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คําสําคัญ :  ศักยภาพการทองทองเท่ียว 
  ชาติวีรวัฒน  ประคองจิตม่ัน : การพัฒนาศกัยภาพการทองเท่ียวตลาดคนเดินโคยกี้ ตําบลหนา
เมือง  อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี.  อาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ   : ผศ.ดร.พิทักษ  ศริิวงศ.  88  หนา. 
 
  การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือศกึษาแนวทางการพัฒนาศกัยภาพการทองเท่ียวตลาดคน

เดินโคยก้ี  ตําบลหนาเมือง  อําเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี  

           วิธีดําเนินการวิจัย  ใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ  มุงเนนการสัมภาษณหลายรูปแบบ  เชน  การ

สัมภาษณโดยไมจํากัดคําตอบ  การสัมภาษณแบบเจาะลึก  และการสัมภาษณแบบมีสวนรวม  เพ่ือใชใน

การวิเคราะหเบ้ืองตน  นอกจากน้ียังใชวิธีการ  การสังเกต  สอบถาม  การสัมภาษณซ้ําๆ เพ่ือใหไดขอมูลท่ี

แทจริง  ผูใหขอมูลหลกัในการศึกษาครั้งน้ี คือ  กลุมพอคาแมคา  นักทองเท่ียวในตลาดคนเดินโคยกี้  และ

เจาหนาท่ีหนวยงานราชการท่ีเกีย่วของ  โดยใหความสาํคัญกบัการพัฒนาศกัยภาพการทองเท่ียวตลาดคน

เดินโคยก้ีเปนสาํคัญ  

ผลการวิจัยพบวา  ตลาดคนเดินโคยกี้   เกิดข้ึนจากการมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนท่ีกับ

หนวยงานทองถิ่นในการพัฒนาชุมชนใหมีศักยภาพและเหมาะสมกับการเปนแหลงทองเท่ียว  โดยเฉพาะ

บริเวณโดยรอบตลาดคนเดินโคยกี้ท่ีติดกับแมน้ําแมกลอง  มีบานเรอืนของประชาชนท่ีมีเอกลักษณเปน

ตึกแถวไมเกาโบราณตลอดแนวเสนทาง  ถือเปนเสนหดึงดูดใจนักทองเท่ียวเปนอยางมาก    นอกจากน้ี  

ประชาชนในพ้ืนท่ียังใหความรวมมือในเรือ่งสถานท่ี  มีการจัดประดับตกแตงบานเรอืนใหสวยงามเขากับ

บรรยากาศตลาดเกาโคยกี้  ท้ังนี้ถาประชาชนในพ้ืนท่ีไมใหความรวมมือกับการต้ังตลาดคนเดินโคยกี้ 

ตลาดคนเดินโคยกี้กไ็มสามารถเกิดข้ึนมาไดและไมไดรับการพัฒนาดังเชนปจจุบัน  ดังน้ันการมีสวนรวม

ของประชาชานในพ้ืนท่ีจึงถือวาเปนสิง่สําคัญยิง่ ในการผลักดันตลาดคนเดินโคยก้ีใหประสบความสําเร็จ

และเปนท่ียอมรับแกนักทองเท่ียว  แตเน่ืองดวยวาระของนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองราชบุรีคนเกาได

สิ้นสุดวาระลง  สงผลใหโครงการนี้ไมไดรับการสนับสนุนจากภาครฐัของทองถิน่เทาท่ีควร  ทําใหตลาด

คนเดินโคยกี้ถูกลดบทบาทลง  มีเพียงรานคาของพอคาแมคาเพียงอยางเดียว  รานคาขายของก็เริ่มนอยลง  

กิจกรรมบางกิจกรรมถกูยกเลกิ  สงผลใหปริมาณนักทองเท่ียวลดจํานวนตามไปดวย  ดังน้ัน  จึงตองอาศัย

ความรวมมือ  รวมแรง  รวมใจกันของประชานชนในพ้ืนท่ีรวมกันคิด รวมกันออกแบบ  รวมกันจัดการ  

และรวมกันพัฒนาศักยภาพของการทองเท่ียวตลาดโคยก้ีใหอยูคูกับชาวจังหวัดราชบุรีตอไป   
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Chartweerawat Prakhongjitman : Development of capacity tourism the Koyki Street Market, Tambon 

Namuang, Amphoe Muang, Ratchaburi Province.  

Major Advisor: Assistant Professor. Dr. Phitak Siriwong.  (88 pages) 

 The objective was study development the capacity of tourism Koyki Street Market Tambon 

Namuang, Amphoe Muang, Ratchaburi Province 

 Researcher used the quality approach by focused in various interviews. For example, open,      

in depth and participatory interview for analyze the basic information. Also researcher are use 

observing, asking and repeated interview to validate the information. Mainly informants of study were 

businessmen, tourists whom visited the Koyki Street Market and the government officers who are 

affiliated with the market, but concerned to develop the capacity of tourism at Koyki Street Market for 

priority.  

The finding of study was Koyki Street Market has established from the local people and 

local government. To develop the community to be an interesting place as well as suitable for tourist. In 

particular the area surrounding the market is closet to Mae Klong river. It’s possibly to promote this 

place to be a market of the province. 

Many houses in community had made from an antique wood all along the area and it also 

has very creativity place for tourists. Furthermore, the local people are decorated the place around the 

market as well. Many decoration houses had set the environment as closely as the market. Koyki Street 

Market has established by according of community people and progresses into present. The finding 

shows that participate of the local people are very important to starting business. Continuing the Koyki 

Street Market to be success and popular for tourism but the finding has shown the obstacle is 

management time period of Lord Mayor Muang Ratchaburi was retired so it’s affected to the project 

much because in the future the local government will drop the project and might not support for 

financial status so it’s affected to the market directly. There are only retail shops in the market and the 

number of tourisms and shops are less than expectation. But now there still need participation of the 

local people to create, management, administration and develop capacity of tourism Koyki Street Market 

to stay longer with Ratchaburi Province in the future. 

 

Program in Entrepreneurship: Graduate Study: Silpakorn University, 2012 

Student signature …………………………….. 

Major Advisor signature…………………………………………. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

ฉ 
 

กิตติกรรมประกาศ 

 

 การคนควาอิสระนี้ไมสามารถสําเร็จลุลวงไปได  ถาไมไดรับความอนุเคราะห  ความกรุณา  

และความเอ้ือเฟอเผ่ือแผจากทานผูมีอุปการคุณดังมีรายนามดังนี ้

 ขอขอบคุณ  ผูชวยศาสตราจารย  ดร.พิทักษ  ศิรวิงศ  อาจารยท่ีปรึกษาท่ีใหคําแนะนํา  และ

ใหคําปรกึษาในการจดัทําสารนิพนธฉบับนี้  เพ่ือใหสารนพินธฉบับนี้มีความสมบูรณมากย่ิงขึน้ 

 ขอขอบคุณ  อาจารย ดร.ประสพชัย  พสุนนท  อาจารย นภนนท  หอมสุด    ท่ีกรุณาสละ

เวลามาเปนคณะกรรมการในการสอบสารนิพนธ พรอมท้ังใหคําแนะนําในบางประเด็นท่ีควร

เพ่ิมเติมในสารนิพนธฉบับนี ้

 ขอขอบคุณ  นายพิชัย  นันทชัยพร  อดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองราชบุร ี  ท่ีแนะนํา

ประวัติตลาดคนเดนิโคยกีใ้หกับผูวจิัย  เพ่ือเปนประโยชนแกผูวิจัยในการนําขอมูลท่ีไดมาอธิบายถึง

ประเด็นท่ีผูวจิัยตองการวิจัยใหมีความสมบูรณมากขึ้น 

 ขอขอบคุณ  พอคาแมคาในตลาดคนเดินโคยกี้  และนักทองเท่ียวทุกทาน  ท่ีสละเวลาอันมี

คาใหผูวจิัยสัมภาษณขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพการทองเท่ียวตลาดคนเดนิโคยกี ้  การมีสวน

รวมของประชาชนในทองถ่ิน   เพ่ือใชในการตอบคําถามในการวิจัยใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 ขอขอบคุณ  สมาชิกในครอบครัว  โดยเฉพาะอยางย่ิง  บิดาและมารดา  รวมถึงพ่ีนอง  

เพ่ือนทุกทานท่ีคอยใหกําลังใจและคอยใหความชวยเหลือเสมอมา 

 ผูวิจัยขอขอบคุณ  ผูใหขอมูลและผูใหสัมภาษณทุกทาน  ตลอดจนผูมีสวนเกี่ยวของ  ทําให

สารนิพนธฉบับนี้มีความสมบูรณมากย่ิงขึ้น  ท้ังผูท่ีเอยนามและผูท่ีไมไดเอยนามอีกครั้ง  ท่ีใหความ

อนุเคราะห  ความกรุณา  และความรวมมือในการสัมภาษณ  จนทําใหประเด็นเรื่อง “ การพัฒนา

ศักยภาพการทองเท่ียวตลาดคนเดนิโคยกี ้ตําบลหนาเมือง  อําเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี ”  ฉบับนี้มี

ความสมบูรณและสําเร็จลุลวงไปไดดวยดตีามเปาหมายท่ีผูวิจัยวางไว  ขอขอบคุณไว ณ ท่ีนีด้วย 
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