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การวิจยั นี้มคี วามมุ่งหมายหลักเพื่อทาความเข้าใจและอธิบายกระบวนการสร้างอัตลักษณ์ของตลาดนัดภายใน
มหาวิทยาลัยของรัฐเขตกรุงเทพมหานคร ผ่านการรับรูแ้ ละการให้ความหมายของคนใน และสร้างองค์ความรูเ้ กี่ยวกับ
การสร้างอัตลักษณ์ของตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัย ของรัฐเขตกรุงเทพมหานคร ผ่านกระบวนการศึกษาเปรียบเทียบ
ทางวัฒนธรรม และตีความการให้ความหมายของคนในและผูว้ ิจยั โดยดาเนินการตามระเบียบวิธีการวิจยั แบบสร้าง
ทฤษฎีจากข้อมูลเชิงชาติพนั ธุว์ รรณนา เก็บข้อมูลจากตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยของรัฐ เขตกรุงเทพมหานคร จานวน
3 แห่ง คือ ตลาดนัดวันศุกร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตลาดนัดกรมประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และตลาดนัด
นานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จากผูใ้ ห้ขอ้ มูล 2 กลุ่ม คือ กลุ่มคนในตลาด และกลุ่มคนในมหาวิทยาลัย
ตลาดละ 40 คน รวมเป็ น 120 คน ใช้วธิ ีการสังเกต การสังเกตอย่างมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์แบบไม่มโี ครงสร้าง และ
การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง
ผลการวิจยั พบว่า ประวัติความเป็ นมา ทาเลที่ตงั้ ของแต่ละมหาวิทยาลัยที่แตกต่างกันมีส่วนในการกาหนด
ความหมาย และการรับรูข้ องผูค้ นที่เข้าไปใช้พ้ นื ที่ รวมทัง้ บรรยากาศภายในพื้ นที่ทงั้ ในเชิงรูปธรรมและนามธรรมถูก
ครอบงาและแสดงผ่านนโยบาย และรูปแบบการบริหารจัดการ มาตรการควบคุม กากับ ติดตาม และตรวจสอบภายใน
พื้นที่ตลาดนัด คนในรับรูแ้ ละให้ความหมาย 3 รูปแบบคือ ตลาดนัดคือ พื้นที่แห่งชีวิต ตลาดนัดคือสายใยแห่งความ
ผูกพัน และตลาดนัดคือการยอมรับและการปรับตัวภายใต้ขอ้ จากัด นอกจากนี้ ยังมีแบบแผนของพฤติกรรมที่เกิดขึ้น
เช่น พฤติกรรมการการบริโภคอาหารสุขภาพ และพฤติกรรมการใช้เวลาว่าง ข้อเสนอทางทฤษฎีในการวิจ ยั ครัง้ นี้
เรียกว่า “อัตลักษณ์ท่ลี ่นื ไหลของตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัย ” แบ่งเป็ น 4 ด้าน ได้แก่ อัตลักษณ์ท่มี องเห็นได้ อัต
ลักษณ์ท่สี ามารถสัมผัสได้ อัตลักษณ์เชิงพฤติกรรม และอัตลักษณ์เชิงประโยชน์ ซึ่งมีการประเมินผลจากผูท้ รงคุณวุฒิ
และผูบ้ ริหาร 4 มิติ ได้แก่ มิติของความน่ าเชื่อถือ มิติของการศึกษาเปรียบเทียบอย่างเป็ นระบบ และความแข็งแกร่ง
ของตรรกะทีเ่ ชื่อมโยงระหว่างข้อมูลกับการวิเคราะห์ มิตขิ องความริเริ่มสร้างสรรค์ และมิตขิ องการสะท้อนปรากฏการณ์
ที่ศึกษา และการเชื่อ มโยงระหว่างตลาดนัดในฐานะที่เป็ นชีวิตสังคมกับชีวิตของปัจเจกบุคคล รวมทัง้ ความเข้าใจ
สถานการณ์ของผูถ้ กู ศึกษาและการใช้ประโยชน์
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The purposes of this research are as follows: (1) to understand the meaning and the value of
flea markets in public universities through the recognition of the people in the market; which includes
merchants, clients, university staffs, students and market managers; (2) to construct a body of
knowledge about the identity of a flea market through cultural comparisons and the interpretation of
meanings between the people in the market and the researcher. This qualitative research was applied
through Grounded Theory in Ethnography. The data was collected from the Friday flea market at
Chulalongkorn University, the Department of Fisheries flea market at Kasetsart University and the
International flea market at Srinakharinwirot University, which were all purposively selected. The key
informants had two groups in each market in the university with forty participants out of one hundred
and twenty people. The methodologies included nonparticipant observation, participant observation,
unstructured interviews and semi-structured interviews.
It was found that the history and the location of each university was different, in terms of
the definitions and perceptions of people who used the space; including the ambiance of the area;
both concrete and abstract, were dominated and shown through policies and management style;
such as control measures, monitoring and inspection within the market area. People also perceived
a meaningful third identity was (1) ‘The market place is the area of life’’; (2) ‘The flea market is a
connection of commitment’; and (3) ‘The market is accepting and adjusts to constraints’. In addition,
each university had a pattern of behaviors, such as healthy eating behavior in line and queueing to
buy food, consumer leisure time behavior and the learning behaviors of language and communication.
The proposition of this research was called “The Dynamic of Identities of Flea Market in the Public
University” and divided into four identities; (1) ‘Graphical identity’, (2) ‘Sensorial identity’, (3)
‘Behavioral identity’ and (4) ‘Functional identity’. This theoretical proposition was evaluated by
Professors and CEOs in four dimensions; (1) credibility; (2) systematic comparative study and strength
of the logic; (3) creativity consists of the process of data collection and analysis; and (4) reflections
consisting of the completeness of the study phenomena.
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หยดนา้ ตาสู่การละลายความเป็ นตัวตนปะปนกับความเป็ น “คนใน” กลัน่ กรองผ่านความรูแ้ ละประสบการณ์ถูกสัง่ สม
และบ่มเพาะ จนตกตะกอน และประกอบร่างสร้างเป็ นทฤษฎีจากข้อมูลโดยตรง
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ท่ามกลางความมืดมิด รวมทัง้ ความกรุณาของรองศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ ขาเพชร อาจารย์ท่ปี รึกษาร่วม ที่กรุณา
รับศิษย์ไว้ในความดูแล และช่วยให้ขอ้ เสนอแนะทีเ่ ป็ นประโยชน์เสมอมา
ขอขอบพระคุ ณรองศาสตราจารย์ ดร.จุลนี เทียนไทย ประธานสอบปริญญานิ พ นธ์ จากคณะรัฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ให้ทงั้ ข้อคิดและความสบายใจทุกครัง้ ที่ปรึกษา รวมทัง้ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นริสรา
พึง่ โพธิ์สภ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ และอาจารย์ ดร.นันท์ชตั สัณห์ สกุลพงศ์ ที่ช่วยตรวจทาน และ
แก้ไขจุดบกพร่องต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่เป็ นอย่างดียง่ิ ตลอดจนคณาจารย์ทกุ ท่านที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู ้ และ
ทักษะทีจ่ าเป็ นต่อปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ นอกจากนี้ ทีข่ าดไม่ได้คอื พี่ๆ เจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ และ
บัณฑิตวิทยาลัยทุกคน ทีอ่ านวยความสะดวกในหลายๆ ด้าน รวมถึงรุ่นพีห่ ลักสูตรเน้นวิจยั และเพือ่ นร่วมสถาบันฯ ทุก
คนทีค่ อยถามไถ่ถงึ ความเป็ นไปอย่างห่วงใยทาให้รูส้ กึ อบอุ่นใจทุกครัง้ ที่พบเจอ
ขอขอบพระคุณผูบ้ ริหารคณะมนุ ษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และคณะมนุ ษยศาสตร์แ ละ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ที่กรุณาให้ความอนุ เคราะห์ช่วงเวลาในการทาปริญญานิพนธ์ฉบับนี้
รวมทัง้ คณาจารย์ และพี่ๆ เจ้าหน้าที่สานักงานคณบดี ตลอดจนนักศึกษาสาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษาทุกคน ที่มคี วาม
เข้าใจในบริบทของการทางานประจาและการศึ กษาต่อไปพร้อมๆ กันของผูว้ ิจยั ที่ขาดไม่ได้คือ ผู ใ้ ห้ขอ้ มูลทุก ท่ าน
ทัง้ ผูบ้ ริหาร คณาจารย์ นิสติ นักศึกษา และบุคลากรฝ่ ายต่างๆ ตลอดจน ลุง ป้ า น้า อา พีน่ อ้ ง ชาวของตลาดนัดทุกคน
ที่ให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลของผูว้ ิจยั โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณจาปาทิพย์ พุ่มเทียน ร้านปลาทูแม่กลอง ที่เปิ ด
โอกาสให้ผูว้ จิ ยั ได้มสี ่วนร่วมขายอาหารในร้านเป็ นเวลาหลายปี ซึง่ เป็ นประสบการณ์ทไ่ี ม่มโี อกาสหาได้จากที่ใด
สุดท้ายต้องขอขอบพระคุ ณบุคคลสาคัญที่สุดในชีวิต ของลู ก คุณพ่อ และคุณแม่ ที่คอยสนับสนุ น ลู ก ทัง้
กาลังใจ และกาลังทรัพย์ ท่านเปรียบเสมือนพระในบ้านที่อบรมเลี้ยงดู มอบความรัก และความหวังดีให้ลูก ทัง้ ในวันที่
ท้อแท้หมดพลัง ท่านทาให้ลูกสามารถยืนหยัดต่อสูฟ้ นั ฝ่ าอุปสรรคต่างๆ จนมาถึงวันที่ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้สาเร็จลงได้
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บทที่ 1
บทนำ
ภูมิหลัง
ตลาดเป็ นพื้นทีส่ าหรับทากิจกรรมซื้อขายแลกเปลีย่ นที่ดารงอยู่คู่กบั สังคมมาตัง้ แต่อดีต และมีววิ ฒั นาการ
มายาวนาน จากเดิมที่เป็ นเพียงการแลกเปลี่ยนในชุมชนไปสู่การแลกเปลี่ยนในระดับที่สูงขึ้น (เกียรติ จิวะกุล.
2525) สิ่ง ที่นามาซื้อ ขายแลกเปลี่ยนกันในตลาดมักผูกกับปัจจัยพื้นฐานในการดารงชีวิต และการดารงสังคม
(สมรักษ์ ชัยสิงห์กานานนท์. 2549) อีกทัง้ ยังเป็ นพื้นทีท่ ม่ี กี ารปะทะสังสรรค์กนั ของผูค้ นในรูปแบบต่างๆ ทีน่ ่าสนใจ
เพราะฉะนัน้ ตลาดจึงเป็ นพื้นที่สาคัญในการศึกษาวัฒนธรรมของชุมชน เนื่องจากสามารถสะท้อนอัตลักษณ์ของ
ชุมชนได้โดยมีสงั คมและเศรษฐกิจที่ตอบสนองซึ่งกันและกัน พฤติกรรมในตลาดเป็ นสิ่ง ที่หล่อหลอมมาจาก
วัฒนธรรม (Kathryn Robinson. 2000 อ้างอิงจาก Paul Alexander. 1991) เป็ นเครื่องมือในการประกอบสร้าง
(Reconstruction) และเป็ น ตัว แบบ (Model) ทางวัฒ นธรรม เปรีย บเทีย บได้จ ากกิจ กรรมของคนในระบบ
เศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกันทุกสังคม เป็ นชุดโครงสร้างทางวัฒนธรรมชุดหนึ่ง ภายใต้บริบททางสังคม (นฤพนธ์ ด้วง
วิเศษ. 2551 อ้างอิงจาก David Levinson; & Melvin Ember. 1986) นอกจากนี้ ตลาดยังสามารถสะท้อนวาท
กรรมเชิงอานาจของรัฐในการกาหนดแนวทางการจัดสรรพื้นทีเ่ พือ่ การท่องเที่ยวและการบริโภค (ไรหนับ ศรีอาหมัด.
2555) สะท้อนชีวติ คนในการดิ้นรนต่อสู ้ ต่อรอง และแสวงหาทางเลือก ให้สนองกับความต้องการของสังคม และ
เศรษฐกิจ นอกจากนี้ ตลาดยัง มีการเป็ นเปลี่ยนแปลงพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนสินค้าให้เป็ นพื้นที่ของการเสพความ
ทันสมัยได้ (เก็ตถวา บุญปราการ. 2550) เหล่านี้ เป็ นสิ่ง ที่คนในตลาด และคนในชุมชนต่ างมีส่ว นร่ ว มในการ
ประกอบสร้างอัตลักษณ์ทางสังคมขึ้นมาร่วมกัน
ตลาดนัดเป็ นหนึ่งในพื้นที่ทางเศรษฐกิจภาคครัวเรือนที่ได้รบั ความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากทัง้ ผูผ้ ลิต
และผูบ้ ริโภค อันจะเห็นได้จากสถิติทาเลค้าขายในประเทศไทย ตลาดนัดจานวนพื้นที่ทางการค้าสูงสุดเป็ นอันดับที่
2 (จานวน 271 แห่ง คิดเป็ นร้อยละ 13.7) รองจากตลาดสด (จานวน 1,406 แห่ง คิดเป็ นร้อยละ 70.8) นอกจากนี้
ตลาดนัดยังมีผูข้ อทาเลค้าขายในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2557 จานวน 349 ครัง้ และเพิม่ เป็ น 1,895 ครัง้ ในปี พ.ศ.
2558 (Thai franchise center. 2558) ซึง่ ถือว่าเป็ นการขยายตัวทีส่ ูงขึ้นกว่าเท่าตัวในเวลาอันรวดเร็ว ลักษณะของ
ตลาดนัด คือ เป็ นที่ชุมนุ มเพื่อซื้อขายสิ่งของต่างๆ ซึ่งมิได้ตงั้ อยู่เป็ นประจาแต่จดั ให้มขี ้นึ เฉพาะวันที่กาหนดเท่านัน้
(ราชบัณฑิตยสถาน. 2525) สถานที่ท่ถี ูกจัดขึ้นแบบชัว่ คราวในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ไม่มกี ฎเกณฑ์ท่แี น่นอน และ
เป็ นทีร่ บั รูก้ นั เฉพาะคนในพื้นที่ ซึง่ อาจมีข้นึ เป็ นประจาตามวันทีก่ าหนด หรืออาจมีข้นึ เป็ นครัง้ คราวตามฤดูกาลหรือ
ตามเทศกาลวันสาคัญต่างๆ อาจมีพ้นื ทีป่ ระจาเพียงทีเ่ ดียวหรือหลายๆ ทีข่ ้นึ อยู่กบั สถานการณ์ และทาเลทีผ่ ูจ้ ดั เห็น
ว่าเหมาะสม เช่น ลานกิจกรรม หอประชุม หรือทีใ่ ดก็ตามทีเ่ หมาะแก่การนัดพบ และแลกเปลีย่ นข้อมูลข่าวสารของ
คนในพื้นทีโ่ ดยรอบ

2

ในประเทศไทย เกิดตลาดนัดมีข้นึ เป็ นครัง้ แรกเมือ่ พ.ศ. 2491 สมัยรัฐบาลของจอมพล ป. พิบูลสงคราม
นัน่ คือ “ตลาดนัดท้องสนามหลวง” ซึ่งเป็ นแหล่งรวมของสินค้าทุกประเภท โดยเฉพาะหนังสือเก่าหายาก สัตว์เลี้ยง
และต้นไม้นานาพันธุ ์ มีการจัดตลาดนัดขึ้นทุก ๆ วันอาทิตย์ แต่ในปัจจุบนั ตลาดนัดท้องสนามหลวงนี้ ได้ยา้ ยไปอยู่
ที่เขตบางเขน (สารานุ กรมไทย เล่มที่ 28. 2547) ชื่อว่า “ตลาดนัดสวนจตุจกั ร” ซึ่งถือเป็ นตลาดนัดขนาดใหญ่ และ
มีช่ือเสียงของกรุ งเทพมหานคร อีกทัง้ ยังเป็ นแหล่ง ท่องเที่ยวชื่อดังของชาวไทย และชาวต่างประเทศ ส่วนใน
ต่างจังหวัดใกล้เคียงก็มี ตลาดนัดวัดดอนหวาย จังหวัดนครปฐม ซึ่งแต่ก่อนจัดให้มขี ้ นึ ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ แต่
ปัจจุบนั มีการขายสินค้าทุกวัน สินค้าที่พ่อค้าแม่คา้ นามาวางขายจะมีสารพัดอย่าง เช่นเดียวกับสินค้า ที่วางขายใน
ตลาดสด อาจมีสินค้าบางอย่างที่ในตลาดสด ไม่มวี างขาย แต่จะมีผูน้ ามาขาย เฉพาะในวันที่มีตลาดนัดเท่านัน้
นอกจากนี้ ตลาดนัดบางแห่ง จะขายสินค้าเฉพาะอย่างเท่านัน้ เช่น ตลาดนัดวัว ตลาดนัดควาย ก็จะขายเฉพาะวัว
และควายเท่านัน้ เวลาทีข่ าย อาจมีเฉพาะช่วงเช้าครัง้ หนึ่ง และช่วงเย็นอีกครัง้ หนึ่ง หรืออาจจะขายทัง้ วันก็ได้ ตลาด
นัด คือ ตลาดบก หรือตลาดนา้ ที่มกี ารจัดให้มขี ้ นึ เฉพาะวันและสถานที่ท่กี าหนด อาจเป็ นเพียงวันใดวันหนึ่งใน
สัปดาห์ และจะเป็ นเช่นนัน้ ไปเรื่อยๆ จนเป็ นทีร่ ูจ้ กั ของคนในชุมชน ตลาดลักษณะนี้มอี ยู่ทวั ่ ไป ทัง้ ในชนบท และตัว
เมืองใหญ่ สาหรับสถานที่ท่ใี ช้เป็ นตลาดนัด ส่วนใหญ่ จะใช้บริเวณลานวัด ข้างๆ สวนสาธารณะ หรือบนทางเท้าริม
ถนน ที่มรี ถวิ่งผ่านไปมา เพื่อให้ผูส้ ญั จรไปมา และคนในละแวกนัน้ ได้มาจับจ่ายซื้อของกันสะดวก ส่วนขนาดของ
ตลาดนัดแต่ละแห่ง ก็ข้นึ อยู่กบั ความเจริญของชุมชนนัน้ ๆ เป็ นสาคัญ
ปัจจุบนั มีการรุกคืบของตลาดนัดเข้าไปในสถานที่ราชการหลายแห่ง โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยของรัฐ อีก
กว่า 20 แห่งทัว่ ประเทศ (ภาคผนวก ก) ทีม่ กี ารจัดสรรพื้นทีส่ าหรับทาตลาดนัด ซึง่ เป็ นการผสมผสานระหว่างพื้นที่
ทางการศึ กษา (Education place) และพื้นที่ตลาด (Market place) ซึ่ง จัดตัง้ ขึ้นตามระเบียบสวัสดิการของ
มหาวิทยาลัย เพือ่ เป็ นสวัสดิการให้แก่บคุ ลากรนอกเหนือจากสวัสดิการอื่นๆ จากรัฐบาล โดยการบริการหรือการจัด
กิจกรรมนัน้ จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์แก่บุคลากร ให้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความสามัคคี หรือเป็ นกิจกรรม
นันทนาการ กิจ การตลาดนัดสามารถทารายได้เข้ากองทุนสวัสดิ การของมหาวิทยาลัย และสมทบเข้ากองทุน
สวัสดิการแก่บคุ ลากรของมหาวิทยาลัย (สรรควร สัตยมงคล. 2551) อีกทัง้ ยังเป็ นการบริการแก่ชมุ ชน และเป็ นการ
ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้บุคลากรภายนอกได้รูจ้ กั เป็ นอย่างดี โดยคณะกรรมการสวัสดิการของมหาวิทยาลัย
บริหารจัดการพื้นที่และกิจการตลาดนัดโดยมีการประชุมเพื่อกาหนดนโยบาย วางแผน กาหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ
ขัน้ ตอนและวิธีการรับสมัครคัดเลือก การประกาศผล การกากับดูแลควบคุม รวมถึงการจัดให้บุคลากรที่ปฏิบตั ิ
หน้าที่ให้บริการคาปรึกษา หรือให้การช่วยเหลือผูจ้ าหน่ ายสินค้า และผูบ้ ริโภคอย่างทัว่ ถึง โดยจัดพื้นที่สาหรับ
จาหน่ายสินค้าในช่วงวัน และเวลาทีก่ าหนด มีรา้ นค้าทีห่ ลากหลาย ทัง้ อุปโภคและบริโภค ตลอดจนจัดสรรพื้นที่ตาม
ประเภทของสินค้า เช่น อาหารสด ของหวาน ผักผลไม้ เครื่องมือเครื่องใช้ ของประดับตกแต่ง และต้นไม้ เป็ นต้น
ตลาดนัดจึงแสดงให้เห็นถึงการเปลีย่ นแปลงของสังคมบางประการเกี่ยวกับการเปิ ดพื้นที่ท่ไี ม่ใช่แค่สถานที่
หรืออาณาบริเวณ แต่เป็ นพื้นที่สาหรับประกอบสร้างอัตลักษณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นจากการปฏิสมั พันธ์ ( Henri
Lefebvre. 1991) โดยเฉพาะพื้นที่ในลักษณะที่มี การทับ ซ้อนกัน ระหว่ างสถานที่ราชการถือเป็ นพื้น ที่หวงห้า ม
(Sacred place) กับพื้นที่ของตลาดนัดที่ถือเป็ นพื้นที่แห่งสีสนั ทาให้เกิดปรากฏการณ์ท่ีน่าสนใจและพบเห็นได้
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ไม่บ่อยนัก นอกจากนี้ ยังมีประเด็นทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจ เช่น วัฒนธรรมการเข้าคิว การปรับพฤติกรรมของ
ผูข้ ายในการสือ่ สารด้วยการใช้ภาษาที่หลากหลาย กิจกรรมการต่อรองราคา ความสัมพันธ์ของผูห้ ญิงกับสินค้า หรือ
อื่นๆ ซึ่งเป็ นมุมมองเกี่ยวกับพื้นที่ตลาด และบทบาทของตลาดที่มอี ะไรมากกว่าการซื้อขายแลกเปลีย่ น และเป็ นที่
รับรูก้ นั การอย่างไรก็ดี ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยอันเป็ นภาพสะท้อนถึงวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยจากสายตา
คนนอกประการหนึ่ง และเป็ นคุณภาพชีวติ ของคนในองค์กรอีกประการหนึ่ง
การเปิ ดพื้นทีช่ วั ่ คราวในมหาวิทยาลัยของรัฐเพือ่ จัดกิจกรรมตลาดนัด ทาให้บรรยากาศการดาเนินชีวิตและ
สภาพสังคมเปลี่ยนไปในช่วงเวลาหนึ่งจากพื้นที่ราชการที่มรี ะเบียบควบคุม (อธิตา สุนทโรทก. 2548) กลายเป็ น
พื้นที่ท่เี ต็มไปด้วยชีวิตชีวา ยกตัวอย่างเช่น “ตลาดนัดสีเขียว” ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามและชุมชนร่วมกันจัด
พื้นทีบ่ ริเวณด้านหน้าอาคารเรียนคณะมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็ นสถานทีใ่ นการจัดกิจกรรมตลาดนัด และ
มีการสร้างกระบวนการแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างเกษตรกรและผูบ้ ริโภค โดยกาหนดให้สมาชิกแต่ละคนนาผักและ
อาหารที่ปลอดภัยมาจาหน่ายในทุกวันอังคาร ตัง้ แต่เวลา 10.00-15.30 น. กาหนดให้ผลิตอาหารพื้นบ้านที่ไม่ซา้ กัน
เพื่อ หลีกเลี่ยงความซา้ ซ้อนของประเภทอาหาร เป็ นตลาดทางเลือก ปลอดภัยจากสารพิษ และมีการประเมิน
ประโยชน์ ผลกระทบ และผลสาเร็จของกิจกรรมจากสมาชิกอย่างต่อเนื่องเป็ นเวลามากกว่า 6 ปี (กนกพร รัตนสุธี
ระกุล. 2550) ซึ่งเป็ นตัวอย่างโครงการที่มกี ระบวนการสร้างอัตลักษณ์ของตลาดนัดสีเขียวภายในมหาวิทยาลัยของ
รัฐ และสะท้อนบทบาทของมหาวิทยาลัยในการบริการชุมชนได้เป็ นอย่างดี
การสร้างอัตลักษณ์ของตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยสะท้อนภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่แตกต่างกัน
ออกไปในแต่ละแห่ง (ASTV ผูจ้ ดั การออนไลน์. 2557) เช่น “ตลาดนัดวันศุกร์” จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีการ
กาหนดกฎเกณฑ์ให้ทุกร้านจะมีป้ายชื่อ ประเภทสินค้า ชื่อเจ้าของร้าน ราคาสินค้าที่ชดั เจน และมีการตรวจสอบ
อย่างสมา่ เสมอ “ตลาดนัดอินเตอร์โซน” มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต มีความเป็ นระเบียบแบ่งโซนอาหาร
เสื้อผ้า สินค้าแฟชัน่ และของทามือจากนักศึกษาชัดเจน ซึง่ คึกคักทีส่ ุดในช่วงหัวคา่ เพราะมีคอนเสิรต์ และกิจกรรม
จากชมรมต่างๆ “ตลาดนัดสิ่งแวดล้อม” มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เป็ นตลาดนัดขนาดใหญ่ท่เี น้นขายผัก ผลไม้
และอาหารปลอดสารพิษ ตลอดจนสินค้าที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีการรณรงค์ให้ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
นอกจากนี้ ยังมีมหาวิทยาลัยในภูมภิ าค เช่น “กาดโก้งโค้ง” มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ขายของกันบนแคร่ไม้ไผ่ ใต้
ต้นไม้ใหญ่ มีร่มผ้าดิบ และจุดเทียน แบบตลาดเก่าสมัยโบราณของคนเมืองเหนือ คือ ขายของใช้พ้ นื บ้าน อาหาร
พื้นเมือง ใช้ภาษาท้องถิ่นสนทนา และพ่อค้าแม่คา้ แต่งกายแบบล้านนา รวมทัง้ ใช้ใบตองเป็ นภาชนะแทนโฟม และ
พลาสติก “ตลาดนัดเปิ ดท้าย” มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็ นชุมชนต้นแบบของจังหวัด เนื่องจากมีเวทีสาหรับการ
แสดงออกด้านวัฒนธรรมและศิลปะของอีสาน สะท้อนถึ งวิถชี ีวติ ของคนในชุมชนส่งเสริมให้คนในชุมชนที่สามารถ
ทาธุรกิจขนาดเล็กของตนเองในบริเวณตลาดนัด เป็ นต้น กิจกรรมที่เกิดขึ้นชัว่ คราวภายในมหาวิทยาลัยนี้ เป็ นการ
เปิ ดโอกาสให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและชุมชนโดยรอบได้มแี หล่งพักผ่อน และพื้นทีส่ าหรับการใช้เวลาว่างใน
การเลือกซื้อสินค้า และเดินเล่นเพื่อความผ่อนคลาย มีเงื่อนไขของรู ปแบบ ช่วงเวลา และพื้นที่เป็ นตัวกาหนด
อัตลักษณ์ของตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยของรัฐเป็ นสถานที่ สร้างความสมดุลระหว่าง
ความจาเจจากการทางาน กับการพักผ่อนหย่อนใจของเจ้าหน้าที่ คณาจารย์ นิสติ และคนที่เข้ามาติดต่อ พบปะกัน

4

ของคนในตลาด ทาให้เกิดการผสมปนเปกันระหว่างตัวตน หน้าที่ และการพักผ่อน ระหว่างการบริโภค จนเกิดเป็ น
วัฒนธรรมเฉพาะ
จากการศึกษาที่ผ่านมา (สมรักษ์ ชัยสิงห์กานานนท์. 2549; อธิตา สุนทโรธก. 2549; ศิรินทร์ ใจเที่ยง.
2549; สรรควร สัตยมงคล. 2551; มนัสวี สายเพ็ชร. 2552; ทัศนา หงส์มา. 2555) ยัง ไม่พ บงานวิจ ยั ที่ศึกษา
เปรียบเทียบ รวบรวมข้อมูล และสังเคราะห์องค์ความรูเ้ กี่ยวกับอัตลักษณ์เฉพาะของตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัย
แต่ละแห่ง และอัตลักษณ์ร่วมของตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยของรัฐ มีเพียงการศึกษาสภาพทัว่ ไปของตลาดนัด
ในมหาวิทยาลัยบางแห่งเท่านัน้ ซึง่ งานวิจยั นี้จะเป็ นการศึกษาเรื่องตลาดจึงไม่ใช่เป็ นเพียงการศึกษาราคาสินค้า และ
ประเภทสินค้าเท่านัน้ แต่การศึกษาตลาดในเชิงวัฒนธรรมยังสามารถสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความคิด
ความเชื่อ และวิถีชีวิตประจาวันของคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับตลาดได้อีกด้วย เป็ นการศึกษาต่อยอดงานวิจ ยั ที่
เกี่ยวข้องกับตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยในมิติท่ีกว้างขึ้นกว่าการศึกษาที่ผ่านมา และจะเป็ นประโยชน์ทางด้าน
วิชาการอย่างมีส่วนร่วมกับผูม้ ีส่วนได้ส่ว นเสีย (Stakeholders) ทัง้ คนในชุมชนโดยรอบ และบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัย อีกทัง้ ยังสามารถนาไปใช้เป็ นแนวทางในการบริหารจัดการพื้นที่ของมหาวิทยาลัยของรัฐ หรือส่วน
ราชการอื่นๆ ที่มคี วามใกล้เคียงกัน และแนวทางในการจัดการกิจการเชิงธุรกิจภายในส่วนราชการให้เกิดประโยชน์
แก่บุคลากรให้มีแหล่งในการจับจ่ายใช้สอย พักผ่อนหย่อนใจ และใช้เวลาว่างอย่างเหมาะสม โดยการจัดสรร
สภาพแวดล้อมที่ดี เอื้อต่อการสร้างทัศนคติท่ีดีในการทางาน ทาให้สามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็ น
งานวิจยั ที่ม่งุ สะท้อนบทบาทของมหาวิทยาลัยในการจัดการพื้นที่ในการส่งเสริมการศึกษา และการสร้างรายได้
โดยข้อ ค้นพบเบื้อ งต้นของงานวิ จยั จะถูกนาเสนอแก่ ผู บ้ ริหารมหาวิทยาลัย เพื่อเป็ น ฐานข้อมูลที่สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้เป็ นต้นแบบ หรือแนวปฏิบตั ิท่ดี ีในการบริหารจัดการพื้นที่สวัสดิการเชิงธุ รกิจ เพื่อ การสร้างรายได้แก่
มหาวิทยาลัย หรือส่วนราชการอื่นๆ ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างชุมชนกับมหาวิทยาลัย และนาไปปรับใช้ใน
การกาหนดนโยบายส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ของรัฐในการบริการชุมชนผ่านการจัดสรรพื้น ที่ของ
มหาวิทยาลัยได้

คำถำมในกำรวิจยั
การศึกษาครัง้ นี้เกิดขึ้นภายใต้ฐานคิดของการตีความและการให้ความหมายของบุคคล โดยมีคาถาม
เบื้องต้นในการวิจยั และกระบวนการประกอบสร้างอัตลักษณ์ทางสังคมผ่านการศึกษาพื้นที่ทางวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัยของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. กระบวนการเกิดขึ้นของตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยของรัฐเขตกรุงเทพมหานครเป็ นอย่างไรบ้าง
2. บรรยากาศของตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยของรัฐเขตกรุงเทพมหานครเป็ นอย่างไรบ้าง ความหมาย
ทัง้ ในเชิงรูปธรรม และนามธรรม
3. ใครเป็ นผูม้ บี ทบาทหลักในการกาหนดกฎเกณฑ์ ลักษณะ ค่านิยม และทัศนคติของตลาดนัดภายใน
มหาวิทยาลัยของรัฐเขตกรุงเทพมหานคร
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4. แบบแผนของพฤติกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นของตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยของรัฐเขตกรุงเทพมหานคร
แต่ละแห่งเป็ นอย่างไรบ้าง
5. คนในตลาดนัด และคนในมหาวิทยาลัยมีส่วนในการประกอบสร้างอัตลักษณ์ของตลาดนัดภายใน
มหาวิทยาลัยนัน้ ๆ อย่างไร และทาไมผูค้ นจึงยอมรับอัตลักษณ์นนั้
6. ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยของรัฐแต่ละแห่งมีอตั ลักษณ์ร่วมกันหรือไม่ และมีอะไรบ้าง

ควำมมุ่งหมำยของกำรวิจยั
การศึกษาครัง้ นี้ เป็ นการศึกษาตามระเบียบวิธีการวิจยั แบบสร้างทฤษฎีจากข้อมูลเชิงชาติพนั ธุ ว์ รรณนา
(Grounded theory in ethnography) ตามแนวคิดของชาร์มาซ (Charmaz. 2006) ที่มฐี านคิดภายใต้กระบวน
ทัศน์ดา้ นการตีความเพื่อเข้าใจ (Understanding) และเพือ่ อธิบาย (Explanation) ปรากฏการณ์ท่ศี ึกษา ผูว้ จิ ยั จึง
ได้กาหนดความมุง่ หมายหลักของการวิจยั ไว้ 2 ข้อดังนี้
1. เพือ่ ทาความเข้าใจและอธิบายกระบวนการสร้างอัตลักษณ์ของตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัย ของรัฐเขต
กรุงเทพมหานคร ตามวิธีวทิ ยาการวิจยั เชิงชาติพนั ธุว์ รรณนา (Ethnography) ผ่านการรับรูแ้ ละการให้ความหมาย
ของคนในตลาด และคนในมหาวิทยาลัย
2. เพื่อ สร้า งองค์ค วามรู เ้ กี่ย วกับ การสร้า งอัต ลัก ษณ์ ข องตลาดนัด ภายในมหาวิท ยาลัย ของรัฐ เขต
กรุงเทพมหานคร ตามวิธีวทิ ยาการวิจยั แบบสร้างทฤษฎีจากข้อมูล (Grounded Theory) ผ่านกระบวนการศึกษา
เปรียบเทียบทางวัฒนธรรม และตีความการให้ความหมายของคนในและผูว้ จิ ยั

ขอบเขตของกำรวิจยั
ขอบเขตด้ำนเนื้ อหำ
งานวิจยั นี้ เป็ นการศึกษาเพื่อทาความเข้าใจประสบการณ์ของคนในตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัย ของรัฐ
เขตกรุงเทพมหานคร ผ่านการรับรูแ้ ละให้ความหมายจากคนในตลาดนัด ทัง้ ผูผ้ ลิต/ผูข้ าย และผูบ้ ริโภค และคนใน
มหาวิทยาลัย ทัง้ ผูบ้ ริหาร บุคลากร และนิสิต นอกจากนี้ งานวิจยั นี้จึงเป็ นการนาเสนออัต ลักษณ์ของตลาดนัด
ภายในมหาวิทยาลัยของรัฐเขตกรุงเทพมหานครแต่ละแห่งของประเทศไทย เพื่อใช้เปรียบเทียบความคล้ายคลึง
รวมทัง้ แนวทางการบริหารจัดการที่ดี และมีความกลมกลืนกับชุมชนโดยรอบ ซึ่งองค์ความรูด้ งั กล่าวสามารถนาไป
เป็ นแนวทาง หรือแนวปฏิบตั ิท่ดี ีในการบริหารจัดการตลาดของแต่ละมหาวิทยาลัย ของรัฐ หรือส่วนราชการอื่นๆ
เป็ นการต่อยอดการศึกษาตลาดนัดในมิติท่กี ว้างขึ้นกว่าการศึกษาที่ผ่านมา จะเป็ นประโยชน์ทางด้านวิชาการ และ
การจัดการกิจการเชิงธุรกิจภายในส่วนราชการ
มีการดาเนิ นการตามแนวทางของการวิจ ยั พฤติกรรมศาสตร์ (Behavioral science approach) โดย
ประยุกต์ใช้แนวคิดจากหลากหลายทัง้ สังคมวิทยา มานุ ษยวิทยา จิตวิทยา รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และธุ รกิจ
เพื่อทาความเข้าใจวัฒนธรรมของตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัย และเพื่อศึกษาค้นคว้าแนวทางในการวิจยั โดยใช้
แนวคิดหลัก 6 แนวคิด ได้แก่ แนวคิดเกี่ยวกับตลาด (Market) และตลาดนัด (Flea market) แนวคิดเกี่ยวกับอัต
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ลัก ษณ์ (Identity) และอัต ลัก ษณ์ ท างสัง คม (Social identity) ทฤษฎี โ ครงสร้า งหน้า ที่ (Structural and
functional theory) แนวคิ ด เกี่ ย วกับ มานุ ษ ยวิท ยาธุ ร กิ จ (Business anthropology) แนวคิ ด เกี่ ย วกับ พื้น ที่
สาธารณะ (Public spheres) และการผลิตพื้นที่ (Production of space) และแนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาการใช้
เวลาว่าง (Leisure studies) แนวคิดเหล่านี้ จะเป็ นเพียงการฉายภาพให้เกิดความรูค้ วามเข้าใจก่อนลงสนามวิจยั
โดยยังจะไม่ได้ใช้เป็ นกรอบแนวคิดทัง้ หมดของการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการลงสนามวิจยั
ขอบเขตด้ำนข้อมูล
ผูว้ ิจยั ใช้วิธีเลือกสนามด้วยวิธีเจาะจง คือ ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร
โดยมีการกาหนดจากคุ ณสมบัติเบื้อ งต้น 3 ประการคือ เป็ นมหาวิทยาลัยของรัฐ หรือ ในกากับของรัฐในเขต
กรุงเทพมหานครที่มชี ่อื เสียง มีการจัดสรรพื้นที่เพื่อทากิจการตลาดนัดอย่างต่อเนื่องเป็ นเวลามากกว่า 10 ปี และ
เป็ นตลาดนัดที่มกี ิจกรรมซื้อขายแลกเปลีย่ นสินค้ากันเป็ นประจา ตามวัน เวลา สถานทีท่ แ่ี น่นอน ซึ่งมีผูบ้ ริโภคส่วน
ใหญ่เป็ นบุคลากรหรือนิสิตภายในมหาวิทยาลัย หรือมีลกั ษณะที่บ่ งชี้ได้ว่าตลาดนัดได้กลายเป็ นส่วนหนึ่งในการ
ดาเนินชีวิตของคนในมหาวิทยาลัย เช่น มีการวางแผนการจับจ่ายในแต่ละวัน มีการใช้พ้ นื ที่ตลาดในการพักผ่อน
หย่อนใจ มีความสัมพันธ์ทต่ี ่อเนื่องระหว่างผูซ้ ้อื และผูข้ าย เป็ นต้น
ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั จึงเลือกลงสนามเก็ บข้อมูลจากตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยของรัฐ และใน
กากับของรัฐ ในเขตกรุงเทพมหานคร จานวน 3 แห่งทีม่ คี ุณสมบัตติ ามที่ได้กล่าวข้างต้น ได้แก่
1. ตลาดนัดวันศุกร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. ตลาดนัดกรมประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. ตลาดนัดนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โดยมีผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนสาคัญ (Key informant) 2 กลุ่ม คือ กลุ่มคนในตลาด ได้แก่ ผูผ้ ลิต ผู ข้ าย และ
ผูบ้ ริโภค เช่น เจ้าของกิจการ ลูกจ้าง และลูกค้า และกลุม่ คนในมหาวิทยาลัย ได้แก่ บุคลากร และนิสติ ทีเ่ ดินตลาด
นัดในช่วงเวลาว่างเป็ นประจา และมีพฤติกรรมการบริโภคในรูปแบบที่ แตกต่างกัน ทัง้ นี้ ขึ้นอยู่กบั การจัดประเภท
ระหว่างเก็บข้อมูล จานวนตลาดละ 40 คน รวม 3 ตลาด 120 คน
ผูว้ จิ ยั ใช้การเก็บข้อมูลหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ การสังเกต (Observation) การสังเกตอย่างมีส่วนร่วม
(Participant observation) การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured interview) และการสัมภาษณ์
แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured interview) ผูว้ จิ ยั จะทางานย้อนกลับไปกลับมาหลายรอบจนกระทัง่ ความรู ้
ได้ถงึ จุดอิ่มตัว (Saturation) เมือ่ สิง่ ทีศ่ ึกษาได้มาถึงจุดทีไ่ ม่มอี ะไรใหม่ ไม่มอี ะไรต่างไปจากที่ได้รวบรวมมาแล้วทัง้
ในแง่ของมโนทัศน์และทฤษฎี นักวิจ ยั จึง หยุ ดเก็บข้อมูล และพร้อมที่จะหาข้อสรุ ปเกี่ยวกับรายละเอียดและ
ความหมายของปรากฏการณ์ทศ่ี ึกษา
ของเขตด้ำนวิธีวทิ ยำ
การวิจยั ในครัง้ นี้ผูว้ ิจยั ใช้วธิ ีวจิ ยั เชิงคุณภาพ (Qualitative research) ตามระเบียบวิธีการวิจยั แบบสร้าง
ทฤษฎี จ ากข้อ มู ล เชิ ง ชาติ พ ัน ธุ ์ว รรณนา (Grounded theory in ethnography) ตามแนวคิ ด ของชาร์ม าซ
(Charmaz. 2006) ที่มฐี านคิดภายใต้กระบวนทัศน์ดา้ นการตีความเพื่อเข้าใจ (Understanding) และเพื่ออธิบาย
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(Explanation) ปรากฏการณ์ท่ศี ึกษามีการดาเนินการวิจยั แบบอุปนัย (Inductive) อย่างเคร่งครัด เริ่มต้นจากการ
เก็บข้อมูลแบบองค์รวม (Holistic approach) ตามคาถามและวัตถุประสงค์ในการวิจยั โดยที่ไม่ได้อาศัยกรอบ
แนวคิดทฤษฎี เพือ่ ค้นหาและทาความเข้าใจสถานการณ์ทางวัฒนธรรมของคนในตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัย ผ่าน
ประสบการณ์การรับรูแ้ ละให้ความหมายจากคนในตลาดนัด ทัง้ ผูผ้ ลิต/ผูข้ าย และผูบ้ ริโภค และคนในมหาวิทยาลัย
ทัง้ ผูบ้ ริหาร บุคลากร และนิสิต ตลอดจนสามารถอธิบายความสัมพันธ์ เชื่อมโยงกันของคนในตลาดและคนใน
มหาวิทยาลัยของรัฐ และนาข้อค้นพบมาศึกษาเปรียบเทียบลักษณะร่วม และลักษณะเฉพาะของตลาดนัดในแต่ละ
มหาวิทยาลัย เพือ่ สร้างทฤษฎีจากข้อมูล (Grounded theory) หรือองค์ความรูใ้ หม่เกี่ยวกับอัตลักษณ์ของตลาดนัด
ภายในมหาวิทยาลัยของรัฐ ซึง่ เป็ นทฤษฎีเบื้องต้นที่ได้จากข้อมูลโดยตรง (Grounded in the data) และนาเสนอสู่
สาธารณะชนในรูปแบบต่างๆ เพือ่ เป็ นแนวทางในการบริหารจัดการพื้นที่สวัสดิการในเชิงธุรกิจอย่างมีส่วนร่วมกับผู ้
มีส่วนได้ส่วนเสีย ในทีน่ ้ ีหมายถึง บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย มีแหล่งในการจับจ่ายใช้สอย มีพ้นื ทีส่ าหรับพักผ่อน
และการใช้เวลาว่างอย่างเหมาะสม ผูบ้ ริหารหน่วยงาน มีแนวทางในการพัฒนาบุคลากร ให้สามารถทางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยการจัดสรรสภาพแวดล้อมที่ดี เอื้อต่อการสร้างทัศนคติท่ดี ีในการทางาน หรือสามารถนาไปปรับ
ใช้ในการกาหนดแนวนโยบายในการส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

นิ ยำมศัพท์
การนิยามศัพท์ในงานวิจยั ครัง้ เป็ นการนิยามศัพท์เพียงชัว่ คราว ซึง่ ได้มาจากการทบทวนและศึกษาเอกสาร
งานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องได้แก่
อัตลักษณ์ (Identity) หมายถึง คุณลักษณะเฉพาะตัวที่ถูกให้ความหมาย (The matter of meaning)
จากการมีป ฏิส มั พัน ธ์ร ะหว่ า งกัน (Interaction) สามารถจ าแนกแยกแยะความเหมือ น และความแตกต่ า ง
(Similarity and difference) ระหว่างบุคคล สังคม ชุมชน หรือประเทศ อีกทัง้ ยังมีความเป็ นพลวัตจากการ อยู่
ตลอดเวลา หากมีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมหรือสังคมใหม่ ก็จะมีการปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ทงั้ ของตนเอง
และอัตลักษณ์ร่วม
กำรสร้ำงอัตลักษณ์ หมายถึง การสร้างอัตลักษณ์ของบุคคลเกิดขึ้น จากความรู ส้ ึกร่วมกันในด้านการ
ตระหนักรู ้ (Awareness) บางอย่างเกี่ยวกับตัวตน การยอมรับในความเป็ นตัวตนประกอบเข้ากับการแสดงตัวตน
(Making oneself) ให้เห็นว่ามีความเหมือนหรือต่างอย่างไรกับกลุ่มอื่นหรือบุคคลอื่น ส่วนการสร้างอัตลักษณ์ทาง
สังคมเกิดขึ้นจากการปฏิสมั พันธ์ทงั้ ระหว่างบุคคลภายในสังคมและภายในตัวเองภายใต้เงือ่ นไขของบริบทในช่วง
ของเวลาและพื้นที่ อัตลักษณ์น้ ีอาจถูกกาหนดจากตนเองหรือถูกกาหนดจากตาแหน่ งของบุคคลโดยสังคม เป็ น
ความรูส้ กึ ของการระลึกรู ้ (Recognition) และความเป็ นเจ้าของร่วมกับสังคมนัน้ ที่มบี างอย่างร่วมกับผูอ้ ่นื และถูก
แสดงออกให้เห็นคล้ายๆ กัน
ตลำดนัด (Flea Market) หมายถึง สถานทีซ่ ้อื ขายแลกเปลีย่ นสินค้าทีไ่ ม่ประจา จัดขึ้นในช่วงเวลาใดเวลา
หนึ่ง ไม่มกี ฎเกณฑ์ท่แี น่ นอน และเป็ นที่รบั รูก้ นั เฉพาะคนในพื้นที่ โดยอาจมีข้ นึ เป็ นประจาตามวันที่กาหนด และ
อาจมีข้นึ เป็ นครัง้ คราว ตามฤดูกาล หรือตามเทศกาลวันสาคัญต่างๆ โดยอาจมีพ้นื ที่ประจาเพียงที่เดียวหรือหลายที่
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ขึ้นอยู่กบั สถานการณ์ และทาเลที่ผูจ้ ดั เห็นว่าเหมาะสม เช่น ริมทางเท้า ลานกิจกรรม หอประชุม หรือที่ใดก็ตามที่
เหมาะแก่การนัดพบ และแลกเปลีย่ นข้อมูลข่าวสารของคนในพื้นทีโ่ ดยรอบ
มหำวิทยำลัยของรัฐ (Public University) หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา ที่ได้รบั อุดหนุ นงบประมาณส่วนใหญ่จากรัฐ โดยผ่านรัฐบาลกลางหรือรัฐบาลท้องถิ่น หรือที่เรียกว่า
มหาวิทยาลัยจากัดรับในระบบราชการ เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี
นคริ น ทรวิ โ รฒ เป็ น ต้น และสถาบัน อุ ด มศึ ก ษาที่ มี ก ารบริ ห ารการจัด การอิ ส ระแยกจากระบบราชการ
(Autonomous university) แต่ยงั ได้รบั เงินอุดหนุ นทัว่ ไปที่รฐั จัดสรรให้เป็ นรายปี โดยตรง เพื่อใช้จ่ายตามความ
จาเป็ นในการดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย และเพื่อประกันคุณภาพการศึกษา หรือที่เรียกว่ า
มหาวิทยาลัยจากัดรับนอกระบบราชการ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เป็ นต้น
สวัสดิกำรในเชิงธุรกิจของส่วนรำชกำร หมายถึง กิจกรรมหรือกิจการของกระทรวง ทบวง กรม หรือส่วน
ราชการอื่นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งเป็ นไปในทางการค้ากับบุคคลทัว่ ไป การดาเนิน
กิจกรรม หรือกิจการสวัสดิการซึง่ เป็ นไปในทางการค้ากับบุคคล แต่ในทางปฏิบตั ิ การจัดสวัสดิการของส่วนราชการ
มีบางกิจ การมีลกั ษณะใกล้เคียงกับการจัดสวัสดิการเชิงธุ รกิจ แต่ การที่มีผู ใ้ ช้บริการของสวัสดิการมากจะทา
ให้บริการได้ในราคาตา่ ลงเป็ นประโยชน์ต่อ ข้าราชการ และทาให้กองทุนสวัสดิการมีรายได้สามารถนามาจัด
สวัสดิการแก่บคุ ลากรได้มากขึ้น
สถำนกำรณ์ทำงวัฒนธรรม หมายถึง เหตุการณ์ในสังคมที่มนุ ษย์สร้างขึ้นทาตามสัญชาตญาณ อาจเป็ น
การประดิษฐ์วตั ถุสง่ิ ของขึ้นใช้ หรืออาจเป็ นการกาหนดพฤติกรรมและ/หรือความคิด ตลอดจนวิธกี ารหรือระบบการ
ทางาน แล้วจึงสอนให้คนรุ่นหลังได้เรียนรูห้ รือนาไปปฏิบตั ิ วัฒนธรรมจึงต้องมีการเรียนรูแ้ ละมีการถ่ายทอด เมือ่
มนุษย์เรียนรูเ้ กี่ยวกับวัฒนธรรม มนุษย์กร็ ูว้ ่าอะไรคือ ขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคม และส่วนใหญ่แล้วมนุ ษย์
จะรูว้ ่าอะไรควรทาและอะไรไม่ควรทา ฉะนัน้ ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมและพฤติกรรมของมนุ ษย์ในสังคมจึง
เป็ นความสัมพันธ์ทใ่ี กล้ชดิ มาก
พฤติกรรมศำสตร์ (Behavioral Science) หมายถึง ศาสตร์ท่ศี ึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุ ษย์โดย
รวบรวมองค์ความรู ใ้ นสังคมศาสตร์ ได้แก่ มานุ ษยวิทยา (ไม่รวมถึงแขนงมานุ ษยวิทยากายภาพ โบราณคดี)
จิตวิทยา (ไม่รวมแขนงสรีรจิตวิทยา) สังคมวิทยา และภูมศิ าสตร์สงั คม และแขนงที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของคนใน
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ และกฎหมาย เพื่อทาความเข้าใจ อธิบาย และทานายพฤติกรรมของบุคคลและ
ปรากฏการณ์ในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการบูรณาการศาสตร์หลายด้าน เพื่อช่วยให้บุคคลมีการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ ึน และส่งผลต่อ เนื่ องไปยังการพัฒนาคุ ณภาพชีวิตในระดับสัง คม และนาไปสู่การพัฒนาใน
ระดับประเทศได้อย่างยัง่ ยืน
กำรใช้เวลำว่ำง (Leisure studies) หมายถึง อิสรภาพ 2 อย่าง หนึ่ง การเป็ นอิสระจาก (Freedomfrom) ภาระหน้าที่ท่ถี ูกกาหนดโดยระเบียบทางสังคม โดยเฉพาะด้านอาชีพการงานและสานักงาน ซึ่งสาหรับปัจเจก
แล้วยังหมายถึงการเป็ นอิสระที่จะ (Freedom-to) ทาหรือสร้างสรรค์ส่งิ แปลกใหม่ รวมทัง้ อิสระที่จะอยู่เหนือหรือ
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พ้นจากข้อกาหนดทางสังคม กิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็ นไปเพื่อการผ่อนคลาย ทาให้เพลิดเพลิน หรือขยายความรูใ้ ห้กบั
ตนเอง และเป็ นสือ่ กลางในการแสดงตัวตนของคน
กำรสร้ำงทฤษฎี หรือกำรสร้ำงองค์ควำมรู ้ หมายถึง การสร้างคาอธิบายสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือเรื่องหนึ่งเรื่องใด
ตามหลักเหตุผลแสดงความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่างๆ ของสิง่ นัน้ อย่างมีระบบจนสามารถพยากรณ์สง่ิ นัน้ ในอนาคต
ได้ โดยในทางวิทยาศาสตร์ การสร้างทฤษฎี หรือการสร้างองค์ความรู ้ จะหมายถึง สมมติฐานทีไ่ ด้รบั การตรวจสอบ
และทดลองหลายครัง้ หลายหนจนสามารถอธิบายข้อเท็จจริง ที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์นนั้ อย่างถูกต้อง และมี
เหตุผลเป็ นที่ยอมรับของคนทัว่ ไป แต่ในทางสังคมศาสตร์ การสร้างทฤษฎี หรือการสร้างองค์ความรู ้ จะหมายถึง
การสร้างคาอธิบายเรื่องของคนและความสัมพันธ์ระหว่างคนตามหลักเหตุผล และความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่างๆ
ของคน หรือระหว่างคนต่ อคน คนต่อกลุ่ม คนต่อสภาพแวดล้อมอย่างมีระบบ ซึ่งในงานวิจยั นี้ จะปรากฏคาว่า
ทฤษฎีใน 2 ระดับ กล่าวคือ ทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่ ซึ่ง เป็ นทฤษฎี ระดับมหภาคซึ่ง เป็ นทฤษฎีขนาดใหญ่ ท่ีมี
พัฒนาการมายาวนาน ส่วนคาว่า การสร้างทฤษฎีจากข้อมูลหรือความอิ่มตัวทางทฤษฎี จะหมายถึง วิธกี ารวิจยั และ
องค์ความรูท้ ่เี กิดจากข้อมูลหรือ ข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษาวิจยั ที่มขี อบเขตจากัด เป็ นทฤษฎีระดับกลางโดยจะ
กล่าวรายละเอียดในบทต่อไป

ประโยชน์ท่ไี ด้รบั จำกกำรวิจยั
การศึกษาวิจยั เรื่องการสร้างอัตลักษณ์ของตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยของรัฐ ผูว้ ิจยั คาดว่าจะเกิด
ประโยชน์ในวงการวิชาการ แวดวงธุรกิจ และสังคมวัฒนธรรม โดยสามารถสรุปเป็ นประเด็นต่างๆ ได้ดงั นี้
1. ข้อ ค้นพบเบื้อ งต้นของงานวิจยั นี้ จะสะท้อนบทบาทของมหาวิทยาลัยของรัฐในการจัดสรรพื้นที่
สวัสดิการเชิงธุรกิจ ให้เกิดประโยชน์แก่นิสติ ในการจัดกิจรรมทางวิชาการ และกิจกรรมเพื่อสังคมมากขึ้น เช่น การ
แสดงนิทรรศการ การออกร้านแสดงสินค้า
2. ผู บ้ ริหารมหาวิทยาลัยมีฐานข้อมูลที่ได้จากข้อค้นพบเบื้องต้นของงานวิจ ยั นี้ ไปประยุ กต์ ใช้เ ป็ น
แนวทางในการจัดสรรพื้นที่ให้เกิดประโยชน์แก่บุคลากรให้มแี หล่งในการจับจ่ายใช้สอย พักผ่อนหย่อนใจ และใช้
เวลาว่างอย่างเหมาะสม
3. เกิดองค์ความรูใ้ หม่เกี่ยวกับกระบวนการสร้างอัตลักษณ์ของตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยของรัฐใน
ประเทศไทย อย่างมีส่วนร่วมกับผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ทัง้ คนในชุมชนโดยรอบ และบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัย ที่สามารถนาไปใช้เป็ นแนวทางในการบริหารจัดการพื้นที่ของมหาวิทยาลัยของรัฐ หรือส่วนราชการ
อื่นๆ ทีม่ คี วามใกล้เคียงกัน (Generalization)
4. มหาวิทยาลัยของรัฐ หรือส่วนราชการอื่นๆ มีตน้ แบบ หรือแนวปฏิบตั ิท่ดี ีในการบริหารจัดการพื้นที่
สวัสดิการเชิงธุรกิจ เพื่อก่อให้เกิดรายได้ เกิดความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างชุมชนกับมหาวิทยาลัย ตลอดจน สามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ในการกาหนดนโยบายส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสาหรับการบริการชุมชน ผ่านการ
จัดสรรพื้นทีข่ องมหาวิทยาลัยได้
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5. ผูส้ นใจสามารถนาแนวทางในการศึ กษางานวิจยั เชิง สหสาขาวิชาที่ประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎี จาก
หลากหลายศาสตร์ ทัง้ พฤติกรรมศาสตร์ มานุ ษยวิทยา สังคมวิทยา รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และธุ รกิจศึกษา
รวมถึงการดาเนินการตามระเบียบวิธีการวิจยั แบบสร้างทฤษฎีจากข้อมูลเชิงชาติพนั ธุว์ รรณนาที่มกี ารดาเนินการวิจยั
แบบอุปนัยอย่างเคร่งครัด และการเก็บข้อมูลแบบองค์รวมไปประยุกต์ใช้ในงานวิจยั ที่มลี กั ษณะคล้ายคลึงกันต่อไป
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
การวิจยั นี้ผูว้ จิ ยั ดาเนินการตามแนวทางของการวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ (Behavioral science approach)
ที่ประยุกต์ใช้แนวคิดจากหลากหลายศาสตร์ เช่น สังคมวิทยา มานุ ษยวิทยา จิตวิทยา รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
และธุรกิจ เพือ่ ค้นหาความหมาย และทาความเข้าใจวัฒนธรรมของตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัย ผ่านประสบการณ์
และการรับรูข้ องคนในตลาด และคนในมหาวิทยาลัย เพือ่ นาเสนอกระบวนการสร้างอัตลักษณ์ของตลาดนัดภายใน
มหาวิทยาลัย ซึ่งการศึกษาวิจยั นี้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative research) แบบสร้างทฤษฎีจากข้อมูลเชิง
ชาติพนั ธุว์ รรณนา (Grounded theory in ethnography) ทีม่ หี วั ใจของการศึกษาโดยไม่เริ่มต้นการวิจยั ด้วยกรอบ
แนวคิดทฤษฎีหรือสมมติฐานทีม่ อี ยู่ก่อนแต่เป้ าหมายของการวิจยั จะถูกสร้างขึ้นจากทีน่ กั วิจยั ได้เริ่มทาการรวบรวม
และวิเคราะห์ขอ้ มูลแล้ว การทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องในบทนี้ จึงจะเป็ นการฉายภาพให้เกิ ด
ความรูค้ วามเข้าใจก่อนลงสนามเพื่อเก็บข้อมูลจริง โดยเนื้อหาที่นาเสนอต่อไปนี้จะยังไม่ได้กรอบในการศึกษาวิจยั
ทัง้ หมด ทัง้ นี้ อาจยืดหยุ่นได้ข้นึ อยู่กบั ข้อมูลที่ได้หลังจากการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูลจริง ประเด็นที่ผูว้ จิ ยั ใช้
มีดงั นี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับตลาด (Market) และตลาดนัด (Flea market)
1.1 ความหมายของตลาด และตลาดนัด
1.2 ความเป็ นมาและความสาคัญของตลาด และตลาดนัดในประเทศไทย
1.3 พัฒนาการของการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับตลาด และตลาดนัด
2. แนวคิดเกี่ยวกับอัตลักษณ์ (Identity) และอัตลักษณ์ทางสังคม (Social identity)
2.1 ความหมายของอัตลักษณ์ และอัตลักษณ์ทางสังคม
2.2 กระบวนการสร้างอัตลักษณ์ของบุคคล และอัตลักษณ์ของกลุม่
2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตลักษณ์บคุ คล อัตลักษณ์ร่วม และอัตลักษณ์องค์กร
3. ทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่ (Structural and functional theory)
3.1 พัฒนาการของทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่
3.2 พัฒนาการของทฤษฎีหน้าทีน่ ิยม
3.3 พัฒนาการของทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่สมัยใหม่
4. ทฤษฎีมานุษยวิทยาธุรกิจ (Business anthropology)
4.1 การนาศาสตร์มานุ ษยวิทยามาประยุกต์ใช้ในด้านธุรกิจ
4.2 ทฤษฎีมานุษยวิทยาธุรกิจกับการศึกษาวัฒนธรรมองค์การ
4.3 การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริโภคแบบนักมานุ ษยวิทยา
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5. แนวคิดเกี่ยวกับพื้นทีส่ าธารณะ (Public spheres) และการผลิตพื้นที่ (Production of space)
5.1 ความหมายของพื้นทีส่ าธารณะ
5.2 พัฒนาการของแนวคิดเกี่ยวกับพื้นทีส่ าธารณะ
5.3 แนวคิดเรื่องการผลิตพื้นที่
6. แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาการใช้เวลาว่าง (Leisure Studies)
6.1 ความหมายของเวลาว่าง และการใช้เวลาว่าง
6.2 พัฒนาการของแนวคิดเกี่ยวกับการใช้เวลาว่าง
6.3 แนวทางการศึกษาพฤติกรรมการใช้เวลาว่าง
7. งานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องกับตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยของรัฐ หรือสถานที่ราชการ
7.1 ตลาดนัดในมหาวิทยาลัยมหิดล
7.2 ตลาดนัดโรงพยาบาลธรรมศาสตร์
7.3 ตลาดนัดอินเตอร์โซน
7.4 ตลาดนัด มศว
7.5 ตลาดนัดกระทรวงการคลัง
8. วิธกี ารวิจยั แบบสร้างทฤษฎีจากข้อมูลเชิงชาติพนั ธุว์ รรณนา (Grounded theory in ethnography)
8.1 วิธกี ารวิจยั เชิงชาติพนั ธุว์ รรณนา (Ethnography)
8.2 วิธกี ารวิจยั แบบสร้างทฤษฎีจากข้อมูล (Grounded theory)
8.3 ความเหมือนและความต่างของการวิจยั เชิงชาติพนั ธุว์ รรณนาและการวิจยั แบบสร้างทฤษฎี
จากข้อมูล
8.4 วิธกี ารวิจยั แบบสร้างทฤษฎีจากข้อมูลเชิงชาติพนั ธุว์ รรณนา (Grounded theory in
ethnography) ตามแนวคิดของชาร์มาซ (Charmaz)
9. งานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องกับวิธกี ารวิจยั หรือกรณีศึกษา
9.1 ตัวอย่างงานวิจยั ในสาขาพยาบาลศาสตร์ และจิตเวช
9.2 ตัวอย่างงานวิจยั ในสาขาสังคมวิทยา และมานุ ษยวิทยา
9.3 ตัวอย่างงานวิจยั ในสาขาเศรษฐศาสตร์ และการตลาด
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แนวคิดเกีย่ วกับตลาด (Market) และตลาดนัด (Flea market)
การศึกษาวิจยั เกี่ยวกับตลาด และตลาดนัด เป็ นที่นิยมกันศึกษากันอย่างแพร่หลายในหลากหลายศาสตร์
ทัง้ มานุ ษยวิทยาเศรษฐกิจ และเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ซึ่งมีการนิยามให้ความหมายและศึ กษาวิจยั ในรู ป แบบที่
ค่อนข้างแตกต่างกัน กล่าวคือ การศึกษาในเชิงมานุ ษยวิทยาเศรษฐกิจ จะเป็ นการอธิบายในกรอบของทฤษฎี “วัตถุ
ธรรม” (Substantive theory) อธิ บ ายว่ า พฤติ ก รรมทางเศรษฐกิ จ ของมนุ ษ ย์เ ป็ นพฤติ ก รรมที่ เ กิ ด จาก
ความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติกบั สังคม ธรรมชาติเป็ นตัวกาหนดวิธีการที่จะหาวัตถุมาตอบสนองความต้องการ
และความพึงพอใจของมนุษย์ แต่ในเชิงเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่จะอธิบายเศรษฐกิจในกรอบทฤษฎีรูปแบบ (Formal
theory) หรือ ทฤษฎีเ ลือ กปฏิบ ตั ิ (Theory of choice) อธิบ ายว่ า พฤติก รรมทางเศรษฐกิจ ในตลาดเกิ ด จาก
ความสัมพันธ์แบบวิธีการสู่เป้ าหมาย (Means-ends relationship) ภายใต้สถานการณ์ของการเลือกตัด สินใจ
ปฏิบตั ิ การเลือกของคนขึ้นอยู่กบั ลักษณะการประหยัด (Economical) เช่น ประหยัดทรัพย์ ประหยัดเวลา วิธกี าร
สู่เป้ าหมาย คือ การทาทุกอย่างโดยลงทุนอย่างประหยัด (Economizing) แต่ได้ผลสูงสุด คือ วิธกี ารเลือกที่ดีท่สี ุด
(ปรีชา คุวินทร์พนั ธุ .์ 2547 อ้างอิงจาก Raymond Firth. 1952) ซึ่งในงานวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ ิจยั เลือกทบทวนแนวคิด
เกี่ยวกับตลาด และตลาดนัด ในมุมมองของการจัดการตลาดนัดเป็ นพฤติกรรมทางสังคมรูปแบบหนึ่ง ซึง่ เกี่ยวข้อง
กับการให้บริการนานาชนิดระหว่างมนุ ษย์กบั มนุ ษย์ดว้ ยกัน และมนุ ษย์กบั สิ่งของ โดยวิธีการที่เลือกสรรแล้วจะ
บรรลุเป้ าประสงค์สูงสุดภายใต้ขอ้ จากัดทุกอย่าง การเลือกนี้มไิ ด้เกิดขึ้นเองแต่เกิดมาจากการใส่ค่านิยมให้แก่ส่งิ ของ
และบริการ และการปลูกฝังค่านิยมในตัวบุคคลมาแต่เดิม ค่านิยมนี้จะช่วยให้บุคคลเลือกใช้วธิ ีการทีเ่ หมาะสม เพือ่
บรรลุเป้ าหมายสูงสุด ซึ่งเป็ นแนวคิดที่ผสมผสานระหว่าศาสตร์ทางมานุ ษยวิทยาและทางเศรษฐศาสตร์เข้าด้วยกัน
เพือ่ แสดงให้เห็นได้ว่า การเลือกของบุคคลหนึ่งต้องถูกกาหนดหรือคาดหวังจากบุคคลอื่นเสมอ การจัดการตลาดนัด
จึงเป็ นพฤติกรรมชุดในกรอบสังคม ซึ่งไม่สามารถศึกษาตลาดนัดเดียวได้ ต้องศึกษาความสัมพันธ์กบั ตลาดนัดใน
ลักษณะอื่นด้วย จึงเป็ นการเน้นไปที่แนวคิดทาง มานุ ษยวิทยาเศรษฐกิจเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทางสังคม เป็ น
การศึกษาในขอบเขตที่กว้าง และเป็ นการศึกษาเปรียบเทียบ และเพื่อทาความเข้าใจแนวคิดนี้ ผูว้ ิจยั ได้ทบทวน
เอกสาร และงานวิจยั ไว้อย่างสังเขป ตามรายละเอียดดังนี้

ความหมายของตลาด และตลาดนัด
ตลาด (Market) หมายถึง ทีช่ มุ นุมเพือ่ ซื้อขายของต่าง ๆ และในทางกฎหมาย ตลาด หมายถึง สถานทีซ่ ่งึ
ปรกติจดั ไว้ให้ผูค้ า้ ใช้เป็ นที่ชุมนุ มเพื่อจาหน่ ายสินค้าประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออาหารอันมีสภาพเป็ น
ของสด ประกอบหรือปรุงแล้ว หรือของเสียง่าย ทัง้ นี้ไม่ว่าจะมีการจาหน่ายสินค้าประเภทอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม และ
หมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว้สาหรับให้ผูค้ า้ ใช้เป็ นที่ชุมนุ มเพื่อจาหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็ นประจาหรือ
เป็ นครัง้ คราวหรือตามวันทีก่ าหนด (ราชบัณฑิตยสถาน. 2542)
ตลาดนัด (Flea market) หมายถึง ทีช่ มุ นุมเพือ่ ซื้อขายของต่าง ๆ ซึง่ มิได้ตงั้ อยู่ประจา จัดให้มขี ้นึ เฉพาะ
ในวันที่กาหนดเท่านัน้ ตลาดนัดจัดขึ้นเพียงไม่ก่ีวนั ต่อสัปดาห์ และมีเฉพาะบางช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ทัง้ นี้ ไม่มี
กฎเกณฑ์ทแ่ี น่นอนเป็ นการตกลง และรับรูก้ นั เฉพาะในชุมชน อาจจะเป็ นครัง้ คราวหรือตามวันทีก่ าหนด โดยมีพ้นื ที่
ประจาหรือตามฤดู กาล ที่ตงั้ ของตลาดนัดอาจมีเพียงที่เดียวหรือหลายที่ ขึ้นอยู่กบั ที่มีทาเลเหมาะสม เช่น เป็ น
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ศูนย์กลางของชุมชน และเหมาะจะเป็ นทีน่ ดั พบ เป็ นแหล่งแลกเปลีย่ นข้อมูลข่าวสารของคนในชุมชน นอกจากนี้ ยัง
มีการขายสินค้าที่หลากหลาย หรืออาจเป็ นสินค้าเฉพาะอย่าง เช่น เสื้อผ้า หนังสือ พระเครื่อง และสินค้ามือสอง
เป็ นต้น
ดังนัน้ ลักษณะของตลาดนัด จึงเป็ นสถานที่ขายของที่มคี วามหลากหลาย ทัง้ ชนิด และคุณภาพ หรือที่
เรียกว่า Flee market หรือ Flea market
คาว่า ‘flee’ เป็ นคากริยามีความหมายว่ า ‘หนี (หายไป)’ การใช้ศพั ท์แสลงเช่นนี้เกิดขึ้นครัง้ แรกในกรุง
ปารีส ประเทศฝรัง่ เศส จากเหตุการณ์การไล่ท่ชี ุมชนยากจน หรือแหล่งเสื่อมโทรม ที่เรียกว่า ‘สลัม (Slums)’ เพื่อ
สร้างสิง่ ก่อสร้างใหม่ข้นึ มาแทนที่ ซึง่ ชาวบ้านในชุมชนนัน้ ที่มอี าชีพในการขายของเก่า และของมื อสอง การถูกบีบให้
ออกจากพื้นที่โดยทางการ คือ ถูกบีบให้ ‘flee’ จากพื้นที่ ก็เลยไปรวมตัวกันในที่ใหม่ เพื่อเปิ ดขายของตามอาชีพ
เดิมของตน จึงเป็ นทีม่ าของชื่อทีใ่ ช้เรียกตลาดประเภทนี้ ว่า ‘Flee market’
ส่วนคาว่า ‘flea’ เป็ นคานาม หมายถึง ตัวหมัดหรือแมลงตัวเล็กๆ ที่ กดั กินเลือดของสัตว์ชนิดอื่นเป็ น
อาหาร นัน้ ไม่ได้มีความเกี่ยวข้อ งตลาดหรือการแสลงคาแต่ อย่างใด หากแต่ คาว่ า ‘flea’ ไปเกี่ยวข้องกับ ค า
ว่า ‘vlie’ ซึง่ เป็ นคาเรียก ‘ตลาด’ ในภาษาดัตช์ คาๆ นี้ออกเสียงคล้ายกับคาว่า ‘flea’ (อ่านว่า ฟลี) ในภาษาอังกฤษ
ซึง่ ต่อมามีการเรียกคานี้กนั อย่างแพร่หลายในประเทศทางยุโรปและอเมริกา จึงกลายเป็ นทีม่ าของคาที่ใช้เรียกตลาด
นัดในลักษณะนี้ว่า ‘Flea market’
นอกจากนี้ ยังมีคาว่า “ตลาดริมทาง” (Roadside stand market) ร้านหรือแผงขายของที่วางสินค้าบน
พื้นดินหรือริมทางเดิน (Selling with goods spread out on the ground ; goods/ware spread out on the
sidewalk) ซึง่ สินค้ามีราคาทีล่ น่ื ไหลต่อรองได้ ไม่เหมือนกับห้างสรรพสินค้า (Departments store) ทีส่ นิ ค้ามีราคา
ตายตัวซึ่งในสหรัฐอเมริกาส่วนมาก จะหมายถึง การขายของริมถนนหนทางที่เป็ นสินค้าการเกษตร เช่น ผักสด
ผลไม้สด และผลผลิตทางการเกษตรต่างๆ ซึ่งผูข้ ายส่วนใหญ่จะเป็ นผูผ้ ลิต หรือเกษตรกรเอง ลูกค้ามักจะทราบ
ช่วงเวลา หรือฤดูกาลทีผ่ ลผลิตแต่ละชนิดสมบูรณ์ พร้อมเก็บเกี่ยว และจาหน่าย พวกเขาจะได้คดั เลือกผลผลิตที่ดี
ทีส่ ุดของฟาร์ม และทีส่ าคัญคือซื้อได้ในราคาที่ถกู แต่การขายลักษณะนี้ไม่มเี วลาที่แน่นอน
ในประเทศไทย มีคาว่ า “ตลาดแบกะดิน ” (Baekadin Night Market) ที่มกั ถูกใช้ใ นกลุ่มวัย รุ่ น ที่มี
มุมมองที่แตกต่างออกไปจากสังคมกระแสหลัก เป็ น การรวมตัวกันการแสดงสินค้า งานศิลปะ ของสะสม ของหา
ยาก และขายของมือสองต่างๆ รวมถึงสินค้าทามือ หรือสินค้า Handmade มีสถานทีส่ าหรับวางจาหน่ายโดยผูผ้ ลิต
เอง ตลาดในลักษณะนี้ กาลังได้รบั ความนิยมเนื่องจากเป็ นพื้นที่ท่ีผูบ้ ริโภคได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับเจ้าของ
ผลงานหรือผูผ้ ลิตสินค้าโดยตรง ถือ ได้ว่าเป็ นตลาดที่มบี รรยากาศทัง้ ใช้เชิงรูปธรรมและนามธรรมในแง่ของการ
บริโภคทัง้ เชิงพานิชย์ และเชิงแนวคิด หรือบริโภค idea
นอกจากนี้ ยังมีลกั ษณะของตลาดนัดอีกประเภทหนึ่งที่เกิดขึ้นจากปรากฏการณ์ในช่วงเศรษฐกิจตกตา่ ทัว่
โลก (พ.ศ. 2540) หรือทีเ่ รียกกันว่า ยุคฟองสบูแ่ ตก คือ ตลาดเปิ ดท้าย (รถยนต์) ขายของ ซึง่ มีทม่ี าจากในประเทศ
อังกฤษ โดยใช้คาว่า ‘Car boot sale’ คาว่า boot เป็ นภาษาอังกฤษแบบดัง้ เดิม หมายถึง กระโปรงท้ายรถ ซึ่งก็
เป็ นอีกลักษณะหนึ่งของตลาดนัดทีม่ อี ิทธิพลมาถึงประเทศไทยด้วย
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ความเป็ นมาและความสาคัญของตลาด และตลาดนัดในประเทศไทย
ในอดีต สังคมมนุษย์มรี ะบบเศรษฐกิจแบบเลี้ยงตัวเอง แต่ละครอบครัวสามารถผลิตพืชผลไว้รบั ประทาน
ในครัวเรือนของตนได้ ข้าวของเครื่องใช้ในครัวเรือนก็เป็ นสิ่งที่ทาได้ไม่ยาก เพราะอาศัยวัตถุดิบ ที่มตี ามธรรมชาติ
เป็ นหลัก แม้แต่เสื้อผ้าก็ทอขึ้นใช้เอง เมือ่ สังคมพัฒนาขึ้น และคนสามารถผลิตพืชพันธุธ์ ญั ญาหาร ตลอดจนสิง่ ของ
เครื่องใช้ท่จี าเป็ น ได้ในปริมาณที่มากเกินกว่าความต้องการ จนเหลือเป็ นส่วนเกิน จึงนาผลผลิตส่วน เกินนัน้ ไป
แลกเปลี่ยนกับสิ่งของหรืออาหาร ที่ตนและครอบครัว ไม่สามารถผลิตขึ้นมาได้ การแลกเปลี่ยนนี้อาจเป็ นการ
แลกเปลีย่ นระหว่างหมู่บา้ นหรือระหว่างเมืองทีอ่ ยู่ห่างไกลออกไป โดยอาศัยพ่อค้าวัวต่างถิน่ หรือกองคาราวาน หรือ
อาจจะนาผลผลิตนัน้ ไปแลกเปลีย่ นด้วยตนเอง แหล่งซื้อขายแลกเปลีย่ นสินค้าในยุคสมัยนัน้ จึงยังไม่เป็ นสถานที่ท่ี
แน่นอน
ต่อมาเมื่อสังคมเจริญขึ้นเป็ นเมืองใหญ่ มีสภาพและฐานะเป็ นสังคมเมือง การใช้เงินตราเริ่มแพร่ หลาย
และการค้าขายมีการขยายตัว ส่งผลให้ความต้องการสินค้าอุปโภคและบริโภคมีมากขึ้นตามไปด้วย จึงเกิดความ
จาเป็ นที่จะต้องมีแหล่งหรือสถานที่ สาหรับซื้อขายสินค้าเหล่านั้ นนัน่ คือตลาด ซึ่งมักจะเป็ นที่ท่คี นในสังคมหรือ
ชุมชนนัน้ รูจ้ กั และสามารถเดินทางไปมาได้สะดวก รวมทัง้ เป็ นศูนย์กลางในการคมนาคม ทัง้ ทางบกและทางนา้
ขนาดของตลาดจะใหญ่หรือเล็กเพียงใดก็ข้ ึนอยู่กบั ขนาดของชุมชนที่ตลาดนัน้ ตัง้ อยู่ หรือจานวนสินค้าที่นามา
วางขายในตลาดแห่งนัน้ นอกจากนี้แล้วลักษณะของตลาดยังขึ้นอยู่กบั สภาพแวดล้อม และการตัง้ ถิน่ ฐานของชุมชน
นัน้ ๆ เช่น ถ้าชุมชนใช้การคมนาคมทางนา้ เป็ นสาคัญ ตลาดของชุมชนนัน้ ก็เรียกว่า “ตลาดนา้ ” หรือถ้าใช้การ
คมนาคมทางบกในการติดต่อค้าขาย ก็เรียกว่า “ตลาดบก” ตลาดจึงเป็ นสถานที่ท่แี สดงให้เห็นวัฒนธรรมความ
เป็ นอยู่ของคนในสังคมอีกด้วย
ตลาดแบบสากล หมายถึง ตลาดที่มรี ู ปแบบและต้นกาเนิดในประเทศตะวันตก อาณาจักรกรีก ซึ่งเป็ น
แหล่งวัฒนธรรมและอารยธรรมโบราณที่สาคัญของโลกเรียกตลาดว่า อะกอรา (agora) ส่วนโรมันเรียกตลาดว่า
ฟอรัม (forum) ทัง้ อะกอราและฟอรัมต่างก็มีความคล้ายคลึงกันในด้านสถานที่ตงั้ และหน้าที่ใช้สอยของตลาด
กล่าวคือ ตลาดมักตัง้ อยู่กลางเมืองเป็ นที่พบปะของคนในชุมชนนัน้ และชุมชนใกล้เคียง นอกเหนือไปจากเป็ นที่
แลกเปลีย่ นและซื้อขายสินค้ากัน
ลักษณะของตลาดในระยะแรกจะเป็ นแบบตลาดนัด คือ มีการซื้อขายสินค้ากันเป็ นครัง้ คราวหรือตามวันที่
กาหนด ณ สถานทีใ่ ดสถานที่หนึ่ง สินค้าทีน่ ามาซื้อขายแลกเปลีย่ นมักเป็ นสินค้าตามฤดูกาล เช่น เสื้อขนสัตว์ หนัง
สัตว์ ฝ้ าย เมล็ดพืช ซึ่งสินค้าเหล่านี้ พ่อค้าอาจนามาขายเพียงปี ละครัง้ ไม่ได้วางขายอย่างถาวร ส่วนสินค้าที่ตอ้ งใช้
ในชีวติ ประจาวัน เช่น อาหาร นม เนย ไข่ พวกพ่อค้าต้องนามาขายกันเป็ นประจาทุกสัปดาห์
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และตลาดในยุโรป เริ่มมีมากขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 13 คือ เกิดย่านตลาด
ที่เป็ นทัง้ ที่อยู่อาศัย และสถานที่คา้ ขายอย่างถาวร โดยไม่เพียงแต่จะมีตลาดย่อย ที่ขายสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภค
ทีจ่ าเป็ นในชีวติ ประจาวันเท่านัน้ ยังมีตลาดขายส่งทีข่ ายสินค้าหลักๆ เช่น ผ้าขนสัตว์ ยา เครื่องเทศ เพือ่ ส่งต่อไปยัง
ตลาดย่อยตามเมืองต่างๆ และส่งออกไปยังต่างประเทศ ตลาดทีม่ ลี กั ษณะเช่นนี้ในประเทศอังกฤษ ได้แก่ ตลาดค้า
ผ้าในมณฑลยอร์กเชียร์ (Yorkshire) ซึ่งเป็ นแหล่งผลิตผ้าขนสัตว์ท่มี ชี ่อื ของอังกฤษ ในขณะนัน้ การขยายตัวของ
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ตลาดมีมาตามลาดับ นับตัง้ แต่ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 18 เป็ นต้นมา ประกอบกับเกิดการปฏิวตั ิอุต สาหกรรมขึ้นใน
ประเทศอังกฤษทาให้มสี ินค้า ที่ผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรมมากมาย และต้องหาทางส่งออกหรือจาหน่ ายไปยัง
ลูกค้าหรือผูบ้ ริโภค ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ นัน่ หมายถึงต้องการหาตลาดเพือ่ เป็ นแหล่งระบายสินค้าเหล่านัน้
การขยายตัวของตลาดเช่นนี้ บ่งบอกถึงความเจริญทางเศรษฐกิจของยุคสมัยได้เป็ นอย่างดี ตลาดใหญ่มกั มีท่ตี งั้ อยู่
ตามเมืองสาคัญๆ ที่เป็ นศูนย์กลางความเจริญของประเทศ เช่น ตลาดในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ตลาดใน
กรุงอัมสเตอร์ดมั ประเทศเนเธอร์แลนด์ และตลาดในกรุงปารีส ประเทศฝรัง่ เศส ส่วนในประเทศสหรัฐอเมริกา
ได้แก่ ตลาดในเมืองนิวยอร์ก และบอสตัน ในปัจจุบนั นี้ ตลาดใหญ่ท่ขี ายส่งสินค้าเฉพาะอย่าง ยังคงมีอยู่ตามเมือง
ใหญ่ของประเทศต่างๆ เช่น ลอนดอน นิวยอร์ก อัมสเตอร์ดมั เซีย่ งไฮ้ กรุงเทพมหานคร สิงคโปร์
จากหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ (สารานุกรมไทยฯ. 2547) ในสมัยสุโขทัยได้มตี ลาดเกิดขึ้นเรียกว่า “ตลาด
ปสาน” เป็ นแหล่งซื้อขายแลกเปลีย่ นสินค้า ทัง้ ของชาวเมืองสุโขทัย และชาวเมืองใกล้เคียง ในศิ ลาจารึกระบุไว้ว่า
สินค้าทีซ่ ้อื ขายกันในตลาดปสาน มีหลายประเภทตัง้ แต่ผลไม้ เครื่องอุปโภค บริโภคต่างๆ และสัตว์ทใ่ี ช้เป็ นแรงงาน
เป็ นพาหนะ เช่น วัวและม้า ตลาดปสานตัง้ อยู่ทางตอนเหนือของเมืองสุโขทัย ลักษณะของตลาดเป็ นลานกว้างๆ
เหมาะสาหรับเป็ นที่ชมุ นุมกันของผูซ้ ้ ือ และผูข้ าย รูปแบบของตลาดเช่นนี้เรียกว่าตลาดบก เพราะมีทาเลที่ตงั้ ค้าขาย
อยู่บนบก ตัวอย่างตลาดในสมัยสุโขทัย ทีป่ รากฏในหลักศิลาจารึก เช่น ตลาดป่ าตองขายใบตอง ตลาดป่ าพร้าวขาย
มะพร้าว ตลาดป่ าตะกัว่ ขายโลหะตะกัว่ จะเห็นได้ว่าตลาดมีลกั ษณะการขายสินค้าเป็ นแหล่งๆ ไป
ในสมัยอยุธยา ตลาดยังอยู่ตามชุมชนเช่นเดิมแต่รูปแบบของตลาดมีเพิม่ มากขึ้นคือ มีทงั้ ตลาดบก ตลาด
นา้ และตลาดนัด นอกจากนี้ ยังเกิดย่านตลาด ซึ่งหมายถึง สถานที่ หรือทาเล ที่มกี ารค้าขาย ทัง้ แบบถาวร และ
แบบชัว่ คราว คือ มีทงั้ การค้าขายทัง้ วัน ตัง้ แต่เช้าจรดเย็น และตลาดที่ขายเฉพาะช่วงเช้าหรือเย็นเท่านัน้ นอกจากนี้
ในย่านตลาด ยังมีการสร้างโรงเรือน ที่ใช้เป็ นสถานที่ ค้าขาย และพักอาศัยด้วย ย่านตลาดนี้ มักตัง้ อยู่ในที่ท่มี กี าร
คมนาคมติดต่อสื่อสารสะดวก ร้านค้าในย่านตลาด จะขายสินค้าต่างๆ กันไป ทาให้เกิดสังคม ที่มลี กั ษณะการอยู่
ร่วมกันอย่างพึ่งพาอาศัย ย่านตลาดนี้ มีทงั้ ทีเ่ ป็ นตลาดบก และตลาดนา้ ย่านตลาดบก ทีส่ าคัญในสมัยอยุธยา เช่น
ย่านป่ าขนม เป็ นแหล่งทาขนมขาย มีขนมกรุบ ขนมพิมพ์ถวั ่ ขนมสาปันนี ย่านป่ าเตียบ เป็ นแหล่งทาตะลุ่ม ตะลุ่ม
กระจก ตะลุม่ มุก ตะลุม่ เขียนทอง พานกามะลอ และพานหมาก ย่านป่ าถ่าน ขายผลไม้ ตัง้ แต่ช่วงเช้าถึงเย็น ตลาด
ตีทอง ขายทองคาเปลว ตลาดป่ าชมภู ขายผ้า ตลาดแฝด ขายเครื่องใช้ภายในครัวเรือน ไหมลาว และไหมเขมร
ตลาดน้อยตรงข้ามวัดพนัญเชิง ขายไก่และเป็ ด
ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น การค้าขายไม่ได้จากัดอยู่เฉพาะแต่ในตลาดหรือย่านตลาดเท่ านัน้ แต่ยงั มี
พ่อค้าเร่ หรือพ่อค้าคนกลาง นาสินค้าไปขายยังท้องถิ่นที่ห่างไกลจากตลาด ซึ่งชาวจีนเป็ นผูร้ ิเริ่มการค้าขายใน
ลักษณะนี้ ก่ อ นชนชาติอ่ืน ชาวจีนเหล่านี้ เข้ามาตัง้ หลักแหล่ง ในเมืองไทย และยึดอาชีพ ค้าขาย โดยนาสินค้า
หลากหลายประเภท เช่น สุรา ฝิ่ น ขนมจันอับ ผัก ผลไม้ ของชาต่างๆ เช่น เกลือ หอม กระเทียม หมากพลู กะปิ
นา้ ตาล เคียว มีด นา้ มันก๊าด ก๋วยเตีย๋ ว เนื้อหมู และเสื้อผ้า ไปขายยังหมู่บา้ นต่างๆ ส่วนใหญ่แล้วจะไปทางเรือ
เพราะขนส่งสินค้าได้เป็ นจานวนมาก เปรียบเหมือนตลาดเคลือ่ นที่ เมือ่ พายเรือผ่านบ้านใดก็มกั จะส่ง สัญญาณ เช่น
บีบแตร หรือเป่ าเขาควาย เพือ่ บอกให้รูว้ ่า ได้นาสินค้ามาขายแล้ว
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ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยู่หวั เป็ นช่วงระยะเวลาที่ไทยเริ่มติดต่อค้าขายกับประเทศ
ตะวันตก เริ่มเข้ามาตัง้ รกรากในเมืองไทยโดยส่วนใหญ่เป็ นพวกพ่อค้า ร้านค้าแห่งแรกของพ่อค้าชาวตะวันตกใน
เมือ งไทย คื อ ห้า งฮัน เตอร์แ ละเฮย์ ของนายฮัน เตอร์ พ่ อ ค้า ชาวอัง กฤษ ซึ่ง ขายสิน ค้า ที่เ ป็ น ที่ต อ้ งการของ
ชาวตะวันตก ห้างนี้ตงั้ อยู่ริมฝัง่ แม่นา้ เจ้าพระยาฝัง่ ธนบุ รี ตลาดของชาวตะวันตก ในระยะนัน้ จึงเป็ นร้านค้า ที่
เรียกว่า “ห้าง” ซึ่งในเวลาต่อมาเกิดขึ้นอีกหลายห้าง เช่น ห้างบอมเบย์ ห้างมัทราส ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนี้
ไทยยังคงมีสงครามกับดินแดนใกล้เคียงอยู่บา้ ง และทุกครัง้ ทีฝ่ ่ ายไทยชนะศึกสงคราม มักกวาดต้อนผูค้ นจากเมือง
ต่างๆ ที่ตีได้ เช่น คนลาว คนเขมร คนญวน ให้มาตัง้ หลักแหล่งในกรุงเทพฯ และตามหัวเมืองต่างๆ เชลยที่ ถูก
กวาดต้อนมานี้ จะอาศัยรวมกันเป็ นหมู่เหล่า ตามเชื้อชาติของตน จึงเกิดชุมชนลาว ชุมชนแขก ชุมชนมอญ และ
ชุมชนเขมรขึ้น รวมทัง้ ชุมชนของชาวจีนที่เข้ามาค้าขาย และตัง้ ถิ่นฐานในกรุงเทพฯ แต่ละชุมชนต่างก็มตี ลาดใน
ชุมชนของตน โดยเรียกขานชื่อตลาดไปตามสัญชาติเป็ นย่านๆ ไป เช่น ตลาดแขก อยู่บริเวณถนนตานี ถนน
จักรพรรดิพงษ์ ถนนสาทร ถนนอิสรภาพ ตลาดญวน อยู่บริเวณถนนสามเสน บางโพ ตลาดมอญ อยู่บริเวณปาก
เกร็ด สามโคก ตลาดจีน อยู่บริเวณสาเพ็ง เยาวราช ตลาดน้อย
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ได้มีการสร้างถนนและขุดคลองขึ้นหลายสายใน
กรุงเทพฯ เมือ่ ถนนตัดผ่านสถานที่ใดย่อมเกิดชุมชนและความเจริญขึ้น ถนนที่สาคัญคือ ถนนเจริญกรุง ซึ่งถือว่า
เป็ นถนนที่ใหญ่และยาวที่สุดในสมัยนัน้ อีกทัง้ เป็ นถนนที่ชาวตะวันตกนิยมตัง้ บ้านเรือนพักอาศัยอยู่เป็ นส่วนมาก
จึงเป็ นที่ตงั้ ของตลาดบางรัก ซึ่งเป็ นแหล่งขายอาหารขนาดใหญ่ และมีความสาคัญสาหรับชาวตะวันตกในสมัย
รัชกาลที่ 5 ส่วนถนนสายอื่นๆ เช่น ถนนบารุงเมือง พาหุรดั สีพ่ ระยา เยาวราช ก็มยี ่านการค้าของชาวตะวันตก และ
ชาวจีนด้วยเช่นกัน ห้างของชาวตะวันตก เช่น ห้างแบดแมนแอนด์โกตัง้ อยู่บนถนนบารุงเมือง ห้างบัตเลอร์ตงั้ อยู่บน
ถนนเฟื่ องนคร ห้างโฮวาร์ดเอสกินตัง้ อยู่บนถนนพาหุรดั ห้างเฟรเซอร์แอนด์นีฟตัง้ อยู่บนถนนสีพ่ ระยา ส่วนห้างของ
ชาวจีน ได้แก่ ห้างดีเซียงแอนด์ซนั ห้างฮุนชุยโห ห้างย่งหลีเส็ง ห้างเหล่านี้ ส่วนใหญ่จาหน่ ายสินค้าจาพวกสุ รา
ยารักษาโรค และพืชไร่ ทีต่ อ้ งสัง่ เข้ามาจากต่างประเทศ
ชาวจีนที่ตงั้ รกรากอยู่ในย่านสาเพ็งแต่เดิมเคยอาศัยอยู่ริมฝัง่ แม่นา้ เจ้าพระยาบริเวณท่าเตียนและพื้นที่
ใกล้เคียงมาก่อน เมือ่ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ข้นึ เป็ นราช
ธานี เมือ่ พ.ศ. 2324 และมีพระราชประสงค์ท่จี ะสร้างพระบรมมหาราชวัง จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ชาวจีน
ย้ายไปอยู่ท่สี าเพ็ง ซึ่งอยู่นอกเขตกาแพงพระนครทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ สาเพ็งจึงกลายเป็ นแหล่งรวมของ
คนจีน ซึง่ มีอาชีพค้าขายเป็ นหลักและกลายเป็ นย่านตลาดใหญ่ ซึง่ เป็ นศูนย์กลางของสินค้าทีน่ าเข้าจากประเทศจีน
ความเจริญเติบโตทางด้านการค้าของสาเพ็ง เห็นเด่ นชัดในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หวั เมือ่ มีการตัดถนนหลายสายผ่านบริเวณสาเพ็งพื้นทีข่ องตลาดสาเพ็งจึงขยายไปอย่างรวดเร็วตามแนวถนน
ที่ตดั ขึ้นใหม่และเกิดร้านค้า ซึ่งส่วนใหญ่เ ป็ นของชาวจีน ทัง้ สองฟากถนนขายสินค้าหลากหลายชนิด ตัง้ แต่ของ
เล็กๆ น้อยๆ ไปจนถึงเครื่องมือเครื่องใช้ขนาดใหญ่ สาเพ็ง จึงเป็ นตลาดที่ขายสินค้าทัง้ แบบขายปลีกและขายส่ง
ตลาดทีส่ าคัญในย่านนี้คือ ตลาดเก่า ทีม่ ที งั้ อาหารสด และอาหารแห้งครบครัน

18

ถนนหลายสายที่เกิดขึ้นจากการตัดถนน ในสมัยรัชกาลที่ 5 นี้ ทาให้ความเจริญทางด้านธุ รกิจขยายตัว
ตามไปด้วย และเกิดศูนย์การค้าเพิม่ ขึ้นอีกหลายแห่ง ในระยะต่อมา ทีส่ าคัญคือ
1) บริเวณถนนเยาวราช เป็ นแหล่งสรรพสินค้าชัน้ นาในอดีต สินค้าส่วนใหญ่มาจากประเทศจีน เช่น
ผลไม้ทงั้ สดและแห้ง ผ้าแพรพรรณ ใบชา ยาจีน นอกจากนี้ยงั มีภตั ตาคาร ห้างขายทองรู ปพรรณ และสถาน
เริงรมย์
2) บริเวณถนนพาหุรดั เป็ นย่านขายผ้า และเครื่องแต่ ง กาย ส่ว นใหญ่ เป็ นร้านของชาวอินเดีย และ
ปากีสถาน
3) บริเวณถนนบางรัก เป็ นย่านการค้าขายของชาวตะวันตก มีตลาดบางรักเป็ นตลาดใหญ่ของบริเวณนี้
4) บริเวณถนนบางลาพู เป็ นย่านขายสินค้าพื้นเมืองของไทย ตลาดที่สาคัญคือ ตลาดยอดพิมานหรือ
ตลาดยอด
นอกจากนี้ ยังมีแหล่งขายเครื่องสังฆภัณฑ์ ซึ่งอยู่บริเวณเสาชิงช้าบนถนนบารุงเมือง ที่เป็ นศูนย์รวมของ
เครื่องใช้ของสงฆ์ และของใช้ในกิจการทางศาสนาแหล่งใหญ่ของกรุงเทพฯ
ตลาดบกอีกแห่งหนึ่ งที่มคี วามสาคัญมาตัง้ แต่ครัง้ กรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นคือ ตลาดท่าเตียน ที่อยู่ริม
แม่น า้ เจ้า พระยาฝัง่ พระนคร ในระยะแรกคงเป็ น การค้า ขายในลัก ษณะตลาดน ้า เพราะมีท าเลใกล้น ้า เดิ ม
เรียกว่า “ตลาดท้องนา้ ” ต่อมาเมือ่ บ้านเมืองมีการพัฒนาและมีการสร้างถนนหนทางเพิ่มมากขึ้น ตลาดท่าเตียนจึง
กลายเป็ นตลาดใหญ่ท่สี ุดที่คา้ ขายติดต่อกับตลาดทางนา้ และเป็ นศูนย์กลางของการขายส่งไปยังหัวเมืองตามลุ่มแม่
นา้ ท่าจีน แม่นา้ เจ้าพระยา และหัวเมืองทางภาคเหนือ โดยมีตลาดทรงวาด เป็ นศูนย์กลางการค้าส่งให้แก่หวั เมือง
ทางภาคใต้และภาคตะวันออก ต่อมาเมื่อการคมนาคมทางบกเจริญมากขึ้นจนการคมนาคมทางนา้ ลดบทบาทลง
ตลาดท่าเตียนก็ลดบทบาทลงด้วยเช่นกัน แต่ยงั เป็ นแหล่งขายสินค้าจาพวกของชา และของแห้งจากทะเลเป็ นส่วน
ใหญ่
สาหรับตลาดบกที่มขี นาดใหญ่รองลงมา และเป็ นแหล่งผลิตสินค้าด้วยนัน้ ที่สาคัญได้แก่ ตลาดบ้านหม้อ
(ทาหม้อขาย) บ้านพานถม บ้านบาตร บ้านดอกไม้ (ทาดอกไม้ไฟ พลุ และตะไล) บ้านดินสอ (ทาดินสอพอง) บ้าน
นางเลิ้ง (ทาโอ่ง) บ้านทากระดาษ บ้านบุ (ทาขันนา้ ) บ้านช่างหล่อ บ้านขมิ้น (ทาผงขมิ้น) บ้านตีทอง ตลาดพลู
นอกจากนี้ ในอดีตยังมีตลาดขายอาหารเป็ นประเภทๆ ไป เช่น ตลาดบนเชิงสะพานหันขายหมูและผัก ตลาดเจ้าสัว
เนียม หรือตลาดพระยาไพบูลย์ ตลาดกรมภูธเรศ วัดเกาะ และตลาดน้อย ตลาดเหล่านี้ขายอาหารจาพวกเนื้อสัตว์
เช่น เป็ ด ไก่ หมู ของสดต่างๆ ส่วนตลาดที่ขายพวกผักผลไม้ ได้แก่ ตลาดท้ายวัง ตลาดยอด ตลาดหัวลาโพง
ตลาดบ้านทวาย ตลาดบ้านขมิ้น ตลาดคลองมอญ ในปัจจุบนั ตลาดบกทีย่ งั คงรักษาหน้าที่และบทบาทได้ใกล้เคียง
กับในอดีตคือ ตลาดบางรัก และตลาดเก่าในย่านสาเพ็ง (สารานุกรมไทยฯ. 2547)
จากข้อมูลข้างต้น แสดงเห็นว่า นับตัง้ แต่สมัยสุโขทัยมา จนกระทัง่ ถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ตลาดคง
ยังไม่มรี ูปแบบทีแ่ น่นอน สถานทีท่ ใ่ี ช้จดั วางสินค้า น่าจะเป็ นส่วนหนึ่งของบ้านเรือน ทีพ่ กั อาศัย หมายความว่า ทีพ่ กั
อาศัยเป็ นที่ขายของด้วย โดยตัง้ แคร่วางขายสินค้าหน้าบ้าน และมีฝาทาเป็ นแผงกัน้ ไว้สาหรับปิ ด - เปิ ด อย่างไรก็
ตามในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั เมืองไทยเริ่มมีการปรับตัวให้ทนั สมัยตามแบบตะวันตก มี
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การสร้างถนนและขุดคลองขึ้นใหม่หลายสาย เพือ่ ขยายอาณาเขตของเมืองให้กว้างออกไป ถนนทีต่ ดั ใหม่ในสมัยนัน้
ได้แก่ ถนนตรง ถนนเจริญกรุง ถนนบารุงเมือง ถนนเฟื่ องนคร ส่วนคลองที่ขุดในรัชกาลนี้คือ คลองถนนตรง
คลองสีลม คลองเจดียบ์ ูชา คลองภาษีเจริญ คลองมหาสวัสดิ์ คลองดาเนินสะดวก คลองบางลี่ คลองวัดขุน และ
คลองผดุงกรุงเกษม เมือ่ เมืองขยายออกไปทางใด ชุมชนก็มกั จะตามไปด้วยเสมอ อาคารบ้านเรือน และร้านค้า ที่
สร้างขึ้นในระยะนี้ มีรูปแบบการก่อสร้าง ทีไ่ ด้รบั อิทธิพลจากตะวันตก คือ เป็ นตึกแถว 1 หรือ 2 ชัน้ ทีม่ หี ลังคาสูง
เสมอกัน เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั เสด็จขึ้นครองราชย์ ประเทศไทยได้รบั การพัฒนาและ
ปรับปรุงประเทศหลายด้าน เพื่อให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศ การซ่อมแซม และตัดถนนใหม่ ทัง้ ในและ
นอกเขตพระนคร ก็เป็ นเรื่องที่รฐั ให้ความสาคัญเช่นกัน อาคารร้านค้าของเอกชน ที่เกิดขึ้นใหม่ตามสองฟากถนน
ต้องสร้างขึ้นตามรูปแบบที่ราชการกาหนด โดยพระราชทานเงินทุนพระคลังข้างที่ ให้เป็ นค่าก่อสร้างก่อน และทาง
ราชการ จะเก็บเงินค่าเช่า ไปจนกว่าจะครบเงินทุน โดยไม่คิดกาไรและดอกเบี้ย เมือ่ ครบทุนแล้ว จึงคืนสิทธิให้แก่
เจ้าของเดิม ถนนทีม่ อี าคารร้านค้าเช่นนี้ ได้แก่ ถนนราชดาเนินใน ราชดาเนินกลาง ราชดาเนินนอก สามเสน ราชวิถี
มหาไชย มหาราช ดินสอ อุณากรรณ จักรเพชร ตรีเพชร ตีทอง พาหุรดั ราชวงศ์ ทรงวาด ข้าวสาร ตะนาว
อาจกล่าวได้ว่า นับตัง้ แต่รชั กาลที่ 5 เป็ นต้นมา สังคมไทยเกิดชุมชน ทีเ่ ป็ นย่านตลาดถาวรตามที่ต่างๆ ใน
ระดับอาเภอเกือบทัว่ ประเทศ ชุมชนที่เป็ นย่านตลาด มีผูค้ นหลากหลายอาชีพมารวมกัน กลายเป็ นศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิจ และการคมนาคม สินค้าทีน่ ามาขายจึงไม่เพียงแต่เป็ นของใช้ทจ่ี าเป็ น ในชีวติ ประจาวันเท่านัน้ แต่ยงั รวม
ไปถึงของสวยงาม ซึง่ ไม่จาเป็ นต่อการดารงชีวติ อีกด้วย
นับ จากช่ ว งหลัง สงครามโลกครัง้ ที่ 2 เป็ น ต้น มา บ้า นเมือ งมีค วามเจริญ ขึ้น เป็ น ล าดับ โดยเฉพาะ
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็ นเมืองหลวงของประเทศ ตลาดและย่านการค้าใหม่ๆ เกิดขึ้น ตามเส้นทางคมนาคมทางบก
เป็ นหลัก และพัฒนาเปลีย่ นแปลงไป ตามสภาพแวดล้อมทางกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม
ปัจจุบนั เมืองและชุมชนมีการพัฒนาขึ้นเป็ นลาดับ ไม่ว่าจะเป็ นวิถีการดาเนินชีวิต ลักษณะของอาคาร
บ้านเรือน วิธีการผลิต การขายสินค้า ส่งผลให้ตลาดมีลกั ษณะรูปแบบต่างๆ กัน เริ่มจากตลาดสดขนาดเล็กๆ ใน
หมู่บา้ น มาเป็ นตลาดระดับ กลางหรือ ตลาดระดับ ชุมชน ริมถนนสายสาคัญ ๆ ที่มีกิจการต่ างๆ มากขึ้น คือ
ประกอบด้วยอาคารตลาดสด ตึกแถว อาคารพาณิชย์ และหาบเร่แผงลอย สินค้า และการบริการ ก็มหี ลากหลาย
มากขึ้น ตลาดในลักษณะนี้ ได้แก่ ตลาดพงษ์เพชร ตลาดบางกะปิ ตลาดสะพานควาย ตลาดคลองเตย เป็ นต้น
ตลาดทีม่ ขี นาดใหญ่กว่าตลาด 2 แบบ ข้างต้นคือ ตลาดระดับ 4 มุมเมือง หมายถึง ตลาดทีเ่ ป็ นศูนย์กลาง
ของพื้นทีเ่ มืองใหญ่ เช่น ทีร่ งั สิต จังหวัดปทุมธานี ทีม่ หาชัย จังหวัดสมุทรสาคร ตลาดสีม่ มุ เมืองนี้ มิได้หมายความ
ว่า มีตลาดอยู่ทงั้ 4 ทิศของเมือง แต่มนี ยั ว่า เป็ นตลาดที่แบ่งเป็ นส่วนๆ เป็ นทิ ศเป็ นทางกันได้ มักประกอบด้วย
ตลาดสดหลายๆ ตลาด ตึกแถวอาคารพาณิชย์นบั เป็ นร้อยๆ ห้อง ตลอดจนหาบเร่แผงลอยจานวนมาก การค้าขาย
และการบริการ มีตลอดทัง้ วัน ในระดับทีม่ ากกว่าตลาดระดับกลาง (สารานุกรมไทยฯ. 2547)
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พัฒนาการของการศึกษาวิจยั เกีย่ วกับตลาด และตลาดนัด
คาว่า Market ไม่มคี วามหมายทางการเมืองในช่วงทีพ่ น้ ยุคสงครามเย็นมาแล้ว เนื่องจากระบบการค้าเสรี
แบบตะวันตกได้รบั ชัยชนะ ซึ่งประเทศต่างๆ ในโลกต่างนาระบบนี้ไปใช้อย่างแพร่หลาย แม้แต่ประเทศที่เคยเป็ น
คอมมิวนิสต์มาก่อน ดังนัน้ ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมจึงผนวกเข้ากับระบบการเมืองประชาธิปไตยได้อย่างเหนียว
แน่น ระบบเสรีนิยมทางการค้าและการเมืองกลายเป็ นวาทกรรมทีค่ รอบงาท้องถิน่ ต่างๆ ตัง้ แต่ระดับหมูบ่ า้ นไปจนถึง
ระดับโลก ซึง่ ก่อนให้เกิดคาถามทีว่ ่าเราจะซื้อชีวติ แบบไหนให้เหมาะกับเรา ชัยชนะของระบบตลาดเสรีในทศวรรษที่
80 สวนทางกับความรูส้ กึ ที่เกิดขึ้น กล่าวคือ แนวคิดเรื่องเสรีในระบบตลาดทาให้ชีวิตยุ่งยากมากขึ้น เนื่องจากผูท้ ่ี
กาหนดและชี้ชะตาคนในสังคมเป็ นเพียงคนกลุ่มเล็กๆ ที่มอี านาจ ทาให้เกิดสภาวะวิกฤต ตึงเครียด และความ
ขัดแย้ง วิกฤตการณ์ครัง้ นี้เกี่ยวข้องกับความคิดกระแสหลักทางสังคมและเศรษฐศาสตร์ (นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ. 2551
อ้างอิงจาก David Levinson; & Melvin Ember. 1986)
เมื่อเอ่ยถึง “ตลาด” สิ่งที่คิดถึงอันดับแรกๆ ก็คือการซื้อและขายวัตถุส่ิงของระหว่างมนุ ษย์ ส่วนการ
แลกเปลีย่ นสินค้าและวัตถุโดยไม่ใช้ตวั กลางที่มมี ูลค่า หรือเงินตรา การแลกเปลี่ยนนี้อาจใช้วตั ถุท่มี คี ่าอื่นๆ แทน
เงิน การแลกเปลี่ยนสินค้า เป็ น สิ่ง ที่เ กิดขึ้นได้ตลอดเวลาและไม่ตอ้ งที่พ้ ืน ที่ เฉพาะ ส่ว นตลาดในความหมาย
“สถานที่” จะเกิดขึ้นอย่างมีเวลาจากัด มีขอบเขตพื้นที่ท่ชี ดั เจน สถานที่ท่เี ป็ นตลาดจะใช้สาหรับการติดต่อซื้อขาย
สินค้าของกลุ่มคนต่างๆ ส่วนคาว่า “การตลาด” (Marketing) หมายถึงกระบวนการซื้อขายสินค้าที่ไม่ตอ้ งอาศัย
พื้นที่ ดังนัน้ การซื้อขายสินค้าของมนุษย์จงึ ไม่จาเป็ นต้องอาศัยพื้นทีท่ างกายภาพ
แบบแผนของตลาดถูกสร้างมาจากนักเศรษฐศาสตร์ซ่งึ พยายามสร้างทฤษฎีมากมายมาอธิบาย และนัก
มานุ ษยวิทยาก็นาแนวคิดเหล่านัน้ มาใช้เพื่อที่จะศึกษาความหมายของตลาดในวัฒนธรรมต่างๆ ในการศึกษาตลาด
ของนักเศรษฐศาสตร์ เชื่อว่ าตลาดคือ พื้นที่สาหรับการแข่งขันระหว่างผูซ้ ้ ือและผูข้ ายจานวนมาก การแข่งขันที่
เข้มข้นนี้ทาให้ผูข้ ายสินค้าต้องผลิตสินค้าที่ดีกว่าคนอื่น เพื่อให้ขายได้มากกว่าคนอื่น แต่ระบบตลาดในความหมาย
นี้ไม่สามารถอธิบายตลาดได้ทกุ แบบ ทัง้ นี้ตอ้ งอาศัยการศึกษาเปรียบเทียบตลาดในความหมายอื่นด้วย
ข้อถกเถียงระหว่างนักคิดเชิงเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่ (Formalist) ทีอ่ ธิบายว่า พฤติกรรมทางเศรษฐกิจใน
ตลาดเกิดจากขบวนความสัมพันธ์แบบ วิธีการสู่เป้ าหมาย (Means-Ends Relationship) ภายใต้สถานการณ์ของ
การเลือกตัดสินใจปฏิบตั ิ การเลือกของคนขึ้นอยู่กบั ลักษณะการประหยัด (Economical) เช่น ประหยัดทรัพ ย์
ประหยัดเวลา วิธกี ารสู่เป้ าหมาย คือ การทาทุกอย่างโดยลงทุนอย่างประหยัด (Economising) แต่ได้ผลสูงสุด คือ
วิธีการเลือกที่ดีท่สี ุด กับนักคิดเชิงมานุ ษยวิทยาเศรษฐกิจ (Substantivist) ที่อธิบายว่า พฤติกรรมทางเศรษฐกิจ
ของมนุ ษย์เป็ นพฤติกรรมที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติกบั สังคม ธรรมชาติเป็ นตัวกาหนดวิธกี ารที่จะหา
วัตถุมาตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของมนุ ษย์ (ปรีชา คุวนิ ทร์พนั ธุ .์ 2547 อ้างอิงจาก Raymond
Firth .1952) ในช่วงทศวรรษที่ 60 มีการตัง้ คาถามเกี่ยวกับรู ปแบบที่เหมาะสมของตลาดและแนวคิดที่จะนาไป
วิเคราะห์ตลาดในวัฒนธรรมต่างๆ ในส่วนของ Formalist เชื่อว่าพื้นทีท่ างเศรษฐกิจ คือ พื้นทีเ่ ฉพาะของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นทุกวัฒนธรรม ต่างกันเพียงรายละเอียดทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ สามารถนาไปอธิบายระบบตลาด ได้ทุก
วัฒนธรรม ส่วนพวก Substantivist เชื่อว่าเศรษฐกิจไม่อาจแยกอยู่โดดๆ แต่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวทางวัฒนธรรม
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อื่นๆ และอยู่ในเงื่อ นไขทางสัง คม ด้ว ยเหตุน้ ี ทาให้ระบบเศรษฐกิจในแต่ ละสัง คมแตกต่ างกัน ทัง้ ในแง่ ท่ีเ ป็ น
พฤติ ก รรมและความหมาย การถกเถี ย งเหล่ า นี้ จะมีก ารอ้า งถึ ง ค าว่ า “market” “marketplace” “marketprinciples” ตลาดในฐานะที่เ ป็ น พื้น ที่ท างกายภาพ หมายถึง พื้น ที่ท่ีใ ช้ป ระกอบกิจ กรรมของมนุ ษ ย์ใ นการ
แลกเปลีย่ นวัตถุส่งิ ของ ตลาดในฐานะที่เป็ นแนวคิดและทฤษฎี จะหมายถึงระบบความคิดที่สนั นิษฐานว่า การซื้อ
ขายสินค้าสัมพันธ์กบั กระบวนการทางเศรษฐกิจอื่นๆ
คาร์ล โปลานยี (Karl Polanyi. 1957) นักประวัติศาสตร์เศรษฐกิจซึ่งมีแนวคิดแบบ Substantive ได้
แยกประเภทตลาดและระบบการแลกเปลีย่ นสินค้าออกเป็ นประเภทต่างๆ แนวคิดนี้ถกู นาไปใช้โดยพอล โบแฮนนัน
และจอร์จ ดัลตัน ซึ่งอธิบายชนิดของการค้าขายในแอฟริกา ตัง้ แต่ชนิดที่ไม่มรี ะบบตลาด ซึ่งชาวบ้านจะนาของมา
แลกเปลี่ยนกันหรือแบ่งปันกันโดยไม่แสวงหากาไร ไปจนถึงระบบตลาดที่ ตอ้ งอาศัยพื้นที่คา้ ขายและมีแนวคิด
เกี่ยวกับการแสวงหากาไรเข้าเกี่ยวข้องด้วย นักคิดแนว Substantive เชื่อว่าแนวคิดตลาดแบบตะวันตกสามารถ
อธิบายตลาดในที่อ่นื ได้เฉพาะกรณีท่ตี ลาดนัน้ มีการค้าแบบแสวงหากาไรเท่านัน้ ในบางสังคมที่มรี ะบบแลกเปลี่ยน
สินค้าแบบอื่นๆ นักคิดแนว Formalist ต้องปรับแนวคิดเศรษฐศาสตร์เพื่อที่จะอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งมิใช่ ระบบ
เศรษฐกิจที่เหมือนตะวันตก นักคิดแนว Formalist จะนาทฤษฎีเรื่องการแสวงหากาไรและประโยชน์สูงสุด การ
ตัดสินใจลงทุนและสัดส่วนของปัจเจกบุคคลไปอธิบาย
ทฤษฎีท่ีพ ฒั นาตามมาอีกคือ การศึ กษาตลาดในสัง คมชาวนา ซึ่ง เกี่ยวข้องกับภูมิศ าสตร์เ ศรษฐกิจ
การศึกษาของจอร์ท วิลเลี่ยม สกินเนอร์ (George William Skinner. 1985) ทาให้เกิดทฤษฎี Central-place
(Katherine Verdery; & Carol A. Smith. 2009) การศึกษาของสกินเนอร์ (Skinner) เรื่องโครงสร้างหน้าที่ของ
ระบบตลาดในเขตชนบทของจีน สะท้อนให้เห็นภาพทางภูมศิ าสตร์ท่ใี ช้เป็ นพื้นที่ของตลาดแครอล เอ สมิธ (Carol
A. Smith) อธิบายว่าทฤษฎี Central-place ของสกินเนอร์ช่วยให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมการค้าขายใน
เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจที่ซบั ซ้อน การศึกษาของสมิธเรื่องหน้าที่ทางพื้นที่ช้ ีให้เห็นว่าพื้นที่ของตลาด คือ พื้นที่ท่ี
สาคัญที่สุด ช่วยทาให้เห็นว่าชนบทเกี่ยวข้องและเชื่อมต่อกับเมืองอย่างไร ไม่ว่าจะเป็ นตลาดแบบเมืองหรือชนบท
หรือว่าเป็ นตลาดถาวรหรือชัว่ คราว
แนวคิด Formalist เชื่อว่าทฤษฎี Central-place จะทาให้ความวุ่นวายในโลกหายไปได้ การอธิบายนี้
สาคัญกับสังคม การเมือง และพื้นทีท่ างภูมศิ าสตร์ รูปแบบของตลาดทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์เป็ นแบบตลาดชาวนา ซึง่ มี
สินค้าในภาคเกษตรกรรมและบางชนิดจากอุตสาหกรรม ทฤษฎี Central-place หรือ พื้นที่ส่วนกลางเป็ นทฤษฎี
สากลทีใ่ ช้อธิบายรูปแบบตลาดอื่นๆ ทีเ่ กิดขึ้นในโลก ยิง่ กว่านัน้ ทฤษฎีน้ ียงั สนใจการเคลือ่ นย้ายสินค้าด้วยระบบการ
ซื้อขาย สนใจชนิดของการค้าขาย และผลกระทบทางสังคมที่เกิดจากการค้า อาจกล่าวได้ว่าตลาดจึงเป็ นพื้นที่ท่ชี ่วย
ให้เกิดโครงสร้างทางสังคม
นอกจากนี้พวก Formalist ยังสนใจเรื่องพฤติกรรมของปัจเจกบุคคลที่เกิดขึ้นในตลาด การวิเคราะห์ใน
ประเด็นนี้พยายามชี้ให้เห็นว่าพฤติกรรมการซื้อขายสินค้าเป็ นสิ่งที่มเี หตุผล ปัจเจกแต่ละคนคือผูท้ ่คี ิดและเลือกซื้อ
และขายสินค้าอย่างมีเหตุผล การอธิบายแบบนี้เป็ นการเหมารวมเกินไป เพราะอย่างไรก็ตามระบบเหตุผลก็ยงั ต้องมี
ความสัมพันธ์กบั การหวังผลประโยชน์ และมีเงื่อนไขในตัวเอง นาไปสู่แนวคิดเรื่องการแลกเปลี่ยนสินค้าอย่างมี
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เป้ าหมาย และรู ปแบบที่แตกต่างกันของการเปลี่ยนแปลงสินค้าซึ่งอาศัยเหตุผลเหมือนกันในแต่ละวัฒนธรรม
คาอธิบายของ Formalist บอกให้รูว้ ่าระบบเหตุผลไม่ได้มีเฉพาะในสังคมตะวันตก แต่นกั มานุ ษยวิทยาไม่เชื่อ
เนื่องจากการอธิบายของ Formalist มีเงื่อนไขทางการเมืองและอาจทาให้วฒั นธรรมบางแห่งถูกมองว่าไร้เหตุผล
คาถามคือ การวิเคราะห์พฤติกรรมของปัจเจกที่ก่อให้เกิดความเข้าใจพฤติกรรมการซื้อขายที่ต่างกันในแต่ ละ
วัฒนธรรมเป็ นเพียงสมมติฐานใช่หรือไม่ และความมีเหตุผลแบบตะวันตกหรือไม่
เมื่อตลาดถูกอธิบายว่าเป็ นระบบของข้อมูลข่าวสาร ทาให้เกิดการสร้างทฤษฎีใหม่ข้ นึ มา ทฤษฎีน้ ีเชื่อว่า
ข้อมูลข่าวสารเป็ นสิ่งที่มนุ ษย์แบ่งปันกันได้ และยังถูกปกปิ ด ปิ ดกัน้ ไว้สาหรับคนบางคนทัง้ ที่เป็ นพ่อค้าแม่คา้ และ
นักมานุษยวิทยา ในสังคมทีไ่ ม่มกี ารกระจายข่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การค้าขายสินค้าที่ดอ้ ยคุณภาพ พ่อค้าที่
ต้องซื้อสินค้าที่ดอ้ ยคุณภาพ จะต้องต่อรองเพื่อลดความเสี่ยงหรือการผูกขาดจากสถาบันหรือคนที่ตอ้ งค้าขายด้วย
เพื่อทาให้การค้าดาเนินต่อไปได้ ความไม่แน่ นอนของการค้าเกิดขึ้นในสังคมชาวนา และเป็ นผลมาจากการด้อย
พัฒนาในเรื่องสาธารณูปโภค
ประเด็นเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารและความไม่แน่ นอนในระบบการค้า ถูกอธิบายว่าคือปัญหาและเป็ นข้อ
สันนิษฐานจากระบบตลาดแบบตะวันตก ถ้ามีการแบ่งข้อมูลข่าวสารที่ไม่เท่าเทียมกัน และชาวบ้านในพื้นที่จะเป็ น
อย่างไร ตลาดแบบตะวันตก ถ้ามีการแบ่งข้อมูลข่าวสารแบบไม่เท่ากันหรือต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนก็เป็ นเรื่อง
ปกติ การศึกษาของพอล อเล็กซานเดอร์ (Pual Alexander) ในกลางทศวรรษที่ 80 ศึกษาเรื่องการต่อรองราคา
สินค้า การตัง้ ราคา การให้ขอ้ มูลทางการตลาด และการค้าระหว่างคนกลุ่มต่างๆ ในชวา พบว่าการควบคุมข้อมูล
ข่าวสารเป็ นสิ่งที่มคี วามสาคัญมากสาหรับพ่อค้าเพื่อที่จะได้กาไร ผูซ้ ้ อื และผูข้ ายอาจมิใช่ปจั เจกแต่การซื้อขายอาจ
เกิดขึ้นภายใต้ความสัมพันธ์ท่มี าจากข้อมูลข่าวสารและอานาจที่โยงไปถึงพฤติกรรมการซื้อขาย (นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ.
2551 อ้างอิงจาก David Levinson; & Melvin Ember. 1996)
ตลาดในฐานะเป็ นสิง่ ประดิษฐ์ทางวัฒนธรรม มาจากแนวคิดของ พอล อเล็กซานเดอร์ (Pual Alexander.
1991) ซึ่งเป็ นแนวคิดใหม่ของการศึกษามานุ ษยวิทยาเศรษฐกิจ และยังเป็ นประเด็นที่ สตีเฟ่ น จี (Stephen G.
1986) นาไปศึกษาในเรื่องเศรษฐกิจทางวัฒนธรรม ซึง่ อธิบายว่าระบบเศรษฐกิจแบบตะวันตกเป็ นเพียงระบบหนึ่งที่
เกิดขึ้นมาและมีขอ้ สมมติฐานเป็ นของตัวเอง ดังนัน้ การศึกษาระบบเศรษฐกิจต้องคานึงถึงเงื่อนไงทางวัฒนธรรม
ด้วย ทัง้ นี้วฒั นธรรมมิใช่ดา้ นตรงข้ามของเศรษฐศาสตร์ แต่วฒั นธรรมจะช่ วยให้เข้าใจพฤติกรรมทางการตลาด
และบอกให้รูว้ ่าทาไมทฤษฎีเศรษฐกิจแบบตะวันตกจึงไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริงๆ วัฒนธรรมและ
เศรษฐกิจเป็ นสิง่ ที่ตอบสนองซึง่ กันและกันพฤติกรรมการค้าขายในตลาดทุกชนิดเป็ นสิง่ ที่หล่อหลอมจากวัฒนธรรม
อเล็กซานเดอร์ อธิบายว่า เราจาเป็ นต้องทาความเข้าใจกระบวนการของตลาดทัง้ ที่เป็ นแบบตะวันตกและมิใช่
ตะวันตก เช่นเดียวกับการศึกษาเปรียบเทียบระบบเครือญาติในวัฒนธรรมต่างๆ โรเจอร์ เอ็ม คียซ์ ่งิ (Roger M.
Keesing) อธิบายว่า ระบบตลาดแบบตะวันตกถูกอธิบายแบบเหมารวมและตัง้ ความหวังมากเกินไป (นฤพนธ์ ด้วง
วิเศษ. 2551 อ้างอิงจาก David Levinson; & Melvin Ember. 1996)
การเปลี่ย นทฤษฎีโ ครงข่า ยความเป็ น ญาติไ ปเป็ น เรื่ อ งระบบภาษาและสัญ ลัก ษณ์อ าจท าให้เ ข้า ใจ
ความหมายของตลาดในฐานะเป็ นปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมได้ดีข้นึ นิยามของตลาดจากนักเศรษฐศาสตร์อธิบาย
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ว่าตลาดเป็ นหน่วยทางเศรษฐกิจทีเ่ ต็มไปด้วยกิจกรรมของการซื้อขายและการตัง้ ราคา ความหมายนี้ตอบสนองสิ่งที่
เรียกว่า เป็ นกาลังซื้อและกาลังขายในการแลกเปลี่ยนสินค้า ซึ่งตลาดในความเป็ นจริงอาจมิได้มเี พียงสิ่งเหล่านี้
การศึกษาของอเล็กซานเดอร์ พบว่าการต่อรองราคาในตลาดชวาอาจสะท้อนความหมายทางเศรษฐกิจและเห็นภาพ
วิธกี ารตัง้ ราคาของชาวบ้านได้ดกี ว่าวิธีแบบตะวันตก อเล็กซานเดอร์ช้ ใี ห้เห็นว่าการตัง้ ราคาในตะวันตกไม่สอดคล้อง
กับความต้องการของชาวบ้าน เพราะชาวบ้านคิดว่า “ความยุตธิ รรม” ในราคาสินค้าคือสิง่ ทีส่ าคัญทีส่ ุด
การศึกษาของสตีเฟ่ น จี (Stephen G. 1986) อธิบายพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของมนุ ษย์ท่หี ล่อหลอมมา
จากวัฒนธรรม ถ้าทฤษฎีการตลาดของตะวันตกเป็ นวิธีคิดทางวัฒนธรรม คาถามคือทาไมทฤษฎีน้ ีจึงถูกนามาใช้
และดารงอยู่ในชีวติ ของมนุ ษย์ จากการศึกษาวาทกรรม คาอธิบาย และรูปแบบของตลาดเป็ นสิง่ ที่หล่อหลอมมาจาก
สัง คม โดยมีน ัก เศรษฐศาสตร์เ ป็ น ผู ก้ าหนดนิ ย ามและแสดงออก นัก มานุ ษ ยวิท ยาจึง ศึ ก ษาวิธีก ารของนัก
เศรษฐศาสตร์ในการสร้างวาทกรรมเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ นอกจากนัน้ ในปัจจุบนั นักมานุ ษยวิทยายังสนใจศึกษา
วิธีการของชนพื้นเมืองที่จะติดต่อสัมพันธ์กบั ระบบโลก แต่ตอ้ งศึกษาบริบทของกระบวนการทางวั ฒนธรรม และ
ค้นหาว่าชาวบ้านใช้ระบบตลาดพร้อมๆ กับการทากิจกรรมเชิงอานาจอย่างไรบ้าง
การศึกษาดังกล่าวนี้ขา้ มพ้นไปไกลเกินกว่าทฤษฎีของพวก Substantive ซึ่งแยกบริบททางสังคมออก
จากบริบททางเศรษฐกิจอย่างสิ้นเชิง การเปลีย่ นแปลงครัง้ ใหญ่ในยุโรป ตามทัศนะของคาร์ล โพลันยี คือการเกิดขึ้น
ของระบบตลาดที่เข้ามาสร้างมาตรฐานทางศีลธรรมใหม่ นักวิชาการคนอื่นอธิบายว่าเศรษฐกิจแบบชนเผ่าที่เน้น
ศีลธรรมถูกครอบงาด้วยระบบตลาดสมัยใหม่ท่เี น้นกาไร อย่างไรก็ตาม ทฤษฎีการตลาดก็มรี ะบบศีลธรรมของ
ตัวเองเช่นกัน การกระทาทางเศรษฐกิจจะถูกมองว่าเป็ นการกระทาต่อสินค้า มนุ ษย์ทุกกลุ่มจะมีการเปลีย่ นแปลง
สินค้า ถ้าตลาดเป็ นระบบที่มกี ารควบคุมตัวเอง ตลาดก็จะควบคุมให้เกิดสมดุลทางผลประโยชน์ และการร่วมมือ
ทางสังคม แต่ตลาดก็มศี ีลธรรมที่ขดั แย้งกัน 2 ด้าน คือ การทาลายระบบศีลธรรมประเพณี และการก้าวไปข้างหน้า
เพือ่ แสวงหาประโยชน์สูงสุด
ความเกี่ยวข้องระหว่างตลาดและศีลธรรมจะถูกขับเคลื่อนด้วยมนุ ษย์และสถาบันที่เข้ามาแลกเปลี่ยน
สินค้ากัน การตัดสินคุณค่าของตลาดและการค้าไม่ว่าจะแง่บวกหรือแง่ลบ จะต้องศึกษาอย่างละเอียดและดูการ
เปลีย่ นแปลงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการเมือง การสถาปนาระบบตลาดเป็ นวิธีทางการเมืองเช่นเดียวกับเป็ น
วิธีการทางเศรษฐกิจ ภาพด้านลบของระบบการค้าขายจะเกิดขึ้นเมือ่ สูญเสียการควบคุมความสัมพันธ์ โดยเฉพาะ
เมื่อมีผูไ้ ด้ประโยชน์เพียงฝ่ ายเดียว การศึกษาผลกระทบของตลาดและศีลธรรมในมุมมองของชาวพื้นเมืองจะ
เกิดขึ้นเมือ่ ชาวพื้นเมืองติดต่อกับคนภายนอก
ตลาดในฐานะเป็ นตัวแทนของอานาจ คือ ประเด็นที่ทาให้เห็นว่าตะวันตกสร้างระบบตลาดขึ้นมาอย่างไร
วาทกรรมของตลาดเป็ นวาทกรรมกระแสหลักในโลกปัจจุบนั ตลาดและความสัมพันธ์ท่ีเกี่ยวข้องกับตลาดเป็ น
พรมแดนของการแข่งขันทางอานาจ โดยวัดและตัดสินด้วยคุณค่าทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม ตลาดในฐานะเป็ น
เครื่องหมายของทุนนิยมปกปิ ดซ่อนเร้นสิง่ ที่เป็ นอานาจ ไม่ว่าจะเป็ นการเอาเปรียบและความไม่เท่าเทียมกันของการ
แลกเปลี่ยนสินค้าและอานาจทางการเมือง อย่างไรก็ตาม ปัญหาเหล่านี้หนักหนาสาหัสมากกว่าการเป็ นแค่ เรื่อง
การเมืองผูม้ อี านาจชี้นาในการสร้างวาทกรรมของตลาด คือผูท้ ม่ี อี านาจในการกาหนดว่าอะไรคือการค้าขาย มีอานาจ
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ในการแทรกแซงวาทกรรมของคนอื่น และกล่าวอ้างวาทกรรมของตนเอง เสียงพูดของชนพื้นเมืองที่บรรยายถึงการ
เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการค้าของคนภายนอกยังเป็ นเสียงที่ไม่มใี ครได้ยิน ระบบตลาดโลกไม่เพียงแต่รกั ษาสมดุลของ
ความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งมนุ ษ ย์ แต่ ม นั ยัง เต็ม ไปด้ว ยวาทกรรมเกี่ย วกับ “ตลาด” ระบบโลกยัง สะท้อ นให้เ ห็น
ความสัมพันธ์ทางสังคมระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติดว้ ย (นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ. 2551 อ้างอิงจาก David
Levinson; & Melvin Ember. 1996)
งานวิจยั นี้ได้นาแนวคิดเรื่องตลาด และตลาดนัดมาใช้เป็ นพื้นฐานในการศึกษา และทาความเข้าใจเกี่ยวกับ
ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัย ระบบตลาด ไม่ได้เป็ นเพียงสถานที่แลกเปลี่ยนสินค้าและบริการเพียงอย่างเดียว
หากแต่มคี วามหมายในเชิงสังคมวัฒนธรรม และเศรษฐกิจ ซึ่งไม่อาจแยกอยู่โ ดดๆ แต่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวทาง
วัฒนธรรมอื่นๆ และอยู่ในเงือ่ นไขทางสังคม ด้วยเหตุน้ ีทาให้ระบบเศรษฐกิจในแต่ละสังคมแตกต่างกันทัง้ ในแง่ท่ี
เป็ นพฤติกรรมและความหมาย เพราะตลาดไม่ใช่เป็ นเพียงสถานที่สาหรับดาเนินกิจกรรมซื้อขาย แลกเปลีย่ นสินเค้า
เท่านัน้ แต่ยงั เป็ นพื้นที่แห่งชีวติ ที่มกี ารปะทะ สังสรรค์ของผูค้ นในรูปแบบต่างๆ ทีน่ ่าสนใจ หากไม่มผี ูค้ นทีเ่ ข้ามาทา
กิจกรรมต่างๆ แล้ว พื้นที่ตลาดก็เป็ นเพียงสถานที่ว่างเปล่าเท่านัน้ ประเด็นที่น่าสนใจคือ ปัจจัย หรือกระบวนการ
ในการทาให้พ้ ืนที่แห่งหนึ่งกลายเป็ นพื้นที่เศรษฐกิจ และเป็ นพื้ นที่ยอมรับของผูค้ น พื้นที่ของตลาด คือ พื้นที่ท่ี
สาคัญที่สุด ช่วยทาให้เห็นว่าชนบทเกี่ยวข้องและเชื่อมต่อกับเมืองอย่างไร ไม่ว่าจะเป็ นตลาดแบบเมืองหรือชนบท
หรือว่าเป็ นตลาดถาวรหรือชัว่ คราว ที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละพื้นที่ การศึกษา และทาความเข้าใจจึงเป็ นสิ่งที่
งานวิจยั นี้ให้ความสาคัญเป็ นอย่างยิง่
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แนวคิดเกีย่ วกับอัตลักษณ์ (Identity) และอัตลักษณ์ทางสังคม (Social identity)
การศึกษาวิจยั เกี่ยวกับการสร้างอัตลักษณ์ถูกให้ความสาคัญ และเป็ นที่นิยมกันศึกษากันอย่างแพร่หลาย
ในหลากหลายศาสตร์ ทัง้ จิตวิทยาสังคม มานุ ษยวิทยาวัฒนธรรม สังคมวิทยา และเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ซึ่งมีการ
นิยามให้ความหมายและศึกษาวิจยั ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ไว้อย่างกว้างขวางในหลายระดับเช่นกัน ทัง้
ในระดับของปัจเจก (Individual) และระดับสังคม (Social identity) ในงานวิจยั นี้ เป็ นหนึ่งในแนวทางการวิจยั
พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ท่ไี ด้นาแนวคิดเรื่องอัตลักษณ์จากหลากหลายศาสตร์ดงั กล่าวมาข้างต้น มาประยุกต์ใช้
เป็ นกรอบในการเก็บข้อมูลในตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัย เพื่อแสดงให้เห็นวิถีชีวิตของคนในตลาด และคนใน
มหาวิทยาลัยความเป็ นหนึ่งเดียวกัน มีแนวปฏิบตั ิท่ีได้รบั การถ่ายทอด หรือปฏิบตั ิสืบเนื่องกันมาจนหล่อหลอม
กลายเป็ นลักษณะเฉพาะของตลาดในแต่ละมหาวิทยาลัย ตลอดจนลักษณะร่วมของตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัย
ของรัฐในเขตกรุงเทพมหานครทีถ่ ูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานความเหมือน (Similarity) ของสมาชิกในกลุม่ หรือทีเ่ รียกว่า
อัตลักษณ์ร่วมของกลุ่ม (Collective) และเพื่อทาความเข้าใจแนวคิดนี้ ผูว้ ิจยั ได้ทบทวนเอกสาร และงานวิจยั ไว้
อย่างสังเขป ตามรายละเอียดดังนี้

ความหมายของอัตลักษณ์ และอัตลักษณ์ทางสังคม
อัตลักษณ์ หรือ identity เป็ นคาทีม่ รี ากศัพท์มาจากภาษาลาติน คือ identitas (เดิมใช้คาว่า idem) ซึง่ มี
ความหมายว่า “เหมือนกัน” (The same) ซึ่งริชาร์ด เจนกิ้นส์ (Richard Jenkins. 2004) ได้อธิบายนัยยะของ
ความหมายไว้สองประการ คือ ความเหมือนและความมีลกั ษณะเฉพาะที่แตกต่างกันออกไป (Similarity and
Difference) หมายถึง การตีความหมายบนพื้นฐานและเงื่อนไขของความสัมพันธ์ และการเปรียบเทียบระหว่าง
ระดับปัจเจก และกลุม่ คนในสองมุมมอง โดยมุง่ ไปทีค่ วามเหมือนและความแตกต่าง
ในพจนานุ กรมภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ฉบับรวบรวมและเรียบเรียงโดย วิทย์ เที่ยงบูรณะธรรม ได้ให้คา
แปลของ “Identity” ว่า “เอกลักษณ์” ซึง่ มีความหมายตรงกับคาว่า “Identity” ในพจนานุกรม Oxford Advanced
Learner’s Dictionary ปี ค.ศ. 1973 และพจนานุ กรม Collins Dictionary ปี ค.ศ. 1996 (ธงชัย สมบูรณ์. 2551;
อภิญญา เฟื่ องฟูสกุล. 2546) ส่วนในพจนานุกรม The Concise Dictionary of Psychology ปี ค.ศ. 1998 ได้ให้
ความหมายของ “Identity” ว่ า ลัก ษณะเฉพาะ ที่ส าคัญ ที่ฝ ัง แน่ น ในตัว บุค คล เป็ น พื้น ฐานที่ห ลอมรวมเป็ น
บุคลิกภาพ สะท้อนภาพลักษณ์ของบุคคล (Statt. 1998) นอกจากนี้ ราชบัณฑิตยสถานยังได้บญั ญัติศพั ท์คาว่า
“Identity” ว่า “เอกลักษณ์” โดยในพจนานุ กรมฉบับ ราชบัณฑิตยสถานได้ให้ความหมายของ “เอกลักษณ์” ว่า
ลักษณะทีเ่ หมือนกันหรือมีร่วมกัน (คาศัพท์บญั ญัติ. 2537; พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน. 2542)
ในวงการสังคมศาสตร์ยุคปัจจุบนั มีการใช้คาว่า “อัตลักษณ์” แทนคาว่า “เอกลักษณ์” ในความหมาย ของ
ค าว่ า “Identity” ซึ่ง อภิญ ญา เฟื่ องฟู ส กุล ได้อ ธิบ ายว่ า แนวคิ ด ยุ ค หลัง สมัย ใหม่ (Postmodernism) ท าให้
ความหมายของคาว่า “Identity” เปลีย่ นแปลง โดยไม่ได้หมายถึงคุณสมบัติเฉพาะตัวอีกต่อไป ทัง้ นี้ เนื่องจากเกิด
การตัง้ คาถามเกี่ยวกับวิธีการมองโลก การเข้าถึงความจริงของสิ่งต่างๆ รวมทัง้ ความเชื่อ ในความจริงที่เป็ น “แกน
หลัก” ของปัจเจกบุคคล ความเป็ นปัจเจกกลายเป็ นเรื่องของการนิยามความ หมายทีส่ ามารถเปลีย่ นแปลงไปได้ตาม
บริบท ดังนัน้ คาว่า “อัตลักษณ์” จึงมีความเหมาะสมกว่า “เอกลักษณ์” ในความหมายของคาว่า “Identity”

26

สาหรับความหมายของ “อัตลักษณ์” ได้มผี ูใ้ ห้ความหมายไว้ ดังนี้
แมคคอล (McCall) ได้ให้ความหมายของ “อัตลักษณ์” ว่าเป็ นลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งในตัว บุคคล
หรือชนชาติใดชนชาติหนึ่ง ที่ทาให้บุคคลนัน้ รูต้ วั ว่า เขาเป็ นบุคคล เป็ นตัวเขาเอง แตกต่างจากคนอื่น และทาให้คน
อื่นรู จ้ กั ว่าเป็ นใคร อัตลักษณ์ของตนเองจึงมีความสาคัญ เพราะเป็ นเครื่อ งรักษาบุคคลแต่ละคนให้มีความเป็ น
ตัวตนของตนเองโดยแท้จริง (ฤดี นิยมรัตน์. 2554)
ในทานองเดียวกัน เฟรดดริก บาร์ทซ์ (Fredrik Barth. 1969) กล่าวว่า อัตลักษณ์ตอ้ งเป็ นกระบวนการ
แบบเหรียญ 2 ด้าน ด้านหนึ่งคือ การรูส้ กึ ว่าเป็ นพวกเดียวกัน (Self-ascription) และในอีกด้านหนึ่ง คนอื่นก็ตอ้ ง
รูส้ กึ เช่นนัน้ ด้วย (Ascription by other) อัตลักษณ์จงึ เป็ นความพยายามทีจ่ ะสร้างขอบเขตที่ชดั เจนของบุคคล คือ
ตอบคาถามให้ได้ว่า “เราเป็ นใคร และเราแตกต่างจากคนอื่นอย่างไร ตรงไหน” นอกจากนี้ ยังมีคาถามย่อยอื่นๆ
เช่น มีใครเป็ นพวกเดียวกับเราบ้าง เรามีความสัมพันธ์กบั ใคร คนอื่นสัมพันธ์กบั พวกเราอย่างไร เป็ นต้น ซึ่งใน
ความสัมพันธ์กบั คนอื่น คนเราจะจัดจ าแนก (Classify) หรือนิ ยามคนอื่นไว้หลากหลายลักษณะ เพื่อที่จะได้
สัมพันธ์กบั คนอื่นได้อย่างเหมาะสม เช่น ถ้าเรานิยามคนหนึ่งว่าเป็ นเหมือนญาติ เราก็จะปฏิ บตั ิกบั เขาเหมือนเป็ น
ญาติ แต่ถา้ เรานิยามว่าเขาเป็ นคนแปลกหน้า เราก็จะปฏิบตั ติ ่อเขาอีกแบบหนึ่ง การนิยามความเป็ นอื่นตรงนี้ เปรียบ
ได้กบั การสร้างภาพตัว แทนขึ้นมา เพื่อ ลดทอนการเกิดปัญหาของการสัมพันธ์กบั คนอื่น จากความเป็ นคนให้
กลายเป็ นเพียงสิง่ สมมุติ (นิติ ภวัครพันธุ.์ 2547)
ในขณะที่บ าร์ก เกอร์ (Barker. 2000) กล่าวว่ า อัตลักษณ์ไ ม่ใ ช่ เ รื่องที่ติด ตัว มากับ ธรรมชาติ (Antiessentialism) หากแต่เป็ นสิ่งที่ถูกประกอบสร้างขึ้นมา (Socially construction) และอัตลักษณ์เกิดขึ้นได้จาก
ปฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ ่ืน หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า อัตลักษณ์เกิดมาจากการสัง่ สมผลิตผลของวาทกรรม (Product of
discourse) (กาญจนา แก้วเทพ. 2545) ให้ความหมายของอัตลักษณ์จึงเป็ น สิ่งที่เรารูส้ ึกว่าเป็ นเราหรือพวกเรา
และมีความแตกต่างไปจากพวกเขา และอัตลักษณ์ไม่จาเป็ นต้องมีเพียงหนึ่งเดียว สามารถมีหลายลักษณะประกอบ
กันขึ้นมา (สมหมาย ชินนาค. 2547)
อภิญญา เฟื่ องฟูสกุล (2546) กล่าวว่า อัตลักษณ์ แปรเปลีย่ นตามบริบทของวัฒนธรรมยุคโลกาภิวตั น์ ซึง่
เทคโนโลยีการสื่อสารทาให้มติ ิเวลาเร่งเร็วขึ้น และมิติพ้ นื ที่หดแคบเข้ามา เกิดการเคลือ่ นไหวทางวัฒนธรรม อย่าง
รวดเร็ว หลากหลายและซับซ้อน การเปลีย่ นแปลง นี้แสดงออกได้หลายลักษณะและหลายมิติ ในระดับ จุลภาคจะ
พบการปรับเปลี่ยนแบบแผนชีวิตประจาวัน ของปัจเจกบุคคลซึ่งเชื่อมโยงกับการปรับปฏิสมั พันธ์ กับผูอ้ ่ืน ใน
ระดับมหภาคจะพบการเคลือ่ นไหวทาง ศาสนา ชาติพนั ธุ ์ และวัฒนธรรมใหม่ๆ มากมาย และมีกระบวนการสร้าง
ตัวตนและอัตลักษณ์จากการผสมผสานองค์ประกอบทางวัฒนธรรมที่ซบั ซ้อน
ฉลาดชาย รมิตานนท์ กล่าวว่า “อัตลักษณ์” หมายถึง สิ่งที่เรารูส้ กึ ว่าเป็ นเรา หรือพวกเราแตกต่างจากเขา
พวกเขา หรือคนอื่น อัตลักษณ์ไม่จาเป็ นต้องมีหนึ่งเดียว แต่อาจมีหลายอัตลักษณ์ท่ปี ระกอบขึ้นเป็ นตัวเรา หรือ
พวกเรา อัตลักษณ์ไม่ใช่ส่งิ ที่มอี ยู่ตามธรรมชาติแต่เป็ นสิ่ง ที่ถูกสร้างขึ้นโดยสังคม (Social - Constructed) อัต
ลักษณ์จึงจาเป็ นต้องมีกระบวนการสร้างความเหมือนและความแตกต่างระหว่างพวกเราหรือคนอื่น (ฤดี นิยมรัตน์.
2554)
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ดังนัน้ อัตลักษณ์จึงเกี่ยวข้องกับสองลักษณะของการเปรียบเทียบระหว่างบุคคลหรือสิ่งอื่นว่ามีความ
เหมือ นหรือ ความแตกต่ าง (Similarity and Difference) ถ้าหากจะสารวจต่ อไปถึง คาว่า “identify” คานี้ เป็ น
คาประกอบสาคัญของ “identity” ซึง่ หมายถึง การบอกถึงลักษณะหรือจาแนกแยกแยะให้เด่นชัดออกมา จึงปฏิเสธ
ไม่ได้ว่ามีบางสิ่งที่แสดงและกระทาต่อกันหรือผลักดัน (Active) ต่ออัตลักษณ์ว่าไม่ได้เป็ นเพียงเฉพาะ “แบบแผน”
และไม่ได้เป็ น “สิง่ ของ” เพราะอัตลักษณ์ตอ้ งได้รบั การสร้างหรือสถาปนาอยู่เสมอ ซึง่ การนิยามจาแนกตัวของเราเอง
หรือของคนอื่นเช่นนี้ เป็ นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการให้ความหมาย (The matter of meaning) และการให้ความหมาย
มักเกี่ยวกับการมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างกัน (Interaction) ทาให้อตั ลักษณ์มลี กั ษณะเป็ นพลวัตอยู่ตลอดเวลา
อย่างไรก็ตาม อัตลักษณ์แตกต่างจากบุคลิกภาพในประเด็นที่สาคัญหลายประการ เราอาจมีบุคลิกภ าพ
ร่ ว มกับ บุค คลอื่น แต่ ก ารมีอ ตั ลัก ษณ์ร่ ว ม (Collective) มีน ัย ยะของความเกี่ย วพัน กับ การตื่น ตัว (Active)
บางอย่างในตัวของเรา เช่นเราเลือกที่จะแสดงตัวตนกับกลุ่มหรืออัตลักษณ์ท่เี ฉพาะ ซึ่งบางครัง้ เราอาจมีตวั เลือก
มากกว่าคนอื่น และอัตลักษณ์ตอ้ งการความตระหนัก (Awareness) บางอย่าง ที่เกี่ยงข้องกับส่วนที่เป็ นของเรา
บุคลิกภาพอธิบายลักษณะที่แตกต่างจากบุคคลทัว่ ไปน่าจะมี เช่น การเข้าสังคมเก่งหรืออาจเป็ นคุณลักษณะภายใน
แต่อตั ลักษณ์ตอ้ งการพื้นฐานบางอย่าง อาจถูกจัดประเภทด้วยการมีลกั ษณะบุคลิภาพ แต่เราต้องแสดงตนเอง (นัน่
คือการยอมรับอย่างตัง้ ใจ) กับความสาคัญของการแสดงตัวตน (Marking oneself) คือ การมีอตั ลักษณ์เหมือนกับ
กลุ่มหนึ่งและมีความแตกต่างกับอีกกลุ่มอื่น ส่วนสจ๊วต ฮอลล์ (Stuart Hall. 1998) อธิบายว่า ความเป็ นตัวตน
(Articulated self) มาจากการเชื่อมรอยประกอบกันเข้าจากหลายๆ ส่ วนเป็ นเพียงสิ่งที่ปรากฏในวาทกรรมที่ถูก
นาเสนอภายใต้บริบทของสถานการณ์หนึ่ง ซึ่งอาจมีการเชื่อมต่อชิ้นส่วนบางชิ้นเข้าด้ว ยกัน เพื่อแสดงออกใน
ลักษณะหนึ่ง แต่อีกสถานการณ์หนึ่ง การแสดงออกของปัจเจก อาจเป็ นอีกรูปแบบหนึ่งขึ้นอยู่กบั การเชื่อมรอย
ชิ้นส่วน โดยนัยหนึ่งนี้ป จั เจกจึงเป็ นผูม้ ีความสามารถในการตอบโต้ เปลี่ยนแปลงสถานการณ์ได้ดว้ ย แต่ทงั้ นี้
สถานการณ์นนั้ ๆ ก็เป็ นผลมาจากสถานการณ์ต่างๆ ทีเ่ กิด มาก่อนหน้านัน้ ตัวตนจึงเป็ นผลรวมของวาทกรรมหลาย
ชุดทีอ่ าจโต้แย้ง หรือส่งเสริมกัน การนิยามความเป็ นตัวตน จึงมีลกั ษณะเป็ นกระบวนการไม่ คงที่ตายตัว เลือ่ นไหล
ไปตามสถานการณ์ และองค์ประกอบของวาทกรรมแต่ละชุด ก็ไม่จาเป็ นต้องมีตรรกะที่เชื่อมโยงกัน ขึ้นอยู่กบั
บริบทแวดล้อม ความเป็ นตัวตนจึงเป็ น กระบวนการที่เกิดจากสังคมทีถ่ ูกกาหนดภายใต้บริบท และการตีความของ
ปัจเจกที่สมั พันธ์กบั กลุ่มคนในสังคมภายใต้บริ บทนัน้ ตามประสบการณ์ และสถานการณ์ (รัตนา บุญมัธะ. 2546
อ้างอิงจาก Stuart Hall. 1998) ซึ่งการประกอบสร้างความเป็ นตัวตนอาจเปลีย่ นแปลงไปรูปแบบการเชื่อมต่อ และ
แสดงออกของบุคคลจากรูปแบบหนึ่งเป็ นอีกรูปแบบหนึ่งได้ตลอดเวลา
จากความหมายข้างต้น แสดงให้เห็นว่า อัตลักษณ์ มใิ ช่ส่งิ ที่มอี ยู่แต่เดิมในธรรมชาติ เป็ นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้น
โดยสังคม อย่างไรก็ตามในความเหมือนนัน้ ก็ยงั คงมีความแตกต่างไปจากกลุ่มคนกลุ่มอื่น ซึ่งจะทาให้ลกั ษณะ
เฉพาะที่เรียกว่าอัตลักษณ์ของกลุ่มนัน้ เด่นชัดขึ้น สอดคล้องกับที่ อลั เบอร์โต เมลัคซี (Alberto Melucci. 1995)
อธิบายว่า อัตลักษณ์ร่วมเกิดจากกระบวนการสร้างสานึกร่วมของสังคม จะทาให้สมาชิกได้ตระหนักถึงลักษณะร่วม
ของกลุ่ม ซึ่งสานึกร่วมต้องอาศัยสัญลักษณ์ต่างๆ ที่กลุ่มสร้างขึ้น เช่น ท่าทาง คาศัพท์ ภาษาเฉพาะกลุ่ม เป็ น
สัญ ลัก ษณ์ท่ีส ามารถเปลี่ย นแปลงหรือ ปรับ เปลี่ย นได้เ สมอ นอกจากนี้ แ ต่ ล ะบุค คลหากมีก ารเปลี่ย นแปลง
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สภาพแวดล้อมหรือสังคมใหม่ บุคคลนัน้ ๆ ก็จะมีการปรับเปลีย่ นอัตลักษณ์ทงั้ ของตนเองและอัตลักษณ์ร่วมอีกด้วย
ดังนัน้ แต่ละบุคคลจะมีอตั ลักษณ์ได้หลายอัตลักษณ์ ด้วยการมองตัวเองในแง่มมุ ต่างๆ ซึ่งอาจมีได้หลายมุม ทัง้ นี้
ขึ้นอยู่กบั ว่าตนเองอยู่ในฐานะไหนหรือเป็ นสมาชิกของกลุ่มใดในสังคมซึ่งจะมีบทบาทแตกต่างกันออกไปตามที่
ตนเองกาหนดและประกอบสร้างอัตลักษณ์ข้นึ อัตลักษณ์สามารถสร้างและปรับเปลีย่ นได้ตลอดเวลา (สาริตา สวัสดิ
กาธร. 2549 อ้างอิงจาก Alberto Melucci. 1995)

กระบวนการสร้างอัตลักษณ์ของบุคคล และอัตลักษณ์ของกลุม่
การศึกษาเกี่ยวกับอัตลักษณ์ถอื เป็ นแกนกลางหนึ่งของการศึกษาสังคมพหุวฒั นธรรม เนื่องจากวัฒนธรรม
คือวิถีชีวิต คือระบบความสัมพันธ์ วัฒนธรรมจึงเป็ น “รูปธรรม” ของอัตลักษณ์หรือตัวตนของสังคมนัน้ ๆ ด้วย
หากแนวคิดเรื่องสังคมแบบพหุคือการยอมรับความแตกต่างหลากหลายของผูค้ นในสังคม นัน่ ก็หมายความถึงการ
ยอมรับในอัตลักษณ์ของปัจเจก ของชุมชนหรื อของสังคมนัน้ ๆ เช่นกัน อัตลักษณ์มคี วามหมายหลากหลายมิติ ใน
ที่น้ ีจะนาเสนอนิยามและมุมมองโดยสังเขปของนักวิชาการบางท่านเกี่ยวกับอัตลักษณ์และความสัมพันธ์ระหว่าง
อัตลักษณ์กบั สังคมและการสือ่ สาร
อัตลักษณ์ (Identity) เป็ นคุณสมบัติเฉพาะของบุคคลหรือวัตถุท่ีทาให้คนนัน้ หรือสิ่งนัน้ โดดเด่นหรือ
แตกต่ า งจากสิ่ง อื่ น (Collins Dictionary. 1996) ตามค ากล่ า วของจอร์จ วิล เฮล์ม ฟรี ด ริ ช เฮเกิ ล (Georg
Wilhelm Friedrich Hegel. 1997) ที่ว่า “การมองเห็นและยอมรับคนอื่น นาไปสู่การสร้างอัตลักษณ์ของตัวเอง”
คาว่า อัตลักษณ์ของบุคคล หมายรวมถึงมิติ “ภายใน” ของความเป็ นตัวเราทัง้ ในด้านอารมณ์ ความรูส้ กึ นึกคิด และ
แนวคิดเกี่ยวกับตัวเองหรือการรูจ้ กั ตัวเอง (Self-concept) รวมทัง้ สานึกถึง “ความเป็ นปัจเจก” ที่บุคคลเชื่อมต่อ
และสัมพันธ์กบั สังคม อัตลักษณ์จึงเป็ นสิ่งที่ทาให้รูว้ ่า “เราคือใคร” และ “เราจะดาเนินความสัมพันธ์กบั คนอื่น
ตลอดจนโลกภายนอกทีแ่ วดล้อมตัวเราอย่างไร” (กุสุมา กูใหญ่. 2556 อ้างอิงจาก Friedrich Hegel. 1997)
การรูจ้ กั ตัวเองทาให้เรารูว้ ่าเราแตกต่างจากคนอื่นตัง้ แต่ในระดับครอบครัว ชุมชน และสังคม ทาให้เรา
ตระหนักถึงตัวตนทีเ่ ฉพาะตัวว่า “ฉันไม่เหมือนคนอื่น” นัน่ คือ การสร้างอัตลักษณ์ของบุคคล นอกจากนี้ ครอบครัว
ยังเป็ นหน่วยแรกทีบ่ ง่ ชี้ว่า เราเป็ นสมาชิกของตระกูลนี้ เป็ นจุดเริ่มต้นของการสร้างอัตลักษณ์ของกลุม่
การสร้างอัตลักษณ์บุคคล ในทางจิตวิทยาเกิดขึ้นนับตัง้ แต่วนิ าทีท่อี อกจากครรภ์มารดา และลืมตาดูโลก
ต่อมาในวัยเด็ก เรารับรูโ้ ลกด้วยวิธคี ิดแบบเทียบเคียง การรับรูห้ รือสัมผัสสรรพสิง่ รอบตัวแล้วเรียนรูว้ ่า สิง่ นัน้ สิ่งนี้
คืออะไร แต่เมือ่ เราเริ่มโตขึ้น เราเรียนรูภ้ าษาและระบบสัญลักษณ์มากขึ้น เรารับรูโ้ ลกผ่านการมองเชิงเปรียบเทียบ
และให้คุณค่า เราเริ่มคิดว่า สิง่ นัน้ สิง่ นี้เหมือนอะไร การเปรียบเทียบความเหมือนและความต่างเริ่มซับซ้อนและเป็ น
สัญลักษณ์มากขึ้นเมื่อ เราเข้าสู่สงั คมที่ใหญ่ ข้ ึนและความสัมพันธ์ทางสัง คมมีความซับซ้อนมากขึ้น (Jacques
Lacan. 1953; Richard Webster. 2002)
ฌาคส์ ลากอง (Jacques Lacan. 1953) ได้เสนอแบบจาลองการสร้างอัตลักษณ์ท่เี รียกว่า The Mirror
Stage กล่าวคือ ในวัยทารก เรายังไม่รูจ้ กั ว่าตัวเองคือใคร เรายังไม่สามารถแยกตัวเองออกจากแม่ได้ เรายังรูส้ กึ ว่า
ตัวเองเป็ นส่วนหนึ่งของแม่ แต่เมือ่ เติบโตขึ้นถึงวัยเรียนรู ้ เมือ่ เราเห็นตัวเองในกระจกเงา เราเริ่มเรียนรูค้ วามเหมือน
ความต่างและตระหนักแล้วว่าเด็กในกระจก “นัน่ ไง!! นัน่ คือตัวฉันเอง” และเมือ่ เราเห็นแม่ในกระจก เราก็ได้เรียนรู ้
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อีกครัง้ ว่ านี่ คือ “ผู ห้ ญิง ที่เขาเคยเห็น และคุ น้ เคย” ซึ่ง แตกต่ า งจากคนที่เ ขาเพิ่ง รู จ้ กั ใหม่ซ่ึง ก็คื อ “ตัว ของเขา
เอง” ดังนัน้ ในกระบวนการนี้ เรารูจ้ กั ตัวเองจากการมองว่าคนอื่นนัน้ แตกต่างจากเรา เราเริ่มหลุดพ้นออกจากการ
เป็ นหนึ่งเดียวกับแม่ของเราอีกครัง้ ณ จุดนี้ ตัวตนของเราค่อยๆ เริ่มก่อตัวขึ้น อัตลักษณ์ของเราเริ่มชัดเจนขึ้น เรา
ได้ตระหนักถึงตัวตนของเราใน 2 ลักษณะคือ ตัวตนภายใน (ฉัน) และตัวตนในกระจก (ภาพตัวแทนของฉัน) เรา
เริ่มตระหนักถึงระยะห่างระหว่างตัวเราทัง้ สองแบบนี้ และในที่สุด เราก็หลุดออกจากตัวตนภายในที่แต่เดิมเราเคย
คิดว่ามันมีเพียงหนึ่งเดียว
ในทางสังคมวิทยา กระบวนการให้ความหมาย มักเกี่ยวกับการมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างกัน อัตลักษณ์จึงเป็ น
การบอกถึงลักษณะหรือจาแนกแยกแยะ ปี เตอร์ เบอร์เกอร์ และ โทมัส ลัคก์แมน (Peter Berger; & Thomas
LuckMann. 1967) กล่าวว่าอัตลักษณ์ถูกสร้างขึ้นโดยกระบวนการทางสังคม เมือ่ ตกผลึกแล้วอาจจะมีความคงที่
อาจปรับเปลีย่ นหรือเปลีย่ นแปลงรูปแบบได้ ขึ้นอยู่ก บั ความสัมพันธ์ทางสังคมเป็ นหลัก การประกอบขึ้นและดารง
อยู่ของอัตลักษณ์ มีกระบวนการทางสังคมในการสร้างและสืบทอดอัตลักษณ์ อย่างไรก็ตามย่อมขึ้นอยู่กบั บริบท
ของความสัมพันธ์ของสังคมทีม่ ตี ่อตนหรือกลุม่ อื่นๆ ด้วย
อย่างไรก็ตาม อัตลักษณ์มีทงั้ ในระดับของปัจเจก (Individual) และระดับสังคม (Social identity) ที่
เชื่อ มต่ อ และสัม พัน ธ์ก นั โดยสัง คมเป็ น ผู ก้ าหนดบทบาทหน้า ที่แ ละระบบ ดัง นั้น คุ ณ ค่ า ที่ติด ตามมาย่ อ มสืบ
เนื่องมาจากบทบาทและหน้าที่นนั้ ในระดับปัจเจกนี้บุคคลหนึ่งอาจจะมีหลายอัตลักษณ์อยู่ในตัวเอง เช่น ความเป็ น
กลุ่มสังคมใดสังคมหนึ่ ง เพศสภาพ อายุ อาชีพ ช่วงชัน้ ทางสังคม และศาสนา เป็ นต้น และในขณะที่อตั ลักษณ์
ระดับสังคมนัน้ อัตลักษณ์ถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานความเหมือนของสมาชิกในกลุ่ม หรือที่เรียกว่า อัตลักษณ์ร่วมของ
กลุ่ม (Collective) อย่างไรก็ตามในความเหมือนนัน้ ก็ยงั คงมีความแตกต่างที่ต่างไปจากกลุ่มคนกลุ่มอื่น ซึ่งความ
ต่างนี้จะทาให้ลกั ษณะเฉพาะที่เรียกว่าอัตลักษณ์ของกลุ่มนัน้ เด่นชัดขึ้น (ประสิทธิ์ ลีปรีชา. 2547) ซึ่งสอดคล้องกับ
เมลัคซี (Melucci) ได้อธิบายว่า อัตลักษณ์ร่วมเกิดจากกระบวนการสร้างสานึกร่วมต่างๆ ของสังคมนัน้ อันจะทาให้
บุคคลได้ตระหนักถึงลักษณะร่วมของกลุ่ม เป็ นการมองตนเองในอีกลักษณะคือการตอบคาถามของคาว่า “Who
are we” และเข้าใจว่า “พวกเรา” ต่างจาก “พวกเขา” อย่างไร (สาริตา สวัสดิกาธร. 2549) อย่างไรก็ตาม เมือ่ บุคคล
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมหรือเข้าไปอยู่ในสังคมใหม่ บุคคลนัน้ ก็อาจปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ของตนเองและอัต
ลักษณ์ร่วมได้
ในศตวรรษที่ 20 มีการถกเถียงทางวิชาการกัน ระหว่างทางจิตวิทยาและสังคมวิทยา ทางจิตวิทยาจาก
Theory of identification ของซิกมันด์ ฟรอยด์ (Signund freud. 1939) เกี่ยวกับกระบวนการที่เด็กซึมซับ เอา
แบบอย่างของบุคคลหรือสิ่งนอกกายเข้ามา โดยแอริค ฮอมเบอร์เกอร์ แอริคสัน (Erik Homburger Erikson.
1975) ว่าเป็ นกระบวนการที่เกิดขึ้น ณ แก่นแกนของบุคคลและแก่นแกนของวัฒนธรรมของชุมชนของเขาด้วย จึง
เป็ นการเชื่อมโยงชุมชนกับบุคคล ทางสังคมวิทยา identity เป็ นหน่อความคิดที่พฒั นาขึ้นในสานักปฏิสมั พันธ์เชิง
สัญลักษณ์ (Symbolic interactionism) จอร์จ เฮอร์เบริต ์ มีด (George Herbert Mead. 1913) กล่าวถึง “the
self” หรือ “ตัวตน” ว่าเป็ นสมรรถนะอันเป็ นของมนุ ษย์โดยเฉพาะ “Reflect” หรือ “ธรรมชาติและสังคมรอบตัว ”
โดยใช้ภาษาผ่านการสื่อสาร มีกระบวนการ 2 ขัน้ ตอน คือ “I” คือตัวตระหนักรู ้ ซึ่งอยู่ขา้ งใน มีลกั ษณะอัตวิสยั
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(Subjective) สร้างสรรค์ (Creative) กาหนด (Determining) แต่รูไ้ ม่ได้ (Unknowable) ว่าเป็ นเช่นไรแน่ กับ
“me” ซึ่งอยู่ขา้ งนอก และถูกกาหนดโดยความสัมพันธ์กบั สังคม การบ่งชี้ตวั ตน (Identification) จึงเป็ นการที่จดั
วางตัวเราในจาพวกต่ างๆ ที่สงั คมสร้างขึ้น (Socially constructed categories) โดยภาษามีบทบาทสาคัญ ใน
กระบวนการดังกล่าว
อัตลักษณ์ของบุคคลจึงจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีความรู ส้ ึกร่วมกันในด้านการตระหนักรู ้ (Awareness)
บางอย่างเกี่ยวกับตัวตนของเรา การยอมรับในความเป็ นตัวตนประกอบเข้ากับการแสดงตัวตน (Making oneself)
ให้เห็นว่ามีความเหมือนหรือต่างอย่างไรกับกลุ่มอื่นหรือบุคคลอื่น อัตลักษณ์เกิดขึ้นจากการปฏิสมั พันธ์ทงั้ ระหว่าง
บุคคลภายในสังคมและภายในตัวเอง แต่การเลือกเพียงอัตลักษณ์ใดอัตลักษณ์หนึ่งจากที่มอี ยู่หลากหลาย เพื่อ
นามาใช้ภายใต้เงือ่ นไขของบริบทในช่วงของเวลาและพื้นที่ อัตลักษณ์น้ ีอาจถูกกาหนดได้ทงั้ จากบุคคลเป็ นผูก้ าหนด
ตนเองหรือถูกกาหนด ตาแหน่ งแห่งที่ของบุคคลโดยสังคม อัตลักษณ์น้ ีเกิดขึ้นบนกระบวนการคิดเกี่ยวกับระบบ
ของความแตกต่าง ระบบของความหลากหลาย อัตลักษณ์กบั สังคมจึงเป็ นเรื่องที่แยกกันไม่ออก การนิยามความ
เป็ นตัวตนของอัตลักษณ์นนั้ ต้องมีการอ้างอิงกับสังคม หากลองคิดถึงสถานการณ์ท่เี ราพบกับใครสักคนในครัง้ แรก
และเรากาลังพยายามค้นหาว่าเขาคือใคร ด้วยการตัง้ คาถามว่าเขามาจากไหนและเขาทาอะไรในสถานการณ์ต่างๆ สิง่
เหล่านี้เป็ นการกาลังพยายามค้นหาสิ่งที่เกี่ยวกับตัวของบุคคลนี้และสิ่ง ที่ทาให้เขาเหมือนกับเราด้วย (สิ่งที่เรามี
ร่วมกับเขา) และสิ่งที่ทาให้เขาแตกต่างจากเรา หรือการพิจารณาถึงสถานการณ์การเดินทางไกล สถานที่ท่ี คุณจะไป
คุณได้ยินเสียงคนกลุ่มหนึ่ง กาลัง สนทนาแล้วพูดภาษาเดียวกับคุ ณ คุณจะรับรู ด้ ว้ ยความรู ส้ ึกของการระลึก รู ้
(recognition) และความเป็ นเจ้าของร่วมกับกลุ่มนัน้ การที่คุณมีบางอย่างร่วมนี้ ได้นาเสนอช่วงของการระลึกรูแ้ ละ
การมีบางอย่างร่วมกับผูอ้ ่นื ผูท้ ่มี อี ตั ลักษณ์ร่วมกับคุณ อัตลักษณ์ถูกแสดงออกให้เห็นด้วยการคล้ายกัน นัน่ คือมัน
เกี่ยวกับบุคคลที่เหมือนเราและความแตกต่างของบุคคลที่ไม่เหมือนกับเรา (พิศิษฏ์ คุณวโรตม์. 2545 อ้างอิงจาก
Kath Woodward. 2000)

ความสัมพันธ์ระหว่างอัตลักษณ์บคุ คล อัตลักษณ์รว่ ม และอัตลักษณ์องค์กร
อัตลักษณ์ เป็ นลักษณะเฉพาะ หรือลักษณะที่เหมือนกันของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่สามารถบ่งบอก
ความแตกต่างและสร้างความจดจาได้ ซึ่งเป็ นผลจากการยอมรับและเข้าใจบทบาทหน้าที่ตนเองผ่านกระบวนการ
ปฏิส มั พัน ธ์ท างสัง คม อัน เป็ น ผลจากกระบวนการทางอารมณ์ ความรู ส้ ึก ภายในตนเอง และกระบวนการ
ปฏิสมั พันธ์ทางสังคมนัน้ สามารถนามาจาแนกประเภทของอัตลักษณ์ ได้ดงั นี้ (Smith. 2006; สุภชั ฌาน์ ศรีเอี่ยม.
2554 อ้างอิงจาก Erikson. 1968; ธงชัย สมบูรณ์. 2551 อ้างอิงจาก Woodward. 1997)
1. อัตลักษณ์บคุ คล (Individual identity)
อัตลักษณ์บคุ คล เกี่ยวข้องกับ “มิตภิ ายใน” ของบุคคล อันได้แก่ อารมณ์ ความรูส้ กึ นึกคิด ซึง่ บุคคลมีต่อ
ตนเอง เป็ นการให้ ความหมายหรือเปลีย่ นแปลงความหมายเกี่ยวกับ ตนเองผ่านกระบวนการที่เขาสัมพันธ์กบั โลก
ซึ่งเออร์วิง ก็อฟมัน (Erving Goffman) นักสังคมวิทยา ได้จาแนกอัตลักษณ์บุคคลตาม ทฤษฎีจิตสังคมของ
แอริค ฮอมเบอร์เกอร์ แอริคสัน (Erik Homburger Erikson) ไว้ดงั นี้

31

1.1 สิง่ ทีบ่ คุ คลมองว่า เป็ นตัวตนของตนเอง ซึง่ มีลกั ษณะเฉพาะ และแตกต่างจากผูอ้ ่นื (Ego identity)
1.2 ภาพหรือลักษณะเฉพาะตัวของบุคคล ในสายตาผูอ้ ่นื (Personal identity)
ซึง่ สังคมมี กระบวนการแจกแจง และระบุอตั ลักษณ์บคุ คลแตกต่าง กันไป เช่น ในสังคมสมัยใหม่ใช้บตั ร
ประจาตัวประชาชน หรือการพิมพ์ลายนิ้วมือเป็ นต้น
2. อัตลักษณ์ทางสังคม (Social identity)
อัตลักษณ์ทางสังคม คือ สถานภาพทางสังคม เช่น อาชีพ ชนชัน้ เพศ ชาติพนั ธุ ์ หรือศาสนาที่บุคคลนัน้
สังกัด อัตลักษณ์บุคคลและ อัตลักษณ์ทางสังคมมีการซ้อนทับกันอยู่ เช่น การที่สงั คมกาหนดบทบาทหน้าที่และ
ตาแหน่งทางสังคม อาทิ ความ เป็ นลูก ความเป็ นเพือ่ น หรือตาแหน่งทางสังคมแก่บคุ คล ส่งผลให้บคุ คลเรียนรูแ้ ละ
เลือกนิยามตนเองให้เหมาะสม กับสังคม และมีการปรับเปลี่ยนไปตามบริบท สัญลักษณ์ ที่บุคคลนามาใช้นิยาม
ตนเองทัง้ ต่ อ สังคมและต่อ ตนเอง เช่น การเลือกแต่ ง กายเพื่อแสดงความเป็ นสมาชิกของ สถาบัน หรือแต่ ล ะ
สถานศึกษาเลือกใช้สญั ลักษณ์ หรือเครื่องแบบที่แตกต่างกันเพือ่ แสดงความเป็ นตัวตน ให้ผูอ้ ่นื รับรู ้ ทัง้ นี้การนิยาม
ความหมายเพือ่ แสดงถึง ความเป็ นตัวตนของแต่ละบุคคลกับสิง่ ทีผ่ ูอ้ ่นื มองเห็น อาจไม่สอดคล้องกันเสมอไป
โดย ก็อฟมัน ได้จาแนกอัตลักษณ์สงั คมนี้ออกเป็ น สองส่วน ได้แก่ (Smith. 2006: 85-86)
2.1 สิง่ ทีส่ งั คมเรียกร้องและคาดหวังจากบุคคล (Virtual social identity)
2.2 สิง่ ทีเ่ ป็ นอัตลักษณ์ทแ่ี ท้จริงของบุคคลนัน้ (Actual social identity)
กล่าวโดยสรุป อัตลักษณ์แบ่งเป็ นสองประเภท คือ อัตลักษณ์บุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับมิติภายในของบุคคล
ที่รูจ้ กั และรับรูเ้ กี่ยวกับตนเอง และอัตลักษณ์ทางสังคม ซึ่งเกี่ยวข้องกับการมีปฏิสมั พันธ์ทางสังคมของบุคคล ทัง้ นี้
บุคคลจะนิยามและแสดงตนเองจากอารมณ์ ความ รูส้ กึ ภายในของตนเอง และจากความคาดหวังของสังคม ดังนัน้
อัตลักษณ์บคุ คลและอัตลักษณ์ทางสังคมจึงมี ความเชื่อมโยง และส่งผลซึง่ กันและกัน
เพราะฉะนัน้ การสร้างอัตลักษณ์บคุ คลจึงไม่ได้มลี กั ษณะถาวรแต่มกี ารก่อตัว และปรับเปลีย่ นตลอดเวลา
ตามบริบทของเวลาและ สถานทีท่ บ่ี คุ คลได้มปี ฏิสมั พันธ์ (Burgess. 2010 อ้างอิงจาก Ivanic. 1998)
โดย แอริคสัน เชื่อว่า การสร้างอัตลักษณ์บุคคลเป็ นกระบวนการ ตลอดทัง้ ชีวติ (A life long process)
และได้แบ่งขัน้ ตอน การสร้างอัตลักษณ์ไว้ 8 ขัน้ ตอน โดยเริ่มตัง้ แต่ วัยทารกจนถึงวัยชรา (สุรางค์ โค้วตระกูล .
2544) ซึง่ ในการสร้างอัตลักษณ์บุคคลนี้ มีความเกี่ยวข้องกับ มิตภิ ายในทีป่ จั เจกบุคคลรูจ้ กั และรับรูเ้ กี่ยวกับตนเอง
และมิติภายนอกที่ปจั เจกบุคคลให้และเปลี่ยนแปลง ความหมายเกี่ยวกับตนเองจากการมีปฏิสมั พันธ์กบั สัง คม
(อภิญญา เฟื่ องฟูสกุล . 2546) ความสัมพันธ์ระหว่างการสร้างอัตลักษณ์บุคคล อัตลักษณ์กลุ่ม และอัตลักษณ์
องค์กร มีดงั นี้
1. กระบวนการที่อตั ลักษณ์บุคคลกลายเป็ นอัตลักษณ์ทางสังคม และกระบวนการที่สงั คมหล่อหลอมอัต
ลักษณ์บคุ คลขึ้นมา
รอม ฮาร์เร (Rom Harré ) ได้อธิบายถึงกระบวนการที่ อัตลักษณ์บุคคลกลายเป็ นอัตลักษณ์ทางสังคม
และ กระบวนการที่สงั คมหล่อ หลอมอัต ลัก ษณ์บุค คลขึ้น มา ดัง นี้ (Stables. 2003 อ้างอิง จาก Harré . 1983;
อภิญญา เฟื่ องฟูสกุล. 2546 อ้างอิงจาก Harré . 1990)
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1.1 กระบวนการที่ เ ด็ ก ซึ ม ซับ เอาค่ า นิ ย ม ผ่ า นกระบวนการขัด เกลาจากพ่ อ แม่ ห รื อ โรงเรี ย น
(Appropriation)
1.2 กระบวนการทีค่ ่านิยมเกี่ยวกับบทบาท หน้าทีต่ ่างๆ ผนวกเข้ามาในมิตภิ ายในของบุคคล และ ก่อตัว
ขึ้นเป็ นอัตลักษณ์บคุ คล (Transformation)
1.3 กระบวนการทีอ่ ตั ลักษณ์บคุ คลถูกถ่ายทอด หรือแสดงออกในพื้นทีส่ าธารณะ (Publication)
1.4 กระบวนการที่ประสบการณ์ในกระบวนการ ทัง้ สามข้างต้นได้กลายเป็ นประสบการณ์สาธารณะ ผ่าน
กลไกบางอย่าง เช่น การพิมพ์หนังสืออัตชีวประวัติ ออกมาจาหน่ าย (Conventionalization) ทัง้ นี้ กระบวนการ
ดังกล่าวทัง้ หมดจะครอบคลุมทัง้ ส่วนที่บุคคลถูก กาหนดจากสังคม และส่วนที่บุคคลเลือก ให้ความหมายและ
กระทาภายในกรอบทีถ่ ูกกาหนดด้วย
2. วงจรแห่งวัฒนธรรม (The Circuit of Culture) กับกระบวนการสร้างอัตลักษณ์บคุ คล
กระบวนการสร้างอัตลักษณ์บุคคลดาเนินไปอย่างต่อเนื่องภายใต้วงจรแห่งวัฒนธรรม ซึ่งมีองค์ประกอบ
ต่างๆ ที่มคี วามเกี่ยวข้องสัมพันธ์กนั โดยจุดเริ่มต้นของวงจรนี้จะเริ่มต้น ณ องค์ประกอบใดก่อนได้ ดังนี้ (Leve.
2012 อ้างอิงจาก Stuart. 1997; ขวัญฟ้ า ศรีประพันธ์. 2551: 24-25)
2.1 การผลิต (Production) คือ การที่บุคคล ให้ความหมายและเปลี่ยนแปลงความหมายจากการ มี
ปฏิสมั พันธ์ทางสังคมในสถานการณ์และรูปแบบ ทีห่ ลากหลาย
2.2 การบริโภค (Consumption) คือ การบริโภค ทางวัฒนธรรม ที่ให้ความหมายจากการสร้างภาพ
ตัวแทน และในการบริโภคนี้ สถานที่ อุดมการณ์ เพศ และชนชัน้ ทางสังคมต่างก็หมุนเวียนและมีอิทธิพลซึ่งกัน
และกัน
2.3 อัตลักษณ์ (Identity) คือ การแสดงออกต่ อ ตนเองเกี่ยวกับ คาถามว่ า “เราเป็ นใคร” “เรารู ส้ ึก
อย่างไร” และ “เรารูส้ กึ ร่วมกับกลุม่ ไหน”
2.4 กฎระเบีย บ (Regulation) คื อ ความหมาย ในทางวัฒ นธรรมซึ่ง ไม่ได้เ ป็ น เพีย งสิ่ง ที่ฝ ัง อยู่ใน
ความคิด แต่ ก่อ รู ปเป็ นระเบียบปฏิบตั ิในสัง คม (Regulate Social Practice) มีความสาคัญและเกี่ยวข้องกับ
ชีวติ ประจาวัน
2.5 ภาพตัวแทน (Representation) เป็ นการ สร้างความหมายผ่านภาษา โดยใช้สญั ลักษณ์เพื่อสื่อสาร
กับผูอ้ ่นื และใช้สญั ลักษณ์อา้ งอิงถึงความจริงทัง้ สิง่ ทีเ่ ป็ น รูปธรรมและนามธรรม
3. อัตลักษณ์องค์กร (Organizational identity) กับการสร้างอัตลักษณ์บคุ คล
จากแนวคิดที่ว่า อัตลักษณ์บุคคล และอัตลักษณ์ทาง สังคมมีความเชื่อมโยง และส่งผลซึ่งกันและกัน
โดยบุคคล ให้และเปลีย่ นแปลงความหมายเกี่ยวกับตนเองจากการ มีปฏิสมั พันธ์กบั สังคม หนึ่งในอัตลักษณ์ทาง
สังคมที่มี ผลต่อการสร้างอัตลักษณ์บุคคล คือ อัตลักษณ์ร่วม (Collective identity) ของสมาชิกในองค์กรผ่าน
การ บัญญัตกิ ฎระเบียบ ข้อบังคับ ธรรมเนียม และประเพณี เพือ่ กาหนดอานาจและบทบาทหน้าทีข่ องบุคคลภายใน
องค์ก ร ซึ่ ง อัต ลัก ษณ์ ร่ ว มนี้ มี ส่ ว นในการสร้า งอัต ลัก ษณ์ องค์ก ร (Organizational identity) (McNair;
Newswander; Boden; & Borrego. 2011 อ้างอิงจาก Gee. 2000)
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ศุภฤกษ์ รักชาติ (2554: 14) ได้สรุปอัตลักษณ์ องค์กร (Organizational identity) ว่า เป็ นรากฐานของ
องค์กรที่แฝงอยู่ในวัฒนธรรมองค์กร (Organizational culture) โดยวัฒนธรรมองค์กรนี้จดั เป็ นโครงสร้างของ
อัตลักษณ์ร่ว มอย่ างหนึ่ ง และถูกสื่อ สารต่ อ สมาชิกองค์ก ร ผ่ านผู บ้ ริหารระดับสู ง จากนัน้ จึง ถูก ตีความและ
แสดงออก ผ่านสมาชิกขององค์กรทุกระดับ ทัง้ นี้ปจั จัยที่ส่งผลต่อการแสดงออก คือ รูปแบบวัฒนธรรมองค์กร
ประสบการณ์การทางาน และอิทธิพลจากสังคมภายนอก องค์กร ดังนัน้ อัตลักษณ์องค์กรจึงมีส่วนในการสร้าง อัต
ลักษณ์บคุ คล และอัตลักษณ์ร่วมของสมาชิกภายใน องค์กร ในขณะเดียวกันอัตลักษณ์บุคคลและอัตลักษณ์ ร่วมก็
มีส่วนในการสร้างอัตลักษณ์องค์กรด้วยเช่นกัน ความสัมพันธ์ระหว่างอัตลักษณ์ทงั้ สามดังภาพ
อัตลักษณ์บคุ คล
(Individual) Identity

อัตลักษณ์ร่วม
(Collective Identity

Is Shape by
Help Shape

อัตลักษณ์องค์กร
(Organization Identity)

ภาพประกอบ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตลักษณ์บุคคล อัตลักษณ์ร่วม และอัตลักษณ์องค์กร
ทีม่ า: Anu Puusa. (2006). Conducting Research on Organizational Identity. p. 24-28.
จากภาพ แสดงเห็นความสัมพันธ์ระหว่างอัตลักษณ์บุคคล อัตลักษณ์ร่วม และอัตลักษณ์องค์กรทีม่ คี วาม
เชื่อมโยงกัน ทัง้ ในลักษณะที่ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในการประกอบสร้างอัตลักษณ์ข้ นึ วงจรดังกล่าวหาก
ขาดส่วนหนึ่งส่วนใดไป ก็ไม่สามารถประกอบสร้างอัตลักษณ์บุคคล อัตลักษณ์ร่วม และอัตลักษณ์องค์กรได้อย่าง
สมบูรณ์ ในงานวิจยั นี้จึงได้นาแนวคิดเรื่องอัตลักษณ์ ท่อี าศัยกรอบของความสัมพันธ์น้ ีมาใช้เป็ นกรอบในการเก็บ
ข้อมูลในตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัย เพื่อแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์บุคคลอันได้แก่ ผูค้ นในตลาดและคนใน
มหาวิทยาลัยซึ่งมีความเป็ นปัจเจกชนสู ง เนื่องจากมีพ้ ืนฐานที่แตกต่างกัน และเมื่อมาอยู่ในพื้นที่เดียวกัน เกิด
ปฏิส มั พัน ธ์ก นั ผ่ า นการสื่อ สาร การแสดงสัญ ลัก ษณ์ การบริโ ภคบรรยากาศ และอื่น ๆ ประกอบกับ การให้
แนวนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการตลาด การกาหนดบทบาท และกฎระเบียบความคุม ซึ่งมาจากอัตลักษณ์
องค์กร ในที่น้ ีหมายถึง ผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัย และฝ่ ายจัดการตลาดโดยทางตรง และวัฒนธรรมองค์กรผ่านคนใน
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มหาวิทยาลัยโดยทางอ้อม ทัง้ หมดหลอมรวมกัน เป็ นหนึ่งเดียวกัน มีแนวปฏิบตั ิท่ไี ด้รบั การถ่ ายทอด หรือปฏิบตั ิ
สืบเนื่องกันมาจนหล่อหลอมกลายเป็ นลักษณะเฉพาะของตลาดในแต่ละมหาวิทยาลัย ตลอดจนลักษณะร่วมของ
มหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง ที่ถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานความเหมือน (Similarity) ของสมาชิกในกลุ่ม หรือที่เรียกว่า อัต
ลักษณ์ร่วมของกลุม่ (Collective)
แนวคิ ด ดัง กล่า วนี้ ส ามารถอธิบ ายการสร้า งอัต ลัก ษณ์ข องตลาดนัดภายในมหาวิท ยาลัย ของรัฐ เขต
กรุงเทพมหานครได้ คือ คนในตลาด และคนในมหาวิทยาลัยเข้ามาใช้พ้ นื ที่บริเวณที่ถูกจัดให้เป็ นตลาดนัด มีการ
แลกเปลีย่ นความเป็ นเขา และความเป็ นเรา เกิด การรับรู ้ และยอมรับในความเป็ นตัวตนประกอบเข้ากับการแสดง
ตัวตน (Making oneself) ผสมผสานระหว่าง ผูผ้ ลิต/ผูข้ าย ผูบ้ ริโภค โดยการปฏิสมั พันธ์ระหว่างกันเป็ นเวลานาน
จนกระทัง่ เกิดความรูส้ ึกร่วมกันในด้านการตระหนักรู ้ (Awareness) และการระลึกรู ้ (recognition) เกิดรูปแบบ
พฤติกรรมเฉพาะกลุ่ม และเป็ นวัฒนธรรมเฉพาะ โดยการสร้างอัตลักษณ์ของตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยของรัฐ
เขตกรุงเทพมหานครนี้ถูกสร้าง และแสดงผ่านคนในพื้นที่ ทัง้ ส่วนของคนในตลาดและคนในมหาวิทยาลัยที่มี
ปฏิสมั พันธ์ร่วมกันเป็ นเวลานาน แลกเปลี่ยนอัตลักษณ์ของตัวตน รับรู ้ แลกเปลี่ยน และสถาปนาอัตลักษณ์ของ
พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยของรัฐเขตกรุ งเทพมหานครร่วมกัน ในขณะเดียวกันการปฏิสมั พันธ์ทงั้ ระหว่างบุคคล
ภายในสังคมและภายในตัวเอง แต่การเลือกเพียงอัตลักษณ์ใดอัตลักษณ์หนึ่งจากที่มอี ยู่หลากหลาย เพื่อนามาใช้
ภายใต้เงือ่ นไขของบริบทในช่วงของเวลาและพื้นที่ อัตลักษณ์น้ ีอาจถูกกาหนดได้ทงั้ จากบุคคลเป็ นผูก้ าหนดตนเอง
หรือถูกกาหนด ตาแหน่งแห่งที่ของบุคคลโดยสังคมบริบทของพื้นที่ท่คี ล้ายคลึงกันในแต่ละมหาวิทยาลัย คือ ความ
เป็ นมหาวิทยาลัยของรัฐ ที่อยู่ในเขตเมือง รายล้อมไปด้วยสถานที่ราชการ และอาคารสานักงานขนาดใหญ่ ทาให้
บรรยากาศของพื้นที่มลี กั ษณะเป็ นแหล่งรวมของคนทางาน การเกิดตลาดในพื้นที่ และช่วงเวลาของการทางานนี้ ทา
ให้ผูค้ นในพื้นที่มีความต้องการหลีกหนีออกจากความเป็ นทางการ ผ่อนคลายความตึงเครียด เหล่านี้ถือได้ว่ า
ลัก ษณะที่ส าคัญ เป็ น กระบวนการที่ก่ อ เกิด การประกอบสร้า งลัก ษณะเฉพาะบางประการ จนกระทัง่ พัฒ นา
กลายเป็ นอัตลักษณ์ของพื้นที่ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัย
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ทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่ (Structural and functional theory)
ในงานวิจยั นี้ได้นาทฤษฎีโครงสร้างหน้าทีม่ าใช้เป็ นกรอบในการทาความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดนัด ในฐานะที่
เป็ นเสมือนหน่วยหนึ่งในสังคม ที่มรี ะบบ ระเบียบ มีการกาหนดหน้าที่ มีการแบ่งงาน ตลาดจนมีปฏิสมั พันธ์ซ่งึ กัน
และกัน การเกิดตลาดนัดในช่วงเวลาหนึ่งๆ ของสัปดาห์เปลี่ยนแปลงหน้าที่ และพฤติกรรมของคนหลายกลุ่ม
ภายในตลาดเอง และภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งถือเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญในระบบ นอกจากการจับจ่ายใช้สอยใน
ชีวิตประจาวันแล้ว ความต้องการพักผ่อนหรือผ่อนคลายจากงานประจา ก็เป็ นความต้องการหนึ่งที่สาคัญต่อการ
ดารงอยู่ของคน และสังคม และเพื่อทาความเข้าใจแนวคิดนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ทบทวนเอกสาร และงานวิจยั ไว้อย่างสังเขป
ตามรายละเอียดดังนี้

พัฒนาการของทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่
ทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่เป็ นทฤษฎีระดับมหภาค ที่ย่งิ ใหญ่ท่สี ุดทฤษฎีหนึ่งในบรรดาทฤษฎีแม่บททัง้ หลาย
ทัง้ ในแง่ของความเก่าแก่ มีชวี ติ ยาวนานจากอดีตและในแง่ของความนิยมของสังคมวิทยา ในสหรัฐอเมริกาทฤษฎีน้ ี
ได้รบั ความนิยมสูงสุดในช่วงปี 1940 – 1965 และเสือ่ มถอยลงบ้างแต่ยงั มีอทิ ธิพลไม่นอ้ ยจนถึงปัจจุบนั
ทฤษฎีน้ ี ถือ ว่ า สัง คมเหมือ นกับ สิ่ง มีชีวิต อย่ า งหนึ่ ง (Biological Organism) เฮอร์เ บิร ์ต สเปนเซอร์
(Herbert Spencer. 1862) เป็ นบิดาของทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่ ได้ใช้ “ตัวแบบสังคม” (Model of Society) โดย
เปรียบสังคมมนุษย์เสมือนอินทรียอ์ ย่างหนึ่ง แต่ศิษย์ของเขา เช่น พอล วอน ลิเลีย่ นไฟลด์ (Paul Von Lilienfield)
และ เบน วอร์มล์ (Bene Worms) เน้นชัดว่าสังคม คือ อินทรียอ์ ย่างหนึ่ง (An actual living organism) ใน
ปัจจุบนั นักสังคมวิทยาเข้าใจว่ า ตัวแบบ เป็ นเพียงอุปมาเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์สงั คมเท่านัน้ ไม่ใช่ส่งิ ที่เป็ น
จริง (Reality) ซึง่ ข้อเปรียบเทียบดังกล่าวทาให้ตงั้ เป็ นสมมติฐานเกี่ยวกับสังคมได้ 3 ประการ คือ สังคมเป็ นระบบๆ
หนึ่ง ระบบนัน้ ประกอบด้วยส่วนต่างๆที่สมั พันธ์ซง่ึ กันและกัน และระบบมีขอบเขตแน่นอน พร้อมทัง้ มีกระบวนการ
รักษาบูรณาการของอาณาเขตนัน้ ไว้เสมอ ต่อจากนัน้ ก็ได้มกี ารขยายต่อเติมความคิดนี้ให้ครอบคลุมสมบูรณ์ย่งิ ขึ้น
ตามแต่ความคิดของนักสังคมวิทยาที่นิยมอินทรี ยอ์ ุปมานี้ แบบที่สุดโต่ งกว่าแบบอื่นในหมู่นกั โครงสร้างหน้าที่เห็น
สังคม มีลกั ษณะดังนี้
1. สังคมในฐานะที่เป็ นระบบ ทีม่ อี าณาเขตแน่นอนเป็ นสังคมทีว่ างระเบียบตนเอง ควบคุมตนเอง (Selfregulating) โดยมีแนวโน้มทีส่ ่วนประกอบต่างๆ พึง่ พาอาศัยกันและรักษาดุลยภาพไว้ได้
2. ในฐานะทีเ่ ป็ นระบบที่บารุงรักษาตนเอง ทานองเดียวกับอินทรียท์ งั้ หลาย สังคมมีความต้องการจาเป็ น
จานวนหนึ่ง (Needs or requisites) ซึ่งเมือ่ สนองได้แล้ว จะทาให้สงั คมดารงชีวติ อยู่ ส่วนต่างๆสามารถพึ่งพากัน
ได้ (Homeostasis) และสามารถรักษาสมดุลยภาพไว้ได้
3. เมือ่ เป็ นดังนัน้ การวิเคราะห์ระบบที่บารุงรักษาตนเอง (สังคม) เชิงสังคมวิทยาจึงควร ต้องมุ่งสนอง
ความต้องการ จาเป็ นของส่วนประกอบต่างๆของสังคม ซึง่ การทาเช่นนี้จะส่งผลให้เป็ นการรักษาความพึง่ พากันและ
ดุลยภาพด้วย
4. ในระบบที่มคี วามต้องการ จาเป็ นสังคมจึงต้องมีโครงสร้างแบบใดแบบหนึ่งขึ้นมาเป็ นหลักประการให้
มีการพึง่ พา (Homeostasis) ดุลยภาพ (Equilibrium) และการมีชวี ติ (Survival) อาจกล่าวได้ว่า โครงสร้างหลาย
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โครงสร้างสามารถสนองความต้องการจาเป็ นอันเดียวก็ได้ แต่โครงสร้างจานวนจากัดเท่านัน้ ที่สามารถสนองความ
ต้องการจาเป็ นใดๆหรือความต้องการจาเป็ นหลายอย่างในขณะเดียวกัน
ผูน้ าความคิดอย่าง ออกุสต์ กองต์ (August Comte) และเฮอร์เบิรต์ สเปนเซอร์ (Herbert Spencer)
ทัง้ สองท่านเป็ นผูใ้ ห้รากฐานความคิดกว้างๆ เกี่ยวกับสังคม และคาอธิบายเกี่ยวกับสังคม จะเห็นได้ว่าท่านทัง้ สองใช้
ความคิดเกี่ยวกับโครงสร้างหน้าทีน่ ิยมเป็ นหลักในการแนะนาวิชาสังคมวิทยาเข้าสู่วงวิชาการของยุโรปสมัยของท่ าน
ท่านทัง้ สองจึงได้ช่ือว่าเป็ นบิดาของสังคมวิทยา เนื่องจากออกุสต์ กองต์ (August Comte) เป็ นผูต้ งั้ ชื่อวิชานี้ว่า
สังคมวิทยา ท่านจึงมักได้รบั การยกย่องให้เป็ นบิดาคนแรกของสังคมวิทยามากกว่า เฮอร์เบิรต์ สเปนเซอร์ (Herbert
Spencer) อย่างไรก็ดตี อ้ งนับท่านทัง้ สองมีคุณอนันต์ต่อวิชานี้

พัฒนาการของทฤษฎีหน้าที่นิยม
ส่ว นผู ท้ ่ีว างรากฐานสาคัญของทฤษฎีหน้าที่นิยม (Functionalism) ได้แก่ เอมีล เดอร์คามส์ (Émile
Durkheim) โบรนิสลอร์ มาลิเนาสกี (Bronislaw Malinowski) และแรดคลิฟฟ์ บราวน์ (Radcliffe-Brown) ทัง้
สามให้คาตอบว่าสิง่ มีชวี ติ ทัง้ หลายแสดงให้เห็นว่าการที่จะดารงชีวติ อยู่ได้จะต้องสามารถสนองความต้องการจาเป็ น
จานวนหนึ่งเสียก่อน แต่สงั คมมนุ ษย์ตอ้ งมีความต้องการจาเป็ นนัน้ ด้วยหรือเป็ นความจริงที่ว่าสิ่งมีชีวิตทัง้ หลาย
แสดงให้เห็นว่าสิง่ มีชวี ติ ต้องมีองค์ประกอบ หรือส่วนต่างๆ หลายส่วน แต่ละสังคมมนุษย์จาเป็ นต้องมีส่วนประกอบ
ต่างๆ เหล่านัน้ หรือไม่ การได้ทราบความคิดของท่านเหล่านี้ เป็ นการปูพ้ นื ฐานสาคัญในการเข้าใจเนื้อหาทฤษฎี
โครงสร้างหน้าที่ (สัญญา สัญญาวิวฒั น์. 2550)
เอมีล เดอร์คามส์ (Émile Durkheim. 1985) เป็ นนักสังคมวิทยาชาวฝรัง่ เศส ยึดถือแนวความคิดทัว่ ไป
ของนักวิชาการฝรัง่ เศสสมัยของเขา โดยเฉพาะแนวคิดเรื่องอินทรียอ์ ุปมาของออกุสต์ กองต์ (August Comte) ใน
หนัง สื่อ เรื่อ งการแบ่ง งานในสัง คม (The Division of Labour in Society) เดอร์คามส์ โจมตีสเปนเซอร์ท่ีใช้
แนวคิดอรรถประโยชน์นิยม (Utilitarianism) สเปนเซอร์ใช้อินทรียอ์ ุปมาเหมือนกับ เดอร์คามส์ เกี่ยวกับเรื่อง
สังคมมนุ ษย์นนั้ ความคิดของเดอร์คามส์ เจือปนด้วยความรูท้ างชีววิทยาอย่างมาก ซึ่งเป็ นอิทธิพลทางความคิด
ทัว่ ไปในยุคของ เดอร์คามส์ โดยเฉพาะเจือปนอินทรียอ์ ุปมาอย่างเด่นชัด ฐานคติสาคัญเกี่ยวกับสังคมของเดอร์
คามส์ มีดงั นี้
1. สังคมมนุ ษย์เป็ นองค์ภาวะ (Entity) โดยตัวของมันเอง สังคมไม่ใช่เป็ นส่วนรวมขององค์ประกอบ
ต่างๆทีร่ วมกันขึ้นเป็ นสังคมแต่เป็ นสิง่ ที่มากกว่านัน้ สังคมเป็ นสิง่ มีชวี ติ ที่แตกต่างไปจากส่วนผสมต่างๆทีม่ ารวมกัน
(Society is Suireneris an Entity in Itself and not its Constituent Parts) เดอร์ค ามส์ เน้น ว่ า สัง คมเป็ น
องค์ภาวะทางสังคม (Social Whole) มีเอกลักษณ์ มีความต้องการ มีโครงสร้าง มีช่ือต่างหากไปจากส่วนผสมที่
ประกอบขึ้นเป็ นสังคม
2. เขาเห็นว่าส่วนประกอบต่างๆของระบบ หมายถึง สังคมปฏิบตั ิหน้าทีส่ นองความต้องการจาเป็ นทัง้ มวล
ทีร่ ะบบพึงมีในฐานะทีเ่ ป็ นระบบอินทรียร์ ะบบหนึ่ง
3. เดอร์คามส์ อุปมาโดยกล่าวถึง สภาพ “ปกติ” และ “ไม่ปกติ” ของสังคม คือ ถ้าระบบ คือ สังคม
สามารถสนองความต้องการจาเป็ นของระบบได้แล้ว สังคมหรือระบบก็จะอยู่ในภาวะปกติ แต่ถา้ ไม่สามารถสนอง
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ความต้องการก็ไม่ปกติ คากล่าวนี้จึงเป็ นการยอมรับว่า สังคมต้องมีความต้องการจาเป็ นเชิงหน้าที่จานวนหนึ่ง
สังคมใดมีชวี ติ อยู่ได้ส่วนต่างๆจะต้องทาหน้าทีเ่ พือ่ ขจัดความต้องการเหล่านี้ให้หมดไป
4. ในการอ้างอิงระบบที่ปกติ ไม่ปกติและหน้าที่ของระบบเดอร์คามส์ ได้กล่าวถึง ความสมดุลของระบบ
ด้วยจดสมดุล (Equilibrium Points) คือจุดต่างๆทีส่ งั คมมีความเป็ นปกติอนั เกิดจากการทีค่ วามต้องการได้รบั การ
ตอบสนอง ระดับของการตอบสนองกับระดับของความต้องการเท่ากับความสมดุลก็เกิดขึ้น
ดังกล่าวมานี้ จะเห็นว่าความคิดของเดอร์คามส์ ที่เขียนไว้ในหนังสือเรื่อง การแบ่งงานในสังคม ช่วย
วางรากฐานให้กบั แนวความคิดหรือทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่
โบรนิสลอร์ มาลิเนาสกี (Bronislaw Malinowski) และแรดคลิฟฟ์ บราวน์ (Radcliffe-Brown) เป็ นนัก
มานุ ษยวิทยาที่ได้รบั อิทธิพลความคิดอินทรียน์ ิยม (Organism) ของเดอร์คามส์ เขาพยายามหาทางแก้ไขปัญหา
ขัดข้องในการใช้อินทรีย ์ ปัญหาสาคัญที่เขามอง คือเรื่องอันตวิทยา (Teleology) คือ อะไรที่กาหนดไว้ได้ก่อน
การศึกษาว่าจะต้องมี หรือสาเหตุอะไรทีส่ ามารถกาหนดไว้ได้ก่อนล่วงหน้าแล้ว ถือว่าเป็ นเรื่องสาเหตุสุดท้าย ซึง่ เป็ น
เรื่องของปรัชญาไม่ใช่เรื่องของวิทยาศาสตร์ ส่วน แรดคลิฟฟ์ บราวน์ (1931) ให้ความหมายของ ความต้องการ
จาเป็ นว่าเป็ นภาวะที่จาเป็ นในการคงอยู่ เขาคิดว่าหากกาหนดเช่นนี้แล้ว ความต้องการจาเป็ นแบบสากลทัว่ ไปของ
มนุ ษย์หรือของสังคม ก็ไม่มีอยู่ในทฤษฎีแต่จะต้องค้นหาโดยหลักฐานประจักษ์ แต่ละสังคมมนุ ษย์จะมีความ
ต้องการจาเป็ นไม่เหมือนกัน เพราะแต่ละสังคมไม่เหมือนกัน เมือ่ เป็ นเช่นนัน้ เวลาวิเคราะห์สงั คมก็สามารถหลีกเลีย่ ง
ได้ว่า ทุกส่วนของวัฒนธรรมมีหน้าทีต่ ่างกัน
การวิเคราะห์สงั คมเชิงหน้าทีม่ ฐี านคติหลายประการ คือ
1. ภาวะจาเป็ นในการดารงอยู่ของสังคมอย่างหนึ่ง คือ บูรณาการของส่วนต่างๆอย่างน้อยก็จะต้องมีขนั้
ตา่ ทีส่ ุด แต่จะไม่มบี ูรณาการไม่ได้หากจะให้สงั คมดารงชีวติ อยู่ได้
2. คาว่าหน้าที่ หมายถึง กระบวนการต่างๆ ทีด่ าเนินการไปเพือ่ บารุงรักษาบูรณาการนี้หรือความมันคงนี
่ ้
3. ผล คือ ส่วนต่างๆของโครงสร้างในแต่ละสังคม จะสามารถแสดงให้เห็นว่า ได้มสี ่วนอานวยประโยชน์
แห่งบูรณาการหรือความมัน่ คงนี้ได้อย่างชัดเจน การวิเคราะห์แบบนี้ทาให้เห็นว่า โครงสร้างทางสังคมและภาวะ
เงือ่ นไขทีจ่ าเป็ น สิง่ สาคัญต่อการดารงชีวติ อยู่ของสังคม
แม้ว่า แรดคลิฟฟ์ บราวน์ พยายามปรับปรุงทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่ให้ดขี ้นึ แต่กย็ งั มีปญั หาเพราะเขาไม่ได้
กาหนดว่าสังคมจะต้องมีบูรณาการขนาดไหนจึงจะมีชีวติ อยู่ได้ ไม่ได้กาหนดคาจากัดความปฏิบตั ิการ นอกจากนัน้
ยังทาให้เกิดปัญหาใหม่จากแนววิเคราะห์ของเขาที่สรุปว่า การเกิดโครงสร้างทางสังคมอะไรใหม่ๆ ขึ้นมา เพราะ
การบูรณาการของสังคมไม่จาเป็ นเสมอไป แต่กย็ อมรับว่า แรดคลิฟฟ์ บราวน์ ได้มสี ่วนช่วยพัฒนาทฤษฎีโครงสร้าง
หน้าทีค่ นหนึ่ง
ส่วนมาลิเนาสกี (1920) เป็ นนักมานุ ษยวิทยาคนแรกทีไ่ ด้ทดลองนาเอาแนวคิดหน้าที่นิยมมาใช้กบั อินทรีย ์
นิยม หลักความคิดในการวิเคราะห์สงั คม คือ องค์ประกอบต่างๆของวัฒนธรรมทุกส่ว นทาหน้าที่สนองความ
ต้องการจาเป็ นของมนุ ษย์และวัฒนธรรม “ทัศนะของหน้าที่นิยมที่มตี ่อวัฒนธรรมเน้นหลักสาคัญที่ว่าประเพณี ทุก
อย่าง วัฒนธรรมทุกอย่าง ความคิดทุกความคิด ความเชื่อทุกความเชื่อของวัฒนธรรม สนองตอบความต้องการ
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จาเป็ นหรือทาหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง มีหน้าที่จะต้องทาหรือเป็ นตัวแทนของส่วนที่จะขาดเสียไม่ได้ในวัฒนธรรม
นัน้ ”
จุดเด่นในความคิดหน้าที่นิยมของมาลิเนาสกี อยู่ท่แี นวโน้มส่วนลด (Reductionistic tendencies) คือ
แนวการวิเคราะห์ของเขาจะเริ่มมีความต้องการจาเป็ นของแต่ละคน เช่น อาหาร ที่อยู่อาศัย และการมีลูกหลาน
เนื่องจากความต้องการของมนุ ษย์แต่ละคนนี้ จึงต้องมีการรวมตัวกันเป็ นชุมชนหรือกลุม่ สังคม หรือแม้แต่การสร้าง
สัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมขึ้นก็ดว้ ยสาเหตุอนั เดียวกัน แต่สญั ลักษณ์ทาหน้าที่ควบคุมให้บุคคลต้องปฏิบตั ิหรือ
กระทาตามแบบที่กาหนดเพื่อ ให้สามารถสนองความต้องการจาเป็ นได้อย่างเป็ นระเบีย บและมีป ระสิท ธิภ าพ
ขณะเดียวกันการตัง้ กลุ่มหรือชุมชนและวัฒนธรรมขึ้นใหม่ก็เป็ นสาเหตุให้ตอ้ งมีกลุ่มหรือชุมชนที่ซบั ซ้อนขึ้นไป
สนองความต้องการทีเ่ พิม่ ขึ้นมานัน้ อีกทอดหนึ่ง วนเวียนไปเช่นนัน้ (สัญญา สัญญาวิวฒั น์. 2550) จากแนวความคิด
นี้ทาให้เห็นความต้องการจ าเป็ นในวัฒนธรรมตามแนวของมาลิเนาสกี คือ ประเภทที่สืบเนื่องมาจากชีว วิท ยา
ประเภทที่เกิดจากความต้องการทางจิต วิทยา และประเภทความต้องการอนุ กรม เพื่อบารุงรักษาองค์การหรือ
วัฒนธรรมที่สนองความต้องการประเภทแรกไว้ คือ โครงสร้างต่างๆ เกิดขึ้นมาเนื่องจากความต้องการจาเป็ นทาง
ชีวภาพ ทางจิตวิทยาและทางวัฒนธรรม เมือ่ ใช้การวิเคราะห์แนวนี้แล้ว ก็ทาให้มาลิเนาสกี สามารถใช้คาอธิบายแบบ
ส่วนลด (Reductionism) ได้ว่า ทาไมโครงสร้างต่างๆ ในสังคมจึงมีอยู่และดารงอยู่ต่อไป ความคิดของมาลิเนาสกี
ไม่เพียงแต่เป็ นเรื่องอันตรวิทยาเท่านัน้ แต่เป็ นเรื่องซา้ ซ้อน เพราะวัตถุธรรมเนียมมีอยู่เพื่อสนองความต้องการ
จาเป็ นของตัววัฒนธรรม ในขณะที่ตวั วัฒนธรรมมีอยู่ เพื่อสนองความต้องการทางชีววิทยาและจิตวิทยา การให้
เหตุผลแบบงูกนิ หางเช่นนี้เป็ นเรื่องหลีกเลีย่ งไม่ได้ เมือ่ ใช้การให้เหตุผลแบบอันตรวิทยาผสมกับฐานคติส่วนลด ซึง่
ปัญหานี้นกั โครงสร้างหน้าทีน่ ิยมสมัยใหม่สามารถแก้ไขได้

พัฒนาการของทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่สมัยใหม่
ในศตวรรษที่ 20 มีนกั สังคมวิทยากลุ่มโครงสร้างหน้าที่สมัยใหม่ ทาลคอทท์ พาร์สนั (Talcott Parsons.
1951) ที่อิทธิพลอย่างมากในการก่อตัง้ ภาควิชาสังคมวิทยาที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard University) และ
เป็ นผู แ้ ปลผลงานของ แมกซ์ เวเบอร์ (Max Weber) เรื่ อ ง The Protestant Ethic and the Spirit of
Capitalism และลูกศิษย์ของพาร์สนั คือ โรเบิรต์ เค เมอร์ตนั (Robert K. Merton) ที่มสี ่วนช่วยขยายความคิด
ของเขาให้เป็ นทีร่ ูจ้ กั แก่นกั สังคมวิทยาชาวอเมริกนั
แนวคิดของพาร์สนั ประกอบด้วย คตินิยมด้านปรัชญา 3 ด้าน คือ อรรถประโยชน์นิยม (Utilitarianism)
คือ เป้ าหมายของการกระทาทัง้ หลายอยู่ท่คี วามสุขมากที่สุดแก่คนจานวนมาก ปฎิฐานนิยม (Positivism) อยู่ท่วี ่า
อะไรที่ทดสอบได้จึงจะเป็ นจริง และจิตนิยม (Realism) หรืออุดมการณ์นิยม คือ ความเป็ นจริงเป็ นสิ่งสมบูรณ์ใน
ตัว อาจเป็ นมโนคติหรือเป็ นจิตก็ได้ (สัญญา สัญญาวิวฒั น์. 2550) ความคิดของพาร์สนั กว้างขวางมาก โดยสรุปได้
7 แนวคิดดังนี้
1. กลวิธกี ารสร้างทฤษฎีสงั คมวิทยา
พาร์สนั ยึดกรอบความคิดที่เรียกว่า Analytical Realism เป็ นแนวในการสร้างทฤษฎีสงั คมวิทยา เขาได้
ใช้กรอบนี้ในการสร้างทฤษฎี โครงสร้างของการกระทาทางสังคม (The Structure of Social Action) พาร์สนั
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เน้นว่า ทฤษฎีต่างๆ ในสังคมวิทยานัน้ จะต้องพยายามใช้แนวคิดที่เป็ นตัวแทนด้านต่างๆ ของสภาพวัตถุวิสยั ของ
สัง คม แนวคิ ด เหล่า นี้ จ ะต้อ งไม่ส อดคล้อ งกับ ปรากฏการณ์ แ ต่ ล ะอย่ า ง แต่ จ ะต้อ งสอดคล้อ งกับ แก่ น ของ
ปรากฏการณ์เหล่านัน้ แยกปรากฏการณ์เหล่านัน้ ออกจากกันได้ และเมือ่ นามารวมกันจะเป็ นตัวแทนของความเป็ น
จริงทางสังคม
ลักษณะเด่นของกรอบความคิดของ พาร์สนั อยู่ท่วี ธิ ีการใช้แนวคิดที่เป็ นนามธรรมเหล่านี้ ในการวิเคราะห์
ทางสังคมวิทยา ซึ่งเป็ นโลกแห่งความเป็ นจริง สิ่งที่คาดหวังคือ กอบแนวคิดที่จดั เป็ นระบบสาหรับวิเคราะห์ ซึ่ง
แสดงลักษณะสาคัญและเป็ นระบบของจักรวาล โดยไม่ตอ้ งมีขอ้ มูลประจักษ์มากมาย ทฤษฎีจะทาหน้าทีเ่ บื้องต้นใน
การจัดชัน้ แบ่ง ประเภทปรากฏการณ์ทางสังคมที่ สะท้อนลักษณะสาคัญของการจัดระเบียบปรากฏการณ์เหล่านี้
ยิ่งกว่านัน้ พาร์สนั ยังเน้นด้วยว่า แนวคิดเกี่ยวกับการมีอยู่หรือสภาพการณ์ขอ้ ความสัมพันธ์และข้อความเชิงเหตุ
(Associational and Causal Statements) อาจไม่เป็ นตัวแทนความจริงของโลกทางสังคม จนกว่าจะได้มกี ารจัด
ชัน้ ในเชิงมโนทัศน์ของจักรวาลให้ได้เสียก่อน
2. แนวความคิดเรื่ององค์การสังคม
พาร์สนั เชื่อว่า ทฤษฎีการกระทาอาสานิยม (Voluntaristic Theory of Action) เป็ นศูนย์รวมของมโน
ทัศน์และฐานคติจากอรรถประโยชน์นิยม ปฏิฐานนิยมและจิตนิยม (Utilitarianism, Positivism and Idealism)
ซึ่งนามาสร้างทฤษฎีองค์การสังคมเชิงหน้าที่ข้ นึ (Functional Theory of Social Organization) โดยในขัน้ แรก
อาศัยคติอ าสานิ ย มมามองการตัดสินใจของผู ก้ ระท าทางสัง คม (Normative Constraints) และสถานการณ์
(Situational Constraints Action) ดังนัน้ การกระทาโดยเสรีหรือเชิงอาสา (Voluntaristic) จึงประกอบด้วยธาตุ
มูล ผู ก้ ระทา หมายถึง ปัจ เจกชน เป้ าหมาย ที่ผู ก้ ระทามุ่ง ประสงค์ วิธีต่างๆ ที่ผู ก้ ระทาจะเลือกใช้เพื่อบรรลุ
เป้ าหมาย สถานการณ์ อันเป็ นฉากซึ่งผูก้ ระทาจะต้องนาเข้ามาพิจารณา ในการที่จะเลือกวิธีหนึ่ง วิธีใดในการบรรลุ
เป้ าหมาย ตัวกาหนดเชิงบรรทัดฐาน อันได้แก่ ค่านิยมบรรทัดฐานทางสังคมและความคิดต่างๆ ซึ่งผูก้ ระทาจะต้อง
นามาพิจารณาประกอบในการเลือกวิธีการบรรลุเป้ าหมาย และการตัดสินใจโดยเสรี ภายใต้เงือ่ นไขข้อบังคับหรือ
บรรทัดฐานและสถานการณ์
3. ความคิดเรื่องระบบการกระทา
ระบบการกระทา (System of Action) เกิดในบริบททางสังคม ซึ่งเป็ นบริบทที่ผูก้ ระทามีสถานภาพและ
แสดงพฤติกรรมตามที่สถานภาพกาหนดไว้ สถานภาพและบทบาทต่างๆ ในสังคมประสานสัมพันธ์กนั ในรูปของ
ระบบต่างๆหน่วยการกระทาจึงมีฐานะเป็ นระบบการกระทาระหว่างกัน (System of Interaction) ซึ่งการกระทาใน
ทีน่ ้ ี คือ แสดงบทบาทของผูก้ ระทาประกอบไปด้วยผูก้ ระทาจานวนมาก ซึง่ ก็มสี ถานภาพและแสดงบทบาทที่รวมกัน
เข้าเรียกว่า ระบบสังคม
พาร์สนั สร้างระบบต่างๆ ขึ้น ระบบแรก คือ ระบบบุคคล คือ ระบบการกระทาระหว่างกัน หรือการการทา
ระหว่างมนุ ษย์หลายคนที่มีลกั ษณะเป็ นระบบ ระบบวัฒนธรรม ซึ่งได้แก่เกณฑ์การปฏิบตั ิของสังคม ต่อมาเป็ น
ระบบอินทรีย ์ ได้แก่ พันธุแ์ ละกระบวนการกระทาชีวภาพต่างๆ ในขัน้ แรกระบบต่างๆ ตามความคิดของพาร์สนั ก็มี
เพียงสามระบบเท่านัน้ ต่อมาเขาได้สร้างระบบที่ 4 ขึ้น เรียกว่า ระบบสังคม ในหนังสือชื่อ The Social System ที่

40

เชื่อว่า ระบบสังคมจะเกิดขึ้นได้ข้นึ อยู่กบั ความต้องการจาเป็ นเชิงหน้าที่ (Functional Requisite) คือ จะต้องมีคน
หนึ่ง ซึ่งเพียงพอที่จะแสดงบทบาทต่างๆ ที่ระบบต้องการ และระบบจะพยายามหลีกเลีย่ งแบบแผนวัฒนธรรมที่ไม่
เป็ นระเบียบเรียบร้อย รวมทัง้ กาหนดไม่ให้คนกระทาการเบีย่ งเบนและการขัดแย้งขึ้น
4. แนวความคิดเรื่องระบบสังคม
พาร์สนั ได้สร้างกรอบความคิดกับความต่อเนื่องสัมพันธ์กนั ของระบบสังคม คือ แนวคิดเรื่องกลายเป็ น
สถาบัน หมายถึง แบบแผนที่ค่อนข้างถาวรของการกระทาระหว่างกันของบุคคลในสถานภาพต่างๆ แบบแผน
เหล่านัน้ อยู่ในกรอบของวัฒนธรรม การยึดค่านิยมของคนเกิดขึ้นได้สองทาง คือ บรรทัดฐานทางสังคมที่บงั คับ
พฤติกรรมจะสะท้อนค่านิยมทัว่ ไปและระบบความเชื่อของวัฒนธรรม ส่วนค่านิยมและแบบแผนอื่นๆ อาจกลายเป็ น
ส่วนหนึ่งในระบบบุคคล ซึง่ ย่อมจะก่อผลกระทบหรือสนองต่อความต้องการจาเป็ นของระบบ เหล่า นี้เป็ นตัวกาหนด
หน้าทีข่ องบุคคลในระบบสังคม
สาหรับพาร์สนั การกลายเป็ นสถาบันเป็ นทัง้ กระบวนการและโครงสร้าง (สัญญา สัญญาวิวฒั น์. 2550) มี
ขัน้ ตอน คือ ผูก้ ระทา มีภมู หิ ลังต่างกันเข้าสู่ความสัมพันธ์ทางสังคม สิง่ ทีผ่ ูก้ ระทาได้รบั การขัดเกลามาก่อน เป็ นผล
จากความต้องการ การจาเป็ นและวิธีการมีความต้องการจาเป็ นเหล่านี้จะได้รบั การตอบสนอง ตอบด้วยการรับเอา
แบบแผนวัฒนธรรมโดยผ่านกระบวนการกระทาระหว่างกันนี่เอง บรรทัดฐานทางสังคมจะก่อรูปขึ้น เมือ่ ผูก้ ระทา
ปรับการขัดเกลาที่ได้รบั มาก่อ นเข้าหากัน บรรทัดฐานเหล่านัน้ เกิดเป็ นแนวทางปรับการขัดเกลาเข้าหากัน ของ
ผูก้ ระทาแต่ขณะเดียวกัน ก็ถูกหล่อหลอมโดยวัฒนธรรม และบรรทัดฐานเหล่านี้จะทาหน้าที่ควบคุมการกระทา
ระหว่างกัน อันจะทาให้เกิดเสถียรภาพขึ้น
เมือ่ การกระทาระหว่างกันเกิดขึ้นจนกลายเป็ นสถาบันแล้ว ระบบสังคมย่อย (Subsystem) ก็เกิดขึ้น สรุป
ได้ว่า การกลายเป็ นสถาบันเป็ นกระบวนการที่ทาให้โครงสร้างสังคมเกิดขึ้นและดารงอยู่ กลุ่มบทบาทที่กลายเป็ น
สถาบัน แล้วรวมกันเข้าเป็ นระบบสังคม เมือ่ ระบบสังคมใดเป็ นระบบใหญ่มสี ถาบันหลายอย่างผสมผสานกันอยู่ แต่
ละสถาบันนัน้ จะได้ช่ือว่าระบบย่ อย สังคมมนุ ษย์ คือ ระบบใหญ่ท่ีประกอบด้วยสถาบันที่สมั พันธ์เกี่ยวเนื่องกัน
หลายสถาบัน เวลาใดก็ตามที่จะวิเคราะห์ระบบสังคม จะต้องคานึงเสมอว่าระบบสังคมอยู่ในกรอบของวัฒนธรรม
และสัมพันธ์กบั ระบบบุคคล
5. ความต้องการจาเป็ นพื้นฐานของระบบ
พาร์สนั เห็นว่า ระบบการกระทามีความต้องการพื้นฐาน 4 ประการ คือ การปรับตัว การบรรลุเป้ าหมาย
บูรณาการหรือเสถียรภาพ และกฎระเบียบ การปรับตัวเป็ นเรื่องของการแสวงหาสิง่ จาเป็ นต่างๆ จากสภาพแวดล้อม
แล้วแจกจ่ายไปทัว่ ระบบ การบรรลุเป้ าหมาย หมายถึง การกาหนดเป้ าหมายใดเป็ นเป้ าหมายก่อนหลัง แล้วระดม
ทรัพยากรของระบบเพื่อมุ่งไปสู่เป้ าหมาย บูรณาการ หมายถึง การประสานงานและการบารุงรักษาความสัมพันธ์
ระหว่างหน่อยต่างๆ ของระบบกฎระเบียบประกอบด้วยสองเรื่องใหญ่ๆ คือ การบารุงรักษาระเบียบและการจัดการ
กับความตึงเครียด การบารุงรักษาระเบียบเป็ นเรื่องเกี่ยวกับวิธีการ ทาให้ระบบสังคมมีลกั ษณะอันเหมาะสม การ
จัดการกับความตึงเครียด เกี่ยวข้องกับความตึงเครียดและแรงกดของลักษณะภายในระบบสังคม
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พาร์สนั กาหนดให้ระบบสังคม 4 ระบบ ทาหน้าที่แก้ปญั หาหรือสนองความต้องการจาเป็ น คือ ระบบ
วัฒนธรรมแก้ปญั หากฎระเบียบ ระบบสังคมแก้ปญั หาเสถียรภาพ ระบบบุคคลแก้ป ัญหา การบรรลุเป้ าหมาย และ
ระบบอินทรียแ์ ก้ปญั หาการปรับตัว ความสัมพันธ์ระหว่างระบบก็จะถูกมองว่าเป็ นเรื่องสัมพันธ์กบั การแก้ปญั หา แต่
ละระบบและระบบย่อยจะต้องมีหน้าที่แก้ปญั หาต่างๆ เหล่านี้ดว้ ย ดังนัน้ ในการทาความเข้าใจหรือศึกษาระบบใดๆ
ก็จาเป็ นต้องศึกษาหรือทาความเข้าใจระบบหรือระบบย่อยอื่นประกอบด้วย จึงทาให้เกิดความเข้าใจดี เมือ่ ถึงจุดนี้
เขาเชื่อว่าจะทาให้ระบบสังคมสะท้อนความจริงทางสังคมหรือใกล้เคียงกับความเป็ นจริง
6. ลาดับชัน้ ของข่าวสารในการควบคุม
ปลายทศวรรษที่ 1950 พาร์สนั หันมาสนใจความสัมพันธ์ระหว่างระบบการกระทา 4 ระบบ ซึง่ แต่ละระบบ
จะต้องแก้ไขปัญหาสาคัญ 4 ปัญหา ณ จุดนี้เองทีพ่ าร์สนั เริ่มพูดถึงระบบย่อย ระบบวัฒนธรรม ระบบสังคม ระบบ
บุคคล และระบบอินทรีย ์ คือ ให้ระบบย่อยทาหน้าทีแ่ ก้ปญั หา 1 ใน 4 ปัญหาหลัก คือ ระบบวัฒนธรรมจะควบคุม
ข่าวสารของระบบสังคม สังคมควบคุมข่าวสารระหว่างบุคคล บุคคลควบคุมข่าวสารของระบบอินทรีย พ์ าร์สนั แนะ
ว่าแต่ละระบบอาจถือเป็ นแปล่งพลังงานให้กบั ระบบที่สูงขึ้นไป คือ ระบบอินทรียเ์ ป็ นแหล่งพลังงานให้ระบบบุคคล
บุคคลเป็ นแปล่งพลังงานให้ ระบบสังคม ระบบสังคมเป็ นแปล่งพลังงานให้ระบบวัฒนธรรมอีกทอดหนึ่ง เท่ากับว่า
ต่างระบบต่างควบคุมกัน กระบวนการนี้เรียกว่า Cybernetic hierarchy
พาร์สนั สนใจในเรื่องความสัมพันธ์ภายในแต่ละระบบ และระหว่างระบบให้ช่อื ว่า สื่อสัญลักษณ์กลางใน
การปริวรรต Generalized Symbolic Media of Exchange ในกระบวนการแลกเปลีย่ นหรือปริวรรตระหว่างกัน
มักจะต้องนาเอาสื่อกลางมาใช้ เช่น เงิน ซึ่งเป็ นสัญลักษณ์ในการสื่อสารติดต่อ ในเชิงทฤษฎี คือ ตัวเชื่อมระหว่าง
ระบบการกระทา ในท้ายที่สุดก็คือ ข่าวสาร โดยข่าวสารมีตวั แทนเป็ นสัญลักษณ์ คนเราจะต่ อรองกันโดยใช้
สัญลักษณ์เ ป็ น สื่อ ความคิดนี้ สอดคล้อ งกับเรื่องการควบคุ มข่าวสารในการแลกเปลี่ยนที่ก ล่าวมาแล้ว การ
แลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างกันของระบบการกระทาต่างๆเป็ นไปได้ 3 ทาง คือ ทางแรก การแลกเปลี่ยนระหว่าง
ระบบ การกระทาโดยใช้ส่งิ เป็ นสัญลักษณ์ต่างๆ เช่น อานาจ อิทธิพล และความผูกพัน ทางสองการแลกเปลี่ยน
ภายใน ระบบใดระบบหนึ่งราคาของสื่อจะมีค่าเช่นเดียวกับที่ใช้กนั ระหว่างระบบนัน่ เอง และทางสุดท้ายหน้าที่
เฉพาะของแต่ละระบบจะเป็ นตัวกาหนดสือ่ กลางทีจ่ ะใช้ในระบบหรือระหว่างระบบ
7. แนวคิดเรื่องการแลกเปลีย่ นทางสังคม
ความคิดเรื่องการเปลีย่ นแปลงทางสังคมของ พาร์สนั ต่อเนื่องกับความคิดเรื่อง ลาดับขัน้ ของการควบคุม
ข่าวสาร โดยในกระบวนความสัมพันธ์เกี่ยวกับข่าวสาร พลังงานระหว่างและภายในแต่ละระบบนี่เองจะเป็ นแหล่ง
กระตุน้ ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงทางสังคม แหล่งหนึ่งในกระบวนการดังกล่าว คือ การมีขา่ วสาร-พลังงานมากเกินไป
ซึ่งจะส่งผลให้มขี ่าวสารหรือพลังงานเป็ นผลออกของระบบมากเกินไป ซึ่งจะเป็ นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมขึ้น อีกแหล่งหนึ่งคือ การมีข่าวสารหรือพลังงานน้อยเกินไป จะทาให้บรรทัดฐานขัดกันหรือเกิดการเสีย
ระเบียบขึ้น ก็จะก่อผลกระทบต่อระบบบุคคลและระบบอินทรีย ์ ดังนัน้ ระบบการควบคุมข่าวสารนัน้ เป็ นทัง้ แหล่งที่
จะทาให้เกิดความสมดุลและการเปลีย่ นแปลงได้ในตัว
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เพื่อให้เกิดความคิดเรื่องการเปลีย่ นแปลงทางสังคมมีความสมบูรณ์ย่งิ ขึ้น พาร์สนั ได้นาเอาแนวความคิด
เรื่องวิวฒั นาการมาประกอบความคิดของเขาด้วย เกี่ยวกับเรื่องนี้เขาอาศัยแนวความคิดของ เดอร์คามส์ และ สเปน
เซอร์ นามาผสมกับทฤษฎีการกระทาของตน ทาให้ได้ความจริงเกี่ยวกับวิวฒั นาการ 4 ประการ คือ
1. วิวฒั นาการทาให้เกิดการจาแนกความแตกต่างระหว่างระบบทัง้ 4
2. วิวฒั นาการทาให้เกิดการจาแนกความแตกต่างในแต่ละระบบ
3. วิวฒั นาการทาให้เกิดความเร่งในเรื่องบูรณาการ เกิดหน่วยหรือโครงสร้างด้านบูรณาการใหม่
4. วิวฒั นาการทาให้พสิ ยั สามารถในการดารงอยู่ของแต่ละระบบมีมากขึ้นรวมทัง้ ของสังคมมนุษย์ดว้ ย
ดังนัน้ แนวความคิดหรือทฤษฎีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของทาลคอทท์ พาร์สนั จึงเป็ นการ
ผสมผสานระหว่างความคิดเรื่องวิวฒั นาการและทฤษฎีการกระทา โดยความสัมพันธ์ระหว่างระบบการกระทาเป็ น
เหตุให้เกิดการเปลีย่ นแปลงทางสังคมขึ้น
อย่างไรก็ตาม แนวความคิดของทาลคอทท์ พาร์สนั (Talcott Parsons. 1951) ได้รบั การวิจารณ์อย่างมาก
ว่า เป็ นแนวความคิดที่เป็ น นามธรรมมากและยากที่จะเข้าใจกันอย่างแท้จริง พาร์สนั ได้รวบรวมเอาแนวความคิด
ของนัก สัง คมวิท ยารุ่ น แรกๆ หลายคน เช่ น แมกซ์ เวเบอร์ (Max Weber) และ เอมีล เดอร์ค ามส์ (Émile
Durkheim) มาสร้างเป็ นทฤษฎีใหม่ท่ีเรียกว่า ทฤษฎีทวั ่ ไปของการกระทา (General theory of action) โดยมี
กรอบแนวคิดว่า ในการศึกษาสังคมควรจะทาการวิเคราะห์จากทุกประเภทของปรากฏการณ์ทางสังคมจากสถาบัน
หลักทางสังคม เพือ่ ทาไปสู่การวิเคราะห์การกระทาของปัจเจกบุคคล ต่อมาภายหลัง พาร์สนั ได้ทาการพัฒนาทฤษฎี
ไปสู่ทฤษฎีดว้ ยแนวความคิดด้านจิตพิสยั ระดับกว้าง โดยทาการวิเคราะห์จากสถาบันศาสนา การศึกษา และ
ความสัมพันธ์ทางเชื้อชาติและสีผวิ
ต่อมา โรเบิรต์ เค เมอร์ตนั (Robert K. Merton) ซึ่งเป็ นลูกศิษย์ของ พาร์สนั ได้นาแนวความคิดการ
เชื่อมโยงช่องว่างระหว่างทฤษฎีท่มี ลี กั ษณะนามธรรมของพาร์สนั กับงานสารวจเชิงประจักษ์เข้าด้วยกันทาให้งานของ
เขาเป็ นแบบอย่างทีด่ ขี องการศึกษาทางสังคมวิทยาสาหรับนักสังคมวิทยาสมัยใหม่ในอเมริกา งานของเมอร์ตนั เรียก
ได้ว่ า เป็ น ทฤษฎี ร ะดับ กลาง (Middle-range theories) ซึ่ ง เป็ น ทฤษฎี ท่ี อ ยู่ ร ะหว่ า งทฤษฎีท วั ่ ไป (General
theories) กับทฤษฎีเฉพาะด้าน (Specialized theories) ในการสร้างทฤษฎีระดับกลางของเมอร์ตนั จะท าการ
รวบรวมข้อมูลด้านต่าง ๆ ของสังคมและนาไปทาการทดสอบกับทฤษฎีต่างๆ ที่มอี ยู่ เมอร์ตนั สรุปความคิดของเขา
ได้ 3 เรื่อง คือ
1. ความเป็ นเอกภาพเชิงหน้าที่ของระบบสังคม (Functional Unity of Social System) บูรณาการเป็ น
ความต้องการจาเป็ นพื้นฐานของระบบสังคมจริงหรือไม่ ปัญหาอยู่ท่วี ่าบูรณาการระดับไหนที่สงั คมต้องการเพื่อให้
สังคมอยู่ได้ ปัญหานี้ควรมีการศึกษาตัดสินกันด้วยข้อมูลสนามแต่ละสังคมอาจต้องการบูรณาการระดับต่างกัน
2. ความเป็ นสากลเชิงหน้าที่ของสิง่ ต่างๆทางสังคม (Functional Universality of Social Items) มักคิด
ว่าถ้าวัตถุใดมีอยู่ในระบบสังคมแล้วจะต้องถือได้ว่าสิง่ นัน้ มีหน้าที่ คือมีผลทางบวกต่อบูรณาการของระบบสังคม ทา
ให้เกิดปัญหาความซา้ ซ้อน เมอร์ตนั กล่าวว่าควรศึกษาให้รูว้ ่าแต่ละสิ่งทางสังคมมีหน้าที่หรือประโยชน์จริงหรือไม่
เขาคิดว่าของแต่ละอย่างทางสังคมอาจไม่มหี น้าที่ต่อสังคมก็ได้ และของทางสังคมบางอย่างอาจมีหน้าที่หรือไม่มี
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หน้าที่ชดั เจน ของบางอย่างอาจมีหน้าที่หรือไม่มหี น้าที่อย่างแอบแฝงก็ได้ สรุปได้ว่า สิ่งทางสังคมอาจแบ่งได้เป็ น 4
ประเภท คือ มีหน้าที่ชดั แจ้ง มีหน้าที่แฝง ไม่มหี น้าที่ชดั เจน และ ไม่มหี น้าที่อย่างแอบแฝงต่อบุคคล กลุ่มบุคคล
สังคมและวัฒนธรรม
3. ความขาดไม่ได้ของสิง่ ต่างๆ เชิงหน้าทีใ่ นสังคม (Indispensability of Functional Items for Social
System) สิ่งทางสังคมบางอย่างเป็ นสิ่งที่ขาดไม่ได้สาหรับสังคม ถ้าขาดแล้วทาให้สงั คมแตกสลายเมอร์ตนั จึง
ชี้ให้เห็นว่ านัน่ เป็ นความเชื่อ ที่ผิดเพราะสัง คมอาจใช้ส่ิง ทางสังคมอื่นมาทดแทนได้ เขาจึง เสนอความคิดเรื่อง
ตัวเลือกเชิงหน้าทีแ่ ละตัวทดแทนเชิงหน้าที่ สรุปข้อคิดใหม่ของเมอร์ตนั ทีเ่ พิม่ เติมให้กบั ทฤษฎีโครงสร้าง-หน้าที่ ใน
ส่วนนี้กค็ ือ สิง่ ทางสังคมบางอย่างอาจมีสง่ิ ทีเ่ ท่าเทียมกันมาทาหน้าทีไ่ ด้ บางอย่างเอาสิง่ อื่นมาทดแทนทีเ่ ดิมได้
แนวคิดดังกล่าวนี้สามารถอธิบายอัตลักษณ์ของตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยของรัฐเขตกรุงเทพมหานคร
ได้ คื อ ตลาดนัด ของมหาวิท ยาลัย แต่ ล ะที่น ั้น แตกต่ า งจากตลาดนัด ทัว่ ๆ ไปตรงที่ก ารบริ ห ารจัด การ การ
ควบคุมดูแล และการกาหนดกฏเกณฑ์ต่าง ภายใต้ระบบของมหาวิทยาลัย สื่งแรกที่ตอ้ งคานึงถึงคือการสนองตอบ
ต่อความต้องการของคนในมหาวิทยาลัย เพื่อให้มีการพึ่งพากัน มีดุลยภาพ และการมีชีวิต มีระบบระเบียบที่
สามารถควบคุมกันเองในสังคมที่เกิดขึ้นจากกลไกอัตโนมัติของการอยู่ร่วมกันในสังคมหรือที่เรียกว่า ธรรมเนียม
หรือวิถีประชา และที่เกิดขึ้นจากการกาหนดนโยบายต่างๆ ของผูบ้ ริหาร และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดสรรพื้นที่ การออกระเบียบ และเจ้าหน้าที่ท่คี วบคุม ตรวจสอบ เมื่อทุกๆ ส่วนทางานตอบสนองซึ่งกันและกัน
อย่างสมบูรณ์กจ็ ะถือได้ว่า สังคมหรือตลาดนัดนัน้ ได้รบั การยอมรับจากคนในสังคม และมีโครงสร้างที่เหมาะสมต่อ
การอยู่อาศัยหรือการเข้าไปใช้พ้นื ทีน่ นั ่ เอง
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ทฤษฎีมานุ ษยวิทยาธุรกิจ (Business anthropology)
ทฤษฎีมานุ ษยวิทยาธุรกิจ (Business anthropology) คือ การได้นาศาสตร์มานุ ษยวิทยามาประยุกต์เข้า
กับองค์ความรู ท้ างธุ รกิจได้อย่างชัดเจนใกล้เคียงกับชีวิตประจาวัน (Anthropology in everyday life) เข้าถึง
พฤติกรรมของผูบ้ ริโภค หรือการศึกษาวัฒนธรรมองค์การ การศึกษาพฤติกรรมของคนในสังคม สามารถสะท้อนให้
เห็นถึงวัฒนธรรมของผูค้ น อันได้แก่ ความเชื่อ ค่านิยม วิถีชีวิตประจาวัน ซึ่งสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในวงการ
ธุรกิจได้อย่างกว้างขวาง และเพือ่ ทาความเข้าใจแนวคิดนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ทบทวนเอกสาร และงานวิจยั ไว้อย่างสังเขป ตาม
รายละเอียดดังนี้

การนาศาสตร์มานุ ษยวิทยามาประยุกต์ใช้ในด้านธุรกิจ
เนื่องจากคาว่า ธุ รกิจ (Business) ครอบคลุมถึงการดาเนินกิจกรรมการแลกเปลี่ยนระหว่างผูซ้ ้ อื ผูข้ าย
ซึง่ รวมการผลิตสินค้า เพือ่ ให้ได้รบั ผลกาไร การประกอบการขององค์การธุรกิจใดๆ จาเป็ นต้องมีการบริหารจัดการ
(Management) ทีเ่ กี่ยวข้องกับการวางแผน การจัดองค์การ (Organizing) การชักนา (Leading) และการควบคุม
(Controlling) (จุ ล นี เที ย นไทย. 2553 อ้า งอิ ง จาก Robblins; & Coultar. 1996) ทั้ง สิ้ น ดัง นั้ น ศาสตร์
มานุษยวิทยาธุรกิจสามารถนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางธุรกิจ 4 ด้านใหญ่ คือ
1. การบริหารทรัพยากรบุคคล
การศึกษาพฤติกรรมการทางานของมนุ ษย์จะเป็ นประโยชน์ต่อฝ่ ายบริหารทรัพยากรบุคคล เพราะความ
แตกต่างของตัวตน (Self) ทาให้มนุ ษย์แต่ละคนมีอตั ลักษณ์ (Identity) ไม่เหมือนกัน ซึ่งเป็ นสิ่งที่เกิดจากการ
สร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม การปฏิสมั พันธ์กนั คนอื่น นอกจากนี้ยงั ขึ้นอยู่กบั บทบาท หน้าที่ วัยในวงจรชีวติ และ
ความชอบของแต่ละบุคคลด้วย การเข้าในกระบวนการคิดของปัจเจก และเพือ่ นร่วมงานในการทางานในองค์กร ทา
ให้พนักงานเข้าใจความแตกต่างของแต่ละบุคคล ยอมรับและรูจ้ กั ปรับตัวข้าหากันในการทางานไม่ว่าจะเป็ นงาน
เดี่ยว หรืองานทีต่ อ้ งรับผิดชอบร่วมกับผูอ้ ่นื ความสามารถในการทางานได้ในทุกสถานการณ์จะก่อให้เกิดการทางาน
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ส่งผลสาเร็จทัง้ ต่อตนเองและองค์การ องค์ความรูข้ องศาสตร์มานุษยวิทยาซึง่ มีความเชี่ยวชาญใน
การทาความเข้าใจอัตลักษณ์และตัว ตนของบุคคลมาประยุ กต์ใช้ในการบริหาร จะทาองค์การสามารถบริหาร
พนักงานของตนให้เป็ นทรัพยากรที่มคี ุณภาพ และสามารถเลือกใช้พนักงานให้เหมาะสมกับความเป็ นตัวตนของเขา
ได้อย่างดี
2. วัฒนธรรมองค์การ
การศึกษาวัฒนธรรมองค์การมีวตั ถุประสงค์เพือ่ สร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมองค์การแต่ละแห่ง สามารถ
ประยุกต์ใช้เพื่อให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์การของตนเอง ให้เห็นทัง้ จุดด้อยและจุดเด่น รวมไปถึงเอกลักษณ์ท่ี
แตกต่างกันของวัฒนธรรมองค์การของตนเองที่แตกต่างจากองค์การอื่น รวมทัง้ สามารถประยุกต์ใช้เพื่อเข้าใจถึง
จุดเด่นของวัฒนธรรมองค์การที่เป็ นคู่แข่งทางการค้ากับเรา เพื่อนาข้อดีของเขามาปรับใช้ในองค์การเรา ทาให้เกิด
ความเข้มแข็งในองค์การของเรา ซึ่งจะเป็ นพื้นฐานที่ดีในการสร้างวัฒนธรรมองค์การให้มีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับการบรรลุถงึ เป้ าหมายสูงสุดที่องค์การเราตัง้ ไว้ การสร้างวัฒนธรรมร่วมกัน (Cooperative culture)
ส่งเสริมให้พนักงานแต่ละฝ่ ายเกิดความร่วมมือกันในการทางานเพื่อได้ผลงานทีม่ คี ุณภาพมากทีส่ ุด นอกจากนี้ การ
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สร้างวัฒนธรรมอันดี ยังต้องคานึง ถึง เป้ าหมายขององค์การ สภาพแวดล้อมขององค์การ รวมถึงรู ปแบบของ
พนักงานในองค์การอีกด้วย ซึ่งเราสามารถนาศาสตร์ในสาขามานุ ษยวิทยามาประยุกต์ใช้ในการศึกษาวัฒนธรรม
องค์การได้เป็ นอย่างดี เนื่องจากมานุ ษยวิทยามุ่งทาความเข้าใจความเหมือนความต่างทางวัฒนธรรมในแต่ละพื้นที่
รวมถึงในแต่ละบุคคลด้วย การศึกษาค้นคว้ารูปแบบวัฒนธรรมองค์การที่เหมาะสมสาหรับทุกคนในองค์การทาให้
วิถกี ารทางานของพนักงานโดยรวมมีความสอดคล้องกันกับเป้ าหมายขององค์การ พนักงานสามารถทางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสร้างผลงานทีอ่ นั จะส่งผลอย่างมากต่อการเพิม่ ผลผลิตและเพิม่ ผลกาไรให้กบั องค์การ
3. การบริหารจัดการข้ามวัฒนธรรม
อิทธิพลของกระแสโลกาภิวฒั น์ทาให้ทุกสิ่งเชื่อมโยงข้ามผ่านพรมแดนทางวัฒนธรรมได้โดยง่าย การผลิต
และการบริโภคเฉพาะระดับท้องถิน่ ลดน้อยลง เปลีย่ นเป็ นการประกอบธุรกิจในตลาดโลก ส่งผลให้องค์การข้ามชาติ
จาเป็ นต้องเกี่ยวข้องกับคนต่างวัฒนธรรม ไม่ว่าจะเป็ นพนักงานในท้องถิ่นที่เข้ามามีส่วนร่วมในธุรกิจ หรือการขาย
สินค้าให้แก่คนที่มวี ฒั นธรรมแตกต่างจากลูกค้าเดิม ซึ่งการจะทาให้ธุรกิจระหว่างประเทศประสบความสาเร็จได้นนั้
องค์การจาเป็ นต้องทาความเข้าใจและยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม เพื่อลดช่องว่างระหว่างสังคมเสียก่อน
เนื่องจากวัฒนธรรมเป็ นที่มาของค่านิยม ความเชื่อ โลกทัศน์ ตลอดจนการให้คุณค่าและการกาหนดความหมายต่อ
สิ่งต่างๆ นาไปสู่พฤติกรรมของมนุ ษย์ นอกจากนี้ยงั มีลกั ษณะทางกายภาพ เชื้อชาติ วัย ศาสนา ภาษา และอื่นๆ ที่
แบ่ ง ผู ค้ นในสัง คมออกเป็ น กลุ่ ม ๆ ท าให้เ กิ ด แนวคิ ด การบริ ห ารจัด การข้า มวัฒ นธรรม ( Cross-cultural
management) ซึ่งเป็ นการเรียนรู ก้ ารบริหารจัดการเมื่อต้องทางานร่วมกับคนต่างวัฒนธรรมในทุกระดับ ความ
เข้าใจพฤติกรรมของบุคคลระดับต่างๆ ก่อให้เกิดทักษะในการทางานร่วมกันได้โดยปราศจากความขัดแย้ง ทาง
วัฒนธรรม หลักการดังกล่าวสอดคล้องกับศาสตร์ทางมานุ ษยวิทยาที่เน้นการมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมทาง
วัฒนธรรมต่างๆ กับผูค้ นในสังคมทุกแง่มมุ อารมณ์ความรูส้ กึ ค่านิยม ทัศนคติทค่ี นในสังคมแสดงออกมาสะท้อน
วัฒนธรรมของพวกเขาได้เป็ นอย่างดี ซึง่ จะเป็ นประโยชน์ในการบริหารจัดการข้ามวัฒนธรรม
กุญแจสาคัญที่สามารถทาให้ธุรกิจข้ามชาติประสบความสาเร็จได้หรือล้มเหลวได้ คือ การเป็ นอันหนึ่งอัน
เดียวกันกับท้องถิ่น บริษทั ข้ามชาติตอ้ งสร้างวัฒนธรรมองค์การให้เชื่อมโยงกับทัง้ วัฒนธรรมท้องถิ่นและวัฒนธรรม
สากล พนักงานทุกคนต้องปฏิบตั ิตนให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมขององค์การนัน้ ด้วย การกาหนดแนวทางการทา
ธุรกิจทีเ่ หมาะสมจะทาให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงความต้องการของผูบ้ ริโภคท้องถิน่ ได้เป็ นอย่างดี
4. พฤติกรรมผูบ้ ริโภค
พฤติกรรมการบริโภคเกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของความคิด ความเชื่อ ค่านิยม รสนิยมของบุคคล และ
การตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์นนั้ ๆ ซึ่งมีความจาเป็ นอย่างยิ่งในการความเข้าในพฤติกรรมมนุ ษย์
เพื่อจะได้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุดและนากาไรมาสู่บริษทั ให้มากที่สุดด้วย การศึกษา
พฤติกรรมของผูบ้ ริโภคจึงเป็ นการมุ่งศึกษาวิธีการที่บุคคลทาการตัดสินใจใช้ทรัพยากรของตน ได้แก่ เวลา เงิน
และความพยายามในการบริโภคสินค้า และบริการ โดยบุคคลที่เป็ นผูบ้ ริโภคจะมีความต้องการซื้อ (Need) และ
อานาจการซื้อ (Purchasing power) จึงทาให้เกิดพฤติกรรมการซื้อ (Purchasing behavior) และพฤติกรรมการ
ใช้ (Using behavior) (จุลนี เทียนไทย. 2553 อ้างอิงจาก เสรี วงษ์มณฑา. 2540) นักการตลาดได้นาเทคนิคการ
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วิจยั ทางมานุษยวิทยามาใช้ในการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริโภค เช่น การสังเกตอย่างมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์อย่างเป็ น
ระบบ การสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุม่ การวิจยั คนแต่ละรุ่น เป็ นต้น ซึง่ เทคนิคเหล่านี้จะทาให้ได้ขอ้ มูลมาจาก
ผูบ้ ริโภคอย่างแท้จริง เพื่อนามาพัฒนาและปรับปรุงสินค้าหรือบริการให้สามารถตอบสนองความต้องการของ
ผูบ้ ริโภคให้มากทีส่ ุด
นอกจากนี้ ยัง มีก ารวางแผนการโฆษณาเพื่อ สื่อ ให้ผู บ้ ริ โ ภคเข้า ใจได้โ ดยง่า ย และสอดคล้อ งกับ
สภาพแวดล้อมนัน้ ๆ ด้วย เนื่องจากแต่ละพื้นที่มีสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่
แตกต่างกันการศึกษาผูบ้ ริโภคจึงต้องคานึงถึงบริบททางสังคมเป็ นสาคัญ หมายความว่า การตลาดทีใ่ ช้ได้ดีในพื้นที่
หนึ่ ง อาจจะใช้ไม่ได้ในอีกพื้นที่หนึ่ ง ซึ่ง การนาแนวคิดและเทคนิ คการวิจ ยั ทางมานุ ษยวิทยามาประยุ กต์ใช้ใ น
การศึกษาผูบ้ ริโภคนัน้ จะทาให้นกั การตลาดสามารถเข้าใจพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคได้อย่างลึกซึ้ง และนามาสู่การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ การโฆษณา การส่งเสริมการขายทีส่ ามารถตอบสนองผูบ้ ริโภคได้ในทีส่ ุด
โดยสรุปแล้ว ศาสตร์มานุ ษยวิทยาเป็ นศาสตร์ท่มี ่งุ ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ในทุกๆ ด้าน
ด้วยการศึกษาค่านิยม ทัศนคติ ระบบความคิด ประเพณี และวิถีการดาเนินชีวิตของมนุ ษย์ในแต่ละสังคมและ
วัฒนธรรม ซึ่งทฤษฎีมานุ ษยวิทยาธุ รกิจ 4 ด้านดังกล่าวข้างต้นสามารถจะนาประโยชน์มาสู่องค์การในการดาเนิน
กิจ การอย่างราบรื่น และพนักงานสามารถปฏิบ ตั ิตนได้อ ย่ างเหมาะสม ทาให้ทงั้ ปัจ เจกและองค์ก ารประสบ
ความสาเร็จได้

ทฤษฎีมานุ ษยวิทยาธุรกิจกับการศึกษาวัฒนธรรมองค์การ
วัฒนธรรมองค์การเปรียบเสมือ นสัง คมสัง คมหนึ่ ง ในแต่ ละสัง คมจะมีเอกลักษณ์เฉพาะของตนเอง
วัฒนธรรมจึงมีเอกลักษณ์เฉพาะของตนเองที่แตกต่างจากองค์การอื่นๆ ในส่วนนี้ผูว้ จิ ยั จะอธิบายถึงการนาทฤษฎี
มานุ ษ ยวิท ยาธุ ร กิจ มาประยุ ก ต์ใ ช้ในการศึ ก ษาวัฒ นธรรมองค์ก าร โดยจะกล่า วถึง ปัจจัย ต่ างๆ ที่ก่ อ ให้เ กิด
วัฒนธรรมองค์การ รูปแบบของวัฒนธรรมองค์การในแบบต่างๆ และความเปลีย่ นแปลงของวัฒนธรรมองค์การ
ความหมายของวัฒนธรรมองค์การ
ราชบัณฑิตยสถาน (2549) ให้นิยามของ ‘วัฒนธรรม’ ว่าหมายถึง สิ่งที่ทาความเจริญงอกงามให้แก่ หมู่
คณะ แต่ในความหมายของนักมานุษยวิทยา (จุลนี เทียนไทย. 2553) คาว่า ‘วัฒนธรรม’ จะหมายถึง สิง่ ทีส่ มาชิกใน
สังคมเรียนรูร้ ่วมกัน ทาให้คนในสังคมมีทศั นคติ ค่านิยม เป้ าหมาย และประสบการณ์คล้ายๆ กัน วัฒนธรรมจึง
เป็ นผลผลิตของแต่ละสังคม และเป็ นเสมือนแนวทางที่จะทาให้คนในสังคมคิดและประพฤติตามที่สงั คมนัน้ ๆ
ต้องการ แม้วฒั นธรรมจะเป็ นสิ่งนามธรรมแต่เราก็สามารถสังเกตได้จากวิถีชีวิต รูปแบบธรรมเนียมปฏิบตั ิ และ
พฤติกรรมที่แสดงออกอย่างสมา่ เสมอของคนในสังคมนัน้ ๆ หรืออาจกล่าวได้ว่าวัฒนธรรมเป็ นชุดของลักษณะ
อุปนิสยั และบุคลิกภาพทีค่ นในสังคมมีอยู่เหมือนๆ กัน
ส่วนคาว่า ‘องค์การ’ หมายถึง กลุ่มบุคคลที่มารวมตัวกันเพื่อดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมีเป้ าหมาย
และวัตถุประสงค์ร่วมกัน สมาชิกในองค์การจะมีวิถีชีวิต รูปแบบธรรมเนียมปฏิบตั ิ และพฤติกรรมที่แสดงออก
อย่างสมา่ เสมอ ซึ่งวัฒนธรรมของแต่ละสังคมแต่ละแห่งจะมีกฎหรือข้อห้ามที่กาหนดว่าสมาชิกจะต้องมีพฤติ กรรม
อย่างไร ในองค์การก็เช่นกัน จะมีระบบ กฎเกณฑ์ ทัง้ ที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ ซึ่งมีส่วนในการสร้างโลก
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ทัศน์แก่สมาชิกว่าอะไรควรทา อะไรไม่ควรทา นอกจากนี้ยงั มีระบบสัญลักษณ์ต่างๆ ภายในองค์การทีส่ มาชิกจะต้อง
เรียนรูแ้ ละทาความเข้าใจ เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิตนได้อ ย่างเหมาะสม เหล่านี้เรียกว่า ‘วัฒนธรรมองค์การ’ (จุลนี
เทียนไทย. 2553 อ้างอิงจาก Robblins; & Coultar. 1996) ซึ่งในโลกของธุ รกิจการศึกษาวัฒนธรรมองค์การเป็ น
สิง่ สาคัญทีต่ อ้ งทาความเข้าใจในรายละเอียด เพือ่ นาพาองค์การนัน้ ไปสู่ความสาเร็จ
สเมอร์คิช (Smircich. 1983) ได้อธิบายถึงความสาคัญของการนาศาสตร์มานุ ษยวิทยามาใช้ในการศึกษา
วัฒนธรรมองค์การว่า วัฒนธรรมองค์การเกิดจากบุคคล ซึง่ เป็ นสิง่ มีชวี ติ ่มี วี ฒั นธรรม มีการแสดงออก ความคิด มี
ระบบของการติดต่อสื่อสารผ่านสัญลักษณ์ (System of symbolic communication) มีการให้ความหมายและ
ตีความสัญลักษณ์ต่างๆ ซึง่ มีเพียงสมาชิกภายในเท่านัน้ จึงจะทราบดีถงึ ความหมายเหล่านัน้
การศึกษาวัฒนธรรมองค์การยังเกี่ยวข้องกับการวางแผนยุทธศาสตร์ขององค์การ เพราะการทาความเข้าใจ
คนในองค์การและการตัดสินใจตัง้ อยู่บนพื้นฐานของวัฒนธรรม จะทาให้เกิดการวางแผนที่มปี ระสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผลจนนาไปสู่ความสาเร็จขององค์การ ผูบ้ ริหารไม่ควรละเลยการทาความเข้าใจทัศนคติ และค่านิยมของ
คนในพื้นที่ เพือ่ นามาปรับใช้การบริหารจัดการ การวางแผนและกาหนดรูปแบบการทางานให้เหมาะสมกับพนักงาน
และสภาพแวดล้อมขององค์การ
ปัจจัยที่กอ่ ให้เกิดวัฒนธรรมองค์การ
การวางแผนกลยุทธ์ควรตัดสินใจบนพื้นฐานของทัศนคติ ค่านิยม และพฤติกรรมของสมาชิกในองค์การ
ซึ่งสิ่งเหล่านี้ลว้ นเกิดมาจากสิ่งแวดล้อมทางสังคม และวัฒนธรรมในท้องถิ่น เพื่อให้องค์การสามารถดาเนินงานไป
ได้อย่างเป็ นระบบ ควรมีการตกลงทาความเข้าใจร่วมกันของคนในองค์การ โดยมีการก่อตัวของวัฒนธรรมองค์การ
ดังภาพ

เป้ าหมายความสาเร็จขององค์การ

รูปแบบและเป้ าหมายขององค์การ

สิง่ ป้ อนเข้า

ลักษณะงาน

สิง่ นาออก

• สภาพแวดล้อมภายใน
องค์การ
• ทรัพยากรขององค์การ
• กลยุทธ์ทผ่ี ูบ้ ริหารกาหนด

• วิธีการบริหารจัดการ
• ความคิดของปัจเจกบุคคล
• ลักษณะของการรวมกลุม่
อย่างไม่เป็ นทางการ

• ลักษณะทางวัฒนธรรมที่
เกิดขึ้นทีม่ ผี ลต่อบุคคล
กลุม่ และระบบของ
องค์การ

ภาพประกอบ 2 ปัจจัยทีส่ ่งผลต่อการเกิดวัฒนธรรมองค์การ
ทีม่ า: จุลนี เทียนไทย. (2553). มานุษยวิทยาธุรกิจ.
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เริ่มต้นจากการกาหนดรูปแบบองค์การ ซึง่ จะทาให้สามารถกาหนดสภาพแวดล้อมทีเ่ หมาะสมขององค์การ
ผูบ้ ริหารก็จะดาเนินการกาหนดกลยุทธ์ในการบริหาร เพื่อให้สอดคล้องกับเป้ าหมายขององค์การ นอกจากนี้ ยังมี
ทรัพยากรที่จดั สรรภายในองค์การ ไม่ว่าจะเป็ นรูปแบบของงบประมาณ พนักงานแต่ ละแผนก โครงการ รวมถึง
อุปกรณ์ของสานักงาน เหล่านี้จะนามาผสมกับความคิดของปัจเจกบุคคล ลักษณะของงาน วิธีการบริหารจัดการ
ล้วนมีอิทธิพลต่อความเชื่อ ความคาดหวัง และกระบวนการกลุ่ม จนกระทัง่ เป็ นลักษณะการทางาน เพื่อมุ่งสู่
เป้ าหมายขององค์การร่วมกัน เหล่านี้จะนามาผสมกับความคิดของปัจเจกบุคคล ลักษณะของงาน วิธีการบริหาร
จัดการ ล้วนมีอทิ ธิพลต่อความเชื่อ ความคาดหวัง และกระบวนการกลุม่ จนกระทัง่ เป็ นลักษณะการทางาน เพือ่ มุ่ง
สู่เป้ าหมายขององค์การร่วมกัน
พฤติกรรมที่เกิดขึ้นในองค์การที่มาจากสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม ไม่ว่าจะเป็ นระบบค่ านิยม วัฒนธรรม
มุมมอง การจูงใจการทางานของสมาชิก มีผลต่อการออกแบบหรือวางแผนกระบวนการต่างๆ เช่น ระบบการสื่อสาร
การใช้เทคโนโลยี รูปแบบการตัดสินใจ และการให้รางวัล ตลอดจนเชื่อมโยงไปยังเรื่องของภาวะผูน้ าทีจ่ ะต้องแสดง
ออกมาในรูปแบบทีส่ อดคล้องต่อวัฒนธรรมจึงจะได้รบั การยอมรับ
ลักษณะของวัฒนธรรมองค์การ
วัฒนธรรมองค์การมีหลายรู ปแบบ ซึ่งสามารถสะท้อนเอกลักษณ์ของแต่ละองค์การได้ การจะพัฒนา
องค์การ เปลีย่ นแปลงโครงสร้าง หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์จะต้องเลือกใช้วธิ ีการที่เหมาะสม โดยมีประเด็นที่สาคัญ 3
ประการ ดังนี้
1. ทัศนคติและค่านิยมในองค์การ (Attitude and Values in Organization)
พฤติกรรมที่พนักงานแสดงออกมาแสดงถึงทัศนคติและค่านิยมของพวกเขาได้โดยสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจาก
กระบวนการขัดเกลาทางสังคมที่ได้รบั จากสมาชิกในองค์การ ซึ่งปรากฏอยู่ในรูปของการปฐมนิเทศ (Orientation)
การฝึ กอบรมพนัก งาน (Training) การสอนงานและการเป็ น พี่เ ลี้ย ง (Mentoring and Coaching) รวมถึง
ประสบการณ์ทจ่ี ะได้จากการทางานในองค์การนัน้ ๆ สมาชิกจะต้องผ่านกระบวนการเหล่านี้
ค่านิยมเป็ นสิง่ สาคัญมาก เนื่องจากเป็ นปัจจัยทีจ่ ะกระตุน้ พนักงานให้มพี ฤติกรรมต่างๆ เช่น หากพนักงาน
มีพฤติกรรมมุง่ ความสาเร็จเป็ นสาคัญ ก็จะนาไปสู่การมีพฤติกรรมการทางานแบบปัจเจกบุคคล ค่านิยมร่วมกันของ
พนักงานในองค์การจะเป็ นเสมือนแนวทางการตัดสินใจเกี่ยวกับการกระทาต่างๆ เช่น การให้รางวัล การลงโทษ การ
จูงใจ การสื่อสาร ซึ่งควรจะเป็ นในทิศทางเดียวกัน เพราะการที่ทุกคนคิดเหมือนกัน และมีพฤติกรรมคล้ายกันจะ
นาไปสู่ความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน
2. วัฒนธรรมการสือ่ สารในองค์การ (Communication Culture in Organization)
การสือ่ สาร ถือเป็ นองค์ประกอบหนึ่งของวัฒนธรรมองค์การ หากการสือ่ สารภายในองค์การมีประสิทธิภาพ
จะช่วยส่งเสริมให้องค์การเกิดวัฒนธรรมตามที่คาดหวัง ดังนัน้ ‘วัฒนธรรมการสื่อสารในองค์การ’ จึงหมายถึง
พฤติกรรมการสื่อสารของพนักงานในองค์การที่เป็ นไปตามรูปแบบที่องค์การกาหนด ซึ่งแต่ละองค์การจะมีรูปแบบ
เฉพาะทีส่ อดคล้องกับรูปแบบองค์การ และสามารถสร้างความเข้าใจให้แก่สมาชิกในองค์การนัน้ ได้
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รูปแบบการสือ่ สารในองค์การทีม่ รี ูปแบบเฉพาะนี้จะแตกต่างกันไปในแต่ละองค์การ เนื่องจากต้องคานึงถึง
พฤติกรรมของพนักงานและเป้ าหมายขององค์การเป็ นสาคัญ อย่างไรก็ตาม รู ปแบบการสื่อสารแบบล่างขึ้นบน
(Upward Communication) หรือการสื่อสารจากผูใ้ ต้บงั คับบัญชาสู่ผูบ้ งั คับบัญชา ถือว่าเป็ นรูปแบบที่ทุกองค์การ
ควรมีอย่างยิง่ เนื่องจากความเห็นของพนักงานหรือผูป้ ฏิบตั งิ านทีแ่ ท้จริงจะนาไปสู่การวางนโยบายทีเ่ หมาะสม
3. พฤติกรรมตามหน้าทีพ่ ลเมือง (Organizational Citizenship Behavior)
Dennis Organ (2005) ให้นิยาม ‘พฤติกรรมตามหน้าที่พลเมือง’ ว่าเป็ นพฤติกรรมของปัจเจกบุคคลที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์การ ที่อยู่นอกเหนือจากหน้าที่การทางานที่กาหนดไว้โดยเกิดจากความสมัครใจที่จะ
กระทาของพนักงานเอง ทัง้ นี้ จะส่งผลดีต่อการทางานทัง้ ในแง่ปริมาณและคุณภาพ เพราะจะทาให้เกิดความสัมพันธ์
อันดีต่อกัน พึ่งพาอาศัยกัน เกิดความสามัคคี นอกจากนี้ ยังส่งผลให้พนักงานมีความรับผิดชอบสูง ซึ่งเป็ นสิ่งที่จะ
นาไปสู่ความสาเร็จ โดยสามารถแบ่งพฤติกรรมองค์การตามหน้าที่พลเมืองออกเป็ น 5 มิติ (จุลนี เทียนไทย. 2553
อ้างอิงจาก Allison; Voss; & Dryer. 2001) ดังนี้
3.1 การเห็นแก่ประโยชน์ของผูอ้ ่นื เป็ นทีต่ งั้
3.2 หลักคุณงามความดี
3.3 มีความรับผิดชอบ
3.4 มีความรอบคอบ
3.5 มีนา้ ใจนักกีฬา
อย่างไรก็ตาม สภาพแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปในแต่ละยุคแต่ละสมัยส่งผลต่อวัฒนธรรมในองค์การ หาก
วัฒนธรรมไม่เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมในปัจจุบนั ก็จาเป็ นต้องมีความเปลีย่ นแปลง เพื่อให้องค์การสามารถอยู่รอด
ได้ การน าความรู ท้ างมานุ ษ ยวิท ยาธุ ร กิ จ มาประยุ ก ต์เ พื่อ ค้น หารู ป แบบวัฒ นธรรมองค์ก ารที่เ หมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมที่เปลีย่ นแปลง เหมาะสมสาหรับทุกคนในองค์การ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงมีหลายระดับ ตัง้ แต่ระดับ
โครงสร้างไปจนถึงระดับกระบวนการทางาน แต่การเปลีย่ นแปลงที่ยากที่สุด คือ การเปลีย่ นแปลงทัศนคติ ค่านิยม
และความเชื่อเดิมของสมาชิกภายในองค์การ ซึง่ จะส่งผลโดยตรงต่อพฤติกรรมของพวกเขา

การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริโภคแบบนักมานุ ษยวิทยา
ศาสตร์ทางมานุ ษยวิทยาถูกนามาใช้ในการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริโภคเช่นเดียวกับศาสตร์ทางด้านจิตวิทยา
สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์ และการวิจยั ทางการตลาด หากแต่นกั มานุ ษยวิทยาจะให้ความสาคัญกับวัฒนธรรม ใน
ฐานะที่เป็ นปัจจัยหนึ่งที่ทาให้คนเกิดอารมณ์ ความรูส้ กึ นึกคิดต่อสิ่งต่างๆ วัฒนธรรมเป็ นเสมือนพิมพ์เขียวที่ทาให้
ผูค้ นในสังคมรับรูร้ ่วมกัน เกิดเป็ นวิถชี วี ติ ทีค่ ล้ายคลึงกัน วัฒนธรรมจึงมีบทบาทอย่างยิง่ ในการเลือกซื้อสินค้า และ
การต่อต้านสินค้า การศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคในมุมมองของนักมานุ ษยวิทยาจึงเป็ นพฤติกรรมผูบ้ ริโภคก็เป็ น
วัฒนธรรมอย่างหนึ่งทีม่ นุ ษย์สร้างขึ้น และนามาใช้ในการดารงชีวติ ในแต่ละสังคม การทาความเข้าใจผูบ้ ริโภคแต่ละ
สังคมก็จะทาให้เข้าใจวัฒนธรรมของสังคมนัน้ โดยการพยายามทาความข้าใจว่ามนุ ษย์ใช้วฒั นธรรมอะไรในการ
สร้างอัตลักษณ์ของตนเองและของกลุม่
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เทคนิคทางมานุ ษยวิทยาที่ใช้ในการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริโภค ได้แก่ การมองหาแบบแผนทางวัฒนธรรม
การสังเกตอย่างมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การเก็บข้อมูลประวัติชีวิต การสังเกตอย่างเป็ นระบบ และ
การสัมภาษณ์อย่างเป็ นระบบ
การศึกษาวัฒนธรรมให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งและรอบด้าน จะเป็ นพื้นฐานที่ดีท่นี าไปสู่การพัฒนาธุ รกิจให้มี
ประสิทธิภาพ และทากาไรสูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทคโนโลยีการสื่อสารในปั จจุบนั แพร่กระจายไปทัว่ โลก
ส่งผลให้พฤติกรรมของผูค้ นในแต่ละพื้นที่มคี วามซับซ้อนและหลากหลายมากขึ้น รวมถึงพฤติกรรมของผูบ้ ริโภค
ด้วย การนาศาสตร์ทางมานุษยวิทยามาใช้ในการศึกษาผูบ้ ริโภค จะก่อให้เกิดประโยชน์ ดังนี้
1. สร้างความเข้าใจในพฤติกรรมผูบ้ ริโภคในยุคโลกาภิวฒั น์อย่างลึกซึ้ง
2. ช่วยวางแผนการเปิ ดตลาด/บริการในพื้นทีต่ ่างๆ ทัง้ ในและต่างประเทศให้ประสบความสาเร็จได้
3. ช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคได้มากที่สุด
แนวคิ ด ดัง กล่าวนี้ ส ามารถอธิบ ายการสร้า งอัต ลัก ษณ์ข องตลาดนัดภายในมหาวิท ยาลัย ของรัฐ เขต
กรุงเทพมหานครได้ คือ การสร้างอัตลักษณ์ของตลาดนัดอาศัยคนเป็ นตัวขับเคลือ่ น เพราะอัตลัก ษณ์มคี วามพลวัต
และจาเป็ นต้องถูกสถาปนาอยู่เสนอ ดังนัน้ คนในองค์กร ในทีน่ ้ ีคือ คนในมหาวิทยาลัยมีส่วนสาคัญในการประกอบ
สร้าง และส่งต่อลักษณะเฉพาะบางประการผ่านกิจกรรมที่ทาทุกวัน เช่น การซื้อ การเลือก การสื่อสาร เหล่านี้เป็ น
การแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ของความเป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกัน หลอมรวมให้กลายเป็ น ทัศนคติและค่ านิยมใน
องค์การ วัฒนธรรมการสือ่ สารในองค์การ และพฤติกรรมตามหน้าทีพ่ ลเมือง ตามแนวคิดมานุษยวิทยาธุรกิจนี้
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แนวคิดเกี่ยวกับพื้นที่สาธารณะ (Public spheres)
และการผลิตพื้นที่ (Production of space)
ในงานวิจยั นี้ ได้นาแนวคิดเรื่องพื้นที่สาธารณะของ เจอร์เกน ฮาเบอร์มาส (Jürgen Habermas. 1989)
มาสะท้อนให้เห็นถึงการสือ่ สารทีม่ เี หตุมผี ล (Communicative rationality) ทีจ่ ะทาให้ความเป็ นตัวตน (Selfhood)
ทัง้ ระดับปัจเจกและระดับสังคมเกิดขึ้นได้ ในตลาดนัดของมหาวิทยาลัยป็ นอีกหนึ่งพื้นที่สาธารณะที่นกั วิชาการจาก
ศาสตร์สาขาต่างๆ ใช้เป็ นพื้นที่พบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติซ่ึงกันและกันอย่างมีอิสรเสรีมากกว่าการสื่อสารแบบ
ทางการหรือกึ่งทางการในห้องประชุม หรือสานักงาน ซึ่งการสื่อสารกันในลักษณะนี้ในพื้นที่ และบรรยากาศแบบไม่
เป็ นทางการจะทาให้แต่ละฝ่ ายสามารถเข้าถึงความเป็ นอัตวิสยั ซึ่งกันและกัน (Intersubjectivity) เข้าใจกันและกัน
และสามารถเห็นพ้องต้องกัน (Consensus) ได้ในท้ายที่สุด นอกจากนี้ยงั มีแนวคิดการผลิตพื้นที่ของอองรี เลเฟบ
เร่ (Henri Lefebvre. 1991) ที่มองความสัมพันธ์ของพื้นที่อย่างเป็ นพลวัต ทัง้ พื้นที่ทางด้านกายภาพและพื้นที่เชิง
จิ น ตภาพ ในลัก ษณะถ่ า ยเทกัน ต่ อ เป็ นวัฏ จัก ร ของ 3 องค์ป ระกอบ ได้แ ก่ ภาพตัว แทน ของพื้ น ที่
(Representations of space) พื้นทีท่ เ่ี ป็ น ตัวแทน (Representational space) และปฏิบตั กิ ารต่อ พื้นทีก่ ายภาพ
(Spatial practice) จนนาไปสู่การผลิตซา้ กรอบมโนทัศน์ของความสัมพันธ์ทางสังคมเป็ นชุดความหมายใหม่
ตลอดมา และเพือ่ ทาความเข้าใจ 2 แนวคิดนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ทบทวนเอกสาร และงานวิจยั ไว้อย่างสังเขป ตามรายละเอียด
ดังนี้

ความหมายของพื้นที่สาธารณะ
คาว่า พื้นที่ (Space หรือ Sphere) หมายถึง อาณาบริเวณที่ซ่งึ สมาชิกในสังคมสามารถสรรสร้าง หรือ
แลกเปลี่ยนความคิด เป็ นพื้นที่ในโลกทางสังคมซึ่ง ปัจเจกบุคคลมาพบปะพูดคุยและอภิปรายกันอย่างเสรีใน
ประเด็นปัญหาทางสังคม การเมืองและเศรษฐกิจ ประเด็นจากการอภิปรายโต้เถียงปัญหา ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ จะ
ถูกตีแผ่แลกเปลี่ยนกันในพื้นที่สาธารณะ ก่อให้เกิดการรับรูร้ ่วมกันและนาไปสู่การตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมทาง
สังคมและกิจกรรมทางการเมืองของสาธารณชนในอันดับต่อไป
คาว่า สาธารณะ (Public) หมายถึง กลุ่มคนที่มคี วามสนใจร่วมกัน กระทา/แสดงออกเพื่อสังคมส่วนรวม
หรื อ สาธารณชน ในภาษาอัง กฤษใช้ public, public space, public place, public sphere, public realm,
public activities, publicness เป็ นความหมายที่มีความสัมพันธ์กบั แนวคิดและทฤษฎีในหลากสาขาวิชา เช่น
รัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ มีการนาคาว่า “นโยบาย” มารวมกับ “สาธารณะ” ซึ่งแปลโดยตรงมาจากศัพท์
ภาษาอังกฤษว่า Public Policy อันมีหลายความหมาย ที่เป็ นที่ยอมรับกันมากที่สุดก็เป็ นความหมายที่ ดาย (Dye.
1992) กล่าวไว้ว่าหมายถึง กิจของรัฐ /รัฐวิสาหกิจ ที่เลือกที่จะทาหรือไม่ทา เป็ นทัง้ กิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็ นประจาวัน
หรือเฉพาะโอกาส กิจกรรมนัน้ ๆเกี่ยวข้องกับประชาชนคนหมู่มากซึ่งเป็ นสมาชิกของสังคม มีผลต่อการพัฒนา
ประเทศ ส่วนในศาสตร์ของทางสื่อสารมวลชนและนิเทศศาสตร์ก็กล่าวถึงการประชาสัมพันธ์ท่เี กี่ยวข้องกับมวลชน
และสาธารณะ (Public relation) ในทางสังคมศาสตร์มกี ารกล่าวถึง สาธารณะ ในแง่สงั คมไว้โดยมีพฒั นาการมา
นาน และเป็ นส่วนหนึ่งของรูปแบบสังคมและการปกครองแบบประชาธิปไตยในปัจจุบนั
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ทีเ่ ด่นชัดในแง่ทางด้านการสื่อสาร แนวคิดของ ฮาเบอร์มาส (Habermas) นักทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ชาว
เยอรมัน เกี่ยวกับ “พื้นทีส่ าธารณะ” (Public sphere) ว่าเป็ นพื้นทีข่ องชีวติ สังคมที่เปิ ดกว้างให้แก่ทุกคน เพือ่ เข้ามา
ร่วมกันสร้าง “ความคิดเห็นสาธารณะ” พื้นที่สาธารณะเป็ นพื้นที่ท่เี ชื่อมโยงสังคมกับรัฐ เป็ นพื้นที่ท่ผี ูค้ นในสังคม
มาร่วมกันทาหน้าที่วพิ ากษ์ วิจารณ์ และควบคุมการทางานของอานาจรัฐ ลักษณะเด่นของพื้นที่สาธารณะ คือการ
สนทนา/อภิปรายแลกเปลีย่ นความคิดเห็น เพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมเกิดขึ้นโดยไม่มกี ารบังคับข่มขู่ ชักจูง คุกคาม
หรืออกคาสัง่ ตามความคิดของฮาเบอร์มาส พื้นที่สาธารณะ มีความสาคัญมากในการเมืองแบบ deliberative
politics โดยทาหน้าที่เป็ นสื่อเชื่อมโยงระหว่าง “รัฐ” และ “สังคม” นอกจากนี้ พื้นที่สาธารณะมีหลายแบบหลาย
ประเภท เช่น พื้นที่สาธารณะทางศิลปวัฒนธรรม พื้นที่สาธารณะทางวรรณกรรมโดยเฉพาะ เป็ นต้น แต่ส่งิ ที่ ฮา
เบอร์ม าส ให้ค วามส าคัญ สู ง เห็ น จะเป็ น พื้น ที่ ส าธารณะทางการเมือ ง หรื อ political public sphere ซึ่ ง มี
ความหมายอย่างมากต่อการพัฒนาระบบประชาธิปไตย แบบ deliberative democracy กล่าวคือ อานาจรัฐ จะ
เป็ นพื้นที่สาธารณะก็ต่อเมือ่ อานาจรัฐวางนโยบายสาธารณะ และดาเนินมาตรการสาธารณะ โดยมีจุดมุ่งหมายเพือ่
ประโยชน์สุขส่วนรวม และอยู่ภายใต้การควบคุม / การตรวจสอบของประชาชนที่อยู่ภายในพื้นที่สาธารณะทาง
การเมือง
ฉันทัส เพียรธรรม (2542) กล่าวสรุปไว้ว่า ในปัจจุบนั เมืองเป็ น “พื้นที่แบบอารยะ” ภายในเมืองจะมี
หอการค้า ตามถนนสายต่างๆ มีการจัดแบ่งพื้นที่กนั ปกครองดู แลรักษา และมี พ้ นื ที่สาธารณะ (Public space)
เช่น ลานคนเมือง เพื่อส่งเสริมความเป็ นประชาคม ส่วนชาวอังกฤษเรียกร้านเหล้าที่เป็ นที่พบปะกันว่า Pub ซึ่งคานี้
เป็ นคาย่อมาจาก Public-house นัน่ เอง
สรุปคาว่า พื้นที่สาธารณะ เป็ น พื้นที่ท่ีบุคคลตัง้ แต่สองคนขึ้นไปพบปะพูดคุยกันในประเด็นเรื่องราวที่
เกี่ยวข้องกับสาธารณะ หรือประเด็นสาธารณะ โดยฮาเบอร์มาส ได้อธิบายปริมณฑลสาธารณะว่า อาณาเขตของชีวติ
ทางสังคมของเราทีส่ ง่ิ ซึง่ เรียกว่า “ความคิดเห็นสาธารณะ” สามารถถูกสร้างขึ้นได้ และการเข้าถึงปริมณฑลสาธารณะ
นัน้ จะต้องเป็ นระบบ และหลักการที่เปิ ดกว้างให้แก่พลเมืองทุกๆ คนได้มสี ่วนร่วม (วราภรณ์ วนาพิทกั ษ์. 2554)
พื้นที่สาธารณะจึงเป็ นอาณาบริเวณที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร การสร้างความรู ส้ กึ เป็ นส่วนรวม (Sense of public)
และผลประโยชน์ของส่วนรวม (กุสุมา กูใหญ่. 2556) พื้นที่สาธารณะเป็ นได้ทงั้ รู ปธรรมและนามธรรม กล่าวคือ
รูปธรรมของพื้นที่สาธารณะ คือ พื้นที่ทางกายภาพที่กาหนดขอบเขตไว้แน่นอน เช่น สวนสาธารณะ ลานประชาชน
จัตุรสั กลางเมือง ตลาดนัด ร้านกาแฟ เป็ นต้น ส่วนพื้นที่นามธรรม คือ พื้นที่ท่ไี ม่มขี อบเขตแน่นอน เช่น พื้นที่ทาง
วัฒนธรรม สังคมออนไลน์ กลุม่ ทางสังคม สือ่ มวลชน เป็ นต้น

พัฒนาการของแนวคิดเกีย่ วกับพื้นที่สาธารณะ
พื้นที่สาธารณะ (Public Sphere) คานี้ปรากฏขึ้นเป็ นครัง้ แรกในผลงานของ Immanuel Kant (17241804) นักปรัชญาสมัยใหม่ชาวเยอรมัน และถูกนามาศึกษากันอย่างกว้างขวางในทางสังคมศาสตร์เมือ่ เจอร์เกน ฮา
เบอร์ม าส (Jürgen Habermas) นัก วิช าการชาวเยอรมัน ในผลงานชื่อ “การแปลงรู ป เชิง โครงสร้า งของพื้นที่
ส า ธ า ร ณ ะ ” ( The Structural Transformation of the Public Sphere : an Inquiry into a Category of
Bourgeois Society) ในปี ค.ศ. 1962 ฮาเบอร์มาสเป็ นสมาชิกของสานักแฟรงเฟิ รต์ ที่สนใจการวิพากษ์วิจารณ์
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ระบบและโครงสร้างทางสังคม นักวิชาการในกลุ่มนี้สร้างผลงานไว้มากมายในช่วงสงครามโลกครัง้ ที่ 2 โดยเฉพาะ
ทฤษฎีแนววิพากษ์ (Critical Theory) โดยเห็นว่า ทัศนะพื้นฐานในเรื่องของความมีเหตุมผี ล (Rationality) ของ
มนุ ษยชาติท่ีพ ฒั นามาจากความป่ าเถื่อนไร้เหตุผลเป็ นทัศนะที่ผิดพลาด เพราะความขัดแย้ง สับสนของสัง คม
สงคราม การฆ่าล้างเผ่าพันธุห์ รือเหตุการณ์ความรุนแรงต่างๆ ทีเ่ กิดขึ้นนับตัง้ แต่ช่วงสงครามโลกครัง้ ที่ 1 และ 2 ซึง่
มนุ ษยชาติยงั ไม่มเี หตุมผี ลมากนัก โดยเฉพาะระบบทุนนิยมซึ่งเป็ นระบบที่ไร้เหตุผลมากที่สุด แต่ฮาเบอร์มาสมี
ความเห็นต่าง เพราะเขาเห็นว่าการที่ระบบทุนนิยมเป็ นระบบที่ไร้เหตุผลนัน้ เนื่องมาจากเส้นทางการพัฒนาความมี
เหตุมผี ลของมนุษยชาติยงั ไม่สมบูรณ์ ทาให้เป็ นทีม่ าของข้อเสนอเรื่อง “พื้นทีส่ าธารณะ” ซึง่ เป็ นข้อเสนอเชิงรูปธรรม
อย่างหนึ่งทีท่ กุ คนสามารถดาเนินการตามเหตุและผลได้ (Autamachan. 2001)
ฮาเบอร์มาสได้อธิบายถึงกระบวนการเกิดสานึกสาธารณะ (สานึกส่วนรวม) ว่ามาจากการทีป่ จั เจกบุคคลใช้
ความรู แ้ ละแสดงออกทางความคิดอย่างมีเหตุผล และเปิ ดเผยในที่สาธารณะส่งผลให้สาธารณชน (Public) เริ่ม
สามารถเข้าถึง และยึดครองอาณาเขตสาธารณะที่เคยถูกควบคุ มโดยรัฐได้ และต่ อมาพื้นที่ดงั กล่าวก็ได้แ ปร
เปลี่ยนเป็ นพื้นที่ของการถกเถียงวิพ ากษ์วิจารณ์การเมือง รวมทัง้ การวิพ ากษ์วิจา รณ์ตวั อานาจรัฐด้ว ย พื้นที่
สาธารณะจึงกลายเป็ นอานาจใหม่ท่ที า้ ทายอานาจเดิมของสังคมศักดินาในยุโรป การแปลงรูปของพื้นที่สาธารณะที่
อดีตเคยผูกขาดอยู่แต่เฉพาะคนบางกลุ่มมาสู่มวลชนโดยทัว่ ไปเกิดขึ้นได้อย่างไร ปรากฏการณ์ดงั กล่าว เขาได้
ศึกษาหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ของยุโรปตะวันตกนับตัง้ แต่คริสต์ศตวรรษที่ 16 เป็ นต้นมาโดยพบว่า ยุโรปในช่วง
เวลานัน้ เป็ นสังคมที่มแี ต่ สถาบันกษัตริยแ์ ละสถาบันศาสนาเท่านัน้ ที่มอี ภิสิทธิ์ในการเข้าถึงและครอบครองพื้น ที่
ทางการเมือง ชนชัน้ กษัตริย ์ ขุนนางชัน้ สูงและพระเท่านัน้ ที่มอี านาจในการตัดสินใจกิจการต่ างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
สาธารณะ (คนหมู่มาก) เช่น การออกกฎหมาย การถืออานาจครอบครองที่ดิน การผูกขาดความรูแ้ ละอานาจ การ
ผูกขาดการโฆษณาเผยแพร่ความรูแ้ ก่สาธารณะ เป็ นต้น การปรากฏตัวเพื่อให้เป็ นที่รูจ้ กั ในสังคมไม่ใช่เรื่องที่ใครก็
สามารถกระทาได้ แต่บุคคลนัน้ จะต้อ งมีสถานภาพทางสังคมเพียงพอในฐานะที่เป็ น “บุคคลสาธารณะ” และ
เพือ่ ทีจ่ ะรักษาอภิสทิ ธิ์ในพื้นที่สาธารณะทางการเมืองของตน รัฐยังกาหนดอานาจทีจ่ ะใช้ความรุนแรงปราบปรามคน
กลุม่ อื่นทีร่ ุกลา้ เข้ามาในพื้นทีส่ าธารณะดังกล่าวได้ดว้ ย
ในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน ราวปลายคริสต์ศตวรรษที่ 17 ถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 18 ก็ได้เกิดการขยายตัว
ทางการค้าทางทะเล การตื่นตัวทางศิลปะวิทยาการต่างๆ ก่อให้เกิดกลุม่ พ่อค้า นักคิด ปัญญาชนมากมาย เศรษฐกิจ
และความรูไ้ ม่ได้ถูกผูกขาดไว้ท่ชี นชัน้ สูงหรือพระบาทหลวงอีกต่อไป แต่เกิดเป็ นชนชัน้ ใหม่ในสังคมที่อยู่ก่งึ กลาง
ระหว่างชนชัน้ ศักดินากับสามัญชนชัน้ ล่างที่เรียกว่า ชนชัน้ กลาง (Bourgeois) ประกอบกับยุคสมัยดังกล่าวเป็ นช่วง
ของการพัฒนาความเป็ นเมืองหรือมหานคร (Urbanization) ทัง้ ในอังกฤษ ฝรัง่ เศส เยอรมัน ฮอลแลนด์ ฯลฯ เริ่ม
ปรากฏพื้นที่สาธารณะใหม่ของคนกลุ่มใหม่ท่ีมาพบปะสังสรรค์ เสวนากันตามร้านกาแฟ โรงเหล้า ห้องโถงหรือ
ห้องรับแขกของเหล่าชนชัน้ กลางอันเป็ นพื้นที่ทป่ี ลอดจากอานาจราชสานักและศาสนา กิจกรรมทีก่ ลุม่ บุคคลดังกล่าว
กระทาคือ การนัดพบปะกันอย่างสมา่ เสมอเพื่อแลกเปลีย่ นข้อมูลข่าวสารด้านการค้า ความรูแ้ ละประสบการณ์ใหม่
จากการเดินทางไปยัง ดินแดนไกลโพ้น ข้อเขียนหรือบทความทางปรัชญา วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ วรรณกรรม
แพร่กระจายอย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ท่ีพฒั นาขึ้น มีการพูดคุยถกเถียงกันอย่างมีอิสระ เสรีและมี
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เหตุผลในเรื่องต่างๆ เช่น กฎหมาย การเมืองการปกครอง ปรัชญา การวิพากษ์วจิ ารณ์ถกเถียงกันนี้ ดาเนินไปบน
หลักของความเสมอภาคเท่าเทียมกัน โดยมีบทบาทของสื่อสิ่งพิมพ์เป็ นองค์ประกอบสาคัญ กล่าวคือ เรื่องที่พูดคุย
กันจะเป็ นประเด็นของผลประโยชน์ร่วมกันที่สมาชิกแต่ละคนได้รบั ข่าวสารมาจากสื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ใบ
ประกาศ ฯลฯ เขาแสดงให้เห็นว่านี่คือจุดเริ่มต้นทีอ่ าณาเขตหรือพื้นที่ส่วนตัว (Private sphere) ได้เคลือ่ นออกมาสู่
มณฑลสาธารณะ และบางเรื่อ งก็ได้หลอมรวมเป็ นสิ่ง เดียวกันโดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวกับชีวิตการเมือง
นอกจากนี้ การศึ ก ษาและความรู ห้ นัง สือ ของประชาชนที่ข ยายวงกว้า งมากขึ้น นาไปสู่ ห ลัก ของการคัด เลือก
(Principle of selection) ไม่ว่าจะเป็ นการเลือกข่าวสาร ความรู ้ วิทยาการ การคัดสรรผูม้ คี วามรู ้ ผูม้ อี านาจ และ
นาไปสู่การจัดโครงสร้างใหม่ทางสังคมแบบใหม่และการครอบครองทรัพย์สนิ ของคนกลุม่ ใหม่ในยุคสมัยนัน้
กล่าวได้ว่า พื้นที่สาธารณะ เป็ นพื้นที่ต่อสูท้ างการเมืองของชนชัน้ กลางเพราะนอกจากการพูดคุยดังกล่าว
จะเป็ นช่องทางให้สมาชิกในสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในชีวิตสาธารณะแล้ว ยังสามารถตรวจสอบรัฐบาลที่กาลัง
ปกครองอยู่ในขณะนัน้ ได้ดว้ ย หลังจากนัน้ ผลที่เกิดขึ้นก็คือ กลุ่มพื้นที่สาธารณะนัน้ ก็จะนาเอาข้อสรุปหรือข้อเสนอ
ไปต่อรองกับชนชัน้ กษัตริยห์ รือขุนนาง พื้นที่สาธารณะจึงเท่ากับเป็ นเวทีท่เี ปิ ดโอกาสให้ชนชัน้ กลางได้แสดงตัวใน
ฐานะ “พลเมือง” และได้รวมตัวกันเพื่อเป็ นช่องทางเข้าไปร่วมกับชีวติ สาธารณะของสังคม แต่นบั ตัง้ แต่ศตวรรษที่
18 พื้นที่สาธารณะในฐานะที่เป็ นพื้นที่ของ “เหตุผล” ตามความหมายของเขากลับเริ่มถดถอยลดบทบาทลง การ
เผยแพร่เสียงวิพากษ์วจิ ารณ์ได้แปรเปลีย่ นไปสู่สนองตอบผลประโยชน์ทางการค้ามากกว่าทางการเมือง ทาให้ขอ้ มูล
ข่าวสารแปรรูปจากความรู ้ ข่าวสารไปสู่การโฆษณาสินค้า การโฆษณาชวนเชื่อและการบิดเบือน ฮาเบอร์มาสแสดง
ให้เห็นว่าพื้นที่สาธารณะของชนชัน้ กลางได้กลายเป็ นพื้นที่ทางสังคมที่มลี กั ษณะเฉพาะอันเกิดจากการเติบโตของ
ระบบทุนนิยมอุตสาหกรรมในยุโรปตะวันตก และเช่นเดียวกัน เขาได้แสดงให้เราเข้าใจถึงความขัดแย้งกันระหว่าง
อุดมคติของความเท่าเทียมกันบนฐานของแนวคิดเสรีนิยมกับความไม่เท่าเทียมกันทางสังคมที่ถกู กาหนดโดยกลไก
หรือความสัมพันธ์ของการค้าการตลาด (Dahlgren. 2001)
ในช่วงต้นศตวรรษที่ 1970 ฮาเบอร์มาสเริ่มให้ความสาคัญ ในเรื่อง “ภาษาศาสตร์” (Linguistic) ซึ่งเป็ น
สถานการณ์ทางภาษาแบบอุดมคติ (Ideal speech situation) ซึ่งทุกสังคมใช้ เพราะมนุ ษย์ทาการสื่อสารระหว่าง
มนุ ษย์ดว้ ยกัน และนาแนวคิดนี้มาเป็ นบรรทัดฐานในการวิจารณ์สงั คมว่าเป็ นอิสระหรือไม่ (Social criticism) ใน
ขณะเดียวกันก็ใช้แนวคิดนี้เป็ นแบบจาลองในการสร้างสังคมใหม่ ซึง่ อยู่บนพื้นฐานของความสามารถและเสรีภาพใน
การแสดงออกทางความคิ ด เห็ น อย่ า งไรก็ ต าม แนวคิ ด นี้ ก็ มี ข อ้ จ ากัด ในการปลดปล่ อ ยสัง คม (Social
emancipation) เนื่ อ งจากระบบสัง คมสมัย ใหม่ มีแ นววิว ฒ
ั นาการไปสู่ ค วามซับ ซ้อ นมากขึ้น (Systematic
complexity) ดังนัน้ จึงเป็ นการยากที่จะมองเห็นความโปร่งใสทางวาทกรรมในความสัมพันธ์ระหว่างมนุ ษย์ เมื่อ
เป็ นเช่นนี้ สถานการณ์ทางภาษาแบบอุดมคติท่มี นุ ษย์สอ่ื สารกันอย่างอิสรเสรีไร้การควบคุม อาจจะไม่สามารถนามา
เป็ นหลักการที่ใช้ในการจัดการระบบสังคมได้ ต้องอาศัยมิตอิ ่นื ๆ มาสนับสนุน โดยการเชื่อมโยงหลากหลายแนวคิด
เข้า ด้ว ยกัน อย่ า งเป็ น ระบบ ซึ่ง ท าให้เ กิ ด พลัง มากขึ้น ในการสร้า งแบบจ าลองอัน เป็ น อุ ด มคติ (Normative
model) นัน่ คือ พื้นทีส่ าธารณะ วาทกรรม และเหตุผล

55

ในผลงานเรื่อง ทฤษฎีปฏิบตั ิการด้านสื่อสาร (The Theory of Communicative Action) เขาได้นาเอา
แนวคิด 2 เรื่อ งมาเชื่อ มโยงกันคือ โลกชีวิต (life-world) กับระบบ (system) ยกตัว อย่างเช่ น ระบบทุนนิ ยม
สมัยใหม่ มีส่อื หลายอย่าง เช่น เงินตรา กฎหมาย อานาจทาหน้าที่เป็ นกลไกในการทาให้ระบบดารงอยู่ได้อย่างเป็ น
ปึ กแผ่น แต่ในขณะเดียวกันสื่อ ก็มีแนวโน้มในการคุกคาม “โลกชีวิต” ของผูค้ น โดยการครอบงา และทาลาย
พื้นฐานของชีวติ ไปจนถึงบิดเบือนวิถกี ารสือ่ สารระหว่างมนุ ษย์ ซึง่ ฮาเบอร์มาสใช้คาว่า “การตัง้ รกรากของโลกชีวิต”
(colonization of the life-world) (Seidman. 1989) กล่าวคือ พื้นที่สาธารณะที่เรากาลังพูดถึงนี้มแี นวโน้มที่จะ
ถูกรุกลา้ โดยสือ่ อย่างเช่น เงินตรา อานาจ และกฎหมาย ซึง่ จากัดศักยภาพในการแสดงความคิดเห็น ปัญหาสาคัญ
เราจะมีวิธีการป้ องกันอย่างไรโดยไม่ให้อานาจรัฐ และทุนนิยม รุกลา้ เข้ามาควบคุมโลกชีวิตและพื้นที่สาธารณะ
ได้ โลกชีวติ และพื้นที่สาธารณะจะสามารถป้ องกันตัวเองได้หรือไม่ และจะยับยัง้ การคุกคามของระบบได้อย่างไร ฮา
เบอร์มาสชี้ให้เห็นคาตอบอย่างชัดเจนว่ าศักยภาพในการต่ อต้านโลกชีวิตต้องใช้กลไกทางด้านปฏิบตั ิการด้าน
สื่อสาร (Communicative action) โดยดาเนินการอภิปรายอย่างอิสรเสรีผ่านกระบวนการเคลือ่ นไหวสังคมแนว
ใหม่ (New social movement) ใช้พ้ นื ที่สาธารณะที่หลากหลาย เพื่อผลิตซา้ ทางการสื่อสารอย่างต่อเนื่องเพื่อคาน
อานาจกับระบบ
ต่อมาฮาเบอร์มาสได้นาเสนอทฤษฎีสาคัญที่เรียกว่า จริยศาสตร์แนววาทกรรม (Theory of discourse
ethics) ซึ่งคือการวิเคราะห์สงั คมสมัยใหม่ท่ีให้ความสาคัญกับโครงสร้างทางจริยธรรม และศีลธรรม และต้องใช้
แนวคิดทางด้านนิติศาสตร์มาผสมผสานด้วย (Habermas. 1990) ทฤษฎีว าทกรรมมาวิเคราะห์กฎหมายและ
ประชาธิปไตย (Contributions to Discourse theory of Law and Democracy) ก็เป็ นอีกหนึ่งผลงานของเขาที่
ให้คาตอบด้วยว่า ทาอย่างไรจึงจะควบคุมการแผ่อานาจของระบบได้ ซึ่งคาตอบก็คือ กฎหมายไม่ใช่เป็ นกฎหมาย
ทีม่ าจากข้างบน หากแต่เป็ นกฎหมายที่ผ่านกระบวนการทางวาทกรรมของสาธารณะ ผ่านอานาจทางการสือ่ สารจาก
ผูค้ นที่อยู่ขา้ งล่างส่งไปสู่ขา้ งบน และนิติรฐั ที่เป็ นประชาธิปไตยพร้อมด้วยหลักการที่สาคัญต่างๆ เช่น อานาจตุลา
การและหลักสิทธิมนุ ษยชนในการควบคุมอานาจทางการเมืองของฝ่ ายบริหาร (Habermas. 1996) กล่าวโดยสรุป
พื้นทีส่ าธารณะ (Public sphere) จะส่งข้อมูลข่าวสารไปยังพื้นทีส่ าธารณะทางการเมืองผ่านระบบ ประชาธิปไตยที่มี
การอภิ ป ราย การถกเถี ย ง การแสดงออกทางความคิ ด อย่ า งอิ ส รเสรี แ ละกว้า งขวาง (Deliberative
democracy) และกลไกทีส่ าคัญก็คือ วาทกรรมสาธารณะ (Public discourse)
ปัจจุบนั แนวคิดเรื่องพื้นที่สาธารณะของฮาเบอร์มาส มีการนามาประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายในศาสตร์
ต่างๆ ไม่เฉพาะแต่เพียงสังคมศาสตร์ หากแต่มีการใช้ในวงวิชาการอื่นๆ อาทิ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิเทศ
ศาสตร์ วารสารศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ เป็ นต้น ดังตัวอย่างงานวิจยั เรื่อง “การสร้างเสริมพลังอานาจ ชุมชน
ชาวนาและผลลัพธ์ท่เี กิดขึ้น ผ่านกระบวนทัศน์ใหม่ทางการวิจยั : ประสบการณ์จากอาเภอขุขนั ธ์ ศรีสะเกษ” ของ
อรทัย อาจอา่ ทีพ่ ยายามศึกษาวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารเพื่อแก้ปญั หาในพื้นที่ชุมชนโดยการเสริมสร้างพลังอานาจเชิงบวก
แก่ชาวนา เปลีย่ นวิธีคิด และการปฏิบตั ิ จนกระทัง่ เกิดองค์ความรูแ้ บบชัดแจ้งเห็นจริงจากการลงมือปฏิบตั ิ หรือที่
เรียกว่าความรูพ้ ้นื บ้านทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อคนในชุมชน งานวิจยั เรื่อง “จักรยานกับการใช้งานบนพื้นที่สาธารณะ” ของ
บวร ทรัพย์สิงห์ ที่นาเสนอรูปแบบการใช้จกั รยานบนถนนในกรุงเทพมหานคร และการปรับตัวของผูค้ นบนท้อ ง
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ถนน ผ่านการวิจยั เชิงคุณภาพทีว่ เิ คราะห์เรื่องความสัมพันธ์เกี่ยวกับการเคารพสิทธิและความแตกต่างของผูใ้ ช้พ้ นื ที่
สาธารณะ และงานวิจ ยั เรื่อ ง “การสื่อ สารด้า นสิท ธิผู บ้ ริโ ภคบนพื้น ที่สาธารณะ กรณี ศึกษาเว็บ บอร์ด พัน ทิป
ดอทคอม” ของเตือนใจ รอดสกุล ที่นิยามสังคมออนไลน์ว่าเป็ นพื้นที่สาธารณะ และศึกษาการสื่อสารของผูใ้ ช้งาน
อย่างมีส่วนร่วม รวมทัง้ วิเคราะห์เนื้อหาหัวข้อกระทูข้ องเว็บบอร์ดนี้ โดยมีการแบ่งประเภทตามปัญหาของประชาชน
ที่ตอ้ งการความคิดเห็น แลกเปลีย่ นข้อมูลข่าวสาร ต้องการความช่วยเหลือ และต้องการการมีส่วนร่วม ซึ่งเน้นไปที่
ประเด็นของการตีความสิทธิของผูบ้ ริโภคในพื้นทีส่ าธารณะเป็ นหลัก
จากตัวอย่างงานวิจยั ทัง้ สามข้างต้นนี้ ผูเ้ ขียนวิเคราะห์ว่านักวิชาการและนักวิจยั ในประเทศไทยมักนา
แนวคิดของฮาเบอร์มาสมาประยุกต์ใช้เพื่อตีความสังคมที่ไม่เท่าเทียมให้เกิดความมีส่วนร่วมมากขึ้น นิยามความ
มายใหม่ของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย และสร้างสิทธิพลเมืองให้มบี ทบาท หรือมีพ้ นื ที่มากขึ้นในสังคม
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้แนวคิดนี้จะมีความที่เป็ นปรัชญาและเป็ นนามธรรม แต่มศี กั ยภาพในการอธิบายปรากฏการณ์
ทางสังคมที่มีความหลากหลาย ทัง้ ในสังคมตะวันตก และสังคมตะวัน ออก หรือแม้กระทัง้ ในสังคมเสมือนจริง
แนวคิดพื้นที่สาธารณะของฮาเบอร์มาสนี้ ก็ได้รบั ความนิยม และเป็ นที่รูจ้ กั อย่างแพร่หลาย จึงสมควรอย่างยิ่งใน
การศึกษาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้

แนวคิดเรือ่ งการผลิตพื้นที่
นอกจากแนวคิดเรื่องพื้นที่สาธารณะแล้ว บทความฉบับนี้ยงั นาเสนอแนวคิดเรื่องการผลิตพื้นที่ในฐานะที่
ตัวแบบความสัมพันธ์ของอองลี เลเฟบเร่ (Henri Lefebvre) ที่มองความสัมพันธ์ของพื้นที่กายภาพและพื้นที่เชิง
จินตภาพในลักษณะถ่ายเทกันเชิงวัฏจักรและเป็ นพลวัต โดยมี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ภาพตัวแทนของพื้น ที่
(Representations of space) พื้นที่ท่เี ป็ นตัวแทน (Representational space) และปฏิบตั ิการต่อพื้นที่กายภาพ
(Spatial practice) จนนาไปสู่การผลิตซา้ ชุดความหมายใหม่ ซึง่ สะท้อนให้เห็นถึงอานาจและชุดความหมายที่ส่งผล
ให้เกิดกระบวนการและผลลัพธ์ในพื้นที่ ประกอบกับการสร้างความหมายใหม่ในท้ายทีส่ ุด (Harvey. 2007: 41-42)
แนวคิดของเลเฟบเร่ให้ความเข้าใจเรื่องความสัมพันธ์เชิงความหมายของกระบวนการสร้างสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ (Physical space) ที่ส มั พัน ธ์ยึด โยงกับ พื้น ที่ท างสัง คม (Social space) และพื้น ที่ใ นมโนทัศ น์
(Mental space) ความสัมพันธ์ของการพัฒนาให้กลายเป็ นมโนทัศน์ทางสังคม เรื่อง การผลิตซา้ ทางสังคมทีก่ ระทา
ผ่านพื้นที่กายภาพ (Soja. 1996: 103-105) ได้ขยายแนวคิดโดยฉายภาพให้เห็นถึง กระบวนการประกอบสร้าง
ความหมายของพื้นที่ในความทรงจาของผูค้ น โดยพื้นที่ทางกายภาพ ในฐานะตัวแสดง (Subject) ได้ส่งผลให้เกิด
ความเข้าใจหรือสานึกต่อพื้นที่บางอย่างร่วมกันในสังคมจากการปฏิบตั ิกิจกรรมผ่านพื้นที่กายภาพนัน้ ๆ (Spatial
practice) จนสังคมผ่านกระบวนการปฏิสมั พันธ์พ้ นื ที่และความหมายความเข้าใจ (Representational spaces)
จนผลิตสิง่ ทีเ่ รียกว่า “ภาพตัวแทนของพื้นที”่ (Representation of space) ออกมาจากสิง่ นัน้ ภาพตัวแทนดังกล่าว
ได้ตกผลึกเป็ นผลผลิตทางสังคมที่ได้รบั การจดจาและคาดหวัง พื้นที่ทางกายภาพ ได้กลายสภาพเป็ นวัตถุดิบต่อ
การผลิตซา้ พื้นที่ทางกายภาพชนิดใหม่ต่อไป โดยสามารถสร้างกรอบคาอธิบายเชิงวัฏจักรของกระบวนการเกิด การ
รับรู ้ การให้ความหมายและการผลิตซา้ ความหมาย

57

แนวคิดการผลิตพื้นที่น้ ีเน้นการศึกษาความสัมพันธ์ของกลุ่มต่างๆ ที่มาเกี่ยวข้องกับพื้นที่โดยวิเคราะห์
ภายในกรอบทฤษฎีเชิงวิพากษ์ (Critical Theory) อันเป็ นกรอบทฤษฎีท่พี ยายามเปิ ดเผยให้เห็นถึงความไม่เท่า
เทียมกันเชิงอานาจ ซึ่งสะท้อนให้เห็นได้จากการเอารัดเอาเปรียบของคนกลุ่มหนึ่งต่อคนอีกกลุ่มหนึ่ง ผนวกกับการ
นาแนวคิดทฤษฎีมาร์กซิสต์ท่ใี ช้ฐานความคิดทางด้านการแลกเปลีย่ นในระบบเศรษฐกิจระดับต่างๆ และวัฒนธรรม
ทางชนชัน้ มาผสมผสานในการวิเคราะห์ โดยทัง้ หมดสามารถที่จะอธิบายไปยังพฤติกรรมเชิงพื้ นที่ของหน่ วยที่จะ
ศึกษาได้อย่างชัดเจน เขาได้รวมเอามิติของการใช้เวลาและใช้พ้ นื ที่เข้าด้วยกัน เพื่อวิเคราะห์ว่า สังคมมนุ ษย์แต่ละ
ยุคสมัยจะมีวธิ ีการผลิตพื้นที่ (Mode of production) ที่เฉพาะเจาะจงของยุคนัน้ อย่างไร การเปลีย่ นแปลงสังคม
จากยุคหนึ่งไปสู่อกี ยุคหนึ่ง คือ การเปลีย่ นแปลงวิถกี ารผลิตแบบหนึ่งไปสู่อกี แบบหนึ่ง ซึง่ การเปลีย่ นแปลงดังกล่าว
เกิดจากลักษณะทีต่ รงกันข้าม (Contradiction) ของความสัมพันธ์ทางสังคมในกระบวนการผลิต ในวิถกี ารผลิตแต่
ละแบบจะสร้างพื้นที่ท่มี ีลกั ษณะเฉพาะตนขึ้นมา และในเวลาเดียวกันพื้นที่ก็มอี ิทธิ พลต่อกระบวนการผลิตและ
ความสัมพันธ์ทางสังคมทีเ่ กิดขึ้นในกระบวนการนัน้ (Waraseangsuk. 2005: 34)
นอกจากนี้ เลเฟบเร่ ยงั ได้อธิบายว่าพื้นที่เป็ นผลผลิตทางสังคมชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต
(Production process) และกระบวนการผลิตนี้ประกอบไปด้วยองค์ประกอบที่สมั พันธ์กนั สองส่วน คือ พลังการ
ผลิต (Forces of production) และความสัมพันธ์เชิงการผลิต (Production relation) องค์ประกอบของพลังการ
ผลิตที่สาคัญประการแรกได้แก่ ธรรมชาติของพื้นที่ เช่น ภูมปิ ระเทศ ภูมอิ ากาศ แหล่งที่ตงั้ เป็ นต้น อีกประการ
หนึ่ง คือ แรงงาน และการจัดองค์กรของแรงงาน ประการสุดท้าย คือ ความรูแ้ ละเทคโนโลยี ส่วนความสัมพันธ์เชิง
การผลิต เขามองว่าเป็ นการช่วงชิงของชนชัน้ หรือกลุ่มต่างๆ ในแต่ละชนชัน้ (Class fractions) เพื่อครอบครอง
พื้นที่ อีกมิติหนึ่ง คือ กระบวนการผลิ ตซา้ ของความสัมพันธ์เชิง การผลิต ซึ่งประกอบไปด้วย การผลิตซา้ เชิง
ชีววิทยา และการผลิตซา้ ในความสัมพันธ์ทางการผลิต
ในการวิเคราะห์เรื่องพื้นที่เพื่อให้มคี วามยืดหยุ่นและเปิ ดกว้าง Lefebvre ได้สร้างเครื่องมือในระดับมโน
ทัศน์ 3 ประการ ดังภาพ
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Routes, Network, Pattern

ปฏิบตั กิ ารเชิงพื้นที่
(Spatial practice)

พื้นที่ทางสังคม
(Social Space)

พื้นที่ของการสร้างภาพแสดงแทน
(The representation of space)

พื้นที่ท่เี ป็ นภาพแสดงแทน
(The representational space)

ภาพประกอบ 3 หลักการผลิตพื้นที่ ของอองรี เลเฟบเร่ (Henri Lefebvre)
ทีม่ า: Hannah Anderon. (2003). Lefebvre’s Spatial Triad. p. 116.
1) ปฏิบตั ิการเชิงพื้นที่ (Spatial practice) ครอบคลุมความหมายตัง้ แต่ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะ
ของพื้นที่ตามธรรมชาติท่มี ตี ่อการก่อตัวทางสังคม รวมไปถึงการที่สงั คมแสดงการใช้อานาจ การผลิต และการเอา
ประโยชน์จากพื้นทีน่ นั้ ๆ ซึง่ การใช้พ้ นื ทีเ่ หล่านี้ตอ้ งผ่านกระบวนการรับรูค้ วามหมายของพื้นที่นนั้ ๆ กล่าวคือ พื้น ที่ท่ี
ศึกษานัน้ มีความหมายอย่างไรในทัศนะของกลุม่ คนต่างๆ ทีเ่ ข้ามาใช้พ้นื ที่ (Perceived space) ซึง่ อาจต้องเชื่อมโยง
กับ พื้น ที่อ่ืน ๆ ที่เ กี่ย วข้อ งด้ว ย กระบวนการให้ค วามหมายนี้ กลายมาเป็ น ความจริง ทางสัง คม เช่ น การใช้
ชีวิตประจาวันของคนในพื้นที่เชื่อมโยงกับลักษณะของเมืองเลเฟบเร่ เน้นว่าหน้าที่ของการปฏิบตั ิการเชิง พื้นที่ท่ี
สาคัญ คือ การผลิตซา้ ความสัมพันธ์ทางสังคมเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตพื้นที่ (The spatial reproduction
of social relation) ทาให้สงั คมแต่ ละสัง คมมีความสัมพันธ์เชิง การผลิตที่เจาะจง และมีการปฏิบตั ิเชิง พื้ นที่ท่ี
เฉพาะเจาะจงแตกต่างกันไป
2) พื้นทีข่ องการสร้างภาพแสดงแทน (The representation of space) เป็ นการให้ความหมายของพื้นที่
เชิงมโนทัศน์ (Conceived space) ที่มมี าจากองค์ความรูเ้ ฉพาะด้านของวิชาชีพสาขาต่างๆ เช่น นักคณิ ตศาสตร์
นักผังเมือง นักวิศวกรรมสังคม เป็ นต้น คนเหล่านี้มองเรื่องราวของการใช้ชีวิตผูค้ น และการทาความเข้าใจพื้นที่
นัน้ ๆ ผ่ านองค์ความรู เ้ ฉพาะด้าน กล่าวคือ เป็ นการมองพื้นที่แบบมีการใส่ ร หัส และถอดรหัสด้ว ยสัญ ญะที่
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เฉพาะเจาะจง การสร้างภาพแสดงแทนนี้เป็ นความสัมพันธ์ทางสังคมที่อยู่ในกระบวนการผลิตพื้นที่ ซึ่งมักอ ยู่ใน
ลักษณะของการจัดลาดับชัน้ (Order) กับส่วนอื่นๆ ในกระบวนการผลิต เป็ นลักษณะที่ครอบงาการผลิตพื้นที่ดว้ ย
การใช้อานาจและความรู ้
3) พื้นที่ท่ีเป็ นภาพแสดงแทน (The representational space) พื้นที่ท่ีเป็ นภาพแสดงแทนเป็ นพื้นที่ท่ี
แสดงความมีชวี ติ อารมณ์และสุนทรียภาพ แต่ถกู ครอบงาด้วยกระแสหลักของแต่ละยุคสมัย (Lived space) และ
สะท้อนออกมาด้วยภาพลักษณ์ (Image) ความทรงจา (Memory) และสัญลักษณ์ (Symbols) ของบุคคลทีใ่ นพื้นที่
การนาแนวคิดของเลเฟบเร่ มาอธิบายในยุคปัจจุบนั ที่วิถีการผลิตเป็ นแบบทุนนิยม (The capitalist
mod of production) ที่เน้นการสะสมทุน การผลิตเพื่อสร้างความมัง่ คัง่ รา่ รวยให้กบั ผู ค้ นผ่ านการบริโ ภคใน
รูปแบบต่างๆ นัน้ สะท้อนให้เห็นถึงความสาคัญของการใช้พ้ นื ที่ให้กลายเป็ นสินค้าและต้นทุนการผลิตแบบหนึ่งที่
สามารถนามาทาเป็ นกาไรให้กบั ผูถ้ อื ครองนัน้ ก่อให้เกิดกระบวนการใช้ส อยเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ท่ดี ิน ตรงข้ามกับ
คนในพื้นทีซ่ ง่ึ ใช้เพือ่ การอยู่อาศัยและประกอบอาชีพในชีวติ ประจาวัน
ในประเทศไทยมีงานวิจยั จานวนมากโดยเฉพาะทางด้านสังคมศาสตร์ท่นี าเอาแนวคิดการผลิตพื้นที่ของ
เลเฟบเร่ มาใช้อธิบายปรากฏการณ์ทางสังคม เช่น งานวิจยั เรื่อง “พื้นที่เมืองและชีวติ ของคนในซอยคาวบอย” ของ
จารุ ว รรณ ขาเพชร ที่ศึกษากระบวนการสร้างพื้นที่ทางสัง คมโดยศึ กษาการใช้ชีวิตประจาวันของผู ค้ นในซอย
คาวบอย และศึกษาความสัมพันธ์เชิงอานาจของกลุ่มต่างๆ งานวิจยั เรื่อง “อนุ สญั ญาแรมซาร์กบั การเปลีย่ นแปลง
ความหมายจาก กุด สู่ พื้นที่ชุ่มนา้ ที่มคี วามสาคัญระดับนานาชาติ กรณี ศึกษา กุดทิง จ.บึงกาฬ” ของสุทธวรรณ
อินทรพาณิช และดร.แก้วตา จันทรานุ สรณ์ ที่ศึกษาการเปลีย่ นแปลงความหมายพื้นที่จาก กุด เป็ นพื้นที่ช่มุ นา้ ทีม่ ี
ความสาคัญระดับนานาชาติ ของกุดทิง จ.บึง กาฬ ผ่ านแนวคิด พื้นที่ หรือ thirdspace ของอองรี เลเฟบเร่
(Henri Lefebvre)ร่วมกับมโนทัศน์เกี่ยวกับพื้นที่ของมิเชล โก (Michel Foucault) ในการที่ชุมชนรอบกุดถูก
จากัดสิทธิ์ในการเข้าถึงพื้นที่เมือ่ เกิดอนุ สญั ญาแรมซาร์ และงานวิจยั เรื่อง “การสูช้ ีวติ ประจาวันของแรงงานข้ามชาติ
ภายใต้กระแสเสรีนิยมใหม่ กรณีศึกษาเปรียบเทียบแรงงานข้ามชาติชาวกัมพูชาในสมุทรปราการและแรงงานข้าม
ชาติชาวพม่าในภูเก็ต” ของศิริขวัญ ไผทรักษ์ และดร.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี ที่ศึกษาจากการเก็บข้อมูลเชิ งชาติพนั ธุ ์
วิทยาเมืองทีว่ เิ คราะห์เปรียบเทียบลักษณะของความขัดแย้งการต่อสู ้ และการต่อรองต่ออานาจในพื้นที่
จากตัวอย่างงานวิจยั ทัง้ สามงานวิจยั ดังกล่าวข้างต้นนี้ เป็ นเพียงบางส่วนที่นกั วิชาการและนักวิจ ยั ใน
ประเทศไทย นาแนวคิดการผลิตพื้นทีม่ าใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคม ซึง่ สามารถวิเคราะห์ได้ว่า แนวคิด
ดังกล่าวมีศกั ยภาพในการตีความ และเข้าสร้างความเข้าใจกระบวนการผลิตพื้นที่ในสองลักษณะ คือ ชนบทที่กาลัง
จะเปลีย่ นเป็ นเมือง และอีกลักษณะหนึ่ง คือ กึ่งเมืองกึ่งชนบททีก่ าลังจะเปลีย่ นเป็ นเมือง นอกจากนี้ สามารถสังเกต
ได้อย่างชัดเจนว่า การนาแนวคิดมาใช้น้ ีมกั เกิดกับงานวิจยั ที่ให้ความสาคัญกับกลุ่มผูท้ ่เี สียเปรียบหรือ กลุ่มผูต้ กอยู่
ภายใต้อานาจประการใดประการหนึ่ง
สรุ ป ได้ว่ า แนวคิ ด เกี่ย วกับ พื้น ที่ส าธารณะ (Public Spheres) และการผลิต พื้น ที่ (Production of
Space) สามารถนามาใช้วิเคราะห์ในงานวิจยั ฉบับนี้ในแง่ของ คาว่า พื้นที่สาธารณะ ที่ถือเป็ นพื้นที่ท่บี ุคคลตัง้ แต่
สองคนขึ้นไปพบปะพูดคุยกันในประเด็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสาธารณะ หรือประเด็นสาธารณะ โดย Habermas
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(1989) ได้อ ธิบายปริม ณฑลสาธารณะว่ า อาณาเขตของชีวิต ทางสัง คมของเราที่ส่ิง ซึ่ง เรียกว่ า “ความคิด เห็น
สาธารณะ” สามารถถูกสร้างขึ้นได้ และการเข้า ถึงปริมณฑลสาธารณะนัน้ จะต้องเป็ นระบบ และหลักการที่เปิ ดกว้าง
ให้แก่พลเมืองทุกๆ คนได้มสี ่วนร่วม (วราภรณ์ วนาพิทกั ษ์. 2554) พื้นที่สาธารณะจึงเป็ นอาณาบริเวณที่เกี่ยวข้อง
กับการสื่อสาร การสร้างความรูส้ กึ เป็ นส่วนรวม (sense of public) และผลประโยชน์ของส่วนรวม (กุสุมา กูใหญ่.
2556) พื้นทีส่ าธารณะเป็ นได้ทงั้ รูปธรรมและนามธรรม กล่าวคือ รูปธรรมของพื้นทีส่ าธารณะ คือ พื้นทีท่ างกายภาพ
ทีก่ าหนดขอบเขตไว้แน่นอน เช่น สวนสาธารณะ ลานประชาชน จัตรุ สั กลางเมือง ตลาดนัด ร้านกาแฟ เป็ นต้น ส่วน
พื้น ที่น ามธรรม คื อ พื้น ที่ท่ีไ ม่มีข อบเขตแน่ น อน เช่ น พื้น ที่ท างวัฒ นธรรม สัง คมออนไลน์ กลุ่ม ทางสัง คม
สื่อมวลชน เป็ นต้น แนวคิดดังกล่าวนี้สามารถอธิบายการสร้างอัตลักษณ์ของตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยของรัฐ
เขตกรุงเทพมหานครได้ คือ ในตลาดนัดของมหาวิทยาลัยป็ นอีกหนึ่งพื้นที่สาธารณะที่นกั วิชาการจากศาสตร์สาขา
ต่างๆ ใช้เป็ นพื้นที่พบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติซ่งึ กันและกันอย่างมีอิสรเสรีมากกว่าการสื่อสารแบบทางการหรือกึ่ง
ทางการในห้องประชุม หรือสานักงาน ซึ่งการสื่อสารกันในลักษณะนี้ในพื้นที่ และบรรยากาศแบบไม่เป็ นทางการจะ
ทาให้แต่ละฝ่ ายสามารถเข้าถึงความเป็ นอัตวิสยั ซึ่งกันและกัน (intersubjectivity) เข้าใจกันและกัน และสามารถ
เห็นพ้องต้องกัน (consensus) ได้ในท้ายที่สุด ส่วนแนวคิดการผลิตพื้นที่ของ Henri Lefebvre (1991) ที่มอง
ความสัมพันธ์ของพื้นที่อย่างเป็ นพลวัต ทัง้ พื้นที่ทางด้านกายภาพและพื้นที่เชิงจินตภาพ ในลักษณะถ่ายเทกันต่อ
เป็ นวัฏจักร ของ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ภาพตัวแทนของพื้นที่ (Representations of space), พื้นที่ท่เี ป็ นตัวแทน
(Representational space), และปฏิบตั ิการต่อพื้นที่กายภาพ (Spatial practice) จนนา ไปสู่การผลิตซา้ กรอบ
มโนทัศน์ของความสัมพันธ์ทางสังคมเป็ นชุดความหมายใหม่ตลอดมา การผลิตพื้นที่ ทัง้ รูปธรรมและนามธรรม
เกิดขึ้นภายในพื้นที่ขอตลาดที่ซอ้ นทับกับพ้นที่ทางวิชาการของมหาวิทยาลัยคนในตลาดและคนในมหาวิทยาลัยต่าง
มีส่วนในการผลิตความหมายผ่านการรับรูแ้ ละยอมรับ จนกลายเป็ นอัตลักษณ์ของตลาดนัดในมุมมองของคนใน
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แนวคิดเกี่ยวกับการใช้เวลาว่าง (Leisure)
ในงานวิจยั นี้ ได้นาแนวคิดการใช้เวลาว่างของคนมาช่วยอธิบายความซับซ้อนระหว่าง พื้นที่ เวลา และ
พฤติกรรมของคน ทีถ่ กู ใช้ในช่วงเวลาทีว่ ่างของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เนื่องจากแนวคิดนี้อธิบายว่าการเลือก
ทากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ งของคน ในช่วงเวลาที่เป็ นอิสระจะแสดงถึงความต้องการของบุคคล ซึ่งมีปจั จัยจากจิต
เดิม และสภาพแวดล้อมทางสังคมประกอบกัน หล่อหลอมจนเป็ นอัตลักษณ์ส่วนตน และอัตลักษณ์ของกลุ่มที่มี
ความเป็ นพลวัตร เปลีย่ นแปลงไปตามสถานภาพ และพื้นที่ ตลอดเวลา ในทีน่ ้ ีเป็ นการอธิบายในพื้น ที่ของตลาดนัด
ภายในมหาวิทยาลัย ทีป่ ระกอบระหว่างวัฒนธรรมของตลาดนัด และวัฒนธรรมขององค์กร และเพือ่ ทาความเข้าใจ
แนวคิดนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ทบทวนเอกสาร และงานวิจยั ไว้อย่างสังเขป ตามรายละเอียดดังนี้

ความหมายของเวลาว่าง และการใช้เวลาว่าง
คาว่า เวลา (Time) หมายถึง ช่วงระยะใดระยะหนึ่งที่ผ่านพ้นไปแล้วในอดีตหรือที่กาลังประสบอยู่ใน
ปัจจุบนั หรือกาลังจะมาถึงในอนาคต
ส่วนคาว่า เวลาว่าง (Leisure) มาจากภาษาลาติน คือ Leisure แปลว่า การได้รบั อนุ ญาต อิสระจาการ
งานหรือหน้าที่นอกเหนือจากงานประจา มีอิสระที่จะกระทาอะไรตามใจปรารถนา ภาษาฝรัง่ เศส แฝงมาจากคาว่า
Loisir หมายถึง เวลาว่าง ภาษาอังกฤษ License ได้รบั อนุ ญาตจากสาธารณชนรวมทัง้ รวมคาว่ า Liberty ซึ่ง
หมายถึง การเลือกอย่างอิสระ ในยุคอารายธรรมกรีกโรมัน ศัพท์คาว่า Scole หรือ Skole มีความหมายว่าเวลาว่าง
(Leisure) ซึ่งในภาษาอัง กฤษใช้คาว่ า School หรือ Scholar ซึ่งความหมายเกี่ยวข้องสัมพันธ์กบั เวลาว่ างและ
การศึกษาในโรงเรียน เช่นเดียวกับคาว่า Lycee ภาษาฝรัง่ เศส หมายถึง โรงเรียน เป็ นรากศัพท์มคี วามหมายใน
เรื่องของการศึกษาและเวลาว่าง
เวลาว่าง (Leisure) มีแนวคิด 5 ความหมาย คือ
1) ทัศนะของเวลาว่างแบบดัง้ เดิม เวลาว่างคือ เวลาไม่ทางาน
2) เวลาว่าง คือ หน้าทีข่ องสังคมชนชัน้
3) เวลาว่าง คือ กิจกรรมที่กระทาในช่วงเวลาว่าง
4) เวลาว่าง คือ เวลาอิสระ
5) เวลาว่าง คือ วิถชี วี ติ หรือสภาพทีเ่ กิดขึ้นที่ตอ้ งการให้บคุ คลประสบความสาเสร็จ
สมบัติ กาญจนกิจ (2540) ได้สรุปความหมายของเวลาว่าง ไว้ว่าเวลาว่างคือสัดส่วนทีเ่ วลาของบุคคลไม่ได้
ใช้เวลาในการทางาน เป็ นการเลือกอย่างอิสระไม่ว่าจะทางานหรือไม่ก็ตามเข้าร่วมกิจกรรมเวลาว่างใช้ รูปแบบต่างๆ
เพื่อที่ส่งเสริมความต้องการข้องบุคคลเพื่อให้คุณค่าทางจิตใจผ่อนคลาย ความเครียดตึงเครียดพึงพอใจ ช่วยให้
สังคมอยู่เย็นเป็ นสุข
อเนก ช้างน้อย (2532) ได้แบ่งออกเวลาว่างไว้เป็ น 2 ลักษณะ คือ
1) เวลาว่างทีแ่ ท้จริง (Time Leisure) หมายถึง เวลาว่างทีเ่ ป็ นอิสระโดยแท้จริง ไม่ถกู ไม่บงั คับหรืออยู่
ภายใต้กฎข้อบังคับใดและกิจกรรมที่กระทาทุกอย่างเป็ นไปด้วยความสมัครใจ
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2) เวลาว่างเชิงบังคับ (Enforced Leisure) หมายถึง เวลาที่เกิดขึ้นเพราะเหตุจาเป็ นบังคับ ซึ่งไม่มใี คร
อยากจะให้เหตุการณ์เช่นนัน้ เกิดขึ้นเช่น ช่วงเวลาเจ็บป่ วยหรือตกงานทาให้เวลาว่างจากการทางาน เพราะต้องลา
ป่ วยหรือต้องออกจากงานและเวลาทีจ่ าเป็ นต้องถึงวาระเช่น การเกษียณอายุ เพราะถึงอายุของการเกษียณต้องหยุด
ทางาน ทาให้มเี วลาว่างจากการไม่ทางานแล้วและเวลาว่างนี้ย่อมจะถูกใช้ประกอบกิจกรรมได้ตามใจปรารถนา
ดังนัน้ เวลาว่าง คือ สัดส่วนที่เวลาของบุคคลไม่ได้ใช้เวลาในการทางาน เป็ นการเลือกอย่างอิสระไม่ว่าจะ
ทางานหรือไม่ก็ตามเข้าร่วมกิจกรรมเวลาว่างใช้ รูปแบบต่างๆ เพื่อที่ส่งเสริมความต้องการข้องบุคคลเพื่อให้คุณค่า
ทางจิตใจ ผ่อนคลายความเครียดตึงเครียด ช่วยให้สงั คมเป็ นปกติสุข
การใช้เวลาว่าง จึงหมายถึง อิสรภาพ 2 อย่าง หนึ่ง การเป็ นอิสระจาก (Freedom-from) ภาระหน้าที่ท่ถี ูก
กาหนดโดยระเบียบทางสังคม โดยเฉพาะด้านอาชีพการงานและสานักงาน ซึง่ สาหรับปัจเจกแล้วยังหมายถึงการเป็ น
อิสระที่จะ (Freedom-to) ทาหรือสร้างสรรค์ส่งิ แปลกใหม่ รวมทัง้ อิสระที่จะอยู่เหนือหรือพ้นจากข้อกาหนดทาง
สังคม กิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็ นไปเพื่อการผ่ อนคลาย ทาให้เพลิดเพลิน หรือขยายความรู ใ้ ห้กบั ตนเอง และเป็ น
สือ่ กลางในการแสดงตัวตนของคน

พัฒนาการของแนวคิดเกีย่ วกับการใช้เวลาว่าง
ในช่วงครึ่งแรกของศตวรรษที่ 20 นักมานุ ษยวิทยาส่วนหนึ่งเริ่มสนใจประเด็นเกี่ยวกับ “เวลาว่าง” ในมิติ
ทางวัฒ นธรรม เช่ น โบรนิ ส ลอร์ มาลิเ นาสกี (Bronislaw Malinoski. 1931) ได้พูด ถึง เรื่อ งเวลาว่ า งและการ
พักผ่อนหย่อนใจ อัลเฟร็ด แอล โครเบอร์ (Alfred L. Colbert. 1948) อธิบายเกี่ยวกับเรื่องเวลาว่างในฐานะเป็ น
เวลาของการสร้างสรรค์และคิดประดิษฐ์สง่ิ ต่างๆ ฟรานซ โบแอซ (Franz Boas. 1940) และ วี กอร์ดอน ไชลด์ (V.
Gordon Childe. 1951) อธิบายว่า เวลาว่างคือสิง่ สะท้อนความเปลีย่ นแปลงทางวัฒนธรรม นักมานุษยวิทยาเหล่านี้
เชื่อว่าการทากสิกรรมแบบอาศัยปัจจัยธรรมชาติ ทาให้มนุ ษย์มเี วลาว่างในการทางานอื่นๆ เช่น งานที่อาศัยความ
ชานาญ งานช่าง งานหัตถกรรมต่างๆ กสิกรรมทาให้มอี าหารมากขึ้น ประชากรของมนุ ษย์เพิ่มขึ้น ส่งผลให้มนุ ษย์
คิดประดิษฐ์สง่ิ ต่างๆขึ้นมา เวลาว่างจึงเป็ นเครื่องหมายทีบ่ ่งบอกว่าวัฒนธรรมมีการเปลีย่ นแปลงไปอย่างไรบ้าง (นฤ
พนธ์ ด้วงวิเศษ. 2551 อ้างอิงจาก David Levinson; & Melvin Ember. 1996)
เมื่อเวลาว่างได้รบั ความสนใจจากนักมานุ ษยวิทยา เวลาว่างจะถูกมองว่าเป็ นเวลาที่อิสระ กิจกรรมที่
เกิดขึ้นในช่วงเวลาอิสระนี้ได้เป็ นการพักผ่อน เช่น การเล่นเกมส์ กีฬา การอ่านหนังสือ การพักแรม หรือดูโทรทัศน์
ถึงแม้ว่าการพักผ่อนและเวลาว่างจะมีลกั ษณะคล้ายกัน และมักจะถู กเรียกรวมกันว่า “กิจกรรมในยามว่าง” ในแง่
หนึ่ง ความหมายนี้อาจจะเป็ นประโยชน์เมือ่ ต้องสร้างนิยาม เพราะนักมานุษยวิทยาอาจต้องนิยามว่าเวลาว่างคืออะไร
เมือ่ ลงไปศึกษาและต้องอธิบายให้ผูท้ ่ถี ูกศึกษาเข้าใจว่าเวลาว่างคืออะไร แต่อกี แง่หนึ่ง นิยามนี้อาจง่ายเกินไป ไม่ว่า
จะอธิบายว่าเป็ นเวลาอิสระหรือการทากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง นิยามง่ายๆ นี้อาจทาให้มองไม่เห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่
เนื่องจากนักมานุ ษยวิทยาต่างรูว้ ่าสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาว่างนัน้ คือการทากิจกรรมหรือทางานบางอย่าง ในสังคม
จารีตประเพณี เวลาว่างของสตรีคือการทางานบ้าน งานในไร่นา หรือไปจ่ายตลาด สิ่งเหล่านี้คือเวลาว่างทางสังคม
ของผูห้ ญิง เพราะการทาสิ่งเหล่านี้ทาให้ผูห้ ญิงได้พบปะเพื่อนๆ จากตัวอย่างนี้ จะเห็นว่าทัง้ เวลาอิสระและเวลา
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ทางานต่างไม่ใช่ความหมายของเวลาว่าง แต่บริบทของสิ่งที่เกิดขึ้นในเวลาอิสระและเวลาทางาน คือสิ่งที่บ่งบอกว่า
เวลาว่างคืออะไร
คนหนุ่มและคนสูงอายุ คนทุพพลภาพ หรือนักโทษในเรือนจา อาจมีเวลาอิสระของตัวเอง แต่เวลาของคน
เหล่านี้จะไม่ถกู มองว่าเป็ นเวลาว่าง ในทานองเดียวกัน มีรายงานจากมิชชันนารี เจ้าหน้าทีอ่ าณานิคม และนักเดินทาง
เกี่ยวกับชนพื้นเมืองทีม่ เี วลาว่างหรือมีลกั ษณะที่อยู่ว่างๆไม่ทาอะไรเลย สิง่ นี้สะท้อนให้เห็นว่าชาวตะวันตกมองดูชน
พื้นเมืองแบบดูถูกดูแคลนและเป็ นความเข้าใจผิดๆ ของชาวตะวันตกที่ว่าคนพื้นเมืองเป็ นคนขี้เกียจเพราะอยู่ใน
วัฒนธรรมที่ลา้ หลัง ตัวอย่างเช่น ไม่มคี วามจาเป็ นที่มนุ ษย์ในสังคมที่ยงั ไม่รูจ้ กั การเก็บกักตุนอาหาร ต้องแสวงหา
อาหารมาเกินความต้องการของตัวเอง การศึกษาของมาร์แชล ซาลินส์ (Marshell Sahlins. 1972) กล่าวถึงชาวเซน
ว่าเป็ นสังคมที่มงั ่ คัง่ แต่ ปีเตอร์ จัสต์ (Peter Just. 1980) อธิบายว่าชาวเซนเป็ นพวกที่ข้เี กีย จ (นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ.
2551 อ้างอิงจาก David Levinson; & Melvin Ember. 1996)
นิยามทางสังคมวิทยาอธิบายว่า เวลาว่างเป็ นเรื่องของอิสระของทางเลือก เป็ นความสนุ กสนาน และ
ปลดปล่อยอารมณ์ความรูส้ กึ นิยามดังกล่าวนี้ถงึ แม้ว่าจะน่ าประทับใจแต่ก็ทาให้เกิดความคลางแคลง โดยเฉพาะ
นักมานุ ษยวิทยา ไม่เชื่อเช่นนัน้ เพราะเป็ นเรื่องยากที่จะนิยามว่าอะไรคือ “เวลาว่าง” โดยเฉพาะในวัฒนธรรมที่
ต่างกัน ในสังคมอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ซึ่งเวลาเป็ นเรื่องมีค่า เวลากลายเป็ นคุณค่าทางเศรษฐกิจ และต้องใช้เวลา
อย่างระมัดระวัง จัสต์ตงั้ ข้อสังเกตว่าในสังคมอุตสาหกรรม การเปลีย่ นแปลงเทคโนโลยีส่งผลให้เกิดการมีเวลาอิสระ
น้อยลง การวิจยั ในทศวรรษที่ 80 บ่งชี้ว่าไม่ว่าจะเป็ นทฤษฎีผลผลิตส่วนเกิน หรือแนวคิดขอเขาในเรื่องการจัดการ
กับเวลา ต่างก็อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความซับซ้อนของวัฒนธรรมกับการอนุ ญาตให้มเี วลาอิสระ รูธ มูนโร
(Rude Monroe. 1983) ศึกษาสังคมชางคุง ซาน ชนเผ่ามาชิเกนกา ชนเผ่าคันชิโน ชนเผ่าคิคูยู ชนเผ่าโลโกลี และ
ผูห้ ญิงชาวอเมริกนั การศึกษาพบว่าชาวคุง ซาน และชาวมาชิเกนกาเป็ นพวกที่เร่ร่อนหาอาหารส่วนชนเผ่าอื่นๆเป็ น
พวกทากสิกรรม มูนโรพบว่าในสังคมกสิกรรม มนุษย์จะสูญเสียเวลาในการทางานต่างๆมากกว่ามนุ ษย์ท่ีเร่ร่อน เช่น
ต้องขุดดิน เลี้ยงสัตว์ จัดเตรียมอาหาร เตรียมแรงงาน และทางานอื่นๆ ถ้าเวลาว่างเป็ นสิ่งที่อยู่ตรงข้ามกับเวลา
ทางาน อาจจะกล่าวได้ว่าสมาชิกในสังคมทีม่ คี วามซับซ้อน จะมีเวลาว่างมากกว่าสมาชิกในสังคมทีเ่ รียบง่าย
โจชัว รูบ้นิ (Rubin J. 1986) เก็บข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เวลาของชนพื้นเมือง 4 กลุ่มในเขตอะเมซอน เพื่อ
พิจารณาว่าคนเหล่านัน้ มีประสบการณ์อย่างไรต่อการใช้เวลาว่าง ชนทัง้ 4 กลุ่มมีภาษาและวัฒนธรรมคล้ายกัน
อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมคล้ายกันคือในตอนกลางของประเทศบราซิล แต่ละกลุ่มยังชีพด้วยการปลูกพืชแ บบไร่
หมุนเวียน และบางกลุ่มอาจเก็บของป่ าล่าสัตว์อย่างไรก็ตาม แต่ละกลุ่มมีความต่างกันในแง่การติดต่อกับชาว
บราซิล กล่าวคือ ชนเผ่าคาเนล่า และชนเผ่าโบโร่โร่ อาศัยอยู่ในเขตสภาพแวดล้อมที่ถูกทาลาย ในขณะที่ชนเผ่าซา
วังเต และชนเผ่าเมกราโนตี อาศัยอยู่ในพื้นทีอ่ ุดมสมบูร ณ์กว่า รูบ้นิ อธิบายว่าการใช้เวลาว่างของชนเผ่าทัง้ 4 กลุ่ม
นี้ แสดงให้เห็นการปรับตัวตามสภาพแวดล้อมของถิ่นอาศัยและการยังชีพ นอกจากนัน้ ยังบ่งบอกว่าชนทัง้ 4 เผ่ามี
วิธกี ารหาอาหารและบริโภคทีต่ ่างกัน
เวลาว่างของชนทัง้ 4 เผ่าคือเวลาของการทากิจกรรมที่อาจไม่เกี่ยวข้องกับการหาอาหารหรือผลิตอาหาร
และบางครัง้ เวลาว่างอาจเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตอาหารอย่างใกล้ชดิ กิจกรรมที่ตอ้ งใช้พลังงานมากได้แก่การ
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เต้นรา ดังนัน้ การทากิจกรรมประเภทนี้ข้นึ อยู่กบั สภาพแวดล้อมของอาหาร ข้อสมมุตฐิ านก็คือ กิจกรรมที่เกิดขึ้นใน
ยามว่างอาจใช้เวลามากขึ้นเมือ่ กิจกรรมทีเ่ กี่ยวกับการผลิตและหาอาหารมีนอ้ ยลง
การวิเคราะห์การใช้เวลาดังกล่าวช่วยสนับสนุ นข้อสมมุติฐานข้างต้น และทาให้เห็นลักษณะที่ต่างกัน 2
แบบของการใช้เวลาว่าง ในชนเผ่าซาวังเตและเมกราโนตีมกี ารใช้พลังงานมากเพราะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์
ส่วนชนเผ่าคาเหล่าและโบโรโร่ อยู่ในสภาพแวดล้อมทีเ่ สือ่ มโทรมกว่า ชนสองกลุม่ หลังนี้ใช้เวลาในการหาอาหารน้อย
กว่า ซึ่งทาให้มเี วลาว่างมากขึ้นชนเผ่าซาวังเตและเมกราโนตีจะใช้เวลาว่างที่ใช้พลังงานมาก เด็กในสังคมคาเนล่าจะ
ใช้เวลาน้อยและพักผ่อนมากกว่า เด็กชาวโบโรโร่จะใช้เวลาทากิจกรรมที่ไม่ตอ้ งใช้พลังงานมาก แตกต่างจากชนเผ่า
ซาวังเตและเมกราโนตีซง่ึ เด็กๆ จะใช้เวลาเล่นมากกว่านอน
รู บ้ นิ พบว่าลักษณะของสภาพแวดล้อมกับการใช้พ ลังงานในเวลาว่างมีความสัมพันธ์กนั โดยเฉพาะ
กิจกรรมของเด็กๆ ทีใ่ ช้ในเวลาว่างสามารถบ่งชี้ได้ว่าพลังงานทีใ่ ช้ไปมากน้อยแค่ ไหนในสภาพแวดล้อมต่างๆ สมาชิก
ของกลุ่มไม่จาเป็ นต้องรูว้ ่า ควรจะแบ่งสรรเวลาอย่างไรหรือจะได้ประโยชน์จากอะไร การเลือกที่จะทางานมิได้เป็ น
สิง่ ทีส่ าคัญ กล่าวคือมนุษย์ทอ่ี ยู่อาศัยในเขตสภาพแวดล้อมทีเ่ สือ่ มโทรมไม่ตอ้ งการสิง่ ของเครื่องใช้มากนัก ลักษณะ
เดียวกันนี้พบในสัตว์ตระกูลไพรเมทที่อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่กนั ดาร สัตว์พวกนี้จะใช้เวลาส่วนใหญ่กบั การ
แสวงหาอาหารมากกว่าทีจ่ ะวิง่ เล่น
การปรับตัวสาหรับเวลาว่างในสังคมอื่นๆ ยังไม่มกี ารศึกษา ตัวอย่างเช่น กลุ่มคนยากจน และกลุ่มคนชัน้
กลางในวัฒนธรรมอเมริกนั -ยุโรป กลุ่มคนทัง้ สองนี้ มคี วามต่างกันในเรื่องการใช้เวลาว่าง เวลาว่างในความหมายที่
เป็ นเวลาอิสระอาจพบได้ในแต่ละวัฒนธรรม ทัง้ นี้ข้นึ อยู่กบั ลักษณะการยังชีพและความซับซ้อนทางวัฒนธรรม แต่
การใช้เวลาว่างอิสระเพือ่ การทางานหรือการพักผ่อนอาจต่างกัน ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับกิจกรรมใน
เวลาว่างอาจเกี่ยวข้องกับการทางาน ซึ่งอธิบายได้ดว้ ยทฤษฎีการฆ่าเวลาหรือเวลาส่วนเกิน ทฤษฎีน้ ีอธิบายว่าเวลา
ว่างเกิดขึ้นจากการทางาน งานเพื่อยังชีพนาไปสู่การใช้เวลาว่างเต็มรูปแบบ ส่วนงานอดิเรกนาไปสู่การใช้เวลาว่าง
แบบสูญเปล่า ทฤษฎีการฆ่าเวลาเป็ นการแยกให้เห็นมุมมองที่ต่างกันสองด้าน คือ ด้านทีเ่ ป็ นบวกและลบ งานทีต่ อ้ ง
ใช้แรงมากต้องการเวลาว่างเพือ่ พักผ่อน แต่งานที่ทาเล่นๆทาให้ตอ้ งมีเวลาว่างแบบต้องใช้แรง มีงานวิจยั บ่งชี้ให้เห็น
ความสัมพันธ์ระหว่างการทางานกับการพักผ่อนตัง้ แต่ทศวรรษที่ 50 แต่ไม่ว่าจะเป็ นทฤษฎีการฆ่าเวลาหรือเวลา
ส่วนเกิน ไม่สามารถอธิบายได้ว่าเวลาว่างหมายถึงอะไรแน่ อาจเป็ นไปได้ว่าทางเลือกของการทางานหนัก กับการใช้
เวลาว่างคือสิง่ ทีเ่ ป็ นผลมาจากความหลากหลายทางสภาพแวดล้อม วัฒนธรรมและลักษณะเฉพาะบางประการ
ถึงแม้ว่า การมีเวลาอิสระมากหรือน้อยจะขึ้นอยู่กบั ความซับซ้อนทางวัฒ นธรรม กิจกรรมในยามว่างที่เป็ น
บวกและลบก็อาจสัมพันธ์กบั ความง่ายและความยากของการยังชีพ ไม่ว่าเวลาว่างหรือกิจกรรมที่เชื่อว่าเกิดขึ้นใน
ยามว่างนัน้ จะเกี่ยวข้องกับบุคคลใดๆ ก็ตาม การเข้าใจความหมายของเวลาว่างในฐานะเป็ นปรากฏการณ์ทาง
วัฒนธรรมที่พบเห็นได้ทวั ่ ไป จาเป็ น ต้องได้รบั การพิจารณาในส่วนประกอบต่างๆไม่ว่าจะเป็ นเรื่องของรู ปแบบ
กิจกรรม ช่วงเวลาทีเ่ ป็ นอิสระ และความหมายของการกระทาทีผ่ ูก้ ระทาคิดว่าเป็ นเวลาว่างด้วย
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แนวทางการศึกษาพฤติกรรมการใช้เวลาว่าง
มนุ ษย์จะมีความถนัดในการเรียนรูท้ ่แี ตกต่างกัน ทัง้ นี้ข้นึ อยู่กบั วิถชี ีวติ การเป็ นอยู่ การศึกษาการใช้เวลา
ว่างเป็ นการเพิ่มความอิสระ รวมถึงประสบการณ์ในการเรียนรู ้ และเพิ่มระดับคุณภาพชีวิต โดยเนลลี่ (Negley.
2002) ได้ศึกษาความสอดคล้องระหว่างผลประโยชน์ของการใช้เวลาว่ างเป็ นตัว ไกล่เกลี่ยของผลกระทบ จาก
แรงจูงใจการใช้เวลาว่างในการสร้างความพึงพอใจในชีวติ ผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจในการ ใช้เวลาว่างมีอิทธิพล
สาคัญต่อประโยชน์ในการใช้เวลาว่าง และแรงจูงใจในการใช้เวลาว่างมี อิทธิพลโดยตรงต่อความพึงพอใจในชีวิต
ผ่านทางผลรวมของแรงจูงใจในการใช้เวลาว่างทัง้ ทางตรง และทางอ้อม ในขณะที่ ลีและหลิน (Lee; & Lin. 2009)
เห็นว่า ผูท้ ร่ี ูส้ กึ มีความสุขและมีความพึงพอใจในชีวติ จะส่งผลถึงการมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ี
เคราส์ (Kraus. 1971) กล่าวว่า เวลาว่าง คือ เวลาว่างจากการทางานประจาเวลานอนหรือเวลาที่ประกอบ
กิจ วัต รประจ าวัน ซึ่ง ประโยชน์จ ากการใช้เ วลาว่ า งนั้น มัน ดี้ (Mundy. 1998) กล่า วว่ า การใช้เ วลาว่ า ง เป็ น
กระบวนการพัฒนาความคิดและพัฒนาความเข้าใจในการใช้เวลาว่างของแต่ละบุคคลต่อตนเอง ในรูปแบบการ
ดาเนินชีวติ และสังคมของตน เช่นเดียวกับแดทติโล (Dattilo. 2002) กล่าวว่า การใช้เวลาว่าง เป็ นการเปิ ดโอกาสแต่
ละบุคคลเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตในการใช้ เวลาว่างซึ่งช่วยสร้างความเข้าใจในศักยภาพในการใช้เวลาว่างให้มผี ลต่อ
คุณภาพชีวิต ดังนัน้ การ ใช้เวลาว่างจึงเป็ นกระบวนการซึ่งแต่ละบุคคลได้รบั ความพึงพอใจในการใช้เวลาว่างและ
ตระหนัก ถึงผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตการเรียนรูท้ กั ษะที่เกี่ยวข้องกับการใช้เวลาว่าง เช่น กิจกรรมนันทนาการ
ทักษะการแก้ปญั หา และการตระหนักในการเรียนรูแ้ ละเข้าถึงการใช้เวลาว่างเพือ่ ให้ได้รบั สุขภาพทีด่ ี
ช่วงเวลาที่นอกเหนือจากการศึกษาในสถาบันการศึกษานัน้ นับได้ว่ามีความสาคัญ เพราะสามารถที่จะ
เพิ่มพูนศักยภาพหรือลดทอนประสิทธิภาพของบุคคลนัน้ ๆ ได้ เช่นกัน จะเห็นได้ว่า หากรูจ้ กั ใช้เวลาว่างในการ
ดาเนินชีวติ ย่อมก่อให้เกิดการบริหารเวลาเป็ นไป อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ชัชชัย สมศรี (2549) และ
สตีเว่นและคนอื่น (Stevens; & other. 2002) เสนอว่า โปรแกรมการใช้เวลาว่างที่ทางสถาบันการศึกษา ควรจัด
เพื่อสนับสนุ นให้ผูเ้ รียนเกิดกระบวนการ เรียนรู ้ และควรมีสถานที่ปลอดภัยและเหมาะสมในหลังชัว่ โมงเรียนเพื่อ
เป็ นสถานที่สาหรับทาการบ้าน รวมทัง้ ผูเ้ รียนสามารถเข้าถึงกิจกรรมและมีส่วนร่วม กับกลุ่ม รวมถึงเพิ่ มทักษะใน
การ ติดต่อสือ่ สารและการจัดการ โดยผลการศึกษาพฤติกรรมการใช้เวลาว่างในโรงเรียนสามารถ เชื่อมโยงไปสู่การ
ส่งเสริมวิถชี ีวติ เชิงสุขภาพ การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและชุมชนเมือง จากการศึกษางานวิจยั การใช้เวลาว่างกับ
การเรียนรูแ้ ละการศึกษารูปแบบการใช้ชวี ติ ของเยาวชนในประเทศฮ่องกง (Pesavento; & Bushey. 2008; Sivan.
1995) พบว่า การเรียนในชัน้ เรียนนัน้ ผูเ้ รียนจะมีสมั พันธภาพที่ดีข้นึ และกระบวนการกลุ่มที่ดีข้นึ เนื่องจากการใช้
เวลาว่างและกิจกรรมกลุ่มต่ างๆ ส่งผลถึงการได้เรียนรู ก้ ารปรับตัว ในสัง คมที่ดีกบั กลุ่มเพื่อน นอกจากนี้ พบ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้เวลาว่างของ ธันยนันท์ ทองบุญตา (2555) ซึ่งได้ศึกษาพฤติกรรมการใช้
เวลาว่างของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุ รกิจ บัณฑิตย์ ผลการวิจยั พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิต ย์ใ ห้
ความสาคัญกับพฤติกรรมการใช้เวลาว่างด้านส่วนตัว มา เป็ นลาดับแรกรองลงมาคือ พฤติกรรมการใช้เวลาว่างด้าน
การทางานนอกเวลา ด้านการเรียนและด้านสังคม ตามลาดับ
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สรุปได้ว่า แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาการใช้เวลาว่าง (Leisure Studies) หมายถึง อิสรภาพ 2 อย่าง หนึ่ง
การเป็ นอิสระจาก (freedom-from) ภาระหน้าที่ท่ถี ูกกาหนดโดยระเบียบทางสังคม โดยเฉพาะด้านอาชีพการงาน
และสานักงาน ซึ่งสาหรับปัจเจกแล้วยังหมายถึงการเป็ นอิสระที่จะ (freedom-to) ทาหรือสร้างสรรค์ส่งิ แปลกใหม่
รวมทัง้ อิสระที่จะอยู่เหนือหรือพ้นจากข้อ กาหนดทางสังคม กิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็ นไปเพื่อการผ่อนคลาย ทาให้
เพลิดเพลิน หรือขยายความรูใ้ ห้กบั ตนเอง และเป็ นสื่อกลางในการแสดงตัวตนของคน ความสาคัญของการใช้เวลา
ว่างคือ การเลือกอย่างอิสระไม่ว่าจะทางานหรือไม่ก็ตามเข้าร่วมกิจกรรมเวลาว่างใช้ รูปแบบต่างๆ เพื่อที่ส่งเสริม
ความต้องการข้องบุคคลเพือ่ ให้คุณค่าทางจิตใจผ่อนคลาย ความเครียดตึงเครียดพึงพอใจ ช่วยให้สงั คมอยู่เย็นเป็ น
สุข ซึง่ Bammel and Bammel (1996) กล่าวถึงแนวคิดการใช้ว่าง ไว้ว่า การใช้เวลาว่างเป็ นเวลาทีค่ งเหลืออยู่ คือ
หลังจากทาสิ่งที่จาเป็ นเสร็จแล้วยังมีเวลา เหลืออยู่ ซึ่งเวลาว่างเป็ นเวลาที่อิสระ นันทนาการหรือเวลาเล่น โดย
สามารถปฏิบตั กิ จิ กรรมยาม ว่างในช่วงเวลาทีเ่ ป็ นเวลาทีว่ ่างจริง ๆ และการใช้เวลาว่างเป็ นภาวะของการดารงอยู่ คือ
การใช้เวลาว่างเป็ นภาวะของการดารงอยู่ ทัศนคติสภาพจิตใจ ซึง่ ในช่วงเวลานัน้ อาจจะไม่ได้ทาอะไรหรือทากิจกรรม
เพียงนิดหน่อยในช่วง ว่าง การใช้เวลาว่างสาหรับคนหนึ่งอาจจะไม่ใช่สาหรับอีกคนหนึ่ง ทัง้ นี้ข้นึ อยู่กบั ทัศนคติ เช่น
บุคคลหนึ่งอาจคิดว่า การล้างรถของเขาเป็ นกิจกรรม ขณะทีค่ นหนึ่งคิดว่านัน่ คือ การทางาน นอกจากนี้ การใช้เวลา
ว่างยังเป็ นเสมือนเวลาว่าง คือ การใช้เวลาว่างเป็ นสิ่งสร้างอุปนิสยั และทาให้ คนเป็ นคนอย่างที่เขาจะเป็ น ไม่มี
มาตรการหรือ ลักษณะสาหรับกิจ กรรมพิเศษที่เป็ นการใช้เวลาว่ าง หรือไม่ใช่ เวลาว่ าง กาทางานทาให้คนเป็ น
คนทางาน การใช้เวลาว่างเป็ นตัวกาหนดอุปนิสยั ทัง้ หมด
แนวคิ ด ดัง กล่าวนี้ ส ามารถอธิบ ายการสร้า งอัต ลัก ษณ์ข องตลาดนัดภายในมหาวิท ยาลัย ของรัฐ เขต
กรุงเทพมหานครได้ คือ การนิยามช่วงว่างของคนในมหาวิทยาลัย และคนในตลาดมีความหมายแตกต่างกัน ทัง้
เวลาว่างจากงาน และเวลาว่างที่เป็ นทัศนคติ อย่างไรก็ดี การใช้เวลาว่างของคนในในพื้นที่ตลาดนี้ถอื เป็ นอิสระภาพ
อย่างหนึ่ง ซึง่ ตามแนวคิดแล้วการใช้เวลาว่างทีเ่ ป็ นอิสระอย่างแท้จริงนี้ทาให้คนสามารถแสดงอัตลักษณ์ของคน และ
ยอมรับอัตลักษณ์ของกลุ่มในสังคมได้อย่างริงใจ เนื่องจากไม่ถูกากัดด้วยภาระหน้าที่ท่ีสงั คมมอบหมาย ดังนัน้
กิจกรรมหรือพฤติกรรมใดใดที่คนเลือกกระทา สินค้าที่เลือกซื้อ ภาษาในการสื่อสารพูดคุย และการมีปฏิสมั พันธ์
ต่างๆ ในช่วงเวลาของอิสรภาพนี้ มีความเป็ นตัวตนสูงทีส่ ุด
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จากแนวคิดและทฤษฎีทงั้ 6 แนวคิด ดังกล่าวข้างต้น ผูว้ จิ ยั สามารถอธิบายความเชื่อมโยงตามแนวทาง
ของการวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ (Behavioral science approach) โดยประยุกต์ใช้แนวคิดจากหลากหลายศาสตร์
เช่น สังคมวิทยา มานุ ษยวิทยา จิตวิทยา รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และธุรกิจ เพื่อทาความเข้าใจประสบการณ์ของ
คนในตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัย ผ่านการรับรู แ้ ละให้ความหมายจากคนในตลาดนัด ทัง้ ผูผ้ ลิต /ผูข้ าย และ
ผูบ้ ริโภค และคนในมหาวิทยาลัย ทัง้ ผูบ้ ริหาร บุคลากร และนิสติ และเพื่อใช้เปรียบเทียบความคล้ายคลึง รวมทั้ ง
แนวทางการบริหารจัดการที่ดี และมีความกลมกลืนกับชุมชนโดยรอบ ซึ่งองค์ความรูด้ งั กล่าวสามารถนาไปเป็ น
แนวทาง หรือแนวปฏิบตั ิท่ดี ีในการบริหารจัดการตลาดของแต่ละมหาวิทยาลัย อันจะนาไปสู่การนาเสนออัตลักษณ์
ของตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งของประเทศไทย เป็ นการต่อยอดการศึกษาตลาดนัดในมิติท่กี ว้างขึ้น
กว่าการศึกษาที่ผ่านมา จะเป็ นประโยชน์ทางด้านวิชาการ และการจัดการกิจการเชิงธุ รกิจภายในส่วนราชการ นัน้
ผูว้ จิ ยั ได้มกี ารผสมผสานแนวคิดและทฤษฎีจากหลากหลายศาสตร์ เพือ่ เป็ นกรอบแนวคิดให้เกิดความรูค้ วามเข้าใจ
ก่อนลงสนามวิจยั และประกอบการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงมโนทัศน์ และเชิงข้อมูลตามระเบียบวิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ
แบบการสร้างทฤษฎีจ ากข้อ มลเชิง ชาติพ นั ธุ ว์ รรณนา โดยยึดพื้นฐานของนัก ปฏิบ ตั ินิ ยมใช้ก ารตีความ และ
สร้างสรรค์ ผสานการใช้ฐานคติของกระบวนทัศน์การตีความเพื่อเข้าใจกับกระบวนทัศน์ปฏิฐานนิยมเพื่ออ ธิบาย
ปรากฏการณ์ท่ีศึกษา ที่มกี ารดาเนินการวิจยั แบบอุปนัยอย่างเคร่งครัด เริ่มต้นจากการเก็บข้อมูลแบบองค์รวม
(Holistic approach) ตามคาถามและวัตถุประสงค์ในการวิจยั เพื่อสร้างทฤษฎีจากข้อมูล ซึ่งเป็ นทฤษฎีเบื้องต้นที่
ได้จากข้อมูลโดยตรง (Grounded in the data) และนาเสนอสู่สาธารณะชนในรูปแบบต่างๆ

งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัย หรือสถานที่ราชการ
ในงานวิจยั นี้ ผูว้ จิ ยั ทบทวนงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัย หรือสถานที่ ราชการ ใน
ประเทศไทย ก่อนลงสนามเก็บข้อมูลเพือ่ ให้สามารถเข้าใจภูมหิ ลัง สภาพพื้นที่ ลักษณะทางกายภาพ และวัฒนธรรม
ของตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยต่างๆ โดยมีงานวิจยั ทีม่ ลี กั ษณะใกล้เคียงกัน ดังนี้

ตลาดนัดในมหาวิทยาลัยมหิดล
ตลาดนัดในมหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) ที่เป็ นกรณี ศึกษา (อธิตา สุนทโรธก. 2549) คือ ตลาดนัดวัน
ศุกร์ของคณะสิ่งแวดล้อม ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 2538-2539 เนื่องจากทางคณะมีนโยบายจะหารายได้เข้า
กองทุนสวัสดิการเจ้าหน้าทีข่ องคณะ เดิมมีแม่คา้ ประมาณ 20 เจ้า ขายในบริเวณพื้นทีใ่ ต้คณะ ตัง้ แต่เช้าจนถึงเที่ยง
ตลาดนัดแห่งนี้เริ่มเฟื่ องฟูมากขึ้นตัง้ แต่ ปี 2540 เมื่อมีคนภายนอกมหาวิทยาลัยเข้ามาเดินซื้อหาสินค้ามากขึ้น
สาหรับสินค้าที่ขายส่ว นใหญ่ เป็ นประเภทอาหารสาเร็จรู ป ซึ่ง พิเศษกว่ าตลาดนัดอื่นๆ ตรงที่มีท่ีให้นงั ่ กินด้วย
นอกจากนี้ยงั มีสินค้าประเภทผักผลไม้ท่ีชาวสวนมาขายเอง ส่วนลูกค้าก็มีทงั้ นักศึกษา เจ้าหน้าที่ราชการ และ
ชาวบ้านจากข้างนอก
สาหรับความเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ท่ีเกิดขึ้น ก็คือ เดิมมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายามีภาพเป็ นสถานที่
ราชการ เป็ นพื้นทีต่ อ้ งห้ามทีไ่ ม่มคี นภายนอกเข้าไปยุ่งเกี่ยวหากไม่มธี ุระจริงๆ เป็ นมหาวิทยาลัยทีค่ ่อนข้างโดดเดี่ยว
จากชุมชน ไม่มปี ฏิสมั พันธ์กบั ชุมชน เปรียบเทียบกับธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ซึ่งคนไม่มธี ุระอะไรมักมานัง่ เล่น
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หรือบางทีก็มาเดินผ่าน แต่การมีอยู่ของตลาดนัดในมหาวิทยาลัยมหิดล ก็ได้เปลี่ยนพื้นที่ตอ้ งห้ามของราชการให้
กลายเป็ นพื้นที่สาธารณะมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การใช้พ้ นื ที่ในมหาวิทยาลัยก็ยงั มีการจัดระเบียบที่ค่อนข้างเข้มงวด
มีการจัดระเบียบล็อค ดูแลเรื่องความสะอาด จัดทาบัตรคิวแม่คา้ ที่จะเข้ามาขาย ทาให้ลกั ษณะของตลาดนัดนี้ดู
เหมือนเทศกาลหรืองานออกร้านมากกว่าตลาด กล่าวโดยสรุปคือ ยังไม่ใช่พ้ นื ที่สาธารณะของคนข้างนอก แต่เป็ น
พื้นทีก่ จิ กรรมของคนทางาน (ซึง่ มีเวลาว่างประมาณ 1 ชัว่ โมงก่อนเข้างาน) มากกว่า

ตลาดนัดโรงพยาบาลธรรมศาสตร์
ตลาดนัดแห่งนี้ เกิดขึ้นเมือ่ เดือนพฤษภาคม 2544 เริ่มจากการทดลองขายในงานประชุมวิชาการ ปัจจุบนั
มีรา้ นประจาประมาณ 100 ร้าน คิดค่าเช่า 150 บาทต่อล๊อคต่อครัง้ สถานที่จดั ตลาดเป็ นทางเดินที่เชื่อมระหว่างตึก
ในโรงพยาบาล เริ่มตัง้ ร้านประมาณ 6 โมงเช้า และเก็บร้านประมาณบ่าย 2 โมง แต่เวลาที่การซื้อขายคึกคักจริงๆ
นัน้ เป็ นช่วงสัน้ ๆ ระหว่างพักเที่ยงถึงบ่ายโมง (ศิรินทร์ ใจเที่ยง. 2549) สินค้าที่ขายมีทงั้ ประเภทอาหารปรุงสาเร็จ
และสินค้ามือสองอย่างเสื้อผ้า กระเป๋ า รองเท้า กลุ่มลูกค้าไม่ค่อยมีความหลากหลาย ส่วนมากเป็ นเจ้าหน้าที่ใน
มหาวิทยาลัย พยาบาล ญาติผูป้ ่ วย เป็ นต้น
สาหรับแม่คา้ พ่อค้าที่มาเช่าแผง จะต้องมาขายประจา ถ้าไม่มาและไม่แจ้งผูจ้ ดั ล่ วงหน้า ก็จะถูกตัดสิทธิ์
ไม่ให้มาขาย การมีรา้ นประจามีขอ้ ดีในแง่ท่ที าให้ผูจ้ ดั สามารถดูแลตักเตือนเรื่องความสะอาดได้ เพราะตลาดแห่งนี้
จะเน้นเรื่องความสะอาดมาก เนื่องจากเป็ นสถานที่ราชการและเป็ นโรงพยาบาล นอกจากนี้กย็ งั มีรา้ นขาจร ทีต่ อ้ งมา
จองคิวตัง้ แต่ตี 5 และจะมีโอกาสขายเมือ่ ร้านประจาไม่มา อย่างไรก็ตาม ร้านขาจรก็มสี ทิ ธิ์เลือ่ นชัน้ เป็ นร้านขาประจา
ได้ถา้ มาเป็ นประจา (ศิรนิ ทร์ ใจเทีย่ ง. 2549)
ตลาดนัดไม่เพียงแต่เป็ นตลาดนัดสินค้าราคาถูก แต่เป็ นทางเลือกให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยได้หนี
จากความจาเจของร้านประจาในมหาวิทยาลัย พื้นที่ทางเดินธรรมดาๆ ได้กลายเป็ นพื้นที่พกั ผ่อนอิริยาบถ ให้ผูค้ น
มาเดินเลือกซื้อสินค้าในช่วงพักกลางวัน แล้วกลับไปทางานต่อ สาหรับผูป้ ่ วยหรือญาติมติ รผูป้ ่ วยก็ได้ใช้พ้ นื ที่น้ ีใน
ฐานะห้างสรรพสินค้าย่อ ยๆ เพื่อ ซื้อ หาของฝาก และเป็ นสถานที่แ ก้เ บื่อ ระหว่ างรอพบหมอ นอกจาก นี้ ทาง
โรงพยาบาลและคณะแพทย์ยงั ได้ใช้ตลาดนัดเป็ นเครื่องมือในการทากิจกรรมทางสังคม เช่น จัดตลาดนัดทอดผ้าป่ า
หาทุนซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ หรือมีส่วนร่วมในการเฉลิมฉลองโอกาสสาคัญต่างๆ โดยจัดตลาดนัดขึ้นเป็ นกรณี
พิเศษ

ตลาดนัดอินเตอร์โซน
ตลาดนัดแห่งนี้ตงั้ อยู่ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศู นย์รงั สิต (ศิรินทร์ ใจเที่ยง. 2549) มีท่ีพ กั
สาหรับนักศึกษาและบุคลากรประมาณ 8,000 คน และมีพ้ ืนที่ท่ีเรียกว่า “อินเตอร์โซน” (Inter-zone) อยู่กลาง
หมู่บา้ นเอเชี่ยนเกมส์ เป็ นพื้นที่ท่มี รี า้ นสะดวกซื้อ ร้านตัดผม ร้านไอศกรีม ร้านเช่าการ์ ตูน ลานกิจกรรม และลาน
จอดรถ
ตลาดนัดอินเตอร์โซนเกิดขึ้นจากการที่สานักงานจัดการทรัพย์สนิ ซึ่งดูแลหมู่บา้ นเอเชี่ยนเกมส์ ได้ทดลอง
เอาร้านมาขายของ ปรากฏว่าขายดีมาก จึงเกิดแนวคิดว่าน่ าจะมีตลาดเพื่อให้บริการคนในหมู่บา้ น แต่แนวคิดที่
สาคัญทีส่ ุดในการจัดให้มตี ลาดนัดอินเตอร์โซนก็คือ ทางผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัยซึ่งมีหน้าทีด่ ูแลนักศึกษา ต้องการใช้
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ตลาดแห่งนี้ดึงนักศึกษาให้อยู่ภายในมหาวิทยาลัยในตอนกลางคืน ทัง้ นี้ก็สบื เนื่องมาจากว่า นอกรัว้ มหาวิทยาลัย
บริเวณเชียงรากและฝัง่ สะพานสูงนัน้ มีรา้ นอาหารที่จาหน่ายแอลกอฮอล์ ร้านสนุ กเกอร์ และร้านที่มลี กั ษณะเป็ นผับ
แอบแฝงผุดขึ้นมาก และผูใ้ ช้บริการร้านค้าเหล่านี้ 60-70% เป็ นนักศึกษาธรรมศาสตร์ และเริ่มมีนกั ศึกษาจาก ม.
กรุงเทพฯ ม.รังสิต และทีอ่ ่นื ๆ เข้ามามากขึ้น จนกาลังจะกลายเป็ น “RCA” แหล่งใหม่ (ศิรนิ ทร์ ใจเทีย่ ง. 2549)

ตลาดนัด มศว
งานวิจยั เรื่องนี้เป็ นการศึกษาและเปรียบเทียบการจัดการตลาดนัด มศว ตามทัศนะของผูจ้ าหน่ ายสินค้า
และผูบ้ ริโภค (สรรควร สัตยมงคล. 2551) การบริหารจัดการ ส่วนประสมการตลาด การผ่านวิธีการพิจารณา
คัดเลือก ประสบการณ์การจาหน่ ายสินค้า จาแนกประเภทผูบ้ ริโภค และช่วงเวลาที่เลือกซื้อสินค้า โดยใช้กลุ่ม
ตัวอย่าง เป็ นผูจ้ าหน่ ายสินค้า จานวน 170 คน สุ่มตัวอย่างแบบลาดับชัน้ (Stratified random sampling) และ
ผูบ้ ริโภคทีเ่ ข้ามาใช้บริการซื้อสินค้าในตลาดนัด มศว จานวน 400 คน สุ่มแบบสะดวก (Convenience sampling)
โดยเลือกเฉพาะผูท้ ซ่ี ้อื สินค้าในตลาด โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way analysis of variance)
ผลการวิจยั พบว่า ผูจ้ าหน่ ายสินค้า พึงพอใจกับการบริหารจัดการตลาดนัดและระเบียบกฎเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย โดยเพศ และอายุไม่มผี ลต่อทรรศนะดังกล่าว ผูค้ า้ ส่วนใหญ่มปี ระสบการณ์ขายสินค้าเฉลีย่ ประมาณ
4 ปี สินค้าบางประเภทไม่เหมาะสมกับสถานที่ท่ีมหาวิทยาลัยกาหนด ราคาสินค้า และค่ าธรรมเนี ยมมีความ
เหมาะสม โดยมีความต้องการการคัดเลือกแบบจับฉลากมากกว่าการพิจารณาตัดสินผล และส่งเสริมให้ผูข้ ายราย
เก่าที่ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดสมา่ เสมอมีสิทธิพเิ ศษในการได้รบั คัดเลือกให้จาหน่ ายสินค้าในปี ถดั ไป
รวมทัง้ ต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุนด้านห้องนา้ และทีจ่ อดรถ
ส่วนทรรศนะของผูซ้ ้อื ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง และอายุเฉลีย่ ที่ 30-40 ปี ต้องการความหลากหลายของ
ชนิดสินค้า ต้องการความแปลกใหม่ ซึง่ ผูจ้ าหน่ายควรมีแนวทางในการกาหนดราคาร่วมกัน ควรลดราคา หรือแถม
สินค้า เมื่อมีการซื้อปริมาณมาก หรือซื้อในช่วงเทศกาลพิเศษ ผูบ้ ริโภคทัว่ ไป เห็นว่ามหาวิทยาลัยควรปรับปรุง
สภาพแวดล้อมให้ และมีการส่งเสริมการตลาดให้ดีข้นึ ส่วนผูบ้ ริโภคทีเ่ ป็ นนิสติ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เห็น
ว่าสินค้าที่มาจาหน่ายเป็ นสินค้าทัว่ ไป และราคาไม่เหมาะสมกับคุณภาพ สถานที่แออัด ที่จอดรถไม่เพียงพอ อีกทัง้
ช่วงเวลาระหว่าง 10.00-14.00 น. การจราจรคับคัง่ อากาศร้อน และผูบ้ ริโภคต้องการสิ่งอานวยความสะดวกที่
เหมาะสม นอกจากนี้ การประชาสัมพันธ์สนิ ค้า และการเปิ ดตลาดยังเป็ นการส่งเสริมภาพลักษณ์ท่ดี แี ก่มหาวิทยาลัย
ซึง่ ผูจ้ าหน่วยสินค้า และมหาวิทยาลัย ต้องหาแนวทางในการปรับปรุงร่วมกัน

ตลาดนัดกระทรวงการคลัง
การเดินตลาดนัดช่วงกลางวันมีส่วนช่วยในการผ่อนคลายความเครียดในการทางานของพนักงานได้
(มนัสวี สายเพ็ชร. 2552) โดยศึกษาเกี่ยวกับ การมีโอกาสได้เลือกซื้อสินค้าในตลาดนัดใกล้สถานที่ทางานทีม่ ผี ลต่อ
การคลายความเครียดในการทางานของบุคลากร ศึกษาระดับการคลายความเครียดในการทางานของบุคลากรและ
ศึกษาเปรียบเทียบระดับการคลายความเครียดในการทางานของบุคลากรจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล รวมถึง
การศึกษาเปรียบเทียบระดับการคลายความเครียดในการทางานจาแนกตามการมีโอกาสเลือกซื้อสินค้าในตลาดนัด
ของบุคลากร โดยใช้กลุม่ ตัวอย่าง บุคลากรสานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง จานวน 171 คน เครื่องมือที่
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ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็ นแบบสอบถามสถิติท่ใี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ค่าร้อ ยละค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐานการแจกแจงความถีก่ ารทดสอบค่าคงที่ และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
ผลการวิจยั พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่มรี ะดับการคลายความเครียดในการทางานโดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง บุคลากรที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพในงานตาแหน่ งงาน และรายได้แตกต่างกันมีการคลาย
ความเครียดในการทางานไม่แตกต่างกัน และการมีโอกาสเลือกซื้อสินค้าในตลาดนัดของบุคลากร ในเรื่องราคา
สินค้าที่เลือ กซื้อ ปริมาณสิน ค้า ที่ซ้ ือ และความถี่ในการซื้อ สินค้าของบุคลากรแตกต่ า งกันมีร ะดับการคลาย
ความเครียดในการทางานต่างกัน
จากงานวิจยั ข้างต้น แสดงให้เห็นว่า พื้นที่ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการจัดสรรสาหรับจัดกิจกรรม
ทางการค้า มีลกั ษณะเป็ นชัว่ คราวตามวาระโอกาส หรือเป็ นประจาแต่จากัดบางช่วงเวลา เนื่องมาจากสถานที่ราชการ
หรือสถานศึกษา ไม่ได้มวี ตั ถุประสงค์หลักในเชิงธุ รกิจ หรือไม่ได้มจี ุดประสงค์เพื่อ แสวงหาผลกาไร อีกทัง้ ยังมี
ความทับซ้อนกันเรื่องของวัตถุประสงค์ของผูม้ าใช้พ้ นื ที่ ที่มคี วามแตกต่างหลากหลายมากขึ้น จากเดิมการเดินทาง
มาสถานที่ราชการก็เพื่อติดต่อราชการเท่านัน้ หรือการมาสถานศึกษาก็ตอ้ งการความสงบเงียบ เพื่อแสวงหาความรู ้
และผ่อนคลาย เป็ นต้น หากแต่เมือ่ มีการจัดสรรพื้นทีส่ าหรับทาการค้า ถึงแม้จะเป็ นเพียงตลาดนัด ทีผ่ ูค้ นมาพบปะ
สังสรรค์ มามีปฏิสมั พันธ์กนั ณ ช่วงเวลาหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็ นการจับจ่ายใช้สอยเครื่องอุปโภคบริโภค หรือการเลือก
ซื้อ เลือกชมสินค้า ก็สามารถทาให้บรรยากาศของพื้นที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิ ง สร้างสีสนั และความมีชีวติ ชีวา
ให้กบั พื้นทีเ่ หล่านัน้ อย่างไรก็ตาม การจัดตลาดนัด บนพื้นทีข่ อมหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการ ไม่ว่าจะมีการบริหาร
จัดการภายในกันเอง หรือมีการจัดจ้างบริษทั เอกชนเข้ามาดูแลบริหาร การเกิดตลาดบนพื้นที่ของมหาวิทยาลัยหรือ
ส่วนราชการนัน้ ๆ ก็จะสะท้อนอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการนัน้ ๆ เช่น รูปแบบของร้านเสื้อผ้าใน
ตลาดนัด มหิดล ก็จะแตกต่างกับ ตลาดนัด มศว อาหารท้องถิน่ และรสชาติของตลาดนัด ธรรมศาสตร์ รังสิต ก็จะ
แตกต่างกับ ตลาดนัด จุฬาลงกรณ์ ผูค้ นในตลาดของตลาดนัดกระทรวงการคลัง ก็จะแตกต่างกับคนในตลาดนัด
หลัง ศาลอาญา เป็ นต้น นอกจากนี้ ผู ท้ ่ีเข้ามาใช้พ้ ืนที่ ไม่ว่ าจะด้ว ยวัตถุประสงค์อะไรก็ตาม มักคาดหวัง ตาม
ภาพลักษณ์ทส่ี ะท้อนผ่านบรรยากาศของตลาดนัด ณ เวลานัน้ ด้วยประการหนึ่ง
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วิธีการวิจยั แบบสร้างทฤษฎีจากข้อมูลเชิงชาติพนั ธุว์ รรณนา (Grounded theory in
ethnography)
ในการศึกษาวิจยั เรื่อง การสร้างอัตลักษณ์ของตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัย ผูว้ จิ ยั เลือกใช้วธิ กี ารวิจยั ตาม
ระเบียบวิธีการวิจยั แบบสร้างทฤษฎีจากข้อมูลเชิงชาติพนั ธุว์ รรณนา (Grounded theory in ethnography) ตาม
แนวคิดของชาร์มาซ (Charmaz) เนื่องจากเป็ นการผสมผสานระหว่างวิธีวจิ ยั เชิงชาติพนั ธุว์ รรณนาและวิธีวจิ ยั แบบ
สร้างทฤษฎีจากข้อมูล ซึ่งเป็ นแนวทางการวิจยั เชิงคุณภาพที่กาลังได้รบั ความนิยมจากนักมานุ ษยวิทยาและสังคม
วิทยาในการศึกษาแนวโน้มของผูบ้ ริโภค เพราะสองวิธีน้ ีมศี กั ยภาพในการนาเสนอความเข้าใจรายละเอียดของการ
บริโภคทีม่ าจากประสบการณ์จริง (Simone F. Pettigrew. 2000)
การทาความเข้าใจวัฒนธรรมของตลาดต้องอาศัยความเป็ นคนใน (insider) ใกล้ชิดกับผูใ้ ห้ขอ้ มูล อยู่ใน
พื้นทีเ่ ป็ นเวลานานคิดและปฏิบตั ิเช่นเดียวกันกับคนในพื้นที่ ซึง่ เป็ นแนวทางในการเก็บข้อมูลแบบชาติ พนั ธุว์ รรณนา
ตลอดจนการประกอบสร้างอัตลักษณ์ของตลาดนัดจากคนในตลาดและคนในมหาวิทยาลัยก็เป็ นกระบวนการตาม
แนวคิดแบบการรื้อสร้าง (constructivists approach) และจากการศึกษาค้นคว้าแนวคิดเกี่ยวกับการวิจยั แบบ
สร้างทฤษฎีจากข้อมูลมีเพียงชาร์มาซ (Charmaz. 2006) ทีใ่ ห้รายละเอียดถึงกระบวนการวิจยั อย่างครบถ้วน และ
มี ต ัว อย่ า งงานวิ จ ัย แบบสร้า งทฤษฎี จ ากข้อ มู ล โดยใช้ก ารตี ค วาม ( Interpretation) และสร้า งสรรค์
(Constructionism) โดยผสานการใช้ฐานคติของกระบวนทัศน์การตีความเพื่อเข้าใจ (Understanding) สังคมที่
ศึกษา กับกระบวนทัศน์ปฏิฐานนิยมเพือ่ อธิบาย (Explanation) ปรากฏการณ์ทศ่ี ึกษา
ซึ่งก่อนที่จะทราบถึงระเบียบวิธีวจิ ยั นี้ ผูว้ จิ ยั จะอธิบายถึงความเป็ นมาของ 2 วิธีการนี้ กล่าวคือ แนวคิด
วิธีการวิจยั แบบสร้างทฤษฎีจากข้อมูลเชิงชาติพนั ธุ ว์ รรณนา ประกอบด้วยฐานคติทางวิธีวทิ ยาการวิจยั 2 ฐานคิด
ด้วยกัน คือ ชาติพนั ธุ ว์ รรณนา (Ethnography) และการวิจยั แบบสร้างทฤษฎีจากข้อมูล (Grounded theory)
ตามแนวคิดของชาร์มาซ (Charmaz. 2006) แนวคิดนี้เป็ นการนาเอาเทคนิคการเก็บข้อมูลที่มคี วามยืดหยุ่น และ
การวิเคราะห์ของนักชาติพนั ธุว์ รรณนา มาใช้การวิจยั แบบสร้างทฤษฎีจากข้อมูล ดังนัน้ เพื่อความเข้าใจเบื้องต้นจึง
ต้องกล่าวถึงความเป็ นมา พัฒนาการของวิธกี ารวิจยั ทัง้ สองนี้ก่อน ตามรายละเอียดดังนี้

วิธกี ารวิจยั เชิงชาติพนั ธุว์ รรณนา (Ethnography)
ความหมายของการวิจยั เชิงชาติพนั ธุว์ รรณนา
คาว่า Ethnography ในภาษาอังกฤษ หมายถึง สาขาของมานุ ษยวิทยาวัฒนธรรม ที่เราจะจะใช้คาว่าชาติ
พันธุว์ รรณนา ซึง่ เป็ นการศึกษาวิจยั ทีม่ งุ่ พินิจศึกษาวัฒนธรรมเชิงพรรณนา โดยเฉพาะอย่างยิง่ วัฒนธรรมของชนใน
ชุมชนดัง้ เมหรือชนก่อนที่มตี วั หนังสือ (ราชบัณฑิตยสถาน. 2524: 135) ซึ่งในทางมานุ ษยวิทยา Ethnography ยัง
หมายรวมถึง รายงานอันเป็ นผลผลิตของการศึกษาเชิงชาติพนั ธุว์ รรณนาอีกด้วย (ชาย โพธิสติ า. 2554 อ้างอิงจาก
Creswell. 1998; LeCompte; & Schensul. 1999a)
กีซ (Geertz. 1975) กล่าวว่า การวิจยั เชิงชาติพนั ธุ ว์ รรณนา คือ การนาตัวเราหรือผูว้ ิจยั เข้าไปสู่ สิ่งที่
Geertz เรียกว่า “Thick Description” หมายถึง ความพยายามที่จะบรรยายหรือพรรณนา (Describe) อย่าง
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ละเอียดลึกซึ้งถึงเหตุการณ์ ปรากฏการณ์ หรือสิ่งที่เกิดขึ้น การตีความหมายหรือหาความหมาย (Interpretation)
เพื่อ ที่จ ะอธิบายถึง ลักษณะและความเป็ นไปอัน สลับซับซ้อนของสัง คมนั้นๆ เช่ นเดียวกับ วิลเลี่ยม เวียร์สมา
(William Wiersma. 1986: 16) ที่ก ล่า วถึง ชาติพ นั ธุ ์ว รรณนาว่ า เป็ น เรื่อ งที่ลึก ซึ้ง เป็ น เรื่อ งของการพรรณนา
วิเคราะห์สถานการณ์ทางวัฒนธรรมที่เฉพาะเจาะจง ส่วนความหมายกว้างๆ เป็ นเรื่องที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมซึ่งเป็ น
ส่ ว นหนึ่ ง ของสภาพแวดล้อ มของการศึ ก ษา การวิจ ยั เชิง ชาติพ นั ธุ ์ว รรณนาจึง เป็ น เรื่อ งทัว่ ไปที่เ กี่ย วข้อ งกับ
มานุษยวิทยาแต่มกี ารนามาใช้ในการศึกษา (อลิศรา ศิรศิ รี. 2541: 250)
ส่วนเครสเวล (Creswell. 1998) กล่าวถึงชาติพนั ธุ ว์ รรณนาว่าเป็ นวิธีการวิจยั เชิงคุณภาพที่ม่งุ ศึกษาเชิง
พรรณนาและตีความพฤติกรรมของกลุ่มคน ระบบสังคมและวัฒนธรรม ในการศึกษาจึงมุง่ ทาความเข้าใจแบบแผน
พฤติกรรมทางสังคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิตของกลุ่มคนในสังคม ในทานองเดียวกัน ลา
คอมส์และซเฮนโซ (LeCompte; & Schensul. 1999) ที่กล่าวว่าชาติพนั ธุว์ รรณนาเป็ นวิธีการศึกษาชีวติ ทางสังคม
และวัฒนธรรมของชุมชน สถาบัน รวมถึงกลุ่มหรือองค์กรในรูปแบบอื่นๆ เป็ นการค้นคว้าหาข้อเท็จจริง โดยใช้ตวั
นักวิจยั เองเป็ นเครื่องมือหลักในการเก็บข้อมูล ใช้วธิ กี ารเก็บข้อมูลอย่างเคร่งครัดเพือ่ หลีกเลีย่ งอคติ และเพือ่ ให้ได้
ข้อมูลทีถ่ กู ต้องจึงให้ความสาคัญกับความคิดความเห็นของผูใ้ ช้ขอ้ มูลเป็ นหลัก เหล่านี้เรียกว่าวิธีการดาเนินการวิจยั
แบบอุปนัย สร้างทฤษฎีข้นึ มาจากข้อมูลในท้องถิ่นที่ศึกษา เพื่อทาการทดสอบและปรับใช้ภายในท้องถิ่นหรือกับที่
อื่น เช่นเดียวกับ ชวอนด์ (Stewart. 1998) ทีก่ ล่าวว่า การวิจยั เชิงชาติพนั ธุว์ รรณนาเป็ นการเก็บข้อมูลเป็ นแบบองค์
รวม ให้ความสาคัญกับบริบทที่ศึกษา และมีการวิเคราะห์ท่เี น้นปัจจัยทางวัฒนธรรมและสังคมเป็ นตัวแปรสาคัญ
เขากล่าวว่าลักษณะสาคัญของวิธีการนี้ประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้คือ ใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่วม เป็ นวิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูล เป็ นการวิจยั ที่เน้นความเป็ นองค์รวม เป็ นการวิจยั ที่ให้ความสาคัญแก่บริบท รวมทัง้ มีการพรรณนา
และการวิเคราะห์ทเ่ี น้นปัจจัยทางวัฒนธรรมและสังคมเป็ นตัวแปรสาคัญ (ชาย โพธิสติ า. 2550: 148)
อย่างไรก็ตาม การทาวิจ ยั เชิง ชาติพ นั ธุ ว์ รรณนามีหลายรู ป แบบหลายสานัก (Stewart. 1998; Boyle.
1994) และมีการใช้เทคนิ คสาหรับเก็บข้อ มูลหลายแบบ แต่ มีเทคนิ คการสัง เกตแบบมีส่ว นร่ ว ม (Participant
observation) เป็ นหลัก โดยนักวิจยั ต้องใช้เวลาอยู่กบั กลุม่ คนหรือปรากฏการณ์ทศ่ี ึกษาเป็ นเวลานาน
พัฒนาการของการวิจยั เชิงชาติพนั ธุว์ รรณนา
วิธกี ารวิจยั เชิงชาติพนั ธุว์ รรณนา เกิดขึ้นและพัฒนาในสังคมศาสตร์สาขาวิชามานุ ษยวิทยา ซึง่ อาจเรียกได้
ว่าเป็ นวิธกี ารของนักมานุ ษยวิทยาหรือนักชาติพนั ธุว์ ทิ ยา (Ethnologists) ทีศ่ ึกษาวัฒนธรรมและสังคมของกลุ่มชน
ในสังคมบรรพกาล (Primitive society) แต่ในปัจจุบนั ขยายความสนใจไปยังกลุ่มทางสังคมวัฒนธรรมแบบอื่น
รวมทัง้ สถาบัน องค์กรร่วมสมัยแทบทุกรู ปแบบ เช่น สังคมเกษตรกรรรม กลุ่มกรรมาชีพ กลุ่มสตรี พระสงฆ์
สถาบัน วัด ครอบครัว โรงเรียน ชุมชนในเมือง ฯลฯ
ก่อนคริสต์ศตวรรษที่ 20 นักมานุ ษยวิทยาชาวตะวันตกส่วนใหญ่ไ ม่ได้ออกไปเก็บข้อมูลภาคสนาม แต่
อาศัยข้อมูลจากเอกสารทีค่ นอื่นรวบรวมไว้ เช่น บันทึกของนักเดินทาง นักสารวจในยุคอาณานิคม นักมานุษยวิทยา
รุ่นแรกๆ เช่น เอ็ดเวิรด์ เทย์เลอร์ (Edward Tylor) และเซอร์ จอร์ส ฟริซเซอร์ (Sir George Frazer) เป็ นต้น
ต่อมานักมานุ ษยวิทยาเริ่มทาการศึกษาชุมชนด้วยการเข้าไปสังเกตการณ์และเก็บข้อมูลภาคสนามจริง ตอนต้น
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คริสต์ศตวรรษที่ 20 เช่น โบรนิสลอว์ มาลินอฟสกี้ (Bronislaw Malinoski) ที่ศึกษาชนพื้นเมืองของหมู่เกาะโทร
เบียน (Trobriands) ในมหาสมุทรแปซิฟิกใต้ ฟรานซ์ โบแอซ (Franz Boas) ที่ศึกษาชนเผ่าอินเดียแดงแถบฝัง่
ทะเลบริติชโคลัมเบียของทวีปอเมริกาเหนือ แรดคลิฟฟ์ บราวน์ (Radcliffe-Brown) ที่ศึกษาคนพื้นเมืองแห่งหมู่
เกาะทะเลอันดามันและในแอฟริกา นักมานุ ษยวิทยาเหล่านี้ถือเป็ นผูบ้ ุกเบิกในการศึกษาเชิงชาติพนั ธุ ว์ รรณนาที่
นักวิจยั ลงไปเก็บข้อมูลปฐมภูมใิ นภาคสนามอย่างจริงจัง การเข้าไปใช้ชวี ติ อยู่ใกล้กบั ผูท้ ่ตี นศึกษา เรียนรูภ้ าษา และ
ขนบธรรมเนียมของคนเหล่านี้ เฝ้ าสังเกตและจดบันทึกพฤติกรรมอย่างต่อเนื่องเป็ นเวลานาน จนแน่ใจว่าสิ่งที่ได้
เรียนรูเ้ ป็ นเสมือนสมาชิกคนหนึ่งของกลุ่ม ทานองเดียวกันกับนักวิทยาศาสตร์ท่สี งั เกตและบันทึกในห้องทดลอง
ต่ างที่ว่ านี่ เป็ นห้อ งทดลองตามธรรมชาติ (ชาย โพธิสิตา. 2554) กลายเป็ นแผนปฏิบตั ิการของการศึ กษาทาง
มานุษยวิทยาทีเ่ ราเรียกว่า “วิธกี ารวิจยั เชิงชาติพนั ธุว์ รรณนา”
จุดมุง่ หมายของการศึกษาวิจยั เชิงชาติพนั ธุว์ รรณนายุคแรกอยู่ท่กี ารค้นหาความรูท้ เ่ี ป็ นสากลเกี่ยวกับชีวิต
ทางสังคมและวัฒนธรรมของมนุษย์ โดยได้รบั อิทธิพลมาจากแนวความคิดแบบปฎิฐานนิยมหรือแบบวิทยาศาสตร์
ซึ่งในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19 ถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 กระแสวิทยาศาสตร์ครอบงาแทบทุกศาสตร์ในอารธรรม
ของยุโรป ทาให้การศึกษาเรื่องใดก็ตามจะเป็ นที่ยอมรับได้ก็ต่อเมื่อมีแบบแผนทางวิทยาศาสตร์ (Atkinson and
Hammersley. 1994)
จนกระทัง่ ประมาณทศวรรษที่ 1920 – 1930 วิธกี ารแบบวิทยาศาสตร์ในวงการสังคมศาสตร์เริ่มถูกท้าทาย
จากกระแสความเชื่อที่ว่าการศึกษาพฤติกรรมและสังคมวัฒนธรรมของมนุ ษย์ไม่เหมาะที่จะนาเสนอว่าสิ่งต่างๆ มี
กฎเกณฑ์เพียงหนึ่งเดียว (Nomothetic) เพราะธรรมชาติของมนุ ษย์นนั้ แตกต่ างกัน แนวคิดนี้เสนอโดยสานักชิคา
โก (Chicago school) ที่หนั ไปอิงแนวปรัชญาจิตนิยม (Idealism) ของนักคิดเยอรมัน ที่เชื่อว่าเรื่องเดียวกัน สิ่ง
เดียวกันอาจแตกต่างไปได้ตามบริบทที่ต่างกันของสิ่งเหล่านัน้ (Idiographic) ในขณะเดียวกันก็มคี วามเชื่อของนัก
คิดอีกกลุ่มปฏิบตั ินิยม (Pragmatists) ที่ค่อนข้างประนีประนอมระหว่างแนวคิดแบบวิทยาศาสตร์กบั แนวคิด
แบบสัมพันธนิยมสุดขัว้ (Extreme relativeism) ในสังคมศาสตร์วิวฒั นาการของชาติพนั ธุ ว์ รรณนาตัง้ แต่หลัง
ทศวรรษ 1930 เป็ นต้นมา สะท้อนความเห็นที่แตกต่างระหว่างกลุ่มที่นิยมการมีกฎสากลในพฤติกรรมมนุ ษย์กบั
กลุ่มที่ถอื ว่ากฎสากลเป็ นหนึ่งเดียวสาหรับพฤติกรรมมนุ ษย์นนั้ ไม่มี เพราะแตกต่างกันไปตามบริบทและกาลเวลา
ความแตกต่ า งในกระบวนทัศ น์น้ ี ท าให้ง านวิจ ยั ของทัง้ สองกลุ่ ม แตกต่ า งกัน ออกไปด้ว ย (Atkinson and
Hammersley. 1994)
ในช่วงปลายศตวรรษที่ 20 การทาวิจยั เชิงชาติพนั ธุว์ รรณนาได้ววิ ฒั นาการไปอย่างหลากหลาย ในขณะที่
การทาวิจยั แบบดัง้ เดิมก็ยงั คงปฏิบตั อิ ยู่ ก็ยงั มีนกั วิจยั บางสานักทีเ่ ริ่มใช้ชาติพนั ธุว์ รรณนามากกว่าการวิจยั ทีช่ ดั เจน
คือกลุ่มนักคิดทฤษฎีวิพากษ์ (Critical theorists) กลุ่มสตรีนิยม (Feminists) และลัทธิมาร์กซ์แนวใหม่ (NeoMarxists) สาหรับนักคิดเหล่านี้ ชาติพนั ธุว์ รรณนาเป็ นเพียงเครื่องมือในการวิจยั และโอกาสที่นกั วิจยั จะเข้าไปมี
บทบาทเปลีย่ นแปลงและสนับสนุ นกลุ่มชนที่ดอ้ ยโอกาส หรือถูกกดขีเ่ ท่านัน้ นอกจากนี้ อิทธิพลของคตินิยมแนว
การสร้าง (Constructionism) และคตินิยมแนวหลังสมัยใหม่ (Postmodernism) ได้ทาให้การวิจยั เชิงชาติพนั ธุ ์
วรรณนาแตกต่างออกไปจากเดิม โดยเฉพาะการนาเสนอผลการศึกษาแบบพรรณนาความจริง กลายเป็ นการสร้าง
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ความจริงในการวิจยั เชิงชาติพนั ธุว์ รรณนา โดยผูท้ าวิจยั และผูถ้ ูกวิจยั มีบทบาทร่วมกันในการรายงานหรือพรรณนา
เรื่องราวขึ้นมา กล่าวคือ รายงานการวิจ ยั เป็ นการพรรณนาเรื่องราวของ “ภาพสร้าง” (Constructs) ที่นกั วิจยั
ประกอบขึ้นมาใหม่ (Reconstructed) ไม่ใช่ความจริงที่มาจากการสังเกต เพาะความจริงที่ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเล่ามานัน้ อาจ
ถูกสร้างขึ้นมาใหม่เพื่อเล่าให้นกั วิจยั ฟัง เพราะฉะนัน้ ชาติพนั ธุ ว์ รรณนาตามทัศนะของนักคิดคตินิยมหลัง แนว
สมัยใหม่แบบสุดขัว้ (Radical postmodernists) จึงเป็ นการวิพากษ์ให้เกิดความคิดใหม่ และรายงานผลการศึกษา
เชิงพรรณนาแบบใหม่ (Barbara Tedlock. 2000)
นอกจากนี้ พัฒนาการอีกอย่างหนึ่งของวิธีการศึกษาเชิงชาติพนั ธุว์ รรณนาในปัจจุบนั คือ มีแนวโน้มมุ่งทา
ความเข้าใจปัญหาเฉพาะอย่าง (Problem oriented) มากขึ้น เช่น พฤติกรรมเสี่ยงต่อ HIV ของคนในชุมชน การ
รับนวัตกรรมทางการเกษตร พฤติกรรมการใช้ยาในชุมชน ความรุนแรงในครอบครัว การเลี้ ยงดูเด็กในชุมชน ฯลฯ
ซึ่งเป็ นการวิจยั ประยุกต์เพื่อหาทางแก้ไขปัญหา เนื้อหาและการดาเนินการวิจยั ก็จะมุ่งวิเคราะห์และใช้กรอบแนวคิด
ทฤษฎีมากขึ้น แต่ยงั คงมุง่ ทาความเข้าใจพฤติกรรมของกลุม่ คนไม่ใช่ของบุคคล และวิเคราะห์ความสาคัญแก่ปจั จัย
ทางสังคมและวัฒนธรรมเป็ นพิเศษ ซึ่งถือว่าเป็ นหัวใจของการวิจยั เชิงชาติพนั ธุว์ รรณนา
หลายศตวรรษที่ผ่านมาชาติพนั ธุว์ รรณนาถูกวิพากษ์วจิ ารณ์จากวงการวิจยั เชิงคุณภาพและจากภายนอก
เรื่องความเข้มงวดของระเบียบวิธีวจิ ยั ทัง้ การเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ แต่วธิ ีการเชิงชาติพนั ธุว์ รรณนาก็ยงั ดารง
เอกลักษณ์ของความเป็ นงานวิจยั เชิงคุณภาพไว้อย่างมัน่ คง เพราะพื้นฐานทางกระบวนทัศน์และทฤษฎีท่เี ป็ นหลัก
ยึดทีแ่ ข็งแกร่ง
ลักษณะสาคัญของการวิจยั เชิงชาติพนั ธุว์ รรณนา
ในส่วนนี้ ผูว้ จิ ยั จะอธิบายถึงลักษณะเชิงกลยุทธ์ของการวิจยั เชิงคุณภาพ และลักษณะพิเศษของการศึกษา
เชิงชาติพนั ธุว์ รรณนาทีเ่ ป็ นเทคนิคเด่นแตกต่างจากงานวิจยั อื่นๆ (Creswell. 1998; LeCompte; & Schensul.
1999a; Stewart. 1998; ชาย โพธิสติ า. 2554) คือ
1) การใช้ประโยชน์จากมโนทัศน์วฒั นธรรม
มโนทัศน์ทางวัฒนธรรมเป็ นหัวใจของการวิจยั เชิงชาติพนั ธุว์ รรณนา เพราะในทางปฏิบตั แิ ล้วการทาวิจยั ที่
เกี่ยวข้องกับกลุม่ คนกลุม่ ใดกลุ่มหนึ่งมีค่าเท่ากับการศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมของคนกลุม่ นัน้ เพราะฉะนัน้ การใช้
มโนทัศน์ทางวัฒนธรรมจึงเป็ นเครื่องมือทางแนวคิดสาหรับการตีความพฤติกรรมและความเชื่อของมนุษย์
2) ใช้การสังเกตอย่างมีส่วนร่วมเป็ นวิธกี ารหลักในการเก็บข้อมูล
ลักษณะสาคัญของวิธกี ารสังเกตอย่างมีส่วนร่วม คือ นักวิจยั ใกล้ชดิ กับกลุม่ ชนที่ตนศึกษาเป็ นเวลานาน
เพือ่ ซึมซับและทาความเข้าใจวิถชี วี ติ ตลอดจนความคิดความเห็นของกลุม่ ชนนัน้ เสมือนว่าเป็ นสมาชิกคนหนึ่ง หรือ
ทีเ่ รียกว่า “คนใน” (insider) สร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจเพือ่ เปิ ดประตูสู่ขอ้ มูลทีเ่ ข้าถึงยาก ใน
ขณะเดียวกันนักวิจยั ก็เอาตัวเองเป็ นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล หรือทีเ่ รียกว่า “คนนอก” (outsider) เพือ่ ระวัง
ไมให้ตดิ อยู่ในกับดักแห่งความสัมพันธ์ท่ดี จี นบทบาทนักวิจยั หย่อนเกินไป
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3) เน้นการทาความเข้าใจแบบองค์รวม
องค์รวมในทีน่ ้ ี หมายถึงสองนัยยะ คือ บุคคล สังคม และวัฒนธรรม ทีม่ หี ลายมิตแิ ละแต่ละมิตเิ ชื่อมโยง
กันเป็ นหนึ่งเดียวกัน เป็ นหน่ วยบูรณาการ (Integrated whole) ที่มคี วามหมายมากกว่าการบวกกันของทุกส่วน
อีกนัยยะหนึ่งคือ การปฏิบตั กิ ารวิจยั ต้องเข้าใจทุกมิตขิ องหน่วยบูรณาการนัน้ กล่าวคือ เข้าใจสิง่ ทีศ่ ึกษาไม่ว่าจะเป็ น
ชุมชน สังคม และวัฒนธรรมอย่างองค์รวม ไม่ใช่เลือกศึกษาเฉพาะมิติใดมิติหนึ่ง เพราะการวิจยั เชิงชาติพนั ธุ ์
วรรณนาเชื่อว่าการทาความเข้าใจสิ่งใดสิ่ ง หนึ่งไม่สามารถเพ่ง ดู เฉพาะเพียงบางมิติได้ ซึ่งผูว้ ิจยั ต้องเก็บข้อมูล
หลากหลายชนิด และอธิบายในหลากหลายประเด็นจากมุมมองของแนวความคิดหลายแบบให้ได้คาอธิบายของสิ่งที่
ศึกษาอย่างกว้างและลึก
4) ให้ความสาคัญกับบริบท
การศึกษาเชิงชาติพนั ธุว์ รรณนาถือว่าบริบทหรือปัจจัยแวดล้อมหรือภูมหิ ลังไม่ ว่าจะเป็ นบุคคล เหตุการณ์
ทางประวัติศ าสตร์ การเมือ ง เศรษฐกิจ วัฒ นธรรม รวมถึง โครงสร้างของระบบสัง คมวัฒ นธรรม เหล่า นี้ มี
ความสาคัญอย่างยิ่งในการทาความเข้าใจประเด็นที่ศึกษา พฤติกรรมของบุคคลก็ดี กลุ่มคนก็ดี จะมีความหมาย
เฉพาะในบริบทของมันเท่านัน้ จึงไม่สามารถสรุปได้ว่าการกระทาอย่างเดียวกันมีความหมายเหมือนกันจนกว่าจะ
ยืนยันได้ว่ าการกระทาเหล่านัน้ เกิด ขึ้นในบริบทที่ค ล้ายกัน ในรายงานการวิจ ยั เชิง ชาติพ นั ธุ ว์ รรณนาจึง มัก มี
รายละเอียดของข้อมูลเชิงบริบทอย่างละเลยไม่ได้
5) ใช้วธิ กี ารเก็บข้อมูลหลายแบบหลายชนิด
การเก็บข้อมูลแบบหลายวิธี น้ ีเป็ นแนวโน้มใหม่อย่างหนึ่งของการวิจยั ทางสังคมศาสตร์ แต่ไม่ใช่กลยุทธ์
ใหม่ของนักวิจยั เชิงชาติพนั ธุ ว์ รรณนา เพราะการที่นกั วิจยั ต้องเฝ้ าสังเกตและเก็บข้อมูลอยู่ในชุมชนเป็ นเวลานาน
เป็ นโอกาสอันดีท่จี ะได้ขอ้ มูลจากหลายรูปแบบ จากทุกแหล่งข้อมูล และจาเป็ นต้องใช้ทุกวิ ถที างที่ให้ได้มาซึ่งข้อมูล
ทัง้ การสัมภาษณ์ การสนทนาแบบไม่เป็ นทางการ การสังเกต ทัง้ แบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม เอกสารทาง
ประวัติศาสตร์ คาบอกเล่าของผูร้ ู ้ ฯลฯ โดยอธิบายอย่างกว้างและลึกจากแนวความคิดหลายแบบนักวิจยั เชิงชาติ
พันธุว์ รรณนาจึงต้องฝึ กฝนทักษะเหล่านี้ให้เชี่ยวชาญก่อนลงสนามวิจยั
กระบวนการวิจยั เชิงชาติพนั ธุว์ รรณนา
ในกระบวนการทางานของนักวิจยั เชิงชาติพนั ธุ ว์ รรณนา มีหลากหลายรู ปแบขึ้นอยู่กบั บริบทของพื้นที่
ช่ ว งเวลา และปรากฏการณ์ข องสิ่ง ที่ก าลัง จะไปศึ ก ษา อย่ า งไรก็ต ามในที่น้ ี ส ามารถสรุ ป ได้อ ย่ า งกว้า งๆ ถึง
กระบวนการวิจยั แบบชาติพนั ธุว์ รรณนาได้ ดังภาพนี้
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นิยามคาถามวิจยั (Define
a research problem)

ร่างสมมติฐานเบื้องต้น
(Formulate hypotheses)

ดาเนินการให้ความหมาย
(Make operational
definitions)

ออกแบบเครื่องมือวิจยั
(Design a research
instrument)

รายงานผลการวิจยั
(Report the results)

ร่างข้อสรุป (Draw
conclusion)

วิเคราะห์ขอ้ มูล (Analyze
the data)

เก็บรวบรวมข้อมูล (Gather
the data)

ภาพประกอบ 4 กระบวนการวิจยั แบบชาติพนั ธุว์ รรณนา
ทีม่ า: Spradley J.P. (1979). Participant observation. p. 27.
กระบวนการวิจยั เชิงชาติพนั ธุว์ รรณนานัน้ มีความคล้ายคลึงกับงานวิจยั เชิงคุณภาพทัว่ ไป คือ มีการนิยาม
คาถามวิจยั ส่วนสมมติฐานในการวิจยั นัน้ อาจจะมีหรือไม่มกี ็ได้ แต่มคี วามแตกต่างและโดดเด่น คือ การดาเนินการ
ให้ความหมาย (Spradley J.P.. 1979: 27) เพราะนักวิจยั ที่ใช้วิธีการวิจยั นี้ตอ้ งอาศัยการตีความาจากข้อมูลที่ได้
จากคนในพื้นทีเ่ ป็ นหลัก ไม่ใช้การนิยามจากตาราวิชาการ หรือการศึกษาก่อนหน้า ในกระบวนการวิจยั เชิงชาติพนั ธุ ์
วรรณนานัน้ ผูว้ จิ ยั จาเป็ นต้องให้ความสาคัญกับความเป็ นคนใน (Insider) เพื่อมองโลก และนิยามความหมายจาก
ประสบการณ์ของคนใน (Emic view) อย่างไรก็ตาม ผูว้ ิจยั ต้องมีการแยกแยะ วิเคราะห์ขอ้ มูล แนวคิด และ
ประสบการณ์การตีความของนักวิจยั ทีเ่ ป็ นบทบาทของปัจเจกบุคคลของผูว้ จิ ยั เอง ซึง่ เป็ นคนนอก (Etic view) เพือ่
ดาเนินการในขัน้ ตอนนี้ดว้ ย ส่วนขัน้ ตอนต่อไปก็คือการออกแบบเครื่องมือวิจยั ในที่น้ ีก็มคี วามยืดหยุ่นในการใช้
เทคนิควิธีการเก็บข้อมูลที่หลากหลาย โดยอาจต้องปรับเปลีย่ นแนวทางของคาถามหรือการสังเกตเมือ่ ลงพื้นที่แล้ว
ในการทางานภาคสนามที่นกั ชาติพนั ธุว์ รรณนามักจะใช้คือ ดาเนินการเก็บข้อมูลไปพร้อมๆ กับการวิเคราะห์ขอ้ มูล
เบื้องต้นที่ได้จากสนามในแต่ละวัน จากนัน้ จะร่างข้อสรุปว่าตรงกับสมมติฐานหรือไม่ หรือสามารถเที ยบเคียงกับ
แนวคิดทฤษฎีใด และขัน้ ตอนสุดท้ายคือการรายงานผลการวิจยั ซึ่งในขัน้ นี้นกั วิจยั มักใช้การพรรณนาการบรรยาย
เชิงเล่าเรื่อง เพื่อให้ผูอ้ ่านได้เห็นภาพบริบทแบบองค์รวม ซึ่งเป็ นจุดเด่นและเป็ นเสน่หอ์ ีกประการหนึ่งของงานเขียน
จากการวิจยั เชิงชาติพนั ธุว์ รรณนา
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วิธกี ารวิจยั แบบสร้างทฤษฎีจากข้อมูล (Grounded Theory)
ความหมายของการวิจยั แบบสร้างทฤษฎีจากข้อมูล
คาว่า “Grounded Theory Approach หรือ Grounded Theory Methodology” หมายถึง วิธกี ารวิจยั
เชิงคุณภาพอย่างหนึ่งที่นกั วิจยั ใช้เพื่อสร้างทฤษฎีแนวคิดหรือคาอธิบายเชิงทฤษฎี โดยตัง้ ต้นจากข้อมูล ไม่ใช่กรอบ
แนวคิดหรือสมมติฐานการวิจยั (Schwandt. 2001) หัวใจของการสร้างคาอธิบายเชิงทฤษฎีจากข้อมูลโดยตรงนี้
เริ่มต้นที่การพบข้อมูลเชิงประจักษ์ สร้างสมมติฐานและกรอบแนวคิดสาหรับคาอธิบายปรากฏการณ์ วิธีการเช่นนี้
เรียกว่า วิธอี ปุ นัย (Inductive method) โดยการเลือกกลุม่ ตัวอย่างที่เฉพาะเจาะจงมาจานวนหนึ่ง และวิเคราะห์หา
ข้อสรุปเชิงทฤษฎีท่มี ลี กั ษณะทัว่ ไปมาจากข้อมูลนัน้ (From the particular to the general) กระบวนการเช่นนี้
ถือว่าอ้างอิงจากข้อมูลเป็ นหลัก จึงเรียกว่าการสร้างทฤษฎีจากข้อมูล
คาว่า “ทฤษฎี” ในที่น้ ีมคี วามหมายค่ อนข้างกว้าง กล่าวคือ หมายรวมถึงมโนทัศน์ หรื อกรอบแนวคิด
สาหรับอธิบายปรากฏการณ์ท่นี กั วิจยั ศึกษา ทฤษฎีท่สี ร้างขึ้นมานี้เป็ นทฤษฎีระดับกลาง (Middle range theory)
ใช้อธิบายปรากฏการณ์ค่อนข้างจากัด (Charmaz. 2000) มีขอ้ จากัดของการนาไปใช้ (Generalizability) ขึ้นอยู่กบั
สถานการณ์หรือบุคคลมีความเหมือนหรือใกล้เคียงกับงานวิจยั ก่อนหน้า (Lincon; & Guba. 1985)
พัฒนาการของวิธีการวิจยั แบบสร้างทฤษฎีจากข้อมูล
การวิจยั แบบสร้างทฤษฎีจากข้อมูล พัฒนาขึ้นมาในสาขาวิชาสังคมวิทยาในช่วงกลางทศวรรษ 1960s จาก
นักวิจยั สองคนชื่อ บาร์นีย ์ เกรเซอร์ (Barney Grazer) และแอนเซล์ม สเตราส์ (Anselm) ที่ไปทาวิจยั เกี่ยวกับ
เรื่อง สภาวะกาลังตายและการตายของผูป้ ่ วยในโรงพยาบาล และได้พฒั นายุทธศาสตร์เชิงระเบียบวิธีอย่างเป็ น
ระบบในการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยในปี 1967 เกรเซอร์ และสเตราส์ เสนอระเบียบวิธีน้ ีเข้ามาสู่แวดวงวิชาการใน
หนังสือทีม่ ชี ่อื เสียงโด่งดัง คือ “การค้นพบวิธีการวิจยั แบบสร้างทฤษฎีจากข้อมูล” (The Discovery of Grounded
Theory) ทาให้การวิจ ยั เชิง คุ ณภาพรอดพ้นจากข้อกล่าวหาเกี่ยวกับ ระเบีย บวิธีวิจ ยั ที่เน้น การพรรณนาว่ า ไร้
ระบบ และมีอคติ ในช่วงก่อนหน้านี้ หลังจากนัน้ ทัง้ สองได้เขียนหนังสือและบทความว่าด้วยวิธีการนี้อกี มากหมาย
ทาให้นกั สังคมศาสตร์นาระเบียบวิธวี จิ ยั ของพวกเขาไปประยุกต์ในการศึกษาเรื่องอื่นๆ อย่างกว้างขวาง
เกรเซอร์ และสเตราส์ เสนอการวิเคราะห์ในงานวิจยั เชิงคุณภาพอย่างเป็ นระบบ และสร้างการอธิบายเชิง
ทฤษฎีทเ่ี ป็ นนามธรรมได้ โดยใช้องค์ประกอบ 7 ประการ คือ
1) การดาเนินการไปพร้อมๆ กันระหว่างการเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
2) สร้างรหัสการวิเคราะห์และการจัดประเภทจากข้อมูล ไม่ใช่จากแนวคิดทีก่ าหนดมาก่อนภายใต้
สมมุตฐิ านทีถ่ ูกนิรนัยเชิงตรรกะ
3) ใช้วธิ กี ารเปรียบเทียบทีค่ งเส้นคงวา ซึง่ เกี่ยวข้องกับการเปรียบเทียบตัง้ แต่ระยะขัน้ แรกๆ ของการ
วิเคราะห์
4) พัฒนาทฤษฎีระหว่างแต่ละขัน้ ตอนของการรวบรวมและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
5) การเขียนบันทึกเพือ่ สร้างรายละเอียดของประเภท การระบุคุณลักษณะ การกาหนดความสัมพันธ์
ระหว่างประเภท และการระบุความแตกต่าง
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6) การเลือกกลุม่ เป้ าหมายการศึกษา หน่วยการเก็บรวบรวมข้อมูลตัง้ อยู่บนฐานของการสร้าง
ทฤษฎี ไม่ใช่จากฐานของการเป็ นตัวแทนประชากร
7) กระทาการทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎีหลังจากพัฒนาการวิเคราะห์อย่างเป็ นอิสระ
แนวคิดนี้จึงเป็ นการพยายามคานกระแสการทาวิจยั ทางสังคมศาสตร์ท่เี น้นวิธีการวิจยั เชิงปริมาณภายใต้
วิธีดาเนิ นการแบบนิ รนัย ทัง้ สองจึง ร่ ว มกันเสนอแนวทางแบบอุปนัยเพื่อเป็ นทางเลือกหนึ่ ง ในการศึ กษาวิจ ยั
ประกอบกับในช่วงเวลาดังกล่าวมีการปะทะกันทางความคิดระหว่างนักสังคมศาสตร์ท่นี ิยมกระบวนทัศน์ปฏิฐาน
นิยม กับกลุ่มสนับสนุ นกระบวนทัศน์ทางเลือก จึงถือได้ว่า การเกิดขึ้นของวิธีการวิจยั แบบสร้างทฤษฎีจากข้อมูล
เป็ นผลผลิตของการต่อสูก้ นั ทางกระบวนทัศน์ในช่วงเวลาดังกล่าวโดยตรงที่ เกรเซอร์ เรียกว่าเป็ น “การผ่าทางตัน
ด้านวิธีวทิ ยา” (Methodological break-through) นอกจากนี้ การเกิดขึ้นของวิธีการนี้ยงั เป็ นทางเลือกที่ต่างจาก
วิธีการเชิงคุณภาพที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้โดยเฉพาะวิธีการเชิงชาติพนั ธุ ว์ รรณนา ที่ถึงแม้จะมีขอ้ ดีหลายอย่างแต่มี
จุดอ่อนบางประการ เช่น ความยืดหยุ่นในระเบียบวิธวี จิ ยั ค่อนข้างมาก ทัง้ การเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ ทาให้ถูก
วิจารณ์เรื่องของความเข้มงวดในการวิจยั เชิงคุณภาพ
ต่อมาในทศวรรษที่ 1990 ทัง้ สองมีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับวิธีการวิจยั ทีร่ ่วมกันพัฒนาขึ้นมา เกรเซอร์
และสเตราส์ เริ่มมีความคิดแตกต่างกันเกี่ยวกับฐานะของของนักวิจ ยั กับสังคมที่พวกเขาศึกษา โดย สเตราส์
สนับสนุนให้นกั วิจยั ใช้ประสบการณ์ทงั้ ส่วนบุคคลและวิชาชีพ เพือ่ เพิม่ ความละเอียดอ่อนทางทฤษฎี (Theoretical
Sensitivity) มากกว่าการพยายามสร้างความคลุมเครือทางความคิดในการวิจยั ส่วนเกรเซอร์ ยังยืนยันในหลักการ
เดิมทีเ่ คยเสนอไว้ว่า นักวิจยั ไม่ควรนาความรูท้ ม่ี มี าก่อนไปใช้ในการศึกษาวิจยั เพือ่ ป้ องกันและลดผลกระทบต่อการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล โดยในปี 1992 สเตราส์ (Strauss) และคอร บิน (Corbin) ได้ตีพิมพ์ “พื้นฐานของการวิจ ยั เชิง
คุณภาพ: ขัน้ ตอนและเทคนิคการวิจยั แบบสร้างทฤษฎีจากข้อมูล” (Basic of Qualitative Research: Grounded
Theory Procedures and Techniques) ซึ่งเนื้อหาได้เพิ่มความยืดหยุ่นให้กบั วิธีการวิจยั แบบสร้างทฤษฎีจาก
ข้อมูล โดยเสนอเทคนิคใหม่ คือ การตัง้ คาถามเชิงวิเคราะห์ การตัง้ สมมติฐาน และการประยุกต์ระเบียบวิธี ซึ่ง
แตกต่างจากเทคนิคเดิมที่เน้นวิธีการเปรียบเทียบ และการแยกประเภทโดยไม่ตงั้ สมมติฐาน ในขณะที่ เกรเซอร์
ตีพมิ พ์ “พื้นฐานของการวิเคราะห์การวิจยั แบบสร้างทฤษฎีจากข้อมูล ” (Basics of Grounded Theory Analysis)
ในปี เดียวกัน (1992) เพื่อแสดงจุดยืนทางทฤษฎีของเขาเกี่ยวกับวิธีการนี้ (Stern. 1994) คือ ยังใช้วิธีการค้นพบ
ความจริงจากการจาแนกประเภทข้อมูลเชิงประจัก ษ์ และวิเคราะห์กระบวนการสังคมระดับพื้นฐาน อย่างไรก็ตาม
แม้จ ะมีความเห็น ไม่ต รงกัน แต่ ทงั้ สองยัง ผลิตงานเกี่ยวกับวิธีวิจ ยั แบสร้างทฤษฎีจากข้อ มูลอย่างสม า่ เสมอ
(Creswell. 1998) นอกจากนี้ ทัง้ สองยังมีฐานคติแบบปฏิฐานนิยมเชิงอุปนัยเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะประเด็น การ
ค้นพบความจริง การอธิบายเชิงสาเหตุ และความสัมพันธ์ระหว่างผูศ้ ึกษากับสิง่ ทีถ่ กู ศึกษา
แม้ว่าวิธีการสร้างทฤษฎีจากข้อมูลจะพัฒนาขึ้นมานานกว่า 40 ปี แล้ว แต่งานวิจยั ในช่วงแรกยังคงเป็ นที่
นิยมในสาขาพยาบาลศาสตร์ และสังคมศาสตร์ดา้ นสุขภาพ แต่เมื่อประมาณ 20 ปี มานี้เองวิธี การวิจยั แบบสร้าง
ทฤษฎีจากข้อมูลนี้ได้แพร่กระจายไปยังสาขาอื่นๆ ทางสังคมศาสตร์ และศึกษาศาสตร์มากขึ้น ซึ่งการวิจยั ในระยะ
ต่อมาอาจดัดแปลงหลักการไปจากเดิมอยู่บา้ ง
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ลักษณะของวิธีการวิจยั แบบสร้างทฤษฎีจากข้อมูล
วิธกี ารวิจยั แบบสร้างทฤษฎีจากข้อมูลในฐานะที่เป็ นหนึ่งในวิธวี จิ ยั เชิงคุณภาพจึงมีลกั ษณะทัว่ ไปคล้ายกับ
วิธกี ารวิจยั เชิงคุณภาพอื่นๆ ทุกประการ โดยเฉพาะเรื่องการออกแบบการวิจยั ข้อมูลทีใ่ ช้ และเทคนิคในการ
รวบรวมข้อมูล แต่สง่ิ ทีว่ ธิ ีการวิจยั นี้ต่างจากวิธกี ารวิจยั เชิงคุณภาพอื่นๆ คือ
1) ไม่เริ่มต้นการวิจยั ด้วยกรอบแนวคิดทฤษฎีหรือสมมติฐานทีม่ อี ยู่ก่อนแต่เป้ าหมายของการวิจยั จะถูก
สร้างขึ้นจากทีน่ กั วิจยั ได้เริ่มทาการรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลแล้ว
2) กระบวนการรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูลดาเนินไปพร้อมๆ กัน
3) มีกระบวนการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ค่อนข้างเข้มงวด
เนื่องจากการวิจยั แบบสร้างทฤษฎีจากข้อมูลถือว่า มโนทัศน์ สมมติฐาน และกรอบแนวคิดสาหรับการ
อธิบายปรากฏการณ์ทจ่ี ะศึกษาจะต้องมาจากข้อมูลโดยตรง ไม่ใช่สง่ิ ทีน่ กั วิจยั หยิบยืมมาจากแหล่งอื่น เช่น การ
ทบทวนวรรณกรรม แล้วมาทาการทดสอบกับข้อมูลซึง่ รวบรวมในภายหลัง
ในทางปฏิบตั ิ นักวิจยั จะทาการวิจยั โดยวิธีการแบบอุปนัยอย่างเข้มงวดได้ก็ต่อเมือ่ นักวิจยั ต้องมีคาถาม
ส าหรับ งานวิจ ยั ที่ช ดั เจนอยู่ แ ล้ว เพื่อ ออกแบบแนวทางในการเก็ บ ข้อ มูล และกลุ่ม ตัว อย่ า ง อย่ า งไรก็ต าม
เช่นเดียวกับวิธีการวิจยั เชิงคุ ณภาพอื่นๆ คือ คาถามการวิจยั อาจยืดหยุ่นได้ตามสมควร และอาจใช้ได้ทงั้ ข้อมูลเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ และใช้เทคนิคทุกอย่างทีเ่ หมาะสมเพือ่ เก็บรวบรวมข้อมูล
หัวใจของการวิจยั แบบสร้างทฤษฎีจากข้อมูล คือ การที่นกั วิจยั ต้องทางานย้อนกลับไปกลับมาหลายๆ
เทีย่ ว ระหว่างการเก็บข้อมูลกับการวิเคราะห์ขอ้ มูล จนกระทัง่ ความรูไ้ ด้ถึงจุดอิ่มตัว (Saturation) ทัง้ ในแง่ของมโน
ทัศน์และทฤษฎี นักวิจ ยั จึง หยุ ดเก็บข้อ มูล และพร้อมที่จะหาข้อสรุ ปหรือคาอธิบายเชิง ทฤษฎีของสิ่ง ที่ศึก ษา
(Creswell. 1998) “อิ่มตัวในทางข้อมูล” นี้หมายถึง สิง่ ทีศ่ ึกษาได้มาถึงจุดทีไ่ ม่มอี ะไรใหม่ ไม่มอี ะไรต่างไปจากที่ได้
รวบรวมมาแล้ว แม้ว่าการรวบรวมในครัง้ ต่อๆ มา นักวิจยั จะเลือกตัวอย่างต่างออกไป (Charmaz. 2000) ส่วน
“อิ่มตัวในทางมโนทัศน์” หมายถึง ข้อมูลที่ได้มาสามารถให้ความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดและความหมายของ
ปรากฏการณ์ทศ่ี ึกษาหลายมิติ หลายมุมมอง และหลายระดับ จนสามารถมองเห็นสิง่ ทีศ่ ึกษาได้ทุกด้าน (ชาย โพธิสิ
ตา. 2554 อ้างอิงจาก Clifford Geertz. 1973)
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กระบวนการวิจยั แบบสร้างทฤษฎีจากข้อมูล
ในกระบวนการทางานของนักวิจยั แบบสร้างทฤษฎีจากข้อมูล มีความเข้มงวดในเรื่องของระเบียบวิธีวิจยั
และการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่มรี ะบบแบบแผนมากกว่าการวิจยั เชิงชาติพนั ธุว์ รรณนา ซึ่งสามารถสรุปกระบวนการวิจยั
แบบสร้างทฤษฎีจากข้อมูลได้ดงั นี้

เก็บข้อมูล

สร้างสมมติฐาน

เก็บข้อมูลเพื่อ
ทดสอบสมมติฐาน

ปรับสมมติฐาน

สมมติฐานนิ่ง/ไม่ปรับ

เก็บข้อมูลเพื่อ
ทดสอบสมมติฐาน

ปรับสมมติฐาน

เก็บข้อมูลเพื่อ
ทดสอบสมมติฐาน

สรุปความรู้ที่ได้

รายงานการวิจัย

ภาพประกอบ 5 กระบวนการวิจยั แบบสร้างทฤษฎีจากข้อมูล
ทีม่ า: ชาย โพธิสติ า. (2554). ศาสตร์และศิลป์ แห่งการวิจยั เชิงคุณภาพ. น. 171.
ในทางปฏิบตั ิของกระบวนการวิจยั แบบสร้างทฤษฎีจากข้อมูลนี้นกั วิจยั จะทาการโดยวิธีการแบบอุปนัย
อย่างเข้มงวด เช่นเดียวกับวิธกี ารวิจยั เชิงคุณภาพอื่นๆ คือ คาถามการวิจยั อาจยืดหยุ่นได้ตามสมควร และอาจใช้ได้
ทัง้ ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุ ณภาพ และใช้เทคนิคทุกอย่างที่เหมาะสมเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล แต่ท่ีวิธีการนี้
แตกต่างโดดเด่นกว่าการวิจยั เชิงคุณภาพอื่นๆ คือ การกาหนดรหัสเพื่อจาแนกข้อมูลที่เป็ นการกาหนดรหัสแบบ
กว้างๆ คือ นักวิจยั ต้องมองหาข้อความที่มคี วามหมายและเข้าข่ายกับเรื่องที่ตวั เองทาการวิเคราะห์ แล้วกาหนดรหัส
ทีเ่ หมาะสมให้แก่ขอ้ ความเหล่านัน้ เพือ่ จัดกลุม่ ประเภท หรอเพือ่ จาแนกข้อมูลเป็ นหลัก จากนัน้ จึงเชื่อมโยงข้อมูลที่
ให้รหัสเข้ากันเป็ นกลุม่ โดยยึดใจความที่เข้ากันได้และที่บง่ บอกถึงเรื่อง (Theme) เดียวกันของข้อความที่ก่อนหน้า
มีความสัมพันธ์ทเ่ี ชื่อมต่อกันเพียงความหมายที่กระจัดกระจายกันอยู่ ผลลัพธ์ของขัน้ ตอนนี้ คือ “เรื่อง” หรือ “มโน
ทัศน์” ที่จาแนกข้อมูลออกเป็ นกลุ่มๆ หรือหัวข้อย่อยๆ เพื่อบอกแนวคิดสาหรับอธิบายปรากฏการณ์ท่ีศึกษาใน
ระดับหนึ่ง
ส่วนกรอบแนวคิดและสมมติฐานจะถูกสร้างขึ้นหลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลไปได้ระยะหนึ่งแล้ว จากนัน้
นักวิจยั ต้องหยุดเพื่อทาการวิเคราะห์ โดยมองหามโนทัศน์จากข้อมูลที่จะเป็ นประโยชน์ในการสร้างกรอบคาอธิบาย
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สาหรับปรากฏการณ์ท่ศี ึกษา สมมติฐานเบื้องต้นที่ได้จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้นนี้จะถูกนาไปทดสอบกับข้อมูล
ใหม่ ซึ่งจะมาจากการรวบรวมและทดสอบสมมติฐานนัน้ โดยเฉพาะ ซึ่งอาจยืนยันหรือนาไปสู่การเปลี่ยนแปลง
สมมติฐานเบื้องต้นได้ และเมือ่ ปรับสมมติฐานภายหลังจากการทดสอบแล้วจะถูกนาไปทดสอบกับข้อมูลชุดใหม่อกี
สเตราส์ และคอร์บนิ (1998) เรียกการเลือกกลุม่ ตัวอย่างลักษณะนี้ว่า "การเลือกทฤษฎี" (Theoretical sampling)
เหล่านี้เรียกว่าเป็ นกระบวนการสร้างมโนทัศน์จากข้อมูล และการหารูปแบบความสัมพันธ์ท่นี ่ าจะมีหรือน่ าจะเป็ น
ระหว่างมโนทัศน์เหล่านัน้ จากนัน้ นักวิจยั จะสร้างกรอบแนวคิดและสมมติฐานโดยอาศัยมโนทัศน์และรู ปแบบ
ความสัมพันธ์ของมโนทัศน์นนั้ เป็ นฐาน
การดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลในวิธีการวิจยั แบบสร้างทฤษฎีจากข้อมูลนี้ จึงเป็ นกระบวนการทีน่ กั วิจยั ต้อง
ทาสลับกันไปมาหลายๆ ครัง้ ระหว่างเก็บข้อมูล สร้าง ทดสอบ และปรับปรุงสมมติฐาน จนกระทัง่ สมมติฐานได้มา
ถึงจุดนิ่ง คือ เข้ากันได้อย่างเหมาะสมกับข้อมูลใหม่ ไม่ว่าตัวอย่างจะมาจากไหน และไม่มคี วามจาเป็ นต้องปรับอีก
ความรูห้ รือทฤษฎีท่ไี ด้มาจากกระบวนการเช่นนี้ถอื ว่ามาจากข้อมูลโดยตรง (Theory grounded in the data) ซึ่ง
สิ่ง ที่จ าเป็ นอย่างยิ่ง คือ การกาหนดรหัส (Coding) เพื่อการจาแนกข้อมูลและเรื่องที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้แก่ การ
เปรียบเทียบ (Constant comparison) และการเลือกตัวอย่างเพือ่ ตรวจสอบทฤษฎี (Theoretical sampling)
จากนัน้ การบูรณาการข้อมูลที่จดั กลุ่มแล้วให้เป็ นเรื่องราวที่มคี วามหมายโดยอาศัยความสัมพันธ์ของมโน
ทัศน์หรือหัวข้อย่อยเป็ นแนวทาง ในขัน้ นี้นกั วิจยั สามารถสร้างข้อเสนอทางทฤษฎี (Proposition) หรือสมมติฐาน
สาหรับอธิบายปรากฏการณ์ท่ศี ึกษา อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอนี้ตอ้ งผ่านการตรวจสอบกับข้อมูลเชิงประจักษ์ท่ีมอี ยู่
หรืออาจมีการวบรวมใหม่ เพื่อตรวจสอบสมมติฐานเป็ นการเฉพาะ ขัน้ ตอนนี้จะดาเนินการไปเรื่อยๆ จนกระทัง่
สมมติฐานหรือทฤษฎีท่สี ร้างขึ้นถึงจุดอิ่มตัวหรือนิ่ง ดังกล่าวข้างต้น ในขัน้ ตอนสุดท้ายคือ การรายงานผลการวิจยั
โดยการข้อสรุปเชิงทฤษฎีหรือแนวคิดทีอ่ าจเป็ นภาพจาลองทางความคิด (Conceptual model) สาหรับการอธิบาย
ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง

วิธกี ารวิจยั แบบสร้างทฤษฎีจากข้อมูลเชิงชาติพนั ธุว์ รรณนา (Grounded theory in
ethnography) ตามแนวคิดของชาร์มาซ (Charmaz)
ในขณะที่นกั วิชาการจานวนหนึ่ง ได้พ ฒั นาการวิจ ยั แบบสร้างทฤษฎีจากข้อมูลให้ออกห่างจากฐานคิด
แบบปฏิฐานนิยม ไปสู่ฐานคิดแบบการตีความนิยม (Interpretation) เคธี ชาร์มาซ (Kathy Charmaz (2006) เป็ น
ศาสตราจารย์ดา้ นสังคมวิทยาของมหาวิทยาลัย Sonoma State ทีไ่ ด้เขียนหนังสือ ชื่อ Constructing Grounded
Theory: A Practical Guide Through Qualitative Analysis ซึง่ ได้เสนอแนวทางการวิจยั แบบสร้างทฤษฎีจาก
ข้อมูลภายใต้การตีความนิยมและสร้างสรรค์นิยม (Constructionism) โดยผสานการใช้ฐานคติของกระบวนทัศน์
การตีความเพื่อเข้าใจ (Understanding) สังคมที่ศึกษา กับกระบวนทัศน์ปฏิฐานนิยมเพื่ออธิบาย (Explanation)
ปรากฏการณ์ ท่ีศึ ก ษา ชาร์ม าซ มองว่ า การวิจ ยั แบบสร้า งทฤษฎีจ ากข้อ มูล เป็ น พื้น ฐานของนัก ปฏิบ ตั ิ นิ ย ม
(Pragmatist) และการวิเคราะห์เชิงการตีความ(Interpretation) (พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, 2555: 103)
ชาร์มาซ (Charmaz) กล่าวถึงกลยุทธ์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ยดื หยุ่นและสามารถ
ช่วยให้ผูว้ จิ ยั ดาเนินการภาคสนามได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างการวิเคราะห์ท่ชี าญฉลาด คือ เน้นการมีส่วนร่วม
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และใช้สญั ลักษณ์ ด้วยวิธีการนี้ผูว้ ิจยั จะมีโอกาสเพิ่มพูนข้อมูลพื้นฐานประกอบการวิเคราะห์ได้มากขึ้นกว่าแบบ
ดัง้ เดิม และช่ ว ยเพิ่ม ความเข้า ใจความหมายของโลกศึ ก ษา (Guba; & Lincoln. 1994; Schwandt.1994;
Charmaz. 2000)
แนวคิดแบบการรื้อ สร้าง (Constructivist approach) จะช่ ว ยเติมเต็ม มุม มองแบบปฏิสงั สรรค์เ ชิง
สัญลักษณ์ (Symbolic interactionist perspective) เพราะทัง้ เน้นการศึกษาวิธีการดาเนินการ และความหมายที่
ถูกสร้างขึ้น โดยมีกลยุทธ์ ดังนี้
1) เก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ พร้อมกัน
2) การแสวงหารูปแบบใหม่ทแ่ี สดงให้เห็นผ่านการวิเคราะห์ขอ้ มูลในช่วงต้น
3) การค้นพบของกระบวนการทางสังคมขัน้ พื้นฐานภายในข้อมูล
4) ก่อสร้างอุปนัยประเภทนามธรรมทีอ่ ธิบายและสังเคราะห์
มีกระบวนการ คือ บูรณาการประเภทเข้าไปในกรอบทฤษฎีท่รี ะบุสาเหตุ และตัง้ เงื่อนไขและผลกระทบ
ของกระบวนการ วิธีการนี้จะทาให้นกั วิจยั ย้ายงานวิจยั และนักวิจยั ที่มตี ่อทฤษฎีพฒั นาการ ในทางตรงกันข้ามกลุ่ม
ชาติพนั ธุอ์ าศัยในการพัฒนารายละเอียดของสังคมหรือกลุ่มของผูค้ นและจึงให้รายละเอียดของชีวติ ประจาวันของ
พวกเขา ในฐานะทีเ่ ป็ นวิธชี าติพนั ธุ ์ หมายถึง วิธกี ารเรียนรูแ้ ละมุมมองทีม่ ตี ่อโลกทีศ่ ึกษา
ชาร์มาซ เน้นแนวทางทีย่ ดื หยุ่นของการวิจยั แบบสร้างทฤษฎีจากข้อมูล ไม่เชื่อว่าข้อมูลและทฤษฎีเป็ นการ
ค้นพบ แต่มองว่าเป็ นส่วนหนึ่งของการปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูว้ จิ ยั ปรากฏการณ์ทศ่ี ึกษา และข้อมูลทีร่ วบรวม โดย
นักวิจยั จะสร้างทฤษฎีมาจากประสบการณ์ของตนเองทัง้ อดีตและปัจจุบนั และจากการปฏิสมั พันธ์กบั ผูค้ น มุมมอง
ทางสังคม และจากการปฏิบตั กิ ารวิจยั เป็ นการวาดภาพของความเป็ นจริงทีเ่ กิดจากการตีความของผูว้ จิ ยั ไม่ใช่ภาพ
แห่งความเป็ นจริงตามธรรมชาติของมัน กล่าวคือ นักวิจยั ในฐานะผูศ้ ึกษาจึงสร้างความเป็ นจริงขึ้นมาชุดหนึ่ง
เกี่ยวกับปรากฏการณ์ท่ตี นศึกษา โดยมีขนั้ ตอนดังนี้
1) การรวบรวมข้อมูลอย่างเข้มข้น (Gathering Rich Data)
การเก็บข้อมูลจานวนมากในสถานการณ์และบริบททีเ่ กี่ยวข้อง และการใช้ขอ้ มูลเพือ่ เรียนรูว้ ธิ ีการทีผ่ ูค้ นให้
ความหมายต่อสถานการณ์และการกระทาของพวกเขา โดยเริ่มจาก การตัง้ คาถามเพือ่ วิเคราะห์กระบวนการพื้นฐาน
ทางสังคม คาถามแรก คือ “อะไรเกิดขึ้นที่น่ี” ซึ่งสามารถแยกออกเป็ นสองระดับ คือ “อะไรคือกระบวนการทาง
สังคมระดับพื้นฐาน” และ “อะไรคือกระบวนการจิตวิทยาสังคมพื้นฐาน” จากนัน้ ให้ถามคาถามเหล่านี้ตามมา “ จาก
มุมมองของใครที่ทาให้กระบวนการนัน้ เป็ นพื้นฐาน” และ “ทัศนะของใครที่มองกระบวนนัน้ เป็ นชายขอบหรือไม่ใช่
สิ่งสาคัญ” “กระบวนการทางสังคมนัน้ เกิดขึ้นได้อย่างไร” “การกระทาของผูม้ สี ่วนร่วมสร้างกระบวนการนัน้ เกิดขึ้น
อย่างไร” “ใครใช้อานาจควบคุมกระบวนการนัน้ ” “ภายใต้สถานการณ์แบบใด” “อะไรคือความหมายที่แตกต่างที่ผูม้ ี
ส่วนได้ส่วนเสียให้ต่อกระบวนการนัน้ ” “พวกเขาพูดอย่างไรเกี่ยวกับมัน ” “อะไรที่พวกเขาเน้น” “อะไรที่เขาละทิ้ง”
“ความหมายและการกระทาที่เกี่ยวข้องกับการเปลีย่ นแปลงกระบวนการนัน้ เกิดขึ้นเมือ่ ไรและอย่างไร” เป็ นต้น เพื่อ
พัฒนาแบบแผนหรือการจาแนกประเภทเชิงมโนทัศน์ (Conceptual Categorization) ตามความเหมาะสมและ
ความเพียงพอของข้อมูล
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ส าหรับ แนวทางการวิจ ยั แบบสร้า งทฤษฎีจ ากข้อ มูล เชิง ชาติพ นั ธุ ์ว รรณนา (Grounded Theory in
Ethnography) ตามแนวคิดของ ชาร์มาซ (2006) มุ่งเน้นการให้ความสาคัญต่อปรากฏการณ์ หรือกระบวนการ
มากกว่าการศึกษาแนวชาติพนั ธุ ว์ รรณนาทัว่ ไป ที่เน้นการพรรณนาสภาพของสถานที่ศึกษา (Setting) การเก็บ
รวบรวมข้อมูลที่เรียกว่า “การสัมภาษณ์ แบบเข้มข้น ” (Intensive Interviewing) ซึ่งเป็ นการสนทนาค้นหาอย่าง
ลึกซึ้งเกี่ยวกับหัวข้อบางอย่างกับบุคคลผูม้ ีประสบการณ์เ กี่ยวข้องกับหัวข้อนัน้ ผูส้ มั ภาษณ์จะถามเพื่อให้ผูถ้ ูก
สัมภาษณ์พรรณนาและสะท้อนประสบการณ์ของพวกเขาในวิถีท่เี กิดขึ้นน้อยในชีวิตประจาวัน ผูส้ มั ภาษณ์จะฟัง
อย่างตัง้ ใจ สังเกตด้วยความละเอียดถี่ถว้ น และกระตุน้ ให้ผูถ้ ูกสัมภาษณ์ตอบสนอง ดังนัน้ ในการสนทนาผูถ้ ูก
สัมภาษณ์จะเป็ นผูพ้ ูดเกือบทัง้ หมด นอกจากนี้ ชาร์มาซ ยังได้เสนอแนวทางปฏิบตั ิสาหรับการสัมภาษณ์เรื่องที่มี
ความอ่อนไหว เช่น การถูกตีตรา หรือการหย่าร้าง เช่น ควรให้ความสาคัญกับความรูส้ ึกของผูส้ มั ภาษณ์มากกว่า
ข้อมูล หลีกเลีย่ งประเด็นทีต่ อ้ งพิสูจน์ว่าจริงหรือไม่จริง เป็ นต้น
2) การสร้างรหัสในการวิจยั แบบสร้างทฤษฎีจากข้อมูล (Coding in Grounded Theory)
หลักสาคัญในการทารหัส คือ สร้างรหัสให้สอดคล้องกับข้อมูล ไม่ใช่บงั คับข้อมูลให้สอดคล้องกับรหัส
ตามแนวคิดของ ชาร์มาซ (2006) มีวธิ กี ารทารหัส กาหนดชื่อ และนิยามรหัส 2 วิธี ดังนี้
2.1 การทารหัสบรรทัดแบบต่อบรรทัด (Line-by-line coding) คือ การกาหนดชื่อแต่ละบรรทัดทีเ่ ขียน
เป็ นการทารหัสที่มกี ารสร้างแบบมากเกินความจาเป็ น เพราะแต่ละบรรทัดอาจไม่ใช่ประโยคสมบูรณ์หรือเป็ น
ประโยคทีไ่ ม่สาคัญ แต่ก็เป็ นเครื่องมือทีม่ ปี ระโยชน์มาก เพราะจะทาให้ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์ และเห็นภาพกรอบความคิด
2.2 การทารหัสแบบเจาะลึก (Focused coding) คือ การแยกข้อมูลออกเป็ นองค์ประกอบหรือคุณสมบัติ
การนิยามการกระทา การค้นหาฐานคติท่ซี ่อนเร้น อธิบายการกระทาที่แอบแฝงและความหมาย ตกผลึกจุดสาคัญ
เปรียบเทียบข้อมูลกับข้อมูล และระบุช่องว่างในข้อมูล วิธนี ้ ีจะทาให้นกั วิจยั สามารถจัดประเภทและเห็นกระบวนการ
อันนาไปสู่การวิเคราะห์ และสังเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ พัฒนากรอบความคิด
ต่อไปคือ จัดลาดับความสาคัญหรือความถี่ของรหัส เพื่อนาไปสู่การจัดประเภทข้อมูล นอกจากนี้ ผูว้ จิ ยั
อาจทา “รหัสแบบย่อย” (Axil coding) ที่เชื่อมโยงกับประเภทหลัก ทัง้ ในรูปแบบ “ประเภทย่อย” และ “รูปแบบ
องค์ประกอบ” และจัดทา “รหัสเชิง ทฤษฎี” (Theoretical coding) เพื่อเชื่อมโยงรหัสที่มีความสาคัญ หรือมี
ความสัมพันธ์กบั สมมติฐาน เพือ่ นาไปใช้ในการสร้างทฤษฎีภายหลัง
อย่างไรก็ตาม นักวิจยั ควรระวังการทารหัสที่กว้างเกินไป เช่น การระบุหวั ข้อมากกว่าการกระทาและ
กระบวนการ การมองข้ามวิธีการของผูก้ ระทาและกระบวนการและใช้ความรู ห้ รือประสบการณ์ของตนเองมาก
เกินไป การทารหัสทีไ่ ม่เกี่ยวข้องกับบริบทที่ศึกษา และการใช้รหัสเพือ่ การสรุปแทนทีจ่ ะเป็ นการวิเ คราะห์
3) การเขียนบันทึก (Memo-writing)
การเขียนบันทึกเป็ นวิธีการสาคัญของทฤษฎีฐานรากเพราะจะช่วยให้ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์ขอ้ มูลและรหัสในช่วง
เริ่มแรกของการทาวิจยั ทาให้ผูว้ จิ ยั ใช้เวลาในการคิดและไตร่ตรองเกี่ยวกับข้อมูล จัดระบบรหัสเชิงคุณภาพเป็ น
ประเภทต่างๆ เพื่อการวิเคราะห์ พัฒนาทานองการเขียนของผูว้ ิจยั กระตุน้ ให้เกิดความคิดเพื่อไปตรวจสอบใน
ภาคสนาม ค้นพบช่องว่างของข้อมูล และเพิม่ ความมันใจในสมรรถภาพของนั
่
กวิจยั เอง
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ชาร์มาซ ได้เสนอให้ใช้ยุทธศาสตร์ของนักเขียน 2 แบบ ดังนี้
3.1 วิธกี ารเขียนแบบกลุม่ ชัน้ (Clustering) เริ่มจากหัวข้อหลักหรือความคิดแกนกลาง จากนัน้ เคลือ่ นตัว
จากศูนย์กลางไปสู่กลุ่มชัน้ ย่อย กาหนดให้ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้องกันอยู่ในกลุ่มชัน้ ย่อย ทาให้เกิดการเชื่อมโยงที่ชดั เจน
ระหว่างความคิด รหัส และประเภทต่างๆ เขียนขยายกิ่งก้านสาขาออกไปจนกว่าจะหมดภูมริ ูท้ ม่ี ี พยายามเขียนกลุ่ม
ชัน้ ทีแ่ ตกต่างกันกลายกลุม่ ในหัวข้อเดียวกัน ใช้กลุม่ ชัน้ เล่นกับข้อมูลดิบ จัดการกลุม่ ชัน้ แบบยืดหยุ่น เปลีย่ นแปลง
ได้ และปลายเปิ ด ทากลุม่ ชัน้ หลายกลุม่ และนามาเปรียบเทียบกัน
3.2 วิธีการเขียนแบบอิสระ (Free writing) เริ่มจากเขียนความคิดลงในกระดาษเร็วที่สุ ดเท่าที่จะเร็วได้
เขียนในลักษณะที่ให้ตนเองอ่าน ปล่อยใจให้เขียนอย่างอิสระไม่มขี อบเขต ไม่ตอ้ งสนใจไวยากรณ์ การจัดโครงสร้าง
การเขียน ตรรกะ หลักฐาน หรือ ผูอ้ ่าน เขียนให้เหมือนกับการพูด
ในระหว่างการเขียนบันทึก นักวิจยั จะใช้ “รหัสที่จาเพาะเจาะจง” และประเภทมโนทัศน์ โดยการนิยาม
ประเภท การเขียนขยายรายละเอียดคุณสมบัตติ ่างๆ ของประเภท การระบุเงือ่ นไขที่ประเภทนัน้ เกิดขึ้นมา การดารง
อยู่และการเปลี่ยนแปลง รวมทัง้ พรรณนาผลสืบเนื่องให้เห็นว่าประเภทมนโนทัศน์นนั้ สัมพันธ์กบั มโนทัศน์อ่ืน
อย่างไร
4) การสุ่มตัวอย่างเชิงทฤษฎี การอิ่มตัว และการจัดรูปแบบประเภท (Theoretical sampling,
saturation, and sorting)
การสุ่มตัวอย่างเชิงทฤษฎี เริ่มจากคาถามการวิจยั ว่าต้องการอะไร และสุ่มทฤษฎีตามวัตถุประสงค์ เพือ่ หา
ข้อมูลมาพัฒนาทฤษฎีจากข้อมูล เป็ นองค์ความรูใ้ หม่ ไม่ใช่การหาตัวแทนประชากรเพื่อเพิ่มความเป็ นสามัญการ
ของผลการศึ กษา เป็ นการเแสวงหาข้อ มูลเพิ่ม เติม กลัน่ กรอง และขัดเกลาประเภทมโนทัศน์ ( Conceptual
categories) ที่สร้างขึ้นมาในช่วงเริ่มต้น จนกระทัง่ ไม่มคี ุณสมบัติใหม่ใดๆ เกิดขึ้นเพิ่มเติมอีกระหว่างการรวบรวม
ข้อมูล
จุดอิ่มตัวเชิงทฤษฎี (Theoretical saturation) เป็ นการตัดสินใจว่าเมือ่ ใดควรยุตกิ ารรวบรวมข้อมูล การ
อิ่มตัวของประเภทมโนทัศน์จะเกิดขึ้นเมื่อผูว้ ิจยั รวบรวมข้อมูลจานวนมาก แต่ขอ้ มูลที่ได้มาเพิ่มนัน้ ไม่ก่อให้เกิด
ความเข้าใจใหม่ใดๆ ต่อทฤษฎีทส่ี ร้างขึ้นมาอีกต่อไป แสดงว่าข้อมูลทีร่ วบรวมมานัน้ เพียงพอสาหรับการอธิบายและ
ตีความปรากฏการณ์ทศ่ี ึกษาแล้ว
การจัดรูปแบบประเภท (Sorting) เพื่อให้สอดคล้องกับประเภทมโนทัศน์และแสดงความสัมพันธ์ท่บี ูรณา
การสิ่งต่างๆ เข้าด้วยกันโดยการใช้แผนผังความคิด (Diagramming) เป็ นขัน้ ตอนที่มคี วามสาคัญมาก เพราะเป็ น
การบูรณาการการจัดระบบความคิดของผูว้ ิจยั ให้ชดั เจน นาไปสู่การเปรียบเทียบประเภทมโนทัศน์ การเชื่อมโยง
ตรรกะ และการก่อรูปของทฤษฎีข้นึ มา
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5) การสร้างทฤษฎีใหม่ในการวิจยั แบบสร้างทฤษฎีจากข้อมูล (Reconstructing Theory in Grounded
Theory Studies)
มโนทัศน์ของการสร้างทฤษฎีจากข้อมูลตามความคิดของชาร์มาซ จะให้ความสาคัญกับทฤษฎีระดับมห
ภาคในสายสังคมศาสตร์ คือ จุดยืนแบบปฏิฐานนิยม และจุดยืนแบบการตีความ มาเปรียบเทียบเพื่อสร้างความ
กระจ่างต่อรูปแบบการวิเคราะห์ว่ามีความแตกต่างกัน
5.1 ทฤษฎีภายใต้จุดยืนของปฏิฐานนิ ยม คือ ชุดแนวความคิดที่มกี ารเชื่อมโยงในรูปของตัวแปร มีการ
เชื่อมโยงเชิงสาเหตุอย่างเป็ นระบบ เพื่ออธิบายและทานาย มีการพิสูจน์ความถูกต้องโดยการทดสอบสมมติฐาน
และมีลกั ษณะเป็ นสามัญการและสากล หรือที่เรียกว่า แนวภววิสยั (Objectivist Grounded Theory) มีรากฐาน
จากปรัชญาปฏิฐานนิยม ที่ม่งุ เข้าไปสู่ขอ้ มูลโดยตรง ไม่สนใจในกระบวนการและบริบทที่ผลิตข้อมูลเหล่านี้ข้นึ มา
เพราะตัวข้อมูลเป็ นตัวแทนข้อเท็จจริงเชิงภววิสยั เกี่ยวกับโลกทีเ่ ราศึกษาอยู่แล้ว
5.2 ทฤษฎีภายใต้จดุ ยืนแบบตีความ คือ ความความเข้าใจเชิงจินตนาการของปรากฏการณ์ท่ถี ู กศึกษา ซึง่
เกิดขึ้นมาระหว่างการศึกษา ความจริงมีความหลากหลาย ชัว่ คราว ไม่มลี กั ษณะที่แน่นอน ข้อเท็จจริงและค่านิยมมี
การเชื่อมโยงกับชีวิตทางสังคมอย่างเป็ นกระบวนการ หรือที่เรียกว่า แนวรื้อสร้าง (Constructionist Grounded
Theory) เน้นให้ความสาคัญกับปรากฏการณ์ท่ศี ึกษา และมองทัง้ ข้อมูลและการวิเคราะห์เป็ นสิ่งที่ถูกสร้างมาจาก
ประสบการณ์และความสัมพันธ์ของกลุม่ ที่ศึกษา แนวทางนี้จงึ ให้ความสาคัญกับกระบวนการและบริบทที่ทฤษฎีถูก
สร้างขึ้นมา
6) การเขียนร่างรายงาน (Writing the Draft Report)
ชาร์มาซ ได้อธิบายความแตกต่างระหว่างการเขียนเพื่อพัฒนาการวิเคราะห์กบั การเขียนสาหรับคนอ่าน
ทัว่ ไปวิธกี าร คือ ผูว้ จิ ยั ต้องจดจ่อกับการวิเคราะห์ขอ้ มูลมากกว่าการวิเคราะห์จากทฤษฎีทม่ี อี ยู่เดิม การสร้างทฤษฎี
ของตนเองต้องเกิดจากการตีความข้อมูลเท่านัน้ ซึ่งส่วนนี้ต่างจากการเขียนรายงานการวิจยั แบบดัง้ เดิมที่เน้นให้
นักวิจยั มีความไวเชิงทฤษฎีระหว่างเก็บข้อมูล และเลือกทฤษฎีในการวิเคราะห์ก่อนเขียนรายงานการวิจยั
ในขัน้ ตอนนี้ ชาร์มาซ ได้เสนอแนวทางสาหรับการสร้างข้อถกเถียง การเขียนทบทวนวรรณกรรม และการ
พัฒนากรอบความคิด โดยเริ่มจากการนาบันทึกการวิเคราะห์ ประเภทมโนทัศน์ รู ปแบบการจัดประเภท และ
แผนผังความคิดต่างๆ มาตรวจสอบ และจัดระบบโดยยึดตรรกะ จากนัน้ นามาบูรณาการเพื่อเขียนเป็ นร่างฉบับ
แรก จัดลาดับหัวข้อโดยยึดมโนทัศน์หลัก จากนัน้ ขยายประเด็นให้ครอบคลุมถึงการวิเคราะห์
การทบทวนวรรณกรรมแบบดัง้ เดิมตามแบบของ เกรเซอร์ และสเตราส์ แนะนาว่าควรทาเมือ่ การวิเคราะห์
เสร็จแล้ว เพื่อป้ องกันการปนเปื้ อนความคิดเดิมกับสิ่งที่ผูว้ จิ ยั ค้นพบจากข้อมูล แต่ ชาร์มาซ เห็นว่าจุดยืนแบบการ
ตีความ อาจทบทวนวรรณกรรมก่อนการลงภาคสนามเพือ่ เป็ นแนวทางอย่างกว้างๆ แต่ควรระวังอย่าให้กลายมาเป็ น
กรอบที่จากัดความคิดสร้างสรรค์ ส่วนการทบทวนวรรณกรรมหลังการวิเคราะห์ จะทาให้ช่วยเพิ่มความแหลมคม
และความแข็งแกร่งของข้อมูล
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7) การสะท้อนต่อกระบวนการ (Reflecting the Process)
ชาร์มาซ ได้เสนอเกณฑ์ในการประเมินการสร้างทฤษฎีจากข้อมูล และตรวจสอบคุณภาพของงานวิจยั 4
มิติ ดังนี้
7.1 มิตแิ ห่งความน่าเชื่อถือ (Credibility) ความเพียงพอ และความลึกของข้อมูล การเปรียบเทียบอย่าง
เป็ นระบบ ความแข็งแกร่งของตรรกะทีเ่ ชื่อมโยงระหว่างข้อมูลกับการวิเคราะห์และข้อถกเถียง
7.2 มิติแห่งความริเริ่มสร้างสรรค์ (Originality) การสร้างประเภทมโนทัศน์ใหม่ การสร้างแนวคิดใหม่
นัยสาคัญของงานวิจยั ต่อทฤษฎีและสังคม การท้าทาย การขยาย และการปรับปรุง ความคิด (Ideas) แนวความคิด
(Concepts) และการปฏิบตั ทิ เ่ี ป็ นอยู่
7.3 มิตแิ ห่งการสะท้อน (Resonance) เป็ นความสมบูรณ์ครบถ้วนของปรากฏการณ์ท่ศี ึกษา การเชื่อมโยง
ระหว่างสถาบันทางสังคมกับชีวติ ของปัจเจกบุคคล เมือ่ มีขอ้ มูลบ่งชี้ มีความเข้าใจสถานการณ์ของผูถ้ กู ศึกษาเพิม่ ขึ้น
7.4 มิตแิ ห่งการใช้ประโยชน์ (Usefulness) ทฤษฎีทค่ี น้ พบสามารถนาไปใช้หรือแก้ปญั หากลุ่มเป้ าหมายที่
ศึกษาได้ทนั ที หรือประยุกต์ใช้กบั กลุม่ อื่นๆ ได้ สร้างคุณูปการของงานวิจยั ต่อการพัฒนาความรู ้ และเชิงนโยบายใน
การทาให้เกิดการเปลีย่ นแปลงทีด่ ีข้นึ รวมทัง้ มีนยั ต่อการทางานวิจยั ชิ้นต่อไป
แม้ชาร์มาซ เสนอขัน้ ตอนในการวิจยั แบบสร้างทฤษฎีจากข้อมูลเชิงชาติพนั ธุว์ รรณนาทัง้ 7 ขัน้ ตอนอย่าง
ละเอียดแล้ว แต่ก็ยงั เน้นแนวทางที่ยืดหยุ่นในการเก็บข้อมูลที่ยดึ พื้นฐานของนักปฏิบตั ินิยมที่ใช้การตีความ และ
ประกอบสร้างผสานการใช้ฐ านคติข องกระบวนทัศ น์ แนวคิดแบบการรื้อ สร้าง (Constructivist approach)
นอกจากนี้ ในผลของการวิจยั ได้มกี ารตีความและนาเสนอกระบวนการแสวงหารูปแบบใหม่ระหว่างกระบวนการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลในช่วงต้น รวมทัง้ ค้นหากระบวนการทางสังคมขัน้ พื้นฐานภายในข้อมูลด้วย อันจะนาไปสู่การสร้าง
อุปนัยประเภทนามธรรมทีอ่ ธิบายและสังเคราะห์การสร้างความเป็ นจริงขึ้นมา
จากที่ก ล่า วมาข้า งต้น คงไม่ส ามารถปฏิเ สธได้ว่ า การวิจ ยั แบบสร้า งทฤษฎีจ ากข้อ มูล (Grounded
Theory) และการวิจยั เชิงชาติพนั ธุว์ รรณนา (Ethnography) ซึ่งเป็ นวิธีการวิจยั เชิงคุณภาพที่มพี ฒั นาการมาอย่าง
ยาวนาน และเป็ นที่ได้รบั การยอมรับกันอย่า งกว้างขวาง ทัง้ จากนักวิชาการและนักวิจยั ในสาขาสังคมศาสตร์ และ
รวมไปถึงศาสตร์อ่นื ในการนาเอาแนวทางและระเบียบวิธีวจิ ยั ของทัง้ สองวิธีการมาใช้สร้างองค์ความรู ้ พัฒนาและ
ต่อยอดแนวความคิด ทฤษฎี หรือแม้กระทัง่ สมมติฐานและงานวิจยั เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในศาสตร์ของตนเอง
และในบทความฉบับนี้ท่ีผูเ้ ขียนพยายามนเสนอ ก็คือ การผนวกรวมระหว่างสองวิธีวิทยาที่มศี กั ยภาพและทรง
อิทธิพลมากเป็ นอันดับต้นๆ ของวงการวิจยั มาหลอมรวมเป็ นหนึ่งเดียวกัน นัน่ คือ วิธีการวิจยั แบบสร้างทฤษฎีจาก
ข้อมูลเชิงชาติพนั ธุว์ รรณนา (Grounded theory in Ethnography) ซึง่ ถูกใช้กนั อย่างแพร่หลาย ทัง้ สาขาพยาบาล
ศาสตร์และจิตเวช สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สาขาเศรษฐศาสตร์และการตลาด เศรษฐศาสตร์ และศาสตร์
อื่นๆ อีกมากมายที่ไม่ได้กล่าวถึงในที่น้ ี ซึง่ นับได้ว่าเป็ นพัฒนาการอีกกว้างนึ่งของวงวิชาการและการวิจยั เพือ่ พัฒนา
อย่างไรก็ ตาม ทัง้ สองวิธีการที่กล่าวมาก็มีจุด เด่ น และข้อจากัด ที่แ ตกต่ างกัน แล้ว เราจะเลือ กใช้อ ย่างไรให้
ข้อบกพร่องเหล่านัน้ ได้รบั การปกปิ ด และเติมเต็ม ตลอดจนจะใช้อย่างไรให้ส่งเสริม และดึงศักยภาพที่เป็ นจุดเด่น
ของแต่ละวิธีการออกมาได้อย่างเต็มที่ เพื่อให้เกิดชิ้นงานวิจยั ที่ มคี ุณภาพ และได้มาตรฐานเป็ นที่ยอมรับในความ
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แข็งแกร่ง และมีอานาจในการอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคม และวัฒนธรรมได้อย่างสู งสุด ซึ่งบทความนี้ได้มี
คาตอบให้แล้วทัง้ ในแง่ของการวิเคราะห์แยกรายประเด็น ตัง้ แต่ความมาย นิยามที่หลากหลาย กระบวนการที่เรียก
ได้ว่าอธิบายกันทุกขัน้ ตอน รวมถึงความเป็ นมา พัฒนาการและตัวอย่างงานวิจยั ที่น่าจะเป็ นแนวทางการศึกษาหา
ความรูเ้ พิม่ เติมต่อยอดได้อย่างไม่ยากนัก

งานวิจยั ที่เกีย่ วข้องกับวิธีการวิจยั หรือกรณี ศึกษา
ในส่วนนี้ ผูว้ ิจยั ทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับวิธีวิจยั การร้างทฤษฎีจากข้อมู ลเชิงชาติพนั ธุ ์
วรรณนา หรืองานวิจยั ที่มกี ารเก็บรวบรวมข้อมูล และพรรณนาตามระเบียบวิธีวจิ ยั เชิงชาติพนั ธุว์ รรณนาและมีการ
วิเ คราะห์ หรือ ให้ข อ้ สรุ ป จากข้อ มูล ตามระเบีย บวิธีวิจ ยั แบบสร้า งทฤษฎีจ ากข้อ มูล ทัง้ ในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ เพื่อเป็ นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวิ ธีการดาเนินวิธีการวิจยั และการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงประจักษ์
ที่มาจากการผสมผสานวิธีการวิจยั จากทัง้ สองแนวคิดเข้าด้ว ยกัน ซึ่งได้รบั ความนิยมกันอย่างแพร่หลายในวง
วิชาการศาสตร์ต่างๆ โดยมีงานวิจยั ลักษณะใกล้เคียงกันดังนี้
1. งานวิจยั ในสาขาพยาบาลศาสตร์ และจิตเวช
จากบทความของเกลาดอน อัลไดบัส (Khaldoun Aldiabat) จาก University of Northern British
Columbia ประเทศสหราชอาณาจัก ร และแครอลลี น เลอ นาเวี ย น์ (Carol-Lynne Le Navenec) จาก
University of Calgary ประเทศแคนนาดา เรื่อง การอธิบายขอบเขตที่ไม่ชดั เจนระหว่างวิธีการวิจยั แบบสร้าง
ทฤษฎีจากข้อมูลและการวิจยั เชิงชาติพนั ธุ ว์ รรณนาแบบดัง้ เดิม (A Clarification of the blurred boundaries
between traditional Grounded Theory and Ethnography) ใ น ว า ร ส า ร Turkish Online Journal of
Qualitative Inquiry เดือนกรกฏาคม ฉบับที่ 2(3) ปี 2011 พวกเขาแสดงเห็นถึงปัญหาของนักศึกษาปริญญาโท
ในการเลือกวิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยเปรียบเทียบ และแสดงเห็นความแตกต่างของวิธีการเข้าถึงประสบการณ์
ของผูป้ ่ วยในศาสตร์ดา้ นการพยาบาลศาสตร์ พวกเขาได้แนะนาวิธีการวิจ ัยแต่ละแบบ และวิธีการเลือกเพื่อช่วยให้
นักศึกษาตัดสินใจเลือกวิธีการวิจยั ได้อย่างเหมาะสมทัง้ วิธีการวิจยั แบบสร้างทฤษฎีจากข้อมูล และการวิจยั เชิงชาติ
พันธุว์ รรณนาความเหมือนและความต่างของการเข้าถึงผูใ้ ห้ขอ้ มูล และการวิเคราะห์ขอ้ มูล
นอกจากนี้ ยังมีตวั อย่างของเจนนีเฟอร์ อี เทราส์เชอร์ (Jennifer E. Thannhauser. 2009) ในงานเรื่อง
พลวัตความเศร้าโศก: การทาความเข้าใจเกี่ยวกับประสบการณ์เกี่ยวกับโรคเส้นโลหิตตีบตันในเด็ก (Grief–peer
dynamics: Understanding experiences with pediatric multiple sclerosis) ที่ใ ช้วิธีก ารสร้า งทฤษฎีจ าก
ข้อมูลในการทาความเข้าใจประสบการณ์ทางจิตสังคมของวัยรุ่นที่ได้รบั การวินิจฉัยเส้นโลหิตตีบตัน ผลวิจยั พบว่า
ประสบการณ์ท่เี กี่ยวข้องกับความเศร้าโศกและการเปลีย่ นแปลงความสัมพันธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสรุปว่าเป็ น
การแสดงความสัมพันธ์ท่เี กิดขึ้นก่อนการกาหนดบทบาททัง้ โดยตรงและโดยอ้อมในประสบการณ์ความเศร้าโศก
และการพัฒนาทางจิตสังคมทีต่ ามมาของวัยรุ่นที่ป่วยเป็ นโรคเส้นโลหิตตีบตัน
จากตัวอย่างงานวิจยั ที่ใช้วิธีการสร้างทฤษฎีจากข้อมูลแบบผสมระหว่างแนวทางภววิสยั นิยมที่เป็ นหลัก
และใช้แนวทางตีความนิยมในบางส่วน เห็นได้อย่างชัดเจนในงานของแพททริก ไบร์แมคคี (Patrick Biermacki.
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1986) เรื่อง เส้นทางของผูเ้ สพติดเฮโรอีนที่เลิกเสพโดยไม่พ่งึ พาการบาบัด (Pathways from Heroin addiction:
recovery without treatment) ทีศ่ ึกษาผูต้ ดิ ยาเสพติดว่ากลายเป็ นผูเ้ ลิกเสพยาได้อย่างไร และมีสาเหตุใดทีส่ ่งผล
ให้ผูต้ ิดยาเสพติด สามารถเลิกเสพยาได้ทงั้ ที่ไม่ผ่านการบาบัด รวมทัง้ เพื่อทาความเข้าใจกับประสบการณ์ของผูต้ ดิ
ยาเสพติดระหว่างการเลิก และภายหลังการเลิกเสพยาแล้ว ในส่วนที่เป็ นแนวทางภววิสยั ของงานชิ้นนี้ คือ การ
อธิบายกระบวนการ และสาเหตุท่ีผูต้ ิดยาเสพติดเลิกการเสพยาโดยไม่ตอ้ งเข้ารับการบาบัด สาหรับส่วนที่เป็ น
แนวทางตีความนิ ยม คือ การใช้มุมมองของผูท้ ่ีเป็ นกลุ่มเป้ าหมายในการศึกษาอธิบายประสบการณ์ของตนเอง
ระหว่างกระบวนการเลิกเสพยาและหลังการเลิกเสพยา จากการศึกษาวิจยั นี้ เขาได้สร้างทฤษฎีการเปลีย่ นแปลงอัต
ลักษณ์ (Theory of Identity Transformation) ขึ้นมาซึ่งสามารถนาไปประยุกต์สาหรับศึ กษารูปแบบพฤติกรรม
เบีย่ งเบนแบบอื่นๆ ได้หลายแบบ เช่น การกระทาผิดกฎหมาย และ โสเภณี เป็ นต้น
สาหรับการใช้วธิ ีการสร้างทฤษฎีจากข้อมูลแบบสร้างสรรค์นิยม ขอนาเสนอตัวอย่างจากงานวิจยั ของ เคธี
ชาร์มาซ (Kathy Charmaz) เรื่อง วันที่แสนดี และวันที่แสนเศร้า : ปัจเจกบุคคลในช่วงเวลาและการเจ็บป่ วยเรื้อรัง
(Good Days, Bad Days: The self in chronic illness and time) ในงานวิจยั เรื่องนี้ได้ศึกษาผูป้ ่ วยโรคเรื้อรัง
ว่าจะรับมือกับโรคที่ตนเองประสบอยู่อย่างไร Charmaz ได้หยิบยกวลีธรรมดาสามัญวลีหนึ่งที่ผูป้ ่ วยใช้เป็ นประจา
ขึ้นมาตีความเพื่อขุดหาความหมายที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใน นัน่ คือ “Living one day at a time” ความหมายที่ซ่อน
อยู่ภายใต้วลีน้ ี คือ การที่ผูป้ ่ วยจัดการกับสภาวะป่ วยของตนเองในแต่ละวัน โดยไม่คิดถึงหรือกังวลต่อสิ่ง ที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต ผูป้ ่ วยมุ่งเน้นการกาหนดจิตและการปฏิบตั ิของตนเองในปัจจุ บนั ซึ่งจะทาให้ผูป้ ่ วยสามารถ
ควบคุมตนเองภายใต้สภาวะที่ไม่แน่นอนได้อย่างเป็ นระบบ ในงานวิจยั ชิ้นนี้ใช้ภาษาในการเล่าเรื่องราวและวิเคราะห์
ได้อย่างชาญฉลาด โดยใช้คาศัพท์และสานวนโวหารที่อุปมาอุปมัยมาจากการตีความโดยตรงจากประสบการณ์ของ
ผูป้ ่ วย ทาผูอ้ ่านได้ดาดิ่งลงไปในอารมณ์และความรูส้ กึ ได้อย่างแยบยล
2. งานวิจยั ในสาขาสังคมวิทยา และมานุ ษยวิทยา
สาหรับตัวอย่างการวิธีการสร้างทฤษฎีจากข้อมูลเชิงชาติพนั ธุว์ รรณนา โดยใช้แนวทฤษฎีฐานรากแบบปฏิ
ฐานนิยม คือ งานของเจนี่ ซี ฮูส (Jane C. Hood. 1983) เรื่อง การรับผิดชอบสองงานในครอบครัว (Becoming
a two-job family) ในงานชิ้นนี้ ใช้การวิเ คราะห์เ ชิง ภววิส ยั เพื่ออธิบายและทานายปรากฏการณ์ท่ีศึก ษา โดย
กาหนดให้การที่สามีตระหนักและการให้คุณค่าต่อการมีส่วนร่วมรับผิดชอบทางการเงินในครอบครัวของภรรยา (ตัว
แปรเหตุ) มีอทิ ธิพลต่อการมีส่วนร่วมของสามีในการทางานบ้านและการดูแลบุตร (ตัวแปรผล)
อีกตัวอย่างหนึ่ง คือ เรื่อง รู ปแบบของเพศสภาพของประสบการณ์ในการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรม: กรณีศึกษาผูอ้ พยพที่พูดภาษาอังกฤษ - อิสราเอล (Gendered patterns of experience in social
and cultural transition: The case of English-speaking immigrants in Israel) ที่ ใ ช้วิ ธี ก ารตรวจสอบ
ขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมืองของผูอ้ พยพหนุ่ มอิสราเอลจากประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ นักวิจยั เหล่านี้รายงานว่า
หมวดหมู่หลัก (Core categories) คือ กระบวนการพื้นฐานทางสังคม ที่ทาให้กระบวนการตรวจคนเข้าเมืองที่
ประสบความสาเร็จก็คือ "ตัวเองต้องการ" นัน่ คือผูอ้ พยพทีต่ อ้ งสร้างใหม่ในอาชีพและความสามารถทางการเงินของ
ตนในสังคมใหม่และรูส้ กึ ว่าพวกเขาได้รบั การยอมรับและอยู่ในสถานทีใ่ หม่
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นอกจากนี้ ยังมีวธิ ีการถูกนามาใช้โดย คิม (Kim. 2004) ในเรื่อง ประสบการณ์ของผูอ้ พยพชาวเกาหลีรุ่น
ใหม่: การสร้างทฤษฎีจากข้อมูลในการเจรจาต่อรองทางสังคม วัฒนธรรม และช่วงอายุ (The experiences of
young Korean immigrants: A grounded theory of negotiating social, cultural, and generational
boundaries) เขาใช้วธิ ีการเข้าถึงข้อมูลโดนการฝังตัวแบบนักชาติพนั ธุว์ รรรณนาดัง้ เดิมเพื่อเก็บข้อมูลกับผูอ้ พยพ
ชาวเกาหลีในประเทศสหรัฐอเมริกาที่มขี นั้ ตอนการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมตะวันตก โดยอาศัยวิธีการสังเกต
อย่ า งมีส่ ว นร่ ว มโดยสมบู ร ณ์ (Completed participant obervation) และการสัม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึก (in-depth
interviews) 19 คน โดยทาการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูลพร้อมไปๆ กัน จากผลการวิจยั พบว่าผูอ้ พยพทีเ่ ข้ามา
มีส่วนร่วมในการเจรจาต่อรองเขตแดนทางสังคมวัฒนธรรมและยุคอนาคตเพื่อปรับตัวในประเทศใหม่ ปัจจัยที่มี
โครงสร้างและส่วนบุคคลหลายตัวระบุว่าเป็ นเงือ่ นไขที่เด่นชัดของกระบวนการ การค้นพบนี้จะช่วยให้ผู ้เชี่ยวชาญ
ด้านการดูแลสุขภาพเข้าใจได้ดีย่งิ ขึ้นว่าเยาวชนผูอ้ พยพเข้ามาปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ของตนเอง และ
สภาพโครงสร้างทางสัคม และความเป็ นปัจเจกบุคคลมีบทบาทสาคัญในการปรับตัว วิธกี ารนี้เหมาะทีจ่ ะตอบคาถาม
การวิจยั ไม่เพียงเฉพาะทีเ่ กี่ยวกับนักวิจยั เชิงชาติพนั ธุว์ รรณนากับการเปลีย่ นแปลงของกลุ่มทางสังคมเท่านัน้ แต่ยงั
เป็ นการทาความเข้าใจกระบวนการทัว่ ไปเพือ่ การเปลีย่ นแปลงด้วย
3. งานวิจยั ในสาขาเศรษฐศาสตร์ และการตลาด
สุดท้ายเป็ นการนาเสนอตัวอย่างงานของไซม่อน เอฟ แพททีกริว (Simone F. Pettigrew. 1999) ในงาน
ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอกจาก University of Western Australia เรื่อง การศึกษาเชิงชาติพนั ธุ ว์ รรณนา
ของการบริโภคเบียร์ตามธรรมเนียมในประเทศออสเตรเลีย (An Ethnography of beer consumption rituals
in Australia) เขาได้ใช้วธิ ีการวิจยั ที่ผสมผสานระหว่างการวิจยั เชิงชาติพนั ธุว์ รรณนาและการวิจยั แบบสร้างทฤษฎี
จากข้อมูล ในการศึกษาการดื่มเบียร์ของคนในประเทศออสเตรเลีย โดยขัน้ ตอนการเก็บข้อมูลเป็ นรูปแบบของการ
สัมภาษณ์ การสังเกต และสังเกตอย่างมีส่วนร่วม ในสถานการณ์การดื่มเบียร์ ซึง่ ข้อมูลทีเ่ ก็บรวบรวมได้จะถูกนามา
วิเคราะห์ตามหลักการของการวิจยั แบบสร้างทฤษฎีจากข้อมูล ผลการวิจยั พบว่า การบริโภคเบียร์เป็ นวัฒนธรรมที่
ถูกผลิตขึ้นของคนออสเตรเลีย เป็ นผลที่ได้จากการเก็บข้อมูลเชิงชาติพนั ธุว์ รรณนา และได้นาเสนอความเชื่อทัง้ ห้า
ประการในการดื่มเบียร์ตามมุมมองของคนออสเตรเลีย จากผลการศึกษานี้ เขาได้สร้างทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ ริโภค
ขึ้น พฤติกรรมการบริโภคที่มคี วามหลากหลายอย่างมาก ชาติพนั ธุว์ รรณนาสามารถทาให้เข้าถึงบริการในเชิงลึก ทา
ให้เข้าใจวิธีการที่ผูบ้ ริโภคซื้อและใช้อย่างเฉพาะเจาะจง ในขณะเดียวกันยังให้ขอ้ มูลเชิงลึกในการบริโภคโดยทัว่ ไป
วิธีการวิจยั แบบสร้างทฤษฎีจากข้อมูลเชิงชาติพนั ธุ ว์ รรณนานี้ยงั สามารถสร้างทฤษฎีท่สี าคัญของพฤติกรรมการ
บริโภค เกี่ยวกับการจัดหา วิธกี ารขยายความ หรือการตรวจสอบทฤษฎีพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคที่มอี ยู่
ตัวอย่างเหล่านี้ เป็ นความพยายามแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการทาความเข้าใจที่ถูกศึกษาอย่างใกล้ชิด
ของการเก็บข้อมูลตามระเบียบวิธีวจิ ยั เชิงชาติพนั ธุว์ รรณนาที่แสดงข้อมูลชิงลึกได้ และเมือ่ ได้ผนวกรวมกับวิธีการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลตามระเบียบวิธีวจิ ยั แบบสร้างทฤษฎีจากข้อมูล ที่เน้นความรัดกุมมากขึ้น ซึ่งในปี ต่อมา เข้าได้เขียน
บทความ เรื่อง การศึกษาเชิงชาติพนั ธุ ว์ รรณนาและการศึกษาแบบสร้างทฤษฎีจากข้อมูลเป็ นการแต่งงานกันอย่างมี
ความสุขจริงหรือ (Ethnography and Grounded Theory: a Happy Marriage?) เพื่อขยายความการทางาน
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ร่วมกันของทัง้ สองวิธีน้ ี ความสามารถในการทาให้การศึกษาวิจยั ในศาสตร์ต่างๆ ได้เข้าถึงระดับของรายละเอียด
และการตีความที่ไม่สามารถหาได้จากวิธีการอื่นๆ (Pettigrew. 2000) ทาให้เห็นภาพของการวิจยั ที่ผสมผสาน
วิธีการวิจยั แบบสร้างทฤษฎีและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงชาติพนั ธุ ว์ รรณนาที่มจี ุดยืนทางปรัชญาของศาสตร์
แตกต่างกันได้ชดั เจนยิ่งขึ้น และเป็ นการขยายความเข้าใจเกี่ยวกับการเชื่อมโยงระหว่างระเบียบวิธีการวิจยั กับ
ปรัชญาของศาสตร์ให้กระจ่างขึ้น
สรุปว่า วิธีการวิจยั แบบสร้างทฤษฎีจากข้อมูลเชิงชาติพนั ธุว์ รรณนานี้ได้นาเอาจุดเด่นของเทคนิคการเก็บ
ข้อมูลที่มคี วามยืดหยุ่น และการวิเคราะห์ภาคสนามของนักชาติพนั ธุว์ รรณนามาใช้เป็ นปกปิ ดข้อจากัด ของการวิจยั
แบบสร้างทฤษฎีจากข้อมูลที่มหี วั ใจของการศึกษาโดยไม่เริ่มต้นการวิจยั ด้วยกรอบแนวคิดทฤษฎีหรือสมมติฐานที่มี
อยู่ก่อนแต่เป้ าหมายของการวิจยั จะถูกสร้างขึ้นจากที่นกั วิจยั ได้เริ่มทาการรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลแล้ว ซึ่งการ
วิจยั แบบสร้างทฤษฎีจากข้อมูลนี้มกั ถูกโจมตีเรื่องการเข้าใกล้ความจริงและความลึกของข้อมูล ในขณะนี้การวิจยั
แบบสร้างทฤษฎีจากข้อมูลก็ช่วยส่งเสริมให้งานวิจยั เชิงชาติพนั ธุว์ รรณนาที่มกั ถูกโจมตีเรื่องความเฉพาะเจาะจงของ
ผลวิจยั จนไม่สามารถนาไปเปรียบเทียบในพื้นที่ในลักษณะเดียวกันได้ยาก การนาวิธีการวิจยั ที่ประกอบด้วยฐาน
คติทางวิธีวทิ ยาการวิจยั สองฐานคิด คือ การวิจยั แบบสร้างทฤษฎีจากข้อมูล และการวิจยั เชิงชาติพนั ธุว์ รรณนา จึง
สามารถเติมเต็มซึ่งกันและกัน ทัง้ ในแง่ของการเสริมสร้างจุดแข็ง และแก้ไขข้อจากัด ซึ่งมีศกั ยภาพในการนาเสนอ
ความเข้าใจรายละเอียดของประสบการณ์จริงได้ นักวิชาการและนักวิจยั ในยุคปัจจุบนั จึงควรศึกษาวิธีการวิจยั ที่
หลากหลายและเลือกประยุกต์ใช้ให้เข้ากับบริบทในงานวิจยั ของตนเอง เพือ่ พัฒนาและต่อยอดแนวความคิด ทฤษฎี
หรือแม้กระทัง่ สมมติฐานและงานวิจยั ตลอดจนขับเคลื่อนความก้าวหน้าในศาสตร์ของตนเองอย่ างต่อเนื่องด้วย
วิธกี ารทีล่ มุ่ ลึกและมีศกั ยภาพ
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บทที่ 3
วิธีการดาเนิ นการวิจยั
การศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้เกิดขึ้นภายใต้ความตระหนักถึงความสาคัญของพื้นที่ทางเศรษฐกิจภาคครัวเรือนที่
ได้รบั ความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากทัง้ ผูผ้ ลิตและผูบ้ ริโภค เนื่องจากตลาดนัดมีบรรยากาศของการซื้อขาย
แลกเปลีย่ นแบบไม่เป็ นทางการ มีสสี นั ของการต่อรอง การพูดคุย ปฏิสมั พันธ์กนั ระหว่างคนขายและลูกค้ามีความ
ถ้อยทีถอ้ ยอาศัยกัน ตลอดจนเสน่ หข์ องการเปิ ดพื้นที่แบบชัว่ คราวทาให้ดึงดูดผูค้ นที่หลากหลายเข้ามาในพื้นที่
ดังกล่าวมานี้เป็ นเพียงเหตุผลส่วนหนึ่งที่ให้ตลาดนัดได้รบั ความนิยมจากทัง้ ผูป้ ระกอบการร้านค้า และผูค้ นที่อาศัย
อยู่ในบริเวณใกล้เคียง สิ่งที่ผูว้ ิจยั ให้ความสนใจอีกประการหนึ่ง คือ การซ้อนทับกันของพื้นที่ตลาดนัดและพื้นที่
ของมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีวาทกรรมเชิงอานาจต่างกันอย่างสิ้นเชิงเมื่อมาผสมผสานเข้าด้วยกันแล้วจะมีความ
เปลีย่ นแปลงอย่างไร ตลาดนัดเปลีย่ นแปลงรูปแบบ และพฤติกรรมการบริโภค และการใช้เวลาว่างของผูใ้ นพื้นที่
โดยรอบตลาด โดยเฉพาะคนในมหาวิทยาลัยอย่างไร ตลอดจน คนในตลาดนัด และคนในมหาวิทยาลัยมีส่วนใน
การประกอบสร้างอัตลักษณ์ของตลาดนัดหรือไม่ และมีกระบวนการอย่างไร และทาไมผูค้ นจึงยอมรับอัตลักษณ์นนั้
และตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยของรัฐแต่ละแห่งมีอตั ลักษณ์ร่วมกันหรือไม่ และมีอะไรบ้าง จากคาถามในการ
วิจยั ดังกล่าว ผูว้ จิ ยั จึงมีความมุ่งหมายเพื่อทาความเข้าใจความหมาย และคุณค่าของตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัย
ผ่านการรับรู ข้ องคนในตลาด ทัง้ ผูผ้ ลิต /ผูข้ าย และผูบ้ ริโภค และคนในมหาวิทยาลัย ทัง้ ฝ่ ายจัดการตลาดนัด
บุคลากร และนิสติ และเพื่อศึกษาเปรียบเทียบลักษณะร่ว ม และลักษณะเฉพาะของตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัย
ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม อันจะนาไปสู่การสร้างองค์ความรู เ้ กี่ยวกับอัตลักษณ์ของตลาดนัด
ภายในมหาวิทยาลัยของรัฐ เพือ่ ประโยชน์ในวงการวิชาการ แวดธุรกิจ และสังคมวัฒนธรรม เช่น ข้อค้นพบเบื้องต้น
สามารถนาไปประยุกต์ใ ช้เป็ นแนวทางในการจัดสรรพื้นที่ให้เกิดประโยชน์แก่บุคลากรของแต่ละมหาวิทยาลัยได้
และยังเกิดองค์ความรูใ้ หม่เกี่ยวกับกระบวนการสร้างอัตลักษณ์ของตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศ
ไทย อย่ า งมีส่ ว นร่ ว มกับ ผู ม้ ีส่ ว นได้ส่ ว นเสีย (Stakeholders) ทัง้ คนในชุม ชนโดยรอบ และบุค ลากรภายใน
มหาวิทยาลัย
เพือ่ สามารถตอบคาถามการวิจยั ได้อย่างครอบคลุม และสามารถนาไปใช้เป็ นแนวทางในการบริหารจัดการ
พื้นที่ของมหาวิทยาลัยของรัฐ หรือส่วนราชการอื่นๆ ที่มคี วามใกล้เคียงกัน (Generalization) ได้ผูว้ จิ ยั จึงกาหนด
แนวทางของการวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ (Behavioral science approach) โดยประยุกต์ใช้แนวคิดจากหลากหลาย
ศาสตร์ เช่น สังคมวิทยา มานุษยวิทยา จิตวิทยา รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และธุรกิจ เพือ่ ทาความเข้าใจวัฒนธรรม
ของตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัย และดาเนินการวิจยั แบบสร้างทฤษฎีจากข้อมูลเชิงชาติพนั ธุว์ รรณนา (Grounded
theory in ethnography) ตามแนวคิดของชาร์มาซ (Charmaz. 2006)
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การกาหนดระเบียบวิธวี จิ ยั
ในการดาเนินการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั จะดาเนินการตามระเบียบวิธีการวิจยั แบบสร้างทฤษฎีจากข้อมูลเชิงชาติ
พัน ธุ ์ว รรณนา (Grounded theory in Ethnography) ที่ ใ ช้ก ารตี ค วาม (Interpretation) และสร้า งสรรค์
(Constructionism) ผสานการใช้ฐานคติของกระบวนทัศน์การตีความเพือ่ เข้าใจ (Understanding) สังคมที่ศึกษา
กับกระบวนทัศน์ปฏิฐานนิยมเพื่ออธิบาย (Explanation) ปรากฏการณ์ท่ศี ึกษา ที่มกี ารดาเนินการวิจยั แบบอุปนัย
(Inductive) อย่างเคร่ ง ครัด เริ่มต้นจากการเก็บ ข้อ มูลแบบองค์รวม (Holistic approach) ตามคาถามและ
วัตถุประสงค์ในการวิจยั โดยที่ไม่ได้อาศัยกรอบแนวคิดทฤษฎี เพื่อค้นหาและทาความเข้าใจสถานการณ์ทาง
วัฒนธรรมของคนในตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัย ผ่านประสบการณ์การรับรูแ้ ละให้ความหมายจากคนในตลาดนัด
ทัง้ ผูผ้ ลิต/ผูข้ าย และผูบ้ ริโภค และคนในมหาวิทยาลัย ทัง้ ผูบ้ ริหาร บุคลากร และนิสติ ตลอดจนสามารถอธิบาย
ความสัมพันธ์เชื่อโยงกันของคนในตลาดและคนในมหาวิทยาลัยของรัฐ และนาข้อค้นพบมาศึกษาเปรียบเทียบ
ลักษณะร่ ว ม และลักษณะเฉพาะของตลาดนัดในแต่ ละมหาวิทยาลัย เพื่อ สร้างทฤษฎีจากข้อมูล (Grounded
theory) หรือองค์ความรูใ้ หม่เกี่ยวกับอัตลักษณ์ของตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยของรัฐ
วิธีการวิจยั แบบสร้างทฤษฎีจากข้อมูลเชิงชาติพนั ธุว์ รรณนานี้ประกอบด้วยฐานคติทางวิธีวทิ ยาการวิจยั 2
ฐานคิดด้วยกัน คือ ชาติพนั ธุ ว์ รรณนา (Ethnography) ที่มีเทคนิคเด่นแตกต่างจากวิธีอ่ืนๆ (Creswell. 1998;
LeCompte; & Schensul. 1999a; Stewart. 1998) คือ การใช้ประโยชน์จากมโนทัศน์วฒั นธรรม ใช้การสังเกต
อย่างมีส่วนร่วมเป็ นวิธีการหลักในการเก็บข้อมูล เน้นการทาความเข้าใจแบบองค์รวม และให้ความสาคัญกับบริบท
ตลอดจน ใช้วิธีการเก็บข้อมูลหลายแบบหลายชนิด เพื่อให้ได้ขอ้ มูลในมุมมองของคนใน (Emic view) และการ
วิจ ยั แบบสร้า งทฤษฎีจ ากข้อ มูล (Grounded Theory) มีเ ทคนิ ค เด่ น แตกต่ า งจากวิธีอ่ืน ๆ (Creswell. 1998;
LeCompte; & Schensul. 1999a; Stewart. 1998) คือ การเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ขอ้ มูล ที่ทาสลับกัน ไปมา
หลายๆ ครัง้ ระหว่างเก็บข้อมูล สร้าง ทดสอบ และปรับปรุงสมมติฐาน จนกระทัง่ สมมติฐานได้มาถึงจุดนิ่ง คือ เข้า
กันได้อย่างเหมาะสมกับข้อมูลใหม่ ไม่ว่าตัวอย่างจะมาจากไหน และไม่มคี วามจาเป็ นต้องปรับอีก ความรูห้ รือทฤษฎี
ที่ได้มาจากกระบวนการเช่นนี้ถอื ว่ามาจากข้อมูลโดยตรง (Theory grounded in the data) ซึ่งเป็ นกระบวนการ
ของ การวิจยั แบบสร้างทฤษฎีจากข้อมูล (Grounded Theory) มีลกั ษณะเด่น คือ ไม่เริ่มต้นการวิจยั ด้วยกรอบ
แนวคิดทฤษฎีหรือสมมติฐานที่มอี ยู่ก่อนแล้ว อีกทัง้ มีกระบวนการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ค่อ นข้างเข้มงวด ซึ่งเมือ่ นา 2
แนวทางนี้มาผสมผสานเพื่อค้นหาความจริงในงานวิจยั ก็จะมี ศกั ยภาพในการทาความเข้าใจรายละเอียดได้มากขึ้น
(Simone F. Pettigrew. 2000)
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สนามวิจยั
ผูว้ ิจยั ใช้วิธีเลือกสนามด้วยวิธีเจาะจง (Purposive Selected) โดยกาหนดจากคุณสมบัติเบื้องต้น ของ
ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร ไว้ดงั นี้
1) เป็ นมหาวิทยาลัยของรัฐ หรือในกากับของรัฐในเขตกรุง เทพมหานคร ที่มีช่ือเสียง และได้รบั การ
ยอมรับในอันดับต้นๆ ของประเทศไทย
2) เป็ นมหาวิทยาลัยที่มกี ารจัดสรรพื้นที่เพื่อ บริการชุมชน หรือประกอบกิจการตลาดนัด อย่างต่อเนื่อง
เป็ นเวลามากกว่า 10 ปี
3) เป็ นตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยของรัฐ ที่มีการดาเนินกิจกรรมซื้อขายเลือกเปลี่ยนสินค้ากัน เป็ น
ประจา ตามวัน เวลา สถานที่ท่แี น่นอน ซึ่งมีผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่เป็ นบุคลากร หรือนิสติ ภายในมหาวิทยาลัย หรือมี
ลักษณะทีบ่ ง่ ชี้ได้ว่าตลาดนัดได้กลายเป็ นส่วนหนึ่งในการดาเนินชีวติ ของคนในมหาวิทยาลัย เช่น มีการวางแผนการ
จับจ่ายในแต่ละวัน มีการใช้พ้ นื ที่ตลาดในการพักผ่อนหย่อนใจ มีความสัมพันธ์ท่ตี ่อเนื่องระหว่างผูซ้ ้ อื และผูข้ าย
เป็ นต้น
จากการสารวจตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยของรัฐกว่า 20 แห่งทัว่ ประเทศ (ภาคผนวก ก) เบื้องต้น และ
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง (บทที่ 2) ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ผูว้ จิ ยั จึงเลือกลงสนามเก็บข้อมูล
จากตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยที่มคี ุณสมบัติตามที่ได้กล่าวข้างต้น เพื่อเป็ นตัวแทนในการสร้างเป็ นองค์ความรู ้
เกี่ยวกับอัตลักษณ์ของตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยของรัฐ อัน จะเป็ นประโยชน์ทางด้านวิชาการ และการจัดการ
กิจการเชิงธุรกิจภายในส่วนราชการ โดยลงสนามเก็บข้อมูลวิจยั ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัย จานวน 3 แห่ง ดังนี้
1) “ตลาดนัดวันศุกร์” จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ตัง้ อยู่บริเวณลานจอดรถของ
มหาวิทยาลัย หน้าตึกคณะเศรษฐศาสตร์ และศาลาพระเกี้ยว ในช่วงวันศุกร์ ตัง้ แต่เวลา 6.00 น.-18.00 น.
2) “ตลาดนัดกรมประมง” มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ ตัง้ อยู่บริเวณหอประชุม
ใหญ่ รอบสระว่ายนา้ จุฬาภรณ์ ติดกับถนนพหลโยธิน ในช่วงวันพฤหัสบดี ตัง้ แต่เวลา 06:00 - 15:00 น.
3) “ตลาดนัดนานาชาติ” มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ตัง้ อยู่บริเวณลาน SWU
NIPLEX และรอบๆ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี และอาคารหม่อมหลวงปิ่ น มาลากุล ในช่วงวันอังคาร
และวันพฤหัสบดี ตัง้ แต่เวลา 06:00 – 14:00 น.
ในการเก็บข้อมูลเชิงลึกผูว้ จิ ยั จะทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลหลายระดับตามระเบียบวิธวี จิ ยั แบบสร้างทฤษฎีจาก
ข้อมูลเชิงชาติพนั ธุว์ รรณนา โดยผนวกแนวคิดทฤษฎีระดับกลาง และระดับมหภาค ซึ่งการหาและสร้างอัตลักษณ์
ของตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง และอัตลักษณ์ร่วมของตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยของรัฐ อาจจะ
ต้องทาการศึกษาเปรียบเทียบตลาดนัดทัง้ 3 แห่งด้วยกันเอง และตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยที่นอกเหนือจากทัง้
3 แห่งนี้ ยกตัวอย่างเช่น “ตลาดนัดอินเตอร์โซน” มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต จังหวัดปทุมธานี บริเวณ
ลานหมู่บ า้ นนัก กี ฬ า ในช่ ว งวัน จัน ทร์ และวัน พฤหัส บดี ตัง้ แต่ เ วลา 16:00 -21:30 น. “ตลาดนัด สีเ ขีย ว”
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม ตัง้ อยู่บริเวณข้างสระว่ายนา้ ของมหาวิทยาลัย ในช่วงวัน
ศุกร์ ตัง้ แต่เวลา 06:00 - 15:00 น. และ “ตลาดนัดทับแก้ว” มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
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จังหวัดนครปฐม ตัง้ อยู่บริเวณถนนริมสระแก้วหน้าคณะวิทยาศาสตร์ยาวไปจนถึงสามแยกเยื้องกับโรงอาหารคณะ
อักษรศาสตร์ ในช่วงวันพุธ ตัง้ แต่เวลา 08.30 – 15.00 น. เป็ นต้นหรือตลาดนัดที่เป็ นของเอกชนบริเวณใกล้เคียง
กับสถานศึกษาเสริมด้วย เพือ่ การวิเคราะห์ขอ้ มูลขัน้ สุดท้ายสมบูรณ์ยง่ิ ขึ้น

ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ในการศึ ก ษาวิจ ยั ครัง้ นี้ ผู ว้ ิจ ยั มีวิธี ก ารเลือ กผู ใ้ ห้ข อ้ มูล หลัก (Key Informant) แบบเฉพาะเจาะจง
เนื่องจากวิธกี ารวิจยั แบบสร้างทฤษฎีจากข้อมูลเชิงชาติพนั ธุว์ รรณนานี้ เป็ นแนวทางการวิจยั ที่เน้นความยืดหยุ่นของ
การวิจยั ที่ไม่เชื่อว่าข้อมูลและทฤษฎีเป็ นการค้นพบ แต่มองว่าเป็ นส่วนหนึ่งของการปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูว้ จิ ยั กับ
ปรากฏการณ์ท่ศี ึกษา และข้อมูลที่รวบรวมโดยนักวิจยั จะสร้างทฤษฎีมาจากประสบการณ์ของตนเองทัง้ อดีตและ
ปัจจุบนั และจากการปฏิสมั พันธ์กบั ผูค้ น มุมมองทางสังคม และจากการปฏิบตั ิการวิจยั ในเชิงวัฒนธรรม ซึง่ จะเป็ น
ประโยชน์ทางด้านวิชาการอย่างมีส่วนร่วมกับผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders) ทัง้ คนในชุมชนโดยรอบ และ
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางในการเก็บข้อมูลเชิงชาติพนั ธุว์ รรณนาที่ให้ความสาคัญกับ
การเก็บข้อมูลแบบองค์รวม กล่าวคือให้ทกุ ภาคส่วนมีบทบาทในการสะท้อนอัตลักษณ์ของพื้นทีต่ ลาดนัด เพราะการ
ประกอบสร้างอัตลักษณ์ไม่สามารถสร้างขึ้นและได้รบั การยอมรับจากกลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หากแต่เป็ นการ
ยอมรับร่วมกันของคนในพื้นทีท่ งั้ หมดจนเกิดเป็ นวัฒนธรรมเฉพาะของแต่ละพื้นที่
ผูว้ จิ ยั จะมีการเก็บข้อมูลกับกลุ่มบุคคล 2 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ คนในตลาด และคนในมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจ
ทับซ้อนและเชื่อมโยงต่อกันไปได้ ตลาดละประมาณ 40 คน รวม 3 ตลาด ประมาณ 120 คน เพื่อให้สามารถตอบ
คาถามการวิจยั ได้ทกุ ข้อ และวัตถุประสงค์การวิจยั โดยมีการกาหนดคุณสมบัติของผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักไว้ดงั นี้
กลุม่ ที่ 1 “คนในตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัย” ตลาดละประมาณ 20 คน รวม 3 ตลาด ประมาณ 60 คน
ได้แก่ สังเกต สังเกตอย่างมีส่วนร่วม และสัมภาษณ์ ผูผ้ ลิต/ผูข้ าย ผูบ้ ริโภค และฝ่ ายจัดการตลาด โดยแบ่งเป็ น
กลุม่ ย่อยๆ ตามลาดับการเก็บข้อมูล และมีการกาหนดคุณสมบัตเิ บื้องต้นไว้ ดังนี้
1) ผูผ้ ลิต/ผูข้ าย ในร้านค้าทีเ่ ปิ ดขายสินค้าในตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องมากว่า 5 ปี หรือ
เจ้าประจา โดยเลือกแบบคละประเภทสินค้า เช่น ร้านขายผลไม้ ร้านขายผัก ร้านขายอาหารสด ร้านขายอาหาร
สาเร็จรูป ร้านขายเสื้อผ้า ร้านขายเครื่องประดับ และร้านขายของเบ็ดเตล็ด
2) ผู ผ้ ลิต/ผู ข้ าย ในร้านค้าขาจร หรือแผงขายสินค้าแบบไม่ประจา ที่ขายสินค้าในตลาดนัดภายใน
มหาวิทยาลัยน้อยกว่า 5 ปี เช่น ร้านขายขนมเฉพาะอย่าง ร้านขายสลัดผัก ร้านขายผลไม้ตามฤดูกาล ร้านขายเสื้อ
กันหนาว ร้านขายรองเท้ามือสอง ร้านขายเครื่องแก้วและเซรามิก เป็ นต้น
3) ลูกค้าขาประจา หรือกลุ่มแม่บา้ น หรื อผูท้ ่มี คี วามสัมพันธ์กบั สินค้ามากกว่าแค่การบริโภค เช่น กลุ่ม
แม่บา้ นญี่ป่ นุ ทีว่ างแผนการจ่ายตลาดเป็ นสัปดาห์ กลุม่ พนักงานบริษทั เอกชนทีอ่ ยู่ใกล้เคียงตลาดนัดทีเ่ พือ่ นร่วมงาน
มักฝากซื้ออาหารกลางวันทีต่ ลาดนัด เป็ นต้น
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4) ลูกค้าขาจร ที่ใช้เวลาว่างจากการทางานในการเดินตลาดนัดบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่ทางาน เช่น
อาจารย์ผูเ้ กษียณอายุราชการแล้ว พนักงานออฟฟิ ตใกล้เคียงที่ใช้เวลาว่างช่วงพักเที่ยงเดินชมสินค้า ผูม้ าติดต่อกับ
ของมหาวิทยาลัย ผูท้ เ่ี ดินผ่านทาง ลูกค้าทีน่ ดั พบกันทีต่ ลาดนัด เป็ นต้น
กลุ่มที่ 2 “คนในมหาวิทยาลัย” ตลาดละประมาณ 20 คน รวม 3 ตลาด ประมาณ 60 คน ได้แก่ สังเกต
สังเกตอย่างมีส่วนร่วม และสัมภาษณ์ บุคลากร ทัง้ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต และฝ่ ายจัดการตลาดของแต่ละ
มหาวิทยาลัยที่กาลังใช้เวลาทากิจกรรมที่แตกต่างกัน อยู่ในตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัย โดยแบ่งเป็ นกลุ่มย่อยๆ
ตามลาดับการเก็บข้อมูล และมีการกาหนดคุณสมบัตเิ บื้องต้นไว้ ดังนี้
1) บุคลากรของมหาวิทยาลัยนัน้ ๆ ที่มอี ายุงานมากว่า 10 ปี ข้ นึ ไป หรือคนเก่าแก่ ที่สามารถถ่ายทอด
ประสบการณ์ และพัฒนาการของตลาดได้ เช่น อาจารย์ผูใ้ หญ่ ท่ีเดินตลาดนัดเป็ นประจา กลุ่มเจ้าหน้า ที่สาย
สนับสนุ นวิชาการที่ซ้ อื สินค้าในตลาดนัดอย่างสมา่ เสมอ แม่บา้ นฝ่ ายจัดเลี้ยงที่ซ้ อื สินค้าในตลาดนัดเพื่อจัดเลี้ยงใน
งานประชุมของมหาวิทยาลัย เป็ นต้น
2) บุคลากรของมหาวิทยาลัยนัน้ ๆ ทีม่ อี ายุงานตา่ กว่า 10 ปี หรือคนรุ่นใหม่ ทีม่ มี มุ มองและประสบการณ์
จากพื้นที่อ่ืน เพื่อเพิ่มมุมมองให้นกั วิจยั ในการศึกษาเปรียบเทียบ เช่น อาจารย์ใหม่ท่ีใช้เวลาว่างจากการทางาน
จับจ่ายใช้สอยในพ้นทีต่ ลาดนัด เจ้าหน้าทีส่ ายสนับสนุนวิชาการที่เคยทางานบริษทั ทีม่ ตี ลาดนัดใต้ตกึ เป็ นต้น
3) บุคลากรของมหาวิทยาลัยนัน้ ๆ ที่มีวฒั นธรรมการบริโภคในครัวเรือน การวางแผนจับจ่ายใช้สอยใน
ชีวิตประจาวันที่ผูกติดอยู่กบั ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัย ของตนเอง เช่น อาจารย์หรือเจ้าหน้าที่สายสนับสนุ น
วิชาการที่เป็ นแม่บา้ นและมีการวางแผนซื้ออาหารสาเร็จรูปและวัตถุดิบสาหรับประกอบอาหารเป็ นรายสัปดาห์เพื่อ
จัดสรรแก่คนในครอบครัว เป็ นต้น
4) บุคลากร หรือนิสติ ของมหาวิทยาลัยนัน้ ๆ ทีม่ หี รือการบริโภครูปแบบต่างๆ ตามการจัดประเภทระหว่าง
เก็บข้อ มูล เช่ น นิ สิตที่จ บั กลุ่มกันทางเลือกซื้อและรับประทานอาหารกลางวันบริเวณตลาดนัด เจ้าหน้าที่สาย
สนับสนุนวิชาการทีม่ กั ฝากท้องมื้อเที่ยงไว้ท่ตี ลาดนัด เป็ นต้น
5) บุคลากร และนิสติ ของมหาวิทยาลัยนัน้ ๆ ที่มีพฤติกรรมการใช้เวลาว่างในพื้นที่ตลาดอย่างสมา่ เสมอ
เช่น อาจารย์ท่นี ดั พบเพื่อต่างคณะกันที่ตลาดนัดเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติ กนั ในเรื่องต่างๆ กลุ่มนิสิตที่เดิน
เล่นเพือ่ รอเวลาเข้าเรียน เจ้าหน้าทีส่ ายสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัยทีน่ งั ่ พักผ่อนบริเวณตลาดนัด เป็ นต้น
6) คณะกรรมการบริหารกิจการของราชการ หรือคณะกรรมการสวัสดิการของมหาวิทยาลัย หรือผูท้ ่ี
คณะกรรมการมอบหมายให้ดาเนินการจัดการพื้นที่ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัย เช่น ผูบ้ ริหาร คณะทางาน และ
เจ้าหน้าทีท่ ร่ี บั ผิดชอบเก็บค่าล็อค ค่าทีจ่ อดรถ ค่าไฟฟ้ า ค่าขยะ เป็ นต้น
อย่างไรก็ตาม ผูข้ อ้ มูลให้หลักทัง้ 2 กลุ่มนี้อาจมีบางคนที่มที งั้ 2 บทบาท เช่น เป็ นทัง้ ลูกค้าขาประจาที่มี
การบริโภคสินค้าในตลาดนัดอย่างสมา่ เสมอ และเป็ นทัง้ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยด้วย หรือเป็ นทัง้ นิสิตของ
มหาวิทยาลัย เป็ นทัง้ ลูกค้าขาจรด้วย เป็ นต้น ซึง่ ผูว้ จิ ยั จะทาการจัดประเภทขณะเก็บข้อมูลตามระเบียบวิธวี ิจยั และ
แยกผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยจะมีการเขียนบรรยายบทบาททีท่ บั ซ้อนกันเพิม่ เติมในบทต่อไป
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เครือ่ งมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
เนื่องจากการศึกษาครัง้ นี้ ใช้วิธีการวิจยั เชิงคุณภาพโดยวิธีการวิจยั ภาคสนาม (Field Work Research)
ตามแนวทางของนักมานุษยวิทยา “ตัวนักวิจยั ” จึงเป็ นเครื่องมือหลักในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ปราศจากอคติ และ
ให้ความสาคัญกับมุมมองและคิดเห็นของผูท้ ใ่ี ห้ขอ้ มูลเป็ นสาคัญ โดยใช้แนวทางการวิจยั แบบสร้างทฤษฎีจากข้อมูล
เชิงชาติพนั ธุว์ รรณนา การเก็บข้อมูลในงานวิจยั นี้จงึ มีเทคนิคหลากหลายรูปแบบ เช่น การสังเกต และการสัมภาษณ์
โดยผูว้ จิ ยั จะมีการวางแผนการเดินทาง และเตรียมเครื่องมือสาหรับช่วยในการบันทึกข้อมูลล่วงหน้า เช่น อุปกรณ์
บันทึกเสียง กล้องถ่ายภาพ และสมุดบันทึกภาคสนาม เป็ นต้น ในการบันทึกเสียง และถ่ายภาพมีนิสติ ปริญญาตรี
ช่วยงานวิจยั จานวน 2 คน เพือ่ อานายความสะดวก โดยเฉพาะตลาดนัดนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิจยั จะคัดเลือกนิสิตวิชาเอกภาษาเพื่ออาชีพ ชัน้ ปี ท่ี 2 ที่กาลังเรียนวิชาโทภาษาจีน ญี่ป่ ุนเพื่อการสื่อสาร เพื่อให้
ความช่วยเหลือด้านภาษาต่างประเทศในการเก็บข้อมูลเชิงสังเกต และสัมภาษณ์กบั กลุ่มลูกค้าชาวญี่ป่ ุน และชาติ
อื่นๆ ด้วย

การเข้าสูส่ นามและระยะเวลาในการเก็บข้อมูล
การเข้าสู่สนามวิจยั เริ่มตัง้ แต่ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557 โดยผูว้ จิ ยั จะลงพื้นที่เก็บข้อมูลเฉพาะในวันที่มี
ตลาดนัดเท่านัน้ ซึง่ ในหนึ่งสัปดาห์จะไม่ซา้ ที่กนั และสวมบทบาทเป็ นทัง้ ผูข้ าย ผูบ้ ริโภค พนักงานมหาวิทยาลัยของ
รัฐ และนักวิจยั ใช้เทคนิคการสังเกต ทัง้ แบบมีส่วนร่วม และไม่มสี ่วนร่วมในพื้นที่ตลาดเป็ นเวลามากกว่า 1 ปี เพือ่
บันทึกสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงไปของบรรยากาศภายในตลาดนัดตามเทคนิ คการบันทึกข้อมูลของนัก
มานุ ษยวิทยาที่ลงสนามเก็บข้อมูลการวิจยั แบบเชิงชาติพนั ธุว์ รรณนา คือ บันทึกความแตกต่างของสถานการณ์ทาง
วัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงของปี เช่น ในเดือนธันวาคมถึงมกราคมมีเทศกาลส่งท้ายปี เก่าต้อนรับ ปี
ใหม่ หรือเดือนเมษายนมีประเพณี สงกรานต์ สินค้าภายในตลาด และกาลังการบริโภคของลูกค้าก็จะแตกต่างจาก
ช่วงเดือนที่ไม่มเี ทศกาลพิเศษ หรือความแตกต่างระหว่างสินค้าในฤดูรอ้ นกับฤดูฝน เช่น ผัก ผลไม้ อาหารตาม
ฤดูกาลก็จะแตกต่างกันไปในช่วงปี เพราะฉะนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงต้องสังเกตให้ครบรอบปี เพือ่ บันทึกความเปลีย่ นแปลงตาม
ปัจ จัยเหล่านี้ ด ว้ ย นอกจากนี้ ผู ว้ ิจ ยั ยัง สัง เกตความสัมพันธ์ระหว่ างคนกับพื้นที่ คนกับสินค้า และคนกับคน
ตลอดจนวิเคราะห์ความเชื่อมโยง และกาหนดผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนสาคัญ เพือ่ ทาการสัมภาษณ์เชิงลึกต่อไป
จากนัน้ ระหว่างเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 – 2559 ผูว้ จิ ยั จะทาการสัมภาษณ์ ทัง้ แบบไม่เป็ นทางการและ
กึ่งโครงสร้าง โดยรายละเอียดของคาถามจะปรากฏในส่วนถัดไป ในการสัมภาษณ์ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก 1 คนนัน้ จะไม่
สามารถกาหนดระยะเวลาที่แน่นอนได้เนื่องจากสภาพพื้นที่ กิจกรรมค้าขายกาลังดาเนินไป ทัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั จะใช้วธิ ีการ
สนทนาแบบพูดคุยเรื่องทัว่ ไปก่อนจากนัน้ จึงขออนุ ญาตสัมภาษณ์ตามประเด็นที่กาหนดไว้ เช่น หากเป็ นผูค้ า้ บาง
รายผูว้ จิ ยั จะใช้วธิ เี ข้าไปขออนุ ญาตช่วยขายสินค้าและพูดคุยไปด้วย หรืออาจเป็ นร้านค้าที่ยงั ไม่มลี ูกค้าเข้าร้าน หาก
เป็ นผูบ้ ริโภคหรือพนักงานของมาวิทยาลัย ผูว้ ิจยั จะเลือกคนที่สะดวกให้สมั ภาษณ์ เช่น ลูกค้าที่อยู่ระหว่างนัง่ รอ
เพื่อนหรืออยู่ระหว่างนัง่ พักผ่อน อาจมีการขอข้าไปนัง่ ร่วมวงรับประทานอาหารและพูด คุยไปด้วย เป็ นต้น โดยการ
สัมภาษณ์ 1 คนในระยะนี้จะใช้เวลาประมาณคนละ 10 – 30 นาที ต่อผูใ้ ห้ขอ้ มูล 1 คน ซึง่ ผูว้ จิ ยั กาหนดระยะเวลา
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ในการอยู่ในสนามวิจยั โดยรวมประมาณ 2 ปี และระว่างที่เก็บข้อมูลนัน้ ผูว้ จิ ยั จะทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลภาคสนาม
ไปพร้อมกันด้วย เพื่อกาหนดรหัสตามทฤษฎี และสร้างมโนทัศน์ของอัตลักษณ์ของตลาดนัดแต่ละมหาวิทยาลัย
และอัตลักษณ์ร่วมของความเป็ นตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร
ข้อมูลจากการสังเกตและการสัมภาษณ์จะตรวจสอบซึ่งกันและกัน เพือ่ ป้ องกันความผิดพลาดของข้อมูลที่
ได้มาจากบันทึกภาคสนาม ตลอดจนการเก็บข้อมูลซา้ ไปซา้ มาหลายๆ รอบจนอิ่มตัว และการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
เป็ นเวลานานมากกว่า 3 ปี ของผูว้ ิจยั ที่ดาเนินการเก็บข้อมูลตามระเบียบวิธีวิจยั เชิงคุณภาพ จะสามารถสร้างองค์
ความรูใ้ หม่เกี่ยวกับการสร้างอัตลักษณ์ของตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยของรัฐในเขตกรุงเทพมหานครที่เน้นการมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทีเ่ กี่ยวข้อง และเป็ นการสะท้อนบทบาทของผูใ้ ห้ขอ้ มูลทุกระดับ
ผูว้ จิ ยั สามารถสรุประยะเวลารวมตัง้ แต่เข้าสู่สนาม เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูล จนสามารถสร้างทฤษฎี
จากข้อมูลได้ดงั แผนภาพต่อไปนี้

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2558

- ทบทวนทฤษฎี
- กาหนดแผนการ
วิจยั

- นาเสนอผูบ้ ริหาร
- นาเสนอผลวิจยั ใน
วารสาร

- สัมภาษณ์แบบไม่มี
โครงสร้าง
- สัมภาษณ์แบบกึ่ง

สิ้นสุด

เริ่ม
พ.ศ. 2557
- สังเกตแบบไม่มสี ่วนร่วม
- สังเกตแบบมีส่วนร่วม

พ.ศ. 2559
- ตรวจสอบ และร่างทฤษฎี
- เขียนพรรณนา

ภาพประกอบ 6 แผนการดาเนินการวิจยั และระยะเวลาในการเก็บข้อมูล

ขัน้ ตอนในการเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ขอ้ มูล
ในการดาเนินการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ ิจยั เลือกดาเนินการตามระเบียบวิธีการวิจยั แบบสร้างทฤษฎีจาก
ข้อมูลเชิงชาติพนั ธุ ว์ รรณนา ตามแนวคิดของชาร์มาซ (Charmaz. 2006) ที่มกี ารดาเนินการวิจยั แบบอุปนัย อย่าง
เคร่งครัด เริ่มต้นจากการเก็บข้อมูลแบบองค์รวม เพราะฉะนัน้ การเก็บข้อมูลในงานวิจยั นี้จึงมีหลากหลายรูปแบบ
คือ การสังเกต (Observation) การสังเกตอย่างมีส่วนร่วม (Participant Observation) การสัมภาษณ์แบบไม่มี
โครงสร้าง (Unstructured interview) และการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured interview) โดย
มีรายละเอียดของเทคนิคทีใ่ ช้ในการเก็บข้อมูลตามขัน้ ตอนดังนี้โดยมีขนั้ ตอนการดาเนินการดังนี้
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การสังเกต (Observation) และการสังเกตอย่างมีสว่ นร่วม (Participant Observation)
เทคนิคที่ใช้ในการเก็บข้อมูลในส่ว นแรก และจะถูกใช้เป็ นส่ว นใหญ่ ของงานวิจยั นี้ คือ “การสัง เกต”
เนื่องจากการสังเกตมีความสาคัญอย่างมากในฐานะเป็ นเครื่องมือแสวงหาความรู ้ โดยเฉพาะในการศึกษาแบบชาติ
พันธุว์ รรณนา อีกทัง้ ยังเป็ นวิธกี ารขัน้ พื้นฐานทีเ่ ก่าแก่ท่สี ุด (ชาย โพธิสติ า. 2554) ของการแสวงหาความรูค้ วามข้าใจ
ในการวิจยั เชิงคุณภาพ เพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจยั ในข้อแรก คือ ทาความเข้าใจความหมาย และคุณค่าของ
ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัย ผ่านการรับรูข้ องคนในตลาด ทัง้ ผูผ้ ลิต/ผูข้ าย และผูบ้ ริโภค และคนในมหาวิทยาลัย
ทัง้ ฝ่ ายจัดการตลาดนัด บุคลากร และนิสติ ผูว้ จิ ยั จะใช้เทคนิคการสังเกต ทัง้ แบบไม่มสี ่วนร่วม (Non-participant
observation) และแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) การเก็บข้อมูลในส่วนนี้จะใช้เวลานานมากกว่า 1
ปี เพื่อบันทึกพัฒนาการความเปลี่ยนแปลงไปของความสัมพันธ์ ตลอดจนเพื่อค้นหาผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนสาคัญ (Key
Informant) และติดต่อขอสัมภาษณ์เพิ่มเติมในบางประเด็นภายหลัง อย่างไรก็ตาม ในการวิจยั นี้ผูว้ ิจยั สามารถ
จาแนกหลักการสังเกตอย่างกว้างๆ 2 ประการ คือ สังเกตจากทัศนะของคนนอก และสังเกตจากทัศนะของคนใน
1) การสังเกตจากทัศนะของคนนอก หรือสังเกตแบบไม่มีสว่ นร่วม
การสังเกตจากทัศนะของคนนอก คือ นักวิจยั จะสังเกตและจดบันทึกโดยอยู่ห่างจากผูถ้ ูกสังเกต โดยไม่
เข้าไปมีส่วนร่วมในสถานการณ์ (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยไม่เผยตัว (Unobtrusive
research หรือ Unobtrusive measures) ในการเฝ้ าดูปรากฏการณ์ท่ศี ึกษาในขณะที่ปรากฏการณ์นนั้ เกิดขึ้นและ
ดาเนินไปตามธรรมชาติติดต่อกันเป็ นเวลานานโดยไม่มกี ารควบคุมหรือดัดแปลงใดๆ โดยผูว้ จิ ยั จะบันทึกสิ่งที่ได้
สังเกตมาเพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจยั (Adler and Adler. 1994 อ้างอิงจาก Harris. 1973) โดยมีหลักการใน
การสังเกตอย่างเป็ นระบบ สาหรับการวิจยั เชิงชาติพนั ธุว์ รรณนา 4 แบบ (Wolcott. 1995) ด้วยกันคือ
- สังเกตทุกอย่างทีข่ วางหน้า
- มองหาสิง่ ทีเ่ ด่นในตลาดนัดทีส่ ามารถสังเกตได้
- มองหาสิง่ ทีข่ ดั แย้งกัน และส่งทีเ่ ป็ นปัญหาสาหรับกลุม่ คนในตลาด
- มองหาส่วนที่ขาดและส่วนทีเ่ กิน
ในที่น้ ีหมายถึง ผูว้ ิจยั จะสังเกตพฤติกรรมของคนในตลาด และคนในมหาวิทยาลัย เฉพาะช่วงเวลาที่มี
ตลาดนัด และในพื้นที่ตลาดนัดเท่านัน้ โดยการบันทึกความสัมพันธ์ของผูค้ นในตลาดจะไม่มกี ารซักถาม เพื่อให้
ข้อมูลที่ได้จากการลงสนามไม่ถูกปรุงแต่งด้วยวาทกรรมอานาจ หรือบทบาทใดๆ ที่ครอบงาผูใ้ ห้ขอ้ มูลอยู่ เพื่อเก็บ
รวบรวมบรรยากาศ ปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูค้ า้ และลูกค้า ผูค้ า้ และเจ้าหน้าที่ และระหว่างลูกค้าด้วยกันเอง เป็ นต้น
บันทึกสิง่ ทีเ่ ป็ นธรรมชาติไม่ปนเบื้อนความคิดเห็นส่วนตัวของผูว้ จิ ยั ในการรับรูค้ วามรูส้ กึ บทสนนาจะถูกบันทึกด้วย
ภาษา คาศัพท์ และสัญลักษณ์ของผูถ้ กู สังเกตอย่างแท้จริง (ชาย โพธิสติ า. 2554 อ้างอิงจาก Ulli et al. 2000)
2) การสังเกตจากทัศนะของคนใน หรือสังเกตอย่างมีสว่ นร่วม
“สัง เกตจากทัศ นะของคนใน” กล่ า วคื อ ผู ว้ ิ จ ัย จะเข้า ไปสัง เกตอย่ า งมี ส่ ว นร่ ว ม (Participant
observation) ในกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในตลาดนัด เช่น เป็ นหนึ่งในแม่คา้ ที่ขายอาหารในตลาดนัด เป็ นลูกค้าขา
ประจาของร้านค้าร้านหนึ่ง เป็ นบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยที่ใช้เวลาว่างช่ วงพักเที่ยงในตลาดนัดร่วมกับกลุ่ม
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บุคลากรคนอื่นๆ เป็ นต้น เหล่านี้ถือเป็ นเทคนิคสาคัญเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลเชิงลึก เช่น วัฒนธรรม ความเชื่อ
ค่านิยม และธรรมเนียมปฏิบตั ิของกลุ่มต่างๆ เรียนรูว้ ิธีการมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างกลุ่มต่างๆ ข้อมูลในระดับนี้จะ
ได้มาอย่างลึกซึ้งหากผูว้ ิจยั ไม่เปิ ดเผยตัวว่าเป็ นนักวิจยั ซึ่งเป็ นเทคนิคของการเก็บข้อมูลเชิงชาติพนั ธุ ว์ รรณนาที่
ปฏิบตั ิสืบต่อกันมามากกว่าสองทศวรรษ (ชาย โพธิสิตา. 2554 อ้างอิงจาก Tedlock B. 2000) โดยมีหลักการใน
การสังเกตอย่างมีส่วนร่วม สาหรับการวิจยั เชิงชาติพนั ธุว์ รรณนา 6 แบบ (Lofland. 1971) ด้วยกัน คือ
- บุคคล (People) เพือ่ ตอบคาถามว่า ใคร (Who)
- พฤติกรรม (Act) เพือ่ ตอบคาถามว่า ทาอะไร (What)
- ฉาก (Setting) เพือ่ ตอบคาถามว่า ทีไ่ หน (Where)
- แบบแผนพฤติกรรม (Activities) เพือ่ ตอบคาถามว่า เมือ่ ไหร่ (When) และอย่างไร (How)
- ความสัมพันธ์ (Relationship) และการมีส่วนร่วม (Participant) เพือ่ ตอบคาถามว่า กับใคร
(Whom)
- ความหมาย (Meaning) เพือ่ ตอบคาถามว่า ทาไม (Why)
ในที่น้ ีหมายถึง ผูว้ ิจยั จะเข้าไปอยู่ในกลุ่มคนในเพื่อเรียนรูค้ าศัพท์เฉพาะ ภาษาของคนในตลาด และทา
ความเข้าใจในทุกมิติทางวัฒนธรรมของตลาด สร้างความสนิทสนมกันผูค้ า้ และสามารถเข้าถึงอารมณ์ความรูส้ กึ
เหตุผลและความต้องการจาเป็ น ตลอดจนการได้รบั การยอมรับเป็ นคนใน (Insider) ในการค้าขาย เพื่อสามารถ
วิเคราะห์ระบบแนวคิดความหมายของผูท้ ่ศี ึกษา ซึ่งคนใน (Emic) ตามบริบท แง่มมุ ของประสบการณ์ของผูท้ ่เี รา
ศึกษา แยกแยะ วิเคราะห์ขอ้ มูล แนวคิด ความหมายออกจากแนวคิดและการตีความของนักวิจยั และอีกบทบาท
หนึ่งเป็ นปัจเจกของผูว้ จิ ยั ซึ่งเป็ นคนนอก (Etic) ที่คอยสังเกตอย่างมีส่วนร่วมพฤติกรรมของผูค้ นที่เกี่ยวข้องใน
ตลาด พร้อมวิเคราะห์ตามกรอบแนวคิดทฤษฎี และจดบันทึกพฤติกรรม ปฏิสมั พันธ์ระหว่างกัน การใช้สญั ลักษณ์
วัจนภาษา และอวัจนภาษา ตลอดจน สินค้า และบรรยากาศของตลาด โดยการเก็บข้อมูลนี้จะดาเนินไปพร้อมกับ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลทีจ่ ะดาเนินการไปพร้อมๆ กันโดยผูว้ จิ ยั จะไม่แยกกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งออก
อย่างไรก็ตาม การสังเกตจากสายตาหรือทัศนะของ “คนนอก” กับการสังเกตจากสายตาหรือทัศนะของ
“คนใน” ก็ไม่สามารถแยกออกจากกันอย่างสิ้นเชิง เพราะในทางปฏิบตั ิผูว้ จิ ยั จะทาสองอย่างนี้สลับกับไปมาแล้วแต่
สถานการณ์ท่ที าการสังเกตในระยะนี้ผูว้ จิ ยั จะบรรยายสถานการณ์ต่างๆ ทีส่ ามารถสังเกตได้ โดยมีขอบเขตของการ
สังเกต ดังภาพ 7
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สังเกตทุกสิง่ ทุกอย่างในพื้นที่

สังเกตตามประเด็นทีศ่ ึกษา

สังเกตแบบเฉพาะเจาะจง

(Descriptive Observations)

(Focused Observations)

(Selective Observations)

Project Begins

Project Ends
ภาพประกอบ 7 ความเปลีย่ นแปลงในระยะของการสังเกต

ทีม่ า: Spradley J.P. (1979). Participant observation. p. 34.
โดยมีแนวทางในการสังเกตทัง้ แบบมีส่วนร่วม และไม่มสี ่วนร่วม จากการสังเกตทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ใน
สนามวิจยั ไม่ว่าจะเป็ นกิจกรรมการซื้อขายแลกเปลีย่ น และกิจกรรมลักษณะอื่นๆ สังเกตบรรยากาศ ทัง้ ที่จบั ต้อง
ได้ และบรรยากาศทีจ่ บั ต้องไม่ได้ ปฏิสมั พันธ์ของผูค้ น และสินค้า จากนัน้ ผูว้ จิ ยั จะวิเคราะห์เพือ่ จากัดหัวข้อในการ
สังเกต และบทบาทของผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนสาคัญเพื่อติดต่อขอสัมภาษณ์ภายหลัง ประเด็นที่ใช้ในการสังเกตทัง้ 3 ระดับ
มีดงั นี้
1) ความหมายและคุณค่าของตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยตามทัศนะของคนในตลาด และคนใน
มหาวิทยาลัย (สังเกต และสัมภาษณ์)
2) พฤติกรรมการบริโภคของคนในตลาดนัด และคนในมหาวิทยาลัย
3) พฤติกรรมการใช้เวลาว่างของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยในพื้นทีต่ ลาดนัด
4) กิจกรรมแสดงผลงาน การซื้อขาย และการสือ่ สารของนิสติ วิชาเอกต่างๆ ในพื้นทีต่ ลาดนัด
5) ความสัมพันธ์ระหว่างคนในตลาดและคนในมหาวิทยาลัย
6) ความสัมพันธ์ระหว่างผูผ้ ลิต/ผูข้ ายกับสินค้า
7) ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริโภคกับสินค้า (สังเกต และสัมภาษณ์)
8) ความสัมพันธ์ระหว่างผูผ้ ลิตผูข้ ายและผูบ้ ริโภค
9) ปฏิสมั พันธ์เชิงสัญลักษณ์ระหว่างผูค้ นในตลาด (สังเกต และสัมภาษณ์)
10) วัฒนธรรมการต่อรองราคาระหว่างผูข้ ายและลูกค้า
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11)
12)
13)
14)

วัฒนธรรมการต่อแถวของบุคลากรและคนในตลาด
ความเชื่อเรื่องทาเลทีต่ งั้ และการช่วงชิงพื้นทีข่ องผูข้ าย (สังเกต และสัมภาษณ์)
บทบาทของผูห้ ญิงในการวางแผนการจับจ่ายใช้สอยและการบริโภคในตลาดนัด
บทบาทของฝ่ ายจัดการตลาดและนโยบายของมหาวิทยาลัยทีม่ ตี ่อการจัดระเบียบร้านค้า

เมื่อ สิ้น สุ ด การเก็ บ ข้อ มูล ในแต่ ล ะวัน วิจ ัย จะท าการวิเ คราะห์ข อ้ มูล ที่ไ ด้ม าของวัน นั้น จากเครื่ อ ง
บันทึกเสียงคาบรรยายของผูว้ จิ ยั เองขณะสังเกตโดยจะบรรยายบรรยากาศ และปฏิสมั พันธ์ของผูค้ นในตลาด และ
จดบัน ทึก สถานการณ์ต่ า งๆ ในตลาดเป็ น รหัส ตามประเด็นที่ก าหนดไว้ต ามแผน และตามทฤษฎีล งในสมุด
บันทึกภาพสนาม

การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured interview) และการสัมภาษณ์แบบกึ่ง
โครงสร้าง (Semi-structured interview)
ภายหลังจากการสังเกต และสังเกตอย่างมีส่วนร่วมเป็ นเวลานานแล้ว ผูว้ ิจยั จะสามารถจัดประเภทของ
กลุ่มคน และบทบาทของบุคคลต่างๆ ที่ส่งผลต่อความเปลีย่ นแปลง อันจะนาไปสู่การสร้างอัตลักษณ์ของตลาดนัด
ได้ ในระยะต่อมาผูว้ จิ ยั จะการเก็บข้อมูลโดยใช้เทคนิคการสัมภาษณ์แบบไม่มโี ครงสร้าง (Unstructured) และการ
สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured) ที่มีลกั ษณะยืดหยุ่นมากกว่าการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างที่
เตรียมคาถามและคาตอบไว้ล่วงหน้าแล้ว ในทางปฏิบตั ิผูว้ จิ ยั จะชวนผูใ้ ห้ขอ้ มูลพูดคุยตามประเด็นต่างๆ อย่างเป็ น
ธรรมชาติ และไม่เป็ นทางการเพื่อป้ องกันความปนเปื้ อนของข้อมูล เพื่อให้ได้เข้าถึงข้อมูลที่เข้าถึงอารมณ์ความรูส้ กึ
ร่วมของผูใ้ ห้ขอ้ มูลแบบคนใน (Insider) อย่างไรก็ตาม ผูว้ ิจยั จะประเมินแล้วว่าผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนใดมีคุณ สมบัติ
เบื้องต้นตามที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้แล้วในส่วนของคุณสมบัติของผูใ้ ห้ขอ้ มูล หรื อมีแนวโน้มที่เป็ นประโยชน์ต่อการ
ตอบคาถามของการวิจยั นี้ กล่าวคือ มีเวลาในการพูดคุยกับผูว้ ิจยั มีลกั ษณะเป็ นคนที่ชอบอธิบายขยายความเชิง
พรรณนา เป็ นคนมีขอ้ มูลมาก และมีเครือข่ายข้อมูลที่สามารถให้ผูว้ ิจยั สืบต่อได้ เป็ นต้น (ชาย โพธิสิตา. 2554)
ผูว้ จิ ยั สัมภาษณ์ โดยเน้นการพูดคุยแบบเป็ นกันเอง เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่หลากหลาย และเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลทีไ่ ด้จากระยะแรก หรือจากการสังเกตและตีความของผูว้ จิ ยั เอง รูปแบบของการสัมภาษณ์แบ่งออกเป็ น 3
ส่วน คือ การถามคาถามให้พรรณนา (Asking Descriptive Question) เพื่อดึงข้อมูลเกี่ยวกับตัวอย่างคาพูด ที่
แสดงถึงภาษาทีผ่ ูใ้ ห้ขอ้ มูลใช้ในฉากวัฒนธรรม (Folk term) เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลในการวิเคราะห์ การถามคาถามเพื่อให้
เปิ ด เผย และช่ ว ยให้ผู ว้ ิจ ยั สามารถดึง รายระเอีย ดของค าประกอบ และค าที่ค ลุ ม เครือ เพื่อ ให้ไ ด้ข อบเขต
ลัก ษณะเฉพาะ เพื่อ เป็ น ประโยชน์ใ นการวิเ คราะห์แ บ่ ง แยกประเภท (Masking a Taxonomic Analysis)
นอกจากนี้ ยัง มี ค าถามตรงข้า ม ( Asking Contrast Question) วิ เ คราะห์ ส่ ว นประกอบ ( Making a
Componential) และการเปิ ด เผยประเด็น ทางวัฒ นธรรม (Discovering Culture Themes) (Spradley J.P.
1979) โดยมีแนวทางตามประเด็นคาถาม แยกจากกัน 2 กลุม่ หลัก ดังนี้
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ผูผ้ ลิตและผูค้ า้
1) ข้อมูลส่วนตัว และประสบการณ์เดิม
2) ความต้องการจาเป็ นในการผลิต/สรรหา/ค้าขายสินค้า
3) รายรับ/รายจ่าย/กาไรที่ได้จากการค้าขายสินค้าในตลาดนัด
4) ความรูส้ กึ ทีม่ ตี ่อตลาดนัดในมหาวิทยาลัย
5) ความผูกพันกับสินค้า/ลูกค้า
6) คิดว่าอะไรเป็ นจุดเด่นของร้านตัวเอง
7) คิดว่าอยากเปลีย่ นแปลงอะไรในร้านของตัวเอง
8) ความเหมือน/ความต่าง ของตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ กับตลาดนัดอื่นๆ
9) จุดเด่น/จุดด้อย ของตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยแห่งนี้
10) อยากให้ตลาดนัดในมหาวิทยาลัยแห่งนี้เปลีย่ นแปลงหรือปรับปรุงอะไร
ผูบ้ ริโภค
1) ข้อมูลส่วนตัว และประสบการณ์เดิม
2) ความต้องการจาเป็ นในการเลือกซื้อ/เลือกดูสนิ ค้า
3) ความถีใ่ นการเดินตลาดนัด/งบประมาณทีค่ าดว่าจะใช้
4) พฤติกรรมการบริโภค/การวางแผนจับจ่ายใช้สอยใน 1 สัปดาห์
5) พฤติกรรมการใช้เวลาว่างระหว่างช่วงเวลาทีม่ ตี ลาดนัดและไม่มตี ลาดนัดแตกต่างหรือเหมือนกัน
หรือไม่ อย่างไร
6) ความรูส้ กึ ทีม่ ตี ่อตลาดนัดในมหาวิทยาลัยแห่งนี้
7) ความผูกพันระหว่างสินค้าและ/หรือร้านค้า
8) ข้อดี/ข้อเสียของตลาดนัดในมหาวิทยาลัยแห่งนี้
9) อยากให้ตลาดนัดในมหาวิทยาลัยแห่งนี้เปลีย่ นแปลงหรือปรับปรุงอะไร
ผู ว้ ิจ ยั จะด าเนิ น การเก็ บ รวบรวมข้อ มูล ไปพร้อ มกับ การการวิเ คราะห์ โดยไม่แ ยกกระบวนการใด
กระบวนการหนึ่งออก อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่กล่าวไปข้างต้นเป็ นเพียงประเด็นกว้างๆ อาจยืดหยุ่นได้เมือ่ ได้ลง
สนามเก็บข้อมูลจริง โดยผูว้ จิ ยั จะบันทึกเสียงการสนนาทุกครัง้ และนามาถอดเทปแบบวันต่อวัน เพื่อให้ได้ขอ้ มูล
บรรยากาศทีย่ งั คงสดใหม่อยู่

การเปิ ดรหัส (Open Coding) และการร่างทฤษฎี (Theoretical Memo)
เมื่อผูว้ ิจยั ได้ขอ้ มูลเพียงพอจากการเก็บข้อมูลซา้ ไปซา้ มาหลายๆ รอบจากทัง้ 2 ระยะข้างต้น คือ การ
สังเกต และการสัมภาษณ์แล้ว เพือ่ ตอบวัตถุประสงค์ในการวิจยั ข้อ 2 คือ เพือ่ ศึกษาเปรียบเทียบลักษณะร่วม และ
ลักษณะเฉพาะของตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัย ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม อันจะนาไปสู่การ
สร้างองค์ความรูเ้ กี่ยวกับอัตลักษณ์ของตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยของรัฐ
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ขัน้ ตอนต่อไป ผูว้ จิ ยั จะทาการเปิ ดรหัส 2 ระดับ คือ เปิ ดรหัสตามข้อมูล (Substantive code) ที่ได้จาก
การลงสนาม และเก็บข้อมูลด้วยเทคนิควิธีการที่หลากหลาย โดยใช้ภาษาของผูใ้ ห้ขอ้ มูลมากที่สุด ข้อมูลจะสามารถ
บอกหรือ “พูด” อะไรได้มากขึ้น พร้อมทีจ่ ะถูกแสดงในรูของการพรรณนาเรื่องราวได้ หรือเรียกว่า “การทาให้ขอ้ มูล
พูด” เพราะการให้รหัสเป็ นการทาให้ขอ้ ความแต่ละข้อความในข้อมูลบอกความมายของตัวมันเอง แต่ในขัน้ ตอนนี้
จะเป็ นการพูดเป็ นเรื่องราวทัง้ หมดของการวิจยั โดยเชื่อมโยงประเด็นต่างๆ เข้าด้วยกัน
เมื่อผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลไปได้ระยะหนึ่งแล้ว ผูว้ ิจยั จะทาการหยุดเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์หากรอบ
แนวคิดหรือมโนทัศน์จากข้อมูลที่จะเป็ นประโยชน์ในการสร้างคาอธิบายปรากฏการณ์ท่ศี ึกษานี้ สมมติฐานเบื้องต้น
ที่ได้จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้นนี้จะถูกนาไปทดสอบกับข้อมูลใหม่ ซึ่งจะมาจากการรวบรวมและทดสอบ
สมมติฐานนัน้ โดยเฉพาะข้อมูลที่อาจยืนยันหรือนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงสมมติฐานเบื้องต้นได้ และเมื่อปรับ
สมมติฐ านภายหลัง จากการทดสอบแล้ว จะถูก น าไปทดสอบกับ ข้อ มูล ชุ ด ใหม่อี ก และเปิ ด รหัส ตามทฤษฎี
(Theoretical code) ที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และบูรณาการทฤษฎีท่เี กี่ยวข้อง จากนัน้ ผูว้ จิ ยั
จะจัดสร้างหัวข้อ (Category) โดยการจัดหมวดหมู่ของรหัสที่มคี วามคล้ายกัน หรือมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน
เพื่อ ให้เห็นกระบวนการเกิดขึ้นของปรากฏการณ์ และเปิ ดรหัสสัมพันธ์ (Axial coding) ซึ่ง เป็ นการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ตามบริบท และเงื่อนไขของหัวข้อต่างๆ เพื่อหา Theme ซึ่งในระยะนี้ อาจมีการเก็บข้อมูลเพิ่มเติม
กรณีทพ่ี บว่ามีความไม่สมบูรณ์ในบางประเด็น จนกว่าข้อมูลจะอิ่มตัว
ผู ว้ ิจ ยั จะต้อ งทางานย้อ นกลับไปกลับมาหลายๆ เที่ยว ระหว่ างการเก็บข้อมูลกับการวิเคราะห์ขอ้ มูล
จนกระทัง่ ความรูไ้ ด้ถึงจุดอิ่มตัว (Saturation) ทัง้ ในแง่ของมโนทัศน์และทฤษฎี นักวิจยั จึงหยุดเก็บข้อมูล และ
พร้อมที่จะหาข้อสรุปหรือคาอธิบายเชิงทฤษฎีของสิ่งที่ศึกษา ความอิ่มตัวในทางข้อมูลนี้จะแสดงให้เห็นเมื่อสิ่ง ที่
ศึกษาได้มาถึงจุดที่ไม่มีอะไรใหม่ ไม่มีอะไรต่างไปจากที่ได้รวบรวมมาแล้ว แม้ว่าการรวบรวมในครัง้ ต่อๆ มา
นักวิจยั จะเลือกตัวอย่างต่างออกไป ส่วนความอิ่มตัวในทางมโนทัศน์น้ ีหมายถึงข้อมูลที่ได้มาสามารถให้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับรายละเอียดและความหมายของปรากฏการณ์ทศ่ี ึกษาหลายมิติ หลายมุมมอง และหลายระดับ จนสามารถ
มองเห็นสิง่ ทีศ่ ึกษาได้ทกุ ด้าน
สุดท้าย เป็ นการสร้างแผนภาพและร่างทฤษฎี (Theoretical memo and diagrams) หลังจากการเก็บ
ข้อมูลไปพร้อมกับการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามขัน้ ตอนข้างต้นแล้ว ผูว้ ิจยั จะสร้างแผนภาพเพื่ออธิบายความเชื่อมโยง
ระหว่างชุดข้อมูลต่ างๆ และวิเคราะห์หารู ปแบบของความสัมพันธ์ ตัง้ สมมติฐานหรือกรอบแนวคิด ตลอดจน
ทดสอบหรือตรวจสอบกับชุดอื่นๆ เพื่อร่างทฤษฎีเบื้องต้นที่ได้จากข้อมูลโดยตรง (Grounded in the data) เป็ น
องค์ความรูเ้ กี่ยวกับอัตลักษณ์ของตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัย

การเขียนพรรณนา และนาเสนอผลการวิจยั
จากข้อมูลที่ท่ถี ูกนามาจัดกลุ่มหรือจัดประเภทดีแล้ว จะสามารถบอกหรือ “พูด” อะไรได้มากขึ้น พร้อมที่
จะถูกแสดงในรูของการพรรณนาเรื่องราวได้ หรือเรียกว่า “การทาให้ขอ้ มูลพูด” เพราะการให้รหัสเป็ นการทาให้
ข้อความแต่ละข้อความในข้อมูลบอกความมายของตัวมันเอง แต่ในขัน้ ตอนนี้จะเป็ นการพูดเป็ นเรื่องราวทัง้ หมดของ
การวิจยั โดยเชื่อมโยงประเด็นต่างๆ เข้าด้วยกัน ซึง่ การพรรณนานี้จะนาไปสู่การตอบโจทย์การวิจยั ที่ตงั้ ไว้

104

ผูว้ จิ ยั จะอาศัยศิลปะในการเขียนบรรยายที่เน้นอธิบายความเข้าใจถึงความรูส้ กึ นึกคิดของผูใ้ ห้ขอ้ มูล และ
ใช้ภาษาของผูใ้ ห้ขอ้ มูลถ่ายทอดเป็ นหลัก ตลอดจนบรรยายเชิงตีความถึงสิง่ ที่สะท้อนอัตลักษณ์ของตลาดนัดภายใน
มหาวิทยาลัยทัง้ 3 แห่ง และสานึกร่วมของความเป็ นพื้นที่ของรัฐที่ทบั ซ้อนกับพื้นทีข่ องมหาวิทยาลัย ทัง้ มุมมองของ
คนในตลาด และมุมมองของคนในมหาวิทยาลัย เพื่อเป็ นแนวทางในการบริหารจัดการพื้นที่สวัสดิการในเชิงธุ รกิจ
อย่างมีส่วนร่วมกับผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย ในทีน่ ้ ีหมายถึง บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย มีแหล่งในการจับจ่ายใช้สอย มี
พื้นที่สาหรับพักผ่อน และการใช้เวลาว่างอย่างเหมาะสม ผูบ้ ริหารหน่วยงาน มีแนวทางในการพัฒนาบุคลากร ให้
สามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการจัดสรรสภาพแวดล้อมที่ดี เอื้อต่อการสร้างทัศนคติท่ดี ีในการทางาน
หรือสามารถนาไปปรับใช้ในการกาหนดแนวนโยบายในการส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ละนาเสนอสู่
สาธารณะชนในรูปแบบต่างๆ

วิธีการตรวจสอบความน่ าเชื่อถือของข้อมูลในงานวิจยั
จากบันทึกภาคสนาม และบันทึกการถอดบทสนทนา ผูว้ ิจยั จะทาการตรวจสอบความน่ าเชื่อถือได้ของ
ข้อมูลด้วยวิธกี ารเชื่อมโยงแบบสามเส้า (องอาจ นัยพัฒน์. 2549: 243-249 อ้างอิงจาก Lincoln and Guba. 1985)
ดังนี้
1. การตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งหลายแหล่ง (Data triangulation)
เพื่อพิสูจน์ว่าข้อมูลที่ได้มานัน้ มีความถูกต้องหรือไม่ โดยการสัมภาษณ์ผูใ้ กล้ชิดผูใ้ ห้ขอ้ มูล เช่น สามี/
ภรรยา ลูก ญาติ เพื่อน เป็ นต้น ซึ่งถือเป็ นการทดสอบตัง้ แต่ ตน้ นา้ เพื่อหาข้อสรุ ปและตรวจสอบการตีความ
ตลอดจนลดอคติของผูว้ จิ ยั หรือจากผูใ้ ห้ขอ้ มูล
2. การตรวจสอบข้อมูลจากการใช้วธิ กี ารเก็บรวบรวมข้อมูลมากกว่าหนึ่งวิธี (Methodological
Triangulation)
เพื่อยืนยันความสอดคล้องของข้อมูล ที่ได้จากเทคนิควิธีการที่หลากหลาย ในงานวิจยั นี้ ผูว้ ิจยั ทาการ
เลือกวิธีการเก็บข้อมูลหลักด้วยการสังเกต และตีความจากมุมมองของทัง้ คนในและคนนอกปรากฏการณ์ท่ีศึกษา
ตลอดจนใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง กล่าวคือ ผูว้ ิจยั มีแนวคาถาม แต่ไม่มกี รอบของคาตอบที่วางไว้
ล่วงหน้าซึ่งในส่วนนี้ ผูว้ จิ ยั จะเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่มคี ุณสมบัติในการให้ขอ้ มูลที่ดี เพื่อตรวจสอบประเด็นต่างๆ ในการ
เก็บข้อมูลจากเทคนิคการสังเกต ซึง่ ข้อมูลทีไ่ ด้จากการสังเกตและบันทึกภาคสนาม กับข้อมูลทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์
และถอดบทสนทนา จะถูกนามาตรวจสอบซึง่ กันและกัน
3. การผูใ้ ห้ขอ้ มูลเป็ นผูต้ รวจสอบข้อมูล (Members Check)
โดยส่งให้ผูใ้ ห้ขอ้ มูลได้อ่านบันทึกการสัมภาษณ์เชิงลึก ตรวจสอบว่าผูว้ จิ ยั ถอดคาให้สมั ภาษณ์ถูกต้องตรง
ตามที่ผูใ้ ห้ขอ้ มูลตอบมาหรือไม่ ในส่วนนี้ ผูว้ จิ ยั จะทาเพื่อให้ผูใ้ ห้ขอ้ มูลตรวจสอบความโปร่งใสของการเก็บข้อมูล
โดยเสนอให้อ่านบันทึกการสนทนาภายหลังจากที่ผูว้ จิ ยั กลับไปถอดบทสนทนาเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ ผูว้ จิ ยั ยัง
เสนอให้ผูใ้ ห้ขอ้ มูลอ่านรายงานการวิจยั หลังจากการวิเคราะห์ตามแนวคิดต่างๆ แล้วเพื่อตรวจสบการตีความขัน้
สุดท้ายของผูว้ จิ ยั
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4. การตรวจสอบโดยกลุม่ เพือ่ นนักวิจยั (Peer examination)
เพื่อตรวจสอบสมมุติฐานชัว่ คราว หรือข้อค้นพบเบื้องต้น โดยให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็น วิพากษ์วจิ ารณ์ และให้ขอ้ สังเกต นอกจากนี้ ผูว้ จิ ยั ยังนาเสนองานวิจยั ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
เพือ่ ให้มผี ูม้ คี วามรูใ้ นศาสตร์สาขาต่างๆ ช่วยวิพากษ์วจิ ารณ์งานวิจยั อย่างเป็ นทางการอีกด้วย

จริยธรรมในการทาวิจยั
ผูว้ จิ ยั ให้ความสาคัญในการปกป้ องสิทธิ และรักษาความปลอดภัยของผูใ้ ห้ขอ้ มูล นอกจากนี้ ผูว้ จิ ยั ยัง
คานึงถึงการนาเสนอข้อมูลที่ถกู ต้อง และเป็ นประโยชน์ต่อสังคมด้วย โดยในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั มีแนวทาง
ในการรักษาจริยธรรมในการวิจยั ไว้ ดังนี้
1. คุณค่าและความเชื่อถือได้ของการวิจยั (Research value & validity)
การวิจยั นี้มคี ุณค่าในเชิงวิชาการ เชิงธุรกิจ และสังคมวัฒนธรรม กล่าวคือ เกิดองค์ความรูใ้ หม่อย่างมีส่วน
ร่วมกับผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ทัง้ คนในชุมชนโดยรอบ และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และยัง
สามารถนาไปใช้เ ป็ น แนวทางในการบริหารจัด การพื้น ที่ท่ีมีความใกล้เคี ยงกัน (Generalization) นอกจากนี้
งานวิจยั ยังมีระบบการดาเนินการ ทัง้ การออกแบบ และระเบียบวิธีการวิจยั ที่เป็ นระบบ ตลอดจนเทคนิคการเก็บ
ข้อมูลที่หลากหลาย มีระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลหลายครัง้ ตามแนวทางการวิจ ัยแบบสร้างทฤษฎีจาก
ข้อมูล
2. การเลือกผูเ้ ข้าร่วมการวิจยั อย่างเหมาะสม (Appropriate inclusion & exclusion criteria)
ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดคุณสมบัติเบื้องต้นของผูใ้ ห้ขอ้ มูล 2 กลุ่มหลัก กลุ่มแรกคือ คน
ในตลาด ทัง้ ผูผ้ ลิต/ผูข้ าย ผูบ้ ริโภค และฝ่ ายจัดการตลาด ซึ่งถือได้ว่าเป็ นทุกองค์ประกอบในตลาดนัด กลุ่มที่สอง
คือ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยที่อยู่ในตลาดตามระดับของความมีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ ถือได้ว่าผูว้ ิจยั เปิ ด
โอกาสให้ตวั แทนของทุกกลุม่ ทีม่ โี อกาสได้แสดงความคิดเห็นอย่างเป็ นธรรม
3. สัดส่วนระหว่างความเสีย่ งและประโยชน์สามารถยอมรับได้ (Acceptable risk/benefit ratio)
ก่อนการเก็บข้อมูลผูว้ จิ ยั จะขออนุญาตด้วยวาจา โดยสัมภาษณ์เฉพาะผูท้ ่มี เี วลาเพียงพอ และมีความเต็ม
ใจในการให้ขอ้ มูลเท่านัน้ โดยบอกกรอบคาถามล่วงหน้า เพื่อลดความเสี่ยงต่อความรูส้ กึ อึดอัดไม่สบายใจที่อาจจะ
เกิดขึ้นได้
นอกจากนี้ ผู ว้ ิจ ยั จะท าหนัง สือ ขออนุ ญ าตในการเก็ บ ข้อ มู ล ไปยัง ฝ่ ายบริ ห ารมหาวิท ยาลัย และ
ฝ่ ายจัดการตลาด เพื่อสารวจคาถามในการพิจารณาจริยธรรมการวิจยั โดยผลประโยชน์ของการศึกษาวิจยั นี้ จ ะ
เกิดขึ้นโดยตรงกับคนในตลาดละคนในมหาวิทยาลัย ในการนาเสนอข้อมูลของผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียกับผูบ้ ริหาร
มหาวิทยาลัย ซึง่ เป็ นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย และต่อชุมชนโดยรอบ
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บทที่ 4
ผลการวิจยั
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลหลากหลายรูปแบบและการดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้นไปพร้อมๆ กันใน
การวิจยั เรื่องนี้ เพือ่ ให้สามารถบรรลุความมุง่ หมายในการทาความเข้าใจและอธิบายกระบวนการสร้างอัตลักษณ์ของ
ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัย ผ่านการรับรูแ้ ละการให้ความหมายของคนในตลาด และคนในมหาวิทยาลัย โดย
ทางานย้อนกลับไปกลับมาหลายรอบ จนกระทัง่ ความรูไ้ ด้ถึงจุดอิ่มตัวทัง้ ในแง่ของมโนทัศน์และทฤษฎี ผูว้ ิจยั จึง
หยุดเก็บข้อมูล ซึ่งเป็ นการดาเนินงานตามระเบียบวิธีการวิจยั แบบสร้างทฤษฎีจากข้อมูลเชิงชาติพนั ธุว์ รรณนาที่ใช้
การตีความและประกอบสร้างผสานการใช้แนวคิดแบบการรื้อสร้าง (Constructivist approach) นอกจากนี้ ในผล
ของการวิจยั ได้มีการตีความและนาเสนอกระบวนการแสวงหารู ปแบบใหม่ ระหว่างกระบวนการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ในช่วงต้น รวมทัง้ ค้นหากระบวนการทางสังคมขัน้ พื้นฐานภายในข้อมูล อันจะนาไปสู่การสร้างอุปนัยประเภท
นามธรรมที่อ ธิบ ายและสัง เคราะห์ก ระบวนการสร้างอัตลัก ษณ์ข องตลาดนัด ภายในมหาวิทยาลัย ของรัฐ เขต
กรุงเทพมหานคร
การรายงานผลการวิจ ยั ในบทนี้ ให้สามารถตอบคาถามของการวิจยั ได้อย่างครอบคลุม และสามารถ
นาเสนอกระบวนการดาเนินงานภายใต้ความมุง่ หมายของการวิจยั ผูว้ ิจยั จึงแบ่งผลการวิจยั ออกเป็ น 5 ส่วน ดังนี้
1) บริบทของสนามวิจยั
พื้นทีท่ ่ี 1 ตลาดนัดวันศุกร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1.1 ความเป็ นมาของพื้นที่
1.2 แผนทีต่ ลาดนัดวันศุกร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1.3 บรรยากาศของตลาดนัดวันศุกร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พื้นทีท่ ่ี 2 ตลาดนัดกรมประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2.1 ความเป็ นมาของพื้นที่
2.2 แผนทีต่ ลาดนัดกรมประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2.3 บรรยากาศของตลาดนัดกรมประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พื้นทีท่ ่ี 3 ตลาดนัดนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3.1 ความเป็ นมาของพื้นที่
3.2 แผนทีต่ ลาดนัดกรมประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3.3 บรรยากาศของตลาดนัดกรมประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) การรับรูแ้ ละการให้ความหมายของ “คนใน”
ความหมายที่ 1 ตลาดนัด คือ พื้นทีแ่ ห่งชีวติ
1.1 ความรักในอาชีพค้าขาย
1.2 วิถชี วี ติ ทีผ่ ูกติดไว้กบั ตลาดนัด
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ความหมายที่ 2 ตลาดนัด คือ สายใยแห่งความผูกพัน
2.1 ความผูกพันระหว่างพ่อค้า แม่คา้ เจ้าประจาและลูกค้าขาประจา
2.2 ความผูกพันระหว่างคนในตลาดกับสินค้า และบริการ
2.3 ความผูกพันระหว่างคนในตลาดกับพื้นที่ของมหาวิทยาลัย
ความหมายที่ 3 ตลาดนัด คือ การยอมรับ และการปรับตัวภายใต้ขอ้ จากัด
3.1 ความไม่แน่นอนเรื่องรายรับรายจ่าย
3.2 ความไม่แน่นอนเรื่องสภาพอากาศ
3.3 ข้อจากัดเรื่องกฏระเบียบ และการควบคุม
3) แบบแผนของพฤติกรรมที่เกิดขึ้นภายในตลาดนัด
พฤติกรรมที่ 1 พฤติกรรมการบริโภค
พฤติกรรมที่ 2 พฤติกรรมรักสุขภาพ
พฤติกรรมที่ 3 พฤติกรรมทางวิชาการ
พฤติกรรมที่ 4 พฤติกรรมการใช้เวลาว่าง
พฤติกรรมที่ 5 พฤติกรรมการต่อรองราคา
4) อัตลักษณ์ท่ลี ่นื ไหล (The dynamic of identities) ของตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัย
อัตลักษณ์ท่ี 1 อัตลักษณ์ทม่ี องเห็นได้ (Graphical identity)
1.1 ลักษณะเฉพาะของพื้นที่ และบริบทโดยรอบ
1.2 ลักษณะของระบบการจัดการตลาดนัด
1.3 ภาพลักษณ์ของตลาดทีส่ ะท้อนโดยคนนอก
อัตลักษณ์ท่ี 2 อัตลักษณ์ทส่ี ามารถสัมผัสได้ (Sensorial identity)
2.1 ความสัมพันธ์ของคนในตลาดกับคนในมหาวิทยาลัย
2.3 ความสัมพันธ์ของคนกับสินค้า และบริการ
2.2 ความสัมพันธ์กบั คนในตลาดกับพื้นที่ และทาเล
อัตลักษณ์ท่ี 3 อัตลักษณ์เชิงพฤติกรรม (Behavioral identity)
3.1 รูปแบบการดาเนินชีวติ ของผูผ้ ลิต/ผูข้ าย และผูบ้ ริโภค
3.2 พฤติกรรมที่เป็ นไปตามกระแสนิยมของสังคม
3.3 พฤติกรรมที่เป็ นไปตามบริบทของคนในมหาวิทยาลัย
อัตลักษณ์ท่ี 4 อัตลักษณ์เชิงประโยชน์ (Functional identity)
4.1 แนวทางการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการตลาดนัด
4.2 แนวทางการพัฒนาภาพลักษณ์ของตลาดนัด และภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
5) ผลประเมินการสร้างทฤษฎีจากข้อมูลเชิงชาติพนั ธุวรรณนา
มิตทิ ่ี 1 มิตแิ ห่งความน่าเชื่อถือ (Credibility)
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มิตทิ ่ี 2 มิตแิ ห่งความริเริ่มสร้างสรรค์ (Originality)
มิตทิ ่ี 3 มิตแิ ห่งการสะท้อน (Resonance)
มิตทิ ่ี 4 มิตแิ ห่งการใช้ประโยชน์ (Usefulness)

ส่วนที่ 1 บริบทของสนามวิจยั
เพื่อให้ผูอ้ ่านได้เข้าใจถึงภาพรวมผลการวิจยั ในบทนี้ ผูว้ จิ ยั จึงจาเป็ นต้องเริ่มต้นด้วยส่วนแรก คือ บริบท
ของสนามวิจยั เพื่ออธิบายขยายความเชิงพรรณาถึงประวัติ ความเป็ นมา พัฒนาการด้านกระบวนการจัดสรรพื้นที่
ของมหาวิทยาลัยรัฐ อันหมายรวมไปถึงรากฐานทางความคิด ความเชื่อ ค่ านิยมของคนในองค์กรที่ผูกติดกับ
ความสัมพันธ์ของผูค้ นและพื้นที่ ตลอดจนสามารถประกอบสร้างลักษณะเฉพาะบางประการถ่ายทอด และส่งผ่าน
จากรุ่นสู่รุ่นจนกลายมาเป็ นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และรูปแบบการใช้พ้นื ทีภ่ ายในมหาวิทยาลัย
ในส่วนนี้ ผูว้ จิ ยั ได้พรรณาถึงบริบทของสนามวิจยั ได้ 3 ด้าน คือ ความเป็ นมาของพื้นที่ แผนที่ของตลาด
นัด และบริเวณโดยรอบ และบรรยากาศของตลาดนัดทัง้ แบบรูปธรรม และนามธรรม ซึง่ ประกอบไปด้วย 3 ตลาด
นัดภายในมหาวิทยาลัยที่ถูกกาหนด และเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ตามคุณสมบัติเบื้องต้นของสนามวิจยั ตามที่ได้
กล่าวไว้ในบทที่ 3 โดยมีสนามวิจยั จานวน 3 พื้นที่ดว้ ยกัน คือ ตลาดนัดวันศุกร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตลาด
นัดกรมประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และตลาดนัดนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีนคริน ทรวิโ รฒ โดยมี
รายละเอียดบริบทของสนามวิจยั ดังนี้
พื้นที่ท่ี 1 ตลาดนัดวันศุกร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1.1 ความเป็ นมาของพื้นที่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็ นมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย ตัง้ อยู่ท่เี ขต
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ถือกาเนิดจากโรงเรียนสาหรับฝึ กหัดวิชาข้าราชการฝ่ ายพลเรือนที่พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จดั ตัง้ ขึ้นภายในพระบรมมหาราชวัง เมือ่ ปี พ.ศ. 2442 พร้อม
ทัง้ พระราชทานพระบรมราชานุ ญาตให้อญั เชิญ "พระเกี้ยว" มาเป็ นเครื่องหมายประจาโรงเรียน การดาเนินงานของ
โรงเรียนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็ นลาดับ จนกระทัง่ ปี พ.ศ. 2459 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั ได้
ทรงประดิษฐานขึ้นเป็ นมหาวิทยาลัย และพระราชทานนามว่า "จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" เพื่อเป็ นพระบรมราชานุ
สาวรี ย ์เ ฉลิม พระเกี ย รติ แ ห่ ง พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้า เจ้า อยู่ ห วั สมเด็ จ พระบรมชนกนาถของ
พระองค์ นับตัง้ แต่ พ.ศ. 2460 ถึงปัจจุบนั
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีพ้ นื ที่ทงั้ หมด 1,153 ไร่ โดยแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ตามลักษณะการใช้พ้ ืนที่
ได้แก่ พื้นที่เขตการศึกษา 595 ไร่ พื้นที่ส่วนราชการเช่าใช้ 184 ไร่ และพื้นที่เขตพาณิ ชย์ 374 ไร่ ภายในพื้นที่
การศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งอยู่บริเวณแขวงวังใหม่และแขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
แบ่งออกเป็ น 6 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ฝัง่ ตะวันออก ประกอบด้ว ย สระนา้ สนามรักบี้ พระบรมราชานุ สาวรีย ์
หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารมหาจุฬ าลงกรณ์ อาคารมหาวชิราวุ ธ ศาลาพระเกี้ยวศู นย์หนัง สือ
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จุ ฬ า อาคารจุ ล จัก รพงษ์ คณะสถาปัต ยกรรมศาสตร์ คณะศิ ล ปกรรมศาสตร์ คณะอัก ษรศาสตร์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี
วิทยาลัยประชากรศาสตร์ สถาบันภาษา สถาบันวิจยั สังคม สถาบันเอเชียศึกษา และสถาบันการขนส่ง พื้นที่ส่วนนี้
เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้ ามหานคร สถานีสามย่าน ส่วนที่ 2 ฝัง่ ตะวันตก ประกอบด้วย สานักงานมหาวิทยาลัย บัณฑิต
วิ ท ยาลัย สนามกี ฬ า คณะนิ เ ทศศาสตร์ คณะครุ ศ าสตร์ คณะนิ ติ ศ าสตร์ โรงเรี ย นสาธิ ต จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย สถานีวทิ ยุ โรงพิมพ์ สมาคมนิสติ เก่า หอพักนิสติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี 10 หอพัก
ศศนิ เ วศ สถาบัน บัณ ฑิต บริ ห ารธุ ร กิ จ ศศิ น ทร์ ส่ ว นที่ 3 ด้า นหลัง สยามสแควร์ ประกอบด้ว ย คณะทัน ต
แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ โอสถศาลา ศูนย์หนังสือจุฬา และ
สานักวิชาทรัพยากรการเกษตร พื้นทีส่ ่วนนี้เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้ าบีทเี อส สถานีสยาม ส่วนที่ 4 ทิศตะวันออก มีคณะ
แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬ าลงกรณ์ สภากาชาดไทย วิทยาลัยพยาบาล ซึ่งเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้ าบีทีเอส สถานี
ศาลาแดงและรถไฟฟ้ ามหานคร (MRT) สถานีสลี ม ส่วนที่ 5 พื้นที่บริเวณระหว่างห้างมาบุญครอง และสนามกีฬา
แห่งชาติ ในส่วนนี้เป็ นกลุ่มอาคารจุฬาพัฒน์ ซึ่งเป็ นที่ตงั้ ของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะสหเวชศาสตร์ คณะ
พยาบาลศาสตร์ คณะจิตวิทยา และศูนย์บริการวิทยาศาสตร์สุขภาพ พื้นทีส่ ่วนนี้เชื่อมต่อกับ รถไฟฟ้ าบีทเี อส สถานี
สนามกีฬาแห่งชาติ ส่วนที่ 6 คือ พื้นที่ภายในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนคริน
ทรวิโรฒ ปทุมวัน
ซึ่งในพื้นที่การศึกษาส่วนที่ 1 มีบริเวณพื้นที่ลานจอดรถหน้าอาคารจุลจักรพงษ์ และศาลาพระเกี้ยว ตรง
ข้ามคณะเศรษฐศาสตร์ ซึ่งเป็ นพื้นที่ของสนามวิจยั คือ "ตลาดพิกุล" เนื่องจากพื้นที่นนั้ มีตน้ พิกุล ซึ่งปัจจุบนั รูจ้ กั
กันในนาม “ตลาดนัดวันศุกร์” โดยในทุก ๆ วันศุกร์จะมีกิจกรรมตลาดนัดตัง้ แต่เช้าจรดเย็น กิจกรรมดังกล่าว
บริหารจัดการโดยสมาคมสโมสรอาจารย์ มีคณะอนุ กรรมการ 2 ชุด คือ คณะอนุ กรรมการบริหารตลาดนัด เพื่อ
วางแผนนโยบายกาหนดวิธีการจัดการ และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และคณะอนุ กรรมการการจัดการตลาดนัด เพื่อ
ดาเนินการให้เป็ นไปตามทีค่ ณะอนุกรรมการชุดแรกกาหนด มีนโยบายการบริหารจัดการตลาดนัด ดังนี้
1) ให้รา้ นค้าขายสินค้าดีในราคาทีเ่ หมาะสม
2) ให้รา้ นค้ารักษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบไม่ทาการใด ๆ ที่ขดั กับกฎระเบียบของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
3) ให้รา้ นค้าขายสินค้าด้วยความซือ่ สัตย์และความมีอธั ยาศัย
4) ให้มกี ารประเมินร้านค้าเป็ นระยะตามความเหมาะสม
คณะกรรมการทัง้ 2 ชุดได้จดั หาร้านค้าทีข่ ายสินค้าทีบ่ ุคลากรภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแนะนา เช่น
ผักปลอดสารพิษ อาหารเพื่อสุขภาพ เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋ าสาหรับสวมใส่มาทางาน และอื่น ๆ อีกมากมาย และ
เพื่อการมีส่วนแบ่งเบาภาระของสังคม คณะกรรมการฯ ได้จดั ให้สถานสงเคราะห์ต่าง ๆ ทัง้ ของรัฐและเอกชนมา
ออกร้านขายของโดยเฉพาะในโอกาสเทศกาลต่าง ๆ เช่น ปี ใหม่ และงานวิชาการของมหาวิทยาลัยตามที่กาหนด
นอกจากนี้ เมือ่ มีทว่ี ่าง คณะกรรมการฯ จะเปิ ดโอกาสให้ศิษย์เก่าและครอบครัวของบุคลากรโดยเฉพาะที่ตกงานมา
เปิ ดร้านขายของเพือ่ เพิม่ พูนรายได้ก่อนร้านค้าของคนภายนอก ทัง้ นี้ตอ้ งเป็ นสินค้ามีคุณภาพ และราคาไม่แพง
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1.2 แผนทีต่ ลาดนัดวันศุกร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พื้นที่ตลาดนัด

ศูนย์การค้ามา

สถานี

บุญครอง

รถไฟฟ้ า

หอศิลป์
กรุงเทพฯ

ถนนพญาไท
โรงเรียน
สถานี
รถไฟฟ้ า

ศูนย์การค้า
สยามดิสคอฟ
เวอร์ร่ี

พื้นที่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศูนย์การค้า
สยามเซนเตอร์

ย่านการค้า
สยามสแควร์
สถานี
รถไฟฟ้ า

สภากาชาด
ไทย

ถนนพระราม 1

ถนนพระราม 4

จตุรสั จามจารุ
รีสแควร์

โรงเรียน

ถนนอังรีดูนังค์
โรงพยาบาล

ภาพประกอบ 8 ทาเลทีต่ งั้ ของตลาดนัดวันศุกร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริบทโดยรอบ

ศูนย์การค้า
สยามพารากอน

วัดปทุม
วนาราม
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คณะนิตศิ าสตร์

คณะนิเทศศาสตร์

ถนนพญาไท
คณะวิทยาศาสตร์

คณะบัญชี

พื้นที่ตลาดนัด

อาคารจุลจักรฯ
คณะเศรษฐศาสตร์

ศาลาพระเกี้ยว

ทางเข้า และลานจอดรถยนต์

คณะรัฐศาสตร์
จุดจอดรถบัสรับ-ส่ง

คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์

ถนนอังรีดูนังค์
คณะแพทยศาสตร์

สภากาชาดไทย

ภาพประกอบ 9 แผนผังการจัดร้านค้าภายในตลาดนัดวันศุกร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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1.3 บรรยากาศของตลาดนัดวันศุกร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในช่วงเวลาที่ไม่มตี ลาดนัด บริเวณพื้นที่ลานจอดรถหน้าอาคารจุลจักรพงษ์ และศาลาพระเกี้ยว ตรงข้าม
คณะเศรษฐศาสตร์ จะเต็มไปด้วยรถยนต์ของคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย แต่เมือ่ ถึงวันศุกร์ พ่อค้า
แม่คา้ ทัง้ หลายจะเริ่มมาตัง้ ร้านกันตัง้ แต่ช่วงตี 4 แต่เปิ ดขายจริงจะเป็ นเวลา 06.00 น.-18.00 น. ร้านค้าจัดเป็ นรูป
ตัวยูควา่ บนทางเท้ารอบลานจอดรถของศาลาพระเกี้ยว ควรเริ่มเดินจากทางเท้าด้านซ้ายก่อน เพราะทางเท้าด้านนี้
และด้านตรงกลางตรงข้ามคณะวิทยาศาสตร์กว้างมาก มีรา้ นค้า 2 ด้าน ทัง้ ทางด้านถนนและด้านลานจอดรถ ส่วน
ทางเท้าด้านศาลาพระเกี้ยวแคบกว่าจึงมีรา้ นค้าเพียงร้านเดียว

ภาพประกอบ 10 บรรยากาศตลาดนัดวันศุกร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทีม่ า: สมาคมสโมสรอาจารย์จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย (http://www.cufc.chula.ac.th)
ตลาดนัดวันศุกร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีรูปแบบการบริหารจัดการโดยสโมสรอาจารย์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เพือ่ ให้สมาชิกสะดวกในการจับจ่ายซื้อของที่จาเป็ นในชีวติ ประจาวัน โดยมีนโยบายว่าต้องจัดจาหน่าย
สินค้าที่มคี ุณภาพในราคายุติธรรมหรือจากแหล่งผลิตโดยตรง มีรา้ นขายอาหาร ผักสด ผลไม้ อาหารแห้ง อาหาร
สาเร็จรูป ขนมนานาชนิด มีเสื้อผ้า เครื่องประดับ เครื่องสาอาง ดอกไม้ตน้ ไม้ และของจิปาถะอีกมากมาย
บรรยากาศของตลาดนัดวันศุกร์ ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนี้ มคี วามร่มรื่นเพราะอยู่ภายใต้ตน้ จามจุรี
ขนาดใหญ่ท่แี ผ่ก่งิ ก้านสาขาทาให้รูส้ กึ เย็นสบาย ร้านค้าภายในตลาดก็ เน้นสินค้าราคาถูก แม่คา้ พูดจาสุภาพ แต่ง
กายเรียบร้อยสะอาดตา เพราะพ่อค้าแม่คา้ ที่ขายอาหารทุกคนจะสวมผ้ากันเปื้ อน และหมวกคลุมผม บางร้านสวม

113

ถุงมือตลอดเวลาเมื่อขายสินค้า ตลาดนัดแห่งนี้ เป็ นตลาดนัดขนาดปานกลาง มีสินค้าหลากหลาย ตัง้ แต่ของแห้ง
ผักสด ผลไม้ อาหารคาว-หวาน เสื้อผ้าเครื่องประดับ ของใช้ต่าง ๆ และยังมีรา้ นค้าชื่อดังที่มาขายในตลาดนัดวัน
ศุกร์แห่งนี้มากมายหลายร้าน เช่น ก๋วยเตีย๋ วบก ทีม่ าจากตลาดนา้ คลองลัดมะยม หน้าตาออกแนวลุยสวนแต่นา้ ราด
ออกหวานหอม ใส่มะพร้าวคัว่ และกุง้ ทอดกรอบรสชาติหอมมัน อร่อยจนลูกค้าต่อแถวยาวทุกวัน นอกจากนี้ ยังมี
ชาวต่างชาติท่ไี ด้ยนิ เรื่องราวของร้านดังเจ้านี้จนต้อ งเดินทางมาชิมกันตัวอีกด้วย ร้านนี้มเี อกลักษณ์คือการใช้ชามที่
ทาจากใบตองห่อเป็ นกระทง ซึ่งถือได้ว่าเป็ นการรักษาสิ่งแวดล้อม และยังสร้างจุดขายเป็ นภาพลักษณ์ของร้านได้ดี
มากอีกด้วย ต่อมาร้านยาลูกชิ้นเจ้าเก่าเจ้าแก่ ท่ขี ายในตลาดแห่ง นี้มานาน จนลูกค้าขาประจา และขาจรต่างติ ดใจ
เพราะเอกลักษณ์เฉพาะอยู่ท่ลี ูกชิ้นหมูแท้ ไม่ผสมแป้ ง และนา้ จิ้มสูตรเด็ด นอกจากนี้ยงั มีสนิ ค้าหลากหลายลูกชิ้น
หมู ไก่ ปลา เด้งดึง๋ ร้านขายนา้ สตอเบอรี่โยเกิรต์ ทีผ่ ่านมาทีไรก็มนี ิสติ ต่อแถวยาวเหยียดเสมอ เรียกได้ว่าร้านนี้ถอื
เป็ นตานานของตลาดนี้เลย เพราะขายมานาน แถมโยเกิรต์ สดหอมหวานที่เป็ นสู ตรลับของที่รา้ นทาเอง จนเกิด
กระแสบอกต่อจากรุ่นสู่รุ่น นอกจากนี้ยงั มี ร้านหมูทอดจุฬา ที่อร่อยจนต้องมีเพจส่วนตัว หรือจะเป็ นร้านกุยช่าย
ทอด ที่ตอ้ งบอกว่าของดีมเี ดือนละ 5 ครัง้ ต้องรีบไปชิม จุดเด่นอีกอย่างคือ ทุกๆ ร้านต้องบอกราคาสินค้าชัดเจน
พร้อมทัง้ มีป้ายร้านค้าแสดงชื่อ ประเภทสินค้าที่จาหน่าย เนื่องจากเป็ นกฎเกณฑ์ท่ที างมหาวิทยาลัยได้ตกลงไว้กบั
ร้านค้า และไม่มีรา้ นใดกล้าฝ่ าฝื น เนื่องจากมีคณะกรรมการฯ และอาจารย์ท่ีรบั ผิดชอบตลาดเดิน ตรวจสอบ
ตลอดเวลา พร้อมกับแต่ละล็อกจะมีช่ือร้าน และชื่อเจ้าของร้านค้าที่เห็นได้อย่างชัดเจน ซึ่งถือว่าเป็ นการจัดการ
ตลาดนัดทีม่ รี ะบบ ระเบียบ และเป็ นรูปธรรมมากตลาดหนึ่ง
พื้นที่ท่ี 2 ตลาดนัดกรมประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2.1 ความเป็ นมาของพื้นที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็ นมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งแรกของประเทศไทยที่เปิ ดสอนหลักสูตรทางด้าน
การเกษตร ก่อตัง้ ขึ้นเป็ นลาดับที่ 3 ของประเทศ เดิมเป็ นโรงเรียนช่างไหมในปี พ.ศ. 2447 พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั มีพระราชวินิจฉัยให้อดุ หนุ นการทาไหมและทอผ้าของประเทศ ทรงได้ว่าจ้าง ดร.คาเมทาโร่ โท
ยาม่าจากมหาวิทยาลัยโตเกียว ทดลองเลี้ยงไหมตามแบบฉบับของญี่ป่ นุ รวมทัง้ สอนและฝึ กอบรมนักเรียนไทยใน
วิชาการเลี้ยงและการทาไหม ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็ นโรงเรียนการเพาะปลู ก ในปี พ.ศ. 2449 เนื่องจากมีวิชาการ
เพาะปลูกพืชอื่น ๆ เข้ามาประกอบ ต่อมาโรงเรียนเกษตราธิการ ได้ถือกาเนิดขึ้น ในวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.
2451 ณ วังประทุมวัน โดยที่กระทรวงเกษตราธิการได้ทาการรวบรวมโรงเรียนที่อยู่ในสัง กัดของกระทรวง 3
โรงเรียน คือ โรงเรียนแผนที่ โรงเรียนกรมคลอง และโรงเรียนวิชาการเพาะปลูก เป็ นโรงเรียนเดียวกันเพือ่ ผลิตคน
เข้ารับราชการในกรมกองต่าง ๆ ของกระทรวงเกษตราธิการ
ในปี พ.ศ. 2486 จอมพล ป.พิบู ล สงคราม ได้ย กฐานะวิท ยาลัย เกษตรศาสตร์ และสถาปนาขึ้น เป็ น
"มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" มีฐานะเป็ นกรมในสังกัดกระทรวงเกษตราธิการ และให้แต่งตัง้ ข้าราชการประจา ดารง
ตาแหน่งเลขาธิการมหาวิทยาลัย โดยมีการเปิ ดสอนใน 4 คณะ ได้แก่ คณะกสิกรรมและสัตวบาล คณะการประมง
คณะวนศาสตร์ และคณะสหกรณ์ เป็ นคณะแรกตัง้ ในปัจจุบนั คือ คณะเกษตร คณะประมง คณะวนศาสตร์ คณะ

114

เศรษฐศาสตร์ และ คณะบริหารธุ รกิจ และเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558 ส่งผลทาให้มหาวิทยาลัยได้เปลีย่ นรูปแบบการบริหารงานเป็ นมหาวิทยาลัย
ในกากับของรัฐเมือ่ วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
ปัจจุบนั มหาวิทยาลัยได้ดาเนินภารกิจเพื่อสนองนโยบายการกระจายโอกาสทางการศึกษาของรัฐบาลใน 4
วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตบางเขน, วิทยาเขตกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม, วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี และ
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจงั หวัดสกลนคร

ภาพประกอบ 11 บรรยากาศงานตลาดนัดเกษตรกลางบางเขน เมือ่ ราว พ.ศ. 2495-2497
ทีม่ า: จดหมายข่าว สานักพิพธิ ภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร (http://www.rilc.ku.ac.th)
งานตลาดนัดเกษตรกลางบางเขน จัดขึ้นครัง้ แรกเมื่อวันอาทิตย์ท่ี 4 มกราคม 2491 ริเริ่มโดยคุณหลวง
สุวรรณวาจกกสิกิจ ขณะนัน้ ดารงตาแน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนทัว่ ไปได้รูจ้ กั
กิจการของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าเป็ นสถานศึกษาด้านการเกษตรและผลิตพืชผลต่าง ๆ ได้ ในสมัยนัน้
ประชาชนนิยมเที่ยวงานตลาดนัด คุณหลวงสุวรรณฯ จึงจัดตลาดนัดเช้า นาผลิตผลทางการเกษตรคุณภาพดี ราคา
ถูก ออกจาหน่าย งานตลาดนัดครัง้ แรกไม่ได้ประชาสัมพันธ์มากนัก เพราะเห็นว่าเกษตรกลางบางเขนอยู่ห่างไกล
จากชุมชนเมืองคนคงมาเที่ยวงานไม่มาก คุณหลวงสุวรรณฯ จัดผลิตผลไว้ตอ้ นรับได้ประมาณหนึ่งพันคน แต่เมือ่
วันจริงมาถึงเหตุการณ์กลับผิดคาดประชาชนทีม่ าเที่ยวงานตลาดนัดเกษตรกลางบางเขน ครัง้ แรกมีประมาณสิบเท่า
ของจานวนที่คาดไว้ จึงเกิดเหตุการณ์วุ่นวายขึ้น เมือ่ อาหาร ของสด ของแห้งที่จดั เตรียมไว้ไม่พอกับประชาชนทีม่ า
เที่ยวงาน ประชาชนบางกลุ่มที่ไม่ได้ของที่ตอ้ งการก็บุกไร่บุกสวนเก็บเองตามใจชอบ คุณหลวงสุวรรณฯ ท่านใจดี
ไม่ได้หา้ มปรามอะไร พร้อมกับบอกว่า “แบบนี้ก็สนุ กดี” เพื่อสนองศรัทธาประชาชน ที่ให้การต้อนรับงานตลาดนัด

115

เกษตรกลางบางเขนอย่างล้นหลาม จึงจัดงานตลาดนัดเรื่อยมา และได้รบั ความสนับสนุ นเป็ นอย่างดี จากกระทรวง
เกษตร ฯพณฯ จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีในขณะนัน้ สนับสนุ นงบประมาณงานนี้จนกลายเป็ นงาน
ประจาปี
ใน พ.ศ. 2496 กาหนดจัดเป็ นงานใหญ่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั เสด็จพระราชดาเนินเปิ ดงานและ
ทอดพระเนตรกิจการของหน่วยราชการ และบรรดาห้างร้านทีร่ ่วมแสดงในงานเป็ นครัง้ แรกเมือ่ วันศุกร์ท่ี 2 มกราคม
คณะกรรมการจัดงานเปลี่ยนชื่องานเป็ น “งานวันเกษตรของกระทรวงเกษตร” กระทรวงเกษตรรับเป็ นเจ้าภาพ
หน่วยราชการในกระทรวงเกษตรทุกหน่วยร่วมกันจัด ขยายวันจัดงานเป็ น 3 วัน ตัง้ แต่ พ.ศ. 2508 งานวันเกษตร
จัดโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่ วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรียกชื่องานว่า “งานวันเกษตรแห่งชาติ”
จะสับเปลีย่ นสถานทีจ่ ดั ระหว่างกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับต่างจังหวัด แต่ไม่ว่างานวันเกษตร
แห่งชาติ จะจัดที่ไหนก็ตาม งาน “ตลาดนัด” ยังจัดที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทุกปี รูจ้ กั กันทัว่ ไปในชื่อ “เกษตร
แฟร์”
ปัจจุบนั พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการเปิ ดเป็ นตลาดนัดมากมาย เรียกได้ว่าในหนึ่ ง
อาทิตย์จะมีตลาดนัดเกือบทุกวัน แล้วแต่ว่าจะย้ายไปอยู่ส่วนไหนของมหาวิทยาลัย เช่น วันจันทร์ จะเป็ นของกรม
ส่งเสริมการเกษตร, วันอังคาร ของกรมวิชาการเกษตร, วันพุธ ของกรมประมง, วันพฤหัส ของกรมป่ าไม้ และวัน
ศุกร์ ของกรมประมง ตลาดนัดกรมประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็ นอีกหนึ่งทาเลขายของย่านสถานศึกษา
ซึ่งกาลังฮอตฮิตอย่างมากในเวลานี้ เนื่องจากตลาดนัดย่านสถานศึกษาเป็ นตลาดนัดที่อยู่ท่ามกลางกลุ่มคนจานวน
มากมายมหาศาล เต็มไปด้วยนักศึกษาและบุคลากรจานวนมาก ซึ่งสร้างรายได้ท่งี ดงามให้กบั ตลาดนัดเป็ นอย่างดี
ทัง้ นี้สาหรับตลาดนัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็ถือเป็ นอีกหนึ่งทาเลทอง มีความน่ าสนใจหลายอย่างด้ว ยกัน
เนื่ อ งจากเป็ นมหาวิทยาลัยใหญ่ ท่ีเนื้ อ ที่กว้างขวาง เป็ นแหล่ง รวมสถานที่สาคัญๆ หลายอย่างในขอบเขตของ
มหาวิทยาลัย ซึง่ สร้างรายได้ทน่ี ่าสนใจให้กบั ตลาดนัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แห่งนี้
ตลาดนัดกรมประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรียกได้ว่าเป็ นตลาดนัดที่มคี นรูจ้ กั มากทีส่ ุด เพราะเคย
ออกรายการตลาดสดสนามเป้ า ทางช่ อ ง 5 ได้พ ามาเยี่ ย มชมที่ ต ลาดนั ด แห่ ง นี้ อยู่ บ ริ เ วณด้า นหน้า ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ติดกับถนนพหลโยธิน มีเฉพาะวัน พุธ ตัง้ แต่เช้าจนถึงเวลาประมาณ 14.00
น. แบ่งเป็ นโซนอาหาร และเสื้อผ้าเครื่องใช้ ต่างๆ มากมาย อาหารหรือขนมก็ทากันสดๆ ใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็ นขนม
ตุบ๊ ตับขึ
๊ ้นชื่อ ร้านขายขนมถัว่ แปป ทีม่ คี นรอต่อคิวซื้อยาวมาก นอกจากร้านค้าเหล่านี้ ก็ยงั มีรา้ นค้า และสินค้าอื่นๆ
อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็ นผักผลไม้สด สัตว์นา้ สด อาหารแห้ง เสื้อผ้า ขนม อาหารสาเร็จรูป ตลาดนัดกรมประมง
แห่งนี้ข้นึ ชื่อว่าเป็ นวันที่มขี องมาขายเยอะที่สุดในบรรดาตลาดนัดประจาสัปดาห์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใคร
สนใจอยู่ใกล้ๆ ก็อย่าลืมแวะไปเดินเลือกซื้อ และเลือกชิม อาหารอร่อยๆ พร้อมสินค้าให้เลือกสรรอีกมากมาย
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2.2 แผนทีต่ ลาดนัดกรมประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พื้นที่ตลาดนัด

ปั ๊ม ปตท.

โรงเรียนสาธิต

กรมป่ าไม้

กรมประมง

คณะสัตว
แพทย์

พื้นที่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กรม
ส่งเสริมฯ
สานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร

ธนาคาร
ออมสิน

สระนา้

ถนนงามวงศ์วาน

ภาพประกอบ 12 ทาเลที่ตงั้ ของตลาดนัดกรมประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริบทโดยรอบ

ถนนพหลโยธิน

ถนนวิภาวดีรงั สิต

กรมวิชาการเกษตร
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พื้นที่ตลาดนัด

ตึกแสดงพันธุป์ ลา

ตึกแสดงพันธุป์ ลา
โซนทีน่ งั ่
รับประทานอาหาร
หอประวัติ
หอประวัติ

ภาพประกอบ 13 แผนผังการจัดร้านค้าภายในตลาดนัดกรมประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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2.2 บรรยากาศของตลาดนัดกรมประมง มหาวิทยาลัยเกษตราสตร์
ตลาดนัด กรมประมง มหาวิ ท ยาลัย เกษตรศาสตร์ มีท่ี ต ั้ง อยู่ ใ นขอบเขตของกรมประมงติ ด กับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บรรยากาศโดยรวมของตลาดนัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่อนข้างร่มรื่นดี โดยจะ
เปิ ดขายในช่วงเช้าถึงช่วงบ่ายของวัน เดิมทีเป็ นตลาดนัดที่ถกู จัดขึ้นทุกกลางเดือนและสิ้นเดือน แต่เนื่องจากกระแส
ตอบรับที่มเี พิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทาให้ตอ้ งขยับขยายเพื่อรองรับให้เพียงพอต่อความต้องการโดยจะมีข้นึ โดยเปิ ดขายทุก
วันพุธ ช่วงเวลา 06:00 – 15:00 น.มีจานวนล็อคทัง้ หมด 250 ล็อค ขนาดพื้นที่แต่ละล็อคคือ 2× 2 เมตร ในราคา
ค่าเช่า 200 บาทต่อวัน ผูข้ ายสามารถนาสินค้ามาขายที่ตลาดโดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยชี้ตาแหน่งล็อคให้ ส่วนมากเนื้อ
ทีเ่ พียงพอรองรับผูค้ า้ ได้จานวนมาก เพราะมีบริเวณกว้างขวาง

ภาพประกอบ 14 บรรยากาศตลาดนัดกรมประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ทีม่ า: https://www.facebook.com/pg/ตลาดนัดกรมประมง
จุดเด่นของตลาดนัดกรมประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คือ เป็ นตลาดนัดขนาดใหญ่ มีสนิ ค้าอุปโภค
บริโภคจานวนมากให้เลือกซื้อมากมาย แหล่งรวมของอร่อยขึ้นชื่อ หรือ แม้แต่ของใช้จิปาถะ สมุนไพรต่างๆ และที่
สาคัญราคาไม่แพง ร้านค้าส่วนใหญ่เป็ นอาหารทีม่ เี อกลักษณ์ทาเองขายเอง บางร้านเป็ นขนมโบราณที่หาดูและหาชิม
ได้ยาก ถือ เป็ นตลาดนัด ที่รองรับ จ านวนคนได้อ ย่า งพอเพีย ง ทัง้ ยัง มีสินค้า หลากหลายให้ไ ด้เ ลือ กกัน อย่ า ง
เพลิดเพลิน และเนื่องจากเป็ นตลาดนัดช่วงเช้าถึงบ่าย ก็ทาให้ช่วงพักกลางวัน เป็ นช่วงทีม่ จี านวนคนมากทีส่ ุด ทัง้ มา
เดินหามื้อกลางวันทานและเดินเล่นเพือ่ เลือกชมสินค้าอื่นๆ ตามความสนใจของลูกค้าแต่ละรายที่แตกต่างกันออกไป
โดยอาหารก็จะค่อนข้างขายดีเป็ นพิเศษในช่วงเวลานี้
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ความน่าสนใจของตลาดนัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อยู่ทก่ี ารเป็ นตลาดนัดมหาวิทยาลัย เป็ นตลาดนัด
ในสถานศึกษาขนาดใหญ่ ที่ประกอบไปด้วยคณะต่างๆ มากมายหลากหลายสาขา โดยในแต่ละสาขาก็มที งั้ จานวน
นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยจานวนมาก นอกจากนี้ ทาเลที่ตงั้ ยังรายล้อมไปด้วยสถานที่ราชการขนาด
ใหญ่ ทาให้บริเวณนี้มจี านวนบุคลากรค่อนข้างมาก เป็ นที่มาของการตัง้ ตลาดนัดขึ้นเพื่อเป็ นแหล่งจับจ่ายซื้อขาย
สินค้าที่อยู่ในความต้องการสาหรับกลุ่มลูกค้า ทาให้การซื้อขายเกิดขึ้นได้โดยง่ายกว่า เพราะมีผูค้ นพลุกพล่าน ซึ่ง
ส่งผลต่อเปอร์เซ็นต์การซื้อขายสินค้าให้เกิดขึ้นอย่างง่ายดาย มีการกระจัดกระจัดของกลุม่ ลูกค้าค่อนข้างมาก และมี
ความหลากหลาย เนื่องจากจานวนลูกค้าที่มากพอสมควร ในส่วนนี้จึงเป็ นความน่ าสนใจหลักๆ ของตลาดนัด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สินค้าที่ควรวางจาหน่ ายควรเป็ นสินค้าทัว่ ไปอาจมีทงั้ สินค้าวัยรุ่นและสินค้าสาหรับ
ผูใ้ หญ่วางขายเนื่องจากมีบุคลากรอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยเป็ นหนึ่งในจานวนลูกค้ารวมอยู่ดว้ ย นอกจากจะมีจานวน
คนมากมายแล้ว จุดเด่นของที่น่ี ก็คือ กาลัง ซื้อของกลุ่มลูกค้า ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มคนกาลัง ซื้อสู ง เน้นหนักที่ก ลุ่ม
ข้า ราชการทั้ง หลาย ท าให้ก ารซื้ อ ขายเกิ ด ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งใ นกลุ่ ม คนเหล่ า นี้ ข้อ ดี ข องตลาดนัด ใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นนั ่ คือ มีเกือบทุกวันทาให้นกั ศึกษา และบุคลากรทัง้ ในและนอกสถาบันสามารถจับจ่าย
ซื้อของได้เกือบทุกวันในหนึ่งสัปดาห์ เพียงแค่ยา้ ยทาเลทีต่ งั้ ไปทีอ่ ่นื แต่ยงั อยู่ในบริเวณของมหาวิทยาลัย
พื้นที่ท่ี 3 ตลาดนัดนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3.1 ความเป็ นมาของพื้นที่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพัฒนาจากโรงเรียนฝึ กหัดครูชนั้ สูง สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็ นการ
ผลักดันของ ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่ น มาลากุล ปลัดกระทรวงศึ ก ษาธิการในขณะนั้น โดยจัดตัง้ เมื่อวัน ที่ 28
เมษายน พ.ศ. 2492 เพื่อผลิตวิชาชีพครู ซึ่งกาลังประสบปัญหาขาดแคลนเป็ นจานวนมากในขณะนัน้ ต่อมา พ.ศ.
2496 ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัว ศรี ผู อ้ านวยการโรงเรี ย นฝึ กหัด ครู ช ั้น สู ง ในขณะนั้น ได้เ สนอต่ อ
กระทรวงศึกษาธิการให้ก่อตัง้ วิทยาลัยวิชาการศึกษา เพื่อพัฒนาความรูท้ างด้านการศึ กษาให้เป็ นวิชาชีพที่มีระบบ
แบบแผนมากขึ้น พร้อมทัง้ ได้เปิ ดการเรียนการสอนครอบคลุมทัง้ ในระดับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบณั ฑิต ใน
ระยะนี้ได้มกี ารตัง้ โรงเรียนสาธิต (Demonstration School) เพื่อให้เป็ นแปลงทดลองค้นคว้า ในระบบการศึกษา
พื้นฐานสมัยใหม่ พร้อมกับมีการขยายวิทยาลัยวิชาการศึกษาไปยังส่วนภูมภิ าคต่างๆ โดยขยายวิทยาเขตปทุมวัน
วิทยาเขตบางแสน วิทยาเขตพิษณุโลก วิทยาเขตมหาสารคาม วิทยาเขตสงขลา วิทยาเขตพระนคร และวิทยาเขต
พลศึกษา โดยมีวทิ ยาเขตประสานมิตรเป็ นศูนย์กลางการบริหาร
ในปี พ.ศ. 2516 ศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร อธิการวิทยาลัยวิชาการศึกษาขณะนัน้ ได้ร่วมกับ
คณาจารย์ นิสติ และข้าราชการเรียกร้องต่อรัฐบาลให้ปรับฐานะวิทยาลัยวิชาการศึกษาเป็ นมหาวิทยาลัย และย้าย
สังกัดจากกระทรวงศึกษาธิการไปขึ้นกับทบวงมหาวิทยาลัย เพื่อความคล่องตัวในการพัฒนาโครงสร้าง การบริหาร
และการเรียนการสอนที่จากัด ไปสู่การเป็ นมหาวิทยาลัยและการขยายตัวที่มคี วามหลากหลายวิชาชีพ ท้ายที่สุด
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้สถาปนาขึ้นเมือ่ วันที่ 29 มิถนุ ายน พ.ศ. 2517 โดยนามของมหาวิทยาลัย ได้รบั
พระราชทานนามจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ซึง่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เมือ่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2517
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มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการในรูปวิทยาเขตมาจนถึง พ.ศ. 2533 รวมเวลา 16 ปี วิทยาเขตภูมภิ าค
ทัง้ 5 แห่ง เริ่มแยกออกไปเป็ นมหาวิทยาลัยอิสระโดยมีการบริหารจัดการและงบประมาณเป็ นของตนเอง ขณะที่
มหาวิทยาลัยแม่กข็ ยายตัวไปทีอ่ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ปัจจุบนั มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกอบ
ไปด้วยคณะวิชาทัง้ สิ้น 14 คณะ วิทยาลัย 3 วิทยาลัย 1 บัณฑิตวิทยาลัย และ 1 สานักวิชา มีหน่ วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยประเภทสถาบัน/สานัก/ศูนย์ทงั้ หมด 14 หน่วยงาน
เมือ่ ประมาณปี พ.ศ.2534 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้ จัดตัง้ กองทุนสวัสดิการโดยมี วัตถุประสงค์
เพื่อให้สวัสดิการแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยนอกเหนือจากสวัสดิการจากรัฐบาลให้บริการ หรือจัดกิจกรรมอันจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่บคุ ลากร ให้สง่ เสริม สนับสนุน ความสามัคคีและนันทนาการ ของบุคลากรให้ความช่วยเหลือ
ด้านการเงินแก่ บุคลากรที่ได้รบั ความเดือดร้อนและจาเป็ น ให้การสงเคราะห์ แก่บุคลากรด้านที่อยู่อาศัย เครื่อง
อุปโภค บริโภคการรักษาพยาบาล บริการรับส่ งและอื่นๆ และดาเนินการ อื่นๆ ที่เกี่ยวกับการให้สวัสดิการแก่
บุคลากรที่ไม่ขดั กับวัตถุประสงค์ตามที่คณะกรรมการสวัสดิการของมหาวิทยาลัยกาหนดโดยได้ยึดถือระเบียบ
สวัสดิการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2534 ของการจัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยการจัดจาหน่ า ย
สินค้าอุปโภคบริโภค ถือเป็ นอีกสวัสดิการหนึ่งซึง่ เป็ นการอานวยความสะดวก ให้กบั บุคลากรในการซื้อสินค้าอุปโภค
และบริโภค โดยทางมหาวิทยาลัยได้จดั ให้มกี ารจาหน่ ายสินค้า อุปโภค บริโภคภายในบริเวณมหาวิทยาลัยซึ่งมีทีม
คณะกรรมการบริหารโครงการจัดจาหน่ ายสินค้าอุปโภค บริโภค ที่แต่ ง ตัง้ โดยมหาวิทยาลัยเป็ นผู ด้ าเนิ นการ
บริหารงาน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นสวัสดิการให้กบั บุคลากรตลอดจนนิสิตของมหาวิทยาลัย ได้ซ้ ือสินค้า
อุปโภค บริโภคในราคาทีถ่ กู และใกล้สถานที่ทางาน ทาให้ไม่เสียเวลาในการเดินทาง และการปฏิบตั ภิ ารกิจประจาวัน
รวมทัง้ เป็ นการหารายได้เข้ากองทุน สวัสดิการของมหาวิทยาลัย เพื่อสมทบเข้ากองทุนสวัสดิการในการจัดสวัสดิการ
ให้แก่ บุคลากรของ มหาวิทยาลัยอีกทัง้ ยังเป็ นการบริการแก่ ชุมชน และเป็ นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้
บุคลากรภายนอกได้รูจ้ กั เป็ นอย่างดี
คณะกรรมการบริหารโครงการจัดจาหน่ ายสินค้าอุปโภค บริโภคจะมีการแต่ งตัง้ ทุกปี โดยจะมีการประชุม
เพื่อกาหนดนโยบาย วางแผน กาหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ ขัน้ ตอนและวิธีการรับสมัคร คัดเลือกการประกาศผลการ
กากับดูแลควบคุม รวมถึงการจัดให้บุคลากรที่ปฏิบตั ิหน้าที่ให้บริการคาปรึกษา หรือให้การช่วยเหลือผู จ้ าหน่ า ย
สินค้าและผูบ้ ริโภคอย่างทัว่ ถึง การจาหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค แต่เดิมจะจาหน่ ายทุกวันพุธ โดยใช้บริเวณ “ลาน
อิฐแดง” เป็ นทีจ่ าหน่ายสินค้าซึง่ ผูใ้ ช้บริการบริเวณดังกล่าวเรียกว่า “ตลาดนัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ”
ต่อมาเมือ่ ประมาณปี พ.ศ. 2546 มีความพยายามในการจัดระบบระเบียบ ความสะอาดเรียบร้อยภายใน
มหาวิทยาลัย หนึ่งในนัน้ คือ ตลาดนัดที่จดั อยู่บริเวณลานอิฐแดง ข้างหอประชุมใหญ่ ด้านหน้าโรงเรียนสาธิต มศว
ประสานมิตร (ฝ่ ายมัธยม) นับเป็ นตลาดนัดที่ไร้ระบบอย่างแท้จริง กลางมหาวิทยาลัยของประเทศไทย เป็ นตลาด
นัดที่ไม่กาหนดขอบเขต รุกรามขยายตัวไปทัว่ ไม่มรี ะเบียบ สกปรก จะล้างหม้อไหถ้วยชามตรงไหนก็ได้ จะตัง้
กระทะทอดไก่ตรงไหนก็ได้ พ่อค้าแม่ขายเสรีภาพที่จะประกาศอิสรภาพอย่างไรก็ได้ ผูบ้ ริหารจึงมีการดาเนินการ
เคลื่อนย้ายไปอยู่บริเวณด้านข้าง หลังโรงอาหาร ทางด้านข้างคณะทันตแพทยศาสตร์ ด้านหลังคณะศิลปกรรม
ศาสตร์ และตรงไปที่จอดรถคณะวิทยาศาสตร์ จัดให้มจี านวนร้านจากัดเหมาะสมกับพื้นที่ จัดเต้นท์ 3x3 เมตร ให้
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ทุกร้านค้าอยู่ในขอบเขตของตนเอง ต้องรักษาความเป็ นระบบระเบียบ ต้องรักษาความสะอาดให้สมกับเป็ น “ตลาด”
อยู่ในมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจาก โครงการ 60 ปี นวัตกรรมและจุดเปลี่ยน ตอน ตลาดนัดนานาชาติ
มศว ประสานมิตร กล่าวไว้ว่า ขณะนัน้ มหาวิทยาลัยได้รบั แรงต่อต้านมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิง่ อธิการบดี พ่อค้า
แม่ขายเข้าชื่อประท้วง ขอเข้าพบ ครู อาจารย์และบุคลากรไม่เห็นด้วยมากมาย ผูส้ ู งอายุหลายท่านไม่เห็นด้ว ย
ผูร้ บั ผิดชอบชาว มศว ก็มปี ญั หาที่จะจัดระบบระเบียบใหม่ แต่แล้วเมือ่ มหาวิทยาลัยยืนกรานในเรื่องนี้ วันนี้ตลาด
นัด มศว ได้กลายเป็ นต้นแบบไปสู่ตลาดนัดสัญจร “Mobile Market” ด้วยความได้เปรียบด้านพื้นที่ มศว ประสาน
มิตร สุขมุ วิท อโศกมนตรี เป็ นพื้นที่ท่ีมชี าวต่างชาติอยู่อาศัยมากมาย มีความเป็ นพหุวฒั นธรรม ตัง้ แต่อโศกมนตรี
จนถึงเอกมัย ทาให้ราคาที่ดนิ ในตลาดธุรกิจราคาสูงขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ ชาวต่างชาติมากมาย ญี่ป่ ุน เกาหลี แขก ฝรัง่
แม่บา้ นต่างชาติ นักธุรกิจมากมายเหล่านัน้ กลายเป็ น “ขาประจา” ของ SWU Mobile Market ทุกวันนี้พ่อค้าแม่
ขายต่างตื่นเต้นยินดีย้ มิ แย้มแจ่มใสเพราะข้าวของขายดี ขายได้ราคาตามสภาพเศรษฐกิจ ในขณะที่ค่าพื้นที่ราคาถูก
มาก จนกระทัง่ มีกระแสบอกต่อๆ กันไป จนวันนี้เราเรียกกันว่า “ตลาดนานาชาติ มศว” เมือ่ ถึงวันพฤหัสบดี รถรา
และผูค้ นบริเวณนัน้ จะพลุกพล่านวุ่นวาย หอบข้าวหิ้วของกันพะรุงพะรัง เป็ นสีสนั ที่มชี ีวิตชีวาน่ ารื่นรมย์ดี เมือ่ ลาน
อโศกมนตรี “SWUNIPLEX” เสร็จสมบูรณ์ช่วงกลางปี 2553 ตามแนวคิดที่จะจัดพื้นที่เดิมให้เป็ น Academic
Zone ที่สงบ สะอาด ประณี ต ก็จาเป็ นต้องย้ายตลาดนัดวันพฤหัสบดีไปสู่ลานอโศกมนตรี กว้างขวาง งดงาม
สะอาด พื้นหินแกรนิต ขยายจานวนร้านได้อีกมาก ผูซ้ ้ อื อีกมากมายแถบนัน้ ซื้อขายกันให้สนุ กสนาน และต้องเป็ น
ระบบระเบียบและสะอาดเรียบร้อย ทาความสะอาดขัดถูหลังเลิกขายทุกวัน
ปัจจุบนั ตลาดนัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้เป็ นที่รูจ้ กั และแพร่หลายไปยังภายนอกมหาวิทยาลัย
ทาให้บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยซึ่งมีทงั้ ชาวไทยและชาวต่ างประเทศได้เข้ามาเลือกซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภค
มากขึ้น ทาให้ช่อื เสียงแพร่หลาย เพราะมีสนิ ค้าอุปโภคและบริโภคหลากหลาย เหมาะแก่ การเลือกซื้อ ดังนัน้ การ
คัดเลือกผูจ้ าหน่ายสินค้าจึงจาเป็ นทีจ่ ะต้องคัดเลือกผูจ้ าหน่ ายทีใ่ ห้บริการ และสินค้ามีคุณภาพมากขึ้น
การประกาศรับสมัครผู จ้ าหน่ ายสินค้านัน้ มหาวิทยาลัยจะประกาศให้ผู ท้ ่ีสนใจเข้ามาสมัคร โดยการ
ประชาสัมพันธ์ทางหนังสือพิมพ์และติดประกาศในมหาวิทยาลัย ในการพิจารณาคัดเลือก จะมีคณะกรรมการฯ เป็ น
ผูพ้ จิ ารณากลัน่ กรองคุณสมบัติของผู จ้ าหน่ ายสินค้าประเภทสินค้าที่จะจาหน่ าย ในรอบแรก เพื่อคัดเลือกผู ท้ ่ผี ่าน
การพิจารณามาส่วนหนึ่ง หลังจากนัน้ จะทาการจับฉลากเพื่อคัดเลือก ผูจ้ าหน่ ายสินค้ามาจานวนหนึ่ งตามที่ คณะ
กรรมการฯ กาหนดไว้และในส่วนที่เหลือคณะกรรมการ จะพิจารณาคุณสมบัติของผู จ้ าหน่ ายอีกรอบหนึ่ง เพื่อ
คัดเลือกสิ่งที่ดีท่สี ุดให้กบั ผูบ้ ริโภค ซึ่งจะใช้ระยะเวลา ประมาณ 1 เดือนในการพิจารณาและประกาศผล และจะมี
การทาสัญญาเป็ นรายปี โดยมหาวิทยาลัยจะ อานวยความสะดวกในเรื่องของสถานที่ นา้ ไฟฟ้ า ส่วนอุปกรณ์ต่างๆ
ทางผู จ้ าหน่ ายสินค้าจะต้องนามาเอง และมหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บค่ าบารุงมหาวิทยาลัยจากผู ข้ ายทุกครัง้ ที่ม า
จาหน่ายสินค้า
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3.2 แผนทีต่ ลาดนัดนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พื้นที่ตลาดนัด
โรงเรียน
โรงเรียน

อาคาร
สนง.

ศูนย์การค้าเทอร์มนิ อล 21

รถไฟฟ้ า

รถไฟฟ้ า

ตลาดรวม

รถไฟฟ้ า

ธนาคาร

ธนาคาร

ทรัพย์

ธนาคาร

ท่าเรือ

ธนาคาร

อาคาร
สนง.

ถนนเพชรบุรี

ซอยสุขุมวิท 21
GMM

ปัมน
๊ า้ มัน

คอนโด
ซอยสุขุมวิท 23

พื้นที่ของมหาวิทยาลัย

อาคาร
สนง.

โรงแรม

ศรีนครินทรวิโรฒ

ท่าเรือ

ซอยสวัสดี

คอนโด

คอนโด
โรงเรียน
อาคาร
สนง.

ทางออกถนนเพชรบุรี
บ้าน

บ้าน

บ้าน

บ้าน

อาคาร
สนง.

ภาพประกอบ 15 ทาเลที่ตงั้ ของตลาดนัดนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และบริบทโดยรอบ

สถานี
รถไฟ
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ธ.กสิกร

ธ.ไทย

ไทย

พาณิชย์

ถนนอโศกมนตรี

พื้นที่ตลาดนัด

ธ.กรุงเทพ

อาคารศาสตราจารย์
ธ.กรุงไทย

สาโรช บัวศรี
อาคารหม่อมหลวง
ปิ่ น มาลากุล

คณะสังคมศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์

ภาพประกอบ 16 แผนผังการจัดร้านค้าภายในตลาดนัดนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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3.3 บรรยากาศของตลาดนัดนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตลาดนัดนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตัง้ อยู่บริเวณลาน SWUNIPLEX และรอบๆ อาคาร
นวัตกรรม ศ.ดร. สาโรช บัวศรี และอาคารหม่อมหลวงปิ่ น มาลากุล ในช่วงระหว่างเวลา 7.00 – 14.30 น. ของวัน
อังคาร และพฤหัสบดี มีสนิ ค้าทีผ่ ูจ้ าหน่ ายสินค้านามาจาหน่ ายจะเป็ นสินค้าประเภทอุปโภคและบริโภค อาทิ เสื้อผ้า
อาหาร ผัก ผลไม้ สินค้าเบ็ดเตล็ด และพันธุไ์ ม้ โดยแบ่งเขตพื้นที่เป็ นห้อง มีขนาดความกว้างประมาณ 2 เมตรและ
ยาว 2 เมตร เพื่อให้ผูจ้ าหน่ ายสินค้าจัดวางสินค้าไว้ภายในบริเวณที่ทางมหาวิทยาลัยจัดไว้ให้และเป็ นที่ไว้สาหรับ
ผูบ้ ริโภค ประมาณ 1 เมตร เพือ่ ให้สะดวกในการเดินเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ

ภาพประกอบ 17 บรรยากาศ ตลาดนัดนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตลาดนัด มศว มีลูกค้าชาวต่างชาติท่มี าเดินตลาดมากที่สุดคือคนญี่ป่ นุ รองมาคืออินเดีย สหรัฐอเมริกา
และเกาหลีใต้ ตามลาดับ (ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 2557) จึงเป็ นที่
รู จ้ กั กันในนามว่า “ตลาดแม่บา้ นญี่ป่ ุน ” (SMELeader. 2558) เนื่องจากมีกลุ่มลูกค้าที่เป็ นชาวญี่ป่ ุนจานวนมาก
โดยเฉพาะแม่บา้ นชาวญี่ป่ นุ ที่เป็ นภาพชินตาของคนในตลาดและคนในมหาวิทยาลัย คือ กลุ่มผูห้ ญิ งประมาณ 3-4
คน แต่ละคนก็จะพาลูกเล็กมาด้วย บ้างก็อมุ ้ บ้างก็เอาลูกใส่เป้ สะพายไหล่ บ้างก็ใช้รถเข็นเด็ก เดินเลือกซื้อสินค้า
อย่างเชี่ยวชาญโดยไม่เป็ นอุปสรรคแต่อย่างใด นอกจากนี้ บางคนยังลากตะกร้าใส่กบั ข้าวที่มลี กั ษณะเป็ นรถเข็นคู่
กันมาด้วย แม่บา้ นชาวญี่ป่ นุ กลุ่ม นี้ส่วนใหญ่จะเป็ นลูกค้าประจาของร้านขายผักและผลไม้ ที่มเี อกลักษณ์ของร้าน
คือแม่คา้ จะติดดอกไม้ขนาดใหญ่บนศีรษะ พูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว แล้วยังท่องชื่อผักและผลไม้เป็ น
ภาษาญี่ป่ นุ ได้จนขึ้นใจเพราะขายมายาวนาน และมีลูกค้าชาวต่างชาติเป็ นจานวนมากมาอุดหนุนทุกสัปดาห์ จนทาให้
ขายของหมดก่อนเวลาตลาดปิ ดเสมอ
“ฮัลโหล มาดาม ชอปปิ้ งบาสเก็ต” เสียงเล็กๆ แหลมๆ ที่คุน้ หูของแม่คา้ ร้านขายผักสดพูดขึ้น พลางยื่น
ตะกร้าใส่สนิ ค้าให้ลูกค้าขาประจาชาวญี่ป่ นุ
“ออเนี่ย บิก๊ ๆ ดิส ออริงจิ มัสรูม เวรี่ เฟรช ดิลเิ ชียสเลยนะ” แม่คา้ แนะนาหัวหอม และเห็ดชนิดต่างๆ ที่
รับมาจากตลาดไทสดๆ ใหม่ๆ ให้แก่แม่บา้ นชาวญี่ป่ นุ คนหนึ่ง
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เหล่านี้เป็ นตัวอย่างบทสนทนาระหว่างแม่คา้ และแม่บา้ นชาวญี่ป่ ุน แม้จะเป็ นการพูดภาษาอังกฤษ ปน
ภาษาไทย และภาษาญี่ป่ นุ ที่ไม่ถูกหลักไวยากรณ์ของภาษาใดเลย แต่แม่บา้ นชาวญี่ป่ นุ เหล่านี้ก็ฟงั รูเ้ รื่อง เพราะคุน้
หน้าคุน้ ตากันดี เนื่องจากเป็ นลูกค้าขาประจากันมายาวนาน

ภาพประกอบ 18 กลุม่ ลูกค้าชาวต่างชาติ ทีม่ าเดินตลาดนัด มศว
นอกจากนี้ ตลาดนัด มศว ไม่ได้มคี วามหลากหลายเฉพาะทางเชื้อชาติเท่านัน้ แต่ยงั มีความหลากหลายใน
เรื่องของอาชีพ เช่น กลุม่ นักศึกษา กลุม่ คนวัยทางานหรือสาวออฟฟิ ศ กลุม่ แม่บา้ น เป็ นต้น กลุม่ ลูกค้า เหล่านี้มกั มี
กาลังซื้อสูง ทาให้สนิ ค้าในตลาดมีความคล่องในการค้าอย่างมาก และด้วยความหลากหลายของกลุ่มลูกค้าที่กล่าว
มาแล้วทาให้พฤติกรรมการบริโภคมีความแตกต่าง เช่น กลุม่ นักศึกษาอาจสนใจสินค้าแฟชัน่ เป็ นพิเศษ กลุม่ แม่บา้ น
อาจสนใจสินค้าจาพวกของใช้จาเป็ น ของใช้ในบ้าน หรือคนวัยทางานอาจสนใจสินค้าจาพวกเสื้อผ้าใส่ไปทางาน หรือ
ของใช้อ่ืนๆ จึงเป็ นเหตุผลหนึ่งที่ทาให้สินค้าในตลาดนัดแห่งนี้ สามารถขายได้อย่างหลากหลาย และที่สาคัญคือ
กลุม่ ลูกค้าทีน่ ่ีมที กุ เพศทุกวัย
จุดเด่นของตลาดนัด มศว คือ ตลาดนัดขนาดใหญ่ท่ตี งั้ อยู่กลางใจเมือง และมีความหลากหลายมากจน
ได้รบั ฉายาว่า “ตลาดนัดนานาชาติ” ดังนัน้ ของส่วนใหญ่ท่ขี ายในตลาดนัดแห่งนี้จึงมีทงั้ ของกินของใช้ของวัยรุ่น
เพราะมีนกั ศึกษามาเดินเยอะ รวมถึงของใช้ของแม่บา้ นกลุ่มแม่บา้ นอาจสนใจสินค้าจาพวกของใช้จาเป็ น ของใช้ใน
บ้าน หรือคนวัยทางานก็อาจสนใจสินค้าจาพวกเสื้อผ้าใส่ไปทางาน หรือของใช้อ่ืนๆ เหมาะกับทุกเพศทุกวัย การ
เดินทางสะดวกเพราะอยู่ใจกลางเมือง ทีส่ าคัญราคาไม่แพง
บรรยากาศของตลาดนัดนานาชาติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒแห่งนี้ มีขอ้ ได้เปรียบคือ มีกลุม่ ลูกค้าที่ดี
และมีวฒั นธรรมเฉพาะ เช่น ต่อแถวซื้อสินค้า อย่างมีระเบียบ และไม่ค่อยต่อรองราคาสินค้า นอกจากนี้ ยังมี
ชาวต่างชาติมากโดยเฉพาะลูกค้าชาวญี่ป่ นุ ทาให้มกี ารผสมผสานความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งถือเป็ นการใช้
พื้นที่ให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิ จต่อมหาวิทยาลัย และเชิงสังคมวัฒนธรรมต่อชุมชน เช่น ร้านขนมตาล มี
จุดเด่นอยู่ท่ลี ูกตาลสีเหลืองเด่นหน้าร้านที่นามาโชว์อวดโฉมให้กบั คนเมืองได้รูจ้ กั หน้าค่าตาของผลไม้ชนิดนี้ ร้าน
ขนมตาลเป็ นร้านทีข่ ายดีมาก เพราะมีการนาเตา และซึ้งสาหรับนึ่งอาหารขนาดใหญ่มาอบขนมกันสดๆ ใหม่ๆ ตัง้ แต่
เช้าถึงเที่ยงไม่ได้หยุดพัก เรียกได้ว่าได้กลิน่ หอมฟุ้งกันไปทัง้ ตลาด มีลูกค้าขาประจาและขาจรจานวนมากที่รอต่อ
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แถวกันแน่ นขนัดจนต้องขดแถวไปมาหลายตลบ หลายครัง้ ที่เห็นว่าขนมตาลของร้านนี้ขายหมดก่อนที่จะถึงเวลา
ตลาดปิ ดเสมอ และร้านเกีย๊ วทอดถูกใจวัยรุ่น เป็ นอีกร้านหนึ่งที่มลี ูกค้ารอคิวซื้อจนแถวยาวกระทัง่ เคยมีเรื่องว่าไป
บังหน้าร้านคนอื่นจนตลาดต้องจัดให้รา้ นนี้อยู่หวั มุมทางโค้งทุกครัง้ เพื่อป้ องกันการกระทบกระทัง่ ลูกค้าที่ซ้ อื ส่วน
ใหญ่เป็ นนิสิตของมหาวิทยาลัย และพนักงานออฟฟิ ต เนื่องจากเกีย๊ วที่ทอดมีความกรอบมากแม้จะผ่านไปหลาย
ชัว่ โมงแล้วก็ตาม ถือว่าเป็ นขนมขบเคี้ยวแก้ง่วงในยามบ่ายได้ดี นอกจากเกีย๊ วทอดกองโตที่พ่อค้าเอาขึ้นสะเด็ด
นา้ มันจากกระทะแล้ววางกองไว้ทห่ี น้าร้านชวนนา้ ลายไหลแล้ว ร้านนี้ยงั มีลูกชิ้นชุปแป้ งทอดรูปแบบต่างๆ ทีข่ ายดีไม่
ต่างกัน เช่น ลูกชิ้นหมู ปลา กุง้ หรือลูกชิ้นยัดไส้ปลาหมึก ชีส นอกจากนี้ยงั มีลูกชิ้นรสสไปซี่ เต้าหูท้ อด และอื่นๆ
ที่ชุปแป้ งสูตรเฉพาะของทางร้าน และทาให้คงความกรอบไว้ได้นานมาก จนกลายเป็ นทัง้ เอกลักษณ์และจุดขายของ
ร้านนี้เลยก็ว่าได้ นอกจากนี้ ยังมีรา้ นค้าอีกจานวนมากที่ได้รบั ความนิยมสู ง และเปิ ดขายมาอย่างต่อเนื่องและ
ยาวนาน ซึง่ แต่ละร้านมีการปรับตัวให้เข้ากับมหาวิทยาลัยและความต้องการของผูบ้ ริโภค อาทิ ร้านขายอุปกรณ์การ
เรียน เสื้อผ้า กระเป๋ า รองเท้า เครื่องสาอาง และจิปาถะ รวมทัง้ อาหารคาวหวานที่มใี ห้เลือกซื้อกันแบบนานาชาติ
ตัง้ แต่ ยากิโซบะ บะหมี่ ซูชิ (Sushi) หลากหลายหน้าตาวางบนข้าวญี่ป่ ุนหอมๆ ที่ทงั้ นิสิตและพนักงานออฟฟิ ต
ถูกใจจนต้องต่อคิวกันยาวเพือ่ รอเลือกซื้อเลือกคีบใส่ถาด และทีเ่ ป็ นที่นิยมทีส่ ูดก็คงจะเป็ นอาหารและขนมไทย ทีม่ ี
ความหลากหลายแทบทุกภาคของประเทศ ไม่ว่าจะเป็ นนา้ พริกหนุ่ ม แคปหมู ไส้อวั นา้ พริก อ่องสไตล์ชาวเหนือ
หรื อ จะเป็ น บะหมี่เ บตง ขนมจี น ปัก ษ์ใ ต้ แกงฮัง เล แกงเหลือ งรสชาติ จ ัด จ้า นตามแบบคนภาคใต้ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือที่ขายดีก็จะเป็ นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากไส้กรอกอีสาน ที่มที งั้ แบบย่าง อบ นึ่ง และทอดก็มี
ให้เลือกหากันหลายร้านตามความชอบส่วนตัว นอกจากนี้ ยังมีขา้ วเหนียวหมูป้ ิ งที่นิสติ ชอบซื้อทานกันมากๆ มีทอ๊ ป
ปิ้ งหน้าหมู หน้าเนื้อ หน้ากุง้ และอื่นๆ ที่เลือกกันได้ตามใจชอบแถมสะดวกต่อเวลาอันรีบเร่งช่วงพักเที่ยง อาหาร
ภาคกลางหรือ อาหารที่มีค วามร่ ว มสมัย ถือว่ าได้ร บั ความนิ ย ม และมีเ ยอะที่สุ ด เพราะถูก ปากคนเมืองอย่าง
กรุงเทพมหานคร เช่น ข้าวราดแกง ก๋วยเตีย๋ วต้มยา ราดหน้ายอดผัก ขนมจีนนา้ ยา แกงเขียวหวาน ขนมไทยที่
ได้รบั ความนิยมมาก เช่น ขนมถ้วย ฝอยทอง ทองหยิบ ทองหยอด ตะโก้ ขนมชัน้ เป็ นต้น
สรุปจากบริบทของพื้นที่ทงั้ 3 พื้ท่ดี งั กล่าวข้างต้น เป็ นข้อมูลทัว่ ไปของพื้นที่ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัย
ได้แก่ ตลาดนัดวันศุกร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตลาดนัดกรมประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และตลาดนัด
นานาชาติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะสังเกตได้ว่าเมือ่ มองอย่างผิวเผินตลาดนัดไม่ว่าที่ใดก็ดูจะคล้ายๆ กัน
ไปหมด แต่เมือ่ มองลึกเข้าไปในรายละเอียดแล้ว ตลาดนัดแต่ละแห่งก็มลี กั ษณะเฉพาะแตกต่างกันออกไป ซึง่ จะถูก
กาหนดด้วย พื้นที่ตงั้ ช่วงเวลา คนในตลาด คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ท่ดี าเนินการบริหารจัดการตลาดนัด ซึ่ง
ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยของรัฐ ก็เป็ นหนึ่งในพื้นที่ทม่ี อี ตั ลักษณ์แตกต่างจากตลาดนัดทัว่ ไป เช่น การตัง้ อยู่ บน
พื้นทีร่ าชการ และพื้นทีท่ างการศึกษา เป็ นการเปลีย่ นแปลงเกี่ยวกับการเปิ ดพื้นที่ทไ่ี ม่ใช่แค่สถานที่หรืออาณาบริเวณ
แต่เป็ นพื้นที่สาหรับประกอบสร้างอัตลักษณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นจากการปฏิสมั พันธ์ โดยเฉพาะพื้นที่ในลักษณะที่มี
การทับซ้อนกันระหว่างสถานที่ราชการกับพื้นที่ของตลาดนัดที่ถือเป็ นพื้นที่แห่ง การจับจ่ายใช้สอย มีการปะทะกัน
ของผูค้ นทีแ่ ตกต่างหลากหลาย เป็ นพื้นทีแ่ ห่งความมีสสี นั และมีชวี ติ ชีวา
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ประวัตคิ วามเป็ นมา และพัฒนาการของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งเป็ นส่วนหนึ่งในองค์ประกอบสาคัญในการ
สร้างอัตลักษณ์ทเ่ี ป็ นรูปแบบเฉพาะของมหาวิทยาลัยนัน้ ๆ อาทิ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็ นมหาวิทยาลัยแห่งแรก และเก่าแก่ท่สี ุดของประเทศไทย มีความเป็ นมาที่
ยาวนาน และยังคงเป็ นมหาวิทยาลัยที่มชี ่ือเสียงมากที่สุดในประเทศไทยปัจจุบนั ทาให้ผูบ้ ริหาร คณาจารย์ นิสิต
เจ้าหน้าที่ หรือผูท้ ่เี กี่ยวข้องล้วนแล้วแต่มสี ่วนสาคัญในการกาหนดทิศทางให้กบั มหาวิทยาลัย และการจัดการพื้นที่
ภายในมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะพื้นที่ตลาดนัดที่มคี วามเป็ นมายาวนาน มีการคัดสรรร้านค้า และสินค้าอย่างเข้มข้น
อีกทัง้ ยังมีการตรวจสอบคุณภาพ มาตรฐานของการขายสินค้าอย่างสมา่ เสมอ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็ นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยที่เปิ ดสอนด้านการเกษตร และ
ยังคงมีช่ือเสียงในด้านนี้อย่างต่อเนื่องยาวนานมาจวบจนปัจจุบนั อีกทัง้ ยังมีทาเลที่ตงั้ ที่รายล้อมไปด้วยสถานที่
ราชการทีเ่ กี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านการเกษตรกรรมของประเทศ อาทิ กรมป่ าไม้ กรมประมง กรมส่งเสริมวิชาการ
เกษตร และอื่นๆ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยงั มีการจัดงานเกษตรแฟร์ ที่มชี ่ือเสียงด้านสินค้า และ
ผลิตภัณฑ์ดา้ นการเกษตรที่เป็ นที่รูจ้ กั ของคนในละแวกนัน้ และคนที่มาจากพื้นที่อ่ืนๆ ไม่แปลกเลยที่ตลาดนัด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะมีช่อื เสียงด้านสินค้าประเภทพืช ผัก ผลไม้ และผลิตภัณฑ์แปลรูปอื่นๆ
มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ เป็ นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยที่ผลิตครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาในระดับอุดมศึกษา เป็ นมหาวิทยาลัยส่วนกลางที่เคยบริหารวิทยาเขตมากมาย ซึ่งในปัจจุบนั มหาวิ ทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒก็ยงั คงโดดเด่ นและมีช่อื เสียงด้านการผลิตครู ซึ่งมีท่ตี งั้ อยู่ใจกลางกรุงเทพ รายล้อมไปด้วยบริษทั
ห้างร้าน อาคารสานักงานให้เช่าขนาดใหญ่ และย่านอยู่อาศัยของชาวต่างชาติท่ปี ระกอบธุ รกิจในกรุงเทพมหานคร
การทีม่ หาวิทยาลัยจัดสรรพื้นที่สาหรับทากิจกรรมตลาดนัด ทาให้ช่อื เสียงของมหาวิทยาลัยเป็ นที่รูจ้ กั มากขึ้น และมี
ทัง้ คนในมหาวิทยาลัย และคนนอกเข้ามาใช้พ้ นื ทีใ่ นช่วงเวลาทีม่ ตี ลาดนัดเป็ นจานวนมาก จนกระทัง่ ถูกขนานนามว่า
เป็ นสาเหตุท่ีทให้การจราจรช่ ว งนัน้ ติดขัด อย่างไรก็ตาม การได้รบั ความนิ ยม และเป็ นที่ข้ ึนชื่อของตลาดนัด
นานาชาติมหาวิทยาลัยศรีนคริ นทรวิโรฒนี้ ทาให้มรี า้ นค้าจานวนมากต่างพากันแจ้งความจานง ประสงค์จะขาย
สินค้าภายในตลาดนัดจนคณะกรรมการสวัสดิการผูจ้ ดั การตลาดต้องขยายเวลาจากเดิมมีเพียงหนึ่งวันต่อสัปดาห์
คือ วันพฤหัสบดี เป็ นสองวันต่อสัปดาห์ คือ วันอังคารและวันพฤหัส
นอกจากนี้ ทาเลทีต่ งั้ ของตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยก็เป็ นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทาให้บรรยากาศการใช้พ้ ืนที่ป
ลีย่ นแปลงไป เช่น ตลาดนัดวันศุกร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีบรรยากาศร่มรื่นภายใต้เงาต้นไม้ใหญ่ ในขณะที่
ตลาดนัดนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตัง้ อยู่กลางลานอเนกประสงค์ท่รี ายล้อมไปด้วยอาคารสูงทาให้
อากาศร้อนมากกว่า เป็ นต้น เหล่านี้ เป็ นภาพสะท้อนถึงวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยจากสายตาคนนอกประการหนึ่ง
และเป็ นคุณภาพชีวิตของคนในองค์กรอีกประการหนึ่ง ช่วงเวลาของการจัดตลาดนัด ผูค้ นที่เข้ามาพื้นที่ ทัง้ คน
ภายในมหาวิทยาลัยเอง และคนที่อยู่บริเวณรายรอบมหาวิทยาลัย เหล่านี้ลว้ นเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญในการ
ประกอบสร้างอัตลักษณ์ของตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยของรัฐทัง้ สิ้น
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ส่วนที่ 2 การรับรูแ้ ละการให้ความหมายของ “คนใน”
ในส่วนที่ 2 ของการรายงานผลการวิจยั นี้ ผูว้ ิจยั ดาเนินการวิจยั แบบอุปนัย (Inductive research) คือ
ศึ กษาวิจยั ที่เริ่มต้นจากสิ่ง ที่จ าเพาะเจาะจง เพื่อโยงไปสู่ส่ิง อื่นที่มีอยู่ทวั ่ ไป (Generalization) เก็บข้อมูลและ
วิเคราะห์ขอ้ มูลไปพร้อมๆ กัน ตามระเบียบวิธวี จิ ยั เชิงชาติพนั ธุว์ รรณนา (Ethnography) จดบันทึกภาคสนาม และ
รายงานด้ว ยการเขีย นบรรยายตามวิธีก ารเชิง พรรณนา (Descriptive Analytical Approach) โดยเป็ น การ
กล่าวถึงความเป็ นคนในตลาด ซึง่ เป็ นในการศึกษาวิจยั ตามแนวทางของนักมานุษยวิทยาและนักพฤติกรรมศาสตร์ท่ี
ให้ความสาคัญกับมนุ ษย์ หรือคนทีเ่ กี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมทีก่ าลังศึกษา ทัง้ บริบทพื้นที่ บริบทของ
เวลา และบริบทของสถานการณ์ ในที่น้ ีหมายถึงการเข้าไปใช้พ้ นื ที่ตลาดนัด ที่มกี ารปฏิสมั พันธ์กนั ระหว่างคนใน
ตลาด และคนในมหาวิทยาลัย เป็ นพื้นที่ท่มี กี ารปะทะสังสรรค์กนั ของผูค้ นในรูปแบบต่างๆ จึงเป็ นพื้นที่สาคัญใน
การศึกษาวัฒนธรรมของคนใน เนื่องจากสามารถสะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชน ในที่น้ ีหมายถึงตลาดนัดภายใน
มหาวิทยาลัยได้เป็ นอย่างดี โดยมีปจั จัยต่างๆ ที่ตอบสนองซึ่งกันและกัน ทัง้ ผูผ้ ลิต/ผูข้ าย ผูบ้ ริโภค ฝ่ ายจัดการ
ตลาดนัด ด้วยวิธีการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม และสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง เกี่ยวกับการใช้พ้ ืนที่ตลาดนัด
ภายในมหาวิทยาลัยเป็ นพื้นทีแ่ สดงตัวตน และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
เพื่อให้ผูอ้ ่านได้เข้าใจถึงบริบทของคนใน ผูว้ จิ ยั ได้พรรณาถึงการรับรูแ้ ละการให้ความหมายของคนใน 2
ลัก ษณะ คื อ คนในตลาด ได้แ ก่ ผู ผ้ ลิต /ผู ข้ าย ผู บ้ ริ โ ภค ทัง้ คนในตลาด และคนในมหาวิท ยาลัย ฝ่ าย/
คณะกรรมการที่บริหารจัดการพื้นที่ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัย และคนในพื้นที่ ได้แก่ คนในมหาวิทยาลัย ผูท้ ่ี
ได้รบั ผลกระทบจากการเปิ ดใช้พ้นื ทีร่ าชการให้เป็ นพื้นที่ตลาดนัด อันประกอบด้วย ความคิด ความเชื่อ ค่านิยมของ
คนในองค์กรที่แลกเปลีย่ นกัน ถ่ายทอดส่งต่อกันทัง้ ทางตรง และทางอ้อมผ่านการปฏิสมั พันธ์ระหว่างกัน สามารถ
แบ่งได้ตามแผนภาพนี้
เจ้าประจา
ผูผ้ ลิต/ผูข้ าย
ขาจร

คนในตลาด

ลูกค้าขาประจา
ผูบ้ ริโภค
ลูกค้าขาจร
คณะกรรมการ/ฝ่ าย
ผูบ้ ริหารจัดการตลาดนัด

คนทีเ่ ดินตลาด
คนในมหาวิทยาลัย

คนในพื้นที่

คนทีไ่ ม่เดินตลาด
ผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ/คนที่
อยู่บริเวณใกล้เคียง

ภาพประกอบ 19 แผนภูมแิ สดงความสัมพันธ์ของคนใน ทีเ่ กี่ยวข้องกับตลาดนัด
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ความหมายที่ 1 ตลาดนัด คือ พื้นที่แห่งชีวติ
การรับรูแ้ ละให้ความหมายของคนใน มีความสาคัญต่อกระบวนการสร้างอัตลักษณ์ของตลาดนัดภายใน
มหาวิทยาลัย เนื่องด้วยคนในตลาด และคนในมหาวิทยาลัยเป็ นผูใ้ ช้พ้ นื ที่สารับทากิจกรรมต่างๆ ซึ่งระหว่างการ
ปฏิสมั พันธ์ระว่างกันนัน้ ได้ตระหนักรู ้ ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน และยอมรับปรับตัวเข้าหากันทัง้ โดยทางตรง และ
ทางอ้อม เนื่องจากตลาดเป็ นพื้นที่ทางเศรษฐกิจที่มผี ูค้ นจานวนมาก และมีความหลากหลาย สามารถเข้าไปใช้พ้นื ที่
ได้ ซึ่งลักษณะของตลาดนัดแตกต่างจากตลาดทัว่ ไป เนื่องจากเปิ ดเป็ นครัง้ คราว เป็ นบางวัน และบางช่วงเวลา
รูปแบบของการเปิ ด และปิ ดการอนุ ญาตให้สามารถใช้พ้ นื ที่ข้ นึ อยู่กบั เจ้าของพื้นที่นนั้ ๆ อย่างไรก็ตาม การกาหนด
วัน เวลา สถานที่ แบบชัว่ คราวให้แ ก่ตลาดในภายในมหาวิทยาลัย ทาให้อตั ลักษณ์ปรับเปลี่ยน ยืดหยุ่นไปตาม
สถานการณ์ ลัก ษณะเช่ น นี้ ถือ ว่ า เป็ น จุด เด่ น ของตลาดประการหนึ่ ง ที่ค นในพื้น ที่ต อ้ งสถาปนา รับ รู แ้ ละให้
ความหมายของการใช้พ้นื ทีน่ นั้ ๆ อยู่เสมอๆ
คนในตลาดในที่น้ ีหมายถึง ผูผ้ ลิตผูข้ าย ทัง้ เจ้าประจา และขาจร ผูบ้ ริโภค ทัง้ ลูกค้าประจา และลูกค้าขา
จร และคณะกรรมการฝ่ ายบริหารและจัดการตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยของรัฐ โดยเก็บข้อมูล จากการสังเกต
สัมภาษณ์ และวิเคราะห์ขอ้ มูลไปพร้อมๆ กัน สามารถสรุปได้ ดังนี้
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ตาราง 1 สรุปข้อมูลการรับรูแ้ ละการให้ความหมายของคนในตลาดนัดวันศุกร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามความหมายที่ 1 ตลาดนัด คือ พื้นทีแ่ ห่งชีวติ
Code
No.
M1

M2

M3
M4
M5
M6

Code
1 2 3
รักการค้าขาย
1
รักอาชีพนี้ ขาย
มาตัง้ แต่เด็กๆ
เห็นพ่อแม่ขายก็
ขายตาม
ทาเอง ญาติทา
1 2
เป็ นธุรกิจ
ครอบครัว
รักอิสระ
1
เพือ่ ปากท้อง
1
ปลดหนี้ ชาระ
หนี้
พื้นที่ราชการ
ใกล้เดินทาง
สะดวก ใกล้ท่ี
ทางาน ใกล้บา้ น
ทางผ่านประจา
รวม 1 3 2

ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนสาคัญ (Key Informant)
4
1

5

1

2

ผูผ้ ลิต ผูค้ า้ ในตลาดนัดวันศุกร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1
1
1
3 1 1

2

1

1

1

1

1

17

2

2

2

1

1

6

4

18

19
1

2

20
1

1

2

3

4

5
1

6

ผูบ้ ริโภค ในตลาดนัดวันศุกร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 1 1

รวม
17

18

19

20
16

2

15

1
1

1

1

1

1

2

3

1

1

1

2

1

6

7

2 1

1

1

3

1

1

1

2

2

2

5
19
1

1
1

1

1

1

3

4

3

3

2

4

0

4

1

1

2

1

1

3

1

0

2

2

1

2

3

2

1

2

1

1

2

3

1

5

0

2

1

1

1

1

39

4

1

1

3

3

95
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ตาราง 2 สรุปข้อมูลการรับรูแ้ ละการให้ความหมายของคนในตลาดนัดกรมประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามความหมายที่ 1 ตลาดนัด คือ พื้นทีแ่ ห่งชีวติ
Code
No.
M1

M2

M3
M4
M5
M6

Code
1 2 3
รักการค้าขาย
รักอาชีพนี้ ขาย
2
มาตัง้ แต่เด็กๆ
เห็นพ่อแม่ขายก็
ขายตาม
ทาเอง ญาติทา
เป็ นธุรกิจ
2
ครอบครัว
รักอิสระ
เพือ่ ปากท้อง
1
ปลดหนี้ ชาระ
หนี้
พื้นที่ราชการ
ใกล้เดินทาง
สะดวก ใกล้ท่ี
1 1
ทางาน ใกล้บา้ น
ทางผ่านประจา
รวม 2 1 4

ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนสาคัญ (Key Informant)
4

5

ผูผ้ ลิต ผูค้ า้ ในตลาดนัดกรมประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1

1

1

1

1

1

1

17

18

19

2

2

1

1

1

20

1

2

3

4

5

ผูบ้ ริโภค ในตลาดนัดกรมประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

รวม
17

18

19

20

14

1

5

1
1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
17

1

1

2

2

1

1

1

3

2

1

1

2

1

0

1

3

1

1

0

1

1

1

1

5

5

2

1

0

1

1

1

1

1

1

2

0

1

1

1

2

1

1

1

2

0

1

1

2

2

3

1

1

1

2

1

1

2

2

2

25

0

63
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ตาราง 3 สรุปข้อมูลการรับรูแ้ ละการให้ความหมายของคนในตลาดนัดนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตามความหมายที่ 1 ตลาดนัด คือ พื้นทีแ่ ห่งชีวติ
Code
No.

Code

M1

รักการค้าขาย
รักอาชีพนี้ ขาย
มาตัง้ แต่เด็กๆ
เห็นพ่อแม่ขายก็
ขายตาม
ทาเอง ญาติทา
เป็ นธุรกิจ
ครอบครัว
รักอิสระ
เพือ่ ปากท้อง
ปลดหนี้ ชาระ
หนี้
พื้นที่ราชการ
ใกล้เดินทาง
สะดวก ใกล้ท่ี
ทางาน ใกล้บา้ น
ทางผ่านประจา
รวม

ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนสาคัญ (Key Informant)
1

M2

M3
M4
M5
M6

2

3

4

5

1

ผูผ้ ลิต ผูค้ า้ ในตลาดนัดนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1

1

1

1

17

18

19

20

1

1

2

1

1

1

1

1

1

2

1

1

2

1

1

2

3

4

5

ผูบ้ ริโภค ในตลาดนัดนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

รวม
17

18

19

20

12

1

11

1

1
31

1
1

1 2

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1 1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

0

1

2

1

1

1

1

1

1

1 5

1

3

1

3

2

2

0

1

1

1

1

2

4

1

6

2

3

5

1

1

4

1 1

1

1

0

1

1

1

1

2

3

3

1

0

1

2

1

1

1

2

2

2

2

4

1

0

0

1

21

0

76
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จากตาราง 1-3 สามารถสังเคราะห์แนวทางการจัดหมวดหมูข่ องข้อมูลการรับรูแ้ ละการให้ความหมายของ
คนในตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยของรัฐเขตกรุงเทพมหานคร ตามความหมายที่ 1 ตลาดนัด คือ พื้นทีแ่ ห่งชีวติ
ได้ดงั นี้
Category

Subcategory

Code
รักการขาย
M1
(42)

รักอาชีพนี้
ขายมาตัง้ แต่เด็กๆ
เห็นพ่อแม่ขายก็ขายตาม

ความรักในอาชีพ
ค้าขาย

ทาเอง
M2
(31)

ญาติทา
เป็ นธุรกิจครอบครัว

พื้นที่แห่งชีวิต

วิถชี ีวติ ที่ผูกติดไว้
กับตลาดนัด

M3
(7)
M4
(67)
M5
(2)

รักอิสระ
เพือ่ ปากท้อง
ปลดหนี้ ชาระหนี้
พื้นที่ราชการ
ใกล้ เดินทางสะดวก

M6
(85)

ใกล้ท่ที างาน
ใกล้บา้ น
ทางผ่านประจา

ภาพประกอบ 20 แผนภูมแิ สดงการจัดหมวดหมู่ของข้อมูลการรับรูแ้ ละการให้ความหมายของคนใน
ความหมายที่ 1 ตลาดนัด คือ พื้นทีแ่ ห่งชีวติ 
จากแผนภูมิข า้ งต้น สามารถสรุ ป ได้ว่ า การรับ รู แ้ ละการให้ค วามหมายของคนในตลาดและคนใน
มหาวิทยาลัยที่มตี ่อตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยของรัฐเขตกรุงเทพมหานคร คือ เป็ นพื้นที่แห่งชีวติ โดยสามารถ
แบ่งเป็ นความหมายย่อยๆ ได้ 2 ประเด็น คือ ความรักในอาชีพค้าขาย และวิถชี วี ติ ที่ผูกติดไว้กบั ตลาดนัด ซึง่ การ


หมายเหตุ รหัสทีโ่ ยงด้วยเส้นประ หมายถึง รหัสทีม่ ผี ูใ้ ห้ขอ้ มูลแสดงผ่านการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์โดยผูว้ จิ ยั รวมกัน
ทัง้ สามตลาดไม่ถงึ 10 ข้อมูล กล่าวคือ มีความซา้ กับของข้อมูลไม่เพียงพอทีจ่ ะนามาตีความว่าสามารถนาไปสู่การประกอบสร้างอัต
ลักษณ์ร่วมของตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยทีท่ งั้ สามตลาดมีร่วมกันได้
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รับรู แ้ ละการให้ค วามหมายลัก ษณะนี้ แปลผลและวิเคราะห์มาจากผู ใ้ ห้ขอ้ มูล โดยตรง หากคนในใช้ค าที่ มี
ความหมายต่อไปนี้หรือใกล้เคียงกับความหมายต่อ ไปนี้ ผูว้ จิ ยั จะนามาจัดกลุ่ม 6 กลุ่ม ดังนี้ คาว่า “รักการขาย”
“รักอาชีพนี้ ” “ขายมาตัง้ แต่เด็กๆ” “เห็นพ่อแม่ขายก็ขายตาม” และอื่นๆ ที่ใกล้เคียงกัน ใช้รหัสว่า M1 ซึ่งมีผูใ้ ห้
ข้อมูลใช้รหัสนี้จานวน 42 ครัง้ “ทาเอง” “ญาติทา” “เป็ นธุรกิจครอบครัว” และอื่นๆ ที่ใกล้เคียงกัน ใช้รหัสว่า M2
ซึง่ มีผูใ้ ห้ขอ้ มูลใช้รหัสนี้จานวน 31 ครัง้ “รักอิสระ” และอื่นๆ ทีใ่ กล้เคียงกัน ใช้รหัสว่า M3 ซึง่ มีผูใ้ ห้ขอ้ มูลใช้รหัส
นี้จานวน 7 ครัง้ “เพื่อปากท้อง” และอื่นๆ ที่ใกล้เคียงกัน ใช้รหัสว่า M4 ซึ่งมีผูใ้ ห้ขอ้ มูลใช้รหัสนี้จานวน 67 ครัง้
“ปลดหนี้ ” “ชาระหนี้ ” และอื่นๆ ที่ใกล้เคียงกัน ใช้รหัสว่า M5 ซึ่งมีผูใ้ ห้ขอ้ มูลใช้รหัสนี้จานวน 2 ครัง้ “พื้นที่
ราชการ” “ใกล้ เดินทางสะดวก” “ใกล้ท่ที างาน” “ใกล้บา้ น” “ทางผ่านประจา” และอื่นๆ ที่ใกล้เคียงกัน ใช้รหัส ว่า
M6 ซึง่ มีผูใ้ ห้ขอ้ มูลใช้รหัสนี้จานวน 85 ครัง้ ข้อมูลโดยตรงจากคนในเหล่านี้สามารถนามาวิเคราะห์ และสังเคราะห์
เพื่ อ ค้น หาอัต ลัก ษณ์ และกระบวนการสร้า งอัต ลัก ษณ์ ข องตลาดนัด ภายในมหาวิ ท ยาลัย ของรัฐ เขต
กรุงเทพมหานครได้ ดังปรากฏในการพรรณนาผลการวิจยั จากข้อมูลในส่วนต่อไปนี้
1.1 ความรักในอาชีพค้าขาย
ตลาดนัดในการรับรูแ้ ละให้ความหมายของคนในตลาดนัดภายในมาวิทยาลัยนัน้ เปรียบเสมือนพื้นที่
แห่งชีวติ ซึ่งเป็ นพื้นที่มคี วามสาคัญในการยึดเหนี่ยว ทัง้ การดารงชีพค้าขาย การประกอบสัมมาชีพเลี้ยงปากเลี้ยง
ท้อง การดาเนินการกิจการของครอบครัวจากรุ่นสู่รุ่น และความผูกพันธ์กบั สินค้าและการบริการ ดังจะเห็นได้จาก
ตัวอย่างบทสัมภาษณ์บางส่วน ดังต่อไปนี้
ตลาดนัดวันศุกร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตัวอย่างที ่ 1
“ขายสัปดาห์ละ 1 ครัง้ ลูก จุฬาลงกรณ์หน้าศาลาพระเกี้ยว ลุงก็ขายมาตัง้ แต่ 15 ปี ละกัน เวลานี้ 52 แล ้ว มี
ความผู กพัน ไอบางสิง่ บางอย่ างเราก็ปลู กมัง่ บางอย่ างเราก็ซ้ ือข้างเคียงเขามามัง่ บางทีเ่ ราก็หามามังให้
่ มนั มี
หลากหลายนะคะแค่น้ ี จะได้มหี ลากหลายดูแล้วมีของแปลกๆ ทาให้เป็ นจุดสนใจ คนจะได้มาเทีย่ วตลาดนัดกัน
อย่างตลาดนัดจุฬาเค้าก็ยงั มีของอย่างนี้อยู่นะ ยังไม่ลมื ประเพณี ยังไม่ลมื ของเก่าๆ แล ้วคนรุ่นใหม่เค้าก็จะได้รูจ้ กั
ด้วย
หมากละมัง้ หมากพลูเนีย่ แล้วลุงก็กินหมาก มันก็อาจจะเด่ นตรงนี้แหละ มันดูแล้วอาจจะแปลกกว่าเค้า
หน่ อยนึงตรงเนีย๊ ะ เพราะว่าจะได้อนุรกั ษ์ไทย เด็กจะได้รูไ้ งหล่ะ มะแว้งนีก่ ็แก้ไอ แก้เจ็บคอ แล้วนัน่ ก็ลูกมะดัน
แล้วไอนีเ่ ค้าเรียกท้อไทย อันนัน้ ลูกหมากเม่า มะม่วงหาวมะนาวโห่ เสาวรส อันนี้ฟกั ข้าว อันนี้หมากพลู ปูน เกลือ
แตงไทยฟักทอง ใบทองหลาง ฟักบัว กล้วยนาค กล้วยพนม ข้าวหมาก ข้าวหลามตัด ข้าวเกรียบว่าว ข้าวโพด
กล้วยกวน มะตูมเชือ่ ม เปลือกส้มโอ ฟักเชือ่ ม นะคะ
มันก็หลากหลายนะลูกนะ ไอตลาดเนีย่ มันก็มหี ลายทีต่ ลาดสถานทีร่ าชการ ตามโรงพยาบาล ตามมหาลัย ก็
มีอ่ะ แล ้วคนขายคนซื้อมันก็มหี ลายระดับด้วย
(บทสัมภาษณ์ลุงตุ๊ อายุ 52 ปี เจ้าของร้านพืชผักหายาก ตลาดนัดวันศุกร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , วันที ่
20 พฤษภาคม 2559)
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ตัวอย่างที ่ 2
“เอ่อขายทีน่ ี ่ แล้วก็ตลาดมศว ประสานมิตรด้วยค่ะ ขาย 6 วัน ขาย 6 ทีท่ งั้ หมด ขายมา 17 ปี แล ้วค่ะ ก็จะ
ชอบขายทีส่ ดุ ก็ทมี ่ ศว ประสานมิตร กับทีน่ ีค่ ่ะ
“ดีมากเลย อยากให้มี แต่วนั ไหนทีห่ ยุดนีแ่ บบว่าไม่ดีเลย บุคลากรไรเค้าก็บ่นกันค่ะว่า ทาไมไม่มตี ลาดนัด
เพราะว่าอาทิตย์นึงเค้าก็ได้มาใช้เงินวันนึง มาซื้อของไปทัง้ อาทิตย์เลย พอดีทบี ่ า้ นพีท่ าด้วยอ่ะค่ะ แล้วก็มนั เหมาะ
กับพี ่ แล้วก็ลูกค้าทีน่ ีเ่ ค้าไปต่างประเทศเยอะค่ะ เป็ นสินค้าทีเ่ ก็บได้โดยไม่ตอ้ งเข้าตูเ้ ย็น”
“ก็รกั ในการขาย แล้วก็รกั ในการทีจ่ ะทาให้ลูกค้าออกมาแล้วโอเคเลย แล ้วก็ไม่มนี า้ มันเลยค่ะ เอานา้ มันออก
หมดเลย”
(บทสัมภาษณ์พสี ่ ุภาภรณ์ อายุ 43 ปี เจ้าของร้านขายนา้ พริก ตลาดนัดวันศุกร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,
วันที ่ 20 พฤษภาคม 2559)
ตัวอย่างที ่ 3
ขายมาตัง้ แต่ปี 2538 ตอนนี้ก็ 20 ปี แล้ว เมือ่ ก่อนขายทุกวัน แต่เดีย๋ วนี้ 2 วัน 3 วัน 4 วัน แล้วแต่ เพราะ
เดีย๋ วนี้แก่แล้วไม่ไหว เมือ่ ก่อนทีบ่ า้ นเป็ นโรงงานเอง ทาหนังแท้ดว้ ยส่งพวกห้าง ตอนนี้ไม่มคี นงานไงก็เลยออกมา
ขายเอง คนงานหายาก เพราะฝี มอื บ้านเรามันหาไม่มแี ล ้ว เด็กเกิดใหม่ไม่มเี ลย
ใช่ เราทาเป็ น เพราะเราเป็ นช่าง อาชีพรองเท้า คือเราเกิดจากทารองเท้าอ่ะ แล้วเราก็รูต้ รงไหนมีปญั หาทีจ่ ะทา
ให้ลูกค้าใส่ได้ แล้วมันไม่กดั ดี เพราะคนทีซ่ ้ อื ได้ของถูกด้วย นอกจากจะเจอแม่คา้ ทีข่ ายของแพงก็ช่วยไม่ได้ ถ้า
เจอคนจริงใจกับลูกค้าก็ดี
(บทสัมภาษณ์ป้าพัชรินทร์ อายุ 67 ปี เจ้าของร้านรองเท้าหนังแท้ ตลาดนัดวันศุกร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
, วันที ่ 20 พฤษภาคม 2559)
ตลาดนัดกรมประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตัวอย่างที ่ 1
น้องเค้าเกษียณแล้วทานา เขาทานาไรซ์เบอร์รีอ่ ยู่ ก็ขา้ วเขาปลูกเอง แล้วก็ผลไม้พวกนี้ ลูกน้องเก่าเขาน่ะหรือ
เพือ่ นหน่ะปลูกด้วย ก็เลยเอามาขาย สินค้าพวกนี้จะเป็ นสินค้าสารอินทรียอ์ ่ะ ก็กล้วยก็ตดั มาทีบ่ า้ น
ข้อดีมนั อยู่ทสี ่ ถานทีอ่ ่ะนะ คืออะไรก็เหมือนอยู่ทสี ่ ถานทีถ่ า้ เกิดไปขายแล้ว คนน้อย ลูกค้าน้อย มันก็ไม่ดีอ่ะ
แต่ของทีน่ ีจ่ ดั ว่าใช้ได้ เพราะว่าลูกค้าค่อนข้างกว้างนะ จากทีผ่ มสังเกต คือลักษณะของลูกค้า เค้าจะลงมาตอนช่วง
พักงาน ผมว่าเรือ่ งค่าเช่าอ่ะนะ ทาไปทามาค่าเช่ากินหมด จริงๆควรจะให้ฟรีเลย เพราะมันเป็ นการส่งเสริม เอ่อ
พวกรายได้แบบพวกนี้ ก็คือค่าเช่ามันก็หลายร้อยแล้วอ่ะเพราะพวกนีเ่ ค้ากาไรก็ได้นิดนึง ไอ้ตวั รายรับนะ ของพวก
นี้ ผมว่ากาไรหักแล้วเหลืออยู่ไม่เท่าไหร่ ผมนีพ่ ูดหลักไม่ใช่เฉพาะทีน่ ีอ่ ่ะนะ ทัวประเทศไทย
่
คือไม่ตอ้ งไปอะไร ไม่
ต้องไปประชานิยมอะไรหรอก
(บทสัม ภาษณ์ พี ่ พุ ฒิ พ งษ์ อายุ 65 ปี เจ้า ของร้า นผัก ผลไม้อิ น ทรี ย ์ ตลาดนั ด กรมประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, วันที ่ 27 พฤษภาคม 2559)
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ตัวอย่างที ่ 2
“ตลาดนี้เป็ นหลัก แต่เราจะขายหลายวันนะคะ อย่าทีน่ ีม่ .เกษตรก็จะขายทุกวันอังคาร วันศุกร์ แล้วก็จะมี
มหาลัยสุโขทัย แล้วก็ขนส่งทางบกหมอชิตนะคะ แล้วก็วนั เสาร์ อาทิตย์ก็หมู่บา้ นอมรพันธ์ 9 ก็ประมาณ 5 วัน
ความแตกต่างก็บางทีน่ ะคะ มันจะเป็ นตลาดเช้า 10 โมงเช้าก็เลิก แต่ถา้ ตลาดแบบในตามนี้เขาก็จะเลิกประมาณ 2
โมง ถึง 3 โมง”
“ก็มนั ก็เข้ากับบุคลิกป้ านะ แล้วมันก็ไม่ค่อยซา้ คนอืน่ นะคะ มันมีผล ถ้าซา้ ๆ กันหลายๆ ทีเ่ นีย่ มันก็จะแย่ง
ลูกค้า แล ้วมันก็มผี ลต่อราคาด้วย”
“ก็ เราใจชอบอ่ะ ถ้าใจชอบมันก็จะไปได้ไว แต่ถา้ เราไม่ชอบ แล ้วเราไปขายสินค้ามันก็จะไปได้ชา้ ได้ค่ะ
“มันเป็ นบางทีน่ ะคะ เฉลีย่ แล้วอ่ะ ต้องให้ได้วนั ละหมืน่ วันละหมืน่ นีค่ ือของป้ ามันจะมันจะราคาสูงไง ตก
ประมาณ 8 ตัว 10 ตัวประมาณนี้นะคะ”
“ข้อดีคือ มีลูกค้าหลากหลาย ข้อเสียคือค่าทีแ่ พง ก็คืออาจจะต้องค่าทีถ่ ูกหน่อย เราจะได้อยู่กนั ได้ บางทีข่ าย
มาได้กาไร มันก็ตอ้ งไปหักค่าที ่ มันก็มผี ลนะคะ แต่ถา้ เป็ นตลาดเช้า ค่าทีเ่ ค้าจะถูก ล็อคนึงก็ 50 บาท 20 บาท แต่
ทีน่ ีล่ อ็ คนึงก็ตกประมาณ 300 บางทีจ่ ะล็อคละ 300 กว่านะคะ อย่าของป้ ามัน สองล็อคกว่าก็ 680 บาท
(บทสัม ภาษณ์ ป้ าภัท รกานต์ อายุ 51 ปี เจ้า ของร้า นผ้า ไทย ชุ ด ลู ก ไม้ ตลาดนั ด กรมประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, วันที ่ 27 พฤษภาคม 2559)
ตัวอย่างที ่ 3
เป็ นหลักครับ ขายมานานแล้ว ขายทีต่ ามกระทรวง ตามสถานทีร่ าชการ แล้วก็ทเี ่ กษตร 5 วันจ้ะ ชอบนะ ถ้า
มันขายดี บางทีข่ ายไม่ดีขายแล้วก็เซ็ง มีตลาดแถวกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุขอะไรพวกนี้
ก็พอใจ ขายของพวกเนีย๊ ะ คิดว่าของมันหลากหลาย แต่มนั ไม่แน่ นอน มันหมุนเวียน อันไหนหมดก็ซ้ อื มา
แบบของโชห่วย
(บทสัมภาษณ์ลุงประดิษฐ์ ลิ้มประเสริ ฐ อายุ 58 ปี เจ้าของร้านขายของ 20 บาท ตลาดนัดกรมประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, วันที ่ 27 พฤษภาคม 2559)
ตลาดนัดนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตัวอย่างที ่ 1
เป็ นอาชีพหลักครับ ก็ขายหลายทีน่ ะ มี 7 วัน ก็ 7 ที ่ เลยนะครับ อ่าใช่ๆ เพราะทีน่ ีเ่ ค้ามีแค่วนั พฤหัส กับวัน
อังคาร พีข่ ายกับแฟน ตอนนี้แฟนไปทานข้า.. ผลัดกัน
เสื้อผ้ามือ 1 นาเข้า ลูกค้าประจาก็พวก กลุม่ ออฟฟิ ศ ผูป้ กครอง ต่างชาติ ส่วนมากก็เป็ นญีป่ ่ นุ อ่ะครับ
ทาดีอยู่แล ้วครับ ตลาดทาดีมากครับ รักตลาดนี้
(บทสัมภาษณ์พอี ่ รุณ อายุ 37 ปี เจ้าของร้านเสื้อผ้าแฟชันเกาหลี
่
ญีป่ ่ นุ ตลาดนัดนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ, วันที ่ 26 พฤษภาคม 2559)
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ตัวอย่างที ่ 2
เคยทาหลายอย่างทาทุกอย่าง ทาไร่ ทานา ทาบัญชี ทาอะไรอย่างเนีย๊ แต่ตอนนี้ขายป็ อปคอร์นเป็ นหลักอ่ะ
ค่ะ เดีย๋ วนะ รอสักครู่ (พีห่ นิงหันมาพูดเพราะ ลูกค้าเยอะมากต้องสัมภาษณ์ไปขายไปพีผ่ ูช้ ายจึงต้องมาตอบแทน)
อาทิตย์นึงก็ขาย 2 วันคือ วันพฤหัสกับวันอังคาร แล้วก็วนั พุธก็ไปตลาดคลองเตย ขายมาประมาณ 11-12 ปี แล ้ว
สาหรับตลาดนี้นะดีแล้ว แต่ธรรมดาตรงนี้มนั จะเปี ยก (ทีโ่ ล่งข้างๆ ร้าน) ลูกค้ามาเดินแล้วจะลืน่ แต่ตอนนี้
ปรับปรุงเรียบร้อย แล ้วมันจะไหลลงตรงนี้ (ฝน) ตรงนี้จะเปี ยก ตอนนี้ก็ปรับปรุงแล้ว ไม่มแี ล ้วครับ
(บทสัมภาษณ์พหี ่ นิงและแฟน อายุ 41 ปี เจ้าของร้านป๊ อปคอร์ ตลาดนัดนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ, วันที ่ 26 พฤษภาคม 2559)
ตัวอย่างที ่ 3
ปกติขายประมาณ 4-5 วัน มีทนี ่ ีแ่ ล้วก็มที จี ่ ฬุ า ขายมา 10 จะ 10 ปี แล้วค่ะ
(พีจ่ าฤกษ์พูดแทรก) สร้างเนื้อสร้างตัวได้ก็เพราะไส้กรอก
(พีแ่ อน) พีซ่ ้ อื บ้าน ซื้อรถ ได้ก็เพราะไส้กรอกเนีย่
ของพีจ่ ะได้กรอบ แล้วของพีจ่ ะได้เปรี้ยว กาลังอร่ อย ของพีจ่ ะเน้นทอดไงคะ ไส้กรอกพีจ่ ะทอดมันจะได้
กรอบ ถ้าปิ้ งมันจะไม่กรอบ
วันนึงก็ได้ประมาณ 100 กว่ามัดประมาณ 120 130 โล (กิโลกรัม)
เต้นท์ คนเดินแล้วมันระ แต่อย่างอืน่ ก็ไม่ได้มอี ะไรนะ เรือ่ งเต้นท์นะคะ เนีย่ อย่างคนเดินมามันทิม่ หัว ทิม่
หน้า เพราะว่ามันเตี้ยเกินไป
ค่าเต้นท์ 120 ค่าทีอ่ กี 500 แล้วก็รายปี อกี 5000 แต่ก็พอได้ เราต้องพึง่ กันและกันใช่ไหม (หัวเราะ)
(บทสัมภาษณ์พแี ่ อนและแฟน อายุ 40 ปี เจ้าของร้านไส้กรอกทอด ตลาดนัดนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ, วันที ่ 26 พฤษภาคม 2559)

จากข้อความข้างต้นนี้ แสดงให้เห็นได้ว่า พ่อค้า แม่คา้ ทีเ่ ป็ นเจ้าประจาของตลาดนัดของมหาวิทยาลัย มี
ความรักความผูกพันกับการยึดอาชีพค้าขายภายในตลาดนัด เช่น ขายเฉพาะในตลาดนัดที่เป็ นสถานที่ราชการ
เท่านัน้ เพราะมีความคิดความเชื่อว่ามีกลุม่ ลูกค้าทีด่ ี และมีกาลังซื้อมาก อีกส่วนหนึ่งจะมีความผูกพันกับพื้นที่ของ
มหาวิทยาลัยมีลูกค้าที่เป็ นขาประจา คุยกันรูใ้ จกันและอุดหนุ นกันเป็ นประจา ผูข้ ายบางคนเป็ นผูผ้ ลิตสินค้าเอง
บางคนเป็ นคนที่ช่นื ชอบในลักษณะ รูปทรง หรืออะไรบางอย่างภายในตัวสินค้านัน้ ๆ ที่ตนเองขาย และเชื่อมโยง
เรื่องราวในสินค้าที่ตนเองขายกับชีวิตของตนเอง เช่น เป็ นกิจการของครอบครัวตัง้ แต่เด็กๆ มีเครือข่ายหรือคน
รูจ้ กั ในการหาสินค้าราคาต้นทุนมาขายได้ มีรูปแบบการใช้ชีวิตที่ใช้สินค้าในชีวิตประจาวัน เป็ นต้น นอกจากนี้
พ่อค้า แม่คา้ เหล่านี้ มีประสบการณ์ขายสินค้าในตลาดนัด และตลาดทัว่ ไปมาเป็ นเวลานาน มีส่วนสาคัญในการ
ผลิตพื้นที่ สร้างภาพจาเป็ นภาพลักษณ์ ตลอดจนเป็ นส่วนในการประกอบสร้างอัตลักษณ์ของตลาดนัดภายใน
มหาวิทยาลัย
1.2 วิถชี วี ติ ทีผ่ ูกติดไว้กบั ตลาดนัด
การรับรูแ้ ละการให้ความหมายของคนในตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัย ส่วนของผูบ้ ริโภคนัน้ การเกิด
ตลาดนัดบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่พกั อาศัย สถานที่ทางาน หรือทางผ่านระหว่างเดินทางนัน้ เป็ นการเพิ่ม
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ทางเลือกในการจับจ่ายใช้สอย และการบริโภค เป็ นวิถชี วี ติ และเป็ นกิจวัตรของคนในพื้นที่ ตลาดนัดสามารถสร้าง
ความแตกต่างหลากหลายในแง่ของประโยชน์ใช้สอย สามารถเปลีย่ นแปลงบรรยากาศของพื้นที่ จากสถานทีท่ างาน
สถานที่ว่างเปล่า ให้มคี วามหมายเป็ นสถานที่ท่สี ามารถใช้ร่วมกัน หรือมีความเป็ นพื้นที่สาธารณะสามารถใช้เวลา
ว่าง และเวลาส่วนตัวในการพบปะผูค้ น การพบปะสังสรรกับเพื่อน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและลดความจาเจ
ความตึงเครียดจากงานประจา และการเรียนได้ เปรียเสมือนพื้นทีแ่ ห่งชีวติ ชีวา และสีสนั ดังจะเห็นได้จากตัวอย่าง
บทสัมภาษณ์บางส่วน ดังต่อไปนี้
ตลาดนัดวันศุกร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตัวอย่างที ่ 1
เดินตลาดนัดทุกศุกร์นะ พักกลางวันแหละว่างสุด ถ้าเป็ นวันศุกร์ก็มาเดินทีน่ ี ่
ก็มากับเพือ่ นนีแ่ หละค่ะก็มาเรียนด้วยกันเนอะ ก็มาเดิน มันอยู่ใกล้คณะค่ะ ใกล้สุด
เคยไปเดินทีธ่ รรมศาสตร์ ก็ชอบมากมันใหญ่ของเยอะ
วันนี้มาซื้อของกินอย่างเดียวเลยค่ะ ของกินเยอะ น่าจะเป็ นของทีช่ อบมากกว่าค่ะ พอเห็นปุ๊ บก็ซ้ อื
บางร้านค่อนข้างแพงนะคะ อย่างเช่นถ้าเป็ นหมูรา้ นนี้ มันจะถูกกว่าร้านตรงนู่น แล ้วร้านตรงนู่นก็จะแบบคน
ไม่ค่อยซื้อ
การจัดการตลาดนัด ตรงนี้ใช่ ไหมคะ มันจอดรถยากหน่ อยแต่ก็เข้าใจในจุฬามันจอดรถยากอยู่แล้ว ถ้า
พัฒนาอ๋อ ไม่รูน้ ะว่ามันเป็ นไปได้ไหม เรือ่ งราคาของมันก็แพงขึ้นทุกวันเนอะ ราคาของวัตถุดิบ มันก็แพง แล้วก็
ส่วนทีจ่ อดรถมันคงไปไม่ได้มากกว่าแล้วค่ะ (หัวเราะ)
(บทสัมภาษณ์คณ
ุ ดวงกมล อายุ 27 ปี นิสิตคณะรัฐศาสตร์ สาขาปกครอง ตลาดนัดวันศุกร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, วันที ่ 3 มิถนุ ายน 2559)
ตัวอย่างที ่ 2
ทุกศุกร์อะค่ะ มาทุกอาทิตย์ มากับเพือ่ นแล้วบางทีก็มาคนเดียว ซื้อของให้อาจารย์บา้ ง
วันนี้พมี ่ าซื้อแต่นา้ สตรอเบอร์รีเ่ นีย่
ส่วนมากพีไ่ ม่ค่อยได้ซ้ อื หรอก ส่วนมากก็มาเดินซื้อของ ส่วนมากจะซื้อของให้อาจารย์ เป็ นของกิน
ของเขามีคณ
ุ ภาพดีค่ะ ไม่หลอกลูกค้า ส่วนมากพีจ่ ะมาช่วงเช้า ของจะสดใหม่กว่า
ราคาก็ มันก็สมราคาของ ถึงจะว่าแพงก็ไม่แพงหรอกของเขามีคณ
ุ ภาพค่ะ ทีน่ ีถ่ งึ จะเล็กแต่ก็เดินสะดวก
(บทสัมภาษณ์คณ
ุ ธิดา อายุ 35 ปี พนักงานคณะนิเทศศาสตร์ ตลาดนัดวันศุกร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,
วันที ่ 3 มิถนุ ายน 2559)
ตัวอย่างที ่ 3
มากับสามีค่ะ เขาไปเดินซื้อของอยู่ เป็ นลูกค้าประจาทีน่ ีเ่ พราะก็ของเขาอร่ อย แล้วก็ดี สด แล้วก็ไม่เคยไปที ่
อืน่ เลย เพราะอยู่ละแวกนี้ค่ะ
ทีน่ ีก่ ็เฉพาะวันศุกร์ อาจจะดูก่อนว่าของทีเ่ ราต้องการเข้าจะมาศุกร์ไหน
ของเข้าไม่ได้มาทุกอาทิตย์ บางเจ้าเขาจะมาอาทิตย์เว้นอาทิตย์ ศกุร ์ 1,2 บางเจ้าก็จะมาศุกร์ 3,4
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วันนี้จริงๆ ก็กะมาดูขนม เขาเรียกอะไรนะ ทีม่ นั หยอดนา้ ตาลทีเ่ ขาเข้าแถวซื้อกันอะ นีก่ ็ซ้ อื ให้ลูก
ก็โอเคค่ะ สะอาด เดินเข้าปุ้บก็จอดรถซื้อได้เลย
ส่วนใหญ่จะดีค่ะ ทีจ่ อดรถก็โอเค เดินง่ายของกินหลากหลาย
(บทสัมภาษณ์คุณสุรตั น์ค่ะ อายุ 47 ปี อาชีพค้าขาย ตลาดนัดวันศุกร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, วันที ่ 3
มิถนุ ายน 2559)
ตลาดนัดกรมประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตัวอย่างที ่ 1
เกือบทุกอาทิตย์ มาก็กบั เพือ่ นร่วมงานนีอ่ ะค่ะ ทีน่ ีข่ องเยอะดีแล้วก็หลากหลาย แล้วก็มาซื้อกับข้าวของใช้
วันนี้มาซื้อกับข้าวค่ะ ส่วนมากก็มาเดินดูกบั ข้าวมากกว่า ส่ว นมากก็ มันน่ ากินรู ปลักษณ์ภายนอกอาหารก็
อร่อย อะไรอย่างงี้
การจัดการก็ถอื ว่า หลากหลายดีนะคะ แต่พ้ นื ทีท่ างเดินก็แคบไปบ้าง
( บ ท สั ม ภ า ษ ณ์ คุ ณ ฉั ต ร ช น ก อ า ยุ 30 ปี พ นั ก ง า น ก ร ม ก า ร ข้า ว ต ล า ด นั ด ก ร ม ป ร ะ ม ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, วันที ่ 10 มิถนุ ายน 2559)
ตัวอย่างที ่ 2
มากับเพือ่ นค่ะ ประมาณอาทิตย์เว้นอาทิตย์อะค่ะ
มันก็อยู่ใกล้กับคณะทีเ่ รียนอยู่ แล้วก็มขี องกินเยอะดีค่ะ
ถ้าร้านทีน่ ีก่ ็โอเคนะคะ แต่ถา้ เรือ่ งการจัดการพื้นที ่ ก็คงจะมีปญั หาเรือ่ งรถทีเ่ ข้ามาอย่างนี้ค่ะ เป็ นเรือ่ งของที ่
จอดรถ คือตัวเองไม่ค่อยมีปญั หาเพราะเดินมา แต่ว่าบางทีเราเดินข้ามถนนก็ตอ้ งคอยระวังรถเนาะ บางทีเขาก็ให้
มอเตอร์ไซค์เข้ามาส่งในนี้ ก็กลัวเล็กน้อยเหมือนกันว่าเราจะโดนรถหรือมอเตอร์ไซค์เฉีย่ วรึเปล่า
(บทสัมภาษณ์คณ
ุ ดนุลดา อายุ 26 ปี นักศึกษาปริญญาเอก ตลาดนัดกรมประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
, วันที ่ 10 มิถนุ ายน 2559)
ตัวอย่างที ่ 3
เดีย๋ วนี้ไม่ได้ทางานแล้ว เกษียนแล้ว อาทิตย์นึง จะมาเดินซัก2ครัง้ กับภรรยา เพราะมันอยู่ใกล้บ้าน อ่อมศว
แต่เดีย๋ วนี้ไม่ได้ไปนานแล้ว
ของมันเยอะเลือกได้เยอะ แล้วผลไม้มนั ก็หลายร้านเลือกได้เยอะ ทีน่ ีส่ ่วนมากราคามันก็ไม่ได้ถูกกว่านะ
เพียงแต่ว่ามันหลากหลายเท่านัน้ เอง ราคาจริงๆแล้วมันก็ปานกลางไปทางสูงหน่ อย ส่วนมากก็ก่อนเทีย่ งช่ วง
ประมาณ 10 โมง11โมง ประมาณนี้ เดินชัวโมงเดี
่
ยวก็กลับ
ตลาดเนีย่ ดีทสี ่ ดุ ก็หน้าหนาว หน้าร้อนก็ยงั ดีกว่าหน้าฝน
ข้อเสียคือทีจ่ อดรถ มันจอดรถลาบาก ข้อดีก็มนั หลากหลายดี
(บทสัมภาษณ์คณ
ุ ศักดิช์ ยั อายุ 62 ปี ข้าราชการบานาญ ตลาดนัดกรมประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
วันที ่ 10 มิถนุ ายน 2559)
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ตลาดนัดนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตัวอย่างที ่ 1
ก็เดินทุกครัง้ ทีม่ ตี ลาดอ่ะค่ะ ก็มาเป็ นประจาอ่ะค่ะ เพราะว่าศึกษาอยู่ทนี ่ ี ่ แล้วก็ถา้ มีตลาดก็มาตลอดอ่ะค่ ะ
เคยเดินทีต่ ลาดนัดม.เกษตรด้วยค่ะ
วันนี้ มากินนา้ พริ กปลาทู อ่ะค่ ะ ข้าวคลุกนา้ พริ ก ก็อร่ อยนะ แบบว่าเขาก็พูดจาไพเราะ น่ าซื้อดี ก็อร่ อย
โดยรวมอะไรอย่างนี้ อืมม เพราะว่ามันก็มสี นิ ค้าหลากหลายอ่ะค่ะ ก็เลยอยากซื้อ อยากลองดูหลายๆร้านงี้ อืมม
ก็ คิดว่าก็โอเคนะ แต่บางทีมนั ก็ เอ่อะ มันๆ อึดอัดเกินไปอ่ะค่ะ แต่พ้ นื ทีม่ แี ค่น้ ีแต่สามารถทาร้านค้าออกมาได้
เยอะเท่านี้ก็โอเคแล้วอ่ะค่ะ
(บทสัมภาษณ์ น้องออร์แกน อายุ 20 ปี นักศึกษา ตลาดนัดนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, วันที ่
24 พฤษภาคม 2559)
ตัวอย่างที ่ 2
เดินมาค่ะ มาบ่อยเหมือนกัน มาซื้ออาหารกลางวัน
ทีน่ ีข่ องเยอะดีค่ะ แล้วก็อร่อย แต่ว่าแดดจะร้อนนิดนึง แต่ว่ารวมๆ ก็คือดีเลย
ปกติจะมาเนีย่ ค่ะ ช่วงเทีย่ ง พักเทีย่ ง ข้อดีก็ดีแล้วค่ะ มีอาหารให้หลากหลาย แล้วก็เสื้อผ้ารองเท้า อะไรอย่าง
นี้ มีให้ช็อปได้ หมด ข้อเสียก็อาจจะร้อนนิดนึง อาจจะตัง้ พัดลมเป่ าไว้ตามจุดหลักๆสักนิดนึงอ่ะค่ะ
(บทสัมภาษณ์ คุณปัทยา อายุ 23 ปี พนักงานบริษทั GMM ตลาดนัดนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ, วันที ่ 24 พฤษภาคม 2559)
ตัวอย่างที ่ 3
วันนี้นะมาหาซื้อผัก แล้วก็พวกอาหารไทยค่ะ พีอ่ ยากลองชิมดู
ก็โอเคนะ แต่แอบแพงไปนิดนึง (หัวเราะ)
(บทสัมภาษณ์พมี ่ าริโกะ (ชาวญีป่ ่ นุ ) อายุ 36 ปี นักท่องเทีย่ ว ตลาดนัดนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ, วันที ่ 24 พฤษภาคม 2559)

จากข้อความข้างต้นนี้ แสดงให้เห็นได้ว่า ลูกค้าขาประจาและขาจร ของตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยแต่
ละแห่งมีทงั้ ความคล้ายคลึงกัน และความแตกต่างกัน เช่น เป็ นคนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกัน เป็ นบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัย นิสติ นักศึกษา คนที่อาศัย หรือทางานอยู่ในละแวกใกล้เคีย ง จะมีบางส่วนที่ตงั้ ใจเดินทางมาไกล
เพื่อมาเดินตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัย จากคาแนะนาของเพื่อน หรือชื่อเสีย งของตลาดนัดที่ถูกกล่าวถึงอย่าง
แพร่หลาย นอกจากนี้ คนในตลาดที่เป็ นผูบ้ ริโภคขาประจาเหล่านี้ มีบทบาทนึ่งในการสร้าภาพลักษณ์แก่เครือข่าย
ญาติพ่นี อ้ ง และเพื่อนๆ มีการถ่ายรูปลงสังคมออนไลน์ มีการทารีวิวร้านอร่อยจนทาให้คนที่พบเห็นสนใจ และ
กลายเป็ นการส่งต่อภาพลักษณ์เชิงผลิตพื้นที่ ซา้ ๆ จนเป็ นภาพจา และเป็ นประสบการณ์ของตลาด ตลอดจนเป็ น
ส่วนในการประกอบสร้างอัตลักษณ์ของตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัย
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ความหมายที่ 2 ตลาดนัด คือ สายใยแห่งความผูกพัน
ตลาดนัดในการรับรูแ้ ละให้ความหมายของคนในตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยนัน้ เปรียเสมือนสายใย
แห่งความผูกพัน ทีถ่ กั ทอมาเป็ นเวลานาน และนับว่าย่งแน่นแฟ้ นมากขึ้นเรื่อยๆ กระบวนการเหล่านี้มคี วามสาคัญ
ต่อการสร้างอัตลักษณ์ของตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัย เนื่องด้วยคนในตลาด และคนในมหาวิทยาลัยเป็ นตัว
ขับ เคลื่อ นความมีชี วิต ให้ก บั พื้น ที่ หากไม่ มีผู ค้ นเข้า มาใช้พ้ ืน ที่ด งั กล่ า ว ก็ เ ป็ น เพีย งสถานที่ไ ร้ป ระโยชน์
ความสัมพันธ์ และปฏิสมั พันธกันของคนภายในตลาดนัดนี้ ยังช่วยสร้างบรรยากาศของความเป็ นมิตร สร้างความ
เป็ นกันเองกับกิจกรรมที่เป็ นเชิงสาธารณะ เป็ นส่วนการผลิตพื้นที่ผ่านการปฏิสมั พันธ์ระว่างกันนัน้ ได้ตระหนักรู ้
ถ่ายทอด แลกเปลีย่ น และยอมรับปรับตัวเข้าหากันทัง้ โดยทางตรง และทางอ้อม
คนในตลาดในทีน่ ้ ีหมายถึง ผูผ้ ลิตผูข้ าย ทัง้ เจ้าประจา และขาจร ผูบ้ ริโภค ทัง้ ลูกค้าประจา และลูกค้าขา
จร และคณะกรรมการฝ่ ายบริหารและจัดการตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยของรัฐ โดยเก็บข้อมูล จากการสังเกต
สัมภาษณ์ และวิเคราะห์ขอ้ มูลไปพร้อมๆ กัน สามารถสรุปได้ ดังนี้
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ตาราง 4 สรุปข้อมูลการรับรูแ้ ละการให้ความหมายของคนในตลาดนัดวันศุกร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ความหมายที่ 2 ตลาดนัด คือ สายใยแห่งความผูกพัน
Code
No.

Code

ผูใ้ ห้ข ้อมูลคนสาคัญ (Key Informant)
1

R1

R2

R3
R4
R5
R6

R7

R8

R9

2

คุน้ หน้ากัน ดูหน้า รูจ้ กั กันลูกค้า
ประจา ซื้อขาย เดินเล่นกับคน
คุน้ เคย
กลุม่ ลูกค้าดี ลูกค้าระดับกลาง
ขึ้นไป ข้าราชการ พนักงาน
ออฟฟิ ศ นิสติ นักศึกษาทัง้ นัน้
คนทางานออฟฟิ ศ แม่บ ้าน
ชาวต่างชาติ
ซื่อสัตย์ จริงใจ ไม่คดโกง ไม่เอา
เปรียบ
ของแปลกใหม่ หาความแตกต่าง
ของมีคุณภาพ น่าเชื่อถือ

4

1

1

2

2

5

2

6
1

1

2

1

1

1

2

1
4

รัก/ชอบในสินค้า/ผลิตภัณฑ์
เป็ นของกินของใช้ท่ใี ช้อยู่ประจา
บริการหลังการขาย
มาทุกครัง้ ที่มตี ลาด มาบ่อย มา
ทุกอาทิตย์ มากับเพื่อนที่ทางาน
มากับแฟน มากับอาจารย์ มา
บ่อย มาหาอาหารมาหาข ้าวกิน
มาเพราะใกล ้ที่ทางาน
มาเดินดูก่อน มาเดินเล่น มาเอา
บรรยากาศ มาพักผ่อน
รูส้ กึ เหมือนบ ้าน เป็ นอยูแ่ บบ
ครอบครัว รูส้ กึ อบอุ่น สถานที่
คุน้ เคย พื้นที่ราชการ
รวม

3

ผูผ้ ลิต ผูค้ า้ ในตลาดนัดวันศุกร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7 8 9 10 11 12 13 14 15

1

1

1

1

2

17

18

19

20

1

2

3

1

1

1

1

1

1

4

1

4

1

3

1

1

2

2

1

2

2

1

2

0

0

1

1

1

11

5

3

10

3
3

11

6

ผูบ้ ริโภค ในตลาดนัดวันศุกร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8 9 10 11 12 13 14 15
1

1

1

1

2

2

2

2

1

2

1

2

1

1

1

1

3

1

1

2

2

3

1

1

2

1

17

18

19

20

1

1

1

3

25

1

1

22

1

1

1
2

1

รวม
16

1

1

3

2

2

1

1

1

3

2

2

3

1

6

2

2

2

1

1

3

1
6

4

46
48

1

1
3

7

1

2

2

2

1

6

1

3

3

5

1

3

1

16

2
1

8

1
1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

2

2

2

1

1

0

6

3

1
8

7

4

6

5

3

9

6

5

3

1

1

1

1
7

1

5

7

8

7

2
4

4

7

5

1

1

22

1

12

1

19

5

6

203

142

143

ตาราง 5 สรุปข้อมูลการรับรูแ้ ละการให้ความหมายของคนในตลาดนัดกรมประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ความหมายที่ 2 ตลาดนัด คือ สายใยแห่งความผูกพัน
Code
No.

Code

ผูใ้ ห้ข ้อมูลคนสาคัญ (Key Informant)
1

R1

R2

R3
R4
R5
R6

R7

R8

R9

คุน้ หน้ากัน ดูหน้า รูจ้ กั กันลูกค้า
ประจา ซื้อขาย เดินเล่นกับคน
คุน้ เคย
กลุม่ ลูกค้าดี ลูกค้าระดับกลาง
ขึ้นไป ข้าราชการ พนักงาน
ออฟฟิ ศ นิสติ นักศึกษาทัง้ นัน้
คนทางานออฟฟิ ศ แม่บ ้าน
ชาวต่างชาติ
ซื่อสัตย์ จริงใจ ไม่คดโกง ไม่เอา
เปรียบ
ของแปลกใหม่ หาความแตกต่าง
ของมีคุณภาพ น่าเชื่อถือ
รัก/ชอบในสินค้า/ผลิตภัณฑ์
เป็ นของกินของใช้ท่ใี ช้อยู่ประจา
บริการหลังการขาย
มาทุกครัง้ ที่มตี ลาด มาบ่อย มา
ทุกอาทิตย์ มากับเพื่อนที่ทางาน
มากับแฟน มากับอาจารย์ มา
บ่อย มาหาอาหารมาหาข ้าวกิน
มาเพราะใกล ้ที่ทางาน
มาเดินดูก่อน มาเดินเล่น มาเอา
บรรยากาศ มาพักผ่อน
รูส้ กึ เหมือนบ ้าน เป็ นอยูแ่ บบ
ครอบครัว รูส้ กึ อบอุ่น สถานที่
คุน้ เคย พื้นที่ราชการ
รวม

2

3

4

5

ผูผ้ ลิต ผูค้ า้ ในตลาดนัดกรมประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2

1

1

1

1

1
1

2

1

1

2

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

17

18

19

1

2

1

20

1

1

1
1

1

1

3

4

5

6

1

1

1

ผูบ้ ริโภค ในตลาดนัดกรมประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1

1

1

1
1

2

2

1
1

1

1

2

1

1

1

2

1

18

19

1

20
2

1

2
1

2

รวม
17

8

1
1

3

2

1

1

1

10

2
2

1

2

2

2

1

1

2

1

1

2

26

1

30

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

4

5

3

2

3

1

5

5

1

4

1

2

3

23

2

1

5

4

2

1

1

2

3

3

4

4

1

4

4

1

1

4

4

1

1

2

1

1

2
4

9

1

2

2

3

3

9

16

1

1
1

1

4

4

4

8

1

1

2

4

0

1

11

3

133

143

144

ตาราง 6 สรุปข้อมูลการรับรูแ้ ละการให้ความหมายของคนในตลาดนัดนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ความหมายที่ 2 ตลาดนัด คือ สายใยแห่งความผูกพัน
Code
No.

Code

ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนสาคัญ (Key Informant)
1

R1

R2

R3
R4
R5
R6

R7

R8

R9

2

คุน้ หน้ากัน ดูหน้า รูจ้ กั กันลูกค้า
ประจา ซื้อขาย เดินเล่นกับคน
คุน้ เคย
กลุม่ ลูกค้าดี ลูกค้าระดับกลางขึ้น
ไป ข้าราชการ พนักงานออฟฟิ ศ
1
นิสติ นักศึกษาทัง้ นัน้ คนทางาน
ออฟฟิ ศ แม่บา้ น ชาวต่างชาติ
ซื่อสัตย์ จริงใจ ไม่คดโกง ไม่เอา
เปรียบ
ของแปลกใหม่ หาความแตกต่าง
ของมีคุณภาพ น่าเชื่อถือ
รัก/ชอบในสินค้า/ผลิตภัณฑ์ เป็ น
1
ของกินของใช้ท่ใี ช้อยูป่ ระจา
บริการหลังการขาย
มาทุกครัง้ ที่มตี ลาด มาบ่อย มา
ทุกอาทิตย์ มากับเพือ่ นที่ทางาน
มากับแฟน มากับอาจารย์ มาบ่อย
มาหาอาหารมาหาข้าวกิน มา
เพราะใกล้ท่ที างาน
มาเดินดูก่อน มาเดินเล่น มาเอา
บรรยากาศ มาพักผ่อน
รูส้ กึ เหมือนบ้าน เป็ นอยู่แบบ
ครอบครัว รูส้ กึ อบอุ่น สถานที่
1
คุน้ เคย พื้นที่ราชการ
รวม 1 2

3

4

5

ผูผ้ ลิต ผูค้ า้ ในตลาดนัดนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1

1

1

1

1

1

2

1

1

2

17

2

1

1

1

1

18

19

20

1

1

1

2

1

2

3

4

5

ผูบ้ ริโภค ในตลาดนัดนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1

1

1

1

1

3

1

1

1

2

1

1

1

รวม
17

18

1

1

19

20
24

1

19

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1
1

1

1

1

1

8

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

2

3

2

4

2

2
4

3

3

2

0

1

1

1

4

3

3

2

13

1

1

2

5

0

5

2

5

2

1

1

1

2

3

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

5

3

3

4

1

2

1

1

1

1

6

1
4

3

17

19
3

2

1

4

2

1

2

108

144

145

จากตาราง 4-6 สามารถสังเคราะห์แนวทางการจัดหมวดหมูข่ องข้อมูลการรับรูแ้ ละการให้ความหมายของ
คนในตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยของรัฐเขตกรุงเทพมหานคร ตามความหมายที่ 2 ตลาดนัด คือ สายใยแห่ง
ความผูกพัน ได้ดงั นี้
Category

Subcategory

Code
คุน้ หน้ากัน ดูหน้า
R1
(72)

ความผูกพันระหว่าง
พ่อค้า แม่คา้ เจ้าประจา
และลูกค้าขาประจา

R2
(49)

R4
(85)

สายใยแห่ง
ความผูกพัน

ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป
ข้าราชการ พนักงานออฟฟิ ศ นิสติ
นักศึกษาทัง้ นัน้ แม่บา้ น ชาวต่างชาติ

R3
(17)

ความผูกพันระหว่างคน
ในตลาดกับสินค้า และ
บริการ

รูก้ จักกัน เจ้าประจา ลูกค้าประจา
เดินเล่นกับคนคุน้ เคย
เพือ่ น แฟน อาจารย์
กลุม่ ลูกค้าดี

R5
(86)
R6
(5)

ซื้อสัตย์ จริงใจ
ไม่คดโกง ไม่เอาเปรียบ
ของแปลกใหม่ หาความแตกต่าง
ของมีคุณภาพ น่าเชื่อถือ
รัก/ชอบในสินค้า/ผลิตภัณฑ์
เป็ นของกินของใช้ท่ใี ช้อยู่ประจา
บริการหลังการขาย
มาทุกครัง้ ที่มตี ลาด
มาบ่อย มาทุกอาทิตย์

R7
(55)

มากับเพื่อนที่ทางาน มา
กับแฟน มากับอาจารย์
มาหาอาหารมาหาข้าวกิน
มาเพราะใกล ้ที่ทางาน

ความผูกพันระหว่างคนใน
ตลาดกับพื้นที่ของ
มหาวิทยาลัย

มาเดินดูก่อน มาเดินเล่น
R8
(26)

มาเอาบรรยากาศ
มาพักผ่อน

R9
(49)

รูส้ กึ เหมือนบ ้าน เป็ นอยู่
แบบครอบครัว รูส้ กึ อบอุ่น
สถานที่คนุ ้ เคย พื้นที่ราชการ

ภาพประกอบ 21 แผนภูมแิ สดงการจัดหมวดหมู่ของข้อมูลการรับรูแ้ ละการให้ความหมายของคนใน
ความหมายที่ 2 ตลาดนัด คือ สายใยแห่งความผูกพัน*
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*หมายเหตุ รหัสทีโ่ ยงด้วยเส้นประ หมายถึง รหัสทีม่ ผี ูใ้ ห้ขอ้ มูลแสดงผ่านการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์โดยผูว้ จิ ยั รวมกันทัง้
สามตลาดไม่ถงึ 10 ข้อมูล กล่าวคือ มีความซา้ กับของข้อมูลไม่เพียงพอทีจ่ ะนามาตีความว่าสามารถนาไปสู่การประกอบสร้างอัต
ลักษณ์ร่วมของตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยทีท่ งั้ สามตลาดมีร่วมกันได้

จากแผนภูมิข า้ งต้น สามารถสรุ ป ได้ว่ า การรับ รู แ้ ละการให้ค วามหมายของคนในตลาดและคนใน
มหาวิทยาลัยที่มตี ่อตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยของรัฐเขตกรุงเทพมหานคร คือ สายใยแห่งความผูกพัน โดย
สามารถแบ่งเป็ นความหมายย่อยๆ ได้ 3 ประเด็น คือ ความผูกพันระหว่างพ่อค้า แม่คา้ เจ้าประจาและลูกค้าขา
ประจา ความผูกพันระหว่างคนในตลาดกับสินค้า และบริการ และความผูกพันระหว่างคนในตลาดกับพื้นที่ของ
มหาวิทยาลัย ซึง่ การรับรูแ้ ละการให้ความหมายลักษณะนี้ แปลผลและวิเคราะห์มาจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลโดยตรง หากคน
ในใช้คาทีม่ คี วามหมายต่อไปนี้หรือใกล้เคียงกับความหมายต่อไปนี้ ผูว้ จิ ยั จะนามาจัดกลุม่ 9 กลุม่ ดังนี้ คาว่า “คุน้
หน้ากัน ดูหน้า” “รู จ้ กั กัน เจ้าประจา ลูกค้าประจา” “เดินเล่นกับคนคุน้ เคย เพื่อน แฟน อาจารย์” และอื่นๆ ที่
ใกล้เคียงกัน ใช้รหัสว่า R1 ซึ่งมีผูใ้ ห้ขอ้ มูลใช้รหัสนี้จานวน 72 ครัง้ “กลุ่มลูกค้าดี” “ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป”
“ข้าราชการ พนักงานออฟฟิ ศ นิสติ นักศึกษาทัง้ นัน้ แม่บา้ น ชาวต่างชาติ ” และอื่นๆ ที่ใกล้เคียงกัน ใช้รหัสว่า R2
ซึ่งมีผูใ้ ห้ขอ้ มูลใช้รหัสนี้จานวน 49 ครัง้ “ซื้อสัตย์ จริงใจ” “ไม่คดโกง ไม่เอาเปรียบ” และอื่นๆ ที่ใกล้เคียงกัน ใช้
รหัสว่า R3 ซึ่งมีผูใ้ ห้ขอ้ มูลใช้รหัสนี้จานวน 17 ครัง้ “ของแปลกใหม่ หาความแตกต่าง ของมีคุณภาพ น่าเชื่อถือ ”
และอื่นๆ ที่ใกล้เคียงกัน ใช้รหัสว่า R4 ซึ่งมีผูใ้ ห้ขอ้ มูลใช้รหัสนี้จานวน 85 ครัง้ “รัก/ชอบในสินค้า/ผลิตภัณฑ์”
“เป็ นของกินของใช้ท่ใี ช้อยู่ประจา” และอื่นๆ ที่ใกล้เคียงกัน ใช้รหัสว่า R5 ซึ่งมีผูใ้ ห้ขอ้ มูลใช้รหัสนี้จานวน 86 ครัง้
“บริการหลังการขาย” และอื่นๆ ทีใ่ กล้เคียงกัน ใช้รหัสว่า R6 ซึง่ มีผูใ้ ห้ขอ้ มูลใช้รหัสนี้จานวน 5 ครัง้ “มาทุกครัง้ ที่มี
ตลาด มาบ่อย มาทุกอาทิตย์” “มากับเพื่อนที่ทางาน มากับแฟน มากับอาจารย์” “มาหาอาหารมาหาข้าวกิน” “มา
เพราะใกล้ท่ีทางาน” และอื่นๆ ที่ใกล้เคียงกัน ใช้รหัสว่า R7 ซึ่งมีผูใ้ ห้ขอ้ มูลใช้รหัสนี้จานวน 55 ครัง้ “มาเดิน
ดูก่อน” “มาเดินเล่น” “มาเอาบรรยากาศ” “มาพักผ่อน” และอื่นๆ ที่ใกล้เคียงกัน ใช้รหัสว่า R8 ซึ่งมีผูใ้ ห้ขอ้ มูลใช้
รหัสนี้จานวน 26 ครัง้ “รูส้ กึ เหมือนบ้าน เป็ นอยู่แบบครอบครัว รูส้ กึ อบอุ่น ” “สถานที่คุน้ เคย พื้นที่ราชการ” และ
อื่นๆ ทีใ่ กล้เคียงกัน ใช้รหัสว่า R9 ซึง่ มีผูใ้ ห้ขอ้ มูลใช้รหัสนี้จานวน 49 ครัง้ ข้อมูลโดยตรงจากคนในเหล่านี้สามารถ
น ามาวิเ คราะห์ และสัง เคราะห์เ พื่อ ค้น หาอัต ลัก ษณ์ และกระบวนการสร้า งอัต ลัก ษณ์ข องตลาดนัดภายใน
มหาวิทยาลัยของรัฐเขตกรุงเทพมหานครได้ ดังปรากฏในการพรรณนาผลการวิจยั จากข้อมูลในส่วนต่อไปนี้
2.1 ความผูกพันระหว่างพ่อค้า แม่คา้ เจ้าประจาและลูกค้าขาประจา
ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อค้า แม่คา้ เจ้าประจา และลูกค้าขาประจา เป็ นเสมือนเพื่อน เหมือนญาติมติ ร ทัง้
พูดคุย แนะนา ให้คาปรึกษากันและกันเป็ นเวลานาน มันไหนที่เข้ามาในพื้นที่แล้วไม่ได้เจอหน้ากันจะเหมือนมี
ความรูส้ กึ ว่ามีบางส่งบางอย่างขาดหายไป การได้มาซื้อของร้านประจา ได้กินอาหารร้านที่โปรดปรานก็ทาให้ช่มุ ชื่น
หัวใจ ในขณะเดียวกัน ลูกค้าก็เป็ นกาลังใจ และทีเ่ ป็ นแรงผลักดันให้พ่อค้า แม่คา้ มีแรงใจสูก้ บั สิง่ ต่างๆ ต่อไป ดัง
จะเห็นได้จากตัวอย่างบทสัมภาษณ์บางส่วน ดังต่อไปนี้
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ตลาดนัดวันศุกร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตัวอย่างที ่ 1
“ถ้าขายของอย่างเดียวเนีย่ คือไม่พอค่าใช้จ่าย ทีพ่ ีม่ าขายตรงนี้คือพีม่ ีลูกค้าเก่ าอยู่แล้ว ทีพ่ ีท่ าสลัด ทานา้
ผลไม้ พอพีเ่ ปลีย่ นมาทาตรงนี้ก็ได้ลูกค้าตรงนัน้ มาต่อ”
(บทสัมภาษณ์พจี ่ ไุ ร อายุ 48 ปี เจ้าของร้านขายสมุนไพรอบแห้ง ตลาดนัดวันศุกร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
วันที ่ 20 พฤษภาคม 2559)
ตัวอย่างที ่ 2
มันก็ดีนะคะ แต่บางสิง่ บางอย่างเนีย่ บางทีก็ตอ้ งมีระเบียบให้แบบว่าคนค้าคนขาย คนซื้อ คนขายก็ตอ้ ง
ซือ่ สัตย์กบั คนซื้อ แล้วคนซื้อก็ตอ้ งซือ่ สัตย์กบั คนขายด้วยนะคะ เพราะเดีย๋ วนี้มนั ก็มมี าหลายรู ปแบบนะคะ บางที
มันก็มคี นหลากหลายร้อยแปดพันเก้าก็มดี ีบา้ ง ไม่ดีบา้ ง บางคนเข้ามาเนีย่ บางคนก็แต่งตัวดี แต่ขา้ งในเราก็ไม่รู ้
เค้าเป็ นคนแบบไหนอะไรอย่างเนีย๊ ะ คนขายของก็เหมือนกันมีดีบา้ ง ไม่ดีบา้ ง บางคนไม่จริงใจ บางคนไม่รูจ้ กั
กาลเทศะ บางคนก็เห็นแก่ตวั เอาเปรียบ มี 1.ค้าขายต้องเรากินได้ เค้ากินได้ ต้องมีคุณธรรมต้องมีเมตตาด้วย
แล ้วถ้าเป็ นนิสติ นักศึกษาก็ผ่อนหนักผ่อนยาว เบาได้เกินเลยถงแถมอะไรลดราวาศอกเราก็ตอ้ งลด แต่คนก็หลาย
หลายจิตใจไม่เหมือนกันนะลูก
ในตลาดนัดมันก็มแี ต่ว่าต้องมีขอบเขต แล้วก็มรี ะเบียบด้วย คนซื้อคนขายก็มโี อภาปาศรัยกันเอื้ออาทรซึ่ง
กันและกันนะคะ
(บทสัมภาษณ์ลุงตุ๊ อายุ 52 ปี เจ้าของร้านพืชผักหายาก ตลาดนัดวันศุกร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, วันที ่
20 พฤษภาคม 2559)
ตัวอย่างที ่ 3
ขายมาตัง้ แต่ปี 2544 ก็ดีค่ะ กลุม่ ลูกค้าก็ดีค่ะก็
ทีด่ ิโอ คือมันเป็ นตลาดทีข่ ายทุกวันใช่มยั้ ก็มลี ูกค้าประจา แต่ทนี ่ ี ่ 2 อาทิตย์มาครัง้ อ่ะ ก็มลี ูกค้ารอ มันก็ดี
อยู่นะคะ คือพวกทีท่ างานในมหาลัยก็ได้มาเดินจับจ่าย ซื้อของง่ายขึ้น
ก็ขายมาตัง้ แต่แรก มีเพือ่ นแนะนา แหล่งรับมา คือน้องสาวขายก็รบั มาจากน้องสาวอีกทีนึง
อยากเปลีย่ นราคามากกว่า อยากขึ้นราคามากกว่านี้ แต่มนั ขึ้นไม่ได้
(บทสัมภาษณ์พตี ่ น้ อายุ 52 ปี เจ้าของร้านผ้าพันคอ ตลาดนัดวันศุกร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, วันที ่ 20
พฤษภาคม 2559)
ตลาดนัดกรมประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตัวอย่างที ่ 1
ทีน่ ีข่ องกินน่าทาน แล้วก็ผลไม้ก็สด
วันนี้ก็จะมาดูของในทีใ่ ช้ในออฟฟิ ศ อืม แม่คา้ ทีนีก่ ็จะเป็ นร้านประจา เป็ นเจ้าประจาทีเ่ ราซื้ออยู่ทกุ อาทิตย์อยู่
แล ้วค่ะ ก็จะติดตามอยู่ตลอด แล้วของก็โอเค
ราคาก็โอเค เพราะมันสมกับคุณภาพของเขา แล้วเรือ่ งความอร่อยมันดีกว่าบางที ่ ทีม่ นั แพงแต่ใช้ไม่ได้ ทีน่ ีก่ ็
จะเป็ นเจ้าประจาๆ เจ้าดังๆทีค่ นชอบมา การจัดการพื้นที ่ โอเคนะคะจัดได้ดี
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ก็จะว่างช่วงเทีย่ งแล้วก็ก่อนเข้างาน ถ้าว่างก็จะมาเดินตลาด
(บทสัม ภาษณ์ คุ ณ รุ จี อายุ 32 ปี พนั ก งานกรมส่ ง เสริ ม การเกษตร ตลาดนั ด กรมประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, วันที ่ 10 มิถนุ ายน 2559)
ตัวอย่างที ่ 2
ตลาดนัดเป็ นหลักเลยค่ะ อาทิตย์นึงขาย 5 วันลูก ทีน่ ีว่ นั เดียว นอกนัน้ อยู่ อสมท.
อันนี้มาสัปดาห์ละครัง้ มันก็จะดูเหมือนเยอะ แต่ว่ามันครัง้ เดียวไงต่อสัปดาห์
ทีน่ ีค่ นจะเดินเยอะกว่าค่ะ แต่ว่าทีอ่ สมท. ป้ าจะมีลูกค้าประจาเยอะ
ขายมาก็ร่วมๆ 20 ปี แล ้วลูก
มีเคยไปขายพุธแรกของเดือนทีส่ ถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ นิดา้ ตรงบางกะปิ อ่ะค่ะ
ทีน่ นจะเก็
ั ่ ทเลย เพราะมันเดือนละครัง้ เดียว
ดีค่ะ เป็ นการส่งเสริมรายได้ ให้ผูม้ ีรายได้นอ้ ยเค้าได้เข้ามาประกอบอาชีพอ่ะนะคะ แต่ว่าบางครัง้ การจัด
ตลาดนัดเนีย่ มองว่าถ้าราคาย่อมเยากว่านี้ก็ดี อย่างในนิดา้ นีค่ ่าล็อคๆละ 50 บาทเอง ถูกมากมัย้
คนเค้าไม่ได้หวังผลกาไรจากตรงนัน้ ไงคะ เป็ นของมหาลัยเค้าทาเอง มีเจ้าหน้าทีม่ าเก็บเงิน ซึง่ เป็ นถ้อยทีถอ้ ย
อาศัย ในขณะทีแ่ ม่คา้ ไม่ตอ้ งมานังกั
่ งวลว่าวันนี้เราขายของกาไรจะพอค่าล็อคหรือเปล่า
(บทสัมภาษณ์ป้าเสาวรีย ์ อายุ 49 ปี เจ้าของร้านขายขนมปัง ตลาดนัดกรมประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
, วันที ่ 10 มิถนุ ายน 2559)
ตัวอย่างที ่ 3
ขายทีน่ ีเ่ ป็ นหลักค่ะ มีวนั อังคารมหาลัยเกษตร วันพุธการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิต วันศุกร์ชลบุรี วันอาทิตย์บางบัว
ทอง
ก็ทไี ่ ปขายกันอยู่ประจา คือพีค่ ดั กันมาแล้ว เพราะพีข่ ายเป็ นอาชีพไง ทีไ่ หนทีม่ นั ไม่เวิรค์ ไม่อะไร พวกพีก่ ็
ไม่ได้ไปแล ้ว
สาหรับเจ้าหน้าทีพ่ วี ่ ่ามันก็สะดวกนะ เพราะว่าบางทีตอ้ งออกมาทางานเช้า ซื้อเสร็จแล ้ว พอกลับไปบ้าน ก็ไม่
ต้องทาอะไรไม่ตอ้ งไปเดินห้าง
ขายได้ ได้ยอด แต่กาไรไม่ดี เพราะแต่ละตัวกาไรนิดเดียว ถ้าอย่างอาหารเม็ดเบ็ดเสร็จต้องขายให้หมด
กระสอบนะ ต้องแพ็คขายครึ่งกิโล 40 ถุงถึงจะได้กาไร ยิง่ ถ้าเจอคู่แข่งทีข่ ายเหมือนกันเค้าก็จะบี้ๆ ราคากันลงมา
มันดีลูก ดีผูบ้ ริโภค แต่คนขายไม่ดี ทุกอย่างอ่ะตอนนี้ คนไม่มอี าชีพอะไรก็หนั มาค้าขายหมด
มันอยู่ทีย่ อดขายด้วยอ่ะลูก ขายดีก็ได้กาไรดีข้ นึ มาหน่ อย ถ้าขายไม่ดี มันก็จบเหมือนกัน บางทีแย่ก็มนี ะ
บางทีบางวันแม่คา้ ยังลงของไม่หมดตังค์ก็หมดแลว้ แล้วเอาเงินไปอยู่ในของหมดใช่มยั้ บางทียงั ไม่มตี งั ค์ทอนให้
ลูกค้า
ราคาไม่แพงอ่ะลูก คิดว่าอย่างนัน้ นะ เพราะทีน่ ีข่ ายราคาไม่แพง ลูกค้าก็เยอะ เราขายในสถานทีร่ าชการเนีย่
สินค้าบางตัวถ้าขายข้างนอกเราจะขายแพงกว่า แต่เรามาขายทีน่ ีเ่ จ้าหน้าทีก่ บั เราแทบจะเป็ นพีน่ อ้ งกันละ รู จ้ กั กัน
ก็อย่างทีบ่ อกไปมันก็ดีตรงนัน้ แหละ แต่ว่าจัดสถานทีใ่ ห้มนั อยู่อย่างนี้มนั ก็โอเคแล้ว แต่ว่าจะเป็ นเรือ่ งเกะกะ
อะไร เจ้าหน้าทีเ่ ค้าคงดูแลให้อ่ะเนอะ
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ก็ทจี ่ อดรถลูก เพราะว่าเราก็ตอ้ งมานัวเนียอยู่กบั ทัง้ เจ้าหน้าที ่ อาจารย์ แล้วก็แม่คา้ บางทีก็มคี นนอกเข้ามา
ด้วย แต่พวี ่ ่าส่วนใหญ่ลูกค้าก็เป็ นแค่ผูป้ กครองเด็กนะ
(บทสัมภาษณ์พกี ่ ลุ อายุ 43 ปี เจ้าของร้านขายอาหารสัตว์ ตลาดนัดกรมประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
วันที ่ 10 มิถนุ ายน 2559)
ตลาดนัดนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตัวอย่างที ่ 1
ตอนนี้เป็ นหลักค่ะ ยึดเป็ นอาชีพ ทีน่ ีก่ ็ประมาณ 10 กว่าปี ค่ะ
เอ่อ เคยขายทีจ่ ฬุ าค่ะ ม.จุฬา ราชภัฏอยุธยา กลุม่ ลูกค้า ใกล้เคียงกันค่ะ แต่ทนี ่ ีย่ งั ได้พวกชาวต่างชาติดว้ ย
ก็เริม่ แรกขายมาอย่างนี้อ่ะค่ะ การทีจ่ ะเปลีย่ นสินค้านีม่ นั ก็ค่อนข้างตัดสินใจ ต้องเหมือน ต้องเริม่ ใหม่อ่ะค่ะ
ใช่ๆ ประมาณนัน้ คือลูกค้าประจาเยอะอยู่แล้ว ก็เลยไม่ได้เปลีย่ นสินค้า
จริงๆมัน กลุม่ ของทีร่ า้ นเรามันเป็ นลูกค้าประจา อยู่แล้วอ่ะค่ะ ส่วนใหญ่ลูกค้ามาเห็น ก็โอเคก็ ส่วนใหญ่จะดู
หน้าคนขายมากกว่า ตอนนี้นะ ณ ตอนนี้นะ เพราะว่าเราขายมานาน ลูกค้าติดแล้ว จะเป็ นลักษณะนัน้ มากกว่า
(บทสัมภาษณ์ พีพ่ นอ อายุ 51 ปี เจ้าของร้านผ้าขนหนู ตลาดนัดนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,
วันที ่ 26 พฤษภาคม 2559)
ตัวอย่างที ่ 2
ก็เดินทุกครัง้ ทีม่ ตี ลาดอ่ะค่ะ ก็มาเป็ นประจาอ่ะค่ะ เพราะว่าศึกษาอยู่ทนี ่ ี ่ แล้วก็ถา้ มีตลาดก็มาตลอดอ่ะค่ ะ
เคยเดินทีต่ ลาดนัดม.เกษตรด้วยค่ะ
วันนี้ มากินนา้ พริ กปลาทู อ่ะค่ ะ ข้าวคลุกนา้ พริ ก ก็อร่ อยนะ แบบว่าเขาก็พูดจาไพเราะ น่ าซื้อดี ก็อร่ อย
โดยรวมอะไรอย่างนี้ อืมม เพราะว่ามันก็มสี นิ ค้าหลากหลายอ่ะค่ะ ก็เลยอยากซื้อ อยากลองดูหลายๆร้านงี้ อืมม
ก็ คิดว่าก็โอเคนะ แต่บางทีมนั ก็ เอ่อะ มันๆ อึดอัดเกินไปอ่ะค่ะ แต่พ้ ื นทีม่ แี ค่น้ ีแต่สามารถทาร้านค้าออกมาได้
เยอะเท่านี้ก็โอเคแล้วอ่ะค่ะ
(บทสัมภาษณ์ น้องออร์แกน อายุ 20 ปี นักศึกษา ตลาดนัดนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, วันที ่
24 พฤษภาคม 2559)
ตัวอย่างที ่ 3
บ่อยค่ะ วันนี้อยากได้ผลไม้ ส่วนมากอยากได้ผลไม้ กับผัก
เอ่อ ไม่ถูก แต่ก็ดีกว่าซื้อซุปเปอร์ มาร์เก็ต
มันใกล้บ้าน แล้วก็ของมันดีดว้ ย เขาก็ดีกนั ทัง้ นัน้ แหละนะคะ เราก็ซ้ อื ประจาเป็ นของทีเ่ ราทานอยู่
มาก็มาเช้าหน่ะค่ะ มา 8โมง ถึง 10 โมงอะไรอย่างนี้อ่ะค่ะ สายกว่านี้ก็ไม่มาละ
จริงๆ มันก็โอเคแล้วนะ แต่ว่าบางทีรา้ นมันย้ายไปเรือ่ ยหาไม่เจอ มันมีหลายรอบใช่ไหม เห็นใจ บางทีมคี น
อยากเข้ามาขาย บางทีเขาก็จบั ฉลากไม่ได้ เราอยากจะกิน เขาก็จบั ฉลากไม่ได้ หายไปแล้วอะไรอย่างนี้ (หัวเราะ)
จะเป็ นแบบนัน้ อ่ะค่ะก็ธรรมดา
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มีมากเลย เพราะพีข่ จี ่ กั รยานมา ถ้าวันไหนร้อนจัดๆก็ข้ เี กียจ แต่ก็ไม่ถงึ กับมีมากหรอก บอกแล้วว่าต้องมา
ซื้ออยู่ดี ขี้เกียจไปซื้อในซุปเปอร์ มาร์เก็ต ไม่ถงึ กับมากหรอก แต่ถา้ หน้าร้อนมันก็ไม่ค่อย ไม่ค่อยอยากมา แต่มา
ก็ดี
(บทสัมภาษณ์ พีเ่ จีย๊ บ อายุ 50 ปี ธุรกิจส่วนตัว ตลาดนัดนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, วันที ่
24 พฤษภาคม 2559)

ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีอตั ลักษณ์ท่แี ตกต่างกัน เช่น ตลาดนัดวันศุกร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยจะมีพ่อค้า แม่คา้ ทีไ่ ม่ค่อยเปลีย่ นหน้า ขายกันมาตัง้ แต่ 10-20 ปี ข้นึ ไป ในขณะทีต่ ลาดนัดกรมประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และตลาดนัดนานาชาติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็ นตลาดนัดที่มขี นาดใหญ่
กว่ า ท าให้มีพ่ อ ค้า แม่ค า้ ทัง้ เจ้า ปรจ า และหน้า ใหม่ หลากหลายปะปนกัน ไป แต่ ส่ ว นที่ค ล้า ยคลึง กัน ก็ คื อ
ความสัมพันธ์ท่เี กิดขึ้นในตลาด ตัง้ แต่ระหว่างพ่อค้า แม่คา้ ด้วยกันเอง จากร้านต่างๆ ที่เห็นหน้าค่าตากันเป็ น
ประจาจะสนิทสนมกันแล้ว ช่วยเหลือกันในยามฉุกเฉิน เช่น ช่วยกันยกของ แลกสตางค์กนั หรือฝากร้านกัน ก็ยงั
มีความสัมพันธ์ในรูปแบบของพ่อค้า แม่คา้ และลูกค้าด้วย ทัง้ เจ้าประจา ขาจร ร้านใดทีม่ อี ธั ยาศัยดี ช่างเจรจาก็มี
โอกาศที่ลูกค้าจะจดจาได้ และกลับมาซื้ออีก โดยเฉพาะสินค้าดีดว้ ย ก็จะเป็ นส่วนสาคัญในการสร้างบรรยากาศ
ของตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยให้ดีข้นึ นอกจากนี้ ก็ยงั มีความสัมพันธระหว่างคณะกรรมการฝ่ ายจัดการตลาด
และเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบตั ิการที่คอยสอดส่ง ควบคุมให้รา้ นค้าต่างๆ อยู่ในกฏระเบียบ เกิดความเรียบร้อย ก็เป็ น
ความสัมพันธ์ในอีกรูปแบบนึ่งซึง่ จะกล่าวในรายละเอียดต่อไป
2.2 ความผูกพันระหว่างคนในตลาดกับสินค้า และบริการ
การค้าขายสินค้านอกจากพ่อค้าแม่คา้ จะต้องโอภาปราศัย มีอศั ยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใสร่าเริงเมือ่ ลูกค้าเข้า
ร้านแล้ว คุณภาพของสินค้าก็เป็ นส่วนสาคัญในการดึงดู ดใจ และก่อให้เกิดผลกาไรได้ จากการสังเกต และ
สัมภาษณ์ ทัง้ คนขายและคนซื้อ ให้ความสาคัญกับการนาเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่ง ที่ตนขาย และสิ่งที่ตนใช้
พอสมควร จึงเกิดเป็ นความสัมพันธ์ระหว่างคนกับของขึ้น เช่น เป็ นสิง่ ทีต่ นรักและผูกพัน เป็ นสิง่ ทีส่ ื บทอดจากรุ่น
สู่รุ่น เป็ นสิง่ ทีด่ มี ปี ระโยชน์ เป็ นสิง่ ทีม่ รี ูปลักษณ์ถกู ปากถูกใจ เหล่านี้เห็นได้จากตัวอย่างต่อไปนี้
ตลาดนัดวันศุกร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตัวอย่างที ่ 1
ไม่รูอ้ ่ะ ก็รกั อ่ะ เรามีความรู ส้ กึ ว่าเราได้ทาให้ลูกค้าสวย ใส่เสื้อในทีถ่ ูกต้องก็มคี วามสุขนะ
อ๋อ ตัวเองทางานอยู่บริษทั ไทยวาโก้ไง รู ก้ ารผลิต รู ว้ ่าคุณภาพเค้าเนีย่ ทาดี วัตถุดิบเค้าดี ฟิ ตติ้ง อย่างดี
ก่อนทีจ่ ะออกมาจะต้อง QC ดูแลเรือ่ งชุดชัน้ ใน คือเรารู ข้ นั้ ตอนข้างใน เราโอเคเราชอบ
ไม่รูอ้ ่ะ ก็รกั อ่ะ เรามีความรู ส้ กึ ว่าเราได้ทาให้ลูกค้าสวย ใส่เสื้อในทีถ่ ูกต้องก็มคี วามสุขนะ
การบริการมัง้ เสื้อในเวียนนาจะซื้อกับใครก็ได้สมาชิกก็คงมีบริการอยู่ แต่การบริการเนีย่ คือการทีเ่ ราดูแล
ต่อเนือ่ ง เราไม่โกหกลูกค้า พีค่ ิดว่าเนีย่ เป็ นเสน่หข์ องพี ่
(บทสัม ภาษณ์ พี ่ณัฏ ฐ์ม าติ ก า อายุ 54 ปี เจ้า ของร้า นชุ ด ชัน้ ในสตรี ตลาดนัด วัน ศุก ร์ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, วันที ่ 20 พฤษภาคม 2559)
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ตัวอย่างที ่ 2
เสื้อผ้าหรอคะ มันเป็ นอะไรทีซ่ ้ อื มา ขายไปอ่ะ แต่เวลานี้คู่แข่งเยอะนะคะ เพราะว่าใครๆเค้าก็มาขายเสื้อกัน
มันง่ายดี
เสื้อผ้าเนีย่ หรอคะ อันนี้ของพีท่ รี ่ ู จ้ กั กัน สนิทกันเค้ามาจากฮ่องกง เค้าเอามาขายส่ง แล้วพอเค้าเหลือแบบไม่
เยอะเค้าก็เอามาเซลล์ให้เรา เราก็สามารถนามาขายในต้นทุนทีต่ ่าๆ ได้
ก็คือสินค้าของเรา สินค้าของเราคือสวย และถูก (พีส่ ุรีย ์ ร้านเสื้อผ้าแฟชัน่ ฮ่ อ งกง ตลาดนัดวันศุก ร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, วันที ่ 20 พฤษภาคม 2559)
ตัวอย่างที ่ 3
ก็ชีวติ แม่คา้ นะคะ ก็ถอื ว่าดีนะคะ ก็แบบทาให้เรามีช่องทาง มีรายได้ดีข้นึ อ่ ะค่ะ ก็อาจจะชินมัง้ คะ เราอยู่คลุก
คลีกบั วงการเครือ่ งหนังอ่ะค่ะ ก็รูส้ กึ ว่าทาแล้วมันมีความสุขนะ ก็รกั อ่ะค่ะ ชอบ
สมัยก่อนเย็บผ้า อาทิตย์นึงก็ขาย 5 วันค่ะ ในมหาลัยก็ขายอยู่ 2 ทีอ่ ่ะค่ะ จุฬา กับมหิดล แล้วก็ มศว ก็เคย
ขายแต่เลิกไปแลว้ มันก็มขี ายแบบได้นอ้ ย ได้มากอ่ะ รายได้ก็จะไม่เหมือนกัน ถ้าอย่างจุฬานี้ก็โอเค ถือว่ารายได้
ใช้ได้ แต่มหิดลจะได้นอ้ ยหน่อย เพราะคนจะเดินน้อยกว่า
ข้อดีก็อย่างทีพ่ ูดไป มันช่วยชีวติ แม่คา้ ข้อไม่ดีมนั ก็อาจจะต้องทาตามระเบียบทีเ่ ค้าจัดไว้
(บทสัมภาษณ์ป้าบุญยรัตน์ อายุ 58 ปี เจ้าของร้านเข็มขัด ตลาดนัดวันศุกร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, วันที ่
20 พฤษภาคม 2559)
ตลาดนัดกรมประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตัวอย่างที ่ 1
ตลาดนัดเป็ นอาชีพหลักแล้ว ขายมา ประมาณ 30 ปี แล ้วค่ะ
ตอนนี้ขายอยู่ 4 วันนะคะ วันอังคารก็ทนี ่ ีแ่ หละ ม.เกษตร วันพุธป้ าขายทีก่ ารไฟฟ้ าภูมภิ าค วันพฤหัสป้ าขาย
ทีต่ กึ รสา วันศุกร์ป้าขายทีก่ ระทรวงสาธารณสุข
ป้ าชอบทุกทีน่ ะคะ แต่ละทีเ่ นีย่ ต่างกันแน่นอน ลูกค้าก็ต่างกันนะ สภาพการความเป็ นอยู่ การดารงชีวติ ของ
แม่คา้ ก็ต่างกัน ก็ชอบทุกทีค่ ่ะ เพราะมีเพือ่ นทุกที ่
อันนี้ตอ้ งอยู่ทขี ่ องทีเ่ ราชอบด้วย เราคิดว่าเราถนัดด้านนี้ มีความรู ้ ความสามารถเกีย่ วกับสินค้าทีเ่ ราขาย
ใช่ค่ะ คือป้ าสามารถผลิตได้เอง เราชอบงานฝี มอื นะคะ พวกนี้มนั ขึ้นอยู่กบั แต่ละบุคคล ว่าแต่ละบุคคลมี
ความเชีย่ วชาญชานาณ ชอบอะไรนะคะ
เอ่อ มันก็มที งั้ ช่วงดี และไม่ดีนะคะลูก มีตงั้ แต่ได้วนั นึง 20 บาท 200 บาท 2000 บาท 20000 ก็เคยได้
วันนึงหรอคะ มันเฉลีย่ เป็ นวันไม่ได้ลูก ถ้าคิดเป็ นเดือนก็สามารถทีจ่ ะเลี้ยงดูครอบครัวได้อ่ะค่ะ
ถ้าพูดถึงว่าในมหาลัยเกษตร ถ้าสามารถทีจ่ ะจัดตลาดนัดแต่ ละทีๆ่ ออกไปได้ให้แม่คา้ มีอานาจในการ
ตัดสินใจได้ก็โอเค แต่ถา้ พูดถึงลักษณะของสินค้าของแต่ละคนเนีย่ ป้ าก็พอใจในสินค้าทีป่ ้ าขาย
(บทสัมภาษณ์ ป้ าน้อย อายุ 57 ปี เจ้าของร้านเครือ่ งประดับ ตลาดนัดกรมประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
, วันที ่ 27 พฤษภาคม 2559)
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ตัวอย่างที ่ 2
น้องเค้าเกษียณแล้วทานา เขาทานาไรซ์เบอร์รีอ่ ยู่ ก็ขา้ วเขาปลูกเอง แล้วก็ผลไม้พวกนี้ ลูกน้องเก่าเขาน่ะหรือ
เพือ่ นหน่ะปลูกด้วย ก็เลยเอามาขาย สินค้าพวกนี้จะเป็ นสินค้าสารอินทรียอ์ ่ะ กล้วยก็ตดั มาจากทีบ่ า้ น
ข้อดีมนั อยู่ทสี ่ ถานทีอ่ ่ะนะ คืออะไรก็เหมือนอยู่ทสี ่ ถานทีถ่ า้ เกิดไปขายแล้ว คนน้อย ลูกค้าน้อย มันก็ไม่ดีอ่ะ
แต่ของทีน่ ีจ่ ดั ว่าใช้ได้ เพราะว่าลูกค้าค่อนข้างกว้างนะ จากทีผ่ มสังเกต คือลักษณะของลูกค้า เค้าจะลงมาตอนช่วง
พักงาน ผมว่าเรือ่ งค่าเช่าอ่ะนะ ทาไปทามาค่าเช่ากินหมด จริงๆควรจะให้ฟรีเลย เพราะมันเป็ นการส่งเสริม เอ่อ
พวกรายได้แบบพวกนี้
(บทสัม ภาษณ์ พี ่ พุ ฒิ พ งษ์ อายุ 65 ปี เจ้า ของร้า นผัก ผลไม้อิ น ทรี ย ์ ต ลาดนั ด กรมประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, วันที ่ 27 พฤษภาคม 2559)
ตัวอย่างที ่ 3
“ตลาดนี้เป็ นหลัก แต่เราจะขายหลายวันนะคะ อย่าทีน่ ีม่ .เกษตรก็จะขายทุกวันอังคาร วันศุกร์ แล้วก็จะมี
มหาลัยสุโขทัย แล้วก็ขนส่งทางบกหมอชิตนะคะ แล้วก็วนั เสาร์ อาทิตย์ก็หมู่บา้ นอมรพันธ์ 9 ก็ประมาณ 5 วัน
ความแตกต่างก็บางทีน่ ะคะ มันจะเป็ นตลาดเช้า 10 โมงเช้าก็เลิก แต่ถา้ ตลาดแบบในตามนี้เขาก็จะเลิกประมาณ 2
โมง ถึง 3 โมง”
“ก็มนั ก็เข้ากับบุคลิกป้ านะ แล้วมันก็ไม่ค่อยซา้ คนอืน่ นะคะ มันมีผล ถ้าซา้ ๆ กันหลายๆ ทีเ่ นีย่ มันก็จะแย่ง
ลูกค้า แล ้วมันก็มผี ลต่อราคาด้วย”
“ก็ เราใจชอบอ่ะ ถ้าใจชอบมันก็จะไปได้ไว แต่ถา้ เราไม่ชอบ แล ้วเราไปขายสินค้ามันก็จะไปได้ชา้ ได้ค่ะ
(บทสัม ภาษณ์ ป้ าภัท รกานต์ อายุ 51 ปี เจ้า ของร้า นผ้า ไทย ชุ ด ลู ก ไม้ ตลาดนัด กรมประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, วันที ่ 27 พฤษภาคม 2559)
ตลาดนัดนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตัวอย่างที ่ 1
ก็ขายทัวๆไปอ่
่
ะ ทีน่ ีก่ ็อยู่วนั พฤหัส กลุม่ ลูกค้าก็เหมือนกัน แต่เพียงทีน่ ีจ่ ะมีต่างชาติดว้ ยแค่นนั้
ทีน่ ี ่ 10 กว่าปี ค่ะ (หัวเราะ) ขายตัง้ แต่รุ่นบุกเบิกเลย
เมือ่ ก่อนหน่ะดีนะ แต่ช่วงหลังมันเงียบ เงียบทุกทีเ่ ลย
แตกต่างไหมก็แตกต่างนะ ปิ ดเทอมก็จะเงียบลง
ก็ไม่มนี ะ เห็นเรียบร้อยดี อาจารย์เค้าจัดเรียบร้อยดี เต้นทืก็มปี ญั หานิดหน่อย ก็แก้ไขกันได้ อาจารย์เค้าจัด
โอเค
(บทสัมภาษณ์ พีน่ ิด เจ้าของร้านชุดชัน้ ใน ตลาดนัดนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, วันที ่ 26
พฤษภาคม 2559)
ตัวอย่างที ่ 2
14 ปี ได้ ตัง้ แต่อยู่อฐิ แดงหน่ะ
ชอบค่ะ ชอบงานแฮนด์เมด ทาเองค่ะ
โบว์ค่ะ โบว์สวยนาเข้าจากเกาหลีเองค่ะ
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กลุม่ ลูกค้าทีน่ ีด่ ีกว่าค่ะ รายได้ก็ไม่แน่ไม่นอน ดีบา้ งไม่ดีบา้ ง
(บทสัมภาษณ์พกี ่ นกวรรณ อายุ 49 ปี เจ้าของร้านกิฟ๊ ช็อปนาเข้าและทาเอง ตลาดนัดนานาชาติ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ, วันที ่ 26 พฤษภาคม 2559)
ตัวอย่างที ่ 3
ส่วนใหญ่จะขาย สถานทีร่ าชการอ่ะค่ะ ทีน่ ีจ่ ะเป็ นพวกโซนออฟฟิ ศมากกว่า
ทีบ่ า้ นพีม่ กี ิจการอยู่แล้ว อยากขยายกิจการ
ขนมไทย รู ปแบบ ความอร่อย
ทีน่ ีห่ รอคะ ก็ยงั ได้อยู่ถา้ รวมๆแล้วก็คือดีอ่ะค่ะ ก็คือโซน และลูกค้าเดินสะดวก ดูไม่อดึ อัด
(บทสัมภาษณ์ พีส่ พุ ชั รีและแฟน เจ้าของร้านขนมไทยตะโก้และสายไหม ตลาดนัดนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ, วันที ่ 26 พฤษภาคม 2559)

จากตัวอย่างข้างต้น แสดงให้เห็นว่าผูผ้ ลิต/ผูข้ ายต่างเชื่อมโยงเรื่องราวในชีวติ ของตนเองเข้ากับสิ่งของที่
ตนเองขาย ทัง้ ที่เป็ นความชอบส่วนบุคคล เป็ นงานอดิเรกที่สามารถหารายได้ได้ เป็ นสิ่งของที่แปลกใหม่ไม่ซา้ ใคร
เป็ นสิง่ ทีห่ ายาก และมีเครือข่ายในการจัดซื้อจัดหามาในราคาถูกเพือ่ นามาขายต่อเป็ นอาชีพ เหล่านี้แสดงให้เห็นถึง
การพยายามสร้างจุดขายให้กบั ร้าน และผลิตภัณฑ์ของตนเองโดยการเอาใจใส่ และเอาเรื่องราวมาผสมผสานเข้า
ด้วยกัน จนกลายเป็ นเสน่หอ์ ย่างหนึ่งของตลาดนัด ทีม่ บี รรยากาศของการพูดคุยอย่างเป็ นกันเอง บอกเล่าเรื่องราว
และพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนะกันอย่างไม่เป็ นทางการ เป็ นธรรมชาติท่ีหาไม่ได้จากการซื้อของในบริษทั ห้างร้าน
ห้างสรรพสินค้า และซุปเปอร์มาเก็ตต่างๆ
ในขณะเดียวกันลูกค้า ก็มคี วามสัมพันธ์กบั สินค้า และบริการ เช่น หากร้านใดสินค้าดี บริการดี พูดจาดี
ก็มโี อกาศทีจ่ ะอุดหนุนเป็ นลูกค้าประจากันเรื่อยๆ หรือไม่กแ็ นะนากันแบบปากต่อปากว่าสินค้า และบริการของร้าน
นี้ดี ชวนเพื่อน ญาติ และคนใกล้ตวั มาลองใช้ ลองชิม เกิดเป็ นเครือข่ายทางการค้าที่มแี ต่ละดีกบั ทัง้ ผูผ้ ลิต/ผูข้ าย
และภาพลักษณ์ของตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยนัน้ ๆ ด้วย
2.3 ความผูกพันระหว่างคนในตลาดกับพื้นที่ของมหาวิทยาลัย
ในงานวิจยั ฉบับนี้ ไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่าคนกับพื้นที่นนั้ มีความสัมพันธ์กนั ในหลากหลายนัยยะ ทัง้
รูปแบบทีเ่ ป็ นนามธรรม และรูปธรรม ในทีน่ ้ ีจะกล่าวถึงความผูกพันของคนในตลาด คนในมหาวิทยาลัย และพื้นที่
ของตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัย ว่าเปลีย่ นแปลงบรรยากาศของความเป็ นพื้นที่ว่างเปล่า พื้นที่ของส่วนราชการ
พื้นที่ทางการศึกษาที่ไร้ชีวิตชี วา ให้มีสีสนั และความสนุ กสนานเกิดขึ้น ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างบางประการ
ดังต่อไปนี้
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ตลาดนัดวันศุกร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตัวอย่างที ่ 1
“ก็อยากให้มาตรฐานแบบนี้แหละค่ะ ก็ดีอยู่แล้วแหละ พวกกรรมการเค้าก็ชนั้ ปัญญาชน ระดับปริญญาเอก
ด็อกเตอร์กนั ทัง้ นัน้ ไออย่ างลุงเนีย่ มันแค่ปูๆปลาๆ เค้าต้องตัดสินใจ เค้าต้องวิจยั วินิจฉัยออกมาแล้วหล่ะลูก ดู
ความเหมาะสมแล้ว”
(บทสัมภาษณ์ลุงตุ๊ อายุ 52 ปี เจ้าของร้านพืชผักหายาก ตลาดนัดวันศุกร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , วันที ่
20 พฤษภาคม 2559)
ตัวอย่างที ่ 2
ขายตลาดนัดเป็ นหลัก สถานทีร่ าชการ 4 วัน ทีก่ ารไฟฟ้ า กระทรวงวิทย์ มหาดไทย แล้วก็ทจี ่ ุฬารู ส้ กึ ว่าพีว่ ่า
ชอบนะ อย่างน้อยๆ เนีย่ การจัดการเค้าดูเรียบร้อยกว่า ผูค้ นก็จะมากหน่อย อยากได้ที ่ มศวบ้างเหมือนกันนะคะ
แต่ว่าไม่มที ี ่ ตอนนี้ทกุ ตลาดแทบจะเหมือนกันหมดเลย ถ้าพูดถึงการวิจยั นะพีบ่ อกว่าตอนนี้ทกุ ตลาดแย่หมด แต่
สถานทีอ่ ย่างเช่น มศว หรือมหาลัยอย่างเนีย๊ ะ มหาลัย โรงพยาบาลจะดีหน่อย คือคนสัญจรเยอะ
มีแต่ขอ้ ดีนะ ข้อเสียแทบจะไม่มเี ลย เพราะว่าผลประโยชน์ของลูกค้าเนีย่ จะได้ซ้ อื ของถูก สะดวกในการใช้
จ่าย จับจ่ายใช้สอย เพราะว่าในห้างเนีย่ สินค้าก็จะซา้ ๆ เดิมๆ แต่ตลาดนัดเนีย่ ผูป้ ระกอบการสามารถเลือกร้านค้า
ได้ (พีณ่ ฏั ฐ์มาติกา ร้านชุดชัน้ ในสตรี ตลาดนัดวันศุกร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, วันที ่ 20 พฤษภาคม 2559)
ตัวอย่างที ่ 3
“ส่วนมากจะไม่ชอบขายออฟฟิ ศ ขายเป็ นทีร่ าชการมากกว่า... ก็กลุ่มลูกค้า คือมันมีกาลังซื้อมากกว่าตลาด
ข้างนอกอ่ ะค่ ะ” (พีม่ ลวีย ์ ร้านขายขนมจีบ ตลาดนัดวันศุกร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, วันที ่ 20 พฤษภาคม
2559)
ตลาดนัดกรมประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตัวอย่างที ่ 1
ถ้าพูดถึงว่าในมหาลัยเกษตร ถ้าสามารถทีจ่ ะจัดตลาดนัดแต่ ละทีๆ่ ออกไปได้ให้แม่คา้ มีอานาจในการ
ตัดสินใจได้ก็โอเค แต่ถา้ พูดถึงลักษณะของสินค้าของแต่ละคนเนีย่ ป้ าก็พอใจในสินค้าทีป่ ้ าขาย
ข้อดีนะคะ ทีป่ ้ าได้บอกแต่แรกว่าเจ้าหน้าทีๆ่ อยู่ในนี้นะคะ ก็สามารถทีจ่ ะเข้ามาเดินซื้อสินค้าได้ในราคาถูก
แต่อย่างว่าก็เจ้าหน้าทีบ่ างคนก็อาจจะไม่ได้ใช้เวลาในการทางานมาเดินช้อปปิ้ งนะคะ ซึ่งเดีย๋ วนี้ก็มจี านวนน้อยลง
กว่าเมือ่ ก่อน
สาหรับตลาดนัดทีน่ ี ่ก็คิดว่าดี ม ากแล้ว เพราะว่าผู จ้ ดั เค้าก็พ ยายามปรับ ปรุ ง อยู่ ตลอด จากกางเต็น ท์ก็
กลายเป็ นโครงถาวร มีไฟฟ้ าบริการแม่คา้ เดีย๋ วนี้ก็ไม่ตากฝน ไม่นา้ ท่วม
(บทสัมภาษณ์ ป้ าน้อย อายุ 57 ปี เจ้าของร้านเครือ่ งประดับ ตลาดนัดกรมประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
, วันที ่ 27 พฤษภาคม 2559)
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ตัวอย่างที ่ 2
ขายมา 4-5 ปี แล ้ว วันอาทิตย์บางใหญ่ วันอังคารกรมส่งเสริม วันพุธรวมยาว วันพฤหัสกรมป่ าไม้ วันศุกร์ก็
กระทรวงพาณิชย์
ก็ดีนะ เพราะพ่อค้า แม่คา้ ได้มาขายของ นักศึกษาก็จะได้มแี หล่งกินเพิม่ ขึ้น
ก็ขนมโรตี เป็ นของอิสลาม หากินยาก เพราะจะเห็นได้ในพิธีแต่งงาน
ก็เป็ นอิสลาม แล้วพีก่ ็ทาเป็ นอยู่แล้ว มันหากินยากด้วย เลยอยากมาขายดู
ก็ทาเองอ่ะค่ะ เป็ นสูตรของทีบ่ า้ น
(บทสัมภาษณ์ พีว่ าสนา อายุ 46 ปี เจ้าของร้านโรตีอสิ ลาม ตลาดนัดกรมประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
, วันที ่ 27 พฤษภาคม 2559)
ตัวอย่างที ่ 3
ก็แล้วแต่โอกาสนะครับ อาทิตย์นึงครัง้ นึง
ก็มากับเพือ่ นๆพีๆ่ อะครับในมหาวิทยาลัยมันจะรู อ้ ยู่แล้วอะครับว่าวันนี้มนั มีตลาดทีไ่ หนบ้างอะครับ ก็จะ
แล ้วแต่ประจาวัน
ราคาก็ไม่แพงมากครับ พอรับได้ สาหรับการจัดการพื้นทีท่ นี ่ ีม่ นั ก็ยงั แคบไปหน่อย มันจะดูอดึ อัด
ก็ส่วนใหญ่เป็ นช่วงพักเทีย่ งอะ คือเราก็จะมาเดินตลาด
(บทสัม ภาษณ์ คุ ณ เด่ น ภู มิ อายุ 24 ปี นัก ศึ ก ษาปริ ญ ญาโทคณะเกษตรฯ ตลาดนัด กรมประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, วันที ่ 27 พฤษภาคม 2559)
ตลาดนัดนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตัวอย่างที ่ 1
ก็ขายทัวๆไปอ่
่
ะ ทีน่ ีก่ ็อยู่วนั พฤหัส กลุม่ ลูกค้าก็เหมือนกัน แต่เพียงทีน่ ีจ่ ะมีต่างชาติดว้ ยแค่นนั้
ทีน่ ี ่ 10 กว่าปี ค่ะ (หัวเราะ) ขายตัง้ แต่รุ่นบุกเบิกเลย
เมือ่ ก่อนหน่ะดีนะ แต่ช่วงหลังมันเงียบ เงียบทุกทีเ่ ลย
แตกต่างไหมก็แตกต่างนะ ปิ ดเทอมก็จะเงียบลง
ก็ไม่มนี ะ เห็นเรียบร้อยดี อาจารย์เค้าจัดเรียบร้อยดี เต้นทืก็มปี ญั หานิดหน่อย ก็แก้ไขกันได้ อาจารย์เค้าจัด
โอเค
(บทสัมภาษณ์ พีน่ ิด เจ้าของร้านชุดชัน้ ใน ตลาดนัดนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, วันที ่ 26
พฤษภาคม 2559)
ตัวอย่างที ่ 2
14 ปี ได้ ตัง้ แต่อยู่อฐิ แดงหน่ะ
ชอบค่ะ ชอบงานแฮนด์เมด ทาเองค่ะ
โบว์ค่ะ โบว์สวยนาเข้าจากเกาหลีเองค่ะ
กลุม่ ลูกค้าทีน่ ีด่ ีกว่าค่ะ รายได้ก็ไม่แน่ไม่นอน ดีบา้ งไม่ดีบา้ ง
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(บทสัมภาษณ์พกี ่ นกวรรณ อายุ 49 ปี เจ้าของร้านกิฟ๊ ช็อปนาเข้าและทาเอง ตลาดนัดนานาชาติ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ, วันที ่ 26 พฤษภาคม 2559)
ตัวอย่างที ่ 3
ส่วนใหญ่จะขาย สถานทีร่ าชการอ่ะค่ะ ทีน่ ีจ่ ะเป็ นพวกโซนออฟฟิ ศมากกว่า
ทีบ่ า้ นพีม่ กี ิจการอยู่แล้ว อยากขยายกิจการ
ขนมไทย รู ปแบบ ความอร่อย
ทีน่ ีห่ รอคะ ก็ยงั ได้อยู่ถา้ รวมๆแล้วก็คือดีอ่ะค่ะ ก็คือโซน และลูกค้าเดินสะดวก ดูไม่อดึ อัด
(บทสัมภาษณ์ พีส่ พุ ชั รีและแฟน เจ้าของร้านขนมไทยตะโก้และสายไหม ตลาดนัดนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ, วันที ่ 26 พฤษภาคม 2559)

จากตัวอย่างข้างต้น แสดงให้เห็นว่าพ่อค้าแม่คา้ ที่ขายสินค้าในตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยมีความ
ผู ก พัน กับ มหาวิท ยาลัย ที่ มีล กั ษณะของความเป็ น พื้น ที่ส าธารณะ เป็ น พื้น ที่ท างวิช าการ และเป็ น พื้น ที่ท่ีมี
ความสาคัญกับการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และสร้างปฏิสมั พันธระหว่างกัน ทัง้ ในเชิงธุรกิจ และเชิงความสัมพันธ์
ในขณะที่ คนในตลาด และคนในมหาวิทยาลัยก็มคี วามเชื่อมัน่ และความผูกพันในการบริหารจัดการพื้นทีข่ องทาง
มหาวิทยาลัย เนื่องจากมีกลุ่มลูกค้าที่อยู่ในระดับดี มีสภาพแวดล้อมที่ดี และมีการจัดการพื้นที่ มีการจัดสรรสิ่ง
อานวยความสะดวกที่เป็ นระบบแบบแผน มีกฏระเบียบ ข้อบังคับ ในการรับรูแ้ ละการใควาหมายของคนในตลาด
นัดแล้ว การบริหารจัดการตลาดนัดของมหาวิ ทยาลัย มีนโยบายที่เป็ นรู ปธรรมกว่าตลาดนัดทัว่ ไป หรืออาจจะ
ดีกว่าตลาดทีต่ งั้ เป็ นแบบถาวรและกึ่งถาวรทีม่ กี ารจัดการโดยเอกชนบางรายเสียด้วยซา้ ดังเสียงสะท้อนจากเจ้า ของ
ร้านบางรายว่า ตลาดนัดตามส่วนราชการนี้ดี ไม่ตอ้ งไปเผชิญกับปัญหาเรื่องของมาเฟี ย หรือการทะเลาะเบาะแว้ง
กันเรื่องการแย่งชิงพื้นที่ การขายสินค้าตัดราคากัน หรือความวุ่นวายอื่นๆ ที่มกั พบได้ตามตลาดทัว่ ไป ผูข้ ายจึงมี
ความรัก ความศรัทธา และผูกพันกับตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยมาก
ในขณะเดียวกัน ลู กค้าก็มีหลายระดับ ซึ่ง แต่ ละคนก็มีแรงจูง ใจในการมาเดินตลาดแตกต่ างกันไป
โดยเฉพาะคนในมหาวิทยาลัยทีถ่ อื เอาพื้นที่ตลาดนัดนี้เป็ นแหล่งพักผ่อน ผ่อนคลายความตึงเครียดจากงานประจา
ได้มพี ้ นื ที่สาธารณะในการพบปะพูดคุย และเปลี่ยนทัศนคติกนั อย่างไม่เป็ นทางการ มีบรรยากาศของความเป็ น
กันเอง สบายๆ ใกล้ท่ที างาน ได้ใช้เวลาว่างเพื่อลดความน่าเบือ่ ความจาเจจากหน้าที่งานประจาลงมายังตลาดนัด
ภายในมหาวิทยาลัย
จากหลากหลายส่วนที่กล่าวมานี้ ความหมายของตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยโดยความหมายและการ
รับรูข้ องคนในพื้นที่ และคนในตลาดเองเป็ นมากกว่าพื้นที่ซ้อื ขายสินค้าเท่านัน้ แต่ยงั มีความหมายให้เชิงของการใช้
ชีวติ การบริโภคทัง้ ผลิตภัณฑ์ และบรรยากาศไปพร้อมๆ กันด้วย
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ความหมายที่ 3 การยอมรับ และการปรับตัวภายใต้ขอ้ จากัด
ในส่วนของความหมายที่สามนี้ ผูว้ ิจยั ได้เก็บข้อมูลจากทัง้ ผูผ้ ลิต ผูข้ าย ผูบ้ ริโภค และเจ้าหน้าที่ฝ่ าย
จัดการพื้นที่ตลาดของแต่ละมหาวิทยาลัย เพื่อวิเคราะห์ความต้องการ ข้อจากัด การยอมรับ และการปรับตัวของ
คนในตลาด และคนในพื้นที่ เพื่อหาประเด็นที่สาคัญๆ ที่แต่ละตลาดมีร่วมกัน และแตกต่างกัน เพื่อค้นหา และ
เสนอแนะประเด็นปัญหาจากคนภายใน และร่วมกันค้นหาแนวทางการแก้ไขปัญหาจากผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียทุก ฝ่ าย
จากข้อมูลทีไ่ ด้เก็บมาจากส่วนต่างๆ พบว่าคล้ายคลึงกันบางส่วน บางส่วนเป็ นปัญหาทีไ่ ม่สามารถแก้ไขได้ บางส่วน
สามารถนาไปเป็ นข้อเสนอแนะเสนอฝ่ ายบริหารจัดการตลาดนัดได้ สามารถสรุปเป็ นประเด็นย่อยๆ ได้ดงั นี้
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ตาราง 7 สรุปข้อมูลการรับรูแ้ ละการให้ความหมายของคนในตลาดนัดวันศุกร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยความหมายที่ 3 การยอมรับ และการปรับตัวภายใต้ขอ้ จากัด
Code
No.

Code

ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนสาคัญ (Key Informant)
1

O1
O2
O3

O4
O5
O6
O7

O8

O9

รายได้ไม่แน่นอน กาไรน้อย บาง
1
ทีขาดทุน
พออยู่พอกิน เพียงพอ พอเพียง
เศรษฐกิจไม่ดี เป็ นทุกที่ ไม่แน่
ไม่นอน ปัญหาคนน้อย คนเดิน
ไม่ซ้ อื
อากาศร้อน แดดร้อน พัดลม
ไฟฟ้ า
ฝนตก ฟ้ าร้อง เฉอะแฉะ นา้ ท่วม
นา้ ขังพื้น นา้ ขังบนเต้นท์
การจราจรติดขัด รถติด
กระพริบไฟ
ที่จอดรถไม่พอ จอดรถไม่
สะดวก ควรเพิม่ ที่จอดรถ
กฏ กติกา ระเบียบข้อบังคับ การ
จัดการ/เจ้าหน้าที่จดั แผนผัง
ตลาด ทางเดิน โซนนิ่งร้านค้า
การแบ่งประเภทร้านค้า การคัด
ลือกร้านค้า
ห้ามขึ้นราคา มีนโยบายควบคุม
ราคา ค่าที่แพง ค่าเต้นท์ ค่า
2
แป๊ ะเจีย๊ ะ ค่ารายปี
รวม 3

2

3

4

5

1

1

2

1

1

2

1

ผูผ้ ลิต ผูค้ า้ ในตลาดนัดวันศุกร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 1
1

1

1

3
1

1

4

1

1

1

1

3

1

2

1

1

1

18

19

20

1

1

1

1

26

1

1

1

13

2

1

2

1

1

2

1

2
1

3

9

3

4

2 3

5

5

5

1

1

1

1

7

4

2

1

1

1

1

1

1

1

2
1

3

5

2

4

1

1

1

2

5

4

17

18

19

20

1

10

1

1

1

1

1

1
1

1

1

11

1

1

9

1

1

1

5

5

1
1

1

2

4

1
1

1

3

1

1
1

2

รวม

17

1

1

ผูบ้ ริโภค ในตลาดนัดวันศุกร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2

3

2

3

3

4
2

2

1

2

3

2

2

1

2 10 6

6

5

6

1

3

2

2

1

1

4

3

1

1

2

5

2

1

3

1

4

9

3

2

4

12

1

3

1

3

48

0

1

25

1

158

158
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ตาราง 8 สรุปข้อมูลการรับรูแ้ ละการให้ความหมายของคนในตลาดนัดกรมประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ความหมายที่ 3 การยอมรับ และการปรับตัวภายใต้ขอ้ จากัด
Code
No.

O1
O2
O3

O4
O5
O6
O7

O8

O9

Code

รายได้ไม่แน่นอน กาไรน้อย บาง
ทีขาดทุน
พออยู่พอกิน เพียงพอ พอเพียง
เศรษฐกิจไม่ดี เป็ นทุกที่ ไม่แน่ไม่
นอน ปัญหาคนน้อย คนเดินไม่
ซื้อ
อากาศร้อน แดดร้อน พัดลม
ไฟฟ้ า
ฝนตก ฟ้ าร้อง เฉอะแฉะ นา้ ท่วม
นา้ ขังพื้น นา้ ขังบนเต้นท์
การจราจรติดขัด รถติด กระพริบ
ไฟ
ที่จอดรถไม่พอ จอดรถไม่สะดวก
ควรเพิม่ ที่จอดรถ
กฏ กติกา ระเบียบข้อบังคับ การ
จัดการ/เจ้าหน้าที่จดั แผนผังตลาด
ทางเดิน โซนนิ่งร้านค้า การแบ่ง
ประเภทร้านค้า การคัดลือกร้าน
ค้า
ห้ามขึ้นราคา มีนโยบายควบคุม
ราคา ค่าที่แพง ค่าเต้นท์ ค่า
แป๊ ะเจีย๊ ะ ค่ารายปี
รวม

ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนสาคัญ (Key Informant)
1

2

3

1

1

2

1

1

4

5

ผูผ้ ลิต ผูค้ า้ ในตลาดนัดกรมประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1

1

2

1

1

1

3

2

1

2

1

1

1

1

1

1

1

17

18

19

20

1

2

1
1

1

3

2

3

1

1

1

1

1

1

5

17

18

19

20
19

2

10

1

1

7

1

1

4

รวม

2

1
1

3

ผูบ้ ริโภค ในตลาดนัดกรมประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

1

9

1
1

2

1

1

1

1

3

2

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

2

1

3

2

1

3
1

2

1

1

1

1

1

2

1

1

1

2

1

17

44

0
6

5

7

4

4

0

4

4

2

2

4

6

3

5

0

4

3

3

3

4

1

4

4

4

3

1

0

6

1

2

2

1

3

4

1

1

4

2

1

1

119

159

160

ตาราง 9 สรุปข้อมูลการรับรูแ้ ละการให้ความหมายของคนในตลาดนัดนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ความหมายที่ 3 การยอมรับ และการปรับตัวภายใต้ขอ้ จากัด
Code
No.

Code

ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนสาคัญ (Key Informant)
1

O1
O2
O3

O4
O5
O6
O7

O8

O9

2

รายได้ไม่แน่นอน กาไรน้อย บาง
1
ทีขาดทุน
พออยู่พอกิน เพียงพอ พอเพียง
เศรษฐกิจไม่ดี เป็ นทุกที่ ไม่แน่ไม่
นอน ปัญหาคนน้อย คนเดินไม่
ซื้อ
อากาศร้อน แดดร้อน พัดลม
ไฟฟ้ า
ฝนตก ฟ้ าร้อง เฉอะแฉะ นา้ ท่วม
1
นา้ ขังพื้น นา้ ขังบนเต้นท์
การจราจรติดขัด รถติด กระพริบ
ไฟ
ที่จอดรถไม่พอ จอดรถไม่สะดวก
ควรเพิม่ ที่จอดรถ
กฏ กติกา ระเบียบข้อบังคับ การ
จัดการ/เจ้าหน้าที่จดั แผนผังตลาด
ทางเดิน โซนนิ่งร้านค้า การแบ่ง
1 1
ประเภทร้านค้า การคัดลือกร้าน
ค้า
ห้ามขึ้นราคา มีนโยบายควบคุม
ราคา ค่าที่แพง ค่าเต้นท์ ค่า
แป๊ ะเจีย๊ ะ ค่ารายปี
รวม 2 2

3

4

1

5

ผูผ้ ลิต ผูค้ า้ ในตลาดนัดนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1

1

1

17

18

19

20

1

2

3

4

5

ผูบ้ ริโภค ในตลาดนัดนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

รวม
17

18

19

20

1

6
0

1

1
1

1

1

2

1

1

2
1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

2

1

1

2

1

1

1

18
9

1

1
1

1

2

1

1

1

1

2

4

1

1
0

2

1

1
1

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

28

2
3

4

6
4

3

1

2

0

2

1

4

1

2

2

1

0

5

2

2

2

1

2

1

2

1

1

2

1

2

0

2

0

73

160

161

จากตาราง 7-9 สามารถสังเคราะห์แนวทางการจัดหมวดหมูข่ องข้อมูลการรับรูแ้ ละการให้ความหมายของ
คนในตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยของรัฐเขตกรุงเทพมหานคร ตามความหมายที่ 3 การยอมรับ และการปรับตัว
ภายใต้ขอ้ จากัด ได้ดงั นี้

Category

Subcategory

Code
รายได้ไม่แน่นอน
O1
(51)

มีกาไร กาไรน้อย
บางทีขาดทุน

ความไม่แน่นอนเรื่อง
รายรับรายจ่าย

O2
(23)

พออยู่พอกิน
เพียงพอ พอเพียง
เศรษฐกิจไม่ดี

O3
(21)

เป็ นทุกที่ ไม่แน่ไม่นอน
ปัญหาคนน้อย คนเดินไม่ซ้ อื
อากาศร้อน

O4
(39)

การยอมรับ
และการ
ปรับตัวภายใต้
ข้อจากัด

พัดลม ไฟฟ้ า

ความไม่แน่นอนเรื่อง
สภาพอากาศ
O5
(27)

ปัจจัยภายนอกจากสภาพ
พื้นที่

แดดร้อน

O6
(8)
O7
(30)

ฝนตก ฟ้ าร้อง
เฉอะแฉะ นา้ ท่วม นา้
ขังพื้น นา้ ขังบนเต้นท์
การจราจรติดขัด รถติด กระพริบไฟ
ที่จอดรถไม่พอ จอดรถไม่
สะดวก ควรเพิ่มที่จอดรถ
กฏ กติกา ระเบียบข้อบังคับ
การจัดการ/ เจ้าหน้าที่

ข้อจากัดเรื่องกฏระเบียบ
และการควบคุม

O8
(120)

แผนผังตลาด ทางเดิน
โซนนิ่งร้านค้า
การแบ่งประเภทร้านค้า
การคัดลือกร้านค้า
ห้ามขึ้นราคา

O9
(31)

มีนโยบายควบคุม
ราคา ค่าที่แพง
ค่าเต้นท์ ค่าแป๊ ะเจีย๊ ะ ค่ารายปี

ภาพประกอบ 22 แผนภูมแิ สดงการจัดหมวดหมู่ของข้อมูลการรับรูแ้ ละการให้ความหมายของคนใน
ความหมายที่ 3 ตลาดนัด คือ การยอมรับ และการปรับตัวภายใต้ขอ้ จากัด*

162

*หมายเหตุ รหัสทีโ่ ยงด้วยเส้นประ หมายถึง รหัสทีม่ ผี ูใ้ ห้ขอ้ มูลแสดงผ่านการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์โดยผูว้ จิ ยั รวมกันทัง้
สามตลาดไม่ถงึ 10 ข้อมูล กล่าวคือ มีความซา้ กับของข้อมูลไม่เพียงพอทีจ่ ะนามาตีความว่าสามารถนาไปสู่การประกอบสร้างอัต
ลักษณ์ร่วมของตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยทีท่ งั้ สามตลาดมีร่วมกันได้

จากแผนภูมิข า้ งต้น สามารถสรุ ป ได้ว่ า การรับ รู แ้ ละการให้ค วามหมายของคนในตลาดและคนใน
มหาวิทยาลัยที่มตี ่อตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยของรัฐเขตกรุงเทพมหานคร คือ การยอมรับ และการปรับตัว
ภายใต้ขอ้ จากัด โดยสามารถแบ่งเป็ นความหมายย่อยๆ ได้ 4 ประเด็น คือ ความไม่แน่นอนเรื่องรายรับรายจ่าย
ความไม่แน่นอนเรื่องสภาพอากาศ ปัจจัยภายนอกจากสภาพพื้นที่ ข้อจากัดเรื่องกฏระเบียบ และการควบคุม ซึ่ง
การรับรู แ้ ละการให้ความหมายลักษณะนี้ แปลผลและวิเคราะห์มาจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลโดยตรง หากคนในใช้คาที่มี
ความหมายต่อไปนี้หรือใกล้เคียงกับความหมายต่อ ไปนี้ ผูว้ ิจยั จะนามาจัดกลุ่ม 9 กลุ่ม ดังนี้ คาว่า “รายได้ไม่
แน่ นอน” “มีกาไร กาไรน้อย” “บางทีขาดทุน ” และอื่นๆ ที่ใกล้เคียงกัน ใช้รหัสว่า O1 ซึ่งมีผูใ้ ห้ขอ้ มูลใช้รหัสนี้
จานวน 51 ครัง้ “พออยู่พอกิน” “เพียงพอ พอเพียง” และอื่นๆ ที่ใกล้เคียงกัน ใช้รหัสว่า O2 ซึ่งมีผูใ้ ห้ขอ้ มูลใช้
รหัสนี้จานวน 23 ครัง้ “เศรษฐกิจไม่ดี” “เป็ นทุกที่ ไม่แน่ ไม่นอน” “ปัญหาคนน้อย คนเดินไม่ซ้ อื ” และอื่นๆ ที่
ใกล้เคียงกัน ใช้รหัสว่า O3 ซึง่ มีผูใ้ ห้ขอ้ มูลใช้รหัสนี้จานวน 21 ครัง้ “อากาศร้อน” “แดดร้อน” “พัดลม ไฟฟ้ า” และ
อื่นๆ ที่ใกล้เคียงกัน ใช้รหัสว่า O4 ซึ่งมีผูใ้ ห้ขอ้ มูลใช้รหัสนี้จานวน 39 ครัง้ “ฝนตก ฟ้ าร้อง” “เฉอะแฉะ นา้ ท่วม
นา้ ขัง พื้น นา้ ขัง บนเต้น ท์” และอื่นๆ ที่ใกล้เคียงกัน ใช้รหัสว่ า O5 ซึ่ง มีผู ใ้ ห้ขอ้ มูลใช้ร หัส นี้ จานวน 27 ครัง้
“การจราจรติดขัด รถติด กระพริบไฟ” และอื่นๆ ที่ใกล้เคียงกัน ใช้รหัสว่า O6 ซึ่งมีผูใ้ ห้ขอ้ มูลใช้รหัสนี้จานวน 8
ครัง้ “ทีจ่ อดรถไม่พอ จอดรถไม่สะดวก ควรเพิม่ ทีจ่ อดรถ” และอื่นๆ ทีใ่ กล้เคียงกัน ใช้รหัสว่า O7 ซึง่ มีผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ใช้รหัสนี้จานวน 30 ครัง้ “กฏ กติกา ระเบียบข้อบังคับ” “การจัดการ/ เจ้าหน้าที”่ “แผนผังตลาด ทางเดิน” “โซนนิ่ง
ร้านค้า” “การแบ่งประเภทร้านค้า” “การคัดลือกร้านค้า” และอื่นๆ ที่ใกล้เคียงกัน ใช้รหัสว่า O8 ซึ่งมีผูใ้ ห้ขอ้ มูลใช้
รหัสนี้จานวน 120 ครัง้ “ห้ามขึ้นราคา มีนโยบายควบคุม” “ราคา ค่าทีแ่ พง” “ค่าเต้นท์ ค่าแป๊ ะเจีย๊ ะ ค่ารายปี ” และ
อื่นๆ ที่ใกล้เคียงกัน ใช้รหัสว่า O9 ซึ่งมีผูใ้ ห้ขอ้ มูลใช้รหัสนี้จานวน 31 ครัง้ ข้อมูลโดยตรงจากคนในเหล่านี้
สามารถนามาวิเคราะห์ และสังเคราะห์เพื่อค้าหาอัตลักษณ์ และกระบวนการสร้างอัตลักษณ์ของตลาดนัดภายใน
มหาวิทยาลัยของรัฐเขตกรุงเทพมหานครได้ ดังปรากฏในการพรรณนาผลการวิจยั จากข้อมูลในส่วนต่อไปนี้
3.1 ความไม่แน่นอนเรื่องรายรับรายจ่าย
การค้าขายสินค้าภายในพื้นที่ของตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัย หรือส่วนราชการต่างๆ แม้ว่าจะมีระบบ
ระเบียบ และกฏเกณฑ์ กติกาคอยกากับ ควบคุม และตรวจสอบโดยคณะกรรมการบริหารจัดการตลาดนัด และ
เจ้าหน้าที่ท่มี หี น้าที่รบั ผิดชอบในส่วนต่างๆ แต่ก็ไม่ได้เป็ นส่วนการันตีว่าสินค้า และผลิตภัณฑ์ในตลาดนัดจะขาย
ได้ หรือจะเป็ นทีพ่ งึ พอใจของลูกค้า ดังจะสามารถเห็นได้จากตัวอย่างดังนี้
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ตลาดนัดวันศุกร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตัวอย่างที ่ 1
ไม่แน่นอน 2,000 กว่าก็มี 20,000-30,000 ก็มี มันไม่แน่นอนแล้วแต่สถานที ่ บางวันขาดทุน อย่างมศว เมือ่
วานขาดทุน เพราะค่าใช้จ่าย 1,200 ขายได้ 10 กว่า 20 คู่ ไม่คมุ ้ กาไรมันไม่เยอะ ถ้ากาไรคู่นึง 200 อ่ะได้ แต่นี่
กาไรคู่นึง 40 70 บางคู่ก็ 100 นึง 10 กว่าคู่พอทีไ่ หน ไม่พอ อย่างมศวเนีย่ ขาดทุน
ก็ถวั เฉลีย่ กันไปไง อันไหนได้ก็คือได้ อันไหนไม่ได้ก็คือแบ่งกันไป ก็พออยู่ได้
(บทสัมภาษณ์ ป้ าพัชริ นทร ร้านรองเท้าหนังแท้ ตลาดนัดวันศุกร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , วันที ่ 20
พฤษภาคม 2559)
ตัวอย่างที ่ 2
มันไม่แน่ นอน เพราะแต่ละทีน่ ีบ่ างทีก่ ็ดี บางทีก่ ็ขาดทุนก็มีค่ะ กาไรก็เฉลีย่ ๆนะคะ ก็อยู่ประมาณ 1,000
นึงอ่ะคะ ก็พออยู่ได้ เพราะว่า 1,000 นึงไหนจะค่านู่นค่านีไ่ ปมันก็เหลืออยู่แค่ 400-500 เอง ค่ารถ ค่าอะไร
(บทสัมภาษณ์ พีบ่ ุญยรัตน์ ร้านเข็มขัด ตลาดนัดวันศุกร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, วันที ่ 20 พฤษภาคม
2559)
ตัวอย่างที ่ 3
อ่อ วันละหรอมันไม่แน่นอนอ่ะนะ แต่บางวันก็เงีย๊ บเงียบ บางวันก็ดีด๊ ี มันไม่เสมอ
ประมาณ มันไม่แน่อ่ะ เพราะเรามีค่าใช้จ่ายด้วย
(บทสัม ภาษณ์ พีส่ ุรี ย ์ ร้า นเสื้อ ผ้าแฟชัน่ ฮ่ อ งกง ตลาดนัด วัน ศุก ร์ จุฬ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย , วัน ที ่ 20
พฤษภาคม 2559)
ตลาดนัดกรมประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตัวอย่างที ่ 1
ก็แตกต่างกันทีก่ ลุม่ ลูกค้า
พีว่ ่าเสื้อผ้าผูห้ ญิงขายง่าย อันนี้จะเป็ นซื้อมา ขายไปอ่ะค่ะ
มันไม่แน่นอนอ่ะจ้ะ คือเริม่ ต้นจาก 1000 2000 3000 แล ้วแต่
ก็วนั นึงอยู่ทปี ่ ระมาณ เกินจากหลักพัน
เอ่อ อาชีพค้าขายมันไม่แน่นอนเนอะ แต่ถา้ ถามว่าอยู่ได้มยั้ ก็พออยู่ได้
(บทสัม ภาษณ์ พี ่ จิ ด าภา อายุ 42 ปี เจ้า ของร้า นเสื้ อผ้า ส าเร็ จรู ป ตลาดนั ด กรมประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, วันที ่ 27 พฤษภาคม 2559)
ตัวอย่างที ่ 2
ก็ใช้ได้นะ แต่มนั ไม่แน่ไง ยอดแต่ละทีม่ นั ไม่เท่ากัน แล้วแต่กาลังซื้อของคน ณ จุดนัน้
ถ้าพูดถึงปัจจุบนั เนีย่ บางทีก็ขาดทุนเพราะค่าใช้จ่ายมันสูง
เน้นคือพีจ่ ะขายถูกกว่าทีอ่ นื ่ แต่พเี ่ น้นคือพีข่ ายได้เยอะ ขายจานวนมากอะไรอย่างนี้
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(บทสัมภาษณ์ คุณสุริยาพร อายุ 25 ปี เจ้าของร้านขายปลีกผลิตภัณฑ์อาหารตรา CP ตลาดนัดกรมประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, วันที ่ 27 พฤษภาคม 2559)
ตัวอย่างที ่ 3
ก็โอเคค่ะไม่แพง รับได้ เรททัวไปโอเคแล้วค่
่
ะ เป็ นจุดเดียวทีพ่ อขายได้แล้วค่ะในฝังนี
่ ้
ไม่แน่นอนค่ะ ด้วยความทีท่ าแล็ป เราก็จะมีเป็ นช่วงๆ ช่วงไหนว่างก็ลงมา
เอ่อ อยู่หอ้ งแล็ปใช้คอม หรือไม่ก็ดูนอ้ งๆทาแล็ปค่ะ
(บทสัมภาษณ์ คุณชนกนันท์ อายุ 24 ปี นักศึ กษาปริ ญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ ตลาดนัดกรมประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, วันที ่ 27 พฤษภาคม 2559)
ตลาดนัดนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตัวอย่างที ่ 1
ขายประมาณ 4-5 วันต่อสัปดาห์ค่ะ มีตามโรงพยาบาลด้วย แต่ทนี ่ ีเ่ ป็ นหลัก
ก็คล้ายๆ ส่วนใหญ่จะคล้ายๆกันหมดอ่ะค่ ะ อย่างส่วนใหญ่ย่านนี้ก็จะเป็ นออฟฟิ ศใช่ ไหมคะ แต่ถา้ ย่าน
โรงพยาบาลก็จะเป็ นพวกเจ้าหน้าที ่ พยาบาล อะไรอย่างงี้อ่ะค่ะ
ค่าทีก่ ็แอบแพงนิดนึง แต่ทนี ่ ีข่ ายดีค่ะ
แต่กาไร แล ้วแต่เลยอ่ะค่ะ ไม่แน่นอน
(บทสัมภาษณ์ คุณแพท อายุ 26 ปี เจ้าของร้านกระเป๋ าแฮนด์เมดญีป่ ่ นุ ตลาดนัดนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ, วันที ่ 26 พฤษภาคม 2559)
ตัวอย่างที ่ 2
ไม่มนี ะคะ ราคาปกติ แต่ถา้ มากกว่านี้ก็คงจะไม่ไหว (หัวเราะ) พีว่ ่ากาลังพอดี วันนึงก็พอได้อยู่
ค่าเต้นท์ 120 ค่าทีอ่ กี 500 แล้วก็รายปี อกี 5000 แต่ก็พอได้ เราต้องพึง่ กันและกันใช่ไหม (หัวเราะ)
(บทสัมภาษณ์ พีแ่ อน อายุ 40 ปี เจ้าของร้านไส้กรอกอีสาน ตลาดนัดนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ, วันที ่ 26 พฤษภาคม 2559)
ตัวอย่างที ่ 3
มีทอี ่ นื ่ ด้วย ไม่ทกุ วัน
ทีน่ ีค่ ่าใช้จ่ายสูง ค่าเช่าทีก่ ็เป็ นพันแล้วอ่ะ
กลุม่ ลูกค้าก็จะเป็ นแม่บา้ นๆ ส่วนใหญ่
ชุดนอน มันเป็ นลิขสิทธิม์ ากกว่า พวกลิขสิทธิก์ ็พวกเจ้าหญิง มันเป็ นลิขสิทธิก์ ็ขายได้
ถือว่าโอเคนะ เอ่อล็อคก็กว้างโอเค เพียงแต่ว่าค่าทีม่ นั สูงไปหน่ อย ตกแล้วเฉลีย่ พันกว่าบาท ถือว่าสูงไหม
คือบางทีม่ นั 100 กว่าบาทเองอ่ะ แล้วบางทีย่ อดก็ได้พอๆกัน อย่างนี้ดีกว่า เอ่อ แต่นีเ่ ราก็สลับถือโอกาสถัวเฉลีย่
ไปทีอ่ นื ่
(บทสัม ภาษณ์ คุณ อรศรี เสรี บุรี อายุ 50 ปี เจ้า ของร้า นเสื้อ ผ้า เด็ ก และชุด นอน ตลาดนัด นานาชาติ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, วันที ่ 26 พฤษภาคม 2559)
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จากข้อมูลข้างต้น แสดงเห็นว่าทัศนคติ ของพ่อค้าแม่คา้ ในตลาดนัดมหาวิทยาลัยนัน้ ให้ความสาคัญกับ
รายได้และรายจ่าย เพราะการมีกาไรจากการขายได้ หรือขายไม่ได้ในแต่ละวัน แต่ละช่วงเวลา เป็ นอาชีพหลักที่
เป็ นตัวชี้วดั ของปากท้อง และการดาเนินชีวิต อย่างไรก็ตาม ไม่เพียงตลาดนัดที่เผชิญกับปัญหาเรื่องความไม่
แน่นอนของรายรับรายจ่าย การค้าขายทัว่ ไปไม่ว่าทีใ่ ดก็สามารถพบเจอกับประสบการณ์เหล่านี้ได้ ด้วยหลากหลาย
ปัจจัย ประกอบกับลักษณะของการผูกพันระหว่างผูผ้ ลิต/ผูข้ ายและผูบ้ ริโภคขาประจา อาศัยความเชื่อมัน่ ใช้ความ
ผูกพันกันทางใจ และทางกาย ทีม่ ลี กั ษณะไม่ผูดมัด จึงเป็ นความท้าทายของพ่อค้า แม่คา้ ทีจ่ ะยอมรับ และปรับตัว
ภายใต้ขอ้ จากัดเหล่านี้ได้
3.2 ความไม่แน่นอนเรื่องสภาพอากาศ
ตลาดนัดส่ว นใหญ่ ไม่เพียงแต่ เ ฉพาะตลาดนัดภายในมหาวิท ยาลัย ที่ตงั้ อยู่ บ ริเวณกลางแจ้ง หรือ
ส่วนกลางของชุมชนที่มลี กั ษณะเปิ ดโล่ง เพื่อเป็ นประโยชน์ในการใช้สอยพื้นที่ไ ด้จากหลายทิศทาง เช่น ลานกว้าง
ลานอเนกประสงค์ สวนสาธารณะ ถนน ตรอก ซอย หรือพื้นทีว่ ่างเปล่า ลักษณะเฉพาะนี้เป็ นเอกลักษณ์ท่โี ดดเด่น
ของตลาดนัดที่ดงึ ดูดใจผูค้ นให้เข้ามาในพื้นที่ เพราะพบเห็นได้งา่ ย อากาศถ่ายเท และบรรยากาศเป็ นกันเอง แต่ก็
หลีกเลี่ยงไม่ได้ท่จี ะต้องพบเจอกับปัญหาอุปสรรค และความท้าทายบางประการ เช่น สภาพอากาศ สิ่งอานวย
ความสะดวก เช่น ทีจ่ อดรถ สุขา ทางเดินเท้า ทีท่ ้งิ ขยะ ฯลฯ ซึง่ ก็เป็ นปกติของมนุษยทีม่ าอยู่รวมตัวกันมากๆ ทีใ่ ด
ทีห่ นึ่งแล้วจะก่อให้เกิดปัญหาเหล่านี้ ดังตัวอย่างทีค่ นในตลาดนัดสะท้อนออกมา ดังนี้
ตลาดนัดวันศุกร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตัวอย่างที ่ 1
“บางทีก็ฝนตกฟ้ าร้องลูกค้ามามังไม่
่ มามังอะไรอย่
่
างเนีย๊ ะ
ไม่อยากเปลีย่ นเลยลูกอยากเป็ นอย่างเนีย๊ ะ บางทีเหนือ่ ยหน่ายนะ”
(บทสัมภาษณ์ ลุงตุ๊ อายุ 52 ปี เจ้าของร้านพืชผักหายาก ตลาดนัดวันศุกร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิท ยาลัย, วันที ่
20 พฤษภาคม 2559)
ตัวอย่างที ่ 2
อยากให้มไี ฟฟ้ าอ่ะค่ะ เพราะว่ามันร้อนมาก ไม่มพี ดั ลม
ใช่ ไม่มไี ฟให้อย่างเดียว
(บทสัมภาษณ์ พีส่ ุภาภรณ์ อายุ 43 ปี เจ้าของร้านขายนา้ พริก ตลาดนัดวันศุกร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,
วันที ่ 20 พฤษภาคม 2559)
ตัวอย่างที ่ 3
ก็แค่มเี ต็นท์ทแี ่ บบว่าไม่ให้มนั รัวเวลาฝนตก
่
(บทสัม ภาษณ์ พีน่ ฤดี อายุ 43 ปี เจ้า ของร้า นเสื้อ ผ้า กางเกง กระเป๋ า ตลาดนัด วัน ศุก ร์ จุฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, วันที ่ 20 พฤษภาคม 2559)
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ตลาดนัดกรมประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตัวอย่างที ่ 1
ถ้าเกิดฝนตกแล้วไม่รวได้
ั ่ ไม่สาดก็ดีอ่ะค่ะ
ถ้าเป็ นไปได้อยากให้มนั แบบหลบแดดหลบฝนได้เลยอ่ะค่ะ
(บทสัม ภาษณ์ พี ่ ธ นสรณ์ : 38 ปี เจ้า ของร้า นร้า นเสื้ อจากโรงงาน ตลาดนั ด กรมประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, วันที ่ 27 พฤษภาคม 2559)
ตัวอย่างที ่ 2
สาหรับตลาดนัดทีน่ ี ่ก็คิดว่าดี ม ากแล้ว เพราะว่าผู จ้ ดั เค้าก็พ ยายามปรับ ปรุ ง อยู่ ตลอด จากกางเต็น ท์ก็
กลายเป็ นโครงถาวร มีไฟฟ้ าบริการแม่คา้ เดีย๋ วนี้ก็ไม่ตากฝน ไม่นา้ ท่วม
( บทสั ม ภ า ษ ณ์ ป้ า น้ อ ย : อา ยุ 57 ปี เจ้า ข อ ง ร้ า น เค รื ่ อ ง ป ร ะ ดั บ ต ลา ด นั ด ก ร ม ป ร ะ ม ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, วันที ่ 27 พฤษภาคม 2559)
ตัวอย่างที ่ 3
ช่วงพักเทีย่ งนี้แหละค่ะ ก็จะมาเดินตลาดช่วงพักเนีย่ ล่ะค่ะ
คือถ้าร้อนมากๆก็ไม่อยากมาเดิน หรือฝนตกมากๆก็ไม่อยากมาเดินเหมือนกัน
ข้อดีก็อยู่ใกล้ แล้วก็อาหารส่วนใหญ่ก็ราคาไม่แพงมาก แต่ว่าถ้าเป็ นข้อเสียก็คงเป็ นเรือ่ งการจัดการขยะของ
ทีน่ ี ่ แล้วก็พ้ นื ทีจ่ อดรถค่ะ ไม่ค่ ่อยเพียงพอ
(บทสัม ภาษณ์ คุณ ดนุ ลดา อายุ 26 ปี นัก ศึ ก ษาปริ ญ ญาเอกคณะวิท ยาศาสตร์ ตลาดนัดกรมประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, วันที ่ 27 พฤษภาคม 2559)
ตลาดนัดนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตัวอย่างที ่ 1
ปกติ ทุกคนก็เข้าใจอยู่แล ้ว ก็กลัวฝนตกอย่างเดียว ถ้าแดดร้อนไม่ค่อยเท่าไหร่
เจอมาแล้ว เมือ่ สัปดาห์ทแี ่ ล้ว ฝนตกก็เก็บกันไม่ทนั อ่ะ ก็ลาบากลาบนอ่ะ ทุลกั ทุเลพอสมควร
(บทสัมภาษณ์พหี ่ นิง อายุ 32 ปี เจ้าของร้านกระโปรงตัดเอง ตลาดนัดนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ, วันที ่ 26 พฤษภาคม 2559)
ตัวอย่างที ่ 2
ส่วนใหญ่ ถา้ มีปญ
ั หา ก็มีปญ
ั หาเรือ่ งเต้นท์หน่ ะค่ ะ ก็มีบา้ ง เพราะว่ายางทีเต้นท์มนั ไม่สมบู รณ์ คือบางที
ถึงแม้ว่าตอนนี้เปลีย่ นผ้าใบแล้วก็จริง แต่ผา้ ใบตัวนี้รอ้ นมาก ข้อดีเค้าก็มอี ่ะค่ะ ถ้าวันไหนฝนตกมันก็ไม่รวั ่ แต่ว่า
พวกเหล็ก พวกอะไรอย่างนี้อ่ะค่ะเป็ นตัวเก่ามันดูแล้วไม่ค่อยแข็งแรง แต่ว่ าจังหวะ แล ้วแต่บางวันมาเต้นท์ก็โอเค
บางวันก็ไม่ค่อยนันเท่
่ าไหร่ ถ้าจะมีปญั หาก็จะมีปญั หาเรือ่ งพวกนี้
(บทสัมภาษณ์ คุณพีพ่ นอ 51 ปี เจ้าของร้านร้านผ้าขนหนู ตลาดนัดนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ, วันที ่ 26 พฤษภาคม 2559)
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ตัวอย่างที ่ 3
ช่วงนี้ก็ว่างอ่ะค่ะ ฝึ กงานอยู่
ก็ถา้ ฝนตก หรือว่าร้อนก็ไม่อยากมาเดินค่ะ ตอนมารถก็ตดิ
มันมีอะไรให้เลือกหลากหลายดี ค่ะ ทัง้ ของกิน ของใช้ ไม่ตอ้ งเดิ นไปไกล เดิ นออกมานิ ดเดียวก็เจอค่ ะ
ข้อเสียก็แดดร้อน พื้นทีค่ บั แคบไปหน่ อย ราคาของก็ไม่ค่อยยุติธรรมเท่าไหร่ ของกินบางร้านก็ไม่อร่ อย แพงก็
แพง ได้ก็นอ้ ยประมาณนี้ค่ะ
(บทสัมภาษณ์ คุณนัท อายุ 20 ปี ตลาดนัดนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, วันที ่ 26 พฤษภาคม
2559)

ความไม่แน่ นอนเรื่อ งของสภาพภูมิอากาศเป็ นอีกปัจจัยหนึ่ งที่ไม่สามารถควบคุ มได้ ทาได้เพียงหา
แนวทางที่เหมาะสมร่วมกัน ทัง้ เต้นท์ ทาเลพื้นที่ ลอ็ ค ทางเดิน การจัดโซน การอานวยความสะดวกเรื่องห้องนา้ ที่
นัง่ พัก สายไฟ และการจัดการขยะ หากแต่มาตรการดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อเนื่องเป็ นลูกโซ่มายังผูป้ ฏิบตั ิงาน
และผูค้ นที่อยู่ในตลาด อย่างไรก็ดี การที่ตลาดนัดที่ตงั้ อยู่บริเวณภายนอกอาคารกลับได้รบั ความนิยมมาก กว่า
ตลาดนัดที่ตงั้ อยู่ภายใต้อาคาร หรือส่วนจัดแสดง ดังจะเห็นได้จากตลาดนัดทัว่ ไป พ่อค้าแม่คา้ ที่คา้ ขายสินค้าใน
ตลาดนัดตามที่ต่างๆ อย่างเป็ นอาชีพก็จทราบดีถึงข้อจากัดนี้ และเป็ นความท้าทายสาหรับผูค้ า้ รายใหม่ท่ตี อ้ ง
ยอมรับ และปรับตัวให้เข้ากับบริบททางวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่
3.3 ข้อจากัดเรื่องกฏระเบียบ และการควบคุม
ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีคณะกรรมการดูแลจัดการตลาดนัด ตัแ้ ต่ระดับผูบ้ ริหาร วาง
นโยบาย กาหนดกฏระเบียบกติกา และมอบมายให้เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรแต่ละคน แต่ละส่วนดูแล ตรวจสอบ ซึง่
มีความแตกต่างกันตัง้ แต่ พ้ นื ที่ตงั้ แผนผัง รูปแบบการจัดวาง และกติกาที่กาหนดร่วมกัน จากการไปสังเกตและ
สัมภาษณ์ผูผ้ ลิต ผูข้ าย และผูบ้ ริโภค มีเสียงสะท้อนถึงประเด็นปัญหาที่คล้ายคลึงกัน อย่างไรก็ตาม สามารถ
ตีความได้ว่า บางส่วนสามารถยอมรับในกติกาที่เจ้าของพื้นที่กาหนดระดับหนึ่ง ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างต่อไปนี้
ตลาดนัดวันศุกร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตัวอย่างที ่ 1
เปลีย่ นไม่ได้ค่ะ เพราะว่ามันเป็ นกติกา กฎเกณฑ์ของมหาลัย เราก็ทาตามระเบียบกฎเกณฑ์ของเค้า
ข้อดี พีว่ ่าทาให้เจ้าหน้าที ่ หรือข้าราชการในมหาลัยได้ซ้ อื ของทีม่ รี าคาไม่สูงมาก ข้อเสีย คือเจ้าหน้าทีไ่ ม่ค่อยมี
ทีจ่ อดรถ
(บทสัมภาษณ์ พีอ่ าไพจิตร อายุ 55 ปี เจ้าของร้านกางเกงขายาว ตลาดนัดวันศุกร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
วันที ่ 20 พฤษภาคม 2559)
ตัวอย่างที ่ 2
ก็แล้วแต่มนั ไม่เสมอไป 2,000 ได้ เมือ่ ก่อนเพียงพอ แต่ตอนนี้มนั ขายน้อยลง
อยากเปลีย่ นราคามากกว่า อยากขึ้นราคามากกว่านี้ แต่มนั ขึ้นไม่ได้
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(บทสัมภาษณ์ พีต่ น้ อายุ 52 ปี เจ้าของร้านผ้าพันคอ ตลาดนัดวันศุกร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , วันที ่ 20
พฤษภาคม 2559)
ตัวอย่างที ่ 3
ข้อเสียของทีน่ ีอ่ ย่างหนึ่งคือ อาจารย์เค้าควบคุมราคาค่ะ แล้วของมันแพงมาก ฉะนัน้ กาไรจะน้อย
(บทสัม ภาษณ์ พีส่ ุภ าภรณ์ เจ้า ของร้า นน า้ พริ ก ตลาดนัด วันศุก ร์ จุฬ าลงกรณ์ม หาวิท ยาลัย , วัน ที ่ 20
พฤษภาคม 2559)
ตลาดนัดกรมประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตัวอย่างที ่ 1
ข้อเสียคือ ในเรือ่ งของทีจ่ อดรถ มันยังไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ ห้องนา้ ห้องท่าอะไรอย่างนี้ เพราะมันเป็ น
สถานทีร่ าชการด้วยแหละ แต่ขอ้ ดีนี่ ถือเป็ นการเปิ ดโอกาสให้แม่คา้ ได้เข้ามาขายอะไรอย่างนี้
(บทสัมภาษณ์ คุณสุริยาพร อายุ 25 ปี เจ้าของร้านขายปลีกผลิตภัณฑ์อาหารตรา CP ตลาดนัดกรมประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, วันที ่ 27 พฤษภาคม 2559)
ตัวอย่างที ่ 2
ข้อดีทกี ่ ็ว่าสะดวกกับพวกนักศึกษา เจ้าหน้าทีท่ มี ่ าทางาน แต่ขอ้ เสียพีว่ ่ามันก็คือสถานทีม่ นั คับแคบ สถานที ่
จอดรถมันก็แออัด เพราะว่าทีม่ จี ากัด
(บทสัม ภาษณ์ คุณ รุ่ ง ทิพ ย์ นุ ช เปล่ง อายุ 40 ปี เจ้า ของร้า นขายของทะเลแห้ง ตลาดนัด กรมประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, วันที ่ 27 พฤษภาคม 2559)
ตัวอย่างที ่ 3
ก็ไม่อยากเปลีย่ นอะไรเท่าไหร่ อยากจัดให้มนั กว้างกว่านี้ มันจะได้ดูสวยน่าซื้อ
ข้อเสียหรอก็อาจจะสกปรกหรือเปล่า นอกจากจะวางกฎระเบียบว่าให้มาลงเวลานี้ เก็บก็ตอ้ งเก็บขยะไปด้วย
แล ้วจัดให้มนั กว้างหน่อยให้มนั ดูโล่ง แล้วแบบเวลาคนเดินมามันจะได้ดูไม่เบียดเสียดยัดเยียด
ขยายล็อคให้มนั ใหญ่ข้ นึ กว่านี้ก็ดีนะ อีกสักหน่ อยก็ดี เพราะของพีม่ นั ติดเสา แล้วก็ลน้ ไปของเค้า เกรงใจ
เค้าอ่ะ แต่ค่าล็อคก็แพงอยู่นะ
(บทสัมภาษณ์ พีเ่ อ๋ อายุ 37 ปี เจ้าของร้านผ้าปู ทีน่ อน ตลาดนัดกรมประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
วันที ่ 27 พฤษภาคม 2559)
ตลาดนัดนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตัวอย่างที ่ 1
เอ่อ ทีเ่ ค้าบ่นๆ กันก็คือเต้นท์สนี า้ เงิน แต่ของพีน่ ีไ่ ม่โดนสีนา้ เงิน ก็จะสว่าง แต่พไี ่ ปเห็นร้านอืน่ เนีย่ ดูมดื ไป
หน่ อย ต่อให้ใส่ไฟมันก็จะดูมดื พอมันมืดอย่างเนีย่ มันก็จะมืดหมดทัง้ ตลาดอย่างเนีย่ มันก็เลยเดินแล้วไม่ค่อย
น่าเข้า แล้วมืดอย่างเดียวไม่พอมันร้อนด้วย พีว่ ่าควรจะเป็ นเต้นท์สขี าวทัง้ หมด แล้วก็ไม่มอี ะไรนะ
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(บทสัมภาษณ์ พีห่ นิง อายุ 32 ปี เจ้าของร้านกระโปรงตัดเอง ตลาดนัดนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ, วันที ่ 26 พฤษภาคม 2559)
ตัวอย่างที ่ 2
มีทอี ่ นื ่ ด้วย ไม่ทกุ วัน
ทีน่ ีค่ ่าใช้จ่ายสูง ค่าเช่าทีก่ ็เป็ นพันแล้วอ่ะ
กลุม่ ลูกค้าก็จะเป็ นแม่บา้ นๆ ส่วนใหญ่
ชุดนอน มันเป็ นลิขสิทธิม์ ากกว่า พวกลิขสิทธิก์ ็พวกเจ้าหญิง มันเป็ นลิขสิทธิก์ ็ขายได้
มันมืด แต่ถา้ เป็ นเต้นทืสว่างมันก็รอ้ นอ่ะ คือมันแล้วแต่สาหรับร้านอ่ะ ใช่ไหม ถ้าเกิดมันมืดแบบนี้เราก็แก้ไข
ด้วยการเปิ ดไฟ กันแดดได้ เพราะนีม่ นั แดดทะลุไง มันจะสว่างมาก จะมีแสงมาก (ชี้ไปทีร่ า้ นเต้นท์สขี าว)
ถือว่าโอเคนะ เอ่อล็อคก็กว้างโอเค เพียงแต่ว่าค่าทีม่ นั สูงไปหน่ อย ตกแล้วเฉลีย่ พันกว่าบาท ถือว่าสูงไหม
คือบางทีม่ นั 100 กว่าบาทเองอ่ะ แล้วบางทีย่ อดก็ได้พอๆกัน อย่างนี้ดีกว่า เอ่อ แต่นีเ่ ราก็สลับถือโอกาสถัวเฉลีย่
ไปทีอ่ นื ่
(บทสัม ภาษณ์ คุณ อรศรี เสรี บุรี อายุ 50 ปี เจ้า ของร้า นเสื้อ ผ้า เด็ ก และชุด นอน ตลาดนัด นานาชาติ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, วันที ่ 26 พฤษภาคม 2559)
ตัวอย่างที ่ 3
ก็มสี วนหลวง มีพาซิโอรามคาแหง
ก็ขายแล ้วแต่ แต่ว่าเกือบทุกวัน แต่ช่วงนี้จะหยุดบ่อยหน่อย
ถ้าเทียบกับทีอ่ นื ่ คือว่าค่าทีค่ ่อนข้างจะแพงมาก เพราะว่าเป็ นมหา’ลัยไง คือมหา’ลัย มันอาจจะแพงไปหน่ อย
อย่างม.กรุ งเทพทีเ่ คยไปก็ 350 อย่างเอแบคก็ไป แล้วก็ม.หัวเฉี ยวก็ไป คือทีน่ ีอ่ ่ะแพงสุดเลย เอ่อ แพงกว่าทีอ่ นื ่
700 อ่ะ คือบางทีแ่ บบเรามาลูกค้าใหม่ พ่อค้าใหม่มนั ลาบากไง บางทีขายแล้วมันไม่คมุ ้ ไม่ถงึ เงินทุนอ่ะ ค่าทีอ่ ่ะ
(บทสัมภาษณ์พปี ่ รัชญา อายุ 40 ปี เจ้าของร้านขายกางเกงคู่รกั ตลาดนัดนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ, วันที ่ 26 พฤษภาคม 2559)

จากตัว อย่างข้างต้น แสดงเห็นว่ าแต่ ละตลาดนัดจะมีกฏระบียบควบคุ ม และกติกาที่ตกลงร่ ว มกัน
แตกต่างกัน เช่น ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะเน้นเรื่องของการควบคุมคุณภาพสินค้า ราคาสินค้า และความ
สะอาดของร้านค้า ในขณะที่ตลาดนัดกรมประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็ นต้น เหล่านี้เป็ นผลจากการ
ควบคุมราคาสินค้าตามนโยบายของคณะกรรมการที่กากับดูแลตลาดนัด ส่งผลกระทบไปยังรายได้ และผลกาไร
ของร้านค้าทีอ่ ยู่ภายใต้ขอ้ บังคับดังกล่าว ทาให้ตอ้ งยอมรับ และปรับตัว
ในส่วนที่ 2 การรับรูปและการให้ความหมายของคนใน สามารถทาให้เข้า ใจบริบทของคน ตลาดนัดทัง้
ผูผ้ ลิตผูข้ าย ทัง้ เจ้าประจา และขาจร ผูบ้ ริโภค ทัง้ ลูกค้าประจา และลูกค้าขาจร และคณะกรรมการฝ่ ายบริหารและ
จัดการตลาดนัดภายนมหาวิทยาลัยของรัฐ มีความสาคัญต่อการสร้างอัตลักษณ์ของตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัย
เนื่องด้วยคนในตลาด และคนในมหาวิทยาลัยเป็ นตัวขับเคลือ่ นความมีชีวิตให้กบั พื้นที่ ช่วยสร้างบรรยากาศของ
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ความเป็ นมิตร สร้างความเป็ นกันเองกับกิจกรรมที่เป็ นเชิงสาธารณะ เป็ นส่วนการผลิตพื้นที่ผ่านการปฏิสมั พันธ์
ระหว่างกัน
อย่างไรก็ตาม การเกิดตลาดนัดเป็ นเปรียบเสมือนดาบสองคม ที่มกี ารนาคน และสินค้าเข้ามาในพื้นที่
สร้างสีสนั สร้างชีวิตชีวา และสร้างบรรยากาศในการจับจ่ายใช้สอย แต่ในขณะเดียวกันตลาดนัดก็สร้างความ
วุ่นวาย และปัญหาจราจรในพื้นที่เช่นเดียวกัน เนื่องมาการจัดสรรพื้นที่ เปลีย่ นแปลงรูปแบบของพื้นที่ว่าง พื้นที่
สาธาณะ หรือพื้นที่อ่นื ๆ ให้กลายเป็ นตลาดนัด เช่น ตลาดนัดจตุจกั ร ตลาดนัดสวนรถไฟ ศรีนครินทร์ ตลาดนัด
คลองถม หรือแม้กระทัง้ ถนนคนเดินในหลายๆ ที่ เช่น เชียงราย เชียงใหม่ หัวหิน ถนนข้าวสาร มีการปิ ดถนน
สาหรับสัญจรทัง้ เส้น เพื่อจัดตลาดนัดให้คนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวได้เดินเลือกซื้อสินค้าและของฝาก คล้ายกับ
เทศกาลคานิวลั ประเทศอิตตาลี และประเทศบราซิล งานเทศกาลกินเจ เยาวราช ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง จังหวัด
นครพนม ประเพณีตกั บาตรดอกไม้ จังหวัดสระบุรี หรือแม้แต่การจัดขบวนพาเรทในประเทศต่างๆ ทีม่ กั มีการปิ ด
ถนนและจัดงาน เพือ่ โปรโมทการท่องเที่ยว สร้างสีสนั ให้กบั เมือง ดึงดูดความสนใจของนักท่องเทีย่ วและผูค้ นที่อยู่
รายรอบ ตัวอย่างเหล่านี้ก็ไม่แตกต่างจากตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัย ที่ถูกจัดสรรพื้นที่อย่างชัว่ คราวเพื่อจัด
กิจกรรม ย่อมส่งผลกระทบต่อผูค้ นใกล้เคียง และผูค้ นทีอ่ ยู่บริเวณโดยรอบ เช่น ตลาดนัดนานาชาติมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ที่มกั ตกเป็ นจาเลยในช่องข่าว จส.100 และอื่นๆ เรื่องการทาให้จราจรบริเวณถนนอโศกมนตรี
ติดขัดในวันที่มตี ลาดนัด เนื่องจากมีผูค้ นจานวนมากไม่เฉพาะคนในมหาวิทยาลัยที่เข้ามาเดินตลาดนัด แต่ยงั มี
กลุ่มลูกค้าที่กว้างขวางทัง้ ชาวไทย และชาวต่างชาติ ในขณะที่ตลาดนัดกรมประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่ี
รายล้อมไปด้วยสถานที่ราชการสาคัญๆ เมือ่ มีตลาดนัดวันไหน ก็มกั ถูกกล่าวหาจากคนทัว่ ไปที่อยู่บริเวณโดยรอบ
ว่าเป็ นต้นเหตุท่ที าให้รถติด ซึ่งจะเห็นได้ว่าทัง้ สองตลาดนัดที่กล่าวข้างต้นนี้ เป็ นตลาดขนาดใหญ่ท่มี ชี ่ือเสียง มี
ผูค้ นจานวนมากทัง้ ในพื้นที่และพื้นที่ห่างออกไปต้องการเข้ามาเดินตลาดนัดทาให้เกิดความวุ่นวาย หากมีการ
จัดการที่ไม่ดีพอ ในทางกลับกันตลาดนัดวันศุกร์ จุฬางกรณ์มหาวิทยาลัยไม่เคยมีประเด็นดังกล่าว เนื่องจากเป็ น
มหาวิทยาลัยที่มพี ้ นื ที่กว้างขวาง แต่จดั สรรพื้นที่ในการจัดกิจกรรมตลาดนัดขนาดปานกลาง ประกอบกับตลาด
ดังกล่าวไม่ติดถนนใหญ่ และทางมหาวิทยาลัยก็มอี าคารจอดรถสาหรับบุคคลทัว่ ไปหลายอาคาร จึงไม่เกิดปัญหา
เรื่องการจราจรติดขัด หรือปัญหาทีจ่ อดรถไม่เพียงพอแต่อย่างใด
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ส่วนที่ 3 แบบแผนของพฤติกรรมที่เกิดขึ้นภายในตลาดนัด
พฤติกรรมในตลาดเป็ นสิ่งที่หล่อหลอมมาจากวัฒนธรรมเป็ นเครื่องมือในการประกอบสร้าง และเป็ นตัว
แบบทางวัฒนธรรม เปรียบเทียบได้จากกิจกรรมของคนในกลุ่ม องค์กร และสังคมที่เชื่อมโยงกัน มีการแสดง
พฤติกรรมผ่ านการปฏิสมั พันธ์ระหว่างกัน แสดงความเป็ นตัว เรา พวกเรา ตีความความเป็ นตัว เขา พวกเขา
ลักษณะเหล่านี้เกิดขึ้นตลอดเวลาตราบเท่าที่เรายัง คงดารงอยู่ในสังคม ยังทากิจกรรมต่างๆ จากความรู แ้ ละ
ประสบการณ์ท่ไี ด้รบั การถ่ายทอด ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น ไม่ว่าจะเป็ นระดับครอบครัว โรงเรียน สถานที่ทางาน ไม่เว้น
แม้กระทัง่ ในพื้นที่สาธารณะ อย่างเช่ น ตลาดนัด ซึ่ง เป็ น ระบบเศรษฐกิจ รู ปแบบหนึ่ ง ที่มีผู ค้ นไหลบ่ามาจาก
หลากหลายกลุ่ม หลายชนชาติ หลายวัตถุประสงค์ ทาให้เกิดการผสมผสาน ปะปน ปนเปกันของพฤติกรรม เกิด
การแลกเปลีย่ น ส่งผ่าน เลียนแบบ ยอมรับ และขัดแย้งขึ้นตลอดเวลา เพราะฉะนัน้ ในพื้นทีพ่ ้นื ทีห่ นึ่งๆ แบบแผน
ของพฤติกรรมทีม่ คี วามเชื่อมโยงกันสามารถรับและถ่ายทอดถึงกันในทุกๆ กลุม่ ทุกๆ สังคมทีผ่ ูค้ นเหล่านัน้ เข้าไป
เกี่ยวข้อง จนเกิดเป็ นรูปแบบเป็ นชุดโครงสร้างทางวัฒนธรรมชุดหนึ่ง ภายใต้เงือ่ นไขของบริบทพื้นที่ ช่วงเวลา และ
สถานการณ์ทางสังคมนัน้ จะแสดงต่อกัน
การศึกษาเกี่ยวกับแบบแผนพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยของรัฐเขตกรุงเทพมหา
นครนี้ เป็ นการศึ กษาแบบองค์รวม อิง ข้อมูลจากการสังเกตและสัง ภาษณ์เป็ นหลัก จากนัน้ นาข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์เปรียบเทียบเพื่อหาความซา้ กันของรูปแบบทางวัฒนธรรมตามสถานการณ์ เพื่อสังเคราะห์จุดร่วม หรือ
แนวทางการปฏิบตั ิท่เี ป็ นไปในทิศทางเดียวกันทัง้ สามพื้นที่ ดังนัน้ อาจมีบางประเด็นที่เป็ นลักษณะโดดเด่น และ
แตกต่างกันของแต่ละพื้นที่ท่ผี ูว้ ิจยั ไม่ได้กล่าวถึง เพราะอาจจะเป็ นพฤติกรรมในรูปแบบชัว่ คราว หรือเป็ นแบบ
แผนทีไ่ ม่ตายตัวและไม่สามารถเทียบเคียงได้กบั พื้นทีอ่ ่นื ๆ ในการศึกษาวิจยั นี้ สามารถสรุปประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมทีเ่ กิดขึ้นภายในตลาดนัดได้ สามารถสรุปได้ ดังนี้
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ตาราง 10 สรุปข้อมูลแบบแผนของพฤติกรรมทีเ่ กิดขึ้นภายในตลาดนัดวันศุกร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Code
No.

Code

ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนสาคัญ (Key Informant)
1

B1

B2

B3

B4

B5

B6
B7
B8

การบริโภค แฟชัน่ กระแสนิยม
คนแนะนามา หน้าตาสินค้า สีสนั
รูปร่าง ความดัง ทาตามกัน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ อาหารสุขภาพ
กระแสรักสุขภาพ หาซื้อผัก
1
ปลอดสาร ผลไม้สวยๆ อาหาร/
นา้ เพือ่ สุขภาพ
เป็ นระบบ ระเบียบดี เรียบร้อยดี
สถานที่ราชการ พื้นที่
มหาวิทยาลัยมีแต่ปญั ญาชน
ทัง้ นัน้ พื้นที่เป็ นระเบียบ
เรียบร้อยดี
ว่างก็มา อยู่ใกล้เวลาว่าง มาบ่อย
มาง่าย สะดวกดี (คนใน
มหาวิทยาลัย)
พักเที่ยง มาข้าวเที่ยง ว่างช่วง
เที่ยงๆ
การต่อรองราคา การกาหนด
1
ราคา
อนุ รกั ษ์ไทย รักษาสิง่ แวดล้อม
รวม 2

2

3

4

5

ผูผ้ ลิต ผูค้ า้ ในตลาดนัดวันศุกร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1

5

19

20

1

2

3

4

5

1

1

3

1

2

1

1

1

1

2

1

2

2

1

3

2

รวม
17

18

1

1

1

1

1

1

1

1

0

2

20

1

1

0 2

1

1

1

1

3

0

1

1

1

1

1

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

2

3

2

2

3

3

2

8

2

1

4

2

5

2

1

2

1

2

1

3

2

1

3

1

1
3

1

1

1

2

1

1

4

6

30

9

1

1

1
3

19

2

2

1

6

18

1

1

1

17

ผูบ้ ริโภค ในตลาดนัดวันศุกร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

3

1

2

6

1

3

1

2

1

1

1

6

13

28

1

20

1

2

5

2
107

3

0

4

2
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ตาราง 11 สรุปข้อมูลแบบแผนของพฤติกรรมทีเ่ กิดขึ้นภายในตลาดนัดกรมประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Code
No.

Code

ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนสาคัญ (Key Informant)
1

B1

B2

B3

B4

B5

B6
B7
B8

การบริโภค แฟชัน่ กระแสนิยม
คนแนะนามา หน้าตาสินค้า สีสนั
รูปร่าง ความดัง ทาตามกัน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ อาหารสุขภาพ
กระแสรักสุขภาพ หาซื้อผัก
ปลอดสาร ผลไม้สวยๆ อาหาร/
นา้ เพือ่ สุขภาพ
เป็ นระบบ ระเบียบดี เรียบร้อยดี
สถานที่ราชการ พื้นที่
มหาวิทยาลัยมีแต่ปญั ญาชน
ทัง้ นัน้ พื้นที่เป็ นระเบียบ
เรียบร้อยดี
ว่างก็มา อยู่ใกล้เวลาว่าง มาบ่อย
มาง่าย สะดวกดี (คนใน
มหาวิทยาลัย)
พักเที่ยง มาข้าวเที่ยง ว่างช่วง
1
เที่ยงๆ
การต่อรองราคา การกาหนด
ราคา
อนุ รกั ษ์ไทย รักษาสิง่ แวดล้อม
1
รวม 2

2

3

4

5

ผูผ้ ลิต ผูค้ า้ ในตลาดนัดกรมประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1

1

1

1

1

17

18

1

1

19

20

1

2

3

1

2

4

5

ผูบ้ ริโภค ในตลาดนัดกรมประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

17

18

1

2

2

1

1

1

1

1

รวม
19

20
20

0

0

1

1

1

0

1 1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

3

0

1

1 5

2

2

4

3

1

3

1

3

1

1

2

1
4

1

1

1

1

1

1

3

1

1

2

1

2

1

3

1

1

1

2

1

3

1

1

1

13

1

2

3

1

2

2

1

1

24

1

24

1

1

3

2
84

2

2

2

4

3

1

2

4

3

0

2
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ตาราง 12 สรุปข้อมูลแบบแผนของพฤติกรรมทีเ่ กิดขึ้นภายในตลาดนัดนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Code
No.

Code

ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนสาคัญ (Key Informant)
1

B1

B2

B3

B4

B5

B6
B7
B8

การบริโภค แฟชัน่ กระแสนิยม
คนแนะนามา หน้าตาสินค้า สีสนั
รูปร่าง ความดัง ทาตามกัน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ อาหารสุขภาพ
กระแสรักสุขภาพ หาซื้อผัก
ปลอดสาร ผลไม้สวยๆ อาหาร/
นา้ เพือ่ สุขภาพ
เป็ นระบบ ระเบียบดี เรียบร้อยดี
สถานที่ราชการ พื้นที่
มหาวิทยาลัยมีแต่ปญั ญาชน
ทัง้ นัน้ พื้นที่เป็ นระเบียบ
เรียบร้อยดี
ว่างก็มา อยู่ใกล้เวลาว่าง มาบ่อย
มาง่าย สะดวกดี (คนใน
มหาวิทยาลัย)
พักเที่ยง มาข้าวเที่ยง ว่างช่วง
เที่ยงๆ
การต่อรองราคา การกาหนด
ราคา
อนุ รกั ษ์ไทย รักษาสิง่ แวดล้อม
รวม 0

2

3

4

5

ผูผ้ ลิต ผูค้ า้ ในตลาดนัดนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1

1

1

2

1

17

2

3

4

5

ผูบ้ ริโภค ในตลาดนัดนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1

1

1

1

2

1

1

1

18

19

20

1

1

1

1

1

1

2

1

0

0

0 1

1

1

1

1

3

3

10

1

1

1

1

1

0

20

1

1

1

0

19

3

1

1
0

18

1

1

0

1

17

2

1

1

1

รวม

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

1

1

1

7
1

1

7

1

2
56

1
1

2

0

0

2

3

3

2

2

2

1

2

3

3

3

3

3

1

3

1

13

1

2

1
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จากตาราง 10-12 สามารถสังเคราะห์แนวทางการจัดหมวดหมูข่ องข้อมูลแบบแผนของพฤติกรรมทีเ่ กิดขึ้น
ภายในตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยของรัฐเขตกรุงเทพมหานคร ได้ดงั นี้

Category

Code

Subcategory

การบริโภค
หน้าตาสินค้า สีสนั รูปร่าง
พฤติกรรมการบริโภค

B1
(60)

ความดัง ทาตามกัน

แฟชัน่ กระแสนิยม คน
แนะนามา

พฤติกรรมรักสุขภาพ

พฤติกรรมการเข้าคิว

แบบแผนของ
พฤติกรรมที่
เกิดขึ้น

B2
(12)

B3
(5)

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ อาหาร
สุขภาพ กระแสรักสุขภาพ
หาซื้อผักปลอดสาร ผลไม้สวยๆ
อาหาร/นา้ เพือ่ สุขภาพ

เป็ นระบบ ระเบียบดี
เรียบร้อยดี
สถานที่ราชการ พื้นที่มหาวิทยาลัย

พฤติกรรมทางวิชาการ

B4
(38)

มีแต่ปญั ญาชนทัง้ นัน้
เป็ นระเบียบเรียบร้อยดี

B5
(65)

ว่างก็มา อยู่ใกล้เวลาว่าง
มาบ่อยมาง่าย สะดวกดี

พฤติกรรมการใช้เวลาว่าง
B6
(51)

พฤติกรรมการต่อรองราคา

พฤติกรรมเฉพาะ

พักเที่ยง มาข้าวเที่ยง
ว่างช่วงเที่ยงๆ

B7
(10)

การต่อรองราคา

B8
(6)

อนุ รกั ษ์ไทย

การกาหนดราคา

รักษาสิง่ แวดล้อม

ภาพประกอบ 23 แผนภูมแิ สดงการจัดหมวดหมู่ของแบบแผนพฤติกรรมต่างๆ ทีเ่ กิดขึ้นของตลาดนัด



หมายเหตุ รหัสทีโ่ ยงด้วยเส้นประ หมายถึง รหัสทีม่ ผี ูใ้ ห้ขอ้ มูลแสดงผ่านการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์โดยผูว้ จิ ยั รวมกันทัง้
สามตลาดไม่ถงึ 10 ข้อมูล กล่าวคือ มีความซา้ กับของข้อมูลไม่เพียงพอที่จะนามาตีความว่าสามารถนาไปสู่การประกอบสร้างอัต
ลักษณ์ร่วมของตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยทีท่ งั้ สามตลาดมีร่วมกันได้
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จากแผนภู มิข า้ งต้น สามารถสรุ ป ได้ว่ า แบบแผนพฤติ ก รรมต่ า งๆ ที่เ กิ ด ขึ้น ของตลาดนัด ภายใน
มหาวิทยาลัยของรัฐเขตกรุงเทพมหานคร โดยสามารถแบ่งเป็ นความหมายย่อยๆ ได้ 7 ประเด็น คือ พฤติกรรมการ
บริโภค พฤติกรรมรักสุ ขภาพ พฤติกรรมการเข้าคิว พฤติกรรมทางวิชาการ พฤติกรรมการใช้เวลาว่าง พฤติกรรม
การต่อรองราคา และพฤติกรรมเฉพาะ ซึ่งการรับรูแ้ ละการให้ความหมายลักษณะนี้ แปลผลและวิเคราะห์มาจาก
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลโดยตรง หากคนในใช้คาที่มคี วามหมายต่อไปนี้หรือใกล้เคียงกับความหมายต่อ ไปนี้ ผูว้ จิ ยั จะนามาจัด
กลุม่ 8 กลุม่ ดังนี้ คาว่า “การบริโภค” “หน้าตาสินค้า สีสนั รูปร่าง” “ความดัง ทาตามกัน” “แฟชัน่ กระแสนิยม คน
แนะนามา” และอื่นๆ ที่ใกล้เคียงกัน ใช้รหัสว่า B1 ซึ่งมีผูใ้ ห้ขอ้ มูลใช้รหัสนี้จานวน 60 ครัง้ “ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
อาหารสุขภาพ กระแสรักสุขภาพ” “หาซื้อผักปลอดสาร ผลไม้สวยๆ อาหาร/นา้ เพื่อสุขภาพ” และอื่นๆ ที่ใกล้เคียง
กัน ใช้รหัสว่า B2 ซึง่ มีผูใ้ ห้ขอ้ มูลใช้รหัสนี้จานวน 12 ครัง้ “เป็ นระบบ ระเบียบดี เรียบร้อยดี” และอื่นๆ ทีใ่ กล้เคียง
กัน ใช้รหัสว่า B3 ซึ่งมีผูใ้ ห้ขอ้ มูลใช้รหัสนี้จานวน 5 ครัง้ “สถานที่ราชการ พื้นที่มหาวิทยาลัย ” “มีแต่ปญั ญาชน
ทัง้ นัน้ ” “พื้นที่เป็ นระเบียบเรียบร้อยดี” และอื่นๆ ที่ใกล้เคียงกัน ใช้รหัสว่า B4 ซึ่งมีผูใ้ ห้ขอ้ มูลใช้รหัสนี้จานวน 38
ครัง้ “ว่างก็มา อยู่ใกล้เวลาว่าง” “มาบ่อยมาง่าย สะดวกดี” และอื่นๆ ทีใ่ กล้เคียงกัน ใช้รหัสว่า B5 ซึง่ มีผูใ้ ห้ขอ้ มูลใช้
รหัสนี้จานวน 65 ครัง้ “พักเที่ยง มาข้าวเที่ยง” “ว่างช่วงเที่ยงๆ” และอื่นๆ ที่ใกล้เคียงกัน ใช้รหัสว่า B6 ซึ่งมีผูใ้ ห้
ข้อมูลใช้รหัสนี้จานวน 51 ครัง้ “การต่อรองราคา” “การกาหนดราคา” และอื่นๆ ที่ใกล้เคียงกัน ใช้รหัสว่า B7 ซึ่งมี
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลใช้รหัสนี้จานวน 10 ครัง้ “อนุรกั ษ์ไทย” “รักษาสิง่ แวดล้อม” และอื่นๆ ทีใ่ กล้เคียงกัน ใช้รหัสว่า B8 ซึง่ มี
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลใช้รหัสนี้จานวน 6 ครัง้ ข้อมูลโดยตรงจากคนในเหล่านี้สามารถนามาวิเคราะห์ และสังเคราะห์เพื่อค้า
หาอัตลักษณ์ และกระบวนการสร้างอัตลักษณ์ของตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยของรัฐเขตกรุงเทพมหานครได้ ดัง
ปรากฏในการพรรณนาผลการวิจยั จากข้อมูลในส่วนต่อไปนี้
3.1 พฤติกรรมการบริโภค
พฤติกรรมการบริโภคภายในตลาดนัดของมหาวิทยาลัย เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของความคิด ความเชื่อ
ค่ านิยม รสนิยมของกลุ่มคน มหาวิทยาลัยมีการรวมตัว กันของผู ค้ นที่หลากหลายทัง้ นิสิต นักศึกษา อาจารย์
เจ้าหน้าที่ และผูป้ กครอง รวมทัง้ ผูค้ นที่อยู่รายรอบมหาวิทยาลัย ถ้ามหาวิทยาลัยใกล้กบั แหล่งสถานที่ราชการเช่น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก็จะมีกลุ่มลูกค้า และพฤติกรรมการบริโภคที่แตกต่างจาก
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่อยู่ท่ามกลางชุมชนของคนญี่ป่ นุ ชาวต่างชาติ และพนักงานออฟฟิ ศต่างๆ เหล่านี้
ทีแ่ สดงถึงการตอบสนองต่อสิง่ แวดล้อมของผูค้ น
การศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคจึงเป็ นการมุ่งศึกษาวิธีการที่บุคคลทาการตัดสินใจใช้ทรัพยากรของตน
ได้แก่ เวลา เงิน และความพยายามในการบริโภคสินค้า และบริการ โดยบุคคลทีเ่ ป็ นผูบ้ ริโภคจะมีความต้องการซื้อ
(Need) และอานาจการซื้อ (Purchasing power) จึงทาให้เกิดพฤติกรรมการซื้อ (Purchasing behavior) และ
พฤติกรรมการใช้ (Using behavior) (จุลนี เทียนไทย. 2553 อ้างอิงจาก เสรี วงษ์มณฑา. 2540) นักการตลาดได้
นาเทคนิคการวิจยั ทางมานุ ษยวิทยามาใช้ในการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริโภค เช่น การสังเกตอย่างมีส่วนร่วม การ
สัมภาษณ์อย่างเป็ นระบบ การสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม การวิจยั คนแต่ละรุ่น เป็ นต้น ซึ่งเทคนิคเหล่านี้จะ
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ทาให้ได้ขอ้ มูลมาจากผูบ้ ริโภคอย่างแท้จริง เพื่อนามาพัฒนาและปรับปรุงสินค้าหรือบริการให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการของผูบ้ ริโภคให้มากทีส่ ุด ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างต่อไปนี้
ตลาดนัดวันศุกร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตัวอย่างที ่ 1
อยากหาป้ ายร้านสวยๆ ให้มนั มีเอกลักษณ์ ลูกค้าจะได้จาร้านเราได้ แต่ตดิ อยู่ทตี ่ อนออกแบบเนีย่ ไม่มไี อเดีย
มันมีสนิ ค้าให้เลือกเยอะ คนมาซื้อเราก็อยากมาขาย พอมีคนเยอะๆ มันก็ขายดีใช่มยั้ โอกาสทีล่ ูกค้าจะซื้อมัน
ก็เยอะ ก็
(บทสัมภาษณ์ พีส่ ุวมิ ล อายุ 24 ปี เจ้าของร้านร้านขนมสังขยา ตลาดนัดวันศุกร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,
วันที ่ 20 พฤษภาคม 2559
ตัวอย่างที ่ 2
ก็ถา้ เป็ นพวกขนมอะไรอย่างนี้ ก็ไม่แพงมากค่ ะ ราคาเท่ากับตลาดทัวไปข้
่ างนอก แต่ว่าถ้าเป็ นผลไม้ก็แพง
เหมือนกันค่ะ
เสื้อผ้าก็มที งั้ ถูกทัง้ แพงอะค่ะ ต้องเลือกเอา
(บทสัมภาษณ์ คุณศิริลกั ษณ์ อายุ 23 ปี นิสติ คณะวิทยาศาสตร์ ตลาดนัดวันศุกร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
วันที ่ 3 มิถนุ ายน 2559)
ตัวอย่างที ่ 3
ข้อเสียของทีน่ ีอ่ ย่างหนึ่งคือ อาจารย์เค้าควบคุมราคาค่ะ แล้วของมันแพงมาก ฉะนัน้ กาไรจะน้อย
(บทสัม ภาษณ์ พีส่ ุภ าภรณ์ เจ้า ของร้า นน า้ พริ ก ตลาดนัด วัน ศุก ร์ จุฬ าลงกรณ์ม หาวิท ยาลัย , วัน ที ่ 20
พฤษภาคม 2559)
ตลาดนัดกรมประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตัวอย่างที ่ 1
หลากหลายค่ะ ของมีคณ
ุ ภาพ
มาดูกฟิ ๊ ค่ะ แล ้วก็อาหาร
คุณภาพทีด่ ูมนคงแต่
ั่
ราคาไม่แพง ดูเกรดนิดนึง
บางอย่างก็เหมือนกันแต่ราคาไม่เท่ากัน ถ้าอาหารก็ค่อนข้างแพงนิดนึง
(บทสัมภาษณ์ คุณวัชราพร อายุ 40 ปี นิสติ ปริญญาเอก ตลาดนัดกรมประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
วันที ่ 10 มิถนุ ายน 2559)
ตัวอย่างที ่ 2
มาทีน่ ีก่ ็เกือบทุกอาทิตย์ครับ กับกลุม่ เพือ่ น มันใกล้สถานทีเ่ รียน ใกล้คณะ
อยากได้ของกินทีห่ ลากหลายกว่านี้
รู ปลักษณ์ภายนอก ดีไซน์การ ออกแบบ อาหารก็หน้าตาความสะอาด
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( บ ท สั ม ภ า ษ ณ์ คุ ณ ณั ฐ พ ล อ า ยุ 23 ปี นั ก ศึ ก ษ า ค ณ ะ ว น ศ า ส ต ร์ ต ล า ด นั ด ก ร ม ป ร ะ ม ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, วันที ่ 10 มิถนุ ายน 2559)
ตัวอย่างที ่ 3
เพราะเราดูกลุม่ ลูกค้าเป็ นหลัก อาจจะไปอีกทีน่ ึงก็อกี แนวนึง
ก็มคี วามมันใจในการที
่
จ่ ะขาย ทีจ่ ะซื้อสินค้าพอนี้ เพราะเราขายประจาอยู่
ยอดขายหรอ ตอนนี้มนั ขึ้นอยู่กบั เศรษฐกิจ อยู่กบั เวลา
(บทสัมภาษณ์ พีอ่ อ้ ย อายุ 53 ปี ร้านเสื้อผ้าแบบผูใ้ หญ่ ตลาดนัดกรมประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
วันที ่ 27 พฤษภาคม 2559)
ตลาดนัดนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตัวอย่างที ่ 1
ก็ของบางร้านก็ถูกอ่ะค่ะ ของกินก็บางวันก็เยอะ แต่ว่าบางวันก็นอ้ ย แล้วก็ส่วนใหญ่ก็มแี ต่ผลไม้ เหมือนกัน
ทุกๆ ร้านเลย
ก็ยงั ไม่ค่อยอ่ะค่ะ บางร้านก็แพงไป แล้วก็ไม่อร่ อยอีกต่างหาก บางร้านก็รูส้ กึ ว่าของขายแบบก็แพงไป ส่วน
ใหญ่เป็ นของกินมากว่าทีแ่ พง
(บทสัมภาษณ์ คุณนัท อายุ 20 ปี ตลาดนัดนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีนคริ นทรวิโรฒ, วันที ่ 24 พฤษภาคม
2559)
ตัวอย่างที ่ 2
บ่อยค่ะ วันนี้อยากได้ผลไม้ ส่วนมากอยากได้ผลไม้ กับผัก
เอ่อ ไม่ถูก แต่ก็ดีกว่าซื้อซุปเปอร์ มาร์เก็ต
มันใกล้บ้าน แล้วก็ของมันดีดว้ ย เขาก็ดีกนั ทัง้ นัน้ แหละนะคะ เราก็ซ้ อื ประจาเป็ นของทีเ่ ราทานอยู่
มาก็มาเช้าหน่ะค่ะ มา 8โมง ถึง 10 โมงอะไรอย่างนี้อ่ะค่ะ สายกว่านี้ก็ไม่มาละ
จริงๆ มันก็โอเคแล้วนะ แต่ว่าบางทีรา้ นมันย้ายไปเรือ่ ยหาไม่เจอ มันมีหลายรอบใช่ไหม เห็นใจ บางทีมคี น
อยากเข้ามาขาย บางทีเขาก็จบั ฉลากไม่ได้ เราอยากจะกิน เขาก็จบั ลากไม่ได้ หายไปแล้วอะไรอย่างนี้ (หัวเราะ) จะ
เป็ นแบบนัน้ อ่ะค่ะก็ธรรมดา
มีมากเลย เพราะพีข่ จี ่ กั รยานมา ถ้าวันไหนร้อนจัดๆก็ข้เี กียจ แต่ก็ไม่ถงึ กับมีมากหรอก บอกแล้วว่าต้องมาซื้อ
อยู่ดี ซื้อเกียจไปซื้อในซุปเปอร์ มาร์เก็ต ไม่ถงึ กับมากหรอก แต่ถา้ หน้าร้อนมันก็ไม่ค่อย ไม่ค่อยอยากมา แต่มาก็ดี
(บทสัมภาษณ์ พีเ่ จีย๊ บ อายุ 50 ปี ธุรกิจส่วนตัว ตลาดนัดนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, วันที ่ 24
พฤษภาคม 2559)
ตัวอย่างที ่ 3
วันนี้นะมาหาซื้อผัก แล้วก็พวกอาหารไทยค่ะ พีอ่ ยากลองชิมดู
ก็โอเคนะ แต่แอบแพงไปนิดนึง (หัวเราะ)
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(บทสัมภาษณ์พมี ่ าริโกะ (ชาวญีป่ ่ ุน) อายุ 36 ปี นักท่องเทีย่ ว ตลาดนัดนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ, วันที ่ 24 พฤษภาคม 2559)

จากตัว อย่างข้างต้น แสดงเห็นว่ าความรู ส้ ึกนึ กคิด ทัศนคติ ค่ านิ ยมของผู ซ้ ้ ือส่ง ผลโดยตรงต่ อ การ
ปรับเปลีย่ นรูปแบบการบริโภค การเปิ ดรับข่าวสารจากเทคโนโลยีและวิทยาการทาการแพทย์ท่กี า้ วหน้าก็เป็ นปัจจัย
ภายนอกประการสาคัญที่ทาให้การเลือกซื้อ และแนวโน้มการใช้จ่ายในครัวเรือนเปลลีย่ นแปลงไปตามยุคสมัย และ
กระแสของสังคม ผูผ้ ลิต ผูข้ าย/ร้านค้า ต้องปรับตัวให้เท่าทันความเปลีย่ นแปลงที่เกิดขึ้น ตลอดจนพัฒนาจุดเด่น
ของตนเองให้เป็ นที่จดจา และทาให้ผูซ้ ้ อื กลับมาซื้ออีก นอกจากนี้ ยังมีการวางแผนการโฆษณาเพื่อสื่อให้ผูบ้ ริโภค
เข้าใจได้โดยง่าย และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมนัน้ ๆ ด้วย เนื่องจากแต่ละพื้นที่มสี ภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสภาพแวดล้อ มทางสัง คมที่แ ตกต่ า งกัน การศึ ก ษาผู บ้ ริ โ ภคจึง ต้อ งค านึ ง ถึง บริ บ ททางสัง คมเป็ น ส าคัญ
หมายความว่า การตลาดที่ใช้ได้ดีในพื้นที่หนึ่งอาจจะใช้ไม่ได้ในอีกพื้นที่หนึ่ง ซึ่งการนาแนวคิดและเทคนิคการวิจยั
ทางมานุ ษยวิทยามาประยุ กต์ใช้ในการศึกษาผูบ้ ริโภคนัน้ จะทาให้นกั การตลาดสามารถเข้าใจพฤติกรรมของ
ผูบ้ ริโภคได้อย่างลึกซึ้ง และนามาสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การโฆษณา การส่งเสริมการขายที่สามารถตอบสนอง
ผูบ้ ริโภคได้ในทีส่ ุด
3.2 พฤติกรรมรักสุขภาพ
แบบแผนของพฤติกรรมทีเ่ กิดขึ้นในตลาดนัดทัง้ สามแห่งนี้มลี กั ษณะที่เป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับกระแส
สังคมปัจจุบนั คือ กระแสรักสุขภาพ หรือ กระแส healty จากการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารที่กว้างขวางขึ้น ทาให้ความรู ้
ประสบการณ์ วาทกรรม และมายาคติบางประการเกี่ยวกับการบริโภค และการรับประทานอาหารเปลี่ยนแปลงไป
จากเดิม เช่น การปรับตัวของร้านค้าที่เน้นผักผลไม้ และอาหารที่แปรรู ปหรือผ่านกระบวนการสังเคราะห์นอ้ ย
อาหารที่มปี ริมาณไขมัน และคาร์โบไฮเดรตในสัดส่วนที่นอ้ ยกว่าวิตามินจากผักสด และผลไม้สด พฤติกรรมการ
เลือกซื้อ หรือตัดสินใจเลือกดู ของผูบ้ ริโภคทัง้ คนในมหาวิทยาลัย และคนนอกที่เข้ามาเดินในพื้นที่ตลาด ต่าง
เปลีย่ นแปลงไปตามความนิยมของกลุ่มเพื่อน ความความหวังของสังคม และความรักและเชื่อมัน่ ในตนเอง เป็ นต้น
อย่างไรก็ตาม สามารถตีความได้ว่า พฤติกรรมการรับประทานอาหารสุขภาพ ทีถ่ งึ แม้จะได้รบั อิทธิพลมาจากกระแส
สังคมภายนอกทัง้ ความรู ้ ประสบการณ์ และวิทยาการทางการแพทย์ท่กี า้ วหน้า รวมทัง้ การรับรู ข้ อ้ มูลข่าวสารที่
สะดวกรวดเร็วมากยิง่ ขึ้น ทาให้พฤติกรรมทีเ่ กิดขึ้นในตลาดเปลีย่ นแปลงไปจนกระทัง่ เกิดการยอกมรับ และปรับตัว
จนกระทัง่ กลายเป็ นแบบแผนทางวัฒนธรรมที่ได้รบั การปฏิบตั ติ ่อๆ กัน ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างต่อไปนี้
ตลาดนัดวันศุกร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตัวอย่างที ่ 1
พีข่ ายของก็คือระดับคนทางานออฟฟิ ศขึ้นไป ไม่ได้ขายระดับล่าง เพราะว่าสินค้าของเราก็คือส่วนมากคนทีจ่ ะ
ดูแลสุขภาพก็คือคนระดับกลางขึ้นไป เค้าจะดูแลรักษาสุขภาพ
ถ้าขายของอย่างเดียวเนีย่ คือไม่พอค่าใช้จ่าย ทีพ่ มี ่ าขายตรงนี้คือพีม่ ลี ูกค้าเก่าอยู่แล้ว ทีพ่ ที ่ าสลัด ทานา้ ผลไม้
พอพีเ่ ปลีย่ นมาทาตรงนี้ก็ได้ลูกค้าตรงนัน้ มาต่อ
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(บทสัมภาษณ์ พีจ่ ไุ ร อายุ 48 ปี เจ้าของร้านยาสมุนไพร ตลาดนัดวันศุกร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, วันที ่ 20
พฤษภาคม 2559)
ตัวอย่างที ่ 2
อาหารหร่อยค่ะ อาหารสุขภาพ
ถูกแล้วก็ มันมีอาหารสุขภาพทีเ่ รารอเจ้าประจา มันหาไม่ได้ในโรงอาหารอย่างนี้ พื้นทีก่ ็โอเคค่ะ
(บทสัมภาษณ์ คุณพิรุณพร อายุ 33 ปี นิสติ คณะวิทยาศาสตร์ ตลาดนัดวันศุกร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
วันที ่ 3 มิถนุ ายน 2559)
ตัวอย่างที ่ 3
ก็มาเดินกับเพือ่ นอะค่ะ ถ้าบางวัน เวลาว่างปุ๊ บก็จะรีบมาเดินคนเดียว เพราะว่าเดินซื้อพวกนา้ อย่างนี้ ชอบนา้
ผลไม้ ชอบพวกนี้ค่ะ
(บทสัมภาษณ์ คุณจริงภัทราพร อายุ 27 ปี นิสติ ปริญญาเอกคณะแพทย์ศาสตร์ ตลาดนัดวันศุกร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, วันที ่ 3 มิถนุ ายน 2559)
ตลาดนัดนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตัวอย่างที ่ 1
ก็มาเดินๆ ดูผกั อะค่ะ คุณภาพ สินค้าแล ้วก็ราคาค่ะ
อืม ก็มคี วามหลากหลายดีนะคะ ราคาค่อนข้างรับได้ สถานทีโ่ อเคค่ะ เดินสะดวกดี
(บทสัมภาษณ์ คุณภัทรนันท์ อายุ 39 ปี แม่บา้ น ตลาดนัดนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, วันที ่ 24
พฤษภาคม 2559)
ตัวอย่างที ่ 2
บ่อยค่ะ วันนี้อยากได้ผลไม้ ส่วนมากอยากได้ผลไม้ กับผัก
เอ่อ ไม่ถูก แต่ก็ดีกว่าซื้อซุปเปอร์ มาร์เก็ต
มันใกล้บ้าน แล้วก็ของมันดีดว้ ย เขาก็ดีกนั ทัง้ นัน้ แหละนะคะ เราก็ซ้ อื ประจาเป็ นของทีเ่ ราทานอยู่
มาก็มาเช้าหน่ะค่ะ มา 8โมง ถึง 10 โมงอะไรอย่างนี้อ่ะค่ะ สายกว่านี้ก็ไม่มาละ
จริงๆ มันก็โอเคแล้วนะ แต่ว่าบางทีรา้ นมันย้ายไปเรือ่ ยหาไม่เจอ มันมีหลายรอบใช่ไหม เห็นใจ บางทีมคี น
อยากเข้ามาขาย บางทีเขาก็จบั ฉลากไม่ได้ เราอยากจะกิน เขาก็จบั ฉลากไม่ได้ หายไปแล ้วอะไรอย่างนี้ (หัวเราะ) จะ
เป็ นแบบนัน้ อ่ะค่ะก็ธรรมดา
(บทสัมภาษณ์ พีเ่ จีย๊ บ อายุ 50 ปี ธุรกิจส่วนตัว ตลาดนัดนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, วันที ่ 24
พฤษภาคม 2559)
ตัวอย่างที ่ 3
วันนี้นะมาหาซื้อผัก แล้วก็พวกอาหารไทยค่ะ พีอ่ ยากลองชิมดู
ก็โอเคนะ แต่แอบแพงไปนิดนึง (หัวเราะ)
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(บทสัมภาษณ์พมี ่ าริโกะ (ชาวญีป่ ่ ุน) อายุ 36 ปี นักท่องเทีย่ ว ตลาดนัดนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ, วันที ่ 24 พฤษภาคม 2559)

จากตัวอย่างข้างต้น แสดงเห็นว่าพฤติกรรมของผูข้ าย และผูบ้ ริโภคในตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัย แต่ละ
แห่งปรับตัวให้เข้ากับความเป็ นไปของกระแสสังคมสมัยใหม่ โดยเฉพาะกระแสความนิยมเรื่องการของบริโภค
อาหารสุขภาพ อารที่ปรุงสุก สดใหม่ และวัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติ หรือวัตถุดิบที่มคี ุณภาพ ต่างจากที่ผ่านมา ที่
ภาพลักษณ์ของอาหารข้างทาง และอาหารทีม่ าจากตลาดนัดมักจะเน้นที่ราคาถูก หาซื้อได้งา่ ย และมีคุณภาพตา่ กว่า
ในห้างสรรพสินค้า หรือตลาดทีเ่ ป็ นตลาดบกตลาดถาวร เนื่องจากผูค้ า้ ในตลาดนัดไม่มคี วามผูกพันกับผูบ้ ริโภคมาก
นัก เพราะความที่ไม่ได้ขายอย่างต่อเนื่อง เปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆ และไม่ตอ้ งรับผิดชอบหากเกิดความบกพร่องของ
อาหารและผลิตภัณฑ์ ในทางตรงกันข้าม ความผูกพันของผูค้ า้ และผูบ้ ริโภคขาประจามีมากขึ้น เหตุผลหนึ่งมาจาก
ความแน่นอนของการค้าขาย ทาเล สถานที่ และรูปแบบที่เป็ นทางการมากขึ้น ทาให้เกิดปฏิสมั พันธ์ท่แี นบแน่น และ
ร้านค้า ตลาดนัดจะมีกฏระบียบควบคุม และกติกาที่ตกลงร่วมกัน แตกต่างกัน เช่น ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จะษอสไ ภเน้นเรื่องของการควบคุมคุณภาพสินค้า ราคาสินค้า และความสะอาดของร้านค้า ในขณะทีต่ ลาดนัดกรม
ประมง มหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร์ เป็ น ต้น เหล่ า นี้ เ ป็ น ผลจากการควบคุ ม ราคาสิน ค้า ต ามนโยบายของ
คณะกรรมการที่กากับดู แลตลาดนัด ส่งผลกระทบไปยัง รายได้ และผลกาไรของร้านค้าที่อยู่ภายใต้ขอ้ บัง คับ
ดังกล่าว ทาให้ตอ้ งยอมรับ และปรับตัว
3.3 พฤติกรรมทางวิชาการ
ตลาดนัดที่ตงั้ อยู่ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่มลี กั ษณะที่แตกต่างจากตลาดนัดทัว่ ไป อื่นๆ คือ
ตัง้ อยู่ในพื้นที่ท่มี บี รรยากาศทางวิชาการ อันเนื่องมาจากผูบ้ ริโภคมีตน้ ทุนทางสังคม เช่น การศึกษา รายได้ และ
รสนิยมสูงกว่าตลาดสดของหมู่บา้ น หรือตลาดค้าบริเวณชายแดน อันจะเห็นได้จากพฤติกรรมของคนในตลาดที่มี
ความสุภาพ เช่น การใช้ภาษา อย่างไรก็ตาม ลูกค้ากลุ่มนี้ก็ ยงั คงมีความต้องการถึงคุณภาพชีวติ ซึ่งถือเป็ นอีกหนึ่ง
มาตรฐานที่ยกระดับตลาดนัดให้เทียบเท่าการค้าในเขตห้างสรรพสินค้า หรือซุปเปอร์มาร์เก็ตที่มีการตรวจสอบ
คุณภาพ และมาตรฐานอย่างเป็ นระบบอย่างสมา่ เสมอ หากแต่ในพื้นที่ตลาดนัดของมหาวิทยาลัยกลุ่มลูกค้าจะเป็ น
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลป้ อนกลับแก่รา้ นค้า การนินทาและการบอกต่อมีอิทธิพลต่อความอยู่รอดของร้านค้าร้านหนึ่งเทียบเท่า
ระบบการประกันคุณภาพจากภาคอุตสาหกรรมเลยทีเดียว เพราะฉะนัน้ พ่อค้าแม่คา้ ที่เปิ ดร้านในตลาดนัดของ
มหาวิทยาลัยหากต้องการที่จะอยู่รอด และขายดี ก็จาเป็ นต้องปรับตัว และยกระดั บคุณภาพมาตรฐานของร้าน
ตนเองให้มคี วามทัดเทียมกับร้านอื่น หรือให้สอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริโภค เรียกได้ว่านอกเหนือจากการ
ประกอบอาชีพพ่อค้าแม่คา้ ตลาดนัดแล้ว การมาตัง้ ร้านขายในพื้นที่ของการศึกษาก็จาเป็ นจะต้องเรียนรู ้ ลองผิดลอง
ถูก และรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ่ืน ถือเป็ นการเรียนรูต้ ลอดชีวติ ในพื้นที่มหาวิทยาลัยชีวติ
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ตลาดนัดวันศุกร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตัวอย่างที ่ 1
ก็มตี ามโรงพยาบาลกับสถานศึกษาอ่ะนะคะ ตลาดเช้าอ่ะค่ะของโรงเรียน
ก็ดีนะ เพราะว่าของมันจะได้หลากหลาย คนก็เดินเยอะ แล้วก็มขี องกินให้เลือกเยอะ ไม่ได้ว่ามีจากัดแค่ ว่า
หน้าโรงเรียน หรือในโรงอาหาร
ก็ไปขายทีพ่ ระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขายใต้ตึกอะนะคะ ไม่ใช่แบบกางเต็นท์แบบขายใต้ตน้ ไม้อ่ะ เป็ นขาย
ใต้ตกึ ออกทรงทางการกว่านี้
(บทสัมภาษณ์พสี ่ ุวมิ ล อายุ 24 ปี เจ้าของร้านขนมสังขยา ตลาดนัดวันศุกร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, วันที ่
20 พฤษภาคม 2559)
ตัวอย่างที ่ 2
เพราะว่าเคยเรียนอยู่ทนี ่ ี ่ มาก็เห็นทีน่ ีค่ ่ะ ก็เลยมา
ทีน่ ี ่ เมือ่ ก่อนเขาให้จอดรถได้บา้ งคนมาซื้อ แต่เดีย๋ วนี้เขาไม่ให้จอดเลย ก็ไม่สะดวกถ้าไม่มคี นรถ
ตอนนี้ไม่ได้ทางานแล้วก็ว่างตลอด ก็ทาอะไรจุกจิกๆไปเรือ่ ย
(บทสัมภาษณ์ คุณวิภาศิริ อายุ 60 ปี ข้าราชการบานาญ ตลาดนัดวันศุกร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, วันที ่ 3
มิถนุ ายน 2559)
ตัวอย่างที ่ 3
ก็อยากให้มาตรฐานแบบนี้แหละค่ะ ก็ดีอยู่แล้วแหละ พวกกรรมการเค้าก็ชนั้ ปัญญาชน ระดับปริญญาเอก ด็
อกเตอร์กนั ทัง้ นัน้ ไออย่างลุงเนีย่ มันแค่ปูๆปลาๆ เค้าต้องตัดสินใจ เค้าต้องวิจยั วินิจฉัยออกมาแล้วหล่ะลูก ดูความ
เหมาะสมแล้ว
(บทสัมภาษณ์ ลุงตุ๊ อายุ 52 ปี เจ้าของร้านพืชผักหายาก ตลาดนัดวันศุกร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, วันที ่
20 พฤษภาคม 2559)
ตลาดนัดนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตัวอย่างที ่ 1
ตอนนี้เป็ นหลักค่ะ ยึดเป็ นอาชีพ ทีน่ ีก่ ็ประมาณ 10 กว่าปี ค่ะ
เอ่อ เคยขายทีจ่ ฬุ าค่ะ ม.จุฬา ราชภัฏอยุธยา กลุม่ ลูกค้า ใกล้เคียงกันค่ะ แต่ทนี ่ ีย่ งั ได้พวกชาวต่างชาติดว้ ย
ก็เริม่ แรกขายมาอย่างนี้อ่ะค่ะ การทีจ่ ะเปลีย่ นสินค้านีม่ นั ก็ค่อนข้างตัดสินใจ ต้องเหมือน ต้องเริม่ ใหม่อ่ะค่ะ
ใช่ๆ ประมาณนัน้ คือลูกค้าประจาเยอะอยู่แล้ว ก็เลยไม่ได้เปลีย่ นสินค้า
จริงๆมัน กลุ่มของทีร่ า้ นเรามันเป็ นลูกค้าประจา อยู่แล้วอ่ะค่ะ ส่วนใหญ่ลูกค้ามาเห็น ก็โอเคก็ ส่วนใหญ่จะดู
หน้าคนขายมากกว่า ตอนนี้นะ ณ ตอนนี้นะ เพราะว่าเราขายมานาน ลูกค้าติดแล้ว จะเป็ นลักษณะนัน้ มากกว่า
(บทสัมภาษณ์ พีพ่ นอ อายุ 51 ปี เจ้าของร้านผ้าขนหนู ตลาดนัดนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,
วันที ่ 26 พฤษภาคม 2559)
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ตัวอย่างที ่ 2
ก็เดินทุกครัง้ ทีม่ ีตลาดอ่ะค่ะ ก็มาเป็ นประจาอ่ะค่ะ เพราะว่าศึกษาอยู่ทีน่ ี ่ แล้วก็ถา้ มีตลาดก็มาตลอดอ่ะค่ะ
เคยเดินทีต่ ลาดนัดม.เกษตรด้วยค่ะ
วันนี้มากินนา้ พริกปลาทูอ่ะค่ะ ข้าวคลุกนา้ พริก ก็อร่อยนะ แบบว่าเขาก็พูดจาไพเราะ น่าซื้อดี ก็อร่อย โดยรวม
อะไรอย่างนี้ อืมม เพราะว่ามันก็มสี นิ ค้าหลากหลายอ่ะค่ะ ก็เลยอยากซื้อ อยากลองดูหลายๆร้านงี้
(บทสัมภาษณ์ น้องออร์แกน อายุ 20 ปี นักศึกษา ตลาดนัดนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, วันที ่
24 พฤษภาคม 2559)

จากตัวอย่างข้างต้น แสดงเห็นว่าพฤติกรรมทางวิชาการเกิดขึ้นจากความเชื่อมัน่ และความผูกพันของคนที่
เคยเข้า มาใช้พ้ ืน ที่ข องมหาวิท ยาลัย เช่ น เคยเรีย นที่น่ี บ้า นอยู่ แ ถวนี้ เชื่อ ถือ ในระบบข องการจัด การของ
มหาวิทยาลัย ขายสินค้าเฉพาะสถานที่ราชการและสถานศึกษาเท่านัน้ เป็ นต้น เหล่านี้บง่ บอกว่าผูค้ นที่เข้ามาใช้พ้ นื ที่
ของมหาวิทยาลัยมีความตระนักถึงวาทกรรมของความเป็ นวิชาการ ความเป็ ทางการทีม่ รี ะบบ ระเบียบ มีกฏเกณฑ์ท่ี
ยึดถือปฏิบตั ิเพือ่ ให้เกิดความเรียบร้อย แตกต่างจากตลาดนัดทีเ่ ป็ นเอกชนหรือตลาดที่มคี วามถาวร หมายถึงจัดตัง้
ขึ้นทุกวัน ลักษณะเช่นนัน้ จะมีอทิ ธิพลของกลุม่ นายทุน ผูม้ าอานาจในพื้นที่ หรือผูท้ ค่ี วบคุมเช่น มาเฟี ย หรือเทศกิจ
หรือเจ้าหน้าที่รกั ษาความปลอดภัย หรือใครก็ตามที่ถูกมอบหมายให้ดูแล ควบคุมพื้นที่ นนั้ ๆ กฏเกณฑ์ต่างๆ จะมี
ความแตกต่างกับพื้นที่วิชาการ หรือพื้นที่ของมาวิทยาลัยที่มีการควบคุมโดยคณะกรรมการของมหาวิทยาลัยที่
มอบหมาย
3.4 พฤติกรรมการใช้เวลาว่าง
พฤติกรรมการใช้เ วลาว่ างของคนมีหลายรู ป แบบต่ างๆ ทัง้ ที่ถูกกาหนดด้ว ยภาระหน้า ที่ และความ
รับผิดชอบ รวมทัง้ ที่ถูกกาหนดขึ้นด้วยปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ เช่น แม่บา้ นชาวญี่ป่ นุ จะออกมา เลือกซื้อสินค้าเพียง
สัปดาห์ละ 1 วัน คือวันพฤหัสบดีซ่งึ เป็ นช่วงเวลาที่ถูกกาหนดโดยร้านเจ้าประจาคือ ร้านผักและผลไม้สด นิสิต
ปริญญาตรีกลุ่มหนึ่งจะวางแผนการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับเพื่อนๆ ในกลุ่มล่วงหน้าผ่านสือ่ โซเชียล โดย
เลือกวันที่มเี รียนตรงกับวันที่มหาวิทยาลัยจัดตลาดนัด บุคลากรของมหาวิทยาลัยท่านหนึ่งบริหารจัดการเวลาช่วง
พักกลางวันสวมอีกบทบาทหนึ่ง คือ ผูด้ ูแลด้านโภชนาการของทุกคนในบ้าน เช่น คุณยายเป็ นโรคเบาหวานต้องทาน
นา้ พริก และแกงเลียง สามีชอบทานขนมไทย แต่ตอ้ งหาแบบไม่หวาน ลูกๆ ของเธอชอบทานซี่โครงหมูอบโอ่งชื่อดัง
เจ้าหนึ่งในตลาด เป็ นต้น ซึง่ ทัง้ หมดเป็ นหน้าที่ท่ตี อ้ งอาศัยความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการเวลา เลือกสรรสิ่งที่ดี
และเหมาะสมสาหรับทุกคนในครอบครัว ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างต่อไปนี้
ตลาดนัดวันศุกร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตัวอย่างที ่ 1
กลางวัน วันปกติทวไปก็
ั ่ กินข้าว อย่างวันศุกร์ก็มาเดินตลาด โรงอาหารมันจาเจ
(บทสัมภาษณ์ คุณอาภาพร อายุ 23 ปี นิสติ คณะวิทยาศาสตร์ ตลาดนัดวันศุกร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
วันที ่ 3 มิถนุ ายน 2559)
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ตัวอย่างที ่ 2
ก็จะเป็ นช่วงเช้าไม่ก็เทีย่ งค่ะ ถ้าไม่ลงมาเดินหาอะไรกิน ก็ถา้ มีตลาดก็ลงมาเดินตลาดไม่ก็ไปศูนย์หนังสือ
(บทสัม ภาษณ์ คุณ รัฏ ศา วัน มงคล อายุ 33 ปี นิ สิต ปริ ญ ญาเอกคณะวิท ยาศาสตร์ ตลาดนัด วัน ศุก ร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, วันที ่ 3 มิถนุ ายน 2559)
ตัวอย่างที ่ 3
ก็มาเดินกับเพือ่ นอะค่ะ ถ้าบางวัน เวลาว่างปุ๊ บก็จะรีบมาเดินคนเดียว เพราะว่าเดินซื้อพวกนา้ อย่างนี้ ชอบนา้
ผลไม้ ชอบพวกนี้ค่ะ
เอาจริงๆก็ประมาณเทีย่ งอย่างเดียว จริงนะคะถ้าพีม่ าตลาดนัดเนีย่ ต้องรีบเดินเลยอะไม่ให้เกิน 1 ชัว่ โมง
เทีย่ งถึงบ่าย เพราะว่าวิง่ ไปบ่ายกลับคณะก็ตอ้ งไปเป๊ ะเวลานัน้
(บทสัมภาษณ์ คุณภัทราพร อายุ 27 ปี นิสติ ปริญญาเอก คณะแพทย์ศาสตร์ ตลาดนัดวันศุกร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, วันที ่ 3 มิถนุ ายน 2559)
ตลาดนัดกรมประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตัวอย่างที ่ 1
มากับทีบ้่ านค่ะ มีญาติขายอยู่ดว้ ยค่ะ แล้วก็ชอบอาหารทีน่ ี ่
วันนี้มากินก๋วยเตีย๋ วค่ะ หน้าตาน่าทาน แล ้วก็ราคา
ก็โอเคนะคะกาลังดีไม่แพงมาก ก็โอเคค่ะทีก่ ว้างก็เดินได้ทวถึ
ั่ ง
ว่างช่วงเย็นๆ มากกว่าค่ะ เราก็จะเดินตลาดแถวบ้านกัน
(บทสัมภาษณ์ คุณนรีรตั น์ อายุ 28 ปี ธุรกิจส่วนตัว ตลาดนัดกรมประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, วันที ่
10 มิถนุ ายน 2559)
ตัวอย่างที ่ 2
มาทีน่ ีก่ ็เกือบทุกอาทิตย์ครับ กับกลุม่ เพือ่ น มันใกล้สถานทีเ่ รียน ใกล้คณะ
อยากได้ของกินทีห่ ลากหลายกว่านี้
รู ปลักษณ์ภายนอก ดีไซน์การ ออกแบบ อาหารก็หน้าตาความสะอาด
( บ ท สั ม ภ า ษ ณ์ คุ ณ ณั ฐ พ ล อ า ยุ 23 ปี นั ก ศึ ก ษ า ค ณ ะ ว น ศ า ส ต ร์ ต ล า ด นั ด ก ร ม ป ร ะ ม ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, วันที ่ 10 มิถนุ ายน 2559)
ตัวอย่างที ่ 3
เอ่อ ข้อดีมนั อยู่ทสี ่ ถานทีอ่ ่ะนะ คืออะไรก็เหมือนอยู่ทสี ่ ถานทีถ่ า้ เกิดไปขายแล้ว คนน้อย ลูกค้าน้อย มันก็ไม่
ดีอ่ะ แต่ของทีน่ ีจ่ ดั ว่าใช้ได้ เพราะว่าลูกค้าค่อนข้างกว้างนะ จากทีผ่ มสังเกต แล ้วก็เคยขายทีน่ ึงทีถ่ ดั จากนี้ไป ผมจา
ไม่ได้นะ คือลักษณะของลูกค้า เค้าจะลงมาตอนช่วงพักงาน
(บทสัม ภาษณ์ พี ่ พุ ฒิ พ งษ์ อายุ 65 ปี เจ้า ของร้า นผัก ผลไม้อิ น ทรี ย์ ตลาดนั ด กรมประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, วันที ่ 27 พฤษภาคม 2559)
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ตลาดนัดนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตัวอย่างที ่ 1
ก็ของบางร้านก็ถูกอ่ะค่ะ ของกินก็บางวันก็เยอะ แต่ว่าบางวันก็นอ้ ย แล้วก็ส่วนใหญ่ก็มแี ต่ผลไม้ เหมือนกัน
ทุกๆ ร้านเลย
ก็ยงั ไม่ค่อยอ่ะค่ะ บางร้านก็แพงไป แล้วก็ไม่อร่ อยอีกต่างหาก บางร้านก็รูส้ กึ ว่าของขายแบบก็แพงไป ส่วน
ใหญ่เป็ นของกินมากว่าทีแ่ พง
(บทสัมภาษณ์ คุณนัท อายุ 20 ปี ตลาดนัดนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, วันที ่ 24 พฤษภาคม
2559)
ตัวอย่างที ่ 2
บ่อยค่ะ วันนี้อยากได้ผลไม้ ส่วนมากอยากได้ผลไม้ กับผัก
มันใกล้บ้าน แล้วก็ของมันดีดว้ ย เขาก็ดีกนั ทัง้ นัน้ แหละนะคะ เราก็ซ้ อื ประจาเป็ นของทีเ่ ราทานอยู่
มาก็มาเช้าหน่ะค่ะ มา 8โมง ถึง 10 โมงอะไรอย่างนี้อ่ะค่ะ สายกว่านี้ก็ไม่มาละ
มีมากเลย เพราะพีข่ จี ่ กั รยานมา ถ้าวันไหนร้อนจัดๆก็ข้เี กียจ แต่ก็ไม่ถงึ กับมีมากหรอก บอกแล้วว่าต้องมาซื้อ
อยู่ดี ซื้อเกียจไปซื้อในซุปเปอร์ มาร์เก็ต ไม่ถงึ กับมากหรอก แต่ถา้ หน้าร้อนมันก็ไม่ค่อย ไม่ค่อยอยากมา แต่มาก็ดี
(บทสัมภาษณ์ พีเ่ จีย๊ บ อายุ 50 ปี ธุรกิจส่วนตัว ตลาดนัดนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, วันที ่ 24
พฤษภาคม 2559)
ตัวอย่างที ่ 3
วันนี้นะมาหาซื้อผัก แล้วก็พวกอาหารไทยค่ะ พีอ่ ยากลองชิมดู
ก็โอเคนะ แต่แอบแพงไปนิดนึง (หัวเราะ)
(บทสัมภาษณ์พมี ่ าริโกะ (ชาวญีป่ ่ ุน) อายุ 36 ปี นักท่องเทีย่ ว ตลาดนัดนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ, วันที ่ 24 พฤษภาคม 2559)

จากตัวอย่างข้างต้น แสดงเห็นว่า พฤติกรรมการใช้เวลาว่างของคนในมหาวิทยาลัย และคนโดยรอบพื้นที่
ตลาดนัดมีรูปแบบทีป่ รับเปลีย่ นไปตามนโยบายการจัดสรรพ้นที่ และเวลาเพือ่ ทากิจกรรม อย่างไรก็ดี ปัจเจกชนก็มี
สิทธิในการบรารจัดการเวลาว่างของตนเอง ภายใต้เงือ่ นไขและความจาเป็ นของชีวติ เช่น การพักผ่อนเดินเล่น การ
ใช้เวลากับเพือ่ นร่วมงาน รอมีฏสิ มั พันธ์กบั บุคคลอื่น เพือ่ ลดความเครียดจากงานประจา หรือภาระหน้าทีร่ บั ผิดชอบ
เป็ นการเปลีย่ นบรรยากาศ และปรับเปลีย่ นอริยาบถ รวมถึงสภาพแวดล้อม โดยการลงมาเดินเลือกซื้อ หรือเดินเล่น
ในพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สเี ขียวภายนอกอาคารเพื่อผ่อนคลาย และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ทางด้านจิตใจ และ
ร่างกาย ในทางกลับกัน หากตลาดนัดมีทุกวันเช่นเดียวกับโรงอาหาร หรือร้านกาแฟ การเข้าไปใช้พ้ นื ที่ในลักษณะ
ซา้ ซากจาเจ ทาให้คนเกิดความผ่อนคลายได้นอ้ ยกว่าการเปลีย่ นแปลงบรรยากาศของพื้นที่แบบไม่ประจา หรือเพียง
สัปดาห์ละ 1-2 ครัง้
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3.5 พฤติกรรมการต่อรองราคา
พฤติกรรมการซื้อสินค้าและการต่อรองราคาสินค้าของแต่ละคนจะมีหลากหลายแตกต่างกันไป บางคนไม่
ชอบต่อรองราคา เมือ่ ได้ยนิ ราคาที่รูส้ กึ พอใจที่จะจ่ายก็ตดั สินใจจ่ายเงินไปเลย แต่กบั บางคนขอให้ได้ต่อรองสักนิด
ก็ยงั ดี ถ้าได้ลดเยอะก็ย่งิ ดีใหญ่ แล้วทาไมบางคนถึงได้รบั การลดราคาเยอะ บางคนได้รบั การลดราคาน้อย หรือ
อาจจะไม่ได้รบั การลดราคาเลยจากคนขาย เพราะธุ รกิจนัน้ การเจรจาต่อรองเป็ นเรื่องหนึ่งที่มคี วามสาคัญ เพราะ
บุคคลที่มีเทคนิ คการต่อ รองชัน้ ยอด สามารถนาพรสวรรค์ดงั กล่าวไปสร้างข้อได้เปรียบให้กบั องค์กรได้อ ย่าง
มากมาย แต่สาหรับคนที่ไม่ค่อยมีพรสวรรค์ในเรื่องนี้สกั เท่าใดนัก ก็สามารถพัฒนาให้เกิดความเชี่ยวชาญขึ้นได้
เพราะนึกเอาแต่จะได้อย่างเดียว ซึ่งจริงๆแล้วสินค้าแต่ละตัวนัน้ การบวกลบกาไรไม่เท่ากัน บางตัวกาไรอาจจะถึง
50-100% เช่น สินค้าจาพวกเสื้อผ้า เป็ นต้น แต่สนิ ค้าบางตัวถูกจากัดให้บวกกาไรเพิ่มจากต้นทุนได้เพียง 8-15%
เท่านัน้ ฉะนัน้ หลายครัง้ ทีค่ นขายได้ยนิ ลูกค้าต่อรองราคาทีม่ ากจนเกินไปถึงกับสะเทือนใจกันไปเลยทีเดียว บางครัง้
การลดราคาของคนขายลูกค้าอาจจะมองว่าน้อยนิดแต่มนั อาจจะมีผลต่อการอยู่รอดของกิจการเขาเลยได้ทีเดียว
แล้วลูกค้าจะรูไ้ ด้อย่างไรว่าสินค้าประเภทไหนควรต่อรองราคาทีเ่ ท่าไหร่จงึ จะเหมาะสม ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างบท
สัมภาษณ์บางส่วน ดังต่อไปนี้
ตลาดนัดวันศุกร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตัวอย่างที ่ 1
ชอบที ่ Gateway เอกมัย มากกว่า เพราะว่าส่วนมากลูกค้าจะเป็ นชาวต่างชาติซะส่วนใหญ่อ่ะค่ะ ส่วนมาก
ชาวต่างชาติจะซื้อของไม่ค่อยต่อราคา คนไทยส่วนมากชอบต่ออ่ะค่ะ
(บทสัมภาษณ์ พีอ่ อ้ อายุ 29 ปี เจ้าของร้านพุดดิ้งมะพร้าวอ่อน ตลาดนัดวันศุกร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
วันที ่ 20 พฤษภาคม 2559)
ตัวอย่างที ่ 2
ก็มนั ก็เข้ากับบุคลิกป้ านะ แล้วมันก็ไม่ค่อยซ้าคนอืน่ นะคะ มันมีผล ถ้าซ้าๆกันหลายๆทีเ่ นีย่ มันก็จะแย่งลูกค้า
แล ้วมันก็มผี ลต่อราคาด้วย
(บทสัม ภาษณ์ ป้ าภัท รกานต์ อายุ 51 ปี เจ้า ของร้า นผ้า ไทย ชุด ลู ก ไม้ ตลาดนัด วัน ศุก ร์ จุฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, วันที ่ 20 พฤษภาคม 2559)
ตัวอย่างที ่ 3
ทีน่ ีใ่ ช่ไหมคะ ถ้าถามจริงๆรู ส้ กึ ร้านค้ามันน้อยไป อาหารมีให้เลือกก็นอ้ ยไปอะ ถ้าเปรียบเทียบกับทีเ่ กษตรหรือ
ทีอ่ นื ่ อะไรอย่างนี้ค่ะ ก็มนั จะเยอะกว่าเลือกได้ดีกว่าแล้ว ร้านมันก็จะแบบซ้าๆกัน ราคาก็โอเคนะไม่แพงมาก แล ้วก็
ไม่ถูกเกินไป อยู่ในระดับทีร่ บั ได้
(บทสัมภาษณ์ คุณภัทราพร อายุ 27 ปี นิสติ ปริญญาเอกคณะแพทย์ศาสตร์ ตลาดนัดวันศุกร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, วันที ่ 3 มิถนุ ายน 2559)
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ตลาดนัดกรมประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตัวอย่างที ่ 1
ก็อย่างกางเกง พวกสินค้าเสื้อผ้าอย่างนี้ ทีม่ นั เหมือนวัยรุ่น ตามเทรน
ก็โอเคนะ ต่อรองได้ ลดได้ ทีจ่ อดรถนีถ่ า้ เอารถยนต์มาก็จอดไม่ได้
(บทสัมภาษณ์ คุณวิทยา อายุ 40 ปี เจ้าหน้าทีส่ านักทะเบียน ตลาดนัดกรมประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
, วันที ่ 27 พฤษภาคม 2559)
ตลาดนัดนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตัวอย่างที ่ 1
ทีน่ ี ่ 2 วันค่ะ สีลมทุกวันค่ะ
แตกต่างค่ะ ทีน่ ีล่ ูกค้าจะซื้อง่ายกว่าค่ะ ตรงนี้เค้าจะเป็ นนักท่องเทีย่ วฝรัง่ ต่างประเทศเยอะอ่ะค่ะ
(บทสัมภาษณ์ ภัสรา อายุ 43 ปี เจ้าของร้านชุดกีฬา ตลาดนัดนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , วันที่
26 พฤษภาคม 2559)
ตัวอย่างที ่ 2
ตลาดทีพ่ เี ่ คยไปขายเนีย่ กลุ่มคนทีน่ ีจ่ ะมีกาลังซื้อมากกว่า แล้วก็เวลาซื้อก็จะไม่คิดอะไรเยอะ ถ้าถูกใจก็ซ้ ือ
เลย ต่อไม่เยอะ ไม่ต่อเยอะ
(บทสัมภาษณ์ พีห่ นิง อายุ 32 ปี เจ้าของร้านกระโปรงตัดเอง ตลาดนัดนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ, วันที ่ 26 พฤษภาคม 2559)

จากตัวอย่างข้างต้น แสดงเห็นว่ากลุ่มลูกค้าของตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยมีพฤติกรรมการต่ อรองราคา
น้อยกว่าตลาดนัดทัว่ ไป ดังปรากฏให้เห็นได้จากเสียงสะท้อนของแม่คา้ พ่อค้าในตลาดนัด ว่าลูกค้าที่น่ีนนั้ ดี ชัน้ ดี
รายได้สูง ซื้อง่าย ขายดี ไม่ค่อยต่อรอง ถูกใจก็ซ้อื เลย เป็ นต้น แม้จะมีเสียงสะท้อนจากกลุ่มลูกค้าบางส่วนที่บ่นกับ
ผูว้ ิจยั ว่าสินค้าบางอย่างราคาแพง ราคาไม่ยุติธรรม ของเหมือนกันราคาต่างกัน และบางส่วนเชื่อถือในคุ ณภาพ
สินค้า ราคาพอรับได้ เป็ นต้น เหล่านี้แสดงให้เห็นว่า แม้จะมีรูปแบบการซื้ อขายแบบไม่เป็ นทางการ ในสถานที่ท่ี มี
ความยืดหยุ่นสูง เช่นตลาดนัดทีม่ กั เกิดพฤติกรรมการเจรจาต่อรองอยู่เสมอ แต่ในพ้นทีข่ องมหาวิทยาลัยนัน้ ลูกค้า
กลับมีพฤติกรรมใกล้เคียงกับการซื้อสินค้าแบบผูกขาด อาศัยความสัมพันธ์ซ่งึ กันละกัน เป็ นขาประจากัน คุน้ หน้า
กัน ซื้อประจาราคานี้ตลอด ทาให้พฤติกรรมการต่อรองราคาเกิดขึ้นไม่มาเหมือนตลาดนัดทัว่ ๆ ไปนอกจากนี้ ยังมี
ประเด็นทีอ่ าจจะเกี่ยวข้องคือ การรับรูถ้ งึ นโยบายการจากัดราคาขายของร้านค้า ที่มหาวิทยาลัยควบคุมไม่ใช้ข้นึ ราคา
สิน ค้า เช่ น ที่ต ลาดนัด วัน ศุ ก ร์จุฬ าลงกรณ์ม หาวิท ยาลัย มีน โนบายห้ามขึ้น ราคาสิน ค้า จากที่แ จ้ง ไว้เ มื่อ ตอน
ลงทะเบียนกับทางสโมสรอาจารย์ แม้สภาพเศรษฐกิจจะเปลีย่ นแปลงไป หรือค่าวัตถุดิบมีราคาสูงขึ้นก็หา้ มขึ้นราคา
เป็ นต้น ก็เป็ นเพียงบางส่วนในการปรับพฤติกรรมของผูบ้ ริโภค และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยที่รบั รู ้ และยอมรับ
นโยบายดังกล่าว เช่นเดียวกับนโยบายงดใช้ถงุ พลาสติก และแก้วพลาสติก
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ในส่ ว นที่ 3 นี้ เ ป็ น เพีย งแง่ มุม บางประการของแบบแผนพฤติ ก รรมที่เ กิ ด ขึ้น ภายในตลาดนัด ของ
มหาวิทยาลัยที่คล้ายคลึงและเทียบเคียงกันได้ ซึง่ ในแต่ละตลาดนัดก็มรี ูปแบบของพฤติกรรมอันเป็ นอัตลักษณ์ของ
ตนเองซึง่ เป็ นประเด็นทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย เช่น วัฒนธรรมการบริการ การปรับพฤติกรรมของผูข้ าย
ในการสื่อสารด้วยการใช้ภาษาที่หลากหลาย ความสัมพันธ์ของผูห้ ญิงกับสินค้า หรืออื่นๆ ซึ่งเป็ น มุมมองเกี่ยวกับ
พื้นที่ตลาด และบทบาทของตลาดที่มีอ ะไรมากกว่าการซื้อขายแลกเปลี่ยน และเป็ นที่รบั รู ก้ นั อย่างกว้างขวาง
นอกจากนี้ ตลาดยังสามารถสะท้อนวาทกรรมเชิงอานาจของรัฐในการกาหนดแนวทางการจัดสรรพื้นที่เพื่อการ
ท่องเที่ยวและการบริโภค (ไรหนับ ศรีอาหมัด. 2555) สะท้อนชีวิตคนในการดิ้นรนต่อสู ้ ต่อรอง และแสวงหา
ทางเลือก ให้สนองกับความต้องการของสังคม และเศรษฐกิจ

ส่วนที่ 4 อัตลักษณ์ท่ลี น่ื ไหล (The dynamic of identities) ของตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัย
จากข้อมูลในส่วนที่ 1 ถึงส่วนที่ 3 สามารถฉายภาพเพื่อทาความเข้าใจและอธิบายกระบวนการสร้างอัต
ลักษณ์ของตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยของรัฐเขตกรุงเทพมหานคร ตามวิธีวิทยาการวิจยั เชิงชาติพนั ธุ ว์ รรณนา
(Ethnography) ผ่านการรับรูแ้ ละการให้ความหมายของคนในตลาด ทัง้ ผูผ้ ลิต /ผูข้ าย และผูบ้ ริโภค และคนใน
มหาวิทยาลัย ทัง้ ฝ่ ายจัดการตลาดนัด บุคลากร และนิสิต ทัง้ บริบทของพื้นที่ ช่วงเวลา และคนในตลาด อันเป็ น
ส่วนประกอบสาคัญในการตีความปราฏการณ์ท่เี กิดขึ้นในตลาดนัด และสังเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของ
ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยของรัฐเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างสรรค์ในส่วนนี้ ส่วนที่ 4 ผูว้ ิจยั ได้สร้างองค์
ความรูเ้ กี่ยวกับการสร้างอัตลักษณ์ของตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัย ของรัฐเขตกรุงเทพมหานคร ตามวิธีวทิ ยาการ
วิจยั แบบสร้างทฤษฎีจากข้อมูล (Grounded Theory) ผ่านกระบวนการศึกษาเปรียบเทียบทางวัฒนธรรม และ
ตีความการให้ความหมายของคนในและผูว้ จิ ยั อันจะนาไปสู่แนวทางการบริหารจัดการพื้นที่สวัสดิการเชิงธุรกิจของ
ส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยของรัฐ ที่ใช้พ้ นื ที่ในการส่งเสริมทัง้ การศึกษาและการสร้างรายได้ อันเป็ นข้อเสนอ
ทางทฤษฎีท่ปี ระกอบสร้างมาจากข้อมูลโดยตรง (proposition) หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นจากการเก็บรวบรวมข้อมูล
และวิเคราะห์ขอ้ มูลซา้ ไปมาหลายรอบ จนกระทัง่ ถึงจุดอิ่มตัว โดยตีความจากคนในตลาด และคนในมหาวิทยาลัย
เข้ามาใช้พ้ นื ที่บริเวณที่ถูกจัดให้เป็ นตลาดนัด มีการแลกเปลีย่ นความเป็ นเขา และความเป็ นเรา เกิด การรับรู ้ และ
ยอมรับในความเป็ นตัวตนประกอบเข้ากับการแสดงตัวตน (Making oneself) ผสมผสานระหว่าง ผูผ้ ลิต/ผูข้ าย
ผูบ้ ริโภค โดยการปฏิสมั พันธ์ระหว่างกันเป็ นเวลานาน จนกระทัง่ เกิด ความรู ส้ ึกร่วมกันในด้านการตระหนัก รู ้
(Awareness) และการระลึกรู ้ (recognition) เกิดรูปแบบพฤติกรรมเฉพาะกลุม่ และเป็ นวัฒนธรรมเฉพาะ
ตามวัต ถุป ระสงค์ข อ้ 2 คื อ การสร้า งองค์ค วามรู เ้ กี่ย วกับ การสร้า งอัต ลัก ษณ์ข องตลาดนัด ภายใน
มหาวิทยาลัยของรัฐเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้ จิ ยั ได้นาข้อมูลจากทัง้ สามส่วนแรกมาจัดกลุ่มแล้วมาบูรณาการเข้ากัน
ให้เป็ นเรื่องราว โดยอาศัยความสัมพันธ์ของมโนทัศน์หวั ข้อย่อย ในขัน้ นี้สามารถสร้างข้อเสนอทางทฤษฎี เพื่อ
อธิบายการสร้างอัตลักษณ์ของตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัย ดังปรากฏจากข้อมูลสนับสนุ น และการจัดหมวดหมู่
ความสัมพันธ์ของมโนทัศน์และหัวข้อย่อยเพื่อสร้างข้อเสนอทางทฤษฎีการสร้างอัตลักษณ์ของตลาดนัดภายใน
มหาวิทยาลัย ตามตารางดังต่อไปนี้
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ตาราง 13 สรุปข้อมูลสนับสนุนและการจัดหมวดหมู่ความสัมพันธ์ของมโนทัศน์และหัวข้อย่อยเพือ่ สร้างข้อเสนอทาง
ทฤษฎีการสร้างอัตลักษณ์ของตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัย
Open Coding
Code
Code
No.
ความหมายและคุณค่าของตลาดนัด
M1

M2
M3
M4
M5
M6

R1

R2

R3
R4
R5
R6
R7

R8
R9

รักการค้าขาย รักอาชีพนี้ ขายมา
ตัง้ แต่เด็กๆ เห็นพ่อแม่ขายก็ขาย
ตาม
ทาเอง ญาติทา เป็ นธุรกิจครอบครัว
รักอิสระ
เพือ่ ปากท้อง
ปลดหนี้ ชาระหนี้
พื้นที่ราชการ ใกล้เดินทางสะดวก
ใกล้ท่ที างาน ใกล้บา้ น ทางผ่าน
ประจา
คุน้ หน้ากัน ดูหน้า รูจ้ กั กันลูกค้า
ประจา ซื้อขาย เดินเล่นกับคน
คุน้ เคย
กลุม่ ลูกค้าดี ลูกค้าระดับกลางขึ้น
ไป ข้าราชการ พนักงานออฟฟิ ศ
นิสติ นักศึกษาทัง้ นัน้ คนทางาน
ออฟฟิ ศ แม่บา้ น ชาวต่างชาติ
ซื่อสัตย์ จริงใจ ไม่คดโกง ไม่เอา
เปรียบ
ของแปลกใหม่ หาความแตกต่าง
ของมีคุณภาพ น่าเชื่อถือ
รัก/ชอบในสินค้า/ผลิตภัณฑ์ เป็ น
ของกินของใช้ท่ใี ช้อยูป่ ระจา
บริการหลังการขาย
มาทุกครัง้ ที่มตี ลาด มาบ่อย มาทุก
อาทิตย์ มากับเพือ่ นทีท่ างาน มากับ
แฟน มากับอาจารย์ มาบ่อย มาหา
อาหารมาหาข้าวกิน มาเพราะใกล้ท่ี
ทางาน
มาเดินดูก่อน มาเดินเล่น มาเอา
บรรยากาศ มาพักผ่อน
รูส้ กึ เหมือนบ้าน เป็ นอยู่แบบ
ครอบครัว รูส้ กึ อบอุ่น สถานที่
คุน้ เคย พื้นที่ราชการ

CU

KU

16

SWU

14

12

SUM

Axial Coding

Selective Coding

proposition

Subcategory

Category

Core category

42

ความรักในอาชีพค้าขาย
15
5
19
1
39

5
1
17
1
25

11
1
31
0
21

31
7
67
2
85

25

23

24

72

22

8

19

49

6

10

1

17

46

26

13

85

48

30

8

86

3
22

1
16

1
17

5
55

12

8

6

26

19

11

19

49

พื้นทีแ่ ห่งชีวติ
วิถชี วี ติ ทีผ่ ูกติดไว้กบั
ตลาดนัด

ความผูกพันระหว่าง
พ่อค้าแม่คา้ ขาประจา
และลูกค้าขาประจา
อัตลักษณ์ทส่ี ามารถ
สัมผัสได้
ความผูกพันระหว่างคน
ในตลาดกับสินค้า และ
บริการ

ความผูกพันระหว่างคน
ในตลาดกับพื้นทีข่ อง
มหาวิทยาลัย

สายใยแห่งความ
ผูกพัน
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Open Coding
Code
No.
O1
O2
O3
O4
O5
O6
O7
O8

O9

Code

CU

KU

SWU

SUM

รายได้ไม่แน่นอน กาไรน้อย บางที
ขาดทุน
พออยู่พอกิน เพียงพอ พอเพียง
เศรษฐกิจไม่ดี เป็ นทุกที่ ไม่แน่ไม่
นอน ปัญหาคนน้อย คนเดินไม่ซ้ อื
อากาศร้อน แดดร้อน พัดลม ไฟฟ้ า
ฝนตก ฟ้ าร้อง เฉอะแฉะ นา้ ท่วม
นา้ ขังพื้น นา้ ขังบนเต้นท์
การจราจรติดขัด รถติด กระพริบไฟ

26

19

6

51

13
10

10
7

0
4

23
21

ที่จอดรถไม่พอ จอดรถไม่สะดวก
ควรเพิม่ ที่จอดรถ
กฏ กติกา ระเบียบข้อบังคับ การ
จัดการ/เจ้าหน้าที่จดั แผนผังตลาด
ทางเดิน โซนนิ่งร้านค้า การแบ่ง
ประเภทร้านค้า การคัดลือกร้านค้า
ห้ามขึ้นราคา มีนโยบายควบคุม
ราคา ค่าที่แพง ค่าเต้นท์ ค่า
แป๊ ะเจีย๊ ะ ค่ารายปี
รวม

11
9

10
9

18
9

39
27

4

3

1

8

12

17

1

30

48

44

28

120

Axial Coding

Selective Coding

proposition

Subcategory

Category

Core category

ความไม่แน่นอนเรื่อง
รายรับรายจ่าย
อัตลักษณ์ทม่ี องเห็น
ได้

ความไม่แน่นอนเรื่อง
สภาพอากาศ
ปัจจัยภายนอกจาก
สภาพพื้นที่

การยอมรับ และ
ปรับตัวภายใต้
ข้อจากัด

ข้อจากัดเรื่องกฏระเบียบ
และการควบคุม
25

0

6

31

456

315

257

1028

20

10

60

อัตลักษณ์เชิง
ประโยชน์

แบบแผนของพฤติกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นของตลาดนัด

B6
B7

การบริโภค แฟชัน่ กระแสนิยม คน
แนะนามา หน้าตาสินค้า สีสนั
รูปร่าง ความดัง ทาตามกัน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ อาหารสุขภาพ
กระแสรักสุขภาพ หาซื้อผักปลอด
สาร ผลไม้สวยๆ อาหาร/นา้ เพือ่
สุขภาพ
เป็ นระบบ ระเบียบดี เรียบร้อยดี
สถานที่ราชการ พื้นที่มหาวิทยาลัย
มีแต่ปญั ญาชนทัง้ นัน้ พื้นที่เป็ น
ระเบียบเรียบร้อยดี
ว่างก็มา อยู่ใกล้เวลาว่าง มาบ่อยมา
ง่าย สะดวกดี
พักเที่ยง มาข้าวเที่ยง ว่างช่วงเที่ยงๆ
การต่อรองราคา การกาหนดราคา

B8

อนุ รกั ษ์ไทย รักษาสิง่ แวดล้อม

B1

B2

B3
B4

B5

30

พฤติกรรมการบริโภค
9

0

3

12

พฤติกรรมรักสุขภาพ
3
13

0
13

2
12

5
38

พฤติกรรมการเข้าคิว
พฤติกรรมทางวิชาการ

28

24

13

65

20
2

24
1

7
7

51
10

รวม

2
107

2
84

2
56

6
247

รวมทัง้ 2 ส่วน

563

399

313

1275

พฤติกรรมการใช้เวลา
ว่าง
พฤติกรรมการต่อรอง
ราคา
พฤติกรรมเฉพาะ

พฤติกรรมทีเ่ กิดขึ้น
ภายในตลาด

อัตลักษณ์เชิง
พฤติกรรม
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จากตารางแสดงให้เห็น ถึง ข้อ มูล สนับ สนุ น จากการสัง เกตและสัม ภาษณ์ผู ใ้ ห้ขอ้ มูล หลักดัง กล่า วใน
รายละเอียดไปแล้วในส่วนที่ 2 และ 3 โดยมีการตีความและสร้างสรรค์โดยผูว้ จิ ยั เพื่อ จัดหมวดหมู่ความสัมพันธ์
ของมโนทัศน์และหัวข้อย่อย เพือ่ สร้างข้อเสนอทางทฤษฎีการสร้างอัตลักษณ์ของตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัย ทีท่ งั้
สามพื้นที่มรี ่วมกัน มีผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักจานวน 120 คน แสดงอัตลักษณ์ของตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยของรัฐเขต
กรุงเทพมหานคร มีค่าที่สูงที่สุดในการให้ความหมายและคุณค่า และแบบแผนพฤติกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในตลาด
นัด คือ ตลาดนัดวันศุกร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองลงมาคือ ตลาดนัดกรมประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และตลาดนัดนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตามลาดับ
รหัสที่ผูใ้ ห้ขอ้ มูลกล่าวถึงมากที่สุดคือ O8 “กฏ กติกา ระเบียบข้อบังคับ การจัดการ/เจ้าหน้าที่จดั แผนผัง
ตลาด ทางเดิน โซนนิ่งร้านค้า การแบ่งประเภทร้านค้า การคัดลือกร้านค้า ” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลจากทัง้ สามตลาดใช้รหัสนี้
จานวน 120 ครัง้ ซึง่ จัดอยู่ใน Subcategory “ข้อจากัดเรื่องกฏระเบียบ และการควบคุม” Category “การยอมรับ
และปรับตัวภายใต้ขอ้ จากัด” ซึ่งเป็ นข้อมูลที่มกี ารกล่าวถึงมาก แสดงถึงนัยยะและความสาคัญของการสร้างอัต
ลักษณ์ของตลาดนัด ในส่วนนี้ ผูว้ ิจยั จึงแบ่ง Core category ออกเป็ น 2 ส่วน เนื่องจากตีความได้ 2 ระดับ คือ
“อัตลักษณ์ท่มี องเห็นได้” และ “อัตลักษณ์เชิงประโยชน์”
รหัสทีผ่ ูใ้ ห้ขอ้ มูลกล่าวถึงรองลงมาคือ R5 “รัก/ชอบในสินค้า/ผลิตภัณฑ์ เป็ นของกินของใช้ท่ใี ช้อยู่ประจา”
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลจากทัง้ สามตลาดใช้รหัสนี้จานวน 86 ครัง้ และ R4 “ของแปลกใหม่ หาความแตกต่าง ของมีคุณภาพ
น่ าเชื่อถือ ” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลจากทัง้ สามตลาดใช้รหัสนี้จานวน 85 ครัง้ ตามลาดับ ซึ่งจัดอยู่ใน Subcategory “ความ
ผูกพันระหว่างคนในตลาดกับสินค้า และบริการ” Category “สายใยแห่งความผูกพัน” ซึง่ เป็ นข้อมูลทีม่ กี ารกล่าวถึง
รวมกันมากกว่ารหัสอื่นๆ แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์คนกับสินค้าและบริการที่สูกกว่าอีก 2 Subcategory ที่
เหลือคือ คนกับคน และคนกับพื้นที่ นอกจากนี้ ยังมีรหัส M8 “พื้นที่ราชการ ใกล้เดินทางสะดวก ใกล้ท่ที างาน
ใกล้บ า้ น ทางผ่ า นประจ า” ผู ใ้ ห้ข อ้ มูล จากทัง้ สามตลาดใช้ร หัส นี้ จ านวน 85 ครัง้ เช่ น เดี ย วกัน ซึ่ง จัด อยู่ ใ น
Subcategory “วิถีชีวิต ที่ผู ก ติด ไว้ก บั ตลาดนัด ” Category “พื้น ที่แ ห่ ง ชีวิต ” ซึ่ง ทัง้ 3 ส่ ว นนี้ จ ดั อยู่ ใ น Core
category “อัตลักษณ์ท่สี ามารถสัมผัสได้”
รหัสที่ผูใ้ ห้ขอ้ มูลกล่าวถึงในลาดับถัดมาคือ B5 “ว่างก็มา อยู่ใกล้เวลาว่าง มาบ่อยมาง่าย สะดวกดี ” ผูใ้ ห้
ข้อมูลจากทัง้ สามตลาดใช้รหัสนี้จานวน 65 ครัง้ ซึ่งจัดอยู่ใน Subcategory “พฤติกรรมการใช้เวลาว่าง” และ B1
“การบริโภค แฟชัน่ กระแสนิยม คนแนะนามา หน้าตาสินค้า สีสนั รูปร่าง ความดัง ทาตามกัน ” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลจากทัง้
สามตลาดใช้รหัสนี้จานวน 60 ครัง้ ซึ่งจัดอยู่ใน Subcategory “พฤติกรรมการบริโภค” ตามลาดับ ทัง้ 2 รหัสจัด
อยู่ใน Category “พฤติกรรมที่เกิดขึ้นภายในตลาด” ซึ่ง ผู ว้ ิจ ยั ได้ตีความและสร้างสรรค์เป็ น Core category
“อัตลักษณ์เชิงพฤติกรรม”
ข้อมูลที่สาคัญๆ เหล่านี้แสดงนัยยะสาคัญบางประการเกี่ยวกับมุมมองและทัศนคติของคนในตลาดนัด
ภายในมหาวิทยาลัย ทีไ่ ม่จาเป็ นว่าต้องเป็ นตลาดนัดที่ใหญ่ท่สี ุด มีรา้ นค้าดังๆ มาเปิ ดร้านจานวนมาก เป็ นทีร่ ูจ้ กั ของ
คนภายนอก หรือแม้แต่เป็ นตลาดทีเ่ ก่าแก่ทส่ี ุด ทีก่ ล่าวมาล้วนไม่ใช้ปจั จัยสาคัญทีท่ าให้คนในพื้นที่ และคนในตลาด
รูส้ กึ รัก หวงแหน และอยากที่ใช้ชวี ติ ในตลาดนัด ได้มากไปกว่าการให้คุณค่าและความหมาย ความรักความผูกพัน
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และความสัมพันธ์กนั ของผูค้ นในตลาดและนในมหาวิทยาลัย ปฏิสมั พันธ์เหล่านี้เป็ นมากกว่ากิจวัตร มากกว่าความ
เคยชิน แต่เป็ นวิถชี วี ติ ทีเ่ ลือกได้ และความต้องการทีจ่ ะดารงอยู่ของผูค้ นในตลาด และคนในมหาวิทยาลัย
อย่างไรก็ตาม หากการทดผลไม่แสดงนัยยะของความสัมพันธ์เพียงพอ กล่าวคือ ไม่มกี ารกล่าวซา้ โดยผูใ้ ห้
ข้อมูลในระดับที่ยอมรับได้ คือมากกว่า 10 ครัง้ ผูว้ ิจยั ถือว่ายังไม่แสดงถึงอัตลักษณ์ร่วมที่ผูใ้ ห้ขอ้ มูลแสดงใน
ระยะเวลาทีเ่ ก็บข้อมูล เช่น M3 “รักอิสระ” M5 “ปลดหนี้ ชาระหนี้” R6 “บริการหลังการขาย” O6 “การจราจรติดขัด
รถติด ไฟกระพริบ” B3 “เป็ นระบบ ระเบียบดี เรียบร้อยดี” B8 “อนุรกั ษ์ไทย รักษาสิง่ แวดล้อม” เป็ นต้น
จากรหัส หรือ Axial Coding ที่สาคัญๆ จากตารางข้อมูลสนับสนุ นและการจัดหมวดหมู่ความสัมพันธ์
ของมโนทัศน์และหัวข้อย่อยเพื่อสร้างข้อเสนอทางทฤษฎีการสร้างอัตลักษณ์ของตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัย การ
ปฏิสมั พันธ์ทงั้ ระหว่างบุคคลภายในสังคมและภายในตัวเอง แต่การเลือกเพียงอัตลักษณ์ใดอัตลักษณ์หนึ่งจากที่มี
อยู่หลากหลาย เพือ่ นามาใช้ภายใต้เงือ่ นไขของบริบทในช่วงของเวลาและพื้นที่ อัตลักษณ์น้ ีอาจถูกกาหนดได้ทงั้ จาก
บุคคลเป็ นผูก้ าหนดตนเองหรือถูกกาหนด ตาแหน่งแห่งทีข่ องบุคคลโดยสังคมบริบทของพื้นที่ทค่ี ล้ายคลึงกันในแต่
ละมหาวิทยาลัย คือ ความเป็ นมหาวิทยาลัยของรัฐ ที่อยู่ในเขตเมือง รายล้อมไปด้วยสถานที่ราชการ และอาคาร
สานักงานขนาดใหญ่ ทาให้บรรยากาศของพื้นที่มลี กั ษณะเป็ นแหล่งรวมของคนทางาน การเกิดตลาดในพื้นที่ และ
ช่วงเวลาของการทางานนี้ ทาให้ผูค้ นในพื้นที่มคี วามต้องการหลีกหนีออกจากความเป็ นทางการ ผ่อนคลายความตึง
เครียด
อัตลักษณ์น้ ี ถูกสร้าง และแสดงผ่ านคนในพื้นที่ ทัง้ ส่ว นของคนในตลาดและคนในมหาวิทยาลัยที่มี
ปฏิสมั พันธ์ร่วมกันเป็ นเวลานานแลกเปลีย่ นอัตลักษณ์ของตัวตน รับรู ้ แลกเปลีย่ น และสถาปนาเป็ นอัตลักษณ์ของ
พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยของรัฐเขตกรุเทพมหานครร่วมกัน ผูว้ จิ ยั จึงนิยามปรากฏการณ์น้ ีว่า “อัตลักษณ์ท่ีล่นื ไหล
(The dynamic of identities) ของตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัย” ดังสามารถแสดงได้จากแผนภาพต่อไปนี้
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ลักษณะเฉพาะของพื้นที่
และบริบทโดยรอบ

ลักษณะของระบบการ
จัดการตลาดนัด

ภาพลักษณ์ของตลาดที่
สะท้อนโดยคนนอก

อัตลักษณ์ท่ี
มองเห็นได้

ความสัมพันธ์ของคนใน
ตลาดกับคนในมหาวิทยาลัย

แนวทางการปรับปรุงระบบการ
บริหารจัดการตลาดนัด

อัตลักษณ์เชิง
ประโยชน์
แนวทางการพัฒนาภาพลักษณ์ของ
ตลาดนัด และภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย

อัตลักษณ์ท่ลี ่นื ไหล
ของตลาดนัดภายใน
มหาวิทยาลัย

อัตลักษณ์ท่ี
สามารถสัมผัสได้

ความสัมพันธ์กบั คนใน
ตลาดกับพื้นที่ และทาเล

อัตลักษณ์เชิง
พฤติกรรม

รูปแบบการดาเนินชีวติ ของ
ผูผ้ ลิต/ผูข้ าย และผูบ้ ริโภค

พฤติกรรมทีเ่ ป็ นไปตาม
กระแสนิยมของสังคม

ความสัมพันธ์ของคนกับ
สินค้า และบริการ

พฤติกรรมทีเ่ ป็ นไปตามบริบท
ของคนในมหาวิทยาลัย

ภาพประกอบ 27 ภาพจาลองทางความคิด (Conceptual model) ของข้อเสนอทางทฤษฎี (Proposition) ทีเ่ รียกว่า “อัตลักษณ์ท่ลี น่ื ไหล (The dynamic of identities) ของ
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ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัย”
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จากภาพแสดงให้เ ห็ น ภาพจ าลองทางความคิ ด (Conceptual model) ของข้อ เสนอทางทฤษฎี
(Proposition) ที่เรียกว่า “อัตลักษณ์ท่ลี น่ื ไหล (The dynamic of identities) ของตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัย ”
หมายถึง คุณลักษณะเฉพาะตัวที่ถูกให้ความหมายจากคนในตลาดและคนในมหาวิทยาลัย ผ่านการมีปฏิสมั พันธ์
ระหว่างกันเป็ นเวลานาน คาว่า “ลื่นไหล” ในที่น้ ีหมายถึง ความเป็ นพลวัตของอัตลักษณ์ท่ถี ูกสร้างขึ้น หากมีการ
เปลีย่ นแปลงสภาพแวดล้อมหรือสังคมใหม่ ก็ สามารถปรับเปลีย่ นอัตลักษณ์ทงั้ ของตนเอง และอัตลักษณ์ร่วมของ
ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยได้อยู่ตลอดเวลา ตามปัจจัยที่เป็ นองค์ประกอบที่สาคัญในการกระบวนการประกอบ
สร้างอัตลักษณ์นนั้ ๆ อย่างไรก็ตาม เมื่อถึงจุดอิ่มตัวอัตลักษณ์ของพื้นที่จะยังคงอยู่ และเด่นชัดขึ้นกลายเป็ นอัต
ลักษณ์ท่ยี งั ่ ยืน เป็ นภาพลักษณ์ท่สี ามารถรับรู ้ และสัมผัสได้ของคนในองค์การ คนในพื้นที่ และผูค้ นทัว่ ไป โดย
สามารถแบ่ง เป็ น อัต ลัก ษณ์ย่ อ ยๆ ได้ 4 อัต ลัก ษณ์ คื อ อัต ลัก ษณ์ท่ี 1 อัต ลัก ษณ์ท่ีม องเห็น ได้ (Graphical
identity) อัต ลัก ษณ์ท่ี 2 อัต ลัก ษณ์ท่ีส ามารถสัม ผัส ได้ (Sensorial identity) อัต ลัก ษณ์ท่ี 3 อัต ลัก ษณ์เ ชิ ง
พฤติกรรม (Behavioral identity) และอัตลักษณ์ท่ี 4 อัตลักษณ์เชิงประโยชน์ (Functional identity) ซึ่งทัง้ 4
อัตลักษณ์น้ ีมคี วามเชื่อมโยงซึ่งกันและกันอย่างขาดกันไม่ได้ ถือได้ว่าเป็ นส่วนเติมเต็ม และผสมกลมกลืนกันทัง้ 4
ด้านเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ในกระบวนการสร้างลักษณะเฉพาะบางประการ จนกระทัง่ พัฒนากลายเป็ นอัตลักษณ์
ของพื้นที่ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัย ของรัฐเขตกรุงเทพมหานครที่มีร่วมกัน คือ พื้นที่ หมายถึง พื้นที่ราชการ
พื้นที่ของการทางาน และพื้นที่ท่มี คี วามเป็ นวิชาการ คน หมายถึง มีบุคลากร เจ้าหน้าที่ และนิสติ นักศึกษา เข้ามา
ใช้พ้นื ทีอ่ ย่างสมา่ เสมอ ซึง่ เป็ นกลุม่ ลูกค้าที่ดี ช่วงเวลา หมายถึง ช่วงเวลาของตลาดนัด เป็ นลักษณะของกิจกรรมที่
เปลีย่ นแปลงบรรยากาศของการใช้พ้นื ทีภ่ ายในมหาวิทยาลัยซึง่ เป็ นไปตามทีม่ หาวิทยาลัยกาหนด
คุณลักษณะเฉพาะตัวของอัตลักษณ์ท่ีล่นื ไหลของตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัย นี้ ยังสามารถแจกแจง
เป็ นอัตลักษณ์ย่อยๆ ได้อกี 4 รูปแบบ ดังนี้
อัตลักษณ์ท่ี 1 อัตลักษณ์ท่มี องเห็นได้ (Graphical identity)
อัต ลัก ษณ์ ท่ีม องเห็น ได้เ ป็ น อัต ลัก ษณ์ ท่ีส ะท้อ นผ่ า นการรับ รู ้ (Perception) มองเห็น ของทัง้ คนใน
มหาวิทยาลัย และคนภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น ประชาชนทัว่ ไป พ่อแม่ผูป้ กครอง นิสิต นักศึกษา ผูส้ นใจเข้า
ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ทัง้ ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ผูส้ นใจเข้าร่วมงานกับทางมหาวิทยาลัย
ทัง้ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผูป้ ระกอบการที่สนใจลงทุนทาธุรกิจกับทางมหาวิทยาลัย ฯลฯ เหล่านี้เป็ นเสมือนกระจก
ส่องสะท้อนอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยผ่านการจัดการพื้นที่ของมหาวิทยาลัยให้กลายเป็ นตลาดนัด ผลิตพื้นที่ให้
กลายเป็ นพื้นที่สาธารณะทีใ่ ห้คนนอกเข้ามารับรูแ้ ละเข้าใจความหมายของคนในมหาวิทยาลัยที่ปฏิสมั พันธ์กบั ตลาด
นัดในแง่มมุ ต่างๆ เป็ นสิง่ สาคัญทีไ่ ม่สามารถมองข้ามได้เมือ่ ต้องการพิจารณาองค์ประกอบในการพัฒนาพื้นที่ สังคม
และวัฒนธรรมภายในองค์กร ในงานวิจยั นี้ให้ลกั ษณะของอัตลักษณ์ท่มี องเห็นได้ของตลาดนัดทัง้ สามมหาวิทยาลัย
ไว้ขอ้ เสนอทางทฤษฎีน้ ี เป็ นอัตลักษณ์ท่ีประกอบสร้างมาจากข้อมูลโดยตรง หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นจากการเก็บ
รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูลซา้ ไปมาหลายรอบ จนกรทัง่ ถึงจุดอิ่มตัว สามารถสรุปได้ ดังนี้
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1.1 ลักษณะเฉพาะของพื้นที่ และบริบทโดยรอบ
อัตลักษณ์ทม่ี องเห็นได้ทเ่ี ป็ นลักษณะเฉพาะของพื้น ที่ และบริบทโดยรอบนี้สร้างขึ้นจากการตีความ Open
Coding O1 “รายได้ไม่แน่นอน กาไรน้อย บางทีขาดทุน” O2 “พออยู่พอกิน เพียงพอ พอเพียง” O3 “เศรษฐกิจไม่
ดี เป็ นทุกที่ ไม่แน่ไม่นอน ปัญหาคนน้อย คนเดินไม่ซ้อื ” Axial Coding “ความไม่แน่นอนเรื่องรายรับรายจ่าย” O4
“อากาศร้อน แดดร้อน พัดลม ไฟฟ้ า ” O5 “ฝนตก ฟ้ าร้อง เฉอะแฉะ นา้ ท่วม นา้ ขังพื้น นา้ ขังบนเต้นท์” Axial
Coding “ความไม่แน่ นอนเรื่องสภาพอากาศ” O6 “การจราจรติดขัด รถติด กระพริบไฟ” Axial Coding “ปัจจัย
ภายนอกจากสภาพพื้นที่ ” รหัสนี้ จ ดั อยู่ใน Selective Coding “ตลาดนัดคือ การยอมรับ และปรับตัว ภายใต้
ข้อจากัด” ซึ่งแสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของตลาดนัดที่มคี วามไม่เป็ นทางการ คนที่เข้ามาเกี่ยวข้องในพื้นที่มกั จะ
รับรูไ้ ด้ถงึ ความยืดหยุ่น และความเสี่ยง ทัง้ เรื่องของความไม่แน่นอนเรื่องรายรับรายจ่าย บางทีคนเยอะของไม่พอ
ขาย ลูกค้ามาช้าก็ไม่ได้สนิ ค้าที่ตอ้ งการ บางวันร้านค้าเตรียมของสดมามากแต่ไม่มคี นเดิน หรือเป็ นช่วงปิ ดเทอมมี
คนเดินน้อย ทัศนคติของพ่อค้าแม่คา้ ในตลาดนัดมหาวิทยาลัยนัน้ ให้ความสาคัญกับรายได้และรายจ่าย เพราะกา
รายได้ไม่ได้ในแต่ละวัน แต่ละช่วงเวลา เป็ นอาชีพหลักทีเ่ ป็ นตัวชี้วดั ของปากท้อง และการดาเนินชีวติ อย่างไรก็ตาม
ไม่เพียงตลาดนัดทีเ่ ผชิญกับปัญหาเรื่องความไม่แน่นอนของรายรับรายจ่าย การค้าขายทัว่ ไปไม่ว่าที่ใดก็สามารถพบ
เจอกับประสบการณ์เหล่านี้ได้ ด้วยหลากหลายปัจจัย ประกอบกับลักษณะของการผูกพันระหว่างผูผ้ ลิต/ผูข้ ายและ
ผูบ้ ริโภคขาประจา อาศัยความเชื่อมัน่ ใช้ความผูกพันกันทางใจ และทางกาย ทีม่ ลี กั ษณะไม่ผูดมัด จึงเป็ นความท้า
ทายของพ่อค้า แม่คา้ ทีจ่ ะยอมรับ และปรับตัวภายใต้ขอ้ จากัดเหล่านี้ได้
รวมทัง้ ความไม่แน่นอนในเรื่องของสภาพอากาศ เมือ่ ถึงหน้าร้อน หน้าฝน ตลาดก็ยอมรับ และปรับตัวกัน
ไปภายใต้ขอ้ จากัดที่เป็ นที่รบั รูก้ นั ดี ความไม่แน่นอนเรื่องของสภาพภูมอิ ากาศเป็ นอีกปัจจัยหนึ่งที่ไม่สามารถความ
คุมได้ ทาได้เพียงหาแนวทางที่เหมาะสมร่วมกัน ทัง้ เต้นท์ ทาเลพื้นที่ลอ็ ค ทางเดิน การจัดโซน การอานวยความ
สะดวกเรื่องห้องนา้ ที่นงั ่ พัก สายไฟ และการจัดการขยะ หากแต่มาตรการดัง กล่าวจะส่งผลกระทบต่อเนื่องเป็ น
ลูกโซ่มายังผูป้ ฏิบตั งิ าน และผูค้ นทีอ่ ยู่ในตลาด อย่างไรก็ดี การทีต่ ลาดนัดที่ตงั้ อยู่บริเวณภายนอกอาคารกลับได้รบั
ความนิยมมากกว่าตลาดนัดที่ตงั้ อยู่ภายใต้อาคาร หรือส่วนจัดแสดง ดังจะเห็นได้จากตลาดนัดทัว่ ไป พ่อค้าแม่คา้ ที่
ค้าขายสินค้าในตลาดนัดตามที่ต่างๆ อย่างเป็ นอาชีพก็จทราบดีถงึ ข้อจากัดนี้ และเป็ นความท้าทายสาหรับผูค้ า้ ราย
ใหม่ทต่ี อ้ งยอมรับ และปรับตัวให้เข้ากับบริบททางวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่
นอกจากนี้ ยัง มีประเด็น ที่ข อ้ งกับ บริบ ทของพื้น ที่ท่ีแ ตกต่ างกัน ของแต่ ล ะตลาดนัด ทัง้ ความเป็ น มา
พัฒ นาการของพื้น ที่ และรู ป แบบของการบริห ารจัด การพื้น ที่ ซึ่ง จะถูก ก าหนดด้ว ย ช่ ว งเวลา คนในตลาด
คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ท่ดี าเนินการบริหารจัดการตลาดนัด ซึ่งตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยของรัฐ ก็เป็ น
หนึ่งในพื้นที่ทม่ี อี ตั ลักษณ์แตกต่างจากตลาดนัดทัว่ ไป เช่น การตัง้ อยู่บนพื้ นที่ราชการ และพื้นที่ทางการศึกษา เป็ น
การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการเปิ ดพื้นที่ท่ไี ม่ใช่แค่สถานที่หรืออาณาบริเวณ แต่เป็ นพื้นที่สาหรับประกอบสร้างอัต
ลักษณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นจากการปฏิสมั พันธ์ โดยเฉพาะพื้นที่ในลักษณะที่มี การทับซ้อนกันระหว่างสถานที่ราชการ
กับพื้นทีข่ องตลาดนัดทีถ่ อื เป็ นพื้นทีแ่ ห่งการจับจ่ายใช้สอย มีการปะทะกันของผูค้ นที่แตกต่างหลากหลาย เป็ นพื้นที่
แห่งความมีสสี นั และมีชีวติ ชีวา แต่มจี ุดร่วมเดียวกัน คือ ทาเลที่ตงั้ ของมหาวิทยาลัยที่อยู่ในเขตของใจกลางเมือง
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กรุงเทพมหานคร มีผูค้ นสัญจรผ่านไปมาจานวนมากไม่เฉพาะคนในมหาวิทยาลัยเท่านัน้ ยังมีสถานที่ใกล้เคียงที่
สาคัญ ๆ จานวนมาก เช่น อาคารสานักงานให้เช่าขนาดใหญ่ ระบบขนส่งมวลชนหลากหลายรูปแบบ ทัง้ รถฟไฟฟ้ า
รถสาธารณะ และรถส่วนตัว มีธนาคาร สถานที่ราชการ และบริษทั รายล้อมจานวนมาก ประเด็นเหล่านี้ เป็ นส่วน
สาคัญทีท่ าให้ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยมีผูค้ นเข้ามาเกี่ยวข้องปฏิสมั พันธ์กนั ในพื้นทีจ่ านวนมาก
คณะ/หน่วยงาน
12
ภายใน
10
7
อาคารสานักงาน/
10 8
ธนาคาร
7

โรงอาหาร/ร้านกาแฟ
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8
4 6

3
6
8
ลาน/อาคารจอดรถ

4 6

ถนน/ตรอก/ซอย

9 การเดินทาง/ขนส่ง
มวลชน

ตลาดนัดวันศุกร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตลาดนัดกรมประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตลาดนัดนานาชาติ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ภาพประกอบ 25 แผนภูมแิ สดงการเปรียบเทียบลักษณะเฉพาะของพื้นที่ และบริบทโดยรอบตลาดนัด
จากแผนภูมขิ า้ งต้นแสดงให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะของพื้นที่ตงั้ ของมหาวิทยาลัยทัง้ สามแห่งว่ามี ทาเลที่ตงั้ ที่
ดี และมีบริบทโดยรอบที่แตกต่างกัน อาทิเช่น ตลาดนัดวันศุกร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็ นมหาวิทยาลัยขนาด
ใหญ่ มีคณะและหน่วยงานภายในจานวนมาก มีอาคารสานักงานและธนาคารใกล้เคียง มีหน่วยงานไม่มถี นนที่ตดั
ผ่านตลาดนัดผูท้ ่เี ดินตลาดต้องเดินทางเข้าไปยังมหาวิทยาลัยโดยการสัญจรทางเท้า เนื่องจากไม่มที ่จี อดรถส่วนตัว
สาหรับบุคคลภายนอก ในขณะที่ ตลาดนัดกรมประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็ นมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่
เช่ น เดี ย วกัน แต่ ย งั ไม่ มีร ะบบขนส่ ง มวลชนประเภทรถไฟฟ้ าแตกต่ า งจากจุฬ าลงกรณ์ ม หาวิท ยาลัย และ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูค้ นจึงนิยมใช้รถส่วนตัว ทัง้ รถยนต์และจักรยานยนต์ มีสถานทีร่ าชการและอาคาร
สานักงานรายล้อมจานวนมาก มีถนนขนาบตัวมหาวิทยาลัยหลายสาย มีตรอกและซอยที่เป็ นทางลัดสัญจรได้อย่าง
สะดวกสบาย บุคคลภายนอกสามารถเข้าและออกมหาวิทยาลัยได้ มีลานจอดรถส่วนตัว และรถจักรยานยนต์ตาม
หน้า คณะและหน่ ว ยงานจ านวนมาก แตกต่ า งจากตลาดนัด นานาชาติ มหาวิท ยาลัย ศรีน คริน ทรวิโ รฒ เป็ น
มหาวิทยาลัยที่มคี ณะหน่ วยงานขนาดรองลงมา แต่ทาเลที่ตงั้ รายล้อมไปด้วยอาคารสานักงาน ถนนหลัก ทางลัด
และตรอกซอกซอยจานวนมาก สามารถเข้าออกได้หลายทาง มีทงั้ อาคารจอดรถ บริษทั ห้างสรรพสินค้า ร้าน
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สะดวกซื้อ และร้านกาแฟจานวนมาก มีผูค้ นภายนอกเข้ามาใช้พ้ นื ที่ภายในมหาวิทยาลัยจานวนมากทัง้ กลางวันและ
ช่วงเย็น
นอกจากนี้ ทาเลที่ตงั้ ของตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัย ก็เป็ นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทาให้บรรยากาศการใช้พ้ นื ที่
เปลีย่ นแปลงไป เช่น ตลาดนัดวันศุกร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีบรรยากาศร่มรื่นภายใต้เงาต้นไม้ใหญ่ ในขณะที่
ตลาดนัดนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตัง้ อยู่กลางลานอเนกประสงค์ท่รี ายล้อมไปด้วยอาคารสูงทาให้
อากาศร้อนมากกว่า เป็ นต้น เหล่านี้เ ป็ นภาพสะท้อนถึงวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยจากสายตาคนนอกประการหนึ่ง
และเป็ นคุณภาพชีวิตของคนในองค์กรอีกประการหนึ่ง ช่วงเวลาของการจัดตลาดนัด ผูค้ นที่เข้ามาพื้นที่ ทัง้ คน
ภายในมหาวิทยาลัยเอง และคนที่อยู่บริเวณรายรอบมหาวิทยาลัย เหล่านี้ลว้ นเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญในการ
ประกอบสร้างอัตลักษณ์ของตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยของรัฐทัง้ สิ้น
เหล่านี้เป็ นอัตลักษณ์ทส่ี ามารถมองเห็นได้ของตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยของรัฐเขตกรุงเทพมหานคร ที่
มีทงั้ จุดร่วมและจุดต่าง เป็ นภาพสะท้อนถึงวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยจากสายตาคนนอกประการหนึ่ง และเป็ น
คุณภาพชีวิตของคนในองค์กรอีกประการหนึ่ง ช่วงเวลาของการจัดตลาดนัด ผูค้ นที่เ ข้ามาพื้นที่ ทัง้ คนภายใน
มหาวิทยาลัยเอง และคนที่อยู่บริเวณรายรอบมหาวิทยาลัย เหล่านี้ลว้ นเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญในการประกอบ
สร้างอัตลักษณ์ของตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยของรัฐทัง้ สิ้น
1.2 ลักษณะของระบบการจัดการตลาดนัด
อัตลักษณ์ทม่ี องเห็นได้ทเ่ี ป็ นลักษณะเฉพาะของพื้น ที่ และบริบทโดยรอบนี้สร้างขึ้นจากการตีความ Open
Coding O7 “ทีจ่ อดรถไม่พอ จอดรถไม่สะดวก ควรเพิม่ ทีจ่ อดรถ” O8 “กฏ กติกา ระเบียบข้อบังคับ การจัดการ/
เจ้าหน้าทีจ่ ดั แผนผังตลาด ทางเดิน โซนนิ่งร้านค้า การแบ่งประเภทร้านค้า การคัดลือกร้านค้า” O9 “ห้ามขึ้นราคา มี
นโยบายควบคุมราคา ค่าที่แพง ค่าเต้นท์ ค่าแป๊ ะเจีย๊ ะ ค่ารายปี ” Axial Coding “ข้อจากัดเรื่องกฏระเบียบ และ
การควบคุม” รหัสนี้จดั อยู่ใน Selective Coding “ตลาดนัดคือ การยอมรับ และปรับตัวภายใต้ขอ้ จากัด” ซึง่ แสดง
ให้เห็นถึงระบบการจัดการของตลาดนัดแต่ละแห่งที่มรี ่วมกัน ถู กสะท้อนผ่านเสียงของคนในตลาดนัด และคนใน
มหาวิทยาลัย
การบริหารจัดการตลาดนัดเป็ นอัตลักษณ์หนึ่งทีส่ ามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนผ่านทัง้ คนในมหาวิทยาลัย
และคนในตลาด รวมทัง้ ผูท้ ่ีเข้าไปใช้พ้ นื ที่ และไม่ได้เข้าไปใช้พ้ ืนที่สามารถรับรู ถ้ ึงกฏระเบียบ ข้อบังคับ เกณฑ์
กติกา และแนวทางที่คนในยึดถือปฏิบตั ิภายใต้ระเบียบแบบแผนที่มรี ่วมกัน เป็ นหนึ่งองค์ประกอบสาคัญที่กาหนด
พฤติรรม ความคิด ความเชื่อ และวิถชี วี ติ ของคนในองค์กร รวมทัง้ คนทีต่ อ้ งการเข้ามาใช้พ้ นื ที่ในมหาวิทยาลัยนัน้ ๆ
อีกด้วย
มหาวิทยาลัยแต่ ละแห่ง มีแนวทางการบริหารจัดการพื้ นที่แตกต่ างกัน และมีนโยบายในการกาหนด
ช่วงเวลาการใช้พ้นื ทีแ่ ตกต่ากันขึ้นอยู่กบั บริบทของคนในองค์กร ธรรมชาติของพื้นที่ และทีต่ งั้ แต่มกี ารจัดสรรพื้นที่
สาหรับจัดกิจกรรมตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยด้วยหลักการเดียวกันคือ ต้องการบุคลากรภายในมีแหล่งในการ
จับ จ่ า ยใช้ส อยแบบไม่ต อ้ งเดิน ทางไกล ได้ข องราคาถูก คุ ณ ภาพดี เปิ ด พื้น ที่ส าหรับ พบปะสัง สรรค์พู ด คุ ย
แลกเปลีย่ นทัศนคติระหว่างกัน มีสถานทีศ่ ูนย์รวม และพักผ่อนหย่อนใจ
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12 มราคา
การควบคุ
7
5
การตรวจสอบคุณภาพ10

12 บค่าธรรมเนียม
การเก็
6 8

6 4

ตลาดนัดวันศุกร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3

กานดช่วงเวลาตลาด 9
นัด

6

9 กาหนดพื้นทีท่ าเลตัง้
ร้าน

ตลาดนัดกรมประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตลาดนัดนานาชาติ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ภาพประกอบ 26 แผนภูมแิ สดงการเปรียบเทียบลักษณะของระบบการจัดการตลาดนัด
จากแผนภูมขิ า้ งต้นแสดงให้เห็นถึงลัก ษณะของระบบการจัดการตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยทัง้ สามแห่ง
ที่แตกต่างกัน อาทิเช่น ตลาดนัดวันศุกร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีนโยบายการควบคุมราคา และการตรวจสอบ
คุณภาพสินค้าอย่างเข้มงวด และสมา่ เสมอ ร้านค้าส่วนใหญ่ท่อี ยู่ภายในตลาดล้วนแต่ เป็ นร้านเก่าแก่ เปิ ดขายมา
ยาวนาน พ่อค้าแม่คา้ ล้วนเป็ นคนที่มอี ายุมาก มีบางส่วนที่หมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันไป หากช่วงไดมีผูแ้ จ้งความ
จานงค์จานวนมาก คณะกรรมการจะใช้วิธีการให้มาขายสลับกันสัปดาห์เว้นสัปดาห์ ซึ่งแตกต่างจากตลาดนัดกรม
ประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และตลาดนัดนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีนคริ นทรวิโรฒ ที่มวี ธิ ีการจัดการโดย
คัดเลือกผูค้ า้ ขึ้นราคาค่าเช่าล็อค การจับฉลากผูค้ า้ รวมทัง้ เพิ่ มวันตลาดนัดจากหนึ่งวันต่อสัปดาห์เป็ นสองวันต่อ
สัปดาห์ อย่างไรก็ดี เงือ่ นไขของการจัดการภายในตลาดนัดขึ้นอยู่กบั บริบทอื่นๆ ที่แตกต่างกันด้วย ตลาดนัดกรม
ประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีทาเลทีต่ ดิ กับชุมชน และสถานที่ราชการจานวนมาก มีช่อื เสียงด้านผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตรที่ขายในตลาดนัด ในขณะที่ตลาดนัดนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตัง้ อยู่ใกล้ชุมชนที่มี
ลักษณะแตกต่างออกไป คือ มีชาวต่างชาติจานวนมาก มีพนักงานบริษทั เอกชนบริเวณใกล้เคียง การจัดการกับคน
และพื้นทีจ่ งึ แตกต่างกัน
1.3 ภาพลักษณ์ของตลาดทีส่ ะท้อนโดยคนนอก
ภาพลักษณ์ของตลาดนัดสะท้อนได้จากสองแง่มมุ คือคนใน และคนนอก ในที่น้ ีหมายถึง เสียงสะท้อน
จากคนนอกมหาวิทยาลัย และคนที่ไม่เคยเดินตลาดนัด เพราะอัตลักษณ์เกิดขึ้นจากการประกอบสร้างของคนในก็
จริง หากแต่คนนอกก็มีส่วนในการสะท้อนภาพลักษณ์ และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และตลาดนัดภายใน
มหาวิทยาลัยเช่นเดียวกัน ภาพลักษณ์ในทีน่ ้ ี หมายรวมถึง ลักษณะบางประการ อันประกอบไปด้วยความคิด ความ
เชื่อ จินตนาการ และประสบการณ์ผสมปนเปกันไป ภาพลักษณ์น้ ีมคี วามสาคัญ ในแง่ของการประชาสัมพันธ์องค์กร
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ให้ปรากฏแก่สายตาของคนภายนอก ภาพลักษณ์ท่ีดีจะส่ง ผลต่อชื่อเสียง ความศรัทธา และความเชื่อมัน่ ของ
ประชาชน
ตลาดนัด ภายในมหาวิท ยาลัย ของรัฐ เขตกรุ ง เทพมหานครทัง้ สามแห่ ง มีส่ ว นช่ ว ยในการส่ ง เสริ ม
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้เป็ นที่รูจ้ กั แก่คนภายนอก อีกทัง้ ยังเป็ นการเปิ ดโอกาสและเปิ ดพื้นที่ให้สาหรับ
บุคคลภายนอกสามารถเข้ามาภายในมหาวิทยาลัย ทาให้เกิดความเปลีย่ นแปลงทัง้ ในแง่ของการใช้ประโยชน์จากพื้น
ที และการสานสัมพันธ์กนั ระหว่างคนในมหาวิทยาลัยและคนในตลาดนัดอีกด้วย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็ นมหาวิทยาลัย ที่มชี ่ือเสียงทัง้ ในแง่ของวิชาการ วิจยั และนวัตกรรมที่สร้าง
คุณประโยชน์แก่สงั คม และประเทศ อัตลักษณ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็ นที่รูจ้ กั กันในนามมหาวิทยาลัย
อันดับนึ่งของประเทศ มีคุณภาพและมาตรฐานสูงในการผลิตบัณฑิต และผลิตงานวิจยั อีกทัง้ ยังเป็ นมหาวิทยาลัยที่
มีตงั้ อยู่ในบริเวณทาเลทองเป็ นย่านที่มมี ูลค่าทางเศรษฐกิจสูงที่สุดย่านหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ภาพลักษณ์ของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในสายตาคนภายนอกนัน้ คือ ไม่ว่าจะดาเนินกิจกรรมหรือจัดงานอะไรก็ตอ้ งยิ่งใหญ่และ
ได้มตรฐาน ดังนัน้ อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยจึงส่องสะท้อนมายัง อัตลักษณ์ของตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัย
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการของสโมสรคณาจารย์ท่ดี ูแล และจัดการตลาดนัดยังคงรักษาความดัง้ เดิมของตลาด
นัดไว้ โดยไม่มนี โยบายที่จะเพิ่มจานวนร้านค้า หรือเปลี่ยนแปลงนาร้านใหม่ๆ เข้ามาขาย รวมทัง้ ไม่ยา้ ยที่ตงั้ ของ
ตลาดนัด ตามข้อเสนอแนะของคนในมหาวิทยาลัย เนื่อจากต้องการรักษามาตรฐาน และความสัมพันธ์อนั ดีท่พี ่อค้า
แม่คา้ เจ้าประจามีต่อมหาวิทยาลัย รวมทัง้ ยังมีการตรวจสอบคุณภาพ มาตรฐานของการขายสินค้าอย่างสมา่ เสมอ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็ นมหาวิทยาลัยที่มีอตั ลักษณ์ดา้ นการเกษตร การประมง และด้านการ
บริการด้านสุขภาพแก่สตั ว์เลี้ยง นอกจากนี้ ยังมีช่อื เสียงในการจัดงานเกษตรแฟร์ ซึ่งเป็ นเทศกาลประจาปี ท่โี ด่งดัง
ของมหาวิทยาลัยมาเป็ นเวลายาวนานจวบจนปัจจุบนั นอกจากนี้ ยังมีทาเลที่ตงั้ ที่รายล้อมไปด้วยสถานที่ราชการที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านการเกษตรกรรมของประเทศ อาทิ กรมป่ าไม้ กรมประมง กรมส่งเสริมวิชาการเกษตร
และอื่นๆ ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในการจัดกิจกรรมงานแสดงสินค้า และนิทรรศการต่างๆ ยังคงเป็ นสิ่งที่
ประชาชนนึกถึงอยู่เสมอ เหล่านี้ส่งสะท้อนมายังอัตลักษณ์ของตลาดนัดกรมประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทีม่ ี
อาหาร และสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็ นที่ยอมรับของทัง้ คนในตลาด และคนในมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตาม การ
บริหารจัดการตลาดนัดดังกล่าวยังมีขอ้ กังขาหลายด้าน ทัง้ เรื่องของความวุ่นวาย และการรักษาความสะอาด เพราะ
มีรา้ นค้าจานวนมาก มีขยะ และสิ่งปฏิกูลที่สร้างสุนทรียภาพด้านลบแก่สายตาคนนอก นอกจากนี้ ยังมีปญั หาเรื่อง
ความไม่เนระบียบของสถานทีจ่ อดรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ส่วนตัว ทีม่ นั จะเป็ นตัวการทาให้การจราจรโดยรอบ
ตลาดนัดเกิดความติดขัดอยู่เสมอ
มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ เป็ นมหาวิทยาลัยทีแ่ ตกต่างจากสองมหาวิทยาลัยข้างต้นเนื่องจากสถานที่ตงั้
มีทาเลที่เป็ นย่านธุรกิจมากกว่ามหาวิทยาลัยอื่นๆ อีกทัง้ ยังรายล้อมไปด้วยอาคารสานักงานขนาดใหญ่ มีบริษทั ข้าม
ชาติจานวนมาก ทาให้คนที่อยู่รายล้อมมหาวิทยาลัยไม่ได้มเี ฉพาะเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการเท่านัน้ แต่เป็ นกลุ่ม
พนักงานออฟฟิ ศ และชาวต่างชาติ ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่คนภายนอกเข้าใจคือ มหาวิทยาลัยทีเ่ น้นเรื่องการ
ผลิตครู และบุคลากรทางการศึกษาแม้ปจั จุบนั มหาวิทยาลัยจะมีคณะและสาขาทีค่ วามหมากหลายมากขึ้นแล้วก็ตาม
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ดังนัน้ อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยจึงส่งสะท้อนมายังอัตลักษณ์ของตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัย ที่นบั วันจะมี
ชื่อเสียงมากขึ้นเรื่อยๆ จากการบอกต่อกันทัง้ คนไทย และชาวต่างชาติ จุดเด่นของตลาดนี้แตกต่างจากทัง้ สองตลาด
ทีก่ ล่าวมา เพราะเน้นเรื่องของการสับเปลีย่ นร้านค้าอย่างสมา่ เสมอในแต่ละปี จนกระทัง่ คนที่เป็ นลูกค้าประจามักบ่น
ว่าหาร้านประจาไม่ค่อยเจอ การสับเปลีย่ นร้านค้าและสินค้าอย่างสมา่ เสมอทุกปี มที งั้ ข้อดีและข้อเสีย คนทีม่ าบ่อยจะ
รูส้ กึ แปลกใหม่ไม่จาเจ มีรา้ นดังร้านเด็ดคอยมาบริการ และแข่งขันกัน แต่ในเรื่องของความสัมพันธ์ของคนในตลาด
จะเป็ นระยะเวลาสัน้ ๆ เพราะตัวแปรขึ้นอยู่กบั ความไม่แน่นอนของการจับฉลาก อย่างไรก็ตาม คนภายนอกที่ไม่ได้
เดินตลาดนัดนี้ ตลาดนัดนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็ นตัวการที่ทาให้จราจรบริเวณถนนอโศกมนตรี
ติดขัดในวันที่มตี ลาดนัด เพราะเป็ นตลาดขนาดใหญ่ท่มี ชี ่อื เสียง มีผูค้ นจานวนมากทัง้ ในพื้นที่และพื้นที่ห่างออกไป
ต้องการเข้ามาเดินตลาดนัดทาให้เกิดปัญหาเรื่องทีจ่ อดรถไม่เพียงพอ และการจราจรบริเวณโดยรอบติดขัด
อัตลักษณ์ท่ีสะท้อนโดยคนนอกเหล่านี้เป็ นหนึ่งในองค์ประกอบของการสร้างอัตลักษณ์ของตลาดนัด
ภายในมหาวิทยาลัยของรัฐเขตกรุงเทพมหานครที่เป็ นภาพสะท้อนถึงวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยจากสายตาคน
นอกประการหนึ่ง และเป็ นคุณภาพชีวติ ของคนในองค์กรอีกประการหนึ่งช่วงเวลาของการจัดตลาดนัด ผูค้ นทีเ่ ข้ามา
พื้นที่ ทัง้ คนภายในมหาวิทยาลัยเอง และคนทีอ่ ยู่บริเวณรายรอบมหาวิทยาลัย เหล่านี้ลว้ นเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญ
ในการประกอบสร้างอัตลักษณ์ของตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยของรัฐทัง้ สิ้น
อัตลักษณ์ท่ี 2 อัตลักษณ์ท่สี ามารถสัมผัสได้ (Sensorial identity)
นอกเหนือจากการมองเห็นแล้ว อัตลักษณ์ของยังสามารถรับรูไ้ ด้ดว้ ยมิตอิ ่นื ๆ เช่น การได้ยนิ การได้กลิน่
รวมทัง้ การรับรูไ้ ด้ดว้ ยความรูส้ ึก และความผูกพัน การสัมผัสได้ถึงอัตลักษณ์ได้อย่างเข้าใจนัน้ จาเป็ นอย่างยิ่ง ที่
จะต้องเป็ นคนในพื้นที่ คนในสังคนนัน้ ๆ ในที่น้ ีหมายถึง ความเป็ นคนในตลาดหรือคนในมหาวิทยาลัย จะได้รบั รู ้
ถึงอัตลักษณ์ของตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัย โดยสะท้อนผ่านความสัมพันธ์ทงั้ ทางตรง และทางอ้อม ข้อเสนอทาง
ทฤษฎีน้ ี เป็ นอัตลักษณ์ท่ปี ระกอบสร้างมาจากข้อมูลโดยตรง หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นจากการเก็บรวบรวมข้อมูลและ
วิเคราะห์ขอ้ มูลซา้ ไปมาหลายรอบ จนกรทัง่ ถึงจุดอิ่มตัว สามารถสรุปได้ ดังนี้
2.1 ความสัมพันธ์ของคนในตลาดกับคนในมหาวิทยาลัย
อัตลักษณ์ท่ีเป็ น ความสัมพันธ์ของคนในตลาดกับคนในมหาวิทยาลัยนี้สร้างขึ้นจากการตีความ Open
Coding R1 “คุน้ หน้ากัน ดู หน้า รู จ้ กั กันลูกค้าประจา ซื้อขาย เดินเล่นกับคนคุน้ เคย” R2 “กลุ่มลูกค้าดี ลูกค้า
ระดับกลางขึ้นไป ข้าราชการ พนักงานออฟฟิ ศ นิสติ นักศึกษาทัง้ นัน้ คนทางานออฟฟิ ศ แม่บา้ น ชาวต่างชาติ ” R3
“ซื่อสัตย์ จริงใจ ไม่คดโกง ไม่เอาเปรียบ” Axial Coding “ความผูกพันระหว่างพ่อค้าแม่คา้ ขาประจา และลูกค้าขา
ประจา R7 “มาทุกครัง้ ที่มตี ลาด มาบ่อย มาทุกอาทิตย์ มากับเพื่อนที่ทางาน มากับแฟน มากับอาจารย์ มาบ่อย มา
หาอาหารมาหาข้าวกิน มาเพราะใกล้ท่ีทางาน” Axial Coding “ความผู กพันระหว่ างคนในตลาดกับพื้นที่ข อง
มหาวิทยาลัย” และ R9 “รูส้ กึ เหมือนบ้าน เป็ นอยู่แบบครอบครัว รูส้ กึ อบอุ่น สถานที่คุน้ เคย พื้นที่ราชการ” Axial
Coding “ความผูกพันระหว่างคนในตลาดกับพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ” รหัสนี้จดั อยู่ใน Selective Coding “ตลาด
นัดคือ สายใยแห่งความผูกพัน” และจากการตีความ Open Coding “B4” ”สถานที่ราชการ พื้นที่มหาวิทยาลัยมี
แต่ ป ญ
ั ญาชนทัง้ นั้น พื้น ที่เ ป็ น ระเบีย บเรีย บร้อ ยดี ” Axial Coding พฤติก รรมทางวิช าการ รหัส นี้ จ ดั อยู่ ใ น
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Selective Coding พฤติกรรมที่เกิดขึ้นภายในตลาด ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความผูกพัน ของคนในตลาดกับคนใน
มหาวิทยาลัย และพฤติกรรมของคนในมหาวิทยาลัยและคนในตลาดมีร่วมกัน เป็ นสิง่ ทีส่ ามารถสัมผัสได้ของตลาด
นัดภายในมหาวิทยาลัยจากการรับรูแ้ ละให้ความหมายของคนในตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยนัน้ เป็ นกระบวนการที่
ใช้เวลาสะสม สัง่ สม ถ่ายทอด และส่งผ่านกันและกันเป็ นเวลานาน ความสัมพันธ์เหล่านี้มีความสาคัญต่อการ
สร้างอัตลักษณ์ของตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัย เพราะคนในตลาด และคนในมหาวิทยาลัยสามารถขับเคลื่อน
ความมีชีวิตชีวาให้กบั พื้นที่ ผ่านกิจกรรมที่พวกเขาทาร่วมกัน และปฏิสมั พันธ์ท่พี วกเขามีต่อกัน ในที่น้ ีหมายถึง
พ่อค้าแม่คา้ เจ้าประจา และลูกค้าขาประจาที่รูจ้ กั รูใ้ จกันเป็ นอย่างดี รวมไปถึงพ่อค้าแม่คา้ ด้วยกันเองที่เอื้ออาทร
ช่วยเหลือซึง่ กันและกัน ไม่ว่าสิง่ นัน้ จะเล็กน้อยหรือยิ่งใหญ่เพียงใด คนในนัน้ ทีส่ ามารถสัมผัสถึงความรูส้ กึ เหล่านัน้
ได้
ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อค้า แม่คา้ เจ้าประจา และลูกค้าขาประจา เป็ นเสมือนเพื่อน เหมือนญาติมติ ร ทัง้
พูดคุย แนะนา ให้คาปรึก ษากันและกันเป็ นเวลานาน มันไหนที่เข้ามาในพื้นที่แล้วไม่ได้เจอหน้ากันจะเหมือนมี
ความรูส้ กึ ว่ามีบางส่งบางอย่างขาดหายไป การได้มาซื้อของร้านประจา ได้กินอาหารร้านที่โปรดปรานก็ทาให้ช่มุ ชื่นวั
ใจ ในขณะเดียวกัน ลูกค้าก็เป็ นกาลังใจ และเป็ นผลักดันพ่อค้า แม่คา้ มีแรงใจสู ก้ บั สิง่ ต่างๆ ต่อไป
ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีอตั ลักษณ์ท่ีแตกต่างกัน เช่น ตลาดนัดวันศุกร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยจะมีพ่อค้า แม่คา้ ทีไ่ ม่ค่อยเปลีย่ นหน้า ขายกันมาตัง้ แต่ 10-20 ปี ข้นึ ไป ในขณะที่ตลาดนัดกรมประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และตลาดนัดนานาชาติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็ นตลาดนัดทีม่ ขี นาดใหญ่กว่า
ทาให้มพี ่อค้าแม่คา้ ทัง้ เจ้าประจา และหน้าใหม่ หลากหลายปะปนกันไป แต่ส่วนทีค่ ล้ายคลึงกันก็คือ ความสัมพันธ์ท่ี
เกิดขึ้นในตลาด ตัง้ แต่ระหว่างพ่อค้า แม่คา้ ด้วยกันเอง จากร้านต่างๆ ทีเ่ ห็นหน้าค่าตากันเป็ นประจาจะสนิทสนมกัน
แล้ว ช่วยเหลือกันในยามฉุ กเฉิ น เช่น ช่วยกันยกของ แลกสตางค์กนั หรือฝากร้านกัน ก็ยงั มีความสัมพันธ์ใน
รูปแบบของพ่อค้า แม่คา้ และลูกค้าด้วย ทัง้ เจ้าประจา ขาจร ร้านใดทีม่ อี ศั ยาศัยดี ช่างเจรจาก็มโี อกาสทีล่ ูกค้าจาได้
และกลับ มาซื้อ อีก โดยเฉพาะสิน ค้า ดีดว้ ย ก็จะเป็ นส่ว นสาคัญ ในการสร้างบรรยากาศของตลาดนัด ภายใน
มหาวิทยาลัยให้ดขี ้นึ
2.2 ความสัมพันธ์ของคนกับสินค้า และบริการ
อัตลักษณ์ทค่ี วามสัมพันธ์ของคนกับสินค้า และบริการนี้สร้างขึ้นจากการตีความ Open Coding M1 “รัก
การค้าขาย รักอาชีพนี้ ขายมาตัง้ แต่เด็กๆ เห็นพ่อแม่ขายก็ขายตาม” M2 “ทาเอง ญาติทา เป็ นธุรกิจครอบครัว” M3
“รักอิสระ” Axial Coding “ความรักในอาชีพ ค้าขาย” M4 “เพื่อปากท้อง” M5 “ปลดหนี้ ชาระหนี้ ” M6 “พื้นที่
ราชการ ใกล้เดินทางสะดวก ใกล้ท่ที างาน ใกล้บา้ น ทางผ่านประจา” Axial Coding “วิถชี ีวติ ที่ผูกติดไว้กบั ตลาด
นัด” R4 “ของแปลกใหม่ หาความแตกต่าง ของมีคุณภาพ น่าเชื่อถือ ” R5 “รัก/ชอบในสินค้า/ผลิตภัณฑ์ เป็ นของ
กินของใช้ท่ีใช้อยู่ประจา” R6 “บริการหลังการขาย” Axial Coding “ความผูกพันระหว่างคนในตลาดกับสินค้า
และบริการ” รหัสนี้จดั อยู่ใน Selective Coding “ตลาดนัดคือ สายใยแห่งความผูกพัน” ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความ
ผู กพันของคนกับสินค้า และบริการในตลาดนัด ของมหาวิทยาลัย รวมทัง้ พื้นที่ของมหาวิทยาลัย และคนใน
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มหาวิทยาลัยที่สร้างบรรยากาศของการจับจ่ายใช้สอยในตลาดนัดอีกด้วย เป็ นสิ่งที่สามารถสัมผัสได้ของตลาดนัด
ภายในมหาวิทยาลัย
ไม่เพียงเฉพาะพ่อค้าแม่คา้ เท่านัน้ ที่มกั จะมีเรื่องราวส่วนหนึ่งในชีวิตของตนเอง เชื่อมโยงกับสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ท่ีตนเองขาย ลูกค้าก็เช่นกัน ต่างมีความผูกพันกับเครื่องอุปโภคและบริโภคที่ตนเองกิน หรือใช้เป็ น
ประจา การได้มโี อกาสเลือกซื้อเลือกหาจากสถานที่ท่คี ุน้ เคย กับคนขายที่คุ น้ ใจ ก็เป็ นความสบายใจอย่างหนึ่งว่าจะ
ได้สินค้าคุณภาพ ในราคามาตรฐาน อย่างไรก็ดี การค้าขายสินค้านอกจากพ่อค้าแม่คา้ จะต้องโอภาปราศัย มี
อัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใสร่าเริงเมื่อลูกค้าเข้าร้านแล้ว คุณภาพของสินค้าก็เป็ นส่วนสาคัญในการดึงดู ดใจ และ
ก่อให้เกิดผลกาไรได้ จากการสังเกต และสัมภาษณ์ ทัง้ คนขายและคนซื้อ ให้ความสาคัญกับกานาเสนอเรื่องราว
เกี่ยวกับสิ่งที่ตนขาย และสิ่งที่ตนใช้พอสมควร จึงเกิดเป็ นความสัมพันธ์ระหว่างคนกับของขึ้น เช่น เป็ นสิ่งที่ตนรัก
และผูกพัน เป็ นสิง่ ทีส่ บื ทอดจากรุ่นสู่รุ่น เป็ นสิง่ ทีด่ มี ปี ระโยชน์ เป็ นสิง่ ทีม่ รี ูปลักษณ์ถกู ปากถูกใจ
8 งสุข
อาหารปรุ
5
อืน่ ๆ

ผัก/ผลไม้
32

ของตกแต่ง/
เครื่องประดับ

43

34

1

ตลาดนัดวันศุกร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1
3
5

อุปกรณ์/เครื่องใช้

45

6 เสื้อผ้า

ตลาดนัดกรมประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตลาดนัดนานาชาติ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

ภาพประกอบ 27 แผนภูมแิ สดงการเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของคนกับสินค้า และบริการ
ผูผ้ ลิต/ผูข้ ายต่างเชื่อมโยงเรื่องราวในชีวิตของตนเองเข้ากับสิ่งของที่ตนเองขาย ทัง้ ที่เป็ นความชอบส่วน
บุคคล เป็ นงานอดิเรกที่สามารถหารายได้ได้ เป็ นสิ่งของที่แปลกใหม่ไม่ซา้ ใคร เป็ นสิ่งที่หายาก และมีเครือข่ายใน
การจัดซื้อจัดหามาในราคาถูกเพื่อนามาขายต่อเป็ นอาชีพ เหล่านี้แสดงให้เห็นถึงการพยายามสร้างจุดขายให้กบั ร้าน
และผลิตภัณฑ์ของตนเองโดยการเอาใจใส่ และเอาเรื่องราวมาผสมผเสเข้าด้วยกัน จนกลายเป็ นเสน่หอ์ ย่างหนึ่งของ
ตลาดนัด ที่มบี รรยากาศของการพูดคุยอย่างเป็ นกันเอง บอกเล่าเรื่องราว และพูดคุยแลกเปลีย่ นทัศนะกันอย่างไม่
เป็ นทางการ เป็ นธรรมชาติทห่ี าไม่ได้จากการซื้อของในบริษทั ห้างร้าน ห้างสรรพสินค้า และซุปเปอร์มาเก็ตต่าง ๆ
ในขณะเดียวกันลูกค้า ก็มคี วามสัมพันธ์กบั สิน ค้า และบริการ เช่น หากร้านใดสินค้าดี บริการดี พูดจาดี
ก็มโี อกาศทีจ่ ะอุดหนุ นเป็ นลูกค้าประจากันเรื่อย ๆ หรือไม่กแ็ นะนากันแบบปากต่อปากว่าสินค้า และบริการของร้าน
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นี้ดี ชวนเพื่อน ญาติ และคนใกล้ตวั มาลองใช้ ลองชิม เกิดเป็ นเครือข่ายทางการค้าที่ทงั้ ผูผ้ ลิต/ผูข้ าย และผูบ้ ริโภค
สร้างขึ้น อันส่งสะท้อนภาพลักษณ์ของตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยนัน้ ๆ ด้วย
2.3 ความสัมพันธ์กบั คนในตลาดกับพื้นที่ และทาเล
อัตลักษณ์ท่สี มั ผัสได้ของคนในตลาดกับคนในพื้นที่ และทาเลเป็ นความสัมพันธ์ของคนในตลาดกับคนใน
มหาวิทยาลัยนี้สร้างขึ้นจากการตีความ Open Coding M6 “พื้นที่ราชการ ใกล้เดินทางสะดวก ใกล้ท่ที างาน ใกล้
บ้าน ทางผ่านประจา” Axial Coding “วิถชี ีวติ ที่ผูกติดไว้กบั ตลาดนัด ” รหัสนี้จดั อยู่ใน Selective Coding “พื้นที่
แห่งชีวติ ” R2 “กลุ่มลูกค้าดี ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป ข้าราชการ พนักงานออฟฟิ ศ นิสติ นักศึกษาทัง้ นัน้ คนทางาน
ออฟฟิ ศ แม่บา้ น ชาวต่างชาติ” Axial Coding ความผูกพันระหว่างพ่อค้าแม่คา้ ขาประจา และลูกค้าขาประจา R7
“มาทุกครัง้ ที่มตี ลาด มาบ่อย มาทุกอาทิตย์ มากับเพือ่ นที่ทางาน มากับแฟน มากับอาจารย์ มาบ่อย มาหาอาหารมา
หาข้าวกิน มาเพราะใกล้ทท่ี างาน” Axial Coding “ความผูกพันระหว่างคนในตลาดกับพื้นที่ของมหาวิทยาลัย” และ
B4 “สถานที่ราชการ พื้นที่มหาวิทยาลัยมีแต่ ป ญ
ั ญาชนทัง้ นัน้ พื้นที่เป็ นระเบียบเรียบร้อยดี ” Axial Coding
พฤติกรรมทางวิชาการ รหัสนี้จดั อยู่ใน Selective Coding พฤติกรรมที่เกิดขึ้นภายในตลาด ในส่วนนี้จะเห็นได้ว่า
แตกกต่างกันรหัสอื่นๆ ทีร่ วมกลุม่ กัน แต่รหัสนี้ปรากฏอยู่ในเกือบทุกกลุม่ เพราะคนกับพื้นทีม่ ปี ฏิสมั พันธ์กนั อย่าง
แยกจากกันไม่ได้
ไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่ าคนกับพื้นที่นนั้ มีความสัมพันธ์กนั ในหลากหลายนัยยะ ทัง้ รู ปแบบที่เป็ น
นามธรรม และรูปธรรม ในที่น้ ีจะกล่าวถึงความผูกพันของคนในตลาด คนในมหาวิทยาลัย และพื้นที่ของตลาดนัด
ภายในมหาวิทยาลัย ว่าเปลี่ยนแปลงบรรยากาศของความเป็ นพื้นที่ว่างเปล่า พื้นที่ของส่วนราชการ พื้นที่ทางการ
ศึกษาทีไ่ ร้ชวี ติ ชีวา ให้มสี สี นั และความสนุกสนานเกิดขึ้น
พ่อค้าแม่คา้ ที่ขายสินค้าในตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยมีความผูกพันกับมหาวิทยาลัยที่มลี กั ษณะของ
ความเป็ นพื้นที่สาธารณะ เป็ นพื้นที่ทางวิชาการ และเป็ นพื้นที่ท่มี คี วามสาคัญกับการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และ
สร้างปฏิสมั พันธระหว่างกัน ทัง้ ในเชิงธุรกิจ และเชิงความสัมพันธ์ ในขณะที่ คนในตลาด และคนในมหาวิทยาลัยก็
มีความเชื่อมัน่ และความผูกพันในการบริหารจัดการพื้นทีข่ องทางมหาวิทยาลัย เนื่องจากมีกลุม่ ลูกค้าทีอ่ ยู่ในระดับ
ดี มีสภาพแวดล้อมที่ดี และมีการจัดการพื้นที่ มีการจัดสรรสิ่งอานวยความสะดวกที่เป็ นระบบแบบแผน มีกฏ
ระเบียบ ข้อบังคับทีม่ กี ารรับรูแ้ ละการให้ควาหมายจากคุณค่าและพฤติกรรมที่กลายเป็ นวิถชี วี ติ ประจาวัน สร้างสีสนั
และบรยากาศให้กบั พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย การบริหารจัดการตลาดนัดของมหาวิทยาลัย มีนโยบายที่เ ป็ น
รูปธรรมกว่าตลาดนัดทัว่ ไป หรืออาจจะดีกว่าตลาดที่ตงั้ เป็ นแบบถาวรและกึ่งถาวรทีม่ กี ารจัดการโดยเอกชนบางราย
เสียด้วยซา้ ดังเสียงสะท้อนจากเจ้าของร้านบางรายว่า ตลาดนัดตามส่วนราชการนี้ดี ไม่ตอ้ งไปเผชิญกับปัญหาเรื่อง
ของมาเฟี ย หรือการทะเลาะเบาะแว้งกันเรื่องการแย่งชิงพื้นที่ การขายสินค้าตัดราคากัน หรือความวุ่นวายอื่นๆ ทีม่ กั
พบได้ตามตลาดทัว่ ไป ผูข้ ายจึงมีความรัก ความศรัทธา และผูกพันกับตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยมาก
ในขณะเดียวกัน ลู กค้าก็มีหลายระดับ ซึ่ง แต่ ละคนก็มีแ รงจูง ใจในการมาเดิน ตลาดแตกต่ างกัน ไป
โดยเฉพาะคนในมหาวิทยาลัยที่ถอื เอาพื้นที่ตลาดนัดนี้เป็ นแหล่งพักผ่อน ผ่อนคลายความตึงเครียดจากงานประจา
ได้มพี ้ นื ที่สาธารณะในการพบปะพูดคุย และเปลี่ยนทัศนคติกนั อย่างไม่เป็ นทางการ มีบรรยากาศของความเป็ น
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กันเอง สบายๆ ใกล้ท่ที างาน ได้ใช้เวลาว่างเพื่อลดความน่ าเบื่อ ความจาเจจากหน้าที่งานประจาลงมายังตลาดนัด
ภายในมหาวิทยาลัย
อัตลักษณ์ท่ี 3 อัตลักษณ์เชิงพฤติกรรม (Behavioral identity)
อัตลักษณ์เชิงพฤติกรรมคือลักษณะพฤติกรรมเฉพาะซึง่ คนในตลาดและคนในมหาวิทยาลัยกระทาร่วมกัน
ภายในพื้นที่และช่วงเวลาที่มกี ิจกรรมตลาดนัด หรือแม้กระทัง่ พฤติกรรมที่คนในตลาดกระทาต่อกันเอง อัตลักษณ์
เชิงพฤติกรรมนี้เป็ นรูปแบบหรือแบบแผนที่มกั เชื่อมโยงไปถึงรูปแบบการดาเนินชีวติ ในที่น้ ีหมายรวมถึ งทัผ้ ูผ้ ลิต/
ผูข้ าย ผูบ้ ริโภค และเจ้าหน้าที่จดั การตลาดนัด ซึ่งเป็ นพฤติกรรมที่โดดเด่นและเป็ นลักษณะเฉพาะของตลาดนัด
ภายในมหาวิทยาลัย ข้อเสนอทางทฤษฎีน้ ี เป็ นอัตลักษณ์ทป่ี ระกอบสร้างมาจากข้อมูลโดยตรง หมายถึง สิง่ ทีเ่ กิดขึ้น
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูลซา้ ไปมาหลายรอบ จนกระทัง่ ถึงจุดอิ่มตัว สามารถสรุปได้ ดังนี้
3.1 รูปแบบการดาเนินชีวติ ของผูผ้ ลิต/ผูข้ าย และผูบ้ ริโภค
แบบแผนพฤติกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในตลาดนัดของมหาวิทยาลัยล้วนแล้วแต่มคี วามเกี่ยวข้องกันระหว่าง
พื้นที่ ช่วงเวลา และบริบทของผูค้ น และกิจกรรมที่พวกเขากระทาระหว่างกันและกันอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็ น
รูปแบบการดาเนินชีวติ ของคนในตลาด และคนในมหาวิทยาลัย อัตลักษณ์เชิงพฤติกรรมนี้สร้างขึ้นจากการตีความ
Open Coding B1 “การบริโภค แฟชัน่ กระแสนิยม คนแนะนามา หน้าตาสินค้า สีสนั รูปร่าง ความดัง ทาตามกัน”
Axial Coding “พฤติกรรมการบริโภค” B3 “เป็ นระบบ ระเบียบดี เรียบร้อยดี” Axial Coding พฤติกรรมการ
เข้าคิว B4 “สถานทีร่ าชการ พื้นทีม่ หาวิทยาลัยมีแต่ปญั ญาชนทัง้ นัน้ พื้นทีเ่ ป็ นระเบียบเรียบร้อยดี” Axial Coding
พฤติกรรมทางวิชาการ B5 “ว่างก็มา อยู่ใกล้เวลาว่าง มาบ่อยมาง่าย สะดวกดี” B6 “พักเที่ยง มาข้าวเที่ยง ว่างช่วง
เทีย่ งๆ” Axial Coding พฤติกรรมการใช้เวลาว่าง รหัสนี้จดั อยู่ใน Selective Coding พฤติกรรมที่เกิดขึ้นภายใน
ตลาด
ตลาดเป็ นพื้นที่แห่งชีวติ ที่มากกว่าการซื้อขายแลกเปลีย่ น ตลาดนัดเป็ นพื้นที่ศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ
สัง คม และวัฒนธรรมของชุม ชน การใช้ประโยชน์จ ากพื้น ที่ว่ า งเปล่า พื้นที่สาธารณะ ให้กลายเป็ น พื้น ที่ท่ีมี
ความหมายต่ อ ผู ค้ น และวิถีชีวิต ผู ค้ นในตลาดมารวมตัว กัน ด้ว ยความหลากหลายสถานภาพ หลากหลาย
วัตถุประสงค์ การมีหรือไม่มตี ลาดนัดในช่วงวัน และเวลาหนึ่งๆ ทาให้รูปแบบการดาเนินชีวติ ของผูค้ นแตกต่างกัน
ออกไป เรียกได้ว่า ตลาดนัดเป็ นปัจจัยสาคัญในการกาหนดรูปแบบการดาเนินชีวติ ของผูค้ นทีเ่ ข้าไปเกี่ยวข้องภายใน
ตลาดนัด เช่น รูปแบบและพฤติกรรมการบริโภคของพื้นที่ท่ไี ม่มตี ลาดสดแตกต่างกับพื้นที่ท่มี ตี ลาดนัด พื้นที่ท่มี ี
ตลาดนัดกับตลาดนัดกลางคืนผูเ้ คนที่เข้ามาใช้พ้ นื ที่ก็มีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป ในที่น้ ีตลาดนัดในสถานที่
ทางาน สถานทีร่ าชการ และมหาวิทยาลัยก็มลี กั ษณะเฉพาะทีเ่ ป็ นตัวแปรสาคัญในการกาหนดรูปแบบของการดาเนิน
ชีวติ ของผูค้ นภายในพื้นที่ และบริเวณโดยรอบ
ผูผ้ ลิตและผูข้ ายของตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยนัน้ ส่ว นใหญ่เป็ นพ่อค้าแม่คา้ เจ้าประจา และยึดอาชีพ
ค้าขายตามตลาดนัดทัว่ ไปเป็ นอาชีพหลัก โดยสลับสับเปลี่ยนวันกันไปตามแต่ละพื้นที่กาหนด บ้างเลือกเฉพาะ
สถานที่ใกล้บา้ น บ้างเลือกเฉพาะตลาดนัดคนทางาน บ้างเลือกเฉพาะสถานที่ราชการ ทัง้ นี้ข้ นึ อยู่กบั ลักษณะของ
สินค้าที่กาหนดกลุ่มลูกค้า จานวนยอดขายที่รา้ นได้วเิ คราะห์แล้วว่าขายที่ใดได้กาไรมากที่สุด เดินทางสะดวกที่สุด
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หรือมีกลุ่มลูกค้าประจามากที่สุด แม้กระทัง่ ขายที่ไหนแล้วสบายใจกับระบบระเบียบมากที่สุด ผูผ้ ลิตและผูข้ าย
บางส่วนยึดมัน่ รัก และศรัทธาในสินค้าของตนเอง อีกบางส่วนทีป่ รับเปลี่ยนรายละเอียดบางประการเพือ่ ถูกใจกลุ่ม
ลูกค้า และยุคสมัย และมีบางส่วนที่รกั ในการไม่ว่าจะขายอะไรก็ขายได้ตามแต่ตลาดหรือลูกค้าต้องการซื้อ ปัจจัย
เหล่านี้เป็ นส่วนสาคัญในการกาหนดรูปแบบการดาเนินชีวิตของพ่อค้าแม่คา้ ที่ขายของเป็ นอาชีพ กาหนดเรื่องปาก
ท้อง รายได้และชีวติ ความเป็ นอยู่ กาหนดความสัมพันธ์ของคนและพื้นที่ ตลอดจนกาหนดเส้นทางเดินของชีวิตคน
ค้าขายโดยสิ้นเชิง
ตลาดนัดสร้างสีสนั บรรยากาศ และความมีชีวติ ชีวาแก่พ้ นื ที่ ปรับเปลีย่ นพฤติกรรม และวิถชี ีวติ ของคน
ในตลาด เช่น แม่บา้ นชาวญี่ป่ นุ ใช้เวลาช่วงเช้าของวันพฤหัสบดีจบั จ่าย หาซื้ออาหาร วัตถุดิบ และข้าวของเครื่องใช้
ภายในตลาดนัดนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็ นประจาสมา่ เสมอ เป็ นกิจวัตรประจาสัปดาห์ นักเขียน
ที่ตอ้ งการหาแรงบันดาลใจใช้พ้ ืนที่ตลาดนัดเปิ ดประสบการณ์โดยการพบปะพูดคุยกับพ่อค้าแม่คา้ และคนอื่นๆ
นิสติ นักศึกษาใช้พ้ นื ที่ตลาดเป็ นลานกิจกรรมขายผลิตภัณฑ์ทอ่ี อกแบบขึ้นเอง ซึง่ เป็ นส่วนนึ่งของหลักสูตรที่กระตุน้
ให้ผูอ้ อกแบบได้พบกับผูบ้ ริโภคโดยตรง คณาจารย์และบุคลากรต่างคณะกันมักจะนัดพบกันที่ตลาดนัดเพื่อเดิน
เลือกซื้อสินค้า พร้อมทัง้ แลกเปลีย่ นทัศนะต่างๆ เหล่านี้เป็ นเพียงตัวอย่างแง่ มมุ บางประการที่แสดงให้เห็นว่า ตลาด
นัดภายในมหาวิทยาลัยกาหนดรูปแบบการดาเนินชีวติ ของผูบ้ ริโภค
3.2 พฤติกรรมที่เป็ นไปตามกระแสนิยมของสังคม
อัตลักษณ์เชิงพฤติกรรมนี้สร้างขึ้นจากการตีความ Open Coding B2 “ผลิตภัณฑ์สุขภาพ อาหารสุขภาพ
กระแสรักสุขภาพ หาซื้อผักปลอดสาร ผลไม้สวยๆ อาหาร/นา้ เพื่อสุขภาพ” Axial Coding “พฤติกรรมรักสุขภาพ”
B3 “เป็ นระบบ ระเบียบดี เรียบร้อยดี” Axial Coding พฤติกรรมการเข้าคิว B8 “อนุ รกั ษ์ไทย รักษาสิ่งแวดล้อม”
Axial Coding พฤติกรรมเฉพาะ รหัสนี้จดั อยู่ใน Selective Coding พฤติกรรมทีเ่ กิดขึ้นภายในตลาด
การตลาด และวิธกี ารดึงดูดใจผูบ้ ริโภคสนใจของร้านค้าแต่ละร้านต่างปรับตัวเปลีย่ นแปลงไปตามยุคสมัย
เช่น การออกโปรโมชัน่ ซื้อซูชิ 10 ชิ้นแถมฟรี 1 ชิ้น การซื้อนา้ ผลไม้ปนั ่ 10 แก้ว แถมฟรี 1 แก้ว การซื้อขนมไทย
กล่องละ 35 บาทหากซื้อ 3 กล่องลดราคาเหลือเพียง 100 บาท เป็ นต้น นอกจากนี้ ยังมีความพยามสร้างความ
ผูกพันระหว่างร้านค้า ผลิตภัณฑ์ กับลูกค้า ทาอย่างให้ลูกค้ากลับมายังร้านตัวเองอีกครัง้ หนึ่ง ทาอย่าไรลูกค้าขาจร
กลายเป็ นลูกค้าขาประจา เช่น การออกคูปองสมาชิกลดราคาพิเศษสาหรับการซื้อครัง้ ต่อไป การบริการหลังการขาย
เปลี่ยนถ่านนาฬิกาฟรี บริการตรวจเช็คสภาพฟรี และอื่นๆ อีกมากมาย เหล่านี้ เป็ นกลยุ ทธ์ท่ีตลาดนัดปรับตัว
ภายใต้ความต้องการของลูกค้าที่บางส่วนเคยชินกับการซื้อของในซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือห้างสรรพสินค้าที่ตงั้ อยู่ท่ี
เดิมทุกวัน มีปญั หาก็สามารถกลับไปเปลี่ยนสินค้าได้ ต่างจากตลาดนั ดที่มลี กั ษณะไม่ถาวร การขายในสมัยก่อน
ไม่ได้สร้างความผูกพันเท่าที่ควร เป็ นเพียงการขายเฉพาะหน้า เพราะตลาดนัดมันย้ายที่ไปเรื่อยๆ หรือมีวนั เวลาไม่
แน่นอนจาการรับรูค้ วามหมายของตลาดนัดสมัยก่อน อย่างไรก็ตาม ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะใน
เขตเมืองมีรูปแบบและพฤติกรรมของคนในตลาดที่มคี วามมันคงมากขึ
่
้น มีความแน่นอนในเรื่องของการกาหนดวัน
เวลา สถานที่ชดั เจน ทาให้ลกั ษณะของความสัมพันธ์ท่ีมีต่อคน และมีต่อสินค้าต่างกันออกไปจากเดิม รวมถึง
พฤติกรรมของคนในตลาดก็เปลีย่ นแปลงไปในทิศทางทีด่ ีข้นึ อีกด้วย

206

ความนิยมของร้านค้าในยุคปัจจุ บนั ไม่ได้เกิดขึ้นได้จากการบอกต่อแบบปากต่อปากเพียงอย่างเดียว
เทคโนโลยีและสื่อดิจิตอลสามารถออนไลน์ขอ้ มูลไปยังผูค้ นที่อยู่ทงั้ ภายในและภายนอกพื้นที่ ภาพลักษณ์ของ
ร้านค้า และอัตลักษณ์ของตลาดนัดถูกส่งต่อกันไปเรื่อยๆ อย่างไม่จบสิ้น ผูค้ นสามารถเข้าถึงข้อมูล และสืบค้นได้
ทุกที่ ทุกเวลา หากร้านค้าใดไม่สามารถปรับตัวเข้าสู่กระบวนการนี้ได้ ก็จะค่อยๆ เสือ่ มความนิยมลง เนื่องจากกลุ่ม
ลูกค้าไม่กว้าง และการสร้างเครือข่ายเป็ นไปอย่างเชื่องช้ากว่าร้านค้าอื่นๆ ยกตัวอย่างเช่น พฤติกรรมการต่อแถว
เข้าคิวซื้อสินค้าที่ได้รบั ความนิยมมากๆ ในช่วงขณะนัน้ บางส่วนอาจจะเป็ นลูกค้าประจา บางส่วนอาจจะเป็ นลูกค้า
ขาจรที่ผ่านไปมา และสนใจ ประกอบกับพฤติกรรมเลียนแบบโดยเชื่อถือตามผูอ้ ่ืนว่าร้านดัง กล่าวมีสินค้า ที่มี
คุณภาพ สมราคา ซึ่งถือเป็ นปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นอย่างเฉี ยบพลัน และสามรถดึงดู ดใจให้เกิดพฤติกรรมการ
บริโภคได้เป็ นอย่างดี
พฤติกรรมในการเลือกซื้อสินค้า ทัง้ อุปโภคและบริโภคเป็ นอีกหนึ่งกิจกรรมที่แสดงให้เห็นความต้องการ
ของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขรณรงค์ให้ประชาชนบริโภคอาหารที่มีคุณค่ า ทาง
โภชนาการ และควบคุมดูแลอาหารที่ไม่ปลอดภัย ส่งเสริมให้เกิดร้านอาหารและแผงลอยที่ได้มาตรฐานสุขอนามัย
โดยเฉพาะที่ตงั้ บริเวณสถานศึกษา อีกทัง้ ยังส่งเสริมให้เกิดตลาดที่ได้มาตรฐานน่าซื้อ เพือ่ ให้สถานที่จาหน่ายอาหาร
ได้มกี ารปรับปรุงการบริการอาหารที่สะอาดปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง และเป็ นที่รูจ้ กั ของนักท่องเที่ยวให้ราชการส่ วน
ท้องถิ่นดาเนินการตามโครงการ "อาหารสะอาดรสชาติอร่อย” (Clean Food Good Taste) ประสานกับการใช้
กฎหมายสาธารณสุขเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวและสุขภาพของประชาชน (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข.
2545) ประกอบกับกระแสความตื่นตัวเรื่องการดูแลสุขภาพขยายตัวออกไปในวงกว้าง จากทีเ่ มือ่ ก่อนวัยทางานหรือ
ผูใ้ หญ่จะควบคุมนา้ หนัก และใส่ใจเรื่องอาหารการกินมากกว่าวัยรุ่น สานักงานสถิติแห่งชาติ (กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สาร. 2556) แต่ปจั จุบนั วัยรุ่นก็หนั มาดูแลสุขภาพมากขึ้น ทัง้ การออกกาลังกาย โยคะ ฟิ ตเนส
การควบคุมอาหาร และการรับประทานอาหารเพือ่ สุขภาพ (Fisher M.; Golden N.; Jacobson M.. 2003)
อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของทัง้ ผูใ้ หญ่และวัยรุ่น ยังส่งผลต่อสินค้าอุปโภคบริโภคใน
ตลาดที่เปลีย่ นแปลงไป เพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภค และเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้า อันจะเห็นได้จ าก
ในตลาดนัดร้านขายผักสด และผลไม้จะมีลูกค้ามุงดูและเลือกซื้อจนแน่นขนัดตลอดเวลา แตกต่างจากร้านอาหาร
ทะเลที่ได้รบั ความนิยมน้อยลง นอกจากนี้ อาหารปรุงสุข และอาหารสาเร็จรูปก็ยงั ต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคของการ
ดู แลสุขภาพ หรือที่วยั รุ่นมักเรียกติดปากกันว่า “คลีนฟู้ด” (Clean Food) หรืออาหารคลีน (สานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. 2557) หมายถึง อาหารทีไ่ ม่ปนเปื้ อน และถูกหลักโภชนาการ เช่น อาหารที่ปรุงสด
ใหม่จากวัตถุดิบที่รกั ษาสิ่งแวดล้อมหรือไม่ใช้สารเคมี ปรุงแบบไม่ใช้นา้ มันซา้ ไม่แต่งสี รวมทัง้ ผลไม้ และผักออร์
แกนิกที่ปลูกด้วยวิธีธรรมชาติ และมีสดั ส่วนครบ 5 หมู่ ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นสอดคล้องกับพฤติกรรมของคนใน
พื้นที่ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัย เนื่องจากการสังเกต มีจานวนของร้านขายสลัดผัก และผลไม้ ยาสมุนไพร และ
ก๋วยเตีย๋ วลุยสวน เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ กว่าเท่าตัว นอกจากนี้ ยังสังเกตได้ว่าร้านค้าที่มกั ขายสินค้าได้หมดก่อนเวลา
ปิ ดตลาด คือ ประมาณ 11 นาฬิกา ได้แก่ ผักปลอดสารพิษ ข้า วกล้อ ง ผักผลไม้น าเข้า และร้า นสลัด ต่ า งๆ
ตามลาดับ

207

ภาพประกอบ 28 นิสติ จากคณะวัฒนธรรมสิง่ แวดล้อมและการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จัดกิจกรรมออกร้านขายผักไฮโดรโปนิกส์ และนิสติ จากวิทยาลัยนานาชาติเพือ่ การศึกษายัง่ ยืน มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ จัดงาน Organic Farmers Market ผักใสไร่ส่ง
ทีม่ า: http://www.facebook.com/prswu
จากภาพข้างต้น แสดงให้เห็นพฤติกรรมดูแลสุขภาพของนิสิต นักศึกษา และประชาชนทัว่ ไปจากการจัด
กิจกรรมค้าขาย และเป็ นผูซ้ ้ อื นอกจากนี้ ร้านค้าและพ่อค้าแม่คา้ บางส่วนไม่ยดึ ติดกับสินค้าที่ขาย หากแต่ตอ้ งการ
ปรับตัวเพื่อเพิ่มพูนผลกาไร โดยยึดจากความต้องการของผูบ้ ริโภคเป็ นหลัก และพฤติกรรมดูแลสุขภาพก็เป็ นอีก
ปัจจัยหนึ่งในหลายๆ ปัจจัยที่ทาให้ตลาดนัดแต่ละแห่งมีอตั ลักษณ์ของตนเองแตกต่างจากที่อ่นื ๆ อันเนื่องมาจาก
ความต้องการภายในของคนในชุมชน
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพนี้ เป็ นกระแสสังคมทัง้ ในรูปแบบสื่อโฆษณา และดารานักแสดงให้ความสนใจ
เป็ นอย่างมาก ตลาดนัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็ นตลาดนัดที่มที าเลที่ตงั้ อยู่ บริเวณใจกลางเมือง ใกล้ชิด
กับสื่อสารมวลชนและดารานักแสดงจากบริษทั ดังในย่านนัน้ มาเดินเลือกซื้อสินค้าอยู่เป็ นประจา อีกทัง้ การเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารแฟชัน่ ต่างๆ ผ่างโซเชียลมีเดียที่มหี ลากหลายช่องทางก็เป็ นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทาให้กระแสรักสุขภาพถูก
นามาเป็ นกลไกในการกาหนดประเภทสินค้าและพฤติกรรมการบริโภคภายในตลาดนัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ พ่อค้าแม่คา้ ทีม่ คี วามทันสมัยก็จะนาเรื่องราวของกระแสสุขภาพต่างๆ มาสร้างเรื่องราวในผลิตภัณฑ์ของตนเอง
ทาให้สามารถตอบโจทย์ของผูบ้ ริโภคได้ ในขณะเดียวกัน ผูบ้ ริโภคก็มสี ่วนการในตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ
ต่างๆ ขอร้านค้าด้วยการทวงถามถึงที่มาที่ไปของสินค้าที่ตอ้ งการบริโภค ทาให้วงจรในการขับเคลือ่ นตลาดนัดไปสู่
ความต้องการของสังคมเป็ นไปได้อย่างดี
3.3 พฤติกรรมที่เป็ นไปตามบริบทของคนในมหาวิทยาลัย
คงไม่สามารถหลีกเลี่ยงข้อสรุปที่สามารถกล่าวได้ว่าอัตลักษณ์ ของตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยแต่ละที่
และอัตลักษณ์ของตลาดนัดภายในสถานที่ราชการ แตกต่างปากตลาดนัดโดยทัว่ ไป รูปแบบของการบริหารจัดการ
โดยเจ้าหน้าที่หรือบุคคลากรของรัฐ คณาจารย์และผูบ้ ริหารที่มนี โยบายและทิศทางการกากับดูแล บริหารตลาดนัด
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อย่างชัดเจน แตกต่างไปจากตลาดนัดที่บริหารโดยเอกชน หรือกลุ่มคนที่ไม่ได้ถูกจัดตัง้ อย่างเป็ นทางการ และเป็ น
นิติบุคคล นอกจากประเด็นดังกล่าวมาแล้ว บริบทของพื้นที่ก็มสี ่วนสาคัญในการที่จะกาหนดพฤติกรรมของคนใน
ตลาดนัด อัตลักษณ์เชิงพฤติกรรมนี้ สร้างขึ้นจากการตีความ Open Coding B3 “เป็ นระบบ ระเบียบดี เรียบร้อย
ดี” Axial Coding พฤติกรรมการเข้าคิว B4 “สถานที่ราชการ พื้นที่มหาวิทยาลัยมีแต่ปญั ญาชนทัง้ นัน้ พื้นที่เป็ น
ระเบียบเรียบร้อ ยดี ” Axial Coding พฤติกรรมทางวิชาการ รหัสนี้จดั อยู่ใน Selective Coding พฤติกรรมที่
เกิดขึ้น ภายในตลาด ยกตัว อย่างเช่ น คนในตลาดนัด นานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมักเดินถือร่ม
เนื่องจากบริเวณอาคารเอนกประสงค์มคี วามร้อนจากพื้นผิวคอนกรีต เต้นท์สาหรับบริการสาหรับพ่อค้าแม่คา้ ก็เป็ น
ผ้าใบอย่างหนาสีนา้ เงินเข้ม เพื่อวัตถุประสงค์ในการบรรเทาความร้อน แตกต่างจากเต้าท์ผา้ ดิบสีขาวชนิดบางของ
ตลาดนัดวนศุกร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ดูโปร่งสบาย ลมผ่านได้ และผูค้ นที่เดินตลาดก็มกั เดินกันอย่างใจเย็น
และไม่กางร่ม เนื่องจากพื้นที่ดงั กล่าวอยู่ภายในร่มไม้ขนาดใหญ่ อีกทัง้ ช่วงเวลาที่ตลาดตัง้ นัน้ แดดไม่ส่องโดยตรง
เนื่องจากเป็ นบริเวณเงาของอาคารสูงบังอยู่เป็ นต้น ปัจจัยเหล่านี้เป็ นรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ที่ส่งผลถูกรูปแบบ
และแบบแผนของพฤติกรรมของคนในตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของพื้นที่ ทาให้บรรยากาศของพื้นที่มี
ความแตกต่างกันออกไปจนกลายเป็ นอัตลักษณ์เชิงพฤติกรรมทีถ่ ูกปฏิบตั ติ ่อๆ กันไป
มีกลุ่มลูกค้าที่ดี และมีวฒั นธรรมเฉพาะ เช่น ต่อแถวซื้อสินค้าอย่างมีระเบียบ และไม่ค่อยต่อรองราคา
สินค้า นอกจากนี้ ยังมีชาวต่างชาติมากโดยเฉพาะลูกค้าชาวญี่ป่ ุน ทาให้มีการผสมผสานความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ซึ่งถือเป็ นการใช้พ้ นื ที่ให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจต่อมหาวิทยาลัย และเชิงสังคมวัฒนธรรมต่อ
ชุมชน เช่น ร้านขนมตาล มีจดุ เด่นอยู่ทล่ี ูกตาลสีเหลืองเด่นหน้าร้านทีน่ ามาโชว์อวดโฉมให้กบั คนเมืองได้รูจ้ กั หน้าค่า
ตาของผลไม้ชนิดนี้ ร้านขนมตาลเป็ นร้านที่ขายดีมาก เพราะมีการนาเตา และซึ้งสาหรับนึ่งอาหารขนาดใหญ่มาอบ
ขนมกันสดๆ ใหม่ๆ ตัง้ แต่เช้าถึงเทีย่ งไม่ได้หยุดพัก เรียกได้ว่าได้กลิน่ หอมฟุ้งกันไปทัง้ ตลาด มีลูกค้าขาประจาและ
ขาจรจานวนมากที่รอต่อแถวกันแน่นขนัดจนต้องขดแถวไปมาหลายตลบ หลายครัง้ ที่เห็นว่าขนมตาลของร้านนี้ขาย
หมดก่อนทีจ่ ะถึงเวลาตลาดปิ ดเสมอ ร้านเกีย๊ วทอดถูกใจวัยรุ่น เป็ นอีกร้านหนึ่งทีม่ ลี ูกค้ารอคิวซื้อจนแถวยาวกระทัง่
เคยมีเรื่องว่าไปบังหน้าร้านคนอื่นจนตลาดต้องจัดให้รา้ นนี้อยู่หวั มุมทางโค้งทุกครัง้ เพื่อป้ องกันการกระทบกระทัง่
ลูกค้าที่ซ้ อื ส่วนใหญ่เป็ นนิสติ ของมหาวิทยาลัย และพนักงานออฟฟิ ต เนื่องจากเกีย๊ วที่ทอดมีความกรอบมากแม้จะ
ผ่านไปหลายชัว่ โมงแล้วก็ตาม ถือว่าเป็ นขนมขบเคี้ยวแก้ง่วงในยามบ่ายได้ดี นอกจากเกีย๊ วทอดกองโตที่พ่อค้าเอา
ขึ้นสะเด็ดนา้ มันจากกระทะแล้ววางกองไว้ท่หี น้าร้านชวนนา้ ลายไหลแล้ว ร้านนี้ยงั มีลูกชิ้นชุปแป้ งทอดรูปแบบต่างๆ
ที่ขายดีไม่ต่างกัน เช่น ลูกชิ้นหมู ปลา กุง้ หรือลูกชิ้นยัดไส้ปลาหมึก ชีส นอกจากนี้ยงั มีลูกชิ้ นรสสไปซี่ เต้าหูท้ อด
และอื่นๆ ที่ชุปแป้ งสูตรเฉพาะของทางร้าน และทาให้คงความกรอบไว้ได้นานมาก จนกลายเป็ นทัง้ เอกลักษณ์และ
จุดขายของร้านนี้เลยก็ว่ าได้ นอกจากนี้ ยังมีรา้ นค้าอีกจานวนมากที่ได้รบั ความนิ ยมสู ง และเปิ ดขายมาอย่าง
ต่อเนื่องและยาวนาน ซึง่ แต่ละร้านมีการปรับตัวให้เข้ากับมหาวิทยาลัยและความต้องการของผูบ้ ริโภค อาทิ ร้านขาย
อุปกรณ์การเรียน เสื้อผ้า กระเป๋ า รองเท้า เครื่องสาอาง และจิปาถะ รวมทัง้ อาหารคาวหวานทีม่ ใี ห้เลือกซื้อกันแบบ
นานาชาติ ตัง้ แต่ ยากิโซบะ บะหมี่ ซูชิ (Sushi) หลากหลายหน้าตาวางบนข้าวญี่ป่ นุ หอมๆ ที่ทงั้ นิสติ และพนักงาน
ออฟฟิ ตถูกใจจนต้องต่อคิวกันยาวเพือ่ รอเลือกซื้อเลือกคีบใส่ถาด และทีเ่ ป็ นที่นิยมทีส่ ูดก็คงจะเป็ นอาหารและขนม

209

ไทย ที่มคี วามหลากหลายแทบทุกภาคของประเทศ ไม่ว่าจะเป็ นนา้ พริกหนุ่ม แคปหมู ไส้อวั นา้ พริกอ่องสไตล์ชาว
เหนื อ หรือ จะเป็ นบะหมี่เบตง ขนมจีนปักษ์ใต้ แกงฮัง เล แกงเหลืองรสชาติจ ดั จ้านตามแบบคนภาคใต้ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือที่ขายดีก็จะเป็ นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากไส้กรอกอีสาน ที่มที งั้ แบบย่าง อบ นึ่ง และทอดก็มี
ให้เลือกหากันหลายร้านตามความชอบส่วนตัว นอกจากนี้ยงั มีขา้ วเหนียวหมูป้ ิ งที่นิสติ ชอบซื้อทานกันมากๆ มีทอ๊ ป
ปิ้ งหน้าหมู หน้าเนื้อ หน้ากุง้ และอื่นๆ ที่เลือกกันได้ตามใจชอบแถมสะดวกต่อเวลาอันรีบเร่งช่วงพักเที่ยง อาหาร
ภาคกลางหรือ อาหารที่มีค วามร่ ว มสมัย ถือว่ าได้ร บั ความนิ ย ม และมีเ ยอะที่สุ ด เพราะถูก ปากคนเมืองอย่าง
กรุงเทพมหานคร เช่น ข้าวราดแกง ก๋วยเตีย๋ วต้มยา ราดหน้ายอดผัก ขนมจีนนา้ ยา แกงเขียวหวาน ขนมไทยที่
ได้รบั ความนิยมมาก เช่น ขนมถ้วย ฝอยทอง ทองหยิบ ทองหยอด ตะโก้ ขนมชัน้ เป็ นต้น
หัวใจของการประสบความสาเร็จในการค้าขายตลาดนัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจนลูกค้าต้องมายืน
ต่อแถวยาวเช่นเดียวกับร้านค้าดังกล่าวมาข้างต้นนี้ คื อ ความสดใหม่ ความสมา่ เสมอ และความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า
เนื่องจากสังเกตได้ว่าร้านที่มไี ด้รบั ความนิยมจนเกิดวัฒนธรรมการต่อคิว คือ การสร้างกระแสและจุดขายจนเกิด
การบอกต่อ นอกจากนี้ การปรุงอาหารสดใหม่โชว์ลูกค้าจนกลิน่ หอมฟุ้งไปทัว่ ตลาดก็เป็ นอีกกลยุทธ์หนึ่งที่สามารถ
ดึงดูดใจลูกค้าได้เป็ นอย่างดี นอกจากนี้ ยังมีปจั จัยเสริมอีกมาก เช่น การทาป้ ายบอกราคา การกาหนดจุดสาหรับ
ต่อแถว รับสินค้า และคิดเงินอย่างเป็ นระบบ ถึงแม้ว่าจะเป็ นเรื่องเล็กน้อย แต่จากการสัมภาษณ์ผูบ้ ริโภครายหนึ่ง
แสดงเห็นได้ว่า การถูกแซงคิว และไม่ติดป้ ายราคาของร้า นค้าบางร้านทาให้มคี วามรูส้ กึ ไม่เชื่อใจ และมีผลต่อการ
ตัดสินใจไม่เป็ นลูกค้าร้านนัน้ อีกเลย นอกจากนี้ ความสมา่ เสมอของร้านค้าก็มสี ่วนสาคัญในการเป็ นเจ้าประจา และ
สร้างปฏิสมั พันธ์กนั กับลูกค้าที่เดินตลาดนัดมหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ส่วนหนึ่งมีผลมาจากการสนทนากันอย่า
ถูกคอ ความเชื่อใจในคุณภาพสินค้า และราคาทีม่ นคง
ั ่ เป็ นหัวใจของการสร้างฐานลูกค้าประจาได้เป็ นอย่างดี
อัตลักษณ์ท่ี 4 อัตลักษณ์เชิงประโยชน์ (Functional identity)
อัต ลัก ษณ์ท่ีมีค วามแข็ง แกร่ ง และมีศ ัก ยภาพในการพัฒ นาสิน ค้า และบริก าร พัฒ นาคนและการใช้
ประโยชน์ในพื้นที่ ยกระดับภาพลักษณ์ขององค์กร และความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างคนภายในและภายนอก นัน้ คือ
อัตลักษณ์เชิงประโยชน์ ซึ่งอัตลักษณ์น้ ีเป็ นกระบวนการที่ตอ้ งถูกสร้าง พัฒนา และปรับปรุงอย่างสมา่ เสมอ เพราะ
ตัว แปรที่สาคัญในการที่จ ะทาให้ส่ิง มีประโยชน์ไร้ประโยชน์ หรือสิ่ง ไร้ประโยชน์ มีประโยชน์ ก็คือ มนุ ษย์ ซึ่ง
เปลีย่ นแปลงทัศนคติ ความเชื่อ ค่านิยมอยู่ตลอดเวลาตามความต้องการของตนเอง ความคาดหวังของสังคม และ
เศรษฐกิจ จึงมีความพลวัตสูงในการขับเคลือ่ นและพัฒนา
อัตลักษณ์เชิงประโยชน์เชื่อมโยงโดยตรงกับการสร้างคุณค่า พัฒนาต่อยอดสิ่งที่มอี ยู่เดิม ให้มศี กั ยภาพ
เพิ่มขึ้น สารวจความต้องการของผูบ้ ริโภค คนในองค์กร และปรับปรุงกระบวนการอย่างสมา่ เสมอ เพื่อมีความ
ทันสมัยและเป็ นที่ตอ้ งการ ข้อเสนอทางทฤษฎีน้ ี เป็ นอัตลักษณ์ท่ปี ระกอบสร้างมาจากข้อมูลโดยตรง หมายถึง สิง่ ที่
เกิดขึ้นจากการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูลซา้ ไปมาหลายรอบ จนกรทัง่ ถึงจุดอิ่มตัว สามารถสรุปได้ ดังนี้
4.1 แนวทางการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการตลาดนัด
อัตลักษณ์เชิงประโยชน์ท่ีสามารถปรับปรุงตลาดนัดได้สร้างขึ้นจากการตีความ Open Coding O7 “ที่
จอดรถไม่พอ จอดรถไม่สะดวก ควรเพิ่มที่จอดรถ” O8 “กฏ กติกา ระเบียบข้อบังคับ การจัดการ/เจ้าหน้าที่จดั
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แผนผังตลาด ทางเดิน โซนนิ่งร้านค้า การแบ่งประเภทร้านค้า การคัดลือกร้านค้า ” O9 “ห้ามขึ้นราคา มีนโยบาย
ควบคุ มราคา ค่ าที่แพง ค่ าเต้นท์ ค่ าแป๊ ะเจีย๊ ะ ค่ ารายปี ” Axial Coding “ข้อจากัดเรื่องกฏระเบียบ และการ
ควบคุม” รหัสนี้จดั อยู่ใน Selective Coding “ตลาดนัดคือ การยอมรับ และปรับตัวภายใต้ขอ้ จากัด” ซึ่งแสดงให้
เห็นถึงระบบการจัดการของตลาดนัดแต่ละแห่งที่มีร่วมกัน ถูกสะท้อนผ่านเสียงของคนในตลาดนัด และคนใน
มหาวิทยาลัย
ตลาดนัด ภายในมหาวิท ยาลัย ของรัฐ เริ่ม ต้น จากข้อ เสนอเชิง นโยบายที่ต อ้ งการให้บุค ลากรภายใน
มหาวิทยาลัยมีแหล่งจับจ่ายใช้สอยใกล้สถานที่ทางาน เพื่อให้บุคลากรไม่ตอ้ งเดินทางไกลไปหาซื้อสินค้า ลดความ
จาเจจากการบริโภคอาหารในโรงอาหารรือสินค้าจากร้านค้าสหกรณ์ สร้างบรรยากาศผ่อนคลายากหน้าที่และงาน
ประจา เพิ่มพื้นที่สาหรับพบปะสังสรรค์ แลกเปลีย่ นทัศนคติซ่งึ กันและกัน จัดสรรพื้นที่เช่าสาหรับหารายได้เข้าและ
วัตถุประสงค์อ่นื ๆ อีกมากมายทีแ่ ฝงอยู่ในนโยบายของการจัดการตลาดนัด
อย่างไรก็ดี การปรับปรุ ง ระบบการบริหารจัดการตลาดนัด ควรต้องกลับไปทบทวนว่ าเป้ าหมายของ
มหาวิทยาลัยในการมีตลาดนัดภายในพื้นที่ และช่วงเวลาของการทางานในมหาวิทยาลัยคืออะไร เช่น หากต้องการ
เพียงพื้นที่สาหรับให้บุคลากรมีตวั เลือกในการจับจ่ายใช้สอยสินค้าที่ราคาย่อมเยา และมีคุณภาพ การกาหนดราคา
พื้นทีส่ าหรับให้รา้ นเช่าในราคาที่เหมาะสมก็จะช่วยทาให้ราคาสินค้าไม่สูงมากเกินไป การคัดกรองร้านค้าทีม่ ลี กั ษณะ
ใกล้เคียงกันหลายๆ ร้านก็ไม่ได้ส่งเสริมความหลากหลายกับตลาดนัดเท่าที่ควร การจัดสรรพื้นที่ควรคานวณ
สัดส่วนของผูค้ า้ บริโภค และพื้นที่อานวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถยนต์ส่วนตัว ห้องนา้ ระบบไฟฟ้ า และ
แนวทางการกาจัดขยะ เนื่องจากพื้นที่บางพื้นที่ถูกออกแบบให้รองรับคนได้จานวนหนึ่ง หากต้องการเปลีย่ นแปลง
ประโยชน์ใช้สอยก็ควรจัดสรรสิง่ อานวยความสะดวกเหล่านี้ให้เพียงพอกับความต้องการของคน
4.2 แนวทางการพัฒนาภาพลักษณ์ของตลาดนัด และภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
จากผลการวิจยั นี้ ปฏิเสธไม่ได้ว่าภาพลักษณ์ของตลาดนัด เป็ นส่วนหนึ่งของภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ทีส่ ายตาคนนอกที่เข้ามาใช้พ้นื ที่ ในช่วงเวลาที่มตี ลาดนัดจะมอง และตัดสิน การพัฒนาภาพลักษณ์เป็ นส่วนหนึ่งใน
การสร้า งอัต ลัก ษณ์ใ ห้ค นภายนอกรับ รู ถ้ ึง วัฒ นธรรมของคนในมหาวิท ยาลัย มาตรการและกระบวนการที่
มหาวิทยาลัยใช้สะท้อนวิสยั ทัศน์ของมหาวิทยาลัย การที่ตลาดนัดได้รบั การยอมรับจากประชาชนทัว่ ไป เป็ นส่วน
หนึ่งทีท่ าให้มหาวิทยาลัยมีช่อื เสียง อาจส่งผลต่อจานวนผูม้ คี วามประสงค์จะเข้าศึกษาต่อภายในมหาวิทยาลัย ดึงดูด
บุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถเข้ามาทางานในมหาวิทยาลัย เพราะถือได้ว่าเป็ นองค์กรทีม่ กี ารบริหารจัดการทีด่ ี
ความเป็ นตลาดนัดของมหาวิทยาลัย ควรส่งเสริมให้คนในมหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมในการประกอบ
สร้างอัตลักษณ์ของตลาดนัด และมหาวิทยาลัยมากกว่าการเป็ นผูบ้ ริโภคเพียงอย่างเดียว การมีส่วนร่วมในการ
กาหนดทิศทาง นโยบาย เสนอความเห็น ตลอดจนมีส่วนร่วมในการเป็ นผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย เป็ นแนวทางหนึ่งที่จะ
ทาให้ตลาดนัด และมหาวิทยาลัยเดินไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การให้ภาควิชาต่างๆ มาออกบูธแสดงผลงาน การ
บริการประชาชนด้านสุขภาพอนามัย การจัดนิทรรศการออกร้านจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ท่ผี ูพ้ ฒั นาผ่านการวิจยั หรือ
ส่วนหนึ่งของหลักสูตร ให้มากขึ้นก็จะเป็ นแนวทางที่ส่งเสริมภาพลักษณ์ของความเป็ นตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัย
ให้มคี วามแตกต่างโดดเด่นจากตลาดนัดทัว่ ๆ ไป
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จากการสร้า งองค์ค วามรู เ้ กี่ ย วกับ อัต ลัก ษณ์ ข องตลาดนัด ภายในมหาวิ ท ยาลัย ของรัฐ ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยมีขอบเขตของพื้นทีใ่ นการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในเขตเมืองจานวน 3 แห่ง คือ ตลาดนัดวัน
ศุ ก ร์ จุฬ าลงกรณ์ม หาวิท ยาลัย ตลาดนัด กรมประมง มหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร์ และตลาดนัด นานาชาติ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อสร้างข้อเสนอเชิงทฤษฎี แสดงให้เห็นถึง ความเป็ นพลวัตของอัตลักษณ์ทงั้ 4
อัตลักษณ์ คือ อัตลักษณ์ท่ีมองเห็นได้ อัตลักษณ์ท่ีสามารถสัมผัสได้ อัตลักษณ์เชิงพฤติกรรม อัตลักษณ์เชิง
ประโยชน์ ทีม่ คี วามหลากหลายในคุณลักษณะเฉพาะ แต่กม็ คี วามเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันทีถ่ ูกสร้างขึ้น และลืน่ ไหล
เข้าหากัน จากปฏิสมั พันธ์ทแ่ี ลกเปลีย่ นกันตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม เมือ่ ถึงจุดอิ่มตัวอัตลักษณ์ของพื้นทีจ่ ะยังคงอยู่
และเด่นชัดขึ้นกลายเป็ นอัตลักษณ์ท่ยี งั ่ ยืน เป็ นภาพลักษณ์ท่สี ามารถรับรู ้ และสัมผัสได้ของคนในองค์การ คนใน
พื้นที่ และผูค้ นทัว่ ไป อัตลักษณ์ทงั้ 4 อัตลักษณ์น้ ีมคี วามเชื่อมโยงซึ่งกันและกันอย่างขาดกันไม่ได้ ถือได้ว่าเป็ น
ส่วนเติมเต็ม และผสมกลมกลืนกัน

ส่วนที่ 5 ผลประเมินการสร้างทฤษฎีจากข้อมูลเชิงชาติพนั ธุว์ รรณนา
ในงานวิจยั นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ขอ้ มูล ตามระเบียบวิธีวจิ ยั แบบสร้างทฤษฎีจาก
ข้อมูลเชิงชาติพนั ธุว์ รรณนา โดยมีการประเมินผลทฤษฎีท่สี ร้างขึ้นจากข้อมูลโดยตรงตามเกณฑ์การประเมินผลการ
สร้างทฤษฎีจากข้อมูล และตรวจสอบคุณภาพของงานวิจยั ของชาร์มาส (Charmaz. 2006) ซึ่งมีดว้ ยกัน 4 มิติ
ดังนี้
มิตทิ ่ี 1 มิตแิ ห่งความน่ าเชื่อถือ (Credibility)
ความน่ าเชื่อถือของผลการวิจยั ฉบับนี้ ประกอบด้วยความเพียงพอ และความลึกของข้อมูล โดยผูว้ จิ ยั ฝัง
ตัว เก็บข้อ มูลด้ว ยวิธีการที่หลากหลายตามระเบียบวิธีวิจ ยั เป็ นเวลายาวนานกว่ า 2 ปี ผู ว้ ิจ ยั ใช้การเก็บข้อมูล
หลากหลายรู ปแบบ ได้แก่ การสังเกต (Observation) การสังเกตอย่างมีส่วนร่ว ม (Participant observation)
การสัม ภาษณ์แ บบไม่มีโ ครงสร้า ง (Unstructured interview) และการสัม ภาษณ์แ บบกึ่ง โครงสร้า ง (Semistructured interview) ผู ว้ ิ จ ัย จะท างานย้อ นกลับ ไปกลับ มาหลายรอบจนกระทัง่ ความรู ไ้ ด้ถึ ง จุ ด อิ่ ม ตัว
(Saturation) เมือ่ สิ่งที่ศึกษาได้มาถึงจุดที่ไม่มอี ะไรใหม่ ไม่มอี ะไรต่างไปจากที่ได้รวบรวมมาแล้วทัง้ ในแง่ของมโน
ทัศน์และทฤษฎี นักวิจยั จึงหยุดเก็บข้อมูล และพร้อมที่จะหาข้อสรุปเกี่ยวกับรายละเอียดและความหมายของ
ปรากฏการณ์ ท่ี ศึ ก ษา ถื อ เป็ น การตรวจสอบข้อ มู ล จากการใช้วิธี ก ารเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล มากกว่ า หนึ่ ง วิธี
(Methodological Triangulation) เพื่อยืนยันความสอดคล้องของข้อมูล ที่ได้จากเทคนิควิธีการที่หลากหลาย ซึ่ง
ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตและบันทึกภาคสนาม กับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์และถอดบทสนทนา จะถูกนามา
ตรวจสอบซึง่ กันและกัน
รวมทัง้ มีการศึกษาเปรียบเทียบตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยของรัฐ เขตกรุงเทพมหานครซึง่ เป็ นพื้นที่วจิ ยั
ทัง้ 3 พื้นที่อย่างเป็ นระบบ ได้แก่ “ตลาดนัดวันศุกร์” จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ตัง้ อยู่
บริเวณลานจอดรถของมหาวิทยาลัย หน้าตึกคณะเศรษฐศาสตร์ และศาลาพระเกี้ยว ในช่วงวันศุกร์ ตัง้ แต่เวลา
6.00 น.-18.00 น. “ตลาดนัดกรมประมง” มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตจตุจ กั ร กรุ ง เทพฯ ตัง้ อยู่บริเวณ
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หอประชุมใหญ่ รอบสระว่ายนา้ จุฬาภรณ์ ติดกับถนนพหลโยธิน ในช่วงวันพฤหัสบดี ตัง้ แต่เวลา 06:00 - 15:00 น.
“ตลาดนัดนานาชาติ” มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ตัง้ อยู่บริเวณลาน SWU NIPLEX และ
รอบๆ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัว ศรี และอาคารหม่อมหลวงปิ่ น มาลากุล ในช่ ว งวันอัง คาร และวัน
พฤหัสบดี ตัง้ แต่เวลา 06:00 – 14:00 น. นอกจากนี้ นอกเหนือจากทัง้ 3 แห่งนี้ ยังมีการศึกษาเปรียบเทียบข้อมูล
จากพื้นทีท่ ม่ี คี วามใกล้เคียงกัน คือ “ตลาดนัดอินเตอร์โซน” มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต จังหวัดปทุมธานี
บริเวณลานหมู่บา้ นนักกีฬา ในช่วงวันจันทร์ และวันพฤหัสบดี ตัง้ แต่เวลา 16:00 -21:30 น. “ตลาดนัดสีเขียว”
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม ตัง้ อยู่บริเวณข้างสระว่ายนา้ ของมหาวิทยาลัย ในช่วงวัน
ศุกร์ ตัง้ แต่เวลา 06:00 - 15:00 น. และ “ตลาดนัดทับแก้ว” มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
จังหวัดนครปฐม ตัง้ อยู่บริเวณถนนริมสระแก้วหน้าคณะวิทยาศาสตร์ยาวไปจนถึงสามแยกเยื้องกับโรงอาหารคณะ
อักษรศาสตร์ ในช่วงวันพุธ ตัง้ แต่เวลา 08.30 – 15.00 น. เพื่อการวิเคราะห์ขอ้ มูลขัน้ สุดท้ายสมบูรณ์ย่งิ ขึ้น จาก
ตลาดนัดที่เป็ นของเอกชนบริเวณใกล้เคียงกับสถานศึกษาเสริมด้วย ซึ่งถือได้ว่าเป็ นการตรวจสอบข้อมูลจากแหล่ง
หลายแหล่ง (Data triangulation) เพือ่ พิสูจน์ว่าข้อมูลทีไ่ ด้มานัน้ มีความถูกต้องหรือไม่ โดยการสัมภาษณ์ผูใ้ กล้ชิด
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล เช่น สามี/ภรรยา ลูก ญาติ เพื่อน เป็ นต้น ซึ่งถือเป็ นการทดสอบตัง้ แต่ ตน้ นา้ เพื่อหาข้อสรุ ป และ
ตรวจสอบการตีความ ตลอดจนลดอคติของผูว้ ิจยั หรือจากผูใ้ ห้ขอ้ มูล และเป็ นการผูใ้ ห้ขอ้ มูลเป็ นผูต้ รวจสอบ
ข้อมูล (Members Check) โดยส่งให้ผูใ้ ห้ขอ้ มูลได้อ่านบันทึกการสัมภาษณ์เชิงลึก ตรวจสอบว่าผูว้ จิ ยั ถอดคาให้
สัมภาษณ์ถูกต้องตรงตามที่ผูใ้ ห้ขอ้ มูลตอบมาหรือไม่ ในส่วนนี้ ผูว้ ิจยั จะทาเพื่อให้ผูใ้ ห้ขอ้ มูลตรวจสอบความ
โปร่งใสของการเก็บข้อมูล โดยเสนอให้อ่านบันทึกการสนทนาภายหลังจากที่ผูว้ จิ ยั กลับไปถอดบทสนทนาเรียบร้อ ย
แล้ว นอกจากนี้ ผูว้ จิ ยั ยังเสนอให้ผูใ้ ห้ขอ้ มูลอ่านรายงานการวิจยั หลังจากการวิเคราะห์ตามแนวคิดต่างๆ แล้วเพื่อ
ตรวจสอบการตีความขัน้ สุดท้ายของผูว้ จิ ยั
สุดท้ายเป็ นการตรวจสอบโดยกลุ่มเพื่อนนักวิจยั (Peer examination) และผูเ้ ชี่ยวชาญ (ภาคผนวก ฌ)
เพื่อตรวจสอบสมมุติฐ านชัว่ คราว หรือข้อค้นพบเบื้องต้น โดยให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น
วิพากษ์วจิ ารณ์ และให้ขอ้ สังเกต นอกจากนี้ ผูว้ จิ ยั ยังนาเสนองานวิจยั ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เพือ่ ให้
มีผูม้ ีความรู ใ้ นศาสตร์สาขาต่างๆ ช่วยวิพากษ์วิจารณ์งานวิจยั อย่างเป็ นทางการอี กด้วย นอกจากนี้ ยังมีความ
แข็งแกร่งของตรรกะที่เชื่อมโยงระหว่างข้อมูลกับการวิเคราะห์ ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และอุปกรณ์ในการ
ช่วยจัดระบบการวิเคราะห์ขอ้ มูลจานวนมาก รวมทัง้ การตรวจสอบกับ
มิตทิ ่ี 2 มิตแิ ห่งความริเริ่มสร้างสรรค์ (Originality)
ในกระบวนการของการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ จิ ยั พยายามใช้แนวคิดหลากหลายศาสตร์อย่าง
เปิ ดกว้าง และไม่มีอคติ ซึ่งมีทงั้ แนวคิดจากแวดวงธุ รกิจ สังคมวิทยา มานุ ษยวิทยา จิตวิทยา รัฐศาสตร์ และ
เศรษฐศาสตร์ เพื่อให้สามารถตอบคาถามการวิจยั ได้อย่างครอบคลุม และสามารถนาไปใช้เป็ นแนวทางในการ
บริหารจัดการพื้นที่ของมหาวิทยาลัยของรัฐ หรือส่วนราชการอื่นๆ ที่มคี วามใกล้เคียงกัน ผูว้ จิ ยั สร้างประเภทมโน
ทัศน์และสร้างแนวคิดใหม่จากข้อมูลโดยตรง จากการทารหัสบรรทัดแบบต่อบรรทัด (Line-by-line coding) คือ
การกาหนดชื่อแต่ละบรรทัดที่เขียน เป็ นการทารหัสที่มีการสร้างแบบมากเกินความจาเป็ น เพราะแต่ละบรรทัดอาจ
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ไม่ใช่ประโยคสมบูรณ์หรือ เป็ นประโยคที่ไม่สาคัญ แต่ก็เป็ นเครื่องมือที่มีประโยชน์มาก เพราะจะทาให้ผู ว้ ิจ ยั
วิเคราะห์ และเห็นภาพกรอบความคิด รวมทัง้ การทารหัสแบบเจาะลึก (Focused coding) คือ การแยกข้อมูล
ออกเป็ นองค์ประกอบหรือคุณสมบัติ การนิยามการกระทา การค้นหาฐานคติท่ซี ่อนเร้น อธิบายการกระทาที่แอบ
แฝงและความหมาย ตกผลึกจุดสาคัญ เปรียบเทียบข้อมูลกับข้อมูล และระบุช่องว่างในข้อมูล วิธนี ้ ีจะทาให้นกั วิจยั
สามารถจัดประเภทและเห็นกระบวนการ อันนาไปสู่การวิเคราะห์ และสังเคราะห์ขอ้ มู ลเพื่อพัฒนากรอบความคิด
โดยสร้าง Axial Coding และ Selective Coding จากภาษาพูดทีเ่ ข้าใจได้งา่ ย มีความสร้างสรรค์ และทัศนคติเชิง
บวก เช่น “รักการค้าขาย รักอาชีพนี้ ขายมาตัง้ แต่เด็กๆ เห็นพ่อแม่ขายก็ขายตาม” เป็ น “ความรักในอาชีพค้าขาย”
“รูส้ กึ เหมือนบ้าน เป็ นอยู่แบบครอบครัว รูส้ กึ อบอุ่น สถานทีค่ ุน้ เคย พื้นทีร่ าชการ” เป็ น “ความผูกพันระหว่างคนใน
ตลาดกับพื้นทีข่ องมหาวิทยาลัย” เป็ นต้น
นอกจากนี้ยงั มีการถอดคาแบบที่รวมเอานัยสาคัญของงานวิจยั ต่อทฤษฎีและสังคมที่มคี วามท้าทาย เช่น
การนาเอาแนวคิดที่แตกต่างกันของนักคิดคนละศาสตร์ แต่อธิบายเรื่องของการนิยามพื้นที่เหมือนกัน คือ แนวคิด
เกี่ยวกับพื้นที่สาธารณะ (Public spheres) เจอร์เกน ฮาเบอร์มาส (Jürgen Habermas) และแนวคิดการผลิต
พื้นที่ (Production of space) ของอองรี เลเฟบเร่ (Henri Lefebvre) ทัง้ สองแนวคิดนี้ มีศกั ยภาพในการอธิบาย
ปรากฏการณ์ทางสังคมที่มคี วามหลากหลาย ทัง้ ในสังคมตะวันตก และสังคมตะวันออก หรือแม้กระทัง้ ในสังคม
เสมือนจริง อีกทัง้ ยังเน้นเรื่องของสิทธิของประชาชนในการมีส่วนร่วมขับเคลือ่ นสังคม เป็ นแนวคิดทีใ่ ห้ความสาคัญ
กับกลุ่มผูท้ ่เี สียเปรียบหรือกลุ่มผูต้ กอยู่ภายใต้อานาจให้มบี ทบาท หรือมีพ้ นื ที่มากขึ้นในสังคม รวมทัง้ การนาเอา
แนวคิดมานุ ษยวิทยาธุรกิจมาทาการศึกษาวัฒนธรรมองค์การ และศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริโภคแบบนักมานุ ษยวิทยา
โดยให้ความสาคัญกับวัฒนธรรม ในฐานะที่เป็ นปัจจัยหนึ่งที่ทาให้คนเกิดอารมณ์ ความรู ส้ ึกนึกคิดต่อสิ่งต่างๆ
วัฒนธรรมเป็ นเสมือนพิมพ์เขียวที่ทาให้ผูค้ นในสังคมรับรูร้ ่วมกัน เกิดเป็ นวิถชี ีวติ ที่คล้ายคลึงกัน วัฒนธรรมจึงมี
บทบาทอย่างยิ่งในการเลือกซื้อสินค้า และการต่อต้านสินค้า เป็ นต้น เหล่านี้เป็ นเพียงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของ
ผูว้ ิจยั ที่มคี วามยืดหยุ่นสูง และไม่ยึดติดกับแนวคิดทฤษฎีจากศาสตร์ในศาสตร์หนึ่ง กแต่ให้ความสาคัญกับการ
อธิบายปรากฏการณ์ทางสังคม และวัฒนธรรมนัน้ ๆ ได้ ก็ถอื ได้ว่าเป็ นการเปิ ดโลกทัศน์เรียนรู และนาเอาแนวคิด
จากศาสตร์อ่นื มาวิเคราะห์อย่างผสมผสาน เพื่อให้สามารถขยายผลหรือนาไปใช้ได้ในบริบทของสถานที่ราชการที่มี
ความใกล้เคียงกันได้ ตลอดจนผูว้ จิ ยั มีการปรับปรุงความคิด (Ideas) แนวความคิด (Concepts) และการปฏิบตั ิท่ี
เป็ นอยู่หลายครัง้ จนกระทัง้ ถึงจุดอิ่มตัว
มิตทิ ่ี 3 มิตแิ ห่งการสะท้อน (Resonance)
การวิจยั นี้ดาเนินการอย่างมีส่วนร่วมกับผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ทัง้ คนในชุมชนโดยรอบ และ
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย โดยมีการกาหนดกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักไว้อย่างหลากหลาย ทัง้ กลุ่มคนในตลาดนัด
ภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ ผูผ้ ลิต/ผูข้ าย ในร้านค้าที่เปิ ดขายสินค้าในตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง
มากว่า 5 ปี หรือเจ้าประจา โดยเลือกแบบคละประเภทสินค้า เช่น ร้านขายผลไม้ ร้านขายผัก ร้านขายอาหารสด
ร้านขายอาหารสาเร็จรูป ร้านขายเสื้อผ้า ร้านขายเครื่องประดับ และร้านขายของเบ็ดเตล็ด และผูผ้ ลิต/ผูข้ าย ใน
ร้านค้าขาจร หรือแผงขายสินค้าแบบไม่ประจา ที่ขายสินค้าในตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยน้อยกว่า 5 ปี เช่น ร้าน

214

ขายขนมเฉพาะอย่าง ร้านขายสลัดผัก ร้านขายผลไม้ตามฤดูกาล ร้านขายเสื้อกันหนาว ร้านขายรองเท้ามือสอง ร้าน
ขายเครื่องแก้วและเซรามิก เป็ นต้น ลูกค้าขาประจา หรือกลุ่มแม่บา้ น หรือผูท้ ่มี คี วามสัมพันธ์กบั สินค้ามากกว่าแค่
การบริโภค เช่น กลุ่มแม่บา้ นญี่ป่ นุ ที่วางแผนการจ่ายตลาดเป็ นสัปดาห์ กลุ่มพนักงานบริษทั เอกชนที่อยู่ใกล้เคียง
ตลาดนัดที่เพื่อนร่วมงานมักฝากซื้ออาหารกลางวันที่ตลาดนัด เป็ นต้น และลูกค้าขาจร ที่ใช้เวลาว่างจากการทางาน
ในการเดินตลาดนัดบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่ทางาน เช่น อาจารย์ผูเ้ กษียณอายุราชการแล้ว พนักงานออฟฟิ ต
ใกล้เคียงทีใ่ ช้เวลาว่างช่วงพักเทีย่ งเดินชมสินค้า ผูม้ าติดต่อกับของมหาวิทยาลัย ผูท้ เ่ี ดินผ่านทาง ลูกค้าทีน่ ดั พบกัน
ทีต่ ลาดนัด เป็ นต้น อีกกลุม่ หนึ่งคือ กลุม่ คนในมหาวิทยาลัย ทีป่ ระกอบไปด้วย บุคลากรของมหาวิทยาลัยนัน้ ๆ ทีม่ ี
อายุงานมากว่า 10 ปี ข้ นึ ไป หรือคนเก่าแก่ ที่สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ และพัฒนาการของตลาดได้ เช่น
อาจารย์ผูใ้ หญ่ทเ่ี ดินตลาดนัดเป็ นประจา กลุม่ เจ้าหน้าที่สายสนับสนุ นวิชาการทีซ่ ้ อื สินค้าในตลาดนัดอย่างสมา่ เสมอ
แม่บา้ นฝ่ ายจัดเลี้ยงที่ซ้ อื สินค้าในตลาดนัดเพื่อจัดเลี้ยงในงานประชุมของมหาวิทยาลัย เป็ นต้น และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยนัน้ ๆ ที่มอี ายุงานตา่ กว่า 10 ปี หรือคนรุ่นใหม่ ที่มมี มุ มองและประสบการณ์จากพื้นที่อ่ืน เพื่อเพิ่ม
มุมมองให้นกั วิจยั ในการศึกษาเปรียบเทียบ เช่น อาจารย์ใหม่ท่ี ใช้เวลาว่างจากการทางานจับจ่ายใช้สอยในพื้ นที่
ตลาดนัด เจ้าหน้าที่สายสนับสนุ นวิชาการที่เคยทางานบริษทั ที่มตี ลาดนัดใต้ตึก เป็ นต้น ตลอดจนคณะกรรมการ
บริหารกิจการของราชการ หรือคณะกรรมการสวัสดิการของมหาวิทยาลัย หรือผูท้ ่คี ณะกรรมการมอบหมายให้
ดาเนินการจัดการพื้นที่ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัย เช่น ผูบ้ ริหาร คณะทางาน และเจ้าหน้าที่ท่รี บั ผิดชอบเก็บค่า
ล็อค ค่าทีจ่ อดรถ ค่าไฟฟ้ า ค่าขยะ เป็ นต้นอีกด้วย ทัง้ สองกลุม่ นี้สามารถสะท้อนมุมมองที่แตกต่างกันได้อย่างเติม
เต็มซึง่ กันและกัน เพือ่ ให้งานวิจยั มีมติ ทิ ห่ี ลากหลายจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลายกลุม่
งานวิจยั นี้ถอื ว่าเป็ นการสะท้อนจากทัศนะของคนในโดยสมบูรณ์ เนื่องจากผูว้ จิ ยั ได้มโี อกาสเข้าไปสังเกต
อย่างมีส่วนร่วม (Participant observation) ในกิจกรรมต่างๆ ทีเ่ กิดขึ้นในตลาดนัด กล่าวคือ เป็ นหนึ่งในแม่คา้ ที่
ขายอาหารในตลาดนัด เป็ นลูกค้าขาประจาของร้านค้าร้านหนึ่ง และเป็ นบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยที่ใช้เวลาว่าง
ช่วงพักเทีย่ งในตลาดนัดร่วมกับกลุ่มบุคลากรคนอื่นๆ ด้วย เหล่านี้ถอื เป็ นเทคนิคสาคัญเพือ่ ให้ได้มาซึง่ ข้อมูลเชิงลึก
เช่น วัฒนธรรม ความเชื่อ ค่านิยม และธรรมเนียมปฏิบตั ิของกลุ่มต่างๆ เรียนรูว้ ิธีการมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างกลุ่ม
ต่างๆ ข้อมูลในระดับนี้จะได้มาอย่างลึกซึ้งหากผูว้ จิ ยั ไม่เปิ ดเผยตัวว่าเป็ นนักวิจ ัย ซึ่งเป็ นเทคนิคของการเก็บข้อมูล
เชิงชาติพนั ธุ ว์ รรณนาที่ปฏิบตั ิสืบต่อกันมามากกว่าสองทศวรรษ (ชาย โพธิสิตา. 2554 อ้างอิงจาก Tedlock B.
2000) ซึ่งการเป็ นคนในนี้ผูว้ ิจยั ได้เข้าไปเรียนรูค้ าศัพท์เฉพาะ ภาษาของคนในตลาด และทาความเข้าใจในทุกมิติ
ทางวัฒนธรรมของตลาด สร้างความสนิทสนมกันผูค้ า้ และสามารถเข้าถึงอารมณ์ความรู ส้ ึก เหตุผลและความ
ต้องการจาเป็ น ตลอดจนการได้รบั การยอมรับเป็ นคนใน (Insider) ในการค้าขาย เพื่อสามารถวิเคราะห์ระบบ
แนวคิดความหมายของผูท้ ่ีศึกษา ซึ่ง คนใน (Emic) ตามบริบทและแง่มุมของประสบการณ์ของผูท้ ่ีเราศึกษา
แยกแยะ วิเคราะห์ขอ้ มูล แนวคิด ความหมายออกจากแนวคิดและการตีความของนักวิจยั อย่าไรก็ตาม อีกบทบาท
หนึ่ง คือเป็ นปัจเจกของผูว้ จิ ยั ซึ่งเป็ นคนนอก (Etic) ที่คอยสังเกตอย่างมีส่วนร่วมพฤติกรรมของผูค้ นที่เกี่ยวข้อง
ในตลาด พร้อ มวิเคราะห์ตามกรอบแนวคิด ทฤษฎี และจดบันทึกพฤติ ก รรม ปฏิสมั พันธ์ระหว่ างกัน การใช้
สัญลักษณ์ วัจนภาษา และอวัจนภาษา ตลอดจน สินค้า และบรรยากาศของตลาด โดยการเก็บข้อมูลนี้จะดาเนินไป
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พร้อมกับการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่จะดาเนินการไปพร้อมๆ กันโดยผูว้ ิจยั จะไม่แยกกระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง
ออก ทาให้ผลการศึกษาวิจยั นี้มคี วามสมบูรณ์ครบถ้วนของปรากฏการณ์ท่ศี ึกษา กล่าวคือ ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาแบบองค์
รวม สังเกตในทุกๆ มิติ ทัง้ เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม มี การเชื่อมโยงระหว่างสถาบันทางสังคมกับชีวิตของ
ปัจเจกบุคคล โดยอาศัยความเข้าใจผูใ้ ห้ขอ้ มูลแบบคนใน เข้าใจสถานการณ์ของผูถ้ กู ศึกษา สามารถสะท้อนทัศนคติ
โลกทัศน์ ความคิด ความเชื่อ และแบบแผนพฤติกรรมของกลุม่ เป้ าหมายได้อย่างตรงไปตรงมา
มิตทิ ่ี 4 มิตแิ ห่งการใช้ประโยชน์ (Usefulness)
ในมิติของการใช้ประโยชน์ ผู ว้ ิจ ยั ได้สร้าง Core category ทื่เรียกว่ า “อัตลักษณ์เชิง ประโยชน์ ” ซึ่ง
ประกอบไปด้วย แนวทางการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการตลาดนัด และแนวทางการพัฒนาภาพลักษณ์ของ
ตลาดนัด และภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เพือ่ ผูท้ น่ี าผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์สามารถปรับใช้ได้งา่ ยขึ้น รวมทัง้ มี
การส่งรายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์ไปยัง ผูบ้ ริหารสถานศึกษาที่กากับดู แลพื้นที่ท่ศี ึกษา (ภาคผนวก ญ) เพื่อให้
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับทฤษฎีทค่ี น้ พบ และเพิม่ เติมแนวทางเสริมจากมุมมองของผูใ้ ช้ประโยชน์
ข้อค้นพบเบื้องต้นของงานวิจยั นี้ จึงสะท้อนบทบาทของมหาวิทยาลัยของรัฐในการจัดสรรพื้นที่สวัสดิการ
เชิงธุ รกิจ ให้เกิดประโยชน์แก่นิสิตในการจัดกิจรรมทางวิชาการ และกิจกรรมเพื่อสังคมมากขึ้น เช่น การแสดง
นิทรรศการ การออกร้านแสดงสินค้า รวมทัง้ ผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัยมีฐานข้อมูลที่ได้จากข้อค้นพบเบื้องต้นของ
งานวิจยั นี้ ไปประยุกต์ใช้เป็ นแนวทางในการจัดสรรพื้นที่ให้เกิดประโยชน์แก่บุคลากรให้มแี หล่งในการจับจ่ายใช้
สอย พักผ่อนหย่อนใจ และใช้เวลาว่างอย่างเหมาะสม เกิดองค์ความรูใ้ หม่เกี่ยวกับกระบวนการสร้างอัตลักษณ์ของ
ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศไทย อย่างมีส่วนร่วมกับผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ทัง้ คน
ในชุมชนโดยรอบ และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ที่สามารถนาไปใช้เป็ นแนวทางในการบริห ารจัดการพื้นที่ของ
มหาวิทยาลัยของรัฐ หรือส่วนราชการอื่นๆ ที่มคี วามใกล้เคียงกัน (Generalization) เพื่อให้ผลการวิจยั สามารถ
นาไปประยุกต์ใช้กบั ตลาดนัดของสถานที่ราชการที่มีความใกล้เคียงกันได้ ทาให้มหาวิทยาลัยของรัฐ หรือส่วน
ราชการอื่นๆ มีตน้ แบบ หรือแนวปฏิบตั ิท่ดี ีในการบริหารจัดการพื้นที่สวัสดิการเชิงธุรกิจ เพื่อก่อให้เกิดรายได้ เกิด
ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างชุมชนกับมหาวิทยาลัย ตลอดจน สามารถนาไปประยุ กต์ใช้ในการกาหนดนโยบาย
ส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสาหรับการบริการชุมชน ผ่านการจัดสรรพื้นทีข่ องมหาวิทยาลัยได้
นอกจากนี้ นิสิต นักศึกษา นักวิชาการ หรือ ผูท้ ่ีสนใจยังสามารถนาแนวทางในการศึกษางานวิจยั เชิงสห
สาขาวิชาที่ประยุ กต์ใช้แนวคิดทฤษฎีจ ากหลากหลายศาสตร์ ทัง้ พฤติกรรมศาสตร์ มานุ ษยวิทยา สังคมวิทยา
รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และธุรกิจศึกษา รวมถึงการดาเนินการตามระเบียบวิธีการวิจยั แบบสร้างทฤษฎีจากข้อมูล
เชิง ชาติพ นั ธุ ์ว รรณนาที่มีก ารด าเนิ นการวิจ ยั แบบอุป นัย อย่ างเคร่ ง ครัด และการเก็บ ข้อ มูล แบบองค์ร วมไป
ประยุกต์ใช้ในงานวิจยั ที่มลี กั ษณะคล้ายคลึงกัน ต่อไปได้ เพื่อสร้างคุณูปการของงานวิจยั ในสหสาขาวิชา และการ
วิจยั เชิงคุณภาพแบบสร้างทฤษฎีจากข้อมูลเชิง ชาติพนั ธุว์ รรณนาให้เป็ นที่แพร่หลาย มีการพัฒนาองค์ความรูใ้ นการ
สร้างอัตลักษณ์ขององค์กร และกลุ่มสังคม สามารถนาไปใช้ได้จริงในเชิงนโยบายที่รบั ฟังความเห็นจากผูม้ สี ่วนได้
ส่วนเสียทุกมิติอย่างแท้จริง ตลอดจนสามารถทาให้เกิดการเปลีย่ นแปลงที่ดีข้นึ ทัง้ ในมิติของความสัมพันธ์กนั ของ
ผูค้ น และมิตขิ องการใช้ประโยชน์พ้นื ที่ รวมทัง้ มีนยั ยะทีเ่ ป็ นประโยชน์แก่งานวิจยั ชิ้นต่อไป
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บทที่ 5
สรุปอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
สรุปอภิปรายผลการวิจยั
ตลาดนัดเป็ นสัญลักษณ์ของความเป็ นเมืองและชีวิตชุมชน มีความหมายในเชิงเศรษฐกิจ ที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องราวทางวัฒนธรรม และอยู่ในเงือ่ นไขทางสังคม พฤติกรรมและความหมายในตลาดจึงไม่ใช่เป็ นเพียงสถานที่
สาหรับดาเนินกิจกรรมซื้อขาย แลกเปลีย่ นสินค้าเท่านัน้ แต่ยงั เป็ นพื้นที่แห่งชีวติ ที่มกี ารปะทะ สังสรรค์ของผูค้ นใน
รูปแบบต่างๆ ทีน่ ่าสนใจ เช่นเดียวกันกับ อัตลักษณ์ท่ตี อ้ งอาศัยผูค้ นเข้ามาเกี่ยวข้องกับการให้ความหมาย และการ
ให้ความหมายมักเกี่ยวกับการมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างกัน อัตลักษณ์มลี กั ษณะเป็ นพลวัตอยู่ตลอดเวลา
เพราะฉะนัน้ ในงานวิจยั นี้ จึงมุ่งเน้นทาความเข้าใจประสบการณ์ของคนในตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัย
ของรัฐเขตกรุงเทพมหานครผ่านการรับรู แ้ ละให้ความหมายจากคนในตลาดนัด และคนในมหาวิทยาลัย เพื่อใช้
เปรียบเทียบหาแนวทางการบริหารจัดการที่ดี และมีความกลมกลืนกับชุมชนโดยรอบ ซึง่ องค์ความรู น้ ้ ีสามารถนาไป
บริหารจัดการตลาดของแต่ละมหาวิทยาลัย ของรัฐ หรือส่วนราชการอื่นๆ เป็ นการต่อยอดการศึกษาตลาดนัดในมิติ
ทีก่ ว้างขึ้นกว่าการศึกษาทีผ่ ่านมา
ผูว้ จิ ยั ลงสนามเก็บข้อมูลจากตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยของรัฐ ในเขตกรุงเทพมหานคร จานวน 3 แห่ง
คือ ตลาดนัดวันศุ กร์ จุฬ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตลาดนัดกรมประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตลาดนัด
นานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนสาคัญ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มคนในตลาด ได้แก่ ผูผ้ ลิต
ผูข้ าย และผูบ้ ริโภค และกลุม่ คนในมหาวิทยาลัย ได้แก่ บุคลากร และนิสติ จานวนตลาดละ 40 คน รวม 3 ตลาด
120 คน ด้วยการเก็บข้อมูลหลากหลายรูปแบบ ทัง้ การสังเกต สังเกตอย่างมีส่วนร่วม สัมภาษณ์แบบไม่มโี ครงสร้าง
และสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ผูว้ จิ ยั มีการทางานย้อนกลับไปกลับมาหลายรอบจนกระทัง่ ความรูไ้ ด้ถงึ จุดอิ่มตัว
ทัง้ ในแง่ของมโนทัศน์และทฤษฎี นักวิจยั จึงหยุดเก็บข้อมูล และวิเคราะห์หาข้อสรุป ซึ่งเป็ นไปตามระเบียบวิธีการ
วิจยั แบบสร้างทฤษฎีจากข้อมูลเชิงชาติพนั ธุ ว์ รรณนา ที่มกี ารดาเนินการวิจยั แบบอุปนัย อย่างเคร่งครัด เพื่อสร้าง
ทฤษฎีจากข้อมูลโดยตรง
ข้อค้นพบเบื้องต้นของงานวิจยั นี้ สะท้อนบทบาทของมหาวิทยาลัยของรัฐในการจัดสรรพื้นที่สวัสดิการเชิง
ธุรกิจ ให้เกิดประโยชน์แก่นิสติ ในการจัดกิจรรมทางวิชาการ และกิจกรรมเพือ่ สังคมมากขึ้น รวมทัง้ เกิดองค์ความรู ้
ใหม่เกี่ยวกับกระบวนการสร้างอัตลักษณ์ของตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศไทยอย่างมีส่วนร่วมกับ
ผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย ทัง้ คนในชุมชนโดยรอบ และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ทีส่ ามารถนาไปใช้เป็ นแนวทางในการ
บริหารจัดการพื้นที่ของมหาวิทยาลัยของรัฐ หรือส่ วนราชการอื่นๆ ที่มคี วามใกล้เคียงกัน มหาวิทยาลัยของรัฐ หรือ
ส่วนราชการอื่นๆ มีตน้ แบบ หรือแนวปฏิบตั ิท่ดี ีในการบริหารจัดการพื้นที่สวัสดิการเชิงธุรกิจ เพื่อก่อให้เกิดรายได้
เกิดความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างชุมชนกับมหาวิทยาลัย ตลอดจนสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการกาหนดนโ ยบาย
ส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสาหรับการบริการชุมชน ผ่านการจัดสรรพื้นทีข่ องมหาวิทยาลัยได้
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งานวิ จ ัย นี้ แสดงให้เ ห็ น ถึ ง กระบวนการเกิ ด ขึ้ น ของตลาดนัด ภายในมหาวิ ท ยาลัย ของรัฐ เขต
กรุงเทพมหานคร ทีเ่ ป็ นไปตามความต้องการจากหลายด้านทัง้ คนในพื้นที่ และคนในชุมชน ความต้องการเปิ ดพื้นที่
ของมหาวิทยาลัย เพื่อหารายได้เข้ากองทุนหรือเพือ่ เปิ ดโอกาสให้คนในมหาวิทยาลัยมีพ้นื ที่และแหล่งในการจับจ่าย
ใช้สอย พบปะพูดคุย แลกเปลีย่ นความคิดเห็น ปรับเปลีย่ นอิ ริยาบถความจาเจจากงานหรือหน้าที่ประจาให้มคี วาม
ผ่ อ นคลาย รวมทัง้ ใช้เวลาว่างหาซื้อ สินค้าอุปโภคบริโภคโดยไม่ตอ้ งเสียเวลาเดินทางไกล ซึ่ง การเปิ ดพื้นที่ให้
กลายเป็ นพื้นที่สาธารณะ ช่วยให้สมาชิกในสังคมสามารถสรรสร้างหรือแลกเปลี่ยนความคิด เป็ นพื้นที่ในโลกทาง
สังคมซึ่งปัจเจกบุคคลมาพบปะพูดคุยและอภิปรายกันอย่างเสรีในประเด็นปัญหาทางสังคม ข้อมูลข่าวสาร ต่างๆ
ก่อให้เกิดการรับรู ร้ ่วมกัน และนาไปสู่การทากิจกรรมทางสังคมต่อไป การจัดการพื้นที่ทางวิชาการให้กลายเป็ น
ตลาดนัดที่มลี กั ษณะเป็ นแบบชัว่ คราว จึงมีข้นึ เพื่อวัตถุประสงค์บางประการในช่วงเวลาที่จากัด และเป็ นที่การรับรู ้
และยอมรับกันในสังคมของคนในมหาวิทยาลัย และคนในพื้นที่
บรรยากาศของตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัย ของรัฐเขตกรุงเทพมหานคร มีความหมายทัง้ ในเชิงรูปธรรม
และนามธรรม ปัจจัยที่ก่อให้เกิดบรรยากาศต่างๆ คือ อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยที่ส่องสะท้อนผ่านประวัติความ
เป็ นมาของมหาวิทยาลัย และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย รวมทัง้ กฏระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ เพือ่ ให้เกิดความเป็ น
ระบบระเบียบในพื้นที่ เหล่านี้เป็ นส่วนในการประกอบสร้างบรรยากาศ และพฤติกรรมของคนในตลาดนัดภายใน
มหาวิทยาลัยทัง้ สิ้น ทาให้ผูบ้ ริหาร คณาจารย์ นิสิต เจ้าหน้าที่ หรือผูท้ ่เี กี่ยวข้องล้วนแล้วแต่มสี ่วนสาคัญในการ
กาหนดทิศทางให้กบั มหาวิทยาลัย และการจัดการพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย มีการคัดสรรร้านค้า และสินค้ามีการ
ตรวจสอบคุณภาพ มาตรฐานของการขายสินค้า เพราะชื่อเสียงจากร้านค้าชื่อดัง และสินค้าที่มคี ุณภาพ โดดเด่น
สามารถสร้า งบรรยากาศ และดึง ดู ด คนให้เ ข้า ไปใช้พ้ ืน ที่ท ากิจ กรรม และแลกเปลี่ย นอัต ลัก ษณ์ก นั มากขึ้น
นอกจากนี้ ทาเลที่ตงั้ ที่อยู่ใจกลางเมือง รายล้อมไปด้วยบริษทั ห้างร้าน อาคารสานักงานให้เช่าขนาดใหญ่ และย่าน
อยู่อาศัย ทาให้ช่อื เสียงของมหาวิทยาลัยเป็ นที่รูจ้ กั มากขึ้น และมีทงั้ คนในมหาวิทยาลัย และคนนอกเข้ามาใช้พ้ นื ที่
ในช่วงเวลาที่มตี ลาดนัดเป็ นจานวนมาก ทาเลที่ตงั้ ของตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัย จึงเป็ นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทาให้
บรรยากาศการใช้พ้ นื ที่เปลีย่ นแปลงไป เช่น ตลาดนัดวันศุกร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีบรรยากาศร่มรื่นภายใต้
เงาต้นไม้ใหญ่ ในขณะที่ตลาดนัดนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตัง้ อยู่กลางลานอเนกประสงค์ท่รี าย
ล้อมไปด้วยอาคารสูงทาให้อากาศร้อนมากกว่า เป็ นต้น เหล่านี้เ ป็ นภาพสะท้อนถึงวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยจาก
สายตาคนนอกประการหนึ่ง และเป็ นคุณภาพชีวิ ตของคนในองค์กรอีกประการหนึ่ง ช่วงเวลาของการจัดตลาดนัด
ผู ค้ นที่เข้ามาพื้นที่ ทัง้ คนภายในมหาวิทยาลัยเอง และคนที่อยู่บริเวณรายรอบมหาวิทยาลัย เหล่านี้ ลว้ นเป็ น
องค์ประกอบทีส่ าคัญในการประกอบสร้างอัตลักษณ์ของตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยของรัฐทัง้ สิ้น
ผูม้ บี ทบาทหลักในการกาหนดกฎเกณฑ์ ลักษณะ ค่านิยม และทัศนคติของตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัย
ของรัฐเขตกรุ ง เทพมหานคร คือ คนในตลาด และคนในมหาวิท ยาลัย รวมทัง้ ผู ค้ นที่เข้าใช้พ้ ืน ที่เ ป็ น ประจ า
นอกจากนี้ ผูท้ ่สี าคัญที่สุดในการกานดทิศทางของตลาดนัด คือ ผูบ้ ริหารของมหาวิทยาลัยนัน้ ๆ เพราะกฏเกณฑ์ท่ี
ประกาศ และบังคับใช้ต่างๆ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อทัศนคติ และพฤติกรรมขอคนในพื้นที่ เช่น ตลาดนัดวันศุกร์
จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลัย บริ ห ารจัด การโดยสมาคมสโมสรอาจารย์ มี ค ณะอนุ ก รรมการ 2 ชุ ด คื อ
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คณะอนุ กรรมการบริหารตลาดนัด เพื่อ วางแผนนโยบายกาหนดวิธีการจัดการ และแก้ไขปัญหาต่ าง ๆ และ
คณะอนุ กรรมการการจัดการตลาดนัด เพื่อดาเนินการให้เป็ นไปตามที่คณะอนุ กรรมการชุดแรกกาหนด มีนโยบาย
การบริหารจัดการตลาดนัด คือ ให้รา้ นค้าขายสินค้าดีในราคาที่เหมาะสม ให้รา้ นค้ารักษาความสะอาดและความเป็ น
ระเบียบไม่ทาการใด ๆ ทีข่ ดั กับกฎระเบียบของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้รา้ นค้าขายสินค้าด้วยความซื่อสัตย์และ
ความมีอธั ยาศัย และให้มกี ารประเมินร้านค้าเป็ นระยะตามความเหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการทัง้ 2 ชุดได้จดั หา
ร้านค้าที่ขายสินค้าที่บุคลากรภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แนะนา เช่น ผักปลอดสารพิษ อาหารเพื่อสุขภาพ
เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋ าสาหรับสวมใส่มาทางาน และอื่น ๆ อีกมากมาย และเพื่อการมีส่วนแบ่งเบาภาระของสังคม
คณะกรรมการฯ ได้จดั ให้สถานสงเคราะห์ต่างๆ ทัง้ ของรัฐและเอกชนมาออกร้านขายของโดยเฉพาะในโอกาส
เทศกาลต่างๆ เช่น ปี ใหม่ และงานวิชาการของมหาวิทยาลัยตามที่กาหนด นอกจากนี้ เมือ่ มีท่วี ่าง คณะกรรมการฯ
จะเปิ ดโอกาสให้ศิษย์เก่าและครอบครัวของบุคลากรโดยเฉพาะที่ตกงานมาเปิ ดร้านขายของเพื่อเพิ่มพูนรายได้ก่อน
ร้านค้าของคนภายนอก ทัง้ นี้ตอ้ งเป็ นสินค้ามีคุณภาพ และราคาไม่แพง เช่นเดียวกันกับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒที่ได้มกี ารจัดตัง้ กองทุนสวัสดิการแก่ บุคลากรของมหาวิทยาลัย นอกเหนือจากสวัสดิการจากรัฐบาลให้บริการ
และให้จดั กิจกรรมอันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่บคุ ลากร โดยจัดจาหน่ ายสินค้าอุปโภคบริโภค ถือเป็ นอีกสวัสดิการ
หนึ่งซึ่งเป็ นการอานวยความสะดวก ให้กบั บุคลากรในการซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภค โดยทางมหาวิทยาลัยได้จดั
ให้มกี ารจาหน่ ายสินค้า อุปโภค บริโภคภายในบริเวณมหาวิทยาลัยในราคาที่ถูกและใกล้สถานที่ทางาน ทาให้ไม่
เสียเวลาในการเดินทาง และการปฏิบตั ิภารกิจประจาวัน รวมทั้ง เป็ นการหารายได้เข้ากองทุน สวัสดิการของ
มหาวิทยาลัย เพือ่ สมทบเข้ากองทุนสวัสดิการในการจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากรของ มหาวิทยาลัยอีกทัง้ ยังเป็ นการ
บริการแก่ชมุ ชน และเป็ นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้บคุ ลากรภายนอกได้รูจ้ กั เป็ นอย่างดีดว้ ย
แบบแผนของพฤติกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นของตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัย ของรัฐเขตกรุงเทพมหานคร มี
ลักษณะเฉพาะเกิดขึ้นภายในตลาด ซึ่งหล่อหลอมมาจากวัฒนธรรมจากกิจกรรมต่างๆ เช่น การรับประทานอาหาร
สุขภาพ การออกร้านเกี่ยวกับผักและผลไม้ปลอดสารพิษ เกิดวิถปี ฏิบตั เิ พือ่ ควบคุมกันเอง เช่น การเข้าแถว การรอ
คิวซื้ออาหาร การต่อรองราคา การให้ผลสะท้อนกลับไปยังผูผ้ ลิต เป็ นต้น เหล่านี้เป็ นพติกรรมการบริโภคที่ผูค้ า้
จะต้องปรับตัวให้เท่าทันกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย และกลไกตลาด ที่สะท้อนผ่านผูบ้ ริโภค
ภายในตลาดนัดของมหาวิทยาลัย และตลาดนัดในเขตเมือง เช่น ตลาดนัดนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ มีพฤติกรรมดูแลสุขภาพของนิสิต นักศึกษา และประชาชนทัว่ ไปจากการจัดกิจกรรมค้าขาย และเป็ นผูซ้ ้ ือ
นอกจากนี้ ร้านค้าและพ่อค้าแม่คา้ บางส่วนไม่ยึดติดกับสินค้าที่ขาย หากแต่ตอ้ งการปรับตัวเพื่อเพิ่มพูนผลกาไร
โดยยึดจากความต้องการของผูบ้ ริโภคเป็ นหลัก และพฤติกรรมดูแลสุขภาพก็เป็ นอีกปัจจัยหนึ่ งในหลายๆ ปัจจัยที่
ทาให้ตลาดนัดแต่ละแห่งมีอตั ลักษณ์ของตนเองแตกต่างจากที่อ่นื ๆ อันเนื่องมาจากความต้องการภายในของคนใน
ชุมชน พฤติกรรมการดูแลสุขภาพนี้ เป็ นกระแสสังคม อีกทัง้ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารแฟชัน่ ต่างๆ ผ่างโซเชียลมีเดีย
ที่มหี ลากหลายช่องทางก็เป็ นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทาให้กระแสรักสุขภาพถูกนามาเป็ นกลไกในการกาหนดประเภทสินค้า
และพฤติกรรมการบริโภคภายในตลาดนัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ่อค้าแม่คา้ ที่มคี วามทันสมัยก็จะนา
เรื่องราวของกระแสสุขภาพต่างๆ มาสร้างเรื่องราวในผลิตภัณฑ์ของตนเอง ทาให้สามารถตอบโจทย์ของผูบ้ ริโภคได้
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ในขณะเดียวกัน ผูบ้ ริโภคก็มสี ่วนการในตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดบิ ต่างๆ ของร้านค้าด้วยการทวงถามถึงที่มาที่
ไปของสินค้าที่ตอ้ งการบริโภค ทาให้วงจรในการขับเคลือ่ นตลาดนัดไปสู่ความต้องการของสังคมเป็ นไปได้อย่างดี
นอกจากนี้ ยังมีพฤติกรรมการใช้เวลาว่างของคนในรู ปแบบต่างๆ ทัง้ ที่ถูกกาหนดด้วยภาระหน้าที่ และความ
รับผิดชอบ รวมทัง้ ที่ถูกกาหนดขึ้นด้วยปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ ประโยชน์จากการใช้เวลาว่าง การใช้เวลาว่าง เป็ นการ
เปิ ดโอกาสแต่ละบุคคลเพือ่ เพิม่ คุณภาพชีวติ ในการใช้ เวลาว่างซึง่ ช่วยสร้างความเข้าใจในศักยภาพในการใช้เวลาว่าง
ให้มผี ลต่อคุณภาพชีวติ ดังนัน้ การ ใช้เวลาว่างจึงเป็ นกระบวนการซึง่ แต่ละบุคคลได้รบั ความพึงพอใจในการใช้เวลา
ว่างและตระหนัก ถึงผลกระทบต่ อ คุ ณภาพชีวิตการเรียนรู ท้ กั ษะที่เกี่ยวข้องกับการใช้เวลาว่าง เช่น กิจกรร ม
นันทนาการ ทักษะการแก้ปญั หา และการตระหนักในการเรียนรูแ้ ละเข้าถึงการใช้เวลาว่างเพือ่ ให้ได้รบั สุขภาพทีด่ ี
คนในตลาดนัด และคนในมหาวิท ยาลัย มีส่ว นในการประกอบสร้างอัต ลัก ษณ์ข องตลาดนัดภายใน
มหาวิทยาลัย อันประกอบด้วย ความคิด ความเชื่อ ค่านิยมของคนในองค์กรทีแ่ ลกเปลีย่ นกัน ถ่ายทอดส่งต่อกันทัง้
ทางตรง และทางอ้อมผ่านการปฏิสมั พันธ์ระหว่างกัน การเข้ามาใช้พ้ ืนที่บริเวณที่ถูกจัดให้เป็ นตลาดนัด มีการ
แลกเปลีย่ นความเป็ นเขา และความเป็ นเรา เกิด การรับรู ้ และยอมรับในความเป็ นตัวตนประกอบเข้ากับการแสดง
ตัวตนผสมผสานระหว่าง ผูผ้ ลิต/ผูข้ าย ผูบ้ ริโภค โดยการปฏิสมั พันธ์ระหว่างกันเป็ นเวลานาน จนกระทัง่ เกิด
ความรูส้ ึกร่วมกันในด้านการตระหนักรู ้ และการระลึกรู ้ เกิดรูปแบบพฤติกรรมเฉพาะกลุ่ม และเป็ นวัฒนธรรม
เฉพาะ ในขณะเดียวกัน การปฏิสมั พันธ์ทงั้ ระหว่างบุคคลภายในสังคมและภายในตัวเอง อัตลักษณ์น้ ีอาจถูกกาหนด
ได้ทงั้ จากบุคคลเป็ นผูก้ าหนดตนเองหรือถูกกาหนด ตาแหน่งแห่งทีข่ องบุคคลโดยสังคมบริบทของพื้นที่ทค่ี ล้ายคลึง
กันในแต่ละมหาวิทยาลัย คือ ความเป็ นมหาวิทยาลัยของรัฐ ที่อยู่ในเขตเมือง รายล้อมไปด้วยสถานที่ราชการ และ
อาคารสานักงานขนาดใหญ่ ทาให้บรรยากาศของพื้นทีม่ ลี กั ษณะเป็ นแหล่งรวมของคนทางาน การเกิดตลาดในพื้นที่
และช่วงเวลาของการทางานนี้ ทาให้ผูค้ นในพื้นที่มีความต้องการหลีกหนีออกจากความเป็ นทางการ ผ่อนคลาย
ความตึงเครียด เหล่านี้ถือได้ว่าลักษณะที่สาคัญเป็ นกระบวนการที่ก่อเกิดการประกอบสร้างลักษณะเฉพาะบาง
ประการ จนกระทัง่ พัฒนากลายเป็ นอัตลักษณ์ของพื้นทีต่ ลาดนัดภายในมหาวิทยาลัย
ตลาดนัด ภายในมหาวิ ท ยาลัย ของรัฐ แต่ ล ะแห่ ง มีอ ัต ลัก ษณ์ ร่ ว มกัน คื อ คนในตลาดและคนใน
มหาวิทยาลัยมีการรับรูแ้ ละให้ความหมายต่อคน พื้นที่ และกิจกรรมภายในตลาด คือ “ตลาดนัด คือ พื้นที่แห่ง
ชีวิต” พวกเขามีความรักในอาชีพค้าขาย และมีวิถีชีวิตที่ผูกติดไว้กบั ตลาดนัด พ่อค้าแม่คา้ เจ้าประจามีความรัก
ความผูกพันกับการค้าขาย และลูกค้าขาประจามีวิถีชีวิตที่พงึ พิงการบริโภคสินค้าภายในตลาดนัด “ตลาดนัด คือ
สายใยแห่งความผูกพัน” ทัง้ ความผูกพันของพ่อค้าแม่คา้ เจ้าประจากับลูกค้าขาประจา ความผูกพันของคนในตลาด
กับสินค้าและบริการ และความผูกพันของคนในตลาดกับพื้นที่ของมหาวิทยาลัย “ตลาดนัด คือ การยอมรับและการ
ปรับตัวภายใต้ขอ้ จากัด ” ยอมรับในความไม่แน่ นอนของรายรับรายจ่ าย สภาพภูมิอากาศ และปรับตัว ภายใต้
ข้อจากัดด้านกฏระเบียบ และการควบคุม นอกจากนี้ ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งยังมีแบบแผนของ
พฤติกรรมบางประการที่เกิดขึ้นด้วย ทัง้ พฤติกรรมการบริโภค พฤติกรรมรักสุ ขภาพ พฤติกรรมทางวิชาการ
พฤติกรรมการใช้เวลาว่าง และพฤติกรรมการต่อรองราคา รวมไปถึง พฤติกรรมการต่อแถว เข้าคิวรอซื้ออาหาร
พฤติกรรม และพฤติกรรมเฉพาะบาประการ เช่น พฤติกรรมอนุ รกั ษ์ไทย พฤติกรรมรักษาสิ่งแวดล้อม พฤติกรรม
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การเรียนรูด้ า้ นภาษาและการสื่อ สาร เป็ นต้น ซึ่งถือได้ว่าเป็ นหนึ่งองค์ประกอบที่สาคัญในการสร้างอัตลักษณ์ให้กบั
พื้นทีข่ องตลาดนัดและมหาวิทยาลัย รวมทัง้ พฤติกรรมของผูค้ นทีอ่ าศัยอยู่ในบริเวณโดยรอบที่เปลีย่ นแปลงไป
ตลาดนัด ของมหาวิท ยาลัย แต่ ล ะที่น ั้น แตกต่ า งจากตลาดนัด ทัว่ ๆ ไปตรงที่ก ารบริห ารจัด การ การ
ควบคุมดูแล และการกาหนดกฏเกณฑ์ต่าง ภายใต้ระบบของมหาวิทยาลัย สิ่ งแรกที่ตอ้ งคานึงถึงคือการสนองตอบ
ต่ อ ความต้อ งการของคนในมหาวิทยาลัย เพื่อให้มีการพึ่ง พากัน มีดุลยภาพ และการมีชีวิต อาจกล่าวได้ว่ า
โครงสร้างหลายโครงสร้างสามารถสนองความต้องการจาเป็ นอันเดียวก็ได้ แต่โครงสร้างจานวนจากัดเท่านัน้ ที่
สามารถสนองความต้องการจาเป็ นใดๆ หรือความต้องการจาเป็ นหลายอย่างในขณะเดียวกัน มีระบบระเบียบที่
สามารถควบคุมกันเองในสังคมที่เกิดขึ้นจากกลไกอัตโนมัติของการอยู่ร่วมกันในสังคมหรือที่เรียกว่า ธรรมเนียม
หรือวิถีประชา และที่เกิดขึ้นจากการกาหนดนโยบายต่างๆ ของผูบ้ ริหาร และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับกา ร
จัดสรรพื้นที่ การออกระเบียบ และเจ้าหน้าที่ท่คี วบคุม ตรวจสอบ เมื่อทุกๆ ส่วนทางานตอบสนองซึ่งกันและกัน
อย่างสมบูรณ์กจ็ ะถือได้ว่า สังคมหรือตลาดนัดนัน้ ได้รบั การยอมรับจากคนในสังคม และมีโครงสร้างที่เหมาะสมต่อ
การอยู่อาศัยหรือการเข้าไปใช้พ้นื ทีน่ นั ่ เอง
ในขณะที่พฤติกรรมของผูบ้ ริโภคมุ่งตัดสินใจใช้ทรัพยากรของตน ได้แก่ เวลา เงิน และความพยายามใน
การบริโภคสินค้า และบริการ โดยบุคคลที่เป็ นผู บ้ ริโ ภคจะมีความต้องการซื้อ และอานาจการซื้อ ทาให้เ กิด
พฤติกรรมการซื้อ และพฤติกรรมการใช้ ทาให้การสร้างอัตลักษณ์ของตลาดนัดนี้ อาศัยมนุ ษย์หรื อคนในพื้นที่เป็ น
ตัวขับเคลื่อน เพราะอัตลักษณ์มคี วามพลวัตและจาเป็ นต้องถูกสถาปนาอยู่เสนอ ดังนัน้ คนในมหาวิทยาลัย จึงมี
ส่วนสาคัญในการประกอบสร้าง และส่งต่อลักษณะเฉพาะบางประการผ่านกิจกรรมที่ทาทุกวัน เช่น การซื้อ การ
เลือก การสื่อสาร ความคิด ความเชื่อ ค่านิยม วิถีชีวติ ประจาวัน และวัฒนธรรม มีการให้ความหมายและตีความ
ซึ่งมีเพียงคนใน หรือสมาชิกภายในเท่านัน้ ที่รบั รูค้ วามหมายเหล่านัน้ เหล่านี้เป็ นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ของ
ความเป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกัน หลอมรวมให้กลายเป็ น ทัศนคติและค่านิยมในองค์การ วัฒนธรรมการสื่อสารใน
องค์การ และพฤติกรรม
ภายใต้บริบทของพื้นที่สาธารณะ และการผลิตพื้นที่ ตลาดนัดของมหาวิทยาลัยป็ นอีกหนึ่งพื้นที่สาธารณะ
ที่นกั วิชาการจากศาสตร์สาขาต่างๆ ใช้เป็ นพื้นที่พบปะแลกเปลีย่ นทัศนคติซ่งึ กันและกันอย่างมีอิสรเสรีมากกว่าการ
สื่อสารแบบทางการหรือ กึ่ง ทางการในห้องประชุม หรือสานักงาน ซึ่งการสื่อสารกันในลักษณะนี้ในพื้นที่ และ
บรรยากาศแบบไม่เป็ นทางการจะทาให้แต่ละฝ่ ายสามารถเข้าถึงความเป็ นอัตวิสยั ซึ่งกันและกัน เข้าใจกันและกัน
และสามารถเห็นพ้องต้องกันได้ในท้ายที่สุด นอกจากนี้ยงั มีการผลิตพื้นที่ ทัง้ รูปธรรมและนามธรรม เกิดขึ้นภายใน
พื้นที่ขอตลาดที่ซอ้ นทับกับพ้นที่ทางวิชาการของมหาวิทยาลัยคนในตลาดและคนในมหาวิทยาลัยต่างมีส่วนในการ
ผลิตความหมายผ่านการรับรูแ้ ละยอมรับ จนกลายเป็ นอัตลักษณ์ของตลาดนัดในมุมมองของคนใน มีการนิยามช่วง
ว่างของคนในมหาวิทยาลัย และคนในตลาดมีความหมายแตกต่างกัน ทัง้ เวลาว่ างจากงาน และเวลาว่างที่เป็ น
ทัศนคติ อย่างไรก็ดี การใช้เวลาว่างของคนในในพื้นที่ตลาดนี้ถอื เป็ นอิสระภาพอย่างหนึ่ง ซึง่ ตามแนวคิดแล้วการใช้
เวลาว่างทีเ่ ป็ นอิสระอย่างแท้จริงนี้ทาให้คนสามารถแสดงอัตลักษณ์ของคน และยอมรับอัตลักษณ์ของกลุม่ ในสังคม
ได้อย่างริงใจ เนื่องจากไม่ถกู ากัดด้วยภาระหน้าที่ทส่ี งั คมมอบหมาย ดังนัน้ กิจกรรมหรือพฤติกรรมใดใดทีค่ นเลือก
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กระทา สินค้าที่เลือกซื้อ ภาษาในการสื่อสารพูดคุย และการมีปฏิสมั พันธ์ต่างๆ ในช่วงเวลาของอิสรภาพนี้ มีความ
เป็ นตัวตนสูงทีส่ ุด
จากการสังเคราะห์ขอ้ มูล และแนวคิดในงานวิจยั นี้ ผูว้ จิ ยั เห็นว่ายังไม่มที ฤษฎีใดที่สามารถอธิบายถึงการ
สร้างอัตลักษณ์ของตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยได้อย่างครอบคลุม และเฉพาะเจาะจงทุกขัน้ ตอน และกระบวนการ
ในงานวิจยั ฉบับนี้จึงสร้างองค์ความรูใ้ หม่ ซึ่งเป็ นทฤษฎีเบื้องต้นที่ได้จากข้อมูล โดยตรง ที่นามาจัดกลุ่มแล้วมา
บูรณาการเข้ากันให้เป็ นเรื่องราว โดยอาศัยความสัมพันธ์ของมโนทัศน์หวั ข้อย่อย ในขัน้ นี้สามารถสร้างข้อเสนอทาง
ทฤษฎี ที่เรียกว่า “อัตลักษณ์ท่ีล่นื ไหล (The dynamic of identities) ของตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัย ” เพื่อ
อธิบายกระบวนการสร้างอัตลักษณ์ของตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยของรัฐเขตกรุงเทพมานคร และตลาดนัดที่
ใกล้เคียงกับสถานที่ราชการอื่นๆ ได้ โดยข้อเสนอทางทฤษฎีน้ ีสามารถแบ่งเป็ นอัตลักษณ์ย่อยๆ ได้ 4 อัตลักษณ์
ดังนี้
1) อัตลักษณ์ท่ีมองเห็นได้ (Graphical identity) คือ เรื่องของลักษณะเฉพาะของพื้นที่ และบริบ ท
โดยรอบ แตกต่างกันของแต่ละตลาดนัดทัง้ ความเป็ นมา พัฒนาการของพื้นที่ และรูปแบบของการบริหารจัดการ
พื้นที่ แต่มจี ุดร่วมเดียวกัน คือ ทาเลที่ตงั้ ของมหาวิทยาลัยที่อยู่ในเขตของใจเมืองกรุงเทพมหานคร มีผูค้ นสัญจร
ผ่านไปมาจานวนมากไม่เฉพาะคนในมหาวิทยาลัยเท่านัน้ ระบบการบริหารจัดการตลาดนัดเป็ นอัตลักษณ์หนึ่ง ที่
สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนผ่านทัง้ คนในมหาวิทยาลัย และคนในตลาด รวมทัง้ ผูท้ ่เี ข้าไปใช้พ้ นื ที่ และไม่ได้เข้า
ไปใช้พ้นื ทีส่ ามารถรับรูถ้ งึ กฏระเบียบ ข้อบังคับ เกณฑ์ กติกา และแนวทางทีค่ นในยึดถือปฏิบตั ิภายใต้ระเบียบแบบ
แผนที่มรี ่วมกัน เป็ นหนึ่งองค์ประกอบสาคัญที่กาหนดพฤติรรม ความคิด ความเชื่อ และวิถชี ีวติ ของคนในองค์กร
รวมทัง้ คนที่ตอ้ งการเข้ามาใช้พ้ นื ที่ในมหาวิทยาลัยนัน้ ๆ อีกด้วย และภาพลักษณ์ของตลาดที่สะท้อนโดยคนนอก
ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยของรัฐเขตกรุงเทพมหานครทัง้ สามแห่ง มีส่วนช่วยในการส่งเสริมภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยให้เป็ นที่รูจ้ กั แก่คนภายนอก อีกทัง้ ยังเป็ นการเปิ ดโอกาสและเปิ ดพื้นที่ให้สาหรับบุคคลภายนอก
สามารถเข้ามาภายในมหาวิทยาลัย ทาให้เกิดความเปลีย่ นแปลงทัง้ ในแง่ของการใช้ประโยชน์จากพื้นที และการสาน
สัมพันธ์กนั ระหว่างคนในมหาวิทยาลัยและคนในตลาดนัดอีกด้วย
2) อัตลักษณ์ท่ีสามารถสัมผัสได้ (Sensorial identity) คือ ความสัมพันธ์ของคนในตลาดกับคนใน
มหาวิทยาลัย มีความสาคัญต่อการสร้างอัตลักษณ์ของตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัย เพราะคนในตลาด และคนใน
มหาวิทยาลัยสามารถขับเคลือ่ นความมีชวี ติ ชีวาให้กบั พื้นที่ ผ่านกิจกรรมทีพ่ วกเขาทาร่วมกัน และปฏิสมั พันธ์ท่พี วก
เขามีต่อกัน พ่อค้าแม่คา้ เจ้าประจาและลูกค้าขาประจาที่รูจ้ กั รูใ้ จกันเป็ นอย่างดี รวมไปถึงพ่อค้าแม่คา้ ด้วยกันเองที่
เอื้ออาทร ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ความสัมพันธ์ของคนกับสินค้า และบริการ ไม่เพียงเฉพาะพ่อค้าแม่คา้ เท่านัน้ ที่
มักจะมีเรื่องราวส่วนหนึ่งในชีวิตของตนเอง เชื่อมโยงกับสินค้าและผลิตภัณฑ์ท่ตี นเองขาย ลูกค้าก็เช่นกัน ต่างมี
ความผูกพันกับเครื่องอุปโภคและบริโภคที่ตนเองกิน หรือใช้เป็ นประจา การได้มโี อกาสเลือกซื้อเลือกหาจากสถานที่
ที่คุน้ เคย กับคนขายที่คุน้ ใจ ก็เป็ นความสบายใจอย่างหนึ่งว่าจะได้สินค้าคุณภาพ ในราคามาตรฐาน อย่างไรก็ดี
การค้าขายสินค้านอกจากพ่อค้าแม่คา้ จะต้องโอภาปราศัย มีอธั ยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใสร่าเริงเมือ่ ลูกค้าเข้าร้านแล้ว
คุณภาพของสินค้าก็เป็ นส่วนสาคัญในการดึงดูดใจ และก่อให้เกิดผลกาไรได้ จากการสังเกต และสัมภาษณ์ ทัง้
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คนขายและคนซื้อ ให้ความสาคัญกับกานาเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับสิง่ ที่ตนขาย และสิง่ ทีต่ นใช้ และ ความสัมพันธ์กบั
คนในตลาดกับพื้นที่ และทาเล มีความสัมพันธ์กนั ทัง้ รู ปแบบที่เป็ น นามธรรม และรู ปธรรม การเปลี่ยนแปลง
บรรยากาศของความเป็ นพื้นที่ว่างเปล่า พื้นที่ของส่วนราชการ พื้นที่ทางการศึกษาที่ไร้ชีวติ ชีวา ให้มสี สี นั และความ
สนุ กสนานเกิดขึ้นเป็ นแหล่งพักผ่อน ผ่อนคลายความตึงเครียดจากงานประจา ได้มพี ้ นื ที่สาธารณะในการพบปะ
พูดคุย และเปลีย่ นทัศนคติกนั อย่างไม่เป็ นทางการ มีบรรยากาศของความเป็ นกันเอง สบายๆ ใกล้ท่ที างาน ได้ใช้
เวลาว่างเพือ่ ลดความน่าเบือ่ ความจาเจจากหน้าทีง่ านประจาลงมายังตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัย
3) อัตลักษณ์เชิงพฤติกรรม (Behavioral identity) คือ รูปแบบการดาเนินชีวิต ที่ผูผ้ ลิตและผูข้ ายยึด
เป็ นอาชีพเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง รัก และศรัทธาในสินค้าของตนเอง อีกบางส่วนที่ปรับเปลีย่ นรายละเอียดบางประการ
เพื่อถูกใจกลุ่มลูกค้า และยุคสมัย และมีบางส่วนที่รกั ในการไม่ว่าจะขายอะไรก็ขายได้ตามแต่ตลาดหรือลูกค้า
ต้องการซื้อ ปัจจัยเหล่านี้เป็ นส่วนสาคัญในการกาหนดรูปแบบการดาเนินชีวิตของพ่อค้าแม่คา้ ที่ขายของเป็ นอาชีพ
กาหนดเรื่องปากท้อง รายได้และชีวติ ความเป็ นอยู่ กาหนดความสัมพันธ์ของคนและพื้นที่ ตลอดจนกาหนดเส้นทาง
เดินของชีวติ คนค้าขายโดยสิ้นเชิง รวมทัง้ มีความพยามสร้างความผูกพันระหว่างร้านค้า ผลิตภัณฑ์ กับลูกค้า ทา
อย่างให้ลูกค้ากลับมายังร้านตัวเองอีกครัง้ หนึ่ง ทาอย่า งไรลูกค้าขาจรกลายเป็ นลูกค้าขาประจา เช่น การออกคูปอง
สมาชิกลดราคาพิเศษสาหรับการซื้อครัง้ ต่อไป การบริการหลังการขาย เปลีย่ นถ่านนาฬกิ าฟรี บริการตรวจเช็คสภาพ
ฟรี และอื่นๆ อีกมากมาย ความนิยมของร้านค้าในยุคปัจจุบนั ไม่ได้เกิดขึ้นได้จากการบอกต่อแบบปากต่อปากเพียง
อย่ า งเดีย ว เทคโนโลยีแ ละสื่อ ดิจิต อลสามารถออนไลน์ข อ้ มูล ไปยัง ผู ค้ นที่อ ยู่ ท งั้ ภายในและภายนอกพื้น ที่
ภาพลักษณ์ของร้านค้า และอัตลักษณ์ของตลาดนัดถูกส่งต่อกันไปเรื่อยๆ อย่างไม่จบสิ้น ผูค้ นสามารถเข้าถึงข้อมูล
และสืบค้นได้ทุกที่ ทุกเวลา หากร้านค้าใดไม่สามารถปรับตัวเข้าสู่กระบวนการนี้ได้ ก็จะค่อยๆ เสื่อมความนิยมลง
เนื่องจากกลุม่ ลูกค้าไม่กว้าง และการสร้างเครือข่ายเป็ นไปอย่างเชื่องช้ากว่าร้านค้าอื่นๆ นอกจากนี้ บริบทของพื้นที่ก็
มีส่ ว นส าคัญ ในการที่จ ะก าหนดพฤติ ก รรมของคนในตลาดนัด ยกตัว อย่ า งเช่ น คนในตลาดนัด นานาชาติ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมักเดินถือร่ม เนื่องจากบริเวณอาคารเอนกประสงค์มคี วามร้อนจากพื้นผิวคอนกรีต
เต้นท์สาหรับบริการสาหรับพ่อค้าแม่คา้ ก็เป็ นผ้าใบอย่างหนาสีนา้ เงินเข้ม เพื่อวัตถุประสงค์ ในการบรรเทาความร้อน
แตกต่างจากเต็นท์ผา้ ดิบสีขาวชนิดบางของตลาดนัดวนศุกร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ดูโปร่งสบาย ลมผ่านได้
และผูค้ นที่เดินตลาดก็มกั เดินกันอย่างใจเย็น และไม่กางร่ม เนื่องจากพื้นที่ดงั กล่าวอยู่ภายในร่มไม้ขนาดใหญ่ อีก
ทัง้ ช่วงเวลาที่ตลาดตัง้ นัน้ แดดไม่ส่องโดยตรงเนื่องจากเป็ นบริเวณเงาของอาคารสูงบังอยู่เป็ นต้น ปัจจัยเหล่านี้เป็ น
รายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ที่ส่งผลถูกรูปแบบ และแบบแผนของพฤติกรรมของคนในตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปตาม
บริบทของพื้นที่ ทาให้บรรยากาศของพื้นที่มคี วามแตกต่างกันออกไปจนกลายเป็ นอัตลักษณ์เชิงพฤติ กรรมที่ถูก
ปฏิบตั ติ ่อๆ กันไป
4) อัตลักษณ์เชิงประโยชน์ (Functional identity) คือ แนวทางการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ
ตลาดนัด ต้องเริ่มจากการทบทวนว่าเป้ าหมายของมหาวิทยาลัยในการมีตลาดนัดภายในพื้นที่ วิชาการคืออะไร
ส่งเสริมคนในหรือคนนอกเป็ นหลัก ควรต้องรับฟังปัญหาและความคิดเห็นของคนในมหาวิทยาลัยที่สะท้อนต่อ
ตลาดนัดอย่างครอบคลุม เพือ่ ให้จดั สรรนโยบายตรงตามกลุ่มเป้ าหมาย รวมทัง้ แนวทางการพัฒนาภาพลักษณ์ของ
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ตลาดนัด และภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ให้คนภายนอกรับรูถ้ งึ วัฒนธรรมของคนในมหาวิทยาลัย ผ่านมาตรการ
และกระบวนการทีม่ หาวิทยาลัยใช้สะท้อนวิสยั ทัศน์ของมหาวิทยาลัย การทีต่ ลาดนัดได้รบั การยอมรับจากประชาชน
ทัว่ ไป เป็ นส่วนหนึ่งที่ทาให้มหาวิทยาลัยมีช่ือเสียง อาจส่งผลต่อจานวนผูม้ คี วามประสงค์จะเข้าศึกษาต่อภาย ใน
มหาวิทยาลัย ดึงดูดบุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถเข้ามาทางานในมหาวิทยาลัย เพราะถือได้ว่าเป็ นองค์กรที่มกี าร
บริหารจัดการทีด่ ี
จากอัตลักษณ์ทงั้ 4 ด้านที่กล่าวมาจะแสดงให้เห็นว่ามีความเชื่อมโยงในหลายมิติ ซึ่งอัตลักษณ์น้ ีเป็ น
กระบวนการที่ตอ้ งถูกสร้าง พัฒนา และปรับปรุ ง อย่างสมา่ เสมอ เพราะตัว แปรที่สาคัญในการที่จะทาให้ส่ิงมี
ประโยชน์ไร้ประโยชน์ หรือสิง่ ไร้ประโยชน์มปี ระโยชน์ ก็คือ มนุษย์ ซึง่ อาจเปลีย่ นแปลงทัศนคติ ความเชื่อ ค่านิยม
อยู่ตลอดเวลาตามความต้องการของตนเอง ความคาดหวังของสังคม และเศรษฐกิจ จึงมีความพลวัตสูงในการ
ขับเคลือ่ นและพัฒนาคุณลักษณะเฉพาะตัวที่ถูกให้ความหมายจากคนในตลาดและคนในมหาวิทยาลัย ผ่านการมี
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างกันเป็ นเวลานาน คาว่า “ลื่นไหล” ในที่น้ ีหมายถึง ความเป็ นพลวัตของอัตลักษณ์ท่ถี ูกสร้างขึ้น
หากมีการเปลีย่ นแปลงสภาพแวดล้อมหรือสังคมใหม่ ก็สามารถปรับเปลีย่ นอัตลักษณ์ทงั้ ของตนเอง และอัตลักษณ์
ร่วมของตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัย ได้อยู่ตลอดเวลา ตามปัจจัยที่เป็ นองค์ประกอบที่สาคัญในการกระบวนการ
ประกอบสร้างอัตลักษณ์ นนั้ ๆ อย่างไรก็ตาม เมื่อถึง จุดอิ่มตัว อัตลักษณ์ของพื้นที่จะยัง คงอยู่ และเด่ นชัดขึ้น
กลายเป็ นอัตลักษณ์ท่ยี งั ่ ยืน เป็ นภาพลักษณ์ท่สี ามารถรับรู ้ และสัมผัสได้ของคนในองค์การ คนในพื้นที่ และผูค้ น
ทัว่ ไป ซึ่งทัง้ 4 อัตลักษณ์น้ ีมคี วามเชื่อมโยงซึ่งกันและกันอย่างขาดกันไม่ได้ ถือได้ว่าเป็ นส่วนเติมเต็ม และผสม
กลมกลืนกันทัง้ 4 ด้านเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ในกระบวนการสร้า งลักษณะเฉพาะบางประการ จนกระทัง่ พัฒนา
กลายเป็ นอัตลักษณ์ของพื้นที่ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยของรัฐเขตกรุงเทพมหานครทีม่ ีร่วมกัน
นอกจากนี้ การสร้างทฤษฎีจากข้อมูลเชิงชาติพนั ธุ ว์ รรณนาของงานวิจยั ครัง้ นี้ ยังมีการประเมินผลการ
สร้างทฤษฎีจากข้อมูล และตรวจสอบคุณภาพของงานวิจยั ได้แก่ ความน่าเชื่อถือ ประกอบด้วยความเพียงพอ และ
ความลึกของข้อมูล การศึกษาเปรียบเทียบอย่างเป็ นระบบ และความแข็งแกร่งของตรรกะที่เชื่อมโยงระหว่างข้อมูล
กับการวิเคราะห์ ความริเริ่มสร้างสรรค์ ประกอบด้วย กระบวนการของการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูล การสร้าง
ประเภทมโนทัศน์และสร้างแนวคิดใหม่จากข้อมูลโดยตรง มีนยั สาคัญของงานวิจยั ต่อทฤษฎีและสังคม และมีการ
ปรับปรุงความคิด และการปฏิบตั ิ การสะท้อน ประกอบด้วย ความสมบูรณ์ครบถ้วนของปรากฏการณ์ทศ่ี ึกษา การ
เชื่อมโยงระหว่างสถาบันทางสังคมกับชีวิตของปัจเจกบุคคล และเข้าใจสถานการณ์ของผูถ้ ูกศึกษา และการใช้
ประโยชน์ คือ ทฤษฎีท่คี น้ พบสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในบริบทใกล้เคียงกันได้ สร้างคุณูปการ มีการพัฒนาองค์
ความรูใ้ นเชิงนโยบาย และทาให้เกิดการเปลีย่ นแปลงที่ดขี ้นึ รวมทัง้ มีนยั ยะทีเ่ ป็ นประโยชน์แก่งานวิจยั ชิ้นต่อไปครบ
ทุกประการ
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ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั เรื่องนี้ ไปใช้ประโยชน์
งานวิจยั นี้ ได้สร้างทฤษฎีซ่งึ เป็ นองค์ความรูเ้ กี่ยวกับการสร้างอัตลักษณ์ในพื้นที่ และกิจกรรมทางสังคม
ผ่ า นกระบวนการศึ ก ษาเปรีย บเทีย บทางวัฒ นธรรม และตีค วามการให้ค วามหมายของคนในและผู ว้ ิจ ยั มี
ข้อเสนอแนะสาหรับหน่วยงานและกลุม่ คนผูท้ ่สี นใจนาผลการวิจยั เรื่องนี้ไปใช้ประโยชน์ ดังนี้
ข้อเสนอแนะสาหรับผูบ้ ริหาร และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการพื้นที่ตลาดนัดภายใน
มหาวิทยาลัยของรัฐ หรือส่วนราชการอื่นๆ สามารถนาทฤษฎีท่สี ร้างขึ้นจากงานวิจยั ฉบับนี้ไปเป็ น ต้นแบบ หรือแนว
ปฏิบตั ิท่ดี ีในการบริหารจัดการพื้นที่สวัสดิการเชิงธุรกิจ เพื่อก่อให้เกิดรายได้ เกิดความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างชุมชน
กับมหาวิทยาลัย ตลอดจน สามารถนาไปประยุก ต์ใช้ในการกาหนดนโยบายส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
สาหรับการบริการชุมชน ผ่านการจัดสรรพื้นที่ของมหาวิทยาลัยได้ ซึ่งจากการสร้าง Core category ในงานวิจยั
ฉบับนี้ คือ “อัตลักษณ์ท่ีมองเห็นได้ (Graphical identity)” ซึ่งประกอบไปด้วย ลักษณะเฉพาะของพื้นที่ และ
บริบทโดยรอบ ลักษณะของระบบการจัดการตลาดนัด และภาพลักษณ์ของตลาดที่สะท้อนโดยคนนอก เป็ นเสมือน
กระจกส่องสะท้อนอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยผ่านการจัดการพื้นที่ของมหาวิทยาลัยให้กลายเป็ นตลาดนัด ผลิต
พื้นที่ให้กลายเป็ นพื้นที่สาธารณะที่ให้คนนอกเข้ามารับรูแ้ ละเข้าใจความหมายของคนในมหาวิทยาลัยที่ปฏิสมั พันธ์
กับตลาดนัดในแง่มมุ ต่างๆ เป็ นสิ่งสาคัญที่ไม่สามารถมองข้ามได้เมือ่ ต้องการพิจารณาองค์ประกอบในการพัฒนา
พื้นที่ สังคม และวัฒนธรรมภายในองค์กร เพื่อสร้างบรรยากาศของความเป็ นตลาดนัดของมหาวิทยาลัย โดยการ
เปิ ดโอกาสให้คนในมหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมในการประกอบสร้างอัตลักษณ์ของตลาดนัด และมหาวิทยาลัย
มากกว่าการเป็ นผูบ้ ริโภคเพียงอย่างเดียว การมีส่วนร่วมในการกาหนดทิศทาง นโยบาย เสนอความเห็น ตลอดจนมี
ส่วนร่วมในการเป็ นผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย เป็ นแนวทางหนึ่งที่จะทาให้ตลาดนัด และมหาวิทยาลัยเดินไปในทิศทาง
เดียวกัน เช่น การให้ภาควิชาต่างๆ มาออกบูธแสดงผลงาน การบริการประชาชนด้านสุขภาพอนามัย การจัดนิทรรศ
การออกร้านจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ท่ผี ูพ้ ฒั นาผ่านการวิจยั หรือส่วนหนึ่งของหลักสูตร ให้มากขึ้นก็จะเป็ นแนวทางที่
ส่งเสริมภาพลักษณ์ของความเป็ นตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัย ให้มคี วามแตกต่างโดดเด่นจากตลาดนัดทัว่ ๆ ไป
และอี ก หนึ่ ง Core category ที่ มีค วามส าคัญ ในงานวิ จ ัย ฉบับ นี้ คื อ “อัต ลัก ษณ์ เ ชิ ง ประโยชน์
(Functional identity)” ซึ่งประกอบไปด้วย แนวทางการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการตลาดนัด และแนวทาง
การพัฒนาภาพลักษณ์ของตลาดนัด และภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ทีเ่ กิดขึ้นภายใต้กระบวนการวิจยั อย่างมีส่วน
ร่วมกับคนในพื้นที่ตลาดนัด และพื้นที่มหาวิทยาลัย เพื่อให้ผูท้ ่มี สี ่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนา และปรับปรุงคุณภาพ
และยกระดับด้านการบริการตลาดนัดแก่ประชาชนทัว่ ไป โดยข้อค้นพบเบื้องต้นของงานวิจยั นี้จงึ สะท้อนบทบาทของ
มหาวิทยาลัยของรัฐในการจัดสรรพื้นที่สวัสดิการเชิงธุ รกิจ ให้เกิดประโยชน์แก่นิสิตในการจัดกิจรรมทางวิชาการ
และกิจกรรมเพื่อสังคมมากขึ้น เช่น ควรมีการแสดงนิทรรศการ การออกร้านจากผลิตภัณฑ์ หรือ ผลงานนิสิต
นักศึกษาอย่างสมา่ เสมอเพือ่ เพิม่ โอกาสในการพบผูบ้ ริโภค และสร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วมของคนในตลาดและ
คนในมหาวิทยาลัย เข้าด้ว ยกัน ซึ่ง จะเป็ น การนาพาให้ม หาวิท ยาลัย ใกล้ชิด กับ ชุมชน และสัง คมเพิ่มมากขึ้น
นอกจากนี้ การวิจยั ยังมีดาเนินการอย่างมีส่วนร่วมกับผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย ทัง้ คนในชุมชนโดยรอบ และบุคลากร
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ภายในมหาวิทยาลัย ทัง้ สองกลุ่มนี้สามารถสะท้อนมุมมองที่แตกต่างกันได้อย่างเติมเต็มซึ่งกันและกัน เพื่อให้
งานวิจยั มีมติ ิท่หี ลากหลายจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลายกลุ่ม ในเรื่องการบริหารจัดการพื้นที่ตลาดนัด เช่น ฝ่ ายบริหารควร
สนับสนุ นด้านการประสานงานและอานวยความสะดวกกับฝ่ ายต่างๆ เช่น เจ้าหน้าที่งานจราจร เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษา
ความปลอดภัย เป็ นต้น เพื่อปรับปรุงระบบการบริหารจัดการตลาดนัด ควรมีการคัดกรองร้านค้า ที่เหมาะสม การ
จัดสรรพื้นทีค่ วรคานวณสัดส่วนของผูค้ า้ บริโภค และพื้นทีอ่ านวยความสะดวก เช่น ทีจ่ อดรถยนต์ส่วนตัว ห้องนา้
ระบบไฟฟ้ า และแนวทางการกาจัดขยะ ที่ควรจัดสรรสิง่ อานวยความสะดวกเหล่านี้ให้เพียงพอกับความต้องการ
ข้อเสนอแนะสาหรับผูผ้ ลิต ผูข้ าย และผูท้ ่สี นใจประกอบธุ รกิจเป็ นของตัวเองในพื้นที่ตลาดนัด มาจาก
Core category ที่เป็ นหัวใจของงานวิจยั ฉบับนี้ คือ “อัตลักษณ์ท่สี ามารถสัมผัสได้ (Sensorial identity)” ควร
เป็ นผูท้ ่ปี รับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่เป็ นอย่างดี ร้านใดที่มอี ธั ยาศัยดี ช่างเจรจาก็มโี อกาศที่ลูกค้าจะ
จดจาได้ และกลับมาซื้ออีก หากร้านใดสินค้าดี บริการดี พูดจาดี ก็มโี อกาศทีจ่ ะอุดหนุ นเป็ นลูกค้าประจากันเรื่อยๆ
หรือไม่กแ็ นะนากันแบบปากต่อปากว่าสินค้า และบริการของร้านนี้ดี ชวนเพือ่ น ญาติ และคนใกล้ตวั มาลองใช้ ลอง
ชิม เกิดเป็ นเครือข่ายทางการค้าที่มแี ต่ละดีกบั ทัง้ ผูผ้ ลิต/ผูข้ าย และภาพลักษณ์ของตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัย
นัน้ ๆ ด้วย โดยเฉพาะสินค้าดีดว้ ย ก็จะเป็ นส่วนสาคัญในการสร้างบรรยากาศของตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยให้ดี
ขึ้น มีความกระตือรือร้นในการเรียนรูจ้ ากสภาพแวดล้อม และผูค้ นในตลาด เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองให้
เป็ นที่น่าสนใจ และใส่ใจให้ความรักลงไปในสินค้าที่ตนเองทา และขาย จะสร้างความดึงดูดใจให้แก่รา้ นค้ าของ
ตนเองมากยิง่ ขึ้น การพยายามสร้างจุดขายให้กบั ร้าน และผลิตภัณฑ์ของตนเองโดยการเอาใจใส่ และเอาเรื่องราวมา
ผสมผสานเข้าด้วยกัน จนกลายเป็ นเสน่ หอ์ ย่างหนึ่งของตลาดนัด ที่มบี รรยากาศของการพูดคุยอย่างเป็ นกันเอง
บอกเล่าเรื่องราว และพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนะกันอย่างไม่เป็ นทางการ เป็ นธรรมชาติท่หี าไม่ได้จากการซื้อของใน
บริษทั ห้างร้าน ห้างสรรพสินค้า และซุปเปอร์มาเก็ตต่างๆ
ข้อเสนอแนะสาหรับคนในมหาวิทยาลัย สถานทีร่ าชการ และบุคคลทัว่ ไป เป็ นอีกหนึ่ง Core category ที่
เติมเต็มงานวิจยั ฉบับนี้ คือ “อัตลักษณ์เชิงพฤติกรรม (Behavioral identity)” ซึ่งประกอบไปด้วย รูปแบบการ
ดาเนินชีวติ ของผูผ้ ลิต/ผูข้ าย และผูบ้ ริโภค เช่น พฤติกรรมการบริโภค และพฤติกรรมการต่อรองราคา พฤติกรรม
ที่เ ป็ น ไปตามกระแสนิ ย มของสัง คม เช่ น พฤติ ก รรมรัก สุ ข ภาพ พฤติ ก รรมที่เ ป็ น ไปตามบริ บ ทของคนใน
มหาวิทยาลัย เช่น พฤติกรรมทางวิชาการ และพฤติกรรมการใช้เวลาว่าง ในงานวิจยั ฉบับนี้เหล่านี้เป็ นเพียงแง่มมุ
บางประการที่หล่อหลอมมาจากวัฒนธรรมของคนในตลาด องค์กร และสังคมที่เชื่อมโยงกัน การเปิ ดโอกาสให้คน
ในมหาวิทยาลัยมีส่วนช่วยในการกาหนดทิศทางของตลาดตามความต้องการบริโภค และการดาเนินชีวติ ของผูค้ น
นัน้ เป็ นสิ่งสาคัญที่ทงั้ ผูบ้ ริหาร ฝ่ ายจัดการ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และผูค้ นที่อยู่บริเวณโดยรอบตลาดต้อง
ช่วยกัน เพราะการมีตลาดนัด ทาให้ผูค้ นไหลบ่ามาจากหลากหลายกลุ่ม หลายชนชาติ หลายวัตถุประสงค์ ทาให้เกิด
การผสมผสาน ปะปน ปนเปกันของพฤติกรรม จึงเป็ นการเปลีย่ นแปลงบรรยากาศ และรูปแบบการใช้ชวี ติ ของพื้นที่
นัน้ ๆ ให้มชี วี ติ ชีวา สร้างความผ่อนคลายลดความตึงเครียด และสร้างสรรค์ปฏิสมั พันธ์ในหลากหลายรูปแบบ ให้ไม่
น่าเบือ่ และไม่จาเจ อีกทัง้ ยังเป็ นการสร้างภาพลักษณ์ของสถานทีน่ นั้ ๆ ให้เป็ นไปในทิศทางทีด่ ขี ้นึ อีกด้วย
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อย่างไรก็ตาม Core category ทัง้ 4 นี้มคี วามเชื่อมโยงซึง่ กันและกันอย่างขาดกันไม่ได้ ถือได้ว่าเป็ นส่วน
เติมเต็ม และผสมกลมกลืน เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ในกระบวนการสร้างลักษณะเฉพาะบางประการ จนกระทัง่
พัฒนากลายเป็ นทฤษฎี “อัตลักษณ์ท่ลี ่นื ไหล (The dynamic of identities) ของตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัย”
อันจะนาไปสู่การทาความเข้าใจและอธิบายกระบวนการสร้างอัตลักษณ์ในพื้นที่ลกั ษณะอื่นๆ ที่มบี ริบทใกล้เคียงกัน
และยังเป็ นแนวทางการบริหารจัดการพื้นทีเ่ ชิงธุรกิจเพือ่ ส่งเสริมภาพลักษณ์ และรายได้
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจยั ครัง้ ต่อไป
งานวิจยั นี้ ได้เป็ นการสร้างองค์ความรูเ้ กี่ยวกับอัตลักษณ์ ของตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยของรัฐ ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยมีขอบเขตของพื้นทีใ่ นการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในเขตเมืองจานวน 3 แห่ง คือ ตลาดนัดวัน
ศุ ก ร์ จุฬ าลงกรณ์ม หาวิท ยาลัย ตลาดนัด กรมประมง มหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร์ และตลาดนัด นานาชาติ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อสร้างข้อเสนอเชิงทฤษฎี ผูท้ ่สี นใจสามารถขยายขอบเขตองการศึกษาวิจยั ใน
บริบททีใ่ กล้เคียงกัน โดยนาหลักการ และแนวคิดทฤษฎีไปใช้ต่อยอดในการทาวิจยั สามารถขยายขอบเขตของพื้นที่
ทีศ่ ึกษาเป็ นมหาวิทยาลัยของรัฐในเขตเมือง หรือตลาดนัดบริเวณสถานที่ราชการทัว่ ประเทศ เช่น ตลาดนัดอินเตอร์
โซน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต ตลาดนัดสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ตลาดนัด
ท่าพระ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ กาดโก้งโค้ง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลาดนัดเปิ ด
ท้าย มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือตลาดในประเภทอื่นๆ เช่น ตลาดบก ตลาดนา้ ตลาดที่จดั เฉพาะฤดูกาล ตลาดที่
ขายสินค้าเฉพาะอย่าง ตลาดขายและแสดงสินค้าเกษตร หรือตลาดเพือ่ การท่องเทีย่ วและการบริโภค เป็ นต้น
ในปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ได้ดาเนิน การตามระเบียบวิธีการวิจยั เชิงคุณภาพแบบสร้างทฤษฎีจากข้อมูลเชิง
ชาติพนั ธุ ว์ รรณนา (Grounded theory in ethnography) ที่มฐี านคิดภายใต้กระบวนทัศน์ดา้ นการตีความเพื่อ
เข้าใจ และเพื่อ อธิบายปรากฏการณ์ท่ีศึ กษา โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ขอ้ มูลของงานวิจ ยั นี้ เ ป็ น
แบบอย่างได้ เช่น การผสมผสานเทคนิควิธีการเก็บข้อมูลเชิงลึกอย่างเข้มข้นตามแบบอย่างของนักมานุ ษยวิทยา
วัฒนธรรม และการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้หลักการวิจยั แบบสร้างทฤษฎีจากข้อมูล ที่เน้นการตีความและการส้ราง
สรรค์ ที่ยืด หยุ่ น และเปิ ด กว้า งส าหรับ ศาสตร์ห ลายศาสตร์ ตามธรรมชาติ ข องการวิจ ยั พฤติ ก รรมศาสตร์
(Behavioral science approach) ที่ประยุกต์ใช้แนวคิดจากหลากหลายทัง้ สังคมวิทยา มานุ ษยวิทยา จิตวิทยา
รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ธุ รกิจ และอื่นๆ เพื่อทาความเข้าใจวัฒนธรรมของพื้นที่ และปรากฏการณ์ท่ีศึกษา
นอกจากนี้ ผูท้ ส่ี นใจยังสามารถต่อยอด หรือสร้างสรรค์แนวทางในการดาเนินการวิจยั วิธอี ่นื ๆ ทีแ่ ตกต่างออกไปจาก
งานวิจยั นี้ เช่ น การวิจ ยั เชิง ปฏิบตั ิการแบบมีส่ว นร่ ว ม (Participatory Action Research-PAR) การวิจ ยั เชิง
คุณภาพแบบปรากฏการณ์วิทยา (Phenomenology) การวิจยั เชิงคุณภาพแบบศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study
Research) หรือการวิจยั แบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) เป็ นต้น
การสร้างทฤษฎีท่เี กี่ยวข้องอัตลักษณ์ เชิงพื้นที่มคี วามจาเป็ นอย่างยิ่งในสังคมไทย เพราะสามารถนาไปสู่
การทาความเข้าใจรากฐานของชุมชน และคนในพื้นที่ได้ ซึง่ เป็ นองค์ประกอบพื้นฐานทีส่ าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมระดับประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตระหนักถึงความสาคัญของพื้นที่ทางเศรษฐกิจภาคครัวเรือน เช่น
ตลาดนัด ที่กาลัง ได้รบั ความนิ ยมเพิ่มขึ้นอย่างต่ อเนื่ อง เนื่ องจากโลกยุ คปัจจุบนั เปลี่ยนแปลงไป ผู ค้ นโหยหา
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บรรยากาศของการซื้อขายแลกเปลีย่ นแบบไม่เป็ นทางการ มีสสี นั ของการต่อรอง การพูดคุย ปฏิสมั พันธ์กนั ระหว่าง
คนขายและลูกค้ามีความถ้อยทีถอ้ ยอาศัยกัน ตลอดจนเสน่ หข์ องการเปิ ดพื้นที่แบบชั ว่ คราวทาให้ดึงดู ดผูค้ นที่
หลากหลายเข้ามาในพื้นที่ ผูท้ ่ีสนใจควรศึกษาวิจยั และพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่จากความเข้า ใจ
เรื่องอัตลักษณ์ทางสังคมอย่างลึกซึ้ง และสร้างสรรค์
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ตาราง 17 ข้อมูลการสารวจเบื้องต้นเกี่ยวกับตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศไทย
ที่
1

ชื่อ
ตลาดนัดจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

2

ตลาดนัด มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

3

4

5

วันที่ขาย
พุธ

เวลาที่ขาย
11:00 –
20:00 น.

ค่าเช่า
280 บาท
(ต่อวัน)

ขนาดล็อค
2x2 เมตร

อังคาร และ
พฤหัสบดี

06:00 –
14:00 น.

500 บาท/วัน
ค่าบารุง 6,000
บาท/ปี

3x2.5 เมตร

ตลาดนัด มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

พุธ

06:00 - 15:00
น.

100 บาท
(ต่อวัน)

3x2.5 เมตร

ตลาดนัด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บางเขน
ตลาดนัด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กาแพงแสน จังหวัดนครปฐม

พฤหัสบดี

06:00 - 15:00
น.

200 บาท
(ต่อวัน)

2x2 เมตร
มี 250 ล็อค

พุธ

15:00 – 2:00
น.

ตารางเมตรละ
25 บาท

ตามความ
ต้องการของ
ผูข้ าย

บรรยากาศ
ตัง้ อยู่ตดิ กับซอยหอพักนักศึกษา ซอย 42 ข้างอาคารจอดรถ
จามจุรี 9 เป็ นเต็นท์ริมทาง ตอนบ่ายจึงค่อนข้างร้อนแดดแต่จะ
รูส้ กึ เย็นสบายในช่วงเย็น
ตลาดตัง้ อยู่บริเวณลาน SWU NIPLEX และรอบๆ อาคาร
นวัตกรรม ศ.ดร. สาโรช บัวศรี และอาคาร หม่อมหลวงปิ่ น
มาลากุล มีการแบ่งโซนชัดเจนทัง้ โซนขายอาหาร เป็ นเต็นท์
ผ้าดิบสีขาว และโซนขายเสื้อผ้าข้าวของเครื่องใช้ เป็ นเต็นท์
ผ้าใบสีนา้ เงิน
ซอยใต้อาคารพลาซ่า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ต.
องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก บรรยากาศเป็ นธรรมชาติ
ร่มรื่น ทีจ่ อดรถสะดวก ไม่รอ้ นแดด มีลมพัดตลอดเวลา
บริเวณรอบๆ เป็ นหอพัก และบ้านพักอาศัย กลุม่ ลูกค้าเป็ น
อาจารย์ และนักศึกษา มีกาลังซื้อระดับปานกลางไปจนถึง
ระดับสูง
ประตูพหลโยธิน แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ ขายข้าง
หอประชุมใหญ่ ม.เกษตร รอบๆ สระว่ายนา้ จุฬาภรณ์ อากาศ
ดี ขายใต้ร่มไม้ มีสวนหย่อมล้อมรอบ
อาคารดงยูคาลิปตัส มีพ้นื ทีก่ ว้างขวาง บริเวณตลาดร่มรื่น มี
ลักษณะเหมือนตลาด กลุม่ ลูกค้าส่วนใหญ่เป็ นนักศึกษาและ
บุคคลทัว่ ไป

สินค้า
สินค้าทัวไป
่ เสื้อผ้า เครื่องแต่งกายแฟชัน่ ของกิน ของใช้

อาหารสด ผัก ผลไม้ เสื้อผ้ามือหนึ่ง และมือสอง เครื่องสาอาง
ต้มไม้ บูทขายสินค้าจากโรงงาน บูทกิจกรรมนิสติ และร้านขาย
สินค้านาเข้า-ส่งออก

เสื้อผ้า รองเท้า เครื่องประดับ ของกิน เช่น ขนมหวาน ขนมขบ
เคี้ยว ผลไม้ นา้ ปัน่ สินค้าทีน่ ่ลี ้วนมีคุณภาพดี อาหารการกินก็
สะอาดถูกสุขอนามัย ของใช้และเสื้อผ้าต่าง ๆ ก็สวยและ
ทันสมัย

สินค้าทัวไป
่ เสื้อผ้ากระเป๋ า รองเท้า อาหาร สินค้าอืน่ ๆ อีก
หลากหลายให้เลือก สินค้าก็ขายได้ทงั้ ของกินและของใช้ กลุม่
ลูกค้าข้าราชการจานวนมาก ซึง่ มีกาลังซื้อพอสมควร
อาหารสด สินค้าอุปโภค-บริโภค สินค้าแฟชัน่ ต่างๆ
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ตาราง 17 (ต่อ)
ที่
6

ชื่อ
ตลาดนัดมหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ขาย
ศุกร์

เวลาที่ขาย

7

มหาวิทยาลัยศิลปากร ทับแก้ว

พุธ

08:30 - 15:00
น.

8

ตลาดนัดอินเตอร์โซน หรือตลาด
นัดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รงั สิต

จันทร์และ
พฤหัสบดี

16:00 -21:30
น.

9

ตลาดนัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ตลาดนัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี

จันทร์

06:00 –
15:00 น.
08:30 - 18:00
น.

10

11

ตลาดนัดข้างมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล คลอง 6

12

ตลาดนัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี บางมด

วันที่ 1-7
ของแต่ละ
เดือน
ทุกวัน

จันทร์ –
ศุกร์

ค่าเช่า
มีเต็นท์ 120
บาท/วัน ไม่มี
เต็นท์ 90-100
บาท/วัน
100 บาท
(ต่อวัน)
นักศึกษา 85
บาท (ต่อล็อค)
บุคคลทัว่ ไป
320บาท
(ต่อล็อค)
120 บาท
350 บาท
(ต่อวัน)

16:00 - 21:00
น.

150 บาท
(ต่อวัน)

08:30 –
10:00 น.

300 บาท
(ต่อวัน)

ขนาดล็อค
บรรยากาศ
2x2 เมตร ซอยตัง้ อยู่ขา้ งสระว่ายนา้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ต.
มี 300 ล็อค ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม (จับสลากตอน 08.00 น.
ยกเว้นร้านประจาไปและของกิน) บรรยากาศดี มีความเป็ น
ธรรมชาติอยู่มาก
2.5 x 2.5 ซอยพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม (ไม่มี
เมตร มี ล็อคประจามาลงชื่อก่อนได้ก่อน) ตลาดนัดไม่มหี ลังคา หาที่
400 ล๊อค จอดรถได้ตามสองข้างทาง
2x2 เมตร บริเวณลานอินเตอร์โซน จัดช่วงเวลาเย็นบรรยากาศจึงร่มเย็น
ไม่มแี ดด เป็ นตลาดทีม่ มี ายาวนานต่อเนื่อง เดิมเป็ นการจัด
ตลาดนัดขายให้แก่นกั ศึกษาเท่านัน้ แต่ต่อมาเริ่มมีช่อื เสียงมาก
ขึ้น ทาให้ประชาชนทัว่ ไปก็สนใจไปจับจ่ายซื้อสินค้าต่างๆที่
ตลาดนัดแห่งนี้
ไม่ระบุ
ใต้ตกึ อธิการบดี ตรงประตูทางเข้ามหาวิทยาลัย บรรยากาศ
สบายๆแต่ไม่ค่อยมีทจ่ี อดรถ
2x2 เมตร ซอยหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขายอยู่
ริมถนนหน้าวิทยาลัย คนเดินเยอะ ลูกค้าส่วนใหญ่เป็ น
นักศึกษา
2.5x2 เมตร ซอยหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คลอง 6 ถนน
รังสิต-นครนายก ตลาดอยู่หน้ามหาวิทยาลัย เป็ นแหล่งรวม
นักศึกษาเพราะมีทงั้ หอพักในและหอพักนอก
ไม่ระบุ
ตัง้ อยู่บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วิทยาเขตเขตบางมด มหาวิทยาลัยมีนกั ศึกษาจานวนมาก
ดังนัน้ ลูกค้าส่วนใหญ่จงึ เป็ นนักศึกษา

สินค้า
เสื้อผ้า เครื่องประดับทัวไป
่ เน้นหนักไปของกิน เช่น ข้าวหมก
ไก่ ขนมบ้าบิน่ ข้าวเหนียวหน้าต่าง ๆ ของกินจะขายดีมาก ค่าที่
ไม่แพง ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็ นเด็กหอ ลูกค้าเป็ นนักศึกษาและ
อาจารย์หลายพันคน บางร้านต้องให้ เข้าแถว
เสื้อผ้าแนว ๆ ผักปลอดสารพิษ อาหารทีเ่ ป็ น OTOP ต่าง ๆ
ของแฮนด์เมดฝี มอื นักศึกษา
เสื้อผ้า เครื่องประดับ เครื่องสาอาง อาหารและขนมนานาชนิด

เสื้อผ้า กระเป๋ า ของแฮนด์เมด สินค้าราคาถูก
สินค้าทัวไปทุ
่ กประเภท ของกิน ของใช้ เสื้อผ้า กิฟ๊ กิฟ๊ ชอป มี
ของแฟชัน่ ให้เลือกกันหลากหลาย สินค้ามีราคาไม่แพงเพราะ
ลูกค้ายังไม่มงี านทา
เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋ ามีทงั้ มือหนึ่งและมือสอง เครื่องประดับ
อาหาร ของใช้ สินค้าสวย ๆ มือหนึ่ง มือสอง ของกินอร่อย ๆ
วัยรุ่นแถวนี้ซ้อื หมด สินค้าคุณภาพดีและราคาไม่แพง
สินค้าดึงดูดใจวัยรุ่น สินค้าแฟชัน่ เช่น เสื้อยืด เครื่องประดับ
ออาหารถูกปากวัยรุ่น
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ตาราง 17 (ต่อ)
ที่
13

14

15
16
17

18

ชื่อ
ตลาดนัดสถานีถนนคนเดิม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ตลาดนัดราชภัฏสวนดุสติ

วันที่ขาย
พฤหัสบดี

เวลาที่ขาย
16:00 –
21:00 น.

ค่าเช่า
180 บาท

ขนาดล็อค
2x2 เมตร

ศุกร์

06:00-15:00
น.

250 บาท
(ต่อวัน)

2x2 เมตร

ตลาดนัดความคิด มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนนั ทา
ตลาดนัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ตลาดนัดราชภัฏพระนคร

อังคาร พุธ
และศุกร์
พฤหัสบดี

15:00-20:00
น.
06:00 –
18:00 น.
06:00 –
18:00 น.

250 บาท
(ต่อร้าน)
250 บาท

ไม่ระบุ

350 บาท

2x2 เมตร

ตลาดนัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กาดโก้งโค้ง

พฤหัสบดี
และศุกร์
ของทุกๆต้น
เดือน

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

พฤหัสบดี
และเสาร์

ไม่ระบุ

บรรยากาศ
ฝัง่ ด้านทิศเหนือติดกับทางรถไฟ ลักษณะของตลาดเป็ น
ทางเดินยาวและมีลานกิจกรรมอยู่ดา้ นในของตลาดนัดจัด
แสดงดนตรีศิลปิ นหน้าใหม่ เพือ่ ความบันเทิง
ศูนย์วทิ ยาศาสตร์ ถนนสิรินธร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 ปี
จัดขายกันอยู่ภายใต้อาคาร ไม่ตอ้ งกลัวเรื่องฝนฟ้ า ทีต่ งั้ อยู่ช่วง
ประตูทางเข้าออกศูนย์ทาให้ลูกค้าทีอ่ ยู่นอกตลาดสามารถเข้ามา
จับจ่ายได้งา่ ย ลูกค้าส่วนใหญ่เป็ นนักศึกษาและคณาจารย์
ใต้ตกึ คณะมนุษยศาสตร์ ตลาดนัดเป็ นคอนเซปต์ยอ้ นยุค ตัง้
เป็ นซุม้ เล็กๆ บรรยากาศร่มรื่น ลูกค้าส่วนใหญ่เป็ นนักศึกษา
ภายในมหาวิทยาลัย ลูกค้าส่วนใหญ่เป็ นกลุ่มนักศึกษา
พนักงานและข้าราชการ
บรรยากาศร่มรื่นเย็นสบาย สงบ ตัวตลาดนัดคึกครื้นไปด้วย
นักศึกษาทีเ่ ดินเลือกซื้อของ การค้าในตลาดอยู่ในระดับดีตาม
กาลังนักศึกษา กลุม่ ลูกค้าส่วนใหญ่เป็ นนักศึกษา รองลงมาคือ
อาจารย์และข้าราชการ
บริเวณลานจอดรถใต้ร่มเงาไม้ใหญ่ หน้าภาควิชาสัตวศาสตร์
และสัตว์นา้ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลาด
เป็ นลักษณะกาดโก้งโค้ง เพราะพ่อค้าแม่คา้ นาสินค้ามาตัง้ ไว้กับ
พื้น เมือ่ เลือกซื้อของจึงต้องโก้งโค้งดู บรรยากาศไม่มแี อร์เย็น
ฉา่ เหมือนศูนย์การค้า มีแต่ตน้ ไม้ใหญ่ให้ร่มเงาได้เดินเพลินๆ
ไม่รอ้ นจนเกินไป

สินค้า
สินค้าแฟชัน่ มือ1 มือ2 ของแฮนด์เมด อาหาร เครื่องดืม่

ส่วนใหญ่เป็ นอาหารและเครื่องเดิม มีเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
กระเป๋ า รองเท้าเล็กน้อย

สินค้าเน้นไปทางวัยรุ่น เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย อาหารและ
เครื่องดืม่
ของแฮนด์เมด เครื่องประดับ เสื้อผ้า เครื่องเขียน
เสื้อผ้า เครื่องเขียน เครื่องประดับ เน้นสินค้ามีสไตล์ เป็ นตัว
ของตัวเองไม่เหมือนใคร สินค้ามีสสี นั ชีวติ ชีวา ราคา
พอประมาณ
สินค้ามีหลากหลายทัง้ อาหารไทย อาหารพื้นเมือง ของฝากขนม
ไทย ขนมพื้นบ้าน ผักปลอดสารพิษ ผักพื้นบ้าน ผลไม้สดตาม
ฤดูกาล และต้นไม้ดอกไม้วางขายในราคาย่อมเยา
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ตาราง 17 (ต่อ)
ที่
19

ชื่อ
ตลาดนัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ขาย
อาทิตย์แรก
และอาทิตย์
ทีส่ ามของ
เดือน

เวลาที่ขาย
17:00 –
22:00 น.

ค่าเช่า
เริ่มต้นตัง้ แต่
200 – 300
บาท

ขนาดล็อค
ไม่ระบุ

20

ตลาดนัดสีเขียว มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

อังคาร

10.00-15.30
น.

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

บรรยากาศ
บริเวณลานจอดรถของศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนา
ภิเษก อยู่ใกล้กบั คณะนิตศิ าสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จัดเป็ นรูปแบบตลาดเปิ ดท้าย กลุม่ ลูกค้าส่วนใหญ่เป็ น
นักศึกษา ซึง่ เป็ นวัยรุ่นอายุประมาณ 18-22 ปี ซึง่ เป็ นนักศึกษา
ทีม่ าจากหลายจังหวัดทัว่ ประเทศไทย
บริเวณด้านหน้าอาคารเรียนคณะมนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ การสร้างกระบวนการแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่าง
เกษตรกรและผูบ้ ริโภค โดยกาหนดให้สมาชิกแต่ละคนนาผัก
และอาหารทีป่ ลอดภัยมาจาหน่าย

สินค้า
สินค้ามี 2 ประเภท คือ ประเภทอาหาร และประเภททัวไป
่ 3
กลุม่ คือ เปิ ดท้ายขายของ ขึ้นโครงและแบกับดิน ซึง่ เป็ น
เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย ของใช้วยั รุ่นทัวไป
่

กาหนดให้ผลิตอาหารพื้นบ้านทีไ่ ม่ซา้ กันเพือ่ หลีกเลีย่ งความ
ซา้ ซ้อนของประเภทอาหาร เป็ นตลาดทางเลือก ปลอดภัยจาก
สารพิษ และมีการประเมินประโยชน์ ผลกระทบ และผลสาเร็จ
ของกิจกรรมจากสมาชิกอย่างต่อเนื่องเป็ นเวลามากกว่า 6 ปี

ข้อมูลจาก ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์
www.thaifranchisecenter.com สืบค้นเมือ่ วันที่ 7 กรกฎาคม 2558
และ www.ทาเลขายของ.com สืบค้นเมือ่ วันที่ 10 กรกฎาคม 2558
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ภาคผนวก ข
ตัวอย่างบันทึกจากการสัมภาษณ์ผูใ้ ห้ขอ้ มูลในตลาดนัดวันศุกร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ภาคผนวก ข
ตัวอย่างบันทึกจากการสัมภาษณ์ผูใ้ ห้ขอ้ มูลในตลาดนัดวันศุกร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนสาคัญของตลาดนัดวันศุกร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในงานวิจยั ฉบับนี้ ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ
ผูผ้ ลิต/ผูข้ าย และผูบ้ ริโภค ดังนี้
1. ผูผ้ ลิต/ผูข้ าย
ตัวอย่างลักษณะของร้านค้า สินค้า และผูข้ าย ภายในตลาดนัดวันศุกร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมือ่ ผูว้ จิ ยั ลง
พื้นทีเ่ ก็บข้อมูล ดังปรากฏข้อมูลจากการสังเกต และสัมภาษณ์ สรุปได้ดงั นี้
1) ร้านพุดดิ้งมะพร้าวอ่อน
พุดดิ้งมะพร้าวอ่อนวางแช่อยู่บนกล่องนา้ แข็ง ช่างดึงดูดให้เข้าไปเลือกซื้อ เป็ นร้านของพีอ่ อ้ สาวอายุ 29 ปี พื้น
เพอยู่แถวพระประแดง อดีตเคยเป็ นพนักงานบริษทั แต่ตอนนี้หนั มาเป็ นแม่คา้ ขายพุดดิ้ง ได้ปีกว่าๆ สร้างรายได้ครัง้ ละ
4,000-5,000 บาทในการขายต่อครัง้ กาไรตกอยู่ท่ี 1,000-2,000 บาท ไม่มากไม่นอ้ ยจนเกินไปสาหรับการขายสินค้า
ประเภทอาหาร ปกติแ ล้ว พี่อ อ้ จะขายพุด ดิ้ง อยู่ ท่ี ตลาด Summer Market แต่ ทุก วัน ศุ ก ร์จ ะมาขายที่ต ลาดนัด
จุฬาลงกรณ์ ส่วนเสาร์-อาทิตย์จะขายที่ Gateway เอกมัย ซึง่ เป็ นแหล่งรวมชาวต่างชาติหลากหลายเชื้อชาติ เข้ามาเลือก
ซื้อเลือกหาสินค้า แล้วพุดดิ้งของพี่ออ้ เองก็เป็ นหนึ่งในนัน้ พี่ออ้ บอกอีกว่าชาวต่างชาติจะซื้อง่าย ไม่ต่อราคาเหมือนคน
ไทยทาให้ขายได้กาไรเยอะ ส่วนพุดดิ้งมะพร้าวอ่อนนี้พ่สี าวของพี่ออ้ เป็ นคนทาเองขึ้นมาส่วนผสมหลัก คือ โปรตีนถัว่
เหลือง ไม่ใช้นมสด ซึ่งจะได้ประโยชน์จากธรรมชาติแท้ๆ ไม่มกี ารผสม ถือเป็ นจุดเด่นที่น่าสนใจของร้าน ตอนนี้พ่อี อ้
กาลังคิดหาวิธีเปลีย่ นบรรจุภณั ฑ์ใหม่ให้ดูดีกว่าแต่ก่อน ตามทัศนะของพี่ออ้ ข้อดีของในตลาดนัดของมหาวิทยาลัย คือ
มีคนเดินเยอะ เหมาะต่อการขายสินค้า โดยเฉพาะอาหาร เรื่องที่อยากให้ตลาดนัดปรับปรุงก็ไม่มเี พราะที่เป็ นอยู่ก็ดีอยู่
แล้ว
2) ร้านขนมปัง
เป็ นร้านของพี่มนัสพรอดีตพนักงานบัญชี อายุ 57 ปี จบการศึกษาจากวิทยาลัยครูบา้ นสมเด็จ ตอนนี้อาชีพ
ค้าขายได้กลายมาเป็ นอาชีพหลักของพี่มนัสพรโดยสมบูรณ์ได้ปีกว่าแล้ว สถานที่ท่ไี ปนั้ นได้แก่ ตลาดนัดจุฬาลงกรณ์
แฟลตทหารเรือย่านสุขสวัสดิ์ เดอะมอลล์ ท่าพระ และตลาดนัดรถไฟ ศรีนครินทร์ พี่มนัสพรรูส้ ึกดีท่มี ตี ลาดนัดใน
มหาวิทยาลัย เพราะขายแล้วได้เงินเลย ไม่เหมือนเมือ่ ก่อนที่ทาขนมปังส่งโรงเรียนแล้วไม่ได้รบั เงิน ปัญหาตรงจุดนี้เอง
ทาให้พ่มี นัสพรหันมาขายขนมปังในตลาดนัด เรื่องการจัดหาสิคา้ ก็ไม่เป็ นปัญหา เพราะที่บา้ นของพี่มนัสพรเป็ นร้านเบ
เกอร์ร่อี ยู่แล้ว ความผูกพันกับสินค้า คือการที่พ่มี นัสพรได้ทาสินค้าขึ้นมาเองเป็ นธุรกิจในครอบครัว ซึ่งถือเป็ นจุดเด่น
ของร้านอีกด้วย แต่ความจริงแล้วพี่มนัสพรเองอยากจะขายสิน ค้าตัวอื่นแต่ท่ีบา้ นไม่ยอมจึงต้องขายขนมปัง ต่ อไป
รายได้ทไ่ี ด้กถ็ อื ว่าดี กาไรทีไ่ ด้กป็ ระมาณ 1,000-2,000 บาท แต่หากไปทีต่ ลาดอื่นทีไ่ ม่ใช่ตลาดในมหาวิทยาลัยพีม่ นัสพร
จะเลือกขายผัดหมีเ่ พราะตอบโจทย์ลูกค้าภายนอกได้ดีกว่า พีม่ นัสพรมองเห็นข้อดีของการมีตลาดนัดในมหาวิท ยาลัยว่า
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ทาให้นิสติ ได้มอี าหารทานหลากหลาย และเป็ นสถานที่ผ่อนคลายจากการเรียน ส่วนเรื่องอยากให้ตลาดนัดที่น่ีปรับปรุง
เปลีย่ นแปลงนัน้ ไม่มี เพราะว่ามีความเป็ นระเบียบดีอยู่แล้ว
3) ร้านยาสมุนไพร
ร้านขายสมุนไพรอบแห้งเป็ นร้านพี่จุไร อายุ 48 ปี จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคาแหง เคยทางานมาก
หลายอย่าง ทัง้ นา้ ผลไม้ งานบริษทั ร้านซักรีด แต่ทผ่ี นั ตัวมาขายยาสมุนไพร เพราะว่าสุขภาพยา่ แย่จงึ หันมาดูแลตนเอง
ด้วยวิธีการใช้ยาสมุนไพร เนื่องจากตนเองมีอาการดีข้ นึ จึงอยากแนะนาให้คนอื่นๆ มีสุขภาพดีเหมือนกับตนจึง ทา
สมุนไพรอบแห้งออกมาขาย อีกทัง้ ยังสามารถปรึกษาปัญหาสุขภาพกับพี่จุไรได้อีกด้วย เรื่องสถานที่ขายของพี่จุไรจะ
แบ่งเป็ นรายสัปดาห์ คือที่ตลาดนัดนานาชาติ มศว และรายเดือนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กระทรวงอุตสาหกรรม
และโรงพยาบาลตารวจ ซึง่ ทีต่ ลาดนัดจุฬาลงกรณ์นนั้ พีจ่ ไุ รจะเข้ามาขายทุกวันศุกร์ท่ี 4 ของเดือน ตามทัศนะของพี่จุไร
ตลาดนัดที่เคยไปมาไม่ได้มีความแตกต่ างกัน ลู กค้าก็จะอยู่ในระดับเดียวกันคือกลุ่มคนทางานออฟฟิ ศ กลุ่มคน
ระดับกลางขึ้นไป เพราะกาลังเป็ นช่วงวัยที่กาลังดูแลรักษาสุขภาพ และเนื่องจากตนเองมีอาชีพค้าขาย การที่มตี ลาดนัด
ในมหาวิทยาลัยถือเป็ นเรื่ องที่ดี แต่เศรษฐกิจทาให้ช่วงนี้ขายของไม่ค่อยดี กาไรก็อยู่ท่ีครึ่งต่อครึ่ง ไม่เพียงพอต่ อ
ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่
4) ร้านนา้ พริก
นา้ พริกหลายหลายแบบ ทัง้ นา้ พริกปลาดุกผัดขิง นา้ พริกเห็ดฟู และนา้ พริกอีกหลายชนิดบรรจุอยู่ในภาชนะใบ
ใหญ่ แลดูแล้วเป็ นที่ถูกอกถูกใจของคนไทยเป็ นจุดเด่นของร้าน พี่สุภาภรณ์ อายุ 43 ปี จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรีเป็ นเจ้าของร้าน ที่เมื่อก่อนเคยทางานเป็ นพนักงานออฟฟิ ศ แต่ออกมาขายนา้ พริกเนื่องจากรายได้ดี
แหล่งที่พ่สี ุภาภรณ์คา้ ขายอยู่หลักๆ มีอยู่ 2 ที่ดว้ ยกันคือที่ตลาดนัดนานาชาติมศว และตลาดนัดจุฬาลงกรณ์ เรื่อง
ความชอบก็เท่ากันคงเพราะมีลูกค้าแน่ นร้านอยู่ตลอด ประสบการณ์การขายนา้ พริกที่มมี ากว่า 17 ปี ทาให้พ่สี ุภาภรณ์
ชอบที่จะค้าขายในตลาดนัดมหาวิทยาลัย ไม่อยากให้มวี นั หยุด อยากขายอยู่เรื่อยๆ ส่วนเรื่องความแตกต่างของตลาด
นัดทัง้ 2 ที่น้ ีก็เป็ นที่รูก้ นั ว่าตลาดนัดนานาชาติมศว ขึ้นชื่อเรื่องค่าที่แพงแม้ว่าทางตลาดนัดจุฬาลงกรณ์จะขึ้นค่าที่ แต่ก็
ยังไม่เท่าอีกที่ เหตุผลที่พ่สี ุภาภรณ์ขายนา้ พริกคือ ที่บา้ นทาเอง ลูกค้าส่วนใหญ่ก็มกั ไปต่างประเทศบ่อยๆ จึงมักมาซื้อ
นา้ พริกไปด้วย เพราะสามารถเก็บไว้ได้นานโดยไม่ตอ้ งเข้าตู เ้ ย็น เนื่องจากขายนา้ พริกมากว่า 17 ปี ทาให้พ่สี ุภาภรณ์มี
ความรักทีจ่ ะขายสินค้านี้ นา้ พริกทุกชนิดพี่สุภาภรณ์จะนานา้ มันออกจนหมด ซึง่ เป็ นร้านที่หายากมาก เรื่องรายได้ถงึ แม้
จะไม่แน่ นอน แต่ก็อยู่ในเกณฑ์ดี กาไรก็ดีตามไปด้วย แม้จะรายได้ดีก็ก็มกั ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ าย เพราะรายจ่ายมี
เยอะ ตามทัศนะของพี่สุภาภรณ์ขอ้ เสียของตลาดนัดจุฬาลงกรณ์คือทางมหาวิทยาลัยมักจะควบคุมราคาสินค้าให้อยู่ใน
ระดับเดียวกัน ไม่แพงมาก ทาให้ได้กาไรน้อย ส่วนเรื่องที่อยากให้ปรับปรุงคือ เนื่องจากสภาพอากาศที่รอ้ น อยากให้มี
ไฟฟ้ าใช้จะได้นาพัดลมมาใช้บา้ ง
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5) ร้านขนมจีบ
ดูจากรูปลักษณ์ภายนอกของร้านแล้วไม่ค่อยน่าดึงดูดความสนใจให้เข้าไปซื้อสักเท่าไหร่ แต่ใครจะรูว้ ่ารายได้
ของการขายขนมจีบที่ตลาดนัดจุฬาลงกรณ์น้ ีตกอยู่ท่ี 20,000 บาท เป็ นร้านของพี่มลวีย ์ อายุ 27 ปี จบการศึกษาจาก
ราชภัฏพระนคร ผูส้ ืบทอดสูตรขนมจีบแสนอร่ อยจากที่บา้ นมากว่า 5 ปี ซึ่งพี่มลวียจ์ ะขายที่ตลาดนัดเป็ นหลัก ขาย
ทัง้ หมด 5 วัน ชอบขายในสถานที่ราชการมากกว่า บริเวณออฟฟิ ศ กาลังซื้อในตลาดนัดของมหาวิทยาลัยก็แตกต่างกับ
ตลาดนัดข้างนอก เรื่องกาไรทีไ่ ด้กค็ รึ่งต่อครึ่ง ถือว่าเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในชีวติ ประจาวัน
6) ร้านลุงตุพ๊ ชื ผักหาดูยาก
ร้านทีแ่ ม่คา้ ในตลาดแนะนาให้มาสัมภาษณ์ให้ได้คือร้านของลุงตุ๊ ผูท้ อ่ี นุรกั ษ์ของโบราณมาแต่ไหนแต่ไร เมือ่ ได้
ลองพูดคุยกับลุงตุแ๊ ล้วพบว่า ลุงตุเ๊ ป็ นบุคคลทีม่ คี วามรูม้ ากมายทัง้ บุคคลในอดีต และพืชผักที่ได้นามาวางขาย ลุงตุอ๊ ายุ
52 ปี จบจากโรงเรียนวัด ขายของที่ตลาดนัดจุฬาลงกรณ์มานานกว่า 40 ปี ปัจจุบนั ก็จะมาขายสัปดาห์ละ 1 ครัง้ เป็ น
คนเก่าคนแก่ท่ใี คร ๆ ต่างก็รูจ้ กั เป็ นอย่างดี จุดเด่นของร้านนอกจะเป็ นผัก หรือผลไม้ท่ดี ูไม่คุน้ ตาในปัจจุบนั แล้ว การ
กินหมากของลุงตุย๊ งั ทาให้รา้ นค้าแห่งนี้เป็ นที่ดึงดูดของผูค้ นมากมาย ด้วยความที่ลุงตุท๊ าสวนมาตัง้ แต่เด็ก ๆ จึงทาให้
ตัดสินใจขายที่มาจากสวนของตนเอง บ้างก็ไปซื้อมาบ้างให้ของในร้านดูหลากหลาย แต่ส่งิ ที่สาคัญเลยคือ ลุงตุอ๊ ยาก
อนุ รกั ษ์ของไทยไว้ให้เด็ก ๆ รุ่นหลังได้รูจ้ กั ส่วนเรื่องรายได้ก็ขายดีพอประมาณ กาไรตกอยู่ท่ี 500-600 บาท แม้ว่าจะ
น้อ ยแต่ สาหรับลุง ตุ๊ถือ ว่าพอ เพราะใช้จ่ ายอย่างประหยัด กินเท่าที่มี ตามทัศนะของลุงตุ๊เห็นว่าการมีตลาดนัดใน
มหาวิทยาลัยเป็ นเรื่องที่ดี แต่ทงั้ คนขาย และคนซื้อต้องซื่อสัตย์ต่อกัน ไม่เอาเปรียบกัน ส่วนเรื่องที่อยากให้ปรับปรุง
เปลีย่ นแปลงนัน้ ไม่มี แต่อยากให้คงมาตรฐานแบบเดิมเอาไว้
7) ร้านลองกอง
ร้านผลไม้รา้ นเดียวทีด่ ูตงั้ อยู่ผดิ ทีผ่ ดิ ทาง เพราะบริเวณข้างเคียงโอบล้อมด้วยร้านเสื้อผ้าเป็ นร้านขายผลไม้ตาม
ฤดูกาล แม้จะดูผิดที่ผิดทางแต่ก็กลายเป็ นโดดเด่น เพราะอยู่ในที่ท่ีไม่เหมือนใคร ร้านขายลองกองนี้เป็ นร้านของพี่
นิธนิ นั ท์ อายุ 65 ปี อดีตแม่บา้ นทาความสะอาดคอนโด พื้นเพเป็ นคนจังหวัดสุพรรณบุรี จึงจบการศึกษาจากที่น่ี ตัง้ แต่
ขายของมาพีน่ ิธนิ นั ท์ขายอยู่ท่ตี ลาดนัดจุฬาลงกรณ์ทเ่ี ดียว เดือนละ 4 ครัง้ ทุกวันศุกร์ เป็ นแบบนี้มากว่า 10 ปี เหตุผลที่
ตัดสินใจลองกองก็เพราะว่าเป็ นผลไม้ตามฤดูกาล และจะไปรับจากสวนมาเอง นอกจากนี้ยงั เคยขายเงาะ ลิ้นจี่ ลาไย
และมะม่วงที่ออกตามฤดู กาลอีกด้วย หากถามเรื่องรายได้จะตกอยู่ท่ีประมาณ 10,000 บาทต่อวัน เรื่องกาไรก็เยอะ
พอสมควรเพราะพี่นิธนิ นั ท์ไปรับจากสวนมาเอง ผลไม้ทไ่ี ปรับมาก็คดั เองทุกอย่าง จึงเป็ นสินค้าทีม่ คี ุณภาพตรงต่อความ
ต้องการของลูกค้า ส่วนข้อดี ข้อเสียของการมีตลาดนัดในมหาวิทยาลัยก็ไม่มเี พราะว่าดีอยู่แล้ว ปัญหาที่มกี ็ได้รบั การ
แก้ไขเรียบร้อยแล้ว
8) ร้านชุดชัน้ ในสตรี
เนื่องจากทางานที่บริษทั ไทยวาโก้มากว่า 8 ปี จึงทาให้พ่ณ
ี ฏั ฐ์มาติกา ถือเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญเรื่ องชุดชัน้ ในคนหนึ่ง
พี่ณัฏฐ์มาติกาหญิงวัย 54 ปี ท่ีตอนนี้ทาอาชีพค้าขายเป็ นหลัก และค้าขายมากว่า 30 ปี แล้ว โดยอาทิตย์หนึ่งจะขาย
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ทัง้ หมด 4 วัน สถานที่ท่ีไปได้แกการไฟฟ้ า กระทรวงวิทยาศาสตร์ กระทรวงมหาดไทย ที่ตลาดนัดจุฬ าลงกรณ์
เนื่องจากเศรษฐกิจใจปัจจุบนั ไม่ค่อยนัก สถานทีร่ าชการจึงเป็ นที่ทเ่ี หมาะกับการค้าขาย เพราะมีการซื้อขายง่ายกว่าตลาด
ทัว่ ๆ ไป สินค้าภายในร้านของพี่ณฏั ฐ์มาติกามีทงั้ หมด 2 แบรนด์ดว้ ยกันคือ ชุดชัน้ ในวาโก้ และชุดชัน้ ในเวียนนา ตาม
ทัศนะของพีณ
่ ฏั ฐ์มาติการูส้ กึ ชอบตลาดนัดในมหาวิทยาลัยเพราะมีการจัดการตลาดทีเ่ รียบร้อย อีกทัง้ ผูย้ งั เดินเลือกซื้อ
ของเยอะ และที่พ่ณ
ี ฏั ฐ์มาติกาเลือกขายสินค้าชนิดนี้ก็เพราะทางานด้านนี้มานานรูก้ รรมวิธีการผลิตทัง้ หมดของสินค้าว่า
เป็ นสินค้าที่ดี มีคุณภาพ มีการรับรองที่ได้มาตรฐาน ความผูกพันกับสินค้า คือด้วยความที่รกั ในอาชีพ อยากให้ลูกค้าที่
เลือกซื้อชุดชัน้ ไปใส่แล้วสวย ส่วนเรื่องรายได้พ่ณ
ี ฏั ฐ์มาติกาขอเก็บเป็ นความลับ แต่หากถามเรื่องกาไรที่ได้มาเพียงพอ
ต่ อ ค่ าใช้จ่ ายหรือ ไม่ พี่พ่ีณัฏฐ์มาติกาบอกว่ าเพียงพอ สิ่ง ที่อยากเปลี่ยนแปลงภายในร้านคือ อยากให้บริษทั เพิ่ม
เปอร์เซ็นต์เรื่องยอดขายสินค้า ส่วนข้อดีของการมีตลาดนัดในมหาวิทยาลัยคือ ลูกค้าสะดวกในการจับจ่ายใช้สอย มี
ตัวเลือกให้เลือกเยอะไม่ซา้ แบบเหมือนในห้างสรรพสิคา้
9) ร้านเสื้อยืด
ร้านเสื้อยืดยี่หอ้ ดังเป็ นร้านของพี่วจิ ิตรา อายุ 53 ปี จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อนหน้านี้เคยทางานบัญชี
และหันมาทาอาชีพค้าขายได้ประมาณ 3 ปี ทีจ่ ฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัยทีเ่ ดียวเท่านัน้ เหตุผลทีผ่ นั ตัวมาขายเสื้อผ้าเพราะ
เป็ นสินค้าที่ไม่มกี ารเน่ าเสีย พี่วิจิตราจะเลือกสินค้าเกรดดีมาขายให้กบั ลูกค้า ด้วยความที่พ่วี ิจิตราเป็ นคนอัธยาศัยดี
และพูดเก่งมาก จึงชอบที่จะแนะนาสิ่งดีๆให้กบั ลูกค้า สิ่ งนี้ถือก็ถือเป็ นจุดเด่นของร้านไปด้วย เรื่องรายได้ตกอยู่ท่ี
3,000-5,000 บาท กาไรที่ได้ในแต่ละครัง้ ก็เหลือประมาณ 1,000 กว่าบาทหลังหักค่ าใช้จ่าย สิ่งที่อยากเปลี่ยนแปลง
ภายในร้านนัน้ ไม่มี เพราะว่าพี่วิจิตราได้ทาการปรับเปลี่ยนไปแล้ว คือเมื่อก่อนจะขายเสื้อยืดแบ บบรรจุใส่กล่อง แต่
เดีย๋ วนี้นา้ เสื้ออีกแบบมาขายด้วยเพือ่ ให้มคี วามหลากหลาย ข้อดี ข้อเสียของการมีตลาดนัดในมหาวิทยาลัยพีว่ จิ ิตราเห็น
ว่าสะดวกสาหรับอาจารย์ และเจ้าหน้าทีใ่ นมหาวิทยาลัย เพราะไม่ตอ้ งเดินออกไปซื้อของข้างนอก เนื่องจากไม่มเี วลามาก
พอ อีกอย่างตลาดนัดจุฬาลงกรณ์มอี าทิตย์ละ 1 ครัง้ ทุกวันศุกร์เป็ นเรื่องที่ดี เพราะลูกค้าจะได้ซ้ อื ของไปใช้ในวันเสาร์อาทิตย์ได้ ส่ว นเรื่อ งที่อ ยากให้ทางตลาดนัดปรับปรุ ง คือ เรื่องที่จอดรถ เพราะที่จอดรถหายากมาก ภายหลัง การ
สัมภาษณ์พว่ี จิ ติ ราได้ของถ่ายรูปคู่ และชักชวนให้ทาธุรกิจขายตรงหากจบไปแล้วไม่มงี านทา
10) ร้านรองเท้าหนัง
อาม่าหน้าตาใจดี พูดไทยไม่ค่อยชัด อายุ 67 ปี เป็ นเจ้าของร้านรองเท้าหนังสตรี ที่มีทงั้ หนังแท้หนังเทียม
อาม่าจบการศึกษาชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 7 จากวัดหัวลาโพง เนื่องจากที่บา้ นเป็ นโรงงานผลิตรองเท้ามาก่อน อาม่าจึงทา
อาชีพค้าขายมาตัง้ แต่เด็ก ๆ จึงทาให้มคี วามผูกพันกับสินค้าที่ตนเองขาย อาทิตย์หนึ่งอาม่าจะขายสินค้าในแต่ละวันไม่
แน่นอน เพราะอายุเยอะ ทาไม่ค่อยไหว ที่อาม่าต้องมาขายรองเท้าที่ตลาดนัดก็เพราะว่า ไม่มคี นสืบทอดการทารองเท้า
ซึ่งรวม ๆ แล้วอาม่าขายรองเท้ามากว่า 20 ปี จึงเป็ นผูท้ ่มี คี วามชานาญในการทารองเท้า ร้านของอาม่าจะมีคนเข้าออก
เลือกดูสนิ ค้าอยู่ตลอด ทาให้ยากต่อการสัมภาษณ์หน้าร้านจะมีอุปกรณ์แต่งรองเท้าเป็ นเหล็กตัง้ ไว้สาหรับนารองเท้ามา
เคาะเพื่อไม่ให้รองเท้ากัด ถือเป็ นอุปกรณ์เก่าแก่ท่หี าดูยากในสมัยนี้ เรื่องความแตกต่างของตลาดที่อาม่า เคยไปนัน้ ไม่
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แตกต่างกันมาก อยู่ทว่ี ่าค่าที่ราคาเท่าไหร่ อาม่ารูส้ กึ ดีทม่ี ตี ลาดนัดในมหาวิทยาลัยเพราะ ผูค้ นจะได้เลือกซื้อของถูก แต่
ถ้าเจอแม่คา้ ที่ขายของแพงก็ช่วยไม่ได้ รายได้สาหรับการขายรองเท้าของอาม่าก็ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กบั สถานที่ ๆ ไปขาย
เคยมากที่สุดถึง 30,000 บาท แต่หากบางที่ขายไม่ได้ก็ขาดทุน เช่น เมื่อครัง้ ก่อนอาม่าไปขายที่ตลาดนานาชาติมศว
ขาดทุนไปเยอะมากเพราะขายได้ไม่ก่คี ู่ แต่ก็ถอื ว่าพออยู่ได้เพราะต้องถัวเฉลีย่ กันไปตามแต่ละที่ ๆ ไป เรื่องที่อยากให้
ตลาดนัดปรับปรุงเปลีย่ นแปลงนัน้ ไม่มี เพราะขึ้นอยู่กบั ผูบ้ ริหาร
11) ร้านเสื้อผ้าแฟชัน่
ร้านเสื้อผ้านาเข้าจากฮ่องกงเป็ นร้านของพีส่ ุรีย ์ แซ่ล้ ี อายุ 54 ปี จบการศึกษาจากปวช.สามเสน ก่อนหน้านี้เคย
ทางานบริษทั แห่งหนึ่ง อาทิตย์หนึ่งจะขายของทัง้ หมด 4 วัน มี 2 ที่ดว้ ยกันคือตลาดหลังธนาคารกรุงเทพ เสือป่ า และ
ตลาดนัดจุฬาลงกรณ์ฯ ตลาดทัง้ 2 ทีน่ ้ ีไม่มอี ะไรแตกต่าง เนื่องจากกาลังซื้อดีทงั้ คู่ และลูกค้าจะเป็ นกลุม่ คนวัยทางาน พี่
สุรียข์ ายสินค้าประเภทนี้มากว่า 20 ปี ที่เลือกขายสินค้าประเภทนี้ก็เพราะว่าเป็ นสินค้าที่ซ้ อื มาขายไป ขายง่าย จึงทาให้
ตอนนี้มคี ู่แข่งในการทาการค้าเยอะขึ้น เสื้อผ้าที่พ่ี สุรียน์ ามาขายนัน้ นาเข้ามาจากอ่องกงโดยตรง โดยที่ผ่านทางคนรูจ้ กั
นามาขายต่อให้ ทาให้สามารถขายสินค้าได้ในต้นทุนที่ตา่ ส่วนเรื่องรายได้นนั้ ก็ไม่แน่นอน เพราะบางวันก็ขายได้ บางวัน
ก็ขายไม่ได้ พอหักลบต้นทุนค่าเดินทางแล้วจึงทาให้กาไรที่ได้นนั้ ไม่แน่นอน ต้องรวบรวมเป็ นเดือน ตามทัศนะของพีส่ ุรีย ์
แล้วจุดเด่นของร้านคือสินค้ามีคุณภาพดี เป็ นเสื้อผ้าสวย ๆ และราคาถูก เหมาะกับขายในสถานที่ราชการ สิ่งที่พ่สี ุรีย ์
อยากเปลีย่ นแปลงภายในร้านคือ อยากนาสินค้าแนววัยรุ่นมาขายบ้าง เพราะจะได้กลุม่ ลูกค้าทีเ่ ป็ นนักศึกษา ข้อเสียของ
ตลาดนัดในมหาวิทยาลัย คือ ต้องตื่นเช้ามาก ทาให้เพลีย ส่วนเรื่องทีอ่ ยากให้ปรับปรุงนัน้ ไม่มเี พราะว่าปกติกด็ อี ยู่แล้ว
12) ร้านกางเกงขายาว
ร้านกางเกงขายาวของคนวัยทางานมีให้เลือกหลายแบบหลายสี เป็ นร้านของพี่อาไพจิตร อายุ 55 ปี จบ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคาแหง ก่อนหน้านี้ทางานอยู่ ฝ่ายบุคคลในบริษทั แห่งหนึ่ง นอกจากจะค้าขายที่ทาเป็ น
อาชีพหลักแล้วพีอ่ าไพจิตรยังเปิ ดร้านคาร์แคร์เป็ นอาชีพเสริมอีกด้วย ปกติแล้วพีอ่ าไพจิตรจะขายทีต่ ลาดนัดจุฬาลงกรณ์
ทีเ่ ดียว แต่กเ็ คยไปขายที่ตลาดนัดนานาชาติมศว ทาให้เห็นความแตกต่างของทัง้ สองตลาด คือ ทีต่ ลาดนัดจะเป็ นระบบ
Business system แต่ท่ตี ลาดนัดจุฬาลงกรณ์จะเป็ นแบบ Family system อาชีพด้านการค้าของพี่อาไพจิตรมีมานาน
กว่า 30 ปี เหตุผลทีเ่ ลือกขายสินค้าประเภทนี้เพราะสามารถเก็บได้ ไม่เสีย อีกทัง้ ยังเป็ นปัจจัย 4 ของมนุษย์ เรื่องความ
ผูกพันพีอ่ าไพจิตรได้เลือกสินค้าทีต่ นเองชอบมาขาย รายได้ทไ่ี ด้นนั้ ไม่แน่นอน จึงต้องมีอาชีพเสริม จุดเด่นของร้านนี้คือ
การดูแลหลังการขายของพีอ่ าไพจิตร หากมีปญั หาสามารถนามาเปลีย่ นได้ ส่วนเรื่องทีอ่ ยากเปลีย่ นแปลงภายในร้านพี่อา
ไพจิตรบอกว่าไม่สามารถทาได้ เพราะทางมหาวิทยาลัยมีกฎกติกาที่เคร่งครัด การมีต ลาดนัดในมหาวิทยาลัยนัน้ ตัวพี่อา
ไพจิตรเองมองเห็นข้อดีว่าทาให้เจ้าหน้าที่ หรือข้าราชการได้ซ้อื ของในราคาที่ไม่สูงมากนัก ส่วนข้อเสียก็เรื่องทีจ่ อดรถไม่
สะดวก และไม่เพียงพอ
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13) ร้านเสื้อผ้า กางเกง กระเป๋ า
จากสาวที่ทางานด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม จบการศึกษาจากสถาบัน I-TIM สถาบันที่มชี ่อื เสียงด้านนี้
ผันตัวมาเป็ นแม่คา้ ด้วยวัย 43 ปี ร้านขายเสื้อผ้า กางเกง กระเป๋ า เป็ น ร้านของพี่นฤดีท่ขี ายมานานกว่า 5 ปี เลือกที่จะ
ขายทีต่ ลาดนัดจุฬาลงกรณ์ทเ่ี ดียวทุกวันศุกร์ ทีต่ ดั สินใจขายสินค้าประเภทนี้กเ็ พราะตนเองชอบ สินค้าบางชิ้นก็ ทาขึ้นมา
เอง เรื่องรายได้นนั้ พี่นฤดีบอกว่าขายดี แต่ได้กาไรน้อย และเพียงพอต่อค่าใช้จ่าย เรื่องจุดเด่นของร้านพี่นฤดีตอบไม่ได้
เพราะเรื่องนี้ตอ้ งถามลูกค้าทีม่ าซื้อของ สิง่ ทีอ่ ยากเปลีย่ นแปลงในร้านนัน้ ก็ไม่มี ข้อดีขอ้ เสียของตลาดนัดในมหาวิทยาลัย
ก็อยากให้ถามลูกค้ามากกว่า ส่วนสิง่ ทีอ่ ยากให้ตลาดนัดนี้ปรับปรุงเปลีย่ นแปลงคือเรื่องเต็นท์ เพราะว่าเวลาฝนตกเต็นท์
จะรัว่
14) ร้านเข็มขัด
เป็ นร้านทีเ่ จ้าของร้านอย่างพีบ่ ญ
ุ ยรัตน์ท่หี น้าตาใจดีมาก พีบ่ ญ
ุ ยรัตน์อายุ 58 ปี จบชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 4 ก่อน
หน้านี้ทาอาชีพเย็บผ้า ก่อนผันตัวมาเป็ นแม่คา้ ขายเข็มขัดหลายแบบ หลายสไตล์ สถานทีข่ ายของหลักๆของที่บุญยรัตน์
คือทีต่ ลาดนัด และตามกระทรวงต่างๆ อาทิตย์หนึ่งพีบ่ ุญยรัตน์ขายของทัง้ หมด 5 วัน ขายมาแล้วกว่า 20 ปี เรื่องความ
แตกต่างของสถานที่ๆเคยไปขายนัน้ ไม่แตกต่างกัน ส่วนตลาดนัดในมหาวิทยาลัยที่พ่บี ุญยรัต น์เคยไปขายนัน้ มีอยู่ 3 ที่
ด้วยกันคือที่ ตลาดนัดจุฬาลงกรณ์ตลาดนัดมหิดล และตลาดนัดนานาชาติมศว ทัง้ 3 ที่น้ ีจะต่างกันอย่างที่ตลาดนัด
จุฬาลงกรณ์จะรายได้ดีกว่าที่ตลาดนัดมหิดลเพราะคนเดินมากกว่า ส่วนเรื่องความรูส้ กึ ที่มตี ่อตลาดนัดในมหาวิทยาลัย
ถือเป็ นเรื่องที่ดี เพราะทาให้แม่คา้ มีช่องทางทามาหากิน มีรายได้ท่ดี ีข้นึ ความเคยชินที่คลุกคลีกบั วงการเครื่องหนังเป็ น
สิ่งที่ทาให้พ่บี ุญยรัตน์ตดั สินใจขายเข็มขัด เมื่อทาแล้วก็มคี วามสุข และรูส้ ึกรักในสิ่งที่ทา รายได้ท่ไี ด้ก็ไม่แน่ นอน มี
ขาดทุนบ้างในแต่ละที่ กาไรที่ได้จะอยู่ประมาณ 1,000 บาท ซึ่งก็พอในการใช้ชีวติ จุดเด่นของร้านคือการบริการลูกค้า
เพราะแม่คา้ พูดจาดี ข้อดีของการมีตลาดนัดในมหาวิทยาลัยคือช่วยให้แม่คา้ มีรายได้ ข้อเสียคือต้องทาตามระเบียบที่
มหาวิทยาลัยตัง้ ไว้
15) ร้านผ้าพันคอ
ผ้าพันคอสีหวานน่ ารักเป็ นของพี่ตน้ ที่ดูท่าทีแล้วเป็ นคนใจเย็น พี่ตน้ อายุ 52 ปี จบการศึกษาชัน้ ปวส.จาก
จังหวัดเชียงใหม่ ปกติท่หี ลักที่ขายสินค้าทุกวันของพี่ตน้ คือที่ ดิโอ สยาม จะมีลูกค้าประจาตลอด แต่ทุกวันศุกร์จะมา
ขายที่ตลาดนัดจุฬาลงกรณ์ฯ ก็จะมีลูกค้ารอที่จะเลือกซื้อสินค้า อายุการขายของพี่ตน้ อยู่ท่ี 14 ปี กลุ่มลูกค้าที่ตลาดนัด
จุฬาลงกรณ์นนั้ ถือว่าดี เหตุผลที่ตดั สินใจขายสินค้าประเภทนี้คือมีเพือ่ นแนะนาให้ขาย แต่ความชอบส่วนตัวก็มผี ลด้วย
จึงทาให้มคี วามผูกพันกับสินค้าที่ตนเองขาย ตอนแรกนัน้ น้องสาวของพี่ตน้ ขายมาก่อน ภายหลังพี่ตน้ จึงหันมาขายตาม
บ้างสร้างกาไรครัง้ ละ 2,000 บาท ซึง่ ไม่ค่อยเพียงพอต่อค่าใช้จ่าย จุดเด่นของร้านคือเป็ นของดี และราคาถูก สิง่ ทีอ่ ยาก
เปลี่ยนแปลงในร้านนัน้ คืออยากขึ้นราคาให้สูงกว่านี้ แต่ไม่สามารถทาได้ เพราะที่ตลาดนัดจุฬาลงกรณ์มกี ารตัง้ ราคา
มาตรฐานไว้แล้ว ข้อดีของการมีตลาดนัดในมหาวิทยาลัยคือ เจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัยสามารถเดินเลือกซื้อของได้ง่าย
ขึ้น คือพวกทีท่ างานในมหาลัยก็ได้มาเดินจับจ่าย ซื้อของง่ายขึ้น
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16) ร้านรองเท้าส้นสูง รองเท้าผ้าใบมือ 1 มือ 2
เป็ นร้านของพี่นุช อายุ 55 ปี ศิษย์เก่าจากรัว้ เทา-แดง ก่อนหน้านี้ทางานไฟแนนซ์ สถานที่ขายรองเท้าหลัก ๆ
ของพี่นุชคือที่หา้ งสรรพสินค้า ซึ่งก็ไม่แตกต่างเท่าไหร่กบั ตลาดในมหาวิทยาลัย พี่นุชรูส้ กึ ชอบหมดทุกที่ โดนเฉพาะที่
ตลาดนัด เพราะว่าได้เพื่อนใหม่เยอะ เนื่องจากครอบครัวของพี่นุชทาอาชีพเกี่ยวกับรองเท้าอยู่แล้ว จึงตัดสินใจขาย
รองเท้า ขายมานานจนกลายเป็ นความเคยชิน และผูกพันกับรองเท้า เรื่อองรายได้ก็แน่นอน จึงไม่สามารถคิดเป็ นกาไร
ได้ หากถามว่าเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายหรือไม่ พี่นุชไม่สามารถตอบได้ เนื่องจากมาขายรองเท้าที่ตลาดนัดจุฬาลงกรณ์แค่
เดือนละครัง้ ถ้าพูดถึงเรื่องจุดเด่นของร้านก็คงหนีไม่พน้ รองเท้า หลายแบบ หลายสไตล์ท่วี างเรียงกันอยู่ สาหรับข้อดี
ของการมีตลาดนัดในมหาวิทยาลัยคือสะดวกกับคนข้างใน ประหยัดค่าเดินทาง และราคาถูก ผูค้ นก็ซ้อื ของง่าย
17) ร้านผ้าไทย
ดูจากข้าวของในร้านและการจัดวางก็สามารถดูรูเ้ ลยว่าร้านนี้ตอ้ งขายอะไรที่เป็ นแบบไทย ๆ จากการพูดคุย
สอบถามพี่ลกั ษณ์ชน จบการศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อายุ 43 ปี ผูร้ กั ในความเป็ น
ไทย พีล่ กั ษณ์ชนจะเข้ามาขายผ้าไทยที่ตลาดนัดจุฬาเป็ นหลัก ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ ขายมากว่า 5 ปี แล้ว ใจจริงแล้วพี่
ลักษณ์ชนก็อยากจะเข้าไปขายที่ตลาดนัดนานาชาติมศวอยู่เหมือนกันแต่คงเป็ นเพราะจับฉลากไม่ได้ ความรู ส้ ึกที่พ่ี
ลักษณ์ชนมีต่อตลาดนัดในมหาวิทยาลัยคือ ช่วยให้บคุ คลากรได้มเี วลามาซื้อของที่ตอ้ งการ เรื่องการจัดการตลาดก็ดีอยู่
แล้ว เนื่องจากความชอบส่วนตัวเกี่ยวกับเรื่องผ้าไทยทาให้พ่ีลกั ษณ์ชนหันมาศึกษาค้นคว้าเรื่องผ้าไทยอย่างจริงจัง
รายได้จากการขายผ้าก็เยอะพอสมควรกาไรที่ได้ก็ประมาณ 10-20% ซึ่งเพียงพอต่อค่าใช้จ่าย ตามทัศนะของพี่ลกั ษณ์
ชนแล้วจุดเด่นของร้านคือผ้าไทยลายสวย ที่สามารถดึงลูกค้าให้เข้ามาเลือกชมได้ ส่วนข้อดี ของการมีตลาดนัดใน
มหาวิทยาลัยคือ ทาให้อาจารย์และเจ้าหน้าทีม่ โี อกาสได้มาซื้อของ และสิง่ ทีอ่ ยากให้ปรับปรุงคือ อยากให้มที จ่ี อดรถเพิม่
18) ร้านรองเท้า
ร้านรองเท้าทีน่ ่าสนใจอีกหนึ่งแห่งคือร้านของพีม่ ล วัย 55 ปี เนื่องจากเป็ นคนรุ่นเก่าจึงไม่ได้เรียนอะไรมากมาย
ปกติแล้วจะทางานอยู่กบั บ้าน เรื่องการขายของที่ตลาดนัดก็ไม่แน่นอนในแต่ละที่ เพราะขายบ้างหยุดบ้าง อาชีพค้าที่น้ ีพ่ี
มลทามากว่า 20 ปี แล้ว เรื่องความแตกต่าง เรื่องการจัดการตลาด กลุ่มลูกค้าพี่มลบอกว่า พูดไม่ถูก เพราะต้องขายไป
ตามหน้าที่ พีม่ ลเคยไปขายของที่ตลาดนัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็ นตลาดนัดใหญ่ก่อนหน้านี้ แต่กห็ ยุดขายเพราะ
ทางมหาวิทยาลัยย้ายที่ใหม่ เหตุผลที่พ่ี มลเลือกขายรองเท้าก็เพราะว่าขายมานานแล้ว และที่บา้ นทารองเท้าเป็ นอาชีพ
หลัก เรื่องรายได้พ่มี ลไม่ขอตอบ พอหักลบต้นทุนค่าเดินทางก็ไม่ค่อยได้กาไรเท่าไหร่ เพราะทีเ่ ช่าที่สมัยนี้แพงมาก ต้อง
ถัวเฉลีย่ เป็ นเดือน ถึงจะพอมีรายได้ ส่วนข้อดีของตลาดนัดในมหาวิทยาลัยคือ ทาให้พ่อค้า แม่คา้ ได้มาค้าขาย ลูกค้าก็มี
เยอะ เรื่องการปรับปรุงตลาดนัดก็ขอให้เป็ นเรื่องของเจ้าหน้าที่
19) ร้านเสื้อผ้าคนมีอายุ
เสื้อผ้าที่หอ้ ยอยู่บนแผง และวางอยู่บนโต๊ะมีหลากหลายสไตล์ให้เลือกชม เป็ นร้านของพี่ลาไย อายุ 52 ปี แม้
ไม่ได้เรียนหนังสือ แต่พ่ลี าไยก็ทางานเกี่ยวกับเสื้อผ้า และค้าขายที่ตลาดนัดเป็ นหลัก เนื่องจากอายุท่ขี ้นึ ด้วยเลข 5 ทา
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ให้ร่างกายไม่ค่อยไหว จึงขายของได้ไม่เต็มวัน อาทิตย์ละ 3-4 วัน โดยปกติ เรื่องตลาดนัดที่เคยไปนัน้ พี่ลาไยชอบทุกที่
และรูส้ กึ ดีท่มี ตี ลาดนัดในมหาวิทยาลัย เหตุผลที่ตดั สินใจขายเสื้อผ้าก็ เพราะว่าสินค้าที่ตนเองนามาขายนัน้ มีคุณภาพดี
สมกับที่ลูกค้าได้เสียเงินมาซื้อ เรื่องรายได้ก็เอาแน่เอานอนไม่ได้ จึงเป็ นผลทาให้ไม่ได้กาไรจากการขายสินค้าเท่าไหร่
และไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย ส่วนจุดเด่นของร้านคือเสื้อผ้าที่มสี สี นั สดใส ดึงดูผูค้ นให้เข้ามาเลือกชม ซึ่งมีทงั้ เสื้อทางาน
และเสื้อใส่เล่น พี่ลาไยไม่มอี ะไรจะเปลี่ยนแปลงในร้าน เพราะว่าถ้าเปลี่ยนสินค้าก็ไม่ถนัด ชอบที่จะขายเสื้อผ้าแบบนี้
มากกว่า คุณภาพก็ดี ราคาก็ถกู ข้อดีของการมีตลาดนัดในมหาวิทยาลัยของพีล่ าไยคือมีลูกค้ามาเดินในตลาดเยอะ
20) ร้านขนมสังขยา
แม่คา้ แต่งกายสะอาดสะอ้าน พูดจาดีกบั ลูกค้า การวางสินค้า และการบรรจุก็ชวนมอง ขนมไทยที่ใครๆต่างก็
รูจ้ กั ขนมสังขยา เป็ นร้านของพี่สุวมิ ล สาวสวยวัย 24 ปี จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อนหน้านี้เคยทางานอยู่
ในห้างมาก่อน ผันตัวมาเป็ นแม่คา้ เต็มตัว เนื่องจากแม่ของพี่สุวิมลทาอาชีพนี้อยู่ก่อนแล้ว ก็ได้เรียนรูก้ รรมวิธีทาขนม
สังขยาหน้าต่างๆ มาตัง้ แต่เด็ก ตอนสัมภาษณ์ก็จะมีคนมาซื้ออยู่ไม่ขายสาย อาทิตย์หนึ่งพี่สุวมิ ลจะขายทุกวัน ตระเวน
ไปเรื่อยๆ ตามโรงพยาบาล และสถานศึกษาทุกที่ท่ไี ปมีความแตกต่างกัน แม้กระทัง่ อยู่ตลาดเดียวกันแต่คนละวัง ยัง
แตกต่างกัน ทีเ่ ป็ นเช่นนี้เพราะสภาพแวดล้อมและทีต่ งั้ ร้าน โดยพีส่ ุวมิ ลขายขนมมานานกว่า 3 ปี แล้ว พีส่ ุวมิ ลเห็นว่าการ
มีตลาดนัดในมหาวิทยาลัยเป็ นเรื่องดี เพราะสินค้ามีความหลากหลาย คนเดินเยอะ มีของกินให้เลือกเยอะ ไม่ได้ว่ามี
จากัดแค่ว่าหน้าโรงเรียน หรือในโรงอาหาร ส่วนลักษณะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือที่พ่ี
สุวมิ ลเคยไปขายนัน้ มีลกั ษณะเป็ นการขายสินค้าใต้ตกึ ดูเป็ นทางการมากว่าตลาดนัดทัว่ ๆไป รายได้ทไ่ี ด้กไ็ ม่แน่นอนแต่ดู
จากลูกค้าทีเ่ ข้ามาซื้อแล้วน่าจะมากพอสมควรพอหักลบต้นทุนค่าเดินทางได้กาไรประมาณ 1,000 กว่าบาท แต่ถา้ ขายดีๆ
ก็จะตกประมาณ 2,000 บาท จุดเด่นของร้านอยู่ท่สี ไตล์ไทยๆ และความแปลกใหม่ ซึ่งวัตถุดิบที่ใช้เป็ นภาชนะนัน้ คือ
ใบตอง แต่หากเป็ นไปได้ พีส่ ุวมิ ลอยากหาป้ ายสวยๆมาติดหน้าร้านเพือ่ ทีจ่ ุเป็ นที่สะดุดตาของลูกค้าจนจดจาร้านได้ ข้อดี
ข้อเสียของตลาดนัดสาหรับพี่สุวมิ ลคือเรื่องมีสนิ ค้าให้เลือกสรรมากมาย และปัญหาการจราจรที่ติดขัดพี่สุวมิ ลยังอยาก
ให้เพิม่ พื้นทีข่ าย ให้พ่อค้าแม่คา้ เจ้าใหม่ๆเข้ามา เพือ่ หมุนเวียนสินค้ามากขึ้น สินค้าจะได้ไม่จาเจ
2. ผูบ้ ริโภค
เพื่อ เข้า ใจมุม มองที่ห ลากหลาย ผู ว้ ิจ ยั มีก ารเก็บ ข้อ มูล จากผู บ้ ริ โ ภคซึ่ง เป็ น ทัง้ คนในตลาด และคนใน
มหาวิทยาลัยทีเ่ ดินตลาดนัด ดังปรากฏข้อมูลจากการสังเกต และสัมภาษณ์ สรุปได้ดงั นี้
1) คุณศิรลิ กั ษณ์
คุณศิรลิ กั ษณ์ อายุ 23 ปี นิสติ จากคณะวิทยาศาสตร์ ปกติคุณศิรลิ กั ษณ์จะมาเดินที่ตลาดนัดแห่งนี้ทกุ อาทิตย์
ทีม่ ตี ลาดกับเพือ่ น ๆ หรือมาคนเดียวบ้างบางครัง้ แล้วแต่โอกาสสาเหตุทเ่ี ลือกมาเดินทีน่ ่ีเพราะว่าเป็ นตลาดนัดทีใ่ กล้ท่สี ุด
แล้วภายในตลาดมีอาหารให้เลือกหลากหลายกว่าโรงอาหาร นอกจากตลาดนัดที่น่ี คุณศิริลกั ษณ์ยงั ไม่เคยลองไปเดินที่
ตลาดนัดมหาวิทยาลัยอื่น วันนี้คุณศิริลกั ษณ์แค่อยากมาเดินซื้อขนมขบเคี้ ยวทัว่ ไป ไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าจะเป็ นขนม
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ชนิดไหน เมือ่ ถามถึงแรงจูงใจในการเลือกซื้อสินค้าแต่ละครัง้ คุณศิริลกั ษณ์ให้คาตอบว่า ส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กบั ความ
ต้องการของตนเองมากกว่า ไม่ได้มอี ะไรพิเศษมากในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าในแต่ละครัง้ สาหรับร้านค้า อาหาร
ราคาสินค้าที่น่ี ถ้าเป็ นพวกขนม ราคาจะอยู่ในระดับปกติทวั ่ ไปเหมือนกับตลาดนัดข้างนอก แต่ถา้ เป็ นผลไม้ ที่น่ีจะขาย
ราคาค่อนข้างสูงกว่าที่อ่นื ส่วนสินค้าประเภทเสื้อผ้าหรือของใช้ จะมีทงั้ ราคาถูกและแพงปะปนกันไป ขึ้นอยู่กบั ว่าเราจะ
เลือกซื้อร้านไหน การจัดการพื้นที่ท่นี ่ีจ ะแบ่งออกเป็ นสองฝัง่ ทาให้เดินไมแออัดมากนัก คุณศิริลกั ษณ์จะใช้เวลาว่างช่วง
เช้าและเย็นในการพักผ่อน ฟังเพลงหรือลงมาเดินเล่นที่ตลาดแบบนี้ แม้ว่าอากาศจะร้อนมากจนบางครัง้ ทาให้ข้เี กียจลง
มาเดิน แต่ถา้ ความหิวหรือความอยากสัง่ มาก็ตอ้ งเดินลงมาแต่โดยดี ข้อดีของตลาดนัดแห่ งนี้ สินค้ามีให้เลือกเยอะ และ
มีความหลากหลาย ข้อเสียคือ ช่วงกลางวันคนจะเยอะมาก บางร้านถึงกับต้องรอคิวซื้อของ อยากให้เพิ่มร้านค้า เผื่อว่า
เวลาคนเยอะ ๆ คนจะได้กระจาย ๆ กันไปไม่แออัดมากเหมือนตอนนี้
2) คุณปนัดธาดา
คุณปนัดธาดา อายุ 20 ปี นิสติ คณะบัญชี กาลังยืนอยู่ กบั เพื่อน ๆ หน้าร้านนา้ สตรอเบอร์ร่โี ยเกริตพอดี ปกติ
คุณปนัดธาดาเดินตลาดทุกวันที่มคี ือเดินทุกวันศุกร์ท่มี ตี ลาดนัดกับเพื่อนในกลุ่ม สาเหตุท่เี ลือกมาเดินที่น่ีเพราะว่าอยู่
ใกล้กบั คณะ สินค้าในตลาด พวกอาหารของกินค่อนข้างเยอะ คุณปนัดธาดาเคยเดินตลาดนัดนานาชาติท่มี หาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒมาก่อน วันนี้ไม่ได้ตงั้ ใจมาซื้ออะไรเป็ นพิเศษ แค่ มาเดินซื้อพวกอาหาร หรือขนมที่ซ้ ือเป็ นประจา
เหมือนทุกครัง้ จึงอยากให้ตลาดนัดทีน่ ่ีจดั บ่อยมากขึ้น จะได้ทานนา้ สตรอเบอร์ร่ที กุ วัน เมือ่ ถามถึงแรงจูงใจในการเลือก
ซื้อสินค้า คุณปนัดธาดาให้คาตอบว่ า ขึ้นอยู่กบั ความน่าสนใจ น่ารับประทานของอาหาร และความหิวเป็ นหลัก สาหรับ
ร้านค้าอาหร ราคาสินค้าที่น่ีอาจจะแพงไปบ้าง แต่ถอื ว่าคุม้ กับคุณภาพสินค้า ความแปลกใหม่เป็ นอีกเหตุผลหนึ่งในการ
เลือกซื้อสินค้าเช่ นกัน ด้วยการจัดการพื้นที่ท่ีเป็ นรู ปแบบสี่เหลี่ยม ทาให้สามารถเดินรอบ ๆ ได้อย่างสะดวก คุณ
ปนัดธาดาใช้เวลาว่างในช่วงพักกลางวันไปกับการดูหนัง ฟังเพลง หรือหาของกินสาหรับมื้อกลางวันทีต่ ลาดนัดแห่งนี้เป็ น
ส่วนใหญ่ สภาพอากาศมีผลต่อการเดินตลาดนัดอย่างแน่นอน ถ้าวันไหนร้อนมาก ๆ จะเลือกอยู่ในห้องแอร์มากกว่าจะ
ลงมาเดินที่ตลาดนัด ข้อดีของตลาดนัดที่น่ี แน่ นอนว่าสินค้าเยอะ และมีหลากหลายรู ปแบบให้เลือกซื้อ ข้อเสียคือ
ค่อนข้างอันตรายเพราะจะมีโซนพื้นที่ตดิ กับถนน และสินค้าบางอย่างมีราคาแพง
3) คุณคริส
คุณคริส อายุ 20 ปี นิสติ หนุ่มจากคณะวิทยาศาสตร์พร้อมกับข้าวเหนียวหมูในมือ คุณคริสจะเลือกเดิ นตลาด
เฉพาะวันที่มาเรียนหรือช่วงเวลาที่ตรงกับคาบว่าง ปกติคุณคริสจะมาเดินตลาดนัดกับเพื่อน แต่ถา้ วันไหนมีเรียนคน
เดียวจะมาเดินคนเดียว แล้วแต่โอกาส สาเหตุทเ่ี ลือกมาเดินที่ตลาดนัดแห่งนี้เพราะว่า ทีน่ ่ีมสี นิ ค้าหลากหลาย มีทงั้ ขนม
และนา้ ถ้าเกิดเป็ นทีโ่ รงอาหารส่วนมากเมนู ซา้ ๆ เดิม ๆ ไม่ค่อยหลากหลายเท่าที่ตลาด วันนี้คุณคริสได้ของทีอ่ ยากทาน
แล้วนัน่ ก็คือข้าวเหนียวหมูป้ ิ งที่อยู่ในมือนัน่ เอง เมือ่ ถามถึงความแรงจูงใจหรือเหตุผลในการเลือกซื้อสินค้าใหม่ ๆ คุณ
คริสให้คาตอบว่ า ความแปลกใหม่แ ละความน่ าสนใจของสินค้า เป็ นเหตุผ ลหลักในการเลือกซื้อสินค้า แต่ ล ะครัง้
ความรูส้ กึ กับร้านค้า สินค้า อาหาร หรือราคาของทีน่ ่ี คุณคริสบอกว่าร้านค้าแต่ละร้านเหมือนเขาเดินทางมาบริการเราถึง
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ที่ พวกอาหารถ้าอร่อยหรือไม่อร่อยเราสามารถเปลีย่ นร้านไปได้เรื่อย ๆ ส่วนพื้นที่ ค่อนข้างอึดอัดไปหน่อย สภาพอากาศ
ไม่มีผลกับการเดินตลาดนัด จะร้อนหรือหนาวสามารถเดินได้ตลอด เวลาว่างของคุณคริสส่วนใหญ่จะเป็ นช่วงพัก
กลางวันกับช่วงเช้า จะนัง่ อยู่กบั เพื่อนที่ใต้อาคารเรียนหรือมาเดินตลาดนัด ถ้าวันนัน้ ตรงกับวันศุกร์ ข้อดีของตลาดนัด
แห่งนี้ อาหารที่มใี ห้เลือกหลากลาย แล้วการบริการที่มาถึงที่ ทาให้เราไม่ตอ้ งเดินทางไปไกล ข้อเสียคือสินค้าบางอย่าง
ราคาค่อนข้างแพงไม่เหมาะสมกับสินค้า แต่ไม่ได้แพงมากจนเกินไป อยู่ในเกณฑ์ทร่ี บั ได้ สาหรับการพัฒนาหรือปรับปรุง
อยากให้เพิม่ อาหารเข้ามา เพราะส่วนใหญ่ทม่ี าเดินคือมาซื้ออาหาร และขนม มากกว่าพวกสินค้าอื่น เช่น เสื้อผ้า
4) คุณดวงกมล
คุณดวงกมล อายุ 27 ปี นิสิตจากคณะรัฐศาสตร์ การปกครอง ปกติคุณปาริฉตั รมาเดินตลาดนัดที่น่ีทุกวัน
ศุกร์ จะมาเดินกับเพื่อน ๆ ที่เรียนด้วยกัน สาเหตุท่เี ลือกมาเดินตรงนี้เพราะว่า ตลาดนัดที่น่ีอยู่ใกล้คณะมากที่สุด คุณ
ปาริฉตั รเคยไปเดินตลาดนัดมหาวิท ยาลัยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก็ชอบที่นนั ่ มากเพราะว่าพื้นที่กว้าง ตลาดที่นนั ่ ก็
ค่อนข้างใหญ่ วันนี้ตงั้ ใจมาเดินซื้ออาหาร ซื้อของกิน ถามถึงแรงจูงใจในการเลือกซื้อสินค้า คุณดวงกมลให้คาตอบว่า
น่าจะเป็ นของที่ชอบมากกว่า คือ พอเห็นปุ๊ บก็ซ้ อื ความรูส้ กึ ต่อร้านค้า สินค้า อาหาร ราคา ของที่น่ี สินค้าบางอย่างเป็ น
ชนิดเดียวกัน บางร้านขายค่อนข้างแพง อย่างเช่นถ้าเป็ นหมูรา้ นนี้ จะถูกกว่าร้านตรงนู่น แล้วร้านตรงนู่นคนจะไม่ค่อย
ซื้อ การจัดการพื้นที่ท่นี ่ี จะจอดรถยากหน่อยแต่ก็เข้าใจเพราะปกติในจุฬาฯจะจอดรถยากอยู่แล้ว ช่วงว่างของคุ ณดวง
กมล จะเป็ นพักกลางวัน ถ้าเป็ นวันศุกร์จะมาเดินที่น่ี ขึ้นอยู่กบั สภาพอากาศ ถ้าร้อนจะไม่มาเดิน ส่วนข้อดีของตลาดนัด
ที่น่ี คือของกิน อาหารประเภทนี้จะเยอะ แต่บางร้านของแพงเกิน แล้วที่จอดรถไม่ค่อยมี ในส่วนของการ คุณดวงกมล
บอกว่าไม่รูว้ ่าจะเป็ นไปได้ไหม คือในเรื่องราคา เพราะว่า เข้าใจว่าราคาของวัตถุดบิ ทุกอย่างแพงขึ้นทุกวัน ๆ แล้วก็ส่วน
ทีจ่ อดรถมันคงเปลีย่ นแปลงไม่ได้มากกว่าที่เป็ นอยู่ตอนนี้
5) คุณสุรตั น์
คุณสุรตั น์ อายุ 47 ปี อาชีพค้าขาย คุณสุรตั น์จะมาเดินที่น่ีก็เฉพาะวันศุกร์ อาจจะดูก่อนว่าของที่ตอ้ งการเข้า
จะมาศุกร์ไหนปกติมาเดินกับมากับสามี ตอนนี้เข้าไปเดินซื้อของอยู่ สาเหตุท่เี ลือกมาเดินตลาดนัดที่น่ีเพราะว่า ของที่น่ี
เขาสด อร่อย แล้วก็ดี นอกจากมหาวิทยาลัยนี้ก็ยงั ไม่เคยไปเดินที่ไหนเพราะอยู่ละแวกนี้ วันนี้จริง ๆ ก็ตงั้ ใจมาดูขนม
เป็ นขนมที่หยอดนา้ ตาลที่เขาเข้าแถวซื้อกัน มาซื้อให้ลูก แรงจูงใจในการเลือกซื้อสินค้าใหม่ๆของคุณสุรตั น์ สาหรับที่น่ี
สินค้าจะไม่ได้เข้ามาทุกอาทิตย์ บางเจ้าจะมาอาทิตย์เว้นอาทิตย์ คือ มาศุกร์ท่ี 1,2 บางเจ้าก็จะมาศุกร์ 3,4 ของเดือน
สาหรับร้านค้า สินค้า อาหารราคา และการจัดการพื้นที่ท่นี ่ีเป็ น ถือว่าโอเค สะอาด เดินเข้ามาสามารถจอดรถซื้อได้เลย
ปกติคุณสุรตั น์จะมีเวลาว่างช่วงเช้า สะดวกทีส่ ุด ถ้าวันอื่นก็ไม่ วันนี้มาสายจะ 10โมงแล้ว ถ้าฝนตกก็ไม่มา ทีน่ ่ีส่วนใหญ่
จะเป็ นข้อดี ทีจ่ อดรถก็โอเค เดินง่ายของกินหลากหลาย ดีอยู่แล้วทัง้ ของสด ของแห้ง ของเปี ยก
6) คุณอรรินทร์
คุณอรรินทร์ อายุ 19 ปี นิสติ จากคณะบัญชี ปกติคุณอรรินทร์มาเดินตลาดนัดที่น่ีทุกอาทิตย์ท่มี กี ารตัง้ ตลาด
ส่วนมากจะมาเดินกับเพื่อน ๆ สาเหตุท่เี ลือกมาเดินตลาดนัดที่น่ีเพราะว่า เบือ่ กับข้าวที่โรงอาหาร จึงเลือกมาเดินหาของ
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กินที่ตลาดนัดแทน คุณอรรินทร์ไม่เคยไปเดินตลาดนัดมหาวิทยาลัยอื่นเลย ที่มาเดินตลาดนัดที่น่ีวนั นี้แค่มาเดินเล่น
เฉย ๆ ไม่ได้ตงั้ ใจมาซื้ออะไรเป็ นพิเศษ เมือ่ ถามถึงแรงจูงใจในการเลือกซื้อสินค้า คุณอรรินทร์บอกว่า จะสนใจสินค้าที่
แปลกๆ และจะดูท่รี าคา สาหรับร้านค้า อาหาร ราคาสินค้าที่น่ี ราคาถือว่าสมเหตุสมปลกับสินค้าที่ขาย การจัดการพื้นที่
ที่น่ีถอื ว่า ค่อนข้างดี ไม่มปี ญั หาอะไร ปกติคุณอรรินทร์จะมีเวลาว่างช่วงพักกลางวัน สาหรับสภาพอากาศ ถ้าฝนตกจะ
ไม่มาเดิน ข้อดีของตลาดนัดทีน่ ่ีคือ จุดทีต่ งั้ อยู่ตรงกลางมหาวิทยาลัย ไปมาสะดวกง่าย อยากให้ตลาดนัดทีน่ ่ีตดิ ร่มตาม
ทางเดินให้ครอบคลุมทัง้ ตลาดนัด เพือ่ ความสะดวกในการเดิน
7) คุณปาริฉตั ร
คุ ณปาริฉัตร อายุ 19 ปี ทางานอยู่ท่ีรา้ นเจริญภัณฑ์สาขาจุฬ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปกติคุณปาริฉัตรมา
เดินตลาดนัดที่น่ีไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่เพราะว่าช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดี จึงไม่อยากใช้จ่ายอะไรมาก ส่วมมากถ้ามาเดินตลาด
นัดจะมากับพี่ท่ที างาน สาเหตุท่เี ลือกมาเดินตลาดนัดที่น่ีเพราะว่า อยู่ใกล้กบั ที่ทางาน และหาอาหาร หาของหากินง่าย
ราคาถูก คุณปาริฉตั รเคยเดินตลาดนัดที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คุณปาริฉัตรบอกว่าที่ตลาดนัดที่ มศว สินค้า
เยอะมาก อาหารน่าทาน น่าซื้อ วันนี้คุณปาริฉตั รไม่ได้ตงั้ ใจมาซื้ออะไรเป็ นพิเศษ แค่มาเดินเล่นเฉย ๆ แรงจูงใจในการ
เลือกซื้อสินค้า สาหรับคุณปาริฉตั รคือ จะเป็ นสิ่งของที่เราอยากได้ ราคาไม่แพงมาก และต้องเป็ นสินค้าที่มปี ระโยชน์
สาหรับร้านค้า อาหาร ราคาสินค้าที่น่ี ในส่วนของราคาถือว่าสมกับคุณภาพของสินค้า อาหารน่าทาน เสื้อผ้าที่น่ีมสี าหรับ
ทุกเพศทุกวัย ส่วนเรื่องการจัดการพื้นทีท่ น่ี ่ี ถือว่าจัดโซนแยกกันดี สามารถเดินได้ทวั ่ ปกติคุณปาริฉตั รจะมีเวลาว่างช่วง
หลังเลิกงานไปแล้ว สภาพอากาศที่น่ีส่งผลต่อการเดินตลาดแน่ นอน เพราะถ้าร้อนก็ไม่อยากเดิน ข้อดีของที่น่ี เหมือน
เป็ นจุดศูนย์กลางให้ทุกคนไม่ตอ้ งไปไหนไกล ส่วนข้อเสียคงไม่มอี ะไร แค่อยากให้ปรับปรุง เรื่องร้านค้าคือให้เอาของ
อย่างอื่นมาเพิม่ บ้าง เพราะทีม่ อี ยู่ตอนนี้ไม่ค่อยหลากหลายเท่าไหร่
8) คุณรัฏศา
คุณรัฏศา อายุ 33 ปี นิสติ ปริญญาเอก จากคณะวิทยาศาสตร์ ปกติคุณรัฏศามาเดินตลาดนัดที่น่ีทุกอาทิตย์ท่ี
มีตลาดนัด ส่วนใหญ่ถา้ รีบ ๆ จะมาเดินคนเดียว ถ้าไม่รบี จะมาเดินกับเพื่อน ๆ น้อง ๆ ในแล็ป สาเหตุทเ่ี ลือกเดินตลาด
นัดทีน่ ่ีเพราะว่า อยู่ใกล้กบั คณะ และทีน่ ่ีมขี องขาย ของกิน อาหารหลากหลาย คุณรัฏศาเคยดินตลาดนัดทีม่ หาวิทยาลัย
ศิลปากรทีเ่ ดียว ไม่ค่อยได้ไปไหน เนื่องจากว่าคุณรัฏศาใส่เหล็กจัดฟันอยู่ จึงอยากทานอะไรนิ่ม และพอดีว่าทานเจด้วย
จึงอยากให้มรี า้ นขายอาหารเจเยอะกว่านี้ เมื่อถามถึงแรงจูงใจในการเลือกซื้อสินค้า คุณรัฏศาให้คาตอบว่า ขึ้นอยู่กบั
ความต้องการในการบริโภค สาหรับร้านค้า สินค้า อาหารราคา การจัดการพื้นที่ท่นี ่ี โดยรวมราคาสินค้าที่น่ีไม่ถอื ว่าแพง
มาก คุณภาพกับความสะอาดอยู่ในเกณฑ์ดี เวลาว่างของคุณรัฏศา ส่วนใหญ่จะเป็ นช่วงเช้าหรือช่วงเที่ยง จะไม่ลงมา
เดินหาซื้ออาหาร ของกิน อย่างวันศุกร์ท่มี ตี ลาด จะลงมาเดินตลาดหรือไม่จะไปศูนย์หนังสือ ขึ้น อยู่กบั สภาพอากาศถ้า
ร้อนอาจจะไม่ค่อยยากเดิน ฝนตกคงจะไม่ลงมา ข้อดีของตลาดนัดที่น่ี คือมีของกินอาหารเยอะ ข้อเสียคงเป็ นเรื่อง
การจราจร เพราะถ้ามีคนสนใจมาเดินตลาดนัด คนนอกก็จะเข้ามาเยอะขึ้น อาจจะทาให้เกิดปัญหาเรื่องการจราจรภายใน
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มหาวิทยาลัย อยากให้ตลาดทีน่ ่ีมกี ารพัฒนา ถ้ามีรา้ นใหม่ ๆ มาสับเปลีย่ น ก็จะสามารถเพิม่ ทางเลือกให้กบั ลูกค้าได้มาก
ขึ้น
9) คุณปาริฉตั ร
คุณปาริฉตั รอายุ 25 ปี ตอนนี้เป็ นผูช้ ่วยวิจยั คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปกติ คุณปาริฉตั รเดินตลาดนัดที่น่ีเดือน
ละ 2-3 ครัง้ ส่วนใหญ่จะมากับเพื่อนที่แล็ปบ้างหรือ ไม่ก็เดินคนเดียว สาเหตุ ท่เี ลือกมาเดินตลาดนัดที่น่ีเพราะว่า อยู่
ใกล้กบั คณะที่เรียน คุณปาริฉตั รไม่เคยไปเดินตลาดนัดที่มหาวิทยาลัยอื่น วันนี้คุณปาริฉตั รไม่ได้อยากได้อะไรเป็ น
พิเศษแค่มาเดินดูเรื่อย ๆ เมื่อถามถึงแรงจูงใจในการเลือกซื้อสินค้า สาหรับคุณปาริฉตั ร ถ้าสินค้าน่ าสนใจ น่ าทาน
สาหรับเรา เราถึงจะซื้อ ถามถึงร้านค้า สินค้า อาหารราคา ที่น่ีก็เหมือนข้างนอก คล้าย ๆ กับตลาดนัดทัว่ ๆ ไป การ
จัดการพื้นที่ท่นี ่ีถอื ว่าอยู่ในเกณฑ์ดี เวลาว่างของคุณปาริฉตั รส่วนมากจะเป็ นช่วงเที่ยง หรือช่วงเย็น เวลาว่างจะดูหนัง
บ้าง ไปออกกาลังกายบ้าง สภาพอากาศถือว่า มีผลต่อการเดินตลาดนัดอยู่เหมือนกัน ถ้าร้อนก็ไม่อยากมาเดิน ฝนตกก็
ไม่ออกมาเดิน ข้อเสีย ทีน่ ่ีคือ เป็ นเรื่องปัญหาขยะในช่วงเย็นที่ตลาดวาย ความจริงทีน่ ่ีถอื ว่าดีระดับนึงแล้ว แต่อยากให้
มีอะไรเพิม่ บ้าง เพราะบางทีสนิ ค้าทีต่ ลาดก็เหมือนเดิม ซา้ ซาก
10) คุณบุญลักษณ์
คุณบุญลักษณ์ อายุ 19 ปี นิสติ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ คุณบุญลักษณ์ยงั ไม่เคยมีโอกาสไปเดินที่ตลาด
นัดในมหาวิทยาลัยอื่นเลย วันนี้เป็ นครัง้ แรกในการมาเดินตลาดนัดมหาวิทยาลัยของคุณบุญลักษณ์ วันนี้มาเดินกับ
เพื่อน สาเหตุท่ีเลือกมาเดินตลาดที่น่ีเพราะว่า อยู่ใกล้กบั คณะ วันนี้ พึ่งทานอิ่มมา เลยเลือกมาเดินย่อยที่น่ี ถามถึง
แรงจูงใจในการเลือกซื้อสินค้า สาหรับคุณบุญลักษณ์จะเลือกสินค้าที่แปลก แตกต่าง ความรูส้ กึ ระหว่างร้านค้า สินค้า
อาหาร ราคา และการจัดการพื้นที่ท่นี ่ี คุณบุญลักษณ์ ให้คาตอบว่า ราคาสินค้าถูกกว่าข้างนอก ที่น่ีก็มตี น้ ไม้รอบ ๆ ให้
ความร่มรื่นดี เวลาว่างของคุณบุญลักษณ์จะเป็ นในช่วงเช้ากับเย็น เวลาว่างจะเล่นคอมพิวเตอร์ สภาพอากาศก็มผี ลต่อ
การเดินตลาด ถ้าร้อนไปก็ไม่เดิน ส่วนข้อดีของตลาดนัดแห่งนี้ คือ ราคาถูก และความสะดวก คือสะดวกกับนักศึกษา
หรือคนทีอ่ ยู่บริเวณนี้ ข้อเสียยังไม่มี อยากให้ตลาดที่น่ีมกี ารพัฒนา ปรับปรุง คืออาจจะมีทไ่ี ว้ให้ เผือ่ นัง่ ทานอาหารที่ซ้ อื
มา
11) คุณชนุชา
คุณชนุ ชา อายุ 22 ปี นิสติ จากคณะครุศาสตร์ ปกติคุณชนุ ชาเดินตลาดนัดที่น่ีประมาณเดือนละครัง้ แล้วแต่
โอกาส ถ้ามาจะมาเดินกับเพื่อน ๆ บ้าง เดินคนเดียวบ้าง สาเหตุท่เี ลือ กมาเดินตลาดนัดตรงนี้เพราะว่า สินค้าที่น่ีมใี ห้
เลือกเยอะ อาหารน่ าทาน น่ าซื้อ คุณชนุ ชายังไม่เคยมีโอกาสไปเดินที่ตลาดนัดในมหาวิทยาลัยอื่นเลย วันนี้คุณชนุ ชา
ตัง้ ใจมาซื้อนา้ ผลไม้ แรงจูงใจในการเลือกซื้อสินค้าของคุณชนุ ชา จะเป็ นความสด และรสชาติของอาหาร สาหรับร้านค้า
อาหาร ราคาสินค้าทีน่ ่ี ถือว่ากลาง ๆ ไม่แพงมาก ส่วนการจัดการพื้นที่ เดินได้สะดวก ถ้าคนเยอะอาจจะเบียดบ้าง เวลา
ว่างของคุณชนุชาส่วนมากจะเป็ นช่วงเช้ากับช่วงเย็น ส่วนมากจะซ้อมดนตรี อ่านหนังสือ ส่วนสภาพอากาศถือว่าไม่มผี ล
ต่อการเดินตลาด ข้อดีของที่น่ีคือ มีสนิ ค้าให้เลือกหลากหลาย ไม่ซา้ กัน จะมีของใหม่ ๆ เพิ่มเติมอยู่ตลอด ข้อเสียคือ
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บางซอยพื้นทีท่ างเดินจะแคบไปบ้างเล็กน้อย ส่วนเรื่องการพัฒนา ปรับปรุง ตอนนี้ทกุ อย่างดีอยู่แล้ว ไม่มอี ะไรต้องแก้ไข
เป็ นพิเศษ
12) คุณกัญญารัตน์
คุณกัญญารัตน์ อายุ 20 ปี นิสติจากคณะบัญชี ปกติคุณกัญ ญารัตน์มาเดินตลาดนัดที่น่ีทุกวันศุกร์ เคยเดิน
งานเกษตรแฟร์ท่มี หาวิทยาลัยเกษตรมาก่อน สาเหตุท่เี ลือกมาเดินตลาดนัดที่น่ี เพราะว่าจะมาซื้อกล้วยเบรคแตกเจ้า
ประจา วันนี้ก็มาซื้อกล้วยเบรคแตกเหมือนเดิม แรงจูงใจในการเลือกซื้อสินค้าของคุณกัญญารัตน์ คือความน่าทานของ
สินค้า อาหาร สาหรับร้านค้า อาหารราคาสินค้าที่น่ี ดูสะอาดดี เดินได้ทุกทุกซอยไม่งง เวลาว่างของคุณกัญญารัตน์ ถ้า
เป็ นปิ ดเทอมจะว่างตลอด ถ้าเปิ ดเทอมจะเป็ นช่วงกลางวัน ถ้าเป็ นวันศุกร์ก็มาเดินซื้อกล้วยเบรคแตก สภาพอากาศมีผล
ต่อการเดินตลาดนัดเช่นกัน เพราะถ้าร้อนก็ไม่มา ข้อดีของที่น่ี คืออาหารเยอะ มีความหลากหลาย ข้อเสียคือคนเยอะ
บางร้านต้อต่อแถวนาน อยากให้ตลาดทีน่ ่ีเปิ ดทุกวัน
13) คุณธิดา
คุณธิดา อายุ 35 ปี ทางานอยู่ท่คี ณะนิเทศศาสตร์ ปกติคุณธิดาจะมาเดินตลาดนัดที่น่ีทุกอาทิตย์ จะมากับ
เพือ่ นบ้างบางครัง้ มาคนเดียว มาซื้อของให้อาจารย์สาเหตุทเ่ี ลือกมาเดินตลาดนัดที่น่ีเพราะว่า สินค้าคุณภาพดี ไม่หลอก
ลู กค้า คุ ณธิดายัง ไม่เคยมีโอกาสไปเดินที่ตลาดนัดในมหาวิทยาลัยอื่ นเลย วันนี้ ตงั้ ใจจะมาซื้อนา้ สตรอเบอร์ร่ีปนั ่
แรงจูงใจในการเลือกซื้อสินค้า คุณธิดาบอกว่าส่วนมากไม่ค่อยได้ซ้ อื จะซื้อของให้อาจารย์ พวกอาหาร ของกิน สาหรับ
ร้านค้า สินค้า อาหารราคา สินค้าเหมาะสมราคาของ ไม่แพงเพราะของมีคุณภาพ การจัดการพื้นที่ท่นี ่ี อาจจะเล็กแต่
เดินสะดวก ปกติคุณธิดาจะมีเวลาว่างช่วงเช้า ช่วงเช้าของจะสดใหม่มากกว่า ถ้าเรามาเร็วกว่าก็จะมีโอกาสเลือกมากกว่า
สภาพอากาศไม่มผี ลต่ อการเดิน แต่ถา้ ฝนตกส่วนมากก็จะไม่มา ข้อดีของที่น่ี ข้อดีก็ ถ้ามาเดินส่วนมากจะได้ของทุก
อย่างตามทีเ่ ราต้องการ ข้อเสียบางทีมาแล้วอาจะไม่ได้ของที่อยากได้ อยากให้ตลาดนัด ให้รา้ นทีส่ มัครแล้วไม่เคยมาขาย
อยากให้เข้ามาบ้าง ไม่ใช่มแี ค่รา้ นเดิม ๆ
14) คุณภัทราพร
คุณภัทราพร (คุณเบนซ์) อายุ 27 นิสติ ปริญญาเอกจากคณะแพทย์ศาสตร์ ปกติคุณเบนซ์ ไม่ค่อยได้เดินตลาด
นัดที่น่ีบ่อยนัก ขึ้นอยู่กบั ว่าว่างจากการทาแล็ปรึเปล่า เพราะบางที่ถา้ ทาแล็ปไม่เสร็จ ก็ไม่ค่อยได้มา ส่วนใหญ่เวลามา
เดินจะมาเดินกับเพื่อน ถ้าบางวันว่างตอนไหนจะมาเดินตอนนัน้ บางทีกม็ าเดินคนเดียว มาเดินซื้อนา้ ผลไม้ ชอบดื่มนา้
ผลไม้ สาเหตุทเ่ี ลือกมาเดินที่ตลาดนัดแห่งนี้เพราะว่า ตรงจุดนี้เป็ นที่เดียวในจุฬาฯทีม่ ตี ลาดนัด คุณเบนซ์เคยเดินตลาด
นัดทีม่ หาวิทยาลัยเกษตร คือ เคยเดินงานเกษตรแฟร์ และทีต่ ลาดนัดกรมประมง วันนี้คุณเบนซ์ไม่ได้ตงั้ ใจซื้ออะไรเป็ น
พิเศษ แค่มาเดินเล่น มาเดินดูอาหารเฉย ๆ สาหรับแรงจูงใจในการเลือกซือสินค้าของคุณเบนซ์คือสินค้า อาหารจะต้อง
คุณภาพดี ราคาถูก สาหรับร้านค้า อาหาร ราคาสินค้าของที่น่ี รู ส้ ึกว่าร้านค้ายังมีนอ้ ยไป อาหารมีให้เลือกน้อย ถ้า
เปรียบเทียบกับที่เกษตรหรือที่ค่ อนข้างจะเยอะกว่า มีตวั เลือกดีกว่า ร้านที่น่ีจะซา้ ๆ กัน ส่วนเรื่องราคา ที่น่ีขายของไม่
แพงมาก แล้วก็ไม่ถูกเกินไป อยู่ในระดับที่รบั ได้ ส่วนเรื่องการจัดการพื้นที่ ที่น่ีถอื ว่าได้ตาแหน่งดี เพราะสามารถเดิน
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มาจากต่างคณะได้ เป็ นจุดศูนย์รวม แต่ถา้ ที่มหาวิทยาลัยเกษตรตรงกรมประมง ค่อนข้างจะไกล สมมติว่าศูนย์เรียน
รวมอยู่ขา้ งในต้องเดินไปไกลมาก ตรงนี้มนั ใกล้หน่อย ทุกคณะสามารถเดินมาได้ เวลาว่างของคุณเบนซ์จะเป็ นประมาณ
เที่ยงอย่างเดียว ถ้ามาตลาดนัด จะต้องรีบเดินไม่ให้เกิน 1 ชัว่ โมง เที่ยงถึงบ่าย เพราะตอนบ่ายต้องกลับคณะให้ตรง
เวลา สภาพอากาศถือว่ามีผลต่อการเดินเยอะมาก ถ้าวันร้อนจะไม่มา แต่ว่าทีน่ ่ีโชคดี มีตน้ ไม้บงั แดด ข้อดีของตลาดนัด
ที่น่ี คือสถานที่เดินทางมาง่าย ราคาของ ก็ถูกไม่แพงมาก ข้อเสีย ก็คือมีให้เลือกน้อย ร้านค้า ความหลากหลายของ
สินค้ายังมีนอ้ ยอยู่ บางทีเราจะหาสตรอเบอร์ร่ี โยเกริตก็มอี ยู่รา้ นเดียว ไม่มที างเลือกเยอะ อยากให้ตลาดเพิ่มร้านค้าให้
มากขึ้น ให้เลือกได้เยอะขึ้น สินค้าพยายามปรับเปลี่ยนอย่าให้ซา้ เดิม อาจจะเป็ นแบบว่า สับเปลี่ยนกันมาขาย แต่ละ
อาทิตย์
15) คุณกชพันธ์
คุณกชพันธ์ อายุ 19 ปี นิสติ จากคณะบัญชี ปกติถา้ เป็ นช่วงเปิ ดเทอมคุณกชพันธ์จะมาเดินตลาดนัดทุกวันศุกร์
กับเพือ่ นทีค่ ณะ สาเหตุทเ่ี ลือกมาเดินที่ตลาดนัดแห่งนี้ส่วนใหญ่จะมาหาซื้ออาหร ของกินเป็ นหลัก คุณกชพันธ์ยงั ไม่เคย
มีโอกาสไปเดินที่ตลาดนัดในมหาวิทยาลัยอื่นเลย วันนี้คุณกชพันธ์มาเดินตลาดนัดเฉย ๆ ไม่ได้ตงั้ ใจจะซื้ออะไรเป็ น
พิเศษ แรงจูงใจในซื้อคงเป็ นเรื่องของความหิว ความอยากทานมากกว่า สาหรับเรื่องร้านค้า อาหาร ราคาสินค้าทีน่ ่ี ถือว่า
ดี ไม่แพงไป สถานที่ตรงจุดนี้เป็ นทางผ่านอยู่แล้ว เวลาว่างจะเป็ นช่วงพักกลางวัน และแล้วแต่คาบไหนไม่มเี รียน ส่วน
ใหญ่ถา้ ไม่มเี รียนก็จะกลับหอ สภาพาอากาศถือว่ าไม่มผี ลต่อการเดินตลาดนัด ข้อดีของที่น่ีคือมีอาหารให้เลือกเยอะ
ต่างจากโรงอาหารทีค่ ณะ ส่วนข้อเสียยังไม่เจอ ยากให้ทาทางเดินให้กว้างกว่านี้ เพราะว่าช่วงกลางวันคนจะมาเดินเยอะ
16) คุณวิภาศิริ
คุณวิภาศิริ อายุ 60 (กว่า) ปี ตอนนี้คุณวิภาศิริปลดเกษียณไม่ได้ทางานแล้ว ปกติคุณวิภาศิริจะมาเดินตลาด
นัดที่น่ีทุกวันศุกร์ หรือทุกอาทิตย์ท่มี ตี ลาดนัด ส่วนมากจะมาเดินกับคุณแม่ ถ้าฝนตกก็จะไม่มาเดิน สาเหตุท่เี ลือกมา
เดินที่เพราะ ตัวคุณวิภาศิริเองเป็ นศิษย์เก่าอยู่ท่นี ่ี ได้มาที่น่ีเห็นว่ามีตลาดจึงมาเดิน คุณวิภาศิริไม่ค่อยได้ไปเดินตลา ด
นัดที่มหาวิทยาลัยอื่น วันนี้คุณวิภาศิริตงั้ ใจจะมาซื้อของกินทัว่ ไป พวกอาหาร ขนม ผลไม้ เมือ่ ถามถึงแรงจูงใจในการ
เลือกซื้อสินค้า คุณวิภาศิริให้คาตอบว่าขึ้นอยู่กบั ความชอบส่วนตัว และความน่าทานของอาหาร สาหรับร้านค้า อาหาร
ราคาสินค้าที่น่ี ส่วนใหญ่ราคาพอๆ กันกับข้างนอก การจัดการพื้นที่เมือ่ ก่อนจะให้ลูกค้าที่มาซื้อจอดรถได้อยู่บา้ ง แต่ว่า
เดีย๋ วนี้คือจอดไม่ได้เลย ถ้าไม่มคี นรถจะไม่ค่อยสะดวก ตอนนี้เพราะไม่ได้ทางานแล้ว จะทาอะไรจุกจิกไปเรื่องเวลามี
เวลาว่าง ข้อดีของที่น่ีคือมีของหลายอย่าง มีหลายประเภทให้เลือก ทาให้น่าเดิน ร้านค้าที่น่ีบางเจ้าจะสลับกันมาขายคน
ละอาทิตย์ เพือ่ ไม่ให้ซา้ ซากเกินไป อยากให้ตลาดนัดทีน่ ่ีปรับปรุงแก้ไขเรื่องทีจ่ อดรถ เพือ่ อานวยความสะดวก ให้คนอื่น
เข้ามาจอดได้ เพราะว่าบางทีลูกค้าซื้อของเสร็จเขาก็ไปไม่ได้จอดทิ้งไว้ บางทีไม่ให้จอดเลย ก็ไม่สะดวก
17) คุณพีท
คุณพีท อายุ 25 นิสติ ปริญญโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปกติคุณพีทจะมาเดินตลาดนัดเกือบทุกอาทิตย์ท่มี าได้
ส่วนมากจะมาเดินกับเพื่อน ๆ พี่ ขึ้นอยู่กบั ว่าวันนัน้ มีใครเข้าคณะบ้าง สาเหตุท่เี ลือกมาเดินที่ตลาดนัดแห่งนี้เพราะว่า

258

ที่น่ีมอี าหารให้เลือกหลากหลาบ ซึ่งต่างจากโรงอาหารที่ เราทานทุกวัน คุณพีทยังไม่เคยมีโอกาสไปเดินที่ตลาดนัดใน
มหาวิทยาลัยอื่นเลย วันนี้คุณพีทตัง้ ใจมาซื้อสลัด แต่ว่ายังไม่เจอร้านที่ถกู ใจ สาหรับแรงจูงใจในการเลือกซื้อสินค้า คุณ
พีทบอกว่าถ้าเป็ นพวกอาหาร จะดูว่าอะไรน่าทาน ราคาพอรับได้ไหม ถ้าเอามีรา้ นประจาหรือร้านไหนเคยลองแล้วติดใจ
ก็จะซื้อร้านนัน้ บ่อย ๆ ในเรื่องของร้านค้า อาหาร ราคาสินค้าที่น่ี ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี แต่ว่าน่าจะจัดให้บ่อยกว่านี้หน่อย
ส่วนเรื่องการจัดการพื้นที่ โอเคแล้วแต่ว่ า คนจะมาเยอะช่วงกลางวัน พนักงานที่ทางานอยู่อาคารแถวมหาวิทยาลัยก็จะ
มาเดิน อาจจะทาให้ตลาดแออัด คับแคบ พื้นที่เดินไม่เพียงพอต่อความต้องการไปบ้าง เวลาว่างของคุณพีทไม่ค่อย
แน่นอน ขึ้นอยู่กบั แต่ละวัน แต่ถา้ ว่างส่วนใหญ่จะไปฟิ ตเนส สภาพอากาศเองก็มผี ลต่อการเดินตลาดนัดเช่นเดียวกัน
ข้อดีของตลาดนัดที่น่ีก็อยากที่บอกคือ ของเยอะสินค้าหลากหลาย ข้อเสียคือช่วงกลางวันคนจะเยอะก็ตอ้ งหลีกเลีย่ งมา
เดินช่วง 10 โมงแทน อยากให้ตลาดนัดขยายพื้นที่ เพือ่ เพิม่ ร้านค้าให้มากขึ้น
18) คุณอาภาพร
คุณอาภาพร อายุ 23 ปี นิสติ จากคณะวิทยาศาสตร์ ปกติคุณอาภาพรเดินตลาดนัดที่น่ีทุกวันศุกร์ ถ้าอาทิตย์
ไหนมีตลาดก็จะมาเดิน จะมาเดินกับเพื่อน สาเหตุท่เี ลือกมาเดินตลาดที่น่ีเพราะว่า มีอาหารหลากลาย เคยไปเดินตลาด
นัดที่มหาวิทยาลัยอื่นเช่นกัน คือที่ศิลปากร วันนี้คุณอาภาพรตัง้ ใจมาซื้อ เฉาก๊วยนมสด แรงจูงใจในการเลือกซื้อสินค้า
สาหรับคุณอาภาพรบอกว่า เป็ นสินค้าที่ไม่ได้หาซื้อง่าย ไม่มขี ายที่อ่นื หรืออาจจะหาซื้อยาก สาหรับร้านค้า อาหาร ราคา
สินค้าที่น่ี ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี ราคาไม่แพง แต่ว่าพื้นที่ทางเดินจะแคบไปเล็กน้อย เวลาว่างของคุณอาภาพรจะเป็ นช่วง
กลางวัน อย่างวันปกติกจ็ ะหาข้าวทานกลางวันที่โรงอาหาร แต่ถา้ เป็ นวันศุกร์จะมาเดินตลาด เพราะว่าโรงอาหารค่อนข้าง
จาเจ สภาพอากาศถือว่าไม่มผี ลมากเท่าไหร่สาหรับการเดินตลาดนัด เพราะว่าอาหาร หรือของกินดึงดูดมากกว่าอากาศ
อยู่แล้ว ข้อดีท่ีน่ีคือ อาหารหลากหลาย ส่วนข้อเสีย จะเป็ นเรื่องของพื้นที่ จะมีบางโซนที่ทางเดินค่ อนข้างคับแคบ
ร้านค้าเรียงแน่นติด ๆ กัน อยากให้ตลาดมีการพัฒนาเอาของเข้ามาขายมากขึ้น ให้มสี นิ ค้าเพิม่ ขึ้น
19) คุณพิรุณพร
คุณพิรุณพร อายุ 33 ปี กาลังศึกษาอยู่คณะวิทยาศาสตร์ ปกติคุณพิรุณพรมาเดินที่ตลาดทุกวันศุกร์ช่วงพัก
เที่ยงกับเพื่อน ๆ ถ้าวันไหนที่ไม่มีตลาดก็จะต้องทานที่โรงอาหารหรือไม่จะซื้อมาทานเอง ที่เลือกมาเดินที่น่ีเพรา ะว่า
สินค้าที่น้ ีค่อนข้างเยอะ เคยไปเดินที่ตลาดนัดของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรเช่ นกัน ตลาดนัด
นานาชาติท่มี ศวถือว่าใหญ่กว่าที่น่ี วันนี้ตงั้ ใจมาซื้ออาหาร แรงจูงใจในการเลือกซื้อสินค้าของคุณพิรุณพร คือรสชาติ
อาหาร นอกจากนัน้ จะต้องเป็ นอาหารเพือ่ สุขภาพด้วย ในส่วนของร้านค้า ราคาสินค้า อาหารของทีน่ ่ีถอื ว่าอยู่ในเกณฑ์ดี
คุณพิรุณพรจะมีรา้ นอาหารเพื่อสุขภาพเจ้าประจาที่มาขายอาทิตย์ละครัง้ ที่เลือกซื้ออาหารชนิดนี้เพราะว่าเราไม่สามารถ
หาซื้อได้ในโรงอาหารของคณะ ในเรื่องของสภาพอากาศ คุณพิรุณพรบอกว่าถ้าจะเดินเรื่องนี้ ไม่เป็ นปัญหาเลย อย่างไรก็
เดินได้ คุณพิรุณพรฝากไว้ว่าอยากให้ตลาดนัดทีน่ ่ี มีรา้ นค้าเพิม่ ขึ้น และถ้าเปิ ดทุกวันได้จะดีมากเลยค่ะ
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20) คุณชนกนันท์
คุณชนกนันท์ นิสิตปริญญาโทจากคณะวิทยาศาสตร์ อายุ 24 ปี ปกติคุณชนกนันท์มาเดินตลาดนัดที่น่ีเป็ น
ประจาทุกอาทิตย์ เวลามาเดินส่วนมากจะมากับรุ่นพี่หรือเพื่อน ๆ ในคณะ สาเหตุท่เี ลือกมาเดินตลาดนัดที่น่ีเพราะว่า
สินค้าที่หลากหลาย อาหารการกินที่มมี ากกว่าในโรงอาหาร คุณชนกนันท์เคยไปเดินตลาดนัดของคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดลเช่นกัน วันนี้คุณชนกนันท์ตงั้ ใจมาหาซื้ออาหารเป็ นหลัก เวลาเลือกซื้อสิ่งแรงที่คานึงถึงก่อนซื้อก็จะ
เป็ นเรื่องรสชาติ คือเราต้องลองรสชาติก่อน เมื่อติดใจก็จะมาซื้อประจา เพราะอาทิตย์นึงจะได้ซ้ อื วันเดียว ซึ่งก็คือวัน
ศุกร์ท่มี ตี ลาดนัด เรื่องราคาถือว่า ราคาทัว่ ไปรับได้ ไม่แพงมาก สาหรับการจัดการพื้นที่ ถือว่าพอใจแล้ว เพราะว่าใน
มหาวิทยาลัยฝัง่ นี้ ที่ตรงนี้ถอื เป็ นจุดเดียวที่พอจะสามารถขายของ หรือเปิ ดตลาดนัดได้ ช่วงเวลาว่างของคุณชนกนันท์
ไม่ค่อยแน่นอน ขึ้นอยู่กบั การทาแล็ป ถ้าช่วงไหนไม่มเี ข้าแล็ปแปลว่าว่าง ถ้าเป็ นวันศุกร์จะมาเดินที่ตลาดนัดเพื่อหาซื้อ
สินค้าที่ถูกใจ แต่ถา้ ฝนตกก็จะไม่ค่อยได้ลงมาเดินข้อดีของตลาดนัดแห่งคือ อาหารอร่อยดี ราคากาลังดี ไม่ถูกไม่แพง
จนเกินไป ส่วนข้อเสีย เวลาคนมาเดินเยอะ ๆ ค่อนข้างเดินยากเพราะทางเดินที่ค่อนข้างคับแคบ ถ้าเป็ นไปได้อยากให้
ตลาดขยายพื้นทีท่ างเดินให้กว้างมากกว่านี้
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ภาคผนวก ค
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ภาคผนวก ค
ตัวอย่างบันทึกจากการสัมภาษณ์ผูใ้ ห้ขอ้ มูลในตลาดนัดกรมประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนสาคัญของตลาดนัด กรมประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในงานวิจยั ฉบับนี้ ประกอบด้วย 2
ส่วนคือ ผูผ้ ลิต/ผูข้ าย และผูบ้ ริโภค ดังนี้
1. ผูผ้ ลิต/ผูข้ าย
ตัวอย่างลักษณะของร้านค้า สินค้า และผูข้ าย ภายในตลาดนัดกรมประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมือ่
ผูว้ จิ ยั ลงพื้นทีเ่ ก็บข้อมูล ดังปรากฏข้อมูลจากการสังเกต และสัมภาษณ์ สรุปได้ดงั นี้
1) ร้านผัก ผลไม้อนิ ทรีย ์
ร้านขายผัก ผลไม้อินทรียเ์ ป็ นร้านของน้องสาวพี่พฒ
ุ ิพงษ์ เนื่องจากเกษียรแล้วพี่พฒ
ุ ิพงษ์จึงมีเวลาว่างมาช่วย
น้องสาวขายผัก ผลไม้ท่ปี ลูกขึ้นมาเอง พี่พฒ
ุ ิพงษ์อายุ 65 ปี จบการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อนหน้านี้ทา
อาชีพวิศวกร พีพ่ ฒ
ุ พิ งษ์มาขายที่ตลาดนัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาแล้ว 2 ครัง้ อาทิตย์หนึ่งจะขายวันเดียว เพิง่ จะ
เริ่มขายได้ไม่ก่ีเดือน เรื่องความแตกต่างของตลาดที่เคยไปมานัน้ มีลกั ษณะเหมือนกัน เหตุผลที่เลือกหันมาค้าขายก็
เพราะว่าน้องสาวของพี่พฒ
ุ ิพงศ์ปลดเกษียร แล้วหันมาทานาไรซ์เบอร์ร่ี ปลูกเองเก็บเองเป็ นงานอดิเรก จุดเด่นของร้าน
คือสินค้าทุกชนิดไม่ว่าจะเป็ นผักหรือผลไม้ต่างก็ปลอดสารอนินทรีย ์ เรื่องการปรับเปลี่ยนร้านพี่พุฒิพงษ์เห็นว่าคงจะ
เปลีย่ นอะไรไม่ได้ เนื่องจากสภาพตลาดไม่เป็ นใจ ข้อดีของตลาดนัดจะอยู่ท่สี ถานที่ว่าจะขายได้มากแค่ไหน แต่ท่ี ตลาด
นัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ถือเป็ นตลาดที่ดี เพราะกลุ่มลูกค้าค่อนข้างกว้างขวาง ส่วนเรื่องที่อยากให้ปรับปรุงคือ
เรื่องค่าเช่าที่ พีพ่ ฒ
ุ พิ งษ์เห็นว่าเป็ นสถานทีร่ าชการควรจะให้ฟรี เพราะค่าทีแ่ พงจนไม่เหลือกาไร
2) ร้านผลิตภัณฑ์อาหาร ตรา CP
พี่สุริยาพร อายุ 25 ปี จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ทางานให้กบั บริษทั CP มากว่า 3 ปี
ปกติแล้วจะขายประจาอยู่หน้าร้าน CP Freshmart แต่ท่ีตอ้ งออกมาขายที่ตลาดนัด เพราะตัง้ การเพิ่มยอดขายให้กบั
บริษทั โดยอาทิตย์หนึ่งจะมาแค่ครัง้ เดียว กลุ่มลูกค้าที่เข้ามาซื้อจะเป็ นลูกค้ากลุ่มเดี ยวกัน เป็ นกลุ่มแม่บา้ น ที่ตอ้ งการ
ซื้อของกินของใช้ ซึ่งเป็ นที่รูก้ นั ว่าเรื่องการจัดการตลาด และเรื่องการจัดเก็บอาหารต้องแตกกันอยู่แล้วระหว่าง CP
Freshmart และตลาดนัด สาหรับพี่สุริยาพรการที่มตี ลาดนัดในมหาวิทยาลัยเป็ นเรื่องที่ดี เพราะเป็ นการเปิ ดโอกาสให้
แม่คา้ ได้เข้ามาค้าขาย ทาให้มสี นิ ค้าที่หลากหลายเหตุผลทีพ่ ่สี ุริยาพรเลือกขายอาหาร CP ก็เพราะว่าเป็ นอาหารสาเร็จรูป
สามารถเวฟทานได้เลย สะดวกต่อผูบ้ ริโภคทีไ่ ม่ค่อยมีเวลา เรื่องความผูกพันกับสินค้าพีส่ ุรยิ าพรมีความมัน่ ใจว่าสินค้าที่
ตนนามาขายนัน้ เป็ นสินค้าที่ดี มีคุณภาพ มีการรับรองระดับโลก ส่วนเรื่องรายได้ท่ขี ายนอกสถานที่ในแต่ละวันนัน้ อยู่ท่ี
ประมาณ 10000 บาท แต่ถา้ หากอยู่ในร้าน CP Freshmart จะอยู่ท่ี 20000-30000 บาท เมื่อหักลบต้นทุนแล้ว ก็จะ
กลายเป็ นรายได้ของบริษทั ส่วนรายได้ส่วนตัวของพี่สุริยาพรนัน้ ถือว่าเพียงพอต่อค่าใช้จ่ ายในแต่ละเดือน จุดเด่นของ
ร้านก็คือ ชื่อเสียงของสินค้าเป็ นธุ รกิจค้าปลีกที่ใครๆก็รูจ้ กั ข้อดีของการมีตลาดนัดในมหาวิทยาลัยคือ เป็ นการเปิ ด
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โอกาสให้แม่คา้ ได้เข้ามาขายของ ส่วนข้อเสียคือที่จอดรถ และห้องนา้ ที่ยงั ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ สิ่งที่อยากให้ตลาดนัด
นี้ปรับปรุงคือเรื่องพื้นที่ เพราะมีพ้นื ทีน่ อ้ ย
3) ร้านผ้าไทย ชุดลูกไม้
ร้านนี้ตงั้ อยู่ในพื้นที่ร่มใต้ตวั อาคาร และมีพ้ นื ที่กว้างขวางกว่าร้านอื่นๆ เสื้อผ้าที่แขวนห้อยอยู่ก็สวยงามสะดุด
ตา เหมาะกับคนมาอายุ เป็ นร้านของป้ าภัทรกานต์ พวงสุวรรณ อายุ 51 ปี จบการศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคเซนต์จอห์น
สาขาบริหารการตลาด เป็ นคนที่ใจดีมาก เพราะตอนสัมภาษณ์ก็หาที่ให้นงั ่ พูดคุยก็เป็ นมิตร ป้ าภัทรกานต์จะขายของที่
ตลาดนัดเป็ นหลัก แต่ก็มหี ลายที่ดว้ ยกันที่ไปชายสินค้า คือมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขนส่งบางบกหมอชิต และ
หมู่บา้ นอมรพันธ์ 9 รวมแล้วอาทิต ย์หนึ่งขายประมาณ 5 วัน เรื่องความแตกต่างของตลาดที่ไปจะอยู่ท่เี วลาของตลาด
มากกว่า บางทีเ่ ป็ นตลาดเช้า บางทีเ่ ป็ นตลาดบ่าย ส่วนเรื่องการจัดการตลาดป้ าภัทรกานต์ชอบที่ตงั้ ในร่มมากกว่า เพราะ
สะดวกมากกว่าไปอยู่กลางแจ้ง การค้าขายของป้ าภัทรกานต์มมี านานกว่า 23 ปี ที่ตดั สินใจขายสินค้าชนิดนี้ เพราะเข้า
กับบุคลิกของป้ าภัทรกานต์ และเสื้อผ้าแบบนี้ก็ไม่ค่อยซา้ กับของคนอื่น เรื่องความผูกพันก็อยู่ท่ใี จชอบ ถ้าใจชอบทุก
อย่างก็จะง่ายดาย เรื่องรายได้ท่ไี ด้รบั ต้องเฉลี่ยให้ได้วนั ละ 10,000 บาท พอหักลบต้นทุนแล้วก็ จะได้กาไรเฉลีย่ อยู่ท่ี
20-25 % ซึ่งเพียงพอต่อค่าใช้จ่าย จุดเด่นของร้านจะอยู่ท่เี สื้อผ้าที่สวย และไม่ซา้ กับร้านอื่น ข้อดี ข้อเสีย ของการมี
ตลาดนัดในมหาวิทยาลัยล่ะคะมีลูกค้าหลากหลาย แต่ค่าที่แพง สิ่งที่อยากให้ตลาดนัดนี้ปรับปรุงคือเรื่องค่าที่ เพราะ
กาไรทีไ่ ด้มาพอนาไปหักกับค่าทีก่ ็หมด
4) ร้านเสื้อผ้าแบบผูใ้ หญ่
เห็นแม่คา้ ร้านนี้คุยกับแม่คา้ ร้านอื่น ต้องเป็ นคนทีค่ ุยสนุ กแน่ๆ จึงตัดสินใจเข้าไปสัมภาษณ์ ร้านนี้เป็ นร้านของ
พี่ออ้ ย วัย 53 ปี จบการศึกษา ปวช.จากโรงเรียนพาณิ ชย์สีลม เนื่องจากออกจากงานประจาแล้วจึงทาให้อาชีพหลักคือ
การค้าขาย และสถานทีห่ ลักในการค้าขายก็คือตลาดนัดนัน่ เอง อาทิตย์หนึ่งพีอ่ อ้ ยจะขายของอยู่ 3 วัน 3 ที่ คือตลาดนัด
มหาวิทยาลัยเกษตรสาสตร์ สหกรณ์ และบริษทั มิช ลิน กลุ่มลู กค้าของพี่ออ้ ยจะออกแนวผู ใ้ หญ่ และข้าราชการ
เหมือนกันทุกที่ท่ไี ป พี่ออ้ ยที่ทาการค้ามากว่า 3 ปี จึงมีความผูกพันกับสินค้า คือ มัน่ ใจที่จะขายสินค้าชนิดนี้ อีกทัง้ กลุ่ม
ลูกค้ายังเป็ นสาเหตุท่ที าให้พ่อี อ้ ยตัดสินใจขายสินค้าประเภทนี้ รายได้ท่ไี ด้ในตอนนี้นนั้ ไม่ค่อยเพียงพอ เพราะทุกอย่าง
ขึ้นอยู่กบั เศรษฐกิจ จุดเด่นของร้านเป็ นเรื่องของรายละเอียดต่างๆ และประเภทของสินค้า ซึง่ พีอ่ อ้ ยจะเน้น คุณภาพสิ่งที่
อยากเปลีย่ นแปลงภายในร้านคือ อยากเปลีย่ นสไตล์เสื้อผ้าให้เป็ นไปตามแฟชัน่ ข้อดีของการมีตลาดนัดในมหาวิทยาลัย
นัน้ ดีในแง่ของแม่คา้ และลูกค้าคือลูกค้าสะดวกที่จะซื้อสินค้าที่น่ีง่ายกว่า ในราคาที่ไม่ค่อยสูง สิ่งที่อยากให้ตลาดนัด
ปรับปรุงคือเรื่องการตรวจสอบร้านค้าไม่ให้ซา้ สินค้า ซา้ ร้านค้า เพราะรายได้จะกระจาย คนขายก็จะไม่ได้กาไร
5) ร้านขายซีดี
เพลงสตริง ที่คุน้ หู ทัง้ เก่ าและใหม่ถูกเปิ ดออกมาดัง มาที่รา้ นของพี่บี สาววัย 28 ปี จบการศึ กษาจาจาก
มหาวิทยาลัยรามคาแหง พี่บจี ะขายซีดีท่ตี ลาดนัดเป็ นหลัก ได้แก่ตลาดนัดจตุจ ักร กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
กรมป่ าไม้ และตลาดนัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ตลาดหลังตึกวนสาสตร์) ขายทัง้ หมด 7 วัน เรื่องการจัดการตลาด
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ที่ พ่ี บีเ คยไปมาก็ ไ ม่ แ ตกต่ า ง กลุ่ ม ลู ก ค้า ก็ เ หมือ นๆกัน เรื่ อ งการจัด การตลาดและกลุ่ ม ลู ก ค้า ของตลาดนัด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นนั้ จะจัดโซนไม่ค่อยดี เหตุผลหลักทีพ่ ่บี หี นั มาขายซีดีเพลง ก็เป็ นเพราะว่าเป็ นสินค้าที่ขายดี
ขายง่าย เนื่องจากพีบ่ ที าขายซีดีมาตัง้ แต่สมัยเรียนจึงทาให้มคี วามผูกพันกับสินค้า อีกทัง้ ยังเป็ นคนชอบฟังเพลงอยู่แล้ว
จึถอื ว่าได้ทางานกับสิ่งที่ตนเองรัก เรื่องรายได้ก็อยู่ท่ปี ระมาณ 3000-4000 ต่อวัน พอหักลบต้นทุน ค่าเดินทางแล้วจะ
เหลือกาไรประมาณครึ่งหนึ่งของรายได้ ซึ่งเพียงพอต่ อค่าใช้จ่ายในชีวติ ประจาวัน จุดเด่นของร้านคือ เพลงที่เพราะและ
ติดหูคนฟัง สิ่งที่พ่บี อี ยากเปลีย่ นแปลงภายในร้านนัน้ ไม่มี แต่อยากเปลีย่ นที่ตงั้ ร้าน และอยากให้ตลาดนั ดมีบริการเช่า
เก้าอี้ เช่ าโต๊ะ เพราะจะได้สะดวกต่ อ การเดิน ทางมา เนื่ องจากตลาดอยู่ในลึก ข้อดีขอ้ เสียของการมีตลาดนัด ใน
มหาวิทยาลัยคือไม่ค่อยมีแท็กซีเ่ ข้ามา และหาทีจ่ อดรถยาก ซึ่งเป็ นสิง่ เดียวกับเรื่องทีอ่ ยากให้ตลาดนัดแห่งนี้ปรับปรุง
6) ร้านเสื้อผ้าพนักงานออฟฟิ ศ
แม้ว่าจะเป็ นผูช้ ายแต่พ่อี าร์มก็เข้าใจแฟชัน่ การแต่งตัวของผูห้ ญิงได้ดี พี่อาร์มพื้นเพเป็ นคนกรุงเทพ แต่ไป
เรียนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก่อนจบมาทางาน และผันตัวเองมาเป็ นพ่อค้าได้ประมาณ 1 ปี ตอนนี้พ่อี าร์มอายุ 30 ปี
ขายเสื้อผ้าที่ตลาดนัดเป็ นหลัก และขายทัง้ หมด 5 วันได้แก่ ตึกซัน สโมสรการแพทย์ ตลาดนัดแถวนวลจันทร์ และ
ตลาดนัดแถวบางบัว ลูกค้าของพี่อาร์มก็จะเป็ นพวกสาวออฟฟิ ศ พี่อาร์มเคยไปขายเสื้อผ้าที่ตลาดนัดมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ลักษณะของตลาดนัดที่นนั ่ จะคล้ายกับที่ตลาดนัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แต่ลอ็ คขายสินค้าจะเล็กกว่า พี่อาร์มมองว่าผูห้ ญิงเป็ นเพศที่ชอบแต่งตัว และเสื้อผ้าแนวนี้จะขายได้เรื่องๆ จึงตัดสินใจ
ขายสินค้าประเภทนี้ และไปรับสินค้ามาเองจากแหล่งขายส่งสินค้าโดยตรงที่แพล็ตตินมั และประตูนา้ เรื่องรายได้
ในตอนนี้นนั้ ยังไม่ค่อยดีเท่าที่ควร พอหักลบต้นทุนค่าเดินทางจะได้กาไรประมาณวันละ 1,000 ขึ้นไป แต่หากไม่มหี นี้ก็
น่ าจะเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในชีวิตประจาวัน จุดเด่นของร้านคือเสื้อผ้าที่ขายมาหลายราคาให้เลือกซื้อ ข้อดีของการมี
ตลาดนัดในมหาวิทยาลัยคือมีคนเดินเยอะ ส่วนข้อเสียคือหาทีจ่ อดรถยาก ทาให้คนนอกกข้ามาลาบาก
7) ร้านขายของ 20 บาท
ลุงประดิษฐ์ท่าทางดูแข็งขัน สนุ กกับการขายของมาก เพราะลูกค้าเข้ามาซื้อของอยู่ไม่ขาดสาย ลุงประดิษฐ์มี
อายุ 58 ปี จบการศึกษาจากโรงเรียนวัดสะพานสูง บางซื่อ ลุงประดิษฐ์จะขายของที่ตลาดนัดตามสถานที่ราชการเป็ น
หลักมานานแล้ว อาทิตย์หนึ่งจะขายของทัง้ หมด 5 วัน ลุงประดิษฐ์ชอบตลาดนัดทุกที่ทไ่ี ป คือถ้าขายดีก็ชอบ แต่ถา้ ขาย
ไม่ค่อยได้กไ็ ม่ชอบเท่าไหร่ การทีม่ ตี ลาดนัดในมหาวิทยาลัยลุงประดิษฐ์เห็นว่าเป็ นเรื่องดี เพราะทาให้พ่อค้าแม่คา้ มีท่ที าง
ค้าขาย เหตุผลทีท่ าให้ลุงประดิษฐ์ตดั สินใจขายสินค้าราคาเริ่มต้น 20 บาทก็เพราะว่า ขายง่าย และเป็ นสินค้าทีไ่ ม่เสีย ไม่
เน่า ลุงประดิษฐ์นนั้ พอใจกับสินค้าที่ตนเองขาย เรื่องรายได้ก็ไม่แน่นอนนัก เพราะต้องหนุ นเวียนกันไป สิ่งไหนหมดซื้อ
เพิ่ม ซึ่งความไม่แน่นอนของรายได้ทาให้กาไรที่ได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย เรื่องเศรษฐกิจก็มสี ่วน จุดเด่นของร้านคือ
ความหลากหลายของสินค้า ทีเ่ ราคุน้ หุกนั ว่า "ของ 20 บาท" แต่รา้ นของลุงประดิษฐ์จะมีสนิ ค้าราคามากกว่า 20 บาทขึ้น
ไปด้วย ข้อดีของการมีตลาดนัดในมหาวิทยาลัยสาหรับลุงประดิษฐ์นนั้ ถ้าสินค้าขายดี ก็จะมีรายได้ แต่หากขายไม่ดี
รายได้ก็นอ้ ย สิ่งที่ลุงประดิษฐ์อยากให้ต ลาดนัดปรับปรุงเพิม่ เติมคือ การปรับค่าเช่าที่ให้ถูกลง เพราะในปัจจุบนั ค่าเช่าที่
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แพงขึ้นเรื่อยๆ
8) ร้านขายอาหารสัตว์
พีก่ ลุ อายุ 43 ปี จบจากมหาวิทยาลัยรามคาแหง ปัจจุบนั ประกอบอาชีพค้าขายอาหารสัตว์เป็ นหลักที่ตลาดนัด
4 วันต่อหนึ่งสัปดาห์ วันอังคารขายที่มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วันพุธการขายที่ไฟฟ้ าฝ่ ายผลิต วันศุกร์ขายที่จงั หวัด
ชลบุรี และวันอาทิตย์ขายที่ตลาดบางบัวทอง ทัง้ 4 ที่น้ ีเป็ นที่ท่พี ่กี ุลคัดมาเป็ นอย่างดีแล้วว่าจะขายสินค้าได้ เนื่องจาก
ขายอาหารสัตว์มาหลายปี จงึ ทาให้มแี หล่งไปรับสินค้าจากโรงงานโดยตรง สินค้าบางตัวต้อ งนับยี่ปวั ๊ เนื่องจากเป็ นสถานที่
ราชการทาให้ลูกค้าเยอะ ส่วนเรื่องยอดขาย แม้จะขายได้ แต่กาไรที่ได้ไม่ค่อยมากนัก เรื่องจากสินค้าแต่ละชิ้นกาไรไม่
เยอะ เรื่องผลกาไรก็อยู่ท่ยี อดขายว่าได้มาก ได้นอ้ ยเพียงไร ยิ่งตอนนี้มคี ู่แข่งที่ขายสินค้าประเภทเดียวกัน ในตลาด
เดียวกันกดราคากันไปมา ทาให้กาไรที่ได้ในช่วงนี้นนั้ ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย เรื่องการมีตลาดนัดในมหาวิทยาลัย พีก่ ุล
เห็น ว่ า สะดวกส าหรับ เจ้า หน้า ที่ใ นมหาวิท ยาลัย เพราะอยู่ ใ นเขตที่ท างาน กลายเป็ น ข้อ ดีข องการมีต ลาดนัด ใน
มหาวิทยาลัยไปด้วย จุดเด่นของร้านพีก่ ลุ คงหนีไม่พน้ เรื่องราคาทีถ่ ูกกว่าทีอ่ ่นื ส่วนสิง่ ทีอ่ ยากให้ตลาดนัดแห่งนี้ปรับปรุง
แก้ไข คือเรื่องทีจ่ อดรถ
9) ร้านเสื้อจากโรงงาน
ร้านค้าร้านนี้ป้ายใหญ่สะดุดตา เป็ นร้านขายเสื้อที่รบั มาจากโรงงานโดยตรง นามาลดราคาเพื่อให้เป็ นที่สนใจ
ของลูกค้า เจ้าของร้านคือพีธ่ นสรณ์ อายุ 38 ปี จบการศึกษาจากโรงเรียนเสนา อาทิตย์หนึ่งพีธ่ นสรณ์จะขายของทัง้ หมด
6 วัน ทัง้ หมด 4 ที่ดว้ ยกันคือ ตลาดนัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สีลม หมู่บา้ นอรพันธ์ และตลาดเสนา กลุ่มลูกค้า
ส่วนใหญ่จะเป็ นแม่บา้ นที่มาจับจ่ายซื้อของ โดยสินค้าของพี่ธนสรณ์จะเน้นเจาะกลุ่มลูกค้าที่เป็ ยวัยผูใ้ หญ่ สาหรับอาชีพ
ค้าขายนี้พธ่ี นสรณ์ได้ทามากว่า 8 ปี ความชอบของการมีตลาดนัดในมหาวิทยาลัยสาหรับพี่ธนสรณ์คือ กลุม่ ลูกค้าที่เป็ น
คนวัยทางาน สินค้าที่ขายก็มคี ุณภาพดี ลูกค้าที่เคยซื้อไป ก็กลับมาซื้ออีก เรื่องรายได้พอถัวเฉลีย่ แล้วจะอยู่ท่ปี ระมาณ
7,000-8,000 บาท กาไรที่หกั จากต้นทุนค่าเดินทางจะเหลือประมาณ 2000 บาท เนื่องจากเป็ นคนค้าขายพี่ธนสรณ์จึง
มองเห็นแต่ขอ้ ดีของการมีตลาดนัดในมหาวิทยาลัย เพราะมีท่ที างทามาหากิน สิ่งที่อยากตลาดนัดปรับปรุงเปลีย่ นแปลง
คือเรื่องพื้นทีท่ ข่ี ายของอยู่มฝี นรัว่ และสาดแม้จะตัง้ อยู่ในเต็นท์ก็ตาม
10) ร้านเสื้อผ้าสาเร็จรูป
เป็ นร้านที่มพี ้ นื ที่ขายใหญ่กว้างใหญ่อีกที่หนึ่งในตลาด เสื้อผ้าก็สวยสะดุดตา เป็ นร้านของพี่จิดาภา อายุ 42 ปี
จบการศึกษาจากโรงเรียนพาณิชยการ โดยปกติแล้วพี่พ่จี ิดาภาจะค้าขายที่ตลาดนัดเป็ นหลัก อาทิตย์หนึ่งประมาณ 5-6
วัน ซึ่งตลาดนัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็ นหนึ่งในนัน้ ข้อแตกต่างของแต่ละตลาดจะอยู่ท่ฐี านลูกค้า แต่เมือ่ มองใน
ภาพรวมแล้ว แต่ละที่ก็ถือว่าดีในระดับนึง เรื่องจาดจัดการตลาด และกลุ่มลูกค้า พี่จิดาภาขายเสื้อผ้าสาเร็จรู ปมา
ประมาณ 7-8 ปี เคยไปขายที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอยู่ครัง้ หนึ่ง มีความแตกต่างกันเรื่องของกลุ่มลูกค้าที่ไม่
เท่ากัน พีจ่ ดิ าภารูส้ กึ ว่าการมีตลาดนัดในมหาวิทยาลัยเป็ นเรื่ องทีด่ ี สะดวกในเรื่องการจับจ่ายซื้อของกิน เหตุผลที่พ่จี ิดา
ภาเลือกขายสินค้าประเภทนี้ เพราะขายง่าย เนื่องจากกลุ่มลูกค้าเป็ นผูห้ ญิง มีความต้องการซื้อมากกว่าผูช้ าย และเป็ น
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สินค้าทีซ่ ้อื มา ขายไป เรื่องรายได้นนั้ ไม่แน่นอน มีตงั้ แต่ 1000 บาท ถึง 3000 บาท กาไรก็อยู่ทห่ี ลักพัน ซึง่ ก็ถอื ว่าพออยู่
ได้ จุดเด่นของร้านคือเสื้อผ้าทีไ่ ม่ค่อยซา้ แบบใคร ในตลาดนี้ไม่ค่อยมีใครขาย เนื่องจากสินค้าที่ขายนัน้ เปลีย่ นไปเรื่อยๆ
อยู่แล้ว พี่จิดาภาจึงไม่คิดที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรในร้าน ส่วนเรื่องข้อดีของการมีตลาดนัดในมหาวิทยาลันนัน้ เป็ นข้อดี
ของแม่คา้ ซะมากกว่า สิง่ ทีอ่ ยากให้ตลาดนัดนี้ปรับปรุงคือเรื่องทีจ่ อดรถ เพราะหาทีจ่ อดรถยาก ทาให้ลูกค้าเลือกที่จะไม่
ค่อยจะเข้ามาเดิน
11) ร้านขายกางเกงผูช้ าย
เป็ นร้านของพี่แอ็ค วัย 49 ปี จบจากดรงเรียนพาณิชยการ สามเสน อาทิตย์หนึ่งพี่แอ็คจะขายของทัง้ หมด 3
วัน คือที่ตลาดนัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสนามหลวง 2 เรื่องความแตกต่างเรื่องการจัดการตลาด และกลุ่ม
ลูกค้านัน้ ไม่แตกต่างเท่าไหร่ จะต่างกันที่ตลาดเช้าลูกค้าจะเยอะ ตลาดเย็นลูกค้าจะน้อย แต่ส่วนมากพี่แอ็คจะมีลูกค้า
ประจาทุกที่ เพราะขายมาแล้วกว่า 10 ปี ที่พ่แี อ็คตัดสินใจขายสินค้าประเภทนี้ เพราะเป็ นสินค้าที่ขายง่าย และไปรับมา
เอง กลุม่ คนทีม่ าซื้อก็จะเป็ นแม่บา้ นซื้อไปให้ลูกชาย เนื้อผ้าจะเป็ นผ้าเวสปอยท์ ผ้าคอตตอน และผ้ายีนส์ รายได้วนั หนึ่ง
ตกประมาณ 5,000-6,000 บาท เมื่อหักลบต้นทุนค่ าเดินทางแล้วกาไรจะอยู่ท่ี 3000 บาท ซึ่งเพียงพอต่ อค่ าใช้จ่าย
ประจาวัน จุดเด่นของร้านคือกางเกงสเล็ค เพราะลูกค้าจะชอบ เอาไว้ใส่ทางาน ข้อดีของการมีตลาดนัดในมหาวิทยาลัย
คือมีกลุม่ ลูกค้าทีเ่ ป็ นผูป้ กครอง ข้าราชการ และอาจารย์เยอะ ส่วนข้อเสีย และสิง่ ทีอ่ ยากให้ตลาดนัดปรับปรุง คือเรื่องที่
จอดรถ
12) ร้านผ้าปูทน่ี อน
ไม่ว่าจะเป็ นสินค้า หรือเป็ นป้ ายร้านก็ดูโดดเด่นมาก ผ้าปูท่นี อนวางตัง้ เป็ นแถวสูงๆ เป็ นร้านของพี่เอ๋ อายุ 37
ปี จบการศึกษานอกโรงเรียน ก่อนจะหันมาค้าขายพี่เอ๋เคยทาอาชีพอื่นมาก่อนบ้าง พี่เอ๋จะขายของที่ตลาดนัดเป็ นหลัก
อาทิตย์ละ 6 วัน แต่จะมาขายที่ตลาดนัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วนั อังคาร เว้นอังคาร ส่วนวันอื่นจะไปขายที่ตลาด
นั ด สุ ว รรณภู มิ และตลาดนั ด วิ ภ าวดี 64 เรื่ อ งความแตกต่ า งความชอบนั้ น พี่ เ อ๋ ช อบทั้ง ที่ ต ลาดนั ด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และตลาดนัดสุวรรณภูมิ แต่ขอ้ แตกต่างคือที่ตลาดนัดสุวรรณภูมจิ ะมีกาลังซื้อมากกว่า พีเ่ อ๋
ขายผ้าปูท่นี อนกับแม่มาตัง้ แต่เด็กๆ ก่อนจะหันมาขายเพียงคนเดียว ซึ่งมีแหล่งรับสินค้ามาขาย ตลาดนัดมหาวิทยาลัย
อื่นทีพ่ เ่ี อ๋เคยไปขายของ คือตลาดนัดนานาชาติมศว พีเ่ อ๋ให้ความเห็นเรื่องค่าที่ท่แี พงมาก พอคานวณต้นทุนกาไรแล้วไม่
คุม้ ค่า จึงเลิกขายที่น่ีไป เรื่องการจัดการตลาด และกลุ่มลูกค้าของตลาดนัดในมหาวิทยาลัยพี่เอ๋เห็นว่าเป็ นเรื่องที่ดี
เพราะมีกลุม่ คนทีเ่ ป็ นผูป้ กครอง และอาจารย์ พีเ่ อ๋มคี วามภูมใิ จกับสินค้าทีข่ าย อยากให้ลูกค้าได้ใช้ของดีๆ เรื่องรายทีไ่ ม่
ค่อยดีนกั กาไรทีไ่ ด้มาเห็นจะถูกหักออกไปโดยค่าที่ จึงไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่า ยประจาวัน จุดเด่นของของร้าน คือสีผา้ ปู
ทีน่ อนทีม่ แี ต่สสี ดๆ สิง่ ทีพ่ เ่ี อ๋อยากเปลีย่ นแปลงให้ดขี ้นึ ในร้านของตนเอง คือล็อคขายสินค้าทีเ่ ล็กเกินไป ไม่พอวางสินค้า
ส่วนข้อเสียของการมีตลาดนัดในมหาวิทยาลัยคือ ความสกปรก เพราะทางมหาวิทยาลัยมีกฎระเบียบเรื่องเวลาจัดวาง
สินค้าแล้ว ควรเก็บขยะไปด้วย การจัดพื้นทีก่ ค็ วรให้กว้างขวาง เพราะเวลาลูกค้ามาเดินซื้อของจะเบียดกัน
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13) ร้านกิฟ๊ ช็อปของคนรักคิตตี้
ร้านทัง้ ร้านมีแต่ของสีชมพูเต็มไปหมด เป็ นร้านของคนรักคิตตี้โดยแท้ เหมาะกับผูห้ ญิงมากๆ เจ้าของร้านคือ
พีอ่ ญั อายุ 37 ปี จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม ขายของทีต่ ลาดนัดเป็ นหลัก อาทิตย์หนึ่งขายของทัง้ หมด 6 วัน
ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิ ชย์ ตลาดนัดมหาวิทยาลัยเกษตร ฝ่ ายช่าง การท่า ยูคอม และอีกหลายๆที่ สับเปลี่ยนกันไป
แล้วแต่โอกาส ซึ่งแต่ละที่นนั้ ก็แตกต่างกันไป บ้างก็ขายดี บ้างก็ขายไม่ดี การจัดการตลาด และกลุ่มลูกค้าก็คล้ายคลึง
กัน พี่อญั เลือกขายสินค้าประเภทนี้ เพราะขายง่าย และเป็ นความชอบส่วนตัว รายได้ก็แล้วแต่วนั ถ้าวันไหนขายดีจะได้
ถึง 5,000 บาทขึ้นไป แต่ถา้ วันไหนขายไม่ดีรายได้ก็จะอยู่ท่ี 2,000 บาท กาไรก็ครึ่งต่อครึ่ง ซึ่งเพียงพอต่อค่าใช้จ่าย
จุดเด่นของร้านคือสินค้าที่เกี่ยวกับคิตตี้ เนื่องจากเป็ นสีชมพู จึงดึงดูดลูกค้าที่เป็ นผูห้ ญิงให้เข้ามาซื้อของในร้าน ส่วน
ข้อดีของการมีตลาดนัดในมหาวิทยาลัยสาหรับตัวพีอ่ ญั คือ พ่อค้าแม่คา้ ได้เข้ามาขายของ สิง่ ทีอ่ ยากให้ตลาดนัดปรับปรุง
แก้ไขคือเรื่องทีจ่ อดรถหายาก และอยู่ไกล ทาให้การขนย้ายสินค้าลาบาก
14) ร้านขายเครื่องสาอาง
เป็ นร้านของพี่หนิงแม่คา้ หน้าใสที่ขายเครื่องสาอางที่ตลาดนัดเป็ นอาชีพหลัก แม้จะมีอายุ 42 ปี แต่ใบหน้าของ
พี่หนิงไม่มรี อยเหี่ยวย่นเลย พี่หนิงจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต อาทิตย์หนึ่งพี่หนิงจะขายของประมาณ
4-5 วัน ซึง่ แต่ละทีจ่ ะไม่ซา้ กัน แต่ทกุ วันอังคารจะมาขายทีต่ ลาดนัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตลอด ตลาดแต่ละตลาด
จะมีความแตกต่างกัน หากตลาดไหนนานๆไปขายของที ก็จะขายดี พี่หนิงรูส้ กึ ว่าตลาดนัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เป็ นตลาดนัดทีด่ ีท่หี นึ่ง แต่มขี อ้ เสียคือไม่ค่อยมีท่ีจอดรถเป็ นสัดส่วนให้กบั แม่คา้ พ่อค้า หรือลูกค้าเท่าไหร่ เนื่องจากพี่ห
นิงมีเพื่อนที่ทางานเกี่ยวกับเครื่องสาอางอยู่จึงตัดสินใจขาย และใช้เครื่องสาอางเองด้วย สินค้าภายในร้านมีทงั้ สินค้า
แบรด์นคนไทยและต่างชาติ ส่วนรายได้จากการขายของนัน้ ถือว่าพออยู่ได้ กาไรที่ได้ในแต่ละครัง้ บางครัง้ ก็ขาดทุน
บางครัง้ ก็ได้ ต้องเอามาเฉลี่ยรวมๆกัน ถึงจะเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายที่ยงั ไม่ค่อยพอสักเท่าไหร่ จุดเด่นของร้านคือการ
บริการลูกค้า แนะนาสินค้าที่ดีให้กบั ลูกค้า ข้อดีของการมีตลาดนัดในมหาวิทยาลัยสาหรับพี่หนิงคือ ส่งเสริมให้คนมี
อาชีพ ส่วยข้อเสียคือเรื่องการจัดระบบในตลาดมากกว่า ถ้าจัดระบบดีก็จะเป็ นผลดีกบั ทัง้ สองฝ่ าย ส่วนสิ่งที่อยากให้
ปรับปรุง คือเรื่องทีจ่ อดรถ
15) ร้านขายเสื้อผ้ามือสอง (ของตัวเอง)
เป็ นร้านของพี่วาสนา แก้วศุกลุ อายุ 45 ปี เป็ นแม่คา้ ที่ใจดีคนหนึ่ง จบปวส.จากเกษมบัณฑิต อาทิตย์หนึ่ง จะ
ขายของที่ตลาดนัด 2 วัน เพิ่งเริ่มขายมาได้ 2 เดือน ปกติแล้วขายขายของอยู่ท่บี า้ น ตลาดนัดแต่ละที่ท่พี ่วี าสนาเคยไป
ขายนั้ น มี ค ว ามแตกต่ างกั น ทั้ ง สภาพแวดล้อ ม และลู กค้า พี่ ว าสนาชอบบรรยากาศของตลาดนั ด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพราะอากาศเย็น ลมพัดอยู่ตลอด กลุม่ ลูกค้าของพีว่ าสนาจะเป็ นกลุม่ คนทางานซะมากกว่า
เนื่องจากเสื้อผ้าที่บา้ นมีเยอะ พี่วาสนาจึงตัดสินใจนาเสื้อผ้าที่ใช้แล้วมาขาย โดยคัดเลือกมาด้วยตนเอง เรื่องรายได้ก็
พอประมาณ กาไรที่ได้ในแต่ละวันก็ไม่เท่ากัน แต่ก็เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายประจาวัน จุดเด่นของร้านคือการที่พ่วี าสนานา
เสื้อผ้าใหม่มาขายในราคาทีถ่ กู มาก หากเป็ นไปได้กอ็ ยากจะนาสินค้าที่มคี วามแปลกใหม่เข้ามาขาย พีว่ าสนามองเห็นข้อดี
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ของการมีตลาดนัดในมหาวิทยาลัยว่าเป็ นสถานที่ทม่ี คี นเดินเยอะเหมาะแก่การค้าขาย
16) ร้านขายเสื้อผ้ามือสอง (รับมา)
เป็ นร้านของพี่เอ้ หญิงสาววัย 26 ปี จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ เพิ่งเริ่มอาชีพค้าขาย โดย
ปกติ จ ะขายเสื้ อผ้า มื อ สองซึ่ ง รับ มาเองที่ ต ลาดนั ด เป็ นหลัก อาทิ ต ย์ ห นึ่ ง จะขาย 5 วัน บริ เ วณรอบๆ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงทาให้ลกั ษณะการจัดการตลาด และกลุม่ ลูกค้าคล้ายกัน สาเหตุทพ่ี ่เี อ้เลือกขายเสื้อผ้ามือ
สอง เพราะเสื้อผ้ามือสองมีหลายสไตล์คละๆกันมา และปัจจุบนั ผูค้ นก็หนั มาใช้สนิ ค้ามือสองมากขึ้น รายได้ต่อวันจะตก
อยู่ท่ี 1,000-2,000 บาท ซึ่งเพียงพอต่อค่าใช้จ่าย จุดเด่นของร้านคือเสื้อผ้าไม่ซา้ แบบกับร้านอื่นเนื่องจากจากพี่เอ้ไป
คัดเลือกสินค้ามาเอง จึงทาให้ตรงต่อความต้องการของลูกค้าสิ่งที่อยากเปลีย่ นแปลงภายในร้าน คืออยากได้เสื้อผ้าแนว
อื่นๆมาขาย พี่เอ้มองเห็นข้อเสียของการมีตลาดนัดในมหาวิทยาลัยว่าต้นทุนการซื้อจะน้อยกว่าตลาดข้างนอก ส่วนเรื่อง
ทีอ่ ยากให้ตลาดนัดแห่งนี้ปรับปรุงเปลีย่ นแปลงคือเรื่องค่าเช่าที่ เพราะว่าแพงเกินไป ยิง่ ช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีจงึ อยาก
ให้ปรับค่าทีใ่ ห้มรี าคาถูกลง
17) ร้านขายเครื่องประดับ
เมือ่ ถามแม่คา้ ในตลาดว่ามีรา้ นไหนที่เจ้าของใจดีบา้ ง แม่คา้ เหล่านัน้ ก็แนะนาให้ไปเดินหาร้านป้ าน้อย พอเจอ
ตัวจริงใจดีสมคาลา่ ลือจริงๆ ป้ าน้อยอายุ 57 ปี จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ยิง่ ทาให้พดู จาถูกคอกัน
ด้วยความที่ใจรัก มีความถนัด มีความรูเ้ กี่ยวกับสินค้าที่ขาย จึงตัดสินใจขายเครื่องประดับที่ทาจากหิน ไม่ว่าจะเป็ น
สร้อย ข้อมือ หรือแหวนป้ าน้อยก็มคี วามเชี่ยวชาญที่จะตอบคาถาม ป้ าน้อยขายเครื่องประดับที่ทาเองมากว่า 30 ปี แล้ว
อาทิตย์หนึ่งขายสินค้าทัง้ หมด 4 วัน มีทงั้ ที่ตลาดนัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค ตึกรสา และ
กระทรวงสาธารณะสุข ป้ าน้อยชอบตลาดทุกที่ท่ปี ้ าน้อยเคยไปขายของ ซึ่งแต่ละที่นนั้ มีความแตกต่างกัน ทัง้ เรื่องลูกค้า
สภาพความเป็ นอยู่ และการดารงชีวติ ของแม่คา้ ด้วยความทีเ่ ป็ นคนอัธยาศัยดีไม่ว่าจะไปขายที่ไหนป้ าน้อยก็จะมีเพื่อน
ทุกที่ สาหรับป้ าน้อยการมีตลาดนัดในมหาวิทยาลัยถือเป็ นการส่งเสริมอาชีพให้กบั แม่คา้ และยังสะดวกกับเจ้าหน้าที่ใน
มหาวิทยาลัยที่ไม่ตอ้ งออกไปซื้อของข้างนอก รายได้ก็ไม่แน่นอน เป็ นบางช่วง ซึ่งป้ าน้อยเคยขายได้มาที่สุดถึง 20,000
บาทต่อวัน เรื่องกาไรนัน้ หากคิดเป็ นรายเดือนก็สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้ ข้อดีของตลาดนัดในมหาวิทยาลัยสาหรับป้ า
น้อยคือเจ้าหน้าที่สะดวกในการซื้อของกินของใช้ได้ในราคาที่ถูก ส่วนเรื่องที่อยากให้ตลาดนัดแห่งนี้ปรับปรุงนัน้ ไม่มี
เพราะว่าทางมหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงให้เสร็จหมดแล้ว
18) ร้านขายขนมปัง
ป้ าท่าทางใจดี นัง่ ขายขนมปัง ที่เหลืออยู่ไ ม่ก่ีห่อบนโต๊ะ มีช่ือว่ าป้ าเสาวรีย ์ อายุ 49 ปี จบการศึ กษาจาก
มหาวิทยาลัยรามคาแหง เวลาสัมภาษณ์ตอ้ งพูดดังๆ เพราะป้ าเสาวรียไ์ ม่ค่อยได้ยนิ ป้ าเสาวรียข์ ายขนมปังมากว่า 20 ปี
โดยจะขายที่ตลาดนัดเป็ นหลัก อาทิตย์หนึ่งจะขายทัง้ หมด 5 วัน ซึ่งที่หลักของป้ าเสาวรียค์ ือที่อสมท. จะมาขายที่ตลาด
นัด มหาวิ ท ยาลัย เกษตรศาสตร์แ ค่ ว ัน เดี ย วเท่ า นั้น เรื่ อ งความแตกต่ า งจะอยู่ ท่ี ก ลุ่ ม ลู ก ค้า คื อ ที่ ต ลาดนัด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะมีคนเดินเยอะกว่าที่อสมท. แต่ทอ่ี สมท. ป้ าเสาวรียจ์ ะมีลูกค้าประจา ป้ าเสาวรียเ์ คยไปขาย
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ขนมปังที่สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ ดูจากนา้ เสียและคาพูดแล้วน่าจะขายไม่ค่อยดี แต่ค่าที่ถูกกว่าที่อ่นื มากสาหรับป้ า
เสาวรียก์ ารมีตลาดนัดในมหาวิทยาลัยคือการส่งเสริมรายได้ให้คนที่มรี ายได้นอ้ ยเข้ามาประกอบอาชีพ ค่าถ้าค่าที่ถูกลง
กว่านี้จะดีมาก เนื่องจากพีส่ าวของป้ าเสาวรียม์ อี าชีพทาขนมปังป้ าเสาวรียจ์ งึ ตัดสินใจขายสินค้าทีพ่ ส่ี าวทา และมีความสุข
ทีไ่ ด้ขายของ เรื่องรายได้พอหักค่าที่และค่าจอดรถก็ยงั พอเหลืออยู่บา้ ง กาไรทีไ่ ด้กป็ ระมาณ 400-500 บาท แม้จะดูนอ้ ย
แต่ก็เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย เพราะป้ าเสาวรียย์ ดึ หลักเศรษฐกิจพอเพียง จุดเด่นของร้านคือการใช้วตั ถุดิบที่สดใหม่ ไม่ใส่
สารกันบูด และราคาถูก ใจจริงป้ าเสาวรียอ์ ยากจะใช้วตั ถุดิบทีด่ ีกว่านี้ในการทาขนมปัง ด้วยราคาวัตถุดบิ ทีส่ ูงจาเป็ นต้อง
ขึ้นราคาสินค้า ก็กลัวลูกค้าจะสูร้ าคาไม่ไหวป้ าเสาวรียเ์ พิ่มห้อยากให้ทางตลาดนัดปรับปรุงเรื่องห้องมากที่สุด รองลงมา
คือเรื่องแบ่งโซนขายของ
19) ร้านขายของทะเลแห้ง
ร้านขายของทะเลแห้งร้านนี้ดูเป็ นร้านที่ขายดีท่สี ุดร้านหนึ่งในตลาดเนื่องจากมีลูกค้าอยู่ตลอดเวลา และแผง
ที่ตงั้ ของใหญ่กว่าร้านอื่นๆ ร้านนี้เป็ นร้านของพี่รุ่งทิพย์ วัย 40 ปี จบการศึกษาจากโรงเรียนพาณิ ชยการ มีนบุรี ก่อน
หน้าที่จะผันตัวมาเป็ นแม่คา้ พี่รุ่งทิพย์เคยทางานเกี่ยวกับการขายหมู่บา้ นมาก่อน พี่รุ่งทิพย์ทาการค้ามากว่า 19 ปี ขาย
ของทุกวันไม่มหี ยุด ที่ท่ไี ปก็จะมีท่ขี นส่ง ตลาดนัดลาผักชี กระทรวงพาณิชย์ โรงพยาบาลตารวจ ตลาดนัดจตุจกั ร และ
ตลาดนัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึง่ แต่ละทีน่ นั้ มีความเหมือนกันอยู่บา้ ง ส่วนเรื่องการมีตลาดนัดในมหาวิทยาลัยพี่
รุ่งทิพย์เห็นว่าสะดวกกับเจ้าหน้าที่ท่ีเดินเลือกซื้อสินค้าบริเวณใกล้เคียงกับที่ทางาน พี่รุ่งทิพย์ลองขายสินค้ามาหลาย
อย่างแต่ก็ไม่ประสบความสาเร็จสักที จึงลองหันมาขายของทะเลแห้ง ที่สามารถเก็บไว้ได้นาน และเป็ นที่ตอ้ งการของ
ลูกค้า ถือว่าเป็ นการตีตลาด เพราะไม่ใช่ทุกจังหวัดทีจ่ ะมีสนิ ค้าประเภทนี้ขาย เพราะไม่ใช่จงั หวัดทีต่ ิดทะเลเรื่องรายได้ท่ี
ได้นนั้ ไม่แน่นอน แต่อยู่ในขัน้ ดี แต่ก็ ยงั ขาดทุนอยู่ เนื่องจากค่าใช้จ่ายสูง จุดเด่นของร้านคือราคาที่ถูกกว่าที่เพราะพี่รุ่ง
ทิพย์เน้นขายจานวนมากกว่าราคา ข้อดีของการมีตลาดนัดในมหาวิทยาลัยคือ สะดวกกับพวกนักศึกษา เจ้าหน้าที่ท่มี า
ทางาน แต่ขอ้ เสียและสิ่งที่อยากให้ตลาดนัดปรับปรุง คือสถานที่ยงั คับแคบ ที่ จอดรถน้อย ไม่เพียงพอ เพราะว่าที่มี
จากัด
20) ร้านโรตีอสิ ลาม
สินค้าแปลกตาจึงเป็ นที่สะดุดตา คือโรตีอิสลามที่จะพบเห็นได้ในงานพิธี เจ้าของร้านคือพี่วาสนา อายุ 46 ปี
จบการศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 6 จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พีว่ าสนาทาอาชีพค้าขายมากว่า 5 ปี ส่วนใหญ่ จะขาย
ตามตลาดนัดในสถานที่ราชการ เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมป่ าไม้ และกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งแต่ละตลาดที่ไป
นัน้ ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นกั จุดเด่นของร้านคือเป็ นโรตีท่หี ากินยาก เพราะจบพบเห็นได้ในพิธีแต่งงานของชาวอิสลาม
โรตีทงั้ หมดนี้พ่ีวาสนาเป็ นคนทาเองทัง้ หมด ซึ่ งเป็ นสู ตรของที่บา้ น รายได้และกาไรที่ได้ก็ไม่ค่อยดีสกั เท่าไหร่ แต่ก็
เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในชีวิตประจาวัน พี่วาสนาเห็นว่าการมีตลาดนัดในมหาวิทยาลัยเป็ นเรื่องที่ดี เพราะทาให้พ่อค้า
แม่คา้ ได้มอี าชีพ นักศึกษาก็มแี หล่งอาหารเพิ่มขึ้น ข้อดีของตลาดนัดในมหาวิทยาลัยคื อ ทาให้คนมีรายได้ แต่ขอ้ เสียคือ
เรื่องทีจ่ อดรถ และค่าเช่าทีท่ แ่ี พงเกินไป
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2. ผูบ้ ริโภค
เพื่อ เข้า ใจมุม มองที่ห ลากหลาย ผู ว้ ิจ ยั มีก ารเก็บ ข้อ มูล จากผู บ้ ริ โ ภคซึ่ง เป็ น ทัง้ คนในตลาด และคนใน
มหาวิทยาลัยทีเ่ ดินตลาดนัด ดังปรากฏข้อมูลจากการสังเกต และสัมภาษณ์ สรุปได้ดงั นี้
1) คุณณัฐรินทร์
คุณณัฐรินทร์ อายุ 22 ปี นักศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร์ ตอนนี้คุณณัฐรินทร์เป็ นนักศึ กษาฝึ กสอนอยู่ ท่ี
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปกติจะไม่ค่อยได้เดินตลาดนัดซักเท่าไหร่ เพราะเวลาว่าจะขึ้นอยู่กบั คาบที่มี
สอนและสภาพอากาศด้วย ถ้าฝนตกก็จะไม่มาเดิน เพราะค่อนข้างจะเฉอะแฉะ ส่วนตลาดนัดที่น่ีถา้ มาจะมากับอาจารย์
พี่เลี้ยงที่โรงเรียน สาเหตุท่เี ลือกมาเดินที่น่ีก็เพราะว่า ที่น่ีมขี องพวกอาหาร ของกินขายเยอะ คุณณัฐรินทร์ยงั ไม่เคยมี
โอกาสไปเดินที่ตลาดนัดในมหาวิทยาลัยอื่นเลย วันนี้คุณณัฐรินทร์จงั้ ใจมาซื้อขนม ของกิน แล้วก็มผี ลไม้ท่อี าจารย์ท่ี
โรงเรียนฝากซื้อ สาหรับแรงจูงใจในการเลือกซื้อสาหรับคุณ ณัฐรินทร์ จะดูทค่ี วามอยากส่วนตัว ความน่ากิน รูปลักษณ์
ของอาหารซะส่วนใหญ่ ชอบหรือไม่ชอบ จะตัดสินใจซื้อจากตรงนัน้ มากกว่า เรื่องของร้านค้า อาหาร ราคาสินค้าที่น่ี ทุก
อย่างถือว่าโอเค ราคาไม่แพง สมเหตุสมผลดี ของเยอะ ทางเดินสะดวก แต่เนื่องจากไม่ค่อยมีโอกาสเดินตลาดนัดที่น่ี
จึงอาจจะทาให้ยงั ไม่ทราบถึงข้อดีขอ้ เสียที่ชดั เจนเท่าไหร่นกั เกี่ยวกับตลาดนัด แต่โดยรวมถือว่าดีแล้ว ไม่ตอ้ งมีการ
ปรับปรุงอะไรเป็ นพิเศษ
2) คุณศักดิ์ชยั
คุณศักดิ์ชยั คุณลุงใจดีกาลังนัง่ พักผ่อนอยู่ทบ่ี นั ได คุณลุงอายุ 62 ปี ตอนนี้เกษียณแล้ว ไม่ได้ทาอะไรพักผ่อน
อยู่บา้ นกับคุณภรรยา ปกติคุณลุงจะมาเดินที่ตลาดนัดอาทิตย์ละประมาณ 2 ครัง้ ในช่วงเวลาว่างกับคุณภรรยา ก็คือ
จะเป็ นช่วง 10-11 โมง เดินประมาณชัว่ โมงเดียวก็กลับ สาเหตุท่เี ลือกมาเดินตลาดนัดที่น่ี เพราะว่าอยู่ใกล้บา้ น เคยไป
ตลาดนัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒด้วยเหมือนกันแต่ไม่ได้ไปนานแล้ว สาหรับแรงจูงใจในการเลือกซื้อสินค้า คุณ
ลุงบอกว่า สาหรับที่น่ีของเขาเยอะ พวกผลไม้มใี ห้เลือกหลายร้าน ทาให้ผูบ้ ริโภคมีทางเลือกมากขึ้นและโอกาสในการ
เลือกซื้อสินค้าได้กเ็ ยอะขึ้นตามไปด้วย ทีต่ ลาดนัดแห่งนี้ เรื่องร้านค้า อาหาร ราคาสินค้าของทีน่ ่ี ส่วนมากสินค้าทีน่ ่ีไม่ได้
ราคาถูกกว่าที่อ่นื ราคาปานกลางค่อนข้างไปทางสูงด้วยซา้ แต่ว่ามีความหลากหลายมากกว่าที่อ่นื สาเหตุอาจเป็ นเพราะ
ลูกค้าทีน่ ่ีส่วนใหญ่เป็ นคนทางาน หรือบุคคลทัว่ ไปมากกว่านักศึกษา หรืออาจเป็ นเรื่องค่าเช่าสถานที่ ส่วนเรื่องของสภาพ
อากาศ หน้าหนาวจะเดินดีทส่ี ุด ส่วนหน้าร้อนก็ถอื ว่ายังดีกว่าหน้าฝน ในส่วนของข้อดีขอ้ เสียและการพัฒนา คุณลุงบอก
ว่าข้อดีท่นี ่ีคือสินค้าเยอะ หลากหลาย ส่วนข้อเสียจะเป็ นเรื่องการจอดรถค่อนข้า งลาบาก จึงอยากให้มกี ารพัฒนาเรื่องที่
จอดรถให้มเี พิม่ มากขึ้น ส่วนอย่างอื่นถือว่าโอเคแล้ว ดีกว่าตลาดนัดทีอ่ ่นื ๆ เช่น กรมประมง เป็ นต้น
3) คุณวัชราพร
คุณวัชราพร อายุ 40 ปี กาลังศึกษาปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คุณวัชราพรเดินตลาดนัดที่น่ี
ประมาณสองอาทิตย์ต่อครัง้ จะมาเดินคนเดียวบ้างเดินกับเพื่อนๆบ้างแล้ว แต่ โอกาส เวลาที่มาเดิน เนื่องจากเป็ น
นักศึกษาปริญญาเอกจึงทาให้ไม่ค่อยมีเวลาว่างเท่าที่ควร จึงเลือกจัดตารางเวลาให้มเี วลาว่างตรงกับวันที่มตี ลาดนัด
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เพื่อที่จะได้มาเดินเลือกซื้อสินค้าที่ตลาดนัดมหาวิทยาลัย ที่เลือกมาเดินตลาดนัดที่น่ีเพราะว่าสินค้าค่อนข้างหลากหลาย
และมีคุณภาพ แต่กอ็ ยากให้มรี า้ นค้าร้านอาหารเพิม่ มากขึ้นเพราะตอนนี้มรี า้ นเสื้อผ้าเป็ นส่วนใหญ่ คุณวัชราพรยังไม่เคย
มีโอกาสไปเดินที่ตลาดนัดในมหาวิทยาลัยอื่นเลย วันนี้คุณวัชราพร ตัง้ ใจมาดูกิป๊ ติดผม และของกิน (สัมภาษณ์ขณะ
กาลังเลือกสินค้าอยู่พอดี คุณวัชราพรดูตงั้ ใจเลือกมากๆ ดูเป็ นคนพิถพี ถิ นั ในการซื้อของมากๆ) สาหรับสินค้าคุณวัชรา
พรจะดูคุณภาพ คือสินค้าจะต้องมีความมัน่ คงแข็งแรง จึงจะสามารถมีอายุยาวทนต่อการใช้งาน ดูเกรดสินค้าระดับนึง
ด้วย สาหรับร้านค้า อาหาร ราคาสินค้าที่น่ี ยงั แพงไปอยู่บา้ ง โดยเฉพาะพวกอาหารหรือของกินทัว่ ไป สินค้าบางอย่างที่
เหมือนกัน แต่บางทีราคาไม่เท่ากันก็มี ส่วนสภาพอากาศถือว่ามีผลมากๆต่อการเดินตลาดนัด อย่างตลาดนัดตรงบริเวณ
กรมการข้างจะค่อนข้างร้อนกว่ามาก ก็จะไม่ค่อยเดิน
4) คุณสิริ
คุณสิริ อายุ 33 ปี ตอนนี้กาลังศึกษาอยุ่ท่มี หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คุณสิริเดินตลาดค่อนข้างบ่อย เรียกได้
ว่าเดินเกือบทุกนัดเลยทีเดียว (นัดย่อมาจากตลาดนัด) เวลาทีเดินก็จะเป็ นช่วงเช้าที่ว่างๆ ส่วนใหญ่ก็จะมาเดินกับเพือ่ น
ทีเ่ รียนด้วยกัน สาเหตุทเ่ี ลือกมาเดินตลาดตรงนี้เพราะว่า ตลาดนัดทีน่ ่ีมคี วามหลากหลายในเรื่องของอาหาร เสื้อผ้า และ
ยังสามารถหาซื้อของใช้ทจ่ี าเป็ นได้อีกด้วย คุณสิรยิ งั ไม่เคยมีโอกาสไปเดินทีต่ ลาดนัดในมหาวิทยาลัยอื่นเลย วันนี้คุณสิริ
ตัง้ ใจจะมาซื้อกระดาษทิชชู่ท่จี ะเอาไว้ใช้ในการทาแล็ป เมื่อถามถึงแรงจูใจในการเลือกซื้อสินค้า คุณสิริให้คา ตอบว่า
ขึ้นอยู่กบั ความพึงพอใจมากกว่า ไม่ได้ตามเทรนหรือกระแสนิยมอะไรมาก บางครัง้ ก็จะดูความจาเป็ นทีต่ อ้ งซื้อ บางครัง้
ก็ข้ นึ อยู่กบั ความพอใจอย่างเดียว ในเรื่องของการจัดการพื้นที่ พื้นที่ท่นี ้ ียงั คับแคบไปหน่ อย โดยเฉพาะช่วงเวลาพัก
กลางวันคนจะเยอะเป็ นพิเศษข้างในค่อ นข้างอึดอัด พอสมควร (ลูกค้าส่วนใหญ่เป็ นคนวัยทางานเวลาพักเที่ยงก็จะอยู่
ราว 11 โมง ถึงประมาณบ่ายโมง) สภาพอากาศมีผลเป็ นอย่างมากในการเดินตลาดนัด ถ้าวันไหนร้อนมากๆก็จะไม่ได้มา
เดินตลาด ข้อเสียของที่น่ีคือทางเดินยังคับแคบไปบ้างนิดนึง อย่างเวลาที่เราเดินซื้อของถ้า เดินไม่ระวังอาจจะสะดุดล้ม
เพราะทางทางเดินทีน่ ่ีไม่ได้เป็ นพื้นเรียบเท่ากับทุกระดับ แต่จะมีเดีย๋ วต้องก้าวขึ้นก้าว ถ้าสมมติกาลังเดินเลือกซื้อของอยู่
แต่ไม่ทนั ระวัง อาจจะทาให้เกิดอุบตั ิเหตุได้ ในเรื่องของการพัฒนา คุณสิริบอกว่า ถ้าจะให้มกี ารขยายพื้นที่มนั ก็คงจะ
เป็ นไปไม่ได้ เพราว่าพื้นทีต่ รงนี้ค่อนข้างจากัด การขยายพื้นทีค่ งเป็ นเรื่องยาก
5) คุณเปรมกมล
คุณเปรมกมล อายุ 31ปี ทางานอยู่ทศ่ี ูนย์ผลิตภัณฑ์นม คุณเปรมกมลกาลังสัง่ กับข้าวกับแม่คา้ อยู่พอดี (ร้านที่
สัง่ เป็ นร้านขายข้างแกงอยู่ตรงริมสุดแถวในสุดของตลาด ที่รา้ นมีคนกาลัง มุงซื้ออาหารอยู่เยอะแยะเลย) ปกติจะมา
เดินตลาดนัดกับเพื่อนที่ทางานในช่วงเช้า หรือพักกลางวัน สาเหตุท่เี ลือกมาเดินที่ตลาดนี้เพราะว่าอยู่ใกล้กบั ที่ทางาน ก็
จะเดินตรงนี้เป็ นหลัก คุณเปรมกมลยังไม่เคยมีโอกาสไปเดินที่ตลาดนัดในมหาวิทยาลัยอื่นเลย สาหรับแรงจูงใจในการ
เลือกซื้อสินค้า คุณเปรมกมลจะดูจากความหลากหลายของประเภทอาหาร ในส่วนของร้านค้า อาหารราคาสินค้าที่น่ีถอื
ว่าเหมาะสมกับราคาของ สินค้าของที่น่ีก็มใี ห้เลือกหลากหลาย การจัดการพื้นที่ยงั คับแคบไปบ้าง เวลาคนมาเดินเยอะ
อยากให้มที น่ี งั ่ เอาไว้สาหรับคนที่ ซื้ออาหารมาจะได้มที น่ี งั ่ สาหรับรับประทานอาหาร หรือบางคนทีเ่ ดินตลาดนัดแล้วเมือ่ ย
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อยากนัง่ พักผ่อน ก็ควรจะมีท่นี งั ่ ให้ สภาพอากาศที่รอ้ นอบอ้าวมากก็มผี ลต่อ การเดินเช่นกัน ถ้าร้อนมากๆจะไม่ค่อยลง
มาเดิน สาหรับข้อดีของตลาดนัดแห่งนี้ คุณเปรมกมลให้สมั ภาษณ์ว่า ทีน่ ่ีอาหารค่อนข้างเยอะ ราคาสมเหตุสมผล สินค้า
พวกเสื้อผ้าก็มเี ยอะ หลากหลาย ส่วนข้อเสียคือทางเดินในตลาดค่อนข้างคับแคบ
6) คุณฉัตรชนก
คุณฉัตรชนก อายุ 30 ปี ตอนนี้ทางานอยู่ท่กี รมการข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คุณฉัตรชนกเดินตลาด
ทีน่ ่ีเกือบทุกอาทิตย์ แล้วแต่เวลางาน ปกติจะมาเดินกับเพือ่ นๆ ที่ทางาน สาเหตุทเ่ี ลือกมาเดินตลาดแห่งนี้เพราะว่าสินค้า
เยอะ มีความหลากหลาย อย่างพวกข้าวของเครื่องใช้ท่สี ามรถเลือกซื้อจากที่ตลาดนัดได้เหมือนกัน คุณฉัตรชนกยังไม่
เคยมีโอกาสไปเดินที่ตลาดนัดในมหาวิทยาลัยอื่นเลย วันนี้คุณฉัตรชนกตัง้ ใจมาเดินหาของกับข้าวสาหรับมื้อกล างวัน
เป็ นหลัก ส่วนมากเวลาเดินก็คือตัง้ ใจมาหามื้อกลางวันมากกว่า แรงจูงใจในการซื้อสินค้าจะเป็ นพวกหน้าตาอาหาร
รูปลักษณ์ภายนอก และรสชาติ ต้องอร่อย สาหรับร้านค้า อาหาร ราคาสินทีน่ ่ีไม่มปี ญั หาอะไรเป็ นพิเศษ การจัดการพื้นที่
คล้ายๆ กับคนอื่นๆ คือ ทางเดินในตลาดค่อนข้างคับแคบไปบ้าง ยิ่งถ้าคนเยอะจะยิ่งแออัด ถ้าเป็ นไปได้อยากให้มกี าร
แก้ไขเรื่องพื้นทีท่ างเดินภายในตลาดให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าทีจ่ ะมีมากในช่วงพักเทีย่ ง เนื่องจากทางานอยู่
ทีก่ รมการข้าว ระยะทางจากทีท่ างานมาทีต่ ลาดนัดค่อนข้างไกล เพราะฉะนัน้ ถ้าอากาศร้อน ส่วนใหญ่กจ็ ะไม่มาเดิน
7) คุณสุปรียา
คุณสุปรียา อายุ 64 ปี ตอนนี้ไม่ได้ทางานแล้ว คุณสุปรียาไม่ค่อยได้เดินตลาดนัดซักเท่าไหร่นานๆถึงจะมาเดิน
เวลามาเดินจะมากับลูกๆ เนื่องจากไม่ได้ทางานแล้ว จะว่างตลอด ถ้าเวลาว่างตรงกับลูกก็จะมาเดินที่ตลาดนัดแห่งนี้
ขึ้นอยู่กบั สภาพอากาศด้ว ยเช่ นกัน สาเหตุท่ีเลือกมาเดินที่ตลาดนัดแห่ง นี้ ก็เพราะว่ า มีกิจกรรมอยู่ท่ีสหกรณ์ของ
มหาวิทยาลัยพอดี เวลามาจะแวะมาเดินตลาดนัดด้วย คุณสุปรียายังไม่เคยมีโอกาสไปเดินที่ตลาดนัดในมหาวิทยาลัย
อื่นเลย ส่วนวันนี้ตงั้ ใจเอาประเป๋ าเดินทางมาซ่อม (ร้านซ่อมกระเป๋ าอยู่ฝงั ่ ตรงข้ามกับตลาด อยู่ทางซ้ายมือพอดี ร้านเป็ น
รถบรรทุกสีขาวขนาดเล็ก) สาหรับแรงจูงใจในการเลือกซื้อสินค้าจะคานึงถึงคุณภาพและความต้องการเป็ นหลัก ในส่วน
ของร้านค้าอาหาหร ราคาสินค้าของทีน่ ่ี ไม่ได้มอี ะไรเป็ นพิเศษ สินค้าถือว่าหลากหลาย ราคาไม่แพงอยู่ในเกณฑ์พอรับ ได้
ข้อดีของตลาดนัดทีน่ ่ีคือ สินค้าหลากหลาย ส่วนข้อเสียค่อนข้างวุ่นวาย และจอแจมากไปหน่อย
8) คุณดนุลดา
คุณดนุ ลดา นักศึกษาปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์ วัย 26 ปกติคุณดนุ ลดามาเดินตลาดนัดกับเพื่อนๆ
อาทิตย์เว้นอาทิตย์ ในช่วงเที่ยง หรือช่วงที่ว่างจากการทางาน สาเหตุท่เี ลื อกมาเดินตลาดที่น่ีเพราะว่าอยู่ใกล้กบั คณะที่
เรียน สินค้า อาหารที่น่ีมหี ลากหลาย คุณดนุ ลดาเคยเดินที่ตลาดนัดของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อินเตอร์โซน) วันนี้
คุณดนุ ลดาได้สลัดแขกเรียบร้อยแล้ว ถ้าถามถึงแรงจูงใจในการเลือกซื้อสินค้า ก่อนอื่นถ้าเป็ นสินค้าประเภทอาหารหรือ
ของกิน จะดูหน้าตาก่อนเป็ นอันดับแรก ดูท่หี น้าตาแปลกใหม่น่ารับประทาน ดูรูปลักษณ์ภายนอกของอาหาร ในส่วน
ของร้านค้า ทีน่ ่ีถอื ว่าอยู่ในเกณฑ์ดี จะมีปญั หากับเรื่องการจัดการพื้นที่คือปัญหาเรื่องรถที่เข้ามาในตลาด เป็ นเรื่องของที่
จอดรถ โดยส่วนตัวไม่ค่อยมีปญั หาเพราะเดิ นมา แต่ว่าบางทีเวลาเดินข้ามถนนก็ตอ้ งคอยระวังรถ บางทีมอเตอร์ไซค์

272

รับจ้างเข้ามาส่งผูโ้ ดยสารภายในตลาด ก็ เป็ นอันตรายเหมือนกันว่าอาจจะโดนรถเฉี่ ยวหรือมอเตอร์ไซค์เฉี่ ยว สภาพ
อากาศมีผลต่อการเดินตลาดนัด ถ้าร้อนมากๆ หรือฝนตกก็จะไม่ค่อยได้มาเดินเท่าไหร่ ข้อดีของตลาดนัดแห่งนี้คือ อยู่
ใกล้ สินค้ามีให้เลือกได้หลากหลาย ราคาไม่แพงมาก ส่วนข้อเสียคงจะเป็ นเรื่องขยะกับเรื่องที่จอดรถที่มไี ม่เพียงพอ
สาหรับการพัฒนา อยากให้ติดไฟให้มากขึ้น ตอนนี้ ตลาดข้างในตรงโซนอาหารจะดูมดื ๆ อยากให้มถี งั ขยะหลายๆจุด
เพราะบางคนเวลาทิ้งเขาก็ท้งิ ทีพ่ ้นื แล้วก็เรื่องทีจ่ อดรถ
9) คุณวิทยา
คุณวิทยา อายุ 40 ปี ทางานอยู่ทส่ี านักงานทะเบียน ปกติไม่ค่อยได้มาเดินตลาดนัดทีน่ ่ีเท่าไหร่จะเดินแค่เดือน
เว้นเดือน หรือเดือนละครัง้ เท่านัน้ ส่วนใหญ่จะมาเดินกับแฟนเวลาว่างช่วงพักกลางวัน สาเหตุทเ่ี ลือกมาเดินที่น่ีเพราะว่า
ค่อนข้างใกล้กบั ที่ทางาน อากาศที่น่ีปลอดโปร่งดี ไม่มผี ลกับการเดินตลาดเท่าไหร่ คุณวิทยายังไม่เคยมีโอกาสไปเดินที่
ตลาดนัดในมหาวิทยาลัยอื่นเลย วันนี้มาเดินเล่นเป็ นเพื่อนแฟนเฉยๆ ไม่ได้ตงั้ ใจมาซื้ออะไรเป็ นพิเศษ เมื่อถามถึง
แรงจูงใจในการเลือกซื้อสินค้าคุณวิทยาบอกว่าเราจะอาศัยว่าสินค้าชนิดนี้กาลังเป็ นที่นิยม อย่างเช่นพวกกางเกงเสื้อผ้า
จะดูตามเทรนทีว่ ยั รุ่นเขาใส่กนั สินค้า ร้านค้า อาหาร ราคาของทีน่ ่ีสามารถต่อรองลดราคากันได้ แต่สาหรับพื้นทีจ่ อดรถ
ทีน่ ่ีหาทีจ่ อดค่อนข้างยาก ถ้าเอารถมาบ้างครัง้ จะจอดไม่ได้ ข้อดีของตลาดทีน่ ่ีคือ สินค้ามีความใหม่ ข้อเสียจะเป็ นเรื่อง
ที่จอดรถ จึงอยากให้ตลาดช่วงปรับปรุงเรื่องที่จอดรถ ส่วนเรื่องสิ นค้า ไม่ว่าจะเป็ นเสื้อผ้าอาหารทุกอย่างถือว่าดีอยู่แล้ว
เวลามาทีน่ ่ีจะได้ของกลับไปทุกครัง้
10) คุณรุจี
คุณรุจี อายุ 32 ปี ปัจจุบนั ทางานอยู่ท่กี รมส่งเสริมการเกษตร ปกติถ า้ ไม่มธี ุระอะไรคุณรุจีจะมาเดินตลาดนัด
ในเวลาว่างช่วงเช้าและเที่ยงก่อนเข้างานกับเพือ่ นๆที่ทางาน สาหรับสภาพอากาศ ถ้าอากาศร้อนยังสามารถเดินได้ แต่ถา้
วันไหนฝนตกจะไม่ได้มาเดิน สาเหตุทเ่ี ลือกมาเดินตลาดนัดทีน่ ่ีเพราะว่า ทีน่ ่ีของกิน อาหารหน้าตาน่ารับประทาน ผลไม้
สด คุณรุจียงั ไม่เคยมีโอกาสไปเดินที่ตลาดนัดในมหาวิทยาลัยอื่นเลย วันนี้ตงั้ ใจจะมาซื้อของใช้ในที่ทางาน พูดถึง
แรงจูงใจในการซื้อสินค้า ส่วนใหญ่ทซ่ี ้อื จะเป็ นเจ้าประจาทีเ่ ราติดตามอยู่ตลอด เพราะเราถูกใจในสินค้าของทางร้าน ร้าน
นัน้ จะเข้ามาขายที่น่ีทุกอาทิตย์ สาหรับร้านค้า เรื่องความอร่อยของอาหารที่น่ีถอื ว่าดีกว่าบางที่ ราคาสินค้าเหมาะสมกับ
คุณภาพของ อย่างบางทีข่ ายแพงแต่คุณภาพ หรือรสชาติใช้ไม่ได้ แต่ทน่ี ่ีจะเป็ นเจ้าประจาหรือเจ้าดังๆทีม่ าขาย ในเรื่อง
การจัดการพื้นที่ของตลาดนัดถือว่าจัดได้ดี ไมมีปญั หาอะไร ข้อดีของตลาดนั ดที่น่ีคือสถานที่ แต่ติดตรงที่ว่าไม่ได้อยู่
ตรงถนนหลัก ต้องเข้าซอยค่อนข้างลึกไปหน่อย แต่โดยภาพรวมถือว่าเป็ นตลาดนัดทีด่ ี
11) คุณสุกญั ญา
คุณสุกญั ญา อายุ 24 ปี กาลังศึกษาปริญญาโทอยู่ท่มี หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คุณสุกญั ญาเดินตลาดนัดทีน่ ่ี
กับพี่ๆในคณะประมาณเดือนละสองครัง้ เวลาที่มาเดินจะแล้วแต่คาบว่างว่าจะเป็ นช่วงเช้าหรือช่วงพักกลางวัน สภาพ
อากาศส่งผลต่อความอยากมาเดินเช่นกัน สาเหตุท่ีเลือกมาเดินที่ตลาดนัดแห่งนี้เพราะว่า อยู่ใกล้กบั ตึกคณะที่สุด
เมือ่ ก่อนเคยเดินตลาดนัดมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยรังสิตเพราะเคยเรียนอยู่ทน่ี นั ่ วันนี้ตงั้ ใจมาซื้ออาหารของกินเป็ น
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หลัก เวลาซื้อของสิง่ ที่เป็ นแรงจูงใจในการซื้อสาหรับคุณสุกญั ญาคือเรื่องของราคา สาหรับสินค้าทีน่ ่ีขอ้ ดีคือค่อนข้างมีให้
เลือกหลากหลาย ราคาสมเหตุสมผล พื้นทีแ่ บ่งเป็ นโซนๆเป็ นระเบียบ ข้อเสียอากาศร้อนแต่โดยรวมถือว่าดีแล้ว
12) คุณส้ม
คุณส้ม อายุ 32 ปี กาลังศึกษาปริญญาเอกอยู่ท่มี หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปกติคุณส้มมาเดินตลาดที่น่ีไม่
บ่อย ประมาณเดือนละครัง้ เวลามาเดินที่น่ีจะมาช่วงพักกลางวัน คือมาหาซื้อมื้อกลางวันเดินกับเพื่อนๆ สาเหตุท่เี ลือก
มาเดินที่ตลาดนัดตรงนี้เพราะว่าอยู่ใกล้ ของเยอะหลากหลาย สินค้าราคาไม่สูงมาก พอรับได้ การจัดการพื้นที่ถอื ว่าอยู่
ในเกณฑ์ดี แต่สนิ ค้าที่น่ียงั ซา้ กันอยู่บางอย่าง คุณส้มยังไม่เคยมีโอกาสไปเดินที่ตลาดนัดในมหาวิทยาลัยอื่นเลย วันนี้
คุณส้มตัง้ ใจมาซื้ออาหารเป็ นหลัก แรงจูงใจในการเลือกซื้อสินค้าใหม่ๆ ถ้าเป็ นอาหารจะดูท่ี รสชาติ รูปลักษณ์ภายนอก
ความน่ ารับประทาน สภาพอากาศไม่มผี ลต่อการเดินตลาดนัดเท่าไหร่ ขึ้นอยู่กบั ความหิวมากกว่าคือถ้าหิวจะมาเดิน
ภาพรวมของตลาดนัดทีน่ ่ีอยู่ในระดับทีด่ แี ล้ว ไม่ตอ้ งพัฒนาส่วนไหนเป็ นพิเศษ ทุกอย่างดี สถานทีไ่ ม่สกปรก
13) คุณพิชมา
คุณพิชมา อายุ 24 ปี ตอนนี้ทางานอยู่ทก่ี รมการข้าว ปกติคุณพิชมาเดินตลาดนัดอาทิตย์ละครัง้ กับพีๆ่ ที่ทางาน
ช่วงเวลาว่างคือช่วงเที่ยงกับช่วงเย็นหลังเลิกงานขึ้นอยู่กบั สภาพอากาศด้วยถ้าแดดร้อนเกินไปหรือฝนตกก็จะไม่ไป
เดินตลาด สาเหตุทเ่ี ลือกมาเดินที่ตลาดนัดทีน่ ่ีเพราะว่าใกล้กบั สถานที่ทางาน ช่วงพักกลางวันส่วนมากจะมาหาซื้ออาหาร
ของกิน และถือโอกาสเดินดูสินค้าอย่างอื่นไปด้วย อย่างวันนี้ก็มาหาซื้อของกิน คุณพิชมายังไม่เคยมีโอกาสไปเดินที่
ตลาดนัดในมหาวิทยาลัยอื่นเลย ซื้ออาหารแรงจูงใจในการซื้อสินค้า สาหรับคุณพิชมาจะขึ้นอยู่กบั ความต้องการเป็ น
หลัก ว่าเราอยากได้อะไรเป็ นพิเศษ ก็จะโฟกัสกับร้านค้าที่ขายสินค้าประเภทนัน้ ๆ ราคาของที่น่ีถือว่าไม่สูงมาก การ
จัดการพื้นที่ค่อนข้างดีถา้ เทียบกับตลาดนัดที่อ่ืน ข้อดีของตลาดนัดที่น่ีคือมีของขายเยอะ ไม่มขี อ้ เสียหรือข้อปรับปรุง
อะไร
14) คุณเด่นภูมิ
คุณเด่นภูมิ อายุ 24 ปี กาลังศึกษาปริญญาโทคณะเกษตร อยู่ท่มี หาวิทยาลัยแห่งนี้ ปกติคุณเด่นภูมิจะมา
เดินตลาดนัดอาทิตย์ละครัง้ กับเพื่อนๆพี่ๆ แล้วแต่ช่วงเวลาว่าง อาจจะเป็ นช่วงพักกลางวันหรือแล้วแต่โอกาส รวมถึง
สภาพอากาศเองก็มผี ลต่อการมาเดินตลาดมากๆเช่นกัน สาเหตุท่เี ลือกมาเดินตลาดนัดที่น่ี คุณเด่นภูมบิ อกว่าอย่างใน
มหาวิทยาลัยจะทราบอยู่แล้วว่าวันนี้มกี ารตัง้ ตลาดนัดตรงไหนบ้าง ถ้ามีตรงไหนเราก็ไปเดิน คุณเด่นภูมยิ งั ไม่เคยมี
โอกาสไปเดินที่ตลาดนัดในมหาวิทยาลัยอื่นเลย วันนี้คุณเด่นภูมมิ าเลือกซื้อของกินอาหารทัว่ ไป เมือ่ ถามถึงแรงจูงใจใน
การเลือกซื้อสินค้า คุณเด่นภูมใิ นคาตอบว่า ขึ้นอยู่กบั ความต้องการ ถ้าเราอยากได้เราก็จะซื้อ ราคาไม่แพงมากพอรับได้
พื้นที่ยงั คับแคบไปบ้างเวลาเดินก็ค่อนข้างที่จะอึดอัด ข้อเสียของที่น่ีคงจะเป็ นเรื่องสภาพอากาศ และขึ้นอยู่กบั ความ
พร้อมของเราด้วยว่าพร้อมจะเดินมากแค่ไหน คุณเด่นถูมกิ ล่ าวว่าอยากให้ตลาดนัดที่น่ีมพี ้ นื ที่เพียงพอกับร้านค้า และ
ลูกค้ามากกว่านี้ อีกเรื่องที่สาคัญเลยก็คือ เรื่องความปลอดภัยของผูซ้ ้ อื ในตลาดฝัง่ ที่ติดกับถนน บางทีรถขับสวนกันไป
สวนกันมา อาจจะเกิดอันตรายขึ้นได้ ควรจะดูแลเรื่องนี้ให้มากขึ้น
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15) คุณสายนา้
คุณสายนา้ อายุ 31 ปี ทางานอยู่ท่กี รมป่ าไม้ คุณสายนา้ ไม่ค่อยได้มาเดินตลาดนัดที่น่ีบ่อยๆ ถ้าว่างๆ ถึงจะ
ได้มาเดิน เวลามาส่วนมากจะมากับเพื่อนๆ สาเหตุท่เี ลือกมาเดินตลาดนัดที่น่ีเพราะว่าอยู่ใกล้กบั ที่ทางาน คุณสายนา้ ยัง
ไม่เคยมีโอกาสไปเดินที่ตลาดนัดในมหาวิทยาลัยอื่นเลย วันนี้คุณสายนา้ มาเดินซื้ออาการ ซื้อของเรื่อยๆ ไม่ได้ตงั้ ใจมา
ซื้ออะไรเป็ นพิเศษ ถามถึงแรงจูงใจในการเลือกซื้อสินค้าใหม่ คุณสายนา้ ตอบว่าอย่างถ้าเป็ นเสื้อผ้า เราก็จะดูท่คี วาม
สวยงาม ความถูกใจของเรา ราคาก็สาคัญอย่างสินค้าที่น่ีราคาถือว่ารับได้ ไม่แพงจนเกินไป แต่พ้นื ทีท่ น่ี ่ี ค่อนข้างคับแคบ
โดยเฉพาะช่วงเที่ยงเป็ นช่วงที่เราพักเราว่างพอดี ส่วนสภาพอากาศถือว่าไม่มผี ลอะไรกับการเดินตลาด ข้อดีของที่ตลาด
แห่งนี้คือ ใกล้กบั ที่ทางาน ข้อเสียคือค่อนข้างคับแคบไปหน่อย โดยเฉพาะตรงช่วงโซนอาหาร พูดถึงการพัฒนา ก็คงจะ
เป็ นเรื่องพื้นที่ แต่เข้าใจว่ าพื้นที่ตรงนี้ค่อนข้างจากัด จะให้ปรับปรุงหรือพัฒนาคงจะเป็ นไปได้ยาก นอกนัน้ ก็ถอื ว่าไม่มี
ปัญหาอะไร
16) คุณธัณวรรณ
คุณธัณวรรณ อายุ 26 ปี กาลังศึกษาอยู่ท่คี ณะเกษตร ปกติสปั ดาห์นึงจะมาเดินตลาดประมาณสองครัง้ กับ
น้องๆในคณะ ทีเ่ ลือกมาเดินที่น่ีเพราะว่าอยู่ใกล้คณะ อาหาร ของกินหลากหลาย คุณธัญวรรณยังไม่เคยมีโอกาสไปเดิน
ที่ตลาดนัดในมหาวิทยาลัยอื่นเลย วันนี้คุณธัณวรรณตัง้ ใจมาหาซื้ออาหารสาหรับมื้อกลางวัน แรงจูงใจในการเลือกซื้อ
สินค้าของคุณธัณวรรณคือเรื่องของราคาเป็ นหลัก สาหรับที่ตลาดนัดแห่งนี้ ราคาสินค้าบางอย่างค่อนข้างสูงไปหน่อ ย
พื้นที่ทางเดินค่อนข้างคับแคบ ปกติคุณธัณวรรณจะมีเวลาว่างแล้วแต่ว่าวันนี้จะว่างช่วงไหน จะเป็ นช่วงเช้า เที่ยงหรือ
เย็นไม่แน่นอน แต่ถา้ มีเวลาว่างช่วงเช้า กับช่วงกลางวันก็จะมาเดินตลาดนัด แต่ถา้ เลยเที่ยงไปก็ไม่อยากมาเพราะอากาศ
ค่อนข้างร้อน ข้อดีของทีน่ ่ีคือของหลากหลาย ทัง้ ของกินของใช้ ข้อเสียก็อาจจะเป็ นเรื่องสถานที่แคบ ทีจ่ อดรถมีนอ้ ยทา
ให้ไม่สะดวกนักถ้าจะเอารถส่วนตัวมา อยากให้ตลาดมีการปรับปรุง หรือพัฒนาเรื่องที่จอดรถ อาจจะให้มเี พิ่มขึ้น หรือ
หาทีจ่ อดทีอ่ ่นื สาหรับคนทีม่ าตลาดนัด
17) คุณเมษารุจ
คุณเมษารุจ อายุ 20 นักศึกษาจากคณะสังคมศาสตร์ ภาคจิตวิทยา ปกติคุณเมษารุจจะมาเดินตลาดนัด
ประมาณอาทิตย์ละสองครัง้ กับเพื่อนๆ ที่เลือกมาเดินที่ตลาดนี้เพราะว่า อยู่ใกล้แล้วก็สะดวกในการเดินทาง คุณเมษา
รุจยังไม่เคยมีโอกาสไปเดินที่ตลาดนัดในมหาวิทยาลัยอื่นเลย วันนี้ตงั้ ใจมาเดินหาซื้ออาหาร สาหรั บมื้อกลางวัน พูดถึง
แรงจูงใจในการเลือกซื้อสินค้า คุณเมษารุจบอกว่าส่วนใหญ่จะตัดสินใจซื้อจากหน้าตาของอาหาร ความน่ ากิน สีสนั
หน้าตาของอาหารเป็ นหลัก ร้านค้าที่น่ี ในส่วนของราคาถือว่าสมเหตุสมผลดี เพราะอยู่ในมหาวิทยาลัย ราคาจึงย่อมเยา
สาหรับการจัดการพื้นที่ อาจจะเป็ นเพราะอากาศร้อน พื้นที่จึงค่อนข้างแออัดไปบ้าง อาจจะอึดอัดไปบ้างเวลาเดิน อยาก
ให้ตลาดนัดทีพ่ ฒั นาในส่วนของสถานที่ คือทาให้มนั โปร่งมากกว่านี้ ให้โล่ง ไม่อยากให้แออัดมากเกินไป
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18) คุณณัฐพล
คุณณัฐพล อายุ 23 ปี นักศึกษาจากคณะวนศาสตร์ ปกติคุณณัฐพลเดินตลาดนัดทีน่ ่ีเกือบทุกอาทิตย์ กับกลุ่ม
เพื่อน สาเหตุท่เี ลือกมาเดินที่น่ีเพราะว่าอยู่ใกล้กบั สถานที่เรียน ใกล้คณะด้วย คุณณัฐพลยังไม่เคยมีโอกาสไปเดินที่
ตลาดนัดในมหาวิทยาลัยอื่นเลย วันนี้คุณณัฐพลตัง้ ใจมาซื้ออาหาร แรงจูงใจในการเลือกซื้อสินค้าของ รู ปลักษณ์
ภายนอก ดีไซน์การ ออกแบบ อาหารก็หน้าตาความสะอาดคือ รูปลักษณ์ภายนอก ดีไซน์การออกแบบ ถ้าเป็ นอาหาร จะ
เป็ นหน้าตา ความสะอาดเป็ นหลัก สาหรับร้านค้า อาหาร ราคาสินค้าทีน่ ่ีถอื ว่าปกติ ไม่เลวร้ายเกินไป ส่วนทางเดินก็มคี บั
แคบไปบ้างช่วงทีค่ นเดินเยอะๆ ช่วงเวลาว่างของคุณณัฐพล ส่วนมากจะเป็ นช่วงเที่ยงหรือช่วงบ่าย ก็จะมาเดินตลาดช่วง
นัน้ สภาพอากาศก็ถอื ว่ามีผลต่อการเดินตลาด อย่างถ้าอากาศร้อนมากๆ แล้วช่วงทีเ่ ดินตรงกับช่วงทีค่ นเยอะพอดี จะทา
ให้ยง่ิ ร้อนเข้าไปใหญ่ ข้อดีของทีน่ ่ีคงเป็ นเรื่องราคา แน่นอนว่าของในตลาดนัดต้องถูกกว่าในห้างสรรพสินค้า สินค้ามีให้
เลือกหลากหลาย การพัฒนา อยากให้ตลาดนัดที่น่ีติดพัดลมระบายอากาศ หรือลูกหมุนระบายอากาศบนหลังคา น่าจะ
ช่วยเรื่องอากาศร้อนไปได้ระดับนึง
19) คุณสวิตนันท์
คุณสวิตนันท์ อายุ 19 ปี นักศึกษาจากคณะเกษตรเขตร้อน กาลังซื้อไอติมมะพร้าวอ่อน อยู่หน้าทางเข้าตลาด
กับเพื่อนอีกคนนึง คุณสวิตนันท์มาเดินตลาดนัดที่น้ ีเป็ นครัง้ แรก แต่ถา้ เป็ นตลาดนัดที่อ่นื เวลาเดินก็จะไปเดินกับเพื่อน
คุณสวิตนันท์ยงั ไม่เคยมีโอกาสไปเดินที่ตลาดนัดในมหาวิทยาลัยอื่นเลย วันนี้คุณสวิตนันท์มาเดินหาของกินเล่นเฉยๆ
ไม่ได้ตงั้ ใจมาซื้ออะไรเป็ นพิเศษ แรงจูงใจในการเลือกซื้อสินค้า คงจะเป็ นเรื่องของราคาถูก อาหารน่ารับประทาน สาหรับ
ร้านค้า อาหาร ราคาสินค้าที่น่ีโดยรวมถือว่าดี อาหารน่ารับประทาน แต่พ้ นื ที่อาจจะคับแคบไปนิดหน่อย ปกติส่วนมาก
จะมีเวลาว่างช่วงเช้า ข้อดีคือสินค้าเยอะราคาถูก ข้อเสียทางเดินคับแคบไปบ้าง น่าจะขยายให้ใหญ่ กว่านี้
20) คุณนรีรตั น์
คุณนรีรตั น์ อายุ 28 ปี ตอนนี้ทาธุรกิจส่วนตัว ปกติคุณนรีรตั น์ไม่ค่อยได้เดินตลาดนัด นานๆถึงจะเดิน ถ้ามา
เดินก็จะมาเดินกับคนที่บา้ นกับครอบครัว สาเหตุท่เี ลือกมาเดินตลาดนัดที่น่ีเพราะว่ามีญาติขายของอยู่ท่นี ่ีดว้ ย แล้ว
ส่วนตัวก็ชอบอาหารที่น่ี คุณนรีรตั น์ยงั ไม่เคยมีโอกาสไปเดินที่ตลาดนัดในมหาวิทยาลัยอื่นเลย วันนี้คุณนรีรตั น์ตงั้ ใจมา
ทานก๋วยเตีย๋ ว แรงจูงใจในการเลือกซื้อสินค้าสาหรับคุณนรีรตั น์คือ หน้าตาของอาหารที่น่าทานและราคา สาหรับร้านค้า
อาหาร ราคาสินค้าที่น่ีถอื ว่ากาลังดี ราคาไม่แพงมาก พื้นที่เดิ นได้ทวั ่ ถึง เวลาว่างของคุณนรีรตั น์ส่วนมากจะเป็ นช่วงเย็น
ก็จะไปเดินตลาดนัดใกล้บา้ น สภาพอากาศก็ถือว่ามีผลต่อการเดินตลาดเช่นกัน ข้อดีของตลาดนัดคือ สินค้าที่น่ีมใี ห้
เลือกค่อนข้างหลากหลาย ส่วนข้อเสียจะเป็ นเรื่องทีจ่ อดรถน้อยไปหน่อย อยากให้ตลาดจัดพื้นที่สาหรับจอดรถเพิ่มมาก
ขึ้น
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ภาคผนวก ง
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ภาคผนวก ง
ตัวอย่างบันทึกจากการสัมภาษณ์ผูใ้ ห้ขอ้ มูลในตลาดนัดนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนสาคัญของตลาดนัดนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในงานวิจยั ฉบับนี้ ประกอบด้วย 2
ส่วนคือ ผูผ้ ลิต/ผูข้ าย และผูบ้ ริโภค ดังนี้
1. ผูผ้ ลิต/ผูข้ าย
ตัวอย่างลักษณะของร้านค้า สินค้า และผูข้ าย ภายในตลาดนัดกรมประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมือ่
ผูว้ จิ ยั ลงพื้นทีเ่ ก็บข้อมูล ดังปรากฏข้อมูลจากการสังเกต และสัมภาษณ์ สรุปได้ดงั นี้
1) ร้านป็ อปคอร์น สุดป็ อป
เป็ นร้านของพีห่ นิง (41 ปี ) กับสามีผูข้ ยันขันแข็ง จบมาจากดรงเรียนปากนา้ ลองทามาแล้วหลายอาชีพ เช่น ทา
ไร่ ทานา ทาบัญชี แต่ก็มาลงตัวที่การขายป็ อปคอร์น มีทงั้ แบบหวาน แบบเค็ม และที่แจ่มที่ สุดคงจะเป็ นป็ อปคอร์น
เคลือบคาราเมลทีเ่ ป็ นที่ถกู อกถูกใจของลูกค้าทัง้ ชาวไทย และชาวต่างชาติ ต่างเลือ่ งลือถึงความอร่อยของป็ อปคอร์นร้าน
นี้ ทีน่ อกจากจะอร่อยแล้วยังมีราคาถูก แถมยังขายมานานแล้วกว่า 11 ปี เต็ม เพือ่ เป็ นการกระจายรายได้พ่หี นิงจะขายป็
อปคอร์นที่ตลาดนัด มศว 2 วันคือวันอังคาร และวันพฤหัสบดี และไปขายป็ อปคอร์นที่ตลาดคลองเตยในวันพุธ ซึ่ง
ตลาดคลองเตยนัน้ ถือเป็ นย่านการค้าทีค่ รึกครื้นอีกแห่งหนึ่ง เรื่องยอดขายของทัง้ สองทีก่ พ็ อๆ กัน
2) บราวน์น่ีเค้ก ทีไ่ ม่ธรรมดา
เป็ นร้านของพี่เฟรม สาวสวยที่จบมาจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัน ได้ไม่ก่ีปี ก็ผนั ตัวมาเป็ นแม่คา้ เพราะมีความ
อิสระกว่าทางานประจาที่บริษทั อาทิตย์หนึ่งขายบราวน์น่ีทงั้ หมด 5 วัน ทัง้ ที่ตลาดนัดมศว และตลาดนัดใกล้ๆออฟิ ศ
และขายมาแล้วกว่า 2 ปี ซึ่งสร้างครัง้ รายได้ต่อวัน ประมาณ 6,000-7,000 บาท ซึ่งจุดเด่นของบราวน์น่ีเค้กร้านของพี่
เฟรมคือมีความแปลกใหม่ และยังไม่มีใครขายในตลาดแห่งนี้ พี่เฟรมบอกอีกว่า อยากให่ตลาดนัดมศวจัดถี่กว่านี้
เพราะลูกค้าเยอะมาก
3) ร้านขายกางเกงคู่รกั แสนเก๋
เป็ นร้านของของพี่ปรัชญา (40 ปี ) จบการศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ นอกจากจะขายที่ตลาดนัดมศว
แล้วยังขายทีส่ วนหลวง และพาซิโอรามคาแหงอีกด้วย ซึง่ ระยะเวลาการขายของแต่ละที่ก็ต่างกัน คือทีต่ ลาดนัดมศว จะ
มีระยะเวลาขายได้ยาวนานกว่าที่อ่นื แต่ค่าเช่าที่แพงกว่าที่อ่นื อีกทัง้ ยังขายไม่ค่อยดี เพราะเพิ่งมาขายได้ 2 วัน กลุ่ม
ลูกค้าก็จะเป๋ นพนักงานอ็อฟฟิ ศ จุดเด่นของสินค้าก็ จะเป็ นกางเกงฟรีไซด์ซ่งึ มีขอ้ ดีคือ ไม่ตอ้ งสต็อกสินค้า และยังไม่มี
ใครขาย
4) ไส้กรอกอีสาน โอมเมด
พี่แอน (40 ปี ) และพี่จาฤกษ์ ทัง้ สองเป็ นสามี ภรรยาอารมณ์ดี พี่แอนจบการศึกษาจากรัตนบัณฑิต เมือ่ ก่อน
เคยเป็ นพนักงานต้อนรับที่โรงพยาบาลพญาไท 2 แต่ก็ผนั ตัวเองออกจากงานประจา และมาขายไส้กรอกอีสานอย่าง
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จริงจัง พีจ่ าฤกษ์ยงั พูดเสริมอีกว่า ทีส่ ร้างเนื้อสร้างตัว มีบา้ นมีรถได้กเ็ พราะ ไส้กรอกอีสานทีข่ ายมา 10 ปี ไส้กรอกอีสาน
ถือว่าเป็ นสินค้าที่ขายดีมาก เพราะพี่แอน และพี่จาฤกษ์ตอ้ งเวียนขายไส้กรอกอีสานทัง้ ที่ตลาดนัด มศว และตลาดนัดที่
จุฬา 5 วันต่อสัปดาห์ สูตรเด็ดเคล็ดลับความอร่อยก็เป็ นคนในครอบครัวทากันเอง ซึ่งปกติแล้วไส้กรอกอีสานจะต้อง
ย่าง แต่ของพี่แอนจะทอด จึงทาให้ไส้กรอกมีความกรอบมากว่าไส้กรอกแบบปกติทวั ่ ไปที่บา้ ง อีกทัง้ ยังมีความเปรี้ยวที่
พอดีทาให้เป็ นที่ถูกอกถูกใจของลูกค้า ส่วนสิง่ อยากให้ปรับปรุงก็เป็ นเต้นท์ เพราะมีความเตี้ยเกินไปเวลาลูกค้าเดินผ่าน
ไปผ่านมามักชนอยู่เสมอ และเรื่องนา้ ขังเวลาทีฝ่ นตก
5) กระเป๋ าแฮนด์เมดสไตล์ญ่ปี ่ นุ
เป็ นร้านของพีแ่ พท (26 ปี ) จบการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขายของมาแล้ว 2 ปี อาทิตย์ละ 4-5 วัน
พี่แพทจะขายกระเป๋ าอยู่สองที่คือที่ตลาดนัดมศว และตามโรงพยาบาล ซึ่งกลุ่มลูกค้าก็จะแตกต่างกัน คือพนักงาน
ออฟฟิ ศ และเจ้าหน้าที่ท่โี รงพยาบาล เรื่องที่ฝากบอกมาก็คือเรื่องค่าเช่าที่ เพราะมีราคาแพง และชื่นชมการรักษาความ
ปลอดภัยของทีน่ ่ี
6) เสื้อผ้าแฟชัน่ เกาหลี ญี่ป่ นุ
เป็ นร้านของพี่อรุณ (37 ปี ) ขายเสื้อผ้านาเข้าเป็ นอาชีพหลัก ขายของทัง้ หมด 7 วัน เพราะพี่อรุณบอกว่าขายดี
มาก จุดเด่นของร้านไม่ใช่สินค้า แต่เป็ นหน้าตาบวกกับคารมของคนขาย กลุ่มลูกล้วนเป็ นบุคคลกระเป๋ าหนักทัง้ พนัก
ออฟฟิ ศ ผูป้ กครอง และต่างชาติ ส่วนมากจะเป็ นคนญี่ป่ นุ พี่อรุณยังบอกอีก ว่าตลาดนัดมศวดีมาก ไม่มปี ญั หาเลย รัก
ตลาดนี้
7) บูท๊ ของโรงพยาบาลยันฮี
บูท๊ นี้ เป็ นบูท๊ ขายผลิตภัณท์ดา้ นความงามของโรงพยาบาลยันฮี พี่เอก (40 ปี ) พนักงานดู แลบูท๊ จบจาก
มหาวิทยาลัยศรีปทุม บูท๊ นี้เป็ นทีน่ ่าสนใจมาก เพราะมีการลดราคาและพนักที่มอี ยู่เต็มบูท๊ มีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส ดึงดู
ลูกค้าให้เข้ามาซื้อสินค้า แม้จะเพิ่งมาตัง้ บูท๊ ได้ 2 ครัง้ แต่ก็มลี ูกขายมากมายเข้ามาเลือ กซื้อสินค้า ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่จะ
เป็ นพนักงานออฟฟิ ศ แต่วนั นี้จะมีชาวต่างชาติเป็ นส่วนใหญ่ จุดเด่นของสินค้า คือชื่อเสียงด้านความสวยความงานของ
โรงพยาบาลยันฮี พีเ่ อกยังบอกว่าอีกตลาดนัดมศว แห่งนี้ถอื เป็ นทาเลทองด้านการค้าขาย เพราะอยู่ในย่านใจกลางเมือง
แต่มขี อ้ เสียคืออากาศร้อน แต่โดยรวมแล้วถือว่าดี
8) ชุดกีฬาจากโรงงาน
ร้านที่มีคนเข้าออกไม่ขายสาย เป็ นร้านของชุดกีฬาของพี่ภสั รา (43 ปี ) คงเป็ นเพราะคนสมัยนี้หนั มาใส่ใจ
สุขภาพกันมากขึ้น จึงมาเลือกซื้อชุดเพือ่ นา้ ไปออกกาลังกาย พีภ่ สั รารับชุดกีฬามาจากโรงงานมาขายเองโดยตรง จึงทาให้
ประหยัดค่าขนส่ง นอกจากจะขายชุดกีฬาที่ตลาดนัดมศวแล้ว พี่ภสั รายังเลือกไปขายที่ตลาดแถวๆสีลมอีกที่หนึ่ง ซึ่ง
หากมองดูเรื่องรายได้แล้วที่ตลาดนัดมศว จะมีรายได้ท่ี ดีกว่า เพราะลูกค้าส่วนใหญ่เป็ นชาวต่างชาติ ซึ่งมีกาลังซื้อเยอะ
กว่า
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9) ร้านขายเสื้อผ้าไซส์ใหญ่
ร้านประจาของสาวเจ้าเนื้อที่ยืนเลือกเสื้อผ้าอยู่นนั้ คงหนีไม่พน้ ร้านของพี่ราตรี (48 ปี ) เจ้าของร้านเสื้อผ้าที่มี
ภูมลิ าเนาอยู่ทจ่ี งั หวัดฉะเชิงเทรา พีร่ าตรีขายของทุกวันไม่มวี นั หยุดทัง้ ที่ตลาดนัดมศว โรงพยาบาล และกระทรวงต่างๆ
ลูกค้าก็จะแตกต่างกันไปตามสถานที่ พีร่ าตรียงั บอกอีกว่านอกจากค่าทีจ่ ะแพงแล้ว ยังมีค่าแป๊ ะเจีย๊ ะ และค่าอื่นๆอีก ซึง่
ถือว่าแพงกว่าทีอ่ ่นื ส่วนจุดเด่นของร้าน คือเสื้อผ้าไซส์ใหญ่กว่าปกติทเ่ี หมาะกับสาวเจ้า เนื้อวัยทางาน
10) ร้านกระโปรงตัดเอง
ร้านทีม่ องดูแล้วคนขายเป็ นมิตร หน้าตาน่ารัก และกระโปรงที่ขายในร้านยังดูโดดเด่นกว่าร้านอื่น คงหนีไม่พน้
ร้านของร้านของพี่หนิง ศรียาพร (32 ปี ) จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราม เลือกที่จะทาในสิ่งที่ตนเองชอบคือการขาย
เสื้อผ้า เนื่องจากสินค้าที่รบั มามีจานวนไม่พอจาหน่าย พี่หนิงจึงหันมาตัดกระโปรงเอง ต่อเสริมเติมแต่งที่มอี ยู่ให้แปลก
ใหม่ ตามแฟชัน่ ทีน่ ิยมสมัยนี้ ลูกค้าส่วนใหญ่กจ็ ะเป็ นพนักงานออฟฟิ ศ และชาวต่างชาติซง่ึ คุยกันรูเ้ รื่องมากกว่า มีกาลัง
ทรัพย์ และไม่ต่อราคา หากลูกค้าชอบตัวไหนก็จะตัดสินใจซื้อเลย ไม่เหมือนกันตลาดทีเ่ คยไปขาย เรื่องทีต่ กิ ม็ เี รื่องเต้น
ทีม่ ดื ไป และปัญหาเรื่องสภาพอากาศ
11) ร้านเสื้อผ้าเด็กและชุดนอน
ร้านพี่อรศรี เป็ นร้านขายเสื้อและชุดนอนเด็ก ลายลิขสิทธิ์ (Disney, Cartoon Network) พี่อรศรีเพิ่งเริ่มขาย
ที่น่ีได้ไม่นาน นอกจากที่น่ีก็มขี ายที่อ่ืนด้วย พี่อรศรีเคยขายที่น่ีมาก่อนแล้วก็เลิกขายไป ตอนนี้เพิ่งกลับมาขายได้ 2-3
วัน เมือ่ ถามถึงข้อปรับปรุงที่อยากให้แก้ไข เช่น ร้านอื่นจะบอกว่าเต้นท์รวั ่ หรือเต้นท์ทบึ ไป เนื่องจากเป็ นเต้นท์สนี า้ เงิน
จึงทาให้ภายในร้านดูมดื ไปบ้าง แต่พพ่ี นอบอกว่า เต้นท์สนี า้ เงินแบบนี้ยงั ดีว่าเต้นท์สขี าวเพราะว่า อย่างน้อยก็กนั แดดได้
ถ้าเป็ นเต้นท์สขี าวแดดจะส่องลงมาได้มากกว่า พี่พนอบอกว่าว่า มืดหน่อยแต่เราก็แก้ปญั หาได้โดยการนาหลอดไฟมา
ติด ส่วนเรื่องราคาค่าใช้จ่ายในการขาย พีพ่ นอบอกว่าค่าเช่าทีน่ ่ีแพงไปหน่อย แต่พอเฉลีย่ กับทีอ่ ่นื แล้วก็ถอื ว่าพอได้
12) ร้านชุดชัน้ ใน
ร้านพี่นิดเป็ นร้านขายชุดชัน้ ในผูห้ ญิง อยู่ทางฝัง่ หน้าสตาบัค พี่นิดขายที่ตลาดนัดมศวมา 10 ปี แล้ว ขาย
เฉพาะวันพฤหัส และที่อ่นื ทัว่ ไป กลุ่มลูกค้าในแต่ละที่ไม่ต่างกับมากนักเพียงแต่ว่าที่ มศว จะมีลูกค้าต่างชาติดว้ ย เวลา
ปิ ดเทอมกับเปิ ดเทอมก็จะต่างกับ อย่างช่วงเปิ ดเทอมก็จะครึกครื้นหน่ อย แต่ช่วงนี้ก็เงียบลงไปบ้าง พี่นิดบอกว่าไม
ตลาดที่น่ีดี ไม่มปี ญั หาอะไร อาจารย์ บุคลากร หรือลูกค้าที่น่ีน่ารัก ส่วนเรื่องเต้นท์มปี ญั หานิดหน่อย แต่มนั ก็พอแก้ไข
ไปได้
13) ร้านผ้าขนหนู
ร้านผ้าขนหนู ของพี่พนอ พี่พนอขายผ้าขนหนู ลายทัว่ ไป มีตงั้ แต่ผา้ ขนหนู ผืนเล็กขนาดผ้าเช็ดหน้า ไปจนถึง
ผ้าขนหนู ผนื ใหญ่ หรือผ้าเช็ดตัว นอกจากที่ มศว ยังมีทท่ี จ่ี ฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย และทีร่ าชภัฏอยุธยา ลูกค้าส่วนมาก
เป็ นลูกค้าประจา ทีต่ ลาดนัดมศว จะแตกต่างกับที่อ่นื ตรงทีจ่ ะมีลูกค้าต่างชาติ ดว้ ย เมือ่ ถามพีพ่ นอว่ามีปญั หาอะไรอยาก
ปรับปรุง หรือเปลีย่ นแปลง หรือไม่พ่พี นอบอกว่า ส่วนใหญ่ถา้ มีปญั หา ก็มปี ญั หาเรื่องเต้นท์ ยางทีเต้นท์มนั ไม่สมบูรณ์
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คือบางทีถงึ แม้ว่าตอนนี้เปลีย่ นผ้าใบแล้วก็จริง แต่ผา้ ใบตัวนี้รอ้ นมาก ส่วนข้อดี ถ้าวันไหนฝนตกนา้ ก็ไม่รวั ่ เหล็ ก หรือ
โครงเต้นท์เป็ นตัวเก่ามันดูไม่ค่อยแข็งแรง นอกเหนือจากนี้กไ็ ม่มี
14) ร้านกิฟ๊ ช็อปนาเข้าและทาเอง
ร้านขายกิฟ๊ ช็อปของพี่กนกวรรณ (แม่คา้ ดูใจดีมาก ดูเป็ นมิตร) ภายในร้านขายทัง้ สินค้านาเข้าและทาเอง เป็ นสินค้า
สาหรับเด็กผูห้ ญิงพวก กิฟ๊ หนังยาง ของเล่นเจ้าหญิง พีก่ นกวรรณขายทีต่ ลาดนัดมศว เป็ นหลัก แต่ว่ากลุม่ ลูกค้าที่น่ีไม่
แน่นอน บางวันขายดีบางวันก็ขายไม่ดี พี่กนกวรรณขายอยู่ท่นี ่ีมา 14 ปี แล้ว ตัง้ แต่เป็ นอิฐแดง การจัดการที่น่ีก็ดี ไม่มี
ปัญหาอะไร หลังจากถ่ายรูป พี่กนกวรรณขอดูรูปที่ถ่ายไปพร้อมบอกว่า ขอดูรูปหน่อยถ่ายสวยไหมด้วยรอยยิ้มอันเป็ น
มิตร
15) ร้านไก่ย่างสามย่าน
ร้านนี้เดินผ่านสิ่งทีจ่ ะเห็นสะดุดตา เรียกได้ว่าเป็ นจุดสนใจ ให้ลูกค้าเข้ามาเลยก็คือ บรรดาไม้ย่างไก่ท่ถี ูกเสียบ
เรียงไว้เป็ นกองสูงอยู่หน้าร้าน บ่งบอกเลยว่า ขายดีขนาดไหน พีค่ ริสมาสคนขายบอกว่า “ขายดีไหม ดูได้จากไม้ น้องคิด
ว่าขายดีไหมล่ะ” (ร้านนี้ไม่ธรรมดา) ร้านนี้เป็ นร้านที่แยกออกมาจาก ร้านหลักทีอ่ ยู่ทต่ี ลาดสามย่าน เป็ นร้านส้มตาไก่ย่าง
และขายอาหารอีสาน จุดเด่นของร้านพีค่ ริสมาสบอกว่า เครื่องเทศ สูตรทีใ่ ช้หมักไก่ ทาให้รสชาติเป็ นทีต่ ดิ ใจของลูกค้า
16) ร้านขนมตะโก้
มาถึงร้านขนมที่มขี นมตะโก้หลากหลายหน้าวางอยู่ในถาด หน้าตาน่ ารับประทาน พอมองเข้าไปหลังร้านเห็น
ผูช้ ่วยหลายคนกาลังขะมักเขม้นในการทาตะโก้อยู่ (ไม่แน่ใจว่าทาที่น่ีหรือเปล่า แต่ท่เี ห็นคือกาลังตักหน้าตะโก้ใส่ใบตอง
อยู่ หม้อหลายหม้อวางติดๆ กันอยู่ดา้ นใน) ร้านนี้คนเยอะจริงๆ ทัง้ คนขาย เจ้าของร้าน ผูช้ ่วยทีอ่ ยู่ดา้ นหลังร้านอีก พีส่ ุ
พัชรีให้สมั ภาษณ์ว่า ทากิจการนี้อยู่แล้ว แต่อยากขยายกิจการ จึงมาเปิ ดขายทีน่ ่ี เพิง่ ขายได้เดือนกว่าๆ ปกติขายที่น่ีแล้ว
ก็มที ่อี ่ืนด้วย อาทิตย์นึง 6 วัน ส่วนใหญ่สถานที่ท่ขี ายก็จะเป็ นสถานที่ราชการ แต่ท่นี ่ีจ ะเป็ นโซนสานักงาน ออฟฟิ ส
มากกว่า กลุ่มลูกค้าก็จะต่างกันออกไป สาหรับจุดเด่นของร้าน พี่สุพชั รีบอกว่า เป็ นขนมไทย แล้วก็รูปแบบที่แตกต่าง
จากร้านอื่น ความอร่อยด้วย
17) ร้านกุยช่าย
ร้านนี้แตกต่างไปจากร้านอื่นหน่อยตรงที่ว่า บล็อคนึง แบ่งขายสองอย่าง มีสายไหม กับกุยช่ายทอดและเกีย๊ ว
ทอด พี่พนมพรคนให้สมั ภาษณ์ ยืนหัน่ กุยช่ายอยู่หลังร้าน ให้สมั ภาษณ์ว่า ขายกุยช่ายที่น่ีเป็ นหลัก แต่อาทิตย์ก็ขาย 6
วัน หลักจากเศรษฐกิจตกตา่ ช่วง 40 ปี ท่แี ล้ว พี่พนมพรถูกปลดจากที่ทางาน จึงมาเปิ ดร้านขายขนม ขายอยู่ท่นี ่ี ก็ 10
กว่าปี แล้ว ถามถึงจุดเด่น นึกว่าจะตอบว่ารสชาติ เพราะเห็นขายมานาน พี่พนมพรบอกว่าช่วงนี้ปิดเทอมรายได้ก็จะ
ลดลง เรื่องที่อยากให้ปรับปรุงก็คงจะเป็ นเรื่องนา้ ท่วม เพราะท่วมทีคนก็เดินไม่ได้เลย แล้วที่น่ีก็เป็ นที่รูๆ้ กันอยู่ว่า ถ้า
ฝนตกหนักๆ หน่อย ถนนอโศกก็จะกลายเป็ นคลองไปโดยปริยาย ตลาดนัดมศว เองก็โดยผลกระทบไปด้วย
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18) ร้านนา้ ผลไม้
ร้านนา้ ผลไม้ของพี่ณฏั ชื่อจริงณัฏศิญานัน อายุ 39 ปี นา้ ผลไม้ท่รี า้ นทาเองทัง้ หมด พี่ณฏั บอกว่า ที่เลือกขาย
นา้ ผลไม้เพราะว่า ส่วนตัวก็ชอบนา้ ผลไม้เป็ นทุนเดิมอยุ่แล้ว เลยคิดว่าลูกค้าก็น่าจะชอบ ช่วงนี้คนส่วนใหญ่ก็หนั มาใส่ใ จ
สุขภาพ ดังนัน้ นา้ ผลไม้น่าจะเป็ นตัวเลือกที่ดีสาหรับคนที่อยากดื่มนา้ ที่ไม่ใช่นา้ เปล่า แทนที่จะไปเสียสุขภาพกับการดื่ม
นา้ หวาน นา้ ผลไม้กเ็ ป็ นอีกทางเลือกหนึ่งทีน่ ่าสนใจ นอกจากทีต่ ลาดนัด มศว พีณ
่ ฏั ก็มอี กี ทีน่ ึงคือ ตลาดนัดโรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์ แต่ขายคนละวัน ทีน่ ่ีจะขายได้เรื่อยๆทัง้ วัน ลูกค้าทีน่ ่ีกน็ ่ารัก (แม่คา้ ก็น่ารัก ดูใจดี ยิ้มแย้มแจ่มใสกันเกือบ
ทุกคน) พีญ
่ ฏั ขายอยู่ท่ตี ลาดนัดแห่งนี้มา 5 ปี แล้ว ถามถึงว่าอยากให้ตลาดเปลีย่ นแปลง หรือปรับปรุงอะไร พีณ
่ ฏั บอก
ว่า อยากให้จากัดประเภทกับร้านค้า เพื่อให้สนิ ค้าหลากหลาย ไม่ใ ห้ขายของซา้ กัน เพราะจากการสังเกตของฉัน ร้านนา้
ผลไม้ท่นี ่ีมอี ยู่หลายร้านจริงๆ เรียกได้ว่าแทบจะทุกโซนเลยทีเดียว ทาให้อาจจะเกินคู่แข่งทางการตลาด แต่ก็ขน้ อยู่กบั
ว่าใครจะนาเอาจุดเด่นของตัวเองออกมาเรียนลูกค้าได้โดนใจมากกว่ากัน พี่ณฏั โฆษณาร้านเต็มที่ หลังจากสัมภาษณ์ ก็
ได้อดุ หนุน นา้ ผลไม้รวมไป 1 ขวด ราคา 40 บาท อร่อยสมราคาคุยจริงๆ
19) ร้ายขายผ้าพันคอ
พี่เจ้าของร้านชื่อ พี่จิน ขายผ้าพันคอเป็ นหลัก ผ้าพันคอในร้านก็ลกั ษณะเหมือนผ้าพันคอที่เห็นกันอยู่ปกติ
ทัว่ ไปที่สาวออฟฟิ ศใช้ แบบพริ้วๆ บางๆ ลูกค้ากลุ่มหลักก็แน่นอนว่าต้องเป็ นพนักงานออฟฟิ ศ ระหว่างที่ถามก็มลี ูกค้า
เข้ามาบ้างประปราย ตอนนัน้ ราวๆ 11 โมง ลูกค้าจึงยังบางตาไปบ้าง ส่วนใหญ่เป็ นบรรดาแม่บา้ นทัง้ ไทยและเทศ มา
จับจ่ายซื้อของกันอยู่ ต้องรอช่วงพักเที่ยง คนจะเริ่มเยอะ เมือ่ พูดถึง สภาพอากาศ ร้อยทัง้ ร้อยตอบเป็ นเสียงเดียวกัน
เลยว่า ร้อนค่ ะ ไม่รอ้ นก็ฝน เราก็ได้แต่บอกไปว่า มันควบคุมกันไม่ได้ล่ะเนอะพี่ ปัญหาหรือข้อเสียของที่ตลาดนัด
นานาชาติ มศว สาหรับพี่จิน พี่จินตอบมาว่า นอกจากร้อนก็คือ การจับฉลากยากเนี่ยแหละ อยากมาขายแต่ว่าหาที่ไม่
ค่อยได้ อยากให้เพิ่มฉลากหรือ จัดตลาดนัดถี่ข้นึ นี่ก็เป็ นเสียงจากผูค้ า้ อีกหนึ่งท่านแต่ละคนก็มคี วามคิดเห็นหรือการ
แสดงออกแตกต่างกันไป
20) ร้านอาหารทะเล
ร้านนี้เป็ นร้านที่แตกต่างจากร้านอื่นอย่างสิ้นเชิง เรียกได้ว่ามีเพียงร้านเดียวในตลาดนัดแห่งนี้เลยทีเดียว นัน่ ก็
คือ ร้านขายอาหารทะเลสด อยู่ในสุด ทางตลาดฝัง่ ขวา หลักตึ กสตาบัค ตอนแรกลังเลว่าจะถามดีไหม พี่คนขายจะ
สะดวกรึเปล่า พี่เขาดูยุ่งๆ แถมในร้านมีลูกน้องถึงสามคน ไม่ตอ้ งบอกก็รูว้ ่าคงจะต้องขายดี ถึงขนาดต้องมีผูช้ ่วยขนาด
นี้ ของขายหน้าร้านหากมองเข้าไป สิ่งที่จะเห็นเป็ นอย่างแรก สาหรับใครหลายๆ คนก็คงจะเป็ น เนื้อปลาแซลมอลสีส ้ม
สด ดูน่ารับประทาน ถูกหัน่ เป็ นชิ้นขนาดสเต็ก ซีนด้วยพลาสติกใสอย่างดี ขางอยู่บนนา้ แข็ง ตามด้วยอาหารทะเลชนิด
อื่นๆ ทีด่ ูแล้วคงสดสมราคาคุย ว่าแล้วก็เดินไปข้างร้านขอสัมภาษณ์ทนั ที พีจ่ ามจุรดี ูน่ิงๆ แต่กใ็ ห้ความร่วมมือเป็ นอย่าง
ดี พี่จามจุรีขายอยู่ 2 ที่แต่ขายที่น่ี เป็ นหลัก และขายที่ตลาดนัดนี้มานานแล้ว ส่วนอีกที่นึงคือ สุขาภิบาล 3 หมู่บา้ น
สรรพากร พี่จามจุรีเล่าว่า กลุ่มลูกค้ากับรายได้ก็พอๆ กัน ส่วนใหญ่จะเป็ นลูกค้าประจา ถามถึงว่าอะไรเป็ นจุดเด่นของ
ร้านเรา พี่จามจุรีตอบว่าความสดกับความสวยค่ะ พอเห็นช่องว่างให้หยอด ก็เลยพี่เขาไปหน่อยว่า แม่คา้ หรือปลาคะ พี่
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จามจุรบี อกว่า “ทัง้ แม่คา้ แล้วก็ปลาค่ะ” ด้วยความทีเ่ ป็ นร้านเดียวทีข่ ายอาหารทะเล เลยเกิดความสงสัยว่า ทาไมพีจ่ ามจุรี
ถึงเลือกขายอาหารทะเล ก็ได้คาตอบว่า พ่อแม่พจ่ี ามจุรี ขายอาหารทะเลมาก่อน ส่วนตัวพีเ่ ขาก็ขายมานานแล้ว แม้จะยัง
ดูเด็ก อายุประมาณน่าจะ 30 ไม่เกิน แต่กม็ ปี ระสบการณ์การขายมาเกือบ 10 ปี ไม่แปลกใจเลยว่า ทาไมร้านนี้ถงึ ขายดี
และมีลูกค้าประจามากมาย ถามถึงข้อดีขอ้ เสียของที่น่ี พี่จามจุรีก็ตอบมาทันที่ว่า ดีแล้วค่ะ ดีข้นึ กว่าเมือ่ ก่อนเยอะ ทุก
อย่างโอเค การจัดการ จัดโซนสินค้าของตลาดดี แยกแบ่งเป็ นโซนของกิน ของใช้ ข้อเสียก็ไม่มอี ะไร
2. ผูบ้ ริโภค
เพื่อ เข้า ใจมุม มองที่ห ลากหลาย ผู ว้ ิจ ยั มีก ารก็ บ ข้อ มูล จากผู บ้ ริ โ ภคซึ่ง เป็ น ทัง้ คนในตลาด และคนใน
มหาวิทยาลัยทีเ่ ดินตลาดนัด ดังปรากฏข้อมูลจากการสังเกต และสัมภาษณ์ สรุปได้ดงั นี้
1) คุณแตงโม
น้องแตงโมกาลังเลือกซื้อหาอาหารกับเพื่อนๆ มองดูแล้วว่าน่าจะคุยด้วยง่ายจึงเข้าไปสัมภาษณ์ น้องแตงโมง
เป็ นนิสติ ชัน้ ปี ท่ี 2 คณะศึกษาศาสตร์ เพิ่งเคยเดินตลาดนัดมศว ไม่ก่คี รัง้ แต่นอ้ งก็ชอบอาหารของที่น่ีมาก ส่วนมากจะ
เป็ นอาหารไทย เพราะรสชาติถึงใจ น้องแตงโมยังฝากถึงข้อควรปรับปรุงของที่น่ีว่า ควรปรับปรุงเรื่องสายไฟ เพราะวาง
ไม่เป็ นระเบียบอาจมีตนเดินสะดุดได้
2) คุณเจีย๊ บ
พี่เจีย๊ บ (50 ปี ) จบการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ปัจจุบนั ธุรกิจส่วนตัว ด้วยเหตุผลที่บา้ นอยู่ใกล้พ่ี
เจีย๊ บจึงเดินทางมาจับจ่ายซื้อของที่ตลาดนัดมศวทุกอาทิตย์ ซึ่ งมักจะปัน่ จักรยานมา สินค้าที่ชอบซื้อคือ ผัก ผลไม้และ
อาหาร เพราะสด และมีราคาถูกกว่าในซูปเปอร์ มาร์เก็ต ช่วงเวลาทีม่ กั เดินทางมาตลาดคือช่วงเวลา 8-10โมงเช้า เพราะ
เป็ นช่วงที่อากาศยังไม่รอ้ น อีกทัง้ ยังฝากถึงการจับฉลากของร้านค้า เพราะแต่ละร้านจะเปลีย่ นที่ไปเรื่อยๆ ทาให้หาร้าน
ไม่เจอ
3) คุณกิฟ๊
นิ สิต ฝึ ก งานสาวสายจาก PR SWU ทุก เช้า เราจะได้ยิน เสีย งของเธอประกาศตามสาย กิฟ๊ เลือ กที่จ ะมา
เดินตลาดนัดมศว เพราะว่าเรียนอยู่ท่นี ่ีและใกล้กบั คณะที่เรียน และสิ่งที่ดึงดูดกิฟ๊ ให้มาเดินตลาดคือหน้าตาของอาหาร
ที่ดูน่ากินจนอดใจไม่ไหว ต้องมาเลือกซื้ออยู่เป็ นประจา ซึ่งเป็ นที่ทราบกันดีว่าลูกค้ามีทงั้ นิสติ และบุคคลภายนอกจึงทา
ให้รูส้ กึ อึดอัดเวลาเดิน
4) มาริโกะ (ชาวญี่ป่ นุ )
มองไปทางไหนก็เห็นแต่ชาวญี่ป่ นุ เต็มไปหมด ทัง้ มากับเพือ่ น และมากับลูก แต่ชาวญี่ป่ นุ คนนัน้ ดูเป็ นมิตรมาก
ที่สุด ซึ่งคนๆนัน้ คือ พี่มาริโกะเป็ นชาวญี่ป่ นุ (36 ปี ) เลือกมาเดินตลาดนัดมศว เพราะเพื่อนชาวนมา และอยากลองชิม
อาหารไทยแท้ๆ พีม่ าริโกะบอกอีกว่าถึงอากาศจะร้อนก็ไม่เป็ นอะไร เพราะอยากลองกินอาหารไทยมากๆ แต่ทเ่ี ป็ นปัญหา
นิดหน่อยคือราคาอาหารทีแ่ อบแพงเล็กน้อย แต่ถอื ว่าเป็ นประสบการณ์ทด่ี ี
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5) คุณนัท
นัท นิสติ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ให้สมั ภาษณ์ว่ามาเดินตลาดนัดมศว เป็ นประจาทุก
อาทิตย์ละ 2 วันที่มรตลาด ส่วนใหญ่ก็มาหาซื้อมื้อกลางวัน อย่างอาหารร้านในแต่ละวัน ก็จะสลับผลัดเปลี่ยนกันมา
บางอาทิตย์ก็มนี อ้ ย บางอาทิตย์ก็มรี า้ นผลไม้ซะเป็ นส่วนมาก อาหารบางร้านมีราคาแพง แล้วก็ไม่อร่อย มีบา้ งที่จะซื้อ
สินค้าอื่น เช่นเสื้อผ้า ข้อดีของที่น่ีคือมีสินค้าให้เลือกซื้อหลากหลาย ส่วนข้อเสียคงเป็ นพื้นที่คบั แคบไปบ้างเล็กน้อย
เนื่องจากช่วงเวลาที่เดินเป็ นช่วงพักกลางวัน ทาให้คนมาเดินเยอะ ส่วนเรื่องราคาอาหาร บางร้าน ราคาไม่ยุติธรรม
ปริมาณกับราคาไม่เหมาะสมกัน
6) คุณข้าวหอม
ข้าวหอม (ชัญญา กลิน่ กาเนิด) นิสติ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ข้าวหอมให้สมั ภาษณ์ว่า
มาเดินที่น่ีเป็ นประจา ช่วงเปิ ดเทอมจะเป็ น 2-3 อาทิตย์ครัง้ ช่วงปิ ดเทอม มีฝึกงานจึงได้มาเดินที่ตลาดนัดทุกวันที่มี
เวลาทีม่ าก็จะเป็ นช่วงเช้าๆ นอกเหนือจากตลาดนัดมศว ก็มเี กษตรแฟร์ท่จี ดั ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่เี คยไป ปกติ
เวลามาเดินที่ซ้ อื จุดประสงค์หลักก็จะเป็ น อาหารซะส่วนใหญ่ เช่นข้าวยาไก่แซ่บที่ทานประจา ข้อปรับปรุงที่เสนอแนะคือ
ควรจะปรับปรุงทางเดินช่วงด้านหลักตึ กโซนอาหารให้มที างเดินที่กว้างกว่านี้หน่ อย เวลาฝนตกก็จะมีนา้ รัว่ ลงมาตาม
ผ้าใบ อยากให้แก้ไขตรงส่วนนี้
7) คุณปัทมา
คุณปัทมา เป็ นพนักงานอยู่ท่ตี ึกแกรมมี่ คุณปัทมาให้สมั ภาษณ์ว่าเดินตลาดนัดมศว บ่อยพอสมควรเนื่องจาก
อยู่ใกล้กบั ทีท่ างาน แล้วตลาดนัดทีน่ ่ีกม็ ที งั้ อาหารแล้วก็เสื้อผ้า รองเท้า สินค้าต่างๆ มากมาย ทาให้สะดวกต่อการจับจ่าย
ซื้อของ ปกติคุณปัทมาจะมาเดินช่วงพักกลางวันซึ่งบางวันอากาศจะร้อนมาก คุณปัทมาจึงเสนอแนะว่า ควรมีพดั ลมอยู่
ตามจุด เพือ่ ให้คนทีม่ าเดินจับจ่ายใช้สอยได้รบั ความสะดวกสบาย หรือมีทพ่ี กั หลบแดดหลบร้อนบ้าง
8) ออร์แกน
ออร์แกน นิสติ คณะมนุ ษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ให้สมั ภาษณ์ว่า ช่วงเปิ ดเทอมก็มาเดินตลาด
นัดทีน่ ่ีเป็ นประจา ขึ้นอยู่กบั สภาพอากาศด้วย ถ้าร้อนมากๆ ก็ไม่มาเดิน ช่วงนี้ได้มาฝึ กงานงานทีม่ หาวิทยาลัย ก็ยงั คงมา
เดินเป็ นปกติ ตลาดนัดทีเ่ คยไปเดินนอกจากทีน่ ่ี กจ็ ะเป็ นที่มหาวิทยาลัยเกษตร ปกติเวลามาซื้อของทีน่ ่ีส่วนใหญ่ของที่ซ้ อื
ก็จะเป็ นอาหาร เพราะเวลาทีเ่ ดินจะตรงกับช่วงพักกลางวันพอดี เวลามาเดินก็คือมาหามื้อกลางวันทาน เมนู ทซ่ี ้อื ประจาก็
จะเป็ นข้าวกับนา้ พริกปลาทู สาหรับตลาดนัดที่น่ีออร์แกนบอกว่า บางครัง้ เวลาคนเยอะๆ ก็ดูเหมือนจะอึดอัดไป แต่ว่า
เรื่องการบริหารจัดการพื้นที่ ร้านค้า ถือว่าทาออกมาได้ดแี ล้ว
9) คุณภัทรนันท์
คุ ณภัทรนันท์ อายุ 39 ปี เป็ นไม่ได้ทางาน ตอนนี้ คุณภัทรนันท์แม่บา้ น ปกติคุณภัทรนันท์เดินตลาดนัด
ประมาณ 2 ครัง้ ส่วนใหญ่จะมาเดินมาคนเดียว สาเหตุท่เี ลือกมาไปเดินตลาดนัดที่น่ีเพราะว่า มีสินค้าหลากหลายดี
ราคาก็ไม่แพง คุณภัทรนันท์พกั อยู่แถวนนทบุรี เวลาเดินทางมาจะมากับสามี นอกจากที่แล้วคุณภัทรนันท์ยงั เคย
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เดินตลาดนัดของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ดว้ ย สาหรับแรงจูงใจในการเลือกซื้อสินค้าใหม่ๆ คือ คุณภาพของสินค้า
และราคา สาหรับร้านค้า สินค้า อาหาร ราคา และการจัดการพื้นที่ท่นี ่ี ถือว่ามีความหลากหลายดี ราคาค่อนข้างรับได้
สถานทีโ่ อเค เดินสะดวกดี เนื่องจากคุณภัทรนันท์ทาอาชีพแม่บา้ น ก็จะมีเวลาว่างเยอะหน่อย จะว่างช่วง 10 โมง ถึง 11
โมง ไปแล้ว ถ้าช่วงหลักจากทางานบ้านเสร็จแล้ว ช่วงที่ ว่างก็อาจจะมาเดินซื้อของใช้ท่จี าเป็ นเข้าบ้าน เรื่องสภาพอากาศ
สาหรับคุณภัทรนันท์ ถือง่ามีผลกับการเดินตลาด เพราะถ้าร้อนมาก ฝนตกเดินลาบากอย่างนี้ ก็จะไม่มา แต่ท่นี ่ีก็ถอื ว่า
ไม่รอ้ นมาก ที่น่ีคุณภัทรนันท์ ยังไม่เห็นข้อเสีย ส่วนข้อดีอย่างที่บอกคือสินค้ามันค่อนข้า งเยอะ ราคาถูกเดินสะดวกดี
เพราะไม่รอ้ น คุณภัทรนันท์อยากให้ตลาดมีการพัฒนา คือถ้ามีเพิ่มสินค้าให้หลากหลายขึ้นก็ดี เพราะจริงๆ สินค้าที่น่ี
บางอย่างยังไม่ค่อยมี อย่างพวกสินค้างานฝี มอื แต่กเ็ ข้าใจว่ากลุม่ สินค้าของทีน่ ่ีมนั ไม่ใช่แนวนัน้
10) คุณโย
คุณโย อายุ 20 ปี เรียนอยู่คณะรัฐศาสตร์ (คุณโยเป็ นผูช้ าย ที่เป็ นเพศชาย แต่พูดค่ะ ) กาลังเดินมาในชุด
ลาลองกับเพื่อนสาวต่างมหาวิทยาลัย ปกติคุณโยจะเดินตลาดนัดกับเพื่อนอาทิตย์ละครัง้ แล้วแต่ว่าว่างวันไหน (ระหว่าง
วันจันทร์ กับวันพฤหัส) ด้วยความที่ตลาดนัด ใกล้หอ ทาให้สะดวกต่อการลงมาจับจ่ายใช้สอย หรือหาของกินมื้อเย็น
แต่ถา้ วันไหนอากาศไม่เป็ นใจ แดดร้อนเกินไปก็จะไม่ได้ลงมาเดิน นอกจากที่น่ีคุณโยยังไม่เคยไปเดินตลาดนัดของ
มหาวิทยาลัยอื่นเลย วันนี้คุณโยตัง้ ใจมาซื้อขนมขบเคี้ยว คุณโยให้สมั ภาษณ์ว่าจะเลือกซื้อสินค้า (ประเภทอาหาร) จาก
รูปลักษณ์ภายนอก ความน่ าสนใจ ความน่ ารับประทานของอาหารมากกว่า สาหรับตลาดนัดที่น่ีคุณโยกล่าวว่า ของ
สินค้าบางอย่างยังมีราคาสูงเกินกว่าปกติ ส่วนพื้นที่ยงั ถือว่าแคบไปบ้าง จึงอยากให้มกี ารพัฒนาปรับปรุงเรื่องสถานที่
ทางเดินภายในตลาดให้กว้างขวางขึ้น
11) คุณอีฟ
คุณอีฟ อายุ 20 ปี นักศึกษาชายจากคณะวิทยาศาสตร์ คุณอีฟมาเดินกับเพื่อน 3 คน ปกติคุณอีฟไม่ค่อย
ได้มาเดินตลาดนัดที่น่ีเท่าไหร่ มาเดินอย่างมากเดือนละ 1-2 ครัง้ เท่านัน้ เวลามาเดินจะมากับเพื่อนๆที่คณะ ที่เลือก
ตลาดนัดที่น่ีเพราะว่าอยู่ภายในมหาวิทยาลัย ใกล้ แต่มขี อ้ เสียตรงไม่มีท่จี อดรถ ทาให้ไม่สะดวกสาหรับคนที่นารถ
ส่วนตัวมา คุณอีฟเคยไปเดินตลาดนัดที่มหาวิทยาลัยอื่น คือที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันนี้ตงั้ ใจมาหาซื้อของกิน
คุณอีฟไม่ค่อยได้เดินตลาดที่น่ีจึงไม่ค่อยได้ซ้ อื อะไรที่น่ีเป็ นกิจลักษณะ สินค้าที่น่ีก็เหมือนกับที่ตลาดนัดอื่นๆ คล้ายๆ
กัน ราคาสินค้า การจัดการทีน่ ่ีถอื ว่าโอเค ราคาก็พอรับได้ สาหรับสภาพอากาศมีผลต่อการเดินตลาดแน่นอน สิง่ ทีอ่ ยาก
ให้มกี ารปรับปรุงคืออยากให้มที ่จี อดรถเพิ่มมากขึ้น เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผูม้ าใช้บริการ ทัง้ คนภายนอกและ
นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย
12) คุณยุพารัตน์
คุณยุพารัตน์ อายุ 29 ปี นักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ ปกติคุณยุพารัตน์จะเดินตลาดนัดทุกอาทิตย์ท่ีมี
ตลาดส่วนใหญ่เวลามาที่น่ีก็จะมาเดินกับเพื่อนๆ สาเหตุท่เี ลือกมาเดินที่ตลาดนัดแห่งนี้เพราะว่า เรียนอยู่แถวนี้ และพัก
อยู่แถวๆตลาดนัด คุณยุพารัตน์ยงั ไม่เคยมีโอกาสไปเดินที่ตลาดนัดในมหาวิทยาลัยอื่นเลย วันนี้คุณยุพารัตน์ไม่ได้ตงั้ ใจ

285

มาซื้ออะไรเป็ นพิเศษ เดินเล่นเรื่อยๆ ถ้าซื้อส่วนมากจะเป็ นพวกอาหารหรือของกินประมาณนี้ แรงจูงใจในการเลือกซื้อ
สินค้าแน่ นอนว่าต้องคานึงถึงความชอบของตัวเราเองเป็ นอันดับแรก เป็ นแนวที่เราชอบหรือเป็ นสไตล์ท่เี ราใช้สา หรับ
ร้านค้า อาหารราคาสินค้าที่น่ี แล้วแต่ว่าร้านไหนขายถูกขายแพงมากกว่า ส่วนพื้นที่ท่นี ่ีช่วงกลางวันอาจจะเดินลาบาก
หน่ อย เพราะจะมาเดินเยอะ แต่ถือว่าพอรับได้ เวลาว่างของส่วนใหญ่จะเป็ นช่วงบ่าย เราก็จะมาเดินตลาดนัดในช่วง
ทีว่ ่าง สภาพอากาศ ถ้าร้อนไม่มากก็เดินได้เรื่อยๆ จะเดินนานหน่อย แต่ถา้ วันไหนที่อากาศร้อนมากจะเดินไม่นานแล้วก็
กลับข้อดีของที่น่ีแน่ นอนว่าสินค้าที่เยอะ มีให้เลือกหลากหลาย ข้อเสียคือ ช่วงเวลาที่คนมาเดินเยอะๆ อากาศจะร้อน
ยิง่ ขึ้นไปอีก ทาให้ไม่อยากมาเดินเท่าไหร่ ก็อยากให้พฒั นาทางเดินทีน่ ่ี ตอนนี้ค่อนข้างแคบไปซึง่ จะส่งผลเสียเวลาคนมา
เดินเทีย่ วชมตลาดเยอะๆ
13) คุณขวัญหทัย
คุณขวัญหทัย อายุ 28 นักศึกษาปริญญาโท ปกติเดินตลาดนัดที่น่ีไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่ นานๆ ถึงจะได้มาเดิน
ถ้ามาเดินส่วนมากจะมากับเพื่อนๆ สาเหตุท่ีเลือกมาเดินตลาดนัดที่น่ี เพราะว่าจัดอยู่ภายในมหาวิทยาลั ย อยู่ใกล้
เดินทางมาง่าย เคยเดินตลาดนัดที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเหมือนกัน วันนี้คุณขวัญหทัยตัง้ ใจมาซื้อกางเกง เสื่อถามถึง
แรงจูงใจในการเลือกซื้อสินค้า คุณขวัญหทัยให้คาตอบว่า จะคานึงถึงรูปแบบของสินค้าเป็ นหลัก อย่างพวกเสื้อผ้าเป็ น
ต้น จะดูแบบทีเ่ ราชอบ สาหรับร้านค้า อาหาร ราคาสินค้าทีน่ ่ี ในส่วนของอาหารถือว่าดี ราคาสินค้าบางอย่างยังสูงไปบ้าง
แต่ถอื ว่าพอรับได้ ก็จะเลือกดูเฉพาะของที่จาเป็ น ช่วงนี้คุณขวัญหทัยไม่ค่อยมีเวลาว่างเพราะว่าต้องทาวิทยานิพนธ์ จึง
ไม่ค่อยได้มาเดิน ยิ่งถ้าเป็ นช่วงเที่ยงแบบนี้ อากาศร้อนๆ ก็จะไม่อ ยากเดิน ข้อดีของที่น่ีคือสินค้าเยอะ มีให้เลือกหลาก
ลาย ข้อเสียคือผังตลาดทางเดินค่อนข้างงง เพราะว่ามีหลายซอยบางครัง้ ที่อยากจะเดินให้ครบ แต่กเ็ ดินไม่ครบเพราะว่า
มันมีหลายซอย ทาให้บางลืมไปว่าเราเดินซอยนี้แล้วหรือยังไม่ได้เดิน จึงอยากให้ตลาดนัดปรับปรุงเรื่องแผนผัง ทางเดิน
ในตลาดนัด ให้มคี วามเป็ นระเบียบ ให้เดินดูงา่ ยขึ้น
14) คุณจิตตรา
คุณจิตตรา อายุ 38 ปี ทางานอยู่ฟิสกิ ส์เซ็นเตอร์ คุณจิตตรา เดินตลาดแห่งนี้ค่อนข้างบ่อย อาทิตย์ไหนที่มา
ได้ก็จะมาเดินตลาดแห่งงนี้ ปกติจะมาคนเดียวแต่ก็มบี างครัง้ ที่มากับเพื่อน สาเหตุท่คี ุณจิต ตราเลือกเดินตลาดแห่งนี้
เพราะของขายเยอะและหลากหลาย มีทุกอย่างให้เลือกซื้อนอกจากตลาดแห่งนี้คุณจิตตรา ยังไม่เคยไปเดินตลาดที่อ่ืน
เพราะไม่ทราบว่าที่อ่นื มีหรือเปล่า สาหรับการเดินตลาดในวันนี้ตงั้ ใจจะมาซื้อของหลายอย่างแต่ช่วงข้างหน้าเขาไม่มีมา
ขาย ไม่ได้มาได้สกั พักนึงแล้วจึงไม่รู ้ ส่วนแรงจูงใจในการเลือกซื้อสินค้าของคุณจิตตรา คือสินค้าที่แปลกใหม่ สาหรับ
ร้านค้า สินค้า อาหารราคา การจัดการพื้นที่ท่นี ่ีคุณจิตตรา บอกว่าเป็ นธรรมดา ของมีคุณภาพหน่อยราคาก็สูง ส่วนการ
จัดการพื้นที่แคบไปหน่ อยสาหรับคุณจิตตรา เวลาว่างส่วนใหญ่ของคุ ณคุณจิตตรา คือช่วงหากมีตลาดจะมาเดินตลาด
สภาพอากาศมีผลค่อนข้างมาก หากอากาศโปร่งจะดีข้ นึ เดินง่าย ข้อดีของตลาดนัดที่น่ีคือ ดีทุกอย่างส่วนข้อเสียคือ
พื้นทีแ่ คบไปหน่อย และเดินละอึดอัด อยากให้เพิม่ พื้นทีท่ ส่ี ามารถเดินสะดวก และไม่รอ้ นเกินไป
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15) คุณพิศมัย
คุณพิศมัย อายุ 31 ปี นักศึกษาปริญญาโท คุณพิศมัยเดินตลาดนัดที่น่ีทุกอาทิตย์ ส่วนมากจะมาเดินกับ
เพื่อนๆ หรือน้อง สาเหตุท่มี าเดินตลาดนัดทีน่ีเพราะว่า ที่น่ีมขี นมหรืออาหารค่อนข้างหลากหลาย นอกจากที่น่ีแล้วคุณ
พิศมัย ยังเคยเดินตลาดนัดที่มหาวิทยาลัยศิลปากร และที่จุฬาฯ ด้วย วันนี้คุณพิศมัยตัง้ ใจมาหาข้าวมื้อเช้ากับมื้อ
กลางวัน สาหรับแรงจูงใจในการเลือกซื้อสินค้าใหม่ๆของคุณพิศมัย คุณพิศมัยจะดูท่แี พ็คเกจ ดูปริมาณ ดูว่าคนกิน
เยอะน้อยมากแค่ไหน สาหรับร้านค้า สินค้า อาหาร ราคา และการจัดการพื้นที่ท่นี ่ี จริงๆรูส้ กึ ว่าค่อนข้างแพง แต่ยงั ถู ก
กว่าแถวๆด้านหน้ามหาวิทยาลัย พื้นทีก่ ถ็ อื ว่าเรียบร้อยดี ปกติคุณพิศมัยจะมีเวลาว่างช่วงสายๆประมาณ 9 โมง 10 โมง
ก็จะมาเดินดูขนมแล้วก็เสื้อผ้าที่ตลาดนัดที่น่ี ในเรื่องของสภาพอากาศก็มผี ลเช่นเดียวกัน ถ้าสายๆประมาณช่วง 11 โมง
คนจะเยอะและอากาศร้อนข้อดีของทีน่ ่ีคือ อยู่ใกล้ตกึ มาก ร้านค้าเป็ นเจ้าทีค่ ุน้ เคย บางเจ้าก็รูจ้ กั กันแล้ว ส่วนการพัฒนา
หรือปรับปรุง คุณพิศมัยอยากให้ตลาดมีการทาร่มตรงทางเดิน เผือ่ ฝนตกหรือแดดร้อนมากๆ
16) คุณปลา
คุณปลา อายุ 24 ปี พนักงานออฟฟิ ศ คุณปลามาเดินตลาดนัดทีน่ ่ีเป็ นครัง้ แรก ปกติถา้ เดินตลาดจะไปเดิ นกับ
แฟน สาเหตุท่ีเลือ กมาเดินที่น่ี เพราะว่ า ของกินเยอะดี นอกจากตลาดนัดที่น่ี คุ ณปลายัง ไม่เคยไปเดินตลาดนัด
มหาวิทยาลัยอื่นเลย วันนี้คุณปลาอยากได้อาหารหรือของกินเป็ นพิเศษ ส่วนแรงจูงใจในการเลือกซื้อสินค้าใหม่ๆของคุณ
ปลา จะเน้นไปทางของกินที่หลากหลาย น่าทาน สาหรับร้านค้า สินค้า อาหาร ราคา และการจัดการพื้นที่ท่นี ่ี สินค้าก็ไม่
ค่อยแพงมาก การจัดการก็ดี ปกติคุณปลาจะมีเวลาว่างช่วงเย็นค่ะ เวลาว่างส่วนใหญ่กจ็ ะพักผ่อน เรื่องของสภาพอากาศ
สาหรับคุณปลาถือว่ามีผลต่อการเดินตลาดนัด ข้อดีของที่ตลาดนัดที่น่ีคือสินค้าเยอะ และไม่มขี อ้ เสีย ก็อยากให้ตลาด
ขยายเนื้อทีเ่ พิม่ มากขึ้น
17) คุณฟิ ลม์
คุณฟิ ลม์ อายุ 19 คณะวิทยาศาสตร์ กาลังยืนอยู่หน้าร้านขายเคสโทรศัพท์ เหมือนกาลังรออะไรอยู่ ปกติคุณ
ฟิ ลม์ มาเดินตลาดนัดกับเพื่อนที่น่ีเกือบทุกวันที่มีตลาด ตรงโซนนี้จะมีหลังคา ส่วนอีกฝัง่ นึงขายกลางแจ้ง ถ้าสภาพ
อากาศร้อน หรือฝนตกคุณฟิ ลม์ บอกว่า ก็จะไม่ได้ไปเดินฝัง่ นู น้ นอกจากที่น่ีคุณฟิ ลม์ ยังไม่เคยไปเดินตลาดนัดของ
มหาวิทยาลัยอื่นเลย เวลาว่างช่วงเย็นหลังเลิกเรียนก็จะมาเดินตลาดที่น่ี วันนี้คุณฟิ ลม์ ตัง้ ใจมาติดฟิ ลม์ โทรศัพท์ (คุณ
ฟิ ลม์ กาลังรอแม่คา้ ติดฟิ ลม์ อยู่น่ีเอง) เวลาตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าจากความต้องการเป็ นหลัก ข้อเสียของทีน่ ่ีรา้ นค้ายังซา้
เดิมอยู่ จึงอยากให้มกี ารพัฒนานาร้านค้าใหม่ๆเพิม่ เข้ามา เพือ่ ความหลากหลายของสินค้า
18) คุณแพน
คุณแพน อายุ 20ปี นักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์กาลังเดินดูกระเป๋ า กับเพื่อนๆอยู่ ดูไม่รีบ หรือมีธุระ
ต้อ งไปไหนต่ อ ปกติคุณแพนจะเดินตลาดนัดที่น่ี ทุกครัง้ ที่มี (คือวันจันทร์ และวันพฤหัสบดี ) แต่ ช่ว งนี้ ว่ างแค่ วนั
พฤหัสบดี กับวันศุกร์ สาเหตุท่เี ลือกมาเดินตลาดนัดที่น่ีก็เพราะว่าสินค้าที่น่ีเยอะและมีความหลากหลาย การจัดการ
พื้นที่ท่นี ่ีก็โอเคแล้ว คือย้ายมาอยู่ในที่ๆ มีหลังคา สภาพอากาศก็ไม่มผี ลต่อการเดินเท่าไหร่ แต่อากาศประเทศไทยก็
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ร้อนเหลือเกิน คุณแพนจึงอยากให้ตลาดนัดที่น่ีติดพัดลมซักหน่อย อาจจะเป็ นพัดลมระบายอากาศ หรือพัด ลมปกติก็
ได้ อากาศจะได้ถ่ายเท ปลอดโปร่งมากยิ่งขึ้น นอกจากทีน่ ่ีแล้วคุณแพนยังเคยไปเดินตลาดนัดที่มหาวิทยาลัยเกษตรอีก
ด้วย ดูเหมือนว่าตลาดนัดทีม่ หาวิทยาลัยเกษตรจะใหญ่กว่าของเยอะกว่าทีน่ ่ี
19) คุณไนซ์
คุณไนซ์ อายุ 20 ปี นักศึกษาจากคณะวิศวะกรรมศาสตร์ ปกติคุณไนซ์มาเดินที่ตลาดนัดแห่งนี้ทุกครัง้ ที่มี
ช่วงเวลาว่างๆก็จะมาเดินตลาดนัด ที่เลือกเดินที่น่ีเพราะว่าอยู่ใกล้กบั หอใน ของมหาวิทยาลัยนอกจากที่น่ีแล้วคุณไนซ์
เคยไปตลาดนัดที่มหาวิทยาลัยเกษตร (งานเกษตรแฟร์) ที่นู่นจะของเยอะว่า สถานที่ใหญ่กว่า กว่าจะเดินรอบคือเมือ่ ย
มาก แรงจูงใจในการซื้อสินค้าของคุณไนซ์คือ ความชอบส่วนตัว ความถูกใจ ความสวยงามของสินค้า สาหรับสถ านที่
ที่น่ี ถือว่าแบ่งโซนกันดีในระดับนึงช่วงเปิ ดเทอมที่ตลาดนี้ คนจะเยอะมากๆ ตอนนี้เป็ นช่วงปิ ดเทอมอยู่คนน้อยลงแต่ก็
ยังถือว่าเยอะแต่อาจจะไม่เท่าไหร่ อากาศก็จะร้อนมากตามไปด้วย
20) คุณก้อย
คุณก้อย อายุ 20 ปี นักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ คุณก้อยมาเดินตลาดนัดที่น่ีเกื อบทุกครัง้ ที่มตี ลาดแต่ถา้
วันไหนสภาพอากาศไม่เป็ นใจ ก็จะไม่ลงมาเดินทีน่ ่ี เวลาว่างทีม่ าเดินส่วนใหญ่ก็จะเป็ นหลังเลิกเรียน ถ้าตรงกับวันไหนที่
มีตลาด ก็จะเลือกมาเดินดูสนิ ค้า ทัง้ อาหารของใช้เสื้อผ้าที่ตลาดนัดที่น่ี นอกจากที่น่ีคุณก้อยยังไม่มโี อกาสได้ไปเดินที่
ตลาดนัดของมหาวิทยาลัยอื่นเลย สาเหตุท่ีเลือกมาเดินตลาดนัดที่น่ี ก็เพราะว่ าอยู่ใกล้หอพักของตน ของเยอะมี
มากมายให้เลือก ช่องทางเดินก็เดินง่าย อากาศถ่ายเทสะดวก แม้ว่าจะมีหลังคาแต่หลังคาที่น่ีค่อนข้างสูง (เหมือนหลังคา
สนามฟุตบอลที่โรงงเรียน) คุณก้อยมาเดินเล่นเฉยๆ ไม่ ได้ตงั้ ใจจะมาซื้ออะไรเป็ นพิเศษ หรือถ้าจะซื้อก็จะดู หน้าตา
รูปลักษณ์ภายนอกของสินค้าก่อนว่าถูกใจมากน้อยเท่าไหน ราคาสินค้า อาหารรวมไปถึงของใช้ เสื้อผ้าต่างๆ ก็ถอื ว่าอยู่
ในเกณฑ์ดี สิง่ ทีอ่ ยากให้พฒั นาปรับปรุง ก็คงไม่มอี ะไรเป็ นพิเศษ ทีเ่ ป็ นอยู่ตอนนี้ถอื ว่าดีแล้ว
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ภาคผนวก จ
คาสัง่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง แต่งตัง้ อาจารย์ท่ปี รึกษาปริญญานิ พนธ์
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ภาคผนวก จ
คาสัง่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง แต่งตัง้ อาจารย์ท่ปี รึกษาปริญญานิ พนธ์
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ภาคผนวก ฉ
คาสัง่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง แต่งตัง้ คณะกรรมการพิจารณา/สอบเค้าโครงปริญญานิ พนธ์
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ภาคผนวก ฉ
คาสัง่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง แต่งตัง้ คณะกรรมการพิจารณา/สอบเค้าโครงปริญญานิ พนธ์

292

ภาคผนวก ช
คาสัง่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง แต่งตัง้ คณะกรรมการสอบปริญญานิ พนธ์

293

ภาคผนวก ช
คาสัง่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง แต่งตัง้ คณะกรรมการสอบปริญญานิ พนธ์

294

ภาคผนวก ฌ
หนังสือขอความอนุ เคราะห์เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบประเมินผลการสร้างทฤษฎีจากข้อมูล

295

ภาคผนวก ฌ
หนังสือขอความอนุ เคราะห์เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบประเมินผลการสร้างทฤษฎีจากข้อมูล

296

ภาคผนวก ฌ
หนังสือขอความอนุ เคราะห์เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบประเมินผลการสร้างทฤษฎีจากข้อมูล

297

ภาคผนวก ญ
หนังสือขอความอนุ เคราะห์ให้ขอ้ เสนอแนะเกีย่ วกับทฤษฎีท่สี ร้างขึ้นจากงานวิจยั

298

ภาคผนวก ญ
หนังสือขอความอนุ เคราะห์ให้ขอ้ เสนอแนะเกีย่ วกับทฤษฎีท่สี ร้างขึ้นจากงานวิจยั

299

ภาคผนวก ญ
หนังสือขอความอนุ เคราะห์ให้ขอ้ เสนอแนะเกีย่ วกับทฤษฎีท่สี ร้างขึ้นจากงานวิจยั

300

ภาคผนวก ญ
หนังสือขอความอนุ เคราะห์ให้ขอ้ เสนอแนะเกีย่ วกับทฤษฎีท่สี ร้างขึ้นจากงานวิจยั

301

ประวัติยอ่ ผูว้ ิจยั

302

ประวัติยอ่ ผูว้ ิจยั
ชื่อ ชื่อสกุล
วันเดือนปี เกิด
สถานที่เกิด
สถานทีอ่ ยู่ปจั ุบนั
ตาแหน่งหน้าทีก่ ารงานปัจบุ นั
สถานที่ทางานปัจจุบนั

ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2560

นางสาวชวิตรา ตันติมาลา
27 สิงหาคม 2527
เมืองลพบุรี
24/38 อาคารชุด U-Delight @ Chatuchak Station Building B
แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
อาจารย์ประจาสาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร

การศึกษาบัณฑิต (สังคมศึกษา)
จาก มหาวิทยาลัยบูรพา
มานุษยวิทยามหาบัณฑิต (มานุษยวิทยา)
จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต (การวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)
จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

