บทที่ 7
สรุปผลการวิจยั และขอเสนอแนะ
7.1 ขอสรุปผลการศึกษา
งานวิจัยเรื่อง “แนวทางการออกแบบตลาดชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและศักยภาพ
ของทองถิ่น: กรณีศึกษายานรังสิต” โดยมีสมมุติฐานวา “ตลาดเพื่อชุมชนสามารถพัฒนาเศรษฐกิจและ
ศักยภาพของทองถิ่นยานรังสิตและรูปแบบชุมชนเปนตัวกําหนดรูปแบบตลาดชุมชนเพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจและศักยภาพของทองถิ่น” จากผลการศึกษาวิจัยพบวาผลการวิจัยเปนไปตามสมมุติฐาน
หรืออาจกลาวไดวา ตลาดชุมชนเปนตัวกลางในการพัฒนาทั้งเศรษฐกิจและศักยภาพของชุมชน
โดยรูปแบบของตลาดเพื่อชุมชนจะสอดคลองกับรูปแบบของชุมชนนั้น ๆ ดังนั้นการออกแบบตลาด
ชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและศักยภาพของทองถิ่นนั้น ควรมีกระบวนการในการออกแบบดังภาพ
ที่ 7.1 และมีแนวทางในการออกแบบตลาดชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและศักยภาพของทองถิ่น
ดังนี้
ภาพที่ 7.1
กระบวนการออกแบบตลาดชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและศักยภาพของทองถิน่
การทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวกับ
- แนวคิดและทฤษฏีที่เกียวกับ
ศูนยชุมชน
- แนวคิดและทฤษฏีที่เกียวกับ
ตลาด

รูปแบบชุมชน
- ลักษณะทางกายภาพของ
พื้นที่
- ลักษณะชุมชนและเศรษฐกิจ
ของชุมชน
- พฤติกรรมการทํากิจกรรม
- ความตองการพื้นที่ของคนใน
ชุมชน
-- ตําแหนงที่ตั้งโครงาร

กรณีศึกษา
-แนวคิดการออกแบบ
-พื้นที่ใชสอย
-การบริหารจัดการ
-การเขาถึงพื้นที่
-การใชงานพื้นที่
-ขนาดพื้นที่

แนวทางการออกแบบตลาดชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและศักยภาพของทองถิน่
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7.1.1 การวางผังและการออกแบบตลาดชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและศักยภาพของทองถิ่น
ตลาดชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและศักยภาพของทองถิ่นยานรังสิตนั้นมีตําแหนง
ที่ตั้งโครงการอยูดานหนาศาลากลางเมืองธัญบุรีโดยเปนกรรมสิทธิที่ดินของอําเภอ มีขนาดพื้นที่
18,000 ตารางเมตร มีหนากวาง 300 เมตร ลึก 60 เมตร มีกลุมเปาหมาย คือ ชุมชนที่อาศัยอยูโดยรอบ
ในรัศมี 3 กิโลเมตร และนักทองเที่ยวจากนอกพื้นที่ ภายในตลาดชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและ
ศักยภาพของทองถิ่นประกอบดวยพื้นที่ 2 สวนหลัก ๆ ไดแก พื้นที่สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ คือ
พื้นที่ขายในตลาดจํานวน 150 แผง และจํานวนรานคา 60 ราน พื้นที่บริการและรานอาหาร สวนพื้นที่
สวนพัฒนาศักยภาพของชุมชน คือ พื้นที่เรียนรูและพัฒนาวิชาชีพ โดยมีหองเรียน หองปฎิบัติการ
หองสมุดชุมชน พื้นที่สาธารณะ ไดแ กส นามกีฬ า สวนสาธารณะ สนามเด็ก เลน และพื้นที่จัด
กิจกรรม รวมมีพื้นที่สวนใชงานทั้งหมดประมาณ 13,390 ตารางเมตร รวมกับพื้นที่จอดรถ และ
สภาพภูมิทัศนภายนอกอาคารประมาณ 21,245 ตารางเมตร
สวนแนวทางการออกแบบตลาดชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและศักยภาพของทองถิ่น
ในแตละพื้นที่ใชงานนั้นสามารถดูรายละเอียดไดในหัวขอ 6.2.4
7.1.2 สรุปแนวทางในการออกแบบตลาดชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและศักยภาพของทองถิ่น
ปจจัย ที่ มี ผ ลต อ การออกแบบตลาดชุม ชนเพื่อพัฒ นาเศรษฐกิจและศัก ยภาพของ
ท อ งถิ่ น ได แ ก วรรณกรรมที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ศู น ย ชุ ม ชนและตลาด รู ป แบบของชุ ม ชนรั ง สิ ต
องคประกอบทางสถาปตยกรรม ความตองการของพื้นที่คนในชุมชน ตําแหน งที่ตั้งโดยนํ ามา
วิเคราะหออกมาเปนแนวทางการออกแบบตลาดชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและศักยภาพของ
ทองถิ่นไดดังนี้
1. สนับสนุนการจัดกิจกรรมและมีพื้นที่รองรับกิจกรรมของชุมชนโดยมีการคํานึงถึง
รูปแบบกิจกรรมเพื่อที่จะสอดคลองกับขนาดและรูปแบบพื้นที่
2. มีพนื้ ที่สาธารณะไวสําหรับพบปะหรือเปนพืน้ ทีพ่ ักผอนของชุมชน
3. รวมสถานที่ติดตอราชการที่กระจายตัวกันอยูในปจจุบันเพื่อเปนการสะดวกในการ
ติดตอราชการของคนในชุมชน
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4. มีศูนยการเรียนรูภายในตลาดเพื่อชุมชนและพื้นที่แสดงผลงานเพื่อตอบสนองความ
ตองการของชุมชนการศึกษา
5. มีการใหบริการและพื้นที่ใชสอยที่สอดคลองกับสังคมเมืองในสวนที่จําเปน
6. มีสวนรองรับผลผลิตของชุมชนและพื้นที่นําเสนอสินคา
7. การบริการดานสุขภาพของชุมชน
8. มีพื้นที่ประชุมของชุมชนเพื่อเปนการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน
9. มีการสนับสนุนการรวมกลุมสินคาของผูขายภายในตลาด
7.1.3 สรุปแนวทางการบริหารจัดการตลาดชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและศักยภาพของทองถิ่น
1. มีการเนนการบริหารจัดการดานการพัฒนาสินคาของกลุมแมคาใหมีคุณภาพและ
สามารถต อ รองต อ ราคาตลาดได โ ดยมีก ารกํา หนดวิ ธี ก ารดํา เนิน การและเปน ตัว กลางในการ
รวมกลุม
2. มีการบริการในสวนของการสงเสริมการขาย
3. มีการคัดเลือกสินคาและพอคาแมคาที่อยูในชุมชนและชุมชนใกลเคียงเพื่อสงเสริม
ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและใหเงินยังไหลเวียนในชุมชน
4. มีการจัดการสงเสริมอาชีพอื่นและคนในชุมชนสามารถสรางอาชีพไดในโครงการ
โดยมีการจัดสรรอาชีพและการฝกอาชีพ
5. การบริหารดานการรวมกลุมการทํากิจกรรมของคนในชุมชนโดยคํานึงถึงรูปแบบ
ชุมชนที่แตกตางกัน
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ตารางที่ 7.1
สรุปภาพรวมของการออกแบบและการบริหารจัดการ

พัฒนาเศรษฐกิจ

เพิ่มศักยภาพ

การออกแบบ
1. มีสวนรองรับผลผลิตของชุมชน
และพื้นที่นําเสนอสินคา
2. มีการสนับสนุนการรวมกลุม
สินคาของผูขายภายในตลาด
3. มีพื้นที่เก็บรวบรวมผลผลิตและ
สินคาในชุมชน
1. สนับสนุนการจัดกิจกรรมและมี
พื้นที่รองรับกิจกรรมของชุมชน
2. มีศูนยการเรียนรูภายในตลาด
เพื่อชุมชนและพื้นที่แสดงผลงาน
เพื่อตอบสนองความตองการของ
ชุมชนการศึกษา
3. มีพื้นที่การบริการดานสุขภาพ
ของชุมชน
4. มีพื้นที่ประชุมของชุมชนเพื่อเปน
การสนับสนุนในการพัฒนาชุมชน

การบริหารจัดการ
1. มีการคัดเลือกสินคาและผูขายที่
อยูในชุมชนโดยมีรายละเอียดใน
หัวขอที่ 6.2.3
2. บริหารจัดการดานการพัฒนา
สินคาของกลุมแมคาใหมีคุณภาพ
3. มีการบริการในสวนของการ
สงเสริมการขาย
1. การจัดการสงเสริมอาชีพอื่นและ
คนในชุมชนสามารถสรางอาชีพได
ในโครงการโดยมีการจัดสรรอาชีพ
และการฝกอาชีพ
2. การบริหารดานการรวมกลุม
กิจกรรมของคนในชุมชนโดย
คํานึงถึงรูปแบบชุมชนที่แตกตาง
กัน

7.2 การนําไปใช
ในการออกแบบตลาดชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและศักยภาพของทองถิ่นนี้เปนการ
รวบรวมขอมูลเบื้องตนที่เกี่ยวของกับการออกแบบตลาดเพื่อชุมชน สามารถที่นําไปใชเปนแนว
ทางการออกแบบ ผูวิจัยขอเสนอแนะวา ควรจะทําการตรวจสอบ หรือเก็บขอมูลในสวนดังกลาว
เพิ่มเติมโดยอาจตองปรับเปลี่ยนกระบวนการศึกษาพื้นที่ศึกษาเนื่องจากตลาดชุมชนเพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจและศักยภาพของทองถิ่น จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบโครงการตามรูปแบบชุมชนนั้น ๆ เพื่อให
ไดขอมูลที่สามารถนําไปใชงานอยางมีประสิทธิภาพ
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7.3 ขอเสนอแนะและแนวทางในการศึกษาตอในอนาคต
7.2.1 ขอเสนอแนะ
สําหรับการวิจัยเรื่องแนวทางการตลาดชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและศักยภาพของ
ทองถิ่นที่ไดศึกษาในสวน ลักษณะของชุมชน กิจกรรมของชุมชน รูปแบบของตลาดเพื่อชุมชน และ
ความตองการของคนในชุมชน ซึ่งสามารถนําไปใชเปนมาตรฐานอาคารรูปแบบแรกเริ่มสําหรับ
ตลาดเพื่อชุมชนยานชานเมืองที่ใหความสําคัญในสวนของชุมชนนั้นนั้นที่มีลักษณะใกลเคียง หรือ
สามารถนําไปปรับปรุงเพื่อใหเขากับลักษณะของชุมชนนั้นได นอกจากนี้ยังสามารถนําไปเปน
แนวทางในการกํ า หนดกฎหมายอาคารประเภทตลาดเพื่ อ ชุม ชนเพื่ อ แกป ญ หาของชุม ชนที่ มี
ผลกระทบจากศูนยการคาไดเชนกัน
7.2.2 แนวทางการศึกษาตอในอนาคต
1. เนื่องจากในการศึกษาวิจัยการกอตั้งตลาดชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและศักยภาพ
ของทองถิ่นยานรังสิตนั้น จะตองประกอบดวย ฝายตาง ๆ มากมายหลายดาน ไดแก ผูดําเนินการ
ผูประกอบการ ผูบริหารสวนทองถิ่น ผูเชี่ยวชาญดานตลาดเพื่อชุมชนและศูนยชุมชน สถาปนิก
วิศวกร นักเศรษฐศาสตรชุมชน เจาหนาที่ ผูใช ตลอดจนคนงาน ดังนั้น ผูวิจัยจึงควรคํานึงถึงและ
ใหความสําคัญกับทุกฝาย โดยมีการสัมภาษณเพื่อทราบขอมูลตาง ๆ
2. เนื่องจากมีเวลาที่จํากัดของงานวิจัยในครั้งนี้ การใหความสําคัญ และการกําหนด
ขอบเขตการศึกษาไวกวาง แตมีการศึกษาไวไมลึกโดยเนนดานสถาปตยกรรมเปนหลักแตหากจะ
ออกแบบตลาดชุม ชนเพื่ อ พั ฒ นาเศรษฐกิจ และศั ก ยภาพของท อ งถิ่ น จํ า เปน ตอ งมีก ารศึก ษา
รายละเอียดในดานตาง ๆ เพิ่มขึ้น ดังนี้
1) ดานการบริหารและจัดการที่ศึกษาในเบื้องลึก ที่มีการใหความสําคัญกับชุมชน
ควบคูกับการสรางรายไดใหกับโครงการ เชนความสัมพันธระหวางยอดขาย คาเชาพื้นที่ และขนาด
ของรานคา
2) ในดานการออกแบบที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบไดงายตามรูปแบบของชุมชน
ซึ่งเหมือนเปนตัวตนแบบของผูประกอบการธุรกิจดานนี้
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3) ศึกษาเพิ่มเติมในสวนของสถาปตยกรรมและสภาพแวดลอมใหสงเสริมกัน
และศึกษาในสวนของการบําบัดน้ําโครงการ รวมไปถึงการทํารายงานผลกระทบตอสภาพแวดลอม
(EIA) ของโครงการ
3. เนื่องจากขอกําหนดดานเวลาในการวิจัยสิ่งที่จําเปนดานการออกแบบที่สอดคลอง
กับระบบธุ รกิจการลงทุ น คือ การออกแบบแรกเริ่มการลงทุ นและการออกแบบที่มีขยายตั ว ใน
อนาคตซึ่งเปนรูปแบบที่นําเสนอ

