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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.  
 

Department of Education Foundations                                  Graduate School, Silpakorn University 

Student’s signature...................................     Academic Year 2012                            

Thesis Advisors’ signature 1.................................. 2................................... 3.................................... 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 ฉ 

กิตติกรรมประกาศ 

  

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 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 ช 

สารบัญ 

                                                                                       หนา 

บทคัดยอภาษาไทย ................................................................................................................ ง 

บทคัดยอภาษาอังกฤษ............................................................................................................ จ 

กิตติกรรมประกาศ................................................................................................................. ฉ 

สารบัญตาราง......................................................................................................................... ฏ 

สารบัญภาพ............................................................................................................................ ถ 

สารบัญแผนภูมิ....................................................................................................................... ธ 

บทท่ี   

  1     บทนํา............................................................................................................................ 1 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา................................................................... 1 

คําถามการวิจัย.......................................................................................................... 8 

วัตถุประสงคของการวิจัย......................................................................................... 8 

ขอบเขตของการวิจัย................................................................................................. 8 

นิยามศัพทเฉพาะ...................................................................................................... 10 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ......................................................................................  12 

  2     วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ.................................................................................................. 13 

แนวคิดเกี่ยวกับการทองเท่ียว...................................................................................  13 

แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาท่ียั่งยืน............................................................................  38 

แนวคิดเกี่ยวกับการทองเท่ียวท่ียั่งยืน........................................................................ 42 

แนวคิดเกี่ยวกับอัตลักษณการทองเท่ียว.................................................................... 66 

แนวคิดเกี่ยวกับตลาดน้ําภาคใต…............................................................................ 70 

แนวคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ......................................................................... 73 

แนวคิดเกี่ยวกับการเปรียบเทียบสมรรถนะ..............................................................  75 

แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการทองเท่ียว...................................................... 80 

แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยพหุเทศะกรณ.ี.....................................................................  86 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ...................................................................................................  88 

    งานวิจัยในประเทศ............................................................................................  88 

    งานวิจัยตางประเทศ..........................................................................................  118 

                  กรอบแนวคิดการวิจัย........................................................................................  126 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 ซ 

บทท่ี             หนา 

  3     วิธีดําเนินการวิจัย........................................................................................................... 130 

การเลือกพ้ืนท่ีในการวิจัย.......................................................................................... 130 

ประชากรและกลุมตัวอยาง  และผูใหขอมูลสําคัญ...................................................  132 

หนวยการวิเคราะห...................................................................................................  134 

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล...................................................................  135 

ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย.......................................................................................  147 

การจัดกระทําขอมูลและการตรวจสอบขอมูล........................................................... 151 

การวิเคราะหและการนําเสนอขอมูล.........................................................................  153 

  4     ผลการวิเคราะหขอมูล....................................................................................................  154 

   สวนท่ี  1  ผลการวิเคราะหแบบสอบถามสําหรับผูประกอบการในตลาดน้ําภาคใต..  155 

   สวนท่ี  2  ผลการวิเคราะหแบบสอบถามสําหรับนักทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต.........   186 

   สวนท่ี  3  ผลการวิเคราะหแบบสอบถามสําหรบัประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําภาคใต.  225 

   สวนท่ี  4  สรุป..........................................................................................................  255 

  5     ตลาดน้ําภาคใต..............................................................................................................  257 

สวนท่ี  1  ตลาดน้ําคลองแห......................................................................................  257 

    ท่ีตั้งตลาดน้ําคลองแห.......................................................................................   257  

    สภาพท่ัวไปของชุมชนท่ีตั้งตลาดน้ําคลองแห....................................................  258 

    ประวัติความเปนมาและพัฒนาการของตลาดน้ําคลองแห.................................   264 

    การบริหารจัดการตลาดน้ําคลองแห..................................................................   271 

    ระเบียบการใหบริการและการจําหนายสินคาในตลาดน้ําคลองแห....................  276 

    การจัดการพ้ืนท่ีตลาดน้ําคลองแห......................................................................  283 

    นักทองเท่ียวในตลาดน้ําคลองแห......................................................................  288 

    การวิเคราะหการพัฒนาการทองเท่ียวตลาดน้ําคลองแหสูการทองเท่ียวท่ียั่งยืน.   289 

    วิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศของตลาดน้ําคลองแห..........................................................   291 

    ปจจัยหรือเง่ือนไขของการดํารงอยูของการทองเท่ียวตลาดน้ําคลองแห..............  292 

    การวิเคราะหสภาพแวดลอมของตลาดนํ้าคลองแห............................................  295 

    ปญหาของตลาดนํ้าคลองแห.............................................................................   298 

    แนวทางการสงเสริมและพัฒนาตลาดน้ําคลองแห.............................................  301 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 ฌ 

บทท่ี             หนา 

สวนท่ี  2  ตลาดน้ําคลองแดน...................................................................................   302 

    ท่ีตั้งตลาดน้ําคลองแดน.....................................................................................   302  

    สภาพท่ัวไปของชุมชนท่ีตั้งตลาดน้ําคลองแดน..................................................  303 

    การเกิดขึ้นของตลาดน้ําคลองแดน.....................................................................  309 

    การบริหารจัดการตลาดน้ําคลองแดน.................................................................  318 

    กฎระเบียบของตลาดน้ําคลองแดน.....................................................................  320 

    การจัดการพ้ืนท่ีตลาดน้ําคลองแดน....................................................................  322 

    นักทองเท่ียวในตลาดนํ้าคลองแดน....................................................................  324  

 การวิเคราะหการพัฒนาการทองเท่ียวตลาดน้ําคลองแดนสูการทองเท่ียวท่ียั่งยืน.  326 

    วิธีปฏิบัตท่ีิเปนเลิศของตลาดน้ําคลองแดน........................................................  328 

    ปจจัยหรือเง่ือนไขของการดํารงอยูของการทองเท่ียวตลาดน้ําคลองแดน...........  330 

    การวิเคราะหสภาพแวดลอมของตลาดนํ้าคลองแดน..........................................  332 

    ปญหาของตลาดนํ้าคลองแดน............................................................................  334 

    แนวทางการสงเสริมและพัฒนาตลาดน้ําคลองแดน...........................................  335 

สวนท่ี  3  ตลาดน้ําบานดอน.....................................................................................  336 

    ท่ีตั้งตลาดน้ําบานดอน........................................................................................  336  

    สภาพท่ัวไปของชุมชนท่ีตั้งตลาดน้ําบานดอน...................................................  337 

    การเกิดขึ้นของตลาดน้ําบานดอน.......................................................................  341 

    การบริหารจัดการตลาดน้ําบานดอน...................................................................  345 

    ขอปฏิบัติสําหรับผูประกอบการในตลาดนํ้าบานดอน........................................  348 

    การจัดการพ้ืนท่ีตลาดน้ําบานดอน......................................................................  350 

    นักทองเท่ียวในตลาดนํ้าบานดอน.......................................................................  351 

    การวิเคราะหการพัฒนาการทองเท่ียวตลาดน้ําบานดอนสูการทองเท่ียวท่ียัง่ยืน.  352 

    วิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศของตลาดน้ําบานดอน........................................................   354 

    ปจจัยหรือเง่ือนไขของการดํารงอยูของการทองเท่ียวตลาดน้ําบานดอน............  354 

    การวิเคราะหสภาพแวดลอมของตลาดนํ้าบานดอน...........................................   357 

    ปญหาของตลาดนํ้าบานดอน.............................................................................   359 

    แนวทางการสงเสริมและพัฒนาตลาดน้ําบานดอน............................................   360 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 ญ 

บทท่ี             หนา 

สวนท่ี  4  ตลาดน้ําจันด.ี...........................................................................................   361 

    ท่ีตั้งตลาดน้ําจันด.ี.............................................................................................   361  

    สภาพท่ัวไปของชุมชนท่ีตั้งตลาดน้ําจันด.ี.........................................................   361 

    การเกิดขึ้นของตลาดน้ําจันด.ี...........................................................................   369 

    การบริหารจัดการตลาดน้ําจันดี........................................................................   373 

    การวิเคราะหการพัฒนาการทองเท่ียวตลาดน้ําจันดีสูการทองเท่ียวท่ียั่งยืน.......   376 

    การวิเคราะหสภาพแวดลอมของตลาดนํ้าจันด.ี.................................................   377 

    การปดตัวของตลาดน้ําจันด.ี..............................................................................   378 

    แนวคิดการฟนฟูตลาดน้ําจันดีในอนาคต..........................................................   380 

สวนท่ี  5  สรุป..........................................................................................................  382 

    สภาพท่ัวไปของการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต..................................................   382 

    การวิเคราะหศักยภาพของการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต...................................    393 

    การวิเคราะหการพัฒนาการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตสูการทองเท่ียวท่ียั่งยืน.....  398 

    วิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศของการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต........................................   407 

    ปจจัยหรือเง่ือนไขของการดํารงอยูของการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต...............   409 

    การวิเคราะหสภาพแวดลอมของการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต..........................  412 

    แนวทางการสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต 

    เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน........................................................................................   420                            

6   การสรางรูปแบบการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน..........................  422 

7  สรุป  อภิปรายผล และขอเสนอแนะ.............................................................................  459 

   สรุป..........................................................................................................................   460

   อภิปรายผล...............................................................................................................   464 

   ขอเสนอแนะ............................................................................................................   474 

     ขอเสนอแนะทั่วไป............................................................................................   474 

     ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป............................................................. .  476 

รายการอางอิง......................................................................................................................... 477 

ภาคผนวก............................................................................................................................... 495 

 ภาคผนวก  ก  ผลการวิเคราะหความคิดเห็นดานตางๆ  ของผูประกอบการ   

 นักทองเท่ียว และประชาชนในพ้ืนท่ี................................................. 496 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 ฎ 

บทท่ี             หนา 

 ภาคผนวก  ข  ผลการประเมินรูปแบบการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต 

         เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน......................................................................... 514 

 ภาคผนวก  ค  การหาประสิทธิภาพของเครื่องมือการวิจัยดวยการตรวจสอบคาดัชน ี

                                    ความสอดคลอง.................................................................................. 516 

 ภาคผนวก  ง  เครื่องมือการวิจัย................................................................................. 524 

 ภาคผนวก  จ  รายช่ือผูเช่ียวชาญในการตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลอง 

                                    ของเครื่องมือการวิจัย.......................................................................... 566 

 ภาคผนวก  ฉ  รายช่ือผูทรงคุณวุฒิในการประเมินรูปแบบ........................................ 568 

 ภาคผนวก  ช  รายช่ือผูเขารวมเวทีประชาคม............................................................ 570 

ประวัติผูวิจัย ........................................................................................................................... 573 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 ฏ 

สารบัญตาราง                     

ตารางท่ี            หนา 

   1       จํานวนนักทองเท่ียวระหวางประเทศของไทย  ตั้งแตป พ.ศ.2548-2553          

                      จําแนกตามเดือน..............................................................................................  2 

   2       รายไดจากการทองเท่ียวของนักทองเท่ียวระหวางประเทศของไทย ตั้งแตป 

                      พ.ศ.2548-2553…............................................................................................. 4 

   3       สรุปแนวคิดท่ีนํามาใชในการวิจัย..............................................................................  123 

   4       สรุปงานวิจัยท่ีเกี่ยวของท่ีนํามาใชในการวิจัย............................................................  126 

   5       แสดงจํานวนและรอยละของปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการในตลาดนํ้าภาคใต..     156   

   6       แสดงจํานวนและรอยละของระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทองเท่ียวท่ียั่งยืน  

                      ของผูประกอบการในตลาดน้ําภาคใต..............................................................  173 

   7       แสดงการเปรียบเทียบคะแนนความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทองเท่ียวท่ียั่งยืน    

                      ของผูประกอบการในตลาดน้ําภาคใต  จําแนกตามตลาดน้ํา............................. 174   

   8        เปรียบเทียบความแตกตางคะแนนเฉล่ียของความรูความเขาใจเกี่ยวกับ 

          การทองเท่ียวท่ียั่งยืนของผูประกอบการในตลาดน้ําภาคใต จําแนกตามตลาดน้ํา   

          เปนรายคู ดวยวิธีการ  LSD............................................................................. 175   

   9       แสดงคาเฉล่ีย  ( X )  คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และระดับความคิดเห็นดานตางๆ 

           ท่ีมีตอการทองเท่ียวตลาดน้ําของผูประกอบการในตลาดนํ้าภาคใต...............  176   

   10      แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผูประกอบการในตลาดน้ําภาคใต  

                       ดานกฎระเบียบ จําแนกตามตลาดนํ้า............................................................... 178     

   11      เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียของความคิดเห็นของผูประกอบการในตลาดน้ํา 

                   ภาคใต  ดานกฎระเบียบ  จําแนกตามตลาดนํ้า เปนรายคู ดวยวิธีการ  LSD..... 178     

   12      แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผูประกอบการในตลาดน้ําภาคใต  

                       ดานการจัดการ จําแนกตามตลาดนํ้า................................................................ 179     

   13      เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียของความคิดเห็นของผูประกอบการในตลาดน้ํา 

                   ภาคใต  ดานการจัดการ  จําแนกตามตลาดนํ้า เปนรายคู ดวยวิธีการ  LSD..... 179     

   14      แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผูประกอบการในตลาดน้ําภาคใต  

                       ดานการมีสวนรวม จําแนกตามตลาดนํ้า.......................................................... 180   

   15      เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียของความคิดเห็นของผูประกอบการในตลาดน้ํา 

                   ภาคใต  ดานการมีสวนรวม  จําแนกตามตลาดนํ้า เปนรายคู ดวยวิธีการ  LSD.. 180       

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 ฐ 

ตารางท่ี            หนา  

   16      แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผูประกอบการในตลาดน้ําภาคใต  

                       ดานการพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการ  จําแนกตามตลาดนํ้า...................  181     

   17      เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียของความคิดเห็นของผูประกอบการในตลาดน้ํา 

                   ภาคใต  ดานการพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการ  จําแนกตามตลาดนํ้า  

          เปนรายคู  ดวยวิธีการ  LSD........................................................................... 181       

   18      แสดงการเปรียบเทียบระดับความคดิเห็นของผูประกอบการในตลาดน้ําภาคใต  

                       รวมทุกดาน  จําแนกตามตลาดนํ้า...................................................................  182     

   19      เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียของความคิดเห็นของผูประกอบการในตลาดน้ํา 

                   ภาคใต  รวมทุกดาน  จําแนกตามตลาดน้ํา เปนรายคู  ดวยวิธีการ  LSD......... 182      

    20      แสดงคาเฉล่ีย  ( X )  คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และระดับพฤติกรรม 

                       ของผูประกอบการในตลาดน้ําภาคใต.............................................................  183     

   21      แสดงการเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมของผูประกอบการในตลาดน้ําภาคใต   

          จําแนกตามตลาดนํ้า........................................................................................ 185      

   22      เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียของพฤติกรรมของผูประกอบการในตลาดน้ํา 

          ภาคใต  จําแนกตามตลาดนํ้า เปนรายคู  ดวยวิธีการ  LSD............................... 186       

   23      แสดงจํานวนและรอยละของปจจัยสวนบุคคลของนักทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต......  187       

   24      แสดงคาเฉล่ีย  ( X )  คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และระดับความคิดเห็น 

                        ของนักทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต  ดานปจจัยจูงใจ.........................................  207 

   25      แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของนักทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต   

          ดานปจจัยจูงใจ  จําแนกตามตลาดนํ้า............................................................... 209 

   26      เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียของความคิดเห็นของนักทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต 

          ดานปจจัยจูงใจ  จําแนกตามตลาดน้ํา  เปนรายคู  ดวยวิธีการ  LSD.................. 210 

   27      แสดงคาเฉล่ีย  ( X )  คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และระดับความคิดเห็น 

            ดานตางๆ ท่ีมีตอการทองเท่ียวตลาดน้ําของนักทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต......... 211   

   28     แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของนักทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต   

                       ดานการคมนาคม  จําแนกตามตลาดน้ํา............................................................. 213      

   29      เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียของความคิดเห็นของนักทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต 

          ดานการคมนาคม  จําแนกตามตลาดนํ้า เปนรายคู ดวยวิธีการ  LSD.............. 213     

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 ฑ 

ตารางท่ี            หนา  

   30     แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของนักทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต   

                       ดานสถานท่ี  จําแนกตามตลาดนํ้า.................................................................... 214      

   31      เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียของความคิดเห็นของนักทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต 

          ดานสถานท่ี  จําแนกตามตลาดนํ้า เปนรายคู ดวยวิธีการ  LSD........................ 214       

   32     แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของนักทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต   

                       ดานการใหบริการ  จําแนกตามตลาดนํ้า........................................................... 215      

    33      เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียของความคิดเห็นของนักทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต 

          ดานการใหบริการ  จําแนกตามตลาดนํ้า เปนรายคู ดวยวิธีการ  LSD.............. 215       

    34     แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของนักทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต   

                       ดานความปลอดภัย  จําแนกตามตลาดน้ํา........................................................  216      

    35      เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียของความคิดเห็นของนักทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต 

          ดานความปลอดภยั  จําแนกตามตลาดนํ้า เปนรายคู ดวยวิธีการ  LSD............. 216       

    36     แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของนักทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต   

                       ดานส่ิงอํานวยความสะดวก  จําแนกตามตลาดน้ํา............................................ 217      

    37      เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียของความคิดเห็นของนักทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต 

          ดานส่ิงอํานวยความสะดวก จําแนกตามตลาดนํ้า เปนรายคู ดวยวิธีการ LSD.. 217       

    38     แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของนักทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต   

                       ดานการจัดกิจกรรม  จําแนกตามตลาดน้ํา........................................................ 218      

    39      เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียของความคิดเห็นของนักทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต 

          ดานการจัดกิจกรรม  จําแนกตามตลาดนํ้า เปนรายคู ดวยวิธีการ  LSD........... 218       

    40     แสดงการเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นของนักทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต   

                       ดานความตองการในการพัฒนา  จําแนกตามตลาดนํ้า....................................... 219      

    41      เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียของความคิดเห็นของนักทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต 

          ดานความตองการในการพัฒนา  จําแนกตามตลาดนํ้า เปนรายคู            

          ดวยวิธีการ  LSD............................................................................................... 219      

    42     แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของนักทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต   

                       ดานภาพรวม  จําแนกตามตลาดน้ํา.................................................................. 220      

   43     เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียของความคิดเห็นของนักทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต 

          ดานภาพรวม  จําแนกตามตลาดนํ้า เปนรายคู ดวยวิธีการ  LSD.....................  220       

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 ฒ 

ตารางท่ี            หนา  

   44     แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของนักทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต   

                       รวมทุกดาน  จําแนกตามตลาดน้ํา...................................................................  221      

   45      เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียของความคิดเห็นของนักทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต 

          รวมทุกดาน  จําแนกตามตลาดนํ้า เปนรายคู ดวยวิธีการ  LSD.......................  221       

   46     แสดงคาเฉล่ีย  ( X )  คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และระดับพฤติกรรมของ 

                       นักทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต...........................................................................  222    

   47     แสดงการเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมของนักทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต   

          จําแนกตามตลาดนํ้า....................................................................................... 224      

   48     เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียของพฤติกรรมของนักทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต 

          จําแนกตามตลาดนํ้า เปนรายคู  ดวยวิธีการ  LSD............................................ 224      

    49      แสดงจํานวนและรอยละของปจจัยสวนบุคคลของประชาชนในพ้ืนท่ี 

                  ตลาดน้ําภาคใต............................................................................................... 225 

    50      แสดงจํานวนและรอยละของระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทองเท่ียวท่ียั่งยืน 

                        ของประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําภาคใต........................................................... 240       

    51      แสดงการเปรียบเทียบระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทองเท่ียวท่ียั่งยืน 

          ของประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําภาคใต  จําแนกตามตลาดน้ํา......................... 241 

    52      เปรียบเทียบความแตกตางคะแนนเฉล่ียของความรูความเขาใจเกี่ยวกับ 

          การทองเท่ียวท่ียั่งยืนของประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําภาคใต จําแนกตามตลาดน้ํา  

          เปนรายคู  ดวยวิธีการ  LSD............................................................................ 242       

    53      แสดงคาเฉล่ีย  ( X )  คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และระดับความคิดเห็นดานตางๆ   

           ท่ีมีตอการทองเท่ียวตลาดน้ําของประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําภาคใต............. 243    

    54     แสดงการเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําภาคใต   

                        ดานผลกระทบเชิงลบ จําแนกตามตลาดนํ้า....................................................  245    

    55     เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียของความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ี 

          ตลาดน้ําภาคใต  ดานผลกระทบเชิงลบ  จําแนกตามตลาดนํ้า เปนรายคู  

          ดวยวิธีการ  LSD............................................................................................. 245   

    56     แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําภาคใต   

                       ดานการจัดการ  จําแนกตามตลาดนํ้า.............................................................  246  

   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 ณ 

ตารางท่ี            หนา  

    57     เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียของความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ี 

          ตลาดน้ําภาคใต  ดานการจัดการ  จําแนกตามตลาดน้ํา เปนรายคู ดวยวิธีการ   

          LSD................................................................................................................ 246    

    58     แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําภาคใต   

                       ดานการมีสวนรวม  จําแนกตามตลาดนํ้า........................................................  247    

    59     เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียของความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ี 

          ตลาดน้ําภาคใต  ดานการมีสวนรวม  จําแนกตามตลาดนํ้า เปนรายคู ดวยวิธีการ   

          LSD................................................................................................................ 247   

    60     แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําภาคใต   

                       ดานการสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเท่ียว  จําแนกตามตลาดนํ้า..................  248    

    61     เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียของความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ี 

          ตลาดน้ําภาคใต  ดานการสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเท่ียว  จําแนกตามตลาดนํ้า  

          เปนรายคู ดวยวิธีการ  LSD............................................................................  249   

    62     แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําภาคใต   

                        ดานการพัฒนาศักยภาพของชุมชน  จําแนกตามตลาดนํ้า...............................  249    

   63      เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียของความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ี 

          ตลาดน้ําภาคใต  ดานการพัฒนาศักยภาพของชุมชน  จําแนกตามตลาดนํ้า  

          เปนรายคู ดวยวิธีการ  LSD............................................................................. 250   

    64      แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําภาคใต   

                       รวมทุกดาน  จําแนกตามตลาดนํ้า...................................................................  251    

    65     เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียของความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ํา 

         ภาคใต  รวมทุกดาน  จําแนกตามตลาดนํ้า เปนรายคู ดวยวิธีการ  LSD............ 251    

    66      แสดงคาเฉล่ีย  ( X )  คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และระดบัพฤติกรรม 

                        ของประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําภาคใต........................................................... 252         

    67     แสดงการเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมของประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําภาคใต   

           จําแนกตามตลาดนํ้า..............................................................................  254    

    68     เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียของพฤติกรรมของประชาชนในพ้ืนท่ี 

          ตลาดน้ําภาคใต  จําแนกตามตลาดน้ํา เปนรายคู  ดวยวิธีการ  LSD................. 255         

    69      แสดงรายช่ือหมูบานของเทศบาลเมืองคลองแห....................................................... 261         

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 ด 

ตารางท่ี            หนา  

    70      แสดงรายช่ือชุมชนของเทศบาลเมืองคลองแห.......................................................... 261         

    71      แสดงลําดับเหตุการณในประวัติศาสตรของชุมชนคลองแดน.................................. 307         

    72      แสดงรายช่ือชุมชนของเทศบาลนครสุราษฎรธาน.ี................................................... 338         

    73      แสดงรายช่ือหมูบานของเทศบาลตําบลจันด.ี............................................................ 365         

    74      แสดงรายช่ือชุมชนของเทศบาลตําบลจันด.ี.............................................................. 365         

    75      เปรียบเทียบตลาดน้ําภาคใตท้ัง  4 แหง..................................................................... 384      

    76      การวิเคราะหการพัฒนาการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตสูการทองเท่ียวท่ียั่งยืน........... 399          

    77      สรุปผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณและขอมูลเชิงคุณภาพ   

           จําแนกตามรายตลาดนํ้า................................................................................... 423 

    78      ผลการประเมินรูปแบบ  “A TRIP PLACE MODEL”.............................................. 456  

    79      แสดงคาเฉล่ีย  ( X )  คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และระดับความคิดเห็น 

          ของผูประกอบการในตลาดน้ําภาคใต  ดานกฎระเบียบ.................................. 497          

    80      แสดงคาเฉล่ีย  ( X )  คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และระดับความคิดเห็น 

          ของผูประกอบการในตลาดน้ําภาคใต  ดานการจัดการ................................... 498          

    81      แสดงคาเฉล่ีย  ( X )  คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และระดับความคิดเห็น 

          ของผูประกอบการในตลาดน้ําภาคใต  ดานการมีสวนรวม.............................. 499          

    82      แสดงคาเฉล่ีย  ( X )  คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และระดับความคิดเห็นของ 

          ผูประกอบการในตลาดนํ้าภาคใต  ดานดานการพัฒนาศักยภาพของ 

          ผูประกอบการ................................................................................................. 500          

    83      แสดงคาเฉล่ีย  ( X )  คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และระดับความคิดเห็น 

           ของนักทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต  ดานการคมนาคม....................................... 501    

    84      แสดงคาเฉล่ีย  ( X )  คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และระดับความคิดเห็น 

           ของนักทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต  ดานสถานท่ี............................................... 502      

    85      แสดงคาเฉล่ีย  ( X )  คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และระดับความคิดเห็น 

           ของนักทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต  ดานการใหบริการ..................................... 503        

    86      แสดงคาเฉล่ีย  ( X )  คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และระดับความคิดเห็น 

           ของนักทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต  ดานความปลอดภัย................................... 504        

    87      แสดงคาเฉล่ีย  ( X )  คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และระดับความคิดเห็น 

           ของนักทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต  ดานส่ิงอํานวยความสะดวก....................... 505       

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 ต 

ตารางท่ี            หนา  

    88      แสดงคาเฉล่ีย  ( X )  คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และระดับความคิดเห็น 

           ของนักทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต  ดานการจัดกิจกรรม................................... 506         

    89      แสดงคาเฉล่ีย  ( X )  คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และระดับความคิดเห็น 

           ของนักทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต  ดานความตองการในการพัฒนา................ 507         

    90      แสดงคาเฉล่ีย  ( X )  คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และระดับความคิดเห็น 

           ของนักทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต  ดานภาพรวม.............................................. 508    

91     แสดงคาเฉล่ีย  ( X )  คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และระดับความคิดเห็นของ 

          ประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําภาคใต  ดานผลกระทบเชิงลบ.............................. 509    

92     แสดงคาเฉล่ีย  ( X )  คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และระดับความคิดเห็นของ 

          ประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําภาคใต  ดานการจัดการ........................................ 510    

93     แสดงคาเฉล่ีย  ( X )  คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และระดับความคิดเห็นของ 

          ประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําภาคใต  ดานการมีสวนรวม................................... 511   

    94      แสดงคาเฉล่ีย  ( X )  คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และระดับความคิดเห็นของ 

           นักทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต  ดานการสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเท่ียว...... 512    

    95      แสดงคาเฉล่ีย  ( X )  คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และระดับความคิดเห็น 

           ของนักทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต  ดานการพัฒนาศักยภาพของชุมชน............. 513    

    96      รายละเอียดผลการประเมินรูปแบบ  “A TRIP PLACE MODEL”   

          ของผูทรงคุณวุฒ.ิ.............................................................................................. 515    

    97      คาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถามสําหรับผูประกอบการในตลาดนํ้า............ 517    

    98      คาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถามสําหรับนักทองเท่ียว................................. 519    

    99      คาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถามสําหรับประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ํา........... 521    

    100    คาดัชนีความสอดคลองของแบบประเมินรูปแบบการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต 

           เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน...................................................................................... 523    

    101    รายช่ือผูเขารวมเวทีประชาคม..................................................................................... 571    

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 ถ 

สารบัญภาพ 

ภาพท่ี                        หนา 

    1       ปายบอกเสนทางตลาดนํ้าคลองแห............................................................................. 258 

    2       แผนท่ีแสดงท่ีตั้งตลาดน้ําคลองแห............................................................................ 263 

    3        การกอสรางทาเทียบเรือใหม..................................................................................... 270  

    4        ตลาดน้ํา ตลาดนัด ประหยัดพลังงาน......................................................................... 271 

    5       เขตตลาดน้ําทางเรือ.................................................................................................... 284 

    6       ซุมตางๆ ท่ีสรางจากวัสดุธรรมชาต.ิ........................................................................... 285 

    7       เขตตลาดบก............................................................................................................... 286   

    8       ศูนยบริการนักทองเท่ียว  (กองอํานวยการ)  หองพักมัคคุเทศก  และหองละหมาด..... 286   

    9       เครื่องเลนเด็ก  (บานลม) ปาลูกโปง และตักลูกบอล.................................................... 288 

    10      ปญหาเกี่ยวกับสภาพน้ําในลําคลอง.............................................................................. 299   

    11      ปายบอกเสนทางตลาดนํ้าคลองแดน............................................................................ 303   

    12      ภาพถายทางอากาศชุมชนคลองแดน เม่ือป พ.ศ.2517............................................... 305   

    13      “ตอมอราง”  รองรอยหลักฐานท่ียังหลงเหลืออยู...................................................... 306   

    14      ปาย “ชุมชนวิถีพุทธคลองแดน” .............................................................................. 306   

    15      แผนท่ีแสดงท่ีตั้งตลาดน้ําคลองแดน......................................................................... 308   

    16      โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง  “ลูกขวาน” ...................................................................... 310  

    17      บรรยากาศภายในตลาดน้ําคลองแดน....................................................................... 311   

    18      ตลาดน้ําคลองแดนในชวงบายวันเสารท่ีเปดดําเนินการ............................................ 312   

    19      การจําหนายขนมพ้ืนบานและสินคาท่ีระลึกในตลาดน้ําคลองแดน........................... 312   

    20      บานเรือนไมริมน้ํา.................................................................................................... 313   

    21      เรือขุดโบราณ............................................................................................................ 314   

    22      เวทีกลางภายในตลาดน้ําคลองแดน.......................................................................... 323   

    23     ศาลาเลาเรื่องภายในตลาดน้ําคลองแดน..................................................................... 324   

    24      โฮมสเตยภายในแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําคลองแดน................................................. 325   

    25      บริเวณทาปลาวาฬ  (สวนสาธารณะศรีตาป) ............................................................ 336   

    26      แผนท่ีแสดงท่ีตั้งตลาดน้ําบานดอน........................................................................... 340  

    27      บรรยากาศภายในตลาดน้ําบานดอน ในชวงเย็นวันอาทิตยท่ีเปดดําเนินการ….......... 344   

    28      กิจกรรมท่ีจัดขึ้นเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวตลาดน้ําบานดอน................................... 345    

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 ท 

ภาพท่ี                        หนา 

    29      ตลาดน้ําบานดอนเขตบนบก..................................................................................... 351   

    30      ตลาดน้ําบานดอนเขตบนแพ..................................................................................... 351 

    31      สถานีรถไฟคลองจันด.ี............................................................................................. 363  

    32      แผนท่ีแสดงท่ีตั้งตลาดน้ําจันด.ี................................................................................. 368    

    33      สะพานโคงรถไฟ 100 ป........................................................................................... 370      

    34      การจัดงานแถลงขาว พิธีเปดตลาดน้ําเทศบาลตําบลจันดีและมหกรรมคอนเสิรต 

                        ทีวี  3 สัญจร ตานภัยยาเสพติด........................................................................ 371  

    35      การผูกเชือกติดไวกับเสาไม...................................................................................... 372    

    36      ตลาดน้ําจันดีในชวงบายวันเสารท่ีเปดดําเนินการ..................................................... 372 

    37      กิจกรรมท่ีจัดขึ้นเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวตลาดน้ําจันด.ี......................................... 373 

    38      การจัดงานแถลงขาว “สานตอ เท่ียวตลาดน้ําเทศบาลตําบลจันด”ี............................. 379 

    39      สภาพในปจจุบันของบริเวณท่ีเคยเปนท่ีตั้งตลาดน้ําจันด.ี......................................... 381 

    40      การใชภาชนะในการบรรจุอาหารท่ีเปนวัสดุจากธรรมชาต.ิ...................................... 414  

    41      การแตงกายดวยชุดพ้ืนบานของผูประกอบการชาวไทยมุสลิมท่ีตลาดน้ําคลองแห... 415 

    42      ขนมและอาหารพ้ืนบานท่ีจําหนายในตลาดน้ําภาคใต.............................................. 416 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 ธ 

สารบัญแผนภูมิ 

แผนภูมิท่ี                        หนา 

    1      รูปแบบการทองเท่ียวท่ียั่งยืนตามแผนปฏิบัติการ 21  (Agenda 21) ...........................   44 

    2      องคประกอบหลักของการพัฒนาการทองเท่ียวท่ียั่งยืน...............................................   57 

    3      แสดงความสัมพันธของการเปรียบเทียบสมรรถนะ  การเทียบเคียง  

             และวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ..................................................................................... 78 

   4       ขั้นตอนการสรางรูปแบบ............................................................................................ 84 

    5       กรอบแนวคิดการวิจัย................................................................................................. 129 

    6       ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย......................................................................................... 150 

    7       แสดงโครงสรางคณะกรรมการดําเนินงานตลาดนํ้าคลองแห..................................... 274 

    8       แสดงโครงสรางคณะกรรมการบริหารชมรมตลาดน้ําคลองแห................................. 276 

    9        เสนทางการทองเท่ียวจากอําเภอเมืองสงขลา-คลองแดน.......................................... 316   

    10      เสนทางการเดินทางจากจังหวัดพัทลุงไปคลองแดน................................................. 316   

    11      แสดงโครงสรางคณะกรรมการดําเนินการตลาดนํ้าคลองแดน................................. 319   

    12      การพัฒนาสูความยั่งยืนของชุมชนคลองแดน........................................................... 330   

    13      แสดงโครงสรางคณะกรรมการบริหารชมรมผูประกอบการคาตลาดนัด ตลาดน้ํา…. 348   

    14      แสดงโครงสรางคณะกรรมการดําเนินโครงการตลาดน้ําเทศบาลตําบลจันด.ี........... 375 

    15      รูปแบบการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน..................................... 445 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 1 

บทท่ี  1 

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

  ประเทศไทยไดช่ือวาเปนเมืองแหงการทองเท่ียว  โดยมีนักทองเท่ียวระหวางประเทศ         

เดินทางเขามาทองเท่ียวในประเทศไทยอยางตอเนื่อง จากสถิตินักทองเท่ียวระหวางประเทศท่ี

เดินทางมาประเทศไทย ระหวางป พ.ศ.2548-2553 พบวา จํานวนนักทองเท่ียวระหวางประเทศมี

อัตราเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจาก 11,516,936 คน ในป พ.ศ.2548 เปน 15,841,683 คน ในป พ.ศ.2553 

โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้น เฉล่ียปละ 7.51 % ซ่ึงเปนผลจากการเพ่ิมขึ้นของจํานวนนักทองเท่ียวโลก 

และความเขมแข็งของปจจัยพ้ืนฐานดานการทองเท่ียวของไทย เชน การเปดใหบริการของสนามบิน

สุวรรณภูมิ การมีสินคาทางการทองเท่ียวท่ีหลากหลาย  เชน แหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ  

วัฒนธรรม นันทนาการ  และการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ (บริการทางการแพทย  และสปา)  เปนตน 

นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมระดับ  World Event  ท่ีสนับสนุนดานการทองเท่ียว  เชน มหกรรม  

พืชสวนโลก และงานเทศกาลสงกรานต เปนตน ซ่ึงทําใหประเทศไทยไดรบัรางวัลดานการทองเท่ียว

ระดับโลกหลายรายการเปนประจํา เชน รางวัล  Best Tourist Country  และ Best Country Brand for 

Value for Money  เปนตน  (กรมการทองเท่ียว, 2554: 1) 

แมวาระหวางป พ.ศ.2548-2553 ประเทศไทยจะประสบกับเหตุการณท่ีมีผลกระทบรุนแรง

ดานการทองเท่ียวหลายคร้ัง เชน ในป พ.ศ.2548 ท่ีนักทองเท่ียวลดลง (-1.15%) จากเหตุการณ            

ความรุนแรงใน 3 จังหวัดภาคใต และการเกิดภัยธรณีพิบัติสึนามิ  (Tsunami) ซ่ึงสงผลกระทบตอ

ความเช่ือม่ันของนักทองเท่ียวเอเชียตะวันออกซ่ึงเปนกลุมท่ีออนไหวตอขาวสารดานความปลอดภัย 

และในป พ.ศ.2552  ท่ีภาคการทองเท่ียวของไทยไดรับผลกระทบทั้งจากปจจัยภายใน คือ การปด

สนามบินสุวรรณภูมิ  และเหตุการณจลาจลในกรุงเทพฯ  ท่ีมีผลกระทบตอภาพลักษณดาน                   

ความปลอดภัยในการทองเท่ียว และผลระทบจากปจจัยภายนอก  คือ  วิกฤติสถาบันการเงินใน

สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป (Hamburger Crisis) ซ่ึงสงผลกระทบตอพฤติกรรมการเดินทางของ

นักทองเท่ียว เชน การยกเลิกการเดินทาง และการเปล่ียนแปลงเปาหมายไปทองเท่ียวในแหลง

ทองเท่ียวระยะใกลแทน เปนตน (กรมการทองเท่ียว, 2554: 2) และในป พ.ศ.2553 ประเทศไทยก็ยัง

ประสบกับเหตุการณท่ีมีผลกระทบดานลบตอภาคการทองเท่ียวอยางตอเนื่อง เชน สถานการณ

การเมืองภายในประเทศการระเบิดของภูเขาไฟในไอรแลนด คาเงินบาทท่ีแข็งคาขึ้นอยางตอเนื่อง 
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การเพ่ิมขึ้นของราคาน้ํามันในตลาดโลก และการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและยุโรป 

แตจากอัตราการขยายตัวในระดับสูงของนักทองเท่ียวในป พ.ศ.2553 สะทอนใหเห็นถึงความนิยม

ของแหลงทอง เ ท่ียวในประเทศไทยตอนักทอง เ ท่ียวชาวต างประเทศที่อยู ในระดับสูง                        

(กรมการทองเท่ียว, 2554: 9) 

 

ตารางท่ี  1  จํานวนนักทองเท่ียวระหวางประเทศของไทย  ตั้งแตป  พ.ศ.2548–2553  จําแนก 

                  ตามเดือน 

 

เดือน 2548 2549 2550 2551 2552 2553 

มกราคม 849,931 1,262,500 1,313,677 1,437,686 1,269,978 1,605,505 

กุมภาพันธ 892,830 1,183,806 1,284,304 1,481,458 1,138,220 1,614,844 

มีนาคม 930,971 1,176,085 1,233,108 1,407,649 1,237,132 1,439,401 

เมษายน 801,522 1,076,301 1,101,392 1,222,253 1,085,293 1,108,209 

พฤษภาคม 808,745 981,651 990,810 1,172,310 923,918 826,610 

มิถุนายน 896,539 1,051,930 1,031,461 1,155,004 954,772 964,959 

กรกฎาคม 1,030,924 1,163,386 1,165,702 1,275,557 1,094,685 1,250,355 

สิงหาคม 1,057,894 1,217,649 1,225,820 1,214,678 1,149,288 1,251,556 

กันยายน 917,217 979,432 1,059,246 890,066 1,040,538 1,191,755 

ตุลาคม 1,018,059 1,051,528 1,171,039 1,094,452 1,209,473 1,313,577 

พฤศจิกายน 1,113,171 1,236,273 1,365,853 1,076,156 1,361,574 1,472,752 

ธันวาคม 1,199,223 1,441,255 1,521,816 1,156,951 1,684,997 1,802,160 

รวม 11,516,936 13,821,802 14,464,228 14,584,220 14,149,841 15,841,638 

 

ท่ีมา: สํานักงานตรวจคนเขาเมือง และกรมการทองเท่ียว, อางถึงใน กรมการทองเท่ียว, สรุป  

         สถานการณนักทองเที่ยวชาวตางชาติ ป 2548-2553 (กรมการทองเท่ียว กระทรวงการทองเท่ียว   

          และการกีฬา, 2554), ภาคผนวก. 

 

นอกจากนี้เม่ือพิจารณาขอมูลอัตราการเปล่ียนแปลงของจํานวนนักทองเท่ียวโลกในระหวาง

ป พ.ศ.2548-2553  พบวา  จํานวนนักทองเท่ียวโลกเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในป พ.ศ.2548-2550 โดยมี

อัตราการขยายตัวสูงสุดเทากับรอยละ 6.38  ในป พ.ศ.2550 ท้ังนี้ในป พ.ศ.2551 นักทองเท่ียวโลก
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เริ่มชะลอตัวและมีจํานวนลดลงในป  พ.ศ.2552 จากวิกฤติการเงินในสหรัฐอเมริกาและยุโรป                 

แตกลับมาขยายตัวอีกครั้งในป พ.ศ.2553 สําหรับจํานวนนักทองเท่ียวระหวางประเทศของไทย  

พบวา  โดยภาพรวมมีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีสอดคลองกับจํานวนนักทองเท่ียวโลก  

(กรมการทองเท่ียว, 2554: 2) 

 

 
 

รูปท่ี  1  อัตราการเปล่ียนแปลงของจํานวนนักทองเท่ียวระหวางประเทศของโลกและของไทย  

              ตั้งแตป พ.ศ.2548-2553 

ท่ีมา: สํานักงานตรวจคนเขาเมือง และ UNWTO, อางถึงใน กรมการทองเท่ียว, สรุปสถานการณ 

         นักทองเที่ยวชาวตางชาติ ป 2548-2553 (กรมการทองเท่ียว กระทรวงการทองเท่ียวและ 

          การกีฬา, 2554), 2. 

 
ประเทศไทยใหความสําคัญตอภาคการทองเท่ียวมาตลอด   โดยเฉพาะภายหลังวิกฤติ

เศรษฐกิจในป พ.ศ.2540 ท่ีรัฐบาลกําหนดใหภาคการทองเท่ียวเปนสวนหนึ่งของภาคการขับเคล่ือน

หลักทางเศรษฐกิจ และไดประกาศใหป พ.ศ.2541-2542 เปนปสงเสริมการทองเท่ียวไทย (Amazing 

Thailand) ซ่ึงสงผลใหจํานวนนักทองเท่ียวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ท้ังนี้แมวาแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญ

ทางภาคใต (ภูเก็ต พังงา และกระบ่ี) จะไดรับผลกระทบจากภัยธรณีพิบัติสึนามิในป พ.ศ.2547 และ

เกิดเหตุการณรุนแรงทางการเมืองในประเทศไทยในป พ.ศ.2552  และ พ.ศ.2553 แตก็สงผลกระทบ

ตอภาคการทองเท่ียวของไทยไมมาก และสามารถฟนตัวไดในระยะเวลาส้ัน (กรมการทองเท่ียว, 

2554: 5) และเม่ือพิจารณาจากสถิติรายไดจากการทองเท่ียวระหวางป พ.ศ.2548-2553 พบวา 

ประเทศไทยมีรายไดจากการทองเท่ียวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจาก 367,380.36 ลานบาท ในป พ.ศ.

นักทองเที่ยวระหวางประเทศของโลก นักทองเที่ยวระหวางประเทศของไทย 
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2548 เปน 585,961.80  ลานบาท  ในป พ.ศ.2553 ซ่ึงเปนรายไดจากการทองเท่ียวท่ีสูง หรือมีอัตรา

การขยายตัวเฉล่ียปละ 11.90 %  (กรมการทองเท่ียว, 2554: 7) 

 

ตารางท่ี  2  รายไดจากการทองเท่ียวของนักทองเท่ียวระหวางประเทศของไทย ตั้งแตป 

                  พ.ศ.2548-2553 

 

ประเด็น 2548 2549 2550 2551 2552 2553 

วันพักเฉล่ีย 

(วัน) 

8.20 8.62 9.19 9.51 8.99 9.22 

คาใชจายเฉล่ีย  

(บาท/คน/วัน) 

3,890.13 4,048.22 4,120.95 4,142.30 4,011.21 3,992.60 

รายไดจาก      

การทองเท่ียว  

(ลานบาท) 

367,380.36 482,319.17 547,781.81 574,520.52 510,225.05 585,961.80 

 

ท่ีมา: สํานักงานตรวจคนเขาเมือง และกรมการทองเท่ียว, อางถึงใน กรมการทองเท่ียว, สรุป  

         สถานการณนักทองเที่ยวชาวตางชาติ ป 2548-2553 (กรมการทองเท่ียว กระทรวงการทองเท่ียว   

          และการกีฬา, 2554), ภาคผนวก. 

 

ตอมาในป พ.ศ.2554-2556 พบวา  มีนักทองเท่ียวระหวางประเทศเดินทางเขามาทองเท่ียว

ประเทศไทยอยางตอเนื่อง โดยในป พ.ศ.2554 มีนักทองเท่ียวท่ัวโลกเดินทางเขามาทองเท่ียว 

ประเทศไทย จํานวน 19,230,470 คน และเพ่ิมสูงขึ้นในป พ.ศ.2555 เปน 22,353,903 คน ซ่ึงเพ่ิมขึ้น

ในอัตรารอยละ 16.40  โดยในป พ.ศ.2554 ประเทศไทยมีรายไดจากการทองเท่ียวระหวางประเทศ 

จํานวน 776,217.20 ลานบาท และเพ่ิมสูงขึ้นในป พ.ศ.2555 เปน 983,928.36 ลานบาท ซ่ึงเพ่ิมขึ้นใน

อัตรารอยละ 26.76  และในชวงเดือนมกราคม-มีนาคม 2556 พบวา มีนักทองเท่ียวระหวางประเทศ

เดินทางเขามาทองเท่ียวประเทศไทย ประมาณ 6,828,718 คน และประเทศไทยมีรายไดจาก

นักทองเท่ียวระหวางประเทศ ประมาณ 313,315.92 ลานบาท ซ่ึงเพ่ิมขึ้นในอัตรารอยละ 19.05               

เม่ือเปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันในป พ.ศ.2555 ท่ีผานมา (กรมการทองเท่ียว, 2556: 4) ซ่ึงเปน

รายไดท่ีคอนขางสูง 
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นอกจากนี้ในป พ.ศ.2558  เปนปท่ีประเทศไทยจะตองกาวเขาสูประชาคมอาเซียน (ASEAN 

Community: AC)  ซ่ึงประชาคมอาเซียนจะเปนประโยชนตอประเทศไทยในการขยายการสงออก

และโอกาสทางการคา  ตลอดจนการบริการในสาขาท่ีประเทศไทยมีความสามารถในการแขงขัน  

ซ่ึงหนึ่งในจํานวนนั้นก็คือ  “การทองเท่ียว” เพราะประชาคมอาเซียนจะกอให เกิดกระแส               

การหล่ังไหลของแรงงานตางชาติเขามาในประเทศไทย  โดยประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 

Economic Community: AEC)  ซ่ึงเปนเสาหลักหนึ่งของประชาคมอาเซียนเปนการรวมกลุมเพ่ือเปด

เสรีสินคาและบริการท่ีสําคัญ  11  สาขา  (Priority Sectors) ไดแก  การทองเท่ียว  การขนสงทาง

อากาศ (การบิน) ยานยนต  ผลิตภัณฑไม  ผลิตภัณฑยาง ส่ิงทอ อิเล็กทรอนิกส สินคาเกษตร สินคา

ประมง เทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริการดานสุขภาพ ซ่ึงจะเห็นไดวา “การทองเท่ียว” เปน

สาขาหนึ่งท่ีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใหความสําคัญ 

จากท่ีกลาวมาจะเห็นไดวาการทองเท่ียวมีความสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศไทย                

เปนอยางมาก  ดังนั้นการทองเท่ียวจึงมีอิทธิพลตอการพัฒนาประเทศท้ังในระยะส้ันและระยะยาว  

และจากขอมูลท่ีกลาวมาเกี่ยวกับอัตราการขยายตัวของนักทองเท่ียวแสดงใหเห็นอยางชัดเจนถึง

อัตราการขยายตัวในระดับสูงของนักทองเท่ียว และยังสะทอนใหเห็นถึงความนิยมของนักทองเท่ียว

ระหวางประเทศท่ีอยูในระดับสูงตอแหลงทองเท่ียวในประเทศไทยอีกดวย  และเม่ือพิจารณาถึง

กระแสการทองเท่ียวของประเทศไทยในปจจุบันจะเห็นไดวาเปนกระแสท่ีไดรับความสนใจและ

นิยมคอนขางมาก ไมวาจะเปนกระแสการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ การทองเท่ียวเชิงนิเวศ และ                  

การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม  เปนตน  แตอยางไรก็ตามเพ่ือตอบสนองความตองการของนักทองเท่ียว

ท่ีแปรเปล่ียนไปตามสภาพการณตางๆ  กระแสการทองเท่ียวแตละกระแสจึงเกิดรูปแบบ                         

การทองเท่ียวท่ีหลากหลายเพ่ือตอบสนองความตองการของนักทองเท่ียว   

สําหรับกระแสการทองเท่ียวเชงิวัฒนธรรมในประเทศไทย  ปจจุบันจะเห็นไดวามีรูปแบบ

การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย  ซ่ึงเปนรูปแบบการทองเท่ียวท่ีอาศัยทุนทางวัฒนธรรม  

(Cultural Capital)  เปนหลักในการขับเคล่ือนการทองเท่ียว  เนื่องจากประเทศไทยเปนประเทศท่ีมี

ช่ือเสียงและร่ํารวยดวยทุนทางวัฒนธรรมประเทศหนึ่งในจํานวนหลายๆ ประเทศ เพราะประเทศ

ไทยนอกจากจะเปนประเทศท่ีเกาแกและมีประวัติศาสตรท่ีนาสนใจแลว ประเทศไทยยังมี

ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  และศิลปวัฒนธรรมท่ีเปนเอกลักษณเฉพาะของตนเองท่ีสืบทอดตอเนื่อง

ยาวนานมาตั้งแตอดีต  ซ่ึงเปนส่ิงท่ีบงบอกถึงรองรอยแหงความเจริญรุงเรืองในอดีตท่ีผานมาของ

ประเทศไทยไดเปนอยางดี  จนกระท่ังกลายเปน “มรดกทางวัฒนธรรม”  (Cultural Heritage) หรือ  

“ทุนทางวัฒนธรรม”  (Cultural Capital)  โดยทุนทางวัฒนธรรมเปนส่ิงท่ีใหคุณคาตอวิถีชีวิตและ

เปนส่ิงท่ีมีมูลคา  กลาวคือ วัฒนธรรมเปน “สินคามีคุณ” (Merit Goods) ในทางเศรษฐศาสตรทุนทาง
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วัฒนธรรมเปนส่ิงท่ีกอใหเกิดอรรถประโยชนตอปจเจกชนและสังคม  แตอยางไรก็ตามทุนทาง

วัฒนธรรมนั้นเปนส่ิงท่ีไมยั่งยืน สามารถเปล่ียนแปลงไปตามสภาพแวดลอม  เทคโนโลยี  และอ่ืนๆ  

หรืออาจกลาวไดวา  ทุนทางวัฒนธรรมมีลักษณะเปนพลวัต  (Dynamics) เนื่องจากโลกในปจจุบันมี

การติดตอและส่ือสารถึงกันไดอยางรวดเร็ว  แตไมวาจะอยางไรทุนทางวัฒนธรรมก็ยังคงเปนส่ิงท่ีมี

คุณค าและมีความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเปนอย างมาก                           

และการทองเท่ียวเชงิวัฒนธรรมก็เปนประเด็นหนึ่งท่ีสามารถยืนยันไดเปนอยางดีถึงความมีคุณคา

และมูลคาของทุนทางวัฒนธรรม  โดยในแตละปประเทศไทยมีรายไดจํานวนไมนอยจาก                        

การทองเท่ียวเชงิวัฒนธรรม 

การทองเท่ียวตลาดน้ําเปนการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมรูปแบบหนึ่งของประเทศไทย               

โดยการจัดกิจกรรมการทองเท่ียวทางน้ํา  และเปนกิจกรรมการทองเท่ียวเชงิวัฒนธรรมรูปแบบแรกๆ  

ท่ีใชวัฒนธรรมเปนส่ิงดึงดูดนักทองเท่ียวใหมาสัมผัสกับวิถีชีวิตอีกรูปแบบหนึ่งของชุมชน  สําหรับ

วิถีชุมชนตลาดน้ําเปนวิถีชีวิตท่ีคอนขางโดดเดนในพ้ืนท่ีภาคกลาง  โดยสวนใหญจะเริ่มตนจาก                

การเปนตลาดซ่ึงเปนท่ีชุมนุมเพ่ือตอบสนองความตองการของคนในชุมชนเอง  โดยเฉพาะ                     

การตอบสนองความตองการทางเศรษฐกิจของคนในชุมชน ตอมาจึงมีการพัฒนารูปแบบสินคาและ

การบริการใหเปนแหลงรองรับนักทองเท่ียว  จากเดิมท่ีนักทองเท่ียวเดินทางมาเพ่ือดูวิถีชีวติท่ีเปนอยู

ตามปกติของชาวบานในพ้ืนท่ี  ก็ไดมีการสรางกิจกรรมท่ีเปดโอกาสใหนักทองเท่ียวเขามามี               

สวนรวมมากขึ้น  เชน  การลงเรือพาย และการทองเท่ียวชมคลอง  เปนตน  ความสําเร็จทางเศรษฐกิจ

ของตลาดน้ําในภาคกลางไดกลายเปนตนแบบในการพัฒนาแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําในภาคอ่ืนๆ   

ใหเปนไปในลักษณะเดียวกัน  คือ เนนการสรรหากิจกรรมตางๆ  มารองรับนักทองเท่ียวมากขึ้น            

ซ่ึงมีท้ังการปรับปรุงตลาดน้ําทองถ่ินท่ีมีอยูแลว การรื้อฟนยานตลาดน้ําเดิมท่ีมีอยูแลวขึ้นมาใหม  

หรือการจัดตั้งตลาดน้ําขึ้นมาใหม เพ่ือกิจกรรมการทองเท่ียวโดยเฉพาะ ซ่ึงรูปแบบหลังมีแนวโนม

วาจะเกิดเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ  ในชุมชนริมน้ําหลายแหงท้ังในเขตเมืองและเขตชนบท  (มณีวรรณ  ผิวนิ่ม 

และคณะ, 2546: 1) 

 สําหรับในพ้ืนท่ีภาคใตตั้งแตอดีตท่ีผานมาจากการศึกษาพบวามีบางชุมชนท่ีเปนชุมชน              

ตลาดน้ําท่ีมีการคาขายแลกเปล่ียนสินคาและบริการโดยอาศัยเสนทางการคมนาคมทางน้ําเปนหลัก 

ซ่ึงเปนลักษณะของชุมชนตลาดน้ําท่ีตอบสนองความตองการทางเศรษฐกิจเปนสําคัญ  มิใชเพ่ือ            

การทองเท่ียวแตอยางใด  โดยชุมชนลักษณะนี้เปนชุมชนท่ีมีการตั้งถ่ินฐานบานเรือนอยูบริเวณริมน้ํา 

และในชวงเวลาตอมาชุมชนตลาดน้ํ าดังกลาวก็ เกิดการเปล่ียนแปลง ท้ังนี้ สืบเนื่องมาจาก                    

ความเจริญกาวหนาของการคมนาคมทางบกท่ีเกิดขึ้นอยางรวดเร็วและตอเนื่อง 
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 จวบจนกระท่ังประมาณกลางป พ.ศ.2551 ตลาดน้ําก็ไดหวนกลับมามีอิทธิพลและมีบทบาท

ตอวิถีชีวิตของคนภาคใตในบางพ้ืนท่ีอีกครั้งหนึ่ง  โดยเฉพาะท่ีพ้ืนท่ีตําบลคลองแห อําเภอหาดใหญ 

จังหวัดสงขลา  เนื่องจากไดมีการนําแนวคิดการทองเท่ียวตลาดน้ําจากภาคกลางเขามาปรับ

ประยุกตใชและจัดตั้งเปนแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําในนามของ “ตลาดน้ําคลองแห”  ซ่ึงเปนการจัดตั้ง

ตลาดน้ําขึ้นมาใหม  เพ่ือกิจกรรมการทองเท่ียวโดยเฉพาะ และไดรับการตอบรับจากนักทองเท่ียวท้ัง

ในประเทศและตางประเทศเปนอยางมาก  โดยเฉพาะนักทองเท่ียวจากประเทศมาเลเซีย  สงผลให

ตลาดน้ําคลองแหซ่ึงเปนแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําแหงแรกของภาคใตประสบความสําเร็จเกิน                 

ความคาดหมาย  จากนั้นตลาดน้ําคลองแหก็ไดกลายเปนตนแบบในการศึกษาดูงานขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินหลายๆ  แหงในภาคใตท่ีสนใจศึกษาดูงานเกี่ยวกับการทองเท่ียวตลาดน้ํา  

นอกจากนี้ยังมีตลาดน้ําคลองแดน ซ่ึงตั้งอยูระหวางรอยตอของพ้ืนท่ีตําบลคลองแดน อําเภอระโนด 

จังหวัดสงขลา กับตําบลรามแกว อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช เปนแหลงทองเท่ียว         

ตลาดน้ําท่ีเปนการรื้อฟนตลาดเดิมท่ีมีอยูแลวขึ้นมาใหมภายใตแนวคิด “ตลาดน้ําชุมชนวิถีพุทธ”  

หรือแมแตตลาดน้ําจันดี  ตําบลจันดี  อําเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  และตลาดนํ้าบานดอน  

ตําบลตลาด  อําเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎรธานี  ซ่ึงไมนับรวมแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําในภาคใตอีก

บางแหงท่ีกําลังอยูในชวงของการดําเนินการกอตั้ง 

 อยางไรก็ตามสําหรับการทองเท่ียวตลาดน้ําในภาคใตท่ีเปดดําเนินการมาแลวพบวามีท้ังท่ี

ประสบความสําเร็จในระดับท่ีแตกตางกันออกไป  และท่ีปดดําเนินการไปแลวและกําลังอยูในชวง

ของการพยายามฟนฟูขึ้นมาใหม  ดังนั้นดวยกระแสการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในรูปแบบของ             

การทองเท่ียวตลาดน้ําท่ีกําลังมาแรงและเปนกระแสการทองเท่ียวรูปแบบใหมท่ีเกิดขึ้นในภาคใต  

ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะทําการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตเพ่ือ              

การพัฒนาท่ียั่งยืน โดยเลือกพ้ืนท่ีแหลงทองเท่ียวตลาดน้ํา 4 แหง  ไดแก ตลาดน้ําคลองแห ตลาดน้ํา

คลองแดน ตลาดน้ําบานดอน และตลาดนํ้าจันดี  ท้ังนี้เนื่องจากตลาดน้ําท้ัง 4 แหง เปนตลาดน้ําท่ีมี

ลักษณะของพื้นท่ี  แนวคิดการจัดตั้ง และรูปแบบการทองเท่ียวท่ีแตกตางกันออกไป  เพ่ือจะได

มุมมองท่ีหลากหลายและเปนประโยชนมากย่ิงขึ้น   

ดวยเหตุนี้จากท่ีกลาวมาผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะทําการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบ              

การทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน เพ่ือใหเกิดการนําไปปรับและประยุกตใชไดจริง

ในการพัฒนาการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต  เนื่องจากภาคใตเปนพ้ืนท่ีท่ีมีอัตลักษณ   (Identity)  

แตกตางไปจากภาคอ่ืนๆ ของประเทศไทย  ดังนั้นการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการทองเท่ียว 

ตลาดน้ําภาคใตเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนจึงเปนการวิจัยท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาการทองเท่ียว

ตลาดน้ําภาคใตไดอยางแทจริง 
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คําถามการวิจัย 

1.  สภาพการดําเนินการของการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตเปนอยางไร 

2. วิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ  (Best Practice) ของการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตมีอะไรบาง และ

เปนอยางไร 

3.  ปจจัยหรือเง่ือนไขของการดํารงอยูของการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตมีอะไรบาง 

4.  รูปแบบการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนเปนอยางไร 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.  เพ่ือศึกษาสภาพการดําเนินการของการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต 

2.  เพ่ือศึกษาวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ  (Best Practice) ของการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต 

3.  เพ่ือศึกษาปจจัยหรือเง่ือนไขของการดํารงอยูของการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต 

4.  เพ่ือพัฒนารูปแบบการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนในครั้งนี้  

มีขอบเขตการวิจัยดังตอไปนี ้

 1.  ขอบเขตดานพ้ืนท่ี 

สําหรับพ้ืนท่ีท่ีใชในการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตเพ่ือ               

การพัฒนาท่ียั่งยืนในครั้งนี้ ประกอบดวยตลาดน้ําในภาคใต  จํานวน 4 แหง  ไดแก 

     1.1  ตลาดน้ําคลองแห  ตําบลคลองแห  อําเภอหาดใหญ  จังหวัดสงขลา   

     1.2 ตลาดน้ําคลองแดน  ตําบลคลองแดน  อําเภอระโนด  จังหวัดสงขลา และตําบล         

รามแกว อําเภอหัวไทร จงัหวัดนครศรีธรรมราช   

     1.3  ตลาดน้ําบานดอน  ตําบลตลาด  อําเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎรธานี  

     1.4  ตลาดน้ําจันดี  ตําบลจันดี  อําเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2.  ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง  และผูใหขอมูลสําคัญ 

     2.1  การวิจัยเชิงปริมาณ 

            2.1.1  ประชากร  (Population)   

 ประชากรท่ีใชในการวิจัยเชิงปริมาณคร้ังนี้ประกอบดวยประชากร จํานวน  

3  กลุม ไดแก  ผูประกอบการ  นักทองเท่ียว และประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําภาคใต โดยประชากรท่ี

เปนผูประกอบการและนักทองเท่ียวจะมาจากแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตเพียง 3 แหง ไดแก 
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ตลาดน้ําคลองแห ตลาดน้ําคลองแดน และตลาดนํ้าบานดอน สวนประชากรท่ีเปนประชาชนในพ้ืนท่ี

ตลาดน้ําภาคใตจะมาจากประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําภาคใต ท้ัง 4  แหง ไดแก  ตลาดน้ําคลองแห 

ตลาดน้ําคลองแดน ตลาดน้ําบานดอน  และตลาดน้ําจันดี  ท้ังนี้ เนื่องจากตลาดน้ําจันดีไดปด

ดําเนินการไปช่ัวระยะเวลาหนึ่งแลวและกําลังอยูในชวงการการพยายามฟนฟูขึ้นมาใหมจึงไมมี

ประชากรในสวนของผูประกอบการและนักทองเท่ียว 

             สําหรับประชากรท่ีเปนผูประกอบการในตลาดนํ้าภาคใต  ซ่ึงมีท้ังหมด 

จํานวน 424 คน ผูวิจัยจะเก็บขอมูลจากผูประกอบการในตลาดนํ้าภาคใตท้ังหมด  ซ่ึงมีรายละเอียด

ดังตอไปนี ้

ผูประกอบการในตลาดนํ้าคลองแห            จํานวน 301   คน  

ผูประกอบการในตลาดนํ้าคลองแดน                        จํานวน   23  คน 

ผูประกอบการในตลาดนํ้าบานดอน                           จํานวน  100  คน 

           สวนประชากรที่เปนนักทองเท่ียวและประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําภาคใต 

ผูวิจัยจะกําหนดเปนกลุมตัวอยางสําหรับการวิจัย   

      2.1.2  กลุมตัวอยาง  (Sample)   

                      สําหรับขนาดของกลุมตัวอยาง (Sample Size) ท่ีเปนนักทองเท่ียวและ

ประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําภาคใตท่ีทําการเก็บขอมูลจากการสํารวจความคิดเห็นโดยการใช

แบบสอบถาม (Questionnaires) ผูวิจัยไดกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

 2.1.2.1 นักทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต สําหรับการเก็บขอมูลโดยการใช

แบบสอบถามจากนักทองเท่ียวในตลาดน้ําคลองแห  ตลาดน้ําคลองแดน  และตลาดนํ้าบานดอน 

ผูวิจัยจะเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางโดยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางท่ีจะเก็บขอมูลรวมท้ังส้ิน 

จํานวน 400 คน โดยการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางดังกลาวมาจากการคาดคะเนจากจํานวน

นักทองเท่ียวท่ีเดินทางเขามาทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตแตละแหงในแตละวันท่ีตลาดน้ําเปด

ดําเนินการ ซ่ึงมีรายละเอียดของกลุมตัวอยางนักทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตแตละแหงดังตอไปนี ้

         นักทองเท่ียวในตลาดนํ้าคลองแห             จํานวน  140  คน   

         นักทองเท่ียวในตลาดนํ้าคลองแดน           จํานวน  130  คน   

         นักทองเท่ียวในตลาดนํ้าบานดอน                    จํานวน  130  คน   

       2.1.2.2 ประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําภาคใต  สําหรับการเก็บขอมูลโดย            

การใชแบบสอบถามจากประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําคลองแห ตลาดน้ําคลองแดน ตลาดน้ํา          

บานดอน และตลาดน้ําจันดี พบวา  แหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตท้ัง 4 แหง มีประชาชนในพ้ืนท่ี

รวมท้ังส้ิน  จํานวน 164,388  คน (ขอมูล ณ เดือนเมษายน 2554) ผูวิจัยไดกําหนดขนาดของกลุม
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ตัวอยางโดยการใชสูตรของยามาเน (Yamane, 1973: 727-729) ท่ีระดับความเช่ือม่ัน รอยละ 95            

ยอมใหมีความคลาดเคล่ือน รอยละ 5 ซ่ึงคาท่ีคํานวณได เทากับ 399.03  ดังนั้นผูวิจัยจึงกําหนดขนาด

ของกลุมตัวอยางประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําภาคใต จํานวน 400 คน โดยผูวิจัยไดแบงขนาดของกลุม

ตัวอยางประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําภาคใตออกเปนแตละแหงเพ่ือใหขอมูลมีการกระจายและ

ครอบคลุม  ดังตอไปนี ้

                  ประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําคลองแห                   จํานวน  100  คน   

                  ประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําคลองแดน           จํานวน  100  คน   

                  ประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําบานดอน           จํานวน  100  คน   

                  ประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําจันด ี            จํานวน  100  คน      

   สําหรับการสุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเปน

ระบบ (Systematic Random Sampling) โดยการสุมตัวอยางจากหนวยยอยของประชากร ซ่ึงสุมโดย

กําหนดชวงละ 3 คน  

     2.2  การวิจัยเชิงคุณภาพ 

            การวิจัยเชิงคุณภาพในครั้งนี้จะทําการศึกษาขอมูลจากผูใหขอมูลสําคัญ (Key 

Informants) ซ่ึงประกอบดวย  ผูประกอบการ นักทองเท่ียว ประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําภาคใต และ

ตัวแทนหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต  ดวยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 

Selective)     

3.  ขอบเขตดานเนื้อหา 

งานวิจัยช้ินนี้เปนการวิจัยการพัฒนารูปแบบการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตเพ่ือการพัฒนาท่ี

ยั่งยืน  ดั้งนั้นขอบเขตดานเนื้อหาในการวิจัยครั้งนี้  ไดแก  สภาพการดําเนินการของการทองเท่ียว

ตลาดน้ําภาคใต  วิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ  (Best Practice) ของการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต  ปจจัยหรือ

เง่ือนไขของการดํารงอยูของการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต  เพ่ือนําไปสูการพัฒนารูปแบบ                       

การทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 4.  ขอบเขตดานเวลา   

 ระยะเวลาท่ีใชในการวิจัย  1  ป  4  เดือน โดยเริ่มตั้งแตเดือนมกราคม 2555 – เมษายน 2556 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 

 1. ตลาดน้ําภาคใต  หมายถึง สถานท่ีหรือบริเวณทองน้ําท่ีมีการซ้ือขายแลกเปล่ียนสินคา

และบริการ  โดยอาศัยเรือ  แพ  ทุน หรือรานคาริมน้ํา  ในท่ีนี้หมายถึง ตลาดน้ําคลองแห ตลาดน้ํา

คลองแดน ตลาดน้ําบานดอน  และตลาดน้ําจันดี 

   ส
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 2. ตลาดน้ําคลองแห หมายถึง  ตลาดน้ําคลองแห ตําบลคลองแห อําเภอหาดใหญ จังหวัด

สงขลา 

 3. ตลาดน้ําคลองแดน หมายถึง ตลาดริมน้ําคลองแดน  ตําบลคลองแดน อําเภอระโนด  

จังหวัดสงขลา  และตําบลรามแกว อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช   

 4.  ตลาดน้ําจันดี หมายถึง ตลาดน้ําเทศบาลตําบลจันดี  อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

5. ตลาดน้ําบานดอน หมายถึง  ตลาดนัด  ตลาดน้ํา บานดอน  ตําบลตลาด  อําเภอเมือง  

จังหวัดสุราษฏรธานี   

6. นักทองเท่ียว หมายถึง ผูท่ีเดินทางมาทองเท่ียวยังแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตท้ัง            

ชาวไทยและชาวตางประเทศ  โดยมีเปาหมายหรือวัตถุประสงคท้ังท่ีเหมือนและแตกตางกันออกไป  

 7.  วิถีชีวิตตลาดน้ํา  หมายถึง  การท่ีตลาดน้ํามีบทบาทหรือมีอิทธิพลตอการดําเนินชีวิตของ

คนในชุมชนในดานตางๆ   

8.  ผูประกอบการ  หมายถึง กลุมบุคคลท่ีทําการคาขาย ซ่ึงไดแก พอคาแมคาท่ีทําการคาขาย

สินคาและบริการในแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต 

9. การบริหารจัดการตลาดน้ํา หมายถึง การท่ีสมาชิกในชุมชนตลาดน้ํา เจาหนาท่ี และ               

ทุกฝายท่ีเกี่ยวของรวมกันบริหารจัดการตลาดนํ้าเพ่ือใหเปนแหลงทองเท่ียวท่ีสามารถดําเนินการได

อยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพภายใตสถานการณตางๆ   

10. ทรัพยากรทองเท่ียว  หมายถึง  ส่ิงท่ีสามารถดึงดูดความสนใจของนักทองเท่ียวท้ัง           

ชาวไทยและชาวตางประเทศใหเกิดการเดินทางไปทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต ไมวาจะเปนสินคา

ทางการทองเท่ียวหรืออ่ืนๆ    

11. พฤติกรรมการทองเท่ียว หมายถึง การปฏิบัติของนักทองเท่ียว ซ่ึงเปนการกระทําท่ี

เกิดขึ้นอันเกี่ยวของกับการเดินทางมาทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต ไมวาจะเปนลักษณะการเดินทาง

ทองเท่ียว  ประเภทของกิจกรรมท่ีทําระหวางทองเท่ียว  ชวงระยะเวลาท่ีไปทองเท่ียว  ความถ่ีในการ

ทองเท่ียว  และคาใชจายในการทองเท่ียว  เปนตน 

12. ปจจัยท่ีนักทองเท่ียวใชในการตัดสินใจทองเท่ียว หมายถึง เหตุจูงใจท่ีมีผลกอใหเกิด   

การตัดสินใจมาทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต  โดยมีจุดเริ่มตนจากการเกิดส่ิงกระตุนท่ีทําใหเกิด               

ความตองการมาทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต  เชน ช่ือเสียง  และความนาสนใจของสถานท่ี  เปนตน 

13.  การพัฒนาท่ียั่งยืน หมายถึง การพัฒนาท่ีนําเอาทรัพยากรท้ังหมดไมวาจะเปนทรัพยากร 

ธรรมชาติ หรือทรัพยากรท่ีมนุษยสรางขึ้น มาจัดการเพ่ือกอใหเกิดความม่ันคงและมีความสมดุล

เพ่ิมขึ้นท้ังในดานเศรษฐกิจ  สังคม  และส่ิงแวดลอม โดยคํานึงถึงความสมดุลอยางย่ังยืนระหวาง 

การผลิต การบริโภค  และความเหมาะสมภายใตขีดจํากัดซ่ึงขึ้นอยูกับสภาพการจัดการท่ีถูกตอง 

   ส
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14. การทองเท่ียวท่ียั่งยืน  หมายถึง การทองเท่ียวท่ีใหความสําคัญกับการใชทรัพยากร

ทองเท่ียวอยางชาญฉลาด และคุมคา เพ่ือใหสามารถใชทรพัยากรทองเท่ียวไดอยางยืนยาว และสงผล

กระทบตอส่ิงแวดลอมหรืออ่ืนๆ  นอยท่ีสุด  

 15. สภาพการดําเนินการทองเท่ียวตลาดน้ํา  หมายถึง  ลักษณะภาพรวมโดยท่ัวๆ ไปของ                       

การดําเนินการทองเท่ียวตลาดน้ํา  

16. วิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ หมายถึง  แนวปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดหรือดีเยี่ยม ซ่ึงเปนวิธีการทํางานท่ีมีท้ัง

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสามารถนํามากําหนดเปนมาตรฐานได  

17.  ปจจัยหรือเง่ือนไขของการดํารงอยูของการทองเท่ียวตลาดน้ํา  หมายถึง  ส่ิงท่ีมีอิทธิพล

หรือสงผลใหการทองเท่ียวตลาดน้ํายังคงเปดดําเนินการอยูตั้งแตเริ่มกอตั้งจนกระท่ังถึงปจจุบัน 

18. การพัฒนารูปแบบการทองเท่ียวตลาดน้ํา  หมายถึง  การสรางและการพัฒนารูปยอท่ี

เลียนแบบความสัมพันธของปรากฏการณการทองเท่ียวตลาดน้ํา  เพ่ือใหเขาใจปรากฏการณ            

การทองเท่ียวตลาดน้ําไดงายขึ้น โดยประกอบดวยลักษณะท่ีสําคัญ คือ มีความสัมพันธเชิงโครงสราง 

สามารถทํานายผลได และสามารถขยายผลการทํานายไดกวางขวางเพ่ิมขึ้น ตลอดจนสามารถ

นําไปสูแนวคิดใหมๆ ได   

 

ประโยชนที่ไดรับ 

1. ไดองคความรูเกี่ยวกับสภาพการดําเนินการ  และวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ  (Best Practice)  

ตลอดจนปจจัยหรือเง่ือนไขของการดํารงอยูของการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต 

2.  ไดรูปแบบการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

3. รูปแบบการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนท่ีได  สามารถนําไปปรับ

ประยุกตใชในการสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวตลาดน้ําในพ้ืนท่ีตางๆ  ท่ีมีลักษณะบริบท

แตกตางกันออกไปตามแตละพ้ืนท่ีได 

4.  เปนแนวทางสําหรับผูสนใจท่ีจะศึกษาคนควาเกี่ยวกับการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต   

   ส
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บทท่ี  2   

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

 

การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนในครั้งนี้

ผูวิจัยไดศึกษาวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของดังตอไปนี ้

1. แนวคิดเกี่ยวกับการทองเท่ียว  

2. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาท่ียั่งยืน 

3. แนวคิดเกี่ยวกับการทองเท่ียวท่ียั่งยืน  

4. แนวคิดเกี่ยวกับอัตลักษณการทองเท่ียว 

5. แนวคิดเกี่ยวกับตลาดน้ําภาคใต 

6. แนวคิดเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ 

7. แนวคิดเกี่ยวกับการเปรียบเทียบสมรรถนะ 

8. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการทองเท่ียว   

9. แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยพหุเทศะกรณ ี

10. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 

1.  แนวคิดเกี่ยวกับการทองเท่ียว 

 สําหรับแนวคิดเกี่ยวกับการทองเท่ียวท่ีนํามาใชในการวิจัยครั้งนี้ มีรายละเอียดตางๆ                      

ท่ีนาสนใจดังตอไปนี้ 

 

     1.1  ความหมายของการทองเท่ียว 

 จากผลการประชุมขององคการสหประชาชาติ  (United Nations: UN) วาดวยเรื่อง                   

การทองเท่ียวแหงประเทศ   ซ่ึงจัดประชุมขึ้น  ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี เม่ือป พ.ศ.2506  ไดให

ความหมายของการทองเท่ียวไววา  หมายถึง กิจกรรมท่ีมีเง่ือนไขสําคัญเกี่ยวของอยู 3 ประการ              

โดยเปนเง่ือนไขของการทองเท่ียว  ซ่ึงไดแก  1) การทองเท่ียวจะตองมีการเดินทาง  กลาวคือ       

การเดินทางจากสถานท่ีหนึ่งไปยังสถานท่ีหนึ่งโดยใชยานพาหนะนําไป  เปนระยะทางใกลหรือไกล

ก็ได  2)  การทองเท่ียวจะตองมีจุดหมายปลายทาง  กลาวคือ  มีสถานท่ีท่ีเลือกเดินทางไปเยือนและ

ใชชวงเวลาหนึ่งอยู  ณ สถานท่ีนั่น  ซ่ึงมักเปนสถานท่ีท่ีมีความสวยงามทางทัศนียภาพมาก หรือเปน

   ส
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สถานท่ีท่ีมีรากฐานสําคัญทางประวัติศาสตรท่ียิ่งใหญหรือเปนสถานท่ีท่ีมีวัฒนธรรม  ประเพณี  และ

กิจกรรมท่ีนาสนใจ ซ่ึง  ณ  สถานท่ีนั่นมีส่ิงอํานวยความสะดวกและบริการทองเท่ียวท่ีเพียงพอ

สําหรับการสนองตอบความตองการและความพึงพอใจแกผูมาเย่ียมเยือน  และ  3)  การทองเท่ียว

จะตองมีความมุงหมาย  กลาวคือ  มีจุดประสงคในการเดินทางท่ีไมใชเพ่ือการประกอบอาชีพหรือ

ไปอยูประจํา หากแตมีความมุงหมายในการเดินทางอยางอ่ืน ไดแก เพ่ือพักผอนในวันหยุด            

เพ่ือวัฒนธรรมหรือศาสนา  เพ่ือการศึกษา เพ่ือการกีฬาและบันเทิง  เพ่ือชมประวัติศาสตรและ           

ความสนใจพิเศษ  เพ่ืองานอดิเรก  เพ่ือเยี่ยมเยือนญาติมิตร  เพ่ือวัตถุประสงคทางธุรกิจ  และเพ่ือเขา

รวมประชุมหรือสัมมนา เปนตน  โดยผูเดินทางอาจมีความมุงหมายมากกวาหนึ่งอยางก็ได  (ปรีชา 

แดงโรจน, 2544: 29-30)   

  องคการการทองเท่ียวโลก  (World Tourism Organization) ไดใหความหมายของ                   

การทองเท่ียวไววา หมายถึง การเดินทางใดๆ  ก็ตาม ท่ีเปนการเดินทางตามเงื่อนไขสากล 3 ประการ 

ไดแก  (เศกสรรค ยงวณิชย  และคณะ, 2550: 5) 

 1.  การเดินทางจากท่ีอยูอาศัยปกติไปยังท่ีอ่ืนเปนการช่ัวคราว  แตไมใชไปตั้งหลักแหลงเปน

การถาวร 

 2. การเดินทางนั้นเปนไปดวยความสมัครใจ  หรือความพึงพอใจของผูเดินทางเอง ไมใช           

การถูกบังคับ ไมใชเพ่ือทําสงคราม 

 3. เปนการเดินทางดวยวัตถุประสงคใดๆ ก็ตามท่ีไมใชเพ่ือการประกอบอาชีพ หรือหา

รายได  แตเดินทางมาเพ่ือการพักผอนหยอนใจ  เพ่ือเยี่ยมญาติมิตร เพ่ือความเบิกบาน  บันเทิงเริงรมย 

เพ่ือเลนกีฬาตางๆ  เพ่ือการประชุมสัมมนา  เพ่ือศึกษาหาความรู  และเพ่ือติดตอธุรกิจ 

นอกจากนี้ยังมีหนวยงานและนักวิชาการอีกหลายทานท่ีไดกลาวถึงการทองเท่ียวไวอยาง

นาสนใจ  เชน  การทองเท่ียวแหงประเทศไทย  (2544: 15)  กลาววา  การทองเท่ียวเปนการเดินทาง

เพ่ือผอนคลายความเครียด  แสวงหาประสบการณแปลกใหม  โดยมีเง่ือนไขวาการเดินทางนั้นเปน

การเดินทางเพียงช่ัวคราว  และผูเดินทางจะตองไมถูกบังคับใหเดินทาง 

อนุชา  เล็กสกุลดิลก  (2541: 1)  กลาววา  การทองเท่ียวเปนกระบวนการทางสังคมและ

กระบวนการทางเศรษฐกิจท่ีมีองคประกอบยอยหลัก  3  ดาน  คือ  ดานทรัพยากรแหลงทองเท่ียว             

ดานบริการการทองเท่ียว   และดานตลาดการทองเท่ียว  ซ่ึงแตละองคประกอบยอยมีความสัมพันธ

ซ่ึงกันและกัน  และจะเกิดขึ้นเม่ือนักทองเท่ียวไดไปใชประโยชนจากทรัพยากรการทองเท่ียวเพื่อ

นันทนาการหรือทัศนศึกษา 

กวี  วรกวิน และคณะ (2548: 8-9) กลาววา การทองเท่ียว  หมายถึง  ปรากฏการณของมนุษย

ท่ีเกิดจากการสรางปฏิสัมพันธเชิงบวกกับสภาพแวดลอมทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมในเรื่อง
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เกี่ยวกับการเดินทางไปยังสถานท่ีตางๆ  เพ่ือจุดประสงคตางๆ  กัน  ท่ีไมใชเพ่ือการยายถ่ินฐานแบบ

ถาวร  โดยมีวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 

 1. เพ่ือความบันเทิงหรือความสนุกสนาน หรือความสําราญใจและการพักผอนหยอนใจจาก

ภูมิทัศนของสถานท่ีทองเท่ียวท้ังทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม  รวมทั้งจากกิจกรรม                   

การทองเท่ียวท่ีปรากฏอยูในสถานท่ีทองเท่ียวนั้นๆ ดวย เชน  การชมวิวจากหนาผาสูง  การชมดนตรี 

การชมงานศิลปะ  การอาบแดด  การเลนน้ําทะเล  และการเลนของเลนในสวนสนุก เปนตน 

 2. เพ่ือการศึกษาท้ังทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม เชน การเดินปาเพ่ือศึกษาเกี่ยวกับ           

พืชพรรณและสัตวปา  การศึกษาโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  และการศึกษาดูงานในตางประเทศ            

เปนตน 

3. เพ่ือวัตถุประสงคอ่ืนๆ  เชน  เพ่ือการเลนกีฬา  เพ่ือพบปะสังสรรคกับเพ่ือนฝูงและญาติ          

พ่ีนอง  และเพ่ือนมัสการส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ  เปนตน 

บุญเลิศ  จิตตั้งวัฒนา (2548ข: 6-7)  กลาววา การทองเท่ียวเปนเรื่องของการเดินทางท่ีเปน

การช่ัวคราวดวยความสมัครใจมิใชถูกบังคับหรือเพ่ือสินจาง แตเพ่ือวัตถุประสงคอ่ืนๆ เชน                

การพักผอนหยอนใจ  ความสนุกสนาน ความเพลิดเพลิน การศึกษา ศาสนา กีฬา เยี่ยมญาติมิตร 

ติดตอธุรกิจ และประชุมสัมมนา เปนตน มิฉะนั้นก็จะเปนการเดินทางท่ีไมใชการทองเท่ียวถาหาก

การเดินทางนั้นอยูในเง่ือนไข  6  ประการ  ไดแก 

1.  เปนการเดินทางเพ่ือประกอบอาชีพหรือประกอบธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งในประเทศท่ี

เดินทางไป 

2.  เปนการเดินทางโดยตั้งใจจะไปตั้งถ่ินฐานถาวรในประเทศท่ีเดินทางไป 

3.  เปนการเดินทางเขาไปในประเทศใดประเทศหนึ่ง เพ่ือปฏิบัติงานดานการทูตหรือ

องคการระหวางประเทศ หรือเอกชนอ่ืนๆ โดยไดรับคาจางตอบแทน 

4.  เปนการเดินทางขามพรหมแดนไปทํางานนอกประเทศทุกวันเปนประจํา 

5.  เปนการเดินทางผานโดยไมแวะลง แมวาการเดินทางจะอยูในอาณาเขตของประเทศหนึ่ง

ประเทศใดเปนเวลานานมากกวา 24 ช่ัวโมง 

6.  เปนการเดินทางท่ีถูกบังคับใหเดินทาง เชน การนํากองทหารเคล่ือนยายจากท่ีหนึ่งไปยัง

อีกท่ีหนึ่ง หรือการยายนักโทษจากท่ีคุมขังหนึ่งไปยังอีกท่ีคมุขังหนึ่ง  เปนตน 

อุดม  เชยกีวงศ  และคณะ (2548: 47)  กลาววา  การทองเท่ียว หมายถึง  ผูคนหรือประชาชน

ไดไปเยี่ยมเยือนยังสถานท่ีหนึ่ง  เพ่ือการเท่ียวชมเมือง  เยี่ยมญาติและเพ่ือน พักผอนวันหยุดท้ังระยะ

ส้ันและระยะยาว  และอาจหมายความรวมถึงบุคคลท่ีเดินทางไปเขารวมการประชุมทางวิชาการ
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ทางการเมือง  การประชุมธุรกิจ  หรือเขารวมกิจกรรมอ่ืนๆ  ทางธุรกิจ  ตลอดจนการเดินทางไป

ศึกษาจากผูเช่ียวชาญ  หรือไปทําการวิจัยทางวิทยาศาสตรดวย 

นพรัตน จวงพุม  (2550: 13)  กลาววา  การทองเท่ียวจะตองมีการเดินทางออกจากท่ีพักเปน

การช่ัวคราวในระยะเวลาส้ันๆ เพ่ือการพักผอนหยอนใจ เยี่ยมเยือนญาติมิตร หรือวัตถุประสงคอ่ืนๆ 

แตมิใชเพ่ือการประกอบอาชีพ และต้ังถ่ินฐานเปนการถาวร 

ฮอลโลเวย (Holloway, 1983: 3) กลาววา  การทองเท่ียวคือการท่ีคนเดินทางออกจากที่พัก

หรือท่ีทํางานไปยังสถานท่ีอ่ืนๆ ในระยะเวลาส้ันๆ และคนเหลานี้จะทํากิจกรรมตางๆ ระหวางพัก

อาศัยช่ัวคราวในสถานที่ทองเท่ียว โดยมีวัตถุประสงคในการเดินทางเพ่ือตองการไปเย่ียมญาติหรือ

ทองเท่ียว 

แมคอินทอช  และโกลดเนอร (McIntosh and Goeldner, 1984: 132-135) กลาววา               

การทองเท่ียวเปนผลรวมของปรากฏการณตางๆ  และความสัมพันธท่ีเกิดขึ้นจากปฏิสัมพันธระหวาง

นักทองเท่ียวกับธุรกิจและบริการตางๆ  ซ่ึงเกี่ยวของกับกิจกรรมหรือการสรางความพอใจใหกับ

นักทองเท่ียวหรือผูมาเยือน 

โคตแมน (Coltman, 1989: 3) กลาววา การทองเท่ียวคือความสัมพันธซ่ึงเกิดขึ้นซ่ึงกัน           

และกันระหวางนักทองเท่ียว  ผูจัดบริการดานการทองเท่ียว  หนวยงานของรัฐบาลในทองถ่ิน และ

ประชาชนในแหลงทองเท่ียว  ความเกี่ยวของสัมพันธขององคประกอบท้ัง 4 ประการดังกลาว ตอง

กระทําอยางตอเนื่องเพ่ือใหนักทองเท่ียวเกิดความประทับใจ 

จี,  มาเค็นส  และชอย  (Gee, Makens and Choy, 1989: 98-101)  กลาววา  การทองเท่ียวเปน

การเดินทางท่ีทําใหนักเดินทางมีความเพลิดเพลินและสนุกสนาน  โดยท่ีนักเดินทางนั้นก็คือ

นักทองเท่ียวนั่นเอง 

มิลล  (Mill, 1990: 359)  กลาววา  การทองเท่ียวเปนการจัดกิจกรรมท้ังหมดท่ีเกี่ยวของกับ

การสรางความประทับใจ  การบริการ  และการสรางความพึงพอใจใหกับนักทองเท่ียวท่ีมาทองเท่ียว 

ซ่ึงสอดคลองกับพอนด (Pond, 1993: 35) ท่ีกลาววา การทองเท่ียวเปนกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับ                 

การจัดการบริการและการอํานวยความสะดวกเพ่ือใหเกิดความสะดวกสบาย 

เดวิสัน  (Davidson, 1995: 2)  กลาววา การทองเท่ียวคือการเดินทางออกจากท่ีพักเปน              

การช่ัวคราวเปนระยะเวลาส้ันๆ  เพ่ือไปเย่ียมญาติมิตร หรือเพ่ือวัตถุประสงคอ่ืนๆ 

สรุปการทองเท่ียว  หมายถึง การเดินทางจากสถานท่ีหนึ่งซ่ึงเปนท่ีอยูอาศัยถาวรไปยังอีก

สถานท่ีหนึ่งเปนการช่ัวคราวดวยความสมัครใจมิใชการถูกบังคับ  โดยมีวัตถุประสงคอยางนอย 

หนึ่งอยาง  แตไมใชวัตถุประสงคเพ่ือการประกอบอาชีพหรือการหารายได 
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     1.2  รูปแบบของการทองเท่ียว 

การทองเท่ียวในประเทศไทยไดมีพัฒนาการมาตั้งแตป พ.ศ.2467 สมัยพระเจาบรมวงศเธอ

กรมพระกําแพงเพชรอัครโยธิน ครั้งทรงดํารงตําแหนงผูบัญชาการรถไฟ ซ่ึงในครั้งนั้นการทองเท่ียว

ในประเทศไทยยังเปนการทองเท่ียวเพื่อชมธรรมชาติและสถานท่ีราชการ หรือสถานท่ีสําคัญ  ซ่ึง

ชาวตางประเทศท่ีเดินทางเขามาในประเทศไทยไดสรางขึ้น ตอมาเม่ือประมาณ 10 ป ท่ีผานมา 

องคการทองเท่ียวโลกไดมีการกําหนดรูปแบบการทองเท่ียวไว  3  รูปแบบหลักๆ ไดแก (วารัชต 

มัธยมบุรุษ, 2554: 1-3) 

1. รูปแบบการทองเท่ียวในแหลงธรรมชาต ิ (Natural Based Tourism)  ประกอบดวย  

     1.1 การทองเท่ียวเชิงนิเวศ  (Ecotourism) หมายถึง  การทองเท่ียวในแหลงธรรมชาติท่ีมี

เอกลักษณเฉพาะถ่ินและแหลงวัฒนธรรมท่ีเกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ โดยมีกระบวนการเรียนรู

รวมกันของผูท่ีเกี่ยวของภายใตการจัดการส่ิงแวดลอมและการทองเท่ียวอยางมีสวนรวมของทองถ่ิน

เพ่ือมุงเนนใหเกิดจิตสํานึกตอการรักษาระบบนิเวศท่ียั่งยืน  

     1.2 การทองเท่ียวเชิงนิเวศทางทะเล  (Marine Ecotourism) หมายถึง  การทองเท่ียวอยาง

มีความรับผิดชอบในแหลงธรรมชาติทางทะเลท่ีมีเอกลักษณเฉพาะถ่ิน  และแหลงทองเท่ียวท่ี

เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศทางทะเล โดยมีกระบวนการเรียนรูรวมกันของผูท่ีเกี่ยวของภายใต                       

การจัดการส่ิงแวดลอมและการทองเท่ียวอยางมีสวนรวมของทองถ่ิน เพ่ือมุงใหเกิดจิตสํานึกตอ           

การรักษาระบบนิเวศท่ียั่งยืน  

     1.3 การทองเท่ียวเชิงธรณีวิทยา  (Geo-Tourism)  หมายถึง  การทองเท่ียวในแหลง

ธรรมชาติท่ีเปนหินผา  ลานหินทราย  อุโมงค  โพรง  ถํ้าน้ําลอด  ถํ้าหินงอกหินยอย เพ่ือดูความงาม

ของภูมิทัศนท่ีมีความแปลกของการเปล่ียนแปลงของพ้ืนท่ีโลก ศึกษาธรรมชาติของหิน ดิน แรตางๆ 

และฟอสซิล กอใหเกิดความรูและประสบการณใหมๆ บนพ้ืนฐานการทองเท่ียวอยางรับผิดชอบและ  

มีจิตสํานึกตอการรักษาสภาพแวดลอม  โดยประชาชนในทองถ่ินมีสวนรวมตอการจัดการ                        

การทองเท่ียว  

     1.4 การทองเท่ียวเชิงเกษตร  (Agro Tourism)  หมายถึง  การเดินทางทองเท่ียวไปยังพ้ืนท่ี

เกษตรกรรม  สวนเกษตร  วนเกษตร  สวนสมุนไพร  ฟารมปศุสัตวและเล้ียงสัตว  เพ่ือช่ืนชม               

ความสวยงาม  ความสําเร็จและเพลิดเพลินในสวนเกษตร กอใหเกิดความรูและประสบการณใหมๆ  

บนพ้ืนฐานความรับผิดชอบและมีจิตสํานึกตอการรักษาสภาพแวดลอมของสถานท่ีแหงนั้น  

     1.5 การทองเท่ียวเชิงดาราศาสตร (Astrological Tourism) หมายถึง การเดินทางทองเท่ียว

เพ่ือการไปชมปรากฏการณทางดาราศาสตรท่ีเกิดขึ้นในแตละวาระ เชน สุริยุปราคา ฝนดาวตก 

จันทรุปราคา และการดูดาวจักราศีท่ีปรากฏในทองฟาแตละเดือน เพ่ือการเรียนรูระบบสุริยจักรวาล 
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กอใหเกิดความรู ความประทับใจ ความทรงจํา  และประสบการณเพ่ิมขึ้น บนพ้ืนฐานการทองเท่ียว

อยางมีความรับผิดชอบและมีจิตสํานึกตอการรักษาสภาพแวดลอมและวัฒนธรรมทองถ่ิน                           

โดยประชาชนในทองถ่ินมีสวนรวมตอการจัดการรวมกันอยางย่ังยืน  

2. รูปแบบการทองเท่ียวในแหลงวัฒนธรรม  (Cultural Based Tourism)  ประกอบดวย  

     2.1 การทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร (Historical Tourism) หมายถึง การเดินทางทองเท่ียว

ไปยังแหลงทองเท่ียวทางโบราณคดี และประวัติศาสตร เพ่ือช่ืนชมและเพลิดเพลินในสถานท่ี

ทองเท่ียว  กอใหเกิดความรูความเขาใจตอประวัติศาสตรและโบราณคดีในทองถ่ิน  บนพื้นฐานของ

ความรับผิดชอบและมีจิตสํานึกตอการรักษามรดกทางวัฒนธรรมและคุณคาของสภาพแวดลอม  

โดยท่ีประชาชนในทองถ่ินมีสวนรวมตอการจัดการการทองเท่ียว  

     2.2 การทองเท่ียวงานชมวัฒนธรรมและประเพณี (Cultural and Traditional Tourism) 

หมายถึง  การเดินทางทองเท่ียวเพื่อชมงานประเพณีตางๆ ท่ีชาวบานในทองถ่ินนั้นๆ จัดขึ้น ทําให

ไดรับความเพลิดเพลินและตื่นตาตื่นใจในสุนทรียะศิลป  และเพ่ือศึกษาความเช่ือ การยอมรับนับถือ 

และการเคารพพิธีกรรมตางๆ  กอใหเกิดความรูความเขาใจตอสภาพสังคมและวัฒนธรรม                     

เกิดประสบการณใหมๆ บนพ้ืนฐานของความรับผิดชอบและมีจิตสํานึกตอการรักษาสภาพแวดลอม

และมรดกทางวัฒนธรรม  โดยประชาชนในทองถ่ินมีสวนรวมตอการจัดการการทองเท่ียว  

     2.3 การทองเท่ียวชมวิถีชีวิตในชนบท (Rural Tourism or Village Tourism) หมายถึง           

การเดินทางทองเท่ียวในหมูบานชนบทท่ีมีลักษณะวิถีชีวิตและผลงานสรางสรรคท่ีมีเอกลักษณพิเศษ

และมีความโดดเดน  เพ่ือความเพลิดเพลินและกอใหเกิดความรูจากการดูผลงานสรางสรรคและ              

ภูมิปญญาพ้ืนบาน  ทําใหมีความเขาใจในวัฒนธรรมทองถ่ินบนพ้ืนฐานของความรับผิดชอบและมี

จิตสํานึกตอการรักษามรดกทางวัฒนธรรมและคุณคาของสภาพแวดลอม โดยท่ีประชาชนในทองถ่ิน

มีสวนรวมตอการจัดการการทองเท่ียว  

3. รูปแบบการทองเท่ียวในความสนใจพิเศษ  (Special Interest Tourism)  ประกอบดวย  

     3.1 การทองเท่ียวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) หมายถึง การทองเท่ียวในแหลง

ธรรมชาติและแหลงวัฒนธรรมเพื่อการพักผอนและเรียนรูวิธีการรักษาสุขภาพกายและใจ กอใหเกิด              

ความเพลินเพลินและสุนทรียภาพ  และมีความรูตอการรักษาคุณคาและคุณภาพชีวิตท่ีดีเพ่ิมขึ้น 

ตลอดจนมีจิตสํานึกตอการรักษาส่ิงแวดลอมและวัฒนธรรมทองถ่ินโดยประชาชนในทองถ่ินมี           

สวนรวมตอการจัดการการทองเท่ียวท่ียั่งยืน  อนึ่งการทองเท่ียวเชิงสุขภาพนี้บางแหงอาจจัดรูปแบบ

เปนการทองเท่ียวเพื่อสุขภาพและความงาม  (Health Beauty and Spa)  

     3.2 การทองเท่ียวเชิงทัศนศึกษาและศาสนา (Edu-Meditation Tourism) หมายถึง              

การเดินทางเพ่ือทัศนศึกษา  การแลกเปล่ียนเรียนรูจากปรัชญาทางศาสนา และการหาความรูสัจธรรม
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แหงชีวิต  มีการฝกทําสมาธิ  กอใหเกิดประสบการณและความรูใหมๆ เพ่ิมขึ้น และมีคุณคาและ

คุณภาพชีวิตท่ีดีเพ่ิมขึ้น  ตลอดจนมีจิตสํานึกตอการรักษาส่ิงแวดลอมและวัฒนธรรมทองถ่ิน                       

โดยประชาชนในทองถ่ินมีสวนรวมตอการจัดการการทองเท่ียวท่ียั่งยืน นอกจากนี้นักทองเท่ียว            

บางกลุมยังมุงการเรียนรูวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย เชน การทําอาหารไทย การนวดแผนไทย       

การรําไทย  มวยไทย  การชาง  และงานศิลปหัตถกรรมไทย  รวมถึงการบังคับชางและเปนควาญชาง  

เปนตน  

     3.3 การทองเท่ียวเพื่อศึกษากลุมชาติพันธุหรือวัฒนธรรมกลุมนอย (Ethnic Tourism) 

หมายถึง  การเดินทางทองเท่ียวเพื่อเรียนรูวิถีชีวิตความเปนอยูและวัฒนธรรมของชาวบาน  หรือ

วัฒนธรรมของชนกลุมนอยหรือชนเผาตางๆ เชน หมูบานชาวไทยโซง หมูบานผูไทย หมูบาน               

ชาวกูย หมูบานชาวกะเหรี่ยง  และหมูบานชาวจีนฮอ  เปนตน  เพ่ือใหมีประสบการณและความรู

ใหมๆ เพ่ิมขึ้น  ตลอดจนมีคุณคาและคุณภาพชีวิตท่ีดีเพ่ิมขึ้น  รวมท้ังมีจิตสํานึกตอการรักษา

ส่ิงแวดลอมและวัฒนธรรมทองถ่ิน โดยประชาชนในทองถ่ินมีสวนรวมตอการจัดการการทองเท่ียว

ท่ียั่งยืน  

     3.4  การทองเท่ียวเชิงกีฬา (Sports Tourism) หมายถึง  การเดินทางทองเท่ียวเพื่อเลนกีฬา

ตามความถนัดหรือความสนใจในประเภทกีฬา เชน กอลฟ ดําน้ํา ตกปลา สนุกเกอร กระดานโตคล่ืน 

และสกีน้ํา  เปนตน  เพ่ือใหเกิดความเพลิดเพลิน  สนุกสนาน  ตื่นเตน  และไดรับประสบการณและ

ความรูใหมๆ เพ่ิมขึ้น  ตลอดจนมีคุณคาและคุณภาพชีวิตท่ีดีเพ่ิมขึ้น รวมทั้งมีจิตสํานึกตอการรักษา

ส่ิงแวดลอมและวัฒนธรรมทองถ่ิน  โดยประชาชนในทองถ่ินมีสวนรวมตอการจัดการการทองเท่ียว

ท่ียั่งยืน  

     3.5  การทองเท่ียวแบบผจญภัย (Adventure Travel) หมายถึง การเดินทางทองเท่ียวไปยัง

แหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติท่ีมีลักษณะพิเศษท่ีนักทองเท่ียวเขาไปเท่ียวแลวไดรับความสนุกสนาน  

ตื่นเตน  หวาดเสียว  ผจญภัย  มีความทรงจํา  ความปลอดภัย  และไดประสบการณใหมๆ   

     3.6  การทองเท่ียวแบบโฮมสเตย และฟารมสเตย (Homestay and Farmstay) หมายถึง

นักทองเท่ียวกลุมท่ีตองการใชชีวิตใกลชิดกับครอบครัวในทองถ่ินท่ีไปเยือน  เพ่ือการเรียนรู                   

ภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมทองถ่ิน ทําใหไดรับประสบการณในชีวิตเพ่ิมขึ้น โดยมีจิตสํานึกตอ              

การรักษาส่ิงแวดลอมและวัฒนธรรมทองถ่ิน และเปนการจัดการทองเท่ียวอยางมีสวนรวมของ

ชุมชนในทองถ่ินท่ียั่งยืน  

     3.7  การทองเท่ียวพํานักระยะยาว  (Long Stay)  หมายถึง  กลุมผูใชชีวิตในปนปลายหลัง

เกษียณอายุจากการทํางานท่ีตองการมาใชชีวิตตางแดนเปนหลัก เพ่ือเพ่ิมปจจัยท่ีหาของชีวิต  คือ          

การทองเท่ียว โดยเดินทางทองเท่ียวตางประเทศเฉล่ีย 3-4 ครั้งตอป คราวละนานๆ อยางนอย 1 เดือน  
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     3.8  การทองเท่ียวแบบใหรางวลั  (Incentive Travel) หมายถึง การจัดนําเท่ียวใหแกกลุม

ลูกคาของบริษัทท่ีประสบความสําเร็จ  (มีความเปนเลิศ) ในการขายสินคานั้นๆ ตามเปาหมายหรือ

เกินเปาหมาย เชน กลุมผูแทนบริษัทจําหนายรถยนต ผูแทนบริษัทจําหนายเครื่องไฟฟา ผูแทนบริษัท

จําหนายเครื่องสําอางจากภูมิภาคหรือจังหวัดตางๆ ท่ีสามารถขายสินคาประเภทนั้นไดมากตามท่ี

บริษัทผูแทนจําหนายในประเทศตั้งเปาหมายไว  เปนการใหรางวัลและจัดนําเท่ียว โดยออกคาใชจาย

ในการเดินทาง คาพักแรม และคาอาหารระหวางการเดินทางใหกับผูรวมเดินทาง เปนการจัดรายการ

พักแรมตั้งแต  2-7 วัน เปนรายการนําเท่ียวชมสถานท่ีตางๆ อาจเปนรายการนําเท่ียวแบบผสมผสาน 

หรือรายการนําเท่ียวในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง  

     3.9 การทองเท่ียวเพ่ือการประชุม (Meeting Incentive Convention and Exhibition: 

MICE)  หมายถึง  การจัดนําเท่ียวใหแกกลุมลูกคาของผูท่ีจัดประชุม มีรายการจัดนําเท่ียวกอน                 

การประชุม (Pre-Tour) และการจัดรายการนําเท่ียวหลังการประชุม (Post-Tour) โดยการจัดรายการ

ทองเท่ียวในรูปแบบตางๆ ไปท่ัวประเทศ เพ่ือบริการใหกับผูเขารวมประชุมโดยตรง หรือสําหรับผูท่ี

รวมเดินทางกับผูเขารวมประชุม  (สามีหรือภรรยา)  อาจเปนรายการทองเท่ียววันเดียว  หรือรายการ

เท่ียวพักคางแรม  2-4  วัน  โดยคิดราคาแบบเหมารวมคาอาหารและบริการทองเท่ียว  

     3.10 การทองเท่ียวแบบผสมผสาน   เปนการทองเท่ียวอีกรูปแบบหนึ่งท่ีผูจัดการ                 

การทองเท่ียวคัดสรรรูปแบบการทองเท่ียวท่ีกลาวมาแลวขางตน นํามาจัดรายการนําเท่ียวเพื่อให

นักทองเท่ียวไดรับความแตกตางระหวางการเดินทางทองเท่ียวในระยะยาวนานตั้งแต  2-7 วัน หรือ

มากกวานั้น เชน การทองเท่ียวเชิงนิเวศและเกษตร (Eco-Agro Tourism) การทองเท่ียวเชิงเกษตร

และประวัติศาสตร (Agro-Historical Tourism) การทองเท่ียวเชิงนิเวศและผจญภัย (Eco-Adventure 

Travel) การทองเท่ียวเชิงธรณีวิทยาและประวัติศาสตร (Geo-Historical Tourism) และการทองเท่ียว

เชิงเกษตรและวัฒนธรรม (Agro-Cultural Tourism) เปนตน  

นอกจากนี้ในปจจุ บันการทองเท่ียวไดพิจารณาจากความตองการหรือพฤติกรรม

นักทองเท่ียวเพิ่มเติม ทําใหมีรูปแบบการทองเท่ียวท่ีมีแนวคิดใหมขึ้นมา  เชน Green Tourism ท่ีคน

มาทองเท่ียวจะตองการอนุรักษธรรมชาต ิหรือชวยลดภาวะโลกรอน  เชน การทองเท่ียวในเกาะสมุย 

หรือ War Tourism ท่ีนักทองเท่ียวตองการสัมผัสกับอดีตในสมัยสงคราม เชน  การทองเท่ียวสะพาน

ขามแมน้ําแคว  จังหวัดกาญจนบุรี หรือ Volunteer Tourism ท่ีนักทองเท่ียวเปนอาสาสมัครมาชวยทํา

กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนในสถานท่ีและเดินทางทองเท่ียวตอ เชน การท่ีมีอาสาสมัครมาชวยงาน         

สึนามิ  (Tsunami)  ในประเทศไทย เปนตน  (วารัชต มัธยมบุรุษ, 2554: 3) 

อุดม  เชยกีวงศ  และคณะ  (2548: 49-50)  กลาววา  นักอุตสาหกรรมทองเท่ียวไดจัดรูปแบบ

การทองเท่ียวออกเปน  4  ประเภท  ดังตอไปนี ้
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1.  การทองเท่ียวแบบบันเทิงและการกีฬา  (Sport and Entertainment Tourism) เปน                

การเดินทางทองเท่ียวในกลุมนักทองเท่ียวท่ีมีความสนใจในแตละกิจกรรมนั้นเปนพิเศษ  เพ่ือ           

ความพึงพอใจ  ความสนุกสนาน  ตื่นเตน  รื่นเริง บันเทิงใจ  ท่ีมุงเนนการบริการท่ีเหมาะสม 

2.  การทองเท่ียวธรรมชาติ  (Natural Tourism) เปนการเดินทางทองเท่ียวแหลงธรรมชาติ

เพ่ือหาความเพลิดเพลิน  เสาะหาความสนุกสนาน ตื่นเตน และพักผอนหยอนใจ 

3.  การทองเท่ียวเพื่อการประชุมสัมมนา  (Business and Convention Tourism)  เปน                

การเดินทางทองเท่ียวของกลุมนักธุรกิจ  และผูมีวัตถุประสงคเพ่ือติดตอธุรกิจ  หรือเพ่ือประชุม

สงเสริมการขายผลิตภัณฑหรือสินคาตางๆ  กอนการประชุมมีการจัดรายการทองเท่ียว  อาจเปน

รายการทัศนศึกษา หรือหลังการประชุมมีการจัดรายการทองเท่ียวเพื่อการพักผอนหยอนใจ 

4.  การทองเท่ียววัฒนธรรม  (Cultural Tourism)  เปนการเดินทางทองเท่ียวในแหลง

โบราณคดี  ประวัติศาสตร  งานประเพณีวัฒนธรรม  วิถีชีวิตชาวบานในชนบท  และสถานท่ีตางๆ  

ท่ีมนุษยสรางขึ้นเพ่ือความเพลิดเพลิน  ไดความรูเกี่ยวกับสภาพสังคมและวัฒนธรรมในแหลง

ทองเท่ียวแหงนั้น 

สรุปการทองเท่ียวในประเทศไทยมีหลากหลายรูปแบบ ท้ังนี้ขึ้นอยูกับพฤติกรรมของ

นักทองเท่ียว และการเปล่ียนแปลงทางโครงสรางสังคม  วัฒนธรรม เศรษฐกิจ  และผลท่ีเกิดจาก   

การทองเท่ียววาสงผลในมิติดานบวกหรือดานลบ  

 

     1.3  ความสําคัญของการทองเท่ียว 

การทองเท่ียวไดสงผลตอผูประกอบการทางธุรกิจหลายประเภท ไมวาจะเปนธุรกิจ                  

การขนสง  ท่ีพักแรม  อาหารและเครื่องดื่ม  รวมท้ังธุรกิจบริการทองเท่ียว  และธุรกิจอ่ืนๆ  ท้ัง

ทางตรงและทางออม  นอกจากนี้ยังสงผลตอชุมชนและสังคมท่ีมีแหลงทองเท่ียว รวมทั้งยังขยายผล

ไปถึงระดับประเทศและระดับโลกอีกดวย  ซ่ึงความสําคัญของการทองเท่ียวสามารถสรุปได 

ดังตอไปนี้ (กุลวรา  สุวรรณพิมล, 2548: 31-36) 

1. ความสําคัญตอเศรษฐกิจ 

1.1  กอใหเกิดรายไดเพ่ิมขึ้น  การทองเท่ียวจากนักทองเท่ียวตางประเทศมีสวนชวยให

ประเทศไดรับรายไดในรูปของเงินตราตางประเทศ  และรายไดดังกลาวก็มีลักษณะเชนเดียวกับ               

การสงสินคาออกไปขายในตางประเทศ  แตเปนสินคาออกประเภท “ไมเห็นตัวสินคา”  (Invisible 

Export)  ซ่ึงมีผลใหการเงินระหวางประเทศดีขึ้น 
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1.2  การชวยใหคนมีงานทํามากขึ้น  รายไดจากอุตสาหกรรมการทองเท่ียวเปนรายไดท่ี

กระจายไปสูประชากรท่ัวประเทศ  ดังนั้นภูมิภาคตางๆ  ก็มีการพัฒนาเพ่ิมมากขึ้น มีการสรางส่ิงใหม  

เกิดอาชีพใหมและมีความตองการแรงงานจํานวนมาก 

1.3 ชวยใหฐานะการเงินระหวางประเทศ   โดยเฉพาะในดานดุลการชําระเงินดียิ่งขึ้น  

เพราะรายไดจากนักทองเท่ียวจากตางประเทศเปนไปในรูปของการขายสินคาและบริการ

ภายในประเทศ  แตอยางไรก็ตามการทองเท่ียวของชาวไทยท่ีทองเท่ียวภายในประเทศก็มี

ความสําคัญเชนเดียวกันในการชวยลดปญหาการนําเงินตราออกไปใชนอกประเทศ 

1.4 การทองเท่ียวมีบทบาทในการกระตุนใหเกิดการผลิต และยังกอใหเกิดการนํา

ทรัพยากรของประเทศมาใช และการทองเท่ียวเปนอุตสาหกรรมท่ีไมส้ินเปลืองวัตถุดิบมากนัก 

1.5 การทองเท่ียวมีบทบาทในการสรางสรรคความเจริญไปสูภูมิภาคตางๆ เปนตัวนําให

เกิดการลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมอ่ืนๆ รวมท้ังการพัฒนาแถบภูมิภาคของรัฐบาลในดาน

โครงสรางพ้ืนฐาน (Infrastructure) ท้ังสาธารณูปโภค  ถนนหนทาง  การประปา  การติดตอส่ือสาร 

และการไฟฟา  เปนตน   

2. ความสําคัญตอสังคมและวัฒนธรรม   

2.1 ชวยใหสภาพแวดลอมของทองถ่ินดีขึ้น เพราะหากสถานที่ใดมีปญหาในเรื่อง

เกี่ยวกับสภาพความเส่ือมโทรม  ความสกปรก  หรือความไมปลอดภัย  ก็จะไมเปนท่ีประสงคท่ี

นักทองเท่ียวจะเดินทางไปทองเท่ียว  เพราะนักทองเท่ียวประสงคจะไปสัมผัสสภาพธรรมชาติของ

ทองถ่ิน   ความสะดวกสบายท่ีพอควร และมีความปลอดภัย 

2.2 ชวยใหประชาชนเห็นความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของแตละ

ทองถ่ินท่ีเดินทางไปถึง  ซ่ึงเปรียบเสมือนการทําใหเกิดความเขาใจอันดีระหวางประชาชนและมี

สวนในการเสริมสรางสัมพันธไมตรีหรือความเขาใจอันดีระหวางเจาของประเทศและผูมาเยือน  เชน  

การใหการตอนรับตามประเพณีไทย  การใหความชวยเหลือนักทองเท่ียว  การจัดเทศกาลประเพณี

ตางๆ  นอกจากนี้การทองเท่ียวยังทําใหทราบถึงอายธรรมท่ีแตกตางออกไป  ขณะเดียวกันผูท่ีอยูใน

ทองถ่ินก็ไดรับทราบส่ิงแปลกๆ  ใหมๆ  ท่ีคนเดินทางไปมีพฤติกรรมหรืออารยธรรมวาเปนเชนไร  

และสามารถนําเอาสวนท่ีดีมาปรับประยุกตใชได 

2.3  การทองเท่ียวชวยขจัดปญหาความแตกตางและความเหล่ือมลํ้าระหวางสังคมเมือง

และสังคมชนบท  เปนการลดปญหาการยายถ่ินท่ีอยูเพ่ืออพยพเขามาหางานทํา  หรือเส่ียงโชคใน

เมืองใหญๆ  ของประชาชนจากชนบท 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 23 

จากแนวคิดดังกลาวสอดคลองกับแนวคิดของนพรัตน จวงพุม  (2550: 13)  ท่ีกลาววา                 

การทองเท่ียวเปนอุตสาหกรรมบริการท่ีมีบทบาทสูงย่ิงในการนําเงินตราตางประเทศเขาสูระบบ

เศรษฐกิจของประเทศไทย  การทองเท่ียวจึงมีความสําคัญตอเศรษฐกิจและสังคม ดังตอไปนี ้

1.  ความสําคัญของการทองเท่ียวตอเศรษฐกิจ คือ เปนแหลงท่ีมาของรายไดในรูปเงินตรา

ตางประเทศ ชวยลดปญหาการขาดดุลการชําระเงินตราตางประเทศ ชวยสรางอาชีพและการจางงาน 

กอใหเกิดการกระจายรายไดและการเปล่ียนแปลงทางโครงสรางเศรษฐกิจของทองถ่ิน ตลอดจน                   

การทองเท่ียวยังกอใหเกิดการกระตุนการผลิตอีกดวย 

2.  ความสําคัญของการทองเท่ียวตอสังคม  คือ  ชวยยกมาตรฐานการครองชีพของคนใน

ทองถ่ิน  ชวยสรางความเจริญทางสังคมใหแกทองถ่ิน ชวยอนุรักษฟนฟูวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม 

กอใหเกิดประโยชนดานการศึกษา  ชวยลดปญหาการอพยพยายถ่ินของชุมชนทองถ่ิน ชวยกระตุน

ใหมีการคิดคนนําทรัพยากรสวนเกินท่ีไรคามาประดิษฐเปนสินคาท่ีระลึกจําหนาย  และชวยสราง

สันติภาพและความสามัคค ี

อุราวรรณ  สุขเกษม (2553: 12)  กลาววา  การทองเท่ียวมีความสําคัญตอเศรษฐกิจและ

สังคม ดังตอไปนี ้

1.  ความสําคัญของการทองเท่ียวตอสังคมของประเทศ 

     1.1  ชวยยกมาตรฐานการครองชีพของคนในทองถ่ิน 

     1.2  ชวยสรางความเจริญทางสังคม  สันติภาพ  และความสามัคคีของคนในทองถ่ิน 

     1.3  ชวยอนุรักษฟนฟูวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม 

     1.4  ชวยลดปญหาการอพยพยายถ่ินของชุมชนทองถ่ิน 

     1.5  ชวยกระตุนใหมีการนําทรัพยากรสวนท่ีไรคามาประดิษฐสินคาท่ีระลึกจําหนาย 

2.  ความสําคัญของการทองเท่ียวตอเศรษฐกิจของประเทศ 

     2.1  เปนแหลงท่ีมาของรายไดในรูปเงินตราตางประเทศ 

     2.2  ชวยลดปญหาการขาดดุลการคาการชําระเงินระหวางประเทศ 

     2.3  ชวยสรางอาชีพและการจางงานอยางมากมายและกวางขวาง 

     2.4  กอใหเกิดการกระจายรายไดไปสูประชากรอยางกวางขวาง 

     2.5  กอใหเกิดการเปล่ียนแปลงโครงสรางเศรษฐกิจของทองถ่ิน 

สรุปการทองเท่ียวมีความสําคัญอยางมากในการชวยสงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม 

และวัฒนธรรมของประเทศชาติใหมีความเจริญเติบโตและกาวหนา 
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     1.4  องคประกอบของการทองเที่ยว 

การทองเท่ียวเปนกระบวนการทางสังคมและเศรษฐกิจ ท่ีมีองคประกอบสําคัญ โดย

วิภาวี  พลรัตน  (2551: 22-23) กลาววา  การทองเท่ียวท่ัวไปมีองคประกอบหลักสําคัญ  3  ดาน  

ไดแก  ทรัพยากรแหลงทองเท่ียว  (Tourism  Resource)  บริการการทองเท่ียว (Tourism Service)  

และตลาดการทองเท่ียว  (Tourism Market or Tourist)  ดังตอไปนี ้

 1. ทรัพยากรการทองเท่ียว  แหลงทองเท่ียวเปนทรัพยากรการทองเท่ียวท่ีสําคัญ และจัดเปน

อุปทานทางการทองเท่ียว (Tourism Supply) ซ่ึงสามารถแบงประเภทของทรัพยากรการทองเท่ียวได

หลายแบบ 

2. บริการการทองเท่ียว  เปนอุปทานประเภทหนึ่ง  ซ่ึงไมไดเปนจุดประสงคหลักของ

นักทองเท่ียว  แตเปนบริการท่ีรองรับใหเกิดความสะดวกสบายและความบันเทิงแกนักทองเท่ียว   

ซ่ึงในบางโอกาสก็อาจเปนตัวดึงดูดใจไดเหมือนกัน บริการการทองเท่ียวท่ีสําคัญ  ไดแก  ท่ีพัก 

อาหาร แหลงจําหนายสินคา  แหลงบันเทิง  แหลงกิจกรรม  และบริการอ่ืนๆ  ท้ังนี้รวมถึงโครงสราง

พ้ืนฐานและส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีจําเปนอ่ืนๆ  ดวย 

3. ตลาดการทองเท่ียว  เปนอุปสงคทางการทองเท่ียว  (Tourism Supply) หมายถึง 

นักทองเท่ียวท่ีตองการทองเท่ียวจากท่ีหนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่ง เพ่ือเขารวมในกิจกรรมพักผอนหยอนใจ 

และเพ่ือกิจกรรมอ่ืนๆ ซ่ึงในกระบวนการยังประกอบไปดวยการสงเสริมและพัฒนาการขาย และ

การใหบริการแกนักทองเท่ียวดวย 

นอกจากนี้พยอม ธรรมบุตร (2549: 1-3) ไดแบงองคประกอบของการทองเท่ียวออกเปน 5 

ประเภท  ไดแก 

1. การเขาถึงแหลงทองเท่ียว (Accessibility) ไดแก การมีระบบโครงสรางพ้ืนฐานท่ี

เหมาะสม เชน สนามบิน ระบบคมนาคม ตลอดจนบริการดานอุตสาหกรรมขนสง เชน การขนสง

ทางอากาศ ทางบก และทางน้ํา ซ่ึงจะเอ้ืออํานวยใหนักทองเท่ียวสามารถเดินทางไปถึงจุดหมาย

ปลายทาง (Destination) หรือแหลงทองเท่ียว (Attraction) 

2.  การมีท่ีพักแรมเพ่ือรองรับนักทองเท่ียว (Accommodation) ท่ีตองการคางคืน ไดแก ท่ีพัก

ประเภทตางๆ  เชน โรงแรม  รีสอรท  เกสตเฮาส และโฮมสเตย เปนตน โดยท่ีพักประเภทตางๆ จะมี

ส่ิงอํานวยความสะดวกในระดับตางกัน ซ่ึงจะทําใหมีราคาและบริการในระดับตางกัน ไดแก 

ภัตตาคาร สระวายน้ํา บาร ฟตเนสเซ็นเตอร ซาวนา ศูนยกลางธุรกิจ และส่ิงอํานวยความสะดวก

อ่ืนๆ 

3. แหลงทองเท่ียว  (Attractions) นับเปนองคประกอบท่ีมีความสําคัญสูงสุดของ                        

การเดินทาง เพราะเปนจุดดึงดดูใหนักทองเท่ียวเดินทางมาทองเท่ียว แหลงทองเท่ียวอาจเปนแหลง
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ธรรมชาติท่ีมีความโดดเดน  เชน  ดอยอินทนนท  ซ่ึงมีความหลากหลายทางชีวภาพของเทือกเขา 

หรือแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมประวัติศาสตร  เชน ปราสาทพนมรุง  ซ่ึงแสดงถึงความรุงเรือง

ของอาณาจักรขอม  ตลอดจนการทองเท่ียวชนบทเพ่ือสัมผัสวิถีชีวิตชาวบาน เรียนรูถึงภูมิปญญา

ทองถ่ิน  ตลอดจนโบราณสถานยุคเกาแกกอนประวัติศาสตร  เชน  วัฒนธรรมบานเชียง  เปนตน 

4. กิจกรรมการทองเท่ียว (Activities) และกิจกรรมนันทนาการ (Tourist Activities  and 

Recreational Activities) นับเปนองคประกอบท่ีสําคัญในยุคปจจุบัน  เพราะการทองเท่ียวมิได               

หมายเพียงแคการเดินทางไปชมโบราณสถาน อนุสาวรีย ความงดงามของธรรมชาติเทานั้น แตเปน

การทองเท่ียวท่ีนักทองเท่ียวไดมีโอกาสทํากิจกรรมตางๆ ไดแก การเดินปาเพ่ือศึกษาระบบนิเวศเขต

เสนศูนยสูตรในปาดิบช้ืน การลองแกงในแมน้ําทองถ่ิน การปนหนาผา การดําน้ําในรูปแบบ  Scuba 

Diving  หรือ Snorkeling  การพายเรือแคนูในบริเวณปาชายเลน การตกปลาหมึกในทะเลลึก 

ตลอดจนการรวมกิจกรรมกับชุมชนเจาบาน  เชน  การดํานา การเกี่ยวขาว และการรวมพิธีบายศรี              

สูขวัญ เปนตน ซ่ึงกิจกรรมท้ังหมดจะเปนประสบการณ (Experience) ท่ีอยูในความทรงจําของ

นักทองเท่ียวและกิจกรรมดังกลาวมักกอใหเกิดการกระจายรายได 

5.  บริการเบ็ดเตล็ดท้ังหมดท่ีมีใหนักทองเท่ียว  (Ancillary)  เชน บริการดานรานอาหาร 

โรงพยาบาล  ไปรษณีย  สถานีบริการน้ํามัน  รานคา  รานขายของท่ีระลึก  และหองสุขา  เปนตน                 

โดยองคประกอบท้ัง 5 ประการ  ควรปรากฏอยูบนระบบฐานขอมูลการจัดการการทองเท่ียว

ของแหลงทองเท่ียวทุกแหลงท่ีเปนจุดหมายปลายทาง (Destination Management System: DMS) 

สรุปองคประกอบของการทองเท่ียวแตละองคประกอบจะมีความสัมพันธและเช่ือมโยงซ่ึง

กันและกัน 

 

     1.5  ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการทองเท่ียว   

กองวชิาการและฝกอบรมการทองเท่ียวแหงประเทศไทย กลาววา  ผลิตผลของอุตสาหกรรม

ทองเท่ียว  คือ  บริการท่ีลูกคาจะเลือกซ้ือเม่ือเกิดความพึงพอใจ  สําหรับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจเลือกซ้ือบริการมีดังตอไปนี ้ (เศกสรรค ยงวณิชย และคณะ, 2550: 10-12)   

1. ทรัพยากรการทองเท่ียว (Tourism Resources) ประเทศไทยเปนประเทศท่ีอุดมไปดวย

ทรัพยากรการทองเท่ียว  ทรัพยากรการทองเท่ียว  หมายถึง  ส่ิงดึงดูดใหผูคนเดินทางมาเยือนทองถ่ิน

นั้นๆ  อันจะมีส่ิงเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ  และส่ิงท่ีมนุษยสรางขึ้น รวมท้ังงานเทศกาลและงาน

ประเพณีประจําปท่ีมีอยูในทองถ่ิน 
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2.  ความปลอดภัย  (Security)  ในการเลือกจุดหมายการเดินทางการทองเท่ียว  นักทองเท่ียว

จะคํานึงถึงความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินเปนประการสําคัญ  มาตรการรักษาความปลอดภัยจึง

ตองมีประสิทธิภาพและท่ัวถึงทุกแหลงทองเท่ียว 

3. โครงสรางพ้ืนฐาน  (Infrastructures)  ประกอบดวยส่ิงอํานวยความสะดวกหลัก  เชน  

ถนน  สะพาน  สนามบิน  สถานีรถไฟ  สถานีรถโดยสาร  ทาเรือ  ไฟฟา  ประปา  และระบบส่ือสาร

ท่ีทันสมัย  เปนตน  โดยปกติแลวรัฐจะเปนผูลงทุนจัดสรางโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ืออํานวย                     

ความสะดวกสบายของประชาชนในทองถ่ิน  หรือหากเปนการลงทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียว  

ประชาชนในทองถ่ินก็จะเปนผูไดรับผลประโยชนอยางถาวร 

4.  ส่ิงอํานวยความสะดวก  (Facilities)  เปนสถานท่ีหรือบริการท่ีสวนใหญเอกชนจะเปนผู

จัดหาไวบริการแกนักทองเท่ียว  ในรูปของการประกอบการทางธุรกิจ แตก็มีบริการของรัฐอยูใน

บางสวนดวย 

5. การคมนาคม  (Transportation)  เม่ือผูซ้ือเดินทางมาซ้ือบริการถึงท่ีผลิต  การคมนาคม

ขนสงท้ังตางประเทศและภายในประเทศจะตองรวดเร็ว และปลอดภัยท้ัง 3 ทาง  ไดแก 

      5.1  ทางบก  มีถนนท่ีพาหนะตางๆ  ผานเขา-ออกไดสะดวก  หรือมีบริการรถไฟ 

      5.2  ทางน้ํา  มีทาเทียบเรือ  และอุปกรณอํานวยความสะดวกตางๆ   

     5.3  ทางอากาศ  มีทาอากาศยานท่ีทันสมัย มีสายการบินมาลงมาก 

6.  พิธีการเขาเมืองและการบริการขาวสาร  (Border Control and Information)  มีการผอน

คลายระเบียบพิธีการเขาเมือง  ใหมีความสะดวกรวดเร็ว  มีการใหบริการขาวสาร  บริการจอง

หองพัก และบริการขนสงสูท่ีพัก  เปนตน 

7.  ท่ีพัก  (Accommodation)  มีโรงแรมระดับตางๆ  ใหเลือก  มีอัตราคาท่ีพักท่ีเหมาะสมกับ

คุณภาพ  สะอาด และมีบริการตามมาตรฐานสากล 

8.  รานอาหาร  (Food and Beverage)  นอกจากจะมีอาหารใหเลือกหลายชนิดแลว  จะตอง

ถูกสุขลักษณะ  มีบริการท่ีสุภาพ  และมีการกําหนดราคาท่ีแนนอน 

9.  บริการนําเท่ียว  (Tour Guide)  มีบริการนําเท่ียวไปยังแหลงตางๆ   โดยมีมัคคุเทศกท่ีมี

ความรูความเขาใจท่ีถูกตอง มีอัธยาศัยไมตรี  และมีความรับผิดชอบตอหนาท่ี 

10. สินคาของท่ีระลึก (Souvenirs) จะตองมีการควบคุมคุณภาพ และกําหนดราคา รวมทั้ง

การสงเสริมการใชวัสดุพ้ืนบาน การออกแบบสินคาใหมีเอกลักษณ รวมทั้งการบรรจุหีบหอท่ี

สวยงาม  การโฆษณาเผยแพร  และประชาสัมพันธ  (Advertising and Public Relation) 

11.  ภาพลักษณ (Image)  เปนตัวกําหนดกลุมนักทองเท่ียว  หากมีภาพลักษณวาเปนดินแดน

แหงความฝนของผูชายนักทองเท่ียว  ท่ีสนใจจะเปนกลุมชายรักสนุก  จึงควรฟนฟูภาพลักษณของ
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ประเทศไทยในฐานะแหลงทองเท่ียวท่ีอุดมดวยมรดกทางธรรมชาติ  ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม  

เปนดินแดนแหงความเพลิดเพลินในการจับจายท้ังสินคาพ้ืนเมือง และสินคาปลอดภาษีอากร 

ในขณะท่ีชูสิทธ์ิ ชูชาติ  (2548: 8-9) กลาววา  องคประกอบของแหลงทองเท่ียวท่ีเอ้ืออํานวย

ใหการทองเท่ียวบรรลุวัตถุประสงคไดนั้น ประกอบดวย  3  ประการ  ไดแก  

1. ส่ิงดึงดูดใจ  (Attractions)  ส่ิงดึงดูดใจเกิดจากสถานท่ี (Sites) และเหตุการณ (Event)  

สถานท่ีอาจเกิดจากธรรมชาติสรางหรือมนุษยสราง  แตเหตุการณท่ีนาประทับใจเกิดจากมนุษยสราง

เพียงอยางเดียว   

ส่ิงดึงดูดใจหรือความประทับใจสวนหนึ่งเกิดจากทรัพยากรการทองเท่ียว  ซ่ึงเปนผลผลิต  

(Production)  ของการทองเท่ียวและบริการ     

2.  ส่ิงอํานวยความสะดวก  (Amenities)  ความสะดวกสบายทําใหนักทองเท่ียวหรือคนเดิน

ทางเขาไปถึงสถานท่ีไดรวดเร็ว ปลอดภัย และสะดวกสบายมากย่ิงขึ้น ดังนั้นการกอสราง                    

ปจจัยพ้ืนฐานในการผลิต  (Infrastructure)  เชน ระบบขนสง ระบบการส่ือสาร ระบบสาธารณูปโภค  

เชน  ไฟฟา  ประปา  จึงเปนส่ิงจําเปนอยางย่ิงในแหลงทองเท่ียว 

นอกจากนี้ส่ิงกอสรางอ่ืนๆ  เชน   โรงแรม  รานอาหาร  รานขายของท่ีระลึก  โรงพยาบาล  

และอ่ืนๆ   ตลอดจนระบบการกําจัดของเสียก็เปนส่ิงจําเปนท่ีตองพัฒนาควบคูไปกับแหลงทองเท่ียว 

      3. การเขาไปถึง (Accessibility) สําหรับการเขาไปถึงยังแหลงทองเท่ียวจะตองมีระบบ                  

การขนสง (Transportation)  ซ่ึงประกอบดวย  เสนทาง  (The  Way)  พาหนะ  (The Vehicle)  สถานี  

(The Terminal)  และผูประกอบการ  (The Carrier)  การขนสงมีวัตถุประสงคในการลําเลียงคนและ

ส่ิงของไปยังจุดหมายปลายทางโดยผานเสนทางหรือทอลําเลียง  

นอกจากนี้บุญเลิศ  จิตตั้งวัฒนา  (2542: 45)  กลาววา  การทองเท่ียวจะบรรลุวัตถุประสงค

ไดยอมขึ้นอยูกับปจจัยท่ีสําคัญ 3 ประการ  ไดแก 

1.  ทรัพยากรการทองเท่ียวจะตองมีส่ิงดึงดูดใจ  ปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีจะทําใหการทองเท่ียว

บรรลุวัตถุประสงค  คือ การมีทรัพยากรการทองเท่ียวท่ีมีส่ิงดึงดูดใจอยางใดอยางหนึ่งในการให

นักทองเท่ียวเดินทางไปเย่ียมเยือนสถานท่ีนั้นๆ 

2. ทรัพยากรการทองเท่ียวตองมีส่ิงอํานวยความสะดวก ไวคอยบริการนักทองเท่ียวท่ีเขามา

ทองเท่ียวยังแหลงทองเท่ียวใหไดรับความประทับใจ  และทําใหนักทองเท่ียวอยากทองเท่ียวนานวัน

มากขึ้น 

3.  ทรัพยากรการทองเท่ียวตองมีเสนทางคมนาคมเขาถึง  กลาวคือ  เสนทางหรือโครงขาย

คมนาคมท่ีสามารถเขาถึงแหลงทองเท่ียวนั้น สามารถติดตอเช่ือมโยงระหวางแหลงทองเท่ียวกับ

บริเวณใกลเคียง 
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จากท่ีกลาวมาเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการทองเท่ียวสอดคลองกับหลักสูตรทองถ่ิน

มัคคุเทศกนอย  วัดพระพุทธฉาย  (2554)  ท่ีกลาววา  ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการทองเท่ียว มีอยูดวยกัน 

2  ปจจัยหลัก  ไดแก   

1.  ปจจัยภายใน  ไดแก  

1.1 ทรัพยากรการทองเท่ียว 

      ประเทศไทยอุดมสมบูรณดวยทรัพยากรทองเท่ียวซ่ึงหมายถึงสถานท่ีทองเท่ียว 

กิจกรรม และวัฒนธรรมประเพณี ท่ีสะทอนใหเห็นถึงอารยธรรมทองถ่ินท่ีมีลักษณะเดน 3  ประการ  

ไดแก 

1.1.1 ประเภทธรรมชาติ  มีความสวยงามตามธรรมชาติ  เชน ภูเขา  น้ําตก  ถํ้า              

เขตรักษาพันธุสัตว  และอุทยานแหงชาต ิ เปนตน 

1.1.2 ประเภทประวัติศาสตรโบราณวัตถุสถานและศาสนา ไดแก โบราณสถาน 

พิพิธภัณฑ  และศาสนสถาน  เปนตน 

1.1.3 ประเภทศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และกิจกรรม รูปแบบในลักษณะพิธี             

งานประเพณี  ความเปนอยู  วิถีชีวิต 

1.2  ความปลอดภัย  นักทองเท่ียวจะคํานึงถึงความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินเปน

สําคัญ 

      1.3  โครงสรางพ้ืนฐาน ส่ิงอํานวยความสะดวกหลัก เชน ถนน สะพาน สนามบิน สถานี

รถโดยสาร  ไฟฟา  ประปา  และระบบส่ือสารท่ีทันสมัย  เปนตน 

      1.4  ส่ิงอํานวยความสะดวก เชน การคมนาคม พิธีการเขาเมือง การบริการขาวสาร ท่ีพัก 

รานอาหาร  และบริการนําเท่ียว  เปนตน 

      1.5 สินคาของท่ีระลึก ตองมีการควบคุมคุณภาพ กําหนดราคา สงเสริมการใชวัสดุ

พ้ืนบาน การออกแบบท่ีมีเอกลักษณ การบรรจุหีบหอท่ีสวยงาม 

      1.6  การโฆษณา  การเผยแพร  และการประชาสัมพันธ 

      1.7  ภาพลักษณของประเทศ ประเทศไทยอุดมดวยมรดกทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร 

และวัฒนธรรม 

2.  ปจจัยภายนอก  ไดแก 

2.1 สภาวะเศรษฐกิจและการเมืองของโลก โดยสภาวะเศรษฐกิจท่ีตกต่ํา จะสงผลให

การเดินทางทองเท่ียวออนตัวลง 

2.2  ความนิยมในการทองเท่ียว 
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2.3  การขยายเสนทางคมนาคม เชน ทาอากาศยานเครื่องบิน สงผลใหเกิดความสะดวก 

รวดเร็ว  ปลอดภัย  และประหยัด 

2.4  การเปล่ียนแปลงนโยบายทางการเมือง  

สรุปจากท่ีกลาวมาลวนแลวแตเปนปจจัยสําคัญท่ีมีอิทธิพลตอการทองเท่ียวท้ังส้ิน  ดังนั้น

หากจะมีการสงเสริมหรือขยายการทองเท่ียวใหเกิดขึ้นจะตองใหความสําคัญกับปจจัยตางๆ  เหลานี ้ 

นอกจากนี้จากท่ีกลาวมายังพอสรุปไดวาการทองเท่ียวจะประสบความสําเร็จหรือไมขึ้นอยู

กับปจจัยสําคัญหลายปจจัย  ซ่ึงพอจะสรุปไดดังตอไปนี ้

1.  ปจจัยภายใน   

     1.1  ปจจัยดานแหลงทองเท่ียวหรือทรัพยากรการทองเท่ียว 

     1.2  ปจจัยดานกิจกรรมการทองเท่ียว 

     1.3  ปจจัยดานการบริการการทองเท่ียว 

       1.4  ปจจัยดานการจัดการการทองเท่ียว 

     1.5  ปจจัยดานการตลาดหรือการประชาสัมพันธการทองเท่ียว 

           1.6  ปจจัยดานการสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว 

                   1.7  ปจจัยดานการมีสวนรวมของทุกฝายท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียว 

2.  ปจจัยภายนอก 

     2.1  ปจจัยดานเศรษฐกิจ 

     2.2  ปจจัยดานสังคม 

     2.3  ปจจัยดานการเมือง 

     2.4  ปจจัยดานส่ิงแวดลอม 

     2.5  ปจจัยดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

     2.6  ปจจัยดานการคมนาคม 

  

     1.6  การประเมินศักยภาพการทองเท่ียว 

สถาบันวิจยัวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (2542: 3-14)  กลาววา  เกณฑใน

การประเมินศักยภาพของแหลงทองเท่ียวสําหรับการทองเท่ียวเชิงนิเวศ มีเกณฑคัดเลือกเบ้ืองตน

ดังตอไปนี้ 

1. ศักยภาพของทรัพยากรแหลงทองเท่ียว พิจารณาจากสภาพทรัพยากรท่ีเหมาะสมและ

ความมีเอกลักษณเฉพาะ โดยเนนความสําคัญของระบบนิเวศ หรือวัฒนธรรมทองถ่ิน และ                   

ความดึงดูดใจวามีมากนอยเพียงใด เพ่ือใหความสําคญัท่ีตางกันในแตละปจจัย  ดังตอไปนี้ 
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     1.1  ชนิดของแหลงทองเท่ียว พิจารณาจากสภาพแวดลอมทางธรรมชาติของแหลง

ทองเท่ียว โดยเปนแหลงทองเท่ียวท่ีมีสภาพธรรมชาติดั้งเดิม หรือเปนแหลงท่ีสภาพธรรมชาติถูก

ดัดแปลง  และตกแตงบางสวน แตยังคงสภาพเดิมไวเปนหลัก หรือเปนแหลงธรรมชาติท่ีสรางขึ้น

โดยการผสมผสาน จําลองหรือตกแตงใหม โดยไมมีลักษณะเปนระบบนิเวศท่ีเหมาะสมกับสภาพ

พ้ืนท่ี  จะมีคาตอความเปนแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศนอยลงตามลําดับ 

     1.2  องคประกอบท่ีเปนเอกลักษณ  พิจารณาความสําคัญของระบบนิเวศ  ความสมบูรณ 

ความหลากหลาย ความสัมพันธท่ีเปนระบบในพ้ืนท่ี ความโดดเดนดานศักยภาพ คือ มีความโดดเดน 

มาก หรือมีความโดดเดนลดลงตามลําดับ มีองคประกอบดานธรรมชาติ ประวัติศาสตรและ

วัฒนธรรมท่ีผสมผสาน หรือเพ่ิมความดึงดูดใจมากนอยเพียงใด 

2. ศักยภาพของการจัดการ พิจารณาจากสภาพการจัดการในปจจุบันวาอยูในกรอบของ             

การทองเท่ียวเชิงนิเวศมากนอยเพียงใด การพิจารณาการจัดการนี้ จะบงช้ีถึงโอกาสในการเพิ่ม

ศักยภาพของแหลงทองเท่ียวใหสูงขึ้นได  ศักยภาพการจัดการประกอบดวย 

     2.1 มีการใหการศึกษาดานส่ิงแวดลอม  พิจารณาจากรูปแบบการจัดส่ือความหมาย

กิจกรรมดานการศึกษาท่ีมีลักษณะของการศึกษาดานส่ิงแวดลอมของแหลงทองเท่ียว      

     2.2 การจัดการปองกันและรักษาส่ิงแวดลอมในแหลงทองเท่ียว  พิจารณาจากการมี             

การรักษาและคุมครองส่ิงแวดลอม โดยพิจารณาวามีมาตรการควบคุมดูแลส่ิงแวดลอมอยางมี

ประสิทธิภาพเพียงใด  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  และมีมาตรการควบคุมจํากัดจํานวน

นักทองเท่ียว  และบริการอยางมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด 

     2.3  องคกรในการจัดการท่ีใหความสําคัญกับการรวมมือ  พิจารณาจากรูปแบบองคกร

ในการจัดการเนนความเปนองคกรประชาชน รัฐ และเอกชน และดูระดับของการมีสวนรวมวา

ชุมชนทองถ่ินมีสวนรวมในการควบคุมการทองเท่ียวมากนอยเพียงใด 

จารุจน  กล่ินดีปลี  (2541: 32-33)  กลาววา  การพิจารณาศักยภาพของการทองเท่ียวจะตอง

ประกอบดวยหลักเกณฑพิจารณาท่ีครอบคลุมองคประกอบการทองเท่ียว  4  ดาน  ไดแก 

1. เกณฑการประเมินศักยภาพแหลงทองเท่ียวท่ีครอบคลุมองคประกอบดานพ้ืนท่ี  คือ             

การดึงดูดนักทองเท่ียวดวยทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีมีลักษณะเฉพาะหรือมีความเปนเอกลักษณ เชน  

ประวัติศาสตร โบราณวัตถุ สถานท่ีท่ีมีความเกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ  และวัฒนธรรมประเพณีใน

ทองถ่ิน รวมทั้งตองมีปจจัยอ่ืนท่ีดึงดูดใหนักทองเท่ียวเขามาทองเท่ียวในพ้ืนท่ี  ไดแก  ลักษณะ               

ภูมิทัศน ความยากงายในการเขาถึง  เชน  สภาพของเสนทาง  ฤดูกาล และระยะทางจากจุดศูนยกลาง

การทองเท่ียวในพ้ืนท่ี  เปนตน 
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2.  เกณฑการประเมินศักยภาพแหลงทองเท่ียวท่ีครอบคลุมองคประกอบดานการจัดการ คือ

ความปลอดภัยในการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีและบริเวณใกลเคียง  การจัดการส่ิงอํานวยความสะดวกใน 

การเขาถึง เชน ถนน ไฟฟา แหลงน้ํา การจัดการควบคุมนักทองเท่ียวในพ้ืนท่ีทองเท่ียวไมใหเกินขีด

ความสามารถในการรองรับ  (Over Carrying Capacity)  และการจัดการควบคุมกิจการทองเท่ียวใน

พ้ืนท่ี  เปนตน 

3.  เกณฑการประเมินศักยภาพแหลงทองเท่ียวท่ีครอบคลุมองคประกอบดานกิจกรรมและ

กระบวนการ  คือ การพิจารณาถึงความหลากหลายของกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศในพ้ืนท่ี

โอกาสในการสรางจิตสํานึก  และการใหการศึกษาดานส่ิงแวดลอม 

4.  เกณฑการประเมินศักยภาพแหลงทองเท่ียวท่ีครอบคลุมองคประกอบดานการมีสวนรวม 

คือ การพิจารณาวาองคกรทองถ่ินมีสวนรวมในการควบคุมดูแลแหลงทองเท่ียวในรูปแบบใดบาง 

และประชาชนในทองถ่ินมีความพอใจ หรือสนใจท่ีจะใหแหลงทองเท่ียวในทองถ่ินของตนไดรับ

การพัฒนาเปนแหลงทองเท่ียวหรือไม 

 สรุปการประเมินศักยภาพการทองเท่ียวพิจารณาจากองคประกอบสําคัญ 4 ดาน ไดแก                 

1)องคประกอบดานพ้ืนท่ี  2) องคประกอบดานการจัดการ  3) องคประกอบดานกิจกรรมและ

กระบวนการ  และ  4)  องคประกอบดานการมีสวนรวม 

      

1.7  ผลกระทบจากการทองเท่ียว 

การทองเท่ียวเมื่อมีการพัฒนาหรือมีการเจริญเติบโตขึ้นยอมสงผลกระทบทั้งดานบวกและ

ดานลบตอชุมชนหรือสังคมนั้นๆ  อยางหลีกเล่ียงไมได  ซ่ึงบุญเลิศ  จิตตั้งวัฒนา  (2548ก: 156-160)  

กลาววา  เม่ือมีการพัฒนาการทองเท่ียวเกิดขึ้นในชุมชน  ทําใหชุมชนทองถ่ินขยายตัวอยางรวดเร็ว  

และกอผลกระทบโดยตรงตอชุมชนทองถ่ินท้ังดานผลบวกและผลลบอยางหลีกเล่ียงไมได  ซ่ึง

ผลกระทบของการทองเท่ียวตอชุมชนทองถ่ินอาจจําแนกเปน  4  ดาน  ไดแก  

1. ผลกระทบของการทองเท่ียวตอชุมชนทองถ่ินดานเศรษฐกิจ  เม่ือชุมชนทองถ่ินใดมี           

การทองเท่ียวเกิดขึ้นยอมกอใหเกิดผลกระทบดานเศรษฐกิจท้ังดานผลบวกและดานผลลบตอชุมชน

ทองถ่ินนั้น  ซ่ึงพอสรุปไดถึงผลกระทบของการทองเท่ียวตอชุมชนทองถ่ินดานเศรษฐกิจ ดังตอไปนี ้

     1.1  ผลกระทบการทองเท่ียวตอชุมชนทองถ่ินดานเศรษฐกิจทางดานผลบวก 

1.1.1  การทองเท่ียวกอใหเกิดประโยชนในการเปล่ียนแปลงโครงสรางทาง

เศรษฐกิจของชุมชนทองถ่ิน  

1.1.2  การทองเท่ียวกอใหเกิดประโยชนในการขยายตัวของธุรกิจทองเท่ียว   
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1.1.3 การทองเท่ียวกอใหเกิดประโยชนในการสรางสรรคอาชีพและการจางงาน 

แกชุมชนทองถ่ิน   

1.1.4  การทองเท่ียวกอใหเกิดประโยชนในการนํารายไดสูชุมชนทองถ่ิน   

1.1.5  การทองเท่ียวกอใหเกิดประโยชนในการกระจายรายไดสูภูมิภาค   

1.1.6  การทองเท่ียวกอใหเกิดประโยชนในการเพ่ิมรายไดตอหัวของชุมชนทองถ่ิน   

1.1.7  การทองเท่ียวกอใหเกิดประโยชนในการกระตุนการผลิตของชุมชนทองถ่ิน   

1.1.8 การทองเท่ียวกอใหเกิดประโยชนในการชวยแกไขปญหาดุลการชําระเงิน

ระหวางประเทศ 

     1.2  ผลกระทบการทองเท่ียวตอชุมชนทองถ่ินดานเศรษฐกิจทางดานผลลบ 

         1.2.1  การทองเท่ียวกอใหเกิดปญหารายไดในชวงนอกฤดูกาลทองเท่ียวแกชุมชน

ทองถ่ิน 

1.2.2  การทองเท่ียวกอใหเกิดปญหาคุณภาพของแรงงานแกชุมชนทองถ่ิน 

1.2.3  การทองเท่ียวกอใหเกิดปญหาคาครองชีพสูงแกชุมชนทองถ่ิน 

1.2.4 การทองเท่ียวกอใหเกิดปญหาการส่ังซ้ือสินคาจากตางประเทศแกชุมชน

ทองถ่ิน 

1.2.5  การทองเท่ียวกอใหเกิดปญหาการแกงแยงผลประโยชนแกชุมชนทองถ่ิน 

1.2.6 การทองเท่ียวกอใหเกิดปญหาสวนแบงผลประโยชนอันควรไดของชุมชน

ทองถ่ิน 

1.2.7  การทองเท่ียวกอใหเกิดปญหาคาใชจายการจัดการชุมชนทองถ่ิน  

1.2.8  การทองเท่ียวกอใหเกิดปญหาราคาท่ีดินแกชุมชนทองถ่ิน 

2. ผลกระทบของการทองเท่ียวตอชุมชนทองถ่ินดานสังคม เม่ือชุมชนทองถ่ินใดมี                   

การทองเท่ียวเกิดขึ้นยอมกอใหเกิดผลกระทบดานสังคมท้ังดานผลบวกและดานผลลบตอชุมชน

ทองถ่ินนั้น  ซ่ึงพอสรุปไดถึงผลกระทบของการทองเท่ียวตอชุมชนทองถ่ินดานสังคมดังตอไปนี ้

     2.1  ผลกระทบการทองเท่ียวตอชุมชนทองถ่ินดานสังคมทางดานผลบวก 

2.1.1  การทองเท่ียวกอใหเกิดประโยชนในการเปล่ียนแปลงแบบแผนการประกอบ

อาชีพของชุมชนทองถ่ิน  

2.1.2  การทองเท่ียวกอใหเกิดประโยชนในการสรางสรรคความเจริญทางสังคมแก

ชุมชนทองถ่ิน     

2.1.3  การทองเท่ียวกอใหเกิดประโยชนในการชวยยกมาตรฐานการครองชีพของ

ชุมชนทองถ่ิน 
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2.1.4  การทองเท่ียวกอใหเกิดประโยชนในการเปล่ียนแปลงโครงสรางครอบครัว

ของชุมชนทองถ่ิน  

2.1.5  การทองเท่ียวกอใหเกิดประโยชนในการสรางความเขาใจอันดีระหวาง

นักทองเท่ียวและชุมชนทองถ่ิน 

2.1.6  การทองเท่ียวกอใหเกิดประโยชนในการสรางความสามัคคีแกชุมชนทองถ่ิน 

2.1.7  การทองเท่ียวกอใหเกิดประโยชนในการปองกันการอพยพยายถ่ินของชุมชน

ทองถ่ิน      

2.1.8  การทองเท่ียวกอใหเกิดประโยชนในการเสริมสรางการศึกษาแกชุมชน

ทองถ่ิน 

2.1.9  การทองเท่ียวกอใหเกิดประโยชนในการเสริมสรางความปลอดภัยแกชุมชน

ทองถ่ิน      

     2.2  ผลกระทบการทองเท่ียวตอชุมชนทองถ่ินดานสังคมทางดานผลลบ 

2.2.1  การทองเท่ียวกอใหเกิดปญหาการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตและคานิยมของสังคม

ชุมชนทองถ่ิน  

2.2.2  การทองเท่ียวกอใหเกิดปญหาความผูกพันของครอบครัวของชุมชนทองถ่ิน    

2.2.3  การทองเท่ียวกอใหเกิดปญหาความไมเปนธรรมในสังคมของชุมชนทองถ่ิน 

2.2.4  การทองเท่ียวกอใหเกิดปญหาการเปล่ียนแปลงอุปนิสัยอันดีของชุมชน

ทองถ่ิน  

2.2.5  การทองเท่ียวกอใหเกิดปญหาเพศพาณิชยในชุมชนทองถ่ิน     

2.2.6  การทองเท่ียวกอใหเกิดปญหาการอพยพยายถ่ินของชุมชนทองถ่ิน 

2.2.7  การทองเท่ียวกอใหเกิดปญหาการหลอกลวงเอาเปรียบนักทองเท่ียวของ

ชุมชนทองถ่ิน 

2.2.8  การทองเท่ียวกอใหเกิดปญหาอาชญากรรมขึ้นในชุมชนทองถ่ิน     

2.2.9  การทองเท่ียวกอใหเกิดปญหาการขัดแยงระหวางนักทองเท่ียวกับชุมชน

ทองถ่ิน     

3. ผลกระทบของการทองเท่ียวตอชุมชนทองถ่ินดานวัฒนธรรม  เม่ือชุมชนทองถ่ินใดมี 

การทองเท่ียวเกิดขึ้นยอมกอใหเกิดผลกระทบดานวัฒนธรรมท้ังดานผลบวกและดานผลลบตอชุมชน

ทองถ่ินนั้น  ซ่ึงพอสรุปไดถึงผลกระทบของการทองเท่ียวตอชุมชนทองถ่ินดานวัฒนธรรม

ดังตอไปนี ้

     3.1  ผลกระทบการทองเท่ียวตอชุมชนทองถ่ินดานวัฒนธรรมทางดานผลบวก 

   ส
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3.1.1  การทองเท่ียวกอใหเกิดประโยชนในการใชวัฒนธรรมของชุมชนทองถ่ิน

เปนส่ิงดึงดูดใจนักทองเท่ียว   

3.1.2  การทองเท่ียวกอใหเกิดประโยชนในการสรางความเขาใจแกนักทองเท่ียว

เกี่ยวกับวัฒนธรรมของชุมชนทองถ่ิน   

3.1.3  การทองเท่ียวกอใหเกิดประโยชนในการชวยฟนฟูสืบทอดวัฒนธรรมของ

ชุมชนทองถ่ิน 

3.1.4  การทองเท่ียวกอใหเกิดประโยชนในการสรางความรัก ความหวงแหน และ

ความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมประเพณีแกชุมชนทองถ่ิน 

3.1.5  การทองเท่ียวกอใหเกิดประโยชนในการรวมมือรวมใจชวยอนุรักษ

วัฒนธรรมของชุมชนทองถ่ิน 

3.1.6  การทองเท่ียวกอใหเกิดประโยชนในการแลกเปล่ียนวัฒนธรรมอันดีระหวาง

ชุมชนทองถ่ิน 

3.1.7  การทองเท่ียวกอใหเกิดประโยชนในการสงเสริมการผลิต และจําหนายงาน

ศิลปวัฒนธรรมแกชุมชนทองถ่ิน  

     3.2  ผลกระทบการทองเท่ียวตอชุมชนทองถ่ินดานวัฒนธรรมทางดานผลลบ 

3.2.1  การทอง เท่ียวกอให เกิดปญหาการขัดแย งทางวัฒนธรรมระหว าง

นักทองเท่ียวกับชุมชนทองถ่ิน  

3.2.2  การทองเท่ียวกอใหเกิดปญหาการเปล่ียนแปลงคานิยมทางวัฒนธรรมของ

ชุมชนทองถ่ิน 

3.2.3  การทองเท่ียวกอใหเกิดปญหาการเปล่ียนแปลงรูปแบบวัฒนธรรมอยาง

รวดเร็วแกชุมชนทองถ่ิน   

3.2.4  การทองเท่ียวกอใหเกิดปญหาการลดคุณคาของวัฒนธรรมในชุมชนทองถ่ิน 

3.2.5  การทองเท่ียวกอใหเกิดปญหาการลดคุณคางานศิลปหัตถกรรมของชุมชน

ทองถ่ิน 

3.2.6  การทองเท่ียวกอใหเกิดปญหาการทําลายศิลปวัตถุของชุมชนทองถ่ิน  

4.  ผลกระทบของการทองเท่ียวตอชุมชนทองถ่ินดานส่ิงแวดลอม  เม่ือชุมชนทองถ่ินใดมี

การทองเท่ียวเกิดขึ้นยอมกอใหเกิดผลกระทบดานส่ิงแวดลอมท้ังดานผลบวกและดานผลลบตอ

ชุมชนทองถ่ินนั้น  ซ่ึงพอสรุปไดถึงผลกระทบของการทองเท่ียวตอชุมชนทองถ่ินดานส่ิงแวดลอม

ดังตอไปนี ้

     4.1  ผลกระทบการทองเท่ียวตอชุมชนทองถ่ินดานส่ิงแวดลอมทางดานผลบวก 
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4.1.1  การทองเท่ียวกอใหเกิดประโยชนในการสรางความตระหนักถึงคุณคา

ส่ิงแวดลอมของชุมชนทองถ่ิน 

4.1.2  การทองเท่ียวกอใหเกิดประโยชนในการชวยรักษาส่ิงแวดลอมของชุมชน

ทองถ่ิน 

4.1.3  การทองเท่ียวกอใหเกิดประโยชนในการชวยฟนฟูและเสริมคุณคาของ

ส่ิงแวดลอมในชุมชนทองถ่ิน 

4.1.4  การทองเท่ียวกอใหเกิดประโยชนในการพัฒนาและปรับปรุงส่ิงแวดลอม 

ของชุมชนทองถ่ิน 

4.1.5 การทองเท่ียวกอใหเกิดประโยชนในการคนควาหาแนวทางรักษาส่ิงแวดลอม

ของชุมชนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

     4.2  ผลกระทบการทองเท่ียวตอชุมชนทองถ่ินดานส่ิงแวดลอมทางดานผลลบ 

      4.2.1  การทองเท่ียวกอใหเกิดปญหาการทําลายทรัพยากรปาไมของชุมชนทองถ่ิน 

       4.2.2  การทองเท่ียวกอใหเกิดปญหาทรัพยากรน้ําของชุมชนทองถ่ิน 

      4.2.3  การทองเท่ียวกอใหเกิดปญหาทําลายทรัพยากรชีวภาพของชุมชนทองถ่ิน 

      4.2.4  การทองเท่ียวกอใหเกิดปญหามลภาวะในชุมชนทองถ่ิน 

      4.2.5  การทองเท่ียวกอใหเกิดปญหาการทรุดตัวของทรัพยากรดินในชุมชน

ทองถ่ิน 

      4.2.6  การทองเท่ียวกอใหเกิดปญหาทําลายภูมิทัศนของชุมชนทองถ่ิน 

อุดม  เชยกีวงศ  และคณะ  (2548: 76-80)  กลาววา การทองเท่ียวมีผลกระทบตอดานตางๆ  

ดังตอไปนี้   

1. ผลกระทบตอสังคม  การพัฒนาการทองเท่ียวกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนในดานสังคม  

ท้ังในดานการสรางสรรค  ในขณะเดียวกันก็นํามาซ่ึงความเส่ือมถอยของชุมชนไดเชนกัน   

2. ผลกระทบตอเศรษฐกิจ การทองเท่ียวสามารถทํารายไดใหแกทองถ่ินจํานวนมาก                 

ในขณะเดียวกันก็ทําใหสินคาและบริการตางๆ  และคาครองชีพตางๆ  ในแหลงทองเท่ียวนั้นสูงขึ้น 

3.  ผลกระทบตอศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม  นอกจากผลกระทบตอสังคมดังกลาวแลว  

การทองเท่ียวยังมีผลกระทบตอศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอมอีกดวย 

4.  ผลกระทบตอคุณภาพอากาศ  การเดินทางกับการใชยานพาหนะประเภทตางๆ เปนเรื่อง

ท่ีสัมพันธกัน  ไมวาจะเปนยานพาหนะประเภทใดลวนมีสวนสงเสริมสภาวะอากาศเปนพิษท้ังส้ิน  

และจะสงผลระดับรุนแรงในชุมชนเมืองมากกวาในชุมชนชนบท 
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5.  ผลกระทบตอคุณภาพของน้ํา  เม่ือมีการปลอยของเสียลงไปตามรองน้ํา  ลํารางสาธารณะ

หรือทะเลมากเกินกวาธรรมชาติจะสรางความสมดุลได  น้ําบริเวณนั้นจะกลายเปนน้ําเนาเสีย  ซ่ึง

มักจะเกิดกับแหลงทองเที่ยวท่ีอยูริมทะเล 

6.  ผลกระทบตอพืชพันธุไม  แหลงทองเท่ียวหลายแหงในโลกท่ีมีช่ือเสียงในเรื่องพืชพรรณ  

นักทองเท่ียวท่ีเขามาอยางมากมายในบริเวณดังกลาวในชวงฤดู ท่ีดึงดูดใจ  ยอมกอใหเกิด                 

ความเสียหายแกตนไมและตนกลาในบริเวณนั้นได 

7. ผลกระทบตอสัตวปา  การลาสัตวซ่ึงมีมานานแลวแมในปจจุบันนี้ก็ยังคงเปนท่ีนิยมอยู ซ่ึง

กิจกรรมตางๆ  เหลานี้  ลวนทําใหเกิดผลเสียหายตอสัตวปา  ท้ังในแงของจํานวนท่ีลดลงและ

พฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไป 

8. ผลกระทบตอธรณีวิทยา หากจะเปรียบเทียบกับผลกระทบดานอ่ืนแลว ลักษณะทาง

ธรณีวิทยาอาจไดรับผลกระทบจากอุตสาหกรรมการทองเท่ียวนอยกวาดานอ่ืน  แตผลกระทบท่ี

เกิดขึ้นมักจะเปนเรื่องท่ีแกไขไดยาก  และจะสงผลตอลักษณะทางกายภาพและความสมดุลของ

ระบบนิเวศวิทยาไปเปนระยะเวลานานนับป  กวาท่ีจะแกไขและปรับปรุงใหเปนเชนเดิม  หรือไมก็

ไมสามารถกําหนดระยะเวลาได 

สรุปผลกระทบจากการทองเท่ียวท่ีเกิดขึ้นหากพิจารณาทั้งในมิติดานเศรษฐกิจ สังคม 

วัฒนธรรม และส่ิงแวดลอม  จะเห็นไดวาการทองเท่ียวสงผลกระทบท้ังดานบวกและดานลบตอมิติ

ตางๆ  เหลานี้  ท้ังนี้ปจจัยสําคัญอยางหนึ่งท่ีเปนตัวบงช้ีวาการทองเท่ียวจะสงผลกระทบดานบวก

หรือดานลบขึ้นอยูกับพฤติกรรมการทองเท่ียว และการบริหารจัดการการทองเท่ียว  เปนตน 

 

     1.8  แผนพัฒนาการทองเท่ียวแหงชาติ  พ.ศ.2555-2559 

การแขงขันในภาคอุตสาหกรรมการทองเท่ียวมีแนวโนมการแขงขันท่ีรุนแรงมากข้ึน                 

ทุกประเทศตางก็ใหความสําคัญกับการลงทุนและพัฒนาดานการทองเท่ียวเพื่อสรางรายไดใหกับ

ประเทศ  ประกอบกับบริบทท่ีเปล่ียนไป  ท้ังสถานการณและปจจัยเส่ียงดานการทองเท่ียวท่ีนับวัน

จะมีความซับซอน รุนแรง และเปล่ียนแปลงเร็วขึ้น ดังนั้นจึงมีความจําเปนตองแสวงหาแนวทาง                      

การพัฒนาการทองเท่ียวไทย โดยการกําหนดวิสัยทัศน เปาประสงค เปาหมาย พันธกิจ และ

ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเท่ียวไวในแผนพัฒนาการทองเท่ียวแหงชาติ พ.ศ.2555-2559  ซ่ึงมี

รายละเอียดท่ีนาสนใจ  ดังตอไปนี ้ (กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา, 2554: 25-38) 

  1.  วิสัยทัศน  “ประเทศไทยเปนแหลงทองเท่ียวท่ีมีคุณภาพ  มีขีดความสามารถใน                    

การแขงขันดานการทองเท่ียวในระดับโลก สามารถสรางรายไดและกระจายรายไดโดยคํานึงถึง

ความเปนธรรม  สมดุล  และย่ังยืน”   

   ส
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   2.  เปาประสงค ใหแหลงทองเท่ียวของไทยมีคุณภาพโดยการเพ่ิมขีดความสามารถใน               

การแขงขันดานการทองเท่ียวของประเทศไทยเพิ่มขึ้น และรายไดจากการทองเท่ียวของประเทศ

เพ่ิมขึ้น โดยเนนการพัฒนากิจกรรมท่ีสรางมูลคาและคุณคา ตลอดจนสรางรายไดและกระจายรายได

สูชุมชนโดยคํานึงถึงความสมดุลและยั่งยืน  

  3.  เปาหมาย  สําหรับแผนพัฒนาการทองเท่ียวแหงชาติ พ.ศ.2555-2559 มีเปาหมายสําคัญ

ไดแก  

     3.1 อันดับขีดความสามารถในการแขงขันดานการทองเท่ียวของประเทศไทยเพิ่มขึ้นไม

นอยกวา  5 อันดับ หรือเปน 1-7  ของทวีปเอเชีย โดยแบงเปน  

           3.1.1 อันดับขีดความสามารถดานกฎระเบียบท่ีเกี่ยวของดานการทองเท่ียวเพิ่มขึ้นไม

นอยกวา  5 อันดับ หรือเปน 1-7  ของทวีปเอเซีย  

           3.1.2  อันดับขีดความสามารถดานสภาวะแวดลอมและส่ิงอํานวยความสะดวกดาน

การดําเนินธุรกิจเพ่ิมขึ้นไมนอยกวา 5 อันดับ หรือเปน 1-7  ของทวีปเอเซีย  

           3.1.3 อันดับขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย ธรรมชาติ และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น

ไมนอยกวา  5  อันดับหรือเปน 1-7  ของทวีปเอเซีย  

     3.2  รายไดจากการทองเท่ียวของประเทศเพ่ิมขึ้นไมนอยกวารอยละ 5  

     3.3  กลุมทองเท่ียวไดรับการพัฒนา  8  กลุมทองเท่ียว 

  4.  พันธกิจ สําหรับแผนพัฒนาการทองเท่ียวแหงชาติ พ.ศ.2555-2559  ประกอบดวย 5          

พันธกิจ  ไดแก    

      4.1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและส่ิงอํานวยความสะดวกเพ่ือการทองเท่ียว ตลอดจน

ปจจัยสนับสนุนดานการทองเท่ียว ใหมีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล 

     4.2  พัฒนาและฟนฟูแหลงทองเท่ียวใหมีศักยภาพ มีการพัฒนาท่ียั่งยืนสรางความสมดุล

ระหวางการใชประโยชนทรัพยากรทองเท่ียวควบคูไปกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

ส่ิงแวดลอม  สังคม  และวิถีชีวิตของชุมชน 

     4.3 เตรียมความพรอมของภาคการบริการและปจจัยสนับสนุนการทองเท่ียวใหมี                     

ความพรอมในการรองรับการเปล่ียนแปลง และมีบทบาทสําคัญในการขับเคล่ือนและฟนฟูเศรษฐกิจ

ของประเทศ 

     4.4  สรางความเช่ือม่ันและสงเสริมการทองเท่ียว ใหสามารถสรางรายไดใหแกประเทศ      

     4.5 บูรณาการงานดานการทองเท่ียวใหมี เอกภาพ  ลดความซํ้าซอนของภารกิจ              

สรางกลไกในการสนับสนุนการพัฒนาการทองเท่ียว และการบริหารจัดการอยางมีสวนรวมจากทุก

ภาคสวน 
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  5.  ยุทธศาสตร  สําหรับแผนพัฒนาการทองเท่ียวแหงชาติ พ.ศ.2555-2559 ประกอบดวย 5 

ยุทธศาสตร ไดแก    

     5.1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและส่ิงอํานวยความสะดวกเพ่ือ                     

การทองเท่ียว  เชน การพัฒนาและปรับปรุงระบบโลจิสติกส (Logistics) และการสรางโครงขาย

เสนทางคมนาคมและระบบเช่ือมโยงการเดินทางทองเท่ียวกับประเทศเพ่ือนบานและในภูมิภาค  

เปนตน  

     5.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาและฟนฟูแหลงทองเท่ียวใหเกิดความย่ังยืน เชน การพัฒนา

ยกระดับคุณภาพแหลงทองเท่ียวใหมในเชิงกลุมพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพ และการฟนฟูแหลงทองเท่ียว  

เปนตน 

     5.3 ยุทธศาสตรการพัฒนาสินคา  บริการ  และปจจัยสนับสนุนการทองเท่ียว เชน                   

การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค กิจกรรม นวัตกรรม และมูลคาเพ่ิมดานการทองเท่ียว  การเสริมสราง

โอกาสและแรงจูงใจเพ่ือพัฒนาการคา การลงทุนดานการทองเท่ียว การพัฒนามาตรฐานสินคาและ

บริการทองเท่ียว  และการปองกันและรักษาความปลอดภัยแกนักทองเท่ียว  เปนตน  

     5.4  ยุทธศาสตรการสรางความเช่ือม่ันและสงเสริมการทองเท่ียว เชน การสรางและ

เผยแพรภาพลักษณดานการทองเท่ียว การสรางสภาพแวดลอมและพัฒนาระบบสนับสนุนการตลาด

ทองเท่ียว  และการสรางกระแสการรับรูเพ่ือเพ่ิมมูลคาใหกับสินคาการทองเท่ียว เปนตน  

     5.5 ยุทธศาสตรการสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคประชาชน และ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินในการบริหารจัดการทรัพยากรการทองเท่ียว เชน การสรางและพัฒนา

กลไกในการบริหารจัดการการทองเท่ียว  และการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนและองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินในการพัฒนาทองเท่ียว โดยมุงเนนใหเกิดการพัฒนาการทองเท่ียวอยางครบ

วงจร เปนตน  

สรุปแผนพัฒนาการทองเท่ียวแหงชาติเปนส่ิงท่ีมีความสําคัญและจําเปนอยางย่ิงตอ           

การพัฒนาการทองเท่ียวของประเทศใหมีความเจริญเติบโต เนื่องจากแผนพัฒนาการทองเท่ียว

แหงชาติจะกําหนดวิสัยทัศน  เปาประสงค เปาหมาย  พันธกิจ และยุทธศาสตรการพัฒนา                    

การทองเท่ียวไวเพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาการทองเท่ียวของประเทศ 

 

2.  แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาท่ียั่งยืน 

แนวคิดการพัฒนาท่ียั่งยืนเริ่มเขามามีบทบาทในกระแสการพัฒนาสังคมโลก  นับตั้งแตป 

พ.ศ.2515 เริ่มตั้งแตสหประชาชาติ  (United Nations: UN)  ไดจัดใหมีการประชุมสุดยอดวาดวย

ส่ิงแวดลอมของมนุษย  (Human Environment)  ณ  กรุงสตอกโฮลม  (Stockholm)  ประเทศสวีเดน  
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ซ่ึงเรียกรองใหท่ัวโลกนั้นคํานึงถึงการใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัด อยาใหฟุมเฟอยนัก และตอมา            

ในป พ.ศ.2526 สหประชาชาติไดจัดตั้งสมัชชาโลกวาดวยส่ิงแวดลอมและการพัฒนา (World 

Commission on Environment and Development หรือเปนท่ีรูจักกันโดยท่ัวไปวา Brundtland 

Commission) โดยเรียกรองใหชาวโลกเปล่ียนแปลงวิถีการดํารงชีวิตใหปลอดภัยจากส่ิงแวดลอม

และสอดคลองกับขอจํากัดของธรรมชาติ รวมทั้งไดเสนอวามนุษยชาติสามารถท่ีจะทําใหเกิด               

“การพัฒนาท่ียั่งยืน”  ขึ้นมาได 

การพัฒนาท่ียั่งยืนไดรับความสําคัญมากย่ิงขึ้น เม่ือสหประชาชาติไดจัดใหมีการประชุมวา

ดวยส่ิงแวดลอมและการพัฒนา (The United National, Conference on Environment and 

Development: UNCED) หรือการประชุม  Earth Summit  ท่ีกรุงริโอ เดอ จาเนโร (Rio de Janeiro)  

ประเทศบราซิล  เม่ือเดือนมิถุนายน ค.ศ.1992 (พ.ศ.2535) ซ่ึงผลการประชุมครั้งนี้ ผูแทนของ 178 

ประเทศ  รวมทั้งประเทศไทยไดรวมลงนามรับรองแผนปฏิบัติการ 21 (Agenda 21) ซ่ึงถือเปนแผน

แมบทของโลกท่ีประเทศสมาชิกตองตระหนักถึงปญหาส่ิงแวดลอม  และเห็นความสําคัญท่ีจะ

รวมกันพิทักษส่ิงแวดลอม  เพ่ือสรางการพัฒนาท่ียั่งยืนใหเกิดขึ้นในโลก  (สุเมธ  แสงน่ิมนวล, 

2546: 6) 

“การพัฒนาท่ียั่งยืน”  (Sustainable Development )  เปนคําท่ีสหประชาชาติไดบัญญัติศัพท

ขึ้นในป ค.ศ.1987  โดยอธิบายวา “Sustainable development means meeting the needs of today 

(food, shelter, employment, etc.) without compromising the ability of future generations from also 

meeting those same needs.” (United Nations Foundation, 2011) ซ่ึงหมายความวา  “การพัฒนาท่ี

ยั่งยืน  คือ การพัฒนาท่ีตอบสนองความตองการของคนรุนปจจุบัน โดยไมมีผลกระทบในทางลบตอ

ขีดความสามารถท่ีจะตอบสนองความตองการของคนรุนตอไปในอนาคต”   

นอกจากนี้พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) (2551: 66-67) กลาววา การพัฒนาท่ียั่งยืนมี

ลักษณะเปนการพัฒนาท่ีเปนบูรณาการ (Integrated) คือ ทําใหเกิดเปนองครวม (Holistic) ซ่ึง

หมายความวาองคประกอบท้ังหลายท่ีเกี่ยวของจะตองมาประสานกันครบองค และมีลักษณะ                  

อีกอยางหนึ่งคือมีดุลยภาพ (Balanced) พูดอีกความหมายหนึ่งหรือใชคําพูดอีกแบบหนึ่งก็คือ               

การทําใหกิจกรรมของมนุษยสอดคลองกับกฎเกณฑของธรรมชาติ  อันนี้เปนความหมายท่ีซอนลึก

ลงไป  ซ่ึงเปนตัวรากฐานของการพัฒนาท่ียั่งยืน 

มิศรา  สามารถ  (2543: 10) กลาววา  การพัฒนาท่ียั่งยืน หมายถึง  การพัฒนาเพ่ือตอบสนอง

ความตองการของคนในปจจุบัน  ซ่ึงสามารถสืบทอดตอเนื่องในอนาคตโดยไมกระทบตอโอกาสใน

การพัฒนาของคนรุนหลัง  สาระของการพัฒนาที่ยั่งยืนจึงตองคํานึงถึงมิติของการพัฒนาทั้งทางดาน

เศรษฐกิจและสังคมอยางสมดุล  โดยเนนส่ิงตอไปนี ้
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1.  การสรางเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางย่ิงการลดชองวางการออม การลงทุน  

และการกระจายรายได 

2.  การพัฒนาท่ีไมสงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

3.  การพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของทรัพยากรมนุษยใหสามารถพ่ึงตนเองได  ท้ังทาง                

ดานวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี  เศรษฐกิจ  คุณภาพชีวิต  จิตใจ  และปญญา 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  (2546: 4) กลาววา                 

การพัฒนาท่ียั่งยืนตางก็มีหลักการท่ีเหมือนๆ  กัน ดังตอไปนี ้

1. การพัฒนาท่ีดําเนินไปโดยคํานึงถึงขีดจํากัดของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และ

สนองความตองการในปจจุบันโดยไมสงผลเสียตอความตองการในอนาคต 

2.  การพัฒนาท่ีคํานึงถึงความเปน  “องครวม”  คือ มองวาการจะกระทําส่ิงใดตองคํานึงถึง

ผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นกับส่ิงอ่ืนๆ  ดังนั้นการพัฒนาแนวนี้จึงยึดหลักความรอบคอบ  และคอยเปน

คอยไป  รวมทั้งเปดโอกาสใหภาคีการพัฒนาตางๆ  เขามามีสวนรวมในการพัฒนาดวย 

3.  การพัฒนาท่ียั่งยืนไมไดระบุวาจะตองปฏิเสธ  “ระบบเทคโนโลยี”  เพียงแตตองคํานึงวา

เทคโนโลยีท่ีนํามาใชนั้นควรเปนไปในทาง  “สรางสรรค”  ไมใช “ทําลาย” 

ชลกาญจน ฮาซันนารี (2542: 15) ไดสรุปถึงความยั่งยืนในแนวทางของกระบวนการพัฒนา

วามีลักษณะพิเศษท่ีเนนถึงความสัมพันธอยางครบวงจรของสรรพส่ิงตางๆ มากขึ้น ไมวาจะเปน

มนุษย  สังคม  เศรษฐกิจ  และธรรมชาติแวดลอมท่ีเช่ือมโยงสอดคลองกันเปนองครวม  (Holistic)  

เพราะสรรพส่ิงตางๆ  เปนปจจัยซ่ึงกันและกัน  จึงสามารถกลาวไดวาการพัฒนาท่ียั่งยืนอยูบน

พ้ืนฐานของการพัฒนาท่ีมองรอบดาน  หรือแนวคิดแบบองครวม  (Holistic)  นั้นเอง 

ไชยรัตน  เจริญสินโอฬาร (2542: 229-230) กลาวถึง ความโดดเดนของการพัฒนาท่ียั่งยืนไว

ในหนังสือช่ือ  “อํานาจ  ความรู  ความจริง  เอกลักษณ  และความเปนอ่ืน วาทกรรมการพัฒนา”  ใน

หัวขอวาทกรรมการพัฒนาท่ียั่งยืนวา  อยูท่ีสามารถทําใหส่ิงท่ีขัดแยงกันดูเหมือนวาไปกันไมไดใน

อดีตนั้น คือ  ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจกับการอนุรักษส่ิงแวดลอมและธรรมชาติ  สามารถอยู

รวมกันไดอยางสงบสุข  โดยไมจําเปนท่ีจะตองเปล่ียนแปลงระบบที่ดํารงอยู  โดยเฉพาะอยางย่ิง

กลไกตลาดและระบบเศรษฐกิจทุนนิยมโลก   อีกประการหนึ่งเกี่ยวกับหลักการท่ีจะนําไปสู                 

ความยั่งยืนไดนั้น สามารถสรุปได  3  ประเด็น  ไดแก  

1.  รักษาและกระตุนใหเกิดความหลากหลายดวยความเชื่อท่ีวาแนวทางมากมายท่ีจะนําไปสู

ความยั่งยืน  ท้ังทางเศรษฐกิจ  สังคม และการเมือง  ไมไดผูกขาดเฉพาะรูปแบบท่ีถูกตองท่ีสุดตาม

รูปแบบใดเทานั้น 
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2.  ตองพัฒนาหรือสรางระบบเศรษฐกิจท่ีรวมเอาส่ิงแวดลอม  และเวลาในอนาคตเขาไวใน

กระบวนการตัดสินใจ 

3. ตองแสวงหาแนวทางท่ีเห็นรวมกันบนพ้ืนฐานของสังคมวัฒนธรรมและศีลธรรมท่ีมี

ความหลากหลาย 

เอกลักษณ  ทองเสมียน  (2550: 11)  กลาววา  การพัฒนาท่ียั่งยืน  หมายถึง การพัฒนาท่ี

สามารถใชทรัพยากรธรรมชาติโดยไมสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  และมีชีวิตท่ีสอดคลองกับ

ธรรมชาติ เพ่ือใหคนรุนหลังไดใชประโยชนอยางไมเดือดรอน โดยมีลักษณะท่ีมีดุลยภาพ  

(Balance) ระหวางกิจกรรมของมนุษยกับกฎเกณฑของธรรมชาติ  โดยใชเทคโนโลยีใหเปนไป

ในทางสรางสรรค  

ศิริอร บุญโร  (2551: 24)  กลาววา  การพัฒนาอยางย่ังยืน หมายถึง การดําเนินการเพื่อให

เกิดความกาวหนาท่ีสมดุล ท้ังดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และส่ิงแวดลอม โดยมีทรัพยากรไว
ใชใหเกิดประโยชนและสามารถสนองความตองการของคนรุนปจจุบันและคนในรุนอนาคตอยาง

พอเพียง 

นอกจากนี้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  (2546: 5) ไดกลาว

สรุปวา ความหมายของการพัฒนาท่ียั่งยืนจะมีแนวคิดมาจาก 3 แนวทางใหญๆ  ดวยกัน  ไดแก 

1. แนวทางดานนิเวศวิทยา การพัฒนาท่ียั่งยืนใหความสําคัญเปนลําดับสูงกับคุณคาของ

ทรัพยากรธรรมชาติ  โดยเนนเรื่องความยั่งยืนของการทํางานและประสิทธิภาพของระบบนิเวศ  เพ่ือ

กอใหเกิดความย่ังยืนทางนิ เวศในระยะยาว  ท้ังนี้ เ พ่ือสงมอบทุนทางธรรมชาติ   ซ่ึงไดแก  

ทรัพยากรธรรมชาติตางๆ  และทุนท่ีมนุษยสรางขึ้น  ไดแก  ปจจัยการผลิตและสินคาตางๆ  ใหคน

รุนอนาคตไดใชประโยชนอยางย่ังยืน 

2.  แนวทางดานสังคม  การพัฒนาท่ียั่งยืน  จะตองสามารถตอบสนองความตองการพ้ืนฐาน

ของมนุษยไดอยางตอเนื่อง  โดยคํานึงถึงความเปนธรรมทางสังคมและกลุมชนระดับตางๆ  เพ่ือมุงสู

เปาหมายท่ีสําคัญ คือ  การรักษาคุณภาพชีวิตของประชากรใหมีระดับสูงขึ้นอยางยาวนาน 

3.  แนวทางดานเศรษฐกิจ  การพัฒนาท่ียั่งยืน  หมายถึง  การขยายตัวทางเศรษฐกิจอยาง

ยั่งยืนยาวนาน  บนพ้ืนฐานการสงวนรักษาทุนธรรมชาติไวใชประโยชนสําหรับคนรุนปจจุบันและ

รุนอนาคต  ท้ังนี้จําเปนตองปรับปรุงโครงสรางทางการผลิตและการบริโภค  และการพัฒนา

เทคโนโลยีท่ีไมเปนอันตรายตอส่ิงแวดลอม 

สรุปการพัฒนาท่ียั่งยืนเปนการพัฒนาท่ีคํานึงถึงส่ิงตางๆ อยางรอบดาน ไมวาจะเปน                

ดานส่ิงแวดลอม เศรษฐกิจ สังคม และอ่ืนๆ เพ่ือใหเกิดผลกระทบนอยท่ีสุด ตลอดจนเพ่ือใหสามารถ

ใชประโยชนจากทรัพยากรตางๆ ไดอยางยาวนานท่ีสุดสืบตอไปจนถึงรุนลูกรุนหลานในอนาคต 
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3.  แนวคิดเกี่ยวกับการทองเท่ียวที่ยั่งยืน 

  การทองเท่ียวไดทํารายไดเปนเงินตราเขาสูประเทศตางๆ  เพ่ือนําไปพัฒนาประเทศของตน

ใหเจริญกาวหนา  ดวยเหตุนี้สงผลใหประเทศตางๆ  ท้ังท่ีพัฒนาแลวและกําลังพัฒนาตางพยายาม

พัฒนาการทองเท่ียวของตนใหเจริญกาวหนาดวยการสรางความพึงพอใจใหแกนักทองเท่ียว  และให

นักทองเท่ียวเดินทางเขามาทองเท่ียวยังประเทศของตนมากท่ีสุด  แตเนื่องจากการทองเท่ียวท่ีผานมา

เปนการทองเท่ียวแบบประเพณีนิยม  (Conventional Tourism)  ซ่ึงเปนการทองเท่ียวท่ีมุงเนน                

ความพึงพอใจของนักทองเท่ียวกลุมใหญเปนหลัก  ดวยการสงเสริมการทองเท่ียวเพื่อเพ่ิมรายไดทาง

เศรษฐกิจเปนสําคัญ  แตไมคํานึงถึงผลกระทบดานลบตอส่ิงแวดลอมและความเปนอยูของคนใน

ชุมชนทองถ่ิน  ทําใหทรัพยากรทองเท่ียวและส่ิงแวดลอมถูกทําลาย  เกิดความเส่ือมโทรมไม

สามารถปรับคืนสูสภาพเดิมดวยตัวมันเองได  ประกอบกับกระแสอนุรักษและเสียงเรียกรองใหคืน

สภาพความสมบูรณแกธรรมชาติไดทวีความรุนแรงและตอเนื่อง  จนกระทั่งประมาณป ค.ศ.1972  

(พ.ศ.2515) เกิดการเปล่ียนแปลงแนวคิดของคนกลุมหนึ่งในยุโรปและอเมริกาท่ีไมพอใจ                    

การทองเท่ียวแบบประเพณีนิยม โดยช้ีใหเห็นวาโลกนี้มีทรัพยากรจํากัดไมสามารถใชทรัพยากร

อยางส้ินเปลืองไดอีกแลว  และกลาวหาวาการทองเท่ียวมีสวนทําใหทรัพยากรถูกทําลายไป จึงเกิด

กระแสความคิดท่ีจะปรับกระบวนการและวิสัยทัศนของการทองเท่ียวเสียใหม  โดยมีสาเหตุมาจาก

แนวโนม 2 ประการ  มาประจบกัน  ไดแก แนวโนมเรื่องการอนุรักษ   และแนวโนมเรื่อง                       

การทองเท่ียว  จากแนวโนมท้ัง 2 ประการดังกลาว  สงผลใหเกิดกระแสการเรียกรองการอนุรักษ

ทรัพยากรทองเท่ียวและส่ิงแวดลอม  มีการโจมตีการทองเท่ียวมากขึ้นวาเปนอุตสาหกรรมท่ีกอผล

เสียหายตอทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  อันเปนสาเหตุทําใหเกิดการประชุมนานาชาติดาน

ส่ิงแวดลอมและพัฒนาท่ียั่งยืน  ณ  เมืองแวนคูเวอร ประเทศแคนาดา เม่ือเดือนมีนาคม ค.ศ.1990 

(พ.ศ.2533) หรือท่ีเรียกวา  Global’90 Conference  จากผลของการประชุมครั้งนี้ทําใหเกิดหลักการ

ของการทองเท่ียวท่ียั่งยืนขึ้น  (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2548ก: 3-4)   

 ตอมามีการประชุมสหประชาชาตวิาดวยส่ิงแวดลอมและการพัฒนา  (The United National, 

Conference on Environment and Development: UNCED)  ซ่ึงจัดขึ้นท่ีกรุงริโอ เดอ จาเนโร (Rio de 

Janeiro) ประเทศบราซิล  ในเดือนมิถุนายน ค.ศ.1992 (พ.ศ.2535) ท่ีเรียกวา  Rio Summit หรือ        

การประชุมโลก  (Earth Summit) ไดมีแนวคิดของการพัฒนาท่ียั่งยืนขึ้นและภาคการทองเท่ียวเปน

ภาคเศรษฐกิจท่ีสงเสริมการพัฒนาท่ียั่ ง ยืน  โดยองคการทองเท่ียวโลก  (World Tourism  

Organization) ไดมีการกําหนดหลักจรรยาบรรณการทองเท่ียวโลกขึ้นมาเพ่ือใหสมาชิกถือเปน

แนวทางในการพัฒนาการทองเท่ียวใหมีความยั่งยืนและมีความรับผิดชอบ  (Sustainable and 
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Responsible Tourism Development) โดยในการประชุมดังกลาวไดมีการรวมลงนามรับรองเอกสาร

สําคัญ 5 ฉบับ ไดแก (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2548ก: 11-12)   

1.  ปฏิญญาริโอวาดวยส่ิงแวดลอมและการพัฒนา (The Rio Declaration on Environment 

and Development) ประกอบดวยหลักการ 27 ประการ  เกี่ยวกับสิทธิและความรับผิดชอบของ

ประชาชาติในการดําเนินงานพัฒนาเพ่ือปรับปรุงความเปนอยูของประชาชนใหดียิ่งขึ้น 

2.  แผนปฏิบัติการ 21 (Agenda 21) เปนแผนแมบทของโลกสําหรับการดําเนินงานท่ีจะทํา

ใหเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืนท้ังในดานสังคม  เศรษฐกิจ  และส่ิงแวดลอม  

3.  คําแถลงเกี่ยวกับหลักการเรื่องปาไม  (Statement of Principles on Forests) เปนแนวทาง

ในการจัดการ  การอนุรักษ  และการพัฒนาท่ียั่งยืนสําหรับปาไมทุกประเภท อันเปนส่ิงสําคัญ

สําหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและการรักษาไวซ่ึงส่ิงมีชีวิตในทุกรูปแบบ 

4.  กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UN Framework 

Convention on Climate Change) มีวัตถุประสงคท่ีจะรักษาระดับกาซเรือนกระจก (Greenhouse 

Cases) ในบรรยากาศท่ีจะไมกอใหเกิดอันตรายตอสภาวะอากาศท่ัวโลก โดยลดปริมาณการปลอย

กาซบางชนิดขึ้นสูอากาศ  เชน  คารบอนไดออกไซด  ซ่ึงเกิดจากการเผาไหมเช้ือเพลิงเพ่ือใชเปน

พลังงาน  เปนตน 

5. อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity) 

เพ่ือใหประเทศตางๆ ยอมรับเอาวิธีการท่ีจะอนุรักษความหลากหลายชนิดพันธุของส่ิงมีชีวิต (Living 

Species) และเพ่ือใหเกิดการแบงปนผลตอบแทนอยางเปนธรรมและเทาเทียมกันจากการใช

ประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ 

จะเห็นไดวาแผนปฏิบัติการ  21 (Agenda 21) เปนหนึ่งในหาของเอกสารสําคัญของ                      

Rio Summit โดยมีผูนําจากท่ัวโลก 179 ประเทศ  รวมลงนามรับรอง ซ่ึงแผนปฏิบัติการ 21  (Agenda 

21)  นี้  เปนแนวทางเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนดวยการกําหนดนโยบายของภาครัฐบาล  เอกชน  และ

สําหรับเปนทางเลือกของบุคคลในศตวรรษท่ี 21 ท่ีกลาวไววา ประชากร การบริโภค และเทคโนโลยี

นับเปนพลังผลักดันหลักท่ีทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอม มีการเสนอนโยบายและ

แผนงานในการท่ีจะบรรลุถึงความสมดุลท่ียั่งยืนระหวางการบริโภค  ประชากร  และสมรรถนะของ

โลกตอการค้ําจุนส่ิงมีชีวิต รวมท้ังการพัฒนาเทคโนโลยีและเทคนิคตางๆ ท่ีจะตองตอบสนอง             

ความตองการของมนุษย ในขณะเดียวกันจะตองมีการจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติอยาง

ระมัดระวัง พรอมท้ังไดย้ําถึงการพัฒนาท่ียั่งยืนท่ีจะเปนหนทางเอาชนะในเร่ืองของความยากจน 

และการทําลายส่ิงแวดลอม โดยความรวมมือและความรับผิดชอบรวมกันระดับโลก  (Global 

Partnership) ท่ีทําใหม่ันใจวาทุกๆ ประเทศจะมีอนาคตม่ันคงและปลอดภัยรวมกันมากย่ิงขึ้น 
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จากแผนปฏิบัติการ  21  (Agenda 21)  ดังกลาวขางตนทําใหการทองเท่ียวตองปรับตัวสู             

การทองเท่ียวท่ียั่งยืนท่ีตองคํานึงถึงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม และจากการทองเท่ียวท่ียั่งยืนนี้นําไปสู

การทองเท่ียวเชงิอนุรักษ แลวจากการทองเท่ียวเชิงอนุรักษก็นําไปสูการทองเท่ียวรูปแบบใหมอีก 2  

รูปแบบ  (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2548ก: 12)  ดังแผนภูมิท่ี  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี  1  รูปแบบการทองเท่ียวท่ียั่งยืนตามแผนปฏิบัติการ 21  (Agenda 21) 

ท่ีมา: บุญเลิศ  จิตตั้งวัฒนา, การพัฒนาการทองเที่ยวแบบยั่งยืน (กรุงเทพฯ:  เพรส แอนด ดีไซน,  

          2548ก), 13. 

แผนปฏิบัติการ 21 

(Agenda 21) 

การทองเท่ียวแบบยั่งยืน 

(Sustainable Tourism) 

การทองเท่ียวอนุรักษ 

(Conservation Tourism) 

การทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

(Ecotourism) 

การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

(Cultural Tourism) 

1.  การทองเท่ียวเชิงการศึกษาธรรมชาติ 

     (Nature Education Tourism) 

2.  การทองเท่ียวเชิงผจญภัย 

     (Adventure Tourism) 

3.  การทองเท่ียวเชิงเกษตร 

     (Agro Tourism) 

4.  การทองเท่ียวเชิงธรณีวิทยา หรือศิลาสัญจร 

     (Litho Travel) 

5.  การทองเท่ียวเชิงสุขภาพทางธรรมชาติ 

     (Natural Health Tourism) 

1.  การทองเท่ียงเชิงประวัติศาสตร 

     (Historical Tourism) 

2.  การทองเท่ียวงานประเพณีและศิลปวัฒนธรรม 

     (Traditional and Art Tourism) 

3.  การทองเท่ียวชมวิถีชีวิติในชนบท 

     (Rural Tourism or Village Tourism) 

4.  การทองเท่ียวเชิงกีฬาและบันเทิง 

     (Sport and Entertainment Tourism) 

5.  การทองเท่ียงเชิงสุขภาพทางวัฒนธรรม 

     (Cultural Health Tourism) 
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รูปแบบท่ี 1 การทองเท่ียวเชิงนิเวศ (Ecotourism) เปนการทองเท่ียวในแหลงทองเท่ียว

ธรรมชาติท่ีมีเอกลักษณเฉพาะถ่ิน และแหลงวัฒนธรรมท่ีเกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ เพ่ือใหไดรับ

ความสนุกสนานเพลิดเพลินและมีกระบวนการเรียนรูรวมกันของผูท่ีเกี่ยวของ ภายใตการจัดการ

ส่ิงแวดลอมและการทองเท่ียวอยางดี  รวมถึงการมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ิน โดยมุงเนนใหเกิด

จิตสํานึกตอการรักษาระบบนิเวศท่ียั่งยืน  อันไดแก การทองเท่ียวเชิงการศึกษาธรรมชาติ                         

การทองเท่ียวเชิงผจญภัย  การทองเท่ียวเชิงเกษตร  การทองเท่ียวธรณีวิทยา  และการทองเท่ียวเชิง

สุขภาพทางธรรมชาต ิ เปนตน 

รูปแบบท่ี  2  การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism) เปนการทองเท่ียวในแหลง

ทองเท่ียววัฒนธรรมหรือการชมงานประเพณีตางๆ ท่ีชุมชนทองถ่ินนั้นจัดขึ้น เพ่ือใหไดรับ                     

ความสนุกสนานเพลิดเพลิน พรอมท้ังไดศึกษาความเช่ือ ความเขาใจตอสภาพสังคมและวัฒนธรรม 

มีประสบการณใหมๆ เพ่ิมขึ้น  ภายใตการจัดการส่ิงแวดลอมและการทองเท่ียวอยางดี  รวมถึงการมี

สวนรวมของทองถ่ิน โดยมุงเนนใหมีจิตสํานึกตอการรักษาสภาพแวดลอมและวัฒนธรรมอยาง

ยั่งยืน อันไดแก  การทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร การทองเท่ียวงานประเพณีและศิลปวัฒนธรรม                 

การทองเท่ียวชมวิถีชีวิตในชนบท  การทองเท่ียวเชิงกีฬาและบันเทิง และการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ

ทางวัฒนธรรม  เปนตน  (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2548ก: 14)   

สําหรับประเทศไทยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 9  (พ.ศ.2545-2549)  

ไดมีการกําหนดเปาหมายสูงสุดในการพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเท่ียวสูการพัฒนาท่ียั่งยืน  ท้ังนี้

เพ่ือเปนการสรางความพึงพอใจสูงสุดใหกับนักทองเท่ียวและเปนประโยชนตอการพัฒนา

อุตสาหกรรมการทองเท่ียวของประเทศไทยในระยะยาว  (เศกสรรค ยงวณิชย และคณะ, 2550: 18) 

 

     3.1  ความหมายของการทองเท่ียวที่ยั่งยืน 

การทองเท่ียวจะตองมุงสูการทองเท่ียวท่ียั่งยืนอันจะเอ้ือประโยชนในทางเศรษฐกิจ  สังคม 

และส่ิงแวดลอม  โดยใหการทองเท่ียวทุกประเภทมุงหารายไดทางเศรษฐกิจ  ในขณะเดียวกันก็

มุงเนนการอนุรักษทรัพยากรการทองเท่ียว  และอนุรักษส่ิงแวดลอม  ควบคูพรอมกันไปดวย  

อยางไรก็ตามปจจุบันไดมีการปลุกระแสการทองเท่ียวใหใชเปนแนวทางในการแกไขปญหา

ทรัพยากรทองเท่ียวและส่ิงแวดลอมท่ีถูกทําลายดวยน้ํามือมนุษย   เพ่ือจะไดอนุรักษทรัพยากร

ทองเท่ียวและส่ิงแวดลอมไวใหมากท่ีสุด  (บุญเลิศ  จิตตั้งวัฒนา, 2548ก: 5)  สําหรับความหมายของ

การทองเท่ียวท่ียัง่ยืนไดมีนักวิชาการใหความหมายไวอยางหลากหลาย  โดยองคการการทองเท่ียว

โลกแหงสหประชาชาต ิ(United Nations World Tourism Organization) ไดใหความหมายการพัฒนา                

การทองเท่ียวท่ียั่งยืน  ซ่ึงสามารถสรุปไดวาการพัฒนาการทองเท่ียวท่ียั่งยืน หมายถึง การพัฒนา        
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การทองเท่ียวท่ีกอใหเกิดความสมดุลระหวาง 3 องคประกอบของการทองเท่ียว  คือ  องคประกอบ

ทางดานส่ิงแวดลอม  ดานเศรษฐศาสตร  และดานสังคมและวัฒนธรรม ซ่ึงการพัฒนาการทองเท่ียว

ท่ียั่งยืนควรมีลักษณะท่ีสําคัญ ดังตอไปนี ้ (รักษพงศ  วงศาโรจน และคณะ, 2550: 11) 

1. มีการใชทรัพยากรธรรมชาติในระดับท่ีเหมาะสมท่ีสุด  กลาวคือ เปนการพัฒนา                           

การทองเท่ียวโดยท่ียังคงสามารถรักษาระบบนิเวศวิทยา และมีสวนชวยในการอนุรักษมรดกทาง

ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีววิทยา 

2.  มีการคํานึงถึงและอนุรักษไวซ่ึงสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนบริเวณพ้ืนท่ี

ทองเท่ียว  ซ่ึงครอบคลุมท้ังวัฒนธรรมการดํารงชีวิต  คุณคาของประเพณีท่ีสืบทอดมา  ตลอดจน             

ความเขาใจในความแตกตางทางดานวัฒนธรรมระหวางเจาของพ้ืนท่ีและผูมาเยือน 

3.  กอใหเกิดผลประโยชนทางเศรษฐศาสตรและสังคมในระยะยาวรวมกันกับทุกๆ ฝายท่ี

เกี่ยวของ ซ่ึงประกอบดวย การกระจายผลประโยชนท่ีเปนธรรม ความมีเสถียรภาพของการจางงาน

ความม่ันคงของโอกาสในการหารายไดของชุมชนเจาถ่ิน และการขจัดความยากจน 

นิธิ  เอียวศรีวงศ (2540: ก-2)   กลาววา  การพัฒนาท่ียั่งยืน  หมายถึง  การทองเท่ียวท่ีมี

จํานวนนักทองเท่ียวมากพอสมควร  มีวัฒนธรรมท่ีทําใหชาวบานสามารถดํารงอยูไดอยางมีความสุข 

ท้ังนี้ไมใชดํารงอยูเพ่ือท่ีจะขายนักทองเท่ียวตอไป  แตดํารงอยูไดโดยท่ีชาวบานสามารถเปนนาย

ของตนเองไดตอไป  

รําไพพรรณ  แกวสุริยะ  (2545: 95)  กลาววา การทองเท่ียวท่ียั่งยืน หมายถึง  การพัฒนา

ทรัพยากรการทองเท่ียวเพื่อตอบสองความจําเปนทางเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม และสุนทรียภาพ  

โดยใชทรัพยากรอันทรงคุณคาอยางชาญฉลาด สามารถรักษาเอกลักษณของธรรมชาติ  และ

วัฒนธรรมไวใหไดนานท่ีสุด  เกิดผลกระทบนอยท่ีสุด และใชประโยชนไดตลอดกาลยาวนานท่ีสุด 

นอกจากนี้ในพระราชกฤษฎีกา   จัดตั้งองคการบริหารการพัฒนาพื้นท่ีพิเศษเพ่ือ                         

การทองเท่ียวท่ียั่งยืน  (องคการมหาชน) พ.ศ.2546  มาตรา 3 ไดระบุไววา “การทองเท่ียวท่ียั่งยืน  

หมายความวา  การจัดรูปแบบการทองเท่ียวเพ่ือตอบสนองความจําเปนทางเศรษฐกิจ  สังคม  

วัฒนธรรม  และสุนทรียภาพ  โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรท่ีมีคุณคาอยางสมเหตุสมผล  และ

สามารถรักษาเอกลักษณของธรรมชาติ  วัฒนธรรม  เพ่ือการใชประโยชนอยางย่ังยืน”  ซ่ึงลักษณะ

สําคัญของการทองเท่ียวท่ียั่งยืน  คือ  การดําเนินการภายใตขีดจํากัดความสามารถของธรรมชาติและ

ตองมีความตระหนักถึงการมีสวนรวมของประชาชน  ชุมชน  ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีมีตอ

กระบวนการทองเท่ียว  อีกท้ังตองยอมรับใหประชาชนทุกสวนไดรับผลประโยชนทางเศรษฐกิจท่ี

เกิดจากการทองเท่ียวอยางเสมอภาคเทาเทียมกันภายใตความปรารถนาของประชาชน  ทองถ่ิน  และ

ชุมชนในพ้ืนท่ีแหลงทองเท่ียวนั้น  (ไอยเรศ  ลิบลับ, 2554: (8-6))   
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สรุปการทองเท่ียวท่ียั่งยืน  หมายถึง  การทองเท่ียวท่ีใหความสําคัญกับการใชทรัพยากร

ทองเท่ียวอยางชาญฉลาด และคุมคา  เพ่ือใหสามารถใชทรัพยากรทองเท่ียวไดอยางยืนยาว  และ

สงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมหรืออ่ืนๆ  นอยท่ีสุด  

โดยทรัพยากรทองเท่ียวเปนส่ิงท่ีเราตองการพัฒนาขึ้นมาใหเปนส่ิงท่ีสามารถแบงปนใหกับ

นักทองเท่ียวได  ทรัพยากรทองเท่ียวท่ีวานี้ จึงไมจําเปนท่ีจะตองเปนสภาพธรรมชาติ  โบราณสถาน  

โบราณวัตถุท่ีคนพบแตเพียงอยางเดียว  แตถาเรามีจินตนาการท่ีเพียงพอ สลัมก็เปนสถานท่ีทองเท่ียว

ท่ีนาสนใจได  ถาสามารถใหท้ังความสนกุ  และความรูแกผูท่ีสนใจได  (นิธิ เอียวศรีวงศ, 2540: ก-3)   

 

     3.2  หลักการการทองเที่ยวที่ยั่งยืน  

การทองเท่ียวท่ียั่งยืน  (Sustainable Tourism)  มีหลักการท่ีสอดคลองกับการพัฒนาท่ียั่งยืน 

(Sustainable Development)  ซ่ึงเปนกระแสความคิดหลักของโลกในชวง 2 ทศวรรษท่ีผานมา  และ

ไดรับการสนับสนุนจากคณะกรรมาธิการวาดวยการพัฒนาท่ียั่งยืน  (Commission on Sustainable 

Development)  ขององคการสหประชาชาติ  ซ่ึงหลักการโดยท่ัวไปของการพัฒนาท่ียั่งยืนคือ  จะตอง

มีการอนุรักษและการใชทัพยากรอยางพอดี  เพ่ือใหสามารถใชประโยชนตอไปไดในระยะเวลา

ยาวนาน  และมีการกระจายผลประโยชนใหแกคนสวนใหญ  รวมทั้งมีการรวมมือกันอยางใกลชิด

ระหวางผูท่ีเกี่ยวของหรือมีสวนไดสวนเสีย  เม่ือนําหลักการนี้มาปรับใชกับการทองเท่ียวท่ียั่งยืน              

จึงมีจุดเนนท่ีสําคัญดังตอไปนี้  (นรินทร  สังขรักษา, 2554: 88-89) 

1. จะตองดูแลทรัพยากรการทองเท่ียวใหสามารถใชประโยชนตอไปไดในระยะเวลา

ยาวนาน  จนถึงช่ัวลูกช่ัวหลาน  มิใชเพียงเพื่อคนรุนปจจุบันเทานั้น 

2. ลดการใชทรัพยากรอยางส้ินเปลือง  และลดปริมาณของเสียท่ีจะเปนอันตรายตอ

ส่ิงแวดลอม 

3. มีการกระจายรายไดและผลประโยชนใหแกคนในทองถ่ินท่ีมีแหลงทองเท่ียวตั้งอยู                

เปดโอกาสใหชุมชนในทองถ่ินไดเขารวมในการจัดการ  และการใหบริการแกนักทองเท่ียว 

4.  มีการประชุมปรึกษาหารือกันอยางสมํ่าเสมอระหวางผู มีสวนไดสวนเสีย  เชน  

หนวยงานและองคกรท่ีเกี่ยวของ  ผูประกอบธุรกิจการทองเท่ียว  และชุมชนในทองถ่ิน  เพ่ือ                 

การวางแผนงาน  การจัดสรรงบประมาณ  และการจัดการทรัพยากรอยางเหมาะสม 

5. มีการสรางเครือขายเพื่อการเผยแพรแนวคิด การศึกษาวิจัย และความรู เกี่ยวกับ                         

การทองเท่ียวท่ียั่งยืนออกไปในหมูประชาชนท้ังภายในประเทศและระหวางประเทศอยางกวางขวาง 

อีเบอร (Eber, 1992: 35)  ไดกลาวถึง หลักการพ้ืนฐานของการทองเท่ียวท่ียั่งยืนไว 10 

ประการ ดังตอไปนี้  
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         1.  ควรเปนการใชทรัพยากรใหยั่งยืน (Using Resource Sustainable)  

การอนุรักษและการใชทรัพยากรอยางพอดี ท้ังในสวนท่ีเปนทรัพยากรธรรมชาติ สังคม 

และวัฒนธรรม เพ่ืออนุรักษทรัพยากรใหมีใชไดยาวนานขึ้น 

2.  การลดการบริโภคท่ีเกินความจําเปนและการลดของเสีย  (Reducing Over-consumption 

and Waste)  

การลดการบริโภคท่ีเกินความจําเปนและการลดของเสียจะชวยลดคาใชจายในการทํานุ

บํารุงส่ิงแวดลอมท่ีถูกทําลาย  และเปนการเพิ่มคุณภาพของการทองเท่ียวดวย 

3.  การรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ  (Maintaining Diversity) 

การรักษาและสงเสริมความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาต ิสังคม และวัฒนธรรม จะมี

ความสําคัญตอการทองเท่ียวในระยะยาวและชวยขยายฐานของอุตสาหกรรมการทองเท่ียวใน

อนาคต 

4.  การบูรณาการการทองเท่ียวในการวางแผน (Integrating Tourism into Planning)  

การประสานการพัฒนาการทองเท่ียวเขากับกรอบแผนกลยุทธการพัฒนาแหงชาติ                    

การพัฒนาทองถ่ิน และการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม จะชวยขยายศักยภาพการทองเท่ียวใน

ระยะยาว 

5.  การมีการสนับสนุนเศรษฐกิจทองถ่ิน  (Supporting Local Economic) 

การทองเท่ียวท่ีรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของทองถ่ินในทองถ่ิน โดยคํานึงถึงราคาและ

พัฒนาคุณคาของส่ิงแวดลอมไว ไมเพียงแตทําใหเกิดการประหยัด แตยังปองกันส่ิงแวดลอมไมให

ถูกทําลายอีกดวย 

6.  เนนการมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ิน  (Involving Local Communities)  

การมีสวนรวมอยางเต็มท่ีของชุมชนในทองถ่ิน จะมีผลตอการจัดการผลตอบแทนของ

ประชาชน และส่ิงแวดลอมเพ่ือชวยยกระดับคุณภาพชีวิตและการจัดการการทองเท่ียว 

7.  การปรึกษาหารือระหวางผูมีสวนไดสวนเสีย  (Consulting Stakeholders and the Public) 

การปรึกษาหารือและการประสานความรวมมือระหวางผูประกอบการ ประชาชนทองถ่ิน 

องคกรและสถาบันท่ีเกี่ยวของ มีความจําเปนในการท่ีจะทําใหการดําเนินการไปในทิศทางเดียวกัน 

เพ่ือลดขอขัดแยงและแกปญหารวมกัน 

8.  การฝกอบรมบุคลากร  (Training Staff )  

การฝกบุคลากรโดยสอดแทรกแนวคิดและวิธีปฏิบัติในการพัฒนาท่ียั่งยืนแกบุคลากร

ทองถ่ินทุกๆ ระดับ เพ่ือยกระดับการบริการการทองเท่ียว 

9.  การทําการตลาดการทองเท่ียวอยางรับผิดชอบ  (Marketing Tourism Responsibly) 
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การตลาดท่ีจัดเตรียมขอมูลขาวสารอยางพรอมเพรียง  จะเปนผลดีตอการทองเท่ียว  โดย

ขอมูลขาวสารท่ีส่ือใหกับนักทองเท่ียว  จะตองเปนขาวสารท่ีมุงสรางความเขาใจในการเคารพตอ

ธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรมท่ีเปนแหลงทองเท่ียว นอกจากนี้ขอมูลขาวสารยังเปนการชวย

ยกระดับความพึงพอใจของนักทองเท่ียวไดอีกทางหนึ่งดวย 

         10.  มีการดําเนินการวิจัย  (Undertaking Research)  

การวิจัยและติดตามผลอยางมีประสิทธิภาพ มีความจําเปนตอการชวยแกปญหา และเพ่ิม

ผลประโยชนตอแหลงทองเท่ียว เพราะการวิจัยและติดตามผลจะชวยตรวจสอบประสิทธิภาพใน 

การดําเนินงาน  รวมทั้งปญหาและอุปสรรคตางๆ  เพ่ือนําไปสูแนวทางการแกไขท่ีเปนประโยชนตอ

ผูท่ีเกี่ยวของทุกฝาย 

 สรุปหลักการทองเท่ียวท่ียั่งยืนมีความสอดคลองกับหลักการพัฒนาท่ียั่งยืน  กลาวคือ                 

ใหความสําคัญกับหลักการท่ีอยูบนพ้ืนฐานของความยั่งยืนดานส่ิงแวดลอม  เศรษฐกิจ  และสังคม   

 

     3.3   ลักษณะของการทองเที่ยวที่ยั่งยืน 

    สําหรับการทองเท่ียวท่ียั่งยืน ควรมีลักษณะสําคัญดังตอไปนี้ (อุษาวดี พูลพิพัฒนผล, 2545: 

38-48) 

1. เปนการทองเท่ียวท่ีมีความตอเนื่อง (Continuity) หมายถึง ความตอเนื่องในดานของ

ทรัพยากรธรรมชาติ และความตอเนื่องในดานของวัฒนธรรม  ซ่ึงจัดเปนทรัพยากรหลักใน                  

การทองเท่ียว และสามารถมอบประสบการณนันทนาการท่ีดีใหแกนักทองเท่ียว 

2.  เปนการทองเท่ียวท่ีมีคุณภาพ (Quality) หมายถึง  การเนนคุณภาพของสามสวนหลัก คือ 

คุณภาพของส่ิงแวดลอม คุณภาพของประสบการณนันทนาการท่ีนักทองเท่ียวไดรับ และคุณภาพ

ชีวิตของคนในชุมชน 

3.  เปนการทองเท่ียวท่ีมีความสมดุล (Balance) หมายถึง  ความสมดุลระหวางความตองการ

อุตสาหกรรมการทองเท่ียว ความตองการของชุมชนทองถ่ิน  และขีดความสามารถของทรัพยากร 

ฉันทัช วรรณถนอม (2547: 42) กลาววา  องคประกอบของการทองเท่ียวอยางย่ังยืนตองอยู

บนพ้ืนฐาน  ดังตอไปนี้ 

1. ตองดําเนินการภายใตขีดความสามารถของธรรมชาติ  ชุมชน  ขนบธรรมเนียมประเพณ ี

วัฒนธรรม วิถีชีวิต ท่ีมีตอกระบวนการทองเท่ียว 

2. ตองตระหนักดีตอการมีสวนรวมของประชากร ชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี 

วัฒนธรรม วิถีชีวิต ท่ีมีตอกระบวนการทองเท่ียว 
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3. ตองยอมรับใหประชาชนทุกสวนไดรับผลประโยชนทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการทองเท่ียว

อยางเสมอภาคเทาเทียมกัน 

4.  ตองช้ีนําภายใตความปรารถนาของประชาชนและชุมชนในพ้ืนท่ีทองเท่ียวนั้น 

นอกจากนี้ บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548ก: 7) กลาววา การทองเท่ียวท่ียั่งยืนเปนการทองเท่ียว

ท่ีมีลักษณะสําคัญ  6  ประการ  ไดแก 

 1.  การทองเท่ียวในแหลงทองเท่ียวทุกประเภทท้ังแหลงทองเท่ียวประเภทธรรมชาติ  แหลง

ทองเท่ียวประเภทประวัติศาสตร  โบราณสถานวัตถุ  และแหลงทองเท่ียวประเภทศิลปวัฒนธรรม

ประเพณี  และกิจกรรม 

 2.  การทองเท่ียวท่ีเนนคุณคาและความเปนอกลักษณของแตละแหลงทองเท่ียว 

 3. การทองเท่ียวท่ีมีความรับผิดชอบตอทรัพยากรทองเท่ียวและส่ิงแวดลอมในแหลง

ทองเท่ียว 

 4. การทองเท่ียวท่ีใหนักทองเท่ียวไดสัมผัสเรียนรูและไดรับประสบการณท่ีเกี่ยวของกับ

ธรรมชาติ  และวัฒนธรรม 

 5.  การทองเท่ียวท่ีใหผลตอบแทนแกผูประกอบการธุรกิจทองเท่ียวอยางยืนยาว 

 6. การทองเท่ียวท่ีใหประโยชนตอชุมชนทองถ่ิน และคืนประโยชนกลับสูทรัพยากร

ทองเท่ียวและส่ิงแวดลอมของทองถ่ินดวย 

สรุปลักษณะของการทองเท่ียวท่ียั่งยืน  ไดแก  การทองเท่ียวท่ีมีความตอเนื่อง (Continuity)  

มีคุณภาพ  (Quality)  และมีความสมดุล  (Balance) 

 

     3.4  การจัดการแหลงทองเท่ียวที่ยั่งยืน 

การจัดการแหลงทองเท่ียวเพื่อใหบริการแกนักทองเท่ียว  แหลงทองเท่ียวนั้นๆ  จะตองมี

คุณภาพและมีมาตรฐานในระดับสากลเพ่ือการทองเท่ียวท่ียั่งยืน  และเนนผูมีสวนรวมรับผิดชอบ           

ซ่ึงในการจัดการแหลงทองเท่ียวเพื่อความย่ังยืนควรดําเนินการดังตอไปนี้  (เอกลักษณ  ทองเสมียน, 

2550: 22-23) 

1.  การจัดการทรัพยากรการทองเท่ียว ตองมีการวางแผนปรับปรุงพัฒนากฎระเบียบระหวาง

ผูประกอบการ  ภาครัฐบาล  องคกรพัฒนาเอกชน  กับประชาชนทองถ่ิน  โดยการประกอบธุรกิจ                 

การทองเท่ียวจะตองเปดโอกาสใหคนในทองถ่ินมีสวนรวมดําเนินการอยางเสมอภาคกัน 

2.  การใหการศึกษาเรื่องการจัดการการทองเท่ียวท่ียั่งยืนแกประชาชนในทองถ่ินทุกระดับ

เพ่ือใหเกิดการเรียนรู  เพ่ิมพูนประสบการณ  และรูวิธีการบริการ  อาจจะโดยการฝกอบรม การศึกษา

ดูงาน  หรืออ่ืนๆ  ซ่ึงจะกอใหเกิดความรูใหมๆ  และทันเหตุการณอยูเสมอ 
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3. การกําจัดของเสีย  ซ่ึงจะตองมีระบบการกําจัดของเสียท่ีมีประสิทธิภาพ และการบําบัด              

น้ําเสียกอนท้ิงตามธรรมชาติ  การกําจัดขยะและปฏิกูล  ถือหลักการใชแลวใชซํ้า และเปล่ียนแปลง                      

การใชประโยชนอีก  (Reused or Recycle) สําหรับของเสียจากหองสุขาอาจใชระบบทําแกสชีวมวล  

(Biogas)   

4. การศึกษาวิเคราะหความออนไหวของระบบนิเวศ ท้ังทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทาง

วัฒนธรรม  และแหลงโบราณคดีโบราณสถานตางๆ  แมเปนเพียงเนินดินรางยอมสะทอนอดีตกาลที่

ทรงคุณคา  ซ่ึงสามารถศึกษาคนควาถึงลักษณะการตั้งถ่ินฐานชุมชนโบราณได 

5. ในแหลงทองเท่ียวธรรมชาติควรสรางหองสุขาไวบริการตามระยะหางกันอยางนอย 3 

กิโลเมตรตอหนึ่งหอง โดยหองสุขาตองสะอาด และมีการคิดคาบริการเพ่ือเปนคาจัดจางแรงงานดูแล 

6. การเดินทางเขาชมสะดวก โดยทางเดินในแหลงธรรมชาติท่ีเปราะบาง ควรทําทางเดิน

ขาม  (Board Walk)  มีการคํานึงถึงความปลอดภัย และมีระบบการส่ือความหมายท่ีดี  (แมเดินเท่ียว

คนเดียวก็ได)  รวมถึงการติดตอส่ือสารระหวางนักทองเท่ียวกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของเม่ือมีเหตุ

ฉุกเฉิน  นอกจากนี้ปายช้ีทางและปายส่ือความหมายควรออกแบบใหใชไดทนทาน 

7. การรักษาสภาพของแหลงทองเท่ียว  โดยรักษาไวใหมีสภาพดั้งเดิมมากท่ีสุด  และอยูใน

สภาพแวดลอมท่ีดี  (สะอาด)  มีเอกลักษณเฉพาะถ่ิน 

8.  การตรวจสอบผลกระทบ  การประเมินศักยภาพในแหลงทองเท่ียวจะตองกําหนด

สถานภาพใหเหมาะสม  โดยหารายละเอียด  รวบรวมขอมูลสภาพแวดลอมในท่ีแหงนั้นวาควรอยูใน

ระดับไหน  หาความสมดุลระหวางความสามารถในการรองรับของพ้ืนท่ีกับความตองการของ

นักทองเท่ียว  และการยอมรับของชุมชนทองถ่ินตอการพัฒนา  รวมทั้งนโยบายของรัฐบาลจะตองมี

ความสัมพันธกัน  เปาหมายของการบริหารจัดการทรัพยากรการทองเท่ียวตองสอดคลองจากฝาย

บริหารทุกระดับ  การจัดการใชทรัพยากรการทองเท่ียวจะตองคํานึงถึงการลงทุน  และตนทุนของ

ส่ิงแวดลอมและวัฒนธรรมดวย 

9.  การจัดการและการบริการควรคํานึงถึงระดับมาตรฐานสากล  ซ่ึงในปจจุบัน  คือ ISO 

900, ISO 14000  และ  ISO 18000  เปนตน 

10. การศึกษาและสํารวจแหลงพลังงานธรรมชาต ิ เพ่ือนํามาใชประโยชนใหมากท่ีสุด  เชน 

พลังงานแสงอาทิตย พลังงานกระแสลม และพลังงานความรอนใตพิภพ เปนตน และควรเนนการใช

พลังงานจากธรรมชาตเิหลานี ้รวมทั้งการใชน้ําอยางคุมคา และหลีกเล่ียงการใชเครื่องปรับอากาศ 

11.  การจัดการสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ตองคํานึงถึงขีดความสามารถ ขอบเขตในการรองรับ

ปริมาณนักทองเท่ียว  (จํานวนนักทองเท่ียว) โดยใชหลักการสภาพแวดลอม  ขีดความสามารถ              

การรองรับทางกายภาพ  (Physical Carrying Capacity)  และขีดความสามารถการรองรับทาง
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สภาพแวดลอม  (Environmental Carrying Capacity)  เชน  น้ําประปา  ไฟฟา  ขยะมูลฝอย  ตองมี

แผนการจัดการอยางดีเพียงพอตอการใช 

12. การออกแบบส่ิงกอสรางและส่ิงบริการอํานวยความสะดวกการทองเท่ียว (ท่ีจอดรถ               

ท่ีพัก  การเดินทาง  รานอาหารเครื่องดื่ม  และหองสุขา)  ตองกลมกลืนกับธรรมชาติ  สภาพแวดลอม  

และวัฒนธรรมทองถ่ิน โดยจะตองไมเปนส่ิงแปลกปลอมเขาไป อนึ่งการกอสรางควรคํานึงถึง           

ความสะดวกของคนพิการดวย และควรหลีกเล่ียงส่ิงตางๆ เชน การตัดตนไม เปนตน รวมทั้งตอง

คํานึงถึงกระแสน้ําดวยวาจะไมกอใหเกิดการพังทลายของดินและไมกีดขวางเสนทางเดินของสัตวปา 

  นอกจากนี้ปริยา แสงศิร ิ (2542: 31 – 32) กลาววา การทองเท่ียวแบบเดิมเปนการทองเท่ียว

ท่ีเนนความพึงพอใจและรายไดทางเศรษฐกิจโดยจํากัดท่ีขนาดและปริมาณผลตอบแทน  ในขณะท่ี

การทองเท่ียวแบบใหมเปนการทองเท่ียวท่ีเนนการจํากัดท่ีรูปแบบของกิจกรรมและวัตถุประสงคท่ี 

เหมาะสมกับแตละพ้ืนท่ีโดยมีการวางแผน  และมีกระบวนการจัดการอยางมีประสิทธิภาพ  เพ่ือเอ้ือ

ประโยชนกลับมาสูทองถ่ินใหมากท่ีสุด อันจะนําไปสูการพัฒนาการทองเท่ียวท่ียั่งยืนใหเกิดขึ้น            

ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี ้ 

1. มีรูปแบบกิจกรรมนันทนาการท่ีมีการเดินทางเขาไปในแหลงทองเท่ียวท่ีมีทรัพยากรดาน

ธรรมชาต ิ ชีวภาพนิเวศ  และทรัพยากรทางดานวัฒนธรรม  วิถีชีวิต ประเพณี สังคมท่ีเปนผลิตผล

ของมนุษยท้ังท่ีเปนวัตถุและมิใชวัตถุ  เชน  โบราณสถาน  และแหลงโบราณคด ี เปนตน  

2. มีการวางแผนและปฏิบัติการท่ีกอใหเกิดการเรียนรู มีความเขาใจ มีความรับผิดชอบ             

และสรางจิตสํานึกในการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรอยางถูกตองและเหมาะสม โดยเปนไปอยาง

สมดุลและมีคุณคาท่ีสุดตอส่ิงแวดลอม เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคสําคัญของการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

นั่นก็คือการกระตุนใหบุคคลเกิดจิตสํานึกตอการรักษาระบบนิเวศใหสมดุลท่ีสุดในการพัฒนาและ           

การอนุรักษเพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาการทองเท่ียวท่ียั่งยืน  

3. กอใหเกิดผลประโยชนกลับมาสูชุมชนนั้นๆ เปนกระบวนการท่ีทําใหคนในทองถ่ินไดมี

สวนรวมอยางแทจริงในทุกๆ ฝาย ท้ังทางฝายเจาหนาท่ีรัฐ ผูประกอบการ และประชาชนในทองถ่ิน             

รวมไปถึงนักทองเท่ียวท่ีเขามายังทองถ่ินดวย เพ่ือกอใหเกิดการเรียนรูและพัฒนาความสามารถใน

การพ่ึงตนเองของคนและชุมชนท่ีเอ้ือตอประโยชนความตองการท่ีเหมาะสมท่ีสุดตอสภาพของพ้ืนท่ี

นั้นๆ  

4. กอใหเกิดผลประโยชนทางดานเศรษฐกิจ (ขึ้นอยูกับการตลาดและความพึงพอใจของ 

นักทองเท่ียว) ทางดานสังคม คุณภาพชีวิต (เนนการพัฒนาคนรวมกับชุมชน) และการคงไวซ่ึงระบบ

นิเวศท่ีเหมาะสมอันเปนทรัพยากรท่ีสําคัญท่ีสุดตอการพัฒนาท่ียั่งยืน  
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นอกจากนี้บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548ก: 9-10) กลาววา กรอบแนวทางปฏิบัติของ                      

การทองเท่ียวท่ียั่งยืนมีอยูดวยกัน  10  ประการ   ไดแก 

1. มุงพัฒนาการทองเท่ียวภายในประเทศอยางจริงจังกอน แลวจึงพัฒนาการทองเท่ียว

ระหวางประเทศอยางคอยเปนคอยไปภายหลัง เพ่ือใหเหมาะสมกับระบบสาธารณูปโภคท่ีรองรับ

เปนสําคัญ 

2. มุงใหประชาชนในทองถ่ินมีสวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการทองเท่ียวตางๆ ท่ี

จะมีผลกระทบตอวิถีชีวิตของคนสวนใหญในพ้ืนท่ี 

3. มุงพิจารณาอยางรอบคอบถึงขอบเขตท่ีเหมาะสมของการพัฒนาการทองเท่ียวโดย

คํานึงถึงขีดความสามารถในการรอบรังทุกๆ ดาน เพ่ือผลักดันใหการพัฒนาการทองเท่ียวเขาไปเปน

สวนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจของพ้ืนท่ีนั้นๆ 

4. มุงใหขอมูลการทองเท่ียวอยางเพียบพรอมแกนักทองเท่ียว  เพ่ือใหนักทองเท่ียวเขาใจ

และหวงใยในส่ิงแวดลอม  พรอมท้ังชวยยกระดับความพึงพอใจของนักทองเท่ียวดวย 

5.  มุงใชวัสดุและผลผลิตในทองถ่ิน  เพ่ือชวยลดดุลการคากับตางประเทศไดทางหนึ่ง และ

เปนการเพิ่มรายไดใหกับคนไทยในทองถ่ินนั้นๆ  ดวย 

6.  มุงกระจายรายได  และนํารายไดเขาสูทองถ่ินใหมากท่ีสุด  เพ่ือประโยชนในระยะยาว

ของชุมชนทองถ่ิน 

7.  มุงจางงานในทองถ่ินดวยการสงเสริมรูปแบบของงานท่ีนาสนใจ  เพ่ือใหผลตอบแทนสูง

แกชุมชนทองถ่ินนั้น 

8.  มุงพัฒนาบุคลากรในทองถ่ินใหมีความรูความสามารถเพิ่มขึ้น  เพ่ือจะชวยยกระดับของ

บริการทองเท่ียวใหสูงขึ้น 

9.  มุงรักษาคุณคาของส่ิงแวดลอมและวัฒนธรรมในทองถ่ินใหอยูรอดในระยะยาวเพื่อเปน

แหลงรองรับการทองเท่ียวตลอดไป 

10.  มุงทํางานรวมกันอยางเสมอภาคระหวางภาคธุรกิจทองเท่ียว  เพ่ือใหการทํางานของ

องคกรทองถ่ิน  องคกรดานส่ิงแวดลอม  และรัฐบาลรวมกันบนหลักการ 

สรุปการจัดการแหลงทองเท่ียวท่ียั่งยืนจะตองเปนการจัดการแหลงทองเท่ียวท่ีเนนคุณภาพ

และมาตรฐานในระดับสากลเพื่อการทองเท่ียวท่ียั่งยืน  และเนนผูมีสวนรวมรับผิดชอบ  ซ่ึงใน               

การจัดการแหลงทองเท่ียวท่ียั่งยืนควรดําเนินการบนพ้ืนฐานของความย่ังยืนดานส่ิงแวดลอม  

เศรษฐกิจ  และสังคม   
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     3.5  การพัฒนาการทองเท่ียวท่ียั่งยืน 

การพัฒนาการทองเท่ียวท่ียั่งยืนเปนส่ิงท่ีสําคัญในการสงเสริมการทองเท่ียว  สําหรับ               

การพัฒนาการทองเท่ียวท่ียั่งยืนจะพิจารณาจากองคประกอบหลัก  4 ประการ  ไดแก (มนัส  สุวรรณ  

และคณะ, 2543: 9)   

1. การดําเนินกิจกรรมในขอบเขตความสามารถของธรรมชาติ ชุมชน ขนบธรรมเนียม

ประเพณี  วัฒนธรรม  และวิถีชีวิตความเปนอยูของชุมชนตอกิจกรรมการทองเท่ียว 

2. การตระหนักในกิจกรรมการทองเท่ียวท่ีมีผลตอชุมชน ขนบธรรมเนียม  ประเพณี

วัฒนธรรม  และวิถีชีวิตความเปนอยูของชุมชน 

3.  การมีสวนรวมของประชาชนในกิจกรรมการทองเท่ียว  

4. การประสานเขาดวยกันของความตองการทางเศรษฐกิจ  การคงอยูของสังคม  และ                

การอนุรักษส่ิงแวดลอมท่ียั่งยืน 

บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548ก: 20-22) กลาววา การพัฒนาการทองเท่ียวท่ียั่งยืนตอง

พัฒนาการทองเท่ียวใน  6  องคประกอบหลัก  ไดแก 

1.  องคประกอบดานการพัฒนาทรัพยากรทองเท่ียว  เปนการพัฒนาสถานท่ีอันเปนจุดหมาย

ปลายทางท่ีนักทองเท่ียวจะเดินทางเขามาทองเท่ียว  พรอมท้ังส่ิงอํานวยความสะดวกและบริการ

ทางการทองเท่ียวใหสามารถดึงดูดใจนักทองเท่ียวใหเดินทางเขามาเย่ียมเยือน โดยมีการประเมิน

ศักยภาพขีดความสามารถในการรองรับของพ้ืนท่ี และกําหนดกิจกรรมทองเท่ียวท่ีอนุรักษทรัพยากร

ทองเท่ียวและส่ิงแวดลอม พรอมท้ังใหความรูเกี่ยวกับแหลงทองเท่ียวแกนักทองเท่ียวดวย  สําหรับ

การพัฒนาทรัพยากรทองเท่ียวท่ียั่งยืนมีขั้นตอนท่ีสําคัญ  7  ขั้นตอน  ไดแก  (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา  

(2542: 58)   

ขั้นตอนท่ี  1  การจัดแบงเขตพ้ืนท่ีในทรัพยากรทองเท่ียว  โดยจัดแบงพ้ืนท่ีตามเกณฑ

ความสําคัญของระบบนิเวศ  วัฒนธรรมชุมชน  และกิจกรรมการทองเท่ียวท่ียอมใหเกิดขึ้นได ท้ังนี้

เพ่ือใหเปนประโยชนตอท้ังการอนุรักษทรัพยากร การประหยัดคาใชจายในการดูแล และควบคุม        

การใชประโยชนทรัพยากรอยางเปนระบบ 

ขั้นตอนท่ี  2  การกําหนดส่ิงอํานวยความสะดวกทางการทองเท่ียวในแตละเขตทรัพยากร

การทองเท่ียว โดยสรางและเสริมส่ิงอํานวยความสะดวกทางการทองเท่ียวใหเหมาะสมกับแตละเขต

พ้ืนท่ีทองเท่ียว ซ่ึงส่ิงอํานวยความสะดวกเหลานี้  ไดแก  จุดบริการขอมูลขาวสาร  ลานจอดรถ  สุขา  

และถังขยะ เปนตน 

ขั้นตอนท่ี  3 การจัดกิจกรรมการทองเท่ียวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมท่ียั่งยืนเพ่ือเสริมใน

ทรัพยากรการทองเท่ียว โดยสรางและปรับปรุงกิจกรรมการทองเท่ียวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม
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ใหเปนท่ีพึงพอใจและประทับใจแกนักทองเท่ียวใหไดมากขึ้น เชน การจัดกิจกรรมเดินปา และ            

การพายเรือ  เปนตน 

ขั้นตอนท่ี  4 การประเมินคาขีดความสามารถในการรองรับนักทองเท่ียวของแตละเขตพ้ืนท่ี            

การทองเท่ียว โดยคาดังกลาวจะแสดงถึงจํานวนนักทองเท่ียวสูงสุดท่ีเขตพ้ืนท่ีทองเท่ียวนั้นๆ 

สามารถรองรับไดในหนึ่งชวงเวลา การกําหนดคาขีดความสามารถดังกลาวจะตองพิจารณาหลาย

ประเด็นประกอบกัน เชน ความแออัด ขยะมูลฝอย เสียงรบกวน มลพิษทางอากาศและนํ้า การทําลาย

ทรัพยากรธรรมชาติ การรบกวนส่ิงมีชีวิตในพ้ืนท่ีทองเท่ียว ซ่ึงขีดความสามารถในการรองรับ

นักทองเท่ียวของพ้ืนท่ีทองเท่ียวนั้นสามารถแยกพิจาณาได  5  ดาน  คือ  1) ขีดความสามารถรองรับ

ดานเศรษฐกิจ ซ่ึงหมายถึงปริมาณนักทองเท่ียวท่ีทําใหระบบเศรษฐกิจของพ้ืนท่ีนั้นไดผลตอบแทน

สูงสุด โดยท่ีไมกอใหเกิดผลกระทบในทางลบตอชุมชน  2)  ขีดความสามารถรองรับดานกายภาพ 

ซ่ึงหมายถึงปริมาณนักทองเท่ียวสูงสุดท่ีไมทําลายสภาพแวดลอมทางกายภาพและไมเกินกําลัง              

การใหบริการของสถานบริการท่ีมีอยู  3)  ขีดความสามารถรองรับดานสังคม ซ่ึงหมายถึงปริมาณ

นักทองเท่ียวสูงสุดท่ีจะไมทําใหความสนุกสนานและความประทับใจของนักทองเท่ียวจางหายไป

และไมกอผลกระทบทางลบตอชุมชนทองถ่ิน 4) ขีดความสามารถรอบรับดานส่ิงแวดลอม ซ่ึง

หมายถึงปริมาณนักทองเท่ียวสูงสุดท่ีจะไมทําใหระบบนิเวศและส่ิงแวดลอมของพ้ืนท่ีนั้นดอยลง  

และ 5) ขีดความสามารถรองรับดานความรูสึก ซ่ึงหมายถึงปริมาณนักทองเท่ียวสูงสุดท่ีจะไมทําให            

ความเปนสวนตัวและความนาเท่ียวของนักทองเท่ียวหายไปหรือลดลง 

ขั้นตอนท่ี   5  การใหการศึกษาถึงผลกระทบของการพัฒนาการทองเท่ียวตอส่ิงแวดลอมแก

เจาหนาท่ีภาครัฐ เจาของทรัพยากรทองเท่ียว และผูประกอบธุรกิจทองเท่ียว ท้ังนี้เพ่ือปลูกฝงใหทุกๆ 

ฝายเกิดจิตสํานึกในการอนุรักษส่ิงแวดลอมในทรัพยากรทองเท่ียว อีกท้ังยังสามารถเผยแพรและ

ถายทอดแนวความคิดนั้นไปสูฝายอ่ืนๆ  ท่ีเกี่ยวของตอไปดวย เชน ผูรวมงาน ผูใตบังคับบัญชา 

ลูกหลาน หรือลูกคา  เปนตน 

ขั้นตอนท่ี  6  การจัดใหมีขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรทองเท่ียวท่ีนักทองเท่ียวตองการรู โดย

อาจจัดตั้งเปนศูนยบริการขอมูลแกนักทองเท่ียว  (Tourist Information Center) เพ่ือใหนักทองเท่ียว

เกิดความรูและความเขาใจเกี่ยวกับประวัติความเปนมา ความสําคัญ และวิธีการทองเท่ียวของแตละ

แหลงทองเท่ียวและยังทําใหนักทองเท่ียวทราบวาควรและไมควรทําอะไรในพ้ืนท่ีทองเท่ียว 

ขั้นตอนท่ี   7  การจัดหางบประมาณในการพัฒนาทรัพยากรทองเท่ียวใหเพียงพอ เพ่ือทําให

แหลงทองเท่ียวไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องและยั่งยืน 
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2.  องคประกอบดานการพัฒนาส่ิงแวดลอมในแหลงทองเท่ียว  เปนการพัฒนาเพ่ืออนุรักษ

ส่ิงแวดลอมในแหลงทองเท่ียวใหอยูในสภาพเดิมหรือดีกวาเดิม และปองกันผลกระทบดานลบจาก

การทองเท่ียว โดยตองมีการติดตามประเมินผลกระทบจากการทองเท่ียวอยางตอเนื่อง 

3.  องคประกอบดานการพัฒนาธุรกิจทองเท่ียว  เปนการพัฒนาธุรกิจดานการใหบริการและ

การอํานวยความสะดวกโดยตรงแกนักทองเท่ียว  เพ่ือตอบสนองความตองการของนักทองเท่ียวให

ไดรับความพึงพอใจ  โดยมีความรับผิดชอบตอการอนุรักษทรัพยากรทองเท่ียวและส่ิงแวดลอมดวย 

4.  องคประกอบดานการพัฒนาการตลาดทองเท่ียว เปนการพัฒนาเพ่ือแสวงหานักทองเท่ียว

ท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงมีลักษณะเปนคุณประโยชนตอการอนุรักษทรัพยากรทองเท่ียวและส่ิงแวดลอมใหเขา

มาทองเท่ียว  โดยใหนักทองเท่ียวเหลานี้ไดรับความรูและประสบการณจากการทองเท่ียวตามท่ีเขา            

พึงพอใจ 

5. องคประกอบดานการพัฒนาการมีสวนรวมทางการทองเท่ียวของชุมชนทองถ่ิน ซ่ึงเปน

การพัฒนาในการสรางโอกาสใหชุมชนทองถ่ินมีสวนรวมทางการทองเท่ียว  เพ่ือสรางความเขมแข็ง

ใหแกชุมชนทองถ่ินใหสามารถจัดการการทองเท่ียวของตนเองและไดรับผลประโยชนจาก                    

การทองเท่ียว อันจะทําใหชุมชนทองถ่ินเกิดความหวงแหนและรักษาไวซ่ึงทรัพยากรทองเท่ียวและ

ส่ิงแวดลอมใหคงอยูตลอดไป 

6. องคประกอบดานการพัฒนาจิตสํานึกทางการทองเท่ียว เปนการพัฒนาการสรางจิตสํานึก

ในการอนุรักษทรัพยากรทองเท่ียวและส่ิงแวดลอมแกผูเกี่ยวของกับการทองเท่ียวทุกฝาย โดยการให

ความรูและส่ือความหมายในการอนุรักษทรัพยากรทองเท่ียวและส่ิงแวดลอม เพ่ือปลูกฝงจิตสํานึก

ทางการทองเท่ียวท่ียั่งยืนใหทุกฝายเกิดความรักหวงแหนทรัพยากรทองเท่ียวและส่ิงแวดลอม 

สําหรับองคประกอบหลักของการพัฒนาการทองเท่ียวท่ียั่งยืนท้ัง 6  ดาน สามารถสรุปไดดัง

แผนภูมิท่ี  2   
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แผนภูมิท่ี  2  องคประกอบหลักของการพัฒนาการทองเท่ียวท่ียั่งยืน 

ท่ีมา: บุญเลิศ  จิตตั้งวัฒนา, การพัฒนาการทองเที่ยวแบบยั่งยืน (กรุงเทพฯ:  เพรส แอนด ดีไซน,  

          2548ก), 22. 

 

นอกจากนี้บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548ก: 19-20) กลาววา แนวคิดของการพัฒนาการทองเท่ียว

ท่ียั่งยืนสามารถสรุปได  3  มิติ  ไดแก   

1. มิติดานการสรางจิตสํานึกการอนุรักษทรัพยากรทองเท่ียวและส่ิงแวดลอมใหแกผูท่ี

เกี่ยวของทุกฝาย  ในการพัฒนาการทองเท่ียวแบบย่ังยืนตองมีแนวคิดท่ีจะใหความรู  ความเขาใจ  

และสรางจิตสํานึกแกผูเกี่ยวของกับการทองเท่ียวทุกฝายในการปกปองรักษาทรัพยากรทองเท่ียว

และส่ิงแวดลอมเปนอันดับแรก  เพ่ือใหคงไวซ่ึงความสวยงามและคุณคาทรัพยากรทองเท่ียว  ซ่ึง

วิธีการสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรทองเท่ียวมีหลายรูปแบบ  เชน  การจัดใหมีนิทรรศการ 

หรือแผนปายบรรยายตามบริเวณหรือจุดทองเท่ียวตางๆ  การจัดใหมีเสนทางเดินเทาหรือเสนทาง

เดินปาท่ีใหประสบการณในการเรียนรูธรรมชาติหรือวัฒนธรรมแกผูมาเยือน  รวมถึงการฝกอบรม

องคประกอบดาน         

การพัฒนาทรัพยากร

ทองเท่ียว 

องคประกอบดาน       

การพัฒนาการตลาด

ทองเท่ียว 

องคประกอบดาน         

การพัฒนาส่ิงแวดลอม

ในแหลงทองเท่ียว 

องคประกอบดาน       

การพัฒนาจิตสํานึก

ทางการทองเท่ียว 

องคประกอบดาน         

การพัฒนาธุรกิจ

ทองเท่ียว 

องคประกอบดาน                

การพัฒนาการมีสวนรวมทาง 

การทองเท่ียวของชุมชนทองถ่ิน 

องคประกอบหลักของ 

การพัฒนาการทองเที่ยว 

ที่ยั่งยืน มี  6  ดาน 
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มัคคุเทศกและเจาหนาท่ีของรัฐท่ีรับผิดชอบแหลงทองเท่ียวใหสามารถชี้แนะและอธิบายเกี่ยวกับ

ธรรมชาติและวัฒนธรรมท่ีนักทองเท่ียวพบเห็น  เปนตน  

2. มิติการสรางความพึงพอใจใหแกนักทองเท่ียว  ในการพัฒนาการทองเท่ียวแบบย่ังยืนตอง

มีแนวคิดใหนักทองเท่ียวท่ีมีความปรารถนาหรือสนใจท่ีจะศึกษาเรียนรูเกี่ยวกับธรรมชาติและ

วัฒนธรรม  เชน  การสงเสริมการทองเท่ียวดวยการจัดใหมีส่ือความหมายธรรมชาติหรือวัฒนธรรม  

เพ่ือใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับธรรมชาติหรือวัฒนธรรม  ซ่ึงเปนการเพิ่มพูนความรูประสบการณ

แกนักทองเท่ียวใหไดรับความพึงพอใจกลับไป  เปนตน   

3.  มิติดานการสรางการมีสวนรวมในผลประโยชนใหแกชุมชนทองถ่ิน  ในการพัฒนา             

การทองเท่ียวแบบย่ังยืนตองมีแนวคิดในการมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ

ชุมชนทองถ่ิน  ดวยการเปดโอกาสใหชุมชนทองถ่ินมีสวนรวมในการทองเท่ียวแบบย่ังยืนและชวย

ใหชุมชนทองถ่ินไดรับผลประโยชนจากการทองเท่ียวท้ังทางตรงและทางออม  เชน  การลงทุนดาน

ส่ิงอํานวยความสะดวกขนาดเล็ก  การเปนมัคคุเทศก  การนําสินคาหัตกรรมพ้ืนบานมาขาย  และ 

การจางงานในธุรกิจทองเท่ียว  เปนตน 

ทัศภรณ  นาคเขียว  (2545: 23) กลาววา  การพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางย่ังยืนนั้น จะตองมี

การวางแผนอยางรอบคอบ  ใหความสําคัญในการพัฒนาการทองเท่ียวและการพัฒนาส่ิงแวดลอม

ควบคูกันไป ตอบสนองความตองการของนักทองเท่ียว  สรางรายไดใหกับผูประกอบการ           

สรางความพึงพอใจใหชาวบานในทองถ่ิน  และขณะเดียวกันตองมีการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ             

มีการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมชุมชนนั้นๆ  ไวใหคงอยูจนถึงรุนลูกรุนหลานสืบไป ซ่ึงสอดคลองกับ 

พนารัตน  ลาภเกิน (2549: 22) ท่ีกลาววา การพัฒนาการทองเท่ียวอยางย่ังยืนตองใหความสําคัญกับ

การจัดการทรัพยากรส่ิงแวดลอม เศรษฐกิจ และสังคม ควบคูไปกับการพัฒนาการทองเท่ียวท่ี

สามารถตอบสนองความพึงพอใจใหแกผูมีสวนไดสวนเสียอยางเทาเทียมกัน เพ่ือรักษาทรัพยากร
การทองเท่ียวใหเกิดประโยชนสูงสุดและคงอยูไดยาวนานท่ีสุด  และกานตพิชชา สุรีคุณาพงษ 

(2545: 10) ท่ีกลาววา  การพัฒนาการทองเท่ียวอยางย่ังยืนเปนการทองเท่ียวท่ีอยูบนพ้ืนฐานความ

ตองการของบริบทของแหลงทองเท่ียว ซ่ึงผูมีสวนไดสวนเสียเปนผูไดรับผลประโยชนทางเศรษฐกิจ 

และความพึงพอใจจากการทองเท่ียวอยางเทาเทียมกัน และผูมีสวนไดสวนเสียเปนผูมีหนาท่ีรวมกัน

ในการบริหารจัดการ ดูแล ตรวจสอบ และรักษาทรัพยากรทองเท่ียวใหคงอยูเพ่ือเปนทรัพยากร

ทองเท่ียวท่ีมีศักยภาพสําหรับคนในอนาคตตอไป 

มนัส  ชัยสวัสดิ์  และคณะ (2546: 11-12)  กลาววา  สําหรับการทองเท่ียว  ความยั่งยืนควร

เปนฐานรากของการพัฒนา  เพราะวาส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติเปนสวนประกอบท่ีใหญท่ีสุดของ
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ฐานทรัพยากรการทองเท่ียว  ปกติแลวจะมี 4 มิติ ท่ีแตกตางกันของความย่ังยืน  คือ  นิเวศวิทยา 

สังคม  วัฒนธรรม  และเศรษฐกิจ   

 มิติทางนิเวศวิทยามุงท่ีจะหลีกเล่ียงหรือลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจากกิจกรรม                    

การทองเท่ียวใหนอยท่ีสุด  การคํานวณถึงขีดความสามารถในการองรับ  (Carrying Capacity)  ของ

นิเวศวิทยาเปนวิธีการท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีจะประเมินผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและความย่ังยืน  สวนมาก

แลวขีดความสามารถการรองรับทางนิเวศวิทยาจะต่ํากวาขีดการรองรับทางกายภาพ  ขีดการรองรับ

ทางกายภาพกําหนดโดยพื้นท่ีท่ีมีอยู  รูปรางของภูมิทัศน  และขีดการรองรับของท่ีดิน  (Saleem, 

1994: 144-151) 

 ความยั่งยืนทางสังคม  หมายถึง  ความสามารถของชุมชน ไมวาของทองถ่ินหรือระดับชาติ

ท่ีจะดูดซับปจจัยนําเขา  เชน  ประชาชนท่ีเพ่ิมขึ้น  ไมวาในชวงเวลาส้ันหรือยาว  และชุมชนยังคงทํา

หนาท่ีตอไป  โดยไมกอใหเกิดความไมกลมกลืนกันในสังคม (Disharmony) ท่ีเปนผลจากปจจัย

นําเขาเหลานั้น  หรือมีการปรับการทําหนาท่ีและความสัมพันธของชุมชนเพ่ือบรรเทาหรือลด               

ความไมกลมกลืนใหมีนอยท่ีสุด  แหลงท่ีมาของความไมกลมกลืนท่ีสําคัญท่ีสุดประการหนึ่งอาจ

ออกมาในรูปความแตกตางท่ีเพ่ิมขึ้นของผลประโยชนจากการทองเท่ียวท่ีมีตอคนดอยโอกาส                  

คนกลุมนอย  ไมวาจะเปนนักทองเท่ียว  หรือผูท่ีไมไดอยูในธุรกิจการทองเท่ียว 

 ความยั่งยืนทางวัฒนธรรมเกิดขึ้นได  เม่ือสังคมยังคงสามารถทําหนาท่ีตอไปไดในสังคมท่ีมี

ความสมานฉันท  ไมวาจะมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้นจากการมีปจจัยนําเขาใหม  คือ การทองเท่ียว   

แตความสัมพันธภายในสังคมนั้น เชน  การปฏิสัมพันธ  แบบแผนชีวิต  วัฒนธรรมและประเพณี   

ลวนแลวมีการเปล่ียนแปลงเม่ือมีนักทองเท่ียวท่ีมีความแตกตางในวิถีชีวิต  ความเคยชิน  วัฒนธรรม

และวิธีการแลกเปล่ียนเดินทางเขามา  แมวาสังคมยังคงอยูรอดตอไปได  แตวัฒนธรรมก็ไมสามารถ

ท่ีจะหวนคืนไปเปนแบบเดิมได  แนนอนวัฒนธรรมมีลักษณะเปนพลวัต  (Dynamic)  ท่ีแสดงถึงวิถี

ชีวิตของมนุษยหรือเศรษฐกิจ  ดังนั้นกระบวนการปรับตัวทางวัฒนธรรม  จึงถือไดวาไมมีผลทางลบ

ไปท้ังหมด  แตความย่ังยืนทางวัฒนธรรมมีความหมายรวมถึงความสามารถของคนที่จะรักษาหรือ

ปรับองคประกอบทางวัฒนธรรมของตนใหคงมีความแตกตางจากคนอ่ืน 

 ความย่ัง ยืนทางเศรษฐกิจไมได มีความสําคัญนอยไปกว าองคประกอบอ่ืนๆ  ใน                          

การพัฒนาการทองเท่ียว  ความยั่งยืนในความหมายนี้หมายถึงระดับผลไดทางเศรษฐกิจจากกิจกรรม

ทองเท่ียวท่ีไมเพียงแตคุมกับตนทุนของการนํานักทองเท่ียวเขามาเทานั้น  แตตองมีเหลือเพียงพอ

สําหรับการบรรเทาความไมสะดวกสบายตางๆ  ท่ีชุมชนไดรับผลกระทบ  รวมทั้งไมเปนการขัดแยง

กับเง่ือนไขอยางอ่ืน 
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วรัญู เวียงอําพล (2548: 45-47) ไดเสนอแนวคิดในการพัฒนาการทองเท่ียวท่ียั่งยืนวา

จะตองมีการพัฒนาองคประกอบหลัก  4  ดาน  ไดแก 

1. การจัดการดานทรัพยากรแหลงทองเท่ียวและโครงสรางพ้ืนฐาน สําหรับทรัพยากร

ทางการทองเท่ียวเปนแรงขับทําใหสามารถพัฒนาไปสูการทองเท่ียวท่ียั่งยืนได โดยตองมีการจัดการ

ทรัพยากรแหลงทองเท่ียวและโครงสรางพ้ืนฐานในพ้ืนท่ีเปราะบาง และสนับสนุนการทองเท่ียวใน

พ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพ 

2. การจัดการทางดานการตลาด การบริการ การประชาสัมพันธ และการโฆษณา เพ่ือไมให

การบริโภคทางการทองเท่ียวมีสวนทําลายส่ิงแวดลอม ซ่ึงการจัดการดานการตลาดและการบริการ

ไมเพียงแตคํานึงถึงผลประโยชนท่ีจะไดรับยังตองคํานึงถึงส่ิงแวดลอมดวย 

3. การจัดการดานการใหการศึกษาและพัฒนาบุคลากร เพ่ือใหบุคลากรทางการทองเท่ียวมี

ความสามารถในการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางชาญฉลาด คุมคา เกิดประโยชน และเหมาะสมกับ

สภาพแวดลอม 

4. การจัดการดานการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย สําหรับอุตสาหกรรมการทองเท่ียว

เปนกิจกรรมท่ีมีความเชื่อมโยงสัมพันธกันกับบุคคล 4 กลุม ไดแก ภาครัฐ ผูประกอบธุรกิจทองเท่ียว

ชุมชนเจาของพ้ืนท่ี และนักทองเท่ียว  ดังนั้นในการพัฒนาการทองเท่ียวท่ียั่งยืนจึงจําเปนท่ีจะตองให

ความสําคัญกับการมีสวนรวมของบุคคลกลุมตางๆ  เหลานี ้

 นอกจากนี้องคกรการทองเท่ียวโลก  (World Tourism Organization, 1997: 253-255) ได

กลาวถึง  หลักการท่ีสําคัญของการพัฒนาการทองเท่ียวท่ียั่งยืนไว  ดังตอไปนี้ 

1.  มีการดําเนินการจัดการภายใตขีดความสามารถของระบบธรรมชาต ิ(Carrying Capacity) 

ในการทดแทนฟนฟู ใหสามารถผลิตและใหบริการตางๆ ท่ีเกี่ยวของไดตลอดไป โดยไมลดถอยหรือ

เส่ือมโทรมลง ตระหนักถึงการมีสวนรวมของคนในชุมชน  (Local Participation) และความตองการ

ของชุมชน  (Local Needs) 

2.  มีการกระจายประโยชนอยางเปนธรรมสูทองถ่ิน  (Equity) 

3.  ใหประสบการณนันทนาการท่ีมีคุณคาแกนักทองเท่ียว  (Quality of Experience) 

4. ใหผูมาเยือนหรือนักทองเท่ียวไดเรียนรูและเขาใจเกี่ยวกับพ้ืนท่ีทรัพยากรและวิถีชีวิต 

(Education and Understanding) 

5. เนนการออกแบบท่ีกลมกลืนกับสถาปตยกรรมทองถ่ิน และใชวัสดุในทองถ่ิน (Local 

Architecture and Local Material) 

6. เนนการผสมผสานการทองเท่ียวท่ียั่งยืนสูแผนพัฒนาระดับทองถ่ิน ภูมิภาค และ

ระดับประเทศ  (Integration of Sustainable Tourism to Local, Regional and National Plans) 
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7. เนนขอมูลพ้ืนฐานเพ่ือเปนฐานการตัดสินใจ และการติดตามตรวจสอบ (Information and 

Monitoring) 

สรุปการพัฒนาการทองเท่ียวท่ียั่ง ยืนเปนส่ิงท่ี มีความสําคัญและจําเปนอยาง ย่ิงใน                     

การสงเสริมการทองเท่ียว  สําหรับการทองเท่ียวท่ียั่งยืนตองอยูบนพ้ืนฐานของความย่ังยืนใน  3  มิติ  

ไดแก  มิติดานส่ิงแวดลอม  มิติดานสังคม  และมิติดานเศรษฐกิจ 

 

     3.6  ตัวชี้วัดการทองเท่ียวที่ยั่งยืน 

ตัวช้ีวัด (Indicator) หมายถึง ตัวแปรท่ีสามารถสะทอนหรืออธิบายส่ิงใดส่ิงหนึ่งท่ีกําหนด

ขึ้นเพ่ือใชวัดความเปล่ียนแปลงหรือบงบอกสถานภาพ หรือสะทอนลักษณะการดําเนินงาน ตัวช้ีวัด

มีความสัมพันธกับเกณฑมาตรฐาน สามารถใชวัดความสําเร็จหรือผลการดําเนินงานท่ีเกิดขึ้น เปน

เครื่องมือท่ีชวยในการระบุปญหา การวางแผน  และประเมินผลการพัฒนา ใชประเมินวัตถุประสงค

และเปาหมายท่ีตั้งไววาบรรลุความสําเร็จเพียงใด ตัวช้ีวัดจะใชวัดสภาวะอยางหนึ่งออกมาเปน

ปริมาณ และเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานอยางใดอยางหนึ่งเพ่ือใหทราบถึง ระดับ ขนาด  หรือ

ความรุนแรงของปญหา หรือสภาพท่ีตองการวัด ซ่ึงตัวช้ีวัดท่ีดีจะเปนสัญญาณเตือนท่ีสําคัญใหเรา

สามารถหาวิธีปองกันอันตรายท่ีเกิดขึ้นไดลวงหนา หรือสามารถลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได            

(สํานักงานจังหวัดปทุมธานี, 2554) สําหรับตัวช้ีวัดการทองเท่ียวท่ียั่งยืนก็เชนเดียวกัน ซ่ึงตัวช้ีวัด 

การทองเท่ียวท่ียั่งยืนในระดับตางๆ สามารถแบงออกไดเปนกลุมตางๆ ดังตอไปนี้ (ชนินทร                 

อยูเพชร, 2554: (9-14)-(9-15)) 

1.  การสงเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม 

     สําหรับการทองเท่ียวตลอดท้ังปนั้น  มีอัตราสวนการเขาพักในท่ีพักตางๆ  ท้ังในชวงท่ีมี

นักทองเท่ียวมากและนอยในทุกไตรมาสหรือทุกเดือน 

      1.1  จํานวนรอยละของนักทองเท่ียวท่ีระบุถึงความพอใจจากการทองเท่ียว 

      1.2  จํานวนสมาชิกในสมาคมที่เกี่ยวของกับการทองเท่ียวและธุรกิจบริการทองเท่ียว 

      1.3  จํานวนรอยละของนักทองเท่ียวท่ีเดินทางกลับมาเท่ียวใหม 

      1.4  จํานวนรอยละของงานท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียวในแตละชวงฤดูกาลทองเท่ียว 

     1.5 จํานวนรอยละของธุรกิจทองเท่ียวท่ีมีสวนรวมกับโครงการพัฒนาคุณภาพทางดาน

การทองเท่ียว 

          1.6  จํานวนรอยละของธุรกิจทองเท่ียวท่ีมีการเติบโตของธุรกิจจากปท่ีผานมา 

      1.7  จํานวนรอยละของคนในทองถ่ินท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

2.  การสนับสนุนความเปนอยูและการมีสวนรวมของชุมชนกับกิจกรรมดานการทองเท่ียว 
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     2.1  จํานวนรอยละของผูอาศัยในชุมชนท่ีแสดงความพึงพอใจกับผลกระทบตอชุมชนท่ี

เกิดจากการทองเท่ียว 

     2.2 จํานวนรอยละของคนในชุมชนทองถ่ินท่ีมีสวนรวมกับการทองเท่ียวในรูปแบบ                          

การทองเท่ียวตางๆ 

     2.3  การใชรูปแบบการพัฒนาการทองเท่ียวโดยเฉพาะอยางย่ิงในสวนของการจัดการ

แหลงทองเท่ียวหรือสถานท่ีทองเท่ียวตางๆ  ซ่ึงมีผูมีสวนไดเสียหลายฝายเขามามีสวนรวม  เชน  

องคการบริหารสวนทองถ่ิน  ผูนํา  ชุมชน  และภาคเอกชนในทองถ่ิน  เปนตน 

3.  การลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

     3.1 จํานวนรอยละของนักทองเท่ียวท่ีเดินทางมาถึงสถานท่ีทองเท่ียวโดยระบบการขนสง

สาธารณะเปรียบเทียบกับการเดินทางโดยรถสวนตัว 

     3.2  จํานวนรอยละของนักทองเท่ียวท่ีใชระบบขนสงสาธารณะภายในสถานท่ีทองเท่ียว 

     3.3  จํานวนรอยละของธุรกิจทองเท่ียวท่ีไดรับประกาศนียบัตรหรือใบรับรองท่ีเกี่ยวกับ

การรักษาหรือการดูแลส่ิงแวดลอม 

     3.4  การวัดผลของขยะหรือของเสียท่ีเกิดโดยตรงหรือทางออมจากนักทองเท่ียว 

     3.5 การวัดการปลอยสารคารบอนโดยตรงหรือทางออมท่ีเกิดจากการทองเท่ียวใน

ทองถ่ิน 

     3.6  คุณภาพของน้ํารวมถึงคุณภาพของน้ําทะเลและน้ําจืด 

4.  การอนุรักษและการใหคุณคากับทรัพยากรธรรมชาต ิ

     4.1  จํานวนโครงการสนับสนุนการอนุรักษพืชและสัตวรวมถึงแหลงท่ีอยูอาศัยของพืช

และสัตวในทองถ่ิน 

     4.2  การออกกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการบังคับใชอยาง

เหมาะสม 

     4.3  การใหความสําคัญกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและการปลูกปาหรือการพยายาม

เพ่ือเพ่ิมประชากรของทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ิน 

สําหรับตัวช้ีวัดท่ีดีจะตองเขาใจไดงายและสามารถนําไปวัดไดจริง  โดยตัวช้ีวัดท่ีดีควรมี

ลักษณะท่ีสําคัญบางประการ  คือ  1) สามารถชวยใหมีการตัดสินใจท่ีดีขึ้นเพ่ือท่ีจะลดความเส่ียง

ทางดานตางๆ  เชน  ความเส่ียงดานความปลอดภัยของนักทองเท่ียว  ความเส่ียงดานการลงทุนเพ่ือ

การพัฒนาการทองเท่ียว  นอกจากนี้ตัวช้ีวัดท่ีดีจะมีสวนสําคัญในการพัฒนาระบบการจัดการ                 

การทองเท่ียวหรือสามารถทําใหสามารถลดตนทุนดานตางๆ  ไดดีขึ้น  2) สามารถวัดไดถึงระดับ

ความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นหรือระบุปจจัยท่ีอาจจะนําไปสูปญหาหรือความขัดแยงตางๆ  ท่ีอาจเกิดขึ้นจาก
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การปฏิบัติการพัฒนาการทองเท่ียว  ดังนั้นการใชตัวช้ีวัดเหลานี้จะทําใหสามารถปองกันปญหาตางๆ  

ไดลวงหนา  3) สามารถระบุไดถึงผลกระทบเพื่อท่ีจะทําใหดําเนินการตางๆ  ท่ีจําเปนในลักษณะของ

การปองกันปญหาตางๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้นได 4) สามารถชวยใหการวัดผลการดําเนินงานจาก                    

การปฏิบัติตามแผนงานไดอยางมีประสิทธิผลรวมถึงการประเมินความกาวหนาของโครงการท่ีมี                   

การพัฒนาการทองเท่ียวท่ียั่งยืน 5) สามารถลดความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดจากความผิดพลาดจาก             

การวางแผนและสามารถทําใหเห็นถึงขอจํากัดบางประการท่ีไมสามารถระบุไดในขณะท่ีมี                 

การวางแผนการพัฒนาและอาจทําใหเห็นโอกาสในการดําเนินการ  6) สามารถแสดงใหเห็นถึง                     

ความนาเช่ือถือเกี่ยวกับการดําเนินการพัฒนาการทองเท่ียวใหแกประชาชน ผูมีสวนไดสวนเสีย และ

สังคมเพ่ือใหเห็นถึงผลท่ีเกิดขึ้นจริงจากการพัฒนาการทองเท่ียว และ 7) สามารถใชเครื่องมือใน  

การติดตามตรวจสอบอยางตอเนื่องเพ่ือใหเห็นถึงการพัฒนาการทองเท่ียวท่ีตอเนื่องอยางแทจริง 

(ชนินทร  อยูเพชร, 2554: (9-13)-(9-14)) 

 สรุปตัวช้ีวัดการทองเท่ียวท่ียั่งยืนเปนตัวแปรท่ีกําหนดขึ้นเพ่ือใชวัดความเปล่ียนแปลงหรือ

บงบอกสถานภาพหรือลักษณะการดํ า เนินงานของการทอง เท่ียว ท่ียั่ ง ยืน   โดยตัว ช้ีวัด                      

การทองเท่ียวท่ียั่งยืนสามารถใชวัดความสําเร็จหรือผลการดําเนินงานการทองเท่ียวท่ียั่งยืนท่ีเกิดขึ้น

ได และเปนเคร่ืองมือท่ีชวยในการระบุปญหา การวางแผน  และการประเมินผลการทองเท่ียวท่ียัง่ยืน

วาบรรลุผลสําเร็จหรือไม  อยางไร 

  

     3.7  การสงเสริมการทองเท่ียวที่ยั่งยืน 

 สําหรับการสงเสริมการทองเท่ียวท่ียั่งยืน ไอยเรศ ลิบลับ (2554: (8-33)-(8-35))  ไดกลาวถึง  

แนวทางในการสงเสริมการทองเท่ียวท่ียั่งยืน  เปาหมายในการสงเสริมการทองเท่ียวท่ียั่งยืน และ

มาตรการในการสงเสริมการทองเท่ียวท่ียั่งยืนไวดังตอไปนี ้

 1.  แนวทางในการสงเสริมการทองเท่ียวท่ียั่งยืน 

      เพ่ือตอบสนองการทองเท่ียวท่ียั่งยืน  จึงจําเปนท่ีจะตองมีแนวทางในการสงเสริม                 

การทองเท่ียวท่ียั่งยืน ดังตอไปนี ้

      1.1 กําหนดแนวทางการบริหารและจัดการทรัพยากรการทองเท่ียวอยางเหมาะสม 

      1.2  จัดหาวิธีท่ีจะสรางผลตอบแทนอยางเหมาะสมแกผูประกอบการและชุมชน 

      1.3  การพัฒนาตองใหความเคารพตอวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน 

      1.4  การพัฒนาตองธํารงไวซ่ึงความหลากหลายทางชีวภาพ 

      1.5  ตองคํานึงถึงความสามารถในการรองรับเชิงนิเวศของสถานท่ี 

      1.6  แนวทางการพัฒนาตองรักษาไวซ่ึงความหลากหลายทางชีวภาพ 
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      1.7  แนวทางการพัฒนาตองดํารงไวซ่ึงระบบนิเวศท่ีสมบูรณ 

 2.  เปาหมายในการสงเสริมการทองเท่ียวท่ียั่งยืน 

      ประกอบดวยมาตรการท่ีเปนเปาหมายสูงสุดของการสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว 

ดังตอไปนี ้

      2.1 การสงเสริมใหเปนแหลงทองเท่ียวท่ีงดงามอยูในสภาพสมบูรณ  ไมเส่ือมโทรม

กําหนดแนวทางการบริหารและจัดการทรัพยากรการทองเท่ียวอยางเหมาะสม 

      2.2 มีมาตรการท่ีจะธํารงไวซ่ึงประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม  และสามารถดํารง

เอกลักษณของทองถ่ินและประเทศใหเปนท่ีรูจักโดยท่ัวไป 

      2.3  การจัดการส่ิงแวดลอมท่ีปลอดมลพิษ 

      2.4  การจัดหามาตรการท่ีทําใหนักทองเท่ียวมีความปลอดภัยจากอาชญากรรม  อุบัติเหตุ  

ตลอดจนอันตรายตางๆ  

      2.5 การจัดหามาตรการท่ีจัดสรางส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีเหมาะสมท้ังปริมาณและ

คุณภาพ 

      2.6  การจัดเสนทางคมนาคมท่ีสะดวกและเหมาะสมเขาสูแหลงทองเท่ียว 

 3.  มาตรการในการสงเสริมการทองเท่ียวท่ียั่งยืน 

      3.1  มาตรการดานขีดความสามารถของพ้ืนท่ีท่ีเปนแหลงทองเท่ียว 

  3.1.1  การลดผลกระทบทางลบตอธรรมชาติและวัฒนธรรม 

  3.1.2  อนุรักษส่ิงท่ีนักทองเท่ียวไดมาชม  เชน  ธรรมชาติ  และวัฒนธรรม เปนตน 

  3.1.3  ไมดําเนินการใหเกินขีดความสามารถการรองรับของสถานท่ีทองเท่ียว  ควร

ประมาณตามขอจํากัดของแตละพ้ืนท่ี 

      3.2  มาตรการดานการสงเสริมเศรษฐกิจทองถ่ิน 

  3.2.1  สงเสริมความเปนเจาของธุรกิจทองเท่ียวโดยชุมชนในทองถ่ินและใหชุมชน

ในทองถ่ินมีสวนรวมในธุรกิจการทองเท่ียว 

  3.2.2  สงเสริมใหนักทองเท่ียวซ้ือผลิตภัณฑทองถ่ินและพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ 

  3.2.3  สงเสริมใหธุรกิจในทองถ่ินตองจางพนักงานจากในทองถ่ิน 

  3.2.4  ขยายฤดูกาลทองเท่ียวใหยาวนานขึ้น 

  3.2.5  แบงรายไดจากธุรกิจการทองเท่ียวเปนคาสาธารณูปการหรือชวยเหลือสังคม

ในทองถ่ินและสนับสนุนรายไดรัฐบาล  (ภาษีและคาธรรมเนียม) 

      3.3  มาตรการดานการสรางผลประโยชนแกประชาชนและวัฒนธรรมทองถ่ิน 
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  3.3.1 สงเสริมวัฒนธรรม  เอกลักษณ  ประเพณี  คุณคา และวิถีชีวิตทองถ่ิน  และ

รวมสนับสนุนการอนุรักษมรดกทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม 

  3.3.2  ปรึกษาหารือเรื่องการวางแผนและการดําเนินการกิจกรรมทองเท่ียวชุมชน 

  3.3.3  สงเสริมการแลกเปล่ียนวัฒนธรรมและความเขาใจระหวางคนในทองถ่ินและ

นักทองเท่ียว 

  3.3.4  ลดความเส่ียงเรื่องโรคเอดส  การคามนุษย  การเอารัดเอาเปรียบเด็ก  และ

ความเสมอภาคทางเพศ 

  3.3.5  มีระบบการประกันการทํางานท่ีมีเง่ือนไขดีและเปนธรรม  เชน  เวลาทํางาน  

สิทธิผูใชแรงงาน  และประกันภัย  เปนตน  และเนนความปลอดภัยและสวัสดิภาพในการทํางาน 

           3.4  มาตรการดานการปกปองธรรมชาต ิ

  3.4.1  สงเสริมใหธุรกิจเนนการประหยัดน้ํา  และประหยัดพลังงาน  (รวมท้ังน้ํามัน

เช้ือเพลิง)  และใชเทคโนโลยีปลอดสารพิษในการดําเนินการธุรกิจทองเท่ียว 

  3.4.2  ลดปริมาณขยะ  และรีไซเคิล  (Recycle) ขยะ 

  3.4.3  บําบัดน้ําเสีย  และมลพิษทางอากาศ 

  3.4.4  ซ้ือผลิตภัณฑท่ีไดรับการรับรองคุณภาพทางดานการอนุรักษส่ิงแวดลอม 

 3.4.5 ลดผลกระทบในพ้ืนท่ีธรรมชาติ  เชน  ปา  ปะการัง และน้ํา เปนตน  และ

ผลกระทบตอความหลากหลายทางชีวภาพ 

 3.4.6  ดําเนินการใหความรูดานส่ิงแวดลอมแกพนักงานของธุรกิจทองเท่ียว 

3.4.7 กําหนดรายการและความรับผิดชอบดานส่ิงแวดลอมท่ีชัดเจน และควร

ดําเนินการใหไดใบรับรองคุณภาพดานส่ิงแวดลอมสําหรับองคกรทองเท่ียว เชน ใบไมสีเขียว  

Green Globe  หรือ  Blue Flag  เปนตน 

           3.5 มาตรการในการสรางหลักประกันเพ่ือความพึงพอใจและประสบการณท่ีดีของ

นักทองเท่ียว 

  3.5.1 จัดใหมีความหลากหลายของผลิตภัณฑการทองเท่ียว  (ธรรมชาติ วัฒนธรรม 

ประวัติศาสตร  สุขภาพ  และความเปนอยูท่ีดี  โดยเฉพาะการกินดีอยูด)ี 

  3.5.2 ใชความเปนเจาบานท่ีดีและใหบริการท่ีมีคุณภาพใหเปนท่ีพึงพอใจแก

นักทองเท่ียวตามความคาดหวังหรือเกินความคาดหวังของนักทองเท่ียว 

3.5.3 จัดใหมีมัคคุเทศกและพนักงานท่ีมีทักษะและมีความสามารถในการพูด

เพ่ือใหขอมูลท่ีหลากหลายท้ังภาษาอังกฤษ  และภาษาอ่ืนๆ  ท่ีจําเปน 
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  3.5.4 รับประกันความปลอดภัยของนักทองเท่ียว จากภัยทางน้ํา อัคคีภัย การจราจร 

จากทะเล  อาชญากรรม อาหาร และการบริการสุขภาพ  เปนตน 

 3.5.5 จัดใหมี ส่ิงอํานวยความสะดวกดานการทองเท่ียว  เชน  การคมนาคม  

ศูนยบริการการทองเท่ียว  หองน้ํา  และกระดานติดขอมูล  เปนตน 

 3.5.6  จัดใหมีการบริการสําหรับทุกกลุมเปาหมาย  เชน คนพิการ ผูสูงอายุ  และเด็ก  

เปนตน 

สรุปหากหนวยงานหรือผู ท่ี เกี่ยวของกับการทอง เท่ียวสามารถดํา เนินการตางๆ                   

ตามแนวทางและมาตรการในการสงเสริมการทองเท่ียวท่ียั่งยืนได  ก็จะสงผลใหการทองเท่ียวนั้นๆ  

กาวไปสูการทองเท่ียวท่ียั่งยืนไดในไมชา 

สําหรับแนวคิดเกี่ยวกับการทองเท่ียวท่ียั่งยืนท่ีกลาวมา  ผูวิจัยจะใชแนวคิดของบุญเลิศ               

จิตตั้งวัฒนา (2548ก: 20-22) เปนหลักในการวิจัยครั้งนี้  ซ่ึงเปนแนวคิดท่ีใหความสําคัญกับ 6 

องคประกอบหลัก  ในการพัฒนาการทองเท่ียวท่ียั่งยืน ซ่ึงไดแก 1) องคประกอบดานการพัฒนา

ทรัพยากรทองเท่ียว 2) องคประกอบดานการพัฒนาส่ิงแวดลอมในแหลงทองเท่ียว 3) องคประกอบ

ดานการพัฒนาธุรกิจทองเท่ียว  4) องคประกอบดานการพัฒนาการตลาดทองเท่ียว 5) องคประกอบ

ดานการพัฒนาการมีสวนรวมทางการทองเท่ียวของชุมชนทองถ่ิน  และ 6) องคประกอบดาน                 

การพัฒนาจิตสํานึกทางการทองเท่ียว   

 

4.  แนวคิดเกี่ยวกับอัตลกัษณการทองเที่ยว 

อัตลักษณการทองเท่ียว  เปนส่ิงท่ีมีความสําคัญตอการสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวเปน

อยางมาก  เพราะการทองเท่ียวท่ีมีอัตลักษณในตนเองจะเปนส่ิงดึงดูดใจใหนักทองเท่ียวเดินทางมา

ทองเท่ียวยังแหลงทองเท่ียวนั้นๆ   โดยอัตลักษณการทองเท่ียวเปนผลรวมของลักษณะเฉพาะของ

การทองเท่ียว  ซ่ึงทําใหการทองเท่ียวนั้นเปนท่ีรูจักหรือจดจําได 

อัตลักษณการทองเท่ียวเกิดจากการรวมคํา 2  คํา  เขาดวยกัน ไดแก  คําวา “อัตลักษณ”  

(Identity)  กับคําวา  “การทองเท่ียว”  (Tourism)  สําหรับคําวา  “การทองเท่ียว”  ไดมีการนําเสนอไป

แลวในตอนตน สวนคําวา อัตลักษณ  เปนคําท่ีมีรากศัพทมาจากภาษาลาตินท่ีวา  Identitas  และเดิม

ใชคําวา  Idem  ซ่ึงมีความหมายวา  “เหมือนกัน”  (The Same)  อัตลักษณเปนคําท่ีใชกันโดยท่ัวไป

ในศตวรรษท่ี 20  เปนตนมา  โดยมีจุดเริ่มตนและพัฒนาขึ้นในสํานักปฏิสัมพันธเชิงสัญลักษณ 

(Symbolic Interactionism)  โดย จอรจ  เฮอรเบิรท  ม๊ีด  (George Herbert Mead)  ท่ีกลาวถึง  ตัวตน  

(The Self)  วาเปนสมรรถนะอันเปนของมนุษยโดยเฉพาะในการที่จะคิดคํานึงถึงธรรมชาติและ
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สังคมรอบตัวผานการส่ือสารและภาษา  โดยตัวตนนั้นเกิดจากการไดรับอิทธิพลมาจากสองแนวทาง  

คือ  อิทธิพลจากสังคมโดยตรงและอิทธิพลของตัวเอง  (ณฐพงศ  จิตรนิรัตน, 2550: 30-31) 

อัตลักษณเปนแนวคิดท่ีมีการศึกษาอยางกวางขวางโดยเฉพาะในกลุมวัฒนธรรมศึกษา  ดังท่ี

กาญจนา  แกวเทพ  (2549: 131-132)  กลาววา  แนวคิด  “อัตลักษณ”  เปนแนวคิดหนึ่งท่ีสํานัก

วัฒนธรรมศึกษาใหความสนใจอยางมาก  และแนวคิดอัตลักษณมีความเช่ือมโยงกับแนวคิดอ่ืน  ๆ ซ่ึง

นักวิชาการสาขาตางๆ ใหความสนใจศึกษาเรื่องอัตลักษณ  เริ่มตั้งแตการใหคํานิยาม กระบวนการ

กอตัว   และการคล่ีคลาย หรือศึกษาหนาท่ีของอัตลักษณ  เปนตน โดยอัตลักษณเปนกระบวนการ

แบบเหรียญ  2  ดาน ดานหนึ่งก็คือ การรูสึกวาเปนพวกเดียวกัน และอีกดานหนึ่งคือคนอ่ืนก็ตอง

รูสึกเชนนั้นดวย  อัตลักษณจึงเปนความพยายามสรางขอบเขตของบุคคล คือการตอบคําถามใหไดวา

เราเปนใคร แตกตางจากคนอ่ืนอยางไร  ตรงไหน สัมพันธกับใคร และคนอ่ืนสัมพันธกับเราอยางไร  

ความหมายของอัตลักษณโดยพื้นฐานนั้นจะเกี่ยวของกับความหมายท่ีซอนทับคาบเกี่ยวกัน

อยูระหวางตัวตนหรืออัตลักษณท่ีสัมพันธกับสังคม  ซ่ึงหมายถึงโครงสรางทางสังคมท่ีกําหนด

พฤติกรรมการแสดงออกท่ีเกี่ยวของกับบทบาท  หนาท่ี   ความสัมพันธทางสังคมของปจเจกบุคคล

ตอคนอ่ืนๆ  ในสังคม  กับอัตลักษณท่ีเกี่ยวของกับความคิดและการตีความของปจเจกบุคคลใน          

การนิยามและใหความหมายของตัวเองเม่ือสัมพันธกับสังคมและส่ิงแวดลอมรอบตัว  อัตลักษณจึงมี

มิติท่ีซอนทับระหวางโครงสรางสังคมท่ีกําหนดปจเจกกับการนิยามของปจเจกในฐานะผูกระทําการ

(รัตนา  บุญมัธยะ, 2546: 117-172)   

ประสิทธ์ิ  ลีปรีชา  (2547: 31-73)  กลาววา  อัตลักษณ เปนการกอรปขึ้นและดํารงอยูใน           

การรับรูเกี่ยวกับตัวเองและคนอ่ืนรับรูเรา  โดยมีกระบวนการทางสังคมในการสรางและสืบทอด          

อัตลักษณ  ซ่ึงขึ้นอยูกับบริบทของความสัมพันธทางสังคมท่ีมีตอคนและกลุมอ่ืนๆ  ในสังคม  

โดยอัตลักษณมีไดท้ังในระดับปจเจกบุคคล  (Individual Identity)  และอัตลักษณรวมของกลุม  

(Collective Identity)  ในระดับปจเจกบุคคล  บุคคลหนึ่งอาจมีหลายอัตลักษณอยูในตัวเอง                 

สวนอัตลักษณรวมของกลุมนั้นถูกสรางขึ้นบนพ้ืนฐานของความเหมือนกันของกลุม  ยอมมี                      

ความแตกตางกับกลุมอ่ืน  โดยความแตกตางจากกลุมอ่ืนจะเปนตัวกําหนดความเปนอัตลักษณเฉพาะ

กลุมของตน  ซ่ึงสอดคลองกับนิลิณี   หนูพินิจ  (2551: 27)  ท่ีกลาววา  อัตลักษณแบงเปน  2  ระดับ  

คือ  อัตลักษณปจเจกชนท่ีเปนการมองตนเองในแงมุมตางๆ  ในฐานะสมาชิกหนวยหนึ่งของสังคม  

และอัตลักษณรวม  อยางไรก็ดีอัตลักษณไมไดมีลักษณะท่ีเปนเอกภาพและเปนหนึง่เดียว  แตเกิดจาก

การเช่ือมรอยขององคประกอบตางๆ  ของวาทกรรม (ณฐพงศ  จิตรนิรัตน, 2550: 32)  

นอกจากนี้  วูดวารด  (Woodward, 1997: 1-2)  กลาววา  อัตลักษณเปนส่ิงช้ีวาเราเปนใคร 

สัมพันธกับคนอ่ืนอยางไร สัมพันธกับโลกที่เราอยูอยางไร อัตลักษณจึงเปนหนทางในการบงบอกวา
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เรามีความเหมือนหรืออยูในสถานะรวมกันกับคนอ่ืน หรือหนทางท่ีบอกวาเราแตกตางไปจากคนอ่ืน

อยางไร ซ่ึงเปนการแบงแยกโดยการใชความแตกตางเปนเกณฑ โดยอัตลักษณเปนส่ิงท่ีสราง             

ความเขาใจความสัมพันธทางสังคมและการเปล่ียนแปลงทางสังคม อัตลักษณเสนอหนทางความคิด

ท่ีจะเช่ือมโยงระหวางความเปนบุคคลและสังคมอันเปนการพบกันระหวางจิตใจและสังคม เปน              

การกอรูปและเปนท่ีตั้งของจิตใจและสังคม (Psycho-social) โดยท่ีความแตกตางทางชวงเวลาและ

สถานท่ีสงผลสําคัญไมวาจะมากหรือนอยในการอธิบายเกี่ยวกับความเปนสวนหนึ่งของบุคคลหรือ

สังคม ดังนั้นชวงเวลาทางประวัติศาสตรเปนส่ิงสะทอนท่ีสําคัญมากกวาส่ิงอ่ืนและนําไปสูจุดรวม

ของความหมายของอัตลักษณ (Woodward, 2002: vii) โดยหนทางการสรางอัตลักษณ คือ              

ผานการช้ีความแตกตางซ่ึงมีท้ังทางสังคมและทางสัญลักษณ  อัตลักษณถูกนํามาใชโดยการกอรูป

ผานกระบวนการแบงแยกและการครอบงําทางจิตใจ โดยอัตลักษณเปนตําแหนงแหงท่ีทางสังคมท่ี

เช่ือมโยงกันระหวางความเปนบุคคลกับสังคม (Personal and Social) สัมพันธท่ีถูกสรางขึ้นผาน

ความสัมพันธกันของความแตกตางระหวางเราและเขา มีลักษณะการปรองดองรวมกันและ                 

การจัดการกับความแตกตาง  การกอรูปและการสรางอัตลักษณนั้นเกี่ยวของกับท้ังการจัดวางและ

การละเมิดหรือฝาฝนขอบเขตท่ีมีอยู   ซ่ึงพยายามสรางขอบเขตขึ้นใหมซ่ึงบางครั้งไมใชขอบเขตท่ี

ปลอดภัย สามารถเล่ือนไหล ไมแนนอน และเปล่ียนแปลงไดทุกเวลา ความไมแนนอนของ                 

อัตลักษณนําไปสูการทําใหคนเกิดความเช่ือม่ันในสาระความจริงในส่ิงท่ีเขาคนพบเพื่อสราง               

ความปลอดภัยและม่ันคง อัตลักษณยังเกี่ยวของกับสัญลักษณและไดรับการสรางใหมผานระบบใน

การนําเสนอภาพตัวแทน (Representational System) โดยมีปจจัยพ้ืนฐานท่ีเกี่ยวของกับสังคม 

เศรษฐกิจ และฐานทางการเมือง  (Woodward, 2002: x-xii)  ซ่ึงอัตลักษณการทองเท่ียวก็เชนเดียวกัน 

สําหรับอัตลักษณการทองเท่ียว  พบวาอัตลักษณการทองเท่ียวจะมีความสัมพันธและ

เช่ือมโยงกับอัตลักษณชุมชน  โดยการทองเท่ียวมักใชอัตลักษณชุมชนในการเพิ่มความนาสนใจและ

ดึงดูดนักทองเท่ียว  ซ่ึงสอดคลองกับยุทธกาน  ดิสกุล  (2553: (1)) วิจัยเรื่องประเพณีประดิษฐและ            

อัตลักษณชุมชนคลองแห  ศึกษาการประกอบสรางประเพณีประดิษฐของตลาดน้ําของชุมชน           

คลองแห จังหวัดสงขลา ท่ีกลาววา กระบวนการประเพณีประดิษฐท่ีตลาดน้ําคลองแหสะทอนให

เห็นถึงการรื้อฟนวัฒนธรรมทองถ่ินผานการอนุรักษคลองแห  ละครเวที  อาหาร  และงานหัตถกรรม  

นอกจากนั้นยังพบกระบวนการสรางอัตลักษณชุมชน โดยการรื้อฟนประวัติความเปนมาของชุมชน  

ซ่ึงตลาดน้ําคลองแหไมไดเปนเพียงแหลงทองเท่ียวเพ่ือยอนอดีตอันดีงามของชุมชนเทานั้น หากยัง

เปนพ้ืนท่ีของการตอรองและนิยามความหมายเกี่ยวกับอัตลักษณของชุมชนผานกระบวนการ

ประเพณีประดิษฐ  ท่ีเรียกวา  “ตลาดน้ํา”  อีกดวย และงานวิจัยของลัดดา จิตตคุตตานนท (2549)  

เรื่องอัตลักษณการทองเท่ียวไทยในยุคโลกาภิวัตน: กรณีศึกษาตลาดน้ําดําเนินสะดวก อําเภอดําเนิน
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สะดวก จังหวัดราชบุรี ผลการวิจัยพบวา อัตลักษณของตลาดน้ําดําเนินสะดวกในมุมมองของคน

พ้ืนท่ี คือ ตลาดน้ําดําเนินสะดวกเปนแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญของประเทศไทย ตลาดน้ําดําเนิน

สะดวกเปนแหลงคาขายและทํามาหากินสรางรายไดใหกับคนในชุมชน ตลาดน้ําดําเนินสะดวกเปน

แหลงธุรกิจ ผลประโยชนและการแกงแยงแขงขัน และตลาดนํ้าดําเนินสะดวกเปนตลาดขายสินคา

ท้ังบนบกและในน้ํา  และอัตลักษณของตลาดน้ําดําเนินสะดวกในมุมมองของคนนอกพ้ืนท่ี คือ 

ตลาดน้ําดําเนินสะดวกแสดงใหเห็นถึงวิถีชีวิตของชุมชนแบบดั้งเดิม เรือและการขายสินคาบนเรือ 

ธรรมชาติและทิวทัศนคลองดําเนินสะดวก สินคานานาชนิด และการเปนแหลงทองเท่ียว ท้ังนี้

สามารถสรุปไดวา อัตลักษณของตลาดนํ้าดําเนินสะดวกขึ้นอยูกับมุมมองของผูมีอํานาจใน                  

การกําหนดอัตลักษณโดยเฉพาะจากมุมมองของคนในพื้นท่ีและคนนอกพ้ืนท่ี โดยอัตลักษณท่ี

เหมือนกันของตลาดน้ําดําเนินสะดวกก็คือการเปนสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสําคัญแหงหนึ่งของประเทศ

ไทย  สําหรับประเด็นการผสมผสานระหวางวัฒนธรรมทองถ่ินและวัฒนธรรมโลกเขาดวยกันของ

ตลาดน้ําดําเนินสะดวกตามอัตลักษณท่ีถูกกําหนดจากนักทองเท่ียว  ผลการวิจัยพบวา การผสมผสาน

ดังกลาวไดกอใหเกิดวัฒนธรรมรูปแบบใหมขึ้นมีลักษณะเปนแบบปะการัง กลาวคือ รูปแบบของ 

อัตลักษณตลาดน้ําดําเนินสะดวกยังคงดํารงโครงสรางรูปแบบของวัฒนธรรมดั้งเดิมในชุมชนไว แต

เนื้อหาท่ีอยูภายในของวัฒนธรรมทองถ่ินมีการเปล่ียนแปลงไปโดยส้ินเชิง เพ่ือปรับตัวใหเขากับ

สถานการณในยุคโลกาภิวัตนอันนําไปสูการเกิดวัฒนธรรมเชิงพาณิชยเกี่ยวกับการทองเท่ียวท่ีผาน

การผสมผสานกันอยางลงตัวเพ่ือใหแหลงทองเท่ียวนั้นสามารถดึงดูดนักทองเท่ียวได 

อัตลักษณการทองเท่ียวเปนลักษณะเฉพาะตัวของการทองเท่ียวท่ีพึงมีอํานาจและมีสิทธ์ิใน

สังคม  อัตลักษณการทองเท่ียวไมไดเปนส่ิงท่ีมีมาตามธรรมชาต ิ แตเปนส่ิงท่ีเกิดขึ้นจากการกําหนด

ในกระบวนการทางสังคม  ซ่ึงสอดคลองกับสมสุข  หินวิมาน  (2548: 428)  ท่ีกลาววา  อัตลักษณ

เปนส่ิงท่ีถูกประกอบขึ้นมาโดยสังคม  (Social Constructed)  ภายหลัง  และอัตลักษณเปนเรื่องท่ี

ตองการพ้ืนท่ีทางสังคมอีกดวย  ดังนั้นอัตลักษณการทองเท่ียวจึงเปนเรื่องของกระบวนการประกอบ

สราง   (Process)   มิใชผลผลิต   (Product)   ท่ี เสร็จ ส้ินแลว   โดยการเกิดขึ้นของอัตลักษณ                          

การทองเท่ียวเกิดจากปจจัยหลายปจจัย  ไมวาจะเปนปจจัยดานภูมิศาสตร  ปจจัยดานวิถีชีวิต  ปจจัย

ดานสภาพสังคม และอ่ืนๆ นอกจากนี้เม่ือกลาวถึงอัตลักษณการทองเท่ียว  ส่ิงท่ีมาควบคูกับ                 

อัตลักษณการทองเท่ียว  ก็คือภาพลักษณของการทองเท่ียว  ซ่ึงเปนภาพฉายของการทองเท่ียวนั่นเอง  

โดยเปนภาพลักษณท่ีมีลักษณะเฉพาะแตกตางไปจากการทองเท่ียวท่ัวๆ  ไป  ซ่ึงภาพลักษณ               

การทองเท่ียวคือส่ิงท่ีนักทองเท่ียวนึกคิดเกี่ยวกับแหลงทองเท่ียวนั้นกอนไดสัมผัสจริงดวยตนเอง  

โดยภาพลักษณการทองเท่ียวอาจเกิดขึ้นไดจากการอานหนังสือ  การสนทนา  การไดยินกิตติศัพท  
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ภาพโฆษณา  ใบพับ  ใบปลิว  หรือขอมูลจากตัวแทนจําหนายบริการทองเท่ียว  เปนตน  (บุญเลิศ  

จิตตั้งวัฒนา, 2548ก: 142-143)   

สรุปอัตลักษณการทองเท่ียว คือ การทองเท่ียวท่ีมีลักษณะเฉพาะไมเหมือนกับการทองเท่ียว

อ่ืนๆ   ซ่ึงเปนการทองเท่ียวท่ีเกิดจากการส่ังสมถายทอด โดยท่ีมีความสํานึกวาการทองเท่ียวนั้น

เปนอัตลักษณหรือมีลักษณะเฉพาะ  ซ่ึงความมีลักษณะเฉพาะนี้เองท่ีทําใหเกิดการแบงแยก               

ความแตกตางท่ีตางไปจากการทองเท่ียวอ่ืนๆ 

 

5.  แนวคิดเกี่ยวกับตลาดน้ําภาคใต 

 สําหรับแนวคิดเกี่ยวกับตลาดน้ําภาคใตท่ีนํามาใชในการวิจัยครั้งนี้มีรายละเอียดตางๆ  ท่ี

นาสนใจดังตอไปนี้ 

 

     5.1  ความหมายของตลาดน้ํา 

ราตรี  โตเพงพัฒน  (2543: 3) กลาววา  ตลาดน้ํา คือ  แหลงคาขายแลกเปล่ียนสินคากันใน

ทองน้ําโดยอาศัยเรือเปนพาหนะ 

ราชบัณฑิตยสถาน  (2546: 433) กลาววา  ตลาดน้ํา คือ ท่ีชุมนุมเพ่ือซ้ือขายของตางๆ ทางน้ํา  

มีเรือเปนพาหนะบรรทุกส่ิงของ 

ศิริกาญจน  กิตติชยานนท  (2550: 5) กลาววา ตลาดน้ํา คือ บริเวณท่ีมีการซ้ือขายสินคา โดย

อาศัยแมน้ําลําคลองเปนสถานท่ี  และอาศัยเรือเปนพาหนะ และบริเวณชุมชนท่ีมีการดําเนินชีวิตโดย

อาศัยแมน้ําเปนสวนประกอบสําคัญ 

สรุปตลาดน้ํา  หมายถึง  สถานท่ีชุมนุมเพ่ือซ้ือขายและแลกเปล่ียนสินคากันในทองน้ํา           

โดยอาศัยเรือเปนพาหนะ และบริเวณชุมชนท่ีมีการดําเนินชีวิตโดยอาศัยทองน้ําเปนสวนประกอบ

สําคัญ 

 

     5.2  ตลาดน้ํากับวิถีชีวิตของคนไทย 

ตลาดน้ําเปนตัวอยางหนึ่งท่ีสะทอนใหเห็นถึงความสําคัญของสายน้ําในวถีิชีวิตของคนไทย

ท่ีดําเนินชีวิตตามสภาพท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีวิตในอดีต  บานเมืองของเราไมมีอาชีพใดจะ

เหมาะสมเทากับการทําเกษตรกรรม  เพราะความสมบูรณของดินและน้ํา  และเม่ือเกษตรกรไดผล

ผลิตออกมากจ็ะนําผลผลิตเหลานั้นมาซ้ือขายแลกเปล่ียนในสถานท่ีท่ีสะดวกเหมาะสมตอการติดตอ

ท่ีจะเดินทาง ในอดีตจะใชทางน้ําเปนเสนทางคมนาคมท่ีสําคัญ  ดังนั้นจึงไมมีท่ีใดท่ีจะเหมาะสมใน

การตั้งบานเรือน  เทากับตามริมฝงน้ําในบริเวณท่ีราบลุม  เชน ในเขตจังหวัดพ้ืนท่ีภาคกลางแหงท่ี
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ราบลุมเจาพระยา  มีผูคนมาตั้งหลักแหลงมากกวาเขตอ่ืน  เม่ือมีผูคนมาตั้งถ่ินฐานกันมากตามริมฝง

น้ําสายเดิมหรือท่ีมีอยูเดิมกันมากขึ้น  ผูท่ีอพยพมาท่ีหลังก็จะขุดคลองหรือลําประโดงเพ่ือชักน้ําตอ

เขาไปในพ้ืนท่ีท่ีเปนแผนดินลึกเขาไปอีก  จึงทําใหมีคูคลองเช่ือมตอกันตลอดมากมายหลายสาย  

สงผลใหการคมนาคมทางน้ําเปนส่ิงท่ีจําเปน  เกษตรกรจึงนําผลผลิตในสวนไรนาบรรทุกเรือเพ่ือ

ขาย  ทําใหเกิดสถานท่ีนัดพบแลกเปล่ียนซ้ือขายกัน  เม่ือผูใดทราบแหลงแลกเปล่ียนซ้ือขาย  ก็จะนํา

ส่ิงของจากสวนของตนมาขายบาง  ซ่ึงเรียกวา  “นัด”  เชน  นัดคลองโคน  นัดทาคา  และนัดบาง

นอย  ในจังหวัดสมุทรสงครามมีการนัดกันวาจะไปซ้ือขายโดยกําหนดวันทางจันทรคติ  ไดแก               

วันขางขึ้นหรือขางแรมใดท่ีจะมาพบกันตามวันเวลานั้น  แตสถานท่ีนัดพบนั้นกลายเปนท่ีชุมนุมซ้ือ

ขายชนิดท่ีมีเปนประจําทุกวัน  “นัด”  ดังกลาวจึงกลายเปนตลาดน้ําไป  เชน  “นัดอัมพวา”  ปจจุบันก็

กลายเปน “ตลาดน้ําอัมพวา”  ท่ีมีช่ือเสียง  หรือ  “นัดท่ีคลองลัดพลี”  อําเภอดําเนินสะดวก ปจจุบัน

กลายเปน  “ตลาดน้ําดําเนินสะดวก” เปนตน  (อุดม  เชยกีวงศ, 2552: 15-16) 

อยางไรก็ตามนับตั้งแตป พ.ศ.2500  วิถีชีวิตของเกษตรกรภาคกลางเริ่มเปล่ียนแปลงเม่ือมี

การปรับปรุงระบบเศรษฐกิจของประเทศ  โดยใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ  ฉบับท่ี 1 (พ.ศ.

2504-2509)  เปนตัวกําหนดบทบาท  ทําใหระบบเศรษฐกิจของไทยเปล่ียนไปจากระบบการคายอย

เปนระบบการคาสากล  โดยสงเสริมใหเกษตรกรผลิตพืชเพ่ืออุตสาหกรรมและการสงออก  ดวย

เหตุผลนี้การคมนาคมทางบกจึงเขามามีบทบาทสําคัญแทนการคมนาคมทางน้ํา  ทําใหการซ้ือขาย

แลกเปล่ียนสินคาทางน้ําเปนส่ิงท่ีไมจําเปน  แตการดําเนินชีวิตอยางเรียบงายตามธรรมชาติโดยใช

สายน้ําเปนตัวกําหนด  เชน  ตลาดน้ํา  กลับเปนเสนหดึงดูดใหนักทองเท่ียวเดินทางมาทองเท่ียว               

ยังบริเวณตลาดน้ํา  ผูประกอบการธุรกิจทองเท่ียวจึงนําวิถีชีวิตของเกษตรกรมาประชาสัมพันธเพ่ือ

สงเสริมการทองเท่ียว  ดวยเหตุนี้ตลาดน้ําจึงเปล่ียนแปลงกลายเปนสถานท่ีท่ีสนองตอธุรกิจ

ทองเท่ียวเปนสําคัญ  (อุดม  เชยกีวงศ, 2552: 24)  และแนวคิดดังกลาวก็ไดแพรกระจายมาสูภาคใต  

ดังจะเห็นไดจากในปจจุบันท่ีมีการเกิดขึ้นของตลาดน้ําในภาคใตหลายแหง ไมวาจะเปนตลาดน้ํา

คลองแห  ตลาดน้ําคลองแดน ตลาดน้ําจันดี  และตลาดนํ้าบานดอน  เปนตน ซ่ึงตลาดน้ําสวนใหญ

ลวนแลวแตเปนตลาดน้ําท่ีสรางขึ้นมาใหม เพ่ือตอบสนองธุรกิจการทองเท่ียวเปนสําคัญ 

 

     5.3  การทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต 

ตลาดน้ําเปนแหลงทองเท่ียวท่ีมีความนาสนใจท้ังในแงของสถานท่ี และกิจกรรม  ซ่ึงก็

พบวาเกิดปญหาเชนเดียวกับสถานท่ีทองเท่ียวอ่ืนๆ  คือมีท้ังในสวนท่ีเปนผลกระทบทางบวกและ

ผลกระทบทางลบตอชุมชน  แตการศึกษาเรื่องตลาดน้ํา มักถูกพูดถึงในแงของการเปล่ียนแปลงของ

กิจกรรมการทองเท่ียวมากกวาท่ีจะพูดถึงผลกระทบตอวิถีชีวิตโดยตรง  ท้ังๆ ท่ีชุมชนตลาดน้ําก็เปน
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แหลงทองเท่ียวท่ีไดรับผลกระทบจากการทองเท่ียวไมนอยกวาพ้ืนท่ีอ่ืน เนื่องจากเปนแหลง

ทองเท่ียวท่ีอยูบนฐานของวิถีชีวิตชุมชน  เปนชุมชนท่ีตองมีการดูแลจัดการทรัพยากรอยางเหมาะสม  

จึงจะสามารถเปนการทองเท่ียวท่ียั่งยืนตอไปได  (มณีวรรณ  ผิวนิ่ม และคณะ, 2546: 8)   

สําหรับแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําในภาคใตท่ีถูกกลาวถึงมากท่ีสุด ไดแก ตลาดน้ําคลองแห 

ตําบลคลองแห อําเภอหาดใหญ  จังหวัดสงขลา  ซ่ึงเปนตลาดน้ําท่ีเปนแหลงทองเท่ียวแหงแรกของ

ภาคใต  โดยเปดดําเนินการเม่ือประมาณกลางป  พ .ศ .2551 ภายใตช่ือ “ตลาดน้ําคลองแห                

วัฒนศิลปถ่ินใต”  ดวยความรวมแรงรวมใจของพ่ีนองประชาชนชาวคลองแห ซ่ึงมีเทศบาลเมือง

คลองแหเปนแกนนําโดยนายอภิชาติ  สังขาชาติ  อดีตนายกเทศมนตรีเมืองคลองแห  ซ่ึงมี

แนวความคิดท่ีจะฟนฟูสภาพคลองแหขึ้นมาใหม เพ่ือใหเปนแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําทางวัฒนธรรม

แหงใหมของภาคใต  ซ่ึงประสบความสําเร็จเกินความคาดหมาย โดยมีนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและ

ชาวตางประเทศเขามาทองเท่ียวอยางเนื่องแนนและตอเนื่อง  สงผลใหตลาดน้ําคลองแหเปนท่ีรูจัก

อยางแพรหลายของนักทองเท่ียว  ดวยเหตุนี้องคกรปกครองสวนทองถ่ินหลายแหงในภาคใตตางก็

ไดทยอยเดินทางมาศึกษาดูงานท่ีตลาดน้ําคลองแหอยางตอเนื่อง  เพ่ือนําไปปรับประยุกตใชกับพ้ืนท่ี

ของตนเอง  นอกจากนี้ยังมีการทองเท่ียวตลาดน้ําในภาคใตอีกหลายแหง  ไดแก ตลาดน้ําคลองแดน 

ตําบลคลองแดน อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา และตําบลรามแกว  อําเภอหัวไทร  จังหวัด

นครศรีธรรมราช  ตลาดน้ําจันดี  ตําบลจันดี  อําเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  และตลาดนํ้า

บานดอน ตําบลตลาด อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี  ซ่ึงยังไมนับรวมการทองเท่ียวตลาดน้ําใน

ภาคใตอีกบางแหงท่ีกําลังอยูในชวงของการดําเนินการกอตั้ง 

สําหรับตลาดน้ําคลองแดน ซ่ึงตั้งอยูระหวางรอยตอของพื้นท่ีตําบลคลองแดน อําเภอระโนด 

จังหวัดสงขลา กับตําบลรามแกว อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช เปนตลาดน้ําท่ีเปน            

การรื้อฟนตลาดน้ําเดิมท่ีมีอยูแลวในอดีตขึ้นมาใหมภายใตแนวคิด “ตลาดน้ําชุมชนวิถีพุทธ”  และ

สําหรับตลาดน้ําจันดี  ตําบลจันดี  อําเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  พบวาในปจจุบันไดปด

ดําเนินการไปแลวหลังจากท่ีเปดดําเนินการไดระยะเวลาไมถึง  1  ป  เนื่องจากมีขอจํากัดและปจจัย

หลายประการ  และในสวนของตลาดน้ําบานดอน ตําบลตลาด อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี  

ปจจุบันนับไดวาเปนแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําท่ีเปนท่ีรูจักอยางแพรหลายของนักทองเท่ียวอีกแหง

หนึ่งของภาคใตนอกเหนือจากตลาดน้ําคลองแหและตลาดนํ้าคลองแดน  แตอยางไรก็ตามพบวาใน

ปจจุบันตลาดน้ําบานดอนไดพัฒนากลายมาเปนตลาดริมน้ําหรือตลาดบกมากกวาท่ีจะเปนตลาดน้ํา  

ท้ังนี้เนื่องจากปจจัยทางดานภูมิศาสตร  โดยเฉพาะในเรื่องของกระแสนํ้าท่ีไหลคอนขางแรงสงผล

ใหเกิดการเปล่ียนแปลงดังกลาวเกิดขึ้น   
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จากท่ีกลาวมาเกี่ยวกับแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําในภาคใตในบางประเด็นมีความสอดคลอง

กับงานวิจัยของมณีวรรณ  ผิวนิ่ม และคณะ  (2546: 8)  ท่ีกลาวถึงตลาดน้ําวาปจจุบันตลาดน้ํา                     

ลดนอยลงเนื่องจากพัฒนาการของตลาดน้ําเดิมเปล่ียนไปเปนตลาดบกมากขึ้น  

 นอกจากนี้มณีวรรณ  ผิวนิ่ม และคณะ  (2546: 8-10)  ยังกลาวเพิ่มเติมวา ตลาดน้ําอีกหลาย

แหงท่ีตองลมสลายไปหรือคอยๆ  เลิกกิจการไป  เนื่องจากไดปรับตัวเขาสูความเจริญทางเศรษฐกิจ

ของประเทศ  โดยเฉพาะในดานการคมนาคม  ดังนั้นการพัฒนาดานการทองเท่ียวจึงเปนปจจัยหนึ่งท่ี

ทําใหตลาดน้ํา  จําเปนตองมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบการจัดการทรัพยากรในทองถ่ินไปจากเดิม แต

ก็เปนวิธีหนึ่งท่ีจะทําใหตลาดหรือชุมชนน้ันๆ  สามารถคงอยูในสังคมตอไปไดการเปล่ียนแปลงท่ี

เกิดขึ้นจากการทองเท่ียวก็มีท้ังท่ีเปนการสรางแหลงทองเท่ียวและรายไดใหมๆ  ใหกับชุมชน  แตก็มี

สวนผลักดันใหเกิดความเปล่ียนแปลงกับวิถีชีวิตของผูคนท่ีมีมาแตเดิมดวย  

ดังนั้นจึงทําใหเกิดความนาสนใจวา หากจะมีการจัดตั้งแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําขึ้นมาใหม

ในสถานท่ีอ่ืนๆ  ของภาคใต เพ่ือเปนแหลงรองรับนักทองเท่ียว จะตองเผชิญกับปญหาและอุปสรรค

อะไรบาง และจะมีแนวทางในการแกไขปญหาตลอดจนแนวทางการพัฒนาแหลงทองเท่ียวตลาดน้ํา

ในภาคใตท้ังท่ีมีอยูแลวและท่ีจะสรางขึ้นใหมอยางไร เพ่ือใหแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําในภาคใตดํารง

อยูและนําไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืนไดอยางแทจริง 

 

6.  แนวคิดเกี่ยวกับวิธปีฏิบัติทีเ่ปนเลิศ  

การศึกษาจากวิธีการหรือวิธีปฏิบัตท่ีิเปนเลิศ  (Best Practice)  เปนองคความรูหรือบทเรียน

ประสบการณท่ีเกิดจากการลงมือทําหรือการปฏิบัติจริง เปนการสรางการยอมรับและสามารถ

กําหนดเปนมาตรฐานในการทํางานได  หากใครนําวิธีการหรือวิธีปฏิบัติดังกลาวไปใชก็จะไมเกิด

ผลกระทบกับคุณภาพของงาน ดังนั้นการนําเสนอวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศจึงเปนการนําเสนอวิธี

ปฏิบัติงานท่ีผูนําเสนอคิดวาดีเลิศของตนตอผูอ่ืน (กรมการพัฒนาชุมชน, 2549: 1)   
สําหรับวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศเปนวิธีการปฏิบัติงานท่ีดีไมวาจะนําไปปฏิบัติท่ีไหนและอยางไร 

ผลงานท่ีปฏิบัตินั้นก็จะนําไปสูผลสําเร็จ ซ่ึงหนวยงานจําเปนท่ีจะตองมีการแลกเปล่ียนวิธีการ
ปฏิบัติงานท่ีดีกับหนวยงานยอยและมีการแลกเปล่ียนระหวางหนวยงานตางๆ  ซ่ึงเปนหนวยงาน
ภายนอก  และผลสุดทายของวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศก็คือการนําไปใชจนเปนมาตรฐาน โดยวิธีปฏิบัติท่ี
เปนเลิศในแตละเรื่องสามารถเกิดขึ้นไดในทุกหนวยงานจากหลายชองทาง  ท้ังตัวผูนํา  ผูรวมงาน           
ผูมีสวนไดสวนเสีย  ภาวะปญหา  และการริเริ่ม สรางสรรค พัฒนาท่ีมีขั้นตอน (สมพร เพชรสงค, 

2554: 15, 20) 
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     6.1  ความหมายของวิธปีฏิบัติที่เปนเลิศ   

ในปจจุบัน คําวา “วิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ”  เปนคําท่ีใชกันอยางกวางขวางแพรหลาย                         

ซ่ึงพจนานุกรมของเว็บสเตอรไดใหความหมาย  “วิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ”  วาหมายถึง  การดําเนินงาน

แบบเปนระบบเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค  เปนการปฏิบัติหรือกระบวนงานในการทําบางส่ิง

บางอยางใหสําเร็จและการทํางานท่ีเปนระบบซํ้าๆ  แบบเดียวกัน  จนเกิดความชํานาญ  สรางเสริม

ประสบการณเพ่ิมพูนขึ้นจนถึงระดับ  “เช่ียวชาญ”  จนกลายเปนวิชาชีพ  เชน นักกฎหมาย  แพทย  

นักการเงิน  และการจัดการ เปนตน (กรมการพัฒนาชุมชน, 2549: 2-3) อันท่ีจริงแลว คําวา               

“เปนเลิศ”  ของคําวา “วิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ” นี้เปนคําท่ีใหความหมายในเชิงเทียบเคียง  กลาวคือ  

ขึ้นอยูกับสถานการณและเปาหมายเปนหลัก  คําวา “เปนเลิศ”  อาจจะไมไดหมายถึง  เปนเลิศจริงๆ  

ขององคกรทุกองคกร  แตอาจจะเฉพาะสําหรับองคกรใดองคกรหนึ่งเทานั้น  เพราะแตละองคกรมี

วัฒนธรรม  วิสัยทัศน  สภาพธุรกิจ  และปจจัยภายในขององคกรท่ีแตกตางกันไป  ดังนั้นการปฏิบัติ

ท่ีเปนเลิศจึงไมไดจํากัดอยูเพียงเรื่องๆ เดียว  หรือกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งเพียงอยางเดียว  

แตขึ้นอยูกับส่ิงท่ีเปนเลิศท่ีแตละองคกรมองหา (บุญดี บุญญากิจ และกมลวรรณ ศิริพานิช, 2545: 

10-12) 

นอกจากนี้จะเห็นไดวาในเอกสารทางวิชาการหรือเอกสารเผยแพรมีผูเขียนหลายๆ คนไดใช

คําภาษาอังกฤษตรงตัวและแปลความตามศัพท  คือ วิธีปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด (ฉันทนา วิริยเวชกุล, 2549: 

55-57)  

สมพร เพชรสงค  (2554: 15)  กลาววา วิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศเปนวิธีการทํางานท่ีดีท่ีสุดในเรื่อง

นั้นๆ ซ่ึงอาจจะเปนระบบบริหาร และเทคนิควิธีการตางๆ ท่ีทําให  ผลงานบรรลุเปาหมายระดับ

สูงสุด  ดังนั้นวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศจึงไมใชเปนแคเพียงวิธีการทํางานท่ีดี  แตเปนการทํางานท่ีดีกวา

หรือดีท่ีสุด  ซ่ึงมีท้ังการทํางานในเชิงระบบบริหาร และเทคนิควิธีการตางๆ ทําใหผลงานนั้นบรรลุ

เปาหมายสูงสุด   

สรุปวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ  หมายถึง วิธีปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด  ซ่ึงเปนวิธีทํางานท่ีมีท้ังประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล และสามารถนํามากําหนดเปนมาตรฐานได ซ่ึงหากมีผูใดนําวิธีการดังกลาวไป

ปฏิบัติก็จะสงผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน 

 

     6.2  เหตุผลสําคัญท่ีทําใหมีการคนหาวิธปีฏิบัติที่เปนเลิศ   

สําหรับเหตุผลสําคัญท่ีทําใหตองมีการคนหาวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศมีเหตุผลหลักๆ ท่ีสําคัญ                

4  ประการดวยกัน ไดแก  (กรมการพัฒนาชุมชน, 2549: 2) 

1.  ตองการตัวอยางหรือตนแบบท่ีดีเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศในเรื่องนั้นๆ   
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2.  ตองการใหเกิดการปรับปรุงและพัฒนางานใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. ตองการใหคนในองคกรเกิดการเรียนรูจากบทเรียนและประสบการณท่ีดีท่ีควรเรียนรู

รวมกัน 

4. มุงเนนหาคําตอบถึงวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศวาเปนอยางไร และอะไรอยูเบ้ืองหลังความสําเร็จ  

บางครั้งผลสําเร็จของกระบวนการมิใชส่ิงท่ีมองเห็นไดในกระบวนการน้ัน  แตอาจมีปจจัยอ่ืนเขามา

เกื้อกูลใหการดําเนินงานสําเร็จ  เชน  วัฒนธรรมองคการ  และภาวะผูนํา  เปนตน 

 

     6.3  ประโยชนจากการคนหาวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ 

สําหรับประโยชนจากการคนหาวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศมีดังตอไปนี้ (กรมการพัฒนาชุมชน, 

2549: 6) 

1. มีตัวอยางหรือตนแบบท่ีเปนวิธีการหรือแนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศตอการปรับปรุงและพัฒนา

งาน 

2.  เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทํางาน 

3.  ลดเวลา  ขั้นตอน  คาใชจาย และอ่ืนๆ  ในการปรับปรุงและพัฒนาการทํางาน 

4.  มีการสรางฐานขอมูลท่ีมีประโยชนตอการเปรียบเทียบผลงานกับองคกรอ่ืนๆ   

5.  การนําเสนอผลงานหรือวิธีการปฏิบัติงานท่ีผูนําเสนอคิดวาดีเลิศของตนตอผูอ่ืน 

6.  สรางการเรียนรูรวมกันของคนในองคกร  

 สรุปการคนหาวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ  คือ  การคนหาวิธีการหรือวิธีปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด ดังนั้นการท่ี

เราจะทราบไดวาส่ิงไหนดีท่ีสุด  กระบวนการใดดีท่ีสุด  จําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองทําการเปรียบเทียบ

หรือเทียบเคียงกับส่ิงท่ีดีกวาท่ีเราเปนอยู  ซ่ึงในภาษาอังกฤษ เรียกวา Benchmarking  ซ่ึงจะทําให

สามารถคนหาจุดแตกตางระหวางส่ิงท่ีดีกับส่ิงท่ีไมดีได  การเทียบเคียงจึงเปนการกระทําเพ่ือใหเกิด

การปรับปรุงและพัฒนางานหรือกระบวนการท่ีกําลังทําอยู  ซ่ึงทําใหการคนหาวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ  

มีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น (กรมการพัฒนาชุมชน, 2549: 3) 

 

7.  แนวคิดเกี่ยวกับการเปรียบเทียบสมรรถนะ   

 สําหรับแนวคิดเกี่ยวกับการเปรียบเทียบสมรรถนะท่ีนํามาใชในการวิจัยครั้งนี้มีรายละเอียด

ตางๆ  ท่ีนาสนใจดังตอไปนี ้
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     7.1  ความเปนมาและความหมายของการเปรียบเทียบสมรรถนะ 

การเปรียบเทียบสมรรถนะหรือเกณฑเปรียบเทียบสมรรถนะ (Benchmarking) เปน

เครื่องมืออยางหนึ่งท่ีถูกนํามาใชเพ่ือการปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพขององคกร  ซ่ึงคําวา                

“การเปรียบเทียบสมรรถนะ”  เปนคําท่ีมีใชอยูท่ัวไปในหลายๆ วงการ สําหรับแนวคิดเกี่ยวกับเกณฑ

เปรียบเทียบสมรรถนะนั้น ฉันทนา  วิริยเวชกุล  (2549: 110-112)  ไดกลาวถึงไวอยางนาสนใจวา  

การเปรียบเทียบสมรรถนะ หรือ Benchmarking  คาดวาจะเกิดขึ้นเปนครั้งแรกอยางไมเปนทางการ

ในชวงป ค.ศ.1950  ซ่ึงเปนชวงหลังสงครามโลก ครั้งท่ี  2  และถูกนํามาใชอยางเปนทางการในป 

ค.ศ.1979 โดยบริษัท Xerox  ซ่ึงประสบกับปญหาดานการตลาดอยางรุนแรง บริษัท Xerox  จึงไดทํา                    

การเปรียบเทียบกับคูแขงในหลายๆ  ดาน  เชน  อัตราการเสีย  ตนทุน  เวลาในการปรับเครื่องจักร  

และจํานวนพนักงาน  เปนตน  และใชบริษัทในเครือท่ีญี่ปุน  คือ Fuji Xerox เปนแมแบบจนประสบ

ความสําเร็จและไดขยายการทํา  Benchmarking ไปท่ัวท้ังองคกร ทําใหบริษัท Xerox กลับมาประสบ

ความสําเร็จอีกครั้งหนึ่ง 

ปรัชญนันท  นิลสุข  (2554: 1)  กลาววา  Benchmarking เปนการคนหาจุดเดนจุดดอยใน

องคกรของเราโดยใชวิธีเปรียบเทียบกับองคกรอ่ืนๆ  ท่ีมีประสิทธิภาพสูงกวาหรือองคกรท่ีเปนผูนํา 

จากน้ันนําขอมูลท่ีวิเคราะหไดมาปรับปรุงองคกรของเราใหดียิ่งขึ้น  

 การเปรียบเทียบสมรรถนะหรือการทํา Benchmarking  มีหลักการพ้ืนฐาน คือ การตอบ

คําถาม  4  ขอ  ไดแก  (ฉันทนา  วิริยเวชกุล, 2549: 110-112)   

 1.  งานหรือความสามารถของเราในเรื่องนั้นๆ  อยูระดับใด 

 2.  ใคร หรือองคกรใดมีผลการดําเนินงานท่ีดีหรือดีกวาเราในเรื่องนั้น 

3.  วิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศขององคกรท่ีมีผลการดําเนินงานท่ีดีกวาเรานัน้เปนอยางไร 

4.  เราจะประยุกตวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศนั้นมาปรับปรุงองคกรเราไดอยางไร   

 

     7.2  ประเภทของการเปรียบเทียบสมรรถนะ 

การเปรียบเทียบสมรรถนะสามารถจําแนกออกไดเปน 2  ประเภท  ไดแก  (บุญดี บุญญากิจ  

และกมลวรรณ  ศิริพานิช, 2545: 10-12) 

1. แบบอางอิงเกณฑ  (Criterion reference)  เปนการระบุถึงคุณลักษณะ (Attributes) ของ  

การปฏิบัติการท่ีดีเกี่ยวกับหนาท่ี  การเปรียบเทียบสมรรถนะ  คือ  การวัดความสําเร็จในการบรรลุ

เกณฑนั้น  เชน  ในเรื่องเงิน  อัตราสวนสภาพคลองควรมีคามากกวาหนึ่ง  ถาองคกรสามารถผาน

เกณฑดังกลาวได  หมายความวา  ผานเกณฑเปรียบเทียบสมรรถนะ  เกณฑเปรียบเทียบสมรรถนะ
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อาจเปนเพียงรายการตรวจสอบ  (Check List)  คุณลักษณะสําคัญของการปฏิบัติท่ีเปนเลิศก็ไดวามี

จุดไหนท่ียังบกพรองอยูเพ่ือใหเกิดการปรับปรุงขึ้น   

2. แบบเชิงปริมาณ  (Quantitative)  ในบางกรณีเปนเรื่องท่ีหลีกเล่ียงไมไดท่ีจะตองจําแนก

ความแตกตางตามระดับการบรรลุผล  ซ่ึงแตกตางกันไปตามสถานการณบอยครั้งทีเดียวท่ี                 

ความแตกตางนี้เปนสัญญาณท่ีบงช้ีถึงการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ 

ในขณะเดียวกันไดมีการแบงการเปรียบเทียบผลปฏิบัติการ ซ่ึงสามารถแบงเปนขอหลักๆ  

ไดดังตอไปนี ้ (ธีรยุส  วัฒนาศุภโชค, 2548: 29-31)   

1.  เปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงาน  (Process Benchmarking)  คือ  การเปรียบเทียบเฉพาะ

ผลการปฏิบัติงานหลักๆ  ของกิจการเรากับกิจการอ่ืนๆ  วาแตกตางกันอยางไร  

2. เปรียบเทียบกระบวนการ  (Performance Benchmarking)  เปนการเปรียบเทียบ  โดย

มุงเนนท่ีจะเรียนรูถึงวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศกวากิจการอ่ืนๆ  แลวนํามาปรับใชกับกิจการของเรา 

3. เปรียบเทียบผลิตภัณฑ  (Product Benchmarking)  คือ  การเปรียบเทียบคุณสมบัติของ

ผลิตภัณฑหรือบริการของเรา  ตอผลิตภัณฑหรือบริการของกิจการอ่ืนๆ  ในดานความพึงพอใจของ

ลูกคา  เพ่ือใหทราบถึงจุดแข็งและจุดออน  แลวนําไปปรับปรุงพัฒนาในแงมุมตางๆ  ตอไป 

4. เปรียบเทียบกลยุทธ  (Strategy Benchmarking)  เปนการศึกษาเปรียบเทียบกลยุทธ

ระหวางกิจการของเรากับกิจการอ่ืนๆ  ท่ีประสบความสําเร็จ  ซ่ึงตองใชทักษะการวิเคราะหและเก็บ

ขอมูลภายในอยางลึกซ้ึง  เนื่องจากเปนการมองท่ีครอบคลุมการดําเนินการทุกๆ  ดานขององคกร 

นอกจากนี้ฉันทนา  วิริยเวชกุล  (2549: 110-112) ไดกลาวถึงลักษณะรูปแบบของ                    

การเปรียบเทียบสมรรถนะหรือการทํา  Benchmarking  วาสามารถทําไดหลากหลายรูปแบบ เชน 

1.  การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงาน 

2. การเปรียบเทียบกระบวนการทํางานเพื่อหาวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศจากองคกรตนแบบ ซ่ึงเปน

ท่ีนิยมมากท่ีสุด 

3.  การเปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกคาในสินคาหรือบริการ 

4.  การเปรียบเทียบความสําเร็จทางดานกลยุทธ  เพ่ือหาคําตอบวาองคกรใชกลยุทธอยางไร  

จึงจะประสบความสําเร็จ  ซ่ึงจะตองอาศัยระยะเลาพอสมควร   

อยางไรก็ตามสําหรับการทําการเปรียบเทียบสมรรถนะไมไดจํากัดอยูเพียงแคการทําท่ี

กระบวนการใดกระบวนการหน่ึงหรือระดับใดระดับหนึ่งเทานั้น สําหรับการเปรียบเทียบสมรรถนะ

สามารถนําไปใชไดท่ัวทุกท่ีในองคกรท้ังระดับกลยุทธและระดับปฏิบัติการ  หรือการเปรียบเทียบ

สมรรถนะกระบวนการ  โดยการเปรียบเทียบท่ีปจจัยนําเขา (Input)  กระบวนการ (Process) หรือ
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ผลลัพธ  (Result)  ของกระบวนการ  เราสามารถทําการเปรยีบเทียบสมรรถนะไดทุกเรื่องแลวแตวา

จะนําไปใชในเรื่องอะไร  (นรินทร  สังขรักษา  และธีรศักดิ์  อุนอารมณเลิศ, 2550: 64) 

 

     7.3  ความสัมพันธของการเปรียบเทียบสมรรถนะ  การเทียบเคียง    และวิธปีฏิบัติที่เปนเลิศ   

ความสัมพันธของการเปรียบเทียบสมรรถนะ (Benchmarking) การเทียบเคียง (Benchmark)  

และวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ  (Best Practices)  สามารถแสดงไดดังแผนภูมิท่ี  3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี  3  แสดงความสัมพันธของการเปรียบเทียบสมรรถนะ  การเทียบเคียง  และวิธีปฏิบัติท่ี 

                      เปนเลิศ   

ท่ีมา: บุญดี บุญญากิจ  และกมลวรรณ ศิริพานิช, Benchmarking: ทางลัดสูความเปนเลิศทาง 

          ธุรกิจ (พิมพครั้งท่ี 2. กรุงเทพฯ: สถาบันเพ่ิมผลผลิตแหงชาต,ิ 2545), 11. 

 

จากภาพแสดงใหเห็นวากระบวนการทําการเปรียบเทียบสมรรถนะนําไปสูการคนหาผูท่ี

สามารถนํามาเทียบเคยีงวาเปนใคร  และผูท่ีนํามาเทียบเคียงสามารถตอบคําถามไดวา  วิธีปฏิบัติท่ี

เปนเลิศใดท่ีจะนําไปสูความเปนเลิศ  ซ่ึงจากท่ีกลาวมาจะเห็นไดวาการเปรียบเทียบสมรรถนะเปน

กระบวนการเรียนรูวิธีปฏิบัติจากผูอ่ืน  ซ่ึงเปนการกระทําอยางเปดเผย  เปนระบบ  และมีจุดประสงค

ไมใชเพียงการออกแบบ  แตเปนการนําวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศท่ีไดเรียนรูมาประยุกตใหเหมาะสมกับ

ตนเอง  ท้ังนี้การเปรียบเทียบสมรรถนะไมจําเปนตองทําเฉพาะกับคูแขงขันเทานั้น  เราสามารถท่ีจะ

ทํากับใครท่ีมีวิธีการปฏิบัติท่ีเปนเลิศและตองการท่ีจะเรียนรูจากเขา บางคนเขาใจวาการเปรียบเทียบ

วิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ 

(Best Practices)   

การเทียบเคียง 

(Benchmark)   

การเปรียบเทียบสมรรถนะ 

(Benchmarking) 
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สมรรถนะ เนนเฉพาะท่ีการเปรียบเทียบตัววัด  แตอันท่ีจริงแลวการเปรียบเทียบตัววัดเปนเพียงสวน

เดียวของการทําการเปรียบเทียบสมรรถนะเทานั้น  แทท่ีจริงแลวการศึกษาวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศจาก

ผูอ่ืน แลวนําวิธีการปฏิบัตินั้นมาใชปรับปรุงตนเอง (บุญดี บุญญากิจ และกมลวรรณ ศิริพานิช, 

2545: 11-12) 

 

     7.4  แนวทางการเปรียบเทียบสมรรถนะ 

 การทําการเปรียบเทียบสมรรถนะ  สามารถกระทําได 2 แนวทาง  ไดแก  (บุญดี บุญญากิจ  

และกมลวรรณ  ศิริพานิช, 2545: 18-20) 

1.  การเปรียบเทียบสมรรถนะแบบกลุม 

การทําการเปรยีบเทียบสมรรถนะโดยเราเขาไปรวมกลุมกับองคกรอ่ืนท่ีมีความตองการทํา

การเปรียบเทียบสมรรถนะเหมือนกัน  การรวมกลุมอาจมีบุคคลท่ีสามเปนผูประสานและดําเนินการ

ในการเก็บขอมูลให  โดยบุคคลท่ีสามนี้อาจเปนสมาคม  ตัวแทนสถาบัน  หรือท่ีปรึกษาก็ได  ขอดี

ของการรวมกลุมในลักษณะนี้คือ  ไมตองเสียเวลาในการหาคูเปรียบเทียบ  เพราะคูเปรียบเทียบก็คือ

แตละองคกรท่ีเขามารวมกลุมนั่นเอง  ซ่ึงทําใหประหยัดเวลาในการดําเนินงาน  รวมทั้งเปนการสราง

เครือขายการแลกเปล่ียนขอมูลอีกดวย  เนื่องจากการรวมกลุมแตละครั้งองคกรสามารถมีปฏิสัมพันธ

ถึงกันทําใหเกิดความไวเนื้อเช่ือใจกัน  ดังนั้นการแลกเปล่ียนขอมูลจึงมีความสะดวกใจมากขึ้น               

แตขอจํากัดคือองคกรแตละองคกรไมสามารถทําตามส่ิงท่ีตองการไดหมดทุกอยาง   

2.  การเปรียบเทียบสมรรถนะแบบเด่ียว   

การทําการเปรียบเทียบสมรรถนะโดยองคกรเดียวมีความตองการท่ีจะทําการเปรียบเทียบ

สมรรถนะ  จึงกําหนดส่ิงท่ีตองการทําและดําเนินการตามกระบวนการเปรียบเทียบสมรรถนะ  

ตามท่ีไดวางแผนเอาไว  การทําการเปรียบเทียบสมรรถนะแบบเด่ียวนี้ตองเปนผูดําเนินการคนเดียว

ท้ังหมด นับตั้งแตกําหนดส่ิงท่ีตองการเปรียบเทียบ หาคูเปรียบเทียบ เก็บขอมูล พัฒนาแบบสอบถาม  

วิเคราะหขอมูล  และสรุปขอมูล  ขอดีของการทําแบบเดี่ยว  คือ  องคกรสามารถเลือกส่ิงท่ีตนเองมี

ความสนใจท่ีจะทํา  การเปรียบเทียบสมรรถนะได  หรืออาจเนนเรื่องใดเรื่องหนึ่งท่ีอยูในความสนใจ  

และสามารถควบคุมระยะเวลาท่ีใชในการดําเนินการท้ังหมดได  รวมถึงสามารถเลือกผูท่ีจะเปนคู

เปรียบเทียบได  ขอเสียของการทําแบบนี้คือ  คอนขางจะใชเวลายาวนานกวาแบบกลุม  เพราะตอง

เปนผูดําเนินการเองท้ังหมด  หากเปนองคกรเล็กๆ  การหาคูท่ีจะมาเปรียบเทียบดวย คอนขางทําได

ลําบาก   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 80 

สรุปการเปรียบเทียบสมรรถนะเปนเครื่องมืออยางหนึ่งท่ีถูกนํามาใชเพ่ือการปรับปรุงและ

เพ่ิมประสิทธิภาพขององคกร  โดยการเปรียบเทียบสมรรถนะ คือ การเรียนรูในส่ิงท่ีองคกรหรือคน

อ่ืนๆ  ทําไดดี  เพ่ือนํามาประยุกตใชกับองคกรหรือตัวเรา   

 

8.  แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการทองเที่ยว 

 “รูปแบบ”  อาจเปนแนวความคิดหรือแบบคณิตศาสตรก็ได  บางครั้งรูปแบบมีความหมาย

เชนเดียวกับทฤษฎี  โดยเฉพาะถาเปนแบบขอเสนอ  ท้ังรูปแบบและทฤษฎีตางก็เปนการเลียนแบบ

หรือการยอจากความจริง โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือการจัดระเบียบความคิดเกี่ยวกับความเปนจริง  

เพ่ือท่ีจะใหเขาใจสาระของความเปนจริงงายขึ้น (Kaplan, 1964: 264) ซ่ึงเปนการสรางมโนทัศน  

(Conceptualization)  เกี่ยวกับชุดของปรากฏการณโดยอาศัยหลักการ  (Rational) ของระบบรูปนัย  

(Formal System)  และมีจุดมุงหมายเพ่ือทําใหเกิดความกระจางชัดของนิยามความสัมพันธและ

ประพจนท่ีเกี่ยวของ  (Willer, 1967: 15) 

 

     8.1  ความหมายของรูปแบบ 

 คําวา  “รูปแบบ”  (Model)  มีการใชกันอยางแพรหลายในปจจุบันโดยเฉพาะในงานวิจัย  ซ่ึง

หลายคนอาจจะใชคําวา  แบบจําลอง  ตนแบบ  หรือตัวแบบ  เปนตน  ซ่ึงคําวา  “รูปแบบ”  พบวา  มี

นักวิชาการท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศไดใหความหมายของรูปแบบไวมากมายหลาย

ความหมาย  ซ่ึงสวนใหญจะมีความหมายในลักษณะท่ีสอดคลองกัน ดังตอไปนี้ 

ศุภลักษณ  เศษธะพานิช (2544: 15)  กลาววา  รูปแบบ  หมายถึง  แบบจําลองอยางงายของ

ปรากฏการณตางๆ  ท่ีผูเสนอไดศึกษาและพัฒนาขึ้น  เพ่ืออธิบายปรากฏการณอยางใดอยางหนึ่งและ

แสดงความสัมพันธของตัวแปรหรือปจจัยตางๆ  ท่ีเกี่ยวของกันดวย 

เบญจพร  แกวมีศรี (2545: 89)  กลาววา  รูปแบบ  หมายถึง ตัวแทนของความเปนจริงใน

การทําใหความสลับซับซอนสามารถเขาใจไดงายขึ้น  ซ่ึงเปนการสะทอนบางสวนของปรากฏการณ

ออกมาใหเห็นความสัมพันธตอเนื่องถึงความเปนเหตุเปนผลซ่ึงกันและกัน      

ฉลาด  จันทรสมบัติ  (2550: 152)  กลาววา  รูปแบบ หมายถึง โครงสราง โปรแกรม 

แบบจําลอง หรือตัวแบบท่ีจําลองสภาพความเปนจริง ท่ีสรางขึ้นจากการลดทอนเวลาและเทศะ 

พิจารณาวามี ส่ิงใดบางท่ีจะตองนํามาศึกษาเพ่ือใชแทนแนวความคิดหรือปรากฏการณใด

ปรากฏการณหนึ่ง โดยอธิบายความสัมพันธขององคประกอบตางๆ  ของรูปแบบนั้นๆ 

ฟอรส  และริชเชอร  (Forces and Richer, 1973: 5)  กลาววา  รูปแบบ  หมายถึง การยอหรือ

การเลียนแบบความสัมพันธท่ีปรากฏอยูในโลกแหงความเปนจริงของปรากฏการณอยางใด                
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อยางหนึ่ง  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือชวยในการจัดระบบความคิดในเรื่องนั้นใหงายขึ้นและเปน

ระเบียบ  สามารถเขาใจลักษณะสําคัญของปรากฏการณนั้นๆ  รูปแบบจึงมีช่ือเรียกแตกตางกัน

ออกไป   

บารโด  และฮารทแมน  (Bardo and Hartman, 1982: 70)  กลาววา  รูปแบบเปนชุดของ

ขอความเชิงนามธรรมเกี่ยวกับปรากฏการณท่ีเราสนใจ  เพ่ือใชในการนิยามคุณลักษณะหรือบรรยาย

คุณสมบัตินั้นๆ  รูปแบบเปนอะไรบางอยางท่ีพัฒนาขึ้น  เพ่ือบรรยายคุณลักษณะท่ีสําคัญของ

ปรากฏการณอยางใดอยางหนึ่งเพ่ือใหงายแกการทําความเขาใจ  รูปแบบจึงมิใชการบรรยายหรือ

อธิบายปรากฏการณอยางละเอียดทุกมุม  เพราะการทําเชนนั้นจะทําใหรูปแบบมีความซับซอน

ยุงยากเกินไปในการที่จะทําความเขาใจ  ซ่ึงจะทําใหคุณคาของรูปแบบนั้นดอยลงไป  สวนการท่ีจะ

ระบุวา รูปแบบหนึ่งๆ  จะตองมีรายละเอียดมากนอยเพียงไรจึงจะเหมาะสม  และรูปแบบนั้นๆ  ควร

มีองคประกอบอะไรบาง  ไมไดมีขอกําหนดเปนการตายตัว  ท้ังนี้แลวแตปรากฏการณแตละอยาง  

และวัตถุประสงคของผูสรางรูปแบบท่ีตองการจะอธิบายปรากฏการณนั้นๆ  อยางไร 

โทซี  และคารนอล  (Tosi and Canoll, 1982: 163) กลาววา  รูปแบบเปนนามธรรมของจริง

หรือภาพจําลองของสภาพการณอยางใดอยางหนึ่ง  ซ่ึงอาจจะมีตั้งแตรูปแบบงายๆ  จนถึงรูปแบบท่ีมี

ความซับซอนมากๆ   

คีฟส  (Keeves, 1988: 559)   กลาววา  รูปแบบ  หมายถึง  การแสดงโครงสรางเพ่ือใชศึกษา

ความสัมพันธของตัวแปร 

นอกจากนี้ ราจ  (Raj, 1996: 241)  ไดใหความหมายของคําวารูปแบบ (Model) ไว  2  

ความหมาย  ไดแก 

1.  รูปแบบ  คือ รูปยอของความจริงของปรากฏการณ ซ่ึงแสดงดวยขอความ จํานวน หรือ 

ภาพ โดยการลดทอนเวลา ความพอเหมาะและกาลเทศะ ทําใหเขาใจความจริงของปรากฏการณไดดี

ยิ่งขึ้น 

2.  รูปแบบ  คือ  ตัวแทนของการใชแนวความคิดของโปรแกรมท่ีกําหนดเฉพาะ  

สรุปรูปแบบคือรูปยอท่ีเลียนแบบความสัมพันธหรือความจริงของปรากฏการณใด

ปรากฏการณหนึ่งท่ีเกิดขึ้น  โดยการลดทอนเวลา  ความพอเหมาะ  และกาลเทศะ เพ่ือใหเขาใจ

ปรากฏการณดังกลาวไดงายขึ้น 

 

     8.2  ประเภทของรูปแบบ 

สําหรับประเภทของรูปแบบสามารถแบงออกไดหลายประเภท  ท้ังนี้ขึ้นอยูกับเกณฑท่ี

นํามาใชในการแบง 
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สมิธ และคณะ (Smith and Other, 1980: 460)  ไดแบงรูปแบบออกเปน  2 ประเภท  ไดแก   

1.  รูปแบบเชิงกายภาพ  (Physical Model)  มีลักษณะคลายของจริง  เชน  เครื่องบินจําลอง  

หุนไลกา  และหุนตามรานตัดเส้ือผา เปนตน หรือรูปแบบเหมือนจริง  (Analogue Model)  มีลักษณะ

คลายปรากฏการณจริง  เชน  การทดลองทางเคมีในหองปฏิบัติการกอนท่ีจะทําการทดลองจริง  

เครื่องบินจําลองท่ีบินได   หรือเครื่องมือฝกบิน  เปนตน  แบบจําลองชนิดนี้จะใกลเคียงกับความจริง 

2.  รูปแบบเชิงสัญลักษณ (Symbolic Model)  ประกอบดวย 

     2.1 รูปแบบขอความ (Verbal Model) หรือรูปแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative Model) ซ่ึง

รูปแบบนี้พบมากท่ีสุด  เปนการใชขอความตามปกติธรรมดาในการอธิบายโดยยอ  เชน  คําพรรณนา  

ลักษณะงาน  คําอธิบายรายวิชา 

     2.2 รูปแบบทางคณิตศาสตร  (Mathematical Model)  หรือรูปแบบเชิ งปริมาณ  

(Quantitative Model)  เชน  สมการ  และโปรแกรมเชิงเสน  เปนตน  

สไตเนอร  (Steiner, 1988: 108) ไดแบงรูปแบบออกเปน 2 ประเภท  ไดแก   

1.  รูปแบบเชิงปฏิบัต ิ (Practical Model or Model-of)  เปนแบบจําลองทางกายภาพ เกิดจาก

การปฏิบัติของจริงแลวนําไปสูการสรางรูปแบบท่ีเปนตนแบบ 

2.  รูปแบบเชิงทฤษฎี  (Theoretical Model or Model-for)  เปนแบบจําลองท่ีสรางขึ้นจาก

กรอบความคิดท่ีมีทฤษฎีเปนพ้ืนฐาน ตัวทฤษฎีเองไมใชรูปแบบหรือแบบจําลองแตเปนตัวชวยให

เกิดรูปแบบท่ีมีโครงสรางตางๆ  ท่ีสัมพันธกัน 

คีฟส  (Keeves, 1988: 561-565)   ไดแบงรูปแบบออกเปน 5 ประเภท ไดแก   

1.  รูปแบบเชิงเทียบเคียง (Analogue Models) คือ เปนรูปแบบท่ีมีความสัมพันธกับระบบ

จําลอง  มักเปนรูปแบบท่ีใชในวิทยาศาสตรกายภาพ เปนรูปแบบท่ีนําไปใชอุปมากับส่ิงอ่ืนได  

2.  รูปแบบเชิงภาษา (Semantic Models) คือ เปนรูปแบบท่ีใชภาษาในการบรรยายลักษณะ

ของรูปแบบ รูปแบบชนิดนี้จะใชวิธีการอุปมาในการพิจารณาดวยภาษา มากกวาท่ีจะใชวิธีอุปมาใน

การพิจารณาดวยโครงสรางกายภาพ 

3.  รูปแบบเชิงคณิตศาสตร (Mathematical Models) คือ เปนรูปแบบท่ีกําหนดความสัมพันธ

ขององคประกอบในรูปสมการหรือฟงกชันทางคณิตศาสตร 

4. รูปแบบเชิงแผนผัง (Schematic Models) คือ เปนรูปแบบท่ีมีลักษณะเปนแผนภูมิ  

แผนผัง  หรือแผนภาพ  เปนตน 

5.  รูปแบบเชิงเหตุผล  (Causal Models) คือ เปนรูปแบบท่ีมีโครงสรางเปนสมการเชิงเสน 

ประกอบดวยตัวแปรสัมพันธกันเปนเหตุและผล มีการทดสอบสมมติฐานผลของรูปแบบ 
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นอกจากนี้คีฟส (Keeves, 1988: 560) ยังไดกลาวถึง ประเด็นคุณลักษณะของรูปแบบท่ีดี 

(Characteristics of a Good Model) หรือรูปแบบท่ีสามารถใชประโยชนไดวา ควรจะมีขอกําหนด 

(Requirement)  4  ประการ  ไดแก 

1. รูปแบบ ควรจะประกอบดวยความสัมพันธอยางมีโครงสราง (Structural Relationship) 

มากกวาความสัมพันธท่ีเกี่ยวเนื่องกันแบบรวมๆ  (Associative Relationship) 

2.  รูปแบบ ควรใชเปนแนวทางในการพยากรณผลหรือทํานาย  (Prediction) ท่ีจะเกิดขึ้น ซ่ึง

สามารถถูกตรวจสอบไดโดยการสังเกต ซ่ึงเปนไปไดท่ีจะทดสอบรูปแบบพ้ืนฐานของขอมูลเชิง

ประจักษได 

3. รูปแบบ ควรจะตองระบุหรือช้ีใหเห็นถึงกลไกเชิงเหตุผล  (Causal Relationship)  ของ

เรื่องท่ีศึกษา ดังนั้นนอกจากรูปแบบจะเปนเคร่ืองมือในการพยากรณได ควรใชอธิบายปรากฏการณ

ไดดวย 

4.  รูปแบบ ควรท่ีจะเปนเคร่ืองมือในการสรางมโนทัศนใหมๆ  และสรางความสัมพันธของ

ตัวแปรในลักษณะใหมๆ ซ่ึงเปนการขยายในเรื่องท่ีกําลังศึกษา กลาวคือ ชวยสรางจินตนาการ 

(Imagination) ความคิดรวบยอด (Concept) และความสัมพันธ (Interrelations) รวมทั้งชวยขยาย

ขอบเขตของการสืบเสาะความรู 

สวนเกทเชล และกูบา  (Getzels and Guba, 1957: 423-441)  ไดเสนอหลักการของรูปแบบท่ี

สําคัญ  3  ประการ  ไดแก 

1.  รูปแบบจะตองเปนท่ีรวมของแนวคดิ และแสดงถึงความสัมพันธตางๆ  ของแนวคิด  ซ่ึง

ไมเพียงแตจะสามารถตอบปญหาท่ีเคยมีมากอนเทานั้น  แตจะตองสามารถแกปญหาท่ีจะเกิดตามมา

ไดอีกดวย 

2.  ในโครงสรางของแนวคิดและความสัมพันธดังกลาวจะตองสามารถปฏิบัติ  (Operation)  

และวางอยูในรูปขององคการได  ซ่ึงหมายถึงแนวคิดและความสัมพันธไมเพียงแตสามารถช้ี

แนวทางใหเกิดความเขาใจเทานั้น  แตยังสามารถติดตามตรวจสอบไดอีกดวย 

3. รูปแบบท่ีเกิดขึ้นจะตองยึดหลักการและอยูบนพ้ืนฐานทางการบริหาร  หรือผลงานท่ีเกี่ยว

โยงกับการบริหารภายใตแนวคิดและความสัมพันธดังกลาว 

สรุปในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยจะอาศัยแนวคิดของ คีฟส  (Keeves, 1988: 561-565) เปนหลัก

ในการสรางรูปแบบ  นั่นก็คือ ผูวิจัยจะสรางรูปแบบตลาดน้ําภาคใตเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนท่ีมี

ลักษณะเปนแผนภูมิ  (Schematic Models)  และผสมผสานดวยรูปแบบท่ีอธิบายความหมายหรือให

ความหมาย  (Semantic Models)  ประกอบ  ท้ังนี้เพ่ือความชัดเจนและความสมบูรณของรูปแบบท่ี

สรางขึ้น   
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     8.3  การสรางรูปแบบและการพัฒนารูปแบบ 

การสรางรูปแบบ คือ การกําหนดมโนทัศนท่ีเกี่ยวของสัมพันธกันอยางเปนระบบเพ่ือ

ช้ีใหเห็นวา  รูปแบบเสนออะไร  เสนออยางไร  เพ่ือใหไดอะไร  และส่ิงท่ีไดนั้นอธิบายปรากฏการณ

อะไร และนําไปสูขอคนพบอะไรใหมๆ (ฉลาด จันทรสมบัติ, 2550: 153) สําหรับขั้นตอนของ         

การสรางรูปแบบสามารถเขียนเปนแผนภาพไดดังแผนภูมิท่ี  4   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภูมิท่ี  4  ขั้นตอนการสรางรูปแบบ 

ท่ีมา: ฉลาด จันทรสมบัต,ิ “การพัฒนารูปแบบการจัดการความรูองคกรชุมชน.” (วิทยานิพนธ 

          ปริญญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย   

          มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2550), 154.   

 

สวนการพัฒนารูปแบบ  จากการศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนารูปแบบ  พบวา           

การพัฒนารูปแบบนั้นอาจจะมีขั้นตอนในการดําเนินการท่ีแตกตางกันออกไป แตโดยท่ัวไปแลว

สามารถแบงออกไดเปน  2  ขั้นตอนใหญๆ  คือ ขั้นตอนการสรางรูปแบบ (Construct) และขั้นตอน

การหาความตรง  (Validity)  ของรูปแบบ  (Willer, 1967: 83) สวนรายละเอียดในแตละขั้นตอนนั้น

มโนทัศน 

(Concepts) 

ตัวแปร 

(Variables) 

ขอเสนอ 

(Propositions) 
การวัด 

สรางความสัมพันธ 

ระหวางตัวแปร 

(Relating Variables) 

ผลการทํานาย 

(Solution) 

รูปแบบ 

(Models) 

คําทํานาย 

สรางความสัมพันธ 

ระหวางขอเสนอ 

(Relating Proposition) 
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วามีวิธีการดําเนินการอยางไรบางก็ขึ้นอยูกับลักษณะและกรอบแนวคิดท่ีนํามาใชเปนพ้ืนฐานใน               

การพัฒนารูปแบบนั้นๆ 

 

     8.4  การผลักดันและสนับสนุนรูปแบบการทองเท่ียวที่ไมสงผลกระทบทางลบตอทรัพยากร        

การทองเท่ียว  

การสงเสริมรูปแบบการทองเท่ียวท่ีไมสงผลกระทบตอทรัพยากรการทองเท่ียว  โดย

องคประกอบท่ีสําคัญท่ีตองนํามาพิจารณา  ก็คือการสรางจิตสํานึกเกี่ยวกับการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม ความพึงพอใจของนักทองเท่ียว การมีสวนรวมของชุมชน

ทองถ่ิน และการกระจายรายได แตการท่ีจะผลักดันและสนับสนุนการทองเท่ียวในรูปแบบนี้จะตอง

พิจารณาสาระสําคัญท่ีเกี่ยวของซ่ึงอาจสรุปได  8  ประการ ไดแก  (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 

2545: 23-24) 

1. การจัดการทรัพยากรการทองเท่ียวเชิงนิเวศจําเปนท่ีจะตองมีการจัดการแบบองครวม 

(Holistic) 

2. การทองเท่ียวเปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่ง จึงจําเปนท่ีจะตองมีความสามารถใน               

การสรางกําไรเพ่ือความอยูรอด และผลประโยชนของชุมชน 

3. การตอบสนองความตองการหรือพันธะทางสังคม หมายถึง การใหความเคารพตอวิถีชีวิต 

และวัฒนธรรมของชุมชนตางๆ รวมถึงความหลากหลาย และมรดกทางวัฒนธรรม 

4.  สุนทรียภาพนับเปนองคประกอบท่ีสําคัญของส่ิงแวดลอมและวัฒนธรรม การจัดการจึง

ควรตองมีการธํารงรักษาไวซ่ึงสุนทรียภาพของสถานท่ีเหลานัน้ 

5.  กระบวนการและขอบเขตทางนิเวศวิทยาเปนส่ิงท่ีจะตองคํานึงถึง เพ่ือใหการพัฒนาและ

การจัดการสามารถรักษาสภาพแวดลอมตางๆ ท้ังกายภาพ และชีวภาพท่ีเปราะบางเอาไวได 

6.  การรักษาไวซ่ึงความหลากหลายทางชีวภาพของพันธุพืช และสัตวตาง ๆ เปนส่ิงท่ีสําคัญ 

เพราะส่ิงเหลานีค้ือทรัพยากรการทองเท่ียวเชิงนิเวศท่ีสําคัญ 

7.  การดํารงไวซ่ึงระบบสนับสนุนชีวิต จะชวยใหส่ิงมีชีวิตท้ังหมดบนโลกในน้ีสามารถมี

ชีวิตอยูรอดตอไปได 

8. ทุกฝายท่ีเกี่ยวของ ไมวาจะเปนภาครัฐ เอกชน ประชาชน และนักทองเท่ียวจําเปนท่ี

จะตองมีความรู ความเขาใจ ความรับผิดชอบ และปกปองทรัพยากรการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

สรุปสําหรับรูปแบบการทองเท่ียวท่ีจะสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุดได  รูปแบบ                        

การทองเท่ียวนั้นจะตองประกอบดวยลักษณะท่ีสําคัญ  คือ  มีความสัมพันธเชิงโครงสราง สามารถ
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ทํานายผลได และสามารถขยายผลการทํานายไดกวางขวางเพ่ิมขึ้น  ตลอดจนสามารถนําไปสูแนวคิด

ใหมๆ ได   

สําหรับการพัฒนารูปแบบการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยจะศึกษา

แนวคิดทฤษฎีตางๆ  ท่ีเกี่ยวของเพ่ือนํามาปรับประยุกตใชในการสรางรูปแบบการทองเท่ียวตลาดน้ํา

ภาคใต และนําเอาขอมูลท่ีไดจัดเก็บมาวิเคราะหและสังเคราะหเพ่ือกําหนดความสัมพันธของ

องคประกอบของรูปแบบการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต  โดยกําหนดโครงสรางและขอเสนอของ

รูปแบบการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตไวอยางชัดเจน  เพ่ือนําไปสูผลสรุปเพ่ืออธิบายปรากฏการณ

ตางๆ  เกี่ยวกับการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต  และทายท่ีสุดก็จะมีการรับรองรูปแบบการทองเท่ียว

ตลาดน้ําภาคใตกอนท่ีจะมีการนํารูปแบบดังกลาวไปปรับประยุกตใชจริงตามแตละสถานการณและ

บริบทของแหลงทองเท่ียวตลาดน้ํานั้นๆ  

 

9.  แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยพหุเทศะกรณี 

 การวิจัยเชิงคุณภาพมีจุดมุงหมายในการศึกษาปญหาท่ีมุงเนนการศึกษาแนวลึกมากกวา           

แนวกวาง  เปนการศึกษาวาทําไมจึงเปนเชนนั้น  ปรากฏการณนั้นๆ  เกิดขึ้นไดอยางไร  และมี

กระบวนการเปล่ียนแปลงอยางไร  เปนตน  ผลการวิจัยนําไปสูการสรุปเปนทฤษฎีท่ีเรียกวา “ทฤษฎี

ฐานราก”  (Grounded Theory) โดยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพที่ไดรับการพัฒนาในระยะหลังมีแบบ

แผนการวิจัยท่ีแตกตางกันตามแนวปรัชญาท่ีนักวิจัยใช  เทียรเนย และลินคอลน  (Tierney and 

Lincoln, 1994: 107-124)  ไดสรุปวา  แบบแผนการวิจัยเชิงคุณภาพในปจจุบันแตกตางกัน  3  แนว  

ตามแนวปรัชญาหนาท่ีนิยม  (Functionalism)  แนวปรัชญาโครงสรางนิยม  (Structuralism)  และ

แนววิพากษนิยม  (Criticalism)  นอกจากนี้งานวิจัยเชิงคุณภาพยังมุงเนนการผสมผสานเทคนิค             

การวิจัยเชิงปริมาณมากขึ้น ท้ังนี้เพ่ือแกจุดออนของการวิจัยเชิงคุณภาพ  นอกจากนี้ยังมีเทคนิค

วิธีการวิจัยท่ีไดรับการพัฒนาขึ้นหลายเทคนิค  สําหรับเทคนิควิธีการวิจัยเทคนิคหนึ่งท่ีนาสนใจ  

ไดแก  การศึกษาแบบพหุเทศะกรณี  (Multisite Multi-case)  เนื่องจากการศึกษากรณีเดียว  หรือ

พ้ืนท่ีเดียว  มีขอจํากัดในดานความตรงภายนอก (External Validity) นักวิจัยคุณภาพจึงไดพัฒนาวิธี

วิทยาใหดีขึ้นโดยการเลือกกลุมตัวอยางหลายกรณี หรือหลายแหลงเพ่ือใหมีความเปนตัวแทนของ

กลุมประชากร และเพ่ือควบคุมส่ิงท่ีอาจปนเปอนปรากฏการณท่ีนักวิจัยตองการศึกษา  (นงลักษณ  

วิรัชชัย, 2554)  สําหรับการศึกษาในครั้งนี้ผูวิจัยใชเทคนิคการผสมผสานระหวางการวิจัยเชิงคุณภาพ

และเชิงปริมาณเขาดวยกัน  และใหความสําคัญกับการศึกษาแบบพหุเทศะกรณี  (Multisite Multi-

case)  เนื่องจากตลาดน้ําท่ีนํามาใชในการศึกษาครั้งนี้ตั้งอยูในพ้ืนท่ีและขนาดท่ีแตกตางกัน 
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 การศึกษาพหุเทศะกรณ ี (Multisite Multi-case)  เปนเทคนิคหนึ่งท่ีนํามาใชในการออกแบบ

การวิจัยเชิงคุณภาพ  ซ่ึงมีความแตกตางจากการวิจัยแบบพหุกรณี  (Multi-case)  กลาวคือ  การวิจัย

แบบพหุกรณีใหความสําคัญกับการเปรียบเทียบเพื่อการสรุปอางอิง  สวนการศึกษาแบบพหุเทศะ

กรณีใหความสําคัญกับการพัฒนาทฤษฎีท่ีเปนจริงในทุกพ้ืนท่ี  และใชกระบวนการอุปมานเชิง

วิเคราะห  (Analytic Induction)  ในการวิจัย  การวิจัยพหุเทศะกรณีศึกษาเปนวิธีวิทยาการวิจัยเชิง

คุณภาพท่ีออกแบบมาเพ่ือใหไดรับความรูเชิงลึกของปรากฏการณธรรมชาติ  ซ่ึงเปนวิธีการศึกษา

อยางเปนระบบ  โดยใชกลยุทธการตรวจสอบ  (Strategic Scanning)  ซ่ึงเปนการผสมผสานวิธีวิจัย

หลายวิธีเขาดวยกันเพ่ือศึกษากรณีศึกษา  โดยยืมแนวคิดเชิงปฏิฐานนิยม  (Positivism Tradition)  

วิธีการตีความขอมูล  (Interpretative Approach) และประมวลวิธีวิทยาการเชิงคุณภาพ  ซ่ึงเปนวิธีท่ี

เกี่ยวเนื่องกับการสังเกตและการวิเคราะหหลายพ้ืนท่ีโดยการใชการเปรียบเทียบขามกลุม (Cross-

Case Comparison) และเทคนิคการสรางคําอธิบายเพ่ือวิเคราะหขอมูล  (Audet and Amboise, 2001) 

นอกจากนี้ ออเด็ท  และแอมบอยซี  (Audet and Amboise, 2001)  กลาววา การวิจัยพหุเทศะ

กรณีศึกษา  (Multisite Multi-case)  เปนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพที่ออกแบบขึ้นเพ่ือใหไดองคความรู

เชิงลึก  เปนขอเท็จจริงท่ียังไมมีการวิจัย  โดยการรวมวิธีการวิจัยรายกรณีหลายๆ  กรณี  โดยมีวิธี

ปฏิบัติท่ีแนนอน  การอธิบายเกี่ยวกับวิธีการและการรวบรวมงานวิจัยเชิงคุณภาพ  รวมทั้งการสังเกต  

และการวิเคราะหกรณีศึกษาท่ีมีหลายพ้ืนท่ี  โดยใชช่ือการวิเคราะหวา  วิธีวิเคราะหเปรียบเทียบแบบ

ขามกรณี  (Cross-Case)  และการอธิบายวิธีการเพ่ือวิเคราะหขอมูล  รายงานการวิจัยสวนใหญเปน

การอธิบายกระบวนการท่ีไดนําเสนอดวยวิธีการยกตัวอยาง  และอภิปรายผลท่ีเกิดขึ้น  และสะทอน

ไปสูผลการวิจัยท่ีเกิดขึ้นท้ังหมด 

 นอกจากนี้ โสมฉาย  บุญญานันต  (2549: 71)  กลาววา  การวิจัยแบบพหุเทศะกรณีจัดไดวา

เปนการทํากรณีศึกษาแบบพหุกรณี  ซ่ึงมีหลักการท่ีคลายคลึงกัน โดยเลือกศึกษากรณีศึกษาตั้งแต  2  

กรณีขึ้นไป  ซ่ึงอยูในสถานท่ีท่ีแตกตางกัน  เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความเหมือนและความตางของ 

ขอคนพบท่ีไดจากกรณีศึกษาแตละแหง  จุดเดนของการทํากรณีศึกษาแบบพหุเทศะกรณีก็คือจะได

ขอคนพบเปนทฤษฎีท่ีมีความแข็งแกรง  (Robust)  กวาทฤษฎีหรือขอคนพบท่ีไดจากการทํา

กรณีศึกษาแบบกรณีเดียว  เนื่องจากขอคนพบหรือทฤษฎีท่ีไดจากการศึกษาแบบพหุเทศะกรณีได  

มาจากการสังเคราะหสรุปรวมจากขอคนพบจากกรณีศึกษาหลายกรณีในหลายสถานที่ 

 จากคุณสมบัติพิเศษดังกลาวของการศึกษาแบบพหุเทศะกรณีศึกษา  ผูวิจัยจึงเลือกใชวิธี

การศึกษาแบบพหุเทศะกรณีศึกษา  ในการศึกษาการพัฒนารูปแบบการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตเพ่ือ

การพัฒนาท่ียั่งยืนในครั้งนี้  เนื่องจากวิธีการศึกษาดังกลาวจะเปนสวนหนึ่งท่ีจะชวยเสริมใหขอ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 88 

คนพบหรือขอสรุปท่ีไดจากการศึกษาในครั้งนี้มีความแข็งแกรงและสามารถนําไปปรับประยุกตใช

ไดจริงในบริบทอ่ืนๆ  ท่ีกวางขวางและหลากหลายมากยิ่งขึ้น 

 

10.  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนในครั้งนี้

ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวของท้ังงานวิจัยในประเทศและงานวิจัยตางประเทศ  ซ่ึงมีรายละเอียด

ดังตอไปนี ้

 

       10.1  งานวิจัยในประเทศ 

    สําหรับงานวิจัยท่ีเกี่ยวของซ่ึงเปนงานวิจัยในประเทศที่นํามาใชในการวิจัยครั้งนี้  มี

รายละเอียดในประเด็นตางๆ  ท่ีนาสนใจดังตอไปนี้   

 

      10.1.1  งานวิจัยการทองเที่ยวตลาดน้ํา 

                           จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต พบวางานวิจัย

เกี่ยวกับการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตมีผูทําการวิจัยไวนอยมาก  สําหรับงานวิจัยเกี่ยวกับตลาดน้ํา

ภาคใตท่ีนาสนใจ ไดแก งานวิจัยของยุทธกาน ดิสกุล (2553: 93-99) วิจัยเรื่องประเพณีประดิษฐ

และอัตลักษณชุมชนคลองแห ศึกษาการประกอบสรางประเพณีประดิษฐของตลาดน้ําของชุมชน

คลองแห จังหวัดสงขลา มีวัตถุประสงคการวิจัยเพ่ือศึกษากระบวนการร้ือฟนวัฒนธรรมทองถ่ินใน

การพัฒนาตลาดน้ําคลองแห  และเพ่ือศึกษาการชวงชิงความหมายของตลาดนํ้าจากกลุมคนท่ี

เกี่ยวของในทองถ่ิน  ผลการวิจัยพบวา  กระบวนการประเพณีประดิษฐท่ีตลาดน้ําคลองแห  สะทอน

ใหเห็นถึงการรื้อฟนวัฒนธรรมทองถ่ินผานการอนุรักษคลองแห  ละครเวที  อาหาร  และงาน

หัตถกรรม  นอกจากนั้นยังพบกระบวนการสรางอัตลักษณชุมชน โดยการรื้อฟนประวัติความเปนมา

ของชุมชนผานความสัมพันธกับตํานานพระบรมธาตุ  ซ่ึงสะทอนใหเห็นกระบวนการคัดเลือก              

คัดสรร โดยกลุมคนบางกลุมท่ีเกี่ยวของ เชน กลุมคณะกรรมการวัดคลองแห กลุมอนุรักษคลอง             

อูตะเภา กลุมครูบางกลํ่า  และกลุมเทศบาลเมืองคลองแห  ตลาดน้ําคลองแหไมไดเปนเพียงแหลง

ทองเท่ียวเพื่อยอนอดีตอันดีงามของชุมชนเทานั้น   หากยังเปนพ้ืนท่ีของการตอรองและนิยาม

ความหมายเกี่ยวกับอัตลักษณของชุมชนผานกระบวนการประเพณีประดิษฐ  โดยเกี่ยวของกับกลุม

ผลประโยชนตางๆ  โดยเฉพาะอยางย่ิงกลุมเทศบาลเมืองคลองแหและกลุมคณะกรรมการวัด  

กลาวคือกลุมคณะกรรมการวัดนําเสนอรูปแบบตลาดน้ําในรูปแบบของการอนุรักษทองถ่ิน  เนนท่ี

กิจกรรมในชุมชนเปนหลัก  เชน การรวมกลุมทําความสะอาดคลองแห การสักการบูชาพระบรมธาตุ  
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และการแสดงมโนราห เปนตน  ในขณะท่ีกลุมเทศบาลเมืองคลองแหเนนรูปแบบตลาดน้ําเพ่ือ           

การทองเท่ียวเปนหลัก โดยใหความสําคัญกับการรื้อฟนวฒันธรรมทองถ่ินหลักๆ  3 ประการ ไดแก 

1) ตลาดยอนยุค 2) การแตงกายชุดไทย  และ  3) สินคาและอาหารพ้ืนบาน มากไปกวานั้นตลาดน้ํา

คลองแหยังกลายเปนพ้ืนท่ีของการแยงมวลชน  จากชาวบานในทองถ่ินและกลุมนักทองเท่ียว

ระหวางกลุมคณะกรรมการวัดและกลุมเทศบาลเมืองคลองแห  เพ่ือใหกลุมของตนสามารถสรางฐาน

อํานาจและไดรับผลประโยชนมากท่ีสุด  การศึกษาประเพณีประดิษฐจึงไมใชแคการทําความเขาใจ

กระบวนการร้ือฟนวัฒนธรรมทองถ่ินภายในชุมชนเพียงเทานั้น  แตยังทําใหเกิดความเขาใจถึง

กระบวนการตอรองปะทะความหมายทางวัฒนธรรมท้ังจากภายในตัวของชุมชนเองและกลุม

อิทธิพลตางๆ  จากภายนอกท่ีเขามามีบทบาทในการเปล่ียนแปลงชุมชน 

                            จากท่ีกลาวมาเปนงานวิจัยเกี่ยวกับตลาดน้ําภาคใตท่ีไดมีผูทําการวิจัยไว  สําหรับ

เหตุผลท่ีงานวิจัยเกี่ยวกับตลาดน้ําภาคใตยังมีนอย  ท้ังนี้เนื่องจากการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตเปน

เรื่องท่ีคอนขางใหม  โดยแนวคิดการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตเพ่ิงเริ่มขึ้นเม่ือประมาณกลางป พ.ศ.

2551  ซ่ึงเกิดขึ้นแหงแรกท่ีตลาดน้ําคลองแห  ตําบลคลองแห  อําเภอหาดใหญ  จังหวัดสงขลา 

ดําเนินการโดยเทศบาลเมืองคลองแห โดยการนําแนวคิดการดําเนินงานมาจากการท่ีนําเจาหนาท่ี    

ท่ีเกี่ยวของ  และพอคาแมคาไปศึกษาดูงานท่ีตลาดน้ํายามเย็น หรือตลาดน้ําอัมพวา  ตําบลอัมพวา 

อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  หลังจากนั้นเม่ือการทองเท่ียวตลาดน้ําคลองแหประสบ

ความสําเร็จ ก็มีองคกรปกครองสวนทองถ่ินหลายแหงในภาคใตไดเริ่มทยอยเขามาศึกษาดูงานท่ี

ตลาดน้ําคลองแหอยางตอเนื่องเพ่ือนําไปสูการปรับประยุกตใชในพ้ืนท่ีดูแลรับผิดชอบของตนเอง 

ซ่ึงในปจจุบันการทองเท่ียวตลาดน้ําในภาคใตเกิดขึ้นหลายแหง  ซ่ึงมีท้ังท่ีประสบความสําเร็จและ

ลมเหลวแตกตางกันออกไป  นอกจากนี้ก็ยังมีบางพ้ืนท่ีท่ีกําลังอยูในชวงของการดําเนินการจัดสราง                 

การทองเท่ียวตลาดน้ํา  ดวยเหตุนี้จึงยังไมคอยมีผูใดท่ีทําการวิจัยเกี่ยวกับการทองเท่ียวตลาดน้ํา

ภาคใต  ซ่ึงงานวิจัยเกี่ยวกับการทองเท่ียวตลาดน้ําสวนใหญจะเปนการวิจัยตลาดน้ําในภาคอ่ืนๆ  

โดยเฉพาะภาคกลาง ซ่ึงถือวาเปนตนแบบของการทองเท่ียวตลาดน้ําท่ีสําคัญ   

               สําหรับงานวิจัยเกี่ยวกับตลาดน้ําในภาคอ่ืนๆ  ท่ีนาสนใจ เชน งานวิจัยของ

เบญจา  จันทรา  (2545: 91-96) วิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาตลาดดอนหวาย  อําเภอสามพราน  

จังหวัดนครปฐม  ใหเปนแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรมโดยการมีสวนรวมของชุมชน  มีวัตถุประสงค

การวิจัยเพ่ือศึกษาศักยภาพของชุมชนตลาดดอนหวาย  ตําบลบางกระทึก  อําเภอสามพราน  จังหวัด

นครปฐม  ในการเปนแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมโดยการมีสวนรวมของชุมชน  เพื่อศึกษา

และวิเคราะหแนวทางในการพัฒนาแหลงทองเท่ียวตลาดดอนหวายใหเปนแหลงทองเท่ียว                  

ทางวัฒนธรรมโดยการมีสวนรวมของชุมชน  ผลการวิจัยพบวา  ตลาดดอนหวายมีศักยภาพใน 
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การเปนแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมโดยการมีสวนรวมของชุมชน  เนื่องจากมีความพรอมใน

ดานส่ิงดึงดูดใจ  ดานส่ิงอํานวยความสะดวกพื้นฐาน  และความสามารถในการเขาถึง  แตมี

ขอจํากัดในดานส่ิงอํานวยความสะดวกขั้นสูงบางอยาง  ไดแก  การใหบริการโทรศัพทสาธารณะ  

ปายเตือน  ขอควรระวังแกนักทองเท่ียว  เครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ  การบริการขอมูลทาง                    

การทองเท่ียวและหนวยปฐมพยาบาล  สวนการบริหารจัดการการทองเท่ียวโดยการมีสวนรวมของ

ชุมชนนั้น  พบวา  คณะกรรมการบริหารเปนคนทองถ่ินประกอบดวยผูนําชุมชนและผูประกอบการ  

ซ่ึงลักษณะการบริหารงานไมมีการกําหนดโครงสราง   ไมมีการกําหนดหนาท่ี   และไมมี            

การกําหนดวาระการดํารงตําแหนงอยางชัดเจน สวนประชาชนในทองถ่ินสามารถเสนอ                   

ความคิดเห็นดานตางๆ ตอกรรมการได  สําหรับแนวทางการพัฒนาตลาดดอนหวายใหเปน

แหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรม โดยการมีสวนรวมของชุมชนพบวาควรมีการพัฒนา  3  ดาน ไดแก 

ดานส่ิงอํานวยความสะดวกขั้นสูงควรเพ่ิมส่ิงท่ีมีไมเพียงพอในการใหบริการนักทองเท่ียว                   

ดานบุคลากรควรจัดอบรมใหผูนําชุมชนมีความรูทางดานการบริหารจัดการและควรจัดอบรมแก

ประชาชนทองถ่ินใหมีความรูดานการใหบริการและการตอนรับนักทองเท่ียว  ดานความพรอมของ

ชุมชนควรใหชุมชนดูแลส่ิงแวดลอมใหอยูในสภาพท่ีเหมาะสมในการเปนแหลงทองเท่ียว               

พรอมท้ังมีการดําเนินการทางดานการตลาดและประชาสัมพันธโดยผานส่ือมวลชน 

               นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยอีกหลายเรื่องท่ีเปนงานวิจัยเกี่ยวกับตลาดน้ําในภาคอ่ืนๆ  

และมีความนาสนใจ  เชน งานวิจัยของสถาบันราชภัฏหมูบานจอมบึง (2545: 45-47)  วิจัยเรื่อง                 

วิถีชีวิตชุมชน: กรณีศึกษาการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของชาวบานตลาดน้ําดํา เนินสะดวก                           

มีวัตถุประสงคการวิจัยเพ่ือศึกษาคุณคาและส่ิงดึงดูดความสนใจของตลาดน้ําดําเนินสะดวก  เพ่ือ

ศึกษาสภาพและปญหาท่ีเกิดจากความเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของชาวบานตลาดน้ําดําเนินสะดวก และ

เพ่ือเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหา  กลุมตัวอยาง ไดแก บุคคลท่ีมีสวนเกี่ยวของกับตลาดน้ํา

ดําเนินสะดวก  ท้ังนี้กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามและสัมภาษณ รวมทั้งส้ิน จํานวน  159 คน 

ประกอบดวย นักทองเท่ียว  จํานวน 61 คน เจาของกิจการ เจาหนาท่ีของรัฐและเอกชน จํานวน 17 

คน ประชาชนท่ัวไป จํานวน  29 คน ผูประกอบอาชีพคาขาย จํานวน 37 คน และผูประกอบอาชีพ

พายเรือทองเท่ียว จํานวน  15 คน  และกลุมตัวอยางท่ีเขารวมการประชุมระดมความคิดเห็น                 

รวมทั้งส้ิน จํานวน 59 คน ประกอบดวย ขาราชการและเจาหนาท่ีของอําเภอดําเนินสะดวก เทศบาล

ตําบลดําเนินสะดวก สถานีตํารวจภูธรดําเนินสะดวก  สาธารณสุขดําเนินสะดวก  ผูนําทองถ่ิน 

เจาของกิจการ เจาของทาเรือ แมคา พอคา ผูรับจางพายเรือในบริเวณตลาดน้ําดําเนินสะดวก 

ผูส่ือขาว  และประชาชนในอําเภอดําเนินสะดวก  ผลการวิจัยพบวา คุณคาและส่ิงดึงดูดความสนใจ

ของตลาดน้ําดําเนินสะดวก เรียงตามลําดับความสําคัญ  คือ  บรรยากาศของตลาดน้ําดําเนินสะดวก 
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เรือพายขายสินคา วิถีชีวิตของชาวตลาดน้ําดําเนินสะดวก  เรือพายทองเท่ียว  ช่ือเสียงของตลาดนํ้า

ดําเนินสะดวก ผลไมท่ีนํา มาขาย สินคาท่ีนํามาขาย และธรรมชาติท่ีรมรื่นและสวยงาม สวนสภาพ

และปญหาท่ีเกิดจากความเปล่ียนแปลงวิถี ชีวิตของชาวบานตลาดน้ําดําเนินสะดวกท่ีพบ คือ ปญหา

ดานสภาพแวดลอม ปญหาดานการจราจรในลําคลอง ปญหาดานการคาขายสินคาและอ่ืนๆ เชน 

ปญหาความรูดานภาษาอังกฤษ เปนตน พรอมท้ังใหขอเสนอแนะ เชน หนวยงานภาครัฐควร

ดําเนินงานตามหนาท่ีอยางเขมแข็ง  พรอมท้ังปฏิบัติภารกิจอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ เปล่ียนจุด

ขายของการทองเท่ียวจากการมาเยี่ยมชมตลาดนํ้าดําเนินสะดวกใหเปนการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  

เพ่ือใชจุดเดนอ่ืนๆ ของอําเภอดําเนินสะดวกเปนส่ิงดึงดูดความสนใจ สนับสนุนใหใชมัคคุเทศก

ทองถ่ิน  และควรอนุรักษวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวดําเนินสะดวก  

               กัญญารัตน สุดสอาด  (2546: 86-96)  วิจัยเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนใน

การอนุรักษส่ิงแวดลอมของตลาดริมน้ําดอนหวาย  มีวัตถุประสงคการวิจัยเพ่ือศึกษาระดับการมี 

สวนรวมของประชาชนในการอนุรักษส่ิงแวดลอมของตลาดริมน้ําดอนหวาย  และเพ่ือเปรียบเทียบ

ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษส่ิงแวดลอมของตลาดริมน้ําดอนหวาย จําแนกตาม

เพศ อายุ ระดับการศึกษา ภูมิลําเนา ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในชุมชน ประเภทกิจการ การเปนสมาชิก

กลุมชุมชนแหลงขอมูลขาวสาร จํานวนครั้งในการรับทราบขาวสาร และความรูเกี่ยวกับการอนุรักษ

ส่ิงแวดลอม การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจประกอบการสัมภาษณแบบเจาะลึก กลุมตวัอยาง ไดแก 

ผูประกอบการคา จํานวน 186 คน โดยใชสถิติเชิงพรรณนา ดวยคาความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย                      

คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสถิติอนุมานดวย T-test, F-test และ Scheffe’s test  สําหรับ

วิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) ทําการเก็บขอมูลจากผูนําชุมชน และวิเคราะห

ขอมูลดวยวิธีการเชิงพรรณนา (Descriptive Approach Analysis) ผลการวิจัยพบวา ผูประกอบการคา

ของตลาดริมน้ําดอนหวาย จํานวน 186 คน มีเพศหญิงมากกวาเพศชาย โดยมีเพศหญิง จํานวน               

127 คน และเพศชาย จํานวน 59 คน มีอายุระหวาง 36-45 ป จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ           

สูงกวา ภูมิลําเนาสวนใหญมาจากท่ีอ่ืน มีระยะเวลาการอยูอาศัยในพ้ืนท่ีนอยกวา 10 ป ประกอบ

กิจการประเภทรานผักและผลไมมากท่ีสุด และสวนมากไมไดเขารวมเปนสมาชิกกลุม แหลงขอมูล

ขาวสารท่ีไดรับ  ไดแก โทรทัศน  การรับทราบขาวสาร  ประมาณ 1-3 ครั้งตอเดือน ผลการทดสอบ

สมมติฐาน พบวา เพศ อายุ ระดับการศึกษา ภูมิลําเนา การเปนสมาชิกกลุมชุมชน ประเภทกิจการ 

แหลงขอมูลขาวสาร และความรูในการอนุรักษส่ิงแวดลอมท่ีตางกันจะมีสวนรวมในการอนุรักษ

ส่ิงแวดลอมของตลาดริมน้ําดอนหวายไมแตกตางกัน  สวนตัวแปรระยะเวลาท่ีอาศัยในชุมชน             

และจํานวนครั้งในการรับทราบขาวสารท่ีตางกันจะมีสวนรวมในการอนุรักษส่ิงแวดลอมของ           

ตลาดริมน้ําดอนหวายแตกตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 สําหรับการสัมภาษณเชิงลึก พบวา 
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ผูประกอบการคาสวนใหญจะมีสวนรวมในดานการบํารุงรักษาในรูปของการออกเงินชวยเหลือ  

และมักเปนฝายปฏิบัติตามนโยบายมากกวาท่ีจะมีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็น หรือเขารวม

ประเมินผล เนื่องจากผูประกอบการคามีภารกิจในดานการคาขายจึงเปนอุปสรรคสําคัญในการท่ีจะ

เขามามีสวนรวม 

               กัญรณี  จันทิพยวงษ  (2546: บทคัดยอ) วิจัยเรื่องวิวัฒนาการเศรษฐกิจชุมชน

ตลาดดอนหวาย  จังหวัดนครปฐม  มีวัตถุประสงคการวิจัยเพ่ือศึกษาวิวัฒนาการของเศรษฐกิจ

ชุมชนตลาดดอนหวายใน  3  ประเด็น  ไดแก  ความรวมมือของชุมชน  กลยุทธในการจัดการธุรกิจ  

และการรักษาความเปนชุมชนตลาดดอนหวาย  ผลการวิจัยพบวา ความรวมมือของชุมชน              

ตลาดดอนหวายมีผูท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาชุมชน 7 กลุม  ไดแก รานคา  วัด  โรงเรียน  องคการ

บริหารสวนตําบล  (อบต.)  ชาวบาน  ลูกคา  และส่ือมวลชน  มีการรวมมือกันในการสราง                     

ความเขมแข็งใหชุมชน  โดยจัดตั้งคณะกรรมการซ่ึงเปนตัวแทนจากสวนตางๆ ในชุมชนขึ้นมาเปน

ผูรวมจัดระเบียบดูแลรักษาชุมชนในดานตางๆ  เชน  การกําหนดมาตรฐานคุณภาพและราคาสินคา                  

และการรักษาความสะอาดและความปลอดภัยในชุมชน เปนตน กลยุทธในการจัดการธุรกิจ  พบวา  

มี 4  ดาน  ไดแก สินคาและบริการ มีสินคาหลากหลายท่ีเปนเอกลักษณเฉพาะทองถิ่น สินคาที่มี

ช่ือเสียง  เชน  เปดพะโล  “นายหนับ”  ขนมตาล “ปาไข” สินคามีคุณภาพ และมีการบริการท่ีดี 

ชองทางการจัดจําหนายมีการแบงพ้ืนท่ีออกเปน 4 โซน  ไดแก บริเวณวัดคงคารามดอนหวาย  

บริเวณสนามโรงเรียน  บริเวณตลาดเกา  และบริเวณตลาดชุมชนเกาถึงศาลเจาแม เซงเนี้ยะ                         

มีคณะกรรมการดูแลรับผิดชอบตามพื้นท่ี  และมีการใชการสงเสริมการขายโดยใชกลยุทธตราสินคา  

กลยุทธการชิม กลยุทธการใชพรีเซ็นเตอร (Presenter)  และกลยุทธการบริการ สําหรับการรักษา

ความเปนชุมชน พบวา ตลาดดอนหวายยึดหลักการรักษาความเปนชุมชน โดยชาวตลาดมี

ปณิธานรวมกันคือการรักษาไวซ่ึงความเปนชุมชนรูปแบบเดิมหรือใกลเคียงมากท่ีสุด รวมแรง            

รวมใจดวยการรวมกลุมและทําการคาขายสินคาท่ีมีคุณภาพภายใตการนําของชุมชน   รวมตัวกัน

ในรูปของคณะกรรมการชุมชนท้ังพระสงฆ  ผูนําชุมชน ตัวแทนชาวบาน และตัวแทนของสวน

ราชการ  รวมกลุมในรูปคณะกรรมการดูแลควบคุมคุณภาพสินคา  เพ่ือความสะดวกในการดูแลรักษา

และงายตอการควบคุมคุณภาพสินคาและการจัดการ  เพ่ือความเรียบรอยของการคาขายในชุมชน  

ตลอดจนชาวบานมีรายไดประจํา  และเกิดความพึงพอใจในการดํารงชีวิต  

               ปาริชาต  บึงพรรัตน  (2546: 118)  วิจัยเรื่องการมีสวนรวมของผูนําทองถ่ินท่ีมีตอ           

การจัดการทองเที่ยวตลาดน้ําดําเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี  มีวัตถุประสงคการวิจัยเพื่อศึกษา

ระดับการมีสวนรวมของผูนําทองถ่ินท่ีมีตอการจัดการทองเท่ียวตลาดน้ําดําเนินสะดวก  ปจจัยที่มี

ผลตอการมีสวนรวมของผูนําทองถ่ิน  ตลอดจนปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข  ผลการวิจัย
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พบวา  ผูนําทองถ่ิน  ไดแก  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล               

มีความรู  การรับรูขาวสาร  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการทองเท่ียวในระดับปานกลาง  มีสวนรวม

ในการจัดการทองเท่ียวในระดับปานกลาง  โดยมีขั้นตอนในการจัดการทองเท่ียวเรียงตามลําดับจาก

มากไปหานอย  คือ  รวมดําเนินการ  รวมวางแผน  รวมคนหาปญหา  และรวมติดตามประเมินผล                            

การดําเนินงานและกิจกรรมการจัดการทองเท่ียวในตลาดน้ําดําเนินสะดวกนั้นไมมีการกําหนดไว

อยางชัดเจน  เนื่องจากที่ตั้งของตลาดเปนพื้นที่ของเอกชน  แมจะอยูในเขตพื้นที่ของเทศบาล

ตําบลดําเนินสะดวกก็ตาม  และเทศบาลไมมีนโยบายหรือแผนงานเกี่ยวกับการทองเท่ียวท่ีชัดเจน  

โดยนโยบายสวนใหญมุงเนนการปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคของประชาชนในพื้นท่ี

มากกวาการสนับสนุนและพัฒนาแหลงทองเท่ียว  กิจกรรมท่ีเปนรูปธรรมมีเพียงกิจกรรมเดียว  คือ  

งานองุนหวานดําเนิน ซ่ึงเปนกิจกรรมท่ีดําเนินตามนโยบายของจังหวัด สําหรับปญหาและอุปสรรค

ของผูนําทองถิ่นที่มีตอการจัดการทองเที่ยว คือ  ผูนําทองถิ่นขาดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ                

การจัดการทองเท่ียว  ขาดความรวมมือจากผูประกอบการ  และขาดการกําหนดแผนการทํางานและ

ผูรับผิดชอบในการจัดการทองเท่ียว   

               มณีวรรณ   ผิวนิ ่ม  และคณะ  (2546: บทคัดยอ) วิจัยเรื ่องผลกระทบของ                 

การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมตอวิถีชุมชน: กรณีศึกษาชุมชนตลาดนํ้า  มีวัตถุประสงคการวิจัยเพื่อ

ศึกษารูปแบบและพัฒนาการของตลาดน้ํา กิจกรรมการทองเที่ยวที่เกี่ยวของในตลาดน้ําดําเนิน

สะดวกและตลาดน้ําตล่ิงชัน  รวมทั้งการศึกษาผลกระทบของการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีมีตอ

แบบแผนการดําเนินชีวิตและความสัมพันธทางสังคมของทองถ่ินท่ีเกิดขึ้นในชุมชนตลาดนํ้า         

ดําเนินสะดวก  ราชบุรี และตลาดน้ําตล่ิงชัน  กรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยพบวา ตลาดน้ํา               

ดําเนินสะดวกพัฒนามาจากตลาดขายของทางนํ้าของชาวบานในชุมชนและจังหวัดใกลเคียงไปสู                  

การเปนตลาดเพ่ือนักทองเท่ียว  โดยมีนายทุนท่ีดําเนินธุรกิจการทองเท่ียวเขามาพัฒนาใหกลายเปน

แหลงทองเท่ียวสําหรับชาวตางชาต ิ สวนตลาดน้ําตล่ิงชันไมใชตลาดดั้งเดิมของชาวบาน  แตเกิดจาก

การจัดตั้งโดยประชาคมตลาดน้ําตล่ิงชัน  ซ่ึงเปนคณะทํางานท่ีมาจากชาวบานในพ้ืนท่ี  สรางตลาด

ขึ้นในท่ีดินของราชการ  เพ่ือเปนแหลงขายสินคาทางการเกษตรสรางรายไดเสริมใหแกชุมชนเมื่อ

ป  พ.ศ.2530  การทองเที่ยวมีผลกระทบตอชุมชนทั้งสองแหงทั้งดานบวกและลบ   ผลกระทบ

ตอส่ิงแวดลอมทางกายภาพ  ทําใหเกิดปญหาการแออัดของการคมนาคม  ปญหาน้ําเสีย   มลพิษ

ทางเสียงและอากาศ แตมีสวนทําใหมีการปรับปรุงพื้นที่และสาธารณูปโภคในชุมชนใหดีขึ้น  

ผลกระทบทางเศรษฐกิจ  ทําใหเกิดการจางงานในชุมชน  ตลาดน้ําตล่ิงชันสรางรายไดใหแก

สมาชิกชุมชน  แตท่ีตลาดน้ําดําเนินสะดวกรายไดสวนใหญตกอยูกับผูประกอบการรายใหญจาก

ภายนอกชุมชน  ผลกระทบทางสังคม  การทองเท่ียวกอใหเกิดท้ังความรวมมือ  และความขัดแยงใน
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ชุมชน  โดยเฉพาะในตลาดน้ําดําเนินสะดวกท่ีมีนักทองเท่ียวมาก  จึงมีผลประโยชนสูง  ทําใหเกิด                

ความขัดแยงระหวางผูประกอบการดวยกัน  และระหวางผูประกอบการกับคนในชุมชนที่ถูก               

กีดกันดานการคา  มีการเอาเปรียบและหลอกลวงนักทองเท่ียวในการขายสินคาและใหบริการ  

ผลกระทบทางวัฒนธรรมเปนไปในทางบวกเปนสวนใหญ  กลาวคือกระตุนใหเกิดการอนุรักษ

วัฒนธรรมไทยในดานการแตงตัว  กิจกรรมทางวัฒนธรรม ความรูสึกภูมิใจในทองถ่ินของตน  

ศักยภาพของการจัดการการทองเท่ียวแบบตลาดน้ํายังมีอยูมาก  เพราะเปนกิจกรรมท่ีมีลักษณะ

เฉพาะตัวไมเหมือนท่ีอ่ืน เปนท่ีช่ืนชอบของนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและตางชาติ  คนในชุมชนท้ัง

สองยังตองการใหมีการทองเท่ียวแบบตลาดน้ําตอไปและเห็นวาสามารถจะพัฒนาเปนแหลงทองเท่ียว

ท่ียั่งยืนได  แตท้ังนี้ตองใหชุมชนเขาไปมีสวนรวมในการวางแผนและดําเนินการใหขอมูลท่ีถูกตอง

เกี่ยวกับตลาดน้ําในอดีตและปจจุบัน สรางกิจกรรมตอเนื่องท่ีเกี่ยวของกับการนําเสนอมิติทาง

วัฒนธรรมของวิถีชีวิตริมคลองมากกวาจะเนนดานการขายสินคาเพียงอยางเดียว 

               รุจ  รัตนพาหุ  (2547: ง)  วิจัยเรื่องแนวทางการอนุรักษและพัฒนาพื้นท่ีชุมชนตลาด

สามชุก  จังหวัดสุพรรณบุรี  มีวัตถุประสงคการวิจัยเพ่ือทราบถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตรพ้ืนท่ี  

วิวัฒนาการการตั้งถ่ินฐาน  รวมถึงลักษณะทางกายภาพของชุมชนยานตลาดสามชุก   จังหวัด

สุพรรณบุรี  เพ่ือศึกษาถึงคุณคาความสําคัญของพ้ืนท่ี  ในการเสนอแนวทางการอนุรักษและพัฒนา

พ้ืนท่ีชุมชนตลาดสามชุก  เพ่ือใหเกิดความสอดคลองในการจัดการพ้ืนท่ี  ท้ังนี้ เ พ่ือรองรับ                          

การเปล่ียนแปลงของพ้ืนท่ีในอนาคต  การวิจัยครั้งนี้ใชกระบวนการศึกษาพื้นที่ดวยการสังเกต  

การสํารวจลักษณะทางกายภาพของกลุมอาคาร  และสภาพแวดลอมโดยรอบของพ้ืนท่ียานตลาด

สามชุก  รวมถึงการสัมภาษณกลุมคนท่ีเกี่ยวของกับการใชพ้ืนท่ีในยานตลาดสามชุก  เพ่ือเปนขอมูล

ประกอบการศึกษาและวิเคราะห  ผลการวิจัยพบวา  ยานชุมชนตลาดสามชุกเปนยานการคาเกาท่ีมี

อายุการตัง้ถ่ินฐานมาเปนเวลากวาหนึ่งรอยป  โดยลักษณะทางกายภาพของพ้ืนท่ีประกอบไปดวย

โครงสรางชุมชนท่ีสําคัญสองสวน  ไดแก  โครงสรางทางสถาปตยกรรมและสภาพแวดลอม                      

อันไดแก  กลุมอาคารเรือนคาขายพ้ืนถ่ินท่ีเปนอาคารกอสรางดวยวัสดุประเภทไม เปนหลัก              

มีการเกาะกลุมรวมตัวเปนยานการคาริมฝงแมน้ําสุพรรณบุรีอยางหนาแนน  อีกท้ังในปจจุบันยังมี             

การใชงานอยางตอเนื่องตลอดมา  นอกจากนี้โครงสรางชุมชนท่ีสําคัญอีกอยางหนึ่ง  ไดแก  คนใน

ยานชุมชนท่ีมีรูปแบบการดําเนินชีวิตแบบสังคมครอบครัวและสังคมการคา  ท่ีสืบทอดจากรุนสูรุน

อยางมีลําดับและสามารถสืบเรื่องราวทางประวัติศาสตรในยานตลาดสามชุก ดวยการบอกเลาเรื่อง

ไดชัดเจน  จากสองส่ิงนี้ทําใหชุมชนยานตลาดสามชุก  เปนชุมชนการคาที่มีเอกลักษณทั้งในมิติ

ทางดานสังคมและวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีท่ีมีคุณคาเหมาะสมตอการศึกษาเพ่ือวางแนวทางใน                     

การจัดการทรัพยากรท่ีสําคัญในเกิดความสมดุลตอรูปแบบการพัฒนาของพ้ืนท่ีในดานกายภาพอ่ืนๆ  
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ตอไป  ดังนั้นขอเสนอแนะสําหรับแนวทางการอนุรักษและพัฒนาพื้นท่ีชุมชนตลาดสามชุก จังหวัด

สุพรรณบุรี  เปนการกําหนดแนวทางเพ่ือการสงเสริมเอกลักษณของพ้ืนท่ีในดานสังคมวัฒนธรรม  

สถาปตยกรรม  และสภาพแวดลอม  รวมถึงการกําหนดมาตรการและความรวมมือจากคนใน

ทองถ่ิน  และหนวยงานภาครัฐคือเทศบาลตําบลสามชุก  สําหรับการวางกรอบการพัฒนาเชิงอนุรักษ

ท่ีเหมาะสม และสามารถนําไปประยุกตใชในโอกาสตอไป 

               วรวุฒิ  เพ็งพันธ  (2548: ง)  วิจัยเรื่องการวิเคราะหคุณคาและบทบาทของตลาดน้ํา

ในฐานะแหลงการเรียนรูของชุมชน: กรณีศึกษาตลาดน้ําอําเภอดําเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี                         

มีว ัตถุประสงคการวิจ ัย เพ่ือศึกษาการเปล่ียนแปลงตลาดน้ําท่ีมีผลกระทบตอการเปนแหลง                   

การเรียนรูของชุมชน  เพ่ือวิเคราะหคุณคาและบทบาทของตลาดน้ําในฐานะแหลงการเรียนรูของ

ชุมชน  และเพ่ือเสนอแนวทางการใชประโยชนตลาดน้ําในฐานะแหลงการเรียนรูของชุมชนสําหรับ

กิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน  การวิจัยประกอบดวย  การศึกษาเชิงประวัติศาสตรบอกเลา  

การศึกษาเอกสาร  การสัมภาษณ  การสังเกตแบบไมมีสวนรวม  และการสัมภาษณแบบสนทนากลุม  

ผลการวิจัยพบวา   

               1.  ตลาดน้ําคลองลัดราชบุรีเปนตลาดน้ําเกาแกท่ีสําคัญท่ีมีการซ้ือขายแลกเปล่ียน

กันมายาวนาน  แตปจจุบันไดปดตัวลงแลว ตลาดน้ําคลองโพหักในอดีตเปนตลาดน้ําท่ีมีการซ้ือขาย

แลกเปล่ียนท่ีสําคัญของของชุมชน  แตปจจุบันการซ้ือขายแลกเปล่ียนท่ีตลาดน้ําแหงนี้ก็ยังคงดํารง

อยู  ตามวิถีชีวิตพอคาแมคาตลาดน้ําแตซบเซาลงไปมากและอาจสูญหายไดในอนาคต ตลาดน้ํา

คลองตนเข็มเปนตลาดน้ําท่ียังคงมีการซ้ือขายแลกเปล่ียนกันอยู ปจจุบันตลาดน้ําแหงนี้ไดรับ                

การสงเสริมใหเปนแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญ  ซ่ึงนักทองเท่ียวรูจักกันในช่ือ “ตลาดน้ําดําเนินสะดวก”   

               2. คุณคาและบาทบาทของตลาดน้ําในอดีตท้ัง 3 แหง  เหมือนกันคือมีบทบาทใน                    

ดานเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  และการทองเท่ียว และมีคุณคาในดานจิตใจ รางกาย เศรษฐกิจ 

สังคม  วัฒนธรรม  การทองเท่ียว  และแหลงการเรียนรูของชุมชน แตในปจจุบันตลาดน้ําแตละ

แหงเกิดการเปล่ียนแปลง  คุณคาและบทบาทของตลาดน้ําในปจจุบันจึงเปล่ียนไป  คือ  ตลาดน้ํา

คลองลัดราชบุรี  เหลือบทบาททางดานสังคมและวัฒนธรรมเพียงอยางเดียว  และเหลือคุณคาใน

ดานประวัติศาสตร  สังคม  และวัฒนธรรมเทานั้น  ตลาดน้ําคลองโพหักสูญเสียบทบาทในดาน             

การทองเท่ียว  คุณคาในดานการทองเท่ียวจึงหายไปดวย  แตตลาดน้ําคลองตนเข็มยังคงมีคุณคา

และบทบาทอยูเชนในอดีต   

               3. ตลาดน้ํามีคุณคาและบทบาทในฐานะแหลงการเรียนรูของประเภทบุคคล  

ประเภทส่ือ  วัสด ุ อุปกรณ  ประเภทกิจกรรม  และประเภทสถานท่ี  และแหลงทรัพยากรธรรมชาติท่ี
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จะสามารถนํามาใชประโยชนในกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน ใหเขากับสาระการเรียนรู

ท้ัง 8 กลุมได เพ่ือใหผูเรียนเกิดความเรียนรูแบบบูรณาการและปลูกจิตสํานึกใหรักทองถ่ินมากขึ้น   

               4.  ผูขายสินคาในตลาดน้ําท้ัง 3 แหง  ท้ังในอดีตและปจจุบันสวนใหญเปนผูหญิง

หรือท่ีเรียกวา  “แมคาตลาดน้ํา”  ซึ่งมีลักษณะนิสัยและการแตงกายที่เปนเอกลักษณเฉพาะตน  

นอกจากนี้แมคาตลาดน้ํายังมีการเรียนรูและการถายทอดเพื่อดํารงรักษาอาชีพแมคาตลาดน้ําไว  

แมคาตลาดน้ําจึงมีบทบาทใหมท่ีไมใชเพียงแคการคาเทานั้น  ดังนั้นแมคาตลาดน้ําจึงเปนแหลง            

การเรียนรูของชุมชนประเภทบุคคลท่ีสําคัญท่ีสุดของตลาดน้ําท่ีจะทําใหตลาดน้ําดํารงอยูหรือ                

สูญหายไป 

               มยุรี  ศรี อุดร  (2548: 68-71) วิจัยเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนท่ีมีตอ                 

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมบริเวณตลาดน้ําวัดลําพญา  อําเภอบางเลน จังหวัด

นครปฐม  มีวัตถุประสงคการวิจัยเพ่ือศึกษาระดับการมีสวนรวมของประชาชนท่ีมีตอการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมบริเวณตลาดน้ําวัดลําพญา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม  

และเพ่ือเปรียบเทียบระดบัการมีสวนรวมของประชาชนท่ีมีตอการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมบริเวณตลาดน้ําวัดลําพญา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ตามปจจัยสวนบุคคลและ

ความรูในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดยการวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ

ประกอบการสัมภาษณแบบเจาะลึก  กลุมตัวอยาง  ไดแก ผูประกอบการคา จํานวน 135 คน โดยใช

สถิติเชิงพรรณนาดวยคาความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย  คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และทดสอบสถิติ

อนุมานดวย T-test, F-test และ Scheffe’s test สําหรับวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth 

Interview)  เก็บขอมูลจากผูนําชุมชน ทําการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการเชิงพรรณนา (Descriptive 

Approach Analysis) ผลการวิจัยพบวา  ผูตอบแบบสอบถาม  ซ่ึงประกอบดวยผูประกอบการคาของ

ตลาดน้ําวัดลําพญา จํานวน 135 คน เปนเพศหญิง จํานวน 87 คน และเพศชาย จํานวน 48 คน                 

ผลการวิเคราะหระดับการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม พบวา โดย

ภาพรวมมีระดับการมีสวนรวมในระดับปานกลาง  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา สถานภาพ 

รายไดตอเดือน และการเปนสมาชิกกลุมท่ีตางกันมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมบริเวณตลาดน้ําวัดลําพญาแตกตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  สวนตัวแปรเพศ  

อายุ ระดับการศึกษา ภูมิลําเนาระยะเวลาที่อาศัยในชุมชน การรับรูขอมูลขาวสาร และความรูใน             

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมบริเวณตลาดน้ําวัดลําพญาไมแตกตางกัน สําหรับ

การสัมภาษณเชิงลึก พบวา ผูประกอบการคาสวนใหญจะมีสวนรวมในดานการปฏิบัติกิจกรรม                

โดยรวมกันในการจัดสภาพแวดลอมชุมชนใหงดงามสะอาดเปนระเบียบเรียบรอยและมักเปนฝาย

ปฏิบัติตามนโยบายมากกวาท่ีจะเขามามีสวนรวมในการวางแผน หรือการติดตามและประเมินผล 
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เนื่องจากผูประกอบการคามีภารกิจในดานการคาขายจึงเปนอุปสรรคสําคัญในการท่ีจะเขามา                 

มีสวนรวม 

               อติภา  ตรัยดลานนท  (2548: 77-78)  วิจัยเรื่องแนวทางเสริมสรางการมีสวนรวม

ของชุมชนทองถ่ินในการพัฒนาตลาดน้ําวัดไทร  แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 

เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวอยางย่ังยืน  มีวัตถุประสงคการวิจัยเพ่ือศึกษาแนวทางเสริมสรางการมี 

สวนรวมของชุมชนทองถ่ินในการพัฒนาตลาดน้ําวัดไทร  แขวงบางขุนเทียน  เขตจอมทอง 

กรุงเทพมหานคร  เพ่ือศึกษาแนวทางการสงเสริมการทองเท่ียวอยางย่ังยืน และเพ่ือศึกษาปญหาและ

อุปสรรคในการพัฒนาตลาดน้ําวัดไทร การเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวยวิธีการ 2 วิธี ไดแก                       

การสัมภาษณเจาหนาท่ีรัฐ จํานวน 2 คน และการสนทนากลุม จํานวน 2 กลุม โดยการเลือกผูนํา

ทองถ่ิน จํานวน 10 คน และประชาชนท่ัวไป จํานวน 10 คน วิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหเนื้อหา 

โดยการตีความขอมูล สรางขอสรุป และเปรียบเทียบขอมูล ผลการวิจัยพบวา  1)  แนวทางเสริมสราง

การมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ินในการพัฒนาตลาดน้ําวัดไทรจะตองเกิดจากความรวมมือระหวาง

ประชาชน เจาหนาท่ีของรัฐ  ผูนําทองถ่ิน และผูมีสวนไดสวนเสียในผลประโยชน  ในขั้นตอน            

การคนหาปญหา การตัดสินใจ การดําเนินการ การประเมินผล และการรับผลประโยชนท่ีเกิดขึ้น 

โดยมุงพัฒนาและฟนฟูสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ  วิถีชีวิต  การสรางจิตสํานึกในการรักษา

ส่ิงแวดลอมรวมกันในชุมชน มีกิจกรรมสงเสริมการทองเท่ียว  การจัดทําส่ือประชาสัมพันธ และ 

การออกกฎขอบังคับของทองถ่ิน ซ่ึงโครงการและกิจกรรมตองมาจากความตองการของชุมชน            

2) แนวทางการสงเสริมการทองเท่ียวแบบย่ังยืนตองมุงเนนการอนุรักษและรักษาทรัพยากรใหคงไว

นานท่ีสุด ผูเกี่ยวของท้ังหมดรวมมือกันเปนภาคีเครือขายและรัฐใหการสนับสนุน เนนการพัฒนาท่ี

ตอเนื่องและมีการวิจัยติดตามประเมินผล  และ  3) ปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาตลาดน้ําวัดไทร 

พบวา  ยังมีความคิดเห็นท่ีไมตรงกันในเรื่องของการปด-เปดประตูน้ํา ประชาชนในทองถ่ินให                

ความรวมมือในการอนุรักษส่ิงแวดลอมนอย  มีการยายเขามาของคนตางถ่ินมากขึ้นทําให                   

ความผูกพันของคนในชุมชนนอยลงจึงเปนเหตุใหขาดความจริงใจในการแกปญหาตางๆ  มีน้ําเนา

เสียในคลอง ประชาชนขาดจิตสํานึกในการรักษาความสะอาด  คลองมีสภาพคับแคบไมสามารถ

ขยายได รวมถึงขาดการสนับสนุนอยางจริงจังและตอเนื่องจากผูเกี่ยวของ 

               จริยาวัฒน  โลหะพูนตระกูล  (2549: บทคัดยอ) วิจัยเรื่องการพัฒนาและแกไข

ปญหาชุมชนดวยการจัดการพัฒนาแหลงทองเท่ียวโดยชุมชน: กรณีศึกษาตลาดน้ําบางน้ําผ้ึง อําเภอ

พระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ  มีวัตถุประสงคการวิจัยเพ่ือศึกษาแนวคิดและความเปนมาของ

ชุมชนกับการดําเนินงานเพื่อสรางแหลงทองเท่ียวชุมชน  โดยชาวบานและองคกรในระดับทองถ่ิน 

เพ่ือศึกษาปจจัยในดานตางๆ  ท่ีมีผลตอการสรางและพัฒนาแหลงทองเท่ียวของชุมชนอยางย่ังยืน 
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และเพ่ือเปนแนวทางการพัฒนาและสรางกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการแหลง

ทองเท่ียวชุมชนอยางย่ังยืนใหแกชุมชนทองถ่ินอ่ืนๆ ตอไป การวิจัยครั้งนี้เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ  

โดยใชวิธีการเก็บขอมูลท่ีหลากหลาย  ผลการวิจัยพบวา  การพัฒนาแหลงทองเท่ียวตลาดน้ํา                

บางน้ําผ้ึง  ดําเนินการโดยองคการบริหารสวนตําบลบางน้ําผ้ึง เพ่ือแกไขปญหาของชุมชนเรื่อง

ผลผลิตไมมีท่ีจําหนาย สินคาราคาตกต่ํา  และหลังจากมีแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําบางน้ําผ้ึงแลว  

สามารถแกไขปญหาใหแกชุมชนเรื่องผลผลิตทางการเกษตรได เพราะมีการสรางอาชีพและรายได

ใหแกประชาชนในพ้ืนท่ี และผลการศึกษาดานปจจัยท่ีสงเสริมใหการพัฒนาประสบความสําเร็จ  

พบวา  ปจจัยภายนอก  ซ่ึงไดแก  กระแสการสงเสริมการทองเท่ียวรูปแบบตางๆ  ของภาครัฐ ท่ีสราง              

ความตองการในการทองเท่ียวของภาคประชาชนอยางตอเนื่อง ควบคูกับการสงเสริมแหลงทองเท่ียว

ระดับทองถ่ินนั้น ทําใหเกิดกระแสการทองเท่ียวในระดับทองถ่ินเพ่ิมมากขึ้น และปจจัยภายในของ

แหลงทองเท่ียวตลาดน้ําบางน้ําผ้ึงท่ีสงผลตอความสําเร็จในการพัฒนา คือ พ้ืนท่ีแหลงทองเท่ียวท่ี

เปนธรรมชาติมีเอกลักษณของทองถ่ิน เพราะเปนพ้ืนท่ีสวนเกษตรดั้งเดิมแบบยกทองรอง ซ่ึงเปน

พ้ืนท่ีอนุรักษของภาครัฐมาตั้งแตป พ.ศ.2520 และการมีผูนําท่ีเขมแข็งมีความมุงม่ันในการพัฒนา 

และเปนผูนําอยางเปนทางการคือดํารงตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) นั้น สามารถ

จัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาแหลงทองเท่ียวไดอยางตอเนื่อง  รวมถึงสามารถขยายผล                  

การพัฒนาแหลงทองเท่ียวไปเช่ือมโยงกับการพัฒนาชุมชนในดานตางๆ ไดอยางกวางขวาง เชน  

การพัฒนาดานคมนาคม สาธารณูปโภคตางๆ  และการร้ือฟนวัฒนธรรมประเพณี  เปนตน และ                

ผูจําหนายสินคาในตลาดน้ําสวนใหญหรือเกือบท้ังหมดเปนผูมีอัธยาศัยดี  มีน้ําใจ พูดคุยตอบคําถาม

นักทองเท่ียวอยางเต็มใจ จนเปนท่ีประทับใจของนักทองเท่ียว จึงกลาวไดวา  ผูจําหนายสินคา

นอกจากขายสินคาแลวยังเปนผูประชาสัมพันธท่ีดีใหแกแหลงทองเท่ียวอีกทางหนึ่ง  ในสวนของ

กระบวนการจัดการเพ่ือบรรลุตามองคประกอบ 4 ดาน ของการเปนแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศโดย

ชุมชน อันไดแก  องคประกอบดานพ้ืนท่ีทองเท่ียว  องคประกอบดานการจัดการ  องคประกอบดาน

กิจกรรมและกระบวนการ  และองคประกอบดานการมีสวนรวม  พบวาทําไดดีในดานตางๆ  เหลานี้ 

แตอยางไรก็ตามยังมีประเด็นท่ีตองพัฒนาเพ่ิมเติม คือ การสงเสริมใหมีการจัดทําแผนพัฒนาตลาด

น้ําและการประเมินผลรวมกันระหวางองคกรและผูจําหนายสินคา  เพ่ือสรางการเรียนรูผาน

กระบวนการมีสวนรวมอยางครบวงจรแกทุกฝายท่ีเกี่ยวของ เพ่ือลดผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นดาน

ส่ิงแวดลอม  และเพ่ือสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนในการพัฒนาแหลงทองเท่ียวแบบยั่งยืน  

               จุฑารัตน  จริยาอุดม  (2549: 50-53)  วิจัยเรื่อง  การมีสวนรวมของประชาชนใน

การพัฒนาพื้นท่ีสีเขียวใหเปนตลาดน้ําบางน้ําผ้ึง  มีวัตถุประสงคการวิจัยเพ่ือศึกษาลักษณะของการมี

สวนรวมของประชาชนในการจัดตั้งตลาดน้ําบางน้ําผ้ึง  เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการมีสวนรวมของ
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ประชาชนในการจัดตั้งตลาดน้ําบางน้ําผ้ึง  และเพ่ือศึกษาแนวทางการแกไขเกี่ยวกับการพัฒนา

ศักยภาพตลาดน้ําบางน้ําผ้ึง  กลุมตัวอยาง ไดแก  ประชาชนผูทําการคาขายในตลาดน้ําบางน้ําผ้ึง             

ตัวแปรอิสระ  คือ  เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา  อาชีพหลัก  และรายได   ตัวแปรตาม  

คือ  ลักษณะการมีสวนรวมในการพัฒนาพื้นท่ีสีเขียว  5  ขั้น  ไดแก  ขั้นริเริ่มการพัฒนา  ขั้นวางแผน

การพัฒนา  ขั้นดําเนินการพัฒนา ขั้นรับผลประโยชนจากการพัฒนา  และขั้นประเมินผลการพัฒนา  

ผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมในการพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียวใหเปนตลาดน้ําบางน้ําผ้ึง  ดานริเริ่ม               

การพัฒนาอยูในระดับสูง  เนื่องมาจากวิถีชีวิตแบบสังคมทองถ่ินท่ีมีความผูกพันกัน  ดานวางแผน 

พัฒนา ดานดําเนินการพัฒนา  และดานประเมินผลพัฒนาอยูในระดับต่ํา  ซ่ึงเปนขั้นตอนท่ีองคการ

บริหารสวนตําบล (อบต.) เปนผูกําหนดทรัพยากรและแหลงทรัพยากรท่ีใชในการพัฒนา                   

ดานรับผลประโยชนจากการพัฒนาอยูในระดับสูง  เพราะเปนขั้นตอนท่ีประชาชนท่ีมีสวนรวม

ไดรับผลประโยชนจากการพัฒนาท้ังทางดานวัตถุและดานจิตใจ  และกอเกิดการสรางงานสราง

อาชีพของประชาชนระดับสูงสุด  นอกจากนี้ยังพบวากลุมตัวอยางท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพสมรส  

ระดับการศึกษา  อาชีพ  และรายไดท่ีตางกัน มีสวนรวมในการพัฒนาพื้นท่ีสีเขียวใหเปนตลาดน้ําไม

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ สําหรับขอเสนอแนะจากการวิจัย กลาวคือ ในสวนของการมี

สวนรวมของประชาชนในการพัฒนาพื้นท่ีสีเขียวใหเปนตลาดน้ําบางน้ําผ้ึงนั้น  องคการบริหาร           

สวนตําบล  (อบต.) ควรจัดใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอแนะขอคิดเห็น  และควรมี                   

การวางแผนพัฒนาและประชาสัมพันธตลาดน้ําบางน้ําผ้ึงใหเปนท่ีรูจักมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ระบบ

การบริหารภายในองคการบริหารสวนตําบล  (อบต.)  ควรใชระบบคุณธรรม เพ่ือการพัฒนาพืน้ท่ีให

เปนแหลงทองเท่ียวใหมและการสรางงานสรางอาชีพของชุมชนโดยใชกระบวนการการพัฒนาแบบ

บูรณาการ 

               วรวุฒิ ติณณเตเชภณ  (2550: 60-62) วิจัยเรื่องยุทธศาสตรในการพัฒนา         

มัคคุเทศกนอยตลาดน้ําลําพญา  อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม  มีวัตถุประสงคการวิจัยเพ่ือพัฒนา

ความรูความเขาใจเรื่องการพัฒนาความรูเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงนิเวศ การพัฒนาบุคลิกภาพ              

และการพัฒนาในเรื่องการเผยแพรความรูความเขาใจในเรื่องของการทองเท่ียวใหแกมัคคุเทศกนอย 

ตลอดจนเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักทองเท่ียว  การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยและพัฒนา (Research 

and Development: R&D)  กลุมตัวอยาง ไดแก เยาวชนท่ีไดรับการฝกอบรมระยะส้ันในหลักสูตร

การอบรมมัคคุเทศกนอยของชุมชนตลาดนํ้าบานลําพญา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม จํานวน 30 

คน และนักทองเท่ียว จํานวน  90 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ หลักสูตรการจัดฝกอบรม เรื่อง

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาความรูเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงนิเวศ การพัฒนาบุคลิกภาพ 

และการพัฒนาในเรื่องการเผยแพรความรูความเขาใจในเรื่องของการทองเท่ียว เครื่องมือประเมินผล 
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การดําเนินงานของมัคคุเทศกนอย ประกอบดวย แบบวัดผลสอบถามสําหรับมัคคุเทศกนอย  และ

แบบสอบถามความพึงพอใจจากนักทองเท่ียว  ซ่ึงมี 3 ขั้นตอน ไดแก ขั้นตอนท่ี 1 ไดจัดเสวนาใน

รูปแบบเวทีชาวบานเพื่อรวบรวมขอมูลท่ัวไปของตลาดน้ําลําพญาและการดําเนินงานของมัคคุเทศก

นอย และรวมกันวิเคราะหปญหาและหาแนวทางในการไข  พรอมระบุทิศทางการพัฒนาและ

วัตถุประสงคของการดําเนินงาน ขั้นตอนท่ี 2 ใชขอมูลจากขั้นตอนท่ี 1 เปนฐานในการวิเคราะห

เลือกกิจกรรมในการอบรมโดยการสรางหลักสูตรการจัดฝกอบรมระยะส้ันโดยทําการฝกอบรม  

จํานวน  2 วัน รวม 12 ช่ัวโมง และขั้นตอนท่ี  3  คือ รวบรวมผลจากการอบรมมัคคุเทศกนอย ซ่ึงทํา

การวัดผลโดยใชเครื่องมือ คือ แบบประเมินผล การดําเนินงานของมัคคุเทศกนอยกอนและหลัง           

การอบรมระยะส้ันโดยใหมัคคุเทศกนอยประเมินตนเอง  แบบสอบถามความพึงพอใจจาก

นักทองเท่ียว การวิเคราะห ขอมูลใชการแจกแจงความถ่ี  คารอยละ คามัชฌิมเลขคณิต และคา           

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจัยพบวา  ในกลุมตัวอยางท่ีเปนมัคคุเทศกนอย  มีกลุมตัวอยางท้ัง

ชายและหญิงมีจํานวนเทากัน คือ เปนชาย 15 คน เปนหญิง 15 คน มีอายุสวนใหญมีอายุระหวาง 10-

17 ปขึ้นไป  การศึกษาสวนใหญอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  มีระยะในเวลาการประกอบ

อาชีพ 3 เดือน สวนใหญแลวมีความสามารถในการส่ือสารภาษาไทยเพียงอยางเดียว เรื่องบุคลิกภาพ

ในการเปนมัคคุเทศกนอย สวนใหญมีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมาก หลังจาก           

การฝกอบรมระยะส้ันแลว กลุมตัวอยางมีความรูความสามารถสูงกวากอนการเขารับการอบรม  

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 การเผยแพรความรูความเขาใจเรื่องการทองเท่ียวแก

นักทองเท่ียวมีการปฏิบัติตอนักทองเท่ียวเปนประจํา สวนในกลุมตัวอยางท่ีเปนนักทองเท่ียว พบวา

นักทองเท่ียวสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 21-35 ป มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี 

นักทองเท่ียวสวนใหญเปนพนักงานรัฐวิสาหกิจ และมีรายไดระหวาง  10,001-15,000 บาท            

ความพึงพอใจของนักทองเท่ียวตอมัคคุเทศกนอยในดานการใหบริการทองเท่ียวและดานบุคลิกภาพ

มีคาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมาก 

               นวลนอย  ธนะชัยศรี  ( 2552: 132-140) วิจั ยเรื่อง ศักยภาพชุมชนตลาดน้ํ า             

ดําเนินสะดวกเพื่อการอนุรักษและฟนฟูแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม  มีวัตถุประสงคการวิจัย

เพ่ือศึกษาศักยภาพของชุมชนตลาดน้ําดําเนินสะดวกเพื่อการอนุรักษและฟนฟูแหลงทองเท่ียวทาง

วัฒนธรรม และเพ่ือศึกษาแนวทางในการสงเสริมศักยภาพชุมชนตลาดนํ้าดําเนินสะดวก                  

เพ่ือการอนุรักษและฟนฟูแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม  ดําเนินการวิจัยดวยการวิจัยเชิงคุณภาพ  

เลือกพ้ืนท่ีวิจัยในอําเภอดําเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี  ผูใหขอมูลประกอบดวยผูรูและผูเกี่ยวของ  

ใชการสัมภาษณท้ังแบบมีโครงสรางและไมมีโครงสราง  และการสังเกตแบบไมมีสวนรวมเปน

เครื่องมือในการวิจัย รวบรวมขอมูลโดยการศึกษาเอกสารและการศึกษาขอมูลภาคสนาม วิเคราะห
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ขอมูลเชิงคุณภาพ  ตรวจสอบความนาเช่ือถือของขอมูลดวยเทคนิคสามเสา  และนําเสนอผลการวิจัย

โดยวิธีพรรณนาวิเคราะห  ผลการวิจัยพบวา ตลาดน้ําดําเนินสะดวกมีวิถีชีวิตของชุมชนท่ีเรียบงาย  

มีความสะดวกสบาย  การเดินทางใชเรือพายและเรือยนต  ในลําคลองดําเนินสะดวกจะเปนท่ีนัดของ

เรือพายใหญนอยนับรอยๆ  ลํา  มาชุมนุมซ้ือขายสินคาทางการเกษตรและสินคาหัตถกรรมพ้ืนเมือง  

ผูเปนเจาของเรือสวมเส้ือผาสีทึบ สวมหมวกและงอบใบลาน สําหรับนักทองเท่ียวชาวตางประเทศ

แลวปรากฏการณเชนวานี้ถือเปนส่ิงมหัศจรรยอยางหนึ่ง ตลาดน้ําจะเริ่มคึกคักตั้งแตเวลา 06.00 น. 

ไปจนถึงเวลาประมาณ 11.00 น. เปนประจําทุกวัน สําหรับศักยภาพชุมชนตลาดน้ําดําเนินสะดวก

ที่มีมาก  ไดแก  แหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม  เชน วัดโชติทายการาม เปนสถานท่ีสําคัญทาง

ประวัติศาสตร  บานเจกฮวด  มหาดเล็กสมัยโบราณ วัดราษฎรเจริญธรรม วัดหลักหกรัตนาราม  และ

วัดโคกหลวง นอกจากเปนโบราณสถานแลว ยังรมรื่นไปดวยตนล่ันทมขนาดยักษ วัดประสาทสิทธ์ิ 

เปนวัดท่ีประดิษฐานรูปปนหลวงพอไตรรัตนโรจนฤทธิ์ ซึ่งชาวบานนับถือและศรัทธาใน             

ความศักดิ์สิทธ์ิ  แนวทางการสงเสริมศักยภาพชุมชนตลาดนํ้าดําเนินสะดวกเพื่อการอนุรักษและ

ฟนฟูแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรม  ตองอาศัยการมีสวนรวมของภาครัฐ  ทองถ่ิน  ประชาชน  และ

เอกชนทุกหนวยงานรวมมือรวมใจกันอนุรักษฟนฟูแหลงทองเท่ียว การฟนฟูเศรษฐกิจพ้ืนฐานใน

ระดับชุมชน สรางรายไดใหมีคุณคาทางวัฒนธรรม ส่ิงเหลานี้สามารถยืนอยูบนฐานรากของตัวเอง  

ตามการจัดโครงการทองเท่ียวเชิงอนุรักษวัดตางๆ  ในเขตอําเภอดําเนินสะดวก  จัดทําแผนแมบทใน

การอนุรักษวัดไทยใหยั่งยืน  เอกชนตองชวยกันสรางความประทับใจโดยการใหความสะดวกแก

นักทองเที่ยว  ทองถิ่นควรนํานโยบายดานการอนุรักษแหลงศิลปกรรม  วัฒนธรรม และ

โบราณคดี ใหเปนแผนปฏิบัติการโดยเนนใหมีผลในทางปฏิบัต ิและใหองคกรปกครอง                

สวนทองถ่ินจัดทําแผนการดําเนินงานปกปอง คุมครอง และฟนฟู โดยไดจัดใหเปนสวนหนึ่งของ

แผนพัฒนาจังหวัด  และทองถ่ินนํากฎหมายของหนวยงานตางๆ  มาใชเปนมาตรการในการปกปอง

และฟนฟูแหลงศิลปกรรมวัฒนธรรม  ตองรณรงคใหประชาชนในทองถิ่นศึกษาหลักไตรสิกขา  

เพื่อจะไดมีจิตสํานึกและคุณธรรม  เพ่ือจะไดนํามาปฏิบัติตาม  จะชวยทําใหชุมชนเกิดการฟนฟู          

มีความเจริญรุงเรือง  ปจจุบันการบริหารจัดการสวนใหญบริหารงานโดยเอกชน  และเทศบาลตําบล

ดําเนินสะดวกไดมีสวนรวมดวย มีกิจกรรมการทองเท่ียวทางน้ําเพ่ิมมากขึ้น มีการใชทรัพยากร

รวมกัน  มีสวนรวมในการตัดสินใจดําเนินกิจกรรมการทองเท่ียวใหมีความสอดคลองกับ                

ความตองการกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน ควบคูไปกับการรักษามรดกทางดานวัฒนธรรมและ       

ภูมิปญญา  การจัดสรรผลประโยชนอยางเปนธรรมและการประเมินผลการดําเนินงานอยาง

สมํ่าเสมอ  โดยใหชุมชนมีความเขมแข็งพ่ึงพาตนเองไดอยางย่ังยืน  หนวยงานภาครัฐและเอกชนมี
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สวนรวมในการสนับสนุนกิจกรรมของตลาดนํ้า การประชาสัมพันธ การผลิต และการพัฒนาให

เจริญตอไป 

               หรือแมแตงานวิจัยของธนธรณ ศรีสวัสดิ์ (2552: 67-70) วิจัยเรื่องแนวทาง              

การพัฒนาการทองเท่ียวตลาดน้ําคลองลัดมะยม  เขตตล่ิงชัน  กรุงเทพมหานคร  มีวัตถุประสงค              

การวิจัยเพ่ือศึกษาความตองการของนักทองเท่ียวท่ีเดินทางมาทองเท่ียว  และเพ่ือศึกษาแนวทาง            

การพัฒนาการทองเท่ียว  โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพรวมกับระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ  

ผลการวิจัยพบวา ความตองการของนักทองเท่ียว  โดยภาพรวมแลวนักทองเท่ียวมีความพึงพอใจใน

การมาทองเท่ียวตลาดน้ําคลองลัดมะยมในระดับมาก  แตมีความตองการใหทางตลาดนํ้าขยายพ้ืนท่ี

สําหรับจอดรถเพิ่มขึ้น สวนแนวทางการพัฒนาตลาดน้ําคลองลัดมะยม เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร  

ไดขอเสนอแนวทางการพัฒนาตลาดนํ้าคลองลัดมะยม  เขตตล่ิงชัน  กรุงเทพมหานคร  4  แนวทาง  

ไดแก  แนวทางพัฒนาขีดความสามารถในการรองรับนักทองเท่ียว  แนวทางการอนุรักษทรัพยากร

การทองเท่ียว  แนวทางการพัฒนารูปแบบการทองเท่ียว  และแนวทางการสงเสริมการมีสวนรวม

ของชุมชน   

               อยางไรก็ตามสําหรับงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับตลาดน้ําท่ีกลาวมาขางตนสวนใหญจะ

เปนงานวิจัยตลาดน้ําท่ีมีความเกี่ยวโยงและมุงเนนหรือใหความสําคัญกับตัวตลาดน้ํา  ชุมชน  

ทองถ่ิน ตลอดจนประชาชนในชุมชนเปนสําคัญ   

               นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยท่ีมุงเนนหรือใหความสําคัญกับผูประกอบการในตลาดนํ้า

อีกดวย  เชน  งานวิจัยของศักดิ์ศรี  แกวเอ่ียม  (2543: บทคัดยอ)  วิจัยเรื่องความรูและการปฏิบัติของ

ผูประกอบการเกี่ยวกับการกําจัดขยะมูลฝอย  บริเวณตลาดน้ําดําเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี                  

มีวัตถุประสงคการวิจัยเพ่ือศึกษาระดับความรูและการปฏิบัติของผูประกอบการ  ปจจัยท่ีมี

ความสัมพันธตอความรูและการปฏิบัติของผูประกอบการ  ความสัมพันธระหวางความรูและ                

การปฏิบัติของผูประกอบการ  รวมถึงปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะของผูประกอบการ

เกี่ยวกับการกําจัดขยะมูลฝอยบริเวณตลาดน้ําดําเนินสะดวก  ผลการวิจัยพบวา  ผูประกอบการมี

ความรู เกี ่ยวกับการกําจัดขยะมูลฝอยในระดับสูง  ในขณะที่การปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง  

ประเภทของสถานประกอบการและรายไดตอเดือนมีผลตอความรูเกี่ยวกับการกําจัดขยะมูลฝอย    

สวนปจจัยดานเพศ  อายุ  การศึกษา  ระยะเวลาท่ีประกอบการ   และจํานวนสมาชิกในสถาน

ประกอบการไมมีผลตอความรูและการปฏิบัติในการกําจัดขยะมูลฝอย  สําหรับขอเสนอแนะ  เชน 

ควรมีการจัดอบรมใหความรูแกผูประกอบการ  ควรมีการจัดตั้งกลุมดูแลความสะอาด  ควรมี            

การจัดหาถังขยะเพิ ่ม  และควรเพิ ่มความเขมงวดในเรื ่องการรักษาความสะอาด   รวมถึง               

การเผยแพรกฎหมายดานส่ิงแวดลอม 
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               หรือแมแตงานวิจัยของคนอ่ืนๆ  เชน สุมนฑา  หลบภัย  (2543: 195) วิจัยเรื่อง

จิตสํานึกในการอนุรักษตลาดน้ําดําเนินสะดวกของผูประกอบการคาบริเวณตลาดน้ําดําเนินสะดวก  

จังหวัดราชบุร ี มีวัตถุประสงคการวิจัยเพ่ือศึกษาระดับจิตสํานึกในการอนุรักษตลาดน้ําดําเนินสะดวก

ของผูประกอบการคาบริเวณตลาดน้ําดําเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี  และเพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอ

จิตสํานึกในการอนุรักษตลาดน้ําดําเนินสะดวกของผูประกอบการบริเวณตลาดน้ําดําเนินสะดวก   

ผลการวิจัยพบวา ผูประกอบการคาสวนใหญมีจิตสํานึกการอนุรักษตลาดน้ําอยูในระดับปานกลาง  

มีความรูในระดับปานกลาง  มีเจตคติในระดับสูงและการปฏิบัติในระดับต่ํา   ผูประกอบการคา            

ไมทราบวาขณะนี้สภาพน้ําในคลองเนาเสียแลว  ไมรูสาเหตุของการเนาเสีย  คิดวาธรรมชาติจะชวย

ฟนฟูสภาพน้ําใหดีขึ้น  โดยไมตองทําอะไรท้ังส้ิน  

               อภิญญา  พัดพาดี  (2543: 91-98)  วิจัยเรื่องความคิดเห็นของผูประกอบการที่มี

ตอตลาดน้ําตล่ิงชัน  มีวัตถุประสงคการวิจัยเพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของผูประกอบการที่มี

ตอตลาดน้ําตลิ่งชัน ปจจัยที่ทําใหเกิดความแตกตางตอความคิดเห็นของผูประกอบการที่มีตอ

ตลาดน้ําตล่ิงชัน  รวมถึงศึกษาปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะของผูประกอบการท่ีมีตอการพัฒนา

ตลาดน้ําตล่ิงชัน  ผลการวิจัยพบวา  ผูประกอบการมีความคิดเห็นตอตลาดน้ําตล่ิงชันอยูในระดับต่ํา  

ปจจัยท่ีมีผลทําใหเกิดความแตกตางตอความคิดเห็นของผูประกอบการท่ีมีตอตลาดน้ําตล่ิงชัน คือ  

อายุ  ภูมิลําเนาปจจุบัน  และระยะเวลาท่ีประกอบกิจการ  มีผลตอความคิดเห็นของผูประกอบการ

ท่ีมีตอตลาดน้ําตล่ิงชัน  และเสนอแนะวา  ควรมีการประชาสัมพันธตามส่ือตางๆ  ใหมากขึ้นอยาง

ตอเนื่องและสมํ่าเสมอ  ผูท่ีมีอํานาจในการบริหารจัดการตลาดน้ําตล่ิงชัน  ควรมีความเด็ดขาดหรือ

ชัดเจนในการบังคับใชมาตรการตางๆ  ควรมีการจัดสรางส่ิงอํานวยความสะดวกเพิ่มขึ้น  เชน                

ถังขยะ  หองน้ําสาธารณะ  และมีการดูแลรักษาความสะอาดอยางสมํ่าเสมอ  เพ่ิมท่ีจอดรถ  และท่ีนั่ง

รับประทานอาหาร 

               กรกฏ  ตราชู  (2545: 54-60)  วิจัยเรื่องความคิดเห็นของผูประกอบการตลาดริมน้ํา

วัดดอนหวายในการสงเสริมการทองเท่ียว: ศึกษากรณีตลาดริมน้ําวัดดอนหวาย  อําเภอสามพราน  

จังหวัดนครปฐม  มีวัตถุประสงคการวิจัยเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผูประกอบการตลาดริมน้ํา                

วัดดอนหวาย  ในการสงเสริมการทองเท่ียว  ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการสงเสริมการทองเท่ียวตาม            

ความคิดเห็นของผูประกอบการตลาดริมน้ําว ัดดอนหวาย   ศึกษาความสัมพันธระหว าง

ปจจัยพ้ืนฐานสวนบุคคลกับความคิดเห็นตอการสงเสริมการทองเที่ยวของผูประกอบการตลาด

ริมน้ําวัดดอนหวาย  และศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจในการประกอบกิจการกับ               

ความคิดเห็นตอการสงเสริมการทองเท่ียวของผูประกอบการตลาดริมน้ําวัดดอนหวาย  สําหรับ

ประชากร  ไดแก  ผูประกอบการทั้งหมดในบริเวณตลาดริมน้ําวัดดอนหวาย  ตําบลบางกระทึก  
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อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  จํานวน  495 คน โดยกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 220 คน  

คิดเปนรอยละ 44.44  เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม  และวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ

คารอยละ  คาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และคาสหสัมพันธ  ผลการวิจัยพบวา  ความคิดเห็น

ของผูประกอบการตลาดริมน้ําวัดดอนหวายในการสงเสริมการทองเท่ียวในภาพรวมอยูในระดับมาก  

โดยมีคาเฉล่ียสูงสุด  ในดานมารยาทการขาย  รองลงมาในดานการพัฒนาบุคลากร  และในดาน           

ความซ่ือสัตย  พบวา  ผูประกอบการตลาดริมน้ําวัดดอนหวายมีปจจัยจูงใจในการประกอบการใน

ระดับมาก  โดยมีคาเฉล่ียสูงสุดในเรื่องท่ีเห็นวาตลาดริมน้ําวัดดอนหวายมีความเปนมายาวนาน  

สมควรรักษาไว  รองลงมาในเรื่องที่เห็นวาตลาดริมน้ําวัดดอนหวายตั้งอยูใกลกรุงเทพฯ   และ

จังหวัดใกลเคียง  การคมนาคมสะดวก  และในเร่ืองท่ีเห็นวาการใหความรวมมือในการสงเสริม                   

การทองเท่ียวเปนหนาท่ีของคนทุกคนในตลาดริมน้ําวัดดอนหวาย  ผลการทดสอบสมมติฐาน  

การวิจัย  พบวา เพศ  อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการประกอบกิจการ รายไดตอเดือน  และ

ปจจัยจูงใจในการประกอบกิจการของผูประกอบการตลาดริมน้ําวัดดอนหวายมีความสัมพันธ

กับความคิดเห็นในการสงเสริมการทองเท่ียวของผูประกอบการตลาดริมน้ําวัดดอนหวาย อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05 และมีขอเสนอแนะวา การอนุรักษชุมชนริมน้ําควรสงเสริม          

การรักษาสมดุลระบบนิเวศและเพ่ือใหสอดคลองกับการสรางเศรษฐกิจที่ดี และการสงเสริม

กิจกรรมในแมน้ํา  สําหร ับการใช ที ่ด ินของแหลงช ุมชนร ิมน้ํา  กําหนดใหมีการจัดทําผัง                      

เพ่ือการอนุรักษส่ิงแวดลอมของชุมชน  เพ่ือกําหนดขอบเขตการขยายตัวของชุมชนใหเปนระเบียบ

และชัดเจน รวมท้ังจัดระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการใหแกแหลงชุมชน พรอมท้ัง

กําหนดใหมีการปรับปรุงการศึกษา จึงเสนอแนวทางในการจัดการชุมชน โดยดําเนินการเปน

โครงการแกไขปญหาการขับถายสิ่งปฏิกูล และโครงการแกไขปญหาการทิ้งขยะมูลฝอยลงสู

แมน้ําโดยตรง 

               ยุคลธร  เตชะวนากร (2545: 99-103) วิจัยเรื่องแมคาตลาดน้ํา: วิถีชีวิตและ              

การธํารงเอกลักษณของชุมชน  มีวัตถุประสงคการวิจัยเพ่ือศึกษาวิถีชีวิตของแมคาตลาดน้ําและ

ผลกระทบจากการทองเท่ียวท่ีมีผลตอวถีิชีวิตแมคาตลาดน้ํา  บทบาทของแมคาตลาดน้ําตอการธํารง

เอกลักษณของชุมชน ผลการวิจัยพบวา ตลาดน้ําทาคา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เปน

ศูนยกลางในการแลกเปล่ียนซ้ือขายสินคา ชาวบานมาจากตางถ่ินและในทองถ่ิน นโยบายสงเสริม

การทองเท่ียวเชิงอนุรักษมีสวนทําใหตลาดน้ําทาคากลายเปนพ้ืนท่ีท่ีถูกบริโภค พรอมๆ กับเปนพ้ืนท่ี

ของการบริโภค  ตลาดน้ําเปนเอกลักษณของชุมชน  การทองเท่ียวท่ีเขามาไมไดทําใหวิถีชีวิตของ

แมคาตลาดน้ําเปล่ียนไป  แมคาไมไดตระหนักวาตนมีบทบาทโดยตรงในการธํารงรักษาเอกลักษณ

ของชุมชน  แตมีบทบาทในการรักษาอาชีพแมคาใหดํารงอยูตอไปจากความต้ังใจท่ีจะประกอบ
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อาชีพนี้จนชีวิตจะหาไม  รักษาวัฒนธรรม  และสภาพแวดลอมของชุมชน จากการท่ีไดดํารงชีวิต

ของตนอยางสอดคลองกับวัฒนธรรมประเพณี  บทบาทของแมคาชวยธํารงเอกลักษณของตลาดน้ํา

ใหคงอยู  ชุมชนตลาดนํ้าทาคามีวัฒนธรรมชุมชนท่ีเขมแข็ง  มีผูนําชุมชนท่ีเปนแบบทางการและไม

เปนทางการซ่ึงมีวิสัยทัศนกวางไกล โดยดําเนินการทองเท่ียวเชิงอนุรักษมาตั้งแตเริ่มนโยบาย

สงเสริมการทองเท่ียวขึ้นในชุมชน ท้ังนี้ควรมีการสรางสรรคผลิตภัณฑท่ีสอดคลองกับความเปน

ชุมชนเพ่ือเปนสินคาท่ีระลึก  และสงเสริมใหนักทองเท่ียวสนใจศึกษาอาชีพดั้งเดิมในชุมชนดวย  

               อยางไรก็ตามนอกจากงานวิจัยท่ีกลาวมาแลว  พบวายังมีงานวิจัยตลาดน้ําท่ีมุงเนน

หรือใหความสําคัญกับผูบริโภคหรือนักทองเท่ียวอีกดวย เชน งานวิจัยของศิริพร ศรีพลากิจ (2540: 

บทคัดยอ) วิจัยเรื่องพฤติกรรมการรักษาความสะอาดของนักทองเท่ียวบริเวณตลาดน้ําดําเนินสะดวก  

อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุร ีผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมรักษาความสะอาดของนักทองเท่ียว

บริเวณตลาดน้ําดําเนินสะดวก  อยูในระดับปานกลาง และจากการสังเกตพฤติกรรมการรักษา             

ความสะอาด  พบวานักทองเท่ียวชาวไทยบางสวนท้ิงขยะลงในถัง และขับถายอุจจาระและปสสาวะ

ลงในสวมท่ีถูกหลักสุขาภิบาล สวนนักทองเท่ียวชาวตางประเทศ พบวาท้ิงขยะลงในถัง และขับถาย

อุจจาระและปสสาวะลงในสวมท่ีถูกหลักสุขาภิบาล ในเรื่องการแยกขยะนั้นพบวาไมมีการแยก

ประเภทขยะเปยกและขยะแหงกอนท้ิง เนื่องจากไมมีถังขยะแยกประเภทจัดไว 

               สิริกมล  ศรีเดช  (2545: 98-101) วิจัยเรื่องตลาดดอนหวาย: พ้ืนท่ีแหงการทองเท่ียว

และบริโภค  มีวัตถุประสงคการวิจัยเพ่ือมุงศึกษาภาพลักษณของตลาดดอนหวายและพฤติกรรม

ของการบริโภคของคนชนช้ันกลางท่ีเกิดขึ้นในตลาดแหงนี้  ผลการวิจัยพบวา  ตลาดดอนหวายฟน

ตัวขึ้นมาไดจากอิทธิพลของการทองเท่ียวท่ีสรางภาพผานส่ือประชาสัมพันธตางๆ  โดยอาศัยปจจัย 2 

ประการ  ในการสรางจุดขาย  ไดแก  อดีตอันรุงเรืองท่ีสะทอนผานอาหารท่ีกลาวอางวาเปนสูตร

โบราณ  สูตรตนตํารับ  และวิถีชีวิตชุมชนโบราณอันมีบานเรือนเกาแก  การลองเรือเปนภาพ

ตัวแทนของบรรยากาศอันสุขสงบ   และแสดงถึงธรรมชาติท่ีงดงามเหมาะแกการพักผอน  

ปรากฏการณท่ีเกิดขึ้นสอดคลองกับรสนิยมการบริโภคของคนชนช้ันกลาง  นับตั้งแตอาหารท่ีถูก

สรางภาพวาอรอยท่ีสุด  เพราะเปนเจาตํารับ  มีการจัดแบงพ้ืนท่ีท่ีเปนโซนสะดวกตอการจับจายซ้ือ

สินคา  การจัดสรรท่ีจอดรถใหเปนระเบียบ  ตลาดดอนหวายไดอาศัยภาพในอดีตมาใชเพ่ิมคุณคา

ใหแกพ้ืนท่ี  และมีครรลองชีวิตท่ีตอบสนองนโยบายการทองเท่ียวไทย   

               พัชรา  ลาภลือชัย  (2546: บทคัดยอ)  วิจัยเรื่องความพึงพอใจของนักทองเท่ียว

ชาวไทยตอการจัดการทองเท่ียวตลาดน้ําดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี  และตลาดน้ําทาคา  จังหวัด

สมุทรสงคราม  มีวัตถุประสงคการวิจัยเพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทย

ตอการจัดการทองเท่ียวตลาดน้ําดําเนินสะดวกและตลาดน้ําทาคา  และเพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 106 

ความพึงพอใจของนักทองเท่ียวชาวไทย กลุมตัวอยาง ไดแก นักทองเท่ียวชาวไทยท่ีมาเท่ียวตลาดน้ํา

ดําเนินสะดวก  และตลาดนํ้าทาคา  จํานวน 400 คน  โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมขอมูล  สถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน          

การวิ เคราะหความแตกต างระหวางคา เฉ ล่ียโดยใช  T-test Independent การว ิเ คราะห                      

ความแปรปรวนทางเดียว  และการวิเคราะหความสัมพันธโดยใชสถิติสหสัมพันธอยางงาย  

สําหรับการวิเคราะหขอมูลทางสถิติใชโปรแกรม  SPSS  For  Windows  Version  10  ผลการวิจัย

พบวา  นักทองเท่ียวเพศหญิงมาเท่ียวตลาดน้ําดําเนินสะดวก  และตลาดนํ้าทาคา  มากกวาเพศชาย  

สวนใหญอายุระหวาง  15-24 ป สถานภาพโสด  การศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษา หรือ ปวช.  อาชีพ

เปนพนักงานเอกชน และมีรายไดเฉล่ียตอเดือนต่ํากวา  6,500 บาท ลักษณะการทองเท่ียวของ

นักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียวตลาดน้ําดําเนินสะดวกและตลาดน้ําทาคามีความคลายคลึงกัน โดยพบวา                 

สวนใหญตองการพักผอน เปนแรงจูงใจในการทองเท่ียว  มีโอกาสทองเท่ียวในชวงวันหยุดเสาร-

อาทิตย นักทองเท่ียวจะรวมเดินทางกับครอบครัวมากท่ีสุด โดยใชรถยนตสวนตัวเปนพาหนะใน 

การทองเท่ียว  นักทองเท่ียวไดรับขอมูลขาวสารของตลาดนํ้าดําเนินสะดวกมากกวาตลาดน้ําทาคา  

และแหลงขอมูลขาวสารท่ีนักทองเท่ียวไดรับมากท่ีสุด  คือ  โทรทัศน นักทองเท่ียวมีความคาดหวังตอ

การจัดการทองเท่ียวตลาดน้ําดําเนินสะดวก   และตลาดน้ําทาคาอยู ในระดับมาก  โดยดาน         

การจัดการทรัพยากรทางการทองเที่ยวตลาดน้ําดําเนินสะดวกใหความสําคัญกับการประกอบ

อาชีพของคนในทองถิ่นมากที่สุด   สวนตลาดน้ําทาคาใหความสําคัญกับสภาพชีวิตความเปนอยู

ของชุมชนตลาดนํ้ามากท่ีสุด และดานการจัดการบริการทางการทองเท่ียว  นักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียว

ตลาดน้ําดําเนินสะดวกและตลาดน้ําทาใหความสําคัญเหมือนกัน  คือ ผูขายควรมีอัธยาศัยไมตรีท่ีดี

และไมเอาเปรียบนักทองเท่ียว  สําหรับการทดสอบสมมติฐานระดับความพึงพอใจ  และปจจัยท่ีมี

ผลตอความพึงพอใจของนักทองเท่ียว  พบวา 1) ระดับความพึงพอใจของนักทองเท่ียวชาวไทยที่มีตอ

การจัดการทองเท่ียวตลาดน้ํ าดํา เนินสะดวก  และตลาดน้ํ าท าคาแตกตางก ัน  โดยระด ับ                        

ความพึงพอใจที่มีตอการจัดการการทองเท่ียวตลาดน้ําทาคามีมากกวาระดับความพึงพอใจท่ีมีตอ

การจัดการการทองเท่ียวตลาดน้ําดําเนินสะดวก  และใหความสําคัญกับสภาพวิถีชีวิตความเปนอยู

ของชุมชนในตลาดน้ํามากท่ีสุด 2) ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจของนักทองเท่ียวชาวไทยที่มา

ทองเท่ียวตลาดน้ําดําเนินสะดวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ไดแก  ระดับการศึกษา อาชีพ  และ

พาหนะท่ีใชในการเดินทางท่ีแตกตางกัน สวนการรับรูขาวสารจากนิตยสาร/วารสาร บุคคลใน

ครอบครัว  เพ่ือน/เพ่ือนบาน และเจาหนาท่ีของรัฐมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน สวนปจจัยท่ีมี

ผลตอความพึงพอใจของนักทองเท่ียวท่ีมาทองเท่ียวตลาดน้ําทาคา ไดแก อายุท่ีแตกตางกัน ซ่ึงผูมีอายุ

นอยจะมีความพึงพอใจมากกวาผูมีอายุมาก การรับรูขาวสารจากเพื่อน/เพ่ือนบาน และความคาดหวัง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 107 

ตอการจัดการทองเที่ยวตลาดน้ําทาคามีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับความพึงพอใจ            

จากผลการวิจัยครั ้งนี ้มีขอเสนอแนะในเรื ่องของการปรับปรุงปจจัยพื้นฐานที่เปนสิ่งอํานวย               

ความสะดวกของตลาดนํ้าดําเนินสะดวก และตลาดนํ้าทาคา ไดแก หองสุขา สถานท่ีจอดรถ และ

ทางเดินบริเวณริมน้ําใหมีความเหมาะสมกับปริมาณนักทองเท่ียวท่ีเพ่ิมขึ้นในอนาคต  สําหรับ 

ตลาดน้ําทาคาควรไดรับการสงเสริมการทองเท่ียวใหเปนท่ีรูจักแกนักทองเท่ียวเพ่ิมมากขึ้น                 

โดยผานส่ือนิตยสาร หรือวารสารการทองเท่ียวอยางตอเนื่อง และเพ่ือเพิ่มมูลคาทางการทองเที่ยว 

ควรมีการอนุรักษวัฒนธรรมทางน้ําและวิถีชีวิตของชุมชนตลาดน้ําดําเนินสะดวกและตลาดน้ํา           

ทาคา สวนสินคาและบริการทางการทองเท่ียวควรมีการสงเสริมใหคนในชุมชนผลิตสินคา

หัตถกรรมท่ีเปนเอกลักษณของชุมชนในตลาดนํ้า  และควรมีการแสดงอัตราคาบริการตางๆ                  

ไวอยางเปดเผยใหแกนักทองเท่ียวไดรับรู 

               หรือแมแตงานวิจัยของกรรณิการ  ตันติวนิช  (2550: 78-79)  วิจัยเรื่องสภาพปญหา

ท่ีกระทบตอการทองเท่ียวตลาดน้ํ าดํา เนินสะดวกตามความคิดเห็นของนักทองเท่ียวและ

ผูประกอบการ  มีวัตถุประสงคการวิจัยเพ่ือศึกษาสภาพปญหาและเปรียบเทียบสภาพปญหาท่ีกระทบ

ตอการทองเท่ียวตลาดน้ําดําเนินสะดวก  ตามความคิดเห็นของนักทองเท่ียวและผูประกอบการ              

ในดานการอํานวยความสะดวก ดานคุณภาพสินคาและราคา ดานการใหบริการขอมูลและขาวสาร 

และดานบรรยากาศและส่ิงแวดลอม  กลุมตัวอยาง  ไดแก นักทองเท่ียว  จํานวน 285 คน โดยใช

วิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) และผูประกอบการรานคา จํานวน 216 คน 

โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) ทําการเก็บรวบรวมขอมูลดวย

แบบสอบถามและทําการวิเคราะหดวยคารอยละ  คาเฉล่ีย  คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และ                       

การทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉล่ีย ดวยการทดสอบ T-test Independent  ผลการวิจัยพบวา   

               1. นักทองเท่ียวและผูประกอบการมีความคิดเห็นสอดคลองกันตอสภาพปญหาท่ี

กระทบตอการทองเท่ียวตลาดน้ําดําเนินสะดวกในภาพรวมระดับมาก ไดแก ดานคุณภาพสินคาและ

ราคา และดานบรรยากาศและส่ิงแวดลอม 

               2. นักทองเท่ียวและผูประกอบการมีความคิดเห็นไมสอดคลองกันตอสภาพปญหา

ท่ีกระทบตอการทอง เท่ียวตลาดน้ํ าดํา เนินสะดวกในดานการใหบริการขอมูลขาวสาร                           

โดยนักทองเท่ียวมีความเห็นในระดับปานกลาง สวนผูประกอบการมีความเห็นในระดับมาก  

               3. การเปรียบเทียบความคิดเห็นตอสภาพปญหาท่ีกระทบตอการทองเท่ียวตลาดน้ํา

ดําเนินสะดวกระหวางนักทองเท่ียวกับผูประกอบการ พบวา ดานการอํานวยความสะดวก  และดาน                 

การใหบริการขอมูลขาวสารมีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สวนดาน

คุณภาพสินคาและราคา และดานบรรยากาศและส่ิงแวดลอมไมมีความแตกตางกัน 
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               กานติมา วัฒนวาณิชย (2550: 92-94) วิจัยเรื่องปจจัยท่ีมีผลตอการเปนนักทองเท่ียว

เชิงนิเวศคุณภาพของนักทองเท่ียวชาวไทย  กรณีศึกษาตลาดน้ําตล่ิงชันเขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร 

มีวัตถุประสงคการวิจัยเพ่ือศึกษาการเปนนักทองเท่ียวเชิงนิเวศคุณภาพของนักทองเท่ียวชาวไทยท่ี

เดินทางมาลองเรือท่ีตลาดน้ําตล่ิงชัน และปจจัยท่ีมีผลตอการเปนนักทองเท่ียวเชิงนิเวศคุณภาพของ

นักทองเท่ียวชาวไทยตามตัวแปรเพศ  อายุ  ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉล่ียตอเดือน ท่ีอยูปจจุบัน  

รูปแบบการมาทองเท่ียว  และประสบการณการมีสวนรวมในกิจกรรมดานส่ิงแวดลอมและ

ทรัพยากรธรรมชาต ิการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ กลุมตัวอยาง ไดแก  นักทองเท่ียวชาวไทย

ท่ีเดินทางมาลองเรือท่ีตลาดน้ําตล่ิงชัน จํานวน  390 คน ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบมีระบบ 

(Systematic Random Sampling) และใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล  

สําหรับขอมูลท่ีไดนํามาวิเคราะหโดยการหาสถิติคารอยละ คาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน              

การทดสอบคา T-test  และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว  ผลการวิจัยพบวา  การเปน

นักทองเท่ียวเชิงนิเวศคุณภาพของนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาลองเรือท่ีตลาดน้ําตล่ิงชันโดย

รวมอยูในระดับสูง  เม่ือทําการเปรียบเทียบตามตัวแปรอิสระ พบวา การเปนนักทองเท่ียวเชิงนิเวศ

คุณภาพของนักทองเท่ียว ชาวไทยท่ีเดินทางมาลองเรือท่ีตลาดน้ําตล่ิงชันแตกตางกันตามตัวแปรเพศ

และประสบการณการมีสวนรวมในกิจกรรมดานส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ในขณะท่ี            

ตัวแปรอายุ  ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉล่ียตอเดือน ท่ีอยูปจจุบัน และรูปแบบการมาทองเท่ียว

ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เนื่องจากประสบการณการมีสวนรวมใน

กิจกรรมดานส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติมีผลตอการ เปนนักทองเท่ียวเชิงนิเวศคุณภาพ  

ดังนั้นภาครัฐ  เอกชน และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ รวมทั้งประชาคมตลาดนํ้าตล่ิงชันควรสงเสริมและ

สนับสนุนใหมีการเรียนรูและเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงนิเวศมากย่ิงขึ้น 

โดยเฉพาะอยางย่ิงประชาคมตลาดนํ้าตล่ิงชันควรสงเสริมใหประชาชนในทองถ่ินและนักทองเท่ียว

ไดมีโอกาสทํากิจกรรมตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการอนุรักษส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติรวมกัน

อยูเสมอ เชน การปลูกตนไม การรณรงคเกี่ยวกับการจัดการเรื่องขยะ และการเขารวมกิจกรรมพิทักษ

ลําคลอง  เปนตน 

               อุราวรรณ สุขเกษม (2553: 88-91)  วิจัยเรื่องปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรม           

การตัดสินใจทองเท่ียวตลาดน้ํา  มีวัตถุประสงคการวิจัยเพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคลท่ีมีผลตอ

พฤติกรรมการทองเท่ียวตลาดน้ํา  และเพ่ือศึกษาปจจัยดานตางๆ ทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอ                    

การตัดสินใจทองเท่ียวตลาดน้ํา กลุมตัวอยาง  ไดแก  นักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียวตลาดน้ํา จํานวน 400 คน 

เปนการวิเคราะหโดยการใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive)  ซ่ึงไดแก คาความถ่ี คารอยละ และ                           

คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential) ใชสถิติเพียรสัน
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ไคสแควร (Pearson Chi-Square) คา T-test และ F-test ผลการวิจัยพบวา นักทองเท่ียวใหความสําคัญ

กับประเภทของกิจกรรมมากท่ีสุด  เพราะตลาดน้ําแตละแหงจะมีกิจกรรมใหนักทองเท่ียวไดเลือก                

สวนใหญการเดินทางจะใชรถยนตสวนตัว และชวงวันท่ีไปเท่ียวก็จะเปนชวงวันเสาร-อาทิตย 

จํานวนวันโดยเฉล่ียในแตละครั้งท่ีไปเท่ียว 1-2 วัน ความถ่ีในการทองเท่ียวตอปท่ีมากท่ีสุดจะอยู

ในชวง 1-2 ครั้งตอป คาใชจายในการทองเท่ียวแตละครั้งอยูในชวง 1,000-5,000 บาท การรูจักตลาด

น้ําจากส่ือสวนมากจะรูโดยคําชักชวนจากเพ่ือน ส่ิงจูงใจในการทองเท่ียว พบวา เปนแหลงทองเท่ียว

ตามธรรมชาติ  และลักษณะการเดินทางบุคคล พบวา นักทองเท่ียวจะเดินทางไปกับเพ่ือนๆ และเม่ือ

พิจารณาในดานปจจัยทางการตลาด  พบวา  นักทองเท่ียวใหความสําคัญกับปจจัยดานการตลาด               

รายดาน 6 ดาน ท่ีมีผลตอการตัดสินใจทองเท่ียวเรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ ดานสถานท่ี              

ดานราคา  ดานประชาสัมพันธ  ดานบริการ  ดานวัฒนธรรมและภูมิศาสตร  และดานชองทางการจัด

จําหนาย  ซ่ึงดานสถานท่ี พบวา นักทองเท่ียวใหความสําคัญกับปจจัยทางการตลาดดานสถานท่ี คือ 

ภายในตลาดน้ําปลอดโปรง สะดวก สบาย และรองลงมา ไดแก ตลาดน้ําอยูใกลสถานท่ีอํานวย                      

ความสะดวก  และจากผลการทดสอบสมมติฐานดานปจจัยทางดานประชากรศาสตร พบวา ปจจัย

ทางดานประชากรศาสตรท่ีตางกันมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจทองเท่ียวตลาดน้ํา และ

จากการทดสอบสมมติฐานดานปจจัยสวนผสมทางการตลาด  พบวา  ปจจัยสวนผสมทางการตลาดมี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจทองเท่ียวตลาดน้ํา  

               จากงานวิจัยท่ีกลาวมาขางตนท้ังหมดจะเห็นไดวาเปนงานวิจัยท่ีมุงเนนไปท่ี              

การวิจัยแหลงทองเท่ียวตลาดน้ํา  ชุมชนท่ีตั้งแหลงทองเท่ียวตลาดน้ํา  ประชานในแหลงทองเท่ียว

ตลาดน้ํา  ผูประกอบการ และนักทองเท่ียวเปนสําคัญ  ซ่ึงนอกจากนี้ยังมีงานวิจัยตลาดน้ําท่ีมุงเนน

การวิจัยดานอ่ืนๆ  และมีความนาสนใจเชนเดียวกัน นั่นก็คือ การวิจัยท่ีเกี่ยวกับประเด็นทางดาน         

การส่ือสารและการจัดการตลาดน้ํา เชน งานวิจัยของสิริลักษณ ปรินรัมย (2548: 182-193) วิจัยเรื่อง

การส่ือสารกับการจัดการการทองเท่ียวของชุมชนตลาดริมน้ําดอนหวาย  จังหวัดนครปฐม                        

มีวัตถุประสงคการวิจัยเพ่ือศึกษารูปแบบการส่ือสารของชุมชนตลาดริมน้ําดอนหวายในการจัดการ

การทองเท่ียว  และเพ่ือศึกษาบทบาททางการส่ือสารของผูนําชุมชนในการจัดการการทองเท่ียวตลาด

ริมน้ําดอนหวาย  โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  ผลการวิจัยพบวา   

               1. รูปแบบการส่ือสารปรากฏขึ้นในการจัดการการทองเท่ียวของชุมชนตลาดริมน้ํา

ดอนหวาย โดยวิเคราะหจาก  3  สถานการณ  พบวา   

                    1.1 สถานการณกระตุนความรวมมือผูประกอบการภายในชุมชน ประกอบดวย 

3 รูปแบบ ไดแก  1) การส่ือสารทางเดียวแบบไมเปนทางการ คือ การใชเสียงตามสาย 2)  การส่ือสาร
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สองทางแบบเปนทางการ  คือ  การประชุม  และ  3) การส่ือสารสองทางแบบไมเปนทางการ คือ             

การพูดคุยกันโดยตรง 

                    1.2  สถานการณแกปญหาขอขัดแยงท่ีเกิดขึ้นภายในชุมชน ประกอบดวย                

2 รูปแบบ ไดแก  1) การส่ือสารสองทางแบบเปนทางการ  คือ  การส่ังการดวยคําพูด และการประชุม

เพ่ือตักเตือนสมาชิกชุมชน  และ  2) การส่ือสารสองทางแบบไมเปนทางการ คือ การไกลเกล่ียดวย               

การพูดคุยโดยตรง  โดยมีประธานคณะกรรมการชุมชนเปนตัวกลางไกลเกล่ีย 

                    1.3  สถานการณการจัดการการทองเท่ียวของชุมชน ประกอบดวย  2  รูปแบบ  

ไดแก  1)  การส่ือสารสองทางแบบไมเปนทางการ  คือ  การพูดคุยโดยตรงระหวางคณะกรรมการ

ชุมชนกับส่ือมวลชน  และ  2)  การส่ือสารทางเดียวแบบไมเปนทางการ  คือ  การใชเสียงตามสาย

เพ่ือประชาสัมพันธไปสูนักทองเท่ียว 

               2. บทบาททางการส่ือสารของผูนําชุมชน  ประกอบดวย 4 บทบาท ไดแก                     

1) บทบาททางการส่ือสารเพ่ือระดมคนเขามารวมกลุมเปนคณะกรรมการชุมชน 2) บทบาททาง              

การส่ือสารเพ่ือระดมความคิดของสมาชิกภายในชุมชน  3) บทบาททางการส่ือสารในการจัดการกับ

ขอขัดแยงภายในชุมชน คือ การเปนตัวกลาง ตักเตือน ส่ังใหทําตาม และส่ังใหผูคาขายออกไปจาก

ตลาด  และ  4)  บทบาททางการส่ือสารในการจัดการการทองเท่ียวของชุมชน 

               สมฤทัย เสือปาน  (2549: 144-156) วิจัยเรื่องรูปแบบการส่ือสารในการจัดการ  

การทองเท่ียวของชุมชนตลาดสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี  มีวัตถุประสงคการวิจัยเพ่ือศึกษารูปแบบ

การส่ือสารในการจัดการการทองเท่ียวของชุมชนตลาดสามชุกและบทบาททางการส่ือสารของผูนํา

ชุมชนในการจัดการการทองเท่ียวของชุมชนตลาดสามชุก โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  

ผลการวิจัยพบวา  รูปแบบการส่ือสารในการจัดการการทองเท่ียวของชุมชนตลาดสามชุกใน

สถานการณตางๆ  ประกอบดวย สถานการณการจัดระบบการทองเท่ียว  สถานการณการประสาน

ความรวมมือ สถานการณการเผยแพรและประชาสัมพันธ  และสถานการณการแกปญหาและ

อุปสรรคในการจัดการการทองเท่ียว ดังตอไปนี้ 1) สถานการณการจัดระบบการทองเท่ียว  พบวา  

รูปแบบการส่ือสารในการจัดการระบบการทองเท่ียวเปนการส่ือสารสองทางแบบเปนทางการ และ

การส่ือสารสองทางแบบไมเปนทางการ 2) สถานการณการประสานความรวมมือ  พบวา รูปแบบ

การส่ือสารในการประสานความรวมมือเปนการส่ือสารทางเดียวแบบไมเปนทางการ  การส่ือสาร

สองทางแบบเปนทางการ  และการส่ือสารสองทางแบบไมเปนทางการ  3) สถานการณการเผยแพร

และประชาสัมพันธ พบวา รูปแบบการส่ือสารในการเผยแพรประชาสัมพันธเปนการส่ือสารทาง

เดียวแบบทางการ การส่ือสารทางเดียวแบบไมเปนทางการ และการส่ือสารสองทางแบบไมเปน

ทางการ  และ  4)  สถานการณการแกปญหาและอุปสรรคในการจัดการการทองเท่ียว  พบวา  
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รูปแบบการส่ือสารในการจัดการการทองเท่ียวเปนการส่ือสารสองทางแบบเปนทางการ  และ                

การส่ือสารสองทางแบบไมเปนทางการ นอกจากนี้ในสวนของบทบาทการส่ือสารของผูนําใน              

การจัดการการทองเท่ียวของชุมชนตลาดสามชุก  พบวา  ผูนําชุมชนมีบทบาททางการส่ือสารในดาน

ตางๆ  คือ การกระตุนความรวมมือสมาชิกในชุมชน การประสานความรวมมือกับภาคีภายนอก    

การจัดระบบการจัดการการทองเท่ียวของชุมชน  การดูแลและการตอนรับนักทองเท่ียว  การเผยแพร

และประชาสัมพันธสถานท่ีทองเท่ียว  และการแกปญหาหรืออุปสรรคในการจัดการการทองเท่ียว

ของชุมชน 

               จิราภรณ  ใจเอ้ือ  (2549: 99-111) วิจัยเรื่องการส่ือสารการตลาดของธุรกิจชุมชน

ตลาดดอนหวาย จังหวัดนครปฐม  มีวัตถุประสงคการวิจัยเพ่ือศึกษาการส่ือสารการตลาดของธุรกิจ

ชุมชนตลาดดอนหวายใน 3 ประเด็น ไดแก ลักษณะท่ัวไปของการดําเนินธุรกิจชุมชนตลาด               

ดอนหวาย ปจจัยท่ีมีผลตอการส่ือสารการตลาดของธุรกิจชุมชนตลาดดอนหวาย และการส่ือสารของ

ธุรกิจชุมชนตลาดดอนหวาย  ในการวิจัยครั้งนี้ขอมูลขั้นปฐมภูมิศึกษาโดยการสัมภาษณแบบเจาะลึก

ผูนําชุมชน  เจาอาวาส กํานัน เจาของรานคา และเจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) จํานวน 

15 คน ในเรื่องของลักษณะท่ัวไปของการดําเนินธุรกิจชุมชนตลาดดอนหวาย ปจจัยท่ีมีผลตอ               

การส่ือสารการตลาดของธุรกิจชุมชนตลาดดอนหวาย  และการส่ือสารของธุรกิจชุมชนตลาด                

ดอนหวาย  สําหรับขอมูลทุติยภูมิศึกษาคนควาจากเอกสารทางวิชาการ และงานวิจัยตางๆ รวมถึง

ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ โดยใชการวิเคราะหเชิงพรรณนา  ผลการวิจัยพบวา  

               ลักษณะท่ัวไปของการดําเนินธุรกิจชุมชนตลาดดอนหวาย มีผูท่ีเกี่ยวของใน                

การดําเนินธุรกิจชุมชนตลาดดอนหวาย  5 กลุม ไดแก รานคา วัด  องคการบริหารสวนตําบล  (อบต.) 

ชาวบาน และโรงเรียน มีการรวมมือกันในการดําเนินธุรกิจชุมชน โดยการจัดตั้งคณะกรรมการซ่ึง

เปนตัวแทนจากสวนตางๆ ในชุมชน ขึ้นมาเปนผูรวมจัดระเบียบดูแลรักษาชุมชนในดานตางๆ  เชน  

กําหนดมาตรการคุณภาพสินคาและบริการ  การรักษาความสะอาด  และความปลอดภัยในชุมชน 

               ปจจัยท่ีมีผลตอการส่ือสารการตลาด  พบวา  มีปจจัยภายในและปจจัยภายนอก 

สําหรับปจจัยภายใน  ไดแก  นโยบายและรูปแบบการบริหารจัดการ ชุมชนตลาดดอนหวายมี               

การจัดตั้งคณะกรรมการดําเนินธุรกิจชุมชน มีการกําหนดมาตรการในการดําเนินธุรกิจ สินคา  และ

บริการตางๆ สวนปจจัยภายนอก ไดแก สังคม วัฒนธรรม นักทองเท่ียว และเศรษฐกิจ สําหรับสังคม

และวัฒนธรรมเปนปจจัยท่ีเกี่ยวของกับคานิยม  ทัศนคติ  และความตองการ ซ่ึงเปนตัวกําหนด

พฤติกรรมของบุคคลและมีอิทธิพลตอความปรารถนาของบุคคล โดยองคกรธุรกิจชุมชนตลาด               

ดอนหวายจะตองพยายามนําธุรกิจชุมชน สินคา  และบริการมาสนองใหได สําหรับการดําเนินธุรกิจ

ชุมชนจะประสบความสําเร็จหรือไมอยู ท่ีจํานวนของลูกคาและนักทองเท่ียวท่ีมาใชบริการ           
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สวนดานเศรษฐกิจมีผลตอการดําเนินธุรกิจ  และจํานวนนักทองเท่ียว  รวมทั้งรายไดของการดําเนิน

ธุรกิจชุมชนดวย 

               การส่ือสารการตลาดของธุรกิจชุมชนท่ีตลาดดอนหวายนํามาใชมีดวยกัน 8 ส่ือ 

ไดแก  การสงเสริมการขาย การประชาสัมพันธ การส่ือสาร ณ จุดขาย บรรจุภัณฑ การขายโดยใช

พนักงาน การบริการลูกคา พฤติกรรมพนักงาน และการโฆษณา แตละส่ือท่ีนํามาใชขึ้นอยูกับวา

รานคาใดจะนําส่ือใดมาใชใหสอดคลองกับสินคาและบริการของตนหรือชวงระยะเวลา 

               นอกจากน้ียังมีงานวิจัยของวรรณลดา  ตวนภูษา (2552: 63-65) วิจัยเรื่องดัชนี   

การประเมินคุณภาพส่ิงอํานวยความสะดวกเพ่ือการทองเท่ียวตลาดน้ํา  มีวัตถุประสงคการวิจัยเพื่อ

สรางดัชนีการประเมินคุณภาพส่ิงอํานวยความสะดวกเพ่ือการทองเท่ียวตลาดน้ํา  และมีการนําดัชนี

ท่ีไดไปประยุกตใชในการประเมินคุณภาพส่ิงอํานวยความสะดวกกับตลาดน้ํา 2 แหง ไดแก ตลาดน้ํา

ดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี  และตลาดนํ้าอัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม  ผลการวิจัยพบวา  

คุณภาพส่ิงอํานวยความสะดวกเพ่ือการทองเท่ียวตลาดน้ํา  บริเวณตลาดน้ําดําเนินสะดวก  จังหวัด

ราชบุรี  โดยภาพรวมอยูในเกณฑดี  โดยส่ิงท่ีควรปรับปรุงคือปายบอกทางตามจุดตางๆ การกระจาย

ตัวของศูนยบริการการทองเท่ียว  ความพอเพียงของจุดใหบริการศูนยบริการการทองเท่ียว                    

การกระจายตัวของหองน้ํา-หองสุขา  และจํานวนของปายส่ือความหมาย  สวนบริเวณตลาดน้ํา           

อัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม  โดยภาพรวมอยูในเกณฑดีเชนเดียวกัน  โดยส่ิงท่ีควรปรับปรุงคือ             

ปายเตือนจุดท่ีอันตราย  ความเพียงพอของเจาหนาท่ี  ตัวของเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย             

ปายบอกทางตามจุดตางๆ  ความเพียงพอของหองน้ํา-หองสุขา  การบริการและการใหขอมูลของ

เจาหนาท่ี  จํานวนของปายส่ือความหมาย  ความเพียงพอของจุดใหบริการการทองเท่ียว  การกระจาย

ตัวของศูนยบริการการทองเท่ียว  การกระจายตัวของหองน้ํา-หองสุขา  ความปลอดภัยของหองน้ํา-

หองสุขา  และความสะอาดของหองน้ํา-หองสุขา 

               ผลการวิจัยท่ีไดหากมีการนําไปขยายผลหรือไปปรับประยุกตใชกับแหลง

ทองเท่ียวตลาดน้ําอ่ืนๆ  ในประเทศไทย  จะเปนประโยชนในการพัฒนาคุณภาพของส่ิงอํานวย     

ความสะดวกในแหลงทองเท่ียวประเภทตลาดน้ํา  อีกท้ังยังเปนประโยชนแกองคกรและหนวยงานท่ี

เกี่ยวของในการนําไปใชในการวางแผนพัฒนาปรับปรุงใหสอดคลองกับความตองการของ

นักทองเท่ียวตอไป 

 

      10.1.2  งานวิจัยการทองเที่ยวเสนทางน้ํา 

               อยางไรก็ตามนอกจากงานวิจัยท่ีกลาวมาแลวขางตน ยังมีงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับ                

การทองเท่ียวเสนทางน้ําท่ีนาสนใจซ่ึงสามารถนํามาปรับประยุกตใชไดกับการวิจัยในครั้งนี้  เชน 
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งานวิจัยของปนรัชฎ กาญจนัษฐิติ  และคณะ  (2547: ก)  วิจัยเรื่องโครงการศึกษาเพ่ือการอนุรักษและ

พัฒนาแหลงทองเท่ียวทางน้ําในกรุงเทพฯ ช้ันในและบริเวณใกลเคียง  มีวัตถุประสงคการวิจัยเพ่ือ

จัดทําฐานขอมูลแหลงทองเท่ียวทางน้ําภายในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ  ช้ันในและบริเวณใกลเคียง                

เพ่ือวิเคราะหความสําคัญและศักยภาพของพ้ืนท่ีริมน้ําเพ่ือพัฒนาเปนแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรม  

และเพ่ือกําหนดแนวคิดการพัฒนาแหลงทองเท่ียวทางน้ําใหเปนแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรม  

ตลอดจนเพื่อเสนอแนวคิดและแผนปฏิบัติการดานอนุรักษและการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีกรณีศึกษา   

ผลการวิจัยพบวา  ชุมชนริมน้ําในเขตกรุงเทพมหานครชั้นในและบริเวณใกลเคียง เปนพ้ืนท่ีท่ีมี

ความสําคัญทางดานประวัติศาสตร และวัฒนธรรมของประเทศ แมวาบทบาทของแมน้ําลําคลอง

ทางดานการคมนาคมจะลดนอยลงจากอดีต แตชุมชนสวนหนึ่งก็ยังคงสภาพสถาปตยกรรม และวิถี

ชีวิตอยางดั้งเดิมไวได นับเปนมรดกทางวัฒนธรรมท่ีสะทอนใหเห็นรูปแบบทางสังคมและ

วัฒนธรรมไทยท่ีสําคัญ และเปนทรัพยากรทางวัฒนธรรมท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาเปนแหลง

ทองเท่ียวไดอยางด ี ซ่ึงในปจจุบันกิจกรรมการทองเท่ียวภายในชุมชนริมน้ํามีอยูนอย และท่ีเปนอยูก็

ยังไมมีการจัดการท่ีเปนระบบ นอกจากนี้คนในชุมชนก็ยังไมไดรับผลตอบแทนจากการทองเท่ียว

อยางแทจริง แตกลับไดรับผลกระทบทางลบดานตางๆ  จากการทองเท่ียวดวย  สําหรับชุมชนกุฎีจีน            

เขตธนบุรี  ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีวิจัยเปนชุมชนท่ีมีคุณคาทางประวัติศาสตร สถาปตยกรรม และวัฒนธรรมท่ี

เดนชัด สําหรับแนวคิดของการทองเท่ียวทางวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีศึกษาประเด็นท่ีจะตองคํานึงถึง  

ไดแก  การอนุรักษคุณคาทางกายภาพและวัฒนธรรมของพ้ืนท่ี ศักยภาพของการรองรับนักทองเท่ียว

ภายในพ้ืนท่ี  การควบคุมไมใหเกิดผลกระทบทางลบตอกายภาพและวัฒนธรรมของชุมชน                  

การพัฒนาอยางย่ังยืน  และชุมชนจะตองมีบทบาทในการวางแผนตั้งแตตน  รวมถึงคนในชุมชน

จะตองไดรับประโยชนโดยตรงจากการพัฒนาการทองเท่ียว 

               หรือแมแตงานวิจัยของปาริชาติ  รัตนรักษ  และคณะ (2549: 160-162)  วิจัยเรื่อง

การสํารวจและรูปแบบการจัดการทองเท่ียวเสนทางน้ําเพ่ือการชมห่ิงหอยจังหวัดสมุทรสงคราม                           

มีวัตถุประสงคการวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเสนทางทองเท่ียวทางน้ําเพ่ือการชมห่ิงหอย

จังหวัดสมุทรสงคราม  เพ่ือศึกษาทัศนคติ  ความพึงพอใจ  การมีสวนรวม  และศักยภาพของ

ผูประกอบการและประชาชนท่ีมีตอการทอง เท่ียวเสนทางน้ํ า เ พ่ือการชมห่ิงหอยจังหวัด

สมุทรสงคราม  และเพ่ือศึกษาพฤติกรรมนักทองเท่ียวท่ีมีตอการทองเท่ียวเสนทางน้ําเพ่ือการชม

ห่ิงหอยจังหวัดสมุทรสงคราม  ผลการวิจัยพบวา 

               1. ทัศนคติ ความพึงพอใจ การมีสวนรวมของผูประกอบการตอการจัดการ

ทองเท่ียวเสนทางน้ําเพ่ือการชมห่ิงหอยจังหวัดสมุทรสงคราม โดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก 
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               2. ศักยภาพของผูประกอบการธุรกิจทองเท่ียวท่ีมีตอการจัดการทองเท่ียวเสน             

ทางน้ําเพ่ือการชมห่ิงหอยจังหวัดสมุทรสงคราม โดยภาพรวมอยูในระดับดี เม่ือพิจารณาเปนรายดาน 

พบวา  ดานตัวสินคา (ผลิตภัณฑอาหาร สินคาภูมิปญญาทองถ่ิน โปรแกรมการทองเท่ียว และ                         

การใหบริการแกนักทองเท่ียว) มีศักยภาพอยูในระดับดี สวนดานความเขมแข็งของชุมชนและ

ผูประกอบการมีศักยภาพอยูในระดับดีเชนเดียวกัน 

               3. ทัศนคติ ความพึงพอใจ  และการมีสวนรวมของประชาชนตอการจัดการ

ทองเท่ียวเสนทางน้ําเพ่ือการชมห่ิงหอยจังหวัดสมุทรสงคราม พบวา โดยรวมเห็นดวยมาก ท้ังดาน

การมีสวนรวม  ทัศนคติ  และความพึงพอใจ 

               4. ผลการศึกษาศักยภาพของประชาชนตอการจัดการทองเท่ียวเสนทางน้ําเพ่ือ           

การชมห่ิงหอยจังหวัดสมุทรสงคราม พบวา ศักยภาพโดยรวมพบวาอยูในระดับดี เม่ือพิจารณา             

รายดาน พบวา ดานตัวสินคามีศักยภาพอยูในระดับดี  สําหรับดานความเขมแข็งของชุมชน และ

ศักยภาพอยูในระดับปานกลาง 

               5. ผลการศึกษาแนวทางการจัดการเสนทางการทองเท่ียวชมห่ิงหอยของจังหวัด

สมุทรสงครามในอนาคต พบวา  เสนทางการทองเท่ียวชมห่ิงหอยในปจจุบันซ่ึงเปนวงกลมและ

เช่ือมโยงกิจกรรมเขากับตลาดน้ํายามเย็นอัมพวา เปนจุดเริ่มตนและจุดส้ินสุดกิจกรรมการชมนั้น           

มีความเหมาะสมเปนอยางย่ิง แตมีปญหาอันสําคัญในอนาคต คือ การพังทลายของตล่ิงจากธรรมชาติ

และการเปล่ียนแปลงภูมิทัศนโดยมนุษยทําใหเกิดผลกระทบกับวงจรชีวิตของห่ิงหอยท่ีมีแนวโนมท่ี

จํานวนจะลดลงทุกป เสนทางท่ีผูวิจัยเสนอเปนเสนทางท่ีเช่ือมโยงกับกิจกรรมของตลาดนํ้ายามเย็น

อัมพวาเชนเดียวกัน คือ เสนทางคลองประชาชมช่ืนระยะทางในการเย่ียมชมใกลเคียงกับเสนทางเดิม 

               6. ผลการศึกษาทัศนคติ ความพึงพอใจ และพฤติกรรมของนักทองเท่ียวท่ีมีตอ              

การทองเท่ียวเสนทางน้ําเพ่ือการชมห่ิงหอยจังหวัดสมุทรสงคราม  พบวา โดยภาพรวมมี                   

ความพึงพอใจมาก  ท้ังดานทัศนคติ  ความพึงพอใจ  และพฤติกรรมการทองเท่ียวของนักทองเท่ียว 

               7. ผลการศึกษาความพึงพอใจนักทองเท่ียวดานการจัดการทองเท่ียวเสนทางน้ํา

เพ่ือการชมห่ิงหอย พบวา ศักยภาพโดยรวมพบวาอยูในระดับดี เม่ือพิจารณารายดาน  พบวา                  

ดานแหลงทองเท่ียว  ดานการบริการ  และดานการจัดการส่ิงแวดลอมอยูในระดับด ี

               8. ผลการศึกษารูปแบบภูมิทัศนของเสนทางทองเท่ียวในการชมห่ิงหอย พบวา  

รูปแบบภูมิทัศนริมตล่ิงในเสนทางชมห่ิงหอยมีผลกระทบโดยตรงกับวงจรชีวิตของห่ิงหอย การเพ่ิม

และลดของจํานวน และการสูญพันธุในอนาคต ซ่ึงรูปแบบของตล่ิงมีใหเลือกใชตามขอจํากัดและ

งบประมาณ  จากการศึกษาและสํารวจ  พบวา การใชตล่ิงแบบธรรมชาติโดยใชพันธุไมในพ้ืนท่ี เชน 

ตนลําพู  ตนจาก  และตนเหงือกปลาหมอ เปนตน  สามารถปองกันการพังทลายของตล่ิงไดเปน     
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อยางดีและสอดคลองกับวงจรชีวิตของห่ิงหอย  แตมีขอเสีย  คือ ใชระยะเวลานาน ดังนั้นอาจใชผสม

รวมกับรูปแบบตล่ิงอ่ืนๆ เชน  รูปแบบหินท้ิง  เปนตน 

               9. ผลการศึกษารูปแบบเรือท่ีเหมาะสมท่ีสามารถนํามาใชชมห่ิงหอยในจังหวัด

สมุทรสงคราม พบวา  นักทองเท่ียวพึงพอใจกับรูปแบบเรือในปจจุบัน ซ่ึงรูปแบบเรือในปจจุบันเปน

เรือท่ีใชอยูในชีวิตประจําวันของชาวบานท่ีใชสําหรับการเดินทางและการขนสินคาทางการเกษตร                   

โดยกิจกรรมการนําชมห่ิงหอยเปนรายไดเสริม สวนท่ีเปนเรือนําเท่ียวมีเพียงสวนนอยท่ีจัดหาขึ้นมา

ใหมและใชนําชมห่ิงหอยเพียงอยางเดียว นอกจากนี้จากการศึกษาโครงการตัวอยางในการชม

ห่ิงหอยในตางประเทศและโครงการตัวอยางในการจัดการเรือทองเท่ียว  พบวา รูปแบบเรือควรใช

เรือท่ีเปนเรือในพ้ืนท่ีเดิม โดยมีการปรับปรุงเพ่ิมหมอพักเพ่ือเก็บเสียงและลดมลภาวะในเรือขนาด

ใหญท่ีตองการกําลังเครื่องยนตมาก  สวนในเรือขนาดเล็กควรสนับสนุนใหใชเครื่องยนตไฟฟาหรือ

ใชแรงคน 

 ศรายุทธ  ผลโพธ์ิ  (2549: 226-237)  วิจัยเรื่องการพัฒนาการทองเท่ียวทางน้ํา: 

กรณีศึกษาเสนทางแมน้ําเจาพระยาระหวางกรุงเทพมหานครถึงพระนครศรีอยุธยา  มีวัตถุประสงค

การวิจัยเพ่ือ  1) ศึกษาศักยภาพของแหลงทองเท่ียวริมน้ําตลอดเสนทาง และจัดลําดับศักยภาพใน                 

การรองรับนักทองเท่ียว  2) ศึกษาโครงสราง ความตองการ ทัศนคติ และความพึงพอใจของ

นักทองเท่ียวท่ีมีตอการบริการการทองเท่ียว เพ่ือใชเปนขอมูลในการปรับปรุงการบริการท่ีเหมาะสม  

3) ศึกษาปญหาและความพรอมในการบริการการทองเท่ียวของหนวยงานรัฐบาล เอกชน และชุมชน

ทองถ่ินโดยศึกษาจากกรณีศึกษา 4) ศึกษาสถานท่ีทองเท่ียวและเสนทางการทองเท่ียวใหมท่ีมี

ศักยภาพในการพัฒนา และ5) ศึกษาแนวทางในการพัฒนาการทองเท่ียวอยางย่ังยืน ผลการวิจัยพบวา                 

ผลการสํารวจแหลงทองเท่ียวทางน้ําท้ังส้ิน จํานวน 23 แหง สามารถแบงตามประเภทของแหลง

ทองเท่ียวได 4 ประเภท  ไดแก 1)  แหลงทองเท่ียวประเภทประวัติศาสตร จํานวน 10 แหง  2) แหลง

ทองเท่ียวประเภทศิลปวัฒนธรรม จํานวน 5 แหง 3) แหลงทองเท่ียวประเภทประวัติศาสตรและ

ศิลปวัฒนธรรม จํานวน 7 แหง และ 4)  แหลงทองเท่ียวประเภทธรรมชาติ จํานวน 1 แหง  และแบง

ตามระดับศักยภาพได 3 ระดับ  ไดแก  1)  ระดับสูง จํานวน 4 แหง  2)  ระดับปานกลาง จํานวน 7 

แหง  และ3)  ระดับต่ํา จํานวน 12 แหง  สําหรับสภาพปญหาและอุปสรรคดานการทองเท่ียวสามารถ

แบงตามองคประกอบของการทองเท่ียวได  3  องคประกอบหลัก ไดแก 1) ปญหาดานทรัพยากร   

การทองเท่ียวหรือปญหาทางดานกายภาพและบริการภายในแหลงทองเท่ียว   2) ปญหาดาน          

ความตองการของนักทองเท่ียว และ 3) ปญหาการบริการและการพัฒนา การทองเท่ียวของ

หนวยงานรัฐบาล  เอกชน และชุมชนทองถ่ิน สวนแนวทางสําหรับการพัฒนาการทองเท่ียวทางน้ํา

แบบย่ังยืนมี 3 แนวทาง  ไดแก  1) แนวทางการพัฒนาดานกายภาพและบริการของสถานท่ีทองเท่ียว
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ทางน้ํา โดยการปรับปรุงแหลงทองเท่ียวทางน้ําท่ีเส่ือมโทรม และอนุรักษและดูแลรักษา

สภาพแวดลอมท่ีดีภายในแหลงทองเท่ียวและบริเวณภายนอกสถานท่ีทองเท่ียว   2)  แนวทาง          

การพัฒนาตลาดการทองเท่ียว โดยการพัฒนาเสนทางการทองเท่ียวทางน้ําบนเสนทางการศึกษา และ

การประชาสัมพันธ  และ 3) แนวทางการพัฒนาการบริการดานการทองเท่ียวและการพัฒนา                

การทองเท่ียวของหนวยงานรัฐบาล เอกชน และชุมชนทองถ่ิน โดยการพัฒนาบทบาทขององคกรรัฐ

ท่ีเกี่ยวของตอการพัฒนาการทองเท่ียว   การพัฒนาองคกรเอกชนหรือธุรกิจท่ีเกี่ยวของกับ                       

การทองเท่ียวทางน้ํา และการพัฒนาบทบาทของชุมชนทองถ่ินตอการพัฒนาการทองเท่ียว 

               ประกอบศิริ ภักดีพินิจ  (2550: 165-175)  วิจัยเรื่องการพัฒนาการทองเท่ียวอยาง

ยั่งยืน: กรณีศึกษาการทองเท่ียวทางน้ําชุมชนริมคลองเขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร  มีวัตถุประสงค

การวิจัยเพ่ือศึกษาศักยภาพในการพัฒนาการทองเท่ียวอยางย่ังยืน  เพ่ือศึกษาความตองการของ

นักทองเท่ียวท่ีเดินทางมาเยือน  และเพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการทองเท่ียวอยางย่ังยืนของชุมชน

ริมคลอง  เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร โดยใชการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณในการเก็บขอมูล 

กลุมตัวอยางท่ีใชในวิจัยครั้งนี้แบงออกเปน 3  กลุม  ไดแก  1) กลุมชาวบานในชุมชน แบงเปนกลุม

หัวหนาครอบครัว ผูนําชุมชน ผูประกอบอาชีพท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียว และผูประกอบการ

รานคาในตลาดน้ําตล่ิงชัน รวมจํานวน 54 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณแบบเจาะลึก  2) 

เจาหนาท่ีเขตตล่ิงชันท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียว จํานวน 3 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณ

แบบเจาะลึก  และ 3) กลุมนักทองเท่ียวท่ีมาเยือนชุมชนริมคลอง จํานวน 300 คน เก็บรวบรวม 

ขอมูลโดยการใชแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบวา  1) ชุมชนริมคลองมีศักยภาพท่ีจะพัฒนา                     

การทองเท่ียวอยางย่ังยืน เนื่องจากมีทรัพยากรทางการทองเท่ียวท่ีหลากหลาย ประกอบไปดวยแหลง

ทองเท่ียวประเภทธรรมชาติและวิถีชีวิตริมคลอง ศาสนสถาน อาชีพการทําสวนกลวยไมและสวนผัก 

การเดินทางเขาถึงแหลงทองเท่ียวสามารถเขาถึงไดท้ังทางบกและทางน้ํา มีความปลอดภัยในแหลง

ทองเท่ียวเนื่องจากการเปนสังคมแบบเครือญาติทําใหมีการระวังภัยของคนในชุมชนเอง สวนใน

แหลงทองเท่ียวมีการเฝาระวังความปลอดภัยโดยเจาของแหลงทองเท่ียว  เปนชุมชนท่ีมี 

ความสามารถในการรองรับนักทองเท่ียวไดสูง เพราะมีลักษณะการทองเท่ียวแบบหมุนเวียน โดยใช

ระยะเวลาในการทองเท่ียวไมนาน และปริมาณนักทองเท่ียวถูกจํากัดโดยจํานวนท่ีนั่งของเรือ                           

สวนองคประกอบดานส่ิงอํานวยความสะดวกในแหลงทองเท่ียว จะตองมีการพัฒนาและปรับปรุง

ตอไป และควรมีการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนใหมากขึ้น ซ่ึงในปจจุบันมีลักษณะของการมี

สวนรวมเปนไปใน 2 ลักษณะ ไดแก การรวมดําเนินกิจกรรม และการรวมรับผลประโยชน 2) 

นักทองเท่ียวมีความพึงพอใจตอการมาทองเท่ียวในภาพรวมอยูในดับปานกลาง  ดานทรัพยากรและ

ส่ิงแวดลอมอยูในระดับมาก ดานส่ิงอํานวยความสะดวกในแหลงทองเท่ียวและดานสวัสดิภาพและ
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ความปลอดภัยอยูในระดับปานกลาง และมีความตองการใหมีการพัฒนาการทองเท่ียวในดาน                

ส่ิงอํานวยความสะดวกในแหลงทองเท่ียวและดานสวัสดิการและความปลอดภัย และ  3)                     

แนวทางการพัฒนาการทองเท่ียวอยางย่ังยืนของชุมชนริมคลอง ควรมีการดําเนินการใน 5 แนวทาง  

ไดแก การพัฒนารูปแบบการทองเท่ียวใหมีความหลากหลายท้ังเสนทางและกิจกรรม การสงเสริม

การมีสวนรวมของชุมชน การพัฒนาตลาดการทองเท่ียวอยางย่ังยืน การพัฒนาขีดความสามารถใน

การใหบริการการทองเท่ียวในชุมชน และการอนุรักษทรัพยากรการทองเท่ียว 

               นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยของวิภาวี  พลรัตน  (2551: 143-148)  วิจัยเรื่องการพัฒนา

รูปแบบการทองเท่ียวเชิงนิเวศทางน้ํา: กรณีศึกษายอนรอยเสนทางประวัติศาสตรอดีตราชธานี              

กรุงธนบุรี  มีวัตถุประสงคการวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบเสนทางการทองเท่ียวเชิงนิเวศทางน้ําใน

เสนทาง “ยอนรอยเสนทางประวัติศาสตรอดีตราชธานีกรุงธนบุร”ี เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจตอ                 

การทองเท่ียวของนักทองเท่ียวกลุมควบคุมตอการทองเท่ียวทางน้ํารูปแบบเดมิและนักทองเท่ียวกลุม

ทดลองตอการทองเท่ียวเชิงนิเวศทางน้ํา  และเพ่ือสํารวจทรัพยากรการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีฝงธนบุรีท่ี

เหมาะสมตอรูปแบบการทองเท่ียวเชิงนิเวศทางน้ําในเสนทาง “ยอนรอยเสนทางประวัติศาสตรอดีต

ราชธานีกรุงธนบุร”ี  รวมทั้งเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักทองเท่ียว ผูประกอบการธุรกิจนําเท่ียว 

มัคคุเทศก และประชาชนทองถ่ิน เกี่ยวกับการทองเท่ียวทางน้ําในพ้ืนท่ีฝงธนบุรี และความรู               

ความเขาใจเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงนิเวศ   ผลการวิจัยพบวา รูปแบบเสนทางการทองเท่ียวเชิงนิเวศ           

ทางน้ํา  โดยการลองเรือผานคลองบางกอกใหญ  คลองบางเชือกหนัง คลองบางนอย คลองบางพรม                

คลองบางระมาด คลองชักพระ คลองบางกอกนอย และแมน้ําเจาพระยา ระหวางคลองบางกอกนอย

ถึงคลองบางกอกใหญ ใชระยะเวลาการเดินทางตั้งแตเวลา 09.00-16.00 น. โดยเลือกทรัพยากร                    

การทองเท่ียวท่ีมีความเปนแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศและประวัติศาสตร การเลือกใชมัคคุเทศกท่ีมี

ประสบการณ และกระตุนใหเกิดการเรียนรูของนักทองเท่ียวตอการปฏิบัติตนท่ีเหมาะสมในแหลง

ทองเท่ียวและชุมชนทองถ่ิน รวมทั้งการเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนารูปแบบ

การทองเท่ียวเชิงนิเวศทางน้ํา  นอกจากนี้ยังมีมาตรการปองกันและลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมใน

พ้ืนท่ีของแหลงทองเท่ียวและชุมชน เชน การใชเรือหางยาวท่ีมีมาตรฐานดานความปลอดภัย                   

การปองกันน้ําเนาเสีย  การไมท้ิงขยะในลําน้ํา  และการเตรียมถุงขยะสําหรับนักทองเท่ียวทุกคน  

               นักทองเท่ียวกลุมทดลองดวยการทองเท่ียวเชิงนิเวศทางน้ํามีความพึงพอใจ

มากกวานักทองเท่ียวกลุมควบคุมดวยการทองเท่ียวทางน้ํารูปแบบเดิม สวนเรื่องความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงนิเวศ  นักทองเท่ียวกลุมทดลองมีความเขาใจมากกวานักทองเท่ียวกลุม

ควบคุม และนักทองเท่ียวท้ังสองกลุมมีความเห็นวา พ้ืนท่ีฝงธนบุรีมีความเหมาะสมตอการพัฒนาให
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เปนแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ เนื่องจากฝงธนบุรีมีประวัติศาสตรความเปนมายาวนาน และยังอุดม

สมบูรณไปดวยแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติและประวัติศาสตร 

ทรัพยากรการทองเท่ียวท่ีใชในการทองเ ท่ียวเชิงนิ เวศทางน้ํ า  ไดแก                         

วัดอรุณราชวราราม วัดโมลีโลกยาราม  มัสยิดตนสน  วัดกัลยาณมิตร ศาลเจาเกียนอันเกง                   

วัดอินทาราม ตลาดน้ําคลองลัดมะยม สวนกลวยไม  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติเรือพระราชพิธี                

วัดระฆังโฆสิตาราม วังหลัง  และกําแพงวังหลัง 

               ประชาชนทองถ่ินมีความรูความเขาใจตอการทองเท่ียวเชิงนิเวศอยูในระดับมาก 

และมี ความคิดเห็นตอการมีสวนรวมในการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศอยูในระดับมาก รวมทั้ง 

คิดวาพ้ืนท่ีของตนเหมาะสมตอการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศ โดยควรจัดรูปแบบการดําเนินการ

จัดการทองเท่ียวในชุมชนแบบมีสวนรวมระหวางชุมชนทองถ่ินและบุคคลภายนอก 

               ผูประกอบการธุรกิจนําเท่ียวมีความคิดเห็นตอความพรอมของปจจัยตางๆ                

ดานการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีฝงธนบุรีโดยรวมอยูในระดับปานกลาง และไมมีการดําเนินนโยบายดาน             

การทองเท่ียวเชิงนิเวศอยางชัดเจน อยางไรก็ตามยังคงคิดวาพ้ืนท่ีฝงธนบุรีเหมาะสมตอการพัฒนาให

เปนแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

               มัคคุเทศกมีความคิดเห็นตอความพรอมของปจจัยตางๆ ดานการทองเท่ียวในพ้ืนท่ี

ฝงธนบุรีโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และมีความรูความเขาใจตอการจัดการการทองเท่ียวเชิง

นิเวศโดยภาพรวมอยูในระดับมาก รวมทั้งมีความคิดเห็นวาพ้ืนท่ีฝงธนบุรีเหมาะสมตอการพัฒนาให

เปนแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

 

       10.2  งานวิจัยตางประเทศ 

 จากการศึกษางานวิจัยตางประเทศไมพบวามีการวิจัยเกี่ยวกับการทองเท่ียวตลาดน้ํา             

แตอยางใด  ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงศึกษางานวิจัยตางประเทศท่ีวิจัยเกี่ยวกับการทองเท่ียวอ่ืนๆ  เชน  

งานวิจัยของแมนสเปอรเกอร  (Mansperger, 1993: 990)  วิจัยเรื่องผลกระทบของการทองเท่ียวท่ีมี

ตอวัฒนธรรมของชนกลุมนอย  ผลการวิจัยพบวา  ผลกระทบจากการทองเท่ียวมีอยางกวางขวางและ

มีสวนเกี่ยวของกับทุนและกําไรของชุมชนแหลงทองเท่ียว  สําหรับผลกระทบเชิงบวกแกชนกลุม

นอยในชุมชนแหลงทองเท่ียว  ไดแก  การมีงานทําเพ่ิมขึ้น  การแลกเปล่ียนเงินตางประเทศ  

การศึกษาวัฒนธรรม  และการบริการสังคมมีมากขึ้น  เปนตน  สวนผลกระทบเชิงลบ ไดแก                   

การอพยพยายถ่ิน  การลมสลายของระบบเครือญาติ   ปญหาความไมเสมอภาค  ปญหาอาชญากรรม  

และการขาดเอกภาพ  เปนตน  สําหรับแนวทางในการลดผลกระทบเชิงลบจําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองมี

การจัดการอยางเปนระบบ  เชน  การจํากัดจํานวนนักทองเท่ียว  การรักษาแบบแผนเศรษฐกิจดั้งเดิม
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ของสังคมเอาไว  การควบคุมความดื้อดึงของนักทองเท่ียว และการจัดตั้งองคกรทองถ่ินขึ้นสําหรับ         

การปกครองดูแลเพ่ือควบคุมการทองเท่ียว  เปนตน 

เวลส  (Wells, 1993: 445-465)  วิจัยเรื่องการละเลยความม่ังคั่งทางชีวภาพ: เศรษฐกิจของ

การทองเท่ียวธรรมชาติในประเทศเนปาล  โดยเนนการทองเท่ียวอุทยานแหงชาติ   ผลการวิจัยพบวา  

เงินรายไดจากการทองเท่ียวอุทยานแหงชาติจํานวนมหาศาลมิไดตกอยูท่ีการดําเนินการอนุรักษ

แหลงทองเท่ียวอุทยานแหงชาติอยางแทจริง  โดยเฉพาะเงินรายไดจากการทองเท่ียวในป ค.ศ.1988-

1989  ประมาณ  27  ลานดอลลารสหรัฐ  โดยในการบริหารอุทยานแหงชาติจะตองใชเงินประมาณ  

4.7  ลานดอลลารสหรัฐ  ขณะท่ีงบประมาณท่ีไดรับจริงไมถึง 1 ลานดอลลารสหรัฐ  สําหรับผลจาก

การทองเท่ียวทําใหธุรกิจในเมืองมีความเจริญรุงเรือง  แตคนในทองถ่ินไมไดมีสวนเกี่ยวของกับ

ผลประโยชนในสวนนี้  นอกจากนี้มีการจางกองกําลังรักษาปาเพ่ือปองกันมิใหชาวบานเขาไปตัดไม  

และหาของปา  ซ่ึงมีคาใชจายสูงถึง 4 ใน 5 สวน ของงบประมาณท้ังหมด  ดวยเหตุนี้จึงทําให

ชาวบานไมสามารถเขาไปหาพืช  สัตว  และของปาได  เพราะตองเก็บรักษาส่ิงเหลานี้ไวให

นักทองเท่ียวเขามาช่ืนชม  ในขณะท่ีผลประโยชนดานส่ิงแวดลอมกย็ังเห็นผลไดไมชัดเจน  ถึงแมวา

จะมีการปองกันมิใหชาวบานเขามาทําลาย  แตดวยปริมาณนักทองเท่ียวท่ีเขามาทองเท่ียวเปนจํานวน

มาก  ไดสงผลใหเกิดความเสียหายแกสภาพแวดลอมเชนกัน  สําหรับทางออกของการแกปญหา           

นั่นก็คือ  ควรจะมีการลงทุนดานการจัดการการทองเท่ียวใหมากกวานี้  พรอมท้ังหาแนวทางเพ่ือให

คนในทองถ่ินไดมีสวนรวมในผลประโยชนท่ีเกิดขึ้นจากการทองเท่ียวดวย 

เมนควอส  และโลเบอร  (Menkhaus and Lober, 1996: 1-10)  วิจัยเรื่องการทองเท่ียวเชิง

นิเวศและมูลคาของปาฝนเขตรอนในประเทศคอสตาริกา  มีวัตถุประสงคการวิจัยเพ่ือศึกษามูลคา

จากการเปนแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศของปาฝนเขตรอน โดยทําการประเมินมูลคาจากการเดินทางเขา

มาทองเท่ียวของนักทองเท่ียวชาวอเมริกัน  จํานวน 240  คน  และใชวิธีคิดตนทุนคาเดินทางใน            

การวิเคราะห  ผลการวิจัยพบวา  ปาฝนเขตรอนมีคุณคามากกวาการเปนแหลงตัดตนไมและเปน

แหลงทําการเกษตรหรือเปนทุงสําหรับเล้ียงสัตว  โดยปาฝนเขตรอนมีคุณคามากกวานั้นเม่ือนํา               

การทองเท่ียวเชิงนิเวศเขามาใชในการเพ่ิมคุณคาหรือมูลคา  กลาวคือเม่ือมีการนําการทองเท่ียวเชิง

นิเวศมาใชกับปาฝนเขตรอน  ผลจากการคํานวณคาใชจายในการเดินทางมาทองเท่ียวของกลุม

ตัวอยางนักทองเท่ียวชาวอเมริกัน พบวามูลคาท่ีคํานวณจากนักทองเท่ียวชาวอเมริกันตอการเดินทาง

มาทองเท่ียวปาฝนเขตรอน คือ 1,150  ดอลลารสหรัฐตอครั้ง  โดยมูลคาดังกลาวสามารถนํามาใชเปน

ตัวกําหนดในการตัดสินนโยบายเพื่อการประเมินพ้ืนท่ีอ่ืนๆ  ท่ีสามารถนํามาใชเปนแหลงทองเท่ียว

ของประเทศไดเปนอยางด ี

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 120 

วอลเลซ  และเพียรซ  (Wallace and Pierce, 1996: 843-873)  วิจัยเรื่องการประเมินผล             

การทองเท่ียวเชิงนิเวศในอเมซอน ประเทศบราซิล  ผลการวิจัยพบวา  สถานท่ีทองเท่ียวเชิงนิเวศ

กระตุนใหเกิดการจางงานและธุรกิจบริการใหมๆ  แตจะมีการจํากัดธุรกิจของประชาชนในทองถ่ิน  

นอกจากนี้สถานท่ีทองเท่ียวเชิงนิเวศเหลานี้ยังไมบรรลุความเปนสถานท่ีทองเท่ียวเชิงนิเวศอยาง

แทจริง  เนื่องจากยังใหความสําคญักับส่ิงแวดลอม  การจางงาน  และการมีสวนรวมของประชาชน

ในทองถ่ินนอยเกินไป 

ไวท  (White, 1996: 2-10)  วิจัยเรื่องนักทองเท่ียวเชิงนิเวศชาวอเมริกาเหนือ: รายละเอียด

การตลาดและลักษณะการเดินทางทองเท่ียว  ผลการวิจัยพบวา  กลุมนักทองเท่ียวเชิงนิเวศจะมีอายุ

สูงกวากลุมนักทองเท่ียวโดยท่ัวไป  โดยนักทองเท่ียวท้ังเพศชายและเพศหญิงตางมีความสนใจ             

การทองเท่ียวเชิงนิเวศไมแตกตางกัน  แตเพศจะมีผลตอกิจกรรมการทองเท่ียวบางอยางท่ีแตกตางกัน

เล็กนอย  ดานระดับการศึกษา พบวา กลุมนักทองเท่ียวเชิงนิเวศจะมีระดับการศึกษาสูงกวากลุม

นักทองเท่ียวโดยท่ัวไป  และจะสูงกวาอยางชัดเจนในกรณีท่ีมีประสบการณ  โดยนักทองเท่ียวเชิง

นิเวศสวนใหญจบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย  แตอยางไรก็ตามนอกจากน้ียังพบวาการทองเท่ียว

เชิงนิเวศไดแพรขยายไปสูกลุมผูท่ีมีการศึกษาต่ําดวย  นั่นก็คือการทองเท่ียวเชิงนิเวศไดแพรขยาย

ไปสูประชากรกลุมตางๆ  นั่นเอง 

ไวท  (White, 1997: 209-220)  วิจัยเรื่องสถานท่ีพักของแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ: อุปสงค

และอุปทานมีความสอดคลองกันหรือไม  ผลการวิจัยพบวา  นักทองเท่ียวเชิงนิเวศนิยมสถานท่ีพัก

แบบผจญภัย  โดยนักทองเท่ียวเหลานี้จะมีความใสใจในเรื่องส่ิงแวดลอม  นอกจากน้ียังพบวา

แนวโนมในอนาคตสถานที่ พั กจะมีขนาดใหญขึ้ น   มีคว ามเปนสากลมากขึ้ น  และ มี                       

การดําเนินการโดยเครือขายขนาดใหญ  แตก็มีบางพ้ืนท่ีโดยเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีเปนแหลงทองเท่ียว

ธรรมชาติจะเขมงวดและตอตานส่ิงกอสรางแบบม่ันคงถาวร  (Fixed Roof) 

แวนการด และเดียรเดน (Hvenegaard and Dearden, 1998: 700-720) วิจัยเรื่องความแตกตาง

ของการทองเท่ียวเชิงอนุรักษและการทองเท่ียวท่ัวๆ ไป ในอุทยานแหงชาติของประเทศไทย             

โดยใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล  จํานวน  857  ชุด จากผูตอบแบบสอบถามในอุทยาน

แหงชาติดอยอินทนนท  และแบงนักทองเท่ียวออกเปน 5 กลุม ผลการวิจัยพบวา นักทองเท่ียวเชิง

อนุรักษเปนกลุมท่ีใหความสําคัญกับการอนุรักษทรัพยากรมากกวานักทองเท่ียวกลุมอ่ืน  ๆนอกจากนี้

นักทองเท่ียวเชิงอนุรักษยังมีอายุและระดับการศึกษาท่ีมากกวานักทองเท่ียวกลุมอ่ืนๆ อีกดวย 

ชิน  และคณะ  (Chin and Others, 2000: 20-35)  วิจัยเรื่องการทองเท่ียวเชิงอนุรักษใน

อุทยานแหงชาติบาโก   เกาะบอรเนียว   ประเทศมาเลเซีย: มุมมองของนักทองเท่ียวเกี่ยวกับ

ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและการบริหารจัดการ   ผลการวิจัยพบวา  รัฐควรมีความพยายามใน               
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การจัดการเกี่ยวกับความกังวลใจของนักทองเท่ียวดานการกระจายตัวของสภาพแวดลอมทางชีวภาพ  

การเส่ือมสลาย  และความเสียหายของพันธุไม  รวมถึงการเตรียมการในการจัดการหาแนวทางท่ีจะ

ชวยใหการทองเท่ียวเชิงนิเวศในอุทยานแหงชาติบาโก (Bako National Park) นั้นยืนยาวออกไป  

และการวิจัยครั้งนี้จะมีสวนในการชวยสรางความเขาใจใหกับนักทองเท่ียวเกี่ยวกับการจัดการ                

การทองเท่ียวในมาเลเซียเพ่ิมขึ้น 

ฟวแคท  (Foucat, 2002: 511-529)  วิจัยเรื่องแนวทางการบริหารจัดการการทองเท่ียวเชิง

อนุรักษของชุมชนสูความย่ังยืนในชุมชนเวนทานีลลา  (Ventanilla)  ซ่ึงตั้งอยู ณ ชายฝงดานใตของ

มหาสมุทรแปซิฟก  ประเทศเม็กซิโก  เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณท้ังการสัมภาษณแบบมี

โครงสรางและไมมีโครงสราง ซ่ึงการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ไดจัดทําขึ้นในชวงป ค.ศ.1999 และ               

ป ค.ศ.2000 เพ่ือท่ีจะไดสถิติประชากรทางสังคมศาสตรของชุมชน  การบริการในชุมชนท่ีถูก

นํามาใชในการหาผลประโยชน และความสัมพันธระหวางสังคมกับเศรษฐกิจของชุมชน รวมถึง

ขอมูลทรัพยากรธรรมชาติ  ผลท่ีไดจากการวิจัยในครั้งนี้ทําใหสามารถระบุถึงตัวช้ีวัดท่ีจะทําให                      

การทองเท่ียวเชิงอนุรักษในชุมชนดํารงอยูตอไปได  ซ่ึงการวิจัยท่ีชุมชนเวนทานีลลา (Ventanilla) 

ในครั้งนี้  ถือเปนนวัตกรรมใหมของการวิจัยท่ีนําเอาการประสานทัศนวิสัยของการบริหารจัดการ

แถบชายฝงมาใชในการประเมินการบริหารจัดการการทองเท่ียวเชิงอนุรักษในแหลงชุมชน พรอมๆ  

กับการใชตัวช้ีวัดตางๆ 

วินเซนท และทอมปสัน (Vincent and Thompson, 2002: 153-160)  วิจัยเรื่องการประเมิน 

ชุมชนในการสนับสนุนการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ ผลการวิจัยพบวา  การทองเท่ียว                

เชิงอนุรักษจะเกิดความยัง่ยืนได  1) ชุมชนมีสวนรวมโดยตรงในการวางแผนและพัฒนาโครงการที่

เกี่ยวของกับการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  โดยใหความสําคัญกับส่ิงแวดลอมมากขึ้น 2) ผูนําชุมชน

พัฒนาและสนับสนุนโครงการตางๆ ท่ีกอใหเกิดการเรียนรูเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม และ 3) ชุมชนตระหนักถึงความสําคัญของการทองเท่ียวเชิงอนุรักษในฐานะของ

การเปนแหลงรายไดท่ีมีสวนชวยในการพัฒนาชุมชน 

ครูซ  (Cruz, 2003: 9-10)  วิจัยเรื่องการพัฒนาการทองเท่ียวท่ียั่งยืนในประเทศฟลิปปนส

และประเทศอาเซียนอ่ืนๆ  มีวัตถุประสงคการวิจัยเพ่ือศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาการทองเท่ียวท่ียั่งยืน

ในประเทศฟลิปปนส  มาเลเซีย  สิงคโปร  และไทย  เปนการวิจัยเชิงสํารวจและการวิจัยเอกสาร  

ผลการวิจัยพบวา  อุตสาหกรรมการทองเท่ียวในประเทศฟลิปปนส  มาเลเซีย  สิงคโปร และไทย           

มีการพัฒนาอยางรวดเร็วในชวงระยะเวลาท่ีผานมา  และพบวาวางแผนการทองเท่ียวท่ีไมได

มาตรฐานจะนํามาซ่ึงความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ  ส่ิงแวดลอม  และวัฒนธรรม  

สําหรับแนวทางในการพัฒนาการทองเท่ียวท่ียั่งยืนสามารถกระทําไดโดยการใหองคกรตางๆ                  
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ในชุมชนเขามามีบทบาทหรือมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจเพ่ือการดําเนินงานและ                       

การควบคุมเกี่ยวกับการจัดการการทองเท่ียวของชุมชนนั้นๆ  นอกจากนี้ตัวช้ีวัดการทองเท่ียวท่ียั่งยืน

เปนเครื่องมือสําคัญอยางหนึ่งสําหรับใชในการตรวจสอบการพัฒนาการทองเท่ียวท่ียางย่ังยืน                   

ซ่ึงตัวช้ีวัดการทองเท่ียวท่ียั่งยืนท่ีดีควรเปนตัวช้ีวัดท่ีไดรับการพัฒนามาจากการปรึกษาหารือรวมกัน

กับผูท่ีเกี่ยวของทุกๆ  ฝาย  โดยเฉพาะอยางย่ิงกับชุมชนท่ีเปนแหลงทองเท่ียว 

อีราคิ  (Eraqi, 2007: 39-49) วิจัยเรื่องการจัดการทรัพยากรการทองเท่ียวเชิงนิเวศเพ่ือ                

การพัฒนาการทองเท่ียวท่ียั่งยืนในประเทศอียิปต  มีวัตถุประสงคการวิจัยเพ่ือศึกษาการจัดการ

ทรัพยากรการทองเท่ียวเชิงนิเวศเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน  เปนการวิจัยเชิงปริมาณ  เก็บรวบรวมขอมูล

โดยการสังเกต  การสัมภาษณ  และแบบสอบถาม  สถิติท่ีใชในการวิเคราะห  ไดแก  คาเฉล่ีย               

คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ คาไคสแควร และการวิเคราะหการถดถอย  ผลการวิจัยพบวา ประชาชน

มีทัศนคติเชิงบวกตอการจัดการทรัพยากรการทองเท่ียวเชิงนิเวศเพ่ือการพัฒนาการทองเท่ียวท่ียั่งยืน  

โดยกระแสการทองเท่ียวเชิงนิเวศกลายเปนกระแสการทองเท่ียวท่ีไดรับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ  

และเปนกระแสที่ไมสามารถปฏิเสธได  สําหรับการพัฒนากลยุทธดานการตลาดท่ีเหมาะสม  และ

การมีนโยบายท่ีดีเปนส่ิงท่ีสําคัญและจําเปนในการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศในประเทศอียิปต 

สันติกุล, บัทเลอร และไอเรย (Suntikul, Butler and Airey, 2008: 67-80)  วิจัยเรื่อง                 

การพัฒนาการทองเท่ียวของประเทศเวียดนามนับตั้งแตดําเนินนโยบายเปดประเทศ มีวัตถุประสงค

การวิจัยเพ่ือศึกษาการพัฒนาการทองเท่ียวของประเทศเวียดนามนับตั้งแตนโยบายการเปดประเทศ  

งานวิจัยเรื่องนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึก ผลการวิจัยพบวา                         

การพัฒนาการทองเท่ียวของประเทศเวียดนามนับตั้งแตนโยบายการเปดประเทศ  หรือหลังจากท่ี

ประเทศเวียดนามดําเนินการตามนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจและสังคม “โดย เหมย” (Doi Moi) ตั้งแตป 

ค.ศ.1986  สามารถแบงออกไดเปน  5  ระยะ ไดแก  1)  ตั้งแตป ค.ศ.1986-ตนป ค.ศ.1990  2) ตั้งแตป 

ค.ศ.1990-1994  3)  ตั้งแตป ค.ศ.1995-1996  4)  ตั้งแตป ค.ศ.1996-1999  และ  5)  ตั้งแตป ค.ศ.1999-

ปจจุบัน  โดยการเปล่ียนแปลงในแตละระยะจะมีลักษณะเปนพลวัต  ซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับปจจัยตางๆ  

ท้ังปจจัยภายในและปจจัยภายนอก   ไมวาจะเปนปจจัยทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ หรือปจจัย

อ่ืนๆ  ซ่ึงลวนแลวแตสงผลตอนโยบายการทองเท่ียวในแตละชวงเวลาของประเทศเวียดนามท้ังส้ิน 

 สรุปจากท่ีกลาวมาท้ังหมดเกี่ยวกับแนวคิดและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ท่ีนํามาใชใน                

การวิจัยครั้งนี้  สามารถสรุปไดดังตารางท่ี  3  และตารางท่ี  4 
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ตารางท่ี  3  สรุปแนวคิดท่ีนํามาใชในการวิจัย 

 

ลําดับ แนวคิด ประเด็นสําคัญ 

1 การทองเท่ียว การทองเท่ียวในประเทศไทยมีหลากหลายรูปแบบ ท้ังนี้

ขึ้ น อ ยู กั บ พ ฤ ติ ก ร ร ม ข อ ง นั ก ท อ ง เ ท่ี ย ว แ ล ะ  

การเปล่ียนแปลงทางโครงสรางทางสังคม วัฒนธรรม 

และเศรษฐกิจ สําหรับผลท่ีเกิดจากการทองเท่ียวมีท้ัง

ผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบ  

2 การพัฒนาท่ียั่งยืน การพัฒนาท่ียั่งยืนเปนการพัฒนาท่ีคํานึงถึงส่ิงตางๆ อยาง

รอบดาน ไมวาจะเปนดานส่ิงแวดลอม เศรษฐกิจ และ

สังคม  เพ่ือใหเกิดผลกระทบตอส่ิงตางๆ เหลานี้นอยท่ีสุด 

ตลอดจนเพ่ือใหสามารถใชประโยชนจากทรัพยากรตางๆ 

ไดอยางยาวนานท่ีสุดสืบตอไปจนถึงรุนลูกรุนหลานใน

อนาคต 

3 การทองเท่ียวท่ียั่งยืน การท อง เ ท่ี ยว ท่ี ยั่ ง ยืน มี จุ ด เ ริ่ มตนจ ากการ ท่ีไม มี  

การวางแผนพัฒนาการทองเท่ียวหรือมีการวางแผน

พัฒนาการทอง เ ท่ียว ท่ีไม ถูกตอง  อันมีผลนํ าไปสู  

การทําลายมรดกทางวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติ 

และสงผลตอเนื่องใหเกิดผลกระทบตางๆ ตามมาหลาย

ประการ ดังนั้นทิศทางใหมของการจัดการทองเท่ียวใน

ปจจุบันจึงใหความสําคัญกับการจัดการทองเท่ียวท่ียั่งยืน 

ซ่ึงเปนการทองเท่ียวท่ีใหความสําคัญกับการใชทรัพยากร

ทองเท่ียวอยางชาญฉลาด และคุมคา เพ่ือใหสามารถใช

ทรัพยากรทองเท่ียวไดอยาง ยืนยาว และสงผลกระทบตอ

ส่ิงแวดลอมหรืออ่ืนๆ นอยท่ีสุด  

4 อัตลักษณการทองเท่ียว อัตลักษณการทองเ ท่ียว เปนลักษณะเฉพาะตัวของ  

การท อง เ ท่ี ยว ท่ี พึ ง มี อํ านาจและ มี สิท ธ์ิ ใน สั งคม  

โดยอัตลักษณการทองเท่ียวไมไดเปนส่ิงท่ีมีมาตาม

ธรรมชาติ  แต เปนส่ิงท่ี เกิดขึ้นจากการกําหนดใน

กระบวนการทางสังคม   
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ตารางท่ี  3  สรุปแนวคิดท่ีนํามาใชในการวิจัย  (ตอ) 

 

ลําดับ แนวคิด ประเด็นสําคัญ 

5 ตลาดน้ําภาคใต พ้ืนท่ีภาคใตในอดีตท่ีผานพบวามีบางชุมชนท่ีเคยเปน

ชุมชนตลาดนํ้า ซ่ึงเปนตลาดน้ําท่ีตอบสนองความตองการ

ทางเศรษฐกิจเปนสําคัญมิไดเพ่ือการทองเท่ียวแตอยางใด  

สวนใหญชุมชนท่ีมีวิถีชีวิตตลาดน้ําจะเปนชุมชนท่ีตั้งถ่ิน

ฐานบานเรือนอยูติดกับริมน้ํา และในชวงเวลาตอมา  

ตลาดน้ําในภาคใตก็ไดสูญหายไปจากวิถีชีวิตของคน

ภาคใตมาอยางยาวนา ท้ังนี้สืบเนื่องมาจากความเจริญ 

กาวหนาของการคมนาคมทางบกท่ีเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง

และรวดเร็ว จวบจนกระท่ังประมาณกลางป พ.ศ.2551 

เปนตนมา  ตลาดน้ําก็ไดหวนกลับมามีอิทธิพลและมี

บทบาทตอวิถีชีวิตของคนภาคใตในบางพ้ืนท่ีอีกครั้งหนึ่ง  

เนื่องจากไดมีการนําแนวคิดการทองเท่ียวตลาดน้ําจาก

ภาคกลางเขามาปรับประยุกตใชและจัดตั้งเปนแหลง

ทองเท่ียวตลาดน้ําในภาคใตขึ้น เพ่ือกิจกรรมการทองเท่ียว

โดยเฉพาะ และไดรับการตอบรับจากนักทองเท่ียวท้ังใน

ประเทศและตางประเทศเปนอยางมาก 

6 วิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ วิ ธีปฏิ บัติ ท่ี เปน เ ลิศ เปนองค ความรูหรื อบท เรี ยน

ประสบการณท่ีเกิดจากการลงมือทําหรือการปฏิบัติจริง  

เปนการสรางการยอมรับและสามารถกํ าหนดเปน

มาตรฐานในการทํางานได หากใครนําวิธีปฏิบัติดังกลาว

ไปใชกจ็ะไมเกิดผลกระทบกับคุณภาพของงาน   

7 การเปรียบเทียบสมรรถนะ การเปรียบเทียบสมรรถนะเปนเครื่องมืออยางหนึ่งท่ีถูก

นํามาใชเพ่ือการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของ

องคกร  โดยการเปรียบเทียบสมรรถนะ คือ การเรียนรูใน

ส่ิงท่ีองคกรหรือคนอ่ืนๆ ทําไดด ีเพ่ือนํามาประยุกตใชกับ

องคกรหรือตัวเรา   
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ตารางท่ี  3  สรุปแนวคิดท่ีนํามาใชในการวิจัย  (ตอ) 

 

ลําดับ แนวคิด ประเด็นสําคัญ 

8 การพัฒนารูปแบบการทองเท่ียว รูปแบบคือรูปยอท่ีเลียนแบบความสัมพันธหรือ  

ความจริงของปรากฏการณใดปรากฏการณหนึ่งท่ี

เกิดขึ้น โดยการลดทอนเวลา ความพอเหมาะ และ

กาลเทศะ เพ่ือใหเขาใจปรากฏการณดังกลาวได  

งายขึ้น สําหรับรูปแบบการทองเท่ียวท่ีจะนําไปใชให

เกิดประโยชนสูงสุดได รูปแบบการทองเท่ียวนั้น

จ ะ ต อ ง ป ร ะ ก อ บ ด ว ย ลั ก ษ ณ ะ ท่ี สํ า คั ญ  คื อ  

มีความสัมพันธเชิงโครงสราง สามารถทํานายผลได 

และสามารถขยายผลการทํานายไดกวางขวางเพ่ิมขึ้น  

ตลอดจนสามารถนําไปสูแนวคิดใหมๆ ได   

9 การวิจัยพหุเทศะกรณี การวิจัยพหุเทศะกรณีเปนเทคนิคหนึ่งท่ีนํามาใชใน   

การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ  โดยการวิจั ย  

พหุเทศะกรณีเปนวิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพที่มีวิธี

การศึกษาอยางเปนระบบ เพ่ือใหไดรับความรูเชิงลึก

ของปรากฏการณธรรมชาติ   
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ตารางท่ี  4  สรุปงานวิจัยท่ีเกี่ยวของท่ีนํามาใชในการวิจัย 

 

ประเภทการวิจัย 

งานวิจัย ปที่ทําวิจัย สํารวจและ

เอกสาร 
ปริมาณ คุณภาพ ผสม R&D 

รวม 

งานวิจัยในประเทศ 

การทองเท่ียวตลาดน้ํา 

เนนแหลงทองเท่ียว/  

ชุมชน/ประชาชน 

พ.ศ.2545-2552 - 4 10 1 1 16 

เนนผูประกอบการ พ.ศ.2543-2545 - 4 1 - - 5 

เนนนักทองเท่ียว พ.ศ.2540-2553 - 5 1 - - 6 

เนนอ่ืนๆ   พ.ศ.2548-2552 - - 4 - - 4 

การทองเท่ียวเสนทางน้ํา 

เนนแหลงทองเท่ียว/  

ชุมชน/ประชาชน 

พ.ศ.2547-2553 - 2 2 1 - 5 

งานวิจัยตางประเทศ 

การทองเท่ียวอื่นๆ 

เนนแหลงทองเท่ียว/  

ชุมชน/ประชาชน 

ค.ศ.1993-2008 1 2 9 - - 12 

เนนนักทองเท่ียว ค.ศ.1996 - 1 - - - 1 

รวม 1 18 27 2 1 49 

 

11.  กรอบแนวคิดการวิจัย 

จากท่ีกลาวมาท้ังหมดในสวนของแนวคิดและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของท่ีผูวิจัยนําเสนอจะเห็นได

วามีความหลากหลายและมีจุดเนนท่ีแตกตางกันออกไปในแตละประเด็น  ท้ังนี้ก็เพ่ือท่ีจะนําไปสู

แนวคิดหรือมุมมองท่ีจะพัฒนาไปสูการทําวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต

เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนท่ีผูวิจัยสนใจท่ีจะทําการวิจัยนั่นเอง   

สําหรับในพ้ืนท่ีภาคใตตั้งแตอดีตท่ีผานมาจากการศึกษาพบวามีบางชุมชนท่ีเคยมีตลาดน้ํา 

ซ่ึงเปนตลาดน้ําท่ีตอบสนองความตองการทางเศรษฐกิจเปนสําคัญมิไดเพ่ือการทองเท่ียวแตอยางใด  

   ส
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สวนใหญชุมชนท่ีมีวิถีชีวิตตลาดน้ําจะเปนชุมชนท่ีตั้งถ่ินฐานบานเรือนอยูติดกับริมน้ํา  และในชวง

เวลาตอมาตลาดนํ้าในภาคใตก็ไดสูญหายไปจากวิถีชีวิตของคนภาคใตมาอยางยาวนาน ท้ังนี้                  

สืบเนื่องมาจากความเจริญกาวหนาของการคมนาคมทางบกท่ีเกิดขึ้นอยางตอเนื่องและรวดเร็ว                  

จวบจนกระท่ังประมาณกลางป พ.ศ.2551  เปนตนมา  ตลาดน้ําก็ไดหวนกลับมามีอิทธิพลและมี

บทบาทตอวิถีชีวิตของคนภาคใตในบางพ้ืนท่ีอีกครั้งหนึ่ง  เนื่องจากไดมีการนําแนวคิดการทองเท่ียว

ตลาดน้ําจากภาคกลางเขามาปรับประยุกตใชและจัดตั้งเปนแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําในภาคใตขึ้น  

เพ่ือกิจกรรมการทองเท่ียวโดยเฉพาะ และไดรับการตอบรับจากนักทองเท่ียวท้ังในประเทศและ

ตางประเทศเปนอยางมาก  แตอยางไรก็ตามสําหรับการทองเท่ียวตลาดน้ําในภาคใตท่ีเปดดําเนินการ

มาแลวพบวามีท้ังท่ีประสบความสําเร็จในระดับท่ีแตกตางกันออกไปและท่ีประสบความลมเหลว

จนกระทั่งตองปดตัวเองไปเหลือไวเพียงอนุสรณสถานและความทรงจําของประชาชนชนในพ้ืนท่ี

และนักทองเท่ียวท่ีเคยไดเขาไปสัมผัส  ดังนั้นดวยกระแสการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในรูปแบบของ

การทองเท่ียวตลาดน้ําท่ีกําลังมาแรงและเปนกระแสการทองเท่ียวรูปแบบใหมท่ีเกิดขึ้นในภาคใต 

ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะทําการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตเพ่ือ             

การพัฒนาท่ียั่งยืน  เพ่ือใหไดรูปแบบการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตท่ีจะสามารถนําไปใชเปนตนแบบ

ในการปรับประยุกตใชในการจัดตั้งแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําในพ้ืนท่ีตางๆ  ไดในระดับหนึ่ง  

โดยเฉพาะในพื้นท่ีภาคใต  เพ่ือลดการสูญเสียท่ีเกิดจากการลงทุนท่ีสูญเปลาอันเนื่องมาจาก                

ความลมเหลวท่ีเกิดจากการจัดตั้งแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําท่ีขาดรูปแบบหรือตนแบบท่ีเปนแบบอยาง   

อยางไรก็ตามถึงแมวาจะมีงานวิจัยเกี่ยวกับการทองเท่ียวตลาดน้ําในหลายๆ  ประเด็น แต

จากการศึกษาพบวายังไมมีงานช้ินใดท่ีทําการวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการทองเท่ียวตลาดน้ําเพ่ือ          

การพัฒนาท่ียั่งยืน  และนอกจากนี้งานวิจัยเกี่ยวกับการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตในลักษณะนี้ยังไม

เคยมีผูใดทําการวิจัยมากอน  ดังนั้นงานวิจัยช้ินนี้จึงเปนงานวิจัยช้ินแรกท่ีทําการวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบ

การทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต  โดยผูวิจัยจะใหความสําคัญกับรูปแบบการทองเท่ียวท่ียั่งยืน ซ่ึงเนน

ความยั่งยืนใน 3  มิติ  ไดแก  มิติความย่ังยืนของส่ิงแวดลอม  มิติความยั่งยืนของสังคม  และมิติความ

ยั่งยืนของเศรษฐกิจ  และในสวนของการพัฒนาการทองเท่ียวท่ียั่งยืน  ผูวิจัยจะใชแนวคิดของบุญเลิศ  

จิตตั้งวัฒนา  (2548ก: 20-22)  ท่ีกลาววา การพัฒนาการทองเท่ียวท่ียั่งยืนตองเปนการพัฒนาการ

ทองเท่ียวท่ีสําคัญใน 6 องคประกอบหลัก  ไดแก 1) องคประกอบดานการพัฒนาทรัพยากรทองเท่ียว 

2) องคประกอบดานการพัฒนาส่ิงแวดลอมในแหลงทองเท่ียว 3) องคประกอบดานการพัฒนาธุรกิจ

ทองเท่ียว 4) องคประกอบดานการพัฒนาการตลาดทองเท่ียว  5)  องคประกอบดานการพัฒนาการมี

สวนรวมทางการทองเท่ียวของชุมชนทองถ่ิน และ 6) องคประกอบดานการพัฒนาจิตสํานึกทางการ

ทองเท่ียว ท้ังนี้เพ่ือนําไปสูการสรางรูปแบบการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน  และ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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สําหรับการพิจารณาศักยภาพของการทองเท่ียว  ผูวิจัยจะใชแนวคิดของจารุจน  กล่ินดีปลี  (2541: 

32-33)  ท่ีกลาววา ศักยภาพของการทองเท่ียวพิจารณาจากองคประกอบสําคัญ 4 ดาน ไดแก 1) 

องคประกอบดานพ้ืนท่ี  2) องคประกอบดานการจัดการ  3) องคประกอบดานกิจกรรมและ

กระบวนการ  และ 4)  องคประกอบดานการมีสวนรวม  นอกจากนี้ในสวนของการสรางรูปแบบนั้น

ผูวิจัยจะอาศัยแนวคิดของคีฟส (Keeves, 1988: 561-565) ในการสรางรูปแบบ  นั่นก็คือ ผูวิจัยจะ

สรางรูปแบบท่ีมีลักษณะเปนแผนภูมิ (Schematic Models) และผสมผสานดวยรูปแบบท่ีอธิบาย

ความหมายหรือใหความหมาย (Semantic Models) ประกอบ  เพ่ือความชัดเจนและความสมบูรณ

แบบของรปูแบบการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนท่ีสรางขึ้นจากการวิจัยในครั้งนี้    

สําหรับการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน

ในครั้งนี้  ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัยไวดังแผนภูมิท่ี  5 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 

แผนภูมิที่  5  กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

ตลาดน้ํา

คลองแห 

ตลาดน้ํา

คลองแดน 

ตลาดน้ํา  

บานดอน 

ตลาดน้ํา

จันดี 

สภาพการดําเนินการของการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต
ปจจัยหรือเงื่อนไขของการดํารงอยู      

ของการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต 

วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ  (Best Practice) 

ของการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต 

รูปแบบการทองเที่ยว

ตลาดน้ําภาคใต 

การรับรองรูปแบบ 

การทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต 

การพัฒนาที่ยั่งยืน  (Sustainable Development)

การพัฒนาที่ยั่งยืน  (Sustainable Development)

การพัฒนาและปรับปรุง

รูปแบบการทองเที่ยว       

ตลาดน้ําภาคใต 
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บทท่ี  3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนในครั้งนี้  

ผูวิ จั ยใชวิ ธีการวิจัยแบบผสมผสาน  (Mixed Methodology)  ระหวางการวิจั ย เชิงปริมาณ  

(Quantitative Research)  และการวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research)  โดยเปนการวิจัยใน

ลักษณะของพหุเทศะกรณ ี (Multisite Multi-case)  ซ่ึงเปนวิธีท่ีมีลักษณะสําคัญ คือ เปนการแสวงหา
ความรูโดยพิจารณาจากปรากฏการณทางสังคมตามสภาพความเปนจริง เพ่ือหาความสัมพันธของ
ปรากฏการณของสภาพแวดลอมนั้นๆ ซ่ึงจะทําใหไดขอมูลท่ีตองการอยางหลากหลายจาก

กรณีศึกษาท่ีแตกตางกัน (Negative Case)  เพ่ือเปรียบเทียบ (Comparative Case Studies)  และ

อธิบายปรากฏการณตางๆ ซ่ึงในการวิจัยครั้งนี้ก็คือการทองเท่ียวตลาดน้ําท่ีเกิดขึ้นในภาคใตนั่นเอง  

เพ่ือจะนําไปสูการพัฒนารูปแบบการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน  สําหรับ              

การวิจัยในครั้งนี้มีวิธีดําเนินการวิจัยดังตอไปนี ้

 

การเลือกพ้ืนท่ีในการวิจัย  
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยพหุเทศะกรณีศึกษา  (Multisite Multi-case)  ดังนั้นในการวิจัย

ผูวิจัยจึงตองทําการคัดเลือกพ้ืนท่ีเพ่ือเปนสนามในการวิจัย  ซ่ึงผูวิจัยไดกําหนดพ้ืนท่ีดังตอไปนี ้   

1.  ตลาดน้ําคลองแห  ตําบลคลองแห  อําเภอหาดใหญ  จังหวัดสงขลา   

2.  ตลาดน้ําคลองแดน  ตําบลคลองแดน  อําเภอระโนด  จังหวัดสงขลา  และตําบลรามแกว 

อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช   

3.  ตลาดน้ําบานดอน  ตําบลตลาด  อําเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎรธานี  

4.  ตลาดน้ําจันดี  ตําบลจันดี  อําเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

โดยในการเลือกพ้ืนท่ีวิจัยผูวิจัยไดดําเนินการตามลําดับขั้นตอนดังตอไปนี ้

1.  ศึกษาขอมูลเบ้ืองตนเกี่ยวกับตลาดน้ําในภาคใต  โดยการศึกษาจากหนังสือ เอกสาร และ

ขอมูลทางอินเทอรเน็ต (Internet) รวมทั้งไดติดตอประสานขอมูลอ่ืนๆ จากหนวยงานและบุคคลท่ี

เกี่ยวของกับตลาดน้ําในภาคใต  เชน เทศบาลเมืองคลองแห  เทศบาลนครสุราษฎรธานี  ผูนําชุมชน

คลองแดน  และประชาชนท่ีอาศัยอยูในแหลงทองเท่ียวตลาดน้ํา  เปนตน 
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2.  ตรวจสอบรายช่ือตลาดน้ําในภาคใต  พบวา  มีรายช่ือตลาดน้ําในภาคใตจํานวนหลาย  

แหงดวยกัน  โดยแบงเปนตลาดน้ําท่ีเปดดําเนินการอยู  ไดแก  ตลาดน้ําคลองแห  จังหวัดสงขลา  

ตลาดน้ําคลองแดน  จังหวัดสงขลา  และจังหวัดนครศรีธรรมราช  และตลาดน้ําบานดอน  จังหวัด          

สุราษฎรธานี  ตลาดน้ําท่ีปดดําเนินการและกําลังอยูในชวงของการพยายามฟนฟูขึ้นมาใหม  ไดแก 

ตลาดน้ําจันดี  จังหวัดนครศรีธรรมราช และตลาดนํ้าท่ีกําลังจะเกิดขึ้นใหม เชน ตลาดน้ําเขาชัยสน 

จังหวัดพัทลุง  และตลาดนํ้าวัดสมหวัง จังหวัดสุราษฎรธานี เปนตน 

3. จากรายช่ือตลาดน้ําในภาคใตท้ังหมด ผูวิจัยไดทําการศึกษาขอมูลเบ้ืองตน และได

พิจารณาเลือกตลาดน้ํา พรอมกับทําการศึกษานํารอง (Pilot Study) ตลาดน้ําในเบ้ืองตน เพ่ือศึกษา

ความเปนไปไดของการวิจัยครั้งนี้และชวยใหผูวิจัยสามารถเขียนแผนการดําเนินการวิจัยและ

ประเด็นสําคัญตามท่ีตองการวิจัย  โดยตลาดน้ําในภาคใตท่ีผูวิจัยจะใชเปนพ้ืนท่ีวิจัยในครั้งนี้  ไดแก  

ตลาดน้ําคลองแห  ตลาดน้ําคลองแดน  ตลาดน้ําบานดอน  และตลาดน้ําจันดี 

สําหรับเหตุผลในการเลือกตลาดน้ําคลองแห  ตลาดน้ําคลองแดน  ตลาดน้ําบานดอน  และ

ตลาดน้ําจันดี  เนื่องจากตลาดนํ้าคลองแห  ตําบลคลองแห อําเภอหาดใหญ  จังหวัดสงขลา                      

เปนตลาดน้ําเชิงวัฒนธรรมแหงแรกของภาคใตและเปนตนแบบในการศึกษาดูงานขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินหลายๆ  แหงในภาคใตท่ีจะดําเนินงานดานการทองเท่ียว  และเปนตลาดน้ําท่ี

รูจักกันอยางแพรหลายของนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศ  โดยเฉพาะนักทองเท่ียว

ชาวมาเลเซีย  นอกจากนี้ตลาดน้ําคลองแหยังมีความโดดเดนในเรื่องของตลาดน้ํา 2 ศาสนาอีกดวย  

นั่นก็คือเปนตลาดน้ําท่ีมีการผสมผสานระหวางชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิม เนื่องจากเทศบาล

เมืองคลองแห  ซ่ึงเปนท่ีตั้งของตลาดน้ําคลองแหเปนชุมชน 2 ศาสนา ไดแก ศาสนาพุทธ  และ

ศาสนาอิสลาม  โดยท่ีประชาชนท้ัง 2 ศาสนา  อาศัยอยูรวมกันอยางผสมกลมกลืนและชวยเหลือ            

ซ่ึงกันและกัน  สําหรับเหตุผลในการเลือกตลาดน้ําคลองแดน ตําบลคลองแดน อําเภอระโนด  

จังหวัดสงขลา และตําบลรามแกว  อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช นั้น เนื่องจากตลาดน้ํา

คลองแดนเปนตลาดน้ํายอนยุคและเปนตลาดน้ําชุมชนวิถีพุทธ ซ่ึงเปนตลาดน้ําท่ีมีอัตลักษณ  

(Identity) ของชุมชน ซ่ึงแตกตางไปจากตลาดน้ําแหงอ่ืนๆ ในภาคใต และเหตุผลในการเลือก           

ตลาดน้ําบานดอน ตําบลตลาด อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี  เนื่องจากเปนตลาดน้ํายอนยุคท่ีเนน

ของดีพ้ืนบาน และศิลปวัฒนธรรมของชาวใต  และเปนตลาดน้ําท่ีมีนักทองเท่ียวใหความสนใจมา

ทองเท่ียวเปนจํานวนมาก   สวนเหตุผลในการเลือกตลาดน้ําจันดีเนื่องจากเปนตลาดน้ําท่ีปด

ดําเนินการไปช่ัวระยะเวลาหนึ่งแลว และปจจุบันกําลังอยูในชวงของการพยายามฟนฟูขึ้นมาใหม

เพ่ือท่ีจะผลักดันใหเปนแหลงทองเท่ียวอีกแหงหนึ่งของจังหวัดนครศรีธรรมราช ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึง
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วิจัยพหุเทศะกรณเีพ่ือเปรียบเทียบ (Comparative Case Studies) กรณีศึกษาท่ีมีลักษณะท่ีแตกตางกัน 

(Negative Case)  เพ่ือใหไดขอสรุปท่ีชัดเจน 

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง  และผูใหขอมูลสําคัญ 

เม่ือผูวิจัยไดพ้ืนท่ีวิจัยแลว ซ่ึงไดแก ตลาดน้ําคลองแห ตลาดน้ําคลองแดน ตลาดน้ํา            

บานดอน  และตลาดน้ําจันดี  หลังจากนั้นผูวิจัยจึงไดกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง  และผูให

ขอมูลสําคัญในการวิจัย  ดังตอไปนี้ 

1.  การวิจัยเชิงปริมาณ 

     1.1  ประชากร  (Population)   

            ประชากรท่ีใชในการวิจัยเชิงปริมาณคร้ังนี้ประกอบดวยประชากร จํานวน  3  กลุม 

ไดแก  ผูประกอบการ  นักทองเท่ียว และประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําภาคใต โดยประชากรท่ีเปน

ผูประกอบการและนักทองเท่ียวจะมาจากแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตเพียง 3 แหง ไดแก ตลาดน้ํา           

คลองแห ตลาดน้ําคลองแดน และตลาดนํ้าบานดอน สวนประชากรท่ีเปนประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ํา

ภาคใตจะมาจากประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําภาคใต ท้ัง 4  แหง ไดแก  ตลาดน้ําคลองแห ตลาดน้ํา             

คลองแดน  ตลาดน้ําบานดอน  และตลาดนํ้าจันดี  ท้ังนี้เนื่องจากตลาดน้ําจันดีไดปดดําเนินการไป 

ช่ัวระยะเวลาหน่ึงแลวและกําลังอยูในชวงการการพยายามฟนฟูขึ้นมาใหมจึงไมมีประชากรในสวน

ของผูประกอบการและนักทองเท่ียว 

            สําหรับประชากรท่ีเปนผูประกอบการในตลาดน้ําภาคใต ซ่ึงมีท้ังหมด จํานวน              

424 คน ผูวิจัยจะเก็บขอมูลจากผูประกอบการในตลาดน้ําภาคใตท้ังหมด  ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

ผูประกอบการในตลาดนํ้าคลองแห             จํานวน 301   คน  

ผูประกอบการในตลาดนํ้าคลองแดน            จํานวน   23  คน 

ผูประกอบการในตลาดนํ้าบานดอน                   จํานวน  100  คน 

           สวนประชากรท่ีเปนนักทองเท่ียวและประชาชนในพื้นท่ีตลาดน้ําภาคใต ผูวิจัยจะ

กําหนดเปนกลุมตัวอยางสําหรับการวิจัย   

     1.2  กลุมตัวอยาง  (Sample)   

            สําหรับขนาดของกลุมตัวอยาง  (Sample Size)  ท่ีเปนนักทองเท่ียวและประชาชนใน

พ้ืนท่ีตลาดน้ําภาคใตท่ีจะทําการเก็บขอมูลจากการสํารวจความคิดเห็นโดยการใชแบบสอบถาม  

(Questionnaires)  ผูวิจัยไดกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง  ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1.2.1 นักทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต  สําหรับการเก็บขอมูลโดยการใชแบบสอบถาม

จากนักทองเท่ียวในตลาดน้ําคลองแห ตลาดน้ําคลองแดน และตลาดนํ้าบานดอน ผูวิจัยจะเก็บขอมูล



 133 

จากกลุมตัวอยางโดยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางนักทองเท่ียวในแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําท้ัง                

3 แหง รวมท้ังส้ิน จํานวน 400 คน โดยการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางดังกลาวมาจาก                        

การคาดคะเนจากจํานวนนักทองเท่ียวท่ีเดินทางเขามาทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตแตละแหงในแตละ

วันท่ีตลาดน้ําเปดดําเนินการ  ซ่ึงมีรายละเอียดของกลุมตัวอยางนักทองเท่ียวในตลาดน้ําภาคใตแตละ

แหงดังตอไปนี ้

      นักทองเท่ียวในตลาดนํ้าคลองแห                            จํานวน  140 คน   

      นักทองเท่ียวในตลาดนํ้าคลองแดน                          จํานวน  130 คน   

      นักทองเท่ียวในตลาดนํ้าบานดอน                                     จํานวน 130 คน   

      1.2.2 ประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําภาคใต สําหรับการเก็บขอมูลโดยการใช

แบบสอบถามจากประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําคลองแห  ตลาดน้ําคลองแดน  ตลาดน้ําบานดอน และ

ตลาดน้ําจันดี  ผูวิจัยจะเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางโดยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางประชาชนใน

พ้ืนท่ีตลาดน้ํา ท้ัง 4 แหง  โดยการใชสูตรของยามาเน (Yamane, 1973: 727-729)  ในการคํานวณเพื่อ

กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําภาคใต ท่ีระดับความเช่ือม่ัน รอยละ 95 

ยอมใหมีความคลาดเคล่ือน รอยละ 5 ซ่ึงมีรายละเอียดของการคํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยาง

ประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําภาคใตดังตอไปนี ้
 

 

    

 

       เม่ือ    n    แทน  ขนาดของกลุมตัวอยาง 

N   แทน  ขนาดของประชากร 

e    แทน  ความคลาดเคล่ือนของการสุม  (0.05) 

   

      ประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําคลองแห       จํานวน   25,318  คน   

     ประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําคลองแดน       จํานวน     5,609  คน   

      ประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําบานดอน       จํานวน 125,997  คน   

      ประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําจันดี        จํานวน     7,464  คน   

      รวมประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําท้ัง 4 แหง      จํานวน 164,388  คน 

                                              (ขอมูล ณ เดือนเมษายน  2554)  

 

 

N 

1+N (e)2 
n   = สูตร 
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                n   =   399.03     

  จากการคํานวณหาคาขนาดของกลุมตัวอยางประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําภาคใต  

คาท่ีคํานวณได เทากับ 399.03  ดังนั้นผูวิจัยจึงกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางประชาชนในพ้ืนท่ี

ตลาดน้ําภาคใต จํานวน  400  คน โดยแบงขนาดของกลุมตัวอยางประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําภาคใต

ในแตละแหงเพ่ือใหขอมูลมีการกระจายและครอบคลุม  ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

      ประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําคลองแห                                    จํานวน 100 คน   

      ประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําคลองแดน                                   จํานวน 100 คน   

      ประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําบานดอน                                 จํานวน 100 คน   

      ประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําจันด ี                                    จํานวน 100 คน   

  สําหรับการสุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเปนระบบ 

(Systematic Random Sampling) โดยการสุมตัวอยางจากหนวยยอยของประชากร ซ่ึงสุมโดยกําหนด

ชวงละ 3 คน  

 

2.  การวิจัยเชิงคุณภาพ 

การวิจัยเชิงคุณภาพในคร้ังนี้จะทําการศึกษาขอมูลจากผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) 

ซ่ึงประกอบดวย ผูประกอบการ นักทองเท่ียว ประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําภาคใต และตัวแทน

หนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต  ดวยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 

Selective)     

    

หนวยการวิเคราะห 

งานวิจัยช้ินนี้เปนการวิจัยการพัฒนารูปแบบการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตเพ่ือการพัฒนาท่ี

ยั่งยืน ดั้งนั้นหนวยการวิเคราะห (Unit of Analysis) ในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ปรากฏการณดานตางๆ 

ของสภาพการดําเนินการของการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต วิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice) ของ

การทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต  ปจจัยหรือเง่ือนไขของการดํารงอยูของการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต  

เพ่ือนําไปสูการพัฒนารูปแบบการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 

 

แทนคาในสูตร 
      164,388 

             1+164,388(0.05)2 
n   = 
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เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  

 การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนในครั้งนี้  

สําหรับเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลสามารถจําแนกไดดังตอไปนี ้

 1.  การวิจัยเชิงปริมาณ 

เครื่องมือท่ีใช ในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจั ยเ ชิงปริมาณในครั้งนี้  ไดแก 

แบบสอบถาม (Questionnaires)  และแบบประเมินรูปแบบ 

1. แบบสอบถาม 

     1.1  ลักษณะของแบบสอบถาม 

            สําหรับแบบสอบถามท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัย

ไดสรางและพัฒนาเครื่องมือขึ้นเอง โดยการศึกษาแนวคิดทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจัยตางๆ          

ท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตมาใชเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถามเพ่ือการวิจัย  

ซ่ึงแบบสอบถามท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้แบงออกเปน 3 ชุด  ไดแก  

1.1.1  แบบสอบถามสําหรับผูประกอบการในตลาดนํ้า 

                  แบบสอบถามสําหรับผูประกอบการในตลาดน้ํา เปนแบบสอบถามที่

ประกอบดวยคําถามปลายเปด  (Open-Ended Questions) และคําถามปลายปด  (Close-Ended 

Questions)  โดยแบงออกเปน  5  ตอน  ไดแก 

ตอนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไปของผูประกอบการในตลาดนํ้า  ไดแก  เพศ  อายุ  

สถานภาพการสมรส  ศาสนา  ภูมิลําเนาเกิด  การศึกษาสูงสุด  อาชีพ  และรายได  เปนตน  ซ่ึงเปน

ลักษณะคําถามแบบสํารวจรายการ  (Check List) 

ตอนท่ี  2  ขอมูลเกี่ยวกับความรูความเขาใจของผูประกอบการในตลาดนํ้า

ตอการทองเท่ียวท่ียั่งยืน เปนลักษณะคําถามแบบเลือกตอบ 2 ตัวเลือก  ไดแก  ใช  และไมใช  โดยให

คะแนน  1 หมายถึง ตอบถูก และใหคะแนน  0  หมายถึง ตอบผิด  ซ่ึงขอคําถามจะมีท้ังขอคําถาม            

เชิงบวก  (Positive)  และขอคําถามเชิงลบ  (Negative)  โดยเกณฑการใหคะแนนมีดังตอไปนี้ 

           คําตอบ             ขอคําถามเชิงบวก               ขอคําถามเชิงลบ 

                             ใช           1                                          0 

ไมใช                                       0                                          1 

สวนผลการวิเคราะหขอมูลใชเกณฑในการวิเคราะหและแปลผลขอมูล

ดังตอไปนี ้

            80 - 100   คะแนน        หมายถึง  ระดับความรูความเขาใจสูง 

            60 - 79     คะแนน        หมายถึง  ระดับความรูความเขาใจปานกลาง 
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            0 - 59       คะแนน        หมายถึง  ระดับความรูความเขาใจต่ํา 

                ตอนท่ี  3  ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูประกอบการในตลาดนํ้าท่ีมีตอ

การทองเท่ียวตลาดน้ํา ประกอบดวยขอคําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นดานตางๆ ไดแก ดานกฎระเบียบ  

ดานการจัดการ  ดานการมีสวนรวม  และดานการพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการ  ซ่ึงเปน

ลักษณะคําถามแบบมาตรประเมินคา  (Rating Scale)  

                ตอนท่ี  4  ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูประกอบการในตลาดนํ้าท่ีมีตอ  

การทองเท่ียวตลาดน้ํา  ประกอบดวยขอคําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมตางๆ ซ่ึงเปนลักษณะคําถามแบบ

มาตรประเมินคา  (Rating Scale)  

                ตอนท่ี  5  ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะท่ัวไป ซ่ึงเปนลักษณะของคําถาม

ปลายเปดเพ่ือใหผูประกอบการในตลาดน้ําไดแสดงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะเกี่ยวกับ                      

การทองเท่ียวตลาดน้ําไดอยางอิสระและรูสึกเปนธรรมชาต ิ

สําหรับแบบสอบถาม  ตอนท่ี  3 ขอมูลเกี่ ยวกับความคิด เ ห็นของ

ผูประกอบการในตลาดน้ําตอการทองเท่ียวตลาดน้ํา  และตอนท่ี  4  ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของ

ผูประกอบการในตลาดน้ําท่ีมีตอการทองเท่ียวตลาดน้ํา  ซ่ึงเปนลักษณะคําถามแบบมาตรประเมินคา  

(Rating Scale)  จะใชมาตรประเมินคาตามแบบของลิเคิรท  (Likert’s Rating Scale)  ท่ีมีระดับของ

การประเมิน  5  ระดับ  ไดแก  มากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง นอย  และนอยท่ีสุด  (บุญชม  ศรีสะอาด, 

2545: 72-74)  โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังตอไปนี้ 

มากท่ีสุด  คิดเปนคะแนน   5  คะแนน 

มาก   คิดเปนคะแนน   4  คะแนน 

ปานกลาง  คิดเปนคะแนน   3  คะแนน 

นอย   คิดเปนคะแนน   2  คะแนน 

นอยท่ีสุด  คิดเปนคะแนน   1  คะแนน 

                      สวนผลการวิเคราะหขอมูลท้ังในภาพรวมและจําแนกตามรายขอคําถาม                 

ใชเกณฑในการวิเคราะหและแปลผลขอมูลตามแนวคิดของเบสต (Best, 1981: 179-187)  ดังตอไปนี้ 

คะแนนเฉล่ีย  4.50 - 5.00       หมายถึง   มากท่ีสุด 

คะแนนเฉล่ีย  3.50 - 4.49       หมายถึง มาก 

คะแนนเฉล่ีย  2.50 - 3.49       หมายถึง ปานกลาง 

คะแนนเฉล่ีย  1.50 - 2.49       หมายถึง นอย 

คะแนนเฉล่ีย  1.00 - 1.49         หมายถึง นอยท่ีสุด 
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1.1.2  แบบสอบถามสําหรับนักทองเท่ียว   

                  แบบสอบถามสําหรับนักทองเท่ียวเปนแบบสอบถามท่ีประกอบดวยคําถาม

ปลายเปด  (Open-Ended Questions) และคําถามปลายปด  (Close-Ended Questions) ซ่ึงมีท้ัง

แบบสอบถามภาษาไทยและแบบสอบถามภาษาอังกฤษ  โดยแบงออกเปน 5 ตอน  ไดแก 

                      ตอนท่ี  1 ขอมูลท่ัวไปของนักทองเท่ียว  ไดแก  เพศ  อายุ  สถานภาพ              

การสมรส  ศาสนา  ภูมิลําเนาเกิด  การศึกษาสูงสุด  อาชีพ  และรายได  เปนตน  ซ่ึงเปนลักษณะ

คําถามแบบสํารวจรายการ  (Check List) 

                      ตอนท่ี  2 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยจูงใจท่ีสงผลใหนักทองเท่ียวเดินทางมา

ทองเท่ียวตลาดน้ํา  ซ่ึงเปนลักษณะคําถามแบบมาตรประเมินคา (Rating Scale)  

                      ตอนท่ี   3 ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักทองเท่ียวตอการทองเท่ียว          

ตลาดน้ํา  ประกอบดวยขอคําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นดานตางๆ  ไดแก  ดานการคมนาคม                   

ดานสถานท่ี  ดานการใหบริการ  ดานความปลอดภัย  ดานส่ิงอํานวยความสะดวก  ดานการจัด

กิจกรรม  ดานความตองการในการพัฒนา  และดานภาพรวม  ซ่ึงเปน ลักษณะคําถามแบบ                   

มาตรประเมินคา (Rating Scale)   

                      ตอนท่ี 4 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักทองเท่ียวตอการทองเท่ียว             

ตลาดน้ํา ประกอบดวยขอคําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมตางๆ ซ่ึงเปนลักษณะคําถามแบบมาตรประเมิน

คา  (Rating Scale)  

                      ตอนท่ี  5  ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะท่ัวไป ซ่ึงเปนลักษณะของคําถาม

ปลายเปดเพ่ือใหนักทองเท่ียวไดแสดงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะเกี่ยวกับการทองเท่ียวตลาดน้ํา

ไดอยางอิสระและรูสึกเปนธรรมชาต ิ

สําหรับแบบสอบถาม  ตอนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยจูงใจท่ีสงผลให

นักทองเท่ียวเดินทางมาทองเท่ียวตลาดน้ํา  ตอนท่ี  3 ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักทองเท่ียวตอ

การทองเท่ียวตลาดน้ํา  และตอนท่ี  4  ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักทองเท่ียวตอการทองเท่ียว

ตลาดน้ํา ซ่ึงเปนลักษณะคําถามแบบมาตรประเมินคา (Rating Scale) จะใชมาตรประเมินคาตามแบบ

ของลิเคิรท  (Likert’s Rating Scale)  ท่ีมีระดับของการประเมิน  5  ระดับ  ไดแก  มากท่ีสุด  มาก  

ปานกลาง  นอย  และนอยท่ีสุด (บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 72-74) โดยมีเกณฑการใหคะแนน

ดังตอไปนี้ 

มากท่ีสุด  คิดเปนคะแนน   5  คะแนน 

มาก   คิดเปนคะแนน   4  คะแนน 

ปานกลาง  คิดเปนคะแนน   3  คะแนน 
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นอย   คิดเปนคะแนน   2  คะแนน 

นอยท่ีสุด  คิดเปนคะแนน   1  คะแนน 

                      สวนผลการวิเคราะหขอมูลท้ังในภาพรวมและจําแนกตามรายขอคําถาม            

ใชเกณฑในการวิเคราะหและแปลผลขอมูลตามแนวคิดของเบสต (Best, 1981: 179-187)  ดังตอไปนี้ 

คะแนนเฉล่ีย  4.50 - 5.00       หมายถึง   มากท่ีสุด 

คะแนนเฉล่ีย  3.50 - 4.49       หมายถึง มาก 

คะแนนเฉล่ีย  2.50 - 3.49       หมายถึง ปานกลาง 

คะแนนเฉล่ีย  1.50 - 2.49       หมายถึง นอย 

คะแนนเฉล่ีย  1.00 - 1.49         หมายถึง นอยท่ีสุด 

      1.1.3  แบบสอบถามสําหรับประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ํา 

                  แบบสอบถามสําหรับประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําเปนแบบสอบถามท่ี

ประกอบดวยคําถามปลายเปด  (Open-Ended Questions) และคําถามปลายปด  (Close-Ended 

Questions)  โดยแบงออกเปน  5  ตอน  ไดแก 

ตอนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไปของประชาชนในพื้นท่ีตลาดน้ํา  ไดแก  เพศ  อายุ  

สถานภาพการสมรส  ศาสนา  ภูมิลําเนาเกิด  การศึกษาสูงสุด  อาชีพ  และรายได  เปนตน ซ่ึงเปน

ลักษณะคําถามแบบสํารวจรายการ  (Check List) 

           ตอนท่ี 2  ขอมูลเกี่ยวกับความรูความเขาใจของประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ํา

ตอการทองเท่ียวท่ียั่งยืน เปนลักษณะคําถามแบบเลือกตอบ 2 ตัวเลือก  ไดแก ใช และไมใช โดยให

คะแนน  1 หมายถึง ตอบถูก และใหคะแนน  0  หมายถึง ตอบผิด  ซ่ึงขอคําถามจะมีท้ังขอคําถาม           

เชิงบวก  (Positive)  และขอคําถามเชิงลบ (Negative)  โดยเกณฑการใหคะแนนมีดังตอไปนี้ 

           คําตอบ             ขอคําถามเชิงบวก               ขอคําถามเชิงลบ 

                             ใช           1                                          0 

ไมใช                                       0                                          1 

สวนผลการวิเคราะหขอมูลใชเกณฑในการวิเคราะหและแปลผลขอมูล  

ดังตอไปนี ้

            80 - 100   คะแนน        หมายถึง  ระดับความรูความเขาใจสูง 

            60 - 79     คะแนน        หมายถึง  ระดับความรูความเขาใจปานกลาง 

            0 - 59       คะแนน        หมายถึง  ระดับความรูความเขาใจต่ํา 

                ตอนท่ี  3 ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําตอ             

การทองเท่ียวตลาดน้ํา ประกอบดวยขอคําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นดานตางๆ ไดแก ดานผลกระทบ
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เชิงลบ  ดานการจัดการ  ดานการมีสวนรวม  ดานการสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว  และดาน 

การพัฒนาศักยภาพของชุมชน  ซ่ึงเปนลักษณะคําถามแบบมาตรประเมินคา  (Rating Scale)            

                ตอนท่ี  4  ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของประชาชนในพื้นท่ีตลาดน้ําตอ         

การทองเท่ียวตลาดน้ํา  ประกอบดวยขอคําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมตางๆ ซ่ึงเปนลักษณะคําถามแบบ

มาตรประเมินคา  (Rating Scale)  

          ตอนท่ี  5  ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะท่ัวไป ซ่ึงเปนลักษณะของคําถาม

ปลายเปดเพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําไดแสดงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะเกี่ยวกับ               

การทองเท่ียวตลาดน้ําไดอยางอิสระและรูสึกเปนธรรมชาต ิ

สําหรับแบบสอบถาม  ตอนท่ี  3 ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชน

ในพ้ืนท่ีตลาดน้ําตอการทองเท่ียวตลาดน้ํา  และตอนท่ี  4  ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของประชาชน

ในพ้ืนท่ีตลาดน้ําตอการทองเท่ียวตลาดน้ํา ซ่ึงเปนลักษณะคําถามแบบมาตรประเมินคา  (Rating 

Scale) จะใชมาตรประเมินคาตามแบบของลิเคิรท  (Likert’s Rating Scale) ท่ีมีระดับของการประเมิน 

5 ระดับ  ไดแก  มากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง นอย  และนอยท่ีสุด  (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545: 72-74)  

โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังตอไปนี้ 

มากท่ีสุด  คิดเปนคะแนน   5  คะแนน 

มาก   คิดเปนคะแนน   4  คะแนน 

ปานกลาง  คิดเปนคะแนน   3  คะแนน 

นอย   คิดเปนคะแนน   2  คะแนน 

นอยท่ีสุด  คิดเปนคะแนน   1  คะแนน 

                      สวนผลการวิเคราะหขอมูลท้ังในภาพรวมและจําแนกตามรายขอคําถาม              

ใชเกณฑในการวิเคราะหและแปลผลขอมูลตามแนวคิดของเบสต (Best, 1981: 179-187)  ดังตอไปนี้ 

คะแนนเฉล่ีย  4.50 - 5.00       หมายถึง   มากท่ีสุด 

คะแนนเฉล่ีย  3.50 - 4.49       หมายถึง มาก 

คะแนนเฉล่ีย  2.50 - 3.49       หมายถึง ปานกลาง 

คะแนนเฉล่ีย  1.50 - 2.49       หมายถึง นอย 

คะแนนเฉล่ีย  1.00 - 1.49         หมายถึง นอยท่ีสุด 

     1.2  การสรางแบบสอบถาม 

1.2.1 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีจาก เอกสารและงานวิจัยต างๆ  ท่ี เกี่ ยวของกับ                           

การทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตเพ่ือนํามาใชเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม   
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1.2.2 นําขอมูลท่ีไดจากศึกษาแนวคิดทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจัยตางๆ  ท่ี

เกี่ยวของกับการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต มาสรางเปนแบบสอบถาม  โดยใหครอบคลุมในประเด็น

ตางๆ  ท่ีทําการวิจัย  

 1.2.3 นําแบบสอบถามท่ีสรางขึ้นเสนออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบ 

เพ่ือใหขอเสนอแนะ  และนํามาปรับปรุงแกไข  

1.2.4  นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลวมาหาคุณภาพของแบบสอบถาม   

1.2.5 นําแบบสอบถามท่ีผานการหาคุณภาพแลวไปเก็บขอมูลกับประชากรและ

กลุมตัวอยางท่ีทําการวิจัย 

     1.3  การหาคุณภาพของแบบสอบถาม 

สําหรับวิธีการหาคุณภาพของแบบสอบถามท้ัง 3 ชุด ใชวิธีการตรวจสอบ             

ความเปนปรนัย  (Objectivity)  ซ่ึงดูจากความชัดเจนของขอคําถามและคําตอบ และการตรวจสอบ

ความเท่ียงตรงดานเนื้อหา  (Content Validity)  และภาษา โดยการพิจารณาจากนิยามเชิงทฤษฎีและ

นิยามศัพทเฉพาะ โดยใหผูเช่ียวชาญ  จํานวน 3 ทาน ซ่ึงเปนผูท่ีมีความรูดานการทองเท่ียวและมี

ประสบการณดานการทํางานวิจัยเกี่ยวกับการทองเท่ียวทําการตรวจสอบ รวมท้ังมีตารางแสดง

ประเด็นท่ีตองการวิจัยควบคูกับขอคําถามวาแบบสอบถามนั้นมีความครบถวนสมบูรณ ครอบคลุม

เนื้อหาท้ังหมดหรือไม รวมถึงการพิจารณาความเปนปรนัย  (Objectivity) ในความชัดเจนของ               

ขอคําถามและคําตอบวาเขาใจตรงกันหรือไม ซ่ึงในการตรวจสอบความเท่ียงตรงดานเนื้อหา

(Content Validity) ใชการตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence: 

IOC)  (Hemphill and Westie, 1950: 325-342)  ซ่ึงมีเกณฑในการใหคะแนนดังตอไปนี้ 

           + 1   รูสึกแนใจวาขอคําถามมีความสอดคลองกับเนื้อหาในประเด็นท่ีตองการวิจัย      

 0   รูสึกไมแนใจวาขอคําถามมีความสอดคลองกับเนื้อหาในประเด็นท่ีตองการวิจัย                            

                          - 1   รูสึกแนใจวาขอคําถามไมมีความสอดคลองกับเนื้อหาในประเด็นท่ีตองการวิจัย      
 

สําหรับสูตรการตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective 

Congruence: IOC)  มีรายละเอียดดังตอไปนี ้

 

สูตร      IOC   =     
N
RΣ  

เม่ือ IOC   แทน   คาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับเนื้อหาใน   

       ประเด็นท่ีตองการวิจัย 
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     ΣR    แทน    ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญท้ังหมด 

       N      แทน    จํานวนผูเช่ียวชาญ   

การแปลความคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence: 

IOC)   คือ 

ขอคําถามท่ีมีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต  0.5 – 1.00  คัดเลือกไวใชได 

ขอคําถามท่ีมีคาดัชนีความสอดคลองต่ํากวา  0.5   พิจารณาปรับปรุงหรือตัดท้ิง 

  ผลการตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถาม จํานวน 3  ชุด                  

ไดคาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถามแตละชุดดังตอไปนี ้

  แบบสอบถามสําหรับผูประกอบการในตลาดนํ้าไดคาดัชนีความสอดคลองมีคา

ตั้งแต 0.67-1.00  

  แบบสอบถามสําหรับนักทองเท่ียวไดคาดัชนีความสอดคลองมีคาตั้งแต  0.67-1.00

  แบบสอบถามสําหรับประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําไดคาดัชนีความสอดคลองมีคา

ตั้งแต  0.67-1.00 

จากน้ันนําแบบสอบถามท่ีไดรับการพิจารณาตรวจสอบจากผูเช่ียวชาญมาทํา            

การปรับปรุงแกไขและขอความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธกอนจะนําแบบสอบถาม

ไปหาความเชื่อม่ันของเครื่องมือ  (Reliability)  โดยการนําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try out)          

กับกลุมตัวอยางแตละกลุม กลุมตัวอยางละ 30 คน ท่ีมีคุณลักษณะใกลเคียงกับประชากรและ                 

กลุมตัวอยางของงานวิจัยท่ีไดกําหนดไว  ซ่ึงไดแก ผูประกอบการ นักทองเท่ียว และประชาชนใน

พ้ืนท่ีตลาดน้ําภาคใต เพ่ือตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นความเขาใจ ความหมาย เวลาท่ีใช การเขาถึง           

กลุมตัวอยาง  และอื่นๆ   

หลังจากนั้นนําแบบสอบถามมาทดสอบวิเคราะหหาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม

ตามลักษณะของขอกําหนด   โดยแบบสอบถามท่ีเปนลักษณะคําถามแบบมาตรประเมินคา  (Rating 

Scale)  จะทําการวิเคราะหหาความเช่ือม่ันโดยการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาตามวิธีของครอนบาค  

(Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยใชสูตรการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α-Coefficient) 

(Cronbach, 1970: 161)  ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้   
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  เม่ือ   α  แทน คาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับ 
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    n  แทน จํานวนขอในแบบสอบถาม 
    ΣS2

i       แทน ผลรวมของคาคะแนนความแปรปรวนเปนรายขอ 

     2
tS    แทน คะแนนความแปรปรวนของแบบสอบถามทั้งฉบับ 

   

  ผลการทดสอบวิเคราะหหาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม  จํานวน 3  ชุด  ซ่ึงเปน

ลักษณะคําถามแบบมาตรประเมินคา  (Rating Scale)  ไดคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามแตละชุด

ดังตอไปนี ้

  แบบสอบถามสําหรับผูประกอบการในตลาดนํ้าไดคาความเชื่อม่ัน  เทากับ 0.9454 

แบบสอบถามสําหรับนักทองเท่ียวไดคาความเช่ือม่ัน             เทากับ 0.9583 

  แบบสอบถามสําหรับประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําไดคาความเช่ือม่ัน เทากับ 0.8616 

                       สําหรับแบบสอบถามท่ีเปนลักษณะคําถามแบบเลือกตอบ  2  ตัวเลือก  ไดแก  ใช  

และไมใช  โดยใหคะแนน  1 หมายถึง ตอบถูก และใหคะแนน  0  หมายถึง ตอบผิด ซ่ึงเปนคําถาม

เกี่ยวกับการวัดความรูความเขาใจ ทําการวิเคราะหหาความเช่ือม่ันโดยใชวิธีของคูเดอร-ริชารดสัน 

(Kuder-Richardson)  ซ่ึงคํานวณจากสัดสวนของการตอบถูกหรือผิดเทานั้น สําหรับสูตรท่ีใช คือ 

สูตรคูเดอร-ริชารดสัน 20 (Kuder-Richardson 20: KR-20) (Kuder and Richardson, 1937: 151-160)                   

ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี ้  
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เม่ือ  rt       แทน     สัมประสิทธ์ิความเท่ียงของแบบสอบถาม 

                  n       แทน     จํานวนขอในแบบสอบถาม 

                 p       แทน     สัดสวนของผูตอบถูกในแตละขอ 

                 q       แทน     สัดสวนของผูตอบผิดในแตละขอ 

                 2
tS     แทน     ความแปรปรวนของคะแนนรวมของผูตอบทั้งหมด 

 

ผลการทดสอบวิเคราะหหาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม  จํานวน 2  ชุด  ซ่ึงเปน

ลักษณะคําถามแบบเลือกตอบ  2  ตัวเลือก  ท่ีคํานวณจากสัดสวนของการตอบถูกหรือผิดเทานั้น       

ไดคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามแตละชุดดังตอไปนี ้

  แบบสอบถามสําหรับผูประกอบการในตลาดนํ้าไดคาความเชื่อม่ัน  เทากับ  0.8516 

  แบบสอบถามสําหรับประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําไดคาความเช่ือม่ัน เทากับ  0.8562 
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     1.4  ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูลโดยแบบสอบถาม 

สําหรับการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการใชแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยได

กําหนดขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอมูลไวดังตอไปนี ้

ขั้นตอนท่ี  1 ทําหนังสือขอความรวมมือในการเก็บขอมูล เพ่ือนําไปมอบใหกับ

หนวยงานและชุมชนท่ีจะเก็บขอมูลเกี่ยวกับตลาดน้ําท้ัง 4  แหง  ไดแก  ตลาดน้ําคลองแห  ตลาดน้ํา

คลองแดน  ตลาดน้ําบานดอน  และตลาดน้ําจันดี 

ขั้นตอนท่ี  2  นําแบบสอบถามและขอความรวมมือใหผูประกอบการ  นักทองเท่ียว  

และประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําตอบแบบสอบถาม 

ขั้นตอนท่ี  3  เก็บรวบรวมแบบสอบถามท่ีไดจากการเก็บขอมูลจากผูประกอบการ  

นักทองเท่ียว และประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําภาคใต มาตรวจสอบความสมบูรณของแบสอบถาม 

โดยทําการคัดเลือกเฉพาะแบบสอบถามท่ีมีขอมูลครบถวนสมบูรณเทานั้น 

ขั้นตอนท่ี  4  นําแบบสอบถามท้ังหมดท่ีไดทําการคัดเลือกแลวมาจัดระเบียบขอมูล  

และทําการวิเคราะหขอมูลตามลําดับ  

2. แบบประเมินรูปแบบ 

สําหรับแบบประเมินรูปแบบท่ีใชในการประเมินรูปแบบในคร้ังนี้เปนแบบประเมินท่ีผูวิจัย

ไดสรางและพัฒนาขึ้นเอง ซ่ึงเปนลักษณะคําถามแบบมาตรประเมินคา  (Rating Scale) โดยใช                     

มาตรประเมินคาตามแบบของลิเคิรท  (Likert’s Rating Scale)  ท่ีมีระดับของการประเมิน 5 ระดับ  

ไดแก  มากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง นอย  และนอยท่ีสุด  (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545: 72-74)  โดยมี

เกณฑการใหคะแนนดังตอไปนี้ 

มากท่ีสุด  คิดเปนคะแนน   5  คะแนน 

มาก   คิดเปนคะแนน   4  คะแนน 

ปานกลาง  คิดเปนคะแนน   3  คะแนน 

นอย   คิดเปนคะแนน   2  คะแนน 

นอยท่ีสุด  คิดเปนคะแนน   1  คะแนน 

 สวนผลการวิเคราะหขอมูลท้ังในภาพรวมและจําแนกตามรายขอคําถาม  ใชเกณฑใน               

การวิเคราะหและแปลผลขอมูลตามแนวคิดของเบสต  (Best, 1981: 179-187)  ดังตอไปนี้ 

คะแนนเฉล่ีย  4.50 - 5.00       หมายถึง   มากท่ีสุด 

คะแนนเฉล่ีย  3.50 - 4.49       หมายถึง มาก 

คะแนนเฉล่ีย  2.50 - 3.49       หมายถึง ปานกลาง 

คะแนนเฉล่ีย  1.50 - 2.49       หมายถึง นอย 
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คะแนนเฉล่ีย  1.00 - 1.49         หมายถึง นอยท่ีสุด 

สําหรับวิธีการหาคุณภาพของแบบประเมินรูปแบบใชวิธีการตรวจสอบความเท่ียงตรง         

ดานเนื้อหา (Content Validity) และภาษา โดยใหผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน ซ่ึงเปนผูท่ีมีความรูดาน

การทองเท่ียวและมีประสบการณดานการทํางานวิจัยเกี่ยวกับการทองเท่ียวทําการตรวจสอบวา           

แบบประเมินรูปแบบมีความครบถวนสมบูรณครอบคลุมเนื้อหาหรือไม รวมถึงการพิจารณา             

ความเปนปรนัย (Objectivity) ในความชัดเจนของขอคําถามและคําตอบวาเขาใจตรงกันหรือไม             

ซ่ึงในการตรวจสอบความเที่ยงตรงดานเนื้อหาใชการตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลอง (Index of 

Item Objective Congruence: IOC) เชนเดียวกับแบบสอบถาม  โดยผลการตรวจสอบคาดัชนี                

ความสอดคลองของแบบประเมินรูปแบบไดคาดัชนีความสอดคลองมีคาตั้งแต  0.67-1.00 

จากนั้นนําแบบประเมินรูปแบบท่ีไดรับการพิจารณาตรวจสอบจากผูเช่ียวชาญมาทํา            

การปรับปรุงแกไขและขอความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธกอนจะนําแบบประเมิน

รูปแบบไปใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ทาน ซ่ึงเปนผูท่ีมีความรูดานการทองเท่ียว และมีประสบการณ

ดานการทํางานวิจัยเกี่ยวกับการทองเท่ียวหรือมีประสบการณดานการทํางานเกี่ยวกับการทองเท่ียว

ตลาดน้ําทําการประเมินรูปแบบและใหขอเสนอแนะรูปแบบ  

 

 2.  การวิจัยเชิงคุณภาพ 

     2.1  ลักษณะของเครื่องมือ 

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพในการวิจัยครั้งนี้ มีรายละเอียด

ดังตอไปนี ้ 

      2.1.1  การศึกษาและวิเคราะหเอกสาร  (Documentary  Analysis) 

          ผูวิจัยไดศึกษาและวิเคราะหเอกสารท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนารูปแบบ                  

การทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน เพ่ือจะไดเขาใจขอมูลเบ้ืองตนซ่ึงจะชวย                 

ปูพ้ืนฐานการทําความเขาใจในการวิเคราะหและตีความขอมูลตางๆ โดยแหลงขอมูลเอกสารดงักลาว  

ไดแก  เอกสารทองถ่ิน เอกสารทางราชการ งานวิจัย สารนิพนธ วิทยานิพนธ หนังสือ  วารสาร และ

จุลสาร ตลอดจนส่ือส่ิงพิมพชนิดอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับประเด็นท่ีทําการวิจัย เพราะการวิเคราะห

เอกสารถือเปนวิธีหลักของการวิจัย เพราะขอมูลท่ีไดจากการศึกษาและวิเคราะหเอกสารจะใหภาพ

ของบริบทของสังคม ตลอดจนปรากฏการณตางๆ ท่ีเกิดขึ้นในสังคม แตอยางไรก็ตามจุดออนของ

เอกสารก็มีอยูหลายประการ เชน ขอมูลขาดความตรงเชิงเนื้อหา (Validity) เปนตน แตก็สามารถ

ตรวจสอบความเปนไปได (Plausibility)  และความนาเช่ือถือ (Credibility)  ของขอมูลได   
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      2.1.2  การสัมภาษณ  (Interview)   

          สําหรับการสัมภาษณท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้จะเนนการสัมภาษณเชิงลึกเปน

หลัก (In-depth Interview) โดยจะใชในทุกประเด็นท่ีเกี่ยวของเพ่ือตอบคําถามการวิจัย โดยเลือก

สัมภาษณจากผูใหขอมูลสําคัญ  (Key Informants) ซ่ึงไดแก ผูประกอบการ นักทองเท่ียว ประชาชน

ในพ้ืนท่ีตลาดน้ําภาคใต และตัวแทนหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับตลาดน้ําแตละแหงในภาคใต 

โดยจะใชท้ังการสัมภาษณแบบมีโครงสราง  (Structured Interview)  และการสัมภาษณแบบไมมี

โครงสราง (Non-Structured Interview)  เพ่ือใหไดขอมูลถูกตองและครอบคลุมประเด็นท่ีทําการวิจัย

มากท่ีสุด  สําหรับการสัมภาษณแบบมีโครงสรางผูวิจัยจะกําหนดแนวคําถามสําหรับการสัมภาษณ

ไวกอนลวงหนา  ซ่ึงเปนแนวคําถามท่ีผานการกล่ันกลองและพิจารณาแลววาจะสามารถตอบโจทย

การวิจัยไดชัดเจนและครอบคลุมท่ีสุด 

      2.1.3  การสังเกต  (Observation)   

          การสังเกตท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้มีท้ังการสังเกตแบบมีสวนรวม (Participant 

Observation)  และการสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non-Participant Observation) ในกิจกรรมตางๆ  

ท่ีเกี่ยวของกับตลาดน้ําแตละแหงในภาคใต  รวมท้ังการเขาไปคลุกคลีและเรียนรูสภาพการณท่ี

เปนอยูของตลาดน้ําแตละแหง  ตลอดจนการรวมกิจกรรมตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียวตลาดน้ํา

ภาคใต  เพ่ือใหไดขอมูลในเชิงลึกมากยิ่งขึ้น  โดยในการสังเกตผูวิจัยจะวางแนวทางการสังเกตไว

ลวงหนาวาจะสังเกตในประเด็นใดบาง  และจะกําหนดประเด็นในการสังเกตไวอยางชัดเจนและเปน

ระบบ  และในบางครั้งอาจจะใชการสัมภาษณประกอบการสังเกตเพ่ิมเติมท้ังนี้ขึ้นอยูกับสถานการณ 

      2.1.4  การสนทนาพุดคุย   

          การสนทนาพูดคุยท่ีนํามาใชในการวิจัยครั้งนี้เปนการสนทนาพูดคุยท้ังท่ีเปน

ทางการและไมเปนทางการเพื่อใหไดขอมูลท่ีครอบคลุมและตอบโจทยการวิจัย 

      2.1.5  การสนทนากลุม  (Focus Group) 

          การสนทนากลุมจะเชิญคณะกรรมการตลาดน้ํา ซ่ึงสวนใหญประกอบดวย  

ผูประกอบการ  ประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ํา  และตัวแทนหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  มารวมกระบวนการ

สนทนากลุมหรือการประชุมกลุมยอยเพ่ือศึกษาขอมูลตลาดน้ําแตละแหงเพ่ิมเติม  และใหผูเขารวม

สนทนากลุมมีสวนรวมในการตรวจสอบขอมูลและวิเคราะหขอมูล 

2.1.6  การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) 

          การวิเคราะหสภาพแวดลอมท่ีนํามาใชในการวิจัยครั้งนี้ก็เพ่ือใชศึกษาจุดแข็ง 

(Strength) จุดออน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) ของการทองเท่ียว

ตลาดน้ําภาคใตดานตางๆ เพ่ือใหเขาใจถึงศักยภาพและขอจํากัดของแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต 
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      2.1.7  การจัดเวทีประชาคม   

          สําหรับการจัดเวทีประชาคมในการวิจัยครั้งนี้ก็เพ่ือใหทุกฝายท่ีเกี่ยวของ  

ไดแก  ผูเช่ียวชาญดานการทองเท่ียว ผูมีบทบาทดานการทองเท่ียว ผูประกอบการ นักทองเท่ียว  

ประชาชนในพ้ืนท่ี และตัวแทนหนวยงานท่ีเกี่ยวของ จํานวน 25 คน ไดเขามามีสวนรวมใน            

การแลกเปล่ียนเรียนรูขอมูลซ่ึงกันและกัน รวมถึงการระดมความคิดเห็นและขอเสนอแนะใน             

การพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบ  ตลอดจนการใหการรับรองรูปแบบการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต

เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน  

     2.2  การสรางเครื่องมือ 

2.2.1 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีจาก เอกสารและงานวิจัยต างๆ  ท่ี เกี่ ยวของกับ                    

การทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตเพ่ือนํามาใชเปนแนวทางในการสรางเครื่องมือในการวิจัยเชิงคุณภาพ  

ไมวาจะเปนการสัมภาษณ  การสังเกต  การสนทนาพุดคุย  การสนทนากลุม การวิเคราะห

สภาพแวดลอม และการจัดเวทีประชาคม   

2.2.2 นําขอมูลท่ีไดจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ

กับการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตมาประมวลเพื่อกําหนดเปนโครงสรางและขอบเขตของเครื่องมือ

โดยใหครอบคลุมประเด็นตางๆ ท่ีศึกษา โดยขอคําแนะนําจากอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 

 2.2.3 สรางหรือกําหนดประเด็นของเคร่ืองมือการวิจัยเชิงคุณภาพแตละประเภท  

ไมวาจะเปนการสัมภาษณ  การสังเกต การสนทนาพุดคุย   การสนทนากลุม การวิเคราะห

สภาพแวดลอม  และการจัดเวทีประชาคม หลังจากนั้นนําประเด็นท่ีสรางเสร็จเสนออาจารยท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธตรวจสอบ เพ่ือใหขอเสนอแนะ  และนํามาปรับปรุงแกไข  

 2.2.4 นําประเด็นของเครื่องมือการวิจัยเชิงคุณภาพแตละประเภทท่ีใชในการวิจัย

ครั้งนี้ท่ีผานการปรับปรุงแกไขแลวไปดําเนินการเก็บขอมูลตามลักษณะของเครื่องมือ 

     2.3  ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล 

สําหรับการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดกําหนดขั้นตอนใน                  

การเก็บรวบรวมขอมูลไวดังตอไปนี ้

ขั้นตอนท่ี 1 ทําหนังสือขอความรวมมือในการเก็บขอมูล เพ่ือนําไปมอบใหกับ

บุคคลและหนวยงานท่ีจะเก็บขอมูลเกี่ยวกับตลาดน้ําท้ัง 4  แหง  ไดแก  ตลาดน้ําคลองแห  ตลาดน้ํา

คลองแดน  ตลาดน้ําบานดอน  และตลาดน้ําจันดี 

ขั้นตอนท่ี 2 ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามลักษณะของเครื่องมือแตละประเภท 
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ขั้นตอนท่ี 3 ทําการรวบรวมขอมูลท่ีไดจากการใชเครื่องมือแตละประเภทไมวาจะ

เปนการสัมภาษณ  การสังเกต  การสนทนาพุดคุย การสนทนากลุม การวิเคราะหสภาพแวดลอม 

และการจัดเวทีประชาคม  

ขั้นตอนท่ี 4 นําขอมูลท่ีรวบรวมไดมาทําการวิเคราะห สรุป อภิปรายผล และให

ขอเสนอแนะ 

 

ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 

  สําหรับขั้นตอนการดําเนินการวิจัยในครั้งนี้  ผูวิจัยไดกําหนดรายละเอียดของขั้นตอน              

การดําเนินการวิจัยไว  6  ขั้นตอน  ไดแก 

ขั้นตอนที่  1  การศึกษาสภาพการดําเนินการของการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต 

การวิจัยในขั้นตอนนี้ผูวิจัยใชวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ  โดยใน          

การวิจัยเชิงปริมาณผูวิจัยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากประชากร  

จํานวน 1  กลุม  ซ่ึงไดแก  ผูประกอบการในแหลงทองเท่ียวตลาดน้ํา และเก็บรวบรวมขอมูลจาก

กลุมตัวอยาง จํานวน  2  กลุม ซ่ึงไดแก  นักทองเท่ียว  และประประชาชนในพื้นท่ีตลาดน้ํา                  

สวนการวิจัยเชิงคุณภาพ ผูวิจัยใชการวิเคราะหเอกสาร  การสัมภาษณ  การสังเกต การสนทนาพูดคุย  

การสนทนากลุม  และการวิเคราะหสภาพแวดลอม  ในการเก็บรวบรวมขอมูล  โดยการเก็บรวบรวม

ขอมูลจากผูใหขอมูลสําคัญ  ซ่ึงไดแก  ผูประกอบการ นักทองเท่ียว  ประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ํา

ภาคใต  และตัวแทนหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับตลาดน้ําแตละแหงในภาคใต โดยเนนผูท่ีมี

ประสบการณและมีบทบาทตอการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต ตลอดจนผูมีสวนไดสวนเสีย  

(Stakeholders)  เพ่ือใหทราบถึงสภาพการดําเนินการของการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต   

สําหรับการเก็บรวบรวมขอมูลในขั้นตอนนี้ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงทองเท่ียว

ตลาดน้ําภาคใต  ท้ัง 4 แหง โดยแบงเปนตลาดน้ําท่ีเปดดําเนินการอยู จํานวน 3 แหง ไดแก ตลาดน้ํา

คลองแห  ตลาดน้ําคลองแดน  และตลาดนํ้าบานดอน  และตลาดน้ําท่ีปดดําเนินการไปแลว จํานวน 

1  แหง  ไดแก  ตลาดน้ําจันดี   

ขั้นตอนที่  2 การศึกษาวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice) ของการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต 

การวิจัยในขั้นตอนนี้ผูวิจัยใชวิธีการวิจัยเชิงเชิงคุณภาพ  โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจาก 

การวิเคราะหเอกสาร  การสัมภาษณ  การสังเกต  การสนทนาพูดคุย   และการสนทนากลุม                    

โดยการเก็บขอมูลจากผูใหขอมูลสําคัญ ซ่ึงไดแก ผูประกอบการ นักทองเท่ียว ประชาชนในพ้ืนท่ี

ตลาดน้ําภาคใต และตัวแทนหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับตลาดน้ําแตละแหงในภาคใต โดยเนน           

ผูท่ีมีประสบการณและมีบทบาทตอการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต ตลอดจนผูมีสวนไดสวนเสีย 
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เพ่ือใหไดขอมูลท่ีหลากหลายและมีความเท่ียงตรง พรอมท้ังนําขอมูลการวิจัยเชิงปริมาณท่ีไดใน

ขั้นตอนท่ี 1 มาประกอบการวิเคราะหดวย  ซ่ึงทําใหทราบถึงวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศของการทองเท่ียว

ตลาดน้ําภาคใต  สําหรับการเก็บรวบรวมขอมูลในขั้นตอนนี้ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลง

ทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต จํานวน 3 แหง ซ่ึงเปนตลาดน้ําท่ีเปดดําเนินการอยู ไดแก ตลาดน้ํา              

คลองแห ตลาดน้ําคลองแดน และตลาดนํ้าบานดอน  เพ่ือคนหาวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศของการทองเท่ียว

ตลาดน้ําภาคใตท้ัง 3  แหง   

ขั้นตอนที่  3 การศึกษาปจจัยหรือเง่ือนไขของการดํารงอยูของการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต 
การวิจัยในขั้นตอนนี้  ผูวิจัยใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ  โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจาก           

การวิเคราะหเอกสาร  การสัมภาษณ  การสังเกต  การสนทนาพูดคุย  และการสนทนากลุม                     

โดยการเก็บขอมูลจากผูใหขอมูลสําคัญ  ซ่ึงไดแก  ผูประกอบการ  นักทองเท่ียว  ประชาชนในพ้ืนท่ี

ตลาดน้ําภาคใต และตัวแทนหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับตลาดน้ําแตละแหงในภาคใต โดยเนน           

ผูท่ีมีประสบการณและมีบทบาทตอการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต  ตลอดจนผูมีสวนไดสวนเสีย  

เพ่ือใหไดขอมูลท่ีหลากหลายและมีความเท่ียงตรง  พรอมท้ังนําขอมูลการวิจัยเชิงปริมาณท่ีไดใน

ขั้นตอนท่ี  1  มาประกอบการวิเคราะหดวย  ซ่ึงจะทําใหทราบถึงปจจัยหรอืเง่ือนไขของการดํารงอยู

ของการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต  สําหรับการเก็บรวบรวมขอมูลในขั้นตอนนี้ผูวิจัยเก็บรวบรวม

ขอมูลจากแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต  จํานวน  3  แหง  ซ่ึงเปนตลาดน้ําท่ีเปดดําเนินการอยู  

ไดแก  ตลาดน้ําคลองแห  ตลาดน้ําคลองแดน และตลาดนํ้าบานดอน  เพ่ือใหทราบถึงปจจัยหรือ

เง่ือนไขของการดํารงอยูของการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต ท้ัง 3  แหง  สําหรับการวิจัยในขั้นตอนนี้

จะมีลักษณะคลายคลึงกับการวิจัยในขั้นตอนท่ี 2  จะแตกตางกันตรงประเด็นหรือเรื่องท่ีวิจัยเทานั้น   

ขั้นตอนที่  4  การสรางรูปแบบการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

การวิจัยในขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนท่ีสําคัญมาก  ผูวิจัยใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ  โดยการเก็บ

รวบรวมขอมูลจากการวิเคราะหเอกสาร  การสัมภาษณ การสังเกต  การสนทนาพูดคุย  และ             

การสนทนากลุม  โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูใหขอมูลสําคัญ ซ่ึงไดแก  ผูประกอบการ  

นักทองเท่ียว  ประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําภาคใต และตัวแทนหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับตลาดน้ํา

แตละแหงในภาคใต โดยเนนผูท่ีมีประสบการณและมีบทบาทตอการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต  

ตลอดจนผูมีสวนไดสวนเสีย  พรอมท้ังนําขอมูลการวิจัยเชิงปริมาณท่ีไดในขั้นตอนท่ี  1                           

มาประกอบการวิเคราะหดวย  สําหรับการเก็บรวบรวมขอมูลในขั้นตอนนี้ผูวิจัยเก็บรวบรวม             

ขอมูลจากแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตท้ัง 4 แหง โดยแบงเปนตลาดน้ําท่ีเปดดําเนินการอยู 

จํานวน 3 แหง ไดแก ตลาดน้ําคลองแห ตลาดน้ําคลองแดน และตลาดนํ้าบานดอน  และตลาดนํ้าท่ี
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ปดดําเนินการไปแลว จํานวน 1  แหง  ไดแก  ตลาดน้ําจันดี เพ่ือใหไดขอมูลท่ีหลากหลายและมี

ความเท่ียงตรง  ซ่ึงจะนําไปสูการสรางรูปแบบการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

ขั้นตอนที่  5  การพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตเพ่ือการพัฒนาท่ี

ยั่งยืน 

เม่ือสรางรูปแบบการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนแลว  ผูวิจัยไดสราง

แบบประเมินรูปแบบดวย  โดยใหผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน ใหคะแนนเพ่ือตรวจสอบคาดัชนี         

ความสอดคลองของแบบประเมิน จากนั้นนํารูปแบบและแบบประเมินท่ีไดเสนอตอผูทรงคุณวุฒิ 

จํานวน 5 ทาน เพ่ือทําการประเมินรูปแบบและใหขอเสนอแนะรูปแบบ จากน้ันนําขอเสนอแนะท่ีได

ไปพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน เพ่ือใหได

รูปแบบท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการนําไปปรับประยุกตใชไดจริง 

ขั้นตอนที่  6  การรับรองรูปแบบการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

   เม่ือทําการพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน

เสร็จเรียบรอยแลว  ผูวิจัยนํารูปแบบเขาสูเวทีประชาคม โดยเชิญผูเช่ียวชาญดานการทองเท่ียว  ผูมี

บทบาทดานการทองเท่ียว  ผูประกอบการ  นักทองเท่ียว  ประชาชนในพ้ืนท่ี และตัวแทนหนวยงาน

ท่ีเกี่ยวของ จํานวน 25 คน มารวมเวทีประชาคมเพ่ือระดมความคิดเห็นและใหการรับรองรูปแบบ

การทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและความเปนไปได

ของรูปแบบ ท้ังนี้เพ่ือใหไดรูปแบบท่ีสามารถนําไปเปนตนแบบหรือปรับประยุกตใชไดจริงกับ

แหลงทองเท่ียวตลาดน้ําในภาคใตแหงอ่ืนๆ   

จากขั้นตอนการดําเนินการวิจัย ท้ัง 6 ขั้นตอน สามารถนํามาสรางเปนภาพขั้นตอน                    

การดําเนินการวิจัยไดดังแผนภูมิท่ี  6 
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      ขั้นตอนการวิจัย               การดําเนินการ               ผลที่ไดรับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภูมิท่ี  6  ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 

ข้ันตอนท่ี  1  การศึกษา

สภาพการดําเนินการ

ของการทองเท่ียว 

ตลาดน้ําภาคใต 

ข้ันตอนท่ี  2  การศึกษา
วิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศของ

การทองเท่ียวตลาดน้ํา

ภาคใต 

ข้ันตอนท่ี  3  
การศึกษาปจจัยหรือ

เง่ือนไขของการดํารง

อยูของการทองเท่ียว

ตลาดน้ําภาคใต 

ข้ันตอนท่ี  4  การสราง

รูปแบบการทองเท่ียว

ตลาดน้ําภาคใตเพื่อ         

การพัฒนาท่ียั่งยืน 

ข้ันตอนท่ี  5  การพัฒนา

และปรับปรุงรูปแบบ 

การทองเท่ียวตลาดน้ํา

ภาคใตเพื่อการพัฒนาท่ี

ยั่งยืน 

ข้ันตอนท่ี  6  การรับรอง

รูปแบบการทองเท่ียวตลาดน้ํา

ภาคใตเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

การวิจัยเชิงปริมาณ ใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวม

ขอมูลจากประชากรและกลุมตัวอยาง  และการวิจัยเชิง

คุณภาพ ใชการวิเคราะหเอกสาร  การสัมภาษณ  การสังเกต 

การสนทนาพูดคุย การสนทนากลุม และการวิเคราะห

สภาพแวดลอม  โดยการเก็บขอมูลจากผูใหขอมูลสําคัญ  

ไดขอมูลสภาพ          

การดําเนินการ

ของการทองเท่ียว

ตลาดน้ําภาคใต 

การวิจัยเชิงคุณภาพ  ใชการวิเคราะหเอกสาร  การสัมภาษณ   

การสังเกต  การสนทนาพูดคุย  และการสนทนากลุม โดย         

การ เก็บขอมูลจากผูใหขอมูลสําคัญ   พรอมท้ังนําขอมูลการ

วิจัยเชิงปริมาณท่ีไดในข้ันตอนท่ี  1 มาประกอบการวิเคราะห 

ไดขอมูลวิธีปฏิบัติ

ท่ีเปนเลิศของ          

การทองเท่ียว

ตลาดน้ําภาคใต 

การวิจัยเชิงคุณภาพ  ใชการวิเคราะหเอกสาร  การสัมภาษณ   

การสังเกต การสนทนาพูดคุย และการสนทนากลุม  โดยการเก็บ

ขอมูลจากจากผูใหขอมูลสําคัญ  พรอมท้ังนําขอมูล  การวิจัยเชิง

ปริมาณท่ีไดในข้ันตอนท่ี 1 มาประกอบการวิเคราะห 

การวิจัยเชิงคุณภาพ  ใชการวิเคราะหเอกสาร         

การสัมภาษณ  การสังเกต  การสนทนาพูดคุย  และ

การสนทนากลุม  โดยการเก็บขอมูลจากผูใหขอมูล

สําคัญ  พรอมท้ังนําขอมูลการวิจัยเชิงปริมาณท่ีได

ในข้ันตอนท่ี  1  มาประกอบการสรางรูปแบบ 

นํารูปแบบท่ีไดเสนอตอผูทรงคุณวุฒิเพื่อทํา                

การประเมินรูปแบบและใหขอเสนอแนะรูปแบบ 

การทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

นํารูปแบบท่ีผานการพัฒนาและปรับปรุงแลว         

เขาสูเวทีประชาคม โดยเชิญผูเช่ียวชาญดาน            

การทองเท่ียว  ผูมีบทบาทดานการทองเท่ียว 

ผูประกอบการ  นักทองเท่ียว  ประชาชนใน

พื้นท่ี และตัวแทนหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

มารวมเวทีประชาคมเพื่อระดมความคิดเห็นและ

ใหการรับรองรูปแบบ 

ไดขอมูลปจจัย

หรือเง่ือนไขของ

การดํารงอยูของ

การทองเท่ียว

ตลาดน้ําภาคใต 

ไดรูปแบบการทองเท่ียว  

ตลาดน้ําภาคใตเพื่อ                

การพัฒนาท่ียั่งยืนท่ีสรางข้ึน 

ไดรูปแบบการทองเท่ียว 

ตลาดน้ําภาคใตเพื่อ             

การพัฒนาท่ียั่งยืนท่ีผาน      

การประเมินและได

ขอเสนอแนะเพ่ือนําไป

พัฒนาและปรับปรุง

ไดรูปแบบการทองเท่ียว      

ตลาดน้ําภาคใตเพื่อ             

การพัฒนาท่ียั่งยืนท่ีผาน      

การรับรองและสามารถ

นําไปใชเปนตนแบบ

หรือปรับประยุกตใช       

ไดจริง 
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การจัดกระทําขอมูลและการตรวจสอบขอมูล 

 สําหรับการจัดกระทําขอมูลและการตรวจสอบขอมูลในการวิจัยครั้งนี้  มีรายละเอียด

ดังตอไปนี ้

 1.  การวิจัยเชิงปริมาณ 

     1.1  นําขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถาม ซ่ึงประกอบดวยขอมูลท้ังเชิงปริมาณ (Quantitative 

Data) และเชิงคุณภาพ  (Qualitative Data) ท่ีผานการตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามแลว  

โดยเลือกแบบสอบถามท่ีมีขอมูลครบถวนสมบูรณมาจัดระเบียบขอมูลแลวทําการวิเคราะห                  

โดยขอมูลเชิงปริมาณจะใชเทคนิคทางสถิติในการวิเคราะหขอมูล สวนขอมูลเชิงคุณภาพจะใชวิธี

วิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content Analysis)  

     1.2  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

   สําหรับการวิจัยครั้งนี้ในสวนของการวิจัยเชิงปริมาณใชวิธีการนําเสนอขอมูล             

โดยใชสถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะหขอมูลตางๆ ท่ีใชในการวิจัย                  

ซ่ึงวิธีการทางสถิติท่ีนํามาใช ไดแก 

       1.2.1  การแจกแจงความถ่ี (Frequency Distribution) โดยนําเสนอขอมูลท้ังในแบบ

คําบรรยาย (Text Presentation) และแบบตารางแจกแจงความถ่ี (Tabular Presentation)  

      1.2.2  การจัดตําแหนงเปรียบเทียบ ไดแก คารอยละ (Percentage) โดยมีรายละเอียด

ดังตอไปนี้  (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545: 104) 

 

สูตร        P  =    X  100 

 

 เม่ือ   P  แทน   รอยคะ 

         f  แทน   ความถ่ีท่ีตองการแปลงใหเปนรอยละ 

         N    แทน   จํานวนความถ่ีท้ังหมด 

      1.2.3  การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง (Central Tendency) ไดแก คามัชฌิมเลขคณิต

หรือคาเฉล่ีย  (Arithmetic Mean) โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้  (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545: 105) 
 

 

สูตร X   =     
 

 

 เม่ือ   X    แทน   คาเฉล่ีย 

        ΣX   แทน   ผลรวมของคะแนนท้ังหมดในกลุม 

f 

N 

ΣX 
N 
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         N     แทน   จํานวนคะแนนในกลุม 

      1.2.4  การวัดการกระจาย (Measure of Variation) ไดแก คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation)  โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้  (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545: 106) 
 

 

สูตร S.D.  =     

 
 

 เม่ือ   S.D.   แทน   สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

          X       แทน   คะแนนแตละตัว 

          N       แทน   จํานวนคะแนนในกลุม 

         Σ       แทน   ผลรวม 

1.2.5  การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว  (One-Way ANOVA)  เพ่ือทดสอบ

ความแตกตางของคาเฉล่ีย (Mean) และเม่ือพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ผูวิจัยไดทํา

การทดสอบความแตกตางดวยวิธีการของ  LSD  (Least Significant Difference) 

     1.3 นําผลท่ีไดจากการวิเคราะหขอมูลท้ังหมดมาสรุปและอภิปรายผล  เพ่ือนําเสนอ

แนวทาง  “การพัฒนารูปแบบการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน” 

 

2.  การวิจัยเชิงคุณภาพ 

นําขอมูลท่ีไดจากการศึกษาเอกสารตางๆ  การสัมภาษณ  การสังเกต  การสนทนาพูดคุย  

การสนทนากลุม  การวิเคราะหสภาพแวดลอม  และการจัดเวทีประชาคม  ซ่ึงเปนขอมูลเชิงคุณภาพ 

มาวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content Analysis) และวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบ (Pattern Matching)                 

กับแนวความคิดการทองเท่ียวท่ียั่งยืน พรอมท้ังใชวิธีการตรวจสอบแบบสามเสา  (Triangulation)   

สําหรับการตรวจสอบขอมูลเ ชิงคุณภาพโดยใชวิ ธีการตรวจสอบแบบสามเส า 

(Triangulation)  ในการวิจัยครั้งนี้ ก็เพ่ือใหไดขอมูลท่ีมีความถูกตองและเช่ือถือได (Valid and 

Reliable)  เพ่ือพิสูจนวาขอมูลท่ีผูวิจัยไดมานั้นถูกตองหรือไม  โดยการหาขอมูลจากหลายฝายหรือ

ใชวิธีการหลายวิธีในการเก็บรวบรวมขอมูลในประเด็นเดียวกัน  จนกระทั่งไดความคิดหรือขอมูล

เกี่ยวกับประเด็นหรือเรื่องนั้นๆ ออกมา (Share Subjectivity) ตามท่ีคนสวนใหญเขาใจหรือรูสึก  

กลาวโดยสรุปสําหรับวิ ธีการตรวจสอบแบบสามเสา  (Triangulation)  ท่ี ผูวิจัยนํ ามาใชใน              

การตรวจสอบขอมูล  ไดแก  1) การตรวจสอบสามเส าด านขอมูล  (Data Triangulation)                      

NΣX2  - (ΣX)2   

N (N-1) √
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2) การตรวจสอบสามเสาดานทฤษฎี (Theory Triangulation) และ 3) การตรวจสอบสามเสาดาน

วิธีการรวบรวมขอมูล  (Methodological Triangulation)  (Denzin, 1978: 294-304) 

 1.  การตรวจสอบสามเสาดานขอมูล (Data Triangulation)  คือ จะเนนการตรวจสอบขอมูล

ท่ีไดมาจากแหลงตางๆ นั้นวามีความเหมือนกันหรือไม   ซ่ึงถาทุกแหลงขอมูลพบวาไดขอคนพบมา

เหมือนกัน แสดงวาขอมูลท่ีผูวิจัยไดมามีความถูกตอง   
 สําหรับวิธีการตรวจสอบสามเสาดานขอมูล (Data Triangulation)  ไดแก  การตรวจสอบ

ขอมูลจากแหลงเวลา  แหลงสถานท่ี  และแหลงบุคคล  ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

แหลงเวลา  กลาวคือ  ถาขอมูลตางเวลากันจะเหมือนกันหรือแตกตางกันหรือไม    
แหลงสถานท่ี  กลาวคือ  ถาขอมูลตางสถานท่ีกันจะเหมือนกันหรือแตกตางกันหรือไม   
แหลงบุคคล กลาวคือ ถาผูใหขอมูลเปล่ียนไป ขอมูลจะเหมือนกันหรือแตกตางกันหรือไม 

 2.  การตรวจสอบสามเสาดานทฤษฎี (Theory Triangulation) คือ  จะเนนการตรวจสอบวา

ถามีการใชทฤษฎีท่ีหลากหลายแลว ขอมูลท่ีไดมาเปนไปในทิศทางเดียวกันหรือไม ถาผูวิจัยพบวาไม

วาจะนําทฤษฎีใดมาใช ไดขอคนพบท่ีเหมือนกัน แสดงวาขอมูลท่ีผูวิจัยไดมามีความถูกตอง  

 3.  การตรวจสอบสามเสาดานวิธีการรวบรวมขอมูล  (Methodological Triangulation)  คือ  

จะเนนการใชวิธีการหลายๆ  วิธีในการเก็บรวบรวมขอมูล  เพ่ือรวบรวมขอมูลในประเด็นหรือเรื่อง

เดียวกัน  ถาผูวิจัยพบวาไมวาจะใชวิธีการใดในการเก็บรวบรวมขอมูลแลว ไดขอคนพบท่ีเหมือนกัน 

แสดงวาขอมูลท่ีผูวิจัยไดมามีความถูกตอง ซ่ึงในการวิจัยครั้งนี้จะใชการสนทนาพูดคุย การสังเกต  

การสนทนากลุม  การสัมภาษณ  การวิเคราะหสภาพแวดลอม  และการจัดเวทีประชาคม  เปนตน   

นอกจากนี้ผูวิจัยยังใชวิธีการตรวจสอบขอมูลโดยการสอบถามซํ้า  เพ่ือเปนการตรวจสอบ

ความเท่ียงตรงภายในอีกครั้งหนึ่ง  อันจะทําใหไดขอมูลท่ีถูกตองและเปนจริงมากท่ีสุด   

 
การวิเคราะหและการนําเสนอขอมูล 

 การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนในครั้งนี้  

ผูวิจัยนําขอมูลท้ังหมดท่ีไดจากการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ ท้ังขอมูลท่ีไดจาก

การศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ และการศึกษาขอมูลจากภาคสนาม ไมวาจะเปนขอมูลท่ี

ไดมาโดยการใชแบบสอบถาม  การสัมภาษณ การสังเกต  การสนทนาพูดคุย  การสนทนากลุม            

การวิเคราะหสภาพแวดลอม และการจัดเวทีประชาคม หรอือ่ืนๆ  นํามาประมวลผลขอมูล วิเคราะห

เช่ือมโยงประเด็น และสังเคราะหเรียบเรียงเพื่อตอบคําถามการวิจัยใหครบถวนและสมบูรณท่ีสุด   

โดยจะนําเสนอผลการวิจัยเปนบทตางๆ  ตามความเหมาะสม  และหลังจากเสร็จส้ินการวิจัยแลวจะมี

การนําเสนอผลการวิจัยตอสาธารณชนตอไป 
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บทท่ี  4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนในสวน

ของการวิจัยเชิงปริมาณ  ผูวิจัยไดแจกแบบสอบถามใหกับประชากรและกลุมตัวอยาง จํานวน 3 กลุม  

ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

1. ผูประกอบการในตลาดนํ้าภาคใต จํานวน 424 ฉบับ ไดรับคืนเปนแบบสอบถามท่ี

สมบูรณทุกฉบับ  คิดเปนรอยละ  100   

2.  นักทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต  จํานวน  400  ฉบับ  ไดรับคืนเปนแบบสอบถามท่ีสมบูรณ

ทุกฉบับ  คิดเปนรอยละ  100 

3.  ประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําภาคใต  จํานวน  400  ฉบับ  ไดรับคืนเปนแบบสอบถามท่ี

สมบูรณทุกฉบับ  คิดเปนรอยละ  100 

สําหรับการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ  แบงการนําเสนอออกเปน 4  สวน  

ดังตอไปนี ้

สวนท่ี 1 ผลการวิเคราะหแบบสอบถามสําหรับผูประกอบการในตลาดนํ้าภาคใต  ซ่ึง

ประกอบดวย  4  ตอน  ดังตอไปนี ้

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการในตลาดนํ้า

ภาคใต 

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทองเท่ียวท่ียั่งยืน

ของผูประกอบการในตลาดนํ้าภาคใต 

ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นดานตางๆ ท่ีมีตอการทองเท่ียวตลาดน้ําของ

ผูประกอบการในตลาดนํ้าภาคใต 

ตอนท่ี  4  ผลการวิเคราะหพฤติกรรมของผูประกอบการในตลาดนํ้าภาคใต  

สวนท่ี  2 ผลการวิ เคราะหแบบสอบถามสําหรับนักทองเท่ียวตลาดน้ํ าภาคใต  ซ่ึง

ประกอบดวย  4  ตอน  ดังตอไปนี ้ 

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของนักทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต 
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ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหปจจัยจูงใจในการเดินทางมาทองเท่ียวตลาดน้ําของ

นักทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต 

ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นดานตางๆ ท่ีมีตอการทองเท่ียวตลาดน้ําของ

นักทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต 

ตอนท่ี  4  ผลการวิเคราะหพฤติกรรมของนักทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต  

สวนท่ี  3  ผลการวิเคราะหแบบสอบถามสําหรับประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําภาคใต  ซ่ึง

ประกอบดวย  4  ตอน  ดังตอไปนี้  

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ํา

ภาคใต 

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทองเท่ียวท่ียั่งยืน

ของประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําภาคใต 

ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นดานตางๆ ท่ีมีตอการทองเท่ียวตลาดน้ําของ

ประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําภาคใต 

ตอนท่ี  4  ผลการวิเคราะหพฤติกรรมของประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําภาคใต  

สวนท่ี  4  สรุป 

 

สวนที่  1  ผลการวิเคราะหแบบสอบถามสําหรับผูประกอบการในตลาดน้ําภาคใต 

 

ตอนที่  1  ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการในตลาดน้ําภาคใต 

 การวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม  ซ่ึงเปนผูประกอบการใน

ตลาดน้ําภาคใต จํานวน 424 คน โดยจําแนกตามเพศ อายุ สถานภาพการสมรส ศาสนา ภูมิลําเนาเกิด  

ท่ีอยูอาศัยในปจจุบัน  การศึกษาสูงสุด  อาชีพอ่ืนๆ (นอกจากการประกอบการในตลาดนํ้า) ลักษณะ

การประกอบการในตลาดน้ํา   ระยะเวลาที่ประกอบการในตลาดน้ํา  จํานวนแรงงานท่ีใชใน                     

การประกอบการในตลาดน้ํา  รายไดเฉล่ียตอเดือนจากการประกอบการในตลาดนํ้า รายไดเฉล่ียตอ

เดือนรวมท้ังหมด  และความพึงพอใจโดยภาพรวมตอสภาพท่ีเปนอยูของแหลงทองเท่ียวตลาดน้ํา  

ผูวิจัยวิเคราะหโดยใชคาแจกแจงความถ่ี (Frequency) และคารอยละ (Percentage) ซ่ึงผลการวิเคราะห

ปรากฏรายละเอียดดังตารางท่ี  5 
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ตารางท่ี  5  แสดงจํานวนและรอยละของปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการในตลาดน้ําภาคใต   

 

ตลาดน้ํา     

คลองแห 

ตลาดน้ํา 

คลองแดน 

ตลาดน้ํา 

บานดอน 
รวม 

ขอมูลปจจัยสวนบุคคล 
จํานวน    

(รอยละ) 

จํานวน     

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

1.  เพศ 

ชาย 60 

(19.93) 

1 

(4.35) 

18 

(18.00) 

79 

(18.63) 

หญิง 241 

(80.07) 

22 

(95.65) 

82 

(82.00) 

345 

(81.37) 

รวม 
301 

(100.00) 

23 

(100.00) 

100 

(100.00) 

424 

(100.00) 

2.  อาย ุ

ต่ํากวา  20  ป 8 

(2.66) 

1 

(4.35) 

3 

(3.00) 

12 

(2.83) 

20-29  ป 27 

(8.97) 

1 

(4.35) 

13 

(13.00) 

41 

(9.67) 

30-39  ป 104 

(34.55) 

6 

(26.09) 

17 

(17.00) 

127 

(29.95) 

40-49  ป 122 

(40.53) 

5 

(21.73) 

31 

(31.00) 

158 

(37.26) 

50-59  ป 39 

(12.96) 

6 

(26.09) 

33 

(33.00) 

78 

(18.40) 

60  ปขึ้นไป 1 

(0.33) 

4 

(17.39) 

3 

(3.00) 

8 

(1.89) 

รวม 
301 

(100.00) 

23 

(100.00) 

100 

(100.00) 

424 

(100.00) 
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ตารางท่ี  5  แสดงจํานวนและรอยละของปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการในตลาดน้ําภาคใต                

                   (ตอ) 

 

ตลาดน้ํา     

คลองแห 

ตลาดน้ํา 

คลองแดน 

ตลาดน้ํา 

บานดอน 
รวม 

ขอมูลปจจัยสวนบุคคล 
จํานวน    

(รอยละ) 

จํานวน     

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

3.  สถานภาพการสมรส 

โสด 57 

(18.94) 

3 

(13.04) 

26 

(26.00) 

86 

(20.28) 

สมรส/อยูดวยกัน 238 

(79.07) 

17 

(73.92) 

66 

66.00) 

321 

(75.71) 

หมาย/หยาราง/แยกกันอยู 6 

(1.99) 

3 

(13.04) 

8 

(8.00) 

17 

(4.01) 

รวม 
301 

(100.00) 

23 

(100.00) 

100 

(100.00) 

424 

(100.00) 

4.  ศาสนา 

พุทธ                         200 

(66.45) 

23 

(100.00) 

97 

(97.00) 

320 

(75.47) 

คริสต 0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

1 

(1.00) 

1 

(0.24) 

อิสลาม 101 

(33.55) 

0 

(0.00) 

2 

(2.00) 

103 

(24.29) 

รวม 
301 

(100.00) 

23 

(100.00) 

100 

(100.00) 

424 

(100.00) 
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ตารางท่ี  5  แสดงจํานวนและรอยละของปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการในตลาดน้ําภาคใต   

                   (ตอ) 

 

ตลาดน้ํา     

คลองแห 

ตลาดน้ํา 

คลองแดน 

ตลาดน้ํา 

บานดอน 
รวม 

ขอมูลปจจัยสวนบุคคล 
จํานวน    

(รอยละ) 

จํานวน     

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

5.  ภูมิลําเนาเกิด 

ในจังหวัดเดียวกับท่ีตั้งตลาดน้ํา 285 

(94.69) 

20 

(86.96) 

85 

(85.00) 

390 

(91.98) 

ตางจังหวัด 15 

(4.98) 

3 

(13.04) 

15 

(15.00) 

33 

(7.78) 

ตางประเทศ 1 

(0.33) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

1 

(0.24) 

รวม 
301 

(100.00) 

23 

(100.00) 

100 

(100.00) 

424 

(100.00) 

6.  ที่อยูอาศัยในปจจุบัน 

ในจังหวัดเดียวกับท่ีตั้งตลาดน้ํา 301 

(100.00) 

23 

(100.00) 

100 

(100.00) 

424 

(100.00) 

รวม 
301 

(100.00) 

23 

(100.00) 

100 

(100.00) 

424 

(100.00) 
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ตารางท่ี  5  แสดงจํานวนและรอยละของปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการในตลาดน้ําภาคใต   

                   (ตอ) 

 

ตลาดน้ํา     

คลองแห 

ตลาดน้ํา 

คลองแดน 

ตลาดน้ํา 

บานดอน 
รวม 

ขอมูลปจจัยสวนบุคคล 
จํานวน    

(รอยละ) 

จํานวน     

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

7.  การศึกษาสูงสุด 

ต่ํากวาประถมศึกษา 2 

(0.66) 

0 

(0.00) 

4 

(4.00) 

6 

(1.42) 

ประถมศึกษา 43 

(14.29) 

8 

(34.78) 

21 

(21.00) 

72 

(16.98) 

มัธยมศึกษาตอนตน 32 

(10.63) 

2 

(8.70) 

21 

(21.00) 

55 

(12.97) 

มัธยมศึกษาตอนปลาย/

เทียบเทา    

59 

(19.60) 

7 

(30.44) 

19 

(19.00) 

85 

(20.05) 

อนุปริญญา/เทียบเทา       135 

(44.85) 

3 

(13.04) 

11 

(11.00) 

149 

(35.14) 

ปริญญาตรี 28 

(9.31) 

3 

(13.04) 

21 

(21.00) 

52 

(12.26) 

ปริญญาโท  2 

(0.66) 

0 

(0.00) 

3 

(3.00) 

5 

(1.18) 

รวม 
301 

(100.00) 

23 

(100.00) 

100 

(100.00) 

424 

(100.00) 
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ตารางท่ี  5  แสดงจํานวนและรอยละของปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการในตลาดน้ําภาคใต   

                   (ตอ) 

 

ตลาดน้ํา     

คลองแห 

ตลาดน้ํา 

คลองแดน 

ตลาดน้ํา 

บานดอน 
รวม 

ขอมูลปจจัยสวนบุคคล 
จํานวน    

(รอยละ) 

จํานวน     

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

8.  อาชีพอื่นๆ (นอกจากการประกอบการในตลาดนํ้า) 

นักเรียน/นักศึกษา      9 

(2.99) 

3 

(13.04) 

3 

(3.00) 

15 

(3.54) 

รับราชการ 1 

(0.33) 

0 

(0.00) 

8 

(8.00) 

9 

(2.12) 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ   1 

(0.33) 

0 

(0.00) 

1 

(1.00) 

2 

(0.47) 

พนักงานบริษัทเอกชน        5 

(1.66) 

0 

(0.00) 

4 

(4.00) 

9 

(2.12) 

คาขาย/ธุรกิจสวนตวั  164 

(54.49) 

11 

(47.82) 

70 

(70.00) 

245 

(57.79) 

เกษตรกร   116 

(38.54) 

6 

(26.09) 

3 

(3.00) 

125 

(29.48) 

รับจาง     1 

(0.33) 

1 

(4.35) 

5 

(5.00) 

7 

(1.65) 

อ่ืนๆ  เชน พอบาน และแมบาน  

เปนตน 

4 

(1.33) 

2 

(8.70) 

6 

(6.00) 

12 

(2.83) 

รวม 
301 

(100.00) 

23 

(100.00) 

100 

(100.00) 

424 

(100.00) 
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ตารางท่ี  5  แสดงจํานวนและรอยละของปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการในตลาดน้ําภาคใต   

                   (ตอ) 

 

ตลาดน้ํา     

คลองแห 

ตลาดน้ํา 

คลองแดน 

ตลาดน้ํา 

บานดอน 
รวม 

ขอมูลปจจัยสวนบุคคล 
จํานวน    

(รอยละ) 

จํานวน     

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

9.  ลักษณะการประกอบการในตลาดนํ้า 

จําหนายอาหาร/เครื่องดื่ม   169 

(56.15) 

19 

(82.60) 

75 

(75.00) 

263 

(62.03) 

จําหนายเส้ือผา 57 

(18.94) 

1 

(4.35) 

0 

(0.00) 

58 

(13.68) 

จําหนายเครื่องประดับ 24 

(7.97) 

1 

(4.35) 

0 

(0.00) 

25 

(5.90) 

จําหนายของท่ีระลึก  24 

(7.97) 

1 

(4.35) 

1 

(1.00) 

26 

(6.13) 

จําหนายอาหารสด 20 

(6.64) 

1 

(4.35) 

22 

(22.00) 

43 

(10.14) 

อ่ืนๆ เชน จําหนายตนไม และ 

บริการเครื่องเลนสําหรับเด็ก 

เปนตน 

7 

(2.33) 

0 

(0.00) 

2 

(2.00) 

9 

(2.12) 

รวม 
301 

(100.00) 

23 

(100.00) 

100 

(100.00) 

424 

(100.00) 
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ตารางท่ี  5  แสดงจํานวนและรอยละของปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการในตลาดน้ําภาคใต   

                   (ตอ) 

 

ตลาดน้ํา     

คลองแห 

ตลาดน้ํา 

คลองแดน 

ตลาดน้ํา 

บานดอน 
รวม 

ขอมูลปจจัยสวนบุคคล 
จํานวน    

(รอยละ) 

จํานวน     

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

10.  ระยะเวลาที่ประกอบการในตลาดน้ํา 

1  ป   15  

(4.98) 

5 

(21.74) 

18 

(18.00) 

38 

(8.96) 

2  ป 152 

(50.50) 

8 

(34.78) 

46 

(46.00) 

206 

(48.59) 

3  ป 98 

(32.56) 

6 

(26.09) 

30 

(30.00) 

134 

(31.60) 

มากกวา  3  ป 36 

(11.96) 

4 

(17.39) 

6 

(6.00) 

46 

(10.85) 

รวม 
301 

(100.00) 

23 

(100.00) 

100 

(100.00) 

424 

(100.00) 

11. จํานวนแรงงานท่ีใชในการประกอบการในตลาดน้ํา  

คนเดียว     48 

(15.95) 

8 

(34.78) 

14 

(14.00) 

70 

(16.51) 

2-3  คน  250 

(83.05) 

14 

(60.87) 

79 

(79.00) 

343 

(80.90) 

4-5  คน 3 

(1.00) 

1 

(4.35) 

7 

(7.00) 

11 

(2.59) 

รวม 
301 

(100.00) 

23 

(100.00) 

100 

(100.00) 

424 

(100.00) 
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ตารางท่ี  5  แสดงจํานวนและรอยละของปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการในตลาดน้ําภาคใต   

                   (ตอ) 

 

ตลาดน้ํา     

คลองแห 

ตลาดน้ํา 

คลองแดน 

ตลาดน้ํา 

บานดอน 
รวม 

ขอมูลปจจัยสวนบุคคล 
จํานวน    

(รอยละ) 

จํานวน     

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

12.  รายไดเฉลี่ยตอเดือนจากการประกอบการในตลาดน้ํา 

นอยกวา  5,000  บาท    8 

(2.66) 

13 

(56.52) 

37 

(37.00) 

58 

(13.68) 

5,000-10,000  บาท 33 

(10.96) 

8 

(34.78) 

37 

(37.00) 

78 

(18.40) 

10,001-15,000  บาท  58 

(19.27) 

2 

(8.70) 

13 

(13.00) 

73 

(17.22) 

15,001-20,000  บาท 110 

(36.54) 

0 

(0.00) 

7 

(7.00) 

117 

(27.59) 

20,001-25,000  บาท  79 

(26.25) 

0 

(0.00) 

4 

(4.00) 

83 

(19.57) 

มากกวา  25,000  บาท 13 

(4.32) 

0 

(0.00) 

2 

(2.00) 

15 

(3.54) 

รวม 
301 

(100.00) 

23 

(100.00) 

100 

(100.00) 

424 

(100.00) 
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ตารางท่ี  5  แสดงจํานวนและรอยละของปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการในตลาดน้ําภาคใต   

                   (ตอ) 

 

ตลาดน้ํา     

คลองแห 

ตลาดน้ํา 

คลองแดน 

ตลาดน้ํา 

บานดอน 
รวม 

ขอมูลปจจัยสวนบุคคล 
จํานวน    

(รอยละ) 

จํานวน     

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

13.  รายไดเฉลี่ยตอเดือนรวมท้ังหมด 

นอยกวา  5,000  บาท    6 

(1.99) 

5 

(21.74) 

17 

(17.00) 

28 

(6.60) 

5,000-10,000  บาท 23 

(7.64) 

10 

(43.48) 

33 

(33.00) 

66 

(15.57) 

10,001-15,000  บาท  22 

(7.31) 

3 

(13.04) 

14 

(14.00) 

39 

(9.20) 

15,001-20,000  บาท 27 

(8.97) 

2 

(8.70) 

12 

(12.00) 

41 

(9.67) 

20,001-25,000  บาท  69 

(22.93) 

2 

(8.70) 

8 

(8.00) 

79 

(18.63) 

มากกวา  25,000  บาท 154 

(51.16) 

1 

(4.34) 

16 

(16.00) 

171 

(40.33) 

รวม 
301 

(100.00) 

23 

(100.00) 

100 

(100.00) 

424 

(100.00) 
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ตารางท่ี  5  แสดงจํานวนและรอยละของปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการในตลาดน้ําภาคใต 

                   (ตอ) 

 

ตลาดน้ํา     

คลองแห 

ตลาดน้ํา 

คลองแดน 

ตลาดน้ํา 

บานดอน 
รวม 

ขอมูลปจจัยสวนบุคคล 
จํานวน    

(รอยละ) 

จํานวน     

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

14. ความพึงพอใจโดยภาพรวมตอสภาพท่ีเปนอยูของแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา 

มากท่ีสุด           35 

(11.63) 

10 

(43.48) 

33 

(33.00) 

78 

(18.40) 

มาก 75 

(24.92) 

5 

(21.74) 

40 

(40.00) 

120 

(28.30) 

ปานกลาง  178 

(59.14) 

5 

(21.74) 

27 

(27.00) 

210 

(49.53) 

นอย       11 

(3.65) 

1 

(4.35) 

0 

(0.00) 

12 

(2.83) 

นอยท่ีสุด 2 

(0.66) 

2 

(8.69) 

0 

(0.00) 

4 

(0.94) 

รวม 
301 

(100.00) 

23 

(100.00) 

100 

(100.00) 

424 

(100.00) 

X  3.43 3.87 4.06 3.60 

S.D. 0.770 1.290 0.776 0.850 

 

จากตารางท่ี 5 แสดงใหเห็นขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงเปน

ผูประกอบการในตลาดนํ้าภาคใต  จํานวน  424  คน  โดยมีขอมูลในแตละดานท่ีนาสนใจดังตอไปนี้   

ดานเพศ  พบวา  ในภาพรวมผูประกอบการในตลาดน้ําภาคใตมีเพศหญิงมากกวาเพศชาย  

โดยมีเพศหญิง  จํานวน  345  คน  คิดเปนรอยละ 81.37  และเพศชาย จํานวน 79  คน คิดเปนรอยละ 

18.63  และเม่ือพิจารณาในตลาดนํ้าแตละแหง  พบวา  ตลาดน้ําแตละแหงมีผูประกอบการเพศหญิง

มากกวาเพศชายซ่ึงสอดคลองกับขอมูลในภาพรวม  โดยตลาดน้ําคลองแหมีผูประกอบการเพศหญิง 
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จํานวน  241 คน คิดเปนรอยละ 80.07 และเพศชาย จํานวน  60  คน  คิดเปนรอยละ 19.93  สําหรับ

ตลาดน้ําคลองแดนมีผูประกอบการเพศหญิง จํานวน 22  คน คิดเปนรอยละ 95.65 และเพศชาย 

จํานวน 1  คน  คิดเปนรอยละ 4.35 และตลาดนํ้าบานดอนมีผูประกอบการเพศหญิง จํานวน  82  คน  

คิดเปนรอยละ 82.00  และเพศชาย  จํานวน  18  คน  คิดเปนรอยละ 18.00           

ดานอายุ พบวา ในภาพรวมผูประกอบการในตลาดนํ้าภาคใตสวนใหญมีอายุระหวาง 40-49  

ป จํานวน 158 คน คิดเปนรอยละ 37.26 รองลงมา คือ มีอายุระหวาง 30-39 ป จํานวน 127 คน                 

คิดเปนรอยละ 29.95  และมีอายุระหวาง  50-59 ป  จํานวน 78  คน  คิดเปนรอยละ 18.40 ตามลําดับ  

และมีอายุ 60 ปขึ้นไป  นอยท่ีสุด จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 1.89 และเม่ือพิจารณาในตลาดน้ํา         

แตละแหง พบวา มีขอมูลดานอายุของผูประกอบการท่ีแตกตางกันออกไป โดยตลาดน้ําคลองแหพบ

ขอมูลท่ีสอดคลองกับขอมูลในภาพรวม กลาวคือ ผูประกอบการสวนใหญมีอายุระหวาง 40-49 ป 

จํานวน 122 คน คิดเปนรอยละ 40.53 รองลงมา คือ มีอายุระหวาง 30-39 ป จํานวน 104  คน คิดเปน

รอยละ 34.55 และมีอายุระหวาง 50-59 ป จํานวน 39 คน คดิเปนรอยละ 12.96 ตามลําดับ และมีอายุ 

60 ปขึ้นไป นอยท่ีสุด  จํานวน 1 คน  คิดเปนรอยละ 0.33 สําหรับตลาดน้ําคลองแดนผูประกอบการ

สวนใหญมีอายุระหวาง 30-39 ป และระหวาง  50-59 ป จํานวน 6  คน คิดเปนรอยละ 26.09  เทากัน  

รองลงมา คือ มีอายุระหวาง 40-49 ป จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 21.73 และมีอายุ 60 ปขึ้นไป 

จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 17.39 ตามลําดับ และมีอายุต่ํากวา 20 ป และระหวาง 20-29 ป                   

นอยท่ีสุด จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 4.35 เทากัน และตลาดนํ้าบานดอนผูประกอบการสวนใหญ

มีอายุระหวาง 50-59 ป  จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 33.00  รองลงมา คือ  มีอายุระหวาง 40-49 ป  

จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 31.00 และมีอายุระหวาง 30-39 ป จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 

17.00 ตามลําดับ และมีอายุต่ํากวา 20 ป และอายุ 60 ปขึ้นไป นอยท่ีสุด จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ  

3.00  เทากัน 

ดานสถานภาพการสมรส  พบวา ในภาพรวมผูประกอบการในตลาดนํ้าภาคใตสวนใหญมี

สถานภาพสมรส/อยูดวยกัน จํานวน  321  คน  คิดเปนรอยละ 75.71 รองลงมา คือ มีสถานภาพโสด  

จํานวน 86 คน  คิดเปนรอยละ 20.28 และมีสถานภาพหมาย/หยาราง/แยกกันอยู  นอยท่ีสุด จํานวน 

17  คน คิดเปนรอยละ  4.01  และเม่ือพิจารณาในตลาดนํ้าแตละแหง  พบวา  มีขอมูลดานสถานภาพ

การสมรสของผูประกอบการท่ีคอนขางมีความสอดคลองกัน โดยตลาดน้ําคลองแหและตลาดนํ้า

บานดอนพบขอมูลท่ีสอดคลองกับขอมูลในภาพรวม  กลาวคือ ผูประกอบการในตลาดนํ้า               

คลองแหสวนใหญมีสถานภาพสมรส/อยูดวยกัน จํานวน 238  คน คิดเปนรอยละ 79.07 รองลงมา 

คือ มีสถานภาพโสด จํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 18.94 และมีสถานภาพหมาย/หยาราง/แยกกันอยู  

นอยท่ีสุด  จํานวน 6  คน  คิดเปนรอยละ  1.99  สวนตลาดน้ําบานดอนผูประกอบการสวนใหญมี
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สถานภาพสมรส/อยูดวยกัน จํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 66.00 รองลงมา คือ มีสถานภาพโสด  

จํานวน  26  คน  คิดเปนรอยละ 26.00  และมีสถานภาพหมาย/หยาราง/แยกกันอยู  นอยท่ีสุด  

จํานวน 8 คน  คิดเปนรอยละ 8.00  สําหรับตลาดน้ําคลองแดนผูประกอบการสวนใหญมีสถานภาพ

สมรส/อยูดวยกัน จํานวน 17  คน คิดเปนรอยละ 73.92  รองลงมา คือ มีสถานภาพโสดและ

สถานภาพหมาย/หยาราง/แยกกันอยู  จํานวน  3  คน  คิดเปนรอยละ  13.04  เทากัน 

ดานศาสนา พบวา ในภาพรวมผูประกอบการในตลาดน้ําภาคใตสวนใหญนับถือศาสนา

พุทธ จํานวน 320 คน คิดเปนรอยละ 75.47 รองลงมา คือ ศาสนาอิสลาม จํานวน 103 คน คิดเปน

รอยละ 24.29 และศาสนาคริสต  นอยท่ีสุด จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.24 และเม่ือพิจารณาใน

ตลาดน้ําแตละแหง พบวา มีขอมูลดานการนับถือศาสนาของผูประกอบการท่ีแตกตางกันออกไป  

โดยตลาดน้ําคลองแหผูประกอบการสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ จํานวน 200 คน  คิดเปนรอยละ 

66.45 รองลงมา คือ ศาสนาอิสลาม จํานวน 101 คน คิดเปนรอยละ 33.55 สําหรับตลาดน้ําคลองแดน

ผูประกอบการทุกคนนับถือศาสนาพุทธ จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ  100.00 สวนตลาดน้ํา              

บานดอนพบวาขอมูลมีความสอดคลองกับขอมูลในภาพรวม โดยผูประกอบการสวนใหญนับถือ

ศาสนาพุทธ จํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ 97.00 รองลงมา คือ ศาสนาอิสลาม จํานวน 2 คน คิดเปน

รอยละ 2.00 และศาสนาคริสต นอยท่ีสุด จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 1.00  

 ดานภูมิลําเนาเกิด  พบวา  ในภาพรวมผูประกอบการในตลาดน้ําภาคใตสวนใหญมี

ภูมิลําเนาเกิดอยูในจังหวัดเดียวกับท่ีตั้งของตลาดน้ํา  จํานวน  390 คน คิดเปนรอยละ 91.98  

รองลงมา คือ  มีภูมิลําเนาเกิดอยูตางจังหวัด  จํานวน 33  คน คิดเปนรอยละ 7.78 และมีภูมิลําเนาเกิด

อยูตางประเทศ นอยท่ีสุด จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.24 และเม่ือพิจารณาในตลาดนํ้าแตละแหง  

พบวา มีขอมูลดานภูมิลําเนาเกดิของผูประกอบการท่ีสอดคลองกับขอมูลในภาพรวม โดยตลาดน้ํา

คลองแหผูประกอบการสวนใหญมีภูมิลําเนาเกิดอยูในจังหวัดเดียวกับท่ีตั้งของตลาดน้ํา จํานวน  

285  คน  คิดเปนรอยละ 94.69  รองลงมา  คือ  มีภูมิลําเนาเกิดอยูตางจังหวัด จํานวน  15  คน คิดเปน

รอยละ 4.98 และมีภูมิลําเนาเกิดอยูตางประเทศ  นอยท่ีสุด จํานวน 1 คน  คิดเปนรอยละ 0.33  

สําหรับตลาดน้ําคลองแดนผูประกอบการสวนใหญมีภูมิลําเนาเกิดอยูในจังหวัดเดียวกับท่ีตั้งของ

ตลาดน้ํา จํานวน 20 คน  คิดเปนรอยละ 86.96 รองลงมา คือ มีภูมิลําเนาเกิดอยูตางจังหวัด จํานวน          

3 คน คิดเปนรอยละ 13.04 เชนเดียวกับตลาดน้ําบานดอนท่ีมีผูประกอบการสวนใหญมีภูมิลําเนาอยู

ในจังหวัดเดียวกับท่ีตั้งของตลาดนํ้า จํานวน 85 คน คิดเปนรอยละ 85.00 รองลงมา คือ มีภูมิลําเนา

เกิดอยูตางจังหวัด จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 15.00  

 ดานท่ีอยูอาศัยในปจจุบัน  พบวา  ในภาพรวมผูประกอบการในตลาดน้ําภาคใตทุกคนมีท่ี

อยูอาศัยอยูในจังหวัดเดียวกับท่ีตั้งตลาดน้ําท้ังหมด  จํานวน 424  คน คิดเปนรอยละ 100.00 และเม่ือ



 168 

พิจารณาในตลาดน้ําแตละแหง  พบวา  มีขอมูลดานท่ีอยูอาศัยในปจจุบันของผูประกอบการท่ี

สอดคลองกับขอมูลในภาพรวม  โดยผูประกอบการทุกคนในตลาดน้ําแตละแหงมีท่ีอยูอาศัยใน

ปจจุบันอยูในจังหวัดเดียวกับท่ีตั้งตลาดน้ําท้ังหมด  โดยตลาดน้ําคลองแหผูประกอบการมีท่ีอยูอาศัย

ในปจจุบันอยูในจังหวัดเดียวกับท่ีตั้งตลาดน้ํา จํานวน 301 คน คิดเปนรอยละ 100.00 สําหรับ            

ตลาดน้ําคลองแดนผูประกอบการมีท่ีอยูอาศัยในปจจุบันอยูในจังหวัดเดียวกับท่ีตั้งตลาดน้ํา จํานวน 

23 คน คิดเปนรอยละ 100.00 และตลาดนํ้าบานดอนผูประกอบการมีท่ีอยูอาศัยในปจจุบันอยูใน

จังหวัดเดียวกับท่ีตั้งตลาดน้ํา จํานวน 100 คน คิดเปนรอยละ100.00  

ดานการศึกษาสูงสุด  พบวา  ในภาพรวมผูประกอบการในตลาดนํ้าภาคใตสวนใหญมี

การศึกษาสูงสุดระดับอนุปริญญา/เทียบเทา จํานวน 149 คน คิดเปนรอยละ 35.14 รองลงมา คือ

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเทา  จํานวน  85  คน  คิดเปนรอยละ 20.05 และระดับปริญญาโท 

นอยท่ีสุด  จํานวน 5  คน คิดเปนรอยละ 1.18 และเม่ือพิจารณาในตลาดนํ้าแตละแหง พบวา มีขอมูล

ดานการศึกษาสูงสุดของผูประกอบการท่ีแตกตางกันออกไป  โดยตลาดน้ําคลองแหผูประกอบการ

สวนใหญมีการศึกษาสูงสุดระดับอนุปริญญา/เทียบเทา จํานวน 135 คน คิดเปนรอยละ 44.85

รองลงมา คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเทา จํานวน 59  คน คิดเปนรอยละ 19.60  และ

ระดับต่ํากวาประถมศึกษาและระดับปริญญาโท นอยท่ีสุด  จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.66  

เทากัน สําหรับตลาดน้ําคลองแดนผูประกอบการสวนใหญมีการศึกษาสูงสุดระดับประถมศึกษา 

จํานวน  8  คน  คิดเปนรอยละ 34.78  รองลงมา  คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเทา จํานวน 

7 คน คิดเปนรอยละ 30.44  และระดับมัธยมศึกษาตอนตน  นอยท่ีสุด จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 

8.70  และตลาดนํ้าบานดอนผูประกอบการสวนใหญมีการศึกษาสูงสุดระดับประถมศึกษา  ระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน และระดับปริญญาตรี จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 21.00 เทากัน รองลงมา คือ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเทา จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 19.00  และระดับปริญญาโท  

นอยท่ีสุด  จํานวน  3  คน  คิดเปนรอยละ 3.00   

ดานอาชีพอ่ืนๆ  นอกจากการประกอบการในตลาดน้ํา พบวา ในภาพรวมผูประกอบการใน

ตลาดน้ําภาคใตนอกจากการประกอบการในตลาดน้ําแลว สวนใหญประกอบอาชีพคาขาย/ธุรกิจ

สวนตัว จํานวน 245 คน คิดเปนรอยละ 57.79 รองลงมา คือ เกษตรกร จํานวน 125 คน คิดเปน          

รอยละ 29.48 และพนักงานรัฐวิสาหกิจ นอยท่ีสุด จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.47 และเม่ือ

พิจารณาในตลาดนํ้าแตละแหง พบวา มีขอมูลดานอาชีพอ่ืนๆ นอกจากการประกอบการในตลาดน้ํา

ของผูประกอบการท่ีแตกตางกันออกไป  โดยตลาดน้ํ าคลองแหผูประกอบการนอกจาก                

การประกอบการในตลาดนํ้าแลวสวนใหญประกอบอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว จํานวน 164 คน            

คิดเปนรอยละ 54.49  รองลงมา  คือ เกษตรกร จํานวน 116 คน คิดเปนรอยละ 38.54 และรับราชการ  
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พนักงานรัฐวิสาหกิจ และรับจาง นอยท่ีสุด จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.33 เทากัน สําหรับตลาดน้ํา

คลองแดนผูประกอบการนอกจากการประกอบการในตลาดน้ําแลวสวนใหญประกอบอาชีพคาขาย/

ธุรกิจสวนตัว จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 47.82 รองลงมา คือ เกษตรกร จํานวน 6 คน คิดเปน

รอยละ 26.09 และรับจาง นอยท่ีสุด จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 4.35 และตลาดนํ้าบานดอน

ผูประกอบการนอกจากการประกอบการในตลาดนํ้าแลวสวนใหญประกอบอาชีพคาขาย/ธุรกิจ

สวนตัว จํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ 70.00 รองลงมา คือ รับราชการ จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 

8.00  และพนักงานรัฐวิสาหกิจ นอยท่ีสุด  จํานวน 1 คน  คิดเปนรอยละ  1.00   

 ดานลักษณะการประกอบการในตลาดน้ํา  พบวา  ในภาพรวมผูประกอบการในตลาดน้ํา

ภาคใตสวนใหญจําหนายอาหาร/เครื่องดื่ม จํานวน  263  คน  คิดเปนรอยละ 62.03  รองลงมา  คือ  

จําหนายเส้ือผา  จํานวน 58 คน  คิดเปนรอยละ 13.68  และจําหนายอ่ืนๆ นอยท่ีสุด  จํานวน 9 คน 

คิดเปนรอยละ  2.12 และเม่ือพิจารณาในตลาดนํ้าแตละแหง พบวา  มีขอมูลดานลักษณะ                        

การประกอบการในตลาดนํ้าของผูประกอบการท่ีแตกตางกันออกไป  โดยตลาดน้ําคลองแห

ผูประกอบการสวนใหญจําหนายอาหาร/เครื่องดื่ม จํานวน 169  คน  คิดเปนรอยละ 56.15  รองลงมา  

คือ จําหนายเส้ือผา  จํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 18.94  และจําหนายอ่ืนๆ นอยท่ีสุด  จํานวน 7 คน  

คิดเปนรอยละ 2.33 สําหรับตลาดน้ําคลองแดนผูประกอบการสวนใหญจําหนายอาหาร/เครื่องดื่ม 

จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 82.60 รองลงมา  คือ จําหนายเส้ือผา จําหนายเครื่องประดับ จําหนาย

ของท่ีระลึก และจําหนายอาหารสด จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 4.35 เทากัน และตลาดนํ้าบานดอน

ผูประกอบการสวนใหญจําหนายอาหาร/เครื่องดื่ม จํานวน  75  คน คิดเปนรอยละ 75.00  รองลงมา  

คือ จําหนายอาหารสด  จํานวน 22  คน  คิดเปนรอยละ  22.00  และจําหนายของท่ีระลึก นอยท่ีสุด 

จํานวน 1  คน  คิดเปนรอยละ 1.00  

ดานระยะเวลาท่ีประกอบการในตลาดน้ํา พบวา ในภาพรวมผูประกอบการในตลาดน้ํา

ภาคใตสวนใหญประกอบการในตลาดนํ้ามาเปนระยะเวลา  2 ป  จํานวน  206  คน  คิดเปนรอยละ 

48.59  รองลงมา  คือ ระยะเวลา 3 ป  จํานวน  134  คน  คิดเปนรอยละ  31.60  และระยะเวลา 1 ป  

นอยท่ีสุด จํานวน 38  คน คิดเปนรอยละ 8.96 และเม่ือพิจารณาในตลาดน้ําแตละแหง พบวา                   

มีขอมูลดานระยะเวลาที่ประกอบการของผูประกอบการในตลาดนํ้าท่ีคอนขางสอดคลองกัน              

โดยตลาดน้ําคลองแหผูประกอบการสวนใหญประกอบการในตลาดน้ํามาเปนระยะเวลา  2 ป  

จํานวน 152 คน คดิเปนรอยละ 50.50  รองลงมา คือ ระยะเวลา 3 ป  จํานวน 98 คน  คิดเปนรอยละ  

32.56  และระยะเวลา 1 ป นอยท่ีสุด  จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 4.98 สําหรับตลาดน้ําคลองแดน

ผูประกอบการสวนใหญประกอบการในตลาดนํ้ามาเปนระยะเวลา 2 ป จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 

34.78  รองลงมา คือ ระยะเวลา 3 ป จํานวน 6 คน  คิดเปนรอยละ  26.09  และระยะเวลามากกวา 3 ป 



 170 

นอยท่ีสุด จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 17.39 เชนเดียวกับตลาดน้ําบานดอนท่ีมีผูประกอบการ              

สวนใหญประกอบการในตลาดนํ้ามาเปนระยะเวลา 2 ป จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 46.00  

รองลงมา  คือ  ระยะเวลา 3 ป  จํานวน  30  คน  คิดเปนรอยละ  30.00  และระยะเวลามากกวา 3  ป  

นอยท่ีสุด  จํานวน  6  คน  คิดเปนรอยละ  6.00   

ดานจํานวนแรงงานท่ีใชในการประกอบการในตลาดนํ้า  พบวา  ในภาพรวมผูประกอบการ

ในตลาดน้ําภาคใตสวนใหญประกอบการโดยใชแรงงาน 2-3 คน  จํานวน  343 คน คิดเปนรอยละ 

80.90 รองลงมา คือ ใชแรงงานคนเดียว จํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ 16.51 และใชแรงงาน 4-5  

คน  นอยท่ีสุด  จํานวน 11  คน  คิดเปนรอยละ 2.59  และเม่ือพิจารณาในตลาดนํ้าแตละแหง  พบวา  

มีขอมูลดานจํานวนแรงงานท่ีใชในการประกอบการในตลาดนํ้าของผูประกอบการท่ีสอดคลองกับ

ขอมูลในภาพรวม  โดยในตลาดน้ําคลองแหผูประกอบการสวนใหญประกอบการโดยใชแรงงาน  

2-3 คน  จํานวน 250  คน  คิดเปนรอยละ 83.05 รองลงมา  คือ  ใชแรงงานคนเดียว  จํานวน 48 คน 

คิดเปนรอยละ 15.95 และใชแรงงาน 4-5 คน นอยท่ีสุด จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 1.00  

เชนเดียวกับตลาดน้ําคลองแดนและตลาดน้ําบานดอน  โดยตลาดน้ําคลองแดนผูประกอบการ           

สวนใหญประกอบการโดยใชแรงงาน 2-3 คน จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 60.87 รองลงมา คือ                

ใชแรงงานคนเดียว  จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 34.78  และใชแรงงาน 4-5 คน นอยท่ีสุด จํานวน   

1  คน คิดเปนรอยละ 4.35 และตลาดนํ้าบานดอนผูประกอบการสวนใหญประกอบการโดยใช

แรงงาน 2-3 คน จํานวน 79 คน คิดเปนรอยละ 79.00 รองลงมา คือ  ใชแรงงานคนเดียว จํานวน 14  

คน  คิดเปนรอยละ 14.00 และใชแรงงาน 4-5 คน นอยท่ีสุด  จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 7.00   

ดานรายไดเฉล่ียตอเดือนจากการประกอบการในตลาดน้ํา พบวา ในภาพรวมผูประกอบการ

ในตลาดน้ําภาคใตสวนใหญมีรายไดเฉล่ียตอเดือนจากการประกอบการในตลาดน้ําระหวาง 15,001-

20,000  บาท  จํานวน  117  คน  คิดเปนรอยละ 27.59  รองลงมา  คือ  ระหวาง 20,001-25,000  บาท  

จํานวน 83 คน คิดเปนรอยละ 19.57 และมากกวา 25,000 บาท นอยท่ีสุด จํานวน 15 คน คิดเปน 

รอยละ 3.54 และเม่ือพิจารณาในตลาดนํ้าแตละแหง  พบวา  มีขอมูลดานรายไดเฉล่ียตอเดือนจาก

การประกอบการของผูประกอบการในตลาดน้ําท่ีแตกตางกันออกไป  โดยตลาดน้ําคลองแห

ผูประกอบการสวนใหญมีรายไดเฉล่ียตอเดือนจากการประกอบการในตลาดนํ้าระหวาง 15,001-

20,000 บาท จํานวน 110 คน คิดเปนรอยละ 36.54 รองลงมา คือ ระหวาง 20,001-25,000 บาท 

จํานวน 79 คน คิดเปนรอยละ 26.25 และนอยกวา 5,000 บาท นอยท่ีสุด จํานวน 8 คน คิดเปน              

รอยละ 2.66 สําหรับตลาดน้ําคลองแดน ผูประกอบการสวนใหญมีรายไดเฉล่ียตอเดือนจาก                         

การประกอบการในตลาดน้ํานอยกวา 5,000  บาท จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 56.52 รองลงมา คือ 

ระหวาง 5,000-10,000 บาท จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 34.78 และตลาดนํ้าบานดอนผูประกอบการ
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สวนใหญมีรายไดเฉล่ียตอเดือนจากการประกอบการในตลาดน้ํานอยกวา 5,000  บาท  และระหวาง 

5,000-10,000  บาท จํานวน  37 คน คิดเปนรอยละ 37.00  เทากัน  รองลงมา  คือ  ระหวาง 10,001-

15,000 บาท จํานวน 13  คน คิดเปนรอยละ 13.00 และมากกวา 25,000 บาท นอยท่ีสุด จํานวน         

2  คน  คิดเปนรอยละ 2.00   

ดานรายไดเฉล่ียตอเดือนรวมท้ังหมด  พบวา  ในภาพรวมผูประกอบการในตลาดนํ้าภาคใต

สวนใหญมีรายไดเฉล่ียตอเดือนรวมท้ังหมดมากกวา 25,000  บาท  จํานวน  171  คน  คิดเปนรอยละ 

40.33 รองลงมา คือ ระหวาง 20,001-25,000 บาท จํานวน 79  คน คิดเปนรอยละ 18.63 และนอยกวา  

5,000 บาท นอยท่ีสุด จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 6.60 และเม่ือพิจารณาในตลาดน้ําแตละแหง 

พบวา  มีขอมูลดานรายไดเฉล่ียตอเดือนรวมท้ังหมดของผูประกอบการท่ีแตกตางกันออกไป              

โดยตลาดน้ําคลองแหผูประกอบการสวนใหญมีรายไดเฉล่ียตอเดือนรวมท้ังหมดมากกวา 25,000

บาท จํานวน 154 คน คิดเปนรอยละ 51.16 รองลงมา คือ ระหวาง 20,001-25,000 บาท จํานวน                 

69คน คิดเปนรอยละ 22.93  และนอยกวา  5,000 บาท  นอยท่ีสุด จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 1.99  

สําหรับตลาดน้ําคลองแดนผูประกอบการสวนใหญมีรายไดเฉล่ียตอเดือนรวมท้ังหมดระหวาง 

5,000-10,000 บาท จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 43.48 รองลงมา คือ นอยกวา 5,000  บาท จํานวน 

5 คน คิดเปนรอยละ 21.74 และมากกวา 25,000 บาท นอยท่ีสุด จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 4.34 

และตลาดนํ้าบานดอนผูประกอบการสวนใหญมีรายไดเฉล่ียตอเดือนรวมท้ังหมดระหวาง 5,000-

10,000 บาท จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 33.00 รองลงมา  คือ นอยกวา 5,000 บาท จํานวน 17 คน 

คิดเปนรอยละ 17.00 และระหวาง 20,001-25,000  บาท นอยท่ีสุด จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 8.00       

ดานความพึงพอใจโดยภาพรวมตอสภาพท่ีเปนอยูของแหลงทองเท่ียวตลาดน้ํา พบวา         

ในภาพรวมผูประกอบการในตลาดนํ้าภาคใตสวนใหญมีความพึงพอใจโดยภาพรวมตอสภาพท่ี

เปนอยูของแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําอยูในระดับปานกลาง  จํานวน  210  คน  คิดเปนรอยละ 49.53  

รองลงมา คือ ระดับมาก จํานวน 120  คน คิดเปนรอยละ 28.30  และระดับนอยท่ีสุด  นอยท่ีสุด 

จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 0.94  โดยมีคะแนนเฉล่ีย  เทากับ  3.60  และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

เทากับ 0.850 และเม่ือพิจารณาในตลาดน้ําแตละแหง  พบวา มีขอมูลดานความพึงพอใจ                       

โดยภาพรวมตอสภาพท่ีเปนอยูของแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําของผูประกอบการท่ีแตกตางกันออกไป  

โดยตลาดน้ําคลองแหผูประกอบการสวนใหญมีความพึงพอใจโดยภาพรวมตอสภาพท่ีเปนอยูของ

แหลงทองเท่ียวตลาดน้ําอยูในระดับปานกลาง จํานวน 178 คน คิดเปนรอยละ 59.14  รองลงมา  คือ 

ระดับมาก จํานวน 75 คน คิดเปนรอยละ 24.92 และระดับนอยท่ีสุด นอยท่ีสุด จํานวน 2 คน คิดเปน

รอยละ 0.66  โดยมีคะแนนเฉล่ีย เทากับ 3.43  และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ  0.770 สําหรับ

ตลาดน้ําคลองแดนผูประกอบการสวนใหญมีความพึงพอใจโดยภาพรวมตอสภาพท่ีเปนอยูของ
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แหลงทองเท่ียวตลาดน้ําอยูในระดับมากท่ีสุด  จํานวน 10  คน คิดเปนรอยละ 43.48  รองลงมา คือ 

ระดับมาก และระดับปานกลาง จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 21.74 เทากัน และระดับนอย นอยท่ีสุด 

จํานวน 1  คน  คิดเปนรอยละ 4.35 โดยมีคะแนนเฉล่ีย  เทากับ 3.87  และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

เทากับ  1.290 และตลาดนํ้าบานดอนผูประกอบการสวนใหญมีความพึงพอใจโดยภาพรวมตอสภาพ

ท่ีเปนอยูของแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําอยูในระดับมาก จํานวน 40  คน คิดเปนรอยละ 40.00  

รองลงมา คือ ระดับมากท่ีสุด  จํานวน  33 คน คิดเปนรอยละ 33.00 โดยมีคะแนนเฉล่ีย เทากับ 4.06  

และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  เทากับ  0.776 

 

 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทองเที่ยวที่ยั่งยืนของ

ผูประกอบการในตลาดน้ําภาคใต 

การวิเคราะหระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทองเท่ียวท่ียั่งยืนของผูตอบแบบสอบถาม  

ซ่ึงเปนผูประกอบการในตลาดนํ้าภาคใต  จํานวน  424  คน  ผูวิจัยวิเคราะหโดยใชคาแจกแจงความถ่ี  

(Frequency)  คารอยละ  (Percentage)  คาเฉล่ีย  (Mean)  และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation)  ซ่ึงผลการวิเคราะหปรากฏรายละเอียดดังตารางท่ี  6    
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ตารางท่ี  6  แสดงจํานวนและรอยละของระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทองเท่ียวท่ียั่งยืนของ  

                  ผูประกอบการในตลาดนํ้าภาคใต 

 

ตลาดน้ํา        

คลองแห 

ตลาดน้ํา 

คลองแดน 

ตลาดน้ํา       

บานดอน 
รวม 

ระดับ 

ความรูความเขาใจ จํานวน 

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

สูง 18 

(5.98) 

13 

(56.52) 

31 

(31.00) 

62 

(14.62) 

ปานกลาง 132 

(43.85) 

8 

(34.78) 

32 

(32.00) 

172 

(40.57) 

ต่ํา 151 

(50.17) 

2 

(8.70) 

37 

(37.00) 

190 

(44.81) 

รวม 
301 

(100.00) 

23 

(100.00) 

100 

(100.00) 

424 

(100.00) 

X  56.11 80.00 65.30 59.58 

S.D. 10.190 17.056 17.024 13.984 

 

จากตารางท่ี  6  พบวา  ผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงเปนผูประกอบการในตลาดน้ําภาคใต  

จํานวน  424  คน  สวนใหญมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทองเท่ียวท่ียั่งยืนอยูในระดับต่ํา  จํานวน  

190  คน  คิดเปนรอยละ  44.81  รองลงมา  คือ ระดับปานกลาง  จํานวน  172  คน  คิดเปนรอยละ  

40.57  และระดับสูง  นอยท่ีสุด  จํานวน  62  คน  คิดเปนรอยละ  14.62  โดยมีคะแนนเฉล่ีย เทากับ 

59.58  และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 13.984  และเม่ือพิจารณาในตลาดนํ้าแตละแหง  พบวา  

มีขอมูลดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทองเท่ียวท่ียั่งยืนของผูประกอบการท่ีคอนขางจะ

สอดคลองกัน  โดยเฉพาะตลาดน้ําคลองแหกับตลาดน้ําบานดอน สวนตลาดน้ําคลองแดนมีขอมูลท่ี

แตกตางออกไป  โดยตลาดน้ําคลองแหผูประกอบการสวนใหญมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ                

การทองเท่ียวท่ียั่งยืนอยูในระดับต่ํา  จํานวน  151  คน  คิดเปนรอยละ  50.17  รองลงมา  คือ ระดับ

ปานกลาง  จํานวน  132  คน  คิดเปนรอยละ  43.85  และระดับสูง  นอยท่ีสุด  จํานวน 18 คน คิดเปน

รอยละ  5.98  โดยมีคะแนนเฉล่ีย เทากับ 56.11  และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 10.190  

เชนเดียวกับตลาดน้ําบานดอนท่ีผูประกอบการสวนใหญมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทองเท่ียวท่ี



 174 

ยั่งยืนอยูในระดับต่ํา จํานวน 37  คน  คิดเปนรอยละ  37.00  รองลงมา  คือ ระดับปานกลาง จํานวน 

32 คน คิดเปนรอยละ 32.00  และระดับสูง นอยท่ีสุด  จํานวน 31 คน  คิดเปนรอยละ 31.00 โดยมี

คะแนนเฉล่ีย เทากับ 65.30  และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 17.024  สวนตลาดน้ําคลองแดน

ผูประกอบการสวนใหญมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทองเท่ียวท่ียั่งยืนอยูในระดับสูง จํานวน 13 

คน คิดเปนรอยละ 56.52 รองลงมา คือ ระดับปานกลาง จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 34.78 และ

ระดับต่ํา  นอยท่ีสุด จํานวน 2  คน คิดเปนรอยละ 8.70  โดยมีคะแนนเฉล่ีย เทากับ 80.00  และ                 

คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 17.056 

สําหรับการวิเคราะหเปรียบเทียบคะแนนความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทองเท่ียวท่ียั่งยืน

ของผูประกอบการในตลาดน้ําภาคใต  จําแนกตามตลาดนํ้า  โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวน

ทางเดียว  (One-Way ANOVA)  ผลการวิเคราะหปรากฏรายละเอียดดังตารางท่ี  7-8    
 

ตารางท่ี  7  แสดงการเปรียบเทียบคะแนนความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทองเท่ียวท่ียั่งยืน    

                   ของผูประกอบการในตลาดน้ําภาคใต  จําแนกตามตลาดน้ํา 
 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

ระหวางกลุม 2 1.648 0.824 52.370* 0.000 

ภายในกลุม 421 6.624 0.016   

รวม 423 8.272    

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   

 

จากตารางท่ี  7  แสดงการเปรียบเทียบคะแนนความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทองเท่ียวท่ี

ยั่งยืนของผูประกอบการในตลาดนํ้าภาคใต  จําแนกตามตลาดนํ้า   มีความแตกตางกัน  อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   

 

 

 

 

 

 

 

 



 175 

ตารางท่ี  8  เปรียบเทียบความแตกตางคะแนนเฉล่ียของความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทองเท่ียวท่ี 

     ยั่งยืนของผูประกอบการในตลาดน้ําภาคใต จําแนกตามตลาดน้ํา  เปนรายคู ดวยวิธีการ  

      LSD 
 

ตลาดน้ํา คลองแห ( X  = 56.11) คลองแดน ( X  = 80.00) บานดอน ( X  = 65.30) 

คลองแห ( X  = 56.11) -   

คลองแดน ( X  = 80.00) -0.2389* -  

บานดอน ( X  = 65.30) -0.0919* 0.1470* - 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   

 

จากตารางท่ี 8 พบวา ตลาดน้ําภาคใตแตละแหงมีผูประกอบการมีคะแนนความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับการทองเท่ียวท่ียั่งยืนแตกตางกัน  เม่ือพิจารณารายคู คือ  ผูประกอบการตลาดนํ้าคลองแดน

มีคะแนนเฉล่ียความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทองเท่ียวท่ียั่งยืนมากกวาผูประกอบการตลาดน้ํา 

คลองแห  ( X  = 80.00 และ X  = 56.11 ตามลําดับ)  ผูประกอบการตลาดน้ําบานดอนมีคะแนนเฉล่ีย

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทองเท่ียวท่ียั่งยืนมากกวาผูประกอบการตลาดนํ้าคลองแห  ( X  = 

65.30 และ X  = 56.11 ตามลําดับ)  และผูประกอบการตลาดนํ้าบานดอนมีคะแนนเฉล่ียความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับการทองเท่ียวท่ียั่งยืนนอยกวาผูประกอบการตลาดนํ้าคลองแดน  ( X  = 65.30 

และ X  = 80.00 ตามลําดับ)   
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ตอนที่  3  ผลการวิเคราะหความคิดเห็นดานตางๆ  ที่มีตอการทองเที่ยวตลาดน้ําของผูประกอบการในตลาดน้ําภาคใต 

การวิเคราะหความคิดเห็นดานตางๆ ที่มีตอการทองเที่ยวตลาดน้ําของผูประกอบการในตลาดน้ําภาคใต  ผูวิจัยวิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ย ( X ) และ                  

คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)   ซึ่งผลการวิเคราะหปรากฏรายละเอียดดังตารางที่  9 

 

ตารางที่  9  แสดงคาเฉลี่ย  ( X )  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และระดับความคิดเห็นดานตางๆ ที่มีตอการทองเที่ยวตลาดน้ําของผูประกอบการใน              

                   ตลาดน้ําภาคใต   

 

ตลาดน้ําคลองแห  (n=301) ตลาดน้ําคลองแดน  (n=23) ตลาดน้ําบานดอน  (n=100) รวม  (n=424) 
ความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 

1. ดานกฎระเบียบ 3.24 0.757 ปานกลาง 4.05 0.456 มาก 3.97 0.654 มาก 3.45 0.795 ปานกลาง 

2. ดานการจัดการ 3.14 0.652 ปานกลาง 3.63 0.708 มาก 4.01 0.599 มาก 3.37 0.741 ปานกลาง 

3. ดานการมีสวนรวม 3.17 0.659 ปานกลาง 3.78 0.552 มาก 3.96 0.608 มาก 3.39 0.728 ปานกลาง 

4. ดานการพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการ 3.25 0.727 ปานกลาง 3.77 0.665 มาก 4.13 0.543 มาก 3.49 0.780 ปานกลาง 

รวม 3.20 0.659 ปานกลาง 3.81 0.488 มาก 4.02 0.524 มาก 3.43 0.715 ปานกลาง 
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จากตารางท่ี 9 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงเปนผูประกอบการในตลาดน้ําภาคใต จํานวน  

424 คน มีความคิดเห็นตอการทองเท่ียวตลาดน้ําในภาพรวมโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( X  = 

3.43, S.D. = 0.715) และเม่ือพิจารณารายดาน พบวา ผูประกอบการมีความคิดเห็นอยูในระดับ               

ปานกลางทุกดาน โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปนอย  คือ (1) ดานการพัฒนาศักยภาพของ

ผูประกอบการ  ( X  = 3.49, S.D. = 0.780) (2) ดานกฎระเบียบ  ( X  = 3.45, S.D. = 0.795)  (3) ดาน

การมีสวนรวม  ( X  = 3.39, S.D. = 0.728) (4)  ดานการจัดการ ( X  = 3.37, S.D. = 0.741)  และเม่ือ

พิจารณาในตลาดนํ้าแตละแหง พบวา ผูประกอบการมีความคิดเห็นอยูในระดับท้ังท่ีสอดคลองและ

แตกตางกัน  โดยตลาดนํ้าคลองแหผูประกอบการมีความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( X  

= 3.20, S.D. = 0.659) และเม่ือพิจารณารายดาน พบวา ผูประกอบการมีความคิดเห็นอยูในระดับ    

ปานกลางทุกดาน โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปนอย คือ (1) ดานการพัฒนาศักยภาพของ

ผูประกอบการ ( X  = 3.25, S.D. = 0.727)  (2) ดานกฎระเบียบ  ( X  = 3.24, S.D. = 0.757) (3) ดาน

การมีสวนรวม ( X  = 3.17, S.D. = 0.659) (4) ดานการจัดการ ( X  = 3.14, S.D. = 0.652) สําหรับ

ตลาดน้ําคลองแดนผูประกอบการมีความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับมาก ( X  = 3.81, S.D. = 0.488)  

และเม่ือพิจารณารายดาน พบวา ผูประกอบการมีความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับ

คาเฉล่ียจากมากไปนอย คือ (1) ดานกฎระเบียบ ( X  = 4.05, S.D. = 0.456) (2) ดานการมีสวนรวม  

( X  = 3.78, S.D. = 0.552) (3) ดานการพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการ ( X  = 3.77, S.D. = 0.665) 

(4) ดานการจัดการ ( X  = 3.63, S.D. = 0.708)  เชนเดียวกับตลาดน้ําบานดอนท่ีผูประกอบการมี 

ความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับมาก ( X  = 4.02, S.D. = 0.524) และเม่ือพิจารณารายดาน พบวา 

ผูประกอบการมีความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปนอย  คือ         

(1) ดานการพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการ ( X  = 4.13, S.D. = 0.543) (2) ดานการจัดการ ( X  = 

4.01, S.D. = 0.599) (3) ดานกฎระเบียบ ( X  = 3.97, S.D. = 0.654) (4) ดานการมีสวนรวม ( X  = 

3.96, S.D. = 0.608)  

สําหรับการวิเคราะหเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผูประกอบการในตลาดนํ้าภาคใต 

ดานตางๆ จําแนกตามตลาดนํ้า โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)  

ผลการวิเคราะหปรากฏรายละเอียดดังตารางท่ี  10-19    
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ตารางท่ี  10  แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผูประกอบการในตลาดนํ้าภาคใต  

                     ดานกฎระเบียบ จําแนกตามตลาดนํ้า 

 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

ระหวางกลุม 2 48.504 24.252 46.658* 0.000 

ภายในกลุม 421 218.830 0.520   

รวม 423 267.334    

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   

 

จากตารางท่ี  10  แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผูประกอบการในตลาดนํ้า

ภาคใต  ดานกฎระเบียบ  จําแนกตามตลาดนํ้า  มีความแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.05   

 

ตารางท่ี  11  เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียของความคิดเห็นของผูประกอบการในตลาดน้ํา 

        ภาคใต  ดานกฎระเบียบ  จําแนกตามตลาดนํ้า เปนรายคู ดวยวิธีการ  LSD 
 

ตลาดน้ํา คลองแห ( X  = 3.24) คลองแดน ( X  = 4.05) บานดอน ( X  =3.97) 

คลองแห ( X  = 3.24) -   

คลองแดน ( X  = 4.05) -0.8143* -  

บานดอน ( X  =3.97) -0.7281* 0.0862 - 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   

 

จากตารางท่ี  11  พบวา  ตลาดน้ําภาคใตแตละแหงมีผูประกอบการมีความคิดเห็นดาน

กฎระเบียบแตกตางกัน  เม่ือพิจารณารายคู  คือ  ผูประกอบการตลาดน้ําคลองแดนมีคาเฉล่ีย            

ความคิดเห็นดานกฎระเบียบมากกวาผูประกอบการตลาดน้ําคลองแห ( X  = 4.05 และ 3.24  

ตามลําดับ)  และผูประกอบการตลาดนํ้าบานดอนมีคาเฉล่ียความคิดเห็นดานกฎระเบียบมากกวา

ผูประกอบการตลาดนํ้าคลองแห  ( X  = 3.97 และ 3.24 ตามลําดับ)  สวนผูประกอบการตลาดนํ้า

บานดอนมีคาเฉล่ียความคิดเห็นดานกฎระเบียบแตกตางกับผูประกอบการตลาดนํ้าคลองแดน     

อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   
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ตารางท่ี  12  แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผูประกอบการในตลาดนํ้าภาคใต 

                    ดานการจัดการ  จําแนกตามตลาดนํ้า 

 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

ระหวางกลุม 2 58.095 29.048 70.193* 0.000 

ภายในกลุม 421 174.219 0.414   

รวม 423 232.315    

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   

 

จากตารางท่ี  12  แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผูประกอบการในตลาดนํ้า

ภาคใต  ดานการจัดการ  จําแนกตามตลาดนํ้า  มีความแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.05   

 

ตารางท่ี  13  เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียของความคิดเห็นของผูประกอบการในตลาดน้ํา 

        ภาคใต  ดานการจัดการ  จําแนกตามตลาดนํ้า เปนรายคู ดวยวิธีการ  LSD 
 

ตลาดน้ํา คลองแห ( X  = 3.14) คลองแดน ( X  = 3.63) บานดอน ( X  = 4.01) 

คลองแห ( X  = 3.14) -   

คลองแดน ( X  = 3.63) -0.4919* -  

บานดอน ( X  = 4.01) -0.8671* -0.3752* - 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   

 

จากตารางท่ี  13  พบวา  ตลาดน้ําภาคใตแตละแหงมีผูประกอบการมีความคิดเห็นดาน      

การจัดการแตกตางกัน เม่ือพิจารณารายคู คือ ผูประกอบการตลาดนํ้าคลองแดนมีคาเฉล่ีย           

ความคิดเห็นดานการจัดการมากกวาผูประกอบการตลาดน้ําคลองแห  ( X  = 3.63 และ  3.14  

ตามลําดับ) ผูประกอบการตลาดน้ําบานดอนมีคาเฉล่ียความคิดเห็นดานการจัดการมากกวา

ผูประกอบการตลาดน้ําคลองแห ( X  = 4.01 และ 3.14 ตามลําดับ) และผูประกอบการตลาดน้ํา            

บานดอนมีคาเฉล่ียความคิดเห็นดานการจัดการมากกวาผูประกอบการตลาดนํ้าคลองแดน  ( X  = 

4.01 และ 3.63 ตามลําดับ)   
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ตารางท่ี  14  แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผูประกอบการในตลาดนํ้าภาคใต 

                     ดานการมีสวนรวม  จําแนกตามตลาดน้ํา 

 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

ระหวางกลุม 2 50.467 25.234 61.214* 0.000 

ภายในกลุม 421 173.545 0.412   

รวม 423 224.013    

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   

 

จากตารางท่ี  14  แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผูประกอบการในตลาดนํ้า

ภาคใต  ดานการมีสวนรวม  จําแนกตามตลาดนํ้า  มีความแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05   

 

ตารางท่ี  15  เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียของความคิดเห็นของผูประกอบการในตลาดน้ํา 

        ภาคใต  ดานการมีสวนรวม  จําแนกตามตลาดนํ้า เปนรายคู ดวยวิธีการ  LSD 

 

ตลาดน้ํา คลองแห ( X  = 3.17) คลองแดน ( X  = 3.78) บานดอน ( X  = 3.96) 

คลองแห ( X  = 3.17) -   

คลองแดน ( X  = 3.78) -0.6099* -  

บานดอน ( X  = 3.96) -0.7892* -0.1794 - 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   

 

จากตารางท่ี  15  พบวา  ตลาดน้ําภาคใตแตละแหงมีผูประกอบการมีความคิดเห็นดานการมี

สวนรวมแตกตางกัน  เม่ือพิจารณารายคู คือ ผูประกอบการตลาดน้ําคลองแดนมีคาเฉล่ีย             

ความคิดเห็นดานการมีสวนรวมมากกวาผูประกอบการตลาดนํ้าคลองแห  ( X  = 3.78 และ 3.17  

ตามลําดับ)  และผูประกอบการตลาดน้ําบานดอนมีคาเฉล่ียความคิดเห็นดานการมีสวนรวมมากกวา

ผูประกอบการตลาดนํ้าคลองแห  ( X  = 3.96 และ 3.17 ตามลําดับ)  สวนผูประกอบการตลาดนํ้า

บานดอนมีคาเฉล่ียความคิดเห็นดานการมีสวนรวมแตกตางกับผูประกอบการตลาดนํ้าคลองแดน  

อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   

 



 181 

ตารางท่ี  16  แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผูประกอบการในตลาดนํ้าภาคใต   

                     ดานการพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการ  จําแนกตามตลาดนํ้า 
 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

ระหวางกลุม 2 59.515 29.758 63.399* 0.000 

ภายในกลุม 421 197.605 0.469   

รวม 423 257.121    

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   
 

จากตารางท่ี  16  แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผูประกอบการในตลาดนํ้า

ภาคใต  ดานการพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการ  จําแนกตามตลาดน้ํา มีความแตกตางกัน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   
 

ตารางท่ี  17  เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียของความคิดเห็นของผูประกอบการในตลาดน้ํา 

        ภาคใต  ดานการพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการ  จําแนกตามตลาดนํ้า เปนรายคู  

        ดวยวิธีการ  LSD 
 

ตลาดน้ํา คลองแห ( X  = 3.25) คลองแดน ( X  = 3.77) บานดอน ( X  = 4.13) 

คลองแห ( X  = 3.25) -   

คลองแดน ( X  = 3.77) -0.5134* -  

บานดอน ( X  = 4.13) -0.8762* -0.3628* - 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   
 

จากตารางท่ี  17  พบวา  ตลาดน้ําภาคใตแตละแหงมีผูประกอบการมีความคิดเห็นดาน       

การพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการแตกตางกัน  เม่ือพิจารณารายคู คือ  ผูประกอบการตลาดนํ้า

คลองแดนมีคาเฉล่ียความคิดเห็นดานการพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการมากกวาผูประกอบการ

ตลาดน้ําคลองแห  ( X  = 3.77 และ 3.25  ตามลําดับ)  ผูประกอบการตลาดนํ้าบานดอนมีคาเฉล่ีย

ความคิดเห็นดานการพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการมากกวาผูประกอบการตลาดนํ้าคลองแห  

( X  = 4.13 และ 3.25 ตามลําดับ)  และผูประกอบการตลาดน้ําบานดอนมีคาเฉล่ียความคิดเห็นดาน

การพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการมากกวาผูประกอบการตลาดนํ้าคลองแดน  ( X  = 4.13 และ 

3.77  ตามลําดับ)   
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ตารางท่ี  18  แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผูประกอบการในตลาดนํ้าภาคใต   

                     รวมทุกดาน  จําแนกตามตลาดนํ้า 

 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

ระหวางกลุม 2 53.431 26.715 69.112* 0.000 

ภายในกลุม 421 162.738 0.387   

รวม 423 216.169    

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   

 

จากตารางท่ี  18  แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผูประกอบการในตลาดนํ้า

ภาคใต  รวมทุกดาน จําแนกตามตลาดนํ้า  มีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   

 

ตารางท่ี  19  เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียของความคิดเห็นของผูประกอบการในตลาดน้ํา 

        ภาคใต  รวมทุกดาน  จําแนกตามตลาดน้ํา เปนรายคู  ดวยวิธีการ  LSD 
 

ตลาดน้ํา คลองแห ( X  = 3.20) คลองแดน ( X  = 3.81) บานดอน ( X  = 4.02) 

คลองแห ( X  = 3.20) -   

คลองแดน ( X  = 3.81) -0.6074* -  

บานดอน ( X  = 4.02) -0.8152* -0.2078 - 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   

 

จากตารางท่ี  19  พบวา  ตลาดน้ําภาคใตแตละแหงมีผูประกอบการมีความคิดเห็นรวมทุก

ดานแตกตางกัน  เม่ือพิจารณารายคู คือ  ผูประกอบการตลาดนํ้าคลองแดนมีคาเฉล่ียความคิดเห็น

รวมทุกดานมากกวาผูประกอบการตลาดน้ําคลองแห  ( X  = 3.81 และ 3.20  ตามลําดับ)  และ

ผูประกอบการตลาดน้ําบานดอนมีคาเฉล่ียความคิดเห็นรวมทุกดานมากกวาผูประกอบการตลาดน้ํา

คลองแห ( X  = 4.02 และ 3.20 ตามลําดับ) สวนผูประกอบการตลาดน้ําบานดอนมีคาเฉล่ีย                 

ความคิดเห็นรวมทุกดานแตกตางกับผูประกอบการตลาดน้ําคลองแดน  อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ 0.05   
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ตอนที่  4  ผลการวิเคราะหพฤติกรรมของผูประกอบการในตลาดน้ําภาคใต  

การวิเคราะหพฤติกรรมของผูประกอบการในตลาดน้ําภาคใต  ผูวิจัยวิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ย  ( X )  และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)                              

ซึ่งผลการวิเคราะหปรากฏรายละเอียดดังตารางที่  20 
 

ตารางที่  20  แสดงคาเฉลี่ย  ( X )  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และระดับพฤติกรรมของผูประกอบการในตลาดน้ําภาคใต   
 

ตลาดน้ําคลองแห  (n=301) ตลาดน้ําคลองแดน  (n=23) ตลาดน้ําบานดอน  (n=100) รวม  (n=424) 
พฤติกรรม 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 

1. การใหความรวมมือในการจัดกิจกรรมตางๆ         

ของ แหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา 

3.36 0.815 ปานกลาง 4.04 0.824 มาก 4.24 0.668 มาก 3.60 0.872 มาก 

2. การปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดน้ํา 3.21 0.940 ปานกลาง 4.00 0.674 มาก 4.33 0.711 มาก 3.51 1.003 มาก 

3. การรักษาความสะอาดและสิ่งแวดลอมของ           

แหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา 

3.17 0.953 ปานกลาง 4.13 0.694 มาก 4.39 0.680 มาก 3.51 1.031 มาก 

4. การชวยประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา 3.12 0.884 ปานกลาง 3.65 0.832 มาก 4.21 0.743 มาก 3.41 0.966 ปานกลาง 

5. การใหบริการที่คํานึงถึงนักทองเที่ยวเปนสําคัญ 3.25 0.914 ปานกลาง 3.96 0.825 มาก 4.26 0.733 มาก 3.53 0.972 มาก 

6. เนนการประกอบการที่ใหความสําคัญกับ

เอกลักษณและวัฒนธรรมของชุมชน 

3.21 0.932 ปานกลาง 4.09 0.668 มาก 4.28 0.766 มาก 3.51 0.999 มาก 

7. เนนการประกอบการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 3.22 0.942 ปานกลาง 3.96 0.706 มาก 4.29 0.729 มาก 3.51 0.996 มาก 

8. เนนการประกอบการที่ใหความรูดานวัฒนธรรม

และวิถีชุมชนผานตัวสินคาและบริการ 

3.31 0.879 ปานกลาง 3.91 0.668 มาก 4.19 0.800 มาก 3.55 0.932 มาก 

รวม 3.23 0.799 ปานกลาง 3.97 0.588 มาก 4.27 0.578 มาก 3.52 0.868 มาก 
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จากตารางท่ี 20 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงเปนผูประกอบการในตลาดนํ้าภาคใต  จํานวน  

424  คน  มีพฤติกรรมในภาพรวมโดยรวมอยูในระดับมาก  ( X = 3.52, S.D. = 0.868) และเม่ือ

พิจารณารายขอ พบวา ผูประกอบการมีพฤติกรรมสวนใหญอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉล่ีย

จากมากไปนอย คือ (1) การใหความรวมมือในการจัดกิจกรรมตางๆ ของแหลงทองเท่ียวตลาดน้ํา 

( X  = 3.60, S.D. = 0.872) (2) เนนการประกอบการท่ีใหความรูดานวัฒนธรรมและวิถีชุมชนผาน            

ตัวสินคาและบริการ  ( X  = 3.55, S.D. = 0.932)  (3) การใหบริการท่ีคํานึงถึงนักทองเท่ียวเปนสําคัญ  

( X  = 3.53, S.D. = 0.972)  (4)  การปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดนํ้า  ( X  = 3.51, S.D. = 1.003) 

(5) การรักษาความสะอาดและส่ิงแวดลอมของแหลงทองเท่ียวตลาดน้ํา ( X  = 3.51, S.D. = 1.031)   

(6) เนนการประกอบการท่ีใหความสําคัญกับเอกลักษณและวัฒนธรรมของชุมชน( X  = 3.51, S.D. = 

0.999) (7) เนนการประกอบการท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม  ( X  = 3.51, S.D. =0.996) (8) การชวย

ประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียวตลาดน้ํา  ( X  = 3.41, S.D. =0.966)  และเม่ือพิจารณาในตลาดน้ําแต

ละแหง พบวา ผูประกอบการมีพฤติกรรมท้ังอยูในระดับท่ีสอดคลองและแตกตางกันออกไป        

โดยตลาดน้ําคลองแหผูประกอบการมีพฤติกรรมโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( X = 3.23, S.D. = 

0.799) และเม่ือพิจารณารายขอ พบวา ผูประกอบการมีพฤติกรรมอยูในระดับปานกลางทุกขอ        

โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปนอย คือ (1) การใหความรวมมือในการจัดกิจกรรมตางๆ  ของ

แหลงทองเท่ียวตลาดน้ํา ( X  = 3.36, S.D. = 0.815) (2) เนนการประกอบการท่ีใหความรูดาน

วัฒนธรรมและวิถีชุมชนผานตัวสินคาและบริการ  ( X  = 3.31, S.D. = 0.879)  (3) การใหบริการท่ี

คํานึงถึงนักทองเท่ียวเปนสําคัญ  ( X  = 3.25, S.D. = 0.914)  (4) เนนการประกอบการท่ีเปนมิตรกับ

ส่ิงแวดลอม  ( X  = 3.22, S.D. =0.942)  (5) การปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดน้ํา  ( X  = 3.21, S.D. 

= 0.940) (6) เนนการประกอบการท่ีใหความสําคัญกับเอกลักษณและวัฒนธรรมของชุมชน  ( X  = 

3.21, S.D. = 0.932) (7) การรักษา     ความสะอาดและส่ิงแวดลอมของแหลงทองเท่ียวตลาดน้ํา ( X  = 

3.17, S.D. = 0.953)   (8) การชวยประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียวตลาดน้ํา  ( X  = 3.12, S.D. =0.884)   

สําหรับตลาดน้ําคลองแดนผูประกอบการมีพฤติกรรมโดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.97, S.D. = 

0.588) และเม่ือพิจารณารายขอ  พบวา  ผูประกอบการมีพฤติกรรมอยูในระดับมากทุกขอ                    

โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปนอย คือ (1) การรักษาความสะอาดและส่ิงแวดลอมของแหลง

ทองเท่ียวตลาดน้ํา ( X  = 4.13, S.D. = 0.694)  (2) เนนการประกอบการท่ีใหความสําคัญกับ

เอกลักษณและวัฒนธรรมของชุมชน  ( X  = 4.09, S.D. = 0.668) (3) การใหความรวมมือในการจัด

กิจกรรมตางๆ  ของแหลงทองเท่ียวตลาดน้ํา ( X  = 4.04, S.D. = 0.824) (4) การปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ของตลาดน้ํา  ( X  = 4.00, S.D. = 0.674)  (5) การใหบริการท่ีคํานึงถึงนักทองเท่ียวเปนสําคัญ  ( X  = 

3.96, S.D. = 0.825)  (6) เนนการประกอบการท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม  ( X  = 3.96, S.D. =0.706)  
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(7) เนนการประกอบการที่ใหความรูดานวัฒนธรรมและวิถีชุมชนผานตัวสินคาและบริการ  ( X  = 

3.91, S.D. = 0.668)  (8) การชวยประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียวตลาดน้ํา  ( X  = 3.65, S.D. =0.832)  

และตลาดน้ําบานดอนผูประกอบการมีพฤติกรรมโดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.27, S.D. = 0.578) 

และเม่ือพิจารณารายขอ พบวา ผูประกอบการมีพฤติกรรมอยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับ

คาเฉล่ียจากมากไปนอย คือ (1) การรักษาความสะอาดและส่ิงแวดลอมของแหลงทองเท่ียวตลาดน้ํา 

( X  = 4.39, S.D. = 0.680)  (2) การปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดนํ้า  ( X  = 4.33, S.D. = 0.711)  

(3) เนนการประกอบการท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม ( X  = 4.29, S.D. =0.729) (4) เนนการประกอบการ

ท่ีใหความสําคัญกับเอกลักษณและวัฒนธรรมของชุมชน ( X  = 4.28, S.D. = 0.766) (5) การใหบริการ

ท่ีคํานึงถึงนักทองเท่ียวเปนสําคัญ  ( X  = 4.26, S.D. = 0.733)  (6) การใหความรวมมือในการจัด

กิจกรรมตางๆ  ของแหลงทองเท่ียวตลาดน้ํา ( X  = 4.24, S.D. = 0.668)  (7) การชวยประชาสัมพันธ

แหลงทองเท่ียวตลาดน้ํา  ( X  = 4.21, S.D. =0.743)  (8) เนนการประกอบการท่ีใหความรูดาน

วัฒนธรรมและวิถีชุมชนผานตัวสินคาและบริการ  ( X  = 4.19, S.D. = 0.800)   

สําหรับการวิเคราะหเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมของผูประกอบการในตลาดน้ําภาคใต    

จําแนกตามตลาดนํ้า โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)                            

ผลการวิเคราะหปรากฏรายละเอียดดังตารางท่ี  21-22    

 

ตารางท่ี  21  แสดงการเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมของผูประกอบการในตลาดน้ําภาคใต  จําแนก   

                     ตามตลาดนํ้า 

 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

ระหวางกลุม 2 86.500 43.250 78.483* 0.000 

ภายในกลุม 421 232.002 0.551   

รวม 423 318.501    

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   

 

จากตารางท่ี  21  แสดงการเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมของผูประกอบการในตลาดนํ้า

ภาคใต  จําแนกตามตลาดนํ้า  มีความแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิตท่ีิระดับ 0.05   
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ตารางท่ี  22  เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียของพฤติกรรมของผูประกอบการในตลาดน้ํา 

        ภาคใต  จําแนกตามตลาดนํ้า เปนรายคู  ดวยวิธีการ  LSD 
 

ตลาดน้ํา คลองแห ( X  = 3.23) คลองแดน ( X  = 3.97) บานดอน ( X  = 4.27) 

คลองแห ( X  = 3.23) -   

คลองแดน ( X  = 3.97) -0.7361* -  

บานดอน ( X  = 4.27) -1.0424* -0.3064 - 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   

 

จากตารางท่ี  22  พบวา  ตลาดน้ําภาคใตแตละแหงมีผูประกอบการมีพฤติกรรมแตกตางกัน  

เม่ือพิจารณารายคู คือ  ผูประกอบการตลาดน้ําคลองแดนมีคาเฉล่ียพฤติกรรมมากกวาผูประกอบการ

ตลาดน้ําคลองแห  ( X  = 3.97 และ 3.23  ตามลําดับ)  และผูประกอบการตลาดน้ําบานดอนมี

คาเฉล่ียพฤติกรรมมากกวาผูประกอบการตลาดนํ้าคลองแห  ( X  = 4.27 และ 3.23 ตามลําดับ)                

สวนผูประกอบการตลาดนํ้าบานดอนมีคาเฉล่ียพฤติกรรมแตกตางกับผูประกอบการตลาดน้ํา               

คลองแดน  อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   

 

สวนที่  2  ผลการวิเคราะหแบบสอบถามสําหรับนักทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต  

 

ตอนที่  1  ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของนักทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต 

 การวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม  ซ่ึงเปนนักทองเท่ียวตลาดน้ํา

ภาคใต  จํานวน  400  คน  โดยจําแนกตามประเภทของนักทองเท่ียว  เพศ  อายุ  สถานภาพการสมรส  

ศาสนา  ภูมิลําเนาเกิด  ท่ีอยูอาศัยในปจจุบัน  การศึกษาสูงสุด  อาชีพ  รายไดเฉล่ียตอเดือน  จํานวน

ครั้งท่ีทานเดินทางมาทองเท่ียวตลาดน้ํา  จํานวนคนท่ีเดินทางมาทองเท่ียวตลาดน้ําดวยกัน  บุคคลท่ี

เดินทางมาทองเท่ียวตลาดน้ําดวยกัน  เวลาท่ีใชในการทองเท่ียวตลาดน้ํา  คาใชจายเฉล่ียตอคนใน

การจับจายใชสอยภายในตลาดนํ้า  พาหนะการเดินทางมาทองเท่ียวตลาดน้ํา  และชนิดของส่ือท่ีทํา

ใหทราบขอมูลเกี่ยวกับแหลงทองเท่ียวตลาดน้ํ า  ผูวิจัยวิเคราะหโดยใชคาแจกแจงความถ่ี  

(Frequency)  และคารอยละ  (Percentage)  ซ่ึงผลการวิเคราะหปรากฏรายละเอียดดังตารางท่ี  23 
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ตารางท่ี  23  แสดงจํานวนและรอยละของปจจัยสวนบุคคลของนักทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต   

 

ตลาดน้ํา     

คลองแห 

ตลาดน้ํา 

คลองแดน 

ตลาดน้ํา 

บานดอน 
รวม 

ขอมูลปจจัยสวนบุคคล 
จํานวน    

(รอยละ) 

จํานวน     

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

1. ประเภทของนักทองเที่ยว 

ชาวไทย 121 

(86.43) 

128 

(98.46) 

130 

(100.00) 

379 

(94.75) 

ชาวตางประเทศ 19 

(13.57) 

2 

(1.54) 

0 

(00.00) 

21 

(5.25) 

รวม 
140 

 (100.00) 

130 

 (100.00) 

130 

 (100.00) 

400 

 (100.00) 

2.  เพศ 

ชาย 55 

(39.29) 

38 

(29.23) 

44 

(33.85) 

137 

(34.25) 

หญิง 85 

(60.71) 

92 

(70.77) 

86 

(66.15) 

263 

(65.75) 

รวม 
140 

 (100.00) 

130 

 (100.00) 

130 

 (100.00) 

400 

 (100.00) 
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ตารางท่ี  23  แสดงจํานวนและรอยละของปจจัยสวนบุคคลของนักทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต  (ตอ)  

 

ตลาดน้ํา     

คลองแห 

ตลาดน้ํา 

คลองแดน 

ตลาดน้ํา 

บานดอน 
รวม 

ขอมูลปจจัยสวนบุคคล 
จํานวน    

(รอยละ) 

จํานวน     

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

3.  อาย ุ

ต่ํากวา  20  ป 16 

(11.43) 

12 

(9.23) 

40 

(30.77) 

68 

(17.00) 

20-29  ป 67 

(47.86) 

31 

(23.85) 

50 

(38.46) 

148 

(37.00) 

30-39  ป 24 

(17.14) 

52 

(40.00) 

28 

(21.54) 

104 

(26.00) 

40-49  ป 22 

(15.71) 

24 

(18.46) 

11 

(8.46) 

57 

(14.25) 

50-59  ป 11 

(7.86) 

10 

(7.69) 

1 

(0.77) 

22 

(5.50) 

60  ปขึ้นไป 0 

(0.00) 

1 

(0.77) 

0 

(0.00) 

1 

(0.25) 

รวม 
140 

 (100.00) 

130 

 (100.00) 

130 

 (100.00) 

400 

 (100.00) 
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ตารางท่ี  23  แสดงจํานวนและรอยละของปจจัยสวนบุคคลของนักทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต  (ตอ)  

 

ตลาดน้ํา     

คลองแห 

ตลาดน้ํา 

คลองแดน 

ตลาดน้ํา 

บานดอน 
รวม 

ขอมูลปจจัยสวนบุคคล 
จํานวน    

(รอยละ) 

จํานวน     

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

4.  สถานภาพการสมรส 

โสด 82 

(58.57) 

62 

(47.69) 

91 

(70.00) 

235 

(58.75) 

สมรส/อยูดวยกัน 56 

(40.00) 

62 

(47.69) 

35 

(26.92) 

153 

(38.25) 

หมาย/หยาราง/แยกกันอยู 2 

(1.43) 

6 

(4.62) 

4 

(3.08) 

12 

(3.00) 

รวม 
140 

 (100.00) 

130 

 (100.00) 

130 

 (100.00) 

400 

 (100.00) 

5.  ศาสนา 

พุทธ                          91 

(65.00) 

111 

(85.38) 

107 

(82.31) 

309 

(77.25) 

คริสต 2 

(1.43) 

2 

(1.54) 

19 

(14.62) 

23 

(5.75) 

อิสลาม 47 

(33.57) 

17 

(13.08) 

4 

(3.07) 

68 

(17.00) 

รวม 
140 

 (100.00) 

130 

 (100.00) 

130 

 (100.00) 

400 

 (100.00) 
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ตารางท่ี  23  แสดงจํานวนและรอยละของปจจัยสวนบุคคลของนักทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต  (ตอ)  

 

ตลาดน้ํา     

คลองแห 

ตลาดน้ํา 

คลองแดน 

ตลาดน้ํา 

บานดอน 
รวม 

ขอมูลปจจัยสวนบุคคล 
จํานวน    

(รอยละ) 

จํานวน     

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

6.  ภูมิลําเนาเกิด 

ในจังหวัดเดียวกับท่ีตั้งตลาดน้ํา 108 

(77.14) 

76 

(58.46) 

90 

(69.23) 

274 

(68.50) 

ตางจังหวัด 14 

(10.00) 

52 

(40.00) 

40 

(30.77) 

106 

(26.50) 

ตางประเทศ 18 

 (12.86) 

2 

 (1.54) 

0 

 (0.00) 

20 

 (5.00) 

รวม 
140 

 (100.00) 

130 

 (100.00) 

130 

 (100.00) 

400 

 (100.00) 

7.  ที่อยูอาศัยในปจจุบัน 

ในจังหวัดเดียวกับท่ีตั้งตลาดน้ํา 119 

(85.00) 

80 

(61.54) 

117 

(90.00) 

316 

(79.00) 

ตางจังหวัด 3 

(2.14) 

48 

(36.92) 

12 

(9.23) 

63 

(15.75) 

ตางประเทศ 18 

 (12.86) 

2 

 (1.54) 

1 

 (0.77) 

21 

 (5.25) 

รวม 
140 

 (100.00) 

130 

 (100.00) 

130 

 (100.00) 

400 

 (100.00) 
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ตารางท่ี  23  แสดงจํานวนและรอยละของปจจัยสวนบุคคลของนักทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต  (ตอ)  

 

ตลาดน้ํา     

คลองแห 

ตลาดน้ํา 

คลองแดน 

ตลาดน้ํา 

บานดอน 
รวม 

ขอมูลปจจัยสวนบุคคล 
จํานวน    

(รอยละ) 

จํานวน     

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

8.  การศึกษาสูงสุด 

ต่ํากวาประถมศึกษา 1 

(0.71) 

0 

(0.00) 

1 

(0.77) 

2 

(0.50) 

ประถมศึกษา 3 

(2.14) 

2 

(1.54) 

6 

(4.62) 

11 

(2.75) 

มัธยมศึกษาตอนตน 9 

 (6.43) 

2 

 (1.54) 

13 

 (10.00) 

24 

 (6.00) 

มัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเทา    20 

 (14.29) 

16 

 (12.31) 

32 

 (24.62) 

68 

 (17.00) 

อนุปริญญา/เทียบเทา       13 

(9.29) 

8 

(6.15) 

9 

(6.92) 

30 

(7.50) 

ปริญญาตรี 90 

(64.29) 

92 

(70.77) 

60 

(46.15) 

242 

(60.50) 

ปริญญาโท  3 

 (2.14) 

10 

 (7.69) 

9 

 (6.92) 

22 

 (5.50) 

ปริญญาเอก 1 

 (0.71) 

0 

 (0.00) 

0 

 (0.00) 

1 

 (0.25) 

รวม 
140 

 (100.00) 

130 

 (100.00) 

130 

 (100.00) 

400 

 (100.00) 
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ตารางท่ี  23  แสดงจํานวนและรอยละของปจจัยสวนบุคคลของนักทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต  (ตอ)  

 

ตลาดน้ํา     

คลองแห 

ตลาดน้ํา 

คลองแดน 

ตลาดน้ํา 

บานดอน 
รวม 

ขอมูลปจจัยสวนบุคคล 
จํานวน    

(รอยละ) 

จํานวน     

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

9.  อาชีพ 

นักเรียน/นักศึกษา      73 

(52.14) 

26 

(20.00) 

63 

(48.46) 

162 

(40.50) 

รับราชการ 20 

(14.29) 

58 

(44.62) 

13 

(10.00) 

91 

(22.75) 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ   3 

 (2.14) 

6 

 (4.61) 

2 

 (1.54) 

11 

 (2.75) 

พนักงานบริษัทเอกชน        9 

 (6.43) 

13 

 (10.00) 

21 

 (16.15) 

43 

 (10.75) 

คาขาย/ธุรกิจสวนตัว  25 

(17.86) 

17 

(13.08) 

17 

(13.08) 

59 

(14.75) 

เกษตรกร   2 

(1.43) 

2 

(1.54) 

6 

(4.61) 

10 

(2.50) 

รับจาง     8 

 (5.71) 

6 

 (4.61) 

7 

 (5.39) 

21 

 (5.25) 

อ่ืนๆ  เชน  พอบาน และแมบาน 

เปนตน 

0 

 (0.00) 

2 

 (1.54) 

1 

 (0.77) 

3 

 (0.75) 

รวม 
140 

 (100.00) 

130 

 (100.00) 

130 

 (100.00) 

400 

 (100.00) 
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ตารางท่ี  23  แสดงจํานวนและรอยละของปจจัยสวนบุคคลของนักทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต  (ตอ)  

 

ตลาดน้ํา     

คลองแห 

ตลาดน้ํา 

คลองแดน 

ตลาดน้ํา 

บานดอน 
รวม 

ขอมูลปจจัยสวนบุคคล 
จํานวน    

(รอยละ) 

จํานวน     

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

10.  รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

ไมมีรายได             16 

(11.43) 

21 

(16.15) 

42 

(32.31) 

79 

(19.75) 

นอยกวา 5,000  บาท 13 

 (9.29) 

5 

 (3.85) 

9 

 (6.92) 

27 

 (6.75) 

5,000-10,000  บาท 53 

 (37.86) 

19 

 (14.62) 

32 

 (24.61) 

104 

 (26.00) 

10,001-15,000  บาท          15 

 (10.71) 

35 

 (26.92) 

17 

 (13.08) 

67 

 (16.75) 

15,001-20,000  บาท 22 

 (15.71) 

27 

 (20.77) 

19 

 (14.62) 

68 

 (17.00) 

มากกวา 20,000  บาท 21 

 (15.00) 

23 

 (17.69) 

11 

 (8.46) 

55 

 (13.75) 

รวม 
140 

 (100.00) 

130 

 (100.00) 

130 

 (100.00) 

400 

 (100.00) 
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ตารางท่ี  23  แสดงจํานวนและรอยละของปจจัยสวนบุคคลของนักทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต  (ตอ)  

 

ตลาดน้ํา     

คลองแห 

ตลาดน้ํา 

คลองแดน 

ตลาดน้ํา 

บานดอน 
รวม 

ขอมูลปจจัยสวนบุคคล 
จํานวน    

(รอยละ) 

จํานวน     

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

11.  จํานวนคร้ังทีท่านเดินทางมาทองเที่ยวตลาดน้ํา 

ครั้งแรก            14 

 (10.00) 

79 

 (60.77) 

13 

 (10.00) 

106 

 (26.50) 

2-3  ครั้ง 92 

 (65.71) 

22 

 (16.92) 

30 

 (23.08) 

144 

 (36.00) 

4-5  ครั้ง       18 

 (12.86) 

8 

 (6.16) 

15 

 (11.54) 

41 

 (10.25) 

มากกวา 5  ครั้ง 16 

 (11.43) 

21 

 (16.15) 

72 

 (55.38) 

109 

 (27.25) 

รวม 
140 

 (100.00) 

130 

 (100.00) 

130 

 (100.00) 

400 

 (100.00) 

12. จํานวนคนที่เดินทางมาทองเที่ยวตลาดน้ําดวยกัน 

คนเดียว          5 

 (3.57) 

3 

 (2.31) 

6 

 (4.62) 

14 

 (3.50) 

2-3  คน 97 

 (69.29) 

49 

 (37.69) 

85 

 (65.38) 

231 

 (57.75) 

4-5  คน       25 

 (17.86) 

15 

 (11.54) 

25 

 (19.23) 

65 

 (16.25) 

มากกวา 5  คน 13 

 (9.28) 

63 

 (48.46) 

14 

 (10.77) 

90 

 (22.50) 

รวม 
140 

 (100.00) 

130 

 (100.00) 

130 

 (100.00) 

400 

 (100.00) 
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ตารางท่ี  23  แสดงจํานวนและรอยละของปจจัยสวนบุคคลของนักทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต  (ตอ)  

 

ตลาดน้ํา     

คลองแห 

ตลาดน้ํา 

คลองแดน 

ตลาดน้ํา 

บานดอน 
รวม 

ขอมูลปจจัยสวนบุคคล 
จํานวน    

(รอยละ) 

จํานวน     

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

13. บุคคลที่เดินทางมาทองเท่ียวตลาดน้ําดวยกัน 

คนเดียว       7 

 (5.00) 

4 

 (3.08) 

7 

 (5.39) 

18 

 (4.50) 

ครอบครัว/เครือญาต ิ     77 

 (55.00) 

32 

 (24.61) 

53 

 (40.77) 

162 

 (40.50) 

เพ่ือน    55 

 (39.29) 

90 

 (69.23) 

62 

 (47.69) 

207 

 (51.75) 

อ่ืนๆ  เชน  หัวหนาหนวยงาน  

และแฟน  เปนตน 

  1 

 (0.71) 

 4 

 (3.08) 

8 

 (6.15) 

13 

 (3.25) 

รวม 
140 

 (100.00) 

130 

 (100.00) 

130 

 (100.00) 

400 

 (100.00) 

14.  เวลาที่ใชในการทองเที่ยวตลาดน้ํา 

1-2 ช่ัวโมง       49 

(35.00) 

14 

(10.77) 

72 

 (55.38) 

135 

 (33.75) 

3-4 ช่ัวโมง       74 

 (52.86) 

22 

 (16.92) 

49 

 (37.69) 

145 

 (36.25) 

5-6  ช่ัวโมง  17 

 (12.14) 

34 

 (26.15) 

4 

 (3.08) 

55 

 (13.75) 

มากกวา 6  ช่ัวโมง    0 

 (0.00) 

60 

 (46.16) 

5 

 (3.85) 

65 

 (16.25) 

รวม 
140 

 (100.00) 

130 

 (100.00) 

130 

 (100.00) 

400 

 (100.00) 
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ตารางท่ี  23  แสดงจํานวนและรอยละของปจจัยสวนบุคคลของนักทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต  (ตอ)  

 

ตลาดน้ํา     

คลองแห 

ตลาดน้ํา 

คลองแดน 

ตลาดน้ํา 

บานดอน 
รวม 

ขอมูลปจจัยสวนบุคคล 
จํานวน    

(รอยละ) 

จํานวน     

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

15.  คาใชจายเฉลี่ยตอคนในการจับจายใชสอยภายในตลาดน้ํา 

นอยกวา 200 บาท   37 

 (26.43) 

28 

 (21.54) 

45 

 (34.62) 

110 

 (27.50) 

200-400 บาท   58 

 (41.43) 

42 

 (32.31) 

59 

 (45.38) 

159 

 (39.75) 

401-600  บาท 18 

 (12.86) 

29 

 (22.31) 

19 

 (14.62) 

66 

 (16.50) 

601-800 บาท   12 

 (8.57) 

10 

 (7.69) 

3 

 (2.31) 

25 

 (6.25) 

801-1,000  บาท 11 

 (7.86) 

15 

 (11.54) 

4 

 (3.07) 

30 

 (7.50) 

มากกวา  1,000 บาท 4 

 (2.85) 

6 

 (4.61) 

0 

 (0.00) 

10 

 (2.50) 

รวม 
140 

 (100.00) 

130 

 (100.00) 

130 

 (100.00) 

400 

 (100.00) 
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ตารางท่ี  23  แสดงจํานวนและรอยละของปจจัยสวนบุคคลของนักทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต  (ตอ)  

 

ตลาดน้ํา     

คลองแห 

ตลาดน้ํา 

คลองแดน 

ตลาดน้ํา 

บานดอน 
รวม 

ขอมูลปจจัยสวนบุคคล 
จํานวน    

(รอยละ) 

จํานวน     

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

16.  พาหนะการเดินทางมาทองเที่ยวตลาดน้ํา 

รถยนตสวนตัว     68 

 (48.57) 

110 

 (84.62) 

67 

 (51.54) 

245 

 (61.25) 

รถบัสนําเท่ียว 13 

 (9.29) 

0 

 (0.00) 

0 

 (0.00) 

13 

 (3.25) 

รถตูเชา 3 

 (2.14) 

1 

 (0.77) 

1 

 (0.77) 

5 

 (1.25) 

รถมอเตอรไซค 52 

 (37.14) 

15 

 (11.54) 

60 

 (46.15) 

127 

 (31.75) 

รถรับจางประจําทาง 4 

 (2.86) 

4 

 (3.07) 

1 

 (0.77) 

9 

 (2.25) 

รถจักรยาน   0 

 (0.00) 

  0 

 (0.00) 

1 

 (0.77) 

1 

 (0.25) 

รวม 
140 

 (100.00) 

130 

 (100.00) 

130 

 (100.00) 

400 

 (100.00) 
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ตารางท่ี  23  แสดงจํานวนและรอยละของปจจัยสวนบุคคลของนักทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต  (ตอ)  

 

ตลาดน้ํา     

คลองแห 

ตลาดน้ํา 

คลองแดน 

ตลาดน้ํา 

บานดอน 
รวม 

ขอมูลปจจัยสวนบุคคล 
จํานวน    

(รอยละ) 

จํานวน     

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

17.  ชนิดของส่ือที่ทําใหทราบขอมูลเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา 

เพ่ือน    106 

(28.49) 

93 

(34.19) 

102 

(50.25) 

301 

(35.54) 

ครอบครัว/เครือญาติ     86 

(23.12) 

22 

(8.09) 

45 

(22.17) 

153 

(18.06) 

วิทยุ       51 

(13.71) 

4 

(1.47) 

19 

(9.36) 

74 

(8.74) 

โทรทัศน     19 

(5.11) 

27 

(9.93) 

3 

(1.48) 

49 

(5.79) 

อินเทอรเน็ต    38 

(10.22) 

70 

(25.73)  

5 

(2.46) 

113 

(13.34) 

ส่ิงพิมพทองถ่ิน (แผนพับ, ปาย)     57 

(15.32) 

18 

(6.62) 

18 

(8.87) 

93 

(10.98) 

หนังสือแนะนําการทองเท่ียว   15 

(4.03) 

35 

(12.87) 

10 

(4.92) 

60 

(7.08) 

อ่ืนๆ เชน หนังสือพิมพ  และ

วารสาร  เปนตน 

0 

(0.00) 

3 

(1.10) 

1 

(0.49) 

4 

(0.47) 

รวม 
372 

(100.00) 

272 

(100.00) 

203 

(100.00) 

847 

(100.00) 

  

จากตารางท่ี  23  แสดงใหเห็นขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม  ซ่ึงเปน

นักทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต  จํานวน  400  คน  โดยมีขอมูลในแตละดานท่ีนาสนใจดังตอไปนี้   
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ดานประเภทของนักทองเท่ียว   พบวา ในภาพรวมนักทองเท่ียวตลาดน้ํ าภาคใต มี

นักทองเท่ียวชาวไทยมากกวานักทองเท่ียวชาวตางประเทศ โดยมีนักทองเท่ียวชาวไทย จํานวน 379  

คน  คิดเปนรอยละ 94.75 และนักทองเท่ียวชาวตางประเทศ จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 5.25  

และเม่ือพิจารณาในตลาดนํ้าแตละแหง พบวา ตลาดน้ําแตละแหงมีนักทองเท่ียวชาวไทยมากกวา

นักทองเท่ียวชาวตางประเทศซ่ึงสอดคลองกับขอมูลในภาพรวม   โดยตลาดน้ําคลองแหมี

นักทองเท่ียวชาวไทย จํานวน 121 คน คิดเปนรอยละ 86.43 และนักทองเท่ียวชาวตางประเทศ 

จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 13.57 ตลาดน้ําคลองแดนมีนักทองเท่ียวชาวไทย จํานวน 128 คน            

คิดเปนรอยละ 98.46 และนักทองเท่ียวชาวตางประเทศ จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.54 และ 

ตลาดน้ําบานดอนมีนักทองเท่ียวชาวไทย จํานวน 130  คน  คิดเปนรอยละ 100.00  

ดานเพศ  พบวา  ในภาพรวมนักทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตมีเพศหญิงมากกวาเพศชาย  โดยมี

เพศหญิง  จํานวน  263  คน  คิดเปนรอยละ 65.75  และเพศชาย จํานวน  137  คน คิดเปนรอยละ 

34.25  และเม่ือพิจารณาในตลาดนํ้าแตละแหง  พบวา  ตลาดน้ําแตละแหงมีนักทองเท่ียวเพศหญิง

มากกวาเพศชายซ่ึงสอดคลองกับขอมูลในภาพรวม  โดยตลาดน้ําคลองแหมีนักทองเท่ียวเพศหญิง 

จํานวน  85  คน  คิดเปนรอยละ 60.71  และเพศชาย จํานวน  55  คน  คิดเปนรอยละ 39.29  ตลาดน้ํา

คลองแดนมีนักทองเท่ียวเพศหญิง จํานวน  92 คน คิดเปนรอยละ 70.77 และเพศชาย จํานวน 38  คน  

คิดเปนรอยละ 29.23  และตลาดนํ้าบานดอนมีนักทองเท่ียวเพศหญิง จํานวน 86  คน  คิดเปนรอยละ 

66.15  และเพศชาย  จํานวน  44  คน  คดิเปนรอยละ 33.85  

ดานอายุ  พบวา  ในภาพรวมนักทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตสวนใหญมีอายุระหวาง 20-29 ป  

จํานวน 148  คน คิดเปนรอยละ 37.00 รองลงมา คือ มีอายุระหวาง 30-39 ป จํานวน 104 คน คิดเปน

รอยละ 26.00  และมีอายุ 60 ปขึ้นไป นอยท่ีสุด  จํานวน 1  คน คิดเปนรอยละ 0.25 และเม่ือพิจารณา

ในตลาดน้ําแตละแหง  พบวา  มีขอมูลดานอายุของนักทองเท่ียวตลาดน้ําท่ีแตกตางกันออกไป               

โดยตลาดน้ําคลองแหนักทองเท่ียวสวนใหญมีอายุระหวาง 20-29 ป จํานวน 67  คน คิดเปนรอยละ 

47.86 รองลงมา คือ มีอายุระหวาง 30-39 ป จํานวน 24  คน คิดเปนรอยละ 17.14  และมีอายุระหวาง 

50-59  ป นอยท่ีสุด จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 7.86  สําหรับตลาดน้ําคลองแดนนักทองเท่ียว

สวนใหญมีอายุระหวาง 30-39 ป จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 40.00  รองลงมา คือ มีอายุระหวาง  

20-29 ป  จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 23.85 และมีอายุ 60 ปขึ้นไป  นอยท่ีสุด  จํานวน 1  คน               

คิดเปนรอยละ 0.77 และตลาดนํ้าบานดอนนักทองเท่ียวสวนใหญมีอายุระหวาง 20-29 ป  จํานวน  

50  คน  คิดเปนรอยละ 38.46 รองลงมา คือ  มีอายุต่ํากวา 20 ป  จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 30.77 

และมีอายุ  50-59  ป นอยท่ีสุด จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.77   
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ดานสถานภาพการสมรส  พบวา ในภาพรวมนักทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตสวนใหญมี

สถานภาพโสด จํานวน  235  คน  คิดเปนรอยละ 58.75  รองลงมา คือ มีสถานภาพสมรส/อยูดวยกัน 

จํานวน 153 คน คิดเปนรอยละ 38.25 และมีสถานภาพหมาย/หยาราง/แยกกันอยู นอยท่ีสุด จํานวน 

12  คน คิดเปนรอยละ  3.00  และเม่ือพิจารณาในตลาดนํ้าแตละแหง  พบวา  มีขอมูลดานสถานภาพ

การสมรสของนักทองเท่ียวท่ีคอนขางมีความสอดคลองกับขอมูลในภาพรวม โดยเฉพาะตลาดน้ํา

คลองแหและตลาดนํ้าบานดอน กลาวคือ  ตลาดน้ําคลองแหนักทองเท่ียวสวนใหญมีสถานภาพโสด  

จํานวน  82  คน  คิดเปนรอยละ  58.57  รองลงมา  คือ  มีสถานภาพสมรส/อยูดวยกัน จํานวน 56  

คน คิดเปนรอยละ 40.00 และมีสถานภาพหมาย/หยาราง/แยกกันอยู  นอยท่ีสุด จํานวน 2 คน               

คิดเปนรอยละ 1.43 เชนเดียวกับตลาดน้ําบานดอนท่ีนักทองเท่ียวสวนใหญมีสถานภาพโสด จํานวน 

91 คน คิดเปนรอยละ  70.00  รองลงมา  คือ  มีสถานภาพสมรส/อยูดวยกัน  จํานวน 35 คน คิดเปน

รอยละ  26.92  และมีสถานภาพหมาย/หยาราง/แยกกันอยู  นอยท่ีสุด จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 

3.08 สวนตลาดน้ําคลองแดนนักทองเท่ียวสวนใหญมีสถานภาพโสดและสถานภาพสมรส /           

อยูดวยกัน  จํานวน 62  คน คิดเปนรอยละ 47.69  เทากัน รองลงมา  คือ มีสถานภาพหมาย/หยาราง/

แยกกันอยู  จํานวน  6  คน  คิดเปนรอยละ  4.62   

ดานศาสนา พบวา  ในภาพรวมนักทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ 

จํานวน 309 คน คิดเปนรอยละ 77.25 รองลงมา คือ ศาสนาอิสลาม จํานวน 68  คน คิดเปนรอยละ 

17.00  และศาสนาคริสต นอยท่ีสุด จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 5.75 และเม่ือพิจารณาในตลาดนํ้า

แตละแหง พบวา มีขอมูลดานการนับถือศาสนาของนักทองเท่ียวท่ีแตกตางกันออกไป โดยตลาดน้ํา

คลองแหนักทองเท่ียวสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ จํานวน 91 คน คิดเปนรอยละ 65.00  รองลงมา  

คือ  ศาสนาอิสลาม จํานวน  47 คน คิดเปนรอยละ 33.57 และศาสนาคริสต  นอยท่ีสุด จํานวน 2 คน  

คิดเปนรอยละ 1.43 เชนเดียวกับตลาดน้ําคลองแดนท่ีนักทองเท่ียวสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ 

จํานวน 111 คน คิดเปนรอยละ 85.38 รองลงมา คือ  ศาสนาอิสลาม จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 

13.08 และศาสนาคริสต นอยท่ีสุด จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.54 สําหรับตลาดน้ําบานดอน

นักทองเท่ียวสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ จํานวน  107 คน คิดเปนรอยละ 82.31 รองลงมา คือ 

ศาสนาคริสต จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 14.62 และศาสนาอิสลาม นอยท่ีสุด จํานวน 4 คน                 

คิดเปนรอยละ 3.07  

 ดานภูมิลําเนาเกิด  พบวา  ในภาพรวมนักทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตสวนใหญมีภูมิลําเนาเกิด

อยูในจังหวัดเดียวกับท่ีตั้งของตลาดน้ํา  จํานวน  274  คน  คิดเปนรอยละ 68.50  รองลงมา คือ                  

มีภูมิลําเนาเกิดอยูตางจังหวัด จํานวน 106 คน คิดเปนรอยละ 26.50 และมีภูมิลําเนาเกิดอยู

ตางประเทศ นอยท่ีสุด จํานวน 20  คน  คิดเปนรอยละ  5.00  และเม่ือพิจารณาในตลาดนํ้าแตละแหง  
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พบวา มีขอมูลดานภูมิลําเนาเกิดของนักทองเท่ียวท่ีแตกตางกันออกไป  โดยตลาดน้ําคลองแห

นักทองเท่ียวสวนใหญมีภูมิลําเนาเกิดอยูในจังหวัดเดียวกับท่ีตั้งของตลาดน้ํา จํานวน 108 คน          

คิดเปนรอยละ 77.14  รองลงมา  คือ  มีภูมิลําเนาเกิดอยูตางประเทศ จํานวน  18  คน  คิดเปนรอยละ 

12.86  และมีภูมิลําเนาเกิดอยูตางจังหวัด  นอยท่ีสุด  จํานวน  14  คน  คิดเปนรอยละ 10.00  สําหรับ

ตลาดน้ําคลองแดนนักทองเท่ียวสวนใหญมีภูมิลําเนาเกิดอยูในจังหวัดเดียวกับท่ีตั้งของตลาดน้ํา 

จํานวน 76 คน  คิดเปนรอยละ 58.46 รองลงมา คือ มีภูมิลําเนาเกิดอยูตางจังหวัด จํานวน 52 คน             

คิดเปนรอยละ 40.00 และมีภูมิลําเนาเกิดอยูตางประเทศ นอยท่ีสุด จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.54 

และตลาดนํ้าบานดอนนักทองเท่ียวสวนใหญมีภูมิลําเนาเกิดอยูในจังหวัดเดียวกับท่ีตั้งของตลาดน้ํา  

จํานวน 90 คน คิดเปนรอยละ 69.23 รองลงมา คือ มีภูมิลําเนาเกิดอยูตางจังหวัด จํานวน 40 คน          

คิดเปนรอยละ 30.77   

ดานท่ีอยูอาศัยในปจจุบัน พบวา ในภาพรวมนักทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตสวนใหญมีท่ีอยู

อาศัยในปจจุบันอยูในจังหวัดเดียวกับท่ีตั้งของตลาดน้ํา จํานวน 316 คน คิดเปนรอยละ 79.00  

รองลงมา คือ  มีท่ีอยูอาศัยในปจจุบันอยูตางจังหวัด  จํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ 15.75 และมีท่ีอยู

อาศัยในปจจุบันอยูตางประเทศ นอยท่ีสุด จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 5.25 และเม่ือพิจารณาใน

ตลาดน้ําแตละแหง พบวา มีขอมูลดานท่ีอยูอาศัยในปจจุบันของนักทองเท่ียวท่ีคอนขางสอดคลอง

กับขอมูลในภาพรวม โดยเฉพาะตลาดนํ้าคลองแดนและตลาดน้ําบานดอน โดยตลาดน้ําคลองแห

นักทองเท่ียวสวนใหญมีท่ีอยูอาศัยในปจจุบันอยูในจังหวัดเดียวกับท่ีตั้งของตลาดน้ํา จํานวน  119  

คน คิดเปนรอยละ 85.00 รองลงมา คือ มีท่ีอยูอาศัยในปจจุบันอยูตางประเทศ จํานวน 18 คน คิดเปน

รอยละ12.86 และมีท่ีอยูอาศัยในปจจุบันอยูตาง จังหวัด  นอยท่ีสุด จํานวน  3 คน คิดเปนรอยละ 

2.14 ตลาดน้ําคลองแดนนักทองเท่ียวสวนใหญมีท่ีอยูอาศัยในปจจุบันอยูในจังหวัดเดียวกับท่ีตั้งของ

ตลาดน้ํา จํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 61.54 รองลงมา คือ มีท่ีอยูอาศัยในปจจุบันอยูตางจังหวัด 

จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 36.92 และมีท่ีอยูอาศัยในปจจุบันอยูตางประเทศ นอยท่ีสุด จํานวน 2 

คน คิดเปนรอยละ 1.54 เชนเดียวกับตลาดน้ําบานดอนท่ีนักทองเท่ียวสวนใหญมีท่ีอยูอาศัยใน

ปจจุบันอยูในจังหวัดเดียวกับท่ีตั้งของตลาดนํ้า  จํานวน 117 คน คิดเปนรอยละ 90.00 รองลงมา คือ 

มีท่ีอยูอาศัยในปจจุบันอยูตางจังหวัด จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 9.23 และมีท่ีอยูอาศัยในปจจุบัน

อยูตางประเทศ นอยท่ีสุด จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.77 

ดานการศึกษาสูงสุด  พบวา  ในภาพรวมนักทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตสวนใหญมีการศึกษา

สูงสุดระดับปริญญาตรี จํานวน 242 คน คิดเปนรอยละ 60.50 รองลงมา คือระดับมัธยมศึกษา                

ตอนปลาย/เทียบเทา  จํานวน  68  คน  คิดเปนรอยละ 17.00 และระดับปริญญาเอก นอยท่ีสุด  

จํานวน 1  คน  คิดเปนรอยละ 0.25 และเม่ือพิจารณาในตลาดน้ําแตละแหง พบวา มีขอมูลดาน
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การศึกษาสูงสุดของนักทองเท่ียวท่ีแตกตางกันออกไป โดยตลาดน้ําคลองแหนักทองเท่ียวสวนใหญ

มีการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี จํานวน 90 คน  คิดเปนรอยละ 64.29  รองลงมา คือ ระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเทา จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 14.29 และระดับต่ํากวาประถมศึกษา

และระดับปริญญาเอก นอยท่ีสุด จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.71 เทากัน สําหรับตลาดน้ํา              

คลองแดนนักทองเท่ียวสวนใหญมีการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี จํานวน  92 คน คิดเปนรอยละ 

70.77  รองลงมา  คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเทา  จํานวน 16 คน  คิดเปนรอยละ 12.31   

และระดับปะถมศึกษา  และระดับมัธยมศึกษาตอนตน นอยท่ีสุด จํานวน 2 คน  คิดเปนรอยละ 1.54 

เทากัน และตลาดนํ้าบานดอนนักทองเท่ียวสวนใหญมีการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี จํานวน                

60  คน คิดเปนรอยละ 46.15  รองลงมา คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเทา จํานวน 32 คน 

คิดเปนรอยละ 24.62 และระดับต่ํากวาประถมศึกษา นอยท่ีสุด จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.77  

ดานอาชีพ  พบวา ในภาพรวมนักทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตสวนใหญเปนนักเรียน/นักศึกษา 

จํานวน  162  คน  คิดเปนรอยละ 40.50  รองลงมา คือ รับราชการ  จํานวน 91  คน  คิดเปนรอยละ  

22.75  และอาชีพอ่ืนๆ  นอยท่ีสุด  จํานวน 3 คน  คิดเปนรอยละ 0.75 และเม่ือพิจารณาในตลาดน้ํา

แตละแหง พบวา มีขอมูลดานอาชีพของนักทองเท่ียวท่ีแตกตางกันออกไป  โดยตลาดน้ําคลองแห

นักทองเท่ียวสวนใหญเปนนักเรียน/นักศึกษา จํานวน 73 คน คิดเปนรอยละ 52.14  รองลงมา  คือ 

คาขาย/ธุรกิจสวนตัว  จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 17.86  และเกษตรกร  นอยท่ีสุด  จํานวน 2 คน 

คิดเปนรอยละ 1.43  สําหรับตลาดน้ําคลองแดนนักทองเท่ียวสวนใหญประกอบอาชีพรับราชการ  

จํานวน 58 คน คิดเปนรอยละ 44.62 รองลงมา คือ นักเรียน/นักศึกษา จํานวน 26  คน คิดเปนรอยละ 

20.00 และเกษตรกร และอาชีพอ่ืนๆ  นอยท่ีสุด  จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.54  และตลาดน้ํา

บานดอนนักทองเท่ียวสวนใหญเปนนักเรียน/นักศึกษา จํานวน 63 คน คิดเปน รอยละ 48.46  

รองลงมา คือ พนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 16.15 และอาชีพอ่ืนๆ  นอยท่ีสุด  

จํานวน 1 คน  คิดเปนรอยละ  0.77   

ดานรายไดเฉล่ียตอเดือน  พบวา  ในภาพรวมนักทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตสวนใหญมี

รายไดเฉล่ียตอเดือน 5,000-10,000  บาท  จํานวน  104  คน  คิดเปนรอยละ 26.00 รองลงมา คือ ไมมี

รายได จํานวน  79  คน  คิดเปนรอยละ 19.75  และนอยกวา  5,000 บาท นอยท่ีสุด จํานวน 27 คน 

คิดเปนรอยละ 6.75 และเม่ือพิจารณาในตลาดน้ําแตละแหง  พบวา  มีขอมูลดานรายไดเฉล่ียตอ

เดือนของนักทองเท่ียวท่ีแตกตางกันออกไป  โดยตลาดน้ําคลองแหนักทองเท่ียวสวนใหญมีรายได

เฉล่ียตอเดือนระหวาง 5,000-10,000  บาท  จํานวน  53  คน  คิดเปนรอยละ 37.86  รองลงมา  คือ  

ระหวาง 15,001-20,000  บาท  จํานวน  22  คน  คิดเปนรอยละ 15.71  และนอยกวา  5,000 บาท  

นอยท่ีสุด จํานวน  13 คน  คิดเปนรอยละ 9.29  สําหรับตลาดน้ําคลองแดนนักทองเท่ียวสวนใหญมี
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รายไดเฉล่ียตอเดือนระหวาง 10,001-15,000  บาท  จํานวน 35  คน  คิดเปนรอยละ 26.92  รองลงมา  

คือ  15,001-20,000  บาท  จํานวน  27  คน  คิดเปนรอยละ 20.77 และนอยกวา 5,000 บาท นอยท่ีสุด  

จํานวน 5 คน  คิดเปนรอยละ 3.85 และตลาดนํ้าบานดอนนักทองเท่ียวสวนใหญไมมีรายได  จํานวน  

42 คน คิดเปนรอยละ 32.31 รองลงมา คือ ระหวาง 5,000-10,000 บาท จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 

24.61  และนอยกวา  5,000  บาท  นอยท่ีสุด  จํานวน  9  คน  คิดเปนรอยละ 6.92   

ดานจํานวนครั้งท่ีเดินทางมาทองเท่ียวตลาดน้ํา พบวา  ในภาพรวมนักทองเท่ียวตลาดน้ํา

ภาคใตสวนใหญเดินทางมาทองเท่ียวตลาดน้ํา  2-3 ครั้ง จํานวน 144 คน คิดเปนรอยละ 36.00  

รองลงมา  คือ  เดินทางมาทองเท่ียวตลาดน้ํามากกวา  5 ครั้ง จํานวน 109  คน คิดเปนรอยละ 27.25  

และเดินทางมาทองเท่ียวตลาดน้ํา  4-5 ครั้ง  นอยท่ีสุด  จํานวน  41  คน คิดเปนรอยละ 10.25 และ

เม่ือพิจารณาในตลาดนํ้าแตละแหง พบวา มีขอมูลดานจํานวนครั้งท่ีเดินทางมาทองเท่ียวตลาดน้ํา

ของนักทองเท่ียวท่ีแตกตางกันออกไป โดยตลาดน้ําคลองแหนักทองเท่ียวสวนใหญเดินทางมา

ทองเท่ียวตลาดน้ํา 2-3 ครั้ง จํานวน 92 คน คิดเปนรอยละ 65.71  รองลงมา  คือ เดินทางมาทองเท่ียว

ตลาดน้ํา 4-5 ครั้ง จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 12.86 และเดินทางมาทองเท่ียวตลาดน้ําเปน                 

ครั้งแรก  นอยท่ีสุด จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 10.00 สําหรับตลาดน้ําคลองแดนนักทองเท่ียว

สวนใหญเดินทางมาทองเท่ียวตลาดน้ําเปนครั้งแรก  จํานวน 79 คน คิดเปนรอยละ 60.77  รองลงมา  

คือ  เดินทางมาทองเท่ียวตลาดน้ํา 2-3 ครั้ง จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 16.92 และเดินทางมา

ทองเท่ียวตลาดน้ํา  4-5  ครั้ง  นอยท่ีสุด  จํานวน  8  คน คิดเปนรอยละ 6.16  และตลาดนํ้าบานดอน

นักทองเท่ียวสวนใหญเดินทางมาทองเท่ียวตลาดน้ํามากกวา  5  ครั้ง  จํานวน 72  คน คิดเปนรอยละ 

55.38  รองลงมา  คือ  เดินทางมาทองเท่ียวตลาดน้ํา  2-3  ครั้ง จํานวน 30  คน  คิดเปนรอยละ 23.08  

และเดินทางมาทองเท่ียวตลาดน้ําเปนครั้งแรก นอยท่ีสุด  จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 10.00   

 ดานจํานวนคนท่ีเดินทางมาทองเท่ียวตลาดน้ําดวยกัน พบวา  ในภาพรวมนักทองเท่ียว

ตลาดน้ําภาคใตสวนใหญเดินทางมาทองเท่ียวตลาดน้ําดวยกัน  2-3 คน  จํานวน  321 คน คิดเปน

รอยละ 57.75  รองลงมา  คอื  เดินทางมาทองเท่ียวตลาดน้ําดวยกันมากกวา  5  คน จํานวน 90  คน 

คิดเปนรอยละ 22.50  และเดินทางมาทองเท่ียวตลาดน้ําคนเดียว  นอยท่ีสุด จํานวน 14 คน คิดเปน

รอยละ 3.50  และเม่ือพิจารณาในตลาดน้ําแตละแหง  พบวา  มีขอมูลดานจํานวนคนท่ีเดินทางมา

ทองเท่ียวตลาดน้ําดวยกันของนักทองเท่ียวท่ีคอนขางสอดคลองกัน โดยเฉพาะตลาดน้ําคลองแหกับ

ตลาดน้ําบานดอน สวนตลาดน้ําคลองแดนมีขอมูลท่ีแตกตางกันออกไป  โดยตลาดน้ําคลองแห

นักทองเท่ียวสวนใหญเดินทางมาทองเท่ียวตลาดน้ําดวยกัน  2-3 คน  จํานวน  97 คน  คิดเปนรอยละ 

69.29  รองลงมา  คอื  เดินทางมาทองเท่ียวตลาดน้ําดวยกัน  4-5  คน  จํานวน 25  คน คิดเปนรอยละ 

17.86  และเดินทางมาทองเท่ียวตลาดน้ําคนเดียว นอยท่ีสุด จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 3.57  
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เชนเดียวกับตลาดน้ําบานดอนท่ีมีนักทองเท่ียวสวนใหญเดินทางมาทองเท่ียวตลาดน้ําดวยกัน 2-3 

คน จํานวน 85 คน คิดเปนรอยละ 65.38 รองลงมา คือ เดนิทางมาทองเท่ียวตลาดน้ําดวยกัน 4-5 คน  

จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 19.23 และเดินทางมาทองเท่ียวตลาดน้ําคนเดียว นอยท่ีสุด จํานวน 6 

คน คิดเปนรอยละ 4.62 สวนตลาดน้ําคลองแดนนักทองเท่ียวสวนใหญเดินทางมาทองเท่ียวตลาดน้ํา

ดวยกันมากกวา 5 คน จํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ 48.46 รองลงมา คือ เดินทางมาทองเท่ียว         

ตลาดน้ําดวยกัน  2-3 คน จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 37.69  และเดินทางมาทองเท่ียวตลาดน้ํา          

คนเดียว  นอยท่ีสุด จํานวน 3  คน คิดเปนรอยละ 2.31   

ดานบุคคลท่ีเดินทางมาทองเท่ียวตลาดน้ําดวยกัน พบวา  ในภาพรวมนักทองเท่ียวตลาดน้ํา

ภาคใตสวนใหญเดินทางมาทองเท่ียวตลาดน้ํากับเพ่ือน  จํานวน  207 คน คิดเปนรอยละ 51.75  

รองลงมา คือ เดินทางมาทองเท่ียวตลาดน้ํากับครอบครัว/เครือญาติ  จํานวน 162  คน คิดเปนรอยละ 

40.50 และเดินทางมาทองเท่ียวตลาดน้ํากบับุคคลอ่ืนๆ นอยท่ีสุด จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 3.25  

และเม่ือพิจารณาในตลาดน้ําแตละแหง  พบวา  มีขอมูลดานบุคคลท่ีเดินทางมาทองเท่ียวตลาดน้ํา

ดวยกันของนักทองเท่ียวท่ีแตกตางกันออกไป  โดยตลาดน้ําคลองแหนักทองเท่ียวสวนใหญเดินทาง

มาทองเท่ียวตลาดน้ํากับครอบครัว/เครือญาติ  จํานวน 77 คน คิดเปนรอยละ 55.00  รองลงมา  คือ  

เดินทางมาทองเท่ียวตลาดน้ํากับเพ่ือน  จํานวน 55  คน คิดเปนรอยละ 39.29  และเดินทางมา

ทองเท่ียวตลาดน้ํากับบุคคลอ่ืนๆ นอยท่ีสุด จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.71 สําหรับตลาดน้ํา 

คลองแดนนักทองเท่ียวสวนใหญเดินทางมาทองเท่ียวตลาดน้ํากับเพ่ือน จํานวน 90 คน คิดเปน             

รอยละ 69.23 รองลงมา คือ เดินทางมาทองเท่ียวตลาดน้ํากับครอบครัว/เครือญาติ จํานวน 32 คน  

คิดเปนรอยละ 24.61  และตลาดนํ้าบานดอนนักทองเท่ียวสวนใหญเดินทางมาทองเท่ียวตลาดน้ํากับ

เพ่ือน จํานวน 62 คน คิดเปนรอยละ 47.69  รองลงมา คือ เดินทางมาทองเท่ียวตลาดน้ํากับ

ครอบครัว/เครือญาติ  จํานวน 53  คน คิดเปนรอยละ 40.77 และเดินทางมาทองเท่ียวตลาดน้ํา                

คนเดียว  นอยท่ีสุด  จํานวน  7  คน คิดเปนรอยละ 5.39 

ดานเวลาท่ีใชในการทองเท่ียวตลาดน้ํา พบวา ในภาพรวมนักทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต         

สวนใหญใชเวลาในการทองเท่ียวตลาดน้ํา 3-4 ช่ัวโมง จํานวน 145 คน คิดเปนรอยละ 36.25  

รองลงมา คือ ใชเวลา 1-2  ช่ัวโมง  จํานวน  135 คน คิดเปนรอยละ 33.75  และใชเวลา 5-6  ช่ัวโมง  

นอยท่ีสุด จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 13.75 และเม่ือพิจารณาในตลาดนํ้าแตละแหง พบวา                      

มีขอมูลดานเวลาท่ีใชในการทองเท่ียวตลาดน้ําของนักทองเท่ียวท่ีแตกตางกันออกไป โดยตลาดน้ํา

คลองแหนักทองเท่ียวสวนใหญใชเวลาในการทองเท่ียวตลาดน้ํา  3-4  ช่ัวโมง จํานวน 74 คน คิดเปน

รอยละ 52.86  รองลงมา คือ ใชเวลา 1-2 ช่ัวโมง  จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 35.00 และใชเวลา  

5-6  ช่ัวโมง นอยท่ีสุด  จํานวน 17 คน  คิดเปนรอยละ 12.14 สําหรับตลาดน้ําคลองแดนนักทองเท่ียว
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สวนใหญใชเวลาในการทองเท่ียวตลาดน้ํามากกวา  6  ช่ัวโมง  จํานวน 60  คน คิดเปนรอยละ 46.16  

รองลงมา  คือ  ใชเวลา 5-6  ช่ัวโมง  จํานวน  34  คน คิดเปนรอยละ 26.15  และใชเวลา 1-2  ช่ัวโมง  

นอยท่ีสุด จํานวน 14  คน คิดเปนรอยละ 10.77 และตลาดนํ้าบานดอนนักทองเท่ียวสวนใหญใชเวลา

ในการทองเท่ียวตลาดน้ํา 1-2 ช่ัวโมง จํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 55.38  รองลงมา  คือ ใชเวลา 3-4 

ช่ัวโมง จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 37.69  และใชเวลา 5-6  ช่ัวโมง นอยท่ีสุด  จํานวน 4 คน               

คิดเปนรอยละ 3.08 

ดานคาใชจายเฉล่ียตอคนในการจับจายใชสอยภายในตลาดนํ้า  พบวา  ในภาพรวม

นักทองเท่ียวสวนใหญใชจายเฉล่ียตอคนในการจับจายใชสอยภายในตลาดน้ําระหวาง 200-400  

บาท  จํานวน  159  คน คิดเปนรอยละ 39.75  รองลงมา  คือ  นอยกวา  200  บาท  จํานวน  110  คน 

คิดเปนรอยละ 27.50 และมากกวา  1,000  บาท  นอยท่ีสุด  จํานวน  10  คน คิดเปนรอยละ 2.50  

และเม่ือพิจารณาในตลาดนํ้าแตละแหง  พบวา  มีขอมูลดานคาใชจายเฉล่ียตอคนในการจับจายใช

สอยภายในตลาดน้ําของนักทองเท่ียวท่ีแตกตางกันออกไป  โดยตลาดน้ําคลองแหนักทองเท่ียว            

สวนใหญใชจายเฉล่ียตอคนในการจับจายใชสอยภายในตลาดนํ้าระหวาง 200-400  บาท  จํานวน  

58  คน คิดเปนรอยละ 41.43  รองลงมา  คือ  นอยกวา  200  บาท  จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 

26.43  และมากกวา  1,000  บาท  นอยท่ีสุด  จํานวน  4  คน คิดเปนรอยละ 2.85  สําหรับตลาดน้ํา

คลองแดนนักทองเท่ียวสวนใหญใชจายเฉล่ียตอคนในการจับจายใชสอยภายในตลาดนํ้าระหวาง 

200-400  บาท  จํานวน  42  คน คิดเปนรอยละ 32.31  รองลงมา  คือ ระหวาง 401-600  บาท  

จํานวน  29  คน คิดเปนรอยละ 22.31  และมากกวา  1,000  บาท  นอยท่ีสุด  จํานวน  6  คน คิดเปน

รอยละ 4.61  และตลาดนํ้าบานดอนนักทองเท่ียวสวนใหญใชจายเฉล่ียตอคนในการจับจายใชสอย

ภายในตลาดน้ําระหวาง 200-400  บาท  จํานวน 59  คน คิดเปนรอยละ 45.38 รองลงมา คือ นอยกวา  

200  บาท  จํานวน 45  คน  คิดเปนรอยละ 34.62  และระหวาง  801-1,000  บาท  นอยท่ีสุด  จํานวน  

4  คน คิดเปนรอยละ 3.07   

ดานพาหนะการเดินทางมาทองเท่ียวตลาดน้ํา  พบวา  ในภาพรวมนักทองเท่ียวสวนใหญ

เดินทางมาทองเท่ียวตลาดน้ําโดยรถยนตสวนตัว  จํานวน  245  คน คิดเปนรอยละ 61.25  รองลงมา  

คือ รถมอเตอรไซค จํานวน 127 คน คิดเปนรอยละ 31.75 และรถจักรยาน นอยท่ีสุด จํานวน 1  คน 

คิดเปนรอยละ 0.25  และเม่ือพิจารณาในตลาดนํ้าแตละแหง พบวา มีขอมูลดานพาหนะการเดินทาง

มาทองเท่ียวตลาดน้ําของนักทองเท่ียวท่ีแตกตางกันออกไป  โดยตลาดน้ําคลองแหนักทองเท่ียว 

สวนใหญเดินทางมาทองเท่ียวตลาดน้ําโดยรถยนตสวนตัว  จํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 48.57  

รองลงมา  คือ  รถมอเตอรไซค จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 37.14  และรถตูเชา นอยท่ีสุด  จํานวน 

3  คน คิดเปนรอยละ  2.14 สําหรับตลาดน้ําคลองแดนนักทองเท่ียวสวนใหญเดินทางมาทองเท่ียว
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ตลาดน้ําโดยรถยนตสวนตัว  จํานวน  110  คน คิดเปนรอยละ 84.62  รองลงมา  คือ  รถมอเตอรไซค  

จํานวน  15  คน คิดเปนรอยละ 11.54  และรถตูเชา นอยท่ีสุด  จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.77    

และตลาดน้ําบานดอนนักทองเท่ียวสวนใหญเดินทางมาทองเท่ียวตลาดน้ําโดยรถยนตสวนตัว  

จํานวน  67  คน คิดเปนรอยละ 51.54  รองลงมา  คือ รถมอเตอรไซค จํานวน  60  คน คิดเปนรอยละ 

46.15  และรถตูเชา รถรับจางประจําทาง และรถจักรยาน นอยท่ีสุด  จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 

0.77  เทากัน   

ดานชนิดของส่ือท่ีทําใหทราบขอมูลเกี่ยวกับตลาดน้ํา  พบวา  ในภาพรวมนักทองเท่ียว 

สวนใหญทราบขอมูลเกี่ยวกับตลาดน้ําจากเพื่อน  จํานวน  301  คน คิดเปนรอยละ 35.54  รองลงมา  

คือ ครอบครัว/เครือญาติ จํานวน 153  คน คิดเปนรอยละ 18.06 และส่ืออ่ืนๆ นอยท่ีสุด จํานวน 4 คน 

คิดเปนรอยละ 0.48 และเม่ือพิจารณาในตลาดนํ้าแตละแหง  พบวา  ดานชนิดของส่ือท่ีทําใหทราบ

ขอมูลเกี่ยวกับตลาดน้ําของนักทองเท่ียวท่ีแตกตางกันออกไป  โดยตลาดน้ําคลองแหนักทองเท่ียว

สวนใหญทราบขอมูลเกี่ยวกับตลาดน้ําจากเพื่อน  จํานวน  106  คน คิดเปนรอยละ 28.49  รองลงมา  

คือ  ครอบครัว/เครือญาติ จํานวน 86  คน คิดเปนรอยละ 23.12 และหนังสือแนะนําการทองเท่ียว 

นอยท่ีสุด จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 4.03 สําหรับตลาดน้ําคลองแดนนักทองเท่ียวสวนใหญ

ทราบขอมูลเกี่ยวกับตลาดน้ําจากเพื่อน  จํานวน  93  คน คิดเปนรอยละ 34.19  รองลงมา  คือ  

อินเทอรเน็ต  จํานวน  70  คน คิดเปนรอยละ 25.73  และส่ืออ่ืนๆ  นอยท่ีสุด  จํานวน 3 คน คิดเปน

รอยละ 1.10 และตลาดน้ําบานดอนนักทองเท่ียวสวนใหญทราบขอมูลเกี่ยวกับตลาดน้ําจากเพื่อน 

จํานวน 102 คน คิดเปนรอยละ 50.25 รองลงมา คือ ครอบครัว/เครือญาติ จํานวน 45  คน คิดเปน

รอยละ 22.17  และส่ืออ่ืนๆ  นอยท่ีสุด  จํานวน 1  คน  คิดเปนรอยละ  0.49   
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ตอนที่  2  ผลการวิเคราะหปจจัยจูงใจในการเดินทางมาทองเที่ยวตลาดน้ําของนักทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต 

การวิเคราะหปจจัยจูงใจในการเดินทางมาทองเที่ยวตลาดน้ําของนักทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต  ผูวิจัยวิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ย ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.)  ซึ่งผลการวิเคราะหปรากฏรายละเอียดดังตารางที่  24 

 

ตารางที่  24  แสดงคาเฉลี่ย  ( X )  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และระดับความคิดเห็นของนักทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต  ดานปจจัยจูงใจ  

 

ตลาดน้ําคลองแห  (n=140) ตลาดน้ําคลองแดน  (n=130) ตลาดน้ําบานดอน  (n=130) รวม  (n=400) 
ปจจัยจูงใจ 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 

1.  การเดินทางสะดวก 4.18 0.638 มาก 3.90 0.608 มาก 4.08 0.630 มาก 4.06 0.635 มาก 

2.  มีกิจกรรมหลากหลาย  เชน การจําหนายสินคา              

และการแสดงบนเวที เปนตน 

4.16 0.630 มาก 3.55 0.808 มาก 3.92 0.733 มาก 3.89 0.766 มาก 

3.  มีความปลอดภัย   4.16 0.626 มาก 4.17 0.660 มาก 3.82 0.762 มาก 4.05 0.701 มาก 

4.  มีความสวยงาม 4.25 0.625 มาก 4.29 0.628 มาก 4.12 0.715 มาก 4.22 0.659 มาก 

5.  เหมาะแกการพักผอนหยอนใจ 4.26 0.685 มาก 4.37 0.624 มาก 4.19 0.808 มาก 4.28 0.711 มาก 

6.  มีสินคาหลากหลายใหจับจายใชสอยตามความตองการ 4.23 0.639 มาก 3.19 0.881 ปานกลาง 4.04 0.820 มาก 3.83 0.902 มาก 

7.  มีเอกลักษณเฉพาะถิ่นที่นาสนใจ 4.34 0.664 มาก 4.08 0.778 มาก 3.96 0.791 มาก 4.13 0.759 มาก 

8.  มีอาหารอรอย  4.29 0.640 มาก 4.08 0.635 มาก 4.10 0.766 มาก 4.16 0.687 มาก 

9.  มีความสะดวกสบายดานสถานที่  เชน สถานที่จอดรถ  

และสถานที่นั่งพักผอน  เปนตน 

4.13 0.738 มาก 3.98 0.693 มาก 3.70 0.962 มาก 3.94 0.822 มาก 

10. สถานที่มีชื่อเสียงและเปนที่รูจักอยางแพรหลาย 4.22 0.658 มาก 3.12 1.057 ปานกลาง 3.89 0.780 มาก 3.76 0.960 มาก 

รวม 4.22 0.438 มาก 3.88 0.449 มาก 3.98 0.543 มาก 4.03 0.499 มาก 
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จากตารางท่ี  24 พบวา  ผูตอบแบบสอบถาม  ซ่ึงเปนนักทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต  จํานวน  

400  คน  มีความคิดเห็นดานปจจัยจูงใจในภาพรวมโดยรวมอยูในระดับมาก  ( X = 4.03, S.D. = 

0.499) และเม่ือพิจารณารายขอ  พบวา  นักทองเท่ียวมีความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกขอ             

โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปนอย  คือ  (1) เหมาะแกการพักผอนหยอนใจ  ( X  = 4.28, S.D. = 

0.711) (2)  มีความสวยงาม  ( X  = 4.22, S.D. = 0.659) (3) มีอาหารอรอย  ( X  = 4.16, S.D. = 0.687)  

(4) มีเอกลักษณเฉพาะถ่ินท่ีนาสนใจ  ( X  = 4.13, S.D. = 0.759)  (5)  การเดินทางสะดวก  ( X  = 

4.06, S.D. = 0.635) (6) มีความปลอดภัย  ( X  = 4.05, S.D. = 0.701) (7)  มีความสะดวกสบายดาน

สถานท่ี เชน สถานท่ีจอดรถ และสถานท่ีนั่งพักผอน เปนตน ( X  = 3.94, S.D. = 0.822) (8) มีกิจกรรม

หลากหลาย เชน การจําหนายสินคา และการแสดงบนเวที เปนตน ( X  = 3.89, S.D. = 0.766)                   

(9) มีสินคาหลากหลายใหจับจายใชสอยตามความตองการ  ( X  = 3.83, S.D. = 0.902) (10) สถานท่ี

มีช่ือเสียงและเปนท่ีรูจักอยางแพรหลาย ( X  = 3.76, S.D. = 0.960) และเม่ือพิจารณาในตลาดน้ํา       

แตละแหง พบวา นักทองเท่ียวมีความคิดเห็นดานปจจัยจูงใจอยูในระดับท่ีคอนขางสอดคลองกัน 

โดยสวนใหญมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก  โดยเฉพาะตลาดน้ําคลองแหและตลาดน้ําบานดอนท่ี

นักทองเท่ียวมีความคิดเห็นอยูในระดับมากท้ังโดยรวมและรายขอทุกขอ สวนตลาดน้ําคลองแดนมี

บางขอท่ีนักทองเท่ียวมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง กลาวคือ  ตลาดน้ําคลองแหนักทองเท่ียว

มีความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับมาก  ( X  = 4.22, S.D. = 0.438) และเม่ือพิจารณารายขอ พบวา 

นักทองเท่ียวมีความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปนอย คือ            

(1) มีเอกลักษณเฉพาะถ่ินท่ีนาสนใจ ( X  = 4.34, S.D. = 0.664) (2) มีอาหารอรอย ( X  = 4.29, S.D. 

= 0.640)  (3) เหมาะแกการพักผอนหยอนใจ  ( X  = 4.26, S.D. = 0.685) (4)  มีความสวยงาม  ( X  = 

4.25, S.D. = 0.625) (5) มีสินคาหลากหลายใหจับจายใชสอยตามความตองการ  ( X  = 4.23, S.D. = 

0.639) (6) สถานท่ีมีช่ือเสียงและเปนท่ีรูจักอยางแพรหลาย ( X  = 4.22, S.D. = 0.658) (7) การเดินทาง

สะดวก  ( X  = 4.18, S.D. = 0.638) (8) มีกิจกรรมหลากหลาย เชน การจําหนายสินคา และการแสดง

บนเวที เปนตน ( X  = 4.16, S.D. = 0.630) (9) มีความปลอดภัย  ( X  = 4.16, S.D. = 0.626) (10) มี

ความสะดวกสบายดานสถานท่ี  เชน สถานท่ีจอดรถ และสถานท่ีนั่งพักผอน  เปนตน ( X  = 4.13, 

S.D. = 0.738) สําหรับตลาดน้ําคลองแดนนักทองเท่ียวมีความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับมาก  ( X  

= 3.88, S.D. = 0.449) และเม่ือพิจารณารายขอ  พบวา นักทองเท่ียวมีความคิดเห็นสวนใหญอยูใน

ระดับมาก  โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปนอย  คือ  (1) เหมาะแกการพักผอนหยอนใจ  ( X  = 

4.37, S.D. = 0.624  (2) มีความสวยงาม ( X  = 4.29, S.D. = 0.628)  (3) มีความปลอดภัย  ( X  = 4.17, 

S.D. = 0.660)  (4) มีเอกลักษณเฉพาะถ่ินท่ีนาสนใจ  ( X  = 4.08, S.D. = 0.778)  (5)  มีอาหารอรอย  

( X  = 4.08, S.D. = 0.635) (6) มีความสะดวกสบายดานสถานท่ี  เชน สถานท่ีจอดรถ และสถานท่ีนั่ง
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พักผอน  เปนตน ( X  = 3.98, S.D. = 0.693)  (7) การเดินทางสะดวก  ( X  = 3.90, S.D. = 0.608)            

(8) มีกิจกรรมหลากหลาย  เชน การจําหนายสินคา  และการแสดงบนเวที เปนตน  ( X  = 3.55, S.D. 

= 0.808)  (9) มีสินคาหลากหลายใหจับจายใชสอยตามความตองการ  ( X  = 3.19, S.D. = 0.881)  

(10) สถานท่ีมีช่ือเสียงและเปนท่ีรูจักอยางแพรหลาย ( X  = 3.12, S.D. = 1.057) และตลาดนํ้า        

บานดอนนักทองเท่ียวมีความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับมาก  ( X  = 3.98, S.D. = 0.543) และเม่ือ

พิจารณารายขอ พบวา นักทองเท่ียวมีความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจาก

มากไปนอย  คือ  (1) เหมาะแกการพักผอนหยอนใจ  ( X  = 4.19, S.D. = 0.808) (2)  มีความสวยงาม  

( X  = 4.12, S.D. = 0.715)  (3) มีอาหารอรอย  ( X  = 4.10, S.D. = 0.766)  (4) การเดินทางสะดวก  

( X  = 4.08, S.D. = 0.630) (5) มีสินคาหลากหลายใหจับจายใชสอยตามความตองการ  ( X  = 4.04, 

S.D. = 0.820)  (6) มีเอกลักษณเฉพาะถ่ินท่ีนาสนใจ  ( X  = 3.96, S.D. = 0.791)  (7) มีกิจกรรม

หลากหลาย  เชน การจําหนายสินคา  และการแสดงบนเวที เปนตน ( X  = 3.92, S.D. = 0.733)                

(8) สถานท่ีมีช่ือเสียงและเปนท่ีรูจักอยางแพรหลาย  ( X  = 3.89, S.D. = 0.780)  (9) มีความปลอดภัย  

( X  = 3.82, S.D. = 0.762) (10) มีความสะดวกสบายดานสถานท่ี  เชน สถานท่ีจอดรถ และสถานท่ี

นั่งพักผอน  เปนตน ( X  = 3.70, S.D. = 0.962) 

สําหรับการวิเคราะหเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของนักทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต               

ดานปจจัยจูงใจ  จําแนกตามตลาดนํ้า โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว  (One-Way 

ANOVA)  ผลการวิเคราะหปรากฏรายละเอียดดังตารางท่ี  25-26    

 

ตารางท่ี  25  แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของนักทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต  ดานปจจัย 

                   จูงใจ  จําแนกตามตลาดนํ้า 

 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

ระหวางกลุม 2 8.561 4.281 18.732* 0.000 

ภายในกลุม 397 90.725 0.229   

รวม 399 99.287    

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   

 

จากตารางท่ี  25  แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของนักทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต  

ดานปจจัยจูงใจ  จําแนกตามตลาดนํ้า  มีความแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   
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ตารางท่ี  26  เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียของความคิดเห็นของนักทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต 

        ดานปจจัยจูงใจ  จําแนกตามตลาดน้ํา  เปนรายคู  ดวยวิธีการ  LSD 
 

ตลาดน้ํา คลองแห ( X  = 4.22) คลองแดน ( X  = 3.88) บานดอน ( X  = 3.98) 

คลองแห ( X  = 4.22) -   

คลองแดน ( X  = 3.88) 0.3468* -  

บานดอน ( X  = 3.98) 0.2391* -0.1077 - 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   

 

จากตารางท่ี  26  พบวา  ตลาดน้ําภาคใตแตละแหงมีนักทองเท่ียวมีความคิดเห็นดานปจจัย

จูงใจแตกตางกัน  เม่ือพิจารณารายคู คือ  นักทองเท่ียวตลาดน้ําคลองแดนมีคาเฉล่ียความคิดเห็นดาน

ปจจัยจูงใจนอยกวานักทองเท่ียวตลาดน้ําคลองแห  ( X  = 3.88 และ 4.22  ตามลําดับ)  และ

นักทองเท่ียวตลาดน้ําบานดอนมีคาเฉล่ียความคิดเห็นดานปจจัยจูงใจนอยกวานักทองเท่ียวตลาดน้ํา

คลองแห  ( X  = 3.98 และ  4.22 ตามลําดับ) สวนนักทองเท่ียวตลาดน้ําบานดอนมีคาเฉล่ีย                  

ความคิดเห็นดานปจจัยจูงใจแตกตางกับนักทองเท่ียวตลาดน้ําคลองแดน อยางไมมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.05   
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นดานตางๆ ที่มีตอการทองเที่ยวตลาดน้ําของนักทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต 

การวิเคราะหความคิดเห็นดานตางๆ ที่มีตอการทองเที่ยวตลาดน้ําของนักทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต ผูวิจัยวิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ย ( X ) และ                      

คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ซึ่งผลการวิเคราะหปรากฏรายละเอียดดังตารางที่  27 

 

ตารางที่  27  แสดงคาเฉลี่ย  ( X )  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และระดับความคิดเห็นดานตางๆ ที่มีตอการทองเที่ยวตลาดน้ําของนักทองเที่ยวตลาดน้ํา  

                  ภาคใต   

 

ตลาดน้ําคลองแห  (n=140) ตลาดน้ําคลองแดน  (n=130) ตลาดน้ําบานดอน  (n=130) รวม  (n=400) 
ความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 

1. ดานการคมนาคม 4.04 0.613 มาก 3.46 0.519 ปานกลาง 3.68 0.739 มาก 3.73 0.673 มาก 

2. ดานสถานที่ 4.14 0.551 มาก 4.15 0.530 มาก 3.89 0.684 มาก 4.06 0.601 มาก 

3. ดานการใหบริการ 4.07 0.532 มาก 3.77 0.706 มาก 3.72 0.697 มาก 3.86 0.664 มาก 

4. ดานความปลอดภัย 4.09 0.545 มาก 3.97 0.553 มาก 3.74 0.702 มาก 3.94 0.619 มาก 

5. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 3.61 0.791 มาก 2.81 0.827 ปานกลาง 3.33 0.901 ปานกลาง 3.26 0.901 ปานกลาง 

6. ดานการจัดกิจกรรม 4.08 0.610 มาก 3.85 0.612 มาก 3.69 0.742 มาก 3.88 0.675 มาก 

7. ดานความตองการในการพัฒนา 4.39 0.539 มาก 3.72 0.725 มาก 4.04 0.747 มาก 4.06 0.725 มาก 

8. ดานภาพรวม 4.24 0.438 มาก 4.15 0.447 มาก 3.83 0.651 มาก 4.08 0.548 มาก 

รวม 4.08 0.454 มาก 3.73 0.463 มาก 3.74 0.585 มาก 3.86 0.528 มาก 
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จากตารางท่ี  27 พบวา  ผูตอบแบบสอบถาม  ซ่ึงเปนนักทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต  จํานวน  

400  คน  มีความคิดเห็นตอการทองเท่ียวตลาดน้ําในภาพรวมโดยรวมอยูในระดับมาก  ( X  = 3.86, 

S.D. = 0.528) และเม่ือพิจารณารายดาน พบวา นักทองเท่ียวสวนใหญมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก  

โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปนอย คือ (1) ดานภาพรวม ( X  = 4.08, S.D. = 0.548) (2) ดานสถานท่ี  

( X  = 4.06, S.D. = 0.601)  (3) ดานความตองการในการพัฒนา  ( X  = 4.06, S.D. = 0.725) (4) ดาน

ความปลอดภัย  ( X  = 3.94, S.D. = 0.619)  (5) ดานการจัดกิจกรรม  ( X  = 3.88, S.D. = 0.675)        

(6) ดานการใหบริการ  ( X  = 3.86, S.D. = 0.664)  (7) ดานการคมนาคม  ( X  = 3.73, S.D. = 0.673) 

(8)  ดานส่ิงอํานวยความสะดวก  ( X  = 3.26, S.D. = 0.901)  และเม่ือพิจารณาในตลาดนํ้าแตละแหง 

พบวา นักทองเท่ียวมีความคิดเห็นอยูในระดับท่ีคอนขางสอดคลองกัน  โดยตลาดน้ําคลองแห

นักทองเท่ียวมีความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับมาก ( X  = 4.08, S.D. = 0.454) และเม่ือพิจารณา     

รายดาน พบวา นักทองเท่ียวมีความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมาก

ไปนอย  คือ (1) ดานความตองการในการพัฒนา ( X  = 4.39, S.D. = 0.539)  (2) ดานภาพรวม ( X  = 

4.24, S.D. = 0.438) (3) ดานสถานท่ี  ( X  = 4.14, S.D. = 0.551) (4) ดานความปลอดภัย  ( X  = 4.09, 

S.D. = 0.545) (5) ดานการจัดกิจกรรม ( X  = 4.08, S.D. = 0.610) (6) ดานการใหบริการ  ( X  = 4.07, 

S.D. = 0.532)  (7) ดานการคมนาคม  ( X  = 4.04, S.D. = 0.613) (8)  ดานส่ิงอํานวยความสะดวก  

( X  = 3.61, S.D. = 0.791)  ตลาดน้ําคลองแดนนักทองเท่ียวมีความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับมาก  

( X  = 3.73, S.D. = 0.463)  และเม่ือพิจารณารายดาน พบวา นักทองเท่ียวมีความคิดเห็นสวนใหญอยู

ในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปนอย  คือ (1) ดานสถานท่ี  ( X  = 4.15, S.D. = 0.530)  

(2) ดานภาพรวม ( X  = 4.15, S.D. = 0.447)  (3)  ดานความปลอดภัย  ( X  = 3.97, S.D. = 0.553)            

(4) ดานการจัดกิจกรรม ( X  = 3.85, S.D. = 0.612) (5) ดานการใหบริการ  ( X  = 3.77, S.D. = 0.706) 

(6) ดานความตองการในการพัฒนา ( X  = 3.72, S.D. = 0.725) (7) ดานการคมนาคม ( X  = 3.46, 

S.D. = 0.519)  (8)  ดานส่ิงอํานวยความสะดวก  ( X  = 2.81, S.D. = 0.827)  และตลาดนํ้าบานดอน

นักทองเท่ียวมีความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับมาก  ( X  = 3.74, S.D. = 0.585)  และเม่ือพิจารณา

รายดาน พบวา นักทองเท่ียวมีความคิดเห็นสวนใหญอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมาก

ไปนอย   คือ  (1) ดานความตองการในการพัฒนา  ( X  = 4.04, S.D. = 0.747) (2) ดานสถานท่ี  ( X  = 

3.89, S.D. = 0.684) (3) ดานภาพรวม ( X  =3.83, S.D. = 0.651) (4) ดานความปลอดภัย  ( X  = 3.74, 

S.D. = 0.702) (5) ดานการใหบริการ  ( X  = 3.72, S.D. = 0.697) (6) ดานการจัดกิจกรรม ( X  = 3.69, 

S.D. = 0.742)  (7) ดานการคมนาคม  ( X  = 3.68, S.D. = 0.739) (8) ดานส่ิงอํานวยความสะดวก  ( X  

= 3.33, S.D. = 0.901)    
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สําหรับการวิเคราะหเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของนักทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต          

ดานตางๆ จําแนกตามตลาดนํ้า โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)  

ผลการวิเคราะหปรากฏรายละเอียดดังตารางท่ี  28-45    
 

ตารางท่ี  28  แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของนักทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต   

                   ดานการคมนาคม  จําแนกตามตลาดนํ้า 
 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

ระหวางกลุม 2 23.057 11.529 29.071* 0.000 

ภายในกลุม 397 157.438 0.397   

รวม 399 180.496    

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   
 

จากตารางท่ี  28  แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของนักทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต  

ดานการคมนาคม  จําแนกตามตลาดนํ้า  มีความแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   
 

ตารางท่ี  29  เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียของความคิดเห็นของนักทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต 

       ดานการคมนาคม  จําแนกตามตลาดนํ้า เปนรายคู ดวยวิธีการ  LSD 
 

ตลาดน้ํา คลองแห ( X  = 4.04) คลองแดน ( X  = 3.46) บานดอน ( X  = 3.68) 

คลองแห ( X  = 4.04) -   

คลองแดน ( X  = 3.46) 0.5773* -  

บานดอน ( X  = 3.68) 0.3603* -0.2169* - 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   

 

จากตารางท่ี 29 พบวา ตลาดน้ําภาคใตแตละแหงมีนักทองเท่ียวมีความคิดเห็นดาน               

การคมนาคมแตกตางกัน เม่ือพิจารณารายคู คือ นักทองเท่ียวตลาดน้ําคลองแดนมีคาเฉล่ีย            

ความคิดเห็นดานการคมนาคมนอยกวานักทองเท่ียวตลาดน้ําคลองแห ( X  = 3.46 และ 4.04 

ตามลําดับ) นักทองเท่ียวตลาดน้ําบานดอนมีคาเฉล่ียความคิดเห็นดานการคมนาคมนอยกวา

นักทองเท่ียวตลาดน้ําคลองแห ( X  = 3.68 และ 4.04 ตามลําดับ) และนักทองเท่ียวตลาดน้ําบานดอน
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มีคาเฉล่ียความคิดเห็นดานการคมนาคมมากกวานักทองเท่ียวตลาดน้ําคลองแดน ( X  = 3.68 และ 

3.46 ตามลําดับ)      

 

ตารางท่ี  30  แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของนักทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต  ดานสถานท่ี   

                  จําแนกตามตลาดนํ้า 

 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

ระหวางกลุม 2 5.516 2.758 7.897* 0.000 

ภายในกลุม 397 138.656 0.349   

รวม 399 144.172    

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   

 

จากตารางท่ี  30  แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของนักทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต  

ดานสถานท่ี  จําแนกตามตลาดนํ้า  มีความแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   

 

ตารางท่ี  31  เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียของความคิดเห็นของนักทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต 

       ดานสถานท่ี  จําแนกตามตลาดนํ้า เปนรายคู ดวยวิธีการ  LSD 

 

ตลาดน้ํา คลองแห ( X  = 4.14) คลองแดน ( X  = 4.15) บานดอน ( X  = 3.89) 

คลองแห ( X  = 4.14) -   

คลองแดน ( X  = 4.15) -0.0092 -  

บานดอน ( X  = 3.89) 0.2462* 0.2554* - 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   

 

จากตารางท่ี  31 พบวา  ตลาดน้ําภาคใตแตละแหงมีนักทองเท่ียวมีความคิดเห็นดานสถานท่ี

แตกตางกัน เม่ือพิจารณารายคู คือ นักทองเท่ียวตลาดน้ําบานดอนมีคาเฉล่ียความคิดเห็นดาน

สถานท่ีนอยกวานักทองเท่ียวตลาดน้ําคลองแห ( X  = 3.89 และ 4.14 ตามลําดับ) และนักทองเท่ียว

ตลาดน้ําบานดอนมีคาเฉล่ียความคิดเห็นดานสถานท่ีนอยกวานักทองเท่ียวตลาดน้ําคลองแดน ( X  = 

3.89 และ 4.15 ตามลําดับ) สวนนักทองเท่ียวตลาดน้ําคลองแดนมีคาเฉล่ียความคิดเห็นดานสถานท่ี

แตกตางกับนักทองเท่ียวตลาดน้ําคลองแห อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   
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ตารางท่ี  32  แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของนักทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต   

                   ดานการใหบริการ  จําแนกตามตลาดนํ้า 

 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

ระหวางกลุม 2 9.881 4.940 11.797* 0.000 

ภายในกลุม 397 166.264 0.419   

รวม 399 176.144    

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   

 

จากตารางท่ี  32  แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของนักทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต  

ดานการใหบิการ  จําแนกตามตลาดนํ้า  มีความแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   

 

ตารางท่ี  33  เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียของความคดิเห็นของนักทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต 

       ดานการใหบริการ  จําแนกตามตลาดนํ้า เปนรายคู ดวยวิธีการ  LSD 

 

ตลาดน้ํา คลองแห ( X  = 4.07) คลองแดน ( X  = 3.77) บานดอน ( X  = 3.72) 

คลองแห ( X  = 4.07) -   

คลองแดน ( X  = 3.77) 0.3041* -  

บานดอน ( X  = 3.72) 0.3503* 0.0462 - 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   

 

จากตารางท่ี 33 พบวา ตลาดน้ําภาคใตแตละแหงมีนักทองเท่ียวมีความคิดเห็นดานการให 

บริการแตกตางกัน  เม่ือพิจารณารายคู คือ  นักทองเท่ียวตลาดน้ําคลองแดนมีคาเฉล่ียความคิดเห็น

ดานการใหบริการนอยกวานักทองเท่ียวตลาดน้ําคลองแห  ( X  = 3.77 และ 4.07  ตามลําดับ) และ

นักทองเท่ียวตลาดน้ําบานดอนมีคาเฉล่ียความคิดเห็นดานการใหบริการนอยกวานักทองเท่ียว       

ตลาดน้ําคลองแห  ( X  = 3.72 และ 4.07 ตามลําดับ)  สวนนักทองเท่ียวตลาดน้ําบานดอนมีคาเฉล่ีย

ความคิดเห็นดานการใหบริการแตกตางกับนักทองเท่ียวตลาดน้ําคลองแดน อยางไมมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.05   
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ตารางท่ี  34  แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของนักทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต   

                   ดานความปลอดภัย  จําแนกตามตลาดนํ้า 

 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

ระหวางกลุม 2 8.384 4.192 11.533* 0.000 

ภายในกลุม 397 144.298 0.363   

รวม 399 152.682    

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   

 

จากตารางท่ี  34  แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของนักทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต  

ดานความปลอดภัย จําแนกตามตลาดนํ้า  มีความแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   

 

ตารางท่ี  35  เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียของความคิดเห็นของนักทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต 

       ดานความปลอดภัย  จําแนกตามตลาดนํ้า เปนรายคู ดวยวิธีการ  LSD 

 

ตลาดน้ํา คลองแห ( X  = 4.09) คลองแดน ( X  = 3.97) บานดอน ( X  = 3.74) 

คลองแห ( X  = 4.09) -   

คลองแดน ( X  = 3.97) 0.1209 -  

บานดอน ( X  = 3.74) 0.3486* 0.2277* - 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   

 

จากตารางท่ี 35 พบวา ตลาดน้ําภาคใตแตละแหงมีนักทองเท่ียวมีความคิดเห็นดาน       

ความปลอดภัยแตกตางกัน เม่ือพิจารณารายคู คือ นักทองเท่ียวตลาดน้ําบานดอนมีคาเฉล่ีย              

ความคิดเห็นดานความปลอดภัยนอยกวานักทองเท่ียวตลาดน้ําคลองแห ( X  = 3.74 และ 4.09  

ตามลําดับ)  และนักทองเท่ียวตลาดน้ําบานดอนมีคาเฉล่ียความคิดเห็นดานความปลอดภัยนอยกวา

นักทองเท่ียวตลาดน้ําคลองแดน ( X  = 3.74 และ 3.97 ตามลําดับ) สวนนักทองเท่ียวตลาดน้ํา                 

คลองแดนมีคาเฉล่ียความคิดเห็นดานความปลอดภัยแตกตางกับนักทองเท่ียวตลาดน้ําคลองแห 

อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   
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ตารางท่ี  36  แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของนักทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต   

                   ดานส่ิงอํานวยความสะดวก  จําแนกตามตลาดนํ้า 

 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

ระหวางกลุม 2 44.375 22.187 31.485* 0.000 

ภายในกลุม 397 279.769 0.705   

รวม 399 324.144    

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   

 

จากตารางท่ี  36  แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของนักทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต  

ดานส่ิงอํานวยความสะดวก  จําแนกตามตลาดนํ้า  มีความแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05   

 

ตารางท่ี  37  เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียของความคิดเห็นของนักทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต 

       ดานส่ิงอํานวยความสะดวก  จําแนกตามตลาดนํ้า เปนรายคู ดวยวิธีการ  LSD 

 

ตลาดน้ํา คลองแห ( X  = 3.61) คลองแดน ( X  = 2.81) บานดอน ( X  = 3.33) 

คลองแห ( X  = 3.61) -   

คลองแดน ( X  = 2.81) 0.8008* -  

บานดอน ( X  = 3.33) 0.2713* -0.5295* - 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   

 

จากตารางท่ี 37 พบวา ตลาดน้ําภาคใตแตละแหงมีนักทองเท่ียวมีความคิดเห็นดาน                 

ส่ิงอํานวยความสะดวกแตกตางกัน  เม่ือพิจารณารายคู คือ นักทองเท่ียวตลาดน้ําคลองแดนมีคาเฉล่ีย

ความคิดเห็นดานส่ิงอํานวยความสะดวกนอยกวานักทองเท่ียวตลาดน้ําคลองแห ( X  = 2.81 และ 

3.61  ตามลําดับ)  นักทองเท่ียวตลาดน้ําบานดอนมีคาเฉล่ียความคิดเห็นดานส่ิงอํานวยความสะดวก

นอยกวานักทองเท่ียวตลาดน้ําคลองแห  ( X  = 3.33 และ 3.61 ตามลําดับ) และนักทองเท่ียวตลาดน้ํา

บานดอนมีคาเฉล่ียความคิดเห็นดานส่ิงอํานวยความสะดวกมากกวานักทองเท่ียวตลาดน้ําคลองแดน 

( X  = 3.33 และ 2.81 ตามลําดับ)   
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ตารางท่ี  38  แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของนักทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต   

                   ดานการจัดกิจกรรม  จําแนกตามตลาดนํ้า 

 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

ระหวางกลุม 2 10.798 5.399 12.539* 0.000 

ภายในกลุม 397 170.929 0.431   

รวม 399 181.726    

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   

 

จากตารางท่ี  38  แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของนักทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต  

ดานการจัดกิจกรรม จําแนกตามตลาดนํ้า มีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   

 

ตารางท่ี  39  เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียของความคิดเห็นของนักทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต 

       ดานการจัดกิจกรรม  จําแนกตามตลาดนํ้า เปนรายคู ดวยวิธีการ  LSD 

 

ตลาดน้ํา คลองแห ( X  = 4.08) คลองแดน ( X  = 3.85) บานดอน ( X  = 3.69) 

คลองแห ( X  = 4.08) -   

คลองแดน ( X  = 3.85) 0.2381* -  

บานดอน ( X  = 3.69) 0.3966* 0.1585 - 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   

 

จากตารางท่ี  39  พบวา  ตลาดน้ําภาคใตแตละแหงมีนักทองเท่ียวมีความคิดเห็นดานการจัด

กิจกรรมแตกตางกัน  เม่ือพิจารณารายคู คือ  นักทองเท่ียวตลาดน้ําคลองแดนมีคาเฉล่ียความคิดเห็น

ดานการจัดกิจกรรมนอยกวานักทองเท่ียวตลาดน้ําคลองแห ( X  = 3.85 และ 4.08  ตามลําดับ)  และ

นักทองเท่ียวตลาดน้ําบานดอนมีคาเฉล่ียความคิดเห็นดานการจัดกิจกรรมนอยกวานักทองเท่ียว

ตลาดน้ําคลองแดน  ( X  = 3.69 และ 4.08 ตามลําดับ) สวนนักทองเท่ียวตลาดน้ําบานดอนมีคาเฉล่ีย

ความคิดเห็นดานการจัดกิจกรรมแตกตางกับนักทองเท่ียวตลาดน้ําคลองแดน อยางไมมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ 0.05   

 

 



 219 

ตารางท่ี  40  แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของนักทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต   

                   ดานความตองการในการพัฒนา  จําแนกตามตลาดนํ้า 

 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

ระหวางกลุม 2 29.752 14.876 32.797* 0.000 

ภายในกลุม 397 180.070 0.454   

รวม 399 209.822    

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   

 

จากตารางท่ี  40  แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของนักทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต  

ดานความตองการในการพัฒนา  จําแนกตามตลาดนํ้า  มีความแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ 0.05   

 

ตารางท่ี  41  เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียของความคิดเห็นของนักทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต 

       ดานความตองการในการพัฒนา  จําแนกตามตลาดนํ้า เปนรายคู ดวยวิธีการ  LSD 

 

ตลาดน้ํา คลองแห ( X  = 4.39) คลองแดน ( X  = 3.72) บานดอน ( X  = 4.04) 

คลองแห ( X  = 4.39) -   

คลองแดน ( X  = 3.72) 0.6639* -  

บานดอน ( X  = 4.04) 0.3408* -0.3231* - 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   

 

จากตารางท่ี 41 พบวา ตลาดน้ําภาคใตแตละแหงมีนักทองเท่ียวมีความคิดเห็นดาน           

ความตองการในการพัฒนาแตกตางกัน เม่ือพิจารณารายคู คือ นักทองเท่ียวตลาดน้ําคลองแดนมี

คาเฉล่ียความคิดเห็นดานความตองการในการพัฒนานอยกวานักทองเท่ียวตลาดน้ําคลองแห ( X  = 

3.72 และ 4.39  ตามลําดับ)  นักทองเท่ียวตลาดน้ําบานดอนมีคาเฉล่ียความคิดเห็นดานความตองการ

ในการพัฒนานอยกวานักทองเท่ียวตลาดน้ําคลองแห  ( X  = 4.04 และ 4.39 ตามลําดับ) และ

นักทองเท่ียวตลาดน้ําบานดอนมีคาเฉล่ียความคิดเห็นดานความตองการในการพัฒนามากกวา

นักทองเท่ียวตลาดน้ําคลองแดน  ( X  = 4.04 และ 3.72 ตามลําดับ) 
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ตารางท่ี  42  แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของนักทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต   

                   ดานภาพรวม  จําแนกตามตลาดนํ้า 

 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

ระหวางกลุม 2 12.720 6.360 23.557* 0.000 

ภายในกลุม 397 107.184 0.270   

รวม 399 119.904    

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   

 

จากตารางท่ี  42  แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของนักทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต  

ดานภาพรวม  จําแนกตามตลาดนํ้า  มีความแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   

 

ตารางท่ี  43  เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียของความคิดเห็นของนักทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต 

       ดานภาพรวม  จําแนกตามตลาดนํ้า เปนรายคู ดวยวิธีการ  LSD 

 

ตลาดน้ํา คลองแห ( X  = 4.24) คลองแดน ( X  = 4.15) บานดอน ( X  = 3.83) 

คลองแห ( X  = 4.24) -   

คลองแดน ( X  = 4.15) 0.0923 -  

บานดอน ( X  = 3.83) 0.4165* 0.3242* - 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   

 

จากตารางท่ี 43 พบวา ตลาดน้ําภาคใตแตละแหงมีนักทองเท่ียวมีความคิดเห็นดานภาพรวม

แตกตางกัน  เม่ือพิจารณารายคู คือ นักทองเท่ียวตลาดน้ําบานดอนมีคาเฉล่ียความคิดเห็นดาน

ภาพรวมนอยกวานักทองเท่ียวตลาดน้ําคลองแห ( X  = 3.83 และ 4.24  ตามลําดับ)  และ

นักทองเท่ียวตลาดน้ําบานดอนมีคาเฉล่ียความคิดเห็นดานภาพรวมนอยกวานักทองเท่ียวตลาดน้ํา

คลองแดน  ( X  = 3.83 และ 4.15 ตามลําดับ) สวนนักทองเท่ียวตลาดน้ําคลองแดนมีคาเฉล่ีย               

ความคิดเห็นดานภาพรวมแตกตางกับนักทองเท่ียวตลาดน้ําคลองแห  อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05   
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ตารางท่ี  44  แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของนักทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต  รวมทุกดาน 

                   จําแนกตามตลาดนํ้า 

 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

ระหวางกลุม 2 10.830 5.415 21.417* 0.000 

ภายในกลุม 397 100.376 0.253   

รวม 399 111.206    

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   

 

จากตารางท่ี  44  แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของนักทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต  

รวมทุกดาน  จําแนกตามตลาดนํ้า  มีความแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   

 

ตารางท่ี  45  เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียของความคิดเห็นของนักทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต 

       รวมทุกดาน  จําแนกตามตลาดนํ้า เปนรายคู ดวยวิธีการ  LSD 

 

ตลาดน้ํา คลองแห ( X  = 4.08) คลองแดน ( X  = 3.73) บานดอน ( X  = 3.74) 

คลองแห ( X  = 4.08) -   

คลองแดน ( X  = 3.73) 0.3485* -  

บานดอน ( X  = 3.74) 0.3413* -0.0072 - 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   

 

จากตารางท่ี  45  พบวา  ตลาดน้ําภาคใตแตละแหงมีนักทองเท่ียวมีความคิดเห็นรวมทุก

ดานแตกตางกัน  เม่ือพิจารณารายคู คือ  นักทองเท่ียวตลาดน้ําคลองแดนมีคาเฉล่ียความคิดเห็นรวม

ทุกดานนอยกวานักทองเท่ียวตลาดน้ําคลองแห ( X  = 3.73 และ 4.08  ตามลําดับ)  และนักทองเท่ียว

ตลาดน้ําบานดอนมีคาเฉล่ียความคิดเห็นรวมทุกดานนอยกวานักทองเท่ียวตลาดน้ําคลองแห  ( X  = 

3.74 และ 4.08 ตามลําดับ) สวนนักทองเท่ียวตลาดน้ําบานดอนมีคาเฉล่ียความคิดเห็นรวมทุกดาน

แตกตางกับนักทองเท่ียวตลาดน้ําคลองแดน  อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   
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ตอนที่  4  ผลการวิเคราะหพฤติกรรมของนักทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต  

การวิเคราะหพฤติกรรมของนักทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต  ผูวิจัยวิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ย ( X )  และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ซึ่งผลการวิเคราะห

ปรากฏรายละเอียดดังตารางที่  46 

 

ตารางที่  46  แสดงคาเฉลี่ย  ( X )  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และระดับพฤติกรรมของนักทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต   

 

ตลาดน้ําคลองแห  (n=140) ตลาดน้ําคลองแดน  (n=130) ตลาดน้ําบานดอน  (n=130) รวม  (n=400) 
พฤติกรรม 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 

1. การมาทองเที่ยวตลาดน้ําทําใหมีโอกาสไดทํา

กิจกรรมและใชเวลาวางกับครอบครัวหรือเพื่อนๆ 

4.54 0.528 มากที่สุด 4.21 0.619 มาก 4.12 0.743 มาก 4.30 0.659 มาก 

2. การมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของ                       

แหลงทองเที่ยวตลาดน้ําที่จัดขึ้น 

4.30 0.811 มาก 3.74 0.822 มาก 3.82 0.905 มาก 3.96 0.881 มาก 

3. การไดเรียนรูและสัมผัสวิถีชีวิตและสภาพ               

ความเปนอยูของชุมชน 

4.41 0.749 มาก 3.98 0.777 มาก 3.80 0.839 มาก 4.07 0.828 มาก 

4. การชวยรักษาความสะอาดและสิ่งแวดลอมของ

แหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา 

4.49 0.651 มาก 4.05 0.719 มาก 3.83 0.799 มาก 4.13 0.772 มาก 

5. การไดแสดงความคิดเห็นหรือใหขอเสนอแนะใน 

การพัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา 

4.42 0.805 มาก 3.65 0.913 มาก 3.63 0.973 มาก 3.93 0.965 มาก 

รวม 4.43 0.581 มาก 3.93 0.617 มาก 3.85 0.683 มาก 4.08 0.678 มาก 
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จากตารางท่ี 46 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม  ซ่ึงเปนนักทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต  จํานวน  

400  คน  มีพฤติกรรมในภาพรวมโดยรวมอยูในระดับมาก  ( X = 4.08, S.D. = 0.678) และเม่ือ

พิจารณารายขอ พบวา นักทองเท่ียวมีพฤติกรรมอยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจาก

มากไปนอย คือ (1) การมาทองเท่ียวตลาดน้ําทําใหมีโอกาสไดทํากิจกรรมและใชเวลาวางกับ

ครอบครัวหรือเพ่ือนๆ ( X  = 4.30, S.D. = 0.659) (2) การชวยรักษาความสะอาดและส่ิงแวดลอม

ของแหลงทองเท่ียวตลาดน้ํา ( X  = 4.13, S.D. = 0.772) (3) การไดเรียนรูและสัมผัสวิถีชีวิตและ

สภาพความเปนอยูของชุมชน  ( X  = 4.07, S.D. = 0.828)  (4) การมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของ

แหลงทองเท่ียวตลาดน้ําท่ีจัดขึ้น  ( X  = 3.96, S.D. = 0.881) (5) การไดแสดงความคิดเห็นหรือให

ขอเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเท่ียวตลาดน้ํา ( X  = 3.93, S.D. = 0.965) และเม่ือ

พิจารณาในตลาดน้ําแตละแหง พบวา นักทองเท่ียวมีพฤติกรรมสวนใหญอยูในระดับมาก            

โดยตลาดน้ําคลองแหนักทองเท่ียวมีพฤติกรรมโดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.43, S.D. = 0.581) 

และเม่ือพิจารณารายขอ พบวา นักทองเท่ียวมีพฤติกรรมสวนใหญอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับ

คาเฉล่ียจากมากไปนอย คือ (1) การมาทองเท่ียวตลาดน้ําทําใหมีโอกาสไดทํากิจกรรมและใชเวลา

วางกับครอบครัวหรือเพ่ือนๆ ( X  = 4.54, S.D. = 0.528) (2) การชวยรักษาความสะอาดและ

ส่ิงแวดลอมของแหลงทองเท่ียวตลาดน้ํา ( X  = 4.49, S.D. = 0.651) (3) การไดแสดงความคิดเห็น

หรือใหขอเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเท่ียวตลาดน้ํา ( X  = 4.42, S.D. = 0.805)   

(4) การไดเรียนรูและสัมผัสวิถีชีวิตและสภาพความเปนอยูของชุมชน ( X  = 4.41, S.D. = 0.749)  (5)  

การมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําท่ีจัดขึ้น ( X  = 4.30, S.D. = 0.811)  
สําหรับตลาดน้ําคลองแดนนักทองเท่ียวมีพฤติกรรมโดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.93, S.D. = 

0.617) และเม่ือพิจารณารายขอ  พบว า  นักทอง เท่ียวมีพฤติกรรมอยูในระดับมากทุกขอ                   

โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปนอย คือ (1) การมาทองเท่ียวตลาดน้ําทําใหมีโอกาสไดทํากิจกรรม

และใชเวลาวางกับครอบครัวหรือเพ่ือนๆ ( X  = 4.21, S.D. = 0.619)  (2) การชวยรักษาความสะอาด

และส่ิงแวดลอมของแหลงทองเท่ียวตลาดน้ํา ( X  = 4.05, S.D. = 0.719) (3) การไดเรียนรูและสัมผัส

วิถีชีวิตและสภาพความเปนอยูของชุมชน  ( X  = 3.98, S.D. = 0.777)  (4)  การมีสวนรวมใน

กิจกรรมตางๆ ของแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําท่ีจัดขึ้น  ( X  = 3.74, S.D. = 0.822) (5) การไดแสดง

ความคิดเห็นหรือใหขอเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเท่ียวตลาดน้ํา ( X  = 3.65, 

S.D. = 0.913)  และตลาดน้ําบานดอนนักทองเท่ียวมีพฤติกรรมโดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.85, 

S.D. = 0.683) และเม่ือพิจารณารายขอ พบวา นักทองเท่ียวมีพฤติกรรมอยูในระดับมากทุกขอ                

โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปนอย คือ (1) การมาทองเท่ียวตลาดน้ําทําใหมีโอกาสไดทํา

กิจกรรมและใชเวลาวางกับครอบครัวหรือเพ่ือนๆ ( X  = 4.12, S.D. = 0.743) (2) การชวยรักษา
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ความสะอาดและส่ิงแวดลอมของแหลงทองเท่ียวตลาดน้ํา ( X  = 3.83, S.D. = 0.799) (3) การมี       

สวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําท่ีจัดขึ้น ( X  = 3.82, S.D. = 0.905) (4) การได

เรียนรูและสัมผัสวิถีชีวิตและสภาพความเปนอยูของชุมชน  ( X  = 3.80, S.D. = 0.839)  (5) การได

แสดงความคิดเห็นหรือใหขอเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเท่ียวตลาดน้ํา ( X  = 

3.63, S.D. = 0.973)    

สําหรับการวิเคราะหเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมของนักทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต  จําแนก

ตามตลาดนํ้า  โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว  (One-Way ANOVA)  ผลการวิเคราะห

ปรากฏรายละเอียดดังตารางท่ี  47-48    

 

ตารางท่ี  47  แสดงการเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมของนักทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต  จําแนกตาม 

       ตลาดน้ํา 

 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

ระหวางกลุม 2 27.370 13.685 34.814* 0.000 

ภายในกลุม 397 156.054 0.393   

รวม 399 183.424    

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   

 

จากตารางท่ี  47  แสดงการเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมของนักทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต  

จําแนกตามตลาดนํ้า  มีความแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   

 

ตารางท่ี  48  เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียของพฤติกรรมของนักทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต 

       จําแนกตามตลาดนํ้า เปนรายคู  ดวยวิธีการ  LSD 
 

ตลาดน้ํา คลองแห ( X  = 4.43) คลองแดน ( X  = 3.93) บานดอน ( X  = 3.85) 

คลองแห ( X  = 4.43) -   

คลองแดน ( X  = 3.93) 0.5052* -  

บานดอน ( X  = 3.85) 0.5836* 0.0785 - 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   
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จากตารางท่ี  48  พบวา  ตลาดน้ําภาคใตแตละแหงมีนักทองเท่ียวมีพฤติกรรมแตกตางกัน  

เม่ือพิจารณารายคู  คือ  นักทองเท่ียวตลาดน้ําคลองแดนมีคาเฉล่ียพฤติกรรมนอยกวานักทองเท่ียว

ตลาดน้ําคลองแห  ( X  = 3.93 และ 4.43  ตามลําดับ)  และนักทองเท่ียวตลาดน้ําบานดอนมีคาเฉล่ีย

พฤติกรรมนอยกวานักทองเท่ียวตลาดน้ําคลองแห ( X  = 3.85 และ 4.43 ตามลําดับ) สวนนักทองเท่ียว

ตลาดน้ําบานดอนมีคาเฉล่ียพฤติกรรมแตกตางกับนักทองเท่ียวตลาดน้ําคลองแดน อยางไมมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   
 

สวนที่  3  ผลการวิเคราะหแบบสอบถามสําหรับประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ําภาคใต   

 

ตอนที่  1  ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ําภาคใต 

 การวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงเปนประชาชนในพ้ืนท่ี

ตลาดน้ําภาคใต  จํานวน 400 คน โดยจําแนกตามเพศ  อายุ สถานภาพการสมรส ศาสนา           

ภูมิลําเนาเกิด ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในชุมชน การศึกษาสูงสุด อาชีพ รายไดเฉล่ียตอเดือน จํานวนครั้ง

ท่ีเคยมาเท่ียวตลาดน้ําในชุมชน และความพึงพอใจโดยภาพรวมที่มีแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําใน

ชุมชน ผูวิจัยวิเคราะหโดยใชคาแจกแจงความถ่ี (Frequency) และคารอยละ (Percentage) ซ่ึง              

ผลการวิเคราะหปรากฏรายละเอียดดังตารางท่ี  49 
 

ตารางท่ี  49  แสดงจํานวนและรอยละของปจจัยสวนบุคคลของประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําภาคใต 

 

ตลาดน้ํา     

คลองแห 

ตลาดน้ํา 

คลองแดน 

ตลาดน้ํา        

บานดอน 

ตลาดน้ํา    

จันด ี
รวม 

ขอมูลปจจัยสวนบุคคล 
จํานวน    

(รอยละ) 

จํานวน     

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

1.  เพศ 

ชาย 42 

(42.00) 

38 

(38.00) 

38 

(38.00) 

37 

(37.00) 

155 

(38.75) 

หญิง 58 

(58.00) 

62 

(62.00) 

62 

(62.00) 

63 

(63.00) 

245 

(61.25) 

รวม 100 

(100.00) 

100 

(100.00) 

100 

(100.00) 

100 

(100.00) 

400 

(100.00) 
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ตารางท่ี  49  แสดงจํานวนและรอยละของปจจัยสวนบุคคลของประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําภาคใต   

                     (ตอ) 

 

ตลาดน้ํา     

คลองแห 

ตลาดน้ํา 

คลองแดน 

ตลาดน้ํา        

บานดอน 

ตลาดน้ํา    

จันด ี
รวม 

ขอมูลปจจัยสวนบุคคล 
จํานวน    

(รอยละ) 

จํานวน     

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

2.  อาย ุ

ต่ํากวา  20  ป 5 

(5.00) 

36 

(36.00) 

31 

(31.00) 

4 

(4.00) 

76 

(19.00) 

20-29  ป 26 

(26.00) 

7 

(7.00) 

39 

(39.00) 

34 

(34.00) 

106 

(26.50) 

30-39  ป 15 

(15.00) 

21 

(21.00) 

16 

(16.00) 

31 

(31.00) 

83 

(20.75) 

40-49  ป 26 

(26.00) 

19 

(19.00) 

10 

(10.00) 

17 

(17.00) 

72 

(18.00) 

50-59  ป 24 

(24.00) 

14 

(14.00) 

4 

(4.00) 

6 

(6.00) 

48 

(12.00) 

60  ปขึ้นไป 4 

(4.00) 

3 

(3.00) 

0 

(0.00) 

8 

(8.00) 

15 

(3.75) 

รวม 
100 

(100.00) 

100 

(100.00) 

100 

(100.00) 

100 

(100.00) 

400 

(100.00) 
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ตารางท่ี  49  แสดงจํานวนและรอยละของปจจัยสวนบุคคลของประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําภาคใต   

                     (ตอ) 

 

ตลาดน้ํา     

คลองแห 

ตลาดน้ํา 

คลองแดน 

ตลาดน้ํา        

บานดอน 

ตลาดน้ํา    

จันด ี
รวม 

ขอมูลปจจัยสวนบุคคล 
จํานวน    

(รอยละ) 

จํานวน     

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

3.  สถานภาพการสมรส 

โสด 31 

(31.00) 

48 

(48.00) 

69 

(69.00) 

41 

(41.00) 

189 

(47.25) 

สมรส/อยูดวยกัน 64 

(64.00) 

50 

(50.00) 

26 

(26.00) 

51 

(51.00) 

191 

(47.75) 

หมาย/หยาราง/แยกกันอยู 5 

(5.00) 

2 

(2.00) 

5 

(5.00) 

8 

(8.00) 

20 

(5.00) 

รวม 
100 

(100.00) 

100 

(100.00) 

100 

(100.00) 

100 

(100.00) 

400 

(100.00) 

4.  ศาสนา 

พุทธ                     63 

(63.00) 

99 

(99.00) 

87 

(87.00) 

98 

(98.00) 

347 

(86.75) 

คริสต 0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

3 

(3.00) 

0 

(0.00) 

3 

(0.75) 

อิสลาม 37 

(37.00) 

1 

(1.00) 

10 

(10.00) 

2 

(2.00) 

50 

(12.50) 

รวม 
100 

(100.00) 

100 

(100.00) 

100 

(100.00) 

100 

(100.00) 

400 

(100.00) 
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ตารางท่ี  49  แสดงจํานวนและรอยละของปจจัยสวนบุคคลของประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําภาคใต   

                     (ตอ) 

 

ตลาดน้ํา     

คลองแห 

ตลาดน้ํา 

คลองแดน 

ตลาดน้ํา        

บานดอน 

ตลาดน้ํา    

จันด ี
รวม 

ขอมูลปจจัยสวนบุคคล 
จํานวน    

(รอยละ) 

จํานวน     

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

5.  ภูมิลําเนาเกิด 

ในจังหวัดเดียวกับท่ีตั้ง

ตลาดน้ํา 

97 

(97.00) 

84 

(84.00) 

84 

(84.00) 

87 

(87.00) 

352 

(88.00) 

ตางจังหวัด 2 

(2.00) 

16 

(16.00) 

16 

(16.00) 

13 

(13.00) 

47 

(11.75) 

ตางประเทศ 1 

(1.00) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

1 

(0.25) 

รวม 
100 

(100.00) 

100 

(100.00) 

100 

(100.00) 

100 

(100.00) 

400 

(100.00) 

6.  ระยะเวลาที่อาศัยอยูในชุมชน 

นอยกวา  10  ป 5 

(5.00) 

25 

(25.00) 

44 

(44.00) 

14 

(14.00) 

88 

(22.00) 

10-15  ป  30 

(30.00) 

23 

(23.00) 

21 

(21.00) 

20 

(20.00) 

94 

(23.50) 

16-20  ป      19 

(19.00) 

15 

(15.00) 

11 

(11.00) 

5 

(5.00) 

50 

(12.50) 

มากกวา 20  ป 46 

(46.00) 

37 

(37.00) 

24 

(24.00) 

61 

(61.00) 

168 

(42.00) 

รวม 
100 

(100.00) 

100 

(100.00) 

100 

(100.00) 

100 

(100.00) 

400 

(100.00) 
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ตารางท่ี  49  แสดงจํานวนและรอยละของปจจัยสวนบุคคลของประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําภาคใต   

                     (ตอ) 

 

ตลาดน้ํา     

คลองแห 

ตลาดน้ํา 

คลองแดน 

ตลาดน้ํา        

บานดอน 

ตลาดน้ํา    

จันด ี
รวม 

ขอมูลปจจัยสวนบุคคล 
จํานวน    

(รอยละ) 

จํานวน     

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

7.  การศึกษาสูงสุด 

ต่ํากวาประถมศึกษา 3 

(3.00) 

2 

(2.00) 

0 

(0.00) 

1 

(1.00) 

6 

(1.50) 

ประถมศึกษา 15 

(15.00) 

18 

(18.00) 

3 

(3.00) 

4 

(4.00) 

40 

(10.00) 

มัธยมศึกษาตอนตน 6 

(6.00) 

30 

(30.00) 

9 

(9.00) 

12 

(12.00) 

57 

(14.25) 

มัธยมศึกษาตอนปลาย/

เทียบเทา    

15 

(15.00) 

24 

(24.00) 

26 

(26.00) 

20 

(20.00) 

85 

(21.25) 

อนุปริญญา/เทียบเทา       29 

(29.00) 

7 

(7.00) 

8 

(8.00) 

13 

(13.00) 

57 

(14.25) 

ปริญญาตรี 30 

(30.00) 

16 

(16.00) 

52 

(52.00) 

41 

(41.00) 

139 

(34.75) 

ปริญญาโท  2 

(2.00) 

2 

(2.00) 

2 

(2.00) 

9 

(9.00) 

15 

(3.75) 

ปริญญาเอก 0 

(0.00) 

1 

(1.00) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

1 

(0.25) 

รวม 
100 

(100.00) 

100 

(100.00) 

100 

(100.00) 

100 

(100.00) 

400 

(100.00) 
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ตารางท่ี  49  แสดงจํานวนและรอยละของปจจัยสวนบุคคลของประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําภาคใต   

                     (ตอ) 

 

ตลาดน้ํา     

คลองแห 

ตลาดน้ํา 

คลองแดน 

ตลาดน้ํา        

บานดอน 

ตลาดน้ํา    

จันด ี
รวม 

ขอมูลปจจัยสวนบุคคล 
จํานวน    

(รอยละ) 

จํานวน     

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

8.  อาชีพ 

นักเรียน/นักศึกษา      12 

(12.00) 

37 

(37.00) 

52 

(52.00) 

5 

(5.00) 

106 

(26.50) 

รับราชการ 12 

(12.00) 

11 

(11.00) 

12 

(12.00) 

12 

(12.00) 

47 

(11.75) 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ   3 

(3.00) 

1 

(1.00) 

4 

(4.00) 

11 

(11.00) 

19 

(4.75) 

พนักงานบริษัทเอกชน        5 

(5.00) 

0 

(0.00) 

12 

(12.00) 

6 

(6.00) 

23 

(5.75) 

คาขาย/ธุรกิจสวนตัว  40 

(40.00) 

16 

(16.00) 

11 

(11.00) 

33 

(33.00) 

100 

(25.00) 

เกษตรกร   17 

(17.00) 

24 

(24.00) 

3 

(3.00) 

4 

(4.00) 

48 

(12.00) 

รับจาง     10 

(10.00) 

7 

(7.00) 

5 

(5.00) 

22 

(22.00) 

44 

(11.00) 

อ่ืนๆ  เชน  พอบาน และ

แมบาน  เปนตน 

1 

(1.00) 

4 

(4.00) 

1 

(1.00) 

7 

(7.00) 

13 

(3.25) 

รวม 
100 

(100.00) 

100 

(100.00) 

100 

(100.00) 

100 

(100.00) 

400 

(100.00) 
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ตารางท่ี  49  แสดงจํานวนและรอยละของปจจัยสวนบุคคลของประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําภาคใต   

                     (ตอ) 

 

ตลาดน้ํา     

คลองแห 

ตลาดน้ํา 

คลองแดน 

ตลาดน้ํา        

บานดอน 

ตลาดน้ํา    

จันด ี
รวม 

ขอมูลปจจัยสวนบุคคล 
จํานวน    

(รอยละ) 

จํานวน     

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

9.  รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

ไมมีรายได         10 

(10.00) 

36 

(36.00) 

31 

(31.00) 

5 

(5.00) 

82 

(20.50) 

นอยกวา 5,000  บาท 8 

(8.00) 

12 

(12.00) 

8 

(8.00) 

10 

(10.00) 

38 

(9.50) 

5,000-10,000  บาท 43 

(43.00) 

37 

(37.00) 

25 

(25.00) 

31 

(31.00) 

136 

(34.00) 

10,001-15,000  บาท      24 

(24.00) 

8 

(8.00) 

15 

(15.00) 

25 

(25.00) 

72 

(18.00) 

15,001-20,000  บาท 12 

(12.00) 

3 

(3.00) 

10 

(10.00) 

9 

(9.00) 

34 

(8.50) 

มากกวา 20,000  บาท 3 

(3.00) 

4 

(4.00) 

11 

(11.00) 

20 

(20.00) 

38 

(9.50) 

รวม 
100 

(100.00) 

100 

(100.00) 

100 

(100.00) 

100 

(100.00) 

400 

(100.00) 
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ตารางท่ี  49  แสดงจํานวนและรอยละของปจจัยสวนบุคคลของประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําภาคใต   

                     (ตอ) 

 

ตลาดน้ํา     

คลองแห 

ตลาดน้ํา 

คลองแดน 

ตลาดน้ํา        

บานดอน 

ตลาดน้ํา    

จันด ี
รวม 

ขอมูลปจจัยสวนบุคคล 
จํานวน    

(รอยละ) 

จํานวน     

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

10.  จํานวนคร้ังที่เคยมาเท่ียวตลาดน้ําในชุมชน 

ไมเคยมาเท่ียว          0 

(0.00) 

2 

(2.00) 

2 

(2.00) 

6 

(6.00) 

10 

(2.50) 

1-5  ครั้ง 39 

(39.00) 

20 

(20.00) 

23 

(23.00) 

32 

(32.00) 

114 

(28.50) 

6-10  ครั้ง       11 

(11.00) 

16 

(16.00) 

16 

(16.00) 

15 

(15.00) 

58 

(14.50) 

มากกวา 10  ครั้ง 50 

(50.00) 

62 

(62.00) 

59 

(59.00) 

47 

(47.00) 

218 

(54.50) 

รวม 
100 

(100.00) 

100 

(100.00) 

100 

(100.00) 

100 

(100.00) 

400 

(100.00) 
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ตารางท่ี  49  แสดงจํานวนและรอยละของปจจัยสวนบุคคลของประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําภาคใต   

                     (ตอ) 

 

ตลาดน้ํา     

คลองแห 

ตลาดน้ํา 

คลองแดน 

ตลาดน้ํา        

บานดอน 

ตลาดน้ํา    

จันด ี
รวม 

ขอมูลปจจัยสวนบุคคล 
จํานวน    

(รอยละ) 

จํานวน     

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

11. ความพึงพอใจโดยภาพรวมท่ีมีแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําในชุมชน 

มากท่ีสุด           3 

(3.00) 

24 

(24.00) 

27 

(27.00) 

6 

(6.00) 

60 

(15.00) 

มาก 24 

(24.00) 

35 

(35.00) 

52 

(52.00) 

22 

(22.00) 

133 

(33.25) 

ปานกลาง  56 

(56.00) 

31 

(31.00) 

17 

(17.00) 

53 

(53.00) 

157 

(39.25) 

นอย       12 

(12.00) 

6 

(6.00) 

1 

(1.00) 

9 

(9.00) 

28 

(7.00) 

นอยท่ีสุด 5 

(5.00) 

4 

(4.00) 

3 

(3.00) 

10 

(10.00) 

22 

(5.50) 

รวม 
100 

(100.00) 

100 

(100.00) 

100 

(100.00) 

100 

(100.00) 

400 

(100.00) 

X  3.08 3.69 3.99 3.05 3.45 

S.D. 0.825 1.032 0.870 0.978 1.010 

 

จากตารางท่ี  49  แสดงใหเห็นขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงเปน

ประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําภาคใต  จํานวน 400 คน  โดยมีขอมูลในแตละดานท่ีนาสนใจดังตอไปนี้   

ดานเพศ  พบวา  ในภาพรวมประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําภาคใตมีเพศหญิงมากกวาเพศชาย  

โดยมีเพศหญิง  จํานวน  245 คน คิดเปนรอยละ 61.25 และเพศชาย จํานวน  155  คน คิดเปนรอยละ 

38.75  และเม่ือพิจารณาในตลาดนํ้าแตละแหง  พบวา  ตลาดน้ําแตละแหงมีประชาชนในพ้ืนท่ีเพศ

หญิงมากกวาเพศชายซ่ึงสอดคลองกับขอมูลในภาพรวม  โดยตลาดน้ําคลองแหมีประชาชนในพ้ืนท่ี
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เพศหญิง จํานวน  58  คน  คิดเปนรอยละ 58.00 และเพศชาย จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 42.00  

สําหรับตลาดน้ําคลองแดนมีประชาชนในพ้ืนท่ีเพศหญิง จํานวน  62 คน  คิดเปนรอยละ 62.00  และ

เพศชาย  จํานวน  38  คน  คิดเปนรอยละ 38.00  ซ่ึงเทากับตลาดน้ําบานดอนท่ีมีประชาชนในพ้ืนท่ี

เพศหญิง จํานวน  62  คน  คิดเปนรอยละ 62.00  และเพศชาย จํานวน 38  คน  คิดเปนรอยละ 38.00  

สวนตลาดน้ําจันดีมีประชาชนในพ้ืนท่ีเพศหญิง จํานวน  63  คน  คิดเปนรอยละ 63.00  และเพศชาย  

จํานวน  37  คน  คิดเปนรอยละ 37.00   

ดานอายุ  พบวา  ในภาพรวมประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําภาคใตสวนใหญมีอายุระหวาง             

20-29 ป  จํานวน 106 คน คิดเปนรอยละ 26.50 รองลงมา คือ  มีอายุระหวาง 30-39 ป จํานวน 83 คน 

คิดเปนรอยละ 20.75  และอายุ 60 ปขึ้นไป  นอยท่ีสุด  จํานวน 15  คน  คิดเปนรอยละ  3.75  และ

เม่ือพิจารณาในตลาดน้ําแตละแหง พบวา มีขอมูลดานอายุของประชาชนในพ้ืนท่ีแตกตางกัน

ออกไป โดยตลาดน้ําคลองแหประชาชนในพ้ืนท่ีสวนใหญมีอายุระหวาง 20-29 ป และระหวาง       

40-49 ป จํานวน 26  คน คิดเปนรอยละ 26.00 เทากัน รองลงมา คือ มีอายุระหวาง 50-59 ป  จํานวน  

24 คน คิดเปนรอยละ 24.00  และมีอายุ  60  ปขึ้นไป  นอยท่ีสุด  จํานวน 4  คน  คิดเปนรอยละ  4.00  

ตลาดน้ําคลองแดนประชาชนในพ้ืนท่ีสวนใหญมีอายุต่ํากวา  20 ป จํานวน  36  คน  คิดเปนรอยละ 

36.00  รองลงมา  คือ มีอายุระหวาง  30-39 ป จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 21.00 และมีอายุ  60  ป

ขึ้นไป  นอยท่ีสุด  จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ  3.00 ตลาดน้ําบานดอนประชาชนในพ้ืนท่ีสวนใหญ

มีอายุระหวาง 20-29 ป  จํานวน 39 คน  คิดเปนรอยละ 39.00  รองลงมา คือ  มีอายุต่ํากวา  20 ป 

จํานวน  31 คน  คิดเปนรอยละ 31.00  และมีอายุระหวาง 50-59 ป นอยท่ีสุด จํานวน 4  คน คิดเปน

รอยละ 4.00  และตลาดนํ้าจันดปีระชาชนในพ้ืนท่ีสวนใหญมีอายุระหวาง 20-29 ป จํานวน 34 คน 

คิดเปนรอยละ 34.00  รองลงมา  คือ มีอายุระหวาง  30-39 ป จํานวน 31  คน  คิดเปนรอยละ 31.00  

และมีอายุต่ํากวา  20  ป  นอยท่ีสุด  จํานวน 4  คน  คิดเปนรอยละ  4.00   

ดานสถานภาพการสมรส  พบวา ในภาพรวมประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําภาคใตสวนใหญมี

สถานภาพสมรส/อยูดวยกัน จํานวน  191  คน  คิดเปนรอยละ  47.75  รองลงมา คือ มีสถานภาพ

โสด  จํานวน  189  คน  คิดเปนรอยละ  47.25  และมีสถานภาพหมาย/หยาราง/แยกกันอยู  นอยท่ีสุด 

จํานวน 20  คน คิดเปนรอยละ  5.00  และเม่ือพิจารณาในตลาดน้ําแตละแหง  พบวา  มีขอมูลดาน

สถานภาพการสมรสของประชาชนในพื้นท่ีสอดคลองกับขอมูลในภาพรวม  ยกเวนตลาดน้ํา             

บานดอนท่ีมีขอมูลแตกตางออกไป  โดยตลาดนํ้าคลองแหประชาชนในพ้ืนท่ีสวนใหญมีสถานภาพ

สมรส/อยูดวยกัน  จํานวน  64  คน  คิดเปนรอยละ  64.00  รองลงมา  คือ  มีสถานภาพโสด  จํานวน  

31  คน  คิดเปนรอยละ  31.00  และมีสถานภาพหมาย/หยาราง/แยกกันอยู นอยท่ีสุด จํานวน 5 คน 

คิดเปนรอยละ 5.00   สําหรับตลาดน้ําคลองแดนประชาชนในพ้ืนท่ีสวนใหญมีสถานภาพสมรส/           
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อยูดวยกัน จํานวน 50  คน  คิดเปนรอยละ  50.00  รองลงมา  คือ  มีสถานภาพโสด  จํานวน  48  คน  

คิดเปนรอยละ  48.00  และมีสถานภาพหมาย/หยาราง/แยกกันอยู  นอยท่ีสุด  จํานวน  2  คน คิดเปน

รอยละ  2.00  และตลาดนํ้าจันดีประชาชนในพ้ืนท่ีสวนใหญมีสถานภาพสมรส/อยูดวยกัน  จํานวน 

51  คน คิดเปนรอยละ  51.00  รองลงมา  คือ  มีสถานภาพโสด จํานวน  41  คน  คิดเปนรอยละ  

41.00  และมีสถานภาพหมาย/หยาราง/แยกกันอยู  นอยท่ีสุด  จํานวน  8  คน  คิดเปนรอยละ 8.00  

สวนตลาดน้ําบานดอนประชาชนในพ้ืนท่ีสวนใหญมีสถานภาพโสด จํานวน 69  คน คิดเปนรอยละ  

69.00  รองลงมา  คือ  มีสถานภาพสมรส/อยูดวยกัน  จํานวน 26  คน  คิดเปนรอยละ 26.00  และมี

สถานภาพหมาย/หยาราง/แยกกันอยู  นอยท่ีสุด  จํานวน  5  คน  คิดเปนรอยละ  5.00   

ดานศาสนา พบวา  ในภาพรวมประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําภาคใตสวนใหญนับถือศาสนา

พุทธ จํานวน 347 คน คิดเปนรอยละ 86.75 รองลงมา คือ ศาสนาอิสลาม จํานวน 50 คน คิดเปน           

รอยละ 12.50 และศาสนาคริสต นอยท่ีสุด จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 0.75  และเม่ือพิจารณาใน

ตลาดน้ําแตละแหง พบวา มีขอมูลดานการนับถือศาสนาของประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีคอนขางมี              

ความสอดคลองกัน  โดยตลาดน้ําคลองแหประชาชนในพ้ืนท่ีสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ จํานวน  

63  คน  คิดเปนรอยละ 63.00  รองลงมา  คือ  ศาสนาอิสลาม จํานวน  37  คน  คิดเปนรอยละ 37.00  

ตลาดน้ําคลองแดนประชาชนในพ้ืนท่ีสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ จํานวน 99 คน คิดเปนรอยละ 

99.00 รองลงมา คือ ศาสนาอิสลาม จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 1.00 ตลาดน้ําบานดอนประชาชน

ในพ้ืนท่ีสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ จํานวน 87 คน คิดเปนรอยละ 87.00  รองลงมา  คือ  ศาสนา

อิสลาม  จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 10.00  และศาสนาคริสต นอยท่ีสุด จํานวน 3  คน คิดเปน

รอยละ 3.00 และตลาดน้ําจันดีประชาชนในพ้ืนท่ีสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ จํานวน 98 คน          

คิดเปนรอยละ 98.00 รองลงมา คือ ศาสนาอิสลาม จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 2.00   

 ดานภูมิลําเนาเกิด  พบวา  ในภาพรวมประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําภาคใตสวนใหญมี

ภูมิลําเนาเกิดอยูในจังหวัดเดียวกับท่ีตั้งของตลาดนํ้า จํานวน 352 คน คิดเปนรอยละ 88.00 รองลงมา 

คือ มีภูมิลําเนาเกิดอยูตางจังหวัด จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 11.75 และมีภูมิลําเนาเกิดอยู

ตางประเทศ นอยท่ีสุด จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.25 และเม่ือพิจารณาในตลาดน้ําแตละแหง  

พบวา  มีขอมูลดานภูมิลําเนาเกิดของประชาชนในพ้ืนท่ี ท่ีคอนขางมีความสอดคลองกัน                          

โดยตลาดน้ําคลองแหประชาชนในพ้ืนท่ีสวนใหญมีภูมิลําเนาเกิดอยูในจังหวัดเดียวกับท่ีตั้งของ

ตลาดน้ํา จํานวน  97 คน  คิดเปนรอยละ 97.00  รองลงมา  คือ  มีภูมิลําเนาเกิดอยูตางจังหวัด จํานวน  

2  คน คิดเปนรอยละ 2.00 และมีภูมิลําเนาเกิดอยูตางประเทศ นอยท่ีสุด จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 

1.00  ตลาดน้ําคลองแดนประชาชนในพ้ืนท่ีสวนใหญมีภูมิลําเนาเกิดอยูในจังหวัดเดียวกับท่ีตั้งของ             

ตลาดน้ํา จํานวน  84  คน  คิดเปนรอยละ 84.00 รองลงมา คือ มีภูมิลําเนาเกิดอยูตางจังหวัด จํานวน 



 236 

16 คน คิดเปนรอยละ 16.00  เชนเดียวกบัตลาดน้ําบานดอนและตลาดนํ้าจันดี โดยตลาดน้ําบานดอน

ประชาชนในพ้ืนท่ีสวนใหญมีภูมิลําเนาเกดิอยูในจังหวัดเดียวกับท่ีตั้งของตลาดนํ้า  จํานวน  84  คน  

คิดเปนรอยละ 84.00  รองลงมา คือ มีภูมิลําเนาเกิดอยูตางจังหวัด จํานวน  16  คน  คิดเปนรอยละ 

16.00  ซ่ึงขอมูลตัวเลขดังกลาวเทากับขอมูลของตลาดน้ําคลองแดน สวนตลาดน้ําจันดปีระชาชนใน

พ้ืนท่ีสวนใหญมีภูมิลําเนาเกิดอยูในจังหวัดเดียวกับท่ีตั้งของตลาดนํ้า  จํานวน 87 คน คิดเปนรอยละ 

87.00 รองลงมา คือ มีภูมิลําเนาเกิดอยูตางจังหวัด จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 13.00  

ดานระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในชุมชน  พบวา ในภาพรวมประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําภาคใต

สวนใหญอาศัยอยูในชุมชนมาเปนระยะเวลามากกวา  20 ป  จํานวน 168  คน  คิดเปนรอยละ 42.00  

รองลงมา  คือ นอยกวา 10 ป จํานวน 88 คน คิดเปนรอยละ 22.00 และระยะเวลา 16-20 ป นอยท่ีสุด  

จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ  12.50  และเม่ือพิจารณาในตลาดน้ําแตละแหง  พบวา  มีขอมูลดาน

ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในชุมชนของประชาชนในพื้นท่ีแตกตางกันออกไป โดยตลาดน้ําคลองแห

ประชาชนในพ้ืนท่ีสวนใหญอาศัยอยูในชุมชนมาเปนระยะเวลามากกวา 20 ป จํานวน 46  คน           

คิดเปนรอยละ 46.00  รองลงมา  คือ ระยะเวลา  10-15  ป  จํานวน  30  คน  คิดเปนรอยละ  30.00  

และระยะเวลานอยกวา  10 ป  นอยท่ีสุด  จํานวน  5  คน  คิดเปนรอยละ  5.00  ตลาดน้ําคลองแดน

ประชาชนในพ้ืนท่ีสวนใหญอาศัยอยูในชุมชนมาเปนระยะเวลามากกวา  20 ป  จํานวน 37  คน      

คิดเปนรอยละ 37.00 รองลงมา คือ ระยะเวลานอยกวา  10  ป  จํานวน  25 คน คิดเปนรอยละ 25.00  

และระยะเวลา  16-20 ป  นอยท่ีสุด  จํานวน 15  คน คิดเปนรอยละ 15.00 ตลาดน้ําบานดอน

ประชาชนในพื้นท่ีสวนใหญอาศัยอยูในชุมชนมาเปนระยะเวลานอยกวา 10 ป จํานวน 44 คน               

คิดเปนรอยละ 44.00  รองลงมา  คือ ระยะเวลามากกวา 20 ป จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 24.00  

และระยะเวลา  16-20 ป นอยท่ีสุด  จํานวน  11 คน คิดเปนรอยละ 11.00 และตลาดน้ําจันดี

ประชาชนในพ้ืนท่ีสวนใหญอาศัยอยูในชุมชนมาเปนระยะเวลามากกวา 20 ป จํานวน 61 คน                 

คิดเปนรอยละ 61.00 รองลงมา คือ ระยะเวลา 10-15 ป จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 20.00  และ

ระยะเวลา 16-20 ป  นอยท่ีสุด  จํานวน  5  คน  คิดเปนรอยละ  5.00     

ดานการศึกษาสูงสุด  พบวา   ในภาพรวมประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําภาคใตสวนใหญมี

การศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี จํานวน 139 คน คิดเปนรอยละ 34.75 รองลงมา คือระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเทา  จํานวน  85  คน  คิดเปนรอยละ 21.25 และระดับปริญญาเอก           

นอยท่ีสุด จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.25  และเม่ือพิจารณาในตลาดนํ้าแตละแหง พบวา มีขอมูล

ดานการศึกษาสูงสุดของประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีแตกตางกันออกไป โดยตลาดน้ําคลองแหประชาชน

ในพ้ืนท่ีสวนใหญมีการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 30.00  

รองลงมา คือ ระดับอนุปริญญา/เทียบเทา จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 29.00  และระดับปริญญา
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โท นอยท่ีสุด  จํานวน 2  คน  คิดเปนรอยละ 2.00 ตลาดน้ําคลองแดนประชาชนในพ้ืนท่ีสวนใหญมี

การศึกษาสูงสุดระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 30  คน  คิดเปนรอยละ 30.00 รองลงมา  คือ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเทา  จํานวน  24  คน  คิดเปนรอยละ 24.00  และระดับปริญญา

เอก นอยท่ีสุด จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 1.00  ตลาดน้ําบานดอนประชาชนในพ้ืนท่ีสวนใหญมี

การศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 52.00  รองลงมา  คือ  ระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเทา  จํานวน 26  คน  คิดเปนรอยละ 26.00 และระดับปริญญาโท              

นอยท่ีสุด  จํานวน  2 คน คิดเปนรอยละ 2.00 และตลาดน้ําจันดีประชาชนในพ้ืนท่ีสวนใหญมี

การศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี  จํานวน 41  คน คิดเปนรอยละ 41.00  รองลงมา  คือ ระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเทา  จํานวน 20  คน คิดเปนรอยละ  20.00 และระดับประถมศึกษา 

นอยท่ีสุด  จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 1.00   

 ดานอาชีพ  พบวา ในภาพรวมประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําภาคใตสวนใหญเปนนักเรียน/

นักศึกษา จํานวน  106  คน  คิดเปนรอยละ 26.50  รองลงมา คือ คาขาย/ธุรกิจสวนตัว จํานวน 100  

คน  คิดเปนรอยละ  25.00  และอาชีพอ่ืนๆ  นอยท่ีสุด  จํานวน 13 คน  คิดเปนรอยละ 3.25 และเม่ือ

พิจารณาในตลาดนํ้าแตละแหง พบวา มีขอมูลดานอาชีพของประชาชนในพ้ืนท่ีแตกตางกันออกไป  

โดยตลาดน้ําคลองแหประชาชนในพ้ืนท่ีสวนใหญประกอบอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว จํานวน 40 

คน คิดเปนรอยละ 40.00 รองลงมา  คือ เกษตรกร  จํานวน 17  คน  คิดเปนรอยละ  17.00 และอาชีพ

อ่ืนๆ  นอยท่ีสุด  จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 1.00  ตลาดน้ําคลองแดนประชาชนในพ้ืนท่ีสวนใหญ

เปนนักเรียน/นักศึกษา จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 37.00 รองลงมา คือ เกษตรกร จํานวน 24 คน 

คิดเปนรอยละ 24.00  และพนักงานรัฐวิสาหกิจ  นอยท่ีสุด  จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 1.00              

ตลาดน้ําบานดอนประชาชนในพ้ืนท่ีสวนใหญเปนนักเรียน/นักศึกษา จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 

52.00 รองลงมา คือ รับราชการและพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 12.00  

เทากัน และอาชีพอ่ืนๆ นอยท่ีสุด จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ  1.00 และตลาดนํ้าจันดีประชาชนใน

พ้ืนท่ีสวนใหญประกอบอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 33.00 รองลงมา 

คือ รับจาง จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 22.00 และเกษตรกร นอยท่ีสุด จํานวน 4 คน คิดเปน             

รอยละ  4.00   

ดานรายไดเฉล่ียตอเดือน  พบวา  ในภาพรวมประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําภาคใตสวนใหญมี

รายไดเฉล่ียตอเดือน 5,000-10,000  บาท  จํานวน  136  คน  คิดเปนรอยละ 34.00 รองลงมา คือ ไมมี

รายได จํานวน  82  คน  คิดเปนรอยละ 20.50  และระหวาง  15,001-20,000 บาท นอยท่ีสุด จํานวน 

38 คน คิดเปนรอยละ 9.50   และเม่ือพิจารณาในตลาดนํ้าแตละแหง  พบวา  มีขอมูลดานรายไดเฉล่ีย

ตอเดือนของประชาชนในพ้ืนท่ีแตกตางกันออกไป  โดยตลาดน้ําคลองแหประชาชนในพ้ืนท่ี               
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สวนใหญมีรายไดเฉล่ียตอเดือนระหวาง 5,000-10,000  บาท  จํานวน  43  คน  คิดเปนรอยละ 43.00  

รองลงมา  คือ  ระหวาง 10,001-15,000  บาท  จํานวน  24  คน  คิดเปนรอยละ 24.00  และมากกวา  

20,000 บาท  นอยท่ีสุด จํานวน  3 คน  คิดเปนรอยละ 3.00  ตลาดน้ําคลองแดนประชาชนในพ้ืนท่ี

สวนใหญมีรายไดเฉล่ียตอเดือนระหวาง 5,000-10,000  บาท  จํานวน  37  คน  คิดเปนรอยละ 37.00  

รองลงมา  คือ ไมมีรายได  จํานวน  36  คน  คิดเปนรอยละ 36.00  และระหวาง  15,001-20,000  

บาท  นอยท่ีสุด จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 3.00  ตลาดน้ําบานดอนประชาชนในพ้ืนท่ีสวนใหญ

ไมมีรายได  จํานวน  31  คน  คิดเปนรอยละ 31.00  รองลงมา  คือ  ระหวาง  5,000-10,000  บาท  

จํานวน  25  คน  คิดเปนรอยละ 25.00  และนอยกวา  5,000  บาท  นอยท่ีสุด  จํานวน  8 คน  คิดเปน

รอยละ 8.00  และตลาดนํ้าจันดีประชาชนในพ้ืนท่ีสวนใหญมีรายไดระหวาง  5,000-10,000  บาท    

จํานวน  31  คน  คิดเปนรอยละ 31.00  รองลงมา  คือ  ระหวาง  10,001-15,000  บาท  จํานวน 25 

คน คิดเปนรอยละ 25.00  และไมมีรายได  นอยท่ีสุด  จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 5.00   

ดานจํานวนครั้งท่ีเคยมาเท่ียวตลาดน้ําในชุมชน พบวา ในภาพรวมประชาชนในพ้ืนท่ี            

ตลาดน้ําภาคใตสวนใหญเคยมาเท่ียวตลาดน้ําในชุมชนมากกวา 10 ครั้ง จํานวน 218 คน คิดเปน 

รอยละ 54.50 รองลงมา คือ เคยมาเท่ียว  1-5 ครั้ง จํานวน 114  คน คิดเปนรอยละ 28.50 และไมเคย

มาเท่ียว  นอยท่ีสุด  จํานวน  10  คน คิดเปนรอยละ 2.50  และเม่ือพิจารณาในตลาดน้ําแตละแหง  

พบวา  มีขอมูลดานจํานวนครั้งท่ีเคยมาเท่ียวตลาดน้ําในชุมชนของประชาชนในพ้ืนท่ีในลักษณะท่ี

คอนขางจะสอดคลองกันท้ังในภาพรวมและในแตละตลาด  โดยตลาดน้ําคลองแหประชาชนใน

พ้ืนท่ีสวนใหญเคยมาเท่ียวตลาดน้ําในชุมชนมากกวา  10 ครั้ง  จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 50.00  

รองลงมา คือ เคยมาเท่ียว 1-5 ครั้ง จํานวน 39  คน คิดเปนรอยละ 39.00  และเคยมาเท่ียว  6-10  ครั้ง  

นอยท่ีสุด จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 11.00 ตลาดน้ําคลองแดนประชาชนในพ้ืนท่ีสวนใหญ              

เคยมาเท่ียวตลาดน้ําในชุมชนมากกวา 10 ครั้ง  จํานวน 62 คน คิดเปนรอยละ 62.00  รองลงมา คือ 

เคยมาเท่ียว  1-5  ครั้ง จํานวน 20  คน คิดเปนรอยละ 20.00  และไมเคยมาเท่ียว  นอยท่ีสุด  จํานวน  

2  คน คิดเปนรอยละ 2.00  เชนเดียวกับตลาดน้ําบานดอนและตลาดน้ําจันดี  โดยตลาดน้ําบานดอน

ประชาชนในพ้ืนท่ีสวนใหญเคยมาเท่ียวตลาดน้ําในชุมชนมากกวา 10 ครั้ง  จํานวน 59 คน คิดเปน

รอยละ 59.00  รองลงมา คือ เคยมาเท่ียว  1-5 ครั้ง จํานวน 23 คน  คิดเปนรอยละ 23.00  และไมเคย

มาเท่ียว  นอยท่ีสุด  จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 2.00 และตลาดนํ้าจันดีประชาชนในพ้ืนท่ีสวน

ใหญเคยมาเท่ียวตลาดน้ําในชุมชนมากกวา 10 ครั้ง  จํานวน 47 คน  คิดเปนรอยละ 47.00  รองลงมา  

คือ เคยมาเท่ียว 1-5  ครั้ง จํานวน 32  คน คิดเปนรอยละ 32.00  และไมเคยมาเท่ียว  นอยท่ีสุด  

จํานวน  6  คน คิดเปนรอยละ 6.00   
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ดานความพึงพอใจโดยภาพรวมที่มีแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําในชุมชน พบวา  ในภาพรวม

ประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําภาคใตสวนใหญมีความพึงพอใจโดยภาพรวมท่ีมีแหลงทองเท่ียว               

ตลาดน้ําในชุมชนระดับปานกลาง จํานวน 157 คน คิดเปนรอยละ 39.25 รองลงมา คือ ระดับมาก 

จํานวน 133  คน  คิดเปนรอยละ 33.25 และระดับนอยท่ีสุด นอยท่ีสุด จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 

5.50  โดยมีคะแนนเฉล่ีย  เทากับ  3.45  และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  เทากับ 1.010  และเม่ือ

พิจารณาในตลาดนํ้าแตละแหง  พบวา  มีขอมูลดานความพึงพอใจโดยภาพรวมที่มีแหลงทองเท่ียว

ตลาดน้ําในชุมชนของประชาชนในพ้ืนท่ีแตกตางกันออกไป  โดยตลาดน้ําคลองแหประชาชนใน

พ้ืนท่ีสวนใหญมีความพึงพอใจโดยภาพรวมท่ีมีแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําในชุมชนอยูในระดับ            

ปานกลาง  จํานวน  56  คน  คิดเปนรอยละ 56.00  รองลงมา  คือ  ระดับมาก  จํานวน 24 คน คิดเปน

รอยละ 24.00  และระดับมากท่ีสุด  นอยท่ีสุด จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 3.00 โดยมีคะแนนเฉล่ีย  

เทากับ  3.08  และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  เทากับ 0.825 ตลาดน้ําคลองแดนประชาชนในพ้ืนท่ี

สวนใหญมีความพึงพอใจโดยภาพรวมท่ีมีแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําในชุมชนอยูในระดับมาก 

จํานวน 35  คน คิดเปนรอยละ 35.00  รองลงมา คือ  ระดับปานกลาง จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 

31.00 และระดับนอยท่ีสุด นอยท่ีสุด จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 4.00  โดยมีคะแนนเฉล่ีย  เทากับ  

3.69  และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  เทากับ 1.032 ตลาดน้ําบานดอนประชาชนในพ้ืนท่ีสวนใหญมี

ความพึงพอใจโดยภาพรวมที่มีแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําในชุมชนอยูในระดับมาก  จํานวน  52  คน  

คิดเปนรอยละ 52.00  รองลงมา  คือ  ระดับมากท่ีสุด  จํานวน  27  คน  คิดเปนรอยละ 27.00  และ

ระดับนอย นอยท่ีสุด จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 1.00 โดยมีคะแนนเฉล่ีย เทากับ 3.99 และ                 

คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.870 และตลาดน้ําจันดีประชาชนในพ้ืนท่ีสวนใหญมี                    

ความพึงพอใจโดยภาพรวมที่มีแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําในชุมชนอยูในระดับปานกลาง จํานวน 53 

คน คิดเปนรอยละ 53.00 รองลงมา คือ ระดับมาก  จํานวน 22  คน คิดเปนรอยละ 22.00 และระดับ

มากท่ีสุด นอยท่ีสุด จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 6.00  โดยมีคะแนนเฉล่ีย เทากับ 3.05 และคา               

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  เทากับ 0.978        

 

ตอนที่  2  ผลการวิเคราะหระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทองเท่ียวท่ียั่งยืนของ

ประชาชนในพ้ืนที่ตลาดน้ําภาคใต 

การวิเคราะหระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทองเท่ียวท่ียั่งยืนของผูตอบแบบสอบถาม  

ซ่ึงเปนประชาชนในพื้นท่ีตลาดน้ําภาคใต  จํานวน  400 คน  ผูวิจัยวิเคราะหโดยใชคาแจกแจงความถ่ี  

(Frequency)  คารอยละ  (Percentage)  คาเฉล่ีย  (Mean)  และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation)  ซ่ึงผลการวิเคราะหปรากฏรายละเอียดดังตารางท่ี  50 
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ตารางท่ี  50  แสดงจํานวนและรอยละของระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทองเท่ียวท่ียั่งยืน 

                     ของประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําภาคใต   

 

ตลาดน้ํา       

คลองแห 

ตลาดน้ํา 

คลองแดน 

ตลาดน้ํา       

บานดอน 

ตลาดน้ํา      

จันด ี
รวม 

ระดับ 

ความรูความเขาใจ จํานวน 

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

สูง 17 

(17.00) 

42 

(42.00) 

24 

(24.00) 

41 

(41.00) 

124 

(31.00) 

ปานกลาง 40 

(40.00) 

28 

(28.00) 

25 

(25.00) 

33 

(33.00) 

126 

(31.50) 

ต่ํา 43 

(43.00) 

30 

(30.00) 

51 

(51.00) 

26 

(26.00) 

150 

(37.50) 

รวม 100 

(100.00) 

100 

(100.00) 

100 

(100.00) 

100 

(100.00) 

400 

(100.00) 

X  60.50 70.40 62.50 70.80 66.05 

S.D 16.167 20.934 16.960 19.368 18.955 

  

จากตารางท่ี  50  พบวา  ผูตอบแบบสอบถาม  ซ่ึงเปนประชาชนในพื้นท่ีตลาดน้ําภาคใต  

จํานวน  400 คน  ในภาพรวมสวนใหญมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทองเท่ียวท่ียั่งยืนอยูในระดับ

ต่ํา  จํานวน  150  คน  คิดเปนรอยละ  37.50  รองลงมา  คือ ระดับปานกลาง จํานวน 126  คน คิดเปน

รอยละ  31.50  และระดับสูง  นอยท่ีสุด  จํานวน  124  คน คิดเปนรอยละ  31.00  โดยมีคะแนนเฉล่ีย 

เทากับ 66.05 และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 18.955  และเม่ือพิจารณาในตลาดน้ําแตละแหง  

พบวา  มีขอมูลดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทองเท่ียวท่ียั่งยืนของประชาชนในพ้ืนท่ีแตกตาง

กันออกไป  โดยตลาดน้ําคลองแหประชาชนในพ้ืนท่ีสวนใหญมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ                    

การทองเท่ียวท่ียั่งยืนอยูในระดับต่ํา จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 43.00 รองลงมา คือ ระดับ               

ปานกลาง จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 40.00  และระดับสูง นอยท่ีสุด จํานวน 17 คน คิดเปน             

รอยละ 17.00  โดยมีคะแนนเฉล่ีย เทากับ 60.50  และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 16.167  

ตลาดน้ําคลองแดนประชาชนในพ้ืนท่ีสวนใหญมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทองเท่ียวท่ียั่งยืนอยู

ในระดับสูง จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 42.00 รองลงมา คือ ระดับต่ํา  จํานวน  30  คน คิดเปน
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รอยละ  30.00  และระดับปานกลาง นอยท่ีสุด  จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 28.00 โดยมีคะแนน

เฉล่ีย เทากับ 70.40  และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 20.934  ตลาดน้ําบานดอนประชาชนใน

พ้ืนท่ีสวนใหญมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทองเท่ียวท่ียั่งยืนอยูในระดับต่ํา จํานวน 51  คน                

คิดเปนรอยละ  51.00  รองลงมา คือ ระดับปานกลาง จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 25.00 และ

ระดับสูง นอยท่ีสุด จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 24.00 โดยมีคะแนนเฉล่ีย เทากับ 62.50  และ                  

คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 16.960  สวนตลาดน้ําจันดีประชาชนในพ้ืนท่ีสวนใหญมีความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับการทองเท่ียวท่ียั่งยืนอยูในระดับสูง จํานวน 41  คน คิดเปนรอยละ 41.00  

รองลงมา  คือ ระดับปานกลาง จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 33.00  และระดับต่ํา นอยท่ีสุด  จํานวน 

26 คน  คิดเปนรอยละ 26.00 โดยมีคะแนนเฉล่ีย  เทากับ 70.80  และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

เทากับ 19.368 

  สําหรับการวิเคราะหเปรียบเทียบระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทองเท่ียวท่ียั่งยืน

ของประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําภาคใต  จําแนกตามตลาดนํ้า  โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวน

ทางเดียว  (One-Way ANOVA)  ผลการวิเคราะหปรากฏรายละเอียดดังตารางท่ี  51-52    

                                    

ตารางท่ี  51  แสดงการเปรียบเทียบระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทองเท่ียวท่ียั่งยืนของ  

                     ประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําภาคใต  จําแนกตามตลาดนํ้า 

 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

ระหวางกลุม 3 .849 0.283 8.308* 0.000 

ภายในกลุม 396 13.487 0.034   

รวม 399 14.336    

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   

 

จากตารางท่ี  51  แสดงการเปรียบเทียบคะแนนความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทองเท่ียวท่ี

ยั่งยืนของผูประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําภาคใต  จําแนกตามตลาดนํ้า  มีความแตกตางกัน  อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   
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ตารางท่ี  52  เปรียบเทียบความแตกตางคะแนนเฉล่ียของความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทองเท่ียวท่ี   

                     ยั่งยืนของประชาชนในพื้นท่ีตลาดน้ําภาคใต จําแนกตามตลาดนํ้า เปนรายคู  

                     ดวยวิธีการ  LSD 

 
ตลาดน้ํา คลองแห ( X  = 60.50) คลองแดน ( X  = 70.40) บานดอน ( X  = 62.50) จันดี ( X  = 70.80) 

คลองแห ( X  = 60.50) -    

คลองแดน ( X  = 70.40) -0.0990* -   

บานดอน ( X  = 62.50) -0.0200 -0.0790* -  

จันดี ( X  = 70.80) -0.1030* 0.0040 -0.0830* - 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   

 

จากตารางท่ี 52 พบวา ตลาดน้ําภาคใตแตละแหงมีประชาชนในพ้ืนท่ีมีระดับความรู          

ความเขาใจเกี่ยวกับการทองเท่ียวท่ียั่งยืนแตกตางกัน เม่ือพิจารณารายคู คือ ประชาชนในพื้นท่ี 

ตลาดน้ําคลองแดนมีคะแนนเฉล่ียความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทองเท่ียวท่ียั่งยืนมากกวา

ประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําคลองแห ( X  = 70.40 และ X  = 60.50 ตามลําดับ) ประชาชนในพ้ืนท่ี

ตลาดน้ําบานดอนมีคะแนนเฉล่ียความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทองเท่ียวท่ียั่งยืนนอยกวาประชาชน

ในพ้ืนท่ีตลาดน้ําคลองแดน ( X  = 62.50 และ X  = 70.40 ตามลําดับ) ประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ํา 

จันดีมีคะแนนเฉล่ียความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทองเท่ียวท่ียั่งยืนมากกวาประชาชนในพ้ืนท่ี 

ตลาดน้ําคลองแห  ( X  = 70.80 และ X  = 60.50 ตามลําดับ)  และประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําจันดีมี
คะแนนเฉล่ียความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทองเท่ียวท่ียั่งยืนมากกวาประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ํา

บานดอน  ( X  = 70.80 และ X  = 62.50 ตามลําดับ) สวนคูอ่ืนๆ แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.05   
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นดานตางๆ ที่มีตอการทองเที่ยวตลาดน้ําของประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ําภาคใต 

การวิเคราะหความคิดเห็นดานตางๆ ที่มีตอการทองเที่ยวตลาดน้ําของประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ําภาคใต ผูวิจัยวิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ย ( X ) และ                                

คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ซึ่งผลการวิเคราะหปรากฏรายละเอียดดังตารางที่  53 

 

ตารางที่  53  แสดงคาเฉลี่ย  ( X )  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และระดับความคิดเห็นดานตางๆ  ที่มีตอการทองเที่ยวตลาดน้ําของประชาชนในพื้นที่ 

       ตลาดน้ําภาคใต   

 

ตลาดน้ําคลองแห  (n=100) ตลาดน้ําคลองแดน  (n=100) ตลาดน้ําบานดอน  (n=100) ตลาดน้ําจันดี  (n=100) รวม  (n=400) 
ความคิดเห็น  

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 

1. ดานผลกระทบ       

เชิงลบ 

3.07 0.565 ปานกลาง 2.49 0.930 นอย 2.98 1.055 ปานกลาง 2.65 0.625 ปานกลาง 2.80 0.850 ปานกลาง 

2. ดานการจัดการ 3.16 0.550 ปานกลาง 3.37 0.803 ปานกลาง 3.60 0.723 มาก 3.06 0.750 ปานกลาง 3.30 0.740 ปานกลาง 

3. ดานการมี               

สวนรวม 

3.08 0.550 ปานกลาง 3.54 0.772 มาก 3.73 0.662 มาก 2.98 0.832 ปานกลาง 3.33 0.774 ปานกลาง 

4. ดานการสงเสริม

และพัฒนาแหลง

ทองเที่ยว 

3.22 0.605 ปานกลาง 3.67 0.823 มาก 3.78 0.701 มาก 3.13 0.854 ปานกลาง 3.45 0.801 ปานกลาง 

5. ดานการพัฒนา

ศักยภาพของชุมชน 

3.25 0.584 ปานกลาง 3.68 0.677 มาก 3.86 0.668 มาก 3.25 0.726 ปานกลาง 3.51 0.716 มาก 

รวม 3.16 0.435 ปานกลาง 3.35 0.574 ปานกลาง 3.59 0.552 มาก 3.01 0.580 ปานกลาง 3.28 0.578 ปานกลาง 
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จากตารางท่ี  53 พบวา  ผูตอบแบบสอบถาม  ซ่ึงเปนประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําภาคใต  

จํานวน  400 คน  มีความคิดเห็นตอการทองเท่ียวตลาดน้ําในภาพรวมโดยรวมอยูในระดับปานกลาง   

( X  = 3.28, S.D. = 0.578) และเม่ือพิจารณารายดาน พบวา ประชาชนในพ้ืนท่ีสวนใหญมีความคิดเห็น

อยูในระดับปานกลาง  โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปนอย  คือ (1) ดานการพัฒนาศักยภาพของ

ชุมชน ( X  = 3.51, S.D. = 0.716) (2) ดานการสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเท่ียว  ( X  = 3.45, S.D. = 

0.801)  (3) ดานการมีสวนรวม  ( X  = 3.33, S.D. = 0.774) (4)  ดานการจัดการ  ( X  = 3.30, S.D. = 

0.740)  (5)  ดานผลกระทบเชิงลบ  ( X  = 2.80, S.D. = 0.850) และเม่ือพิจารณาในตลาดน้ําแตละ

แหง พบวา ประชาชนในพ้ืนท่ีมีความคิดเห็นอยูในระดับท้ังท่ีสอดคลองและแตกตางกันออกไป  

โดยตลาดน้ําคลองแหประชาชนในพื้นท่ีมีความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( X  = 3.16, 

S.D. = 0.435)  และเม่ือพิจารณารายดาน พบวา ประชาชนในพ้ืนท่ีมีความคิดเห็นอยูในระดับ              

ปานกลางทุกดาน โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปนอย คือ  (1) ดานการพัฒนาศักยภาพของชุมชน  

( X  = 3.25, S.D. = 0.584)  (2) ดานการสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเท่ียว ( X  = 3.22, S.D. = 0.605)  

(3)  ดานการจัดการ  ( X  = 3.16, S.D. = 0.550) (4) ดานการมีสวนรวม ( X  = 3.08, S.D. = 0.550)  

(5)  ดานผลกระทบเชิงลบ ( X  = 3.07, S.D. = 0.565) ตลาดน้ําคลองแดนประชาชนในพ้ืนท่ีมี      

ความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( X  = 3.35, S.D. = 0.574) และเม่ือพิจารณารายดาน 

พบวา ประชาชนในพ้ืนท่ีมีความคิดเห็นสวนใหญอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมาก 

ไปนอย  คือ (1) ดานการพัฒนาศักยภาพของชุมชน  ( X  = 3.68, S.D. = 0.677)  (2) ดานการสงเสริม

และพัฒนาแหลงทองเท่ียว  ( X  = 3.67, S.D. = 0.823) (3) ดานการมีสวนรวม  ( X  = 3.54, S.D. = 

0.772)   (4)  ดานการจัดการ  ( X  = 3.37, S.D. = 0.803) (5)  ดานผลกระทบเชิงลบ  ( X  = 2.49, S.D. 

= 0.930) ตลาดน้ําบานดอนประชาชนในพ้ืนท่ีมีความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับมาก  ( X  = 3.59, 

S.D. = 0.552)  และเม่ือพิจารณารายดาน พบวา ประชาชนในพ้ืนท่ีมีความคิดเห็นสวนใหญอยูใน

ระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปนอย คือ (1) ดานการพัฒนาศักยภาพของชุมชน ( X  = 

3.86, S.D. = 0.668) (2) ดานการสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเท่ียว ( X  = 3.78, S.D. = 0.701)             

(3) ดานการมีสวนรวม ( X  = 3.73, S.D. = 0.662) (4)  ดานการจัดการ ( X  = 3.60, S.D. = 0.723)        

(5) ดานผลกระทบเชิงลบ  ( X  = 2.98, S.D. = 1.055) และตลาดนํ้าจันดีประชาชนในพ้ืนท่ีมี            

ความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( X  = 3.01, S.D. = 0.580) และเม่ือพิจารณารายดาน 

พบวา ประชาชนในพ้ืนท่ีมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลางทุกดาน โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจาก

มากไปนอย คือ (1) ดานการพัฒนาศักยภาพของชุมชน ( X  = 3.25, S.D. = 0.726) (2) ดานการสงเสริม

และพัฒนาแหลงทองเท่ียว ( X  = 3.13, S.D. = 0.854) (3)  ดานการจัดการ ( X  = 3.06, S.D. = 0.750) 

(4) ดานการมีสวนรวม ( X  = 2.98, S.D. = 0.832) (5) ดานผลกระทบเชิงลบ ( X  = 2.65, S.D. = 0.625)  
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  สําหรับการวิเคราะหเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ํา

ภาคใต  ดานตางๆ  จําแนกตามตลาดนํ้า  โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว  (One-Way 

ANOVA)  ผลการวิเคราะหปรากฏรายละเอียดดังตารางท่ี  54-65    

 

ตารางท่ี  54  แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําภาคใต   

                    ดานผลกระทบเชิงลบ จําแนกตามตลาดนํ้า 

 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

ระหวางกลุม 3 22.322 7.441 11.072* 0.000 

ภายในกลุม 369 266.116 0.672   

รวม 399 288.438    

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   

 

จากตารางท่ี  54  แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ํา

ภาคใต  ดานผลกระทบเชิงลบ จําแนกตามตลาดนํ้า มีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05   

 

ตารางท่ี  55  เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียของความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ํา 

                     ภาคใต  ดานผลกระทบเชิงลบ  จําแนกตามตลาดน้ํา เปนรายคู ดวยวิธีการ  LSD 

 

ตลาดน้ํา คลองแห ( X  = 3.07) คลองแดน ( X  = 2.49) บานดอน ( X  = 2.98) จันดี ( X  = 2.65) 

คลองแห ( X  = 3.07) -    

คลองแดน ( X  = 2.49) 0.5820* -   

บานดอน ( X  = 2.98) 0.0920 -0.4900* -  

จันดี ( X  = 2.65) 0.4160* -0.1660 0.3240* - 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   

 

จากตารางท่ี  55  พบวา  ตลาดน้ําภาคใตแตละแหงมีประชาชนในพ้ืนท่ีมีความคิดเห็นดาน

ผลกระทบเชิงลบแตกตางกัน  เม่ือพิจารณารายคู  คือ  ประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําคลองแดนมี

คาเฉล่ียความคิดเห็นดานผลกระทบเชิงลบนอยกวาประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําคลองแห  ( X  = 2.49 

และ 3.07  ตามลําดับ)  ประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําบานดอนมีคาเฉล่ียความคิดเห็นดานผลกระทบ
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เชิงลบมากกวาประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําคลองแดน ( X  = 2.98 และ 2.49 ตามลําดับ) ประชาชนใน

พ้ืนท่ีตลาดน้ําจันดีมีคาเฉล่ียความคิดเห็นดานผลกระทบเชิงลบนอยกวาประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ํา

คลองแห  ( X  = 2.65 และ 3.07 ตามลําดับ) และประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําจันดีมีคาเฉล่ีย                  

ความคิดเห็นดานผลกระทบเชิงลบนอยกวาประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําบานดอน ( X  = 2.65 และ 

2.98 ตามลําดับ)  สวนคูอ่ืนๆ  แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   
 

ตารางท่ี  56  แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําภาคใต   

                     ดานการจัดการ จําแนกตามตลาดนํ้า 
 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

ระหวางกลุม 3 17.246 5.749 11.317* 0.000 

ภายในกลุม 369 201.153 0.508   

รวม 399 218.398    

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   
 

จากตารางท่ี  56  แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ํา

ภาคใต ดานการจัดการ จําแนกตามตลาดนํ้า มีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.05   
 

ตารางท่ี  57  เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียของความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ํา 

                     ภาคใต  ดานการจัดการ  จําแนกตามตลาดนํ้า เปนรายคู ดวยวิธีการ  LSD 
 

ตลาดน้ํา คลองแห ( X  = 3.16) คลองแดน ( X  = 3.37) บานดอน ( X  = 3.60) จันดี ( X  = 3.06) 

คลองแห ( X  = 3.16) -    

คลองแดน ( X  = 3.37) -0.2060* -   

บานดอน ( X  = 3.60) -0.4400* -0.2340* -  

จันดี ( X  = 3.06) 0.1020 0.3080* 0.5420* - 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   
 

จากตารางท่ี  57  พบวา  ตลาดน้ําภาคใตแตละแหงมีประชาชนในพ้ืนท่ีมีความคิดเห็นดาน

การจัดการแตกตางกัน  เม่ือพิจารณารายคู  คือ  ประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําคลองแดนมีคาเฉล่ีย

ความคิดเห็นดานการจัดการมากกวาประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําคลองแห  ( X  = 3.37 และ 3.16  
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ตามลําดับ)  ประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําบานดอนมีคาเฉล่ียความคิดเห็นดานการจัดการมากกวา

ประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําคลองแดน ( X  = 3.60 และ 3.16 ตามลําดับ)  ประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ํา

บานดอนมีคาเฉล่ียความคิดเห็นดานการจัดการมากกวาประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําคลองแดน ( X  = 

3.60  และ 3.37 ตามลําดับ)  ประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําจันดีมีคาเฉล่ียความคิดเห็นดานการจัดการ

นอยกวาประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําคลองแดน ( X  = 3.06  และ 3.37 ตามลําดับ) และประชาชนใน

พ้ืนท่ีตลาดน้ําจันดีมีคาเฉล่ียความคิดเห็นดานการจัดการนอยกวาประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ํา            

บานดอน ( X  = 3.06 และ 3.60 ตามลําดับ) สวนประชาชนในพื้นท่ีตลาดน้ําจันดีมีคาเฉล่ีย                  

ความคิดเห็นดานการจัดการแตกตางกับประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําคลองแห อยางไมมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

ตารางท่ี  58  แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําภาคใต   

                    ดานการมีสวนรวม  จําแนกตามตลาดน้ํา 
 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

ระหวางกลุม 3 38.405 12.802 25.237* 0.000 

ภายในกลุม 369 200.878 0.507   

รวม 399 239.283    

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   
 

จากตารางท่ี 58 แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ํา

ภาคใต ดานการมีสวนรวม จําแนกตามตลาดนํ้า มีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05   
 

ตารางท่ี  59  เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียของความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ํา 

                     ภาคใต  ดานการมีสวนรวม  จําแนกตามตลาดนํ้า เปนรายคู ดวยวิธีการ  LSD 
 

ตลาดน้ํา คลองแห ( X  = 3.08) คลองแดน ( X  = 3.54) บานดอน ( X  = 3.73) จันดี ( X  = 2.98) 

คลองแห ( X  = 3.08) -    

คลองแดน ( X  = 3.54) -0.4580* -   

บานดอน ( X  = 3.73) -0.6500* -0.1920 -  

จันดี ( X  = 2.98) 0.0940 0.5520* 0.7440* - 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   
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จากตารางท่ี  59  พบวา  ตลาดน้ําภาคใตแตละแหงมีประชาชนในพ้ืนท่ีมีความคิดเห็นดาน

การมีสวนรวมแตกตางกัน  เม่ือพิจารณารายคู  คือ  ประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําคลองแดนมีคาเฉล่ีย

ความคิดเห็นดานการมีสวนรวมมากกวาประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําคลองแห  ( X  = 3.54 และ 3.08  

ตามลําดับ)  ประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําบานดอนมีคาเฉล่ียความคิดเห็นดานการมีสวนรวมมากกวา

ประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําคลองแห  ( X  = 3.73  และ 3.08 ตามลําดับ)  ประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ํา

จันดีมีคาเฉล่ียความคิดเห็นดานการมีสวนรวมนอยกวาประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําคลองแดน  ( X  = 

2.98  และ 3.54 ตามลําดับ)  และประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําจันดีมีคาเฉล่ียความคิดเห็นดานการมี

สวนรวมนอยกวาประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําบานดอน ( X  = 2.98  และ 3.37 ตามลําดับ) สวนคู

อ่ืนๆ  แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   

 

ตารางท่ี  60  แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําภาคใต   

                     ดานการสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเท่ียว  จําแนกตามตลาดนํ้า 

 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

ระหวางกลุม 3 31.622 10.541 18.612* 0.000 

ภายในกลุม 369 224.267 0.566   

รวม 399 255.889    

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   

 

จากตารางท่ี  60  แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ํา

ภาคใต ดานการสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเท่ียว จําแนกตามตลาดนํ้า มีความแตกตางกัน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   

 

 

 

 

 

 

 

 



 249 

ตารางท่ี  61  เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียของความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ํา 

                     ภาคใต  ดานการสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเท่ียว  จําแนกตามตลาดนํ้า เปนรายคู  

                      ดวยวิธีการ  LSD 

 

ตลาดน้ํา คลองแห ( X  = 3.22) คลองแดน ( X  = 3.67) บานดอน ( X  = 3.78) จันดี ( X  = 3.13) 

คลองแห ( X  = 3.22) -    

คลองแดน ( X  = 3.67) -0.4533* -   

บานดอน ( X  = 3.78) -0.5600* -0.1067 -  

จันดี ( X  = 3.13) 0.0933 0.5467* 0.6533* - 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   

 

จากตารางท่ี  61  พบวา  ตลาดน้ําภาคใตแตละแหงมีประชาชนในพ้ืนท่ีมีความคิดเห็นดาน

การสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเท่ียวแตกตางกัน เม่ือพิจารณารายคู คือ ประชาชนในพ้ืนท่ี            

ตลาดน้ําคลองแดนมีคาเฉล่ียความคิดเห็นดานการสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเท่ียวมากกวา

ประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําคลองแห  ( X  = 3.67 และ 3.22  ตามลําดับ)  ประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ํา

บานดอนมีคาเฉล่ียความคิดเห็นดานการสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเท่ียวมากกวาประชาชนใน

พ้ืนท่ีตลาดน้ําคลองแห  ( X  = 3.78  และ 3.22 ตามลําดับ) ประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําจันดีมีคาเฉล่ีย

ความคิดเห็นดานการสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเท่ียวนอยกวาประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ํา           

คลองแดน ( X  = 3.13 และ 3.67 ตามลําดับ) และประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําจันดีมีคาเฉล่ีย               

ความคิดเห็นดานการสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเท่ียวนอยกวาประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ํา                

บานดอน  ( X  = 3.13  และ 3.78 ตามลําดับ)  สวนคูอ่ืนๆ แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05   

 

ตารางท่ี  62  แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําภาคใต   

                    ดานการพัฒนาศักยภาพของชุมชน  จําแนกตามตลาดนํ้า 

 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

ระหวางกลุม 3 29.065 9.688 21.851* 0.000 

ภายในกลุม 369 175.579 0.443   

รวม 399 204.644    

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   
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จากตารางท่ี  62  แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ํา

ภาคใต  ดานการพัฒนาศักยภาพของชุมชน  จําแนกตามตลาดน้ํา  มีความแตกตางกัน  อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   

 

ตารางท่ี  63  เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียของความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ํา 

                     ภาคใต  ดานการพัฒนาศักยภาพของชุมชน  จําแนกตามตลาดนํ้า เปนรายคู  

                      ดวยวิธีการ  LSD 

 

ตลาดน้ํา คลองแห ( X  = 3.25) คลองแดน ( X  = 3.68) บานดอน ( X  = 3.86) จันดี ( X  = 3.25) 

คลองแห ( X  = 3.25) -    

คลองแดน ( X  = 3.68) -0.4383* -   

บานดอน ( X  = 3.86) -0.6117* -0.1733 -  

จันดี ( X  = 3.25) 0.0000 0.4383* 0.6117* - 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   

 

จากตารางท่ี  63  พบวา  ตลาดน้ําภาคใตแตละแหงมีประชาชนในพ้ืนท่ีมีความคิดเห็นดาน

การพัฒนาศักยภาพของชุมชนแตกตางกัน เม่ือพิจารณารายคู คือ ประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ํา           

คลองแดนมีคาเฉล่ียความคิดเห็นดานการพัฒนาศักยภาพของชุมชนมากกวาประชาชนในพ้ืนท่ี

ตลาดน้ําคลองแห ( X  = 3.68 และ 3.25  ตามลําดับ) ประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําบานดอนมีคาเฉล่ีย

ความคิดเห็นดานการพัฒนาศักยภาพของชุมชนมากกวาประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําคลองแห ( X  = 

3.86  และ 3.25 ตามลําดับ) ประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําจันดีมีคาเฉล่ียความคิดเห็นดานการพัฒนา

ศักยภาพของชุมชนนอยกวาประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําคลองแดน ( X  = 3.25 และ 3.68 ตามลําดับ)  

ประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําจันดีมีคาเฉล่ียความคิดเห็นดานการพัฒนาศักยภาพของชุมชนนอยกวา

ประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําบานดอน  ( X  = 3.25  และ 3.86 ตามลําดับ)  และประชาชนในพ้ืนท่ี

ตลาดน้ําจันดีมีคาเฉล่ียความคิดเห็นดานการพัฒนาศักยภาพของชุมชนเทากับประชาชนในพ้ืนท่ี

ตลาดน้ําคลองแห  ( X  = 3.25)  สวนประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําบานดอนมีคาเฉล่ียความคิดเห็น

ดานการพัฒนาศักยภาพของชุมชนแตกตางกับประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําคลองแดน  อยางไมมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   
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ตารางท่ี  64  แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําภาคใต   

                     รวมทุกดาน  จําแนกตามตลาดนํ้า 
 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

ระหวางกลุม 3 18.668 6.223 21.476* 0.000 

ภายในกลุม 369 114.741 0.290   

รวม 399 133.409    

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   
 

จากตารางท่ี  64  แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ํา

ภาคใต  รวมทุกดาน จําแนกตามตลาดนํ้า  มีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
 

ตารางท่ี  65  เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียของความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ํา 

                     ภาคใต  รวมทุกดาน  จําแนกตามตลาดน้ํา เปนรายคู  ดวยวิธีการ  LSD 
 

ตลาดน้ํา คลองแห ( X  = 3.16) คลองแดน ( X  = 3.35) บานดอน ( X  = 3.59) จันดี ( X  = 3.01) 

คลองแห ( X  = 3.16) -    

คลองแดน ( X  = 3.35) -0.1947* -   

บานดอน ( X  = 3.59) -0.4339* -0.2392* -  

จันดี ( X  = 3.01) 0.1411 0.3358* 0.5750* - 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   
 

จากตารางท่ี  65  พบวา  ตลาดน้ําภาคใตแตละแหงมีประชาชนในพ้ืนท่ีมีความคิดเห็นรวม

ทุกดานแตกตางกัน เม่ือพิจารณารายคู คือ ประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําคลองแดนมีคาเฉล่ีย                 

ความคิดเห็นรวมทุกดานมากกวาประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําคลองแห ( X  = 3.35 และ 3.16  

ตามลําดับ) ประชาชนในพื้นท่ีตลาดน้ําบานดอนมีคาเฉล่ียความคิดเห็นรวมทุกดานมากกวา

ประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําคลองแห ( X  = 3.59  และ 3.16 ตามลําดับ) ประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ํา

บานดอนมีคาเฉล่ียความคิดเห็นรวมทุกดานมากกวาประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําคลองแดน ( X  = 

3.59 และ 3.35 ตามลําดับ) ประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําจันดีมีคาเฉล่ียความคิดเห็นรวมทุกดาน           

นอยกวาประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําคลองแดน ( X  = 3.01  และ 3.35 ตามลําดับ)  และประชาชนใน

พ้ืนท่ีตลาดน้ําจันดีมีคาเฉล่ียความคิดเห็นรวมทุกดานนอยกวาประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําบานดอน  

( X  = 3.01 และ 3.59 ตามลําดับ)  สวนประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําจันดีมีคาเฉล่ียความคิดเห็นรวม

ทุกดานแตกตางกับประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําคลองแห  อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   
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ตอนที่  4  ผลการวิเคราะหพฤติกรรมของประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ําภาคใต  

การวิเคราะหพฤติกรรมของประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ําภาคใต  ผูวิจัยวิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ย  ( X )   และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ซึ่ง 

ผลการวิเคราะหปรากฏรายละเอียดดังตารางที่  66 
 

ตารางที่  66  แสดงคาเฉลี่ย  ( X )  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และระดับพฤติกรรมของประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ําภาคใต   
 

ตลาดน้ําคลองแห  (n=100) ตลาดน้ําคลองแดน  (n=100) ตลาดน้ําบานดอน  (n=100) ตลาดน้ําจันด ี (n=100) รวม  (n=400) 
พฤติกรรม 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 

1. การมีสวนรวมและสนับสนุนกิจกรรม 

การทองเที่ยวตลาดน้ํา 

3.20 0.636 ปานกลาง 3.68 0.839 มาก 3.61 0.963 มาก 3.20 0.910 ปานกลาง 3.42 0.872 ปานกลาง 

2. การชวยประชาสัมพันธหรือแนะนําแหลง

ทองเที่ยวตลาดน้ํา 

3.19 0.800 ปานกลาง 3.49 0.798 ปานกลาง 3.54 0.958 มาก 3.16 0.961 ปานกลาง 3.34 0.896 ปานกลาง 

3. การใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําในการสงเสริม

และพัฒนาแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา 

2.29 0.734 นอย 3.43 0.795 ปานกลาง 3.60 0.932 มาก 2.94 0.827 ปานกลาง 3.22 0.875 ปานกลาง 

4. การติดตามขาวสารหรือความเปนไปของแหลง

ทองเที่ยวตลาดน้ํา 

3.02 0.681 ปานกลาง 3.41 0.933 ปานกลาง 3.57 0.987 มาก 3.00 0.865 ปานกลาง 3.25 0.905 ปานกลาง 

5. การเรียนรูเกี่ยวกับการจัดการการทองเที่ยวอัน

เนื่องมาจากการมีแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําในชุมชน 

3.15 0.744 ปานกลาง 3.45 0.914 ปานกลาง 3.62 0.896 มาก 3.03 0.958 ปานกลาง 3.31 0.909 ปานกลาง 

6. การเรียนรูเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอันเนื่องมาจากการมีแหลง

ทองเที่ยวตลาดน้ําในชุมชน 

3.19 0.720 ปานกลาง 3.41 0.986 ปานกลาง 3.57 0.924 มาก 3.08 1.022 ปานกลาง 3.31 0.937 ปานกลาง 

รวม 3.11 0.527 ปานกลาง 3.48 0.728 ปานกลาง 3.59 0.780 มาก 3.07 0.786 ปานกลาง 3.31 0.745 ปานกลาง 
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จากตารางท่ี 66 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงเปนประชาชนในพื้นท่ีตลาดน้ําภาคใต  

จํานวน 400 คน มีพฤติกรรมในภาพรวมโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( X = 3.31, S.D. = 0.745) 

และเม่ือพิจารณารายขอ พบวาประชาชนในพ้ืนท่ีมีพฤติกรรมอยูในระดับปานกลางทุกขอ                    

โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปนอย คือ (1) การมีสวนรวมและสนับสนุนกิจกรรมการทองเท่ียว

ตลาดน้ํา ( X  = 3.42, S.D. = 0.872) (2) การชวยประชาสัมพันธหรือแนะนําแหลงทองเท่ียวตลาดน้ํา 

( X  = 3.34, S.D. = 0.896)  (3) การเรียนรูเกี่ยวกับการจัดการการทองเท่ียวอันเนื่องมาจากการมีแหลง

ทองเท่ียวตลาดน้ําในชุมชน ( X  = 3.31, S.D. = 0.909) (4) การเรียนรูเกี่ยวกับการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอมอันเนื่องมาจากการมีแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําในชุมชน  ( X  = 

3.31, S.D. = 0.937) (5) การติดตามขาวสารหรือความเปนไปของแหลงทองเท่ียวตลาดน้ํา ( X  = 

3.25, S.D. = 0.905)  (6) การใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําในการสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเท่ียว

ตลาดน้ํา  ( X  = 3.22, S.D. = 0.875) และเม่ือพิจารณาในตลาดน้ําแตละแหง พบวา ประชาชนใน

พ้ืนท่ีมีพฤติกรรมท้ังอยูในระดับท่ีสอดคลองและแตกตางกันออกไป โดยตลาดน้ําคลองแห

ประชาชนในพ้ืนท่ีมีพฤติกรรมโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( X = 3.11, S.D. = 0.527) และเม่ือ

พิจารณารายขอ พบวา ประชาชนในพ้ืนท่ีมีพฤติกรรมสวนใหญอยูในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับ

คาเฉล่ียจากมากไปนอย คือ (1) การมีสวนรวมและสนับสนุนกิจกรรมการทองเท่ียวตลาดน้ํา ( X  = 

3.20, S.D. = 0.636)  (2) การชวยประชาสัมพันธหรือแนะนําแหลงทองเท่ียวตลาดน้ํา  ( X  = 3.19, 

S.D. = 0.800) (3) การเรียนรูเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากร ธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอมอันเนื่องมาจาก

การมีแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําในชุมชน ( X  = 3.19, S.D. = 0.720)  (4) การเรียนรูเกี่ยวกับการจัดการ

การทองเท่ียวอันเนื่องมาจากการมีแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําในชุมชน ( X  = 3.15, S.D. = 0.744)               

(5) การติดตามขาวสารหรือความเปนไปของแหลงทองเท่ียวตลาดน้ํา ( X  = 3.02, S.D. = 0.681)            

(6) การใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําในการสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเท่ียวตลาดน้ํา ( X  = 2.29, 

S.D. = 0.734) ตลาดน้ําคลองแดนประชาชนในพ้ืนท่ีมีพฤติกรรมโดยรวมอยูในระดับปานกลาง 

( X = 3.47, S.D. = 0.728) และเม่ือพิจารณารายขอ พบวา ประชาชนในพ้ืนท่ีมีพฤติกรรมสวนใหญ

อยูในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปนอย คือ (1) การมีสวนรวมและสนับสนุน

กิจกรรมการทองเท่ียวตลาดน้ํา ( X  = 3.68, S.D. = 0.839) (2) การชวยประชาสัมพันธหรือแนะนํา

แหลงทองเท่ียวตลาดน้ํา  ( X  = 3.49, S.D. = 0.798)  (3) การเรียนรูเกี่ยวกับการจัดการการทองเท่ียว

อันเนื่องมาจากการมีแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําในชุมชน ( X  = 3.45, S.D. = 0.914) (4) การให

ขอคิดเห็นหรือคําแนะนําในการสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเท่ียวตลาดน้ํา  ( X  = 3.43, S.D. = 

0.795)  (5) การติดตามขาวสารหรือความเปนไปของแหลงทองเท่ียวตลาดน้ํา ( X  = 3.41, S.D. = 

0.933)  (6) การเรียนรูเกี่ยวกับ การอนุรักษทรัพยากร ธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอมอันเนื่องมาจากการมี
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แหลงทองเท่ียวตลาดน้ําในชุมชน ( X  = 3.41, S.D. = 0.986) ตลาดน้ําบานดอนประชาชนในพ้ืนท่ีมี

พฤติกรรมโดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.59, S.D. = 0.780) และเม่ือพิจารณารายขอพบวาประชาชน

ในพ้ืนท่ีมีพฤติกรรมอยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปนอย คือ (1) การเรียนรู

เกี่ยวกับการจัดการการทองเท่ียวอันเนื่องมาจากการมีแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําในชุมชน ( X  = 3.62, 

S.D. = 0.896) (2) การมีสวนรวมและสนับสนุนกิจกรรมการทองเท่ียวตลาดน้ํา ( X  = 3.61, S.D. = 

0.963) (3) การใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําในการสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเท่ียวตลาดน้ํา ( X  = 

3.60, S.D. = 0.932) (4) การติดตามขาวสารหรือความเปนไปของแหลงทองเท่ียวตลาดน้ํา ( X  = 

3.57, S.D. = 0.987) (5) การเรียนรูเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอันเนื่อง 

มาจากการมีแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําในชุมชน ( X  = 3.57, S.D. = 0.924) (6) การชวยประชาสัมพันธ

หรือแนะนําแหลงทองเท่ียวตลาดน้ํา ( X  = 3.54, S.D. = 0.958) และตลาดน้ําจันดีประชาชนในพ้ืนท่ี

มีพฤติกรรมโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( X = 3.07, S.D. = 0.786) และเม่ือพิจารณารายขอ พบวา

ประชาชนในพ้ืนท่ีมีพฤติกรรมอยูในระดับปานกลางทุกขอ โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปนอย 

คือ (1) การมีสวนรวมและสนับสนุนกิจกรรมการทองเท่ียวตลาดน้ํา ( X  = 3.20, S.D. = 0.910) (2) 

การชวยประชาสัมพันธหรือแนะนําแหลงทองเท่ียวตลาดน้ํา ( X  = 3.16, S.D. = 0.961) (3)                 

การเรียนรูเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอันเนื่องมาจากการมีแหลง

ทองเท่ียวตลาดน้ําในชุมชน ( X  = 3.08, S.D. = 1.022) (4) การเรียนรูเกี่ยวกับการจัดการการทองเท่ียว 

อันเนื่องมาจากการมีแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําในชุมชน  ( X  = 3.03, S.D. = 0.958) (5) การติดตาม

ขาวสารหรือความเปนไปของแหลงทองเท่ียวตลาดน้ํา  ( X  = 3.00, S.D. = 0.865) (6) การให

ขอคดิเห็นหรือคําแนะนําในการสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเท่ียวตลาดน้ํา ( X  = 2.94, S.D. = 0.827) 
สําหรับการวิเคราะหเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมของประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําภาคใต  

จําแนกตามตลาดนํ้า  โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว  (One-Way ANOVA)                        

ผลการวิเคราะหปรากฏรายละเอียดดังตารางท่ี  67-68    
 

ตารางท่ี  67  แสดงการเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมของประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําภาคใต  จําแนกตาม 

       ตลาดน้ํา 
                      

แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

ระหวางกลุม 3 20.170 6.723 13.215* 0.000 

ภายในกลุม 396 201.461 0.509   

รวม 399 221.631    

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   
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จากตารางท่ี  67  แสดงการเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมของประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ํา

ภาคใต  จําแนกตามตลาดนํ้า  มีความแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   
 

ตารางท่ี  68  เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียของพฤติกรรมของประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ํา 

       ภาคใต  จําแนกตามตลาดน้ํา เปนรายคู  ดวยวิธีการ  LSD 
 

ตลาดน้ํา คลองแห ( X  = 3.11) คลองแดน ( X  = 3.48) บานดอน ( X  = 3.59) จันดี ( X  = 3.07) 

คลองแห ( X  = 3.11) -    

คลองแดน ( X  = 3.48) -0.3667* -   

บานดอน ( X  = 3.59) -0.4733* -0.1067 -  

จันดี ( X  = 3.07) 0.0433 0.4100* 0.5167* - 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   
 

จากตารางท่ี 68 พบวา ตลาดน้ําภาคใตแตละแหงมีประชาชนในพ้ืนท่ีมีพฤติกรรม             

แตกตางกัน  เม่ือพิจารณารายคู  คือ  ประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําคลองแดนมีคาเฉล่ียพฤติกรรม

มากกวาประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําคลองแห  ( X  = 3.48 และ 3.11  ตามลําดับ)  ประชาชนในพ้ืนท่ี

ตลาดน้ําบานดอนมีคาเฉล่ียพฤติกรรมมากกวาประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําคลองแห  ( X  = 3.59  

และ 3.11 ตามลําดับ)  ประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําจันดีมีคาเฉล่ียพฤติกรรมนอยกวาประชาชนใน

พ้ืนท่ีตลาดน้ําคลองแดน  ( X  = 3.07  และ 3.48 ตามลําดับ)  และประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําจันดีมี

คาเฉล่ียพฤติกรรมนอยกวาประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําบานดอน  ( X  = 3.07  และ 3.59 ตามลําดับ)  

สวนคูอ่ืนๆ  แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   
 

สวนที่  4  สรุป 

 จากผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณโดยภาพรวมจากการเก็บรวบรวมขอมูลจาก

ผูประกอบการ  นักทองเท่ียว  และประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําภาคใต  สามารถสรุปไดดังตอไปนี ้  

1. ผูประกอบการในตลาดนํ้าภาคใต จํานวน 424 คน สวนใหญมีความพึงพอใจโดยภาพรวม

ตอสภาพท่ีเปนอยูของแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตอยูในระดับปานกลาง  รองลงมา คือ ระดับมาก  

ระดับมากท่ีสุด ระดับนอย และระดับนอยท่ีสุด ตามลําดับ  สวนระดับความรูความเขาใจของ

ผูประกอบการเกี่ยวกับการทองเท่ียวท่ียั่งยืน พบวา  ผูประกอบการสวนใหญมีระดับความรูความ

เขาใจเกี่ยวกับการทองเท่ียวท่ียั่งยืนในอยูในระดับต่ํา  รองลงมา  คือ ระดับปานกลาง  และระดับสูง  

ตามลําดับ โดยผูประกอบการในตลาดนํ้าภาคใตแตละแหงมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทองเท่ียว

ท่ียั่งยืนแตกตางกัน  สําหรับความคิดเห็นของผูประกอบการท่ีมีตอการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต           
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ดานพฤติกรรม โดยภาพรวมพบวาอยูในระดับมาก สวนดานกฎระเบียบ ดานการจัดการ ดานการมี

สวนรวม  และดานการพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการ  โดยภาพรวมพบวาอยูในระดับ             

ปานกลาง โดยผูประกอบการในตลาดนํ้าภาคใตแตละแหงมีความคิดเห็นตอการทองเท่ียวตลาดน้ํา

ภาคใตดานตางๆ  แตกตางกัน 

2. นักทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต  จํานวน 400 คน มีระดับความคิดเห็นตอการทองเท่ียว  

ตลาดน้ํ าภ าคใตด านปจจั ยจู งใ จ  ด านการคมนาคม   ด านสถานท่ี  ด านการใหบริ การ                          

ดานความปลอดภัย  ดานการจัดกิจกรรม  ดานความตองการในการพัฒนา  ดานภาพรวม  และดาน

พฤติกรรม โดยภาพรวมพบวาอยูในระดับมาก  สวนดานส่ิงอํานวยความสะดวก  โดยภาพรวมพบวา

อยูในระดับปานกลาง  โดยนักทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตแตละแหงมีความคิดเห็นตอการทองเท่ียว

ตลาดน้ําภาคใตดานตางๆ  แตกตางกัน 

3. ประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําภาคใต จํานวน 400 คน สวนใหญมีความพึงพอใจโดย

ภาพรวมท่ีมีแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําในชุมชนอยูในระดับปานกลาง  รองลงมา คือ ระดับมาก  ระดับ

มากท่ีสุด  ระดับนอย  และระดับนอยท่ีสุด  ตามลําดับ  สวนระดับความรูความเขาใจของประชาชน

ในพ้ืนท่ีเกี่ยวกับการทองเท่ียวท่ียั่งยืน  พบวา  ประชาชนในพ้ืนท่ีสวนใหญมีระดับความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับการทองเท่ียวท่ียั่งยืนอยูในระดับต่ํา  รองลงมา  คือ ระดับปานกลาง และระดับสูง  ตามลําดับ 

โดยประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําภาคใตแตละแหงมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทองเท่ียวท่ียั่งยืน

แตกตางกัน  สําหรับความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีมีตอการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตดาน 

การพัฒนาศักยภาพของชุมชน โดยภาพรวมพบวาอยูในระดับมาก  สวนดานผลกระทบเชิงลบ              

ดานการจัดการ  ดานการมีสวนรวม  ดานการสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเท่ียว และดานพฤติกรรม 

โดยภาพรวมพบวาอยูในระดับปานกลาง โดยประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําภาคใตแตละแหงมี               

ความคิดเห็นตอการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตดานตางๆ  แตกตางกัน 

 จากผลการวิ เคราะหขอมูลเชิงปริมาณโดยภาพรวมท่ีกลาวมาจะเห็นไดวา ผูตอบ

แบบสอบถาม  ซ่ึงไดแก  ผูประกอบการ  นักทองเท่ียว  และประชาชนในพ้ืนท่ีมีความคิดเห็นตอ           

การทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตดานตางๆ โดยภาพรวมอยูในระดับมากและระดับปานกลาง ซ่ึงสะทอน

ใหเห็นวาแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตจําเปนท่ีจะตองไดรับการสงเสริม  พัฒนา และปรับปรุงใน

อีกหลายๆ  ดาน  เชน  ดานการมีสวนรวม  ดานการจัดการ  ดานส่ิงอํานวยความสะดวก  และดาน 

การพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการ เปนตน  รวมถึงความจําเปนท่ีจะตองมีการสงเสริมหรือ                

การสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทองเท่ียวท่ียั่งยืนใหกับผูประกอบการและประชาชนในพ้ืนท่ี  

ท้ังนี้เพ่ือใหแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตกาวไปสูการเปนแหลงทองเท่ียวท่ียั่งยืนอันจะนําไปสู              

การพัฒนาท่ียั่งยืนตอไป 
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บทท่ี  5   

ตลาดน้ําภาคใต 

 

การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนในสวน

ของการวิจัยเชิงคุณภาพ  แบงการนําเสนอออกเปน  5  สวน  ดังตอไปนี ้

สวนท่ี  1  ตลาดน้ําคลองแห 

สวนท่ี  2  ตลาดน้ําคลองแดน 

สวนท่ี  3  ตลาดน้ําบานดอน 

สวนท่ี  4  ตลาดน้ําจันด ี

สวนท่ี  5  สรุป 

โดยการนําเสนอขอมูลการวิจัยเชิงคุณภาพในแตละสวนมีประเด็นท่ีนาสนใจดังรายละเอียด

ตอไปนี ้

 

สวนที่  1  ตลาดน้ําคลองแห 

 สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับตลาดน้ําคลองแหท่ีจะนําเสนอมีประเด็นตางๆ ท่ีนาสนใจ

ดังตอไปนี ้  

 

ที่ตั้งตลาดน้ําคลองแห   

ตลาดน้ําคลองแหตั้งอยูในพ้ืนท่ีตําบลคลองแห อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ซ่ึงเปนเขต

พ้ืนท่ีรับผิดชอบของเทศบาลเมืองคลองแห  สําหรับตลาดน้ําคลองแหตั้งอยูทางดานทิศเหนือของ            

ตัวเมืองหาดใหญ  หากเดินทางจากตัวเมืองหาดใหญสามารถเขาถึงตลาดน้ําได 2 เสนทาง ไดแก  

เสนทางแรก  เดินทางโดยใชเสนทางถนนนิพัทธสงเคราะห 5 และเสนทางท่ี 2 เดินทางโดยใช

เสนทางถนนลพบุรีราเมศวร  (ทางหลวงแผนดิน  หมายเลข 414) ซ่ึงเปนเสนทางท่ีจะเดินทางไปยัง

ตัวเมืองสงขลา  โดยบริเวณทางเขาตลาดน้ําจะมีปายตลาดน้ําติดตั้งอยูและสามารถมองเห็นไดอยาง

ชัดเจน 
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ภาพท่ี  1  ปายบอกเสนทางตลาดนํ้าคลองแห 

 

สภาพท่ัวไปของชุมชนที่ตั้งตลาดนํ้าคลองแห 

“ชุมชนคลองแห”  เปนชุมชนดั้งเดิม ตั้งอยูทางทิศเหนือของอําเภอฟากเหนือ  ซ่ึงก็คืออําเภอ

หาดใหญ  จังหวัดสงขลา  ในปจจุบันนั่นเอง  ชุมชนคลองแหต้ังขึ้นเม่ือใดไมปรากฏหลักฐานแนชัด  

แตจากการสันนิษฐานจากอาคารบานเรือน วัด และมัสยิด  ตลอดจนรองรอยทางคดีศึกษา  เช่ือวา

ชุมชนคลองแหนาจะตั้งมาหลายช่ัวอายุคนแลว 

 โดยคําวา  “คลองแห”  นาจะเพ้ียนมาจากคําวา  “ฆองแห”  ซ่ึงเปนเคร่ืองมือในการรองปาว

ประกาศของคนสมัยนั้น ตอมากลายเปน “คลองแห”  ตามสําเนียงชาวใต  ซ่ึงมีเรื่องเลากันวามีคหบดี

คนหนึ่งมีจิตศรัทธาแรงกลาท่ีจะไปรวมบูรณะพระเจดียท่ีเมืองตามพรลิงค (จังหวัดนครศรีธรรมราช

ในปจจุบัน) ระหวางเดินเรือมาทางลําน้ํา ก็ตีฆองรองปาวประกาศเชิญชาวบานนําทรัพยสินมารวม

บริจาคสมทบ  ครั้นเม่ือถึงบริเวณคลองแห ปะเรือท่ีแลนสวนมา ไดความวากลับจากบูรณะเจดีย 

พระธาตุเรียบรอยแลว ดวยความผิดหวังจึงตรอมใจตาย กอนตายไดฝงทรัพยสินท้ังหมดไวบริเวณ

โคกริมน้ํา เรียกวา  “โคกนกคุม”  และต้ังจิตอธิษฐานวา ขอใหบริเวณนี้ภายหลังมีความรุงเรือง 

ประชาชนมีความสามัคคี รักใครปรองดองกัน และอยูเย็นเปนสุข หากผูมีบุญบารมี อยูในศีลสัตย ซ่ึง

จะเกิดมาในภายหลัง ขอใหพบทรัพยสมบัติท่ีฝงไวแลวใหนําไปทํานุบํารุงศาสนา และสาธารณกุศล

พรอมท้ังแขวนฆองไวใกลๆ บริเวณดังกลาว  เม่ือมีผูมาพบฆองบริเวณนั้น จึงเรียกบริเวณนั้นวา 

“คลองแห”  (เทศบาลเมืองคลองแห, 2555ข)  ซ่ึงเรื่องเลาดังกลาวมีความใกลเคียงกับงานศึกษาของ

ยุทธกาน ดิสกุล (2553: 27-28) ท่ีกลาวถึงช่ือ “คลองแห” วาในอดีตเม่ือครั้งท่ีมีการสรางเจดีย เพ่ือ

บรรจุพระบรมสาริกธาตุท่ีเมืองตะมะลิง ซ่ึงก็คือจังหวัดนครศรีธรรมราชในปจจุบัน ทางเมือง                 

ตะมะลิงไดปาวรองประกาศไปท่ัวทุกหัวเมือง  เพ่ือใหประชาชนในหัวเมืองตางๆ ในตอนใตแหง

แหลมทองท่ีเล่ือมใสและนับถือพระพุทธศาสนาใหมารวมงานเฉลิมฉลองในการบรรจุพระบรม           
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สาริกธาตุองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไวในพุทธเจดีย ประชาชนในหัวเมืองตางๆ ท่ีไดทราบ

ขาวตางก็มารวมในงานนี้ ฝายประชาชนในเมืองกลันตัน ซ่ึงอยูหางจากเมืองตะมะลิงมากกวา        

หัวเมืองอ่ืน  ก็รวบรวมประชาชนหลายรอยคนเดินขบวนเดินเทามาทางบก  เดินทางรอนแรมมาเปน

เดือนๆ  เม่ือมืดค่ํา ณ สถานท่ีใด ก็พักแรมท่ีนั่น ครั้นเดินทางมาถึงสถานท่ีซ่ึงเรียกวาคลองแห

ปจจุบันนี้  เห็นวาเปนสถานท่ีสบายพ้ืนท่ีเปนเนินสูงมีตนไมใหญปกคลุมสบาย  เปนคุงคลองน้ําใส

สะอาด  จึงพักแรมหนึ่งคืน วันรุงขึ้นก็ออกเดินทางตอไป  ขณะท่ีเดินทางตอไปนั้น ก็มีขบวนเดินเทา

ของคนจํานวนมากเดินทางมาจากทิศเหนือบายหนาสูทิศใตผานมาทางนั้น สอบถามไดความวา  

เดินทางกลับจากงานบรรจุพระบรมสาริกธาตุท่ีเมืองตะมะลิง  และทราบวางานไดเสร็จส้ินแลว               

เม่ือเปนเชนนั้น  ประชาชนท่ีเดินทางมาจากเมืองกลันตัน  ก็เลิกลมความตั้งใจท่ีจะเดินทางตอไป               

จึงตกลงจะเดินทางกลับ  แตกอนท่ีจะเดินทางกลับ  มาคิดวาส่ิงของตางๆ  ท่ีเตรียมมาเพ่ือจะนําไป

บรรจุในเจดียเปนพุทธบูชา  เชน  พวกแกวแหวนเงินทองตางๆ  ไหนๆ  ก็ตั้งใจจะทําเปนพุทธบูชาก็

ไมควรนํากลับไป  ควรจะขุดหลุมฝงเอาไว  ณ สถานท่ีนี้  จึงรวบรวมส่ิงของเหลานั้นมากองไวแลว

อธิษฐานเปนพุทธบูชาแลวขุดหลุมฝงไวตรงพ้ืนท่ีสามเหล่ียมท่ีคลองสองสายไหลมาบรรจบกัน  

ไดแก “คลองลาน”  ท่ีไหลมาจากทิศตะวันตกของวัดคลองแหในปจจุบัน กับ “คลองเตย”  ท่ีไหลมา

จากทิศใต  แลวเกิดเปนคลองสายใหญขึ้น ช่ือวา  “คลองแห”  สําหรับสถานท่ีฝงสมบัติดังกลาว                  

ในปจจุบันยังปรากฏเปนเนินสูงมีน้ําลอมรอบ ชาวบานเรียกวา  “โคกนกคุม”  และเช่ือกันวาเปนขุม

มหาสมบัติและศักดิ์สิทธ์ิใครจะทําอะไรไมได  สําหรับเครื่องประโคมดนตรีตางๆ  ท่ีแหมาในขบวน 

เชน ฆอง และกลอง เปนตน  ก็นํามากองไวแลวอธิษฐานเปนพุทธบูชาแลวก็จมลงไปในลําคลอง

สายใหญนั้น  ขาวนี้เปนท่ีเลาลือกันออกไป  นับตั้งแตนั้นมาชาวบานในแถบนั้นจึงเรียกคลองนั้นวา  

“คลองฆองแห”  แตคําวา  “คลองฆองแห”  มีคําหลายพยางค  ตอมาคําวา  “ฆอง”  ซ่ึงเปนพยางคท่ี 2  

ไดขาดหายไป  คงเหลือแตพยางคหนากับพยางคหลังเปน  “คลองแห”  แตเม่ือพูดเปนสําเนียงถ่ินใต

แลวเสียงวรรณยุกตเอกไมมี โดยคําวา “แห” จะพูดเปน “แห”  ดังนั้นจึงเรียกขานคลองนี้ตามสําเนียง

ใตมาแตเดิมวา  “คลองแห”  ซ่ึงจากเรื่องเลาดังกลาวมีความสอดคลองกับตํานานพระบรมธาตุ

นครศรีธรรมราช  และตํานานเมืองนครศรีธรรมราช  ซ่ึงเปนเอกสารทางประวัติศาสตรท่ีสําคัญใน

การศึกษาวิวัฒนาการของภาคใต   

นอกจากนี้ยังมีกระแสเกี่ยวกับช่ือ “คลองแห” ท่ีแตกตางออกไปจากเรื่องเลาดังกลาว นั้นก็

คือ  มีบางคนแสดงความคิดเห็นวาเหตุท่ีไดช่ือวา  “คลองแห”  อาจจะเหตุสืบเนื่องมาจากรูปรางของ

ลําคลองท่ีมีลักษณะเปนรูป  “แห”  ซ่ึงเปนเครื่องมือชนิดหนึ่งท่ีใชในการดักจับปลาก็เปนไปได  

หรือแมแตเรื่องเลาท่ีเลาตอกันมาวาสมัยกอนคลองแหจะเรียกวา  “คลอง”  เฉยๆ  ยังไมเรียกวา  

“คลองแห”  เพ่ิงจะเรียกวา “คลองแห”  เม่ือตอนท่ีคนไปพบฆอง  แลวฆองก็วิ่งหนี  ชาวบานจึง
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เรียกวา  “ฆองมันแหหนีลงคลอง”  (ภาษาใต)  ก็เลยเรียก “คลองฆองแห”  มาตั้งแตบัดนั้น (ยุทธกาน  

ดิสกุล, 2553: 26,30) นอกจากนี้ยังมีอีกกระแสหนึ่งซ่ึงสันนิษฐานวาช่ือ “คลองแห” มาจาก                   

การสัญจรตีฆองรองปาวกลาวบอกใหทราบถึงงานการของตนท้ังงานบวช  งานแตง  งานตาย                    

แกผองญาตแิละเพ่ือนพอง  นองพ่ี ท่ีอาศัยอยูริมลําคลองวาจะจัดขึ้นในวันเดือนขึ้นแรมใด (เทศบาล

เมืองคลองแห, ม.ป.ป.)  ซ่ึงจากท่ีกลาวมาลวนแลวแตเปนเรื่องเลาและประวัติเกี่ยวกับท่ีมาของช่ือ  

“คลองแห”  ท้ังส้ิน  แตอยางไรก็ตามสําหรับช่ือ “ชุมชนคลองแห”  สามารถสรุปไดวาเปน                       

การเรียกขานช่ือชุมชนโดยการยึดถือตามช่ือคลอง ซ่ึงเปนคลองท่ีตั้งอยูบริเวณศูนยกลางของชุมชน

แหงนีน้ั่นเอง 

  สําหรับตําบลคลองแหในป พ.ศ.2538 กระทรวงมหาดไทย ไดประกาศเปนองคการบริหาร

สวนตําบล และตําบลคลองแหไดเจริญรุงเรืองตามลําดับ จนกระท่ังในป พ.ศ.2546 จึงไดมี               

พระราชกฤษฎีกายกฐานะองคการบริหารสวนตําบลคลองแหเปนเทศบาลตําบลคลองแห ตอมา

เทศบาลตําบลคลองแหมีจํานวนประชากรเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็วตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ และมี

ฐานะการคลังเพียงพอท่ีจะบริหารกิจการ กระทรวงมหาดไทยจึงไดมีประกาศเปล่ียนแปลงฐานะของ

เทศบาลตําบลคลองแหเปนเทศบาลเมืองคลองแห  โดยใหมีผลนับตั้งแตวันท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ.2550 

เปนตนไป  ซ่ึงเทศบาลเมืองคลองแหมีอาณาเขตติดตอดังตอไปนี้   

ทิศเหนือ    ติดตอกับ   เขตองคการบริหารสวน  ตําบลคูเตา  อําเภอหาดใหญ   

    จังหวัดสงขลา 

ทิศใต         ติดตอกับ   เขตเทศบาลนครหาดใหญ   และเทศบาลตําบลคอหงส   

                                             อําเภอหาดใหญ  จังหวัดสงขลา 

ทิศตะวันออก  ติดตอกับ   เขตเทศบาลตําบลน้ํานอย อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 

ทิศตะวันตก  ติดตอกับ    เขตอําเภอบางกลํ่า  จังหวัดสงขลา 

เทศบาลเมืองคลองแหมีเนื้อท่ีโดยประมาณ 24.50 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 15,312 ไร    

ปจจุบันป พ.ศ.2555 มีนางสุภาภรณ  สังขชาติ  เปนนายกเทศมนตรีเมืองคลองแห  ซ่ึงประชาชน

สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม  รับจาง คาขาย และอ่ืนๆ  โดยเทศบาลเมืองคลองแห

ประกอบดวย 11 หมูบาน หรือ 27 ชุมชน ดังตารางท่ี  69  และตารางที่  70  (เทศบาลเมืองคลองแห, 

2555ค) 
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ตารางท่ี  69  แสดงรายช่ือหมูบานของเทศบาลเมืองคลองแห 

 

รายชื่อหมูบานของเทศบาลเมืองคลองแห 

1.  หมูท่ี 1 บานทาไทร  7.  หมูท่ี 7 บานทุงปาบ 

2.  หมูท่ี 2 บานหนองบัว 8.  หมูท่ี 8 บานทาชาง 

3.  หมูท่ี 3 บานคลองแห  9.  หมูท่ี 9 บานทุงน้ํา  

4.  หมูท่ี 4 บานคลองเตย 10.  หมูท่ี 10 บานหนองทราย  

5.  หมูท่ี 5 บานปากัน  11.  หมูท่ี 11 บานเกาะหม ี

6.  หมูท่ี 6 บานหนองนายขุย   

 

ตารางท่ี  70  แสดงรายช่ือชุมชนของเทศบาลเมืองคลองแห 

 

รายชื่อชุมชนของเทศบาลเมืองคลองแห 

1.  ชุมชนทาไทร  15.  ชุมชนปากัน 

2.  ชุมชนสะพานดํา  16.  ชุมชนหนองนายขุย  

3.  ชุมชนสําราญสุข  17.  ชุมชนทุงปาบ  

4.  ชุมชนเมืองใหม-คลองลาน  18.  ชุมชนทาชาง  

5.  ชุมชนหนองบัว 19.  ชุมชนทุงน้ํา  

6.  ชุมชนเมืองใหม 6 ปรีดิ์เปรม 20.  ชุมชนหนองทราย  

7.  ชุมชนมุสลิมบานหนองบัว  21.  ชุมชนบานเกา  

8.  ชุมชนบานคลองแห  22.  ชุมชนเกาะหมี  

9.  ชุมชนอัมพวัน 23.  ชุมชนมัสยิดเกาะหมี  

10.  ชุมชนหลังบ๊ิกซี  24.  ชุมชนคลองควาย  

11.  ชุมชนเมืองใหม 25.  ชุมชนคลองเปล  

12.  ชุมชนวัดคลองแห 26.  ชุมชนสัจจกุล  

13.  ชุมชนศุภสันติ  27.  ชุมชนสุขโขทัย 

14.  ชุมชนบางมวง   
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สําหรับสภาพทางภูมิศาสตรของเทศบาลเมืองคลองแหมีลักษณะเปนท่ีราบลุมทุงนาสลับ

กับเนินสวนยางพารา ตามแนวลุมน้ําคลองอูตะเภาและคลองแห สภาพท่ัวไปของพ้ืนท่ีมักจะประสบ

กับภาวะน้ําทวมในชวงฤดูฝน โดยคลองอูตะเภาเปนแหลงน้ําสายหนึ่งของภาคใตท่ีมีความสําคัญ

มาก  เปนลําคลองท่ีไหลผานเมืองหาดใหญ  จังหวัดสงขลา  และมีตนน้ําอยูท่ีอําเภอสะเดา จังหวัด

สงขลา  คลองอูตะเภาเปนลําคลองท่ีมีความเกี่ยวพันกับวิถีชีวิตของชาวบานท่ีอาศัยอยูบริเวณสองริม

ฝงคลองมาเปนระยะเวลายาวนานนับตั้งแตอดีต  โดยเฉพาะในดานการประกอบอาชีพ  นอกจากนี้

คลองอูตะเภายังเปนแหลงน้ําสําคัญในการผลิตน้ําประปาของการประปาอําเภอหาดใหญอีกดวย  

ปจจุบันคลองอูตะเภาไดเกิดการเปล่ียนแปลงของระบบนิเวศเปนอยางมาก  โดยน้ําในลําคลองเกิด

การเนาเสีย  และมีสภาพท่ีตื้นเขิน  ซ่ึงเปนปญหาสําคัญท่ีหลายฝายกําลังดําเนินการแกไข 

สวน  “คลองแห”  เปนลําคลองสายหนึ่งท่ีไหลผานพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองคลองแห  ในอดีต

คลองแหมีสภาพน้ําท่ีใสสะอาด  สามารถใชอุปโภคและบริโภคได  โดยชาวบานสวนหนึ่งไดอาศัย

คลองแหในการประกอบอาชีพประมงพื้นบานเพื่อทํามาหาเล้ียงชีพ  ตลอดจนใชเปนเสนทาง

คมนาคมในการเดินทางไปมาหาสูซ่ึงกันและกันโดยใชเรือเปนพาหนะ  เนื่องจากในอดีตการสัญจร

ทางเทาคอนขางมีความยากลําบากเนื่องจากสภาพพ้ืนท่ีมีลักษณะเปนปารก   

ดวยสภาพทางภูมิศาสตรของชุมชนคลองแหท่ีมีลําคลองไหลผาน  จึงทําใหชุมชนคลองแห

ในอดีตมีตลาดนัดทาน้ํา  ซ่ึงตั้งอยูบริเวณทาน้ําวัดคลองแห  โดยมีชาวบานพายเรือมาซ้ือขายสินคาท่ี

บริเวณทาน้ําดังกลาว  และมีทาเทียบเรือสําหรับพอคาแมคาท่ีนําสินคามาจําหนาย  ซ่ึงสวนหนึ่งเปน

พอคาแมคาท่ีมาจากคูเตาซ่ึงเปนชุมชนใกลเคียง  สงผลใหบริเวณทาน้ําวัดคลองแหกลายเปนสถานท่ี

แลกเปล่ียนสินคาและแหลงพบปะของผูคนในชุมชนคลองแหและชุมชนใกลเคียง จนกระท่ังมี             

การสรางถนนและเสนทางรถไฟสายหาดใหญ-สงขลา โดยเสนทางรถไฟสายดังกลาวไดเปดเดินรถ

ครั้งแรกเม่ือวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2456  และปจจุบันไดหยุดเดินรถไปแลวตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 

พ.ศ.2521  จากการสรางถนนและเสนทางรถไฟสายดังกลาว ตลอดจนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

ท่ีขยายตัวอยางตอเนื่อง  สงผลใหการสัญจรทางน้ําและตลาดนัดดังกลาวคอยๆ  เลือนหายไปจาก

ชุมชนแหงนี ้

ในระยะเวลาตอมา “คลองแห” ซ่ึงเปนลําคลองท่ีไหลผานชุมชนและเคยมีน้ําใสสะอาด 

สามารถใชอุปโภคและบริโภคไดก็ไดแปรสภาพเปนลําคลองท่ีมีลักษณะตื้นเขินและสกปรก                 

ดวยเหตุนี้จึงเกิดแนวคิดเกี่ยวกับการอนุรักษและพ้ืนฟูสภาพคลองแหขึ้น ซ่ึง “ตลาดน้ําคลองแห” เปน

แนวคิดหนึ่งในการอนุรักษและฟนฟูสภาพคลองแหใหกลับมาเปนเหมือนเชนในอดีตอีกครั้งหนึ่ง 
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ประวัติความเปนมาและพัฒนาการของตลาดน้ําคลองแห 

ตลาดน้ําคลองแหเปนตลาดน้ําเชิงวัฒนธรรมแหงแรกของภาคใต  มีความยาวของตลาด

ประมาณ  200  เมตร  ตั้งอยูบริเวณริมฝงคลองตรงกันขามกับวัดคลองแห  มีลักษณะของตลาดท่ีเปน

การผสมผสานระหวางตลาดนํ้า  (จําหนายสินคาในเรือ)  และตลาดโบราณ  (จําหนายสินคาบนบก)  

โดยเปดใหบริการในวันศุกร เสาร และอาทิตย  ตั้งแตเวลา 15.00 – 21.00  น.  

สําหรับตลาดน้ําคลองแหเกิดจากแนวคิดของนายอภิชาต ิ สังขาชาติ  หรือท่ีรูจักกันท่ัวไปใน

ช่ือ  “นายกหัวมัน”  (“หัวมัน” เปนช่ือเลน) อดีตนายกเทศมนตรีเมืองคลองแห ซ่ึงปจจุบันไดเสียชีวิต

ไปแลว  ท่ีไดลองเรือชมทัศนียภาพของสองฝงคลอง  ในสมัยท่ียังไมไดรับตําแหนงนายกเทศมนตรี

เมืองคลองแห  และพบเห็นวิถีชีวิตของชาวบานแบบดั้งเดิม  เชน  การยกบาม  การพายเรือเก็บผักบุง  

การตัดผัดกระเฉด  ซ่ึงเปนเรื่องท่ียังมีอยูในลําคลองแหในปจจุบัน  จากการลองเรือในวันนั้นภาพท่ี

เห็นทําใหนายอภิชาติ  สังขาชาติ  เกิดแนวคิดในการพัฒนาสายน้ําแหงนี้ใหเปนจุดศูนยกลางของ   

การพบปะของประชาชน  และทําอยางไรใหสามารถเช่ือมโยงไปสูการอนุรักษส่ิงแวดลอม รวมทั้ง

ศูนยกลางของการจัดกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอทองถ่ินตอไป  จึงไดเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ  

รวมทั้งบรรดางานวิจัยท่ีไดเคยมีการทําวิจัยในพ้ืนท่ี  อีกท้ังสืบคนขอมูลประวัติศาสตรของพ้ืนท่ีจึง

ไดพบวาในสมัยกอนตรงท่ีบริเวณนี้เคยเปนแหลงแลกเปล่ียนสินคา  โดยเปนแหลงพบปะเรือสําเภา

จากตางถ่ินซ่ึงแลนมาทําการคาขายยังท่ีแหงนี้  และเม่ือไดเสนอตัวเขารับใชประชาชนในฐานะ

หัวหนาพรรคคลองแหม่ันคง  จึงไดนําเสนอนโยบายสรางตลาดนํ้าคลองแห  เปนจุดขายในการหา

เสียงครั้งนั้นดวย  ครั้นเม่ือไดมีโอกาสเขารับตําแหนงเปนนายกเทศมนตรีเมืองคลองแห  นายอภิชาต ิ 

สังขาชาติ  ไดทุมเทความมุงม่ันและตั้งใจในการดําเนินการตามนโยบายนี้  อีกท้ังไดจัดศึกษาดูงาน

โดยการนําเจาหนาท่ีผูเกี่ยวของ พอคา แมคา  ไปยังตลาดน้ํายามเย็นหรือตลาดน้ําอัมพวา  จังหวัด

สมุทรสงคราม  เพ่ือศึกษาแนวทางการดําเนินงาน  รูปแบบการบริหารจัดการ  และอ่ืนๆ  รวมทั้งได

ประสานความรวมมือจากหนวยงานตางๆ  ท้ังในพ้ืนท่ีและจากสวนกลางท้ังภาครัฐและเอกชน  เชน  

กรมโยธาธิการและผังเมือง  กรมชลประทาน  และการทองเท่ียวแหงประเทศไทย  เปนตน  เพ่ือทํา

การผลักดันโครงการตลาดน้ําคลองแหใหบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว  โดยในยุคเริ่มตนของ

ตลาดน้ําคลองแหนั้นไดมีเสียงวิพากษวิจารณถึงความเปนไปไมไดของโครงการนี้  เนื่องจากสภาพ

ลําคลองนั้นแทบจะไมเอ้ือตอการดําเนินการใดๆ  ท้ังตื้นเขินดวยขยะและโคลนตม  อีกท้ังน้ําเนาเสีย  

แตนั่นกลับเปนเหมือนแรงผลักดันท่ีทําใหนายอภิชาติ   สังขาชาติ  เรงดําเนินโครงการตามท่ีตั้ง

ปณิธานไววา  “ไมมีอะไรท่ีเปนไปไมไดหากทําเพ่ือประชาชน”  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือให

ประชาชนหันกลับมาอนุรักษส่ิงแวดลอม  และอนุรักษแมน้ําลําคลองท่ีสามารถเปนแหลงสรางงาน

สรางอาชีพใหทองถ่ินได  และอีกความตั้งใจหนึ่งก็คือ ตลาดน้ําคลองแหจะเปนศูนยรวมของ                 
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การอนุรักษศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบานใหคงอยูสืบไป (งานสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว, ม.ป.ป.: 

1-2)   

อยางไรก็ตามจากการศึกษางานของยุทธกาน  ดิสกุล  (2553: 45)  พบประเด็นท่ีแตกตาง

ออกไปจากท่ีกลาวมาเกี่ยวกับแนวคิดตลาดน้ําคลองแหของนายอภิชาติ  สังขาชาติ  กลาวคือ  กอนท่ี

นายอภิชาติ  สังขาชาติ  จะลงชิงสมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองคลองแห  นายอภิชาติ  สังขาชาติ  

เคยทํางานเปนพนักงานในเทศบาลเมืองคอหงส  อําเภอหาดใหญ  จังหวัดสงขลา มากอน และมี

ความสนใจทางดานการเมืองทองถ่ิน  เม่ือประมาณป 2545  จึงไดตัดสินใจลงสมัครเลือกตั้ง

นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส  แตก็แพในสนามเลือกตั้งดังกลาว  จากนั้นก็ไดสังเกตการณพ้ืนท่ี             

การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองควนลัง อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา และเปนคะแนนเสียงใหกับ

พรรคการเมืองทองถ่ินพรรคหนึ่ง  ขณะเดียวกันก็เห็นวาพรรคการเมืองท่ีเปนคูแขงมีการนําเสนอ

นโยบายตลาดน้ํา  ซ่ึงกลายเปนเรื่องตลกสําหรับชาวบานชุมชนควนลัง เพราะไมมีใครเช่ือวาจะ

เปนไปได  แตนายอภิชาติ  สังขาชาติ  เห็นวาเรื่องท่ีตลกอาจจะกลายเปนจริงก็ไดหากทํา                           

การประชาสัมพันธแบบมีสีสัน  และมีความนาจะเปนไปได  หลังจากนั้นก็ไดตัดสินใจลงสมัคร

แขงขันการเมืองทองถ่ินอีกครั้งหนึ่ง โดยมีความคิดวาจะนําเสนอนโยบายตลาดนํ้าคลองแหเปน                

จุดขายในการหาเสียงเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองคลองแห จนกระทั่งชนะการเลือกตัง้และไดดํารง

ตําแหนงนายกเทศมนตรีเมืองคลองแห  จึงไดรเิริ่มดําเนินโครงการตลาดน้ําคลองแหขึ้น 

โดยในชวงแรกกอนท่ีจะมีการริเริ่มดําเนินโครงการตลาดน้ําคลองแห พบวา นายอภิชาติ  

สังขาชาติ  ไดมีการปรึกษาหากับทานเจาอาวาสวัดคลองแหดวย  ซ่ึงทานเจาอาวาสก็มีความคิดเห็น

ในแนวทางเดียวกัน  นั่นก็คือ  แนวคิดอนุรักษและฟนฟูสภาพคลองแห  และคิดวาการจัดสราง

โครงการตลาดน้ําจะทําใหชาวบานหันมาสนใจในการอนุรักษและฟนฟูคลองแหเพ่ิมมากขึ้น  

เนื่องจากตลาดน้ําเปนสวนหนึ่งของโครงการอนุรักษวัฒนธรรมคลองแหซ่ึงเปนโครงการหนึ่งของ

วัดคลองแห  โดยโครงการอนุรักษวัฒนธรรมคลองแห  เกิดขึ้นจากการท่ีกลุมคณะวัดคลองแหไดไป

ศึกษาดูงานประเพณีวัฒนธรรมทองถ่ิน  นั้นก็คือ  ประเพณีการกวนขาวยาคูท่ีวัดพนางตุง  จังหวัด

พัทลุง  ผลจากการศึกษาดูงานดังกลาวทําใหทานเจาอาวาสวัดคลองแหและกลุมคณะวัดคลองแหมี

การจัดประชุมหารือรวมกันเกี่ยวกับแนวทางการรื้อฟนวัฒนธรรมทองถ่ิน  จนกอใหเกิดเปน

โครงการอนุรักษวัฒนธรรมคลองแห  โดยมีวัตถุประสงคสําคัญ  คือ  เพ่ือท่ีจะอนุรักษและสืบสาน

วัฒนธรรมของชุมชนคลองแห  โดยแบงออกเปน  5 ประเด็น  ไดแก  1)  การอนุรักษส่ิงแวดลอม  

เชน การทําปุยหมักชีวภาพ และการทํา EM Ball (Effective Microorganism Ball) เปนตน                  

2) การสืบสานวัฒนธรรมพ้ืนบาน  เชน  ประเพณีกวนขาวยาคู  และการจัดตั้งคณะมโนราห เปนตน 
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3)  พิพิธภัณฑทองถ่ิน 4) ภูมิปญญา ชาวบาน เชน การทําปุยหมักชีวภาพ เปนตน และ 5)  การสราง

ตลาดน้ําทองถ่ิน (ยุทธกาน ดิสกุล, 2553: 44-45) 

จากท่ีกลาวมาจะเห็นไดวา “ตลาดน้ํา”  เปนประเด็นหนึ่งของโครงการอนุรักษวัฒนธรรม

คลองแหของวัดคลองแห  ซ่ึงตอมาไดมีการดําเนินโครงการตลาดน้ําขึ้น ภายใตดําเนินการรวมกัน

ระหวางเทศบาลเมืองคลองแหกับวัดคลองแห 

สําหรับตลาดน้ําคลองแหเดิมทีไดมีการทดลองเปดจําหนายสินคาทางน้ําเปนการเฉพาะกิจ

ในชวงประเพณีวันสงกรานต  และงานศิลปวัฒนธรรมยอนตํานานคลองแห  ซ่ึงการดําเนินการใน

ครั้งนั้นเปนไปดวยดี  จึงมีเสียงเรียกรองจากบรรดาพอคาแมคาใหตลาดน้ําคลองแหดําเนินการอยาง

จริงจัง  นั่นจึงเปนจุดสําคัญของการเปดดําเนินการเรื่อยมาในทุกเย็นวันศุกร-วันอาทิตย  ซ่ึงถือเปน

การดําเนินการตลาดนํ้าคลองแหในระยะท่ี 1 โดยมีเรือจําหนายสินคาเริ่มแรก จํานวน 40 ลํา เริ่มเปด

ดําเนินการตั้งแตวันท่ี 22 สิงหาคม พ.ศ.2551 เปนตนมา  ปจจุบันตลาดน้ําคลองแหอยูในชวงของ 

การเปดดําเนินการในระยะท่ี 2  (งานสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว, ม.ป.ป.: 2)  โดยเทศบาลเมือง

คลองแหไดดําเนินการวางกรอบแนวทางการพัฒนาตลาดน้ําคลองแหไว  3  ระยะ ไดแก (ยุทธกาน  

ดิสกุล, 2553: 47-48) 

ระยะท่ี 1 เปนระยะโครงสรางท่ีใหบรรดาพอคาแมคา นําสินคามาขาย โดยยังไมมี                      

การควบคุมมากนัก  แตมีการวางกรอบปฏิบัติ  โดยเนนท่ีการรวมมือของชาวบาน เชน รณรงคใหใช

วัตถุดิบจากธรรมชาติ  การสงเสริมใหแตงชุดไทยพ้ืนบาน  การรักษาความสะอาดท้ังในคลองและ

บนฝง เปนตน  

ระยะท่ี  2 จะเพ่ิมพ้ืนท่ีการขายสินคา และมีการจัดระเบียบมากขึ้นกวาเดิม เนนไปท่ีตลาดน้ํา

ตองมีชีวิต  มีการพายเรือขามคลองไปมาเพื่อขายส้ินคาไดท้ัง 2 ฝง ควบคุมสินคาท่ีจะนํามาขาย                

มากขึ้นเพ่ือใหเหมาะสมกับความเปนตลาดน้ํา  ระยะนี้เริ่มตั้งแตงานเทศกาลลอยกระทงมหาบุญ 

พ.ศ.2551 

ระยะท่ี  3  ระยะนี้ตลาดน้ําคลองแหตองพรอมสมบูรณดวยตัวเอง สามารถพึ่งพาตัวเองได  

และสามารถเปนท่ีพ่ึงพาชุมชนไดเชนกัน  ชาวบานในพ้ืนท่ีตองชวยกันดูแล  โดยมีคณะกรรมการ

ของตลาดน้ําท่ีมาจากชุมชนชวยกันควบคุมดูแล  และตองสามารถตรวจสอบได  ทายสุดตลาดน้ํา

คลองแหตองอยูได  และหลอเล้ียงชุมชนไดดวยตัวเอง 

อยางไรก็ตามจากการดําเนินการจริงในแตละระยะมีรายละเอียดท่ีแตกตางออกไป                      

โดยการดําเนินการในระยะท่ี 1 นี้ เทศบาลเมืองคลองแหไดจดัเรือประมาณ 40 ลํา เพ่ือใหพอคาแมคา

นั่งเรือขายสินคา โดยจะเนนสินคาพ้ืนบานท่ีใชวัสดุจากธรรมชาติในการบรรจุสินคา เชน การใช

กระบอกไมไผหรือตุกตาดินเผาในการบรรจุน้ํา กะลามะพราว และกระทงใบตองเปนภาชนะใน 
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การใสอาหาร  โดยพอคาแมคาจะมีการนําสินคาบรรทุกโดยรถยนตหรือรถสามลอเขามาในตลาด

แลวนําสินคาดังกลาวลงเรือเพ่ือวางขาย  โดยเรือจะจอดนิ่งบริเวณทาเทียบเรือหรือบริเวณท่ีจัดเตรียม

ไว  ไมไดมีการพายเรือขายสินคาแตอยางใด  โดยตลาดน้ําคลองแหจะอยูบริเวณริมน้ําฝงวัดคลองแห  

สําหรับในระยะนี้เปนการจัดตลาดน้ําในแบบเฉพาะกิจ  โดยไดนําเสนอรูปแบบตลาดใน

แบบทองถ่ิน มีการจัดแบงการบริหารจัดการอยางเปนสัดสวนซ่ึงแบงออกเปน 2 เขต ไดแก                        

1) เขตน้ํา  สําหรับเขตน้ํานี้เทศบาลเมืองคลองแหเปนผูมีหนาท่ีดูแลและจัดการไมวาจะเปนการสราง

ทาเทียบเรือสําหรับการจําหนายสินคาและเปนท่ีจอดเรือของพอคาแมคา  ซ่ึงพอคาแมคาใน

ชวงแรกๆ  จะเปนพอคาแมคาจําเปนหรือพอคาแมคาทดลอง  

 

“การดําเนินการตลาดน้ําคลองแหในชวงแรกๆ ไดมีการนําพอคาแมคาไปศึกษาดูงานยัง

ตลาดน้ําภาคกลางแลวกลับมาทดลองคาขายในตลาดน้ําคลองแห และหลังจากท่ีมีกระแสตอบรับดีก็

มีการเปดรับสมัครพอคาแมคาเขามาจําหนายสินคาในตลาดน้ําคลองแหเพ่ิมเติม” (อรัญญา, 12 

เมษายน  2555)   

 

พอคาแมคาจําเปนหรือพอคาแมคาทดลองก็คือพอคาแมคาท่ีไดรับคาจางใหสวมบทบาท

เปนพอคาแมคา  โดยไดรับเงินคาจาง จํานวน  200  บาท  2) เขตบก  สําหรับเขตบกนี้เทศบาลเมือง

คลองแหไดแบงเนื้อท่ีใหกับคณะกรรมการวัดคลองแหจัดการบางสวน  การดําเนินการในระยะนี้

ผานไปไดดวยดี  ซ่ึงตลาดน้ําจะมีขึ้นเฉพาะวันงานประเพณีเทานั้น  เชน  งานสงกรานต  และงาน

มหกรรมยอนตํานานคลองแห  เปนตน  ประกอบกับนักทองเท่ียวมีจํานวนไมมากนัก  เนื่องจาก

พ้ืนท่ีมีขนาดจํากัด  ตอมาเม่ือเทศบาลเมืองคลองแหไดตัดสินใจท่ีจะใหมีตลาดน้ําขึ้นเปนประจําทุก

วันศุกร เสาร และอาทิตย  ประกอบกับเทศบาลเมืองคลองแหไดจัดประชาสัมพันธโดยผานส่ือตางๆ  

สงผลใหบรรดานักทองเท่ียวตางใหความสนใจเปนจํานวนมาก  ปริมาณนักทองเท่ียวจึงเริ่มมีจํานวน

เพ่ิมขึ้น  ประกอบกับเหลาบรรดาพอคาแมคาตางมีความตองการท่ีจะใหเปดตลาดน้ําอยางเปน

ทางการเนื่องจากผลประโยชนในเรื่องของรายไดจากการจําหนายสินคา   สงผลใหเทศบาลเมือง

คลองแหไมตองจายคาจางพอคาแมคาจําเปน  เพราะเห็นวารายไดจากการจําหนายสินคามากกวา

คาจางใหสวมบทบาทพอคาแมคาจําเปน  ขณะเดียวกันพอคาแมคาก็ไมตองเสียคาเชาแตอยางใด  

สําหรับสาเหตุท่ีเทศบาลเมืองคลองแหตองจางชาวบานมาสวมบทบาทพอคาแมคาจําเปน  เนื่องจาก

ตองการใหตลาดน้ําคลองแหดูมีความสมจริงสมจัง  มีพอคาแมคามานั่งเรือจําหนายสินคา  

เชนเดียวกับตลาดน้ําในภาคกลางท่ีมีช่ือเสียงไมวาจะเปนตลาดน้ําอัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม  

หรือตลาดน้ําดําเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี  ท้ังนี้ท้ังนั้นก็เพ่ือตองการดึงดูดนักทองเท่ียวใหเดินทาง
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มาทองเท่ียวนั่นเอง  สําหรับการเปดตัวตลาดน้ําคลองแหอยางเปนทางการ  เกิดขึ้นในชวงเดือน

สิงหาคม พ.ศ.2551 โดยเทศบาลเมืองคลองแหไดหยิบยืมงานยอนตํานานคลองแหมาประชาสัมพันธ

การทองเท่ียวตลาดน้ํา  ซ่ึงจะไดกลาวถึงในรายละเอียดตอไป  

สวนการดําเนินการในระยะท่ี  2  ไดเริ่มขยับขยายตลาดน้ําคลองแหโดยแบงออกเปนสอง

ฝง  ไดแก  ฝงริมน้ําวัดคลองแห และฝงตลาดคาขายบนบก  โดยเทศบาลเมืองคลองแหไดจัดระเบียบ

รานคาบนบกขึ้นใหม  เนนรูปแบบตลาดน้ําโบราณ  มีการจัดแบงพ้ืนท่ีคาขายใหมีความเปนระเบียบ

เรียบรอย  มีการแบงซุมสําหรับจําหนายสินคาประเภทตางๆ  และกอสรางซุมโดยใชวัสดุจาก

ธรรมชาติเปนรูปแบบงายๆ  แตดูสวยงาม  โดยซุมเหลานี้มีการใชช่ือเรียกขานดวยภาษาไทยทองถ่ิน

ดั้งเดิมท่ีบอกเลาถึงประวัติของเมืองตางๆ เม่ือครั้งอดีตกาล  เชน ฆองแห  ลังกาสุกะ มะหาดใหญ 

ตามพรลิงค และสทิงปุระ เปนตน โดยมีรานคาตลาดโบราณ 200  กวาราน  และมีเรือจําหนายสินคา

เพ่ิมขึ้นเปน 90  กวาลํา  สินคาสวนใหญจะเนนอาหารคาวหวาน ซ่ึงเปนอาหารพ้ืนบานแทๆ  เชน  

เถาคั่ว  ขนมจีน  ขาวยําปกษใต  กวยจั๊บพลก  (กวยจั๊บกะลามะพราว)  ขนมมด  ขนมดวง  ขนมโค  

ตมยาง  และขนมไทยนานาชนิด  ซ่ึงเปนขนมภาคใตดั้งเดิม 

จากนั้นก็มีการประชาสัมพันธการทองเท่ียว  โดยเทศบาลเมืองคลองแหไดจัดงานยอน

ตํานานคลองแหซ่ึงดูยิ่งใหญขึ้น  เนื่องจากมีการดําเนินโครงการตลาดน้ํา  จึงไดนํางานยอนตํานาน

คลองแห  ซ่ึงในอดีตวัดคลองแหไดจัดขึ้นเปนประจําทุกป  แตในป พ.ศ.2551 เทศบาลเมืองคลองแห

เปนเจาภาพและจัดทําการประชาสัมพันธการทองเท่ียว  สําหรับการจัดงานครั้งนี้ใชช่ือวา  “มหกรรม

แสง สี  เสียง  ยอนตํานานคลองแห และวัฒนศิลป 4 ภาค  ประจําป 2551”  ณ ทาน้ําวัดคลองแห  

ระหวางวันท่ี  13-17  สิงหาคม 2551  โดยเทศบาลคลองแหรวมกับทุกภาคสวนไดจัดขึ้นเปนพิเศษ  

ภายใตวิสัยทัศน  “คลองแหนาอยู  ประตูสูเมืองใหม  แหลงท่ีพักอาศัย  ศูนยรวมใจศาสนา  พัฒนา

คุณภาพชีวิต  ดวยแนวคิดย่ังยืน”  ของนายกอภิชาติ  สังขาชาติ  เพ่ือใหรําลึกถึงตํานานของทองถ่ิน

ในอดีต  รวมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมใหเกิดขึ้นกับคนรุนใหม  และสราง

แรงจูงใจใหนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศไดเดินทางมาสัมผัสและรวมกิจกรรม               

อันยิ่งใหญตระการตา  ประกอบกับงานนี้ไดรับความรวมมือจากนายธนิตย จิตนุกูล หรือ ปด ผูกํากับ

รอยลานจากภาพยนตรเรื่อง  “บางระจัน”  ซ่ึงเปนคนพ้ืนเพอําเภอหาดใหญ  มากํากับการแสดง

มหกรรม  แสง  สี  เสียง  ยอนตํานานอันตระกาลตาบนเวทีชุด  “นาวาธรรม  นําสวาง  กลางใจ”   

จากการจัดการประชาสัมพันธดังกลาวสงผลใหตลาดน้ําคลองแหไดรับความสนใจจากนักทองเท่ียว

ท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศเปนจํานวนมาก  รวมท้ังส่ือประเภทตางๆ เชน อินเทอรเน็ต  

หนังสือพิมพ  และรายการโทรทัศนตางๆ  เขามาถายทําสารคดีการทองเท่ียว ผลจากการพัฒนา

โครงการตลาดน้ําคลองแหดังกลาวสงผลใหเทศบาลเมืองคลองแหไดรับรางวัลเทศบาลท่ีมี
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นวัตกรรมเมืองนาอยูแหงป 2551  โดยมี ศ.นพ.ประเวศ  วะสี  ประธานมูลนิธิชุมชนทองถ่ินพัฒนา

เปนประธานมอบรางวัล  (ยุทธกาน  ดิสกุล, 2553: 47-51)  เม่ือวันท่ี 8 ตุลาคม 2551 ณ โรงแรม                

มิราเคิลแกรนด  กรุงเทพฯ  โดยรางวัลดังกลาวเปนรางวัลการประเมินสภาพเมืองนาอยู ซ่ึงเปนไป

ภายใตกรอบแนวคิดการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี 9 สําหรับ                

การประเมินผลการพัฒนาและสภาพของเมือง จะพิจารณาใน  5 มิติ  ไดแก  มิติเมืองปลอดภัย  มิติ

เมืองคุณภาพ มิติเมืองสะอาด มิตเิมืองวัฒนธรรม และมิติเมืองธรรมาภิบาล ซ่ึงหลังจากนั้นเปนตนมา

ตลาดน้ําคลองแหก็เปนท่ีรูจักอยางแพรหลายในหมูนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศ 

ตอมาเม่ือประมาณเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2552 เทศบาลเมืองคลองแหไดดําเนินการยาย 

ตลาดน้ําคลองแหจากเดิมท่ีตั้งอยูบริเวณริมน้ําวัดคลองแห  ไปอยูอีกริมฝงหนึ่งซ่ึงอยูตรงกันขามกับ

วัดคลองแห ซ่ึงมีสะพานคอนกรีตเปนตัวเช่ือมระหวางสองฝง โดยยายไปตั้งอยูดานซายของสะพาน

ดังกลาว  จากเดิมบริเวณท่ีตลาดน้ําคลองแหยายไปตั้งเคยเปนสวนยางพารามากอน ตอมาไดมี               

การปรับสภาพและภูมิทัศนจนแปรสภาพกลายเปนสถานท่ีทองเท่ียว สําหรับสถานท่ีดังกลาวซ่ึงมี

พ้ืนท่ีประมาณ 5 ไร เทศบาลเมืองคลองแหไดทําสัญญาเชาราย 3 ป จากเจาของซ่ึงเปนเอกชนจํานวน 

3 เจา โดยจายคาเชาเปนรายเดือนๆ ละ ประมาณ 106,000  บาท  ซ่ึงเทศบาลเมืองคลองแหใหเหตุผล

ของการยายตลาดน้ําวาตองการขยับขยายพ้ืนท่ีการทองเท่ียวตลาดน้ําเนื่องจากพ้ืนท่ีเดิมคอนขางคับ

แคบ  ในขณะท่ีปริมาณนักทองเท่ียวมีจํานวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  จึงทําใหเกิดขอจํากัดในเรื่องของพ้ืนท่ี  

แตอยางไรก็ตามจากการศึกษางานของยุทธกาน  ดิสกุล  (2553: 52)  ซ่ึงไดกลาวถึงเหตุผลของ          

การยายตลาดน้ําไปยังอีกฝงหนึ่งซ่ึงนอกเหนือจากเหตุผลท่ีกลาวมา นั่นก็คือ  เกิดปญหาความขัดแยง

ในเรื่องของการบริหารจัดการพ้ืนท่ีตรงบริเวณจอดรถ  เนื่องจากเทศบาลเมืองคลองแหตองการท่ีจะ

เก็บคาจอดรถ  แตคณะกรรมการวัดไมเห็นดวยท่ีจะเก็บคาจอดรถ  เนื่องจากจะทําใหวัดกลายเปน

สถานท่ีเพ่ือการพาณิชยมากเกินไป  ขณะเดียวกันพ้ืนท่ีบริเวณวัดอยูภายใตการบริหารของ

คณะกรรมการวัดทําใหดูเหมือนวาเทศบาลเมืองคลองแหเขามากาวกายเกินหนาท่ีจนเกินไป                     

อีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องคาใชจายคาไฟฟา เนื่องจากเทศบาลเมืองคลองแหไมไดเขามารวม

รับผิดชอบคาไฟฟาแตประการใด  ทําใหคณะกรรมการวัดตองจัดการคาใชจายเอง นอกจากนี้ยังเปน

เรื่องของความขัดแยงสวนบุคคล  ซ่ึงเปนความขัดแยงระหวางทานเจาอาวาสวัดคลองแหกับกลุม

พอคาแมคา  ซ่ึงมีสาเหตุมาจากทานเจาอาวาสไดนํานักดนตรีเพ่ือชีวิตมาเลนดนตรีตรงบริเวณใกล

กับทาเทียบเรือท่ีพอคาแมคาจําหนายสินคาบางคร้ังเสียงดนตรีเพ่ือชีวิตกลับสรางความรําคาญใหกับ

กลุมพอคาแมคา เชน เสียงดังจนเกินไปทําใหไมสามารถส่ือสารหรือพูดคุยกับลูกคาได จนบางครั้ง

พอคาแมคาไดทําการรองเรียนใหทานเจาอาวาสหยุดนํานักดนตรีเพลงเพ่ือชีวิตมาเลนดนตรี                      
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แตการรองเรียนดังกลาวไมเปนผล เพราะทานเจาอาวาสช่ืนชอบดนตรีเพ่ือชีวิตเปนการสวนตัว                           

จึงทําใหมีเสียงบนไปตางๆ  นานา และสรางความไมพอใจใหแกกลุมพอคาแมคาเปนอยางย่ิง   

เม่ือตลาดน้ําคลองแหไดยายไปยังท่ีแหงใหมท่ีอยูบริเวณริมฝงตรงขามกับวัดคลองแห               

การดําเนินการตางๆ  ถูกดําเนินการโดยเทศบาลเมืองคลองแหแตเพียงฝายเดียว โดยคณะกรรมการ

วัดไมไดเขามาเกี่ยวของกับการดําเนินการแตอยางใด  เทศบาลเมืองลองแหไดมีการจัดระบบและ

ระเบียบ  รวมท้ังการจัดการพ้ืนท่ีตลาดน้ําใหม  ซ่ึงเนนการตอบสนองการทองเท่ียวเปนสําคัญ  

ในขณะท่ีคณะกรรมการวัดคลองแหก็ไดดําเนินการตลาดน้ําในรูปแบบตลาดทองถ่ินตามแนวคิด

ของตนเองในพื้นท่ีบริเวณเดิม ซ่ึงปจจุบันเหลือเพียงตลาดบนบก และในสวนของตลาดน้ําคลองแห 

ซ่ึงดําเนินการโดยเทศบาลเมืองคลองแหปจจบัุนสามารถแบงออกไปเปน 2 เขต  ไดแก เขตตลาดน้ํา

ทางเรือ และเขตตลาดบก   

อยางไรก็ตามตอมาเม่ือประมาณเดือนสิงหาคม  พ.ศ.2554 เทศบาลเมืองคลองแหไดทํา             

การยายตลาดน้ําคลองแหในสวนท่ีเปนเขตตลาดน้ําทางเรือจากบริเวณเดิมซ่ึงอยูริมฝงตรงกันขามกับ

วัดคลองแหและอยูดานซายของสะพานไปยังดานขวาของสะพาน  ท้ังนี้เนื่องจากทาเทียบเรือเดิมท่ี

ใชจอดเรือจําหนายสินคาไดชํารุดและผุพังไปตามกาลเวลาเนื่องจากเปนทาเทียบเรือท่ีทําดวยไม  

ดังนั้นเทศบาลเมืองคลองแหจึงไดดําเนินการกอสรางทาเทียบเรือขึ้นใหม  โดยไดรับงบประมาณ

สนับสนุนจากองคการบริหารสวนจังหวัดสงขลา  ซ่ึงเปนเงินจากภาษีอากรของประชาชน  ในวงเงิน

กอสราง  จํานวน  1,996,000  บาท  เริ่มสัญญาจางเม่ือ  26 สิงหาคม 2554 - 22 มีนาคม  2555  โดยมี 

หจก.ตรังวิศวการโยธา  เปนผูรับจาง  และมีนายธรรมนูญ  รักขิโต  เปนผูควบคุมงาน โดยทาเทียบ

เรือดังกลาวมีขนาด  3.26 X 93  เมตร   

 

 
 

ภาพท่ี  3  การกอสรางทาเทียบเรือใหม 
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จนกระทั่งปลายป 2555 การกอสรางทาเทียบเรือดังกลาวแลวเสร็จ  ตลาดน้ําในสวนท่ีเปน

เขตตลาดน้ําทางเรือก็ไดยายกลับมายังบริเวณเดิม  คือ บริเวณริมฝงตรงกันขามกับวัดคลองแหซ่ึงอยู

ดานซายของสะพาน   

นอกจากนี้ในปจจุบันตลาดน้ําคลองแหกําลังพัฒนาเพ่ือกาวไปสูการเปน “ตลาดน้ํา ตลาดนัด 

ประหยัดพลังงาน”  โดยไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานในสังกัดของกระทรวงพลังงาน  เชน 

สํานักวิชาการพลังงานภาค 12  สํานักงานพลังงานจังหวัดสงขลา  และสํานักงานพลังงานจังหวัด

อ่ืนๆ ของภาคใตตอนลาง เปนตน เพ่ือใหตลาดน้ําคลองแหเปนตลาดน้ําประหยัดพลังงาน                        

โดยการดําเนินการในขั้นตน ไดแก  การเปล่ียนหลอดไฟภายในตลาดน้ําท้ังหมดใหเปนหลอดไฟ

ตะเกียบซ่ึงเปนหลอดไฟประหยัดพลังงาน และการสงเสรมิการนําวัสดุเหลือใชมาผลิตเปนพลังงาน

ทดแทน เชน  การผลิตน้ํามันไบโอดีเซลจากน้ํามันท่ีใชแลว การนําเศษอาหารมาผลิตเปนไบโอกาซ  

และการเผาถานจากเศษไมไผหรือกะลามะพราว  เปนตน  ผลจากการดําเนินการดังกลาวทําให

สามารถประหยัดคาไฟฟาลงไดจํานวนมากในแตละเดือน ซ่ึงแนวคิด “ตลาดน้ํา ตลาดนัด ประหยัด

พลังงาน” นับเปนแนวคิดหนึ่งในการพัฒนาตลาดน้ําคลองแหเพ่ือกาวไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 

  
 

ภาพท่ี  4  ตลาดน้ํา ตลาดนัด ประหยัดพลังงาน 

 

การบริหารจัดการตลาดน้ําคลองแห 

การบริหารจัดการตลาดน้ําคลองแหในชวงระยะแรกๆ  ซ่ึงเปนตลาดน้ําในแบบเฉพาะกิจ   

มีการจัดแบงการบริหารจัดการอยางเปนสัดสวน คือ ในเขตน้ํา เทศบาลเมืองคลองแหจะมีหนาท่ีดูแล

และจัดการไมวาจะเปนการสรางทาเทียบเรือสําหรับการจําหนายสินคาและเปนท่ีจอดเรือของพอคา

แมคา สวนเขตบกเทศบาลเมืองคลองแหไดแบงเนื้อท่ีใหกับคณะกรรมการวัดคลองแหจัดการ

บางสวน ตอมาเม่ือตลาดน้ําคลองแหไดยายไปยังท่ีแหงใหมซ่ึงอยูบริเวณริมฝงตรงขามกับวัด         
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คลองแหและเปนท่ีตั้งของตลาดน้ําคลองแหในปจจุบัน  การดําเนินการตางๆ ถูกดําเนินการโดย

เทศบาลเมืองคลองแหแตเพียงฝายเดียว โดยเทศบาลเมืองคลองแหไดมีการดําเนินการดาน                     

การบริหารจัดการตลาดน้ําในรูปของคณะกรรมการ เรียกวา  “คณะกรรมการดําเนินงานตลาดน้ํา

คลองแห”  ซ่ึงมาจากการจัดตั้งและประกาศแตงตั้งโดยเทศบาลเมืองคลองแห  อันประกอบดวย

ผูแทนจากหนวยงานและฝายตางๆ  ท่ีเกี่ยวของ เชน เจาอาวาสวัดคลองแห  ผูอํานวยการทองเท่ียว

แหงประเทศไทย ภาคใต  หาดใหญ วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา  นายกสมาคมมคัคุเทศกอาชีพจังหวัด

สงขลา ประธานสมาพันธธุรกิจการทองเท่ียวจังหวัดสงขลา  และบุคลากรตลอดจนเจาหนาท่ีของ

เทศบาลเมืองคลองแห เปนตน โดยปจจุบันมีนางสุภาภรณ  สังขชาติ นายกเทศมนตรีเมืองคลองแห

เปนประธานกรรมการ  ซ่ึงมีรายละเอียดของคณะกรรมการดําเนินงานตลาดน้ําคลองแหตาม

ประกาศเทศบาลเมืองคลองแห เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานตลาดน้ําคลองแห ซ่ึงประกาศ 

ณ วันท่ี  12  พฤษภาคม พ.ศ.2553  ดังตอไปนี ้ (เทศบาลเมืองคลองแห, 2553ก: 1-6) 

 1. คณะกรรมการฝายบริหาร มีหนาท่ีกําหนดนโยบายและแผนการขับเคล่ือนการดําเนินการ

ตลาดน้ําคลองแห  ตลอดจนเพ่ือใหเปนตลาดสําหรับสรางรายไดใหแกชาวคลองแห เนนวิถี

วัฒนธรรมพ้ืนถ่ินทามกลางบรรยากาศธรรมชาติริมสายน้ําใหเปนแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและ

ธรรมชาต ิ และเพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตลาดน้ําอาจพิจารณาแตงตั้งคณะทํางานจาก

ตัวแทนผูประกอบการเพ่ือดําเนินการไดตามความจําเปน  ตลอดจนมีหนาท่ีดําเนินงานอ่ืนๆ ตามท่ี

คณะกรรมการฝายบริหารมีมติเห็นชอบ 

2.  คณะอนุกรรมการฝายอํานวยการ  มีหนาท่ีวางแผนเพื่อการขับเคล่ือนการบริหารจัดการ

ตลาดน้ําใหเปนไปตามนโยบายของคณะผูบริหาร  และใหการอํานวยการ  ควบคุม  กํากับดูแล  

แกไขปญหาอุปสรรคเพื่อการดําเนินงานใหเปนไปดวยความเรียบรอย ตลอดจนหนาท่ีอ่ืนๆ  เพ่ือ

การพัฒนาตลาดน้ําในทุกดาน 

3. คณะกรรมการฝายควบคุม  ดูแล  ผูประกอบการบนบกและในเรือ  มีหนาท่ีจัดทํา

ทะเบียนผูคา  ทะเบียนสินคา  ใหเปนปจจุบัน โดยประสานอนุกรรมการฝายผลประโยชนในกรณีท่ี

มีการเปล่ียนผูคาเปนรายใหม  จัดประชุม  ช้ีแจง  ประชาสัมพันธ  ทําความเขาใจกับผูคา  ติดตาม  

ดูแลใหผูคาปฏิบัติตามกฎระเบียบอันดีงาม สนับสนุน สงเสริมกลุมอาชีพในชุมชนไดเขามามี             

สวนรวมในการประกอบอาชีพจําหนายสินคา และพิจารณาพ้ืนท่ีในการเขามาจัดกิจกรรมของ

หนวยงาน องคกรตางๆ ทางสาธารณะประโยชน ตลอดจนปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

4. คณะอนุกรรมการฝายพัฒนารายไดและสิทธิประโยชน มีหนาท่ีจัดทําทะเบียนผูคา

ประจํา  ผูคาจร  และหนวยงานองคกรท่ีมาจัดบูธ  ออกราน เพ่ือแสวงหาประโยชนของหนวยงาน 
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องคกร  และจัดเก็บคาธรรมเนียมตางๆ  ตามภาระหนาท่ีจากผูคา  รานคาท่ีมาออกบูธแสดงสินคา  

การจัดตั้งปายประชาสัมพันธ ฯลฯ  ตลอดจนดําเนินงานอ่ืนๆ  ท่ีเกี่ยวของและไดรับมอบหมาย 

5.  คณะอนุกรรมการฝายสถานท่ี   มีหนาท่ีจัดทําผังรวมตลาดน้ําคลองแห    ดูแล ซอมแซม  

โรงเรือน  ทาน้ํา  ตลอดจนไฟฟาแสงสวางใหอยูในสภาพพรอมใชงาน  วางแผนปรับปรุงภูมิทัศน

ใหสวยงามเหมาะสมกับสภาพตลาดน้ําตามวิถีถ่ินใต   จัดทําลานจอดรถ  และงานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ

และไดรับมอบหมาย 

6.  คณะอนุกรรมการฝายรักษาความสงบ   มีหนาท่ีรักษาความปลอดภัยบริเวณตลาดน้ําท้ัง

บนบกและทาน้ํา    จัดระเบียบการจราจรการเขาสูตลาดน้ําและสถานท่ีจอดรถสําหรับนักทองเท่ียว

และแมคา   จัดชุดทหารโบราณคอยอํานวยความสะดวกแกผูมาเท่ียวชมตลาดน้ํา ประสานเจาหนาท่ี

ตํารวจกรณีชวงเทศกาลตางๆ  หรือกรณีอาจมีเหตุดวน จัดเจาหนาท่ีคอยตอนรับใหคําแนะนําแก

นักทองเท่ียวใหเกิดความประทับใจ พรอมท้ังจัดทําเอกสารเผยแพรตลาดน้ําไวคอยบริการ และงาน

อ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของและไดรับมอบหมาย 

7. คณะอนุกรรมการฝายรักษาความสะอาดและการพยาบาล  มีหนาท่ีดูแลรักษา                      

ความสะอาดในตลาดน้ําและบริเวณรอบๆ  ตลาดน้ํา จัดใหมีหนวยรักษาพยาบาลเบ้ืองตนประจํา ณ 

กองอํานวยการตลาดน้ําในวันท่ีเปดขายสินคา   ควบคุมดูแลสุขาภิบาลอาหารเพ่ือความม่ันใจแกผูมา

เท่ียวตลาดน้ํา และงานอ่ืนๆ  ท่ีเกี่ยวของและไดรับมอบหมาย 

8.  คณะอนุกรรมการฝายสงเสริมวัฒนธรรม  ประเพณี  กิจกรรมการแสดง  มีหนาท่ีจัดลาน

วัฒนธรรมใหมีกิจกรรมการแสดงของเด็กและเยาวชน  โดยการประสานจากหนวยงาน  องคกร  

และโรงเรียนตางๆ   เปดลานดนตรีเพ่ือเปนการแสดงออกของเด็ก  เยาวชน  และผูรักดนตรีเพ่ือ

สรางความรื่นรมยใหแกผูมาเท่ียวชมตลาดน้ํา  รวมทั้งใหบริการแกพ่ีนองมุสลิมท่ีมาเท่ียวตลาดน้ํา  

และดูแลสถานท่ีประกอบกิจทางศาสนา  อาทิเชน  จัดใหมีสถานท่ีละหมาด เปนตน  ตลอดจน               

การดําเนินงานอ่ืนๆ  ท่ีเกี่ยวของและไดรับมอบหมาย 

9. คณะอนุกรรมการฝายประชาสัมพันธ  มีหนาท่ีจัดทําส่ือตางๆ เ พ่ือการสงเสริม                     

ความเขาใจอันดีใหเกิดขึ้นแกนักทองเท่ียวผูมาเยือน จัดหาอุปกรณเครื่องขยายเสียง เครื่องเลนซีดี  

เพ่ือประชาสัมพันธขาวสารและเปดเพลงเพ่ือสรางบรรยากาศใหผูมาเท่ียวเกิดความประทับใจ                

จัดใหมีบอรดประชาสัมพันธภาพกิจกรรมของตลาดนํ้า  บอรด และตูแสดงความคิดเห็นของผูมา

เท่ียวชมตลาดน้ํา  รวบรวมขอมูล  ขอเสนอแนะ  และความคิดเห็นของผูมาเท่ียวชมตลาดน้ําเพ่ือ

สรุป  วิเคราะห  และหาแนวทางแกไขเสนอผูบริหารเพื่อสนองตอบตอไป  ดําเนินการประเมินผล

ตลาดน้ําทุกระยะเสนอผูบริหารไวสําหรับเปนแนวทางแกไขและกําหนดนโยบาย และงานอ่ืนๆ ท่ี

ไดรับมอบหมาย 
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สําหรับคณะกรรมการดําเนินงานตลาดน้ําคลองแหมีโครงสรางดังแผนภูมิท่ี  7   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

แผนภูมิท่ี  7  แสดงโครงสรางคณะกรรมการดําเนินงานตลาดน้ําคลองแห 

 

อยางไรก็ตามนอกจากน้ีเพ่ือใหการดําเนินการตลาดนํ้าคลองแหเปนไปดวยความเรียบรอย

และบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว คือ เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวทางเลือกใหมใหเกิดขึ้นในพ้ืนท่ี

เขตเทศบาลเมืองคลองแหและเปนแหลงจําหนายสินคา ผลิตภัณฑชุมชนและทองถ่ิน  ผลผลิตทาง

การเกษตรและสินคาในครัวเรือนตางๆ  เพ่ือใหประชาชนมีรายไดท้ังทางตรงและทางออม โดยเนน

ใหมีการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมโบราณท่ีดีงาม  ภูมิปญญาทองถ่ิน  และเพ่ือใหตลาดน้ําคลองแหเปน

ตลาดน้ําท่ีมีเอกลักษณ สามารถสรางความประทับใจใหแกนักทองเท่ียวชาวไทยและชาว

ตางประเทศ  จึงไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นมาอีกชุดหนึ่ง เรียกวา  “คณะกรรมการบริหาร

คณะอนุกรรมการ        

ฝายรักษาความสะอาด

และการพยาบาล 

คณะกรรมการ           

ฝายบริหาร 

คณะอนุกรรมการ        

ฝายควบคุม   ดูแล 

ผูประกอบการบนบก

คณะอนุกรรมการ 

ฝายพัฒนารายไดและ

สิทธิประโยชน 

คณะอนุกรรมการ 
ฝายอํานวยการ 

คณะอนุกรรมการ  
ฝายรักษาความสงบ 

คณะอนุกรรมการ 
ฝายสถานท่ี 

คณะอนุกรรมการ 
ฝายสงเสริมวัฒนธรรม 

ประเพณี  กิจกรรมการแสดง 

คณะอนุกรรมการ 
ฝายประชาสัมพันธ             

และประเมินผล 
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ชมรมตลาดน้ําคลองแห”  ซ่ึงประกอบดวยผูแทนจากหนวยงานและฝายตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เชน               

เจาอาวาสวัดคลองแห  ประธานสมาคมมัคคุเทศกทองเท่ียวจังหวัดสงขลา  ผูประกอบการท่ีเปน

ผูแทนหลา (ซุม)  ตางๆ คณะผูบริหารเทศบาลเมืองคลองแห สมาชิกสภาเทศบาลเมืองคลองแห  

และบุคลากรของเทศบาลเมืองคลองแห  เปนตน  โดยปจจุ บันมีนางสุภาภรณ   สังขชาติ 

นายกเทศมนตรีเมืองคลองแหเปนประธานบริหารชมรม  นายวุฒิชัย  กาญจนเพ็ชร  เปนประธาน

กรรมการชมรม  นายอนุชัย  ชางแกว เปนประธานกรรมการคณะทํางานตลาดน้ําทางเรือ  และ              

นางมาลินี  สุขยะฤกษ  เปนประธานกรรมการคณะทํางานตลาดโบราณ ซ่ึงมีรายละเอียดของคณะ

กรรมการบริหารชมรมตลาดนํ้าคลองแห  ตามประกาศเทศบาลเมืองคลองแห เรื่อง แตงตั้ง

คณะกรรมการบริหารชมรมตลาดนํ้าคลองแห  ซ่ึงประกาศ ณ วันท่ี  8  มีนาคม พ.ศ.2555  ดังตอไปนี้  

(เทศบาลเมืองคลองแห, 2555ก: 1-2) 

 1. คณะกรรมการบริหารชมรมตลาดนํ้าคลองแห ประกอบดวย ประธานผูบริหารชมรม  

ประธานกรรมการชมรม  รองประธานกรรมการชมรม  และเลขานกุาร 

 2.  คณะกรรมการท่ีปรึกษา  

 3.  คณะทํางานตลาดน้ําทางเรือ  ประกอบดวย  ประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ  

และเลขานุการ   

 4. คณะทํางานตลาดโบราณ ประกอบดวย ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ 

เลขานุการ  และกรรมการ 

 โดยคณะกรรมการบริหารชมรมตลาดนํ้าคลองแหและคณะกรรมการท่ีปรึกษามีบทบาท

และหนาท่ีในการกําหนดนโยบายและแผนการขับเคล่ือนการดําเนินการตลาดน้ําคลองแห  และให

คําปรึกษาแกคณะทํางานตลาดน้ําคลองแหเพ่ือประโยชนขององคกรในภาพรวม  ตลอดจน                   

การดําเนินงานอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริหารชมรมมีมติเห็นชอบ สวนคณะทํางานตลาดน้ําทาง

เรือและคณะทํางานตลาดโบราณมีบทบาทและหนาท่ีในการชวยดูแลจัดการตลาดน้ําคลองแหให

เปนไปตามนโยบายของคณะผูบริหารและวัตถุประสงคของการจัดตั้งตลาดน้ําคลองแห                      

รวมท้ังชวยสอดสอง  ควบคุม  และดูแลใหผูประกอบการตลาดน้ําคลองแหปฏิบัติตามระเบียบ

เทศบาลเมืองคลองแหวาดวยการจัดการตลาดน้ําคลองแหโดยเครงครัด อีกท้ังการประชุมหารือและ

ช้ีแจงทําความเขาใจกับผูประกอบการตลาดน้ําเปนประจําทุกวันพฤหัสบดีท่ี 4 ของเดือน เวนแตจะมี

เหตุความจําเปนอาจเล่ือนไปไดตามสถานการณ   โดยคณะทํางานฯ จะตองจัดใหมีการประชุมเพ่ือ

ขับเคล่ือนกิจกรรมตามบทบาทหนาท่ี เพ่ือนําขอสรุปเขาสูการประชุมคณะกรรมการบริหารชมรม

ตลาดน้ําคลองแห  และดําเนินการทุกอยางเพ่ือเกียรติและศักดิ์ศรีของชาวคลองแหในการอนุรักษ

วัฒนธรรมทองถ่ินและสงเสริมการทองเท่ียวตลาดน้ําใหเปนแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ียั่งยืน  
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โดยคํานึงถึงความยุติธรรม และอ่ืนๆ  ท่ีเกี่ยวของจนกวาจะมีการปรับปรุงแนวทางในการดําเนินการ

ในอนาคต ตลอดจนการดําเนินการเพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางผูประกอบการดวยกัน

ตลอดจนดูแลสวัสดิการพ้ืนฐาน  และงานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารชมรม

ตลาดน้ําคลองแห 

สําหรับคณะกรรมการบริหารชมรมตลาดนํ้าคลองแหมีโครงสรางดังแผนภูมิท่ี  8   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี  8  แสดงโครงสรางคณะกรรมการบริหารชมรมตลาดน้ําคลองแห 

 

ระเบียบการใหบริการและการจําหนายสินคาในตลาดน้ําคลองแห 

ระเบียบการใหบริการและการจําหนายสินคาในตลาดน้ําคลองแหเปนระเบียบท่ีกําหนดขึ้น

โดยเทศบาลเมืองคลองแห ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของ “ระเบียบเทศบาลเมืองคลองแห วาดวยการจัดการ

ตลาดน้ําคลองแห พ.ศ.2553”  ซ่ึงประกาศ ณ วันท่ี  23 กันยายน พ.ศ.2553 เพ่ือใหผูประกอบการใน

ตลาดน้ําคลองแหถือปฏิบัติ  โดยผูท่ีจะเปนผูประกอบการหรือผูจําหนายสินคาในตลาดน้ําคลองแห

ไดจะตองมีคุณสมบัติ  3  ประการ  ไดแก  ประการแรก  เปนผูมีภูมิลําเนาอยูในเขตเทศบาลเมือง

คณะกรรมการบริหาร      
ชมรมตลาดน้ําคลองแห 

ประธานผูบริหารชมรม 

ประธานกรรมการชมรม 

รองประธานกรรมการชมรม   

เลขานุการ 

คณะทํางานตลาดโบราณ 

ประธานกรรมการ 

รองประธานกรรมการ 

เลขานุการ 

กรรมการ 

คณะทํางานตลาดน้ําทางเรือ 

ประธานกรรมการ 

รองประธานกรรมการ 

เลขานุการ 

คณะกรรมการที่ปรึกษา 
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คลองแห โดยตองมีช่ืออยูในทะเบียนบานเขตพ้ืนท่ีตําบลคลองแหตลอดระยะเวลาที่จําหนายสินคา

ในตลาดน้ําคลองแห  ประการท่ีสอง จะตองเปนผูท่ีขึ้นทะเบียนผูประกอบการตลาดน้ําคลองแหกับ

เทศบาลเมืองคลองแห  และประการท่ีสาม  เปนผูท่ีมีความพรอมท่ีจะปฏิบัติตามระเบียบวาดวย             

การบริหารจัดการตลาดน้ําคลองแหโดยเครงครัด  สําหรับผูประกอบการตลาดน้ําคลองแหใน

ปจจุบันมีประมาณ 300 กวาคน โดยแบงเปนผูประกอบการทางเรือประมาณ 90 กวาคน และ

ผูประกอบการทางบก (ตลาดโบราณ) ประมาณ 200 กวาคน ซ่ึงมีผูประกอบการเพศหญิง ประมาณ

รอยละ 80.07 และผูประกอบการเพศชาย ประมาณรอยละ 19.93 และมีท้ังผูประกอบการไทยพุทธ

และไทยมุสลิม โดยมีผูประกอบการไทยพุทธ ประมาณรอยละ 66.45 และผูประกอบการไทยมุสลิม 

ประมาณรอยละ  33.55   

สําหรับระเบียบการใหบริการและการจําหนายสินคาในตลาดน้ําคลองแหท่ีกําหนดขึ้น

เพ่ือใหผูประกอบการตลาดน้ําคลองแหถือปฏิบัติสามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภท ไดแก ระเบียบ

การใหบริการและจําหนายสินคาทางเรือ และระเบียบการใหบริการและจําหนายสินคาทางบก  

(ตลาดโบราณ) โดยมีรายละเอียดตามระเบียบเทศบาลเมืองคลองแห  วาดวย การจัดการตลาดนํ้า

คลองแห พ.ศ. 2553 ซ่ึงประกาศ ณ วันท่ี  23 กันยายน พ.ศ.2553  ดังตอไปนี ้(เทศบาลเมืองคลองแห, 

2553ข : 3-6) 

 1.  ระเบียบการใหบริการและจําหนายสินคาทางเรือ   

 สําหรับระเบียบการใหบริการและจําหนายสินคาทางเรือเปนระเบียบท่ีกําหนดขึ้นเพ่ือให

ผูประกอบการในเรือถือปฏิบัติ  ไดแก  1)  ใหมีการจัดระเบียบเรือตามหมายเลขท่ีเทศบาลกําหนด  

2) ใหผูประกอบการนําสินคามาลงเรือเพ่ือจําหนายใหเสร็จส้ินกอนเวลา 14.00 น. และขายสินคา

จนถึงเวลา 21.00 น. หรือจนกวาตลาดปด  ท้ังนี้เพ่ือใหเรือลําท่ีจําหนายสินคาหมดกอนไดอยูรวมกัน

เพ่ือสรางสรรคบรรยากาศตลาดน้ํา 3) การคาขายทางเรือหามคาขายสินคาประเภทอาหารสด  ยกเวน

ผลไม  4) ภาชนะท่ีนํามาบรรจุอาหาร ตองเปนภาชนะจากธรรมชาติ  ภาชนะยอนยุค หรือวัสดุท่ียอย

สลายงาย  หามใชโฟมและวัสดุอ่ืนท่ีมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 5) ภาชนะสําหรับใสอาหารของ

ผูประกอบการท่ีนับถือศาสนาพุทธและอิสลาม  ตองไมปะปนกัน และนําไปลางทําความสะอาดใน

สถานท่ีท่ีกําหนด 6) ราคาสินคาตองไมแพง เหมาะสมกับปริมาณและคุณภาพ ราคาตองไมเกิน 20  

บาท  หรือกรณีท่ีราคาสูงกวาท่ีกําหนดตองแสดงปายราคาสินคาใหทราบในท่ีท่ีสามารถเห็นได

ชัดเจน 7) สินคาตองสะอาด รสชาติอรอย ปรุงสุกใหม ถูกสุขลักษณะ และรักษามาตรฐานของสินคา

อยูเสมอ  ผูจําหนายสินคาตองยินยอมใหคณะกรรมการดําเนินงานตลาดน้ําหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย

จากเทศบาลเขาตรวจสอบคุณภาพของสินคาไดตามความเหมาะสม หากกรณีพบสินคาหรือ

ผลิตภัณฑท่ีจําหนายไมมีมาตรฐานตามท่ีกําหนด ผูประกอบการจะตองเรงดําเนินการปรับปรุงแกไข
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โดยดวน  หากฝาฝนจะถูกระงับสิทธิในการจําหนายสินคาในตลาดน้ํา 8) ผูประกอบการตองแตงกาย

แบบไทยๆ  ยอนยุค สวยงาม ผิวพรรณ รางกายตองสะอาด เสนผมหากยาวตองรวบ ผูกเก็บเรียบรอย  

ตองมีอัธยาศัยท่ีดีกับลูกคา ไมดื่มของมึนเมาหรือสูบบุหรี่ขณะขายสินคา ตลอดจนคอยสอดสองดูแล

ความปลอดภัยใหกับลูกคา  9) ผูประกอบการตองมีน้ําใจ ชวยเหลือเอ้ือเฟอ ไมทะเลาะเบาะแวง หรือ

พูดจาสอเสียดกับท้ังผูประกอบการดวยกัน นักทองเท่ียว และกับบุคคลอ่ืนท่ัวไป 10)  ผูประกอบการ

ตองเช่ือฟงและปฏิบัติการตามคําแนะนําของเจาหนาท่ี  11) ผูประกอบการจะตองทําความสะอาด

บริเวณทาเรือ และลําเรือกอนขายและเม่ือขายเสร็จในแตละวัน ใหมีสภาพสมบูรณและสะอาดอยู

เสมอ  โดยท้ิงขยะหรือเศษอาหารลงถังขยะท่ีเทศบาลจัดให  หามท้ิงขยะหรือน้ําสกปรกหรือน้ํามัน

ลงในลําคลอง 12) การตกแตงลําเรือ  ตองใหมีความสวยงาม  มีศิลปะแบบไทยๆ ไมอนุญาตใหใช

แผนไวนิล  ไมทาสีใหมีลักษณะคลายธงชาติไทย  และมิใหมีการเสริมหรือดัดแปลงเรือจนรูปราง

หรือขนาดเปล่ียนไป 13) ผูประกอบการขายสินคาทุกวันศุกร เสาร และอาทิตย กรณีหยุดขายตอง

แจงใหเทศบาลทราบเปนลายลักษณอักษรและเปนการลวงหนา หามมิใหผูประกอบการหยุดขาย

สินคาเกินสองครั้งติดตอกันในรอบหนึ่งเดือนโดยไมมีเหตุจําเปน กรณีเลิกขายหามมิใหมอบหรือ

โอนสิทธิการจําหนายใหแกบุคคลอ่ืนกอนไดรับอนุญาตโดยเด็ดขาด  14) ผูประกอบการตองเขารวม

ประชุมประจําเดือนตามท่ีคณะกรรมการฯ กําหนด ท้ังนี้ผูใดขาดประชุมเกินสามคร้ังในรอบหนึ่งป

โดยไมมีเหตุอันควร ตองถูกพิจารณาลงโทษตามมติของคณะกรรมการฯ 15) ท่ีประชุมผูประกอบการ

ตลาดน้ําคลองแหอาจกําหนดมาตรการและหลักเกณฑในการดูแลตลาดนํ้าคลองแห ตลอดจน                

การระงับสิทธิของผูจําหนายสินคาเพ่ิมเติมไดเทาท่ีจําเปน เพ่ือประโยชนของตลาดน้ํา คลองแห และ 

16) หากผูประกอบการรายใดไมปฏิบัติตามระเบียบขอกําหนด จะถูกพิจารณาระงับสิทธิ                        

การจําหนายสินคา โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา ท้ังนี้มติของคณะกรรมการดําเนินงานตลาดน้ํา

คลองแหในเรื่องการระงับสิทธิการจําหนายสินคาในตลาดน้ําคลองแหใหถือเปนท่ีสุด 

 2.  ระเบียบการใหบริการและจําหนายสินคาทางบก  (ตลาดโบราณ) 

 สําหรับระเบียบการใหบริการและจําหนายสินคาทางบก (ตลาดโบราณ) เปนระเบียบท่ี

กําหนดขึ้นเพ่ือใหผูประกอบการบนบกถือปฏิบัติ  ไดแก  1)  ใหมีการจัดระเบียบตลาดโบราณตาม

หลา (ซุม) และแผงท่ีเทศบาลกําหนด 2) ผูประกอบการตองขายสินคาตามหลา (ซุม) และแผงท่ี

เทศบาลกําหนดให หามยายหรือเปล่ียนกันเอง 3) ผูประกอบการจะตองตกแตงรานใหสวยงามเปน

ระเบียบในรูปแบบไทยๆ ไมอนุญาตใหใชไวนิล ไมทาสีใหมีลักษณะคลายธงชาติไทย และไม

อนุญาตใหวางอุปกรณหรือส่ิงอ่ืนใดออกมานอกราน  4) กรณีเปนรานจําหนายสินคาประเภทอาหาร

และเครื่องดื่ม  ภาชนะท่ีใชตองเปนภาชนะจากธรรมชาติ  ภาชนะยอนยุค  หรือวัสดุท่ียอยสลายงาย  

หามใชโฟมและวัสดุอ่ืนท่ีมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 5) ใหผูประกอบการนําสินคามาลงเรือเพ่ือ
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จําหนายใหเสร็จส้ินกอนเวลา 14.00 น. และขายสินคาจนถึงเวลา 22.00 น. หรือจนกวาตลาดปด  

ท้ังนี้เพ่ือรวมกันสรางสรรคบรรยากาศตลาดน้ํา  6)  การปฏิบัติตนของผูประกอบการ  ตองแตงกาย

สะอาด  หากผมยาวตองรวบ  ผูก  เก็บเรียบรอย  ตองมีอัธยาศัยท่ีดีกับลูกคา  ไมดื่มของมึนเมาหรือ

สูบบุหรี่ขณะขายสินคา  ตลอดจนคอยสอดสองดูแลความปลอดภัยใหกับลูกคา  7)  ราคาสินคาตอง

ไมแพง  เหมาะสมกับปริมาณและคุณภาพ และตองแสดงปายราคาสินคาใหทราบในท่ีท่ีสามารถเห็น

ไดชัดเจน 8) กรณีสินคาประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ตองสะอาด รสชาติอรอย ปรุงสุกใหม              

ถูกสุขลักษณะและรักษามาตรฐานของสินคาอยูเสมอ  ผูจําหนายสินคาตองยินยอมใหคณะกรรมการ

ดําเนินงานตลาดน้ําหรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากเทศบาลเขาตรวจสอบคุณภาพของสินคาไดตาม

ความเหมาะสม  หากกรณีพบสินคาหรือผลิตภัณฑ ท่ีจําหนายไมมีมาตรฐานตามท่ีกําหนด  

ผูประกอบการจะตองเรงดําเนินการปรับปรุงแกไขโดยดวน หากฝาฝนจะถูกระงับสิทธิใน                   

การจําหนายสินคาในตลาดน้ํา 9) ภาชนะสําหรับใสอาหารของผูประกอบการท่ีนับถือศาสนาพุทธ

และอิสลาม ตองไมปะปนกัน และนําไปลางทําความสะอาดในสถานที่ท่ีกําหนด  10) ผูประกอบการ

ตองมีน้ําใจ ชวยเหลือเอ้ือเฟอ ไมทะเลาะเบาะแวง หรือพูดจาสอเสียดกับผูประกอบการดวยกัน  

นักทองเท่ียว  และกับบุคคลอ่ืนท่ัวไป  11) ผูประกอบการตองเช่ือฟงและปฏิบัติการตามคําแนะนํา

ของเจาหนาท่ี  12) ผูประกอบการจะตองทําความสะอาดรานคาและบริเวณพ้ืนท่ีใกลเคียงกอนขาย

และเม่ือขายเสร็จในแตละวันใหสะอาดอยูเสมอ โดยท้ิงขยะหรือเศษอาหารลงถังขยะท่ีเทศบาลจัด

ให  13) ผูประกอบการตองเขารวมประชุมประจําเดือนตามท่ีคณะกรรมการฯ กําหนด ท้ังนี้ผูใดขาด

ประชุมเกินสามครั้งในรอบหนึ่งปโดยไมมีเหตุอันควร ตองถูกพิจารณาลงโทษตามมติของคณะ

กรรมการฯ  14) ท่ีประชุมผูประกอบการตลาดนํ้าคลองแหอาจกําหนดมาตรการและหลักเกณฑใน

การดูแลตลาดนํ้าคลองแห ตลอดจนการระงับสิทธิของผูจําหนายสินคาเพ่ิมเติมไดเทาท่ีจําเปน  เพ่ือ

ประโยชนของตลาดน้ําคลองแห คณะกรรมการดําเนินงานตลาดน้ํายอมมีสิทธ์ิในการจัดโซน

ประเภทสินคา  ซ่ึงผูประกอบการตองจําหนายสินคาตรงตามกําหนดโดยไมมีขอโตแย ง                           

15) ผูประกอบการขายสินคาทุกวันศุกร เสาร และอาทิตย กรณีหยุดขายตองแจงใหเทศบาลทราบเปน

ลายลักษณอักษรและเปนการลวงหนา หามมิใหผูประกอบการหยุดขายสินคาเกินสองครั้งติดตอกัน

ในรอบหนึ่งเดือนโดยไมมีเหตจุําเปน  กรณีเลิกขายหามมิใหมอบหรือโอนสิทธิการจําหนายใหแก

บุคคลอ่ืนกอนไดรับอนุญาตโดยเด็ดขาด  16)  กรณีติดหลอดไฟเพ่ิมหรือนําอุปกรณเครื่องใชไฟฟา

มาใช  นอกเหนือจากท่ีเทศบาลไดกําหนดจะตองเสียคาใชจายเพิ่มเติมตามอัตราท่ีกองคลังกําหนด  

17) คณะกรรมการฯ อาจจะกําหนดหลักเกณฑการจดัเก็บคากระแสไฟฟาเปนอยางอ่ืน ท้ังนี้เพ่ือให

เกิดความเหมาะสมและเปนธรรม  และ 18) หากผูประกอบการรายใดไมปฏิบัติตามระเบียบ

ขอกําหนด  จะถูกพิจารณาระงับสิทธิการจําหนายสินคา  โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา  ท้ังนี้มติ
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ของคณะกรรมการดําเนินงานตลาดนํ้าคลองแหในเรื่องการระงับสิทธิการจําหนายสินคาในตลาดน้ํา

คลองแหใหถือเปนท่ีสุด 

อยางไรก็ตามตอมาไดมีการจัดเวทีประชาคมรวมระหวางผูประกอบการตลาดนํ้าคลองแห  

คณะผูบริหาร และเจาหนาท่ีผูสนับสนุนในการจัดกิจกรรมตามโครงการประสานใจ  เพ่ิมไฟ  (ใหม)  

ใหผูประกอบการตลาดน้ําคลองแห เม่ือวันท่ี 20  มิถุนายน  พ.ศ.2554  ณ  สวนประวัติศาสตร               

พลเอกเปรม ติณสูลานนท อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา ซ่ึงมีรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบการใหบริการ

และการจําหนายสินคาในตลาดน้ําคลองแห  โดยมติของเวทีประชาคมไดเห็นพองตองกันเกี่ยวกับ

กฎ  ระเบียบ  และขอปฏิบัติท่ีผูประกอบการตลาดนํ้าคลองแหทุกคนตองถือปฏิบัติ โดยจําแนกเปน

ประเด็นๆ ดังรายละเอียดตอไปนี ้ (เทศบาลเมืองคลองแห, 2554: 1-4) 

1. ประเด็นภาชนะสําหรับบรรจุอาหาร ภาชนะบรรจุอาหารตองเปนภาชนะธรรมชาติ  

ภาชนะยอนยุค หรือวัสดุท่ียอยสลายงาย กรณีท่ีจะตองมีการเย็บหรือจัดรูปทรง ไมอนุญาตใหใชลวด

เย็บกระดาษ กรณีใชกะลามะพราวใหเปนไปตามเง่ือนไขของคณะกรรมการชมรมผูประกอบการ

ตาดน้ําคลองแห ท้ังนี้หากไดรับการรับการรองเรียนจากนักทองเท่ียวถึงความไมสะอาด  ชมรม

จะตองเปนผูรับผิดชอบ กรณีใชกลองกระดาษหากจะตองมีการเย็บหรือจัดรูปทรง  ไมอนุญาตใหใช

ลวดเย็บกระดาษ  และจะตองมีใบตองรองไวอีกช้ันหนึ่ง  โดยอนุญาตใหใชภาชนะจากดินเผาได 

รวมทั้งกระบอกไมไผและแกวกระดาษ สําหรับใชในกรณีเครื่องดื่ม สวนกรณีถุงพลาสติก อนุญาต

ใหใชไดในกรณีสินคาประเภทแกง น้ําจิ้ม ขนมหวาน และถุงห้ิวโลโก (Logo) ของชมรม 

2. ประเด็นการจําหนายสินคา  กลาวคือ  ผูประกอบการจะตองจําหนายสินคาตามท่ีได

ลงทะเบียนไวกับทางเทศบาล  และขายในล็อคหรือโซนท่ีเทศบาลจัดใหเทานั้น  โดยผูประกอบการ

สามารถนํายานพาหนะเขาในบริเวณตลาดน้ําเพ่ือขนสงสินคาสําหรับจัดและจําหนายไดไมเกินเวลา 

15.00  น. หากเกินเวลาจะตองขนสินคาโดยการเดินเทา  กรณีผูประกอบการรายใดจําหนายสินคา

หมดกอนเวลากําหนดกลับคือเวลา  20.30 น. จะตองอยูรวมกันสรางสีสันและบรรยากาศรวมใน

ตลาดน้ําคลองแห  ยกเวนกรณีฝนตกหรือมีเหตุจําเปนซ่ึงตองแจงใหกรรมการชมรมฯ ทราบ และ

จะตองขนยายสินคาโดยการเดินเทาเทานั้น  นอกจากนี้ผูประกอบการสามารถหยุดขายสินคาโดยไม

ตองแจงเปนลายลักษณอักษรไดไมเกิน 3 วัน ใน 1 เดือน  แตไมเปนวันท่ีซํ้ากันในแตละสัปดาห  

หากมีการหยุดขายกรณีนอกเหนือจากสิทธ์ิดังกลาวใหแจงเปนลายลักษณอักษรกับประธานทางเรือ 

หรือประธานทางบกแลวแตกรณ ี กรณีผูประกอบการท่ีนับถือศาสนาอิสลามซ่ึงจําเปนตองหยุดขาย

สินคาในชวงเดือนถือศีลอดใหแจงกรรมการชมรมฯ ทราบเปนการลวงหนา  เพ่ือจะไดจัดผูขายราย

อ่ืนมาทดแทนในชวงดังกลาว  โดยสินคาท่ีจําหนายไมควรเปนสินคาประเภทเดียวกันเกินกวา  3 ราย 
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3. ประเด็นการกําหนดราคาสินคา  ราคาสินคาพ้ืนฐานไมควรเกิน  30 บาท หากมี                      

การเปล่ียนแปลงในกรณี ท่ี เ พ่ิมขึ้นใหจัดทําป ายแสดงใหนักทองเท่ียวทราบดวย  ยกเวน

ผูประกอบการท่ีไดแจงขอมูลการขอเพ่ิมราคาสินคากับคณะกรรมการฯ ไวเปนการลวงหนาในวัน

จัดทําเวทีประชาคม 

4.  ประเด็นการแตงกาย  ใหผูประกอบการและผูชวย  แตงกายตามวันท่ีกําหนด  โดยผูหญิง

ในวันศุกรใหแตงชุดปาเตะ  วันเสารใหแตงชุดผาซ่ินหรือชุดอิสลามโพกศีรษะ และวันอาทิตยให

แตงชุดไทยฟรสีไตล  สวนผูชายใหแตงกายรูปแบบไทยๆ  หรือกางเกงผา  ไมสวมกางเกงยีนสหรือ

เส้ือยืดหรือกางเกงขาส้ัน  โดยอนุโลมกรณีวันศุกรหากมีผูชวยขายท่ีเปนนักเรียน อนุญาตใหใสชุด

นักเรียนได  และกรณีหากพบวามีการแตงกายอําพรางหรือเลียนแบบชุดประจําศาสนาอ่ืน                       

เพ่ือประโยชนในการจําหนายสินคา  ผูนั้นจะตองไดรับโทษ คือ ใหออก 

5. ประเด็นการเขารวมประชุม กรณีมีการประชุมประจําเดือน คือ ทุกวันพฤหัสบดีท่ี 4        

ของเดือน เวลา 14.00 น. และการประชุมเฉพาะกิจ  ผูประกอบการจะตองเขารวมประชุมทุกครั้งและ

นําสมุดพกมาดวย  หากมีเหตุจําเปน อนุญาตใหขาดได 1 ครั้ง ตอ 1 ไตรมาส (3 เดือน ขาดได 1 ครั้ง)  

กรณีมีผูมาแทน  สามารถกระทําไดแตตองนําสมุดพกมาดวย 

6.  ประเด็นการจัดตกแตงรานคา สินคา และอุปกรณขายภายในราน  กลาวคือ กรณีรานคาท่ี

จําหนายสินคาท่ีตองมีการจัดวางโตะ เกาอ้ี สําหรับรับประทานอาหาร อนุโลมใหมีการจดัไปพลางๆ  

กอน  จนกวาจะมีคําส่ังเปล่ียนแปลง ท้ังนี้จะตองจัดวางใหเปนระเบียบในแนวเดียวกับหลา  (ซุม)  

และไมเบียดบังหรือกีดขวางทางเขา-ออกหลา (ซุม) อ่ืนๆ  และใหตกแตงรานคาใหเปนระเบียบ  

สวยงาม  กรณีสินคาวางลํ้าออกนอกหลา (ซุม)  อนุโลมใหวางออกมาไดระยะหางไมเกิน  50 

เซนติเมตร ตลอดจนใหเวนชองวางระหวางล็อคหรือรานคาภายในหลา เพ่ือเปนพ้ืนท่ีสําหรับ

ทางเดินเทาระยะหาง  50 เซนติเมตร 

7.  ประเด็นการเปล่ียนแปลงสิทธ์ิ  การโอนสิทธ์ิ  และเปล่ียนแปลงรายการสินคา   กลาวคือ  

การเปล่ียนแปลงสิทธ์ิและการโอนสิทธ์ิจะกระทําไดตองไดรับอนุญาตจากเทศบาลเมืองคลองแห

เทานั้น  โดยระยะเวลาในการครองสิทธ์ิกอนการโอนใหผูอ่ืน  เจาของรายเดิมจะตองครองสิทธ์ิเปน

เวลากึ่งหนึ่งของสัญญา (สัญญาจะมีระยะเวลาไมเกิน 3 ป ท้ังนี้ขึ้นอยูกับระยะเวลาท่ีคงเหลือของ 

การทําสัญญาเชาท่ีดินท่ีทางเทศบาลเมืองคลองแหไดทําสัญญากับเอกชนซ่ึงเปนเจาของท่ีดิน) และ

สามารถโอนสิทธ์ิไดเพียงคร้ังเดียวเทานั้น  นอกจากนี้ผูขายสินคาตองเปนบุคคลเดียวกับท่ีทําสัญญา

เชาสิทธ์ิกับเทศบาลหรืออนุโลมใหไดเฉพาะคนในครอบครัว  กรณีตลาดทางเรือหากผูประกอบการ

ไมประสงคจะขายและโอนสิทธ์ิใหคนอ่ืนท่ีไมใชคนในครอบครัว  ผูรับสิทธ์ิจะตองจอดเรือใน

ลําดับถัดจากลําสุดทาย  และตองขายสินคาเดิม  แตหากมีการเปล่ียนแปลงรายการสินคาจะตองรอ
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การพิจารณาจากเทศบาลหรือคณะกรรมการชมรมฯ เสมือนเปนผูยื่นคํารองขอจําหนายสินคาราย

ใหม  และสําหรับการเปล่ียนแปลงรายการสินคาจะตองขออนุญาตจากเทศบาลหรือคณะกรรมการ

ชมรมฯ เปนลายลักษณอักษร  และตองไดรับการอนุมัติกอนถึงจะสามารถเปล่ียนแปลงได  สําหรับ

สินคาท่ีจําหนายอนุโลมใหเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม  แตตองไมซํ้าหรือเปนผลกระทบกับ

ผูประกอบการรายอ่ืน  ท้ังนี้จะตองขายสินคาท่ีทําการแจงและไดรับอนุญาตแลวนั้นเปนระยะเวลา

ไมนอยกวา 3 เดือน 

8.  ประเด็นการจําหนายสินคาเรหรือไมขึ้นทะเบียนถูกตองหรือการรับบริจาคหรืออ่ืนๆ  

กลาวคือ  การขายสินคาหรือจัดกิจกรรมเฉพาะกิจตองไดรับอนุญาตจากเทศบาลเมืองคลองแหหรือ

คณะกรรมการชมรมฯ เปนลายลักษณอักษร สวนกรณีกิจกรรมเปดหมวก  อนุญาตใหเฉพาะ

สถาบันการศึกษาท่ีมีหนังสือขออนุญาตจากสถาบันฯ และเทศบาลฯ พิจารณาเห็นชอบ  ท้ังนี้

คณะกรรมการชมรมฯ  หรือเจาหนาท่ีสามารถกํากับดูแลในเรื่องสถานท่ี  การใชส่ือและเสียงจะตอง

ไมรบกวนหรือสรางความเดือดรอนใหกับนักทองเท่ียว สําหรับกรณีพอคาลูกโปง อนุญาตให

จําหนายไดเพียงรายเดียว  แตใหจําหนายอยูในสถานท่ีท่ีจัดให ไมเห็นชอบใหเดินขายภายในบริเวณ

ตลาดน้ํา  และไมอนุญาตใหมีการขายสินคาเร  แผงลอย  การนําสัตวมาเพ่ือหาประโยชน  คนขอทาน 

หรือการเรี่ยไรเงินทําบุญ 

9.  ประเด็นการทะเลาะวิวาทของผูประกอบการ  หากเกิดกรณีผูประกอบการทะเลาะวิวาท

ขึ้นภายในเขตตลาดน้ําคลองแหในชวงระยะเวลาท่ีตลาดเปดทําการ  (15.00-21.00 น.)  คูกรณีจะตอง

ถูกไลออกท้ังสองฝาย  โดยไมตองรอการพิจารณาหรือสืบหาขอเท็จจริง 

10.  ประเด็นสมุดประจําตัวผูประกอบการ  กลาวคือ  ผูประกอบการจะตองมีและพกพา

สมุดประจําตัวมาทุกครั้งท่ีจําหนายสินคา  หรือประชุม  หรือประกอบกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอ

สวนรวมหรือเหตุอ่ืนๆ  ตามเหมาะสม  และกรณีเปล่ียนแปลงสมุดประจําตัว  เชน  ชํารุด  เสียหาย  

ตองการเปล่ียนเลมใหมใหนําเลมเดิมมายืนยันและจายคาธรรมเนียมเลมใหมในอัตราเลมละ 50  บาท  

กรณีหายหรือไมมีเลมเดิมมายืนยันหรือแลกเปล่ียน  ตองเสียคาใชจายเพ่ือจัดทําเลมใหมในอัตราเลม

ละ 200 บาท สําหรับผูประกอบการรายใหม (หลา (ซุม) ใหม) ขอสงวนสิทธ์ิใหเทศบาลหรือ

คณะกรรมการชมรมฯ เปนผูพิจารณา 

11. ประเด็นอ่ืนๆ ไดแก  การทําความสะอาดสถานท่ีจําหนายและสถานท่ีภายในตลาดน้ํา

คลองแหจะตองกระทําทุกวันหรือทุกวันพฤหัสบดีท่ี 4 ของทุกเดือน โดยอนุโลมใหมีผูมาทํา                

การแทนได แตตองลงลายมือช่ือเปนหลักฐาน  สวนการเปล่ียนแปลงปายสินคา ซ่ึงไดรับ                         

การสนับสนุนจากบริษัทหาดทิพย หากมีการเปล่ียนแปลงในภายหลัง ผูประกอบการจะตองจัดทําให

มีรูปแบบเหมือนเดิม และตองรับภาระคาใชจายเอง นอกจากนี้การจําหนายสินคาประเภทเครื่องดื่ม 



 

 

283 

ใหขายเครื่องดื่มแบรนดเดียว จากบริษัทโคคา-โคลา ไดแก น้ําดื่มย่ีหอน้ําทิพย น้ําอัดลมในเครือ               

โคคา-โคลา และอ่ืนๆ  และไมอนุญาตใหมีการขายน้ําดื่มประเภทขวดสีขุน 

12.  ประเด็นบทลงโทษ (ในภาพรวม ยกเวนมีขอกําหนดไวตางหากในแตละประเด็น) หาก

ผูประกอบการไมถือปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ีกําหนด มีบทลงโทษดังนี ้

ครั้งท่ี  1  เตือนหรือเสนอแนะดวยวาจา  บันทึกลงในสมุดประจําตัว  

ครั้งท่ี  2  เตือนหรือเสนอแนะเปนลายลักษณอักษร  บันทึกลงในสมุดประจําตัว  

ครั้งท่ี  3  ใหหยุดขายสินคาเปนระยะเวลา 1 เดือน ท้ังนี้จะตองรับผิดชอบเสียคาใชจาย            

รายเดือนเสมือนยังคงขายสินคาปกติ  บันทึกลงในสมุดประจําตัว  (กรณีทางเรือสามารถกลับมา

จําหนายในลําดับเดิมได)   

สําหรับ  “กฎ ระเบียบการใหบริการและจําหนายสินคาตลาดน้ําคลองแห”  ดังกลาวเริ่ม

ดําเนินการตามมติตั้งแตเดือนสิงหาคม พ.ศ.2554 จนกระท่ังถึงปจจุบัน ซ่ึงหากวา “กฎ ระเบียบ              

การใหบริการและจําหนายสินคาตลาดน้ําคลองแห”  ดังกลาวมีกฎ ระเบียบ หรือขอปฏิบัติใดท่ีไมได

กลาวถึง ใหถือปฏิบัติตาม  “ระเบียบเทศบาลเมืองคลองแห วาดวยการจัดการตลาดน้ําคลองแห พ.ศ.

2553”   

จากท่ีกลาวมาจะเห็นไดวาเทศบาลเมืองคลองแหไดมีความพยายามที่จะใหผูประกอบการ

เขามามีสวนรวมในการกําหนดกฎ  ระเบียบ  และขอปฏิบัติสําหรับผูประกอบการตลาดน้ําคลองแห 

ดังจะเห็นไดจากการจัดเวทีประชาคมดังกลาว  นอกจากนี้ยังเห็นไดวากฎ  ระเบียบ  และขอปฏิบัติ

สําหรับผูประกอบการตลาดนํ้าคลองแหไดมีการพัฒนาและปรับเปล่ียนไปตามกาลเวลาและ

สภาพการณท้ังนี้ก็เพ่ือตองการใหเกิดประโยชนสูงสุดตอสวนรวม แตอยางไรก็ตามจากการศึกษา

ขอมูลเชิงปริมาณเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ  และขอปฏิบัติดังกลาว ซ่ึงประกอบไปดวยการศึกษาระดับ

ความคิดเห็นของผูประกอบการตลาดน้ําคลองแหในประเด็นท่ีวากฎระเบียบของตลาดน้ํามี                  

ความเปนระบบและชัดเจนเปนท่ีเขาใจตรงกัน กฎระเบียบของตลาดน้ํามีการนํามาปฏิบัติอยาง              

เทาเทียมไมมีการเลือกปฏิบัต ิ กฎระเบียบของตลาดนํ้ามีความเหมาะสมดีแลว  การมีกฎระเบียบของ

ตลาดน้ําก็เพ่ือประโยชนของสวนรวม  และโดยภาพรวมผูประกอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ

ตลาดน้ําอยางเครงครัด  พบวา ผูประกอบมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง กลาวคือ  

มีคาเฉล่ียเทากับ  3.24  และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ  0.757   

 

การจัดการพ้ืนทีต่ลาดน้ําคลองแห 

ปจจุบันเทศบาลเมืองคลองแหมีการแบงพ้ืนท่ีตลาดน้ําคลองแหออกเปน 2 เขต ไดแก                  

เขตตลาดน้ําทางเรือ  และเขตตลาดน้ําบนบก (ตลาดโบราณ) ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี ้
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1. เขตตลาดน้ําทางเรือ สําหรับเขตตลาดน้ําทางเรือเปนการประกอบการในน้ํา ซ่ึงพ้ืนท่ีหรือ

บริเวณท่ีเปนเขตตลาดน้ําทางเรือจะอยูในความดูแลของกรมเจาทา ซ่ึงเทศบาลเมืองคลองแหได

ติดตอประสานจากกรมเจาทาเพ่ือขอใชประโยชนพ้ืนท่ีดังกลาวในการจัดตั้งตลาดน้ําทางเรือ                 

โดยเขตตลาดน้ําทางเรือสามารถแบงยอยตามประเภทของผูประกอบท่ีใหบริการไดเปน 2 กลุม  

ไดแก   

     1.1  กลุมจําหนายสินคาบนเรือ  ซ่ึงประกอบดวยสินคาประเภทเครื่องดื่มและอาหารคาว

หวานนานาชนิด   เชน  ขนมหวาน  น้ําดื่มสมุนไพร  ทอดมันปลากราย  ลูกช้ิน  กระเพาะปลา  

กวยเตี๋ยว   ขนมลูกชุบ  และยําประเภทตางๆ  เปนตน 

     1.2 กลุมธุรกิจนําเท่ียว  ซ่ึงไดแก  การใหบริการลองเรือนําเท่ียวเพ่ือชมสถานท่ีตางๆ  

และชุมชนในบริเวณใกลเคียง  เชน  การใหบริการลองเรือชมบรรยากาศสองฝงคลองเพ่ือนําไปสู

แหลมโพธ์ิ  ซ่ึงเปนชุมชนชาวประมง  เปนตน  โดยคิดอัตราคาใหบริการแตกตางกันออกไปตาม

ความเหมาะสม 

 

  
 

ภาพท่ี  5  เขตตลาดน้ําทางเรือ 

 

สําหรับผูประกอบการท่ีจะเขามาจําหนายสินคาหรือใหบริการในเขตตลาดน้ําทางเรือ

จะตองทําสัญญากับเทศบาลเมืองคลองแห โดยไมตองจายคาสมัครแตอยางใด แตจะตองจายในสวน

ของคาเชาสถานท่ีรายเดือนใหกับเทศบาลเมืองคลองแห  สําหรับคาเชาสถานท่ีในการจําหนายสินคา

ในเขตตลาดน้ําทางเรือจะคิดคาเชารายเดือนในอัตราท่ีแตกตางกันออกไป โดยมีอัตราคาเชา 3 ราคา

ดวยกัน  ไดแก  ราคา 300 บาท  ราคา 400  บาท  และราคา 500  บาท ท้ังนี้ขึ้นอยูกับขนาดความกวาง

และความยาวของเรือท่ีจําหนายสินคา โดยผูประกอบการเขตตลาดน้ําทางเรือจะตองชําระคาเชา

ภายในวันท่ี 5 ของทุกเดือน  หากจายลาชากวาท่ีกําหนดก็ไมตองจายคาปรับแตอยางใด และสามารถ
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ติดคางคาเชาไดไมเกิน 3 เดือน หากครบ 3 เดือน เทศบาลเมืองคลองแหจะมีหนังสือแจงไปยัง

ผูประกอบการ และหากผูประกอบการไดรับหนังสือแจงแลวยังไมมาชําระคาเชา  เทศบาลเมือง

คลองแหก็จะลงโทษดวยการเล่ือนลําดับท่ีตั้งของเรือไปไวลําดับทายๆ  ท่ีอยูหางไกลออกไป 

2.  เขตตลาดบก  สําหรับเขตตลาดบก  ซ่ึงไดแก  ตลาดโบราณ  เปนพ้ืนท่ีท่ีเทศบาลเมือง

คลองแหไดทําสัญญาเชาราย 3 ป  จากเอกชน โดยจายคาเชาเปนรายเดือนๆ ละ ประมาณ 106,000   

บาท  จะมีลักษณะเปนซุมและยาว  รวมท้ังมีการแบงออกเปนซอยๆ  โดยในแตละซุมก็จะแบง

ออกเปนแผง  ซ่ึงแตละแผงจะมีขนาดท่ีแตกตางกันออกไปท้ังนี้ขึ้นอยูกับประเภทของสินคาท่ี

จําหนาย  โดยซุมดังกลาวจะสรางจากวัสดุธรรมชาติเปนหลัก  เชน  ตัวโครงสรางของซุมจะ

ประกอบดวยไมไผ  และหลังคาจะมุงดวยจาก เปนตน  ซ่ึงซุมเหลานี้มีการใชช่ือเรียกขานดวย

ภาษาไทยทองถ่ินดั้งเดิมท่ีบอกเลาถึงประวัติของเมืองตางๆ เม่ือครั้งอดีตกาล  เชน ฆองแห  นางงาม

ลังกาสุกะ มะหาดใหญ ตามพรลิงค สทิงปุระ รูสะมิแล  ศรีวิชัย  พญาตานี  ไทรบุรี กลันตัน  สมิหลา 

ตะกัวลา สิงหะรา  โตนงานชาง  โคกเสม็ดชุน  และเขาบันไดนาง  เปนตน   

 

  
 

ภาพท่ี  6  ซุมตางๆ ท่ีสรางจากวัสดุธรรมชาต ิ

 

สําหรับเขตตลาดบกสามารถแบงยอยตามประเภทของสินคาท่ีจําหนายไดหลายกลุม  เชน   

     2.1 กลุมสินคาประเภทเส้ือผา  และเครื่องประดับตางๆ  เชน  กางเกง  กระโปรง  เส้ือยืด  

เส้ือผาไทย  สรอยคอ  สรอยขอมือ  กําไล  และรองเทา  เปนตน 

     2.2 กลุมสินคาประเภทของท่ีระลึก  และของเลน  เชน  สินคาหัตกรรมประเภทตางๆ  

เปนตน 

     2.3 กลุมสินคาประเภทอาหารและขนมพ้ืนบาน  เชน  ขาวยํา  ขนมจีน กวยเตี๋ยว ผัดไทย  

และเถาคั้ว  เปนตน 
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     2.4 กลุมสินคาประเภทเครื่องดื่ม  เชน  เบียรสด  น้ําผลไมปน  น้ําดื่มสมุนไพร  น้ําชา  

และกาแฟ  เปนตน   

     2.5 กลุมสินคาทางการเกษตร เชน ผลไม ผักสดชนิดตางๆ และผลิตภัณฑแปรรูปสัตวน้ํา  

เปนตน   

 

  
 

ภาพท่ี  7  เขตตลาดบก   

 

นอกจากน้ีบริเวณเขตตลาดบกยังมีศูนยบริการนักทองเท่ียว  (กองอํานวยการ)  หองพัก

มัคคุเทศก  และหองละหมาด  เพ่ือไวคอยใหบริการแกนักทองเท่ียวอีกดวย 

 

  
 

ภาพท่ี  8  ศูนยบริการนักทองเท่ียว  (กองอํานวยการ)  หองพักมัคคุเทศก  และหองละหมาด 

 

สําหรับผูประกอบการท่ีจะเขามาจําหนายสินคาหรือใหบริการในเขตตลาดบกจะตองทํา

สัญญากับเทศบาลเมืองคลองแห พรอมท้ังจายเงินคาสมัคร จํานวน 4,000  บาท และคาเชาสถานท่ี
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รายเดือนใหกับเทศบาลเมืองคลองแห  สําหรับคาเชาสถานท่ีในการจําหนายสินคาในเขตตลาดบก  

(ตลาดโบราณ) จะคิดคาเชารายเดือนในอัตราท่ีแตกตางกันออกไป  โดยมีอัตราคาเชา  3  ราคา

ดวยกัน  ไดแก  ราคา 600 บาท  ราคา 700  บาท  และราคา 840  บาท ท้ังนี้ขึ้นอยูกับขนาดความกวาง

และความยาวของแผงท่ีจําหนายสินคา  โดยผูประกอบการเขตตลาดบกจะตองชําระคาเชาภายใน

วันท่ี 5 ของทุกเดือน หากชําระลาชากวาท่ีกําหนดก็จะตองจายคาปรับในอัตรารอยละ 1.25  ตอเดือน 

ซ่ึงหากชําระลาชาเปนเวลา  1 วัน ก็จะคิดเปน 1 เดือน  สําหรับการติดคางคาเชาจะติดคางไดไมเกิน 

3 เดือน หากครบ 3 เดือน เทศบาลเมืองคลองแหจะมีหนังสือแจงไปยังผูประกอบการ และหาก

ผูประกอบการไดรับหนังสือแจงแลวยังไมมาชําระคาเชา  เทศบาลเมืองคลองแหก็จะทําการยกเลิก

สัญญาขาย  ซ่ึงจะแตกตางจากผูประกอบการเขตตลาดน้ําทางเรือท่ีไมตองจายคาสมัครในการเขามา

เปนผูประกอบการ  ไมตองจายคาปรับ  และไมตองถูกยกเลิกสัญญาแตอยางใด เพียงแตถูกลงโทษ

ดวยการเล่ือนลําดับท่ีตั้งของเรือไปไว ลําดับทายๆ  ท่ีอยูหางไกลออกไปเทานั้น ท้ังนี้จาก                         

การ สัมภาษณนักวิชาการคลังเทศบาลเมืองคลองแห  ซ่ึงมีหนาท่ีดูแลและรับผิดชอบในสวนนี้ให

เหตุผลถึงความแตกตางในประเด็นดังกลาววา  

 

“เนื่องจากผูประกอบการเขตตลาดน้ํ าทางเรือไดรับความสะดวกสบายนอยกว า

ผูประกอบการเขตตลาดบก  อีกท้ังผูประกอบการเขตตลาดน้ําทางเรือสามารถควบคุมดูแลได                 

งายกวาเพราะมีจํานวนนอย ซ่ึงมีเพียง 90 กวาคน ในขณะท่ีผูประกอบการเขตตลาดบกมีจํานวนมาก

ถึง 200 กวาคน ดังนั้นจึงมีความแตกตางกันในประเด็นดังกลาว” (กรกนก, 1 พฤษภาคม 2555)   

 

อยางไรกต็ามสําหรับการจัดแบงพ้ืนท่ีตลาดน้ําคลองแหนอกจากการจัดแบงพ้ืนท่ีออกเปน  

2  เขต  ซ่ึงไดแก  เขตตลาดน้ําทางเรือและเขตตลาดบกแลว  ยังพบวาบริเวณตลาดน้ําคลองแหยังมี

รานจําหนายสินคาอ่ืนๆ อีกหลายประเภท ซ่ึงอยูในความรับผิดชอบของวัดคลองแหและเอกชน  

ท้ังนี้เนื่องจากบริเวณดังกลาวซ่ึงติดกับตลาดน้ําคลองแหเปนพ้ืนท่ีของวัดคลองแหและพ้ืนท่ีของ

เอกชน  ดังนั้นนอกจากกลุมผูประกอบการท่ีขึ้นทะเบียนกับเทศบาลเมืองคลองแหแลว  ยังมี

ผูประกอบการภายนอกดวย ซ่ึงใหบริการและจําหนายสินคาประเภทตางๆ ท้ังท่ีเหมือนและแตกตาง

กันออกไปจากผูประกอบการท่ีขึ้นทะเบียนกับเทศบาลเมืองคลองแห  โดยการใหบริการและสินคา

ท่ีจําหนาย  เชน  เส้ือผา  เครือ่งดื่ม  สินคาทางการเกษตร  เครื่องเลนเด็ก  (บานลม) ปาลูกโปง และ

ตักลูกบอล  เปนตน 
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ภาพท่ี  9  เครื่องเลนเด็ก  (บานลม) ปาลูกโปง และตักลูกบอล 

 

นักทองเท่ียวในตลาดน้ําคลองแห 

 สําหรับนักทองเท่ียวในตลาดน้ําคลองแหจะมีเฉพาะนักทองเท่ียวท่ีเดินทางมาทองเท่ียว

แบบไป-กลับเทานั้น  ซ่ึงสามารถแบงออกไปเปน  3  กลุมใหญๆ   ไดแก   

1.  กลุมนักทองเท่ียวในพ้ืนท่ี  ซ่ึงไดแก  ประชาชนท่ัวไปท่ีอาศัยอยูในจังหวัดสงขลา  จะมี

ท้ังท่ีเดินทางมาทองเท่ียวคนเดียว   และเดินทางมาทองเท่ียวกับครอบครัว  เครือญาติ  และเพ่ือนฝูง  

หากเปนประชาชนท่ีอาศัยอยูในบริเวณใกลๆ  ก็จะนิยมใชรถจักรยานยนตเปนพาหนะ  หากอาศัยอยู

ในพ้ืนท่ีหางไกลออกไปก็จะนิยมเดินทางมาทองเท่ียวโดยรถยนตเปนหลัก 

2.  กลุมนักทองเท่ียวตางจังหวัด  ซ่ึงจะมีท้ังจังหวัดใกลเคียง  เชน  พัทลุง  นครศรีธรรมราช  

ตรัง  และยะลา  เปนตน  และจังหวัดท่ีหางไกลออกไป  เชน  กรุงเทพฯ  เปนตน และมีท้ังท่ีเดินทาง

มาทองเท่ียวเปนการสวนตัวและเดินทางมาทองเท่ียวเปนหมูคณะ     

3.  กลุมนักทองเท่ียวชาวตางประเทศ  สวนใหญจะเปนนักทองเท่ียวจากประเทศเพื่อนบาน  

โดยเฉพาะนักทองเท่ียวชาวมาเลเซียและชาวสิงคโปร  โดยการเดินทางเขามาทองเท่ียวตลาดน้ํา

คลองแหของนักทองเท่ียวกลุมนี้สวนใหญจะเปนการทองเท่ียวโดยผานทัวรนําเท่ียว  ซ่ึงมีทัวรนํา

เท่ียวบางทัวรไดจัดตลาดน้ําคลองแหลงไปในโปรแกรมทัวรทุกครั้งท่ีเดินทางมาทองเท่ียวยังอําเภอ

หาดใหญ  จังหวัดสงขลา  นอกจากนี้ยังมีนักทองเท่ียวชาวตางประเทศบางสวนท่ีเดินทางเขามา

ทองเท่ียวตลาดน้ําคลองแหเปนการสวนตัวโดยรถยนต  และรถรับจาง  (รถตุกๆ)  ท้ังนี้เนื่องจาก

แหลงทองเท่ียวตลาดน้ําคลองแหตั้งอยูใกลกับตัวเมืองหาดใหญซ่ึงเปนยานธุรกิจการคา  จึงทําใหมี

ความสะดวกในการเดินทางเขาสูแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําคลองแห   
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การวิเคราะหการพัฒนาการทองเที่ยวตลาดน้ําคลองแหสูการทองเท่ียวที่ยั่งยืน 

สําหรับการวิเคราะหการพัฒนาการทองเท่ียวตลาดน้ําคลองแหสูการทองเท่ียวท่ียั่งยืนใน

ครั้งนี้  ใชแนวคิดการพัฒนาการทองเท่ียวท่ียั่งยืนของบุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548ก: 20-22) ท่ีกลาววา 

การพัฒนาการทองเท่ียวท่ียั่งยืนตองเปนการพัฒนาการทองเท่ียวท่ีสําคัญใน 6 องคประกอบหลัก  

ไดแก 1) องคประกอบดานการพัฒนาทรัพยากรทองเท่ียว  2) องคประกอบดานการพัฒนา

ส่ิงแวดลอมในแหลงทองเท่ียว 3) องคประกอบดานการพัฒนาธุรกิจทองเท่ียว 4) องคประกอบ              

ดานการพัฒนาการตลาดทองเท่ียว  5)  องคประกอบดานการพัฒนาการมีสวนรวมทางการทองเท่ียว

ของชุมชนทองถ่ิน และ 6) องคประกอบดานการพัฒนาจิตสํานึกทางการทองเท่ียว  ซ่ึงเม่ือนํา

แนวคิดการพัฒนาการทองเท่ียวท่ียั่งยืนท้ัง 6 องคประกอบมาวิเคราะห  พบวา ตลาดน้ําคลองแหมี

การดําเนินการในแตละองคประกอบดังตอไปนี้   

1. องคประกอบดานการพัฒนาทรัพยากรทองเท่ียว ตลาดน้ําคลองแหมีการพัฒนาทรัพยากร

ทองเท่ียว  ซ่ึงท่ีสังเกตเห็นไดชัดเจน  เชน การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและส่ิงอํานวย                 

ความสะดวกภายในตลาดน้ําเพ่ือไวคอยใหบริการแกนักทองเท่ียว ตลอดจนมีการจัดแบงเขตพ้ืนท่ี

ตลาดน้ําออกเปน 2 เขต ไดแก เขตตลาดน้ําทางเรือ และเขตตลาดบก  (ตลาดโบราณ) ซ่ึงถือเปน 

สวนหนึ่งของการพัฒนาทรัพยากรทองเท่ียว 

2. องคประกอบดานการพัฒนาส่ิงแวดลอมในแหลงทองเท่ียว ตลาดน้ําคลองแหเปน             

ตลาดน้ําท่ีใหความสําคัญกับการพัฒนาส่ิงแวดลอมในแหลงทองเท่ียวคอนขางมาก ซ่ึงจะสังเกตเห็น

ไดจาก 1) การท่ีมีถังขยะวางไวตามจุดตางๆ 2) การใชภาชนะในบรรจุอาหารท่ีเปนวัสดุจากธรรมชาติ  

ภาชนะยอนยุค  หรือวัสดุท่ียอยสลายงาย ไมใชโฟมและวัสดุอ่ืนท่ีมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม           

3) การใหความสําคัญกับการรักษาความสะอาด  โดยผูประกอบการจะทําความสะอาดเรือ รานคา 

ทาเรือ และบริเวณพ้ืนท่ีใกลเคียงกอนและหลังจําหนายสินคาเสร็จในแตละวัน 4) มีการหามท้ิงขยะ

หรือน้ําสกปรก หรือน้ํามันลงในลําคลอง 5) มีปายรณรงคเกี่ยวกับการดูแลและอนุรักษส่ิงแวดลอม

ภายในตลาดน้ํา  และ 6)  มีการสงเสริมและพัฒนาตลาดน้ําคลองแหเปน “ตลาดน้ํา ตลาดนัด 

ประหยัดพลังงาน”  เปนตน 

3. องคประกอบดานการพัฒนาธุรกิจทองเท่ียว  สําหรับการพัฒนาธุรกิจทองเท่ียวของ           

ตลาดน้ําคลองแหนอกจากการจําหนายสินคาและผลิตภัณฑตางๆ  แลว  ตลาดน้ําคลองแหยังมี               

การพัฒนาธุรกิจทองเท่ียวโดยการใหบริการลองเรือนําเท่ียวเพื่อชมสถานท่ีตางๆ  และชุมชนบริเวณ

ใกลเคียง  รวมถึงการประสานรวมมือกับบริษัททัวรนําเท่ียวในการนํานักทองเท่ียวมาทองเท่ียวยัง

ตลาดน้ําคลองแหดวย  ตลอดจนการสงเสริมและจัดกิจกรรมหรืองานแสดงตางๆ  (Event)  ภายใน
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ตลาดน้ําคลองแห  เชน  งานประเพณีลอยกระทง  และกิจกรรมวันเด็ก  เปนตน ท้ังนี้เพ่ือเปน                  

การสงเสริมและพัฒนาธุรกิจทองเท่ียวของตลาดน้ําคลองแห 

4.  องคประกอบดานการพัฒนาการตลาดทองเท่ียว  สําหรับการพัฒนาการตลาดทองเท่ียว

ของแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําคลองแหไดมีการดําเนินในหลายประเด็น เชน  1)  การประชาสัมพันธ

ตลาดน้ําผานส่ือตางๆ  โดยเฉพาะการประชาสัมพันธตลาดน้ําคลองแหในฐานะเปนแหลงทองเท่ียว

ตลาดน้ําแหงแรกของภาคใต  2) การมีกฎระเบียบเกี่ ยวกับการแตงกายของผูประกอบการ                         

โดยกําหนดใหผูประกอบการและผูชวยผูหญิงแตงชุดปาเตะในวันศุกร  และวันเสารแตงชุดผาซ่ิน

หรือชุดอิสลามโพกศีรษะ  สวนวันอาทิตยแตงชุดไทยฟรีสไตล  สําหรับผูชายใหแตงกายรูปแบบ

ไทยๆ หรือกางเกงผา  ไมสวมกางเกงยีนสหรือเส้ือยืดหรือกางเกงขาส้ัน  ซ่ึงอนุโลมเฉพาะกรณี               

วันศุกรหากมีผูชวยขายเปนนักเรียนอนุญาตใหใสชุดนักเรียนได เพ่ือเปนการสรางสีสันและสงเสริม

การทองเท่ียว  3)  มีการจัดแยกภาชนะสําหรับบรรจุอาหารระหวางผูประกอบการไทยพุทธและไทย

มุสลิม โดยไมปะปนกัน  4) มีการจัดทําปายแสดงราคาสินคาไวชัดเจน  เพ่ือความโปรงใสแก

ผูบริโภค  5) มีการสงเสริมและจัดกิจกรรมหรืองานแสดงตางๆ  (Event)  เชน  งานประเพณีลอย

กระทง  และกิจกรรมวันเด็ก  เปนตน และ  6)  มีการออกบูธตลาดน้ํานอกสถานที่โดยการจําลอง

ตลาดน้ําขึ้นมาใหบริการแกนักทองเท่ียว  เชน  ตลาดน้ําเรือเกย  ในงานวัฒนธรรมสัมพันธ  ท่ีจัดขึ้น

เปนประจําทุกปโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เปนตน  ซ่ึงส่ิงตางๆ เหลานี้ลวนแลวแตเปน                 

การดําเนินการท่ีแสดงใหเห็นถึงการพัฒนาการตลาดทองเท่ียวของแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําคลองแห

ท้ังส้ิน 

5. องคประกอบดานการพัฒนาการมีสวนรวมทางการทองเท่ียวของชุมชนทองถ่ิน สําหรับ

การดําเนินการพัฒนาการมีสวนรวมทางการทองเท่ียวของชุมชนทองถ่ินของแหลงทองเท่ียว               

ตลาดน้ําคลองแหท่ีสังเกตเห็นไดชัดเจน  เชน  การเนนผูประกอบการภายในตลาดน้ําท่ีเปนคนใน

ชุมชนทองถ่ิน  และการจัดตั้งชมรมตลาดน้ําคลองแหและคณะกรรมการบริหารชมรมซ่ึง

ประกอบดวยผูประกอบการตลาดน้ําท่ีเปนคนในชุมชนทองถ่ิน  เปนตน  ท้ังนี้เพ่ือเปนการสงเสริม

การมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ินในการบริหารจัดการแหลงทองเท่ียวตลาดน้ํา   

6. องคประกอบดานการพัฒนาจิตสํานึกทางการทองเท่ียว  สําหรับการพัฒนาจิตสํานึก

ทางการทองเท่ียวของแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําคลองแห จะเห็นไดวามีการดําเนินการท่ียังไมชัดเจน  

และมีการดําเนินการคอนขางนอย  ซ่ึงการดําเนินการพัฒนาจิตสํานึกทางการทองเท่ียวท่ีแหลง

ทองเท่ียวตลาดคลองแหน้ําดําเนินการ เชน การติดปายรณรงคเกี่ยวกับการดูแลและอนุรักษ

ส่ิงแวดลอม  เปนตน 
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สรุปตลาดน้ําคลองแหมีการดําเนินการครบในทุกองคประกอบของการพัฒนาสู                         

การทองเท่ียวท่ียั่งยืน  แตเม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวาการดําเนินการในแตละองคประกอบยังมี

การดําเนินการคอนขางนอยและยังไมไดมาตรฐานเทาท่ีควร  ดังนั้นการท่ีจะพัฒนาตลาดน้ําคลอง

แหสูการทองเท่ียวท่ียั่งยืนจึงควรท่ีจะพัฒนาท้ัง 6 องคประกอบ  ใหไดมาตรฐานและดยีิ่งๆ ขึ้นกวาท่ี

เปนอยูในปจจุบัน 

 

วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศของตลาดน้ําคลองแห 

สําหรับวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ  (Best Practice) ของตลาดน้ําคลองแห ไดแก  การบริหารจัดการ 

ท้ังนี้ตลาดน้ําคลองแหเปนตลาดน้ําเพ่ือการทองเท่ียวแหงแรกของภาคใต ซ่ึงในชวงแรกของ                  

การดําเนินการมีกระแสวิพากษวิจารณถึงความเปนไปไมไดของการกอตั้งตลาดน้ํา ท้ังนี้เนื่องจาก

สภาพลําคลองท่ีจะใชเปนสถานท่ีกอตั้งตลาดน้ําแทบจะไมเอ้ือตอการดําเนินการใดๆ ท้ังตื้นเขิน  

สกปรกและน้ําเนาเสีย  แตส่ิงตางๆ เหลานีก้ลับเปนเหมือนแรงผลักดันท่ีทําใหนายอภิชาติ สังขาชาติ 

อดีตนายกเทศบาลเมืองคลองแหเรงดําเนินการตามท่ีตั้งปณิธานไววา  “ไมมีอะไรท่ีเปนไปไมไดหาก

ทําเพ่ือประชาชน”  จนกระท่ังสามารถจัดตั้งตลาดน้ําคลองแหไดสําเร็จและเปนท่ีรูจักกันท่ัวไปใน

หมูนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศ  โดยเฉพาะนกัทองเท่ียวชาวมาเลเซีย  และภายหลัง

จากการเสียชีวิตของนายอภิชาติ  สังขาชาติ ตลาดน้ําคลองแหก็ยังคงสามารถดํารงอยูไดภายใต           

การบริหารจัดการในรูปของคณะกรรมการ  ไดแก  คณะกรรมการดําเนินงานตลาดน้ําคลองแห  และ

นอกจากนี้ยังมีการแตงตั้ง  “คณะกรรมการบริหารชมรมตลาดนํ้าคลองแห”  ซ่ึงประกอบดวยผูแทน

จากหนวยงานและฝายตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหการดําเนินการตลาดน้ําคลองแหเปนไปดวย               

ความเรียบรอยและบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว สําหรับการบริหารจัดการตลาดน้ําคลองแห  

เทศบาลเมืองคลองแหจะมีการดึงศักยภาพภายในท่ีมีอยูมาใชอยางเต็มท่ีเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด

ตอแหลงทองเท่ียวตลาดน้ํา และในสวนท่ีเกินศักยภาพหรือเกินความสามารถก็จะประสานขอ            

ความรวมมือไปยังหนวยงานภายนอกท่ีเกี่ยวของในลักษณะของภาคีเครือขาย  โดยตลอดชวง

ระยะเวลาของการเปดดําเนินการตลาดน้ําคลองแหจะมีองคกรหรือหนวยงานตางๆ มาศึกษาดูงาน

เปนหมูคณะท่ีตลาดน้ําคลองแหอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ  โดยสวนใหญจะมาศึกษาดูงานในเรื่อง

ของการบริหารจัดการ วาตลาดน้ําคลองแหมีการบริหารจัดการอยางไร จึงสามารถจัดตั้งเปนแหลง

ทองเท่ียวและสามารถดํารงอยูไดมาจนกระท่ังถึงปจจุบัน ประกอบกับตลาดน้ําคลองแหเปนตลาดน้ํา

เพ่ือการทองเท่ียวแหงแรกของภาคใต  ดังนั้นจึงเปนท่ีสนใจขององคกรหรือหนวยงานตางๆ  

โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.)  ซ่ึงไดแก เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล 

เปนตน ซ่ึงสวนใหญมาศึกษาดูงานเพื่อท่ีจะนําไปปรับประยุกตใชในพ้ืนท่ีดูแลรับผิดชอบของตนเอง 
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“มีหนวยงานตางๆ  มาศึกษาดูงานท่ีตลาดน้ําคลองแหเยอะ  มาดูวามีการบริหารจัดการ

อยางไร บางแหงกเ็อาไปปรับประยุกตใช”  (สุภาภรณ, 27 มีนาคม  2555)  
 

“มีมาดูงานตลอด  สวนใหญมาดูเรื่องตลาดน้ําเปนหลัก”  (กรกนก, 1 พฤษภาคม 2555)  

 

 “มีองคกรหรือหนวยงานมาศึกษาดูงานเปนหมูคณะท่ีตลาดน้ําคลองแหบอย  สวนใหญจะ

มาศึกษาดูงานในเรื่องของการบริหารจัดการ”  (วรารัตน, 1 พฤษภาคม 2555)  

 

ปจจัยหรือเงื่อนไขของการดํารงอยูของการทองเท่ียวตลาดน้ําคลองแห 

สําหรับปจจัยหรือเง่ือนไขท่ีทําใหการทองเท่ียวตลาดน้ําคลองแหยังคงดํารงอยูไดตั้งแต

แรกเริ่มกอตั้งจนกระท่ังถึงปจจุบัน สืบเนื่องมาจากปจจัยหรือเง่ือนไข  7  ประการ  ดังตอไปนี ้

1.  การมีสินคาและบริการท่ีตอบสนองความตองการของนักทองเท่ียว   

ตลาดน้ําคลองแหเปนตลาดน้ําท่ีมีสินคาและบริการท่ีตอบสนองความตองการของ

นักทองเท่ียวไดเปนอยางดี  โดยเฉพาะสินคาประเภทอาหารและเครื่องดื่ม  ซ่ึงมีใหเลือกซ้ือ

รับประทานไดหลากหลายชนิดท้ังอาหารไทยพุทธและอาหารไทยมุสลิม  โดยเฉพาะอาหารไทย

มุสลิมจะเปนอาหารท่ีปรุงโดยผูประกอบการชาวไทยมุสลิม  จึงสรางความม่ันใจใหกับนักทองเท่ียว

ชาวไทยมุสลิมเปนอยางมากในการเลือกซ้ืออาหารรับประทานท่ีตลาดน้ําคลองแห  และนอกจาก

สินคาประเภทอาหารและเครื่องดื่มแลว  ตลาดน้ําคลองแหยังมีสินคาจําพวกอาหารแหง ผัก  ผลไม  

เส้ือผา  และเครื่องประดับ   เปนตน  ตลอดจนเครื่องเลนสําหรับเด็กๆ  อีกดวย  ซ่ึงสามารถ

ตอบสนองความตองการของนักทองเท่ียวไดคอนขางครอบคลุมตั้งแตนักทองเท่ียวกลุมเด็กไปจนถึง

นักทองเท่ียวกลุมผูใหญ  

2.  การสงเสริมและสนับสนุนของเทศบาลเมืองคลองแห 

การดํารงอยูของการทองเท่ียวตลาดน้ําคลองแห ปจจัยหรือเง่ือนไขท่ีสําคัญประการหนึ่ง  

คือ การสงเสริมและการสนับสนุนของเทศบาลเมืองคลองแห  ท้ังนี้เนื่องจากตลาดน้ําคลองแหเปน

ตลาดน้ําท่ีเกิดจากการจัดตั้งของเทศบาลเมืองคลองแห ดังนั้นเทศบาลเมืองคลองแหจึงให                    

การสงเสริมและสนับสนุนตลาดน้ําคลองแหในดานตางๆ  อยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง สวนหนึ่งจะ

สังเกตเห็นไดจากแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2555-2557) ของเทศบาลเมืองคลองแห  (ฝายแผนงานและ

งบประมาณ  เทศบาลเมืองคลองแห, 2554: 167-171) ท่ีไดกําหนดแนวทางการสงเสริมและพัฒนา

ตลาดน้ําคลองแหไวอยางชัดเจน  ซ่ึงสามารถสรุปประเด็นหลักๆ  ของแนวทางการสงเสริมและ
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พัฒนาตลาดน้ําคลองแหท่ีเทศบาลเมืองคลองแหไดกําหนดไวแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2555-2557)   

ไดดังตอไปนี ้

     2.1  การพัฒนาศักยภาพของบุคคลและกลุมตางๆ ท่ีเกี่ยวของ   

     เทศบาลเมืองคลองแหมีแนวคิดและแผนงานท่ีจะจัดทําโครงการตางๆ  เพ่ือเปน                  

การพัฒนาศักยภาพของบุคคลและกลุมตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับตลาดน้ําคลองแหไวหลายโครงการ

ดวยกัน โดยกําหนดชวงระยะเวลาในการดําเนินการไวในชวงป  2555-2557 ซ่ึงโครงการสําคัญ  ๆเชน 

โครงการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการตลาดนํ้าคลองแห โครงการอบรมยุวมัคคุเทศก  โครงการ

ฝกอบรมศึกษาดูงานการบริหารจัดการดานการทองเท่ียว  และโครงการเช่ือมโยงผูประกอบการ

ธุรกิจนําเท่ียว มัคคุเทศก และส่ือมวลชน  เปนตน 

     2.2  การพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศนตลาดน้ํา 

     การพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศนตลาดน้ําเปนอีกประเด็นหนึ่งท่ีเทศบาลเมืองคลองแหให

ความสําคัญ  เนื่องจากสภาพภูมิทัศนของตลาดน้ําคลองแหท่ีเปนอยูในปจจุบันยังมีส่ิงท่ีตองพัฒนา

และปรับปรุงอีกหลายประการ ดวยเหตุนี้เทศบาลเมืองคลองแหจึงมีแนวคิดและแผนงานท่ีจะจัดทํา

โครงการตางๆ โดยกําหนดชวงระยะเวลาในการดําเนินการไวในชวงป  2555-2557 เพ่ือเปนการ

พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศนตลาดน้ํา  ซ่ึงโครงการสําคัญๆ เชน โครงการอนุรักษฟนฟูตลาดน้ํา

คลองแห (ปรับปรุงภูมิทัศนริมคลองแห)  โครงการขุดลอกรองน้ําคลองแห  โครงการปรับปรุง

ระบบระบายน้ําและทางเทาในตลาดน้ําคลองแห  โครงการปรับปรุงศูนยบริการนักทองเท่ียวและ

มัคคุเทศก  และโครงการจัดสรางสวนสาธารณะริมคลองบริเวณตลาดน้ําคลองแห  เปนตน 

     2.3  การสงเสริมการประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียวตลาดน้ํา  

     นอกจากการสงเสริมและพัฒนาในสองประเด็นดังกลาวขางตนแลว เทศบาลเมืองคลอง

แหยังใหความสําคัญกับการสงเสริมการประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําอีกดวย โดยเทศบาล

เมืองคลองแหมีแนวคิดและแผนงานท่ีจะจัดทําโครงการตางๆ เพ่ือเปนการประชาสัมพันธแหลง

ทองเท่ียวตลาดน้ํา  โดยกําหนดชวงระยะเวลาในการดําเนินการไวในชวงป  2555-2557  ซ่ึงโครงการ

สําคัญๆ เชน  โครงการสงเสริมและประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียว    และโครงการกอสรางเจดีย           

โคกนกคุม  เพ่ือเปนการสงเสริมการทองเท่ียวและกระตุนเศรษฐกิจของเมืองคลองแห  และเพ่ือ

สงเสริมการทองเท่ียวประชาสัมพันธตลาดน้ําคลองแหและเทศบาลเมืองคลองแห เปนตน   

 

 “การสงเสริมการประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําคลองแหมีการดําเนินการอยูอยาง

สมํ่าเสมอและตอเนื่องแมจะไมไดจัดในรูปของโครงการท่ีเปนการสงเสริมการประชาสัมพันธแหลง

ทองเท่ียวตลาดน้ําโดยตรงก็ตาม  แตก็จะมีการสงเสริมการประชาสัมพันธโดยทางออม เชน การจัด
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กิจกรรมสําคัญๆ หลายกิจกรรมจะใชพ้ืนท่ีบริเวณตลาดน้ําคลองแหเปนสถานท่ีสําหรับจัดกิจกรรม  

เชน กิจกรรมวันเด็ก  วันสงกรานต และวันลอยกระทง  เปนตน  ท้ังนี้เพ่ือเปนการประชาสัมพันธ

แหลงทองเท่ียวตลาดน้ําคลองแหไปในตัว พรอมๆ กับการจัดกิจกรรมดังกลาวนั่นเอง” (วรารัตน, 1 

พฤษภาคม 2555)   

 

     2.4  การสงเสริมและพัฒนาดานอ่ืนๆ   

     สําหรับการสงเสริมและพัฒนาดานอ่ืนๆ ท่ีเทศบาลเมืองคลองแหมีแนวคิดและแผนงาน

ท่ีจะดําเนินการในชวงป พ.ศ.2555-2557  เชน  โครงการจางท่ีปรึกษาศึกษาวิจัยรูปแบบการจัดการ

ตลาดน้ําคลองแห  โครงการจัดจางทําปายรับแสดงความคิดเห็นท่ีตลาดน้ํา  และโครงการจัดจางทําตู

รับแสดงความคิดเห็นท่ีตลาดน้ําคลองแห  เปนตน 

3.  การรวมมือกับหนวยงานตางๆ   

การท่ีแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําคลองแหดํารงอยูได สวนหนึ่งเกิดจากการรวมมือกับ

หนวยงานตางๆ ไมวาจะเปนหนวยงานภาครัฐหรือเอกชน เพราะมีหลายเรื่องท่ี เทศบาลเมือง              

คลองแหไมสามารถดําเนินการไดเพียงลําพัง จึงจําเปนตองอาศัยความรวมมือจากหนวยงานตางๆ  

เชน องคการบริหารสวนจังหวัดสงขลา (อบจ.สงขลา) การทองเท่ียวแหงประเทศไทย กรมโยธาธิการ

และผังเมือง  กรมชลประทาน  สํานักวิชาการพลังงานภาค 12 สํานักงานพลังงานจังหวัดสงขลา  

และกลุมทัวรนําเท่ียว เปนตน  ซ่ึงเปนการรวมมือกันเพ่ือแกปญหาและพัฒนาแหลงทองเท่ียว                

ตลาดน้ําคลองแหในหลายประเด็น เชน การพัฒนาตลาดน้ําคลองแหไปสูการเปน “ตลาดน้ํา                 

ตลาดนัด ประหยัดพลังงาน” การแกปญหาเรื่องสภาพน้ําในลําคลอง  และการประชาสัมพันธ                  

เชิญชวนใหนักทองเท่ียวเดินทางมาทองเท่ียวยังแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําคลองแห  เปนตน  

 

 “ตลาดน้ําคลองแหเราไดพันธมิตรดี  มีหนวยงานตางๆ ใหความรวมมือเยอะ”  (กรกนก,                        

1 พฤษภาคม 2555)  

 

4.  อัตลักษณและความแตกตาง 

อัตลักษณและความแตกตางท่ีโดดเดนของแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําคลองแหท่ีสงผลให               

การทองเท่ียวตลาดน้ําคลองแหยังคงดํารงอยูไดจนกระทั่งถึงปจจุบันมีอยูดวยกัน 2 ประการ ไดแก  

1) การแตงกายดวยชุดไทยพ้ืนบานของผูประกอบการตลาดน้ําคลองแห โดยเฉพาะชุดไทยพ้ืนบาน

ของผูประกอบการชาวไทยมุสลิมท่ีสรางสีสันและความสวยงามใหกับแหลงทองเท่ียวตลาดน้ํา

คลองแห ตลอดจนสรางความประทับใจใหกับนักทองเท่ียวท่ีเดินทางมาทองเท่ียวตลาดน้ําไดเปน
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อยางดี  และ 2) อาหารพ้ืนบานหลากหลายชนิดท้ังอาหารไทยพุทธและอาหารไทยมุสลิมท่ีมีใหเลือก

ซ้ือรับประทานไดอยางหลากหลายไมวาจะเปนขนมพ้ืนบานโบราณ  ขนมจีน  ขาวยํา  ขาวหมกไก  

และอ่ืนๆ   

5.  การมีสวนรวมของประชาชน 

การมีสวนรวมของประชาชนเปนอีกปจจัยหรือเง่ือนไขหนึ่งท่ีสงผลตอการดํารงอยูของ

แหลงทองเท่ียวตลาดน้ําคลองแห โดยเฉพาะการเขามามีสวนรวมในการเปนผูประกอบการใน            

ตลาดน้ํา ท้ังนี้เพราะการเขามามีสวนรวมดังกลาวจะทําใหประชาชนมีความรูสึกวาตนเองเปน            

สวนหนึ่งของตลาดนํ้าและมีความรูสึกในการเปนเจาของตลาดนํ้ารวมกัน  จึงสงผลใหประชาชนรัก

และหวงแหนตลาดน้ํา 

6.  การบริหารจัดการ 

ดังท่ีไดกลาวมาแลวในตอนตนวาตลาดน้ําคลองแหในชวงแรกของการดําเนินการมีกระแส

วิพากษวิจารณถึงความเปนไปไมไดของการกอตั้งตลาดน้ํา  ท้ังนี้เนื่องจากสภาพลําคลองท่ีจะใชเปน

สถานท่ีกอตั้งตลาดน้ําแทบจะไมเอ้ือตอการดําเนินการใดๆ ท้ังตื้นเขิน สกปรก และน้ําเนาเสีย                 

แตดวยการบริหารจัดการของผู ท่ีเกี่ยวของ  สงผลใหตลาดน้ําคลองแหสามารถจัดตั้งและเปด

ดําเนินการไดมาจนกระท่ังถึงปจจุบัน 

7.  การประชาสัมพันธ 

ตลาดน้ําคลองแหเปนตลาดน้ําท่ีรูจักอยางแพรหลายในกลุมนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและ

ชาวตางประเทศ  โดยเฉพาะนักทองเท่ียวชาวมาเลเซีย   ท้ังนี้ เนื่องจากตลาดน้ําคลองแหมี                         

การประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง โดยมีจุดเนนในการประชาสัมพันธภายใตแนวคิด “ตลาดน้ําแหง

แรกของภาคใต”  ไมวาจะเปนการประชาสัมพันธผานกิจกรรม อินเทอรเน็ต วิทยุ โทรทัศน  หนังสือ

แนะนําการทองเท่ียว  วารสาร  และส่ิงพิมพทองถ่ิน เปนตน  ซ่ึงมีท้ังการประชาสัมพันธโดยการใช

ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ  สงผลใหตลาดน้ําคลองแหเปนท่ีรูจักแพรหลายมากขึ้น  ตลอดจน

ทําใหนักทองเท่ียวอยากเดินทางมาทองเท่ียวยังตลาดน้ําคลองแห 

 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมของตลาดนํ้าคลองแห 
การวิ เคราะหสภาพแวดลอม   (SWOT Analysis)  ของตลาดนํ้าคลองแห   ผูวิจัยใช                        

การวิเคราะหสภาพแวดลอม ซ่ึงประกอบดวยการวิเคราะหจุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) 

โอกาส  (Opportunity) และอุปสรรค (Threat)  ดังรายละเอียดตอไปนี ้
1.  จุดแข็ง (Strength)   

     จุดแข็ง (Strength) ของตลาดน้ําคลองแหท่ีสําคัญๆ  มีดังตอไปนี ้
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     1.1  การเนนใชวัสดุจากธรรมชาติ  ไมวาจะเปนซุมรานคา  รวมไปถึงบรรจุภัณฑตางๆ  

สําหรับใสอาหาร  เชน  กระบอกไมไผ  กะลา   ผลมะพราวน้ํ าหอม  ใบตอง  และภาชนะ

เครื่องปนดินเผา  เปนตน  ซ่ึงนอกจากจะเปนการชวยรักษาส่ิงแวดลอมแลวยังสรางความประทับใจ

ใหกับนักทองเท่ียวท่ีเดินทางมาทองเท่ียวไดเปนอยางดีอีกดวย   

     1.2 การแตงกายดวยชุดพ้ืนบานของผูประกอบการ ซ่ึงเปนเอกลักษณอยางหนึ่งของ 

ตลาดน้ําคลองแหท่ีสรางความประทับใจใหกับนักทองเท่ียว  ไมวาจะเปนชุดไทยพ้ืนบานท่ัวไปหรือ

ชุดไทยมุสลิมพ้ืนบานท่ีสรางสีสันและความสวยงามใหกับตลาดน้ําคลองแหไดเปนอยางดี                      

ซ่ึงแตกตางไปจากตลาดน้ําภาคใตแหงอ่ืนๆ  อยางชัดเจน 

     1.3  การสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน  โดยการเนนใหสมาชิกในชุมชนเขามาเปน

สวนหนึ่งของตลาดนํ้า โดยการเปนผูประกอบการภายในตลาดนํ้า  และมีการรวมตัวกันเปน “ชมรม

ตลาดน้ําคลองแห”   ตลอดจนมีการเลือกตั้ง  “คณะกรรมการชมรม”  เพ่ือทําหนาท่ีในการบริหาร

และดําเนินการตางๆ  อันเปนประโยชนตอสมาชิกชมรมและตลาดน้ํา 

     1.4  การมีสินคาหลากหลาย  ตลาดน้ําคลองแหเปนตลาดน้ําท่ีมีจํานวนผูประกอบการ

มากท่ีสุดในบรรดาแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต ท้ังหมด  ดังนั้นจึงมีสินคาจําหนายอยาง

หลากหลายภายในตลาดน้ํา โดยเฉพาะสินคาจําพวกอาหารและเคร่ืองดื่ม ไมวาจะเปนอาหาร

พ้ืนเมือง เชน ขนมจีน โรตี เถาคั่ว รวมไปถึงขนมพ้ืนบานตางๆ ตลอดจนเครื่องดื่มสมุนไพรและ           

น้ําผลไมนานาชนิด นอกจากนี้ยังมีอาหารจําพวกอ่ืนๆ อีกมากมายใหเลือกซ้ือรับประทาน เชน  

กระเพาะปลา  ยํานานาชนิด ลูกช้ิน ทอดมัน กวยเตี๋ยว  กวยจั๊บ  ไอศกรีม และขนมหวาน เปนตน              

ซ่ึงนอกจากสินคาจําพวกอาหารและเครื่องดื่มแลว ยังมีสินคาจําพวกอาหารแปรรูป เส้ือผา และ

เครื่องประดับ เปนตน 

     1.5  การบริหารจัดการ  จุดแข็งอีกประการหนึ่งของแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําคลองแห 

ไดแก  การบริหารจัดการ  ดังท่ีไดกลาวไปแลวในตอนตนวา  ในชวงแรกของการดําเนินการมี

กระแสวิพากษวิจารณถึงความเปนไปไมไดของการกอตั้งตลาดน้ํา  ท้ังนี้เนื่องจากสภาพลําคลองท่ีจะ

ใชเปนสถานท่ีกอตั้งตลาดน้ําแทบจะไมเอ้ือตอการดําเนินการใดๆ  แตดวยการบริหารจัดการ                  

จึงสามารถจัดตั้งตลาดน้ําคลองแหไดสําเร็จและเปนท่ีรูจักกันท่ัวไป  โดยแนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร

จัดการอยางหนึ่งท่ีนํามาใช ไดแก  การดึงศักยภาพภายในท่ีมีอยูมาใชอยางเต็มท่ี  และในสวนท่ีเกิน

ศักยภาพหรือเกินความสามารถก็จะประสานขอความรวมมือไปยังหนวยงานภายนอกที่มีศักยภาพ

ในลักษณะของภาคีเครือขาย  ซ่ึงสงผลใหแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําคลองแหสามารถดํารงอยูไดและมี

ช่ือเสียงมาจนกระท่ังปจจุบัน   
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2.  จุดออน (Weakness)  

     จุดออน (Weakness) ของตลาดน้ําคลองแหท่ีสําคัญๆ  มีดังตอไปนี ้

     2.1  สภาพน้ําในลําคลองท่ีตื้นเขิน  สกปรก  และมีกล่ินเหม็น  ซ่ึงสงผลกระทบเชิงลบตอ

ตลาดน้ําคลองแหในระดับหนึ่ง  แมวาเทศบาลเมืองคลองแหจะพยายามแกปญหาดังกลาว  แตก็ยัง

ไมสามารถแกปญหาดังกลาวได   

     2.2  ความไมพรอมของโครงสรางพ้ืนฐานและส่ิงอํานวยความสะดวกภายในตลาดน้ํา  

ตลาดน้ําคลองแหยังมีปญหาดานความพรอมของโครงสรางพ้ืนฐานและส่ิงอํานวยความสะดวก

หลายประการ ไมวาจะเปนทาเทียบเรือซ่ึงกําลังอยูในชวงของการกอสราง  สถานท่ีนั่งพักผอนซ่ึงมี

ไมเพียงพอ  และทางเดินภายในตลาดน้ําท่ียังไมไดมาตรฐาน  เปนตน   

 3.  โอกาส  (Opportunity)  

     โอกาส  (Opportunity) ของตลาดน้ําคลองแหท่ีสําคัญๆ  มีดังตอไปนี ้

      3.1  มีทําเลท่ีตั้งอยูใกลยานศูนยกลางธุรกิจการคา  ซ่ึงไดแก  ตัวเมืองหาดใหญ  อันเปน

เมืองศูนยกลางทางการคาและธุรกิจ  ตลอดจนศูนยรวมของแหลงบันเทิงตางๆ โดยตลาดน้ําคลองแห

ตั้งอยูหางจากตัวเมืองหาดใหญ ประมาณ 3 กิโลเมตร นอกจากระยะทางท่ีใกลแลว ยังมีความสะดวก

ในการคมนาคมอีกดวย  ดังนั้นจึงมีนักทองเท่ียวจํานวนไมนอยท่ีเดินทางมาทองเท่ียวหาดใหญแลว

แวะมาทองเท่ียวตลาดน้ําคลองแห  นอกจากน้ีจากการท่ีตลาดน้ําคลองแหตั้งอยูใกลกับตัวเมือง

หาดใหญยังสงผลดีตอตลาดน้ําคลองแหในหลายๆ ดาน  เชน  ดานท่ีพักสําหรับนักทองเท่ียว เปนตน  

กลาวคือ ตลาดน้ําคลองแหไมมีแหลงท่ีพักสําหรับรองรับนักทองเท่ียวจากตางจังหวัดและ

ตางประเทศ ในขณะท่ีตัวเมืองหาดใหญมีแหลงท่ีพักมากมายหลายระดับสําหรับรองรับนักทองเท่ียว

ไดเปนอยางด ี

     3.2  มีหนวยงานใหการสงเสริมและสนับสนุน   ตลาดน้ําคลองแหเปนตลาดน้ําท่ีเกิดจาก

การจัดตั้งของเทศบาลเมืองคลองแห  ดังนั้นจึงไดรับการสงเสริมและสนับสนุนจากเทศบาลเมือง

คลองแห  ตลอดจนการสงเสริมและสนับสนุนจากหนวยงานตางๆ ซ่ึงสวนใหญจะอยูภายใต               

การประสานงานของเทศบาลเมืองคลองแห สําหรับหนวยงานท่ีใหการสงเสริมและสนับสนุน           

ตลาดน้ําคลองแห  เชน  บริษัทหาดทิพย  จํากัด  สํานักวิชาการพลังงานภาค 12 สํานักงานพลังงาน

จังหวัดสงขลา  และองคการบริหารสวนจังหวัดสงขลา  เปนตน 

     3.3 นโยบายรัฐใหการสงเสริมและสนับสนุนการทองเท่ียว โดยปจจุบันรัฐบาลมี

นโยบายสงเสริมและสนับสนุนการทองเท่ียว  ดังจะเห็นไดจากการท่ีรัฐบาลไดมีมติใหการทองเท่ียว

เปนวาระแหงชาติ  (National Agenda) และใหความสําคัญกับเศรษฐกิจสรางสรรคดานการทองเท่ียว

หรือการทองเท่ียวเชิงสรางสรรค  (Creative Tourism) โดยไดบรรจุไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
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สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) ซ่ึงนับวาเปนโอกาสอีกอยางหนึ่งของแหลงทองเท่ียว

ตลาดน้ําคลองแห 

4.  อุปสรรค (Threat) 

     อุปสรรค (Threat)  ของตลาดน้ําคลองแหท่ีสําคัญๆ  มีดังตอไปนี ้

           4.1  เหตุการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต  ท้ังนี้เนื่องจากตลาดน้ําคลองแห

ตั้งอยูในเขตพ้ืนท่ีตําบลคลองแห  อําเภอหาดใหญ  จังหวัดสงขลา  ดังนั้นตลาดน้ําคลองแหจึงเปน

แหลงทองเท่ียวอีกแหงหนึ่งท่ีไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต  

เพราะตั้งอยูใกลกับตัวเมืองหาดใหญ   จึงทําใหนักทองเท่ียวบางสวนขาดความเช่ือม่ันใน                         

ความปลอดภัย โดยเฉพาะหลังจากเกิดเหตุการณคารบอมบ (Car Bomb) ท่ีโรงแรม ลี การเดนส 

พลาซา  (Lee Gardens Plaza Hotel) อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา  เม่ือวนัท่ี  31 มีนาคม  2555   

      4.2 ภัยธรรมชาติ ไดแก น้ําทวม โดยเกิดขึ้นเปนประจําเกือบทุกปในชวงฤดูฝน นับเปน

อุปสรรคอยางหนึ่งของการทองเท่ียวตลาดน้ํา เพราะนอกจากจะสรางความเสียหายใหกับแหลง

ทองเท่ียวตลาดน้ําแลว  ยังสงผลใหตลาดน้ําไมสามารถเปดใหบริการแกนักทองเท่ียวไดตามปกติ 

     4.3  มีแหลงทองเท่ียวในลักษณะเดียวกันหลายแหง  ตลาดน้ําคลองแหแมจะเปดตัวเปน

แหลงทองเท่ียวตลาดน้ําแหงแรกของภาคใต  แตในปจจุบันพบวามีตลาดน้ําเกิดขึ้นหลายแหงใน

ภาคใต  ซ่ึงไมนับรวมแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําในภาคกลาง  ดังนั้นการท่ีมีแหลงทองเท่ียวตลาดน้ํา

เกิดขึ้นหลายแหง  จึงสงผลกระทบตอแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําคลองแหในระดับหนึ่ง เนื่องจาก

นักทองเท่ียวมีตัวเลือกเกี่ยวกับแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําเพ่ิมมากขึ้นนั่นเอง  

 

ปญหาของตลาดน้ําคลองแห   

สําหรับปญหาของตลาดน้ําคลองแหท่ีสงผลใหการพัฒนาสูความยั่งยืนมีความเปราะบาง           

มีอยูดวยกัน 3 ปญหาหลักๆ  ไดแก  

1.  ปญหาเกี่ยวกับสภาพน้ําในลําคลอง  โดยสภาพน้ําในคลองแห ซ่ึงเปนคลองอันเปนท่ีตั้ง

ของเขตตลาดน้ําทางเรือมีสภาพตื้นเขิน สกปรก และเนาเสีย  จากการสัมภาษณนายกเทศมนตรีเมือง

คลองแห  พบวา สาเหตสุวนหนึ่งสันนิษฐานวาอาจมาจากการท่ีคลองแหเปนลําคลองท่ีเช่ือมกับทอ

น้ําท้ิงของเทศบาลนครหาดใหญและเทศบาลเมืองคอหงส ประกอบกับคลองแหมีลักษณะเปน                

ลําคลองเปด และเปนลําคลองท่ีไมไดใชงานมาเปนระยะเวลานาน หรือท่ีเรียกวา “คลองตาย”                  

จึงสงผลใหคลองแหมีปญหาเกี่ยวกับสภาพน้ํา แมวาเทศบาลเมืองคลองแหไดพยายามแกปญหาดวย

วิธีการตางๆ  ไมวาจะเปนการขุดลอกลําคลอง และการใส  EM Ball (Effective Microorganism 

Ball) ลงในลําคลอง เพ่ือแกปญหาน้ําเนาเสีย แตก็ไมสามารถแกปญหาดังกลาวได หรือแมแต                  
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ความพยายามท่ีจะแกปญหาดวยการเอาน้ําดีมาไลน้ําเสีย โดยมีแนวคิดท่ีจะขุดคลองเชื่อมระหวาง

คลองอูตะเภากับคลองแห เพ่ือใหน้ําดีจากคลองอูตะเภามาไลน้ําเสียในคลองแห แตก็มีปญหาท่ีทํา

ใหไมสามารถดําเนินการได เนื่องจากตองขุดผานท่ีดินของเอกชน  (สุภาภรณ, 27 มีนาคม 2555) 
 

“ตลาดน้ําคลองแหมีจุดออนในเรื่องของคุณภาพน้ําเปนอยางมาก  ท้ังๆ ท่ีเทศบาลเมือง

คลองแหไดพยายามแกปญหาไปหลายตอหลายครั้งแลว  แตก็ยังไมสามารถแกปญหาดังกลาวได  

ท้ังนี้เนื่องจากตลาดน้ําคลองแหตั้งอยูบริเวณปลายน้ํา และนํ้าสวนหนึ่งจะไหลมาจากชุมชนในเขต

เทศบาลนครหาดใหญ ซ่ึงเปนน้ําท้ิงท่ีมาจากครัวเรือนและไหลมาเปนทอดๆ   ดังนั้นจึงคอนขางท่ีจะ

ควบคุมไดยาก”  (กรกนก, 1 พฤษภาคม 2555)   
 

 “ปญหาสําคัญอยางหนึ่งของตลาดน้ําคลองแห คือ ปญหาเรื่องสภาพน้ําในลําคลองท่ี

นอกจากจะมีสภาพท่ีตื้นเขินแลว  ยังคอนขางสกปรกอีกดวย ซ่ึงสงผลกระทบตอการทองเท่ียว 

ตลาดน้ําคลองแหในระดับหนึ่ง”  (วุฒิชัย, 24 พฤษภาคม  2555)   
 

“ปญหาหลักของตลาดน้ําคลองแห คือ ปญหาเกี่ยวกับสภาพน้ําในลําคลอง” (รุงฤดี, 24 

พฤษภาคม  2555)   
 

อยางไรก็ตามในปจจุบันเทศบาลเมืองคลองแหก็มิไดหยุดความพยายามท่ีจะแกปญหา

ดังกลาว  โดยไดพยายามติดตอประสานไปยังองคกรและหนวยงานตางๆ ไมวาจะเปนมูลนิธิ                 

ชัยพัฒนา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  และกรมชลประทาน เปนตน เพ่ือปรึกษาหารือและขอ 

ความรวมมือในการแกปญหาเกี่ยวกับสภาพน้ําเนาเสียในลําคลอง ซ่ึงเปนปญหาหลักของตลาดน้ํา

คลองแหในปจจุบัน 
 

  
 

ภาพท่ี  10  ปญหาเกี่ยวกับสภาพน้ําในลําคลอง   
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2.  ปญหาเรื่องพ้ืนท่ีท่ีตั้งเขตตลาดบก  ท้ังนี้เนื่องจากพ้ืนท่ีซ่ึงเปนท่ีตั้งเขตตลาดบก  (ตลาด

โบราณ)  ในปจจุบัน  เปนท่ีดินซ่ึงเทศบาลเมืองคลองแหทําการเชาจากเอกชน โดยทําสัญญาเชาราย 

3 ป และจายคาเชารายเดือน โดยเทศบาลเมืองคลองแหมองวาในอนาคตอาจจะมีปญหาเกิดขึ้นได 

เชน เจาของท่ีดินไมตอสัญญาเชา  และการขึ้นคาเชาในอัตราท่ีสูงขึ้นเกินขอบเขตท่ีรับได  เปนตน  

ซ่ึงปญหาดังกลาวเปนปญหาสําคัญอีกประการหนึ่งของตลาดน้ําคลองแห แตอยางไรก็ตามจาก           

การสัมภาษณนายกเทศมนตรีเมืองคลองแห พบวา เทศบาลเมืองคลองแหไดเตรียมการสําหรับ            

การแกไขปญหาดังกลาวไวแลว  นั่นก็คือ  หากมีเหตุการณในลักษณะดังกลาวเกิดขึ้น เทศบาลเมือง

คลองแหจะทําการยายตลาดบก (ตลาดโบราณ) จากบริเวณเดิมไปยังบริเวณริมลําคลองในลักษณะ

ตามความยาวของลําคลอง  โดยจะประสานไปยังกรมเจาทาเพ่ือขอใชพ้ืนท่ีบริเวณดังกลาว ท้ังนี้

เนื่องจากพ้ืนท่ีบริเวณดังกลาวอยูในความดูแลรับผิดชอบของกรมเจาทา เพราะเปนพ้ืนท่ีริมน้ํา              

ซ่ึงคิดวาจะสามารถแกปญหาดังกลาวได  (สุภาภรณ, 27 มีนาคม 2555) 

3. ปญหาการกลืนกลายของพอคาแมคาในตลาดนํ้าคลองแห กลาวคือ เจตนารมณของ           

การกอตั้งตลาดน้ําคลองแหก็เพ่ือตองการใหชาวบานในชุมชนคลองแหมีอาชีพและมีรายไดจาก            

การนําสินคาหรือผลผลิตตางๆ โดยเฉพาะผลผลิตภายในชุมชนมาจําหนายเพื่อสรางรายไดใหกับ

ครอบครัว โดยในชวงแรกพอคาแมคาในตลาดน้ําคลองแหจะเปนชาวบานดั้งเดิมในพ้ืนท่ีคลองแห

ท้ังหมด  แตตอมาเม่ือตลาดน้ําขยายตัวและเจริญเติบโตขึ้นอยางตอเนื่อง  จึงเริ่มมีพอคาแมคาจาก

ภายนอกหรือพอคาแมคาจากในเมือง หรือท่ีเรียกวา “พอคาแมคาจร” เขามาจําหนายสินคาใน               

ตลาดน้ําคลองแหเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ โดยการยายสํามะโนครัวเขามาอยูในเขตพ้ืนท่ีตําบลคลองแห และ

ทําการเปล่ียนแปลงสิทธ์ิ หรือโอนสิทธ์ิกับพอคาแมคาท่ีเปนชาวบานดั้งเดิมในชุมชน โดยอาศัย

ชองวางของกฎ ระเบียบ และขอปฏิบัติท่ีไดระบุวาผูประกอบการตองเปนผูท่ีมีภูมิลําเนาอยูในเขต

เทศบาลเมืองคลองแห อีกท้ังใหมีการเปล่ียนแปลงสิทธ์ิและโอนสิทธ์ิในการจําหนายสินคาใน          

ตลาดน้ําคลองแหได  แมจะมีการกําหนดใหเจาของรายเดิมจะตองครองสิทธ์ิเปนเวลากึ่งหนึ่งของ

สัญญาและสามารถโอนสิทธ์ิไดเพียงครั้งเดียวก็ตาม  โดยในปจจุบันพบวาเริ่มมีพอคาแมคาจาก

ภายนอกหรือพอคาแมคาจากในเมืองจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆ  ซ่ึงเปนประเด็นท่ีเทศบาลเมืองคลองแห

กําลังหามาตรการแกไขปญหาเพ่ือปองกันการกลืนกลายของพอคาแมคาในตลาดน้ําคลองแหใน

อนาคต  เพราะมิเชนนั้นก็จะผิดไปจากเจตนารมณของการกอตั้งตลาดน้ําคลองแหท่ีตองการให

ชาวบานในชุมชนมีอาชีพและมีรายไดเล้ียงตนเองและครอบครัว   

นอกจากนี้ปญหาการกลืนกลายของพอคาแมคาในตลาดน้ําคลองแหยังสงผลตอเนื่องใหเกิด

ปญหาอ่ืนๆ  ตามมาอีกดวย  โดยเฉพาะปญหาการไมปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ  และขอปฏิบัติของ

ตลาดน้ํา  กลาวคือ  พอคาแมคาจากภายนอกหรือพอคาแมคาจรจะมีความเครงครัดในกฎ ระเบียบ
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และขอปฏิบัตขิองตลาดน้ํานอยกวาพอคาแมคาท่ีเปนชาวบานดั้งเดิมในชุมชน  ท้ังนี้เนื่องจากพอคา

แมคาท่ีเปนชาวบานดั้งเดิมในชุมชนจะมีความรูสึกผูกพันและรูสึกเปนสวนหนึ่งของตลาดน้ํา

มากกวาพอคาแมคาจากภายนอกหรือพอคาแมคาจร  ซ่ึงจากการเก็บขอมูลเชิงปริมาณ   พบวา 

ผูประกอบการในตลาดน้ําคลองแหมีความคิดเห็นวาโดยภาพรวมผูประกอบการในตลาดนํ้า           

คลองแหปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และขอปฏิบัติของตลาดน้ําอยางเครงครัดอยูในระดับปานกลาง 

กลาวคือ  มีคาเฉล่ียเทากับ  3.20  และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ  0.902   

 

แนวทางการสงเสริมและพัฒนาตลาดน้ําคลองแห 

สําหรับแนวทางการสงเสริมและพัฒนาตลาดน้ําคลองแห  มีแนวทางการสงเสริมและ

พัฒนาดังตอไปนี ้

1.  การแกปญหาเกี่ยวกับสภาพน้ําในลําคลอง  ท้ังนี้เนื่องจากสภาพน้ําในลําคลองท่ีเปนท่ีตั้ง

ของตลาดน้ําคลองแหมีสภาพท่ีตื้นเขิน สกปรก และเนาเหม็น  ซ่ึงปจจุบันไดสงผลกระทบตอ                

การทองเท่ียวตลาดน้ําคลองแหในระดับหนึ่ง และปญหาดังกลาวนับไดวาเปนปญหาสําคัญอันดับ

ตนๆ ของแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําคลองแหท่ีจําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองรีบดําเนินการปรับปรุงแกไข

อยางเรงดวน  เพราะมิฉะนั้นแลวปญหาดังกลาวอาจสงผลกระทบตอการดํารงอยูของการทองเท่ียว

ตลาดน้ําคลองแหตอไปในอนาคตได   

2. การพัฒนาและปรับปรุงระบบภูมิทัศน  เพ่ือเปนการสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวของ

ตลาดน้ําคลองแห  ตลาดน้ําควรมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบภูมิทัศนใหมีความสะอาดและ

สวยงามมากกวาท่ีเปนอยูในปจจุบัน ท้ังนี้เนื่องจากหากจะเปรียบเทียบภูมิทัศนของตลาดน้ําคลองแห

กับภูมิทัศนของตลาดน้ําแหงอ่ืนๆ  ในภาคใต  จะเห็นไดวาตลาดน้ําคลองแหยังคอนขางเสียเปรียบ

ตลาดน้ําภาคใตแหงอ่ืนๆ  ในดานภูมิทัศนเปนอยางมาก   

3.  การพัฒนาและปรับปรุงส่ิงอํานวยความสะดวกภายในตลาดนํ้า  ตลาดน้ําคลองแหจําเปน

อยางย่ิงท่ีจะตองไดรับการพัฒนาและปรับปรุงส่ิงอํานวยความสะดวกภายในตลาดน้ําไมวาจะเปน

โทรศัพทสาธารณะ  ตูไปรษณีย  และท่ีนั่ง  เปนตน  ท้ังนี้เนื่องจากส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีมีอยู

ภายในตลาดน้ําคลองแหบางอยางยังมีไมเพียงพอกับปริมาณความตองการของนักทองเท่ียว อีกท้ัง

ส่ิงอํานวยความสะดวกบางอยางท่ีมีอยูก็ยังไมไดมาตรฐาน  

4.  การพัฒนาและปรับปรุงระบบโครงสรางพ้ืนฐานภายในตลาดน้ํา  โดยเฉพาะทาเรือ  และ

ทางเดินภายในตลาดน้ํา กลาวคือ จะตองพัฒนาและปรับปรุงใหไดมาตรฐาน โดยคํานึงความสะดวก

และความปลอดภัยของนักทองเท่ียวเปนสําคัญ  



 

 

302 

      5. การสงเสริมและสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทองเท่ี ยวท่ียั่ ง ยืนใหกับ

ผูประกอบการและประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําคลองแห  เนื่องจากการศึกษาขอมูลเชิงปริมาณ พบวา 

ผูประกอบการและประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําคลองแหสวนใหญมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ                

การทองเท่ียวท่ียั่งยืนอยูในระดับต่ํา รวมถึงการปลูกฝงหรอืพัฒนาจิตสํานึกทางการทองเท่ียวไมวาจะ

เปนการทองเท่ียวท่ียั่งยืน (Sustainable Tourism)  การทองเท่ียวเชิงนิเวศ (Ecotourism) การทองเท่ียว

เชิงสรางสรรค  (Creative Tourism) และการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism)  เปนตน  

ท้ังนี้เพ่ือใหผูประกอบการและประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําคลองแหเกิดจิตสํานึกทางการทองเท่ียว

อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาการทองเท่ียวตลาดน้ําคลองแหสูการทองเท่ียวท่ียังยืนตอไป 

   

สวนที่  2  ตลาดน้ําคลองแดน 

 สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับตลาดน้ําคลองแดนท่ีจะนําเสนอมีประเด็นตางๆ ท่ีนาสนใจ

ดังตอไปนี ้  

 

ที่ตั้งตลาดนํ้าคลองแดน 

ตลาดน้ําคลองแดนตั้งอยูในเขตพ้ืนท่ีรอยตอระหวางตําบลคลองแดน  อําเภอระโนด  

จังหวัดสงขลา  กับตําบลรามแกว อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ซ่ึงเปนเขตพ้ืนท่ี

รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลคลองแดน  และองคการบริหารสวนตําบลรามแกว       

สําหรับการเดินทางเขาถึงพ้ืนท่ีตลาดน้ําคลองแดนสามารถเขาถึงไดโดยการสัญจรทางบก  ไดแก  

ถนนทางหลวงแผนดิน หมายเลข  408  ซ่ึงเปนถนนสายหลักท่ีเลียบชายฝงอาวไทยและเปนถนนท่ี

เช่ือมระหวางจังหวัดสงขลากับจังหวัดนครศรธีรรมราช  โดยมีถนนทาเข็น-แดนสงวน  มีความกวาง

ประมาณ 7.00  เมตร  เช่ือมตอจากถนนทางหลวงแผนดิน หมายเลข 408  เพ่ือเขาไปยังพ้ืนท่ีตลาดน้ํา

คลองแดน  รวมระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร 
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ภาพท่ี  11  ปายบอกเสนทางตลาดนํ้าคลองแดน 

 

สภาพท่ัวไปของชุมชนท่ีตั้งตลาดนํ้าคลองแดน 

 ชุมชนคลองแดนเปนชุมชนท่ีตั้งอยูในเขตพ้ืนท่ีรอยตอระหวางตําบลคลองแดน  อําเภอ        

ระโนด  จังหวัดสงขลา  กับตําบลรามแกว  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  นั่นก็คือ ชุมชน

คลองแดน มีพ้ืนท่ีอยูระหวาง 2 หมูบาน  ไดแก หมูท่ี 3 บานคลองแดน ตําบลคลองแดน อําเภอ         

ระโนด จังหวัดสงขลา  และหมู ท่ี 1 บานคลองแดน ตําบลรามแกว อําเภอหัวไทร  จังหวัด

นครศรีธรรมราช  ซ่ึงมีลําคลองเล็กๆ  เปนเขตแดนตามธรรมชาติท่ีกั้นระหวางสองจังหวัด ช่ือวา 

“คลองแดน”  มีการเลาสืบตอกันมาวา  เดิมทีคลองแดนเคยเปนเสนทางเดินของชางมากอน ท้ังนี้สืบ
เนื่องจากในอดีตบริเวณดังกลาวมีสภาพเปนปาและมีน้ําทาอุดมสมบูรณ จึงมีสัตวปานานาชนิด

รวมทั้งชางอาศัยอยู  โดยมีการสันนิษฐานวาช่ือ  “คลองแดน”  นาจะมาจากการท่ีเปนเขตแดนกั้น

ระหวางสองจังหวัดนั่นเอง  และเปนท่ีมาของช่ือ  “ชุมชนคลองแดน”  โดยชุมชนคลองแดนต้ังอยู

ทางทิศเหนือของตัวจังหวัดสงขลา ประมาณ 100  กิโลเมตร และหางจากตัวจังหวัดนครศรีธรรมราช

มาทางทิศใต ประมาณ 100  กิโลเมตร  เชนเดียวกัน  จึงอาจกลาวไดวาชุมชนคลองแดนมีท่ีตั้งทาง

ภูมิศาสตรอยูกึ่งกลางของเสนทางคมนาคมระหวางจังหวัดสงขลากับจังหวัดนครศรีธรรมราช  

ชุมชนคลองแดนมีลักษณะพื้นท่ีเปนดินเหนียวเหมาะแกการทํานาและการทําไรนาสวนผสม  และมี

พ้ืนท่ีบางสวนท่ีเปนดินเค็ม  เนื่องจากการใชน้ําเค็มเพ่ือเล้ียงกุงกุลาดํา  มีแมน้ําลําคลองเปนหลักใน

การดํารงชีวิตประจําวัน  และการประกอบอาชีพ  สําหรับเสนทางสัญจรของชุมชนมีดวยกัน 2 

เสนทาง คือ เสนทางสัญจรทางบก  ไดแก  ถนนทางหลวงหมายเลข  408  เลียบชายฝงอาวไทยเช่ือม

ระหวางจังหวัดสงขลากับจังหวัดนครศรีธรรมราช  นอกจากถนนทางหลวงแผนดิน  หมายเลข 408  

ท่ีเปนถนนสายหลักของพ้ืนท่ีแลว ยังมีถนนทาเข็น -แดนสงวน ซ่ึงกวางประมาณ 7.00  เมตร           

เช่ือมจากถนนทางหลวงแผนดิน หมายเลข  408 ไปยังถนนสายอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ีชุมชน และเสนทาง

สัญจรทางน้ํา เนื่องจากชุมชนคลองแดนตั้งอยูบริเวณทางแยกของลําคลอง 3 สาย ท่ีไหลมา                 
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บรรจบกัน  ไดแก คลองระโนด คลองชะอวด และคลองปากพนัง จนเกิดเปน “คลองสามแพรง”          

ซ่ึงเสนทางดังกลาวเปนทางเช่ือมระหวางชุมชนคลองแดนออกสูทะเลสาบสงขลา  ทะเลหลวงหรือ

อาวไทยทางดานอําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ตลอดจนเชื่อมกับพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนัง          

ลําคลองจึงเปนโครงขายเชื่อมตอกับทะเลหลวงฝงอาวไทยและทะเลสาบตอนใน สงผลใหในอดีต  

ลําคลองสายตางๆ ในชุมชนคลองแดน กลายเปนเสนทางสัญจรท่ีมีความสําคัญในการคมนาคม  

และเปนท่ีตั้งของบานเรือนและรานคาตลอดสองริมฝงคลอง อีกท้ังยังเปนแหลงซ้ือขายแลกเปล่ียน

สินคาท่ีสําคัญระหวางลุมน้ําทะเลสาบสงขลาและลุมน้ําปากพนัง จนเปนท่ีมาของการเรียกขาน

ชุมชนแหงนี้อีกช่ือหนึ่งวา “ชุมชน 3 ลําคลอง 2 จังหวัด”  

การตั้งถ่ินฐานของชุมชนคลองแดนในอดีตมีจุดเริ่มตนจากการยายถ่ินของพอคาชาวจีนและ

ผูคนในทองถ่ินบริเวณโดยรอบเขามาตั้งถ่ินฐานใหมบริเวณคุงน้ํา  ซ่ึงเปนเสมือนทําเลทองเหมาะแก

การคาขายแลกเปล่ียนสินคา  มาตั้งแตประมาณป พ.ศ.2406 หรือประมาณ 149 ปมาแลว หากนับตาม

วัฒนธรรมการผูกเกลอของชาวใต  ซ่ึงวัฒนธรรมการผูกเกลอเปนวัฒนธรรมหนึ่งของชุมชน               

คลองแดนท่ียังคงหลงเหลืออยูเนื่องจากในสมัยกอนชาวใตจะมีประเพณีการผูกเกลอ (เพ่ือน) ซ่ึง

สามารถแบงประเภทของเกลอได  3  ประเภท  ไดแก   

1.  เกลอเล  คือ  มิตรท่ีมีท่ีอยูอาศัยอยูบริเวณชายทะเล  มีอาชีพเกี่ยวกับการประมง  และจะ

นําผลิตผลจากอาชีพมาแลกเปล่ียน  เชน  กะป  อาหารทะเล  และปลาแหง เปนตน  

2.  เกลอดอนหรือเกลอควน คือ มิตรท่ีมีท่ีอยูอาศัยอยูเชิงเขา  มีอาชีพทําสวนผลไมและจะ

นําผลไมหรือผลิตภัณฑประเภทจักสานมาแลกเปล่ียน  

3.  เกลอเมือง  คือ  มิตรท่ีมีท่ีอยูอาศัยอยูในเมือง  และเปนศูนยกลางใหเกลอดอนและ

เกลอเลมาเจอกัน ท้ังนี้เกลอท้ังสองจะนําสินคามาแลกเปล่ียนกันท่ีเมือง  หลังจากนั้นก็จะนําส่ิงของท่ี

ไดจากการแลกเปล่ียนหรือส่ิงของท่ีตนเองตองการกลับไป 

ชุมชนคลองแดนเปนชุมชนท่ีไดเปรียบในเรื่องท่ีตั้ง ทําใหคนท่ีอยูในชุมชนนี้มีท้ังเกลอดอน

และเกลอเล  รวมถึงวัฒนธรรมดังกลาวยังเปนตัวกระตุนทําใหชุมชนคลองแดนกลายเปนตลาดเพ่ือ

การแลกเปล่ียนสินคาท่ีสําคัญในอดีต ถึงแมวาในปจจุบันวัฒนธรรมการแลกเปล่ียนสินคาได

เปล่ียนไปและความนับถือกันแนนแฟนแบบเกลออาจลดความสําคัญลงบาง แตก็ยังคงมีบาง

ครอบครัวท่ียังนับถือระหวางรุนตอรุนกันอยู และเม่ือถึงเวลางานบุญ  เชน  ประเพณีเดือนสิบ  

ประเพณีชักพระ  และประเพณีสงกรานต  ก็สามารถพบเห็นภาพการกลับมาเจอกันของเกลอตางๆ  

ในวัดคลองแดนอยูเสมอ  โดยคนในชุมชนคลองแดนนับวาเปนเสมือนเกลอเมือง  ท่ีเปนแหลง

แลกเปล่ียนสินคาระหวางเกลอควน และเกลอเล  สําหรับชุมชนคลองแดนในอดีตมีการตั้งถ่ินฐาน

บานเรือนอยางหนาแนน  โดยเฉพาะบริเวณริมฝงคลอง  อีกท้ังยังเปนยานตลาดท่ีมีการคา
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เจริญรุงเรืองมาก มีท้ังโรงสีขาว  รานตัดเย็บเส้ือผา รานตัดผม รานน้ําชา  รานยา  รานทอง และอ่ืนๆ  

ซ่ึงมีหลักฐานภาพถายทางอากาศท่ีบงบอกถึงความเจริญของยานตลาดน้ําคลองแดนในอดีตเม่ือป 

พ.ศ.2517 ท่ียืนยันวามีการตั้งถ่ินฐานบานเรือน ตลาด และรานคาอยางหนาแนนตลอดแนวริม             

คลองแดน และเม่ือป พ.ศ.2516 ซ่ึงเปนปท่ีเปดใชถนนทางหลวงแผนดิน หมายเลข 408 เสนทาง

ระหวางจังหวัดสงขลากับจังหวัดนครศรีธรรมราช  ผูคนในชุมชนก็เริ่มใหความนิยมการสัญจรทาง

บกมากกวาทางน้ํา และนิยมยายถ่ินฐานไปพักอาศัยใกลเมืองเพ่ือความสะดวกในการศึกษาเลาเรียน

ของบุตรหลาน ตลอดจนการหางานทํา จวบจนกระท่ังปจจุบันไมพบการสัญจรทางน้ําเพ่ือการขนสง

และการพาณิชยอีกเลย  (สัญญา ศิวิโรจน, 2552:  68-73)   
 

 

 
 

ภาพท่ี  12  ภาพถายทางอากาศชุมชนคลองแดน เม่ือป พ.ศ.2517 

ท่ีมา: คณะสถาปตยกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, รายงานสรุปสําหรับ 

          ผูบริหาร  โครงการการศึกษาและจัดทําโครงการนํารองการปรับปรุงที่อยูอาศัยและชุมชนใน  

          ชนบทภาคใต (สงขลา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชัิย, ม.ป.ป.), 3-1. 

 

ชุมชนคลองแดนจากท่ีเคยเปนชุมชนตลาดท่ีมีการคาเจริญรุงเรืองมาก  แตตอมาภายหลัง

เม่ือชาวบานในชุมชนไดอพยพโยกยาย และร้ือถอนบานเรือนออกไปจากพื้นท่ีอยางตอเนื่อง จึงทํา

ใหพ้ืนท่ีบริเวณดังกลาวเต็มไปดวยตอมอราง ดังรองรอยท่ียังคงปรากฏหลงเหลือใหเห็นเปน

หลักฐานอยูในปจจุบัน  ซ่ึงอีกสาเหตุหนึ่งของการอพยพโยกยายและรื้อถอนบานเรือน พบวา                   

มีสาเหตุมาจากความทรุดโทรมของตัวบาน  และนอกจากนี้หากบานหลังหนึ่งหลังใดพังลงหรือรื้อ

ถอนออกไปก็จะทําใหเสนทางสัญจรท่ีเช่ือมตอกันถูกตัดขาดลงไปดวย  (คณะสถาปตยกรรมศาสตร  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, ม.ป.ป.: 3-2)  เพราะบานเรือนในบริเวณพ้ืนท่ีดังกลาวเปน

บานเรือนยกเสาสูง  ท่ีตั้งอยูบริเวณริมคลองและหันหนาเขาหาลําคลอง จึงมีชานและทางเดินหนา

บานซ่ึงเปนพ้ืนไมท่ีเช่ือมตอๆ  กันกับบานหลังอ่ืนๆ ท่ีอยูติดกันหรืออยูใกลเคียง  
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ภาพท่ี  13  “ตอมอราง”  รองรอยหลักฐานท่ียังหลงเหลืออยู 

 

สําหรับปจจุบันชุมชนคลองแดนเปนชุมชนท่ีมีศักยภาพชุมชนหนึ่ง โดยเฉพาะหลังจากท่ี

ไดรับการฟนฟูและพัฒนา  โดยอาศัยกระบวนการมีสวนรวมของภาคสวนตางๆ  ท่ีเกี่ยวของ ไมวา

จะเปนการมีสวนรวมของชุมชน  วัด สถาบันการศึกษา  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และหนวยงาน

อ่ืนๆ ประกอบกับชุมชนคลองแดนเปนชุมชนท่ีมีความเขมแข็งในพุทธศาสนา  จึงสงผลใหชุมชน

คลองแดนเปนชุมชนท่ีมีศักยภาพเพิ่มขึ้นไมวาจะเปนศักยภาพทางดานเศรษฐกิจ  สังคม  และ

วัฒนธรรม  นอกจากนี้ชุมชนคลองแดนยังเปนชุมชนท่ีคงไวซ่ึงวิถีแหงอดีตของชุมชนไวไดในระดับ

หนึ่ง  ภายใตการอนุรักษและสํานึกในรอยวิถีแหงอดีตของชุมชน  สงผลใหชุมชนคลองแดนเปนท่ี

รูจักกวางขวางมากยิ่งขึ้น  ในนามของ  “ชุมชนวิถีพุทธ”  โดยเฉพาะหลังจากการเปดตัวของแหลง

ทองเท่ียว “ตลาดน้ําคลองแดน” นับตั้งแตป พ .ศ.2552 เปนตนมา จวบจนกระท่ังถึงปจจุบัน             

ดวยเหตุนี้ชุมชนคลองแดนจึงเปนชุมชนท่ีมีรองรอยแหงอดีตท่ีนาสนใจ  และเปนชุมชนหนึ่งท่ีมี

คุณคาทางประวัติศาสตรของภาคใต 

 

 
 

ภาพท่ี  14  ปาย “ชุมชนวิถีพุทธคลองแดน” 
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ตารางท่ี  71  แสดงลําดับเหตุการณในประวัติศาสตรของชุมชนคลองแดน 
 

ลําดับ เรื่องราวทางประวัติศาสตรจากความทรงจํา ป พ.ศ. 

1 คนจีนไดอพยพมาจากจีนแผนดินใหญมาตั้งถ่ินฐานท่ีคลองแดน มากกวา 100 ปท่ีผานมา 

2 เกิดวาตภัยท่ีแหลมตะลุมพุก   คลองแดนมีน้ําทวมใหญ 2505 

3 โรงเรียนบานคลองแดนพังลง  (หลังเกิดวาตภัย)  ซอมแซมแลว  จึงไดรับพระราชทาน

ชื่อใหมเปน  “โรงเรียนราชประชานุเคราะห 11”   ในปตอมา 

2506 

4 ฌาปนกิจเจาอาวาสวัดคลองแดน  (หลวงพรอม)  มีรถยนตเขามาในงาน 2517 

5 เร่ิมเห็นรถยนตเขามาในคลองแดนมากข้ึน  ถนนยังคงเปนดินลูกรัง 2525 

6 เร่ิมมีการปกเสาไฟฟาโดยใชเงินสมทบจากชุมชน 2527 

7 รถยนตเร่ิมมีมากข้ึนและพบเห็นไดงาย 2528 

8 ตลาดเกายังอยูแตไมเปนท่ีนิยมเหมือนกอน 2528 

9 เรือยนตลําสุดทายชื่อแสงจันทรหยุดว่ิง 2530-2531 

10 ตลาดเกาเร่ิมวาย  และมีการร้ือถอนบานเรือน 2530-2531 

11 สรางเข่ือนดินชั่วคราวก้ันน้ําเพ่ือแบงพื้นท่ีทํานาขาวและนากุง 2530-2531 

12 ฝงลูกนิมิตโบสถวัดคลองแดน 2531 

13 คลองแดนน้ําทวมใหญ  (แตนอยกวาป พ.ศ. 2548) 2531 

14 เร่ิมนิยมทํานากุงแทนนาขาว 2537-2538 

15 เรือหางยาวเร่ิมหยุดว่ิง  เพราะมีการวางเข่ือนดักน้ําเขานากุง 2540 

16 ยุบเลิกโรงเรียนวัดคลองแดน 2542 

17 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เขามาวางผังแมบทวัดคลองแดน 2545 

18 ไฟไหมบานยายเก็บ  เรณุมาศ  (วันชักพระ)  ดับไดทันกอนลุกลามไป 2546 

19 ศาลาพระสรางแลวเสร็จ 2547 

20 น้ําทวมใหญ สูง 0.08 เมตร  จากระดับพื้นบาน  2548 

21 กุฏิเจาอาวาสหลังใหมสรางแลวเสร็จ 2549 

22 โรงเรียนเจริญพงศวิทยาเลิกกิจการ 2549 

23 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และการเคหะแหงชาติใหทุนทําวิจัย 2551 

24 เปดตลาดน้ํายอนยุคคลองแดน  (วันมรดกทางวัฒนธรรมคลองแดน) 2552 

25 จัดตั้งคณะกรรมการตลาดน้ํายอนยุคคลองแดน  และชุมชนจัดทอดผาปาเพ่ือหาเงินทุน

สรางสะพานไมเลียบคลองไปสูวัดธรรมยาตรา 

2552 

26 ริเร่ิมโครงการปรับปรุงเชิงอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตําบลคลองแดน   

(ปลูกตนลําพู  ตนลําแพน  และตนโกงกาง) 

2552 

ท่ีมา: คณะสถาปตยกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, รายงานสรุปสําหรับ 

         ผูบริหาร  โครงการการศึกษาและจัดทําโครงการนํารองการปรับปรุงที่อยูอาศัยและชุมชนใน  

         ชนบทภาคใต (สงขลา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, ม.ป.ป.), 3-5. 
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ภาพที่  15  แผนที่แสดงที่ตั้งตลาดน้ําคลองแดน 
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การเกิดขึ้นของตลาดนํ้าคลองแดน  

 คลองแดนเปนลําคลองสายหลักของชุมชนในอดีตท่ีใชในการเดินทาง  การคมนาคมขนสง  

และเปนแหลงน้ําหลอเล้ียงการเกษตร  เรือกสวนไรนาของคนในชุมชนริมน้ําตลอดสาย  ในอดีต

คลองสายนี้เปนเสนทางสัญจรทางน้ําท่ีไดรับความนิยมสูงสุดในลุมน้ําทะเลสาบสงขลา  เพราะคน

แถบนี้ท้ังสงขลา  นครศรีธรรมราช  และพัทลุง  ลวนใชคลองสายนี้เพ่ือการเดินทาง  และติดตอ

คาขายระหวางกันท้ังส้ิน  ชุมชนคลองแดนในอดีตตั้งอยูในเขตเชื่อมตอของตําบลคลองแดน อําเภอ

ระโนด จังหวัดสงขลา และตําบลรามแกว อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความเจริญ 

รุงเรืองมาก  เนื่องจากเปนแหลงการคาทางน้ําท่ีสําคัญแหงหนึ่งของภาคใต ชุมชนคลองแดนเปน

ชุมชนเมืองทาท่ีคึกคักมากในอดีต  เปนทางแยกของเสนทางคมนาคมทางน้ําระหวางพ้ืนท่ีทะเลสาบ

กับทะเลหลวงหรืออาวไทย สามารถเช่ือมตอกับชุมชนอ่ืนๆ ในปริมณฑลโดยรอบ ชุมชนคลองแดน

จึงกลายเปนชุมชนใหญท่ีในอดีตเคยมีรานคาอุปโภคและบริโภคครบครัน ท้ังรานตัดเย็บเส้ือผา            

รานตัดผม รานน้ําชา  รานยา  และรานทอง ประมาณ 4-5 ราน รวมทั้งตลาดริมน้ําขายอาหารสด 

อาหารแหง มีแมคาพายเรือขายสินคาตามบานเรือน  ตลอดจนมีโรงกลึงเหล็ก โรงซอมเครื่องยนต

เรือ  และทาเทียบเรือยนตรับจางขนสงสินคา  เปนตลาดกลางซ้ือขายสินคา โดยมีขาวเปลือกเปน

สินคาหลัก (องคการบริหารสวนจังหวัดสงขลา, 2553: 8-9) นอกจากนี้ชุมชนคลองแดนยังมี               

โรงสีขาวจํานวนหลายโรงซ่ึงตั้งอยูท้ังสองฝงคลองของสองจังหวัด  เชน โรงสีนายเขียว โรงสีฉีเปา  

โรงสีฉีเฉี้ยง โรงสีครูปลอบ โรงสีนายเชย  โรงสีนายสมนึก โรงสีนายเพ่ิม โรงสีนายแสง โรงสี          

นายอําไพ  โรงสีครูทัศน  และโรงสีโกพล เปนตน ดังนั้นหากเอยถึงชุมชนคลองแดนในอดีต  ชุมชน

แหงนีจ้ึงเปนท่ีรูจักอยางแพรหลายวาเปนชุมชนตลาดนํ้าหรือตลาดริมน้ําท่ีเคยยิ่งใหญทางการคาใน

แถบพ้ืนท่ีลุมน้ําทะเลสาบสงขลา  ท่ีเช่ือมระหวางจังหวัดสงขลากับจังหวัด  นครศรีธรรมราช โดยมี

รานคาจํานวนมากมายซ่ึงเปนหองแถวตั้งอยูเรียงรายตลอดโคงน้ํา  สําหรับการคาขายในชุมชนแหง

นี้มีความคึกคักตลอดท้ังกลางวันและกลางคืน  สันนิษฐานวาชวงระยะเวลาดังกลาวนาจะเปนชวง

เดียวกันกับชวงท่ีกิจการคาขาวในพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนังมีความเจริญเติบโตรุงเรืองถึงขีดสูงสุด คือ 

ประมาณป พ.ศ.2439-2481 ซ่ึงถือวาเปนยุคแหงความเจริญรุงเรืองของชุมชนริมน้ําในพ้ืนท่ีบริเวณ

แถบนั้น นอกจากนี้ตลาดคลองแดนยังมีมหรสพแสดงแทบทุกคืน เชน หนังตะลุง มโนราห รําวง 

และเพลงบอก เพราะคลองแดนเปนดินแดนแหงศิลปนหรือดินแดนแหงนักปราชญ นอกจาก

มหรสพแลวยังมีบอนท่ีถูกตองตามกฎหมาย  เชน บอนสะบา กดัปลา  ชนไก  และชนโค  ดวยเหตุนี้

ชุมชนคลองแดนจึงคึกคักไปดวยธุรกิจหลายประเภท  (อัจฉรา วงศวัฒนามงคล และคณะ, 2551: 84)  

และในป พ.ศ.2520 ชุมชนคลองแดนก็ยิ่งเปนท่ีรูจักแพรหลายมากย่ิงขึ้น เม่ือกองถายทําภาพยนตร

เรื่อง “ลูกขวาน” (ลูกขวาน คือ ขวานขนาดเล็กท่ีออกแบบขึ้นสําหรับใชเปนอาวุธในการปองกันตัว 
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โดยเลากันวาสมัยกอนผูชายในพ้ืนท่ีแถบนีจ้ะมีลูกขวานเหน็บเอวกันเกือบทุกคน) ซ่ึงเปนภาพยนตร

ท่ีบอกกลาวถึงตํานานนักเลงคลองแดน  นําแสดงโดย สมบัติ เมทะนี และอรัญญา นามวงศ  กํากับ

การแสดงโดย  คมน อรรฆเดช  ไดยกกองถายมาถายทําท่ีชุมชนคลองแดนแหงนี้  ในฉากไลลากัน

บนเรือหางยาวในลําคลองของชุมชนคลองแดน  ซ่ึงปจจุบันชุมชนไดมีการบันทึกไวเพ่ือบอกเลา

เรื่องราวความเปนมาของชุมชน  ซ่ึงเปนอีกความทรงจําและความภาคภูมิใจหน่ึงของชาวชุมชน

คลองแดน 

 

 

 

ภาพท่ี  16  โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง  “ลูกขวาน”   

ท่ีมา: คลองแดน, คลองแดน (http://www.facebook.com/groups/thai.ustaffnet/#!/photo.php?fbid   

          =459366447436255&set=a.122277107811859.9791.100000887127463&type=1&theater,    

          2555) 

 

แตอยางไรก็ตามตั้งแตมีถนนทางหลวงแผนดิน หมายเลข 408  สายนครศรีธรรมราช-

สงขลา  เกิดขึ้นในป พ.ศ.2516 ผูคนก็ไดเริ่มทยอยออกจากพื้นท่ี  ความนิยมสัญจรทางน้ําก็เริ่มคอยๆ 

ลดลง  รานคาตางๆ  ก็เริ่มทยอยยายออกไป  ในท่ีสุดแทบจะไมมีการสัญจรทางน้ําหลงเหลืออยู ซ่ึง

เรือโดยสารลําสุดทายในลุมน้ําทะเลสาบสงขลา  ไดแก  เรือโชคชัยเจริญ ซ่ึงการเดินเรือโดยสารใน            

ลุมน้ําทะเลสาบสงขลาเริ่มขึ้นเม่ือใดไมปรากฏชัด แตในป พ.ศ.2465 พระรัชหิรัณยากร (สอน                  

สุคนธะตามร)  เปนผูดําเนินการขอสัมปทานเปนคนแรก วิ่ง-รับสงผูโดยสารระหวางสงขลากับ            
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ระโนด  ซ่ึงนอกจากการสรางถนนซ่ึงทําใหการเดินทางสะดวกและรวดเร็วกวาทางเรือแลว  สาเหตุ

อีกสวนหนึ่งท่ีทําใหการสัญจรทางน้ําลดนอยลงยังมีสาเหตุมาจากรองน้ําท่ีตื้นเขินขึ้นเรื่อยๆ รวมทั้ง

มีเครื่องมือประมงของชาวบานรุกลํ้าเขาไปในรองน้ําทางเดินเรือ  จึงทําใหเรือวิ่งไมสะดวก (อัจฉรา  

วงศวัฒนามงคล  และคณะ, 2551: 69-94) ดวยเหตุนี้ชุมชนแหงนี้จึงเริ่มถูกลืมเลือนนับตั้งแตนั้น          

เปนตนมา 

 โดยชุมชนคลองแดนหลังจากเม่ือมีถนนตัดผาน  บานเรือนริมน้ําจึงถูกท้ิงใหมีสภาพรกราง  

แตหลังจากท่ีการเคหะแหงชาติไดมอบทุนวิจัยใหแกมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมี

อาจารย ดร.จเร สุวรรณชาต และคณะ เปนคณะผูวิจัย ซ่ึงไดดําเนินการศึกษาวิจัยรวมกับวัด              

คลองแดน และชุมชนแหงนี้ เปนการศึกษาวิจัยโครงการการศึกษาและจัดทําโครงการนํารอง                

การปรับปรุงท่ีอยูอาศัยและชุมชนในชนบทภาคใต (ชุมชนคลองแดน) โดยการฟนฟูชุมชนริมน้ํา

บริเวณชุมชนคลองแดน รวมทั้งเพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหมีการปรับปรุงและยกระดับคุณภาพที่อยู

อาศัยและชุมชนของประชากรในชุมชนใหมีความเหมาะสมตอการพักอาศัยอยางย่ังยืน ผลการวิจัย

เชิงปฏิบัติการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและการมีสวนรวม ชุมชนคลองแดนจึงไดรับการพัฒนา

ฟนฟูท่ีอยูอาศัย สงเสริมการยกระดับมาตรฐานการอยูอาศัย และไดพลิกฟนประเพณีวัฒนธรรม

พ้ืนบาน ตลอดจนภูมิปญญาทองถ่ิน สงผลใหชุมชนเริ่มกลับสูสภาพนาอยูนาอาศัยอีกครั้ง เกิดเปน

ตลาดน้ําหรือตลาดริมน้ํา  ตามแบบของชุมชนแหงนี้ตั้งแตอดีต (องคการบริหารสวนจังหวัดสงขลา, 

2553: 9) สําหรับแนวคิดการพัฒนาฟนฟูชุมชนคลองแดนแหงนี้มีลักษณะคลายกับแนวคิด “ฟนยาน

ผานคน” ซ่ึงเปนแนวคิดท่ีใหความสําคัญกับการอนรุักษฟนฟูเมืองเกา ยานเกา ไมใชเพียงการฟนฟู

ทางกายภาพของอาคารบานเรือน แตตองมีกระบวนการฟนฟูและสรางสํานึกรักษบาน รักษยาน 

รักษทองถ่ินใหแกผูคนท่ีอาศัยและใชชีวิตอยูในทองถ่ินนั้นกอน (อาภรณ จันทรสมวงศ, 2554: คํานํา) 

 

 
 

ภาพท่ี  17  บรรยากาศภายในตลาดน้ําคลองแดน 
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สําหรับการเกิดขึ้นของแหลงทองเท่ียว  “ตลาดน้ําคลองแดน” หรือ “ตลาดริมน้ําคลองแดน”  

เกิดจากการฟนฟูชุมชนริมน้ําบริเวณชุมชนคลองแดน  ดังนั้นตลาดน้ําคลองแดนจึงเปนตลาดน้ําท่ี

เกิดจากการฟนฟูขึ้นมาใหม โดยเปดตัวเปนแหลงทองเท่ียว “ตลาดน้ํายอนยุคคลองแดน” ภายใตช่ือ

งาน “วันมรดกทางวัฒนธรรมคลองแดน”  เม่ือวันท่ี  30  พฤษภาคม  2552  ภายในงานมีกิจกรรม

ยอยๆ เชน การออกรานจําหนายอาหารพ้ืนบาน การจําหนายสินคาพ้ืนบาน การแสดงทางวัฒนธรรม  

การแสดงดนตรี การเปดเสนทางการทองเท่ียวภายในชุมชน การเปดท่ีพักโฮมสเตย การเปดจําหนาย

ตุกตาปูนปน การจัดแสดงนิทรรศการตางๆ และการเสวนาทางวิชาการ เปนตน ซ่ึงงานจัดโดย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (คณะสถาปตยกรรมศาสตร) และการเคหะแหงชาติ              

ตลาดน้ําคลองแดนเปนตลาดน้ําท่ียังคงอนุรักษวิถีชีวิตความเปนอยู  สถาปตยกรรม  อาคารบานเรือน  

รวมทั้งวัด  ตามแบบโบราณในอดีตท่ียังคงบรรยากาศเกาๆ  บานเรือนริมน้ําอายุเกือบรอยป รสชาติ

ของอาหารพ้ืนบาน  และขนมทองถ่ินฝมือดั้งเดิมของชาวบานในชุมชน  โดยตลาดนํ้าคลองแดนจะ

เปดทุกบายวันเสาร    

 

 
 

ภาพท่ี  18  ตลาดน้ําคลองแดนในชวงบายวันเสารท่ีเปดดําเนินการ 

 

 
 

ภาพท่ี  19  การจําหนายขนมพื้นบานและสินคาท่ีระลึกในตลาดน้ําคลองแดน 
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ส่ิงท่ีโดดเดนและเปนมนตเสนหอยางหนึ่งของแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําคลองแดน ไดแก  

บานเรือนภายในชุมชน  โดยเฉพาะบานเรือนริมน้ํา  ซ่ึงมีท้ังบานเรือนไมแถว และบานไมเดี่ยว 

สําหรับบานเรือนไมแถว  สวนมากจะเปนบานท่ีสอดคลองกับวัฒนธรรมการแบงท่ีดินของทาง

ภาคใตตอนลาง  คือ  แบงเปนหนวยหอง ซ่ึง 1 หอง มีขนาดหนากวาง 5 เมตร และลึก 20 เมตร               

แตบางหลังอาจมีขนาดใหญหรือเล็กกวานี้ และจะเปนบานไมมีหลังคาเดียวกันและใชฝาผนัง

รวมกัน อายุบานท่ีมากท่ีสุดประมาณ 70 ป และอายุโดยเฉล่ียของบานอยูท่ี 50 ป หลังคาเปนปนหยา 

วัสดุท่ีใชมุงหลังคาเปนกระเบ้ืองดินเผาซ่ึงขนสงมาทางเรือจากเกาะยอ ซ่ึงเปนแหลงผลิตดินเผา

โบราณ สวนพ้ืนไมของเรือนมักจะเปนไมเคี่ยม และบริเวณพ้ืนบานแตละหลังจะมีชองเล็กๆ บริเวณ

พ้ืนเพ่ือใชหยอนท้ิงของมีคาตลอดจนหนีภัยจากผูรายลงสูใตถุนบาน  ชานและทางเดินหนาบานจะมี

ชวงกวางประมาณ  4  เมตร  เปนพ้ืนไมมีหลังคาคลุมเช่ือมถึงกันทุกหลัง  โดยใชไมเคี่ยมเปนวัสดุปู

เชนเดียวกับภายในบาน  ประตูเรือนแถวจะเปนประตูบานพับไมขนาดใหญลงกลอนดวยเดือย และมี

คานไมขัดบริเวณประตูอีกครั้ง  สวนบานไมเดี่ยว  พบวา  บานไมเดี่ยวท่ีมีอายุมากท่ีสุดในชุมชน  

คือ มีอายุประมาณ 100  ป  และบานเดีย่วเกือบทุกหลังจะไดรับการปรับเปล่ียนรูปแบบโดยการตอ

เติมดานหนาบานหรือดานขางของบานออกเปนรูปแบบตางๆ  และการตอเติมดังกลาวมักจะใชไม

และแผนสังกะสีเปนวัสดุหลัก  (สัญญา  ศิวิโรจน, 2552: 71-72)  ซ่ึงบานเรือนริมน้ําดังกลาวยังคง

บรรยากาศเกาๆ  ของชุมชนในอดีตไวไดเปนอยางดี  และเปนจุดขายอยางหนึ่งของแหลงทองเท่ียว

ตลาดน้ําคลองแดน 

 

 
 

ภาพท่ี  20  บานเรือนไมริมน้ํา 

 

ตอมาในป  พ .ศ .2554 ตลาดน้ํ าคลองแดนไดมีการพัฒนาและปรับปรุง โดยไดรับ                        

การสนับสนุนจากองคการบริหารสวนจังหวัดสงขลา ซ่ึงมีนายอุทิศ ชูชวย  เปนนายกองคการบริหาร
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สวนจังหวัดสงขลา ไดใหการสนับสนุนงบประมาณในการจัดจางปรับปรุงตลาดน้ําคลองแดน                

ในวงเงิน 1,000,000 บาท และในปเดียวกันจังหวัดสงขลาไดขอรับการประเมินคุณภาพดาน                  

การทองเท่ียวของจังหวัด ตามตัวช้ีวัด “ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพดานการทองเท่ียว

ของจังหวัด” ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 โดยกรมการทองเท่ียว

รวมกับสํานักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัด และคณะกรรมการประเมินคุณภาพดาน                       

การทองเท่ียวของจังหวัด เปนผูดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพ ผลการประเมินปรากฏวา ตลาดน้ํา

คลองแดนผานการประเมิน โดยไดคะแนน 84.83 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน คิดเปนรอยละ  

84.83   

อยางไรก็ตามนอกจากตลาดน้ําคลองแดนแลว  ชุมชนคลองแดนแหงนี้ยังไดเปดเปนแหลง

ทองเท่ียวเชิงอนุรักษในลักษณะตามแบบฉบับของ  “ชุมชนวิถีพุทธ”  โดยเปดเปนแหลงทองเท่ียว

เชิงอนุรักษท่ีมีเสนทางทองเท่ียวทางน้ํา  มีการใหบริการลองเรือลัดเลาะสายน้ําชมบานเรือนสองริม

ฝงคลอง  และชมวิถีชีวิตความเปนอยูของคนในชุมชน อีกท้ังชุมชนแหงนี้ยังมีวัดคลองแดนอันเปน

วัดเกาแกท่ีอยูคูชุมชนมายาวนานซ่ึงตามประวัติพบวาวัดคลองแดนจดทะเบียนเม่ือป พ.ศ.2446 แตมี

หลักฐานในหนังสือบุดโบราณภายในวัดวากอสรางขึ้นเม่ือป พ.ศ.2430  ซ่ึงวัดคลองแดนเปนวัดท่ีมี

ส่ิงท่ีนาสนใจมากมาย  โดยเฉพาะการมีตนทุนทางวัฒนธรรม  (Cultural Capital) ท่ีสามารถมองเห็น

และจับตองได  เชน   

1.  เรือขุดโบราณ เปนเรือท่ีขุดจากไมตะเคียนทองท้ังตน โดยตัวเรือมีความยาว 15.30 เมตร 

ความกวาง 2.06 เมตร ความลึก  80 เซนติเมตร  สามารถบรรทุกคนไดประมาณ 40-50 คน  และ

ไดรับการบูรณะใหญในป พ.ศ. 2551 ทําใหเรือขุดมีสภาพสมบูรณ  สวยงาม  และทรงคุณคาย่ิงขึ้น   

 

 
 

ภาพท่ี  21  เรือขุดโบราณ 
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2.  องคพระทองคําโบราณ  เปนองคพระท่ีอยูคูวัดคลองแดนมาเปนระยะเวลายาวนาน และ

เปนองคพระท่ีเปนท่ีเล่ือมใสศรัทธาของชาวบานในชุมชนคลองแดน  โดยเม่ือกอนองคพระจะเปนสี

ดํา  และทาปากสีแดง  แตในป พ.ศ.2545 ไดอัญเชิญองคพระมาขัดพบวาองคพระมีความเปลงปล่ัง

ดั่งทองคํา    

3.  หอฉัน  ซ่ึงมีอายุประมาณ 100 กวาป ตัวหอฉันสรางดวยไมท้ังหลัง  ไมวาจะเปนไมเคี่ยม 

ไมยาง  และไมหลุมพอ  ดานหนาของหอฉันหันออกสูคลองแดน ซ่ึงเปนเสนทางคมนาคมทางน้ํา

สายสําคัญของชุมชนคลองแดนในอดีต   

4.  อ่ืนๆ  เชน โพนฟาล่ัน  และอุโบสถ  เปนตน  โดยเฉพาะอุโบสถ  ซ่ึงเดิมทีเปนอุโบสถ

แบบมหาอุตม แตเนื่องจากชํารุดมาก  จึงไดมีการปรับปรุงเปนหอพระและลานธรรม 

สําหรับการทองเท่ียววิถีพุทธคลองแดนเกิดขึ้นจากความเจริญของพุทธศาสนาท่ีมีมาแตเดิม 

ประกอบกับมีการพบองคพระทองคําโดยบังเอิญ เม่ือป พ.ศ.2545 จากการรื้อกุฏิของพอทานพรอม 

(หลวงพอพรอม  อิสสวณโณ)  อดีตเจาอาวาสวัดคลองแดนเพื่อสรางกุฏิหลังใหม และพบ

พระพุทธรูปเกาแกสีดํา ทาปากสีแดง บนกุฏิ ขนาดหนาตักกวาง   ประมาณ 2.5-3.0 ฟุต และเม่ือ

นําไปขัดทําความสะอาดดวยมะขามเปยกปรากฏวาองคพระท่ีเคยเปนสีดํากลับเหลืองอรามเปลงปล่ัง

ขึ้นมา  จึงไดทราบวาเปนพระพุทธรูปทองคํา และมีผูรูสันนิษฐานวา “เปนพระพุทธรูปโบราณยุค

กอนล านนา   ฝ มือช างทางภาคเหนือ   แตมีพระพักตรรูปไขคล ายกับพระพุทธรูปของ

นครศรีธรรมราช”  จากเหตุการณดังกลาวสงผลใหชุมชนคลองแดนเปนท่ีสนใจของนักทองเท่ียว

อยางกวางขวาง  นอกจากนี้คลองแดนยังมีวัฒนธรรมทองถ่ินท่ีสําคัญอีกอยางหนึ่งคือ “มโนราห”  

หรือ “โนรา”  ปจจุบันนักทองเท่ียวมักพูดกันจนติดปากวาไปเท่ียวคลองแดนเพื่อไปดู  “โนราและ

พระทอง”  ทําใหผูคนตางถ่ินตางหล่ังไหลไปกราบนมัสการและเย่ียมชมกันอยางเนืองแนน  

โดยเฉพาะในวันศุกร  เสาร  อาทิตย  และวันหยุดตามประเพณีตางๆ   

 ดังนั้นการประชาสัมพันธ  (Promote)  ชุมชนคลองแดนเปนชุมชนวิถีพุทธนับเปนกาวแรก

ของการวางกฎกติกาในการพัฒนาท่ียึดทางสายกลางตามหลักพุทธศาสนา เพ่ือปองกันมิให                  

การพัฒนาบานปลายจนควบคุมทิศทางไมอยู  สําหรับชุมชนคลองแดนไดมีการเช่ือมโยงเสนทาง

การทองเท่ียวกับแหลงทองเท่ียวอ่ืนๆ ท่ีอยูบริเวณใกลเคียง  โดยเฉพาะเสนทางการทองเท่ียวระหวาง

สงขลา-ทาหิน-คลองแดน  ซ่ึงเปนเสนทางการทองเท่ียวท่ีเนนการสัมผัสธรรมชาติของพ้ืนท่ีรอบ         

ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา ตามแนวความคิดการทองเท่ียวแบบ “โหนด นา  เล”  (โหนด คือ ตาลโตนด, 

นา คือ นาขาว, เล คือ ทะเล)  และมาส้ินสุดท่ีชุมชนวิถีพุทธคลองแดน (สัญญา ศิวิโรจน, 2552:               

73-74) 
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แผนภูมิท่ี  9  เสนทางการทองเท่ียวจากอําเภอเมืองสงขลา-คลองแดน 

ท่ีมา: สัญญา  ศิวิโรจน, “โครงการชุมชนวิถีพุทธคลองแดน”. ใน หนังสือที่ระลึกงานระโนด 

          สังสรรค  คร้ังที่ 39 (กรุงเทพฯ: บริษัท ซี.อินเตอร ฟอรม จํากัด, 2552), 75. 
 

 นอกจากเสนทางดังกลาวแลวหากพิจารณาตําแหนงท่ีตั้งของตําบลคลองแดนเปรียบเทียบ

กับรอยตอของสามจังหวัดแลว  ซ่ึงไดแก  จังหวัดสงขลา  นครศรีธรรมราช  และพัทลุง จะพบวา  

การเขาถึงตําบลคลองแดนจากสามจังหวัดสามารถเดินทางไดสะดวกโดยอาศัยถนนทางหลวง

แผนดิน หมายเลข 408 นอกจากนี้ยังพบวาตําบลคลองแดนยังสามารถเดินทางไปสูจังหวัดพัทลุงโดย

ผานสะพานขามทะเลนอยซ่ึงเปนสะพานท่ียาวท่ีสุดในประเทศไทย  โดยสะพานดังกลาวพาดผาน

ภูมิทัศนท่ีงดงามของเขตหามลาสัตวปาทะเลนอย  ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของทะเลสาบสงขลา นับวาเปน

ส่ิงดึงดดูใจใหการเดินทางมาคลองแดนจากจังหวัดพัทลุงสะดวกรวดเร็วและนาประทับใจมากยิ่งขึ้น  

(สัญญา  ศิวิโรจน, 2552: 75) 
 

 

 

 

 
 

 

แผนภูมิท่ี  10  เสนทางการเดินทางจากจังหวัดพัทลุงไปคลองแดน 

ท่ีมา: สัญญา  ศิวิโรจน, “โครงการชุมชนวิถีพุทธคลองแดน”. ใน หนังสือที่ระลึกงานระโนด 

          สังสรรค  คร้ังที่ 39 (กรุงเทพฯ: บริษัท ซี.อินเตอร ฟอรม จํากัด, 2552), 75. 

อําเภอเมืองสงขลา ตําบลคลองแดน 
103  กิโลเมตร 

เกาะยอ 
สถาบันทักษิณคด ี
วัด 
ขาวยําปาหน ู
ผาทอเกาะยอ 

ตําบลทาหิน อําเภอสทิงพระ 
โหนด  นา  เล 
ทะเลสาบสงขลา 
น้ําตาลสด 

ตําบลคูขุด  และพ้ืนที่

ใกลเคียงในอําเภอสทิงพระ 
นกน้ํา 
อาหารทะเลสด 
วัดพะโคะ 

3  กิโลเมตร 3  กิโลเมตร 

จังหวัดพัทลุง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

คลองแดน 

100  กิโลเมตร 100  กิโลเมตร 
3 กิโลเมตร 

สะพานขามทะเลนอย 
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สําหรับตลาดน้ําคลองแดนนอกจากเปนตลาดน้ําท่ีเนนดานสถานท่ีเพ่ือการทองเท่ียวแลว  

ยังเปนตลาดน้ําท่ีใหความสําคัญกับวัฒนธรรมชุมชนเปนอยางมาก  ซ่ึงจะสังเกตไดจากการจัด

กิจกรรมการแสดงตางๆ ทางดานวัฒนธรรมท่ีมีขึ้นอยางตอเนื่องบนเวทีกลางของตลาดนํ้าคลองแดน  

โดยเฉพาะ “มโนราห”  ซ่ึงเปนวัฒนธรรมทางการแสดงที่มีความงดงามและคงเสนหในพ้ืนท่ีลุมน้ํา

ทะเลสาบสงขลา  อีกท้ังมโนราหยังเปนศิลปะการแสดงท่ีมีความเจริญรุงเรืองในชุมชนคลองแดน

เม่ือครั้งอดีต  และไดสอดแทรกอยูในวิถีชีวิตของชาวบานในชุมชนคลองแดนมาอยางยาวนาน                

โดยชาวบานในชุมชนมีการนับถือ “ครูหมอตายายโนรา” ซ่ึงชาวบานในชุมชนมักเรียกวา “ตาหลวง

นายและตาหลวงคง”  (สัญญา  ศิวิโรจน, 2552: 72)  ดังนั้นเม่ือมีการจัดกิจกรรมตางๆ  ขึ้นท่ีตลาดน้ํา

คลองแดน  “มโนราห”  จึงมักจะเขาไปเปนสวนหนึ่งของรายการแสดงอยูเสมอๆ  เชน  งานประเพณี

ลอยกระทง ซ่ึงจัดขึ้นเม่ือวันท่ี  9-10 พฤศจิกายน 2554  และการจัดกิจกรรม “งานสืบสานวัฒนธรรม

ตลาดริมน้ําคลองแดน”  เม่ือวันท่ี 12 พฤษภาคม 2555 เปนตน ซ่ึงจัดโดยองคการบริหารสวนจังหวัด 

(อบจ.) สงขลา และชุมชนตลาดริมน้ําคลองแดน  ในงานมีการแสดงรํามโนราหชุดใหญ จํานวน 50 

คน โดยรําบนสะพานเลียบคลองภายในตลาดน้ําคลองแดน  ซ่ึงเปนการแสดงที่ไดรับความสนใจจาก

นักทองเท่ียวเปนจํานวนมาก  และนอกจากน้ียังเปนการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนไดเปน

อยางดีอีกดวย  เพราะในชุมชนคลองแดนมี “กลุมโนราคลองแดน”  ซ่ึงกอตั้งขึ้นเม่ือเดือนกรกฎาคม 

2546  โดยคุณพิชญาภรณ ขุนจันทร ขาราชการครูโรงเรียนคลองแดนวิทยา ไดรวมมือกับผูนําชุมชน

เพ่ือปลูกฝงวัฒนธรรมพ้ืนถ่ินท่ีมีอยูในชุมชนคลองแดนใหกับเยาวชน ตอมาในป พ.ศ.2551         

“กลุมโนราคลองแดน”  ไดรับการผลักดันใหเปนสวนหนึ่งในการนําวัฒนธรรมดานมโนราหมาส่ือ

ความหมายและประชาสัมพันธชุมชนใหเปนท่ีรูจัก  โดยเยาวชนไดรับการถายทอดศิลปะการแสดง

มโนราหจากคณาจารยสาขาศิลปะการแสดง  คณะศิลปกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยทักษิณ  ทางดาน

มโนราหโดยตรง คือ อาจารยธรรมนิตย  นิคมรัตน  และอาจารยทัศนียา คัญทะชา  นอกจากนี้ชุมชน

คลองแดนยังมีการรวมกลุมกันทําปูนปนรูปมโนราห  โดยจัดตั้งเปน “กลุมปูนปนโนราคลองแดน”  

อีกดวย  ซ่ึง  “กลุมปูนปนโนราคลองแดน”  เกิดจากการรวมตัวของกลุมเยาวชนท่ีมีความสนใจใน

การหางานอดิเรก และการทํางานหารายไดระหวางการเรียน ซ่ึงเปนการใชองคความรู  (Body of 

Knowledge)  แบบบูรณาการ (Integrate)  (สัญญา  ศิวิโรจน, 2552: 86-87) ดวยเหตุนี้แหลงทองเท่ียว

ตลาดน้ําคลองแดนจึงเปนแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมอีกแหงหนึ่งท่ีนาสนใจในพ้ืนท่ีภาคใต ท้ังนี้

เนื่องมาจากชุมชนคลองแดนเปนชุมชนท่ีมีมรดกทางวัฒนธรรม ท้ังมรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับตองได  

(Tangible Cultural Heritage) และมรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับตองไมได  (Intangible Cultural 

Heritage) 
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โดยสรุปจากท่ีกลาวมาตลาดน้ํ าคลองแดนเปนพ้ืนท่ี  (Space) ท่ีมีความสัมพันธกับ                   

ความทรงจํารวม (Collective  Memory) ไมใชความทรงจําสวนตัว (Individual  Memory) และการท่ี

คนในชุมชนคลองแดนมีความทรงจําของชุมชนรวมกัน จึงทําใหสามารถเปล่ียนความหมายของ

ชุมชนไดและเปนการเพิ่มศักยภาพของชุมชนคลองแดน โดยการดึงบางสวนในประวัติศาสตรมาสู

การผลิตเพ่ือขาย ซ่ึงสอดคลองกับคํากลาวท่ีวา “การพัฒนาหรือการรื้อฟนชุมชนไมใชการพัฒนาหรือ

การรื้อฟนมาตั้งไวเพ่ือดูเลน แตการพัฒนาหรือการรื้อฟนชุมชน ตองนํามาสูการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

เพ่ือใหทุกคนอยูไดดวย” (อาภรณ จันทรสมวงศ, 2554: 49) ซ่ึงตลาดน้ําคลองแดนเองก็เชนเดียวกัน 

 

 การบริหารจัดการตลาดน้ําคลองแดน 

ตลาดน้ําคลองแดน หรือท่ีรูจักในนาม  “ตลาดน้ําชุมชนวิถีพุทธ”  มีการบริหารจัดการในรูป

ของ “คณะกรรมการดําเนินการตลาดนํ้าคลองแดน”  ซ่ึงมาจากการเลือกภายในชุมชนและการเชิญ

บุคคลท่ีมีความรูความสามารถจากภายในและภายนอกชุมชนมาเปนท่ีปรึกษา  โดยคณะกรรมการจะ

อยูในตําแหนงไดคราวละ 2 ป  และกรรมการท่ีพนตําแหนงไปแลวอาจไดรับเลือกเปนกรรมการอีก

ได  ปจจุบันมีนายเกรียงไกร อนันตพงค  เปนประธานกรรมการดําเนินการตลาดน้ํา  นายอนุสรณ  

พรหมมนตรี  และนายไพรัช เพชรแกว  เปนรองประธานฝายตลาด และนายอภิชาติ  เหมือนทอง 

เปนรองประธานฝายวัฒนธรรม โดยตลาดน้ําคลองแดนเปนตลาดน้ําท่ีเกิดจากการมีสวนรวมของ

ชาวบานในการกอตั้งอยางแทจริง  มิไดเกิดจากการจัดตั้งขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตอยางใด  

สําหรับรายละเอียดของคณะกรรมการดําเนินการตลาดนํ้าคลองแดนมีดังตอไปนี้   

1. คณะกรรมการท่ีปรึกษาตลาดน้ําคลองแดน ประกอบดวย ประธานท่ีปรึกษา และ  

กรรมการท่ีปรึกษา 

2. คณะกรรมการตลาดน้ําคลองแดน ประกอบดวย ประธานกรรมการ รองประธานฝาย

ตลาด   รองประธานฝายวัฒนธรรม  และคณะกรรมการ  จํานวน 2  ฝาย  ไดแก   

     2.1  คณะกรรมการฝายตลาด  ซ่ึงประกอบดวย  ฝายรานคา  ฝายโภชนาการ  ฝายควบคุม

คุณภาพ  ฝายเวทีและกิจกรรม  ฝายกิจการแมคา  ฝายผลิตภัณฑชุมชน  ฝายประชาสัมพันธ                     

ฝายสถานท่ีและภูมิทัศน ฝายความปลอดภัย ฝายอํานวยความสะดวกและชวยเหลือคนตกน้ํา             

ฝายส่ิงแวดลอม  ฝายสวัสดิการ   ฝายสาธารณูปโภค  เหรัญญิก  และเลขานุการ   

     2.2  คณะกรรมการฝายวัฒนธรรม ซ่ึงประกอบดวย ฝายศาสนาสถาน ฝายประวัติศาสตร

ชุมชน ฝายศาสนาและความเชื่อ ฝายประเพณีและพิธีกรรม ฝายวิถีชีวิต ฝายอนุรักษ และ                            

ฝายภูมิปญญา 

สําหรับคณะกรรมการดําเนินการตลาดนํ้าคลองแดนมีโครงสรางดังแผนภูมิท่ี  11   
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คณะกรรมการดําเนินการตลาดน้ําคลองแดน 

คณะกรรมการที่ปรึกษาตลาดน้ําคลองแดน คณะกรรมการตลาดน้ําคลองแดน 

ประธานที่ปรึกษา กรรมการที่ปรึกษา 
ประธานกรรมการ รองประธานฝายการตลาด รองประธานฝายวัฒนธรรม

คณะกรรมการฝายการตลาด 

ฝายรานคา  ฝายสถานที่และภูมิทัศน 

ฝายโภชนาการ  ฝายความปลอดภัย 

ฝายควบคุมคุณภาพ ฝายอํานวยความสะดวกและชวยเหลือคนตกน้ํา 

ฝายเวทีและกิจกรรม ฝายสิ่งแวดลอม 

ฝายกิจการแมคา  ฝายสวัสดิการ 

ฝายผลิตภัณฑชุมชน ฝายสาธารณูปโภค 

ฝายประชาสัมพันธ 

คณะกรรมการฝายวัฒนธรรม 

ฝายศาสนาสถาน 

ฝายประวัติสาสตรชุมชน 

ฝายศาสนาและความเชื่อ 

ฝายประเพณีและพิธีกรรม 

ฝายวิถีชีวิต 

ฝายอนุรักษ 

ฝายภูมิปญญา

เหรัญญิก เลขานุการ 

แผนภูมิที่  11  แสดงโครงสรางคณะกรรมการดําเนินการตลาดน้ําคลองแดน 
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กฎระเบียบของตลาดน้ําคลองแดน 

ตลาดน้ําคลองแดนไมมีกฎระเบียบของตลาดนํ้าเปนลายลักษณอักษรท่ีชัดเจนเหมือนกับ

ตลาดน้ําคลองแหท่ีมีกฎระเบียบของตลาดนํ้าเปนลายลักษณอักษรท่ีชัดเจน แตตลาดน้ําคลองแดน

จะมีกฎระเบียบท่ีผูประกอบการใชปฏิบัติรวมกันอันเกิดขึ้นจากการประชุมและบอกกลาวตอกัน  

สําหรับกฎระเบียบของตลาดน้ําคลองแดนท่ีผูประกอบการยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติรวมกัน

ท่ีสําคัญๆ  มีดังตอไปนี ้

1.  ภาชนะท่ีใชในการบรรจุอาหารตองเปนภาชนะท่ีทํามาจากวัสดธุรรมชาต ิ

2.  สินคาท่ีนํามาจําหนายจะตองไมซํ้าซอนกัน  แตจะมีการอนุโลมในบางกรณ ี

3. ผูประกอบการจะตองแตงกายตามรูปแบบท่ีไดตกลงรวมกัน เชน การสวมเส้ือของ            

ตลาดน้ําคลองแดน  และผูหญิงใหนุงผาถุง  เปนตน 

4. ผูประกอบการจะตองจายเงินคาบํารุงเพ่ือเปนเงินกองกลาง สําหรับนําไปใชใน                      

การพัฒนาตลาดน้ํา โดยจะมีตัวแทนของคณะกรรมการทําหนาท่ีเก็บเงินในวันท่ีตลาดน้ําเปด

ดําเนินการ ครั้งละประมาณ 10-30  บาท  ซ่ึงจะไมมีการกําหนดเปนจํานวนเงินท่ีตายตัว แตจะมี              

การอนุโลมจํานวนเงินท่ีเก็บในแตละครั้ง อาจจะมากนอยแตกตางกันไป ท้ังนี้ขึ้นอยูกับขนาดของ

รานคา ปริมาณของสินคาท่ีจําหนาย หรือแมแตปริมาณของสินคาท่ีจําหนายไดในแตละครั้ง เปนตน   

อยางไรก็ตามนอกจากน้ีชุมชนคลองแดนยังมีกฎ ระเบียบ และขอปฏิบัติของชุมชน              

คลองแดน หรืออาจจะเรียกไดวาเปน “คูมือชุมชนคลองแดน”  โดยคณะกรรมการชุมชนตลาดนํ้า

คลองแดน ซ่ึงติดประกาศไวบริเวณตลาดน้ําคลองแดน  ไดมีการระบุถึงขอควรปฏิบัติของคนใน

ชุมชนคลองแดน อันเกี่ยวของกับการสงเสริมการทองเท่ียวของชุมชน โดยเฉพาะแหลงทองเท่ียว

ตลาดน้ําคลองแดน  สําหรับกฎ ระเบียบ และขอปฏิบัตดิังกลาวมีจุดประสงคดังตอไปนี ้

1.  เพ่ือใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอยและพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน 

 2.  เพ่ือใหคนในชุมชนและนักทองเท่ียวไดรับความสะดวกสบายและปลอดภัย 

 3.  เพ่ือใหนักทองเท่ียวไดประสบการณ  มีความพึงพอใจและมีความสุข 

 4.  เพ่ือใหเกิดอัตลักษณเฉพาะของชุมชนคลองแดน 

 5.  เพ่ือใหคนในชุมชนคลองแดนมีคุณภาพชีวิตท่ีสูงขึ้น 

 6.  เพ่ือใหมีการบริหารจัดการโดยคนในชุมชนคลองแดน 

สําหรับกฎ ระเบียบ และขอปฏิบัติของชุมชนคลองแดน หรือ “คูมือชุมชนคลองแดน”                  

มีการระบุถึงขอควรปฏิบัติในแตละดานไวดังตอไปนี ้

1.  ดานวัฒนธรรม 

      1.1  รักษาศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีอันดีงาม 
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      1.2  รักษามรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ  เชน มโนราห และลําคลอง  เปนตน 

      1.3  อนุรักษศาสนสถาน  โบราณสถาน  และโบราณวัตถุ  เชน วัด และพระทอง เปนตน 

      1.4 รักษาไวซ่ึงความดั้งเดิมและเปนของแทในทองถ่ิน เชน เครื่องแตงกาย และบานเรือน  

เปนตน 

      1.5 จัดใหมีการนําเสนอหลักฐานทางประวัติศาสตร  โบราณวัตถุท่ีพบอยางเหมาะสม 

เชน ชางคอม  เรือขุด  และพระทอง  เปนตน 

      1.6  สงเสริมภูมิปญญาชาวบาน  เชน  ขนมโบราณ  การตอเรือ  และยาสมุนไพร  เปนตน 

      1.7  สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนทุกเพศทุกวัย 

 2.  ดานประชาสัมพันธ 

      2.1 จัดใหมีการโฆษณาและประชาสัมพันธอยางสมํ่าเสมอ เชน  ใบปลิว  และรถแห   

เปนตน 

      2.2 ชวยกันดูแลส่ิงแวดลอมและระบบนิเวศ  เชน  ปลา ตนลําพู  และน้ําในลําคลอง   

เปนตน   

      2.3  จัดใหมีมัคคุเทศกนําชมและใหขอมูลแกนักทองเท่ียว  ควรเปนเยาวชนลูกหลานชาว

คลองแดนท่ีไดรับการอบรมดานขอมูลและภาษา 

      2.4  ผูคนในชุมชนควรตอนรับแขกผูมาเยือนดวยอัธยาศัยท่ีดี  ยิ้มแยมแจมใส 

 3.  ดานส่ิงแวดลอม  

      3.1 ชวยกันดูแลส่ิงแวดลอมและระบบนิเวศ เชน ปลา ตนลําพู และนํ้าในลําคลอง              

เปนตน  

      3.2  ปรับปรุงภูมิทัศนและจัดใหมีพ้ืนท่ีสีเขียว ไมกอสรางจนแนนเกินไป 

      3.3  จัดใหมีถังขยะและการจัดเก็บอยางสมํ่าเสมอ 

      3.4  กําหนดเสนทางทองเท่ียวเดินเทาท่ีชัดเจนและสะดวกตอนักทองเท่ียว 

      3.5  กําหนดเสนทางทองเท่ียวอยางเพียงพอ 

      3.6  จัดใหมีการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินจากมิจฉาชีพ 

      3.7  จัดใหมีเสนทางรถท่ีสะดวกและจัดใหมีท่ีจอดรถอยางเพียงพอ พรอมปายบอกทางท่ี

ชัดเจน 

      3.8  จัดใหมีเสนทางเดินเทาท่ีสะดวกและจัดใหมีท่ีนั่งพักอยางเพียงพอ 

 4.  ดานส่ิงกอสรางและสาธารณูปโภค 

      4.1 การกอสรางส่ิงอํานวยความสะดวก  เชน  รานคา และสะพาน เปนตน  จะตองมี

ผลกระทบตอชุมชนนอยท่ีสุด 
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      4.2 รานคาตองเปนระเบียบเรียบรอย  สินคามีคุณภาพ  ราคายุติธรรม  ไมจําหนายสุรา

หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

      4.3  หนาบานทุกหลังควรมีความสะอาดและจัดใหสวยงามตามสมควร  เชน  มีกระถาง

ตนไม  หรือมานั่งพักผอน เปนตน 

      4.4 บานเรือนท่ีจัดใหเปนท่ีพักนักทองเท่ียว  (โฮมสเตย)  ควรสะอาดและจัดใหเรียบรอย

ตามมาตรฐานโฮมสเตย 

     4.5  ระมัดระวังการปรับปรุงสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ  เชน เสาไฟฟา และทอสงน้ํา  

เปนตน   

     4.6 ปกปองคุมครองสาธารณสมบัติจากภัยธรรมชาติและมลภาวะตางๆ  เชน  ไฟไหม 

และนํ้าทวม เปนตน  

     4.7  การกอสรางหรือปรับปรุงควรใชวัสดุเดิมหรือวัสดุทดแทนท่ีกลมกลืน  

      4.8  การกอสรางหรือรื้อถอนใดๆ  ควรไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเสียกอน 

 

การจัดการพ้ืนที่ตลาดน้ําคลองแดน 

 ตลาดน้ําคลองแดนไมไดมีการจัดแบงพ้ืนท่ีในการจําหนายสินคาอยางเปนทางการมากนัก

ท้ังนี้เนื่องจากตลาดน้ําคลองแดนเปนตลาดน้ําท่ีมีบานเรือนตั้งอยูบริเวณสองริมฝงคลอง และมี

สะพานไมเปนตัวเช่ือม  ดังนั้นรานคาจําหนายสินคาสวนใหญจึงตั้งอยูบริเวณหนาบานเรือนท้ังสอง

ริมฝงคลอง ดวยเหตุนี้ตลาดน้ําคลองแดนจึงเรียกอีกอยางหนึ่งวา  “ตลาดริมน้ําคลองแดน”  

เนื่องจากมีลักษณะเปน  “ตลาดริมน้ํา”  มากกวาท่ีจะเปน  “ตลาดน้ํา”  โดยตลาดน้ําคลองแดนมี

รานคาประมาณ 20  กวาราน  ผูประกอบการทุกคนจะเปนชาวบานในชุมชนคลองแดน  และ

ผูประกอบการบางคนก็จําหนายสินคาบริเวณหนาบานของตนเอง  สวนผูประกอบการท่ีไมไดมี

บานเรือนติดกับริมฝงคลองก็จะตั้งรานค าจําหน ายสินคาบริ เวณท่ีว างสองริมฝงคลอง                            

โดยผูประกอบการไมตองจายคาสถานท่ีแตอยางใด  จะจายก็เพียงคาบํารุงตลาดน้ําในอัตราท่ีไมแพง

มากนัก  เพ่ือนําไปใชในการพัฒนาและปรับปรุงตลาดน้ํา  อยางไรก็ตามสําหรับผูประกอบการใน

ตลาดน้ําคลองแดนจะมีท้ังผูประกอบการท่ีจําหนายสินคาในตลาดน้ําเฉพาะวันเสารซ่ึงเปนวันเปด

ทําการตลาดน้ํา และผูประกอบการท่ีจําหนายสินคาในตลาดน้ําทุกวันเนื่องจากมีบานเรือนตั้งอยูใน

ตลาดน้ํา  โดยเฉพาะรานศรีสุขโอสถ ซ่ึงเปนรานขายยาแผนโบราณและแผนปจจุบัน  ซ่ึงเปด

ดําเนินการมาตั้งแตป พ.ศ.2505 จนกระทั่งถึงปจจุบัน ซ่ึงตั้งอยูกลางตลาด  หรือแมแตรานขายของ

ชําในตลาดน้ําซ่ึงเปนรานคาเกาแกเชนกัน  และในสวนของสินคาท่ีผูประกอบการจําหนายในวัน

เปดทําการตลาดน้ําสวนใหญจะเปนสินคาจําพวกอาหารและเคร่ืองดื่ม  เชน  ขนมจีน  กระเพาะปลา 
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ขาวยํา  กวยเตี๋ยว  กวยจั๊บ วุนชนิดตางๆ  น้ําหวาน  เม่ียงคํา  ขนมจาก และขนมพ้ืนบานอ่ืนๆ เปนตน  

และนอกจากสินคาจําพวกอาหารและเคร่ืองดื่มแลวยังมีการจําหนายสินคาจําพวกเครื่องประดับและ

ของท่ีระลึก เชน เส้ือ  โปสการด  และกระเปา เปนตน ซ่ึงจะมีสัญลักษณท่ีบงบอกถึงความเปน

ชุมชนคลองแดน 

 นอกจากนี้ตลาดน้ําคลองแดนยังมีเวทีกลางและศาลาเลาเรื่องอีกดวย  โดยเวทีกลางจะยื่นลง

ไปในน้ํา ซ่ึงตั้งอยูบริเวณหนารานศรสุีขโอสถ  เปนเวทีสําหรับจัดกิจกรรมการแสดงตางๆ  ไมวาจะ

เปนการรํามโนราห  การแสดงดนตรี  การรองเพลง  และการแสดงอ่ืนๆ  ซ่ึงมีท้ังการแสดงของเด็ก

และเยาวชนในชุมชนคลองแดน และการแสดงของนักเรียนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาตางๆ  ท่ี

มารวมกิจกรรมการแสดงในตลาดน้ําคลองแดน โดยสวนหนึ่งไดรับการสนับสนุนงบประมาณ             

การแสดงทุกวันเสารจากองคการบริหารสวนจังหวัดสงขลา เปนเงินจํานวน 216,000 บาท  ตั้งแต

วันท่ี 30  ตุลาคม 2553 - 24  กันยายน 2554   

 

 
 

ภาพท่ี  22  เวทีกลางภายในตลาดนํ้าคลองแดน 

 

สําหรับศาลาเลาเรื่อง เปนศาลาท่ีสรางขึ้นจากวัสดุกอสรางท่ีหาไดไมยากนัก  โดยตัวศาลา

ประกอบดวยไมเปนหลัก  พ้ืนศาลาปูดวยไม  และหลังคามุงดวยสังกะสีสีเขียว  มีลักษณะเปนศาลา

พ้ืนถ่ิน  เปนศาลาท่ีมีการบอกกลาวเกี่ยวกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร  ภูมิปญญา  วัฒนธรรม และ

วิถีชีวิตของคนในชุมชนคลองแดน โดยตัวศาลาเลาเรื่องจะตั้งอยูบริเวณรอยตอของสะพานใน         

ตลาดน้ําคลองแดน ใกลๆ กับเวทีกลาง ซ่ึงศาลาเลาเรื่องนับเปนสถานท่ีท่ีเปนสัญลักษณ หรือ 

Landmark  อยางหนึ่งของตลาดนํ้าคลองแดนท่ีบอกกลาวเรื่องราวของชุมชนคลองแดน 
 

 



 

 

324 

  
 

ภาพท่ี  23  ศาลาเลาเรื่องภายในตลาดน้ําคลองแดน 

 

นักทองเท่ียวในตลาดน้ําคลองแดน 

สําหรับนักทองเท่ียวในตลาดน้ําคลองแดนสวนใหญจะเปนนักทองเท่ียวชาวไทยซ่ึงมีท้ัง

นักทองเท่ียวท่ีเดินทางมาทองเท่ียวแบบไป-กลับ และพักคางคืน  โดยมีท้ังนักทองเท่ียวภายใน

จังหวัดและนักทองเท่ียวตางจังหวัด  และมีท้ังท่ีเดินทางมาทองเท่ียวเปนการสวนตัว  มาทองเท่ียว

กับเพ่ือน มาทองเท่ียวกับครอบครัวหรือเครือญาติ  และมาทองเท่ียวเปนหมูคณะ โดยพบวาตลาดน้ํา

คลองแดนจะมีนักทองเท่ียวท่ีเดินทางมาทองเท่ียวเปนหมูคณะคอนขางบอย  ท้ังนี้เนื่องจากตลาดน้ํา

คลองแดนเปนตลาดน้ําท่ีคงไวซ่ึงความเปนธรรมชาติของชุมชนอยางแทจริง เพราะเปนตลาดน้ํา              

ท่ีเกิดจากการร้ือฟนมิไดเกิดจากการจัดสรางขึ้นใหม  ดังนั้นจึงเปนท่ีนิยมของชมรม  องคกร  และ

สถาบันการศึกษาในการเดินทางมาทองเท่ียวเปนหมูคณะในลักษณะของการพักคางคืนเพ่ือศึกษาวิถี

ชุมชน  ทํากิจกรรมตางๆ  รวมกัน และเพ่ือพักผอน  โดยการพักคางคืนท่ีโฮมสเตยซ่ึงตั้งอยูภายใน

บริเวณตลาดน้ําและบริเวณใกลเคียง ไมวาจะเปนโฮมสเตยบานครูสายัณห  (นายสายัณห ชลสาคร)  

ซ่ึงมีช่ือวา  “ครูสายัณหโฮมสเตย”  บานเรือนไมหองแถว  2  ช้ัน  โฮมสเตยบานพ่ีโย (นายอภิชาติ   

เหมือนทอง) บานไมท่ีตกแตงไวอยางลงตัว  และโฮมสเตยบานพ่ีวุฒิ  (นายประทีป  แพงผา) บานไม

ท่ีคงความงามและเสนห เปนตน  สําหรับการใหบริการโฮมสเตยในแหลงทองเท่ียวตลาดน้ํา                

คลองแดนจะคิดอัตราคาบริการคนละ 200  บาท/คืน  สําหรับอาหารนักทองเท่ียวสามารถหาซ้ือมา

รับประทานเองหรือจะส่ังอาหารจากโฮมสเตยก็ได  ซ่ึงโฮมสเตยจะมีบริการในสวนนี้โดยคิดอัตรา

คาบริการในราคายอมเยา  สําหรับโฮมสเตยในแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําคลองแดนจะเปนโฮมสเตย

แบบธรรมชาติท่ียังคงรักษารูปแบบลักษณะบานเรือนเดิมๆ เอาไว เพ่ือใหนักเท่ียวไดแลกเปล่ียน

เรียนรูวิถีชุมชน  และทํากิจกรรมตางๆ  รวมกัน  ตลอดจนเพื่อการพักผอน โดยโฮมเสตยในแหลง

ทองเท่ียวตลาดน้ําคลองแดน ไดมีการรวมกลุมกันเปน “กลุมโฮมสเตยชุมชน” มีนางพเยาว                   
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อนุเชษฐรักษ  เปนหัวหนากลุม  และมีนายอภิชาติ  เหมือนทอง เปนรองหัวหนากลุม โดยกลุม 

โฮมสเตยเปนกลุมขนาดเล็ก  มีสมาชิกในกลุม ประมาณ  7-8  ครัวเรือน  กลุมโฮมสเตยชุมชนเกิด

จากการท่ี อาจารย ดร.จเร  สุวรรณชาต  และคณะ  ซ่ึงเปนคณะผูวิจัยโครงการการศึกษาและจัดทํา

โครงการนํารองการปรับปรุงท่ีอยูอาศัยและชุมชนในชนบทภาคใต  (ชุมชนคลองแดน) ไดพยายาม

ชักชวนใหชาวบานมีสวนรวมในการปรับปรุงท่ีอยูอาศัยของตนเองเพื่อใหมีความม่ันคงแข็งแรง  

และมีความสะดวกสบายในการอยูอาศัยเพ่ิมขึ้นเปนประเด็นหลัก โดยเฉพาะหองน้ํา-หองสวม             

สวนในเรื่องการท่ีจะเปนท่ีพักแบบโฮมสเตยนั้นเปนประเด็นรอง โดยครูสายัณห ชลสาคร ซ่ึงเปน

ตัวแทนของกลุมไดไปศึกษาดูงานการปรับปรุงบานไมเพ่ือเปนโฮมสเตยท่ีอําเภออัมพวา  จังหวัด

สมุทรสงคราม  ซ่ึงหวังวาเม่ือปรับปรุงบานเสร็จแลวตนก็จะไดอยูอาศัยในบานท่ีไดรับการออกแบบ

ใหสวยงามนั้นอยางสะดวกสบายเปนประการสําคัญ  ครูสายัณห ชลสาคร  ไมไดคาดหวังรายไดจาก

การทําโฮมสเตยเทาไรนัก  เพียงแตอยากใหมีท่ีพักสะอาดๆ สําหรับรองรับเพ่ือน หรือญาติมิตร  

ตลอดจนผูมาเยือนชุมชนวิถีพุทธ  เพราะม่ันใจวาเม่ือประกาศเปนชุมชนวิถีพุทธแลว จะมีแตผูท่ีถือ

ศีลตามหลักพุทธศาสนามาทองเท่ียวมากกวาเปนแหลงทองเท่ียวแนวบันเทิง (สัญญา  ศิวิโรจน, 

2552: 86)  โดย “ครูสายัณหโฮมสเตย”  เปนโฮมสเตยหลังแรกของตลาดน้ําคลองแดน สรางขึ้นเม่ือ

ป พ.ศ.2552  ในชวงระยะเวลาไลเล่ียกันกับการเกิดขึ้นของตลาดน้ําคลองแดน  ตอมาก็มีโฮมสเตย

อ่ืนๆ เกิดขึ้นตามมา  เชน  โฮมสเตยบานพ่ีโย  และโฮมเสตยบานพ่ีวุฒิ  เปนตน  ซ่ึงเปนโฮมสเตยท่ีมี

ศักยภาพในการรองรับนักทองเท่ียวไดจํานวนหนึ่ง   
 

“ของครูเปนโฮมสเตยหลังแรก สรางพรอมๆ กับการเกิดขึ้นของตลาดน้ําคลองแดน”

(สายัณห, 1 กรกฎาคม 2555)  

 

 
 

ภาพท่ี  24  โฮมสเตยภายในแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําคลองแดน 
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อยางไรก็ตามสําหรับตลาดน้ําคลองแดนจะมีนักทองเท่ียวเดินทางเขามาทองเท่ียวในแตละ

ครั้งจํานวนไมมากนัก แตจะมีนักทองเท่ียวเดินทางเขามาทองเท่ียวเรื่อยๆ ท้ังในวันเสารซ่ึงเปน      

วันเปดดําเนินการตลาดนํ้าและวันอ่ืนๆ  ซ่ึงเปนวันปดดําเนินการตลาดน้ํา  ท้ังนี้เนื่องจากตลาดน้ํา             

คลองแดนเปนตลาดน้ําท่ีมีความโดดเดนของภูมิทัศนท่ีคงไวซ่ึงความเปนธรรมชาติและวิถีชีวิตเดิมๆ  

ของชาวบานในชุมชน  เพียงแตในวันปดดําเนินการจะมีรานคาจําหนายสินคาเพียง 2-3 ราน เทานั้น 

ซ่ึงเปนรานคาท่ีตั้งอยูในตลาดน้ําและเปดจําหนายสินคาตามปกติในชีวิตประจําวันนั่นเอง 

 

การวิเคราะหการพัฒนาการทองเที่ยวตลาดน้ําคลองแดนสูการทองเที่ยวที่ยั่งยืน 

สําหรับการวิเคราะหการพัฒนาการทองเท่ียวตลาดน้ําคลองแดนสูการทองเท่ียวท่ียั่งยืนใน

ครั้งนี้ ใชแนวคิดการพัฒนาการทองเท่ียวท่ียั่งยืนของบุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548ก: 20-22) ท่ีกลาววา 

การพัฒนาการทองเท่ียวท่ียั่งยืนตองเปนการพัฒนาการทองเท่ียวท่ีสําคัญใน 6 องคประกอบหลัก  

ไดแก  1) องคประกอบดานการพัฒนาทรัพยากรทองเท่ียว  2) องคประกอบดานการพัฒนา

ส่ิงแวดลอมในแหลงทองเท่ียว 3) องคประกอบดานการพัฒนาธุรกิจทองเท่ียว 4) องคประกอบดาน

การพัฒนาการตลาดทองเท่ียว  5)  องคประกอบดานการพัฒนาการมีสวนรวมทางการทองเท่ียวของ

ชุมชนทองถ่ิน และ 6) องคประกอบดานการพัฒนาจิตสํานึกทางการทองเท่ียว  ซ่ึงเม่ือนําแนวคิด

การพัฒนาการทองเท่ียวท่ียั่งยืนท้ัง 6 องคประกอบมาวิเคราะห  พบวา ตลาดน้ําคลองแดนมี                    

การดําเนินการในแตละองคประกอบดังตอไปนี้   

1.  องคประกอบดานการพัฒนาทรัพยากรทองเท่ียว  ตลาดน้ําคลองแดนมีการดําเนินการ

พัฒนาทรัพยากรทองเท่ียวท่ีสําคัญท่ีเห็นไดชัดเจน  ไดแก การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและ                          

ส่ิงอํานวยความสะดวกภายในตลาดนํ้าสําหรับไวใหบริการแกนักทองเท่ียว  รวมถึงตลาดน้ํา              

คลองแดนยังมีการกําหนดกฎ ระเบียบ และขอปฏิบัติของชุมชน หรือ “คูมือชุมชนคลองแดน”             

ซ่ึงเปนการระบุถึงแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรทองเท่ียวของตลาดน้ําคลองแดนอีกดวย 

2.  องคประกอบดานการพัฒนาส่ิงแวดลอมในแหลงทองเท่ียว  สําหรับการดําเนินการดาน

การพัฒนาส่ิงแวดลอมในแหลงทองเท่ียวของตลาดน้ําคลองแดน จะมีอยูดวยกันหลายประการ  เชน  

1)  การวางถังขยะไวตามจุดตางๆ  ภายในบริเวณตลาดน้ํา  2)  การใชภาชนะในการบรรจุอาหารท่ี

ทํามาจากวัสดุธรรมชาติของผูประกอบการตลาดนํ้าคลองแดน  3) การกําหนดกฎ ระเบียบ และขอ

ปฏิบัติของชุมชนคลองแดน หรือ  “คูมือชุมชนคลองแดน”  โดยสวนหนึ่งของคูมือเปนการกลาวถึง

หรือใหความสําคัญกับส่ิงแวดลอมเปนสําคัญ ซ่ึงส่ิงหนึ่งท่ีสามารถยืนยันไดถึงความใสใจใน

ส่ิงแวดลอมของแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําคลองแดน นั่นก็คือ แหลงทองเท่ียวตลาดน้ําคลองแดนเปน

แหลงทองเท่ียวท่ีการผานการประเมินคุณภาพดานการทองเท่ียวของจังหวัด  ตามตัวช้ีวัด  “ระดับ
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ความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพดานการทองเท่ียวของจังหวัด” โดยไดคะแนน 84.83 จากคะแนน

เต็ม 100 คะแนน คิดเปนรอยละ  84.83   

3.  องคประกอบดานการพัฒนาธุรกิจทองเท่ียว  ตลาดน้ําคลองแดนมีการพัฒนาธุรกิจ

ทองเท่ียวในหลายลักษณะ ไมวาจะเปนการจัดทําโฮมสเตยของชาวบานในชุมชนท่ีไวคอยใหบริการ

แกนักทองเท่ียวท่ีเขามาทองเท่ียวและพักคางคืน  การสงเสริมการจําหนายตุกตาปูนปนโนราของ 

“กลุมปูนปนโนราคลองแดน” การสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษตามแบบฉบับของ “ชุมชนวิถี

พุทธ”  หรือแมแตการรณรงคหามจําหนายและดื่มสุราหรือเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลในบริเวณ            

ตลาดน้ําในวันท่ีเปดดําเนินการ  เพ่ือเปนการสงเสริมการทองเท่ียวและปองกันปญหาท่ีอาจจะ

เกิดขึ้นจากการเมาสุรา เปนตน  นอกจากนี้ตลาดน้ําคลองแดนยังมีกฎ ระเบียบ และขอปฏิบัติของ

ชุมชนคลองแดน หรือ “คูมือชุมชนคลองแดน” เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวอีกดวย รวมถึงการสงเสรมิ

และจัดกิจกรรมหรืองานแสดงตางๆ เชน งานประเพณีลอยกระทง และกิจกรรม “งานสืบสาน

วัฒนธรรมตลาดริมน้ําคลองแดน” เปนตน เพ่ือเปนการสงเสริมและพัฒนาธุรกิจทองเท่ียวใน

ภาพรวมของแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําคลองแดน 

4.  องคประกอบดานการพัฒนาการตลาดทองเท่ียว  ตลาดน้ําคลองแดนมีการดําเนินการใน

ดานการพัฒนาการตลาดทองเท่ียวอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ  สําหรับการดําเนินการท่ีสังเกตเห็น

ไดชัดเจน  เชน  1)  การประชาสัมพันธตลาดน้ําผานส่ือตางๆ  โดยเฉพาะการประชาสัมพันธชุมชน

คลองแดนเปนชุมชนวิถีพุทธ ซ่ึงทําใหชุมชนคลองแดนและตลาดน้ําคลองแดนเปนท่ีรูจักแพรหลาย

มากขึ้น 2) การกําหนดกฎ ระเบียบ และขอปฏิบัติของชุมชนคลองแดน  หรือ “คูมือชุมชน                   

คลองแดน”  3) การตกลงรวมกันเกี่ยวกับการแตงกายของผูประกอบการ  เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียว 

โดยใหสวมเส้ือของตลาดน้ําคลองแดน และผูหญิงใหนุงผาถุง เปนตน  และ  4) การสงเสริมและจัด

กิจกรรมหรืองานแสดงตางๆ เชน  งานประเพณีลอยกระทง  และกิจกรรม “งานสืบสานวัฒนธรรม

ตลาดริมน้ําคลองแดน”  เปนตน ซ่ึงการดําเนินการตางๆ เหลานี้ลวนแลวแตเปนการพัฒนาการตลาด

ทองเท่ียวของตลาดน้ําคลองแดนท้ังส้ิน 

5.  องคประกอบดานการพัฒนาการมีสวนรวมทางการทองเท่ียวของชุมชนทองถ่ิน สําหรับ

องคประกอบดังกลาวเปนองคประกอบท่ีตลาดน้ําคลองแดนมีความโดดเดนและเห็นไดชัดเจน  

ท้ังนี้ เนื่องจากตลาดน้ําคลองแดนไมไดเปนตลาดน้ําท่ีเกิดจากการจัดตั้งขององคกรปกครอง                  

สวนทองถ่ิน (อปท.) แตเกิดจากความรวมมือกันระหวางสถาบันการศึกษา วัด และชุมชน ท่ีอาศัย

การมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ินเปนหลัก  ซ่ึงแตกตางจากแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําแหงอ่ืนๆ ของ

ภาคใต  สําหรับการดําเนินการของตลาดน้ําคลองแดนดานการพัฒนาการมีสวนรวมทาง                         

การทองเท่ียวของชุมชนทองถ่ิน นอกจากการเกิดขึ้นของตลาดน้ําท่ีเกิดจากการมีสวนรวมของ
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ชุมชนทองถ่ินแลว ตลาดน้ําคลองแดนยังมีการดําเนินการในประเด็นอ่ืนๆ  ท่ีสะทอนใหเห็นถึง                

การใหความสําคัญกับการมีสวนรวมทางการทองเท่ียวของชุมชนทองถ่ินอีกหลายประเด็น  เชน                 

1) การเนนผูประกอบการท่ีเปนคนในชุมชนทองถ่ิน  2) การมีคณะกรรมการดําเนินการตลาดน้ําท่ี

ประกอบดวยผูประกอบการและชาวบานในชุมชนทองถ่ินเปนหลัก  3) การแสดงการรํามโนราห

ของ “กลุมโนราคลองแดน”  ซ่ึงเปนกิจกรรมท่ีจัดขึ้นสมํ่าเสมอในตลาดน้ํา  ถือเปนการเปดโอกาส

ใหเด็กและเยาวชนในชุมชนทองถ่ินไดเขามามีสวนรวมทางการทองเท่ียวอยางหนึ่ง  4) การสงเสริม

การจําหนายตุกตาปูนปนโนราของ “กลุมปูนปนโนราคลองแดน”  ซ่ึงเปนกลุมอาชีพกลุมหนึ่งใน

ชุมชนคลองแดน  5)  การสงเสริมการมีสวนรวมของชาวบานในการพัฒนาและปรับปรุงตลาดน้ํา   

6) การกําหนดกฎ ระเบียบ และขอปฏิบัติของชุมชนคลองแดน หรือ “คูมือชุมชนคลองแดน”  ท่ีเนน

การมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ิน และ 7) การยึดหลัก “วชร”  (วัด ชุมชน และรัฐ) ในการดําเนินการ

ตางๆ ของชุมชน ซ่ึงถือเปนหัวใจสําคัญของการสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของชาวบาน

ในชุมชนทองถ่ินของชุมชนคลองแดน 

6.  องคประกอบดานการพัฒนาจิตสํานึกทางการทองเท่ียว  ตลาดน้ําคลองแดนเปนตลาดน้ํา

ท่ีคอนขางมีความโดดเดนเม่ือเปรียบเทียบกับตลาดน้ําหลายแหงในดานการพัฒนาจิตสํานึกทาง          

การทองเท่ียว ซ่ึงจะเห็นไดจากการท่ีตลาดน้ําคลองแดนมีศาลาเลาเรื่องท่ีตั้งอยูภายในใจกลาง              

ตลาดน้ํา ซ่ึงเปนศาลาท่ีมีการบอกกลาวเรือ่งราวเกี่ยวกับวิถีชุมชนคลองแดน รวมถึงการมีปายแสดง

ขอมูลใหความรูเกี่ยวกับรายละเอียดของส่ิงตางๆ เกี่ยวกับชุมชนคลองแดน เชน ปายเกี่ยวกับขอมูล

สะพานไม เปนตน นอกจากน้ีชุมชนคลองแดนยังเปนแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและแหลง

ทองเท่ียวเชิงอนุรักษในลักษณะตามแบบฉบับของ “ชุมชนวิถีพุทธ” อีกดวย ตลอดจนการมี                   

กฎ ระเบียบ และขอปฏิบัติของชุมชนคลองแดน หรือ “คูมือชุมชนคลองแดน”  ท่ีใหความสําคัญกับ

การปลูกจิตสํานึกเกี่ยวกับการทองเท่ียวอีกดวย 

สรุปตลาดน้ําคลองแดนมีการดําเนินการครบในทุกองคประกอบของการพัฒนาสู                     

การทองเท่ียวท่ียั่งยืน  และเม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวาการดําเนินการในบางองคประกอบยัง

จําเปนท่ีจะตองไดรับการสงเสริมและพัฒนาเพ่ือใหไดมาตรฐานและดียิ่งขึ้นกวาท่ีเปนอยูในปจจุบัน  

หากตองการจะกาวไปสูการเปนแหลงทองเท่ียวท่ียั่งยืน 

 

วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศของตลาดน้ําคลองแดน 

สําหรับวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ  (Best Practice) ของตลาดน้ําคลองแดน ไดแก  การดึงชุมชนเขา

มามีสวนรวมหรือการใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของชุมชนนั่นเอง ซ่ึงตลาดน้ําคลองแดนเปน

ตลาดน้ําแหงแรกและแหงเดียวของภาคใตท่ีไมไดเกิดจากการจัดตั้งขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
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แตเกิดจากการดึงชุมชนเขามามีสวนรวม  โดยผานกระบวนการทําวิจัยของสถาบันการศึกษา  และ

ตอมาชุมชนไดเขามามีสวนรวมในการดําเนินการตลาดน้ําคลองแดนอยางเต็มตัว  โดยตลาดน้ํา

คลองแดนมีการบริหารจัดการในรูปของคณะกรรมการ  ไดแก  คณะกรรมการดําเนินการตลาดน้ํา

คลองแดน  ซ่ึงประกอบดวยชาวบานในชุมชนเปนหลัก  นอกจากนี้ในการจัดกิจกรรมตางๆ  ภายใน

ตลาดน้ํายังใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของชุมชนเปนสําคัญ  ไมวาจะเปนเด็ก  เยาวชน  วัยรุน  

ผูใหญ  หรอืผูสูงอายุ  ตลอดจนความพยายามในการสงเสริมการมีสวนรวมของกลุมตางๆ  ท่ีมีอยูใน

ชุมชนอยางท่ัวถึง  เชน  การผลักดันใหการรํามโนราหของ  “กลุมโนราคลองแดน”  เปนสวนหนึ่ง

ในการนําวัฒนธรรมดานมโนราหมาส่ือความหมายและประชาสัมพันธชุมชนใหเปนท่ีรูจัก  และ 

การจําหนายตุกตาปูนปนของ “กลุมปูนปนโนราคลองแดน” เปนตน สงผลใหชุมชนคลองแดนเปน
ท่ีรูจักอยางแพรหลายวาเปนชุมชนท่ีมีศักยภาพอีกชุมชนหนึ่งของภาคใต  โดยใชการทองเท่ียวเปน

ฐานในการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน  จนกระท่ังไดรับรางวัลสําคัญๆ หลายรางวัล  เชน  

รางวัลจากการประกวดชุมชนทองเท่ียวตนแบบ  ประจําป  2555 ในกลุม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต 

จากกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา  และรางวัลเชิดชูเกียรติโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของ

หมูบานและชุมชนแบบมีสวนรวม  84  หมูบาน  ชุมชน  เฉลิมพระเกียรติ  เปนตน  และในปจจุบัน

เริ่มมีองคกรและหนวยงานตางๆ  ไดทยอยเขามาศึกษาดูงานท่ีตลาดน้ําคลองแดนอยางตอเนื่อง 

ตลอดจนส่ือตางๆ  ก็เริ่มเขามาถายทําสารคดีเกี่ยวกับชุมชนคลองแดน  เชน รายการทุงแสงตะวัน  

และรายการตลาดสดสนามเปา  เปนตน  ซ่ึงจุดแข็งสําคัญของตลาดน้ําคลองแดน ก็คือ การกระจาย

โอกาสใหคนในชุมชนเขามามีสวนรวมอยางท่ัวถึง  ไมไดกระจุกอยูท่ีคนกลุมใดกลุมหนึ่ง  แตเปด

โอกาสใหกับทุกคนในชุมชนเขามามีสวนรวมตามศักยภาพและความสามารถของแตละบุคคลอยาง

เสมอภาคและเทาเทียมกัน   
 
“การดําเนินการของตลาดน้ําคลองแดนเปนการดําเนินการท่ีเกิดขึ้นในลักษณะของ                  

การระเบิดจากภายใน และเนนการมีสวนรวมของชุมชนเปนสําคัญ”  (อภิชาต,ิ  5  ตุลาคม  2555) 

 
สําหรับการมีสวนรวมของชุมชนคลองแดนจะใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของ 3 ฝาย

หลักๆ  ไดแก  วัด  ชุมชน  และรัฐ (หนวยงานราชการ)  หรือท่ีเรียกวา  “วชร”  (วะ-ชะ-ระ)  ซ่ึง

แปลวา  เพชร (ความแข็งหรือเขมแข็งย่ังยืน) สําหรับ “วชร”  มาจากตัวยอของคํา  3 คํา  ไดแก  1)  ว  

คือ  วัด  2)  ช  คือ  ชุมชน  และ  3)  ร  คือ รัฐ  ซ่ึงบุคคลท่ีคิดคนและนํามาปรับประยุกตใชในชุมชน 

ไดแก  พระมหาปราโมทย  จันทโชโต  เจาอาวาสวัดคลองแดนรูปปจจุบัน ซ่ึงนอกจากจุดประสงคท่ี

ตองการจะเลนคําแลว แตเห็นวายังเปนคําท่ีส่ือความหมายไดดีอีกดวย  สําหรับการมีสวนรวมของ
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ทํานุบํารุงศาสนา

และวัฒนธรรม 

ชุมชนคลองแดนตามหลัก  “วชร”  จะเนนการพัฒนาท่ีนําไปสูความยั่งยืน ซ่ึงชุมชนคลองแดนไดมี

การกําหนดรูปแบบการพัฒนาชุมชนสูความย่ังยืนไวดังแผนภูมิท่ี  12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภูมิท่ี  12  การพัฒนาสูความยั่งยืนของชุมชนคลองแดน 

ท่ีมา: คณะสถาปตยกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, รายงานสรุปสําหรับ 

         ผูบริหาร  โครงการการศึกษาและจัดทําโครงการนํารองการปรับปรุงที่อยูอาศัยและชุมชนใน  

         ชนบทภาคใต (สงขลา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, ม.ป.ป.), 4-15. 

 
ปจจัยหรือเงื่อนไขของการดํารงอยูของการทองเที่ยวตลาดน้ําคลองแดน 

สําหรับปจจัยหรือเง่ือนไขท่ีทําใหการทองเท่ียวตลาดน้ําคลองแดนยังคงดํารงอยูไดตั้งแต

แรกเริ่มกอตั้งจนกระท่ังถึงปจจุบัน สืบเนื่องมาจากปจจัยหรือเง่ือนไข  6  ประการ  ดังตอไปนี ้

1.  การมีสวนรวมของชุมชน 

ตลาดน้ําคลองแดนเปนตลาดน้ําท่ีเกิดจากการดําเนินการของชุมชนรวมกับมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ซ่ึงเปนการดําเนินการท่ีใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของชุมชน

เปนหลัก  ตามหลักการมีสวนรวมของชุมชนคลองแดนท่ีเรียกวา “วชร” (วะ-ชะ-ระ) ซ่ึงการมี              

สวนรวมดังกลาวเปนปจจัยและเงื่อนไขสําคัญท่ีทําใหชุมชนคลองแดนเปนชุมชนเขมแข็งและเปนท่ี

รูจักแพรหลายมากขึ้นในปจจุบัน  สงผลใหบุคคลและหนวยงานตางๆ  เขามาทองเท่ียว  ศึกษาดูงาน  

และศึกษาวิถีชุมชนอยางตอเนื่อง  จนทําใหตลาดน้ําคลองแดนเปนท่ีรูจักในวงกวางมากขึ้น  

สังคม 

เศรษฐกิจ 

การมีสวนรวม 

ปรับปรุงท่ีอยูอาศัย

และชุมชน 
กายภาพ 

สรางอาชีพเสริมหลังการเก็บเกี่ยว 
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2.  อัตลักษณและความแตกตาง 

ตลาดน้ําคลองแดนเปนตลาดน้ําท่ีมีอัตลักษณและความแตกตางท่ีตางไปจากตลาดน้ําภาคใต

แหงอ่ืนๆ  อยางเห็นไดชัดเจน  กลาวคือ  ตลาดน้ําคลองแดนเปนตลาดน้ําท่ีมีความโดดเดนในเรื่อง

ของวิถีชุมชน  และเปนตลาดน้ําท่ีเกิดจากการฟนฟูตลาดเกาในอดีตขึ้นมาใหมมิไดเปนตลาดน้ําท่ี

เกิดจากการจัดตั้งเหมือนกับตลาดน้ําภาคใตแหงอ่ืนๆ  อัตลักษณและความแตกตางท่ีนาสนใจของ

ตลาดน้ําคลองแดน ไดแก  บานเรือนริมน้ําอายุเกือบรอยป  และวิถีชุมชน  ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญอยาง

หนึ่งในการดึงดูดนักทองเท่ียวใหเดินทางมาทองเท่ียวยังแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําคลองแดน  จึงทํา

ใหตลาดน้ําคลองแดนสามารถดํารงอยูไดมาจนกระท่ังถึงปจจุบัน   

3.  การสงเสริมและสนับสนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  (อปท.) 

ตลาดน้ําคลองแดนแมจะไมไดเกิดจากการจัดตั้งขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) 

แตก็ไดรับการสนับสนุนจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) ในพ้ืนท่ีระดับหนึ่ง  ไมวาจะเปน

องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) คลองแดน องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) รามแกว  และ

องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ .)  สงขลา เชน การสนับสนุนดานงบประมาณ  และดาน                         

การประชาสัมพันธ  เปนตน  โดยเฉพาะการสนับสนุนจากองคการบริหารสวนจังหวัดสงขลาดาน

งบประมาณในการจัดจางปรับปรุงตลาดน้ํ าคลองแดน  ในป พ.ศ.2554 และการสนับสนุน

งบประมาณการแสดงทุกวันเสาร ตั้งแตวันท่ี 30  ตุลาคม 2553 - 24  กันยายน 2554  เปนตน 

4.  การบริหารจัดการ 

การท่ีการทองเท่ียวตลาดน้ําคลองแดนสามารถดํารงอยูไดมาจนกระท่ังปจจุบัน  สวนหนึ่ง

เนื่องมาจากการบริหารจัดการ  ดวยเหตุท่ีตลาดน้ําคลองแดนเปนตลาดน้ําท่ีเกิดจากการดําเนินการ

ของชุมชนรวมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ไมไดเกิดจากการจัดตั้งขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  ดังนั้นตลาดน้ําคลองแดนจึงไมไดอยูภายใตการบริหารจัดการขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  แตอยูภายใตการบริหารจัดการของชุมชนเปนหลัก  ชุมชนจึงตองบริหาร

จัดการและดําเนินการจัดหางบประมาณในการพัฒนาตลาดน้ําดวยตนเอง  แตประเด็นดังกลาวก็

ไมไดเปนอุปสรรคตอการดํารงอยูของการทองเท่ียวตลาดน้ําคลองแดนแตอยางใด เนื่องจากชุมชน

สามารถบริหารจัดการและดําเนินการตางๆ  ไดดวยตนเอง ไมวาจะเปนดานงบประมาณ  หรือดาน

อ่ืนๆ  โดยการใชศักยภาพท่ีมีอยูในชุมชนอยางเต็มท่ี  ตลอดจนการติดตอประสานขอความรวมมือ

ไปยังบุคคลและหนวยงานตางๆ  ท่ีเกี่ยวของ   

5.  การรวมมือกับหนวยงานตางๆ   

ดังท่ีไดกลาวมาแลวตอนตนวาตลาดน้ําคลองแดนเปนตลาดน้ําท่ีเกิดจากการดําเนินการของ

ชุมชนรวมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ดังนั้นปจจัยและเงื่อนไขสําคัญประการหนึ่ง
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ของการดํารงอยูของตลาดน้ําคลองแดน  ไดแก  การรวมมือกับหนวยงานตางๆ  ซ่ึงไมเพียงแตเฉพาะ

ความรวมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเทานั้น แตยังรวมถึงความรวมมือกับ

หนวยงานอ่ืนๆ  เชน สถาบันการศึกษาตางๆ และการทองเท่ียวแหงประเทศไทย (ททท.)  เปนตน   

6.  การประชาสัมพันธ 

ตลาดน้ําคลองแดนเปนตลาดน้ําขนาดเล็กเม่ือเปรียบเทียบกับตลาดน้ําภาคใตแหงอ่ืนๆ  หาก

ใชจํานวนผูประกอบการในตลาดน้ําเปนเกณฑ  เนื่องจากตลาดน้ําคลองแดนมีผูประกอบการ

ท้ังหมด จํานวน 23  คน  แตตลาดน้ําคลองแดนมีจุดเดนในเรื่องของวิถีชุมชน ดังนั้นจึงมีการนํา

จุดเดนดังกลาวมาทําการประชาสัมพันธ  จนกระทั่งเปนท่ีรูจักกันท่ัวไปภายใตช่ือ  “ชุมชนวิถีพุทธ”  

และมีการประชาสัมพันธชุมชนอยางตอเนื่อง ไมวาจะเปนการประชาสัมพันธทางโทรทัศน  วิทยุ  

ปายประชาสัมพันธ  และอินเทอรเน็ต  เปนตน  นอกจากนี้ในชวงระยะท่ีผานมาไมนานตลาดน้ํา

คลองแดนยังไดมีการประชาสัมพันธผานทาง Facebook ในช่ือ “คลองแดน” ปจจุบัน ณ วันท่ี 29  

ตุลาคม  2555 มีเครือขายสมาชิก จํานวน 2,618  คน  ดังนั้นการประชาสัมพันธจึงเปนอีกปจจัยและ

เง่ือนไขหนึ่งท่ีทําใหการเท่ียวตลาดน้ําคลองแดนสามารถดํารงอยูไดมาจนกระท่ังปจจุบัน 

 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมของตลาดนํ้าคลองแดน 
การวิเคราะหสภาพแวดลอม  (SWOT Analysis) ของตลาดน้ําคลองแดน ผูวิจัยใช                        

การวิเคราะหสภาพแวดลอม ซ่ึงประกอบดวยการวิเคราะหจุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) 

โอกาส  (Opportunity) และอุปสรรค (Threat)  ดังรายละเอียดตอไปนี ้
1.  จุดแข็ง (Strength)  

     จุดแข็ง (Strength) ของตลาดน้ําคลองแดนท่ีสําคัญๆ  มีดังตอไปนี ้

     1.1  การมีสวนรวมของชุมชน ตลาดน้ําคลองแดนเปนตลาดน้ําท่ีใหความสําคัญกับการมี

สวนรวมเปนสําคัญ  โดยในการบริหารจัดการตลาดน้ําจะดําเนินการโดยคณะกรรมการซ่ึง

ประกอบดวยชาวบานในชุมชนเปนหลัก  และในการบริหารจัดการตลาดน้ําจะเนนการมีสวนรวม

โดยจะใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของ 3 ฝายหลักๆ  ไดแก  วัด  ชุมชน  และราชการ 

(หนวยงานราชการ)  หรือท่ีเรียกวา  “วชร”  (วะ-ชะ-ระ)  นอกจากนี้ผูประกอบการภายในตลาดนํ้าก็

จะเปนชาวบานในชุมชนท้ังหมด  ซ่ึงอาจกลาวไดวา “การมีสวนรวมของชุมชน”  เปนหัวใจสําคัญ

ของตลาดน้ําคลองแดน 

     1.2  การนําเสนอวิถีชุมชน  ตลาดน้ําคลองแดนมีความแตกตางไปจากตลาดน้ําภาคใต

แหงอ่ืนๆ  ซ่ึงส่ิงหนึ่งท่ีเห็นไดชัดเจน  กค็ือการนําเสนอวิถีชุมชนในดานตางๆ  โดยนํามาเปนจุดขาย

ของการทองเท่ียว   ไมวาจะเปนวัฒนธรรมดานการรํามโนราห  รูปแบบการใชชีวิต  และวัฒนธรรม
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ดานท่ีอยูอาศัย  เปนตน  โดยนําเสนอผานปายภายในตลาดน้ําซ่ึงเปนปายท่ีบอกเรื่องราวเกี่ยวกับ

ชุมชน  รวมถึงศาลาเลาเรื่องท่ีตั้งอยูภายในตลาดน้ําซ่ึงเปนศาลาท่ีบอกเลาถึงวิถีชุมชนของคนใน

ชุมชนคลองแดนต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน หรือแมแตการจัดกิจกรรมภายในตลาดน้ําท่ีเนน                     

การสงเสริมวัฒนธรรมของชุมชน โดยเฉพาะการรํามโนราห เปนตน จนกระท่ังปจจุบันชุมชน 

คลองแดนเปนท่ีรูจักกันท่ัวไปในนาม  “ชุมชนวิถีพุทธ”   

     1.3  ความเปนธรรมชาติของสถานท่ีตั้ง  จุดเดนของตลาดน้ําคลองแดนท่ีสําคัญอีก

ประการหนึ่ง คือ  ความเปนธรรมชาติของสถานท่ีตั้ง  กลาวคือ ตลาดน้ําคลองแดนเปนตลาดน้ําท่ี

อาศัยภูมิทัศนท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  มิไดเกิดจากตกแตงหรือดัดแปลงธรรมชาติแตอยางใด  

ดวยเหตุนี้ตลาดน้ําคลองแดนจึงมีความเปนธรรมชาติ  ซ่ึงตั้งอยูทามกลางชุมชนระหวางสองฝงคลอง  

ท่ีมีบานไมเรียงรายท้ังสองฝง  รวมถึงบานไมเกาแกอายุเกือบรอยป  นับเปนเสนหอยางหนึ่งของ

ตลาดน้ําคลองแดนท่ีแตกตางไปจากตลาดน้ําแหงอ่ืนๆ ของภาคใต 

2.  จุดออน (Weakness)  

     จุดออน (Weakness) ของตลาดน้ําคลองแดนท่ีสําคัญๆ  มีดังตอไปนี ้

     2.1 ความไมพรอมดานโครงสรางพ้ืนฐานและส่ิงอํานวยความสะดวก  ตลาดน้ํา                  

คลองแดนก็เชนเดียวกับตลาดน้ําภาคใตแหงอ่ืนๆ ท่ีมีปญหาความไมพรอมดานโครงสรางพ้ืนฐาน

และส่ิงอํานวยความสะดวก  เนื่องจากเปนตลาดน้ําท่ีเพ่ิงเกิดขึ้นไดไมนานนัก ดังนั้นจึงยังขาด              

ความพรอมดานโครงสรางพ้ืนฐานและส่ิงอํานวยความสะดวกหลายประการ เชน สะพานไม หองน้ํา 

ท่ีนั่งพักผอน ตูไปรษณีย  และโทรศัพทสาธารณะ เปนตน แตอยางไรก็ตามตลาดนํ้าคลองแดนก็ไดมี

ความพยายามท่ีจะปรับปรุงและแกไขจุดออนในประเด็นดังกลาวอยู โดยการใชศักยภาพของชุมชน

ท่ีมีอยู รวมถึงการเขียนโครงการเพ่ือของบประมาณสนับสนุนจากหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ 

     2.2  มีท่ีตั้งอยูรอบนอกหางไกลจากตัวเมือง  ตลาดน้ําคลองแดนเปนตลาดน้ําท่ีมีท่ีตั้งอยู

รอบนอกและหางไกลจากตัวเมืองคอนขางมาก  โดยตลาดน้ําคลองแดนตั้งอยูหางจากตัวจังหวัด

สงขลา ประมาณ 100  กิโลเมตร และหางจากตัวจังหวัดนครศรีธรรมราช  ประมาณ 100  กิโลเมตร 

เชนกัน ดังนั้นการเดินทางมาทองเท่ียวตลาดน้ําคลองแดนจึงตองใชเวลาในการเดินทางพอสมควร  

ซ่ึงดวยระยะทางท่ีหางไกลและตองใชเวลาในการเดินทางจึงสงผลตอการเดินทางมาทองเท่ียวของ

นักทองเท่ียวในระดับหนึ่ง  โดยเฉพาะนักทองเท่ียวท่ีไมมีรถยนตสวนตัวการเดินทางมาทองเท่ียว

ตลาดน้ําคลองแดนจึงเปนเรื่องท่ีคอนขางยากลําบาก  เพราะนอกจากจะขาดความสะดวกแลวยังไม

สามารถควบคุมเวลาในการเดินทางไดอีกดวย 

3.  โอกาส  (Opportunity)  

     โอกาส  (Opportunity) ของตลาดน้ําคลองแดนท่ีสําคัญๆ  มีดังตอไปนี ้
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      3.1  การสงเสริมและสนับสนุนจากหนวยงานตางๆ  ตลาดน้ําคลองแดนนอกจากเปน

ตลาดน้ําท่ีเนนการมีสวนรวมและใชศักยภาพของชุมชนแลว  สวนหนึ่งยังไดรับการสนับสนุนจาก

หนวยงานตางๆ ในหลายดาน เชน ดานงบประมาณ ดานการประชาสัมพันธ และดานการแสดง  

เปนตน ซ่ึงหนวยงานท่ีใหการสนับสนุน เชน องคการบริหารสวนจังหวัดสงขลา องคการบริหาร

สวนตําบลรามแกว  องคการบริหารสวนตําบลคลองแดน การทองเท่ียวแหงประเทศไทย (ททท.)  

และสถาบันการศึกษาตางๆ  เปนตน 

     3.2  นโยบายรัฐใหการสงเสริมและสนับสนุนการทองเท่ียว  โดยปจจุบันรัฐบาลมี

นโยบายสงเสริมและสนับสนุนการทองเท่ียว  ดังจะเห็นไดจากการท่ีรัฐบาลไดมีมติใหการทองเท่ียว

เปนวาระแหงชาต ิ(National Agenda)  และใหความสําคัญกับเศรษฐกิจสรางสรรคดานการทองเท่ียว

หรือการทองเท่ียวเชิงสรางสรรค  (Creative Tourism) โดยไดบรรจุไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559)   

4.  อุปสรรค (Threat) 

     อุปสรรค (Threat)  ของตลาดน้ําคลองแดนท่ีสําคัญๆ  มีดังตอไปนี ้

      4.1  ภัยธรรมชาติ  ไดแก  น้ําทวม  ซ่ึงเกิดขึ้นเปนประจําในชวงฤดูฝน  สงผลใหตลาดน้ํา

คลองแดนไมสามารถเปดดําเนินการใหบริการนักทองเท่ียวได   

 

ปญหาของตลาดน้ําคลองแดน 

สําหรับปญหาของตลาดนํ้าคลองแดนจากการศึกษา พบวา  มีสภาพปญหาแตกตางออกไป

จากตลาดน้ําคลองแห  โดยตลาดน้ําคลองแดนมีปญหาหลักท่ีสําคัญ ไดแก  ปญหาดานโครงสราง

พ้ืนฐานและส่ิงอํานวยความสะดวกภายในตลาดนํ้า  สําหรับปญหาดานโครงสรางพ้ืนฐานและ               

ส่ิงอํานวยความสะดวกภายในตลาดนํ้าคลองแดนท่ีสําคัญๆ  มีดังตอไปนี้  

      1. ปญหาเกี่ยวกับสะพานไมท่ีมีสภาพชํารุดและผุพัง  กลาวคือ  สะพานไมบางสวนท่ี

เช่ือมระหวางสองริมฝงคลองภายในตลาดนํ้าคลองแดนมีสภาพชํารุดและผุพังอันเนื่องมาจาก                

การเส่ือมสภาพไปตามกาลเวลา ถึงแมวาจะไดรับการซอมแซมและปรับปรุงไปบางแลวก็ตาม                  

แตโดยภาพรวมยังพบวาบางสวนของสะพานไมยังมีสภาพชํารุดและผุพัง ซ่ึงอาจกอใหเกิดอันตราย

หรือความไมปลอดภัยเกิดขึ้นได โดยเฉพาะกบันักทองเท่ียวท่ีอยูในวัยเด็ก และวัยผูสูงอายุ  เปนตน 

      2.  ปญหาหองน้ําสาธารณะมีไมเพียงพอ กลาวคือ หองน้ําสาธารณะท่ีมีอยูยังไมเพียงพอ

กับปริมาณนักทองเท่ียวและผูประกอบการในตลาดนํ้า  ซ่ึงสอดคลองกับขอมูลเชิงปริมาณเกี่ยวกับ

ความคิดเห็นของนักทองเท่ียวท่ีมีตอความเพียงพอของหองน้ําสาธารณะในตลาดนํ้าคลองแดน ท่ี
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พบวา นักทองเท่ียวมีความคิดเห็นตอความเพียงพอของหองน้ําสาธารณะในตลาดนํ้าคลองแดนอยู

ในระดับปานกลาง กลาวคือ มีคาเฉล่ียเทากับ 3.02 และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ  0.960   

     3. ปญหาท่ีนั่งพักผอนมีไมเพียงพอ  โดยเฉพาะท่ีนั่งพักผอนท่ีเปนของสวนรวมหรือของ

กองกลางซ่ึงมีอยูนอยมาก สําหรับท่ีนั่งพักผอนท่ีมีสวนใหญจะเปนของรานคาท่ีจําหนายสินคา            

เปนหลัก  ซ่ึงสอดคลองกับขอมูลเชิงปริมาณเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักทองเท่ียวท่ีมีตอ                   

ความเพียงพอของท่ีนั่งพักผอนและสถานท่ีทํากิจกรรมในตลาดนํ้าคลองแดน ท่ีพบวา นักทองเท่ียวมี

ความคิดเห็นตอความเพียงพอของท่ีนั่งพักผอนและสถานท่ีทํากจิกรรมในตลาดน้ําคลองแดนอยูใน

ระดับปานกลาง กลาวคือ  มีคาเฉล่ียเทากับ  3.44  และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ  0.889   

      4. ปญหาดานส่ิงอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ  เชน  ไมมีโทรศัพทสาธารณะ และตูไปรษณีย

ในบริเวณพ้ืนท่ีตลาดน้ํา เปนตน ซ่ึงสอดคลองกับขอมูลเชิงปริมาณเกี่ยวกับความคิดเห็นของ

นักทองเท่ียวท่ีมีตอความเพียงพอของโทรศัพทสาธารณะและตูไปรษณียในตลาดน้ําคลองแดน               

ท่ีพบวา นักทองเท่ียวมีความคิดเห็นตอความเพียงพอของโทรศัพทสาธารณะในตลาดน้ําคลองแดน

อยูในระดับนอย กลาวคือ มีคาเฉล่ียเทากับ  2.20 และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 1.151 และ

นักทองเท่ียวมีความคิดเห็นตอความเพียงพอของตูไปรษณียในตลาดน้ําคลองแดนอยูในระดับนอย 

เชนกัน กลาวคือ  มีคาเฉล่ียเทากับ  2.19  และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ  1.093   

 

แนวทางการสงเสริมและพัฒนาตลาดน้ําคลองแดน 

สําหรับแนวทางการสงเสริมและพัฒนาตลาดน้ําคลองแดน  มีแนวทางการสงเสริมและ

พัฒนาดังตอไปนี ้

1.  การสงเสริมและพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  โดยเฉพาะถนนท่ีเช่ือมตอจากถนนทาง

หลวงแผนดิน หมายเลข  408 (สงขลา-นครศรีธรรมราช)  ไปยังแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําคลองแดน  

ไมวาจะเปนสภาพถนน และแสงสวางในยามค่ําคืน เปนตน  จําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองไดรับ                       

การสงเสริมและพัฒนาใหดีขึ้นท้ังนี้ เพ่ือความสะดวกและความปลอดภัยของนักทองเท่ียว 

นอกจากนี้ภายในแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําเองก็ยังมีโครงสรางพ้ืนฐานบางอยางท่ีจําเปนจะตอง

ดําเนินการสงเสริมและพัฒนา โดยเฉพาะสะพานไมท่ีเช่ือมระหวางสองฝงคลองและเปนเสนทาง

เดินหลักภายในแหลงทองเท่ียวตลาดน้ํา เพราะสภาพของสะพานไมในปจจุบันจะเห็นไดวามีสภาพ

ท่ีชํารุดทรุดโทรมและผุพังไปตามกาลเวลา ดังนั้นเพ่ือความปลอดภัยของนักทองเท่ียวจึงควรมี              

การพัฒนาและปรับปรุงซอมแซมสะพานไมใหอยูในสภาพท่ีพรอมใชงานและไดมาตรฐาน 

2.  การสงเสริมและพัฒนาดานส่ิงอํานวยความสะดวกภายในตลาดนํ้า  เพ่ือไวคอยตอนรับ

และใหบริการแกนักทองเท่ียว  ซ่ึงไดแก  ท่ีนั่งพักผอน  หองน้ํา  โทรศัพทสาธารณะ  ตูไปรษณีย  
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และอ่ืนๆ  เปนตน  ท้ังนี้เพ่ือใหนักทองเท่ียวไดรับความสะดวกสบายเม่ือเดินทางมาทองเท่ียวยัง

ตลาดน้ําคลองแดน  เพราะปจจุบันตลาดน้ําคลองแดนเปนแหลงทองเท่ียวท่ีเริ่มมีนักทองเท่ียวให

ความสนใจและเดินทางมาทองเท่ียวเพ่ิมมากขึ้น  ดังนั้นส่ิงอํานวยความสะดวกบางอยางท่ีมีอยู

ภายในแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําจึง เริ่มมีไมเพียงพอกับปริมาณความตองการของนักเท่ียว                        

และส่ิงอํานวยความสะดวกบางอยางท่ีมีอยูก็ยังไมไดมาตรฐานเทาท่ีควร 

      3. การปลูกฝงหรือพัฒนาจิตสํานึกทางการทองเท่ียวไมวาจะเปนการทองเท่ียวท่ียั่งยืน  

(Sustainable Tourism) การทองเท่ียวเชิงนิเวศ  (Ecotourism)  การทองเท่ียวเชิงสรางสรรค  (Creative 

Tourism)  และการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism)  เปนตน ใหกับผูประกอบการและ

ประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําคลองแดน ท้ังนี้เพ่ือใหผูประกอบการและประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ํา

คลองแดนเกิดจิตสํานึกทางการทองเท่ียวอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาการทองเท่ียวตลาดน้ํา

คลองแดนสูการทองเท่ียวท่ียังยืนตอไป 

 

สวนที่  3  ตลาดน้ําบานดอน 

 สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับตลาดน้ําบานดอนท่ีจะนําเสนอมีประเด็นตางๆ ท่ีนาสนใจ

ดังตอไปนี ้  

 

ที่ตั้งตลาดน้ําบานดอน 

ตลาดน้ําบานดอนตั้งอยูบริเวณทาปลาวาฬ  (สวนสาธารณะศรีตาป) บริเวณริมเขื่อนแมน้ํา  

ตาป  ตําบลตลาด  อําเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎรธานี  ซ่ึงเปนเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของเทศบาลนคร           

สุราษฎรธานี   

 

  
 

ภาพท่ี  25  บริเวณทาปลาวาฬ  (สวนสาธารณะศรีตาป) 
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สภาพท่ัวไปของชุมชนที่ตั้งตลาดน้ําบานดอน 

สุราษฎรธานีเปนเมืองเกาแกมีหลักฐานวา ในพุทธศตวรรษท่ี 13 เปนศูนยกลางของ

อาณาจักรศรีวิชัย  เม่ืออาณาจักรศรีวิชัยเส่ือมลงไดแยกออกเปนเมืองตางๆ  3  เมือง ไดแก เมืองไชยา  

เมืองทาทอง  และเมืองคีรีรัฐ  ตอมาสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวไดทรงโปรดยาย

เมืองท าทองมาตั้ง ท่ีบ านดอนและยกฐานะเปน เ มืองจัตวาขึ้นตรงตอกรุ ง เทพมหานคร                           

โดยพระราชทานนามวา  “เมืองกาญจนดิษฐ”  ครั้งเม่ือมีการปกครองแบบมณฑลในป พ.ศ.2440  

ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  ไดโปรดเกลาฯ ใหรวมเมืองท้ัง 3 เมือง  

เปนเมืองเดียวกัน เรียกวา  “เมืองไชยา” ตอมาสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี  

6  ไดโปรดเกลาฯ  ใหเปล่ียนช่ือ “เมืองไชยา”  เปน “สุราษฎรธานี” อันหมายถึงเมืองคนดี ตั้งแต  

พ.ศ.2458  เปนตนมาจนกระท่ังถึงปจจุบัน  (เทศบาลนครสุราษฎรธานี, ม.ป.ป.ข: 3) สําหรับเมือง        

สุราษฎรธานีมีช่ือเรียกอีกช่ือหนึ่งวา “บานดอน”  ซ่ึงเปนช่ือทองถ่ินท่ีเรียกขานกันมาตั้งแตโบราณ  

ตามลักษณะของพ้ืนท่ีบริ เวณนั้น  ซ่ึงมี ลักษณะพ้ืนท่ีเปนท่ีดอนและน้ํ าทวมไม ถึงนั่นเอง                    

โดย “บานดอน” เปนศูนยกลางการคาขายนับตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน อีกท้ังยังเปนศูนยกลางของ

ชุมชนเมืองท่ีเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากสภาพปจจัยทางภูมิศาสตรบริเวณรอบอาวบานดอน โดยอาว
บานดอนในอดีตพบวาเปนชุมชนทางการคาท่ีมีความเจริญรุงเรือง อีกท้ังยังเปนเสนทางสัญจรทาง

การคา  ตลอดจนเปนทาเรือสําหรับรับ-สงสินคาท่ีสําคัญของอาณาจักรแถบปกษใตอีกดวย 

 สําหรับเทศบาลนครสุราษฎรธานี เดิมเปนชุมชนท่ีตั้งอยูในตําบลตลาด อําเภอเมือง จังหวัด                 

สุราษฎรธานี  จัดรูปแบบการปกครองแบบสุขาภิบาล  ตอมาในป พ.ศ.2475 ไดมีการเปล่ียนแปลง

การปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเปนระบอบประชาธิปไตย  จึงไดมีการตรากฎหมาย

เกี่ยวกับเทศบาลฉบับแรกขึ้น  คือ  พระราชบัญญัติระเบียบเทศบาล  พ .ศ.2476  ซ่ึงมีผลทําให

สุขาภิบาลเมืองสุราษฎรธานีไดรับการยกฐานะเปนเทศบาลเมืองสุราษฎรธานี เม่ือวันท่ี 7 ธันวาคม 

2478 มีพ้ืนท่ี 2.67 ตารางกิโลเมตร เม่ือวันท่ี 14 ตุลาคม 2501 ไดขยายเทศบาลทําใหมีพ้ืนท่ี 6.95 

ตารางกิโลเมตร ตอมาทองถ่ินมีความเจริญขึ้นอยางรวดเร็ว เกิดชุมชนและยานการคาท้ังภายในเขต

เทศบาลและนอกเขตเทศบาล  อีกท้ังเปนท่ีตั้งของการปกครองระดับจังหวัด ศูนยกลางความเจริญ

ของภาคใตตอนบน ในขณะเดียวกันพ้ืนท่ีตําบลใกลเคียงก็มีความเจริญอยางตอเนื่องและเปนชุมชน

เดียวกันกับเทศบาล จึงไดขยายเขตตามพระราชกฤษฎีกาการเปล่ียนแปลงเขตเทศบาล โดยประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 111 ตอนท่ี 59 ลงวันท่ี 21 ธันวาคม 2537 และมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 

22 ธันวาคม 2537 ครอบคลุมพ้ืนท่ี 68.97 ตารางกิโลเมตร  และไดเปล่ียนแปลงฐานะเปนเทศบาล

นครสุราษฎรธานี เม่ือวันท่ี 4 พฤษภาคม  2550  โดยมีอาณาเขตติดตอดังตอไปนี ้

ทิศเหนือ         ติดตอกับ   ตําบลบางชนะ  ตําบลคลองฉนาก  และตําบลทาทองใหม 
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ทิศใต              ติดตอกับ   ตําบลวัดประดู   และตําบลขุนทะเล 

ทิศตะวันออก   ติดตอกับ   แนวเขตปาสงวนแหงชาติเขาทาเพชร  และอําเภอกาญจนดิษฐ 

ทิศตะวันตก     ติดตอกับ   ตําบลบางชนะ  ตําบลบางใบไม  และตําบลวัดประดู    

ปจจุบันป พ.ศ.2555 เทศบาลนครสุราษฎรธานี มีนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล เปนนายก 

เทศมนตรีนครสุราษฎรธานี และมีชุมชนอยูในความดูแลรับผิดชอบ จํานวน 43 ชุมชน ซ่ึงเปนชุมชน

ท่ีเทศบาลไดจัดตั้งเปนกลุมชุมชน (เทศบาลนครสุราษฎรธาน,ี ม.ป.ป.ข: 3, 13-20)  ดังตารางท่ี  72 
 

ตารางท่ี  72  แสดงรายช่ือชุมชนของเทศบาลนครสุราษฎรธานี 
 

รายช่ือชุมชนของเทศบาลนครสุราษฎรธานี 

1. ชุมชนบางกุง 1 23. ชุมชนพวงเพชรพัฒนา 

2. ชุมชนบางกุง 2 24. ชุมชนหัวแหลมพัฒนา 

3. ชุมชนบางกุง 3 25. ชุมชนราษฎรบํารุง-ดอนนก 

4. ชุมชนปากน้ํา 26. ชุมชนราษฎรอุทิศ 

5. ชุมชนบานบางทอง 27. ชุมชนหาดตายวง 

7. ชุมชนออมคายวิภาวดีรังสิต 28. ชุมชนหลังคลัง 

8. ชุมชนคลองฉนาก 29. ชุมชนวัดทาทอง 

9. ชุมชนเคหะชุมชน 30. ชุมชนศรีธานี-ยางงาม 

10. ชุมชนบานบางหลา 31. ชุมชนเทศบาล 

11. ชุมชนหนองบัว 32. ชุมชนสันติสุข 

12. ชุมชนวัดกลางใหม 33. ชุมชนตลาดทาเรือ 

13. ชุมชนทาแขก 34. ชุมชนตาป 

14. ชุมชนบานบางใหญ 35. ชุมชนเมตตาธรรม 

14. ชุมชนสิริสุข 36. ชุมชนเสรีไท 

15. ชุมชนในลึก 37. ชุมชนสนามกีฬา 

16. ชุมชนวัดโพธาวาส 38. ชุมชนวัดหนาเมือง 

17. ชุมชนบึงขุนทะเล 39. ชุมชนฝงบางใบไม 

18. ชุมชนนาเนียน 40. ชุมชนกรมทหารราบที่ 25 

19. ชุมชนเสรีพล 41. ชุมชนคายวิภาวดีรังสิต 

20. ชุมชนโพหวาย 42. ชุมชนจังหวัดทหารบกสุราษฎรธานี 

21. ชุมชนตลาดลาง 43. ชุมชน ร.25 พัน 3 

22. ชุมชนหนาดาน  
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เทศบาลนครสุราษฎรธานีมีแมน้ําตาปไหลผาน  ลักษณะพื้นท่ีสวนใหญเปนท่ีราบลุม                 

โดยตั้งอยูริมบริเวณท่ีราบแมน้ําตาป  และเปนท่ีบรรจบของลําน้ําหลายสาย ไดแก คลองทากูบและ

คลองมะขามเตี้ยท่ีไหลลงมาบรรจบกับแมน้ําตาปบริเวณเทศบาลนครสุราษฎรธานี ซ่ึงบริเวณนี้            

แมน้ําตาปยังไดแยกออกเปน  2  สาย  ไหลลงสูทะเล  คือ  แมน้ําตาป  และคลองฉนาก (เทศบาลนคร                 

สุราษฎรธานี , ม.ป .ป.ข: 3)  สําหรับแมน้ําตาป เปนแมน้ําท่ีเกิดจากเทือกเขาหลวง จังหวัด

นครศรีธรรมราช  ซ่ึงไหลผานหลายอําเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสุราษฎรธานี  

และไหลออกสูทะเลท่ีอาวบานดอน  จังหวัดสุราษฎรธานี มีความยาวทั้งส้ินประมาณ 232 กิโลเมตร  

สําหรับท่ีมาของช่ือ “แมน้ําตาป”  สืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพะมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 6  

เสด็จสงขลา ครั้งท่ี 2  เม่ือ พ.ศ.2456  แตผานนครศรีธรรมราชไปเสด็จขึ้นท่ีอาวบานดอน โปรดเกลา

ใหเจาพระยาวงษานุประพันธ เสนาบดีกระทรวงคมนาคมขุดลอกและรื้อถอนส่ิงกีดขวางในแมน้ํา

หลวงจากอาวบานดอนขึ้นไปเหนือน้ํา จนถึงสํานักบันไดสามขั้นท่ีหัวเมืองพิปูน แลวพระราชทาน

นามใหมวา  “แมน้ําตาป”  ซ่ึงแปลวา ไหลอยูช่ัวนิรันดร  (ชาลี ศิลปรัศมี, 2544: 5)   

สําหรับการใชประโยชนท่ีดิน  เนื่องจากเทศบาลนครสุราษฎรธานีเปนชุมชนศูนยกลางของ

จังหวัดสุราษฎรธานี  โดยเฉพาะอยางย่ิงเปนศูนยกลางของสถาบันราชการ  สถาบันการเงิน  และ

สถาบันการศึกษา ดังนั้นการใชประโยชนท่ีดินสวนใหญจะเปนการใชท่ีดินเพ่ือสรางท่ีอยูอาศัยและ          

พาณิชยกรรม  สวนท่ีเหลือจะเปนการใชท่ีดินเพ่ืออุตสาหกรรม สถานศึกษา  สถานท่ีราชการ  

เกษตรกรรม  และอ่ืนๆ  ดานโครงสรางเศรษฐกิจ  เทศบาลนครสุราษฎรธานีมีแนวโนมท่ีจะกระจาย

สาขาการผลิตและปรับตัวเขาสูการผลิตภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น โดยเฉพาะความอุดม

สมบูรณของผลผลิตทางการเกษตร  ประมง และแรธาตุตางๆ ท่ีเปนวัตถุดิบสําคัญของการพัฒนา

อุตสาหกรรม  ความได เปรียบของโครงขายคมนาคมขนสง  ระบบสาธารณูปโภค   และ

สาธารณูปการตางๆ  ตลอดจนบริการสนับสนุนอ่ืนๆ  ท่ีมีอยูแลวระดับหนึ่งและมีแผนงานจะขยาย

บริการเพ่ิมขึ้นเพ่ือท่ีจะสนับสนุนโอกาสการพัฒนาจังหวัดสุราษฎรธานีใหเปนศูนยกลาง

อุตสาหกรรม  การคา  การทองเท่ียว  และการคมนาคมขนสงของภาคใตตอนบนท่ีจะชวยกระจาย

ความเจริญไปสูภูมิภาคและชนบทตอไป  (เทศบาลนครสุราษฎรธาน,ี ม.ป.ป.ข: 5)  
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ภาพที่  26  แผนที่แสดงที่ตั้งตลาดน้ําบานดอน 
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การเกิดขึ้นของตลาดนํ้าบานดอน   

“ตลาดน้ําบานดอน”  หรือ “ตลาดนัด ตลาดน้ํา บานดอน”  หรือท่ีเรียกอีกช่ือหนึ่งวา            

“ตลาดน้ําตาป” เปนตลาดน้ํายอนยุคท่ีเนนของดีพ้ืนบาน และศิลปวัฒนธรรมของชาวใต เปน               

ตลาดน้ําท่ีอยูภายใตช่ือ “ตลาดนัดตลาดน้ําเมืองคนด”ี   

           สําหรับการเปดตัวตลาดน้ําบานดอน  เทศบาลนครสุราษฎรธานีไดเปดตัวพรอมกับการจัด

งานเทศกาลสุราษฎรฟูดแฟร 2009  (Food Fair  2009) ครั้งท่ี 8 ระหวางวันท่ี 13-21 มีนาคม พ.ศ.

2552  ณ บริเวณทาปลาวาฬ (สวนสาธารณะศรีตาป) ริมเขื่อนแมน้ําตาป ภายใตแนวคิด “กินเท่ียว

ครึกครื้น สุราษฎรธานีคึกคัก”  โดยหอการคาจังหวัดสุราษฎรธานี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร

ธานี องคการบริหารสวนจังหวัดสุราษฎรธานี เทศบาลนครสุราษฎรธานี สาธารณสุขจังหวัด และ
การทองเท่ียวแหงประเทศไทย  ภายใตการสนับสนุนของภาครัฐและเอกชน ไดรวมกันจัดขึ้น โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมบรรยากาศทางการคา  เพ่ือสนับสนุนและสงเสริมใหเกิดการลงทุนและ

การกระจายรายได ตลอดจนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวของจังหวัดสุราษฎรธานี  สําหรับพิธีเปดงาน

เทศกาลสุราษฎรฟูดแฟร 2009  (Food Fair  2009)  จัดขึ้นในวันท่ี 13 มีนาคม พ.ศ.2552 โดยทาน

ประชา  เตรัตน ผูวาราชการจังหวัดสุราษฎรธานีในสมัยนั้น  พรอมดวยหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ

รวมเปดงาน สําหรับบรรยากาศการเปดงานในคร้ังนี้ ทานประชา เตรัตน ผูวาราชการจังหวัด                     

สุราษฎรธานีในสมัยนั้น ใหเกียรติรวมปรุงอาหารกระทะกิตติมศักดิ์ ใชช่ือเมนูวา “สํารับผูวาฯ”  

โดยมีนักโภชนาการช่ือดัง คือ คุณหมึกแดง  ไดใหเกียรติมารวมกิจกรรมในครั้งนี้ดวย   และมี

ประชาชนเดินทางมารวมงานจํานวนมาก  ภายในงานมีการจําหนายอาหารทะเลและอาหารขึ้นช่ือ

จากหลายพ้ืนท่ีในจังหวัดสุราษฎรธานี  ซ่ึงมีจํานวนมากถึง 100 ราน มีการกําหนดใหผูประกอบการ

ใชภาชนะท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม และเลิกใชภาชนะโฟม  ตลอดจนมีการมอบเกียรติบัตรใหกับ

รานคาท่ีสะอาดและปลอดภัย พรอมมอบปาย Clean Food Good Taste ใหกับรานอาหารท่ีผาน

เกณฑการตรวจประเมินจากเทศบาลนครสุราษฎรธาน ีตามขอกําหนดดานสุขาภิบาลอาหาร 

   นอกจากนี้ภายในงานยังมีการแขงขันการทําอาหารตามคําขวัญประจําจังหวัดสุราษฎรธานี  

ซ่ึงไดแก  “เมืองรอยเกาะ  เงาะอรอย หอยใหญ  ไขแดง แหลงธรรมมะ”  โดยมีเมนูพราวคั่วรอยเกาะ 

แกงสมเงาะอรอย  หอยใหญจานเด็ด ทีเด็ดเมนูไขแดง และกับขาวเจแหลงธรรมะ อีกท้ังยังมี                

การประกวดรองเพลง การประกวดพริตตี้  (Pretty)  ฟูดแฟร 2009  (Food Fair  2009) และการโชว

ชาชัก เปนตน  และภายในงานยังมีเวทียอยอีกดวย ซ่ึงเวทียอยท่ี  1 จะเปนเวทีเนนดานการแสดง                    

การประกวดดนตรี โชวโยคะ คาบาเรมายากลจิ๋ว  และโชวมินิกายกรรม เปนตน  และเวทียอยท่ี 2  

จะเปนเวทีโชวของดีพ้ืนบาน  เชน  การทําอาหารพื้นเมือง การโชวเพลงบอก เพลงนา ลุงเนิม                  

วัดบางงอน มโนราหชาตรีพระแสงศิลป หนังตะลุง ลิเกปา รําวงยอนยุค เพลงกลอมเด็ก เพลงเรือ 
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และสาธิตมวยไชยา  เปนตน  ซ่ึงทุกโชวท่ีนํามาแสดงจะเปนผลงานของศิลปนชาวจังหวัดสุราษฎร

ธานีท้ังส้ิน   

สําหรับพิธีเปดงาน  “ตลาดนัด ตลาดน้ํา บานดอน”  จัดขึ้นในวันถัดมา  คือ วันท่ี 14 มีนาคม 

พ.ศ.2552 โดยนางสมบูรณ สุวรรณบุตร นายกเทศมนตรีนครสุราษฎรธานีในสมัยนั้น เปนประธาน

พิธีเปด  โดยงานมีรูปแบบการจัดภายใตแนวคิด  “บานดอนยอนยุค” ท่ีสะทอนถึงเอกลักษณของ

จังหวัดสุราษฎรธานี สําหรับการเกิดขึ้นของ “ตลาดนัด ตลาดน้ํา บานดอน” มีวัตถุประสงคเพ่ือ

สงเสริมใหประชาชนมีอาชีพ  สรางรายได  และสามารถบรรเทาความเดือดรอนใหกับประชาชนท่ี

ประสบปญหาวางงานอีกทางหนึ่ง และเพื่อใหเกษตรกรไดมีโอกาสจําหนายสินคาตอผูบริโภค

โดยตรง ตลอดจนเพ่ือกอใหเกิดแหลงพักผอนหยอนใจของนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางชาติ  

สําหรับกิจกรรมภายในงานมีการจําหนายขนมและอาหารโบราณเปนแถวยาวตลอดแนว  จํานวน 53 

แผง เชน  ผัดไทโบราณ น้ําสมุนไพร ขนมครก  ขาวหลามนํ้ารอบ  ขาวตมมัด หอหมกทะเลโบราณ  

เฉากวย  ขนมจั้ง  ขนมปลากริมไขเตาหมอดิน  ขนมจีนหมอดิน ยาหนม  และขาวเกรียบวาว เปนตน  

ตลอดจนมีซุมสาธิตการทําขนมและอาหารพ้ืนบาน จํานวน 10 ซุม ซ่ึงเปนการสาธิตการทําขนม

โบราณและของกินท่ีหาดูไดยาก  เชน  การทํามะพราวแกว  และการทําขนมครกโบราณ  เปนตน  

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอ่ืนๆ  อีกมากมาย  เชน การบริการเรือนําเท่ียวในบางและชมห่ิงหอยยามค่ํา

คืน  การจอดเรือจําหนายสินคา  ศาลาเด็ก  ซ่ึงมีการนํากิจกรรมและการละเลนตางๆ ของเด็กใน

สมัยกอนมาใหไดชม  เชน ขี่มากานกลวย  และมอญซอนผา เปนตน  ศาลาผูใหญ  ซ่ึงมีการแสดง

ขาวของเครื่องใชของคนสมัยกอน โดยเฉพาะอุปกรณสําหรับการประกอบอาชีพ  เชน คันไถ  ไซ  

และอวน  เปนตน  รวมถึงยังมีพระกรุ และลูกปดใหไดชมอีกดวย  ศาลาคนสูงวัย ซ่ึงมีการจัด

กิจกรรมยามวางของผูเฒาผูแกในสมัยกอนมาใหไดชม เชน การเลนหมากรุก  การเจียนหมาก  และ

การเลาเรื่องอดีตบานดอนและความเปนมาของเมืองสุราษฎรธานี เปนตน  และศาลาประชาสัมพันธ 

ซ่ึงมีโฆษกประจําทุกคืนๆ ละ 2 คน หมุนเวียนสลับกันไป เพ่ือบรรยายพูดคุยเกี่ยวกับบานดอนใน

อดีต อีกท้ังยังมีการจัดกิจกรรมขึ้นบริเวณเต็นทตางๆ   โดยบริเวณเต็นทท่ี  1 จะเปนการนวดแผน

ไทย บรรยากาศแบบสปาไทยแท  จากชมรมนวดแผนไทย  บริเวณเต็นทท่ี  2  จะเปนนิทรรศการ

ยอนอดีตบานดอน ภายในเต็นทมีการจัดแสดงภาพถายเกาๆ สมัยกอนของเมืองไชยาและตลาดบาน

ดอนในอดีต  และบรรยากาศวิถีการทํามาหากินของชาวสุราษฎรธานี เปนตน บริเวณเต็นทท่ี  3               

จะเปนโรงภาพยนตรจําลอง “บานดอนเธียรเตอร”  และบริเวณเต็นทท่ี  4  จะเปนการจําลองวิถีไทย 

ไพตอง การละเลนตางๆ และกีฬาพ้ืนบาน นอกจากนี้ยังมีสวนสนุก ชิงชาสวรรค ปาเปา ยิงปน           

ลานกินอาหารชุด “สํารับครัวไทย” และกิจกรรมการแสดงเวทีพ้ืนบานตางๆ  อีกมากมายจากศิลปน

และสถาบันการศึกษาในจังหวัดสุราษฎรธานี โดยในงานครั้งนี้ คุณชนะพงศ พันธสนิท และ           
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คุณอลงกรณ  ไชยะเดชะ ผูดําเนินรายการคุยโขมงส่ีโมงเย็น ทางชองสุราษฎรแชนแนล ฟรีทีวีของ
คนสุราษฎร ไดรวมเปนพิธีกรในงาน “ตลาดนัด ตลาดน้ํา บานดอน” ดวย (สุราษฎรนิวสออนไลน, 

2552)  

ตอมาหลังจากเสร็จส้ินการจัดงานดังกลาว  เทศบาลนครสุราษฎรธานีก็ไดจัดใหมีตลาดน้ํา

บานดอนขึ้นทุกวันอาทิตย ระหวางเวลา 15.00-21.00 น. ณ บริเวณทาปลาวาฬ โดยมีการจําหนาย

สินคาหลากหลาย เชน อาหารทะเลสด สินคาเกษตร ขนมพ้ืนบาน และสินคาโอท็อป (One Tambon 

One Product: OTOP) เปนตน ท้ังนี้เพ่ือเปนการสงเสริมนโยบายของคณะผูบริหารเทศบาลนคร            

สุราษฎรธานี  ในชวงสมัยท่ีมีนางสมบูรณ  สุวรรณบุตร เปนนายกเทศมนตรีนครสุราษฎรธาน ีซ่ึงได

มีนโยบายท่ีจะดําเนินการเปดตลาดน้ําเพ่ือสงเสริมอาชีพสรางงาน และสรางรายไดใหกับประชาชน 

ตลอดจนสงเสริมการทองเท่ียวของชุมชนในจังหวัดสุราษฎรธานี โดยการอนุรักษไวซ่ึงวิถีชีวิต

แบบเดิมๆ ของชาวบาน ตลอดจนสนับสนุนใหประชาชนไดบริโภคอาหารสดและปลอดภัยจาก

ชาวสวนและชาวประมงโดยตรง ซ่ึงกอนท่ีจะมีการจัดตั้งตลาดน้ําบานดอน ผูท่ีเกี่ยวของก็ไดมี               

การไปศึกษาดูงานท่ีตลาดน้ําคลองแห ของเทศบาลเมืองคลองแห อําเภอหาดใหญ  จังหวัดสงขลา 

และหลังกลับมาจากการศึกษาดูงานก็ไดมีการเตรียมการจัดตั้งตลาดน้ําบานดอนขึ้น  

ตลาดน้ําบานดอนเปนตลาดน้ําท่ีเกิดจากการจัดตั้งขึ้นมาใหม โดยเปนการจัดตั้งท่ีพยายาม

คงไวซ่ึงวิถีชีวิตเดิมๆ ของชาวบาน  ท้ังนี้เนื่องจากอําเภอเมืองสุราษฎรธานี นับเปนอําเภอท่ีไดช่ือวา 

“เมืองหาบกหกน้ํา”  ซ่ึงมีตําบลท่ีมีถ่ินฐานตั้งอยูบนเกาะ 6 ตําบล ไดแก ตําบลบางใบไม ตําบล                 

บางชนะ ตําบลบางไทร ตําบลบางโพธ์ิ ตําบลคลองฉนาก และตําบลคลองนอย สวนตําบลท่ีมีถ่ิน

ฐานตั้งอยูบนบกมี  5 ตําบล ไดแก ตําบลบางกุง ตําบลมะขามเตี้ย ตําบลวัดประดู ตําบลขุนทะเล และ

ตําบลตลาด   ในอดีตตําบลตลาด หรือ ตลาดบานดอน เปนชุมชนท่ีมีความเจริญทางดานเศรษฐกิจ

เปนแหลงรวมการคาท้ังทางบกและทางน้ํา เปนเมืองทาท่ีมีเรือพาณิชย และเรือเดินทะเล จอดขนสง

สินคา และรับ–สงผูโดยสาร วิถีชีวิตของชาวเมืองมีความผูกพันอยูกับแมน้ําลําคลอง โดยประชาชน

มีการไปมาหาสูกันโดยทางน้ําจนกระท่ังถึงปจจุบันนี้  จนกระทั่งไดรับการขนานนามวา  “เมืองแหง

คลองรอยสาย”  ดังนั้นการจัดตั้งตลาดน้ําบานดอนจึงเปนการจัดตั้งตลาดท่ีสอดคลองกับวิถีชีวิต 

สวนหนึ่งของชาวบานในเขตอําเภอเมืองสุราษฎรธานีในอดีตท่ีผานมา 

สําหรับตลาดน้ําบานดอนเปนตลาดน้ําท่ีไมไดมีลักษณะเปนตลาดน้ําท่ีแทจริง  ท้ังนี้

เนื่องจากสภาพหรือลักษณะของแมน้ําตาปบริเวณนั้นเปนแมน้ําใหญ ทําใหเรือจําหนายสินคาของ

พอคาแมคาไมสามารถจอดได  ตองทําทุนลงไปในแมน้ํา  แตดวยสภาพความแรงของกระแสนํ้าทํา

ใหไมสามารถพายเรือได  ดังนั้นตลาดน้ําตลาดน้ําบานดอนจึงมีลักษณะเปนตลาดริมน้ํามากกวาท่ีจะ

เปนตลาดน้ําท่ีสมบูรณแบบ  แตอยางไรก็ตามเทศบาลนครสุราษฎรธานีก็ไดมีการดําเนินการ
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สงเสริมและสนับสนุนตลาดน้ําบานดอนอยางตอเนื่องมาตั้งแตปงบประมาณ 2552  โดยใน

ปงบประมาณ 2554  เทศบาลนครสุราษฎรธานีไดจัดใหมี  “โครงการตลาดนัด  ตลาดน้ํา  บานดอน”  

ขึ้น  เพ่ือความย่ังยืนของตลาดนํ้าบานดอน  โดยอยูภายใตความรับผิดชอบของงานสุขาภิบาลและ

อนามัยส่ิงแวดลอม สํานักการสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม เทศบาลนครสุราษฎรธานี  ภายใต

งบประมาณ  350,000  บาท โดยมีวัตถุประสงค  6  ประการ  ไดแก  1) เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมี

อาชีพ  มีรายได  และแลกเปล่ียนซ้ือขายสินคาตอกัน  2) เพ่ือแกไขปญหาคนวางงาน  3)  เพ่ืออํานวย

ความสะดวกใหกับประชาชนมีการแลกซ้ือสินคาในสถานท่ีเดียวกันท้ังทางบกและทางน้ํา 4) เพ่ือ

เปนแหลงพักผอนหยอนใจของนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางชาติ  5)  เพ่ือใหเกษตรกรไดมี

โอกาสจําหนายสินคาตอผูบริโภคโดยตรง  และ  6) เพ่ือใหผูบริโภคไดซ้ือสินคาราคาถูกและเปน

ธรรม  ซ่ึงในการดําเนินการตางๆ  ดังกลาว  เกี่ยวกับตลาดน้ําบานดอน เทศบาลนครสุราษฎรธานี

คาดวาจะสงผลใหประชาชนมีอาชีพ  มีรายได  ลดปญหาการวางงาน  มีแหลงพักผอนหยอนใจและ

แหลงทองเท่ียวแหงใหมของชาวไทยและชาวตางประเทศ  และประชาชนไดบริโภคอาหารสะอาด  

ปลอดภัยจากผูผลิตโดยตรงในราคาที่เปนธรรม  ตลอดจนเกิดการบูรณาการความรวมมือและ

ความสัมพันธท่ีดีมากขึ้นระหวางหนวยงานทองถ่ินและประชาชน (เทศบาลนครสุราษฎรธานี, 

ม.ป.ป.ก: 1-4)   

 

 
 

ภาพท่ี  27  บรรยากาศภายในตลาดน้ําบานดอน ในชวงเย็นวันอาทิตยท่ีเปดดําเนินการ 

 

ตอมาเม่ือวันท่ี 20  มีนาคม 2554  เทศบาลนครสุราษฎรธานี  โดยสํานักการสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดลอม ไดมีการฉลองครบรอบ 2 ป “ตลาดนัด ตลาดน้ํา บานดอน” ขึ้น  มีการจัดกิจกรรมให

ประชาชนไดรวมสนุก และรับของท่ีระลึกมากมาย  นอกจากนี้เทศบาลนครสุราษฎรธานียังไดจัด
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กิจกรรมอ่ืนๆ  อยางตอเนื่องโดยใชสถานท่ีบริเวณตลาดน้ําบานดอนในการจัดกิจกรรมเพ่ือเปน              

การประชาสัมพันธตลาดน้ําบานดอนดวย  เชน การจัดงาน “วาเลนไทน @ ตลาดน้ํา”  เม่ือวันท่ี 14 

กุมภาพันธ 2555 ตั้งแตเวลา 17.00 น. เปนตนไป โดยมีการแสดงของศิลปนนักรอง  การจําหนาย

สินคา และการจัดสถานท่ีสําหรับถายภาพไวหลากหลายมุม  ซ่ึงในปจจุบันตลาดน้ําบานดอนยังคง

เปดดําเนินการอยางตอเนื่องทุกวันอาทิตย  ตั้งแตเวลา 15.00-21.00 น. 

 

 

ภาพท่ี  28  กิจกรรมท่ีจัดขึ้นเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวตลาดน้ําบานดอน  

ท่ีมา: เทศบาลนครสุราษฎรธาน,ี เทศบาลนครสุราษฎรธาน ี( http://www.facebook.com/  

          Suratthanicity, 2555ข) 

 

การบริหารจัดการตลาดน้ําบานดอน 

ตลาดน้ําบานดอนมีการบริหารจัดการในรูปของคณะกรรมการบริหารชมรม ซ่ึงเทศบาล

นครสุราษฎรธานี  ไดมีการจัดตั้ง “ชมรมผูประกอบการคาตลาดนัด  ตลาดน้ํา บานดอน  เทศบาล

นครสุราษฎรธานี”  ขึ้น  มีสํานักงานชมรมช่ัวคราวตั้งอยูท่ีสํานักการสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม  

เทศบาลนครสุราษฎรธานี  โดยชมรมจะมีรายไดจาก  3  ทาง  ไดแก  1)  รายไดจากการเก็บคาบํารุง

จากสมาชิกสามัญ  ปละ 1  ครั้ง  2)  รายไดจากการเก็บเงินท่ีเหลือจากการจัดงานหรือกิจกรรมตางๆ  

ของชมรม  และ  3)  รายไดจากการหารายไดโดยวิธีการตางๆ  เชน  การรับบริจาค  เปนตน  สําหรับ

วัตถุประสงคในการจัดตั้งชมรมมีอยูดวยกัน 5  ขอ ไดแก (ชมรมผูประกอบการคาตลาดนัด ตลาดน้ํา  

บานดอน, 2553ก: 1,5) 

1.  เพ่ือสงเสริมการประกอบอาชีพคาขายของสมาชิกใหเจริญกาวหนาและมีมาตรฐานท่ีดี   

2.  เพ่ือใหคําปรึกษา  ขอเสนอแนะ  และอํานวยความสะดวกตามความเหมาะสมแกสมาชิก   
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3.  เพ่ือสงเสรมิความรักความสามัคคีระหวางสมาชิก  และเปนศูนยประสานงานการติดตอ

สมาชิก              

4.  เพ่ือชวยเหลือเกื้อกูลและรวมมือแกปญหาระหวางสมาชิกในชมรม  

5.  เพ่ือรวมมือกับหนวยงานของทางราชการในการรักษาส่ิงแวดลอม  

ผูประกอบการตลาดน้ําบานดอนทุกคนจะตองเปนสมาชิกชมรมและไดรับอนุญาตอยาง

ถูกตองจากเทศบาลนครสุราษฎรธานี  รวมทั้งตองปฏิบัติตามระเบียบและขอบังคับของชมรมอยาง

เครงครัด  โดยสมาชิกชมรมจะมีสิทธิและหนาท่ีตามท่ีระบุไวในระเบียบชมรม สําหรับการประชุม

สมาชิก   คณะกรรมการจะจัดใหมีการประชุมใหญสมาชิกประจําป   ปละ  1 ครั้ง เรียกวา                        

“การประชุมใหญสามัญ”  องคประชุมในการประชุมใหญตองมีสมาชิกเขาประชุมไมนอยกวา 1 ใน 

3 ของจํานวนสมาชิกท้ังหมด  จึงถือเปนองคประชุม สมาชิกลงคะแนนเสียงได 1 เสียง การออกเสียง

ลงคะแนนเปนสิทธิเฉพาะของสมาชิกจะแตงตั้งตวัแทนในการลงคะแนนเสียงไมได  การลงมติให

ถือเอาเสียงขางมาก  ถามีคะแนนเสียงเทากันใหประธานเปนผูช้ีขาด สําหรับสมาชิกของชมรมจะมี

อยูดวยกัน  2  ประเภท  ไดแก  (ชมรมผูประกอบการคาตลาดนัด ตลาดน้ํา บานดอน, 2553ก: 1-2,5) 

1. สมาชิกสามัญ ไดแก บุคคลท่ีประกอบอาชีพในตลาดนัด ตลาดน้ํา บานดอน เขตเทศบาล

นครสุราษฎรธานี  และสมัครเขาเปนสมาชิกชมรมมีหมายเลขสมาชิกถูกตอง โดยสมาชิกสามัญ

จะตองชําระคาบํารุงชมรมรายปตอเหรัญญิก  ปละ 200  บาท 

2.  สมาชิกกิตติมศักดิ์  ไดแก  บุคคลซ่ึงคณะกรรมการเห็นชอบและเชิญใหเขาเปนสมาชิก

กิตติมศักดิ์  และผูรับเชิญไดตอบรับอยางเปนทางการ  โดยสมาชิกกิตติมศักดิ์ไมตองชําระคาบํารุง

ชมรมรายปแตอยางใด 

สําหรับคณะกรรมการบริหารชมรมประกอบดวยคณะกรรมการ  จํานวน  24 คน                     

โดยคณะกรรมการใหเลือกจากสมาชิกสามัญในท่ีประชุมใหญ   คณะกรรมการจะอยูในตําแหนงได

คราวละ 1 ป  กรรมการท่ีพนตําแหนงไปแลวอาจไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการอีกได และการประชุม

คณะกรรมการใหมีขึ้นอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง  โดยใหประธานกําหนดวัน เวลา และสถานท่ีใน

การประชุมคณะกรรมการ  กรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของท้ังหมด  จึงจะถือเปนองค

ประชุม  การพิจารณา  วินิจฉัย หรือลงมติใหถือเอาเสียงขางมากเปนเกณฑ  ถาคะแนนเสียงเทากัน

ใหประธานเปนผูช้ีขาด  สําหรับรายละเอียดของคณะกรรมการบริหารชมรมตามระเบียบชมรม

ผูประกอบการคาตลาดนัด ตลาดน้ํา บานดอน เทศบาลนครสุราษฎรธานี  ฉบับท่ี 1 พ.ศ.2553               

ซ่ึงประกาศ ณ วันท่ี 15 กรกฎาคม พ.ศ.2553 มีดังตอไปนี้ (ชมรมผูประกอบการคาตลาดนัด ตลาดน้ํา 

บานดอน, 2553ก: 3-4, 6) 
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1.  ประธาน จํานวน 1  คน  มีหนาท่ีอํานวยการเพ่ือใหการดําเนินงานของชมรมเปนไปตาม

ระเบียบ  เปนผูแทนของชมรมในกิจกรรมอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก  เปนประธานท่ีประชุม

คณะกรรมการและประธานท่ีประชุมใหญของสมาชิก  ตลอดจนมีอํานาจแตงตั้งอนุกรรมการ  หรือ

กรรมการพิเศษขึ้น  เพ่ือทํากิจการใดๆ  ตามวัตถุประสงคของชมรมได 

2.  รองประธาน จํานวน 2  คน มีหนาท่ีเปนผูชวยเหลือประธานกรรมการในกิจกรรมท้ัง

ปวงของชมรมและเปนผูทําหนาท่ีแทนประธานคณะกรรมการ  เม่ือประธานไมสามารถปฏิบัติ

หนาท่ีได 

3.  เลขานุการ  จํานวน 1   คน  และผูชวยเลขานุการ  จํานวน  1 คน  มีหนาท่ีประสานงาน

ในคณะกรรมการ เปนเลขานุการในท่ีประชุม  ตลอดจนหนาท่ีอ่ืนๆ  ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 

4.  เหรัญญิก  จํานวน  1  คน  และผูชวยเหรัญญิก  จํานวน 1  คน  มีหนาท่ีเก็บรักษาและ

จายเงินของชมรม  ทําบัญชี  ตลอดจนปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ  ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 

 5.  นายทะเบียน จํานวน 1 คน และผูชวยนายทะเบียน จํานวน 1 คน มีหนาท่ีจัดทําทะเบียน  

ประวัติ  ท่ีอยูของสมาชิก  ตลอดจนปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ  ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 

 6. ปฏิคม  จํานวน 5  คน  มีหนาท่ีรักษาความเรียบรอยของสถานท่ี  จัดสถานท่ีประชุม  

ดูแล  ตอนรับ  ตลอดจนปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ  ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 

 7. ประชาสัมพันธ จํานวน 1 คน และผูชวยประชาสัมพันธ  จํานวน 1 คน  มีหนาท่ีเผยแพร 

กิจกรรมของชมรม  โฆษณาและเชิญชวนใหมีการสมัครสมาชิก  ตลอดจนปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ  ตามท่ี

คณะกรรมการมอบหมาย 

 8.  ฝายพัฒนา/สวัสดิการ  จํานวน  8 คน  มีหนาท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาและสวัสดิการตางๆ 

นอกจากนี้คณะกรรมบริหารชมรมอาจพิจารณาและเชิญผูท่ีเห็นสมควรเปนท่ีปรึกษาของ

ชมรมก็ได  โดยจะตองแจงใหท่ีประชุมทราบ  และสําหรับหนาท่ีของคณะกรรมบริหารชมรม

นอกจากท่ีกลาวมาแลว  คณะกรรมบริหารชมรมยังมีหนาท่ีรับผิดชอบและดูแลแผงตางๆ  ท่ีจําหนาย

สินคาในตลาดน้ําบานดอนอีกดวย  ไมวาจะเปนแผงจําหนายสินคาเขตบนบกหรือเขตบนแพ   

สําหรับคณะกรรมการบริหารชมรมผูประกอบการคาตลาดนัด ตลาดน้ํา บานดอน เทศบาล

นครสุราษฎรธานีมีโครงสรางดังแผนภูมิ  13   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

348 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

แผนภูมิท่ี  13  แสดงโครงสรางคณะกรรมการบริหารชมรมผูประกอบการคาตลาดนดั ตลาดน้ํา  

                       บานดอน  เทศบาลนครสุราษฎรธาน ี

 

ขอปฏิบัติสําหรับผูประกอบการในตลาดน้ําบานดอน 

ผูประกอบการในตลาดนํ้าบานดอนตองจําหนายสินคาตามท่ีลงทะเบียนไวเทานั้น เวนแต

จะไดรับอนุญาตจากเทศบาลนครสุราษฎรธานีใหจําหนายสินคาประเภทอ่ืน และผูประกอบการ

จะตองปฏิบัติตามระเบียบเทศบาลนครสุราษฎรธานีวาดวยหลักเกณฑการจําหนายสินคาใน              

“ตลาดนัด ตลาดน้ํา บานดอน พ.ศ.2552”  ซ่ึงประกาศ ณ วันท่ี 19  มิถุนายน พ.ศ.2552 โดยเครงครัด  

ซ่ึงรายละเอียดของขอปฏิบัติสําหรับผูประกอบการในตลาดน้ําบานดอนท่ีสําคัญๆ มีดังตอไปนี้  

(เทศบาลนครสุราษฎรธาน,ี 2552: 1-2) 

1.  ผูประกอบการจะตองตั้งวางสินคาเพ่ือจําหนาย  เริ่มตั้งแต 15.00-17.00 น.   หากเลยเวลา

ท่ีกําหนดถือวาไมมาจําหนาย 

2. จัดวางสินคาใหเปนระเบียบเรียบรอย ไมยื่นลํ้าออกจากบริเวณท่ีทางเทศบาลนคร                    

สุราษฎรธานีกําหนด 

3.  ผูประกอบการจําหนายอาหารจะตองแตงกายสุภาพเรียบรอย  (เส้ือลายดอก)  สวมหมวก

คลุมผม  ผูกผากันเปอนเรียบรอย 

ประธาน 

รองประธาน 

เลขานุการ เหรัญญิก นายทะเบียน ปฏิคม ประชาสัมพันธ ฝายพัฒนา/สวัสดิการ

ผูชวย 

เลขานุการ 

ผูชวย

เหรัญญิก 

ผูชวย 

นายทะเบียน 

ผูชวย

ประชาสัมพันธ 
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4.  ผูประกอบการจะตองจําหนายสินคาดวยตัวเองทุกครั้ง  หากมีเหตุอันควรจะตองแจงให

เจาหนาท่ีทราบลวงหนา 

5. หามมิใหผูประกอบการอนุญาตใหผูอ่ืน ซ่ึงมิไดระบุช่ือเปนผูชวย  มาจําหนายสินคาแทน  

กรณีท่ีตนเองหยุดจําหนายสินคานั้น 

6. ถาตองการเปล่ียนประเภทสินคาตามท่ีไดลงทะเบียนไวแลว จะตองแจงใหเจาหนาท่ี

ทราบลวงหนาไมนอยกวา  7  วัน 

7.  ผูประกอบการจะตองรักษาความสะอาดบริเวณแผงจําหนายสินคาของตนเองหลังจาก

เสร็จส้ินการจําหนายสินคา  เวลา 21.00 น. ทุกครั้ง  ถาเจาหนาท่ีตรวจพบวาแผงสินคาใดไมไดรักษา                     

ความสะอาดจะถูกตัดสิทธิการจําหนาย  1  ครั้ง 

8. กรณีอาหารท่ีจะตองนํามาปรุงจําหนาย  เชน  ประเภททอด  ผัด  ยาง  จะตองมีวัสดุ

อุปกรณในการปองกันความสกปรกบนพื้น 

9.  ผูประกอบการทุกรายจะตองชําระคารักษาความสะอาดใหแกเทศบาลนครสุราษฎรธานี  

แผงละ 20  บาท  ตอครั้งตอวัน 

10. ผูประกอบการจะตองปดปายแสดงราคาสินคาไวท่ีแผงจําหนายสินคาทุกครั้ง 

11. หากผูประกอบการไมมาจําหนายสินคาในแผงเกิน  3  ครั้ง  ติดตอกันจะถือวาไมมีสิทธิ

จําหนายสินคานั้นอีกตอไป 

12. หากเกิดกรณีเกี่ยวกับการครอบครองแผงจําหนายสินคา  หรือพบวามีการซ้ือขายแผง

จําหนายสินคา  เทศบาลนครสุราษฎรธานีจะยึดแผงจําหนายสินคานั้นคืนทันที  และผูประกอบการ

คาจะเรียกรองคาเสียหายและสิทธิใดๆ  ไมไดท้ังส้ิน  และเทศบาลนครสุราษฎรธานีจะจัดใหบุคคล

อ่ืนเขาจําหนายแทน 

13. หากพบวาผูประกอบการรายใด มีความประพฤติไมเหมาะสมหรือทําใหเกิดความเส่ือม

เสียหายในการจําหนายสินคา  เทศบาลนครสุราษฎรธานีจะตัดสิทธิในการเขาจําหนายสินคาใน

โครงการตลาดนัด ตลาดน้ํา บานดอน ทันที 

นอกจากนี้ “ชมรมผูประกอบการคาตลาดนัด ตลาดน้ํา บานดอน” โดยคณะกรรมการบริหาร

ชมรมฯ  ไดประชุมและมีมติเกี่ยวกับขอปฏิบัติเพ่ิมเติมสําหรับผูประกอบการในการจําหนายสินคา

ในตลาดน้ําบานดอน ดังตอไปนี ้(ชมรมผูประกอบการคาตลาดนัด ตลาดน้ํา บานดอน, 2553ข: 1) 

1.  การแตงกายจะตองสวมเส้ือลายดอกลีลาวดีสีฟาหรือสีแดง  ทุกวันอาทิตยท่ีมาจําหนาย

สินคา พรอมสวมหมวกคลุมผมและผากันเปอน  ถาไมปฏิบัติตามจะตองเสียคาปรับ 50 บาท               

เกินระยะเวลา 1 ป ขาด 3 ครั้ง จะตองถูกตัดสิทธิในการจําหนายสินคาในตลาดนัด ตลาดน้ํา                

บานดอน 
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2.  หามตั้งวางสินคาลํ้าแนวเสนหนาแผงท่ีเทศบาลไดกําหนดไว 

3. หากมีขอพิพาทหรือทะเลาะเบาะแวงกันเกี่ยวกับการจําหนายสินคา  ทางเทศบาลนคร            

สุราษฎรธานีจะตัดสิทธ์ิในการจําหนายสินคาท้ังสองฝาย 

4. หลังจากเสร็จส้ินการจําหนายสินคาในแตละอาทิตย  ใหผูประกอบการจําหนายสินคา

จัดเก็บอุปกรณทุกชนิดใหเรียบรอย  หามตั้งวางไวในบริเวณแผงหรือสถานท่ีใกลเคียงโดยเด็ดขาด 

5. ใหทุกแผงชวยกันจัดเก็บขยะมูลฝอยในแผงตัวเองใหเรียบรอย  หลังเสร็จส้ินการจําหนาย

สินคา  แลวนําไปท้ิงในถังขยะท่ีเทศบาลนครสุราษฎรธานีจัดไวให 

6. ใหแตละแผงจัดทําปายแสดงราคาสินคาใหชัดเจน  เพ่ือความโปรงใสแกผูบริโภคและให

คณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งเปนผูควบคุม  ดูแลและรับผิดชอบแผง โดยขอใหผูประกอบการ

ทุกแผงถือปฏิบัติโดยเครงครัด 

7.  ใหทุกแผงจัดทําปายไวนิล  ขนาดกวาง X ยาว เทาโตะท่ีตั้งวางสินคา  โดยใชไวนิลปด

หนาโตะของตนเอง  และใหมีรายละเอียด  คือ  แผงเลขท่ี  ราคา  และสินคาท่ีจําหนาย 

 

การจัดการพ้ืนที่ตลาดน้ําบานดอน 

ตลาดน้ําบานดอนมีการแบงพ้ืนท่ีออกเปน  2  เขต  ไดแก  เขตบนบก  และเขตบนแพ  ซ่ึงมี

รายละเอียดดังตอไปนี ้

1. เขตบนบก  สําหรับตลาดน้ําเขตบนบกจะมีบริเวณพ้ืนท่ีคอนขางกวางขวางและมีท่ีนั่ง

พักผอนสําหรับนักทองเท่ียวอยางเพียงพอ  เนื่องจากบริเวณดังกลาวเปนสวนสาธารณะจึงมีสถานท่ี

กวางขวางและมีท่ีนัง่สําหรับพักผอนหยอนใจจํานวนมาก  โดยบริเวณเขตบนบกจะมีการจําหนาย

สินคาประเภทอาหารและเครื่องดื่มเปนหลัก  ซ่ึงมีหลากหลายชนิดไมวาจะเปนขนมจีน ยําชนิด

ตางๆ  ลูกช้ิน  ทอดมันยาง  ขนมหวาน  น้ําผลไม  ขาวตมมัด  ไกทอด และไอศกรีม  เปนตน                   

ซ่ึงนอกจากอาหารและเครื่องดื่มแลวเขตบนบกยังมีรานจําหนายของเลน  รานเครื่องประดับ                 

รานระบายสีตุกตาปูนปน  และศาลาสงเสริมและเผยแพรธรรมะโดยสวนโมกขพลาราม  ตลอดจน

การใหบริการลองเรือเพ่ือชมทัศนียภาพและวิถีชุมชนโดยชมรมสงเสริมการทองเท่ียวคลองรอยสาย  

ตําบลบางชนะ อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี  อีกดวย  ซ่ึงมีใหเลือกหลายโปรแกรมท้ังโปรแกรม

กลางวันและกลางคืน  โดยมีกิจกรรมท่ีนาสนใจหลากหลาย  เชน ชมวิถีชีวิตของชาวคลองรอยสาย  

(หมูบานชาวประมง) ชมการสาธิตการจักสานงานหัตถกรรมผลิตภัณฑกะลามะพราวและการเย็บ

จาก  นมัสการหลวงพอขางสุก ณ วัดบางใบไม  ชมศูนยสาธิตการฝกลิงเพ่ือการเกษตร  ชมโรงปอก

มะพราว  ชมปาชายเลนและดูนก  ชมและเลือกซ้ือผลิตภัณฑสินคา OTOP  และชมห่ิงหอยนับลาน

ตัวท่ีตนลําพูสองฝงแมน้ํา  เปนตน   
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ภาพท่ี  29  ตลาดน้ําบานดอนเขตบนบก 

 

2.  เขตบนแพ  สําหรับตลาดน้ําเขตบนแพจะมีบริเวณพ้ืนท่ีไมกวางขวางมากนัก โดยมี

สะพานเหล็กเช่ือมระหวางเขตบนบกกับเขตบนแพ  สินคาท่ีจําหนายเขตบนแพ  ไดแก  อาหารทะเล

สด  อาหารทะเลแปรรูป  ปลาน้ําจืด  และผักสดชนิดตางๆ  เปนตน ซ่ึงสวนใหญเปนผลิตผลท่ี

สามารถหาไดภายในชุมชน ซ่ึงผูประกอบการเขตบนแพสวนใหญจะเปนชาวบานท่ีอาศัยอยูใน

ชุมชนบริเวณใกลเคียงตลาดน้ํานั่นเอง 

 

  
 

ภาพท่ี  30  ตลาดน้ําบานดอนเขตบนแพ 

 

นักทองเท่ียวในตลาดน้ําบานดอน 

สําหรับนักทองเท่ียวในตลาดน้ําบานดอนจะมีเฉพาะนักทองเท่ียวท่ีเดินทางมาทองเท่ียว

แบบไป-กลับเทานั้น  โดยนักทองเท่ียวสวนใหญจะเปนนักทองเท่ียวชาวไทย  และเปนนักทองเท่ียว
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ภายในจังหวัดมากกวานักทองเท่ียวตางจังหวัด  ซ่ึงนักทองเท่ียวภายในจังหวัดสวนใหญจะเปน

ประชาชนท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีอําเภอเมืองสุราษฎรธานี โดยนักทองเท่ียวท่ีเดินทางมาทองเท่ียว             

สวนใหญจะเปนลักษณะของการเดินทางมาทองเท่ียวเปนการสวนตัวไมไดเดินทางมาทองเท่ียวใน

ลักษณะของทัวรนําเท่ียวแตอยางใด  ซ่ึงมีท้ังท่ีเดินทางมาทองเท่ียวคนเดียว  มาทองเท่ียวกับเพ่ือน  

และมาทองเท่ียวกับครอบครัวหรือเครือญาติ  ท้ังนี้เนื่องจากตลาดนํ้าบานดอนมีบริเวณพ้ืนท่ี

คอนขางกวางขวางและเหมาะสําหรับการทํากิจกรรมรวมกันภายในครอบครัว  ไมวาจะเปนการนั่ง

รับประทานอาหาร  และการระบายสีตุกตาปูนปน  เปนตน  เพราะบริเวณท่ีตั้งของตลาดนํ้าบานดอน

เปนสวนสาธารณะ (สวนสาธารณะศรีตาป) ท่ีมีภูมิทัศนสวยงามและอากาศดี  ซ่ึงตั้งอยูบริเวณริม

เขื่อนแมน้ําตาป  จึงเหมาะสําหรับการพักผอนหยอนใจในชวงวันหยุดสุดสัปดาหเปนอยางย่ิง                  

ดวยเหตุนี้ตลาดน้ําบานดอนจึงเปนแหลงทองเท่ียวและแหลงพักผอนอีกแหลงหนึ่งของจังหวัด                  

สุราษฎรธานีท่ีไดรับความสนใจจากนักทองเท่ียวเปนอยางมาก 

 

การวิเคราะหการพัฒนาการทองเที่ยวตลาดน้ําบานดอนสูการทองเท่ียวที่ยั่งยืน 

สําหรับการวิเคราะหการพัฒนาการทองเท่ียวตลาดน้ําบานดอนสูการทองเท่ียวท่ียั่งยืนใน

ครั้งนี้  ใชแนวคิดการพัฒนาการทองเท่ียวท่ียั่งยืนของบุญเลิศ  จิตตั้งวัฒนา  (2548ก: 20-22)  ท่ีกลาว

วา การพัฒนาการทองเท่ียวท่ียั่งยืนตองเปนการพัฒนาการทองเท่ียวท่ีสําคัญใน 6 องคประกอบหลัก  

ไดแก 1) องคประกอบดานการพัฒนาทรัพยากรทองเท่ียว  2) องคประกอบดานการพัฒนา

ส่ิงแวดลอมในแหลงทองเท่ียว 3) องคประกอบดานการพัฒนาธุรกิจทองเท่ียว 4) องคประกอบดาน

การพัฒนาการตลาดทองเท่ียว  5)  องคประกอบดานการพัฒนาการมีสวนรวมทางการทองเท่ียวของ

ชุมชนทองถ่ิน และ 6) องคประกอบดานการพัฒนาจิตสํานึกทางการทองเท่ียว  ซ่ึงเม่ือนําแนวคิด

การพัฒนาการทองเท่ียวท่ียั่งยืนท้ัง 6 องคประกอบมาวิเคราะห พบวา ตลาดน้ําบานดอนมี                    

การดําเนินการในแตละองคประกอบดังตอไปนี้   

1.  องคประกอบดานการพัฒนาทรัพยากรทองเท่ียว  ตลาดน้ําบานดอนก็เชนเดียวกับ             

ตลาดน้ําภาคใตแหงอ่ืนๆ  ท่ีมีการพัฒนาทรัพยากรทองเท่ียวเพ่ือใหตลาดน้ําบานดอนเปนแหลง

ทองเท่ียวท่ีนาสนใจและนาเดินทางมาทองเท่ียว  สําหรับการดําเนินการพัฒนาทรัพยากรทองเท่ียว

ของตลาดน้ําบานดอน เชน  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและส่ิงอํานวยความสะดวก  การจัดแบง

เขตพ้ืนท่ีตลาดน้ําออกเปน 2 เขต ไดแก เขตบนบก และเขตบนแพ  และการหามตั้งวางสินคาลํ้า 

แนวเสนหนาแผงท่ีเทศบาลกําหนด เปนตน ซ่ึงการดําเนินการดังกลาวถือเปนสวนหนึ่งของ                

การพัฒนาทรัพยากรทองเท่ียวเพื่อสงเสริมการทองเท่ียวของตลาดนํ้าบานดอน 
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2. องคประกอบดานการพัฒนาส่ิงแวดลอมในแหลงทองเท่ียว  สําหรับการพัฒนา

ส่ิงแวดลอมในแหลงทองเท่ียวเปนส่ิงท่ีแหลงทองเท่ียวสวนใหญใหความสําคัญ  ตลาดน้ําบานดอน

เองก็เชนเดียวกันไดมองเห็นและใหความสําคัญองคประกอบดังกลาว  ซ่ึงจะสังเกตเห็นไดจากการท่ี

ตลาดน้ําบานดอนเปนแหลงทองเท่ียวท่ีมีความสะอาดเม่ือเปรียบเทียบกับแหลงทองเท่ียวหลายๆ  

แหง  สําหรับการดําเนินการดานการพัฒนาส่ิงแวดลอมของตลาดนํ้าบานดอน เชน การมีถังขยะวาง

ไวตามจุดตางๆ  และการรักษาความสะอาดของสถานท่ี  โดยผูประกอบการตลาดน้ําบานดอนจะทํา

ความสะอาดบริเวณแผงจําหนายสินคาของตนเองหลังเสร็จส้ินการจําหนายสินคาทุกครั้ง  เปนตน 

3. องคประกอบดานการพัฒนาธุรกิจทองเท่ียว  ตลาดน้ําบานดอนมีการพัฒนาธุรกิจ

ทองเท่ียวเพื่อสงเริมการทองเท่ียว เชน  มีการใหบริการลองเรือเพ่ือชมทัศนียภาพ ชมห่ิงหอย  และ

ชมวิถีชุมชนในพ้ืนท่ีบริเวณใกลเคียง  นอกจากนี้ตลาดน้ําบานดอนยังมีการพัฒนาธุรกิจทองเท่ียว

โดยการสงเสริมและจัดกิจกรรมหรืองานแสดงตางๆ  (Event) เชน การจัดงาน “วาเลนไทน @      

ตลาดน้ํา”  เปนตน 

4. องคประกอบดานการพัฒนาการตลาดทองเท่ียว สําหรับการดําเนินการดานการพัฒนา 

การตลาดทองเท่ียวของตลาดน้ําบานดอนมีดวยกันหลายประการ เชน 1) การประชาสัมพันธ             

ตลาดน้ําบานดอนผานส่ือตางๆ จนเปนท่ีรูจักอยางแพรหลายของนักทองเท่ียวในหลายๆ ช่ือ เชน  

ตลาดน้ําบานดอน  ตลาดน้ําตาป  ตลาดน้ําเมืองคนดี  และตลาดนัด ตลาดน้ํา บานดอน เปนตน                

2) การมีกฎระเบียบเกี่ยวกับการแตงกายของผูประกอบการ  เ พ่ือสงเสริมการทองเท่ียว                            

โดยผูประกอบการตองสวมเส้ือลายดอกลีลาวดีสีฟาหรือสีแดง พรอมสวมหมวกคลุมผมและ                 

ผากันเปอน เปนตน 3) การจัดทําปายแสดงราคาสินคาไวชัดเจน เพ่ือความโปรงใสแกผูบริโภค และ 

4) การสงเสริมและจัดกิจกรรมหรืองานแสดงตางๆ (Event) เชน การจัดงาน  “วาเลนไทน @                

ตลาดน้ํา”  เปนตน 

5.  องคประกอบดานการพัฒนาการมีสวนรวมทางการทองเท่ียวของชุมชนทองถ่ิน สําหรับ

การมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ินของแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําบานดอน เชน  การเนนผูประกอบการ

ท่ีเปนคนในชุมชน การจัดตั้งชมรมผูประกอบการคาตลาดนัด  ตลาดน้ํา  บานดอน  ตลอดจนมี

คณะกรรมการบริหารชมรมผูประกอบการคาตลาดนัด ตลาดน้ํา บานดอน  ซ่ึงทําหนาท่ีใน                    

การบริหารจัดการตลาดน้ํา นอกจากนี้ตลาดน้ําบานดอนยังมีการใหบริการลองเรอืเพ่ือชมทัศนียภาพ

และวิถีชุมชนโดยชมรมสงเสริมการทองเท่ียวคลองรอยสาย ตําบลบางชนะ อําเภอเมือง จังหวัด             

สุราษฎรธานี  อีกดวย  ซ่ึงลวนแลวแตเปนการมีสวนรวมทางการทองเท่ียวของชุมชนทองถ่ินท้ังส้ิน 

6. องคประกอบดานการพัฒนาจิตสํานึกทางการทองเท่ียว  สําหรับการดําเนินการดาน            

การพัฒนาจิตสํานึกทางการทองเท่ียวของตลาดนํ้าบานดอนจะเห็นไดไมชัดเจนมากนัก แตตลาดน้ํา



 

 

354 

บานดอนจะมีศาลาสงเสริมและเผยแพรธรรมะโดยสวนโมกขพลาราม  ซ่ึงเปนการสรางและพัฒนา

จิตสํานึกโดยภาพรวม  นับวาเปนการดําเนินการท่ีดีและมีประโยชนเปนอยางมาก ซ่ึงการดําเนินการ

ในลักษณะดังกลาวจะแตกตางไปจากแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตแหงอ่ืนๆ ท่ีไมมีในสวนนี้ 

สรุปตลาดน้ําบานดอนมีการดําเนินการครบในทุกองคประกอบของการพัฒนาสู                     

การทองเท่ียวท่ียั่งยืน  แตเม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวาการดําเนินการในแตละองคประกอบยังมี

การดําเนินการคอนขางนอยและยังไมไดมาตรฐานเทาท่ีควร ดังนั้นการท่ีจะพัฒนาตลาดน้ํา                

บานดอนสูการทองเท่ียวท่ียั่งยืนจึงควรท่ีจะพัฒนาท้ัง 6 องคประกอบ  ใหไดมาตรฐานและดียิ่งๆ ขึ้น

กวาท่ีเปนอยูในปจจุบัน 

 

วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศของตลาดน้ําบานดอน 

สําหรับวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ  (Best Practice) ของตลาดน้ําบานดอน ไดแก  การบริหาร

จัดการ  โดยตลาดน้ําบานดอนไดมีการจัดตั้ง “ชมรมผูประกอบการคาตลาดนัด  ตลาดน้ํา  บานดอน 

เทศบาลนครสุราษฎรธาน”ี  ขึ้น  และมีการบริหารจดัการตลาดนํ้าในรูปของคณะกรรมการบริหาร

ชมรม  ภายใตช่ือ  “คณะกรรมการบริหารชมรมผูประกอบการคาตลาดนัด  ตลาดน้ํา  บานดอน 

เทศบาลนครสุราษฎรธาน”ี   ซ่ึงมีโครงสรางการบริหารและการดําเนินงานท่ีชัดเจน อีกท้ังชมรมยัง

มีระเบียบชมรม สําหรับเปนแนวทางในการปฏิบัติของผูประกอบการท่ีเปนสมาชิกชมรม  ซ่ึงมี

รายละเอียดท่ีเปนประโยชนตอชมรมและสมาชิกชมรมเปนอยางมาก  สําหรับคณะกรรมการบริหาร

ชมรมฯ  จะประกอบดวยผูประกอบการในตลาดนํ้าบานดอนเปนหลัก ซ่ึงมีหนาท่ีดําเนินการและ

บริหารงานเพื่อใหกิจกรรมของชมรมเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว  โดยสามารถดําเนินการและ

บริหารงานไดอยางอิสระภายใตกฎระเบียบของชมรม  ไมตองขึ้นตรงตอบุคคลหรือกลุมอํานาจทาง

การเมืองทองถ่ินแตอยางใด  ดังนั้นถึงแมวาจะมีการเปล่ียนแปลงคณะผูบริหารของเทศบาล                

นครสุราษฎรธานี ก็จะไมสงผลกระทบตอการดําเนินการและการบริหารงานของคณะกรรมการ 

บริหารชมรมฯ  แตอยางใด  ท้ังนี้เนื่องจากคณะกรรมการบริหารชมรมฯ  มีอิสระในการบริหารงาน

ภายใตกฎระเบียบของชมรมฯ เปนสําคัญ  ถึงแมตลาดน้ําบานดอนจะเปนตลาดน้ําท่ีเกิดจาก                  

การจัดตั้งของเทศบาลนครสุราษฎรธานีก็ตาม 

 

ปจจัยหรือเงื่อนไขของการดํารงอยูของการทองเท่ียวตลาดน้ําบานดอน 

สําหรับปจจัยหรือเง่ือนไขท่ีทําใหการทองเท่ียวตลาดน้ําบานดอน  ยังคงดํารงอยูไดตั้งแต

แรกเริ่มกอตั้งจนกระท่ังถึงปจจุบัน สืบเนื่องมาจากปจจัยหรือเง่ือนไข  7  ประการ  ดังตอไปนี ้
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1.  การมีสินคาและบริการท่ีตอบสนองความตองการของนักทองเท่ียว   

ตลาดน้ําบานดอนเปนตลาดน้ําอีกแหงหนึ่งท่ีมีสินคาและบริการท่ีตอบสนองความตองการ

ของนักทองเท่ียวไดอยางหลากหลาย  ไมวาจะเปนอาหารทะเลสด  อาหารทะเลแปรรูป  ขนม  

เครื่องดื่ม  และอ่ืนๆ  อีกมากมาย  ตลอดจนการใหบริการเรือเพ่ือชมห่ิงหอยและวิถีชุมชน เปนตน 

ซ่ึงไดรับความสนใจจากนักทองเท่ียวจํานวนมาก   ดังนั้นทุกบายวันอาทิตยตลาดน้ําบานดอนจึงเต็ม

ไปดวยนักทองเท่ียวโดยเฉพาะนักทองเท่ียวชาวไทย ซ่ึงมีท้ังนักทองเท่ียวในจังหวัดและตางจังหวัด   

2.  การสงเสริมและสนับสนุนของเทศบาลนครสุราษฎรธานี 

ตลาดน้ําบานดอนเชนเดียวกับตลาดน้ําคลองแหท่ีเกิดจากการจัดตั้งขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน  (อปท.)  นั่นก็คือตลาดน้ําบานดอนเกิดจากการจัดตั้งของเทศบาลนครสุราษฎรธานี  

ดังนั้นตลาดน้ําบานดอนจึงไดรับการสงเสริมและสนับสนุนจากเทศบาลนครสุราษฎรธานีในหลายๆ  

ดาน  เชน  ดานงบประมาณ  ดานการประชาสัมพันธ  และดานอ่ืนๆ   ซ่ึงการสงเสริมและสนับสนุน

ของเทศบาลนครสุราษฎรธานีเปนปจจัยและเงื่อนไขหนึ่งท่ีสงผลใหตลาดน้ําบานดอนสามารถดํารง

อยูไดตั้งแตเริ่มกอตั้งจนกระท่ังถึงปจจุบัน สําหรับการสงเสริมและใหการสนับสนุนของเทศบาล

นครสุราษฎรธานีสวนหนึ่งจะสังเกตเห็นไดชัดเจนจากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555-2557)                     

ของเทศบาลนครสุราษฎรธานี (เทศบาลนครสุราษฎรธานี, ม.ป.ป.ข: 115, 117-118) กลาวคือ  

เทศบาลนครสุราษฎรธานีไดกําหนดโครงการเพ่ือพัฒนาตลาดน้ําบานดอนขึ้นหลายโครงการ

ดวยกันโดยไดบรรจุไวในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555-2557) ซ่ึงโครงการท่ีสําคัญ ไดแก โครงการ

ตลาดนัด ตลาดน้ําบานดอน  ซ่ึงจะจัดใหมีการจําหนายสินคาทางบกและทางน้ําบริเวณริมเขื่อน                

แมน้ําตาป (สวนสาธารณะศรีตาป) ทุกวันอาทิตย ตั้งแตเวลา 15.00-21.00 น. การสงเสริมใหมี

กิจกรรมการแสดงของนักเรียน  และการจัดมุมสําหรับถายภาพท่ีระลึกตลาดนัด ตลาดน้ํา บานดอน 

ตลอดจนการจัดซุมประชาสัมพันธเพ่ืออํานวยความสะดวกสําหรับนักทองเท่ียว  โดยตั้งงบประมาณ

ไวปละ 500,000  บาท  ซ่ึงใชงบเทศบาล  และโครงการประชาสัมพันธใหความรูและขอมูลขาวสาร

เกี่ยวกับการทองเท่ียวในเขตเทศบาลแกนักทองเท่ียวในจังหวัดสุราษฎรธานีและจังหวัดอ่ืนๆ                  

ซ่ึงหนึ่งในจํานวนแหลงทองเท่ียวดังกลาวก็คือตลาดน้ํ าบานดอน  โดยจะจัดทําเอกสาร

ประชาสัมพันธการทองเท่ียวในเขตเทศบาลนครสุราษฎรธานี จํานวน 3,000  ฉบับ และตั้ง

งบประมาณไวปละ 50,000 บาท ซ่ึงใชงบเทศบาล  ตลอดจนโครงการฝกอบรมอาสาสมัครชวยเหลือ

นักทองเท่ียวภายในเขตเทศบาลนครสุราษฎรธานี   ซ่ึงรวมถึงตลาดน้ําบานดอนดวย และต้ัง

งบประมาณไวปละ 100,000  บาท  ซ่ึงใชงบเทศบาล  เปนตน 

3.  การรวมมือกับหนวยงานตางๆ   



 

 

356 

การรวมมือกับหนวยงานตางๆ ไมวาจะเปนหนวยงานภาครัฐหรือเอกชน เปนอีกปจจัยและ

เง่ือนไขหนึ่งท่ีสงผลใหตลาดน้ําบานดอนสามารถดํารงอยูได เพราะมีหลายประเด็นท่ีหนวยงานหรือ

กลุมคนท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบดูแลตลาดนํ้าโดยตรงไมสามารถดําเนินการไดเพียงลําพัง แตจําเปนตอง

อาศัยความรวมมือจากหนวยงานตางๆ ในการขับเคล่ือนตลาดน้ําบานดอนใหกาวไปขางหนา   

4.  อัตลักษณและความแตกตาง 

อัตลักษณและความแตกตางท่ีโดดเดนของตลาดน้ําบานดอนท่ีแตกตางไปจากตลาดน้ํา

ภาคใตแหงอ่ืนๆ  ไดแก  1)  อาหารหลากหลาย  ซ่ึงมีใหเลือกหาซ้ือรับประทานไดมากมาย ไมวาจะ

เปนอาหารพ้ืนบาน  น้ําดื่มสมุนไพร  น้ําผลไม  ขนมหวาน  และอ่ืนๆ อีกมากมาย  และ  2)  สถานท่ี

มีบรรยากาศท่ีเปนธรรมชาติและสวยงาม  ท้ังนี้ เนื่องจากบริเวณท่ีตั้งตลาดน้ําบานดอนเปน

สวนสาธารณะและตั้งอยูติดกับริมแมน้ําตาป  ดังนั้นตลาดน้ําบานดอนจึงมีบริเวณกวางขวาง  

สวยงาม  อากาศดี  และมีพ้ืนท่ีเพียงพอสําหรับการนั่งพักผอนหยอนใจและการทํากิจกรรมรวมกัน

ของนักทองเท่ียวท่ีเดินทางมาทองเท่ียว   ซ่ึงอาหารท่ีหลากหลายทามกลางบรรยากาศท่ีเปน

ธรรมชาติและสวยงามเปนจุดขายอยางหนึ่งของแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําบานดอนท่ีนักทองเท่ียว

สวนใหญใหความสําคัญ   

5.  การมีสวนรวม 

การมีสวนรวมเปนอีกปจจัยหรือเง่ือนไขหนึ่งท่ีสงผลตอการดํารงอยูของการทองเท่ียว 

ตลาดน้ําบานดอน  โดยเฉพาะการมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนท่ีและการมีสวนรวมของ

ผูประกอบการตลาดน้ํา  เพราะการมีสวนรวมเปนการกระจายโอกาสใหประชาชนในพื้นท่ีและ

ผูประกอบการตลาดน้ําไดเขามามีบทบาทเกี่ยวกับการทองเท่ียวตลาดน้ําในระดับหนึ่ง ไมวาจะเปน

การรับรู  การแสดงความคิดเห็น และการแสดงบทบาท เปนตน สําหรับการมีสวนรวมของ

ผูประกอบการตลาดน้ําบานดอนท่ีสังเกตเห็นไดชัดเจน เชน การจัดตั้งเปนชมรมผูประกอบการ

ตลาดน้ําและมีการเลือกตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพ่ือทําหนาท่ีบริหารจัดการตลาดน้ํา  เปนตน 

6.  การบริหารจัดการ 

การท่ีแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําบานดอนสามารถดํารงอยูได  อีกปจจัยหรือเง่ือนไขหนึ่ง 

ไดแก การบริหารจัดการ  ท้ังนี้การบริหารจัดการของตลาดน้ําบานดอนจะมีลักษณะการบริหาร

จัดการท่ีมีรายละเอียดแตกตางออกไปจากการบริหารจัดการของตลาดน้ําคลองแหและตลาดน้ํา

คลองแดน  ถึงแมวาจะมีการบริหารจัดการในรูปของคณะกรรมการเหมือนกัน  แตคณะกรรมการ

ของตลาดนํ้าบานดอนจะประกอบดวยผูประกอบการในตลาดน้ําเปนหลักและมีโครงสราง                 

การบริหารและการดําเนินงานท่ีชัดเจน ตลอดจนมีอิสระในการบริหารงานท่ีอยูภายใตกฎระเบียบ                  

ไมขึ้นตรงตอบุคคลหรือกลุมบุคคลท่ีมีอํานาจทางการเมืองทองถ่ินแตอยางใด 
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7.  การประชาสัมพันธ 

การประชาสัมพันธเปนส่ิงท่ีมีความสําคัญและมีบทบาทอยางมากในการสงเสริม                   

การทองเท่ียว   ตลาดน้ําบานดอนก็เชนเดียวกับตลาดน้ําแหงอ่ืนๆ ท่ีมีการทําการประชาสัมพันธอยาง

ตอเนื่องและสมํ่าเสมอ ไมวาจะเปนการประชาสัมพันธผานส่ือชนิดตางๆ  รวมถึงการจัดกิจกรรม

ตางๆ เพ่ือประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียวตลาดน้ํา  ท้ังนี้ก็เพ่ือใหแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําบานดอน

เปนท่ีรูจักกันท่ัวไปในหมูนักทองเท่ียว  เพ่ือใหนักทองเท่ียวเกิดความสนใจและเดินทางมาทองเท่ียว 

เพราะตราบใดท่ีแหลงทองเท่ียวตลาดน้ํายังมีนักทองเท่ียวเดินทางมาทองเท่ียวตราบนั้นแหลง

ทองเท่ียวตลาดน้ําก็จะยังสามารถดํารงตัวเองอยูได   

 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมของตลาดนํ้าบานดอน 
การวิ เคราะหสภาพแวดลอม   (SWOT Analysis)  ของตลาดน้ํ าบานดอน   ผูวิจัยใช                        

การวิเคราะหสภาพแวดลอม ซ่ึงประกอบดวยการวิเคราะหจุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) 

โอกาส  (Opportunity) และอุปสรรค (Threat)  ดังรายละเอียดตอไปนี ้
1.  จุดแข็ง (Strength)  

     จุดแข็ง (Strength) ของตลาดน้ําบานดอนท่ีสําคัญๆ  มีดังตอไปนี ้

     1.1 มีท่ีตั้งอยูในตัวเมืองและยานชุมชน ตลาดน้ําบานดอนเปนตลาดน้ําท่ีมีความไดเปรียบ

ในเรื่องท่ีตั้ง เนื่องจากมีท่ีตั้งอยูในเขตตัวเมืองและเปนยานชุมชน  การเดินทางคมนาคมสะดวกและ

ปลอดภัย   

     1.2  สถานท่ีกวางขวาง  สถานท่ีตั้งของตลาดน้ําบานดอนเปนสวนสาธารณะซ่ึงมีสถานท่ี

กวางขวาง และมีสถานท่ีเพียงพอสําหรับการพักผอนหยอนใจและการทํากิจกรรมตางๆ  ของ

นักทองเท่ียวท่ีเดินทางมาทองเท่ียว ซ่ึงเปนขอไดเปรียบอีกประการหนึ่งของแหลงทองเท่ียวตลาดน้ํา

บานดอน 

     1.3  ภูมิทัศนสวยงามและเปนธรรมชาต ิ เนื่องจากตลาดน้ําบานดอนมีท่ีตั้งอยูบริเวณทา

ปลาวาฬ  (สวนสาธารณะศรีตาป) บริเวณริมเขื่อนแมน้ําตาป  ทําใหตลาดน้ําบานดอนเปนตลาดน้ําท่ี

มีภูมิทัศนสวยงามและมีบรรยากาศท่ีเปนธรรมราชาติ  โดยเฉพาะตอนเย็นในชวงท่ีดวงอาทิตยกําลัง

จะลับขอบฟา  ยิ่งสรางความสวยงามใหกับตลาดน้ําบานดอนเพ่ิมมากขึ้น  ประกอบกับบรรยากาศริม

แมน้ําตาปท่ีมีลมพัดผานอยูตลอดเวลาย่ิงเพ่ิมความผอนคลายและสรางความประทับใจใหกับ

นักทองเท่ียวท่ีเดินทางมาทองเท่ียวตลาดน้ําบานดอนเปนอยางมาก  

     1.4  มีสินคาและบริการหลากหลาย  ตลาดน้ําบานดอนเปนอีกตลาดน้ําหนึ่งท่ีมีสินคา

และบริการหลากหลาย  สําหรับสินคาท่ีจําหนายในตลาดน้ําบานดอนสวนใหญจะเปนสินคาจําพวก
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อาหารและเครื่องดื่มท่ีมีใหเลือกรับประทานไดอยางหลากหลาย  ไมวาจะเปนขนมจีน  หม่ีผัด               

ไกทอด   ยํานานาชนิด  ขนมหวาน  น้ําผลไม  ลูกช้ิน  ทอดมันยาง  และไอศกรีม เปนตน  นอกจากนี้

ยังมีอาหารจําพวกอาหารทะเลสด  อาหารทะเลแปรรูป  ผักสด  และอาหารพ้ืนบานอ่ืนๆ  รวมไปถึง 

การใหบริการนั่งเรือชมวิถีชีชุมชนสองฝงคลองและชมห่ิงหอยยามค่ําคืนอีกดวย 

    2.  จุดออน (Weakness)  

     จุดออน (Weakness) ของตลาดน้ําบานดอนท่ีสําคัญๆ  มีดังตอไปนี ้

     2.1 ปญหาดานความพรอมของโครงสรางพ้ืนฐานและส่ิงอํานวยความสะดวกภายใน

ตลาดน้ํา  ตลาดน้ําบานดอนก็เชนเดียวกับตลาดน้ําคลองแหและตลาดนํ้าคลองแดนท่ีมีปญหาดาน

ความพรอมของโครงสรางพ้ืนฐานและส่ิงอํานวยความสะดวก  เพียงแตมีรายละเอียดของปญหาท่ี

แตกตางออกไป สําหรับปญหาดานความพรอมของโครงสรางพ้ืนฐานและส่ิงอํานวยความสะดวก

ภายในตลาดน้ําบานดอนท่ีสําคัญ  ไดแก  ปญหาแสงสวางในยามค่ําคืน  ขนาดของแพมีขนาดเล็ก

และคับแคบเกินไป  รวมไปถึงโทรศัพทสาธารณะ  ตูไปรษณีย  และหองน้ําท่ีมีไมเพียงพอกับ

ปริมาณความตองการของนักทองเท่ียว  เปนตน 

3.  โอกาส  (Opportunity)  

     โอกาส  (Opportunity) ของตลาดน้ําบานดอนท่ีสําคัญๆ  มีดังตอไปนี ้

     3.1 มีแหลงทองเท่ียวอ่ืนๆ ในบริเวณใกลเคียง ตลาดน้ําบานดอนไมไดเปนแหลง

ทองเท่ียวท่ีตั้งอยูอยางโดดเดี่ยวหรือตั้งอยูหางไกลจากแหลงทองเท่ียวอ่ืนๆ  แตตลาดน้ําบานดอน

เปนตลาดน้ําท่ีตั้งอยูใกลกับแหลงทองเท่ียวอ่ืนๆ  หลายแหง เชน วัดพัฒนาราม (วัดหลวงพอพัฒน)  

ทาเรือท่ีจะเดินทางไปยังเกาะตางๆ ของจังหวัดสุราษฎรธานี  ยานศูนยกลางการคาของจังหวัด                    

สุราษฎรธานี  และชุมชนบางใบไมซ่ึงเปนชุมชนประมงท่ีมีการจัดการดานการทองเท่ียว  เปนตน  

ซ่ึงส่ิงเหลานี้ลวนแลวแตเปนปจจัยสงเสริมและดึงดูดนักทองเท่ียวใหเดินทางมาทองเท่ียวยังแหลง

ทองเท่ียวตลาดน้ําบานดอนท้ังส้ิน  เนื่องจากอยูใกลกับแหลงทองเท่ียวอ่ืนๆ  จึงมีความสะดวกและ

ไมเสียเวลาในการเดินทางหากนักทองเท่ียวตองการท่ีจะเดินทางมาทองเท่ียว 

     3.2 การสงเสริมและสนับสนุนของหนวยงานตางๆ ตลาดน้ําบานดอนเปนตลาดน้ําท่ี

ไดรับการสงเสริมและสนับสนุนจากเทศบาลนครสุราษฎรธานีอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ  

เนื่องจากเปนตลาดน้ําท่ีเกิดจากการจัดตั้งของเทศบาลนครสุราษฎรธานีท่ีจัดตั้งขึ้นเพ่ือสงเสริมให

ประชาชนมีอาชีพ  สรางรายได  และสามารถบรรเทาความเดือดรอนใหกับประชาชนท่ีประสบ

ปญหาวางงาน  เพ่ือใหเกษตรกรไดมีโอกาสจําหนายสินคาตอผูบริโภคโดยตรง และเพ่ือกอใหเกิด

แหลงพักผอนหยอนใจของนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางชาติ  ซ่ึงตลาดน้ําบานดอนนอกจาก

จะไดรับการสงเสริมและสนับสนุนจากเทศบาลนครสุราษฎรธานีแลว  ตลาดน้ําบานดอนยังไดรับ
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การสงเสริมและสนับสนุนจากหนวยงานตางๆ  ท่ีเกี่ยวของอีกดวย  ซ่ึงเปนโอกาสอยางหนึ่งของ

แหลงทองเท่ียวตลาดน้ําบานดอน 

     3.3 นโยบายรัฐใหการสงเสริมและสนบัสนุนการทองเท่ียว โดยปจจุบันรัฐบาลมีนโยบาย

สงเสริมและสนับสนุนการทองเท่ียว  ดังจะเห็นไดจากการท่ีรัฐบาลไดมีมติใหการทองเท่ียวเปน

วาระแหงชาติ (National Agenda)  และใหความสําคัญกับเศรษฐกิจสรางสรรคดานการทองเท่ียว

หรือการทองเท่ียวเชิงสรางสรรค  (Creative Tourism)  โดยไดบรรจุไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี  11  (พ.ศ.2555-2559)    

4.  อุปสรรค (Threat) 

     อุปสรรค (Threat)  ของตลาดน้ําบานดอนท่ีสําคัญๆ  มีดังตอไปนี ้

     4.1  ภัยธรรมชาติ  ไดแก น้ําทวม  โดยเฉพาะในชวงฤดูฝน  ซ่ึงเปนอุปสรรคท่ีสําคัญของ

ตลาดน้ําบานดอน   

 

ปญหาของตลาดน้ําบานดอน   

สําหรับปญหาของตลาดนํ้าบานดอนจากการศึกษา พบวา  ไมมีปญหาในเรื่องของสภาพนํ้า

และปญหาเรื่องพ้ืนท่ี  ท้ังนี้เนื่องจากตลาดน้ําบานดอนตั้งอยูบริเวณริมแมน้ําตาป ซ่ึงเปนแมน้ํา 

ขนาดใหญ  มีกระแสน้ําไหลและขึ้น-ลงอยูตลอดเวลา  ไมไดเปนกระแสน้ํานิ่ง สวนในเรื่องของ           

พ้ืนท่ีตั้ง  ตลาดน้ําบานดอนตั้งอยูในพ้ืนท่ีสวนสาธารณะไมใชพ้ืนท่ีของเอกชน ดวยเหตุนี้ตลาดน้ํา

บานดอนจึงไมมีปญหาในเรื่องของสภาพน้ําและปญหาเรื่องพ้ืนท่ีเหมือนกับตลาดน้ําคลองแห              

แตตลาดน้ําบานดอนจะมีปญหาในเรื่องของโครงสรางพ้ืนฐานหรือส่ิงอํานวยความสะดวก                  

บางประการเชนเดียวกับตลาดน้ําคลองแดน  สําหรับปญหาของตลาดนํ้าบานดอนท่ีสําคัญๆ  ไดแก   

1.  ปญหาหองน้ําสาธารณะ กลาวคือ  หองน้ําสาธารณะในตลาดน้ําบานดอนยังมีไมเพียงพอ

กับปริมาณความตองการของนักทองเท่ียวและผูประกอบการ ซ่ึงสอดคลองกับการเก็บขอมูลเชิง

ปริมาณจากนักทองเท่ียวตลาดน้ําบานดอนท่ีมีความคิดเห็นตอความเพียงพอของหองน้ําสาธารณะ 

โดยพบวานักทองเท่ียวตลาดน้ําบานดอนมีความคิดเห็นตอความเพียงพอของหองน้ําสาธารณะอยูใน

ระดับปานกลาง กลาวคือ มีคาเฉล่ียเทากับ 3.08 และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ  1.093   

2.  ปญหาแสงสวาง  กลาวคือ  ในบางจุดของตลาดน้ําบานดอนยังมีแสงไฟสวางไมเพียงพอ  

3.  ปญหาสถานท่ีจอดรถ  กลาวคือ สถานท่ีจอดรถยังไมมีการจัดการอยางเปนระบบ     

4.  ปญหาขนาดของแพ  กลาวคือ  แพสําหรับจําหนายสินคาในสวนท่ีเปนตลาดน้ําเขตบน

แพนั้น  แพจะมีขนาดเล็กและคับแคบ  ซ่ึงกอใหเกิดความไมสะดวกท้ังในการจําหนายสินคาของ

ผูประกอบการและการจับจายสินคาของนักทองเท่ียว   
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อยางไรก็ตามสําหรับปญหาตางๆ ดังกลาว  โดยเฉพาะปญหาหองน้ําสาธารณะ ปญหา            

แสงสวางในยามค่ําคืน  และปญหาสถานท่ีจอดรถ  เปนปญหาท่ีเทศบาลนครสุราษฎรธานีรับทราบ

แลวและกําลังดําเนินการปรับปรุงแกไขอยู  สวนปญหาขนาดของแพ ซ่ึงเปนตลาดน้ําเขตบนแพนั้น  

ปจจุบันผูท่ีเกี่ยวของกําลังมีการพูดคุยปรึกษาหารือเพ่ือท่ีจะดําเนินการปรับปรุงแกไขเชนกัน   

 

“ตลาดน้ําบานดอนจะไมมีปญหาหลักๆ ท่ีเปนปญหาใหญโต  จะมีก็เฉพาะปญหาท่ัวๆ ไป  

เชน ปญหาท่ีจอดรถ  ปญหาเกี่ยวกับขนาดของแพท่ีเล็ก”  (โชติมา, 21 พฤษภาคม 2555)   

 

“ปญหาของตลาดน้ําบานดอนไมคอยมี  จะมีบางก็เรื่องของแสงสวาง  แพมีขนาดเล็ก  

ปญหาเรื่องหองน้ํา  และท่ีจอดรถมีไมเพียงพอ  อยางอ่ืนก็ไมมีปญหาอะไร”  (ธัญวรัตน,  22 

พฤษภาคม 2555)    

 

“สําหรับปญหาเกี่ยวกับส่ิงอํานวยความสะดวกไมวาจะเปนปญหาเกี่ยวกับแสงสวาง  ปญหา

ท่ีจอดรถ  และปญหาเกี่ยวกับแพ  ปจจุบันกําลังไดรับการปรับปรุงแกไขและมีการปรึกษาหารือกัน

อยู”  (นัชชา, 21 พฤษภาคม 2555)   

 

แนวทางการสงเสริมและพัฒนาตลาดน้ําบานดอน 

สําหรับแนวทางการสงเสริมและพัฒนาตลาดน้ําบานดอน  มีแนวทางการสงเสริมและ

พัฒนาดังตอไปนี ้

1.  การสงเสริมและพัฒนาดานส่ิงอํานวยความสะดวกภายในตลาดนํ้า  ซ่ึงไดแก  โทรศัพท

สาธารณะ  ตูไปรษณีย  และหองน้ําสาธารณะ  เปนตน  ท้ังนี้ตลาดน้ําบานดอนเปนตลาดน้ําท่ีมีพ้ืนท่ี

กวางขวาง และมีท่ีนั่งพักผอนอยางเพียงพอ  ทามกลางบรรยากาศธรรมชาติและสวยงาม  ดังนั้นหาก

ตลาดน้ําบานดอนไดมีการสงเสริมและพัฒนาดานส่ิงอํานวยความสะดวกภายในตลาดนํ้าเพ่ิมเติม  

จึงเช่ือแนวาจะยิ่งเปนการเพิ่มศักยภาพใหกับแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําบานดอน 

2.  การแกไขและปรับปรุงเกี่ยวกับปญหาเรื่องแพ  ซ่ึงเปนแพสําหรับจําหนายสินคาในสวน

ท่ีเปนตลาดน้ําเขตบนแพ โดยแพดังกลาวจะมีขนาดเล็กและคับแคบ  ทําใหเกิดความไมสะดวกใน

การจําหนายสินคาของผูประกอบการและการจับจายสินคาของนักทองเท่ียวท่ีเดินทางมาทองเท่ียว  

ตลอดจนรวมไปถึงความไมปลอดภัยท่ีอาจจะเกิดขึ้นได 

      3. การสงเสริมและสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทองเท่ียวท่ียั่ ง ยืนใหกับ

ผูประกอบการและประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําบานดอน  เนื่องจากการศึกษาขอมูลเชิงปริมาณ พบวา 
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ผูประกอบการและประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําบานดอนสวนใหญมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ

ทองเท่ียวท่ียั่งยืนอยูในระดับต่ํา รวมถึงการปลูกฝงหรือพัฒนาจิตสํานึกทางการทองเท่ียวไมวาจะ

เปนการทองเท่ียวท่ียั่งยืน (Sustainable Tourism) การทองเท่ียวเชิงนิเวศ (Ecotourism)  การทองเท่ียว

เชิงสรางสรรค  (Creative Tourism)  และการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism)  เปนตน  

ท้ังนี้เพ่ือใหผูประกอบการและประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําบานดอนเกิดจิตสํานึกทางการทองเท่ียว

อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาการทองเท่ียวตลาดน้ําบานดอนสูการทองเท่ียวท่ียังยืนตอไป 

 

สวนที่  4  ตลาดน้ําจันด ี

 สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับตลาดน้ําจันดีท่ีจะนําเสนอมีประเด็นตางๆ ท่ีนาสนใจดังตอไปนี ้  

 

ที่ตั้งตลาดนํ้าจันดี 

ตลาดน้ําจันดีตั้งอยูบริเวณสะพานโคงรถไฟ 100 ป  ตําบลจันดี อําเภอฉวาง จังหวัด

นครศรีธรรมราช ซ่ึงเปนเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของเทศบาลตําบลจันดี   

 

สภาพท่ัวไปของชุมชนท่ีตั้งตลาดนํ้าจันดี 

“ชุมชนจันดี”  แรกเริ่มเปนชุมชนเล็กๆ  มีครัวเรือนอาศัยอยูรวมกันไมกี่ครัวเรือน  ตามริม

คลองบริเวณวัดทุงปอน  (วัดจันดี)  จึงนับเปนชุมชนลุมน้ํา “คลองจนัดี”  สําหรับการคมนาคมติดตอ

คาขายในอดีตตองอาศัยเสนทางน้ําเปนหลัก  โดยการใชเรือพาย  เรือแจว และเรือหางยาว 

(เครื่องยนต)  ชุมชนจันดีเปนชุมชนท่ีมีช่ือเสียงดานการคาขายมาตั้งแตอดีต ดังคํากลาวท่ีวา “หาก 

สําเพ็งและเยาวราชเปนไชนาทาวนออฟไทยแลนด (China Town of Thailand)  “จันดี”  ก็เปนไชนา

ทาวนออฟฉวาง (China Town of Chawang)” นั่นเอง  ซ่ึง “ฉวาง”  ก็คือ  อําเภอฉวาง จังหวัด

นครศรีธรรมราช  ปจจุบันมีพ้ืนท่ี 10 ตําบล  ไดแก ตําบลฉวาง  ตําบลละอาย ตําบลนาแว  ตําบล            

ไมเรียง  ตําบลกะเปยด  ตําบลนากะชะ  ตําบลหวยปริก ตําบลไสหรา ตําบลนาเขลียง และตําบลจันดี  

ซ่ึงในพ้ืนท่ีจะมีพระเกจิอาจารยผูเปนอริยสงฆเปนท่ีเคารพนับถือแกชาวพุทธ และเปนท่ีรูจักกัน

ท่ัวไป นั่นก็คือ พระครูพิศิษฐอรรถการ (พอทานคลาย จันทสุวัณโณ) หรือ “พอทานคลาย                  

วาจาสิทธ์ิ”  โดยในอดีตอําเภอฉวางมีชุมชนหลัก  3 ชุมชน  ไดแก  ชุมชนตลาดทานพอ  ชุมชนตลาด

ฉวาง และชุมชนตลาดจันด ี หรือ “ชุมชนจันดี”  ซ่ึงชุมชนท้ัง 3 ชุมชน เปนชุมชนลุมน้ําหรือชุมชนท่ี

คอนขางจะเปนชุมชนตนน้ําลําธาร  ชุมชนตลาดท้ัง 3 ชุมชน เกิดขึ้นจากการคมนาคมทางน้ําท่ีใชเรือ

พาย  เรือแจว และเรือหางยาว (เครื่องยนต)  เปนหลัก  โดยการเกิดชุมชนตลาดทานพอ เกิดจาก        
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การตั้งท่ีวาการอําเภอฉวางแหงท่ี 2  บริเวณหมูท่ี 5  บานในไร ตําบลนาแว ทําใหเกิดชุมชนทาเรือขึ้น 

มีการคมนาคมทางเรือติดตอกับหัวเมืองพิปูน  หัวเมืองกะเปยด  ตลาดฉวาง  และพอคาทางเรือจาก

อาวบานดอนท่ีลองเรือมาตามแมน้ําตาป  และชุมชนตลาดฉวางเกิดจากการตั้งท่ีวาการอําเภอฉวาง 

แหงท่ี  4  และการตั้งท่ีวาการอําเภอฉวาง  แหงท่ี  5 โดยชุมชนตลาดฉวางจะมีการคาขายทางเรือจาก

หัวเมืองพิปูน  ชุมชนตลาดทานพอ และอ่ืนๆ   สวนชุมชนตลาดจันดี  เกิดชุมชนจากการคาขายทาง

เรือกับตลาดทานพอ  ตลาดฉวาง  อาวบานดอน และตลาดหลักชาง หรือหัวเมืองหลักชางในอดีตบน

ลําน้ํามินดานทิศตะวันตก  ลําน้ําจันดีดานทิศใต  ลําน้ําคุดดวนทางทิศเหนือและทิศตะวันออก  

ดังนั้นชุมชนตลาดจันดีจึงนับเปนชุมชนลุมน้ําท่ีมีแมน้ํา 4 สาย ใน 4 ทิศ  และนอกจากน้ีชุมชนจันดี

ยังมีวัด 4 วัด ท้ัง 4 ทิศ 4 ลําน้ําอีกดวย  ซ่ึงไดแก  (ชาลี ศิลปรัศมี, 2546: 1, 3-5)   
1.  วัดควนสูง  บนฝงลําน้ํามินทางทิศตะวันตก  (พ.ศ.1798) 

2.  วัดทุงปอน  (วัดจันดี)  บนฝงลําน้ําจันดีทางทิศใต  (พ.ศ.2450) 

3.  วัดเพ็ญมิตร  บนฝงลําน้ําคุดดวนทางทิศเหนือ  (พ.ศ.2467) 

4.  วัดคุดดวน  (วัดสวนขัน)  บนฝงลําน้ําคุดดวนทางทิศตะวันออก  (พ.ศ.2470) 

อยางไรก็ตามในป พ.ศ.2450  เสนทางคมนาคมทางรถไฟสายใตก็ไดเริ่มเกิดขึ้น จึงนับเปน

จุดเริ่มตนเบิกฟาของชุมชนจันดี  โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 5                   

โปรดเกลาฯ  ใหสรางทางรถไฟสายใตขึ้น เม่ือ พ.ศ.2450-2453  เปนการปกเขตแดน 2 ฟากทาง

รถไฟ ระยะ 1 เสน  (40 เมตร)  เปนเขตรถไฟใครจะลวงลํ้าไมได  และวางรางรถไฟ เม่ือ พ.ศ.2453-

2458  ทําใหจีนกุลีจากเหมืองแรภูเก็ตนับหม่ืนคนท่ีมาขุดดินถมทางรถไฟบริเวณชุมชนตลาด            

ทานพอ  ชุมชนตลาดฉวาง  และชุมชนตลาดจันดี  เปล่ียนอาชีพมาคาขายทางเรือ  และเปนคนกลาง

ในหมูบานรับซ้ือสินคาพ้ืนเมืองสงไปขายทางเรือและทางรถไฟ โดยจับจองท่ีดินและแตงงานกับ

หญิงพ้ืนเมืองและชายพ้ืนเมืองในชุมชน  สภาพเชนนี้เกิดขึ้นกับชุมชนตลาดจันดีมากกวาชุมชน

ตลาดทานพอและชุมชนตลาดฉวาง  เพราะชุมชนตลาดจันดีมีความคลองตัวในการคมนาคมทั้งทาง

เรือและทางรถไฟ  โดยในชวงระยะแรกๆ ชุมชนจันดียังไมมีสถานีรถไฟ การเดินทางทางรถไฟจึง

จําเปนตองไปขึ้น-ลงท่ีสถานีรถไฟ  “ฉวาง”  ตอมามีการกอสรางสถานีรถไฟ “คลองจันดี”  ขึ้น         

การเดินทางขึ้น-ลงทางรถไฟเริ่มสะดวกและไดรับความนิยมมากขึ้น ชุมชนจันดีจึงมีความคลองตัว

ในการคมนาคมทั้งทางเรือและรถไฟ  อีกท้ังยังเปนชุมทางในการเดินทางไปเมืองนครศรีธรรมราช

อีกดวย ดวยเหตุนี้คนจีนจึงมาลงหลักปกฐานกอรางสรางเมืองมากกวาบริเวณอ่ืน  และการต้ัง

บานเรือนบริเวณริมน้ําก็เริ่มปรับเปล่ียนมาอยูใกลบริเวณทางรถไฟมากขึ้น  และมีการใชขางทาง

รถไฟเปนเสนทางเดินเทาและขับขี่รถจักรยานกันมาก  ตอมาเม่ือประมาณป พ.ศ.2520 เริ่มมีถนน

เกิดขึ้นสงผลใหการกอตั้งบานเรือนบริเวณริมน้ําและทางรถไฟเกิดการเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ            
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อีกครั้งหนึ่ง  ดวยการสรางบาน “หันหนา”  เขาหาถนนเปนหลัก  ชุมชนตลาดจันดีซ่ึงมีถนนมากสาย

กวาชุมชนตลาดทานพอและชุมชนตลาดฉวางจึงคับคั่งไปดวยอาคารคาขายมากมายหลายประเภท

จนกระทั่งปจจุบัน  นอกจากนี้จากการมีถนนเช่ือมระหวางอําเภอและระหวางจังหวัดเกิดขึ้นไดสงผล

ใหชุมชนตลาดจันดี  ชุมชนตลาดทานพอ และชุมชนตลาดฉวางสามารถติดตอกับทุกอําเภอใน

จังหวัดนครศรีธรรมราชไดสะดวก พอๆ กับการติดตอกับตางจังหวัดและกรุงเทพฯ ทําใหชุมชน

ตลาดจันดีกลายเปน  “ตลาดพืชผล”  ของอําเภอขางเคียงเหมือนกับตลาดหัวอิฐของจังหวัด

นครศรีธรรมราชท่ีเปนตลาดพืชผลของภาคใต  และตลาดปากคลองตลาดของกรุงเทพฯ ท่ีเปนตลาด

พืชผลของประเทศไทย  เปนตน  อยางไรก็ตามจากการอพยพเขามาลงหลักปกฐานของคนจีนใน

อดีตสงผลใหปจจุบันชุมชนจันดีมีคนไทยเชื้อสายจีนอาศัยอยูเปนจํานวนมาก  และไดมีการจัดตั้ง

ศาลเจากลางตลาดจันดีขึ้น  ซ่ึงปจจุบันอยูบริเวณหนาสถานีรถไฟและถือวาเปน “หลักเมือง”  ของ

จันดี นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งศาลาประชาคม สนามและมูลนิธิการศึกษา  จนสามารถจัดตั้งโรงเรียน

สอนภาษาจีนและวิวัฒนมาเปนโรงเรียนเจริญวิทยในปจจุบัน ซ่ึงมีทุนหมุนเวียนหลายลานบาท (ชาลี 

ศิลปรัศมี, 2546: 5-6, 8)   

 

  
 

ภาพท่ี  31  สถานีรถไฟคลองจันด ี

 

สําหรับชุมชนจันดีในอดีตมี พ้ืนท่ีตั้ งอยู ใน เขตตําบลฉวาง  อํา เภอฉวาง  จั งหวัด

นครศรีธรรมราช ตอมาไดมีการปกครองในรูปแบบของ “สุขาภิบาล”  ซ่ึงมีนายถนัด อารียกุล                 

คนไทยเช้ือสายจีน  เปนประธานดําเนินการในยุคแรก  โดยชุมชนจันดีเม่ือเปน  “สุขาภิบาล”  กย็ังคง

อยูในเขตพ้ืนท่ีตําบลฉวาง และหลังจากนั้นเม่ือชุมชนมีความเจริญเติบโตและมีประชากรเพิ่ม           

มากขึ้น จึงมีการเปล่ียนแปลงและปรับตําบลใหม โดย “ชุมชนจันดี” เปล่ียนไปขึ้นกับตําบล                       

ไสหรา อําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช  และตอมาเม่ือชุมชนเจริญเติบโตขึ้นตามลําดับ จึงไดมี
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การรวบรวมหมูบานเขาดวยกันรวม  5  หมูบาน ขอจัดตั้งเปน  “ตําบลจันดี”  แตยังคงปกครองใน

รูปแบบของ  “สุขาภิบาล” ครั้ง เ ม่ือรัฐบาลมีนโยบาย ท่ีจะใหประชาชนได มีการปกครอง

ดูแล  ชวยเหลือ  และแกไขปญหากันเองภายในชุมชนใหมากขึ้น และมีอิสระในการตัดสินใจภายใน

ชุมชนตนเอง  จึงไดมีการประกาศยกระดับการปกครองสวนทองถ่ินจากรูปแบบ “สุขาภิบาล” ขึ้น

เปนการปกครองสวนทองถ่ินในรูปแบบของ “เทศบาล” พรอมกันหมดท่ัวประเทศ เม่ือวันท่ี 24 

พฤษภาคม 2542  ดวยเหตุนี้ “ชุมชนจันดี”  จึงไดเปล่ียนช่ือจาก “สุขาภิบาลจันดี”  เปน “เทศบาล

ตําบลจันดี” นับตั้งแตนั้นมา โดยมีอาจารยหริน  แกนราษฎร เปนนายกเทศมนตรีตําบลจันดีคนแรก   

เดิมทีเทศบาลตําบลจันดี มี พ้ืนท่ีรับผิดชอบ  จํานวน  6.5 ตารางกิโลเมตร  แต เ ม่ือ

กระทรวงมหาดไทยไดประกาศยุบองคการบริหารสวนตําบลจันดีเขาเปนเทศบาลตําบลจันดีจึงมี

พ้ืนท่ีรับผิดชอบ จํานวน 33.23 ตารางกิโลเมตร  ซ่ึงอยูในเขตตําบลจันดีท้ังหมด  โดยเปล่ียนแปลง

เขตครั้งลาสุด  เม่ือวันท่ี  29  กรกฎาคม 2548 และมีอาณาเขตติดตอดังตอไปนี้  (เทศบาลตําบลจันดี, 

2555) 

ทิศเหนือ         ติดตอกับ  องคการบริหารสวนตําบลไสหรา  องคการบริหารสวนตําบล 

ละอาย  อําเภอฉวาง   

ทิศใต              ติดตอกับ  องคการบริหารสวนตําบลหลักชาง  อําเภอหลักชาง 

ทิศตะวันออก   ติดตอกับ  องคการบริหารสวนตําบลสวนขัน  องคการบริหารสวนตําบล 

          ชางกลา อําเภอชางกลาง  

ทิศตะวันตก     ติดตอกับ  องคการบริหารสวนตําบลฉวาง  องคการบริหารสวนตําบล 

                                     ไสหรา 

 

ปจจุบันป พ.ศ.2555 เทศบาลตําบลจันดีมีนายสัมพันธ  เหลืองวรพันธ  เปนนายกเทศมนตรี

ตําบลจันดี  สําหรับเทศบาลตําบลจันดีอยูหางจากตัวเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชเปนระยะทาง 

ประมาณ  53  กิโลเมตร   โดยเทศบาลตําบลจันดีมีหมูบาน จํานวน  5 หมูบาน ซ่ึงประกอบดวย

ชุมชน จํานวน 12 ชุมชน  ดังตารางท่ี  73  และดงัตารางท่ี  74   
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ตารางท่ี  73  แสดงรายช่ือหมูบานของเทศบาลตําบลจันด ี

 

รายชื่อหมูบานของเทศบาลเมืองคลองแห 

1.  หมูท่ี 1 ตําบลจันดี  4.  หมูท่ี 4 ตําบลจันดี 

2.  หมูท่ี 2 ตําบลจันดี 5.  หมูท่ี 5 ตําบลจันดี 

3.  หมูท่ี 3 ตําบลจันดี  

 

ท่ีมา: งานวิเคราะหนโยบายและแผน เทศบาลตําบลจันด,ี แผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2555- 

          2557) (นครศรีธรรมราช: เทศบาลตําบลจันด,ี ม.ป.ป.), 7. 

 

ตารางท่ี  74  แสดงรายช่ือชุมชนของเทศบาลตําบลจันด ี

 

รายชื่อชุมชนของเทศบาลตําบลจันด ี

1. ชุมชนจันดีเมืองใหม 7. ชุมชนปากมิน  

2. ชุมชนประปาเกา 8. ชุมชนหลังสถาน ี

3. ชุมชนชองปา  9. ชุมชนบานนายาว 

4. ชุมชนฟารมไก 10. ชุมชนทาสะทอน 

5. ชุมชนคลองสําโรง/นาสราง  11. ชุมชนเกาะคางขาว 

6. ชุมชนเมือง (ตลาด) 12. ชุมชนบานสวนจีน 

 

ท่ีมา: งานวิเคราะหนโยบายและแผน เทศบาลตําบลจันด,ี แผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2555- 

          2557) (นครศรีธรรมราช: เทศบาลตําบลจันด,ี ม.ป.ป.), 14. 

 

ประชาชนสวนใหญในเทศบาลตําบลจันดีนับถือศาสนาพุทธ ประมาณ รอยละ 95  สวนท่ี

เหลือนับถือศาสนาอ่ืนๆ  โดยเฉพาะศาสนาคริสต  และดานการประกอบอาชีพของประชาชนใน

พ้ืนท่ีเทศบาลตําบลจันดี สามารถแบงออกไดเปน 5 ประเภท  ไดแก  (งานวิเคราะหนโยบายและแผน 

เทศบาลตําบลจันด,ี ม.ป.ป.: 11, 15)  
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1. การพาณิชยกรรม  สําหรับผูประกอบอาชีพพาณิชยกรรมจะอยูในเขตเทศบาลเปน           

สวนใหญ  สําหรับการดําเนินกิจการ  เชน  รานขายของชํา  รานอาหาร  รานเสริมสวย  รานขาย

ทองรูปพรรณ และปมน้ํามัน เปนตน   

2. การเกษตรกรรม ซ่ึงสวนใหญประกอบอาชีพการทําสวนยางพารา  และสวนผลไม เชน 

เงาะ  มังคุด และทุเรียน เปนตน โดยสวนใหญกระจายตัวอยูรอบนอกชุมชน สําหรับผลผลิตทาง

การเกษตรท่ีสําคัญ ไดแก ยางพารา   

3.  การอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดกลาง และอุตสาหกรรมในครัวเรือน   

4. การรับจาง  เชน ขับรถรับจาง  รับจางกรีดยาง  กรรมกรกอสราง  รับจางโรงงาน  และ

ลูกจางในรานคาตางๆ   เปนตน   

5. ขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ  และพนักงานและลูกจางของรัฐ  เนื่องจากชุมชน 

จันดีมีสวนราชการท้ังภาคราชการ  รัฐวิสาหกิจ  และราชการสวนทองถ่ิน   

ดานแหลงทองเท่ียวในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลจันดี  นอกจากตลาดนํ้าจันดี  ซ่ึงไดปดดําเนินการ

มาช่ัวระยะเวลาหน่ึงแลว  เทศบาลตําบลจันดียังมีแหลงทองเท่ียวอ่ืนท่ีอยูในพ้ืนท่ี  ไดแก  สุสานหอย 

37  ลานป  ซ่ึงเปนสุสาน (ปาชา) หอยขม และหอยกาบ ท่ีทับถมกันมานาน ประมาณ 37 ลานป

มาแลว  อีกท้ังยังมีแหลงทองเท่ียวในพ้ืนท่ีบริเวณใกลเคียงไมวาจะเปนแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญทาง

ศาสนา เชน วัดธาตุนอย (เจดียพอทานคลาย วาจาสิทธ์ิ)  ตําบลหลักชาง อําเภอชางกลาง ซ่ึงสรางขึ้น

โดยความประสงคของพระครูพิศิษฐอรรถการ (พอทานคลาย จันทสุวัณโณ) หรือ “พอทานคลาย 

วาจาสิทธ์ิ”  พระเกจิอาจารยช่ือดังท่ีชาวใตมีความเล่ือมใสศรัทธาอยางสูงย่ิงรูปหนึ่ง  โดยวัดธาตุนอย 

พอทานคลายไดลงฤกษสรางเม่ือวันท่ี 14  มกราคม พ.ศ.2505  มีเนื้อท่ี ประมาณ 46 ไร  ภายในวัดมี

เจดียพระธาตุนอย  ซ่ึงลักษณะของเจดียพระธาตุนอยเปนการจําลองพระบรมธาตุ วัดพระมหาธาตุ

วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช  เพียงแตยอสวนใหมีขนาดเล็กลงเปนเจดียทรงลังกา  และ

ปจจุบันมีสรีระพอทานคลายวาจาสิทธ์ิประดิษฐานอยูในองคพระเจดียดังกลาว ดังนั้นวัดธาตุนอย

นอกจากจะเปนวัดท่ีมีความสําคัญทางพุทธศาสนาแลว  วัดธาตุนอยยังเปนอนุสรณสถานพอทาน

คลายอีกดวย   โดยพอทานคลายมีอิทธิพลท้ัง  4  ทิศ ของชุมชนจันดี  และเม่ือสรางวัดธาตุนอย หรือ

ท่ีชาวบานเรียกกันวา  “วัดเจดีย”  ก็ยิ่งทําใหชุมชนจันดีเปนท่ีรูจักแพรหลายมากยิ่งขึ้น เพราะพอทาน

คลายเปนพระเกจิอาจารย 1 ใน 108 ของประเทศ (ชาลี ศิลปรัศมี, 2546: 7) นอกจากนี้ในพ้ืนท่ีบริเวณ

ใกลเคียงเทศบาลตําบลจันดียังมีแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติอีกดวย เชน  น้ําตกทาแพ  อุทยาน

แหงชาติเขาหลวง  และเขาเหมน  เปนตน  ซ่ึงแหลงทองเท่ียวตางๆ  เหลานี้ลวนแลวแตเปนโอกาสที่

เอ้ือตอการสงเสริมและพัฒนาชุมชนจันดีท้ังส้ิน 
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สําหรับท่ีมาของช่ือ  “ชุมชนจันดี”  จากการศึกษาขอมูลภาคสนามและขอมูลจากเอกสาร 

พบวา “จันดี”  มาจากคําวา  “จัณฑี”  กลาวคือ  นางพญาจันฑีเปนผูในกําเนิดคําวา  “จันดี”  ซ่ึง

นางพญาจันฑีเปนราชธิดาของพระแมนางแอดแหงเมืองขวางเมืองสระเมืองแฝดบนแมน้ําตาป  

ปจจุบันอยูในอําเภอเวียงสระ  จังหวัดสุราษฎรธานี  โดยในเมืองเกิดโรคหาระบาด  นางพญาจันฑีจึง

อพยพผูคนไปทางทิศใต  และไดอภิเษกสมรสกับมหาพราหมณอุตตมะจากอินเดียท่ีมาตั้งรกรากอยู

ท่ีชุมชนตะกั่วปา ตอมาไดอพยพเขามาในบริเวณพ้ืนท่ีจันดีและชางกลางโดยทางเรือ  หลังจากนั้นได

ตั้งเมืองช่ัวคราวขึ้นบริเวณเขาดินสอหลังวัดมะนาวหวาน เม่ือประมาณ พ.ศ.1780  และจากอํานาจ

บารมีของนางพญาจัณฑี  โดยเฉพาะอํานาจบารมีในการทําศึกสงครามทําใหนามของนางพญาจัณฑี

ขจายไปไกลและสงผลใหช่ือของพระนางเปนท่ีมาของคําวา  “จันดี”  ดวยเพ้ียนเสียง  “ฑ”  เปน “ด”  

จากคําวา  “จัณฑี”  เปน  “จันดี”  นั่นเอง  ไมวาจะเปนบานจันดี  วัดจันดี  โรงเรียนวัดจันดี  คลองจัน

ดี และตลาดจันดี  เปนตน  และในปจจุบันมีพระพุทธรูปเหมือนนางพญาจัณฑีฝมือแกะสลักจากหิน

ทรายแดงของชางขอมท่ีวัดควนสูง  (ชาลี  ศิลปรัศมี, 2546: 1-3, 10)  ซ่ึงเปนวัดเกาแกในชุมชน                 

ท่ีสรางขึ้นเม่ือ พ.ศ.1798 จึงนับเปนหลักฐานทางโบราณคดีท่ีสําคัญช้ินหนึ่งของอําเภอฉวาง จังหวัด

นครศรีธรรมราช   
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 วัดธาตุนอย 

สถานีรถไฟคลองจันด ี

 

สํานักตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช 

ภาพที่  32  แผนที่แสดงที่ตั้งตลาดน้ําจันดี
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การเกิดขึ้นของตลาดนํ้าจันดี 

“ตลาดน้ําจันดี”  หรือ  “ตลาดน้ําเทศบาลตําบลจันด”ี  เปนแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําแหงแรก

ของจังหวัดนครศรีธรรมราช เกิดขึ้นเนื่องจากนายสัมพันธ เหลืองวรพันธ นายกเทศมนตรีตําบลจันดี  

ไดเล็งเห็นถึงจุดแข็งของการหารายไดจากการทองเท่ียวในรูปแบบตลาดน้ํา จึงสงเสริมใหมีแหลง

ทองเท่ียวตลาดน้ําขึ้น  โดยตลาดน้ําจันดีตั้งอยูในพ้ืนท่ีของวัดทุงปอน (วัดจันดี) และพ้ืนท่ีของ

เอกชน ซ่ึงในชวงแรกเริ่มไมตองเสียคาเชาพ้ืนท่ีแตอยางใด เพราะเจาของพ้ืนท่ีตองการใหมี                

การปรับปรุงพ้ืนท่ีบริเวณดังกลาว  แตในปจจุบันเทศบาลตําบลจันดีไดทําสัญญาเชาท่ีดินจากเจาของ

ซ่ึงเปนเอกชนแลว  เพราะเทศบาลตําบลจันดีตองการท่ีจะนําพ้ืนท่ีบริเวณดังกลาวมาทําเปนตลาดบก

ดวย สวนพ้ืนท่ีของวัดทุงปอน (วัดจันดี)  นั้นไมตองเสียคาเชาแตอยางใด  โดยพ้ืนท่ีบริเวณดังกลาว

แตเดิมมีสภาพเปนปารกราง  (สัมพันธ, 14  พฤษภาคม  2555)   

 

“สภาพเดิมของพ้ืนท่ีบริเวณนี้แตกอนเปนปารกมาก ดูไมได ขนาดเสือเขาไปบางครั้ง                

ยังหลง”  (วิชัย, 14  พฤษภาคม  2555)     

 

สําหรับพ้ืนท่ีดังกลาวตั้งอยูบริเวณริมคลองจันดี  ซ่ึงเปนคลองสาขาของแมน้ําตาป                          

ท่ีเปรียบเสมือนเปนเสนเลือดใหญท้ังในการเดินทางและการคาขายของเมืองนครศรีธรรมราชมา

ตั้งแตโบราณ  นายสัมพันธ เหลืองวรพันธ  นายกเทศมนตรีตําบลจันดี  จึงเห็นวาเหมาะท่ีจะสงเสริม

ใหเปนแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมแหงใหมของจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยจะทําเปนตลาดน้ํา 

และใชเรือในการนําสินคาพ้ืนบานและสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (One Tambon One Product: 

OTOP) มาจําหนาย รวมทั้งการชิมของดีเมืองจันดี  สําหรับจุดขายของตลาดนํ้าจันดี  คือ  สะพาน

เหล็กโบราณท่ีเปนเสนทางรถไฟหลักมานานกวา 100 ป หรือท่ีเรียกวา  “สะพานโคงรถไฟ 100 ป”  

ตั้งอยูทางทิศใตของสถานีรถไฟคลองจันดี ท่ี กม.782+272.60  ซ่ึงเทศบาลตําบลจันดีรวมกับการ

รถไฟแหงประเทศไทยไดทําการปรับปรุงภูมิทัศน เพ่ือใหเปนแหลงทองเท่ียวของจังหวัด

นครศรีธรรมราช  โดยสะพานโคงรถไฟ 100 ป แหงนี้ทอดอยูเหนือคลองจันดี  ท่ีเช่ือมระหวางฟาก

ตําบลจันดี  อําเภอฉวาง กับ ตําบลหลักชาง อําเภอชางกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยสะพาน

โคงรถไฟ 100 ป แหงนีมี้ทางเดินควบคูกันไปกับทางรถไฟจนสุดปลายสะพานเพ่ือขามคลองจันดี

อีกดวย  แตในปจจุบันทางเดินดังกลาวไมสามารถใชการได  เนื่องจากทรุดโทรมและผุพังไปตาม

กาลเวลา โดยบริเวณขางสะพานโคงรถไฟ 100 ป แหงนี ้จะมีปายบอกรายละเอียดของขอมูลไว ซ่ึงมี

รายละเอียดดังตอไปนี ้
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ภาพท่ี  33  สะพานโคงรถไฟ 100 ป   

 

อยางไรก็ตามสําหรับสะพานโคงรถไฟ 100 ป  แหงนี้ยังเปนเสนทางหลักในการอพยพเขา

มาตั้งรกรากของบรรพบุรุษชาวจีนโพนทะเลท่ีมาปกหลักตั้งรกรากอยูท่ีจันดี  โดยการหล่ังไหลเขา

มาของชาวจีนเม่ือ 100 กวาปกอน ซ่ึงกอใหเกิดศูนยกลางการคาขายสินคาเกษตรแหลงใหญอีกแหง

หนึ่งในหัวเมืองปกษใต จนกระทั่งกลายเปนตลาดจันดีท่ียืนยาวมาจนถึงทุกวันนี้  ดวยเหตุนี้เทศบาล

ตําบลจันดีจึงไดสงเสริมบรรยากาศการทองเท่ียวดวยการปรับปรุงสภาพภูมิทัศนบริเวณสะพาน

รถไฟโบราณใหสวยงามและสอดคลองกับความเปนชุมชนโบราณ  และนอกจากนี้ยังมุงทําตลาดน้ํา

แหงนี้ใหกลายเปนแหลงรวมอาหารโบราณขึ้นช่ือ เชน บะหม่ีเกี๊ยวจันดี ขนมจีบ และซาลาเปา            

เลิศรส ดังคํากลาวท่ีวา “เมืองเกษตรธรรมชาติ  ตลาดน้ําจันดี บะหม่ีเกี้ยวโบราณ นมัสการ                

พอทานคลาย สะพานโคงรถไฟ 100 ป”  (คมชัดลึก, 2552)  

 

สะพานโคงรถไฟ ๑๐๐ ป 

   การสรางทางสายใต ไดเริ่มจากเพชรบุรีลงไปทางใตและจากสงขลากับกันตังขึ้น  

   มาทางเหนือ  ในระยะเวลาไลเล่ียกันมาบรรจบกันท่ีชุมพร  

   วันท่ี  ๑๔  กุมภาพันธ  ๒๔๕๙  ไดเปดการเดินรถจากสถานีทุงสง-บานนา   ระยะ 

   ทางรวม ๙๕ กม. สําหรับสะพานโคงรถไฟ ๑๐๐ ป แหงนี้ อยูทางทิศใตของสถานีคลองจันดี ท่ี     

   กม. 782+272.60  เทศบาลตําบลจันดีรวมกับการรถไฟแหงประเทศไทย  ไดปรับปรุงภูมิทัศน 

   เปนแหลงทองเท่ียวของจังหวัดนครศรีธรรมราช  

เทศบาลตําบลจันด ี
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สําหรับการเปดตัวของตลาดน้ําจันดไีดเริ่มตนขึ้นเม่ือเทศบาลตําบลจันดีไดจัดงานแถลงขาว 

พิธีเปดตลาดน้ําเทศบาลตําบลจันดีและมหกรรมคอนเสิรตทีว ี3 สัญจร ตานภัยยาเสพติดขึ้น เม่ือวันท่ี 

16 มกราคม 2552 มีส่ือมวลชนหลายสาขามารวมงานแถลงขาว   

 

 

ภาพท่ี  34  การจัดงานแถลงขาว พิธีเปดตลาดน้ําเทศบาลตําบลจันดีและมหกรรมคอนเสิรต                                          

                  ทีวี  3  สัญจร  ตานภัยยาเสพติด 

 

ตอมาหลังจากมีงานแถลงขาว  เทศบาลตําบลจันดีก็ไดจัดงาน “เท่ียวตลาดน้ําจันดี รวมตาน

ภัยยาเสพติด”  ขึ้นในวันท่ี 23 มกราคม 2552 โดยจัดใหมีพิธีเปดตลาดน้ําจันดีขึ้น เวลา 15.00 น.              

ณ บริเวณตลาดน้ําจันดี (สะพานโคงรถไฟ 100 ป) และหลังจากนั้นเวลา 17.00 น. ก็เปนพิธีเปด              

การแสดงมหกรรมคอนเสิรตทีวี 3 สัญจร ตานภัยยาเสพติด ณ สนามชมรมศิษยเกาเจริญวิทย-                  

สหวิทยากร ตําบลจันดี อําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยมีนายภาณุ  อุทัยรัตน  ผูวาราชการ

จังหวัดนครศรีธรรมราชในสมัยนั้น  เปนประธานเปดงาน ซ่ึงมีเหลาดารา นักรอง นักแสดง และ

พิธีกรคับคั่ง จากสถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสี  ชอง  3  ท้ังนี้ก็เพ่ือตองการสงเสริมการทองเท่ียว  

อาชีพ  และเศรษฐกิจในชุมชน ตลอดจนเพ่ือสงเสริมรณรงคสรางจิตสํานึกใหเยาวชนและประชาชน

ท่ัวไปรวมตอตานยาเสพติดดวย  ซ่ึงในงานมีประชาชนและหนวยงานตางๆ  เขารวมอยางคับคั่ง   

ดานการจําหนายสินคาในตลาดน้ําจันดีจะเปนการจําหนายสินคาโดยการใชเรือพายท่ีจอด

นิ่งอยูกับท่ีโดยการผูกเชือกติดไวกับเสาไม  และการจําหนายสินคาบริเวณริมคลอง ซ่ึงมีสินคา

พ้ืนเมืองมากมายหลายชนิด สินคาสวนใหญจะเปนสินคาจําพวกอาหารและเคร่ืองดื่ม เชน น้ําผลไม  

ขาวตมมัด  ผลไม  ขนมลูกชุบ  ขนมตะโก  ขาวผัด  ยํามะมวง กระเพาะปลา ไขนกกระทาตม 
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แคบหมู ขนมจีน และขนมหวานตางๆ  เปนตน  ท่ีพอคาแมคาซ่ึงเปนชาวบานในชุมชนนํามา

จําหนาย โดยตลาดน้ําจันดีจะเปดทําการทุกวันเสาร ตั้งแตเวลา 15.00 น. เปนตนไป   

 

 
 

ภาพท่ี  35  การผูกเชือกเรือติดไวกับเสาไม 

 

 
 

ภาพท่ี  36  ตลาดน้ําจันดีในชวงบายวันเสารท่ีเปดดําเนินการ 

 

นอกจากนี้เทศบาลตําบลจันดียังมีการจัดกิจกรรมหรืองานแสดง  (Events)  ขึ้นบริเวณแหลง

ทองเท่ียวตลาดน้ําจันดีอีกดวย  ท้ังนี้เพ่ือเปนการสงเสริมและประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียวตลาดน้ํา

จันดี  ซ่ึงกิจกรรมหรืองานแสดงท่ีจัดขึ้น  เชน  การแสดงดนตรี  และงานคาวบอยไนท  (Cow Boy 

Night) ซ่ึงจัดขึ้นเม่ือวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2552  เปนตน 
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ภาพท่ี  37  กิจกรรมท่ีจัดขึ้นเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวตลาดน้ําจันด ี

 

การบริหารจัดการตลาดน้ําจันดี 

ตลาดน้ําจันดีในชวงท่ีเปดดําเนินการ  พบวา เทศบาลตําบลจันดีไมมีการเรียกเก็บเงินคา

สมัครและคาเชาพ้ืนท่ีจากพอคาแมคาท่ีมาจําหนายสินคาในตลาดน้ําจันดีแตอยางใด  อีกท้ังยังไมมี

กฎระเบียบหรือขอบังคับท่ีเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจนสําหรับเปนแนวทางในการปฏิบัติ

รวมกันของพอคาแมคา จะมีก็เพียงขอตกลงการปฏิบัติท่ีรับทราบกันในลักษณะของการบอกกลาว

ดวยวาจา หรือท่ีเรียกวา  “บอกปากตอปาก”   

 

 “เรายังไมมีกฎระเบียบท่ีเปนลายลักษณอักษร  ตอนนั้นใชวิธีการบอกกลาวกันดวยวาจา”  

(สัมพันธ, 14  พฤษภาคม  2555)   

 

“สวนใหญก็ใชวิธีการการแจงและบอกกันปากตอปากมากกวา” (วิชัย, 14 พฤษภาคม 2555)   

 

สําหรับการบริหารจัดการตลาดนํ้าจันดีมีการบริหารจัดการในรูปของ  “คณะกรรมการ

ดําเนินโครงการตลาดน้ําเทศบาลตําบลจันดี”  โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการและมีการกําหนด

บทบาทหนาท่ีไวเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน ตามคําส่ังเทศบาลตําบลจันดีท่ี  60/2553 เรื่อง 

แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินโครงการตลาดนํ้าเทศบาลตําบลจันดี  ซ่ึงส่ัง ณ วันท่ี 5 มีนาคม พ.ศ.

2553  เพ่ือใหการดําเนินงานตลาดน้ําจันดีเปนไปดวยความเรียบรอยตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 

กลาวคือ เพ่ือเปนการกระตุนเศรษฐกิจและเปนการสงเสริมการทองเท่ียวของเทศบาลตําบลจันดี  

สําหรับรายละเอียดของคณะกรรมการดําเนินโครงการตลาดนํ้าเทศบาลตําบลจันดีมีดังตอไปนี้  

(เทศบาลตําบลจันด,ี 2553: 1-3) 
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1.  คณะกรรมการฝายอํานวยการ ประกอบดวย ประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ 

กรรมการ  เลขานุการ และผูชวยเลขานุการ  มีหนาท่ีคอยอํานวยการตางๆ  เพ่ือใหการดําเนินงาน

ตลาดน้ําจันดีเปนไปดวยดี มีประสิทธิภาพ  และบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 

2. คณะกรรมการฝายดําเนินงาน ประกอบดวย ประธานกรรมการ  กรรมการ และ

เลขานุการ  มีหนาท่ีประสานงานคณะกรรมการทุกฝาย  จัดหากิจกรรมการแสดง และงานอ่ืนๆ ท่ี

เกี่ยวของ  

3. คณะกรรมการฝายประชาสัมพันธ ประกอบดวย ประธานกรรมการ กรรมการ และ

เลขานุการ  มีหนาท่ีวางแผนและดําเนินการประชาสัมพันธ  การจัดงานในทุกรูปแบบ ติดตั้งปาย

ประชาสัมพันธและงานอ่ืนๆ  ท่ีเกี่ยวของ   

4. คณะกรรมการฝายจัดสถานท่ี ประกอบดวย ประธานกรรมการ  กรรมการ และเลขานุการ  

มีหนาท่ีออกแบบ  วางผัง ปรับภูมิทัศน  พรอมท้ังประดับไฟสถานท่ีบริเวณจัดงานและงานอ่ืนๆ ท่ี

เกี่ยวของ 

5. คณะกรรมการฝายจัดหาอุปกรณ ประกอบดวย ประธานกรรมการ กรรมการ และ

เลขานุการ  มีหนาท่ีในการจัดหาพรอมติดตั้งเต็นท  โตะ  เกาอ้ี  และเรือในบริเวณงาน ตลอดจน

จัดเก็บใหเรียบรอยเม่ือเสร็จงาน  พรอมจัดเตรียมอุปกรณในการรักษาความสะอาดในบริเวณงาน  

และงานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ 

6.  คณะกรรมการฝายประสานงานกับแมคา  ประกอบดวย ประธานกรรมการ  กรรมการ 

และเลขานุการ มีหนาท่ีจัดหา  ประสานงาน  ติดตอ  อํานวยความสะดวกใหกับแมคา ผูประกอบการ 

และงานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ 

7.  คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย  ความสงบเรียบรอย และการจราจร  ประกอบดวย 

ประธานกรรมการ  กรรมการ และเลขานุการ  มีหนาท่ีในการอํานวยความสะดวกและจัดระบบ

การจราจรใหมีความเปนระเบียบเรียบรอยภายในบริเวณงาน และงานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ 

8.  คณะกรรมการฝายจัดหาผลิตภัณฑ OTOP ประกอบดวย ประธานกรรมการ  กรรมการ 

และเลขานุการ  มีหนาท่ีประสานติดตอ  อํานวยความสะดวกกับหนวยงาน  ผูประกอบการเพ่ือรวม

แสดงสินคาผลิตภัณฑ OTOP  และงานอ่ืนๆ  ท่ีเกี่ยวของ 

9.  คณะกรรมการฝายการเงินและบัญชี ประกอบดวย ประธานกรรมการ กรรมการ และ

เลขานุการ มีหนาท่ีในการจัดหาพัสดุ จัดซ้ือจัดจาง การเบิก-จายเงิน และงานท่ีเกี่ยวของกับการบัญชี

ทุกอยาง 

 สําหรับคณะกรรมการดําเนินโครงการตลาดน้ําเทศบาลตําบลจันดีมีโครงสรางดังแผนภูมิ 

ท่ี 14  
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คณะกรรมการดําเนินโครงการ          

ตลาดน้ําเทศบาลตําบลจันด ี

คณะกรรมการ 

ฝายอํานวยการ 

ประธานกรรมการ   

รองประธานกรรมการ   

กรรมการ    

เลขานุการ  

ผูชวยเลขานุการ    

คณะกรรมการ 

ฝายดําเนินงาน 

ประธานกรรมการ   

กรรมการ  

เลขานุการ    

คณะกรรมการ

ฝายประชาสัมพันธ 

ประธานกรรมการ   

กรรมการ  

เลขานุการ 

คณะกรรมการ 

ฝายจัดสถานที ่

ประธานกรรมการ   

กรรมการ  

เลขานุการ    

คณะกรรมการ 

ฝายจัดหาอุปกรณ 

ประธานกรรมการ   

กรรมการ  

เลขานุการ    

คณะกรรมการ

ฝายประสานงานกับแมคา 

ประธานกรรมการ   

กรรมการ 

เลขานุการ 

คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย   

ความสงบเรียบรอย และการจราจร  

ประธานกรรมการ   

กรรมการ 

เลขานุการ 

คณะกรรมการ

ฝายจัดหาผลิตภัณฑ OTOP 

ประธานกรรมการ   

กรรมการ  

เลขานุการ    

คณะกรรมการ

ฝายการเงินและบัญชี   

ประธานกรรมการ 

กรรมการ  

เลขานุการ    

แผนภูมิที่  14  แสดงโครงสรางคณะกรรมการดําเนินโครงการตลาดน้ําเทศบาลตําบลจันด ี
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การวิเคราะหการพัฒนาการทองเที่ยวตลาดน้ําจันดีสูการทองเท่ียวที่ยั่งยืน 

สําหรับการวิเคราะหการพัฒนาการทองเท่ียวตลาดน้ําจันดีสูการทองเท่ียวท่ียั่งยืนในครั้งนี้  

ใชแนวคิดการพัฒนาการทองเท่ียวท่ียั่งยืนของบุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548ก: 20-22) ท่ีกลาววา           

การพัฒนาการทองเท่ียวท่ียั่งยืนตองเปนการพัฒนาการทองเท่ียวท่ีสําคัญใน 6 องคประกอบหลัก  

ไดแก 1) องคประกอบดานการพัฒนาทรัพยากรทองเท่ียว  2) องคประกอบดานการพัฒนา

ส่ิงแวดลอมในแหลงทองเท่ียว 3) องคประกอบดานการพัฒนาธุรกิจทองเท่ียว 4) องคประกอบดาน

การพัฒนาการตลาดทองเท่ียว  5)  องคประกอบดานการพัฒนาการมีสวนรวมทางการทองเท่ียวของ

ชุมชนทองถ่ิน และ 6) องคประกอบดานการพัฒนาจิตสํานึกทางการทองเท่ียว  ซ่ึงเม่ือนําแนวคิด

การพัฒนาการทองเท่ียวท่ียั่งยืนท้ัง 6 องคประกอบมาวิเคราะห  พบวา ตลาดน้ําจันดีมีการดําเนินการ

ในแตละองคประกอบดังตอไปนี้   

1.  องคประกอบดานการพัฒนาทรัพยากรทองเท่ียว  สําหรับการดําเนินการดานการพัฒนา

ทรัพยากรทองเท่ียวของตลาดน้ําจันดีท่ีเห็นไดชัดเจน  ไดแก  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและ             

ส่ิงอํานวยความสะดวก  ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณตลาดน้ําและบริเวณ

ใกลเคียง  เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวตลาดน้ําจันด ี

2. องคประกอบดานการพัฒนาส่ิงแวดลอมในแหลงทองเท่ียว ตลาดน้ําบานจันดีมี                   

การดําเนินการดานการพัฒนาส่ิงแวดลอมภายในแหลงทองเท่ียวโดยการวางถังขยะไวตามจุดตางๆ  

ภายในบริเวณตลาดน้ํา  รวมถึงการการรักษาความสะอาดภายในแหลงทองเท่ียวตลาดน้ํา เปนตน 

3. องคประกอบดานการพัฒนาธุรกิจทองเท่ียว  สําหรับการสงเสริมและพัฒนาธุรกิจ

ทองเท่ียวท่ีตลาดน้ําจันดีมีดําเนินการ เชน การสงเสรมิและจัดกิจกรรมหรืองานแสดงตางๆ (Event) 

ภายในตลาดน้ํา  เชน  การแสดงดนตรี  และงานคาวบอยไนท  เปนตน 

4. องคประกอบดานการพัฒนาการตลาดทองเท่ียว ตลาดน้ําจันดีมีการดําเนินการพัฒนา 

การตลาดทองเท่ียวโดยการประชาสัมพันธตลาดน้ําจันดีผานส่ือตางๆ รวมถึงมีการสงเสริมและ            

จัดกิจกรรมหรืองานแสดงตางๆ  (Event)  ภายในตลาดน้ําเพ่ือเปนการสงเสริมทางการตลาด  เชน 

การแสดงดนตรี  และงานคาวบอยไนท  เปนตน 

5.  องคประกอบดานการพัฒนาการมีสวนรวมทางการทองเท่ียวของชุมชนทองถ่ิน  สําหรับ

การดําเนินการของตลาดนํ้าจันดีดานการพัฒนาการมีสวนรวมทางการทองเท่ียวของชุมชนทองถ่ินท่ี

เห็นไดชัดเจน ไดแก การเนนผูประกอบการตลาดน้ําท่ีเปนคนในชุมชนทองถ่ินเปนหลัก 

6. องคประกอบดานการพัฒนาจิตสํานึกทางการทองเท่ียว  สําหรับการดําเนินการดาน             

การพัฒนาจิตสํานึกทางการทองเท่ียวของตลาดน้ําจันดี พบวา การดําเนินการในองคประกอบ

ดังกลาวยังเห็นไดไมชัดเจน 
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สรุปตลาดน้ําจันดีมีการดําเนินการเกือบครบในทุกองคประกอบของการพัฒนาสู                  

การทองเท่ียวท่ียั่งยืน  แตเม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวาการดําเนินการในแตละองคประกอบยังมี

การดําเนินการคอนขางนอยและยังไมไดมาตรฐานเทาท่ีควร ดังนั้นการท่ีจะพัฒนาตลาดน้ําจันดีสู

การทองเท่ียวท่ียั่งยืนจึงควรท่ีจะพัฒนาท้ัง 6 องคประกอบ โดยองคประกอบใดท่ีมีการดําเนินการอยู

แลวก็ควรท่ีจะมีการพัฒนาและปรับปรุงใหไดมาตรฐานและดียิ่งขึ้น สวนองคประกอบใดท่ียังไมได

ดําเนินการหรือมีการดําเนินการเพียงเล็กนอยก็ควรท่ีจะมีการสงเสริมและดําเนินการอยางจริงจัง   

 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมของตลาดนํ้าจันด ี
การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) ของตลาดนํ้าจันดี ผูวิจัยใชการวิเคราะห

สภาพแวดลอม ซ่ึงประกอบดวยการวิเคราะหจุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) โอกาส  

(Opportunity) และอุปสรรค (Threat)  ดังรายละเอียดตอไปนี ้
1.  จุดแข็ง (Strength)  

     จุดแข็ง (Strength) ของตลาดน้ําจันดีท่ีสําคัญๆ  มีดังตอไปนี ้

     1.1  มีท่ีตั้งอยูใกลยานชุมชน  ตลาดน้ําจันดีเปนตลาดน้ําท่ีมีท่ีตั้งอยูใกลบริเวณชุมชนและ

ตัวเมืองเทศบาลตําบลจันดี ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีท่ีมีผูคนมากมาย และใกลยานแหลงการคาของชุมชน 

ตลอดจนการคมนาคมสะดวก ซ่ึงถือเปนจุดแข็งอยางหนึ่งของตลาดนํ้าจันด ี

2.  จุดออน (Weakness)  

     จุดออน (Weakness) ของตลาดน้ําจันดีท่ีสําคัญๆ  มีดังตอไปนี ้

     2.1  สถานท่ีไมเอ้ืออํานวย  อันเนื่องมาจากสภาพทางภูมิศาสตรโดยบริเวณท่ีตั้งตลาดน้ํา

จันดีซ่ึงอยูติดกับคลองจันดีจะมีกระแสน้ําไหลเชี่ยวมากและเกิดเหตุการณน้ําทวมอยูเสมอในชวงฤดู

ฝน สรางความเสียหายใหกับตลาดน้ําจันดีเปนอยางมาก ซ่ึงตองสูญเสียท้ังงบประมาณและเวลาใน

การซอมแซมและปรับปรุง 

     2.2  สินคาและบริการขาดความหลากหลาย  กลาวคือ ตลาดน้ําจันดีเปนตลาดน้ําท่ีมี

สินคาและบริการจํานวนนอย  และไมมีความหลากหลาย นอกจากนี้ยังเปนสินคาท่ีสามารถหาซ้ือได

ท่ัวไปในทองตลาด ดวยเหตุนี้ สินคาและบริการท่ีมีอยู ในตลาดน้ําจันดีจึงไมเปนส่ิงดึงดูด                           

ความสนใจของนักทองเท่ียว  ซ่ึงถือเปนจุดออนสําคัญอยางหนึ่งของตลาดนํ้าจันดี     

3.  โอกาส  (Opportunity)  

     โอกาส  (Opportunity)  ของตลาดน้ําจันดีท่ีสําคัญๆ  มีดังตอไปนี ้

     3.1 ชุมชนมีช่ือเสียงดานอาหาร  โดยชุมชนจันดีเปนชุมชนท่ีมีช่ือเสียงในเรื่องของ

อาหาร  เชน  บะหม่ีเกี๊ยว  ขนมจีบ และซาลาเปา  เปนตน  ซ่ึงเปนโอกาสของตลาดน้ําจันดีท่ีจะนํา
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ความมีช่ือเสียงในดานอาหารของชุมชนมาเปนสวนหนึ่งในการประชาสัมพันธหรือการทําการตลาด

ทองเท่ียวของตลาดน้ําจันดี 

     3.2  การใหการสงเสริมและสนับสนุนจากหนวยงานตางๆ  ตลาดน้ําจันดีเปนตลาดนํ้าท่ี

เกิดจากการจัดตั้งของเทศบาลตําบลจันดี  ดังนั้นตลาดน้ําจันดีจึงเปนตลาดนํ้าท่ีไดรับการสงเสริม

และสนับสนุนจากเทศบาลตําบลจันด ี ซ่ึงนอกจากการไดรับการสงเสริมและสนับสนนุจากเทศบาล

ตําบลจันดีแลว ตลาดน้ําจันดียังไดรับการสงเสริมและสนับสนุนจากหนวยงานตางๆ อีกดวย  ภายใต

การประสานความรวมมือกับเทศบาลตําบลจันดีเปนหลัก 

     3.3  มีแหลงทองเท่ียวอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ีบริเวณใกลเคียง สําหรับโอกาสอีกอยางหนึ่งของ

ตลาดน้ําจันดี นั่นก็คือ การมีแหลงทองเท่ียวอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ีบริเวณใกลเคียง ไมวาจะเปนแหลง

ทองเท่ียวทางศาสนา ซ่ึงไดแก วัดธาตุนอย (เจดียพอทานคลาย วาจาสิทธ์ิ) และแหลงทองเท่ียวทาง

ธรรมชาต ิเชน น้ําตกทาแพ อุทยานแหงชาติเขาหลวง และเขาเหมน เปนตน ซ่ึงแหลงทองเท่ียวตางๆ  

เหลานี้ลวนแลวแตเปนโอกาสท่ีเอ้ือตอการสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําจันดีท้ังส้ิน 

     3.4 นโยบายรัฐใหการสงเสริมและสนับสนุนการทองเท่ียว  โดยปจจุบันรัฐบาลมี

นโยบายสงเสริมและสนับสนุนการทองเท่ียว  ดังจะเห็นไดจากการท่ีรัฐบาลไดมีมติใหการทองเท่ียว

เปนวาระแหงชาติ (National Agenda)  และใหความสําคัญกับเศรษฐกิจสรางสรรคดานการทองเท่ียว

หรือการทองเท่ียวเชิงสรางสรรค  (Creative Tourism)  โดยไดบรรจุไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี  11  (พ.ศ.2555-2559)    

4.  อุปสรรค (Threat) 

     อุปสรรค (Threat)  ของตลาดน้ําจันดีท่ีสําคัญๆ  มีดังตอไปนี ้

      4.1  ภัยธรรมชาติ ไดแก น้ําทวม ตลาดน้ําจันดีตองประสบกับเหตุการณน้ําทวมอยูเสมอ

เม่ือถึงชวงฤดูฝน ซ่ึงผลจากเหตุการณน้ําทวมไดสรางความเสียหายใหกับตลาดน้ําจันดีเปนอยางมาก 

 

การปดตัวของตลาดน้ําจันดี 

ภายหลังจากตลาดน้ําจันดีไดเปดดําเนินการมาตั้งแตวันท่ี  23 มกราคม 2552 เปนตนมา

จนกระทั่งป 2553  ตลาดน้ําจันดีก็ไดปดตัวลงในชวงระยะเวลาไมนานนัก  เนื่องมาจากสาเหตุและ

ปจจัยบางประการ  ซ่ึงจากการศึกษาขอมูล พบวา มีการกลาวถึงสาเหตแุละปจจัยท่ีสงผลใหตลาดน้ํา

จันดีไมสามารถเปดดําเนินการไดจนตองปดตัวเองลงมีอยูดวยกัน 3 ประการ  ไดแก   

1. ลักษณะทางภูมิศาสตรหรือสภาพพ้ืนท่ีไมมีความเหมาะสม  เนื่องจากในชวงฤดูฝน

กระแสน้ําบริเวณดังกลาวจะไหลเช่ียว รวมถึงมีน้ําทวม จึงไมเอ้ืออํานวยในการท่ีจะเปดเปนตลาดน้ํา   
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“สาเหตุท่ีตลาดน้ําจันดีตองปดดําเนินการ  สวนหนึ่งเนื่องมาจากสภาพทางภูมิศาสตร 

โดยเฉพาะในชวงฤดูฝนกระแสน้ําบริเวณพ้ืนท่ีดังกลาวจะไหลเช่ียวมากและเกิดน้ําทวมอยูเสมอ”  

(สุธาสิณีว, 5 พฤษภาคม 2555) 
 

 “เหตุท่ีตลาดน้ําจันดีตองปดตัวเองลง  เพราะสภาพพื้นท่ีไมเอ้ืออํานวย” (ณัจฉรา, 13

พฤษภาคม 2555)   
 

2. ตลาดน้ําไมใชวิถีชุมชนของคนในพ้ืนท่ี  กลาวคือ ประชาชนสวนใหญในพ้ืนท่ีตําบลจันดี

ประกอบอาชีพเกษตรกร  โดยเฉพาะการทําสวนยางพาราและสวนผลไม เชน เงาะ  มังคุด  และ

ทุเรียน เปนตน  ดังนั้นตลาดน้ําจึงไมใชวิถีชีวิตของประชาชนในตําบลจันดี  แมวาชุมชนจันดีจะมี

ช่ือเสียงในเรื่องของการคาขายก็ตาม   

3. สินคาและบริการยังไมตอบสนองความตองการของกลุมนักทองเท่ียวเทาท่ีควร  กลาวคือ  

มีสินคาและบริการจํานวนนอย  ซ่ึงขาดความหลากหลายและความโดดเดน จึงไมเปนจุดดึงดูด         

ความสนใจของนักทองเท่ียวใหเดินทางมาทองเท่ียว อีกท้ังสินคาท่ีนํามาจําหนายในตลาดน้ําจันดี
เปนสินคาท่ีสามารถหาซ้ือไดในตลาดท่ัวๆ  ไป 

จากสาเหตุและปจจัยท่ีกลาวมาขางตนจึงทําใหตลาดน้ําจันดีไมสามารถเปดดําเนินการได

และตองปดตัวเองลงในทายท่ีสุด  

อยางไรก็ตามเทศบาลตําบลจันดีก็ไดมีพยายามท่ีจะฟนฟูตลาดน้ําจันดีขึ้นมาใหมอีกครั้ง          

ดังจะเห็นไดจากการจัดงานแถลงขาว “สานตอ เท่ียวตลาดน้ําเทศบาลตําบลจันดี” เม่ือวันท่ี 22 

ตุลาคม 2553 เวลา 10.00 น. ซ่ึงจัดโดยเทศบาลตําบลจันดี โดยมีนายสัมพันธ เหลืองวรพันธ 

นายกเทศมนตรีตําบลจันดี พรอมคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กํานันผูใหญบาน ประธาน

ชุมชน ชมรม  องคกร และประชาชนในชุมชน เขารวมงานแถลงขาวอยางพรอมเพรียง   
 

 

ภาพท่ี  38  การจัดงานแถลงขาว “สานตอ เท่ียวตลาดน้ําเทศบาลตําบลจันด”ี 
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ตอมาหลังจากมีงานแถลงขาว  เทศบาลตําบลจันดีก็ไดจัดงาน “สานตอ เท่ียวตลาดน้ํา

เทศบาลตําบลจันดี”  ขึ้นระหวางวันท่ี 30 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2553  ตั้งแตเวลา 17.00 น เปนตน

ไป  ณ  บริเวณตลาดน้ําจันดี   โดยในงานมีการจําหนายสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ  การออก

รานจําหนายอาหาร (Food Fair) และของดีของอรอยเมืองจันดี ตลอดจนกิจกรรมการแสดงบนเวที 

ท้ังนี้ก็เพ่ือตองการสงเสริมการทองเท่ียวของทองถ่ินและผลักดันใหตลาดน้ําจันดีเปนแหลงทองเท่ียว

ของจังหวัดนครศรีธรรมราชตอไป แตอยางไรก็ตามหลังจากนั้นตลาดน้ําจันดีก็ยังไมสามารถเปด
ดําเนินการได  สวนหนึ่งก็เนื่องมาจากในชวงระยะเวลาดังกลาวเปนชวงฤดูฝน และประกอบกับ

งบประมาณคาใชจายในการจัดทําโครงการปรับปรุงตลาดน้ําจันดี  ซ่ึงตั้งวงเงินไว จํานวน 250,000  

บาท ไดถูกตัดออกท้ังโครงการตามมติท่ีประชุม เม่ือครั้งประชุมสภาเทศบาลตําบลจันด ีสมัยประชุม
วิสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจําป พ.ศ.2553 เม่ือวันท่ี 7 มกราคม 2554 (เทศบาลตําบลจันดี, 2554: 

40-41, 64-75)  ดวยเหตุนี้จึงสงผลใหตลาดน้ําจันดีจึงยังอยูในชวงของการปดดําเนินการมาจนกระท่ัง

ปจจุบัน 

 

แนวคิดการฟนฟูตลาดน้ําจันดีในอนาคต 

 แมวาตลาดน้ําจันดีจะปดดําเนินการมาช่ัวระยะเวลาหนึ่งแลว  อันเนื่องมาจากปจจัยและ

เง่ือนไขบางประการดังท่ีไดกลาวไปแลวในตอนตน  แตอยางไรก็ตามเทศบาลตําบลจันดี  

โดยเฉพาะนายกเทศมนตรีตําบลจันดีและคณะก็มิไดหยุดความพยายามในการท่ีจะฟนฟูตลาดน้ําจัน

ดีขึ้นมาใหม  ซ่ึงจากการสัมภาษณนายกเทศมนตรีตําบลจันดี  ปลัดเทศบาลตําบลจันดี และ                 

รองปลัดเทศบาลตําบลจันดี  สรุปไดวา “เทศบาลตําบลจันดีมีแนวคิดท่ีจะฟนฟูตลาดน้ําจันดีขึ้น            

มาใหม  โดยไดพยายามแกไขปญหาในเรื่องของสภาพทางภูมิศาสตรและสภาพพ้ืนท่ี โดยการปรับ

และตกแตงพ้ืนท่ีเพ่ือปองกันน้ําทวมและความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นจากเหตุการณน้ําทวมซ่ึงเกิดขึ้น

เปนประจําในชวงฤดูฝน  นอกจากนี้เทศบาลตําบลจันดียังมีแนวคิดท่ีจะฟนฟูตลาดน้ําจันดี  โดยจะ

ทําการยายแผงคาขายท่ีตั้งวางขายอยูบริเวณทางเทาหนาสถานีรถไฟคลองจันดีไปตั้งอยูยังสถานท่ี

ใหมซ่ึงอยูติดกับบริเวณตลาดน้ําจันดีเดิม  รวมทั้งการยายตลาดนัดวันศุกร  หรือท่ีเรียกกันท่ัวไปวา  

“ตลาดศุกร”  ซ่ึงเปนตลาดท่ีมีท้ังพอคาแมคาจากภายในและภายนอกชุมชนมาจําหนายสินคา โดยจะ

เริ่มตนจากการยายตลาดศุกรไปกอน  และจะดําเนินการเปดตลาดน้ําควบคูกันไปในลักษณะของ

ตลาดบกผสมกับตลาดน้ํา  ซ่ึงเม่ือกอนตลาดน้ําจันดีจะเปดดําเนินการเฉพาะชวงบายวันเสาร          

แตตอไปจะเปดดําเนินการสัปดาหละ 2 วัน คือ วันเสารและวันอาทิตย  โดยจะเปดตลอดท้ังวัน” 

(สัมพันธ  จงดี  และวิชัย, 14  พฤษภาคม  2555) 
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นอกจากนี้เทศบาลตําบลจันดียังไดมีการบรรจุโครงการปรับปรุงตลาดน้ําจันดีไวใน

แผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2555-2557) ของเทศบาลตําบลจันดี  (งานวิเคราะหนโยบายและ

แผน เทศบาลตําบลจันด,ี ม.บ.ป.: 69)  โดยโครงการดังกลาวมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางรายไดและเปน

แหลงทองเท่ียว  โดยตั้งงบประมาณไวปละ  200,000  บาท  ซ่ึงเปนงบท่ีมาจากรายได  และกําหนด

ชวงระยะเวลาในการดําเนินการไวในชวงป   2555-2557 หนวยงานท่ีรับผิดชอบ คือ สํานักปลัด  

เทศบาลตําบลจันดี 

 

 
 

ภาพท่ี  39  สภาพในปจจุบันของบริเวณท่ีเคยเปนท่ีตั้งตลาดน้ําจันด ี

 

อยางไรก็ตามจากการลงพ้ืนท่ีศึกษาขอมูล  พบวา  ประชาชนในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลจันดีมี

ความคิดเห็นตอการฟนฟูตลาดน้ําจันดีขึ้นมาใหมซ่ึงสามารถแยกออกไดเปน 2 กระแส  ไดแก 

กระแสแรก  เห็นดวยกับการฟนฟูตลาดน้ําจันดีขึ้นมาใหม  โดยใหเหตุผลวาเพ่ือเปนการสรางรายได

ใหกับชุมชน ทําใหเศรษฐกิจชุมชนดีขึ้น  และทําใหมีแหลงผักผอนหยอนใจหรือแหลงทองเท่ียว

เกิดขึ้นในชุมชน  สวนกระแสท่ีสอง ไมเห็นดวยกับการฟนฟูตลาดน้ําจันดีขึ้นมาใหม  โดยมองวาจะ

ทําใหส้ินเปลืองงบประมาณโดยไมจําเปน  ท้ังนี้เนื่องจากสภาพพ้ืนท่ีหรือสภาพทางภูมิศาสตรไม

เอ้ืออํานวย  โดยเฉพาะในชวงฤดูฝนมักจะเกิดเหตุการณน้ําทวมเปนประจํา สงผลใหตลาดน้ําไดรับ

ความเสียหาย  และตองใชงบประมาณสวนหนึ่งในการปรับปรุงและฟนฟู ซ่ึงมองวาไมคุมคากับ

ตนทุน  และอีกสวนหนึ่งมองวาตลาดน้ําไมใชวิถีชุมชนของคนในเทศบาตําบลจันดี ดังนั้นจึงเปน

เรื่องท่ีคอนขางเปนไปไดยาก   

 

 “การฟนฟูตลาดน้ําจันดีขึ้นมาใหมนั้นมีท้ังคนท่ีเห็นดวยและไมเห็นดวย  ซ่ึงเปนธรรมดา  

เพราะตางคนก็ตางความคิด และมีเหตุผลท่ีแตกตางกันออกไป”  (นงเยาว, 14  พฤษภาคม 2555)   
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จากท่ีกลาวมาเปนเพียงสวนหนึ่งของแนวคิดการฟนฟูตลาดน้ําจันดีในอนาคตและกระแส

ความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ีตอการฟนฟูตลาดน้ําจันดีขึ้นมาใหมเทานั้น  ทวาในความเปน

จริงคงตองรอดกูันตอไปวาทายท่ีสุดแลว  ตลาดน้ําจันดีจะสามารถกลับมาเปดดําเนินการใหมเพ่ือให

บริการและตอนรับนักทองเท่ียวไดอีกครั้งหรือไม   

 

สวนที่  5  สรุป 

 จากท่ีกลาวมาเกี่ยวกับแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตท้ัง 4 แหง  สามารถสรุปภาพรวมของ

การทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตไดดังตอไปนี ้

 

 สภาพท่ัวไปของการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต 

การเกิดขึ้นของแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตสวนใหญเกิดจากการจัดตั้งขึ้นใหมภายใต

การดําเนินการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) ซ่ึงไดแก เทศบาล โดยการปรับปรุง                   

ภูมิทัศนบริเวณริมคลองหรือริมน้ําเพ่ือใหสามารถเปดเปนตลาดน้ําได  ซ่ึงมีวัตถุประสงคหลักๆ  

เพ่ือตองการสงเสริมการทองเท่ียว  การสรางอาชีพ  และเศรษฐกิจในชุมชน จะมีก็เพียงแตตลาดน้ํา

คลองแดนเทานั้นท่ีเปนการรื้อฟนตลาดเดิมท่ีเคยมีอยูในอดีตขึ้นมาใหมภายใตการดําเนินการของ

ชาวบานในชุมชนรวมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมีอาจารย ดร.จเร สุวรรณชาต  

และคณะ ซ่ึงไดทําการศึกษาวิจัยโครงการการศึกษาและจัดทําโครงการนํารองการปรับปรุงท่ีอยู

อาศัยและชุมชนในชนบทภาคใต (ชุมชนคลองแดน) โดยการฟนฟูชุมชนริมน้ําบริเวณชุมชน            

คลองแดน รวมท้ังเพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหมีการปรับปรุงและยกระดับคุณภาพท่ีอยูอาศัยและ

ชุมชนของประชากรในชุมชนใหมีความเหมาะสมตอการพักอาศัยอยางย่ังยืน สําหรับการเกิดขึ้น

ของแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตจะเกิดขึ้นในชวงระยะเวลาไลเล่ียกันโดยแหลงทองเท่ียวตลาด

น้ําแหงแรกของภาคใต  ไดแก  ตลาดน้ําคลองแห เปดดําเนินการเม่ือป 2551 ตอมาในป 2552 จึงมี

แหลงทองเท่ียวตลาดน้ําแหงอ่ืนๆ  เกิดขึ้นตามมา  ไดแก  ตลาดน้ําจันดี ตลาดน้ําบานดอน  และ

ตลาดน้ําคลองแดน  ตามลําดับ  โดยตลาดน้ําภาคใตสวนใหญจะเปดใหบริการแกนักทองเท่ียว

สัปดาหละ 1 วัน  ซ่ึงจะเปนชวงบายของวันเสารหรือวันอาทิตย  ยกเวนตลาดน้ําคลองแหท่ีเปด

ใหบริการแกนักทองเท่ียวสัปดาหละ 3 วัน  คือ ชวงบายวันศุกร เสาร และอาทิตย  และสําหรับตลาด

น้ําคลองแดนนอกจากเปดดําเนินการในชวงบายวันเสารแลว วันอ่ืนๆ แมจะไมไดเปดดําเนินการแต

นักทองเท่ียวก็สามารถเดินทางเขามาทองเท่ียวไดทุกวันท้ังนี้เนื่องจากตลาดน้ําคลองแดนเปนตลาด
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น้ําท่ีมีจุดขายในเรื่องของวิถีชุมชน  และภูมิทัศน  โดยเฉพาะบานไมเกาแกท่ีตั้งอยูบริเวณริมน้ําสอง

ฝงคลอง เปนตน 

อยางไรก็ตามในป 2553 จนกระท่ังถึงปจจุบันป 2555 ยังคงเหลือตลาดน้ําภาคใตท่ีเปด

ดําเนินการเปนแหลงทองเท่ียวไวคอยใหบริการแกนักทองเท่ียวเพียง 3 แหง เทานั้น ไดแก  ตลาดน้ํา

คลองแห  ตลาดน้ําคลองแดน  และตลาดนํ้าบานดอน  สวนตลาดน้ําจันดีไดปดดําเนินการไปเม่ือป 

2553  และอยูในชวงของการพยายามฟนฟูขึ้นมาใหมอีกครั้ง  สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับตลาดน้ํา

ภาคใตท้ัง 4 แหง  ไดแก  ตลาดน้ําคลองแห ตลาดน้ําคลองแดน ตลาดน้ําบานดอน และตลาดนํ้าจันดี 

สามารถสรุปรายละเอียดเพื่อเปรียบเทียบไดดังตารางท่ี  75    
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ตารางที่  75  เปรียบเทียบตลาดน้ําภาคใตทั้ง  4 แหง 

 

ประเด็น 
ตลาดน้ํา 

คลองแห 

ตลาดน้ํา 

คลองแดน 

ตลาดน้ํา 

บานดอน 

ตลาดน้ํา 

จันดี 

วัน/เดือน/ป ที่เปดดําเนินการ 13  สิงหาคม 2551 30 พฤษภาคม 2552 13 มีนาคม 2552 23 มกราคม 2552 

จังหวัดที่ตั้งตลาดน้ํา จังหวัดสงขลา รอยตอระหวางจังหวัดสงขลากับ

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

จังหวัดสุราษฎรธาน ี จังหวัดนครศรีธรรมราช 

พื้นที่ที่ตั้งตลาดน้ํา บริเวณริมคลองแห บริเวณริมคลองแดน บริเวณสวนสาธารณะศรีตาป ริม

เขื่อนแมน้ําตาป   

บริเวณสะพานโคงรถไฟ 

100 ป  ริมคลองจันดี   

ความใกล-ไกลตัวเมือง ใกลตัวเมือง ไกลตัวเมือง อยูในตัวเมือง ใกลตัวเมือง 

การเปดดําเนินการ เปดดําเนินการ เปดดําเนินการ เปดดําเนินการ ปดดําเนินการ (กําลังอยู

ในชวงของการพยายาม

ฟนฟู  โดยเปดดําเนินการ

เปนการเฉพาะกิจใน               

บางชวง) 

การเกิดขึ้นของตลาดน้ํา จัดตั้งขึ้นใหม รื้อฟนตลาดเดิมในอดีตขึ้นใหม  จัดตั้งขึ้นใหม จัดตั้งขึ้นใหม 

วันที่เปดใหบริการ ทุกวันศุกร เสาร และอาทิตย  

ตั้งแตเวลา 15.00 – 21.00  น. 

ทุกบายวันเสาร  (ในวันอื่นๆ ก็

สามารถเขามาทองเที่ยวได) 

ทุกวันอาทิตย ตั้งแตเวลา 15.00-

21.00 น. 

ทุกวันเสาร  ตั้งแตเวลา 

15.00 น.  เปนตนไป  

หนวยงานที่รับผิดชอบ เทศบาลเมืองคลองแห ชุมชนคลองแดน เทศบาลนครสุราษฎรธาน ี เทศบาลตําบลจันดี 
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ตารางที่  75  เปรียบเทียบตลาดน้ําภาคใตทั้ง  4 แหง  (ตอ) 

 

ประเด็น 
ตลาดน้ํา 

คลองแห 

ตลาดน้ํา 

คลองแดน 

ตลาดน้ํา 

บานดอน 

ตลาดน้ํา 

จันดี 

การบริหารจัดการ      1. คณะกรรมการดําเนินงาน          

ตลาดน้ําคลองแห  ซึ่งมาจากการจัดตั้ง

และประกาศแตงตั้งโดยเทศบาลเมือง      

คลองแห 

     2. คณะกรรมการบริหารชมรม

ตลาดน้ําคลองแห มาจาก 3 สวน คือ  

1) การเลือกจากสมาชิกชมรม              

2) โดยตําแหนงหนาที่ภายในเทศบาล

เมืองคลองแห  3) การเชิญบุคคลที่มี

ความรูความสามารถจากภายนอก  

และประกาศแตงตั้งโดยเทศบาลเมือง

คลองแห 

     3. มีกฎระเบียบเปนลายลักษณ

อักษรที่ชัดเจนสําหรับให

ผูประกอบการตลาดน้ําปฏิบัติ 

     1. คณะกรรมการดําเนินการตลาดน้ํา

คลองแดน ซึ่งมาจากการเลือกภายในชุมชน 

และการเชิญบุคคลที่มีความรูความสามารถ

จากภายในและภายนอกชุมชนมาเปนที่

ปรึกษา 

     2. มีกฎระเบียบที่ไมเปนลายลักษณ

อักษร แตจะใชวิธีการประชุมและบอก

กลาว เพื่อใหผูประกอบการ ตลาดน้ําปฏิบัติ  

อีกทั้งยังมีกฎ ระเบียบ และขอปฏิบัติของ

ชุมชนเปนลายลักษณอักษรที่ชัดเจน 
สําหรับเปนแนวทางในการปฏิบัติของคน

ในชุมชน 

     1. คณะกรรมการบริหาร

ชมรมผูประกอบการคา           

ตลาดนัด ตลาดน้ํา                  

บานดอน  เทศบาลนคร               

สุราษฎรธาน ีซึ่งมาจาก การ

เลือกจากสมาชิกสามัญในที่

ประชุมใหญและอนุมัติแตงตั้ง

โดยเทศบาลนครสุราษฎรธาน ี

     2. มีกฎระเบียบเปน               

ลายลักษณอักษรที่ชัดเจน

สําหรับใหผูประกอบการตลาด

น้ําปฏิบัติ 

     1. คณะกรรมการ

ดําเนินโครงการตลาดน้ํา

เทศบาลตําบลจันดี  ซึ่งมา

จากการแตงตั้ง            

โดยเทศบาลตําบลจันดี 

     2. มีกฎระเบียบที่ไม

เปนลายลักษณอักษร   

แตจะใชวิธีการบอกกลาว  

เพื่อใหผูประกอบการ

ตลาดน้ําปฏิบัติ 
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ตารางที่  75  เปรียบเทียบตลาดน้ําภาคใตทั้ง  4 แหง  (ตอ) 

 

ประเด็น 
ตลาดน้ํา 

คลองแห 

ตลาดน้ํา 

คลองแดน 

ตลาดน้ํา 

บานดอน 

ตลาดน้ํา 

จันดี 

ประเภทของนักทองเที่ยว นักทองเที่ยวชาวไทยและ                    

ชาวตางประเทศ โดยเฉพาะ

นักทองเที่ยวชาวมาเลเซียและ

สิงคโปร 

นักทองเที่ยวชาวไทยเปนหลัก นักทองเที่ยวชาวไทย           

เปนหลัก 

นักทองเที่ยวชาวไทยเปนหลัก  

(ในชวงที่เปดดําเนินการ) 

ลักษณะการทองเที่ยว      1. ทองเที่ยวเปนการสวนตัว           

(คนเดียว/กลุมเพื่อน/ครอบครัว/

เครือญาติ)  แบบไป-กลับ 

     2. ทองเที่ยวในลักษณะกลุมทัวร

นําเที่ยว  โดยเฉพาะนักทองเที่ยว

ชาวตางประเทศ แบบไป-กลับ 

     1. ทองเที่ยวเปนการสวนตัว  

(คนเดียว/ กลุมเพื่อน/ครอบครัว/

เครือญาติ) ซึ่งมีทั้งแบบไป-กลับ 

และพักคางคืนโฮมสเตย 

     2. ทองเที่ยวเปนหมูคณะ 

โดยเฉพาะจากสถาบัน การศึกษา 

กลุม หรือชมรมตางๆ  ซึ่งมีทั้งแบบ

ไป-กลับ และพักคางคืนโฮมสเตย 

     1. ทองเที่ยวเปนการสวนตัว 

(คนเดียว/กลุมเพื่อน/

ครอบครัว/เครือญาติ)          

แบบไป-กลับ 

     1. ทองเที่ยวเปนการสวนตัว      

(คนเดียว/กลุมเพื่อน/ครอบครัว/เครือ

ญาติ)  แบบไป-กลับ (ในชวงที่เปด

ดําเนินการ) 
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ตารางที่  75  เปรียบเทียบตลาดน้ําภาคใตทั้ง  4 แหง  (ตอ) 

 

ประเด็น 
ตลาดน้ํา 

คลองแห 

ตลาดน้ํา 

คลองแดน 

ตลาดน้ํา 

บานดอน 

ตลาดน้ํา 

จันดี 

ระดับความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับการทองเที่ยวที่ยั่งยืน 

     1. ผูประกอบการสวนใหญมี

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ             

การทองเที่ยวที่ยั่งยืนอยูในระดับต่ํา   

รองลงมา  คือ ระดับปานกลาง และ

ระดับสูง   
     2. ประชาชนในพื้นที่สวนใหญมี

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ               

การทองเที่ยวที่ยั่งยืนอยูในระดับต่ํา  

รองลงมา คือ ระดับปานกลาง และ

ระดับสูง  

     1. ผูประกอบการสวนใหญมีความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับการทองเที่ยวที่

ยั่งยืนอยูในระดับสูง รองลงมา คือ 

ระดับ ปานกลาง และระดับต่ํา  

     2. ประชาชนในพื้นที่สวนใหญมี

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ                       

การทองเที่ยวที่ยั่งยืนอยูในระดับสูง 

รองลงมา คือ ระดับต่ํา  และระดับ    

ปานกลาง  

     1. ผูประกอบการสวนใหญมี

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ               

การทองเที่ยวที่ยั่งยืนอยูในระดับ

ต่ํา รองลงมา  คือ ระดับปานกลาง 

และระดับสูง  
     2. ประชาชนในพื้นที่สวน

ใหญมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ     

การทองเที่ยวที่ยั่งยืนอยูในระดับ

ต่ํา รองลงมา คือ ระดับปานกลาง 

และระดับสูง 

     1. ประชาชนในพื้นที่         

สวนใหญมีความรู             

ความเขาใจเกี่ยวกับ                

การทองเที่ยวที่ยั่งยืนอยูใน

ระดับสูง รองลงมา  คือ 

ระดับปานกลาง   

และระดับต่ํา 

 

วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ                     

(Best Practice) 

 

การบริหารจัดการ การดึงชุมชนเขามามีสวนรวมหรือการ

ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของ

ชุมชน 

การบริหารจัดการ - 
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ตารางที่  75  เปรียบเทียบตลาดน้ําภาคใตทั้ง  4 แหง  (ตอ) 

 

ประเด็น 
ตลาดน้ํา 

คลองแห 

ตลาดน้ํา 

คลองแดน 

ตลาดน้ํา 

บานดอน 

ตลาดน้ํา 

จันดี 

ปจจัยหรือเงื่อนไขของ         

การดํารงอยู 

 

     1. มีสินคาและบริการที่

ตอบสนองความตองการของ

นักทองเที่ยว   

     2. การสงเสริมและสนับสนุน

ของเทศบาลเมืองคลองแห 

     3. การรวมมือกับหนวยงานตางๆ  

     4. อัตลักษณและความแตกตาง 

     5. การมีสวนรวมของประชาชน 

     6. การบริหารจัดการ 

     7. การประชาสัมพันธ 

     1. การมีสวนรวมของชุมชน 

     2. อัตลักษณและความแตกตาง 

     3. การสงเสริมและสนับสนุนของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น  (อปท.) 

     4. การบริหารจัดการ 

     5. การรวมมือกับหนวยงานตางๆ   

     6. การประชาสัมพันธ 

 

     1. มีสินคาและบริการที่

ตอบสนองความตองการของ

นักทองเที่ยว   

     2. การสงเสริมและสนับสนุน

ของเทศบาลนครสุราษฎรธาน ี

     3. การรวมมือกับหนวยงานตางๆ   

     4. อัตลักษณและความแตกตาง 

     5. การมีสวนรวม 

     6. การบริหารจัดการ 

     7. การประชาสัมพันธ 

สาเหตุและปจจัยที่สงผลให      

ตลาดน้ําจันดีไมสามารถเปด

ดําเนินการไดจนตองปด

ตัวเองลงมีอยูดวยกัน 3 

ประการ  ไดแก   

     1. ลักษณะทางภูมิศาสตร

หรือสภาพพื้นที่ไมมีความ

เหมาะสม   

     2. ตลาดน้ําไมใชวิถีชุมชน

ของคนในพื้นที่  

     3. สินคาและบริการไม

ตอบสนองความตองการของ

นักทองเที่ยว 
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ตารางที่  75  เปรียบเทียบตลาดน้ําภาคใตทั้ง  4 แหง  (ตอ) 

 

ประเด็น 
ตลาดน้ํา 

คลองแห 

ตลาดน้ํา 

คลองแดน 

ตลาดน้ํา 

บานดอน 

ตลาดน้ํา 

จันดี 

จุดแข็ง (Strength)        1. การเนนใชวัสดุจากธรรมชาติ  

     2. การแตงกายดวยชุดพื้นบาน

ของผูประกอบการ        

     3. การสงเสริมการมีสวนรวม

ของชุมชน  

     4. การมีสินคาหลากหลาย    

     5. การบริหารจัดการ   

     1. การมีสวนรวมของ

ชุมชน 
     2. การนําเสนอวิถีชุมชน   

     3. ความเปนธรรมชาติ

ของสถานที่ตั้ง   
 

     1. มีที่ตั้งอยูในตัวเมืองและ

ยานชุมชน   

     2. สถานที่กวางขวาง   

     3. ภูมิทัศนสวยงามและเปน

ธรรมชาติ   

     4. มีสินคาและบริการ

หลากหลาย   

     1. มีที่ตั้งอยูใกลยานชุมชน 

 

จุดออน (Weakness)      1. สภาพน้ําในลําคลองที่ตื้นเขิน  

สกปรก และมีกลิ่นเหม็น        

     2. ความไมพรอมของโครงสราง

พื้นฐานและสิ่งอํานวย ความสะดวก

ภายในตลาดน้ํา   

     1. ความไมพรอมดาน

โครงสรางพื้นฐานและ            

สิ่งอํานวยความสะดวก   

     2. มีที่ตั้งอยูรอบนอก

หางไกลจากตัวเมือง   

ปญหาดานความพรอมของ

โครงสรางพื้นฐานและสิ่ง

อํานวยความสะดวกภายใน

ตลาดน้ํา   

 

     1. สถานที่ไมเอื้ออํานวย   

     2. สินคาและบริการขาด                    

ความหลากหลาย   

 

โอกาส  (Opportunity)  

 

     1. มีทําเลที่ตั้งอยูใกล                    

ยานศูนยกลางธุรกิจการคา   

     2. มีหนวยงานใหการสงเสริม

และสนับสนุน    

     1. การสงเสริมและ

สนับสนุนจากหนวยงาน

ตางๆ   

 

     1. มีแหลงทองเที่ยวอื่นๆ ใน

บริเวณใกลเคียง   

     2. การสงเสริมและ

สนับสนุนของหนวยงานตางๆ   

     1. ชุมชนมีชื่อเสียงดานอาหาร   

     2. การใหการสงเสริมและ

สนับสนุนจากหนวยงานตางๆ   

     3. มีแหลงทองเที่ยวอื่นๆ ในพื้นที่

บริเวณใกลเคียง   
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ตารางที่  75  เปรียบเทียบตลาดน้ําภาคใตทั้ง  4 แหง  (ตอ) 

 

ประเด็น 
ตลาดน้ํา 

คลองแห 

ตลาดน้ํา 

คลองแดน 

ตลาดน้ํา 

บานดอน 

ตลาดน้ํา 

จันดี 

โอกาส  (Opportunity)  

 

     1. มีทําเลที่ตั้งอยูใกล                 

ยานศูนยกลางธุรกิจการคา   

     2. มีหนวยงานให              

การสงเสริมและสนับสนุน    

     1. การสงเสริมและสนับสนุน

จากหนวยงานตางๆ   

 

     1. มีแหลงทองเที่ยวอื่นๆ ใน

บริเวณใกลเคียง   

     2. การสงเสริมและสนับสนุน

ของหนวยงานตางๆ   

     1. ชุมชนมีชื่อเสียงดานอาหาร   

     2. การใหการสงเสริมและ

สนับสนุนจากหนวยงานตางๆ   

     3. มีแหลงทองเที่ยวอื่นๆ ในพื้นที่

บริเวณใกลเคียง   

อุปสรรค (Threat)      1. เหตุการณความไมสงบใน

จังหวัดชายแดนภาคใต   

     2. ภัยธรรมชาติ  ไดแก          

น้ําทวม   

     3. มีแหลงทองเที่ยวใน

ลักษณะเดียวกันหลายแหง   

     1. ภัยธรรมชาติ  ไดแก น้ําทวม  

 

     1. ภัยธรรมชาติ ไดแก น้ําทวม       1. ภัยธรรมชาติ  ไดแก  น้ําทวม         
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ตารางที่  75  เปรียบเทียบตลาดน้ําภาคใตทั้ง  4 แหง  (ตอ) 

 

ประเด็น 
ตลาดน้ํา 

คลองแห 

ตลาดน้ํา 

คลองแดน 

ตลาดน้ํา 

บานดอน 

ตลาดน้ํา 

จันดี 

ปญหา      1. ปญหาเกี่ยวกับสภาพน้ําใน        

ลําคลอง   

     2. ปญหาเรื่องพื้นที่ที่ตั้งเขต  

ตลาดบก   

     3. ปญหาการกลืนกลายของ

พอคาแมคาในตลาดน้ําคลองแห 

ปญหาดานโครงสรางพื้นฐานและ

สิ่งอํานวยความสะดวกภายใน

ตลาดน้ํา  ไดแก  

     1. ปญหาเกี่ยวกับสะพานไมที่

มีสภาพชํารุดและผุพัง   

     2. ปญหาหองน้ําสาธารณะมี

ไมเพียงพอ 
     3. ปญหาที่นั่งพักผอนมีไม

เพียงพอ   
     4. ปญหาดานสิ่งอํานวย         

ความสะดวกอื่นๆ   

     1. ปญหาหองน้ําสาธารณะ   

     2. ปญหาแสงสวาง  

     3. ปญหาสถานที่จอดรถ  

     4. ปญหาขนาดของแพ   

- 
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ตารางที่  75  เปรียบเทียบตลาดน้ําภาคใตทั้ง  4 แหง  (ตอ) 

 

ประเด็น 
ตลาดน้ํา 

คลองแห 

ตลาดน้ํา 

คลองแดน 

ตลาดน้ํา 

บานดอน 

ตลาดน้ํา 

จันดี 

แนวทางการสงเสริม

และพัฒนา/                 

แนวทางการฟนฟ ู

     1. การแกปญหาเกี่ยวกับสภาพ

น้ําในลําคลอง   

     2. การพัฒนาและปรับปรุง

ระบบภูมิทัศน   

     3. การพัฒนาและปรับปรุง           

สิ่งอํานวยความสะดวกภายใน

ตลาดน้ํา   

     4. การพัฒนาและปรับปรุง

ระบบโครงสรางพื้นฐานภายใน

ตลาดน้ํา   

     5. การสงเสริมและสรางความรู    

ความเขาใจเกี่ยวกับการทองเที่ยวที่

ยั่งยืนใหกับผูประกอบการและ

ประชาชนในพื้นที่  รวมถึง              

การปลูกฝงหรือพัฒนาจิตสํานึก

ทางการทองเที่ยว 

     1. การสงเสริมและพัฒนา

ดานโครงสรางพื้นฐาน   

     2. การสงเสริมและพัฒนา

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก

ภายในตลาดน้ํา   

     3. การปลูกฝงหรือพัฒนา

จิตสํานึกทางการทองเที่ยว

ใหกับผูประกอบการและ

ประชาชนในพื้นที่ 

     1. การสงเสริมและพัฒนาดาน

สิ่งอํานวยความสะดวกภายใน

ตลาดน้ํา    

     2. การแกไขและปรับปรุง

เกี่ยวกับปญหาเรื่องแพ  

     3. การสงเสริมและสรางความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับการทองเที่ยวที่

ยั่งยืนใหกับผูประกอบการและ

ประชาชนในพื้นที่  รวมถึงการ

ปลูกฝงหรือพัฒนาจิตสํานึก

ทางการทองเที่ยว 

     1. การพยายามแกไขปญหาในเรื่องของ

สภาพทางภูมิศาสตรและสภาพพื้นที่              

โดยการปรับและตกแตงพื้นที่เพื่อปองกันน้ํา

ทวมและความเสียหายที่จะเกิดจากเหตุการณ

น้ําทวม  

     2. จะทําการยายแผงคาขายที่ตั้งวางขายอยู

บริเวณทางเทาหนาสถานีรถไฟคลองจันดีไป

ตั้งอยูยังสถานที่ใหมซึ่งอยูติดกับบริเวณ  

ตลาดน้ําจันดีเดิม  รวมถึงการยายตลาดนัด  

วันศุกร  หรือ “ตลาดศุกร”  ดวย 

     3. จะดําเนินการเปดตลาดน้ําควบคูกันไป

ในลักษณะของตลาดบกผสมกับตลาดน้ํา  

และจะเปดดําเนินการสัปดาหละ 2 วัน คือ        

วันเสารและวันอาทิตย โดยจะเปดตลอด        

ทั้งวัน 
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การวิเคราะหศักยภาพของการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต 

การวิเคราะหศักยภาพของการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต   ผูวิจัยใชแนวคิดของจารุจน                

กล่ินดีปลี  (2541: 32-33) โดยพิจารณาจากองคประกอบสําคัญ  4 ดาน ไดแก 1) องคประกอบดาน

พ้ืนท่ี 2) องคประกอบดานการจัดการ  3) องคประกอบดานกิจกรรมและกระบวนการ และ                         

4) องคประกอบดานการมีสวนรวม ซ่ึงการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตมีรายละเอียดขององคประกอบ

ท้ัง 4 ดาน  ดังตอไปนี ้

1.  องคประกอบดานพ้ืนท่ี   

แหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตเม่ือพิจารณาศักยภาพองคประกอบดานพ้ืนท่ี  พบวา                      

มีศักยภาพดานพ้ืนท่ีแตกตางกันออกไปในแตละตลาดน้ํา  โดยตลาดน้ําคลองแหจะมีพ้ืนท่ีกวางขวาง

และเพียงพอสําหรับรองรับนักทองเท่ียว  ตลอดจนอยูใกลกับแหลงทองเท่ียวอ่ืนๆ  โดยเฉพาะอยู

ใกลกับตัวเมืองหาดใหญซ่ึงเปนยานศูนยกลางการคาและแหลงธุรกิจบันเทิง สําหรับตลาดน้ํา            

คลองแดนจะมีความโดดเดนในเร่ืองของภูมิทัศนและความเปนธรรมชาติ  โดยเฉพาะบานไมเกาแก

ท่ีตั้งอยูบริเวณริมน้ําสองฝงคลอง และชุมชนคลองแดนยังเปนชุมชนท่ีมีช่ือเสียงดานความเจริญ 

รุงเรืองในอดีต  เนื่องจากเปนแหลงการคาทางน้ําท่ีสําคัญแหงหนึ่งของภาคใต  นอกจากนี้ตลาดน้ํา

คลองแดนยังตั้งอยูใกลกับวัดคลองแดน  ซ่ึงเปนวัดเกาแกท่ีมีช่ือเสียงและมีส่ิงท่ีนาสนใจ เชน เรือขุด

โบราณ  โพนฟาล่ัน  และพระทอง เปนตน  สวนตลาดน้ําบานดอนเปนตลาดน้ําท่ีอยูในตัวเมือง                 

สุราษฎรธานีจึงไดเปรียบในเรื่องของการคมนาคม และเปนตลาดน้ําท่ีตั้งอยูบริเวณสวนสาธารณะ

ริมแมน้ําตาปจึงมีอากาศดีและมีภูมิทัศนสวยงามเหมาะสําหรับเปนแหลงทองเท่ียว  ตลอดจนมี

สถานท่ีเพียงพอสําหรับการพักผอนหยอนใจและการทํากิจกรรมตางๆ รวมกัน เปนตน 

นอกจากนี้โดยภาพรวมยังพบวาตลาดน้ําภาคใตยังเปนตลาดน้ําท่ีพยายามคงไวซ่ึงสภาพ

ความเปนธรรมชาติและเอกลักษณของทองถ่ินอีกดวย  และจากการศึกษาขอมูลเชิงปริมาณเกี่ยวกับ

ความคิดเห็นของนักทองเท่ียวท่ีมีตอสถานท่ีแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต  พบวา นักทองเท่ียวมี

ความคิดเห็นตอสถานท่ีตลาดน้ําภาคใตโดยรวมอยูในระดับมาก  ( X = 4.06, S.D. = 0.061) และเม่ือ

พิจารณารายขอ พบวา นักทองเท่ียวมีความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกขอ  โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจาก

มากไปนอย  คือ  (1) สถานท่ีคงสภาพความเปนธรรมชาติ  ( X  = 4.22, S.D. = 0.743) (2)  สถานท่ีมี

ความสวยงาม ( X  = 4.11, S.D. = 0.706) (3) สถานท่ีมีเอกลักษณเฉพาะถ่ินและมีความนาสนใจ ( X  

= 4.10, S.D. = 0.753) (4)  ความพรอมของสถานท่ีในการตอนรับนักทองเท่ียว  ( X  = 3.99, S.D. = 

0.782) และ (5) ขนาดของพ้ืนท่ีในการรองรับนักทองเท่ียว  ( X  = 3.89, S.D. = 0.792) จากท่ีกลาวมา

จะเห็นไดวาตลาดน้ําภาคใตเปนแหลงทองเท่ียวท่ีมีศักยภาพดานพ้ืนท่ีของการเปนแหลงทองเท่ียวใน

ระดับหนึ่ง 
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2.  องคประกอบดานการจัดการ   

สําหรับการพิจารณาศักยภาพของแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตดานการจัดการ ผูวิจัยได

ศึกษาในประเด็นการจัดการดานความปลอดภัย  การใหบริการ  ส่ิงอํานวยความสะดวก  และ

ผลกระทบเชิงลบตอชุมชน  ซ่ึงมีรายละเอียดในแตละดานดังตอไปนี ้

ดานความปลอดภัย โดยความปลอดภัยถือเปนปจจัยสําคัญในการสงเสริมและพัฒนา             

การทองเท่ียว  เพราะแหลงทองเท่ียวท่ีมีความปลอดภัยจะเปนการสรางความไววางใจใหกับ

นักทองเท่ียวในการเดินทางมาทองเท่ียวยังแหลงทองเท่ียวนั้นๆ  ไมวาจะเปนความปลอดภัยในชีวิต

หรือความปลอดภัยในทรัพยสิน อยางไรก็ตามจากการศึกษาการจัดการดานความปลอดภัยใน            

ตลาดน้ําภาคใต พบวา  โดยภาพรวมแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตเปนแหลงทองเท่ียวท่ีมี                

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน โดยชาวบานในชุมชนรวมท้ังพอคาแมคาจะรูจักมักคุนกันเปน

อยางดี โดยเฉพาะตลาดน้ําคลองแหและตลาดนํ้าคลองแดน อีกท้ังในแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต

ยังมีเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของคอยใหบริการและดูแลนักทองเท่ียว รวมท้ังการจัดระบบการจราจรใน

บริเวณพ้ืนท่ีตลาดน้ําอีกดวยซ่ึงจะเห็นไดชัดเจนท่ีตลาดน้ําคลองแห ตลอดจนในแหลงทองเท่ียว

ตลาดน้ําบางแหงยังมีปายเตือนหรือปายขอความรวมมือเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  

เชน ตลาดน้ําบานดอนมีปายเตือนเกี่ยวกับการหามปนปายราวท่ีนั่งบริเวณริมน้ํา หรือแมแตท่ี          

ตลาดน้ําคลองแดนมีปายขอความรวมมือหามนําสุรา เบียร หรือเครื่องดื่มท่ีมีสวนผสมของ

แอลกอฮอลทุกชนิดเขามาดื่มในบริเวณตลาดน้ํา เปนตน และจากการศึกษาขอมูลเชิงปริมาณเกี่ยวกับ

ความคิดเห็นของนักทองเท่ียวท่ีมีตอแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตดานความปลอดภัย พบวา  

นักทองเท่ียวมีความคิดเห็นดานความปลอดภัยโดยภาพรวมอยูในระดับมาก  ( X = 3.94, S.D. = 

0.619) และเม่ือพิจารณารายขอ  พบวา  นักทองเท่ียวมีความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกขอ  โดย

เรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปนอย คือ (1) ชวงเวลาค่ําคืนมีแสงไฟสวางเพียงพอ ( X  = 3.98, S.D. = 

0.819) (2) ความปลอดภัยจากมิจฉาชีพ ( X  = 3.97, S.D. = 0.772) (3) อาหารและเครื่องดื่มมีคุณภาพ  

สะอาด  และถูกหลักโภชนาการ ( X  = 3.95, S.D. = 0.755)  (4) มีการปองกันและเตรียมความพรอม

เรื่องความปลอดภัยเปนอยางดี  ( X  = 3.89, S.D. = 0.791) และ(5)  ความคงทนและปลอดภัยของ

สะพาน ท่ีนั่ง  เรือ  ริมตล่ิง  และอ่ืนๆ ( X  = 3.88, S.D. = 0.794)  ดังนั้นจากขอมูลท่ีนําเสนอจึงอาจ

กลาวไดวาแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตมีการจัดการดานความปลอดภัยไดดีในระดับหนึ่ง 

ดานการใหบริการ การใหบริการเปนปจจัยสําคัญอันดับตนๆ ในการสรางความประทับใจ

ใหกับนักทองเท่ียวท่ีเดินทางมาทองเท่ียวยังแหลงทองเท่ียวนั้นๆ จากการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับ             

การใหบริการในแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต พบวา โดยภาพรวมนักทองเท่ียวมีความประทับใจ

ในการใหบริการของแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต โดยเฉพาะการใหบริการของผูประกอบการ  
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แตมีบางกระแสโดยเฉพาะท่ีตลาดน้ําคลองแหมีนักทองเท่ียวชาวไทยในพื้นหลายคนมองวา

ผูประกอบการในตลาดน้ําบางคนใหความสําคัญกับการใหบริการแกนักทองเท่ียวชาวตางชาติ

มากกวานักทองเท่ียวชาวไทยในพ้ืนท่ี อยางไรก็ตามจากขอมูลเชิงปริมาณจากการสํารวจ                  

ความคิดเห็นของนักทองเท่ียวท่ีมีตอการใหบริการของแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต  พบวา 

นักทองเท่ียวมีความคิดเห็นดานการใหบริการโดยรวมอยูในระดับมาก  ( X = 3.86, S.D. = 0.664) 

และเม่ือพิจารณารายขอ  พบวา นักทองเท่ียวมีความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกขอ  โดยเรียงลําดับ

คาเฉล่ียจากมากไปนอย  คือ  (1) ความสุภาพ  ความเปนมิตร และความเอาใจใสในการใหบริการ

ของผูประกอบการและเจาหนาท่ี  ( X  = 4.00, S.D. = 0.780) (2)  การดูแลและอํานวยความสะดวก

ใหแกนักทองเท่ียว  ( X  = 3.91, S.D. = 0.799) (3) ความเหมาะสมของราคาสินคาท่ีวางจําหนายและ

การใหบริการในแหลงทองเท่ียวตลาดน้ํา ( X  = 3.90, S.D. = 0.764)  และ  (4) การใหขอมูลขาวสาร

แกนักทองเท่ียว  เชน  เอกสาร และแผนพับ  เปนตน  ( X  = 3.62, S.D. = 0.892)  ตามลําดับ  

ดานส่ิงอํานวยความสะดวก ส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีมีในแหลงทองเท่ียวเปนปจจัยสําคัญ

อีกประการหนึ่งในการสรางความประทับใจใหกับนักทองเท่ียวท่ีเดินทางมาทองเท่ียวยังแหลง

ทองเท่ียวนั้นๆ  จากการศึกษาแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต  พบวา  โดยภาพรวมแหลงทองเท่ียว

ตลาดน้ําภาคใตยังตองมีการปรับปรุงดานส่ิงอํานวยความสะดวกอีกในหลายๆ ดาน ท้ังนี้เนื่องจาก 

ส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีมีอยูในตลาดน้ํ าแตละแหงยังมีไม เพียงพอกับความตองการของ

นักทองเท่ียวและผูประกอบการ โดยเฉพาะหองน้ําสาธารณะ ตูโทรศัพทสาธารณะ และตูไปรษณีย  

เปนตน  หรือท่ีมีอยูแลวก็ยังไมไดมาตรฐานหรือไมสามารถใชงานไดอยางแทจริง และจากการศึกษา

ขอมูลเชิงปริมาณเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักทองเท่ียวท่ีมีส่ิงอํานวยความสะดวกภายในตลาดน้ํา

ภาคใต พบวา โดยภาพรวมนักทองเท่ียวมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของหองน้ําสาธารณะ  

( X  = 3.21, S.D. = 0.993) โทรศัพทสาธารณะ ( X  = 2.95, S.D. = 1.206) และตูไปรษณีย ( X  = 2.92, 

S.D. = 1.206)  อยูในระดับปานกลาง  เปนตน  นอกจากนี้เม่ือพิจารณาในตลาดนํ้าภาคใตแตละแหง

พบวายังคงมีส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีจําเปนจะตองไดรับการปรับปรุงแกไขในประเด็นและระดับท่ี

แตกตางกันออกไปอีกดวย   

ดานผลกระทบเชิงลบตอชุมชน การทองเท่ียวท่ีดีตองเปนการทองเท่ียวท่ีมีความรับผิดชอบ 

(Responsible Travel) กลาวคือตองไมกอใหเกิดผลกระทบเชิงลบตอสังคมและส่ิงแวดลอมใน

ชุมชนอันเปนสถานท่ีตั้งของแหลงทองเท่ียวนั้นๆ หรือหากจะเกิดผลกระทบก็ใหเกิดผลกระทบนอย

ท่ีสุด (No or Low Impact) จากการศึกษาแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต พบวา โดยภาพรวมแหลง

ทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตไดสงผลกระทบเชิงลบตอชุมชน และในทางกลับกันก็สงผลกระทบเชิง

บวกตอชุมชนดวยโดยเฉพาะในเรื่องของการสงเสริมอาชีพและเศรษฐกิจในชุมชน และจาก
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การศึกษาขอมูลเชิงปริมาณจากการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีมีตอผลกระทบเชิง

ลบจากการมีแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําตั้งอยูในชุมชน พบวา โดยภาพรวมประชาชนในพ้ืนท่ีมี             

ความคิดเห็นดานผลกระทบเชิงลบโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( X = 2.80, S.D. = 0.850) และเม่ือ

พิจารณารายขอ พบวาประชาชนในพ้ืนท่ีมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลางทุกขอ โดยเรียงลําดับ

คาเฉล่ียจากมากไปนอย คือ (1) แหลงทองเท่ียวตลาดน้ํากอใหเกิดปญหาขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล

ในชุมชน ( X  = 3.19, S.D. = 0.992) (2) แหลงทองเท่ียวตลาดน้ํากอใหเกิดความไมปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสินของคนในชุมชน ( X  = 2.81, S.D. = 1.058) (3) แหลงทองเท่ียวตลาดน้ํากอใหเกิด

ปญหาดานความสัมพันธระหวางชาวบานในชุมชน ( X  = 2.77, S.D. = 1.089) (4) แหลงทองเท่ียว

ตลาดน้ํากอใหเกิดการรบกวนความเปนสวนตัวของคนในชุมชน  ( X  = 2.68, S.D. = 1.067) และ             

(5) แหลงทองเท่ียวตลาดน้ําสงผลใหประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ินสูญหาย ( X  = 

2.54, S.D. = 1.167) ตามลําดับ 

3.  องคประกอบดานกิจกรรมและกระบวนการ  

กิจกรรมและกระบวนการเปนส่ิงท่ีสรางสีสันและศักยภาพใหกับแหลงทองเท่ียว สําหรับ

แหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต พบวา มีกิจกรรมและกระบวนการที่คอนขางหลากหลาย ไมวาจะ

เปนกิจกรรมการจําหนายสินคา การลองเรือชมทัศนียภาพและวิถีชุมชน และการแสดงตางๆ รวมถึง

กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีจัดขึ้นภายในแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตแตละแหง ซ่ึงมีรายละเอียดและ             

ความโดดเดนของกิจกรรมท่ีแตกตางกันออกไป  เชน ตลาดน้ําบานดอนมีศาลากิจกรรมสงเสริมและ

เผยแพรธรรมะโดยสวนโมกขพลาราม ตลาดน้ําคลองแดนมีโฮมเสตยสําหรับนักทองเท่ียวท่ีตองการ

ศึกษาวิถีชุมชนและทํากิจกรรมตางๆ  และตลาดนํ้าคลองแหผูประกอบการจะเนนการแตงกายดวย

ชุดไทยพ้ืนบานท่ีบงบอกถึงเอกลักษณเฉพาะถ่ิน เปนตน โดยกิจกรรมตางๆ เหลานี้นอกจากจะเพื่อ

ผลประโยชนทางเศรษฐกิจแลว  ยังสอดแทรกไปดวยองคความรูและการปลูกจิตสํานึกดานประเพณี 

วัฒนธรรม และส่ิงแวดลอมอีกดวย  และจากการศึกษาขอมูลเชิงปริมาณเกี่ยวกับคิดเห็นของ

นักทองเท่ียวท่ีมีตอการจัดกิจกรรมภายในแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต พบวา โดยภาพรวม

นักทองเท่ียวมีความคิดเห็นตอการจัดกิจกรรมโดยรวมอยูในระดับมาก ( X  = 3.88, S.D. = 0.675) 

และเม่ือพิจารณารายขอ พบวา นักทองเท่ียวมีความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับ

คาเฉล่ียจากมากไปนอย คือ (1) รูปแบบกิจกรรมเอ้ือตอการเรียนรูวิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรม

ของชุมชน ( X  = 4.08, S.D. = 0.765) (2) รูปแบบกิจกรรมเอ้ือตอการอนุรักษส่ิงแวดลอม ( X  = 

3.95, S.D. = 0.814) (3) การจัดแบงเขตพ้ืนท่ีของกิจกรรมตางๆ เหมาะสมตอการทองเท่ียว ( X  = 

3.83, S.D. = 0.801) (4) รูปแบบกิจกรรมมีความเหมาะสมและสัมพันธกับสภาพพ้ืนท่ี ( X  = 3.80, 

S.D. = 0.777) และ (5) กิจกรรมมีความหลากหลาย ( X  = 3.74, S.D. = 0.830) ตามลําดับ 
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4.  องคประกอบดานการมีสวนรวม 

การมีสวนรวมเปนปจจัยสําคัญในการสงเสริมและพัฒนาแหลงของเท่ียวและยังเปน                      

ตัวบงบอกถึงศักยภาพของแหลงทองเท่ียวนั้นๆ อีกดวย โดยเฉพาะการมีสวนรวมของชุมชนและ

ประชาชนในทองถ่ิน  (Involvement of Local Community or People Participation) ตลอดจน

ผูประกอบการ จากการศึกษาแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต พบวา เปนการทองเท่ียวท่ีให

ความสําคัญกับการมีสวนรวมของชุมชน ประชาชนในทองถ่ิน และผูประกอบในระดับท่ีแตกตาง

กันออกไปในแตละตลาดน้ํา  ซ่ึงจากการศึกษาขอมูลเชิงปริมาณจากการสํารวจความคิดเห็นของ

ประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําภาคใตท่ีมีตอการมีสวนรวม   พบวา  ประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําภาคใตมี

ความคิดเห็นตอการมีสวนรวมในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  ( X = 3.33, S.D. = 0.774) และเม่ือ

พิจารณารายขอ พบวาประชาชนในพ้ืนท่ีมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลางทุกขอ โดยเรียงลําดับ

คาเฉล่ียจากมากไปนอย คือ (1)  คนในชุมชนมีความรูสึกเปนสวนหนึ่งของการทองเท่ียวตลาดน้ํา  

( X  = 3.44, S.D. = 0.891) (2)  คนในชุมชนมีสวนรวมในการไดรับผลประโยชนจากแหลงทองเท่ียว

ตลาดน้ํา  ( X  = 3.37, S.D. = 0.911)  (3) คนในชุมชนมีสวนรวมในการตัดสินใจและดําเนินการ

เกี่ยวกับการจัดการการทองเท่ียวตลาดน้ํา  ( X  = 3.36, S.D. = 0.950) (4) คนในชุมชนจัดตั้งองคกร  

ชมรม หรือกลุมท่ีมีบทบาทในการจัดการการทองเท่ียวตลาดน้ํา  ( X  = 3.31, S.D. = 0.942) และ                 

(5) มีการกระจายอํานาจใหคนในชุมชนบริหารจัดการการทองเท่ียวตลาดน้ํา  ( X  = 3.17, S.D. = 

0.956) ตามลําดับ และเม่ือพิจารณาในตลาดน้ําแตละแหง พบวา ประชาชนในพื้นท่ีตลาดน้ํา          

คลองแดนและตลาดน้ําบานดอนมีความคิดเห็นตอการมีสวนรวมท้ังในภาพรวมและรายขออยูใน

ระดับมากทุกขอ  สวนประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําคลองแหและตลาดนํ้าจันดีมีความคิดเห็นตอการมี

สวนรวมท้ังในภาพรวมและรายขออยูในระดับปานกลางทุกขอ  และจากการศึกษาขอมูลเชิงปริมาณ

จากการสํารวจความคิดเห็นของผูประกอบในตลาดนํ้าภาคใตท่ีมีตอการมีสวนรวม  พบวา 

ผูประกอบการในตลาดนํ้าภาคใตมีความคิดเห็นตอการมีสวนรวมในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 

( X = 3.39, S.D. = 0.728) และเม่ือพิจารณารายขอ พบวา ผูประกอบการมีความคิดเห็นสวนใหญอยู

ในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปนอย คือ (1) ผูประกอบการมีความรูสึกเปน

สวนหนึ่งของแหลงทองเท่ียวตลาดน้ํา  ( X  = 3.54, S.D. = 0.955) (2) ผูประกอบการในตลาดนํ้าให

ความชวยเหลือซ่ึงกันและกันเปนอยางดี ( X  = 3.49, S.D. = 0.896) (3) การมีสวนรวมของ

ผูประกอบการในการแสดงความคิดเห็นตางๆ  ในการสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเท่ียวตลาดน้ํา  

( X  = 3.35, S.D. = 0.764)  (4) การมีสวนรวมของผูประกอบการในการตัดสินใจและดําเนินการ

เกี่ยวกับแหลงทองเท่ียวตลาดน้ํา ( X  = 3.29, S.D. = 0.817) และ (5) การมีสวนรวมของผูประกอบการ

ในการติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับการดําเนินการตลาดนํ้า  ( X  = 3.29, S.D. = 0.861) ตามลําดับ 
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และเม่ือพิจารณาในตลาดน้ําแตละแหง พบวา ผูประกอบการในตลาดน้ําคลองแดนและตลาดนํ้า 

บานดอนมีความคิดเห็นตอการมีสวนรวมท้ังในภาพรวมและรายขออยูในระดับมากทุกขอ               

สวนประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําคลองแหมีความคิดเห็นตอการมีสวนรวมท้ังในภาพรวมและรายขอ

อยูในระดับปานกลางทุกขอ  นอกจากนี้จากการศึกษาขอมูลเชิงปริมาณจากการสํารวจความคิดเห็น

เกี่ยวกับพฤติกรรมของของนักทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต พบวา นักทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตมี       

สวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําท่ีจัดขึ้นโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X  = 

3.96, S.D. = 0.881) และมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นหรือใหขอเสนอแนะในการพัฒนาและ

ปรับปรุงแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X  = 3.93, S.D. = 0.965) เชนเดียวกัน  

และเม่ือพิจารณาในตลาดนํ้าแตละแหง พบวา  นักทองเท่ียวมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของแหลง

ทองเท่ียวตลาดน้ําท่ีจัดขึ้นและมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นหรือใหขอเสนอแนะใน                

การพัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําอยูในระดับมากทุกตลาดน้ํา ซ่ึงหากพิจารณาจาก
ขอมูลเชิงปริมาณจะเห็นไดวาประชาชน ผูประกอบการ และนักทองเท่ียวมีความคิดเห็นตอการมี

สวนรวมท้ังในระดับท่ีสอดคลองและแตกตางกันออกไปในตลาดน้ําแตละแหง 
สรุปจากการวิเคราะหศักยภาพของการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตจะเห็นไดวาแหลง

ทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตมีศักยภาพของการทองเท่ียวครบท้ัง 4 องคประกอบ โดยในแตละ

องคประกอบจะมีศักยภาพมากนอยแตกตางกันออกไป ซ่ึงในบางองคประกอบจําเปนตองไดรับ  

การสงเสริมและพัฒนาใหดีขึ้นกวาท่ีเปนอยู  ท้ังนี้ก็เพ่ือใหแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตมีศักยภาพ

ของการทองเท่ียวเพิ่มมากขึ้นนั่นเอง 

 
การวิเคราะหการพัฒนาการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตสูการทองเที่ยวที่ยั่งยืน 

สําหรับการวิเคราะหการพัฒนาการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตสูการทองเท่ียวท่ียั่งยืนใน           

ครั้งนี้ ผูวิจัยใชแนวคิดการพัฒนาการทองเท่ียวท่ียั่งยืนของบุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548ก: 20-22)                 

ท่ีกลาววา  การพัฒนาการทอง เท่ียว ท่ียั่ ง ยืนตอง เปนการพัฒนาการทอง เท่ียว ท่ีสําคัญใน                                                         

6 องคประกอบหลัก ไดแก 1) องคประกอบดานการพัฒนาทรัพยากรทองเท่ียว 2) องคประกอบดาน

การพัฒนาส่ิงแวดลอมในแหลงทองเท่ียว  3) องคประกอบดานการพัฒนาธุรกิจทองเท่ียว                           

4) องคประกอบดานการพัฒนาการตลาดทองเท่ียว 5) องคประกอบดานการพัฒนาการมีสวนรวม

ทางการทองเท่ียวของชุมชนทองถ่ิน และ 6) องคประกอบดานการพัฒนาจิตสํานึกทางการทองเท่ียว  

ซ่ึงเม่ือนําแนวคิดการพัฒนาการทองเท่ียวท่ียั่งยืนท้ัง 6 องคประกอบ มาวิเคราะห พบวา ตลาดน้ํา

ภาคใตแตละแหงมีการดําเนินการในแตละองคประกอบมากนอยแตกตางกันไป ซ่ึงมีรายละเอียด

เกี่ยวกับการดําเนินการของตลาดนํ้าภาคใตแตละแหงในแตละองคประกอบดังตารางท่ี  76   
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ตารางที่  76  การวิเคราะหการพัฒนาการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตสูการทองเที่ยวที่ยั่งยืน 

 

องคประกอบหลัก 

ของการพัฒนา 

การทองเที่ยวที่ยั่งยืน  

ตลาดน้ํา 

คลองแห 

ตลาดน้ํา 

คลองแดน 

ตลาดน้ํา 

บานดอน 

ตลาดน้ํา 

จันดี 

     1. องคประกอบ

ดานการพัฒนา

ทรัพยากรทองเที่ยว  

     1. มีโครงสรางพื้นฐานและ            

สิ่งอํานวยความสะดวก 

     2. มีการจัดแบงเขตพื้นที่             

ตลาดน้ําออกเปน 2 เขต ไดแก            

เขตตลาดน้ําทางเรือ และ                    

เขตตลาดบก  (ตลาดโบราณ) 

     1. มีโครงสรางพื้นฐานและ              

สิ่งอํานวยความสะดวก 

     2. มีกฎ ระเบียบ และขอปฏิบัติของ

ชุมชนคลองแดน หรือ “คูมือชุมชน

คลองแดน” 

 

     1. มีโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวย

ความสะดวก 

     2. มีการจัดแบงเขตพื้นที่ตลาดน้ํา

ออกเปน 2 เขต ไดแก เขตบนบก และ

เขตบนแพ 

     3. มีการหามตั้งวางสินคาล้ําแนวเสน

หนาแผงที่เทศบาลกําหนด 

     1. มีโครงสรางพื้นฐาน

และสิ่งอํานวยความสะดวก 

     2. มีการพัฒนาและ

ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณ

ตลาดน้ําและบริเวณ

ใกลเคียง 

     2. องคประกอบ

ดานการพัฒนา

สิ่งแวดลอมในแหลง

ทองเที่ยว  

     1. มีถังขยะวางไวตามจุดตางๆ  

     2. มีการใชภาชนะในบรรจุ

อาหารที่เปนภาชนะจากธรรมชาติ  

ภาชนะยอนยุค หรือวัสดุที่ยอย

สลายงาย  ไมใชโฟมและวัสดุอื่น      

ที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม   

     1. มีถังขยะวางไวตามจุดตางๆ   

     2. มีการใชภาชนะในการบรรจุ

อาหารที่ทํามาจากวัสดุธรรมชาติ 

     3. มีกฎ ระเบียบ และขอปฏิบัติของ

ชุมชนคลองแดน หรือ “คูมือชุมชน

คลองแดน” 

     1. มีถังขยะวางไวตามจุดตางๆ 

     2. มีการรักษาความสะอาด                 

โดยผูประกอบการจะทํา ความสะอาด

บริเวณแผงจําหนายสินคาของตนเอง

หลังเสร็จสิ้นการจําหนายสินคาทุกครั้ง   

     1. มีถังขยะวางไวตามจุด

ตางๆ 

     2. มีการรักษา                   

ความสะอาด   
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ตารางที่  76  การวิเคราะหการพัฒนาการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตสูการทองเที่ยวที่ยั่งยืน  (ตอ) 

 

องคประกอบหลัก 

ของการพัฒนา 

การทองเที่ยวที่ยั่งยืน  

ตลาดน้ํา 

คลองแห 

ตลาดน้ํา 

คลองแดน 

ตลาดน้ํา 

บานดอน 

ตลาดน้ํา 

จันดี 

      3. มีการรักษาความสะอาด            

โดยผูประกอบการจะทําความสะอาด

เรือ  รานคา ทาเรือ และบริเวณพื้นที่

ใกลเคียงกอนและหลังจําหนายสินคา

เสร็จในแตละวัน  

     4. มีการหามทิ้งขยะหรือน้ําสกปรก 

หรือน้ํามันลงในลําคลอง 

     5. มีปายรณรงคเกี่ยวกับการดูแล

และอนุรักษสิ่งแวดลอม 

     6. มีการสงเสริมและพัฒนาเปน 

“ตลาดน้ํา ตลาดนัด ประหยัด

พลังงาน” 

     4. ผานการประเมินคุณภาพดาน

การทองเที่ยวของจังหวัดตามตัวชี้วัด  

“ระดับความสําเร็จของการพัฒนา

คุณภาพดาน การทองเที่ยวของ

จังหวัด”  โดยไดคะแนน 84.83            

จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน คิดเปน

รอยละ  84.83   
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ตารางที่  76  การวิเคราะหการพัฒนาการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตสูการทองเที่ยวที่ยั่งยืน  (ตอ) 

 

องคประกอบหลัก 

ของการพัฒนา 

การทองเที่ยวที่ยั่งยืน  

ตลาดน้ํา 

คลองแห 

ตลาดน้ํา 

คลองแดน 

ตลาดน้ํา 

บานดอน 

ตลาดน้ํา 

จันดี 

     3. องคประกอบ

ดานการพัฒนาธุรกิจ

ทองเที่ยว  

     1. มีการใหบริการลองเรือ

นําเที่ยวเพื่อชมสถานที่ตางๆ  

และชุมชนบริเวณใกลเคียง 

     2. มีการประสานรวมมือกับ

บริษัททัวรนําเที่ยวในการนํา

นักทองเที่ยวมาทองเที่ยวยัง

ตลาดน้ําคลองแห 

     3. มีการสงเสริมและจัด

กิจกรรมหรืองานแสดงตางๆ  

เชน  งานประเพณีลอยกระทง  

และกิจกรรมวันเด็ก  เปนตน 

     1. มีโฮมสเตยของชาวบานในชุมชนไว

คอยใหบริการ 

     2. มีการทองเที่ยวเชิงอนุรักษตามแบบฉบับ

ของ “ชุมชนวิถีพุทธ”   

     3. มีการสงเสริมการจําหนายตุกตาปูนปน

โนราของ “กลุมปูนปนโนราคลองแดน” 

     4. มีการรณรงคหามจําหนายและดื่มสุรา

หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลในบริเวณ         

ตลาดน้ําในวันที่เปดดําเนินการ 

     5. มีกฎ ระเบียบ และขอปฏิบัติของชุมชน

คลองแดน หรือ “คูมือชุมชนคลองแดน” 

     6. มีการสงเสริมและจัดกิจกรรมหรืองาน

แสดงตางๆ  เชน  งานประเพณีลอยกระทง  

และกิจกรรม “งานสืบสานวัฒนธรรม            

ตลาดริมน้ําคลองแดน”  เปนตน   

     1. มีการใหบริการลองเรือเพื่อ

ชมทัศนียภาพและวิถีชุมชน 

     2. มีการสงเสริมและจัด

กิจกรรมหรืองานแสดงตางๆ  

เชน  การจัดงาน  “วาเลนไทน @ 

ตลาดน้ํา”  เปนตน 

     1. มีการสงเสริมและจัด

กิจกรรมหรืองานแสดงตางๆ  

เชน การแสดงดนตรี  และงาน

คาวบอยไนท  เปนตน 
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ตารางที่  76  การวิเคราะหการพัฒนาการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตสูการทองเที่ยวที่ยั่งยืน  (ตอ) 

 

องคประกอบหลัก 

ของการพัฒนา 

การทองเที่ยวที่ยั่งยืน  

ตลาดน้ํา 

คลองแห 

ตลาดน้ํา 

คลองแดน 

ตลาดน้ํา 

บานดอน 

ตลาดน้ํา 

จันดี 

     4. องคประกอบ

ดานการพัฒนา 

การตลาดทองเที่ยว   

     1. มีการประชาสัมพันธผาน สื่อตางๆ 

โดยเฉพาะการประชาสัมพันธเปนแหลง

ทองเที่ยวตลาดน้ําแหงแรกของภาคใต 

     2. มีกฎระเบียบเกี่ยวกับการแตงกาย

ของผูประกอบการ เพื่อสงเสริม              

การทองเที่ยว  โดยผูประกอบการและ

ผูชวยผูหญิงในวันศุกรแตงชุดปาเตะ           

วันเสารแตงชุดผาซิ่นหรือชุดอิสลาม 

โพกศีรษะ และวันอาทิตยแตงชุดไทยฟรี

สไตล  สวนผูชายใหแตงกายรูปแบบ

ไทยๆ หรือกางเกงผา ไมสวม                  

กางเกงยีนสหรือเสื้อยืดหรือกางเกง            

ขาสั้น (อนุโลมกรณีวันศุกรหากมี             

ผูชวยขายเปนนักเรียนอนุญาตใหใส           

ชุดนักเรียนได) 

     1 มีการประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ 

โดยเฉพาะการประชาสัมพันธชุมชน           

คลองแดนเปนชุมชนวิถีพุทธ  

     2. มีกฎ ระเบียบ และขอปฏิบัติของ

ชุมชนคลองแดน หรือ “คูมือชุมชน             

คลองแดน”  

     3. มีการตกลงรวมกันเกี่ยวกับ            

การแตงกายของผูประกอบการเพื่อสงเสริม

การทองเที่ยว โดยใหสวมเสื้อของตลาดน้ํา

คลองแดน  และผูหญิงใหนุงผาถุง   

     4. มีการสงเสริมและจัดกิจกรรมหรือ

งานแสดงตางๆ เชน งานประเพณี                  

ลอยกระทง  และกิจกรรม “งานสืบสาน

วัฒนธรรมตลาดริมน้ําคลองแดน” เปนตน   

     1. มีการประชาสัมพันธผาน

สื่อตางๆ ซึ่งเปนที่รูจักอยาง

แพรหลายของนักทองเที่ยวใน

หลายชื่อ เชน  ตลาดน้ําบาน

ดอน  ตลาดน้ําตาป  ตลาดน้ํา

เมืองคนดี  และตลาดนัด             

ตลาดน้ํา บานดอน เปนตน 

     2. มีกฎระเบียบเกี่ยวกับ       

การแตงกายของผูประกอบการ 

เพื่อสงเสริม การทองเที่ยว  

โดยผูประกอบการตอง             

สวมเสื้อลายดอกลีลาวดีสีฟา

หรือสีแดง พรอมสวมหมวก

คลุมผมและผากันเปอน  

     1. มีการประชาสัมพันธ

ผาน สื่อตางๆ  

     2. มีการสงเสริมและจัด

กิจกรรมหรืองานแสดงตางๆ  

เชน  การแสดงดนตรี  และ

งานคาวบอยไนท  เปนตน 
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ตารางที่  76  การวิเคราะหการพัฒนาการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตสูการทองเที่ยวที่ยั่งยืน  (ตอ) 

 

องคประกอบหลัก 

ของการพัฒนา 

การทองเที่ยวที่ยั่งยืน  

ตลาดน้ํา 

คลองแห 

ตลาดน้ํา 

คลองแดน 

ตลาดน้ํา 

บานดอน 

ตลาดน้ํา 

จันดี 

      3. มีการจัดแยกภาชนะสําหรับบรรจุ

อาหารระหวางผูประกอบการไทยพุทธและ

ไทยมุสลิม โดยไมปะปนกัน   

     4. มีการจัดทําปายแสดงราคาสินคาไว

ชัดเจน  เพื่อความโปรงใสแกผูบริโภค 

     5. มีการสงเสริมและจัดกิจกรรมหรืองาน

แสดงตางๆ  เชน  งานประเพณีลอยกระทง  

และกิจกรรมวันเด็ก  เปนตน นอกจากนี้ยังมี

การออกบูธตลาดน้ํานอกสถานที่                  

โดยการจําลองตลาดน้ําขึ้นมาใหบริการแก

นักทองเที่ยว  ซึ่งไดแก  ตลาดน้ําเรือเกย            

ในงานวัฒนธรรมสัมพันธ  ซึ่งจัดขึ้น                 

เปนประจําทุกป  โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา 

      3. มีการจัดทําปายแสดงราคา

สินคาไวชัดเจน เพื่อความโปรงใส

แกผูบริโภค 

     4. มีการสงเสริมและจัด

กิจกรรมหรืองานแสดงตางๆ  เชน 

การจัดงาน “วาเลนไทน @           

ตลาดน้ํา”  เปนตน 
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ตารางที่  76  การวิเคราะหการพัฒนาการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตสูการทองเที่ยวที่ยั่งยืน  (ตอ) 

 

องคประกอบหลัก 

ของการพัฒนา 

การทองเที่ยวที่ยั่งยืน  

ตลาดน้ํา 

คลองแห 

ตลาดน้ํา 

คลองแดน 

ตลาดน้ํา 

บานดอน 

ตลาดน้ํา 

จันดี 

     5.  องคประกอบ

ดานการพัฒนาการมี         

สวนรวมทาง                    

การทองเที่ยวของ

ชุมชนทองถิ่น  

     1. มีการเนนผูประกอบการที่เปน

คนในชุมชนทองถิ่น 

     2. มีการจัดตั้งชมรมตลาดน้ํา

คลองแหและคณะกรรมการบริหาร

ชมรม ซึ่งประกอบดวย

ผูประกอบการตลาดน้ําที่เปนคนใน

ชุมชนทองถิ่น 

 

     1. เกิดจากการฟนฟูของชาวบาน

ในชุมชน ไมไดเกิดจากการจัดตั้ง

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(อปท.) 

     2. มีคณะกรรมการดําเนินการ

ตลาดน้ําคลองแดน   

     3. มีการเนนผูประกอบการที่เปน

คนในชุมชน 

     4. มีการแสดงการรํามโนราห

ของ“กลุมโนราคลองแดน”  ซึ่งเปน

กิจกรรมที่จัดขึ้นสม่ําเสมอใน         

ตลาดน้ํา 

     5. มีการสงเสริมการจําหนาย

ตุกตาปูนปนโนราของ                       

“กลุมปูนปนโนราคลองแดน”   

     1. มีการเนนผูประกอบการที่เปน

คนในชุมชน 

     2. มีชมรมผูประกอบการคา          

ตลาดนัด  ตลาดน้ํา  บานดอน  

เทศบาลนครสุราษฎรธาน ี

 

     1. มีการเนนผูประกอบการ

ที่เปนคนในชุมชน 
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ตารางที่  76  การวิเคราะหการพัฒนาการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตสูการทองเที่ยวที่ยั่งยืน  (ตอ) 

 

องคประกอบหลัก 

ของการพัฒนา 

การทองเที่ยวที่ยั่งยืน  

ตลาดน้ํา 

คลองแห 

ตลาดน้ํา 

คลองแดน 

ตลาดน้ํา 

บานดอน 

ตลาดน้ํา 

จันดี 

       6. มีการสงเสริมการมีสวนรวมของ

ชาวบานในการพัฒนาและปรับปรุง            

ตลาดน้ํา 

     7. มีกฎ ระเบียบ และขอปฏิบัติของ

ชุมชนคลองแดน หรือ “คูมือชุมชน          

คลองแดน” 

     8. มีการยึดหลัก “วชร”  (วัด ชุมชน 

และรัฐ)  ในการดําเนินการตางๆ ของ

ชุมชน 

  

     6. องคประกอบ

ดานการพัฒนา

จิตสํานึกทาง                  

การทองเที่ยว 

     1. มีปายรณรงคเกี่ยวกับการดูแล

และอนุรักษสิ่งแวดลอม 

     1. มีศาลาเลาเรื่อง 

     2. มีปายแสดงขอมูลใหความรูเกี่ยวกับ

รายละเอียดของสิ่งตางๆ เกี่ยวกับชุมชน 

เชน ปายขอมูลสะพานไม  เปนตน 

     3. เปนแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

     1. มีศาลาสงเสริมและเผยแพร

ธรรมะโดยสวนโมกขพลาราม   

- 
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ตารางที่  76  การวิเคราะหการพัฒนาการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตสูการทองเที่ยวที่ยั่งยืน  (ตอ) 

 

องคประกอบหลัก 

ของการพัฒนา 

การทองเทีย่วที่ยั่งยืน  

ตลาดน้ํา 

คลองแห 

ตลาดน้ํา 

คลองแดน 

ตลาดน้ํา 

บานดอน 

ตลาดน้ํา 

จันดี 

  4. เปนการทองเที่ยวเชิงอนุรักษใน

ลักษณะตามแบบฉบับของ  “ชุมชน

วิถีพุทธ”   

5. มีกฎ ระเบียบ และขอปฏิบัติของ

ชุมชนคลองแดน หรือ “คูมือชุมชน

คลองแดน” 
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จากตารางท่ี 76 พบวา ตลาดน้ําภาคใตสวนใหญจะมีการดําเนินการเกือบครบในทุก

องคประกอบของการพัฒนาสูการทองเท่ียวท่ียั่ง ยืน  แต เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวา                          

การดําเนินการในแตละองคประกอบยังมีการดําเนินการคอนขางนอยและยังไมไดมาตรฐาน

เทาท่ีควร ดังนั้นการท่ีจะพัฒนาตลาดน้ําภาคใตสูการทองเท่ียวท่ียั่งยืนจึงควรท่ีจะพัฒนาท้ัง                           

6 องคประกอบ โดยองคประกอบใดท่ีมีการดําเนินการอยูแลวก็ควรท่ีจะมีการพัฒนาและปรับปรุง

ใหไดมาตรฐานและดียิ่งๆ ขึ้น เชน องคประกอบดานการพัฒนาทรัพยากรทองเท่ียว องคประกอบ

ดานการพัฒนาส่ิงแวดลอมในแหลงทองเท่ียว องคประกอบดานการพัฒนาธุรกิจทองเท่ียว และ

องคประกอบดานการพัฒนาการตลาดทองเท่ียว  เปนตน  สวนองคประกอบใดท่ียังไมไดดําเนินการ

หรือมีการดําเนินการเพียงเล็กนอยก็ควรท่ีจะมีการสงเสริมและดําเนินการอยางจริงจัง เชน  

องคประกอบดานการพัฒนาการมีสวนรวมทางการทองเท่ียวของชุมชนทองถ่ิน และองคประกอบ

ดานการพัฒนาจิตสํานึกทางการทองเท่ียว เปนตน ดังนั้นการท่ีจะพัฒนาการทองเท่ียวตลาดน้ํา

ภาคใตสูการทองเท่ียวท่ียั่งยืน อันจะนําไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืนนั้น จําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองมี                    

การสงเสริมและพัฒนาองคประกอบของการพัฒนาสูการทองเท่ียวท่ียั่งยืนท้ัง 6 องคประกอบ                   

ซ่ึงไดแก 1) องคประกอบดานการพัฒนาทรัพยากรทองเท่ียว 2) องคประกอบดานการพัฒนา

ส่ิงแวดลอมในแหลงทองเท่ียว 3) องคประกอบดานการพัฒนาธุรกิจทองเท่ียว 4) องคประกอบดาน

การพัฒนาการตลาดทองเท่ียว 5) องคประกอบดานการพัฒนาการมีสวนรวมทางการทองเท่ียวของ

ชุมชนทองถ่ิน และ 6) องคประกอบดานการพัฒนาจิตสํานึกทางการทองเท่ียว โดยในการสงเสริม

และพัฒนาแตละองคประกอบจะตองดําเนินการใหไดตามมาตรฐาน ท้ังนี้เพ่ือใหการทองเท่ียว 

ตลาดน้ําภาคใตพัฒนาไปสูการทองเท่ียวท่ียั่งยืนอันจะนําไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืนไดอยางแทจริง   

 

วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศของการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต 

สําหรับวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ  (Best Practice) ของการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต จากการศึกษา

พบวามีอยูดวยกัน 2 ประการ  ไดแก  การบริหารจัดการ และการดึงชุมชนเขามามีสวนรวมเปนฐาน

ในการพัฒนาตลาดน้ํา  ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

1.  การบริหารจัดการ 

การทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตมีวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice) อยางหนึ่ง คือ                   

การบริหารจัดการ กลาวคือ  ในพ้ืนท่ีภาคใตไมเคยมีแหลงทองเท่ียวตลาดน้ํามากอน  แมวาจะมี

ชุมชนริมน้ําท่ีมีวิถีการคาขายโดยอาศัยเสนทางน้ําเปนหลักก็ตาม แตก็มิใชเพ่ือการทองเท่ียว                     

แตอยางใด  และภาคใตก็มิไดมีวิถีชุมชนตลาดน้ําท่ีชัดเจนเหมือนกับชุมชนตลาดนํ้าในภาคกลาง 

ดังนั้นการจัดตั้งแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําขึ้นในพ้ืนท่ีภาคใต  จึงเปนเรื่องท่ีคอนขางใหมและทาทาย



 

 

408 

เปนอยางย่ิง  เนื่องจากคนในชุมชนภาคใตไมคุนเคยกับวิถีชุมชนในรูปแบบดังกลาว  อีกท้ังยังไมมี

ตลาดน้ําในภาคใตท่ีจะนํามาเปนตนแบบเพ่ือการปรับประยุกตใชได นอกจากการไปศึกษาดูงานจาก

ตลาดน้ําแหงอ่ืนๆ ในภาคกลางแลวนํามาปรับประยุกตใชใหเหมาะสมกับบริบทและสภาพพื้นท่ี

ภาคใต  ดังนั้นการจัดตั้งแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําในภาคใตจึงเปนเรื่องท่ีคอนขางเส่ียงตอการลงทุนท่ี

สูญเปลาหากขาดการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ  เพราะตลาดน้ําไมใชวิถีชุมชนของคนภาคใต

ในปจจุบัน ดังเชนตลาดน้ําในภาคกลางท่ีตลาดน้ําเปนสวนหนึ่งของวิถีชุมชน โดยตลาดน้ําภาคกลาง

ไดผสมกลมกลืนและกลายเปนสวนหนึ่งในชีวิตประจําของชุมชนบางชุมชนในภาคกลางอยางเห็น

ไดชัดเจน  ดังนั้นการเกิดขึ้นของแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต ซ่ึงเกิดขึ้นครั้งแรกเม่ือป พ.ศ.2551  

และสามารถดํารงอยูไดมาจนกระท่ังปจจุบัน อีกท้ังในชวงระยะเวลาดังกลาวยังมีแหลงทองเท่ียว

ตลาดน้ําภาคใตไดทยอยเกิดขึ้นเรื่อยๆ จนกระท่ังแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตไมวาจะเปน              

ตลาดน้ําคลองแห  ตลาดน้ําคลองแดน  และตลาดนํ้าบานดอน  ตางเปนท่ีรูจักกันท่ัวไปในระดับหนึ่ง

ในหมูนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศ  ท่ีเปนเชนนี้สวนหนึ่งเนื่องมาจากตลาดน้ํา

ภาคใตมีวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ  (Best Practice)  ดานการบริหารจัดการนั่นเอง โดยเฉพาะการบริหาร

จัดการในภาพรวมนับตั้งแตการริเริ่มจัดตั้ง  ไปจนกระท่ังการบริหารจัดการ โดยตลาดน้ําภาคใตจะมี

การดึงศักยภาพภายในท่ีมีอยูมาใชอยางเตม็ท่ีไมวาจะเปนศักยภาพของชุมชน บุคคล หรือทรัพยากร

ท่ีมีอยู  เพ่ือใหเกิดประโยชนตอแหลงทองเท่ียวตลาดน้ํา และในสวนท่ีเกินศักยภาพหรือเกิน

ความสามารถก็จะประสานขอความรวมมือไปยังหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ เชน องคการบริหาร

สวนจังหวัด การทองเท่ียวแหงประเทศไทย กรมชลประทาน และสถาบันการศึกษา  เปนตน                   

ในลักษณะของภาคีเครือขายท่ีคอยชวยเหลือซ่ึงกันและกัน   

 2.  การดึงชุมชนเขามามีสวนรวมเปนฐานในการพัฒนาตลาดน้ํา 

 การทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตมีวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ  (Best Practice)  อีกอยางหนึ่ง คือ การดึง

ชุมชนเขามามีสวนรวมเปนฐานในการพัฒนาตลาดน้ํา  ดังท่ีไดกลาวไปแลววาตลาดน้ําคลองแหและ

ตลาดน้ําบานดอนเปนตลาดน้ําท่ีเกิดจากการจัดตั้งขึ้นมาใหมโดยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน              

ซ่ึงไดแก เทศบาล กลาวคือ ตลาดน้ําคลองแหจัดตั้งโดยเทศบาลเมืองคลองแห สวนตลาดน้ํา               

บานดอนจัดตั้งโดยเทศบาลนครสุราษฎรธานี  แมวาตลาดน้ําท้ังสองแหงจะไมไดเกิดจากการจัดตั้ง

ของชุมชนโดยตรงเหมือนกับตลาดน้ําคลองแดน แตในการดําเนินการของตลาดนํ้าท้ังสองแหงตางก็

ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของชุมชนในระดับหนึ่ง  โดยพยายามใหชุมชนเขามามีสวนรวมใน

กระบวนการตางๆ  ของตลาดน้ําอยางตอเนื่อง เชน การเขามามีสวนรวมในการจําหนายสินคา              

โดยการเปนผูประกอบการในตลาดนํ้า และการมีสวนรวมในกระบวนการบริหารจัดการ หรืออ่ืนๆ 

ไมวาจะเปนการมีสวนรวมในการรับรู การแสดงความคิดเห็น และการแสดงบทบาท เปนตน แมวา
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การมีสวนรวมในบางครั้งอาจจะมีขอจํากัดอยูบาง  แตแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําท้ังสองแหงตางก็เห็น

ความสําคัญของการมีสวนรวมของชุมชนและตางกพ็ยายามท่ีจะดึงชุมชนเขามามีสวนรวมเพ่ือเปน

ฐานในการพัฒนาตลาดน้ํา  สําหรับตลาดน้ําคลองแดนจะแตกตางจากตลาดน้ําคลองแหและตลาดนํ้า

บานดอน  กลาวคือ  ตลาดน้ําคลองแดนเปนตลาดน้ําท่ีเกิดจากการฟนฟูขึ้นมาใหมของชุมชน

โดยตรง  โดยมีการบริการจัดการกันเองในรูปของคณะกรรมการ ซ่ึงสวนใหญจะประกอบดวย

ชาวบานในชุมชนเปนหลัก  แตในสวนท่ีเหมือนกันกับตลาดน้ําคลองแหและตลาดน้ําบานดอน             

นั่นก็คือ การดึงชุมชนเขามามีสวนรวมเปนฐานในการพัฒนาตลาดน้ํา  โดยพยายามกระจายการมี

สวนรวมออกไปยังกลุมตางๆ ภายในชุมชน  เพ่ือใหเกิดการมีสวนรวมอยางท่ัวถึง  ไมเกิดการกระจุก

อยูท่ีคนใดคนหนึ่งหรือกลุมใดกลุมหนึ่ง  แมวาในบางครั้งจะเกิดความไมเขาใจระหวางกันบางก็ตาม  

แตโดยภาพรวมตลาดน้ําภาคใตไมวาจะเปนตลาดน้ําคลองแห  ตลาดน้ําคลองแดน  และตลาดนํ้า

บานดอน  ลวนแลวแตเปนตลาดน้ําท่ีใหความสําคัญกับการดึงชุมชนเขามามีสวนรวมเปนฐานใน

การพัฒนาตลาดน้ําท้ังส้ิน โดยพยายามดึงศักยภาพดานตางๆ ของชุมชนท่ีมีอยูมาใชใหเกิดประโยชน  

ท้ังนี้ก็เพ่ือตองการใหเกิดความยั่งยืนของการทองเท่ียวตลาดน้ําอยางแทจริง 

 

ปจจัยหรือเงื่อนไขของการดํารงอยูของการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต 

สําหรับปจจัยหรือเง่ือนไขท่ีทําใหการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต  ซ่ึงไดแก  ตลาดน้ําคลองแห 

ตลาดน้ําคลองแดน และตลาดนํ้าบานดอน  ยังคงดํารงอยูไดตั้งแตแรกเริ่มกอตั้งจนกระท่ังถึงปจจุบัน 

สืบเนื่องมาจากปจจัยหรือเง่ือนไข  7  ประการ  ดังตอไปนี ้

1.  การมีสินคาและบริการท่ีตอบสนองความตองการของนักทองเท่ียว   

ตลาดน้ําภาคใตเปนตลาดน้ําท่ีมีขึ้นเพ่ือการทองเท่ียวโดยเฉพาะ  มิใชเปนตลาดน้ําท่ีเกิดขึ้น

เพ่ือเปนสถานท่ีชุมนุมคาขายแลกเปล่ียนสินคาในชีวิตประจําแตอยางใด ดังนั้นแหลงทองเท่ียว 

ตลาดน้ํ าภาคใตจะดํารงอยูไดจึงจําเปนอยาง ย่ิงท่ีจะตองมีสินคาและบริการท่ีตอบสนอง                       

ความตองการของนักทองเท่ียว  โดยเฉพาะอาหารและเครื่องดื่ม  ซ่ึงตลาดน้ําภาคใตแตละแหงจะมี

อาหารและเครื่องดื่มหลากหลายชนิดใหนักทองเท่ียวไดเลือกซ้ือรับประทาน ไมวาจะเปนอาหาร

พ้ืนบาน อาหารสุขภาพ  และอาหารสูตรโบราณ  เปนตน โดยเฉพาะท่ีตลาดน้ําคลองแหและตลาดนํ้า

บานดอน นอกจากนี้ยังมีสินคาอ่ืนๆ เชน ผลิตภัณฑแปรรูปอาหารทะเล  เครื่องประดับ  และของเลน

เด็ก เปนตน  ซ่ึงตอบสนองความตองการของนักทองเท่ียวท่ีเดินทางมาทองเท่ียวไดเปนอยางดี                

สวนตลาดน้ําคลองแดนแมจะมีสินคาจําหนายไมมาก  แตก็มีบริการโฮมสเตยและบริการอ่ืนๆ                

ท่ีตอบสนองความตองการของนักทองเท่ียวบางกลุมไดตรงกับความตองการ โดยเฉพาะนักทองเท่ียว

ท่ีเดินทางมาทองเท่ียวเปนหมูคณะเพ่ือทํากิจกรรม ศึกษาวิถีชุมชน หรือเพ่ือพักผอน  เปนตน 
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2.  การสงเสริมและสนับสนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  (อปท.) 

การดํารงอยูของการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตปจจัยหรือเง่ือนไขท่ีสําคัญประการหนึ่ง  คือ 

การสงเสริมและใหการสนับสนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  (อปท.) ในพ้ืนท่ีนั้นๆ  

โดยเฉพาะตลาดน้ําคลองแหและตลาดน้ําบานดอน ซ่ึงจะเห็นไดชัดเจนตั้งแตเริ่มกอตั้งตลาดน้ํา  

ท้ังนี้เนื่องจากเปนตลาดน้ําท่ีเกิดจากการจัดตั้งของเทศบาลท่ีดูแลรับผิดชอบพ้ืนท่ีนั้นๆ ซ่ึงไดแก

เทศบาลเมืองคลองแห และเทศบาลนครสุราษฎรธานี  อีกท้ังยังไดรับการสนับสนุนจากองคการ

บริหารสวนจังหวัด  (อบจ.) นั้นๆ  อีกดวย  และในสวนของตลาดนํ้าคลองแดนแมจะไมไดเกิดจาก

การจัดตั้งขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) แตก็ไดรับการสนับสนุนจากองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน (อปท.) ในพ้ืนท่ีระดับหนึ่ง  ไมวาจะเปนองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) คลองแดน 

องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) รามแกว  และองคการบริหารสวนจังหวัด  (อบจ.) สงขลา  เชน

การสนับสนุนดานงบประมาณ  ดานการประชาสัมพันธ  และดานอ่ืนๆ   

3.  การรวมมือกับหนวยงานตางๆ   

การท่ีแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตดํารงอยูได  สวนหนึ่งเกิดจากการรวมมือกับหนวยงาน

ตางๆ  ไมวาจะเปนหนวยงานภาครัฐหรือเอกชน  เพราะมีหลายเร่ืองท่ีหนวยงานหรือกลุมคนท่ีมี

หนาท่ีรับผิดชอบดูแลตลาดน้ําโดยตรงไมสามารถดําเนินการไดเพียงลําพัง แตจําเปนตองอาศัย   

ความรวมมือจากหนวยงานตางๆ  ไมวาจะเปนตลาดน้ําคลองแห ตลาดน้ําคลองแดน หรือตลาดน้ํา              

บานดอน ลวนแลวแตตองอาศัยการรวมมือจากหนวยงานตางๆ  ท้ังส้ินในการขับเคล่ือนแหลง

ทองเท่ียวตลาดน้ําใหกาวไปขางหนา  ซ่ึงขอยกตัวอยางกรณีของตลาดน้ําคลองแหจะเห็นไดวามี           

การรวมมือกับหนวยงานตางๆ หลายหนวยงาน  เชน  การทองเท่ียวแหงประเทศไทย กรมโยธาธิการ

และผังเมือง  กรมชลประทาน  สํานักวิชาการพลังงานภาค 12  สํานักงานพลังงานจังหวัดสงขลา  

และกลุมทัวรนําเท่ียว เปนตน ซ่ึงเปนการรวมมือกันเพ่ือแกปญหาและพัฒนาแหลงทองเท่ียว                

ตลาดน้ําคลองแหในหลายประเด็น เชน การพัฒนาตลาดน้ําคลองแหไปสูการเปน “ตลาดน้ํา                

ตลาดนัด ประหยัดพลังงาน” การแกปญหาเรื่องสภาพน้ําในลําคลอง และการประชาสัมพันธเชิญ

ชวนใหนักทองเท่ียวเดินทางมาทองเท่ียวยงัแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําคลองแห  เปนตน  

4.  อัตลักษณและความแตกตาง 

อัตลักษณและความแตกตางเปนจุดขายอยางหนึ่งของแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตท่ี

สงผลใหการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตยังคงดํารงอยูได  ซ่ึงเปนอัตลักษณและความแตกตางเฉพาะตัว

ท่ียากจะลอกเลียนแบบ อันเปนเสนหอยางหนึ่งท่ีดึงดูดนักทองเท่ียวใหเดินทางมาทองเท่ียวตลาดน้ํา

ภาคใตและชวยสรางภาพแหงความทรงจําเกี่ยวกับสถานท่ีทองเท่ียวนั้นๆ  เชน บานเรือนริมน้ําอายุ

เกือบรอยปท่ีตลาดน้ําคลองแดน  การแตงกายดวยชุดไทยพ้ืนบานของผูประกอบการท่ีตลาดน้ํา
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คลองแห  และอาหารพ้ืนบานหลากหลายชนิดทามกลางบรรยากาศธรรมชาติท่ีตลาดน้ําบานดอน  

เปนตน โดยอัตลักษณและความแตกตางอาจเปนส่ิงท่ีสรางขึ้นใหมหรือมีอยูดั้งเดิมก็ได และอาจตอง

ใชทุนในการดําเนินการหรืออาจใชเพียงการคนหาเพ่ือใหไดมาซ่ึงอัตลักษณและความแตกตาง  

ท้ังนี้อัตลักษณและความแตกตางอาจเปนส่ิงปกติธรรมดาในสายตาของคนในพื้นท่ี แตอาจจะเปนส่ิง

แปลกใหมและนาสนใจสําหรับนักทองเท่ียวหรือผูมาเยือน 

5.  การมีสวนรวม 

การมีสวนรวม  (Participation)  เปนอีกปจจัยหรือเง่ือนไขหนึ่งท่ีสงผลตอการดํารงอยูของ

การทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต ไมวาจะเปนการมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนท่ีหรือการมีสวนรวม

ของผูประกอบการตลาดน้ํา  เพราะการมีสวนรวมเปนการกระจายโอกาสใหประชาชนในพ้ืนท่ีและ

ผูประกอบการตลาดน้ําไดเขามามีบทบาทเกี่ยวกับการทองเท่ียวตลาดน้ําในระดับหนึ่ง ไมวาจะเปน

การรับรู  การแสดงความคิดเห็น และการแสดงบทบาท เปนตน ซ่ึงจากการศึกษาขอมูลเชิงปริมาณ

เกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนท่ีและผูประกอบการตลาดนํ้าภาคใตแตละแหง  พบวา  

ประชาชนในพ้ืนท่ีและผูประกอบการตลาดน้ํามีสวนรวมอยูในระดับปานกลางถึงระดับมาก  

6.  การบริหารจัดการ 

ตลาดน้ําคลองแหและตลาดนํ้าบานดอนเปนตลาดน้ําท่ีเกิดขึ้นภายใตการดําเนินงานของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  สวนตลาดน้ําคลองแดนเปนตลาดน้ําท่ีเกิดจากการดําเนินการของ

ชุมชนรวมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซ่ึงตลาดน้ําภาคใตแมจะมีท่ีมาของ                     

การเกิดขึ้นแตกตางกัน แตโดยภาพรวมตลาดนํ้าภาคใตแตละแหงจะมีการบริหารจัดการท่ีเปนระบบ  

กลาวคือ มีการบริหารในรูปของคณะกรรมการบริหารท่ีมีโครงสรางและบทบาทหนาท่ีท่ีชัดเจน            

ซ่ึงคณะกรรมการบริหารจะประกอบดวยตัวแทนจากหนวยงานและบุคคลท่ีเกี่ยวของโดยแบง

ออกเปนฝายตางๆ  นอกจากนี้ตลาดน้ําภาคใตแตละแหงยังมีการกําหนดขอตกลงหรือกฎระเบียบ

เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติรวมกันอีกดวย  ซ่ึงเปนอีกปจจัยหรือเง่ือนไขหนึ่งท่ีสงผลตอ                 

การดํารงอยูของการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต 

7.  การประชาสัมพันธ 

การประชาสัมพันธ  (Public Relations: PR) เปนส่ิงท่ีมีความสําคัญและมีบทบาทอยางมาก

ในการส่ือสาร  ท่ีทําใหนักทองเท่ียวรูจักแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตแพรหลายมากขึ้น ไมวาจะ

เปนการประชาสัมพันธผานส่ืออินเทอรเน็ต  วิทยุ  โทรทัศน  หนังสือแนะนําการทองเท่ียว  วารสาร  

และส่ิงพิมพทองถ่ิน เชน แผนพับ  และปายตางๆ  เปนตน  ซ่ึงมีท้ังการประชาสัมพันธโดยการใช

ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ  โดยในปจจุบันแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตเริ่มเปนท่ีรูจักใน            

วงกวางและมีนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศตางทยอยเดินทางมาทองเท่ียวยังแหลง
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ทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตอยางตอเนื่องจึงสงผลใหการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตยังคงดํารงอยูได

จนกระทั่งปจจุบัน 

 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมของการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต 
การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis)  ของการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต เพ่ือหา

แนวทางในการสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตจากศักยภาพท่ีมีอยูสูการทองเท่ียวท่ี

ยั่งยืน ผูวิจัยใชการวิเคราะหสภาพแวดลอม ซ่ึงประกอบดวยการวิเคราะหจุดแข็ง (Strength) จุดออน 

(Weakness) โอกาส  (Opportunity) และอุปสรรค (Threat)  ดังรายละเอียดตอไปนี ้
1.  จุดแข็ง (Strength)  

     จุดแข็ง (Strength) ของแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตท่ีสําคัญๆ  มีดังตอไปนี ้

     1.1  การจัดตลาดน้ําในรูปแบบยอนยุค  ตลาดน้ําภาคใตเปนตลาดน้ําท่ีเนนการจัดใน

รูปแบบ  “ยอนยุค”  กลาวคือ เปนการจัดตลาดน้ําในลักษณะของการยอนอดีต  เชน วิถีชีวิต  ขาวของ

เครื่องใช การตกแตงรานคา  และการแตงกายของผูประกอบ เปนตน  ท้ังนี้เนื่องจากในปจจุบัน

สังคมไทยไดเกิดปรากฎการณโหยหาอดีต  (Nostalgia)  ขึ้น  โดยปรากฏการณโหยหาอดีตไดนํามา

ซ่ึงการเปดตลาดในแนวทางที่เรียกวา “ตลาดยอนยุค”  (Retro Marketing)  ซ่ึงไดนําความตองการ

บริโภคในความหมายของส่ิงตางๆ  ท่ีผานมาแลวในอดีตมาทําการตลาด  สําหรับตลาดน้ําภาคใตเอง

ก็ไดนําแนวคิดดังกลาวมาใชในการดึงดูดนักทองเท่ียวใหเดินทางมายังแหลงทองเท่ียวตลาดน้ํา

ภาคใต  ดังจะเห็นไดจากการเปดตัวของแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําคลองแดน ท่ีเปดตัวภายใตช่ือ  

“ตลาดน้ํายอนยุคคลองแดน”  ซ่ึงเปนการรื้อฟนตลาดเกาในอดีตขึ้นมาใหม  หรือแมแตตลาดน้ํา

คลองแหท่ีเปดตัวภายใตช่ือ  “ตลาดน้ําคลองแห วัฒนศิลปถ่ินแดนใต”  ซ่ึงมีลักษณะเปนตลาดน้ํา

ยอนยุคแบบโบราณท่ีสะทอนความเปนทองถ่ินและวิถีชุมชนในอดีต ไมวาจะเปนการตกแตงรานคา

ดวยวัสดุจากธรรมชาติ การคงสภาพเรือตามแบบธรรมชาติ การใชวัสดุจากธรรมชาติในการบรรจุ

อาหาร เชน กระทงใบตอง กระบอกไมไผ  กะลามะพราว  และอ่ืนๆ  รวมถึงการแตงกายของ

ผูประกอบการท่ีแตงกายดวยชุดไทยพ้ืนบาน ตลอดจนอาหารและเครื่องดื่มท่ีมีการประชาสัมพันธ

ดวยคําวา “สูตรโบราณ” หรือ “สูตรดั้งเดิม”  เปนตน และตลาดนํ้าบานดอน ซ่ึงเปนตลาดน้ําท่ีอยู

ภายใตช่ือ “ตลาดนัดตลาดน้ําเมืองคนด”ี  เปนตลาดน้ําท่ีจัดตั้งขึ้นภายใตแนวคิด “ตลาดน้ํายอนยุค”  

ท่ีเนนของดีพ้ืนบาน และศิลปวัฒนธรรมของชาวใตเชนเดียวกัน  ซ่ึงจากท่ีกลาวมาจะเห็นไดวา 

ตลาดน้ําภาคใตแตละแหงลวนแลวแตสะทอนใหเห็นถึงการจัดตลาดน้ําในรูปแบบ  “ยอนยุค”  

ท้ังส้ิน ซ่ึงเปนจุดขายสําคัญท่ีดึงดูดนักทองเท่ียวใหเดินทางมาทองเท่ียวยังแหลงทองเท่ียวตลาดน้ํา

ภาคใต 
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     1.2  การใชวัสดุจากธรรมชาต ิ โดยในปจจุบันกระแสอนุรักษส่ิงแวดลอมเปนกระแสท่ี

ผูคนในสังคมใหความสําคัญและตื่นตัวเปนอยางมาก  ท้ังนี้เนื่องจากสภาวะของโลกที่เปล่ียนแปลง

ไปและไดสงผลกระทบตอมนุษยในลักษณะตางๆ  ดวยเหตุนี้ทุกภาคสวนจึงนิยมนําเรื่องของกระแส

อนุรักษส่ิงแวดลอมมาปรับประยุกตใชในการดําเนินงาน ซ่ึงจะเห็นไดชัดเจนในเรื่องของ                    

การทองเท่ียวท่ีมีการนําแนวคิดเรื่องกระแสอนุรักษส่ิงแวดลอมมาปรับประยุกตใช เชน การทองเท่ียว

เชิงนิเวศ  และการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  เปนตน  โดยกระแสอนรุักษส่ิงแวดลอมไดกลายเปนจุดขาย

อยางหนึ่งของแหลงทองเท่ียวท่ีนักทองเท่ียวสวนหนึ่งใหความสําคัญโดยเฉพาะนักทองเท่ียวเชิง

นิเวศและนักทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  สําหรับกระแสอนุรักษส่ิงแวดลอมเปนกระแสท่ีแหลงทองเท่ียว

ตลาดน้ําภาคใตใหความสําคัญและนํามาปรับประยุกตใชในการจัดการการทองเท่ียว ซ่ึงส่ิงหนึ่งท่ี

สังเกตเห็นไดชัดเจน นั่นก็คือการใชวัสดุจากธรรมชาติ  ไมวาจะเปนการสรางรานคาหรือซุมท่ีเนน

การใชวัสดุจากธรรมชาติ  เชน ตัวโครงสรางของรานคาหรือซุมจะประกอบดวยไมไผ และหลังคา

จะมุงดวยจาก เปนตน  นอกจากนี้ส่ิงท่ีเปนจุดขายสําคัญอีกประการหนึ่งของแหลงทองเท่ียวตลาดน้ํา

ภาคใตเกี่ยวกับการใชวัสดุจากธรรมชาติ  นั่นก็คือ  การใชภาชนะในการบรรจุอาหารท่ีเปนวัสดุจาก

ธรรมชาติ  เชน  กระทงใบตอง  ผลมะพราว  กระบอกไมไผ  และกะลามะพราว  เปนตน โดยกระทง

ใบตองใชสําหรับบรรจุอาหารแหงและขนมแหง  ผลมะพราวใชสําหรับบรรจุไอศกรีม กระบอกไม

ไผใชสําหรับบรรจุน้ําดื่มสมุนไพรและน้ําผลไม  สวนกะลามะพราวใชเปนภาชนะใสกวยเตี๋ยวหรือ

กวยจั๊บ สําหรับการใชกะลามะพราวเปนภาชนะใสกวยเตี๋ยวหรือกวยจั๊บสามารถพบเห็นไดท่ี              

ตลาดน้ําคลองแห ซ่ึงเปนท่ีนิยมและรูจักกันท่ัวไปของนักทองเท่ียว ภายใตช่ือ  “กวยเตี๋ยวพลก”  

(กวยเตี๋ยวกะลามะพราว)  และ “กวยจั๊บพลก” (กวยจั๊บกะลามะพราว) ซ่ึงเปนช่ือภาษาใตนั่นเอง และ

เปนจุดขายอยางหนึ่งของตลาดนํ้าคลองแห โดยตลาดน้ําคลองแหจะใหความสําคัญกับการใชภาชนะ

ในการบรรจุอาหารท่ีเปนวัสดุธรรมชาติเปนอยางมาก ดังจะเห็นไดจากท่ีมีการระบุไวในระเบียบ  

การใหบริการและการจําหนายสินคาในตลาดน้ําคลองแห  อยางไรก็ตามสําหรับการใชวัสดุจาก

ธรรมชาตนิอกจากจะเปนการตอบสนองกระแสอนุรักษส่ิงแวดลอมแลวยังตอบสนองปรากฏการณ

โหยหาอดีต (Nostalgia) ของผูคนในสังคมไทยไดเปนอยางดีอีกดวย 
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ภาพท่ี  40  การใชภาชนะในการบรรจุอาหารท่ีเปนวัสดุจากธรรมชาติ   

 

     1.3  การแตงกายของผูประกอบการท่ีมีเอกลักษณเฉพาะถ่ิน  กลาวคือ  การแตงกายของ

ผูประกอบการในตลาดน้ําภาคใตเปนสีสันอยางหนึ่งท่ีสรางความประทับใจใหกับนักทองเท่ียวท่ี

เดินทางมาทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต  ท้ังนี้เนื่องจากผูประกอบการตลาดน้ําภาคใตแตละแหงจะแตง

กายดวยชุดไทยพ้ืนบานท่ีมีเอกลักษณเฉพาะถ่ินนาสนใจและสวยงามแตกตางกันออกไป  โดยจะ

เห็นไดชัดเจนท่ีตลาดน้ําคลองแห  ซ่ึงผูประกอบการจะแตงกายดวยชุดไทยพ้ืนบานท่ีมีเอกลักษณ

เฉพาะถ่ินสวยงามและนาสนใจเปนอยางมาก  เนื่องจากตลาดน้ําคลองแหจะมีท้ังผูประกอบการท่ี

แตงกายดวยชุดพ้ืนบานของชาวไทยพุทธและชุดพ้ืนบานของชาวไทยมุสลิม  ซ่ึงไดสรางสีสันและ

เพ่ิมเสนหใหกับตลาดน้ําคลองแหเปนอยางมาก จนเปนท่ีกลาวถึงกันท่ัวไปในหมูนักทองเท่ียว  

สําหรับตลาดน้ําบานดอนผูประกอบการจะแตงกายดวยเส้ือลายดอกลีลาวดีสีฟาหรือสีแดง                

พรอมสวมหมวกคลุมผมและผากันเปอน  ซ่ึงเปนการสรางสีสันและเสนหใหกับตลาดน้ําบานดอน

อีกรูปแบบหนึ่ง  สวนตลาดน้ําคลองแดนการแตงกายของผูประกอบจะเปนการแตงกายท่ัวไปใน

ชีวิตประจําวันซ่ึงสวนใหญจะเปนชุดไทยพ้ืนบาน  โดยผูหญิงจะนิยมนุงผาถุง ซ่ึงเปนวิถีชีวิต 

ประจําวันอยูแลว นอกจากนี้ก็จะสวมหมวกคลุมผมและผากันเปอน อยางไรก็ตามสําหรับ                        

การแตงกายของผูประกอบการเปนส่ิงท่ีตลาดน้ําภาคใตแตละแหงใหความสําคัญเปนอยางมาก                 

ซ่ึงไมเพียงแตเฉพาะการแตงกายท่ีเนนเอกลักษณเฉพาะถ่ินเทานั้นแตยังเนนถึงความสะอาดอีกดวย  

โดยตลาดน้ําภาคใตบางแหงไดมีการระบุไวชัดเจนในขอปฏิบัติหรือกฎระเบียบของตลาดน้ําเกี่ยวกับ

การแตงกายของผูประกอบการ ท้ังนี้เนื่องจากการแตงกายของผูประกอบการจะเปนจุดขายอีก              

จุดหนึ่งท่ีสรางสีสันและเพิ่มเสนหใหกับตลาดน้ําภาคใตไดเปนอยางด ี
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ภาพท่ี  41  การแตงกายดวยชุดพ้ืนบานของผูประกอบการชาวไทยมุสลิมท่ีตลาดน้ําคลองแห 

 

     1.4  ผลิตภัณฑและอาหารพ้ืนบาน  ซ่ึงจุดขายสําคัญอีกประการหนึ่งของแหลงทองเท่ียว

ตลาดน้ําภาคใตท่ีเปนจุดดึงดูดนักทองเท่ียว ไดแก ผลิตภัณฑและอาหารพื้นบาน โดยตลาดน้ําภาคใต

แตละแหงจะมีจุดเดนในเรื่องของผลิตภัณฑและอาหารพ้ืนบานท่ีเปนท่ีรูจักอยางแพรหลาย 

โดยเฉพาะผลิตภัณฑและอาหารพ้ืนบานภาคใตท่ีมีเอกลักษณเฉพาะถ่ินแตกตางออกไปจากพ้ืนท่ี

อ่ืนๆ  เชน  ผลิตภัณฑแปรรูปอาหารทะเล  ขนมจีน  ขาวยํา  เตาคั่ว  ขนมจาก  ขนมดวง ขนมปาจี

มะพราวออน และทอดมันยาง เปนตน รวมถึงอาหารอ่ืนๆ อีกมากมายซ่ึงเปนอาหารท่ีเนนความเปน

โบราณและความเปนพ้ืนบานของภาคตางๆ ซ่ึงไมเพียงแตเฉพาะภาคใตเทานั้น แตเปนอาหารท่ีเปน

รูจักและนิยมรับประทานกันอยางแพรหลาย  เชน ซุปเครื่องในวัว กระเพาะปลา สมตํา ลูกชุบ                

น้ําสมุนไพร  ปลาดุกยางสมุนไพร ไอติมทอด หม่ีกะทิกุงสด  ไสอ่ัว แหนมหมู และขาวไขเจียว

ทรงเครื่อง  เปนตน นอกจากนี้ยังมีอาหารท่ีมีช่ือเสียงซ่ึงเปนสูตรเฉพาะของพ้ืนท่ีอ่ืนๆ  อีกดวย เชน 

ผัดไทอางทอง ลูกช้ินปลาเยาวราช แซนวิชดอาหรับ กะโปะปตตานี และขาวเกรียบนราธิวาส            

เปนตน ซ่ึงผลิตภัณฑและอาหารตางๆ  เหลานี้ โดยเฉพาะผลิตภัณฑและอาหารพ้ืนบานนับเปน            

จุดขายอยางหนึ่งของแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต  เพราะนักทองเท่ียวสามารถเดินทางเขามา

ทองเท่ียวพรอมท้ังหาเลือกรับประทานอาหารไดหลากหลายตามความตองการ โดยเฉพาะอาหาร

พ้ืนบานซ่ึงหารับประทานท่ีอ่ืนไดยาก  แตมีใหหาเลือกรับประทานไดมากมายท่ีตลาดน้ําภาคใตแต

ละแหง 
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ภาพท่ี  42  ขนมและอาหารพ้ืนบานท่ีจําหนายในตลาดน้ําภาคใต 

 

2.  จุดออน (Weakness)  

     จุดออน (Weakness) ของแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตท่ีสําคัญๆ  มีดังตอไปนี ้

     2.1  ไมเปนท่ีรูจักอยางแพรหลาย  โดยท่ัวไปเม่ือพูดถึง “ตลาดน้ํา” คนสวนใหญจะนึกถึง  

“ตลาดน้ําภาคกลาง”  ท้ังนี้เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศของภาคกลางที่อุดมสมบูรณไปดวยแมน้ํา 

ลําคลอง ท้ังท่ีมีอยูเองตามธรรมชาติและท่ีขุดขึ้นเพ่ือใชเปนเสนทางในการคมนาคม  จึงทําใหพ้ืนท่ี

บริเวณริมแมน้ําลําคลองของภาคกลางกลายเปนแหลงชุมชนท่ีมีการซ้ือขายแลกเปล่ียนสินคาและ

ผลผลิตตางๆ  จนเกิดเปน “ตลาดน้ํา”  ซ่ึงมีอยูหลายแหงในภาคกลาง และกลายเปนแหลงตนแบบ

ของตลาดน้ําในภูมิภาคอ่ืนๆ  ดังนั้นเม่ือพูดถึง “ตลาดน้ํา”  จึงมีนอยคนนักท่ีจะนึกถึง  “ตลาดน้ํา

ภาคใต”  เพราะตลาดน้ําภาคใตเปนแหลงทองเท่ียวใหมท่ีเพ่ิงเกิดขึ้นครั้งแรกเม่ือประมาณเดือน

สิงหาคม 2551 ซ่ึงแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําแหงแรกของภาคใต ไดแก ตลาดน้ําคลองแห ตอมามี

แหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง ไมวาจะเปนตลาดน้ําจันดี ตลาดน้ําบานดอน  

และตลาดนํ้าคลองแดน เปนตน  แตอยางไรก็ตามแมจะมีแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตเกิดขึ้น

หลายแหงในปจจุบัน แตโดยภาพรวมพบวาแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตยังไมเปนท่ีรูจักอยาง

แพรหลายในหมูนักทองเท่ียว โดยเฉพาะนักทองเท่ียวจากภูมิภาคอ่ืนๆ ยังรูจักแหลงทองเท่ียว             

ตลาดน้ําภาคใตคอนขางนอย  แมวาแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตไดพยายามทําการประชาสัมพันธ

ผานส่ือตางๆ ในระดับหนึ่งแลวก็ตาม  แตก็ยังไมประสบความสําเร็จเทาท่ีควรในการทําใหแหลง

ทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตเปนท่ีรูจักอยางแพรหลายเหมือนกับแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคกลาง  

ดวยเหตุนี้จุดออนสําคัญประการหนึ่งของแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต  นั่นก็คือ เปนแหลง

ทองเท่ียวท่ียังรูจักกันในวงแคบๆ นั่นเอง 
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          2.2 มีปญหาดานความพรอมของโครงสรางพ้ืนฐานและส่ิงอํานวยความสะดวก    

กลาวคือ แหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตแตละแหงไมวาจะเปนตลาดน้ําคลองแห ตลาดน้ําคลองแดน 

และตลาดนํ้าบานดอนลวนแตมีจุดออนดานความพรอมของโครงสรางพ้ืนฐานและส่ิงอํานวย             

ความสะดวกในประเด็นและระดับท่ีแตกตางกันออกไป เชน ประเด็นความเพียงพอของหองน้ํา

สาธารณะ โทรศัพทสาธารณะ และตูไปรษณีย  เปนตน และจากการศึกษาขอมูลเชิงปริมาณเกี่ยวกับ

ความคิดเห็นของนักทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตท่ีมีตอส่ิงอํานวยความสะดวกภายในแหลงทองเท่ียว

ตลาดน้ําภาคใต  เชน ดานความเพียงพอของหองน้ําสาธารณะ พบวา  นักทองเท่ียวตลาดน้ําคลองแห  

นักทองเท่ียวตลาดน้ําคลองแดน และนักทองเท่ียวตลาดน้ําบานดอน ตางมีความคิดเห็นอยูในระดับ

ปานกลางเหมือนกันท้ัง 3 แหง  สําหรับดานความเพียงพอของโทรศัพทสาธารณะและความเพียงพอ

ของตูไปรษณีย  พบวา นักทองเท่ียวตลาดน้ําคลองแหและนักทองเท่ียวตลาดน้ําบานดอนตางมี 

ความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง สวนนักทองเท่ียวตลาดน้ําคลองแดนมีความคิดเห็นอยูในระดับ

นอย  เปนตน  จากขอมูลดังกลาวเปนเพียงสวนหนึ่งท่ีสะทอนใหเห็นถึงจุดออนของแหลงทองเท่ียว

ตลาดน้ําภาคใตดานความพรอมของโครงสรางพ้ืนฐานและส่ิงอํานวยความสะดวก  ซ่ึงเปนส่ิงจําเปน

อยางยิ่งท่ีจะตองเรงแกไขเพ่ือความสะดวกและความประทับใจของนักทองเท่ียวเม่ือเดินทางมา

ทองเท่ียวยังแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต 

     3.  โอกาส  (Opportunity)  

          โอกาส  (Opportunity) ของแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตท่ีสําคัญๆ  มีดังตอไปนี้ 

          3.1 นโยบายรัฐใหการสงเสริมและสนับสนุนการทองเท่ียว โดยปจจุบันรัฐบาลมี

นโยบายสงเสริมและสนับสนุนการทองเท่ียวไมวาจะเปนการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม (Cultural 

Tourism)  การทองเท่ียวเชิงนิเวศ  (Ecotourism) การทองเท่ียวเชิงสุขภาพ  (Health Tourism) และ

การทองเท่ียวอ่ืนๆ  ดังจะเห็นไดจากการท่ีรัฐบาลไดมีมติใหการทองเท่ียวเปนวาระแหงชาติ  

(National Agenda)  และใหความสําคัญกับเศรษฐกิจสรางสรรคดานการทองเท่ียวหรือการทองเท่ียว

เชิงสรางสรรค  (Creative Tourism) โดยไดบรรจุไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  

ฉบับท่ี 11  (พ.ศ.2555-2559) ซ่ึงนับวาเปนโอกาสอยางหนึ่งของการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต 

          3.2 มีหนวยงานหรือองคกรตางๆ  ใหการสงเสริมและสนับสนุน โดยแหลงทองเท่ียว

ตลาดน้ําภาคใตเปนแหลงทองเท่ียวท่ีไดการสงเสริมและสนับสนุนจากหนวยงานหรือองคกรตางๆ  

เชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) การทองเท่ียวแหงประเทศไทย (ททท.) และสถาบัน 

การศึกษา เปนตน โดยไดรับการสงเสริมและสนับสนุนในหลายๆ ดาน เชน ดานงบประมาณ                 

ดานบุคลากร  ดานการประชาสัมพันธ  และดานอ่ืนๆ   
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          3.3 มีแหลงทองเท่ียวอ่ืนๆ ท่ีมีช่ือเสียงตั้งอยูในพ้ืนท่ี  (สงขลา  นครศรีธรรมราช  และ

สุราษฎรธานี)  เพราะหากพ้ืนท่ีใดมีแหลงทองเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงก็จะเปนปจจัยหนึ่งในการดึงดูด

นักทองเท่ียวใหเดินทางมาทองเท่ียวยังพ้ืนท่ีนั้นๆ โดยจังหวัดสงขลามีแหลงทองเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง

หลายแหง  เชน  แหลมสมิหลา เกาะยอ สวนสัตวสงขลา วัดพะโคะ หรือวัดพระราชประดิษฐาน            

ตนกําเนิดหลวงพอทวดเหยียบน้ําทะเลจืด  สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ  และศูนยการคา

หาดใหญ  เปนตน  สําหรับแหลงทองเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของจังหวัดนครศรีธรรมราช  เชน วัดมหาธาตุ

วรมหาวิหาร  เขาพลายดํา  และแหลงทองเท่ียวชายทะเล  เปนตน  สวนแหลงทองเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง

ของจังหวัดสุราษฎรธานี เชน วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร  สวนโมกขพลารามหรือวัดธารน้ํา

ไหลท่ีจัดตั้งโดยทานพุทธทาสภิกขุ  เกาพะงัน  เกาะสมุย  และเขื่อนรัชชประภาหรือเขื่อนเช่ียวหลาน

ท่ีหลายคนเรียกวา “กุยหลินเมืองไทย”  อันเปนสถานท่ีทองเท่ียวท่ีโดดเดนของอุทยานแหงชาติ           

เขาสก เปนตน ซ่ึงการท่ีพ้ืนท่ีอันเปนท่ีตั้งของแหลงทองเท่ียวตลาดน้ํามีแหลงทองเท่ียวอ่ืนๆ ท่ีมี

ช่ือเสียงและเปนท่ีรูจักท่ัวไปของนักทองเท่ียวนับวาเปนปจจัยหนึ่งท่ีดึงดูดนักทองเท่ียวใหเดินทาง

มาทองเท่ียวในพ้ืนท่ีเปนจํานวนมาก ซ่ึงถือวาเปนโอกาสของการทองเท่ียวน้ําภาคใต   

     3.4  มีแหลงท่ีพักจํานวนมากในพ้ืนท่ี (สงขลา  นครศรีธรรมราช  และสุราษฎรธานี) ซ่ึง

สามารถรองรับนักทองเท่ียวท่ีเดินทางเขามาทองเท่ียวในแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําและแหลง

ทองเท่ียวอ่ืนๆ  ในพ้ืนท่ีไดจํานวนมาก  ท้ังท่ีพักระดับ 5 ดาว  และระดับรองลงมา  ซ่ึงมีหลากหลาย

ราคาใหเลือกใชบริการไดตามความเหมาะสมตามศักยภาพของนักทองเท่ียว จึงนับวาเปนอีกโอกาส

หนึ่งของการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต 

     3.5  ในชวงเทศกาลตางๆ จะมีนักทองเท่ียวจํานวนมากเดินทางเขามาทองเท่ียวในพ้ืนท่ี  

(สงขลา  นครศรีธรรมราช  และสุราษฎรธานี)  เนื่องจากเปนพ้ืนท่ีท่ีมีเทศกาลสําคัญและนาสนใจ

หลายเทศกาล  เชน  เทศกาลปใหม  เทศกาลสงกรานต  เทศกาลเดือนสิบ  เทศกาลชักพระ              

และเทศกาลลอยกระทง  เปนตน  ซ่ึงในแตละเทศกาลจะมีรายละเอียดของประเพณีและกิจกรรมท่ี

นาสนใจแตกตางกันออกไปในแตละพ้ืนท่ี  เชน เทศกาลสงกรานตของจังหวัดนครศรีธรรมราชจะมี

ประเพณีแหนางดานหรือนางกระดานอันเปนประเพณีเกาแก   โดยนางดาน หมายถึง แผนไม

กระดานท่ีวาดหรือแกะสลักรูปเทพบริวารในคติพราหมณ จํานวน 3 แผน ไดแก แผนแรก                 

คือ พระอาทิตยและพระจันทร  แผนท่ีสอง คือ แมพระธรณี และแผนท่ีสาม  คือ  พระแมคงคา ซ่ึงใช

ในขบวนแหเพ่ือรอรับเสด็จพระอิศวรท่ีเสด็จมาเยี่ยมมนุษยโลก  หรือแมแตประเพณีชิงเปรตในชวง

เทศกาลเดือนสิบซ่ึงเปนประเพณีสําคัญของภาคใตท่ีจัดขึ้นเพ่ือทําบุญอุทิศสวนกุศลใหแกบรรพบุรุษ

ผูลวงลับไปแลว  เปนตน ดังนั้นเม่ือนักทองเท่ียวเดินทางมาทองเท่ียวในชวงเทศกาลตางๆ จึงมี

โอกาสท่ีจะเดินทางไปทองเท่ียวยังแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตอีกดวย 
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4.  อุปสรรค (Threat) 

     อุปสรรค (Threat)  ของแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตท่ีสําคัญๆ  มีดังตอไปนี ้

           4.1 เหตุการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต  ความปลอดภัยถือเปนปจจัยสําคัญ

อันดับตนๆ ในการตัดสินใจเดินทางมาทองเท่ียวยังแหลงทองเท่ียวนั้นๆ  สําหรับแหลงทองเท่ียว

ตลาดน้ําภาคใตแมวาจะไมไดอยูในเขตพ้ืนท่ีสีแดงหรือพ้ืนท่ีอันตราย แตเม่ือตั้งอยูในพ้ืนท่ีภาคใตก็

ยอมไดรับผลกระทบในระดับหนึ่ง  เนื่องจากมีนักทองเท่ียวจํานวนไมนอยท่ีไมกลาเดินทางมา

ทองเท่ียวเพราะกลัวจะไดรับอันตรายจากเหตุการณความไมสงบท่ีอาจจะเกิดขึ้นไดตลอดเวลา            

โดยเฉพาะที่ตลาดน้ําคลองแห ซ่ึงเปนตลาดน้ําท่ีตั้งอยูใกลกับบริเวณตัวเมืองหาดใหญ จังหวัด

สงขลา  และเปนแหลงทองเท่ียวท่ีไมเพียงแตเฉพาะนักทองเท่ียวจากภายนอกเทานั้นท่ีเกิด         

ความหวาดวิตกกังวล  แมแตนักทองเท่ียวหลายคนในพ้ืนท่ีก็เกิดความหวาดวิตกกังวลและไมกลา

เดินทางมาทองเท่ียว โดยเฉพาะหลังจากเกิดเหตุการณคารบอมบ (Car Bomb) ท่ีโรงแรมลี การเดนส 

พลาซา (Lee Gardens Plaza Hotel) อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา  เม่ือวันท่ี 31 มีนาคม  2555 ซ่ึงได

สงผลกระทบระดับหนึ่งตอความเช่ือม่ันของนักทองเท่ียวเกี่ยวกับความปลอดภัยในการเดินทางมา

ทองเท่ียวยังแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต 

      4.2 ภัยธรรมชาติ  โดยเฉพาะอุทกภัยหรือน้ําทวมซ่ึงเกิดขึ้นเปนประจําในพ้ืนท่ีภาคใต 

โดยเฉพาะในชวงฤดูฝน  ซ่ึงไดสรางความเสียหายใหกับแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตในระดับ

หนึ่งท้ังความเสียหายดานทรัพยสินและดานสถานท่ี  นอกจากนี้ในชวงท่ีเกิดเหตุการณน้ําทวมยัง

สงผลใหตลาดน้ําไมสามารถเปดดําเนินการได  ซ่ึงจะตองรอจนกระท่ังเหตุการณน้ําทวมกลับเขาสู

สภาวะปกติ  และตองทําการฟนฟูอีกช่ัวระยะเวลาหนึ่ง  ตลาดน้ําจึงจะสามารถเปดดําเนินการได

ตามปกติ  ซ่ึงกอใหเกิดการสูญเสียเวลาและทรัพยสิน  ดังนั้นภัยธรรมชาติโดยเฉพาะน้ําทวมจึงเปน

อุปสรรคอยางหนึ่งของการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต 

      4.3  มีแหลงทองเท่ียวในลักษณะเดียวกันหลายแหง  โดยเฉพาะแหลงทองเท่ียวตลาดน้ํา

ภาคกลาง ซ่ึงเปนแหลงทองเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงและเปนท่ีรูจักอยางแพรหลายมากกวาแหลงทองเท่ียว

ตลาดน้ําภาคใต  ไมวาจะเปนตลาดน้ําดําเนินสะดวก  ตลาดน้ําอัมพวา  ตลาดน้ําทาคา ตลาดน้ํา

บางพระ ตลาดน้ําบางน้ําผ้ึง และตลาดน้ําวัดลําพญา เปนตน ดังนั้นนักทองเท่ียวจึงมีทางเลือกมากขึ้น  

และนอกจากนี้ตลาดน้ําภาคกลางยังอยูใกลกับกรุงเทพฯ ซ่ึงเปนศูนยกลางการคมนาคมขนสงอีกดวย  

นักทองเท่ียวจากภาคอ่ืนๆ รวมถึงนักทองเท่ียวชาวตางประเทศจึงมีความสะดวกในการเดินทางไป

ยังแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคกลางมากกวาการเดินทางมาทองเท่ียวยังแหลงทองเท่ียวตลาดน้ํา

ภาคใตซ่ึงอยูหางไกลออกไป 
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แนวทางการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

แนวทางการสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตเพ่ือใหเปนแหลงทองเท่ียวท่ี

ยั่งยืนอันจะนําไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืนตอไปนั้น  มีแนวทางการสงเสริมและพัฒนาดังตอไปนี ้

1. การพัฒนาและปรับปรุงระบบโครงสรางพ้ืนฐานดานโลจิสติกส  (Logistics) โดยระบบ 

โลจิสติกสเปนส่ิงท่ีมีความสําคัญและมีอิทธิพลตอการทองเท่ียวเปนอยางมาก  ดังนั้นจึงจําเปนอยาง

ยิ่งท่ีจะตองมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบโครงสรางพ้ืนฐานดานโลจิสติกสเพ่ือสงเสริมและ

สนับสนุนการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต โดยเฉพาะในเรื่องของเสนทางการคมนาคม กลาวคือ 

จะตองพัฒนาเสนทางการคมนาคมใหมีความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว สะอาด  และไดมาตรฐาน 

สามารถเช่ือมโยงกับแหลงทองเท่ียวอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ีได รวมถึงการพัฒนาและปรับปรุงปายบอก

เสนทางแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตแตละแหงใหไดมาตรฐานและส่ือความหมายถูกตองเปนท่ี

เขาใจตรงกัน  ซ่ึงจะเปนแนวทางหนึ่งในการสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตสู           

การพัฒนาท่ียั่งยืน 

2. การพัฒนาและปรับปรุงส่ิงอํานวยความสะดวกในแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต ท้ังนี้

จากการศึกษา พบวา แหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตแตละแหงยังมีจุดออนดาน ส่ิงอํานวย                 

ความสะดวกในประเด็นและระดับท่ีแตกตางกันออกไป  ดังนั้นในการสงเสริมและพัฒนา                      

การทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน ประเด็นหนึ่งท่ีจําเปนจะตองดําเนินการอยาง

เรงดวน นั่นก็คือ การพัฒนาและปรับปรุงส่ิงอํานวยความสะดวกในแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต

แตละแหง ไมวาจะเปนหองน้ําสาธารณะ โทรศัพทสาธารณะ ตูไปรษณีย  ท่ีนั่ง  และลานจอดรถ 

เปนตน รวมท้ังส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีไดมาตรฐานสําหรับผูสูงอายุและคนพิการท่ีเดินทางมา

ทองเท่ียวยังแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตแตละแหงอีกดวย  

3. การสร างและเผยแพรภ าพ ลักษณ  (Image) การทอง เ ท่ียวตลาดน้ํ าภ าคใต                           

โดยการประชาสัมพันธและสงเสริมกิจกรรมหรืองานแสดงตางๆ  (Event) ของแหลงทองเท่ียว 

ตลาดน้ําภาคใตอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ เพ่ือสรางความเขาใจและความเชื่อม่ันแกนักทองเท่ียว  

โดยเฉพาะในเรื่องของความปลอดภัย  ตลอดจนการสรางภาพลักษณของการทองเท่ียวตลาดน้ํา

ภาคใตท่ีสะทอนใหเห็นถึงวิถีชีวิต  ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  วัฒนธรรม  และภูมิปญญาของคนใต  

โดยการประชาสัมพันธและเผยแพรผานชองทางการส่ือสารตางๆ  อยางครอบคลุมและท่ัวถึง  

เพ่ือใหการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตเปนท่ีรูจักอยางแพรหลายในหมูนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและ

ชาวตางประเทศ  ท้ังนี้ท้ังนั้นเนื่องจากภาพลักษณการทองเท่ียว (Tourism Image) เปนส่ิงท่ีมี

ความสําคัญอยางมากในการสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว 
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4.  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการทองเท่ียว  ท้ังนี้ก็เพ่ือสรางความม่ันคงในทรัพยากร

บุคคลทางการทองเท่ียว โดยเฉพาะผูประกอบการ มัคคุเทศก และเจาหนาท่ีหรือกลุมคนท่ีดูแล

รับผิดชอบเกี่ยวกับแหลงทองเท่ียวตลาดน้ํ าภาคใตแตละแหง  รวมถึงประชาชนในพ้ืนท่ี                          

โดยการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการทองเท่ียวสามารถกระทําไดหลายวิธี  เชน การฝกอบรม 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน และการสรางหลักสูตรทองถ่ิน เปนตน ซ่ึงมีวัตถุประสงค

เพ่ือใหบุคลากรดานการทองเท่ียวของแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตมีศักยภาพดานการทองเท่ียว  

(Tourism Potential) และขีดความสามารถในการแขงขันเพ่ิมขึ้น ตลอดจนเพ่ือเปนการยกระดับ              

องคความรู (Knowledge) ดานการทองเท่ียวใหกับบุคลกรดานการทองเท่ียว 

5. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต  ซ่ึงสามารถ

กระทําไดโดยการพัฒนาแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําไมใหอยูในสภาพท่ีเส่ือมโทรม  แตตองเปนแหลง

ทองเท่ียวท่ีมีสภาพภูมิทัศนสวยงาม  คงความเปนธรรมชาติและอัตลักษณ (Identity) ของทองถ่ิน  

ตลอดจนเนนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนท่ีเกี่ยวของไมวาจะเปนหนวยงานภาครัฐ  เอกชน และ

ชุมชน อีกท้ังตองใหความสําคัญกับการพัฒนาสินคา การบริการ และปจจัยสนับสนุนดาน                     

การทองเท่ียว  เชน ระบบสาธารณูปโภค และส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ ใหมีคุณภาพและสามารถ

ตอบสนองความตองการของนักทองเท่ียวไดอยางแทจริง 

6.  การสงเสริมการมีสวนรวม  (Participation)  ของทุกภาคสวนท่ีเกี่ยวของ  ไมวาจะเปน

ภาครัฐ  ภาคเอกชน   และภาคประชาชน  เพ่ือใหเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการการทองเท่ียว

ตลาดน้ําภาคใต  ท้ังนี้ เนื่องจากการมีสวนรวมเปนส่ิงท่ีมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งใน

กระบวนการดําเนินการตางๆ  ดานการทองเท่ียว  สําหรับการสงเสริมการมีสวนรวมของทุก               

ภาคสวนท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตควรเปนการสงเสริมการมีสวนรวมในทุกระดับ

และทุกดาน  ตั้งแตการมีสวนรวมในการรับรู  การแสดงความคิดเห็น และการแสดงบทบาท  ท้ังนี้

เพ่ือเปนการสรางจิตสํานึกและความรูสึกรวมในการเปนเจาของรวมกัน (Sense of Belonging)                  

ในแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตแตละแหง  ตลอดจนการสงเสริมการมีสวนรวมของนักทองเท่ียว

เพ่ือใหนักทองเท่ียวเกิดจิตสํานึกทางการทองเท่ียว  อันจะนําไปสูการปฏิบัติท่ีเอ้ือและสงเสริมตอ

การพัฒนาแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนตอไป 
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บทท่ี  6 

การสรางรูปแบบการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนในครั้งนี้  

ผูวิจัยใหความสําคัญกับรูปแบบการทองเท่ียวท่ียั่งยืนซ่ึงเนนความยั่งยืนใน 3 มิติ ไดแก มิติ                   

ความยั่งยืนของส่ิงแวดลอม มิติความย่ังยืนของสังคม และมิติความยั่งยืนของเศรษฐกิจ และในสวน

ของการพัฒนาการทองเท่ียวท่ียั่งยืน ผูวิจัยใชแนวคิดของบุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548ก: 20-22)             

ท่ีกลาววา  การพัฒนาการทองเท่ียวท่ียั่ ง ยืนตองเปนการพัฒนาการทองเท่ียว ท่ีสําคัญใน                           

6 องคประกอบหลัก ไดแก 1) องคประกอบดานการพัฒนาทรัพยากรทองเท่ียว 2) องคประกอบดาน

การพัฒนาส่ิงแวดลอมในแหลงทองเท่ียว  3) องคประกอบดานการพัฒนาธุรกิจทองเท่ียว                           

4) องคประกอบดานการพัฒนาการตลาดทองเท่ียว 5) องคประกอบดานการพัฒนาการมีสวนรวม

ทางการทองเท่ียวของชุมชนทองถ่ิน และ 6) องคประกอบดานการพัฒนาจิตสํานึกทางการทองเท่ียว   

สําหรับศักยภาพของการทองเท่ียว ผูวิจัยใชแนวคิดของจารุจน  กล่ินดีปลี  (2541: 32-33) ท่ีกลาววา 

ศักยภาพของการทองเท่ียวพิจารณาจากองคประกอบสําคัญ 4 ดาน ไดแก 1) องคประกอบดานพ้ืนท่ี  

2) องคประกอบดานการจัดการ 3) องคประกอบดานกิจกรรมและกระบวนการ และ 4) องคประกอบ

ดานการมีสวนรวม นอกจากนี้ในสวนของการสรางรูปแบบนั้นผูวิจัยจะอาศัยแนวคิดของคีฟส 

(Keeves, 1988: 561-565) ในการสรางรูปแบบ นั่นก็คือ ผูวิจัยจะสรางรูปแบบท่ีมีลักษณะเปนแผนผัง 

(Schematic Models) และผสมผสานดวยรูปแบบเชิงภาษา (Semantic Models) ท่ีอธิบายความหมาย

หรือใหความหมายประกอบ โดยผูวิจัยจะนําแนวคิดตางๆ ดังกลาวมาผสมผสานกับขอมูล                    

เชิงปริมาณและขอมูลเชิงคุณภาพท่ีไดจากการศึกษาเอกสารและการลงพ้ืนท่ีภาคสนาม ท้ังนี้เพ่ือ

นําไปสูการสรางรูปแบบการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน   

ดังนั้นรูปแบบการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนท่ีสรางขึ้นในครั้งนี้                  

จึงเปนรูปแบบท่ีสรางขึ้นจากการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณและขอมูลเชิงคุณภาพ  สําหรับ                

ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณและขอมูลเชิงคุณภาพของตลาดนํ้าภาคใตแตละแหงมีรายละเอียด

ท่ีนาสนใจสามารถสรุปไดดังตารางท่ี  77 
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ตารางที่  77 สรุปผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณและขอมูลเชิงคุณภาพ  จําแนกตามรายตลาดน้ํา 

 

สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 
ตลาดน้ําภาคใต 

เชิงปริมาณ  เชิงคุณภาพ 
แนวทางการสงเสริมและพัฒนา/        

แนวทางการฟนฟู 

ตลาดน้ําคลองแห ดานผูประกอบการ 

     1. ผูประกอบการสวนใหญมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

การทองเที่ยวที่ยั่งยืนอยูในระดับต่ํา   รองลงมา  คือ ระดับ

ปานกลาง และระดับสูง   
     2. ผูประกอบการมีความคิดเห็นตอการทองเที่ยว         

ตลาดน้ําคลองแหโดยรวมอยูในระดับปานกลาง และเมื่อ

พิจารณารายดาน พบวา ผูประกอบการมีความคิดเห็นอยูใน

ระดับปานกลางทุกดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย         

คือ  (1) ดานการพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการ                

(2) ดานกฎระเบียบ  (3) ดานการมีสวนรวม  และ              

(4) ดานการจัดการ 

การวิเคราะหการพัฒนาการทองเที่ยวสู 

การทองเที่ยวที่ยั่งยืน 

     ตลาดน้ําคลองแหมีการดําเนินการครบในทุก

องคประกอบของการพัฒนาสูการทองเที่ยวที่ยั่งยืน  

แตเมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวาการดําเนินการ

ในแตละองคประกอบยังมีการดําเนินการคอนขาง

นอยและยังไมไดมาตรฐานเทาที่ควร  ดังนั้นการที่

จะพัฒนาตลาดน้ําคลองแหสูการทองเที่ยวที่ยั่งยืน

จึงควรที่จะพัฒนาในทุก องคประกอบเพื่อใหได

มาตรฐานและดียิ่งๆ ขึ้นกวาที่เปนอยูในปจจุบัน 

วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ  (Best Practice) 

     วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศของตลาดน้ําคลองแห ไดแก  

การบริหารจัดการ 

 

แนวทางการสงเสริมและพัฒนา 

     1.  การแกปญหาเกี่ยวกับสภาพน้ํา

ในลําคลอง  ทั้งนี้เนื่องจากสภาพน้ําใน     

ลําคลองที่เปนที่ตั้งของตลาดน้ํา           

คลองแหมีสภาพที่ตื้นเขิน สกปรก  

และเนาเหม็น  ซึ่งปจจุบันไดสงผล

กระทบตอการทองเที่ยวตลาดน้ํา         

คลองแหในระดับหนึ่ง  

     2.  การพัฒนาและปรับปรุงระบบ        

ภูมิทัศน  เพื่อเปนการสงเสริมและ

พัฒนาการทองเที่ยวของตลาดน้ํา            

คลองแห  โดยตลาดน้ําควรมีการพัฒนา

และปรับปรุงระบบภูมิทัศนใหมี         

ความสะอาดและสวยงามมากกวาที่

เปนอยูในปจจุบัน    
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ตารางที่  77  สรุปผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณและขอมูลเชิงคุณภาพ  จําแนกตามรายตลาดน้ํา  (ตอ) 

 
สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 

ตลาดน้ําภาคใต 
เชิงปริมาณ  เชิงคุณภาพ 

แนวทางการสงเสริมและพัฒนา/           

แนวทางการฟนฟู 

      3. ผูประกอบการมีพฤติกรรมโดยรวมอยูในระดับปาน
กลาง และเมื่อพิจารณารายขอ พบวา ประกอบการมี

พฤติกรรมอยูในระดับปานกลางทุกขอ โดยรียงลําดับจาก

มากไปนอย คือ (1) การใหความรวมมือในการจัดกิจกรรม

ตางๆ  ของแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา  (2) เนนการ

ประกอบการที่ใหความรูดานวัฒนธรรมและวิถีชุมชนผาน

ตัวสินคาและบริการ (3) การใหบริการที่คํานึงถึง

นักทองเที่ยวเปนสําคัญ  (4) เนนการประกอบการที่เปน

มิตรกับสิ่งแวดลอม  (5) การปฏิบัติตามกฎระเบียบของ

ตลาดน้ํา (6) เนนการประกอบการที่ใหความสําคัญกับ

เอกลักษณและวัฒนธรรมของชุมชน  (7) การรักษา           

ความสะอาดและสิ่งแวดลอมของแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา 

และ (8) การชวยประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา   

ปจจัยหรือเงื่อนไขของการดํารงอยู 

     1.  การมีสินคาและบริการที่ตอบสนอง         

ความตองการของนักทองเที่ยว   

     2.  การสงเสริมและสนับสนุนของเทศบาลเมือง

คลองแห 

     3.  การรวมมือกับหนวยงานตางๆ   

     4.  อัตลักษณและความแตกตาง 

     5.  การมีสวนรวมของประชาชน 

     6.  การบริหารจัดการ 

     7.  การประชาสัมพันธ 

     3.  การพัฒนาและปรับปรุงสิ่งอํานวย

ความสะดวกภายในตลาดน้ํา  ทั้งนี้

เนื่องจากสิ่งอํานวยความสะดวกที่มีอยู

ภายในตลาดน้ําคลองแหบางอยางยังมีไม

เพียงพอกับปริมาณความตองการของ

นักทองเที่ยว อีกทั้งสิ่งอํานวยความสะดวก

บางอยางที่มีอยูก็ยังไมไดมาตรฐาน  

     4.  การพัฒนาและปรับปรุงระบบ

โครงสรางพื้นฐานภายในตลาดน้ํา  

โดยเฉพาะทาเรือ  และทางเดินภายใน

ตลาดน้ํา  กลาวคือ จะตองพัฒนาและ

ปรับปรุงใหไดมาตรฐาน  โดยคํานึง           

ความสะดวกและความปลอดภัยของ

นักทองเที่ยวเปนสําคัญ  
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ตารางที่  77  สรุปผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณและขอมูลเชิงคุณภาพ  จําแนกตามรายตลาดน้ํา  (ตอ) 

 
สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 

ตลาดน้ําภาคใต 
เชิงปริมาณ  เชิงคุณภาพ 

แนวทางการสงเสริมและพัฒนา/            

แนวทางการฟนฟู 

 ดานนักทองเที่ยว 

     1. นักทองเที่ยวมีความคิดเห็นดานปจจัยจูงใจของแหลง

ทองเที่ยวตลาดน้ําคลองแหโดยรวมอยูในระดับมาก            

และเมื่อพิจารณารายขอ พบวา นักทองเที่ยวมีความคิดเห็น

อยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย คือ  

(1) มีเอกลักษณเฉพาะถิ่นที่นาสนใจ (2) มีอาหารอรอย          

(3) เหมาะแกการพักผอนหยอนใจ (4)  มีความสวยงาม             

(5) มีสินคาหลากหลายใหจับจายใชสอยตามความตองการ 

(6)  สถานที่มีชื่อเสียงและเปนที่รูจักอยางแพรหลาย                

(7)  การเดินทางสะดวก  (8) มีกิจกรรมหลากหลาย  เชน  

การจําหนายสินคา  และการแสดงบนเวที  เปนตน             

(9) มีความปลอดภัย  และ (10)  มีความสะดวกสบาย              

ดานสถานที่  เชน สถานที่จอดรถ และสถานที่นั่งพักผอน        

เปนตน 

การวเิคราะหสภาพแวดลอม  (SWOT) 
     1.  จุดแข็ง (Strength)   
          1.1  การเนนใชวัสดุจากธรรมชาติ   
          1.2  การแตงกายดวยชุดพื้นบานของ

ผูประกอบการ        

          1.3  การสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน  

          1.4  การมีสินคาหลากหลาย    

          1.5  การบริหารจัดการ   
     2.  จุดออน (Weakness)  

          2.1  สภาพน้ําในลําคลองที่ตื้นเขิน  

สกปรก  และมีกลิ่นเหม็น        

          2.2  ความไมพรอมของโครงสรางพื้นฐาน

และสิ่งอํานวยความสะดวกภายในตลาดน้ํา   

     5.  การสงเสริมและสรางความรู         

ความเขาใจเกี่ยวกับการทองเที่ยวที่ยั่งยืน

ใหกับผูประกอบการและประชาชนใน

พื้นที่  รวมถึงการปลูกฝงหรือพัฒนา

จิตสํานึกทางการทองเที่ยวไมวาจะเปน  

การทองเที่ยวที่ยั่งยืน   การทองเที่ยวเชิง

นิเวศ  การทองเที่ยวเชิงสรางสรรค  และ

การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  เปนตน            

ทั้งนี้เพื่อใหผูประกอบการและประชาชน

ในพื้นที่เกิดจิตสํานึกทางการทองเที่ยว        

อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนา            

การทองเที่ยวตลาดน้ําคลองแหสู                 

การทองเที่ยวที่ยังยืนตอไป 

 

 

 



 426

ตารางที่  77  สรุปผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณและขอมูลเชิงคุณภาพ  จําแนกตามรายตลาดน้ํา  (ตอ) 
 

สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 
ตลาดน้ําภาคใต 

เชิงปริมาณ  เชิงคุณภาพ 
แนวทางการสงเสริมและพัฒนา/      

แนวทางการฟนฟู 

      2. นักทองเที่ยวมีความคิดเห็นตอการทองเที่ยวตลาดน้ํา        

คลองแหโดยรวมอยูในระดับมาก  และเมื่อพิจารณารายดาน พบวา 

นักทองเที่ยวมีความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับ

จากมากไปนอย  คือ  (1)  ดานความตองการในการพัฒนา                

(2) ดานภาพรวม  (3) ดานสถานที่ (4)  ดานความปลอดภัย             

(5) ดานการจัดกิจกรรม  (6) ดานการใหบริการ                               

(7)  ดานการคมนาคม และ (8)  ดานสิ่งอํานวยความสะดวก   
     3. นักทองเที่ยวมีพฤติกรรมโดยรวมอยูในระดับมาก และเมื่อ

พิจารณารายขอ พบวา นักทองเที่ยวมีพฤติกรรมสวนใหญอยูใน

ระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย คือ (1) การมาทองเที่ยว

ตลาดน้ําทําใหมีโอกาสไดทํากิจกรรมและใชเวลาวางกับ

ครอบครัวหรือเพื่อนๆ  (2) การชวยรักษาความสะอาดและ

สิ่งแวดลอมของแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา  (3) การไดแสดง           

ความคิดเห็นหรือใหขอเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุง

แหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา  (4) การไดเรียนรูและสัมผัสวิถีชีวิตและ

สภาพความเปนอยูของชุมชน  และ  (5)  การมีสวนรวมใน

กิจกรรมตางๆ ของแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําที่จัดขึ้น 

     3.  โอกาส  (Opportunity)  

          3.1  มีทําเลที่ตั้งอยูใกลยานศูนยกลางธุรกิจ

การคา   

          3.2  มีหนวยงานใหการสงเสริมและ

สนับสนุน    

     4.  อุปสรรค (Threat) 

          4.1  เหตุการณความไมสงบในจังหวัด

ชายแดนภาคใต   

          4.2  ภัยธรรมชาติ  ไดแก  น้ําทวม   

          4.3  มีแหลงทองเที่ยวในลักษณะเดียวกัน

หลายแหง   

ปญหาของตลาดน้ํา 

     1.  ปญหาเกี่ยวกับสภาพน้ําในลําคลอง   

     2.  ปญหาเรื่องพื้นที่ที่ตั้งเขตตลาดบก   

     3. ปญหาการกลืนกลายของพอคาแมคาใน

ตลาดน้ําคลองแห 
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ตารางที่  77  สรุปผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณและขอมูลเชิงคุณภาพ  จําแนกตามรายตลาดน้ํา  (ตอ) 

 
สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 

ตลาดน้ําภาคใต 
เชิงปริมาณ  เชิงคุณภาพ 

แนวทางการสงเสริมและพัฒนา/    

แนวทางการฟนฟู 

 ดานประชาชนในพื้นที่ 

     1. ประชาชนในพื้นที่สวนใหญมีความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับการทองเที่ยวที่ยั่งยืนอยูในระดับต่ํา  รองลงมา 

คือ ระดับปานกลาง และระดับสูง  
     2.  ประชาชนในพื้นที่มีความคิดเห็นตอ                     

การทองเที่ยวตลาดน้ําคลองแหโดยรวมอยูในระดับ

ปานกลาง และเมื่อพิจารณารายดาน พบวา ประชาชน

ในพื้นที่มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลางทุกดาน 

โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย   คือ  (1) ดานการพัฒนา

ศักยภาพของชุมชน (2) ดานการสงเสริมและพัฒนา

แหลงทองเที่ยว (3)  ดานการจัดการ (4) ดานการมี        

สวนรวม  และ (5)  ดานผลกระทบเชิงลบ  
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ตารางที่  77  สรุปผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณและขอมูลเชิงคุณภาพ  จําแนกตามรายตลาดน้ํา  (ตอ) 

 
สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 

ตลาดน้ําภาคใต 
เชิงปริมาณ  เชิงคุณภาพ 

แนวทางการสงเสริมและพัฒนา/          

แนวทางการฟนฟู 

      3. ประชาชนในพื้นที่มีพฤติกรรมโดยรวมอยูใน

ระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณารายขอ พบวา 

ประชาชนในพื้นที่มีพฤติกรรมสวนใหญอยูในระดับ

ปานกลาง โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย คือ                  
(1) การมีสวนรวมและสนับสนุนกิจกรรมการทองเที่ยว

ตลาดน้ํา  (2) การชวยประชาสัมพันธหรือแนะนําแหลง

ทองเที่ยวตลาดน้ํา  (3) การเรียนรูเกี่ยวกับการอนุรักษ

ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอันเนื่องมาจาก 

การมีแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําในชุมชน  (4) การเรียนรู

เกี่ยวกับการจัดการการทองเที่ยวอันเนื่องมาจากการมี

แหลงทองเที่ยวตลาดน้ําในชุมชน  5) การติดตาม

ขาวสารหรือความเปนไปของแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา 

และ (6)  การใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําใน              

การสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา  
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ตารางที่  77  สรุปผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณและขอมูลเชิงคุณภาพ  จําแนกตามรายตลาดน้ํา  (ตอ) 
 

สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 
ตลาดน้ําภาคใต 

เชิงปริมาณ  เชิงคุณภาพ 
แนวทางการสงเสริมและพัฒนา/             

แนวทางการฟนฟู 

ตลาดน้ําคลองแดน ดานผูประกอบการ 

     1. ผูประกอบการสวนใหญมีความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับการทองเที่ยวที่ยั่งยืนอยูในระดับสูง 

รองลงมา คือ ระดับปานกลาง และระดับต่ํา  

     2. ผูประกอบการมีความคิดเห็นตอการทองเที่ยว      

ตลาดน้ําคลองแดนโดยรวมอยูในระดับมาก  และเมื่อ

พิจารณารายดาน พบวา ผูประกอบการมีความคิดเห็น

อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับจากมาก         

ไปนอย คือ (1) ดานกฎระเบียบ  (2) ดานการมี          

สวนรวม  (3) ดานการพัฒนาศักยภาพของ

ผูประกอบการ  และ  (4) ดานการจัดการ 

     3. ผูประกอบการมีพฤติกรรมโดยรวมอยูในระดับ

มาก  และเมื่อพิจารณารายขอ พบวา ผูประกอบการมี

พฤติกรรมอยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับจาก

มากไปนอย  คือ  

การวิเคราะหการพัฒนาการทองเที่ยวสู 

การทองเที่ยวที่ยั่งยืน 

     ตลาดน้ําคลองแดนมีการดําเนินการครบใน

ทุกองคประกอบของการพัฒนาสูการทองเที่ยว

ที่ยั่งยืน  และเมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวา     

การดําเนินการในบางองคประกอบยังจําเปนที่

จะตองไดรับการสงเสริมและพัฒนาเพื่อใหได

มาตรฐานและดียิ่งขึ้นกวาที่เปนอยูในปจจุบัน

หากตองการจะกาวไปสูการเปนแหลงทองเที่ยว

ที่ยั่งยืน 

วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ  (Best Practice) 

     วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศของตลาดน้ําคลองแดน 

ไดแก  การดึงชุมชนเขามามีสวนรวมหรือ           

การใหความสําคัญกับการมี สวนรวมของ

ชุมชน 

แนวทางการสงเสริมและพัฒนา 

     1.  การสงเสริมและพัฒนาดานโครงสราง

พื้นฐาน  โดยเฉพาะถนนที่เชื่อมตอจากถนน

ทางหลวงแผนดิน หมายเลข 408 (สงขลา-

นครศรีธรรมราช)  ไปยังแหลงทองเที่ยว

ตลาดน้ําคลองแดน  ไมวาจะเปนสภาพถนน 

และแสงสวางในยามค่ําคืน เปนตน  

นอกจากนี้ภายในแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําเอง

ก็ยังมีโครงสรางพื้นฐานบางอยางที่จําเปน

จะตองดําเนินการสงเสริมและพัฒนา 

โดยเฉพาะสะพานไมที่เชื่อมระหวางสองฝง

คลองและเปนเสนทางเดินหลักภายในแหลง

ทองเที่ยวตลาดน้ํา  เพราะสภาพของสะพาน

ไมในปจจุบันจะเห็นไดวามีสภาพที่ชํารุด 

ทรุดโทรมและผุพังไปตามกาลเวลา   
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ตารางที่  77  สรุปผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณและขอมูลเชิงคุณภาพ  จําแนกตามรายตลาดน้ํา  (ตอ) 

 
สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 

ตลาดน้ําภาคใต 
เชิงปริมาณ  เชิงคุณภาพ 

แนวทางการสงเสริมและพัฒนา/              

แนวทางการฟนฟู 

 (1) การรักษาความสะอาดและสิ่งแวดลอมของ

แหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา  (2) เนนการประกอบการ

ที่ใหความสําคัญกับเอกลักษณและวัฒนธรรมของ

ชุมชน  (3) การใหความรวมมือในการจัดกิจกรรม

ตางๆ  ของแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา (4) การปฏิบัติ

ตามกฎระเบียบของ ตลาดน้ํา (5) การใหบริการ         

ที่คํานึงถึงนักทองเที่ยวเปนสําคัญ                           

(6) เนนการประกอบการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

(7) เนนการประกอบการที่ใหความรูดาน

วัฒนธรรมและวิถีชุมชนผานตัวสินคาและบริการ 

และ (8) การชวยประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว

ตลาดน้ํา   

ดานนักทองเที่ยว 

     1. นักทองเที่ยวมีความคิดเห็นดานปจจัยจูงใจ

ของแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําคลองแดนโดยรวมอยู

ในระดับมาก  และเมื่อพิจารณารายขอ  พบวา  

ปจจัยหรือเงื่อนไขของการดํารงอยู 

     1.  การมีสวนรวมของชุมชน 

     2.  อัตลักษณและความแตกตาง 

     3.  การสงเสริมและสนับสนุนขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น  (อปท.) 

     4.  การบริหารจัดการ 

     5.  การรวมมือกับหนวยงานตางๆ   

     6.  การประชาสัมพันธ 

การวเิคราะหสภาพแวดลอม  (SWOT) 
     1.  จุดแข็ง (Strength)   
          1.1  การมีสวนรวมของชุมชน 
          1.2  การนําเสนอวิถีชุมชน   

          1.3  ความเปนธรรมชาติของสถานที่ตั้ง   
  

     2.  การสงเสริมและพัฒนาดานสิ่งอํานวย

ความสะดวกภายในตลาดน้ํา  เพราะปจจุบัน

ตลาดน้ําคลองแดนเปนแหลงทองเที่ยวที่เริ่มมี

นักทองเที่ยวใหความสนใจและเดินทางมา

ทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น  ดังนั้นสิ่งอํานวย          

ความสะดวกบางอยางที่มีอยูภายในแหลง

ทองเที่ยวตลาดน้ําจึงเริ่มมีไมเพียงพอกับ

ปริมาณความตองการของนักเที่ยว  และ         

สิ่งอํานวยความสะดวกบางอยางที่มีอยูก็ยัง

ไมไดมาตรฐานเทาที่ควร 
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ตารางที่  77  สรุปผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณและขอมูลเชิงคุณภาพ  จําแนกตามรายตลาดน้ํา  (ตอ) 

 
สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 

ตลาดน้ําภาคใต 
เชิงปริมาณ  เชิงคุณภาพ 

แนวทางการสงเสริมและพัฒนา/     

แนวทางการฟนฟู 

  นักทองเที่ยวมีความคิดเห็นสวนใหญอยูในระดับมาก  

โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย  คือ  (1) เหมาะแก          

การพักผอนหยอนใจ  (2) มีความสวยงาม                   

(3) มีความปลอดภัย  (4) มีเอกลักษณเฉพาะถิ่นที่

นาสนใจ  (5)  มีอาหารอรอย (6)  มีความสะดวก 

สบายดานสถานที่  เชน สถานที่จอดรถ และสถานที่

นั่งพักผอน  เปนตน (7) การเดินทางสะดวก                   

(8) มีกิจกรรมหลากหลาย  เชน การจําหนายสินคา  

และการแสดงบนเวที เปนตน  (9) มีสินคาหลากหลาย

ใหจับจายใชสอยตามความตองการ  และ                     

(10)  สถานที่มีชื่อเสียงและเปนที่รูจักอยางแพรหลาย   

     2. นักทองเที่ยวมีความคิดเห็นตอการทองเที่ยว

ตลาดน้ําคลองแดนโดยรวมอยูในระดับมาก  และเมื่อ

พิจารณารายดาน พบวานักทองเที่ยวมีความคิดเห็น

สวนใหญอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมาก          

ไปนอย  คือ (1) ดานสถานที่ (2) ดานภาพรวม   

(3)  ดานความปลอดภัย (4) ดานการจัดกิจกรรม             

     2.  จุดออน (Weakness)  

          2.1  ความไมพรอมดานโครงสรางพื้นฐานและ 

สิ่งอํานวยความสะดวก   

          2.2  มีที่ตั้งอยูรอบนอกหางไกลจาก ตัวเมือง   

     3.  โอกาส  (Opportunity)  

          3.1  การสงเสริมและสนับสนุนจากหนวยงาน

ตางๆ   

     4.  อุปสรรค (Threat) 

          4.1  ภัยธรรมชาติ  ไดแก  น้ําทวม   

ปญหาของตลาดน้ํา 

     ตลาดน้ําคลองแดนมีปญหาหลักที่สําคัญ ไดแก  

ปญหาดานโครงสรางพื้นฐานและ สิ่งอํานวย                 

ความสะดวกภายในตลาดน้ํา  ซึ่งไดแก 

     1.  ปญหาเกี่ยวกับสะพานไมที่มีสภาพชํารุดและผุพัง   

     2.  ปญหาหองน้ําสาธารณะมีไมเพียงพอ 
     3.  ปญหาที่นั่งพักผอนมีไมเพียงพอ   

     4.  ปญหาดานสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ   

     3. การปลูกฝงหรือพัฒนาจิตสํานึก

ทางการทองเที่ยวไมวาจะเปน                     

การทองเที่ยวที่ยั่งยืน การทองเที่ยว           

เชิงนิเวศ  การทองเที่ยวเชิงสรางสรรค  

และการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เปนตน 

ใหกับผูประกอบการและประชาชนใน

พื้นที่ ทั้งนี้เพื่อใหผูประกอบการและ

ประชาชนในพื้นที่เกิดจิตสํานึกทาง        

การทองเที่ยวอันจะเปนประโยชนตอ 

การพัฒนาการทองเที่ยวตลาดน้ํา        

คลองแดนสูการทองเที่ยวที่ยังยืนตอไป 
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ตารางที่  77  สรุปผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณและขอมูลเชิงคุณภาพ  จําแนกตามรายตลาดน้ํา  (ตอ) 

 

สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 
ตลาดน้ําภาคใต 

เชิงปริมาณ  เชิงคุณภาพ 
แนวทางการสงเสริมและพัฒนา/        

แนวทางการฟนฟู 

 (5) ดานการใหบริการ (6) ดานความตองการในการพัฒนา        

(7) ดานการคมนาคม และ (8)  ดานสิ่งอํานวยความสะดวก   

     3.  นักทองเที่ยวมีพฤติกรรมโดยรวมอยูในระดับมาก  และ

เมื่อพิจารณารายขอ พบวา นักทองเที่ยวมีพฤติกรรมอยูใน

ระดับมากทุกขอ  โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย  คือ    
(1) การมาทองเที่ยวตลาดน้ําทําใหมีโอกาสไดทํากิจกรรมและ

ใชเวลาวางกับครอบครัวหรือเพื่อนๆ (2) การชวยรักษา            

ความสะอาดและสิ่งแวดลอมของแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา          

(3) การไดเรียนรูและสัมผัสวิถีชีวิตและสภาพความเปนอยู

ของชุมชน  (4)  การมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของแหลง

ทองเที่ยวตลาดน้ําที่จัดขึ้น และ (5) การไดแสดงความคิดเห็น

หรือใหขอเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุงแหลง

ทองเที่ยวตลาดน้ํา  

ดานประชาชนในพื้นที่ 

     1. ประชาชนในพื้นที่สวนใหญมีความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับการทองเที่ยวที่ยั่งยืนอยูในระดับสูง รองลงมา คือ 

ระดับต่ํา  และระดับปานกลาง  
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ตารางที่  77  สรุปผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณและขอมูลเชิงคุณภาพ  จําแนกตามรายตลาดน้ํา  (ตอ) 

 
สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 

ตลาดน้ําภาคใต 
เชิงปริมาณ  เชิงคุณภาพ 

แนวทางการสงเสริมและพัฒนา/    

แนวทางการฟนฟู 

      2.  ประชาชนในพื้นที่มีความคิดเห็นตอการทองเที่ยวตลาดน้ํา 

คลองแดนโดยรวมอยูในระดับปานกลาง  และเมื่อพิจารณารายดาน 

พบวา ประชาชนในพื้นที่มีความคิดเห็นสวนใหญอยูในระดับมาก          

โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย  คือ  (1) ดานการพัฒนาศักยภาพของ

ชุมชน  (2) ดานการสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเที่ยว  (3) ดานการมี

สวนรวม  (4)  ดานการจัดการ  และ (5)  ดานผลกระทบเชิงลบ    
     3. ประชาชนในพื้นที่มีพฤติกรรมโดยรวมอยูในระดับปานกลาง  

และเมื่อพิจารณารายขอ พบวา ประชาชนในพื้นที่มีพฤติกรรม          

สวนใหญอยูในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย คือ         
(1) การมีสวนรวมและสนับสนุนกิจกรรมการทองเที่ยวตลาดน้ํา           

(2) การชวยประชาสัมพันธหรือแนะนําแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา           

(3) การเรียนรูเกี่ยวกับการจัดการการทองเที่ยวอันเนื่องมาจากการมี

แหลงทองเที่ยวตลาดน้ําในชุมชน (4) การใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนํา

ในการสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา (5) การติดตาม

ขาวสารหรือความเปนไปของแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา และ                

(6) การเรียนรูเกี่ยวกับ การอนุรักษทรัพยากร ธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมอันเนื่องมาจาก การมีแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําในชุมชน 
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ตารางที่  77  สรุปผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณและขอมูลเชิงคุณภาพ  จําแนกตามรายตลาดน้ํา  (ตอ) 

 
สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 

ตลาดน้ําภาคใต 
เชิงปริมาณ  เชิงคุณภาพ 

แนวทางการสงเสริมและพัฒนา/         

แนวทางการฟนฟู 

ตลาดน้ําบานดอน ดานผูประกอบการ 

     1. ผูประกอบการสวนใหญมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

การทองเที่ยวที่ยั่งยืนอยูในระดับต่ํา รองลงมา  คือ ระดับ 

ปานกลาง และระดับสูง  
     2. ผูประกอบการมีความคิดเห็นตอการทองเที่ยวตลาดน้ํา

บานดอน โดยรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณา รายดาน 

พบวา ผูประกอบการมีความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกดาน 

โดยเรียง ลําดับจากมากไปนอย คือ  (1) ดานการพัฒนา

ศักยภาพของผูประกอบการ  (2) ดานการจัดการ                       

(3) ดานกฎระเบียบ และ (4) ดานการมีสวนรวม 

     3. ผูประกอบการมีพฤติกรรมโดยรวมอยูในระดับมาก 

และเมื่อพิจารณารายขอ พบวา ผูประกอบการมีพฤติกรรมอยู

ในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย   คือ        
(1) การรักษาความสะอาดและสิ่งแวดลอมของแหลง

ทองเที่ยวตลาดน้ํา (2) การปฏิบัติตามกฎระเบียบของ             

ตลาดน้ํา (3) เนนการประกอบการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม   

การวิเคราะหการพัฒนาการทองเที่ยวสู 

การทองเที่ยวที่ยั่งยืน 

     ตลาดน้ําบานดอนมีการดําเนินการครบในทุก

องคประกอบของการพัฒนาสูการทองเที่ยวที่

ยั่งยืน  แตเมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวา             

การดําเนินการในแตละองคประกอบยังมี            

การดําเนินการคอนขางนอยและยังไมได

มาตรฐานเทาที่ควร  ดังนั้นการที่จะพัฒนา              

ตลาดน้ําบานดอนสูการทองเที่ยวที่ยั่งยืนจึงควรที่

จะพัฒนาในทุก องคประกอบเพื่อใหไดมาตรฐาน

และดียิ่งๆ ขึ้นกวาที่เปนอยูในปจจุบัน 

วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ  (Best Practice) 

     วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศของตลาดน้ําบานดอน 

ไดแก  การบริหารจัดการ 

  

แนวทางการสงเสริมและพัฒนา 

    1.  การสงเสริมและพัฒนาดาน               

สิ่งอํานวยความสะดวกภายในตลาดน้ํา    

ทั้งนี้ตลาดน้ําบานดอนเปนตลาดน้ําที่มี

พื้นที่กวางขวาง และมีที่นั่งพักผอนอยาง

เพียงพอ  ทามกลางบรรยากาศธรรมชาติ

และสวยงาม  ดังนั้นหากตลาดน้ํา            

บานดอนไดมีการสงเสริมและพัฒนา

ดานสิ่งอํานวยความสะดวกภายใน         

ตลาดน้ําเพิ่มเติม  จึงเชื่อแนวาจะยิ่งเปน

การเพิ่มศักยภาพใหกับแหลงทองเที่ยว

ตลาดน้ําบานดอน 
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ตารางที่  77  สรุปผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณและขอมูลเชิงคุณภาพ  จําแนกตามรายตลาดน้ํา  (ตอ) 

 
สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 

ตลาดน้ําภาคใต 
เชิงปริมาณ  เชิงคุณภาพ 

แนวทางการสงเสริมและพัฒนา/            

แนวทางการฟนฟู 

  (4) เนนการประกอบการที่ใหความสําคัญกับเอกลักษณ

และวัฒนธรรมของชุมชน  (5) การใหบริการที่คํานึงถึง

นักทองเที่ยวเปนสําคัญ  (6) การใหความรวมมือใน         

การจัดกิจกรรมตางๆ  ของแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา            

(7) การชวยประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา   

และ (8) เนนการประกอบการที่ใหความรูดานวัฒนธรรม

และวิถีชุมชนผานตัวสินคาและบริการ 

ดานนักทองเที่ยว 

     1. นักทองเที่ยวมีความคิดเห็นดานปจจัยจูงใจของ

แหลงทองเที่ยวตลาดน้ําบานดอนโดยรวมอยูในระดับ

มาก และเมื่อพิจารณารายขอ  พบวา  นักทองเที่ยวมี

ความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับจาก

มากไปนอย  คือ (1) เหมาะแกการพักผอนหยอนใจ         

(2)  มีความสวยงาม (3)  มีอาหารอรอย  (4) การเดินทาง

สะดวก (5) มีสินคาหลากหลายใหจับจายใชสอยตาม

ความตองการ (6) มีเอกลักษณเฉพาะถิ่นที่นาสนใจ          

     ปจจัยหรือเงื่อนไขของการดํารงอยู 

     1.  การมีสินคาและบริการที่ตอบสนอง                

ความตองการของนักทองเที่ยว   

     2.  การสงเสริมและสนับสนุนของเทศบาลนคร

สุราษฎรธาน ี

     3.  การรวมมือกับหนวยงานตางๆ   

     4.  อัตลักษณและความแตกตาง 

     5.  การมีสวนรวม 

     6.  การบริหารจัดการ 

     7.  การประชาสัมพันธ 

การวิเคราะหสภาพแวดลอม  (SWOT) 
     1.  จุดแข็ง (Strength)   
          1.1  มีที่ตั้งอยูในตัวเมืองและยานชุมชน          

          1.2  สถานที่กวางขวาง   

          1.3  ภูมิทัศนสวยงามและเปนธรรมชาติ   

          1.4  มีสินคาและบริการหลากหลาย  

     2.  การแกไขและปรับปรุงเกี่ยวกับ

ปญหาเรื่องแพ  ซึ่งเปนแพสําหรับจําหนาย

สินคาในสวนที่เปนตลาดน้ําเขตบนแพ 

โดยแพดังกลาวจะมีขนาดเล็กและคับแคบ  

ทําใหเกิดความไมสะดวกในการจําหนาย

สินคาของผูประกอบการและการจับจาย

สินคาของนักทองเที่ยวที่เดินทางมา

ทองเที่ยว  ตลอดจนรวมไปถึงความไม

ปลอดภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได 
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ตารางที่  77  สรุปผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณและขอมูลเชิงคุณภาพ  จําแนกตามรายตลาดน้ํา  (ตอ) 

 
สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 

ตลาดน้ําภาคใต 
เชิงปริมาณ  เชิงคุณภาพ 

แนวทางการสงเสริมและพัฒนา/          

แนวทางการฟนฟู 

  (7) มีกิจกรรมหลากหลาย  เชน การจําหนายสินคา              

และการแสดงบนเวที เปนตน  (8) สถานที่มีชื่อเสียงและ

เปนที่รูจักอยางแพรหลาย (9) มีความปลอดภัย  และ   

(10)  มีความสะดวกสบายดานสถานที่  เชน สถานที่          

จอดรถ และสถานที่นั่งพักผอน  เปนตน  

     2. นักทองเที่ยวมีความคิดเห็นตอการทองเที่ยว             

ตลาดน้ําบานดอนโดยรวมอยูในระดับมาก  และเมื่อ

พิจารณารายดาน พบวา นักทองเที่ยวมีความคิดเห็น          

สวนใหญอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมาก ไปนอย  

คือ  (1) ดานความตองการในการพัฒนา  (2) ดานสถานที่    

(3)  ดานภาพรวม  (4)  ดานความปลอดภัย                           

(5) ดานการให บริการ  (6) ดานการจัดกิจกรรม              

(7)  ดานการคมนาคม และ  (8)  ดานสิ่งอํานวย                  

ความสะดวก  
 

     2.  จุดออน (Weakness)  

          2.1  ปญหาดานความพรอมของโครงสราง

พื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกภายในตลาดน้ํา  

     3.  โอกาส  (Opportunity)  

          3.1  มีแหลงทองเที่ยวอื่นๆ ในบริเวณ

ใกลเคียง   

          3.2  การสงเสริมและสนับสนุนของ

หนวยงานตางๆ   

     4.  อุปสรรค (Threat) 

          4.1  ภัยธรรมชาติ  ไดแก น้ําทวม   

ปญหาของตลาดน้ํา 

     1.  ปญหาหองน้ําสาธารณะ  กลาวคือ  หองน้ํา

สาธารณะในตลาดน้ําบานดอนยังมีไมเพียงพอกับ

ปริมาณความตองการของนักทองเที่ยวและ

ผูประกอบการ   

     3.  การสงเสริมและสรางความรู         

ความเขาใจเกี่ยวกับการทองเที่ยวที่ยั่งยืน

ใหกับผูประกอบการและประชาชนใน

พื้นที่  รวมถึงการปลูกฝงหรือพัฒนา

จิตสํานึกทางการทองเที่ยวไมวาจะเปน

การทองเที่ยวที่ยั่งยืน   การทองเที่ยว        

เชิงนิเวศ  การทองเที่ยวเชิงสรางสรรค  

และการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เปนตน  

ทั้งนี้เพื่อใหผูประกอบการและประชาชน

ในพื้นที่เกิดจิตสํานึกทางการทองเที่ยว

อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนา              

การทองเที่ยวตลาดน้ําบานดอนสู               

การทองเที่ยวที่ยังยืนตอไป 
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ตารางที่  77  สรุปผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณและขอมูลเชิงคุณภาพ  จําแนกตามรายตลาดน้ํา  (ตอ) 

 
สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 

ตลาดน้ําภาคใต 
เชิงปริมาณ  เชิงคุณภาพ 

แนวทางการสงเสริมและพัฒนา/               

แนวทางการฟนฟู 

      3. นักทองเที่ยวมีพฤติกรรมโดยรวมอยูในระดับมาก 

และเมื่อพิจารณารายขอ พบวา นักทองเที่ยวมีพฤติกรรม

อยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย  

คือ (1) การมาทองเที่ยวตลาดน้ําทําใหมีโอกาสไดทํา

กิจกรรมและใชเวลาวางกับครอบครัวหรือเพื่อนๆ           

(2) การชวยรักษาความสะอาดและสิ่งแวดลอมของ

แหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา (3) การมีสวนรวมในกิจกรรม

ตางๆ ของแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําที่จัดขึ้น  (4) การได

เรียนรูและสัมผัสวิถีชีวิตและสภาพความเปนอยูของ

ชุมชน และ  (5) การไดแสดงความคิดเห็นหรือให

ขอเสนอแนะใน การพัฒนาและปรับปรุงแหลง

ทองเที่ยวตลาดน้ํา   

ดานประชาชนในพื้นที่ 

     1. ประชาชนในพื้นที่สวนใหญมีความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับการทองเที่ยวที่ยั่งยืนอยูในระดับต่ํา รองลงมา 

คือ ระดับปานกลาง และระดับสูง 

     2.  ปญหาแสงสวาง กลาวคือ ในบางจุด

ของตลาดน้ําบานดอนยังมีแสงไฟสวางไม

เพียงพอ  

     3.  ปญหาสถานที่จอดรถ กลาวคือ 

สถานที่จอดรถยังไมมีการจัดการอยางเปน

ระบบ     

      4.  ปญหาขนาดของแพ  กลาวคือ  แพ

สําหรับจําหนายสินคาในสวนที่เปนตลาดน้ํา

เขตบนแพนั้น แพจะมีขนาดเล็กและคับแคบ  

ซึ่งกอใหเกิดความไมสะดวกทั้งใน                  

การจําหนายสินคาของผูประกอบการและ

การจับจายสินคาของนักทองเที่ยว   
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ตารางที่  77  สรุปผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณและขอมูลเชิงคุณภาพ  จําแนกตามรายตลาดน้ํา  (ตอ) 

 
สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 

ตลาดน้ําภาคใต 
เชิงปริมาณ  เชิงคุณภาพ 

แนวทางการสงเสริมและพัฒนา/     

แนวทางการฟนฟู 

      2.  ประชาชนในพื้นที่มีความคิดเห็นตอการทองเที่ยวตลาดน้ํา 

บานดอนโดยรวมอยูในระดับมาก  และเมื่อพิจารณารายดาน พบวา 

ประชาชนในพื้นที่มีความคิดเห็นสวนใหญอยูในระดับมาก             

โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย คือ (1) ดานการพัฒนาศักยภาพของ

ชุมชน (2) ดานการสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเที่ยว  (3) ดานการมี

สวนรวม (4)  ดานการจัดการ และ (5)  ดานผลกระทบเชิงลบ   

     3. ประชาชนในพื้นที่มีพฤติกรรมโดยรวมอยูในระดับมาก  และ

เมื่อพิจารณารายขอพบวาประชาชนในพื้นที่มีพฤติกรรมอยูในระดับ

มากทุกขอ  โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย คือ (1) การเรียนรูเกี่ยวกับ

การจัดการการทองเที่ยวอันเนื่องมาจากการมีแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา

ในชุมชน (2) การมีสวนรวมและสนับสนุนกิจกรรมการทองเที่ยว

ตลาดน้ํา  (3) การใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําในการสงเสริมและ

พัฒนาแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา  (4) การติดตามขาวสารหรือ                

ความเปนไปของแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา (5) การเรียนรูเกี่ยวกับ         

การอนุรักษทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอันเนื่องมาจากการมี

แหลงทองเที่ยวตลาดน้ําในชุมชน  และ  (6) การชวยประชาสัมพันธ

หรือแนะนําแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา 
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ตารางที่  77  สรุปผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณและขอมูลเชิงคุณภาพ  จําแนกตามรายตลาดน้ํา  (ตอ) 
 

สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 
ตลาดน้ําภาคใต 

เชิงปริมาณ  เชิงคุณภาพ 
แนวทางการสงเสริมและพัฒนา/        

แนวทางการฟนฟู 

ตลาดน้ําจันดี ดานประชาชนในพื้นที่ 

     1.  ประชาชนในพื้นที่สวนใหญมีความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับการทองเที่ยวที่ยั่งยืนอยูในระดับสูงรองลงมา คือ 

ระดับปานกลาง และระดับต่ํา 

     2.  ประชาชนในพื้นที่มีความคิดเห็นตอการทองเที่ยว

ตลาดน้ําจันดีโดยรวมอยูในระดับปานกลาง  และเมื่อ

พิจารณารายดาน พบวา ประชาชนในพื้นที่มีความคิดเห็น

อยูในระดับปานกลางทุกดาน โดยเรียงลําดับจากมากไป

นอย  คือ (1) ดานการพัฒนาศักยภาพของชุมชน                 

(2) ดานการสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเที่ยว                       

(3)  ดานการจัดการ (4) ดานการมีสวนรวม และ                      

(5) ดานผลกระทบเชิงลบ  

     3. ประชาชนในพื้นที่มีพฤติกรรมโดยรวมอยูในระดับ

ปานกลาง และเมื่อพิจารณารายขอ พบวาประชาชนในพื้นที่

มีพฤติกรรมอยูในระดับปานกลางทุกขอ โดยเรียงลําดับ 

จากมากไปนอย คือ  

การวิเคราะหการพัฒนาการทองเที่ยวสู 

การทองเที่ยวที่ยั่งยืน 

     ตลาดน้ําจันดีมีการดําเนินการเกือบครบในทุก

องคประกอบของการพัฒนาสูการทองเที่ยวที่ยั่งยืน 

แตเมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวาการดําเนินการ

ในแตละองคประกอบยังมีการดําเนินการคอนขาง

นอยและยังไมไดมาตรฐานเทาที่ควร  ดังนั้นการที่

จะพัฒนาตลาดน้ําจันดีสูการทองเที่ยวที่ยั่งยืนจึงควร

ที่จะพัฒนาในทุกองคประกอบ โดยองคประกอบใด

ที่มีการดําเนินการอยูแลวก็ควรที่จะมีการพัฒนาและ

ปรับปรุงใหไดมาตรฐานและดียิ่งๆ ขึ้น                       

สวนองคประกอบใดที่ยังไมไดดําเนินการหรือมี          

การดําเนินการเพียงเล็กนอยก็ควรที่จะมีการสงเสริม

และดําเนินการอยางจริงจัง                

แนวทางการฟนฟู 

     การฟนฟูตลาดน้ําจันดี เทศบาล

ตําบลจันดีมีแนวคิดที่จะฟนฟูตลาดน้ํา

จันดีขึ้นมาใหม  โดยไดพยายามแกไข

ปญหาในเรื่องของสภาพทาง

ภูมิศาสตรและสภาพพื้นที่                      

โดยการปรับและตกแตงพื้นที่เพื่อ

ปองกันน้ําทวมและความเสียหายที่จะ

เกิดขึ้นจากเหตุการณน้ําทวมซึ่งเกิดขึ้น

เปนประจําในชวงฤดูฝน     

     นอกจากนี้เทศบาลตําบลจันดียังมี

แนวคิดที่จะฟนฟูตลาดน้ําจันดี  โดยจะ

ทําการยายแผงคาขายที่ตั้งวางขายอยู

บริเวณทางเทาหนาสถานีรถไฟ            

คลองจันดีไปตั้งอยูยังสถานที่ใหมซึ่ง

อยูติดกับบริเวณตลาดน้ําจันดีเดิม   
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ตารางที่  77  สรุปผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณและขอมูลเชิงคุณภาพ  จําแนกตามรายตลาดน้ํา  (ตอ) 

 
สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 

ตลาดน้ําภาคใต 
เชิงปริมาณ  เชิงคุณภาพ 

แนวทางการสงเสริมและพัฒนา/          

แนวทางการฟนฟู 

 (1) การมีสวนรวมและสนับสนุนกิจกรรมการทองเที่ยว

ตลาดน้ํา  (2) การชวยประชาสัมพันธหรือแนะนําแหลง

ทองเที่ยวตลาดน้ํา (3)  การเรียนรูเกี่ยวกับการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอันเนื่องมาจากการมี

แหลงทองเที่ยวตลาดน้ําในชุมชน (4) การเรียนรูเกี่ยวกับ

การจัดการการทองเที่ยว อันเนื่องมาจากการมีแหลง

ทองเที่ยวตลาดน้ําในชุมชน  (5) การติดตามขาวสารหรือ

ความเปนไปของแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา และ (6) การให

ขอคิดเห็นหรือคําแนะนําในการสงเสริมและพัฒนาแหลง

ทองเที่ยวตลาดน้ํา  

การวิเคราะหสภาพแวดลอม  (SWOT) 
     1.  จุดแข็ง (Strength)   
          1.1  มีที่ตั้งอยูใกลยานชุมชน 

     2.  จุดออน (Weakness)  

          2.1  สถานที่ไมเอื้ออํานวย   

          2.2  สินคาและบริการขาดความหลากหลาย   

     3.  โอกาส  (Opportunity)  

          3.1  ชุมชนมีชื่อเสียงดานอาหาร   

          3.2  การใหการสงเสริมและสนับสนุนจาก

หนวยงานตางๆ   

          3.3   มีแหลงทองเที่ยวอื่นๆ ในพื้นที่บริเวณ

ใกลเคียง   

     4.  อุปสรรค (Threat) 

           4.1  ภัยธรรมชาติ  ไดแก  น้ําทวม         

รวมทั้งการยายตลาดนัดวันศุกร  หรือที่

เรียกกันทั่วไปวา “ตลาดศุกร”  ซึ่งเปน

ตลาดที่มีทั้งพอคาแมคาจากภายในและ

ภายนอกชุมชนมาจําหนายสินคา  โดยจะ

เริ่มตนจากการยายตลาดศุกรไปกอน  

และจะดําเนินการเปดตลาดน้ําควบคูกัน

ไปในลักษณะของตลาดบกผสมกับ 

ตลาดน้ํา  ซึ่งเมื่อกอนตลาดน้ําจันดีจะเปด

ดําเนินการเฉพาะชวงบายวันเสาร            

แตตอไปจะเปดดําเนินการสัปดาหละ         

2 วัน คือ วันเสารและวันอาทิตย                

โดยจะเปดตลอดทั้งวัน 
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ตารางที่  77  สรุปผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณและขอมูลเชิงคุณภาพ  จําแนกตามรายตลาดน้ํา  (ตอ) 

 
สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 

ตลาดน้ําภาคใต 
เชิงปริมาณ  เชิงคุณภาพ 

แนวทางการสงเสริมและพัฒนา/       

แนวทางการฟนฟู 

   การปดตัวของตลาดน้ํา 
     สาเหตุและปจจัยที่สงผลใหตลาดน้ําจันดีไมสามารถเปด

ดําเนินการไดจนตองปดตัวเองลงมีอยูดวยกัน 3 ประการ  ไดแก   

     1. ลักษณะทางภูมิศาสตรหรือสภาพพื้นที่ไมมี                      

ความ เหมาะสม  เนื่องจากในชวงฤดูฝนกระแสน้ําบริเวณ

ดังกลาวจะไหลเชี่ยว รวมถึงมีน้ําทวม จึงไมเอื้ออํานวยในการที่

จะเปดเปนตลาดน้ํา   

     2. ตลาดน้ําไมใชวิถีชุมชนของคนในพื้นที่ กลาวคือ 

ประชาชนสวนใหญในพื้นที่ตําบลจันดีประกอบอาชีพเกษตรกร  

โดยเฉพาะ การทําสวนยางพาราและสวนผลไม เชน เงาะ  มังคุด  

และทุเรียน เปนตน   

     3. สินคาและบริการยังไมตอบสนองความตองการของกลุม

นักทองเที่ยวเทาที่ควร  กลาวคือ  มีสินคาและบริการจํานวนนอย   

ซึ่งขาดความหลากหลายและความโดดเดน จึงไมเปนจุดดึงดูด       

ความสนใจของนักทองเที่ยวใหเดินทางมาทองเที่ยว  อีกทั้ง
สินคาที่นํามาจําหนายในตลาดน้ําจันดีเปนสินคาที่สามารถหา

ซื้อไดในตลาดทั่วๆ  ไป 
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นอกจากนี้จากผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณและขอมูลเชิงคุณภาพตลาดน้ําภาคใตใน

ภาพรวมยังพบรายละเอียดท่ีนาสนใจ  โดยผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณตลาดนํ้าภาคใตใน

ภาพรวม พบวา ผูประกอบการในตลาดน้ําภาคใต จํานวน  424 คน สวนใหญมีความพึงพอใจ           

โดยภาพรวมตอสภาพท่ีเปนอยูของแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตอยูในระดับปานกลาง รองลงมา 

คือ ระดับมาก  ระดับมากท่ีสุด ระดับนอย และระดับนอยท่ีสุด ตามลําดับ  และดานระดับความรู

ความเขาใจของผูประกอบการเกี่ยวกับการทองเท่ียวท่ียั่งยืน พบวา  ผูประกอบการสวนใหญมีระดับ

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทองเท่ียวท่ียั่งยืนในอยูในระดับต่ํา  รองลงมา  คือ ระดับปานกลาง  

และระดับสูง  ตามลําดับ  สําหรับระดับความคิดเห็นของผูประกอบการตอการทองเท่ียวตลาดน้ํา

ภาคใตดานพฤติกรรม โดยภาพรวมพบวาอยูในระดับมาก สวนดานกฎระเบียบ ดานการจัดการ   

ดานการมีสวนรวม และดานการพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการ โดยภาพรวมพบวาอยูในระดับ

ปานกลาง สําหรับนักทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต จํานวน  400 คน มีระดับความคิดเห็นตอ                      

การทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตดานปจจัยจูงใจ ดานการคมนาคม ดานสถานท่ี ดานการใหบริการ            

ดานความปลอดภัย ดานการจัดกิจกรรม ดานความตองการในการพัฒนา ดานภาพรวม และดาน

พฤติกรรม โดยภาพรวมพบวาอยูในระดับมาก  สวนดานส่ิงอํานวยความสะดวก โดยภาพรวมพบวา

อยูในระดับปานกลาง  และสําหรับประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําภาคใต จํานวน 400 คน พบวา                

สวนใหญมีความพึงพอใจโดยภาพรวมที่มีแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําในชุมชนอยูในระดับปานกลาง  

รองลงมา คือ ระดับมาก  ระดับมากท่ีสุด  ระดับนอย  และระดับนอยท่ีสุด  ตามลําดับ  สวนระดับ

ความรูความเขาใจของประชาชนในพ้ืนท่ีเกี่ยวกับการทองเท่ียวท่ียั่งยืน  พบวา  ประชาชนในพ้ืนท่ี

สวนใหญมีระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทองเท่ียวท่ียั่งยืนอยูในระดับต่ํา  รองลงมา คือ ระดับ

ปานกลาง  และระดับสูง ตามลําดับ สําหรับความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ีตอการทองเท่ียว

ตลาดน้ําภาคใตดานการพัฒนาศักยภาพของชุมชน โดยภาพรวมพบวาอยูในระดับมาก สวนดาน

ผลกระทบเชิงลบ  ดานการจัดการ  ดานการมีสวนรวม  ดานการสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเท่ียว 

และดานพฤติกรรม โดยภาพรวมพบวาอยูในระดับปานกลาง    

จากขอมูลดังกลาวสามารถสรุปไดวา  ผูประกอบการ นักทองเท่ียว และประชาชนในพ้ืนท่ีมี

ความคิดเห็นตอการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตดานตางๆ โดยภาพรวมอยูในระดับมากและระดับ           

ปานกลาง  ซ่ึงสะทอนใหเห็นวาแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตจําเปนท่ีจะตองไดรับการสงเสริม

พัฒนา และปรับปรุงในอีกหลายๆ ดาน เชน ดานการมีสวนรวม ดานการจัดการ ดานส่ิงอํานวย 

ความสะดวก  และดานการพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการ เปนตน รวมถึงความจําเปนท่ีจะตองมี

การสงเสริมหรือการสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทองเท่ียวท่ียั่งยืนใหกับผูประกอบการและ

ประชาชนในพ้ืนท่ี    
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สําหรับผลการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพตลาดนํ้าภาคใตในภาพรวมโดยการวิเคราะห

ศักยภาพของการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต  พบวา  แหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตมีศักยภาพของ  

การทองเท่ียวครบท้ัง 4 องคประกอบ ซ่ึงไดแก 1) องคประกอบดานพ้ืนท่ี  2) องคประกอบดาน            

การจัดการ  3) องคประกอบดานกิจกรรมและกระบวนการ  และ 4) องคประกอบดานการมีสวน

รวม  โดยในแตละองคประกอบจะมีศักยภาพมากนอยแตกตางกันออกไป  ซ่ึงในบางองคประกอบ

จําเปนตองไดรับการสงเสริมและพัฒนาใหดีขึ้นกวาท่ีเปนอยู และจากการวิเคราะหการพัฒนา            

การทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตสูการทองเท่ียวท่ียั่งยืน  พบวา  ตลาดน้ําภาคใตสวนใหญจะมี                        

การดําเนินการเกือบครบในทุกองคประกอบของการพัฒนาสูการทองเท่ียวท่ียั่งยืน แตเม่ือพิจารณา

ในรายละเอียดพบวาการดําเนินการในแตละองคประกอบยังมีการดําเนินการคอนขางนอยและยัง

ไมไดมาตรฐานเทาท่ีควร  ดังนั้นการท่ีจะพัฒนาตลาดน้ําภาคใตสูการทองเท่ียวท่ียั่งยืนจึงควรท่ีจะ

พัฒนาท้ัง  6 องคประกอบ  ซ่ึงไดแก  1) องคประกอบดานการพัฒนาทรัพยากรทองเท่ียว                           

2) องคประกอบดานการพัฒนาส่ิงแวดลอมในแหลงทองเท่ียว  3) องคประกอบดานการพัฒนาธุรกิจ

ทองเท่ียว 4) องคประกอบดานการพัฒนาการตลาดทองเท่ียว  5)  องคประกอบดานการพัฒนาการมี

สวนรวมทางการทองเท่ียวของชุมชนทองถ่ิน และ 6) องคประกอบดานการพัฒนาจิตสํานึกทาง            

การทองเท่ียว โดยองคประกอบใดท่ีมีการดําเนินการอยูแลวก็ควรท่ีจะมีการพัฒนาและปรับปรุงให

ไดมาตรฐานและดียิ่งๆ ขึ้น เชน  องคประกอบดานการพัฒนาทรัพยากรทองเท่ียว  องคประกอบดาน

การพัฒนาส่ิงแวดลอมในแหลงทองเท่ียว  องคประกอบดานการพัฒนาธุรกิจทองเท่ียว  และ

องคประกอบดานการพัฒนาการตลาดทองเท่ียว เปนตน สวนองคประกอบใดท่ียังไมไดดําเนินการ

หรือมีการดําเนินการเพียงเล็กนอยก็ควรท่ีจะมีการสงเสริมและดําเนินการอยางจริงจัง เชน 

องคประกอบดานการพัฒนาการมีสวนรวมทางการทองเท่ียวของชุมชนทองถ่ิน และองคประกอบ

ดานการพัฒนาจิตสํานึกทางการทองเท่ียว เปนตน   

นอกจากนี้จากการวิเคราะหสภาพแวดลอม  (SWOT Analysis)   ของการทองเท่ียวตลาดน้ํา

ภาคใต พบวา ตลาดน้ําภาคใตนอกจากจะมีจุดแข็ง (Strength) ซ่ึงไดแก 1) การจัดตลาดน้ําในรูปแบบ

ยอนยุค 2) การใชวัสดุจากธรรมชาต ิ3) การแตงกายของผูประกอบการท่ีมีเอกลักษณเฉพาะถ่ิน และ 

4) ผลิตภัณฑและอาหารพื้นบาน  และโอกาส (Opportunity) ซ่ึงไดแก 1) นโยบายรัฐให                  

การสงเสริมและสนับสนุนการทองเท่ียว 2) มีหนวยงานหรือองคกรตางๆ ใหการสงเสริมและ

สนับสนุน  3) มีแหลงทองเท่ียวอ่ืนๆ ท่ีมีช่ือเสียงตั้งอยูในพ้ืนท่ี  4)  มีแหลงท่ีพักจํานวนมากในพื้นท่ี   

และ 5) ในชวงเทศกาลตางๆ จะมีนักทองเท่ียวจํานวนมากเดินทางเขามาทองเท่ียวในพ้ืนท่ี ซ่ึงเปน

ปจจัยสงเสริมหรือสนับสนุนท่ีสงผลเชิงบวกตอการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตแลว ตลาดน้ําภาคใตยัง

มีจุดออน (Weakness) และอุปสรรค (Threat) ในหลายประเด็น ซ่ึงจุดออน (Weakness) ท่ีสําคัญของ
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การทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต  ไดแก  1) แหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตยังไมเปนท่ีรูจักอยาง

แพรหลาย  และ 2)  แหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตมีปญหาดานความพรอมของโครงสรางพ้ืนฐาน

และส่ิงอํานวยความสะดวก สวนอุปสรรค  (Threat) ท่ีสําคัญของการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต ไดแก 

1) เหตุการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต 2) ภัยธรรมชาติ โดยเฉพาะน้ําทวม และ                    

3)  มีแหลงทองเท่ียวในลักษณะเดียวกันกับแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตหลายแหง  

โดยสรุปจากท่ีกลาวมาเกี่ยวกับผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณซ่ึงไดจากการวิเคราะห

ขอมูลจากแบบสอบถาม และผลการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ซ่ึงไดจากการวิเคราะหศักยภาพของ

การทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต  และการวิเคราะหการพัฒนาการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตสู                       

การทองเท่ียวท่ียั่งยืน  รวมทั้งการวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) ของการทองเท่ียว

ตลาดน้ําภาคใต สามารถนํามาสูการสรางรูปแบบการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน

ไดดังแผนภูมิท่ี  15   
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แผนภูมิที่  15 รูปแบบการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตสูการพัฒนาที่ยั่งยืน (A TRIP PLACE MODEL) 

 

การจัดการทองเที่ยว

ตลาดน้ําภาคใต 

กิจกรรม สินคา บริการ และโครงสรางพื้นฐาน (A)

การประชาสัมพันธ (P) 

การมีสวนรวม  (P) 

เครือขายการทองเที่ยว (T) 

ฐานทรัพยากร (R)วัฒนธรรมชุมชน  (C) 

กระบวนการเรียนรู (L) 

การอนุรักษสิ่งแวดลอม  (E) 

การบริหารจัดการ (A) อัตลักษณ (I)

ทุนคน 

ทุนเงิน 

การทองเที่ยว          

โดยชุมชน 

ทุนวัฒนธรรม

ทุนทรัพยากร

การทองเที่ยวตลาดน้ํา 

ภาคใตที่ยั่งยืน 

ดานสิ่งแวดลอมในแหลงทองเที่ยว 

ดานการตลาดทองเที่ยว 

ดานจิตสํานึกทางการทองเที่ยว 

ดานการมีสวนรวมทางการทองเที่ยว

ดานทรัพยากรทองเที่ยว

ดานธุรกิจทองเที่ยว 

ดานการเรียนรู 

ดานสังคม วัฒนธรรม ศาสนา

ดานศักยภาพบุคลากรทางการทองเที่ยว 

“A TRIP PLACE MODEL”

1. กิจกรรม  สินคา  บริการ  และโครงสรางพื้นฐาน  (A): Activities, Products, Services and Infrastructure  6. การประชาสัมพันธ (P): Public Relations   

2. เครือขายการทองเที่ยว  (T): Tourism Network         7. กระบวนการเรียนรู (L): Learning Process   

3. ฐานทรัพยากร  (R): Resource Based          8. การบริหารจัดการ (A): Administration Management  

4. อัตลักษณ (I): Identity          9. วัฒนธรรมชุมชน  (C): Community Culture   

5. การมีสวนรวม  (P): Participation         10. การอนุรักษสิ่งแวดลอม  (E): Environmental Conservation   

สะทอนกลับ  (Feedback)

ปจจัยนําเขา  (Input) กะบวนการ  (Process) ปจจัยนําออก (Output)
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จากแผนภูมิท่ี  15  จะเห็นไดวาการท่ีจะพัฒนาการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตไปสูการพัฒนา
ท่ียั่งยืนนั้นจะตองดําเนินการอยางเปนขั้นตอนและเปนระบบ กลาวคือ การทองเท่ียวโดยชุมชน  
โดยเฉพาะการทองเท่ียวตลาดน้ํ าภาคใตจะเกิดขึ้นไดจําเปนอยางยิ่ งท่ีจะตองมีตนทุนใน                        
การดําเนินการ  ซ่ึงตนทุนท่ีสําคัญ  ไดแก   

1. ทุนคน  (Human Capital)  กลาวคือ  ชุมชนจะตองมีบุคคลท่ีมีความรูความสามารถท่ี
พรอมจะเปนผูผลักดันและขับเคล่ือนเพ่ือใหเกิดแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําขึ้นภายในชุมชน รวมถึง
บุคคลท่ีเห็นถึงความสําคัญของแหลงทองเท่ียวตลาดน้ํา และพรอมท่ีจะใหการชวยเหลือสงเสริม 
และสนับสนุนเพ่ือใหแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําเกิดขึ้นและสามารถดํารงอยูได  ซ่ึงอาจจะเปนผูนํา
ชุมชน  หรือเปนชาวบานท่ัวไปในชุมชนก็ได  เพราะแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําจะเกิดและดํารงอยูได
จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีบุคคลท่ีมีความรูความสามารถในดานตางๆ อยางหลากหลาย  เชน ความรู
ความสามารถดานการติดตอประสานงาน  ดานการประชาสัมพันธ  ดานการตลาด  ดานการจัด
กิจกรรม  เปนตน 

2. ทุนวัฒนธรรม  (Cultural Capital)  กลาวคือ  ชุมชนทุกชุมชนยอมมีวิถีชีวิต  ประเพณี 
และวัฒนธรรมเปนของตนเอง ซ่ึงอาจจะเหมือนหรือตางกันออกไปในแตละชุมชน  ดังนั้นใน               
การจัดการการทองเท่ียวตลาดน้ําขึ้นภายในชุมชนจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีการดึงทุนทางวัฒนธรรม
ของชุมชนมาใช  ซ่ึงนอกจากจะเปนการอนุรักษและสืบทอดวัฒนธรรมของชุมชนไวแลว ยังเปน
การเผยแพรวัฒนธรรมของชุมชนไดเปนอยางดีอีกดวย   สําหรับการนําทุนทางวัฒนธรรมของชุมชน
มาใชในการสงเสริมการทองเท่ียวตลาดน้ําสามารถดําเนินการไดหลายลักษณะ ไมวาจะเปน                 
การดําเนินโดยการนําเสนอผานกิจกรรม การแสดง สินคา ผลิตภัณฑ และการบริการ เปนตน  
สําหรับทุนวัฒนธรรมของชุมชน เชน ศิลปะการแสดง การแตงกาย ตํานานหรือประวัติศาสตรชุมชน  
ขาวของเครื่องใช  และอาคารบานเรือน  เปนตน  ซ่ึงภาคใตมีทุนทางวัฒนธรรมท่ีนาสนใจมากมาย
และมีเอกลักษณเฉพาะตัวโดยเฉพาะวัฒนธรรมดานศิลปะการแสดงมโนราห และหนังตะลุง ท่ีมี
ช่ือเสียงและเปนท่ีรูจักอยางแพรหลาย   

3. ทุนทรัพยากร  (Resource Capital) กลาวคือ การเกิดขึ้นของแหลงทองเท่ียวตลาดน้ํา ทุนท่ี
สําคัญอีกประการหนึ่ง คือ ทุนทรัพยากร โดยเฉพาะทรัพยากรทางธรรมชาติ อันไดแก แหลงน้ํา              
ซ่ึงจะเปนตัวเอ้ือใหเกิดแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําขึ้นมาได และแหลงน้ําดังกลาวจะตองอยูในทําเลท่ี
เหมาะสมและมีภูมิทัศนรอบขางท่ีเอ้ือตอการเปนแหลงทองเท่ียวดวย  แตอยางไรก็ตามหากไมมี
แหลงน้ําในพ้ืนท่ีก็อาจจะใชวิธีการขุดหรือสรางขึ้นโดยการตกแตงและปรับภูมิทัศนก็ได  แตท้ังนี้
ท้ังนั้นในพ้ืนท่ีดังกลาวก็จะตองมีทรัพยากรอยางอ่ืนรองรับสําหรับการดําเนินการอยางพรอมเพรียง
ดวย  เพราะใชวาเม่ือมีแหลงน้ําแลวจะสามารถจัดตั้งเปนแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําไดเสมอไป 
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4.  ทุนเงิน (Money Capital) กลาวคือ ในการดําเนินการตางๆ งบประมาณเปนปจจัยสําคัญ
และมีความจําเปนในการขับเคล่ือนเพ่ือใหการดําเนินการตางๆ บรรลุเปาหมายท่ีวางไว การเกิดขึ้น
ของแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําเองก็เชนกันงบประมาณเปนส่ิงท่ีขาดไมได  ดังนั้นชุมชนจึงตองมี            
ความพรอมในเรื่องของงบประมาณ  แตหากชุมชนไมมีงบประมาณในการดําเนินการของตนเองก็
อาจจะใชวิธีการของบประมาณสนับสนุนจากองคกรหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ในลักษณะของ             
การทําโครงการเพ่ือขอรับงบประมาณสนับสนุนโครงการ แตท้ังนี้ท้ังนั้นเม่ือถึงจุดหนึ่งชุมชน
จะตองยืนไดดวยตัวเอง โดยตองมีการบริหารจัดการดานการเงินใหสามารถดํารงอยูไดโดยไมตอง
พ่ึงพาภายนอก 
 อยางไรก็ตามเม่ือมีตนทุนท่ีสามารถจัดตั้งเปนแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตไดแลว              
การดําเนินการในขั้นตอนตอไปเพ่ือใหการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตกาวไปสูการทองเท่ียวท่ียั่งยืน
นั้น จะตองมีการดําเนินการโดยใหความสําคัญกับประเด็นตางๆ  ดังตอไปนี ้  

1. กิจกรรม  สินคา  บริการ  และโครงสรางพ้ืนฐาน (Activities, Products, Services and 
Infrastructure)  แหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตจะเปนแหลงทองเท่ียวท่ียั่งยืนไดจําเปนอยางยิ่งท่ี
จะตองมีระบบโครงสรางพ้ืนฐานท่ีมีความพรอม ไมวาจะเปนถนนหนทาง ไฟฟา น้ําประปา สะพาน 
ส่ิงอํานวยความสะดวก  และอ่ืนๆ  รวมถึงมีสินคา  บริการ และกิจกรรมตางๆ ท่ีมีความหลากหลาย 
เพ่ือไวคอยใหบริการและตอบสนองความตองการของนักทองเท่ียวท่ีเดินทางมาทองเท่ียวยังแหลง
ทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต  โดยเฉพาะสินคา  บริการ  และกิจกรรมท่ีหลากหลายจะเปนปจจัยสําคัญ
อยางหนึ่งในการดึงดูดนักทองเท่ียวใหเดินทางมาทองเท่ียว สําหรับการดําเนินการในประเด็น
ดังกลาวสามารถดําเนินการไดโดยการกําหนดใหมีการจําหนายสินคาและบริการท่ีไมซํ้าชนิดกัน  
หากซํ้าชนิดกันก็ใหมีขอกําหนดวาซํ้ากันไดไมเกินกี่เจา และตองมีการควบคุมคุณภาพของสินคา
และบริการ  รวมถึงการกําหนดราคาสินคาและบริการท่ียุติธรรมสําหรับทุกฝาย  โดยมีการติดปาย
ราคาสินคาและบริการใหเห็นอยางชัดเจน  สําหรับสินคาท่ีนํามาจําหนายควรมีท้ังสินคาจําพวก
อาหาร  เครื่องดื่ม  ของท่ีระลึก  เครื่องประดับ  ของตกแตง  และอ่ืนๆ  เปนตน  ซ่ึงรวมไปถึงสินคา
และผลิตภัณฑชุมชนดวย  โดยตัวสินคาจะตองสงเสรมิใหมีการใชวัสดุพ้ืนบานและมีการออกแบบ
สินคาใหมีเอกลักษณเฉพาะ  ตลอดจนมีการใชบรรจุภัณฑท่ีไมสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  สําหรับ
สินคาจําพวกอาหารและเครื่องดื่มควรเปนอาหารและเครื่องดื่มท่ีมีรสชาติอรอย  มีสูตรเฉพาะ           
มีประโยชน และหาซ้ือไดยากในทองตลาดท่ัวไป รวมถึงสินคาอ่ืนๆ ดวย เพราะหากเปนสินคาท่ี
สามารถหาซ้ือไดงาย  และมีจําหนายอยูท่ัวไปในทองตลาดแลว  ตลาดน้ําก็จะไมแตกตางกับตลาด
ท่ัวๆ ไป  และในสวนของการบริการ  ควรมีการจัดบริการตางๆ ไวคอยตอบสนองความตองการของ
นักทองเท่ียวใหครอบคลุมกับความตองการของนักทองเท่ียว  เชน  บริการโฮมสเตย  บริการลองเรือ  



 448 

และกิจกรรมอ่ืนๆ  โดยกิจกรรมดังกลาวจะตองเปนกิจกรรมเชิงสรางสรรคท่ีชวยสงเสริมและพัฒนา
แหลงทองเท่ียวตลาดน้ํา  เชน  การชมวิถีชีวิตของชาวบาน  การสาธิตวิธีการทําผลิตภัณฑของชุมชน  
และการปลูกตนไม  เปนตน รวมถึงกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมดานตางๆ  นอกจากนี้
ส่ิงสําคัญในการทํากิจกรรมภายในแหลงทองเท่ียวตลาดน้ํ า  คือ จะตองมีการคํานึงถึง ขีด
ความสามารถและศักยภาพในการรองรับของพ้ืนท่ีดวย 

2.  เครือขายการทองเท่ียว  (Tourism Network)  แหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตหากจะกาว
ไปสูการทองเท่ียวท่ียั่งยืนควรท่ีจะตองสรางเครือขายการทองเท่ียวกับแหลงทองเท่ียวตางๆ  
โดยเฉพาะแหลงทองเท่ียวในพ้ืนท่ีบริเวณใกลเคียงในลักษณะของภาคีเครือขายความรวมมือทาง    
การทองเท่ียวเพ่ือคอยสงเสริมสนับสนุนและชวยเหลือซ่ึงกันและกันทางการทองเท่ียว  เชน            
มีการรวมกลุมกันจัดทําโปรแกรมเสนทางการทองเท่ียวใหเช่ือมตอกันโดยเฉพาะแหลงทองเท่ียวท่ี
อยูในพ้ืนท่ีเดียวกันหรือพ้ืนท่ีบริเวณใกลเคียง เพ่ือใหนักทองเท่ียวสามารถเดินทางทองเท่ียวได
สะดวกและประหยัดเวลา  โดยมีการกําหนดเวลาในการทองเท่ียวในแตละสถานท่ีใหสอดคลองกับ
แหลงทองเท่ียวแตละแหง  เชน  จัดโปรแกรมการทองเท่ียวโดยใหเดินทางมาถึงแหลงทองเท่ียว
ตลาดน้ําหลังเวลา 15.00 น. เปนตน เพราะเปนชวงเวลาท่ีตลาดน้ําเปดใหบริการ โดยกอนหนาเวลา 
15.00 น. อาจจะเปนโปรแกรมการทองเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆ เชน โปรแกรมชมและซ้ือผลิตภัณฑชุมชน  
โปรแกรมทองเท่ียวชายทะเล  และโปรแกรมไหวพระตามวัดตางๆ  เปนตน      

3. ฐานทรัพยากร (Resource Based) กลาวคือ การดําเนินการตางๆ  เกี่ยวกับการทองเท่ียว
ตลาดน้ําจะตองใหความสําคัญหรือคํานึงถึงทรัพยากรท่ีมีอยูภายในชุมชนเปนสําคัญ โดยเฉพาะ
ทรัพยากรธรรมชาติ  ดังนั้นในการพัฒนาหรือปรับปรุงแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําในการดําเนินการแต
ละครั้งจะตองไมทําลายฐานทรัพยากรเดิมท่ีทรงคุณคา  เชน  การขุดลอกแหลงน้ําก็ตองอยูบนฐาน
ของการไมสงผลกระทบตอสภาพพ้ืนท่ีและตนไมในบริเวณดังกลาว  และการกอสรางอาคารหรือ
สถานท่ีตางๆ ภายในตลาดน้ําก็ตองไมบดบังทัศนียภาพท่ีสวยงามหรือทําลายส่ิงกอสรางอ่ืนๆ  ท่ี
ทรงคุณคาทางวัฒนธรรม  เปนตน 

4. อัตลักษณ  (Identity) การทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตจะตองมีอัตลักษณของตนเองท่ี
แตกตางไปจากแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําแหงอ่ืนๆ  ท่ีมีอยูท่ัวไป ซ่ึงอัตลักษณท่ีแตกตางจะเปนส่ิง
ดึงดูดใจนักทองเท่ียวใหเดินทางมาทองเท่ียวไดเปนอยางดี  ดังนั้นแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตจึง
ไมควรเปนแหลงทองเท่ียวท่ีเกิดจากการลอกเลียนแบบมาจากแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําแหงอ่ืนๆ  แต
ควรเปนแหลงทองเท่ียวท่ีเกิดจากการเรียนรูและการปรับประยุกตใชองคความรูใหเหมาะสมกับ
สภาพพ้ืนท่ีและบริบทของ ชุมชน  เพร าะหากแหล งทอง เ ท่ียว ตลาดน้ํ าภา คใต เกิดจา ก                              
การลอกเลียนแบบเม่ือใด แหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตก็จะไมแตกตางไปจากแหลงทองเท่ียว
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ตลาดน้ําแหงอ่ืนๆ ท่ีขาดซ่ึงอัตลักษณของตัวเอง และการท่ีแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตจะกอเกิด
และดํารงไวซ่ึงอัตลักษณของตนเองนั้น แหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตจะตองดึงศักยภาพหรือ
ตนทุนท่ีมีอยูภายในชุมชนมาใชใหเกิดประโยชนอยางเต็มท่ี โดยเฉพาะตนทุนทางวัฒนธรรม เพราะ
ชุมชนแตละชุมชนจะมีวิถีชุมชนและวัฒนธรรมชุมชนเฉพาะเปนของตนเองท่ีแตกตางออกไปจาก
ชุมชนอ่ืนๆ แมจะมีความละมายคลายคลึงกันบางก็ตาม ซ่ึงวิถีชุมชนและวัฒนธรรมชุมชนจะนํามา
ซ่ึงอัตลักษณของแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตท่ีแตกตางออกไปจากแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําแหง
อ่ืนๆ   

5. การมีสวนรวม  (Participation) การมีสวนรวมเปนส่ิงสําคัญอันดับตนๆ ในการดําเนินการ
ตางๆ ซ่ึงไมเพียงแตเฉพาะการดําเนินการของแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตเทานั้น แตยังมี
ความสําคัญตอการดําเนินการเรื่องอ่ืนๆ อีกดวย  สําหรับการจัดการทองเท่ียวของแหลงทองเท่ียวน้ํา
ภาคใตจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของทุกฝายท่ีเกี่ยวของ ไมวาจะเปน
ภาครัฐ  เอกชน  ชุมชน  ผูประกอบการ  และนักทองเท่ียว  เปนตน  โดยเฉพาะการมีสวนรวมของ
ชุมชนเนื่องจากชุมชนเปนผูท่ีมีสวนไดสวนเสีย  (Stakeholder)  โดยตรงกับการเกิดขึ้นและดํารงอยู
ของแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต  ดังนั้นในการดําเนินการตางๆ เกี่ยวกับแหลงทองเท่ียวตลาดน้ํา
ภาคใตจึงควรเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในทุกขั้นตอนของกระบวนการดําเนินงานไมวา
จะเปนการมีสวนรวมในการดําเนินการ การติดตาม และการประเมินผล ท้ังในลักษณะของ                 
การแสดงความคิด เห็นและการแสดงบทบาท เ พ่ือใหชุมชนเกิดความรู สึก เปน เจ าของ                              
เกิดความภาคภูมิใจ  และเกิดความหวงแหนในแหลงทองเท่ียวตลาดน้ํา 

นอกจากนี้การมีสวนรวมของนักทองเท่ียวก็นับวามีความสําคัญเชนกัน  โดยเฉพาะการมี
สวนรวมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแหลงทองเท่ียวตลาดน้ํา  ซ่ึงจะเปนการสะทอนมุมมอง
ของนักทอง เ ท่ียว ท่ีมีตอแหลงทอง เ ท่ียวตลาดน้ํ า  ซ่ึงจะทําให ผู ท่ีดูแลหรือเกี่ยวของกับ                             
การดําเนินงานของแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําไดรับทราบขอมูล และสามารถนําขอมูลท่ีไดไปปรับ
ประยุกตใชในการสงเสริมพัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําไดเปนอยางดี สําหรับ                  
การสงเสริมการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นของนักทองเท่ียว  วิธีการท่ีสามารถกระทําได 
คือ การตั้งตูหรือกลองรับความคิดเห็นไวภายในแหลงทองเท่ียวตลาดน้ํา หรืออาจจะจัดทําเว็บไซต  
(Website)  หรือเฟสบุค  (Facebook) ของแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําโดยเฉพาะ ซ่ึงนอกจากจะเปน               
การประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําแลว  ยังเปดโอกาสใหนักทองเท่ียวสามารถเขามาแสดง
ความคิดเห็นไดอีกชองทางหนึ่งดวย 

6. การประชาสัมพันธ  (Public Relations: PR)  การประชาสัมพันธนอกจากจะทําใหแหลง
ทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตเปนท่ีรูจักแพรหลายมากยิ่งขึ้นในกลุมนักทองเท่ียวแลว การประชาสัมพันธ
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ยังเปนการเผยแพรภาพลักษณการทองเท่ียว  (Tourism Image) ของตลาดน้ําภาคใตอีกดวย                     
ซ่ึงการประชาสัมพันธสามารถกระทําไดหลายรูปแบบไมวาจะเปนการประชาสัมพันธโดยตรง
ภายในแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต  การจัดทําเว็บไซต (Website) และเฟสบุค (Facebook)               
ของแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต หรือแมแตการประชาสัมพันธผานส่ืออินเทอรเน็ต วิทยุ 
โทรทัศน หนังสือแนะนําการทองเท่ียว วารสาร และส่ิงพิมพทองถ่ิน เชน แผนพับ และปายตางๆ 
เปนตน และในการประชาสัมพันธควรมีการประชาสัมพันธท้ังภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือแมแต
ภาษาอ่ืนๆ โดยเฉพาะภาษาจีน ท้ังนี้ เนื่องจากนักทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตมิไดมีแตเฉพาะ
นักทองเท่ียวชาวไทยเทานั้น แตยังมีนักทองเท่ียวชาวตางชาติอีกดวย  ไมวาจะเปนนักทองเท่ียว           
ชาวฝรั่ง สิงคโปร และมาเลเซีย   ซ่ึงนักทองเท่ียวชาวมาเลเซียสวนหนึ่งจะส่ือสารกันดวยภาษาจีน
เปนหลัก ดังนั้นในการประชาสัมพันธจึงไมควรมีแตเฉพาะภาษาไทยเทานั้น แตควรใชหลายภาษา 
โดยเฉพาะภาษาสากล  และอีกประการหนึ่งก็เพ่ือเตรียมพรอมในการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน 
(ASEAN Community: AC) ท่ีจะมาถึงในอีกไมกีป่ขางหนา   

7. กระบวนการเรียนรู  (Learning Process)  แหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตนอกจากจะเปน
แหลงทองเท่ียวเพ่ือการพักผอนหยอนใจแลว  จะตองสงเสริมใหเปนแหลงเรียนรูสําหรับ
นักทองเท่ียว  ผูประกอบการ  และประชาชนในพ้ืนท่ีอีกดวย  โดยกระบวนการเรียนรูสามารถ
ดําเนินการโดยการสอดแทรกเนื้อหาสาระหรือเรื่องราวตางๆ ไวในกิจกรรม  สถานท่ี  บริการ  สินคา  
และผลิตภัณฑตางๆ  ท่ีมีอยูภายในแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต  ซ่ึงสามารถดําเนินการไดใน
หลายลักษณะ เชน 1) การทําแผนปายใหความรู โดยทําเปนแผนปายใหความรูเกี่ยวกับเรื่องตางๆ  
แลวติดไวตามจุดหรือบริเวณท่ีเหมาะสม  ซ่ึงอาจจะเปนแผนปายช่ือตนไม หรือแมแตแผนปายขอมูล
ชุมชน เปนตน 2) ศาลาประวัติศาสตรชุมชน โดยการจัดสรางศาลาท่ีบอกเลาถึงประวัติศาสตรหรือ
ความเปนมาของชุมชน 3) ศาลาเลาเรื่องหรือศาลาเรียนรู  เปนศาลาท่ีบอกเลาเรื่องราวตางๆ โดยเนน
ขอมูลท่ีเปนองคความรูท่ีเกี่ยวของกับชุมชน ซ่ึงจะมีลักษณะคลายๆ กับศาลาประวัติศาสตรชุมชน  
แตจะแตกตางกันตรงเรื่องราวหรือขอมูลท่ีนําเสนอ 4) ใบปลิวความรู อาจจะเปนใบปลิวท่ีเผยแพร
ความรูหรือสรางจิตสํานึกดานการทองเท่ียว ดานส่ิงแวดลอม หรืออ่ืนๆ ตามความเหมาะสมกับ
สถานการณในขณะนั้น 5) การแสดง กลาวคือ สําหรับการแสดงตางๆ ท่ีมีขึ้นในแหลงทองเท่ียว
ตลาดน้ํานอกจากจะเพ่ือความบันเทิงแลว  ควรสอดแทรกเนื้อหาสาระเพ่ือการเรียนรูหรือเพ่ือ                 
การปลูกฝงจิตสํานึกดานตางๆ ดวย เชน การอนุรักษส่ิงแวดลอม สํานึกรักษบานเกิดการสงเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม เปนตน และ 6) อ่ืนๆ เชน การใหความรูโดยผานฉลาก (Label) ผลิตภัณฑ
หรือบรรจุภัณฑสินคา  และการจัดนิทรรศการภายในแหลงทองเท่ียวตลาดน้ํา  เปนตน  
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8. การบริหารจัดการ (Administration Management)  การบริหารจัดการเปนปจจัยสําคัญ
อยางหนึ่งท่ีสงผลตอความสําเร็จหรือความลมเหลวของแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต  ซ่ึงแหลง
ทองเท่ียวสวนใหญท่ีประสบความสําเร็จมักเกิดจากการบริหารจัดการท่ีดี  สําหรับแหลงทองเท่ียว
ตลาดน้ําภาคใตจะเปนแหลงทองเท่ียวท่ียั่งยืนได ควรจะตองมีการบริหารจัดการในรูปของ
คณะกรรมการท่ีมาจากผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) โดยตรง  เชน ผูประกอบการ ชาวบานใน
พ้ืนท่ี  และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  เปนตน  รวมถึงจะตองมีโครงสรางการบริหารงานท่ีชัดเจนและ
เปนรูปธรรมท่ีสามารถตรวจสอบได  และท่ีสําคัญตองมีจํานวนคณะกรรมการตามความเหมาะสม
ของภาระงานท่ีไมมากและนอยจนเกินไป  โดยมีการจัดแบงออกเปนฝายตางๆ  ซ่ึงแตละฝายจะมี
หนาท่ีรับผิดชอบแตกตางกันออกไป เชน 1) ฝายบริหาร มีหนาท่ีกําหนดนโยบายและแผน                      
การขับเคล่ือนการดําเนินการตางๆ ของตลาดน้ําใหเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีวางไว ตลอดจนหนาท่ี
อ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ 2) ฝายประชาสัมพันธ  มีหนาท่ีจัดทําส่ือชนิดตางๆ ไมวาจะเปนเวบ็ไซต (Website)  
แผนพับ  ปายประชาสัมพันธ  และอ่ืนๆ เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวตลาดน้ําและการสรางความเขาใจ
ใหเกิดขึ้นแกนักทองเท่ียว  การสรางบรรยากาศใหนักทองเท่ียวท่ีเดินทางมาทองเท่ียวเกิด                   
ความประทับใจ เชน การเปดเพลง และการพูดประชาสัมพันธผานเครื่องขยายเสียง เปนตน การจัด
ใหมีบอรดประชาสัมพันธกิจกรรมของตลาดน้ําและตูแสดงความคิดเห็นสําหรับนักทองเท่ียวท่ี
เดินทางมาทองเท่ียวตลาดน้ํา  และการจัดเจาหนาท่ีไวคอยตอนรับและใหคําแนะนําแกนักทองเท่ียว  
ตลอดจนหนาท่ีอ่ืนๆ  ท่ีเกี่ยวของและตามท่ีไดรับมอบหมาย 3) ฝายอํานวยการ มีหนาท่ีวางแผนเพ่ือ
การขับเคล่ือนการบริหารจัดการตลาดน้ํ า ให เปนไปตามนโยบายของฝายบริหาร และให                           
การอํานวยการ ควบคุม กํากับดูแล และแกไขปญหาตางๆ เพ่ือใหการดําเนินงานของตลาดน้ําเปนไป
ดวยความเรียบรอย  ตลอดจนหนาท่ีอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของและตามท่ีไดรับมอบหมาย 4) ฝายการตลาด              
มีหนาท่ีจัดทําทะเบียนผูประกอบการและทะเบียนหนวยงานท่ีมาออกรานในแหลงทองเท่ียว                
ตลาดน้ํา  การจัดเก็บคาธรรมเนียมตางๆ การจัดหาพัสดุ  การจัดซ้ือจัดจาง การเบิก-จายเงิน และงาน
ท่ีเกี่ยวของกับการบัญชีทุกอยาง ตลอดจนหนาท่ีอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของและตามท่ีไดรับมอบหมาย                    
5) ฝายวัฒนธรรม  มีหนาท่ีดําเนินการสงเสริมและเผยแพรวัฒนธรรมโดยผานกิจกรรมตางๆ เชน 
กิจกรรมการแสดงนิทรรศการ และอ่ืนๆ เปนตน การจัดเตรียมและดูแลสถานท่ีประกอบกิจทาง
ศาสนาสําหรับการละหมาดไวใหบริการแกนักทองเท่ียวชาวไทยมุสลิมท่ีเดินทางมาทองเท่ียว              
ตลาดน้ํา ตลอดจนหนาท่ีอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของและตามท่ีไดรับมอบหมาย 6) ฝายกิจกรรม มีหนาท่ีใน 
การวางแผนการจัดกิจกรรมภายในตลาดน้ํา และการจัดหากิจกรรมการแสดงตางๆ มารวมแสดง
ภายในตลาดน้ํา ตลอดจนหนาท่ีอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของและตามท่ีไดรับมอบหมาย และ 7) ฝายสถานท่ี             
มีหนาท่ีจัดทําแผนผังรวมตลาดน้ํา การดูแลซอมแซมส่ิงปลูกสรางภายในตลาดน้ํา การดูแลเกี่ยวกับ
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ระบบสาธารณูปโภคใหอยูในสภาพพรอมใชงานอยูตลอดเวลา  เชน ไฟฟา และน้ําประปา เปนตน                
การวางแผนปรับปรุงภูมิทัศนภายในตลาดน้ําใหมีสภาพสวยงามและเหมาะสมกับสภาพวิถีชุมชน  
การรักษาความปลอดภัยบริเวณตลาดน้ํา  การจัดการดูแลเกี่ยวกับลานจอดรถและการจัดระเบียบ
การจราจร  ตลอดจนหนาท่ีอ่ืนๆ  ท่ีเกี่ยวของและตามท่ีไดรับมอบหมาย   

โดยมีการกําหนดวาระสมัยในการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการอยางชัดเจน คือ ดํารง
ตําแหนงไดวาระสมัยละ  4 ป  และไมจํากัดวาระสมัยในการดํารงตําแหนง ท้ังนี้เพ่ือเปดโอกาสให             
ผูท่ีมีความรูความสามารถท้ังคนเกาและคนใหมไดหมุนเวียนผลัดเปล่ียนเขามาทํางานและเพ่ือ
ปองกันการผูกขาดดวย  อีกท้ังชวงระยะเวลา 4 ป ยังเปนชวงระยะเวลาท่ีสามารถดําเนินงานตางๆ ได
เปนรูปเปนรางอยางชัดเจน โดยคณะกรรมการดังกลาวตองมาจากเสียงสวนใหญของสมาชิก    

ดานกฎ ระเบียบ และขอปฏิบัติ  ตลาดน้ําภาคใตจะตองมีกฎ ระเบียบ และขอปฏิบัติท่ี
ครอบคลุมในทุกประเด็น  เชน  การจําหนายสินคา  การเปล่ียนแปลงรายการสินคา  การกําหนดราคา
สินคา  มาตรฐานของสินคา  การแตงกายของผูประกอบการ  การตกแตงรานคา  การประชุม               
การเปล่ียนแปลงสิทธ์ิ  ภาชนะสําหรับบรรจุอาหารและเครือ่งดื่ม สวัสดิการ และการลงโทษ เปนตน  
โดยกฎ  ระเบียบ และขอปฏิบัติจะตองเปนลายลักษณอักษรชัดเจนซ่ึงเกิดจากการตกลงรวมกันของผู
ท่ีเกี่ยวของ ตลอดจนเปนท่ียอมรับและเขาใจตรงกัน โดยกฎ ระเบียบ และขอปฏิบัติดังกลาวจะตองมี
การนํามาใชปฏิบัติอยางเทาเทียมและเสมอภาคกันไมมีการเลือกปฏิบัติ  และสามารถปรับเปล่ียน
แกไขไดเพ่ือใหเหมาะสมกับสภาพการณท่ีเปล่ียนไป  แตท้ังนี้ท้ังนั้นตองคํานึงถึงผลประโยชนของ
สวนรวมเปนสําคัญ 

นอกจากนี้ควรใหผูประกอบการในแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตจัดตั้งเปน “กลุม”  หรือ  
“ชมรม”  ขึ้น โดยมีขอตกลงและแนวปฏิบัติรวมกันเพ่ือประโยชนของผูประกอบการในดานตางๆ  
ไมวาจะเปนดานอาชีพ ดานสวัสดิการ และดานอ่ืนๆ โดยเฉพาะดานสวัสดิการท่ีเกี่ยวของกับ              
การรักษาพยาบาลเม่ือยามเจ็บไขไมสบาย  และดานการศึกษาบุตร  เปนตน 

9.  วัฒนธรรมชุมชน (Community Culture) ในการดําเนินการตางๆ เกี่ยวกับการทองเท่ียว
ตลาดน้ําภาคใตจะตองใหความสําคัญหรือคํานึงถึงวัฒนธรรม  วิถีชีวิต  ประวัติศาสตรชุมชน และ
ภูมิปญญาทองถ่ิน  เปนตน  ซ่ึงสามารถดําเนินการไดโดยการนําวัฒนธรรม วิถีชีวิต ประวัติศาสตร
ชุมชน และภูมิปญญาทองถ่ินมาปรับประยุกตใชในกิจกรรม การแสดง สินคา บริการ และ            
การแตงกายของผูประกอบการ  เปนตน  เชน  การกําหนดใหผูประกอบการแตงกายดวยชุดพ้ืนบาน  
ภาคใต  การตกแตงรานคาท่ีเนนถึงความเปนชุมชนภาคใต  การใชภาชนะในการบรรจุอาหารท่ีทํา
จากวัสดุธรรมชาติภายในชุมชนหรือภาชนะท่ีเปนผลิตภัณฑชุมชน การแสดงการรํามโนราห                
การเลนหนังตะลุง  การใชฉลาก  (Label)  สินคาท่ีส่ือถึงวิถีชุมชนภาคใต  และการจําหนายสินคา
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หรือของท่ีระลึกท่ีส่ือถึงวิถีชุมชนหรือวัฒนธรรมชุมชนภาคใต  เปนตน  นอกจากนี้ยังสามารถนําเอา
วัฒนธรรมชุมชนมาปรับประยุกตใชกับสินคาการทองเท่ียวเพ่ือเปนการสรางมูลคาเพ่ิม (Value 
Creation)  ใหกับสินคาการทองเท่ียวไดอีกดวย 

10. การอนุรักษส่ิงแวดลอม (Environmental Conservation) ประเด็นส่ิงแวดลอมเปน
ประเด็นท่ีหลายฝายกําลังตื่นตัวและใหความสําคัญเปนอยางมาก  ดังนั้นในการดําเนินการของแหลง
ทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตจึงหลีกหนีไมพนท่ีจะตองคํานึงถึงส่ิงแวดลอม เพราะส่ิงแวดลอมเปนปจจัย
สําคัญอยางหนึ่งท่ีสงผลตอการดํารงอยูของแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต  ไมวาจะเปนส่ิงแวดลอม
ทางธรรมชาติ (Natural  Environment) หรือส่ิงแวดลอมท่ีมนุษยสรางขึ้น  (Man-made Environment) 
ดังนั้นในการกาวไปสูการเปนแหลงทองเท่ียวท่ียั่งยืน  แหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตจึงควรมี               
การดําเนินการในลักษณะตางๆ ท่ีใสใจส่ิงแวดลอม เชน การดูแลรักษาสภาพน้ําในแมน้ําลําคลองท่ี
เปนแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําใหสะอาดอยูเสมอ  การจัดการขยะอยางถูกวิธี ไมวาจะเปนการจัดเก็บ
หรือการทําลายขยะ การใชภาชนะท่ีทํามาจากวัสดุธรรมชาติหรือวัสดุท่ียอยสลายได การสงเสริม
และประหยัดพลังงาน การประกอบการท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม  และการสงเสริมการจัดกิจกรรม
ดานการอนุรักษส่ิงแวดลอม เชน การปลูกตนไม การขุดลอกแหลงน้ํา และการทําความสะอาดแหลง
ทองเท่ียวตลาดน้ํา เปนตน รวมถึงการปองกันผลกระทบเชิงลบดานส่ิงแวดลอมท่ีเกิดจาก                     
การทองเท่ียวตลาดน้ํา  โดยมีการดําเนินการติดตามและประเมินผลอยางตอเนื่องและจริงจัง 

โดยการดําเนินการท้ัง 10  ประการ ดังกลาวขางตน  จะตองมีความสัมพันธและเช่ือมโยงซ่ึง
กันและกันในลักษณะของการบูรณาการ  (Integration)  และเปนองครวม (Holistic) ซ่ึงหากแหลง
ทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตสามารถดําเนินการไดดังท่ีกลาวมา ก็จะสงผลใหการทองเท่ียวตลาดน้ํา
ภาคใตกาวไปสูการทองเท่ียวท่ียั่งยนื ใน 9 องคประกอบ  ไดแก   

1. องคประกอบดานส่ิงแวดลอมในแหลงทองเท่ียว  คือ  แหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตจะ
เปนแหลงทองเท่ียวท่ีมีการพัฒนาส่ิงแวดลอมในแหลงทองเท่ียว โดยการเนนหรือใหความสําคัญกับ
การรักษาส่ิงแวดลอม การชวยฟนฟูส่ิงแวดลอม การพัฒนาและปรับปรุงส่ิงแวดลอม การหา
มาตรการและแนวทางรักษาส่ิงแวดลอม และการสรางความตระหนักถึงคุณคาส่ิงแวดลอม รวมถึง
การปองกันผลกระทบเชิงลบดานส่ิงแวดลอมท่ีอาจเกิดจากการทองเท่ียวตลาดน้ํา และอ่ืนๆ                   
โดยแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตจะเปนแหลงทองเท่ียวท่ีคืนประโยชนกลับสูส่ิงแวดลอมภายใน
แหลงทองเท่ียวตลาดน้ําและชุมชนอันเปนท่ีตั้งของแหลงทองเท่ียวตลาดน้ํา   

2. องคประกอบดานจิตสํานึกทางการทองเท่ียว  คือ แหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตจะเปน
แหลงทองเท่ียวท่ีมีการปลูกฝงหรือพัฒนาจิตสํานึกทางการทองเท่ียวไมวาจะเปนการทองเท่ียวท่ี
ยั่งยืน  (Sustainable Tourism) การทองเท่ียวเชิงนิเวศ (Ecotourism) การทองเท่ียวเชิงสรางสรรค  
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(Creative Tourism) และการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism) เปนตน ท้ังนี้เพ่ือให
นักทองเท่ียว ผูประกอบการ ชุมชน และภาคสวนท่ีเกี่ยวของเกิดจิตสํานึกทางการทองเท่ียว อันจะ
เปนประโยชนตอการทองเท่ียวท่ียั่งยืน 

3. องคประกอบดานการเรียนรู  คือ  แหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตจะเปนแหลงทองเท่ียวท่ี
คํานึงถึงการเรียนรูของผูประกอบการ  นักทองเท่ียว  ประชาชนในพ้ืนท่ี  และเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ 
ซ่ึงเปนการเรียนรูดานตางๆ ไมเพียงแตเฉพาะการเรียนรูดานการทองเท่ียวเทานั้น แตยังรวมถึง             
การเรียนรูดานอ่ืนๆ อีกดวย เชน ดานประเพณีวัฒนธรรม ดานภูมิปญญา ดานสุขภาพ และดาน
ส่ิงแวดลอม เปนตน โดยการสงเสริมการเรียนรูดังกลาวจะดําเนินการผานกิจกรรมตางๆ ภายใน
แหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตในรูปแบบท่ีหลากหลาย  ไมวาจะเปนการสงเสริมการเรียนรูผาน           
ตัวสินคาหรือผลิตภัณฑ  การแสดง  การแตงกาย  การใหบริการ  การจัดนิทรรศการ  และอ่ืนๆ  

4. องคประกอบดานสังคม วัฒนธรรม  ศาสนา  คือ  แหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตจะเปน
แหลงทองเท่ียวท่ีอยูบนฐานของการอนุรักษและฟนฟูสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน รวมถึง
ศาสนา  โดยแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตจะเปนแหลงเรียนรูและเผยแพรศิลปะ ประเพณี 
วัฒนธรรม ศาสนา และภู มิปญญาทอง ถ่ินท่ี สําคัญของชุมชน ภาคใต ในด านต างๆ เชน 
ศิลปะการแสดง  ขาวของเครื่องใช  อาหาร  การแตงกาย  และอ่ืนๆ   

5. องคประกอบดานศักยภาพบุคลากรทางการทองเท่ียว  คือ แหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต
จะเปนแหลงทองเท่ียวท่ีมีการจัดการทองเท่ียวท่ีสงผลตอการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทาง             
การทองเท่ียว เชน ผูประกอบการ มัคคุเทศก และเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของไมวาจะเปนการพัฒนา
บุคลากรทางการทองเท่ียวท่ีมีอยูแลวใหมีความรูความสามารถเพ่ิมขึ้น โดยผานกระบวนการเรียนรู  
การศึกษาดูงาน การอบรม การสาธิต และอ่ืนๆ รวมถึงการสรางบุคลากรทางการทองเท่ียวท่ีมี
ศักยภาพขึ้นมาใหม  เชน มัคคุเทศกนอย  ซ่ึงเปนการเปดโอกาสใหเด็กและเยาวชนในชุมชนไดเขา
มามีสวนรวมและมีบทบาททางการทองเท่ียวของชุมชน  ซ่ึงนอกจากจะเปนการสงเสริมการมี             
สวนรวมของเด็กและเยาวชนในชุมชนแลว  ยังเปนการปลูกฝงจิตสํานึกทางการทองเท่ียวใหกับเด็ก
และเยาวชนในชุมชน ตลอดจนยังเปนการชวยยกระดับของการบริการทองเท่ียวใหสูงขึ้นอีกดวย   

6. องคประกอบดานการมีสวนรวมทางการทองเท่ียว คือ แหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตจะ
เปนแหลงทองเท่ียวท่ีสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนท่ีเกี่ยวของ โดยเฉพาะผูมีสวนได           
สวนเสีย (Stakeholders) ไมวาจะเปนนักทองเท่ียว ผูประกอบการ ชุมชน หรือหนวยงานตางๆ                    
ท่ีเกี่ยวของ โดยตองสงเสริมการมีสวนรวมในทุกระดับไมวาจะเปนการมีสวนรวมในการรับรู               
การแสดงความคิดเห็น และการแสดงบทบาท  เปนตน 
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7. องคประกอบดานธุรกิจทองเท่ียว  คือ  แหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตจะเปนแหลง
ทองเท่ียวท่ีสงเสริมความเปนเจาของธุรกิจทองเท่ียวโดยชุมชน  รวมถึงการใหชุมชนในทองถ่ินเขา
มามีสวนรวมในธุรกิจทองเท่ียว และการสงเสริมใหธุรกิจทองเท่ียวจางพนักงานในชุมชน ตลอดจน
การแบงรายไดสวนหนึ่งจากธุรกิจทองเท่ียวเพ่ือนําไปเปนคาสาธารณูปการหรือคาใชจายสําหรับ
ชวยเหลือสังคมภายในชุมชน  เปนตน  และท่ีสําคัญแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตจะเนนธุรกิจ
ทองเท่ียวท่ีใหผลตอบแทนอยางยืนยาวแกผูประกอบการและชุมชน 

8. องคประกอบดานการตลาดทองเท่ียว  คือ  แหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตจะเปนแหลง
ทองเท่ียวท่ีทําการตลาดทองเท่ียวโดยใหความสําคัญกับการเนนใหนักทองเท่ียวไดรับความรูและ
ประสบการณจากการทองเท่ียว  ไมวาจะเปนความรูเกี่ยวกับธรรมชาติ  สังคม วัฒนธรรม และอ่ืนๆ   
การสรางและพัฒนาระบบสนับสนุนการตลาดทองเท่ียว และการทําการตลาดทองเท่ียวอยาง
รับผิดชอบ  (Marketing Tourism Responsibly)  ตลอดจนการสรางเครือขายการทองเท่ียวกับแหลง
ทองเท่ียวอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ีบริเวณใกลเคียง นอกจากนี้ยังเปนการตลาดท่ีแสวงหานักทองเท่ียวท่ีมี
คุณภาพและมีความรับผิดชอบตอทรัพยากรทองเท่ียวและส่ิงแวดลอมในแหลงทองเท่ียว อีกดวย  

9. องคประกอบดานทรัพยากรทองเท่ียว  คือ แหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตจะเปนแหลง
ทองเท่ียวท่ีมีทรัพยากรทองเท่ียวท่ีดึงดูดความสนใจของนักทองเท่ียว ไมวาจะเปนสถานท่ี (Site) 
หรือเหตุการณ (Event) รวมถึงมีส่ิงอํานวยความสะดวกภายในแหลงทองเท่ียว  มีการพัฒนาระบบ 
โลจิสติกส (Logistics)  และมีการคมนาคมท่ีสะดวกและปลอดภัย ตลอดจนมีการสรางเสนทาง
คมนาคมท่ีเช่ือมโยงกับแหลงทองเท่ียวอ่ืนๆ ในลักษณะของเครือขายการทองเท่ียว เปนตน                     
ซ่ึงทรัพยากรทองเท่ียวดังกลาวจะมีความสําคัญอยางมากในการยกระดับความพึงพอใจของ
นักทองเท่ียวท่ีเดินทางมาทองเท่ียวยังแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต  เพราะทรัพยากรทองเท่ียวคือ
ส่ิงท่ีสรางความประทับใจและดึงดูดใหนักทองเท่ียวอยากทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตนานวันมากขึ้น 

จากท่ีกลาวมาเม่ือการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตกาวไปสูการทองเท่ียวท่ียั่งยืนแลวก็จะสงผล
ตอเนื่องไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืนตอไป  ตลอดจนสามารถนําไปปรับประยุกตใชกับพ้ืนท่ีอ่ืนๆ  ได   

สําหรับรูปแบบการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตเพ่ือการพัฒนาท่ียั่ งยืนควรเปนรูปแบบ                
การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism) จึงจะเหมาะกับสภาพการณท่ีปรากฏอยูจริงของ             
การทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต  โดยตองมีกระบวนการดําเนินการตางๆ ตามท่ีกลาวมาขางตนตาม
รูปแบบ ท่ีช่ือวา  “A TRIP PLACE MODEL”   ซ่ึงมาจากตัวอักษรยอตัวแรกในภาษาอังกฤษของ
กระบวนการดําเนินการท้ัง 10 ประการ ไดแก    

1. A  ยอมาจาก  Activities, Products, Services and Infrastructure (กิจกรรม  สินคา  บริการ  
และโครงสรางพ้ืนฐาน) 
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2. T  ยอมาจาก  Tourism Network  (เครือขายการทองเท่ียว) 
3. R  ยอมาจาก  Resource Based  (ฐานทรัพยากร)  
4. I  ยอมาจาก  Identity  (อัตลักษณ) 
5. P  ยอมาจาก  Participation  (การมีสวนรวม)   
6. P  ยอมาจาก  Public Relations  (การประชาสัมพันธ) 
7. A  ยอมาจาก  Administration Management  (การบริหารจัดการ) 
8. L  ยอมาจาก   Learning Process  (กระบวนการเรียนรู) 
9. C  ยอมามาก   Community Culture  (วัฒนธรรมชุมชน) 
10.  E  ยอมาจาก  Environmental Conservation  (การอนุรักษส่ิงแวดลอม) 
โดย  “A TRIP PLACE MODEL”  เปนรูปแบบท่ีผานการประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงมี

รายละเอียดของผลการประเมิน ดังตารางท่ี  78 
 

ตารางท่ี  78  ผลการประเมินรูปแบบ  “A TRIP PLACE MODEL”   
 

ความเหมาะสม 
ความเปนไปไดใน
การนําไปปฏิบัติ 

ความสอดคลอง
กับบริบท 

การนําไปใช
ประโยชนไดจริง ประเด็น 

X  แปลผล X  แปลผล X  แปลผล X  แปลผล 
1. หลักการสรางรูปแบบ  5.00 มากท่ีสุด 4.60 มากท่ีสุด 4.60 มากท่ีสุด 4.60 มากท่ีสุด 
2. ความเช่ือมโยงของรูปแบบ  4.60 มากท่ีสุด 4.60 มากท่ีสุด 4.60 มากท่ีสุด 4.80 มากท่ีสุด 
3. องคประกอบของรูปแบบ 
3.1 กิจกรรม สินคา  บริการ 
และโครงสรางพื้นฐาน 

4.60 มากท่ีสุด 4.60 มากท่ีสุด 4.60 มากท่ีสุด 4.60 มากท่ีสุด 

3.2 เครือขายการทองเท่ียว 4.80 มากท่ีสุด 4.20 มาก 4.60 มากท่ีสุด 4.20 มาก 
3.3 ฐานทรัพยากร 4.80 มากท่ีสุด 4.80 มากท่ีสุด 4.80 มากท่ีสุด 4.60 มากท่ีสุด 
3.4 อัตลักษณของชุมชน 4.80 มากท่ีสุด 4.60 มากท่ีสุด 4.60 มากท่ีสุด 4.60 มากท่ีสุด 
3.5 การมีสวนรวม 4.80 มากท่ีสุด 4.20 มาก 4.60 มากท่ีสุด 4.20 มาก 
3.6 การประชาสัมพันธ 4.80 มากท่ีสุด 4.40 มาก 4.40 มาก 4.40 มาก 
3.7 กระบวนการเรียนรู  5.00 มากท่ีสุด 4.40 มาก 4.60 มากท่ีสุด 4.40 มาก 
3.8 การบริหารจัดการ 4.80 มากท่ีสุด 4.60 มากท่ีสุด 4.80 มากท่ีสุด 4.60 มากท่ีสุด 
3.9 วัฒนธรรมชุมชน 4.60 มากท่ีสุด 4.80 มากท่ีสุด 4.80 มากท่ีสุด 4.80 มากท่ีสุด 
3.10 การอนุรักษสิ่งแวดลอม   5.00 มากท่ีสุด 4.40 มาก 4.60 มากท่ีสุด 4.60 มากท่ีสุด 
4. การอธิบายรูปแบบ  4.80 มากท่ีสุด 4.60 มากท่ีสุด 5.00 มากท่ีสุด 4.60 มากท่ีสุด 
5. ภาพรวมของรูปแบบ  4.80 มากท่ีสุด 4.60 มากท่ีสุด 4.80 มากท่ีสุด 4.60 มากท่ีสุด 
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สําหรับการรับรองรูปแบบ “A TRIP PLACE MODEL”  รับรองโดยเวทีประชาคม  ซ่ึงใน
การจัดเวทีประชาคมมีประเด็นสําคัญๆ 3 ประเด็น ท่ีเกิดจากการจัดเวทีประชาคม ไดแก  

1. การตรวจสอบขอมูลท่ีไดจากการศึกษา โดยผูวิจัยนําขอมูลท้ังหมดท่ีไดจากการศึกษาเขา
สู เวทีประชาคม เพ่ือให ผู เขารวมเวทีประชาคมตรวจสอบความถูกตองของขอมูล และให                  
ความคิดเห็นเกี่ยวกับขอมูล ตลอดจนการแลกเปล่ียนเรียนรูขอมูลซ่ึงกันและกันระหวางผูวิจัยกับ
ผูเขารวมเวทีประชาคม 

2. การรับรองรูปแบบ  “A TRIP PLACE MODEL”  ซ่ึงรับรองโดยเวทีประชาคมนั้น 
ผูเขารวมเวทีประชาคมทุกคนไดใหการรับรองรูปแบบโดยเห็นดวยกับรูปแบบ “A TRIP PLACE 
MODEL”  และไดมีการแสดงความคิดเห็นวารูปแบบดังกลาวสอดคลองกับการกาวเขาสูประชาคม
อาเซียน (ASEAN Community: AC)  และไดมีการพูดคุยเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการเตรียมความพรอมใน
การกาวเขาสูประชาคมอาเซียนใน 2 ประเด็น ไดแก  1) การเตรียมพรอมดานภาษาตางประเทศ  
โดยเฉพาะภาษาอังกฤษและภาษาจีน เพ่ือเตรียมพรอมในการตอนรับนักทองเท่ียวชาวตางประเทศท่ี
จะเพ่ิมจํานวนมากขึ้นเ ม่ือกาวเขาสูประชาคมอาเซียน และ 2) การขอเครื่องหมายอาหาร                          
ฮาลาล (Halal Food) ของผูประกอบการตลาดน้ําภาคใต  เนื่องจากเม่ือกาวเขาสูประชาคมอาเซียน
แลวจะมีนักทองเท่ียวชาวตางประเทศเดินทางเขามาทองเท่ียวยังแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตเพ่ิม
มากขึ้น โดยเฉพาะนักทองเท่ียวชาวมุสลิมจากประเทศเพ่ือนบาน เชน มาเลเซีย  และอินโดนีเซีย 
เปนตน ดังนั้นอาหารท่ีผูประกอบการตลาดน้ําภาคใตจําหนายจึงควรมีเครื่องหมายฮาลาล   

3. การแลกเปล่ียนเรียนรูขอมูลซ่ึงกันและกันระหวางตัวแทนแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต
แตละแหง  ซ่ึงกอใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูเกี่ยวกับปญหา การบริหารจัดการ การรวมมือกับ
หนวยงานภายนอก งบประมาณ และอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตแตละแหง 
อันจะเช่ือมโยงไปสูแนวทางการสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตตอไป 
 นอกจากนี้ในสวนของเง่ือนไขการใชรูปแบบ “A TRIP PLACE MODEL” มีเง่ือนไขการใช
รูปแบบ ซ่ึงมีรายละเอียดท่ีนาสนใจดังตอไปนี ้
 1. สภาพสังคมตองอยูในสภาวะปกติ  กลาวคือ พ้ืนท่ีภาคใตสวนหนึ่งเปนพ้ืนท่ีท่ีไดรับ
ผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต   ดังนั้นเง่ือนไขสําคัญประการหนึ่ง
ในการนํารูปแบบ “A TRIP PLACE MODEL” ไปใช นั่นก็คือ พ้ืนท่ีนั้นๆ จะตองมีสภาพสังคมอยู
ในสภาวะปกติ  จะตองไมไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต 
หรือเหตุการณความรุนแรงอ่ืนๆ  
 2.  “A TRIP PLACE MODEL”  ท่ีได  เปนเพียงรูปแบบเทานั้น  ดังนั้นในการนําไปใช  
เง่ือนไขสําคัญอีกประการหนึ่ง นั่นก็คือ จะตองจัดทําเปนแผนกลยุทธ (Strategic Plan) และ
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แผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพ่ือนําไปสูการปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรมท่ีชัดเจน  อันจะสงผลตอเนื่อง
ไปสูการทองเท่ียวเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนตอไป 

สรุปสําหรับรูปแบบการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน หรือ “A TRIP 
PLACE MODEL”  ท่ีนําเสนอในการวิจัยครั้งนี้  เปนเพียงสวนหนึ่งของทางเลือกท่ีผูวิจัยตองการ
นําเสนอเกี่ยวกับรูปแบบการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน ดังนั้นในการนํารูปแบบ  
ดังกลาวไปปรับประยุกตใชกับแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําหรือแหลงทองเท่ียวอ่ืนๆ จึงจําเปนอยางยิ่งท่ี
จะตองพิจารณาดูเง่ือนไข องคประกอบ หรือศักยภาพดานตางๆ ของพ้ืนท่ีนั้นๆ อยางรอบคอบและ
รอบดาน ท้ังนี้ เนื่องจากสภาพบริบทของพ้ืนท่ีแตละพ้ืนท่ียอมมีเอกลักษณเฉพาะตัวและมี                    
ความแตกตางกันออกไป  โดยรูปแบบการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนท่ีนําเสนอ
ในการวิจัยครั้งนี้อาจเปนเพียงแนวทางหรือเปนการเพ่ิมมุมมองใหกับชุมชน กลุม หรือองคกรท่ีมี
ความตองการท่ีจะสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําเพ่ือการกาวไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืน 
ตลอดจนการจัดตั้งแหลงทองเท่ียวตลาดน้ํา รวมถึงแหลงทองเท่ียวอ่ืนๆ ขึ้นมาใหมเทานั้น ท้ังนี้เพ่ือ
เปนการปองกันการสูญเปลาท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากความลมเหลว  อันเนื่องมาจากการสงเสริมและ
พัฒนาแหลงทองเท่ียวและการจัดตั้งแหลงทองเท่ียวขึ้นใหมท่ีขาดทิศทาง  โดยเฉพาะแหลงทองเท่ียว
ตลาดน้ําในพ้ืนท่ีภาคใตซ่ึงเปนกระแสการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมกระแสหนึ่งท่ีไดรับความนิยม  
และมีแนวโนมวาภาคใตจะมีแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําเกิดขึ้นอีกหลายแหงในพ้ืนท่ี  ดวยเหตุนี้
รูปแบบการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน หรือ “A TRIP PLACE MODEL”  ท่ีได
จากการวิจัยครั้งนี้จึงนาจะเปนรูปแบบหรือทางเลือกหนึ่งท่ีสามารถนําไปปรับประยุกตใชใหเกิด
ประโยชนไดกับแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําและแหลงทองเท่ียวอ่ืนๆ ท้ังในพ้ืนท่ีภาคใตและตางภูมิภาค
เพ่ือการทองเท่ียวท่ียั่งยืน  (Sustainable Tourism) ซ่ึงทายท่ีสุดก็จะนําไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืน 
(Sustainable Development)  บนฐานทรัพยากรชุมชนไดอยางแทจริง 
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บทท่ี  7 

สรุป  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 

การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน ผูวิจัยใช

วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methodology) ระหวางการวิจัยเชิงปริมาณ  (Quantitative 

Research)  และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเปนการวิจัยในลักษณะของพหุเทศะ

กรณี (Multisite Multi-case) มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาพการดําเนินการของการทองเท่ียว             

ตลาดน้ําภาคใต  เพ่ือศึกษาวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice) ของการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต  

เพ่ือศึกษาปจจัยหรือเง่ือนไขของการดํารงอยูของการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต  และเพ่ือพัฒนา

รูปแบบการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  

ไดแก แบบสอบถาม ท่ีสรางและพัฒนาเคร่ืองมือขึ้นเอง โดยการศึกษาแนวคิดทฤษฎีจากเอกสารและ

งานวิจัยตางๆ  ท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต  ซ่ึงแบบสอบถามท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้

แบงออกเปน 3 ชุด  ไดแก  แบบสอบถามสําหรับผูประกอบการ  แบบสอบถามสําหรับนักทองเท่ียว  

แบบสอบถามสําหรับประชาชนในพ้ืนท่ี ซ่ึงเก็บขอมูลจากผูประกอบการในตลาดนํ้าภาคใต  จํานวน 

424 คน  นักทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต  จํานวน 400 คน และประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําภาคใต  

จํานวน 400 คน สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก การแจกแจงความถ่ี (Frequency Distribution)  

คารอยละ (Percentage) คามัชฌิมเลขคณิตหรือคาเฉล่ีย  (Arithmetic Mean)  และคาสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) จากน้ันจึงศึกษาในเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการศึกษา

และวิเคราะหเอกสาร  การสัมภาษณ  การสังเกต  การสนทนาพูดคุย  การสนทนากลุม  การวิเคราะห

สภาพแวดลอม  และการจัดเวทีประชาคม  ซ่ึงในการศึกษาเชิงคุณภาพทําการศึกษาขอมูลจากผูให

ขอมูลสําคัญ (Key Informants) ซ่ึงประกอบดวย ผูประกอบการ นักทองเท่ียว ประชาชนในพ้ืนท่ี  

และตัวแทนหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียวตลาดน้ําในภาคใต  ดวยการคัดเลือกแบบเจาะจง  

(Purposive Sampling)  และนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content Analysis) และวิเคราะห

เชิงเปรียบเทียบ (Pattern Matching) กับแนวความคิดการทองเท่ียวท่ียั่งยืน พรอมท้ังใชวิธีการ

ตรวจสอบแบบสามเสา (Triangulation)  ตลอดจนการตรวจสอบขอมูลโดย การสอบถามซํ้า เพ่ือเปน

การตรวจสอบความเท่ียงตรงภายในอีกครั้ง  จากน้ันนําขอมูลท่ีไดมาประมวลผลขอมูล  วิเคราะห
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เช่ือมโยงประเด็น และสังเคราะหเรียบเรียง เพ่ือตอบคําถามการวิจัย โดยนําเสนอผลการวิจัยออกเปน

บทตางๆ   

 

สรุป 

 การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน สามารถ

สรุปผลการวิจัยไดดังตอไปนี้  

 

 การวิจัยเชิงปริมาณ   

 จากผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณในภาพรวมซ่ึงเก็บรวบรวมขอมูลจากผูประกอบการ  

นักทองเท่ียว  และประชาชนในพ้ืนตลาดน้ําภาคใต  สามารถสรุปไดดังตอไปนี ้  

1. ผูประกอบการในตลาดนํ้าภาคใต จํานวน 424 คน สวนใหญมีความพึงพอใจโดยภาพรวม

ตอสภาพท่ีเปนอยูของแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตอยูในระดับปานกลาง จํานวน 210 คน คิดเปน

รอยละ 49.53 รองลงมา คือ ระดับมาก จํานวน 120 คน คิดเปนรอยละ 28.30 ระดับมากท่ีสุด   

จํานวน 78  คน คิดเปนรอยละ 18.40 ระดับนอย จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 2.83 และระดับ             

นอยท่ีสุด จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 0.94 ตามลําดับ และดานระดับความรูความเขาใจของ

ผูประกอบการเกี่ยวกับการทองเท่ียวท่ียั่งยืน พบวา ผูประกอบการสวนใหญมีระดับความรู                   

ความเขาใจเกี่ยวกับการทองเท่ียวท่ียั่งยืนในอยูในระดับต่ํา จํานวน 190 คน คิดเปนรอยละ 44.81 

รองลงมา  คือ ระดับปานกลาง  จํานวน 172 คน  คิดเปนรอยละ 40.57 และระดับสูง จํานวน 62 คน  

คิดเปนรอยละ  14.62 ตามลําดับ  โดยมีคะแนนเฉล่ีย เทากับ 59.58  และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

เทากับ 13.984  สําหรับระดับความคิดเห็นของผูประกอบการตอการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตดาน

พฤติกรรม  ( X = 3.52, S.D. = 0.868) โดยภาพรวมพบวาอยูในระดับมาก สวนดานกฎระเบียบ ( X  = 

3.45, S.D. = 0.795) ดานการจัดการ ( X  = 3.37, S.D. = 0.741) ดานการมีสวนรวม ( X  = 3.39, S.D. 

= 0.728) และดานการพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการ  ( X  = 3.49, S.D. = 0.780) โดยภาพรวม

พบวาอยูในระดับปานกลาง  

2. นักทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต จํานวน 400 คน มีระดับความคิดเห็นตอการทองเท่ียว            

ตลาดน้ําภาคใตดานปจจัยจูงใจ ( X = 4.03, S.D. = 0.499) ดานการคมนาคม ( X  = 3.73, S.D. = 

0.673) ดานสถานท่ี ( X  = 4.06, S.D. = 0.601) ดานการใหบริการ ( X  = 3.86, S.D. = 0.664)                 

ดานความปลอดภัย ( X  = 3.94, S.D. = 0.619) ดานการจัดกิจกรรม ( X  = 3.88, S.D. = 0.675)            

ดานความตองการในการพัฒนา ( X  = 4.06, S.D. = 0.725) ดานภาพรวม  ( X  = 4.08, S.D. = 0.548)  



 461 

และดานพฤติกรรม ( X = 4.08, S.D. = 0.678) โดยภาพรวมพบวาอยูในระดับมาก สวนดาน                    

ส่ิงอํานวยความสะดวก ( X  = 3.26, S.D. = 0.901)  โดยภาพรวมพบวาอยูในระดับปานกลาง   

3. ประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําภาคใต จํานวน 400 คน พบวา  สวนใหญมีความพึงพอใจ 

โดยภาพรวมที่มีแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําในชุมชนอยูในระดับปานกลาง จํานวน 157 คน คิดเปน 

รอยละ 39.25  รองลงมา คือ ระดับมาก จํานวน 133 คน คิดเปนรอยละ 33.25 ระดับมากท่ีสุด จํานวน    

60  คน คิดเปนรอยละ 15.00  ระดับนอย  จํานวน  28 คน คิดเปนรอยละ 7.00 และระดับนอยท่ีสุด  

จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 5.50  ตามลําดับ  สวนระดับความรูความเขาใจของประชาชนในพ้ืนท่ี

เกี่ยวกับการทองเท่ียวท่ียัง่ยืน  พบวา  ประชาชนในพ้ืนท่ีสวนใหญมีระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

การทองเท่ียวท่ียั่งยืนอยูในระดับต่ํา จํานวน 150 คน คิดเปนรอยละ 37.50 รองลงมา คือ ระดับ           

ปานกลาง จํานวน 126  คน คิดเปนรอยละ 31.50 และระดับสูง จํานวน 124 คน คิดเปนรอยละ 31.00  

ตามลําดับ  โดยมีคะแนนเฉล่ีย เทากับ 66.05 และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 18.955 สําหรับ

ความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ีตอการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตดานการพัฒนาศักยภาพของ

ชุมชน  ( X  = 3.51, S.D. = 0.716) โดยภาพรวมพบวาอยูในระดับมาก  สวนดานผลกระทบเชิงลบ  

( X  = 2.80, S.D. = 0.850) ดานการจัดการ ( X  = 3.30, S.D. = 0.740) ดานการมีสวนรวม ( X  = 3.33, 

S.D. = 0.774) ดานการสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเท่ียว ( X  = 3.45, S.D. = 0.801) และดาน

พฤติกรรม  ( X = 3.31, S.D. = 0.745) โดยภาพรวมพบวาอยูในระดับปานกลาง    

 

 การวิจัยเชิงคุณภาพ   

 การเกิดขึ้นของแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตสวนใหญเกิดจากการจัดตั้งขึ้นใหมภายใต

การดําเนินการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) โดยการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณริมคลอง

หรือริมน้ําเพ่ือใหสามารถเปดเปนตลาดน้ําได ซ่ึงมีวัตถุประสงคหลักๆ เพ่ือตองการสงเสริม              

การทองเท่ียว การสรางอาชีพ และเศรษฐกิจในชุมชน จะมีก็เพียงแตตลาดน้ําคลองแดนเทานั้นท่ีเปน

การรื้อฟนตลาดเดิมท่ีเคยมีอยูในอดีตขึ้นมาใหมภายใตการดําเนินการของชาวบานในชุมชนรวมกับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สําหรับการเกิดขึ้นของแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตจะ

เกิดขึ้นในชวงระยะเวลาไลเล่ียกันโดยแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําแหงแรกของภาคใต ไดแก ตลาดน้ํา

คลองแห เปดดําเนินการเมื่อป 2551 ตอมาในป 2552  จึงมีแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําแหงอ่ืนๆ เกิดขึ้น

ตามมา  ไดแก  ตลาดน้ําจันดี ตลาดน้ําบานดอน  และตลาดนํ้าคลองแดน  ตามลําดับ  โดยตลาดน้ํา

ภาคใตสวนใหญจะเปดใหบริการแกนักทองเท่ียวสัปดาหละ 1 วัน ซ่ึงจะเปนชวงบายของวันเสาร

หรือวันอาทิตย  ยกเวนตลาดน้ําคลองแหท่ีเปดใหบริการแกนักทองเท่ียวสัปดาหละ 3 วัน คือ               

ชวงบายวันศุกร เสาร และอาทิตย  แตอยางไรก็ตามในป 2553 จนกระทั่งถึงปจจุบันป 2555 ยังคง
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เหลือตลาดน้ําภาคใตท่ีเปดดําเนินการเปนแหลงทองเท่ียวไวคอยใหบริการแกนักทองเท่ียวเพียง               

3 แหง เทานั้น ไดแก  ตลาดน้ําคลองแห  ตลาดน้ําคลองแดน  และตลาดนํ้าบานดอน สวนตลาดน้ํา

จันดีไดปดดําเนินการไปเมื่อป 2553 และอยูในชวงของการพยายามฟนฟูขึ้นมาใหมอีกครั้ง สําหรับ               

การวิเคราะหศักยภาพของการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต พบวา แหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตมี

ศักยภาพของการทองเท่ียวครบท้ัง  4 องคประกอบ  ซ่ึงไดแก  1) องคประกอบดานพ้ืน ท่ี                            

2) องคประกอบดานการจัดการ 3) องคประกอบดานกิจกรรมและกระบวนการ และ 4) องคประกอบ

ดานการมีสวนรวม  โดยในแตละองคประกอบจะมีศักยภาพมากนอยแตกตางกันออกไป  ซ่ึงในบาง

องคประกอบจําเปนตองไดรับการสงเสริมและพัฒนาใหดีขึ้นกวาท่ีเปนอยู  และจากการวิเคราะห

การพัฒนาการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตสูการทองเท่ียวท่ียั่งยืน  พบวา ตลาดน้ําภาคใตสวนใหญจะมี

การดําเนินการเกือบครบในทุกองคประกอบของการพัฒนาสูการทองเท่ียวท่ียั่งยืน  แตเม่ือพิจารณา

ในรายละเอียดพบวาการดําเนินการในแตละองคประกอบยังมีการดําเนินการคอนขางนอยและยัง

ไมไดมาตรฐานเทาท่ีควร  ดังนั้นการท่ีจะพัฒนาตลาดน้ําภาคใตสูการทองเท่ียวท่ียั่งยืนจึงควรท่ีจะ

พัฒนาท้ัง  6 องคประกอบ  ซ่ึงไดแก  1) องคประกอบดานการพัฒนาทรัพยากรทองเท่ียว                           

2) องคประกอบดานการพัฒนาส่ิงแวดลอมในแหลงทองเท่ียว  3) องคประกอบดานการพัฒนาธุรกิจ

ทองเท่ียว 4) องคประกอบดานการพัฒนาการตลาดทองเท่ียว  5)  องคประกอบดานการพัฒนาการมี

สวนรวมทางการทองเท่ียวของชุมชนทองถ่ิน และ 6) องคประกอบดานการพัฒนาจิตสํานึกทาง            

การทองเท่ียว โดยองคประกอบใดท่ีมีการดําเนินการอยูแลวก็ควรท่ีจะมีการพัฒนาและปรับปรุงให

ไดมาตรฐานและดียิ่งๆ ขึ้น สวนองคประกอบใดท่ียังไมไดดําเนินการหรือมีการดําเนินการเพียง

เล็กนอยก็ควรท่ีจะมีการสงเสริมและดําเนินการอยางจริงจัง  สําหรับวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ  (Best 

Practice) ของการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต  ไดแก  1)  การบริหารจัดการ  และ 2) การดึงชุมชนเขา

มามีสวนรวมเปนฐานในการพัฒนาตลาดน้ํา  สวนปจจัยหรือเง่ือนไขของการดํารงอยูของ                      

การทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต ไดแก 1) การมีสินคาและบริการท่ีตอบสนองความตองการของ

นักทองเท่ียว 2) การสงเสริมและสนับสนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) 3) การรวมมือ

กับหนวยงานตางๆ  4) อัตลักษณและความแตกตาง  5) การมีสวนรวม  6) การบริหารจัดการ และ  

7) การประชาสัมพันธ  และจากการวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) ของการทองเท่ียว

ตลาดน้ําภาคใต พบวา ตลาดน้ําภาคใตมีจุดแข็ง (Strength)  ไดแก  1) การจัดตลาดน้ําในรูปแบบ

ยอนยุค  2) การใชวัสดุจากธรรมชาติ 3)  การแตงกายของผูประกอบการท่ีมีเอกลักษณเฉพาะถ่ิน 

และ 4) ผลิตภัณฑและอาหารพ้ืนบาน  จุดออน (Weakness)  ไดแก 1)  แหลงทองเท่ียวตลาดน้ํา

ภาคใตยังไมเปนท่ีรูจักอยางแพรหลาย และ 2) แหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตมีปญหาดาน                

ความพรอมของโครงสรางพ้ืนฐานและส่ิงอํานวยความสะดวก โอกาส (Opportunity) ไดแก                       
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1) นโยบายรัฐใหการสงเสริมและสนับสนุนการทองเท่ียว  2) มีหนวยงานหรือองคกรตางๆ ให                

การสงเสริมและสนับสนุน 3) มีแหลงทองเท่ียวอ่ืนๆ ท่ีมีช่ือเสียงตั้งอยูในพ้ืนท่ี 4) มีแหลงท่ีพัก

จํานวนมากในพื้นท่ี และ 5) ในชวงเทศกาลตางๆ จะมีนักทองเท่ียวจํานวนมากเดินทางเขามา

ทองเท่ียวในพ้ืนท่ี  และอุปสรรค (Threat) ไดแก 1) เหตุการณความไมสงบในจังหวัดชายแดน

ภาคใต 2) ภัยธรรมชาติ โดยเฉพาะน้ําทวม และ 3) มีแหลงทองเท่ียวในลักษณะเดียวกันกับแหลง

ทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตหลายแหง 

นอกจากนี้ในสวนของแนวทางการสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตเพ่ือ 

การพัฒนาท่ียั่งยืน ไดแก 1) การพัฒนาและปรับปรุงระบบโครงสรางพ้ืนฐานดานโลจิสติกส  

(Logistics) 2) การพัฒนาและปรับปรุงส่ิงอํานวยความสะดวกในแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต               

3) การสรางและเผยแพรภาพลักษณ (Image) การทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต 4) การพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรดานการทองเท่ียว 5) การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของแหลงทองเท่ียวตลาดน้ํา

ภาคใต  และ  6) การสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนท่ีเกี่ยวของ   

สําหรับรูปแบบการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนควรเปนรูปแบบ                  

การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism) จึงจะเหมาะกับสภาพการณท่ีปรากฏอยูจริงของ 

การทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต  โดยรูปแบบการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนท่ีได

จากการวิจัยในครั้งนี้ ช่ือวา “A TRIP PLACE MODEL” ซ่ึงมาจากตัวอักษรยอตัวแรกในภาษา 

อังกฤษของกระบวนการดําเนินการท้ัง  10 ประการ  อันเปนรูปแบบท่ีใหความสําคัญกับ                          

การดําเนินการอยางเปนขั้นตอนและเปนระบบ กลาวคือ การทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตจะเกิดขึ้นได

จําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองมีตนทุนในการดําเนินการ ซ่ึงไดแก ทุนคน  (Human Capital) ทุนวัฒนธรรม  

(Cultural Capital) ทุนทรัพยากร  (Resource Capital) และทุนเ งิน  (Money Capital) และใน                         

การดําเนินการเพ่ือไปสูการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตท่ียั่งยืนนั้นก็จะตองมีการดําเนินการโดยให

ความสําคัญกับการดําเนินการ 10 ประการ ไดแก  1) กิจกรรม สินคา บริการ และโครงสรางพ้ืนฐาน 

(Activities, Products, Services and Infrastructure)  2) เครือขายการทองเท่ียว (Tourism Network) 

3) ฐานทรัพยากร (Resources Based) 4)  อัตลักษณ  (Identity)  5) การมีสวนรวม (Participation)               

6) การประชาสัมพันธ  (Public Relations: PR)  7) กระบวนการเรียนรู (Learning Process)                        

8) การบริหารจัดการ (Administration Management) 9) วัฒนธรรมชุมชน (Community Culture) และ  

10) การอนุรักษส่ิงแวดลอม (Environmental Conservation) โดยการดําเนินการตางๆ ดังกลาวจะตอง

มีความสัมพันธและเชื่อมโยงซ่ึงกันและกันในลักษณะของการบูรณาการ (Integration) และเปน            

องครวม (Holistic) ซ่ึงหากแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตสามารถดําเนินการไดดังท่ีกลาวมาครบ

ท้ัง 10 ประการแลว เช่ือไดวาจะสงผลใหการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตกาวไปสูการทองเท่ียวท่ียั่งยืน
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ใน 9 องคประกอบ ไดแก  1) องคประกอบดานส่ิงแวดลอมในแหลงทองเท่ียว 2) องคประกอบดาน

จิตสํานึกทางการทองเท่ียว 3) องคประกอบดานการเรียนรู 4)  องคประกอบดานสังคม วัฒนธรรม  

ศาสนา  5) องคประกอบดานศักยภาพบุคลากรทางการทองเท่ียว 6) องคประกอบดานการมี                  

สวนรวมทางการทองเท่ียว 7) องคประกอบดานธุรกิจทองเท่ียว 8) องคประกอบดานการตลาด

ทองเท่ียว  และ 9) องคประกอบดานทรัพยากรทองเท่ียว อันจะสงผลตอเนื่องไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืน  

ตลอดจนสามารถนําไปปรับประยุกตใชกับพ้ืนท่ีอ่ืนๆ  ได   

 

อภิปรายผล 

 จากผลการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

สรุปไดวาผลการวิจัยมีความสอดคลองระหวางขอมูลเชิงปริมาณและขอมูลเชิงคุณภาพ  ซ่ึงสามารถ

อภิปรายผลการวิจัยไดดังตอไปนี้  

  1. การเกิดขึ้นของแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตสวนใหญเกิดจากการจัดตั้งขึ้นใหมภายใต

การดําเนินการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) โดยการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณริมคลอง

หรือริมน้ําเพ่ือใหสามารถเปดเปนตลาดน้ําได  ซ่ึงมีวัตถุประสงคหลักๆ  เพ่ือตองการสงเสริม                

การทองเท่ียว การสรางอาชีพ และเศรษฐกิจในชุมชน จะมีก็เพียงแตตลาดน้ําคลองแดนเทานั้นท่ีเปน

การรื้อฟนตลาดเดิมท่ีเคยมีอยูในอดีตขึ้นมาใหมภายใตการดําเนินการของชาวบานในชุมชนรวมกับ

สถาบันการศึกษา  โดยการเกิดขึ้นของแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตจะเกิดขึ้นในชวงระยะเวลา

ไลเล่ียกัน  คือ ประมาณชวงตนทศวรรษ 2550  ซ่ึงการเกิดขึ้นของแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต

สวนใหญท่ีเกิดจากการจัดตั้งขึ้นใหมภายใตการดําเนินการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) 

นั้นมีความสอดคลองการเกิดขึ้นของแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําบางน้ําผ้ึง ดังงานวิจัยของจริยาวัฒน  

โลหะพูนตระกูล  (2549: บทคัดยอ) เรื่องการพัฒนาและแกไขปญหาชุมชนดวยการจัดการพัฒนา

แหลงทองเท่ียวโดยชุมชน : กรณีศึกษาตลาดน้ํ าบางน้ํ า ผ้ึง   อําเภอพระประแดง   จังหวัด

สมุทรปราการ  ท่ีพบวา  การพัฒนาแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําบางน้ําผ้ึง  ดําเนินการโดยองคการ

บริหารสวนตําบลบางน้ําผ้ึง เพ่ือแกไขปญหาของชุมชนเรื่องผลผลิตไมมีท่ีจําหนาย สินคาราคาตกต่ํา  

และหลังจากมีแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําบางน้ําผ้ึงแลว  สามารถแกไขปญหาใหแกชุมชนเร่ืองผลผลิต

ทางการเกษตรได เพราะมีการสรางอาชีพและรายไดใหแกประชาชนในพ้ืนท่ี ซ่ึงแตกตางจาก                

การเกิดขึ้นของแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําดําเนินสะดวกและตลาดนํ้าตลิ่งชัน ดังงานวิจัยของ

มณีวรรณ  ผิวนิ่ม และคณะ (2546: บทคัดยอ) เรื่องผลกระทบของการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมตอ

วิถีชุมชน: กรณีศึกษาชุมชนตลาดนํ้า ท่ีพบวา ตลาดน้ําดําเนินสะดวกพัฒนามาจากตลาดขายของ

ทางน้ําของชาวบานในชุมชนและจังหวัดใกลเคียงไปสูการเปนตลาดเพ่ือนักทองเท่ียว โดยมี
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นายทุนท่ีดําเนินธุรกิจการทองเท่ียวเขามาพัฒนาใหกลายเปนแหลงทองเท่ียวสําหรับชาวตางชาติ  

สวนตลาดน้ําตล่ิงชันไมใชตลาดดั้งเดิมของชาวบาน แตเกิดจากการจัดตั้งโดยประชาคมตลาดนํ้า           

ตล่ิงชัน ซ่ึงเปนคณะทํางานท่ีมาจากชาวบานในพ้ืนท่ี สรางตลาดขึ้นในท่ีดินของราชการ เพ่ือเปน

แหลงขายสินคาทางการเกษตรสรางรายไดเสริมใหแกชุมชนเม่ือป  พ.ศ.2530  

โดยตลาดน้ําภาคใตสวนใหญจะเปดใหบริการแกนักทองเท่ียวสัปดาหละ 1 วัน  ซ่ึงจะเปน

ชวงบายของวันเสารหรือวันอาทิตย  แตก็มีตลาดน้ําภาคใตบางแหงท่ีเปดใหบริการแกนักทองเท่ียว

สัปดาหละ 3 วัน  คือ ชวงบายวันศุกร เสาร และอาทิตย  ซ่ึงแตกตางจากตลาดน้ําดําเนินสะดวกท่ี

เปดดําเนินการทุกวัน ดังงานวิจัยของนวลนอย ธนะชัยศรี (2552: 132) เรื่องศักยภาพชุมชน             

ตลาดน้ําดําเนินสะดวกเพื่อการอนุรักษและฟนฟูแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม  ท่ีกลาววา              

ตลาดน้ําดําเนินสะดวกจะเร่ิมคึกคักตั้งแตเวลา   06.00 น. ไปจนถึงเวลาประมาณ  11.00 น.                      

เปนประจําทุกวัน  โดยปจจุบันมีตลาดน้ําภาคใตท่ีเปดดําเนินการอยู จํานวน 3 แหง ไดแก ตลาดน้ํา

คลองแห ตลาดน้ําคลองแดน และตลาดนํ้าบานดอน และมีตลาดน้ําภาคใตท่ีปดดําเนินการไปแลว  

จํานวน 1 แหง ไดแก  ตลาดน้ําจันดี ซ่ึงการปดดําเนินการของตลาดน้ําพบวาไดเกิดขึ้นในพ้ืนท่ี            

อ่ืนๆ ดวย ดังงานวิจัยของวรวุฒิ เพ็งพันธ (2548: ง) เรื่องการวิเคราะหคุณคาและบทบาทของ              

ตลาดน้ําในฐานะแหลงการเรียนรูของชุมชน: กรณีศึกษาตลาดน้ําอําเภอดําเนินสะดวก จังหวัด

ราชบุรี ท่ีพบวา ตลาดน้ําคลองลัดราชบุรีเปนตลาดน้ําเกาแกท่ีสําคัญท่ีมีการซ้ือขายแลกเปล่ียนกนัมา

ยาวนาน แตปจจุบันไดปดตัวลงแลว สวนตลาดน้ําคลองโพหักในอดีตเปนตลาดน้ําท่ีมีการซ้ือขาย

แลกเปล่ียนท่ีสําคัญของของชุมชน  แตปจจุบันการซ้ือขายแลกเปล่ียนท่ีตลาดน้ําแหงนี้ก็ยังคง             

ดํารงอยู  ตามวิถีชีวิตพอคาแมคาตลาดน้ําแตซบเซาลงไปมากและอาจสูญหายไดในอนาคต และ

สําหรับตลาดนํ้าคลองตนเข็มเปนตลาดน้ําท่ียังคงมีการซ้ือขายแลกเปล่ียนกันอยู ปจจุบันตลาดน้ํา

แหงนี้ไดรับการสงเสริมใหเปนแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญ ซ่ึงนักทองเท่ียวรูจักกันในช่ือ “ตลาดน้ํา

ดําเนินสะดวก”   

สําหรับการวิเคราะหศักยภาพของการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต  พบวา  แหลงทองเท่ียว

ตลาดน้ําภาคใตมีศักยภาพของการทองเท่ียวครบทั้ง 4 องคประกอบ ไดแก 1) องคประกอบดานพ้ืนท่ี  

2) องคประกอบดานการจัดการ 3) องคประกอบดานกิจกรรมและกระบวนการ และ 4) องคประกอบ

ดานการมีสวนรวม  โดยในแตละองคประกอบจะมีศักยภาพมากนอยแตกตางกันออกไป ซ่ึงในบาง

องคประกอบจําเปนตองไดรับการสงเสริมและพัฒนาใหดีขึ้นกวาท่ีเปนอยู  ซ่ึงเปนไปในทิศทาง

เดียวกับแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําบางน้ําผ้ึง  ดังงานวิจัยของจริยาวัฒน  โลหะพูนตระกูล  (2549: 

บทคัดยอ) เรื่องการพัฒนาและแกไขปญหาชุมชนดวยการจัดการพัฒนาแหลงทองเท่ียวโดยชุมชน: 

กรณีศึกษาตลาดน้ําบางน้ําผ้ึง  อําเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ ท่ีพบวา ตลาดน้ําบางน้ําผ้ึง
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ในสวนของกระบวนการจัดการเพ่ือบรรลุตามองคประกอบ 4 ดาน ของการเปนแหลงทองเท่ียวเชิง

นิเวศโดยชุมชน อันไดแก  องคประกอบดานพ้ืนท่ีทองเท่ียว  องคประกอบดานการจัดการ  

องคประกอบดานกิจกรรมและกระบวนการ  และองคประกอบดานการมีสวนรวม  พบวาทําไดดีใน

ดานตางๆ  เหลานี้ แตอยางไรก็ตามยังมีประเด็นท่ีตองพัฒนาเพ่ิมเติม คือ การสงเสริมใหมีการจัดทํา

แผนพัฒนาตลาดน้ําและการประเมินผลรวมกันระหวางองคกรและผูจําหนายสินคา เพ่ือสราง                 

การเรียนรูผานกระบวนการมีสวนรวมอยางครบวงจรแกทุกฝายท่ีเกี่ยวของ เพ่ือลดผลกระทบท่ีจะ

เกิดขึ้นดานส่ิงแวดลอม  และเพ่ือสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนในการพัฒนาแหลงทองเท่ียวแบบ

ยั่งยืน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของเบญจา จันทรา (2545: 91-96) เรื่องแนวทางการพัฒนาตลาด             

ดอนหวาย อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ใหเปนแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรมโดยการมีสวนรวม

ของชุมชน ท่ีพบวา ตลาดดอนหวายมีศักยภาพในการเปนแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรมโดยการมี

สวนรวมของชุมชน เนื่องจากมีความพรอมในดานส่ิงดึงดูดใจ  ดานส่ิงอํานวยความสะดวกพื้นฐาน  

และความสามารถในการเขาถึง  แตมีขอจํากัดในดานสิ่งอํานวยความสะดวกขั้นสูงบางอยาง  

ไดแก  การใหบริการโทรศัพทสาธารณะ  ปายเตือน ขอควรระวังแกนักทองเท่ียว  เครื่องฝากถอน

เงินอัตโนมัติ  การบริการขอมูลทางการทองเท่ียว  และหนวยปฐมพยาบาล  

2. วิ ธีปฏิบัติ ท่ี เปน เ ลิศ  (Best Practice) ของการทอง เ ท่ียวตลาดน้ํ าภาคใต  ไดแก                           

1) การบริหารจัดการ และ 2) การดึงชุมชนเขามามีสวนรวมเปนฐานในการพัฒนาตลาดน้ํา            

สวนปจจัยหรือเง่ือนไขของการดํารงอยูของการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต ไดแก 1) การมีสินคาและ

บริการท่ีตอบสนองความตองการของนักทองเท่ียว   2) การสงเสริมและสนับสนุนขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) 3) การรวมมือกับหนวยงานตางๆ  4) อัตลักษณและความแตกตาง                  

5) การมีสวนรวม  6) การบริหารจัดการ และ 7) การประชาสัมพันธ  ซ่ึงส่ิงตางๆ เหลานี้ลวนแตมี

ความสําคัญตอการทองเท่ียวตลาดน้ําท้ังส้ิน  เชน 1) อัตลักษณและความแตกตาง กลาวคือ            

แหลงทองเท่ียวตลาดน้ําแตละแหงควรมีอัตลักษณของตนเอง  ดังงานวิจัยของลัดดา จิตตคุตตานนท 

(2549)  เรื่องอัตลักษณการทองเท่ียวไทยในยุคโลกาภิวัตน: กรณีศึกษาตลาดน้ําดําเนินสะดวก อําเภอ
ดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ท่ีกลาววา อัตลักษณของแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําดําเนินสะดวกใน
มุมมองของคนพ้ืนท่ี คือ ตลาดน้ําดําเนินสะดวกเปนแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญของประเทศไทย           
ตลาดน้ําดําเนินสะดวกเปนแหลงคาขายและทํามาหากินสรางรายไดใหกับคนในชุมชน ตลาดน้ํา
ดําเนินสะดวกเปนแหลงธุรกิจ ผลประโยชนและการแกงแยงแขงขัน และตลาดนํ้าดําเนินสะดวก
เปนตลาดขายสินคาท้ังบนบกและในนํ้า  และอัตลักษณของตลาดน้ําดําเนินสะดวกในมุมมองของ
คนนอกพ้ืนท่ี คือ ตลาดน้ําดําเนินสะดวกแสดงใหเห็นถึงวิถีชีวิตของชุมชนแบบดั้งเดิม เรือและ             

การขายสินคาบนเรือ ธรรมชาติและทิวทัศนคลองดําเนินสะดวก สินคานานาชนิด และการเปน



 467 

แหลงทองเท่ียว ท้ังนี้สามารถสรุปไดวา อัตลักษณของตลาดน้ําดําเนินสะดวกขึ้นอยูกับมุมมองของผู
มีอํานาจในการกําหนดอัตลักษณโดยเฉพาะจากมุมมองของคนในพื้นท่ีและคนนอกพ้ืนท่ี                    
โดยอัตลักษณท่ีเหมือนกันของตลาดน้ําดําเนินสะดวกก็คือการเปนสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสําคัญแหง

หนึ่งของประเทศไทย 2) การมีสวนรวม เปนอีกประเด็นหนึ่งท่ีมีความสําคัญตอการทองเท่ียว             

ตลาดน้ํา  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยหลายๆ เรื่อง ท่ีพบวาการมีสวนรวมเปนส่ิงท่ีมีสําคัญตอแหลง

ทองเท่ียวตลาดน้ํา เชน งานวิจัยของกัญรณี  จันทิพยวงษ  (2546: บทคัดยอ) เรื่องวิวัฒนาการ

เศรษฐกิจชุมชนตลาดดอนหวาย จังหวัดนครปฐม งานวิจัยของปาริชาต บึงพรรัตน  (2546: 118) 

เรื่องการมีสวนรวมของผูนําทองถ่ินท่ีมีตอการจัดการทองเที่ยวตลาดน้ําดําเนินสะดวก จังหวัด

ราชบุรี งานวิจัยของมยุรี ศรีอุดร (2548: 68-71) เรื่องการมีสวนรวมของประชาชนท่ีมีตอการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมบริเวณตลาดน้ําวัดลําพญา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม และ

งานวิจัยของอติภา  ตรัยดลานนท  (2548: 77-78) เรื่องแนวทางเสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชน

ทองถ่ินในการพัฒนาตลาดน้ําวัดไทร แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร เพ่ือสงเสริม

การทองเท่ียวอยางย่ังยืน หรือแมแตงานวิจัยของจุฑารัตน จริยาอุดม (2549: 50-53) เรื่องการมี                

สวนรวมของประชาชนในการพัฒนาพื้นท่ีสีเขียวใหเปนตลาดน้ําบางน้ําผ้ึง ลวนแลวแตช้ีใหเห็นถึง

ความสําคัญของการมีสวนรวมท่ีมีตอการทองเท่ียวตลาดน้ําท้ังส้ิน และ 3) การประชาสัมพันธ ก็เปน

อีกประเด็นหนึ่งท่ีมีความสําคัญตอการทองเท่ียวตลาดน้ําอีกเชนเดียวกัน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย                

หลายๆ เรื่อง ท่ีพบวาการประชาสัมพันธเปนส่ิงท่ีมีสําคัญตอแหลงทองเท่ียวตลาดน้ํา  เชน งานวิจัย

ของอติภา ตรัยดลานนท  (2548: 77-78)  เรื่องแนวทางเสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ิน

ในการพัฒนาตลาดน้ําวัดไทร  แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร งานวิจัยของ

เบญจา จันทรา (2545: 91-96)  เรื่องแนวทางการพัฒนาตลาดดอนหวาย อําเภอสามพราน จังหวัด

นครปฐม งานวิจัยของจริยาวัฒน  โลหะพูนตระกูล  (2549: บทคัดยอ)  เรื่องการพัฒนาและแกไข

ปญหาชุมชนดวยการจัดการพัฒนาแหลงทองเท่ียวโดยชุมชน: กรณีศึกษาตลาดน้ําบางน้ําผ้ึง  อําเภอ

พระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ งานวิจัยของจุฑารัตน จริยาอุดม  (2549: 50-53) เรื่องการมี 

สวนรวมของประชาชนในการพัฒนาพื้นท่ีสีเขียวใหเปนตลาดน้ําบางน้ําผ้ึง งานวิจัยของนวลนอย 

ธนะชัยศรี (2552: 132-140) เรื่องศักยภาพชุมชนตลาดนํ้าดําเนินสะดวกเพ่ือการอนุรักษและฟนฟู

แหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม งานวิจัยของอภิญญา พัดพาดี (2543: 91-98) เรื่องความคิดเห็น

ของผูประกอบการท่ีมีตอตลาดน้ําตล่ิงชัน  งานวิจัยของสิริกมล  ศรีเดช  (2545: 98-101) เรื่องตลาด           

ดอนหวาย: พ้ืนท่ีแหงการทองเท่ียวและบริโภค งานวิจัยของอุราวรรณ สุขเกษม (2553: 88-91)             

เรื่องปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการตัดสินใจทองเท่ียวตลาดน้ํา  งานวิจัยของสิริลักษณ ปรินรัมย 

(2548: 182-193)  เรื่องการส่ือสารกับการจัดการการทองเท่ียวของชุมชนตลาดริมน้ําดอนหวาย  
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จังหวัดนครปฐม งานวิจัยของสมฤทัย เสือปาน (2549: 144-156) เรื่องรูปแบบการส่ือสารใน                   

การจัดการการทองเท่ียวของชุมชนตลาดสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี และงานวิจัยของจิราภรณ         

ใจเอ้ือ (2549: 99-111) เรื่องการส่ือสารการตลาดของธุรกิจชุมชนตลาดดอนหวาย จังหวัดนครปฐม  

หรือแมแตงานวิจัยของศรายุทธ  ผลโพธ์ิ  (2549: 226-237) เรื่องการพัฒนาการทองเท่ียวทางน้ํา: 

กรณีศึกษาเสนทางแมน้ําเจาพระยาระหวางกรุงเทพมหานครถึงพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงลวนแลวแต

ช้ีใหเห็นถึงความสําคัญของการประชาสัมพันธท่ีมีตอการทองเท่ียวตลาดน้ําท้ังส้ิน  เปนตน 

นอกจากนี้จากการวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis)  ของการทองเท่ียวตลาดน้ํา

ภาคใต พบวา ตลาดน้ําภาคใตมีจุดแข็ง (Strength)  ไดแก  1) การจัดตลาดน้ําในรูปแบบยอนยุค               

2) การใชวัสดุจากธรรมชาติ 3) การแตงกายของผูประกอบการที่มีเอกลักษณเฉพาะถ่ิน  และ                         

4) ผลิตภัณฑและอาหารพ้ืนบาน จุดออน  (Weakness) ไดแก  1) แหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตยังไม

เปนท่ีรูจักอยางแพรหลาย และ 2) แหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตมีปญหาดานความพรอมของ

โครงสรางพ้ืนฐานและส่ิงอํานวยความสะดวก  โอกาส (Opportunity) ไดแก 1) นโยบายรัฐให                

การสงเสริมและสนับสนุนการทองเท่ียว  2) มีหนวยงานหรือองคกรตางๆ ใหการสงเสริมและ

สนับสนุน 3) มีแหลงทองเท่ียวอ่ืนๆ ท่ีมีช่ือเสียงตั้งอยูในพ้ืนท่ี 4) มีแหลงท่ีพักจํานวนมากในพ้ืนท่ี 

และ 5) ในชวงเทศกาลตางๆ จะมีนักทองเท่ียวจํานวนมากเดินทางเขามาทองเท่ียวในพ้ืนท่ี และ

อุปสรรค (Threat) ไดแก 1) เหตุการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต 2) ภัยธรรมชาติ 

โดยเฉพาะน้ําทวม และ 3) มีแหลงทองเท่ียวในลักษณะเดียวกันกับแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต

หลายแหง  ซ่ึงในประเด็นของจุดแข็ง (Strength)  ของแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตสอดคลองกับ

งานวิจัยของยุทธกาน ดิสกุล (2553: 93-95) เรื่องประเพณีประดิษฐและอัตลักษณชุมชนคลองแห 

ศึกษาการประกอบสรางประเพณีประดิษฐของตลาดน้ําของชุมชนคลองแห จังหวัดสงขลา ท่ีพบวา  

กระบวนการประเพณีประดิษฐท่ีตลาดน้ําคลองแห  สะทอนใหเห็นถึงการรื้อฟนวัฒนธรรมทองถ่ิน

ผานการอนุรักษคลองแห  ละครเวที  อาหาร และงานหัตถกรรม โดยกลุมคณะกรรมการวัดจะ

นําเสนอรูปแบบตลาดน้ําในรูปแบบของการอนุรักษทองถ่ิน  เนนท่ีกิจกรรมในชุมชนเปนหลัก  เชน 

การรวมกลุมทําความสะอาดคลองแห การสักการบูชาพระบรมธาตุ  และการแสดงมโนราห เปนตน  

ในขณะท่ีกลุมเทศบาลเมืองคลองแหเนนรูปแบบตลาดน้ําเพ่ือการทองเท่ียวเปนหลัก  โดยให

ความสําคัญกับการรื้อฟนวัฒนธรรมทองถ่ินหลักๆ 3 ประการ ไดแก 1) ตลาดยอนยุค 2) การแตงกาย

ชุดไทย  และ  3) สินคาและอาหารพ้ืนบาน  ซ่ึงมีลักษณะคลายๆ กับแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําแหง

อ่ืนๆ ในภาคกลางท่ีสวนใหญจะมีจุดแข็ง (Strength) ในเรื่องของอาหาร  ดังงานวิจัยของกัญรณี                

จันทิพยวงษ (2546: บทคัดยอ) เรื่องวิวัฒนาการเศรษฐกิจชุมชนตลาดดอนหวาย  จังหวัดนครปฐม  

ท่ีพบวา ตลาดดอนหวายมีสินคาหลากหลายท่ีเปนเอกลักษณเฉพาะทองถิ่น ซึ่งสินคาที่มีชื่อเสียง 
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เชน เปดพะโล “นายหนับ” และขนมตาล “ปาไข”  เปนตน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของสิริกมล 

ศรีเดช (2545: บทคัดยอ) เรื่องตลาดดอนหวาย: พ้ืนท่ีแหงการทองเท่ียวและบริโภค ท่ีพบวา ตลาด

ดอนหวายฟนตัวขึ้นมาไดจากอิทธิพลของการทองเท่ียวท่ีสรางภาพผานส่ือประชาสัมพันธตางๆ  

โดยอาศัยปจจัย 2 ประการ ในการสรางจุดขาย ไดแก อดีตอันรุงเรืองท่ีสะทอนผานอาหารท่ีกลาว

อางวาเปนสูตรโบราณ สูตรตนตํารับ  และวิถีชีวิตชุมชนโบราณอันมีบานเรือนเกาแก  การลองเรือ

เปนภาพตัวแทนของบรรยากาศอันสุขสงบ  และแสดงถึงธรรมชาติท่ีงดงามเหมาะแกการพักผอน 

ปรากฏการณท่ีเกิดขึ้นสอดคลองกับรสนิยมการบริโภคของคนชนช้ันกลาง  นับตั้งแตอาหารท่ีถูก

สรางภาพวาอรอยท่ีสุด เพราะเปนเจาตํารับ  มีการจัดแบงพ้ืนท่ีท่ีเปนโซนสะดวกตอการจับจายซ้ือ

สินคา  การจัดสรรท่ีจอดรถใหเปนระเบียบ  ตลาดดอนหวายไดอาศัยภาพในอดีตมาใชเพ่ิมคุณคา

ใหแกพ้ืนท่ี และมีครรลองชีวิตท่ีตอบสนองนโยบายการทองเท่ียวไทย นอกจากนี้ในสวนของ

จุดออน (Weakness) และอุปสรรค  (Threat) ของแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตโดยภาพรวมพบวา 

แหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตมีของจุดออน (Weakness)  และอุปสรรค (Threat) เชนเดียวกับแหลง

ทองเท่ียวตลาดน้ําหลายแหงในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ แตจะแตกตางออกไปในรายละเอียด ดังงานวิจัยของ

เบญจา จันทรา (2545: 91-96) เรื่องแนวทางการพัฒนาตลาดดอนหวาย  อําเภอสามพราน จังหวัด

นครปฐม ท่ีพบวา ตลาดดอนหวายมีศักยภาพในการเปนแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมโดยการมี

สวนรวมของชุมชน เนื่องจากมี ความพรอมในดานส่ิงดึงดูดใจ ดานส่ิงอํานวยความสะดวกพื้นฐาน 

และความสามารถในการเขาถึง  แตมีขอจํากัดในดานสิ่งอํานวยความสะดวกขั้นสูงบางอยาง 

ไดแก การใหบริการโทรศัพทสาธารณะ  ปายเตือน ขอควรระวังแกนักทองเท่ียว  เครื่องฝากถอนเงิน

อัตโนมัติ การบริการขอมูลทางการทองเท่ียว  และหนวยปฐมพยาบาล  สวนการบริหารจัดการ           

การทองเท่ียวโดยการมีสวนรวมของชุมชนนั้น  พบวา ลักษณะการบริหารงานไมมีการกําหนด

โครงสราง ไมมีการกําหนดหนาท่ี  และไมมีการกําหนดวาระการดํารงตําแหนงอยางชัดเจน หรือ

แมแตงานวิจัยของปาริชาต บึงพรรัตน  (2546: 118)  เรื่องการมีสวนรวมของผูนําทองถ่ินท่ีมีตอ              

การจัดการทองเท่ียวตลาดน้ําดําเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี  ท่ีพบวา  การดําเนินงานและกิจกรรม

การจัดการทองเท่ียวในตลาดน้ําดําเนินสะดวกนั้นไมมีการกําหนดไวอยางชัดเจน  เนื่องจากที่ตั้ง

ของตลาดเปนพื้นที่ของเอกชน แมจะอยู ในเขตพื้นที่ของเทศบาลตําบลดําเนินสะดวกก็ตาม    

และเทศบาลไมมีนโยบายหรือแผนงานเกี่ยวกับการทองเท่ียวท่ีชัดเจน โดยนโยบายสวนใหญ

มุงเนนการปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคของประชาชนในพื้นท่ีมากกวาการสนับสนุน

และพัฒนาแหลงทองเท่ียว กิจกรรมท่ีเปนรูปธรรมมีเพียงกิจกรรมเดียว คือ งานองุนหวานดําเนิน  

ซ่ึงเปนกิจกรรมท่ีดําเนินตามนโยบายของจังหวัด  สําหรับปญหาและอุปสรรคของผูนําทองถิ่นที่มี

ตอการจัดการทองเที่ยว  คือผูนําทองถิ่นขาดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการทองเท่ียว                 
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ขาดความรวมมือจากผูประกอบการ และขาด การกําหนดแผนการทํางานและผูรับผิดชอบใน                    

การจัดการทองเท่ียว  และงานวิจัยของอติภา ตรัยดลานนท  (2548: 78)  เรื่องแนวทางเสริมสราง              

การมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ินในการพัฒนาตลาดน้ําวัดไทร  แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง 

กรุงเทพมหานคร เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวอยางย่ังยืน  ท่ีพบวา  ปญหาและอุปสรรคในการพัฒนา

ตลาดน้ําวัดไทร ไดแก การมีความคิดเห็นท่ีไมตรงกันในเร่ืองของการปด-เปดประตูน้ํา ประชาชนใน

ทองถ่ินใหความรวมมือในการอนุรักษส่ิงแวดลอมนอย มีการยายเขามาของคนตางถ่ินมากขึ้นทําให

ความผูกพันของคนในชุมชนนอยลงจึงเปนเหตุใหขาดความจริงใจในการแกปญหาตางๆ  มีน้ํา               

เนาเสียในคลอง ประชาชนขาดจิตสํานึกในการรักษาความสะอาด  และคลองมีสภาพคับแคบไม

สามารถขยายได  รวมถึงขาดการสนับสนุนอยางจริงจังและตอเนื่องจากผูเกี่ยวของ 

สําหรับแนวทางการสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน  
ไดแก 1) การพัฒนาและปรับปรุงระบบโครงสรางพ้ืนฐานดานโลจิสติกส  (Logistics) 2) การพัฒนา

และปรับปรุงส่ิงอํานวยความสะดวกในแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต  3) การสรางและเผยแพร

ภาพลักษณ (Image) การทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต 4) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการทองเท่ียว  

5) การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต  และ 6) การสงเสริมการมี

สวนรวมของทุกภาคสวนท่ีเกี่ยวของ โดยแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตก็เชนเดียวกับแหลง

ทองเท่ียวตลาดน้ําหลายแหงในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ท่ีจําเปนจะตองไดรับการสงเสริมและพัฒนา แตอาจจะ

แตกตางออกไปในรายละเอียด ดังงานวิจัยของเบญจา จันทรา (2545: 91-96) เรื่องแนวทางการพัฒนา

ตลาดดอนหวาย อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ใหเปนแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรมโดยการมี

สวนรวมของชุมชน ที่พบวา แนวทางการพัฒนาตลาดดอนหวายใหเปนแหลงทองเที่ยวทาง

วัฒนธรรมโดยการมีสวนรวมของชุมชนพบวาควรมีการพัฒนา 3 ดาน ไดแก  1) ดานส่ิงอํานวย 

ความสะดวกขั้นสูงควรเพิ่มส่ิงท่ีมีไมเพียงพอในการใหบริการนักทองเท่ียว 2) ดานบุคลากรควรจัด

อบรมใหผูนําชุมชนมีความรูทางดานการบริหารจัดการและควรจัดอบรมแกประชาชนทองถ่ินใหมี

ความรูดานการใหบริการและการตอนรับนักทองเท่ียว  และ 3) ดานความพรอมของชุมชนควรให

ชุมชนดูแลส่ิงแวดลอมใหอยูในสภาพท่ีเหมาะสมในการเปนแหลงทองเท่ียว  พรอมท้ังมี                     

การดําเนินการทางดานการตลาดและประชาสัมพันธโดยผานส่ือมวลชน หรือแมแตงานวิจัยของ

จริยาวัฒน  โลหะพูนตระกูล  (2549: บทคัดยอ) เรื่องการพัฒนาและแกไขปญหาชุมชนดวย          

การจัดการพัฒนาแหลงทองเท่ียวโดยชุมชน: กรณีศึกษาตลาดนํ้าบางน้ําผ้ึง อําเภอพระประแดง  

จังหวัดสมุทรปราการ ท่ีพบวา ประเด็นท่ีตองพัฒนาเพ่ิมเติมของตลาดนํ้าบางน้ําผ้ึง คือ การสงเสริม

ใหมีการจัดทําแผนพัฒนาตลาดน้ําและการประเมินผลรวมกันระหวางองคกรและผูจําหนายสินคา 

เพ่ือสรางการเรียนรูผานกระบวนการมีสวนรวมอยางครบวงจรแกทุกฝายท่ีเกี่ยวของ เพ่ือลด
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ผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นดานส่ิงแวดลอม  และเพ่ือสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนในการพัฒนาแหลง

ทองเท่ียวแบบยั่งยืน งานวิจัยของธนธรณ ศรีสวัสดิ์ (2552: 68-70) เรื่องแนวทางการพัฒนา               

การทองเท่ียวตลาดน้ําคลองลัดมะยม เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร ท่ีพบวา แนวทางการพัฒนา

ตลาดน้ําคลองลัดมะยม เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร มี 4 แนวทาง ไดแก แนวทางพัฒนาขีด

ความสามารถในการรองรับนักทองเท่ียว  แนวทางการอนุรักษทรัพยากรการทองเท่ียว  แนวทาง            

การพัฒนารูปแบบการทองเท่ียว  และแนวทางการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน งานวิจัยของ

กรกฏ ตราชู  (2545: บทคัดยอ) เรื่องความคิดเห็นของผูประกอบการตลาดริมน้ําวัดดอนหวายใน             

การสงเสริมการทองเท่ียว: ศึกษากรณีตลาดริมน้ําวัดดอนหวาย  อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม               

ท่ีพบวา  การอนุรักษชุมชนริมน้ําควรสงเสริมการรักษาสมดุลระบบนิเวศและเพ่ือใหสอดคลองกับ

การสรางเศรษฐกิจท่ีดี และการสงเสริมกิจกรรมในแมน้ํา สําหรับการใชที่ดินของแหลงชุมชน

ริมน้ํา กําหนดใหมีการจัดทําผัง เพ่ือการอนุรักษส่ิงแวดลอมของชุมชน  เพ่ือกําหนดขอบเขต                   

การขยายตัวของชุมชนใหเปนระเบียบและชัดเจน รวมทั้งจัดระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ใหแกแหลงชุมชน พรอมท้ังกําหนดใหมีการปรับปรุงการศึกษา จึงเสนอแนวทางในการจัดการ

ชุมชน โดยดําเนินการเปนโครงการแกไขปญหาการขับถายสิ่งปฏิกูล และโครงการแกไขปญหา

การท้ิงขยะมูลฝอยลงสูแมน้ําโดยตรง  และงานวิจัยของวรรณลดา  ตวนภูษา (2552: 65) เรื่องดัชนี

การประเมินคุณภาพส่ิงอํานวยความสะดวกเพ่ือการทองเท่ียวตลาดน้ํา ท่ีพบวา คุณภาพส่ิงอํานวย

ความสะดวกเพ่ือการทองเท่ียวตลาดน้ําบริเวณตลาดน้ําดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โดยภาพรวม

อยูในเกณฑดี  โดยส่ิงท่ีควรปรับปรุงคือปายบอกทางตามจุดตางๆ การกระจายตัวของศูนยบริการ

การทองเท่ียว  ความพอเพียงของจุดใหบริการศูนยบริการการทองเท่ียว  การกระจายตัวของหองน้ํา-

หองสุขา  และจํานวนของปายส่ือความหมาย  สวนบริเวณตลาดน้ําอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  

โดยภาพรวมอยูในเกณฑดีเชนเดียวกัน  โดยส่ิงท่ีควรปรับปรุง  คือ ปายเตือนจุดท่ีอันตราย                     

ความเพียงพอของเจาหนาท่ี  ตัวของเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย ปายบอกทางตามจุดตางๆ               

ความเพียงพอของหองน้ํา-หองสุขา  การบริการและการใหขอมูลของเจาหนาท่ี จํานวนของปายส่ือ

ความหมาย  ความเพียงพอของจุดใหบริการการทองเท่ียว  การกระจายตัวของศูนยบริการ                       

การทองเท่ียว  การกระจายตัวของหองน้ํา-หองสุขา ความปลอดภัยของหองน้ํา-หองสุขา และ   

ความสะอาดของหองน้ํา-หองสุขา 

3. รูปแบบการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนควรเปนรูปแบบการทองเท่ียว

เชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism)  จึงจะเหมาะกับสภาพการณท่ีปรากฏอยูจริงของการทองเท่ียว

ตลาดน้ําภาคใต  โดยรูปแบบการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนท่ีไดจากการวิจัยใน

ครั้งนี้ เรียกวา  “A TRIP PLACE MODEL”  ซ่ึงเปนรูปแบบท่ีใหความสําคัญกับการดําเนินการอยาง
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เปนขั้นตอนและเปนระบบ กลาวคือ การทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตจะเกิดขึ้นไดจําเปนอยางย่ิงท่ี

จะตองมีตนทุนในการดําเนินการ ไดแก  ทุนคน  (Human Capital)  ทุนวัฒนธรรม (Cultural 

Capital) ทุนทรัพยากร  (Resource Capital)  และทุนเงิน  (Money Capital)  และในการดําเนินการ

เพ่ือไปสูการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตท่ียั่งยืนนั้นก็จะตองมีการดําเนินการโดยใหความสําคัญกับ      

การดําเนินการ 10 ประการ ไดแก 1) กิจกรรม สินคา บริการ และโครงสรางพ้ืนฐาน (Activities, 

Products, Services and Infrastructure)  2) เค รื อข ายก ารทอง เ ท่ี ยว   ( Tourism Network)                                                           

3) ฐานทรัพยากร (Resources Based) 4) อัตลักษณ (Identity) 5) การมีสวนรวม (Participation)                    

6) การประชาสัมพันธ (Public Relations: PR)  7) กระบวนการเรียนรู (Learning Process)                           

8)  การบริหารจัดการ (Administration Management) 9) วัฒนธรรมชุมชน (Community Culture)               

และ  10)  การอนุรักษส่ิงแวดลอม (Environmental Conservation) โดยการดําเนินการตางๆ ดังกลาว

จะตองมีความสัมพันธและเช่ือมโยงซ่ึงกันและกันในลักษณะของการบูรณาการ  (Integration) และ

เปนองครวม (Holistic) ซ่ึงหากแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตสามารถดําเนินการไดดังท่ีกลาวมา

ครบท้ัง 10 ประการแลว เช่ือไดวาจะสงผลใหการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตกาวไปสูการทองเท่ียวท่ี

ยั่งยืนใน 9 องคประกอบ ไดแก 1) องคประกอบดานส่ิงแวดลอมในแหลงทองเท่ียว  2) องคประกอบ

ดานจิตสํานึกทางการทองเท่ียว  3) องคประกอบดานการเรียนรู 4) องคประกอบดานสังคม 

วัฒนธรรม ศาสนา 5) องคประกอบดานศักยภาพบุคลากรทางการทองเท่ียว   6) องคประกอบดาน 

การมีสวนรวมทางการทองเท่ียว  7) องคประกอบดานธุรกิจทองเท่ียว 8) องคประกอบดานการตลาด

ทองเท่ียว และ  9) องคประกอบดานทรัพยากรทองเท่ียว อันจะสงผลตอเนื่องไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืน 

ตลอดจนสามารถนําไปปรับประยุกตใชกับพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ได ซ่ึงสอดคลองกับบุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา 

(2548ก : 20-22) ท่ีกล าวว า  การพัฒนาการทองเ ท่ียวท่ียั่ ง ยืนตองพัฒนาการทอง เท่ียวใน                                                           

6  องคประกอบหลัก ไดแก 1) องคประกอบดานการพัฒนาทรัพยากรทองเท่ียว 2) องคประกอบดาน

การพัฒนาส่ิงแวดลอมในแหลงทองเท่ียว  3) องคประกอบดานการพัฒนาธุรกิจทองเท่ียว                           

4) องคประกอบดานการพัฒนาการตลาดทองเท่ียว 5) องคประกอบดานการพัฒนาการมีสวนรวม

ทางการทองเท่ียว และ 6) องคประกอบดานการพัฒนาจิตสํานึกทางการทองเท่ียว และสอดคลองกับ

มนัส สุวรรณ และคณะ (2543: 9)  ท่ีกลาววา  การพัฒนาการทองเท่ียวท่ียั่งยืนเปนส่ิงท่ีสําคัญใน              

การสงเสริมการทองเท่ียว  สําหรับการพัฒนาการทองเท่ียวท่ียัง่ยืนจะพิจารณาจากองคประกอบหลัก  

4 ประการ  ไดแก 1)  การดําเนินกิจกรรมในขอบเขตความสามารถของธรรมชาติ ชุมชน 

ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเปนอยูของชุมชนตอกิจกรรมการทองเท่ียว  

2)  การตระหนักในกิจกรรมการทองเท่ียวท่ีมีผลตอชุมชน ขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม และ

วิถีชีวิตความเปนอยูของชุมชน 3) การมีสวนรวมของประชาชนในกิจกรรมการทองเท่ียว และ               
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4)  การประสานเขาดวยกันของความตองการทางเศรษฐกิจ การคงอยูของสังคม และการอนุรักษ

ส่ิงแวดลอมท่ียั่งยืน อีกท้ังยังสอดคลองกับวรัญู เวียงอําพล (2548: 45-47) ท่ีกลาววา การพัฒนา 

การทองเท่ียวท่ียั่งยืนวาจะตองมีการพัฒนาองคประกอบหลัก  4  ดาน ไดแก 1) การจัดการดาน

ทรัพยากรแหลงทองเท่ียวและโครงสรางพ้ืนฐาน 2) การจัดการทางดานการตลาด การบริการ                

การประชาสัมพันธ และการโฆษณา 3) การจัดการดานการใหการศึกษาและพัฒนาบุคลากร และ              

4) การจัดการดานการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย   และทัศภรณ นาคเขียว (2545: 23)                      

ท่ีกลาววา  การพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยาง ย่ังยืนนั้น  จะตองมีการวางแผนอยางรอบคอบ                       

ใหความสําคัญในการพัฒนาการทองเท่ียวและการพัฒนาส่ิงแวดลอมควบคูกันไป ตอบสนอง               

ความตองการของนักทองเท่ียว  สรางรายไดใหกับผูประกอบการ สรางความพึงพอใจใหชาวบานใน

ทองถ่ิน  และขณะเดียวกันตองมีการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ มีการสืบทอดศิลปวัฒนธรรม

ชุมชนน้ันๆ ไวใหคงอยูจนถึงรุนลูกรุนหลานสืบไป  เชนเดียวกับพนารัตน  ลาภเกิน  (2549: 22)                 

ท่ีกลาววา การพัฒนาการทองเท่ียวอยางย่ังยืนตองใหความสําคัญกับการจัดการทรัพยากร

ส่ิงแวดลอม เศรษฐกิจ  และสังคม ควบคูไปกับการพัฒนาการทองเท่ียวท่ีสามารถตอบสนอง              

ความพึงพอใจใหแกผูมีสวนไดสวนเสียอยางเทาเทียมกัน เพ่ือรักษาทรัพยากรการทองเท่ียวใหเกิด
ประโยชนสูงสุดและคงอยูไดยาวนานท่ีสุด  และกานตพิชชา สุรีคุณาพงษ (2545: 10) ท่ีกลาววา               

การพัฒนาการทองเท่ียวอยางย่ังยืนเปนการทองเท่ียวท่ีอยูบนพ้ืนฐานความตองการของบริบทของ

แหลงทองเท่ียว ซ่ึงผูมีสวนไดสวนเสียเปนผูไดรับผลประโยชนทางเศรษฐกิจ และความพึงพอใจจาก

การทองเท่ียวอยางเทาเทียมกัน และผูมีสวนไดสวนเสียเปนผูมีหนาท่ีรวมกันในการบริหารจัดการ 

ดูแล ตรวจสอบ และรักษาทรัพยากรทองเท่ียวใหคงอยูเพ่ือเปนทรัพยากรทองเท่ียวท่ีมีศักยภาพ

สําหรับคนในอนาคตตอไป  และมนัส ชัยสวัสดิ์ และคณะ (2546: 11-12) ท่ีกลาววา สําหรับ                  

การทองเท่ียว ความยั่งยืนควรเปนฐานรากของการพัฒนา  เพราะวาส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติเปน

สวนประกอบท่ีใหญท่ีสุดของฐานทรัพยากรการทองเท่ียว ปกติแลวจะมี 4 มิติ ท่ีแตกตางกันของ

ความยั่งยืน คือ นิเวศวิทยา สังคม วัฒนธรรม  และเศรษฐกิจ   

ดังนั้นแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตท่ีมีอยูหากจะพัฒนาไปสูการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต

เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนหรือหากจะมีการสรางแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตแหงใหมขึ้นมาเพ่ือให

เปนการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนนั้น  จึงจําเปนอยางย่ิงท่ีควรจะตองมี                     

การดําเนินการตามรูปบแบบ  (Model) ดังกลาวขางตน 
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ขอเสนอแนะ 

จากการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

ผูวิจัยมีขอเสนอแนะโดยแบงออกเปนขอเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใช  และขอเสนอแนะใน

การวิจัยครั้งตอไป  ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

 

ขอเสนอแนะเพ่ือนําผลการวิจัยไปใช 

สําหรับขอเสนอแนะเพ่ือนําผลการวิจัยไปใชเปนขอเสนอแนะเกี่ยวกับการนําเสนอ               

แนวทางการสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต เพ่ือใหหนวยงานหรือผูท่ีดูแล

รับผิดชอบไดรับทราบและนําไปประกอบการพิจารณาในการหามาตรการและแนวทาง                  

การสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตตอไป  เนื่องจากผลการวิจัย  พบวา                    

แหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตควรไดรับการสงเสริมและพัฒนาในดานตางๆ โดยเฉพาะดาน         

การมีสวนรวม  ดานการประชาสัมพันธ  ดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ดานระบบสาธารณูปโภค

และส่ิงอํานวยความสะดวก  ดานการจัดรูปแบบกิจกรรม ดานการสรางอัตลักษณและความแตกตาง 

ดานการพัฒนาและสรางองคความรู ดานการสรางเครือขายการทองเท่ียว และดานการสงเสริมและ

สรางศักยภาพชุมชนใหเกิดความเขมแข็ง ดังนั้นผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใช

ดังตอไปนี ้

1. หนวยงานหรือผู ท่ีดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตควรให

ความสําคัญกับการมีสวนรวมของทุกภาคสวนท่ีเกี่ยวของในการบริหารจัดการตลาดน้ําภาคใต

โดยเฉพาะการมีสวนรวมของชุมชน ไมวาจะเปนการมีสวนรวมในการรับรู การแสดงความคิดเห็น  

และการแสดงบทบาท  เปนตน 

2. หนวยงานหรือผู ท่ีดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตควรมี                   

การสงเสริมและจัดกิจกรรมประชาสัมพันธตลาดน้ําภาคใตอยางตอเนื่อง ท้ังการประชาสัมพันธผาน

ส่ือและการประชาสัมพันธผานกิจกรรมตางๆ เพ่ือใหแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตเปนท่ีรูจักอยาง

แพรหลายในหมูนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศ 

3.  หนวยงานหรือผูท่ีดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตควรสงเสริมให

ทุกฝายท่ีเกี่ยวของยึดถือและปฏิบัติตามกฎระเบียบของแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตแตละแหง

อยางเครงครัด 

4.  หนวยงานหรือผูท่ีดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตควรพัฒนา

ระบบสาธารณูปโภคและส่ิงอํานวยความสะดวกภายในแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตใหได

มาตรฐานและมีปริมาณเพียงพอกับความตองการของนักทองเท่ียว  เชน สถานท่ีจอดรถ ท่ีนั่ง
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พักผอน หองสุขา ตูโทรศัพทสาธารณะ และตูไปรษณีย เปนตน และนอกจากนี้ในการพัฒนาระบบ

สาธารณูปโภคและส่ิงอํานวยความสะดวกภายในแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต ประเด็นหนึ่งท่ีตอง

คํานึงถึงและใหความสําคัญ นั่นก็คือ กลุมนักทองเท่ียวท่ีเปนผูสูงอายุ เด็ก สตรีมีครรภ และคนพิการ  

5. หนวยงานหรือผูท่ีดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตควรสงเสริม

การจัดรูปแบบกิจกรรมภายในแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตท่ีเนนใหนักทองเท่ียวไดมีสวนรวมใน

กระบวนการและมีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน 

6. หนวยงานหรือผูท่ีดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตควรสราง               

อัตลักษณและความแตกตางของแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตใหมีเอกลักษณเฉพาะและมี              

ความแตกตางไปจากแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคอ่ืนๆ หรือแหลงทองเท่ียวอ่ืนๆ รวมไปถึง                  

การสรางอัตลักษณและความแตกตางของสินคาและบริการท่ีนําเสนอในแหลงทองเท่ียวตลาดน้ํา

ภาคใตดวย 

7. หนวยงานหรือผู ท่ีดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตควรให

ความสําคัญกับการพัฒนาและสรางองคความรูดานตางๆ เชน ดานวัฒนธรรม  ดานการทองเท่ียว  

ดานส่ิงแวดลอม และดานการมีสวนรวม เปนตน โดยอาจจะสอดแทรกไวในกิจกรรมตางๆ                

ของแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต  ท้ังนี้เพ่ือเปนการสงเสริมศักยภาพและความสามารถใหกับกลุม

คนท่ีเกี่ยวของ  โดยเฉพาะนักทองเท่ียว  ผูประกอบการ  และประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ํา  

8.  หนวยงานหรือผูท่ีดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตควรมีการสราง

เครือขายการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตกับแหลงทองเท่ียวอ่ืนๆ อยางเปนรูปธรรมในลักษณะของ

เครือขายการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมหรือเครือขายการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

9. หนวยงานหรือผูท่ีดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตควรมีระบบ 

การติดตามประเมินผลนักทองเท่ียวท่ีเดินทางมาทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตในดานตางๆ  เชน                

ดานปจจัยดึงดูดใหเดินทางมาทองเท่ียว ดานความพึงพอใจ ดานความตองการในการพัฒนาตลาดน้ํา   

และดานการมีสวนรวม  เปนตน  ในลักษณะของการเก็บขอมูลและบันทึกเปนสถิติ  ท้ังนี้เพ่ือนําผล

ท่ีไดไปปรับประยุกตใชในการพัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต 

10. หนวยงานหรือผูท่ีดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตควรสงเสริม

และสรางศักยภาพชุมชนใหเกิดความเขมแข็ง โดยการดําเนินการตางๆ อยางบูรณาการ (Integration)  

ผานกระบวนการสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต  
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ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

สําหรับขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป  ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังตอไปนี ้

1. ควรวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research: AR) เกี่ยวกับการสรางเครือขายการทองเท่ียว

ตลาดน้ําภาคใตในลักษณะของการเชื่อมโยงแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตแตละแหงกับแหลง

ทองเท่ียวอ่ืนๆ ในรูปแบบของการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมหรือการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 

2. ควรวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research: PAR) เกี่ยวกับ

ผลกระทบเชิงบวกและผลกระทบเชิงลบของแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตแตละแหง โดยให

ชุมชนเขามามีสวนรวมในการศึกษา 

3. ควรวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research: PAR) เกี่ยวกับ

ศักยภาพและความสามารถในการรองรับนักทองเท่ียวของแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต โดยให

ชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) ท่ีเกี่ยวของเขามามีสวนรวมในการศึกษา 

4. ควรวิจัยเกี่ยวกับความรูความเขาใจดานการทองเท่ียว เชน การทองเท่ียวท่ียั่งยืน  

(Sustainable Tourism) การทองเท่ียวเชิงนิเวศ (Ecotourism) การทองเท่ียวเชิงสรางสรรค  (Creative 

Tourism) และการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism)  เปนตน  โดยทําการศึกษาจาก

นักทองเท่ียว  ผูประกอบการ  และประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําภาคใต  ท้ังนี้เพ่ือจะไดทราบขอมูล

เกี่ยวกับระดับความรูความเขาใจดานการทองเท่ียวของนักทองเท่ียว ผูประกอบการ และประชาชน

ในพ้ืนท่ีตลาดน้ําภาคใต  อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาศักยภาพองคความรูดานการทองเท่ียวให

เกิดขึ้นแกนักทองเท่ียว  ผูประกอบการ และประชาชนในพื้นท่ีตลาดน้ําภาคใต ตลอดจนนําไปสู  

การพัฒนาแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต 

5.  ควรวิจัยเกี่ยวกับการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตในลักษณะของการทองเท่ียวเชิงสรางสรรค 

(Creative Tourism) เพ่ือเปนการเพิ่มมูลคาและคุณคาใหกับการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต 
6. ควรวิจัยเกี่ยวกับเสนทางการทองเท่ียวท่ีเช่ือมโยงแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตกับ

แหลงทองเท่ียวอ่ืนๆ เพ่ือใหเกิดการบูรณาการและเกิดการขยายเครือขายดานการทองเท่ียว ซ่ึงจะ

กอใหเกิดการเสริมสรางศักยภาพซ่ึงกันและกัน   
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ภาคผนวก  ก 

ผลการวิเคราะหความคิดเห็นดานตางๆ  ของผูประกอบการในตลาดน้ําภาคใต 
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การวิเคราะหความคิดเห็นดานตางๆ ที่มีตอการทองเที่ยวตลาดน้ําของผูประกอบการในตลาดน้ําภาคใต ผูวิจัยวิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ย ( X )                     

และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)   ซึ่งผลการวิเคราะหปรากฏรายละเอียดดังตารางที่  79-82 

 

ตารางที่  79  แสดงคาเฉลี่ย  ( X )  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และระดับความคิดเห็นของผูประกอบการในตลาดน้ําภาคใต  ดานกฎระเบียบ 

 

ตลาดน้ําคลองแห  (n=301) ตลาดน้ําคลองแดน  (n=23) ตลาดน้ําบานดอน  (n=100) รวม  (n=424) 
ดานกฎระเบียบ 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 

1. กฎระเบียบของตลาดน้ํามีความเปน

ระบบ  และชัดเจนเปนที่เขาใจตรงกัน 

3.30 0.824 ปานกลาง 4.04 0.706 มาก 3.96 0.737 มาก 3.50 0.853 มาก 

2. กฎระเบียบของตลาดน้ํามีการนํามา

ปฏิบัติอยางเทาเทียมไมมีการเลือกปฏิบัติ 

3.27 0.915 ปานกลาง 4.04 0.638 มาก 3.91 0.922 มาก 3.46 0.952 ปานกลาง 

3. กฎระเบียบของตลาดน้ํามี                       

ความเหมาะสมดีแลว 

3.17 0.862 ปานกลาง 3.87 0.694 มาก 3.89 0.886 มาก 3.38 0.917 ปานกลาง 

4. การมีกฎระเบียบของตลาดน้ําก็เพื่อ

ประโยชนของสวนรวม 

3.25 0.916 ปานกลาง 4.30 0.559 มาก 4.20 0.739 มาก 3.53 0.967 มาก 

5. โดยภาพรวมผูประกอบการปฏิบัติตาม

กฎระเบียบของตลาดน้ําอยางเครงครัด 

3.20 0.902 ปานกลาง 4.00 0.647 มาก 3.87 0.917 มาก 3.40 0.948 ปานกลาง 

รวม 3.24 0.757 ปานกลาง 4.05 0.456 มาก 3.97 0.654 มาก 3.45 0.795 ปานกลาง 
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ตารางที่  80  แสดงคาเฉลี่ย  ( X )  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และระดับความคิดเห็นของผูประกอบการในตลาดน้ําภาคใต  ดานการจัดการ 

 

ตลาดน้ําคลองแห  (n=301) ตลาดน้ําคลองแดน  (n=23) ตลาดน้ําบานดอน  (n=100) รวม  (n=424) 
ดานการจัดการ 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 

1. มีการจัดระเบียบรานคาอยางเปนระบบ 3.23 0.856 ปานกลาง 3.74 0.689 มาก 4.14 0.779 มาก 3.47 0.914 ปานกลาง 

2. มีการควบคุมคุณภาพและราคาของอาหาร 

เครื่องดื่ม สินคา และบริการตางๆ   

3.22 0.864 ปานกลาง 3.87 0.757 มาก 4.13 0.747 มาก 3.47 0.920 ปานกลาง 

3. มีการจัดกิจกรรมสงเสริมแหลงทองเที่ยว

ตลาดน้ําอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ 

3.24 0.758 ปานกลาง 3.83 0.778 มาก 3.91 0.767 มาก 3.43 0.816 ปานกลาง 

4. มีการจัดอบรมใหความรูแกผูประกอบการ

ในแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา 

3.12 0.777 ปานกลาง 3.43 0.992 ปานกลาง 3.80 0.888 มาก 3.29 0.865 ปานกลาง 

5. มีความสะดวกในระบบสาธารณูปโภค  เชน  

ไฟฟา  ประปา  และการกําจัดขยะ  เปนตน 

2.91 0.782 ปานกลาง 3.30 0.974 ปานกลาง 4.07 0.756 มาก 3.20 0.926 ปานกลาง 

รวม 3.14 0.652 ปานกลาง 3.63 0.708 มาก 4.01 0.599 มาก 3.37 0.741 ปานกลาง 
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ตารางที่  81  แสดงคาเฉลี่ย  ( X )  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และระดับความคิดเห็นของผูประกอบการในตลาดน้ําภาคใต  ดานการมีสวนรวม 

 

ตลาดน้ําคลองแห  (n=301) ตลาดน้ําคลองแดน  (n=23) ตลาดน้ําบานดอน  (n=100) รวม  (n=424) 
ดานการการมีสวนรวม 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 

1. การมีสวนรวมของผูประกอบการใน              

การแสดงความคิดเห็นตางๆ  ในการสงเสริม

และพัฒนาแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา 

3.14 0.652 ปานกลาง 3.78 0.600 มาก 3.91 0.793 มาก 3.35 0.764 ปานกลาง 

2. การมีสวนรวมของผูประกอบการใน             

การตัดสินใจและดําเนินการเกี่ยวกับแหลง

ทองเที่ยวตลาดน้ํา 

3.09 0.739 ปานกลาง 3.65 0.832 มาก 3.80 0.791 มาก 3.29 0.817 ปานกลาง 

3. การมีสวนรวมของผูประกอบการใน           

การติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับ                    

การดําเนินการตลาดน้ํา 

3.10 0.816 ปานกลาง 3.57 0.788 มาก 3.80 0.791 มาก 3.29 0.861 ปานกลาง 

4. ผูประกอบการในตลาดน้ําให                        

ความชวยเหลือซึ่งกันและกันเปนอยางดี 

3.26 0.847 ปานกลาง 3.96 0.638 มาก 4.09 0.767 มาก 3.49 0.896 ปานกลาง 

5. ผูประกอบการมีความรูสึกเปนสวนหนึ่ง

ของแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา 

3.28 0.933 ปานกลาง 3.96 0.562 มาก 4.21 0.701 มาก 3.54 0.955 มาก 

รวม 3.17 0.659 ปานกลาง 3.78 0.552 มาก 3.96 0.608 มาก 3.39 0.728 ปานกลาง 
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ตารางที่  82  แสดงคาเฉลี่ย  ( X )  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของผูประกอบการในตลาดน้ําภาคใต  ดานการพัฒนาศักยภาพ 

                   ของผูประกอบการ 

 

ตลาดน้ําคลองแห  (n=301) ตลาดน้ําคลองแดน  (n=23) ตลาดน้ําบานดอน  (n=100) รวม  (n=424) 
ดานการพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการ 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 

1. ไดรับความรูเพิ่มขึ้นจากการเปน

ผูประกอบการในตลาดน้ํา   

3.17 0.699 ปานกลาง 3.70 0.974 มาก 4.00 0.725 มาก 3.39 0.786 ปานกลาง 

2. มีเครือขายหรือกลุมทางสังคมเพิ่มขึ้นจาก      

การเปนผูประกอบการในตลาดน้ํา   

3.14 0.802 ปานกลาง 3.57 0.728 มาก 4.10 0.704 มาก 3.39 0.874 ปานกลาง 

3. เกิดจิตสํานึกในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจาก          

การเปนผูประกอบการในตลาดน้ํา   

3.27 0.943 ปานกลาง 3.96 0.638 มาก 4.22 0.746 มาก 3.53 0.977 มาก 

4. เกิดจิตสํานึกในการอนุรักษประเพณีและ

วัฒนธรรมชุมชนจากการเปนผูประกอบการ

ในตลาดน้ํา   

3.33 0.862 ปานกลาง 4.09 0.668 มาก 4.13 0.787 มาก 3.56 0.908 มาก 

5. ครอบครัวมีรายไดเพิ่มขึ้นจากการเปน

ผูประกอบการในตลาดน้ํา  

3.35 0.910 ปานกลาง 3.52 0.898 มาก 4.19 0.734 มาก 3.56 0.939 มาก 

รวม 3.25 0.727 ปานกลาง 3.77 0.665 มาก 4.13 0.543 มาก 3.49 0.780 ปานกลาง 
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ผลการวิเคราะหความคิดเห็นดานตางๆ  ของนักทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต 

การวิเคราะหความคิดเห็นดานตางๆ ที่มีตอการทองเที่ยวตลาดน้ําของนักทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต ผูวิจัยวิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ย ( X ) และ                   

คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ซึ่งผลการวิเคราะหปรากฏรายละเอียดดังตารางที่  83-90 

 

ตารางที่  83  แสดงคาเฉลี่ย  ( X )  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และระดับความคิดเห็นของนักทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต  ดานการคมนาคม  

 

ตลาดน้ําคลองแห  (n=140) ตลาดน้ําคลองแดน  (n=130) ตลาดน้ําบานดอน  (n=130) รวม  (n=400) 
ดานการคมนาคม 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 

1. ความสะดวกในการเขาถึงพื้นที่ตลาดน้ํา 4.28 0.759 มาก 4.02 0.622 มาก 3.83 0.899 มาก 4.05 0.789 มาก 

2. ความชัดเจนของปายบอกเสนทางและ     

ปายแนะนําตลาดน้ํา 

4.14 0.770 มาก 3.15 1.038 ปานกลาง 3.62 0.901 มาก 3.65 0.990 มาก 

3. สภาพถนนที่ใชเดินทางเขาสูพื้นที่            

ตลาดน้ําอยูในเกณฑดีและปลอดภัย 

3.95 0.692 มาก 3.73 0.656 มาก 3.81 0.808 มาก 3.83 0.725 มาก 

4. อยูใกลกับสถานที่ทองเที่ยวอื่นๆ  3.84 0.836 มาก 2.71 0.935 ปานกลาง 3.82 0.879 มาก 3.46 1.025 ปานกลาง 

5. สถานที่จอดรถมีเพียงพอ 3.98 0.835 มาก 3.68 0.758 มาก 3.31 1.099 มาก 3.67 0.946 มาก 

รวม 4.04 0.613 มาก 3.46 0.519 ปานกลาง 3.68 0.739 มาก 3.73 0.673 มาก 
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ตารางที่  84  แสดงคาเฉลี่ย  ( X )  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และระดับความคิดเห็นของนักทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต  ดานสถานที่ 

 

ตลาดน้ําคลองแห  (n=140) ตลาดน้ําคลองแดน  (n=130) ตลาดน้ําบานดอน  (n=130) รวม  (n=400) 
ดานสถานที่ 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 

1. สถานที่มีความสวยงาม 4.19 0.652 มาก 4.18 0.644 มาก 3.97 0.797 มาก 4.11 0.706 มาก 

2. สถานที่คงสภาพความเปนธรรมชาติ 4.17 0.758 มาก 4.44 0.597 มาก 4.05 0.806 มาก 4.22 0.743 มาก 

3. ความพรอมของสถานที่ในการตอนรับนักทองเที่ยว 4.07 0.675 มาก 4.01 0.792 มาก 3.88 0.868 มาก 3.99 0.782 มาก 

4. สถานที่มีเอกลักษณเฉพาะถิ่นและมีความนาสนใจ 4.17 0.699 มาก 4.26 0.721 มาก 3.86 0.785 มาก 4.10 0.753 มาก 

5. ขนาดของพื้นที่ในการรองรับนักทองเที่ยว 4.10 0.713 มาก 3.85 0.716 มาก 3.71 0.893 มาก 3.89 0.792 มาก 

รวม 4.14 0.551 มาก 4.15 0.530 มาก 3.89 0.684 มาก 4.06 0.601 มาก 
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ตารางที่  85  แสดงคาเฉลี่ย  ( X )  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และระดับความคิดเห็นของนักทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต  ดานการใหบริการ  

 

ตลาดน้ําคลองแห  (n=140) ตลาดน้ําคลองแดน  (n=130) ตลาดน้ําบานดอน  (n=130) รวม  (n=400) 
ดานการใหบริการ 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 

1. การใหขอมูลขาวสารแกนักทองเที่ยว  เชน  

เอกสาร และแผนพับ  เปนตน 

3.99 0.809 มาก 3.45 0.779 ปานกลาง 3.40 0.961 ปานกลาง 3.62 0.892 มาก 

2. ความสุภาพ ความเปนมิตร และความเอาใจ

ใสในการใหบริการของผูประกอบการและ

เจาหนาที่ 

4.10 0.692 มาก 4.08 0.822 มาก 3.81 0.798 มาก 4.00 0.780 มาก 

3. ความเหมาะสมของราคาสินคาที่วาง

จําหนายและการใหบริการในแหลงทองเที่ยว

ตลาดน้ํา 

4.09 0.662 มาก 3.68 0.837 มาก 3.93 0.739 มาก 3.90 0.764 มาก 

4. การดูแลและอํานวยความสะดวกใหแก

นักทองเที่ยว 

4.11 0.643 มาก 3.86 0.887 มาก 3.75 0.819 มาก 3.91 0.799 มาก 

รวม 4.07 0.532 มาก 3.77 0.706 มาก 3.72 0.697 มาก 3.86 0.664 มาก 
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ตารางที่  86  แสดงคาเฉลี่ย  ( X )  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และระดับความคิดเห็นของนักทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต  ดานความปลอดภัย 

 

ตลาดน้ําคลองแห  (n=140) ตลาดน้ําคลองแดน  (n=130) ตลาดน้ําบานดอน  (n=130) รวม  (n=400) 
ดานความปลอดภัย 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 

1. ความปลอดภัยจากมิจฉาชีพ 4.02 0.694 มาก 4.26 0.604 มาก 3.64 0.872 มาก 3.97 0.772 มาก 

2. ความคงทนและปลอดภัยของสะพาน  ที่นั่ง  เรือ  

ริมตลิ่ง  และอื่นๆ 

4.10 0.692 มาก 3.75 0.719 มาก 3.78 0.915 มาก 3.88 0.794 มาก 

3. มีการปองกันและเตรียมความพรอมเรื่อง               

ความปลอดภัยเปนอยางดี 

4.11 0.654 มาก 3.80 0.811 มาก 3.74 0.859 มาก 3.89 0.791 มาก 

4. อาหารและเครื่องดื่มมีคุณภาพ  สะอาด  และ         

ถูกหลักโภชนาการ 

4.07 0.746 มาก 3.94 0.668 มาก 3.85 0.830 มาก 3.95 0.755 มาก 

5. ชวงเวลาค่ําคืนมีแสงไฟสวางเพียงพอ 4.14 0.861 มาก 4.09 0.687 มาก 3.69 0.824 มาก 3.98 0.819 มาก 

รวม 4.09 0.545 มาก 3.97 0.553 มาก 3.74 0.702 มาก 3.94 0.619 มาก 
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ตารางที่  87  แสดงคาเฉลี่ย  ( X )  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และระดับความคิดเห็นของนักทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต  ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

 
ตลาดน้ําคลองแห ตลาดน้ําคลองแดน ตลาดน้ําบานดอน รวม 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 

1. ความเพียงพอของหองน้ําสาธารณะ 3.49 0.861 ปานกลาง 3.02 0.960 ปานกลาง 3.08 1.093 ปานกลาง 3.21 0.993 ปานกลาง 

2. ความเพียงพอของรานคาและ

รานอาหาร 

3.70 0.820 มาก 3.18 0.785 ปานกลาง 3.69 0.995 มาก 3.53 0.901 มาก 

3. ความเพียงพอของโทรศัพทสาธารณะ 3.45 0.999 ปานกลาง 2.20 1.151 นอย 3.17 1.101 ปานกลาง 2.95 1.206 ปานกลาง 

4. ความเพียงพอของตูไปรษณีย 3.44 1.074 ปานกลาง 2.19 1.093 นอย 3.10 1.099 ปานกลาง 2.92 1.206 ปานกลาง 

5. ความเพียงพอของถังขยะ 3.76 0.913 มาก 2.79 1.054 ปานกลาง 3.38 1.052 ปานกลาง 3.32 1.080 ปานกลาง 

6. ความเพียงพอของที่นั่งพักผอนและ

สถานที่ทํากิจกรรม 

3.80 0.915 มาก 3.44 0.889 ปานกลาง 3.58 1.026 มาก 3.61 0.954 มาก 

รวม 3.61 0.791 มาก 2.81 0.827 ปานกลาง 3.33 0.901 ปานกลาง 3.26 0.901 ปานกลาง 
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ตารางที่  88  แสดงคาเฉลี่ย  ( X )  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  และระดับความคิดเห็นของนักทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต  ดานการจัดกิจกรรม 

 

ตลาดน้ําคลองแห  (n=140) ตลาดน้ําคลองแดน  (n=130) ตลาดน้ําบานดอน  (n=130) รวม  (n=400) 
ดานการจัดกิจกรรม 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 

1. กิจกรรมมีความหลากหลาย 3.95 0.752 มาก 3.62 0.780 มาก 3.63 0.916 มาก 3.74 0.830 มาก 

2. รูปแบบกิจกรรมมีความเหมาะสมและสัมพันธกับ

สภาพพื้นที่ 

4.02 0.714 มาก 3.75 0.750 มาก 3.61 0.812 มาก 3.80 0.777 มาก 

3. การจัดแบงเขตพื้นที่ของกิจกรรมตางๆ เหมาะสม

ตอการทองเที่ยว 

4.04 0.753 มาก 3.72 0.758 มาก 3.70 0.850 มาก 3.83 0.801 มาก 

4. รูปแบบกิจกรรมเอื้อตอการอนุรักษสิ่งแวดลอม 4.16 0.783 มาก 3.98 0.715 มาก 3.69 0.870 มาก 3.95 0.814 มาก 

5. รูปแบบกจิกรรมเอื้อตอการเรียนรูวิถีชีวิต   

ประเพณี  และวัฒนธรรมของชุมชน 

4.25 0.721 มาก 4.15 0.676 มาก 3.81 0.827 มาก 4.08 0.765 มาก 

รวม 4.08 0.610 มาก 3.85 0.612 มาก 3.69 0.742 มาก 3.88 0.675 มาก 
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ตารางที่  89  แสดงคาเฉลี่ย  ( X )  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และระดับความคิดเห็นของนักทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต  ดานความตองการในการพัฒนา 

                    

ตลาดน้ําคลองแห  (n=140) ตลาดน้ําคลองแดน  (n=130) ตลาดน้ําบานดอน  (n=130) รวม  (n=400) 
ดานความตองการในการพัฒนา 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 

1. ควรจัดใหมีกิจกรรมเรือถีบหรือจักรยานน้ํา 4.29 0.694 มาก 2.78 1.585 ปานกลาง 3.95 1.066 มาก 3.69 1.328 มาก 

2. ควรเพิ่มรานจําหนายสินคาที่ระลึกและ           

รานจําหนายสินคาชุมชน 

4.34 0.695 มาก 3.69 0.987 มาก 4.12 0.920 มาก 4.06 0.911 มาก 

3. ควรเพิ่มกิจกรรมดานวิถีชีวิต ประเพณี  และ

วัฒนธรรมของชุมชน 

4.42 0.647 มาก 3.83 0.958 มาก 4.12 0.835 มาก 4.13 0.853 มาก 

4. ควรเพิ่มที่พักคางคืนหรือโฮมเสตย 4.41 0.738 มาก 4.08 0.747 มาก 3.79 1.017 มาก 4.10 0.877 มาก 

5. ควรเพิ่มชองทางในการรับฟงขอเสนอแนะ

ของนักทองเที่ยว 

4.40 0.687 มาก 3.76 0.805 มาก 4.13 0.848 มาก 4.11 0.822 มาก 

6. ควรเพิ่มระบบการสื่อความหมายภายใน

แหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา  เชน  ปายเตือน  และ    

ปายบอกทาง   เปนตน   

4.46 0.713 มาก 4.18 0.792 มาก 4.16 0.843 มาก 4.27 0.793 มาก 

รวม 4.39 0.539 มาก 3.72 0.725 มาก 4.04 0.747 มาก 4.06 0.725 มาก 
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ตารางที่  90  แสดงคาเฉลี่ย  ( X )  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และระดับความคิดเห็นของนักทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต  ดานภาพรวม 

 

ตลาดน้ําคลองแห  (n=140) ตลาดน้ําคลองแดน  (n=130) ตลาดน้ําบานดอน  (n=130) รวม  (n=400) 
ดานภาพรวม 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 

1. ความสามารถในการรองรับนักทองเที่ยว

ของแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา 

4.17 0.575 มาก 3.80 0.576 มาก 3.76 0.724 มาก 3.92 0.653 มาก 

2. ความพึงพอใจหรือความประทับใจตอ 

แหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา 

4.15 0.622 มาก 4.05 0.645 มาก 3.93 0.728 มาก 4.05 0.670 มาก 

3. ความรูที่ไดรับเกี่ยวกับวิถีชีวิต ประเพณี 

และวัฒนธรรมของชุมชน 

4.15 0.656 มาก 4.17 0.637 มาก 3.62 0.830 มาก 3.98 0.754 มาก 

4. เกิดจิตสํานึกในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

4.23 0.639 มาก 4.24 0.680 มาก 3.74 0.831 มาก 4.07 0.754 มาก 

5. เกิดจิตสํานึกในการอนุรักษประเพณีและ

วัฒนธรรม 

4.32 0.671 มาก 4.28 0.600 มาก 3.81 0.872 มาก 4.14 0.757 มาก 

6. โอกาสที่จะประชาสัมพันธหรือแนะนําให

บุคคลอื่นมาทองเที่ยวตลาดน้ําแหงนี้ 

4.29 0.581 มาก 4.22 0.622 มาก 3.88 0.886 มาก 4.14 0.727 มาก 

7. โอกาสที่จะเดินทางกลับมาทองเที่ยว       

ตลาดน้ําแหงนี้อีก 

4.39 0.570 มาก 4.30 0.643 มาก 4.05 0.905 มาก 4.25 0.730 มาก 

รวม 4.24 0.438 มาก 4.15 0.447 มาก 3.83 0.651 มาก 4.08 0.548 มาก 

 
 
 



 509

ผลการวิเคราะหความคิดเห็นตางๆ  ของประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ําภาคใต 

การวิเคราะหความคิดเห็นดานตางๆ ที่มีตอการทองเที่ยวตลาดน้ําของประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ําภาคใต ผูวิจัยวิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ย ( X ) และ                                

คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ซึ่งผลการวิเคราะหปรากฏรายละเอียดดังตารางที่  91-95 
 

ตารางที่  91  แสดงคาเฉลี่ย  ( X )  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และระดับความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ําภาคใต  ดานผลกระทบเชิงลบ 
 

ตลาดน้ําคลองแห (n=100) ตลาดน้ําคลองแดน(n=100) ตลาดน้ําบานดอน (n=100) ตลาดน้ําจันด ี (n=100) รวม  (n=400) 
ดานผลกระทบเชิงลบ 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 

1. แหลงทองเที่ยวตลาดน้ํากอใหเกิด

ความไมปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินของคนในชุมชน 

3.09 0.621 ปานกลาง 2.46 1.184 นอย 2.96 1.279 ปานกลาง 2.74 0.928 ปานกลาง 2.81 1.058 ปานกลาง 

2. แหลงทองเที่ยวตลาดน้ํากอใหเกิด

ปญหาดานความสัมพันธระหวาง

ชาวบานในชุมชน 

2.95 0.880 ปานกลาง 2.54 1.193 ปานกลาง 2.95 1.258 ปานกลาง 2.63 0.928 ปานกลาง 2.77 1.089 ปานกลาง 

3. แหลงทองเที่ยวตลาดน้ํากอใหเกิด   

การรบกวนความเปนสวนตัวของ

คนในชุมชน 

3.07 0.879 ปานกลาง 2.29 1.057 นอย 2.85 1.234 ปานกลาง 2.52 0.904 ปานกลาง 2.68 1.067 ปานกลาง 

4. แหลงทองเที่ยวตลาดน้ํากอใหเกิด

ปญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลใน

ชุมชน 

3.39 0.886 ปานกลาง 2.95 1.009 ปานกลาง 3.29 1.085 ปานกลาง 3.12 0.935 ปานกลาง 3.19 0.992 ปานกลาง 

5. แหลงทองเที่ยวตลาดน้ําสงผลให

ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม

ของทองถิ่นสูญหาย 

2.85 0.903 ปานกลาง 2.20 1.172 นอย 2.84 1.398 ปานกลาง 2.26 0.981 นอย 2.54 1.167 ปานกลาง 

รวม 3.07 0.565 ปานกลาง 2.49 0.930 นอย 2.98 1.055 ปานกลาง 2.65 0.625 ปานกลาง 2.80 0.850 ปานกลาง 
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ตารางที่  92  แสดงคาเฉลี่ย  ( X )  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และระดับความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ําภาคใต  ดานการจัดการ 

 

ตลาดน้ําคลองแห  (n=100) ตลาดน้ําคลองแดน  (n=100) ตลาดน้ําบานดอน  (n=100) ตลาดน้ําจันดี  (n=100) รวม  (n=400) 
ดานการจัดการ 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 

1. ความเหมาะสมของ

มาตรการปองกันและเฝาระวัง

ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม 

3.20 0.651 ปานกลาง 3.32 1.014 ปานกลาง 3.49 0.904 ปานกลาง 3.00 0.910 ปานกลาง 3.25 0.895 ปานกลาง 

2. ความเหมาะสมของ

มาตรการปองกันและเฝาระวัง

ผลกระทบดานสังคมและ

วัฒนธรรม 

3.26 0.733 ปานกลาง 3.31 1.070 ปานกลาง 3.50 0.937 มาก 3.04 0.803 ปานกลาง 3.28 0.907 ปานกลาง 

3. มีการรณรงคปลูกจิตสํานึก

ใหกับคนในชุมชนใน              

การตอนรับนักทองเที่ยว 

3.13 0.849 ปานกลาง 3.42 0.966 ปานกลาง 3.65 0.845 มาก 3.02 1.035 ปานกลาง 3.30 0.956 ปานกลาง 

4. มีการใหความรูเรื่อง                

การทองเที่ยวแกคนในชุมชน 

3.06 0.722 ปานกลาง 3.40 0.964 ปานกลาง 3.57 0.832 มาก 2.94 1.052 ปานกลาง 3.24 0.933 ปานกลาง 

5. มีการโฆษณาประชาสัมพันธ

กิจกรรมตางๆ  ของตลาดน้ําให

คนในชุมชนรับรูอยางทั่วถึง 

3.16 0.775 ปานกลาง 3.39 1.053 ปานกลาง 3.80 0.899 มาก 3.30 0.937 ปานกลาง 3.41 0.948 ปานกลาง 

รวม 3.16 0.550 ปานกลาง 3.37 0.803 ปานกลาง 3.60 0.723 มาก 3.06 0.750 ปานกลาง 3.30 0.740 ปานกลาง 
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ตารางที่  93  แสดงคาเฉลี่ย  ( X )  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และระดับความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ําภาคใต  ดานการมีสวนรวม 

 
ตลาดน้ําคลองแห  (n=100) ตลาดน้ําคลองแดน  (n=100) ตลาดน้ําบานดอน  (n=100) ตลาดน้ําจันด ี (n=100) รวม  (n=400) 

ดานการมีสวนรวม 
X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 

1. คนในชุมชนมีสวนรวมใน         

การตัดสินใจและดําเนินการ

เกี่ยวกับการจัดการการทองเที่ยว

ตลาดน้ํา 

3.09 0.818 ปานกลาง 3.64 0.969 มาก 3.72 0.817 มาก 3.00 0.974 ปานกลาง 3.36 0.950 ปานกลาง 

2. คนในชุมชนมีสวนรวมใน

การไดรับผลประโยชนจาก

แหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา 

3.10 0.798 ปานกลาง 3.50 0.927 มาก 3.79 0.756 มาก 3.10 0.969 ปานกลาง 3.37 0.911 ปานกลาง 

3. คนในชุมชนมีความรูสึกเปน     

สวนหนึ่งของการทองเที่ยว

ตลาดน้ํา 

3.14 0.711 ปานกลาง 3.66 0.819 มาก 3.89 0.815 มาก 3.07 0.935 ปานกลาง 3.44 0.891 ปานกลาง 

4. คนในชุมชนจัดตั้งองคกร  

ชมรม หรือกลุมที่มีบทบาทใน

การจัดการการทองเที่ยว         

ตลาดน้ํา 

3.09 0.726 ปานกลาง 3.53 0.893 มาก 3.70 0.859 มาก 2.93 1.057 ปานกลาง 3.31 0.942 ปานกลาง 

5. มีการกระจายอํานาจใหคนใน

ชุมชนบริหารจัดการ                    

การทองเที่ยวตลาดน้ํา 

2.97 0.771 ปานกลาง 3.35 0.999 ปานกลาง 3.54 0.915 มาก 2.82 0.957 ปานกลาง 3.17 0.956 ปานกลาง 

รวม 3.08 0.550 ปานกลาง 3.54 0.772 มาก 3.73 0.662 มาก 2.98 0.832 ปานกลาง 3.33 0.774 ปานกลาง 
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ตารางที่  94  แสดงคาเฉลี่ย  ( X )  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และระดับความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ําภาคใต  ดานการสงเสริมและพัฒนา                       

                   แหลงทองเที่ยว 

 
ตลาดน้ําคลองแห  (n=100) ตลาดน้ําคลองแดน  (n=100) ตลาดน้ําบานดอน  (n=100) ตลาดน้ําจันดี  (n=100) รวม  (n=400) ดานการสงเสริมและ   

พัฒนาแหลงทองเที่ยว X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 

1. การพัฒนาและ

สงเสริมแหลงทองเที่ยว

ตลาดน้ํามีการคํานึงถึง

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับ

ชุมชน 

3.17 0.739 ปานกลาง 3.54 1.009 มาก 3.75 0.833 มาก 3.04 0.963 ปานกลาง 3.38 0.934 ปานกลาง 

2. มีการรับฟงความ

คิดเห็นและขอเสนอแนะ

ของคนในชุมชนที่

เกี่ยวเนื่องกับแหลง

ทองเที่ยวตลาดน้ํา 

3.10 0.704 ปานกลาง 3.64 0.980 มาก 3.71 0.902 มาก 2.95 1.019 ปานกลาง 3.35 0.964 ปานกลาง 

3. ชุมชนตองการใหมี        

การสงเสริมและพัฒนา

แหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา

เพื่อใหคงอยูตลอดไป 

3.39 0.898 ปานกลาง 3.84 1.051 มาก 3.88 0.795 มาก 3.39 1.034 ปานกลาง 3.63 0.976 มาก 

รวม 3.22 0.605 ปานกลาง 3.67 0.823 มาก 3.78 0.701 มาก 3.13 0.854 ปานกลาง 3.45 0.801 ปานกลาง 
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ตารางที่  95  แสดงคาเฉลี่ย  ( X )  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และระดับความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ําภาคใต  ดานการพัฒนาศักยภาพของ 

                     ชุมชน 

 

ตลาดน้ําคลองแห  (n=100) ตลาดน้ําคลองแดน  (n=100) ตลาดน้ําบานดอน  (n=100) ตลาดน้ําจันด ี (n=100) รวม  (n=400) 
ดานการพัฒนาศักยภาพของชุมชน 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 

1. การมีแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําในชุมชน

ทําใหคนในชุมชนมีรายไดเพิ่มขึ้น 

3.50 0.823 มาก 3.70 0.798 มาก 3.94 0.827 มาก 3.41 0.922 ปานกลาง 3.64 0.865 มาก 

2. การมีแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําในชุมชน

สงผลใหคนในชุมชนมีความตระหนักใน

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

3.18 0.783 ปานกลาง 3.64 0.859 มาก 3.82 0.857 มาก 3.14 0.841 ปานกลาง 3.45 0.883 ปานกลาง 

3.การมีแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําในชุมชน

สงผลใหคนในชุมชนมีความตระหนักใน

การอนุรักษศิลปวัฒนธรรม และประเพณี

ของชุมชน 

3.25 0.730 ปานกลาง 3.64 0.859 มาก 3.81 0.873 มาก 3.23 0.962 ปานกลาง 3.48 0.893 ปานกลาง 

4. การมีแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําในชุมชน

สงผลใหคนในชุมชนไดรับความรูเพิ่มขึ้น 

3.24 0.638 ปานกลาง 3.64 0.859 มาก 3.87 0.800 มาก 3.21 0.808 ปานกลาง 3.49 0.826 ปานกลาง 

5. การมีแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําในชุมชน

สงผลใหคนในชุมชนเกิดจิตสํานึกรัก          

บานเกิด 

3.11 0.764 ปานกลาง 3.77 0.863 มาก 3.87 0.849 มาก 3.26 0.928 ปานกลาง 3.50 0.909 มาก 

6. การมีแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําในชุมชน

ทําใหชุมชนเขมแข็ง 

3.19 0.720 ปานกลาง 3.71 0.839 มาก 3.83 0.865 มาก 3.22 0.917 ปานกลาง 3.49 0.881 ปานกลาง 

รวม 3.25 0.584 ปานกลาง 3.68 0.677 มาก 3.86 0.668 มาก 3.25 0.726 ปานกลาง 3.51 0.716 มาก 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ข 

ตารางท่ี  96  ผลการประเมินรูปแบบการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
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ตารางที่  96  รายละเอียดผลการประเมินรูปแบบ  “A TRIP PLACE MODEL”  ของผูทรงคุณวุฒิ  
 

ความเหมาะสม ความเปนไปไดในการนําไปปฏิบัติ ความสอดคลองกับบริบท การนําไปใชประโยชนไดจริง 

ผูเชี่ยวชาญคนที่ ผูเชี่ยวชาญคนที่ ผูเชี่ยวชาญคนที่ ผูเชี่ยวชาญคนที่ ประเด็น 

1 2 3 4 5 X  แปลผล 
1 2 3 4 5 X  แปลผล 

1 2 3 4 5 X  แปลผล 
1 2 3 4 5 X  แปลผล 

1. หลักการสรางรูปแบบ  5 5 5 5 5 5.00 มากที่สุด 4 5 5 5 4 4.60 มากที่สุด 4 5 5 5 4 4.60 มากที่สุด 4 5 5 5 4 4.60 มากที่สุด 

2. ความเชื่อมโยงของรูปแบบ  4 5 5 5 4 4.60 มากที่สุด 4 5 5 5 4 4.60 มากที่สุด 4 5 5 5 4 4.60 มากที่สุด 4 5 5 5 5 4.80 มากที่สุด 

3. องคประกอบของรูปแบบ 

3.1 กิจกรรม สินคา  บริการ 

และโครงสรางพื้นฐาน 

5 5 5 5 3 4.60 มากที่สุด 5 4 5 5 4 4.60 มากที่สุด 5 5 5 5 3 4.60 มากที่สุด 4 5 5 5 4 4.60 มากที่สุด 

3.2 เครือขายการทองเที่ยว 5 5 5 5 4 4.80 มากที่สุด 4 3 5 5 4 4.20 มาก 5 4 5 5 4 4.60 มากที่สุด 4 3 5 5 4 4.20 มาก 

3.3 ฐานทรัพยากร 5 5 5 5 4 4.80 มากที่สุด 5 5 5 5 4 4.80 มากที่สุด 5 5 5 5 4 4.80 มากที่สุด 4 5 5 5 4 4.60 มากที่สุด 

3.4 อัตลักษณของชุมชน  5 5 5 5 4 4.80 มากที่สุด 5 4 5 5 4 4.60 มากที่สุด 5 5 5 4 4 4.60 มากที่สุด 5 4 5 5 4 4.60 มากที่สุด 

3.5 การมีสวนรวม 5 5 5 5 4 4.80 มากที่สุด 5 3 5 5 3 4.20 มาก 5 5 5 4 4 4.60 มากที่สุด 4 3 5 5 4 4.20 มาก 

3.6 การประชาสัมพันธ 5 5 5 5 4 4.80 มากที่สุด 4 5 5 5 3 4.40 มาก 4 5 5 4 4 4.40 มาก 4 4 5 5 4 4.40 มาก 

3.7 กระบวนการเรียนรู  5 5 5 5 5 5.00 มากที่สุด 5 3 5 5 4 4.40 มาก 5 4 5 5 4 4.60 มากที่สุด 5 3 5 5 4 4.40 มาก 

3.8 การบริหารจัดการ 5 5 5 5 4 4.80 มากที่สุด 5 4 5 5 4 4.60 มากที่สุด 5 5 5 5 4 4.80 มากที่สุด 5 4 5 5 4 4.60 มากที่สุด 

3.9 วัฒนธรรมชุมชน 4 4 5 5 5 4.60 มากที่สุด 5 5 5 5 4 4.80 มากที่สุด 4 5 5 5 5 4.80 มากที่สุด 5 5 5 5 4 4.80 มากที่สุด 

3.10 การอนุรักษสิ่งแวดลอม   5 5 5 5 5 5.00 มากที่สุด 4 4 5 5 4 4.40 มาก 4 5 5 4 5 4.60 มากที่สุด 5 4 5 5 4 4.60 มากที่สุด 

4. การอธิบายรูปแบบ  5 5 5 5 4 4.80 มากที่สุด 4 5 5 5 4 4.60 มากที่สุด 5 5 5 5 5 5.00 มากที่สุด 5 4 5 5 4 4.60 มากที่สุด 

5. ภาพรวมของรูปแบบ  5 5 5 5 4 4.80 มากที่สุด 5 5 5 5 3 4.60 มากที่สุด 5 5 5 5 4 4.80 มากที่สุด 5 4 5 5 4 4.60 มากที่สุด 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ค 

การหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือการวิจัยดวยการตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลอง 

(Index of Item Objective Congruence: IOC) 

การตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลองแบบสอบถามสําหรับผูประกอบการในตลาดนํ้า 

การตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลองแบบสอบถามสําหรับนักทองเที่ยว 

การตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลองแบบสอบถามสําหรับประชาชนในพื้นท่ีตลาดน้ํา 

การตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลองแบบประเมินรูปแบบการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตเพ่ือ 

          การพัฒนาท่ียั่งยืน 
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การตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลอง 

(Index of Item Objective Congruence: IOC) 

แบบสอบถามสําหรับผูประกอบการในตลาดน้ํา 
 
ตารางท่ี  97  คาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถามสําหรับผูประกอบการในตลาดน้ํา 

 

ผูเชี่ยวชาญคนท่ี ขอ

คําถาม 1 2 3 
IOC แปลผล 

ตอนที่  1 

ขอ 1  +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 2 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 3 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 4 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 5 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 6 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 7 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 8 +1 0 +1 0.67 ใชได 

ขอ 9 0 +1 +1 0.67 ใชได 

ขอ 10 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 11 0 +1 +1 0.67 ใชได 

ขอ 12 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 13 0 +1 +1 0.67 ใชได 

ขอ 14 +1 0 +1 0.67 ใชได 

ตอนที่  2 

ขอ 1  +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 2 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 3 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 4 +1 +1 +1 +1 ใชได 

 

ผูเชี่ยวชาญคนท่ี ขอ

คําถาม 1 2 3 
IOC แปลผล 

ขอ 5 +1 0 +1 0.67 ใชได 

ขอ 6 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 7 0 +1 +1 0.67 ใชได 

ขอ 8 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 9 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 10 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ตอนที่  3 

ขอ 1  +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 2 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 3 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 4 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 5 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 6 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 7 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 8 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 9 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 10 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 11 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 12 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 13 +1 +1 +1 +1 ใชได 



 518 

ตารางท่ี  97  คาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถามสําหรับผูประกอบการในตลาดน้ํา  (ตอ)

ผูเชี่ยวชาญคนท่ี ขอ

คําถาม 1 2 3 
IOC แปลผล 

ขอ 14 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 15 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 16 +1 +1 0 0.67 ใชได 

ขอ 17 +1 +1 0 0.67 ใชได 

ขอ 18 +1 +1 0 0.67 ใชได 

ขอ 19 +1 +1 0 0.67 ใชได 

ขอ 20 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ตอนที่  4 

ขอ 1  +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 2 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 3 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 4 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 5 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 6 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 7 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 8 +1 +1 +1 +1 ใชได 
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การตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลอง 

(Index of Item Objective Congruence: IOC) 

แบบสอบถามสําหรับนักทองเที่ยว 

 

ตารางท่ี  98  คาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถามสําหรับนักทองเท่ียว 

ผูเชี่ยวชาญคนท่ี ขอ

คําถาม 1 2 3 
IOC แปลผล 

ตอนที่  1 

ขอ 1  +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 2 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 3 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 4 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 5 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 6 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 7 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 8 +1 0 +1 0.67 ใชได 

ขอ 9 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 10 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 11 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 12 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 13 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 14 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 15 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 16 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ตอนที่  2 

ขอ 1  +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 2 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 3 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ผูเชี่ยวชาญคนท่ี ขอ

คําถาม 1 2 3 
IOC แปลผล 

ขอ 4 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 5 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 6 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 7 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 8 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 9 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 10 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 11 +1 0 +1 0.67 ใชได 

ตอนที่  3 

ขอ 1 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 2 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 3 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 4 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 5  +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 6 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 7 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 8 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 9 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 10 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 11 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 12 +1 +1 +1 +1 ใชได 
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ตารางท่ี  98  คาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถามสําหรับนักทองเท่ียว  (ตอ)

ผูเชี่ยวชาญคนท่ี ขอ

คําถาม 1 2 3 
IOC แปลผล 

ขอ 13 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 14 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 15 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 16 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 17  +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 18 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 19 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 20 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 21 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 22 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 23 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 24 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 25 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 26 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 27 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 28 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 29 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 30 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 31 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 32 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 33 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 34 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 35 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 36 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 37 +1 0 +1 0.67 ใชได 

ขอ 38 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 39 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ผูเชี่ยวชาญคนท่ี ขอ

คําถาม 1 2 3 
IOC แปลผล 

ขอ 40 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 41 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 42 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 43 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 41 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 44  +1 +1 +1 +1 ใชได 

ตอนที่  4 

ขอ 1 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 2 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 3 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 4 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 5 +1 +1 +1 +1 ใชได 
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การตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลอง 

(Index of Item Objective Congruence: IOC) 

แบบสอบถามสําหรับประชาชนในพ้ืนทีต่ลาดน้ํา

 

ตารางท่ี  99  คาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถามสําหรับประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ํา 

 

ผูเชี่ยวชาญคนท่ี ขอ

คําถาม 1 2 3 
IOC แปลผล 

ตอนที่  1 

ขอ 1  +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 2 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 3 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 4 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 5 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 6 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 7 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 8 +1 0 +1 0.67 ใชได 

ขอ 9 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 10 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 11 +1 0 +1 0.67 ใชได 

ตอนที่  2 

ขอ 1  +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 2 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 3 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 4 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 5 +1 0 +1 0.67 ใชได 

ขอ 6 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 7 0 +1 +1 0.67 ใชได 

ขอ 8 +1 +1 +1 +1 ใชได 

 

ผูเชี่ยวชาญคนท่ี ขอ

คําถาม 1 2 3 
IOC แปลผล 

ขอ 9 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 10 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ตอนที่  3 

ขอ 1 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 2 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 3 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 4 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 5  +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 6 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 7 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 8 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 9 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 10 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 11 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 12 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 13 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 14 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 15 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 16 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 17 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 18 +1 +1 +1 +1 ใชได 
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ตารางท่ี  99  คาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถามสําหรับประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ํา  (ตอ) 
 

ผูเชี่ยวชาญคนท่ี ขอ

คําถาม 1 2 3 
IOC แปลผล 

ขอ 19 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 20 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 21 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 22 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 23 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 24 +1 +1 +1 +1 ใชได 

 

 

ผูเชี่ยวชาญคนท่ี ขอ

คําถาม 1 2 3 
IOC แปลผล 

ตอนที่  4 

ขอ 1 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 2 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 3 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 4 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 5 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 6 +1 +1 +1 +1 ใชได 
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การตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลอง 

(Index of Item Objective Congruence: IOC) 

แบบประเมินรูปแบบการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 

ตารางท่ี  100  คาดัชนีความสอดคลองของแบบประเมินรูปแบบการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต 

          เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 

ผูเชี่ยวชาญคนท่ี 
ประเด็น 

1 2 3 
IOC แปลผล 

ขอ 1  +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 2 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 3 

ขอ 3.1 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 3.2 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 3.3 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 3.4 +1 +1 0 0.67 ใชได 

ขอ 3.5 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 3.6 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 3.7 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 3.8 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 3.9 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 3.10 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 4 +1 +1 +1 +1 ใชได 

ขอ 5 +1 +1 +1 +1 ใชได 
 

 

 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ง 

เคร่ืองมือการวิจัย  

แบบสอบถามสําหรับผูประกอบการในตลาดน้ํา   

แบบสอบถามสําหรับนักทองเที่ยว  (ฉบับภาษาไทย) 

แบบสอบถามสําหรับนักทองเที่ยว  (ฉบับภาษาอังกฤษ)  

แบบสอบถามสําหรับประชาชนในพ้ืนที่ตลาดน้ํา 

แบบสัมภาษณผูประกอบการในตลาดนํ้า 

แบบสัมภาษณนักทองเที่ยว 

แบบสัมภาษณประชาชนในพ้ืนที่ตลาดน้ํา 

แบบสัมภาษณตัวแทนหนวยงานที่เกี่ยวของ 

แบบประเมินรูปแบบการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
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แบบสอบถามสําหรับผูประกอบการในตลาดนํ้า 

เร่ือง  การพัฒนารูปแบบการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 

 
คําชี้แจง   แบบสอบถามฉบับนี้จัดทําขึ้นเพ่ือใชศึกษาความรูความเขาใจ  ความคิดเห็น  และ

พฤติกรรมของผูประกอบการในตลาดนํ้าท่ีมีตอการทองเท่ียวตลาดน้ํา  โดยขอมูลท่ี

ไดรับจะนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาตลาดน้ําภาคใตอันจะกอใหเกิดประโยชน

ตอผูประกอบการในตลาดนํ้าและนําไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืน ซ่ึงจะไมมีผลกระทบตอ

ผูตอบแบบสอบถามแตประการใด  ขอใหผูตอบแบบสอบถามตอบตามความเปนจริง 

และผูวิจัยขอขอบพระคุณทุกทานท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามมา               

ณ  โอกาสนี้ 
                 
แบบสอบถามฉบับนี้ประกอบดวย  5  ตอน  ไดแก 

ตอนที่  1  ขอมูลท่ัวไปของผูประกอบการในตลาดน้ํา 

ตอนที ่ 2  ขอมูลเกี่ยวกับความรูความเขาใจของผูประกอบการในตลาดน้ําตอการทองเท่ียวท่ียั่งยืน 

ตอนท่ี  3  ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูประกอบการในตลาดนํ้าตอการทองเท่ียวตลาดน้ํา 

ตอนท่ี  4  ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูประกอบการในตลาดนํ้าตอการทองเท่ียวตลาดน้ํา   

ตอนที่  5  ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะทั่วไป   
 

นางชลลดา  แสงมณี  ศิรสิาธิตกิจ  
นักศึกษาปริญญาเอก  สาขาพัฒนศึกษา 

ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร   

แบบสอบถาม ชุดท่ี ผูประกอบการในตลาดน้ํา 

 
สถานที่เก็บขอมูล   ตลาดน้ําคลองแห   ตลาดน้ําคลองแดน   ตลาดน้ําตาป/ตลาดน้ําบานดอน 
 

วันท่ีเก็บขอมูล.............../...................../2555 
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ตอนที่  1  ขอมูลท่ัวไปของผูประกอบการในตลาดน้ํา 
 

คําชี้แจง      กรุณาทําเครื่องหมาย     ลงในชอง    และเติมขอความลงในชองวาง  (.......)   

ท่ีตรงกับความเปนจริงมากท่ีสุด 

 

1.  เพศ 

  ชาย     หญิง  
 

2.  อาย ุ

  ต่ํากวา  20  ป    20-29  ป     30-39  ป  

  40-49  ป     50-59  ป     60  ปขึ้นไป 
 

3.  สถานภาพการสมรส 

  โสด    สมรส/อยูดวยกัน    หมาย/หยาราง/แยกกันอยู 
 

4.  ศาสนา 

  พุทธ                    คริสต           

  อิสลาม     อ่ืนๆ  (ระบุ) ............................................. 
 

5.  ภูมิลําเนาเกิด 

  ในจังหวัดเดียวกับท่ีตั้งตลาดน้ํา    ตางจังหวัด  (ระบุ) ...................................... 

  ตางประเทศ  (ระบุ) ...................................... 
 

6.  ปจจุบันทานอาศัยอยูในจังหวัดใด 

  ในจังหวัดเดียวกับท่ีตั้งตลาดน้ํา 

  ตางจังหวัด  (ระบุ) .............................................  
 

7.  การศึกษาสูงสุด 

  ต่ํากวาประถมศึกษา           ประถมศึกษา            มัธยมศึกษาตอนตน 

  มัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเทา     อนุปริญญา/เทียบเทา      ปริญญาตรี     

  ปริญญาโท           ปริญญาเอก  
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8.  อาชีพอ่ืนๆ  (นอกจากการประกอบการในตลาดน้ํา)  

  นักเรียน/นักศึกษา    รับราชการ                  พนักงานรัฐวิสาหกิจ   

   พนักงานบรษิัทเอกชน          คาขาย/ธุรกิจสวนตัว           เกษตรกร      

  รับจาง     อ่ืน ๆ  (ระบุ) ............................................. 
 

9.  ลักษณะการประกอบการในตลาดนํ้าของทาน 

  จําหนายอาหาร/เครื่องดื่ม     จําหนายเส้ือผา   จําหนายเครื่องประดับ 

  จําหนายของท่ีระลึก    จําหนายอาหารสด   อ่ืนๆ (ระบุ)........................  
 

10.  ระยะเวลาท่ีทานประกอบการในตลาดนํ้า 

  1  ป     2  ป   

  3  ป     มากกวา  3  ป    
 

11.  การประกอบการของทานในตลาดน้ําใชแรงงานจํานวนกี่คน (รวมท้ังตัวทานดวย) 

      คนเดียว       2-3  คน     

  4-5  คน     มากกวา  5  คน 
 

12.  รายไดเฉล่ียตอเดือนจากการประกอบการในตลาดนํ้า   

  นอยกวา  5,000  บาท     5,000-10,000  บาท        10,001-15,000  บาท  

  15,001-20,000  บาท    20,001-25,000  บาท        มากกวา  25,000  บาท  
 

13.  รายไดเฉล่ียตอเดือนรวมท้ังหมด 

  นอยกวา  5,000  บาท     5,000-10,000  บาท        10,001-15,000  บาท  

  15,001-20,000  บาท    20,001-25,000  บาท        มากกวา  25,000  บาท   
 

14. โดยภาพรวมทานมีความพึงพอใจมากนอยเพียงใดตอสภาพท่ีเปนอยูของแหลงทองเท่ียวตลาดน้ํา 

  มากท่ีสุด            มาก     ปานกลาง  

  นอย         นอยท่ีสุด  
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ตอนที ่ 2  ขอมูลเกี่ยวกับความรูความเขาใจของผูประกอบการในตลาดน้ําตอการทองเท่ียวท่ียั่งยืน 
 

คําชี้แจง   กรุณาทําเครื่องหมาย     ลงในชองท่ีตรงกับความเขาใจของทานมากท่ีสุด                 

 

ประเด็น ใช ไมใช 

1. การทองเท่ียวท่ียั่งยืนเปนการทองเท่ียวท่ีใหความสําคัญกับเศรษฐกิจ สังคม 

วัฒนธรรม และส่ิงแวดลอม 

  

2. การทองเท่ียวท่ียั่งยืนเปนการทองเท่ียวท่ีเนนความสมดุลในทุกๆ  ดาน   

3. การทองเท่ียวท่ียัง่ยืนเปนการทองเท่ียวท่ีกอใหเกิดผลกระทบดานตางๆ               

นอยท่ีสุด 

  

4. การทองเท่ียวท่ียั่งยืนเปนการทองเท่ียวท่ีเนนการมีสวนรวมของทุกฝายท่ี

เกี่ยวของ 

  

5. การทองเท่ียวท่ียั่งยืนนําไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืน   

6. การพัฒนาการทองเท่ียวท่ียัง่ยืนไมจําเปนตองคํานึงถึงความตองการของชุมชน

ท่ีเปนพ้ืนท่ีแหลงทองเท่ียว 

  

7. การทองเท่ียวท่ียั่งยืนเปนการทองเท่ียวท่ีใหความสําคัญกับการเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจเปนอันดับแรก 

  

8. การทองเท่ียวท่ียั่งยืนเปนการทองเท่ียวท่ีคํานึงถึงคนในรุนปจจุบันมากกวาคน

ในรุนอนาคต 

  

9. การทองเท่ียวท่ียั่งยืนหนวยงานภาครัฐตองเปนผูท่ีมีบทบาทสําคัญใน                

การขับเคล่ือน 

  

10. การทองเท่ียวท่ียั่งยืนตองเปนการทองเท่ียวท่ีมีนักทองเท่ียวเขามาเท่ียวครั้งละ

มากๆ   
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ตอนท่ี  3  ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูประกอบการในตลาดนํ้าตอการทองเท่ียวตลาดน้ํา   
 

คําชี้แจง   กรุณาทําเครื่องหมาย   ลงในชองท่ีตรงกับระดับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด 
                เพียงชองเดียว 

 

-  จากการท่ีทานทําการประกอบการในแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา  ทานมีความคิดเห็นในประเด็น   

    ตอไปนี้  มากนอยเพียงใด 
 

ประเด็น 
มากที่สุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

นอย 

(2) 

นอยที่สุด 

(1) 

ดานกฎระเบียบ 

1. กฎระเบียบของตลาดนํ้ามีความเปนระบบ  

และชัดเจนเปนท่ีเขาใจตรงกัน 

     

2. กฎระเบียบของตลาดนํ้ามีการนํามาปฏิบัติ

อยางเทาเทียมไมมีการเลือกปฏิบัต ิ

     

3. กฎระเบียบของตลาดนํ้ามีความเหมาะสม          

ดีแลว 

     

4. การมีกฎระเบียบของตลาดนํ้าก็เพ่ือประโยชน

ของสวนรวม 

     

5. โดยภาพรวมผูประกอบการปฏิบัติตาม

กฎระเบียบของตลาดน้ําอยางเครงครัด 

     

ดานการจัดการ 

6. มีการจัดระเบียบรานคาอยางเปนระบบ      

7. มีการควบคุมคุณภาพและราคาของอาหาร 

เครื่องดื่ม สินคา และบริการตางๆ   

     

8. มีการจัดกิจกรรมสงเสริมแหลงทองเท่ียว

ตลาดน้ําอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ 

     

9. มีการจัดอบรมใหความรูแกผูประกอบการใน

แหลงทองเท่ียวตลาดน้ํา 

     

10. มีความสะดวกในระบบสาธารณูปโภค  เชน  

ไฟฟา  ประปา  และการกําจัดขยะ  เปนตน 
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ประเด็น 
มากที่สุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

นอย 

(2) 

นอยที่สุด 

(1) 

ดานการมีสวนรวม 

11. การมีสวนรวมของผูประกอบการใน               

การแสดงความคิดเห็นตางๆ  ในการสงเสริม

และพัฒนาแหลงทองเท่ียวตลาดน้ํา 

     

12. การมีสวนรวมของผูประกอบการใน             

การตัดสินใจและดําเนินการเกี่ยวกับแหลง

ทองเท่ียวตลาดน้ํา 

     

13. การมีสวนรวมของผูประกอบการใน           

การติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับ                      

การดําเนินการตลาดน้ํา 

     

14. ผูประกอบการในตลาดน้ําใหความชวยเหลือ

ซ่ึงกันและกันเปนอยางด ี

     

15. ผูประกอบการมีความรูสึกเปนสวนหนึ่งของ

แหลงทองเท่ียวตลาดน้ํา 

     

ดานการพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการ 

16. ไดรับความรูเพ่ิมขึ้นจากการเปน

ผูประกอบการในตลาดนํ้า   

     

17. มีเครือขายหรือกลุมทางสังคมเพ่ิมขึ้นจาก

การเปนผูประกอบการในตลาดน้ํา   

     

18. เกิดจิตสํานึกในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอมจากการเปน

ผูประกอบการในตลาดนํ้า   

     

19. เกิดจิตสํานึกในการอนุรักษประเพณแีละ

วัฒนธรรมชุมชนจากการเปนผูประกอบการใน

ตลาดน้ํา   

     

20. ครอบครัวมีรายไดเพ่ิมขึ้นจากการเปน

ผูประกอบการในตลาดนํ้า  
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ตอนท่ี  4  ขอมูลเกี่ยวกับพฤตกิรรมของผูประกอบการในตลาดนํ้าตอการทองเท่ียวตลาดน้ํา 
 

คําชี้แจง   กรุณาทําเครื่องหมาย     ลงในชองท่ีตรงกับพฤติกรรมของทานมากท่ีสุดเพียงชองเดียว 

 

-  จากการท่ีทานทําการประกอบการในแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา  ทานมีพฤติกรรมในประเด็นตอไปนี้   

          มากนอยเพียงใด 
 

ประเด็น 
มากที่สุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

นอย 

(2) 

นอยที่สุด 

(1) 

1. การใหความรวมมือในการจัดกิจกรรมตางๆ  ของ

แหลงทองเท่ียวตลาดน้ํา 

     

2. การปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดนํ้า      

3. การรักษาความสะอาดและส่ิงแวดลอมของแหลง

ทองเท่ียวตลาดน้ํา 

     

4. การชวยประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียวตลาดน้ํา      

5. การใหบริการท่ีคํานึงถึงนักทองเท่ียวเปนสําคัญ      

6. เนนการประกอบการท่ีใหความสําคัญกับ

เอกลักษณและวัฒนธรรมของชุมชน 

     

7. เนนการประกอบการท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม      

8. เนนการประกอบการท่ีใหความรูดานวัฒนธรรม

และวิถีชุมชนผานตัวสินคาและบริการ 

     

 

ตอนที่  5  ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะทั่วไป   
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

 “ขอขอบพระคุณทุกทานท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม” 
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แบบสอบถามสําหรับนักทองเที่ยว 

เร่ือง  การพัฒนารูปแบบการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 

 
คําชี้แจง      แบบสอบถามฉบับนี้จัดทําขึ้นเพ่ือใชศึกษาปจจัยจูงใจ  ความคิดเห็น  และพฤติกรรม               

การทองเท่ียวตลาดน้ําของนักทองเท่ียว  โดยขอมูลท่ีไดรับจะนําไปใชเปนแนวทางใน            

การพัฒนาตลาดน้ําภาคใตอันจะกอใหเกิดประโยชนตอนักทองเท่ียวและนําไปสู                  

การพัฒนาท่ียั่งยืน  ซ่ึงจะไมมีผลกระทบตอผูตอบแบบสอบถามแตประการใด                    

ขอใหผูตอบแบบสอบถามตอบตามความเปนจริง และผูวิจัยขอขอบพระคุณทุกทานท่ี

ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามมา  ณ  โอกาสนี้ 
                 

แบบสอบถามฉบับนี้ประกอบดวย  5  ตอน  ไดแก 

ตอนที่  1  ขอมูลท่ัวไปของนักทองเท่ียว 

ตอนท่ี  2  ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยจูงใจท่ีสงผลใหนักทองเท่ียวเดินทางมาทองเท่ียวตลาดน้ํา  

ตอนท่ี  3  ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักทองเท่ียวตอการทองเท่ียวตลาดน้ํา 

ตอนท่ี  4  ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักทองเท่ียวตอการทองเท่ียวตลาดน้ํา  

ตอนที่  5  ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะทั่วไป   
 

นางชลลดา  แสงมณี  ศิริสาธิตกิจ  
นักศึกษาปริญญาเอก  สาขาพัฒนศึกษา 

ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร   

 
สถานที่เก็บขอมูล   ตลาดน้ําคลองแห   ตลาดน้ําคลองแดน   ตลาดน้ําตาป/ตลาดน้ําบานดอน 
 

วันท่ีเก็บขอมูล.............../...................../2555 

แบบสอบถาม ชุดท่ี นักทองเที่ยว 
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ตอนที่  1  ขอมูลท่ัวไปของนักทองเท่ียว 
 

คําชี้แจง   กรุณาทําเครื่องหมาย    ลงในชอง    และเติมขอความลงในชองวาง  (.......)  ท่ีตรง

กับความเปนจริงมากท่ีสุด 

 

1.  เพศ 

  ชาย     หญิง  
 

2.  อาย ุ

  ต่ํากวา  20  ป    20-29  ป     30-39  ป  

  40-49  ป     50-59  ป     60  ปขึ้นไป 
 

3.  สถานภาพการสมรส 

  โสด    สมรส/อยูดวยกัน    หมาย/หยาราง/แยกกันอยู 
 

4.  ศาสนา 

  พุทธ                    คริสต           

  อิสลาม     อ่ืนๆ  (ระบุ) ............................................. 
 

5.  ภูมิลําเนาเกิด 

  ในจังหวัดเดียวกับท่ีตั้งตลาดน้ํา    ตางจังหวัด  (ระบุ) ...................................... 

  ตางประเทศ  (ระบุ) ...................................... 
 

6.  ปจจุบันทานอาศัยอยูในจังหวัดใด 

  ในจังหวัดเดียวกับท่ีตั้งตลาดน้ํา   ตางจังหวัด  (ระบุ) ...................................... 

  ตางประเทศ  (ระบุ) ...................................... 
 

7.  การศึกษาสูงสุด 

  ต่ํากวาประถมศึกษา           ประถมศึกษา            มัธยมศึกษาตอนตน 

  มัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเทา     อนุปริญญา/เทียบเทา      ปริญญาตรี     

  ปริญญาโท           ปริญญาเอก  
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8.  อาชีพ 

  นักเรียน/นักศึกษา    รับราชการ                  พนักงานรัฐวิสาหกิจ   

   พนักงานบริษัทเอกชน          คาขาย/ธุรกิจสวนตัว           เกษตรกร      

  รับจาง     อ่ืน ๆ  (ระบุ) ............................................. 
 

9.  รายไดเฉล่ียตอเดือน 

  ไมมีรายได              นอยกวา 5,000  บาท   5,000-10,000  บาท  

  10,001-15,000  บาท           15,001-20,000  บาท   มากกวา 20,000  บาท  
 

10.  จํานวนครั้งท่ีทานเดินทางมาทองเท่ียวตลาดน้ําแหงนี ้

      ครั้งแรก       2-3  ครั้ง     

  4-5  ครั้ง     มากกวา  5  ครั้ง 
 

11.  ทานเดินทางมาทองเท่ียวตลาดน้ําในครั้งนี้จํานวนกี่คน 

      คนเดียว       2-3  คน     

  4-5  คน     มากกวา  5  คน 
 

12.  ทานเดินทางมาทองเท่ียวตลาดน้ําในครั้งนี้กับใคร 

      คนเดียว        ครอบครัว/เครือญาต ิ     

  เพ่ือน           อ่ืนๆ (ระบุ) ............................................................. 
 

13.  ทานใชเวลาทองเท่ียวตลาดน้ําในครั้งนีน้านกี่ช่ัวโมง 

      1-2 ช่ัวโมง        3-4 ช่ัวโมง       

  5-6  ช่ัวโมง     มากกวา 6  ช่ัวโมง    
 

14.  คาใชจายเฉล่ียตอคนของทานในการจับจายใชสอยภายในตลาดน้ําในครั้งนี ้

  นอยกวา 200 บาท     200-400 บาท     401-600  บาท  

  601-800 บาท      801-1,000  บาท    มากกวา  1,000 บาท   
 

15.  พาหนะการเดินทางมาทองเท่ียวตลาดน้ําในครั้งนี ้

  รถยนตสวนตัว     รถบัสนําเท่ียว   รถตูเชา  

  รถมอเตอรไซค     รถรับจางประจําทาง   อ่ืนๆ (ระบุ)...................... 
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16.  ทานทราบขอมูลเกี่ยวกับแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําแหงนีจ้ากส่ือใดบาง  (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

        เพ่ือน     ครอบครัว/เครือญาต ิ      

 วิทยุ              โทรทัศน                

  อินเทอรเน็ต         ส่ิงพิมพทองถ่ิน (แผนพับ, ปาย)      

  หนังสือแนะนําการทองเท่ียว    อ่ืนๆ  (ระบุ) ............................................................ 

 

ตอนท่ี  2  ขอมูลเกี่ยวกับปจจยัจูงใจท่ีสงผลใหนักทองเท่ียวเดินทางมาทองเท่ียวตลาดน้ํา  
 

คําชี้แจง   กรุณาทําเครื่องหมาย   ลงในชองท่ีตรงกับความเปนจริงของทานมากท่ีสุด 
                เพียงชองเดียว 

 

-  การเดินทางมาทองเท่ียวตลาดน้ําในคร้ังนี้  ทานมีปจจัยจูงใจในประเด็นตอไปนี้  มากนอยเพียงใด 
 

ประเด็น 
มากที่สุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

นอย 

(2) 

นอยที่สุด 

(1) 

1.  การเดินทางสะดวก      

2.  มีกิจกรรมหลากหลาย  เชน การจําหนาย 

สินคา  และการแสดงบนเวที เปนตน 

     

3.  มีความปลอดภัย        

4.  มีความสวยงาม      

5.  เหมาะแกการพักผอนหยอนใจ      

6.  มีสินคาหลากหลายใหจับจายใชสอยตาม

ความตองการ 

     

7.  มีเอกลักษณเฉพาะถ่ินท่ีนาสนใจ      

8.  มีอาหารอรอย       

9.  มีความสะดวกสบายดานสถานท่ี  เชน  

สถานท่ีจอดรถ และสถานท่ีนั่งพักผอน  เปนตน 

     

10. สถานท่ีมีช่ือเสียงและเปนท่ีรูจักอยาง 

แพรหลาย 

     

11. อ่ืนๆ (ระบุ)................................................      
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ตอนท่ี  3  ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักทองเท่ียวตอการทองเท่ียวตลาดน้ํา 
 

คําชี้แจง   กรุณาทําเครื่องหมาย   ลงในชองท่ีตรงกับระดับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด 
                เพียงชองเดียว 

 

-  การเดินทางมาทองเท่ียวตลาดน้ําในคร้ังนี้  ทานมีความคิดเห็นในประเด็นตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 
 

ประเด็น 
มากที่สุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

นอย 

(2) 

นอยที่สุด 

(1) 

ดานการคมนาคม 

1. ความสะดวกในการเขาถึงพ้ืนท่ีตลาดน้ํา      

2. ความชัดเจนของปายบอกเสนทางและ                

ปายแนะนําตลาดน้ํา 

     

3. สภาพถนนท่ีใชเดินทางเขาสูพ้ืนท่ีตลาดน้ําอยู

ในเกณฑดีและปลอดภัย 

     

4. อยูใกลกับสถานท่ีทองเท่ียวอ่ืนๆ       

5. สถานท่ีจอดรถมีเพียงพอ      

ดานสถานท่ี 

6. สถานท่ีมีความสวยงาม      

7. สถานท่ีคงสภาพความเปนธรรมชาต ิ      

8. ความพรอมของสถานท่ีในการตอนรับ

นักทองเท่ียว 

     

9. สถานท่ีมีเอกลักษณเฉพาะถ่ินและมี             

ความนาสนใจ 

     

10. ขนาดของพ้ืนท่ีในการรองรับนักทองเท่ียว      

ดานการใหบริการ 

11. การใหขอมูลขาวสารแกนักทองเท่ียว  เชน  

เอกสาร และแผนพับ  เปนตน 

     

12. ความสุภาพ  ความเปนมิตร และความเอาใจใส

ในการใหบริการของผูประกอบการและเจาหนาท่ี 
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ประเด็น 
มากที่สุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

นอย 

(2) 

นอยที่สุด 

(1) 

13. ความเหมาะสมของราคาสินคาท่ีวางจําหนายและ

การใหบริการในแหลงทองเท่ียวตลาดน้ํา 

     

14. การดูแลและอํานวยความสะดวกใหแก

นักทองเท่ียว 

     

ดานความปลอดภัย 

15. ความปลอดภัยจากมิจฉาชีพ      

16. ความคงทนและปลอดภัยของสะพาน  ท่ีนั่ง  เรือ  

ริมตล่ิง  และอ่ืนๆ 

     

17. มีการปองกันและเตรียมความพรอมเรื่อง        

ความปลอดภัยเปนอยางด ี

     

18. อาหารและเครื่องดื่มมีคุณภาพ  สะอาด  และถูก

หลักโภชนาการ 

     

19. ชวงเวลาค่ําคืนมีแสงไฟสวางเพียงพอ      

ดานส่ิงอํานวยความสะดวก 

20. ความเพียงพอของหองน้ําสาธารณะ      

21. ความเพียงพอของรานคาและรานอาหาร      

22. ความเพียงพอของโทรศัพทสาธารณะ      

23. ความเพียงพอของตูไปรษณีย      

24. ความเพียงพอของถังขยะ      

25. ความเพียงพอของท่ีนั่งพักผอนและสถานท่ีทํา

กิจกรรม 

     

ดานการจัดกิจกรรม 

26. กิจกรรมมีความหลากหลาย      

27. รูปแบบกิจกรรมมีความเหมาะสมและสัมพันธกับ

สภาพพ้ืนท่ี 

     

28. การจัดแบงเขตพ้ืนท่ีของกจิกรรมตางๆ เหมาะสม

ตอการทองเท่ียว 
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ประเด็น 
มากที่สุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

นอย 

(2) 

นอยที่สุด 

(1) 

29. รูปแบบกิจกรรมเอ้ือตอการอนุรักษส่ิงแวดลอม      

30. รูปแบบกิจกรรมเอ้ือตอการเรียนรูวิถีชีวิต

ประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชน 

     

ดานความตองการในการพัฒนา 

31. ควรจัดใหมีกจิกรรมเรือถีบหรือจักรยานน้ํา      

32. ควรเพิ่มรานจําหนายสินคาท่ีระลึกและ       

รานจําหนายสินคาชุมชน 

     

33. ควรเพิ่มกิจกรรมดานวิถีชีวิต ประเพณี  และ

วัฒนธรรมของชุมชน 

     

34. ควรเพิ่มท่ีพักคางคืนหรือโฮมเสตย      

35. ควรเพิ่มชองทางในการรับฟงขอเสนอแนะของ

นักทองเท่ียว 

     

36. ควรเพิ่มระบบการส่ือความหมายภายในแหลง

ทองเท่ียวตลาดน้ํา  เชน  ปายเตือน  และปายบอก

ทาง  เปนตน   

     

37. อ่ืนๆ (ระบุ)...................................................      

ดานภาพรวม 

38. ความสามารถในการรองรับนักทองเท่ียวของ

แหลงทองเท่ียวตลาดน้ํา 

     

39. ความพึงพอใจหรือความประทับใจตอ       

แหลงทองเท่ียวตลาดน้ํา 

     

40. ความรูท่ีไดรับเกี่ยวกับวิถีชีวิต ประเพณี และ

วัฒนธรรมของชุมชน 

     

41. เกิดจิตสํานึกในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม 

     

42. เกิดจิตสํานึกในการอนุรักษประเพณแีละ

วัฒนธรรม 
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ประเด็น 
มากที่สุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

นอย 

(2) 

นอยที่สุด 

(1) 

43. โอกาสท่ีจะประชาสัมพันธหรือแนะนํา

ใหบุคคลอ่ืนมาทองเท่ียวตลาดน้ําแหงนี ้

     

44. โอกาสท่ีจะเดินทางกลับมาทองเท่ียว          

ตลาดน้ําแหงนี้อีก 

     

 

ตอนท่ี  4  ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักทองเท่ียวตอการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใต   
 

คําชี้แจง   กรุณาทําเครื่องหมาย    ลงในชองท่ีตรงกับพฤติกรรมของทานมากท่ีสุดเพียงชองเดียว 

 

-  การเดินทางมาทองเท่ียวตลาดน้ําในคร้ังนี้  ทานมีพฤติกรรมในประเด็นตอไปนี้  มากนอยเพียงใด 
 

ประเด็น 
มากที่สุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

นอย 

(2) 

นอยที่สุด 

(1) 

1. การมาทองเท่ียวตลาดน้ําทําใหมีโอกาสไดทํา

กิจกรรมและใชเวลาวางกับครอบครัวหรือเพ่ือนๆ 

     

2. การมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของแหลง

ทองเท่ียวตลาดน้ําท่ีจัดขึ้น 

     

3. การไดเรียนรูและสัมผัสวิถีชีวิตและสภาพ           

ความเปนอยูของชุมชน 

     

4. การชวยรักษาความสะอาดและส่ิงแวดลอมของ

แหลงทองเท่ียวตลาดน้ํา 

     

5. การไดแสดงความคิดเห็นหรือใหขอเสนอแนะ

ในการพัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเท่ียวตลาดน้ํา 

     

 

ตอนที่  5  ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะทั่วไป   
............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

 “ขอขอบพระคุณทุกทานท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม” 
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Questionnaire for Tourists 

Subject: The Model Development of Floating Market Tourism in Southern Thailand for    

                Sustainable Development. 
 

 
Direction: This questionnaire is made up to study the motivational factors, points of views, and 

behavioral activities of the tourists visiting the floating markets. The data obtained 

will be applied to improve the floating markets so that the improvement will benefit 

the tourists and bring about the sustainable development. The questionnaire is 

anonymously conducted, so please give the accurate information. Thank you very 

much for your time and answers. 
                 

This questionnaire is composed of 5 parts : 

Part 1: Tourists’ general information. 

Part 2: The data about the factors that encourage the tourists to visit the floating markets. 

Part 3: The data about the points of views of the tourists visiting floating markets. 

Part 4: The data about the tourists’ behavior while visiting floating markets. 

Part 5: General points of views and comments.   
 

       Mrs. Chonlada Sangmanee Sirisatidkid 

    A doctorate student studying the Program in Development Education,  
                               Department of Education Foundation, Faculty of Education, 

                                                                                      Silpakorn University 

 

Data-collecting areas     Klonghae Floating  Market     Klongdan Floating  Market    

 Tapee Floating  Market/Ban Don Floating  Market      

Data-collecting date.............../...................../2012 

Questionnaire No. Tourist 
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Part 1: Tourists’ general information. 
 

Direction: Please tick  ( ) in the square and fill in each blank with the most accurate 

information. 

 

1.  Gender 

  Male     Female  
 

2.  Age 

  Less than 20 years    20-29 years     30-39 years   

   40-49 years     50-59 years                   60 years or more 
 

3.  Marital status 

  Single        Married    Widow/Widower/Divorced/Separated 
 

4.  Religion 

  Buddhism                    Christianity           

  Islam     Others  (Please specify) ........................................... 
 

5.  Domicile 

  In the province where the floating market is located.  

  In other provinces  (Please specify) ............................................................................... 

  In a foreign country (Please specify) ............................................................................. 
 

6.  Which area are you geographically based at currently? 

  In the province where the floating market is located.  

  In other provinces  (Please specify) ............................................................................... 

  In a foreign country (Please specify) ............................................................................. 
 

7.  Highest education 

  Under primary level            Primary level     Junior high school  

 Senior high school or equivalent    Diploma or vocational degree 

 Bachelor’s degree           Master’s degree      Doctorate’s degree  
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8.  Occupation 

  Student          Civil servant                State enterprise worker    

  Private sector worker       Self-employed                  Agriculturist      

  Labor workers         Others (Please specify) .................................... 
 

9.  Average income per month 

  No income           Less than 5,000 baht   5,000-10,000  baht 

  10,001-15,000  baht        15,001-20,000  baht   More than 20,000  baht  
 

10.  How many times have you been to this floating market? 

      The first time      2-3  times     

  4-5  times     More than  5  times 
 

11.  How many members are there in your party coming here? 

      Alone       2-3  people     

  4-5 people     More than  5  people 
 

12.  With whom are you visiting this floating market? 

      Alone        Family/Relative (s)      

  Friend (s)          Others (Please specify) ............................................ 
 

13.  How long does it take you to be at this floating market? 

      1-2  hours         3-4  hours 

  5-6  hours     More than 6  hours 

 

14.  How much money have you spent at this floating market? 

  Less than 200 baht                 200-400 baht    401-600 baht  

  601-800 baht     801-1,000 baht  More than 1,000 baht   
 

15.  How did you come to this floating market? 

  By personal car          Tour & travel company bus     By a hired van  

  By personal motorcycle    By a hired vehicle      Others (Please specify) ......... 
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16.  Where did you hear about this floating market?  (Tick more than one choice) 

        Friends    Family/Relatives       

 Radio             Television                

  Internet         Local printed materials (Brochures/Signs/Pamphlets)      

  Guidebooks    Others (Please specify) ................................................ 

 

Part 2: The data about the factors that encourage the tourists to visit the floating markets. 
 

Direction: Below are listed the levels of your motivation in visiting this floating market. Please  

                   indicate to what level you agree with it. “5”  means you completely agree with it, and  

                   “1” means you completely disagree with it.    

 

Issues 
Very high 

(5) 

High  

(4) 

Moderate 

(3) 

Low 

(2) 

Very low 

 (1) 

1.  Coming here is very convenient.      

2.  There are a lot of activities such as various 

goods and products, and stage performances. 

     

3.  It is safe and secure.       

4.  The place is beautiful.      

5.  The place is ideal for relaxation.      

6.  There are a lot of goods and products for 

purchasing. 

     

7.  There is a unique local identity.      

8.  There are various kinds of delicious food.      

9.  There are enough places for parking,  

 relaxation, and recreation. 

     

10. The place is very popular among visitors.      

11. Others (Please specify) ......................      
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Part 3: The data about the points of views of the tourists visiting floating markets. 
 

Direction: Below are listed the levels of your points of views towards the operation of this  

                   floating market. Please indicate to what level you agree with it. “5”  means you  

                    completely agree with it, and “1” means you completely disagree with it.    

 

Issues 
Very high 

(5) 

High  

(4) 

Moderate 

(3) 

Low 

(2) 

Very low 

 (1) 

The aspect of transportation. 

1. It is very convenient to reach the 

floating market. 

     

2. The traffic directions and the 

introduction signs of the floating market 

are very conspicuous. 

     

3. The road condition leading to the 

floating market is quite good and safe. 

     

4. The floating market is near other 

tourist attractions.  

     

5. There is enough space for parking.       

The aspect of the marketing  area 

6. The place is beautiful.      

7. The place still retains natural beauty.      

8. The place is ready to receive visitors.      

9. The place has interesting unique local 

identity. 

     

10. The place is large enough to receive 

the tourists. 
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Issues 
Very high 

(5) 

High  

(4) 

Moderate 

(3) 

Low 

(2) 

Very low 

 (1) 

The aspect of giving services. 

11. The tourists are adequately provided 

with information of floating markets 

such as brochures or leaflets. 

     

12. The floating market’s staff and stall 

owners are polite, friendly, and 

attentive. 

     

13. The prices of the products or goods 

sold at the floating market are 

reasonable. 

     

14. The tourists are well-serviced or 

well-taken care of. 

     

The aspect of place’s safety. 

15. The place is free from theft or 

robbery. 

     

16. The facilities such as the bridges, the 

boats, or the riverbank benches are safe 

and durable. 

     

17. The security system of the place is 

readily alert. 

     

18. The food and drinks are in good 

quality. 

     

19. The area is adequately illuminated at 

night. 

     

 

 

 

 



 546 

Issues 
Very high 

(5) 

High 

(4) 

Moderate 

(3) 

Low 

(2) 

Very low 

 (1) 

The aspect of general facilities. 

20. There are enough public toilets.      

21. There are enough food and product 

stalls. 

     

22. There are enough public telephone 

booths. 

     

23. There are enough post boxes.      

24. There are enough rubbish bins.       

25. There are enough relaxing places and 

areas for doing activities. 

     

The aspect of organizing activities. 

26. There are various kinds of activities.      

27. The kinds of activities are suitable 

and relevant to the condition of the area. 

     

28. The zoning area for each activity is 

suitable for tourism. 

     

29. The pattern of activities is coherent to 

the conservation of natural environment. 

     

30. The pattern of activities is relevant to 

the learning of a way of life, cultures, and 

traditions of the community. 

     

The aspect of the need for development. 

31. There should be water wheelers or  

pedaling boats. 

     

32. There should be more souvenir stalls 

and OTOP (One Tambon One Product) 

shops. 
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Issues 
Very high 

(5) 

High 

(4) 

Moderate 

(3) 

Low 

(2) 

Very low 

 (1) 

33. There should be more activities 

concerning cultures and traditions of the 

local community. 

     

34. There should be more home stay 

accommodation. 

     

35. There should be more accesses to 

reach the tourists’ comments.  

     

36. There should be more communication 

systems inside the floating market such 

as directions and warning signs. 

     

37. Others (Please specify) ......................      

Overall aspect. 

38. The market’s staff is capable  to 

receive the tourists visiting the floating 

market. 

     

39. You feel satisfied and impressed with 

the operation of the floating market. 

     

40. You have obtained the knowledge 

about the way of life, cultures, and 

traditions of the community. 

     

41. You are aware of preserving the 

natural resources and environment. 

     

42. You have realized the importance of 

preserving local cultures and traditions. 

     

43. You will have an opportunity to 

recommend the floating market to other 

people. 
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Issues 
Very high 

(5) 

High 

(4) 

Moderate 

(3) 

Low 

(2) 

Very low 

 (1) 

44. You will have an opportunity to 

return to this floating market in the 

future. 

     

 

Part 4: The data about the tourists’ behavior while visiting floating markets. 
 

Direction: Below are listed the levels of your points of views towards the operation of this  

                   floating market. Please indicate to what level you agree with it. “5”  means you   

                   completely agree with it, and “1” means you completely disagree with it.    

 

Issues 
Very high 

(5) 

High 

(4) 

Moderate 

(3) 

Low 

(2) 

Very low 

 (1) 

1. You have had an opportunity to do activities 

and spend time with your family and friends. 

     

2. You have participated in the activities held by 

the floating market’s staff. 

     

3. You have had an opportunity to learn and 

experience the way of life and daily existence of 

the people in the community. 

     

4. You have helped to keep the area clean.      

5. You have had an opportunity to express your 

points of views and comments to improve the 

floating market. 

     

 

Part 5: General points of views and further comments.   
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

“Thank you very much for your co-operation in answering this questionnaire” 
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แบบสอบถามสําหรับประชาชนในพ้ืนทีต่ลาดน้ํา 

เร่ือง  การพัฒนารูปแบบการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 

 
คําช้ีแจง    แบบสอบถามฉบับนี้จัดทําขึ้นเพ่ือใช ศึกษาความรูความเขาใจ  ความคิดเห็น  และ

พฤติกรรมของประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําท่ีมีตอการทองเท่ียวตลาดน้ํา  โดยขอมูลท่ี

ไดรับจะนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาตลาดน้ําภาคใตอันจะกอใหเกิดประโยชนตอ

ประชาชนในพ้ืนท่ีและนําไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืน ซ่ึงจะไมมีผลกระทบตอผูตอบ

แบบสอบถามแตประการใด ขอใหผูตอบแบบสอบถามตอบตามความเปนจริง และผูวิจัย

ขอขอบพระคุณทุกทานท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามมา  ณ  โอกาสนี้ 
                 

แบบสอบถามฉบับนี้ประกอบดวย  5  ตอน  ไดแก 

ตอนที่  1  ขอมูลท่ัวไปของประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ํา  

ตอนที ่ 2  ขอมูลเกี่ยวกับความรูความเขาใจของประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําตอการทองเท่ียวท่ียั่งยืน 

ตอนที ่ 3  ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําตอการทองเท่ียวตลาดน้ํา 

ตอนที ่ 4  ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําตอการทองเท่ียวตลาดน้ํา 

ตอนที่  5  ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะทั่วไป   
 

นางชลลดา  แสงมณี  ศิริสาธิตกิจ  
นักศึกษาปรญิญาเอก  สาขาพัฒนศึกษา 

ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร   

 
สถานที่เก็บขอมูล     ตลาดน้ําคลองแห          ตลาดน้ําคลองแดน     

      ตลาดน้ําตาป/ตลาดน้ําบานดอน    ตลาดน้ําจันดี     
 

วันท่ีเก็บขอมูล.............../...................../2555 

แบบสอบถาม ชุดท่ี ประชาชนในพ้ืนที่ตลาดน้ํา 
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ตอนที่  1  ขอมูลท่ัวไปของประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ํา  
 

คําชี้แจง      กรุณาทําเครื่องหมาย     ลงในชอง    และเติมขอความลงในชองวาง  (.......) ท่ีตรง

กับความเปนจริงมากท่ีสุด 

 

1.  เพศ 

  ชาย     หญิง  
 

2.  อาย ุ

  ต่ํากวา  20  ป    20-29  ป     30-39  ป  

  40-49  ป     50-59  ป     60  ปขึ้นไป 
 

3.  สถานภาพการสมรส 

  โสด    สมรส/อยูดวยกัน    หมาย/หยาราง/แยกกันอยู 
 

4.  ศาสนา 

  พุทธ                    คริสต           

  อิสลาม     อ่ืนๆ  (ระบุ) ............................................. 
 

5.  ภูมิลําเนาเกิด 

  ในจังหวัดเดียวกับท่ีตั้งตลาดน้ํา    ตางจังหวัด  (ระบุ) ...................................... 

  ตางประเทศ  (ระบุ) ...................................... 
 

6.  ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในชุมชนแหงนี ้

  นอยกวา  10  ป           10-15  ป  

  16-20  ป         มากกวา 20  ป  
 

7.  การศึกษาสูงสุด 

  ต่ํากวาประถมศึกษา           ประถมศึกษา            มัธยมศึกษาตอนตน 

  มัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเทา     อนุปริญญา/เทียบเทา      ปริญญาตรี     

  ปริญญาโท           ปริญญาเอก  
 

 

 

 

 



 551 

8.  อาชีพ 

  นักเรียน/นักศึกษา    รับราชการ                  พนักงานรัฐวิสาหกิจ   

   พนักงานบริษัทเอกชน          คาขาย/ธุรกิจสวนตัว           เกษตรกร      

  รับจาง     อ่ืนๆ  (ระบุ) ............................................. 
 

9.  รายไดเฉล่ียตอเดือน 

  ไมมีรายได              นอยกวา 5,000  บาท   5,000-10,000  บาท  

  10,001-15,000  บาท           15,001-20,000  บาท   มากกวา 20,000  บาท  
 

10.  ทานเคยมาเท่ียวตลาดน้ําในชุมชนของทานจํานวนกี่ครั้ง 

  ไมเคยมาเท่ียว           1-5  ครั้ง  

  6-10  ครั้ง         มากกวา 10  ครั้ง  
 

11. โดยภาพรวมทานมีความพึงพอใจมากนอยเพียงใดท่ีมีแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําในชุมชนของทาน 

  มากท่ีสุด            มาก     ปานกลาง  

  นอย         นอยท่ีสุด  

 

ตอนที ่ 2  ขอมูลเกี่ยวกับความรูความเขาใจของประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําตอการทองเท่ียวท่ียั่งยืน 
 

คําชี้แจง   กรุณาทําเครื่องหมาย     ลงในชองท่ีตรงกับความเขาใจของทานมากท่ีสุด        
          

ประเด็น ใช ไมใช 

1. การทองเท่ียวท่ียัง่ยืนเปนการทองเท่ียวท่ีใหความสําคัญกับเศรษฐกิจ สังคม 

วัฒนธรรม และส่ิงแวดลอม 

  

2. การทองเท่ียวท่ียั่งยืนเปนการทองเท่ียวท่ีเนนความสมดุลในทุกๆ  ดาน   

3. การทองเท่ียวท่ียั่งยืนเปนการทองเท่ียวท่ีกอใหเกิดผลกระทบดานตางๆ                

นอยท่ีสุด 

  

4. การทองเท่ียวท่ียั่งยืนเปนการทองเท่ียวท่ีเนนการมีสวนรวมของทุกฝายท่ี

เกี่ยวของ 

  

5. การทองเท่ียวท่ียั่งยืนนําไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืน   
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ประเด็น ใช ไมใช 

6. การพัฒนาการทองเท่ียวท่ียั่งยืนไมจําเปนตองคํานึงถึงความตองการของชุมชน

ท่ีเปนพ้ืนท่ีแหลงทองเท่ียว 

  

7. การทองเท่ียวท่ียั่งยืนเปนการทองเท่ียวท่ีใหความสําคัญกับการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจเปนอันดับแรก 

  

8. การทองเท่ียวท่ียั่งยืนเปนการทองเท่ียวท่ีคํานึงถึงคนในรุนปจจุบันมากกวาคน

ในรุนอนาคต 

  

9. การทองเท่ียวท่ียั่งยืนหนวยงานภาครฐัตองเปนผูท่ีมีบทบาทสําคัญใน                  

การขับเคล่ือน 

  

10. การทองเท่ียวท่ียั่งยืนตองเปนการทองเท่ียวท่ีมีนักทองเท่ียวเขามาเท่ียวครั้งละ

มากๆ   

  

 

ตอนที ่ 3  ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําตอการทองเท่ียวตลาดน้ํา 
 

คําชีแ้จง   กรุณาทําเครื่องหมาย   ลงในชองท่ีตรงกับระดับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด  
                เพียงชองเดียว 

 

-  จากการท่ีมีแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําในชุมชนของทาน  ทานมีความคิดเห็นในประเด็นตอไปนี้ 

   มากนอยเพียงใด 
 

ประเด็น 
มากที่สุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

นอย 

(2) 

นอยที่สุด 

(1) 

ดานผลกระทบเชิงลบ 

1. แหลงทองเท่ียวตลาดน้ํากอใหเกิดความไม

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของคนในชุมชน 

     

2. แหลงทองเท่ียวตลาดน้ํากอใหเกิดปญหาดาน

ความสัมพันธระหวางชาวบานในชุมชน 

     

3. แหลงทองเท่ียวตลาดน้ํากอใหเกิดการรบกวน

ความเปนสวนตัวของคนในชุมชน 
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ประเด็น 
มากที่สุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

นอย 

(2) 

นอยที่สุด 

(1) 

4. แหลงทองเท่ียวตลาดน้ํากอใหเกิดปญหาขยะ      

มูลฝอยและส่ิงปฏิกูลในชุมชน 

     

5. แหลงทองเท่ียวตลาดน้ําสงผลใหประเพณีและ

วัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ินสูญหาย 

     

ดานการจัดการ 

6. ความเหมาะสมของมาตรการปองกันและ          

เฝาระวังผลกระทบดานส่ิงแวดลอม 

     

7. ความเหมาะสมของมาตรการปองกันและ           

เฝาระวังผลกระทบดานสังคมและวัฒนธรรม 

     

8. มีการรณรงคปลูกจิตสํานึกใหกับคนในชุมชน

ในการตอนรับนักทองเท่ียว 

     

9. มีการใหความรูเรื่องการทองเท่ียวแกคนใน

ชุมชน 

     

10. มีการโฆษณาประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆ  

ของตลาดน้ําใหคนในชุมชนรับรูอยางท่ัวถึง 

     

ดานการมีสวนรวม 

11. คนในชุมชนมีสวนรวมในการตัดสินใจและ

ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการการทองเท่ียว            

ตลาดน้ํา 

     

12. คนในชุมชนมีสวนรวมในการไดรับ

ผลประโยชนจากแหลงทองเท่ียวตลาดน้ํา 

     

13. คนในชุมชนมีความรูสึกเปนสวนหนึ่งของ       

การทองเท่ียวตลาดน้ํา 

     

14. คนในชุมชนจัดตั้งองคกร  ชมรม หรือกลุมท่ี

มีบทบาทในการจัดการการทองเท่ียวตลาดน้ํา 

     

15. มีการกระจายอํานาจใหคนในชุมชนบริหาร

จัดการการทองเท่ียวตลาดน้ํา 
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ประเด็น 
มากที่สุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

นอย 

(2) 

นอยที่สุด 

(1) 

ดานการสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเที่ยว 

16. การพัฒนาและสงเสริมแหลงทองเท่ียวตลาด

น้ํามีการคํานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับชุมชน 

     

17. มีการรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ

ของคนในชุมชนท่ีเกี่ยวเนื่องกับแหลงทองเท่ียว     

ตลาดน้ํา 

     

18. ชุมชนตองการใหมีการสงเสริมและพัฒนา

แหลงทองเท่ียวตลาดน้ําเพ่ือใหคงอยูตลอดไป 

     

ดานการพัฒนาศักยภาพของชุมชน 

19. การมีแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําในชุมชนทําให

คนในชุมชนมีรายไดเพ่ิมขึ้น 

     

20. การมีแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําในชุมชนสงผล

ใหคนในชุมชนมีความตระหนักในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

     

21.การมีแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําในชุมชนสงผล

ใหคนในชุมชนมีความตระหนักในการอนุรักษ

ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีของชุมชน 

     

22. การมีแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําในชุมชนสงผล

ใหคนในชุมชนไดรับความรูเพ่ิมขึ้น 

     

23. การมีแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําในชุมชนสงผล

ใหคนในชุมชนเกิดจิตสํานึกรักบานเกิด 

     

24. การมีแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําในชุมชนทําให

ชุมชนเขมแข็ง 
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ตอนที ่ 4  ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดน้ําตอการทองเท่ียวตลาดน้ํา 
 

คําชี้แจง   กรุณาทําเครื่องหมาย     ลงในชองท่ีตรงกับพฤติกรรมของทานมากท่ีสุด 
                เพียงชองเดียว 

 

-  จากการท่ีมีแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําในชุมชนของทาน ทานมีพฤติกรรมในประเด็นตอไปนี้   

   มากนอยเพียงใด 
 

ประเด็น 
มากที่สุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

นอย 

(2) 

นอยที่สุด 

(1) 

1. การมีสวนรวมและสนับสนุนกิจกรรม           

การทองเท่ียวตลาดน้ํา 

     

2. การชวยประชาสัมพันธหรือแนะนําแหลง

ทองเท่ียวตลาดน้ํา 

     

3. การใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําใน             

การสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเท่ียวตลาดน้ํา 

     

4. การติดตามขาวสารหรือความเปนไปของ

แหลงทองเท่ียวตลาดน้ํา 

     

5. การเรียนรูเกี่ยวกับการจัดการการทองเท่ียว 

อันเนื่องมาจากการมีแหลงทองเท่ียวตลาดน้ํา

ในชุมชน 

     

6. การเรียนรูเกี่ยวกับการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม             

อันเนื่องมาจากการมีแหลงทองเท่ียวตลาดน้ํา

ในชุมชน 

     

 

 

ตอนที่  5  ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะทั่วไป   

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

 “ขอขอบพระคุณทุกทานท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม” 
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แบบสัมภาษณผูประกอบการในตลาดนํ้า 

เร่ือง  การพัฒนารูปแบบการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 

 
ตอนที่  1  ขอมูลทั่วไป 

1.  ช่ือ-สกุล................................................................................... สถานภาพ....................... 

2.  เพศ.....................................อาย.ุ..........................ป 

3.  ระดับการศึกษา................................................................................................................ 

4.  อาชีพหลัก.....................................................อาชีพเสริม................................................. 

5.  ท่ีอยู...........................................................................................โทรศัพท........................ 

6.  ลักษณะของการประกอบการในตลาดน้ํา........................................................................ 

7.  ระยะเวลาท่ีประกอบการในตลาดน้ํา..........................ป 
 
ตอนที่  2  ขอมูลเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา 

 ดานการจัดการ 

1.  แหลงทองเท่ียวตลาดน้ํามีประวัติความเปนมาอยางไร 

2.  ทานมีความคิดเห็นอยางไรเกีย่วกับการดําเนินการทองเท่ียวตลาดน้ําท่ีผานมา 

3.  การบริหารจัดการตลาดน้ําในภาพรวมเปนอยางไร 

4.  ทานมีความคิดเห็นอยางไรตอกฎระเบียบของตลาดนํ้า 

5.  ทานคิดวาแหลงทองเท่ียวตลาดน้ํามีหลักการปฏิบัติงานท่ีดีอยางไรบาง ท่ีสามารถนําไป

เปนแบบอยางในการนําไปปรับประยุกตใชในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ  ได 

6.  ทานคิดวาศักยภาพของแหลงทองเท่ียวตลาดน้ํามีอะไรบาง 

 

ดานการมีสวนรวม 

7.  การมีสวนรวมของผูประกอบการตอการทองเท่ียวตลาดน้ําเปนอยางไร 

8.  ความสัมพันธระหวางผูประกอบการกับหนวยงานท่ีดูแลรับผิดชอบตลาดน้ําเปนอยางไร 
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9.  ความสัมพันธระหวางผูประกอบการในตลาดนํ้าดวยกันเปนอยางไร 

 

ดานการพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการ 

10.  แหลงทองเท่ียวตลาดน้ํามีความสําคัญตอตัวทานและครอบครัวทานอยางไร 

11. หนวยงานท่ีเกี่ยวของมีการสงเสริมและใหการสนับสนุน ตลอดจนการพัฒนา

ผูประกอบการในตลาดนํ้าอยางไรบาง 

12.  จากการเปนผูประกอบการในตลาดนํ้าสงผลใหทานมีการพัฒนาตนเองอยางไรบาง 

 

ดานการสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเท่ียว 

13. การประกอบการในตลาดนํ้าของทานมีจุดเดนหรือจุดเนนท่ีนาสนใจอะไรบางใน               

การดึงดูดนักทองเท่ียว 

14.  ทานคิดวาจุดเดนหรือจุดแข็งของแหลงทองเท่ียวตลาดน้ํามีอะไรบาง 

15.  ทานคิดวาจุดดอยหรือจุดออนของแหลงทองเท่ียวตลาดน้ํามีอะไรบาง 

16.  ทานคิดวาส่ิงท่ีเปนโอกาสหรือเปนปจจัยสงเสริมสนับสนุนแหลงทองเท่ียวตลาดน้ํามี

อะไรบาง 

17.  ทานคิดวาส่ิงท่ีเปนปญหาหรืออุปสรรคของแหลงทองเท่ียวตลาดน้ํามีอะไรบาง 

18. หนวยงานท่ีใหการสงเสริมหรือสนับสนุนแหลงทองเท่ียวตลาดน้ํามีหนวยงานใดบาง 

และใหการสงเสริมหรือสนับสนุนอยางไร  

19. ทานคิดวาโดยภาพรวมแหลงทองเท่ียวตลาดน้ํ าควรมีการพัฒนาหรือปรับปรุง                 

ดานใดบาง 

20. ทานคิดวาแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําแหงนี้สามารถพัฒนาไปสูการทองเท่ียวท่ียั่งยืนได

หรือไม อยางไร  

21.  ทานคิดวารูปแบบการทองเท่ียวตลาดน้ําท่ีดีควรเปนอยางไร 
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แบบสัมภาษณนักทองเที่ยว 

เร่ือง  การพัฒนารูปแบบการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 

 
ตอนที่  1  ขอมูลทั่วไป 

1.  ช่ือ-สกุล................................................................................... สถานภาพ....................... 

2.  เพศ.....................................อาย.ุ..........................ป 

3.  ระดับการศึกษา................................................................................................................ 

4.  อาชีพหลัก.....................................................อาชีพเสริม................................................. 

5.  ท่ีอยู...........................................................................................โทรศัพท........................ 

6.  จํานวนคร้ังท่ีเดินทางมาทองเท่ียวตลาดน้ําแหงนี้  จํานวน..............................ครั้ง 

7.  สมาชิกท่ีรวมเดินทางมาทองเท่ียวตลาดน้ําในครั้งนี้   จํานวน...............................คน 

 8.  พาหนะการเดินทางมาทองเท่ียวตลาดน้ําในครั้งนี ้ ไดแก................................................. 

 

ตอนที่  2  ขอมูลเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา 

 ดานการจัดการ 

1.  ทานคิดวาทําเลท่ีตั้งของแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําเปนอยางไร 

2.  ทานคิดวาโดยภาพรวมการใหบริการของผูประกอบการในตลาดนํ้าเปนอยางไร 

3. ทานคิดวารูปแบบของกิจกรรมตางๆ ท่ีจัดขึ้นในตลาดน้ํามีความเหมาะสมหรือไม  

อยางไร 

4.  ทานคิดวาการจัดแบงโซนหรือเขตพ้ืนท่ีของกิจกรรมตางๆ ในตลาดน้ํามีความเหมาะสม

หรือไม  อยางไร 

5.  ทานคิดวาแหลงทองเท่ียวตลาดน้ํามีความพรอมในเรื่องของส่ิงอํานวยความสะดวก เชน  

โทรศัพทสาธารณะ  หองน้ํา  ถังขยะ  ท่ีนั่งพักผอน  และอ่ืนๆ  หรือไม อยางไร 

6.  ทานคิดวาระบบการดูแลความปลอดภัยใหกับนักทองเท่ียวของแหลงทองเท่ียวตลาดน้ํา

เปนอยางไร 
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ดานการสงเสริมการเรียนรู 

7. จากการมาทองเท่ียวแหลงทองเท่ียวตลาดน้ํ าทําใหทานเกิดการเรียนรู เกี่ยวกับ                     

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมหรือไม  อยางไร  

8. จากการมาทองเท่ียวแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําทําใหทานเกิดการเรียนรูเกี่ยวกับวิถีชีวิต  

ประเพณี และวัฒนธรรมชุมชนหรือไม  อยางไร  

9. จากการมาทองเท่ียวตลาดน้ําในครั้งนี้มีส่ิงท่ีทานสามารถนําไปปรับประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวันหรือการทํางานไดหรือไม  อยางไร   

 

ดานการสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเท่ียว 

10.  ทานคิดวาจุดเดนหรือจุดแข็งของแหลงทองเท่ียวตลาดน้ํามีอะไรบาง 

11.  ทานคิดวาจุดดอยหรือจุดออนของแหลงทองเท่ียวตลาดน้ํามีอะไรบาง 

12.  ส่ิงท่ีทานประทับใจจากการมาทองเท่ียวแหลงทองเท่ียวตลาดน้ํามีอะไรบาง  

13. ทานคิดวาโดยภาพรวมแหลงทองเท่ียวตลาดน้ํ าควรมีการพัฒนาหรือปรับปรุง                   

ดานใดบาง 

14. ทานคิดวาแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําแหงนี้สามารถพัฒนาไปสูการทองเท่ียวท่ียั่งยืนได

หรือไม อยางไร  

15.  ทานคิดวารูปแบบการทองเท่ียวตลาดน้ําท่ีดีควรเปนอยางไร 
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แบบสัมภาษณประชาชนในพ้ืนที่ตลาดน้ํา 

เร่ือง  การพัฒนารูปแบบการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 

 
ตอนที่  1  ขอมูลทั่วไป 

1.  ช่ือ-สกุล................................................................................... สถานภาพ....................... 

2.  เพศ.....................................อาย.ุ..........................ป 

3.  ระดับการศึกษา................................................................................................................ 

4.  อาชีพหลัก.....................................................อาชีพเสรมิ................................................. 

5.  ท่ีอยู...........................................................................................โทรศัพท........................ 

6.  ตําแหนงในชุมชน............................................................................................................ 

7.  ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในชุมชน..............................ป 

 

ตอนที่  2  ขอมูลเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา 

ดานการจัดการ 

1.  แหลงทองเท่ียวตลาดน้ํามีประวัติความเปนมาอยางไร 

2.  ทานมีความคิดเห็นอยางไรเกี่ยวกับการดําเนินการทองเท่ียวตลาดน้ําท่ีผานมา 

3. โดยภาพรวมคนในชุมชนมีความคิดเห็นอยางไรท่ีมีแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําเกิดขึ้นใน

ชุมชน 

4. ทานคิดวาการดําเนินการทองเท่ียวตลาดน้ํามีการใหความสําคัญหรือเอาใจใสในเรื่องของ

ส่ิงแวดลอมในชุมชนหรือไม  อยางไร  

5. ทานคิดวาการดําเนินการทองเท่ียวตลาดน้ํามีการใหความสําคัญหรือเอาใจใสในเรื่องของ

ประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนหรือไม  อยางไร 

6.  ทานคิดวาแหลงทองเท่ียวตลาดน้ํามีหลักการปฏิบัติงานท่ีดีอยางไรบาง ท่ีสามารถนําไป

เปนแบบอยางในการนําไปปรับประยุกตใชในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ  ได 

7.  ทานคิดวาศักยภาพของแหลงทองเท่ียวตลาดน้ํามีอะไรบาง 
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ดานการมีสวนรวม 

8.  การมีสวนรวมของคนในชุมชนตอการทองเท่ียวตลาดน้ําเปนอยางไร 

9.  จากการมีแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําเกิดขึ้นในชุมชน  คนในชุมชนมีการปรึกษาหารือหรือ

กําหนดแนวทางในการปองกนัและแกไขผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นจากการทองเท่ียวหรือไม  อยางไร 

10. ชุมชนของทานมีการจัดตั้งกลุม  ชมรม  หรือองคกรใดๆ ท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียว

ตลาดน้ําหรือไม อยางไร  

 

ดานผลกระทบ 

11.  แหลงทองเท่ียวตลาดน้ําสงผลกระทบเชิงบวกตอคนในชุมชนอยางไรบาง 

12.  แหลงทองเท่ียวตลาดน้ําสงผลกระทบเชิงลบตอคนในชุมชนอยางไรบาง 

13.  การมีแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําเกิดขึ้นในชุมชนสงผลตอระบบความสัมพันธทางสังคม

ของคนในชุมชนอยางไรบาง 

14.  ชุมชนมีการดําเนินการปองกันและเฝาระวังผลกระทบดานส่ิงแวดลอมท่ีอาจจะเกิดขึ้น

จากการทองเท่ียวตลาดน้ําหรือไม  อยางไร  

15. ชุมชนมีการดําเนินการปองกันและเฝาระวังผลกระทบดานประเพณีและวัฒนธรรม

ชุมชนท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการทองเท่ียวตลาดน้ําหรือไม  อยางไร  

16. การมีแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําเกิดขึ้นในชุมชนสงผลใหคนในชุมชนเกิดการเรียนรู

อยางไรบาง 

 

ดานการสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเท่ียว 

17. ทานคิดวาแหลงทองเท่ียวตลาดน้ํามีจุดเดนท่ีเปนเอกลักษณอะไรบางท่ีดึงดูดใจให

นักทองเท่ียวเดินทางมาทองเท่ียว 

18. ทานคิดวาจุดดอยหรือจุดออนของแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําท่ีควรปรับปรุงแกไขมี

อะไรบาง 

19.  ทานคิดวาส่ิงท่ีเปนปญหาหรืออุปสรรคของแหลงทองเท่ียวตลาดน้ํามีอะไรบาง 

20.  ทานคิดวาโดยภาพรวมแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําควรมีการสงเสริมหรือพัฒนาดานใดบาง 

21. ทานคิดวาแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําแหงนี้สามารถพัฒนาไปสูการทองเท่ียวท่ียั่งยืนได

หรือไม อยางไร  

22.  ทานคิดวารูปแบบการทองเท่ียวตลาดน้ําท่ีดีควรเปนอยางไร 
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แบบสัมภาษณตัวแทนหนวยงานที่เกี่ยวของ 

เร่ือง  การพัฒนารูปแบบการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 

 
ตอนที่  1  ขอมูลทั่วไป 

1.  ช่ือ-สกุล................................................................................... สถานภาพ....................... 

2.  เพศ.....................................อาย.ุ..........................ป 

3.  ระดับการศึกษา................................................................................................................ 

4.  อาชีพหลัก.....................................................อาชีพเสริม................................................. 

5.  ท่ีอยู...........................................................................................โทรศัพท........................ 

6.  สังกัดหนวยงาน................................................ตําแหนงในหนวยงาน............................ 

7.  ระยะเวลาท่ีทํางานในหนวยงาน..........................ป 
 
ตอนที่  2  ขอมูลเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา 

 ดานการจัดการ 

1.  แหลงทองเท่ียวตลาดน้ํามีประวัติความเปนมาอยางไร 

2.  ทานมีความคิดเห็นอยางไรเกี่ยวกับการดําเนินการทองเท่ียวตลาดน้ําท่ีผานมา 

3.  แหลงทองเท่ียวตลาดน้ํามีการบริหารจัดการอยางไร 

4. มีการดําเนินการปองกันและเฝาระวังผลกระทบดานส่ิงแวดลอมท่ีอาจจะเกิดขึ้นจาก                      

การทองเท่ียวตลาดน้ําหรือไม  อยางไร  

5. มีการดําเนินการปองกันและเฝาระวังผลกระทบดานประเพณีและวัฒนธรรมชุมชนท่ี

อาจจะเกิดขึ้นจากการทองเท่ียวตลาดน้ําหรือไม  อยางไร  

6.  มีการสรางเครือขายแหลงทองเท่ียวตลาดน้ํากับแหลงทองเท่ียวอ่ืนๆ หรือไม  อยางไร 

7.  ทานคิดวาแหลงทองเท่ียวตลาดน้ํามีหลักการปฏิบัติงานท่ีดีอยางไรบาง ท่ีสามารถนําไป

เปนแบบอยางในการนําไปปรับประยุกตใชในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ  ได 

8.  ทานคิดวาศักยภาพของแหลงทองเท่ียวตลาดน้ํามีอะไรบาง 
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ดานการมีสวนรวม 

9.  มีการสงเสริมการมีสวนรวมของผูประกอบการอยางไรบาง 

10.  มีการสงเสริมการมีสวนรวมของนักทองเท่ียวอยางไรบาง 

11.  มีการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนอยางไรบาง 

12.  มีการใหความชวยเหลือหรือบริการชุมชนในนามของตลาดนํ้าหรือไม  อยางไร  

 

ดานการสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเท่ียว 

13.  ทานคิดวาจุดเดนหรือจุดแข็งของแหลงทองเท่ียวตลาดน้ํามีอะไรบาง 

14.  ทานคิดวาจุดดอยหรือจุดออนของแหลงทองเท่ียวตลาดน้ํามีอะไรบาง 

15. ทานคิดวาส่ิงท่ีเปนโอกาสหรือเปนปจจัยสงเสริมสนับสนุนแหลงทองเท่ียวตลาดน้ํามี

อะไรบาง 

16.  ทานคิดวาส่ิงท่ีเปนปญหาหรืออุปสรรคของแหลงทองเท่ียวตลาดน้ํามีอะไรบาง 

17.  การสงเสริมและสนับสนุนแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําท่ีหนวยงานของทานดําเนินการอยู

ในปจจุบันมีอะไรบาง 

18. หนวยงานอ่ืนๆ ท่ีใหการสงเสริมและสนับสนุนแหลงทองเท่ียวตลาดน้ํามีหนวยงาน

ใดบาง และใหการสนบัสนุนอยางไร  

19.  ในอนาคตมีแนวทางสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําอยางไร 

20. ทานคิดวาแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําแหงนี้สามารถพัฒนาไปสูการทองเท่ียวท่ียั่งยืนได

หรือไม อยางไร  

21.  ทานคิดวารูปแบบการทองเท่ียวตลาดน้ําท่ีดีควรเปนอยางไร 
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แบบประเมินรูปแบบการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
เรื่อง  การพัฒนารูปแบบการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 
 

คําชี้แจง  กรุณาทําเครื่องหมาย    ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานตามความเปนจริง   

              5    หมายถึง  มากที่สุด 

4    หมายถึง  มาก 

3    หมายถึง  ปานกลาง 

2    หมายถึง  นอย 

1    หมายถึง  นอยที่สุด 

 

ความเหมาะสม 
ความเปนไปได 

ในการนําไปปฏิบัต ิ
ความสอดคลองกับบริบท การนําไปใชประโยชนไดจริง

ประเด็น 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1. หลักการสรางรูปแบบ                      

2. ความเชื่อมโยงของรูปแบบ                      

3. องคประกอบของรูปแบบ 

3.1 กิจกรรมสินคา บริการ                              

และโครงสรางพื้นฐาน 
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ความเหมาะสม 
ความเปนไปได 

ในการนําไปปฏิบัต ิ
ความสอดคลองกบับริบท การนําไปใชประโยชนไดจริง

ประเด็น 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

3.2 เครือขายการทองเที่ยว                     

3.3 ฐานทรัพยากร                     

3.4 อัตลักษณของชุมชน                      

3.5 การมีสวนรวม                     

3.6 การประชาสัมพันธ                     

3.7 กระบวนการเรียนรู                      

3.8 การบริหารจัดการ                     

3.9 วัฒนธรรมชุมชน                     

3.10 การอนุรักษสิ่งแวดลอม                       

4. การอธิบายรูปแบบ                      

5. ภาพรวมของรูปแบบ                      
 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  จ 

รายชื่อผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลองของเคร่ืองมือการวิจัย 

(แบบสอบถามและแบบประเมินรูปแบบการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน) 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลองของเคร่ืองมือการวิจัย 

 (Index of Item Objective Congruence: IOC) 

 

รายชื่อผูเชี่ยวชาญ  จํานวน  3  ทาน 

 

1. ชื่อผูเชี่ยวชาญ  รศ.ดร.ประมาณ   เทพสงเคราะห 

ตําแหนง   รองศาสตราจารย     

สถานที่ทํางาน ภาควิชาภูมิศาสตร  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตสงขลา 

 

2. ชื่อผูเชี่ยวชาญ  ดร.จิดาภา  สุวรรณฤกษ 

ตําแหนง   อาจารย 

สถานที่ทํางาน บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตสงขลา 

 

3. ชื่อผูเชี่ยวชาญ  ดร.อภิรมย  พรหมจรรยา 

ตําแหนง   อาจารย   

สถานที่ทํางาน สาขาการทองเท่ียว  คณะการบริการและการทองเท่ียว 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตภูเก็ต 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ฉ 

รายชื่อผูทรงคุณวุฒใินการประเมินรูปแบบ 

(รูปแบบการทองเท่ียวตลาดน้ําภาคใตเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน) 
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รายชื่อผูทรงคุณวุฒใินการประเมินรูปแบบ  

 

รายชื่อผูทรงคุณวุฒ ิ จํานวน  5  ทาน 

 

1. ชื่อผูทรงคุณวุฒ ิ  ดร.จเร   สุวรรณชาต 

ตําแหนง   อาจารย     

สถานที่ทํางาน สาขาวิชาสถาปตยกรรม   คณะสถาปตยกรรมศาสตร  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

2. ชื่อผูทรงคุณวุฒ ิ  นายสมมารถ  เพ็ชรพยาบาล   

ตําแหนง   ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม 

สถานที่ทํางาน เทศบาลเมืองคลองแห 

 

3. ชื่อผูทรงคุณวุฒ ิ  นายวรุตม  นาที 

ตําแหนง   อาจารย 

สถานที่ทํางาน ภาควิชาภูมิศาสตร  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตสงขลา 

 

4. ชื่อผูทรงคุณวุฒ ิ  นางสาววราภรณ-ทนงศักดิ ์

ตําแหนง   อาจารย 

สถานที่ทํางาน ภาควิชาภูมิศาสตร  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตสงขลา 

 

5. ชื่อผูทรงคุณวุฒ ิ  นางสาวพัชรี  สุเมโธกุล 

ตําแหนง   อาจารย   

สถานที่ทํางาน หลักสูตรภาษาไทยเพ่ืออาชีพ   

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ช 

รายชื่อผูเขารวมเวทีประชาคม 
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รายชื่อผูเขารวมเวทีประชาคม  

เรื่อง  “การพัฒนารูปแบบการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

วันพุธที่  10  เมษายน  2556  เวลา  13.30-16.30  น. 

ณ  หองประชุมเทศบาลเมืองคลองแห  ตําบลคลองแห  อําเภอหาดใหญ   จังหวัดสงขลา   

 

ตารางที่  101  รายชื่อผูเขารวมเวทีประชาคม  

 

ลําดับที่ ชื่อ-สกุล ที่อยู/หนวยงาน 

1 นางสุภาภรณ  สังขชาต ิ 86/9  หมูที่ 5  ตําบลคลองแห  อําเภอหาดใหญ  จังหวัดสงขลา 

2 นายสมมารถ  เพ็ชรพยาบาล  7/6  ตําบลคลองแห  อําเภอหาดใหญ  จังหวัดสงขลา 

3 นางสาวธัญวรัตน มณีวัต 148/128 ถนนดอนนก 30 อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธาน ี

4 นางสาวกาญจนา  ชูใจ 78/158 ถนนโฉลกรัฐ อําเภอเมือง จงัหวัดสุราษฎรธาน ี

5 นางสาวมาลินี  ฉิมเรือง 148/128 ถนนดอนนก 30 อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธาน ี

6 นางไพจิตต  กมลจิตรุงเรือง สํานักกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลนครสุราษฎรธาน ี

7 นางกานดา  กวั้งซวน สํานักกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลนครสุราษฎรธาน ี

8 นายอนุชัย  ชางแกว 97  หมูที่ 4  ถนนประชาสรรค  ตําบลคลองแห อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 

9 นางมาลินี  ลุขยะฤกษ 35 หมูที่ 1 ตําบลคลองแห อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 

10 นางระวีวรรณ อาจไพรินทร 40/ 31  หมูที่  1  ตําบลคลองแห  อําเภอหาดใหญ  จังหวัดสงขลา 
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ตารางที่  101  รายชื่อผูเขารวมเวทีประชาคม  (ตอ) 

 

ลําดับที่ ชื่อ-สกุล ที่อยู/หนวยงาน 

11 นางสาวขนิษฐา  สาระเจริญ 79/2 หมูที่  5  ตําบลคลองแห  อําเภอหาดใหญ  จังหวัดสงขลา 

12 นางแววดาว  ชวยภักด ี 189/28  ถนนคลองเตย ซอย 21/2  ตําบลคอหงส อําเภอหาดใหญ  จังหวัดสงขลา 

13 นางอรัญญา  อางสกุล 5/44  หมูที่  11  ตําบลคลองแห  อําเภอหาดใหญ  จังหวัดสงขลา 

14 นางกรกนก  วิเศษศาสน 74/5  หมูที่  11  ตําบลคลองแห  อําเภอหาดใหญ  จังหวัดสงขลา 

15 นายทวนธง  ครุฑจอน 340 หมูที่  5 ตําบลปากพนังฝงตะวนออก อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

16 นางธนมน  เสงสุวรรณ 200/28  หมูที่ 4 ตําบลคลองแห อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 

17 นายอภิชาติ  เหมือนทอง 100 หมูที่ 2  ตําบลคลองแดน อําเภอระโนด  จังหวัดสงขลา 

18 นางสาวพิมพกานต  เหมือนทอง 196  หมูที่ 1  ตําบลรามแกว อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

19 นางอุบล เหมือนทอง 1  หมูที่ 2  ตําบลคลองแดน อําเภอระโนด  จังหวัดสงขลา 

20 นางสาววริษฐา  เหมือนทอง 196  หมูที่ 1  ตําบลรามแกว อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

21 นางลําพู  บิลยะแม 150/1  หมูที่  11  ตําบลคลองแห  อําเภอหาดใหญ  จังหวัดสงขลา 

22 นางสุนา  ไชยกายุก 76  หมูที่  3  ตําบลคลองแห  อําเภอหาดใหญ  จังหวัดสงขลา 

23 นางกมลทิพย  ทองศร ี 12/597  หมูที่  1  ตําบลคลองแห  อําเภอหาดใหญ  จังหวัดสงขลา 

24 นายพรไทย  ศิริสาธิตกิจ 226/65 หมูที่ 6 ตําบลน้ํานอย  อําเภอหาดใหญ  จังหวัดสงขลา 

25 นางชลลดา แสงมณี  ศิริสาธิตกิจ 226/65 หมูที่ 6 ตําบลน้ํานอย  อําเภอหาดใหญ  จังหวัดสงขลา 
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ประวัติผูวิจัย 

 

ชื่อ-สกุล          นางชลลดา  แสงมณี  ศิริสาธิตกิจ  

 

ที่อยู            226/65  หมูท่ี  6  ตําบลน้ํานอย  อําเภอหาดใหญ  จังหวัดสงขลา  90110 

 

ที่ทํางาน         คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตสงขลา 

        ตําแหนง  อาจารย 

 

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ.2538             ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)  สาขาพัฒนาสังคม  (เกียรตินยิมอันดับ 2)   

        คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตปตตาน ี

พ.ศ.2542         ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  (ศศ.ม.) สาขาสังคมวิทยา   

        คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตปตตาน ี

พ.ศ.2556         ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  (ปร.ด.) สาขาพัฒนศึกษา   

        คณะศึกษาศาสตร  

        มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 

 

ประวัติการทํางาน 

พ.ศ.2542-2543         อาจารยผูชวยสอน  

        สํานักวิชาศิลปศาสตร 

        มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

พ.ศ.2543-2551           อาจารยประจําหลักสูตรพัฒนาชุมชน  

        คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

        มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

พ.ศ.2551-ปจจุบัน      อาจารยประจําหลักสูตรพัฒนาชุมชน  

        คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

        มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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