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บทคัดยอ 
 
กระบวนการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน เพื่อการทองเที่ยวชายแดนไทย-ลาว กรณีศึกษา 

ชุมชนเมืองเการิมแมนํ้าโขง ดานสะพานมิตรภาพไทยลาว จงัหวัดหนองคาย  
กฤตภัทร ถาปาลบตุร, เขมโชต ภูประเสริฐ และ ธีรศกัดิ์ สิงหปรีชา1

……………………………………………………………….. 
 

โครงการวิจัยนี้เปนเครื่องมือสําคัญในการนําเสนอกระบวนการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนเพ่ือ
การทองเที่ยวชายแดนไทยและ สปป.ลาว ดวยวิจัยเชงิคุณภาพระหวางผูเกี่ยวของดานอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยวในจังหวัดหนองคาย 3 ฝายคือ ชุมชน หนวยงานทองถิ่นและสถานศึกษา เพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงคโครงการคือ  ศึกษาศักยภาพดานการทองเที่ยว ศึกษาพฤติกรรมชาวชุมชนในแหลง
ทองเที่ยว นําเสนอกระบวนการมีสวนรวมเพ่ือการทองเที่ยว ในพื้นทีก่รณีศึกษาคือ ชุมชนเมืองหนองคาย 
ดานสะพานมิตรภาพไทย – ลาว จังหวัดหนองคาย 

กระบวนการวจัิยใชการสํารวจเชิงเอกสาร รวมกับการใชแบบสอบถาม และการสัมภาษณกลุม
ตัวอยางเปาหมายคือ ประชาชนที่อยูในพืน้ที่ชุมชนกรณีศึกษา 3 ยานสําคัญคือ ยานริมแมน้ําโขงถึง
สะพานมิตรภาพไทยลาว ยานถนนประจกัษศลิปาคม ถนนมีชัย และยานถนนมิตรภาพ-โพนพิสัย จํานวน 
251 ตัวอยาง รวมกับการสํารวจ สังเกตการณในพื้นที่ตลอดกระบวนการเก็บขอมูล  

ผลวิจัยคือคนพบคือ จังหวัดหนองคายมีศักยภาพในการทองเที่ยวทีโ่ดดเดนคือ  “การทองเที่ยว
ชายแดน” เพราะความไดเปรียบดานตําแหนงที่ตั้ง ลกัษณะภูมิประเทศและนโยบายการคาการลงทุน
ระดับนานาชาติ ประชาชนความพรอมสําหรับการมีสวนรวมในการจดัการทองเที่ยวของชาวเมือง 
ประชาชนสวนใหญจะเขารวมกิจกรรมมากถึง 82.5% โดยมีแรงจูงใจของประชาชนในการเขารวม
โครงการ คือเกิดชุมชนเขมแข็งและความสามัคคี สวนระดับการมีสวนรวมที่เหมาะสมกับกลุมตวัอยางคือ 
รูปแบบการมสีวนรวมในการจัดการทองเที่ยว ที่ดีที่สุดสําหรับชุมชนเทศบาลเมืองหนองคายคือ 
Manipulation หมายความวา ใหหนวยงานรัฐเปนแกนหลักในการดําเนินโครงการ โดยชุมชนเปน
ผูสนับสนุน เพราะชาวเมืองเห็นวาหนวยงานรัฐมีงบประมาณและความเชี่ยวชาญ ขณะเดียวกันประชาชน
ตองทํามาหากินจึงไมสามารถอุทิศเวลาไดเต็มที่ เครือขายที่ประชาชนอยากใหมีบทบาทในกระบวนการ
มากที่สุดคือ เทศบาลเมืองหนองคาย สุดทาย เม่ือเขารวมโครงการแลวประชาชนคาดหวังวาตนเองจะ
ไดรับความรูและมีทักษะใหมเกี่ยวกับกระบวนการมีสวนรวมในการทองเที่ยวมากทีสุ่ดอยางเปนรูปธรรม
และเห็นผลในระยะสั้น 

การวิจัยโครงการนี้สงเสริมการสรางการทองเที่ยวชายแดนไทย-ลาวอยางยั่งยืนเพราะเปนการสราง
ความเขมแข็งใหแกชุมชนทัง้ในมิติของความสามัคคีรวมมือ ความภาคภูมิใจ และผลพลอยของโครงการ
คือ ชุมชนเมืองเกาเพื่อการทองเที่ยวชายแดนจะทําใหนักทองเที่ยวไดรับความพึงพอใจจากประสบการณ
การทองเที่ยวควบคูกับการศึกษาภูมิปญญา องคความรูในหลายมิติ เชน วิถชีีวติ วัฒนธรรม ศาสนา เปน
ตน 

 
คําสําคัญ กระบวนการมีสวนรวม การทองเที่ยวชายแดน สะพานขามแดนดานมิตรภาพไทยลาว  
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ABSTRACT 
Public Participation Process in the Community Development for Border Tourism:  

Case study Old Community at Friendship Bridge Gate of Nong Kai Province 
 By Kitapatr Dhabhalabutr, Kemachot Phuprasert, and Teerasak Singhapreecha2

…………………………………………………………………………………………………………………. 
The research project was conduct by public participation process for community 

development in the area of Friendship Bridge Gate of Nong, Kai Province. Three major 
stakeholders were involved in the process consisting of local government agencies, academic 
institutions, and local community. The research aims are include study the potential of tourism 
of case study area, the behavior of local people in tourist destination area and the process of 
public participation in the tourism development.  

This research employed the documentation search for the initial stage of research method 
for investigating the database of tourism policies and tourism resources of Nong Kai province. 
Afterwards, questionnaire, focus interview and observe are contribute to the sampling groups, 
251 of local people, in 3 main areas consisting of Friendship bride gate community, Prajak 
Silpakom – Mechai Road, and Mitrapap - Phon pi sai Road.  

Research finding founded that “Border Tourism” between Nong Kai Province and the 
Mekong Sub-region can be enhance to the identity of this city because it located and directly 
linkage to the major tourist destination in neighborhood countries such as Laos PDR, Vietnam, 
China. Furthermore, the tourism and economic policies, ACMECS APECT and ASEAN specially 
focus on the border area between Mekong Sub-region areas. In term of specific outcome 
indicated that the mainly, 82.5%, of the sampling group are willing to participate in the process 
of tourism development by community. The main reason of local people enforcement is 
community strengthen and higher income. According to the level of community participation, 
“manipulation” is the most suitable for local people because they require government agencies 
initial and lead the project and community is supporter. Local people believe that government 
has professional practice and budget so they enable to maneuver with successfully. However, 
they call for the other outsider organizations for partner involve the process for planning and 
project evaluation. The agencies are Nong Kai Municipality, Tourism Authority of Thailand 
Ministry of Sport and Tourism, and University respectively. Lastly people expect to obtain the 
knowledge and skill of public participation from the process and suppose to see the realistic 
project successful in the short term. 
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