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53260801: สาขาวิชาพัฒนศึกษา 

คําสําคัญ:  รูปแบบการทองเท่ียวท่ียั่งยืน/ตลาดน้ํา 

 ชลลดา  แสงมณี  ศิริสาธิตกิจ: การพัฒนารูปแบบการทองเท่ียวตลาดน้ํ าภาคใต เพ่ือ                

การพัฒนาท่ียั่งยืน. อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ: ผศ.ดร. ธีรศักดิ์  อุนอารมยเลิศ, อ.ดร. ลุยง วีระนาวิน 

และ ผศ.ดร. ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม. 573 หนา  

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาพการดําเนินการ  วิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ  (Best 

Practice) และปจจัยหรือเง่ือนไขของการดํารงอยูของการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต  ตลอดจน              

การพัฒนารูปแบบการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน  ซ่ึงใชวิธีการวิจัยแบบ

ผสมผสาน (Mixed Methodology) ระหวางการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัย

เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเปนการวิจัยในลักษณะของพหุเทศะกรณี  (Multisite             

Multi-case) 

 ผลการวิจัยพบวา การเกิดขึ้นของแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตสวนใหญเกิดจากการจัดตั้ง

ขึ้นใหมภายใตการดําเนินการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.)  และมีการบริหารในรูปของ

คณะกรรมการ รวมท้ังมีกฎระเบียบสําหรับใชเปนแนวปฏิบัติ  สําหรับวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศของ                 

การทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต  ไดแก  การบริหารจัดการ และการดึงชุมชนเขามามีสวนรวมเปนฐาน

ในการพัฒนาตลาดน้ํา สวนปจจัยหรือเง่ือนไขของการดํารงอยูของการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต  

ไดแก  1)  การมีสินคาและบริการท่ีตอบสนองความตองการของนักทองเท่ียว  2)  การสงเสริมและ

สนับสนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.)  3)  การรวมมือกับหนวยงานตางๆ  4) อัตลักษณ

และความแตกตาง  5) การมีสวนรวม  6) การบริหารจัดการ  และ 7) การประชาสัมพันธ  สําหรับ

รูปแบบการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนเปนรูปแบบท่ีใหความสําคัญกับ                         

การดําเนินการ 10 ประการ ไดแก 1) กิจกรรม สินคา บริการ และโครงสรางพ้ืนฐาน 2) เครือขาย  

การทองเท่ียว   3) ฐานทรัพยากร 4) อัตลักษณ  5) การมีสวนรวม  6) การประชาสัมพันธ                           

7) กระบวนการเรียนรู 8) การบริหารจัดการ 9) วัฒนธรรมชุมชน และ 10) การอนุรักษส่ิงแวดลอม  

โดยอาจเรียกรูปแบบนี้วา  “A TRIP PLACE MODEL” ซ่ึงเปนรูปแบบท่ีผานการประเมิน                     

โดยผูทรงคุณวุฒิและผานการรับรองโดยเวทีประชาคม 

 

ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา                     บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร                          
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 This research aims to explore performance condition, best practices, factors or criterions 

that effect to the existing of floating market tourism in Southern Thailand as well as to develop 

the model of floating market tourism for sustainable development. In order to accomplish the 

objectives of this research, a mixed methodology design is adopt which consists of quantitative 

and qualitative methodologies (Multisite multi-case technique). The finding of this research 

demonstrates that most of new floating markets in Southern Thailand are found and managed by 

local government in the form of official committee. Besides, the regulations are regarded as an 

instrumental performance. Accordingly, the best practices of floating market tourism in Southern 

Thailand are for instance an inclusive community’s participation based-development. The factors 

or criterions that effect to the existing of floating market tourism in Southern Thailand consist of 

1) product and service for responding tourists’ need, 2) encouragement and supportive assistance 

for local government performance, 3) cooperation with other organizations, 4) identity and 

differences, 5) participation, 6) administrative management, and 7) public relation. Furthermore, 

the model of floating market tourism for sustainable development named “A TRIP PLACE 

MODEL” which consists of 10 major significant performances; 1) activities, products, services 

and infrastructure, 2) tourism network, 3) resources based, 4) identity, 5) participation, 6) public 

relations, 7) learning process, 8) administration management, 9) community culture, and                    

10) environmental conservation. Additionally, this model evaluation is expertized and certified by 

public hearing.  
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วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยดี ดวยความกรุณาและการแนะนําอยางดียิ่งจาก

คณาจารยประจําหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาพัฒนาศึกษา  โดยเฉพาะผูชวยศาสตราจารย 

ดร. ธีรศักดิ์  อุนอารมยเลิศ  ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง  และขอกราบขอบพระคุณ    

ผูชวยศาสตราจารย ดร. นรินทร  สังขรักษา   อาจารย  ดร. ลุยง วีระนาวิน  และผูชวยศาสตราจารย 

ดร. ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม  รวมท้ัง รองศาสตราจารย ดร. ปญญา  เลิศไกร ผูทรงคุณวุฒิภายนอก

จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  ท่ีกรุณาใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะตางๆ  ซ่ึงทําให

วิทยานิพนธฉบับนี้สมบูรณยิ่งขึ้น   

ขอกราบขอบพระคุณ  รองศาสตราจารย ดร. ประมาณ  เทพสงเคราะห  ดร. จิดาภา                  

สุวรรณฤกษ  ดร. อภิรมย พรหมจรรยา ดร. จเร สุวรรณชาต รวมทั้งคุณสมมารถ เพ็ชรพยาบาล  และ

ขอขอบคุณ อาจารยวรุตม  นาที   อาจายวราภรณ- ทนงศักดิ์   และอาจารยพัชรี สุเมโธกุล  ท่ีกรุณา

เปนผูเช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือในการวิจัยและเปนผูทรงคุณวุฒิในการประเมินรูปแบบ 

ขอกราบขอบพระคุณหนวยงานและเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของกับตลาดน้ําภาคใต  รวมถึง

ผูประกอบการ  นักทองเท่ียว  และประชาชนในพ้ืนท่ีแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต ท้ัง 4 แหง 

ไดแก  ตลาดน้ําคลองแห ตลาดน้ําคลองแดน ตลาดน้ําบานดอน และตลาดนํ้าจันด ีท่ีใหความรวมมือ

อยางดียิ่งในการเก็บรวบรวมขอมูล  และขอขอบคุณเปนพิเศษสําหรับคุณอภิชาติ   เหมือนทอง              

แหงตลาดน้ําคลองแดนท่ีใหความชวยเหลือดานขอมูลแกผูวิจัยอยางดียิ่ง 

 ขอกราบขอบพระคุณ  คุณพอเจริญ – คุณแมปราณี  แสงมณ ี เปนอยางสูงท่ีเปนกําลังใจและ

สนับสนุนการศึกษาของผูวิจัยเสมอมา  และขอขอบคุณ อาจารยพรไทย  ศิริสาธิตกิจ  และเด็กหญิง

ชลพรรษ  ศิริสาธิตกิจ  (นองน้ําใส)  กําลังใจอันดีเยี่ยมท่ีผูวิจัยมิสามารถหาจากที่ไหนได  รวมท้ัง

อาจารยทวนธง  ครุฑจอน  กัลยาณมิตรคนสําคัญของผูวิจัยท่ีคอยชวยเหลือผูวิจัยในทุกๆ ดาน  

นอกจากนี้ยังมีผูท่ีใหความชวยเหลือผูวิจัยดานตางๆ  อีกหลายทาน  ซ่ึงผูวิจัยไมสามารถกลาวนามได

หมดในท่ีนี้  จึงขอขอบพระคุณทานเหลานี้ไว  ณ  โอกาสนี้ดวย 

 สุดทายขอกราบขอบพระคุณสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ท่ีใหทุน

สนับสนุนการศึกษาแกผูวิจัยจนสําเร็จการศึกษา และขอกราบขอบพระคุณมหาวิทยาลัยทักษิณ              

ซ่ึงเปนมหาวิทยาลัยตนสังกัดของผูวิจัยท่ีใหการสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาแกผูวิจัย 

 คุณคาและประโยชนอันพึงมีจากวิทยานิพนธฉบับนี้  ผูวิจัยขอมอบเปนกตัญูกตเวทีแก

ครอบครัว  ครูบาอาจารย  และผูมีพระคุณทุกทาน 
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