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คําสําคัญ : ศักยภาพการทองทองเที่ยว
ชาติวีรวัฒน ประคองจิตมั่น : การพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวตลาดคนเดินโคยกี้ ตําบลหนา
เมือง อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี. อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ : ผศ.ดร.พิทักษ ศิริวงศ. 88 หนา.
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพือ่ ศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพการทองเทีย่ วตลาดคน
เดินโคยกี้ ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
วิธีดําเนินการวิจัย ใชวิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ มุงเนนการสัมภาษณหลายรูปแบบ เชน การ
สัมภาษณโดยไมจํากัดคําตอบ การสัมภาษณแบบเจาะลึก และการสัมภาษณแบบมีสวนรวม เพือ่ ใชใน
การวิเคราะหเบือ้ งตน นอกจากนีย้ ังใชวิธีการ การสังเกต สอบถาม การสัมภาษณซ้ําๆ เพื่อใหไดขอมูลที่
แทจริง ผูใหขอมูลหลักในการศึกษาครั้งนี้ คือ กลุมพอคาแมคา นักทองเทีย่ วในตลาดคนเดินโคยกี้ และ
เจาหนาที่หนวยงานราชการที่เกีย่ วของ โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวตลาดคน
เดินโคยกีเ้ ปนสําคัญ
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ผลการวิจัยพบวา ตลาดคนเดินโคยกี้ เกิดขึ้นจากการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่กับ
หนวยงานทองถิ่นในการพัฒนาชุมชนใหมีศักยภาพและเหมาะสมกับการเปนแหลงทองเทีย่ ว โดยเฉพาะ
บริเวณโดยรอบตลาดคนเดินโคยกี้ที่ติดกับแมน้ําแมกลอง มีบานเรือนของประชาชนที่มีเอกลักษณเปน
ตึกแถวไมเกาโบราณตลอดแนวเสนทาง ถือเปนเสนหดึงดูดใจนักทองเทีย่ วเปนอยางมาก นอกจากนี้
ประชาชนในพื้นทีย่ ังใหความรวมมือในเรือ่ งสถานที่ มีการจัดประดับตกแตงบานเรือนใหสวยงามเขากับ
บรรยากาศตลาดเกาโคยกี้
ทั้งนี้ถาประชาชนในพื้นทีไ่ มใหความรวมมือกับการตัง้ ตลาดคนเดินโคยกี้
ตลาดคนเดินโคยกี้กไ็ มสามารถเกิดขึ้นมาไดและไมไดรับการพัฒนาดังเชนปจจุบัน ดังนั้นการมีสวนรวม
ของประชาชานในพื้นที่จึงถือวาเปนสิง่ สําคัญยิง่ ในการผลักดันตลาดคนเดินโคยกี้ใหประสบความสําเร็จ
และเปนที่ยอมรับแกนักทองเทีย่ ว แตเนื่องดวยวาระของนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองราชบุรีคนเกาได
สิ้นสุดวาระลง สงผลใหโครงการนี้ไมไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐของทองถิน่ เทาที่ควร ทําใหตลาด
คนเดินโคยกี้ถูกลดบทบาทลง มีเพียงรานคาของพอคาแมคาเพียงอยางเดียว รานคาขายของก็เริ่มนอยลง
กิจกรรมบางกิจกรรมถูกยกเลิก สงผลใหปริมาณนักทองเทีย่ วลดจํานวนตามไปดวย ดังนั้น จึงตองอาศัย
ความรวมมือ รวมแรง รวมใจกันของประชานชนในพืน้ ที่รว มกันคิด รวมกันออกแบบ รวมกันจัดการ
และรวมกันพัฒนาศักยภาพของการทองเที่ยวตลาดโคยกี้ใหอยูค ูกับชาวจังหวัดราชบุรีตอไป
สาขาวิชาการประกอบการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2555
ลายมือชื่อนักศึกษา........................................
ลายมือชื่ออาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ .......................................
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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.
Major Advisor: Assistant Professor. Dr. Phitak Siriwong. (88 pages)
The objective was study development the capacity of tourism Koyki Street Market Tambon
Namuang, Amphoe Muang, Ratchaburi Province
Researcher used the quality approach by focused in various interviews. For example, open,
in depth and participatory interview for analyze the basic information. Also researcher are use
observing, asking and repeated interview to validate the information. Mainly informants of study were
businessmen, tourists whom visited the Koyki Street Market and the government officers who are
affiliated with the market, but concerned to develop the capacity of tourism at Koyki Street Market for
priority.
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The finding of study was Koyki Street Market has established from the local people and
local government. To develop the community to be an interesting place as well as suitable for tourist. In
particular the area surrounding the market is closet to Mae Klong river. It’s possibly to promote this
place to be a market of the province.
Many houses in community had made from an antique wood all along the area and it also
has very creativity place for tourists. Furthermore, the local people are decorated the place around the
market as well. Many decoration houses had set the environment as closely as the market. Koyki Street
Market has established by according of community people and progresses into present. The finding
shows that participate of the local people are very important to starting business. Continuing the Koyki
Street Market to be success and popular for tourism but the finding has shown the obstacle is
management time period of Lord Mayor Muang Ratchaburi was retired so it’s affected to the project
much because in the future the local government will drop the project and might not support for
financial status so it’s affected to the market directly. There are only retail shops in the market and the
number of tourisms and shops are less than expectation. But now there still need participation of the
local people to create, management, administration and develop capacity of tourism Koyki Street Market
to stay longer with Ratchaburi Province in the future.
Program in Entrepreneurship: Graduate Study: Silpakorn University, 2012
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กิตติกรรมประกาศ
การคนควาอิสระนี้ไมสามารถสําเร็จลุลวงไปได ถาไมไดรับความอนุเคราะห ความกรุณา
และความเอื้อเฟอเผื่อแผจากทานผูมีอุปการคุณดังมีรายนามดังนี้
ขอขอบคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิทกั ษ ศิรวิ งศ อาจารยที่ปรึกษาที่ใหคําแนะนํา และ
ใหคําปรึกษาในการจัดทําสารนิพนธฉบับนี้ เพื่อใหสารนิพนธฉบับนี้มีความสมบูรณมากยิ่งขึน้
ขอขอบคุณ อาจารย ดร.ประสพชัย พสุนนท อาจารย นภนนท หอมสุด ที่กรุณาสละ
เวลามาเปนคณะกรรมการในการสอบสารนิพนธ
พรอมทั้งใหคําแนะนําในบางประเด็นทีค่ วร
เพิ่มเติมในสารนิพนธฉบับนี้
ขอขอบคุณ นายพิชัย นันทชัยพร อดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองราชบุรี ที่แนะนํา
ประวัติตลาดคนเดินโคยกีใ้ หกับผูวจิ ัย เพื่อเปนประโยชนแกผูวิจัยในการนําขอมูลที่ไดมาอธิบายถึง
ประเด็นที่ผูวจิ ัยตองการวิจัยใหมีความสมบูรณมากขึ้น
ขอขอบคุณ พอคาแมคาในตลาดคนเดินโคยกี้ และนักทองเที่ยวทุกทาน ที่สละเวลาอันมี
คาใหผูวจิ ัยสัมภาษณขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวตลาดคนเดินโคยกี้ การมีสวน
รวมของประชาชนในทองถิ่น เพื่อใชในการตอบคําถามในการวิจัยใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ขอขอบคุณ สมาชิกในครอบครัว โดยเฉพาะอยางยิ่ง บิดาและมารดา รวมถึงพีน่ อง
เพื่อนทุกทานที่คอยใหกําลังใจและคอยใหความชวยเหลือเสมอมา
ผูวิจัยขอขอบคุณ ผูใหขอมูลและผูใหสัมภาษณทกุ ทาน ตลอดจนผูมีสวนเกี่ยวของ ทําให
สารนิพนธฉบับนี้มคี วามสมบูรณมากยิ่งขึ้น ทั้งผูที่เอยนามและผูที่ไมไดเอยนามอีกครั้ง ที่ใหความ
อนุเคราะห ความกรุณา และความรวมมือในการสัมภาษณ จนทําใหประเด็นเรื่อง “ การพัฒนา
ศักยภาพการทองเที่ยวตลาดคนเดินโคยกี้ ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ” ฉบับนี้มี
ความสมบูรณและสําเร็จลุลว งไปไดดว ยดีตามเปาหมายที่ผูวิจัยวางไว ขอขอบคุณไว ณ ที่นดี้ วย
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