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บทคัดยอ 
 
 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ือรับรูการมีสวนรวมของผูประกอบการในการพัฒนากิจกรรมถนนคนเดินวัว
ลายใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบยั่งยืน กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ ผูประกอบการท่ีจัดกิจกรรมบน
ถนนวัวลาย อ.เมือง จ.เชียงใหม  ซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น 160 ราย โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือสําคัญในการเก็บรวบรวม
ขอมูล และทําการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก 
คาความถ่ี (Frequency) รอยละ  (Percentage)  
 ผลของการศึกษาพบวา 

การมีสวนรวมของผูประกอบการในการพัฒนาถนนคนเดินวัวลายใหเปนสถานท่ีทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบ
ยั่งยืน ประกอบดวย การคนหาปญหา การวางแผน การปฏิบัติ การตัดสินใจ และการติดตามประเมินผล 

กลุมตัวอยางสวนใหญมีสวนรวมในการคนหาปญหา มีสวนรวมในการปฏิบัติกิจกรรม มีสวนรวมในการตัดสินใจ 
มีสวนรวมในการติดตามประเมินผล โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง สวนการมีสวนรวมในการวางแผน โดยภาพรวมอยู
ในระดับนอยที่สุด 
 
 

คําสําคัญ : การมีสวนรวม / ถนนคนเดินวัวลาย / แหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Abstract 
 
 This study aimed to recognize the participation of entrepreneurs in the development Walking 
Street Activities Wualai in Muang Chiang Mai Province as a source of sustainable cultural tourism. 
The sample groups in this study consisted of entrepreneurial on Walking Street Activities Wualai in 
Muang Chiang Mai Province which had 54 samples. A set of questionnaire was applicable as a tool 
when gathering the data; the data derived was then analyzed by Descriptive statistics,  consisting of 
frequency and percentage. 

The results of the study.  
Participation of entrepreneurs in the development Walking Street Activities Wualai in Muang 

Chiang Mai Province as a source of sustainable cultural tourism include to find problem, operation, 
planning, decision making and evaluation .  

The sample groups majority are involved in the problem. Participate in activities. 
Participation in decision making. Participate in the evaluation. Overall, the medium level. but 
participation in the planning . Overall, in the least. 

 
Keywords : Participation  / Walking Street Activities / source of sustainable cultural tourism 

 
1. บทนํา 

ปจจุบันธุรกิจทองเท่ียวในจังหวัดเชียงใหมมี
หลากหลายรูแบบเพ่ือดึงดูดนักทองเท่ียวชาวไทยและชาว
ตางประเทศ กิจกรรมถนนคนเดิน(Walking Street) เปน
รูปแบบของการทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมในจังหวัด
ภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม ซึ่งบนถนนคนเดิน
เปนแหลงรวบรวมงานศิลปะ ดนตรี การแสดงออกของ
ประเพณีในการถายทอดศิลปวัฒนธรรมพรอมทั้งการ
จําหนายสินคาพ้ืนเมืองในรูแบบตาง ๆ จากความรวมมือ
ของถนนคนเดินทาแพ อ.เมือง จ.เชียงใหม  ซึ่งเปนถนนคน
เดินเศรษฐกิจแหงแรกของจังหวัดเชียงใหม ทําใหเกิดถนน
คนเดินอีกหลายสายโดยไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยว
ทั้งชาวไทย และชาวตางประเทศเปนจํานวนมาก ลักษณะ
ของถนนคนเดินเนนรูปแบบไมมีกฎจราจรการเดิน 
นักทองเที่ยวสามารถเดินบนถนนไดอยางอิสระ จนเปนที่
ยอมรับระดับประเทศ (ททท.)ซึ่งเปนผูริเริ่มจัดถนนคนเดิน
น้ัน ในปพ.ศ.2545  ณ ถนนคนเดินทาแพ ภายหลังได
มอบหมายใหเทศบาลนครเชียงใหมเปนเจาภาพดูแล 
ภายหลังไดขอไปยังถนนราชดําเนินจนเปนที่นิยม ปจจุบัน
ถนนคนเดินราชดําเนินเปนแหลงทองเที่ยวสําคัญของ อ.
เมือง จ.เชียงใหม  

  

 จากความสําเร็จของถนนคนเดินทาแพและถนน
คนเดินราชดําเนินเทศบาลนครเชียงใหมไดมีนโยบาย
เพ่ือใหถนนคนเดินวัวลายเปนสถานที่ทองเที่ยวประเภท
ถนนคนเดินอีกแหงหน่ึงดวยบรรยากาศของถนนคนเดินวัว
ลายมีเอกลักษณทางดานเครื่องเงิน การตีเงิน มีชุมชน
ด้ังเดิมที่คงอนุรักษหมูบานผลิตเครื่องเงินโบราณของ จ.
เชียงใหมไวอยู โดยจัดกิจกรรมถนนคนเดินวัวลายทุกบาย 
– ค่ํา ของทุกวันเสาร เริ่มดําเนินการต้ังแตวันที่ 6  พ.ย. 
2547  เปนตนมา  (ศุภกิจ วรอุไร, 2548 : 6) 

 จากขอมูลของการทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหม
ถนนคนเดินวัวลายยังไมเปนที่นิยมของนักทองเที่ยวมาก
นักเมื่อเปรียบเทียบกับถนนคนเดินทาแพและถนนคนเดิน
ราชดําเนิน เพ่ือการพัฒนาถนนคนเดินวัวลายใหเปนแหลง
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ผูวิจัยจึงสนใจทํางานวิจัยเรื่อง 
“การมีสวนรวมของผูประกอบการในการพัฒนากิจกรรม
ถนนคนเดินวัวลาย  อ.เมือง จ.เชียงใหม ใหเปนแหลง
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบย่ังยืน” 

 



 

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
เพ่ือรับรูการมีสวนรวมของผูประกอบการในการ

พัฒนากิจกรรมถนนคนเดินวัวลายใหเปนแหลงทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมแบบย่ังยืน 

 

3. วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey 
Research)  
3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากร(Population) ที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ 
คือ ผูประกอบการที่จัดกิจกรรมบนถนนวัวลาย อ.เมือง จ.
เชียงใหม  ซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น 250 ราย 

กลุมตัวอยาง (Sample) ที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี 
คือ ผูประกอบการท่ีจัดกิจกรรมบนถนนวัวลาย     อ.เมือง 
จ.เชียงใหม  ซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น 160 ราย 
 3.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนแบบสอบถาม 
มี 4 สวน ประกอบดวย สวนที่ 1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบ
แบบสอบถามและขอมูลเก่ียวกับธุรกิจ สวนที่ 2. ปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการมีสวนรวมของผูประกอบการในการพัฒนา
ถนนคนเ ดิน วัวลาย  สวนที่  3 .  การมีส วนร วมของ
ผูประกอบการในการพัฒนาถนนคนเดินวัวลายใหเปน
สถานที่ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมแบบยั่งยืน  สวนที่  4. 
ขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถาม 
3.3 การวิเคราะหขอมูล 

นําขอมูลที่รวบรวมไดจากแบบสอบถามมาทํา
การวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดย
การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) 
ไดแก คาความถ่ี (Frequency) รอยละ (Percentage)  

4. ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัย สามารถสรุปผลการวิเคราะหขอมูล
ไดดังน้ี 
4.1 ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถามและขอมูล
เก่ียวกับธุรกิจ 

 จากการศึกษาพบวากลุมตัวอยางสวนใหญเป ็น
เพศหญิง มีอายุระหวาง 31 – 40 ป มีสถานภาพสมรสแลว 
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เปนคนในพ้ืนที่ อ.เมือง 
จ.เชียงใหม ซึ่งจําหนายสินคาหรือบริการเปนอาชีพเสริม มี
รายไดจากการคาขายในกิจกรรมถนนคนเดินเฉล่ียตอเดือน 
5,001 – 10,000 บาท สินคาที่จําหนายเปนสินคาประเภท
ผลิตภัณฑจากผา/ของตกแตงบาน ซึ่งขายสินคาในลักษณะ
ขายปลีก และเปนสินคาที่ผลิตขึ้นเพ่ือขายเอง ไมไดจด
ทะเบียนการคา และไมเปนสินคา OTOP สวนเหตุผลที่มา
จําหนายสินคาหรือบริการในกิจกรรมถนนคนเดินวัวลาย
เพราะมีผูซื้อจํานวนมาก 
4.2 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการมีสวนรวมของผูประกอบการ
ในการพัฒนาถนนคนเดินวัวลาย 
 กลุมตัวอยางสวนใหญมีทัศนคติตอการทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมอยางยั่งยืน โดยภาพรวมอยูในระดับปาน
กลาง โดยสามารถแยกเปนประเด็นตาง ๆ ไดดังน้ี ทัศนคติ
เก่ียวกับคนในชุมชนไดรับความรูและวิทยาการใหมๆจาก
การทองเที่ยว และทัศนคติเก่ียวกับพ้ืนที่ทองเที่ยวน้ัน ๆ จะ
ไดเปนที่รูจักของนักทองเที่ยวมากขึ้นมีระดับความคิดเห็น
อยูในระดับมาก สวนทัศนคติเก่ียวกับสภาพแวดลอมใน
พ้ืนที่จะถูกทําลายโดยนักทองเที่ยว ทัศนคติเก่ียวกับการ
กอใหเกิดปญหาอาชญากรรมในพ้ืนที่ เพ่ิมมากขึ้นและ 
ทัศนคติเก่ียวกับการทําใหวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของ
ชุมชนในพ้ืนที่เปล่ียนไปมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับ
ปานกลาง  
 กลุมตัวอยางสวนใหญตระหนักถึงประโยชนตอ
สวนรวมจากการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอยาง
ยั่งยืน โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด โดยสามารถแยก
เปนประเด็นตาง ๆ ไดดังน้ี การตระหนักตอการจางงานใน
ทองถ่ินที่มีมากขึ้น การตระหนักตอแหลงทองเที่ยวไดรับ
การอนุรักษ และการตระหนักตอการอนุรักษวัฒนธรรม
และ ชี วิ ต ค ว าม เ ป น อ ยู ข อ ง ชุ ม ชน ใน พ้ืนที่ ไ ม ใ ห
เปล่ียนแปลง มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด 
การตระหนักตอทองถ่ินไดรับการสงเสริมใหมีการอนุรักษ



 

 

เชิงวัฒนธรรมมากขึ้น มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก 
สวนการตระหนักถึงสภาพแวดลอมของชุมชนไดรับการ
พัฒนา มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 
 กลุมตัวอยางสวนใหญตระหนักถึงปญหาความ
เสื่อมโทรมของแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยภาพรวม
อยูในระดับปานกลาง โดยสามารถแยกเปนประเด็นตาง ๆ 
ไดดังน้ี การตระหนักตอการรับรูถึงปญหาความเสื่อมโทรม
ของพื้นที่ การตระหนักตอการรณรงคใหมีการอนุรักษ
พ้ืนที่ที่ทองเที่ยว และการตระหนักตอการรวมลงมือพัฒนา
ใหพ้ืนที่เปนการทองเที่ยวแบบย่ังยืน มีระดับความคิดเห็น
อยูในระดับปานกลาง  สวนการตระหนักตอการเห็น
สภาพแวดลอมของแหลงทองเท่ียวถูกทําลาย และการ
ตระหนักตอการรวมมือกันเพ่ือแกไขปญหาการถูกทําลาย
ของแหลงทองเที่ยว มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับนอย  

กลุมตัวอยางสวนใหญมีแรงจูงใจทางเศรษฐกิจที่
เกิดจากการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก โดยสามารถแยกเปนประเด็นตาง ๆ ไดดังน้ี การ
ไดรับคาตอบแทนจากการทองเที่ยวในรูปของตัวเงิน และ
การที่เศรษฐกิจของชุมชนไดรับการพัฒนาในทางที่ดีขึ้น มี
ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด การทําใหคนใน
ทองถ่ินมีรายไดเพ่ิมขึ้น กลุมตัวอยางมีระดับความคิดเห็น
อยูในระดับมาก สวนการไดรับความสนใจจากนักลงทุน
เขามาประกอบธุรกิจมากขึ้น และประชาชนมีความเปนอยู
และการดํารงชีวิตที่ดีกวาเดิมมีระดับความคิดเห็นอยูใน
ระดับปานกลาง  

การไดรับคําชักชวนจากบุคคล หรือหนวยงานใด 
ในภาครัฐ ภาคเอกชน หรือ ผูนําหมูบาน ในการพัฒนาการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบยั่งยืนของกลุมตัวอยางสวน
ใหญ โดยภาพรวมอยูในระดับนอย โดยสามารถแยกเปน
ประเด็นตาง ๆ ไดดังน้ี การไดรับคําชักชวนจากเทศบาล
นครเชียงใหม และไดรับการชักชวนจากนักทองเท่ียว มี
ระดับความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง สวนการไดรับคํา
ชักชวนจาก กํานัน ผูใหญบาน หรือ คณะกรรมการของ
พ้ืนที่ การไดรับคําชักชวนจากการทองเที่ยวแหงประเทศ

ไทย (สํานักงานเชียงใหม) และการไดรับคําชักชวนจาก
ผูประกอบการบนถนนคนเดินวัวลาย มีระดับความคิดเห็น
อยูในระดับนอย  
4.3  การมีสวนรวมของผูประกอบการในการพัฒนาถนน
คนเดินวัวลายใหเปนสถานที่ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมแบบ
ยั่งยืน 

กลุมตัวอยางสวนใหญมีสวนรวมในการคนหา
ปญหาเก่ียวกับการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมแบบยั่งยืน โดย
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยสามารถแยกเปน
ประเด็นตาง ๆ ไดดังน้ี การมีสวนรวมในการอํานายความ
สะดวกในการคนหาปญหาที่เกิดขึ้นอยูในระดับมาก การมี
สวนรวมในการสํารวจขอมูลและทําการเก็บรวบรวมขอมูล 
และการมีสวนรวมประเมินความเปนไปไดในการ
ดําเนินการอยูในระดับปานกลาง  การมีสวนรวมใน
การศึกษาสาเหตุของปญหาตาง ๆ และการมีสวนรวมใน
การวิเคราะหปญหาและกําหนดประเด็นปญหา อยูในระดับ
นอย สวนการมีสวนรวมในการประสานงานกับหนวยงาน
ที่เก่ียวของในการดําเนินการคนหาปญหาอยูในระดับนอย
ที่สุด  

กลุมตัวอยางสวนใหญมีสวนรวมในการวางแผน
ดานการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบย่ังยืน โดยภาพรวมอยู
ในระดับนอยที่สุด โดยสามารถแยกเปนประเด็นตาง ๆ ได
ดังน้ี การมีสวนรวมวางกฎระเบียบของแตละกิจกรรม การ
มีสวนรวมในการอํานวยความสะดวกในการวางแผน
กิจกรรมตาง ๆ และการ มีสวนรวมในการแสดงความ
คิดเห็นในการวางแผนอยูในระดับปานกลาง การมีสวน
รวมในการประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของในการ
ดําเนินการวางแผนอยูในระดับนอย การมีสวนรวมในการ
สนับสนุนดานวัสดุอุปกรณตาง ๆ ในการวางแผนอยูใน
ระดับนอยและนอยที่สุด สวนการมีสวนรวมในการเขียน
และจัดทําแผนกิจกรรมตาง ๆ รวมกันอยูในระดับนอยที่สุด 

กลุมตัวอยางสวนใหญมีสวนรวมในการปฏิบัติ
กิจกรรมในการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบ
ยั่งยืน โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยสามารถแยก



 

 

เปนประเด็นตาง ๆ ไดดังน้ีการมีสวนรวมปฏิบัติตามแผน
หรือกิจกรรม การมีสวนรวมในการชักชวนผูอื่นใหเขารวม
กิจกรรมตาง ๆ เหลาน้ันดวย การมีสวนรวมในการอํานวย
ความสะดวกในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ตามแผน และ
การมีสวนรวมในการประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ใน
การดําเนินกิจกรรมตามแผนอยูในระดับปานกลาง  

กลุมตัวอยางสวนใหญมีสวนรวมในการตัดสินใจ
ในการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมแบบย่ังยืน โดย
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยสามารถแยกเปน
ประเด็นตาง ๆ ไดดังน้ี การมีสวนรวมตัดสินใจในการ
แกไขปญหาที่ เ กิด  และการมีสวนรวมตัดสินใจวาง
กฎระเบียบของกิจกรรมตาง ๆอยูในระดับปานกลาง สวน
การมีสวนรวมกําหนดแผนงานหรือโครงการสงเสริมการ
ทองเที่ยว การมีสวนรวมเลือกกิจกรรมในการสงเสริมการ
ทองเที่ยว การมีสวนรวมกําหนด คัดเลือก บุคลากรในการ
ปฏิบัติกิจกรรม และการมีสวนรวมตัดสินใจในการสรุปผล
การดําเนินงานอยูในระดับนอยที่สุด  

กลุมตัวอยางสวนใหญมีสวนรวมในการติดตาม
ประเมินผลดานการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบย่ังยืน โดย
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยสามารถแยกเปน
ประเด็นตาง ๆ ไดดังน้ี การมีสวนรวมประเมินผลกิจกรรม 
การมีสวนรวมติดตามและหาแนวทางในการปรับปรุงการ
ดําเนินงาน การมีสวนรวมประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
แผนในรอบปที่ผานมา การมีสวนรวมในการวิเคราะห
ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงาน และการมีสวนรวมใน
การควบคุมกฎเกณฑและมาตรการดานการทองเท่ียวอยูใน
ระดับปานกลาง สวนการมีสวนรวมในการอํานวยความ
สะดวกและใหการสนับสนุนการประเมินผลอยูในระดับ
นอย  

 

5. อภิปรายผลการศึกษา 
 จ ากการศึ กษ าพบว า  การมี ส วนร วมของ
ผูประกอบการในการพัฒนาถนนคนเดินวัวลายใหเปน
สถานที่ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบยั่งยืน กลุมตัวอยาง
สวนใหญมีสวนรวมในการคนหาปญหา มีสวนรวมในการ

ปฏิบัติกิจกรรม มีสวนรวมในการติดตามประเมินผล โดย
ภาพรวมอยู ในระดับปานกลาง  ซึ่ งสอดคลองกับผล
การศึกษาของนภดล นพรัตน (2551) เรื่อง การมีสวนรวม
ของชุมชนในการพัฒนาการทอง เที่ ยวแบบยั่ งยืน  : 
กรณีศึกษาเทศบาลตําบลเวียงใต  อําเภอปาย  จังหวัด
แมฮองสอน พบวา ประชาชนสวนใหญมีสวนรวมในการ
พัฒนาการทองเที่ยวแบบยั่งยืนในดานตาง ๆ ไดแก การ
คนหาปญหา  การปฏิบั ติ กิจกรรม  และการ ติดตาม
ประเมินผล อยูในระดับปานกลาง  
 นอกจากน้ียังพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีสวน
รวมในการวางแผน โดยภาพรวมอยูในระดับนอยที่สุด 
สวนการมีสวนรวมในการตัดสินใจ โดยภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลาง ซึ่งไมสอดคลองกับผลการศึกษาของ
นภดล นพรัตน (2551) เรื่อง การมีสวนรวมของชุมชนใน
การพัฒนาการทองเที่ยวแบบย่ังยืน : กรณีศึกษาเทศบาล
ตําบลเวียงใต  อําเภอปาย  จังหวัดแมฮองสอน  พบวา 
ประชาชนสวนใหญมีสวนรวมในการวางแผน อยูในระดับ
ปานกลาง และมีสวนรวมนอยในการตัดสินใจในการ
พัฒนาการทองเท่ียวแบบยั่งยืน ทั้งน้ีอาจจะเกิดจากการที่
กลุมตัวอยางมีลักษณะแตกตางกัน คือ การศึกษาครั้งน้ีใช
กลุมตัวอยางที่เปนผูประกอบการที่จัดกิจกรรมบนถนนวัว
ลาย อ.เมือง    จ.เชียงใหม  ในขณะท่ีการศึกษาของนภดล 
นพรัตน กลุมตัวอยางที่ใชคือ ประชากรท่ีอาศัยอยูในพ้ืนที่
บริ เ วณ เทศบาล ตําบล เ วียงใต  อํ า เภอปาย  จั งห วัด
แมฮองสอน ทั้งที่เปนชาวบานรวมถึงผูประกอบการใน
พ้ืนที่ โดยเลือกสัมภาษณหัวหนาครัวเรือนหรือผูแทน 
จํานวน 295 หลังคาเรือน 
 

6. ขอเสนอแนะจากการศึกษา 
 จากการศึกษาพบวา ผูประกอบการสวนใหญมี
ความคิดเห็นวา สินคาคาที่นํามาขายอยากใหเปนสินคา
หัตถกรรม สินคาพ้ืนเมือง อาหารพ้ืนเมือง  สินคาที่เปน
เอกลักษณของเชียงใหม รวมไปถึง การละเลน ดนตรี 
ศิลปะการแสดงพื้นบาน ไมอยากใหมีสินคาโรงงาน สินคา
มือสอง เขามาจําหนาย จนทําใหอัตลักษณของถนนคนเดิน



 

 

วัวลายถูกกลืนไปบางในบางสวน  อยากใหเปนแหลง
เผยแพรศิลปหัตถกรรม วัฒนธรรม ประเพณีของชาว
เ ชียงใหมและชุมชนบานวัวลายให เปนที่ รู จักอย าง
แพรหลาย ชวยกระตุนเศรษฐกิจของชุมชน และดํารง
เอกลักษณทางวัฒนธรรมไวไมใหสูญหาย เพ่ือเปนถนนคน
เดินที่มีความยั่งยืนสืบตอไป 
 

7.ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังตอไป 
การศึกษาครั้งน้ีเปนการศึกษาการมีสวนรวมของ

ผูประกอบการในการพัฒนากิจกรรมถนนคนเดินวัวลาย อ.
เมือง จ.เชียงใหม ใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
แบบยั่งยืนซึ่งเปนถนนคนเดินเพียงแหงเดียวในอีกหลาย
แหงในจังหวัดเชียงใหม ดังน้ัน ในการศึกษาครั้งตอไปควร
ขยายขอบเขตการศึกษาไปยังถนนคนเดินอื่นในจังหวัด
เชียงใหมดวย เพ่ือที่จะไดพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมแบบย่ังยืนสืบไป 
 

กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัย เรื่อง การมีสวนรวมของผูประกอบการ

ในการพัฒนากิจกรรมถนนคนเดินวัวลาย  อ . เมือง  จ .
เชียงใหม ใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบย่ังยืน 
เสร็จสมบูรณลงไดดวยความกรุณาอาจารยบัญชา เกิดมณี 
อธิการบดี      ดร.นภวรรณ แยมชุติ รองอธิการบดีฝาย
บริหาร  ดร.อุไรรัตน  แยมชุติ รองอธิการบดีฝายวิชาการ 
คณะกรรมการพิจารณางานวิจัย คณะบดี ผูอํานวยการ
สํานัก คณาจารยและบุคลากรมหาวิทยาลัยธนบุรีทุกทานที่
กรุณาใหคําแนะนําและแสดงความคิดเห็นดวยดีมาตลอด 
จนกระท่ังงานวิจัยฉบับน้ีเสร็จสมบูรณ ผูทําการศึกษาจึง
ขอกราบขอบพระคุณทุกทานเปนอยางสูงไว ณ โอกาสน้ี 

ขอขอบพระคุณผูประกอบการบนกิจกรรมถนน
คนเดินวัวลาย อ.เมือง จ.เชียงใหม ที่ใหความอนุเคราะห
สละเวลาในการตอบแบบสอบถาม ทําใหผูศึกษานําขอมูล
มาใชในการประมวลผลและทําใหการคนควาหาขอมูลเพ่ือ
ใชจัดทํางานวิจัยมีความสะดวกมากขึ้น 

สุดทายขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และ
ครอบครัวที่ใหความสนับสนุนและใหกําลังใจดวยดีมาโดย
ตลอด 
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