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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 
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คนเดินโคยกี้ถูกลดบทบาทลง  มีเพียงรานคาของพอคาแมคาเพียงอยางเดียว  รานคาขายของก็เริ่มนอยลง  

กิจกรรมบางกิจกรรมถกูยกเลกิ  สงผลใหปริมาณนักทองเท่ียวลดจํานวนตามไปดวย  ดังน้ัน  จึงตองอาศัย

ความรวมมือ  รวมแรง  รวมใจกันของประชานชนในพ้ืนท่ีรวมกันคิด รวมกันออกแบบ  รวมกันจัดการ  

และรวมกันพัฒนาศักยภาพของการทองเท่ียวตลาดโคยก้ีใหอยูคูกับชาวจังหวัดราชบุรีตอไป   

 
สาขาวิชาการประกอบการ      บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร       ปการศึกษา 2555 
ลายมือชื่อนักศกึษา........................................ 
ลายมือชื่ออาจารยท่ีปรกึษาการคนควาอสิระ   ....................................... 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 จ 

51602316: Program in Entrepreneurship  

Key word: Capacity of tourism 

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

Namuang, Amphoe Muang, Ratchaburi Province.  
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 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. 
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บทท่ี  1 

บทนํา 

ความสําคัญและความเปนมาของปญหา 

ในปจจุบันการทองเท่ียว ถือวาเปนอุตสาหกรรมท่ีสามารถสรางรายไดใหกับประเทศไทย

เปนจํานวนมาก ซ่ึงหลายหนวยงานไดตระหนกัถึงความสําคัญของการทองเท่ียวท่ีมีตอความกาว 

หนาทางเศรษฐกจิของประเทศไทย  ไมวาจะเปนภาครัฐหรือภาคเอกชน  ตางมีความตื่นตวัท่ีจะ

รวมมือกันในการพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเท่ียว  มีการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธถึงสถานท่ี

ทองเท่ียวของไทยใหกับคนไทยและชาวตางชาติไดรับรู  เพราะนอกจากการทองเท่ียวจะสราง

รายไดใหกับประเทศแลว  อุตสาหกรรมการทองเท่ียวยังชวยเผยแพรช่ือเสียงของประเทศไทยไปสู

นานาประเทศ  ในขณะเดยีวกันการทองเท่ียวภายในประเทศยังมีสวนชวยสงเสริมใหคนไทยภูมิใจ

ในความเปนไทยและรกัประเทศไทยมากขึน้  รวมถึงการชวยเพ่ิมการจางงานและกระจายรายได

ไปสูประชาชนอีกดวย  ( เอกลักษณ  ทองเสมียน 2550 : 3 ) 

ประเทศไทยไดเริ่มมีการสงเสริมการทองเท่ียวตั้งแตสมัยจอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต  โดยมี

การจัดตั้งองคการสงเสริมการทองเท่ียวแหงประเทศไทยขึน้  มีวัตถุประสงคหลักในการให

ความสําคัญกับการทองเท่ียว  เพราะการทองเท่ียวมีบทบาทสําคัญตอประเทศ  เนื่องจากประเทศ

ไทยเปนประเทศท่ีมีความอุดมสมบูรณเต็มไปดวยทรัพยากรธรรมชาติ  มีแหลงทองเท่ียวท่ีสวยงาม  

ท้ังแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ  แหลงทองเท่ียวเกี่ยวกบัดานศิลปวัฒนธรรมและแหลงทองเท่ียว

ดานประวตัิศาสตร  ( เอกลักษณ  ทองเสมียน 2550 : 3 )   

จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ  ฉบับท่ี 10  ( พ.ศ. 2550 – 2554 )  ไดให

ความสําคัญกับการกําหนดบทบาทการพัฒนาประเทศในอนาคตอยางเหมาะสม  โดยเนนการพัฒนา

ท่ีตองสอดคลองกับศักยภาพและบทบาททางเศรษฐกจิของพ้ืนท่ี  โดยใหชุมชนมีสวนรวมในการ

วางรากฐานการพัฒนาใหเปนสังคมท่ีเขมแข็ง  มีระบบการบริหารจัดการท่ีดใีนทุกระดับ  

ขณะเดียวกนัพยายามดึงเอกลักษณวัฒนธรรมไทยท่ีมีจดุเดน  คือ  การประนีประนอม  เปดกวาง 
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เปนแกนประสานความรวมมือ  เพ่ือเสริมสรางสันติภาพในชุมชน  อีกท้ังมุงสรางศักยภาพดานการ

ผลิตและการบริการ  เพ่ือเตรียมการพัฒนาประเทศสูความเปนฐานเศรษฐกิจของภูมิภาค  โดยเฉพาะ

ดานเกษตรกรรม  การแปรรูปผลิตภัณฑเกษตรและอาหาร  เพ่ือพัฒนาเปน  “ ฐานการทองเท่ียว ”  ท่ี

หลากหลาย    

 จังหวัดราชบุรีเปนหนึ่งจังหวดัท่ีใหความสนใจทางดานการทองเท่ียว  เนื่องจากวาการ

ทองเท่ียวเปนจุดดึงดูดลูกคาใหเขามาทองเท่ียวในจังหวดัมากขึ้น  ในป  2552   จังหวัดราชบุรีได

ประกาศใหเปนปแหงการทองเท่ียว  โดยเริ่มจากการจัดทํายุทธศาสตรดานการทองเท่ียวขึ้น  เพ่ือ

กระตุน  และสงเสริมการทองเท่ียวของจังหวดัใหมีปริมาณนักทองเท่ียวเพิ่มมากขึน้  ตลอดจน

คิดคนรูปแบบการทองเท่ียวท่ีแปลกใหม 

 การทองเท่ียวมีหลายรูปแบบ  เชน  การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม การทองเท่ียวเชิง

ประวัติศาสตร   การทองเท่ียวเชิงนิเวศ  และการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ   ซ่ึงทางจังหวดัราชบุรีเลือกท่ี

การพัฒนาการทองเท่ียวเชิงอนรุักษ  เนื่องจากวา ในปจจุบันการทองเท่ียวเชิงอนุรักษไดรับความ

นิยมมาก  โดยเฉพาะตลาดเกา เชน  ตลาดเกาสามชุก  ตลาดเกาบางหลวง  และตลาดน้ําอัมพวา   

เปนตน  ท้ังนี้เพราะวากระแสการเปล่ียนแปลงของโลกไดหันกลับมาสูในระบบการพ่ึงพาตนเอง 

และการชวยเหลือกันในชุมชนมากขึน้   จังหวัดราชบุรีก็เชนเดียวกัน  นอกจากตลาดนํ้าดําเนนิท่ีมี

ช่ือเสียงแลว  ทางจังหวัดราชบุรียังมีตลาดสนามหญาท่ีตั้งอยูริมฝงแมน้ําแมกลอง  เปนแหลง

ทองเท่ียวท่ีสรางรายไดใหกับจังหวดั  แตจากการท่ีจังหวดัราชบุรีไมมีแหลงทองเท่ียวท่ีแสดงความ

เปนเอกลักษณของคนในจังหวดั ดวยเหตุผลดังกลาว จึงไดเกิดการรวมกลุมของประชาชนใน

ทองถ่ินและหนวยงานราชการขึ้น  เพ่ือจัดตั้ง “ ตลาดคนเดนิโคยกี ้ ”   โดยท่ีตลาดคนเดนิโคยกี้เปน

ตลาดท่ีเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการทองเท่ียวภายในพ้ืนท่ี  ซ่ึงการทองเท่ียว

แบบนี้จะชวยกระตุนเศรษฐกิจของทองถ่ิน ดวยการสรางงานและกระจายรายได  ขณะเดียวกนัถือ

เปนการชวยอนุรักษวฒันธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชนไวดวย 

 การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการทองเท่ียวนั้น เกิดจากการรวมกลุมเปนชุมชน ดวย

จิตสํานึกรวมกนัท่ีจะพัฒนาแหลงทองเท่ียวของจังหวดัใหเปนท่ีรูจกั  รวมถึงการรวมมือรวมใจกัน

บริหารจัดการทองเท่ียวของชุมชนตนเอง  เพ่ือกอใหเกดิประโยชนตอชุมชน  
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  “ ตลาดคนเดนิโคยกี้ ”    เปนตลาดท่ีกอตั้งขึ้นชวงเดือนเมษายน  พ.ศ. 2552  โดยเปด

ใหบริการในชวงวนัศุกร  วันเสาร  และวนัอาทิตย เวลาประมาณ 16.30 - 22.30 น. สถานท่ีตั้งตลาด

คนเดินโคยกี้ตั้งอยูริมฝงแมน้ําแมกลอง  โดยทางจังหวดัราชบุรีไดทําการปดถนน  เพ่ืออํานวยความ

สะดวกและเพิ่มความประทับใจใหกับนกัทองเท่ียวท่ีมาเยี่ยมชมตลาด พรอมท้ังมีกจิกรรมตางๆท่ี

สงเสริมการอนุรักษศิลปะวัฒนะธรรมของชาวจังหวัดราชบุรีเอาไวไมใหเลือนหายไปจากสังคมไทย 

และมีสินคาขึ้นช่ือของจังหวัดราชบุรีมาจัดจําหนายภายในตลาด จากการจัดงานดังกลาวทําใหเกดิ 

การกระจายงาน และกระจายรายไดเขาสูชุมชน ทําใหประชาชนมีความเปนอยูท่ีดีขึน้  ดวยเหตนุี้

นักวจิัยจึงมีความประสงคในการศึกษาเรื่อง “ การพัฒนาศักยภาพการทองเท่ียวตลาดคนเดนิโคยกี ้  

ตําบลหนาเมือง   อําเภอเมือง   จังหวัดราชบุรี ”    

วัตถุประสงคในการศกึษา 

เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาศกัยภาพการทองเท่ียวตลาดคนเดินโคยกี้ ตําบลหนาเมือง 

อําเภอเมือง  จังหวัดราชบุร ี

ขอบเขตทางการศกึษา 

 การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาการทองเท่ียวตลาดคนเดนิโคยกี้  ตําบลหนาเมือง  อําเภอเมือง  

จังหวัดราชบุรี  ท่ีเปนตลาดคนเดินแหงแรกของจังหวดั โดยอาศัยความรวมมือรวมใจกันของ

ประชาชนในทองถ่ิน  ซ่ึงขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณครั้งนี้  สวนใหญเปนขอมูลท่ีไดจากการ

สัมภาษณกลุมพอคาแมคาในตลาดคนเดนิโคยกี้  และหนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของ  รวมถึงลูกคาท่ี

เขามาเท่ียวในตลาดคนเดินโคยกี้  โดยเนนในเรื่องของ “ การพัฒนาศักยภาพการทองเท่ียวตลาดคน

เดินโคยกี้   ตําบลหนาเมือง  อําเภอเมือง   จังหวัดราชบุรี ”  เปนสําคัญ 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 เพ่ือเปนแนวทางการพฒันาศกัยภาพการทองเท่ียวตลาดคนเดินโคยกี้  รวมถึงการมีสวนรวม

ของประชาชนในการพัฒนา  เพ่ือนําขอมูลและผลท่ีไดจากการศึกษามาใชเปนแนวทางในการ

ปรับปรุงตลาดคนเดนิโคยกี้ รวมถึงเปน การเพ่ิมศักยภาพการแขงขันกับแหลงทองเท่ียวอ่ืนๆในเขต
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พ้ืนท่ีจังหวัดใกลเคียง  เชน  ตลาดน้ําอัมพวา  เพ่ือใหแหลงทองเท่ียวตลาดคนเดนิโคยกี้  ตําบลหนา

เมือง  อําเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี  เปนท่ีรูจักแกนกัทองเท่ียวท่ัวไป 

ขั้นตอนการศกึษา 

1. สํารวจพ้ืนท่ีพรอมท้ังตดิตอประสานงานกับหนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของ 

2. ในการเก็บขอมูลการศึกษาเกี่ยวกับประวตัิ และวัตถุประสงคในการกอตั้งแหลง

ทองเท่ียวตลาดคนเดนิโคยกี้  ซ่ึงเปนการเก็บขอมูลพ้ืนฐานโดยรวมท่ีสามารถทําได 

3. วันแรกท่ีไดลงพ้ืนท่ี   ทําความรูจกักับพอคาแมคาในตลาดคนเดนิโคยกี้  เพ่ือสราง

ความสัมพันธท่ีดกีับพอคาแมคา  พรอมท้ังรางแบบสัมภาษณท่ีตองการจะเก็บขอมูล 

4. จากการเก็บขอมูล  เปนการเก็บขอมูลแบบไมเปนทางการ  ซ่ึงไดจากการสัมภาษณ

และเอกสารเปนสวนใหญ  โดยการสัมภาษณจะใชวิธีการสัมภาษณแบบบอกตอกนั  เพ่ือใหได

ขอมูลท่ีถูกตองท่ีสุด 

5. หาขอมูลเพ่ิมเติมบางสวนท่ียังไมสมบูรณ โดยกลับไปเก็บจากกลุมพอคาแมคา,

นักทองเท่ียวในตลาดคนเดนิโคยกี้  และหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ 

6. ทําการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการลงเก็บขอมูลภาคสนามวาเปนไปตามวตัถุประสงค

ของการศึกษาหรือไม  พรอมท้ังสรุปและเสนอแนะตอไป 

 

ขอจํากดัทางการศึกษา 

เนื่องจากการสัมภาษณในประเดน็เรื่อง “ การพัฒนาศกัยภาพการทองเท่ียวตลาดคนเดิน 

โคยกี้  ตําบลหนาเมือง  อําเภอเมือง   จังหวัดราชบุรี ”  มีรายละเอียดคอนขางมาก  แตระยะเวลาใน

การสัมภาษณมีเพียง  120  วัน และ เปดใหบรกิารในชวงวันศุกร  วันเสาร  และวันอาทิตย เวลา

ประมาณ 16.30 - 22.30 น.  จึงทําใหขอมูลท่ีไดมาไมเพียงพอ  อาจเปนเพราะวา ระยะเวลาในการ

เปดทําการของตลาดมีระยะเวลาจํากัด และบางชวงเวลาอาจมีฝนตกจึงทําใหพอคาแมคาไมสามารถ

ขายสินคาได รวมถึงมีพอคาแมคาบางคนยุงกับการขายของ  หรือตรงกับชวงท่ีลูกคาเขามาซ้ือของ

เปนจํานวนมาก  สงผลใหผลท่ีไดจากการสัมภาษณอาจจะไมครอบคลุมเทาท่ีควร  ดังนั้นจําเปนท่ีผู

ศึกษาตองจํากดับางส่ิงท่ีสามารถทําได  ถาผูศึกษามีระยะเวลาในการสัมภาษณมากกวานี้  อาจจะทํา

ใหรายงานฉบับนี้สมบูรณมากย่ิงขึ้น 
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บทท่ี 2 

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

 

กกกกกกกกทฤษฎีและแนวความคิดท่ีเกี่ยวของกับการศึกษา “ การพัฒนาศกัยภาพการทองเท่ียว

ตลาดคนเดนิโคยกี้  ตําบลหนาเมือง  อําเภอเมือง  จังหวัดราชบุร ี”  มีดังนี ้  

กกกกกกกก1.   ความหมายของชุมชนทองถ่ินและการจัดการทองเท่ียว 

1.1 ความหมายของชุมชนทองถ่ิน 

1.2 การจัดการการทองเท่ียวของชุมชนทองถ่ิน 

กกกกกก    2.    แนวคิดเกีย่วกับธุรกิจการทองเท่ียว 

กกกกกกกก3.   แนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธในการสงเสริมการตลาดการทองเท่ียว 

3.1 ความหมายของการตลาดการทองเท่ียว 

3.2 ความหมายของการสงเสริมการตลาด 

3.3 กลยุทธการสงเสริมการตลาด 

- การโฆษณา (Advertising) 

- การประชาสัมพันธ (Public Relations)  

- การขายโดยบคุคล (Personal Selling) 

กกกกกกกก4.    แนวความคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวม 

- ความหมายของการมีสวนรวม 

- ลักษณะและรูปแบบของการมีสวนรวม 

- ประโยชนของการมีสวนรวม 

- การมีสวนรวมกับการพัฒนา 

      5.  แนวคิด SWOT  Analysis 

                    6.   ทฤษฎีการมีสวนรวม 
 

                    7.  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  
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ความหมายของชุมชนทองถิ่นและการจัดการการทองเที่ยว 

 1 ความหมายของชุมชนทองถิ่น 

พจนานกุรมฉบับราชบัณฑิตยสถานไดเขียนอธิบายคําวา ชุมชน หมายถึง เขตพ้ืนท่ี ระดับ 

ความคุนเคย และการติดตอระหวางบุคคล ตลอดจนพื้นฐานความยึดเหนี่ยวเฉพาะอยางท่ีทําให

ชุมชนตางไปจากกลุมเพ่ือนบาน มีลักษณะทางเศรษฐกิจเปนแบบเล้ียงตนเองที่จํากัดมากกวาสังคม 

แตในวงจํากดัเหลานั้นยอมมีการสังสรรคใกลชิดกวา และมีความเห็นอกเห็นใจลึกซ้ึงกวาอาจมีส่ิง

เฉพาะบางประการท่ีผูกพันเอกภาพ เชน เช้ือชาติ ตนกาํเนิดของชาติหรือศาสนา สอดคลองกับ 

ชยันต วรรธนะภูมิ (2537 : 43) ท่ีกลาววาเปนสังคมหมูบานท่ีสมาชิกสวนใหญมีอาชีพดาน

การเกษตร มีคานิยมท่ีเปนการชวยเหลือเกื้อกูลพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน และยังสามารถรักษา   

แบบแผนการดํารงชีวิตแบบเดิมบางดานไวได ทามกลางกระแสการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจาก

กระบวนการพัฒนาและความทันสมัย และSproule (1996) กลาววาชุมชนเปนกลุมของประชาชนท่ี

อาศัยอยูในพ้ืนท่ีทางภูมิศาสตรเดียวกัน ซ่ึงมีสวนเกี่ยวพันกันทางสายเลือดหรือการสมรส หรือ

อาจจะมีการนับถือศาสนา อยูในกลุมทางการเมือง ชนช้ัน หรือเปนเพ่ือนฝูงในวงสังคมเดียวกันก็ได  

สอดคลองกับ ประเวศ วะสี (2535) ท่ีกลาววา ชุมชน หมายถึง การรวมตัวของชุมชนมีการ

ติดตอส่ือสารกัน มีความเอ้ืออาทรตอกัน มีการกระทํากจิกรรมรวมกัน มีการเรียนรูของการปกครอง 

องคกรชุมชนเปนองคกรการจัดการของชาวบาน สงเสริมใหชุมชนจดัการเรื่องของตัวเองใหมาก

ท่ีสุด รวมทั้งการจัดการปาไม และทรัพยากรทองถ่ินอ่ืน ๆ ใหชุมชนเช่ือมโยงกนัเปนเครือขาย 

 2.  การจัดการการทองเที่ยวของชุมชนทองถิน่ 

 2.1  ความพรอมของชุมชน  ความพรอมของชุมชนเปนศักยภาพของชุมชนท่ีจะมีสวนรวม

ในการจัดการการทองเท่ียว จําเปนตองมีความพรอม ไดแก 1 ) การมีทรัพยากรการทองเท่ียวท่ี

เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ ไดแก ลักษณะชุมชนซ่ึงไดภายในหรือโดยรอบชุมชนอันเปนทรัพยากรท่ี

มีระบบนิเวศเดนชัด หรือสัมพันธกับชุมชนท้ังในดานการใชประโยชนและการสงวนรักษาไวโดย

ชุมชน เปนตน 2) การมีองคกรชุมชน หรือกลุมบุคคลในชุมชนท่ีสนใจในการจดัการการทองเท่ียว

เชิงอนุรักษควบคู หรือคูขนานไปกับการจดัการชุมชนในดานอ่ืน ๆ และ 3) การประสานงานหรือ

ปฏิสัมพันธท้ังภายใน และภายนอกท้ังในดานวิชาการการอนุรักษการทองเท่ียว  การศึกษา และการ
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สาธารณสุข  ซ่ึงกอใหเกิดการสรางความรับรูการเรียนรู  การพัฒนาศักดิ์ศรีของชุมชน (สถาบันวิจัย

วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีแหงประเทศไทย, 2541 : 2 48) กวางขวางก็ตอเม่ือจัดตั้งขึ้นบนฐาน

ของรูปแบบท่ีเหมาะสมบนพ้ืนฐานของการชวยเหลือตนเอง  และตองดําเนินการโดยมีหลักการ

พิจารณา 3 ประการ คือ สมาชิกตองสามารถท่ีจะเขารวมในการตดัสินใจเกี่ยวกับการพัฒนาของพวก

เขา สมาชิกตองสามารถเขารวมอยางเต็มท่ีในการพยายามดาํเนินการพัฒนา และสมาชิกตองสามารถ

ท่ีจะแบงปนประโยชนจากการพัฒนาอยางยุติธรรม 

 2.2  บทบาทและความสัมพันธ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย 

(2541 : 104) ไดกลาวถึงชุมชนท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียวท่ีมีบทบาท และความสัมพันธในหลาย

รูปแบบ ไดแก 

  1) เปนเจาของพ้ืนท่ีท่ีนกัทองเท่ียวมาเยี่ยมเยือน ท้ังนี้ไดมีโอกาสปฎิสัมพันธกับ

นักทองเท่ียว ขายสินคา  และใหบริการแกนกัทองเท่ียว 

  2)  เปนผูจําหนายสินคาในชุมชนท่ีเปนแหลงทองเท่ียวหรอืในชุมชนนกัทองเท่ียว

มักสนใจมาดกูิจกรรมในชุมชน และจับจายซ้ือสินคา หัตกรรมหรือผลิตผลการเกษตรจากชุมชนมี

รายไดจากการทองเท่ียว เชน เกาะหลีแปะ เกาะปนหยี เปนตน 

 3) เปนผูใหบรกิารการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีทองเท่ียวเกิดใหมท่ียังไมมีการลงทุนธุรกิจ

ใด ๆ ชุมชนมักมีโอกาสในการใหบรกิารในระยะเริ่มแรก เชน บังกะโล ท่ีพักแบบงาย ๆ  

 4) เปนผูใหบริการการทองเท่ียวชุมชน บางพ้ืนท่ีท่ีชุมชนมีความเขมแข็งหรือมี

ระบบการจัดการท่ีดี มีจุดสนใจรวมท่ีเกี่ยวของกับวิถีชีวิต  การอนุรกัษ  และการตอสูทางสังคมได

จัดใหการรองรับการทองเท่ียวในเชิงรกุ หรือใชเง่ือนไขการทองเท่ียวในการสรางความสัมพันธ 

และความเขาใจกับบุคคลภายนอก จึงเกดิบริการการทองเท่ียวชุมชนท่ีมีรูปแบบพิเศษ  คอื มีการพัก

แรมรวมกับชาวบาน  การรวมกิจกรรมทางสังคม  อาชีพหรือการอนุรกัษตาง ๆ  

 5) ชุมชนท่ีอยูในฐานะองคกรปกครองทองถ่ินท่ีรับผิดชอบในการดูแลรักษา

ส่ิงแวดลอมในชุมชน เชน องคกรบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนจังหวัด  ปจจุบันมีบทบาท

ในการทองเท่ียวมากขึ้น  ท้ังในฐานะผูจัดการเก็บ และกําจัดของเสีย พัฒนาพืน้ท่ีทองเท่ียว องคกร
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ลักษณะนี้เปนองคกรชุมชนแบบตวัแทน  จึงมักขาดการมีสวนรวมอยางแทจริงลักษณะการพัฒนา

พ้ืนท่ีมักรองรับการทองเท่ียวแบบท่ัวไป ๆ มากกวาการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ จึงมุงพัฒนาทาง

กายภาพมากกวาการจัดส่ือความหมายธรรมชาติ  และการเสริมสรางศักยภาพของชุมชน 

2.3  การมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ิน  ไดมีผูรูกลาวถึงการมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ินไว 

ดังนี ้

 ดรรชร  เอมพันธุ และสุรเชษฏ  เชษฐมาส (2539 : 4-5) กลาววา การมีสวนรวมของชุมชน

เปนการเปดโอกาสใหชุมชนทองถ่ินเขามามีสวนรวมในการทองเท่ียวเชิงอนุรักษในรูปแบบตาง  ๆ

จะชวยใหชุมชนไดรับผลประโยชนจากการทองเท่ียวท้ังทางตรง และทางออม  และเม่ือคนใน

ทองถ่ินเกิดความรูความเขาใจ ซาบซ้ึงในทรัพยากรทองถ่ิน ท่ีทํารายไดใหแกประชาชนทองถ่ิน

ไดมากพอที่จะชวยใหมีความเปนอยูของผูคนท่ีดีขึ้น  ส่ิงท่ีจะเกิดขึ้นตามมาคือเกิดการหวงแหน และ

รักษาทรัพยากร โดยจะนํามาซ่ึงการพัฒนาทางเศรษฐกจิของทองถ่ิน และการพัฒนาท่ียั่งยืน 

ภราเดช พยัฆวิเชียร (2539 :3) กลาวไววา เราตองสรางความเขมแข็งใหชุมชนดวยความ

อดทน และต้ังใจจริง รวมทั้งการสรางความเขาใจใหแกนักธุรกจิดวยวา  สังคม  ธรรมชาติ  

วัฒนธรรมเปนทุนดวย  หากไมเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสีย หรือชุมชนเขามามีสวนรวม  ธุรกิจจะ

พบปญหาส่ิงแวดลอม  สังคม  วัฒนธรรม  ซ่ึงจะสงผลใหการประกอบธุรกจิไมยั่งยืน 

สรัสวดี  อาสาสรรพกิจ (2542) ไดใหความเห็นไววา  การมีสวนรวมของชุมชน คือ ตอง

พยายามใชทรัพยากรในทองถ่ิน  บุคลากรในทองถ่ินใหเกิดประโยชนสูงสุด  โดยส่ิงแวดลอม 

รายไดจากการทองเท่ียวคืนเปนภาษีชุมชน  มีนโยบายใหคนในชุมชนลงทุน  การพัฒนาส่ิงแวดลอม 

และคุณภาพชุมชน  สนับสนุนการศึกษาของเด็ก และเยาวชนในทองถ่ิน  ชุมชนจะตองสามารถรับ 

และปฎิเสธการทองเท่ียวได  ชุมชนตองสามารถรองเรียนบริษัทนําเท่ียวท่ีทําความเสียหายแก

ส่ิงแวดลอม  ชุมชน  และสังคมได 

การมีสวนรวมของชุมชนในปจจุบันมีหลายระดับ  การสรางโอกาส และศักยภาพของ

ชุมชนมีปจจัยท่ีควรสนับสนนุ และเตรียมการ (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหง

ประเทศไทย , 2541) ดังนี ้
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1)  การมีสวนรวมระดับรับผลประโยชนทางตรง  ไดแก  การจัดกิจกรรมการ

ทองเท่ียวเชิงอนุรักษใชบรกิารท่ีชุมชนสามารถใหบริการไดมากท่ีสุด  การจัดพ้ืนท่ีสําหรับการ

จําหนายสินคาโดยชุมชน  และการแนะนําหรือจัดไวในโปรแกรมใหนักทองเท่ียวเขาเยี่ยมชม  และ

ซ้ือผลิตภัณฑ หรือผลิตผลจากอาชีพของชุมชนในชุมชน  การมีสวนรวมระดับนี้องคกรปกครอง

ทองถ่ินหรือราชการจัดระบบ และใหขอมูลแกนักทองเท่ียว 

2) การมีสวนรวมระดับชุมชนรวมกลุมจัดระบบการบริการนกัทองเท่ียวไดแก  วาง

มาตรการรองรับการทองเท่ียว  จดัระบบการใหบรกิารใหเกิดความสะดวก และมีมาตรฐานเดียวกัน  

และสมาชิกอาจเปนกลุมท่ีรวมตวักนั  หรือกลุมชุมชนท่ีมีอยูเดิมหรือองคการปกครองทองถ่ิน  เชน  

องคการบริหารสวนตําบล  ซ่ึงเปนผูดําเนนิการ  โดยความเห็นชอบจากสมาชิกในชุมชน 

3) การมีสวนรวมระดับชุมชนรวมกลุมดาํเนนิการ ไดแก ชุมชนรวมกลุมเปนองคกรท่ี

เขมแข็ง  จัดระบบการประสานงานการพัฒนาอาชีพเพ่ิมรายได  การรกัษาส่ิงแวดลอม  การพิทักษ

ผลประโยชนของสมาชิก  จัดระบบการใหบริการ โดยมีการแบงภาระหนาท่ีและจัดสรร

ผลประโยชนและรายไดอยางเหมาะสม  ชุมชนเตรียมการดานขอมูลระบบนิเวศ  วิถีชีวิตชุมชน

รวมทั้งส่ือ และเครื่องมือในการถายทอดภูมิปญญาของชุมชน  ท้ังนี้  องคกรปกครองทองถ่ิน  อาจ

ดําเนินงานไดในขอบเขตของหนาท่ีไดระดบัหนึ่ง 

4) การมีสวนรวมระดับลงทุนหรือรวมทุนกับองคกรอ่ืน ๆ ไดแก  ดําเนินงานทาง

ธุรกิจชุมชน โดยการระดมทุนจากสมาชกิ หรอืจากผูสนใจจากภายนอกหรือรวมทุนกับ

ผูประกอบการท่ีดําเนินงานการทองเท่ียวเชิงอนุรักษเกี่ยวของกับพ้ืนท่ีชุมชนในรูปบรษิัท หรือ

รูปแบบอ่ืน ๆ  

 2.4 ชุมชนกับการพัฒนาดานการทองเท่ียว  พัฒนาการทองเท่ียวท่ียั่งยืนเพ่ือเพ่ิมการจางงาน  

และกระจายรายไดสูชุมชน โดยพัฒนาคุณภาพแหลงทองเท่ียวใหสามารถรองรับการขยายตวัของ

นักทองเท่ียวไทย และตางประเทศ โดยการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงกลุมพ้ืนท่ี พรอมท้ังสนับสนุน

การพัฒนากิจกรรมการทองเท่ียวรูปแบบใหมท่ีสอดคลองกบัศักยภาพเชิงวฒันธรรม และ

ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูในพ้ืนท่ี  และไมสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  โดยคํานึงถึงขีด

ความสามารถของพื้นท่ีในการรองรับนกัทองเท่ียว ปรับปรุงคุณภาพดานการบรกิารและการแกไข

ปญหาการหลอกลวงเอารัดเอาเปรียบนกัทองเท่ียว  การพัฒนาส่ิงอํานวยความสะดวกทางการ
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ทองเท่ียว  การใหบริการขอมูลขาวสารท่ีทันสมัย  รวมทั้งพัฒนาบุคคลากรทางการทองเท่ียวใหมี

คุณภาพ และปริมาณสอดคลองกับกิจกรรมการทองเท่ียวแตละประเภท  สงเสริมบทบาทชุมชนและ

องคกรชุมชนในทองถ่ิน  มีสวนรวมในการบริหารจดัการแหลงทองเท่ียวอยางครบวงจร  การ

รณรงคสรางจิตสํานึก และเสริมสรางความรู ความเขาใจท่ีถูกตองแกชุมชน  และทองถ่ินในการ

พัฒนาการทองเท่ียวอยางย่ังยืน รวมท้ังสนับสนุนใหมีการพัฒนาสินคาหัตถกรรมพ้ืนบาน  และ

บริการในทองถ่ินท่ีเช่ือมโยงกับธุรกิจการทองเท่ียวใหมีความสําคัญกับกลุมเปาหมายนักทองเท่ียวท่ี

มีระยะพักนาน  และนักทองเท่ียวท่ีมีคณุภาพจากตางประเทศ  โดยเฉพาะนกัทองเท่ียวกลุมการ

ประชุม 

 จากการพิจารณาความหมายของชุมชนทองถ่ินและการจัดการการทองเท่ียว  จะเห็นไดวา 

ชุมชน  หมายถึง การรวมตัวกันของคนในชุมชนท่ีมีการติดตอส่ือสาร และทํากิจกรรมรวมกนั  

ดังเชน  การจดัการชุมชนใหเปนแหลงทองเท่ียว ซ่ึงชุมชนในฐานะเจาของพ้ืนท่ีมีบทบาทหนาท่ีใน

การจัดการการทองเท่ียว การรกัษาส่ิงแวดลอม  รวมถึงเปนผูจําหนายสินคาและใหบรกิาร

นักทองเท่ียว  องคประกอบท่ีสําคัญคือ การเขามามีสวนรวมของคนในชุมชนในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรทองถ่ินหรือชุมชนของตน  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหคนในชุมชนมีรายได     

 ความหมายของชุมชนทองถ่ินและการจัดการการทองเท่ียว    จึงถือวามีสวนสําคัญในการ

วิเคราะหแหลงทองเท่ียว  “ ตลาดคนเดนิโคยกี ้ ”  ซ่ึงถือเปนแหลงทองเท่ียวแหลงใหมของจังหวัด

ราชบุรี  ซ่ึงเกิดจากการรวมตัวกันของประชาชนในทองถ่ินในการบริหารจัดการการทองเท่ียว โดย

เนนท่ีการเขามามีสวนรวมของคนในชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรทองถ่ินใหเกดิประโยชน

มากท่ีสุด 

ซ่ึงผูวิจัยสามารถนํา  “ ความหมายของชุมชนทองถ่ินและการจัดการการทองเท่ียว ”  ไปใช

ใหเกิดประโยชนตองานวิจยัทางดานการวิเคราะหขอมูล เพ่ือใหขอมูลท่ีไดจากการวิจัยมี

ประสิทธิภาพและสมบูรณมากยิ่งขึน้ 
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แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจการทองเที่ยว 

 อุตสาหกรรมทองเท่ียว (tourism  industry)  ประกอบดวยธุรกิจหลายประเภทท่ีเกี่ยวของ

โดยตรง  ไดแก  ธุรกิจดานการขนสง  ธุรกิจดานท่ีพักและอาหาร  ธุรกิจการนําเท่ียว  และธุรกิจ

การคาของท่ีระลึก  ธุรกิจเหลานี้จะขายบริการแกนักทองเท่ียวโดยตรง  สวนธุรกจิท่ีเกี่ยวของ

ทางออม  ไดแก  การผลิตสินคาเกษตรกรรม  การผลิตหัตถกรรมพ้ืนบาน  เปนตน  สําหรับแนวคิด

เกี่ยวกับธุรกิจการทองเท่ียว  ท่ีจะกลาวในท่ีนี้จําแนกออกเปน  4  ดาน  ดังนี ้

1. ความสําคัญของการทองเท่ียว  การทองเท่ียวมีความสําคัญตอดานเศรษฐกิจ  สังคมและ

การเมือง 

1.1 ความสําคัญดานเศรษฐกิจของประเทศ 

1.1.1 การทองเท่ียว กอใหเกดิรายไดเปนเงินตางประเทศเขาประเทศเปนจํานวน

มาก  การทองเท่ียวสามารถทํารายไดในรปูของเงินตราตางประเทศมากเปนอันดับ  1  เม่ือ

เปรียบเทียบกับรายไดจากสินคาออกอ่ืนๆ  นอกจากนี้รายรับสุทธิในรูปของเงินตราตางประเทศจาก

อุตสาหกรรมทองเท่ียวยังมีสวนชวยใหดุลชําระเงินของประเทศดีขึ้น 

1.1.2 รายไดจากการทองเท่ียวจะมีผลทบทวคีูณในการสรางรายไดหมุนเวียนใน
ระบบเศรษฐกจิเพ่ิมขึ้น  ซ่ึงจะทําใหผลผลิตสวนรวมของประเทศมีคาทวกีวาสองเทาตัว 

1.1.3 การทองเท่ียวกอใหเกิดการหมุนเวียน และการกระจายรายไดไปสูภูมิภาค

เม่ือเกิดการเดนิทางทองเท่ียวเขาไปถึงแหลงทองเท่ียวในชนบท การพัฒนาความเจรญิกจ็ะไปถึง

ภูมิภาคนั้นๆ  กอใหเกิดความสรางสรรคส่ิงใหมๆ ในทองถ่ิน  เชน  โรงแรม  ภัตตาคาร  รานคา  ส่ิง

อํานวยความสะดวกตางๆ  มีผูลงทุนในหลายๆ รูปแบบทําใหเกิดการสรางงาน  สรางอาชีพ  อยาง

กวางขวาง  เปนการสรางรายไดสูประชาชนอยางแทจริง 

1.1.4 การทองเท่ียวมีบทบาทในการกระตุนใหเกดิการผลิต  และนําเอาทรัพยากร

ของประเทศ โดยเฉพาะของทองถ่ินมาใชใหเกิดประโยชนในอัตราท่ีสูงในรูปของการผลิตสินคา

พ้ืนเมืองและสินคาของท่ีระลึก  ตลอดจนการบริการในทองถ่ินนั้นๆ 

1.1.5 การทองเท่ียวเปนอุตสาหกรรมท่ีไมส้ินเปลืองวัตถุดิบ  ผลผลิตขายไดทุก

เวลาสุดแลวแตความเหมาะสมและความสามารถของผูขาย 

1.1.6 การทองเท่ียวชวยกระตุนใหเกิดการผลิตเปนวงจรหมุนเวยีนภายในประเทศ
ทําใหเกิดการสรางงาน  สรางอาชีพของประชาชนท้ังทางตรงและทางออม  เปนการลดการวางงาน  

ประชากรมีรายไดเพ่ิมขึน้  ซึงสงผลใหรัฐบาลไดรับรายไดในรูปของภาษีอากรประเภทตางๆ 
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1.2 ความสําคัญของการทองเท่ียวตอสังคม 

1.2.1 การทองเท่ียวมีสวนในการสงเสริมความสัมพันธของมนุษยชาติ กอใหเกิด

สันติภาพ  ความเปนมิตรไมตรีและความเขาใจอันดีระหวางเจาของบานและผูมาเยือน 

1.2.2 การทองเท่ียวมีบทบาทในการพัฒนาสรางสรรคความเจริญทางสังคมใหเกิด
แกทองถ่ิน  ทําใหมีการกอสรางส่ิงใหมๆ  มีการลงทุนทางดานการผลิตเพ่ือรองรับการบรกิารแกผู

มาเยือนทองถ่ิน   ทําใหประชาชนมีรายไดจากการมีงานทํา    จึงทําใหอยูดกีินดีมีความสุขโดยท่ัวกัน 

1.2.3 การทองเท่ียว กอใหเกดิการอนรุักษฟนฟูมรดกทางวัฒนธรรมและ

ส่ิงแวดลอมกอใหเกิดความภาคภูมิใจ  ความสํานึก  และตระหนักในคุณคาของศิลปวัฒนธรรม  

ตลอดจนการรักษาเอกลักษณของชาติ  กอใหเกดิความรูสึกหวงแหนและรักผืนแผนดินท่ีอยูอาศัย

ของตน 

1.2.4 การทองเท่ียวชวยขจดัปญหาความแตกตางระหวางเมืองกบัชนบท  ชวยขจดั

ปญหาการหล่ังไหลและเคล่ือนยายเขามาหางานทําหรือเส่ียงโชคในเมืองของประชาชนในชนบท 

1.2.5 การทองเท่ียว ชวยใหประชาชนในชนบทรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน  

รูจักใชทรัพยากรในทองถ่ินมาผลิตและประดษิฐส่ิงของเครื่องใชในรูปของสินคาพ้ืนเมือง  และของ

ท่ีระลึกไวสําหรับขายผูมาเยือน  เปนการหารายไดมาจนุเจอืครอบครัวเพ่ิมขึ้น 

1.3 ความสําคัญของการทองเท่ียวตอการเมือง 
1.3.1 การเดินทางทองเท่ียวกอใหเกิดความรูสึกถึงความม่ันคงปลอดภัย  เพราะ

การท่ีนกัทองเท่ียวจะเลือกเดนิทางไปเยือนท่ีใด  ท่ีนั้นจะตองมีความปลอดภัยเพียงพอ 

1.3.2 การทองเท่ียว เปนวิถีทางท่ีมนุษยตางสังคมจะไดพบปะรูจักทําความเขาใจ

กัน  การเดนิทางไปมาหาสูกันภายในประเทศ  ทําใหไดรูจักคุนเคย  รูปญหา  พ่ึงพาอาศัยกัน  เปน

การสรางความรักความสามัคคีสมานฉนัทของคนในชาต ิ  ในทํานองเดียวกนั  การเดินทางทองเท่ียว

ระหวางประเทศจะเปนการแลกเปล่ียนวัฒนธรรม  เสริมสรางความเขาใจอันดีท่ีจะนําไปสูความเปน

เพ่ือนรวมโลกท่ีจะชวยสรางสรรคสัมพันธไมตรี  และความสงบสันติสุขในโลก 

 

2. ประเภทการทองเท่ียว  ประเทศไทยเปนประเทศท่ีอุดมไปดวยทรัพยากรการทองเท่ียว

ซ่ึงหมายถึงสถานท่ีทองเท่ียว  กิจกรรมและวฒันธรรมประเพณีท่ีสะทอนใหเห็นถึงอารยธรรม

ทองถ่ินท่ีมีลักษณะเดน  ดึงดูดความสนใจของนกัทองเท่ียวได  ทรัพยากรการทองเท่ียวอาจแยกตาม

ลักษณะและความตองการของนกัทองเท่ียวได  3  ประเภท  คือ 
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 ประเภทธรรมชาติ  เปนแหลงทองเท่ียวท่ีมีความสวยงามตามธรรมชาติ  ไดแก  ภูเขา  

น้ําตก  ถํ้า  น้ําพุรอน  บอน้ํารอน  เขตรักษาพันธุสัตว  สวนสัตว  อุทยานแหงชาติ  วนอุทยาน  สวน

รุกขชาติ  ทะเล  หาดทราย  ทะเลสาบ  เกาะ  เขื่อน  อางเก็บน้ํา  แหลงน้ําจืด  (หวย  หนอง  คลอง  

บึง)  ตัวอยางแหลงทองเท่ียวประเภทธรรมชาติของไทย  เชน  อุทยานแหงชาติดอยอินทนนท  

น้ําตกทีลอซู  เขื่อนรัชประภา  ภกูระดึง  เปนตน 

 ประเภทประวตัิศาสตร  โบราณวตัถุโบราณสถาน  และปูชนียสถาน  เปนแหลง

ทองเท่ียวท่ีมีความสําคัญทางประวัติศาสตร  โบราณคดีหรอืปูชนียสถาน  ไดแก  วัด  โบราณสถาน 

อุทยานประวัติศาสตร  ชุมชนโบราณ  พิพิธภัณฑศาสนสถาน  กําแพงเมือง  คูเมือง  อนุสาวรีย  และ

อนุสรณสถาน  ไดแก  วัดพระศรีรตันศาสดาราม  พิพิธภณัฑสถานแหงชาติ  อุทยานประวัติศาสตร

สุโขทัย  เปนตน 

 ประเภทศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีและกิจกรรม  เปนทรัพยากรการทองเท่ียวอีก

รูปแบบหนึ่งในลักษณะของพิธีงานประเพณีความเปนอยู  วิถีชีวิต  (เชน  หมูบานชาวเขา  สภาพ

ชีวิตในชนบท)  ศูนยวัฒนธรรมสินคาพ้ืนเมือง  ไร  สวน  พืช  ผัก  ผลไม  และเหมือง  เชน  ตลาด

น้ําดําเนนิสะดวก  งานชางจังหวดัสุรินทร  ประเพณีการบวชลูกแกวจงัหวัดแมฮองสอน  เปนตน 

3. ปจจัยท่ีสงเสริมใหเกิดการทองเท่ียว  ปจจัยหรือเง่ือนไขท่ีสงเสริมใหมีการขยายตัวของ

การเดินทางทองเท่ียว  และกอนท่ีจะเกดิการเดินทาง  มีอยูสองประการคือ  สภาพเอ้ือตอการ

ทองเท่ียว (enable  condition  หรือ  travel  facilitator)  และแรงจูงใจเพ่ือการทองเท่ียว  (travel  

motivation)  สําหรับสถานภาพเอ้ือเพ่ือการทองเท่ียวนัน้  เปนเง่ือนไขท่ีจะทําใหผูคนสามารถ

เดินทางทองเท่ียวไดแก  เวลา (time)  และรายได  (income)  สําหรับเรื่องปจจัยเวลานั้น  สามารถจะ

อธิบายไดโดยงายวา คนเราจะเดินทางทองเท่ียวไดจําเปนตองมีเวลาวางพอเสียกอน สําหรับเรื่อง

รายไดนั้นเปนปจจัยสําคัญมาก  เพราะถาขาดรายไดก็ไมสามารถจะเดินทางได  แตคําวารายไดนี้

นาจะหมายถึงรายไดหลักจากการหักรายจายท่ีจําเปนในการดํารงชีวิต  เชน  ท่ีอยูอาศัย  อาหาร  

เส้ือผา  หรือคาใชจายท่ีจายเพราะความเจ็บไขไดปวยเสียกอน  เหลือเทาใดแลวจึงนําเอาไปใชจายใน

การทองเท่ียวได  รายไดตรงนี้จึงเปนรายไดหลังหักคาใชจายแลว  (disposable  income)  สรุปไดวา  

ท้ังเวลาและรายไดตรงนีจ้ึงเปนมูลเหตุปจจัยใหเกิดการทองเท่ียวได   
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สวนแรงจูงใจเพ่ือการทองเท่ียว  (travel  motivation)  เปนแรงกระตุนใหเกิดการทองเท่ียวท่ี

สําคัญคือ  การจดัใหมีส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีเหมาะสมตางๆ   (travel  facilities)  ส่ิงอํานวยความ

สะดวกท่ีจะกระตุนใหเกิดการทองเท่ียวท่ีสําคัญคือ  การขนสงซ่ึงมีความสัมพันธกับการทองเท่ียว

แบบแยกออกจากกันไมออก  นกัเดินทางตองการการขนสงท่ีรวดเร็ว  ปลอดภัย  มีความสุขสบาย  

และราคาท่ีพอจะทําใหสามารถใชบริการได  ถาราคาแพงเกินไป  แรงกระตุนกจ็ะนอยลง  ในอดีต

กอนถึงศตวรรษท่ี  19  การขนสงไมอยูในสภาพท่ีปลอดภยัไมรวดเรว็  และราคากค็อนขางแพง  จึง

ไมสามารถจะกอใหเกดิการขยายตัวของการทองเท่ียวในอัตราท่ีนาพอใจได  กอนท่ีจะมีการนํารถ

ปรับอากาศ (coach)  มาใชมีการนําเกวยีนมาบรรทุก  (carruer’s  wagon)  ซ่ึงเดินทางไดชามาก  เชน

ระยะทางจากพระนครศรีอยุธยาไปถึงสุโขทัยเปนระยะทางส้ันๆ  ใชเวลาเดินทางเปนสัปดาห  

นอกจากเกวยีนจะเดินทางไดชามากแลว  ถนนสวนใหญยงัอยูในสภาพทรดุโทรม  เพราะในฤดูฝน

ลอเกวียนจะบดกับถนนจนกระท่ังกลายเปนทะเลโคลน  การเดินทางโดยเกวียนนอกจากจะไม

สะดวกแลวยังไมปลอดภยัอีกดวย 

อยางไรก็ตามเม่ือถึงศตวรรษท่ี  18  มีการประดษิฐรถมา  (stage  coach)  ซ่ึงทําใหการ

เดินทางมีความเรว็  และประหยัดเวลาลงไดมาก  การเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางซ่ึงเคยใชเวลา

นับเปนวันๆ  ก็เหลือเพียงเปนช่ัวโมงเทานั้น  อยางไรกต็าม  แมจะมีการปรับปรุงยานพาหนะใหมี

ความเร็วขึ้นแลวก็ตาม  แตถนนก็ยังมีสภาพท่ีทรุดโทรมอยู  จนกระท่ังในป  พ.ศ. 2060  ไดมีการ

ปรับปรุงการราดผิวถนนดวยเครื่องจกัรกล  (macadamics)  จึงทําใหสภาพพ้ืนผิวถนนเรียบกวาการ

เดินทางจึงสะดวกสบายมากกวาท่ีเคยเปน  เม่ือถึงยุคของรถไฟความสะดวกและรวดเร็วในการ

เดินทางจึงเริ่มเปนจริง  ราคาของการเดนิทางโดยรถไฟก็อยูในฐานะท่ีคนสวนใหญสามารถจะใช

บริการได  ทําใหการทองเท่ียวขยายตัวอยางรวดเรว็แบบกาวกระโดด  แรงจูงใจในการทองเท่ียวท่ีมี

ความสําคัญเทาเทียมกับการขนสงก็คือท่ีพัก  (accommadation) เม่ือมีระบบขนสงรถมาและรถ

ขนสงไปรษณียแลวจึงมีแรงผลักดันใหเกิดการสรางท่ีพักอาศัยตามสถานท่ีรายทางตางๆ มากมาย  

โดยเริ่มตนการดดัแปลงใหมีท่ีพักในรานเหลา  (ale-house)  กอน  ตอมายังมีการสรางโรงนอนหรือ

โรงเตี้ยม (inn)  กันมากมาย  สําหรับเมืองเล็กๆ  ท่ีอยูหางไกล  ไมสามารถสรางธุรกิจท่ีพักอาศัยได  

ก็จะผลักดันใหเมืองท่ีเปนศูนยกลางในยุโรป  เชน  ลอนดอน  และนิวยอรก  กลายเปนศูนยกลางการ

ทองเท่ียว  นักธุรกจิและนักเดนิทางจะเดนิทางเขาเมืองดังกลาวมากขึ้น  สรุปไดวาแรงจูงใจ

ทองเท่ียวในสมัยกอนมีปจจัยอยูท่ีระบบการขนสง  การคมนาคม  และการพัฒนาเรื่องท่ีพักอาศัย 
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ในอดีตแมจะไดมีการพัฒนาการทองเท่ียวเปนขั้นตอนไปบางแลวก็ตาม  แตปญหา

บางอยางก็ยังคงอยู  เชน  ปญหาสุขอนามัย  ความเส่ียงตอโรคภัย  และความไมสะดวกในการ

แลกเปล่ียนเงินตรา  นักทองเท่ียวจําเปนตองขนเงินไปกบัตัวเองจํานวนมาก  ซ่ึงอาจจะทําใหเกิด

อันตรายได  การออกหนังสือตางๆ  ท่ีเกี่ยวกับการเดินทางก็ยังไมคอยไดรับความสะดวก  ยกเวน

กรณขีองพอคา  หรือนกัธุรกิจถาจะพิจารณาใหดีแลวปจจัยท่ีจะกอใหการเดินทางทองเท่ียวท้ังสอง

ปจจัย  มีลักษณะแตกตางกัน  กลาวคือ  ปจจัยเอ้ือการเดนิทางทองเท่ียว (enable  condition) ท่ีมี

ปจจัยเวลา  และรายไดเปนตัวเรงใหการเดินทางเติบโต  เรงเรานักทองเท่ียวท่ีมีศักยภาพอยูแลวให

ออกเดินทางนั้นเปนการเรงเราจากภายนอก  และปจจยัแรงจูงใจเพ่ือการทองเท่ียว  (travel  

motivation) อันไดแก  ส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีเหมาะสม  ความปลอดภัย  สุขอนามัย  จะมีอิทธิพล

มากกวา  เพราะเปนแรงผลักดันจากภายในอันกอใหเกิดทัศนคติท่ีดตีอการเดนิทางทองเท่ียววาจะ

สะดวกหรือไม  ปลอดภัยหรือไม  หรือเส่ียงตอโรคภัยไขเจ็บหรือไม  ถาผูคนมีทัศนคติดังกลาว

ในทางท่ีดีและแนใจในปจจัยเรงเราแลว  ก็จะผลักดันใหเกดิความตองการในการเดินทาง  นอกจาก

แรงกระตุนดังกลาวจะผลักดันจากภายในแลว  ส่ิงท่ีสงเสริมใหเกิดแรงกระตุนท่ีดีมากอยางหนึ่งก็

คือการเตอืนใหนกัเดินทางตระหนกัถึงสุขอนามัย  การใหการศึกษาในการเดินทาง  และการให

ขอมูลขาวสารท่ีเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิถีชีวติของคนในถ่ินหรือประเทศอ่ืน  ปจจัยท้ังสองตัวท่ีเปน

ปจจัยภายนอกและภายในดังกลาวจะเปนตวัเพ่ิมโอกาสใหเกิดการเดินทาง  และสรางความตองการ

ในการเดินทางในท่ีสุด 

4. บทบาทของรัฐบาลโดยท่ัวไปเกี่ยวกับการทองเท่ียว  มีหลายๆ แนวท่ีรัฐบาลสามารถ

สนับสนุน  และผลักดันความเจรญิเติบโตของอุตสาหกรรมการทองเท่ียวของประเทศ  เชน  การ

สนับสนุนภาคเอกชนในการลงทุน  การใชกลไกของรัฐในการผลักดนัใหเอกชนมีการผลิตสินคา

และบริการ  เพ่ือตอบสนองความตองการของนักทองเท่ียวรวมถึงการผลิตโดยรัฐบาล  เนื่องจากการ

ทองเท่ียวมีความเกีย่วพันกับเปาหมายทางเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศ  บางสวนจึงเปน

หนาท่ีของรัฐโดยตรงท่ีจะทําการตดัสินใจในการใชทรัพยากรของชาติหรือการสรางปจจัยส่ิงอํานวย

ความสะดวกพ้ืนฐานท่ีจําเปนแกสังคม  บทบาทและหนาท่ีของรัฐบาลโดยท่ัวไปในการทองเท่ียว

ไดแก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 16 

4.1 การศึกษาและการวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียวของประเทศ  รวมถึงการเก็บ

รวบรวมขอมูลและสถิติในเรื่องท่ีเกี่ยวของและจําเปน เพ่ือประโยชนท้ังการวิจัยและการกําหนด

นโยบายทางการทองเท่ียวของประเทศ 

4.2 จัดทําหรือสนับสนุนการจัดทําการศึกษา  หรือวิจัยดานการตลาดการทองเท่ียวเพื่อ

กําหนดศักยภาพในพ้ืนท่ีตลาดท่ีจะดําเนินการสงเสริมและเผยแพร 

4.3 ทําการสํารวจทัศนคติและความประทับใจของนกัทองเท่ียวจากประเทศตางๆ  เพ่ือ

นําไปเปนขอมูลประกอบการดําเนนิการสงเสริมและเผยแพรใหสอดคลองกับความสนใจ  และ

ความช่ืนชอบของนักทองเท่ียวในแตละประเทศหรือแตละตลาด 

4.4 วางแผนและกลยุทธในการพัฒนาการทองเท่ียวใหสอดคลองกับแนวทางท่ี 2  และ  

3 รวมถึงการวางแผนการใชท่ีดนิและแผนกายภาพ เพ่ือกําหนดศักยภาพในการพัฒนาและการ

จัดสรรทรัพยากรลงไปในพ้ืนท่ีตางๆ  เพ่ือการทองเท่ียวรวมถึงการเสนอแนะใหหนวยงานตางๆ  ท่ี

เกี่ยวของกับการทองเท่ียวพิจารณาและใหการสนับสนุนการทองเท่ียว 

4.5 มีการประเมินอุปทานทางการทองเท่ียวดานตางๆ  โรงแรมและท่ีพักอาศัย  

ภัตตาคาร  และรานอาหาร  ความสะดวกสบายดานตางๆ  โครงสรางปจจัยพ้ืนฐานในแหลง

ทองเท่ียวตางๆ  ท้ังนี้  เพ่ือกําหนดแนวทางการพฒันาใหมีความสมดุลกับอุปทานทางการทองเท่ียว

ในระยะส้ันและในระยะยาว 

4.6 ดําเนินการทางดานการตลาด  การโฆษณา  ประชาสัมพันธ  สงเสริมและเผยแพร

การทองเท่ียวท้ังภายในและภายนอกประเทศ 

4.7 ดําเนินการหรือสนับสนุนใหมีการดําเนินการผลิตหรือฝกอบรมบุคลากร เพ่ือ

ใหบริการทางการทองเท่ียวดานตาง  ๆ

4.8 ออกกฎหมายควบคุมและบังคับใชกฎหมายในเรื่องตางๆ  ท่ีเกี่ยวของหรือเปน

องคประกอบในอุตสาหกรรมการทองเท่ียว  เพ่ือผลประโยชนในตัวของอุตสาหกรรมทองเท่ียวเอง

และเพ่ือผลประโยชนโดยสวนรวมของประเทศ 

4.9 เปนหนาท่ีของรัฐบาล โดยตรงท่ีจะดําเนินการจดัสรรโครงสรางปจจัยพ้ืนฐานใน

พ้ืนท่ีตางๆ  เพ่ือความเจริญเติบโตของการทองเท่ียว 

 

จากการพิจารณาแนวคิดเกี่ยวกับธุรกจิการทองเท่ียว  ทําใหทราบถึงความสําคญัของการ

ทองเท่ียววามีความสําคัญและรวมสรางประโยชนใหกับชุมชนและประเทศชาตอิยางไร  กลาวคือ  

ธุรกิจการทองเท่ียวทําใหเกิดการสรางงาน  สรางอาชีพ  เปนการสรางรายไดสูประชาชนอยาง

แทจริง  และท่ีสําคัญทําใหคนในชุมชนเกิดความรูสึกหวงแหนถ่ินกําเนดิของตนเอง   
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แนวคิดเกี่ยวกับธุรกจิการทองเท่ียว  จึงถือวามีสวนสําคัญในการวิเคราะหถึงการพัฒนา

ศักยภาพทางการทองเท่ียวตลาดคนเดนิโคยกี ้  วามีสวนชวยสรางประโยชนใหกับชุมชน และ

ประเทศชาตมิากนอยแคไหน  โดยวัดท่ีการสรางงาน  สรางอาชีพ  และสรางรายไดใหกับประชาชน

ในทองถ่ินเปนหลัก เพ่ือนําไปสูแนวทางการพัฒนาศกัยภาพทางดานการทองเท่ียวของ “ ตลาดคน

เดินโคยกี้ ”  ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ซ่ึงผูวิจัยสามารถนํา  “ แนวคดิเกี่ยวกับธุรกิจการทองเท่ียว ”  ไปใชใหเกิดประโยชนตอ

งานวิจัยทางดานการวิเคราะหขอมูล  การตั้งคําถามและเปนแนวทางในการสัมภาษณ  เพ่ือใหขอมูล

ท่ีไดจากการวิจัยมีประสิทธิภาพและสมบูรณมากย่ิงขึน้ 

 

แนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธในการสงเสริมการตลาดการทองเทีย่ว 

 ความหมายของการตลาดการทองเทีย่ว 

 ธรรมนูญ  ประจวบเหมาะ (2529) ไดใหความหมายไววา  การศึกษาองคประกอบ (การผลิต 

และการบริโภคสินคา และบริการ) ทางการทองเท่ียว เพ่ือใชกําหนดลูทางในการพัฒนาสินคา

ทางการทองเท่ียว  และสงเสริมใหเกิดนกัทองเท่ียว  โดยมีองคประกอบสําคัญ คือ  อุปสงคทางการ

ทองเท่ียว และอุปทานทางการทองเท่ียว 

 วินิจ  วีรยางกูร (2532) ไดใหความหายไววา  เปนปรัชญาทางการจดัการท่ีมุงเนนไปสูความ

ตองการของนกัทองเท่ียว  โดยอาศัยการวจิัยตลาด  การพยากรณ การคัดเลือกทรัพยากรการ

ทองเท่ียวท่ีกําลังอยูในความตองการ  เพ่ือใหธุรกจิไดรับประโยชนสูงสุดในการเสนอบริการแก

นักทองเท่ียวตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 

 มนัส  สุวรรณ  และคณะ (2541) ไดใหความหมายไววา  เปนสวนของความตองการในการ

ทองเท่ียวท่ีเกี่ยวของกับนกัทองเท่ียว  ผูประกอบการ  และประชาชนในพ้ืนท่ี  ซ่ึงหมายรวมถึง

กิจกรรม  รูปแบบหรือกระบวนการการทองเท่ียว 
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 ศิริวรรณ   เสรีรัตน (2541) ไดใหความหมายไววา  เปนการศึกษาความตองการของ

นักทองเท่ียว (อุปสงค)  และการจดัองคประกอบท่ีสําคัญของอุตสาหกรรมการทองเท่ียว (อุปทาน) 

ใหสอดคลองกับอุปสงคโดยมีสวนประสมทางการตลาดเปนเคร่ืองมือในการเช่ือมโยง 

 ประภาศรี  สวัสดิ์อําไพรกัษ (2545) ไดใหความหมายไววา  เปนการคนหาความตองการท่ี

แทจริงของลูกคา  โดยการวจิัยเพ่ือคนหาสารสนเทศท่ีเกี่ยวของในการวางแผน  การผลิตผลิตภัณฑ

ท่ีสามารถตอบสนองความตองการของลูกคา  โดยการตลาดทองเท่ียวจะเกี่ยวของกับการกําหนด

ตลาดเปาหมาย  การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ  การพัฒนาผลิตภัณฑ  การกําหนดราคา  การจดัการ

ชองทางการจัดจําหนาย  และการสงเสริมการตลาดการทองเท่ียว 

 Coitman (1989 ; อางใน ฉลองศรี  พิมลสมพงศ, 2548) ไดรายงานวา  องคการทองเท่ียว

แหงโลก (Word Tourism Organization) ไดใหความหมายไววา  ปรัชญาของการจัดการใหตรงกับ

ความตองการของนกัทองเท่ียวโดยการวิจัย  การพยากรณ  และการเลือกสรรผลิตภณัฑการ

ทองเท่ียวท่ีเหมาะสมกับตลาด  โดยบรรลุวัตถุประสงค และใหไดผลประโยชนสูงสุดแกองคการ 

 ซ่ึงสามารถสรุปไดวา  การตลาดการทองเท่ียว คือ การศึกษา  การวิเคราะห  และพยากรณ

ความตองการของนกัทองเท่ียว เพ่ือนําขอมูลท่ีไดไปจัดการกับองคประกอบของอุตสาหกรรมการ

ทองเท่ียวใหสอดคลองกับความตองการของนกัทองเท่ียวเพ่ือใหธุรกิจบรรลุวัตถุประสงค และให

ไดผลประโยชนสูงสุดในการเสนอบริการแกนกัทองเท่ียว 

 ความหมายของการสงเสริมการตลาด  

 ศิริวรรณ  เสรีรัตน  และเจรญิ  โชไชย ( 2537) ใหความหมายไววา  เปนการติดตอส่ือสาร

ระหวางผูจําหนาย  และตลาดเปาหมายเกี่ยวกับผลิตภณัฑมีวัตถุประสงคเพ่ือจูงใจใหเกิดทัศนคต ิ 

และพฤติกรรมการซ้ือ 

 สุปญญา  ไชยชาญ (2538) ไดใหความหมายไววา  การสงเสริมการตลาด  หมายถึงการส่ือ

ขาวสารทุกรูปแบบท่ีนักการตลาดนํามาใชเพื่อแจงขาวสาร  ชักชวน  หรือเตือนความจาํผูบริโภคให

ทราบ  ใหซ้ือ  ใหไมลืมสินคาหรือบรกิารของบริษัท  ตลอดจนจินตภาพ  เจตภาพ  และกิจกรรมท่ี
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บริษัททําเพ่ือประโยชนสวนรวมของชุมชนหรือสังคม  การส่ือสารขาวสารนี้ เรียกวา  การส่ือสาร

การตลาด 

 ไกรฤทธ์ิ  บุญยเกียรติ (2544) ไดใหความหมายไววา  การสงเสริมการตลาด  หมายถึง  การ

ส่ือสารหรือการส่ือขอความท่ีเกี่ยวกับผลิตภณัฑ  ราคา  ภาพลักษณ  ของกิจการและอ่ืน ๆ จากผูผลิต  

หรือผูจัดจําหนายไปยังผูบรโิภค  โดยอาศัยส่ือตาง ๆ ดวยวตัถุประสงคการส่ือสารท่ีแตกตางกัน  

และกิจการเองก็ไดรับผลตอบแทนอยางเหมาะสม 

 ประภาศรี  สวัสดิ์อําไพรกัษ (2545) ไดใหความหมายไววาการสงเสริมการตลาดทองเท่ียว  

หมายถึง  การส่ือสารทางการตลาดโดยมุงสรางความตองการในผลิตภณัฑทางการทองเท่ียว  โดยใช

สวนประสมในการส่ือสารการตลาด  อันประกอบดวย  การโฆษณา  การประชาสัมพันธ  การขาย

โดยบุคคล  และการสงเสริมการขาย  ซ่ึงรวมเรียกวา สวนประสมของการส่ือสารการตลาด 

 ฉลองศรี   พิมลสมพงศ (2548) ไดใหความหมายไววา  การสงเสริมการตลาด  หมายถึง 

กระบวนการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ท้ังกระบวนการขายโดยบุคคล  และไมใชบุคคลเขาไปติดตอ

ลูกคาเพ่ือทําใหเกดิการซ้ือขายสินคา  และบริการขึ้น  โดยมีวัตถุประสงคท่ีจะทําใหสินคาและ

บริการเคล่ือนยายจากผูผลิต หรือผูจําหนายไปยังผูบริโภคใหมากท่ีสุด  รวดเร็วท่ีสุด  และมีผลกําไร

ตามท่ีธุรกิจตองการ 

 E. Jerom Mecarthy และคณะ  (อางใน ดลกร  ขวญัคํา, 2540)  ไดใหความหมายไววา เปน

การติดตอส่ือสารเกี่ยวกับขอมูลระหวางผูขาย  ผูซ้ือเพ่ือสรางทัศนคติ  และพฤติกรรมการซ้ือ 

 Jerome B Kernan และคณะ (อางใน ดลกร  ขวัญคํา, 2540)  ไดใหความหมายไววา เปน

ความพยายามใด ๆ ของผูขายในอันท่ีจะชักชวนผูซ้ือใหยอมรับขอมูลขาวสารจากผูขายและเก็บไว

ในความทรงจําเพ่ือระลึกได 

 โดยสรุปแลว  การสงเสริมการตลาดการทองเท่ียว  หมายถึง  กระบวนการในการดําเนนิ

กิจกรรมตาง ๆ เพ่ือใหเขาถึงผูซ้ือใหเกิดการยอมรับ และทําใหเกิดการซ้ือขายผลิตภณัฑทางการ

ทองเท่ียว 
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กลยุทธการสงเสริมการตลาด 

 กลยุทธการสงเสริมการตลาด  เปนเครื่องมือท่ีใชในการสงเสริมการตลาดเพ่ือติดตอส่ือสาร

ทางการตลาดระหวางผูผลิต  หรือผูจําหนาย  และลูกคา  ตลาดเปาหมายเพ่ือแจงขาวสารหรือจูงใจ

ใหเกิดทัศนคติ  และพฤตกิรรมการซ้ือ  เครื่องมือเหลานี้ประกอบดวย 

 1  การโฆษณา (Advertising) 

  การโฆษณา (Advertising) หมายถึง   รูปแบบหรือความคดิในการเสนอขายสินคา  

และบริการโดยผานส่ือตาง ๆ ท่ีมิใชตัวบุคคลเพ่ือจงูใจใหผูบริโภคกลุมเปาหมายเกิดความตองการ

ซ้ือ  หรือเพ่ิมการใชสินคา  และบรกิารของธุรกจินั้นท้ังในปจจุบัน  และอนาคต 

 ลักษณะเดนของการโฆษณา มีดังนี ้

1) เปนการขายโดยใชส่ือตาง ๆ ไมใชบุคคล  การเสนอขายจะใหขอมูลกับ

คนจํานวนมาก  ไมเฉพาะเจาะจงลูกคาคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะ  เปนการขายในปริมาณมาก  ๆ

2) เปนการเผยแพร แสดงความคิดอยางกวางขวาง  ออกมาในรูปภาพ  เสียง  

ส่ิงพิมพ  เพ่ือเสนอขอมูลซํ้า ๆ กันหลายคร้ัง  เพ่ือใหผูบริโภคคุนเคย  ม่ันใจ  ตรวจสอบ  ยอมรับ 

เปรียบเทียบขอมูลระหวางคูแขงตาง ๆ เปล่ียนทัศนคติ  ทดลอง  ส่ังซ้ือ  และสรางภาพลักษณใหแก

สินคา  และองคกรนั้น ๆ  

3) เปนการเสนอขายโดยอาศัยเหตุผล  ท้ังเหตุผลจริง  และเหตุผลสมมต ิ  มี

การจูงใจ  บอกความจริง  แตไมท้ังหมด  ไมบอกสวนท่ีไมดี  ผูกลาววา “ส่ิงท่ีปรากฏในโฆษณา

ท้ังหมดเปนจริง  แตความจริงท้ังหมดไมไดปรากฏในโฆษณานั้น” 

4) เปนการเสนอขายที่มีคาใชจาย  และระบุตัวผูอุปถัมภการโฆษณา 

ลักษณะของงานโฆษณาท่ีด ี

1) เรียกรองความสนใจ 

2) เรงเราใหเกิดความอยากรูอยากเห็นตอไป 

3) สรางความนาเช่ือถือ 
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4) สรางความอยากไดในสินคาท่ีโฆษณานัน้ 

5) เชิญชวนใหเกิดการทดลองใชหรือซ้ือ 

ส่ือโฆษณาท่ีนิยมใช 

1) โทรทัศน เปนส่ือท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  แตเสียคาใชจายสูงมาก 

2) วิทยุ  สามารถสงขอมูลไปไดกวางไกล 

3) หนังสือพิมพ  ใหขอมูลรายละเอียด 

4) นิตยสาร  ใหขอมูลเฉพาะแกกลุมเปาหมาย 

5) ปายโฆษณา (Billboard) และการโฆษณานอกสถานท่ีอ่ืน ๆ (Public Display) 

6) โฆษณาทางไปรษณีย  หรือจดหมายตรง (Direct Mail)  

7) ส่ืออ่ืน ๆ เชน แผนพับ ส่ิงพิมพ ภาพยนตร วดีีโอ การจัดแสดงสินคา ฯลฯ 

 

 Michale M. Coitman (1989 ; อางใน  กาญจนารัตน  รตันสนธิ ,2539) กลาวถึงส่ือท่ีใชใน

การโฆษณาการทองเท่ียวไว  ดังนี ้

 หนังสือพิมพ  เปนส่ิงท่ีพบเห็นไดท่ัวไปจึงเปนท่ีนิยมสําหรับการสงเสริมการตลาด  การ

ทองเท่ียวเพราะสามารถสรางความคุนเคย  การรับทราบ  และการรูจกัสินคาหรือบรกิารใหแกลูกคา

ไดในวงกวาง  ในขณะเดียวกนัลูกคาก็สามารถทําการเปรียบเทียบสินคาประเภทเดียวกนัไดในคราว

เดียว 

วิทยุ  โดยปกติแลวเปนส่ือโฆษณาท่ีใชเวลาส้ันมากในการส่ือสาร  คาใชจายในการลงทุน

โฆษณาแตละครั้งจะมากนอยก็ขึ้นอยูกับพ้ืนท่ีของเวลาท่ีใชในแตละวนั  ขนาดของกลุมผูฟง  และ

ความนิยมของสถานีวิทยุ  จึงเปนประโยชนในการกระตุนลูกคาท่ีคดิวากําลังจะซ้ือสินคาใหเกิดการ

ซ้ือในทันที 

โทรทัศน  เปนส่ือโฆษณาท่ีตองเสียคาใชจายแพงมาก  แตมีขอไดเปรียบ คือการมองเห็น

ภาพซ่ึงวิทยุไมสามารถทําได  หนวยงานดานการทองเท่ียวของภาครัฐจึงนิยมใชโทรทัศนเพ่ือ
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โฆษณาสินคาทางการทองเท่ียว  โดยเฉพาะชวงฤดกูาลทองเท่ียว  ส่ือโทรทัศนสามารถกระตุนให

เกิดการซ้ือไดในลูกคาท่ีกําลังคิดจะซ้ือสินคา 

 นิตยสาร และวารสารทางการทองเท่ียว  ถึงแมวาจะมีคาใชจายคอนขางแพง  แตสามารถ

เขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายไดโดยตรง  คือลูกคาใหความสนใจสินคาทางการทองเท่ียวมักท่ีจะซ้ือ

นิตยสาร  หรือวารสารนั้น  ๆ สวนขอไดเปรียบ คือ สามารถลงโฆษณาสินคาไดในระยะเวลาท่ี

ยาวนาน  อีกท้ังยังสามารถอานตอ ๆ กันไปไดในหลาย ๆ กลุมคน 

 จดหมายทางตรง  เปนวิธีท่ีสามารถวัดผลของการโฆษณาไดงายวาลูกคาสนใจในสินคา

ของเราเพียงใด   การตอบรับกลับมา  ท้ังนีร้วมถึง  นามบัตร  ไปรษณยีบัตร  คูปอง  รายการสินคา

รวมทั้งราคา  และจดหมาย 

 ใบปลิวและแผนพับ  สวนใหญจะเปนในรูปของการโฆษณาโรงแรม  แหลงทองเท่ียว  และ

ท่ีพักตากอากาศตามแหลงทองเท่ียว  เปนการบอกถึงหนวยบริการตาง ๆ ท่ีนกัทองเท่ียวจะไดรับ  

เชน  รานอาหาร  ส่ิงดึงดูดใจ  ภูมิอากาศ  แผนท่ีของโรงแรม  หรือแหลงทองเท่ียวนั้น ๆ  

 การขนสงสาธารณะ  เปนการโฆษณา  โดยใชพาหนะเปนส่ือ  เชน รถเมล  รถไฟใตดนิ 

หรือรถแท็กซ่ี  ซ่ึงเปนท่ีนิยมกันแพรหลาย  แมเปนการยากท่ีจะใชวดัการรับรูของส่ือจากลูกคาก็

ตาม 

ปายโฆษณาบนทางหลวง หรือทางสัญจร  เปนท่ีนิยมของธุรกิจทองเท่ียวขนาดยอมมากกวา 

เชน รานอาหาร  หรือท่ีพักริมทาง  กลุมลูกคาจึงเปนนกัทองเท่ียวท่ียังมิไดมีการตดัสินใจท่ีจะซ้ือ

สินคาทางการทองเท่ียวมากอนลวงหนา  การโฆษณาโดยปายนั้นคอนขางมีราคาสูงในแงของการ

เชาปายโฆษณา  และคาจางทําปายโฆษณา 

 การแสดงสินคา  และภาพยนตรทางการทองเท่ียว ผูใชสวนใหญเปนหนวยงานหรือสมาคม

ทางการทองเท่ียวในการสงเสริมการขายสินคาของเมืองท่ีเปนแหลงทองเท่ียว  โดยการแสดง

ภาพยนตรเพ่ือดึงดูดใจเพ่ือใหลูกคาเลือกเปนท่ีหมายในรูปแบบการทองเท่ียวตางๆ เชน  การประชุม  

สัมมนา  เปนตน 
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 2 การประชาสัมพันธ (Public Relations)  

การประชาสัมพันธ (Public Relations) หมายถึงการปฏิบัติงานของหนวยงาน  

องคกร  สถาบัน  บริษัท  ในการเผยแพรขาวสาร  และดําเนินงานวิธีอ่ืน ๆ อยางมีแบบแผนการ

กระทําอยางตอเนื่อง  โดยมีวัตถุประสงค ดังนี ้

1) เพ่ือเผยแพรขาวสาร  ช้ีแจงแถลงนโยบาย  การดําเนนิงาน  กิจกรรมการ

เคล่ือนไหวของหนวยงาน องคกร สถาบัน บริษัทใหกลุมเปาหมาย และประชาชนท่ัวไปรับทราบ 

2) เพ่ือชักชวนใหกลุมเปาหมาย  และสาธารณชนมีสวนรวมสนับสนุน และ

เห็นพองกับวัตถุประสงคของหนวยงาน  และใหความเช่ือถือ 

3) เพ่ือสรางบรรยากาศแหงความเขาใจอันดี  มีมนษุยสัมพันธ และทัศนคติท่ี

ดีท้ังภายใน และภายนอกหนวยงาน 

การประชาสัมพันธของธุรกิจทองเท่ียว  กระทําไดหลายวิธี  ไดแก 

1) การเผยแพรตอสาธารณชน (Publicity) คือการตีพิมพบทความตาง ๆ ของธุรกิจ

ทองเท่ียวลงในตลาดนกัทองเท่ียว  อาจไมเสียคาใชจายโดยตรงในการลงบทความเหมือนการ

โฆษณา  แตจะเสียคาใชจางใหผูจดัทําไปหาขอมูล 

 กิจกรรมการเผยแพรตอสาธารณชนของการทองเท่ียว ท่ีกระทําอยูโดยท่ัวไป  ไดแก 

1.1) การจัดทัศนะศึกษา (Educational Trip) คือการเชิญผูแทนส่ือมวลชนและ

บริษัทนําเท่ียวมาทัศนะศึกษาในประเทศไทย  เพ่ือนําขอมูลท่ีไดไปนําเสนอในหนังสือพิมพ  

โทรทัศน  วิทยุ  และส่ือตาง ๆ ซ่ึงไดรบัความเช่ือถือจากนกัทองเท่ียว 

1.2) การทําจดหมายแจงขาว (Business New or Newsletter) สํานักงานการ

ทองเท่ียวจัดขึน้เพ่ือผลิตภัณฑใหม ๆ และความเคล่ือนไหวทางการทองเท่ียว  เชน  การเปดโรงแรม 

หรือแหลงทองเท่ียวท่ีกําลังไดรับการพัฒนา 

1.3) การแจงขาวเปนครั้งคราว (Press / News Release) เปนการแจงขาว

หรือแถลงการณเม่ือมีเหตุการณใหม ๆ เกิดขึน้ท่ีเกี่ยวของกบัสินคา และองคกร 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 24 

1.4) การสัมภาษณบุคคล (Photo Release) เปนการเผยแพรขาวการ

สัมภาษณพรอมรูปถายของบุคคลในองคกรหรือในวงการธุรกิจท่ีเกี่ยวของ 

1.5) การจัดแถลงขาวส่ือมวลชน (Press Conference) เปนการจดัแถลงขาว

ใหกับส่ือมวลชนตาง ๆ เพ่ือใหขอมูลขาวสารใหม ๆ เกี่ยวกับสินคาและบรกิาร 

 

2) การเขารวมกจิกรรมกับชุมชนตาง ๆ (Community Relations) เชน  รวมงาน

ประจําปของเมืองสําคัญ  หรือของประเทศ  การทองเท่ียวแหงประเทศไทยเคยจดัรถบุปผชาติเขา

รวมในงาน Rose Parade ของเมืองลอสแอนเจลีส  เพ่ือเปนการประชาสัมพันธประเทศไทย 

3) การจัดกิจกรรมในโอกาสพิเศษ (Special Evert)  เปนการจดักิจกรรมเปนครั้งคราว

ในโอกาส  หรือวาระพิเศษ เชน งานกีฬา  การประกวดแขงขันตาง ๆ เพ่ือเปนการประชาสัมพันธ  

เผยแพร  และสรางภาพลักษณท่ีดีใหแกองคกร 

 Victor T.C. Middleton (1998 ; อางใน กาญจนรตัน  รตันสินธิ , 2539) กลาวถึง  การ

ประชาสัมพันธเพ่ือการทองเท่ียววา  เปนเคร่ืองมือท่ีมีความสําคัญตอการสงเสริมการตลาดสําหรับ

สินคาทางการทองเท่ียวมากกวาสินคาโดยท่ัวไป  เพราะวากระตุนตอความสนใจ  และติดตามใน

เรื่องราวท่ีนําเสนอไดอยางแทจริง  โดยเฉพาะเรื่องราวที่เกี่ยวกับจดุมุงหมายปลายทางหรือแหลง

ทองเท่ียวท่ีไมคุนเคย (ตางประเทศ) เสนหช้ีชวนของคนตางถ่ิน  และศิลปะท่ีเปนมรดกตกทอด   

ตาง ๆ เพ่ือสรางการรับรู  และทัศนคติท่ีดีตอแหลงทองเท่ียวนั้น ๆ การประชาสัมพันธจงึถือเปน

โอกาสในการสรางความสนใจในสินคาทางการทองเท่ียวท่ีมีอยูพ้ืนฐานของความเปนจริงท่ีได

ประสิทธิภาพ 

 3. การขายโดยบุคคล (Personal Selling) 

 การขายโดยบคุคล (Personal Selling) หมายถึงการนําสินคาและบริการขายตรงไปยังลูกคา

หรือผูท่ีคาดหวังวาจะเปนลูกคา  เพ่ือกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงในตัวสินคา และบรกิารไดโดยอาศัย

พนักงานขาย (Salesman) ซ่ึงจะตองมีความรู ความสามารถทางดานทฤษฎี  กระบวนการ  และ

เทคนิคการขาย จงึจะสามารถขายสินคาและบรกิารใหแกกลุมลูกคาเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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 จากการพิจารณาแนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธในการสงเสริมการตลาดการทองเท่ียว  จะเห็นได

วา  กลยุทธการสงเสริมการตลาดทางการทองเท่ียว เปนกระบวนการในการดําเนินกิจกรรมตางๆ  

เพ่ือใหเขาถึงผูซ้ือ  รวมถึงเกิดการยอมรับ  และทําใหเกิดการซ้ือขายผลิตภัณฑทางการทองเท่ียว  

โดยใชกลยุทธการสงเสริมการตลาด คือ  การโฆษณา  การประชาสัมพันธ  และการขายโดยบุคคล  

ในการดําเนนิกจิกรรม  เพราะธุรกิจทางดานการทองเท่ียวตองไดรับการสงเสริม  โดยใชกลยุทธการ

สงเสริมการตลาด  

 แนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธในการสงเสริมการตลาดการทองเท่ียว   จึงถือวามีความสําคัญใน

การพัฒนาศักยภาพทางดานการทองเท่ียวของตลาดคนเดินโคยกี ้  โดยใชกลยุทธการสงเสริม

การตลาดทางดานการโฆษณา  การประชาสัมพันธ  และการขายโดยบุคคล  ในการวิเคราะหการ

ดําเนินงาน  เพ่ือใหทราบถึงวิธีการบริหารจดัการแหลงทองเท่ียวท่ีถูกตอง  รวมถึงใชเปนแนวทางใน

การพัฒนาศักยภาพทางดานการทองเท่ียว เพ่ือใหตลาดคนเดินโคยกี้เปนท่ียอมรับในหมู

นักทองเท่ียวท่ีช่ืนชอบการทองเท่ียวแบบชุมชนทองถ่ินดั่งเดิม 

ซ่ึงผูวิจัยสามารถนํา  “ แนวคดิเกี่ยวกับกลยุทธในการสงเสริมการตลาดการทองเท่ียว ”  ไป

ใชใหเกดิประโยชนตองานวิจัยทางดานการวิเคราะหขอมูล  การสังเกตการณกระบวนการพัฒนา

ศักยภาพการทองเท่ียวตลาดคนเดนิโคยกี้  รวมถึงการตัง้คําถามและเปนแนวทางในการสัมภาษณ  

เพ่ือใหขอมูลท่ีไดจากการวิจัยมีประสิทธิภาพและสมบูรณมากยิ่งขึน้ 
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แนวความคิดเกีย่วกบัการมีสวนรวม 

 ปจจุบันการมีสวนรวมนํามาใชในงานพัฒนามากมาย เพ่ือใชเปนเคร่ืองมือใหประชาชนเขา

มามีสวนรวมในกิจกรรมหรือโครงการ มีผูใหความหมายของการมีสวนรวมอยางหลากหลาย  ดังนี ้

ความหมายของการมีสวนรวม 

 ความหมายของการมีสวนรวมของชุมชน  ไดใหความหมายไวเปนจํานวนมาก และมีการ

ใชคําท่ีแตกตางกัน เชน การมีสวนรวมของชุมชน (Community participation หรือCommunity 

insolvent) การมีสวนรวมของประชาชน (people participation) ดังมีรายละเอียดตอไปนี ้

 Fanaroff อางใน เธียรชัย บุรพชนก (2532) ไดใหความหมายของการมีสวนรวมของชุมชน 

(Community participation) วา การมีสวนรวมเปนกระบวนการท่ีเปนความรวมมือ (partnership) 

ระหวางรัฐกับชุมชน ในการวางแผนการดําเนินงาน และใชประโยชนจากกจิกรรมสาธารณสุขท่ี

เกิดขึน้ได โดยท่ีจะไดรับผลประโยชนจากการเพ่ิมความสามารถในการพ่ึงตนเองของทองถ่ิน

ตลอดจนความสามารถในการควบคุมโครงสรางพ้ืนฐาน (Infrastructure) และเทคโนโลยีของชุมชน

โดยชุมชน 

 สวนในความหมายของ การมีสวนรวมของประชาชน (People participation) ซ่ึงองคการ

สหประชาชาติอางใน เธียรชัย บุรพชนก (2532) ไดใหความหมายของการมีสวนรวมของชุมชนตอง

มีความหมายครอบคลุมถึง 1) การท่ีประชาชนมีสวนรวมในผลประโยชนท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 2) 

การท่ีประชาชนมีสวนรวมชวยเหลือในการตดัสินใจตลอดกระบวนการพัฒนา 

 Cohen and Up Hoff อางใน พัชรี พงษศิริ (2541) ไดใหความหมายของการมีสวนรวมของ

ชุมชน (Community participation) วาเปนกระบวนการที่ชุมชนไดเขาไปมีสวนรวม (Benefits) และ

การประเมินผล (Evaluation) จะเห็นไดวาความหมายของการมีสวนรวมหลากหลาย แตในเนื้อหาท่ี

สําคัญของการมีสวนรวมกค็ือ การท่ีประชาชนเขามามีบทบาทในการตัดสินใจในการแกไขปญหา

ของชุมชน ในขั้นตอนการริเริ่มการจัดตั้งและการวางแผน  การดําเนนิการ  การรวมรับผลประโยชน  

และการประเมินผลวิธีการและกิจกรรมเหลานั้นวาสามารถแกไขปญหาสาธารณสุขภายในชุมชนได

ดวยตนเอง 
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             ทวีทอง หงสวิวัฒน อางใน  อรอนงค ธรรมกูล  (2539)  ไดสรุปความหมายของการมีสวน

รวม  คือ การท่ีประชาชนหรือชุมชนพัฒนาขีดความสามารถของตนในการจัดการตอการดํารงชีวิต

ทางเศรษฐกิจและสังคมตามความจําเปนอยางสมศักดิ์ศร ี ในฐานะสมาชิกของสังคมในการมีสวน

รวมของประชาชน ไดพัฒนาการซ่ึงแสดงออกในรูปการตัดสินใจในการกําหนดชีวิตของตนเอง

อยางเปนตัวของตวัเอง 

              จินดา มณีเนตร  (2532)  ไดสรุปวา  การมีสวนรวมของประชาชนหรือความรวมมือของ

ประชาชนไมวาของปจเจกบุคคลหรือกลุมคนท่ีเห็นพองตองกันและเขารวมรับผิดชอบ  หรือเขา

รวมกจิกรรมที่เปนประโยชนตอสังคมโดยการกระทําผานกลุมหรือองคกรเพ่ือใหบรรลุถึงการ

เปล่ียนแปลงท่ีพึงประสงค 

               ยุวัฒน  วฒุิเมธี 2526 ไดใหความหมายของการมีสวนรวม คือ การพิจารณาการตัดสินใจ 

การรวมปฏิบัติและรวมรับผิดชอบในเรื่องตาง ๆ อันมีผลกระทบถึงตัวประชาชนเอง การท่ีสามารถ

ทําใหประชาชนเขามามีสวนรวมเพ่ือแกปญหาและนํามาซ่ึงสภาพความเปนอยูของประชาชนท่ีดขีึ้น

ไดนั้น 

                วิบูลย ตรีถัน 2522 ไดอธิบายเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนไววา  การมีสวนรวม 

(Participation) เปนผลมาจากการเห็นพองตองกัน  ซ่ึงความเห็นพองตองกันนั้นจะตองมีมากเกินพอ

จนเกิดความคิดริเริ่มโครงการเพ่ือการนั้น ๆ เหตุผลเบ้ืองแรกของการท่ีคนเราสามารถรวมกนัไดควร

จัดตั้งองคกร (Organization) ดังนั้นองคกรจะตองเปนเสมือนตัวนําใหบรรลุถึงการเปล่ียนแปลงท่ี

ตองการได 

 ไพรัตน เตชะรินทร (2527) กลาวไววา  การมีสวนรวมของประชาชนอาจจะตีกรอบได

แตกตางกัน  แตเดิมนัน้ (รัฐ)  มักจะมอบในแงของการรวมสมทบแรงงาน วัสด ุ ดานวัตถุและเงิน

แมวาจะยังจําเปนอยูก็ตาม โดยภาพรวมยังเนนวาการมีสวนรวมของประชนในการพัฒนานั้นจะตอง

เกี่ยวกับเรื่องดังนี ้
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1. รวมศึกษาปญหา สาเหตุของปญหา และความตองการของชุมชน 

2. รวมคิดสรางรูปแบบของการพัฒนาเพ่ือแกปญหาและสนองความตองการของชุมชน 

3. รวมกําหนดทิศทางแผนงาน โครงการหรือกจิกรรม 

4. รวมตัดสินใจในการใชทรัพยากรท่ีมีจํากัดใหเนนประโยชนตอสวนรวม 

5. รวมบริหารงานพัฒนาท้ังสติปญญา แรงงานและทุนตามขดีความสามารถ  รวมทั้ง

การควบคุม   ตดิตาม   ประเมินผลและซอมบํารุงรักษาผลท่ีเกิดจากการมีสวนรวม 

 

รักษ  ม่ิงนาคิน (2531) ไดใหความหมายของการมีสวนรวมของประชาชนโดยท่ัวไป 

หมายถึง การเขารวมอยางแข็งขนัและอยางเต็มท่ีของกลุมบุคคลผูมีสวนไดสวนเสียในทุกขัน้ตอน

ของโครงการหรืองานพัฒนาชนบท  โดยเฉพาะอยางย่ิงการมีสวนรวมในอํานาจการตดัสินใจและ

หนาท่ีความรับผิดชอบ  การมีสวนเขารวมจะเปนเคร่ืองประกันวาส่ิงท่ีผูมีสวนไดสวนเสียตองการ

มากท่ีสุด จักไดรับการตอบสนองและทําใหมีความเปนไปไดมากขึ้นกวาส่ิงท่ีทําไปนั้นจะตรงกับ

ความตองการท่ีแทจริง  และม่ันใจมากขึน้วาผูเขารวมทุกคนจะไดรับประโยชนเสมอหนากัน 

สุรีพร  พงษพาณิช (2544)  กลาววา  การมีสวนรวมของประชาชนในดานการทองเท่ียว 

สวนใหญเปนการรวมกนัใชประโยชน หรือไดรับประโยชน การมีสวนรวมท่ีจะกอใหเกดิความ

ยั่งยืนในการพัฒนาได มี 5 องคประกอบ คอื  1) รวมกันวางแผน  2) รวมกันปฏิบัติตามแผน           

3) รวมกันใชประโยชน  4) รวมติดตามและประเมินผล  5) รวมบํารุงรกัษา 

Erwin  William  อางใน อิทธิโชติ  ชองฉ่ํา (2547) ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวมไว

วาเปนกระบวนการใหประชาชนเขามามีสวนเกีย่วของในการดําเนินงานพัฒนารวมคดิรวมตดัสินใจ 

แกปญหาของตนเอง เนนการมีสวนเกี่ยวของอยางแข็งขันกบัประชาชน ใชความคดิสรางสรรคและ

ความชํานาญของประชาชนแกไขรวมกับการใชวิทยาการทีเ่หมาะสม และสนับสนุนติดตามการ

ปฏิบัติงานขององคการและเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ 

วิจิตร  ระวิวงศ  อางใน อิทธิโชติ ชองฉ่ํา (2547) ไดกลาวถึงการมีสวนรวมของประชาชน

วาเปนกระบวนการในการพัฒนาที่เนนความเปนประชาธิปไตยและการปกครองตนเอง หมายถึง 

การท่ีประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดแผน และดําเนินการในเรื่องท่ีจะมีผลตอการปรับปรุง

สภาพความเปนอยูและอนาคตของเขาเอง การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา จึงหมายถึง 
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การท่ีประชาชนเปล่ียนฐานะจากความเปนผูถูกพัฒนามาเปนตัวนําของการพัฒนา และการ

เปล่ียนแปลงตั้งแตจุดแรกคือ 1. รวมคดิ (คิดวาอะไรคือ ปญหา) 2. รวมวางแผน (วิเคราะหสาเหตุ

ของปญหา ตัดสินใจ กําหนดเปาหมาย) 3. จดัสรรทรัพยากรเพ่ือใหบรรลุตามเปาหมาย 4. รวม

ดําเนินการ (กําหนดโครงการ วิธีการและการลงมือปฏิบัต)ิ  5.รวมประเมินผล 

ลักษณะและรูปแบบของการมีสวนรวม 

ลักษณะของการมีสวนรวม นักวิชากรตาง ๆ ไดพยายามศึกษาจําแนกลักษณะพฤติกรรม

การมีสวนรวมหลายแบบโดยใชหลักเกณฑในการจําแนกแตกตางกัน ดัสเซลดอลฟ ( Dusseldorp ) 

อางใน บัญชร แกวสอง (2531) ไดรวบรวม แนวคิดในการจําแนกและเสนอวิธีการจําแนกโดยใช

คุณลักษณะ 3 ประการตอไปนี้ เปนเกณฑคือ  

1) การจําแนกตามขั้นตอนของการมีสวนรวม วิธีการจําแนกประเภทนี้อาศัย

หลักการท่ีวากิจกรรมท่ีมนุษยทําขึ้นเปนกระบวนการท่ีแบงออกเปนหลายขั้นตอนและการเขารวม

กจิกรรมแตละขัน้ตอนนัน้มีความสําคัญแตกตางกันไปตามลักษณะของกจิกรรมแตละขั้นตอนนั้น 

การจําแนกการมีสวนรวมตามขั้นตอนการมีสวนรวมท่ีไดรบัการพัฒนาอยางเปนระบบมากท่ีสุดคือ 

แนวคิดของ Cohen และ Up Hoff ซ่ึงไดจําแนกขั้นตอนหรือประเภทการมีสวนรวมออกเปนเรื่อง

ของ การตัดสินใจ (Decisions Making) การดําเนนิการ (Implementation) ผลประโยชน (Benefits) 

และการประเมินผล (Evaluation) ดังมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

ขั้นท่ี 1 การมีสวนรวมในการตัดสินใจ ในกระบวนการของการตัดสินใจนั้น

ประการแรกท่ีจะตองกระทําก็คือ การกําหนดความตองการและการจัดลําดับความสําคญัตอจากนั้น

ก็เลือกนโยบายและประชากรท่ีเกี่ยวของ การตัดสินใจนี้เปนกระบวนการตอเนื่องท่ีตองดําเนนิการ

ไปเรื่อยๆ ตั้งแตการตดัสินใจในชวงเริ่มตน การตัดสินใจในชวงดําเนินการวางแผน และการ

ตัดสินใจในชวงการปฏิบัติตามแผนท่ีวางไว 

ขั้นท่ี 2 การมีสวนรวมในการดําเนินงาน ในสวนท่ีเปนองคประกอบของการ

ดําเนินงานโครงการ จะไดมาจากคําถามท่ีวา ใครจะทําประโยชนใหแกโครงการไดบางและจะทํา

ประโยชนไดดวยวิธีใด เชน การชวยเหลือทรัพยากร การบริหารงานและการประสานงาน และการ

ขอความชวยเหลือ เปนตน 
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ขั้นท่ี 3 การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน ในสวนท่ีเกี่ยวกับผลประโยชนนั้น

นอกจากความสําคัญของผลประโยชนในเชิงปริมาณและคณุภาพแลว จะตองพิจารณาถึงการ

กระจายผลประโยชนภายในกลุมดวย ผลประโยชนของโครงการนี้รวมท้ังผลท่ีเปนประโยชนใน

ทางบวก และผลประโยชนในทางลบท่ีเปนผลเสียของโครงการ ซ่ึงจะเปนประโยชนและเปนโทษ

ตอบุคคลและสังคมดวย 

ขั้นท่ี 4 การมีสวนรวมในการประเมินผล การมีสวนรวมในการประเมินผลนั้นส่ิง

สําคัญท่ีจะตองสังเกตก็คือ ความเห็น (Views) ความชอบ (Preferfnces) และความคาดหวัง 

(Expectations) ซ่ึงมีอิทธิพลสามารถแปรเปล่ียนพฤติกรรมของบุคคลในกลุมตางๆได 

ปธาน สุวรรณมงคล อางใน สุพัฒน สมจิตรสกุล (2539) แบงขอบเขตของการมีสวนรวม

ของชุมชนไว 4 ลักษณะ คือ การมีสวนรวมในการตัดสินใจ การมีสวนรวมในการดําเนินการ การมี

สวนรวมในผลประโยชน และการมีสวนรวมในการประเมินผล 

การมีสวนรวมของประชาชน สามารถทําได 4 ลักษณะ (World Employment Conference 

อางถึงใน สุพัฒน สมจิตรสกุล 2539) ดังนี ้

1. เปนผูท่ีมีบทบาทสําคัญในการกําหนดวาอะไรคอื ความจําเปนพ้ืนฐาน

ของชุมชน กลาวคือ เปนผูใหความหมายและกําหนดรายละเอียดท่ีเปนเคร่ืองช้ีวดัความจําเปน

พ้ืนฐานในบริการเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนตนเอง เพราะแตละชุมชนตางมีความตองการและ

ความจําเปนแตกตางกัน ถึงแมอยูในภูมิภาคหรือขอบเขตของประเทศเดียวกัน นอกจากนั้นความ

จําเปนพ้ืนฐานยังอาจเปล่ียนแปลงไดตามเง่ือนไขของเวลาและระดับการพัฒนาท่ีแตกตางกันดังนั้น

เครื่องช้ีวัดความจําเปนพ้ืนฐานจึงตองเปนการกําหนดรวมกันของประชาชน โดยประชาชนแตละ

ทองถ่ินเปนหลัก  

2. เปนผูท่ีระดมทรัพยากรตางๆ เพ่ือตอบสนองความจําเปนขัน้พ้ืนฐานการมี

สวนรวมของประชาชน จะโนมนํามาใหทรัพยากรท่ีตองการสําหรับการพัฒนามีมากขึน้โดยเฉพาะ

อยางย่ิงการใชความรูของตน  ทักษะดานตางๆ  แรงงาน ท่ีดิน และทรัพยสินอ่ืน ท่ีจะทําใหโครงการ

ท่ีจัดขึน้สัมฤทธ์ิผล 
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3. เปนผูมีบทบาทในการปรับปรุงวิชาการ กระจายสินคา และบรกิารให

สมบูรณขึ้น การมีโอกาสในการรวมตัดสินใจในกระบวนการพัฒนาเปนหนทางหนึ่งท่ีจะประกันวา

ผลประโยชนความกาวหนาทางเศรษฐกิจ การพัฒนาจะไดถูกจัดสรรและกระจายออกไปอยางเปน

ธรรม 

4. เปนผูไดรับความพึงพอใจและเกิดแรงจูงใจท่ีจะสรางกระบวนการพัฒนา

อยางตอเนื่อง ส่ิงนี้เปนผลทางการพัฒนาจิตใจ การมีสวนรวมของประชาชนเปนแนวทางและ

จุดหมายปลายทางในตัวเองในแงท่ีวาประชาชนทุกคนตางก็มีจิตปรารถนา และเกิดความรูสึกพึง

พอใจอยางลํ้าลึกในการท่ีไดเขามามีบทบาทในการตดัสินใจ และรวมปฏิบัติงานท่ีเกื้อหนุนตอการ

ตอบสนองความจําเปนพ้ืนฐานของตน ทางเลือกของรัฐบาลในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามี

สวนรวม 

พันธุทิพย ราชสูต (2540) ไดกลาววา  การมีสวนรวม คือการทํางาน รวมกันระหวางผูศึกษา

กับกลุมเปาหมาย ประกอบดวย 3 กระบวนการท่ีสัมพันธกนั  คือ 

1. การคนหาปญหาและประเด็นปญหารวมกนั โดยการรวมมือของกลุมท่ี

เกี่ยวของตลอดกระบวนการ 

2. การวิเคราะหขอมูลและสถานการณรวมกนั ระหวางผูท่ีเกี่ยวของใน

กระบวนการวิจัยและพัฒนาความเขาใจปญหา และปจจัยท่ีเปนสาเหตุ

เกี่ยวของ ท้ังในแงสังคมวัฒนธรรมรวมกนั 

3. การปฏิบัติรวมกันระหวางผูเกี่ยวของ ในกระบวนการวิจัยท่ีมุงท่ีการ

แกปญหาท้ังระยะส้ันและระยะยาว 

ในทางปฏิบัติท้ังสามกระบวนการไมสามารถแยกจากกัน หากแตบูรณาการเขาดวยกัน การ

ท่ีมีบูรณาการนี้ทําใหเกิดการจดัการอยางมีสวนรวมมีพลังอํานาจ แมสามารถวิเคราะหกระบวนการ

คนควาวิเคราะห และปฏิบัติการไดในทุกกจิกรรมของการวิจัยอยางมีสวนรวมก็ตาม แตวาแตละ

กระบวนการวิเคราะหก็แทรกซึมอยูในสัดสวนของกนัและกัน ท่ีสําคัญท่ีสุด คือการวิจัยอยางมีสวน

รวมเปนกระบวนการเรียนรูสําหรับผูท่ีเกี่ยวของ กระบวนการจะเริ่มตนจาการศึกษาประสบการณท่ี

เปนรูปธรรมของประชาชน และสถานการณท่ีเผชิญอยูตอไปจนถึงการวิเคราะหเชิงทฤษฎีและการ

ลงมือปฏิบัติเพ่ือมุงใหเกิดการเปล่ียนแปลง การประเมินผลความสําเร็จหรือความลมเหลวของ

กิจการท่ีลงมือปฏิบัตจิะย่ิงทําใหสามารถเขาใจลึก  ซ่ึงถึงภาวะความจําเปนจริงท่ีประชาชนเผชิญอยู 

ดังนั้นการวจิัยอยางมีสวนรวมจึงเปนการศึกษาท่ีนําไปสูการเปล่ียนแปลงแทจริง 
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นิรันดร จงวุฒิเวศย (2527) ไดกลาววา  การมีสวนรวมอาจจําแนกออกได 3 ประการ ตาม

ลักษณะการมีสวนรวมดังนี ้

1. การท่ีประชาชนเขามามีสวนรวมโดยตรง (Direct participation) โดยผาน

องคกรจดัตั้งของประชาชน (Incusive organization)  

2. การท่ีประชาชนมีสวนรวมทางออม (Indirect organization) โดยผานองคกร

ผูแทนของประชาชน (Representstive organization) เชน กรรมการของกลุม

หรือชุมชน 

3. การท่ีประชาชนมีสวนรวมโดยการเปดโอกาสให (Open participation) เชน 

สถาบันหรือหนวยงานท่ีเชิญชวน หรือเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวน

รวมเม่ือไรก็ไดทุกเวลา 

นําชัย ทนุผล และสุนิลา (ม.ป.ป.) ไดกลาววา  การมีสวนรวมของประชาชนนั้นประกอบไป

ดวยขัน้ตอนตางๆดังนี ้

1. การมีสวนรวมของประชาชนในการระบุปญหาและสาเหตุของปญหา เพราะ

ประชาชนยอมรูปญหาของตนเองดีท่ีสุด 

2. การมีสวนรวมในการวางแผนดําเนินกิจกรรม เม่ือประชาชนในชุมชนไดมี

สวนเขามามีบทบาทในการระบุปญหาแลว ขั้นตอนตอไปคือ การรวมกนั

วางแผนโครงการดําเนินกิจกรรมเพื่อตอบสนองความตองการ หรือแกปญหา

ของพวกเขาเอง การท่ีประชาชนในชุมชนเขามามีสวนรวมแรงรวมใจในการ

ตัดสินในหาแนวทางแกไขปญหาและแนวทางดําเนินกิจกรรมนี้ มีผลทําให

เกิดความรูสึกเปนเจาของในกจิกรรมนั้น และนํามาซ่ึงความรวมมือรวมใจกัน

ดําเนินกจิกรรมท่ีวางไว 

3. การมีสวนรวมในการลงทุน และปฏิบัติงาน ซ่ึงกอใหเกิดความรูสึกรวมกันใน

การเปนเจาของกิจกรรม และผลงานท่ีปรากฏ 

4. การมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผล เพ่ือหาแนวทางแกไขใหการ

ทํางานมีประสิทธิภาพ 
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ประโยชนของการมีสวนรวม 

 ในการพัฒนากระบวนการมีสวนรวม เปนเรื่องสําคัญยิ่งท่ีทําใหการพัฒนากาวไปสู

จุดมุงหมายท่ีวางไวมากท่ีสุด เพราะการมีสวนรวมจะนําไปสูการตดัสินใจท่ีถูกตองทําใหการ

ติดตอส่ือสารมีประสิทธิผลและเปนส่ิงท่ีนาพอใจ กอใหเกิดการเปล่ียนแปลงท่ีดีขึ้น มีผูกลาวถึง

ประโยชนของการมีสวนรวมไวดังนี ้

 บัณฑร ออนดํา อางอิงในทศพล กฤตยพิสิฐ (2537) ไดสรปุประโยชนของการมีสวนรวมไว

ดังนี ้

1. การมีสวนรวมของประชาชนเปนการใหความสําคัญแกการพัฒนาทรัพยากรมนษุย

โดยเฉพาะอยางย่ิงในดานคณุภาพ 

2. การมีสวนรวมของประชาชน ทําใหไดรับรูขอเท็จจริงและความคดิเห็นจากประชาชนใน

ระดับทองถ่ินโดยตรงซ่ึงนับวาเปนประโยชนและจําเปนอยางย่ิงตอการพัฒนา 

ไพโรจน สุขสัมฤทธ์ิ (2531) ไดใหทัศนคติเกี่ยวกับประโยชนของการมีสวนรวมของประชาชน

ในแงของการพัฒนาดังนี ้

1. ชวยใหประชาชนยอมรับโครงการมากขึ้น เนื่องจากเปนโครงการท่ีตรงกับปญหา

และความตองการของประชาชน 

2. ประชาชนจะมีความรูสึกผูกพัน รูสึกเปนเจาของโครงการมากขึ้น 

3. การดําเนนิโครงการจะราบรืน่ ไดรับความรวมมือจากประชาชนมากขึน้ 

4. โครงการจะใหประโยชนแกประชาชนมากขึ้น และมีการระดมทรัพยากรเพ่ือการ

พัฒนามากขึ้น 

5. ชวยพัฒนาขีดความสามารถของประชาชนมากขึ้น 

 

นอกจากนี้ ยงยุทธ บุราสิทธ์ิ (2533) ไดแสดงทัศนะเพ่ิมเตมิวา การมีสวนรวมจะชวยใหวิถี

ชีวิตความเปนอยูของชาวบานดีขึน้ และเสริมสรางความสามัคคใีนหมูบานใหแนนแฟนยิ่งขึน้ 

เม่ือไรท่ีประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานพัฒนาชุมชนอยางแทจริง ยอมสงผลตอ

ความเจริญของหมูบานและประเทศโดยรวม 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 34 

การมีสวนรวมของประชาชน นอกจากจะเปนการสงเสริมประชาธิปไตยแลว ยังทําใหเกดิ

ประโยชนในการทํางาน ตอองคการในดานตางๆดังนี ้

1. เพ่ิมคุณภาพของการตัดสินใจ การมีสวนรวมของประชาชนทําใหเกดิความ

ชัดเจนในวัตถุประสงค และการกําหนดนโยบาย ชวยในการพิจารณา

ทางเลือกใหม เพราะประชาชนจะมีขอมูลท่ีสําคัญท่ีมีผลตอการตัดสินใจ 

2. ลดคาใชจายและลดการสูญเสียเวลา ลดความลาชา และลดคาใชจายจากความ

ขัดแยงของประชาชน เพราะการมีสวนรวมทําใหเกิดการยอมรับจากกลุมท่ีมี

สวนไดสวนเสียในการตัดสินใจ 

3. สรางฉันทามติ จะตองสรางขอตกลงท่ีม่ันคง ยืนยาว และสรางการยอมรับ

ระหวางกลุมท่ีมีการขดัแยงกนั การมีสวนรวมจึงชวยลดความขัดแยงทาง

การเมืองและทําใหเกิดความชอบธรรมในการตัดสินใจ 

4. งายตอการนําไปปฏิบัติ ประชาชนเกิดความรูสึกถึงการเปนเจาของการ

ตัดสินใจ เม่ือประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจแลวยอมตองการตัดสินใจ

กาวไปสูการปฏิบัต ิ จึงทําใหเกิดความกระตือรือรนท่ีจะชวยใหเกดิผลในทาง

ปฏิบัติ 

5. หลีกเล่ียงการเผชิญหนา การมีสวนรวมของประชาชนจะเปดโอกาสใหคูกรณี

แสดงความตองการของตนหรือของกลุม จึงลดการเผชิญหนาอยางรุนแรงท่ี

อาจเกิดขึน้ได 

6. สรางความชอบธรรม ทําใหกระบวนการตดัสินใจมีความโปรงใส และ

นาเช่ือถือ 

7. พัฒนาความเช่ียวชาญและความคดิสรางสรรคของประชาชน โดยท่ีผูมีสวน

รวมไดเรียนรูท้ังเนื้อหาและกระบวนการตัดสินใจ เปนเวทีสําหรับฝกผูนําใน

ทองถ่ินในอนาคต ซ่ึงถือเปนการใหการศึกษาตอสาธารณชนอยางหนึ่ง 
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การมีสวนรวมกับการพัฒนา 

นรินทร แกวมีศรี (2531) การมีสวนรวมนั้นถือเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนาซ่ึงจะเห็นได

วากิจกรรมใดๆก็ตาม หากประชาชนไมมีความรูสึกเปนเจาของและลงมือดําเนินกิจกรรมดวยตนเอง

แลว กิจกรรมนัน้อาจจะไมสําเร็จและดํารงอยูได แตถาหากวาประชาชนมีความรูความเขาใน

กระบวนการอยางถองแท จะสามารถมองเห็นประโยชนท่ีจะเกิดขึ้นตอตนเอง ครอบครัว ชุมชน ท้ัง

ยังไดรับขอมูลขาวสารอยางเพียงพอ จนเกิดความตระหนักในปญหาของตนเองและดิ้นรนหาทาง

แกไข เพ่ือปรับปรุงเปล่ียนแปลงจนเกดิการตัดสินใจเขามามีสวนรวมในการดําเนนิกจิกรรมอยาง

แทจริง   ดังนั้นจึงแบงลักษณะของการมีสวนรวมของประชาชนไว  2  ลักษณะดังนี ้

1. การมีสวนรวมอยางแทจริง ประชาชนสามารถเขามามีสวนรวมในโครงการ

ทุกกระบวนการ ตั้งแตรวมทําการศึกษาคนควาปญหา การรวมคดิและหา

วิธีการแกปญหา รวมวางนโยบายหรือแผนงานหรือโครงการ รวมตัดสินใจ 

การใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากดัใหเปนประโยชนตอชุมชน รวมปฏิบัติตาม

นโยบายหรือแผนงานใหบรรลุตามผลท่ีกําหนดไว และรวมควบคุมตดิตาม

และการประเมินผล 

2. การมีสวนรวมไมแทจริง เปนการมีสวนรวมเพียงบางสวนโดยเฉพาะเขารวม

ในการปฏิบัติตามโครงการที่ไดมีการกําหนดไวแลว 

 

หลักการขัน้ตอนในทางปฏิบัตขิองการมีสวนรวม มีดังนี้ (อางในนรนิทร แกวมีศรี 2531) 

1. การมีสวนรวมในการคนหาสาเหตุของปญหา และรวมในการตัดสินใจ ซ่ึงถือ

วาสําคัญ เพราะถาชุมชนไมสามารถรับรูและเขาใจในปญหาดวยตนเองแลว 

การดําเนนิกจิกรรมตางๆ กไ็มสามารถเอ้ือประโยชนตอบุคคลในชุมชนได 

ดังนั้นบุคคลในชุมชนตองมาทําความเขาใจและรับรูปญหา เพ่ือเปนประโยชน

ในการดําเนนิกจิกรรม และเปนแนวทางในการแกไขปญหาตอไป 

2.  การมีสวนรวมในการวางแผน และดําเนนิกจิกรรม กลาวคือ เม่ือบุคคลใน

ชุมชนไดรับรูและเขาใจในปญหาของตนเองแลว ก็จําเปนตองเรียนรูท่ีจะ

วางแผนและการดําเนินกิจกรรม เพ่ือหาแนวทางท่ีจะใชในการแกไขปญหา
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นั้น รวมท้ังการคัดเลือกแนวทางที่ดีท่ีสุด เพ่ือใหแกไขปญหาไดถูกตองและ

ตรงประเด็นปญหา 

3. การมีสวนรวมในการลงทุนและการปฏิบัติงาน ซ่ึงเกี่ยวกับการสรางความรูสึก

ถึงความเปนเจาของใหเกิดขึ้นกบัชุมชน ทําใหมองเห็นประโยชนท่ีจะไดรับ

จากการมีสวนรวมดําเนนิกจิกรรม 

4. การมีสวนรวมและการติดตามประเมินผล การดําเนินกิจกรรมใดๆก็ตามแตถา

หากบุคคลไดมีสวนเกี่ยวของในการตดิตามประเมินผลแลว จะทําใหบุคคล

เหลานั้นไดทราบถึงระดับของผลงานท่ีตนเองไดปฏิบัติ เพ่ือเปนแนวทางใน

การพัฒนาและปรับปรงุในครั้งตอไป 

บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2542) กลาวถึง การมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ินทางการทองเท่ียว

แบบย้ังยืนในทิศทางท่ีถูกตองวาควรใหชุมชนหรือทองถ่ินไดรับความรูความเขาใจท่ีถูกตองเกี่ยวกับ

การทองเท่ียวแบบย้ังยืน มีความสามารถในการดูแลรักษาทรัพยากรทางการทองเท่ียว และ

ส่ิงแวดลอมโดยการใหขอมูล การเตรียมการจดัการวางแผน การควบคุมดูแลอนุรักษทรัพยากร

ทางการทองเท่ียวและส่ิงแวดลอมในทุกระดับ ดังตอไปนี ้

1. ระดับนโยบาย จึงตองหาทางใหชุมชนทองถ่ินรับทราบนโยบายการทองเท่ียว

อยางย้ังยืน 

2. ระดับแผนงานหรือโครงการ จะตองหาทางใหชุมชนทองถ่ินเขาใจแผนงาน

หรือโครงการทองเท่ียวอยางย้ังยืนใหชัดเจน 

3. ระดับปฏิบัติการ จะตองหาทางใหชุมชนทองถ่ินเขาใจแผนปฏิบัติแนวทาง

และวิธีการปฏิบัติตามแผน หรือโครงการทองเท่ียวแบบยั้งยืนจนสามารถให

ความรวมมือและปฏิบัติไดอยางถูกตอง โดยมีการแนะนําอยางใกลชิดทุก

ขั้นตอนของการปฏิบัติ จนกวาจะม่ันใจไดอยางถูกตอง โดยมีการแนะนําอยาง

ใกลชิดทุกขัน้ตอนของการปฏิบัติ จนกวาจะม่ันใจไดวาสมาชิกชุมชนทองถ่ิน

ทุกคนไดดําเนนิการอยางถูกทิศถูกทางแลว 

4. ระดับการประเมินผล จะตองหาแนวทางใหชุมชนทองถ่ินเขาใจในการตดิตาม

ผลปฏิบัติงานตามแผนงานหรือโครงการทองเท่ียวแบบย่ังยนื 

สุรีพร พงษพานิช (2544) ไดกลาวา  การมีสวนรวมของประชาชน เปนหลักการท่ีภาครัฐ

ตื่นตัวใหความสําคัญอยางจริงจังในชวงท่ีผานมา ซ่ึงเกิดจากการท่ีภาครัฐไมสามารถดําเนินการ

พัฒนาโครงการตางๆใหบรรลุเปาหมายได ท้ังท่ีโครงการมีผูเช่ียวชาญดานตางๆ รวมระดมสมอง
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กําหนดวิธีการแลวก็ตาม ซ่ึงเม่ือวิเคราะหแลวพบวา เกดิจากการส่ังการจากเบ้ืองบน (Top-Down 

Approach) ทําใหไมตรงตามความตองการของทองถ่ิน อีกท้ังประชาชนไมเขาใจเหตุผลของภาครัฐ

จึงไมปฏิบัติตาม ดังนั้นจงึไดกําหนดให การมีสวนรวมของประชาชนในอุตสาหกรรมทองเท่ียว 

เพราะเม่ือสถานท่ีทองเท่ียวเกิดขึ้นท่ีใด กจ็ะเกดิการกระจายรายไดในทองถ่ินนั้น ทําใหคนทองถ่ินมี

งานทํา มีรายไดและมีคณุภาพชีวติท่ีดขีึ้น แตในระบบอุตสาหกรรมทองเท่ียวนัน้ คนในทองถ่ิน

จํานวนมากนอยท่ีจะไดรับประโยชนเตม็หนวย สวนใหญมักจะเปนคนงานท่ีทํางานในธุรกิจท่ี

เกี่ยวของ ดังนั้นเพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินไดรับประโยชนมากท่ีสุดเปนอันดับแรก จึงกระตุนให

เกิดการรวมตวักนัเปนกลุมของคนในทองถ่ินเพ่ือดําเนินกิจกรรมและธุรกจิการทองเท่ียวในทองถ่ิน

นั้น 

ประการแรก รวมกันวางแผน เปนการรวมคิดรวมวางแผนจัดเตรียมความพรอมและส่ิง

อํานวยความสะดวกในชุมชน รวมประชุม ลงความคิดเห็น พรอมเสนอแนะแนวทางปฏิบัต ิ

ประการท่ีสอง  รวมกันปฏิบัตติามแผน โดยสมาชิกในชุมชนทุนคนตองรวมกนัปฏิบัติตาม

หนาท่ีท่ีตกลงกนัไว  

ประการท่ีสาม  รวมกนัใชประโยชน สมาชิกในชุมชนทุกคนจะตองมีสิทธ์ิใชประโยชน

จากทรัพยากรทองเท่ียวในทองถ่ิน จะตองมีการจัดการผลประโยชนท้ังเปนตวัเงินและวัตถุให

ประชาชนในทองถ่ินอยางท่ัวถึงและเหมาะสม โดยคํานงึถึงความยุติธรรมและความเทาเทียมเปน

หลัก 

ประการท่ีส่ี รวมตดิตามและประเมินผล เม่ือมีการดําเนินการแลวยอมจะมีปญหาตางๆ

เกิดขึน้ จึงตองมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น ถายทอดประสบการณ และรวมกันประชุมหาวิธีการ

แกไขปญหาเหลานั้น 

 ประการสุดทาย รวมบํารุงรกัษา เม่ือมีการใชประโยชนจากทรัพยากรแลว ทุกคนตอง

ชวยกันบํารุงรกัษาดวย หากปลอยปะละเลยใหเกิดความเส่ือมโทรมแลว ผลประโยชนท่ีเคยไดรับก็

จะหมดไปเชนกัน 
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รําไพพรรณ แกวสุริยะ (2545) การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลที่วา ชุมชนมีสวนรวมใน

การจัดการหรือการพัฒนา เพราะทุกคนในชุมชนเปนผูมีสวนไดประโยชน และสวนเสีย

ผลประโยชน (Stakeholder) จึงควรจดัตั้งคณะทํางานซ่ึงจะตองพิจารณาขอบเขต บทบาท หนาท่ี 

พันธะ ภารกิจ ของกลุมตามกฎหมายภายใตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และการทํางานอยางไรให

สอดคลองกันซ่ึงสามารถจัดการไดดังนี ้

1. รวมพิจารณากจิกรรมทองเท่ียวในพ้ืนท่ี ซ่ึงตองไดรับการยอมรับของ

ประชาชนพ้ืนท่ี และแตละกิจกรรมตองไมเกิดผลกระทบตอสภาพแวดลอม 

ประเพณี สังคมและวัฒนธรรม รวมถึงสามารถรักษาความเปนเอกลักษณไวได 

2. รวมกนักําหนดแผนงานและกฎระเบียบ ซ่ึงคณะทํางานในทองถ่ินตองมีการ

ประชุมรวมกันวางแผนการตลาด แผนการปฏิบัตกิาร แผนพัฒนา เพ่ือสงเสริม

และพัฒนาแหลงทองเท่ียวในทองถ่ิน และรวมถึงการกําหนดกฎระเบียบ 

ขอบังคับตางๆในพ้ืนท่ีแหลงทองเท่ียวดวย 

3. รวมบริหารจดัการ การมีสวนรวมตอการจดัการนี้นับไดวาองคการทองถ่ินอยู

ในฐานะเปนเจาของพ้ืนท่ีแหลงทองเท่ียว จะตองมีสวนไดรับผลประโยชนท้ัง

ในทางตรงและทางออม เชน การเก็บคาธรรมเนยีมการเชาพ้ืนท่ีจําหนายสินคา 

หรือบุคคลในทองถ่ินมีอาชีพเปนลูกหาบ เปนมัคคุเทศกทองถ่ินเปนตน 

4. รวมประเมินผลและแกไขปญหา เพ่ือใหการพัฒนาแหลงทองเท่ียวมีคุณภาพ

และมาตรฐานอยางย่ังยืน ผูรับผิดชอบจดัการจะตองรวมกนัประเมินผล 

รวมกนัวิเคราะหปญหารวมกันแกไขปญหา เพ่ือฟนฟูแหลงทองเท่ียวและ

วัฒนธรรมของทองถ่ิน 

สรุปไดวา ประชาชนทุกคนอยูในพ้ืนท่ีแหลงทองเท่ียว จะตองมีสวนรวมในการพฒันา

แหลงทองเท่ียว เพราะทุกคนเปนผูมีสวนไดผลประโยชนและสวนเสียผลประโยชน (Stakeholder) 

โดยเริ่มดวยการจัดตั้งคณะทํางานเพ่ือพิจารณาขอบเขต บทบาท หนาท่ี พันธะ ภารกิจ ของกลุมให

ชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาแหลงทองเท่ียวของทองถ่ินใหยังคงเปนอัตลักษณยั่งยืน 
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ปจจัยท่ีมีผลตอการมีสวนรวม 

ปริญญ ปราชญานกุร (2539) ไดกลาววา การมีสวนรวมขึน้อยูกบัปจจัยตอไปนี้ คือ มีอิสระ 

มีความสามารถ มีความเต็มใจ มีเวลา ไดรับผลตอบแทน มีความสนใจ ไมกระทบกระเทือนตอ

ตําแหนงหนาท่ีหรือสถานภาพทางสังคม 

ปจจัยท่ีทําใหชุมชนเขามามีสวนรวมอยางแทจริงในการพัฒนา มีดังนี้ (สมศักดิ์ ศรีสันติสุข, 

2536, หรือ 179-181) 

1. ปจจัยดานบุคคล หมายถึง ความพรอมของบุคคลท่ีจะเขาไปทํางานและให

ประชาชนมีสวนรวม เปนการยอมรับศักดิ์ศรีของประชาชน การท่ีความเชื่อ

และเคารพในตวัประชาชน การใหโอกาสแสดงความคดิเห็น รวมถึงการ

กระตุนใหประชาชนเขามามีสวนรวม 

2. ปจจัยดานการบริหาร เปนการนําระเบียบราชการหรือองคกรพัฒนาชุมชน 

ควรมีความยืดหยุนในการนํามาปฏิบัต ิ

3. ปจจัยดานโครงสรางชุมชน ประกอบดวย 

3.1 ลักษณะความสัมพันธของชุมชน ถาเปนชุมชนท่ีมีลักษณะปฐมภูมิ 

การมีสวนรวมจะดีกวาชุมชนท่ีมีประชาชนมาจากหลายแหลง หรือท่ี

มีความสัมพันธกนัแบบทุติยภูมิ 

3.2 โครงสรางของประชากรชุมชน 

3.3 วัฒนธรรมชุมชนท่ีเอ้ือตอการมีสวนรวม 

3.4 คานิยมของชุมชน 

3.5 คุณภาพของประชากร เชน ฐานะ รายได การศึกษา ถาดีจะมีการ

ตื่นตัว 

3.6 โครงสรางของอํานาจ หมายถึง บุคคลหรือกลุมท่ีมีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจของกลุมในชุมชน เชน ผูนําชุมชน ซ่ึงโดยมากมักมีฐานะด ี

มีความรู และประสบการณมากกวา 

3.7 ลักษณะการตั้งถ่ินฐานของชุมชน ถาชุมชนตั้งถ่ินฐานเปนกลุมจะทํา

ใหมีโอกาสทํากจิกรรมรวมกันมากกวาชุมชนท่ีกระจัดกระจาย 
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3.8 ทรัพยากรและสภาพแวดลอมของชุมชน ชุมชนท่ีมีทรพัยากรและ

สภาพแวดลอมท่ีด ี จะทําใหประชาชนมีสวนรวมในการแกปญหา

และความตองการของชุมชนดกีวาชุมชนท่ีขาดทรัพยากร และมี

สภาพแวดลอมท่ีไมด ี

 

Cohen and Up Hoff อางใน อิทธิโชติ ชองฉ่ํา (2547) ไดเสนอถึงบริษัทของการมีสวนรวม

วาการวิเคราะหและการจัดการมีสวนรวม จําเปนตองอาศัยปจจัยตาง ๆ เกี่ยวกับสภาพแวดลอมและ

สภาพทางสังคมซ่ึงมีความซับซอนเปนอยางมาก ไดแก ปจจัยทางกายภาพและชีวภาพ ปจจัยทาง

เศรษฐกิจ ปจจัยทางการเมือง ปจจัยทางสังคม ปจจัยทางวฒันธรรม และปจจัยทางประวัติศาสตร 

อนุภาพ ถิรลาภ อางใน อิทธิโชติ ชองฉ่ํา (2547) กลาววาปจจัยท่ีมีผลตอการมีสวนรวมของ

ประชาชน ไดแก ความเกรงใจผูท่ีมีสถานภาพท่ีสูงกวา ความตองการการเปนกลุมเปนพวก ความ

เช่ือถือในตัวผูนํา ความใกลชิดกับเจาหนาท่ีของรัฐ การคํานึงถึงผลประโยชนตอบแทน การยอมรับ

แบบอยางความไมพอใจตอสภาพแวดลอม การยอมรับในอํานาจรัฐ และฐานะทางเศรษฐกจิ 

ปริชาติ วลัยเสถียร (2542) ไดใหความหมายของการมีสวนรวม  2  ลักษณะ  คือ 

1)  การมีสวนรวมในลักษณะท่ีเปนกระบวนการของการพัฒนา โดยใหประชาชนมี

สวนรวมในกระบวนการพัฒนาตั้งแตเริ่มตนจนส้ินสุดโครงการ เชน การรวมกันคนหาปญหา การ

วางแผนการตัดสินใจ การระดมทรพัยากรและเทคโนโลยีทองถ่ิน การบริหารจดัการการตดิตาม

ประเมินผล รวมถึงการรับผลประโยชนท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ โดยท่ีโครงการพัฒนาดังกลาวจะตอง

มีความสอดคลองกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน 

2)  การมีสวนรวมทางการเมือง ซ่ึงสามารถจําแนกได 2 ประเภท คือ 1) การสงเสริม

และพลังอํานาจของพลเมืองโดยประชาชนหรือชุมชน เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการ

เพ่ือรักษาผลประโยชนของกลุม ควบคุมการใชและการกระจายทรัพยากรของชุมชนอันกอใหเกิด

กระบวนการและโครงสรางท่ีประชาชนในชนบทสามารถแสดงออกซ่ึงความสามารถของตน และ

ไดรับผลประโยชนจากการพัฒนา 2) การเปล่ียนแปลงกลไกการพัฒนาโดยรัฐมาเปนการพัฒนาท่ี

ประชาชนมีบทบาทหลักโดยการกระจายอํานาจในการวางแผนสวนกลางมาสูสวนภูมิภาค เพ่ือให

ภูมิภาคมีลักษณะเปนเอกเทศ ใหมีอํานาจทางการเมือง การบริหาร มีอํานาจตอรองในการจัดการ

ทรัพยากรโดยอยูในมาตรฐานเดียวกันและประชาชนสามารถตรวจสอบได ซ่ึงอาจกลาวไดวาเปน
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การคนือํานาจในการพัฒนาใหแกประชาชน  เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดอนาคตของ

ตนเอง 

จากการพิจารณา  จะเห็นไดวา  แนวคิดการมีสวนรวม  เกิดจากการท่ีประชาชนเขามามี

บทบาทในการตัดสินใจ  โดยเริ่มตั้งแตรวมคดิหาปญหา  สาเหตุของปญหา  และความตองการของ

ชุมชน  แลวรวมคิดรูปแบบของการพัฒนาเพ่ือแกปญหาและตอบสนองความตองการของชุมชน  

พรอมท้ังกําหนดทิศทาง  โครงการหรือกิจกรรม  และรวมตัดสินใจในการใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยาง

จํากัด  โดยเนนประโยชนตอสวนรวมและรวมกนัพัฒนาทองถ่ินเปนสําคัญ 

  แนวคิดการมีสวนรวม  ถือวามีบทบาทสําคัญในการพัฒนาศักยภาพทางดานการทองเท่ียว

ตลาดคนเดนิโคยกี้    โดยเนนการเขามามีสวนรวมของคนในชุมชนในการบริหารจัดการแหลง

ทองเท่ียว  เพ่ือใหแหลงทองเท่ียวตลาดคนเดินโคยกี ้  เกิดขึน้จากการมีสวนรวมของคนในชุมชน

อยางแทจริง 

ซ่ึงผูวิจัยสามารถนํา  “ แนวคดิเกี่ยวกับการมีสวนรวม ”  ไปใชใหเกิดประโยชนตองานวิจัย

ทางดานการวิเคราะหขอมูล  การสังเกตการณกระบวนการพัฒนาศักยภาพการทองเท่ียวตลาดคน

เดินโคยกี้  โดยคํานึงถึงการเขามามีสวนรวมของประชาชนในทองถ่ินเปนสําคญั  รวมถึงการตั้ง

คําถามในการสัมภาษณ  เพ่ือใหขอมูลท่ีไดจากการวิจัยมีประสิทธิภาพและสมบูรณมากยิ่งขึน้ 

 

แนวคิด  SWOT  Analysis 

 แนวคิดการวิเคราะห SWOT  ซ่ึงยอมาจาก  Strengths,  Weakness,  Opportunities  and  

Threat  นั้นเปนการระบุถึงจุดแข็ง  จดุออน  โอกาส  และอุปสรรค  โดยเนนวากลยุทธจะตอง

กอใหเกดิความเหมาะสมระหวางความสามารถภายใน  และสถานการณภายนอก  โดยจะตอง

วิเคราะหและพิจารณาวาการเปล่ียนแปลงของสภาวะแวดลอมภายนอก  กอใหเกิดโอกาสและ

ขอจํากดัอยางไรตอองคกรธุรกจิ  และในขณะเดียวกันกจ็ะตองวิเคราะหวาปจจัยตางๆ  ภายใน

องคกรมีปจจัยใดท่ีเปนจดุแขง็และปจจยัใดท่ีเปนจุดออน  เนื่องจากจุดแข็งนําไปสูการไดเปรียบ

ทางการแขงขัน  ซ่ึงเปนส่ิงท่ีองคกรมีอยูหรือสามารถทําได  ซ่ึงดีกวาคูแขงขัน  สวนจุดออนคือส่ิง

ซ่ึงองคกรมีหรือทําหรือไมมีเลย  ซ่ึงในขณะท่ีคูแขงขนัสามารถทําไดดีกวา  (พักตรผจง และ พสุ 

,2542 : 172 – 173 )  รายละเอียดของการวิเคราะหมีดังนี ้
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 1.  จุดแข็ง  ( Strengths )  หมายถึง  การวิเคราะหการดําเนินงานภายในองคกร  เชน  การ

บริหารงาน  การตลาด  การวิจยัและพัฒนา  เพ่ือการพิจารณาถึงจุดแข็งของการดําเนินงานภายใน

องคกร  ท่ีบรรลุความสําเร็จหรือเปนผลดี  แลวนํามากําหนดการพัฒนาศกัยภาพของตลาด  โดยใช

ประโยชนจากจดุแข็งจากการดําเนนิงานภายในเหลานี ้

 2.  จุดออน  ( Weakness )  หมายถึง  การวิเคราะหการดําเนินงานภายในดานตางๆของ

องคกร  ไดแก  การบริหาร  การเงิน  การตลาด  การผลิต  การวิจัยและพัฒนา  ท่ีองคกรไมสามารถ

กระทําไดดี  เพ่ือพิจารณาถึงอุปสรรคตอความสําเร็จขององคกร  องคกรจะประสบความสําเร็จไดก็

ตอเม่ือองคกรทําการกําหนดกลยุทธท่ีสามารถลบลาง  หรือปรับปรุงจุดออนของการดําเนินงาน

ภายในเหลานีใ้หดีขึน้ 

 3.  โอกาส  ( Opportunity )  หมายถึง  สภาพแวดลอมภายนอกทีเ่ปนประโยชนตอการ

ดําเนินงานขององคกร  องคกรจะตองคะเนการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอก  เชน  

เศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  เทคโนโลย ี  การพัฒนาของคอมพิวเตอรและไบโอเทคโนโลยี  การ

เปล่ียนแปลงของประชากร  การเปล่ียนแปลงคานิยมและทัศนคตขิองสมาชิกองคกรและการแขงขัน

จากตางประเทศท่ีรุนแรง  เปนตน  การเปล่ียนแปลงเหลานี้อาจทําใหความตองการของลูกคา

เปล่ียนแปลงไป  สงผลใหผลิตภัณฑ  บริการและกลยุทธขององคกรตองเปล่ียนแปลงตามไปดวย 

 4.  อุปสรรค  ( Threats )  หมายถึง  สภาพแวดลอมภายนอกท่ีคกุคามตอการดําเนินงานของ

กลุม  สภาพแวดลอมภายนอกเหลานี้  เชน  เศรษฐกจิ  สังคม  การเมือง  เทคโนโลยี  การแขงขนั  

ความเขมแข็งของคูแขงและอัตราดอกเบ้ีย  เปนตน 

แนวคิด  SWOT  Analysis  จึงถือวามีความสําคัญในการวิเคราะหทางดานการพัฒนา

ศักยภาพตลาดคนเดนิโคยกี๊ เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาศักยภาพการทองเท่ียวตลาดคนเดนิโคยกี ้ 

เพ่ือทําใหทราบวา  ปจจัยใดคือจุดแข็ง  และปจจัยใดคอืจุดออนของตลาด  โดยการพิจารณาหา

โอกาสและอุปสรรคที่จะเกิดขึ้น  เพ่ือนําไปสูการปรับปรุงแกไขการพัฒนาศักยภาพตลาดคนเดนิ

โคยกี๊  ใหสามารถดําเนินธุรกิจและตอสูกับคูแขงขนัในตลาดทองเท่ียวเดียวกันได 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 43 

ซ่ึงผูวิจัยสามารถนํา  “ แนวคดิ SWOT  Analysis ”  ไปใชใหเกิดประโยชนตองานวิจัย

ทางดานการวิเคราะหขอมูล  การสังเกตการณกระบวนการจัดการตลาดคนเดินโคยกี๊ รวมถึงการตั้ง

คําถามและเปนแนวทางในการสัมภาษณ เพ่ือใหขอมูลท่ีไดจากการวิจัยมีประสิทธิภาพและสมบูรณ

มากยิ่งขึน้ 

 

ทฤษฎกีารมีสวนรวม 

ติน ปรัชญพฤทธ์ิ (2532) ไดจําแนกทฤษฎีการมีสวนรวมออกเปน 2 กลุมใหญ คือ  

1) ทฤษฎีความเปนผูแทน เนนความเปนผูแทนของผูนํา และถือวาการมีสวนรวมใน

การเลือกตั้งหรือถอดถอนผูนําเปนเคร่ืองหมายของการท่ีจะใชหลักประกันกับการบริหารท่ีดี

อยางไรก็ตามทฤษฎีนี้เนนเฉพาะการวางโครงสรางสถาบัน เพ่ือเปนเคร่ืองมือในการใหผูตามเขามา

มีสวนรวมในการตัดสินใจขององคกรอยางแทจริง ผูท่ีมีสวนรวมอยางแทจริงในการตดัสินใจ ไดแก 

บรรดาผูนําตาง ๆ ท่ีเสนอตัวเขามาสมัครรับเลือกตั้ง สวนผูตามนั้นเปนเพียงไมประดับเทานั้น 

2) ทฤษฎีประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม มีวัตถุประสงคไมเฉพาะแคการพิจารณา

เลือกตั้ง หรือถอดถอนผูนําเทานั้น ยังรวมไปถึงการเขาไปมีสวนรวมในทุกขัน้ตอนของการวาง

นโยบาย นอกจากนี้ยังมองการมีสวนรวมเปนการใหการศึกษา และพัฒนาการกระทําทางการเมือง

และสังคมท่ีมีความรับผิดชอบนัน้คือ การไมยอมใหมีสวนรวมท่ีนับวาเปนการคุกคามตอเสรีภาพ

ของผูตาม 

กลาวโดยสรุปไดวา การมีสวนรวมของประชาชนในความหมายกวางซ่ึงมักจะคาบเกี่ยวกับ

กับการพฒันานัน้กค็ือ การใหโอกาสประชาชนเปนฝายการตัดสินใจ กําหนดปญหาความตองการ

ของตนเองอยางแทจริง เปนการเสริมพลังอํานาจ ใหแกประชาชน/กลุม/องคกรชุมชนใหสามารถ

ระดมขดีความสามารถในการจัดการทรพัยากร การตัดสินใจ และควบคุมดูแลกิจกรรมตาง ๆ ใน

ชุมชนมากกวาท่ีจะเปนฝายตั้งรับ สามารถกําหนดการดํารงชีวิตไดดวยตนเองใหมีชีวิตมีความ

เปนอยูท่ีดีขึ้นตามความจําเปนอยางมีศักดิ์ศรี และสามารถพัฒนาศักยภาพของประชาชน/ชุมชนใน

ดานภูมิปญญา ทักษะ ความรู ความสามารถ และการจัดการและรูเทาทันการเปล่ียนแปลงของโลก

ได และประชาชนจะตองเขามามีสวนรวมในกระบวนการอยางมีอิสระ  การทํางานตองเนนในรูป

กลุมหรือองคกรชุมชนท่ีมีวัตถุประสงคในการเขารวมอยางชัดเจน เนื่องจากพลังกลุมจะเปนปจจัย
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สําคัญท่ีทําใหงานพัฒนาตาง ๆ บรรลุผลสําเร็จตามความมุงหมายได ท้ังนี้การจะเกดิสภาพของการมี

สวนรวมของประชาชนตามความหมายท่ีกลาวถึงขางตน จะตองเกิดสภาพการณหรือเง่ือนไขสําคัญ

คือการมีความตระหนัก และความเห็นพองตองกันของประชาชนท่ีมีจํานวนมากพอตอการริเริ่ม

โครงการ/กิจกรรมหนึ่งกจิกรรมใด เพ่ือท่ีจะการเปล่ียนแปลงท่ีเปนความพองตองกนัและเขามา

รับผิดชอบ เพ่ือการดําเนินการพัฒนาและการเปล่ียนแปลงในทิศทางท่ีตองการโดยมีลักษณะเปน

การกระทําผานกลุม หรือองคกรเพ่ือใหบรรลุถึงความเปล่ียนแปลงท่ีพึงประสงค 

 จากการพิจารณา  จะเห็นไดวา  ทฤษฎีการมีสวนรวม  เปนการเปดโอกาสใหประชาชน

ดําเนินการตัดสินใจทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง  แตท้ังนี้ตองมีความเห็นพองตองกันในการจัดตั้ง

กิจกรรม  โดยเนนการมีสวนรวมของประชาชนในทองถ่ินเปนสําคัญ   

 ทฤษฎีการมีสวนรวม   ถือวามีบทบาทสําคัญในการวิเคราะหวิธีการบริหารจัดการแหลง

ทองเท่ียวตลาดคนเดนิโคยกี้  วาเกดิจากการมีสวนรวมของคนในชุมชนมากนอยเพียงใด และวิธีการ

ดําเนินการจัดการแหลงทองเท่ียวถูกตองหรือไม เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาศักยภาพการ

ทองเท่ียวตลาดคนเดนิโคยกีใ้หมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ซ่ึงผูวิจัยสามารถนํา  “ ทฤษฎีการมีสวนรวม ”  ไปใชใหเกิดประโยชนตองานวิจัยทางดาน

การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาศกัยภาพการทองเท่ียวตลาดคนเดินโคยกี้  รวมถึง

การตั้งคําถามในการสัมภาษณ  เพ่ือใหขอมูลท่ีไดจากการวจิัยมีประสิทธิภาพและสมบูรณมากยิ่งขึ้น 
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งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 พรทิพย  ทวีพงษ  กลาวใน  การสํารวจศกัยภาพของคนทองถ่ินไชยา  จังหวัดสุราษฎรธาน ี 

ในการจัดการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมศรวีิชัย  ไววา  การจัดการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมศรีวิชัย  มี

วัตถุประสงคเพ่ือสํารวจศักยภาพของคนไชยา ในการจัดการการทองเท่ียวโดยวัดจากระดับความรู

ความเขาใจ ความสามารถของคนไชยา   เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางของความรู ความเขาใจและ

ความสามารถของคนไชยา ในการจัดการการทองเท่ียว เชิงวฒันธรรม จําแนกตามปจจยัสวนบุคคล  

ประชากร ไดแก ประชาชนท่ีอาศัยอยูในอําเภอไชยา จังหวดัสุราษฎรธาน ี   กลุมตัวอยางท่ีใชเทากับ 

381 ราย  และสัมภาษณแบบมีโครงสรางผูท่ีเกี่ยวของและเจาหนาท่ีของแตละแหงท่ีเกี่ยวของกับการ

ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม  จํานวน  5  คน เครื่องมือท่ีใชเปนแบบสอบถาม สถิติท่ีใช ไดแก คาความถ่ี 

คารอยละ   คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t - test  F - test  และทดสอบความแตกตางรายคูดวยวิธี

ของเชฟเฟ (Scheffe’) 

ผลการศึกษาขอมูลท่ัวไปผูตอบแบบสอบถาม  พบวา  สวนใหญเปนเพศชาย มีสถานภาพ

สมรส   อายุระหวาง  21 - 40  ป  ระดับการศึกษา  ต่ํากวาปริญญาตร ี  ประกอบอาชีพหลักเปน

เกษตรกร  และมีอาชีพเสริม  พํานักอาศัยอยูในอําเภอไชยาเปนระยะเวลามากกวา 21 ป   และมี

สถานภาพทางสังคมเปนประชาชนท่ัวไป  

ผลการศึกษาระดับศักยภาพทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม  ดานความรูความเขาใจ  และ

ความสามารถของผูตอบแบบสอบถามในการจัดการการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมศรวีิชัย  จังหวัด     

สุราษฎรธาน ี  พบวา  ศักยภาพดานความรู  ความสามารถดานการตอนรับ  ความสามารถดานการ

จัดการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม อยูในระดับปานกลางทุกดาน   

ผลการเปรียบเทียบความแตกตาง  ของความรู  ความเขาใจ  และ ความสามารถของผูตอบ

แบบสอบถามในการจัดการการทองเท่ียวเชิงวฒันธรรมจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล  พบวา

ศักยภาพการจดัการการทองเท่ียวทุกดานแตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   

ผลการสัมภาษณผูท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียวเชิงวฒันธรรมศรีวิชัย  ใน 3 ประเด็น พบวา

คนทองถ่ินเดิมมีนอยลง  คนตางถ่ินเขามาอยูแทน  ทําใหความรูความเขาใจในทองถ่ินมีนอยลง
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ความสามารถในการตอนรับ  และการมีอัธยาศัยไมตรีของเจาบาน  ท่ีอยูในระดับด ี  เนื่องจากเปน

นิสัยดั้งเดิมของคนไชยาท่ีเปนคนโอบออมอารีและมีน้ําใจ 

ทรงพล  อุปชิตกลุ  และคนอ่ืนๆ  ( 2545 )  ไดศึกษา  การพัฒนาศักยภาพในการพัฒนา

รูปแบบการผลิตสินคาประเภทของท่ีระลึกเพ่ือการทองเท่ียว  ในพ้ืนท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

ตอนบน  พบวา  รูปแบบของสินคาของท่ีระลึกควรมีเอกลักษณเฉพาะตวัของทองถ่ิน  มีคณุภาพด ี 

คุมคากับราคา  สะทอนภูมิปญญาของทองถ่ิน  มีการบรรจหีุบหอสวยงาม  มีรูปลักษณแปลกใหมไม

ซํ้าแบบใคร  สะดวกตอการเคล่ือนยายพกพา  เปนสินคาของท่ีระลึกจากธุรกจิชุมชน  ทําจากวัสดุ

อุปกรณท่ีหางายในทองถ่ิน  ตามลําดับ  ขอมูลเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคในการออกแบบสินคา

ของท่ีระลึก  ประการสําคัญท่ีตองพิจารณาใหมากคือ  ตนทุนสูง  การขนสงสินคา  สินคาซํ้าแบบกนั

ทุกราน  ทําเลท่ีตั้งของแหลงทองเท่ียว  สถานท่ีจําหนายไมเหมาะสม  ราคาไมเหมาะสมกับคุณภาพ

ตามลําดับ  ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญและนักออกแบบของท่ีระลึก  ใหขอคิดเห็น

กับแนวทางการพัฒนาปรับปรุงแกไขตลาดสินคาของท่ีระลึก ควรคํานึงถึงเรื่องราคา  เพ่ิมคณุภาพ

ของสินคาใหดีขึ้น  ใหบริการดวยอัธยาศัยของผูขาย  เพ่ิมชนิดของสินคาใหหลากหลาย  พัฒนา

รูปแบบของสินคา  กําหนดท่ีตั้งของแหลงจําหนายใหเหมาะสม  ควรนําเอาเอกลักษณของทองถ่ิน  

นําวัสดุทองถ่ินท่ีมีไมเหมือนใคร  นํารูปแบบประเพณีทองถ่ินมาใชในการผลิต 

ดานผูผลิตและผูประกอบธุรกจิเกี่ยวกับสินคาของท่ีระลึกในพ้ืนท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

ตอนบน  ใหขอคดิเห็นดานขอมูล เกี่ยวกับพฤตกิรรมการจําหนายสินคาของผูผลิต และ

ผูประกอบการวา  สินคาของท่ีระลึกท่ีนํามาขายสวนมากไดนํามาจากกลุมแมบานทองถ่ินสินคา  1  

ตําบล  1  ผลิตภัณฑ  ขอมูลชนิดรูปแบบของสินคาของท่ีระลึกตามความคดิเห็นท่ีสอดคลองกับ

ความตองการของนกัทองเท่ียววา  ควรจะมีเอกลักษณเฉพาะตัวของทองถ่ิน  มีคุณภาพด ี  คุมคากับ

ราคาสะทอนภูมิปญญาชาวบาน  มีการบรรจุหีบหอสวยงาม  มีรูปลักษณแปลกใหมไมซํ้าใคร  

นําเสนอวิถีชีวิตชุมชน  สะดวกตอการเคล่ือนยายพกพา  เปนสินคาของท่ีระลึกจากธุรกิจชุมชน  ทํา

จากวัสดุ / อุปกรณท่ีหางายในทองถ่ิน  ใชวัสดแุละวตัถุราคาต่ํา  ขอมูลเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรค

ในการออกแบบสินคาของท่ีระลึกเห็นไดวาสินคาในทองตลาดมีการวางขาย ซํ้าแบบกันทุกราน  

ขาดการประชาสัมพันธ  ขาดความมีเอกลักษณ  รูปแบบไมสวยดึงดูดใจ  สินคาไมมีคณุภาพ  ราคา
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ไมเหมาะสมกับคุณภาพ  หาซ้ือยาก  ทําเลสถานท่ีจําหนายควรอยูใกลแหลงทองเท่ียว  การพัฒนา

รูปแบบสินคาจะยั่งยืนไดนัน้  ชุมชนจะตองมีความเขมแข็ง  สวนราชการใหการสนับสนุนอยาง

ตอเนื่องในทุกดาน  ผูประกอบการไมเอารัดเอาเปรียบมากเกิน 

   ส
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                                                                        บทท่ี 3  

                                                              วิธีดําเนินการวิจัย 

รูปแบบการศึกษา 

 

              ผูวิจัยไดใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคณุภาพ (Qualitative Research Methodology) โดยมุงเนนท่ี

จะศึกษา เหตผุลในการตัดสินใจเลือกพ้ืนท่ี “ ตลาดคนเดนิโคยกี้ ”   อําเภอเมือง   จังหวัดราชบุร ี 

เปนสถานท่ีศึกษาในประเด็น “ การพัฒนาศกัยภาพการทองเท่ียวตลาดคนเดนิโคยกี”้ ท่ีเกิดจากการ

รวมกลุมกันของประชาชนในพ้ืนท่ีกับหนวยงานราชการในการจดัตั้งแหลงทองเท่ียวขึ้น ท้ังนี้ผูวจิัย

ไดนําเสนอขอมูลพ้ืนฐาน เพ่ือประกอบการอธิบาย ความกระจางในการวิเคราะห ขอมูลเชิงคุณภาพ   

เชน  สภาพพ้ืนท่ี   บริเวณลักษณะโดยรอบ  ประวัติความเปนมาของสถานท่ี โดยเลือกกลุมท่ีจะ

ศึกษาวิจัย  ไดแกกลุม  พอคาแมคา และนักทองเท่ียวในตลาดคนเดนิโคยกี้  อําเภอเมือง จังหวดั

ราชบุรี  เปนกลุมประชากรท่ีจะศึกษาวิจยั 

         

ผูใหขอมูลหลกั 

 

              ผูใหขอมูลหลักไดแก กลุมพอคาแมคา,นักทองเท่ียวในตลาดคนเดินโคยกี้   และเจาหนาท่ี

หนวยงานราชการ ท่ีเกี่ยวของ จํานวน 30 คน  

 

การเกบ็รวบรวมขอมูล 

 

            การศึกษาครั้งนีผู้วจิัยไดใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลสองวิธีการหลัก คือ  การรวบรวมขอมูล

จากเอกสารและการรวบรวมขอมูลภาคสนาม  โดยมีรายละเอียดดังนี ้

              ขั้นตอนการศกึษา 

                     แหลงขอมูลเพ่ือประกอบการศึกษานี้  ผูศึกษาไดแบงออกเปน 

1. ขอมูลทุติยภูมิ 

                          2. ขอมูลปฐมภูมิ 
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1. ขอมูลทตุิยภูมิ 

                       การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาคนควาจาก  หนังสือ  เอกสาร งานวิจัย  บทความ   ตํารา

ท่ีเกีย่วของกับ แนวคดิการทองเท่ียว   แนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวม   รวมถึงแนวคิดเกี่ยวกบัการ

พัฒนาศักยภาพการทองเท่ียว  และเพ่ือความเขาใจในการศึกษาวิจัยในขั้นแรก 

 

2. ขอมูลปฐมภูมิ 

                        2.1 ขอมูลหลักมาจากการเก็บขอมูลภาคสนาม ซ่ึงจะใชวิธีการศึกษาหลักคือ    ศึกษา   

โดยการสัมภาษณเก็บขอมูล ของการตัดสินใจมารวมกลุมในสถานท่ีนี้    ลักษณะการเริ่มตนของการ

รวมกลุม และผลของการรวมกลุมทัศนะเกี่ยวกับสถานท่ีแหงนี้ ในความคิดเห็นของบุคคลท่ี

เกี่ยวของ    เชน    พอคา    แมคา   รถรับจาง วิธีการสัมภาษณทําโดยการพูดคยุ จดบันทึก  ถายรูป  

เพ่ือใหมองใหเห็นภาพไดชัดเจนย่ิงขึ้น 

                   ลักษณะการสัมภาษณ (Interview)  ท่ีใชศึกษานี้ผูวิจัยไดแบงเปน 2 แบบดังนี ้

                                     2.1.1.  สัมภาษณโดยไมจํากัดคําตอบ  เปนวิธีการสัมภาษณในคําตอบโดยให

ผูตอบแสดงความคดิเห็นของตน   การศึกษาไดใชแบบสัมภาษณ    การพูดคุยกับกลุมพอคาแมคา   

นักทองเท่ียวในเรื่องท่ัวไป       แลวเริ่มเขาสูประเด็นท่ีสนใจในการศึกษา  เชน  เหตุผลในการเขามา

ทองเท่ียวในตลาดคนเดนิโคยกี ้  เปนตน 

                              2.1.2.   สัมภาษณแบบเจาะลึก (In depth Interview) การศึกษาไดใชแบบ

สัมภาษณ แบบมีโครงสราง (formal - interview) ซ่ึงมีการตั้งแนวคําถามลวงหนา เชน เหตุผลในการ

จัดตั้งแหลงทองเท่ียวตลาดคนเดินโคยกี้  ทัศนะคติท่ีมีตอตลาดคนเดนิโคยกี้  และส่ิงท่ีอยากจะทํา

การพัฒนาตลาดคนเดินโคยกี้  เปนตน 

                                2.2  การสังเกตแบบมีสวนรวม (Participant observation)    ผูวิจัยจะเขาไปมี

สวนรวมพูดคุยกับกลุมพอคาแมคา  รวมถึงนักทองเท่ียวท่ีเขามาทองเท่ียวในตลาดคนเดนิโคยกี ้ 

เพ่ือใหทราบขอมูลเชิงลึก  

 

                3. การวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยไดแบงการวิเคราะหขอมูลดังนี ้

                              3.1   การวิเคราะหขอมูลเบ้ืองตน    ซ่ึงไดจากการสังเกต     สอบถาม    สัมภาษณ   

และจากการบันทึกขอมูล ทําการวิเคราะห โดยจัดแยกเปนหมวดหมูตามประเดน็พิจารณาขอมูลท่ีได 

ถายังขาดประเด็นท่ีตองการ  จะเก็บขอมูลเพ่ิมเติม  
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                             3.2    การวิเคราะหขอมูลรวม    เม่ือทําการวิเคราะหขอมูลเบ้ืองตน  ผูวิจัยทําการ

ตรวจสอบขอมูลจากการสังเกต   สอบถาม   สัมภาษณซํ้า ๆ  กันจากกลุมพอคาแมคา  นักทองเท่ียว

ในตลาดคนเดนิโคยกี ้ จนไดขอสรุปท่ีชัดเจนเปนภาพรวมตามประเดน็ท่ีตองการเพ่ือนําไปเขียน

บรรยายสรุปผลของการศึกษาวิจัยตอไป  

 

4.  การสรุปผลการศึกษา  

                                   นําผลท่ีไดมาวิเคราะหขอมูล แลวสรุปผลการศึกษาโดยการบรรยายใชแนวคดิ

ทฤษฏีเปนกรอบอางอิงในการอธิบายผลการศึกษา  สรุปเง่ือนไข  ประเด็นของการพัฒนาศกัยภาพ

การทองเท่ียวตลาดคนเดนิโคยกี ้

  

5.  การเสนอแนะ / การเสนอความคดิเหน็   

                                     ในประเดน็ท่ียังไมไดศึกษาวิจยั   ในการศึกษาวิจัยครั้งตอไป    ควร

ทําการศึกษาในเรื่องใด    ประเดน็ใด   ผลจากการศึกษาสามารถนําไปใชประโยชนไดอยางไร 

 

 เคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอมูล          

        

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวจิัยไดแก 

1.  ตัวผูวิจัย 

2.  แนวคําถาม  ประกอบการสัมภาษณ  

                  โดยมีแนวคําถามในประเด็นตาง ๆ ดังตอไปนี ้

2.1.  สภาพท่ัวไปบริเวณ    ตลาดคนเดินโคยกี้  อําเภอเมือง จังหวัด ราชบุร ี

2.2.  สภาพแวดลอมท่ีสําคัญของ   ตลาดคนเดินโคยกี้  อําเภอเมือง  จังหวัด ราชบุรี

2.3.  การจัดตั้งตลาดคนเดินโคยกี ้  อําเภอ เมือง จังหวัดราชบุร ี

2.4.  ความคิดเห็น  ขอเสนอแนะอ่ืน ๆจากพอคาแมคา   บุคคลท่ีเกี่ยวของในพื้นท่ี   

บริเวณ  ตลาดคนเดินโคยกี้  อําเภอเมือง จังหวัดราชบุร ี

 3.  การสังเกตโดยใชเครื่องมือประกอบ   เชน   เครื่องบันทึกเสียง    กลองถายรูป สมุดจด

บันทึก       
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การตรวจสอบความนาเช่ือถือของขอมูล 

 

หลังจากท่ีไดเก็บขอมูลเรียบรอยแลว ขั้นตอนสําคัญในการทําวิจัยคือ  การตรวจสอบขอมูล

กอนการวิเคราะหขอมูล  ซ่ึงการตรวจสอบขอมูลท่ีใชกันมากในการวิจัยเชิงคุณภาพ   คือการ

ตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (Triangulation) โดยแบงเปน (สุภางค จันทวานิช, 2540; Graneheim, 

2004);   Miles & Huberman, 1994)   

 1. การตรวจสอบสามเสาดานขอมูล (Data Triangulation) คือ   การพิสูจนวาขอมูลท่ีผูวจิยั

ไดมานั้นถูกตองหรือไม  วิธีการตรวจสอบของขอมูลนั้น จะตองตรวจสอบแหลงท่ีมา 3 แหลง 

ไดแก  เวลา  สถานท่ี  และบุคคล  

1.1   การตรวจสอบแหลงเวลา หมายถึง การตรวจสอบขอมูลในชวงเวลาท่ีตางกัน 

เพ่ือใหทราบวาขอมูลท่ีไดรับในชวงเวลาตางๆนั้นเหมือนกันหรือไม  

1.2   การตรวจสอบสถานท่ี  หมายถึง  ถาขอมูลตางสถานท่ีกัน จะเหมือนกันหรือไม 

1.3   การตรวจสอบบุคคล  หมายถึง  ถาบุคคลผูใหขอมูลเปล่ียนไป ขอมูลจะ

เหมือนเดิมหรือไม  

2.   การตรวจสอบสามเสาดานผูวิจัย (Investigator Triangulation)     คือ     การตรวจสอบ

วาผูวิจัยแตละคนจะไดขอมูลตางกันอยางไรแทนการใชผูวิจัยคนเดียวกันท้ังหมด   ซ่ึงจะสรางความ

แนใจไดดีกวาผูวิจัยเพียงคนเดียว  

3. การตรวจสอบสามเสาดานทฤษฎี (Theory Triangulation)  คือ  การตรวจสอบวาผูวิจัย

สามารถใชแนวคิดทฤษฎีท่ีตางไปจากเดิมตีความขอมูลแตกตางกันไดมากนอยเพียงใด ซ่ึงอาจทําได

งายกวาถายังอยูในระดับสมมติฐานช่ัวคราว (Working Hypothesis) และแนวคิด ขณะลงมือตีความ

สรางขอสรุปเหตุการณแตละอยาง การตรวจสอบสามเสาดานทฤษฎีนี้เปนการตรวจสอบที่ทําไดยาก

กวาการตรวจสอบดานอ่ืนๆ  

4.   การตรวจสอบสามเสาดานวิธีรวบรวมขอมูล (Methodological Triangulation)     คือ  

การเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงตางๆกัน เพ่ือรวบรวมขอมูลเรื่องเดียวกัน เชน ใชการสังเกตควบคู

กับการซักถามพรอมกันนั้นก็ศึกษาขอมูลเพ่ิมเติมจากแหลงเอกสาร หรือทําการซักถามผูใหขอมูล

สําคัญ หรืออาจซักถามผูใหขอมูลหลังจากสรุปผลการศึกษา เพ่ือความแนนอนวาขอสรุปนั้น

เท่ียงตรงตามความเปนจริงหรือไม แลวจึงแกไขเปนรายงานฉบับสมบูรณตอไป 
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ระยะเวลาในการศึกษาวิจัย 

 

        ระยะเวลาในการศึกษาวิจัย เรื่องการพัฒนาศกัยภาพการทองเท่ียวตลาดคนเดนิโคยกี้  ตําบล

หนาเมือง  อําเภอเมือง   จังหวัดราชบุร ีใชเวลาในการศึกษา  ท้ังส้ิน  4  เดือน  โดยเริ่มตั้งแตเดือน  

พฤศจิกายน  2555 –  กุมภาพันธ 2556  โดยไดกําหนดเปน 4 ขั้นตอนคือ 

                 1.  ขั้นตอนการกําหนดหัวขอ  ปญหา  วัตถุประสงค  ประโยชนท่ีจะไดรับ 

                 2.  ขั้นตอนการสืบคนทฤษฏี และวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

                 3.  ขั้นตอนการลงสํารวจพ้ืนท่ีศึกษาขอเท็จจริงโดยการสัมภาษณ และการสังเกต 

                 4.  ขั้นตอนการนําผลขอมูลมา วิเคราะห  ประเมินผล  สรุปผลการวิจัย 
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บทท่ี  4   

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 การวจิัย  การพัฒนาศกัยภาพการทองเท่ียวตลาดคนเดินโคยกี๊  ตําบลหนาเมือง  อําเภอเมือง  

จังหวัดราชบุร ี  มีวัตถุประสงค  เพ่ือศึกษาลักษณะทางกายภาพและศักยภาพพ้ืนท่ีตลาดคนเดินโคยกี ๊ 

ศึกษาแนวคดิการมีสวนรวมของชุมชน  รวมถึงปญหาและอุปสรรค  เพ่ือวิเคราะหแนวทางการ

พัฒนาศักยภาพการทองเท่ียวตลาดคนเดินโคยกี๊  สามารถแบงประเด็นการวิเคราะหในการศึกษาครั้ง

นี้เปน  4  สวน  ดงันี ้

 

 สวนท่ี  1  ความเปนมาของตลาดคนเดินโคยกี ๊

 

 สวนท่ี  2  การเปล่ียนของตลาดถนนคนเดินโคยกี ๊

 

 สวนท่ี  3  แนวคดิการมีสวนรวมของคนในชุมชนในการพัฒนา 

 

 สวนท่ี  4  ปญหาและอุปสรรคจากการประกอบการตลาดคนเดินโคยกี ๊
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สวนที่  1  ความเปนมาตลาดคนเดินโคยกี ๊

 

 ตลาดเกาโคยกี ๊  ตั้งอยูบนถนนวรเดช  อําเภอเมือง  จังหวดัราชบุรี  ในอดีตถนนวรเดชเปน

ถนนสายสําคัญทางเศรษฐกจิของเมืองราชบุรี  เพราะมีแมน้ําแมกลองไหลผาน  ทําใหการคาในอดีต

คึกคัก  รุงเรือง  ปจจุบันตลาดน้ําหรือตลาดริมน้ําบางแหงยังคงอยู  แตบางแหงถูกผลักดันดวยความ

เจริญตางๆ จนกระท่ังเลือนหายไปตามกาลเวลา 

 

 
 

ภาพท่ี 1   ถนนวรเดชในยามค่ําคืนเม่ือ 50 กวาปท่ีแลว  

 

 ตลาดเกาโคยกี๊  เปนตลาดริมแมน้ําแมกลอง  เกิดจากการรวมมือรวมใจของคนในชุมชนท่ี

ตองการรื้อฟนความเฟองฟูในอดีตใหกลับมาคกึคกัอีกครั้ง  จึงเกิดแนวคิดการจัดตั้งถนนคนเดิน

โคยกี ๊  บริเวณถนนวรเดช  ช่ือวา  “ตลาดเกาโคยกี”๊  โดยการนําแนวคดิของ  นายพิชัย  นนัทชัยพร  

นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรใีนสมัยนั้น  ดวยการนําจุดเดนทางดานศักยภาพของพ้ืนท่ีท่ีตดิกับแมน้ํา     

แมกลอง  มาเปนจุดเดนในการพัฒนาดานการทองเท่ียวใหเปนท่ีจักแพรหลาย  ท้ังนี้ท่ีใชคําวา  “เกา”  

เพราะหมายถึง  เคยมีมาแตเดิม  สวนคําวา  “โคยกี”๊  เปนคาํภาษาจนี  แปลวา  ริมน้ํา  ,  ริมแมน้ํา 

ตลาดโคยกี๊  เปดครั้งแรกเม่ือวนัท่ี  24  เมษายน  พ.ศ. 2552  เปนตลาดริมน้ําแมน้ําแมกลอง

ตลาดสาย  ความยาวประมาณเกือบ  1  กิโลเมตร  เปดทุกวนัศุกร  วนัเสาร  และวันอาทิตย  ชวงเย็น

ตั้งแตเวลา  16.00 น.  ถึง  22.00 น.  มีประชาชนนําสินคามาจําหนายมากมายตลอดสองขางทาง  เชน  

สินคา OTOP  สินคาพ้ืนเมือง  อาหารพ้ืนเมือง  ผลิตภัณฑพ้ืนบาน  เครื่องใช  ของท่ีระลึก  เส้ือผา

อาหารและเครื่องดื่มตางๆ   เปนตน 
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ภาพท่ี 2   แสดงลักษณะตลาดคนเดินโคยกี ๊

 

 จุดเดนของตลาดคนเดินโคยกีใ๊นชวงเริ่มแรก คือ  มีสินคาใหเลือกมากมาย  โดยเฉพาะ

อาหารท่ีแสดงถึงเอกลักษณของจังหวัดราชบุรี  เชน  เคกโอง  ขาวขาหมูโบราณ  ขนมไทยโบราณ  

กาแฟโบราณ   เปนตน  และดวยบรรยากาศตลาดริมแมน้าํแมกลองท่ีสวยงาม  มีบรรยากาศเย็นสด

ช่ืน  อากาศปลอดโปรง  เหมาะกบัการมาเดนิเลนและช็อปปงยามเย็นเปนอยางมาก  ส่ิงนี้ถือเปนจุด

ดึงดูดใจใหนักทองเท่ียวเขามาเท่ียวชมตลาดคนเดนิโคยกี๊มากย่ิงขึน้  

“ของเดนของเราตองนี่เลย  เคกโอง  ซ่ึงเมืองราชบุรี  เปนเมืองโอง  เพราะฉะนั้น  ถามาท่ีนี่

ตองมารานนี้  (อาตี๋  โกป)  ลองส่ังเคกโอง  ซ่ึงถือวาเปนสินคาท่ีทางรานภูมิใจ  และเปนความภูมิใจ

ของเราชาวราชบุรี  (นายพิชัย  นนัทชัยพร  2554)” 

 

 
 

ภาพท่ี 3   แสดงภาพเคกโอง ของ รานอาตี๋ โกป ท่ีจําหนายท่ีตลาดคนเดนิโคยกี ๊
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 ตลาดคนเดนิโคยกี๊  นอกจากมีของกินตางๆ มากมาย  ในชวงแรกทางจังหวัดและประชาชน

ในทองถ่ินไดจดักจิกรรมใหกับนกัทองเท่ียวอีกมากมาย  เชน  การเลือกซ้ือสินคาและของฝาก  การ

ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพ้ืนเมืองและดนตรีไทยพ้ืนบาน  การรองเพลงคาราโอเกะฟร ี  การพาย

เรือ  การถีบเรือจักรยานน้ํา  การชมบรรยากาศยามเย็น  การชมรถไฟวิ่งขามแมน้ําแมกลอง  และชม

พระอาทิตยตก  การรับประทานอาหารริมแมน้ํา  ภัตตาคารลอยน้ํา (บนแพ)  การลองเรือชม

ทัศนียภาพสองฝงแมน้ําแมกลอง   และการไหวพระตามวดัริมน้ํา  เปนตน 

 

 
 

ภาพท่ี 4    ภาพกิจกรรมดนตรีเพ่ือเยาวชน 

 

 
 

ภาพท่ี 5   แพท่ีจัดไวใหนกัทองเท่ียวไวรบัประทานอาหารริมแมน้ํา 
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สวนที่  2  การเปลี่ยนของตลาดถนนคนเดินโคยกี ๊

 

ป พ.ศ.  2552 

ตลาดคนเดนิโคยกี๊ไดรับการสนับสนนุจากเทศบาลอําเภอเมืองราชบุรี ภายใตการ

บริหารงานของนายพิชัย นนัทชัยพร นายกเทศมนตรเีทศบาลอําเภอเมืองราชบุรี มีการ

ประชาสัมพันธ และออกส่ือตางๆมากมาย เชน รายการเมืองไทยเมืองยิ้ม  ตลาดสดสนามเปา  เปน

ตน นอกจากนี้ยังไดรับการสนับสนุนใหจัดกิจกรรมขึน้ภายในตลาดคนเดนิโคยกี๊ เชน มีการจัดเวที

ใหเยาวชนไดมาแสดงความสามารถ  การประกวดดนตร ี  การแสดงโชววัฒนธรรมพ้ืนบาน ของ

กลุมนักเรียน นกัศึกษา จากสถาบันตางๆ รวมทั้งมีการลองเรือปดทอง 9 วัดตลอดริมแมน้ําแมกลอง  

มีอาหารพ้ืนเมือง และ สินคา OTOP วางจําหนายมากมาย เปนตน ซ่ึงกิจกรรมท้ังหมดจัดขึ้นเปน

ประจําทุกวันศุกร  เสาร และอาทิตย  กิจกรรมดังกลาวไดรับการตอบรับจากนักทองเท่ียวเปนอยาง

มาก  สังเกตไดจากจํานวนนกัทองเท่ียวท้ังในจังหวดัราชบุร ี และ จังหวัดใกลเคียงตางหล่ังไหลเขา

มาเท่ียวชมตลาดคนเดินโคยกี๊อยางไมขาดสาย 

 

“ ผมวาตลาดจดัโอเคเลยนะ มีกิจกรรมเยอะดี ของกินก็เยอะจนผมไมรูจะเลือกกินอะไรด”ี 

(นักทองเท่ียวมาจากกรุงเทพ  2552) 

“ คนเยอะมากเลยพ่ี ไมคิดวาคนจะเยอะขนาดน้ีอะ แนนไปหมดเลย”  (นองกิ๊ฟรานขายพวง

กุญแจ  2552) 

“ ผมกับเพ่ือนมาเลนดนตรีครับพ่ี  สนุกดี  นี่ผมจะไปกนิผัดไทยใสใบบัว  ชอบมากเลยพ่ี 

ผมวามันเจงดี  อยูแถวบานผมไมมีแบบนี้ใหกินหรอก อรอยดวย”  (นกัเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ราชบุรี  2552) 

 “ พ่ีพาแมมานั่งเรือปดทอง 9 วัด คะ อยากพาแกมาเปล่ียนบรรยากาศบาง แตวาคนเยอะมาก

เลย”  (นักทองเท่ียวในจังหวัดราชบุรี  2552) 

 “ พ่ีเห็นตลาดจากรายการ ตลาดสดสนามเปา วันนี้หยดุก็เลยชวนที่บานมาเท่ียว ไมคดิวาคน

จะเยอะขนาดนี้  แตก็ดีนะ  มีอะไรใหดูเยอะ  ของกินก็เยอะ”  (นกัทองเท่ียวมาจากกรุงเทพ  2552) 

  

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 6   จากรายการเมืองไทยเมืองยิ้ม 

 

จากการท่ีตลาดคนเดินโคยกี๊  ไดรับการประชาสัมพันธ และออกส่ือตางๆมากมาย สงผลให

มีนักทองเท่ียวท้ังในจังหวัดราชบุร ี   และจังหวัดใกลเคียงตางหล่ังไหลกันเขามาเท่ียวตลาดคนเดนิ

โคยกี๊อยางมากมาย  ทําใหเกิดปญหาท่ีจอดรถไมเพียงพอกับจํานวนนกัทองเท่ียวท่ีหล่ังไหลเขามา 

แตเดิมผูท่ีเขามาจับจายใชสอยในบริเวณนั้น จะจอดรถบริเวณรอบๆ ตลาดสนามหญา และบริเวณ

ริมเขื่อนรัฐประชา (แมน้ําแมกลอง)  แตดวยการเติบโตอยางรวดเร็วของตลาดคนเดนิโคยกี๊ กับ 

สภาพพ้ืนท่ีท่ียังไมพรอม  ทําใหเกิดผลเสียตอตลาดเปนอยางมาก   นักทองเท่ียวบางทานตองไปจอด

รถไกลจากตลาด  สงผลใหนักทองเท่ียวเกิดความไมพอใจมาก 

 

“ไมนาเอารถยนตมาเลย กวาจะหาท่ีจอดได  วนเปน 10 รอบเลย ไมคิดวาคนจะเยอะขนาด

นี้ ” (นักทองเท่ียวในจงัหวัดราชบุรี  2552)  

“ พ่ีตองเอารถไปจอดท่ีโรงยิมนูนเดนิมาเปนกิโลเลย แลวพ่ีพาคนแกมาดวยไง เจอแบบนี้

รอบหนาไมมาแลว ”  (นักทองเท่ียวตางจังหวัด 2552)  

“ กวาพ่ีจะเอาของมาลงท่ีรานไดแทบตาย  หาท่ีจอดไมไดเลย” (พ่ียูร เจาของรานเส้ือผา

วัยรุนในตลาดสนามหญา) 
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จากปญหาในเรื่องของท่ีจอดรถ  นายพิชัย นันทชัยพร นายกเทศมนตรีเทศบาลอําเภอเมือง

ราชบุร ี  จึงไดเริ่มโครงการกอสรางและปรบัปรุงบริเวณสันเขื่อนรัฐประชา   เพ่ือเตรียมทําท่ีจอดรถ 

2 ช้ัน ไวรองรับนกัทองเท่ียว ในชวงของการกอสรางมีการปดเสนทางบางสวน ทําใหบริเวณท่ีจอด

รถท่ีคอยบริการนักทองเท่ียวมีนอยลงไปกวาเดิม ตรงขามกับจํานวนนกัทองเท่ียวท่ีมีจํานวนมากขึ้น    

นอกจากพื้นท่ีบางสวนท่ีถูกปดปรับปรุงเพ่ือใชเปนสถานท่ีกอสรางท่ีจอดรถแลวนั้น  ยังมีรานคา

บริเวณตลาดสนามหญาตั้งรานขายผลไม  และรานดอกไมลํ้าพ้ืนท่ีลงมาบนถนน ทําใหบริเวณท่ีจอด

รถมีนอยลงไปกวาเดิม  ทําใหนักทองเท่ียวท่ีเดนิทางเขามาเท่ียวตลาดคนเดินโคยกีไ๊มมีท่ีจอดรถ  

สงผลใหปริมาณนักทองเท่ียวเริ่มลดลงเรื่อย  ๆ

 

“ เคาวาจะทําท่ีจอดรถ 2 ช้ันนะ โกวาก็ดีนะท่ีจอดรถจะไดพอซักทีทุกวันนี้พอมีโคยกี๊ทีไร

รถมันแนนไปหมด  นายกเขาขึ้นแบบแปลน ไวท่ีริมแมน้ําแลวน”ิ (โกง้ิม รานเดนไทย ตลาดสนาม

หญา 2552) 

“ เห็นเคาวาจะทําท่ีจอดรถ 2 ช้ัน  แตทําก็ดี  รถไดไมติด ”  ( อ้ีติ๋ว รานผลไมตลาดโคยกี๊ 

2552 ) 

“ เคาไมนาใหรานดอกไมตั้งลงมาบนถนนเยอะขนาดน้ีเลยนะ รถติดดวย ไมไหวๆ ” 

(นักทองเท่ียวจากกรุงเทพ  2552) 

“ ถาไมตั้งรานลํ้าลงมาจอดรถไดอีกเยอะเลยนะเนี้ย  แลวทําใหรถติดดวย ”  (นกัทองเท่ียว

จากเพชรบุร ี 2552) 

 

 
 

ภาพท่ี 7   ภาพขณะกอสรางบริเวณสันเขื่อนรัฐประชา 
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ภาพท่ี 8  ภาพรานผลไมละรานดอกไมท่ี ขายลํ้าลงมาบนถนน (มุมขวาลาง) 

 

ป พ.ศ.  2553 

มีการเปล่ียนแปลงนายกเทศบาลอําเภอเมือง  จังหวัดราชบุร ี  สงผลใหนโยบายการบริหาร

จัดการตลาดคนเดินโคยกีเ๊ปล่ียนแปลงไป  กลาวคือ  มีการยกเลิกกจิกรรมทั้งหมดท่ีมีในตลาด      

คนเดินโคยกี๊ (เนื่องดวยเหตุผลทางการเมืองบางประการ) จึงทําใหภายในตลาดคนเดินโคยกี๊เหลือ

แตเพียงรานคาของพอคาแมคาท่ีนําของมาวางจําหนายเพียงอยางเดียว  นอกจากนี้ยังสงผลถึงการ

กอสรางลานจอดรถ 2 ช้ันท่ีหยุดชะงักตามไปดวย  สงผลใหจํานวนนักทองเท่ียวท่ีมีนอยอยูแลว

คอยๆลดจํานวนลงไปอีก  ซ่ึงจํานวนนกัทองเท่ียวท่ีเริ่มลดลงสวนใหญเปนนกัทองเท่ียวจาก

ตางจังหวัด   สวนนกัทองเท่ียวในจังหวัดราชบุรีเปนกลุมลูกคาท่ีมาซ้ือสินคาในตลาดสนามหญา

แลวไปเดินเท่ียวตอท่ีตลาดคนเดินโคยกี ๊  เนื่องจากท้ังสองตลาดอยูติดกนั   ซ่ึงท้ังสองตลาดน้ีเปน

ตลาดท่ีคอยเกื้อหนนุซ่ึงกันละกนั กลาวคือ ในวนัท่ีมีการเปดตลาดคนเดินโคยกี๊ ทางตลาดสนาม

หญาก็จะมีลูกคาเพ่ิมมากขึ้นดวยเชนกัน 

 

 “ นายกใหมเคาลากไปเก็บหมดแลว ท้ังเรือ ท้ังแพ  เวทีก็ไมมีกจิกรรมแลว ไมรูตอไปจะ

เปนยังไง ” (พ่ีออย รานไกแกว ตลาดโคยกี๊ 2553) 

 “ ตอนแรกเขาจะไมใหขายตรงน้ีดวยนะ  เขาจะใหไปขายในโรงยมินูน ถาไปท่ีนัน้ละตาย

เลยใครจะไปซ้ือ แตไดยินมาวาผูวาจะไมยอม ” (เจสี รานขายเส้ือผา ตลาดโคยกี๊ 2553)  

 “ ขางเขื่อนนี้ไมรูเม่ือไรจะเสร็จ ทุบแลวกไ็มทําซักที ครึ่งปแลวยังไมเห็นทําอะไรเลย” 

(นักทองเท่ียวในจังหวดั 2553) 

 “ เดียวนี้มีแตคนราชบุรีมาเท่ียวท้ังนั้นละ  คนกรุงเทพไมมีใครมากันแลว  เพราะตลาดมัน

ไมมีอะไร เขามาเท่ียวมันก็ไมมีอะไร ไกพ่ีท่ีขายไดก็ลูกคาประจําท้ังนั้นละ ไมคอยมีหนาใหมๆมา
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หรอก ยังดียังมีท่ีมาหาขาวกินท่ีสนามหญาแลวก็มาเดนินี้ตอ ไมง้ันคงไมไหว อยางบางรานเคาขาย

ไมดีไมมาขายแลวก็มี เ ราะมาแลวไมคุม ” (เจออย รานไกแกว ตลาดโคยกี๊ 2553) 

 “ เดียวนี้คนตางจังหวดันอยลงเยอะเลย แตถึงยังไงมีโคยกีก๊็ดีนะ คนมาเขาหองน้ําเยอะ วัน

ไหนมีตลาดกจ็ะเก็บคาหองน้ําไดเยอะ ”  (ซอนงค  เจาของหองน้ําตลาดสนามหญา  2553) 

 “ วันนี้มีโคยกี๊  คนก็เยอะกวาวันธรรมดา  ก็ขายพอได  แตเดียวนี้คนนอยกวาชวงท่ีเปด

ตลาดใหมๆเยอะ ”  (เฮียชาติ รานเส้ือผา คณะกรรมตลาดตลาดสนามหญา 2553) 

  

หลังจากนั้น  ตลาดสนามหญาปดปรับปรุงครั้งใหญท่ีสุดในรอบ 30 ป ดวยเหตุผลทาง

การเมืองบางประการ จึงทําใหตองรีบทําการปรับปรุงตลาดสนามหญาโดยดวน ดวยงบการปรับปรุง 

27 ลานบาท ท้ังหมดเปนเงินสวนตัวของพอคาแมคาเองท้ังหมด  สงผลใหจํานวนนกัทองเท่ียวลดลง

ไปอีก  (เนื่องจากท้ัง2 ตลาด เปนตลาดท่ีคอยเกื้อหนุนซ่ึงกนัละกัน)   

 

“ ตลาดจะปดปรับปรุงครั้งใหญ  เพราะวาตลาดหมดสัญญากับทางราชพัสดุ  ก็เลยถือ

โอกาสนี้ปรับปรุงตลาด พรอมกับตอสัญญากับราชพัสดุไปเลย ครั้งนี้จะปรับปรุงครั้งใหญท่ีสุดใน

รอบ 30 ป ทําครั้งนีก้็จะอยูยนัช่ัวลูกช่ัวหลานเลย จะเริ่มปรับปรุงชวงตนเดือนตุลาคม นาจะใชเวลา

ประมาณ 1 ป ”  (เฮียชาติ รานเส้ือผา คณะกรรมตลาดตลาดสนามหญา 2553) 

 

 
 

ภาพท่ี 9   ภาพตลาดสนามหญาขณะปรับปรุง 
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ป พ.ศ. 2554 

งานกอสรางบริเวณเขื่อนรัฐประชาแลวเสร็จ จากเดิม คือ ลานจอดรถ 2 ช้ัน ดวยเหตุผลทาง

การเมือง ทําใหกลายเปน สวนสาธารณะ ซ่ึงสรางความสับสนใหกับชาวเมืองราชบุรีเปนอยางมาก 

ปญหาในเรื่องของสถานท่ีจอดรถของตลาดคนเดนิโคยกี๊ท่ีไมเพียงพอจึงไมไดรับการแกไข 

 

 “ อาวทําไมกลายเปนแบบนี้ละไหนตอนแรกวาเปนท่ีจอดรถ 2 ช้ัน เห็นขึ้นแปลนไวแลว

ดวยนิ ”  (ประชาชนท่ีอยูบริเวณตลาดโคยกี๊  2554) 

 “ไมเห็นเหมือนในแปลนเลย แลวจะไปจอดรถตรงไหนละเนี้ย ” (พ่ีออย รานไกแกว ตลาด

โคยกี๊ 2554) 

 

 
 

ภาพท่ี 10   สวนสาธารณะ บริเวณริมเขื่อนรัฐประชา ซ่ึงเปล่ียนแปลงจากกําหนดการเดิม 

คือ ลานจอดรถ 2 ช้ัน 

 

จากการปดปรับปรุงของตลาดสนามหญา ทําใหรานคาท่ีมีอยูเดิมกวา 200 รานคาใน

ชวงแรก   ปจจุบันเหลือประมาณ 20 ราน   ทําใหชาวบานบางสวนคิดวาตลาดคนเดินโคยกี๊ไดปดตัว

ไปแลว สภาพตลาดในตอนน้ันเปรียบไดกับคนปวยท่ีหายใจรวยริน แตดวยความรวมมือของ

ชาวบานในพ้ืนท่ี ท่ีคอยชวยเหลือประคับประคองตลาด  สงผลใหตลาดคนเดนิโคยกี๊อยูรอดมาได

จนถึงปจจุบัน โดยชาวบานในพ้ืนท่ีรวมมือรวมใจ ชวยกนัเปดรานคา และพัฒนารานคาของตนเอง 

เพ่ือดึงดูดลูกคาใหเขามาเท่ียวตลาดดังเดิม  และเพ่ือไมใหตลาดถูกปดตัวลง ถึงแมวาจํานวน

นักทองเท่ียวจะลดลง แตทุกคนยังเปดรานขายของกนัตอไป นอกจากนี้ยังไดรับความรวมมือใน

เรื่องของสถานท่ี กลาวคือ ชาวบานบรเิวณรอบๆตลาดคนเดินโคยกีย๊ังอํานวยความสะดวกในเรื่อง
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ของสถานท่ีตั้งรานคา  ถึงแมวาจะทําใหชาวบานบริเวณนั้นเดินทางลําบาก  แตทุกคนกใ็หความ

รวมมือตลอดมา  จนผานชวงท่ีถือวาวกิฤตมากของตลาดคนเดินโคยกีไ๊ปได 

 

 “ ยายกันไปหลายรานแลว  ถาเปนแบบนี้ตอไปกค็งตองยายเหมือนกัน เพราะมันไมมีคน

เลย ”  (คุณแดง รานขายของท่ีระลึก  2554) 

 “ อยูแลวขายไมไดผมก็ไมไหว คดิวาคงตองไปขายท่ีอ่ืนแลวละ” (พ่ีตี ๋รานพวงกุญแจทํามือ 

2554) 

 “ ขายไมดีแตกย็ังอยูไดนะ เพราะวาตรงนี้มันท่ีของเรา บานของเรา คดิวาสนามหญาเสร็จ 

คงจะมีคนมาเดินมากกวานี”้  (พ่ีติ๋มรานกาแฟ ตลาดโคยกี๊ 2554) 

 “ อาวนี้ตลาดยังมีอยูอีกหรอเนี้ยผมนกึวาเลิกไปแลวนะเนี้ย ” (นกัทองเท่ียว 2554)  

 

 

ป พ.ศ. 2555 – ปจจุบัน 

ตลาดสนามหญา  กลับมาเปดใหบรกิารอีกครั้ง  หลังจากท่ีปดปรับปรุงเปนเวลา 1 ป 3 

เดือน  ทําใหชาวบานกลับมาจับจายซ้ือของท่ีตลาดสนามหญามากกวากอนชวงท่ีจะปดปรับปรุง  ถือ

วาสงผลดีตอตลาดคนเดนิโคยกี๊ ดวยเชนกัน 

 

 “ไมคิดวาจะทําใหญขนาดนี้เลย ผิดหูผิดตาตาไปเยอะเลย” (ประชาชนท่ีมาซ้ือของท่ีตลาด

สนามหญา 2555) 

“ คนเยอะมากกวากอนชวงปรับปรุงอีกนะ”(ซอนงค เจาของหองน้ํา ตลาดสนามหญา2555) 

 “ ตั้งแตสนามหญาเปดมานี้ ตลาดโคยกี๊คกึคกัขึน้เยอะมากๆขายไดเยอะขึ้นดวย” (พ่ีออย 

รานไกแกว ตลาดโคยกี๊ 2555) 

 

   

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 11   ภาพตลาดสนามหญาหลังการปรับปรุง 

 

 

รานคาท่ีเคยลํ้าพ้ืนท่ีลงมาบนพ้ืนถนนตลาดสนามหญา  ทางสถานีตํารวจราชบุรไีดมีการ

จัดสรร พ้ืนท่ีขายใหกับรานคาเหลานั้นใหม โดยยายไปอยูขางสํานักงานไปรษณียจังหวัดราชบุรี ทํา

ใหบริเวณตลาดคนเดินโคยกี๊มีพ้ืนท่ีจอดรถเพ่ิมมากขึ้น แตก็ยังไมเพียงพอตอความตองการของ

นักทองเท่ียวเทาท่ีควร  นอกจากนี้ยังไดรับความรวมมือ จากสถานีตํารวจภูธร อําเภอเมือง จังหวัด

ราชบุร ี ในการชวยจดัเสนทางการเดินรถ และการจัดระเบียบเรื่องการจอดรถใหใหม เพ่ืออํานวย

ความสะดวกใหกับนกัทองเท่ียว 

 

“ ตํารวจเคาจัดท่ีใหใหม ใหไปขายขางไปรษณีย กด็ีนะไมไกลจากตรงนี้ซักเทาไร”          

(นาเตือนรานดอกไม ริมถนนตลาดสนามหญาดานขวา 2555) 

“ ตํารวจเคามาจดัระเบียบรถใหใหม เรื่องท่ีจอดรถ แลวก็การเดินรถดวย” (เฮียชาติ ราน

เส้ือผา คณะกรรมตลาดตลาดสนามหญา 2555) 

 “ ตอนนี้ท่ีจอดรถแยกเปนสัดสวนชัดเจน  ระหวาง รถมอไซร กับ รถยนต  หามจอดปนกัน 

ผมวาก็ดนีะ  ดูเปนระเบียบดี  จอดรถไดมากขึ้นดวย เม่ือกอนรถมอไซรจอดไมเปนระเบียบ มาจอด

ในท่ีจอดรถยนต แทนท่ีรถยนตจะจอดไดก็เลยจอดไมได แบบนี้ดีมากเลย ” (เฮียโต รานซุยฮอ 

คณะกรรมการตลาด 2555) 
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ภาพท่ี 12   รานดอกไม และรานผลไมท่ียายไปอยูขางสํานกังานไปรษณียจังหวัดราชบุร ี

 

 

 
 

ภาพท่ี 13   ตลาดสนามหญาฝงขวา หลังไดรับการจัดระเบียบท่ีจอดรถโดยแบงสัดสวนอยางชัดเจน 
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ประชาชนในพ้ืนท่ีมีการจดักจิกรรม และ เปดรานคาเพ่ือพัฒนาบริเวณตลาดคนเดินโคยกี ๊ 

เชน  การตกแตงบานเรอืนโบราณใหมีสีสันยามกลางคนื การจัดแสดงดนตรีจากเด็กนกัเรียนใน

จังหวัด  การจัดนวดแผนไทยริมแมน้ํา  การจัดงานแสดงศิลปะบริเวณรานกาแฟบานดคีุม  ราน

กาแฟ Cups’n Cake และรานราเม็นมาจิ บะหม่ีญี่ปุนราคาประหยัด เปนตน  ซ่ึงถือเปนการดึงดูด

นักทองเท่ียวไดอีกทางหนึง่ดวย 

 

“ ผมจะมานวดท่ีริมแมน้ําครับพ่ี มันชิวดี เดียวผมวาจะแวะเดินโคยกี๊ หาอะไรกินตอเลยตอ

เลย ” (นองอิฐ นักทองเท่ียวกรุงเทพ  2555) 

“ หนูจะไปราน Cups’n Cake อะพ่ีนัดเพ่ือนไว พอเย็นๆก็จะเดนิเท่ียวตลาดโคยกี๊ตอเลย ” 

(นองปอน 2555) 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 14   ภาพรานคาตางๆท่ีชวยสรางแรงดึงดดูใหนกัทองเท่ียวเพิ่มมากขึน้ 
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สวนที่  3  แนวคิดการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนา 

 

 แนวคิดดานการมีสวนรวมของชุมชนในการพฒันา  ตลอดจนคนเดินตลาดโคยกี๊  ตําบล

หนาเมือง  อําเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี  ผูศึกษาทําการสัมภาษณประชาชนท่ีเปดรานจําหนายสินคา

ในตลาดคนเดนิโคยกี๊  เพ่ือศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนา  2  ดาน  ดังนี ้

2.1 ดานศักยภาพพ้ืนท่ีตลาดคนเดินโคยกี ๊
ผลการศึกษา  พบวา  พ้ืนท่ีตั้งตลาดคนเดนิโคยกี๊  ทางจังหวัดราชบุรีไดใชถนนวรเดช

ตลอดสายท่ีมีความยาวประมาณ  1  กิโลเมตร  เปนสถานท่ีจัดตั้งตลาดคนเดินโคยกี๊  เนื่องจาก

ถนนวรเดช   เปนพ้ืนท่ีทางเศรษฐกจิท่ีสําคัญในอดีตของจังหวัดราชบุรี  บริเวณโดยรอบตดิกับ

แมน้ําแมกลอง และมีบานของประชาชนท่ีมีเอกลักษณเปนตึกแถวไมเกาโบราณตลอดแนวเสนทาง  

เปนบรรยากาศแบบสบาย ธรรมชาติ ปจจุบันถนนวรเดชกลายเปนทรัพยากรทางกายภาพท่ี

ทรงคุณคาของชาวจังหวัดราชบุรี  นอกจากนีย้ังมีการอํานวยความสะดวกแกนกัทองเท่ียวในหลายๆ 

ดาน  เชน  การจัดสถานท่ีบริการจอดรถโดยไดรับความรวมมือจากสถานน้ีตํารวจภูธรจังหวัด

ราชบุรี และการมีหองน้ําสะอาดไวรองรับนักทองเท่ียวอยางเพียงพอ 

 

 
 

ภาพท่ี 15   ภาพตกึแถวโบราณบริเวณตลาดโคยกี ๊
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ภาพท่ี 16   ภาพถายหองน้ําท่ีพรอมใหบรกิารนักทองเท่ียว 

 

2.2 ดานการมีสวนรวมในการพัฒนาตลาดคนเดนิโคยกี ๊
ผลการศึกษา  พบวา  การมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนท่ีกับการพัฒนาตลาดคนเดนิ

โคยกี๊  สามารถแบงการมีสวนรวมไดดังนี ้

2.1.1ทางดานพ้ืนท่ี  กลาวคือ  ประชาชนในพ้ืนใหความรวมมือในเรื่องสถานท่ีเปน

อยางมาก  เพราะตลาดคนเดินโคยกี๊ตั้งอยูบนถนนวรเดชตดิริมแมน้ําแมกลอง  เปนถนนเสนหลักท่ี

ใชในการสัญจรและเปนบานเรือนของประชาชนในพื้นท่ีท่ีอาศัยอยู  ท้ังนี้ถาประชาชนในพ้ืนท่ี

ไมใหความรวมมือกับการตั้งตลาดคนเดินโคยกี๊  ตลาดคนเดินโคยกีก๊็ไมสามารถเกิดขึน้มาได  และ

ไมสามารถประสบความสําเร็จดังเดนปจจุบัน  เพราะการท่ีตลาดคนเดนิโคยกี๊ไดรับความนิยมและ

เปนท่ีรูจักแพรหลาย  ทําใหประชาชนในพ้ืนท่ีมีรายไดมากขึ้นและถือเปนการสงเสริมการทองเท่ียว

ของจังหวัดไดอีกทางดังนั้น   

การมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนท่ีและในทองถ่ิน  ถือวามีความสําคัญยิ่งในการ

ผลักดันตลาดคนเดินโคยกีใ๊หประสบความสําเร็จ เปนท่ียอมรับและเปนท่ีนิยมของนกัทองเท่ียว  

เพราะการรวมมือรวมใจกันทําอยางเต็มท่ี  ยอมทําใหทุกอยางประสบความสําเร็จตามไปดวย 
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ภาพท่ี 17    ภาพถายแสดงพื้นท่ีตลาดคนเดนิโคยกี ๊ และ บริเวณโดยรอบ 

 

2.1.2  ทางดานรานคา  กลาวคือ  ประชาชนในพ้ืนท่ีใหความรวมมือเปนอยางมาก  

ในการนําสินคาออกจําหนายมากกวา 50 ราน  เชน  สินคา OTOP  สินคาพ้ืนเมือง  อาหารพ้ืนเมือง  

ผลิตภัณฑพ้ืนบาน  เครื่องใช  ของท่ีระลึก  เส้ือผา  อาหารและเครื่องดื่มตางๆ   เปนตน  บางก็เปน

สินคาท่ีผลิตภายในจงัหวดั  บางก็เปนสินคาจากจังหวัดใกลเคียง  เพ่ือใหตลาดคนเดินโคยกี๊มีความ

หลากหลายและกลับมาคึกคกัเหมือนในอดีต  และสามารถตอบสามารถตอบสนองความตองการ

ของนักทองเท่ียวไดมากย่ิงขึ้น 

2.1.1 ทางดานส่ิงอํานวยความสะดวก  กลาวคือ  ประชาชนในพ้ืนท่ีรวมมือ  

รวมแรง  และรวมใจกนัในการพัฒนาบริเวณโดยรอบสถานท่ีตั้งตลาดคนเดินโคยกี๊  ใหมีความ

สะอาด  รมรืน่  สวยงาม  เหมาะสมกับการเปนแหลงทองเท่ียวเพื่อดึงดูดใจนกัทองเท่ียว  ใหมาเท่ียว

ชมบรรยากาศแบบธรรมชาตยิามเย็น  รวมถึงไดจดัใหมีสถานท่ีจอดรถไวรองรับนกัทองเท่ียวดวย  

โดยมีการขอความรวมมือจากตํารวจและประชาชนโดยรอบใหชวยสอดสองดูแล  เพ่ือไมใหเกดิเหตุ

อันตรายเกิดขึ้น 

 

2.1.2  ทางดานส่ิงดงึดูดใจ  กลาวคือ  ประชาชนในพ้ืนท่ีมีการจดัประดับ  

ตกแตงบานเรือนไมเกาโบราณใหมีสีสันสวยงามยามค่ําคนื  มีจัดการแสดงดนตรีจากเดก็นกัเรียนใน

จังหวัด  การจดันวดแผนโบราณไทยริมแมน้ํา  และการจัดงานแสดงศิลปะบริเวณรานกาแฟบาน    

ดีคุม  รานกาแฟ Cups’n Cake  รวมถึงรานราเม็นมาจิ  บะหม่ีญี่ปุนราคาประหยัด  ไวรองรับลูกคา

หลายประเภท  เพ่ือใหตลาดมีความหลากหลาย  และนาสนใจมากย่ิงขึน้ 
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ภาพท่ี 18    ภาพรานกาแฟ บานดีคุม 

 

 
 

ภาพท่ี 19    ภาพรานกาแฟ Cups’n Cake 

 

 
 

ภาพท่ี 20   ภาพบริการนวดผอนคลายสําหรับนักทองเท่ียวกับบรรยากาศริมแมน้ํา 
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ภาพท่ี 21   ภาพรานบะหม่ีญี่ปุน ราเม็นมาจิ  

 

บริเวณทาเทียบเรือเทศบาลเมืองราชบุรี  ยามเย็นเปดใหมีการรองเพลง    คาราโอเกะฟรี  มี

การจัดกิจกรรมวาดรูประบายสีสําหรับเด็กๆและครอบครัว   และหากเราเดินไปท่ี   ทาน้ําจะพบการ

จําลองตลาดน้ํา  ขายของบนเรือ  มีเรือหลายลําจอดขายอาหาร  และสามารถนําขึ้นมานั่งกินท่ีทาน้ํา

ได  แตสวนนี้เวลาค่ําๆ ก็จะปดแลว  ขายไมดึกมากเหมือนบนถนนริมน้ํา  แตเปนท่ีสะดุดตามาก  

เพราะตลาดอยูติดกับแมน้ําเลยตองทํารั้วลอมเพ่ือกันกระแสน้ํา  เรือจะไดจอดขายของได  และอีกจุด

หนึ่งท่ีสะดุดตา  คือ  บริเวณสะพานธนะรัตน  เปนสะพานขามเขาเมืองราชบุรีท้ังรถไฟและรถยนต   

จะมีช่ือตลาดโคยกี๊ตดิไว  กลางคนืเปดไปสวางเห็นช่ือตลาดโคยกี๊ชัดเจนมาก  นอกจากนี้  ยังมี

รานอาหารบางรานเปดในแพริมน้ํายามค่ําคืน  เพ่ือใหนกัทองเท่ียวสามารถนังเลนเพลินๆ  ชม

บรรยากาศริมแมน้ําแมกลอง  ทามกลางการตกแตงรานแบบเกาๆ หลายรานเพื่อใหเขากับบรรยากาศ 

 

 
 

ภาพท่ี 22   ภาพบรกิารคาราโอเกะฟร ี บริเวณทาเทียบเรือเทศบาลเมืองราชบุรี      
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สวนที่  4  ปญหาและอุปสรรคจากผูประกอบรานคาตลาดคนเดนิโคยกี ๊

 

 ผลการศึกษา  พบวา  ปญหาและอุปสรรคของผูประกอบการรานคาและนักทองเท่ียวท่ีเขา

มาเท่ียวชมตลาดคนเดินโคยกี ๊  เกดิขึ้นจากปจจัยภายในและปจจัยภายนอก  ท่ีสงผลกระทบตอการ

จัดการตลาดคนเดินโคยกี๊  ท้ังนี้ผูศึกษาจึงใชหลักการวิเคราะห  SWOT  Analysis  ในการวิเคราะห

สภาพแวดลอมภายในและภายนอก  เพ่ือหาจุดออน  จุดแข็ง  อุปสรรค  และโอกาส  ท่ีมีผลตอตลาด

คนเดินโคยกี๊  เพ่ือนําไปพัฒนาและปรับปรุงตลาดคนเดินโคยกีใ๊หมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  ดังนี ้

 

 จุดแข็ง   

 1.  ดานทําเลท่ีตั้ง  มีความเหมาะสมในการพัฒนาใหเปนแหลงทองเท่ียวของจังหวัดราชบุร ี 

เนื่องจากพ้ืนท่ีท่ีใชจดัตั้งเปนตลาดคนเดนิโคยกี๊  เปนถนนสายสําคัญทางเศรษฐกิจท่ีมีช่ือเสียงใน

อดีตของจังหวดัราชบุรี  ทางจังหวัดและประชาชนในพ้ืนท่ีเล็งเห็นความสําคัญ จึงชวยกันฟนฟู

ถนนวรเดชใหกลับมามีชีวติชีวาอีกครั้ง  ดวยการรวมมือ  รวมแรง  และแรงรวมใจกันในการจัดตั้ง

เปนตลาดคนเดนิโคยกีข๊ึ้น  และดวยสภาพแวดลอมทางกายภาพโดยรวมท่ีติดกับแมน้ําแมกลอง  

บานเรือนรานคายังคงเปนตึกแถวไมเกาแบบโบราณ  ส่ิงนี้เองทําใหเปนจุดเดนของตลาดคนเดิน

โคยกี๊      ท่ีสามารถดึงดูดใจใหนักทองเท่ียวเขามาเท่ียวชมตลาดโคยกี๊มากขึ้น 

 2.  ดานส่ิงดึงดดูใจ  มีการจัดกิจกรรมมากมาย  เชน  การจดัเวทีใหเยาวชนในพ้ืนท่ีไดแสดง

ความสามารถ  ประกวดแขงขันดนตรี  การแสดงโชววฒันธรรมพ้ืนบานของกลุมนักเรียน  นักศึกษา

จากสถาบันตางๆ เปนตน  นอกจากนี้ยังมีการลองเรือปดทองวัดริมแมน้ําแมกลอง  และการจัดตลาด

น้ําจําลองโดยแพกลางน้ํา  กจิกรรมดังกลาวจัดขึ้นเปนประจํา  เพ่ือดึงดูดใจนักทองเท่ียวใหเขามา

เท่ียวชมและมีการบอกตอกัน  สงผลใหตลาดคนเดินโคยกี๊เปนท่ีรูจกัแพรหลายมากขึน้  รวมถึงมีการ

บอกตอถึงความเปนเอกลักษณของบานเรือนตกึไมเกาแบบโบราณริมแมน้ําแมกลอง และความ

สวยงามของตลาดคนเดินโคยกีใ๊นยามค่ําคืน  ทําใหตลาดแหงนี้กลายเปนตลาดแหงใหมในการ

จับจายเลือกซ้ือสินคาท่ีสามารถตอบสนองความตองการของผูมาเท่ียวชมไดในหลายรูปแบบ 

 3.  ดานความสะดวกของการเขาถึงแหลงทองเท่ียว  มีเสนทางหลากหลายเสนทางในการ

เขาถึงพ้ืนท่ีตลาดคนเดินโคยกี๊ เนื่องจากตลาดคนเดินโคยกี๊ตั้งอยูถนนสายหลักของจังหวัดราชบุร ี 

อยูติดแมน้ําแมกลองและใกลตลาดสนามหญา  สามารถเดินทางโดยรถยนตสวนตวั  หรือรถ

โดยสารประจําทางไดสะดวก  จากกรุงเทพมหานครใชเวลาเพียง  1  ช่ัวโมง  สามารถใชถนนเพชร

เกษมหมายเลข 4 ผานจังหวัดนครปฐม  เขาสูตวัเมืองจังหวัดราชบุรี  เปนระยะทางประมาณ  120  
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กิโลเมตร  ใหเล้ียวขวาไปทางริมแมน้ําแมกลอง  ตลาดคนเดินโคยกี๊อยูบริเวณหอนาฬิกา  จังหวดั

ราชบุรี   สามารถเห็นไดเดนชัด   

 4.  ชุมชนมีความเขมแข็ง  มีความพรอมในการใหความรวมมือกับภาครัฐ  และภาค

ประชาชน  โดยการเขารวมกจิกรรมของจังหวดั  และการรวมมือ  รวมแรง  และแรงรวมใจกันใน

การพัฒนากิจกรรมของสถานท่ีทองเท่ียวใหนาสนใจและดงึดูดใจนกัทองเท่ียวได  โดยเฉพาะการ

ใหประชาชนในพ้ืนท่ีมีสวนรวมในกระบวนการจดัการ  ถือวามีความสําคัญอยางอยางย่ิงในการ

ผลักดันและพัฒนาใหตลาดคนเดินโคยกี๊ประสบความสําเร็จดังเชนปจจุบัน  เพราะเหลานี้ทําให

ประชาชนในพ้ืนท่ีมีสวนรวมในการคดิ  การออกแบบตลาด  การจดัการ  เพ่ือใหตนเองรูสึกวาเปน

สวนหนึ่งของตลาดคนเดินโคยกี๊   เกดิความรักและหวงแหนตลาดคนเดินโคยกี ๊  

 

 จุดออน   

 1.  ท่ีจอดรถ  ไมเพียงพอสําหรับรองรับจํานวนนกัทองเท่ียวท่ีเขามาเท่ียวชมตลาดโคยกี๊ ได

กลาวคือ  นักทองเท่ียวไมมีท่ีจอดรถ  ตองไปจอดรถไกลจากตลาดประมาณ 1-2 กิโลเมตร  เพ่ือมา

เดินเท่ียวตลาดคนเดินโคยกี๊  สงผลใหนักทองเท่ียวบางสวนไมพอใจและไมไดรับความสะดวกใน

เรื่องของสถานท่ี  สงผลใหปริมาณนักทองเท่ียวนอยลง 

 2.  ดานความหลากหลายในตัวสินคานอย จากปญหามากมายท่ีเกิดขึน้กับตลาดโคยกี๊ ทําให

พอคา แมคา สวนใหญยายไปขายท่ีอ่ืนแทน  ทําใหรานคาในตลาดมีนอย  จึงทําใหความหลากหลาย

ในตวัสินคาท่ีวางขายในตลาดมีนอยตามไปดวย 

 3. ตลาดโคยกีย๊ังไมมีเอกลักษณเพ่ือดึงดูดใจนักทองเท่ียว เนื่องจากพ้ืนท่ีของตลาดโคยกี๊

เปนพ้ืนท่ีมีศักยภาพ เพราะ เปนตลาดเการิมแมน้ําแมกลอง มีอาคารบานเรือนโบราณสวยงาม แต

ท้ังนี้กลับไมไดใหความสําคัญกับ ตวัอาคารบานเรือนเกา และบริเวณริมแมน้ําเทาท่ีควร แตกลับ

มุงเนนไปท่ีรานคาเพียงอยางเดียว โดยมองขามเอกลักษณสําคัญของบริเวณโดยรอบตลาดไป 

 4.  ตลาดคนเดินโคยกี๊  ไมมีการทําประชาสัมพันธตลาดเพ่ือดึงดูดรานคา และนักทองเท่ียว 

ใหเขามาสูตลาด 

  

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 74 

โอกาส 

 1.  ประชาชนในพ้ืนท่ีใหความสนใจ  ความรวมมือ  รวมแรง  และรวมใจกันในการพัฒนา

ตลาดคนเดนิโคยกีใ๊หสามารถรักษามาตรฐานและสามารถยืนหยัดอยูได   

 2.  กระแสนิยมของการทองเท่ียวเชิงอนุรักษและการทองเท่ียวทางวัฒนธรรม  ไดรับความ

สนใจมากขึ้นในปจจุบัน  เชน  ตลาดน้ําอัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม  ตลาดสามชุก  จังหวัด

สุพรรณบุรี  เปนตน 

 3. เทศบาลอําเภอเมืองจังหวัดราชบุรีมีการจดักิจกรรมในโอกาสพิเศษตางๆ (Special Evert)  

บริเวณริมเขื่อนรัฐประชา ซ่ึงอยูใกลกับตลาดคนเดินโคยกี๊ เชน งานตรุษจีน งานปใหม  เปนตน  ซ่ึง

ถือเปนการเพ่ิมโอกาสในการดึงดดูรานคา และนักทองเท่ียว ใหเขามาสูตลาดมากขึน้ 

 

 อุปสรรค 

 1.  หนวยงานภาครัฐของทองถ่ินเกิดการเปล่ียนแปลง  คอื  นายกเทศมนตรีเทศบาลเมือง

ราชบุรี  จากนายพิชัย  นันทชัยพร  มาเปน นางศมานันท  เหลาวณิชวิศิษฎ  ซ่ึงนายพิชัย  นนัทชัยพร  

ถือวาเปนแกนนําหลักท่ีสําคญัในการจัดตั้งตลาดคนเดินโคยกี๊  เม่ือการเปล่ียนแปลงนายกเทศมนตรี

เทศบาลเมืองราชบุรี  ทําใหนโยบายการทํางานท้ังหมดเปล่ียนแปลงไป  รวมถึงตลาดคนเดินโคยกี๊

ดวย  กิจกรรมบางกิจกรรมถูกยกเลิก  เชน  การลองเรือปดทองวัดริมน้ําแมกลอง  เปนตน  ท้ังนีข้าด

การสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐของทองถ่ิน  สงผลใหตลาดคนเดินโคยกี๊ถูกลดบทบาทนอยลง  

มีเพียงรานคาของพอคาแมคาเพียงอยางเดียว  ส่ิงดึงดดูใจนักทองเท่ียวบางประการถูกยกเลิกไปดวย     

ทําใหปริมาณนักทองเท่ียวลดจํานวนลงตามไปดวย 

 2.  ตลาดไมสามารถความคุมปริมาณรานคาและความหลากหลายของสินคาได     เนื่องจาก

รานคาบางสวนไมใชคนในพ้ืนท่ี เพราะรานสินคา OTOP บางรานตองเดินทางมาจากตางอําเภอ เม่ือ

นักทองเท่ียวมีจํานวนนอย     จึงทําใหรานเหลานี้อาจไมมาขายท่ีตลาดโคยกี๊แหงนี ้
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บทท่ี  5 

สรุป  อภิปราย  และขอเสนอแนะ 

 

 การวจิัย  การพัฒนาศกัยภาพการทองเท่ียวตลาดคนเดินโคยกี ้  ตําบลหนาเมือง  อําเภอเมือง  

จังหวัดราชบุร ี  ทําใหผูศึกษาทราบถึง  ลักษณะทางกายภาพและศักยภาพพ้ืนท่ีตลาดคนเดินโคยกี้

แนวคิดการมีสวนรวมของชุมชน  รวมถึงปญหาและอุปสรรค  เพ่ือเปนแนวทางการพฒันาศกัยภาพ

การทองเท่ียวตลาดคนเดนิโคยกีใ้หยังคงอยูและไดรับความนิยมดังเชนปจจุบัน   

 ตลาดเกาโคยกี ้  เปนตลาดริมแมน้ําแมกลอง  เกิดจากการรวมมือรวมใจของคนในชุมชนท่ี

ตองการรื้อฟนความเฟองฟูในอดีตใหกลับมาคกึคกัอีกครั้ง  จึงเกดิแนวคิดการจัดตั้งถนนคนเดิน 

โคยกีข้ึ้นบริเวณถนนวรเดช  ช่ือวา  “ตลาดเกาโคยกี”้ โดยการนําของ  นายพิชัย  นนัทชัยพร  

นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรใีนสมัยนั้น  ดวยการนําจดุเดนทางดานสภาพพ้ืนท่ีท่ีติดกับแมน้ําแม

กลอง  มาเปนจุดเดนในการพัฒนาดานการทองเท่ียวใหเปนท่ีรูจกัแพรหลาย  ภายในตลาดคนเดนิ

โคยกี้มีสินคาใหเลือกชมมากมาย  เชน  สินคา OTOP  สินคาพ้ืนเมือง  อาหารพ้ืนเมือง  ผลิตภณัฑ

พ้ืนบาน  เครื่องใช  ของท่ีระลึก  อาหารและเครื่องดืม่ตางๆ เปนตน  ตลาดคนเดนิโคยกีเ้ปด

ใหบริการทุกวันศุกร  วันเสาร  และวันอาทิตย  ชวงเยน็ตั้งแตเวลา  16.00 น.  ถึง  22.00 น.  

นอกจากนี้ยังมีการจดักจิกรรมใหไวสําหรับนักทองเท่ียว  เชน  ชมการแสดงศิลปวฒันธรรม

พ้ืนเมือง  ดนตรีไทยพ้ืนบาน  รองเพลงคาราโอเกาะ  และรับประทานอาหารริมแมน้ํา  ชมพระ

อาทิตยตกยามเย็น  เปนตน 

ตลาดคนเดนิโคยกี ้  เกิดขึ้นจากการมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนท่ีกับหนวยงานทองถ่ิน  

ในการพัฒนาชุมชนใหมีศักยภาพและเหมาะสมกับการเปนแหลงทองเท่ียวในพ้ืนท่ี  กลาวคือ  พ้ืนท่ี

ตลาดคนเดนิโคยกีถื้อเปนพ้ืนท่ีสําคัญทางเศรษฐกจิในอดีตของจังหวัดราชบุร ี  ซ่ึงเปนทรัพยากรทาง

กายภาพท่ีทรงคุณคา  โดยเฉพาะบริเวณโดยรอบตลาดคนเดินโคยกีท่ี้ติดกับแมน้ําแมกลอง และมี

บานเรือนของประชาชนท่ีมีเอกลักษณเปนตกึแถวไมเกาโบราณตลอดแนวเสนทาง ถือเปนเสนห

ดึงดูดใจนกัทองเท่ียว  นอกจากนี้ประชาชนในพ้ืนท่ียังใหความรวมมือในเรื่องของสถานท่ี  มีจัด

ตกแตงบานเรือนใหสวยงามเขากับบรรยากาศตลาดเกาโคยกี ้  เพราะตลาดคนเดินโคยกีเ้ปนถนน

เสนหลักท่ีใชในการสัญจร และมีบานเรือนท่ีเปนท่ีอยูอาศัยของประชาชนในพ้ืนท่ี  ท้ังนี้ถา

ประชาชนในพ้ืนท่ีไมใหความรวมมือในการจัดตั้งตลาดคนเดินโคยกี ้  ตลาดคนเดินโคยกี้ก็ไม

สามารถเกดิขึ้นได  ดังนัน้  การมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนท่ี จึงถือวาเปนส่ิงสําคัญยิ่งในการ
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ผลักดันตลาดคนเดินโคยกีใ้หประสบความสําเร็จและเปนท่ียอมรับแกนกัทองเท่ียว  ภายใน

ตลาดคนเดนิโคยกี้มีรานคามากกวา 50 ราน  บางรานเปนสินคาท่ีผลิตภายในจังหวัดราชบุร ี  บาง

รานเปนสินคาจากจังหวัดใกลเคียง  เพ่ือใหตลาดคนเดินโคยกีมี้ความหลากหลายและสามารถ

ตอบสนองความตองการของนกัทองเท่ียวไดมากย่ิงขึน้ 

จากการท่ีประชาชนในพ้ืนท่ี  รวมมือ  รวมแรง  และรวมใจกนัในการพัฒนาบริเวณ

โดยรอบสถานท่ีตั้งตลาดคนเดินโคยกีใ้หมีความสะอาด  รมรื่น  สวยงาม  เหมาะสมกับการเปน

แหลงทองเท่ียว เพ่ือดึงดูดใจนกัทองเท่ียวใหมาเท่ียวชมบรรยากาศแบบธรรมชาติยามเยน็  มีการจัด

ประดับตกแตงบานเรือนไมเกาโบราณใหมีสีสันสวยงามยามค่ํา  โดยเฉพาะบริเวณทาเทียบเรือ

เทศบาลเมืองราชบุรี  มีการจัดกิจกรรมวาดรูประบายสีสําหรับเด็กๆและครอบครวั   บริเวณทาน้ํามี

การจําลองตลาดนํ้า  มีเรือหลายลําจอดขายอาหาร  และสามารถนําอาหารขึ้นมานั่งรับประทานท่ีทา

น้ําได  เม่ือมองขึ้นไปท่ีบริเวณสะพานธนะรัตน  ซ่ึงเปนสะพานขามเขาเมืองราชบุรีท้ังรถไฟและ

รถยนต  กลางคนืเปดไฟไวสวางเห็นช่ือปายตลาดโคยกีชั้ดเจนมาก  ถือเปนบรรยากาศยามเย็นท่ี

สวยงามอีกแหงหนึ่ง  นอกจากนี้ยังมีรานอาหารบางรานเปดขายของในแพริมน้ํายามค่ําคืน  เพ่ือให

นักทองเท่ียวสามารถนัง่เลนและชมบรรยากาศริมแมน้ําแมกลอง  ทามกลางการตกแตงรานคา

สวยงามแบบเกาๆ  เพ่ือใหเขากับบรรยากาศ   

ปญหาและอุปสรรคของผูประกอบการรานคา และนักทองเท่ียวท่ีเขามาเท่ียวชมตลาดคน

เดินโคยกี้  ผูศึกษาใชหลักการวิเคราะห  SWOT  Analysis  ในการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน

และภายนอก  เพ่ือหาจุดออน  จุดแข็ง  อุปสรรค  และโอกาส  ท่ีมีผลตอกระทบตอการจดัการตลาด

คนเดินโคยกี้ เพ่ือนําไปสูการพัฒนาและปรับปรุงตลาดคนเดินโคยกีใ้หมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  

กลาวคือ 

 จุดแข็ง  ทําเลท่ีตั้งตลาดคนเดินโคยกีมี้ความเหมาะสมในการพัฒนาใหเปนแหลงทองเท่ียว

ของจังหวัดราชบุรี  เนื่องจากเปนถนนสายสําคัญทางเศรษฐกิจท่ีมีช่ือเสียงในอดีตของจังหวดัราชบุร ี 

ทางจังหวัดและประชาชนในพ้ืนท่ีเล็งเห็นถึงความสําคัญ จึงชวยกันฟนฟูถนนวรเดชใหกลับมามี

ชีวิตชีวาอีกครั้ง  ดวยการรวมมือ  รวมแรง  และแรงรวมใจกันในการจัดตั้งเปนตลาดคนเดินโคยกี้

ขึ้น  ภายในตลาดคนเดินโคยกี ้  มีการจัดกิจกรรมมากมาย  เชน  การจัดเวทีใหเยาวชนในพ้ืนท่ีได

แสดงความสามารถ  ประกวดแขงขันดนตรี  การแสดงโชววัฒนธรรมพ้ืนบานของกลุมนกัเรียน  

นักศึกษาจากสถาบันตางๆ เปนตน  นอกจากนี้ยังมีการลองเรือปดทองวัดริมแมน้ําแมกลอง        

และจัดตลาดน้ําจําลองแพกลางน้ํา  กจิกรรมดังกลาวจัดขึน้เปนประจําเพ่ือดึงดดูใจนกัทองเท่ียวให

เขามาเท่ียวชมและมีการบอกตอ  สงผลใหตลาดคนเดินโคยกีเ้ปนท่ีรูจกัแพรหลายมากขึน้  และทํา
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ใหตลาดแหงนี้กลายเปนตลาดแหงใหมในการจับจายเลือกซ้ือสินคา ท่ีสามารถตอบสนองความ

ตองการของผูมาเท่ียวชมไดในหลายรูปแบบ   

 จุดออน  ตลาดโคยกีย้ังไมมีเอกลักษณเพ่ือดึงดนูักทองเท่ียว เพราะมุงเนนแตตัวรานคามาก

จนเกินไป นอกจากนี้สถานท่ีจอดรถไมเพียงพอสําหรับรองรับนักทองเท่ียวท่ีเขามาเท่ียวชมตลาด

คนเดินโคยกี้ สงผลใหปริมาณนักทองเท่ียวนอยลง อีกท้ังตัวสินคาของตลาดคนเดินโคยกีไ้มมีความ

หลากหลาย  จากปญหามากมายท่ีเกดิขึน้กับตลาดโคยกี ้ทําใหพอคา แมคา สวนใหญยายไปขายของ

ท่ีอ่ืนแทน ทําใหรานคาในตลาดมนีอย สงผลใหความหลากหลายในตัวสินคามีนอยตามไปดวย ท่ี

สําคัญตลาดคนเดินโคยกี้ไมมีการทําประชาสัมพันธตลาด เพ่ือดึงดดูใจนกัทองเท่ียวใหเขามาเท่ียว

ชมตลาด 

 โอกาส  ประชาชนในพ้ืนท่ีใหความสนใจ  ความรวมมือ  รวมแรง  และรวมใจกันในการ

พัฒนาตลาดคนเดินโคยกีใ้หสามารถรกัษามาตรฐานและสามารถยืนหยัดอยูได  และดวยกระแส

นิยมของการทองเท่ียวเชิงอนุรักษและการทองเท่ียวทางวัฒนธรรม  สงผลใหตลาดคนเดินโคยกี้

ไดรับความสนใจมากข้ึน และ เทศบาลอําเภอเมืองจังหวัดราชบุรีไดมีการจัดกิจกรรมในโอกาส

พิเศษตางๆ บริเวณริมเขื่อนรัฐประชา ซ่ึงอยูใกลกับตลาดคนเดินโคยกี ้  เชน งานตรุษจนี งานปใหม 

เปนตน  เพ่ือเปนการเพิ่มโอกาสในการดึงดูดรานคา และนักทองเท่ียวใหเขามาสูตลาดมากขึ้น 

 อุปสรรค  เนื่องดวยวาระของนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองราชบุรีไดส้ินสุดวาระลง  สงผล

ใหหนวยงานภาครัฐของทองถ่ินเกิดการเปล่ียนแปลง  กลาวคือ  ทําใหนโยบายการทํางานท้ังหมด

ถูกเปล่ียนแปลงไปรวมถึงตลาดคนเดนิโคยกีด้วย  กจิกรรมบางกิจกรรมถูกยกเลิก  เชน  การลองเรือ

ปดทองวดัริมน้ําแมกลอง  เปนตน  ท้ังนีข้าดการสนับสนนุจากหนวยงานภาครัฐของทองถ่ิน  ทําให

ตลาดคนเดนิโคยกีถู้กลดบทบาทลง  มีเพียงรานคาของพอคาแมคาเพียงอยางเดียว  ส่ิงดึงดูดใจ

นักทองเท่ียวบางอยางถูกยกเลิก     ทําใหปริมาณนักทองเท่ียวลดจํานวนลงตามไปดวย   

 

ในการพัฒนาตลาดคนเดินโดยกี้ จําเปนอยางย่ิงท่ีหนวยงานราชการควรใหการสนับสนุน

ในเรื่องของการประชาสัมพันธตลาดคนเดินโคยกี ้  เชน  การประชาสัมพันธผานวิทย ุ  โทรศัพท     

รายาการทีวี  หรือแผนพับ  เปนตน  และควรมีการจัดกจิกรรมและการแสดงตางๆ อยางท่ีเคยถูก

ยกเลิกไป  เพ่ือเปนการดึงดดูใจนกัทองเท่ียวใหเขามาเท่ียวชมและเลือกซ้ือสินคาตางๆ ดังเดิม   

เพ่ือใหพอคาแมคาเกิดความม่ันใจในศักยภาพของตลาดและกลับมาจําหนายสินคาเชนเคย  จากท่ีได

กลาวไวชวงตนวา  ปจจุบันตลาดคนเดินโคยกีเ้ริ่มมีการฟนฟูตัว  แตยังไมเขมแข็งพอที่จะกาวตอไป

ไดโดยไมไดรับความชวยเหลือจากภาครัฐ  สังเกตไดจากจํานวนรานคาและสินคาท่ีไมเพ่ิมขึน้ 

เนื่องจากผูประกอบการรานคายังไมม่ันใจในศักยภาพของตลาดเทาท่ีควร  ยังกังวลวาตลาดจะไม
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สามารถสรางรายไดใหกับพวกเขาไดเหมือนดังเดิม  จึงไมมีใครกลากลับมาจําหนายสินคาในตลาด

คนเดินโคยกี้อีก  สงผลใหจํานวนรานคาในตลาดคนเดนิโคยกี้ลดลงตามไปดวย  อีกท้ังปริมาณ

นักทองเท่ียวท่ีเขามาเท่ียวชมก็มีจํานวนไมมากนัก  ทําใหสินคาไมสามารถจําหนายได  เพราะ

นักทองเท่ียวมองวา  ตลาดคนเดินโคยกีไ้มนาสนใจ ไมมีเอกลักษณ รานคามีนอย  สินคาไม

หลากหลาย  ท่ีจอดรถไมสะดวก  นักทองเท่ียวจึงไมคอยใหความสนใจเขามาเท่ียวชมตลาดมากนัก  

ดวยเหตุนี้ ทําใหตลาดไมสามารถความคุมปริมาณรานคาและความหลากหลายของสินคาได รานคา

บางสวนไมใชคนในพ้ืนท่ี เพราะรานสินคา OTOP บางรานตองเดินทางมาจากตางอําเภอ เม่ือ

นักทองเท่ียวมีจํานวนนอย จึงทําใหรานเหลานี้ไมมาขายท่ีตลาดคนเดนิโคยกี้ การประชาสัมพันธ

ตลาดคนเดนิโคยกีใ้หเปนท่ีรูจกัแพรหลายจงึมีสวนสําคญัเปนอยางมาก  เพ่ือใหผูประกอบการ

รานคาเกดิความม่ันใจในศักยภาพของตลาดคนเดินโคยกี ้ และสามารถดึงดูดใจนกัทองเท่ียวใหเขา

มาเท่ียวชมตลาดคนเดินโคยกีม้ากขึน้ตามไปดวย   

 

อภิปรายผลการศึกษา 

 

ผลของการศึกษา  ทําใหผูวิจยัทราบถึง  ความเปนมาของตลาดคนเดินโคยกี ้  แนวคดิการมี

สวนรวมของชุมชนในการพัฒนา  ปญหาและอุปสรรคจากการประกอบการตลาดคนเดินโคยกี ้ 

และแนวทางในการพัฒนาตลาดคนเดินโดยกี ้  เนื่องจากประเด็นเหลานี้มีสวนชวยอธิบาย  “แนว

ทางการพัฒนาศักยภาพการทองเท่ียวตลาดคนเดินโคยกี ้  ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง  จังหวัด

ราชบุร”ี  ผลของการศึกษาท่ีไดนั้นเปนไปตามวัตถุประสงคในการวิจัยท่ีกําหนดไวดังนี ้

1. แนวทางการพัฒนาตลาดคนเดนิโคยกี ้ 

ตลาดคนเดนิเกาโคยกี ้  เปนตลาดริมแมน้ําแมกลอง  เกิดจากการรวมมือรวมใจของคน

ในชุมชนท่ีตองการรื้อฟนความเฟองฟูในอดีตใหกลับมาคกึคกัอีกครั้ง  จึงเกดิแนวคิดการจดัตั้งถนน

คนเดินโคยกี้ขึน้ ดวยการนําจุดเดนดานสภาพพ้ืนท่ีท่ีติดกบัแมน้ําแมกลอง  มาเปนจุดเดนในการ

พัฒนาดานการทองเท่ียวใหเปนท่ีรูจกัแพรหลาย     

ตลาดคนเดนิโคยกีเ้กดิขึน้จากการมีสวนของรวมประชาชนในพ้ืนท่ีกับทองถ่ิน  ในการ

พัฒนาชุมชนใหมีศักยภาพและเหมาะกับการเปนแหลงทองเท่ียว โดยเฉพาะบริเวณโดยรอบตลาด

คนเดินโคยกี้ติดกับแมน้ําแมกลอง และมีบานเรือนของประชาชนท่ีมีเอกลักษณเปนตึกแถวไมเกา

โบราณตลอดแนวเสนทาง ถือเปนเสนหและดึงดูดใจนักทองเท่ียว  นอกจากนี้  ประชาชนในพ้ืนท่ี

ยังใหความรวมมือในเรื่องสถานท่ี มีการจัดตกแตงบานเรอืนใหสวยงามเขากับบรรยากาศตลาดเกา

โคยกี้  ท้ังนี้ถาประชาชนในพ้ืนท่ีไมใหความรวมมือกับการตั้งตลาดคนเดนิโคยกี้  ตลาดคนเดนิ  
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โคยกี้ไมสามารถเกดิขึน้มาไดและไมไดรับการพัฒนาดังเชนปจจุบัน  ดังนั้น  การมีสวนรวมของ

ประชาชนในพ้ืนท่ี จึงเปนส่ิงสําคัญยิ่งในการผลักดนัตลาดคนเดนิโคยกีใ้หประสบความสําเร็จและ

เปนท่ียอมรับแกนกัทองเท่ียว  ดังนั้น  การพัฒนาตลาดคนเดินโคยกีต้องพัฒนารวมกับการมีสวน

รวมของประชาชนในพ้ืนท่ี  เพ่ือใหการพัฒนาเปนไปอยางตอเนื่องและตรงกับความตองการของ

ประชาชนในพ้ืนท่ี 

 

2. ศักยภาพการทองเทีย่วตลาดคนเดนิโคยกี ๊

       ตลาดคนเดนิโคยกี ้  ถือวามีศักยภาพทางดานการทองท่ียวเปนอยางย่ิง  ท้ังทําเลท่ีตั้ง  

รวมถึงการมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนท่ี  ในการรวมมือ  รวมแรง  และรวมใจกนัในการพัฒนา

บริเวณโดยรอบสถานท่ีตั้งตลาดคนเดินโคยกีใ้หมีความสะอาด  รมรื่น  สวยงาม  เหมาะสมกับการ

เปนแหลงทองเท่ียว เพ่ือดึงดูดใจนกัทองเท่ียวใหมาเท่ียวชมบรรยากาศแบบธรรมชาตยิามเย็น  มีการ

จัดประดับตกแตงบานเรือนไมเกาโบราณดวยแสงไฟใหมีสีสันสวยงามยามค่ําคืน  โดยเฉพาะ

บริเวณทาเทียบเรือเทศบาลเมืองราชบุรี  มีการจัดกจิกรรมการวาดรูประบายสีสําหรับเดก็ๆ และ

ครอบครัว  มีการจําลองตลาดนํ้า  และเม่ือมองขึ้นไปบนบริเวณสะพานธนะรัตน  เปนสะพานขาม

เขาเมืองราชบุรีชวงกลางคนืมีการเปดไฟไวสวางทําใหเห็นปายช่ือ “ตลาดเกาโคยกี”้  ชัดเจนมาก

นอกจากนี้  ยังมีรานอาหารบางรานเปดในแพริมน้ํายามค่ําคืน  เพ่ือใหนกัทองเท่ียวสามารถนั่งเลน

และชมบรรยากาศริมแมน้ําแมกลอง  ทามกลางการตกแตงรานคาสวยงามแบบเกาๆ  เพ่ือใหเขากับ

บรรยากาศ  นอกจากนี้  ไดมีการจัดสถานท่ีจอดรถไวรองรับนักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียวชมตลาดคนเดิน

โคยกี ้แตปจจุบันยังไมเพียงพอตอความตองการ และมีหองน้ําสะอาดไวรองรับนกัทองเท่ียว  ดังนัน้  

การพัฒนาดานศักยภาพการทองเท่ียวตองพัฒนารวมไปกับการใหประชาชนในพ้ืนท่ีมีสวนรวม  

และตระหนักถึงความสําคัญของการเปนแหลงทองเท่ียวขึน้ช่ือของจังหวัดราชบุรี  โดยประชาชน

ในพ้ืนท่ีตองเปนเจาบานท่ีดี  ใหการดแูลและบริการท่ีดีแกนกัทองเท่ียวทุกคนอยางเสมอภาค  

เหลานี้จะทําใหสถานท่ีทองเท่ียวตลาดคนเดินโคยกีอ้ยูคูกับจังหวัดราชบุรีไปอีกนาน 
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ขอเสนอแนะ 

 

 1.  การประชาสัมพันธ  คือ  หนวยงานราชการควรใหการสนับสนนุในเร่ืองของการ

ประชาสัมพันธตลาดคนเดนิโคยกี ้  เชน  การประชาสัมพันธผานวิทยุ  โทรศัพท  รายาการทีว ี  หรือ

แผนพับ  เปนตน  มีการจัดกจิกรรมและการแสดงตางๆ อยางท่ีเคยถูกยกเลิกไป  เพ่ือเปนการดึงดูด

ใจนกัทองเท่ียวท่ีเขามาเท่ียวชมและเลือกซ้ือสินคาตางๆ   และใหพอคาแมคาใหมาจําหนายสินคา

ของในตลาดเกดิความม่ันใจในศักยภาพของตลาดดังเดิม   

 2.  สถานท่ีจอดรถ  ปจจุบันถึงแมจะไดรับการแกไขปญหาบางแลวบางสวน  โดยการทํา

สถานท่ีจอดรถใหมีเพ่ิมมากขึน้  แตดวยปริมาณรถในปจจบัุนท่ีมีเพ่ิมมากขึน้อาจทําใหสถานท่ียังคง

ไมเพียงพอตอจํานวนท่ีผูเขามาใชบริหารท้ัง 2 ตลาดพรอมกัน  ในวันเสาร – อาทิตย  การแกไข

ปญหานี้ควรสรางท่ีจอดรถ  2  ช้ัน  บริเวณริมเขื่อนรัฐประชา  ตามแผนของอดีตนายกเทศมนตรี  

นายพิชัย  นนัทชัยพร  เพ่ือเปนการรองรับจํานวนรถของผูท่ีมาใชบริการท่ีเพ่ิมมากขึน้ในอนาคต  

และท่ีสําคัญ  คือ  เปนการอํานวยความสะดวกใหกับนักทองเท่ียว  ไมตองจอดรถไกล  เพ่ือความ

ปลอดภัยของทรัพยสินอีกดวย  

 3.  หนวยงานภาครัฐและทองถ่ิน  ควรใหการสนับสนุนและใหความชวยเหลือในรูปแบบ

ตางๆ เพ่ือพัฒนาใหตลาดคนเดนิโคยกีเ้ปนแหลงทองเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของจังหวัด  โดยเปดโอกาส

ใหประชาชนในพ้ืนท่ีมีสวนรวมในการบริหารจัดการมากย่ิงขึ้น 

 4.  สรางเอกลักษณใหกับตลาดโคยกีเ้พ่ือการดึงดูนกัทองเท่ียว เพราะพ้ืนท่ีของตลาดโคยกี้

เปนพ้ืนท่ีมีศักยภาพ เนื่องจากมีแมน้ําแมกลองไหลผาน และอาคารเกาสวยงาม ซ่ึงเปนเอกลักษณ

สําคัญของตลาดแหงนี้ จึง ควรพฒันาควบคูไปพรอมกบัรานคา ใหนกัทองเท่ียวไดเห็นถึงความ

งดงามท่ีแทจริงของตลาดโคยกีแ้หงนี ้
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การสัมภาษณ 

 

คุณนายพิชัย  นันทชัยพร    วันท่ีสัมภาษณ  14  กรกฏาคม  2552. 

นองกิ๊ฟรานขายพวงกุญแจ    วันท่ีสัมภาษณ  14  กรกฏาคม  2552. 

นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุร ี    วันท่ีสัมภาษณ  14  กรกฏาคม  2552. 

พ่ียูร เจาของรานเส้ือผาวัยรุนในตลาดสนามหญา    วันท่ีสัมภาษณ  15  พฤษภาคม 2554. 

โกง้ิม รานเดนไทย ตลาดสนามหญา    วันท่ีสัมภาษณ  15   พฤษภาคม  2552. 

อ้ีติ๋ว รานผลไมตลาดโคยกี๊    วันท่ีสัมภาษณ  15   พฤษภาคม  2552.    

พ่ีออย รานไกแกว ตลาดโคยกี ๊     วันท่ีสัมภาษณ  19   ตุลาคม  2553. 

เจสี รานขายเส้ือผา ตลาดโคยกี๊     วันท่ีสัมภาษณ  19   ตุลาคม  2553. 

ซอนงค  เจาของหองน้ําตลาดสนามหญา    วันท่ีสัมภาษณ  19   ตุลาคม  2553. 

เฮียชาติ รานเส้ือผา คณะกรรมตลาดตลาดสนามหญา    วันท่ีสัมภาษณ  19   ตุลาคม  2553. 

คุณแดง รานขายของท่ีระลึก    วันท่ีสัมภาษณ  19   ตุลาคม  2553. 

พ่ีตี๋ รานพวงกุญแจทํามือ    วันท่ีสัมภาษณ  20 มกราคม 2554. 

พ่ีติ๋มรานกาแฟ ตลาดโคยกี๊     วันท่ีสัมภาษณ  20 มกราคม2554. 

นาเตือนรานดอกไม ริมถนนตลาดสนามหญาดานขวา   วันท่ีสัมภาษณ  17 มีนาคม 2555. 

เฮียโต รานซุยฮอ คณะกรรมการตลาด   วันท่ีสัมภาษณ  17 มีนาคม 2555. 

นองอิฐ นักทองเท่ียวกรุงเทพ       วันท่ีสัมภาษณ  17 มีนาคม 2555. 

นองปอน    วันท่ีสัมภาษณ  17 มีนาคม 2555 
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เร่ือง  การพัฒนาศกัยภาพการทองเท่ียวตลาดคนเดนิโคยกี ้  ตําบลหนาเมือง  อําเภอเมือง  จังหวัด

ราชบุรี 

ขอมูลพ้ืนฐานท่ัวไปของผูถูกสัมภาษณ 

- ช่ือ 

- เพศ 

- อายุ 

- อาชีพ   

- ภูมิลําเนา 

 

ประวัตกิารกอตัง้ตลาดคนเดนิโคยกี ้
 

1. วัตถุประสงคในการกอตั้งตลาดคนเดินโคยกี ้ เริ่มจากส่ิงใด  และเพราะอะไร 

2. การเลือกพ้ืนท่ีในการจัดตั้งตลาดคนเดินโคยกี้  ทําไมถึงเลือกถนนวรเดช 

3. ความคดิเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ีตอการจดัตั้งตลาดคนเดินโคยกี้  สวนใหญเห็นดวย

เพราะเหตุใจ 

4. ลักษณะเดนของตลาดคนเดนิโคยกีมี้อะไรบาง   เพ่ือใชเปนส่ิงดึงดูดนกัทองเท่ียวใหเขามา

เท่ียวชมตลาดคนเดินโคยกี้   

5. วิธีการประชาสัมพันธใหตลาดคนเดินโคยกี้เปนท่ีรูจกัโดยท่ัวไป  ทางจังหวดัใชวิธีการ

อยางไรบาง 

6. การบริหารจดัการตลาด  มีการบรหิารอยางไร  เพ่ือใหตลาดคนเดนิโคยกี้มีประสิทธิภาพ 

 

การมีสวนรวมของประชาชนในพื้นท่ี 
 

1. ความรวมมือจากประชาชนในพ้ืนท่ีตอการจดัตั้งตลาดคนเดินโคยกีเ้ปนอยางไร  ปญหาของ

การปดถนนเพ่ือเปดตลาดคนเดินโคยกี้ทุกวนัศุกร- เสารมีผลกระทบอยางไรบางหรือไม 

2. การมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนท่ีทางดานการบริหารจดัการตลาดคนเดนิโคยกีเ้ปน

อยางไร   ประชาชนในพ้ืนท่ีมีสวนรวมทางดานใดบาง 

3. ส่ิงท่ีประชาชนในพ้ืนท่ีไดรับจากการจดัตั้งตลาดคนเดนิโคยกีมี้อะไรบาง  และเหตุผลท่ีเห็น

ดวยตอการจัดตั้งตลาดคนเดินโคยกี้คืออะไร 

4. ความรวมมือของประชาชนในพ้ืนท่ีตอการแกปญหาตลาดคนเดินโคยกี้  มีวิธีการ  และ

แนวทางในการแกปญหาอยางไร  รวมถึงมีหนวยงานราชการเขามาชวยเหลือบางหรือไม 
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การพัฒนาศักยภาพตลาดคนเดนิโคยกี ้
 

1. ความพึงพอใจของพอคา  แมคา  และนักทองเท่ียวในการจัดตั้งตลาดคนเดินโคยกีเ้ปน

อยางไร   รวมถึงการแสดงความคดิเห็นตอตลาดคนเดินโคยกี ้  ในแงของการพัฒนาวา

ตองการใหพัฒนาทางดานใดบาง 

2. ปญหาอุปสรรค  และแนวทางแกไขตลาดคนเดินโคยกี้  ใชวิธีการอยางไรเพ่ือใหตลาดคน

เดินโคยกี้มีประสิทธิภาพมากขึน้ 

3. ส่ิงท่ีพอคา  แมคา  และนักทองเท่ียวอยากไดจากการจัดตั้งตลาดคนเดนิโคยกีมี้อะไรบาง   

4. ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงท่ีเกดิขึ้นในปจจุบัน  สงผลตอศักยภาพตลาดคนเดินโคยกี้

หรือไม  แนวทางแกไขควรปฏิบัติอยางไร 

5. แนวทางดานการประชาสัมพันธตลาดคนเดินโคยกี ้ เพ่ือใหนักทองเท่ียวรูจกัมากขึ้น  ควรมี

แนวทางในการพัฒนาสวนใดเพ่ิมเติมหรือไม  อยางไร  (โดยเนนจากพอคา  แมคา  และ

นักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียวชมตลาดคนเดินโคยกี้เปนหลัก) 

6. ส่ิงท่ีนักทองเท่ียวคาดหวังจากการเท่ียวชมตลาดคนเดนิโคยกีค้ืออะไร  เหตุผลท่ีเขามาเท่ียว

ชมตลาดคนเดนิโคยกี้ทราบจากแหลงใดบาง 

7. พอคา / แมคา  คาดหวังใหตลาดคนเดนิโคยกี้พัฒนาทางดานใดบาง 

8. ความประทับใจท่ีไดจากการเท่ียวชมตลาดคนเดินโคยกี้คืออะไร  และอนาคตจะกลับมา

เท่ียวชมอีกหรือไม 
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