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กลยุทธ์ในการยกระดับตลาดนางเลิ้งให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

นนท์ณพร  กิติศรีปัญญา1* สิริพร  ป้องกงลาด1 และ กรรณิการ์ บูรพาพิชิตภัย1

บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอกลยุทธ์ในการยกระดับตลาดนางเลิ้งให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

เชิงวัฒนธรรมที่เป็นที่รู ้จักแพร่หลายต่อนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และเพื่อพัฒนาตลาดนางเลิ้ง

ให้เป็นแหล่งท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมอย่างยัง่ยนื การวจิยันีเ้ป็นการวจิยัเชงิคณุภาพ โดยใช้การรวบรวมข้อมลูปฐมภมูิ

จากการสัมภาษณ์เชิงลึก แบบมีข้อค�าถามชี้น�า (Indicative Question) กับกลุ่มตัวอย่าง 7 กลุ่ม จ�านวน 28 คน 

ได้แก่ ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องทางการให้บริการนักท่องเที่ยวบริเวณตลาดนางเลิ้งทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้น�า

ชุมชน ผู้ประกอบการรายย่อย บุคลากรท้องถิ่น ผู้น�าเที่ยว และนักท่องเที่ยว และข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ ข้อมูลและ

เอกสารวิชาการ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยน�าผลการสัมภาษณ์และข้อมูลมาตีความ (Interpret) โดยอาศัยความรู้ และ

ประสบการณ์ของผู้วิจัยผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ทั้ง 7 กลุ่ม จ�านวน 28 คน 17 คน เลือกกลยุทธ์

เชิงผสมผสาน ได้แก่ ทฤษฎีการสื่อสาร การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในชุมชน พลังประชารัฐ Facebook

ท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง และมาตรฐานความสะอาด คิดเป็นร้อยละ 60.71 ของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์

11 คน เลือกกลยุทธ์เชิงเดี่ยว คิดเป็นร้อยละ 39.29 ของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์

ค�าส�าคัญ: ตลาดนางเลิ้ง การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวยั่งยืน พลังประชารัฐ ท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋

 สไตล์ลึกซึ้ง 

1 อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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A Strategy to Enhance Nangloeng Market as a Cultural Tourist

Destination

Nonnaporn Kitisripanya1* Siriporn Pongkonglad1 and Kanika Burapapichitpai1

Abstract
 This research aims to enhance Nangloeng Market as a cultural tourist destination and

to assist Nangloeng Market to manage its cultural object into a sustainable way. This research 

applied a qualitative research design. Primary sources were from field work as data collecting, 

interviewing 7 groups, totally 28 participants, namely people responsible for Nangloeng Market’s 

tourism management and services both government and private sectors, leaders of the

community, small enterprises, local people, tour leaders, and tourists by using indicative questions. 

The second sources were investigated, analyzed from various kinds of information such as academic 

document, and previous research, then interpreted based on knowledge and experiences of the 

researcher. It was found that 60.71% of the 7 groups credited on integrated strategy, including 

Communication Theory, Stakeholders’ Involvement, Civil State Empowerment, Social Network

by Facebook, a campaign by Tourism Authority of Thailand, and Food Safety Standard as a

strategy to enhance Nangloeng Market to manage tourism sustainably rather than applying

the single method which was 39.29% in calculation.

Keywords: Nangloeng market; cultural tourism; sustainable tourism; civil state empowerment;  

 A Campaign by Tourism Authority of Thailand
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บทน�า
 ตลาดนางเลิง้เป็นตลาดทีม่ชีือ่เสยีงแห่งหนึง่ของกรงุเทพมหานครฯ ในเขตป้อมปราบศตัรพู่าย มชีือ่ทางด้าน

อาหารคาวและอาหารหวานทีอ่ร่อยและมคีวามเป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง ตลอดจนมสีถาปัตยกรรมโบราณทีส่วยงาม

และมีความโดดเด่นในด้านประวัติความเป็นมาที่เก่าแก่ เป็นตลาดบกแห่งแรกของประเทศไทยก่อตั้งมาตั้งแต่สมัย

รัชกาลที่ 5 เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2443 โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

แต่เดมิเรยีกว่า “บ้านสนามควาย” และมาเปลีย่นเป็น“อเีล้ิง” เนือ่งด้วยอดตีมชีาวมอญล่องเรอืน�าตุม่อเีล้ิงมาวางขาย 

และกลายเป็นชื่อที่คุ้นตามชื่อตุ่มของชาวมอญ จนสมัยจอมพล ป. พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีได้เปลี่ยนชื่อเป็น 

“นางเลิ้ง” (ผู้จัดการออนไลน์, 2556) 

 ปัจจบุนัตลาดนางเลิง้จดัเป็นแหล่งท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมแห่งหนึง่ทีมี่เอกลกัษณ์ในด้านอาหารในทศันคติ

ของคนไทยเนือ่งจากตลาดแห่งนีบ้รกิารอาหารไทยโบราณทีห่ารบัประทานได้ยาก โดยงานวจิยัของวบิลูย์ หวงัรวยนาม 

(2556) สรุปว่าชุมชนนางเลิ้งและตลาดนางเลิ้งมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว

เชิงวัฒนธรรม มีลักษณะเด่นในด้านอาหารโบราณหลากหลายชนิด มีลักษณะทางกายภาพที่เอื้อต่อการคมนาคม

โดยรถสาธารณะขนส่งมวลชน หากแต่ต้องปรับปรุงในด้านความสะอาดของตลาดและบริเวณโดยรอบ ประกอบกับ

บริษัทน�าเที่ยวที่จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ (Inbound Tourist) น�านักท่องเที่ยว

มาเยีย่มชมและสมัผสับรรยากาศการค้าขายในอดีตและเลอืกซือ้อาหารไทยโบราณทีนั่กท่องเทีย่วชาวต่างชาตไิม่เคย

ได้ลิ้มลอง เช่น เมื่อครั้งประธานาธิบดีแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา นายบารัก โอบามา เดินทางมาเยือนประเทศไทย

อย่างเป็นทางการปีพุทธศักราช 2555 ตลาดนางเลิ้งเป็นสถานที่แห่งหนึ่งในก�าหนดการการท่องเที่ยวกรุงเทพ

มหานคร ในครั้งนั้น (Heineck, 2012) 

 ดงันัน้ตลาดนางเลิง้จดัเป็นแหล่งท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรมแห่งหนึง่ทีม่อีรรถลักษณ์ในด้านอาหารไทยโบราณ 

และสถาปัตยกรรมแบบเก่าที่สวยงามซึ่งสามารถพัฒนารูปแบบการด�าเนินกิจการการท่องเที่ยวในขอบเขตที่ความ

สามารถรองรับได้ เช่น การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism) การท่องเที่ยวแบบชุมชนมีส่วนร่วม 

(Community Based Tourism) และการจัดการการท่องเที่ยวยั่งยืน (Sustainable Tourism) ซึ่งจะท�าให้ตลาด

นางเลิง้มศีกัยภาพในการสร้างรายได้ให้กบัชุมชน และเขตป้อมปราบศตัรูพ่าย รวมทัง้สามารถเพิม่รายได้ให้กบัประเทศ 

และน�าไปสู่การสร้างเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ

 แต่อย่างไรกต็ามการย้ายสถานทีร่าชการของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย

ส�านักงานใหญ่ (สาขานางเลิ้ง) ปีพุทธศักราช 2554 มีผลกระทบท�าให้ตลาดแห่งนี้มีจ�านวนผู้มาใช้บริการลดน้อยลง 

จากปัจจัยดังกล่าวท�าให้สภาพเศรษฐกิจของผู้ประกอบการชุมชนนางเลิ้งถดถอยลง และจากการส�ารวจเว็บไซต์

ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (Tourism Authority of Thailand n.d.) 

ที่แนะน�าแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและการแนะน�าสถานที่เก่ียวกับอาหารในกรุงเทพมหานครฯ ผลการสืบค้น

พบว่าตลาดนางเลิ้งมิได้ถูกกล่าวถึงในฐานะเป็นสถานที่ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแนะน�าให้นักท่องเที่ยวทั้ง

ชาวไทยและชาวต่างชาติทราบว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหรือเป็นสถานที่ที่น่าแวะรับประทานอาหาร

ประเภทอาหารไทยโบราณ และยังไม่มีการด�าเนินการพัฒนาฐานข้อมูลและการเผยแพร่อย่างเป็นระบบถึงคุณค่า

ของชุมชนให้เป็นท่ีรู้จักอย่างกว้างขวาง บอกความส�าคัญทางประวัติศาสตร์ ที่ควรค่าต่อการศึกษาและการอนุรักษ์

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ศิลปะ และวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่ควรเผยแพร่ไปทั่วโลก มีเพียงการแนะน�าร้านอาหาร

ร้านขนม หรือสนามม้านางเลิ้ง (ราชตฤณมัยสมาคม) (ศิริรัตน์ ช�านาญรบ, 2555) 
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 จากสภาพความถดถอยของจ�านวนผู้เข้ามาใช้บริการ ณ ตลาดนางเล้ิง ประกอบกับการถูกละเลยด้าน

การประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานทางการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชน และการจัดการด้านการท่องเที่ยวอย่าง

ไม่เป็นระบบ ท�าให้ศักยภาพในการพัฒนาตนเองของชุมชนตลาดนางเล้ิงให้กลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

ที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเองในด้านอาหารโบราณลดน้อยลง

 งานวจิยันีจ้งึได้จดัท�าขึน้เพือ่เสนอรปูแบบการพฒันาตลาดนางเลิง้ให้มศีกัยภาพในการจดัการการท่องเทีย่ว

อย่างยั่งยืนเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีเป็นที่รู้จักแพร่หลายต่อนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 

เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนนางเลิ้งกับการพัฒนาการท่องเที่ยวที่สร้างคุณค่าจากวิถีชีวิตและวัฒนธรรม

ท้องถิ่นสร้างรายได้ให้กับชุมชน น�าไปสู่การสร้างเสริมภาพลักษณ์ท่ีดีของประเทศ เพื่อการสร้างรายได้ให้กับชุมชน 

เพิ่มรายได้ให้กับประเทศ และเพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ว่าด้วยการพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 

วัตถุประสงค์
 1. เพือ่เสนอกลยทุธ์ในการยกระดบัตลาดนางเลิง้ให้เป็นแหล่งท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมทีเ่ป็นทีรู่จ้กัแพร่หลาย

ต่อนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

 2. เพื่อพัฒนาตลาดนางเลิ้งให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน

กรอบแนวคิด
 กรอบแนวคิดในการวิจัยในครั้งนี้ ได้รับมาจากการศึกษาทฤษฎี งานวิจัยต่าง ๆ เอกสารทางวิชาการ ที่ใช้

ในการเสนอกลยุทธ์ในการยกระดับตลาดนางเลิ้งให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เป็นที่รู้จักแพร่หลายต่อ

นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวให้มีการจัดการอย่างยั่งยืน โดยมีความคิดว่า 

ทฤษฎีการสื่อสาร การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในชุมชน พลังประชารัฐ Facebook ท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋สไตล์

ลึกซึ้ง และมาตรฐานความสะอาด อาจเป็นกลยุทธ์ในการยกระดับตลาดนางเลิ้งให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

อย่างยั่งยืน

 1. กลยุทธ์ (Strategy)

 กลยุทธ์ (Strategy) คือ วิธีหรือข้อปฏิบัติที่ผู้บริหารใช้ในการบริหาร และจัดการองค์กรเพื่อให้สัมฤทธิ์ผล

ตามเป้าประสงค์ กลยทุธ์อาจเป็นการรวมกนัของหลายวธิกีาร หรอืหลายกจิกรรมเพือ่บรรลคุวามมุง่หวงัของหน่วยงาน

ในอนาคต (Management Study Guide, nd, 2017)

 กลยทุธ์ต่าง ๆ  ทีน่�ามาใช้ในการจดัการการท่องเทีย่วในแต่ละพ้ืนทีเ่พือ่แก้ไขปัญหาและพฒันาแหล่งท่องเทีย่ว

นั้นจ�าเป็นต้องศึกษางานวิจัยก่อนหน้า และท�าการวิจัยให้ได้ข้อสรุปก่อนท่ีจะน�ามาปรับรูปแบบการจัดการ

การท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกมิติทั้งด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ จึงอาจกล่าวได้ว่า

การจดัการการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนืคอืการน�ากลยทุธ์เหล่านัน้ไปแก้ไขปัญหาและพฒันาแหล่งท่องเทีย่ว เช่น งานวจิยั

ของเทรียร์และไมโบโรคา (Trier and Maiboroda, 2009) สรุปว่ากลยุทธ์ทางการร่วมมือของชุมชนและผู้ประกอบ

การ ท�าให้เกิดรูปแบบการท�างานและแนวคิดแบบยั่งยืน เพื่อให้ชุมชนเกิดบรรทัดฐานทางสังคมที่ดีซึ่งกระตุ้นให้เกิด
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ความตระหนกัต่อสภาพแวดล้อมอนัน�าไปสูก่ารปฏบิตัทิีด่ ีและกลยทุธ์การร่วมมอืกนัระหว่างชมุชนกับองค์กรท่องเทีย่ว

ท้องถิ่นในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจากงานวิจัยของโอเคลโลและเยอเรียน (Okello and Yerian, 2009) ท�าให้

นักท่องเที่ยวมีความเอาใจใส่สภาพแวดล้อมในขณะที่ได้รับประสบการณ์การท่องเที่ยวในกิจกรรมที่หลากหลาย 

กลยุทธ์ในการเพิ่มทักษะทางการสื่อสารจากงานวิจัยของวูดแลนด์และเอคอต (Woodland and Acott, 2007)

ท�าให้ชื่อเสียงของแหล่งท่องเท่ียวท้องถิ่นเกิดการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นซึ่งน�าไปสู่การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเชิง

เศรษฐกิจ แต่อย่างไรก็ตามกลยุทธ์ที่ต่างที่จะน�ามาใช้ในการพัฒนาและจัดการการท่องเท่ียวตลาดนางเลิ้งนั้น

ต้องอาศัยการท�าวิจัย พัฒนา และการปรับให้เข้ากับบริบทของพื้นที่

 2. การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism)

 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหมายถึง การท่องเที่ยวในพื้นที่หรือบริเวณที่มีคุณลักษณะที่ส�าคัญทาง

ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม มีการบอกเล่าเรื่องราวในการพัฒนาทางสังคมและมนุษย์ผ่านทางประวัติศาสตร์

อันเป็นผลเกี่ยวเนื่องกับขนบธรรมเนียมประเพณี การจัดการท่องเที่ยวประเภทนี้ประกอบด้วยงานประเพณี วิถีชีวิต

ความเป็นอยู่ของคน การแสดงศิลปวัฒนธรรม อาหาร สินค้าพื้นเมือง การแต่งกาย ภาษาของชนเผ่า การด�าเนินชีวิต

ของบคุคลในแต่ละยคุสมยัท�าให้ได้ทราบประวตัคิวามเป็นมา ความเชือ่ มมุมอง ความคิด ความศรทัธาความนยิมของ

บคุคลในยคุสมยัต่างทีถ่่ายทอดมาถึงคนรุน่ปัจจบุนั (กรมการท่องเทีย่ว, 2557) การท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรมยงัหมายถงึ

รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวที่น�าเอาวัฒนธรรมมาเป็นจุดดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติท่ีสนใจเรียนรู้วัฒนธรรม มรดกทางประวัติศาสตร์ การเยี่ยมชมงานศิลปะ สถาปัตยกรรม

และสมัผสัวถิชีีวติและความเป็นอยูข่องคนในท้องถิน่ ซึง่สามารถสร้างรายได้ให้กับท้องถิน่ โดยการจ�าหน่ายของทีร่ะลกึ

ทีเ่ป็นงานหตัถกรรมและงานฝีมอืทีเ่กิดจากภมูปัิญญาของคนในถิน่นัน้ (บุญเลศิ จติตัง้วัฒนา, 2548; ไกรฤกษ์ ป่ินแก้ว, 

2556) 

 ในการที่จะยกระดับตลาดนางเลิ้งให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย จึงจ�าเป็นที่

จะต้องอาศัยกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่น�ามาใช้ในการจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่เพ่ือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในรูปแบบการ

จัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในทุกมิติทั้งด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ 

 3. การท่องเที่ยวยั่งยืน (Sustainable Tourism)

 บรันด์ทแลนด์รีพอร์ต (The Brundtland Report, the World Commission on Environment and 

Development) จากคณะกรรมการสภาพแวดล้อมและการพัฒนา (WCED, 1987) ได้ให้ค�าจ�ากดัความ “การพฒันา

อย่างยั่งยืนและการท่องเที่ยวยั่งยืน” ว่าเป็นการพัฒนาที่ค�านึงถึงความต้องการของคนในยุคอนาคตโดยปราศจาก

ความปราณ ีต่อความสามารถของผูค้นในอนาคตโดยการจดัการนัน้สามารถด�ารงทรพัยากรการท่องเทีย่วให้ดงึดดูใจ

ผู้คนอย่างไม่เส่ือมคลาย มีการปรับปรุงคุณภาพการจัดการท่องเที่ยวให้ได้ผลก�าไรอย่างเป็นธรรม โดยปราศจาก

ผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม 

 วลาดพิจิและโกบาดี (Valadbigi and Ghobadi, 2010) กล่าวว่า “การท่องเที่ยวยั่งยืนเป็นการรูปแบบ

การจัดการท่องเท่ียวท่ีเก่ียวข้องกับการส่งเสริมความสมดุลของสภาพแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม

เพื่อประโยชน์ในระยะยาวต่อผู้ประกอบการและการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติ” 
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 เราอาจกล่าวได้ว่าการท่องเทีย่วแบบยัง่ยนืช่วยส่งเสรมิให้นกัท่องเทีย่วเดินทางโดยก่อให้เกดิผลกระทบต่อ

สภาพแวดล้อมน้อยท่ีสุดในขณะเดียวกันเจ้าของชุมชนได้รับผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยว เช่น 

โครงการหมู่บ้านสีเขียว (A Green Village Project) โดยเทรียร์และไมโบโรคา (Trier and Maiboroda, 2009) 

น�าเสนอกานจัดการยั่งยืนด้วยวิธีการร่วมมือของชุมชนและผู้ประกอบการ ในเมืองเบลสโตน (Belstone) ประเทศ

อังกฤษ เพ่ือท�าให้การท�างานเกิดรูปแบบแนวคิดยั่งยืน เพื่อให้ชุมชนเกิดบรรทัดฐานทางสังคมที่ดีซึ่งกระตุ้นให้เกิด

ความตระหนักถึงสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติอันน�าไปสู่การปฏิบัติที่ดีอย่างต่อเนื่อง

 โอเคลโลและเยอเรียน (Okello and Yerian, 2009) พบว่าการท�างานของชุมชนร่วมกับองค์กร

นักท่องเที่ยวท้องถิ่นในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ในแทนซาเนีย น�าไปสู่ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวและ

ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ซ่ึงสามารถกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเอาใจใส่สภาพแวดล้อมในขณะที่ได้รับ

ประสบการณ์การท่องเที่ยวในหลากหลายกิจกรรม และส่งเสริมให้เกิดการอยู่ดีกินดีของชุมชน 

 ตลาดนางเลิ้งซ่ึงมีศักยภาพในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและสามารถพัฒนาตนเองได้จ�าเป็น

ต้องการอาศัยกลุ่มบุคคลท่ีมีความสนใจในด้านการจัดการเป็นพิเศษและผู้มีส่วนได้เสียในชุมชน และอาจจะต้องมี

การฝึกอบรมเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ ่มโดยได้รับความร่วมมือและช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐและเอกชน

เพื่อให้เข้าใจถึงการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเชิงวัฒนธรรม

 4. ทฤษฎีการสื่อสาร (Communication Theory)

 ทฤษฎีการส่ือสารมีความส�าคัญต่อทุกศาสตร์โดยเฉพาะด้านการจัดการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนเนื่องจาก

ในการจัดการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืนจ�าเป็นต้องอาศัยการประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นให้ผู้รับสารเกิดความสนใจอยาก

ติดตามข้อมูล ในรูปแบบของภาพ สิ่งพิมพ์ หรือการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในวิธีต่าง ๆ 

 เดวิด เค. เบอร์โล (David K. Berlo, 1960, P.8) กล่าวถึงองค์ประกอบของทฤษฎีของการส่ือสารว่า

การสื่อสารจะต้องมีองค์ประกอบหลักสี่ด้าน ดังแผนภูมิและค�าอธิบายต่อไปนี้

ภาพที่ 1 แสดงแผนภูมิองค์ประกอบของทฤษฎีการสื่อสาร (David K. Berlo, 1960)
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 การศึกษาโดยวูดแลนด์และเอคอต (Woodland and Acott, 2007) ได้ส�ารวจแนวคิดของผู้ประกอบการ

ในเขตคุม้ครองเซาท์ดอว์นส์ ภาคตะวนัออกเฉยีงใต้ของประเทศองักฤษ วจิยัด้านการสร้างช่ือเสียงจากการพฒันาการ

ท่องเที่ยวท้องถิ่นและการสร้างชื่อเสียงการท่องเที่ยวผ่านกลยุทธ์ทางการสื่อสาร การศึกษาพบว่ามีความสัมพันธ์

เชงิบวกระหว่างการสร้างชือ่เสยีงในการท่องเทีย่วท้องถิน่และการประสบผลส�าเรจ็ทางธรุกจิ และการสร้างชือ่เสยีงของ

การท่องเที่ยวผ่านทักษะการสื่อสารน�าไปสู่การจัดการการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนได้

 ทฤษฎีการสื่อสารจัดได้ว่าเป็นทฤษฎีหนึ่งที่สามารถช่วยในการจูงใจให้บุคคลกระท�าหรือไม่กระท�าการใด

ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ ทฤษฎีการสื่อสารอาจเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการประชาสัมพันธ์ตลาดนางเลิ้งให้เป็นที่รู้จักต่อ

นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ เพื่อให้ตลาดนางเลิ้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน

 5. พลังประชารัฐ (Civil State Empowerment)

 ประชารฐัหมายถงึรปูแบบการด�าเนนินโยบายสานพลัง ภาครฐั ภาคเอกชน ภาคประชาชนร่วมมอืกนัท�างาน

หาทางแก้ปัญหา และสร้างอนาคตให้กบัประเทศโดยมยีทุธศาสตร์ทีแ่น่นอนผ่านโครงสร้างการขบัเคลือ่นของประเทศ

ที่ต้องการลดความเหลื่อมล�้า พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยมี

เป้าหมายให้เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุขและมีรายได้เพิ่ม ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน 

นโยบายสานพลังประชารัฐเป็นนโยบายท่ีดึงการท�างานจากทุกภาคส่วนเข้ามาท�างานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดย

ท�างานเป็นทีมเดียวกัน มีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือ มุ่งพัฒนาประชาชน (คณะท�างานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและ

ประชารัฐ, มปท; ส�านักเสริมร้างความเข้มแข็งชุมชน, กรมพัฒนาชุมชน, 2560) 

 แนวคดิพลงัประชารฐัอาจเป็นกลยทุธ์หนึง่ในการยกระดบัตลาดนางเล้ิงให้เป็นแหล่งท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรม

อย่างย่ังยืน เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนนางเล้ิงกับการพัฒนาการท่องเที่ยวที่สร้างคุณค่าจากวิถีชีวิตและ

วัฒนธรรมท้องถิ่นสร้างรายได้ให้กับชุมชน และน�าไปสู่การสร้างเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยได้ เนื่องจาก

พลังประชารัฐเป็นแนวคิดท่ีเป็นรูปธรรม มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจรากฐานของไทยโดยเฉพาะเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง

และยั่งยืนในกิจการด้านการเกษตรการแปรรูป และด้านการท่องเที่ยวโดยอาศัยภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม

 6. กลยุทธ์ทางการตลาดของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย “ท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง”  

(Campaign by Tourism Authority of Thailand)

 “ท่องเท่ียววิถีไทยเก๋ไก๋สไตล์ลึกซ้ึง” เป็นกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ที่การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

จัดท�าขึ้นในปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์จะเชิญชวนให้คนไทยหันกลับมองและสัมผัสกับแหล่งท่องเที่ยวใกล้ตัวหรือ

แหล่งท่องเท่ียวทีเ่คยไปเยอืนมาแล้วในแง่มมุทีล่กึซ้ึงข้ึน ทัง้นีก้ารท่องเทีย่วแห่งประเทศไทยไม่เน้นการประชาสมัพนัธ์

แหล่งท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าถึงได้ยากแต่เน้นการเข้าถึงชุมชนท้องถิ่นมากขึ้น ซึ่งกลยุทธ์นี้เป็นส่วนส�าคัญที่ท�าให้

นักท่องเที่ยวเกิดความผูกพัน และรักแหล่งท่องเที่ยวของไทยมากขึ้น โดยประเทศไทยมีเสน่ห์ลึกซึ้งอยู่มากมายให้

นักเดินทางได้ค้นหาทั้งในด้านของความเป็นอยู่ อาหาร การกิน วัฒนธรรมประเพณี ซึ่งสืบทอดกันมารุ่นสู่รุ ่น

สานรวมเป็นความแข็งแกร่งของวิถีชุมชนที่ยั่งยืนและยาวนานสืบทอดกันไป มีอรรถลักษณ์ตัวตน และพร้อมจะบอก

กล่าวเรื่องราว ให้ผู้คนต่างถิ่นได้ศึกษาหามุมมองท่ีแตกต่างกัน เข้าใจในความต่าง (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 

2560)
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 ในการพัฒนาตลาดนางเล้ิงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนและสามารถสร้างรายได้ให้กับ

ชุมชนอย่างต่อเนื่อง กลยุทธ์ทางการตลาดของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย “ท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋สไตล์ลึกซ้ึง” 

เป็นแนวคิดหน่ึงท่ีอาจพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน สร้างเสริมวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น

ของไทย และพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งน�าไปสู่การพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน

 7. เครือข่ายทางสังคม (Social Network)

 เครือข่ายทางสังคม (Social Network) หรือเฟซบุ๊ก (Facebook) ซึ่งเป็นที่นิยมแพร่หลายในสังคม

ยุคปัจจุบัน เฟซบุ๊กอนุญาตให้ผู้ที่ต้องการใช้บริการสมัครเพื่อลงทะเบียนใช้ ผู้ลงทะเบียนสามารถสร้างพื้นที่ส่วนตัว

ส�าหรบัแนะน�าตนเอง และสือ่สารกบับคุคลผูล้งทะเบยีนใช้บรกิาร โดยมช่ีองทางให้ผู้ใช้บรกิารสามารถสร้าง ข้อความ 

ภาพ เสียง หรือ วิดีโอ เพื่อเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ประชาสัมพันธ์ในธุรกิจบริการการของตนเองให้กับบุคคลอื่นที่เป็น

เพื่อนบนสื่อออนไลน์ งานวิจัยของ ดิปเพ็ทโตร และคณะ (Dipietro et al., 2012) สรุปว่า การใช้เครือข่ายทาง

สังคมหรือเฟซบุ๊กเพื่อแชร์สถานท่ีธุรกิจร้านอาหารในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประโยชน์อย่างมาก เนื่องจากการ

ประชาสัมพันธ์บนสื่อออนไลน์ประเภทนี้ประหยัดงบประมาณรายจ่ายด้านการตลาด 

 การที่จะพัฒนาตลาดนางเลิ้งให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน เครือข่ายทางสังคมหรือ

เฟซบุ๊กอาจเป็นกลยุทธ์หน่ึงในการพัฒนาตลาดนางเล้ิง ให้มีรูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่าง

ยั่งยืนได้ 

 8. สุขอนามัยในการประกอบอาหาร (Food Safety)

 สุขอนามัยในการประกอบอาหารหมายรวมถึง ความสะอาด ในด้านการเตรียมอาหาร การปรุงอาหาร

สภาพแวดล้อมในการประกอบอาหาร การเลอืกใช้ภาชนะในการประกอบอาการ การแต่งกายของผูใ้ห้บรกิารอาหาร 

และ สถานที่รับประทานอาหาร (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2557)

 ดังนั้นการที่จะพัฒนาตลาดนางเลิ้งให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน มีผู้คนเดินทางเข้ามา

ใช้บริการมากขึ้น สุขอนามัยในการประกอบอาหารอาจเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณาของผู้ใช้บริการ และเป็นส่วน

ที่จะช่วยพัฒนาตลาดนางเลิ้งให้มีรูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน และอาจมีส่วนช่วยให้

ตลาดนางเลิ้งมีมาตรฐานที่ดีในการให้บริการแก่ลูกค้ามากขึ้น 

 9. การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Involvement)

 ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) หมายถึงผู้ที่มีบทบาท มีส่วนร่วม ในองค์กรใดองค์กรหนึ่งไม่ว่าจะเป็น

นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ให้บริการทั้งภาครัฐและเอกชน และผู้ใช้บริการ ทุกคนที่ได้รับผลดีหรือผลเสียจากส่วนงานนั้น 

(Freeman 1984, Clarkson 1998) เกรย์ กล่าวเสริมว่าผู้มีส่วนได้เสียหมายถึงผู้ที่แบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกัน 

หรือกลุ่มบุคคลผู้แบ่งปันประเด็นหรือหัวข้อทางความคิดร่วมกันเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น หรือร่วมกัน

ตัดสินใจและพัฒนาในประเด็นท่ีเก่ียวโยงกับผลประโยชน์ของตน (Gray, 1989) ดังนั้น การเข้าใจถึงทฤษฎีการมี

ส่วนร่วมของกลุ่มคนที่มีส่วนร่วมในชุมชนหรือองค์กรจึงมีความส�าคัญในการที่จะร่วมมือกันพัฒนา หรือร่วมมือกัน

ในการแก้ไขปัญหาขององค์กร ชุมชน หรือประเทศชาติ
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 ในบริบทของตลาดนางเลิ้งผู้มีส่วนได้เสียหมายถึงกลุ่มผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการท่องเที่ยวบริเวณตลาด

นางเลิ้งทั้งภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ด้านการท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่เขตและนักวิชาการด้านการ

ท่องเที่ยว ผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ให้บริการรถโดยสาร ผู้น�าชุมชน บุคลากรท้องถิ่น ผู้น�าเที่ยว และนักท่องเที่ยว

 ดงันัน้การจดัการให้ตลาดนางเลิง้ให้มรีปูแบบการจดัการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนืโดยใช้กระบวนการมส่ีวนร่วม

ของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Involvement) อาจเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการพัฒนาตลาดนางเลิ้งให้มีรูปแบบการ

จัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนและสามารถพึ่งพาตนเองได้ 

วิธีด�าเนินการวิจัย
 งานวิจัยฉบับน้ีเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอกลยุทธ์ในการยกระดับตลาดนางเล้ิงให้

เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีเป็นที่รู้จักแพร่หลายต่อนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติและเพื่อพัฒนา

ตลาดนางเลิง้ให้เป็นแหล่งท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรมอย่างยัง่ยนื โดยการสมัภาษณ์กลุม่ตวัอย่างด้วยข้อค�าถามแบบชีน้�า 

(Indicative question) และวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการถอดเทปสัมภาษณ์แบบแก่นสาระ (Thematic Analysis) 

โดยมีหัวข้อ ดังนี้

 1. กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

  1.1 ประชากรในการศึกษาครั้งน้ีคือ กลุ่มบุคคลผู้รับผิดชอบและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวข้องกับการ

จัดการให้บริการ และการจัดการท่องเที่ยวในบริเวณตลาดนางเลิ้ง

  1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ตัวแทนกลุ่มบุคคลผู้รับผิดชอบและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวข้องกับการจัดการ

ให้บริการและจัดการท่องเที่ยวบริเวณตลาดนางเล้ิง อันได้แก่ ผู้รับผิดชอบ และผู้เกี่ยวข้องทางการให้บริการ

นักท่องเที่ยวบริเวณตลาดนางเลิ้งทั้งภาครัฐ และเอกชน ผู้น�าชุมชน ผู้ประกอบการรายย่อย บุคลากรท้องถิ่น

ผู้น�าเที่ยว และนักท่องเที่ยวจ�านวน 28 คน มาท�าการสัมภาษณ์เพื่อหากลยุทธ์ในการยกระดับตลาดนางเลิ้งให้เป็น

แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

 2. การวิเคราะห์ข้อมูล 

  2.1 น�าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาถอดความแล้วจัดเรียงให้เป็นระบบ และเป็นหมวดหมู่ เพื่อน�า

บทสัมภาษณ์มาใช้ตีความในล�าดับต่อไป

  2.2 ก�าหนดดัชนี (Code) ผู้วิจัยน�าข้อมูลท่ีได้รับการถอดความ (Decode) แล้วมาก�าหนดดัชนี 

เนื่องจากผู้วิจัยไม่เปิดเผยช่ือผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ จึงก�าหนดผู้ตอบแบบสัมภาษณ์เป็นหมายเลขและก�าหนดข้อมูล

ของผู้ให้สัมภาษณ์เรียงตามนกลุ่มตามขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 

  2.3 การตีความ (Interpret) ผู้วิจัยตีความข้อมูลโดยอาศัยความรู้ และประสบการณ์ของผู้วิจัยที่มี

ความเชี่ยวชาญในด้านการจัดการท่องเที่ยว และด้านการค้นหากลยุทธ์เพื่อจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

น�าข้อมูลจากการวิจัยมาสรุป ตีความ และเปรียบเทียบ เพื่อหากลยุทธ์พัฒนาตลาดนางเล้ิงในรูปแบบการจัดการ

ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยอาศัยทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

  2.4 อภิปรายผลการวิจัย โดยเปรียบเทียบกับวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
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ผลการวิจัย
 ผลการวิจัยได้จากกลุ่มผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ของผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องกับการจัดการให้บริการ และ

การจัดการท่องเที่ยวในบริเวณตลาดนางเลิ้งซึ่งแบ่งตามประเภทของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์เป็น 7 กลุ่มได้แก่ ตัวแทน

กลุ่มบุคคล ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องทางการให้บริการนักท่องเที่ยวบริเวณตลาดนางเล้ิงทั้งภาครัฐ ตัวแทนกลุ่ม

บุคคล ผู้รับผิดชอบและผู้เก่ียวข้องทางการให้บริการนักท่องเที่ยวบริเวณตลาดนางเล้ิงภาคเอกชน  ผู้น�าชุมชน 

ผู้ประกอบการรายย่อย บุคลากรท้องถ่ิน ผู้น�าเท่ียว และนักท่องเที่ยว พบว่า ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ทั้ง 7 กลุ่ม 

จ�านวน 28 คน 17 คน เลือกกลยุทธ์เชิงผสมผสาน (Integrated Strategy) คือทฤษฎีการสื่อสาร การมีส่วนร่วมของ

ผู้มีส่วนได้เสียในชุมชน พลังประชารัฐ Facebook ท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง และมาตรฐานความสะอาด

คิดเป็นร้อยละ 60.71 ของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 11 คน เลือกกลยุทธ์เชิงเดี่ยว (Single Strategy) คิดเป็นร้อยละ 

39.29 ของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 

อภิปรายผลการวิจัย
 ผลการศึกษาในครั้งนี้ สรุปได้ว่า กลยุทธ์เชิงผสมผสาน (Integrated Strategy) ได้แก่ ทฤษฎีการสื่อสาร 

การมส่ีวนร่วมของผูม้ส่ีวนได้เสยีในชมุชน พลงัประชารฐั Facebook ท่องเทีย่ววถิไีทยเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึง้และ มาตรฐาน

ความสะอาด มคีวามส�าคญัทีจ่ะน�ามาใช้เป็นกลยทุธ์ในการยกระดบัตลาดนางเลิง้ให้เป็นแหล่งท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม

อย่างยัง่ยนื มากกว่ากลยทุธ์เชงิเดีย่ว (Single strategy) ซึง่มคีวามสอดคล้องกบังานวจิยัของ พรรุง่ทพิย์ กติิศรปัีญญา

(Kitisripanya P, 2014) ท�าการศึกษาเรื่อง “A strategy to Combat the Environmental Degradation of 

Tarutao National Park” ผลการศึกษาพบว่า กลยุทธ์เชิงผสมผสาน (Integrated Strategy) อันได้แก่ ทฤษฎี

การสื่อสาร (Education and Communication) การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในชุมชน (Stakeholders’ 

Involvement) และการเก็บภาษีบ�ารุงท้องที่ (Payment for Ecosystem Services) เป็นกลยุทธ์ที่ส�าคัญในการ

แก้ปัญหาขยะของอุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะตะรุเตา แต่อาจมีความแตกต่างกันในบางหัวข้อเนื่องจากเป็นการวิจัย

ที่แตกต่างกันในด้าน พื้นที่ รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวซ่ึงงานวิจัยฉบับน้ีเป็นการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

ส่วนตะรุเตาเป็นการจัดการการท่องเที่ยวทางด้านส่ิงแวดล้อม และงานวิจัยฉบับน้ีสอดคล้องกับงานวิจัยของ

เอียน ปาเน่ และ บูเรี่ยนเน่ (Ioan, Pană and Buruiană, 2009) วะลาดบิกิ และ โกบาดิ (Valadbigi and Ghobadi, 

2010) แอนติโมว่า นาวิน และ ปีเตอร์ (Antimova, Nawijn and Peeters, 2012) ในด้านการใช้กลยุทธ์เชิง

ผสมผสาน (Integrated Strategy) เป็นวิธีการแก้ปัญหาเพื่อการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ข้อเสนอแนะ
 1. ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาตลาดนางเลิ้งให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 

  1.1 ควรมีการบริการในด้านที่จอดรถ เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ ณ ตลาดนางเลิ้ง

ซึ่งสอดคล้องกับผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ คนที่ 1, 5, 6 และ 11 ที่กล่าวว่า “ที่นี่ไม่มีที่จอดรถด้วย คนมาซื้อของเขาก็ไม่รู้

จะไปจอดที่ไหนกัน จอดซื้อของริมถนนก็โดนล็อคล้อ เสียค่าปรับ มันก็ไม่คุ้มกัน ปัญหาจริง ๆ มันคือที่จอดรถ

เนี่ยแหละ”
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  1.2 ควรให้มีการฟื้นฟูการฉายภาพยนต์เก่า ณ โรงภาพยนตร์เก่าท้ายตลาดนางเล้ิง ดังผู้ตอบแบบ

สัมภาษณ์ คนที่ 3, 13 และ 17 แสดงความคิดเห็นว่า “ตลาดสดนางเลิ้งเราเนี่ย มันมี เสน่ห์ของมันอยู่แล้ว อย่างโรง

หนังเก่าเราเนี่ย มันก็เอามาเรียกคนได้ จัดงานกิจเหมือนงานวัดสักหน่อย เป็นเทศกาลก็ได้ให้ภาครัฐมาช่วยส่งเสริม

สักหน่อย เป็นการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไปเลย”

 2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งต่อไป 

  2.1 ควรมกีารศกึษาเกีย่วกับความสมัพนัธ์ระหว่างชมุชนและรปูแบบการจดัการท่องเทีย่ว เพือ่ให้เข้าใจ

ถึงการใช้ชุมชนเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ดังค�ากล่าวของ ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์คนที่ 17 “จริง ๆ ที่นี่ไม่น่าจะมีจุด

ขายแค่ตลาดหรอกนะ ถ้าไม่มีตลาดล่ะ ก็ยังมี โรงหนัง ชุมชม ชุมชนที่นี่น่ะ ให้มีการจัดการที่ดีหน่อยก็เป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้”

  2.2 ควรศึกษาในด้านสถาปัตยกรรมย่านตลาดนางเล้ิง เนื่องจากสองข้างทางของถนนนครสวรรค์ 

ซึ่งเป็นที่ตั้ง และทางเข้าของตลาดนางเลิ้งมีตึกแถวในสมัยรัชกาลที่ 5 ที่มีความสวยงามไม่แพ้จังหวัดภูเก็ต

  2.3 ควรน�าผลการวิจัยฉบับนี้ไปสู่การวิจัยเชิงทดลอง เนื่องจากงานวิจัยต่างๆ ที่ผ่านมากล่าวถึงการใช้

หลายวธิกีารมาเป็นกลยทุธ์ในการช่วยพฒันาให้แหล่งท่องเทีย่วอืน่ ๆ  ในการจดัการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื ดงัค�ากล่าว

ของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์คนที่ 21 “ท�างานอยู่แถวนี้ก็เลยแวะมาทานอาหารที่นี่บ่อย ๆ คนที่นี่ดีนะครับ เป็นกันเอง 

พ่อค้าแม่ค้าก็น่ารักมาก ๆ เลย บางทีซื้อเยอะ ๆ ก็แถมให้  ไม่ก็ลดราคาให้ อาหารก็ถือว่าใช้ได้นะครับ ไม่ถึงกับแย่ 

ความสะอาดก็เหมือนตลาดทั่ว ๆ ไปนะ ถ้าจะพัฒนาก็คงต้องให้ภาครัฐเข้ามาช่วยแหละ ชาวบ้านกันเองคงท�าอะไร

ไม่ได้มาก แต่ถ้าพวกเขาท�าได้ 6 ข้อ ก็น่าจะเป็นเรื่องดีมั้งที่เขาน่าจะท�ากันได้”
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