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ที่ผ่านมาการพัฒนาตลาดนัดสีเขียวประสบปัญหา คือ ยังไม่มีการวางแผนการผลิตที่เป็นระบบ ผู้บริโภคไม่เชื่อมั่น
ในตัวสินค้า และขาดรูปแบบการบริหารจัดการตลาดที่เหมาะสม การวิจัยในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสถานการณ์
และสภาพปัญหาของผู้ผลิตและผู้บริโภค ทั้งการผลิต พฤติกรรม ทัศนคติ และองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาตลาดนัดสีเขียว
2) ศึกษาปัจจัยที่เอื้อหนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้ผลิตและผู้บริโภคในตลาดนัดสีเขียว และ 3) พัฒนารูปแบบตลาดนัดสี
เขียวจากการมีส่วนร่วมของผู้ผลิตและผู้บริโภค กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ผลิต 16 เครือข่าย ตัวแทนผู้บริโภค จำ�นวน 100 ราย
ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม วิธีการเก็บข้อมูล คือ การสนทนากลุ่ม แบบสอบถามผู้ผลิตและผู้บริโภค แบบ
บันทึกการผลิต การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม และจากข้อมูลทุติยภูมิ ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มผู้ผลิต
มีทักษะด้านการผลิต แต่ยังขาดทักษะด้านการตลาด การพัฒนาสินค้าและบริการ ซึ่งเป็นสิ่งสำ�คัญให้ผู้ผลิตเกิดช่องทาง
การขาย สร้างความน่าเชื่อถือ เป็นที่รู้จักแก่ผู้บริโภค ด้านผู้บริโภค พบว่า ปัจจัยที่ทำ�ให้กลับมาใช้บริการตลาดนัดสีเขียวอย่าง
ต่อเนื่อง คือ การสื่อสารแบบปากต่อปาก และความเชื่อใจในตัวผู้ผลิต ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ปลอดสาร
พิษ คือ 1) ผลิตภัณฑ์ 2) ราคา 3) การจัดจำ�หน่าย และ 4) การส่งเสริมการตลาด ปัจจัยที่เอื้อหนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของ
ผู้ผลิตและผู้บริโภค มี 5 ปัจจัย คือ 1) ความใกลชิดและตระหนักในปัญหาร่วมกัน 2) ความคาดหวังในประโยชนสวนรวม
3) นโยบายและหน่วยงานในท้องถิ่น 4) การบริหารจัดการร่วมกัน และ 5) การสร้างกระบวนการเรียนรู้อยู่เสมอ ซึ่งการพัฒนา
รูปแบบตลาดนัดสีเขียวจากการมีส่วนร่วมของผู้ผลิตและผู้บริโภค มี 6 ขั้นตอน คือ 1) สร้างฐานการผลิตที่มั่นคง 2) สร้างการ
มีส่วนร่วมระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค 3) การบริหารจัดการตลาดอย่างเป็นระบบ 4) ตรวจสอบคุณภาพผลผลิต 5) การสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ และ 6) การขยายเครือข่าย ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาตลาด คือ หน่วยงานต่าง ๆ ควรมีการบูรณาการวางแผน
การทำ�งานร่วมกัน เข้าใจลักษณะบริบทของชุมชน เครือข่าย จะนำ�ไปสู่กระบวนการพัฒนาตลาดนัดสีเขียวอย่างเป็นรูปธรรม
คำ�สำ�คัญ: ตลาดนัดสีเขียว เครือข่าย ผู้ผลิตและผู้บริโภค
ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI)
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Abstract

In the past, the development of the green market faced a problem of not having systematic
production plans. Consumers don't trust the products and lack appropriate market management models. This
research aims to study 1) the situation and conditions of producers and consumers, production, behaviors,
attitudes, and knowledge about green market development, 2) factors contributing to the participation
of producers and consumers in the green market, and 3) to develop a green market model as a result
of collaborations among the participants involved. The research sample consists of 16 manufacturers
and 100 consumer representatives. This study employs participatory action research methods. Data were
collected through focus group interviews, questionnaires implemented to manufacturer and consumers,
production record form, participant and non-participatory observation and secondary data. Results
show that the manufacturers had manufacturing skills but lacked marketing skills which are important
for manufacturers to created different selling channels, developing their credibility, make known to
consumers. It is also found that factors contributing to the return of customers to the green market are
word-of-mouth communication and their trust in the manufacturers. It is also revealed that factors affect
the decision to purchase non-toxic products are products, price, place and promotion. In addition, there
are 5 factors that contribute to the participation of producers and consumers namely: closeness and
awareness of common problems, expectations of mutual benefits, policies and local authorities, joint
management and creation of constant learning processes. The development of the green market model
from the participation of producers and consumers must follow 6 steps. These include creation of a solid
manufacturing basis, engagement between producers and consumers, systematic marketing management,
quality inspection, communication and public relations, and network expansion. Recommendations for
the market development include integrating a collaborative plan, understanding community contexts
and network. All these will lead to the process of developing green market in a concrete way.
Keywords: Green Market, Network, Producer and Consumer

บทนำ�

ตลาดนัดสีเขียว เป็นรูปแบบตลาดรูปแบบหนึง่ ทีเ่ น้น
การผลิต การบริการ และจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ท่ปี ลอดภัยไม่
ใช้สารเคมีในการผลิต เป็นมากกว่าตลาดที่แลกเปลี่ยนซื้อ
ขาย และยังเป็นตลาดทีท่ �ำ ให้ผผู้ ลิตและผูบ้ ริโภคได้มาพบปะ
แลกเปลีย่ นความรู้ เล็งเห็นคุณค่าในการบริโภคอาหารทีป่ ลอดภัย
ตลาดนัดสีเขียวจึงเป็นเครื่องมือสำ�คัญ ที่เน้นกระบวนการ
ดำ�เนินงานของตลาดที่มีความสัมพันธ์กันทั้งระบบ โดยเริ่ม
ตั้งแต่วัสดุท่ีนำ�มาใช้ในกระบวนการผลิต จนถึงผลผลิตที่
เกิดขึ้นจะต้องมีความปลอดภัยต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค
(Chusakul, 2013) และนอกจากนีจ้ ะต้องไม่สง่ ผลกระทบต่อสิง่
แวดล้อมหรือกระทบน้อยทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะทำ�ได้ ทีผ่ า่ นมามีผบู้ ริโภค
จำ�นวนมากทีต่ อ้ งการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ แต่ไม่สามารถ
เข้าถึงได้ และสินค้าเกษตรอินทรียก์ ม็ รี าคาแพง ในขณะเดียวกัน
ผูผ้ ลิตเมือ่ ผลิตแล้วไม่มที ข่ี าย โดยเฉพาะในสถานการณ์ทภ่ี าค

เกษตรกรรมไทยกำ�ลังอยูใ่ นฐานะเป็นเบีย้ ล่างและถูกกลืนกิน
จากระบบเกษตรเคมีหรือเกษตรพันธะสัญญา โดยการผูกขาด
ของบริษทั ยักษ์ใหญ่ทม่ี อี ทิ ธิพลทางการเมือง ตลาดนัดสีเขียว
เป็นเครือ่ งมือสำ�คัญหนึง่ ทีจ่ ะนำ�ไปสูก่ ารต่อรองกับระบบเศรษฐกิจ
ใหญ่ทผ่ี กู ขาดด้วยการสร้างระบบเศรษฐกิจทีพ่ ง่ึ ตนเอง พึง่ กันเอง
ในระดับท้องถิ่น ตลาดนัดสีเขียว จึงถือว่าเป็นพื้นที่แห่งการ
แลกเปลีย่ นทีเ่ ป็นธรรม กำ�หนดความสัมพันธ์ใหม่ระหว่างผูซ้ อ้ื
กับผูข้ าย แลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละซือ้ ขายกันโดยตรงโดยไม่มพี อ่ ค้า
คนกลาง และสินค้าต้องเป็นสินค้าเกษตรอินทรีย์ ปลอดสาร
พิษ เท่านัน้ พืน้ ทีต่ ลาดสีเขียว จึงเหมือนองค์กรเครือข่ายหนึง่
ของเกษตรกรผูผ้ ลิต และผูบ้ ริโภคในเมือง ซึง่ มีความต้องการ
บริโภคสินค้าเพือ่ สุขภาพ รวมทัง้ องค์กรประชาสังคมอืน่ ๆ ทีม่ ี
ความเชื่อความศรัทธาตรงกันที่จะสร้างให้ท่ีน่ีเป็น “พื้นที่
ส่วนรวม” แสดงออกถึงความเข้มแข็งความน่าอยูข่ องเมือง
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อำ�เภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นอีกแห่งหนึ่ง
ที่มีการรวมตัวของผู้ผลิต เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อินทรีย์ ทั้งพืช
ผลไม้ สัตว์ และผลิตภัณฑ์เพือ่ สุขภาพ โดยการรวมตัวกันของ
กลุม่ ผูผ้ ลิต 16 กลุม่ รวมกันเป็น “เครือข่ายตลาดนัดสีเขียว”
ซึ่งมีสมาชิกจำ�นวน 77 ราย ในอำ�เภอกมลาไสยและอำ�เภอ
ใกล้เคียง เครือข่ายตลาดสีเขียว ใช้รปู แบบการบริหารจัดการ
แบบมีส่วนร่วม มีการแบ่งบทบาทหน้าที่กัน เช่น กรรมการ
ตรวจตลาด กรรมการระดมทุน กรรมการประชาสัมพันธ์
กรรมการดูแลตลาด เป็นต้น ภายใต้ คำ�ขวัญ “ผลิตปลอดภัย
ใส่ใจสิง่ แวดล้อม นอบน้อมคุณธรรม นำ�เกษตรอินทรีย์ สูว่ ถิ ี
รักษ์สขุ ภาพ” สำ�หรับกลุม่ บริโภคส่วนใหญ่ เป็นกลุม่ ข้าราชการ
พ่อค้าแม่คา้ และกลุม่ คนรักสุขภาพ นอกจากการวางจำ�หน่าย
สินค้าแล้ว เครือข่ายตลาดสีเขียวยังจัดกิจกรรมเสริม เช่น
การให้ความรูเ้ รือ่ งสุขภาพ การทำ�ปุย๋ ชีวภาพ ได้รบั ความสนใจ
จากผูบ้ ริโภคบ้าง ซึง่ ทำ�ให้เกิดบทเรียนหลายอย่างและเห็นปัญหา
หลายประการทีจ่ �ำ เป็นทีต่ ลาดนัดสีเขียว ต้องการการพัฒนา
ทีย่ ง่ั ยืน โดยเฉพาะการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
ผูผ้ ลิตสูผ่ บู้ ริโภค และด้านอืน่ ๆ (Nansathit et al., 2012)
จากความเป็นมาเบือ้ งต้น ทีมผูว้ จิ ยั และสมาชิกเครือข่าย
ตลาดนัดสีเขียวกมลาไสย ได้มกี ารสรุปบทเรียนร่วมกัน พบว่า
จากการรวมกลุม่ เปิดตลาดนัดสีเขียวกมลาไสยขึน้ ยังมีปญ
ั หา
การจัดการผลผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิต ที่ยังไม่สามารถ
วางแผนการผลิตได้อย่างเป็นระบบ อีกทั้งผู้บริโภคเองยังไม่
เชือ่ มัน่ ต่อผลผลิตทีน่ �ำ มาจำ�หน่าย ส่วนผูผ้ ลิตเองยังมีมมุ มอง
ต่อผูบ้ ริโภคทีเ่ ป็นเพียงผูม้ าซือ้ สินค้าของตน จึงทำ�ให้ขาดการ
มีส่วนร่วมที่จะช่วยกันพัฒนาตลาดนัดสีเขียว และยังไม่มีรูป
แบบการบริหารจัดการตลาดสีเขียวร่วมกันอย่างชัดเจน จึงนำ�
ไปสูก่ ารพัฒนาโจทย์วจิ ยั เพือ่ พัฒนารูปแบบตลาดนัดสีเขียวจาก
การมีสว่ นร่วมของผูผ้ ลิตและผูบ้ ริโภค เพือ่ ให้ได้ องค์ความรูน้ �ำ
ไปพัฒนาตลาดนัดสีเขียวอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจยั

1. เพือ่ ศึกษาสถานการณ์และสภาพปัญหาของผูผ้ ลิต
และผูบ้ ริโภค ทัง้ การผลิต พฤติกรรม ทัศนคติ และองค์ความ
รูเ้ กีย่ วกับการพัฒนาตลาดนัดสีเขียว
2. เพือ่ ศึกษาปัจจัยทีเ่ อือ้ หนุนให้เกิดการมีสว่ นร่วมของ
ผูผ้ ลิตและผูบ้ ริโภคในตลาดนัดสีเขียว
3. เพื่อพัฒนารูปแบบตลาดนัดสีเขียวจากการมีส่วน
ร่วมของผูผ้ ลิตและผูบ้ ริโภค

การทบทวนวรรณกรรม

การศึกษาเรื่อง การพัฒนาตลาดนัดสีเขียวอย่างมี
ส่วนร่วมของผูผ้ ลิตและผูบ้ ริโภค กรณีเครือข่ายตลาดนัดสีเขียว
กมลาไสย อำ�เภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ผูว้ จิ ยั ขอนำ�เสนอ
แนวคิดทีเ่ กีย่ วข้อง 2 ประเด็น ได้แก่ แนวคิดตลาด สีเขียว และ
แนวคิดเกีย่ วกับพฤติกรรมผูบ้ ริโภค มีรายละเอียด ดังนี้
Jacquelyn, Edwin, & Cathy (2010) ได้อธิบาย
แนวคิดหลักของ Green Marketing ไว้ 7 ประการ ดังนี้
1) เป็นธุรกิจทีต่ อ้ งมีความเข้าใจ และเข้าถึงบริบททางเศรษฐกิจ
การเมือง สิง่ แวดล้อม และปัญหาสังคมทีม่ ตี อ่ ลูกค้า ผลิตภัณฑ์
และการบริการ ตั้งแต่ปัจจุบันจนถึงอนาคตในระยะยาว
2) มีการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และการบริการใหม่ ๆ ทีเ่ หมาะ
สมกับความต้องการของลูกค้า มีราคาทีเ่ หมาะสม และไม่สง่
ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม ตลอดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์
3) ต้องสร้างความน่าเชือ่ ถือทางการตลาดให้กบั องค์กร 4) สร้าง
ความร่วมมือกับผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทางธุรกิจ (Stakeholder)
5) มีการสือ่ สารประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ สร้างความ
เข้าใจกับสังคมเกีย่ วกับแนวทางการรักษาสิง่ แวดล้อมของตลาด
สีเขียว เพื่อสร้างคุณค่าของสินค้าบริการ และตัวองค์กรให้
ดีขน้ึ 6) ให้ผบู้ ริโภคสามารถเรียนรูว้ ธิ แี ก้ไข เข้าใจถึงปัญหาทีส่ ง่
ผลต่อธุรกิจ และสิง่ ทีเ่ ป็นประโยชน์ส�ำ คัญต่อสิง่ แวดล้อม คือ
เทคโนโลยี วัตถุดบิ และรูปแบบผลิตภัณฑ์ และ 7) องค์กรมี
ความมุง่ มัน่ เพือ่ ลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม ในผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการผลิตของตน อย่างจริงจังและต่อเนือ่ ง
Grandey, & Zaharia (2008) กล่าวว่า การตลาด
สีเขียว คือ การส่งเสริม ผลิตภัณฑ์ทม่ี คี ณ
ุ สมบัตทิ เ่ี ป็นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อมสามารถนำ�กลับมาใช้ใหม่ (Recyclable) หรือเติม
เพือ่ ใช้ใหม่ได้ (Refillable)
Songsom (2012) ได้น�ำ เสนอกระบวนทัศน์ใหม่ของการ
ตลาดสีเขียว มีหลักการสร้างความสมดุลใน 3 ด้าน คือ สังคม
เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อม เป็นการมุง่ เน้นทีก่ ารสร้างคุณค่าของ
ผลิตภัณฑ์ควบคูไ่ ปกับคุณค่าในการใช้ชวี ติ ของผูบ้ ริโภค การแบ่ง
ประเภทของผูบ้ ริโภคทีซ่ อ้ื ผลิตภัณฑ์สเี ขียว ทำ�ให้นกั การตลาด
ทราบถึงแรงจูงใจและความต้องการของผูบ้ ริโภค สามารถตอบ
สนองความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละกลุ่มให้ได้มากที่สุด
จากการทบทวนแนวคิดตลาดสีเขียว มีประเด็นหลักที่
สอดคล้องในการทำ�วิจยั คือ
1) ศึกษาศักยภาพและสภาพการดำ�เนินงานของ
เครือข่ายผู้ผลิต การทำ�ความเข้าใจถึงบริบท ทางเศรษฐกิจ
การเมือง สิง่ แวดล้อม และปัญหาทีม่ ตี อ่ ผูบ้ ริโภค ผลิตภัณฑ์
และการบริการ

ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI)

Journal of Southern Technology Vol.14 No.2 July-December 2021
2) การวิเคราะห์หาแนวทางรูปแบบการพัฒนา
เครือข่ายผู้ผลิต ได้แก่ สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และการบริการ
ใหม่ ๆ การสร้างความน่าเชือ่ ถือ การสือ่ สารเพือ่ สร้างความเข้าใจ
อันดีกบั สังคม แนวคิดเกีย่ วกับพฤติกรรมผูบ้ ริโภค Schiffman,
& Kanuk (2007) อธิบายว่า พฤติกรรมการบริโภค คือ
การซื้อสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ซึ่งเกิดจากอิทธิพลภายใน
ตัวบุคคลได้แก่ ความต้องการสิ่งจำ�เป็นในการดำ�รงชีวิต
ประจำ�วัน และความต้องการทีเ่ กิดจากแรงจูงใจ บุคลิกภาพ
ส่วนตัว การรับรู้ การเรียนรู้ และทัศนคติรวมทัง้ อิทธิพลภายนอก
ได้แก่วฒ
ั นธรรม ประเพณี ระบบเศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง
และเทคโนโลยี พฤติกรรมผูบ้ ริโภค (Consumer Behavior)
คือ พฤติกรรมซึง่ ผูบ้ ริโภคค้นหาการซือ้ การใช้ การประเมินผล
การใช้สอยผลิตภัณฑ์ และการบริการ คาดว่าจะตอบสนอง
ความต้องการของเขาซึ่ง Chaturongkul (2007) ได้ให้
ข้ อ เสนอว่ า นักการตลาดจำ�เป็นต้องศึกษาและวิเคราะห์
พฤติกรรมผู้บริโภคด้วยเหตุผลหลายประการกล่าว คือ
1) พฤติกรรมของผู้บริโภคมีผลต่อกลยุทธ์การตลาดของ
ธุรกิจประสบความสำ�เร็จถ้ากลยุทธ์ทางการตลาดสามารถ
ตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคได้ และ 2) เพื่อให้
สอดคล้องกับแนวความคิดทางการตลาด (Marketing Concept)
มีการศึกษาวิเคราะห์ถงึ ความต้องการของผูบ้ ริโภค การสร้าง
ความพึงพอใจให้แก่ผบู้ ริโภค และนำ�ข้อมูลทีไ่ ด้ไปผลิตสินค้า
ให้ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริโภคให้มากทีส่ ดุ
Serirat (2009) มีความเห็นว่า พฤติกรรมผู้บริโภค
(Consumer Behavior) คือ พฤติกรรมซึ่งบุคคลค้นหา
(Searching) การซือ้ (Purchasing) การใช้ (Using) การประเมิน
ผล (Evaluation) และการใช้จา่ ย (Disposing) ในผลิตภัณฑ์และ
บริการ โดยคาดว่าจะตอบสนองความต้องการ หรืออาจหมาย
ถึงกระบวนการตัดสินใจและลักษณะกิจกรรมแต่ละบุคคล เพือ่
ประเมินผล การจัดหา การใช้ และการใช้จา่ ย เกีย่ วกับสินค้า
และบริการ
การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคเป็นการศึกษาเกี่ยวกับ
การบริโภคสินค้า นักการตลาดต้องการศึกษาว่า สินค้าทีจ่ ะ
เสนอขายนัน้ ใคร คือ ลูกค้า (Who) ผูบ้ ริโภคซือ้ อะไร (What)
ทำ�ไมจึงซื้อ (Why) ซื้อเมื่อไร (When) ซื้อที่ไหน (Where)
ซือ้ และใช้บอ่ ยครัง้ เพียงใด พฤติกรรมผูบ้ ริโภค เป็นการค้นหา
หรือวิจยั เกีย่ วกับพฤติกรรมการซือ้ และการใช้ของผูบ้ ริโภค เพือ่
ทราบถึงลักษณะความต้องการและพฤติกรรมการซือ้ และการ
ใช้ของบริโภค คำ�ตอบทีไ่ ด้จะช่วยให้นกั การตลาดสามารถจัด
กลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategies) ทีส่ ามารถตอบ
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สนองความพึงพอใจของผูบ้ ริโภคได้อย่างเหมาะสม คำ�ถามทีใ่ ช้
ในการค้นหาลักษณะพฤติกรรมผูบ้ ริโภค คือ 6Ws และ 1H ซึง่
ประกอบด้วย WHO, WHAT, WHY, WHY, WHEN, WHERE
และ HOW เพือ่ ค้นหาคำ�ตอบ 7 ประการ หรือ 7Os ซึง่ ประกอบ
ด้วย Occupants, Objects, Objectives, Organizations,
Occasions, Outlets และ Operations
การศึกษาแนวคิดพฤติกรรมผู้บริโภคได้น�ำ มาอธิบาย
เกีย่ วกับศึกษาวิจยั ในประเด็น การศึกษาสถานการณ์และสภาพ
ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภค เพื่อเป็นข้อมูล
นำ�ไปสู่การพัฒนารูปแบบตลาดนัดสีเขียวกมลาไสย อย่างมี
ส่วนร่วมระหว่างผูผ้ ลิต และผูบ้ ริโภค

วิธกี ารวิจยั

การวิจยั ในครัง้ นีใ้ ช้ระเบียบวิธวี จิ ยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมี
ส่วนร่วม มีวธิ กี ารเก็บข้อมูล คือ การสนทนากลุม่ แบบสอบถาม
ผูผ้ ลิต และผูบ้ ริโภค ข้อมูลจากแบบบันทึกการผลิตของผูผ้ ลิต
การสังเกตการณ์แบบมีสว่ นร่วม ไม่มสี ว่ นร่วม และการศึกษา
จากแหล่งข้อมูลทุตยิ ภูมิ โดยมีกลุม่ เป้าหมายในการวิจยั คือ
กลุม่ ผูผ้ ลิต 16 เครือข่าย รวมสมาชิก 77 คน และตัวแทน
ผูบ้ ริโภค จำ�นวน 100 คน มีกระบวนการวิจยั ทัง้ หมด 5 ระยะ
ได้แก่ ระยะเตรียมการวิจยั การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูล สรุปผลการวิจยั และการขยายผล โดยในแต่ละขัน้ ตอน
มีรายละเอียด ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 เตรียมการวิจัย ได้แก่ 1) จัดประชุม
ทีมวิจัยเพื่อชี้แจงโครงการ และวางแผนในการวิจัย 2) การ
เตรียมชุมชนและเครือข่าย และ 3) การแลกเปลีย่ นเรียนรู้ การ
ดำ�เนินโครงการวิจัยกับพื้นที่อ่นื ๆ และเรียนรู้แนวทางการ
ดำ�เนินงานวิจยั เพือ่ ท้องถิน่
ขั้นตอนที่ 2 การเก็บรวบรวมข้อมูล มีกิจกรรม คือ
1) การประชุมเพื่อสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
รวมทัง้ วางแผนการเก็บข้อมูลร่วมกัน 2) การทดลองใช้เครือ่ ง
มือและพัฒนาแบบสอบถามข้อมูลผู้ผลิต และผู้บริโภคและ
3) เก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสนทนากลุม่ การสัมภาษณ์ผผู้ ลิต
และผูบ้ ริโภค บันทึกจากการสังเกตการณ์แบบมีสว่ นร่วมและ
ไม่มสี ว่ นร่วม และรวบรวมข้อมูลองค์ความรูท้ เ่ี กีย่ วข้องด้านการ
พัฒนากระบวนการตลาดนัดสีเขียวในพืน้ ทีอ่ น่ื ๆ
ขัน้ ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ร่วมกันระหว่างทีมวิชาการและนักวิจัยชุมชน ทั้งในระหว่าง
การเก็บข้อมูลและหลังการเก็บข้อมูล โดยการจัดระบบ จัดหมวด
หมู่ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัย ตีความตรวจสอบข้อมูล
และความหมาย สร้างข้อสรุป และนำ�ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
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วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2564

โดยใช้แบบสอบถามซึ่งเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ มาวิเคราะห์
เชิงพรรณนา หาความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลีย่
ขัน้ ตอนที่ 4 สรุปผลการวิจยั โดยการสรุปบทเรียนทีม
วิจยั การคืนข้อมูลสูช่ มุ ชน และการเขียนรายงานการวิจยั ฉบับ
สมบูรณ์
ขัน้ ตอนที่ 5 การขยายผล ได้แก่ การขยายพืน้ ทีต่ ลาด
นัดสีเขียวในระดับชุมชน พัฒนาฐานการผลิตร่วมของสมาชิก
เครือข่าย และมีคณะทำ�งานระดับชุมชน

ผลการวิจยั

1) ศึกษาสถานการณ์และสภาพปัญหาของผู้ผลิต
และผูบ้ ริโภค ทัง้ การผลิต พฤติกรรม และทัศนคติ
การก่อเกิดตลาดนัดสีเขียวกมลาไสย การพัฒนา
ตลาดนัดสีเขียวกมลาไสย เริม่ ต้นจาก กลุม่ ผูผ้ ลิต 3 กลุม่ คือ
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติกาฬสินธุ์ ชมรมเพือ่ นธรรมชาติ และ
สวนเห็ดเพียงพอดี ได้เล็งเห็นถึงความสำ�คัญเรือ่ งการผลิตอาหาร
ปลอดภัย เพราะเนือ่ งจากสถานการณ์ทผ่ี า่ นมาประชาชนในเขต
อำ�เภอกมลาไสยมีผเู้ จ็บป่วยด้วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิต
สูง เป็นจำ�นวนมาก จึงคิดทีจ่ ะทำ�กิจกรรมทีเ่ ป็นการเสริมความ
รูแ้ ละดูแลสุขภาพด้านอาหารของผูค้ นในอำ�เภอกมลาไสย จึงได้
เริม่ ชักชวนเครือข่ายหรือกลุม่ คนทีท่ �ำ เกษตรอินทรีย์ โดยเริม่
จากการชักชวนกลุม่ เครือข่ายทีแ่ ต่ละคนรูจ้ กั ครัง้ แรกรวบรวม
ได้ 16 กลุม่ นัดประชุมและลงพืน้ ทีเ่ ยีย่ มกลุม่ เกษตรอินทรีย์
เพือ่ ร่วมการขับเคลือ่ นเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ การหนุนเสริม
กระบวนการผลิต สำ�รวจความพร้อมชนิดพืชผัก และผลิตภัณฑ์
ของแต่ละกลุม่ เป็นฐานข้อมูลเบือ้ งต้นในการพัฒนาตลาดนัด
สีเขียว ในเริม่ แรกได้มกี ารกำ�หนดกติกาของเครือข่าย การระดม
ทุน การจัดทำ�ตลาด “ตลาดนัดสีเขียว” และเตรียมความพร้อม
จนในที่สุดได้รวมกันเป็น “เครือข่ายตลาดนัดสีเขียว” ซึ่งมี
เครือข่ายทัง้ สิน้ 16 กลุม่ มีสมาชิกประมาณ 77 ราย ในอำ�เภอ
กมลาไสยและอำ�เภอใกล้เคียง ประกอบด้วย ศูนย์กสิกรรม
ธรรมชาติกาฬสินธุ์ ชมรมเพือ่ นธรรมชาติ กลุม่ ผูผ้ ลิตอินทรีย์
บ้านหัวขวา กลุ่มศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสองห้อง
สวนเห็ดเพียงพอดีคมุ้ ใต้ กลุม่ ผูผ้ ลิตอินทรียบ์ า้ นบ่อ กลุม่ ผัก
ปลอดสารพิษบ้านโนนสวาง สวนโฮมบุญข้าวปลอดสารพิษ
สวนละอองดาว ศูนย์พฒั นาพันธุพ์ ชื ร้อยเอ็ด-กาฬสินธุ์ กลุม่ ผูผ้ ลิต
ผักปลอดสารพิษบ้านโนนเมือง สภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์
สำ�นักงานกองทุนฟืน้ ฟูเกษตรกร จังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์เกษตร
ธรรมชาติ ตำ�บลหนองตอกแป้น กลุม่ ผูผ้ ลิตอินทรียศ์ นู ย์เรียนรู้
โคกดงหวาย และกลุม่ ผูผ้ ลิตปลอดสารพิษบ้านนามน

1.1) สถานการณ์และสภาพปัญหาของผูผ้ ลิต พบว่า
สมาชิกผูผ้ ลิตมีรปู แบบการผลิตแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่
1) ผลผลิตพืชผัก 2) การเลีย้ งสัตว์ ส่วนใหญ่เลีย้ งเพือ่ กินใน
ครัวเรือน 3) ผลิตภัณฑ์ประเภทของใช้ในครัวเรือน เช่น ครีม
บำ�รุงผิว สบู่ แชมพู เป็นต้น 4) อาหารแปรรูป เช่น แหนมเห็ด
น้�ำ สมุนไพร หน่อไม้ดอง เป็นต้น และ 5) อาหารสำ�เร็จรูป เช่น
แกงเห็ด 3 อย่าง ลาบเป็ด ต้มเป็ด ปลาย่าง บาบีควิ เห็ด เป็นต้น
สำ�หรับแหล่งจำ�หน่ายผลผลิต พบว่า ส่วนใหญ่ผู้
ผลิตจะมีลูกค้ามารับซื้อที่แปลงผลิตโดยตรง และกลุ่มผู้ผลิต
ส่วนใหญ่หันมาเลือกกระบวนการผลิตแบบอินทรีย์เนื่องจาก
มีใจรัก มีความสนใจ และมีความรูเ้ ดิมทีผ่ า่ นการศึกษาดูงาน
และอบรมทีห่ น่วยงานต่าง ๆ เป็นผูจ้ ดั อบรมให้ อีกทัง้ บางส่วน
เคยมีประสบการณ์ในอดีตทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการใช้สารเคมี
ในการเกษตร จึงเปลีย่ นกระบวนการผลิตมาเป็นแบบอินทรีย์
ด้านปัญหา อุปสรรคในการผลิต คือ ขาดการวางแผน
ร่วมกัน มีการผลิตซ้ำ�กัน เมื่อนำ�ไปขายก็ถูกต่อรองราคา
และไม่มีตลาดรองรับผลผลิตที่แน่นอน ทำ�ให้ราคาผลผลิต
ตกต่�ำ ขาดตลาดสำ�หรับการจำ�หน่ายผลผลิต ขาดองค์ความ
รู้เรื่องการแปรรูปผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่า ที่ผ่านมาเน้นการ
ขายพืชผักสดอย่างเดียว ขาดทักษะการขายและการพัฒนา
บรรจุภณ
ั ฑ์ “ผลิตเก่ง แต่ขาดทักษะการขาย”
1.2) สถานการณ์และสภาพปัญหาของผู้บริโภค
พบว่า ปัจจัยด้านกายภาพ ผู้บริโภคที่มาใช้บริการส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง เป็นกลุม่ ชนชัน้ กลางในชุมชนทีป่ ระกอบอาชีพ
ข้าราชการ อยู่ในช่วงวัยกลางคนที่เคยรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ทีเ่ กีย่ วข้องกับอาหารปลอดภัยและการทำ�เกษตรอินทรีย์ โดย
ปัจจุบนั เริม่ มีกลุม่ ผูบ้ ริโภครุน่ ใหม่เข้ามาใช้บริการมากขึน้ เมือ่
เทียบกับช่วงแรกในการเปิดตลาด ทั้งนี้อิทธิพลและปัจจัยที่
ทำ�ให้ผ้บู ริโภคทั้งรายใหม่และรายเก่ารู้จักและยังคงเข้ามาใช้
บริการตลาดนัดสีเขียวอย่างต่อเนือ่ งนัน้ เกิดจากอิทธิพลทาง
ด้านการสือ่ สารแบบปากต่อปาก (Word of Mouth) ทีเ่ มือ่
ผูบ้ ริโภคทัง้ รายใหม่และรายเก่ามีโอกาสเข้ามาใช้บริการตลาด
ก็จะมีการบอกต่อแนะนำ�คนรู้จัก ครอบครัวและเพื่อนให้
ทราบว่า มีตลาดอินทรียท์ จ่ี ดั จำ�หน่ายสินค้าบริเวณนี้
นอกจากนี้ สิง่ ทีเ่ ป็นแรงจูงใจในการเลือกซือ้ สินค้าปลอด
สารพิษ ทีพ่ บมากทีส่ ดุ คือ ตนเอง รองลงมาเป็น ครอบครัว
และสุดท้าย คือ สือ่ โฆษณา จะเห็นได้วา่ แรงจูงใจในการเลือก
ซื้อสินค้าปลอดสารพิษเป็นตัวผู้บริโภคเอง เมื่อผู้บริโภคเกิด
ความเชือ่ มัน่ ในตัวผูผ้ ลิตก็จะเกิดการบอกต่อไปยังบุคคลอืน่ ๆ
สิ่งที่ทำ�ให้ผ้บู ริโภคมั่นใจในการเลือกซื้อสินค้าปลอด
สารพิษในตลาดนัดสีเขียวกมลาไสย ทีพ่ บมากทีส่ ดุ คือ ผูบ้ ริโภค
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เลือกซือ้ เพราะมัน่ ใจในตัวผูผ้ ลิต เนือ่ งจากส่วนใหญ่คอ่ นข้าง
รูจ้ กั และคุน้ เคยกับตัวผูผ้ ลิต รองลงมาเป็น คุณภาพของผลผลิต
และสุดท้าย คือ มีความรูเ้ ดิม นอกจากนีย้ งั พบว่า ผูบ้ ริโภคส่วน
ใหญ่มที ศั นคติความคิดในเรือ่ งรักสุขภาพและเห็นความสำ�คัญ
ของสินค้าปลอดสารพิษเป็นอย่างมาก ทำ�ให้เกิดการตัดสินใจซือ้
สินค้าในตลาดมากกว่าจะซือ้ สินค้าในตลาดใกล้เคียง
ด้านปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ปลอด
สารพิษ ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ 1) ผลิตภัณฑ์ (Product) การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ และความหลากหลายของผลผลิตมีความ
สำ�คัญทีท่ �ำ ให้ผบู้ ริโภคตัดสินใจซือ้ 2) ราคา (Price) เมือ่ เทียบราคา
กับตลาดภายนอกแล้ว ราคาสินค้าในตลาดนัดสีเขียวกมลาไสย
มีราคาเท่ากับตลาดภายนอก บางชนิดถูกกว่า ซึ่งเมื่อเทียบ
กับคุณค่าและกระบวนการผลิตแล้ว หากต้องเพิม่ ราคาสูงขึน้
กลุม่ ผูบ้ ริโภคก็ยนิ ยอมจ่าย 3) สถานทีจ่ ดั จำ�หน่าย (Place) มี
ผลต่อพฤติกรรมผูบ้ ริโภคมากทีส่ ดุ คือ ควรเป็นสถานทีจ่ �ำ หน่าย
หาซือ้ ง่ายและตำ�แหน่งพบเห็นง่าย และควรมีการจัดหมวดหมู่
สินค้าชัดเจน และ 4) การส่งเสริมการตลาด (Promotion)
มีผลต่อพฤติกรรมผูบ้ ริโภคมากทีส่ ดุ คือ คนขายให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับ
ผลิตภัณฑ์ รองลงมาเป็นกิจกรรมสาธิตและการให้ขอ้ มูลผ่านสือ่
1.3) องค์ความรูท้ เ่ี กีย่ วข้องด้านการพัฒนากระบวนการ
ตลาดนัดสีเขียวทีส่ �ำ คัญ ประกอบด้วย 1) องค์ความรูด้ า้ นการ
ผลิต ทีม่ งุ่ เน้นองค์ความรูเ้ กีย่ วกับกระบวนการผลิตแบบอินทรีย์
ทีไ่ ม่ใช้สารเคมีใด ๆ ในการผลิต เพือ่ ความปลอดภัยต่อผูบ้ ริโภค
ผูผ้ ลิต และสิง่ แวดล้อม 2) องค์ความรูด้ า้ นการบริหารจัดการ
ตลาด เป็นการวางระบบและกลไกในการบริหารจัดการภาย
ในตลาด ได้แก่ โครงสร้างการบริหารจัดการ กฎระเบียบในการ
ปฏิบตั ิ การควบคุมคุณภาพผลผลิต การวางแผนการดำ�เนินงาน
ร่วมกัน 3) องค์ความรูด้ า้ นการสือ่ สาร ประชาสัมพันธ์ เพือ่ เผย
แพร่ขอ้ มูลข่าวสาร ความรู้ และความเคลือ่ นไหวของตลาดนัด
สีเขียวให้กลุม่ เป้าหมายได้อย่างทัว่ ถึง และ 4) องค์ความรูด้ า้ น
ส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์หรือผลผลิต ราคา
สถานทีจ่ �ำ หน่าย และการส่งเสริมการขาย ซึง่ เป็นองค์ความรู้
ทีน่ �ำ ไปสูก่ ารวางแผนการดำ�เนินงานตลาด สร้างแรงจูงใจให้ผู้
บริโภคเข้ามาซือ้ ผลผลิตในตลาดนัดสีเขียว
2) ปัจจัยที่เอื้อหนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้ผลิต
และผู้บริโภคในตลาดนัดสีเขียว มี 5 ปัจจัย คือ 1) ความ
ใกลชิดและตระหนักในปัญหาร่วมกัน 2) ความคาดหวัง
ในประโยชนสวนรวม ผู้ผลิตเกิดความตระหนักใส่ใจต่อ
กระบวนการผลิตที่ปลอดภัย เพื่อผลิตอาหารที่ปลอดภัย
ส่งต่อไปยังผูบ้ ริโภค เกิดประโยชน์ตอ่ สมาชิกเครือข่ายและสังคม
3) นโยบายและหน่วยงานในท้องถิน่ 4) การบริหารจัดการบน
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พืน้ ฐานการเรียนรูซ้ ง่ึ กันและกัน เน้นการบริหารจัดการแบบมี
ส่วนร่วม การแบ่งบทบาทหน้าทีร่ บั ผิดชอบร่วมกัน และ 5) การ
สร้างกระบวนการเรียนรูอ้ ยูเ่ สมอ เป็นพืน้ ทีเ่ ชือ่ มโยงให้ผผู้ ลิต
และผูบ้ ริโภค ได้มาพบปะ แลกเปลีย่ นเรียนรู้ มีกจิ กรรมร่วมกัน
3) การพัฒนารูปแบบตลาดนัดสีเขียวจากการมีส่วน
ร่วมของผูผ้ ลิตและผูบ้ ริโภค
ตลาดนัดสีเขียวกมลาไสยมีจุดเริ่มต้นในการพัฒนา
ทีแ่ ตกต่างจากพืน้ ทีอ่ น่ื ๆ คือ เกิดจากการรวมกลุม่ โดยผูผ้ ลิต
ที่ส่วนใหญ่มีบ้านเกิดอยู่ในอำ�เภอกมลาไสย มีความมุ่งหวัง
ในการพัฒนาบ้านเกิด เริม่ จากกระบวนการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
จนสามารถรวมกลุม่ และมีกจิ กรรมทำ�ร่วมกันเห็นเป็นรูปธรรม
จึงได้เข้ามาขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงาน ภาครัฐ
ภาคเอกชน ในพืน้ ที่ แม้ปจั จุบนั จะมีสมาชิกมาจำ�หน่ายสินค้า
ไม่มาก แต่กม็ ใี จรักและทำ�งานร่วมกันอย่างต่อเนือ่ ง ดังนัน้ รูป
แบบการพัฒนาตลาดนัดสีเขียวกมลาไสยจากการมีส่วนร่วม
ของผู้ผลิตและผู้บริโภค จึงเน้นรูปแบบการพึ่งพาอาศัยและ
การสร้างอัตลักษณ์ภายใต้วฒ
ั นธรรมชุมชน มี 6 ขัน้ ตอน ดังนี้

รูปที่ 1 ขั้นตอนการพัฒนาตลาดนัดสีเขียวกมลาไสย
ที่มา: ผู้วิจัย (2018)
1. การสร้างฐานการผลิตทีม่ นั่ คง แนวทางการพัฒนา
คือ เริม่ จากการพัฒนาฐานการผลิตแบบปัจเจก กิจกรรมการเยีย่ ม
แปลง แลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ว่ มกันอย่างต่อเนือ่ ง การแปรรูปผลผลิตที่
หลากหลาย การพัฒนาบรรจุภณั ฑ์ทคี่ �ำ นึงการใช้วสั ดุจากธรรมชาติ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและหาได้ง่ายในท้องถิ่น เพิ่มฐานการ
ผลิต เพือ่ ใหม้ ผี ลผลิตทีห่ ลากหลายและเพียงพอตอ่ การจำ�หนา่ ย
2. การสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างผู้บริโภคและ
ผู้บริโภค ที่มากกว่าการซื้อขาย ซึ่งควรมีการพัฒนากิจกรรม
สร้างการมีส่วนร่วมที่หลากหลาย เช่น กิจกรรมผู้ผลิตเยี่ยม
แปลงผูบ้ ริโภค การจัดกิจกรรมการใหค้ วามรู้ ในโรงเรียน เป็นต้น
3. การบริหารจัดการตลาดอย่างเป็นระบบ มีแนวทาง
ในการพัฒนา คือ เพิ่มช่องทางในการจำ�หน่ายโดยมีตลาดนัด
สีเขียวระดับชุมชน กิจกรรมตลาดนัดสีเขียวสัญจร เพื่อให้
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ผูผ้ ลิตทีอ่ ยูไ่ กลได้มพี นื้ ทีจ่ �ำ หนา่ ยใกลก้ บั ชุมชนของตนเอง และ
มีผู้ประสานงานกลางในการเชื่อมระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค
4. การตรวจสอบคุณภาพผลผลิต มีแนวทางการ
พัฒนา คือ สร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน ให้มีการตรวจ
และรับรองมาตรฐาน เพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพการผลิต
สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค และดำ�เนินการอย่างต่อเนื่อง
5. การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ เป็นการนำ�เสนอ
ความเคลื่อนไหวของตลาดนัดสีเขียวฯ ผ่านสื่อในรูปแบบ
ต่าง ๆ เช่น การบอกต่อปากต่อปาก (Word of Mouth) สื่อ
สังคมออนไลน์ (Social Media) การเล่นดนตรี ป้ายไวนิล เป็นตน้
6. การสร้างและการขยายเครือข่าย มี 2 ส่วน คือ
1) เครือขา่ ยตลาดนัดสีเขียวกมลาไสย ทีไ่ มไ่ ดม้ งุ่ เนน้ เพือ่ ผลิตและ
จำ�หนา่ ยรว่ มกัน แตอ่ าจอยูใ่ นรูปแบบการแลกเปลีย่ นองค์ความรู้
การสนับสนุนปัจจัยการผลิต การเสริมพลังซึง่ กันและกัน และ
2) หนว่ ยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เน้นการสร้างความร่วมมือการ
ทำ�กิจกรรมร่วมกัน การสนับสนุนงบประมาณ สถานที่ อุปกรณ์
สนับสนุนการผลิต และเป็นทีป่ รึกษาในการดำ�เนินงาน เป็นต้น

อภิปรายผลการวิจัย

จากการศึกษาสถานการณ์และสภาพปัญหาของผูผ้ ลิต
และผู้บริโภค เกิดข้อมูลที่น่าสนใจ คือ ผู้บริโภคยังขาดความรู้
ความเขา้ ใจเกีย่ วกับกระบวนการผลิตแบบอินทรีย์ เรือ่ งอาหาร
ปลอดภัยทีต่ อ้ งเริม่ จากกระบวนการผลิตทีป่ ลอดภัยจนกระทัง่
สูก่ ารจำ�หน่ายในตลาดสีเขียว ซึง่ เป็นตลาดทีร่ องรับผลิตภัณฑ์
อินทรีย์ และเชื่อมโยงให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคที่รักในสุขภาพได้
มาแลกเปลีย่ นความรู้ จำ�หนา่ ยและเลือกซือ้ ผลิตภัณฑอ์ นิ ทรีย์
นอกจากนีพ้ ฤติกรรมการบริโภคของประชาชนในปัจจุบนั เนน้
ความรวดเร็ว สะดวกสบาย จึงทำ�ใหผ้ บู้ ริโภคสว่ นใหญเ่ ลือกซือ้
ผลิตภัณฑ์ อาหาร ที่ได้มารวดเร็ว สำ�เร็จรูป ไม่ต้องกลับไปทำ�
ทีบ่ า้ น จึงไม่ได้สนใจเรือ่ งสุขภาพตนเองเทา่ ไร ฉะนัน้ สิง่ สำ�คัญ
จะทำ�อยา่ งไรใหผ้ บู้ ริโภคเข้าถึงข้อมูล และเห็นความสำ�คัญต่อ
การบริโภคเพือ่ สุขภาพ จะเห็นได้วา่ การนำ�ส่วนประสมทางการ
ตลาดมาใช้ในการจัดการตลาดนัดสีเขียวเป็นประโยชน์อย่าง
ยิ่งในการทำ�งานการตลาด เพราะเป็นปัจจัย ที่ช่วยสร้างแรง
จูงใจ และมีอิทธิพลที่สำ�คัญต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อของผู้
บริโภค รูปแบบการสื่อสาร โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์ มี
ส่วนสำ�คัญที่จะช่วยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สร้างความเข้าใจ
ร่วมกัน ซึง่ การเลือกใชร้ ปู แบบในการสือ่ สารก็มคี วามแตกตา่ ง
กันไปในแต่ละพืน้ ที่ ขึน้ อยูก่ บั ความพรอ้ มของทรัพยากร และ
สภาพแวดล้อม การเลือกใช้สอื่ ทีห่ ลากหลายจะเป็นประโยชน์
อย่างยิ่ง แต่ก็ต้องคำ�นึงถึงว่าแต่ละกลุ่มเป้าหมายมีการรับรู้

และช่องทางในการรับรู้ข้อมูลที่แตกต่างกัน ดังนั้น การเลือก
ใช้สื่อควรมีความหลากหลายและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
เช่น วัยรุน่ อาจใช้สอื่ ออนไลน์เข้ามาช่วยในการประชาสัมพันธ์
วัยทำ�งานอาจใช้ชอ่ งทางการสือ่ สารผ่านวิทยุชมุ ชน เสียงตาม
สายในชุมชน เป็นต้น เพื่อให้ข้อมูลการรับรู้กระจายไปยังทุก
กลุม่ เป้าหมาย และรวดเร็ว ซึง่ สอดคลอ้ งกับ Kosiyarat (2010)
กลา่ ววา่ ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลตอ่ การเลือกซือ้ และบริโภคผักปลอด
สารพิษ ได้แก่ 1) ปัจจัยส่วนบุคคล อายุ อาชีพ รายได้ต่อ
เดือน และสถานภาพครอบครัวที่แตกต่างกันมีความต้องการ
และพฤติกรรมการบริโภคแตกต่างกัน และ 2) ปัจจัยด้าน
ส่วนประสมทางการตลาด มีความสัมพันธ์กับความต้องการ
และพฤติกรรมการบริโภค ผักปลอดสารพิษ จึงควรนำ�ปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาด มาใช้ในการวางแผนการผลิต
การตลาด และการสือ่ ให้เห็นถึงคุณค่า และประโยชน์สงู สุดจาก
การบริโภคอาหารปลอดภัย โดยสามารถนำ�มาปรับใช้ในการ
ทำ�แผนกลยุทธ์การตลาด การส่งเสริมการขาย การวางแผน
การผลิ ต และการตลาดให้ต อบสนองความต้อ งการที่
แตกต่างกัน เช่น ปลูกผักปลอดสารพิษหลาย ๆ ประเภท
ให้เหมาะสมในแต่ละเทศกาล การออกแบบผลิตภัณฑ์มี
ยี่ห้อและบรรจุภัณฑ์ห่อหุ้มอย่างดี เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
รวมถึงการมีช่องทางการจัดจำ�หน่ายที่เข้าถึงผู้บริโภคทุก
กลุ่ม การสร้างความเชื่อมั่นในการบริโภคผักปลอดสารพิษ
การกระตุ้น และส่งเสริมแรงจูงใจ โดยการทำ�ประชาสัมพันธ์
ให้ผบู้ ริโภคได้รบั รูป้ ระโยชน์ จากการบริโภคผักปลอดสารพิษ
โดยผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์
อินเทอร์เน็ต สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ จะทำ�ให้ผู้บริโภคตระหนัก
ถึงพิษภัยจากการบริโภคผักที่มีสารเคมีจนกลายเป็นแรง
กระตุ้นให้หันมาบริโภคผักปลอดสารพิษต่อไป		
นอกจากนี้จากการวิจัย พบว่า การบริหารจัดการ
ตลาดนัดสีเขียวอย่างมีส่วนร่วมระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค
เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง นอกจากต้องคำ�นึงถึง การสร้าง
ฐานการผลิต การบริหารจัดการที่ดี การควบคุมคุณภาพ
การผลิต การสื่อสารประชาสัมพันธ์ แล้วนั้น อีกประการหนึ่ง
ที่สำ�คัญ คือ ทักษะด้านการตลาดและการขายของผู้ผลิตก็
เป็นสิ่งสำ�คัญ เพราะผู้ที่นำ�สินค้าเกษตรอินทรีย์เข้ามาขาย
ในตลาดนัดสีเขียวกมลาไสย ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเกษตรกร
ผู้ผลิต ซึ่งมีทักษะ องค์ความรู้ด้านการผลิตเป็นอย่างดี แต่ยัง
ขาดเรื่องทักษะด้านการตลาด และการขาย การโน้มน้าวเชิญ
ชวนให้ผู้บริโภคสนใจเข้ามาซื้อสินค้า การให้ข้อมูลผลผลิต
การสาธิต การพัฒนาสินค้าและบริการ การหาช่องทางการ
จำ�หน่าย การรับมือเมื่อลูกค้าต่อรองราคาสินค้า ซึ่งสิ่งเหล่านี้
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จะช่วยให้ผู้ผลิตที่นำ�ผลผลิตมาขายมีช่องทางในการจำ�หน่าย
สร้างความน่าเชื่อถือ และเป็นที่รู้จักแก่ผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น
ปัจจัยที่ทำ�ให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้ผลิตและ
ผู้บริโภคในตลาดนัดสีเขียว พบว่า มี 5 ปัจจัยที่สำ�คัญ คือ
ความใกลช้ ดิ และตระหนักในปัญหา ความคาดหวังในประโยชน์
ส่วนรวม นโยบายและหน่วยงานท้องถิ่น การบริหารจัดการ
บนพืน้ ฐานการเรียนรูซ้ งึ่ กันและกัน และการสรา้ งกระบวนการ
เรียนรู้อยู่เสมอ ซึ่งปัจจัยที่มีความสำ�คัญเป็นอย่างมากต่อการ
พัฒนาตลาดนัดสีเขียวร่วมกันของผูผ้ ลิตและผูบ้ ริโภค คือ ความ
ใกล้ชิดและร่วมตระหนักในปัญหา ต้องเริ่มจากตัวบุคคลที่
เล็งเห็นถึงความสำ�คัญกับสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ รอบตัวอันจะสง่ ผลกระทบตอ่
ผูอ้ นื่ จึงคิดทีจ่ ะทำ�เพือ่ ผูอ้ นื่ และสังคมโดยรวม ซึง่ จะนำ�พาไปสู่
การริเริ่มทำ�สิ่งดี ๆ ร่วมกัน ความใกล้ชิด ไว้วางใจซึ่งกันและ
กัน การที่ผู้บริโภคเชื่อใจในการผลิตของผู้ผลิต และผู้ผลิตเอง
ก็ใส่ใจต่อสุขภาพของผู้บริโภค การไม่เอาเปรียบซึ่งกันและ
กัน ส่วนปัจจัยอื่น ๆ จะเป็นตัวเสริมที่ทำ�ให้เกิดการเอื้อหนุน
สร้างการมีส่วนร่วม และนำ�ไปสู่การพัฒนาตลาดนัดสีเขียว
กมลาไสยอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด Green
Marketing ของ Jacquelyn, Edwin, & Cathy (2010)
ทีก่ ลา่ วไวว้ า่ ตลาดนัดสีเขียวเป็นธุรกิจทีต่ อ้ งมีความเข้าใจ และ
เข้าถึงบริบททางเศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดล้อม และปัญหา
สังคมที่มีต่อลูกค้า ผลิตภัณฑ์ และการบริการ ตั้งแต่ปัจจุบัน
จนถึงอนาคตในระยะยาว การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และการ
บริการใหม่ ๆ ที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า ต้อง
สรา้ งความน่าเชือ่ ถือให้กบั ผูบ้ ริโภค มีการสือ่ สารประชาสัมพันธ์
อย่างต่อเนื่อง และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
รูปแบบการพัฒนาตลาดนัดสีเขียวกมลาไสยจากการ
มีส่วนร่วมของผู้ผลิตและผู้บริโภค พบว่า ควรให้ความสำ�คัญ
ถึงสภาพบริบทของแต่ละพื้นที่ ความพร้อมของผู้ผลิตที่ต้อง
มีการวางแผนการผลิตร่วมกัน เน้นการบริหารจัดการอย่าง
เป็นระบบซึ่งอาจจะไม่เป็นทางการมาก สามารถยืดหยุ่นได้
ตามความเหมาะสม ซึ่งต้องสอดคล้องกับวัฒนธรรมชุมชน
นั้น ๆ สร้างความเป็นเจ้าของร่วมของสมาชิกที่เข้ามาขาย
ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์หรืออาหารปลอดภัย อีกทั้งต้องการ
สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ผลิต และผู้บริโภค โดยมี
รูปแบบการพัฒนาตลาดนัดสีเขียวกมลาไสยจากการมีส่วน
ร่วมของผู้ผลิตและผู้บริโภค 6 ขั้นตอน คือ 1) การสร้างฐาน
การผลิตที่มั่นคง 2) สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างผู้ผลิตและผู้
บริโภค 3) การบริหารจัดการตลาดอย่างเป็นระบบ 4) การ
ตรวจสอบคุณภาพการผลิต 5) การสือ่ สาร ประชาสัมพันธ์ และ
6) การสร้างและขยายเครือข่าย สอดคล้องกับผลการศึกษา
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ของ Putubtip et al., (2001) กล่าวว่า รูปแบบการบริหาร
จัดการตลาดสีเขียวต้องคำ�นึงถึงปัจจัยการบริหารที่เป็นการ
บริหารแบบธรรมชาติ ทีท่ กุ คนต่างเป็นเจ้าของตลาด เอาสินค้า
มาแลกเปลี่ยนกัน ต้องมีการวางแผนร่วมกันทั้งเรื่องการผลิต
เรื่องทุน วัตถุดิบในการผลิต แรงงาน การบริหารจัดการที่ดี
และต้องมีการถอดบทเรียนเป็นระยะ ๆ เพื่อให้การดำ�เนิน
งานมีความต่อเนื่องและคล่องตัว

สรุป

จากผลการศึกษาสามารถสรุปไดเ้ ป็น 3 ประเด็นหลัก
คื อ ประเด็ น ที่ 1 องค์ ค วามรู้ ที่ สำ � คั ญ ในการพั ฒ นา
ตลาดนัดสีเขียว คือ (1) ต้องมีองค์ความรู้ด้านการผลิต
ทีม่ งุ่ เนน้ องคค์ วามรูเ้ กีย่ วกับกระบวนการผลิตแบบอินทรียท์ ี่
ไม่ใช้สารเคมีใด ๆ ในการผลิต (2) องค์ความรู้ด้านการบริหาร
จัดการตลาด เป็นการวางระบบและกลไกในการบริหารจัดการ
ภายในตลาดร่วมกัน (3) องค์ความรู้ด้านการสื่อสาร เพื่อเผย
แพรข่ อ้ มูลขา่ วสาร ความรู้ และความเคลือ่ นไหวของตลาดนัด
สีเขียวใหก้ ลุม่ เป้าหมายไดอ้ ยา่ งทัว่ ถึง และ (4) องคค์ วามรูด้ า้ น
ส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์หรือผลผลิต ราคา
สถานที่จำ�หน่าย และการส่งเสริมการขาย ซึ่งเป็นองค์ความรู้
ที่นำ�ไปสู่การวางแผนการดำ�เนินงานตลาด สร้างแรงจูงใจให้
ผู้บริโภคเข้ามาซื้อผลผลิตในตลาดนัดสีเขียว
ประเด็นที่ 2 ปัจจัยทีเ่ อือ้ หนุนให้เกิดการมีสว่ นรว่ ม
ของผู้ผลิตและผู้บริโภคในตลาดนัดสีเขียว มี 5 ปัจจัย
ได้แก่ 1) ความใกลชิดและตระหนักในปัญหาร่วมกัน
2) ความคาดหวังในประโยชนสวนรวม 3) นโยบายและหน่วย
งานในท้องถิ่น 4) การบริหารจัดการบนพื้นฐานการเรียนรู้
ซึ่งกันและกัน และ 5) การสร้างกระบวนการเรียนรู้อยู่เสมอ
ประเด็นที่ 3 การพัฒนารูปแบบตลาดนัดสีเขียว
จากการมีส่วนร่วมของผู้ผลิตและผู้บริโภค จุดเด่นของตลาด
นัดสีเขียวกมลาไสย ก่อเกิดจากกลุ่มเพื่อนผู้ผลิตที่เล็งเห็น
ความสำ�คัญต่อการผลิตที่อยู่บนฐานคุณธรรมจริยธรรม การ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีกระบวนการผลิตที่ปลอดภัยเพื่อให้ผู้
บริโภคได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัย ไม่มีสารเคมี ดังนั้น จึงมี
รูปแบบการพัฒนาตลาดนัดสีเขียวแบบการพึ่งพาอาศัยและ
การสร้างอัตลักษณ์ภายใต้วัฒนธรรมชุมชน มี 6 ขั้นตอน คือ
การสร้างฐานการผลิตทีม่ นั่ คง การสร้างการมีสว่ นร่วมระหวา่ ง
ผู้ผลิตและผู้บริโภค การบริหารจัดการตลาดอย่างเป็นระบบ
การตรวจสอบคุณภาพผลผลิต การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์
และการสร้างและขยายเครือข่าย
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วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2564

ข้อเสนอแนะ

1) ข้อเสนอแนะต่อประเด็นการวิจัยครั้งต่อไป
1.1) ควรมีการศึกษาวิจัยในประเด็นการสร้าง
เอกลักษณ์และมูลค่าในสินค้าปลอดสารพิษ ซึ่งจะช่วยสร้าง
รายได้และความยั่งยืนในอนาคต
1.2) ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นรูป
แบบการบริหารจัดการเครือข่ายตลาดนัดสีเขียวกมลาไสย
เพื่อหากลไกการบริหารจัดการเครือข่ายผู้ผลิตและผู้บริโภค
ที่เหมาะสม
2) ข้อเสนอแนะต่อนโยบายและการพัฒนา
หน่วยงานภาครัฐมีแผนปฏิบัติการพัฒนาเกี่ยว
กับเกษตรอินทรียแ์ ละอาหารปลอดภัย แตย่ งั ไมม่ กี ารบูรณาการ
การทำ�งานร่วมกัน ดังนัน้ ควรมีการประชุมวางแผนการทำ�งาน
เชื่อมโยงกันของแต่ละหน่วยงาน

กิตติกรรมประกาศ

โครงการวิจัยเรื่องรูปแบบการพัฒนาตลาดนัด
สีเขียวอย่างมีส่วนร่วมของผู้ผลิตและผู้บริโภค กรณีเครือข่าย
ตลาดนัดสีเขียวกมลาไสย อำ�เภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
สำ�เร็จลุล่วงด้วยดี คณะผู้วิจัยต้องขอขอบคุณ สำ�นักงานคณะ
กรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.)
ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณ ขอบคุณ
ทีมวิจัยชุมชน สมาชิกเครือข่ายตลาดนัดสีเขียว กมลาไสย
ทุกท่าน ที่เป็นกำ�ลังใจให้กันและกัน ทุ่มเท เสียสละจน
สามารถดําเนินงานวิจัยให้สําเร็จลุล่วงด้วยดี
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