
วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                           ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 1 (มกราคม – มนีาคม 2561) 

 

Vol. 4 No. 1  (January – March 2018)   136 

 

กลยุทธ์ธุรกิจตลาดนัดสามแยกศรบีุญเรอืง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

Business Strategy of Sriboonrueng T-junction Periodic Market, 

 Mae Rim District, Chiang Mai Province 

ปริมพรรณ อุมรนิทร์*  และวรรณัย สายประเสริฐ* *  

บทคัดย่อ 

การค้นคว้าแบบอิสระนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลยุทธ์ธุรกิจตลาดนัดสามแยกศรีบุญเรือง โดยใช้ทฤษฎี      

การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) และก าหนดกลยุทธ์โดยใช้เคร่ืองมือ TOWS Matrix 

ท าการเก็บข้อมูล 2 ส่วนคือ ส่วนท่ี 1 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากผู้ขายสินค้าท่ีได้ซื้อพื้นท่ีเพื่อขายของ

ประจ ารายเดือนท่ีตลาดนัดจ านวน 300 ราย และส่วนท่ี 2 สัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึกจากผู้บริหารและผู้ด าเนินงานตลาดนัด

สามแยกศรีบุญเรืองจ านวน 5 ราย ผู้ขายสินค้าจ านวน 6 ราย และลูกค้าผู้ซื้อสินค้าจ านวน 10 ราย ข้อมูลจาก              

การสัมภาษณ์น ามาวิเคราะห์โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และข้อมูลจากแบบสอบถามน ามาวิเคราะห์

โดยใช้ค่าความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย ข้อมูลท้ังสองส่วนน ามาวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค และก าหนด

และจับคู่ตาราง  TOWS Matrix เพื่อน าผลมาก าหนดกลยุทธ์ธุรกิจที่เหมาะสมกับธุรกิจตลาดนัดสามแยกศรีบุญเรือง 

ผลการศึกษาส่วนท่ี 1 จากผู้ขายสินค้าท่ีได้ซือ้พืน้ท่ีเพื่อขายของประจ ารายเดอืนพบวา่ เป็นเพศหญิง อายุ 41 – 50 

ปี ประเภทสินค้าท่ีขายในตลาดนัดคือ อาหาร เคร่ืองดื่ม ระยะเวลาท่ีขายสินค้าในตลาดนัดสามแยกศรีบุญเรืองคือ 

มากกว่า 1 ปี – 3 ปี เช่าพื้นท่ีเช่า (ล็อค) ที่ตลาดนัดสามแยกศรีบุญเรืองจ านวน 1 ล็อค และขายสินค้าในตลาดนัดแห่งอื่น 

ผู้ขายสินค้ามีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดของตลาดนัดสามแยกศรีบุญเรืองโดยรวมในระดับมาก  

โดยมีความพึงพอใจในระดับมากในด้านสถานท่ี หรือช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านราคา และด้านผลิตภัณฑ์ ตามล าดับ 

ส่วนดา้นการสง่เสริมการตลาดมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 

 ผลการศึกษาส่วนท่ี 2 จากผลการวิเคราะห์โดยใช้เคร่ือง TOWS Matrix ได้กลยุทธ์ท่ีเหมาะสมให้กับตลาดนัด 

สามแยกศรีบุญเรือง ดังนี้คือ 1) กลยุทธ์การเจาะตลาด (Market Penetration) โดยการลดราคาค่าเช่าพื้นท่ี (ล็อค)  

ให้กับผู้ขายสินค้า และท าการจัดตลาดนัดในวันอื่นนอกจากวันศุกร์ในแต่ละสัปดาห์ 2) กลยุทธ์การพัฒนาตลาด (Market 

Development) จัดตลาดนัดอยู่ในอาคาร หรือมีร่ม เต็นท์ และพื้นทางเดินลาดด้วยปูนคอนกรีตต่างๆ เพื่อให้ผู้ขายสินค้า

วางขายสินค้าได้และผู้ซื้อสินค้าสามารถเดินซื้อสินค้าได้อย่างสะดวก และเพิ่มกลุ่มลูกค้ากลุ่มใหม่ 3) กลยุทธ์  

การปรับเปลี่ยน (Turnaround) พลิกฟื้นตลาดนัดโดยการปรับปรุงตลาดนัดในด้านต่างๆ เช่น การสร้างห้องน้ าในบริเวณ 

ตลาดนัด การปรับปรุงพื้นดินตลาดนัด การจัดสรรท่ีจอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 

                                                           
 * นักศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ABSTRACT  

The purpose of this independent study, Business Strategy of Sriboonrueng T- junction Periodic Market, Mae 

Rim District, Chiang Mai Province, was to investigate the business strategy of Sriboonrueng T-junction periodic market 

using SWOT analysis and TOWS Matrix to determine the strategy.  Two parts of data were collected.  The first part 

used questionnaires to collect data from the 300 sellers who had rented a space at the market.  The second part of 

the data was collected by in- depth interviewing five administrators and operators, six sellers, and ten customers of 

the market.  Data from the interviews were analyzed using content analysis and data from the questionnaires were 

analyzed using frequency, percentage, and mean.  Both parts of the data were analyzed for strengths, weaknesses, 

opportunities, and threats.  After that, TOWS Matrix tables were matched in order to determine the business strategy 

that best suits the market. 

The findings of the first part were from the sellers renting a space for monthly sale revealed that most of 

them were female aged 41-50 years old. The products sold in the market were food and beverages. The duration of 

selling the products at the market was more than 1-3  years, and they rented one block of space at Sriboonrung T-

junction periodic market, and they also sold the products in other markets. The sellers were satisfied with the marketing 

mix of the market at a high level in place, price, and product respectively.   For promotion, they were satisfied at a 

moderate level. 

 For the findings of second part, TOWS Matrix was used to analyze for an appropriate strategy of Sriboonrueng 

T-junction periodic market. The results were as follows: 1) Market Penetration by decreasing the price of rental space 

for sellers, and opening on other days rather than only on Friday of each week; 2) Market Development by operating 

the market in the building, with umbrellas, tents, and ramps with concrete slabs underneath so that sellers will be able 

to sell their products conveniently and shoppers can shop easily, as well as by adding new target groups of customers; 

3)  Turnaround by improving the market in various areas such as building bathrooms in the market, improving the 

ground of the market, and providing car and motorbike parking spaces. 

บทน า 

ธุรกิจตลาดนัด เป็นช่องทางหนึ่งท่ีได้รับความนิยมจากท้ังผู้ขายสินค้า และผู้ซื้อสินค้าในประเทศไทยมาเป็น

เวลานาน เนื่องจากเป็นแหล่งรวมสินค้าหลายประเภท สินค้าท่ีขายในตลาดนัดจะเป็นสินค้าท่ีมีราคาเหมาะสม ไม่สูงมาก 

ขายอาหารเป็นหลัก และมีสินค้าอื่นๆ ท่ีหลากหลายด้วย เช่น หนังสือ เสื้อผ้า ของเล่นเด็ก หรืออุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้

ต่างๆ เป็นต้น  ตลาดนัดเป็นตัวเลือกท่ีดีของผู้ขายสินค้ารายใหม่เนื่องจากมีค่าเช่าพื้นท่ีวางจ าหน่ายสินค้าท่ีไม่สูงมาก  

และการลงทุนต่ า ท าให้ผู้ขายสนิค้ารายใหม่สามารถเขา้มาลงทุนลองเปิดร้านของตนเองเพื่อดูความต้องการของตลาด และ

เพื่อ เ ป็นลู่ทางสู่การขยายกิจการต่อไป ในปัจจุ บันมีการเปิดตลาดนัดกันมากยิ่ งขึ้น มีต ลาดนัดท้ังในเมือง  
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ใกล้กับห้างสรรพสินค้า และนอกเมือง ใกล้แหล่งชุมชน ตลาดนัดสามแยกศรีบุญเรือง เป็นแหล่งรวมร้านค้าท้ังอาหาร 

เคร่ืองดื่ม และสิ่งของเครื่องใชต้่างๆ จัดขึ้นเป็นประจ าทุกวันศุกร์ ตั้งอยู่ท่ีหมู่ 5 ต าบลแม่สา อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชยีงใหม่ 

จัดตั้งและบริหารตลาดโดย ร.ต.สุกิจ พงษ์มณี เมื่อ พ.ศ. 2545 มีเนื้อท่ีท้ังหมดประมาณ 10 ไร่ แบ่งเป็นพื้นท่ีขายของ

ท้ังหมด 400 ล็อค ล็อคละ 3 เมตร พื้นท่ีจอดรถส าหรับผู้ขายสินค้าท่ีเข้ามาขายของในตลาดนัด พื้นท่ีจอดรถส าหรับลูกค้า

ท่ีเข้ามาเลือกซื้อสินค้าเพื่ออุปโภคและบริโภค และพื้นท่ีส าหรับเป็นทางเดิน เนื่องจากตลาดนัดสามแยกศรีบุญเรืองจัดใน

แหล่งใกล้ชุมชน ท้ังแม่ริม และแม่โจ้ และยังมีพื้นท่ีจอดรถให้กับผู้ขายสินค้า และลูกค้าอย่างเพียงพอท าให้ตลาดค่อนขา้ง

เป็นท่ีนิยม (สุกิจ พงษ์มณี, 2559: สัมภาษณ์) แต่ในปัจจุบันมีธุรกิจตลาดนัดเปิดตัวขึ้นใหม่เป็นจ านวนมากในบริเวณ

ใกล้เคียง ท าให้ผู้ขายสินค้า และลูกค้าท่ีมาเลือกซื้อสินค้าเพื่ออุปโภคและบริโภคบางรายเลือกท่ีจะไปลองใช้บริการ  

ตลาดนัดแห่งใหม่ท่ีเปิดตัวขึ้น ทางผู้บริหาร ผู้จัดการตลาดนัดจึงมีนโยบายท่ีต้องการจะพัฒนาตลาดนัดให้อยู่ไว้ซึ่งผู้ขาย

สินค้า และลูกค้า เพื่อให้ตลาดนัดสามแยกศรีบุญเรืองคงอยู่อยา่งยั่งยืน 

แนวคดิและทฤษฎี  

 ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 

ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) เป็นเครื่องมือทางการตลาดท่ีธุรกิจหรือองคก์ารน ามาใชเ้พื่อให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ทางการตลาดในตลาดท่ีเป็นเป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบ 4P’s ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product)  

ราคา (Price) การจัดจ าหน่าย (Place) และการสง่เสริมการตลาด (Promotion) 

ทฤษฎีการบรหิารเชิงกลยุทธ์ 

การบริหารเชิงกลยุทธ์ การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบจากวิสัยทัศน์ของผู้บริหารท่ีผ่านกระบวนการคิด

วเิคราะห์และประเมินสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกองค์กร เพื่อวางแนวทางการด าเนนิงานให้เหมาะสมสอดคล้อง

กับสถานการณ์ และก่อให้เกิดความได้เปรียบจากคู่แข่งขันทางธุรกิจ (IM2Market, 2558: ออนไลน์) ประกอบด้วยขั้นตอน

ตอ่ไปนี ้

ขั้นตอนท่ี 1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม คือการประเมินถึงสถานการณ์ต่างๆ ของธุรกิจท่ีก าลังด าเนินอยู่ 

ผู้บริหารจะต้องศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยในด้านต่างๆ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการดาเนินงานขององค์กร สามารถ  

แบ่งออกเป็น 2 ระดับคอื สภาพแวดลอ้มภายนอกองค์กร และสภาพแวดลอ้มภายในองค์กร 

ขั้นตอนท่ี 2 การก าหนดทิศทางขององค์กร คือการพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการก าหนดทิศทางการพัฒนา

องค์กรในอนาคต และน าไปสู่แนวทางท่ีสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม มีการน าข้อมูลต่างๆ ท่ีได้ จาก

การวเิคราะห์ จุดแข็ง จุดออ่น โอกาส อุปสรรคมาวิเคราะห์สรุปและประมวลผลเพ่ือก าหนดทิศทางกลยุทธ์ขององคก์ร 

ขั้นตอนท่ี 3 การก าหนดกลยุทธ์ คือการน าทิศทางขององค์กรท่ีก าหนดไว้อย่างกว้างๆ มาก าหนดทางเลือกกล

ยุทธ์ และตัดสินใจเลอืกกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมท่ีสุดมาใช้ตามระดับของกลยุทธ์ตัง้แต่กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับธุรกิจ 

และกลยุทธ์ระดับหนา้ที ่

ขั้นตอนท่ี 4 การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ คือการน าแผนกลยุทธ์ท่ีถูกก าหนดไว้ไปใช้ในการด าเนินงานอย่างเป็น

รูปธรรม  
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ขั้นตอนท่ี 5 การควบคุมและการประเมินกลยุทธ์ คือการควบคุมตดิตามและตรวจสอบผลการด าเนนิงานท่ีระบุไว้

ในแผนกลยุทธ์ มีการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคต่างๆ มีการก าหนดแนวทาง ปรับปรุงและแก้ไข ตลอดจนมีการพัฒนาให้  

กลยุทธ์ท่ีก าลังด าเนินอยู่มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นตลอดจนด าเนินการประเมินผลการด าเนิน 

กลยุทธ์ว่าประสบผลส าเร็จดังที่ตัง้เป้าไว้หรือไมเ่พยีงใด (สุธีรา อะทะวงษา, 2551) 

วิธีการด าเนินการศึกษา 

 ประชากร / กลุ่มตัวอย่าง 

 ในการศึกษาคร้ังนี้ประชากรประกอบด้วย 2 กลุ่มคือ 1) ผู้ขายสินค้าท่ีได้ซื้อพื้นท่ีขายสินค้าประจ ารายเดือน

จ านวน 300 ราย 2) ผู้บริหารและผู้ด าเนินงานตลาดนัดสามแยกศรีบุญเรืองจ านวน 5 ราย (สุกิจ พงษ์มณี, 2559: 

สัมภาษณ)์ และกลุ่มตัวอยา่งคือ 1) ผู้ขายสินค้าจ านวน 6 ราย 2) ลูกค้าท่ีซือ้สนิค้าจ านวน 10 ราย 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ข้อมูลในการศึกษาครัง้นี้ใชว้ธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลดังนี้ 

1) ผู้ขายสินค้าท่ีได้ซือ้พืน้ท่ีเพื่อขายของประจ ารายเดอืนจ านวน 300 ราย โดยใชแ้บบสอบถาม 

2) ผู้บริหารและผู้ด าเนนิงานตลาดนัดสามแยกศรีบุญเรืองจ านวน 5 ราย เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชงิลึก  

3) ลูกค้าท่ีซือ้สินค้าท่ีตลาดนัดจ านวน 10 ราย และผู้ขายสินค้าจ านวน 6 ราย เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชงิลึก  

 เครื่องมอืทีใ่ช้ในการศกึษา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้มี 2 ประเภทคือ แบบสอบถาม เพื่อสอบถามความพึงพอใจต่อส่วนประสม

การตลาดของผู้ขายสนิค้าประเภทรายเดอืน และแบบสัมภาษณ์ขอ้มูลเชงิลึกจาก 1) ผู้บริหารและผู้ด าเนนิงานตลาดนัดสาม

แยกศรีบุญเรือง 2) ผู้ขายสินค้า และ 3) ลูกค้าท่ีซือ้สนิค้า 

 เครื่องมือแรกที่ใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลคือ แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ 

 ส่วนท่ี 1   ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วยเพศ อายุ ประเภทสินค้าท่ีขายในตลาดนัด 

ระยะเวลาท่ีขายสินค้าในตลาดนัด จ านวนพื้นท่ีท่ีเชา่ในตลาดนัดสามแยกศรีบุญเรือง และการขายสินค้าในตลาดนัดแห่งอ่ืน 

 ส่วนท่ี 2   ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ขายสินค้าต่อส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ 

(Product) ด้านราคา (Price) ด้านการจัดจ าหน่าย (Place)  และด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) แบบสอบถาม 

มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยแต่ละข้อค าถามมคี าตอบให้เลอืก 5 ระดับดังนี้ ระดับความ

พงึพอใจมากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และนอ้ยท่ีสุด 

 ส่วนท่ี 3   ข้อมลูเกี่ยวกับขอ้เสนอแนะท่ีมีต่อตลาดนัดสามแยกศรีบุญเรือง ซึ่งเป็นค าถามปลายเปิด 

เคร่ืองมือท่ีสองท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือ การสัมภาษณ์เชิงลึกจาก 1) ผู้บริหารและผู้ด าเนินงานตลาดนัด  

สามแยกศรีบุญเรือง 2) ลูกค้าท่ีเข้ามาเลือกซื้อสินค้าเพื่ออุปโภคและบริโภค และ 3) ผู้ ขายสินค้า โดยใช้การสัมภาษณ์ 

แบบมโีครงสร้าง ที่มกีารก าหนดค าถามไว้ลว่งหน้า (Structured interview)  
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ผลการศึกษา การอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 ผลการศกึษา 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง ร้อยละ 53.0 อายุ 41 – 50 ปี ร้อยละ 29.3 ประเภท

สินค้าท่ีขายในตลาดนัดคือ อาหาร เคร่ืองดื่ม ร้อยละ 33.0 ระยะเวลาท่ีขายสินค้าในตลาดนัดสามแยกศรีบุญเรืองคือ 

มากกว่า 1 ปี – 3 ปี ร้อยละ 34.0 เช่าพื้นท่ีเช่า (ล็อค) ท่ีตลาดนัดสามแยกศรีบุญเรืองจ านวน 1 ล็อค ร้อยละ 75.3  

ขายสนิค้าในตลาดนัดแห่งอื่น ร้อยละ 82.7 

 ส่วนที่ 2 ข้อมลูเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ขายสินคา้ต่อสว่นประสมทางการตลาด 

จากการศกึษาพบวา่ ผู้ขายสินค้ามีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดของตลาดนัดสามแยกศรีบุญเรือง

โดยรวมในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.65) โดยปัจจัยท่ีผู้ขายสนิค้าให้ความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุดคือ ด้านสถานที่ หรือช่อง

ทางการจัดจ าหน่าย (ค่าเฉลี่ย 3.87) รองลงมาคือ ด้านราคา (ค่าเฉลี่ย 3.77) ด้านผลิตภัณฑ์ (ค่าเฉลี่ย 3.57) และด้าน  

การสง่เสริมการตลาด (ค่าเฉลี่ย 3.37) ตามล าดับ เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายดา้น สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

 ด้านผลิตภัณฑโ์ดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก โดยปัจจัยย่อยท่ีผู้ตอบแบบสอบถามพึงพอใจมากที่สุดได้แก่ 

วันและเวลาในการจัดตลาดนัดมีความเหมาะสม รองลงมาคือ ตลาดนัดมีผู้มาใช้บริการ (ซื้อสินค้า) มาก ตลาดนัดเป็นท่ี

รู้จัก (มชีื่อเสียง) ได้รับความชว่ยเหลอืจากผู้ดูแลเป็นอยา่งดีในกรณเีกิดปัญหา มกีารจัดแยกพื้นท่ี (โซน) ประเภทของสนิค้า

ตามกลุ่มสินค้าท่ีเหมาะสม มีการแบ่งสัดส่วน (จ านวนร้าน) ของประเภทสินค้าท่ีขายอย่างเหมาะสม การจัดแบ่งพื้นท่ีเช่า 

(ล็อค) มีขนาดท่ีเหมาะสม และพืน้ท่ีเชา่ (ล็อค) สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ตามล าดับ 

 ด้านราคาโดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก โดยปัจจัยย่อยท่ีผู้ตอบแบบสอบถามพึงพอใจมากท่ีสุดได้แก่  

ค่าเช่าพื้นท่ี (ล็อค) มีอัตราท่ีเหมาะสมเมื่อเทียบกับตลาดนัดอื่น รองลงมาคือ ค่าเช่าพื้นท่ี (ล็อค) มีอัตราท่ีเหมาะสมกับ

ขนาดพื้นท่ี ค่าจองพื้นท่ี (ล็อค) ประจ ารายครึ่งปี มีอัตราท่ีเหมาะสม และค่าเช่าพื้นท่ี (ล็อค) รายเดือน มีอัตราท่ีเหมาะสม 

ตามล าดับ 

 ด้านสถานท่ี หรือช่องทางการจัดจ าหน่ายโดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก โดยปัจจัยย่อยท่ี 

ผู้ตอบแบบสอบถามพึงพอใจมากที่สุดได้แก่ ท าเลท่ีตั้งของตลาดนัดใกล้กับแหล่งชุมชน รองลงมาคือ ท าเลท่ีตั้งของตลาด

นัดสามารถเขา้ถึงง่าย สะดวกตอ่การเดินทาง และสามารถตดิตอ่ผู้ดูแลตลาดนัดได้อยา่งสะดวก ตามล าดับ 

 ด้านการส่งเสริมการตลาดโดยรวมมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง โดยปัจจัยย่อยท่ีผู้ตอบแบบสอบถาม  

พงึพอใจมากท่ีสุดได้แก่ มกีารประชาสัมพันธ์โดยใชเ้สียงตามสายในขณะท่ีมีตลาดนัด รองลงมาคือ มกีารเลื่อนการช าระค่า

เชา่พืน้ท่ี (ล็อค) มีการลดคา่เช่าพื้นท่ี (ล็อค) และมีการจัดกิจกรรมพเิศษเพื่อดงึดูดลูกค้า ตามล าดับ 

 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) 

 จุดแข็ง (Strengths) 

 จากการวิเคราะห์จุดแข็งของตลาดนัดสามแยกศรีบุญเรือง ด้านการตลาด ด้านการจัดการองค์กร ด้านการเงิน 

ด้านบริการ ด้านบุคลากร พบว่า มีสถานท่ีตั้งอยู่ในเขตชุมชน เป็นทางผ่านระหว่างตัวเมืองและนอกเมืองเชียงใหม่  
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สะดวกต่อการเดินทาง และมีการบริหารจัดการเวลาในการจัดตลาดนัดท่ีเหมาะสม พื้นท่ี (ล็อค) ขายของมีการวางผัง

จัดแบง่ประเภทสินค้าในการวางขาย ท าให้มีสนิค้าหลากหลายประเภทซึ่งเป็นท่ีต้องการของชาวบ้านอยา่งท่ัวถึง มพีื้นท่ีว่าง

เพียงพอให้ผู้ขายสินค้ามาจ าหน่ายขายสินค้า และราคาค่าเช่าพื้นท่ี (ล็อค) ท้ังรายวัน รายเดือน รายคร่ึงปี เหมาะสมเมื่อ

เทียบกับตลาดนัดแห่งอ่ืนในจังหวัดเชยีงใหม่ 

 จุดอ่อน (Weaknesses) 

จากการวิเคราะห์จุดอ่อนของตลาดนัดสามแยกศรีบุญเรือง ด้านการตลาด ด้านการจัดการองค์กร ด้านการเงิน 

ด้านบริการ ด้านบุคลากร พบว่า มีการจัดตลาดนัดเพียงแค่วันศุกร์วันเดียวต่อสัปดาห์ จึงท าให้มีรายรับเพียงวันเดียว  

ไม่มีความหลากหลายผู้ซื้อสินค้า เนื่องจากมีปัญหาในเร่ืองของการเดินทาง แม้ว่าจะมีความหลากหลายของผู้ขายสินค้า  

ก็ตาม พื้นท่ีในการจอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไมเ่พียงพอในบางช่วงเวลา ในฤดูฝน พื้นท่ีทางเดินท่ีเป็นพื้นดินผสมหนิ

จะกลายเป็นโคลนแฉะ และมีน้ าขัง ส่วนฤดูร้อนจะมีฝุ่นเยอะ พื้นท่ีห้องน้ า จ าเป็นต้องข้ามถนนไปยังร้านอาหารท่ีอยู่ฝั่ง

ตรงกันข้ามของตลาดนัด โดยตลาดนัดไม่มีห้องน้ าเป็นของตนเอง การบันทึกข้อมูลผู้ขายสินค้าบันทึกลงในสมุดจด และ

พิมพ์รายชื่อออกมาแยกตามประเภทสินค้าท่ีขาย เรียงตามเลขพื้นท่ี (ล็อค) ท่ีเช่า ท าให้มีความล่าช้าในการเปิดหารายชื่อ

ผู้ขายสินค้าเมื่อผู้ขายสินค้ามาจ่ายเงินรายเดือน รายคร่ึงปี และเกิดปัญหาการขายพื้นท่ี (ล็อค) ซ้ า หรือมีการตกหล่น

รายช่ือผู้ขายสินค้า 

 โอกาส (Opportunities) 

 จากการวิเคราะห์โอกาสของตลาดนัดสามแยกศรีบุญเรือง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรม  

ด้านประชากรและสิ่งแวดล้อม ด้านการเมืองและกฎหมาย ด้านการวิจัยและพัฒนา ด้านเทคโนโลยีและด้านอื่นๆ พบว่า  

ค่านยิมการมรีายได้เสริมนอกเวลางานประจ าของตน และแนวโน้มท่ีผู้คนไม่ท างานประจ า หันมาประกอบธุรกิจส่วนตัวโดย

การขายสนิค้ามากขึน้ จึงเข้ามาทดลองขายสนิค้าของตนในตลาดนัดเพื่อสร้างการรับรู้ต่อผู้บริโภค และพิจารณาว่าสินค้าท่ี

ตนเองน ามาขายเหมาะกับกลุ่มคนในตลาดประเภทใด ผู้บริโภคต้องการบริโภคของท่ีมีราคาไม่แพงมาก เอื้อต่อรายได้  

และเศรษฐกิจในปัจจุบัน 

 อุปสรรค (Threats) 

 จากการวิเคราะห์อุปสรรคของตลาดนัดสามแยกศรีบุญเรือง ด้าน เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรม  

ด้านประชากรและสิ่งแวดล้อม ด้านการเมืองและกฎหมาย ด้านการวิจัยและพัฒนา ด้านเทคโนโลยี และด้านอื่นๆ พบว่า  

ด้านสภาพอากาศ เนื่องจากตลาดนัดศรีบุญเรืองเป็นสถานท่ีโล่งแจ้ง ไม่มีส่วนปิดใดๆ ท าให้เวลาสภาพอากาศท่ีไม่ดี เช่น 

ฝนตก แดดแรง ท าให้ผู้คนมาขายสินค้า หรือมาซื้อสินค้าน้อยลง ไม่ได้น าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการบริหารตลาดนัดมาก

เท่าท่ีควร 

 ผลการวิเคราะห์กลยุทธ์โดยใช้เครื่องมอื TOWS Matrix 

 จากการศกึษาและวเิคราะห์ TOWS Matrix ได้กลยุทธ์ขององคก์ารท่ีเหมาะสม ดังนีค้ือ 

 1. กลยุทธ์การเจาะตลาด (Market Penetration) เป็นการเพิ่มยอดขายของผลิตภัณฑ์เดิมในตลาดเดิม ซึ่งเป็น 

การพยายามกระตุ้นลูกค้าเดิมให้เพิ่มปริมาณในการซื้อ โดยการลดราคาค่าเช่าพื้นท่ี (ล็อค) ให้กับผู้ขายสินค้า ท าให้ผู้ขาย

สินค้าขายสินค้าในตลาดนัดสามแยกศรีบุญเรืองต่อไป และบางรายอาจเช่าพื้นท่ี (ล็อค) เพิ่ม เช่นจากเดิมเช่าพื้นท่ี (ล็อค) 
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เพยีงแค ่1 ล็อค อาจเพ่ิมเป็น 2 ล็อค ท าให้ได้รับผลดท้ัีงแกผู่้บริหารตลาดนัดและผู้ขายสินค้า และท าการจัดตลาดนัดในวัน

อื่นนอกจากวันศุกร์ในแต่ละสัปดาห์ ท าให้ผู้ขายสินค้าสามารถเข้ามาเช่าพื้นท่ี (ล็อค) เพื่อขายสินค้าและเพิ่มรายได้ให้

ตนเองในวันอื่นๆ อาจก่อให้มผีู้ขายสินค้ารายใหม่ท่ีแต่เดิมอาจไปขายสินค้าในตลาดนัดแห่งอื่นในวันศุกร์มาขายสนิค้าในวัน

อื่นในสัปดาห์ท่ีจัดเพิ่มขึ้น ทางด้านผู้ซือ้สนิค้าท่ีเข้ามาซื้อสินค้าอาจจะมคีวามหลากหลายมากยิ่งขึ้นจากเดมิเป็นคนในชุมชน

ท่ีมีท่ีพักอาศัยอยู่บริเวณตลาดนัดก็อาจจะเป็นผู้คนท่ีท างานหรือท่องเที่ยวและได้ขับรถผ่าน และทางด้านผู้บริหารตลาดนัด

ได้เงินในการบริหารดูแลตลาดเพิ่มขึ้นจากเดิมท่ีได้เพียงแค่ในวันศุกร์ และยังใช้ประโยชน์จากพื้นท่ีเปล่าท่ีมีอยู่ให้เกิด

ประโยชนเ์พิ่มมากขึน้อีกดว้ย 

 2. กลยุทธ์การพัฒนาตลาด (Market Development) จัดตลาดนัดอยู่ในอาคาร หรือมีร่ม เต็นท์ และพื้นทางเดิน

ลาดด้วยปูนคอนกรีตต่างๆ เพื่อให้ผู้ขายสินค้าวางขายสินค้าได้และผู้ซื้อสินค้าสามารถเดินซื้อสินค้าได้อย่างสะดวก  

และเพิ่มกลุ่มลูกค้ากลุ่มใหม ่

3. กลยุทธ์การปรับเปลี่ยน (Turnaround) พลกิฟื้นตลาดนัดโดยการปรับปรุงตลาดนัดในเร่ืองตา่งๆ ท่ีบกพร่อง เชน่ 

การสร้างห้องน้ าในบริเวณตลาดนัด การปรับปรุงพื้นดินตลาดนัด การจัดสรรท่ีจอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เพื่อให้

ผู้ขายสินค้าและผู้ซื้อสินค้าได้รับความสะดวก และอาจมีพื้นท่ี (ล็อค) ขายสินค้าเพิ่มเพื่อรองรับผู้ขายสินค้าท่ีเพิ่มมากขึ้น 

พัฒนาระบบการบริหารโดยการน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหาร เช่นการออกแบบแอพพลิเคชัน (Application) เกี่ยวกับผัง

ตลาดนัดส าหรับการบันทึกข้อมูลของผู้ขายสินค้าลงในแต่ละพืน้ท่ี (ล็อค) และสถานะพื้นท่ี (ล็อค) วา่งเพ่ือให้ผู้บริหารตลาด

นัดและผู้ด าเนนิงานตลาดนัดสามารถตรวจสอบสถานะของพื้นท่ี (ล็อค) วา่งในเวลาเดียวกันแมจ้ะอยู่คนละพื้นท่ีของตลาด

นัดก็ตาม 

การอภิปรายผลการศึกษา 

 จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) แล้วน ามาวิเคราะห์กลยุทธ์โดยใช้

เคร่ืองมือ TOWS Matrix พบว่า ทางตลาดนัดสามแยกศรีบุญเรืองได้กลยุทธ์ขององค์การท่ีเหมาะสมคือ กลยุทธ์การเจาะ

ตลาด กลยุทธ์การพัฒนาตลาด และกลยุทธ์การปรับเปลี่ยน ซึ่งสอดคล้องกับงานศึกษาของ ไกรศรี ศรีทัพไทย (2552)  

ท่ี ได้ท าการวิ เคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก ก าหนดกลยุทธ์โครงการพัฒ นา 

ตลาดนัดโค-กระบือ บ้านหนองโจด อ าเภอพังโคลน จังหวัดสกลนคร โดยการจัดหาซื้อท่ีดินเพื่อการจัดตั้ ง  

ตลาดนัดโค-กระบือแห่งใหม่ขึ้น เนื่องจากตลาดนัดสามแยกศรีบุญเรืองและตลาดนัดโค-กระบือมีความคล้ายคลึงกันใน

เร่ืองการอยู่ในอุตสาหกรรมตลาดนัดเช่นเดียวกัน และผลการศึกษาคร้ังนี้ยังสอดคล้องกับงานศึกษาของ ชลธิชา ดีเพ็ญ 

(2557) ท่ีได้สังเกตและสัมภาษณ์ประธานกลุ่มแม่วินเรือนจ าลอง คณะกรรมการ และสมาชิกภายในกลุ่ม จ านวน 5 ราย 

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน (SWOT Analysis) จากนั้นวิเคราะห์หากลยุทธ์ท่ีเหมาะสมโดยใช้

เคร่ืองมือ การวิเคราะห์กลุ่มธุรกิจตามแนวทางของกลุ่มท่ีปรึกษาแห่งบอสตัน (BCG Growth Share Matrix) และ TOWS 

Matrix ก าหนดกลยุทธ์การจัดการธุรกิจหัตถกรรมจากไม้ของกลุ่มแม่วินเรือจ าลอง ในต าบลแม่วิน อ าเภอแม่วาง จังหวัด

เชียงใหม่คือ กลยุทธ์การเจาะตลาด เพิ่มยอดขายของผลิตภัณฑ์เดิมในตลาดเดิมโดยการเพิ่มประโยชน์ในการใช้สอยมาก

ขึน้ รวมถึงการส่งเสริมการขาย กลยุทธ์การพัฒนาตลาด ขยายและเพิ่มยอดขาย หาตลาดใหม่ให้กับสินค้า 
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 ข้อเสนอแนะ 

 จากการศกึษากลยุทธ์ธุรกิจตลาดนัดสามแยกศรีบุญเรือง อ าเภอแมริ่ม จังหวัดเชยีงใหม่ มขี้อเสนอแนะท่ีอาจเป็น

ประโยชนต์อ่ธุรกิจ ดังตอ่ไปน้ี 

 ข้อเสนอแนะส าหรับผู้บริหารตลาดนัดสามแยกศรีบุญเรือง 

 1. ทางตลาดนัดควรน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหาร เนื่องจากในปัจจุบันมีเพียงการบันทึกข้อมูลลงสมุด

บันทึก และมีปัญหาในด้านการขายพื้นท่ี (ล็อค) ในแต่ละวันให้ผู้ขายสินค้าขาจรซ้ ากัน จึงควรน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยใน

การแก้ปัญหาโดยการสร้างแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมประยุกต์ท่ีแสดงแผนผังตลาดนัดพร้อมระบุชื่อผู้ขายสินค้าท่ีได้ซื้อ

พื้นท่ี (ล็อค) แต่ละพื้นท่ีไว้ และแสดงพื้นท่ี (ล็อค) ว่างเอาไว้ส าหรับผู้บริหารและผู้ดูแลตลาดนัดเข้าถึงข้อมูลปัจจุบันได้

พร้อมกัน 

 2. ทางตลาดนัดควรเพิ่มจ านวนวันการจัดตลาดนัดในแตล่ะสัปดาห์เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับท้ังผู้บริหารตลาด

นัด และผู้ขายสินค้ารายใหม่ท่ีไมใ่ช่ผู้ขายสินค้าประจ ารายเดิมในวันศุกร์ เนื่องจากผลจากแบบสอบถามพบวา่ ผู้ขายสนิค้า

ประจ ารายเดิมในวันศุกร์สว่นใหญ่ขายสนิค้าในตลาดนัดแห่งอื่นดว้ย 

 3. ทางตลาดนัดควรท าการตลาดเพื่อให้ตลาดเป็นท่ีรู้จักเพิ่มมากขึน้ โดยการสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้ขายสินค้าราย

ใหม่ท่ีไม่เคยรู้จักตลาดนัดสามแยกศรีบุญเรือง และผู้ซื้อสินค้ารายใหม่ผ่านทางโซเชียลมีเดีย อาจสร้างเพจของ Facebook 

ท าการลงรายละเอียดเกี่ยวกับตลาดนัด ทั้งข้อมูลสถานท่ี รายการสินค้าท่ีขาย การจัดกิจกรรมพิเศษต่างๆ เป็นต้น  

จะท าให้มีผู้ขายสินค้าและผู้ซื้อสินค้าเพิ่มขึ้น สร้างยอดขายให้ผู้ขายสินค้า และส่งผลมายังผู้บริหารตลาดนัด และอาจท า

การลดราคาค่าพื้นท่ีเช่า (ล็อค) มีการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อดึงดูดผู้ขายสินค้าและผู้ซื้อสินค้าเข้ามาในตลาดนัด  

สามแยกศรีบุญเรืองเพิ่มมากขึน้ 

 4. ทางตลาดนัดควรจัดตลาดให้มีความเป็นเอกลักษณ์ของตลาดนัดสามแยกศรีบุญเรืองเอง หรือให้มีความ

แตกต่างจากตลาดนัดแห่งอื่น เช่น จัดตลาดให้มีโซนเด็กเล่นท่ีมีของเล่นไว้ส าหรับรอผู้ปกครองเลือกซื้อสินค้าในตลาดนัด 

หรือมีโซนพื้นท่ีขายผักผลไมอ้อแกนิค โซนพื้นท่ีขายอาหารเพื่อสุขภาพ หรือมีการขายสินค้าที่ไม่ได้มจี าหนา่ยในตลาดแห่ง

อื่นในพื้นท่ีน้ัน เป็นต้น เพื่อดึงดูดผู้ขายสินค้าและผู้ซือ้สนิค้ารายใหม่เข้ามาในตลาดนัดมากขึ้น 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงส าหรับผู้ขายสินค้า 

 1. ทางตลาดนัดควรน าปัญหาที่พบและข้อแนะน าจากผู้ขายสินค้า และผู้ซือ้สนิค้าในตลาดนัดสามแยกศรีบุญเรือง

มาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาให้ดีย่ิงขึน้ ไม่ว่าจะเป็นในด้านของสถานท่ี มีการปรับปรุงพื้นดินเพื่อลดฝุ่นในฤดูร้อนและเฉอะแฉะ

ในฤดูฝน จัดระเบียบพื้นท่ีจอดรถท้ังรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ปรับปรุงห้องน้ าท่ีจัดไว้ให้หรือสร้างห้องน้ าใหม่ในตลาด

นัด การดูแลเกี่ยวกับด้านไฟฟ้าในตลาดนัด การจัดการด้านขยะ การปรับราคาค่าเช่าพื้นท่ี (ล็อค) หรือมอบส่วนลดให้กับ

ผู้ขายสินค้าในตลาดนัด เป็นต้น  

 2. ทางตลาดนัดควรมีการปรับผังตลาดนัดเพื่อให้มีพื้นท่ี (ล็อค) เพิ่มขึ้น โดยการปรับเปลี่ยนสถานท่ีจอดรถใน

ตลาดนัดให้มีระเบียบ และวางผังพื้นท่ี (ล็อค) ขายของใหม ่เพื่อรองรับผู้ขายสินค้าท่ีเพิ่มมากขึน้ และจัดเรียงประเภทสินค้า

ในตลาดนัดให้ลูกค้าสามารถเดินเลอืกซือ้สนิค้าได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น 
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 3. จัดกิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างผู้ขายสินค้าและผู้ขายสินค้า และระหว่างผู้ขายสินค้าและผู้ซื้อ

สินค้า มกีารสร้างความสัมพันธ์ท่ีดรีะหวา่งผู้บริหารตลาดนัดและผู้ขายสนิค้าและผู้ซือ้สนิค้าในระยะยาว รักษาผู้ขายสนิค้า

เดิมให้คงอยู ่และผู้ซือ้สนิค้าเดิมให้กลับมาซื้อซ้ า 

  การศึกษาคร้ังนี้ ใช้การวิเคราะห์ SWOT และ TOWS Matrix ซึ่งมีข้อจ ากัดคือ เป็นเคร่ืองมือท่ีค่อนข้างง่าย 

ในการใช้งาน แต่ยากในการวิเคราะห์เพื่อสร้างตัวเลือกของกลยุทธ์ธุรกิจ โดยใช้เวลาในการศึกษาอย่างจริ งจังและเลือก

ข้อมูลท่ีน ามาใช้ได้อย่างถูกต้อง และเชื่อถือได้ เพื่อน าไปวิเคราะห์ และน าข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์นี้ไปปฏิบัติจริง  

พร้อมท้ังมีการติดตาม และประเมินผลอย่างสม่ าเสมอเพื่อประโยชน์ต่อธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นควรมีการวิเคราะห์

สถานการณ์ตลาดเพื่อเปรียบเทียบธุรกิจของเรากับธุรกิจอื่นในตลาดเดียวกัน และการวิเคราะห์ BCG Matrix เพิ่มเติม  

เพื่อสามารถก าหนดกลยุทธ์ได้สอดคล้องกับสภาพแวดลอ้มมากยิ่งขึ้น 
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