การพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวตลาดคนเดินโคยกี้
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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
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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.
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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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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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บทที่ 1
บทนํา
ความสําคัญและความเปนมาของปญหา
ในปจจุบันการทองเที่ยว ถือวาเปนอุตสาหกรรมที่สามารถสรางรายไดใหกับประเทศไทย
เปนจํานวนมาก

ซึ่งหลายหนวยงานไดตระหนักถึงความสําคัญของการทองเที่ยวที่มีตอความกาว
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รวมมือกันในการพัฒนาอุส
ตสาหกรรมการทองเที่ยว มีการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธถึงสถานที่
หนาทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ไมวาจะเปนภาครัฐหรือภาคเอกชน
ทองเที่ยวของไทยใหกับคนไทยและชาวตางชาติไดรับรู

เพราะนอกจากการทองเที่ยวจะสราง

รายไดใหกับประเทศแลว อุตสาหกรรมการทองเที่ยวยังชวยเผยแพรชื่อเสียงของประเทศไทยไปสู
นานาประเทศ ในขณะเดียวกันการทองเที่ยวภายในประเทศยังมีสวนชวยสงเสริมใหคนไทยภูมใิ จ
ในความเปนไทยและรักประเทศไทยมากขึน้

รวมถึงการชวยเพิ่มการจางงานและกระจายรายได

ไปสูประชาชนอีกดวย ( เอกลักษณ ทองเสมียน 2550 : 3 )
ประเทศไทยไดเริ่มมีการสงเสริมการทองเที่ยวตั้งแตสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต โดยมี
การจัดตั้งองคการสงเสริมการทองเที่ยวแหงประเทศไทยขึน้

มีวัตถุประสงคหลักในการให

ความสําคัญกับการทองเที่ยว เพราะการทองเที่ยวมีบทบาทสําคัญตอประเทศ เนื่องจากประเทศ
ไทยเปนประเทศที่มีความอุดมสมบูรณเต็มไปดวยทรัพยากรธรรมชาติ มีแหลงทองเที่ยวที่สวยงาม
ทั้งแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ

แหลงทองเที่ยวเกี่ยวกับดานศิลปวัฒนธรรมและแหลงทองเที่ยว

ดานประวัติศาสตร ( เอกลักษณ ทองเสมียน 2550 : 3 )
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 ( พ.ศ. 2550 – 2554 ) ไดให
ความสําคัญกับการกําหนดบทบาทการพัฒนาประเทศในอนาคตอยางเหมาะสม โดยเนนการพัฒนา
ที่ตอ งสอดคลองกับศักยภาพและบทบาททางเศรษฐกิจของพื้นที่
วางรากฐานการพัฒนาใหเปนสังคมที่เขมแข็ง

โดยใหชุมชนมีสวนรวมในการ

มีระบบการบริหารจัดการที่ดใี นทุกระดับ

ขณะเดียวกันพยายามดึงเอกลักษณวัฒนธรรมไทยที่มีจดุ เดน คือ การประนีประนอม เปดกวาง
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เปนแกนประสานความรวมมือ เพื่อเสริมสรางสันติภาพในชุมชน อีกทั้งมุงสรางศักยภาพดานการ
ผลิตและการบริการ เพื่อเตรียมการพัฒนาประเทศสูความเปนฐานเศรษฐกิจของภูมิภาค โดยเฉพาะ
ดานเกษตรกรรม การแปรรูปผลิตภัณฑเกษตรและอาหาร เพื่อพัฒนาเปน “ ฐานการทองเที่ยว ” ที่
หลากหลาย
จังหวัดราชบุรีเปนหนึ่งจังหวัดที่ใหความสนใจทางดานการทองเที่ยว

เนื่องจากวาการ

ทองเที่ยวเปนจุดดึงดูดลูกคาใหเขามาทองเที่ยวในจังหวัดมากขึ้น ในป 2552 จังหวัดราชบุรีได
ประกาศใหเปนปแหงการทองเที่ยว โดยเริ่มจากการจัดทํายุทธศาสตรดานการทองเที่ยวขึ้น เพื่อ
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คิดคนรูปแบบการทองเที่ยวที่แปลกใหม
กระตุน

และสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดใหมีปริมาณนักทองเที่ยวเพิ่มมากขึน้

การทองเที่ยวมีหลายรูปแบบ

เชน

ตลอดจน

การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การทองเที่ยวเชิง

ประวัติศาสตร การทองเที่ยวเชิงนิเวศ และการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ซึ่งทางจังหวัดราชบุรีเลือกที่
การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ

เนื่องจากวา ในปจจุบันการทองเที่ยวเชิงอนุรักษไดรับความ

นิยมมาก โดยเฉพาะตลาดเกา เชน ตลาดเกาสามชุก ตลาดเกาบางหลวง และตลาดน้ําอัมพวา
เปนตน

ทั้งนี้เพราะวากระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกไดหันกลับมาสูในระบบการพึ่งพาตนเอง

และการชวยเหลือกันในชุมชนมากขึน้ จังหวัดราชบุรีก็เชนเดียวกัน นอกจากตลาดน้ําดําเนินที่มี
ชื่อเสียงแลว

ทางจังหวัดราชบุรียังมีตลาดสนามหญาทีต่ ั้งอยูริมฝงแมน้ําแมกลอง

เปนแหลง

ทองเที่ยวที่สรางรายไดใหกับจังหวัด แตจากการที่จังหวัดราชบุรีไมมีแหลงทองเที่ยวที่แสดงความ
เปนเอกลักษณของคนในจังหวัด

ดวยเหตุผลดังกลาว

จึงไดเกิดการรวมกลุมของประชาชนใน

ทองถิ่นและหนวยงานราชการขึ้น เพื่อจัดตั้ง “ ตลาดคนเดินโคยกี้ ” โดยที่ตลาดคนเดินโคยกี้เปน
ตลาดที่เปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการทองเที่ยวภายในพื้นที่ ซึ่งการทองเที่ยว
แบบนี้จะชวยกระตุน เศรษฐกิจของทองถิน่ ดวยการสรางงานและกระจายรายได ขณะเดียวกันถือ
เปนการชวยอนุรักษวฒ
ั นธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชนไวดว ย
การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการทองเที่ยวนั้น เกิดจากการรวมกลุมเปนชุมชน ดวย
จิตสํานึกรวมกันที่จะพัฒนาแหลงทองเที่ยวของจังหวัดใหเปนที่รูจกั รวมถึงการรวมมือรวมใจกัน
บริหารจัดการทองเที่ยวของชุมชนตนเอง เพื่อกอใหเกิดประโยชนตอชุมชน
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“ ตลาดคนเดินโคยกี้ ”

เปนตลาดที่กอตั้งขึ้นชวงเดือนเมษายน พ.ศ. 2552 โดยเปด

ใหบริการในชวงวันศุกร วันเสาร และวันอาทิตย เวลาประมาณ 16.30 - 22.30 น. สถานที่ตั้งตลาด
คนเดินโคยกี้ตั้งอยูริมฝงแมน้ําแมกลอง โดยทางจังหวัดราชบุรีไดทําการปดถนน เพื่ออํานวยความ
สะดวกและเพิ่มความประทับใจใหกับนักทองเที่ยวที่มาเยี่ยมชมตลาด

พรอมทั้งมีกจิ กรรมตางๆที่

สงเสริมการอนุรักษศิลปะวัฒนะธรรมของชาวจังหวัดราชบุรีเอาไวไมใหเลือนหายไปจากสังคมไทย
และมีสินคาขึ้นชื่อของจังหวัดราชบุรีมาจัดจําหนายภายในตลาด จากการจัดงานดังกลาวทําใหเกิด
การกระจายงาน และกระจายรายไดเขาสูชุมชน ทําใหประชาชนมีความเปนอยูที่ดีขนึ้ ดวยเหตุนี้
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ตําบลหนาเมือง อําเภอเมืสอง จังหวัดราชบุรี ”

นักวิจัยจึงมีความประสงคในการศึกษาเรื่อง “ การพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวตลาดคนเดินโคยกี้

วัตถุประสงคในการศึกษา
เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวตลาดคนเดินโคยกี้

ตําบลหนาเมือง

อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
ขอบเขตทางการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาการทองเที่ยวตลาดคนเดินโคยกี้ ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดราชบุรี

ที่เปนตลาดคนเดินแหงแรกของจังหวัด โดยอาศัยความรวมมือรวมใจกันของ

ประชาชนในทองถิ่น

ซึ่งขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณครั้งนี้

สวนใหญเปนขอมูลที่ไดจากการ

สัมภาษณกลุมพอคาแมคา ในตลาดคนเดินโคยกี้ และหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ รวมถึงลูกคาที่
เขามาเที่ยวในตลาดคนเดินโคยกี้ โดยเนนในเรื่องของ “ การพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวตลาดคน
เดินโคยกี้ ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ” เปนสําคัญ
ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั
เพื่อเปนแนวทางการพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวตลาดคนเดินโคยกี้ รวมถึงการมีสวนรวม
ของประชาชนในการพัฒนา

เพื่อนําขอมูลและผลที่ไดจากการศึกษามาใชเปนแนวทางในการ

ปรับปรุงตลาดคนเดินโคยกี้ รวมถึงเปน การเพิ่มศักยภาพการแขงขันกับแหลงทองเที่ยวอื่นๆในเขต
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พื้นที่จังหวัดใกลเคียง เชน ตลาดน้ําอัมพวา เพื่อใหแหลงทองเที่ยวตลาดคนเดินโคยกี้ ตําบลหนา
เมือง อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เปนที่รูจักแกนกั ทองเที่ยวทั่วไป
ขั้นตอนการศึกษา
1. สํารวจพื้นที่พรอมทั้งติดตอประสานงานกับหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ
2. ในการเก็บขอมูลการศึกษาเกี่ยวกับประวัติ
และวัตถุประสงคในการกอตั้งแหลง
ทองเที่ยวตลาดคนเดินโคยกี้ ซึ่งเปนการเก็บขอมูลพื้นฐานโดยรวมที่สามารถทําได
3. วันแรกทีไ่ ดลงพื้นที่ ทําความรูจกั กับพอคาแมคาในตลาดคนเดินโคยกี้ เพื่อสราง
ความสัมพันธที่ดกี ับพอคาแมคา พรอมทั้งรางแบบสัมภาษณที่ตองการจะเก็บขอมูล
4. จากการเก็บขอมูล เปนการเก็บขอมูลแบบไมเปนทางการ ซึ่งไดจากการสัมภาษณ
และเอกสารเปนสวนใหญ โดยการสัมภาษณจะใชวิธีการสัมภาษณแบบบอกตอกัน เพื่อใหได
ขอมูลที่ถูกตองที่สุด
5. หาขอมูลเพิม่ เติมบางสวนที่ยังไมสมบูรณ
โดยกลับไปเก็บจากกลุมพอคาแมคา,
นักทองเที่ยวในตลาดคนเดินโคยกี้ และหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ
6. ทําการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการลงเก็บขอมูลภาคสนามวาเปนไปตามวัตถุประสงค
ของการศึกษาหรือไม พรอมทั้งสรุปและเสนอแนะตอไป
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ขอจํากัดทางการศึกษา
เนื่องจากการสัมภาษณในประเด็นเรื่อง “ การพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวตลาดคนเดิน
โคยกี้ ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ” มีรายละเอียดคอนขางมาก แตระยะเวลาใน
การสัมภาษณมีเพียง 120 วัน และ เปดใหบริการในชวงวันศุกร วันเสาร และวันอาทิตย เวลา
ประมาณ 16.30 - 22.30 น. จึงทําใหขอมูลที่ไดมาไมเพียงพอ อาจเปนเพราะวา ระยะเวลาในการ
เปดทําการของตลาดมีระยะเวลาจํากัด และบางชวงเวลาอาจมีฝนตกจึงทําใหพอคาแมคาไมสามารถ
ขายสินคาได รวมถึงมีพอคาแมคาบางคนยุง กับการขายของ หรือตรงกับชวงที่ลกู คาเขามาซื้อของ
เปนจํานวนมาก สงผลใหผลที่ไดจากการสัมภาษณอาจจะไมครอบคลุมเทาที่ควร ดังนั้นจําเปนที่ผู
ศึกษาตองจํากัดบางสิ่งที่สามารถทําได ถาผูศึกษามีระยะเวลาในการสัมภาษณมากกวานี้ อาจจะทํา
ใหรายงานฉบับนี้สมบูรณมากยิ่งขึ้น

บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
กกกกกกกกทฤษฎีและแนวความคิดที่เกี่ยวของกับการศึกษา “ การพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยว
ตลาดคนเดินโคยกี้ ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ” มีดังนี้
กกกกกกกก1. ความหมายของชุมชนทองถิ่นและการจัดการทองเที่ยว
1.1 ความหมายของชุมชนทองถิ่น
1.2 การจัดการการทองเที่ยวของชุมชนทองถิ่น
กกกกกก 2. แนวคิดเกีย่ วกับธุรกิจการทองเที่ยว
กกกกกกกก3. แนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธในการสงเสริมการตลาดการทองเที่ยว
3.1 ความหมายของการตลาดการทองเที่ยว
3.2 ความหมายของการสงเสริมการตลาด
3.3 กลยุทธการสงเสริมการตลาด
- การโฆษณา (Advertising)
- การประชาสัมพันธ (Public Relations)
- การขายโดยบุคคล (Personal Selling)
กกกกกกกก4. แนวความคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวม
- ความหมายของการมีสวนรวม
- ลักษณะและรูปแบบของการมีสวนรวม
- ประโยชนของการมีสวนรวม
- การมีสวนรวมกับการพัฒนา
5. แนวคิด SWOT Analysis
6. ทฤษฎีการมีสวนรวม
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7. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
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ความหมายของชุมชนทองถิ่นและการจัดการการทองเที่ยว
1 ความหมายของชุมชนทองถิ่น
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานไดเขียนอธิบายคําวา ชุมชน หมายถึง เขตพืน้ ที่ ระดับ
ความคุน เคย และการติดตอระหวางบุคคล ตลอดจนพื้นฐานความยึดเหนี่ยวเฉพาะอยางที่ทําให
ชุมชนตางไปจากกลุม เพื่อนบาน มีลักษณะทางเศรษฐกิจเปนแบบเลี้ยงตนเองที่จํากัดมากกวาสังคม
แตในวงจํากัดเหลานั้นยอมมีการสังสรรคใกลชิดกวา และมีความเห็นอกเห็นใจลึกซึ้งกวาอาจมีสิ่ง
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:
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เฉพาะบางประการที่ผูกพันเอกภาพ เชน เชื้อชาติ ตนกําเนิดของชาติหรือศาสนา สอดคลองกับ

การเกษตร

มีคานิยมที่เปนการชวยเหลือเกื้อกูลพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน

แบบแผนการดํารงชีวิตแบบเดิมบางดานไวได

และยังสามารถรักษา

ทามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก

กระบวนการพัฒนาและความทันสมัย และSproule (1996) กลาววาชุมชนเปนกลุมของประชาชนที่
อาศัยอยูในพื้นที่ทางภูมิศาสตรเดียวกัน ซึ่งมีสวนเกี่ยวพันกันทางสายเลือดหรือการสมรส หรือ
อาจจะมีการนับถือศาสนา อยูในกลุมทางการเมือง ชนชั้น หรือเปนเพื่อนฝูงในวงสังคมเดียวกันก็ได
สอดคลองกับ ประเวศ วะสี (2535) ที่กลาววา ชุมชน หมายถึง การรวมตัวของชุมชนมีการ
ติดตอสื่อสารกัน มีความเอื้ออาทรตอกัน มีการกระทํากิจกรรมรวมกัน มีการเรียนรูข องการปกครอง
องคกรชุมชนเปนองคกรการจัดการของชาวบาน

สงเสริมใหชุมชนจัดการเรื่องของตัวเองใหมาก

ที่สุด รวมทั้งการจัดการปาไม และทรัพยากรทองถิ่นอื่น ๆ ใหชุมชนเชื่อมโยงกันเปนเครือขาย
2. การจัดการการทองเที่ยวของชุมชนทองถิน่
2.1 ความพรอมของชุมชน ความพรอมของชุมชนเปนศักยภาพของชุมชนที่จะมีสวนรวม
ในการจัดการการทองเที่ยว จําเปนตองมีความพรอม ไดแก 1 ) การมีทรัพยากรการทองเที่ยวที่
เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ ไดแก ลักษณะชุมชนซึ่งไดภายในหรือโดยรอบชุมชนอันเปนทรัพยากรที่
มีระบบนิเวศเดนชัด หรือสัมพันธกับชุมชนทั้งในดานการใชประโยชนและการสงวนรักษาไวโดย
ชุมชน เปนตน 2) การมีองคกรชุมชน หรือกลุมบุคคลในชุมชนที่สนใจในการจัดการการทองเที่ยว
เชิงอนุรักษควบคู หรือคูขนานไปกับการจัดการชุมชนในดานอื่น ๆ และ 3) การประสานงานหรือ
ปฏิสัมพันธทั้งภายใน และภายนอกทั้งในดานวิชาการการอนุรักษการทองเที่ยว การศึกษา และการ
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สาธารณสุข ซึ่งกอใหเกิดการสรางความรับรูก ารเรียนรู การพัฒนาศักดิ์ศรีของชุมชน (สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีแหงประเทศไทย, 2541 : 2 48) กวางขวางก็ตอเมื่อจัดตั้งขึ้นบนฐาน
ของรูปแบบที่เหมาะสมบนพื้นฐานของการชวยเหลือตนเอง

และตองดําเนินการโดยมีหลักการ

พิจารณา 3 ประการ คือ สมาชิกตองสามารถที่จะเขารวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการพัฒนาของพวก
เขา สมาชิกตองสามารถเขารวมอยางเต็มทีใ่ นการพยายามดําเนินการพัฒนา และสมาชิกตองสามารถ
ที่จะแบงปนประโยชนจากการพัฒนาอยางยุติธรรม
2.2 บทบาทและความสัมพันธ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย
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(2541 : 104) ไดกลาวถึงชุมชนที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวที่มีบทบาท และความสัมพันธในหลาย
รูปแบบ ไดแก

1) เปนเจาของพื้นที่ทนี่ กั ทองเที่ยวมาเยี่ยมเยือน ทั้งนี้ไดมีโอกาสปฎิสัมพันธกับ
นักทองเที่ยว ขายสินคา และใหบริการแกนกั ทองเที่ยว
2) เปนผูจําหนายสินคาในชุมชนที่เปนแหลงทองเที่ยวหรือในชุมชนนักทองเที่ยว
มักสนใจมาดูกิจกรรมในชุมชน และจับจายซื้อสินคา หัตกรรมหรือผลิตผลการเกษตรจากชุมชนมี
รายไดจากการทองเที่ยว เชน เกาะหลีแปะ เกาะปนหยี เปนตน
3) เปนผูใหบริการการทองเที่ยวในพืน้ ที่ทองเที่ยวเกิดใหมทยี่ ังไมมีการลงทุนธุรกิจ
ใด ๆ ชุมชนมักมีโอกาสในการใหบริการในระยะเริ่มแรก เชน บังกะโล ที่พกั แบบงาย ๆ
4) เปนผูใหบริการการทองเที่ยวชุมชน บางพืน้ ที่ที่ชุมชนมีความเขมแข็งหรือมี
ระบบการจัดการที่ดี มีจุดสนใจรวมที่เกี่ยวของกับวิถีชีวิต การอนุรกั ษ และการตอสูทางสังคมได
จัดใหการรองรับการทองเที่ยวในเชิงรุก

หรือใชเงื่อนไขการทองเที่ยวในการสรางความสัมพันธ

และความเขาใจกับบุคคลภายนอก จึงเกิดบริการการทองเที่ยวชุมชนที่มีรูปแบบพิเศษ คือ มีการพัก
แรมรวมกับชาวบาน การรวมกิจกรรมทางสังคม อาชีพหรือการอนุรกั ษตาง ๆ
5)

ชุมชนที่อยูในฐานะองคกรปกครองทองถิ่นที่รับผิดชอบในการดูแลรักษา

สิ่งแวดลอมในชุมชน เชน องคกรบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนจังหวัด ปจจุบันมีบทบาท
ในการทองเที่ยวมากขึ้น ทั้งในฐานะผูจัดการเก็บ และกําจัดของเสีย พัฒนาพืน้ ที่ทองเที่ยว องคกร
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ลักษณะนี้เปนองคกรชุมชนแบบตัวแทน

จึงมักขาดการมีสวนรวมอยางแทจริงลักษณะการพัฒนา

พื้นที่มักรองรับการทองเที่ยวแบบทั่วไป ๆ มากกวาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ จึงมุงพัฒนาทาง
กายภาพมากกวาการจัดสื่อความหมายธรรมชาติ และการเสริมสรางศักยภาพของชุมชน
2.3 การมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่น ไดมีผูรูกลาวถึงการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่นไว
ดังนี้
ดรรชร เอมพันธุ และสุรเชษฏ เชษฐมาส (2539 : 4-5) กลาววา การมีสวนรวมของชุมชน
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เปนการเปดโอกาสใหชุมชนทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการทองเที่ยวเชิงอนุรักษในรูปแบบตาง ๆ
และเมื่อคนใน

ทองถิ่นเกิดความรูความเขาใจ ซาบซึ้งในทรัพยากรทองถิ่น ที่ทํารายไดใหแกประชาชนทองถิ่น
ไดมากพอที่จะชวยใหมคี วามเปนอยูข องผูคนทีด่ ีขึ้น สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาคือเกิดการหวงแหน และ
รักษาทรัพยากร โดยจะนํามาซึ่งการพัฒนาทางเศรษฐกิจของทองถิ่น และการพัฒนาที่ยั่งยืน
ภราเดช พยัฆวิเชียร (2539 :3) กลาวไววา เราตองสรางความเขมแข็งใหชุมชนดวยความ
อดทน และตั้งใจจริง รวมทั้งการสรางความเขาใจใหแกนักธุรกิจดวยวา

สังคม

ธรรมชาติ

วัฒนธรรมเปนทุนดวย หากไมเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสีย หรือชุมชนเขามามีสวนรวม ธุรกิจจะ
พบปญหาสิ่งแวดลอม สังคม วัฒนธรรม ซึ่งจะสงผลใหการประกอบธุรกิจไมยั่งยืน
สรัสวดี อาสาสรรพกิจ (2542) ไดใหความเห็นไววา การมีสวนรวมของชุมชน คือ ตอง
พยายามใชทรัพยากรในทองถิ่น

บุคลากรในทองถิ่นใหเกิดประโยชนสูงสุด

โดยสิ่งแวดลอม

รายไดจากการทองเที่ยวคืนเปนภาษีชุมชน มีนโยบายใหคนในชุมชนลงทุน การพัฒนาสิ่งแวดลอม
และคุณภาพชุมชน สนับสนุนการศึกษาของเด็ก และเยาวชนในทองถิ่น ชุมชนจะตองสามารถรับ
และปฎิเสธการทองเที่ยวได

ชุมชนตองสามารถรองเรียนบริษัทนําเที่ยวที่ทําความเสียหายแก

สิ่งแวดลอม ชุมชน และสังคมได
การมีสวนรวมของชุมชนในปจจุบันมีหลายระดับ
ชุมชนมีปจจัยทีค่ วรสนับสนุน
ประเทศไทย , 2541) ดังนี้

และเตรียมการ

การสรางโอกาส และศักยภาพของ

(สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหง

9

1)

การมีสวนรวมระดับรับผลประโยชนทางตรง

ไดแก

ทองเที่ยวเชิงอนุรักษใชบริการที่ชุมชนสามารถใหบริการไดมากที่สุด

การจัดกิจกรรมการ
การจัดพืน้ ที่สําหรับการ

จําหนายสินคาโดยชุมชน และการแนะนําหรือจัดไวในโปรแกรมใหนักทองเที่ยวเขาเยี่ยมชม และ
ซื้อผลิตภัณฑ หรือผลิตผลจากอาชีพของชุมชนในชุมชน การมีสวนรวมระดับนี้องคกรปกครอง
ทองถิ่นหรือราชการจัดระบบ และใหขอมูลแกนักทองเที่ยว
2)

การมีสวนรวมระดับชุมชนรวมกลุมจัดระบบการบริการนักทองเที่ยวไดแก

วาง

มาตรการรองรับการทองเที่ยว จัดระบบการใหบริการใหเกิดความสะดวก และมีมาตรฐานเดียวกัน
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องคการบริหารสวนตําบลสซึ่งเปนผูดําเนินการ โดยความเห็นชอบจากสมาชิกในชุมชน

และสมาชิกอาจเปนกลุมที่รวมตัวกัน หรือกลุมชุมชนทีม่ อี ยูเดิมหรือองคการปกครองทองถิ่น เชน
3)

การมีสวนรวมระดับชุมชนรวมกลุมดําเนินการ ไดแก ชุมชนรวมกลุมเปนองคกรที่

เขมแข็ง จัดระบบการประสานงานการพัฒนาอาชีพเพิ่มรายได การรักษาสิ่งแวดลอม การพิทกั ษ
ผลประโยชนของสมาชิก

จัดระบบการใหบริการ

ผลประโยชนและรายไดอยางเหมาะสม

โดยมีการแบงภาระหนาที่และจัดสรร

ชุมชนเตรียมการดานขอมูลระบบนิเวศ วิถชี ีวิตชุมชน

รวมทั้งสื่อ และเครื่องมือในการถายทอดภูมิปญญาของชุมชน ทั้งนี้ องคกรปกครองทองถิ่น อาจ
ดําเนินงานไดในขอบเขตของหนาที่ไดระดับหนึ่ง
4)
ธุรกิจชุมชน

การมีสวนรวมระดับลงทุนหรือรวมทุนกับองคกรอื่น ๆ ไดแก ดําเนินงานทาง
โดยการระดมทุนจากสมาชิก

หรือจากผูสนใจจากภายนอกหรือรวมทุนกับ

ผูประกอบการทีด่ ําเนินงานการทองเที่ยวเชิงอนุรักษเกี่ยวของกับพื้นที่ชุมชนในรูปบริษัท

หรือ

รูปแบบอื่น ๆ
2.4 ชุมชนกับการพัฒนาดานการทองเที่ยว พัฒนาการทองเที่ยวที่ยั่งยืนเพื่อเพิ่มการจางงาน
และกระจายรายไดสูชุมชน โดยพัฒนาคุณภาพแหลงทองเที่ยวใหสามารถรองรับการขยายตัวของ
นักทองเที่ยวไทย และตางประเทศ โดยการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงกลุมพื้นที่ พรอมทั้งสนับสนุน
การพัฒนากิจกรรมการทองเที่ยวรูปแบบใหมที่สอดคลองกับศักยภาพเชิงวัฒนธรรม
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูในพื้นที่

และไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

และ
โดยคํานึงถึงขีด

ความสามารถของพื้นทีใ่ นการรองรับนักทองเที่ยว ปรับปรุงคุณภาพดานการบริการและการแกไข
ปญหาการหลอกลวงเอารัดเอาเปรียบนักทองเที่ยว

การพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกทางการ
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ทองเที่ยว การใหบริการขอมูลขาวสารที่ทนั สมัย รวมทั้งพัฒนาบุคคลากรทางการทองเที่ยวใหมี
คุณภาพ และปริมาณสอดคลองกับกิจกรรมการทองเที่ยวแตละประเภท สงเสริมบทบาทชุมชนและ
องคกรชุมชนในทองถิ่น

มีสวนรวมในการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวอยางครบวงจร

การ

รณรงคสรางจิตสํานึก และเสริมสรางความรู ความเขาใจที่ถูกตองแกชุมชน และทองถิ่นในการ
พัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน รวมทั้งสนับสนุนใหมีการพัฒนาสินคาหัตถกรรมพืน้ บาน

และ

บริการในทองถิ่นที่เชื่อมโยงกับธุรกิจการทองเที่ยวใหมีความสําคัญกับกลุมเปาหมายนักทองเที่ยวที่
มีระยะพักนาน
ประชุม

และนักทองเที่ยวที่มคี ณ
ุ ภาพจากตางประเทศ

โดยเฉพาะนักทองเที่ยวกลุมการ
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จากการพิจารณาความหมายของชุมชนทองถิ่นและการจัดการการทองเที่ยว

ชุมชน

จะเห็นไดวา

หมายถึง การรวมตัวกันของคนในชุมชนทีม่ ีการติดตอสื่อสาร และทํากิจกรรมรวมกัน

ดังเชน การจัดการชุมชนใหเปนแหลงทองเที่ยว ซึ่งชุมชนในฐานะเจาของพื้นทีม่ ีบทบาทหนาที่ใน
การจัดการการทองเที่ยว

การรักษาสิ่งแวดลอม

รวมถึงเปนผูจําหนายสินคาและใหบริการ

นักทองเที่ยว องคประกอบที่สําคัญคือ การเขามามีสวนรวมของคนในชุมชนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทองถิ่นหรือชุมชนของตน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหคนในชุมชนมีรายได
ความหมายของชุมชนทองถิ่นและการจัดการการทองเที่ยว

จึงถือวามีสวนสําคัญในการ

วิเคราะหแหลงทองเที่ยว “ ตลาดคนเดินโคยกี้ ” ซึ่งถือเปนแหลงทองเที่ยวแหลงใหมของจังหวัด
ราชบุรี ซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของประชาชนในทองถิน่ ในการบริหารจัดการการทองเที่ยว โดย
เนนที่การเขามามีสวนรวมของคนในชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรทองถิ่นใหเกิดประโยชน
มากที่สุด
ซึ่งผูวิจัยสามารถนํา “ ความหมายของชุมชนทองถิ่นและการจัดการการทองเที่ยว ” ไปใช
ใหเกิดประโยชนตองานวิจยั ทางดานการวิเคราะหขอมูล
ประสิทธิภาพและสมบูรณมากยิ่งขึน้

เพื่อใหขอมูลที่ไดจากการวิจัยมี
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แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจการทองเที่ยว
อุตสาหกรรมทองเที่ยว (tourism industry) ประกอบดวยธุรกิจหลายประเภทที่เกี่ยวของ
โดยตรง ไดแก ธุรกิจดานการขนสง ธุรกิจดานที่พกั และอาหาร ธุรกิจการนําเที่ยว และธุรกิจ
การคาของที่ระลึก

ธุรกิจเหลานี้จะขายบริการแกนักทองเที่ยวโดยตรง

สวนธุรกิจที่เกี่ยวของ

ทางออม ไดแก การผลิตสินคาเกษตรกรรม การผลิตหัตถกรรมพื้นบาน เปนตน สําหรับแนวคิด
เกี่ยวกับธุรกิจการทองเที่ยว ทีจ่ ะกลาวในทีน่ ี้จําแนกออกเปน 4 ดาน ดังนี้
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1. ความสําคัญของการทองเที่ยว การทองเที่ยวมีความสําคัญตอดานเศรษฐกิจ สังคมและ
การเมือง
1.1 ความสําคัญดานเศรษฐกิจของประเทศ
1.1.1 การทองเที่ยว กอใหเกิดรายไดเปนเงินตางประเทศเขาประเทศเปนจํานวน
มาก การทองเที่ยวสามารถทํารายไดในรูปของเงินตราตางประเทศมากเปนอันดับ 1 เมื่อ
เปรียบเทียบกับรายไดจากสินคาออกอื่นๆ นอกจากนี้รายรับสุทธิในรูปของเงินตราตางประเทศจาก
อุตสาหกรรมทองเที่ยวยังมีสวนชวยใหดุลชําระเงินของประเทศดีขึ้น
1.1.2 รายไดจากการทองเที่ยวจะมีผลทบทวีคูณในการสรางรายไดหมุนเวียนใน
ระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ซึ่งจะทําใหผลผลิตสวนรวมของประเทศมีคาทวีกวาสองเทาตัว
1.1.3 การทองเที่ยวกอใหเกิดการหมุนเวียน และการกระจายรายไดไปสูภูมิภาค
เมื่อเกิดการเดินทางทองเที่ยวเขาไปถึงแหลงทองเที่ยวในชนบท การพัฒนาความเจริญก็จะไปถึง
ภูมิภาคนั้นๆ กอใหเกิดความสรางสรรคสิ่งใหมๆ ในทองถิ่น เชน โรงแรม ภัตตาคาร รานคา สิ่ง
อํานวยความสะดวกตางๆ มีผูลงทุนในหลายๆ รูปแบบทําใหเกิดการสรางงาน สรางอาชีพ อยาง
กวางขวาง เปนการสรางรายไดสูประชาชนอยางแทจริง
1.1.4 การทองเที่ยวมีบทบาทในการกระตุนใหเกิดการผลิต และนําเอาทรัพยากร
ของประเทศ โดยเฉพาะของทองถิ่นมาใชใหเกิดประโยชนในอัตราที่สูงในรูปของการผลิตสินคา
พื้นเมืองและสินคาของที่ระลึก ตลอดจนการบริการในทองถิ่นนั้นๆ
1.1.5 การทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมที่ไมสิ้นเปลืองวัตถุดิบ ผลผลิตขายไดทุก
เวลาสุดแลวแตความเหมาะสมและความสามารถของผูขาย
1.1.6 การทองเที่ยวชวยกระตุนใหเกิดการผลิตเปนวงจรหมุนเวียนภายในประเทศ
ทําใหเกิดการสรางงาน สรางอาชีพของประชาชนทั้งทางตรงและทางออม เปนการลดการวางงาน
ประชากรมีรายไดเพิ่มขึน้ ซึงสงผลใหรัฐบาลไดรับรายไดในรูปของภาษีอากรประเภทตางๆ
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1.2 ความสําคัญของการทองเที่ยวตอสังคม
1.2.1 การทองเที่ยวมีสวนในการสงเสริมความสัมพันธของมนุษยชาติ กอใหเกิด
สันติภาพ ความเปนมิตรไมตรีและความเขาใจอันดีระหวางเจาของบานและผูมาเยือน
1.2.2 การทองเที่ยวมีบทบาทในการพัฒนาสรางสรรคความเจริญทางสังคมใหเกิด
แกทองถิ่น ทําใหมีการกอสรางสิ่งใหมๆ มีการลงทุนทางดานการผลิตเพื่อรองรับการบริการแกผู
มาเยือนทองถิ่น ทําใหประชาชนมีรายไดจากการมีงานทํา จึงทําใหอยูดกี ินดีมคี วามสุขโดยทั่วกัน
1.2.3 การทองเที่ยว
กอใหเกิดการอนุรักษฟนฟูมรดกทางวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดลอมกอใหเกิดความภาคภูมใิ จ ความสํานึก และตระหนักในคุณคาของศิลปวัฒนธรรม
ตลอดจนการรักษาเอกลักษณของชาติ กอใหเกิดความรูส ึกหวงแหนและรักผืนแผนดินที่อยูอาศัย
ของตน
1.2.4 การทองเที่ยวชวยขจัดปญหาความแตกตางระหวางเมืองกับชนบท ชวยขจัด
ปญหาการหลั่งไหลและเคลื่อนยายเขามาหางานทําหรือเสี่ยงโชคในเมืองของประชาชนในชนบท
1.2.5 การทองเที่ยว ชวยใหประชาชนในชนบทรูจ ักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
รูจักใชทรัพยากรในทองถิ่นมาผลิตและประดิษฐสิ่งของเครื่องใชในรูปของสินคาพืน้ เมือง และของ
ที่ระลึกไวสําหรับขายผูมาเยือน เปนการหารายไดมาจุนเจือครอบครัวเพิ่มขึ้น
1.3 ความสําคัญของการทองเที่ยวตอการเมือง
1.3.1 การเดินทางทองเที่ยวกอใหเกิดความรูสึกถึงความมั่นคงปลอดภัย เพราะ
การที่นกั ทองเที่ยวจะเลือกเดินทางไปเยือนที่ใด ที่นั้นจะตองมีความปลอดภัยเพียงพอ
1.3.2 การทองเที่ยว เปนวิถีทางที่มนุษยตางสังคมจะไดพบปะรูจ ักทําความเขาใจ
กัน การเดินทางไปมาหาสูกันภายในประเทศ ทําใหไดรจู ักคุน เคย รูปญหา พึ่งพาอาศัยกัน เปน
การสรางความรักความสามัคคีสมานฉันทของคนในชาติ ในทํานองเดียวกัน การเดินทางทองเที่ยว
ระหวางประเทศจะเปนการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เสริมสรางความเขาใจอันดีที่จะนําไปสูความเปน
เพื่อนรวมโลกที่จะชวยสรางสรรคสัมพันธไมตรี และความสงบสันติสุขในโลก
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2. ประเภทการทองเที่ยว ประเทศไทยเปนประเทศที่อุดมไปดวยทรัพยากรการทองเที่ยว
ซึ่งหมายถึงสถานที่ทองเที่ยว
กิจกรรมและวัฒนธรรมประเพณีที่สะทอนใหเห็นถึงอารยธรรม
ทองถิ่นที่มีลักษณะเดน ดึงดูดความสนใจของนักทองเที่ยวได ทรัพยากรการทองเที่ยวอาจแยกตาม
ลักษณะและความตองการของนักทองเที่ยวได 3 ประเภท คือ
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ประเภทธรรมชาติ เปนแหลงทองเที่ยวที่มีความสวยงามตามธรรมชาติ ไดแก ภูเขา
น้ําตก ถ้ํา น้ําพุรอน บอน้ํารอน เขตรักษาพันธุสัตว สวนสัตว อุทยานแหงชาติ วนอุทยาน สวน
รุกขชาติ ทะเล หาดทราย ทะเลสาบ เกาะ เขื่อน อางเก็บน้ํา แหลงน้ําจืด (หวย หนอง คลอง
บึง) ตัวอยางแหลงทองเที่ยวประเภทธรรมชาติของไทย เชน อุทยานแหงชาติดอยอินทนนท
น้ําตกทีลอซู เขื่อนรัชประภา ภูกระดึง เปนตน
ประเภทประวัติศาสตร โบราณวัตถุโบราณสถาน และปูชนียสถาน เปนแหลง
ทองเที่ยวที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร โบราณคดีหรือปูชนียสถาน ไดแก วัด โบราณสถาน
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อนุสรณสถาน ไดแก วัดพระศรีรตั นศาสดาราม พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ อุทยานประวัติศาสตร

อุทยานประวัติศาสตร ชุมชนโบราณ พิพธิ ภัณฑศาสนสถาน กําแพงเมือง คูเมือง อนุสาวรีย และ
สุโขทัย เปนตน
ประเภทศิลปวัฒนธรรม

ประเพณีและกิจกรรม

เปนทรัพยากรการทองเที่ยวอีก

รูปแบบหนึ่งในลักษณะของพิธีงานประเพณีความเปนอยู วิถีชีวิต (เชน หมูบานชาวเขา สภาพ
ชีวิตในชนบท) ศูนยวัฒนธรรมสินคาพืน้ เมือง ไร สวน พืช ผัก ผลไม และเหมือง เชน ตลาด
น้ําดําเนินสะดวก งานชางจังหวัดสุรินทร ประเพณีการบวชลูกแกวจังหวัดแมฮองสอน เปนตน
3. ปจจัยที่สงเสริมใหเกิดการทองเที่ยว ปจจัยหรือเงื่อนไขทีส่ งเสริมใหมีการขยายตัวของ
การเดินทางทองเที่ยว และกอนทีจ่ ะเกิดการเดินทาง มีอยูสองประการคือ สภาพเอื้อตอการ
ทองเที่ยว (enable condition หรือ travel facilitator) และแรงจูงใจเพื่อการทองเที่ยว (travel
motivation) สําหรับสถานภาพเอื้อเพื่อการทองเที่ยวนัน้
เปนเงื่อนไขทีจ่ ะทําใหผคู นสามารถ
เดินทางทองเที่ยวไดแก เวลา (time) และรายได (income) สําหรับเรื่องปจจัยเวลานั้น สามารถจะ
อธิบายไดโดยงายวา คนเราจะเดินทางทองเที่ยวไดจําเปนตองมีเวลาวางพอเสียกอน สําหรับเรื่อง
รายไดนั้นเปนปจจัยสําคัญมาก เพราะถาขาดรายไดก็ไมสามารถจะเดินทางได แตคําวารายไดนี้
นาจะหมายถึงรายไดหลักจากการหักรายจายที่จําเปนในการดํารงชีวิต เชน ที่อยูอาศัย อาหาร
เสื้อผา หรือคาใชจายที่จายเพราะความเจ็บไขไดปวยเสียกอน เหลือเทาใดแลวจึงนําเอาไปใชจายใน
การทองเที่ยวได รายไดตรงนี้จึงเปนรายไดหลังหักคาใชจา ยแลว (disposable income) สรุปไดวา
ทั้งเวลาและรายไดตรงนีจ้ ึงเปนมูลเหตุปจจัยใหเกิดการทองเที่ยวได
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สวนแรงจูงใจเพื่อการทองเที่ยว (travel motivation) เปนแรงกระตุน ใหเกิดการทองเที่ยวที่
สําคัญคือ การจัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกที่เหมาะสมตางๆ (travel facilities) สิ่งอํานวยความ
สะดวกทีจ่ ะกระตุนใหเกิดการทองเที่ยวที่สําคัญคือ การขนสงซึ่งมีความสัมพันธกับการทองเที่ยว
แบบแยกออกจากกันไมออก นักเดินทางตองการการขนสงที่รวดเร็ว ปลอดภัย มีความสุขสบาย
และราคาที่พอจะทําใหสามารถใชบริการได ถาราคาแพงเกินไป แรงกระตุน ก็จะนอยลง ในอดีต
กอนถึงศตวรรษที่ 19 การขนสงไมอยูใ นสภาพที่ปลอดภัยไมรวดเร็ว และราคาก็คอนขางแพง จึง
ไมสามารถจะกอใหเกิดการขยายตัวของการทองเที่ยวในอัตราที่นาพอใจได กอนที่จะมีการนํารถ
ปรับอากาศ (coach) มาใชมีการนําเกวียนมาบรรทุก (carruer’s wagon) ซึ่งเดินทางไดชามาก เชน
ระยะทางจากพระนครศรีอยุธยาไปถึงสุโขทัยเปนระยะทางสั้นๆ
ใชเวลาเดินทางเปนสัปดาห
นอกจากเกวียนจะเดินทางไดชามากแลว ถนนสวนใหญยงั อยูในสภาพทรุดโทรม เพราะในฤดูฝน
ลอเกวียนจะบดกับถนนจนกระทั่งกลายเปนทะเลโคลน
การเดินทางโดยเกวียนนอกจากจะไม
สะดวกแลวยังไมปลอดภัยอีกดวย
อยางไรก็ตามเมื่อถึงศตวรรษที่ 18 มีการประดิษฐรถมา (stage coach) ซึ่งทําใหการ
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เดินทางมีความเร็ว และประหยัดเวลาลงไดมาก การเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางซึ่งเคยใชเวลา
นับเปนวันๆ ก็เหลือเพียงเปนชั่วโมงเทานั้น อยางไรก็ตาม แมจะมีการปรับปรุงยานพาหนะใหมี
ความเร็วขึ้นแลวก็ตาม แตถนนก็ยังมีสภาพที่ทรุดโทรมอยู จนกระทั่งในป พ.ศ. 2060 ไดมีการ
ปรับปรุงการราดผิวถนนดวยเครื่องจักรกล (macadamics) จึงทําใหสภาพพืน้ ผิวถนนเรียบกวาการ
เดินทางจึงสะดวกสบายมากกวาที่เคยเปน
เดินทางจึงเริ่มเปนจริง

เมื่อถึงยุคของรถไฟความสะดวกและรวดเร็วในการ

ราคาของการเดินทางโดยรถไฟก็อยูในฐานะที่คนสวนใหญสามารถจะใช

บริการได ทําใหการทองเที่ยวขยายตัวอยางรวดเร็วแบบกาวกระโดด แรงจูงใจในการทองเที่ยวที่มี
ความสําคัญเทาเทียมกับการขนสงก็คือที่พัก

(accommadation) เมื่อมีระบบขนสงรถมาและรถ

ขนสงไปรษณียแลวจึงมีแรงผลักดันใหเกิดการสรางที่พกั อาศัยตามสถานที่รายทางตางๆ มากมาย
โดยเริ่มตนการดัดแปลงใหมีที่พกั ในรานเหลา (ale-house) กอน ตอมายังมีการสรางโรงนอนหรือ
โรงเตี้ยม (inn) กันมากมาย สําหรับเมืองเล็กๆ ที่อยูหางไกล ไมสามารถสรางธุรกิจที่พักอาศัยได
ก็จะผลักดันใหเมืองที่เปนศูนยกลางในยุโรป เชน ลอนดอน และนิวยอรก กลายเปนศูนยกลางการ
ทองเทีย่ ว

นักธุรกิจและนักเดินทางจะเดินทางเขาเมืองดังกลาวมากขึ้น

สรุปไดวาแรงจูงใจ

ทองเที่ยวในสมัยกอนมีปจจัยอยูที่ระบบการขนสง การคมนาคม และการพัฒนาเรื่องที่พักอาศัย
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ในอดีตแมจะไดมกี ารพัฒนาการทองเที่ยวเปนขั้นตอนไปบางแลวก็ตาม

แตปญหา

บางอยางก็ยังคงอยู เชน ปญหาสุขอนามัย ความเสี่ยงตอโรคภัย และความไมสะดวกในการ
แลกเปลี่ยนเงินตรา นักทองเที่ยวจําเปนตองขนเงินไปกับตัวเองจํานวนมาก ซึ่งอาจจะทําใหเกิด
อันตรายได การออกหนังสือตางๆ ที่เกี่ยวกับการเดินทางก็ยังไมคอยไดรับความสะดวก ยกเวน
กรณีของพอคา หรือนักธุรกิจถาจะพิจารณาใหดีแลวปจจัยที่จะกอใหการเดินทางทองเที่ยวทั้งสอง
ปจจัย มีลักษณะแตกตางกัน กลาวคือ ปจจัยเอื้อการเดินทางทองเที่ยว (enable condition) ที่มี
ปจจัยเวลา และรายไดเปนตัวเรงใหการเดินทางเติบโต เรงเรานักทองเที่ยวทีม่ ีศกั ยภาพอยูแลวให

และป
จล
จัยแรงจูงใจเพื่อการทองเที่ยว
(travel
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motivation) อันไดแก สิส
่งอําำนวยความสะดวกที่เหมาะสม ความปลอดภัย สุขอนามัย จะมีอิทธิพล

ออกเดินทางนั้นเปนการเรงเราจากภายนอก
มากกวา

เพราะเปนแรงผลักดันจากภายในอันกอใหเกิดทัศนคติที่ดตี อ การเดินทางทองเที่ยววาจะ

สะดวกหรือไม ปลอดภัยหรือไม หรือเสี่ยงตอโรคภัยไขเจ็บหรือไม ถาผูคนมีทัศนคติดังกลาว
ในทางที่ดีและแนใจในปจจัยเรงเราแลว ก็จะผลักดันใหเกิดความตองการในการเดินทาง นอกจาก
แรงกระตุน ดังกลาวจะผลักดันจากภายในแลว

สิ่งที่สง เสริมใหเกิดแรงกระตุน ที่ดีมากอยางหนึ่งก็

คือการเตือนใหนกั เดินทางตระหนักถึงสุขอนามัย การใหการศึกษาในการเดินทาง และการให
ขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิถีชีวติ ของคนในถิ่นหรือประเทศอื่น ปจจัยทั้งสองตัวที่เปน
ปจจัยภายนอกและภายในดังกลาวจะเปนตัวเพิ่มโอกาสใหเกิดการเดินทาง และสรางความตองการ
ในการเดินทางในที่สุด
4. บทบาทของรัฐบาลโดยทั่วไปเกี่ยวกับการทองเที่ยว มีหลายๆ แนวที่รัฐบาลสามารถ
สนับสนุน และผลักดันความเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของประเทศ เชน การ
สนับสนุนภาคเอกชนในการลงทุน การใชกลไกของรัฐในการผลักดันใหเอกชนมีการผลิตสินคา
และบริการ เพื่อตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวรวมถึงการผลิตโดยรัฐบาล เนื่องจากการ
ทองเที่ยวมีความเกีย่ วพันกับเปาหมายทางเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศ บางสวนจึงเปน
หนาที่ของรัฐโดยตรงที่จะทําการตัดสินใจในการใชทรัพยากรของชาติหรือการสรางปจจัยสิ่งอํานวย
ความสะดวกพื้นฐานที่จําเปนแกสังคม บทบาทและหนาที่ของรัฐบาลโดยทั่วไปในการทองเที่ยว
ไดแก
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4.1 การศึกษาและการวิจัยที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวของประเทศ รวมถึงการเก็บ
รวบรวมขอมูลและสถิติในเรื่องที่เกี่ยวของและจําเปน เพื่อประโยชนทั้งการวิจัยและการกําหนด
นโยบายทางการทองเที่ยวของประเทศ
4.2 จัดทําหรือสนับสนุนการจัดทําการศึกษา หรือวิจัยดานการตลาดการทองเที่ยวเพื่อ
กําหนดศักยภาพในพืน้ ที่ตลาดที่จะดําเนินการสงเสริมและเผยแพร
4.3 ทําการสํารวจทัศนคติและความประทับใจของนักทองเที่ยวจากประเทศตางๆ เพื่อ
นําไปเปนขอมูลประกอบการดําเนินการสงเสริมและเผยแพรใหสอดคลองกับความสนใจ
และ
ความชื่นชอบของนักทองเที่ยวในแตละประเทศหรือแตละตลาด
4.4 วางแผนและกลยุทธในการพัฒนาการทองเที่ยวใหสอดคลองกับแนวทางที่ 2 และ
3 รวมถึงการวางแผนการใชที่ดนิ และแผนกายภาพ เพื่อกําหนดศักยภาพในการพัฒนาและการ
จัดสรรทรัพยากรลงไปในพื้นที่ตางๆ เพื่อการทองเที่ยวรวมถึงการเสนอแนะใหหนวยงานตางๆ ที่
เกี่ยวของกับการทองเที่ยวพิจารณาและใหการสนับสนุนการทองเที่ยว
4.5 มีการประเมินอุปทานทางการทองเที่ยวดานตางๆ
โรงแรมและที่พักอาศัย
ภัตตาคาร และรานอาหาร ความสะดวกสบายดานตางๆ โครงสรางปจจัยพื้นฐานในแหลง
ทองเที่ยวตางๆ ทั้งนี้ เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนาใหมีความสมดุลกับอุปทานทางการทองเที่ยว
ในระยะสั้นและในระยะยาว
4.6 ดําเนินการทางดานการตลาด การโฆษณา ประชาสัมพันธ สงเสริมและเผยแพร
การทองเที่ยวทั้งภายในและภายนอกประเทศ
4.7 ดําเนินการหรือสนับสนุนใหมกี ารดําเนินการผลิตหรือฝกอบรมบุคลากร
เพื่อ
ใหบริการทางการทองเที่ยวดานตางๆ
4.8 ออกกฎหมายควบคุมและบังคับใชกฎหมายในเรื่องตางๆ
ที่เกี่ยวของหรือเปน
องคประกอบในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว เพื่อผลประโยชนในตัวของอุตสาหกรรมทองเที่ยวเอง
และเพื่อผลประโยชนโดยสวนรวมของประเทศ
4.9 เปนหนาที่ของรัฐบาล โดยตรงที่จะดําเนินการจัดสรรโครงสรางปจจัยพื้นฐานใน
พื้นที่ตางๆ เพื่อความเจริญเติบโตของการทองเที่ยว
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จากการพิจารณาแนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจการทองเที่ยว

ทําใหทราบถึงความสําคัญของการ

ทองเที่ยววามีความสําคัญและรวมสรางประโยชนใหกับชุมชนและประเทศชาติอยางไร
ธุรกิจการทองเที่ยวทําใหเกิดการสรางงาน

สรางอาชีพ

กลาวคือ

เปนการสรางรายไดสูประชาชนอยาง

แทจริง และที่สําคัญทําใหคนในชุมชนเกิดความรูสึกหวงแหนถิ่นกําเนิดของตนเอง
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แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจการทองเที่ยว
ศักยภาพทางการทองเที่ยวตลาดคนเดินโคยกี้

จึงถือวามีสวนสําคัญในการวิเคราะหถึงการพัฒนา
วามีสวนชวยสรางประโยชนใหกับชุมชน และ

ประเทศชาติมากนอยแคไหน โดยวัดทีก่ ารสรางงาน สรางอาชีพ และสรางรายไดใหกับประชาชน
ในทองถิ่นเปนหลัก เพื่อนําไปสูแนวทางการพัฒนาศักยภาพทางดานการทองเที่ยวของ “ ตลาดคน
เดินโคยกี้ ” ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ซึ่งผูวิจัยสามารถนํา “ แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจการทองเที่ยว ” ไปใชใหเกิดประโยชนตอ
งานวิจัยทางดานการวิเคราะหขอมูล การตั้งคําถามและเปนแนวทางในการสัมภาษณ เพื่อใหขอมูล
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ที่ไดจากการวิจัยมีประสิทธิภาพและสมบูรณมากยิ่งขึน้

แนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธในการสงเสริมการตลาดการทองเทีย่ ว
ความหมายของการตลาดการทองเทีย่ ว
ธรรมนูญ ประจวบเหมาะ (2529) ไดใหความหมายไววา การศึกษาองคประกอบ (การผลิต
และการบริโภคสินคา และบริการ) ทางการทองเที่ยว เพื่อใชกําหนดลูทางในการพัฒนาสินคา
ทางการทองเที่ยว และสงเสริมใหเกิดนักทองเที่ยว โดยมีองคประกอบสําคัญ คือ อุปสงคทางการ
ทองเที่ยว และอุปทานทางการทองเที่ยว
วินิจ วีรยางกูร (2532) ไดใหความหายไววา เปนปรัชญาทางการจัดการที่มุงเนนไปสูความ
ตองการของนักทองเที่ยว

โดยอาศัยการวิจัยตลาด

ทองเที่ยวทีก่ ําลังอยูในความตองการ

การพยากรณ การคัดเลือกทรัพยากรการ

เพื่อใหธุรกิจไดรับประโยชนสูงสุดในการเสนอบริการแก

นักทองเที่ยวตามเปาหมายทีก่ ําหนดไว
มนัส สุวรรณ และคณะ (2541) ไดใหความหมายไววา เปนสวนของความตองการในการ
ทองเที่ยวที่เกี่ยวของกับนักทองเที่ยว ผูประกอบการ และประชาชนในพืน้ ที่ ซึ่งหมายรวมถึง
กิจกรรม รูปแบบหรือกระบวนการการทองเที่ยว

18

ศิริวรรณ

เสรีรัตน (2541) ไดใหความหมายไววา เปนการศึกษาความตองการของ

นักทองเที่ยว (อุปสงค) และการจัดองคประกอบที่สําคัญของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว (อุปทาน)
ใหสอดคลองกับอุปสงคโดยมีสวนประสมทางการตลาดเปนเครื่องมือในการเชื่อมโยง
ประภาศรี สวัสดิ์อําไพรักษ (2545) ไดใหความหมายไววา เปนการคนหาความตองการที่
แทจริงของลูกคา โดยการวิจัยเพื่อคนหาสารสนเทศที่เกี่ยวของในการวางแผน การผลิตผลิตภัณฑ
ที่สามารถตอบสนองความตองการของลูกคา

โดยการตลาดทองเที่ยวจะเกี่ยวของกับการกําหนด

ตลาดเปาหมาย การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ การพัฒนาผลิตภัณฑ การกําหนดราคา การจัดการ
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ชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาดการทองเที่ยว

Coitman (1989 ; อางใน ฉลองศรี พิมลสมพงศ, 2548) ไดรายงานวา องคการทองเที่ยว
แหงโลก (Word Tourism Organization) ไดใหความหมายไววา ปรัชญาของการจัดการใหตรงกับ
ความตองการของนักทองเที่ยวโดยการวิจัย

การพยากรณ

และการเลือกสรรผลิตภัณฑการ

ทองเที่ยวที่เหมาะสมกับตลาด โดยบรรลุวัตถุประสงค และใหไดผลประโยชนสูงสุดแกองคการ
ซึ่งสามารถสรุปไดวา การตลาดการทองเที่ยว คือ การศึกษา การวิเคราะห และพยากรณ
ความตองการของนักทองเทีย่ ว เพื่อนําขอมูลที่ไดไปจัดการกับองคประกอบของอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยวใหสอดคลองกับความตองการของนักทองเที่ยวเพื่อใหธุรกิจบรรลุวัตถุประสงค และให
ไดผลประโยชนสูงสุดในการเสนอบริการแกนกั ทองเที่ยว
ความหมายของการสงเสริมการตลาด
ศิริวรรณ เสรีรัตน และเจริญ โชไชย ( 2537) ใหความหมายไววา เปนการติดตอสื่อสาร
ระหวางผูจําหนาย

และตลาดเปาหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑมีวัตถุประสงคเพื่อจูงใจใหเกิดทัศนคติ

และพฤติกรรมการซื้อ
สุปญญา ไชยชาญ (2538) ไดใหความหมายไววา การสงเสริมการตลาด หมายถึงการสื่อ
ขาวสารทุกรูปแบบที่นักการตลาดนํามาใชเพื่อแจงขาวสาร ชักชวน หรือเตือนความจําผูบริโภคให
ทราบ ใหซื้อ ใหไมลืมสินคาหรือบริการของบริษัท ตลอดจนจินตภาพ เจตภาพ และกิจกรรมที่

19

บริษัททําเพื่อประโยชนสว นรวมของชุมชนหรือสังคม การสื่อสารขาวสารนี้ เรียกวา การสือ่ สาร
การตลาด
ไกรฤทธิ์ บุญยเกียรติ (2544) ไดใหความหมายไววา การสงเสริมการตลาด หมายถึง การ
สื่อสารหรือการสื่อขอความที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ ราคา ภาพลักษณ ของกิจการและอื่น ๆ จากผูผลิต
หรือผูจัดจําหนายไปยังผูบริโภค โดยอาศัยสื่อตาง ๆ ดวยวัตถุประสงคการสื่อสารที่แตกตางกัน
และกิจการเองก็ไดรับผลตอบแทนอยางเหมาะสม

ม
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ลาง ตภัณฑทางการทองเที่ยว โดยใช
ก
ั
น
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หมายถึง การสื่อสารทางการตลาดโดยมุ
ง

สร
า
งความต
อ
งการในผลิ
ส
ประภาศรี สวัสดิ์อําไพรักษ (2545) ไดใหความหมายไววา การสงเสริมการตลาดทองเที่ยว

สวนประสมในการสื่อสารการตลาด อันประกอบดวย การโฆษณา การประชาสัมพันธ การขาย
โดยบุคคล และการสงเสริมการขาย ซึ่งรวมเรียกวา สวนประสมของการสื่อสารการตลาด

ฉลองศรี พิมลสมพงศ (2548) ไดใหความหมายไววา การสงเสริมการตลาด หมายถึง
กระบวนการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ทั้งกระบวนการขายโดยบุคคล และไมใชบุคคลเขาไปติดตอ
ลูกคาเพื่อทําใหเกิดการซื้อขายสินคา

และบริการขึ้น

โดยมีวัตถุประสงคที่จะทําใหสินคาและ

บริการเคลื่อนยายจากผูผลิต หรือผูจําหนายไปยังผูบริโภคใหมากที่สุด รวดเร็วที่สุด และมีผลกําไร
ตามที่ธุรกิจตองการ
E. Jerom Mecarthy และคณะ (อางใน ดลกร ขวัญคํา, 2540) ไดใหความหมายไววา เปน
การติดตอสื่อสารเกี่ยวกับขอมูลระหวางผูขาย ผูซื้อเพื่อสรางทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้อ
Jerome B Kernan และคณะ (อางใน ดลกร ขวัญคํา, 2540) ไดใหความหมายไววา เปน
ความพยายามใด ๆ ของผูขายในอันทีจ่ ะชักชวนผูซื้อใหยอมรับขอมูลขาวสารจากผูข ายและเก็บไว
ในความทรงจําเพื่อระลึกได
โดยสรุปแลว การสงเสริมการตลาดการทองเที่ยว หมายถึง กระบวนการในการดําเนิน
กิจกรรมตาง ๆ เพื่อใหเขาถึงผูซื้อใหเกิดการยอมรับ และทําใหเกิดการซื้อขายผลิตภัณฑทางการ
ทองเที่ยว
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กลยุทธการสงเสริมการตลาด
กลยุทธการสงเสริมการตลาด เปนเครื่องมือที่ใชในการสงเสริมการตลาดเพื่อติดตอสื่อสาร
ทางการตลาดระหวางผูผลิต หรือผูจําหนาย และลูกคา ตลาดเปาหมายเพื่อแจงขาวสารหรือจูงใจ
ใหเกิดทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้อ เครื่องมือเหลานี้ประกอบดวย
1 การโฆษณา (Advertising)
การโฆษณา (Advertising) หมายถึง รูปแบบหรือความคิดในการเสนอขายสินคา
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ซื้อ หรือเพิ่มการใชสินคส
า และบริการของธุรกิจนั้นทั้งในปจจุบัน และอนาคต

และบริการโดยผานสื่อตาง ๆ ที่มิใชตัวบุคคลเพื่อจูงใจใหผูบริโภคกลุมเปาหมายเกิดความตองการ

ลักษณะเดนของการโฆษณา มีดังนี้
1)

เปนการขายโดยใชสื่อตาง ๆ ไมใชบุคคล การเสนอขายจะใหขอมูลกับ

คนจํานวนมาก ไมเฉพาะเจาะจงลูกคาคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะ เปนการขายในปริมาณมาก ๆ
2)

เปนการเผยแพร แสดงความคิดอยางกวางขวาง ออกมาในรูปภาพ เสียง

สิ่งพิมพ เพื่อเสนอขอมูลซ้ํา ๆ กันหลายครั้ง เพื่อใหผูบริโภคคุนเคย มั่นใจ ตรวจสอบ ยอมรับ
เปรียบเทียบขอมูลระหวางคูแขงตาง ๆ เปลี่ยนทัศนคติ ทดลอง สั่งซื้อ และสรางภาพลักษณใหแก
สินคา และองคกรนั้น ๆ
3)

เปนการเสนอขายโดยอาศัยเหตุผล ทั้งเหตุผลจริง และเหตุผลสมมติ มี

การจูงใจ บอกความจริง แตไมทั้งหมด ไมบอกสวนทีไ่ มดี ผูกลาววา “สิ่งทีป่ รากฏในโฆษณา
ทั้งหมดเปนจริง แตความจริงทั้งหมดไมไดปรากฏในโฆษณานั้น”
4) เปนการเสนอขายที่มคี าใชจาย และระบุตัวผูอุปถัมภการโฆษณา
ลักษณะของงานโฆษณาที่ดี
1)

เรียกรองความสนใจ

2)

เรงเราใหเกิดความอยากรูอยากเห็นตอไป

3)

สรางความนาเชื่อถือ
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4)

สรางความอยากไดในสินคาที่โฆษณานัน้

5)

เชิญชวนใหเกิดการทดลองใชหรือซื้อ

สื่อโฆษณาที่นิยมใช
1)

โทรทัศน เปนสื่อที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด แตเสียคาใชจา ยสูงมาก

2)

วิทยุ สามารถสงขอมูลไปไดกวางไกล

3)

หนังสือพิมพ ใหขอมูลรายละเอียด

4)
5)

ม
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ลาง ่อื่น ๆ (Public Display)
ก
ั
น
ำ
ปายโฆษณา
(Billboard)
และการโฆษณานอกสถานที
ส
นิตยสาร ใหขอมูลเฉพาะแกกลุมเปาหมาย

6)

โฆษณาทางไปรษณีย หรือจดหมายตรง (Direct Mail)

7)

สื่ออื่น ๆ เชน แผนพับ สิ่งพิมพ ภาพยนตร วีดีโอ การจัดแสดงสินคา ฯลฯ

Michale M. Coitman (1989 ; อางใน กาญจนารัตน รัตนสนธิ ,2539) กลาวถึงสื่อที่ใชใน
การโฆษณาการทองเที่ยวไว ดังนี้
หนังสือพิมพ เปนสิ่งที่พบเห็นไดทั่วไปจึงเปนที่นิยมสําหรับการสงเสริมการตลาด การ
ทองเที่ยวเพราะสามารถสรางความคุนเคย การรับทราบ และการรูจกั สินคาหรือบริการใหแกลูกคา
ไดในวงกวาง ในขณะเดียวกันลูกคาก็สามารถทําการเปรียบเทียบสินคาประเภทเดียวกันไดในคราว
เดียว
วิทยุ โดยปกติแลวเปนสื่อโฆษณาทีใ่ ชเวลาสัน้ มากในการสื่อสาร คาใชจายในการลงทุน
โฆษณาแตละครั้งจะมากนอยก็ขึ้นอยูก ับพื้นทีข่ องเวลาที่ใชในแตละวัน ขนาดของกลุมผูฟง และ
ความนิยมของสถานีวิทยุ จึงเปนประโยชนในการกระตุนลูกคาที่คดิ วากําลังจะซื้อสินคาใหเกิดการ
ซื้อในทันที
โทรทัศน เปนสื่อโฆษณาที่ตองเสียคาใชจายแพงมาก แตมีขอไดเปรียบ คือการมองเห็น
ภาพซึ่งวิทยุไมสามารถทําได

หนวยงานดานการทองเที่ยวของภาครัฐจึงนิยมใชโทรทัศนเพื่อ
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โฆษณาสินคาทางการทองเที่ยว โดยเฉพาะชวงฤดูกาลทองเที่ยว สื่อโทรทัศนสามารถกระตุน ให
เกิดการซือ้ ไดในลูกคาทีก่ ําลังคิดจะซื้อสินคา
นิตยสาร และวารสารทางการทองเที่ยว ถึงแมวาจะมีคาใชจายคอนขางแพง แตสามารถ
เขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายไดโดยตรง

คือลูกคาใหความสนใจสินคาทางการทองเที่ยวมักที่จะซื้อ

นิตยสาร หรือวารสารนั้น ๆ สวนขอไดเปรียบ คือ สามารถลงโฆษณาสินคาไดในระยะเวลาที่
ยาวนาน อีกทั้งยังสามารถอานตอ ๆ กันไปไดในหลาย ๆ กลุมคน

ม
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ง ยบัตร คูปอง รายการสินคา
ำ
ของเราเพียงใด การตอบรั
บ
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้
วมถึ
ง
นามบั
ส
จดหมายทางตรง

เปนวิธีที่สามารถวัดผลของการโฆษณาไดงายวาลูกคาสนใจในสินคา

รวมทั้งราคา และจดหมาย

ใบปลิวและแผนพับ สวนใหญจะเปนในรูปของการโฆษณาโรงแรม แหลงทองเที่ยว และ
ที่พักตากอากาศตามแหลงทองเที่ยว เปนการบอกถึงหนวยบริการตาง ๆ ที่นกั ทองเที่ยวจะไดรับ
เชน รานอาหาร สิ่งดึงดูดใจ ภูมิอากาศ แผนทีข่ องโรงแรม หรือแหลงทองเที่ยวนั้น ๆ
การขนสงสาธารณะ เปนการโฆษณา โดยใชพาหนะเปนสื่อ เชน รถเมล รถไฟใตดนิ
หรือรถแท็กซี่ ซึ่งเปนที่นิยมกันแพรหลาย แมเปนการยากที่จะใชวดั การรับรูของสื่อจากลูกคาก็
ตาม
ปายโฆษณาบนทางหลวง หรือทางสัญจร เปนที่นิยมของธุรกิจทองเที่ยวขนาดยอมมากกวา
เชน รานอาหาร หรือที่พกั ริมทาง กลุมลูกคาจึงเปนนักทองเที่ยวที่ยังมิไดมกี ารตัดสินใจที่จะซื้อ
สินคาทางการทองเที่ยวมากอนลวงหนา

การโฆษณาโดยปายนั้นคอนขางมีราคาสูงในแงของการ

เชาปายโฆษณา และคาจางทําปายโฆษณา
การแสดงสินคา และภาพยนตรทางการทองเที่ยว ผูใชสว นใหญเปนหนวยงานหรือสมาคม
ทางการทองเที่ยวในการสงเสริมการขายสินคาของเมืองที่เปนแหลงทองเที่ยว

โดยการแสดง

ภาพยนตรเพื่อดึงดูดใจเพื่อใหลกู คาเลือกเปนทีห่ มายในรูปแบบการทองเที่ยวตางๆ เชน การประชุม
สัมมนา เปนตน
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2 การประชาสัมพันธ (Public Relations)
การประชาสัมพันธ (Public Relations) หมายถึงการปฏิบัติงานของหนวยงาน
องคกร สถาบัน บริษัท ในการเผยแพรขาวสาร และดําเนินงานวิธีอื่น ๆ อยางมีแบบแผนการ
กระทําอยางตอเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้
1)

เพื่อเผยแพรขาวสาร ชี้แจงแถลงนโยบาย การดําเนินงาน กิจกรรมการ

เคลื่อนไหวของหนวยงาน องคกร สถาบัน บริษัทใหกลุมเปาหมาย และประชาชนทั่วไปรับทราบ
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ำ วยงาน และใหความเชื่อลถือาง
เห็นพองกับวัตถุประสงคส
ของหน
2)

เพื่อชักชวนใหกลุมเปาหมาย และสาธารณชนมีสวนรวมสนับสนุน และ

3)

เพื่อสรางบรรยากาศแหงความเขาใจอันดี มีมนุษยสัมพันธ และทัศนคติที่

ดีทั้งภายใน และภายนอกหนวยงาน
การประชาสัมพันธของธุรกิจทองเที่ยว กระทําไดหลายวิธี ไดแก
1)

การเผยแพรตอสาธารณชน (Publicity) คือการตีพิมพบทความตาง ๆ ของธุรกิจ

ทองเที่ยวลงในตลาดนักทองเที่ยว

อาจไมเสียคาใชจายโดยตรงในการลงบทความเหมือนการ

โฆษณา แตจะเสียคาใชจางใหผูจดั ทําไปหาขอมูล
กิจกรรมการเผยแพรตอสาธารณชนของการทองเที่ยว ทีก่ ระทําอยูโดยทั่วไป ไดแก
1.1)

การจัดทัศนะศึกษา (Educational Trip) คือการเชิญผูแทนสื่อมวลชนและ

บริษัทนําเที่ยวมาทัศนะศึกษาในประเทศไทย

เพื่อนําขอมูลที่ไดไปนําเสนอในหนังสือพิมพ

โทรทัศน วิทยุ และสื่อตาง ๆ ซึ่งไดรบั ความเชื่อถือจากนักทองเที่ยว
1.2)

การทําจดหมายแจงขาว (Business New or Newsletter) สํานักงานการ

ทองเที่ยวจัดขึน้ เพื่อผลิตภัณฑใหม ๆ และความเคลื่อนไหวทางการทองเที่ยว เชน การเปดโรงแรม
หรือแหลงทองเทีย่ วที่กําลังไดรับการพัฒนา
1.3)

การแจงขาวเปนครั้งคราว (Press / News Release) เปนการแจงขาว

หรือแถลงการณเมื่อมีเหตุการณใหม ๆ เกิดขึน้ ที่เกี่ยวของกับสินคา และองคกร
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1.4)

การสัมภาษณบุคคล (Photo Release) เปนการเผยแพรขาวการ

สัมภาษณพรอมรูปถายของบุคคลในองคกรหรือในวงการธุรกิจที่เกี่ยวของ
1.5)

การจัดแถลงขาวสื่อมวลชน (Press Conference) เปนการจัดแถลงขาว

ใหกับสื่อมวลชนตาง ๆ เพื่อใหขอมูลขาวสารใหม ๆ เกี่ยวกับสินคาและบริการ
2)

การเขารวมกิจกรรมกับชุมชนตาง ๆ (Community Relations) เชน รวมงาน

ประจําปของเมืองสําคัญ หรือของประเทศ การทองเทีย่ วแหงประเทศไทยเคยจัดรถบุปผชาติเขา
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การจัดกิส
จกรรมในโอกาสพิเศษ (Special Evert) เปนการจัดกิจกรรมเปนครั้งคราว

รวมในงาน Rose Parade ของเมืองลอสแอนเจลีส เพื่อเปนการประชาสัมพันธประเทศไทย
3)

ในโอกาส หรือวาระพิเศษ เชน งานกีฬา การประกวดแขงขันตาง ๆ เพื่อเปนการประชาสัมพันธ
เผยแพร และสรางภาพลักษณทดี่ ีใหแกองคกร
Victor T.C. Middleton (1998 ; อางใน กาญจนรัตน รัตนสินธิ , 2539) กลาวถึง การ
ประชาสัมพันธเพื่อการทองเที่ยววา เปนเครื่องมือที่มีความสําคัญตอการสงเสริมการตลาดสําหรับ
สินคาทางการทองเที่ยวมากกวาสินคาโดยทัว่ ไป เพราะวากระตุน ตอความสนใจ และติดตามใน
เรื่องราวที่นําเสนอไดอยางแทจริง

โดยเฉพาะเรื่องราวที่เกี่ยวกับจุดมุงหมายปลายทางหรือแหลง

ทองเที่ยวที่ไมคุนเคย (ตางประเทศ) เสนหชี้ชวนของคนตางถิ่น

และศิลปะที่เปนมรดกตกทอด

ตาง ๆ เพื่อสรางการรับรู และทัศนคติที่ดีตอแหลงทองเที่ยวนั้น ๆ การประชาสัมพันธจงึ ถือเปน
โอกาสในการสรางความสนใจในสินคาทางการทองเที่ยวที่มีอยูพื้นฐานของความเปนจริงที่ได
ประสิทธิภาพ
3. การขายโดยบุคคล (Personal Selling)
การขายโดยบุคคล (Personal Selling) หมายถึงการนําสินคาและบริการขายตรงไปยังลูกคา
หรือผูที่คาดหวังวาจะเปนลูกคา เพื่อกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวสินคา และบริการไดโดยอาศัย
พนักงานขาย (Salesman) ซึ่งจะตองมีความรู ความสามารถทางดานทฤษฎี กระบวนการ และ
เทคนิคการขาย จึงจะสามารถขายสินคาและบริการใหแกกลุมลูกคาเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ
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จากการพิจารณาแนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธในการสงเสริมการตลาดการทองเที่ยว จะเห็นได
วา กลยุทธการสงเสริมการตลาดทางการทองเที่ยว เปนกระบวนการในการดําเนินกิจกรรมตางๆ
เพื่อใหเขาถึงผูซ ื้อ รวมถึงเกิดการยอมรับ และทําใหเกิดการซื้อขายผลิตภัณฑทางการทองเที่ยว
โดยใชกลยุทธการสงเสริมการตลาด คือ การโฆษณา การประชาสัมพันธ และการขายโดยบุคคล
ในการดําเนินกิจกรรม เพราะธุรกิจทางดานการทองเที่ยวตองไดรับการสงเสริม โดยใชกลยุทธการ
สงเสริมการตลาด
แนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธในการสงเสริมการตลาดการทองเทีย่ ว

จึงถือวามีความสําคัญใน
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ลาง โดยใชกลยุทธการสงเสริม
ก
ั
น
ำ
ส
การตลาดทางดานการโฆษณา การประชาสัมพันธ และการขายโดยบุคคล ในการวิเคราะหการ
การพัฒนาศักยภาพทางดานการทองเที่ยวของตลาดคนเดินโคยกี้

ดําเนินงาน เพื่อใหทราบถึงวิธกี ารบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวที่ถูกตอง รวมถึงใชเปนแนวทางใน
การพัฒนาศักยภาพทางดานการทองเที่ยว

เพื่อใหตลาดคนเดินโคยกี้เปนที่ยอมรับในหมู

นักทองเที่ยวที่ชื่นชอบการทองเที่ยวแบบชุมชนทองถิ่นดั่งเดิม
ซึ่งผูวิจัยสามารถนํา “ แนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธในการสงเสริมการตลาดการทองเที่ยว ” ไป
ใชใหเกิดประโยชนตองานวิจัยทางดานการวิเคราะหขอมูล
ศักยภาพการทองเที่ยวตลาดคนเดินโคยกี้

การสังเกตการณกระบวนการพัฒนา

รวมถึงการตัง้ คําถามและเปนแนวทางในการสัมภาษณ

เพื่อใหขอมูลที่ไดจากการวิจัยมีประสิทธิภาพและสมบูรณมากยิ่งขึน้
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แนวความคิดเกีย่ วกับการมีสวนรวม
ปจจุบันการมีสวนรวมนํามาใชในงานพัฒนามากมาย เพื่อใชเปนเครื่องมือใหประชาชนเขา
มามีสวนรวมในกิจกรรมหรือโครงการ มีผใู หความหมายของการมีสวนรวมอยางหลากหลาย ดังนี้
ความหมายของการมีสวนรวม
ความหมายของการมีสวนรวมของชุมชน ไดใหความหมายไวเปนจํานวนมาก และมีการ
ใชคําที่แตกตางกัน เชน การมีสวนรวมของชุมชน (Community participation หรือCommunity
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insolvent) การมีสวนรวมของประชาชน (people participation) ดังมีรายละเอียดตอไปนี้
Fanaroff อางใน เธียรชัย บุรพชนก (2532) ไดใหความหมายของการมีสวนรวมของชุมชน
(Community participation) วา การมีสวนรวมเปนกระบวนการที่เปนความรวมมือ (partnership)
ระหวางรัฐกับชุมชน ในการวางแผนการดําเนินงาน และใชประโยชนจากกิจกรรมสาธารณสุขที่
เกิดขึน้ ได

โดยที่จะไดรับผลประโยชนจากการเพิ่มความสามารถในการพึง่ ตนเองของทองถิ่น

ตลอดจนความสามารถในการควบคุมโครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure) และเทคโนโลยีของชุมชน
โดยชุมชน
สวนในความหมายของ การมีสวนรวมของประชาชน (People participation) ซึ่งองคการ
สหประชาชาติอางใน เธียรชัย บุรพชนก (2532) ไดใหความหมายของการมีสวนรวมของชุมชนตอง
มีความหมายครอบคลุมถึง 1) การที่ประชาชนมีสวนรวมในผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากโครงการ 2)
การที่ประชาชนมีสวนรวมชวยเหลือในการตัดสินใจตลอดกระบวนการพัฒนา
Cohen and Up Hoff อางใน พัชรี พงษศริ ิ (2541) ไดใหความหมายของการมีสว นรวมของ
ชุมชน (Community participation) วาเปนกระบวนการที่ชมุ ชนไดเขาไปมีสวนรวม (Benefits) และ
การประเมินผล (Evaluation) จะเห็นไดวาความหมายของการมีสว นรวมหลากหลาย แตในเนื้อหาที่
สําคัญของการมีสวนรวมก็คือ การที่ประชาชนเขามามีบทบาทในการตัดสินใจในการแกไขปญหา
ของชุมชน ในขั้นตอนการริเริ่มการจัดตั้งและการวางแผน การดําเนินการ การรวมรับผลประโยชน
และการประเมินผลวิธีการและกิจกรรมเหลานั้นวาสามารถแกไขปญหาสาธารณสุขภายในชุมชนได
ดวยตนเอง
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ทวีทอง หงสวิวัฒน อางใน อรอนงค ธรรมกูล (2539) ไดสรุปความหมายของการมีสวน
รวม คือ การที่ประชาชนหรือชุมชนพัฒนาขีดความสามารถของตนในการจัดการตอการดํารงชีวิต
ทางเศรษฐกิจและสังคมตามความจําเปนอยางสมศักดิ์ศรี ในฐานะสมาชิกของสังคมในการมีสวน
รวมของประชาชน

ไดพัฒนาการซึ่งแสดงออกในรูปการตัดสินใจในการกําหนดชีวิตของตนเอง

อยางเปนตัวของตัวเอง
จินดา มณีเนตร (2532) ไดสรุปวา การมีสวนรวมของประชาชนหรือความรวมมือของ
ประชาชนไมวาของปจเจกบุคคลหรือกลุมคนที่เห็นพองตองกันและเขารวมรับผิดชอบ

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส
เปลี่ยนแปลงที่พึงประสงค

หรือเขา

รวมกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคมโดยการกระทําผานกลุมหรือองคกรเพื่อใหบรรลุถึงการ

ยุวัฒน วุฒิเมธี 2526 ไดใหความหมายของการมีสวนรวม คือ การพิจารณาการตัดสินใจ
การรวมปฏิบัติและรวมรับผิดชอบในเรื่องตาง ๆ อันมีผลกระทบถึงตัวประชาชนเอง การที่สามารถ
ทําใหประชาชนเขามามีสวนรวมเพื่อแกปญหาและนํามาซึ่งสภาพความเปนอยูข องประชาชนที่ดขี ึ้น
ไดนั้น
วิบูลย ตรีถัน 2522 ไดอธิบายเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนไววา การมีสวนรวม
(Participation) เปนผลมาจากการเห็นพองตองกัน ซึ่งความเห็นพองตองกันนั้นจะตองมีมากเกินพอ
จนเกิดความคิดริเริ่มโครงการเพื่อการนั้น ๆ เหตุผลเบื้องแรกของการที่คนเราสามารถรวมกันไดควร
จัดตั้งองคกร (Organization) ดังนั้นองคกรจะตองเปนเสมือนตัวนําใหบรรลุถึงการเปลี่ยนแปลงที่
ตองการได
ไพรัตน เตชะรินทร (2527) กลาวไววา การมีสวนรวมของประชาชนอาจจะตีกรอบได
แตกตางกัน แตเดิมนัน้ (รัฐ) มักจะมอบในแงของการรวมสมทบแรงงาน วัสดุ ดานวัตถุและเงิน
แมวาจะยังจําเปนอยูก ็ตาม โดยภาพรวมยังเนนวาการมีสวนรวมของประชนในการพัฒนานั้นจะตอง
เกี่ยวกับเรื่องดังนี้
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1.
2.
3.
4.
5.
การควบคุม

รวมศึกษาปญหา สาเหตุของปญหา และความตองการของชุมชน
รวมคิดสรางรูปแบบของการพัฒนาเพื่อแกปญหาและสนองความตองการของชุมชน
รวมกําหนดทิศทางแผนงาน โครงการหรือกิจกรรม
รวมตัดสินใจในการใชทรัพยากรที่มีจํากัดใหเนนประโยชนตอสวนรวม
รวมบริหารงานพัฒนาทั้งสติปญญา แรงงานและทุนตามขีดความสามารถ รวมทั้ง
ติดตาม ประเมินผลและซอมบํารุงรักษาผลที่เกิดจากการมีสวนรวม

รักษ

มิ่งนาคิน (2531) ไดใหความหมายของการมีสวนรวมของประชาชนโดยทั่วไป
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ของโครงการหรืองานพัฒสนาชนบท โดยเฉพาะอยางยิ่งการมีสวนรวมในอํานาจการตัดสินใจและ

หมายถึง การเขารวมอยางแข็งขันและอยางเต็มที่ของกลุม บุคคลผูมีสวนไดสวนเสียในทุกขัน้ ตอน
หนาที่ความรับผิดชอบ การมีสวนเขารวมจะเปนเครื่องประกันวาสิ่งที่ผูมีสวนไดสวนเสียตองการ
มากที่สุด

จักไดรับการตอบสนองและทําใหมีความเปนไปไดมากขึ้นกวาสิง่ ที่ทําไปนั้นจะตรงกับ

ความตองการที่แทจริง และมั่นใจมากขึน้ วาผูเขารวมทุกคนจะไดรับประโยชนเสมอหนากัน
สุรีพร พงษพาณิช (2544) กลาววา การมีสวนรวมของประชาชนในดานการทองเที่ยว
สวนใหญเปนการรวมกันใชประโยชน หรือไดรับประโยชน การมีสว นรวมทีจ่ ะกอใหเกิดความ
ยั่งยืนในการพัฒนาได มี 5 องคประกอบ คือ 1) รวมกันวางแผน 2) รวมกันปฏิบัติตามแผน
3) รวมกันใชประโยชน 4) รวมติดตามและประเมินผล 5) รวมบํารุงรักษา
Erwin William อางใน อิทธิโชติ ชองฉ่ํา (2547) ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวมไว
วาเปนกระบวนการใหประชาชนเขามามีสวนเกีย่ วของในการดําเนินงานพัฒนารวมคิดรวมตัดสินใจ
แกปญหาของตนเอง เนนการมีสวนเกี่ยวของอยางแข็งขันกับประชาชน ใชความคิดสรางสรรคและ
ความชํานาญของประชาชนแกไขรวมกับการใชวิทยาการทีเ่ หมาะสม

และสนับสนุนติดตามการ

ปฏิบัติงานขององคการและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
วิจิตร ระวิวงศ อางใน อิทธิโชติ ชองฉ่ํา (2547) ไดกลาวถึงการมีสวนรวมของประชาชน
วาเปนกระบวนการในการพัฒนาที่เนนความเปนประชาธิปไตยและการปกครองตนเอง
การที่ประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดแผน

หมายถึง

และดําเนินการในเรื่องที่จะมีผลตอการปรับปรุง

สภาพความเปนอยูและอนาคตของเขาเอง การมีสว นรวมของประชาชนในการพัฒนา จึงหมายถึง
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การที่ประชาชนเปลี่ยนฐานะจากความเปนผูถูกพัฒนามาเปนตัวนําของการพัฒนา

และการ

เปลี่ยนแปลงตั้งแตจุดแรกคือ 1. รวมคิด (คิดวาอะไรคือ ปญหา) 2. รวมวางแผน (วิเคราะหสาเหตุ
ของปญหา ตัดสินใจ กําหนดเปาหมาย) 3. จัดสรรทรัพยากรเพื่อใหบรรลุตามเปาหมาย 4. รวม
ดําเนินการ (กําหนดโครงการ วิธกี ารและการลงมือปฏิบัต)ิ 5.รวมประเมินผล
ลักษณะและรูปแบบของการมีสวนรวม
ลักษณะของการมีสว นรวม นักวิชากรตาง ๆ ไดพยายามศึกษาจําแนกลักษณะพฤติกรรม
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อางใน บัญชร แกวสองส(2531)

การมีสวนรวมหลายแบบโดยใชหลักเกณฑในการจําแนกแตกตางกัน ดัสเซลดอลฟ ( Dusseldorp )
คุณลักษณะ 3 ประการตอไปนี้ เปนเกณฑคือ

1)
การจําแนกตามขั้นตอนของการมีสว นรวม วิธกี ารจําแนกประเภทนี้อาศัย
หลักการที่วากิจกรรมที่มนุษยทําขึ้นเปนกระบวนการที่แบงออกเปนหลายขั้นตอนและการเขารวม
กิจกรรมแตละขัน้ ตอนนัน้ มีความสําคัญแตกตางกันไปตามลักษณะของกิจกรรมแตละขั้นตอนนั้น
การจําแนกการมีสวนรวมตามขั้นตอนการมีสวนรวมที่ไดรบั การพัฒนาอยางเปนระบบมากที่สุดคือ
แนวคิดของ Cohen และ Up Hoff ซึ่งไดจําแนกขั้นตอนหรือประเภทการมีสวนรวมออกเปนเรื่อง
ของ การตัดสินใจ (Decisions Making) การดําเนินการ (Implementation) ผลประโยชน (Benefits)
และการประเมินผล (Evaluation) ดังมีรายละเอียดดังตอไปนี้
ขั้นที่ 1 การมีสวนรวมในการตัดสินใจ ในกระบวนการของการตัดสินใจนั้น
ประการแรกที่จะตองกระทําก็คือ การกําหนดความตองการและการจัดลําดับความสําคัญตอจากนั้น
ก็เลือกนโยบายและประชากรที่เกี่ยวของ การตัดสินใจนี้เปนกระบวนการตอเนื่องที่ตองดําเนินการ
ไปเรื่อยๆ ตั้งแตการตัดสินใจในชวงเริ่มตน การตัดสินใจในชวงดําเนินการวางแผน และการ
ตัดสินใจในชวงการปฏิบัติตามแผนทีว่ างไว
ขั้นที่ 2 การมีสว นรวมในการดําเนินงาน ในสวนที่เปนองคประกอบของการ
ดําเนินงานโครงการ จะไดมาจากคําถามทีว่ า ใครจะทําประโยชนใหแกโครงการไดบางและจะทํา
ประโยชนไดดวยวิธีใด เชน การชวยเหลือทรัพยากร การบริหารงานและการประสานงาน และการ
ขอความชวยเหลือ เปนตน
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ขั้นที่ 3 การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน ในสวนที่เกี่ยวกับผลประโยชนนั้น
นอกจากความสําคัญของผลประโยชนในเชิงปริมาณและคุณภาพแลว
กระจายผลประโยชนภายในกลุมดวย

จะตองพิจารณาถึงการ

ผลประโยชนของโครงการนี้รวมทั้งผลที่เปนประโยชนใน

ทางบวก และผลประโยชนในทางลบที่เปนผลเสียของโครงการ ซึ่งจะเปนประโยชนและเปนโทษ
ตอบุคคลและสังคมดวย
ขั้นที่ 4 การมีสว นรวมในการประเมินผล การมีสวนรวมในการประเมินผลนั้นสิ่ง
สําคัญที่จะตองสังเกตก็คือ ความเห็น (Views) ความชอบ (Preferfnces) และความคาดหวัง
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(Expectations) ซึ่งมีอิทธิพลสามารถแปรเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลในกลุมตางๆได
ปธาน สุวรรณมงคล อางใน สุพัฒน สมจิตรสกุล (2539) แบงขอบเขตของการมีสวนรวม
ของชุมชนไว 4 ลักษณะ คือ การมีสวนรวมในการตัดสินใจ การมีสว นรวมในการดําเนินการ การมี
สวนรวมในผลประโยชน และการมีสวนรวมในการประเมินผล
การมีสวนรวมของประชาชน สามารถทําได 4 ลักษณะ (World Employment Conference
อางถึงใน สุพัฒน สมจิตรสกุล 2539) ดังนี้
1.
เปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการกําหนดวาอะไรคือ ความจําเปนพื้นฐาน
ของชุมชน กลาวคือ เปนผูใ หความหมายและกําหนดรายละเอียดที่เปนเครื่องชี้วดั ความจําเปน
พื้นฐานในบริการเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนตนเอง เพราะแตละชุมชนตางมีความตองการและ
ความจําเปนแตกตางกัน ถึงแมอยูในภูมภิ าคหรือขอบเขตของประเทศเดียวกัน นอกจากนั้นความ
จําเปนพื้นฐานยังอาจเปลี่ยนแปลงไดตามเงื่อนไขของเวลาและระดับการพัฒนาที่แตกตางกันดังนั้น
เครื่องชี้วัดความจําเปนพืน้ ฐานจึงตองเปนการกําหนดรวมกันของประชาชน โดยประชาชนแตละ
ทองถิ่นเปนหลัก
2.
เปนผูที่ระดมทรัพยากรตางๆ เพื่อตอบสนองความจําเปนขัน้ พื้นฐานการมี
สวนรวมของประชาชน จะโนมนํามาใหทรัพยากรที่ตองการสําหรับการพัฒนามีมากขึน้ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการใชความรูของตน ทักษะดานตางๆ แรงงาน ที่ดิน และทรัพยสินอื่น ที่จะทําใหโครงการ
ที่จัดขึน้ สัมฤทธิ์ผล
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3.
เปนผูมีบทบาทในการปรับปรุงวิชาการ กระจายสินคา และบริการให
สมบูรณขึ้น การมีโอกาสในการรวมตัดสินใจในกระบวนการพัฒนาเปนหนทางหนึ่งที่จะประกันวา
ผลประโยชนความกาวหนาทางเศรษฐกิจ การพัฒนาจะไดถูกจัดสรรและกระจายออกไปอยางเปน
ธรรม
4.
เปนผูไดรับความพึงพอใจและเกิดแรงจูงใจทีจ่ ะสรางกระบวนการพัฒนา
อยางตอเนื่อง สิ่งนี้เปนผลทางการพัฒนาจิตใจ การมีสวนรวมของประชาชนเปนแนวทางและ
จุดหมายปลายทางในตัวเองในแงที่วาประชาชนทุกคนตางก็มีจิตปรารถนา และเกิดความรูสึกพึง
พอใจอยางล้ําลึกในการที่ไดเขามามีบทบาทในการตัดสินใจ และรวมปฏิบัติงานที่เกื้อหนุนตอการ
ตอบสนองความจําเปนพืน้ ฐานของตน ทางเลือกของรัฐบาลในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามี
สวนรวม
พันธุทิพย ราชสูต (2540) ไดกลาววา การมีสว นรวม คือการทํางาน รวมกันระหวางผูศึกษา
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กับกลุมเปาหมาย ประกอบดวย 3 กระบวนการที่สัมพันธกนั คือ
1.

การคนหาปญหาและประเด็นปญหารวมกัน โดยการรวมมือของกลุมที่
เกี่ยวของตลอดกระบวนการ
2.
การวิเคราะหขอมูลและสถานการณรว มกัน
ระหวางผูท ี่เกี่ยวของใน
กระบวนการวิจัยและพัฒนาความเขาใจปญหา
และปจจัยที่เปนสาเหตุ
เกี่ยวของ ทั้งในแงสังคมวัฒนธรรมรวมกัน
3.
การปฏิบัติรวมกันระหวางผูเกี่ยวของ
ในกระบวนการวิจัยที่มุงทีก่ าร
แกปญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาว
ในทางปฏิบัติทั้งสามกระบวนการไมสามารถแยกจากกัน หากแตบูรณาการเขาดวยกัน การ
ที่มีบูรณาการนี้ทําใหเกิดการจัดการอยางมีสวนรวมมีพลังอํานาจ แมสามารถวิเคราะหกระบวนการ
คนควาวิเคราะห และปฏิบัติการไดในทุกกิจกรรมของการวิจัยอยางมีสวนรวมก็ตาม แตวาแตละ
กระบวนการวิเคราะหก็แทรกซึมอยูในสัดสวนของกันและกัน ที่สําคัญที่สุด คือการวิจัยอยางมีสวน
รวมเปนกระบวนการเรียนรูสําหรับผูที่เกี่ยวของ กระบวนการจะเริ่มตนจาการศึกษาประสบการณที่
เปนรูปธรรมของประชาชน และสถานการณที่เผชิญอยูตอ ไปจนถึงการวิเคราะหเชิงทฤษฎีและการ
ลงมือปฏิบัติเพื่อมุงใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

การประเมินผลความสําเร็จหรือความลมเหลวของ

กิจการที่ลงมือปฏิบัตจิ ะยิ่งทําใหสามารถเขาใจลึก ซึ่งถึงภาวะความจําเปนจริงที่ประชาชนเผชิญอยู
ดังนั้นการวิจัยอยางมีสวนรวมจึงเปนการศึกษาทีน่ ําไปสูการเปลี่ยนแปลงแทจริง
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นิรันดร จงวุฒิเวศย (2527) ไดกลาววา การมีสว นรวมอาจจําแนกออกได 3 ประการ ตาม
ลักษณะการมีสวนรวมดังนี้
1. การที่ประชาชนเขามามีสวนรวมโดยตรง (Direct participation) โดยผาน
องคกรจัดตั้งของประชาชน (Incusive organization)
2. การที่ประชาชนมีสวนรวมทางออม (Indirect organization) โดยผานองคกร
ผูแทนของประชาชน (Representstive organization) เชน กรรมการของกลุม
หรือชุมชน
3. การที่ประชาชนมีสวนรวมโดยการเปดโอกาสให (Open participation) เชน
สถาบันหรือหนวยงานที่เชิญชวน หรือเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสว น
รวมเมื่อไรก็ไดทกุ เวลา
นําชัย ทนุผล และสุนิลา (ม.ป.ป.) ไดกลาววา การมีสวนรวมของประชาชนนั้นประกอบไป
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ดวยขัน้ ตอนตางๆดังนี้
1. การมีสวนรวมของประชาชนในการระบุปญหาและสาเหตุของปญหา เพราะ
ประชาชนยอมรูปญหาของตนเองดีที่สุด
2. การมีสวนรวมในการวางแผนดําเนินกิจกรรม เมื่อประชาชนในชุมชนไดมี
สวนเขามามีบทบาทในการระบุปญหาแลว ขั้นตอนตอไปคือ การรวมกัน
วางแผนโครงการดําเนินกิจกรรมเพื่อตอบสนองความตองการ หรือแกปญหา
ของพวกเขาเอง การที่ประชาชนในชุมชนเขามามีสวนรวมแรงรวมใจในการ
ตัดสินในหาแนวทางแกไขปญหาและแนวทางดําเนินกิจกรรมนี้ มีผลทําให
เกิดความรูสึกเปนเจาของในกิจกรรมนั้น และนํามาซึ่งความรวมมือรวมใจกัน
ดําเนินกิจกรรมที่วางไว
3. การมีสวนรวมในการลงทุน และปฏิบัติงาน ซึ่งกอใหเกิดความรูสึกรวมกันใน
การเปนเจาของกิจกรรม และผลงานที่ปรากฏ
4. การมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผล เพื่อหาแนวทางแกไขใหการ
ทํางานมีประสิทธิภาพ
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ประโยชนของการมีสวนรวม
ในการพัฒนากระบวนการมีสวนรวม
จุดมุงหมายที่วางไวมากที่สุด

เปนเรื่องสําคัญยิ่งที่ทําใหการพัฒนากาวไปสู

เพราะการมีสวนรวมจะนําไปสูการตัดสินใจทีถ่ ูกตองทําใหการ

ติดตอสื่อสารมีประสิทธิผลและเปนสิ่งที่นาพอใจ กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น มีผกู ลาวถึง
ประโยชนของการมีสวนรวมไวดังนี้
บัณฑร ออนดํา อางอิงในทศพล กฤตยพิสิฐ (2537) ไดสรุปประโยชนของการมีสวนรวมไว
ดังนี้
1.
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การมีสวนรวมของประชาชนเป
นการใหความสําคัญแกการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานคุณภาพ
2. การมีสวนรวมของประชาชน ทําใหไดรับรูขอเท็จจริงและความคิดเห็นจากประชาชนใน
ระดับทองถิ่นโดยตรงซึ่งนับวาเปนประโยชนและจําเปนอยางยิ่งตอการพัฒนา
ไพโรจน สุขสัมฤทธิ์ (2531) ไดใหทัศนคติเกี่ยวกับประโยชนของการมีสวนรวมของประชาชน
ในแงของการพัฒนาดังนี้
1. ชวยใหประชาชนยอมรับโครงการมากขึ้น เนื่องจากเปนโครงการที่ตรงกับปญหา
และความตองการของประชาชน
2. ประชาชนจะมีความรูสกึ ผูกพัน รูสึกเปนเจาของโครงการมากขึ้น
3. การดําเนินโครงการจะราบรืน่ ไดรับความรวมมือจากประชาชนมากขึน้
4. โครงการจะใหประโยชนแกประชาชนมากขึ้น และมีการระดมทรัพยากรเพื่อการ
พัฒนามากขึ้น
5. ชวยพัฒนาขีดความสามารถของประชาชนมากขึ้น
นอกจากนี้ ยงยุทธ บุราสิทธิ์ (2533) ไดแสดงทัศนะเพิ่มเติมวา การมีสว นรวมจะชวยใหวิถี
ชีวิตความเปนอยูของชาวบานดีขนึ้

และเสริมสรางความสามัคคีในหมูบานใหแนนแฟนยิ่งขึน้

เมื่อไรที่ประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานพัฒนาชุมชนอยางแทจริง
ความเจริญของหมูบานและประเทศโดยรวม

ยอมสงผลตอ
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การมีสวนรวมของประชาชน นอกจากจะเปนการสงเสริมประชาธิปไตยแลว ยังทําใหเกิด
ประโยชนในการทํางาน ตอองคการในดานตางๆดังนี้
1. เพิ่มคุณภาพของการตัดสินใจ การมีสว นรวมของประชาชนทําใหเกิดความ
ชัดเจนในวัตถุประสงค และการกําหนดนโยบาย ชวยในการพิจารณา
ทางเลือกใหม เพราะประชาชนจะมีขอมูลที่สําคัญที่มีผลตอการตัดสินใจ
2. ลดคาใชจายและลดการสูญเสียเวลา ลดความลาชา และลดคาใชจายจากความ
ขัดแยงของประชาชน เพราะการมีสวนรวมทําใหเกิดการยอมรับจากกลุมที่มี
สวนไดสวนเสียในการตัดสินใจ
3. สรางฉันทามติ จะตองสรางขอตกลงที่มั่นคง ยืนยาว และสรางการยอมรับ
ระหวางกลุมที่มกี ารขัดแยงกัน การมีสวนรวมจึงชวยลดความขัดแยงทาง
การเมืองและทําใหเกิดความชอบธรรมในการตัดสินใจ
4. งายตอการนําไปปฏิบัติ
ประชาชนเกิดความรูสกึ ถึงการเปนเจาของการ
ตัดสินใจ เมื่อประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจแลวยอมตองการตัดสินใจ
กาวไปสูการปฏิบัติ จึงทําใหเกิดความกระตือรือรนที่จะชวยใหเกิดผลในทาง
ปฏิบัติ
5. หลีกเลี่ยงการเผชิญหนา การมีสวนรวมของประชาชนจะเปดโอกาสใหคูกรณี
แสดงความตองการของตนหรือของกลุม จึงลดการเผชิญหนาอยางรุนแรงที่
อาจเกิดขึน้ ได
6. สรางความชอบธรรม ทําใหกระบวนการตัดสินใจมีความโปรงใส และ
นาเชื่อถือ
7. พัฒนาความเชีย่ วชาญและความคิดสรางสรรคของประชาชน โดยที่ผูมีสวน
รวมไดเรียนรูทั้งเนื้อหาและกระบวนการตัดสินใจ เปนเวทีสําหรับฝกผูนําใน
ทองถิ่นในอนาคต ซึ่งถือเปนการใหการศึกษาตอสาธารณชนอยางหนึ่ง
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การมีสวนรวมกับการพัฒนา
นรินทร แกวมีศรี (2531) การมีสวนรวมนั้นถือเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนาซึ่งจะเห็นได
วากิจกรรมใดๆก็ตาม หากประชาชนไมมีความรูสึกเปนเจาของและลงมือดําเนินกิจกรรมดวยตนเอง
แลว

กิจกรรมนัน้ อาจจะไมสําเร็จและดํารงอยูได

แตถาหากวาประชาชนมีความรูค วามเขาใน

กระบวนการอยางถองแท จะสามารถมองเห็นประโยชนที่จะเกิดขึ้นตอตนเอง ครอบครัว ชุมชน ทั้ง
ยังไดรับขอมูลขาวสารอยางเพียงพอ จนเกิดความตระหนักในปญหาของตนเองและดิ้นรนหาทาง
แกไข

เพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจนเกิดการตัดสินใจเขามามีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมอยาง
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แทจริง ดังนั้นจึงแบงลักษณะของการมีสวนรวมของประชาชนไว 2 ลักษณะดังนี้
1. การมีสวนรวมอยางแทจริง ประชาชนสามารถเขามามีสว นรวมในโครงการ
ทุกกระบวนการ ตั้งแตรว มทําการศึกษาคนควาปญหา การรวมคิดและหา
วิธีการแกปญ
 หา รวมวางนโยบายหรือแผนงานหรือโครงการ รวมตัดสินใจ
การใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดใหเปนประโยชนตอชุมชน รวมปฏิบัติตาม
นโยบายหรือแผนงานใหบรรลุตามผลที่กําหนดไว และรวมควบคุมติดตาม
และการประเมินผล
2. การมีสวนรวมไมแทจริง เปนการมีสวนรวมเพียงบางสวนโดยเฉพาะเขารวม
ในการปฏิบัติตามโครงการที่ไดมกี ารกําหนดไวแลว
หลักการขัน้ ตอนในทางปฏิบัตขิ องการมีสวนรวม มีดังนี้ (อางในนรินทร แกวมีศรี 2531)
1. การมีสวนรวมในการคนหาสาเหตุของปญหา และรวมในการตัดสินใจ ซึ่งถือ
วาสําคัญ เพราะถาชุมชนไมสามารถรับรูและเขาใจในปญหาดวยตนเองแลว
การดําเนินกิจกรรมตางๆ ก็ไมสามารถเอื้อประโยชนตอ บุคคลในชุมชนได
ดังนั้นบุคคลในชุมชนตองมาทําความเขาใจและรับรูปญหา เพื่อเปนประโยชน
ในการดําเนินกิจกรรม และเปนแนวทางในการแกไขปญหาตอไป
2. การมีสวนรวมในการวางแผน และดําเนินกิจกรรม กลาวคือ เมื่อบุคคลใน
ชุมชนไดรับรูและเขาใจในปญหาของตนเองแลว
ก็จําเปนตองเรียนรูที่จะ
วางแผนและการดําเนินกิจกรรม เพื่อหาแนวทางที่จะใชในการแกไขปญหา
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นั้น รวมทั้งการคัดเลือกแนวทางที่ดีที่สุด เพื่อใหแกไขปญหาไดถูกตองและ
ตรงประเด็นปญหา
3. การมีสวนรวมในการลงทุนและการปฏิบัติงาน ซึ่งเกี่ยวกับการสรางความรูสึก
ถึงความเปนเจาของใหเกิดขึ้นกับชุมชน ทําใหมองเห็นประโยชนที่จะไดรับ
จากการมีสวนรวมดําเนินกิจกรรม
4. การมีสวนรวมและการติดตามประเมินผล การดําเนินกิจกรรมใดๆก็ตามแตถา
หากบุคคลไดมีสวนเกี่ยวของในการติดตามประเมินผลแลว จะทําใหบุคคล
เหลานั้นไดทราบถึงระดับของผลงานที่ตนเองไดปฏิบัติ เพื่อเปนแนวทางใน
การพัฒนาและปรับปรุงในครั้งตอไป
บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2542) กลาวถึง การมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่นทางการทองเที่ยว
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แบบยั้งยืนในทิศทางที่ถูกตองวาควรใหชุมชนหรือทองถิ่นไดรับความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับ
การทองเทีย่ วแบบยั้งยืน

มีความสามารถในการดูแลรักษาทรัพยากรทางการทองเที่ยว

และ

สิ่งแวดลอมโดยการใหขอมูล การเตรียมการจัดการวางแผน การควบคุมดูแลอนุรักษทรัพยากร
ทางการทองเที่ยวและสิ่งแวดลอมในทุกระดับ ดังตอไปนี้
1. ระดับนโยบาย จึงตองหาทางใหชุมชนทองถิ่นรับทราบนโยบายการทองเที่ยว
อยางยั้งยืน
2. ระดับแผนงานหรือโครงการ จะตองหาทางใหชุมชนทองถิ่นเขาใจแผนงาน
หรือโครงการทองเที่ยวอยางยั้งยืนใหชัดเจน
3. ระดับปฏิบัติการ จะตองหาทางใหชุมชนทองถิ่นเขาใจแผนปฏิบัติแนวทาง
และวิธีการปฏิบัติตามแผน หรือโครงการทองเที่ยวแบบยั้งยืนจนสามารถให
ความรวมมือและปฏิบัติไดอยางถูกตอง
โดยมีการแนะนําอยางใกลชิดทุก
ขั้นตอนของการปฏิบัติ จนกวาจะมั่นใจไดอยางถูกตอง โดยมีการแนะนําอยาง
ใกลชิดทุกขัน้ ตอนของการปฏิบัติ จนกวาจะมัน่ ใจไดวาสมาชิกชุมชนทองถิ่น
ทุกคนไดดําเนินการอยางถูกทิศถูกทางแลว
4. ระดับการประเมินผล จะตองหาแนวทางใหชุมชนทองถิ่นเขาใจในการติดตาม
ผลปฏิบัติงานตามแผนงานหรือโครงการทองเที่ยวแบบยั่งยืน
สุรีพร พงษพานิช (2544) ไดกลาวา การมีสวนรวมของประชาชน เปนหลักการที่ภาครัฐ
ตื่นตัวใหความสําคัญอยางจริงจังในชวงที่ผานมา

ซึ่งเกิดจากการที่ภาครัฐไมสามารถดําเนินการ

พัฒนาโครงการตางๆใหบรรลุเปาหมายได ทั้งที่โครงการมีผูเชี่ยวชาญดานตางๆ รวมระดมสมอง
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กําหนดวิธีการแลวก็ตาม ซึ่งเมื่อวิเคราะหแลวพบวา เกิดจากการสั่งการจากเบื้องบน (Top-Down
Approach) ทําใหไมตรงตามความตองการของทองถิ่น อีกทั้งประชาชนไมเขาใจเหตุผลของภาครัฐ
จึงไมปฏิบัติตาม ดังนั้นจึงไดกําหนดให การมีสวนรวมของประชาชนในอุตสาหกรรมทองเที่ยว
เพราะเมื่อสถานที่ทองเที่ยวเกิดขึ้นทีใ่ ด ก็จะเกิดการกระจายรายไดในทองถิ่นนั้น ทําใหคนทองถิ่นมี
งานทํา มีรายไดและมีคณ
ุ ภาพชีวติ ที่ดขี ึ้น แตในระบบอุตสาหกรรมทองเที่ยวนัน้ คนในทองถิ่น
จํานวนมากนอยทีจ่ ะไดรับประโยชนเต็มหนวย

สวนใหญมักจะเปนคนงานที่ทํางานในธุรกิจที่

เกี่ยวของ ดังนั้นเพื่อใหประชาชนในทองถิ่นไดรับประโยชนมากที่สุดเปนอันดับแรก จึงกระตุนให
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เกิดการรวมตัวกันเปนกลุมของคนในทองถิ่นเพื่อดําเนินกิจกรรมและธุรกิจการทองเที่ยวในทองถิ่น
นั้น

ประการแรก รวมกันวางแผน เปนการรวมคิดรวมวางแผนจัดเตรียมความพรอมและสิ่ง
อํานวยความสะดวกในชุมชน รวมประชุม ลงความคิดเห็น พรอมเสนอแนะแนวทางปฏิบัติ
ประการที่สอง รวมกันปฏิบัตติ ามแผน โดยสมาชิกในชุมชนทุนคนตองรวมกันปฏิบัติตาม
หนาที่ที่ตกลงกันไว
ประการที่สาม

รวมกันใชประโยชน สมาชิกในชุมชนทุกคนจะตองมีสิทธิ์ใชประโยชน

จากทรัพยากรทองเที่ยวในทองถิ่น

จะตองมีการจัดการผลประโยชนทั้งเปนตัวเงินและวัตถุให

ประชาชนในทองถิ่นอยางทั่วถึงและเหมาะสม

โดยคํานึงถึงความยุติธรรมและความเทาเทียมเปน

หลัก
ประการที่สี่ รวมติดตามและประเมินผล เมื่อมีการดําเนินการแลวยอมจะมีปญหาตางๆ
เกิดขึน้ จึงตองมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ถายทอดประสบการณ และรวมกันประชุมหาวิธีการ
แกไขปญหาเหลานั้น
ประการสุดทาย รวมบํารุงรักษา เมื่อมีการใชประโยชนจากทรัพยากรแลว ทุกคนตอง
ชวยกันบํารุงรักษาดวย หากปลอยปะละเลยใหเกิดความเสื่อมโทรมแลว ผลประโยชนที่เคยไดรับก็
จะหมดไปเชนกัน
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รําไพพรรณ แกวสุริยะ (2545) การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลที่วา ชุมชนมีสวนรวมใน
การจัดการหรือการพัฒนา

เพราะทุกคนในชุมชนเปนผูมีสวนไดประโยชน

และสวนเสีย

ผลประโยชน (Stakeholder) จึงควรจัดตั้งคณะทํางานซึ่งจะตองพิจารณาขอบเขต บทบาท หนาที่
พันธะ ภารกิจ ของกลุมตามกฎหมายภายใตองคกรปกครองสวนทองถิ่น และการทํางานอยางไรให
สอดคลองกันซึ่งสามารถจัดการไดดังนี้
1. รวมพิจารณากิจกรรมทองเที่ยวในพื้นที่
ซึ่งตองไดรับการยอมรับของ
ประชาชนพื้นที่ และแตละกิจกรรมตองไมเกิดผลกระทบตอสภาพแวดลอม
ประเพณี สังคมและวัฒนธรรม รวมถึงสามารถรักษาความเปนเอกลักษณไวได
2. รวมกันกําหนดแผนงานและกฎระเบียบ ซึ่งคณะทํางานในทองถิ่นตองมีการ
ประชุมรวมกันวางแผนการตลาด แผนการปฏิบัตกิ าร แผนพัฒนา เพื่อสงเสริม
และพัฒนาแหลงทองเที่ยวในทองถิ่น
และรวมถึงการกําหนดกฎระเบียบ
ขอบังคับตางๆในพื้นที่แหลงทองเที่ยวดวย
3. รวมบริหารจัดการ การมีสวนรวมตอการจัดการนี้นับไดวา องคการทองถิ่นอยู
ในฐานะเปนเจาของพื้นที่แหลงทองเที่ยว จะตองมีสวนไดรับผลประโยชนทั้ง
ในทางตรงและทางออม เชน การเก็บคาธรรมเนียมการเชาพื้นที่จําหนายสินคา
หรือบุคคลในทองถิ่นมีอาชีพเปนลูกหาบ เปนมัคคุเทศกทอ งถิ่นเปนตน
4. รวมประเมินผลและแกไขปญหา เพื่อใหการพัฒนาแหลงทองเที่ยวมีคุณภาพ
และมาตรฐานอยางยั่งยืน
ผูรับผิดชอบจัดการจะตองรวมกันประเมินผล
รวมกันวิเคราะหปญหารวมกันแกไขปญหา เพื่อฟนฟูแหลงทองเที่ยวและ
วัฒนธรรมของทองถิ่น
สรุปไดวา ประชาชนทุกคนอยูในพื้นที่แหลงทองเที่ยว จะตองมีสวนรวมในการพัฒนา
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แหลงทองเที่ยว เพราะทุกคนเปนผูมีสวนไดผลประโยชนและสวนเสียผลประโยชน (Stakeholder)
โดยเริ่มดวยการจัดตั้งคณะทํางานเพื่อพิจารณาขอบเขต บทบาท หนาที่ พันธะ ภารกิจ ของกลุมให
ชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาแหลงทองเที่ยวของทองถิ่นใหยังคงเปนอัตลักษณยั่งยืน
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ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวม
ปริญญ ปราชญานุกร (2539) ไดกลาววา การมีสวนรวมขึน้ อยูกบั ปจจัยตอไปนี้ คือ มีอิสระ
มีความสามารถ มีความเต็มใจ มีเวลา ไดรับผลตอบแทน มีความสนใจ ไมกระทบกระเทือนตอ
ตําแหนงหนาที่หรือสถานภาพทางสังคม
ปจจัยที่ทําใหชุมชนเขามามีสวนรวมอยางแทจริงในการพัฒนา มีดังนี้ (สมศักดิ์ ศรีสันติสุข,
2536, หรือ 179-181)
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1. ปจจัยดานบุคคล หมายถึง ความพรอมของบุคคลที่จะเขาไปทํางานและให
ประชาชนมีสวนรวม เปนการยอมรับศักดิ์ศรีของประชาชน การทีค่ วามเชื่อ
และเคารพในตัวประชาชน การใหโอกาสแสดงความคิดเห็น รวมถึงการ
กระตุน ใหประชาชนเขามามีสวนรวม
2. ปจจัยดานการบริหาร เปนการนําระเบียบราชการหรือองคกรพัฒนาชุมชน
ควรมีความยืดหยุน ในการนํามาปฏิบัติ
3. ปจจัยดานโครงสรางชุมชน ประกอบดวย
3.1 ลักษณะความสัมพันธของชุมชน ถาเปนชุมชนที่มีลักษณะปฐมภูมิ
การมีสวนรวมจะดีกวาชุมชนที่มีประชาชนมาจากหลายแหลง หรือที่
มีความสัมพันธกนั แบบทุติยภูมิ
3.2 โครงสรางของประชากรชุมชน
3.3 วัฒนธรรมชุมชนที่เอื้อตอการมีสวนรวม
3.4 คานิยมของชุมชน
3.5 คุณภาพของประชากร เชน ฐานะ รายได การศึกษา ถาดีจะมีการ
ตื่นตัว
3.6 โครงสรางของอํานาจ หมายถึง บุคคลหรือกลุมที่มีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจของกลุมในชุมชน เชน ผูนําชุมชน ซึ่งโดยมากมักมีฐานะดี
มีความรู และประสบการณมากกวา
3.7 ลักษณะการตั้งถิ่นฐานของชุมชน ถาชุมชนตั้งถิ่นฐานเปนกลุมจะทํา
ใหมีโอกาสทํากิจกรรมรวมกันมากกวาชุมชนทีก่ ระจัดกระจาย
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3.8 ทรัพยากรและสภาพแวดลอมของชุมชน ชุมชนที่มีทรัพยากรและ
สภาพแวดลอมที่ดี จะทําใหประชาชนมีสวนรวมในการแกปญหา
และความตองการของชุมชนดีกวาชุมชนที่ขาดทรัพยากร
และมี
สภาพแวดลอมที่ไมดี
Cohen and Up Hoff อางใน อิทธิโชติ ชองฉ่ํา (2547) ไดเสนอถึงบริษัทของการมีสวนรวม
วาการวิเคราะหและการจัดการมีสวนรวม จําเปนตองอาศัยปจจัยตาง ๆ เกี่ยวกับสภาพแวดลอมและ
สภาพทางสังคมซึ่งมีความซับซอนเปนอยางมาก ไดแก ปจจัยทางกายภาพและชีวภาพ ปจจัยทาง
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เศรษฐกิจ ปจจัยทางการเมือง ปจจัยทางสังคม ปจจัยทางวัฒนธรรม และปจจัยทางประวัติศาสตร
อนุภาพ ถิรลาภ อางใน อิทธิโชติ ชองฉ่ํา (2547) กลาววาปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของ
ประชาชน ไดแก ความเกรงใจผูที่มีสถานภาพที่สูงกวา ความตองการการเปนกลุมเปนพวก ความ
เชื่อถือในตัวผูนํา ความใกลชิดกับเจาหนาที่ของรัฐ การคํานึงถึงผลประโยชนตอบแทน การยอมรับ
แบบอยางความไมพอใจตอสภาพแวดลอม การยอมรับในอํานาจรัฐ และฐานะทางเศรษฐกิจ
ปริชาติ วลัยเสถียร (2542) ไดใหความหมายของการมีสวนรวม 2 ลักษณะ คือ
1) การมีสวนรวมในลักษณะที่เปนกระบวนการของการพัฒนา โดยใหประชาชนมี
สวนรวมในกระบวนการพัฒนาตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดโครงการ เชน การรวมกันคนหาปญหา การ
วางแผนการตัดสินใจ การระดมทรัพยากรและเทคโนโลยีทองถิ่น การบริหารจัดการการติดตาม
ประเมินผล รวมถึงการรับผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากโครงการ โดยที่โครงการพัฒนาดังกลาวจะตอง
มีความสอดคลองกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน
2) การมีสวนรวมทางการเมือง ซึ่งสามารถจําแนกได 2 ประเภท คือ 1) การสงเสริม
และพลังอํานาจของพลเมืองโดยประชาชนหรือชุมชน เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการ
เพื่อรักษาผลประโยชนของกลุม ควบคุมการใชและการกระจายทรัพยากรของชุมชนอันกอใหเกิด
กระบวนการและโครงสรางที่ประชาชนในชนบทสามารถแสดงออกซึ่งความสามารถของตน และ
ไดรับผลประโยชนจากการพัฒนา 2) การเปลี่ยนแปลงกลไกการพัฒนาโดยรัฐมาเปนการพัฒนาที่
ประชาชนมีบทบาทหลักโดยการกระจายอํานาจในการวางแผนสวนกลางมาสูสวนภูมภิ าค เพื่อให
ภูมิภาคมีลกั ษณะเปนเอกเทศ ใหมีอํานาจทางการเมือง การบริหาร มีอํานาจตอรองในการจัดการ
ทรัพยากรโดยอยูในมาตรฐานเดียวกันและประชาชนสามารถตรวจสอบได ซึ่งอาจกลาวไดวาเปน
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การคืนอํานาจในการพัฒนาใหแกประชาชน เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดอนาคตของ
ตนเอง
จากการพิจารณา จะเห็นไดวา แนวคิดการมีสวนรวม เกิดจากการที่ประชาชนเขามามี
บทบาทในการตัดสินใจ โดยเริ่มตั้งแตรวมคิดหาปญหา สาเหตุของปญหา และความตองการของ
ชุมชน แลวรวมคิดรูปแบบของการพัฒนาเพื่อแกปญหาและตอบสนองความตองการของชุมชน
พรอมทั้งกําหนดทิศทาง โครงการหรือกิจกรรม และรวมตัดสินใจในการใชทรัพยากรที่มีอยูอยาง
จํากัด โดยเนนประโยชนตอสวนรวมและรวมกันพัฒนาทองถิ่นเปนสําคัญ
แนวคิดการมีสวนรวม ถือวามีบทบาทสําคัญในการพัฒนาศักยภาพทางดานการทองเที่ยว
ตลาดคนเดินโคยกี้
โดยเนนการเขามามีสวนรวมของคนในชุมชนในการบริหารจัดการแหลง
ทองเที่ยว เพื่อใหแหลงทองเที่ยวตลาดคนเดินโคยกี้ เกิดขึน้ จากการมีสวนรวมของคนในชุมชน
อยางแทจริง
ซึ่งผูวิจัยสามารถนํา “ แนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวม ” ไปใชใหเกิดประโยชนตองานวิจัย
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ทางดานการวิเคราะหขอมูล

การสังเกตการณกระบวนการพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวตลาดคน

เดินโคยกี้ โดยคํานึงถึงการเขามามีสวนรวมของประชาชนในทองถิ่นเปนสําคัญ รวมถึงการตั้ง
คําถามในการสัมภาษณ เพื่อใหขอมูลที่ไดจากการวิจัยมีประสิทธิภาพและสมบูรณมากยิ่งขึน้

แนวคิด SWOT Analysis
แนวคิดการวิเคราะห SWOT ซึ่งยอมาจาก Strengths, Weakness, Opportunities and
Threat นั้นเปนการระบุถึงจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค โดยเนนวากลยุทธจะตอง
กอใหเกิดความเหมาะสมระหวางความสามารถภายใน

และสถานการณภายนอก

วิเคราะหและพิจารณาวาการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมภายนอก
ขอจํากัดอยางไรตอองคกรธุรกิจ

กอใหเกิดโอกาสและ

และในขณะเดียวกันก็จะตองวิเคราะหวาปจจัยตางๆ

องคกรมีปจจัยใดที่เปนจุดแข็งและปจจัยใดที่เปนจุดออน

โดยจะตอง
ภายใน

เนื่องจากจุดแข็งนําไปสูการไดเปรียบ

ทางการแขงขัน ซึ่งเปนสิ่งที่องคกรมีอยูหรือสามารถทําได ซึ่งดีกวาคูแขงขัน สวนจุดออนคือสิ่ง
ซึ่งองคกรมีหรือทําหรือไมมีเลย ซึ่งในขณะที่คูแขงขันสามารถทําไดดีกวา (พักตรผจง และ พสุ
,2542 : 172 – 173 ) รายละเอียดของการวิเคราะหมดี ังนี้
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1. จุดแข็ง ( Strengths ) หมายถึง การวิเคราะหการดําเนินงานภายในองคกร เชน การ
บริหารงาน การตลาด การวิจยั และพัฒนา เพื่อการพิจารณาถึงจุดแข็งของการดําเนินงานภายใน
องคกร ที่บรรลุความสําเร็จหรือเปนผลดี แลวนํามากําหนดการพัฒนาศักยภาพของตลาด โดยใช
ประโยชนจากจุดแข็งจากการดําเนินงานภายในเหลานี้
2. จุดออน ( Weakness ) หมายถึง การวิเคราะหการดําเนินงานภายในดานตางๆของ
องคกร ไดแก การบริหาร การเงิน การตลาด การผลิต การวิจัยและพัฒนา ที่องคกรไมสามารถ
กระทําไดดี เพื่อพิจารณาถึงอุปสรรคตอความสําเร็จขององคกร องคกรจะประสบความสําเร็จไดก็
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ตอเมื่อองคกรทําการกําหนดกลยุทธที่สามารถลบลาง
ภายในเหลานีใ้ หดีขนึ้

3. โอกาส ( Opportunity ) หมายถึง สภาพแวดลอมภายนอกทีเ่ ปนประโยชนตอการ
ดําเนินงานขององคกร

องคกรจะตองคะเนการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอก

เชน

เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี การพัฒนาของคอมพิวเตอรและไบโอเทคโนโลยี การ
เปลี่ยนแปลงของประชากร การเปลี่ยนแปลงคานิยมและทัศนคติของสมาชิกองคกรและการแขงขัน
จากตางประเทศที่รุนแรง

เปนตน

การเปลี่ยนแปลงเหลานี้อาจทําใหความตองการของลูกคา

เปลี่ยนแปลงไป สงผลใหผลิตภัณฑ บริการและกลยุทธขององคกรตองเปลี่ยนแปลงตามไปดวย
4. อุปสรรค ( Threats ) หมายถึง สภาพแวดลอมภายนอกที่คกุ คามตอการดําเนินงานของ
กลุม สภาพแวดลอมภายนอกเหลานี้ เชน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี การแขงขัน
ความเขมแข็งของคูแขงและอัตราดอกเบี้ย เปนตน
แนวคิด SWOT Analysis จึงถือวามีความสําคัญในการวิเคราะหทางดานการพัฒนา
ศักยภาพตลาดคนเดินโคยกี๊

เพื่อหาแนวทางการพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวตลาดคนเดินโคยกี้

เพื่อทําใหทราบวา ปจจัยใดคือจุดแข็ง และปจจัยใดคือจุดออนของตลาด โดยการพิจารณาหา
โอกาสและอุปสรรคที่จะเกิดขึ้น

เพื่อนําไปสูการปรับปรุงแกไขการพัฒนาศักยภาพตลาดคนเดิน

โคยกี๊ ใหสามารถดําเนินธุรกิจและตอสูกับคูแขงขันในตลาดทองเที่ยวเดียวกันได

43

ซึ่งผูวิจัยสามารถนํา “ แนวคิด SWOT Analysis ” ไปใชใหเกิดประโยชนตองานวิจัย
ทางดานการวิเคราะหขอมูล การสังเกตการณกระบวนการจัดการตลาดคนเดินโคยกี๊ รวมถึงการตั้ง
คําถามและเปนแนวทางในการสัมภาษณ เพื่อใหขอมูลที่ไดจากการวิจัยมีประสิทธิภาพและสมบูรณ
มากยิ่งขึน้

ทฤษฎีการมีสวนรวม
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ติน ปรัชญพฤทธิ์ (2532) ไดจําแนกทฤษฎีการมีสวนรวมออกเปน 2 กลุมใหญ คือ
1) ทฤษฎีความเปนผูแทน เนนความเปนผูแทนของผูนํา และถือวาการมีสวนรวมใน
การเลือกตั้งหรือถอดถอนผูนําเปนเครื่องหมายของการที่จะใชหลักประกันกับการบริหารที่ดี
อยางไรก็ตามทฤษฎีนี้เนนเฉพาะการวางโครงสรางสถาบัน เพื่อเปนเครื่องมือในการใหผูตามเขามา
มีสวนรวมในการตัดสินใจขององคกรอยางแทจริง ผูที่มีสวนรวมอยางแทจริงในการตัดสินใจ ไดแก
บรรดาผูนําตาง ๆ ที่เสนอตัวเขามาสมัครรับเลือกตั้ง สวนผูต ามนั้นเปนเพียงไมประดับเทานั้น
2) ทฤษฎีประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม
มีวัตถุประสงคไมเฉพาะแคการพิจารณา
เลือกตั้ง หรือถอดถอนผูนําเทานั้น ยังรวมไปถึงการเขาไปมีสวนรวมในทุกขัน้ ตอนของการวาง
นโยบาย นอกจากนี้ยังมองการมีสวนรวมเปนการใหการศึกษา และพัฒนาการกระทําทางการเมือง
และสังคมที่มีความรับผิดชอบนัน้ คือ การไมยอมใหมีสว นรวมทีน่ ับวาเปนการคุกคามตอเสรีภาพ
ของผูตาม
กลาวโดยสรุปไดวา การมีสวนรวมของประชาชนในความหมายกวางซึ่งมักจะคาบเกี่ยวกับ
กับการพัฒนานัน้ ก็คือ การใหโอกาสประชาชนเปนฝายการตัดสินใจ กําหนดปญหาความตองการ
ของตนเองอยางแทจริง เปนการเสริมพลังอํานาจ ใหแกประชาชน/กลุม/องคกรชุมชนใหสามารถ
ระดมขีดความสามารถในการจัดการทรัพยากร การตัดสินใจ และควบคุมดูแลกิจกรรมตาง ๆ ใน
ชุมชนมากกวาที่จะเปนฝายตั้งรับ

สามารถกําหนดการดํารงชีวิตไดดว ยตนเองใหมีชีวิตมีความ

เปนอยูที่ดีขึ้นตามความจําเปนอยางมีศักดิ์ศรี และสามารถพัฒนาศักยภาพของประชาชน/ชุมชนใน
ดานภูมิปญญา ทักษะ ความรู ความสามารถ และการจัดการและรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของโลก
ได และประชาชนจะตองเขามามีสวนรวมในกระบวนการอยางมีอิสระ การทํางานตองเนนในรูป
กลุมหรือองคกรชุมชนที่มวี ัตถุประสงคในการเขารวมอยางชัดเจน เนื่องจากพลังกลุมจะเปนปจจัย
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สําคัญที่ทําใหงานพัฒนาตาง ๆ บรรลุผลสําเร็จตามความมุง หมายได ทั้งนี้การจะเกิดสภาพของการมี
สวนรวมของประชาชนตามความหมายทีก่ ลาวถึงขางตน จะตองเกิดสภาพการณหรือเงือ่ นไขสําคัญ
คือการมีความตระหนัก

และความเห็นพองตองกันของประชาชนที่มีจํานวนมากพอตอการริเริ่ม

โครงการ/กิจกรรมหนึ่งกิจกรรมใด
รับผิดชอบ

เพื่อที่จะการเปลี่ยนแปลงที่เปนความพองตองกันและเขามา

เพื่อการดําเนินการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ตองการโดยมีลักษณะเปน

การกระทําผานกลุม หรือองคกรเพื่อใหบรรลุถึงความเปลี่ยนแปลงที่พึงประสงค
จากการพิจารณา จะเห็นไดวา ทฤษฎีการมีสวนรวม เปนการเปดโอกาสใหประชาชน
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ความเห็นพองตองกันในการจัดตั้ง
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กิจกรรม โดยเนนการมีสวนรวมของประชาชนในทองถิ่นเปนสําคัญ

ดําเนินการตัดสินใจทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง

ทฤษฎีการมีสวนรวม

ถือวามีบทบาทสําคัญในการวิเคราะหวิธีการบริหารจัดการแหลง

ทองเที่ยวตลาดคนเดินโคยกี้ วาเกิดจากการมีสวนรวมของคนในชุมชนมากนอยเพียงใด และวิธีการ
ดําเนินการจัดการแหลงทองเที่ยวถูกตองหรือไม

เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาศักยภาพการ

ทองเที่ยวตลาดคนเดินโคยกีใ้ หมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ซึ่งผูวิจัยสามารถนํา “ ทฤษฎีการมีสวนรวม ” ไปใชใหเกิดประโยชนตองานวิจัยทางดาน
การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวตลาดคนเดินโคยกี้

รวมถึง

การตั้งคําถามในการสัมภาษณ เพื่อใหขอมูลที่ไดจากการวิจัยมีประสิทธิภาพและสมบูรณมากยิ่งขึ้น
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งานวิจัยที่เกี่ยวของ
พรทิพย ทวีพงษ กลาวใน การสํารวจศักยภาพของคนทองถิ่นไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี
ในการจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมศรีวิชัย ไววา การจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมศรีวิชัย มี
วัตถุประสงคเพื่อสํารวจศักยภาพของคนไชยา ในการจัดการการทองเที่ยวโดยวัดจากระดับความรู
ความเขาใจ ความสามารถของคนไชยา เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของความรู ความเขาใจและ
ความสามารถของคนไชยา ในการจัดการการทองเที่ยว เชิงวัฒนธรรม จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
ประชากร ไดแก ประชาชนที่อาศัยอยูในอําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี กลุมตัวอยางที่ใชเทากับ
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ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จํานวน 5 คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถาม สถิติที่ใช ไดแก คาความถี่

381 ราย และสัมภาษณแบบมีโครงสรางผูที่เกี่ยวของและเจาหนาที่ของแตละแหงที่เกี่ยวของกับการ

คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t - test F - test และทดสอบความแตกตางรายคูดว ยวิธี
ของเชฟเฟ (Scheffe’)
ผลการศึกษาขอมูลทั่วไปผูตอบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญเปนเพศชาย มีสถานภาพ
สมรส อายุระหวาง 21 - 40 ป ระดับการศึกษา ต่ํากวาปริญญาตรี ประกอบอาชีพหลักเปน
เกษตรกร และมีอาชีพเสริม พํานักอาศัยอยูใ นอําเภอไชยาเปนระยะเวลามากกวา 21 ป และมี
สถานภาพทางสังคมเปนประชาชนทัว่ ไป
ผลการศึกษาระดับศักยภาพทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ดานความรูความเขาใจ

ความสามารถของผูตอบแบบสอบถามในการจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมศรีวิชัย

และ
จังหวัด

สุราษฎรธานี พบวา ศักยภาพดานความรู ความสามารถดานการตอนรับ ความสามารถดานการ
จัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อยูในระดับปานกลางทุกดาน
ผลการเปรียบเทียบความแตกตาง ของความรู ความเขาใจ และ ความสามารถของผูตอบ
แบบสอบถามในการจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล

พบวา

ศักยภาพการจัดการการทองเที่ยวทุกดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการสัมภาษณผูที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมศรีวิชัย ใน 3 ประเด็น พบวา
คนทองถิ่นเดิมมีนอยลง

คนตางถิ่นเขามาอยูแทน

ทําใหความรูความเขาใจในทองถิ่นมีนอยลง
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ความสามารถในการตอนรับ และการมีอัธยาศัยไมตรีของเจาบาน ที่อยูในระดับดี เนื่องจากเปน
นิสัยดั้งเดิมของคนไชยาที่เปนคนโอบออมอารีและมีน้ําใจ
ทรงพล อุปชิตกลุ และคนอื่นๆ ( 2545 ) ไดศึกษา การพัฒนาศักยภาพในการพัฒนา
รูปแบบการผลิตสินคาประเภทของที่ระลึกเพื่อการทองเที่ยว

ในพืน้ ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบน พบวา รูปแบบของสินคาของที่ระลึกควรมีเอกลักษณเฉพาะตัวของทองถิ่น มีคณ
ุ ภาพดี
คุมคากับราคา สะทอนภูมิปญ
 ญาของทองถิ่น มีการบรรจุหีบหอสวยงาม มีรูปลักษณแปลกใหมไม
ซ้ําแบบใคร สะดวกตอการเคลื่อนยายพกพา เปนสินคาของที่ระลึกจากธุรกิจชุมชน ทําจากวัสดุ
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ของที่ระลึก ประการสําคัญที่ตองพิจารณาใหมากคือ ตนทุนสูง การขนสงสินคา สินคาซ้ําแบบกัน

อุปกรณที่หางายในทองถิ่น ตามลําดับ ขอมูลเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคในการออกแบบสินคา
ทุกราน ทําเลที่ตั้งของแหลงทองเที่ยว สถานที่จําหนายไมเหมาะสม ราคาไมเหมาะสมกับคุณภาพ
ตามลําดับ ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูเชีย่ วชาญและนักออกแบบของที่ระลึก ใหขอคิดเห็น
กับแนวทางการพัฒนาปรับปรุงแกไขตลาดสินคาของที่ระลึก ควรคํานึงถึงเรื่องราคา เพิ่มคุณภาพ
ของสินคาใหดีขึ้น ใหบริการดวยอัธยาศัยของผูขาย เพิม่ ชนิดของสินคาใหหลากหลาย พัฒนา
รูปแบบของสินคา กําหนดทีต่ ั้งของแหลงจําหนายใหเหมาะสม ควรนําเอาเอกลักษณของทองถิ่น
นําวัสดุทองถิ่นที่มีไมเหมือนใคร นํารูปแบบประเพณีทองถิ่นมาใชในการผลิต
ดานผูผลิตและผูประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินคาของที่ระลึกในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน

ใหขอคิดเห็นดานขอมูล

เกี่ยวกับพฤติกรรมการจําหนายสินคาของผูผลิต

และ

ผูประกอบการวา สินคาของที่ระลึกที่นํามาขายสวนมากไดนํามาจากกลุมแมบานทองถิ่นสินคา 1
ตําบล 1 ผลิตภัณฑ ขอมูลชนิดรูปแบบของสินคาของที่ระลึกตามความคิดเห็นที่สอดคลองกับ
ความตองการของนักทองเที่ยววา ควรจะมีเอกลักษณเฉพาะตัวของทองถิ่น มีคุณภาพดี คุมคากับ
ราคาสะทอนภูมิปญญาชาวบาน

มีการบรรจุหีบหอสวยงาม

มีรูปลักษณแปลกใหมไมซ้ําใคร

นําเสนอวิถีชีวิตชุมชน สะดวกตอการเคลื่อนยายพกพา เปนสินคาของที่ระลึกจากธุรกิจชุมชน ทํา
จากวัสดุ / อุปกรณที่หางายในทองถิ่น ใชวัสดุและวัตถุราคาต่ํา ขอมูลเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรค
ในการออกแบบสินคาของที่ระลึกเห็นไดวาสินคาในทองตลาดมีการวางขาย

ซ้ําแบบกันทุกราน

ขาดการประชาสัมพันธ ขาดความมีเอกลักษณ รูปแบบไมสวยดึงดูดใจ สินคาไมมีคณ
ุ ภาพ ราคา
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ไมเหมาะสมกับคุณภาพ หาซื้อยาก ทําเลสถานที่จําหนายควรอยูใ กลแหลงทองเที่ยว การพัฒนา
รูปแบบสินคาจะยั่งยืนไดนนั้ ชุมชนจะตองมีความเขมแข็ง สวนราชการใหการสนับสนุนอยาง
ตอเนื่องในทุกดาน ผูประกอบการไมเอารัดเอาเปรียบมากเกิน
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บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
รูปแบบการศึกษา
ผูวิจัยไดใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Methodology) โดยมุงเนนที่
จะศึกษา เหตุผลในการตัดสินใจเลือกพื้นที่ “ ตลาดคนเดินโคยกี้ ” อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
เปนสถานที่ศึกษาในประเด็น “ การพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวตลาดคนเดินโคยกี”้ ที่เกิดจากการ
รวมกลุมกันของประชาชนในพื้นทีก่ ับหนวยงานราชการในการจัดตั้งแหลงทองเที่ยวขึ้น ทั้งนี้ผูวจิ ัย
ไดนําเสนอขอมูลพื้นฐาน เพื่อประกอบการอธิบาย ความกระจางในการวิเคราะห ขอมูลเชิงคุณภาพ
เชน สภาพพื้นที่ บริเวณลักษณะโดยรอบ ประวัติความเปนมาของสถานที่ โดยเลือกกลุมที่จะ
ศึกษาวิจัย ไดแกกลุม พอคาแมคา และนักทองเที่ยวในตลาดคนเดินโคยกี้ อําเภอเมือง จังหวัด
ราชบุรี เปนกลุมประชากรที่จะศึกษาวิจยั
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ผูใหขอ มูลหลัก
ผูใหขอมูลหลักไดแก กลุมพอคาแมคา,นักทองเทีย่ วในตลาดคนเดินโคยกี้ และเจาหนาที่
หนวยงานราชการ ที่เกี่ยวของ จํานวน 30 คน
การเก็บรวบรวมขอมูล
การศึกษาครั้งนีผ้ ูวจิ ัยไดใชวิธกี ารเก็บรวบรวมขอมูลสองวิธีการหลัก คือ การรวบรวมขอมูล
จากเอกสารและการรวบรวมขอมูลภาคสนาม โดยมีรายละเอียดดังนี้
ขั้นตอนการศึกษา
แหลงขอมูลเพื่อประกอบการศึกษานี้ ผูศกึ ษาไดแบงออกเปน
1. ขอมูลทุติยภูมิ
2. ขอมูลปฐมภูมิ
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1. ขอมูลทุติยภูมิ
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาคนควาจาก หนังสือ เอกสาร งานวิจัย บทความ ตํารา
ที่เกีย่ วของกับ แนวคิดการทองเที่ยว แนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวม รวมถึงแนวคิดเกี่ยวกับการ
พัฒนาศักยภาพการทองเที่ยว และเพื่อความเขาใจในการศึกษาวิจัยในขั้นแรก
2. ขอมูลปฐมภูมิ
2.1 ขอมูลหลักมาจากการเก็บขอมูลภาคสนาม ซึ่งจะใชวิธีการศึกษาหลักคือ ศึกษา
โดยการสัมภาษณเก็บขอมูล ของการตัดสินใจมารวมกลุมในสถานที่นี้ ลักษณะการเริ่มตนของการ
รวมกลุม และผลของการรวมกลุมทัศนะเกี่ยวกับสถานที่แหงนี้ ในความคิดเห็นของบุคคลที่
เกี่ยวของ เชน พอคา แมคา รถรับจาง วิธีการสัมภาษณทําโดยการพูดคุย จดบันทึก ถายรูป
เพื่อใหมองใหเห็นภาพไดชดั เจนยิ่งขึ้น
ลักษณะการสัมภาษณ (Interview) ที่ใชศกึ ษานี้ผูวิจัยไดแบงเปน 2 แบบดังนี้
2.1.1. สัมภาษณโดยไมจํากัดคําตอบ เปนวิธกี ารสัมภาษณในคําตอบโดยให
ผูตอบแสดงความคิดเห็นของตน การศึกษาไดใชแบบสัมภาษณ การพูดคุยกับกลุมพอคาแมคา
นักทองเที่ยวในเรื่องทั่วไป แลวเริ่มเขาสูประเด็นที่สนใจในการศึกษา เชน เหตุผลในการเขามา
ทองเที่ยวในตลาดคนเดินโคยกี้ เปนตน
2.1.2. สัมภาษณแบบเจาะลึก (In depth Interview) การศึกษาไดใชแบบ
สัมภาษณ แบบมีโครงสราง (formal - interview) ซึ่งมีการตั้งแนวคําถามลวงหนา เชน เหตุผลในการ
จัดตั้งแหลงทองเที่ยวตลาดคนเดินโคยกี้ ทัศนะคติที่มีตอตลาดคนเดินโคยกี้ และสิ่งที่อยากจะทํา
การพัฒนาตลาดคนเดินโคยกี้ เปนตน
2.2 การสังเกตแบบมีสวนรวม (Participant observation) ผูวิจัยจะเขาไปมี
สวนรวมพูดคุยกับกลุมพอคาแมคา
รวมถึงนักทองเทีย่ วที่เขามาทองเที่ยวในตลาดคนเดินโคยกี้
เพื่อใหทราบขอมูลเชิงลึก
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3. การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดแบงการวิเคราะหขอมูลดังนี้
3.1 การวิเคราะหขอมูลเบื้องตน ซึ่งไดจากการสังเกต สอบถาม สัมภาษณ
และจากการบันทึกขอมูล ทําการวิเคราะห โดยจัดแยกเปนหมวดหมูตามประเด็นพิจารณาขอมูลที่ได
ถายังขาดประเด็นทีต่ องการ จะเก็บขอมูลเพิ่มเติม
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3.2 การวิเคราะหขอมูลรวม เมื่อทําการวิเคราะหขอมูลเบื้องตน ผูวิจัยทําการ
ตรวจสอบขอมูลจากการสังเกต สอบถาม สัมภาษณซ้ํา ๆ กันจากกลุมพอคาแมคา นักทองเที่ยว
ในตลาดคนเดินโคยกี้ จนไดขอสรุปที่ชัดเจนเปนภาพรวมตามประเด็นที่ตองการเพื่อนําไปเขียน
บรรยายสรุปผลของการศึกษาวิจัยตอไป
4. การสรุปผลการศึกษา
นําผลที่ไดมาวิเคราะหขอมูล แลวสรุปผลการศึกษาโดยการบรรยายใชแนวคิด
ทฤษฏีเปนกรอบอางอิงในการอธิบายผลการศึกษา สรุปเงื่อนไข ประเด็นของการพัฒนาศักยภาพ
การทองเที่ยวตลาดคนเดินโคยกี้
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5. การเสนอแนะ / การเสนอความคิดเห็น
ในประเด็นที่ยังไมไดศกึ ษาวิจยั
ในการศึกษาวิจัยครั้งตอไป
ควร
ทําการศึกษาในเรื่องใด ประเด็นใด ผลจากการศึกษาสามารถนําไปใชประโยชนไดอยางไร
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยไดแก
1. ตัวผูวิจัย
2. แนวคําถาม ประกอบการสัมภาษณ
โดยมีแนวคําถามในประเด็นตาง ๆ ดังตอไปนี้
2.1. สภาพทั่วไปบริเวณ ตลาดคนเดินโคยกี้ อําเภอเมือง จังหวัด ราชบุรี
2.2. สภาพแวดลอมที่สําคัญของ ตลาดคนเดินโคยกี้ อําเภอเมือง จังหวัด ราชบุรี
2.3. การจัดตั้งตลาดคนเดินโคยกี้ อําเภอ เมือง จังหวัดราชบุรี
2.4. ความคิดเห็น ขอเสนอแนะอื่น ๆจากพอคาแมคา บุคคลที่เกี่ยวของในพื้นที่
บริเวณ ตลาดคนเดินโคยกี้ อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
3. การสังเกตโดยใชเครื่องมือประกอบ เชน เครื่องบันทึกเสียง กลองถายรูป สมุดจด
บันทึก
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การตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูล
หลังจากที่ไดเก็บขอมูลเรียบรอยแลว ขั้นตอนสําคัญในการทําวิจัยคือ การตรวจสอบขอมูล
กอนการวิเคราะหขอมูล ซึ่งการตรวจสอบขอมูลที่ใชกัน มากในการวิจัยเชิงคุณ ภาพ คือการ
ตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (Triangulation) โดยแบงเปน (สุภางค จันทวานิช, 2540; Graneheim,
2004); Miles & Huberman, 1994)
1. การตรวจสอบสามเสาดานขอมูล (Data Triangulation) คือ การพิสูจนวาขอมูลทีผ่ วู จิ ยั
ไดมานั้นถูก ตองหรือไม วิธีการตรวจสอบของขอมูลนั้น จะตองตรวจสอบแหลงที่มา 3 แหลง
ไดแก เวลา สถานที่ และบุคคล
1.1 การตรวจสอบแหลงเวลา หมายถึง การตรวจสอบขอมูลในชวงเวลาที่ตางกัน
เพื่อใหทราบวาขอมูลที่ไดรับในชวงเวลาตางๆนั้นเหมือนกันหรือไม
1.2 การตรวจสอบสถานที่ หมายถึง ถาขอมูลตางสถานที่กัน จะเหมือนกันหรือไม
1.3 การตรวจสอบบุค คล หมายถึง ถาบุค คลผูใ หขอมูลเปลี่ยนไป ขอมูลจะ
เหมือนเดิมหรือไม
2. การตรวจสอบสามเสาดานผูวิจัย (Investigator Triangulation) คือ การตรวจสอบ
วาผูวิจัยแตละคนจะไดขอมูลตางกันอยางไรแทนการใชผูวิจัยคนเดียวกันทั้งหมด ซึ่งจะสรางความ
แนใจไดดีกวาผูวิจัยเพียงคนเดียว
3. การตรวจสอบสามเสาดานทฤษฎี (Theory Triangulation) คือ การตรวจสอบวาผูวิจัย
สามารถใชแนวคิดทฤษฎีที่ตางไปจากเดิมตีความขอมูลแตกตางกันไดมากนอยเพียงใด ซึ่งอาจทําได
งายกวาถายังอยูในระดับสมมติฐานชั่วคราว (Working Hypothesis) และแนวคิด ขณะลงมือตีความ
สรางขอสรุปเหตุการณแตละอยาง การตรวจสอบสามเสาดานทฤษฎีนี้เปนการตรวจสอบที่ทําไดยาก
กวาการตรวจสอบดานอื่นๆ
4. การตรวจสอบสามเสาดานวิธีรวบรวมขอมูล (Methodological Triangulation) คือ
การเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงตางๆกัน เพื่อรวบรวมขอมูลเรื่องเดียวกัน เชน ใชการสังเกตควบคู
กับการซักถามพรอมกันนั้นก็ศึกษาขอมูลเพิ่มเติมจากแหลงเอกสาร หรือทําการซักถามผูใหขอมูล
สําคัญ หรือ อาจซัก ถามผูใ หขอมูลหลังจากสรุ ปผลการศึก ษา เพื่อความแนน อนว าขอสรุปนั้ น
เที่ยงตรงตามความเปนจริงหรือไม แลวจึงแกไขเปนรายงานฉบับสมบูรณตอไป
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ระยะเวลาในการศึกษาวิจัย
ระยะเวลาในการศึกษาวิจัย เรื่องการพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวตลาดคนเดินโคยกี้ ตําบล
หนาเมือง อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ใชเวลาในการศึกษา ทั้งสิ้น 4 เดือน โดยเริ่มตั้งแตเดือน
พฤศจิกายน 2555 – กุมภาพันธ 2556 โดยไดกําหนดเปน 4 ขั้นตอนคือ
1. ขั้นตอนการกําหนดหัวขอ ปญหา วัตถุประสงค ประโยชนทจี่ ะไดรับ
2. ขั้นตอนการสืบคนทฤษฏี และวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
3. ขั้นตอนการลงสํารวจพืน้ ที่ศึกษาขอเท็จจริงโดยการสัมภาษณ และการสังเกต
4. ขั้นตอนการนําผลขอมูลมา วิเคราะห ประเมินผล สรุปผลการวิจัย
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การวิจัย การพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวตลาดคนเดินโคยกี๊ ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดราชบุรี มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาลักษณะทางกายภาพและศักยภาพพืน้ ที่ตลาดคนเดินโคยกี๊
ศึกษาแนวคิดการมีสว นรวมของชุมชน รวมถึงปญหาและอุปสรรค เพื่อวิเคราะหแนวทางการ
พัฒนาศักยภาพการทองเทีย่ วตลาดคนเดินโคยกี๊ สามารถแบงประเด็นการวิเคราะหในการศึกษาครั้ง
นี้เปน 4 สวน ดังนี้
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สวนที่ 1 ความเปนมาของตลาดคนเดินโคยกี๊
สวนที่ 2 การเปลี่ยนของตลาดถนนคนเดินโคยกี๊
สวนที่ 3 แนวคิดการมีสวนรวมของคนในชุมชนในการพัฒนา
สวนที่ 4 ปญหาและอุปสรรคจากการประกอบการตลาดคนเดินโคยกี๊
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สวนที่ 1 ความเปนมาตลาดคนเดินโคยกี๊
ตลาดเกาโคยกี๊ ตั้งอยูบ นถนนวรเดช อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ในอดีตถนนวรเดชเปน
ถนนสายสําคัญทางเศรษฐกิจของเมืองราชบุรี เพราะมีแมน้ําแมกลองไหลผาน ทําใหการคาในอดีต
คึกคัก รุงเรือง ปจจุบนั ตลาดน้ําหรือตลาดริมน้ําบางแหงยังคงอยู แตบางแหงถูกผลักดันดวยความ
เจริญตางๆ จนกระทั่งเลือนหายไปตามกาลเวลา

ภาพที่ 1 ถนนวรเดชในยามค่ําคืนเมื่อ 50 กวาปที่แลว
ตลาดเกาโคยกี๊ เปนตลาดริมแมน้ําแมกลอง เกิดจากการรวมมือรวมใจของคนในชุมชนที่
ตองการรื้อฟนความเฟองฟูในอดีตใหกลับมาคึกคักอีกครั้ง จึงเกิดแนวคิดการจัดตั้งถนนคนเดิน
โคยกี๊ บริเวณถนนวรเดช ชื่อวา “ตลาดเกาโคยกี”๊ โดยการนําแนวคิดของ นายพิชัย นันทชัยพร
นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรใี นสมัยนั้น ดวยการนําจุดเดนทางดานศักยภาพของพืน้ ที่ที่ตดิ กับแมน้ํา
แมกลอง มาเปนจุดเดนในการพัฒนาดานการทองเที่ยวใหเปนที่จักแพรหลาย ทั้งนี้ที่ใชคําวา “เกา”
เพราะหมายถึง เคยมีมาแตเดิม สวนคําวา “โคยกี”๊ เปนคําภาษาจีน แปลวา ริมน้ํา , ริมแมน้ํา
ตลาดโคยกี๊ เปดครั้งแรกเมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2552 เปนตลาดริมน้ําแมน้ําแมกลอง
ตลาดสาย ความยาวประมาณเกือบ 1 กิโลเมตร เปดทุกวันศุกร วันเสาร และวันอาทิตย ชวงเย็น
ตั้งแตเวลา 16.00 น. ถึง 22.00 น. มีประชาชนนําสินคามาจําหนายมากมายตลอดสองขางทาง เชน
สินคา OTOP สินคาพื้นเมือง อาหารพื้นเมือง ผลิตภัณฑพื้นบาน เครื่องใช ของที่ระลึก เสื้อผา
อาหารและเครื่องดื่มตางๆ เปนตน
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ภาพที่ 2 แสดงลักษณะตลาดคนเดินโคยกี๊
จุดเดนของตลาดคนเดินโคยกีใ๊ นชวงเริ่มแรก คือ มีสินคาใหเลือกมากมาย โดยเฉพาะ
อาหารที่แสดงถึงเอกลักษณของจังหวัดราชบุรี เชน เคกโอง ขาวขาหมูโบราณ ขนมไทยโบราณ
กาแฟโบราณ เปนตน และดวยบรรยากาศตลาดริมแมนา้ํ แมกลองที่สวยงาม มีบรรยากาศเย็นสด
ชื่น อากาศปลอดโปรง เหมาะกับการมาเดินเลนและช็อปปงยามเย็นเปนอยางมาก สิ่งนี้ถือเปนจุด
ดึงดูดใจใหนักทองเที่ยวเขามาเที่ยวชมตลาดคนเดินโคยกี๊มากยิ่งขึน้
“ของเดนของเราตองนี่เลย เคกโอง ซึ่งเมืองราชบุรี เปนเมืองโอง เพราะฉะนั้น ถามาที่นี่
ตองมารานนี้ (อาตี๋ โกป) ลองสั่งเคกโอง ซึ่งถือวาเปนสินคาที่ทางรานภูมิใจ และเปนความภูมใิ จ
ของเราชาวราชบุรี (นายพิชัย นันทชัยพร 2554)”

ภาพที่ 3 แสดงภาพเคกโอง ของ รานอาตี๋ โกป ทีจ่ ําหนายที่ตลาดคนเดินโคยกี๊
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ตลาดคนเดินโคยกี๊ นอกจากมีของกินตางๆ มากมาย ในชวงแรกทางจังหวัดและประชาชน
ในทองถิ่นไดจดั กิจกรรมใหกับนักทองเที่ยวอีกมากมาย เชน การเลือกซื้อสินคาและของฝาก การ
ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นเมืองและดนตรีไทยพื้นบาน การรองเพลงคาราโอเกะฟรี การพาย
เรือ การถีบเรือจักรยานน้ํา การชมบรรยากาศยามเย็น การชมรถไฟวิ่งขามแมน้ําแมกลอง และชม
พระอาทิตยตก การรับประทานอาหารริมแมน้ํา ภัตตาคารลอยน้ํา (บนแพ) การลองเรือชม
ทัศนียภาพสองฝงแมน้ําแมกลอง และการไหวพระตามวัดริมน้ํา เปนตน

ภาพที่ 4 ภาพกิจกรรมดนตรีเพื่อเยาวชน

ภาพที่ 5 แพที่จัดไวใหนกั ทองเที่ยวไวรบั ประทานอาหารริมแมน้ํา
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สวนที่ 2 การเปลี่ยนของตลาดถนนคนเดินโคยกี๊
ป พ.ศ. 2552
ตลาดคนเดินโคยกี๊ไดรับการสนับสนุนจากเทศบาลอําเภอเมืองราชบุรี
ภายใตการ
บริหารงานของนายพิชยั
นันทชัยพร นายกเทศมนตรีเทศบาลอําเภอเมืองราชบุรี มีการ
ประชาสัมพันธ และออกสื่อตางๆมากมาย เชน รายการเมืองไทยเมืองยิ้ม ตลาดสดสนามเปา เปน
ตน นอกจากนี้ยังไดรับการสนับสนุนใหจัดกิจกรรมขึน้ ภายในตลาดคนเดินโคยกี๊ เชน มีการจัดเวที
ใหเยาวชนไดมาแสดงความสามารถ การประกวดดนตรี การแสดงโชววัฒนธรรมพื้นบาน ของ
กลุมนักเรียน นักศึกษา จากสถาบันตางๆ รวมทั้งมีการลองเรือปดทอง 9 วัดตลอดริมแมน้ําแมกลอง
มีอาหารพื้นเมือง และ สินคา OTOP วางจําหนายมากมาย เปนตน ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดจัดขึ้นเปน
ประจําทุกวันศุกร เสาร และอาทิตย กิจกรรมดังกลาวไดรับการตอบรับจากนักทองเที่ยวเปนอยาง
มาก สังเกตไดจากจํานวนนักทองเที่ยวทั้งในจังหวัดราชบุรี และ จังหวัดใกลเคียงตางหลั่งไหลเขา
มาเที่ยวชมตลาดคนเดินโคยกี๊อยางไมขาดสาย
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“ ผมวาตลาดจัดโอเคเลยนะ มีกิจกรรมเยอะดี ของกินก็เยอะจนผมไมรูจะเลือกกินอะไรดี”
(นักทองเที่ยวมาจากกรุงเทพ 2552)
“ คนเยอะมากเลยพี่ ไมคิดวาคนจะเยอะขนาดนี้อะ แนนไปหมดเลย” (นองกิ๊ฟรานขายพวง
กุญแจ 2552)
“ ผมกับเพื่อนมาเลนดนตรีครับพี่ สนุกดี นี่ผมจะไปกินผัดไทยใสใบบัว ชอบมากเลยพี่
ผมวามันเจงดี อยูแถวบานผมไมมีแบบนี้ใหกินหรอก อรอยดวย” (นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
ราชบุรี 2552)
“ พีพ่ าแมมานั่งเรือปดทอง 9 วัด คะ อยากพาแกมาเปลี่ยนบรรยากาศบาง แตวาคนเยอะมาก
เลย” (นักทองเที่ยวในจังหวัดราชบุรี 2552)
“ พี่เห็นตลาดจากรายการ ตลาดสดสนามเปา วันนี้หยุดก็เลยชวนที่บานมาเที่ยว ไมคดิ วาคน
จะเยอะขนาดนี้ แตก็ดีนะ มีอะไรใหดูเยอะ ของกินก็เยอะ” (นักทองเที่ยวมาจากกรุงเทพ 2552)
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ภาพที่ 6 จากรายการเมืองไทยเมืองยิ้ม
จากการที่ตลาดคนเดินโคยกี๊ ไดรับการประชาสัมพันธ และออกสื่อตางๆมากมาย สงผลให
มีนักทองเที่ยวทั้งในจังหวัดราชบุรี และจังหวัดใกลเคียงตางหลั่งไหลกันเขามาเที่ยวตลาดคนเดิน
โคยกี๊อยางมากมาย ทําใหเกิดปญหาที่จอดรถไมเพียงพอกับจํานวนนักทองเที่ยวที่หลั่งไหลเขามา
แตเดิมผูทเี่ ขามาจับจายใชสอยในบริเวณนั้น จะจอดรถบริเวณรอบๆ ตลาดสนามหญา และบริเวณ
ริมเขื่อนรัฐประชา (แมน้ําแมกลอง) แตดวยการเติบโตอยางรวดเร็วของตลาดคนเดินโคยกี๊ กับ
สภาพพื้นที่ที่ยังไมพรอม ทําใหเกิดผลเสียตอตลาดเปนอยางมาก นักทองเที่ยวบางทานตองไปจอด
รถไกลจากตลาด สงผลใหนักทองเที่ยวเกิดความไมพอใจมาก
“ไมนาเอารถยนตมาเลย กวาจะหาที่จอดได วนเปน 10 รอบเลย ไมคิดวาคนจะเยอะขนาด
นี้ ” (นักทองเทีย่ วในจังหวัดราชบุรี 2552)
“ พี่ตองเอารถไปจอดที่โรงยิมนูนเดินมาเปนกิโลเลย แลวพี่พาคนแกมาดวยไง เจอแบบนี้
รอบหนาไมมาแลว ” (นักทองเที่ยวตางจังหวัด 2552)
“ กวาพี่จะเอาของมาลงที่รานไดแทบตาย หาที่จอดไมไดเลย” (พี่ยูร เจาของรานเสื้อผา
วัยรุนในตลาดสนามหญา)
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จากปญหาในเรื่องของที่จอดรถ นายพิชัย นันทชัยพร นายกเทศมนตรีเทศบาลอําเภอเมือง
ราชบุรี จึงไดเริ่มโครงการกอสรางและปรับปรุงบริเวณสันเขื่อนรัฐประชา เพื่อเตรียมทําที่จอดรถ
2 ชั้น ไวรองรับนักทองเที่ยว ในชวงของการกอสรางมีการปดเสนทางบางสวน ทําใหบริเวณทีจ่ อด
รถที่คอยบริการนักทองเที่ยวมีนอยลงไปกวาเดิม ตรงขามกับจํานวนนักทองเที่ยวที่มีจํานวนมากขึ้น
นอกจากพื้นที่บางสวนที่ถกู ปดปรับปรุงเพื่อใชเปนสถานทีก่ อสรางที่จอดรถแลวนั้น ยังมีรานคา
บริเวณตลาดสนามหญาตั้งรานขายผลไม และรานดอกไมล้ําพื้นทีล่ งมาบนถนน ทําใหบริเวณที่จอด
รถมีนอยลงไปกวาเดิม ทําใหนักทองเที่ยวที่เดินทางเขามาเที่ยวตลาดคนเดินโคยกีไ๊ มมีทจี่ อดรถ
สงผลใหปริมาณนักทองเที่ยวเริ่มลดลงเรื่อยๆ
“ เคาวาจะทําที่จอดรถ 2 ชั้นนะ โกวาก็ดีนะทีจ่ อดรถจะไดพอซักทีทุกวันนี้พอมีโคยกี๊ทีไร
รถมันแนนไปหมด นายกเขาขึ้นแบบแปลน ไวที่ริมแมน้ําแลวนิ” (โกงิ้ม รานเดนไทย ตลาดสนาม
หญา 2552)
“ เห็นเคาวาจะทําที่จอดรถ 2 ชั้น แตทําก็ดี รถไดไมติด ” ( อี้ติ๋ว รานผลไมตลาดโคยกี๊
2552 )
“ เคาไมนาใหรานดอกไมตั้งลงมาบนถนนเยอะขนาดนี้เลยนะ รถติดดวย ไมไหวๆ ”
(นักทองเที่ยวจากกรุงเทพ 2552)
“ ถาไมตั้งรานล้ําลงมาจอดรถไดอีกเยอะเลยนะเนี้ย แลวทําใหรถติดดวย ” (นักทองเที่ยว
จากเพชรบุรี 2552)

ภาพที่ 7 ภาพขณะกอสรางบริเวณสันเขื่อนรัฐประชา
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ภาพที่ 8 ภาพรานผลไมละรานดอกไมที่ ขายล้ําลงมาบนถนน (มุมขวาลาง)
ป พ.ศ. 2553
มีการเปลี่ยนแปลงนายกเทศบาลอําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี สงผลใหนโยบายการบริหาร
จัดการตลาดคนเดินโคยกีเ๊ ปลี่ยนแปลงไป กลาวคือ มีการยกเลิกกิจกรรมทั้งหมดที่มีในตลาด
คนเดินโคยกี๊ (เนื่องดวยเหตุผลทางการเมืองบางประการ) จึงทําใหภายในตลาดคนเดินโคยกี๊เหลือ
แตเพียงรานคาของพอคาแมคาที่นําของมาวางจําหนายเพียงอยางเดียว นอกจากนี้ยังสงผลถึงการ
กอสรางลานจอดรถ 2 ชั้นที่หยุดชะงักตามไปดวย สงผลใหจํานวนนักทองเที่ยวที่มีนอยอยูแลว
คอยๆลดจํานวนลงไปอีก
ซึ่งจํานวนนักทองเทีย่ วทีเ่ ริ่มลดลงสวนใหญเปนนักทองเที่ยวจาก
ตางจังหวัด
สวนนักทองเที่ยวในจังหวัดราชบุรีเปนกลุมลูกคาที่มาซื้อสินคาในตลาดสนามหญา
แลวไปเดินเที่ยวตอที่ตลาดคนเดินโคยกี๊ เนื่องจากทั้งสองตลาดอยูติดกัน ซึ่งทั้งสองตลาดนี้เปน
ตลาดที่คอยเกื้อหนุนซึ่งกันละกัน กลาวคือ ในวันที่มีการเปดตลาดคนเดินโคยกี๊ ทางตลาดสนาม
หญาก็จะมีลูกคาเพิ่มมากขึ้นดวยเชนกัน
“ นายกใหมเคาลากไปเก็บหมดแลว ทั้งเรือ ทั้งแพ เวทีก็ไมมีกจิ กรรมแลว ไมรูตอไปจะ
เปนยังไง ” (พี่ออย รานไกแกว ตลาดโคยกี๊ 2553)
“ ตอนแรกเขาจะไมใหขายตรงนีด้ วยนะ เขาจะใหไปขายในโรงยิมนูน ถาไปที่นนั้ ละตาย
เลยใครจะไปซื้อ แตไดยินมาวาผูว าจะไมยอม ” (เจสี รานขายเสื้อผา ตลาดโคยกี๊ 2553)
“ ขางเขื่อนนี้ไมรูเมื่อไรจะเสร็จ ทุบแลวก็ไมทําซักที ครึ่งปแลวยังไมเห็นทําอะไรเลย”
(นักทองเที่ยวในจังหวัด 2553)
“ เดียวนี้มีแตคนราชบุรีมาเที่ยวทั้งนั้นละ คนกรุงเทพไมมีใครมากันแลว เพราะตลาดมัน
ไมมีอะไร เขามาเที่ยวมันก็ไมมีอะไร ไกพี่ที่ขายไดก็ลูกคาประจําทั้งนั้นละ ไมคอยมีหนาใหมๆมา
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หรอก ยังดียังมีที่มาหาขาวกินที่สนามหญาแลวก็มาเดินนี้ตอ ไมงั้นคงไมไหว อยางบางรานเคาขาย
ไมดีไมมาขายแลวก็มี เ ราะมาแลวไมคุม ” (เจออย รานไกแกว ตลาดโคยกี๊ 2553)
“ เดียวนี้คนตางจังหวัดนอยลงเยอะเลย แตถึงยังไงมีโคยกีก๊ ็ดีนะ คนมาเขาหองน้ําเยอะ วัน
ไหนมีตลาดก็จะเก็บคาหองน้ําไดเยอะ ” (ซอนงค เจาของหองน้ําตลาดสนามหญา 2553)
“ วันนี้มโี คยกี๊ คนก็เยอะกวาวันธรรมดา ก็ขายพอได แตเดียวนี้คนนอยกวาชวงที่เปด
ตลาดใหมๆเยอะ ” (เฮียชาติ รานเสื้อผา คณะกรรมตลาดตลาดสนามหญา 2553)
หลังจากนั้น ตลาดสนามหญาปดปรับปรุงครั้งใหญที่สุดในรอบ 30 ป ดวยเหตุผลทาง
การเมืองบางประการ จึงทําใหตองรีบทําการปรับปรุงตลาดสนามหญาโดยดวน ดวยงบการปรับปรุง
27 ลานบาท ทั้งหมดเปนเงินสวนตัวของพอคาแมคาเองทั้งหมด สงผลใหจํานวนนักทองเที่ยวลดลง
ไปอีก (เนื่องจากทั้ง2 ตลาด เปนตลาดที่คอยเกื้อหนุนซึ่งกันละกัน)
“ ตลาดจะปดปรับปรุงครั้งใหญ เพราะวาตลาดหมดสัญญากับทางราชพัสดุ ก็เลยถือ
โอกาสนี้ปรับปรุงตลาด พรอมกับตอสัญญากับราชพัสดุไปเลย ครั้งนี้จะปรับปรุงครั้งใหญที่สุดใน
รอบ 30 ป ทําครั้งนีก้ ็จะอยูยนั ชั่วลูกชัว่ หลานเลย จะเริ่มปรับปรุงชวงตนเดือนตุลาคม นาจะใชเวลา
ประมาณ 1 ป ” (เฮียชาติ รานเสื้อผา คณะกรรมตลาดตลาดสนามหญา 2553)

ภาพที่ 9 ภาพตลาดสนามหญาขณะปรับปรุง
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ป พ.ศ. 2554
งานกอสรางบริเวณเขื่อนรัฐประชาแลวเสร็จ จากเดิม คือ ลานจอดรถ 2 ชั้น ดวยเหตุผลทาง
การเมือง ทําใหกลายเปน สวนสาธารณะ ซึ่งสรางความสับสนใหกับชาวเมืองราชบุรีเปนอยางมาก
ปญหาในเรื่องของสถานที่จอดรถของตลาดคนเดินโคยกี๊ทไี่ มเพียงพอจึงไมไดรับการแกไข
“ อาวทําไมกลายเปนแบบนี้ละไหนตอนแรกวาเปนทีจ่ อดรถ 2 ชั้น เห็นขึ้นแปลนไวแลว
ดวยนิ ” (ประชาชนที่อยูบริเวณตลาดโคยกี๊ 2554)
“ไมเห็นเหมือนในแปลนเลย แลวจะไปจอดรถตรงไหนละเนี้ย ” (พี่ออย รานไกแกว ตลาด
โคยกี๊ 2554)

ภาพที่ 10 สวนสาธารณะ บริเวณริมเขื่อนรัฐประชา ซึ่งเปลี่ยนแปลงจากกําหนดการเดิม
คือ ลานจอดรถ 2 ชั้น
จากการปดปรับปรุงของตลาดสนามหญา ทําใหรานคาทีม่ ีอยูเดิมกวา 200 รานคาใน
ชวงแรก ปจจุบนั เหลือประมาณ 20 ราน ทําใหชาวบานบางสวนคิดวาตลาดคนเดินโคยกี๊ไดปดตัว
ไปแลว สภาพตลาดในตอนนัน้ เปรียบไดกับคนปวยที่หายใจรวยริน แตดวยความรวมมือของ
ชาวบานในพื้นที่ ทีค่ อยชวยเหลือประคับประคองตลาด สงผลใหตลาดคนเดินโคยกี๊อยูรอดมาได
จนถึงปจจุบัน โดยชาวบานในพืน้ ทีร่ วมมือรวมใจ ชวยกันเปดรานคา และพัฒนารานคาของตนเอง
เพื่อดึงดูดลูกคาใหเขามาเที่ยวตลาดดังเดิม
และเพื่อไมใหตลาดถูกปดตัวลง ถึงแมวา จํานวน
นักทองเที่ยวจะลดลง แตทกุ คนยังเปดรานขายของกันตอไป นอกจากนี้ยังไดรับความรวมมือใน
เรื่องของสถานที่ กลาวคือ ชาวบานบริเวณรอบๆตลาดคนเดินโคยกีย๊ ังอํานวยความสะดวกในเรื่อง
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ของสถานทีต่ ั้งรานคา ถึงแมวาจะทําใหชาวบานบริเวณนั้นเดินทางลําบาก แตทกุ คนก็ใหความ
รวมมือตลอดมา จนผานชวงที่ถือวาวิกฤตมากของตลาดคนเดินโคยกีไ๊ ปได
“ ยายกันไปหลายรานแลว ถาเปนแบบนี้ตอไปก็คงตองยายเหมือนกัน เพราะมันไมมคี น
เลย ” (คุณแดง รานขายของที่ระลึก 2554)
“ อยูแลวขายไมไดผมก็ไมไหว คิดวาคงตองไปขายที่อื่นแลวละ” (พี่ตี๋ รานพวงกุญแจทํามือ
2554)
“ ขายไมดีแตกย็ ังอยูไดนะ เพราะวาตรงนี้มันทีข่ องเรา บานของเรา คิดวาสนามหญาเสร็จ
คงจะมีคนมาเดินมากกวานี”้ (พี่ติ๋มรานกาแฟ ตลาดโคยกี๊ 2554)
“ อาวนี้ตลาดยังมีอยูอกี หรอเนี้ยผมนึกวาเลิกไปแลวนะเนี้ย ” (นักทองเที่ยว 2554)
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ป พ.ศ. 2555 – ปจจุบัน
ตลาดสนามหญา กลับมาเปดใหบริการอีกครั้ง หลังจากที่ปด ปรับปรุงเปนเวลา 1 ป 3
เดือน ทําใหชาวบานกลับมาจับจายซื้อของที่ตลาดสนามหญามากกวากอนชวงที่จะปดปรับปรุง ถือ
วาสงผลดีตอตลาดคนเดินโคยกี๊ ดวยเชนกัน
“ไมคิดวาจะทําใหญขนาดนี้เลย ผิดหูผิดตาตาไปเยอะเลย” (ประชาชนที่มาซื้อของที่ตลาด
สนามหญา 2555)
“ คนเยอะมากกวากอนชวงปรับปรุงอีกนะ”(ซอนงค เจาของหองน้ํา ตลาดสนามหญา2555)
“ ตั้งแตสนามหญาเปดมานี้ ตลาดโคยกี๊คกึ คักขึน้ เยอะมากๆขายไดเยอะขึ้นดวย” (พี่ออย
รานไกแกว ตลาดโคยกี๊ 2555)
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ภาพที่ 11 ภาพตลาดสนามหญาหลังการปรับปรุง

รานคาที่เคยล้ําพืน้ ทีล่ งมาบนพื้นถนนตลาดสนามหญา ทางสถานีตํารวจราชบุรไี ดมีการ
จัดสรร พื้นที่ขายใหกับรานคาเหลานั้นใหม โดยยายไปอยูข างสํานักงานไปรษณียจังหวัดราชบุรี ทํา
ใหบริเวณตลาดคนเดินโคยกี๊มีพนื้ ที่จอดรถเพิ่มมากขึ้น
แตก็ยังไมเพียงพอตอความตองการของ
นักทองเที่ยวเทาที่ควร นอกจากนี้ยังไดรับความรวมมือ จากสถานีตํารวจภูธร อําเภอเมือง จังหวัด
ราชบุรี ในการชวยจัดเสนทางการเดินรถ และการจัดระเบียบเรื่องการจอดรถใหใหม เพื่ออํานวย
ความสะดวกใหกับนักทองเที่ยว
“ ตํารวจเคาจัดที่ใหใหม ใหไปขายขางไปรษณีย ก็ดีนะไมไกลจากตรงนี้ซักเทาไร”
(นาเตือนรานดอกไม ริมถนนตลาดสนามหญาดานขวา 2555)
“ ตํารวจเคามาจัดระเบียบรถใหใหม เรื่องที่จอดรถ แลวก็การเดินรถดวย” (เฮียชาติ ราน
เสื้อผา คณะกรรมตลาดตลาดสนามหญา 2555)
“ ตอนนี้ที่จอดรถแยกเปนสัดสวนชัดเจน ระหวาง รถมอไซร กับ รถยนต หามจอดปนกัน
ผมวาก็ดนี ะ ดูเปนระเบียบดี จอดรถไดมากขึ้นดวย เมื่อกอนรถมอไซรจอดไมเปนระเบียบ มาจอด
ในที่จอดรถยนต แทนที่รถยนตจะจอดไดก็เลยจอดไมได แบบนี้ดีมากเลย ” (เฮียโต รานซุยฮอ
คณะกรรมการตลาด 2555)
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ภาพที่ 12 รานดอกไม และรานผลไมที่ยายไปอยูขางสํานักงานไปรษณียจ ังหวัดราชบุรี

ภาพที่ 13 ตลาดสนามหญาฝงขวา หลังไดรับการจัดระเบียบที่จอดรถโดยแบงสัดสวนอยางชัดเจน
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ประชาชนในพื้นที่มกี ารจัดกิจกรรม และ เปดรานคาเพื่อพัฒนาบริเวณตลาดคนเดินโคยกี๊
เชน การตกแตงบานเรือนโบราณใหมีสีสันยามกลางคืน การจัดแสดงดนตรีจากเด็กนักเรียนใน
จังหวัด การจัดนวดแผนไทยริมแมน้ํา การจัดงานแสดงศิลปะบริเวณรานกาแฟบานดีคุม ราน
กาแฟ Cups’n Cake และรานราเม็นมาจิ บะหมี่ญี่ปุนราคาประหยัด เปนตน ซึ่งถือเปนการดึงดูด
นักทองเที่ยวไดอกี ทางหนึง่ ดวย
“ ผมจะมานวดที่ริมแมน้ําครับพี่ มันชิวดี เดียวผมวาจะแวะเดินโคยกี๊ หาอะไรกินตอเลยตอ
เลย ” (นองอิฐ นักทองเที่ยวกรุงเทพ 2555)
“ หนูจะไปราน Cups’n Cake อะพี่นัดเพื่อนไว พอเย็นๆก็จะเดินเที่ยวตลาดโคยกี๊ตอเลย ”
(นองปอน 2555)

ภาพที่ 14 ภาพรานคาตางๆที่ชวยสรางแรงดึงดูดใหนกั ทองเที่ยวเพิ่มมากขึน้
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สวนที่ 3 แนวคิดการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนา
แนวคิดดานการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนา ตลอดจนคนเดินตลาดโคยกี๊ ตําบล
หนาเมือง อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ผูศึกษาทําการสัมภาษณประชาชนที่เปดรานจําหนายสินคา
ในตลาดคนเดินโคยกี๊ เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนา 2 ดาน ดังนี้
2.1 ดานศักยภาพพื้นทีต่ ลาดคนเดินโคยกี๊
ผลการศึกษา พบวา พื้นที่ตั้งตลาดคนเดินโคยกี๊ ทางจังหวัดราชบุรีไดใชถนนวรเดช
ตลอดสายที่มีความยาวประมาณ 1 กิโลเมตร เปนสถานที่จัดตั้งตลาดคนเดินโคยกี๊ เนื่องจาก
ถนนวรเดช เปนพื้นที่ทางเศรษฐกิจที่สําคัญในอดีตของจังหวัดราชบุรี บริเวณโดยรอบติดกับ
แมน้ําแมกลอง และมีบานของประชาชนที่มีเอกลักษณเปนตึกแถวไมเกาโบราณตลอดแนวเสนทาง
เปนบรรยากาศแบบสบาย ธรรมชาติ ปจจุบนั ถนนวรเดชกลายเปนทรัพยากรทางกายภาพที่
ทรงคุณคาของชาวจังหวัดราชบุรี นอกจากนีย้ ังมีการอํานวยความสะดวกแกนกั ทองเที่ยวในหลายๆ
ดาน เชน การจัดสถานที่บริการจอดรถโดยไดรับความรวมมือจากสถานนี้ตํารวจภูธรจังหวัด
ราชบุรี และการมีหองน้ําสะอาดไวรองรับนักทองเที่ยวอยางเพียงพอ

ภาพที่ 15 ภาพตึกแถวโบราณบริเวณตลาดโคยกี๊
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ภาพที่ 16 ภาพถายหองน้ําที่พรอมใหบริการนักทองเที่ยว
2.2 ดานการมีสวนรวมในการพัฒนาตลาดคนเดินโคยกี๊
ผลการศึกษา พบวา การมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่กับการพัฒนาตลาดคนเดิน
โคยกี๊ สามารถแบงการมีสวนรวมไดดังนี้
2.1.1ทางดานพื้นที่ กลาวคือ ประชาชนในพืน้ ใหความรวมมือในเรื่องสถานที่เปน
อยางมาก เพราะตลาดคนเดินโคยกี๊ตั้งอยูบนถนนวรเดชติดริมแมน้ําแมกลอง เปนถนนเสนหลักที่
ทั้งนี้ถา ประชาชนในพื้นที่
ใชในการสัญจรและเปนบานเรือนของประชาชนในพื้นที่ทอี่ าศัยอยู
ไมใหความรวมมือกับการตั้งตลาดคนเดินโคยกี๊ ตลาดคนเดินโคยกีก๊ ็ไมสามารถเกิดขึน้ มาได และ
ไมสามารถประสบความสําเร็จดังเดนปจจุบัน เพราะการที่ตลาดคนเดินโคยกี๊ไดรับความนิยมและ
เปนที่รูจักแพรหลาย ทําใหประชาชนในพื้นที่มรี ายไดมากขึ้นและถือเปนการสงเสริมการทองเที่ยว
ของจังหวัดไดอีกทางดังนั้น
การมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่และในทองถิ่น ถือวามีความสําคัญยิ่งในการ
ผลักดันตลาดคนเดินโคยกีใ๊ หประสบความสําเร็จ เปนที่ยอมรับและเปนที่นิยมของนักทองเที่ยว
เพราะการรวมมือรวมใจกันทําอยางเต็มที่ ยอมทําใหทกุ อยางประสบความสําเร็จตามไปดวย
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ภาพที่ 17 ภาพถายแสดงพื้นที่ตลาดคนเดินโคยกี๊ และ บริเวณโดยรอบ
2.1.2 ทางดานรานคา กลาวคือ ประชาชนในพื้นทีใ่ หความรวมมือเปนอยางมาก
ในการนําสินคาออกจําหนายมากกวา 50 ราน เชน สินคา OTOP สินคาพื้นเมือง อาหารพื้นเมือง
ผลิตภัณฑพื้นบาน เครื่องใช ของที่ระลึก เสื้อผา อาหารและเครื่องดื่มตางๆ เปนตน บางก็เปน
สินคาที่ผลิตภายในจังหวัด บางก็เปนสินคาจากจังหวัดใกลเคียง เพื่อใหตลาดคนเดินโคยกี๊มคี วาม
หลากหลายและกลับมาคึกคักเหมือนในอดีต และสามารถตอบสามารถตอบสนองความตองการ
ของนักทองเที่ยวไดมากยิ่งขึ้น
2.1.1 ทางดานสิ่งอํานวยความสะดวก กลาวคือ ประชาชนในพื้นทีร่ วมมือ
รวมแรง และรวมใจกันในการพัฒนาบริเวณโดยรอบสถานที่ตั้งตลาดคนเดินโคยกี๊ ใหมีความ
สะอาด รมรืน่ สวยงาม เหมาะสมกับการเปนแหลงทองเที่ยวเพื่อดึงดูดใจนักทองเที่ยว ใหมาเที่ยว
ชมบรรยากาศแบบธรรมชาติยามเย็น รวมถึงไดจดั ใหมสี ถานที่จอดรถไวรองรับนักทองเที่ยวดวย
โดยมีการขอความรวมมือจากตํารวจและประชาชนโดยรอบใหชวยสอดสองดูแล เพื่อไมใหเกิดเหตุ
อันตรายเกิดขึ้น
2.1.2 ทางดานสิ่งดึงดูดใจ กลาวคือ ประชาชนในพืน้ ทีม่ ีการจัดประดับ
ตกแตงบานเรือนไมเกาโบราณใหมีสีสันสวยงามยามค่ําคืน มีจัดการแสดงดนตรีจากเด็กนักเรียนใน
จังหวัด การจัดนวดแผนโบราณไทยริมแมนํา้ และการจัดงานแสดงศิลปะบริเวณรานกาแฟบาน
ดีคุม รานกาแฟ Cups’n Cake รวมถึงรานราเม็นมาจิ บะหมี่ญี่ปุนราคาประหยัด ไวรองรับลูกคา
หลายประเภท เพื่อใหตลาดมีความหลากหลาย และนาสนใจมากยิ่งขึน้
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ภาพที่ 18 ภาพรานกาแฟ บานดีคุม

ภาพที่ 19 ภาพรานกาแฟ Cups’n Cake

ภาพที่ 20 ภาพบริการนวดผอนคลายสําหรับนักทองเที่ยวกับบรรยากาศริมแมน้ํา
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ภาพที่ 21 ภาพรานบะหมี่ญี่ปุน ราเม็นมาจิ
บริเวณทาเทียบเรือเทศบาลเมืองราชบุรี ยามเย็นเปดใหมีการรองเพลง คาราโอเกะฟรี มี
การจัดกิจกรรมวาดรูประบายสีสําหรับเด็กๆและครอบครัว และหากเราเดินไปที่ ทาน้ําจะพบการ
จําลองตลาดน้ํา ขายของบนเรือ มีเรือหลายลําจอดขายอาหาร และสามารถนําขึ้นมานั่งกินที่ทาน้ํา
ได แตสวนนี้เวลาค่ําๆ ก็จะปดแลว ขายไมดึกมากเหมือนบนถนนริมน้ํา แตเปนที่สะดุดตามาก
เพราะตลาดอยูติดกับแมน้ําเลยตองทํารั้วลอมเพื่อกันกระแสน้ํา เรือจะไดจอดขายของได และอีกจุด
หนึ่งที่สะดุดตา คือ บริเวณสะพานธนะรัตน เปนสะพานขามเขาเมืองราชบุรีทั้งรถไฟและรถยนต
จะมีชื่อตลาดโคยกี๊ตดิ ไว กลางคืนเปดไปสวางเห็นชื่อตลาดโคยกี๊ชดั เจนมาก นอกจากนี้ ยังมี
รานอาหารบางรานเปดในแพริมน้ํายามค่ําคืน เพื่อใหนกั ทองเที่ยวสามารถนังเลนเพลินๆ ชม
บรรยากาศริมแมน้ําแมกลอง ทามกลางการตกแตงรานแบบเกาๆ หลายรานเพื่อใหเขากับบรรยากาศ

ภาพที่ 22 ภาพบริการคาราโอเกะฟรี บริเวณทาเทียบเรือเทศบาลเมืองราชบุรี
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สวนที่ 4 ปญหาและอุปสรรคจากผูป ระกอบรานคาตลาดคนเดินโคยกี๊
ผลการศึกษา พบวา ปญหาและอุปสรรคของผูประกอบการรานคาและนักทองเที่ยวที่เขา
มาเที่ยวชมตลาดคนเดินโคยกี๊ เกิดขึ้นจากปจจัยภายในและปจจัยภายนอก ที่สงผลกระทบตอการ
จัดการตลาดคนเดินโคยกี๊ ทั้งนี้ผูศึกษาจึงใชหลักการวิเคราะห SWOT Analysis ในการวิเคราะห
สภาพแวดลอมภายในและภายนอก เพื่อหาจุดออน จุดแข็ง อุปสรรค และโอกาส ที่มีผลตอตลาด
คนเดินโคยกี๊ เพื่อนําไปพัฒนาและปรับปรุงตลาดคนเดินโคยกีใ๊ หมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้
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จุดแข็ง
1. ดานทําเลที่ตั้ง มีความเหมาะสมในการพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยวของจังหวัดราชบุรี
เนื่องจากพื้นที่ทใี่ ชจดั ตั้งเปนตลาดคนเดินโคยกี๊ เปนถนนสายสําคัญทางเศรษฐกิจที่มีชื่อเสียงใน
อดีตของจังหวัดราชบุรี ทางจังหวัดและประชาชนในพืน้ ที่เล็งเห็นความสําคัญ จึงชวยกันฟนฟู
ถนนวรเดชใหกลับมามีชีวติ ชีวาอีกครั้ง ดวยการรวมมือ รวมแรง และแรงรวมใจกันในการจัดตั้ง
เปนตลาดคนเดินโคยกีข๊ ึ้น
และดวยสภาพแวดลอมทางกายภาพโดยรวมที่ติดกับแมน้ําแมกลอง
บานเรือนรานคายังคงเปนตึกแถวไมเกาแบบโบราณ สิ่งนี้เองทําใหเปนจุดเดนของตลาดคนเดิน
โคยกี๊ ที่สามารถดึงดูดใจใหนักทองเที่ยวเขามาเที่ยวชมตลาดโคยกี๊มากขึ้น
2. ดานสิ่งดึงดูดใจ มีการจัดกิจกรรมมากมาย เชน การจัดเวทีใหเยาวชนในพื้นที่ไดแสดง
ความสามารถ ประกวดแขงขันดนตรี การแสดงโชววฒ
ั นธรรมพื้นบานของกลุมนักเรียน นักศึกษา
จากสถาบันตางๆ เปนตน นอกจากนี้ยังมีการลองเรือปดทองวัดริมแมน้ําแมกลอง และการจัดตลาด
น้ําจําลองโดยแพกลางน้ํา กิจกรรมดังกลาวจัดขึ้นเปนประจํา เพื่อดึงดูดใจนักทองเที่ยวใหเขามา
เที่ยวชมและมีการบอกตอกัน สงผลใหตลาดคนเดินโคยกี๊เปนที่รูจกั แพรหลายมากขึน้ รวมถึงมีการ
บอกตอถึงความเปนเอกลักษณของบานเรือนตึกไมเกาแบบโบราณริมแมน้ําแมกลอง และความ
สวยงามของตลาดคนเดินโคยกีใ๊ นยามค่ําคืน
ทําใหตลาดแหงนี้กลายเปนตลาดแหงใหมในการ
จับจายเลือกซื้อสินคาที่สามารถตอบสนองความตองการของผูมาเที่ยวชมไดในหลายรูปแบบ
3. ดานความสะดวกของการเขาถึงแหลงทองเที่ยว มีเสนทางหลากหลายเสนทางในการ
เขาถึงพื้นที่ตลาดคนเดินโคยกี๊ เนื่องจากตลาดคนเดินโคยกี๊ตั้งอยูถนนสายหลักของจังหวัดราชบุรี
อยูติดแมน้ําแมกลองและใกลตลาดสนามหญา สามารถเดินทางโดยรถยนตสว นตัว หรือรถ
โดยสารประจําทางไดสะดวก จากกรุงเทพมหานครใชเวลาเพียง 1 ชั่วโมง สามารถใชถนนเพชร
เกษมหมายเลข 4 ผานจังหวัดนครปฐม เขาสูตวั เมืองจังหวัดราชบุรี เปนระยะทางประมาณ 120
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กิโลเมตร ใหเลี้ยวขวาไปทางริมแมน้ําแมกลอง ตลาดคนเดินโคยกี๊อยูบริเวณหอนาฬิกา จังหวัด
ราชบุรี สามารถเห็นไดเดนชัด
4. ชุมชนมีความเขมแข็ง มีความพรอมในการใหความรวมมือกับภาครัฐ และภาค
ประชาชน โดยการเขารวมกิจกรรมของจังหวัด และการรวมมือ รวมแรง และแรงรวมใจกันใน
การพัฒนากิจกรรมของสถานที่ทองเที่ยวใหนาสนใจและดึงดูดใจนักทองเที่ยวได โดยเฉพาะการ
ใหประชาชนในพืน้ ที่มีสวนรวมในกระบวนการจัดการ
ถือวามีความสําคัญอยางอยางยิ่งในการ
ผลักดันและพัฒนาใหตลาดคนเดินโคยกี๊ประสบความสําเร็จดังเชนปจจุบัน
เพราะเหลานี้ทําให
ประชาชนในพื้นที่มีสวนรวมในการคิด การออกแบบตลาด การจัดการ เพื่อใหตนเองรูสึกวาเปน
สวนหนึ่งของตลาดคนเดินโคยกี๊ เกิดความรักและหวงแหนตลาดคนเดินโคยกี๊
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จุดออน
1. ที่จอดรถ ไมเพียงพอสําหรับรองรับจํานวนนักทองเที่ยวที่เขามาเที่ยวชมตลาดโคยกี๊ ได
กลาวคือ นักทองเที่ยวไมมีที่จอดรถ ตองไปจอดรถไกลจากตลาดประมาณ 1-2 กิโลเมตร เพื่อมา
เดินเที่ยวตลาดคนเดินโคยกี๊ สงผลใหนักทองเที่ยวบางสวนไมพอใจและไมไดรับความสะดวกใน
เรื่องของสถานที่ สงผลใหปริมาณนักทองเที่ยวนอยลง
2. ดานความหลากหลายในตัวสินคานอย จากปญหามากมายที่เกิดขึน้ กับตลาดโคยกี๊ ทําให
พอคา แมคา สวนใหญยายไปขายที่อื่นแทน ทําใหรานคาในตลาดมีนอย จึงทําใหความหลากหลาย
ในตัวสินคาทีว่ างขายในตลาดมีนอยตามไปดวย
3. ตลาดโคยกีย๊ ังไมมเี อกลักษณเพื่อดึงดูดใจนักทองเที่ยว เนื่องจากพืน้ ที่ของตลาดโคยกี๊
เปนพื้นที่มีศักยภาพ เพราะ เปนตลาดเการิมแมน้ําแมกลอง มีอาคารบานเรือนโบราณสวยงาม แต
ทั้งนี้กลับไมไดใหความสําคัญกับ ตัวอาคารบานเรือนเกา และบริเวณริมแมน้ําเทาทีค่ วร แตกลับ
มุงเนนไปที่รานคาเพียงอยางเดียว โดยมองขามเอกลักษณสําคัญของบริเวณโดยรอบตลาดไป
4. ตลาดคนเดินโคยกี๊ ไมมีการทําประชาสัมพันธตลาดเพือ่ ดึงดูดรานคา และนักทองเที่ยว
ใหเขามาสูตลาด
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โอกาส
1. ประชาชนในพืน้ ที่ใหความสนใจ ความรวมมือ รวมแรง และรวมใจกันในการพัฒนา
ตลาดคนเดินโคยกีใ๊ หสามารถรักษามาตรฐานและสามารถยืนหยัดอยูได
2. กระแสนิยมของการทองเที่ยวเชิงอนุรักษและการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม ไดรับความ
สนใจมากขึ้นในปจจุบัน เชน ตลาดน้ําอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ตลาดสามชุก จังหวัด
สุพรรณบุรี เปนตน
3. เทศบาลอําเภอเมืองจังหวัดราชบุรีมกี ารจัดกิจกรรมในโอกาสพิเศษตางๆ (Special Evert)
บริเวณริมเขื่อนรัฐประชา ซึ่งอยูใกลกับตลาดคนเดินโคยกี๊ เชน งานตรุษจีน งานปใหม เปนตน ซึ่ง
ถือเปนการเพิ่มโอกาสในการดึงดูดรานคา และนักทองเที่ยว ใหเขามาสูตลาดมากขึน้
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อุปสรรค
1. หนวยงานภาครัฐของทองถิ่นเกิดการเปลี่ยนแปลง คือ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมือง
ราชบุรี จากนายพิชัย นันทชัยพร มาเปน นางศมานันท เหลาวณิชวิศิษฎ ซึ่งนายพิชัย นันทชัยพร
ถือวาเปนแกนนําหลักทีส่ ําคัญในการจัดตั้งตลาดคนเดินโคยกี๊ เมื่อการเปลี่ยนแปลงนายกเทศมนตรี
เทศบาลเมืองราชบุรี ทําใหนโยบายการทํางานทั้งหมดเปลี่ยนแปลงไป รวมถึงตลาดคนเดินโคยกี๊
ดวย กิจกรรมบางกิจกรรมถูกยกเลิก เชน การลองเรือปดทองวัดริมน้ําแมกลอง เปนตน ทั้งนีข้ าด
การสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐของทองถิ่น สงผลใหตลาดคนเดินโคยกี๊ถูกลดบทบาทนอยลง
มีเพียงรานคาของพอคาแมคาเพียงอยางเดียว สิ่งดึงดูดใจนักทองเที่ยวบางประการถูกยกเลิกไปดวย
ทําใหปริมาณนักทองเที่ยวลดจํานวนลงตามไปดวย
2. ตลาดไมสามารถความคุมปริมาณรานคาและความหลากหลายของสินคาได เนื่องจาก
รานคาบางสวนไมใชคนในพื้นที่ เพราะรานสินคา OTOP บางรานตองเดินทางมาจากตางอําเภอ เมื่อ
นักทองเที่ยวมีจํานวนนอย จึงทําใหรานเหลานี้อาจไมมาขายที่ตลาดโคยกี๊แหงนี้

บทที่ 5
สรุป อภิปราย และขอเสนอแนะ
การวิจัย การพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวตลาดคนเดินโคยกี้ ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดราชบุรี ทําใหผูศึกษาทราบถึง ลักษณะทางกายภาพและศักยภาพพืน้ ที่ตลาดคนเดินโคยกี้
แนวคิดการมีสวนรวมของชุมชน รวมถึงปญหาและอุปสรรค เพื่อเปนแนวทางการพัฒนาศักยภาพ
การทองเที่ยวตลาดคนเดินโคยกีใ้ หยังคงอยูและไดรับความนิยมดังเชนปจจุบัน
ตลาดเกาโคยกี้ เปนตลาดริมแมน้ําแมกลอง เกิดจากการรวมมือรวมใจของคนในชุมชนที่
ตองการรื้อฟนความเฟองฟูในอดีตใหกลับมาคึกคักอีกครั้ง จึงเกิดแนวคิดการจัดตั้งถนนคนเดิน
โคยกีข้ ึ้นบริเวณถนนวรเดช ชื่อวา “ตลาดเกาโคยกี”้ โดยการนําของ นายพิชัย นันทชัยพร
นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรใี นสมัยนั้น
ดวยการนําจุดเดนทางดานสภาพพืน้ ที่ที่ติดกับแมน้ําแม
กลอง มาเปนจุดเดนในการพัฒนาดานการทองเที่ยวใหเปนทีร่ ูจกั แพรหลาย ภายในตลาดคนเดิน
โคยกี้มีสินคาใหเลือกชมมากมาย เชน สินคา OTOP สินคาพื้นเมือง อาหารพื้นเมือง ผลิตภัณฑ
พื้นบาน เครื่องใช ของที่ระลึก อาหารและเครื่องดืม่ ตางๆ เปนตน ตลาดคนเดินโคยกีเ้ ปด
ใหบริการทุกวันศุกร วันเสาร และวันอาทิตย ชวงเย็นตั้งแตเวลา 16.00 น. ถึง 22.00 น.
นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมใหไวสําหรับนักทองเที่ยว เชน ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม
พื้นเมือง ดนตรีไทยพื้นบาน รองเพลงคาราโอเกาะ และรับประทานอาหารริมแมน้ํา ชมพระ
อาทิตยตกยามเย็น เปนตน
ตลาดคนเดินโคยกี้ เกิดขึ้นจากการมีสวนรวมของประชาชนในพืน้ ที่กับหนวยงานทองถิ่น
ในการพัฒนาชุมชนใหมีศกั ยภาพและเหมาะสมกับการเปนแหลงทองเที่ยวในพื้นที่ กลาวคือ พื้นที่
ตลาดคนเดินโคยกีถ้ ือเปนพื้นที่สําคัญทางเศรษฐกิจในอดีตของจังหวัดราชบุรี ซึ่งเปนทรัพยากรทาง
กายภาพที่ทรงคุณคา โดยเฉพาะบริเวณโดยรอบตลาดคนเดินโคยกีท้ ตี่ ิดกับแมน้ําแมกลอง และมี
บานเรือนของประชาชนที่มีเอกลักษณเปนตึกแถวไมเกาโบราณตลอดแนวเสนทาง ถือเปนเสนห
ดึงดูดใจนักทองเที่ยว นอกจากนี้ประชาชนในพื้นที่ยังใหความรวมมือในเรื่องของสถานที่ มีจัด
ตกแตงบานเรือนใหสวยงามเขากับบรรยากาศตลาดเกาโคยกี้ เพราะตลาดคนเดินโคยกีเ้ ปนถนน
เสนหลักที่ใชในการสัญจร และมีบานเรือนที่เปนที่อยูอาศัยของประชาชนในพื้นที่
ทั้งนี้ถา
ประชาชนในพื้นที่ไมใหความรวมมือในการจัดตั้งตลาดคนเดินโคยกี้
ตลาดคนเดินโคยกี้ก็ไม
สามารถเกิดขึ้นได ดังนัน้ การมีสวนรวมของประชาชนในพืน้ ที่ จึงถือวาเปนสิ่งสําคัญยิ่งในการ
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ผลักดันตลาดคนเดินโคยกีใ้ หประสบความสําเร็จและเปนที่ยอมรับแกนกั ทองเที่ยว ภายใน
ตลาดคนเดินโคยกี้มีรานคามากกวา 50 ราน บางรานเปนสินคาที่ผลิตภายในจังหวัดราชบุรี บาง
รานเปนสินคาจากจังหวัดใกลเคียง
เพื่อใหตลาดคนเดินโคยกีม้ ีความหลากหลายและสามารถ
ตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวไดมากยิ่งขึน้
จากการทีป่ ระชาชนในพืน้ ที่ รวมมือ รวมแรง และรวมใจกันในการพัฒนาบริเวณ
โดยรอบสถานที่ตั้งตลาดคนเดินโคยกีใ้ หมคี วามสะอาด รมรื่น สวยงาม เหมาะสมกับการเปน
แหลงทองเที่ยว เพื่อดึงดูดใจนักทองเที่ยวใหมาเทีย่ วชมบรรยากาศแบบธรรมชาติยามเย็น มีการจัด
ประดับตกแตงบานเรือนไมเกาโบราณใหมีสีสันสวยงามยามค่ํา
โดยเฉพาะบริเวณทาเทียบเรือ
เทศบาลเมืองราชบุรี มีการจัดกิจกรรมวาดรูประบายสีสําหรับเด็กๆและครอบครัว บริเวณทาน้ํามี
การจําลองตลาดน้ํา มีเรือหลายลําจอดขายอาหาร และสามารถนําอาหารขึ้นมานั่งรับประทานที่ทา
น้ําได เมื่อมองขึ้นไปที่บริเวณสะพานธนะรัตน ซึ่งเปนสะพานขามเขาเมืองราชบุรีทั้งรถไฟและ
รถยนต กลางคืนเปดไฟไวสวางเห็นชื่อปายตลาดโคยกีช้ ัดเจนมาก ถือเปนบรรยากาศยามเย็นที่
สวยงามอีกแหงหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีรานอาหารบางรานเปดขายของในแพริมน้ํายามค่ําคืน เพื่อให
นักทองเที่ยวสามารถนัง่ เลนและชมบรรยากาศริมแมน้ําแมกลอง
ทามกลางการตกแตงรานคา
สวยงามแบบเกาๆ เพื่อใหเขากับบรรยากาศ
ปญหาและอุปสรรคของผูประกอบการรานคา และนักทองเที่ยวทีเ่ ขามาเที่ยวชมตลาดคน
เดินโคยกี้ ผูศึกษาใชหลักการวิเคราะห SWOT Analysis ในการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน
และภายนอก เพื่อหาจุดออน จุดแข็ง อุปสรรค และโอกาส ที่มีผลตอกระทบตอการจัดการตลาด
คนเดินโคยกี้ เพื่อนําไปสูการพัฒนาและปรับปรุงตลาดคนเดินโคยกีใ้ หมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
กลาวคือ
จุดแข็ง ทําเลที่ตั้งตลาดคนเดินโคยกีม้ ีความเหมาะสมในการพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยว
ของจังหวัดราชบุรี เนื่องจากเปนถนนสายสําคัญทางเศรษฐกิจที่มีชื่อเสียงในอดีตของจังหวัดราชบุรี
ทางจังหวัดและประชาชนในพืน้ ที่เล็งเห็นถึงความสําคัญ จึงชวยกันฟน ฟูถนนวรเดชใหกลับมามี
ชีวิตชีวาอีกครั้ง ดวยการรวมมือ รวมแรง และแรงรวมใจกันในการจัดตั้งเปนตลาดคนเดินโคยกี้
ขึ้น ภายในตลาดคนเดินโคยกี้ มีการจัดกิจกรรมมากมาย เชน การจัดเวทีใหเยาวชนในพืน้ ที่ได
แสดงความสามารถ ประกวดแขงขันดนตรี การแสดงโชววัฒนธรรมพื้นบานของกลุมนักเรียน
นักศึกษาจากสถาบันตางๆ เปนตน
นอกจากนี้ยังมีการลองเรือปดทองวัดริมแมน้ําแมกลอง
และจัดตลาดน้ําจําลองแพกลางน้ํา กิจกรรมดังกลาวจัดขึน้ เปนประจําเพื่อดึงดูดใจนักทองเที่ยวให
เขามาเที่ยวชมและมีการบอกตอ สงผลใหตลาดคนเดินโคยกีเ้ ปนทีร่ ูจกั แพรหลายมากขึน้ และทํา
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ใหตลาดแหงนี้กลายเปนตลาดแหงใหมในการจับจายเลือกซื้อสินคา ที่สามารถตอบสนองความ
ตองการของผูมาเที่ยวชมไดในหลายรูปแบบ
จุดออน ตลาดโคยกีย้ ังไมมีเอกลักษณเพื่อดึงดูนักทองเที่ยว เพราะมุงเนนแตตัวรานคามาก
จนเกินไป นอกจากนี้สถานที่จอดรถไมเพียงพอสําหรับรองรับนักทองเทีย่ วที่เขามาเที่ยวชมตลาด
คนเดินโคยกี้ สงผลใหปริมาณนักทองเที่ยวนอยลง อีกทั้งตัวสินคาของตลาดคนเดินโคยกีไ้ มมีความ
หลากหลาย จากปญหามากมายที่เกิดขึน้ กับตลาดโคยกี้ ทําใหพอคา แมคา สวนใหญยายไปขายของ
ที่อื่นแทน ทําใหรานคาในตลาดมีนอย สงผลใหความหลากหลายในตัวสินคามีนอยตามไปดวย ที่
สําคัญตลาดคนเดินโคยกี้ไมมกี ารทําประชาสัมพันธตลาด เพื่อดึงดูดใจนักทองเที่ยวใหเขามาเที่ยว
ชมตลาด
โอกาส ประชาชนในพืน้ ที่ใหความสนใจ ความรวมมือ รวมแรง และรวมใจกันในการ
พัฒนาตลาดคนเดินโคยกีใ้ หสามารถรักษามาตรฐานและสามารถยืนหยัดอยูได และดวยกระแส
นิยมของการทองเที่ยวเชิงอนุรักษและการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม
สงผลใหตลาดคนเดินโคยกี้
ไดรับความสนใจมากขึ้น และ เทศบาลอําเภอเมืองจังหวัดราชบุรีไดมกี ารจัดกิจกรรมในโอกาส
พิเศษตางๆ บริเวณริมเขื่อนรัฐประชา ซึ่งอยูใกลกับตลาดคนเดินโคยกี้ เชน งานตรุษจีน งานปใหม
เปนตน เพื่อเปนการเพิ่มโอกาสในการดึงดูดรานคา และนักทองเที่ยวใหเขามาสูตลาดมากขึ้น
อุปสรรค เนื่องดวยวาระของนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองราชบุรีไดสิ้นสุดวาระลง สงผล
ใหหนวยงานภาครัฐของทองถิ่นเกิดการเปลี่ยนแปลง กลาวคือ ทําใหนโยบายการทํางานทั้งหมด
ถูกเปลี่ยนแปลงไปรวมถึงตลาดคนเดินโคยกีด้ วย กิจกรรมบางกิจกรรมถูกยกเลิก เชน การลองเรือ
ปดทองวัดริมน้ําแมกลอง เปนตน ทั้งนีข้ าดการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐของทองถิ่น ทําให
ตลาดคนเดินโคยกีถ้ กู ลดบทบาทลง มีเพียงรานคาของพอคาแมคาเพียงอยางเดียว สิ่งดึงดูดใจ
นักทองเที่ยวบางอยางถูกยกเลิก ทําใหปริมาณนักทองเทีย่ วลดจํานวนลงตามไปดวย
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ในการพัฒนาตลาดคนเดินโดยกี้ จําเปนอยางยิ่งทีห่ นวยงานราชการควรใหการสนับสนุน
ในเรื่องของการประชาสัมพันธตลาดคนเดินโคยกี้ เชน การประชาสัมพันธผานวิทยุ โทรศัพท
รายาการทีวี หรือแผนพับ เปนตน และควรมีการจัดกิจกรรมและการแสดงตางๆ อยางที่เคยถูก
ยกเลิกไป
เพื่อเปนการดึงดูดใจนักทองเที่ยวใหเขามาเที่ยวชมและเลือกซื้อสินคาตางๆ ดังเดิม
เพื่อใหพอคาแมคาเกิดความมัน่ ใจในศักยภาพของตลาดและกลับมาจําหนายสินคาเชนเคย จากที่ได
กลาวไวชว งตนวา ปจจุบนั ตลาดคนเดินโคยกีเ้ ริ่มมีการฟน ฟูตัว แตยังไมเขมแข็งพอที่จะกาวตอไป
ไดโดยไมไดรับความชวยเหลือจากภาครัฐ
สังเกตไดจากจํานวนรานคาและสินคาทีไ่ มเพิ่มขึน้
เนื่องจากผูประกอบการรานคายังไมมั่นใจในศักยภาพของตลาดเทาที่ควร ยังกังวลวาตลาดจะไม
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สามารถสรางรายไดใหกับพวกเขาไดเหมือนดังเดิม จึงไมมีใครกลากลับมาจําหนายสินคาในตลาด
คนเดินโคยกี้อีก สงผลใหจํานวนรานคาในตลาดคนเดินโคยกี้ลดลงตามไปดวย อีกทั้งปริมาณ
นักทองเที่ยวที่เขามาเที่ยวชมก็มจี ํานวนไมมากนัก ทําใหสินคาไมสามารถจําหนายได เพราะ
นักทองเที่ยวมองวา ตลาดคนเดินโคยกีไ้ มนาสนใจ ไมมีเอกลักษณ รานคามีนอย สินคาไม
หลากหลาย ที่จอดรถไมสะดวก นักทองเที่ยวจึงไมคอยใหความสนใจเขามาเที่ยวชมตลาดมากนัก
ดวยเหตุนี้ ทําใหตลาดไมสามารถความคุมปริมาณรานคาและความหลากหลายของสินคาได รานคา
บางสวนไมใชคนในพื้นที่ เพราะรานสินคา OTOP บางรานตองเดินทางมาจากตางอําเภอ เมื่อ
นักทองเที่ยวมีจํานวนนอย จึงทําใหรานเหลานี้ไมมาขายที่ตลาดคนเดินโคยกี้ การประชาสัมพันธ
ตลาดคนเดินโคยกีใ้ หเปนที่รูจกั แพรหลายจึงมีสวนสําคัญเปนอยางมาก
เพื่อใหผูประกอบการ
รานคาเกิดความมั่นใจในศักยภาพของตลาดคนเดินโคยกี้ และสามารถดึงดูดใจนักทองเที่ยวใหเขา
มาเที่ยวชมตลาดคนเดินโคยกีม้ ากขึน้ ตามไปดวย
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อภิปรายผลการศึกษา
ผลของการศึกษา ทําใหผูวิจยั ทราบถึง ความเปนมาของตลาดคนเดินโคยกี้ แนวคิดการมี
สวนรวมของชุมชนในการพัฒนา
ปญหาและอุปสรรคจากการประกอบการตลาดคนเดินโคยกี้
และแนวทางในการพัฒนาตลาดคนเดินโดยกี้ เนื่องจากประเด็นเหลานี้มีสวนชวยอธิบาย “แนว
ทางการพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวตลาดคนเดินโคยกี้ ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง จังหวัด
ราชบุร”ี ผลของการศึกษาที่ไดนั้นเปนไปตามวัตถุประสงคในการวิจัยทีก่ ําหนดไวดังนี้
1. แนวทางการพัฒนาตลาดคนเดินโคยกี้
ตลาดคนเดินเกาโคยกี้ เปนตลาดริมแมน้ําแมกลอง เกิดจากการรวมมือรวมใจของคน
ในชุมชนทีต่ องการรื้อฟนความเฟองฟูในอดีตใหกลับมาคึกคักอีกครั้ง จึงเกิดแนวคิดการจัดตั้งถนน
คนเดินโคยกี้ขนึ้ ดวยการนําจุดเดนดานสภาพพืน้ ที่ที่ติดกับแมน้ําแมกลอง มาเปนจุดเดนในการ
พัฒนาดานการทองเที่ยวใหเปนทีร่ ูจกั แพรหลาย
ตลาดคนเดินโคยกีเ้ กิดขึน้ จากการมีสวนของรวมประชาชนในพื้นทีก่ ับทองถิ่น ในการ
พัฒนาชุมชนใหมีศักยภาพและเหมาะกับการเปนแหลงทองเที่ยว โดยเฉพาะบริเวณโดยรอบตลาด
คนเดินโคยกี้ติดกับแมน้ําแมกลอง และมีบานเรือนของประชาชนที่มีเอกลักษณเปนตึกแถวไมเกา
โบราณตลอดแนวเสนทาง ถือเปนเสนหและดึงดูดใจนักทองเที่ยว นอกจากนี้ ประชาชนในพื้นที่
ยังใหความรวมมือในเรื่องสถานที่ มีการจัดตกแตงบานเรือนใหสวยงามเขากับบรรยากาศตลาดเกา
โคยกี้ ทั้งนี้ถาประชาชนในพืน้ ที่ไมใหความรวมมือกับการตั้งตลาดคนเดินโคยกี้ ตลาดคนเดิน
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โคยกี้ไมสามารถเกิดขึน้ มาไดและไมไดรับการพัฒนาดังเชนปจจุบัน ดังนั้น การมีสว นรวมของ
ประชาชนในพื้นที่ จึงเปนสิ่งสําคัญยิ่งในการผลักดันตลาดคนเดินโคยกีใ้ หประสบความสําเร็จและ
เปนที่ยอมรับแกนกั ทองเที่ยว ดังนั้น การพัฒนาตลาดคนเดินโคยกีต้ องพัฒนารวมกับการมีสว น
รวมของประชาชนในพื้นที่ เพื่อใหการพัฒนาเปนไปอยางตอเนื่องและตรงกับความตองการของ
ประชาชนในพื้นที่
2. ศักยภาพการทองเทีย่ วตลาดคนเดินโคยกี๊
ตลาดคนเดินโคยกี้ ถือวามีศักยภาพทางดานการทองที่ยวเปนอยางยิ่ง ทั้งทําเลที่ตั้ง
รวมถึงการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่ ในการรวมมือ รวมแรง และรวมใจกันในการพัฒนา
บริเวณโดยรอบสถานที่ตั้งตลาดคนเดินโคยกีใ้ หมีความสะอาด รมรื่น สวยงาม เหมาะสมกับการ
เปนแหลงทองเที่ยว เพื่อดึงดูดใจนักทองเที่ยวใหมาเที่ยวชมบรรยากาศแบบธรรมชาติยามเย็น มีการ
จัดประดับตกแตงบานเรือนไมเกาโบราณดวยแสงไฟใหมสี ีสันสวยงามยามค่ําคืน
โดยเฉพาะ
บริเวณทาเทียบเรือเทศบาลเมืองราชบุรี มีการจัดกิจกรรมการวาดรูประบายสีสําหรับเด็กๆ และ
ครอบครัว มีการจําลองตลาดน้ํา และเมื่อมองขึ้นไปบนบริเวณสะพานธนะรัตน เปนสะพานขาม
เขาเมืองราชบุรีชวงกลางคืนมีการเปดไฟไวสวางทําใหเห็นปายชื่อ “ตลาดเกาโคยกี”้ ชัดเจนมาก
นอกจากนี้ ยังมีรานอาหารบางรานเปดในแพริมน้ํายามค่ําคืน เพื่อใหนกั ทองเที่ยวสามารถนั่งเลน
และชมบรรยากาศริมแมน้ําแมกลอง ทามกลางการตกแตงรานคาสวยงามแบบเกาๆ เพื่อใหเขากับ
บรรยากาศ นอกจากนี้ ไดมีการจัดสถานที่จอดรถไวรองรับนักทองเที่ยวที่มาเที่ยวชมตลาดคนเดิน
โคยกี้ แตปจจุบันยังไมเพียงพอตอความตองการ และมีหองน้ําสะอาดไวรองรับนักทองเที่ยว ดังนัน้
การพัฒนาดานศักยภาพการทองเที่ยวตองพัฒนารวมไปกับการใหประชาชนในพื้นที่มีสวนรวม
และตระหนักถึงความสําคัญของการเปนแหลงทองเที่ยวขึน้ ชื่อของจังหวัดราชบุรี โดยประชาชน
ในพื้นทีต่ องเปนเจาบานที่ดี
ใหการดูแลและบริการที่ดีแกนกั ทองเที่ยวทุกคนอยางเสมอภาค
เหลานี้จะทําใหสถานที่ทองเที่ยวตลาดคนเดินโคยกีอ้ ยูค ูกับจังหวัดราชบุรีไปอีกนาน
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ขอเสนอแนะ
1. การประชาสัมพันธ คือ หนวยงานราชการควรใหการสนับสนุนในเรื่องของการ
ประชาสัมพันธตลาดคนเดินโคยกี้ เชน การประชาสัมพันธผานวิทยุ โทรศัพท รายาการทีวี หรือ
แผนพับ เปนตน มีการจัดกิจกรรมและการแสดงตางๆ อยางที่เคยถูกยกเลิกไป เพื่อเปนการดึงดูด
ใจนักทองเที่ยวที่เขามาเที่ยวชมและเลือกซื้อสินคาตางๆ และใหพอคาแมคาใหมาจําหนายสินคา
ของในตลาดเกิดความมั่นใจในศักยภาพของตลาดดังเดิม
2. สถานที่จอดรถ ปจจุบันถึงแมจะไดรับการแกไขปญหาบางแลวบางสวน โดยการทํา
สถานที่จอดรถใหมีเพิ่มมากขึน้ แตดวยปริมาณรถในปจจุบันที่มีเพิ่มมากขึน้ อาจทําใหสถานที่ยังคง
ไมเพียงพอตอจํานวนที่ผูเขามาใชบริหารทั้ง 2 ตลาดพรอมกัน ในวันเสาร – อาทิตย การแกไข
ปญหานี้ควรสรางที่จอดรถ 2 ชั้น บริเวณริมเขื่อนรัฐประชา ตามแผนของอดีตนายกเทศมนตรี
นายพิชัย นันทชัยพร เพื่อเปนการรองรับจํานวนรถของผูที่มาใชบริการที่เพิ่มมากขึน้ ในอนาคต
และที่สําคัญ คือ เปนการอํานวยความสะดวกใหกับนักทองเที่ยว ไมตองจอดรถไกล เพื่อความ
ปลอดภัยของทรัพยสินอีกดวย
3. หนวยงานภาครัฐและทองถิ่น ควรใหการสนับสนุนและใหความชวยเหลือในรูปแบบ
ตางๆ เพื่อพัฒนาใหตลาดคนเดินโคยกีเ้ ปนแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัด โดยเปดโอกาส
ใหประชาชนในพืน้ ที่มีสวนรวมในการบริหารจัดการมากยิง่ ขึ้น
4. สรางเอกลักษณใหกับตลาดโคยกีเ้ พื่อการดึงดูนกั ทองเที่ยว เพราะพื้นที่ของตลาดโคยกี้
เปนพื้นที่มีศักยภาพ เนื่องจากมีแมน้ําแมกลองไหลผาน และอาคารเกาสวยงาม ซึ่งเปนเอกลักษณ
สําคัญของตลาดแหงนี้ จึง ควรพัฒนาควบคูไปพรอมกับรานคา ใหนกั ทองเที่ยวไดเห็นถึงความ
งดงามที่แทจริงของตลาดโคยกีแ้ หงนี้
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การสัมภาษณ
คุณนายพิชยั นันทชัยพร วันที่สัมภาษณ 14 กรกฏาคม 2552.
นองกิ๊ฟรานขายพวงกุญแจ วันที่สัมภาษณ 14 กรกฏาคม 2552.
นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี วันที่สัมภาษณ 14 กรกฏาคม 2552.
พี่ยูร เจาของรานเสื้อผาวัยรุน ในตลาดสนามหญา วันที่สัมภาษณ 15 พฤษภาคม 2554.
โกงิ้ม รานเดนไทย ตลาดสนามหญา วันที่สัมภาษณ 15 พฤษภาคม 2552.
อี้ติ๋ว รานผลไมตลาดโคยกี๊ วันที่สัมภาษณ 15 พฤษภาคม 2552.
พี่ออย รานไกแกว ตลาดโคยกี๊ วันที่สัมภาษณ 19 ตุลาคม 2553.
เจสี รานขายเสื้อผา ตลาดโคยกี๊ วันที่สัมภาษณ 19 ตุลาคม 2553.
ซอนงค เจาของหองน้ําตลาดสนามหญา วันที่สัมภาษณ 19 ตุลาคม 2553.
เฮียชาติ รานเสื้อผา คณะกรรมตลาดตลาดสนามหญา วันที่สัมภาษณ 19 ตุลาคม 2553.
คุณแดง รานขายของที่ระลึก วันที่สัมภาษณ 19 ตุลาคม 2553.
พี่ตี๋ รานพวงกุญแจทํามือ วันที่สัมภาษณ 20 มกราคม 2554.
พี่ติ๋มรานกาแฟ ตลาดโคยกี๊ วันที่สัมภาษณ 20 มกราคม2554.
นาเตือนรานดอกไม ริมถนนตลาดสนามหญาดานขวา วันที่สัมภาษณ 17 มีนาคม 2555.
เฮียโต รานซุยฮอ คณะกรรมการตลาด วันที่สัมภาษณ 17 มีนาคม 2555.
นองอิฐ นักทองเที่ยวกรุงเทพ วันที่สัมภาษณ 17 มีนาคม 2555.
นองปอน วันที่สัมภาษณ 17 มีนาคม 2555
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เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการทองเทีย่ วตลาดคนเดินโคยกี้ ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง จังหวัด
ราชบุรี
ขอมูลพืน้ ฐานทั่วไปของผูถ ูกสัมภาษณ
- ชื่อ
- เพศ
- อายุ
- อาชีพ
- ภูมิลําเนา
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1. วัตถุประสงคในการกอตั้งตลาดคนเดินโคยกี้ เริ่มจากสิ่งใด และเพราะอะไร
2. การเลือกพื้นทีใ่ นการจัดตั้งตลาดคนเดินโคยกี้ ทําไมถึงเลือกถนนวรเดช
3. ความคิดเห็นของประชาชนในพื้นทีต่ อการจัดตั้งตลาดคนเดินโคยกี้
สวนใหญเห็นดวย
เพราะเหตุใจ
4. ลักษณะเดนของตลาดคนเดินโคยกีม้ ีอะไรบาง เพื่อใชเปนสิ่งดึงดูดนักทองเที่ยวใหเขามา
เที่ยวชมตลาดคนเดินโคยกี้
5. วิธีการประชาสัมพันธใหตลาดคนเดินโคยกี้เปนที่รูจกั โดยทั่วไป
ทางจังหวัดใชวิธีการ
อยางไรบาง
6. การบริหารจัดการตลาด มีการบริหารอยางไร เพื่อใหตลาดคนเดินโคยกี้มีประสิทธิภาพ

การมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่
1. ความรวมมือจากประชาชนในพื้นทีต่ อการจัดตั้งตลาดคนเดินโคยกีเ้ ปนอยางไร ปญหาของ
การปดถนนเพื่อเปดตลาดคนเดินโคยกี้ทกุ วันศุกร- เสารมีผลกระทบอยางไรบางหรือไม
2. การมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่ทางดานการบริหารจัดการตลาดคนเดินโคยกีเ้ ปน
อยางไร ประชาชนในพื้นที่มีสวนรวมทางดานใดบาง
3. สิ่งทีป่ ระชาชนในพืน้ ที่ไดรับจากการจัดตั้งตลาดคนเดินโคยกีม้ ีอะไรบาง และเหตุผลที่เห็น
ดวยตอการจัดตั้งตลาดคนเดินโคยกี้คืออะไร
4. ความรวมมือของประชาชนในพืน้ ที่ตอการแกปญหาตลาดคนเดินโคยกี้ มีวิธกี าร และ
แนวทางในการแกปญหาอยางไร รวมถึงมีหนวยงานราชการเขามาชวยเหลือบางหรือไม

87

การพัฒนาศักยภาพตลาดคนเดินโคยกี้
1. ความพึงพอใจของพอคา แมคา และนักทองเที่ยวในการจัดตั้งตลาดคนเดินโคยกีเ้ ปน
อยางไร รวมถึงการแสดงความคิดเห็นตอตลาดคนเดินโคยกี้ ในแงของการพัฒนาวา
ตองการใหพฒ
ั นาทางดานใดบาง
2. ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไขตลาดคนเดินโคยกี้ ใชวิธีการอยางไรเพื่อใหตลาดคน
เดินโคยกี้มีประสิทธิภาพมากขึน้
3. สิ่งทีพ่ อคา แมคา และนักทองเทีย่ วอยากไดจากการจัดตั้งตลาดคนเดินโคยกีม้ ีอะไรบาง
4. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปจจุบัน สงผลตอศักยภาพตลาดคนเดินโคยกี้
หรือไม แนวทางแกไขควรปฏิบัติอยางไร
5. แนวทางดานการประชาสัมพันธตลาดคนเดินโคยกี้ เพื่อใหนักทองเที่ยวรูจกั มากขึ้น ควรมี
แนวทางในการพัฒนาสวนใดเพิ่มเติมหรือไม อยางไร (โดยเนนจากพอคา แมคา และ
นักทองเที่ยวที่มาเที่ยวชมตลาดคนเดินโคยกี้เปนหลัก)
6. สิ่งที่นักทองเที่ยวคาดหวังจากการเที่ยวชมตลาดคนเดินโคยกีค้ ืออะไร เหตุผลที่เขามาเที่ยว
ชมตลาดคนเดินโคยกี้ทราบจากแหลงใดบาง
7. พอคา / แมคา คาดหวังใหตลาดคนเดินโคยกี้พัฒนาทางดานใดบาง
8. ความประทับใจที่ไดจากการเที่ยวชมตลาดคนเดินโคยกี้คืออะไร และอนาคตจะกลับมา
เที่ยวชมอีกหรือไม
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ประวัติผูวิจัย
ชื่อ – สกุล
ที่อยู
ที่ทํางาน
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2550

พ.ศ. 2551

นายชาติวีรวัฒน ประคองจิตมั่น
116-118 ถนนเจดียหกั ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดราชบุรี 70000
ตลาดสนามหญา จังหวัดราชบุรี
สําเร็จการศึกษาปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการ
ธุรกิจทั่วไป มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
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ประวัตกิ ารทํางาน
พ.ศ. 2550 - 2554
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ศึกษาตอระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ธนาคารกรุงเทพจํากัด (มหาชน) สาขาวัดเพลง
เจาหนาที่สินเชื่อ ธนาคารกรุงเทพจํากัด (มหาชน)
สาขาถนนทรงพล

