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This research aims to explore performance condition, best practices, factors or criterions
that effect to the existing of floating market tourism in Southern Thailand as well as to develop
the model of floating market tourism for sustainable development. In order to accomplish the
objectives of this research, a mixed methodology design is adopt which consists of quantitative
and qualitative methodologies (Multisite multi-case technique). The finding of this research
demonstrates that most of new floating markets in Southern Thailand are found and managed by
local government in the form of official committee. Besides, the regulations are regarded as an
instrumental performance. Accordingly, the best practices of floating market tourism in Southern
Thailand are for instance an inclusive community’s participation based-development. The factors
or criterions that effect to the existing of floating market tourism in Southern Thailand consist of
1) product and service for responding tourists’ need, 2) encouragement and supportive assistance
for local government performance, 3) cooperation with other organizations, 4) identity and
differences, 5) participation, 6) administrative management, and 7) public relation. Furthermore,
the model of floating market tourism for sustainable development named “A TRIP PLACE
MODEL” which consists of 10 major significant performances; 1) activities, products, services
and infrastructure, 2) tourism network, 3) resources based, 4) identity, 5) participation, 6) public
relations, 7) learning process, 8) administration management, 9) community culture, and
10) environmental conservation. Additionally, this model evaluation is expertized and certified by
public hearing.
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ดานสถานที่ จําแนกตามตลาดน้ํา....................................................................
31 เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยของความคิดเห็นของนักทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต
ดานสถานที่ จําแนกตามตลาดน้ํา เปนรายคู ดวยวิธีการ LSD........................
32 แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของนักทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต
ดานการใหบริการ จําแนกตามตลาดน้ํา...........................................................
33 เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยของความคิดเห็นของนักทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต
ดานการใหบริการ จําแนกตามตลาดน้ํา เปนรายคู ดวยวิธีการ LSD..............
34 แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของนักทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต
ดานความปลอดภัย จําแนกตามตลาดน้ํา........................................................
35 เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยของความคิดเห็นของนักทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต
ดานความปลอดภัย จําแนกตามตลาดน้ํา เปนรายคู ดวยวิธีการ LSD.............
36 แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของนักทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก จําแนกตามตลาดน้ํา............................................
37 เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยของความคิดเห็นของนักทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก จําแนกตามตลาดน้ํา เปนรายคู ดวยวิธีการ LSD..
38 แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของนักทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต
ดานการจัดกิจกรรม จําแนกตามตลาดน้ํา........................................................
39 เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยของความคิดเห็นของนักทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต
ดานการจัดกิจกรรม จําแนกตามตลาดน้ํา เปนรายคู ดวยวิธีการ LSD...........
40 แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของนักทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต
ดานความตองการในการพัฒนา จําแนกตามตลาดน้ํา.......................................
41 เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยของความคิดเห็นของนักทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต
ดานความตองการในการพัฒนา จําแนกตามตลาดน้ํา เปนรายคู
ดวยวิธีการ LSD...............................................................................................
42 แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของนักทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต
ดานภาพรวม จําแนกตามตลาดน้ํา..................................................................
43 เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยของความคิดเห็นของนักทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต
ดานภาพรวม จําแนกตามตลาดน้ํา เปนรายคู ดวยวิธีการ LSD.....................
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44 แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของนักทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต
รวมทุกดาน จําแนกตามตลาดน้ํา...................................................................
45 เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยของความคิดเห็นของนักทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต
รวมทุกดาน จําแนกตามตลาดน้ํา เปนรายคู ดวยวิธีการ LSD.......................
46 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับพฤติกรรมของ
นักทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต...........................................................................
47 แสดงการเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมของนักทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต
จําแนกตามตลาดน้ํา.......................................................................................
48 เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยของพฤติกรรมของนักทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต
จําแนกตามตลาดน้ํา เปนรายคู ดวยวิธีการ LSD............................................
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ตลาดน้ําภาคใต............................................................................................... 225
แสดงจํานวนและรอยละของระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทองเที่ยวที่ยั่งยืน
ของประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ําภาคใต........................................................... 240
แสดงการเปรียบเทียบระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทองเที่ยวที่ยั่งยืน
ของประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ําภาคใต จําแนกตามตลาดน้ํา......................... 241
เปรียบเทียบความแตกตางคะแนนเฉลี่ยของความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การทองเที่ยวที่ยั่งยืนของประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ําภาคใต จําแนกตามตลาดน้ํา
เปนรายคู ดวยวิธีการ LSD............................................................................ 242
แสดงคาเฉลี่ย ( X ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นดานตางๆ
ที่มีตอการทองเที่ยวตลาดน้ําของประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ําภาคใต............. 243
แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ําภาคใต
ดานผลกระทบเชิงลบ จําแนกตามตลาดน้ํา.................................................... 245
เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยของความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่
ตลาดน้ําภาคใต ดานผลกระทบเชิงลบ จําแนกตามตลาดน้ํา เปนรายคู
ดวยวิธีการ LSD............................................................................................. 245
แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ําภาคใต
ดานการจัดการ จําแนกตามตลาดน้ํา............................................................. 246
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57 เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยของความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่
ตลาดน้ําภาคใต ดานการจัดการ จําแนกตามตลาดน้ํา เปนรายคู ดวยวิธีการ
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58 แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ําภาคใต
ดานการมีสวนรวม จําแนกตามตลาดน้ํา........................................................ 247
59 เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยของความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่
ตลาดน้ําภาคใต ดานการมีสวนรวม จําแนกตามตลาดน้ํา เปนรายคู ดวยวิธีการ
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60 แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ําภาคใต
ดานการสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเที่ยว จําแนกตามตลาดน้ํา.................. 248
61 เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยของความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่
ตลาดน้ําภาคใต ดานการสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเที่ยว จําแนกตามตลาดน้ํา
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62 แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ําภาคใต
ดานการพัฒนาศักยภาพของชุมชน จําแนกตามตลาดน้ํา............................... 249
63 เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยของความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่
ตลาดน้ําภาคใต ดานการพัฒนาศักยภาพของชุมชน จําแนกตามตลาดน้ํา
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70 แสดงรายชื่อชุมชนของเทศบาลเมืองคลองแห..........................................................
71 แสดงลําดับเหตุการณในประวัติศาสตรของชุมชนคลองแดน..................................
72 แสดงรายชื่อชุมชนของเทศบาลนครสุราษฎรธานี....................................................
73 แสดงรายชื่อหมูบานของเทศบาลตําบลจันดี.............................................................
74 แสดงรายชื่อชุมชนของเทศบาลตําบลจันดี...............................................................
75 เปรียบเทียบตลาดน้ําภาคใตทั้ง 4 แหง.....................................................................
76 การวิเคราะหการพัฒนาการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตสูการทองเที่ยวที่ยั่งยืน...........
77 สรุปผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณและขอมูลเชิงคุณภาพ
จําแนกตามรายตลาดน้ํา...................................................................................
78 ผลการประเมินรูปแบบ “A TRIP PLACE MODEL”..............................................
79 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็น
ของผูประกอบการในตลาดน้ําภาคใต ดานกฎระเบียบ..................................
80 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็น
ของผูประกอบการในตลาดน้ําภาคใต ดานการจัดการ...................................
81 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็น
ของผูประกอบการในตลาดน้ําภาคใต ดานการมีสวนรวม..............................
82 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของ
ผูประกอบการในตลาดน้ําภาคใต ดานดานการพัฒนาศักยภาพของ
ผูประกอบการ.................................................................................................
83 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็น
ของนักทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต ดานการคมนาคม.......................................
84 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็น
ของนักทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต ดานสถานที.่ ..............................................
85 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็น
ของนักทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต ดานการใหบริการ.....................................
86 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็น
ของนักทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต ดานความปลอดภัย...................................
87 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็น
ของนักทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต ดานสิ่งอํานวยความสะดวก.......................
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88 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็น
ของนักทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต ดานการจัดกิจกรรม...................................
89 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็น
ของนักทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต ดานความตองการในการพัฒนา................
90 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็น
ของนักทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต ดานภาพรวม..............................................
91 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของ
ประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ําภาคใต ดานผลกระทบเชิงลบ..............................
92 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของ
ประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ําภาคใต ดานการจัดการ........................................
93 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของ
ประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ําภาคใต ดานการมีสวนรวม...................................
94 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของ
นักทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต ดานการสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเที่ยว......
95 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็น
ของนักทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต ดานการพัฒนาศักยภาพของชุมชน.............
96 รายละเอียดผลการประเมินรูปแบบ “A TRIP PLACE MODEL”
ของผูทรงคุณวุฒ.ิ ..............................................................................................
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ประเทศไทยไดชื่อวาเปนเมืองแหงการทองเที่ยว โดยมีนัก ทองเที่ย วระหวางประเทศ
เดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศไทยอยางตอเนื่อง จากสถิตินักทองเที่ย วระหวางประเทศที่
เดินทางมาประเทศไทย ระหวางป พ.ศ.2548-2553 พบวา จํานวนนักทองเที่ยวระหวางประเทศมี
อัตราเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจาก 11,516,936 คน ในป พ.ศ.2548 เปน 15,841,683 คน ในป พ.ศ.2553
โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้น เฉลี่ยปละ 7.51 % ซึ่งเปนผลจากการเพิ่มขึ้นของจํานวนนักทองเที่ยวโลก
และความเขมแข็งของปจจัยพืน้ ฐานดานการทองเที่ยวของไทย เชน การเปดใหบริการของสนามบิน
สุ ว รรณภู มิ การมี สิ น ค า ทางการท อ งเที่ ย วที่ ห ลากหลาย เช น แหล ง ท อ งเที่ ย วทางธรรมชาติ
วัฒนธรรม นันทนาการ และการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (บริการทางการแพทย และสปา) เปนตน
นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมระดับ World Event ที่สนับสนุนดานการทองเที่ยว เชน มหกรรม
พืชสวนโลก และงานเทศกาลสงกรานต เปนตน ซึ่งทําใหประเทศไทยไดรบั รางวัลดานการทองเที่ยว
ระดับโลกหลายรายการเปนประจํา เชน รางวัล Best Tourist Country และ Best Country Brand for
Value for Money เปนตน (กรมการทองเที่ยว, 2554: 1)
แมวาระหวางป พ.ศ.2548-2553 ประเทศไทยจะประสบกับเหตุการณที่มีผลกระทบรุนแรง
ดานการทองเที่ยวหลายครั้ง เชน ในป พ.ศ.2548 ที่นักทองเที่ยวลดลง (-1.15%) จากเหตุการณ
ความรุนแรงใน 3 จังหวัดภาคใต และการเกิดภัยธรณีพิบัติสึนามิ (Tsunami) ซึ่งสงผลกระทบตอ
ความเชื่อมั่นของนักทองเที่ยวเอเชียตะวันออกซึ่งเปนกลุมที่ออนไหวตอขาวสารดานความปลอดภัย
และในป พ.ศ.2552 ที่ภาคการทองเที่ยวของไทยไดรับผลกระทบทั้งจากปจจัยภายใน คือ การปด
สนามบิ น สุ ว รรณภู มิ และเหตุ ก ารณ จ ลาจลในกรุ ง เทพฯ ที่ มี ผ ลกระทบต อ ภาพลั ก ษณ ด า น
ความปลอดภัยในการทองเที่ยว และผลระทบจากปจ จัยภายนอก คือ วิก ฤติสถาบัน การเงิน ใน
สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป (Hamburger Crisis) ซึ่งสงผลกระทบตอพฤติกรรมการเดินทางของ
นักทองเที่ยว เชน การยกเลิก การเดินทาง และการเปลี่ยนแปลงเปาหมายไปทองเที่ยวในแหลง
ทองเที่ยวระยะใกลแทน เปนตน (กรมการทองเที่ยว, 2554: 2) และในป พ.ศ.2553 ประเทศไทยก็ยัง
ประสบกับเหตุการณที่มีผลกระทบดานลบตอภาคการทองเที่ยวอยางตอเนื่อง เชน สถานการณ
การเมืองภายในประเทศการระเบิดของภูเขาไฟในไอรแลนด คาเงินบาทที่แข็งคาขึ้นอยางตอเนื่อง
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2
การเพิ่มขึ้นของราคาน้ํามันในตลาดโลก และการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและยุโรป
แตจากอัตราการขยายตัวในระดับสูงของนักทองเที่ยวในป พ.ศ.2553 สะทอนใหเห็นถึงความนิยม
ของแหล ง ท อ งเที่ ย วในประเทศไทยต อ นั ก ท อ งเที่ ย วชาวต า งประเทศที่ อ ยู ใ นระดั บ สู ง
(กรมการทองเที่ยว, 2554: 9)
ตารางที่ 1 จํานวนนักทองเที่ยวระหวางประเทศของไทย ตั้งแตป พ.ศ.2548–2553 จําแนก
ตามเดือน
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
รวม

2549หอสม
2550ุดกล 2551
ก
ั
าง
น
สำ1,262,500 1,313,677 1,437,686

2548
849,931
892,830
930,971
801,522
808,745
896,539
1,030,924
1,057,894
917,217
1,018,059
1,113,171
1,199,223
11,516,936

1,183,806
1,176,085
1,076,301
981,651
1,051,930
1,163,386
1,217,649
979,432
1,051,528
1,236,273
1,441,255
13,821,802

1,284,304
1,233,108
1,101,392
990,810
1,031,461
1,165,702
1,225,820
1,059,246
1,171,039
1,365,853
1,521,816
14,464,228

1,481,458
1,407,649
1,222,253
1,172,310
1,155,004
1,275,557
1,214,678
890,066
1,094,452
1,076,156
1,156,951
14,584,220

2552
1,269,978
1,138,220
1,237,132
1,085,293
923,918
954,772
1,094,685
1,149,288
1,040,538
1,209,473
1,361,574
1,684,997
14,149,841

2553
1,605,505
1,614,844
1,439,401
1,108,209
826,610
964,959
1,250,355
1,251,556
1,191,755
1,313,577
1,472,752
1,802,160
15,841,638

ที่มา: สํานักงานตรวจคนเขาเมือง และกรมการทองเที่ยว, อางถึงใน กรมการทองเที่ยว, สรุป
สถานการณนักทองเที่ยวชาวตางชาติ ป 2548-2553 (กรมการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยว
และการกีฬา, 2554), ภาคผนวก.
นอกจากนี้เมื่อพิจารณาขอมูลอัตราการเปลี่ยนแปลงของจํานวนนักทองเที่ยวโลกในระหวาง
ป พ.ศ.2548-2553 พบวา จํานวนนักทองเที่ยวโลกเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในป พ.ศ.2548-2550 โดยมี
อัตราการขยายตัวสูงสุดเทากับรอยละ 6.38 ในป พ.ศ.2550 ทั้งนี้ในป พ.ศ.2551 นักทองเที่ยวโลก

3
เริ่มชะลอตัว และมีจํ า นวนลดลงในป พ.ศ.2552 จากวิก ฤติก ารเงิน ในสหรัฐอเมริก าและยุโ รป
แตกลับมาขยายตัว อีกครั้งในป พ.ศ.2553 สําหรับจํานวนนักทองเที่ยวระหวางประเทศของไทย
พบวา โดยภาพรวมมีก ารเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ สอดคลองกับจํา นวนนัก ทองเที่ย วโลก
(กรมการทองเที่ยว, 2554: 2)
(%)
+25.00

+20.01

+20.00

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

+15.00

+6.38

+10.00
+5.00
+0.00
-5.00
-10.00

+11.96

+5.49

+5.25

-2.98

+4.65

-1.15
2548

+5.50

+2.11

2549

2550

+0.83 2551

2553
-4.24

นักทองเที่ยวระหวางประเทศของโลก

2552

นักทองเที่ยวระหวางประเทศของไทย

รูปที่ 1 อัตราการเปลี่ยนแปลงของจํานวนนักทองเที่ยวระหวางประเทศของโลกและของไทย
ตั้งแตป พ.ศ.2548-2553
ที่มา: สํานักงานตรวจคนเขาเมือง และ UNWTO, อางถึงใน กรมการทองเที่ยว, สรุปสถานการณ
นักทองเที่ยวชาวตางชาติ ป 2548-2553 (กรมการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและ
การกีฬา, 2554), 2.
ประเทศไทยใหค วามสําคัญ ตอภาคการท องเที่ ยวมาตลอด โดยเฉพาะภายหลั งวิก ฤติ
เศรษฐกิจในป พ.ศ.2540 ที่รัฐบาลกําหนดใหภาคการทองเที่ยวเปนสวนหนึ่งของภาคการขับเคลื่อน
หลักทางเศรษฐกิจ และไดประกาศใหป พ.ศ.2541-2542 เปนปสงเสริมการทองเที่ยวไทย (Amazing
Thailand) ซึ่งสงผลใหจํานวนนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ทั้งนี้แมวาแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ
ทางภาคใต (ภูเก็ต พังงา และกระบี่) จะไดรับผลกระทบจากภัยธรณีพิบัติสึนามิในป พ.ศ.2547 และ
เกิดเหตุการณรุนแรงทางการเมืองในประเทศไทยในป พ.ศ.2552 และ พ.ศ.2553 แตก็สงผลกระทบ
ตอภาคการทองเที่ยวของไทยไมมาก และสามารถฟนตัวไดในระยะเวลาสั้น (กรมการทองเที่ยว,
2554: 5) และเมื่อพิจ ารณาจากสถิติรายไดจ ากการทองเที่ย วระหวางป พ.ศ.2548-2553 พบวา
ประเทศไทยมีรายไดจากการทองเที่ยวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจาก 367,380.36 ลานบาท ในป พ.ศ.
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2548 เปน 585,961.80 ลานบาท ในป พ.ศ.2553 ซึ่งเปนรายไดจากการทองเที่ยวที่สูง หรือมีอัตรา
การขยายตัวเฉลี่ยปละ 11.90 % (กรมการทองเที่ยว, 2554: 7)
ตารางที่ 2 รายไดจากการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวระหวางประเทศของไทย ตั้งแตป
พ.ศ.2548-2553
ประเด็น
2548
2549
2550
2551
2552
2553
วันพักเฉลี่ย
8.20
8.62
9.19
9.51
8.99
9.22
(วัน)
คาใชจายเฉลี่ย 3,890.13 4,048.22 4,120.95 4,142.30 4,011.21 3,992.60
(บาท/คน/วัน)
รายไดจาก 367,380.36 482,319.17 547,781.81 574,520.52 510,225.05 585,961.80
การทองเที่ยว
(ลานบาท)
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ที่มา: สํานักงานตรวจคนเขาเมือง และกรมการทองเที่ยว, อางถึงใน กรมการทองเที่ยว, สรุป
สถานการณนักทองเที่ยวชาวตางชาติ ป 2548-2553 (กรมการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยว
และการกีฬา, 2554), ภาคผนวก.
ตอมาในป พ.ศ.2554-2556 พบวา มีนักทองเที่ยวระหวางประเทศเดินทางเขามาทองเที่ยว
ประเทศไทยอยางตอเนื่อง โดยในป พ.ศ.2554 มีนัก ทองเที่ย วทั่ว โลกเดินทางเขามาทองเที่ยว
ประเทศไทย จํานวน 19,230,470 คน และเพิ่มสูงขึ้นในป พ.ศ.2555 เปน 22,353,903 คน ซึ่งเพิ่มขึ้น
ในอัตรารอยละ 16.40 โดยในป พ.ศ.2554 ประเทศไทยมีรายไดจากการทองเที่ยวระหวางประเทศ
จํานวน 776,217.20 ลานบาท และเพิ่มสูงขึ้นในป พ.ศ.2555 เปน 983,928.36 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นใน
อัตรารอยละ 26.76 และในชวงเดือนมกราคม-มีนาคม 2556 พบวา มีนักทองเที่ยวระหวางประเทศ
เดิน ทางเขา มาทองเที่ ยวประเทศไทย ประมาณ 6,828,718 คน และประเทศไทยมีร ายได จ าก
นัก ทองเที่ยวระหวางประเทศ ประมาณ 313,315.92 ลา นบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น ในอัตรารอยละ 19.05
เมือ่ เปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันในป พ.ศ.2555 ที่ผานมา (กรมการทองเที่ยว, 2556: 4) ซึ่งเปน
รายไดที่คอนขางสูง
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นอกจากนี้ในป พ.ศ.2558 เปนปที่ประเทศไทยจะตองกาวเขาสูประชาคมอาเซียน (ASEAN
Community: AC) ซึ่งประชาคมอาเซียนจะเปนประโยชนตอประเทศไทยในการขยายการสงออก
และโอกาสทางการคา ตลอดจนการบริการในสาขาที่ประเทศไทยมีความสามารถในการแขงขัน
ซึ่ ง หนึ่ ง ในจํ า นวนนั้ น ก็ คื อ “การท อ งเที่ ย ว” เพราะประชาคมอาเซี ย นจะก อ ให เ กิ ด กระแส
การหลั่งไหลของแรงงานตางชาติเขามาในประเทศไทย โดยประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN
Economic Community: AEC) ซึ่งเปนเสาหลักหนึ่งของประชาคมอาเซียนเปนการรวมกลุมเพื่อเปด
เสรีสินคาและบริการที่สําคัญ 11 สาขา (Priority Sectors) ไดแก การทองเที่ยว การขนสงทาง
อากาศ (การบิน) ยานยนต ผลิตภัณฑไม ผลิตภัณฑยาง สิ่งทอ อิเล็กทรอนิกส สินคาเกษตร สินคา
ประมง เทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริการดานสุขภาพ ซึ่งจะเห็นไดวา “การทองเที่ยว” เปน
สาขาหนึ่งที่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใหความสําคัญ
จากที่ ก ล าวมาจะเห็ น ไดว าการทอ งเที่ย วมีค วามสํ าคั ญต อเศรษฐกิจ ของประเทศไทย
เปนอยางมาก ดังนั้นการทองเที่ยวจึงมีอิทธิพลตอการพัฒนาประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
และจากขอมูลที่กลาวมาเกี่ยวกับอัตราการขยายตัว ของนัก ทองเที่ยวแสดงใหเห็นอยางชัด เจนถึง
อัตราการขยายตัวในระดับสูงของนักทองเที่ยว และยังสะทอนใหเห็นถึงความนิยมของนักทองเที่ยว
ระหวางประเทศที่อยูในระดับสูงตอแหลงทองเที่ยวในประเทศไทยอีกดวย และเมื่อพิจารณาถึง
กระแสการทองเที่ยวของประเทศไทยในปจจุบันจะเห็นไดวาเปนกระแสที่ไดรับความสนใจและ
นิยมคอ นข างมาก ไม วา จะเป น กระแสการท องเที่ย วเชิง อนุ รัก ษ การท องเที่ ยวเชิ งนิ เวศ และ
การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เปนตน แตอยางไรก็ตามเพื่อตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยว
ที่ แ ปรเปลี่ ย นไปตามสภาพการณ ต า งๆ กระแสการท อ งเที่ ย วแต ล ะกระแสจึ ง เกิ ด รู ป แบบ
การทองเที่ยวทีห่ ลากหลายเพื่อตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยว
สําหรับกระแสการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในประเทศไทย ปจจุบันจะเห็นไดวามีรูปแบบ
การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่หลากหลาย ซึ่งเปนรูปแบบการทองเที่ยวที่อาศัยทุนทางวัฒนธรรม
(Cultural Capital) เปนหลักในการขับเคลื่อนการทองเที่ยว เนื่องจากประเทศไทยเปนประเทศที่มี
ชื่อเสียงและร่ํารวยดวยทุนทางวัฒนธรรมประเทศหนึ่งในจํานวนหลายๆ ประเทศ เพราะประเทศ
ไทยนอกจากจะเป น ประเทศที่ เ ก า แก แ ละมี ป ระวั ติ ศ าสตร ที่ น า สนใจแล ว ประเทศไทยยั ง มี
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และศิลปวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณเฉพาะของตนเองที่สืบทอดตอเนื่อง
ยาวนานมาตั้งแตอดีต ซึ่งเปนสิ่งที่บงบอกถึงรองรอยแหงความเจริญรุงเรืองในอดีตที่ผานมาของ
ประเทศไทยไดเปนอยางดี จนกระทั่งกลายเปน “มรดกทางวัฒนธรรม” (Cultural Heritage) หรือ
“ทุนทางวัฒนธรรม” (Cultural Capital) โดยทุนทางวัฒนธรรมเปนสิ่งที่ใหคุณคาตอวิถีชีวิตและ
เปนสิ่งที่มีมูลคา กลาวคือ วัฒนธรรมเปน “สินคามีคุณ” (Merit Goods) ในทางเศรษฐศาสตรทุนทาง
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วัฒนธรรมเปน สิ่งที่กอใหเกิด อรรถประโยชนตอปจเจกชนและสังคม แตอยางไรก็ตามทุนทาง
วัฒนธรรมนั้นเปนสิ่งที่ไมยั่งยืน สามารถเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดลอม เทคโนโลยี และอื่นๆ
หรืออาจกลาวไดวา ทุนทางวัฒนธรรมมีลักษณะเปนพลวัต (Dynamics) เนื่องจากโลกในปจจุบันมี
การติดตอและสื่อสารถึงกันไดอยางรวดเร็ว แตไมวาจะอยางไรทุนทางวัฒนธรรมก็ยังคงเปนสิ่งที่มี
คุ ณ ค า และมี ค วามสํ า คั ญ ต อ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศเป น อย า งมาก
และการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมก็เปนประเด็นหนึ่งที่สามารถยืนยันไดเปนอยางดีถึงความมีคุณคา
และมู ล ค า ของทุ น ทางวั ฒ นธรรม โดยในแต ล ะป ป ระเทศไทยมี ร ายได จํ า นวนไม น อ ยจาก
การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
การท องเที่ย วตลาดน้ําเปน การท องเที่ยวเชิง วั ฒ นธรรมรูปแบบหนึ่ งของประเทศไทย
โดยการจัดกิจกรรมการทองเที่ยวทางน้ํา และเปนกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรูปแบบแรกๆ
ที่ใชวัฒนธรรมเปนสิ่งดึงดูดนักทองเที่ยวใหมาสัมผัสกับวิถีชีวิตอีกรูปแบบหนึ่งของชุมชน สําหรับ
วิถีชุมชนตลาดน้ําเปนวิถีชีวิต ที่คอนขางโดดเดนในพื้นที่ภ าคกลาง โดยสวนใหญจะเริ่มตนจาก
การเป น ตลาดซึ่ งเป น ที่ ชุ มนุ ม เพื่ อตอบสนองความตอ งการของคนในชุ มชนเอง โดยเฉพาะ
การตอบสนองความตองการทางเศรษฐกิจของคนในชุมชน ตอมาจึงมีการพัฒนารูปแบบสินคาและ
การบริการใหเปนแหลงรองรับนักทองเที่ยว จากเดิมที่นักทองเที่ยวเดินทางมาเพื่อดูวิถีชีวติ ที่เปนอยู
ตามปกติข องชาวบานในพื้น ที่ ก็ได มีก ารสรางกิจ กรรมที่ เปด โอกาสให นัก ทองเที่ย วเขามามี
สวนรวมมากขึ้น เชน การลงเรือพาย และการทองเที่ยวชมคลอง เปนตน ความสําเร็จทางเศรษฐกิจ
ของตลาดน้ําในภาคกลางไดกลายเปนตนแบบในการพัฒนาแหลงท องเที่ยวตลาดน้ําในภาคอื่น ๆ
ใหเปนไปในลักษณะเดียวกัน คือ เนนการสรรหากิจกรรมตางๆ มารองรับนัก ทองเที่ยวมากขึ้น
ซึ่งมีทั้งการปรับปรุงตลาดน้ําทองถิ่นที่มีอยูแลว การรื้อฟนยานตลาดน้ําเดิมที่มีอยูแลวขึ้นมาใหม
หรือการจัดตั้งตลาดน้ําขึ้นมาใหม เพื่อกิจกรรมการทองเที่ยวโดยเฉพาะ ซึ่งรูปแบบหลังมีแนวโนม
วาจะเกิดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในชุมชนริมน้ําหลายแหงทั้งในเขตเมืองและเขตชนบท (มณีว รรณ ผิว นิ่ม
และคณะ, 2546: 1)
สําหรับในพื้น ที่ภ าคใตตั้งแตอดีต ที่ผานมาจากการศึก ษาพบวามีบางชุมชนที่เปนชุมชน
ตลาดน้ําที่มีการคาขายแลกเปลี่ยนสินคาและบริการโดยอาศัยเสนทางการคมนาคมทางน้ําเปนหลัก
ซึ่งเปนลักษณะของชุมชนตลาดน้ําที่ตอบสนองความตองการทางเศรษฐกิจเปนสําคัญ มิใชเพื่อ
การทองเที่ยวแตอยางใด โดยชุมชนลักษณะนี้เปนชุมชนทีม่ ีการตั้งถิ่นฐานบานเรือนอยูบ ริเวณริมน้ํา
และในช ว งเวลาต อ มาชุ ม ชนตลาดน้ํ า ดั ง กล า วก็ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลง ทั้ ง นี้ สื บ เนื่ อ งมาจาก
ความเจริญกาวหนาของการคมนาคมทางบกที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วและตอเนื่อง
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จวบจนกระทั่งประมาณกลางป พ.ศ.2551 ตลาดน้ําก็ไดหวนกลับมามีอิทธิพลและมีบทบาท
ตอวิถีชีวิตของคนภาคใตในบางพื้นที่อีกครั้งหนึ่ง โดยเฉพาะทีพ่ ื้นที่ตําบลคลองแห อําเภอหาดใหญ
จัง หวั ด สงขลา เนื่ องจากได มีก ารนํ า แนวคิ ด การท องเที่ ยวตลาดน้ํ า จากภาคกลางเข ามาปรั บ
ประยุกตใชและจัดตั้งเปนแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําในนามของ “ตลาดน้ําคลองแห” ซึ่งเปนการจัดตั้ง
ตลาดน้ําขึ้นมาใหม เพื่อกิจกรรมการทองเที่ยวโดยเฉพาะ และไดรับการตอบรับจากนักทองเที่ยวทัง้
ในประเทศและตางประเทศเปนอยางมาก โดยเฉพาะนักทองเที่ยวจากประเทศมาเลเซีย สงผลให
ตลาดน้ําคลองแหซึ่งเปน แหลง ทองเที่ย วตลาดน้ําแหง แรกของภาคใตประสบความสําเร็จ เกิ น
ความคาดหมาย จากนั้น ตลาดน้ําคลองแหก็ไดกลายเปนตนแบบในการศึก ษาดูงานขององคก ร
ปกครองสวนทองถิ่น หลายๆ แหงในภาคใตที่สนใจศึกษาดูงานเกี่ยวกับการทองเที่ย วตลาดน้ํา
นอกจากนี้ยังมีตลาดน้ําคลองแดน ซึ่งตั้งอยูระหวางรอยตอของพื้นที่ตําบลคลองแดน อําเภอระโนด
จังหวัด สงขลา กับตําบลรามแกว อํา เภอหัว ไทร จังหวัด นครศรีธรรมราช เปน แหลงทองเที่ยว
ตลาดน้ําที่เปนการรื้อฟนตลาดเดิมที่มีอยูแลวขึ้นมาใหมภายใตแนวคิด “ตลาดน้ําชุมชนวิถีพุทธ”
หรือแมแตตลาดน้ําจันดี ตําบลจันดี อําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช และตลาดน้ําบานดอน
ตําบลตลาด อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี ซึ่งไมนับรวมแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําในภาคใตอีก
บางแหงที่กําลังอยูในชวงของการดําเนินการกอตั้ง
อยางไรก็ตามสําหรับการทองเที่ยวตลาดน้ําในภาคใตที่เปดดําเนินการมาแลวพบวามีทั้งที่
ประสบความสําเร็จในระดับที่แตกตางกันออกไป และที่ปดดําเนินการไปแลวและกําลังอยูในชวง
ของการพยายามฟนฟูขึ้น มาใหม ดังนั้นดวยกระแสการทองเที่ยวเชิงวัฒ นธรรมในรูปแบบของ
การทองเที่ยวตลาดน้ําที่กําลังมาแรงและเปนกระแสการทองเที่ยวรูปแบบใหมที่เกิด ขึ้นในภาคใต
ผูวิจัย จึงมีค วามสนใจที่จ ะทําการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการทองเที่ย วตลาดน้ํา ภาคใตเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเลือกพื้นทีแ่ หลงทองเที่ยวตลาดน้ํา 4 แหง ไดแก ตลาดน้ําคลองแห ตลาดน้ํา
คลองแดน ตลาดน้ําบานดอน และตลาดน้ําจันดี ทั้งนี้เนื่องจากตลาดน้ําทั้ง 4 แหง เปนตลาดน้ําที่มี
ลักษณะของพื้นที่ แนวคิดการจัดตั้ง และรูปแบบการทองเที่ยวที่แตกตางกัน ออกไป เพื่อจะได
มุมมองที่หลากหลายและเปนประโยชนมากยิ่งขึ้น
ดว ยเหตุนี้ จ ากที่ก ล าวมาผูวิจั ยจึงมีค วามสนใจที่ จ ะทําการวิจัยเรื่อ งการพั ฒ นารูปแบบ
การทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อใหเกิดการนําไปปรับและประยุกตใชไดจริง
ในการพัฒ นาการทองเที่ย วตลาดน้ํา ภาคใต เนื่องจากภาคใตเปน พื้น ที่ที่มีอัต ลักษณ (Identity)
แตกตางไปจากภาคอื่น ๆ ของประเทศไทย ดังนั้นการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการทองเที่ยว
ตลาดน้ําภาคใตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จึงเปนการวิจัยที่เปนประโยชนตอการพัฒ นาการทองเที่ยว
ตลาดน้ําภาคใตไดอยางแทจริง
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คําถามการวิจัย
1. สภาพการดําเนินการของการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตเปนอยางไร
2. วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) ของการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตมีอะไรบาง และ
เปนอยางไร
3. ปจจัยหรือเงื่อนไขของการดํารงอยูของการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตมีอะไรบาง
4. รูปแบบการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเปนอยางไร
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพการดําเนินการของการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต
2. เพื่อศึกษาวิธีปฏิบัติทเี่ ปนเลิศ (Best Practice) ของการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต
3. เพื่อศึกษาปจจัยหรือเงื่อนไขของการดํารงอยูของการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต
4. เพื่อพัฒนารูปแบบการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
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ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในครั้งนี้
มีขอบเขตการวิจัยดังตอไปนี้
1. ขอบเขตดานพื้นที่
สําหรับ พื้น ที่ที่ใ ชใ นการวิจัยเรื่องการพั ฒนารูปแบบการทองเที่ย วตลาดน้ํา ภาคใตเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืนในครั้งนี้ ประกอบดวยตลาดน้ําในภาคใต จํานวน 4 แหง ไดแก
1.1 ตลาดน้ําคลองแห ตําบลคลองแห อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
1.2 ตลาดน้ําคลองแดน ตําบลคลองแดน อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา และตําบล
รามแกว อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
1.3 ตลาดน้ําบานดอน ตําบลตลาด อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี
1.4 ตลาดน้ําจันดี ตําบลจันดี อําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง และผูใหขอมูลสําคัญ
2.1 การวิจัยเชิงปริมาณ
2.1.1 ประชากร (Population)
ประชากรที่ใชในการวิจัยเชิงปริมาณครั้งนี้ประกอบดวยประชากร จํานวน
3 กลุม ไดแก ผูประกอบการ นักทองเที่ยว และประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ําภาคใต โดยประชากรที่
เปนผูประกอบการและนักทองเที่ยวจะมาจากแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา ภาคใตเพียง 3 แหง ไดแก
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ตลาดน้ําคลองแห ตลาดน้ําคลองแดน และตลาดน้ําบานดอน สวนประชากรที่เปนประชาชนในพื้นที่
ตลาดน้ําภาคใตจะมาจากประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ําภาคใต ทั้ง 4 แหง ไดแก ตลาดน้ําคลองแห
ตลาดน้ํา คลองแดน ตลาดน้ํา บา นดอน และตลาดน้ํา จัน ดี ทั้งนี้ เนื่อ งจากตลาดน้ําจั น ดีไ ดป ด
ดําเนินการไปชั่ว ระยะเวลาหนึ่งแลวและกําลังอยูใ นชว งการการพยายามฟน ฟูขึ้น มาใหมจึงไมมี
ประชากรในสวนของผูประกอบการและนักทองเที่ยว
สําหรับประชากรที่เปน ผูประกอบการในตลาดน้ําภาคใต ซึ่งมีทั้งหมด
จํานวน 424 คน ผูวิจัยจะเก็บขอมูลจากผูประกอบการในตลาดน้ําภาคใตทั้งหมด ซึ่งมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้
ผูประกอบการในตลาดน้ําคลองแห
จํานวน 301 คน
ผูประกอบการในตลาดน้ําคลองแดน
จํานวน 23 คน
ผูประกอบการในตลาดน้ําบานดอน
จํานวน 100 คน
สวนประชากรที่เปนนักทองเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ต ลาดน้ํา ภาคใต
ผูวิจัยจะกําหนดเปนกลุมตัวอยางสําหรับการวิจัย
2.1.2 กลุมตัวอยาง (Sample)
สําหรับขนาดของกลุม ตัว อยาง (Sample Size) ที่เป น นัก ทองเที่ย วและ
ประชาชนในพื้น ที่ ต ลาดน้ํา ภาคใต ที่ทํ าการเก็บ ขอมู ลจากการสํารวจความคิด เห็น โดยการใช
แบบสอบถาม (Questionnaires) ผูวิจัยไดกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
2.1.2.1 นัก ทองเที่ย วตลาดน้ําภาคใต สําหรับการเก็บขอมูลโดยการใช
แบบสอบถามจากนักทองเที่ยวในตลาดน้ําคลองแห ตลาดน้ําคลองแดน และตลาดน้ํา บานดอน
ผูวิจัยจะเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางโดยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางที่จะเก็บขอมูลรวมทั้งสิ้น
จํานวน 400 คน โดยการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางดังกลาวมาจากการคาดคะเนจากจํานวน
นัก ท องเที่ย วที่ เ ดิ น ทางเข ามาท องเที่ย วตลาดน้ํ า ภาคใต แ ตล ะแหง ในแต ละวั น ที่ ต ลาดน้ํา เป ด
ดําเนินการ ซึ่งมีรายละเอียดของกลุมตัวอยางนักทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตแตละแหงดังตอไปนี้
นักทองเที่ยวในตลาดน้ําคลองแห
จํานวน 140 คน
นักทองเที่ยวในตลาดน้ําคลองแดน
จํานวน 130 คน
นักทองเที่ยวในตลาดน้ําบานดอน
จํานวน 130 คน
2.1.2.2 ประชาชนในพื้น ที่ต ลาดน้ํา ภาคใต สําหรับการเก็บขอมูลโดย
การใช แ บบสอบถามจากประชาชนในพื้ น ที่ ต ลาดน้ํ า คลองแห ตลาดน้ํ า คลองแดน ตลาดน้ํ า
บานดอน และตลาดน้ําจันดี พบวา แหลงทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตทั้ง 4 แหง มีประชาชนในพื้นที่
รวมทั้งสิ้น จํานวน 164,388 คน (ขอมูล ณ เดือนเมษายน 2554) ผูวิจัยไดกําหนดขนาดของกลุม
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ตัวอยางโดยการใชสูตรของยามาเน (Yamane, 1973: 727-729) ที่ร ะดับความเชื่อมั่น รอยละ 95
ยอมใหมีความคลาดเคลื่อน รอยละ 5 ซึ่งคาที่คํานวณได เทากับ 399.03 ดังนั้นผูวิจัยจึงกําหนดขนาด
ของกลุมตัวอยางประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ําภาคใต จํานวน 400 คน โดยผูวิจัยไดแบงขนาดของกลุม
ตัว อยางประชาชนในพื้น ที่ ต ลาดน้ํา ภาคใต ออกเปน แตล ะแหงเพื่อใหขอมู ล มีก ารกระจายและ
ครอบคลุม ดังตอไปนี้
ประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ําคลองแห
จํานวน 100 คน
ประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ําคลองแดน
จํานวน 100 คน
ประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ําบานดอน
จํานวน 100 คน
ประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ําจันดี
จํานวน 100 คน
สําหรับการสุมตัว อยางในการวิจัยครั้งนี้ ใชวิธีการสุมตัว อยางแบบเปน
ระบบ (Systematic Random Sampling) โดยการสุมตัวอยางจากหนวยยอยของประชากร ซึ่งสุมโดย
กําหนดชวงละ 3 คน
2.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ
การวิจัย เชิง คุณ ภาพในครั้งนี้ จ ะทํ าการศึก ษาข อมู ลจากผูใ หขอ มูลสํ าคัญ (Key
Informants) ซึ่งประกอบดวย ผูประกอบการ นักทองเที่ยว ประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ําภาคใต และ
ตัวแทนหนวยงานที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต ดวยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive
Selective)
3. ขอบเขตดานเนื้อหา
งานวิจัยชิ้นนี้เปนการวิจัยการพัฒนารูปแบบการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน ดั้งนั้นขอบเขตดานเนื้อหาในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก สภาพการดําเนินการของการทองเที่ยว
ตลาดน้ําภาคใต วิธีปฏิบัติทเี่ ปนเลิศ (Best Practice) ของการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต ปจจัยหรือ
เงื่ อ นไขของการดํ า รงอยู ข องการท อ งเที่ ย วตลาดน้ํ า ภาคใต เพื่ อ นํ า ไปสู ก ารพั ฒ นารู ป แบบ
การทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
4. ขอบเขตดานเวลา
ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย 1 ป 4 เดือน โดยเริ่มตั้งแตเดือนมกราคม 2555 – เมษายน 2556
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นิยามศัพทเฉพาะ
1. ตลาดน้ําภาคใต หมายถึง สถานที่หรือบริเวณทองน้ําที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินคา
และบริการ โดยอาศัยเรือ แพ ทุน หรือรานคาริมน้ํา ในที่นี้หมายถึง ตลาดน้ําคลองแห ตลาดน้ํา
คลองแดน ตลาดน้ําบานดอน และตลาดน้ําจันดี
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2. ตลาดน้ําคลองแห หมายถึง ตลาดน้ําคลองแห ตําบลคลองแห อําเภอหาดใหญ จังหวัด
สงขลา
3. ตลาดน้ําคลองแดน หมายถึง ตลาดริมน้ําคลองแดน ตําบลคลองแดน อํา เภอระโนด
จังหวัดสงขลา และตําบลรามแกว อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
4. ตลาดน้ําจันดี หมายถึง ตลาดน้ําเทศบาลตําบลจันดี อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
5. ตลาดน้ําบา นดอน หมายถึง ตลาดนัด ตลาดน้ํา บา นดอน ตําบลตลาด อําเภอเมือง
จังหวัดสุราษฏรธานี
6. นัก ทองเที่ยว หมายถึง ผูที่เดินทางมาทองเที่ยวยังแหลงทองเที่ย วตลาดน้ํา ภาคใต ทั้ง
ชาวไทยและชาวตางประเทศ โดยมีเปาหมายหรือวัตถุประสงคทั้งที่เหมือนและแตกตางกันออกไป
7. วิถีชีวิตตลาดน้ํา หมายถึง การที่ตลาดน้ํามีบทบาทหรือมีอิทธิพลตอการดําเนินชีวิตของ
คนในชุมชนในดานตางๆ
8. ผูป ระกอบการ หมายถึง กลุมบุคคลที่ทําการคาขาย ซึ่งไดแก พอคาแมคาที่ทําการคาขาย
สินคาและบริการในแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต
9. การบริหารจัด การตลาดน้ํา หมายถึง การที่สมาชิกในชุมชนตลาดน้ํา เจาหนาที่ และ
ทุกฝายที่เกี่ยวของรวมกันบริหารจัดการตลาดน้ําเพื่อใหเปนแหลงทองเที่ยวที่สามารถดําเนินการได
อยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพภายใตสถานการณตางๆ
10. ทรัพยากรทองเที่ยว หมายถึง สิ่งที่สามารถดึงดูด ความสนใจของนักทองเที่ยวทั้ง
ชาวไทยและชาวตางประเทศใหเกิด การเดินทางไปทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต ไมวาจะเปน สินคา
ทางการทองเที่ยวหรืออื่นๆ
11. พฤติกรรมการทองเที่ยว หมายถึง การปฏิบัติของนัก ทองเที่ยว ซึ่งเปนการกระทํา ที่
เกิดขึ้นอันเกี่ยวของกับการเดินทางมาทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต ไมวาจะเปนลักษณะการเดินทาง
ทองเที่ยว ประเภทของกิจกรรมที่ทําระหวางทองเที่ยว ชวงระยะเวลาที่ไปทองเที่ยว ความถี่ในการ
ทองเที่ยว และคาใชจายในการทองเที่ยว เปนตน
12. ปจจัยที่นักทองเที่ยวใชในการตัดสินใจทองเที่ยว หมายถึง เหตุจูงใจที่มีผลกอใหเกิด
การตัด สิน ใจมาท องเที่ ยวตลาดน้ํ า ภาคใต โดยมีจุ ด เริ่มต น จากการเกิ ด สิ่ งกระตุน ที่ ทํา ให เกิ ด
ความตองการมาทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต เชน ชื่อเสียง และความนาสนใจของสถานที่ เปนตน
13. การพัฒนาที่ยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่นําเอาทรัพยากรทัง้ หมดไมวาจะเปนทรัพยากร
ธรรมชาติ หรือทรัพยากรที่มนุษยสรางขึ้น มาจัดการเพื่อกอใหเกิดความมั่นคงและมีความสมดุล
เพิ่มขึ้นทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยคํานึงถึงความสมดุลอยางยั่งยืนระหวาง
การผลิต การบริโภค และความเหมาะสมภายใตขีดจํากัดซึ่งขึ้นอยูกับสภาพการจัดการที่ถูกตอง
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14. การทองเที่ยวที่ยั่งยืน หมายถึง การทองเที่ย วที่ใหค วามสําคัญกับการใชทรัพยากร
ทองเที่ยวอยางชาญฉลาด และคุมคา เพื่อใหสามารถใชทรัพยากรทองเที่ยวไดอยางยืนยาว และสงผล
กระทบตอสิ่งแวดลอมหรืออื่นๆ นอยที่สุด
15. สภาพการดําเนินการทองเที่ยวตลาดน้ํา หมายถึง ลักษณะภาพรวมโดยทั่วๆ ไปของ
การดําเนินการทองเที่ยวตลาดน้ํา
16. วิธีปฏิบัติทเี่ ปนเลิศ หมายถึง แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดหรือดีเยี่ยม ซึ่งเปนวิธกี ารทํางานที่มีทั้ง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสามารถนํามากําหนดเปนมาตรฐานได
17. ปจจัยหรือเงื่อนไขของการดํารงอยูของการทองเที่ยวตลาดน้ํา หมายถึง สิ่งที่มีอิทธิพล
หรือสงผลใหการทองเที่ยวตลาดน้ํายังคงเปดดําเนินการอยูตั้งแตเริ่มกอตั้งจนกระทั่งถึงปจจุบัน
18. การพัฒนารูปแบบการทองเที่ยวตลาดน้ํา หมายถึง การสรางและการพัฒนารูปยอที่
เลีย นแบบความสัม พัน ธ ข องปรากฏการณ ก ารทองเที่ ยวตลาดน้ํา เพื่อ ใหเ ขา ใจปรากฏการณ
การทองเที่ยวตลาดน้ําไดงายขึ้น โดยประกอบดวยลักษณะที่สําคัญ คือ มีความสัมพันธเชิงโครงสราง
สามารถทํานายผลได และสามารถขยายผลการทํานายไดกวางขวางเพิ่มขึ้น ตลอดจนสามารถ
นําไปสูแนวคิดใหมๆ ได
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ประโยชนที่ไดรับ
1. ไดองคความรูเกี่ยวกับสภาพการดําเนินการ และวิธีปฏิบัติที่ เปนเลิศ (Best Practice)
ตลอดจนปจจัยหรือเงื่อนไขของการดํารงอยูของการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต
2. ไดรูปแบบการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3. รูปแบบการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตเพื่อการพัฒ นาที่ยั่งยืนที่ได สามารถนําไปปรับ
ประยุก ตใ ช ใ นการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ย วตลาดน้ํา ในพื้น ที่ ตางๆ ที่มีลัก ษณะบริบท
แตกตางกันออกไปตามแตละพื้นที่ได
4. เปนแนวทางสําหรับผูสนใจที่จะศึกษาคนควาเกี่ยวกับการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต
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บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในครั้งนี้
ผูวิจัยไดศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของดังตอไปนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับการทองเที่ยว
2. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
3. แนวคิดเกี่ยวกับการทองเที่ยวที่ยั่งยืน
4. แนวคิดเกี่ยวกับอัตลักษณการทองเที่ยว
5. แนวคิดเกี่ยวกับตลาดน้ําภาคใต
6. แนวคิดเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ
7. แนวคิดเกี่ยวกับการเปรียบเทียบสมรรถนะ
8. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการทองเที่ยว
9. แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยพหุเทศะกรณี
10. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
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1. แนวคิดเกี่ยวกับการทองเที่ยว
สํา หรั บแนวคิ ด เกี่ ยวกับ การทอ งเที่ ยวที่นํ า มาใช ใ นการวิจั ย ครั้ งนี้ มี ร ายละเอี ยดตา งๆ
ที่นาสนใจดังตอไปนี้
1.1 ความหมายของการทองเที่ยว
จากผลการประชุ ม ขององค ก ารสหประชาชาติ (United Nations: UN) ว า ด ว ยเรื่ อ ง
การทองเที่ยวแหงประเทศ ซึ่งจัดประชุมขึ้น ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี เมื่อป พ.ศ.2506 ไดใ ห
ความหมายของการทองเที่ยวไววา หมายถึง กิจกรรมที่มีเงื่อนไขสําคัญเกี่ยวของอยู 3 ประการ
โดยเปน เงื่อนไขของการทองเที่ ยว ซึ่งไดแก 1) การทองเที่ย วจะตองมีก ารเดินทาง กลาวคือ
การเดินทางจากสถานที่หนึ่งไปยังสถานที่หนึ่งโดยใชยานพาหนะนําไป เปนระยะทางใกลหรือไกล
ก็ได 2) การทองเที่ยวจะตองมีจุดหมายปลายทาง กลาวคือ มีสถานที่ที่เลือกเดินทางไปเยือนและ
ใชชวงเวลาหนึ่งอยู ณ สถานที่นั่น ซึ่งมักเปนสถานที่ที่มคี วามสวยงามทางทัศนียภาพมาก หรือเปน
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สถานที่ที่มีรากฐานสําคัญทางประวัติศาสตรที่ยิ่งใหญหรือเปนสถานที่ที่มวี ัฒนธรรม ประเพณี และ
กิจกรรมที่ นา สนใจ ซึ่ง ณ สถานที่นั่นมีสิ่งอํานวยความสะดวกและบริก ารทองเที่ยวที่เ พียงพอ
สําหรับการสนองตอบความตองการและความพึงพอใจแกผูมาเยี่ยมเยือน และ 3) การทองเที่ยว
จะตองมีความมุงหมาย กลาวคือ มีจุดประสงคในการเดินทางที่ไมใชเพื่อการประกอบอาชีพหรือ
ไปอยูประจํา หากแต มีค วามมุ งหมายในการเดิ นทางอยางอื่น ไดแ ก เพื่อ พัก ผ อนในวัน หยุ ด
เพื่อวัฒนธรรมหรือศาสนา เพื่อการศึกษา เพื่อการกีฬาและบัน เทิง เพื่อชมประวัติศาสตรและ
ความสนใจพิเศษ เพื่องานอดิเรก เพื่อเยี่ยมเยือนญาติมิตร เพื่อวัตถุประสงคทางธุรกิจ และเพื่อเขา
รวมประชุมหรือสัมมนา เปนตน โดยผูเดินทางอาจมีความมุงหมายมากกวาหนึ่งอยางก็ได (ปรีชา
แดงโรจน, 2544: 29-30)
องค ก ารการท อ งเที่ ย วโลก (World Tourism Organization) ได ใ ห ค วามหมายของ
การทองเที่ยวไววา หมายถึง การเดินทางใดๆ ก็ตาม ทีเ่ ปนการเดินทางตามเงื่อนไขสากล 3 ประการ
ไดแก (เศกสรรค ยงวณิชย และคณะ, 2550: 5)
1. การเดินทางจากที่อยูอาศัยปกติไปยังที่อื่นเปนการชั่วคราว แตไมใชไปตั้งหลักแหลงเปน
การถาวร
2. การเดินทางนั้นเปนไปดวยความสมัครใจ หรือความพึงพอใจของผูเดินทางเอง ไมใช
การถูกบังคับ ไมใชเพื่อทําสงคราม
3. เปน การเดินทางดวยวัต ถุประสงคใดๆ ก็ตามที่ไมใชเพื่อการประกอบอาชีพ หรือหา
รายได แตเดินทางมาเพื่อการพักผอนหยอนใจ เพื่อเยี่ยมญาติมิตร เพื่อความเบิกบาน บันเทิงเริงรมย
เพื่อเลนกีฬาตางๆ เพื่อการประชุมสัมมนา เพื่อศึกษาหาความรู และเพื่อติดตอธุรกิจ
นอกจากนี้ยังมีหนวยงานและนักวิชาการอีกหลายทานที่ไดกลาวถึงการทองเที่ยวไวอยาง
นาสนใจ เชน การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (2544: 15) กลาววา การทองเที่ยวเปนการเดินทาง
เพื่อผอนคลายความเครียด แสวงหาประสบการณแปลกใหม โดยมีเงื่อนไขวาการเดินทางนั้นเปน
การเดินทางเพียงชั่วคราว และผูเดินทางจะตองไมถูกบังคับใหเดินทาง
อนุชา เล็กสกุลดิลก (2541: 1) กลาววา การทองเที่ยวเปนกระบวนการทางสังคมและ
กระบวนการทางเศรษฐกิจที่มีองคประกอบยอยหลัก 3 ดาน คือ ดานทรัพยากรแหลงทองเที่ยว
ดานบริการการทองเที่ยว และดานตลาดการทองเที่ยว ซึ่งแตละองคประกอบยอยมีความสัมพันธ
ซึ่งกันและกัน และจะเกิดขึ้นเมื่อนักทองเที่ยวไดไปใชประโยชนจากทรัพยากรการทองเที่ยวเพื่อ
นันทนาการหรือทัศนศึกษา
กวี วรกวิน และคณะ (2548: 8-9) กลาววา การทองเที่ยว หมายถึง ปรากฏการณของมนุษย
ที่เกิดจากการสรางปฏิสัมพันธเชิงบวกกับสภาพแวดลอมทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมในเรื่อง
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เกี่ยวกับการเดินทางไปยังสถานที่ตางๆ เพื่อจุดประสงคตางๆ กัน ที่ไมใชเพื่อการยายถิ่นฐานแบบ
ถาวร โดยมีวัตถุประสงคดังตอไปนี้
1. เพื่อความบันเทิงหรือความสนุกสนาน หรือความสําราญใจและการพักผอนหยอนใจจาก
ภู มิ ทั ศ น ข องสถานที่ ท อ งเที่ ย วทั้ ง ทางธรรมชาติ แ ละทางวั ฒ นธรรม รวมทั้ ง จากกิ จ กรรม
การทองเที่ยวที่ปรากฏอยูในสถานที่ทองเที่ยวนั้นๆ ดวย เชน การชมวิวจากหนาผาสูง การชมดนตรี
การชมงานศิลปะ การอาบแดด การเลนน้ําทะเล และการเลนของเลนในสวนสนุก เปนตน
2. เพื่อการศึก ษาทั้งทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม เชน การเดิน ปาเพื่อศึกษาเกี่ยวกับ
พืชพรรณและสัตวปา การศึกษาโบราณสถาน โบราณวัต ถุ และการศึกษาดูงานในตางประเทศ
เปนตน
3. เพื่อวัตถุประสงคอื่นๆ เชน เพื่อการเลนกีฬา เพื่อพบปะสังสรรคกับเพื่อนฝูงและญาติ
พี่นอง และเพื่อนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เปนตน
บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548ข: 6-7) กลาววา การทองเที่ยวเปนเรื่องของการเดินทางที่เปน
การชั่ว คราวด ว ยความสมัค รใจมิใ ชถูก บังคับหรือเพื่อสิน จาง แตเพื่อวัต ถุประสงคอื่น ๆ เชน
การพักผอนหยอนใจ ความสนุกสนาน ความเพลิดเพลิน การศึกษา ศาสนา กีฬา เยี่ยมญาติมิตร
ติดตอธุรกิจ และประชุมสัมมนา เปนตน มิฉะนั้นก็จะเปนการเดินทางที่ไมใชการทองเที่ ยวถาหาก
การเดินทางนั้นอยูในเงื่อนไข 6 ประการ ไดแก
1. เปน การเดิน ทางเพื่ อประกอบอาชี พหรือประกอบธุ ร กิจ ใดธุร กิจ หนึ่งในประเทศที่
เดินทางไป
2. เปนการเดินทางโดยตั้งใจจะไปตั้งถิ่นฐานถาวรในประเทศที่เดินทางไป
3. เปนการเดินทางเขาไปในประเทศใดประเทศหนึ่ง เพื่อปฏิบัติงานดานการทูต หรือ
องคการระหวางประเทศ หรือเอกชนอื่นๆ โดยไดรับคาจางตอบแทน
4. เปนการเดินทางขามพรหมแดนไปทํางานนอกประเทศทุกวันเปนประจํา
5. เปนการเดินทางผานโดยไมแวะลง แมวาการเดินทางจะอยูในอาณาเขตของประเทศหนึ่ง
ประเทศใดเปนเวลานานมากกวา 24 ชัว่ โมง
6. เปนการเดินทางที่ถูกบังคับใหเดินทาง เชน การนํากองทหารเคลื่อนยายจากที่หนึ่งไปยัง
อีกที่หนึ่ง หรือการยายนักโทษจากที่คุมขังหนึ่งไปยังอีกที่คมุ ขังหนึ่ง เปนตน
อุดม เชยกีวงศ และคณะ (2548: 47) กลาววา การทองเที่ยว หมายถึง ผูคนหรือประชาชน
ไดไปเยี่ยมเยือนยังสถานที่หนึ่ง เพื่อการเที่ยวชมเมือง เยี่ยมญาติและเพื่อน พักผอนวันหยุดทั้งระยะ
สั้นและระยะยาว และอาจหมายความรวมถึงบุคคลที่เดินทางไปเขารว มการประชุมทางวิชาการ
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ทางการเมือง การประชุมธุรกิจ หรือเขารวมกิจกรรมอื่นๆ ทางธุรกิจ ตลอดจนการเดินทางไป
ศึกษาจากผูเชี่ยวชาญ หรือไปทําการวิจัยทางวิทยาศาสตรดวย
นพรัตน จวงพุม (2550: 13) กลาววา การทองเที่ยวจะตองมีการเดินทางออกจากที่พักเปน
การชั่วคราวในระยะเวลาสั้นๆ เพื่อการพักผอนหยอนใจ เยี่ยมเยือนญาติมิตร หรือวัตถุประสงคอื่นๆ
แตมิใชเพื่อการประกอบอาชีพ และตั้งถิ่นฐานเปนการถาวร
ฮอลโลเวย (Holloway, 1983: 3) กลาววา การทองเที่ยวคือการที่คนเดินทางออกจากที่พัก
หรือที่ทํางานไปยังสถานที่อื่นๆ ในระยะเวลาสั้นๆ และคนเหลานี้จะทํากิจกรรมตางๆ ระหวางพัก
อาศัยชั่วคราวในสถานที่ทองเที่ยว โดยมีวัตถุประสงคในการเดินทางเพื่อตองการไปเยี่ยมญาติหรือ
ทองเที่ยว
แมคอินทอช และโกลดเนอร (McIntosh and Goeldner, 1984: 132-135) กลาววา
การทองเที่ยวเปนผลรวมของปรากฏการณตางๆ และความสัมพันธที่เกิดขึ้นจากปฏิสัมพันธระหวาง
นักทองเที่ยวกับธุรกิจและบริการตางๆ ซึ่งเกี่ยวของกับกิจ กรรมหรือการสรางความพอใจใหกับ
นักทองเที่ยวหรือผูมาเยือน
โคตแมน (Coltman, 1989: 3) กลาววา การทองเที่ยวคือความสัมพันธซึ่งเกิดขึ้นซึ่งกัน
และกันระหวางนักทองเที่ยว ผูจัดบริการดานการทองเที่ยว หนวยงานของรัฐบาลในทองถิ่น และ
ประชาชนในแหลงทองเที่ยว ความเกี่ยวของสัมพันธขององคประกอบทั้ง 4 ประการดังกลาว ตอง
กระทําอยางตอเนื่องเพื่อใหนักทองเที่ยวเกิดความประทับใจ
จี, มาเค็นส และชอย (Gee, Makens and Choy, 1989: 98-101) กลาววา การทองเที่ยวเปน
การเดิ นทางที่ทํ าให นัก เดิ นทางมีค วามเพลิดเพลิน และสนุก สนาน โดยที่นัก เดิน ทางนั้ น ก็คื อ
นักทองเที่ยวนั่นเอง
มิลล (Mill, 1990: 359) กลาววา การทองเที่ยวเปนการจัดกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวของกับ
การสรางความประทับใจ การบริการ และการสรางความพึงพอใจใหกับนักทองเทีย่ วที่มาทองเที่ยว
ซึ่งสอดคลองกับพอนด (Pond, 1993: 35) ที่กลาววา การทองเที่ยวเปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับ
การจัดการบริการและการอํานวยความสะดวกเพื่อใหเกิดความสะดวกสบาย
เดวิสัน (Davidson, 1995: 2) กลาววา การทองเที่ยวคือการเดินทางออกจากที่พักเปน
การชั่วคราวเปนระยะเวลาสั้นๆ เพื่อไปเยี่ยมญาติมิตร หรือเพื่อวัตถุประสงคอื่นๆ
สรุปการทองเที่ยว หมายถึง การเดินทางจากสถานที่หนึ่งซึ่งเปนที่อยูอาศัยถาวรไปยัง อีก
สถานที่หนึ่งเปนการชั่วคราวดวยความสมัครใจมิใชการถูกบังคับ โดยมีวัตถุประสงคอยางนอย
หนึ่งอยาง แตไมใชวัตถุประสงคเพื่อการประกอบอาชีพหรือการหารายได
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1.2 รูปแบบของการทองเที่ยว
การทองเที่ยวในประเทศไทยไดมีพัฒนาการมาตั้งแตป พ.ศ.2467 สมัยพระเจาบรมวงศเธอ
กรมพระกําแพงเพชรอัครโยธิน ครั้งทรงดํารงตําแหนงผูบัญชาการรถไฟ ซึ่งในครั้งนั้นการทองเที่ยว
ในประเทศไทยยังเปนการทองเที่ยวเพื่อชมธรรมชาติและสถานที่ราชการ หรือสถานที่สําคัญ ซึ่ง
ชาวตางประเทศที่เดินทางเขามาในประเทศไทยไดสรางขึ้น ตอมาเมื่อประมาณ 10 ป ที่ผานมา
องคการทองเที่ยวโลกไดมีการกําหนดรูปแบบการทองเที่ยวไว 3 รูปแบบหลักๆ ไดแก (วารัชต
มัธยมบุรุษ, 2554: 1-3)
1. รูปแบบการทองเที่ยวในแหลงธรรมชาติ (Natural Based Tourism) ประกอบดวย
1.1 การทองเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) หมายถึง การทองเที่ยวในแหลงธรรมชาติที่มี
เอกลักษณเฉพาะถิ่นและแหลงวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ โดยมีก ระบวนการเรียนรู
รวมกันของผูที่เกี่ยวของภายใตการจัดการสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยวอยางมีสวนรวมของทองถิ่น
เพื่อมุงเนนใหเกิดจิตสํานึกตอการรักษาระบบนิเวศที่ยั่งยืน
1.2 การทองเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล (Marine Ecotourism) หมายถึง การทองเที่ยวอยาง
มีค วามรับผิดชอบในแหลงธรรมชาติทางทะเลที่มีเอกลัก ษณเฉพาะถิ่น และแหลงทองเที่ย วที่
เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศทางทะเล โดยมีก ระบวนการเรีย นรูรว มกัน ของผูที่เกี่ย วของภายใต
การจัด การสิ่งแวดลอมและการท องเที่ยวอยางมีสว นรวมของทองถิ่น เพื่อมุงใหเกิดจิตสํานึกตอ
การรักษาระบบนิเวศที่ยั่งยืน
1.3 การทองเที่ยวเชิงธรณีวิทยา (Geo-Tourism) หมายถึง การทองเที่ยวในแหลง
ธรรมชาติที่เปนหินผา ลานหินทราย อุโมงค โพรง ถ้ําน้ําลอด ถ้ําหินงอกหินยอย เพื่อดูความงาม
ของภูมิทัศนที่มีความแปลกของการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่โลก ศึกษาธรรมชาติของหิน ดิน แรตางๆ
และฟอสซิล กอใหเกิดความรูและประสบการณใหมๆ บนพื้นฐานการทองเที่ยวอยางรับผิดชอบและ
มีจิ ต สํา นึ ก ต อ การรัก ษาสภาพแวดล อม โดยประชาชนในท อ งถิ่ น มีส ว นร ว มต อ การจัด การ
การทองเที่ยว
1.4 การทองเที่ยวเชิงเกษตร (Agro Tourism) หมายถึง การเดินทางทองเที่ยวไปยังพื้นที่
เกษตรกรรม สวนเกษตร วนเกษตร สวนสมุนไพร ฟารมปศุสัตวและเลี้ยงสัตว เพื่อชื่นชม
ความสวยงาม ความสําเร็จและเพลิดเพลินในสวนเกษตร กอใหเกิดความรูและประสบการณใหมๆ
บนพื้นฐานความรับผิดชอบและมีจิตสํานึกตอการรักษาสภาพแวดลอมของสถานที่แหงนั้น
1.5 การทองเที่ยวเชิงดาราศาสตร (Astrological Tourism) หมายถึง การเดินทางทองเที่ยว
เพื่อการไปชมปรากฏการณทางดาราศาสตรที่เกิดขึ้นในแตละวาระ เชน สุริยุปราคา ฝนดาวตก
จันทรุปราคา และการดูดาวจักราศีที่ปรากฏในทองฟาแตละเดือน เพื่อการเรียนรูระบบสุริยจักรวาล
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กอใหเกิดความรู ความประทับใจ ความทรงจํา และประสบการณเพิ่มขึ้น บนพื้นฐานการทองเที่ยว
อย า งมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบและมี จิ ต สํ า นึ ก ต อ การรั ก ษาสภาพแวดล อ มและวั ฒ นธรรมท อ งถิ่ น
โดยประชาชนในทองถิ่นมีสวนรวมตอการจัดการรวมกันอยางยั่งยืน
2. รูปแบบการทองเที่ยวในแหลงวัฒนธรรม (Cultural Based Tourism) ประกอบดวย
2.1 การทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร (Historical Tourism) หมายถึง การเดินทางทองเที่ยว
ไปยังแหลงทองเที่ยวทางโบราณคดี และประวัติศาสตร เพื่อชื่นชมและเพลิด เพลินในสถานที่
ทองเที่ยว กอใหเกิดความรูความเขาใจตอประวัติศาสตรและโบราณคดีในทองถิ่น บนพื้นฐานของ
ความรับผิดชอบและมีจิตสํานึกตอ การรักษามรดกทางวัฒนธรรมและคุณคาของสภาพแวดลอม
โดยที่ประชาชนในทองถิ่นมีสวนรวมตอการจัดการการทองเที่ยว
2.2 การทองเที่ยวงานชมวัฒนธรรมและประเพณี (Cultural and Traditional Tourism)
หมายถึง การเดินทางทองเที่ยวเพื่อชมงานประเพณีตางๆ ที่ชาวบานในทองถิ่นนั้นๆ จัดขึ้น ทําให
ไดรับความเพลิดเพลินและตื่นตาตื่นใจในสุนทรียะศิลป และเพื่อศึกษาความเชื่อ การยอมรับนับถือ
และการเคารพพิธี ก รรมต างๆ ก อใหเ กิด ความรู ค วามเขา ใจตอ สภาพสั งคมและวั ฒ นธรรม
เกิดประสบการณใหมๆ บนพื้นฐานของความรับผิดชอบและมีจิตสํานึกตอการรักษาสภาพแวดลอม
และมรดกทางวัฒนธรรม โดยประชาชนในทองถิ่นมีสวนรวมตอการจัดการการทองเที่ยว
2.3 การทองเที่ยวชมวิถีชีวิตในชนบท (Rural Tourism or Village Tourism) หมายถึง
การเดินทางทองเที่ยวในหมูบานชนบทที่มีลักษณะวิถีชวี ิตและผลงานสรางสรรคที่มีเอกลักษณพิเศษ
และมีค วามโดดเดน เพื่อความเพลิดเพลินและกอใหเกิด ความรู จากการดูผลงานสรางสรรคและ
ภูมิปญญาพื้นบาน ทําใหมีความเขาใจในวัฒนธรรมทองถิ่นบนพื้นฐานของความรับผิดชอบและมี
จิตสํานึกตอการรักษามรดกทางวัฒนธรรมและคุณคาของสภาพแวดลอม โดยที่ประชาชนในทองถิ่น
มีสวนรวมตอการจัดการการทองเที่ยว
3. รูปแบบการทองเที่ยวในความสนใจพิเศษ (Special Interest Tourism) ประกอบดวย
3.1 การทองเที่ ยวเชิงสุ ข ภาพ (Health Tourism) หมายถึง การทองเที่ย วในแหล ง
ธรรมชาติและแหลงวัฒนธรรมเพื่อการพักผอนและเรียนรูวิธีการรักษาสุขภาพกายและใจ กอใหเกิด
ความเพลินเพลินและสุน ทรียภาพ และมีความรูตอการรัก ษาคุณคาและคุณภาพชีวิต ที่ดี เพิ่มขึ้น
ตลอดจนมีจิต สํานึก ตอการรัก ษาสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมทองถิ่น โดยประชาชนในทองถิ่น มี
สวนรวมตอการจัดการการทองเที่ยวที่ยั่งยืน อนึ่งการทองเที่ยวเชิงสุขภาพนี้บางแหงอาจจัดรูปแบบ
เปนการทองเที่ยวเพื่อสุขภาพและความงาม (Health Beauty and Spa)
3.2 การทองเที่ยวเชิงทัศนศึก ษาและศาสนา (Edu-Meditation Tourism) หมายถึง
การเดินทางเพื่อทัศนศึกษา การแลกเปลี่ยนเรียนรูจากปรัชญาทางศาสนา และการหาความรูสัจธรรม
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แหงชีวิต มีการฝกทําสมาธิ กอใหเกิดประสบการณและความรูใหมๆ เพิ่มขึ้น และมีคุณคาและ
คุณ ภาพชีวิต ที่ดี เ พิ่มขึ้น ตลอดจนมีจิต สํานึ ก ตอการรั ก ษาสิ่ งแวดลอมและวั ฒ นธรรมท องถิ่ น
โดยประชาชนในทองถิ่นมีสวนรวมตอการจัดการการทองเที่ยวที่ยั่งยืน นอกจากนี้นัก ทองเที่ยว
บางกลุมยังมุงการเรียนรูวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย เชน การทําอาหารไทย การนวดแผนไทย
การรําไทย มวยไทย การชาง และงานศิลปหัตถกรรมไทย รวมถึงการบังคับชางและเปนควาญชาง
เปนตน
3.3 การทองเที่ยวเพื่อศึกษากลุมชาติพันธุหรือวัฒนธรรมกลุมนอย (Ethnic Tourism)
หมายถึง การเดินทางทองเที่ยวเพื่อเรียนรูวิถีชีวิตความเปน อยู และวัฒนธรรมของชาวบาน หรือ
วัฒนธรรมของชนกลุมนอยหรือชนเผาตางๆ เชน หมูบานชาวไทยโซง หมูบานผูไทย หมูบาน
ชาวกูย หมูบานชาวกะเหรี่ยง และหมูบานชาวจีนฮอ เปนตน เพื่อใหมีประสบการณและความรู
ใหม ๆ เพิ่ มขึ้น ตลอดจนมี คุณ คาและคุณ ภาพชี วิต ที่ดีเพิ่ มขึ้น รวมทั้ง มีจิต สํานึก ตอ การรัก ษา
สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมทองถิ่น โดยประชาชนในทองถิ่นมีสวนรวมตอการจัดการการทองเที่ยว
ที่ยั่งยืน
3.4 การทองเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) หมายถึง การเดินทางทองเที่ยวเพื่อเลนกีฬา
ตามความถนัดหรือความสนใจในประเภทกีฬา เชน กอลฟ ดําน้ํา ตกปลา สนุกเกอร กระดานโตคลื่น
และสกีน้ํา เปนตน เพื่อใหเกิดความเพลิดเพลิน สนุกสนาน ตื่นเตน และไดรับประสบการณและ
ความรูใหมๆ เพิ่มขึ้น ตลอดจนมีคุณคาและคุณภาพชีวิตที่ดีเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีจิตสํานึกตอการรักษา
สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมทองถิ่น โดยประชาชนในทองถิ่นมีสวนรวมตอการจัดการการทองเที่ยว
ที่ยั่งยืน
3.5 การทองเที่ยวแบบผจญภัย (Adventure Travel) หมายถึง การเดินทางทองเที่ยวไปยัง
แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่มีลักษณะพิเศษที่นักทองเที่ยวเขาไปเที่ยวแลวไดรับความสนุกสนาน
ตื่นเตน หวาดเสียว ผจญภัย มีความทรงจํา ความปลอดภัย และไดประสบการณใหมๆ
3.6 การทองเที่ยวแบบโฮมสเตย และฟารมสเตย (Homestay and Farmstay) หมายถึง
นัก ทองเที่ย วกลุมที่ตองการใชชีวิต ใกลชิด กับครอบครัว ในทองถิ่น ที่ไปเยือน เพื่อการเรียนรู
ภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมทองถิ่น ทําใหไดรับประสบการณในชีวิตเพิ่มขึ้น โดยมีจิตสํานึกตอ
การรักษาสิ่งแวดลอมและวัฒ นธรรมทองถิ่น และเปนการจัดการทองเที่ยวอยางมีสวนรวมของ
ชุมชนในทองถิ่นที่ยั่งยืน
3.7 การทองเที่ยวพํานักระยะยาว (Long Stay) หมายถึง กลุมผูใชชีวิตในปนปลายหลัง
เกษียณอายุจากการทํางานที่ตองการมาใชชีวิตตางแดนเปนหลัก เพื่อเพิ่มปจจัยที่หาของชีวิต คือ
การทองเที่ยว โดยเดินทางทองเที่ยวตางประเทศเฉลี่ย 3-4 ครั้งตอป คราวละนานๆ อยางนอย 1 เดือน
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3.8 การทองเที่ยวแบบใหรางวัล (Incentive Travel) หมายถึง การจัดนําเที่ยวใหแกกลุม
ลูกคาของบริษัทที่ประสบความสําเร็จ (มีความเปนเลิศ) ในการขายสินคานั้นๆ ตามเปาหมายหรือ
เกินเปาหมาย เชน กลุมผูแทนบริษัทจําหนายรถยนต ผูแทนบริษัทจําหนายเครื่องไฟฟา ผูแทนบริษัท
จําหนายเครื่องสําอางจากภูมิภาคหรือจังหวัดตางๆ ที่สามารถขายสินคาประเภทนั้นไดมากตามที่
บริษัทผูแทนจําหนายในประเทศตั้งเปาหมายไว เปนการใหรางวัลและจัดนําเที่ยว โดยออกคาใชจาย
ในการเดินทาง คาพักแรม และคาอาหารระหวางการเดินทางใหกับผูรวมเดินทาง เปนการจัดรายการ
พักแรมตั้งแต 2-7 วัน เปนรายการนําเที่ยวชมสถานที่ตางๆ อาจเปนรายการนําเที่ยวแบบผสมผสาน
หรือรายการนําเที่ยวในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
3.9 การทองเที่ยวเพื่อการประชุม (Meeting Incentive Convention and Exhibition:
MICE) หมายถึง การจัด นําเที่ย วใหแกก ลุมลูกคาของผูที่ จัด ประชุม มีรายการจัด นําเที่ยวกอน
การประชุม (Pre-Tour) และการจัดรายการนําเที่ยวหลังการประชุม (Post-Tour) โดยการจัดรายการ
ทองเที่ยวในรูปแบบตางๆ ไปทั่วประเทศ เพื่อบริการใหกับผูเขารวมประชุมโดยตรง หรือสําหรับผูที่
รวมเดินทางกับผูเ ขารวมประชุม (สามีหรือภรรยา) อาจเปนรายการทองเที่ยววันเดียว หรือรายการ
เที่ยวพักคางแรม 2-4 วัน โดยคิดราคาแบบเหมารวมคาอาหารและบริการทองเที่ยว
3.10 การท องเที่ ยวแบบผสมผสาน เป น การทอ งเที่ ยวอีก รูป แบบหนึ่ งที่ ผูจั ด การ
การทองเที่ยวคัดสรรรูปแบบการทองเที่ยวที่กลาวมาแลวขางตน นํามาจัดรายการนําเที่ยวเพื่อให
นักทองเที่ยวไดรับความแตกตางระหวางการเดินทางทองเที่ยวในระยะยาวนานตั้งแต 2-7 วัน หรือ
มากกวานั้น เชน การทองเที่ยวเชิงนิเวศและเกษตร (Eco-Agro Tourism) การทองเที่ยวเชิงเกษตร
และประวัติศาสตร (Agro-Historical Tourism) การทองเที่ยวเชิงนิเวศและผจญภัย (Eco-Adventure
Travel) การทองเที่ยวเชิงธรณีวิทยาและประวัติศาสตร (Geo-Historical Tourism) และการทองเที่ยว
เชิงเกษตรและวัฒนธรรม (Agro-Cultural Tourism) เปนตน
นอกจากนี้ ใ นป จ จุ บั น การท อ งเที่ ย วได พิ จ ารณาจากความต อ งการหรื อ พฤติ ก รรม
นักทองเที่ยวเพิ่มเติม ทําใหมีรูปแบบการทองเที่ยวที่มีแนวคิดใหมขึ้นมา เชน Green Tourism ที่คน
มาทองเที่ยวจะตองการอนุรักษธรรมชาติ หรือชวยลดภาวะโลกรอน เชน การทองเที่ยวในเกาะสมุย
หรือ War Tourism ที่นักทองเที่ยวตองการสัมผัสกับอดีตในสมัยสงคราม เชน การทองเที่ยวสะพาน
ขามแมน้ําแคว จังหวัดกาญจนบุรี หรือ Volunteer Tourism ที่นักทองเที่ยวเปนอาสาสมัครมาชวยทํา
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนในสถานที่และเดินทางทองเที่ยวตอ เชน การที่มีอาสาสมัครมาชวยงาน
สึนามิ (Tsunami) ในประเทศไทย เปนตน (วารัชต มัธยมบุรุษ, 2554: 3)
อุดม เชยกีวงศ และคณะ (2548: 49-50) กลาววา นักอุตสาหกรรมทองเที่ยวไดจัดรูปแบบ
การทองเที่ยวออกเปน 4 ประเภท ดังตอไปนี้
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1. การทองเที่ยวแบบบัน เทิงและการกีฬา (Sport and Entertainment Tourism) เป น
การเดินทางทองเที่ย วในกลุมนัก ทองเที่ย วที่มีความสนใจในแตละกิจ กรรมนั้น เปน พิเศษ เพื่อ
ความพึงพอใจ ความสนุกสนาน ตื่นเตน รื่นเริง บันเทิงใจ ที่มุงเนนการบริการที่เหมาะสม
2. การทองเที่ยวธรรมชาติ (Natural Tourism) เปนการเดินทางทองเที่ยวแหลงธรรมชาติ
เพื่อหาความเพลิดเพลิน เสาะหาความสนุกสนาน ตื่นเตน และพักผอนหยอนใจ
3. การทองเที่ยวเพื่อการประชุมสัมมนา (Business and Convention Tourism) เปน
การเดิน ทางทองเที่ยวของกลุมนัก ธุร กิจ และผูมีวัต ถุ ประสงคเพื่อติด ตอธุรกิจ หรือเพื่อประชุม
สงเสริมการขายผลิตภัณฑหรือสินคาตางๆ กอนการประชุมมีการจัด รายการทองเที่ยว อาจเปน
รายการทัศนศึกษา หรือหลังการประชุมมีการจัดรายการทองเที่ยวเพื่อการพักผอนหยอนใจ
4. การทอ งเที่ย ววัฒ นธรรม (Cultural Tourism) เปน การเดินทางทองเที่ย วในแหล ง
โบราณคดี ประวัติศาสตร งานประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิตชาวบานในชนบท และสถานที่ตางๆ
ที่มนุษ ยสรางขึ้น เพื่อความเพลิดเพลิน ไดค วามรูเกี่ยวกับสภาพสังคมและวัฒนธรรมในแหลง
ทองเที่ยวแหงนั้น
สรุปการทองเที่ยวในประเทศไทยมีหลากหลายรูปแบบ ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับพฤติก รรมของ
นักทองเที่ยว และการเปลี่ยนแปลงทางโครงสรางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และผลที่เกิดจาก
การทองเที่ยววาสงผลในมิติดานบวกหรือดานลบ
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1.3 ความสําคัญของการทองเที่ยว
การท องเที่ ย วได สงผลตอผู ประกอบการทางธุร กิ จ หลายประเภท ไมวาจะเปน ธุร กิ จ
การขนสง ที่พัก แรม อาหารและเครื่องดื่ม รวมทั้งธุรกิจบริก ารทองเที่ยว และธุรกิจอื่นๆ ทั้ง
ทางตรงและทางออม นอกจากนี้ยังสงผลตอชุมชนและสังคมที่มีแหลงทองเที่ยว รวมทั้งยังขยายผล
ไปถึงระดับประเทศและระดับโลกอีก ด ว ย ซึ่ งความสําคัญ ของการทองเที่ย วสามารถสรุปได
ดังตอไปนี้ (กุลวรา สุวรรณพิมล, 2548: 31-36)
1. ความสําคัญตอเศรษฐกิจ
1.1 กอใหเกิดรายไดเพิ่มขึ้น การทองเที่ยวจากนักทองเที่ยวตางประเทศมีสวนชวยให
ประเทศไดรับรายไดในรูปของเงินตราตางประเทศ และรายไดดัง กลาวก็มีลักษณะเชนเดียวกับ
การสงสินคาออกไปขายในตางประเทศ แตเปนสินคาออกประเภท “ไมเห็นตัวสินคา” (Invisible
Export) ซึ่งมีผลใหการเงินระหวางประเทศดีขึ้น
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1.2 การชวยใหคนมีงานทํามากขึ้น รายไดจากอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเปนรายไดที่
กระจายไปสูประชากรทั่วประเทศ ดังนั้นภูมิภาคตางๆ ก็มีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น มีการสรางสิ่งใหม
เกิดอาชีพใหมและมีความตองการแรงงานจํานวนมาก
1.3 ชวยใหฐานะการเงินระหวางประเทศ โดยเฉพาะในดานดุลการชําระเงินดียิ่งขึ้น
เพราะรายได จ ากนั ก ท อ งเที่ ย วจากต า งประเทศเป น ไปในรู ป ของการขายสิ น ค า และบริ ก าร
ภายในประเทศ แต อ ย า งไรก็ ต ามการท อ งเที่ย วของชาวไทยที่ ท อ งเที่ ย วภายในประเทศก็ มี
ความสําคัญเชนเดียวกันในการชวยลดปญหาการนําเงินตราออกไปใชนอกประเทศ
1.4 การทองเที่ยวมีบทบาทในการกระตุนใหเกิด การผลิต และยังกอใหเกิด การนํา
ทรัพยากรของประเทศมาใช และการทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมที่ไมสิ้นเปลืองวัตถุดิบมากนัก
1.5 การทองเที่ยวมีบทบาทในการสรางสรรคความเจริญไปสูภูมิภาคตางๆ เปนตัวนําให
เกิ ด การลงทุน ในหมวดอุ ต สาหกรรมอื่ น ๆ รวมทั้ง การพัฒ นาแถบภู มิภ าคของรัฐ บาลในด า น
โครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure) ทั้งสาธารณูปโภค ถนนหนทาง การประปา การติดตอสื่อสาร
และการไฟฟา เปนตน
2. ความสําคัญตอสังคมและวัฒนธรรม
2.1 ชว ยใหสภาพแวดลอมของทองถิ่น ดีขึ้น เพราะหากสถานที่ใ ดมีปญหาในเรื่อง
เกี่ยวกับสภาพความเสื่อมโทรม ความสกปรก หรือความไมปลอดภัย ก็จะไมเปนที่ประสงคที่
นักทองเที่ยวจะเดินทางไปทองเที่ยว เพราะนักทองเที่ยวประสงคจะไปสัมผัสสภาพธรรมชาติของ
ทองถิ่น ความสะดวกสบายที่พอควร และมีความปลอดภัย
2.2 ชว ยใหประชาชนเห็น ความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมและประเพณีข องแตละ
ทองถิ่นที่เดินทางไปถึง ซึ่งเปรียบเสมือนการทําใหเกิดความเขาใจอันดีระหวางประชาชนและมี
สวนในการเสริมสรางสัมพันธไมตรีหรือความเขาใจอันดีระหวางเจาของประเทศและผูมาเยือน เชน
การใหการตอนรับตามประเพณีไทย การใหความชวยเหลือนักทองเที่ยว การจัดเทศกาลประเพณี
ตางๆ นอกจากนี้การทองเที่ยวยังทําใหทราบถึงอายธรรมที่แตกตางออกไป ขณะเดียวกันผูที่อยูใน
ทองถิ่นก็ไดรับทราบสิ่งแปลกๆ ใหมๆ ที่คนเดินทางไปมีพฤติกรรมหรืออารยธรรมวาเปนเชนไร
และสามารถนําเอาสวนที่ดีมาปรับประยุกตใชได
2.3 การทองเที่ยวชวยขจัดปญหาความแตกตางและความเหลื่อมล้ําระหวางสังคมเมือง
และสังคมชนบท เปนการลดปญหาการยายถิ่นที่อยู เพื่ออพยพเขามาหางานทํา หรือเสี่ยงโชคใน
เมืองใหญๆ ของประชาชนจากชนบท
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จากแนวคิด ดังกลาวสอดคลองกับแนวคิด ของนพรัตน จวงพุม (2550: 13) ที่ก ลาววา
การทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมบริการที่มีบทบาทสูงยิ่งในการนําเงินตราตางประเทศเขาสูระบบ
เศรษฐกิจของประเทศไทย การทองเที่ยวจึงมีความสําคัญตอเศรษฐกิจและสังคม ดังตอไปนี้
1. ความสําคัญของการทองเที่ยวตอเศรษฐกิจ คือ เปนแหลงที่มาของรายไดในรูปเงินตรา
ตางประเทศ ชวยลดปญหาการขาดดุลการชําระเงินตราตางประเทศ ชวยสรางอาชีพและการจางงาน
กอใหเกิดการกระจายรายไดและการเปลี่ยนแปลงทางโครงสรางเศรษฐกิจของทองถิ่น ตลอดจน
การทองเที่ยวยังกอใหเกิดการกระตุนการผลิตอีกดวย
2. ความสําคัญของการทองเที่ยวตอสังคม คือ ชวยยกมาตรฐานการครองชีพของคนใน
ทองถิ่น ชวยสรางความเจริญทางสังคมใหแกทองถิ่น ชวยอนุรักษฟนฟูวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม
กอใหเกิดประโยชนดานการศึกษา ชวยลดปญหาการอพยพยายถิ่นของชุมชนทองถิ่น ชวยกระตุน
ใหมีการคิดคนนําทรัพยากรสวนเกินที่ไรคามาประดิษฐเปนสินคาที่ระลึกจํา หนาย และชวยสราง
สันติภาพและความสามัคคี
อุราวรรณ สุขเกษม (2553: 12) กลาววา การทองเที่ยวมีความสําคัญตอเศรษฐกิจและ
สังคม ดังตอไปนี้
1. ความสําคัญของการทองเที่ยวตอสังคมของประเทศ
1.1 ชวยยกมาตรฐานการครองชีพของคนในทองถิ่น
1.2 ชวยสรางความเจริญทางสังคม สันติภาพ และความสามัคคีของคนในทองถิ่น
1.3 ชวยอนุรักษฟนฟูวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม
1.4 ชวยลดปญหาการอพยพยายถิ่นของชุมชนทองถิ่น
1.5 ชวยกระตุนใหมีการนําทรัพยากรสวนที่ไรคามาประดิษฐสินคาที่ระลึกจําหนาย
2. ความสําคัญของการทองเที่ยวตอเศรษฐกิจของประเทศ
2.1 เปนแหลงที่มาของรายไดในรูปเงินตราตางประเทศ
2.2 ชวยลดปญหาการขาดดุลการคาการชําระเงินระหวางประเทศ
2.3 ชวยสรางอาชีพและการจางงานอยางมากมายและกวางขวาง
2.4 กอใหเกิดการกระจายรายไดไปสูป ระชากรอยางกวางขวาง
2.5 กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางเศรษฐกิจของทองถิ่น
สรุปการทองเที่ยวมีความสําคัญอยางมากในการชวยสงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมของประเทศชาติใหมีความเจริญเติบโตและกาวหนา

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

24
1.4 องคประกอบของการทองเที่ยว
การท อ งเที่ ย วเป น กระบวนการทางสั ง คมและเศรษฐกิ จ ที่มีองคประกอบสําคัญ โดย
วิภาวี พลรัตน (2551: 22-23) กลาววา การทองเที่ยวทั่วไปมีองคประกอบหลักสําคัญ 3 ดาน
ไดแก ทรัพยากรแหลงทองเที่ยว (Tourism Resource) บริการการทองเที่ยว (Tourism Service)
และตลาดการทองเที่ยว (Tourism Market or Tourist) ดังตอไปนี้
1. ทรัพยากรการทองเที่ยว แหลงทองเที่ยวเปนทรัพยากรการทองเที่ยวที่สําคัญ และจัดเปน
อุปทานทางการทองเที่ยว (Tourism Supply) ซึ่งสามารถแบงประเภทของทรัพยากรการทองเที่ยวได
หลายแบบ
2. บริก ารการทองเที่ยว เปน อุปทานประเภทหนึ่ง ซึ่งไมไดเปน จุด ประสงคหลัก ของ
นักทองเที่ยว แตเปนบริการที่รองรับใหเกิดความสะดวกสบายและความบันเทิงแกนักทองเที่ยว
ซึ่งในบางโอกาสก็อาจเปนตัวดึงดูดใจไดเหมือนกัน บริการการทองเที่ยวที่สําคัญ ไดแก ที่พัก
อาหาร แหลงจําหนายสินคา แหลงบันเทิง แหลงกิจกรรม และบริการอื่นๆ ทั้งนี้รวมถึงโครงสราง
พื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนอื่นๆ ดวย
3. ตลาดการท อ งเที่ ย ว เป น อุ ป สงค ท างการท อ งเที่ ย ว (Tourism Supply) หมายถึ ง
นักทองเที่ยวที่ตองการทองเที่ยวจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง เพื่อเขารวมในกิจกรรมพักผอนหยอนใจ
และเพื่อกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งในกระบวนการยังประกอบไปดวยการสงเสริมและพัฒนาการขาย และ
การใหบริการแกนักทองเที่ยวดวย
นอกจากนี้พยอม ธรรมบุตร (2549: 1-3) ไดแบงองคประกอบของการทองเที่ยวออกเปน 5
ประเภท ไดแก
1. การเขาถึงแหลงทองเที่ยว (Accessibility) ไดแก การมีระบบโครงสรางพื้น ฐานที่
เหมาะสม เชน สนามบิน ระบบคมนาคม ตลอดจนบริการดานอุตสาหกรรมขนสง เชน การขนสง
ทางอากาศ ทางบก และทางน้ํา ซึ่งจะเอื้ออํานวยใหนักทองเที่ยวสามารถเดินทางไปถึงจุดหมาย
ปลายทาง (Destination) หรือแหลงทองเที่ยว (Attraction)
2. การมีที่พักแรมเพื่อรองรับนักทองเที่ยว (Accommodation) ที่ตองการคางคืน ไดแก ที่พัก
ประเภทตางๆ เชน โรงแรม รีสอรท เกสตเฮาส และโฮมสเตย เปนตน โดยที่พักประเภทตางๆ จะมี
สิ่งอํานวยความสะดวกในระดับตางกัน ซึ่งจะทํา ใหมีราคาและบริก ารในระดับตางกัน ไดแก
ภัตตาคาร สระวายน้ํา บาร ฟตเนสเซ็นเตอร ซาวนา ศูนยกลางธุรกิจ และสิ่งอํานวยความสะดวก
อื่นๆ
3. แหล ง ท อ งเที่ ย ว (Attractions) นั บ เป น องค ป ระกอบที่ มี ค วามสํ า คั ญ สู ง สุ ด ของ
การเดินทาง เพราะเปนจุดดึงดูดใหนักทองเที่ยวเดินทางมาทองเที่ยว แหลงทองเที่ยวอาจเปนแหลง
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ธรรมชาติที่มีความโดดเดน เชน ดอยอินทนนท ซึ่งมีความหลากหลายทางชีวภาพของเทือกเขา
หรือแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประวัติศาสตร เชน ปราสาทพนมรุง ซึ่งแสดงถึงความรุงเรือง
ของอาณาจักรขอม ตลอดจนการทองเที่ยวชนบทเพื่อสัมผัสวิถีชีวิตชาวบาน เรียนรูถึงภูมิปญญา
ทองถิ่น ตลอดจนโบราณสถานยุคเกาแกกอนประวัติศาสตร เชน วัฒนธรรมบานเชียง เปนตน
4. กิจกรรมการทองเที่ยว (Activities) และกิจกรรมนันทนาการ (Tourist Activities and
Recreational Activities) นับเปน องคประกอบที่สําคัญ ในยุคปจจุบัน เพราะการทองเที่ยวมิได
หมายเพียงแคการเดินทางไปชมโบราณสถาน อนุสาวรีย ความงดงามของธรรมชาติเทานั้น แตเปน
การทองเที่ยวที่นักทองเที่ยวไดมีโอกาสทํากิจกรรมตางๆ ไดแก การเดินปาเพื่อศึกษาระบบนิเวศเขต
เสนศูนยสูตรในปาดิบชื้น การลองแกงในแมน้ําทองถิ่น การปนหนาผา การดําน้ําในรูปแบบ Scuba
Diving หรือ Snorkeling การพายเรือแคนูใ นบริเวณปาชายเลน การตกปลาหมึก ในทะเลลึก
ตลอดจนการรวมกิจกรรมกับชุมชนเจาบาน เชน การดํานา การเกี่ยวขาว และการรวมพิธีบายศรี
สูขวัญ เปนตน ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดจะเปนประสบการณ (Experience) ที่อยูในความทรงจําของ
นักทองเที่ยวและกิจกรรมดังกลาวมักกอใหเกิดการกระจายรายได
5. บริการเบ็ดเตล็ดทั้งหมดที่มีใหนักทองเที่ยว (Ancillary) เชน บริการดานรานอาหาร
โรงพยาบาล ไปรษณีย สถานีบริการน้ํามัน รานคา รานขายของที่ระลึก และหองสุขา เปนตน
โดยองคประกอบทั้ง 5 ประการ ควรปรากฏอยูบนระบบฐานขอมูลการจัดการการทองเที่ยว
ของแหลงทองเที่ยวทุกแหลงที่เปนจุดหมายปลายทาง (Destination Management System: DMS)
สรุปองคประกอบของการทองเที่ยวแตละองคประกอบจะมีความสัมพันธและเชื่อมโยงซึ่ง
กันและกัน
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1.5 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการทองเที่ยว
กองวิชาการและฝกอบรมการทองเที่ยวแหงประเทศไทย กลาววา ผลิตผลของอุตสาหกรรม
ทองเที่ยว คือ บริการที่ลูกคาจะเลือกซื้อเมื่อเกิดความพึงพอใจ สําหรับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจเลือกซื้อบริการมีดังตอไปนี้ (เศกสรรค ยงวณิชย และคณะ, 2550: 10-12)
1. ทรัพยากรการทองเที่ยว (Tourism Resources) ประเทศไทยเปนประเทศที่อุดมไปดวย
ทรัพยากรการทองเที่ยว ทรัพยากรการทองเทีย่ ว หมายถึง สิ่งดึงดูดใหผูคนเดินทางมาเยือนทองถิ่น
นั้นๆ อันจะมีสิ่งเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษ ยสรางขึ้น รวมทั้งงานเทศกาลและงาน
ประเพณีประจําปที่มีอยูในทองถิ่น
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2. ความปลอดภัย (Security) ในการเลือกจุดหมายการเดินทางการทองเที่ยว นักทองเที่ยว
จะคํานึงถึงความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินเปนประการสําคัญ มาตรการรักษาความปลอดภัยจึง
ตองมีประสิทธิภาพและทั่วถึงทุกแหลงทองเที่ยว
3. โครงสรางพื้นฐาน (Infrastructures) ประกอบดว ยสิ่งอํานวยความสะดวกหลัก เชน
ถนน สะพาน สนามบิน สถานีรถไฟ สถานีรถโดยสาร ทาเรือ ไฟฟา ประปา และระบบสื่อสาร
ที่ ทั น สมั ย เป น ต น โดยปกติ แ ล ว รั ฐ จะเป น ผู ล งทุ น จั ด สร า งโครงสร า งพื้ น ฐานเพื่ อ อํ า นวย
ความสะดวกสบายของประชาชนในทองถิ่น หรือหากเปน การลงทุน เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว
ประชาชนในทองถิ่นก็จะเปนผูไ ดรับผลประโยชนอยางถาวร
4. สิ่งอํานวยความสะดวก (Facilities) เปนสถานที่หรือบริการที่สวนใหญเอกชนจะเปนผู
จัดหาไวบริการแกนักทองเที่ยว ในรูปของการประกอบการทางธุรกิจ แตก็มีบริการของรัฐอยูใน
บางสวนดวย
5. การคมนาคม (Transportation) เมื่อผูซื้อเดินทางมาซื้อบริการถึงที่ผลิต การคมนาคม
ขนสงทั้งตางประเทศและภายในประเทศจะตองรวดเร็ว และปลอดภัยทั้ง 3 ทาง ไดแก
5.1 ทางบก มีถนนที่พาหนะตางๆ ผานเขา-ออกไดสะดวก หรือมีบริการรถไฟ
5.2 ทางน้ํา มีทาเทียบเรือ และอุปกรณอํานวยความสะดวกตางๆ
5.3 ทางอากาศ มีทาอากาศยานที่ทันสมัย มีสายการบินมาลงมาก
6. พิธีการเขาเมืองและการบริการขาวสาร (Border Control and Information) มีการผอน
คลายระเบียบพิธีก ารเขาเมือง ใหมีค วามสะดวกรวดเร็ว มีการใหบริการขาวสาร บริก ารจอง
หองพัก และบริการขนสงสูท ี่พัก เปนตน
7. ที่พัก (Accommodation) มีโรงแรมระดับตางๆ ใหเลือก มีอัตราคาที่พักที่เหมาะสมกับ
คุณภาพ สะอาด และมีบริการตามมาตรฐานสากล
8. รานอาหาร (Food and Beverage) นอกจากจะมีอาหารใหเลือกหลายชนิดแลว จะตอง
ถูกสุขลักษณะ มีบริการที่สุภาพ และมีการกําหนดราคาที่แนนอน
9. บริการนําเที่ยว (Tour Guide) มีบริการนําเที่ยวไปยังแหลงตางๆ โดยมีมัคคุเทศกที่มี
ความรูความเขาใจที่ถูกตอง มีอัธยาศัยไมตรี และมีความรับผิดชอบตอหนาที่
10. สินคาของที่ระลึก (Souvenirs) จะตองมีการควบคุมคุณภาพ และกําหนดราคา รวมทั้ง
การสงเสริมการใชวัสดุพื้น บาน การออกแบบสิน คาใหมีเอกลัก ษณ รวมทั้งการบรรจุหีบหอที่
สวยงาม การโฆษณาเผยแพร และประชาสัมพันธ (Advertising and Public Relation)
11. ภาพลักษณ (Image) เปนตัวกําหนดกลุมนักทองเที่ยว หากมีภาพลักษณวาเปนดินแดน
แหงความฝนของผูชายนักทองเที่ยว ที่สนใจจะเปนกลุมชายรักสนุก จึงควรฟนฟูภาพลักษณของ
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ประเทศไทยในฐานะแหลงทองเที่ยวทีอ่ ุดมดวยมรดกทางธรรมชาติ ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม
เปนดินแดนแหงความเพลิดเพลินในการจับจายทั้งสินคาพื้นเมือง และสินคาปลอดภาษีอากร
ในขณะที่ชูสิทธิ์ ชูชาติ (2548: 8-9) กลาววา องคประกอบของแหลงทองเที่ยวที่เอื้ออํานวย
ใหการทองเที่ยวบรรลุวัตถุประสงคไดนั้น ประกอบดวย 3 ประการ ไดแก
1. สิ่งดึงดูดใจ (Attractions) สิ่งดึงดูดใจเกิด จากสถานที่ (Sites) และเหตุการณ (Event)
สถานที่อาจเกิดจากธรรมชาติสรางหรือมนุษยสราง แตเหตุการณที่นาประทับใจเกิดจากมนุษยสราง
เพียงอยางเดียว
สิ่งดึงดูดใจหรือความประทับใจสวนหนึ่งเกิดจากทรัพยากรการทองเที่ยว ซึ่งเปนผลผลิต
(Production) ของการทองเที่ยวและบริการ
2. สิ่งอํานวยความสะดวก (Amenities) ความสะดวกสบายทําใหนักทองเที่ยวหรือคนเดิน
ทางเข า ไปถึ ง สถานที่ ไ ด ร วดเร็ ว ปลอดภั ย และสะดวกสบายมากยิ่ ง ขึ้ น ดั ง นั้ น การก อ สร า ง
ปจจัยพื้นฐานในการผลิต (Infrastructure) เชน ระบบขนสง ระบบการสื่อสาร ระบบสาธารณูปโภค
เชน ไฟฟา ประปา จึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งในแหลงทองเที่ยว
นอกจากนี้สิ่งกอสรางอื่นๆ เชน โรงแรม รานอาหาร รานขายของที่ระลึก โรงพยาบาล
และอื่นๆ ตลอดจนระบบการกําจัดของเสียก็เปนสิ่งจําเปนที่ตองพัฒนาควบคูไปกับแหลงทองเที่ยว
3. การเขาไปถึง (Accessibility) สําหรับการเขาไปถึง ยังแหลงทองเที่ยวจะตองมีระบบ
การขนสง (Transportation) ซึ่งประกอบดวย เสนทาง (The Way) พาหนะ (The Vehicle) สถานี
(The Terminal) และผูประกอบการ (The Carrier) การขนสงมีวัตถุประสงคในการลําเลียงคนและ
สิ่งของไปยังจุดหมายปลายทางโดยผานเสนทางหรือทอลําเลียง
นอกจากนี้บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2542: 45) กลาววา การทองเที่ยวจะบรรลุวัตถุประสงค
ไดยอมขึ้นอยูกับปจจัยที่สําคัญ 3 ประการ ไดแก
1. ทรัพยากรการทองเที่ยวจะตองมีสิ่งดึงดูดใจ ปจจัยที่สําคัญที่สุดที่จะทําใหการทองเที่ยว
บรรลุวัตถุประสงค คือ การมีทรัพยากรการทองเที่ยวที่มีสิ่งดึงดูดใจอยางใดอยางหนึ่งในการให
นักทองเที่ยวเดินทางไปเยี่ยมเยือนสถานที่นั้นๆ
2. ทรัพยากรการทองเที่ยวตองมีสิ่งอํานวยความสะดวก ไวคอยบริการนักทองเที่ยวที่เขามา
ทองเที่ยวยังแหลงทองเที่ยวใหไดรับความประทับใจ และทําใหนักทองเที่ยวอยากทองเที่ยวนานวัน
มากขึ้น
3. ทรัพยากรการทองเที่ยวตองมีเสนทางคมนาคมเขาถึง กลาวคือ เสนทางหรือโครงขาย
คมนาคมที่สามารถเขาถึงแหลงทองเที่ยวนั้น สามารถติดตอเชื่อมโยงระหวางแหลงทองเที่ยวกับ
บริเวณใกลเคียง

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

28
จากที่กลาวมาเกี่ยวกับปจ จัยที่มีอิทธิพลตอการทองเที่ยวสอดคลองกับ หลัก สูต รทองถิ่น
มัคคุเทศกนอย วัดพระพุทธฉาย (2554) ที่กลาววา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการทองเที่ยว มีอยูดวยกัน
2 ปจจัยหลัก ไดแก
1. ปจจัยภายใน ไดแก
1.1 ทรัพยากรการทองเที่ยว
ประเทศไทยอุดมสมบูรณดว ยทรัพยากรทองเที่ยวซึ่งหมายถึงสถานที่ทองเที่ยว
กิจกรรม และวัฒนธรรมประเพณี ที่สะทอนใหเห็นถึงอารยธรรมทองถิ่นที่มีลักษณะเดน 3 ประการ
ไดแก
1.1.1 ประเภทธรรมชาติ มีความสวยงามตามธรรมชาติ เชน ภูเขา น้ําตก ถ้ํา
เขตรักษาพันธุสัตว และอุทยานแหงชาติ เปนตน
1.1.2 ประเภทประวัติศาสตรโบราณวัตถุสถานและศาสนา ไดแก โบราณสถาน
พิพิธภัณฑ และศาสนสถาน เปนตน
1.1.3 ประเภทศิลปวัฒ นธรรม ประเพณี และกิจ กรรม รูปแบบในลัก ษณะพิธี
งานประเพณี ความเปนอยู วิถีชีวิต
1.2 ความปลอดภัย นักทองเที่ยวจะคํานึงถึงความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินเปน
สําคัญ
1.3 โครงสรางพื้นฐาน สิ่งอํานวยความสะดวกหลัก เชน ถนน สะพาน สนามบิน สถานี
รถโดยสาร ไฟฟา ประปา และระบบสื่อสารที่ทันสมัย เปนตน
1.4 สิ่งอํานวยความสะดวก เชน การคมนาคม พิธีการเขาเมือง การบริการขาวสาร ที่พัก
รานอาหาร และบริการนําเที่ยว เปนตน
1.5 สินคาของที่ร ะลึก ตองมีก ารควบคุมคุณ ภาพ กําหนดราคา สงเสริมการใชวัสดุ
พื้นบาน การออกแบบที่มีเอกลักษณ การบรรจุหีบหอที่สวยงาม
1.6 การโฆษณา การเผยแพร และการประชาสัมพันธ
1.7 ภาพลักษณของประเทศ ประเทศไทยอุดมดวยมรดกทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร
และวัฒนธรรม
2. ปจจัยภายนอก ไดแก
2.1 สภาวะเศรษฐกิจและการเมืองของโลก โดยสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ํา จะสงผลให
การเดินทางทองเที่ยวออนตัวลง
2.2 ความนิยมในการทองเที่ยว
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2.3 การขยายเสนทางคมนาคม เชน ทาอากาศยานเครื่องบิน สงผลใหเกิดความสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย และประหยัด
2.4 การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการเมือง
สรุปจากที่กลาวมาลวนแลวแตเปนปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอการทองเที่ยวทั้งสิ้น ดังนั้น
หากจะมีการสงเสริมหรือขยายการทองเที่ยวใหเกิดขึ้นจะตองใหความสําคัญกับปจจัยตางๆ เหลานี้
นอกจากนี้จากที่กลาวมายังพอสรุปไดวาการทองเที่ยวจะประสบความสําเร็จหรือไมขึ้นอยู
กับปจจัยสําคัญหลายปจจัย ซึ่งพอจะสรุปไดดังตอไปนี้
1. ปจจัยภายใน
1.1 ปจจัยดานแหลงทองเที่ยวหรือทรัพยากรการทองเที่ยว
1.2 ปจจัยดานกิจกรรมการทองเที่ยว
1.3 ปจจัยดานการบริการการทองเที่ยว
1.4 ปจจัยดานการจัดการการทองเที่ยว
1.5 ปจจัยดานการตลาดหรือการประชาสัมพันธการทองเที่ยว
1.6 ปจจัยดานการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว
1.7 ปจจัยดานการมีสวนรวมของทุกฝายที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว
2. ปจจัยภายนอก
2.1 ปจจัยดานเศรษฐกิจ
2.2 ปจจัยดานสังคม
2.3 ปจจัยดานการเมือง
2.4 ปจจัยดานสิ่งแวดลอม
2.5 ปจจัยดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
2.6 ปจจัยดานการคมนาคม
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1.6 การประเมินศักยภาพการทองเที่ยว
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (2542: 3-14) กลาววา เกณฑใน
การประเมินศักยภาพของแหลงทองเที่ยวสําหรับการทองเที่ยวเชิ งนิเวศ มีเกณฑคัดเลือกเบื้องตน
ดังตอไปนี้
1. ศักยภาพของทรัพยากรแหลงทองเที่ยว พิจารณาจากสภาพทรัพยากรที่เหมาะสมและ
ความมีเอกลัก ษณเฉพาะ โดยเนน ความสําคัญของระบบนิเวศ หรือวัฒ นธรรมทองถิ่น และ
ความดึงดูดใจวามีมากนอยเพียงใด เพื่อใหความสําคัญที่ตางกันในแตละปจจัย ดังตอไปนี้
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1.1 ชนิดของแหลงทองเที่ยว พิจารณาจากสภาพแวดลอมทางธรรมชาติของแหลง
ทองเที่ยว โดยเปนแหลงทองเที่ยวที่มีสภาพธรรมชาติดั้งเดิม หรือเปนแหลงที่สภาพธรรมชาติถูก
ดัดแปลง และตกแตงบางสวน แตยังคงสภาพเดิมไวเปนหลัก หรือเปนแหลงธรรมชาติที่สรางขึ้น
โดยการผสมผสาน จําลองหรือตกแตงใหม โดยไมมีลักษณะเปนระบบนิเวศที่เหมาะสมกับสภาพ
พื้นที่ จะมีคาตอความเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศนอยลงตามลําดับ
1.2 องคประกอบที่เปนเอกลักษณ พิจารณาความสําคัญของระบบนิเวศ ความสมบูรณ
ความหลากหลาย ความสัมพันธที่เปนระบบในพื้นที่ ความโดดเดนดานศักยภาพ คือ มีความโดดเดน
มาก หรือมีค วามโดดเดนลดลงตามลําดับ มีองคประกอบดานธรรมชาติ ประวัติศาสตรและ
วัฒนธรรมที่ผสมผสาน หรือเพิ่มความดึงดูดใจมากนอยเพียงใด
2. ศักยภาพของการจัดการ พิจารณาจากสภาพการจัดการในปจจุบันวาอยูในกรอบของ
การทองเที่ยวเชิงนิเวศมากนอยเพียงใด การพิจารณาการจัดการนี้ จะบงชี้ถึงโอกาสในการเพิ่ม
ศักยภาพของแหลงทองเที่ยวใหสูงขึ้นได ศักยภาพการจัดการประกอบดวย
2.1 มีก ารใหก ารศึกษาดา นสิ่งแวดลอม พิจารณาจากรูปแบบการจัด สื่อความหมาย
กิจกรรมดานการศึกษาที่มีลักษณะของการศึกษาดานสิ่งแวดลอมของแหลงทองเที่ยว
2.2 การจัด การปองกัน และรักษาสิ่งแวดลอมในแหลงทองเที่ยว พิจารณาจากการมี
การรัก ษาและคุมครองสิ่งแวดลอม โดยพิจารณาวามีม าตรการควบคุมดูแลสิ่ งแวดลอมอยางมี
ประสิทธิภาพเพียงใด มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และมีมาตรการควบคุมจํากัดจํานวน
นักทองเที่ยว และบริการอยางมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด
2.3 องคกรในการจัดการที่ใหความสําคัญกับการรวมมือ พิจารณาจากรูปแบบองคกร
ในการจัดการเนนความเปน องคก รประชาชน รัฐ และเอกชน และดูร ะดับของการมีสว นรวมวา
ชุมชนทองถิ่นมีสวนรวมในการควบคุมการทองเที่ยวมากนอยเพียงใด
จารุจน กลิ่นดีปลี (2541: 32-33) กลาววา การพิจารณาศักยภาพของการทองเที่ยวจะตอง
ประกอบดวยหลักเกณฑพิจารณาที่ครอบคลุมองคประกอบการทองเที่ยว 4 ดาน ไดแก
1. เกณฑการประเมินศักยภาพแหลงทองเที่ยวที่ค รอบคลุมองคประกอบดานพื้น ที่ คือ
การดึงดูดนักทองเที่ยวดวยทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีลักษณะเฉพาะหรือมีความเปนเอกลักษณ เชน
ประวัติศาสตร โบราณวัตถุ สถานทีท่ ี่มีความเกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ และวัฒนธรรมประเพณีใน
ทองถิ่น รวมทั้งตองมีปจจัยอื่นที่ดึงดูดใหนักทองเที่ยวเขามาทองเที่ยวในพื้นที่ ไดแก ลักษณะ
ภูมิทัศน ความยากงายในการเขาถึง เชน สภาพของเสนทาง ฤดูกาล และระยะทางจากจุดศูนยกลาง
การทองเที่ยวในพืน้ ที่ เปนตน
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2. เกณฑการประเมินศักยภาพแหลงทองเที่ยวที่ครอบคลุมองคประกอบดานการจัดการ คือ
ความปลอดภัยในการทองเที่ยวในพื้นที่และบริเวณใกลเคียง การจัดการสิ่งอํานวยความสะดวกใน
การเขาถึง เชน ถนน ไฟฟา แหลงน้ํา การจัดการควบคุมนักทองเที่ยวในพื้นที่ทองเที่ยวไมใหเกินขีด
ความสามารถในการรองรับ (Over Carrying Capacity) และการจัดการควบคุมกิจการทองเที่ยวใน
พื้นที่ เปนตน
3. เกณฑการประเมินศักยภาพแหลงทองเที่ยวที่ครอบคลุมองคประกอบดานกิจกรรมและ
กระบวนการ คือ การพิจ ารณาถึงความหลากหลายของกิจ กรรมการทองเที่ ยวเชิงนิเวศในพื้น ที่
โอกาสในการสรางจิตสํานึก และการใหการศึกษาดานสิ่งแวดลอม
4. เกณฑการประเมินศักยภาพแหลงทองเที่ยวที่ครอบคลุมองคประกอบดานการมีสวนรวม
คือ การพิจารณาวาองคกรทองถิ่นมีสวนรวมในการควบคุมดูแลแหลงทองเที่ยวในรูปแบบใดบาง
และประชาชนในทองถิ่นมีความพอใจ หรือสนใจที่จะใหแหลงทองเที่ยวในทองถิ่นของตนไดรับ
การพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวหรือไม
สรุปการประเมิน ศักยภาพการทองเที่ยวพิจารณาจากองคประกอบสําคัญ 4 ดาน ไดแก
1)องคประกอบดานพื้น ที่ 2) องคประกอบดานการจัดการ 3) องคประกอบดานกิจ กรรมและ
กระบวนการ และ 4) องคประกอบดานการมีสวนรวม
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1.7 ผลกระทบจากการทองเที่ยว
การทองเที่ยวเมื่อมีการพัฒนาหรือมีการเจริญเติบโตขึ้นยอมสงผลกระทบทั้งดานบวกและ
ดานลบตอชุมชนหรือสังคมนั้นๆ อยางหลีกเลี่ยงไมได ซึ่งบุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548ก: 156-160)
กลาววา เมื่อมีการพัฒนาการทองเที่ยวเกิดขึ้นในชุมชน ทําใหชุมชนทองถิ่นขยายตัวอยางรวดเร็ว
และกอผลกระทบโดยตรงตอชุมชนทองถิ่น ทั้งดานผลบวกและผลลบอยางหลีก เลี่ยงไมได ซึ่ ง
ผลกระทบของการทองเที่ยวตอชุมชนทองถิ่นอาจจําแนกเปน 4 ดาน ไดแก
1. ผลกระทบของการทองเที่ยวตอ ชุมชนทองถิ่นดานเศรษฐกิจ เมื่อชุมชนทองถิ่น ใดมี
การทองเที่ยวเกิดขึ้นยอมกอใหเกิดผลกระทบดานเศรษฐกิจทั้งดานผลบวกและดานผลลบตอชุมชน
ทองถิ่นนั้น ซึ่งพอสรุปไดถึงผลกระทบของการทองเที่ยวตอชุมชนทองถิ่นดานเศรษฐกิจ ดังตอไปนี้
1.1 ผลกระทบการทองเที่ยวตอชุมชนทองถิ่นดานเศรษฐกิจทางดานผลบวก
1.1.1 การทอ งเที่ ย วก อ ให เกิ ด ประโยชน ใ นการเปลี่ย นแปลงโครงสร า งทาง
เศรษฐกิจของชุมชนทองถิ่น
1.1.2 การทองเที่ยวกอใหเกิดประโยชนในการขยายตัวของธุรกิจทองเที่ยว
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1.1.3 การทองเที่ยวกอใหเกิดประโยชนในการสรางสรรคอาชีพและการจางงาน
แกชุมชนทองถิ่น
1.1.4 การทองเที่ยวกอใหเกิดประโยชนในการนํารายไดสูชุมชนทองถิ่น
1.1.5 การทองเที่ยวกอใหเกิดประโยชนในการกระจายรายไดสูภูมิภาค
1.1.6 การทองเที่ยวกอใหเกิดประโยชนในการเพิ่มรายไดตอหัวของชุมชนทองถิ่น
1.1.7 การทองเที่ยวกอใหเกิดประโยชนในการกระตุนการผลิตของชุมชนทองถิ่น
1.1.8 การทองเที่ยวกอใหเกิดประโยชนในการชวยแก ไขปญหาดุลการชําระเงิน
ระหวางประเทศ
1.2 ผลกระทบการทองเที่ยวตอชุมชนทองถิ่นดานเศรษฐกิจทางดานผลลบ
1.2.1 การทองเที่ยวกอใหเกิดปญหารายไดในชวงนอกฤดูกาลทองเที่ยวแกชุมชน
ทองถิ่น
1.2.2 การทองเที่ยวกอใหเกิดปญหาคุณภาพของแรงงานแกชุมชนทองถิ่น
1.2.3 การทองเที่ยวกอใหเกิดปญหาคาครองชีพสูงแกชุมชนทองถิน่
1.2.4 การทองเที่ย วกอใหเกิด ปญหาการสั่งซื้อสิน คาจากตางประเทศแกชุมชน
ทองถิ่น
1.2.5 การทองเที่ยวกอใหเกิดปญหาการแกงแยงผลประโยชนแกชุมชนทองถิ่น
1.2.6 การทองเที่ยวกอใหเกิดปญหาสวนแบงผลประโยชนอันควรไดของชุมชน
ทองถิ่น
1.2.7 การทองเที่ยวกอใหเกิดปญหาคาใชจายการจัดการชุมชนทองถิ่น
1.2.8 การทองเที่ยวกอใหเกิดปญหาราคาที่ดินแกชุมชนทองถิ่น
2. ผลกระทบของการท อ งเที่ ย วต อ ชุ ม ชนท อ งถิ่ น ด า นสั ง คม เมื่ อ ชุ ม ชนท อ งถิ่ น ใดมี
การทองเที่ยวเกิดขึ้น ยอมกอใหเกิด ผลกระทบดานสังคมทั้ งดานผลบวกและดานผลลบตอชุมชน
ทองถิ่นนั้น ซึ่งพอสรุปไดถึงผลกระทบของการทองเที่ยวตอชุมชนทองถิ่นดานสังคมดังตอไปนี้
2.1 ผลกระทบการทองเที่ยวตอชุมชนทองถิ่นดานสังคมทางดานผลบวก
2.1.1 การทองเที่ยวกอใหเกิดประโยชนในการเปลี่ยนแปลงแบบแผนการประกอบ
อาชีพของชุมชนทองถิ่น
2.1.2 การทองเที่ยวกอใหเกิดประโยชนในการสรางสรรคความเจริญทางสังคมแก
ชุมชนทองถิ่น
2.1.3 การทองเที่ยวกอใหเกิดประโยชนในการชวยยกมาตรฐานการครองชีพของ
ชุมชนทองถิ่น
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2.1.4 การทองเที่ยวกอใหเกิดประโยชนในการเปลี่ยนแปลงโครงสรางครอบครัว
ของชุมชนทองถิ่น
2.1.5 การทองเที่ย วกอใหเกิดประโยชนในการสรางความเขา ใจอัน ดี ร ะหวาง
นักทองเที่ยวและชุมชนทองถิ่น
2.1.6 การทองเที่ยวกอใหเกิดประโยชนในการสรางความสามัคคีแกชุมชนทองถิ่น
2.1.7 การทองเที่ยวกอใหเกิดประโยชนในการปองกันการอพยพยายถิ่นของชุมชน
ทองถิ่น
2.1.8 การทองเที่ย วกอใหเกิดประโยชนใ นการเสริมสรางการศึก ษาแกชุมชน
ทองถิ่น
2.1.9 การทองเที่ยวกอใหเกิดประโยชนในการเสริมสรางความปลอดภัยแกชุมชน
ทองถิ่น
2.2 ผลกระทบการทองเที่ยวตอชุมชนทองถิ่นดานสังคมทางดานผลลบ
2.2.1 การทองเที่ยวกอใหเกิดปญหาการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและคานิยมของสังคม
ชุมชนทองถิ่น
2.2.2 การทองเที่ยวกอใหเกิดปญหาความผูกพันของครอบครัวของชุมชนทองถิ่น
2.2.3 การทองเที่ยวกอใหเกิดปญหาความไมเปนธรรมในสังคมของชุมชนทองถิ่น
2.2.4 การทอ งเที่ย วกอ ใหเกิด ปญ หาการเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยอัน ดีข องชุมชน
ทองถิ่น
2.2.5 การทองเที่ยวกอใหเกิดปญหาเพศพาณิชยในชุมชนทองถิ่น
2.2.6 การทองเที่ยวกอใหเกิดปญหาการอพยพยายถิ่นของชุมชนทองถิ่น
2.2.7 การทองเที่ย วกอใหเกิดปญหาการหลอกลวงเอาเปรียบนักทองเที่ยวของ
ชุมชนทองถิ่น
2.2.8 การทองเที่ยวกอใหเกิดปญหาอาชญากรรมขึ้นในชุมชนทองถิ่น
2.2.9 การทองเที่ยวกอใหเกิดปญหาการขัดแยงระหวางนัก ทองเที่ยวกับชุมชน
ทองถิ่น
3. ผลกระทบของการทองเที่ยวตอชุมชนทองถิ่น ดานวัฒนธรรม เมื่อชุมชนทองถิ่นใดมี
การทองเที่ยวเกิดขึ้นยอมกอใหเกิดผลกระทบดานวัฒนธรรมทั้งดานผลบวกและดานผลลบตอชุมชน
ทอ งถิ่ น นั้ น ซึ่ ง พอสรุ ปได ถึ ง ผลกระทบของการท อ งเที่ย วต อ ชุ ม ชนท อ งถิ่ น ด านวั ฒ นธรรม
ดังตอไปนี้
3.1 ผลกระทบการทองเที่ยวตอชุมชนทองถิ่นดานวัฒนธรรมทางดานผลบวก
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3.1.1 การทองเที่ยวกอใหเกิด ประโยชนในการใชวัฒนธรรมของชุมชนทองถิ่น
เปนสิ่งดึงดูดใจนักทองเที่ยว
3.1.2 การทองเที่ยวกอใหเกิดประโยชนในการสรางความเขาใจแกนักทองเที่ยว
เกี่ยวกับวัฒนธรรมของชุมชนทองถิ่น
3.1.3 การทองเที่ยวกอใหเกิดประโยชนในการชวยฟนฟูสืบทอดวัฒนธรรมของ
ชุมชนทองถิ่น
3.1.4 การทองเที่ยวกอใหเกิดประโยชนในการสรางความรัก ความหวงแหน และ
ความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมประเพณีแกชุมชนทองถิ่น
3.1.5 การท อ งเที่ ย วก อ ให เ กิ ด ประโยชน ใ นการร ว มมื อ ร ว มใจช ว ยอนุ รั ก ษ
วัฒนธรรมของชุมชนทองถิน่
3.1.6 การทองเที่ยวกอใหเกิดประโยชนในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอันดีระหวาง
ชุมชนทองถิ่น
3.1.7 การทองเที่ยวกอใหเกิดประโยชนในการสงเสริมการผลิต และจําหนายงาน
ศิลปวัฒนธรรมแกชุมชนทองถิ่น
3.2 ผลกระทบการทองเที่ยวตอชุมชนทองถิ่นดานวัฒนธรรมทางดานผลลบ
3.2.1 การท อ งเที่ ย วก อ ให เ กิ ด ป ญ หาการขั ด แย ง ทางวั ฒ นธรรมระหว า ง
นักทองเที่ยวกับชุมชนทองถิ่น
3.2.2 การทองเที่ยวกอใหเกิดปญหาการเปลี่ยนแปลงคานิยมทางวัฒนธรรมของ
ชุมชนทองถิ่น
3.2.3 การทองเที่ย วกอใหเกิด ปญหาการเปลี่ยนแปลงรูปแบบวัฒ นธรรมอยาง
รวดเร็วแกชุมชนทองถิ่น
3.2.4 การทองเที่ยวกอใหเกิดปญหาการลดคุณคาของวัฒนธรรมในชุมชนทองถิ่น
3.2.5 การทองเที่ยวกอใหเกิดปญหาการลดคุณคางานศิลปหัตถกรรมของชุมชน
ทองถิ่น
3.2.6 การทองเที่ยวกอใหเกิดปญหาการทําลายศิลปวัตถุของชุมชนทองถิ่น
4. ผลกระทบของการทองเที่ยวตอชุมชนทองถิ่นดานสิ่งแวดลอม เมื่อชุมชนทองถิ่นใดมี
การทองเที่ยวเกิด ขึ้นยอมกอใหเกิดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมทั้งดานผลบวกและดานผลลบตอ
ชุมชนทองถิ่นนั้น ซึ่งพอสรุปไดถึงผลกระทบของการทองเที่ยวตอชุมชนทองถิ่นดานสิ่งแวดลอม
ดังตอไปนี้
4.1 ผลกระทบการทองเที่ยวตอชุมชนทองถิ่นดานสิ่งแวดลอมทางดานผลบวก
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4.1.1 การทองเที่ ย วกอ ใหเกิด ประโยชนใ นการสรางความตระหนัก ถึ งคุณ ค า
สิ่งแวดลอมของชุมชนทองถิ่น
4.1.2 การทองเที่ยวกอใหเกิดประโยชนในการชวยรักษาสิ่งแวดลอมของชุมชน
ทองถิ่น
4.1.3 การทองเที่ย วก อใหเกิด ประโยชนใ นการชว ยฟน ฟูแ ละเสริมคุณ คาของ
สิ่งแวดลอมในชุมชนทองถิ่น
4.1.4 การทองเที่ยวกอใหเกิดประโยชนในการพัฒนาและปรับปรุงสิ่งแวดลอม
ของชุมชนทองถิ่น
4.1.5 การทองเที่ยวกอใหเกิดประโยชนในการคนควาหาแนวทางรักษาสิ่งแวดลอม
ของชุมชนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4.2 ผลกระทบการทองเที่ยวตอชุมชนทองถิ่นดานสิ่งแวดลอมทางดานผลลบ
4.2.1 การทองเที่ยวกอใหเกิดปญหาการทําลายทรัพยากรปาไมของชุมชนทองถิ่น
4.2.2 การทองเที่ยวกอใหเกิดปญหาทรัพยากรน้ําของชุมชนทองถิน่
4.2.3 การทองเที่ยวกอใหเกิดปญหาทําลายทรัพยากรชีวภาพของชุมชนทองถิ่น
4.2.4 การทองเที่ยวกอใหเกิดปญหามลภาวะในชุมชนทองถิ่น
4.2.5 การท องเที่ย วก อให เกิ ด ป ญหาการทรุด ตัว ของทรั พยากรดิน ในชุม ชน
ทองถิ่น
4.2.6 การทองเที่ยวกอใหเกิดปญหาทําลายภูมิทัศนของชุมชนทองถิ่น
อุดม เชยกีวงศ และคณะ (2548: 76-80) กลาววา การทองเที่ยวมีผลกระทบตอดานตางๆ
ดังตอไปนี้
1. ผลกระทบตอสังคม การพัฒนาการทองเที่ยวกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนในดานสังคม
ทั้งในดานการสรางสรรค ในขณะเดียวกันก็นํามาซึ่งความเสื่อมถอยของชุมชนไดเชนกัน
2. ผลกระทบต อเศรษฐกิจ การทองเที่ย วสามารถทํา รายไดใ หแก ทองถิ่น จํ านวนมาก
ในขณะเดียวกันก็ทําใหสินคาและบริการตางๆ และคาครองชีพตางๆ ในแหลงทองเที่ยวนั้นสูงขึ้น
3. ผลกระทบตอศิลปวัฒนธรรมและสิง่ แวดลอม นอกจากผลกระทบตอสังคมดังกลาวแลว
การทองเที่ยวยังมีผลกระทบตอศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมอีกดวย
4. ผลกระทบตอคุณภาพอากาศ การเดินทางกับการใชยานพาหนะประเภทตางๆ เปนเรื่อง
ที่สัมพันธกัน ไมวาจะเปนยานพาหนะประเภทใดลวนมีสวนสงเสริมสภาวะอากาศเปนพิษทั้งสิ้น
และจะสงผลระดับรุนแรงในชุมชนเมืองมากกวาในชุมชนชนบท
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5. ผลกระทบตอคุณภาพของน้ํา เมื่อมีการปลอยของเสียลงไปตามรองน้ํา ลํารางสาธารณะ
หรือทะเลมากเกินกวาธรรมชาติจะสรางความสมดุลได น้ําบริเวณนั้นจะกลายเปนน้ําเนาเสีย ซึ่ง
มักจะเกิดกับแหลงทองเที่ยวที่อยูริมทะเล
6. ผลกระทบตอพืชพันธุไม แหลงทองเที่ยวหลายแหงในโลกที่มีชื่อเสียงในเรื่องพืชพรรณ
นั ก ท อ งเที่ ย วที่ เ ข า มาอย า งมากมายในบริ เ วณดั ง กล า วในช ว งฤดู ที่ ดึ ง ดู ด ใจ ย อ มก อ ให เ กิ ด
ความเสียหายแกตนไมและตนกลาในบริเวณนั้นได
7. ผลกระทบตอสัตวปา การลาสัตวซึ่งมีมานานแลวแมในปจจุบันนี้ก็ยังคงเปนที่นิยมอยู ซึ่ง
กิจ กรรมตางๆ เหลานี้ ลว นทําใหเกิด ผลเสียหายตอสัต วปา ทั้งในแงข องจํา นวนที่ลดลงและ
พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป
8. ผลกระทบตอธรณีวิทยา หากจะเปรียบเทียบกับผลกระทบดา นอื่ นแลว ลัก ษณะทาง
ธรณีวิทยาอาจไดรับผลกระทบจากอุตสาหกรรมการทองเที่ยวนอยกวาดานอื่น แตผลกระทบที่
เกิด ขึ้นมักจะเปน เรื่องที่แกไขไดยาก และจะสงผลตอลัก ษณะทางกายภาพและความสมดุลของ
ระบบนิเวศวิทยาไปเปนระยะเวลานานนับป กวาที่จะแกไขและปรับปรุงใหเปนเชนเดิม หรือไมก็
ไมสามารถกําหนดระยะเวลาได
สรุปผลกระทบจากการทองเที่ย วที่เกิด ขึ้น หากพิจ ารณาทั้งในมิติ ดานเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม จะเห็นไดวาการทองเที่ยวสงผลกระทบทั้งดานบวกและดานลบตอมิติ
ตางๆ เหลานี้ ทั้งนี้ปจจัยสําคัญอยางหนึ่งที่เปน ตัวบงชี้วาการทองเที่ยวจะสงผลกระทบดานบวก
หรือดานลบขึ้นอยูกับพฤติกรรมการทองเที่ยว และการบริหารจัดการการทองเที่ยว เปนตน
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1.8 แผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ พ.ศ.2555-2559
การแขงขัน ในภาคอุต สาหกรรมการทองเที่ย วมีแนวโนมการแขงขัน ที่รุน แรงมากขึ้ น
ทุกประเทศตางก็ใหความสําคัญกับการลงทุนและพัฒนาดานการทองเที่ยวเพื่อสรางรายไดให กับ
ประเทศ ประกอบกับบริบทที่เปลี่ยนไป ทั้งสถานการณและปจจัยเสี่ยงดานการทองเที่ยวที่นับวัน
จะมีความซับซอน รุนแรง และเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้น ดังนั้นจึงมีความจําเปนตองแสวงหาแนวทาง
การพัฒ นาการทองเที่ย วไทย โดยการกําหนดวิสัยทัศน เปาประสงค เปาหมาย พัน ธกิจ และ
ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยวไวในแผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ พ.ศ.2555-2559 ซึ่งมี
รายละเอียดที่นาสนใจ ดังตอไปนี้ (กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา, 2554: 25-38)
1. วิ สั ย ทั ศ น “ประเทศไทยเป น แหล ง ท อ งเที่ ย วที่ มี คุ ณ ภาพ มี ขี ด ความสามารถใน
การแขงขันดานการทองเที่ยวในระดับโลก สามารถสรางรายไดและกระจายรายไดโดยคํานึงถึง
ความเปนธรรม สมดุล และยั่งยืน”
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2. เปาประสงค ใหแหลงทองเที่ยวของไทยมีคุณ ภาพโดยการเพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขันดานการทองเที่ยวของประเทศไทยเพิ่มขึ้น และรายไดจากการทองเที่ยวของประเทศ
เพิ่มขึ้น โดยเนนการพัฒนากิจกรรมที่สรางมูลคาและคุณคา ตลอดจนสรางรายไดและกระจายรายได
สูชุมชนโดยคํานึงถึงความสมดุลและยั่งยืน
3. เปาหมาย สําหรับแผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ พ.ศ.2555-2559 มีเปาหมายสําคัญ
ไดแก
3.1 อันดับขีดความสามารถในการแขงขันดานการทองเที่ยวของประเทศไทยเพิ่มขึ้นไม
นอยกวา 5 อันดับ หรือเปน 1-7 ของทวีปเอเชีย โดยแบงเปน
3.1.1 อันดับขีดความสามารถดานกฎระเบียบที่เกี่ยวของดานการทองเที่ยวเพิ่มขึ้นไม
นอยกวา 5 อันดับ หรือเปน 1-7 ของทวีปเอเซีย
3.1.2 อันดับขีดความสามารถดานสภาวะแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวกดาน
การดําเนินธุรกิจเพิ่มขึ้นไมนอยกวา 5 อันดับ หรือเปน 1-7 ของทวีปเอเซีย
3.1.3 อันดับขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย ธรรมชาติ และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น
ไมนอยกวา 5 อันดับหรือเปน 1-7 ของทวีปเอเซีย
3.2 รายไดจากการทองเที่ยวของประเทศเพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 5
3.3 กลุมทองเที่ยวไดรับการพัฒนา 8 กลุมทองเที่ยว
4. พัน ธกิจ สําหรับแผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ พ.ศ.2555-2559 ประกอบดว ย 5
พันธกิจ ไดแก
4.1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการทองเที่ยว ตลอดจน
ปจจัยสนับสนุนดานการทองเที่ยว ใหมีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล
4.2 พัฒนาและฟนฟูแหลงทองเที่ยวใหมีศักยภาพ มีการพัฒนาที่ยั่งยืนสรางความสมดุล
ระหว า งการใช ป ระโยชน ท รั พ ยากรท อ งเที่ ย วควบคู ไ ปกั บ การอนุ รั ก ษ ท รั พ ยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม สังคม และวิถีชีวิตของชุมชน
4.3 เตรี ยมความพร อมของภาคการบริก ารและป จ จั ยสนับ สนุ น การทอ งเที่ย วให มี
ความพรอมในการรองรับการเปลี่ยนแปลง และมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนและฟนฟูเศรษฐกิจ
ของประเทศ
4.4 สรางความเชื่อมั่นและสงเสริมการทองเที่ยว ใหสามารถสรางรายไดใหแกประเทศ
4.5 บู ร ณาการงานด า นการท อ งเที่ ย วให มี เ อกภาพ ลดความซ้ํ า ซ อ นของภารกิ จ
สรางกลไกในการสนับสนุนการพัฒนาการทองเที่ยว และการบริหารจัดการอยางมีสวนรวมจากทุก
ภาคสวน
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5. ยุทธศาสตร สําหรับแผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ พ.ศ.2555-2559 ประกอบดวย 5
ยุทธศาสตร ไดแก
5.1 ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาโครงสร า งพื้ น ฐานและสิ่ ง อํ า นวยความสะดวกเพื่ อ
การทองเที่ยว เชน การพัฒนาและปรับปรุงระบบโลจิสติกส (Logistics) และการสรางโครงขาย
เสนทางคมนาคมและระบบเชื่อมโยงการเดินทางทองเที่ ยวกับประเทศเพื่อนบานและในภูมิภาค
เปนตน
5.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาและฟนฟูแหลงทองเที่ยวใหเกิดความยั่งยืน เชน การพัฒนา
ยกระดับคุณ ภาพแหลงทองเที่ยวใหมในเชิงกลุมพื้นที่ที่มีศักยภาพ และการฟน ฟูแหลงทองเที่ยว
เปนตน
5.3 ยุทธศาสตรก ารพัฒ นาสิน คา บริก าร และปจ จัยสนับสนุน การทองเที่ยว เชน
การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค กิจกรรม นวัตกรรม และมูลคาเพิ่มดานการทองเที่ยว การเสริมสราง
โอกาสและแรงจูงใจเพื่อพัฒนาการคา การลงทุนดานการทองเที่ยว การพัฒนามาตรฐานสินคาและ
บริการทองเทีย่ ว และการปองกันและรักษาความปลอดภัยแกนักทองเที่ยว เปนตน
5.4 ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมั่นและสงเสริมการทองเที่ยว เชน การสรางและ
เผยแพรภาพลักษณดานการทองเที่ยว การสรางสภาพแวดลอมและพัฒนาระบบสนับสนุนการตลาด
ทองเที่ยว และการสรางกระแสการรับรูเพื่อเพิ่มมูลคาใหกับสินคาการทองเที่ยว เปนตน
5.5 ยุทธศาสตรการสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคประชาชน และ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรการทองเที่ยว เชน การสรางและพัฒนา
กลไกในการบริหารจัดการการทองเที่ยว และการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนและองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในการพัฒนาทองเที่ยว โดยมุงเนนใหเกิดการพัฒนาการทองเที่ยวอยางครบ
วงจร เปนตน
สรุ ป แผนพั ฒ นาการท อ งเที่ ย วแห งชาติ เ ป น สิ่ ง ที่ มี ค วามสํ า คัญ และจํา เป น อยา งยิ่ ง ต อ
การพัฒ นาการทองเที่ย วของประเทศใหมีค วามเจริญเติบโต เนื่องจากแผนพัฒนาการทองเที่ยว
แห ง ชาติ จ ะกํ า หนดวิ สั ย ทั ศ น เป า ประสงค เป า หมาย พั น ธกิ จ และยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นา
การทองเที่ยวไวเพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาการทองเที่ยวของประเทศ
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2. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนเริ่มเขามามีบทบาทในกระแสการพัฒนาสังคมโลก นับตั้งแตป
พ.ศ.2515 เริ่มตั้งแตสหประชาชาติ (United Nations: UN) ไดจัดใหมีการประชุมสุดยอดวาดวย
สิ่งแวดลอมของมนุษย (Human Environment) ณ กรุงสตอกโฮลม (Stockholm) ประเทศสวีเดน
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ซึ่งเรียกรองใหทั่วโลกนั้นคํานึงถึงการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด อยาใหฟุมเฟอยนัก และตอมา
ในป พ.ศ.2526 สหประชาชาติไดจัด ตั้งสมัชชาโลกวาดว ยสิ่งแวดลอมและการพัฒ นา (World
Commission on Environment and Development หรือเปน ที่รูจักกัน โดยทั่ ว ไปวา Brundtland
Commission) โดยเรียกรองใหชาวโลกเปลี่ยนแปลงวิถีการดํารงชีวิตใหปลอดภัยจากสิ่งแวดลอม
และสอดคลองกับขอจํากัดของธรรมชาติ รวมทั้งไดเสนอวามนุษ ยชาติสามารถที่จ ะทําใหเกิด
“การพัฒนาที่ยั่งยืน” ขึ้นมาได
การพัฒนาที่ยั่งยืนไดรับความสําคัญมากยิ่งขึ้น เมื่อสหประชาชาติไดจัดใหมีการประชุมวา
ดว ยสิ่งแวดล อมและการพั ฒ นา (The United National, Conference on Environment and
Development: UNCED) หรือการประชุม Earth Summit ที่กรุงริโอ เดอ จาเนโร (Rio de Janeiro)
ประเทศบราซิล เมื่อเดือนมิถุนายน ค.ศ.1992 (พ.ศ.2535) ซึ่งผลการประชุมครั้งนี้ ผูแทนของ 178
ประเทศ รวมทั้งประเทศไทยไดรวมลงนามรับรองแผนปฏิบัติการ 21 (Agenda 21) ซึ่งถือเปนแผน
แมบทของโลกที่ประเทศสมาชิก ตองตระหนัก ถึงปญหาสิ่งแวดลอม และเห็น ความสําคัญที่จ ะ
รวมกันพิทักษสิ่งแวดลอม เพื่อสรางการพัฒนาที่ยั่งยืนใหเกิดขึ้น ในโลก (สุเมธ แสงนิ่มนวล,
2546: 6)
“การพัฒนาที่ยั่งยืน” (Sustainable Development ) เปนคําที่สหประชาชาติไดบัญญัติศัพท
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) ซึ่งหมายความวา “การพัฒนาที่
ยั่งยืน คือ การพัฒนาที่ตอบสนองความตองการของคนรุนปจจุบัน โดยไมมีผลกระทบในทางลบตอ
ขีดความสามารถที่จะตอบสนองความตองการของคนรุนตอไปในอนาคต”
นอกจากนี้ พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโ ต) (2551: 66-67) กลาววา การพัฒนาที่ยั่งยืน มี
ลัก ษณะเป น การพัฒ นาที่ เป น บู รณาการ (Integrated) คื อ ทํา ให เกิ ด เป น องค ร วม (Holistic) ซึ่ ง
หมายความวาองคประกอบทั้ งหลายที่เกี่ย วของจะตองมาประสานกัน ครบองค และมีลัก ษณะ
อีก อยางหนึ่ง คือมี ดุล ยภาพ (Balanced) พู ด อีก ความหมายหนึ่ง หรือ ใช คําพู ด อีก แบบหนึ่ง ก็คื อ
การทําใหกิจกรรมของมนุษยสอดคลองกับกฎเกณฑของธรรมชาติ อันนี้เปนความหมายที่ซอนลึก
ลงไป ซึ่งเปนตัวรากฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน
มิศรา สามารถ (2543: 10) กลาววา การพัฒนาที่ยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาเพื่อตอบสนอง
ความตองการของคนในปจจุบัน ซึ่งสามารถสืบทอดตอเนื่องในอนาคตโดยไมกระทบตอโอกาสใน
การพัฒนาของคนรุนหลัง สาระของการพัฒนาที่ยั่งยืนจึงตองคํานึงถึงมิติของการพัฒนาทั้งทางดาน
เศรษฐกิจและสังคมอยางสมดุล โดยเนนสิ่งตอไปนี้
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1. การสรางเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งการลดชองวางการออม การลงทุน
และการกระจายรายได
2. การพัฒนาที่ไมสงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. การพัฒ นาเพื่อเพิ่มศั ก ยภาพของทรัพยากรมนุษ ยใ ห สามารถพึ่งตนเองได ทั้ งทาง
ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี เศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต จิตใจ และปญญา
สํานัก งานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแหง ชาติ (2546: 4) กล าวว า
การพัฒนาที่ยั่งยืนตางก็มีหลักการที่เหมือนๆ กัน ดังตอไปนี้
1. การพัฒนาที่ดําเนินไปโดยคํานึงถึงขีดจํากัดของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ
สนองความตองการในปจจุบันโดยไมสงผลเสียตอความตองการในอนาคต
2. การพัฒนาที่คํานึงถึงความเปน “องครวม” คือ มองวาการจะกระทําสิ่งใดตองคํานึงถึง
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งอื่นๆ ดังนั้นการพัฒนาแนวนี้จึงยึดหลักความรอบคอบ และคอยเปน
คอยไป รวมทั้งเปดโอกาสใหภาคีการพัฒนาตางๆ เขามามีสวนรวมในการพัฒนาดวย
3. การพัฒนาที่ยั่งยืนไมไดระบุวาจะตองปฏิเสธ “ระบบเทคโนโลยี” เพียงแตตองคํานึงวา
เทคโนโลยีที่นํามาใชนั้นควรเปนไปในทาง “สรางสรรค” ไมใช “ทําลาย”
ชลกาญจน ฮาซันนารี (2542: 15) ไดสรุปถึงความยั่งยืนในแนวทางของกระบวนการพัฒนา
วามีลักษณะพิเศษที่เนนถึงความสัมพันธอยางครบวงจรของสรรพสิ่ง ตางๆ มากขึ้น ไมวาจะเปน
มนุษย สังคม เศรษฐกิจ และธรรมชาติแวดลอมที่เชื่อมโยงสอดคลองกันเปนองครวม (Holistic)
เพราะสรรพสิ่งตางๆ เปน ปจ จัยซึ่งกัน และกัน จึงสามารถกลาวไดวาการพัฒนาที่ยั่งยืน อยูบน
พื้นฐานของการพัฒนาที่มองรอบดาน หรือแนวคิดแบบองครวม (Holistic) นั้นเอง
ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร (2542: 229-230) กลาวถึง ความโดดเดนของการพัฒนาที่ยั่งยืนไว
ในหนังสือชื่อ “อํานาจ ความรู ความจริง เอกลักษณ และความเปนอื่น วาทกรรมการพัฒนา” ใน
หัวขอวาทกรรมการพัฒนาที่ยั่งยืนวา อยูที่สามารถทําใหสิ่งที่ขัดแยงกันดูเหมือนวาไปกันไมไดใน
อดีตนั้น คือ ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจกับการอนุรักษสิ่งแวดลอมและธรรมชาติ สามารถอยู
รวมกันไดอยางสงบสุข โดยไมจําเปน ที่จะตองเปลี่ยนแปลงระบบที่ดํารงอยู โดยเฉพาะอยางยิ่ง
กลไกตลาดและระบบเศรษฐกิ จ ทุน นิย มโลก อี ก ประการหนึ่ งเกี่ย วกั บหลัก การที่จ ะนํ าไปสู
ความยั่งยืนไดนั้น สามารถสรุปได 3 ประเด็น ไดแก
1. รักษาและกระตุนใหเกิดความหลากหลายดวยความเชื่อที่วาแนวทางมากมายที่จะนําไปสู
ความยั่งยืน ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ไมไดผูกขาดเฉพาะรูปแบบที่ถูกตองที่สุดตาม
รูปแบบใดเทานั้น
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2. ตองพัฒนาหรือสรางระบบเศรษฐกิจที่รวมเอาสิ่งแวดลอม และเวลาในอนาคตเขาไวใน
กระบวนการตัดสินใจ
3. ตองแสวงหาแนวทางที่เห็นรว มกัน บนพื้น ฐานของสังคมวัฒ นธรรมและศีลธรรมที่มี
ความหลากหลาย
เอกลักษณ ทองเสมียน (2550: 11) กลาววา การพัฒนาที่ยั่งยืน หมายถึง การพั ฒนาที่
สามารถใชทรัพยากรธรรมชาติโดยไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และมีชีวิต ที่สอดคลองกับ
ธรรมชาติ เพื่ อ ให ค นรุ น หลั ง ได ใ ช ป ระโยชน อ ย า งไม เ ดื อ ดร อ น โดยมี ลั ก ษณะที่ มี ดุ ล ยภาพ
(Balance) ระหวางกิจกรรมของมนุษยกับกฎเกณฑข องธรรมชาติ โดยใชเทคโนโลยีใ หเปน ไป
ในทางสรางสรรค
ศิริอร บุญโร (2551: 24) กลาววา การพัฒนาอยางยั่งยืน หมายถึง การดําเนินการเพื่อให
เกิดความกาวหนาที่สมดุล ทั้งดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และสิ่งแวดลอม โดยมีทรัพยากรไว
ใชใหเกิดประโยชนและสามารถสนองความตองการของคนรุนปจจุบันและคนในรุนอนาคตอยาง
พอเพียง
นอกจากนี้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2546: 5) ไดกลาว
สรุปวา ความหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนจะมีแนวคิดมาจาก 3 แนวทางใหญๆ ดวยกัน ไดแก
1. แนวทางดานนิเวศวิทยา การพัฒนาที่ยั่งยืนใหค วามสําคัญ เปนลําดับสูงกับคุณคาของ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเนนเรื่องความยั่งยืนของการทํางานและประสิทธิภาพของระบบนิเวศ เพื่อ
ก อ ให เ กิ ด ความยั่ ง ยื น ทางนิ เ วศในระยะยาว ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ส ง มอบทุ น ทางธรรมชาติ ซึ่ ง ได แ ก
ทรัพยากรธรรมชาติตางๆ และทุนที่มนุษยสรางขึ้น ไดแก ปจจัยการผลิตและสินคาตางๆ ใหคน
รุนอนาคตไดใชประโยชนอยางยั่งยืน
2. แนวทางดานสังคม การพัฒนาที่ยั่งยืน จะตองสามารถตอบสนองความตองการพื้นฐาน
ของมนุษยไดอยางตอเนื่อง โดยคํานึงถึงความเปนธรรมทางสังคมและกลุมชนระดับตางๆ เพื่อมุงสู
เปาหมายที่สําคัญ คือ การรักษาคุณภาพชีวิตของประชากรใหมีระดับสูงขึ้นอยางยาวนาน
3. แนวทางดานเศรษฐกิจ การพัฒนาที่ยั่งยืน หมายถึง การขยายตัวทางเศรษฐกิจอยาง
ยั่งยืนยาวนาน บนพื้นฐานการสงวนรักษาทุนธรรมชาติไวใชประโยชนสําหรับคนรุนปจจุบันและ
รุน อนาคต ทั้งนี้ จําเปน ต องปรับปรุงโครงสรางทางการผลิ ต และการบริโ ภค และการพัฒ นา
เทคโนโลยีที่ไมเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม
สรุปการพั ฒนาที่ ยั่งยื น เปน การพัฒนาที่คํา นึง ถึ งสิ่งต างๆ อย างรอบดา น ไม วาจะเป น
ดานสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ สังคม และอืน่ ๆ เพื่อใหเกิดผลกระทบนอยที่สุด ตลอดจนเพื่อใหสามารถ
ใชประโยชนจากทรัพยากรตางๆ ไดอยางยาวนานที่สุดสืบตอไปจนถึงรุนลูกรุนหลานในอนาคต
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3. แนวคิดเกี่ยวกับการทองเที่ยวที่ยั่งยืน
การทองเที่ยวไดทํารายไดเปนเงินตราเขาสูประเทศตางๆ เพื่อนําไปพัฒนาประเทศของตน
ใหเจริญกาวหนา ดวยเหตุนี้สงผลใหประเทศตางๆ ทั้งที่พัฒนาแลวและกําลังพัฒนาตางพยายาม
พัฒนาการทองเที่ยวของตนใหเจริญกาวหนาดวยการสรางความพึงพอใจใหแกนักทองเที่ยว และให
นักทองเที่ยวเดินทางเขามาทองเที่ยวยังประเทศของตนมากที่สุด แตเนื่องจากการทองเที่ยวที่ผานมา
เปน การทองเที่ยวแบบประเพณีนิยม (Conventional Tourism) ซึ่งเปน การทองเที่ย วที่มุงเน น
ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวกลุมใหญเปนหลัก ดวยการสงเสริมการทองเที่ยวเพื่อเพิ่มรายไดทาง
เศรษฐกิจเปนสําคัญ แตไมคํานึงถึงผลกระทบดานลบตอสิ่งแวดลอมและความเปนอยูของคนใน
ชุมชนทองถิ่ น ทํา ใหทรัพยากรทองเที่ยวและสิ่ งแวดลอ มถูก ทําลาย เกิด ความเสื่อ มโทรมไม
สามารถปรับคืนสูสภาพเดิมดวยตัวมันเองได ประกอบกับกระแสอนุรักษและเสียงเรียกรองใหคืน
สภาพความสมบูรณแกธรรมชาติไดทวีความรุนแรงและตอเนื่อง จนกระทั่งประมาณป ค.ศ.1972
(พ.ศ.2515) เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงแนวคิ ด ของคนกลุ ม หนึ่ ง ในยุ โ รปและอเมริ ก าที่ ไ ม พ อใจ
การทองเที่ย วแบบประเพณีนิยม โดยชี้ใหเห็นวาโลกนี้มีทรัพยากรจํากัด ไมสามารถใชทรัพยากร
อยางสิ้นเปลืองไดอีกแลว และกลาวหาวาการทองเที่ยวมีสวนทําใหทรัพยากรถูกทําลายไป จึงเกิด
กระแสความคิดที่จะปรับกระบวนการและวิสัยทัศนของการทองเที่ยวเสียใหม โดยมีสาเหตุมาจาก
แนวโน ม 2 ประการ มาประจบกั น ได แ ก แนวโน ม เรื่ อ งการอนุ รั ก ษ และแนวโน ม เรื่ อ ง
การทองเที่ยว จากแนวโนมทั้ง 2 ประการดังกลาว สงผลใหเกิดกระแสการเรียกรองการอนุรักษ
ทรัพยากรทองเที่ยวและสิ่งแวดลอม มีการโจมตีการทองเที่ยวมากขึ้นวาเปนอุตสาหกรรมที่กอผล
เสียหายตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อันเปนสาเหตุทําใหเกิดการประชุมนานาชาติดาน
สิ่งแวดลอมและพัฒนาที่ยั่งยืน ณ เมืองแวนคูเวอร ประเทศแคนาดา เมื่อเดือนมีนาคม ค.ศ.1990
(พ.ศ.2533) หรือที่เรียกวา Global’90 Conference จากผลของการประชุมครั้งนี้ทําใหเกิดหลักการ
ของการทองเที่ยวที่ยั่งยืนขึ้น (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2548ก: 3-4)
ตอมามีการประชุมสหประชาชาติวาดวยสิ่งแวดลอมและการพัฒนา (The United National,
Conference on Environment and Development: UNCED) ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงริโอ เดอ จาเนโร (Rio de
Janeiro) ประเทศบราซิล ในเดือนมิถุนายน ค.ศ.1992 (พ.ศ.2535) ที่เรียกวา Rio Summit หรือ
การประชุมโลก (Earth Summit) ไดมีแนวคิดของการพัฒนาที่ยั่งยืนขึ้นและภาคการทองเที่ยวเปน
ภาคเศรษฐกิ จ ที่ ส ง เสริ ม การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น โดยองค ก ารท อ งเที่ ย วโลก (World Tourism
Organization) ไดมีก ารกําหนดหลัก จรรยาบรรณการทองเที่ย วโลกขึ้นมาเพื่อใหสมาชิก ถือเปน
แนวทางในการพัฒนาการทองเที่ยวใหมีค วามยั่งยืน และมีค วามรับ ผิด ชอบ (Sustainable and
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Responsible Tourism Development) โดยในการประชุมดังกลาวไดมีการรวมลงนามรับรองเอกสาร
สําคัญ 5 ฉบับ ไดแก (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2548ก: 11-12)
1. ปฏิญญาริโอวาดวยสิ่งแวดลอมและการพัฒนา (The Rio Declaration on Environment
and Development) ประกอบดว ยหลัก การ 27 ประการ เกี่ยวกับสิทธิและความรับผิดชอบของ
ประชาชาติในการดําเนินงานพัฒนาเพื่อปรับปรุงความเปนอยูของประชาชนใหดียิ่งขึ้น
2. แผนปฏิบัติการ 21 (Agenda 21) เปนแผนแมบทของโลกสําหรับการดําเนินงานที่จะทํา
ใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในดานสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม
3. คําแถลงเกี่ยวกับหลักการเรื่องปาไม (Statement of Principles on Forests) เปนแนวทาง
ในการจัด การ การอนุรักษ และการพัฒ นาที่ยั่งยืนสําหรับปาไมทุก ประเภท อันเปนสิ่งสําคัญ
สําหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและการรักษาไวซึ่งสิ่งมีชีวิตในทุกรูปแบบ
4. กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UN Framework
Convention on Climate Change) มีวัตถุประสงคที่จะรักษาระดับกาซเรือนกระจก (Greenhouse
Cases) ในบรรยากาศที่จะไมกอใหเกิดอันตรายตอสภาวะอากาศทั่วโลก โดยลดปริมาณการปลอย
กาซบางชนิดขึ้นสูอากาศ เชน คารบอนไดออกไซด ซึ่งเกิดจากการเผาไหมเชื้อเพลิงเพื่อใชเปน
พลังงาน เปนตน
5. อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity)
เพื่อใหประเทศตางๆ ยอมรับเอาวิธีการที่จะอนุรักษความหลากหลายชนิดพันธุข องสิ่งมีชีวิต (Living
Species) และเพื่อใหเกิด การแบงป น ผลตอบแทนอย างเปน ธรรมและเท าเทีย มกัน จากการใช
ประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ
จะเห็น ไดว าแผนปฏิบัติ ก าร 21 (Agenda 21) เป น หนึ่ ง ในหา ของเอกสารสํ าคัญ ของ
Rio Summit โดยมีผูนําจากทั่วโลก 179 ประเทศ รวมลงนามรับรอง ซึ่งแผนปฏิบัติการ 21 (Agenda
21) นี้ เปนแนวทางเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนดวยการกําหนดนโยบายของภาครัฐบาล เอกชน และ
สําหรับเปนทางเลือกของบุคคลในศตวรรษที่ 21 ที่กลาวไววา ประชากร การบริโภค และเทคโนโลยี
นับเปน พลังผลักดันหลัก ที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม มีการเสนอนโยบายและ
แผนงานในการที่จะบรรลุถึงความสมดุลที่ยั่งยืนระหวางการบริโภค ประชากร และสมรรถนะของ
โลกตอการค้ําจุนสิ่งมีชีวิต รวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีและเทคนิคตางๆ ที่จ ะตองตอบสนอง
ความตองการของมนุษ ย ในขณะเดียวกัน จะตอ งมีก ารจั ด การทรั พยากรทางธรรมชาติ อยา ง
ระมัดระวัง พรอมทั้งไดย้ําถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนที่จะเปนหนทางเอาชนะในเรื่องของความยากจน
และการทําลายสิ่ งแวดลอ ม โดยความรว มมือและความรับผิ ด ชอบรว มกัน ระดั บโลก (Global
Partnership) ที่ทําใหมั่นใจวาทุกๆ ประเทศจะมีอนาคตมั่นคงและปลอดภัยรวมกันมากยิ่งขึ้น
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จากแผนปฏิบัติการ 21 (Agenda 21) ดังกลาวขางตนทําใหการทองเที่ยวตองปรับตัวสู
การทองเที่ยวที่ยั่งยืนที่ตองคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และจากการทองเที่ยวที่ยั่งยืนนี้นําไปสู
การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ แลวจากการทองเที่ยวเชิงอนุรักษก็นําไปสูการทองเที่ยวรูปแบบใหมอีก 2
รูปแบบ (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2548ก: 12) ดังแผนภูมิที่ 1
แผนปฏิบัติการ 21
(Agenda 21)
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การทองเที่ยวแบบยั่งยืน
(Sustainable Tourism)

การทองเที่ยวอนุรักษ
(Conservation Tourism)
การทองเที่ยวเชิงนิเวศ
(Ecotourism)
1. การทองเที่ยวเชิงการศึกษาธรรมชาติ
(Nature Education Tourism)
2. การทองเที่ยวเชิงผจญภัย
(Adventure Tourism)
3. การทองเที่ยวเชิงเกษตร
(Agro Tourism)
4. การทองเที่ยวเชิงธรณีวิทยา หรือศิลาสัญจร
(Litho Travel)
5. การทองเที่ยวเชิงสุขภาพทางธรรมชาติ
(Natural Health Tourism)

การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
(Cultural Tourism)
1. การทองเที่ยงเชิงประวัติศาสตร
(Historical Tourism)
2. การทองเที่ยวงานประเพณีและศิลปวัฒนธรรม
(Traditional and Art Tourism)
3. การทองเที่ยวชมวิถีชีวิติในชนบท
(Rural Tourism or Village Tourism)
4. การทองเที่ยวเชิงกีฬาและบันเทิง
(Sport and Entertainment Tourism)
5. การทองเที่ยงเชิงสุขภาพทางวัฒนธรรม
(Cultural Health Tourism)

แผนภูมิที่ 1 รูปแบบการทองเที่ยวที่ยั่งยืนตามแผนปฏิบัติการ 21 (Agenda 21)
ที่มา: บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, การพัฒนาการทองเที่ยวแบบยั่งยืน (กรุงเทพฯ: เพรส แอนด ดีไซน,
2548ก), 13.
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รูปแบบที่ 1 การทองเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) เปนการทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยว
ธรรมชาติที่มีเอกลักษณเฉพาะถิ่น และแหลงวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ เพื่อใหไดรับ
ความสนุกสนานเพลิดเพลินและมีกระบวนการเรียนรูรวมกันของผูที่เกี่ยวของ ภายใตการจัดการ
สิ่งแวดลอมและการทองเที่ยวอยางดี รวมถึงการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่น โดยมุงเนนใหเกิด
จิต สํ า นึ ก ต อ การรั ก ษาระบบนิ เ วศที่ ยั่ ง ยื น อั น ได แ ก การท อ งเที่ ย วเชิ ง การศึ ก ษาธรรมชาติ
การทองเที่ยวเชิงผจญภัย การทองเที่ยวเชิงเกษตร การทองเที่ยวธรณีวิทยา และการทองเที่ยวเชิง
สุขภาพทางธรรมชาติ เปนตน
รูปแบบที่ 2 การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism) เปนการทองเที่ยวในแหลง
ทองเที่ย ววัฒ นธรรมหรือการชมงานประเพณีตางๆ ที่ชุมชนทองถิ่น นั้น จัด ขึ้น เพื่อใหไดรั บ
ความสนุกสนานเพลิดเพลิน พรอมทั้งไดศึกษาความเชื่อ ความเขาใจตอสภาพสังคมและวัฒนธรรม
มีประสบการณใหมๆ เพิ่มขึ้น ภายใตการจัดการสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยวอยางดี รวมถึงการมี
สวนรว มของทองถิ่น โดยมุงเนนใหมีจิตสํานึกตอการรักษาสภาพแวดลอมและวัฒ นธรรมอยาง
ยั่งยืน อันไดแก การทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร การทองเที่ยวงานประเพณีและศิลปวัฒนธรรม
การทองเที่ยวชมวิถีชีวิตในชนบท การทองเที่ยวเชิงกีฬาและบันเทิง และการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
ทางวัฒนธรรม เปนตน (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2548ก: 14)
สําหรับประเทศไทยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549)
ไดมีการกําหนดเปาหมายสูงสุดในการพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวสูการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งนี้
เพื่ อ เป น การสร า งความพึ ง พอใจสู ง สุ ด ให กั บนั ก ท อ งเที่ ย วและเป น ประโยชน ต อ การพั ฒ นา
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวของประเทศไทยในระยะยาว (เศกสรรค ยงวณิชย และคณะ, 2550: 18)
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3.1 ความหมายของการทองเที่ยวที่ยั่งยืน
การทองเที่ยวจะตองมุงสูก ารทองเที่ยวที่ยั่งยืนอันจะเอื้อประโยชนในทางเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดลอม โดยใหก ารทองเที่ยวทุกประเภทมุงหารายไดทางเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกัน ก็
มุงเนน การอนุ รัก ษทรัพยากรการทองเที่ ยว และอนุ รัก ษสิ่งแวดล อม ควบคูพ รอมกันไปดว ย
อยางไรก็ ตามปจ จุ บัน ไดมีก ารปลุก ระแสการท องเที่ยวใหใ ชเปน แนวทางในการแกไ ขปญหา
ทรัพยากรทองเที่ยวและสิ่งแวดลอมที่ถูก ทําลายดว ยน้ํามือมนุษย เพื่อจะไดอนุรักษทรัพยากร
ทองเที่ยวและสิ่งแวดลอมไวใหมากที่สุด (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2548ก: 5) สําหรับความหมายของ
การทองเที่ยวที่ยงั่ ยืนไดมีนักวิชาการใหความหมายไวอยางหลากหลาย โดยองคการการทองเที่ยว
โลกแหงสหประชาชาติ (United Nations World Tourism Organization) ไดใหความหมายการพัฒนา
การทองเที่ยวที่ยั่งยืน ซึ่งสามารถสรุปไดวาการพัฒนาการทองเที่ยวที่ยั่งยืน หมายถึง การพัฒนา
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การทองเที่ยวที่กอใหเกิดความสมดุลระหวาง 3 องคประกอบของการทองเที่ยว คือ องคประกอบ
ทางดานสิ่งแวดลอม ดานเศรษฐศาสตร และดานสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งการพัฒนาการทองเที่ยว
ที่ยั่งยืนควรมีลักษณะที่สําคัญ ดังตอไปนี้ (รักษพงศ วงศาโรจน และคณะ, 2550: 11)
1. มีก ารใชทรั พยากรธรรมชาติใ นระดับ ที่เ หมาะสมที่สุ ด กลาวคือ เป น การพั ฒ นา
การทองเที่ยวโดยที่ยังคงสามารถรักษาระบบนิเวศวิทยา และมีสวนชวยในการอนุรักษมรดกทาง
ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีววิทยา
2. มีการคํานึงถึงและอนุรักษไวซึ่งสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนบริเวณพื้นที่
ทองเที่ยว ซึ่งครอบคลุมทั้งวัฒนธรรมการดํารงชีวิต คุณคาของประเพณีที่สืบทอดมา ตลอดจน
ความเขาใจในความแตกตางทางดานวัฒนธรรมระหวางเจาของพื้นที่และผูมาเยือน
3. กอใหเกิดผลประโยชนทางเศรษฐศาสตรและสังคมในระยะยาวรวมกันกับทุกๆ ฝายที่
เกี่ยวของ ซึ่งประกอบดวย การกระจายผลประโยชนที่เปนธรรม ความมีเสถียรภาพของการจางงาน
ความมั่นคงของโอกาสในการหารายไดของชุมชนเจาถิ่น และการขจัดความยากจน
นิธิ เอียวศรีวงศ (2540: ก-2) กลาววา การพัฒนาที่ยั่งยืน หมายถึง การทองเที่ยวที่มี
จํานวนนักทองเที่ยวมากพอสมควร มีวัฒนธรรมที่ทําใหชาวบานสามารถดํารงอยูไดอยางมีความสุข
ทั้งนี้ไมใชดํารงอยูเพื่อที่จะขายนักทองเที่ยวตอไป แตดํารงอยูไดโดยที่ชาวบานสามารถเปนนาย
ของตนเองไดตอไป
รําไพพรรณ แกวสุริยะ (2545: 95) กลาววา การทองเที่ยวที่ยั่งยืน หมายถึง การพัฒนา
ทรัพยากรการทองเที่ยวเพื่อตอบสองความจําเปนทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสุนทรียภาพ
โดยใชทรั พยากรอั นทรงคุณ ค าอย างชาญฉลาด สามารถรัก ษาเอกลัก ษณข องธรรมชาติ และ
วัฒนธรรมไวใหไดนานที่สุด เกิดผลกระทบนอยที่สุด และใชประโยชนไดตลอดกาลยาวนานที่สุด
นอกจากนี้ ใ นพระราชกฤษฎี ก า จั ด ตั้ ง องค ก ารบริ ห ารการพั ฒ นาพื้ น ที่ พิ เ ศษเพื่ อ
การทองเที่ยวที่ยั่งยืน (องคการมหาชน) พ.ศ.2546 มาตรา 3 ไดระบุไววา “การทองเที่ยวที่ยั่งยืน
หมายความวา การจัด รูป แบบการทองเที่ย วเพื่อตอบสนองความจํา เปนทางเศรษฐกิจ สังคม
วัฒ นธรรม และสุนทรียภาพ โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรที่มีคุณคาอยางสมเหตุสมผล และ
สามารถรักษาเอกลักษณของธรรมชาติ วัฒนธรรม เพื่อการใชประโยชนอยางยั่งยืน ” ซึ่งลักษณะ
สําคัญของการทองเที่ยวที่ยั่งยืน คือ การดําเนินการภายใตขีดจํากัดความสามารถของธรรมชาติและ
ตองมีความตระหนัก ถึงการมีสว นรวมของประชาชน ชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีตอ
กระบวนการทองเที่ยว อีกทั้งตองยอมรับใหประชาชนทุกสวนไดรับผลประโยชนทางเศรษฐกิจที่
เกิดจากการทองเทีย่ วอยางเสมอภาคเทาเทียมกันภายใตความปรารถนาของประชาชน ทองถิ่น และ
ชุมชนในพื้นที่แหลงทองเที่ยวนั้น (ไอยเรศ ลิบลับ, 2554: (8-6))
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สรุปการทองเที่ยวที่ยั่งยืน หมายถึง การทองเที่ยวที่ใ หความสําคัญกับการใชทรัพยากร
ทองเที่ยวอยางชาญฉลาด และคุมคา เพื่อใหสามารถใชทรัพยากรทองเที่ยวไดอยางยืนยาว และ
สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมหรืออื่นๆ นอยที่สุด
โดยทรัพยากรทองเที่ยวเปนสิ่งที่เราตองการพัฒนาขึ้นมาใหเปนสิ่งที่สามารถแบงปนใหกับ
นักทองเที่ยวได ทรัพยากรทองเที่ยวที่วานี้ จึงไมจําเปนที่จะตองเปนสภาพธรรมชาติ โบราณสถาน
โบราณวัตถุที่คนพบแตเพียงอยางเดียว แตถาเรามีจินตนาการที่เพียงพอ สลัมก็เปนสถานที่ทองเที่ยว
ที่นาสนใจได ถาสามารถใหทั้งความสนุก และความรูแกผูที่สนใจได (นิธิ เอียวศรีวงศ, 2540: ก-3)
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3.2 หลักการการทองเที่ยวที่ยั่งยืน
การทองเที่ยวที่ยั่งยืน (Sustainable Tourism) มีหลักการที่สอดคลองกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development) ซึ่งเปนกระแสความคิดหลักของโลกในชวง 2 ทศวรรษที่ผานมา และ
ไดรับการสนับสนุนจากคณะกรรมาธิการวาดวยการพัฒนาที่ยั่งยืน (Commission on Sustainable
Development) ขององคการสหประชาชาติ ซึ่งหลักการโดยทั่วไปของการพัฒนาที่ยั่งยืนคือ จะตอง
มีการอนุรักษและการใชทัพยากรอยางพอดี เพื่อใหสามารถใชประโยชนตอไปไดในระยะเวลา
ยาวนาน และมีการกระจายผลประโยชนใหแกคนสวนใหญ รวมทั้งมีการรวมมือกันอยางใกลชิด
ระหวางผูที่เกี่ยวของหรือมีสวนไดสวนเสีย เมื่อนําหลักการนี้มาปรับใชกับการทองเที่ยวที่ยั่งยืน
จึงมีจุดเนนที่สําคัญดังตอไปนี้ (นรินทร สังขรักษา, 2554: 88-89)
1. จะตองดูแลทรัพยากรการทองเที่ย วใหสามารถใชประโยชนตอไปไดใ นระยะเวลา
ยาวนาน จนถึงชั่วลูกชั่วหลาน มิใชเพียงเพื่อคนรุนปจจุบันเทานั้น
2. ลดการใช ทรั พยากรอย างสิ้น เปลื อง และลดปริ ม าณของเสี ยที่ จ ะเป น อัน ตรายต อ
สิ่งแวดลอม
3. มีก ารกระจายรายไดและผลประโยชนใ หแกค นในทองถิ่น ที่มีแหลงทองเที่ย วตั้งอยู
เปดโอกาสใหชุมชนในทองถิ่นไดเขารวมในการจัดการ และการใหบริการแกนักทองเที่ยว
4. มี ก ารประชุ ม ปรึ ก ษาหารื อ กั น อย า งสม่ํ า เสมอระหว า งผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย เช น
หนว ยงานและองคก รที่เกี่ย วขอ ง ผูประกอบธุร กิจ การทองเที่ ยว และชุ ม ชนในทอ งถิ่น เพื่ อ
การวางแผนงาน การจัดสรรงบประมาณ และการจัดการทรัพยากรอยางเหมาะสม
5. มี ก ารสร า งเครื อ ข า ยเพื่ อ การเผยแพร แ นวคิ ด การศึ ก ษาวิ จั ย และความรู เ กี่ ย วกั บ
การทองเที่ยวทีย่ ั่งยืนออกไปในหมูประชาชนทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศอยางกวางขวาง
อีเบอร (Eber, 1992: 35) ไดกลาวถึง หลัก การพื้นฐานของการทองเที่ยวที่ยั่งยืน ไว 10
ประการ ดังตอไปนี้
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1. ควรเปนการใชทรัพยากรใหยั่งยืน (Using Resource Sustainable)
การอนุรักษและการใชทรัพยากรอยางพอดี ทั้งในสวนที่เปนทรัพยากรธรรมชาติ สังคม
และวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษทรัพยากรใหมีใชไดยาวนานขึ้น
2. การลดการบริโภคที่เกินความจําเปนและการลดของเสีย (Reducing Over-consumption
and Waste)
การลดการบริโภคที่เกินความจําเปนและการลดของเสียจะชว ยลดคาใชจายในการทํานุ
บํารุงสิ่งแวดลอมที่ถูกทําลาย และเปนการเพิ่มคุณภาพของการทองเที่ยวดวย
3. การรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ (Maintaining Diversity)
การรักษาและสงเสริมความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรม จะมี
ความสําคัญตอการทองเที่ย วในระยะยาวและชว ยขยายฐานของอุต สาหกรรมการทองเที่ย วใน
อนาคต
4. การบูรณาการการทองเที่ยวในการวางแผน (Integrating Tourism into Planning)
การประสานการพั ฒ นาการท อ งเที่ ย วเข า กั บ กรอบแผนกลยุ ท ธ ก ารพั ฒ นาแห ง ชาติ
การพัฒนาทองถิ่น และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม จะชวยขยายศักยภาพการทองเที่ยวใน
ระยะยาว
5. การมีการสนับสนุนเศรษฐกิจทองถิ่น (Supporting Local Economic)
การทองเที่ยวที่รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของทองถิ่นในทองถิ่น โดยคํานึงถึงราคาและ
พัฒนาคุณคาของสิ่งแวดลอมไว ไมเพียงแตทําใหเกิดการประหยัด แตยังปองกันสิ่งแวดลอมไมให
ถูกทําลายอีกดวย
6. เนนการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่น (Involving Local Communities)
การมีสวนรวมอยางเต็มที่ข องชุมชนในทองถิ่น จะมีผลตอการจัด การผลตอบแทนของ
ประชาชน และสิ่งแวดลอมเพื่อชวยยกระดับคุณภาพชีวิตและการจัดการการทองเที่ยว
7. การปรึกษาหารือระหวางผูมีสวนไดสว นเสีย (Consulting Stakeholders and the Public)
การปรึกษาหารือและการประสานความรวมมือระหวางผูประกอบการ ประชาชนทองถิ่น
องคกรและสถาบันที่เกี่ยวของ มีความจําเปนในการที่จะทําใหการดําเนินการไปในทิศทางเดียวกัน
เพื่อลดขอขัดแยงและแกปญหารวมกัน
8. การฝกอบรมบุคลากร (Training Staff )
การฝก บุค ลากรโดยสอดแทรกแนวคิด และวิธีปฏิบัติใ นการพัฒนาที่ ยั่งยืน แกบุค ลากร
ทองถิ่นทุกๆ ระดับ เพื่อยกระดับการบริการการทองเที่ยว
9. การทําการตลาดการทองเที่ยวอยางรับผิดชอบ (Marketing Tourism Responsibly)
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การตลาดที่จัดเตรียมข อมูลขาวสารอยางพรอมเพรียง จะเปนผลดีตอการทองเที่ยว โดย
ขอมูลขาวสารที่สื่อใหกับนักทองเที่ยว จะตองเปนขาวสารที่มุงสรางความเขาใจในการเคารพตอ
ธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรมที่เปนแหลงทองเที่ยว นอกจากนี้ขอมูลขาวสารยังเปนการชว ย
ยกระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวไดอีกทางหนึ่งดวย
10. มีการดําเนินการวิจัย (Undertaking Research)
การวิจัยและติดตามผลอยางมีประสิทธิภาพ มีความจําเปน ตอการชวยแกปญหา และเพิ่ม
ผลประโยชนตอแหลงทองเที่ยว เพราะการวิจัยและติดตามผลจะชวยตรวจสอบประสิทธิภาพใน
การดําเนินงาน รวมทั้งปญหาและอุปสรรคตางๆ เพื่อนําไปสูแนวทางการแกไขที่เปนประโยชนตอ
ผูที่เกี่ยวของทุกฝาย
สรุปหลัก การทอ งเที่ยวที่ยั่งยืน มีค วามสอดคลอ งกับหลั ก การพั ฒนาที่ยั่ งยืน กลาวคื อ
ใหความสําคัญกับหลักการที่อยูบนพื้นฐานของความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ และสังคม

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

3.3 ลักษณะของการทองเที่ยวที่ยั่งยืน
สําหรับการทองเที่ยวที่ยั่งยืน ควรมีลักษณะสําคัญดังตอไปนี้ (อุษาวดี พูลพิพัฒนผล, 2545:
38-48)
1. เปนการทองเที่ยวที่มีความตอเนื่อง (Continuity) หมายถึง ความตอเนื่องในดานของ
ทรัพยากรธรรมชาติ และความตอเนื่องในดานของวัฒ นธรรม ซึ่ งจัด เป นทรัพ ยากรหลัก ใน
การทองเที่ยว และสามารถมอบประสบการณนันทนาการที่ดีใหแกนักทองเที่ยว
2. เปนการทองเที่ยวที่มีคุณภาพ (Quality) หมายถึง การเนนคุณภาพของสามสวนหลัก คือ
คุณภาพของสิ่งแวดลอม คุณภาพของประสบการณนันทนาการที่นักทองเที่ยวไดรับ และคุณภาพ
ชีวิตของคนในชุมชน
3. เปนการทองเที่ยวที่มีความสมดุล (Balance) หมายถึง ความสมดุลระหวางความตองการ
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว ความตองการของชุมชนทองถิ่น และขีดความสามารถของทรัพยากร
ฉันทัช วรรณถนอม (2547: 42) กลาววา องคประกอบของการทองเที่ยวอยางยั่งยืนตองอยู
บนพื้นฐาน ดังตอไปนี้
1. ตองดําเนินการภายใตขีดความสามารถของธรรมชาติ ชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรม วิถีชีวิต ที่มีตอกระบวนการทองเที่ยว
2. ตองตระหนัก ดีตอการมีสว นรวมของประชากร ชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรม วิถีชีวิต ที่มีตอกระบวนการทองเที่ยว
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3. ตองยอมรับใหประชาชนทุกสวนไดรับผลประโยชนทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการทองเที่ยว
อยางเสมอภาคเทาเทียมกัน
4. ตองชี้นําภายใตความปรารถนาของประชาชนและชุมชนในพื้นทีท่ องเที่ยวนั้น
นอกจากนี้ บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548ก: 7) กลาววา การทองเที่ยวที่ยั่งยืนเปนการทองเที่ยว
ที่มีลักษณะสําคัญ 6 ประการ ไดแก
1. การทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวทุกประเภททั้งแหลงทองเที่ยวประเภทธรรมชาติ แหลง
ทองเที่ยวประเภทประวัติศาสตร โบราณสถานวัตถุ และแหลงทองเที่ยวประเภทศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี และกิจกรรม
2. การทองเที่ยวที่เนนคุณคาและความเปนอกลักษณของแตละแหลงทองเที่ยว
3. การทอ งเที่ ย วที่ มีค วามรับ ผิด ชอบต อทรั พยากรท องเที่ ย วและสิ่ งแวดลอ มในแหล ง
ทองเที่ยว
4. การทองเที่ยวที่ใหนักทองเที่ยวไดสัมผัสเรียนรูและไดรับประสบการณที่เกี่ยวของกับ
ธรรมชาติ และวัฒนธรรม
5. การทองเที่ยวที่ใหผลตอบแทนแกผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยวอยางยืนยาว
6. การท องเที่ยวที่ใ ห ประโยชนตอ ชุมชนทอ งถิ่น และคืน ประโยชนก ลั บสูท รัพยากร
ทองเที่ยวและสิง่ แวดลอมของทองถิ่นดวย
สรุปลักษณะของการทองเที่ยวที่ยั่งยืน ไดแก การทองเที่ยวที่มีความตอเนื่อง (Continuity)
มีคุณภาพ (Quality) และมีความสมดุล (Balance)
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3.4 การจัดการแหลงทองเที่ยวที่ยั่งยืน
การจัดการแหลงทองเที่ยวเพื่อใหบริการแกนักท องเที่ยว แหลงทองเที่ยวนั้นๆ จะตองมี
คุณภาพและมีมาตรฐานในระดับสากลเพื่อการทองเที่ยวที่ยั่งยืน และเนนผูมีสวนรวมรับผิดชอบ
ซึ่งในการจัดการแหลงทองเที่ยวเพื่อความยั่งยืนควรดําเนินการดังตอไปนี้ (เอกลักษณ ทองเสมียน,
2550: 22-23)
1. การจัดการทรัพยากรการทองเที่ยว ตองมีการวางแผนปรับปรุงพัฒนากฎระเบียบระหวาง
ผูประกอบการ ภาครัฐบาล องคกรพัฒนาเอกชน กับประชาชนทองถิ่น โดยการประกอบธุรกิจ
การทองเที่ยวจะตองเปดโอกาสใหคนในทองถิ่นมีสวนรวมดําเนินการอยางเสมอภาคกัน
2. การใหการศึกษาเรื่องการจัดการการทองเที่ยวที่ยั่งยืนแกประชาชนในทองถิ่นทุกระดับ
เพื่อใหเกิดการเรียนรู เพิ่มพูนประสบการณ และรูวิธีการบริการ อาจจะโดยการฝกอบรม การศึกษา
ดูงาน หรืออื่นๆ ซึ่งจะกอใหเกิดความรูใหมๆ และทันเหตุการณอยูเ สมอ
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3. การกําจัดของเสีย ซึ่งจะตองมีระบบการกําจัดของเสียที่มีประสิทธิภาพ และการบําบัด
น้ําเสียกอนทิ้งตามธรรมชาติ การกําจัดขยะและปฏิกูล ถือหลักการใชแลวใชซ้ํา และเปลี่ยนแปลง
การใชประโยชนอีก (Reused or Recycle) สําหรับของเสียจากหองสุขาอาจใชระบบทําแกสชีวมวล
(Biogas)
4. การศึกษาวิเคราะหความออนไหวของระบบนิเวศ ทั้งทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทาง
วัฒนธรรม และแหลงโบราณคดีโบราณสถานตางๆ แมเปนเพียงเนินดินรางยอมสะทอนอดีตกาลที่
ทรงคุณคา ซึ่งสามารถศึกษาคนควาถึงลักษณะการตั้งถิ่นฐานชุมชนโบราณได
5. ในแหลงทองเที่ยวธรรมชาติควรสรางหองสุขาไวบริการตามระยะหางกันอยางนอย 3
กิโลเมตรตอหนึ่งหอง โดยหองสุขาตองสะอาด และมีการคิดคาบริการเพื่อเปนคาจัดจางแรงงานดูแล
6. การเดินทางเขาชมสะดวก โดยทางเดินในแหลงธรรมชาติที่เปราะบาง ควรทําทางเดิน
ขาม (Board Walk) มีการคํานึงถึงความปลอดภัย และมีระบบการสื่อความหมายที่ดี (แมเดินเที่ยว
คนเดียวก็ได) รวมถึงการติด ตอสื่อสารระหวางนัก ทองเที่ยวกับหนวยงานที่เกี่ยวของเมื่อมีเหตุ
ฉุกเฉิน นอกจากนี้ปายชี้ทางและปายสื่อความหมายควรออกแบบใหใชไดทนทาน
7. การรักษาสภาพของแหลงทองเที่ยว โดยรักษาไวใหมีสภาพดั้งเดิมมากที่สุด และอยูใน
สภาพแวดลอมที่ดี (สะอาด) มีเอกลักษณเฉพาะถิ่น
8. การตรวจสอบผลกระทบ การประเมิ น ศัก ยภาพในแหลงทอ งเที่ย วจะตองกําหนด
สถานภาพใหเหมาะสม โดยหารายละเอียด รวบรวมขอมูลสภาพแวดลอมในที่แหงนั้นวาควรอยูใน
ระดับไหน หาความสมดุลระหวางความสามารถในการรองรับของพื้นที่กับความตองการของ
นักทองเที่ยว และการยอมรับของชุมชนทองถิ่นตอการพัฒนา รวมทั้งนโยบายของรัฐบาลจะตองมี
ความสัมพันธกัน เปาหมายของการบริหารจัดการทรัพยากรการทองเที่ยวตองสอดคลองจากฝา ย
บริหารทุกระดับ การจัดการใชทรัพยากรการทองเที่ยวจะตองคํานึงถึงการลงทุน และตนทุนของ
สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมดวย
9. การจัดการและการบริการควรคํานึงถึงระดับมาตรฐานสากล ซึ่งในปจจุบัน คือ ISO
900, ISO 14000 และ ISO 18000 เปนตน
10. การศึกษาและสํารวจแหลงพลังงานธรรมชาติ เพื่อนํามาใชประโยชนใหมากที่สุด เชน
พลังงานแสงอาทิตย พลังงานกระแสลม และพลังงานความรอนใตพิภพ เปนตน และควรเนนการใช
พลังงานจากธรรมชาติเหลานี้ รวมทั้งการใชน้ําอยางคุมคา และหลีกเลี่ยงการใชเครื่องปรับอากาศ
11. การจัดการสาธารณูปโภคพื้นฐาน ตองคํานึงถึงขีดความสามารถ ขอบเขตในการรองรับ
ปริมาณนัก ทองเที่ยว (จํานวนนัก ทองเที่ยว) โดยใชหลัก การสภาพแวดลอม ขีดความสามารถ
การรองรับทางกายภาพ (Physical Carrying Capacity) และขีดความสามารถการรองรับทาง
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สภาพแวดลอม (Environmental Carrying Capacity) เชน น้ําประปา ไฟฟา ขยะมูลฝอย ตองมี
แผนการจัดการอยางดีเพียงพอตอการใช
12. การออกแบบสิ่งกอสรางและสิ่งบริการอํานวยความสะดวกการทองเที่ยว (ที่จอดรถ
ที่พัก การเดินทาง รานอาหารเครื่องดื่ม และหองสุขา) ตองกลมกลืนกับธรรมชาติ สภาพแวดลอม
และวัฒ นธรรมทองถิ่น โดยจะตองไมเปน สิ่งแปลกปลอมเขาไป อนึ่งการกอสรางควรคํานึงถึง
ความสะดวกของคนพิการดวย และควรหลีกเลี่ยงสิ่งตางๆ เชน การตัดตนไม เปนตน รวมทั้งตอง
คํานึงถึงกระแสน้ําดวยวาจะไมกอใหเกิดการพังทลายของดินและไมกีดขวางเสนทางเดินของสัตวปา
นอกจากนี้ปริยา แสงศิริ (2542: 31 – 32) กลาววา การทองเที่ยวแบบเดิมเปนการทองเที่ยว
ที่เนนความพึงพอใจและรายไดทางเศรษฐกิจโดยจํากัดที่ขนาดและปริมาณผลตอบแทน ในขณะที่
การทองเที่ยวแบบใหมเปนการทองเที่ยวที่เนนการจํากัดที่รูปแบบของกิจกรรมและวัตถุประสงคที่
เหมาะสมกับแตละพื้นที่โดยมีการวางแผน และมีกระบวนการจัดการอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อเอื้อ
ประโยชนกลับมาสูทองถิ่นใหมากที่สุด อันจะนําไปสูการพัฒนาการทองเที่ยวที่ยั่งยืนใหเกิดขึ้น
ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. มีรูปแบบกิจกรรมนันทนาการที่มีการเดินทางเขาไปในแหลงทองเที่ยวที่มีทรัพยากรดาน
ธรรมชาติ ชีวภาพนิเวศ และทรัพยากรทางดานวัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณี สังคมที่เปนผลิตผล
ของมนุษยทั้งที่เปนวัตถุและมิใชวัตถุ เชน โบราณสถาน และแหลงโบราณคดี เปนตน
2. มีการวางแผนและปฏิบัติการที่กอใหเกิดการเรียนรู มีความเขาใจ มีความรับผิดชอบ
และสรางจิตสํานึกในการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรอยางถูกตองและเหมาะสม โดยเปนไปอยาง
สมดุลและมีคุณคาที่สุดตอสิ่งแวดลอม เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคสําคัญของการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
นั่นก็คือการกระตุนใหบุคคลเกิดจิตสํานึกตอการรักษาระบบนิเวศใหสมดุลที่สุดในการพัฒนาและ
การอนุรักษเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการทองเที่ยวทีย่ ั่งยืน
3. กอใหเกิดผลประโยชนกลับมาสูชุมชนนั้นๆ เปนกระบวนการที่ทําใหคนในทองถิ่นไดมี
สวนรวมอยางแทจริงในทุกๆ ฝาย ทั้งทางฝายเจาหนาที่รัฐ ผูประกอบการ และประชาชนในทองถิ่น
รวมไปถึงนักทองเที่ยวที่เขามายังทองถิ่นดวย เพื่อกอใหเกิดการเรียนรูและพัฒนาความสามารถใน
การพึ่งตนเองของคนและชุมชนที่เอื้อตอประโยชนความตองการที่เหมาะสมทีส่ ุดตอสภาพของพื้นที่
นั้นๆ
4. กอใหเกิดผลประโยชนทางดานเศรษฐกิจ (ขึ้นอยูกับการตลาดและความพึงพอใจของ
นักทองเที่ยว) ทางดานสังคม คุณภาพชีวิต (เนนการพัฒนาคนรวมกับชุมชน) และการคงไวซึ่งระบบ
นิเวศที่เหมาะสมอันเปนทรัพยากรที่สําคัญที่สุดตอการพัฒนาที่ยั่งยืน

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

53
นอกจากนี้ บุ ญเลิ ศ จิต ตั้งวั ฒ นา (2548ก: 9-10) กล าววา กรอบแนวทางปฏิบั ติข อง
การทองเที่ยวที่ยั่งยืนมีอยูดวยกัน 10 ประการ ไดแก
1. มุงพัฒนาการทองเที่ยวภายในประเทศอยางจริงจังกอน แลว จึงพัฒนาการทองเที่ยว
ระหวางประเทศอยางคอยเปนคอยไปภายหลัง เพื่อใหเหมาะสมกับระบบสาธารณูปโภคที่รองรับ
เปนสําคัญ
2. มุงใหประชาชนในทองถิ่นมีสวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการทองเที่ยวตางๆ ที่
จะมีผลกระทบตอวิถีชีวิตของคนสวนใหญในพื้นที่
3. มุงพิจ ารณาอย างรอบคอบถึ งขอบเขตที่เ หมาะสมของการพัฒ นาการทองเที่ ย วโดย
คํานึงถึงขีดความสามารถในการรอบรังทุกๆ ดาน เพื่อผลักดันใหการพัฒนาการทองเที่ยวเขาไปเปน
สวนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจของพื้นที่นั้นๆ
4. มุงใหขอมูลการทองเที่ยวอยางเพียบพรอมแกนักทองเที่ยว เพื่อใหนักทองเที่ยวเขาใจ
และหวงใยในสิ่งแวดลอม พรอมทั้งชวยยกระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวดวย
5. มุงใชวัสดุและผลผลิตในทองถิ่น เพื่อชวยลดดุลการคากับตางประเทศไดทางหนึ่ง และ
เปนการเพิ่มรายไดใหกับคนไทยในทองถิ่นนั้นๆ ดวย
6. มุงกระจายรายได และนํารายไดเขาสูทองถิ่นใหมากที่สุด เพื่อประโยชนในระยะยาว
ของชุมชนทองถิ่น
7. มุงจางงานในทองถิ่นดวยการสงเสริมรูปแบบของงานที่นาสนใจ เพื่อใหผลตอบแทนสูง
แกชุมชนทองถิ่นนั้น
8. มุงพัฒนาบุคลากรในทองถิ่นใหมีความรูความสามารถเพิ่มขึ้น เพื่อจะชวยยกระดับของ
บริการทองเที่ยวใหสูงขึ้น
9. มุงรักษาคุณคาของสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมในทองถิ่นใหอยูรอดในระยะยาวเพื่อเปน
แหลงรองรับการทองเที่ยวตลอดไป
10. มุงทํางานรวมกันอยางเสมอภาคระหวางภาคธุรกิจทองเที่ยว เพื่อใหการทํางานของ
องคกรทองถิ่น องคกรดานสิ่งแวดลอม และรัฐบาลรวมกันบนหลักการ
สรุปการจัดการแหลงทองเที่ยวที่ยั่งยืนจะตองเปนการจัดการแหลงทองเที่ยวที่เนนคุณภาพ
และมาตรฐานในระดับสากลเพื่อการทองเที่ย วที่ยั่งยืน และเนนผูมีสว นรว มรับผิด ชอบ ซึ่งใน
การจัด การแหล งทองเที่ยวที่ยั่ งยืน ควรดําเนิน การบนพื้น ฐานของความยั่งยืน ดา นสิ่ง แวดลอ ม
เศรษฐกิจ และสังคม
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3.5 การพัฒนาการทองเที่ยวที่ยั่งยืน
การพัฒ นาการทองเที่ย วที่ ยั่ง ยืน เปน สิ่ง ที่สําคัญ ในการสงเสริมการทองเที่ยว สําหรั บ
การพัฒนาการทองเที่ยวทีย่ ั่งยืนจะพิจารณาจากองคประกอบหลัก 4 ประการ ไดแก (มนัส สุวรรณ
และคณะ, 2543: 9)
1. การดําเนินกิจ กรรมในขอบเขตความสามารถของธรรมชาติ ชุมชน ขนบธรรมเนียม
ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเปนอยูของชุมชนตอกิจกรรมการทองเที่ยว
2. การตระหนัก ในกิจ กรรมการท องเที่ย วที่มีผลตอชุมชน ขนบธรรมเนียม ประเพณี
วัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเปนอยูของชุมชน
3. การมีสวนรวมของประชาชนในกิจกรรมการทองเที่ยว
4. การประสานเขาดว ยกัน ของความตองการทางเศรษฐกิจ การคงอยูข องสังคม และ
การอนุรักษสิ่งแวดลอมทีย่ ั่งยืน
บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548ก: 20-22) กลาววา การพัฒ นาการทองเที่ยวที่ยั่งยืน ตอง
พัฒนาการทองเที่ยวใน 6 องคประกอบหลัก ไดแก
1. องคประกอบดานการพัฒนาทรัพยากรทองเที่ยว เปนการพัฒนาสถานที่อันเปนจุดหมาย
ปลายทางที่นักทองเที่ยวจะเดินทางเขามาทองเที่ยว พรอมทั้งสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการ
ทางการทองเที่ยวใหสามารถดึงดูดใจนักทองเที่ยวใหเดินทางเขามาเยี่ยมเยือน โดยมีการประเมิน
ศักยภาพขีดความสามารถในการรองรับของพื้นที่ และกําหนดกิจกรรมทองเที่ยวที่อนุรักษทรัพยากร
ทองเที่ยวและสิ่งแวดลอม พรอมทั้งใหความรูเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวแกนักทองเที่ยวดวย สําหรับ
การพัฒนาทรัพยากรทองเที่ยวที่ยั่งยืนมีขั้นตอนที่สําคัญ 7 ขั้นตอน ไดแก (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา
(2542: 58)
ขั้น ตอนที่ 1 การจัด แบงเขตพื้น ที่ใ นทรัพยากรทองเที่ยว โดยจัด แบงพื้น ที่ต ามเกณฑ
ความสําคัญของระบบนิเวศ วัฒนธรรมชุมชน และกิจกรรมการทองเที่ยวที่ยอมใหเกิดขึ้นได ทั้งนี้
เพื่อใหเปนประโยชนตอทั้งการอนุรักษทรัพยากร การประหยัดคาใชจายในการดูแล และควบคุม
การใชประโยชนทรัพยากรอยางเปนระบบ
ขั้นตอนที่ 2 การกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกทางการทองเที่ยวในแตละเขตทรัพยากร
การทองเที่ยว โดยสรางและเสริมสิ่งอํานวยความสะดวกทางการทองเที่ยวใหเหมาะสมกับแตละเขต
พื้นที่ทองเที่ยว ซึ่งสิ่งอํานวยความสะดวกเหลานี้ ไดแก จุดบริการขอมูลขาวสาร ลานจอดรถ สุขา
และถังขยะ เปนตน
ขั้นตอนที่ 3 การจัดกิจกรรมการทองเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่ยั่งยืนเพื่อเสริมใน
ทรัพยากรการทองเที่ยว โดยสรางและปรับปรุงกิจกรรมการทองเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม
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ใหเปนที่พึงพอใจและประทับใจแกนักทองเที่ยวใหไดมากขึ้น เชน การจัดกิจกรรมเดินปา และ
การพายเรือ เปนตน
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินคาขีดความสามารถในการรองรับนักทองเที่ยวของแตละเขตพื้นที่
การทองเที่ยว โดยคาดังกลาวจะแสดงถึงจํา นวนนัก ทองเที่ยวสูงสุด ที่เขตพื้น ที่ทองเที่ย วนั้น ๆ
สามารถรองรับไดในหนึ่งชวงเวลา การกําหนดคาขีดความสามารถดังกลาวจะตองพิจารณาหลาย
ประเด็นประกอบกัน เชน ความแออัด ขยะมูลฝอย เสียงรบกวน มลพิษทางอากาศและน้ํา การทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ การรบกวนสิ่งมีชีวิต ในพื้น ที่ทองเที่ยว ซึ่งขีด ความสามารถในการรองรับ
นักทองเที่ยวของพื้นที่ทองเที่ยวนั้นสามารถแยกพิจาณาได 5 ดาน คือ 1) ขีดความสามารถรองรับ
ดานเศรษฐกิจ ซึ่งหมายถึงปริมาณนักทองเทีย่ วที่ทําใหระบบเศรษฐกิจของพื้นที่นั้นไดผลตอบแทน
สูงสุด โดยที่ไมกอใหเกิดผลกระทบในทางลบตอชุมชน 2) ขีดความสามารถรองรับดานกายภาพ
ซึ่งหมายถึงปริมาณนัก ทองเที่ยวสูงสุด ที่ไมทําลายสภาพแวดลอมทางกายภาพและไมเกินกําลัง
การใหบริการของสถานบริการที่มีอยู 3) ขีดความสามารถรองรับดานสังคม ซึ่งหมายถึงปริมาณ
นักทองเที่ยวสูงสุดที่จะไมทําใหความสนุกสนานและความประทับใจของนักทองเที่ยวจางหายไป
และไมกอผลกระทบทางลบตอชุมชนทองถิ่น 4) ขีดความสามารถรอบรับดานสิ่งแวดลอม ซึ่ง
หมายถึงปริมาณนักทองเที่ยวสูงสุดที่จะไมทําใหระบบนิเวศและสิ่งแวดลอมของพื้นที่นั้นดอยลง
และ 5) ขีดความสามารถรองรับดานความรูสึก ซึ่งหมายถึงปริมาณนักทองเที่ยวสูงสุดที่จะไมทําให
ความเปนสวนตัวและความนาเที่ยวของนักทองเที่ยวหายไปหรือลดลง
ขั้นตอนที่ 5 การใหการศึกษาถึงผลกระทบของการพัฒนาการทองเที่ยวตอสิ่งแวดลอมแก
เจาหนาที่ภาครัฐ เจาของทรัพยากรทองเที่ยว และผูประกอบธุรกิจทองเที่ยว ทั้งนี้เพื่อปลูกฝงใหทุกๆ
ฝายเกิดจิตสํานึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอมในทรัพยากรทองเที่ยว อีกทั้งยังสามารถเผยแพรและ
ถายทอดแนวความคิดนั้นไปสูฝายอื่นๆ ที่เกี่ยวของตอไปดวย เชน ผูรวมงาน ผูใตบังคับบัญชา
ลูกหลาน หรือลูกคา เปนตน
ขั้นตอนที่ 6 การจัดใหมีขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรทองเที่ยวที่นักทองเที่ยวตองการรู โดย
อาจจัดตั้งเปนศูนยบริการขอมูลแกนักทองเที่ยว (Tourist Information Center) เพื่อใหนักทองเที่ยว
เกิดความรูและความเขาใจเกี่ยวกับประวัติความเปนมา ความสําคัญ และวิธีการทองเที่ยวของแตละ
แหลงทองเที่ยวและยังทําใหนักทองเที่ยวทราบวาควรและไมควรทําอะไรในพื้นที่ทองเที่ยว
ขั้นตอนที่ 7 การจัดหางบประมาณในการพัฒนาทรัพยากรทองเที่ยวใหเพียงพอ เพื่อทําให
แหลงทองเที่ยวไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องและยั่งยืน
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2. องคประกอบดานการพัฒนาสิ่งแวดลอมในแหลงทองเที่ยว เปนการพัฒนาเพื่ออนุรักษ
สิ่งแวดลอมในแหลงทองเที่ยวใหอยูในสภาพเดิมหรือดีกวาเดิม และปองกันผลกระทบดานลบจาก
การทองเทีย่ ว โดยตองมีการติดตามประเมินผลกระทบจากการทองเที่ยวอยางตอเนื่อง
3. องคประกอบดานการพัฒนาธุรกิจทองเที่ยว เปนการพัฒนาธุรกิจดานการใหบริการและ
การอํานวยความสะดวกโดยตรงแกนักทองเที่ยว เพื่อตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวให
ไดรับความพึงพอใจ โดยมีความรับผิดชอบตอการอนุรักษทรัพยากรทองเที่ยวและสิ่งแวดลอมดวย
4. องคประกอบดานการพัฒนาการตลาดทองเที่ยว เปนการพัฒนาเพื่อแสวงหานักทองเที่ยว
ที่มีคุณภาพ ซึ่งมีลักษณะเปนคุณประโยชนตอการอนุรักษทรัพยากรทองเที่ยวและสิ่งแวดลอมใหเขา
มาทองเที่ยว โดยใหนักทองเที่ยวเหลานี้ไดรับความรูและประสบการณจากการทองเที่ยวตามที่เขา
พึงพอใจ
5. องคประกอบดานการพัฒนาการมีสวนรวมทางการทองเที่ยวของชุมชนทองถิ่น ซึ่งเปน
การพัฒนาในการสรางโอกาสใหชุมชนทองถิ่นมีสวนรวมทางการทองเที่ยว เพื่อสรางความเขมแข็ง
ให แก ชุ มชนทอ งถิ่น ใหส ามารถจั ด การการท อ งเที่ย วของตนเองและได รั บผลประโยชนจ าก
การทองเที่ยว อันจะทําใหชุมชนทองถิ่นเกิดความหวงแหนและรักษาไวซึ่งทรัพยากรทองเที่ยวและ
สิ่งแวดลอมใหคงอยูตลอดไป
6. องคประกอบดานการพัฒนาจิตสํานึกทางการทองเที่ยว เปนการพัฒนาการสรางจิตสํานึก
ในการอนุรักษทรัพยากรทองเที่ยวและสิ่งแวดลอมแกผูเกี่ยวของกับการทองเที่ยวทุกฝาย โดยการให
ความรูและสื่อความหมายในการอนุรักษทรัพยากรทองเที่ยวและสิ่งแวดลอม เพื่อปลูกฝงจิตสํานึก
ทางการทองเที่ยวที่ยั่งยืนใหทุกฝายเกิดความรักหวงแหนทรัพยากรทองเที่ยวและสิ่งแวดลอม
สําหรับองคประกอบหลักของการพัฒนาการทองเที่ยวที่ยั่งยืนทั้ง 6 ดาน สามารถสรุปไดดัง
แผนภูมิที่ 2
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องคประกอบดาน
การพัฒนาจิตสํานึก
ทางการทองเที่ยว

องคประกอบดาน
การพัฒนาทรัพยากร
ทองเที่ยว

องคประกอบหลักของ
การพัฒนาการทองเที่ยว
ที่ยั่งยืน มี 6 ดาน
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องคประกอบดานสำ

การพัฒนาการมีสวนรวมทาง
การทองเที่ยวของชุมชนทองถิ่น

องคประกอบดาน
การพัฒนาการตลาด
ทองเที่ยว

องคประกอบดาน
การพัฒนาสิ่งแวดลอม
ในแหลงทองเที่ยว

องคประกอบดาน
การพัฒนาธุรกิจ
ทองเที่ยว

แผนภูมิที่ 2 องคประกอบหลักของการพัฒนาการทองเที่ยวที่ยั่งยืน
ที่มา: บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, การพัฒนาการทองเที่ยวแบบยั่งยืน (กรุงเทพฯ: เพรส แอนด ดีไซน,
2548ก), 22.
นอกจากนี้บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548ก: 19-20) กลาววา แนวคิดของการพัฒนาการทองเที่ยว
ที่ยั่งยืนสามารถสรุปได 3 มิติ ไดแก
1. มิติดานการสรางจิตสํานึก การอนุรักษทรัพยากรทองเที่ยวและสิ่งแวดลอมใหแกผูที่
เกี่ยวของทุกฝาย ในการพัฒนาการทองเที่ยวแบบยั่งยืนตองมีแนวคิดที่จะใหความรู ความเขาใจ
และสรางจิตสํานึกแกผูเกี่ยวของกับการทองเที่ยวทุกฝายในการปกปองรักษาทรัพยากรทองเที่ยว
และสิ่งแวดลอมเปนอันดับแรก เพื่อใหคงไวซึ่งความสวยงามและคุณคาทรัพยากรทองเที่ยว ซึ่ง
วิธีการสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรทองเที่ยวมีหลายรูปแบบ เชน การจัดใหมีนิทรรศการ
หรือแผนปายบรรยายตามบริเวณหรือจุดทองเที่ยวตางๆ การจัดใหมีเสนทางเดินเทาหรือเส นทาง
เดินปาที่ใหประสบการณในการเรียนรูธรรมชาติหรือวัฒนธรรมแกผูมาเยือน รวมถึงการฝกอบรม
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มัคคุเทศกและเจาหนาที่ของรัฐที่รับผิดชอบแหลงทองเที่ยวใหสามารถชี้แนะและอธิบายเกี่ยวกับ
ธรรมชาติและวัฒนธรรมที่นักทองเที่ยวพบเห็น เปนตน
2. มิติการสรางความพึงพอใจใหแกนักทองเที่ยว ในการพัฒนาการทองเที่ยวแบบยั่งยืนตอง
มีแนวคิด ใหนักทองเที่ยวที่มีค วามปรารถนาหรือสนใจที่จ ะศึก ษาเรีย นรูเกี่ยวกับธรรมชาติและ
วัฒนธรรม เชน การสงเสริมการทองเที่ยวดวยการจัดใหมีสื่อความหมายธรรมชาติหรือวัฒนธรรม
เพื่อใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับธรรมชาติหรือวัฒนธรรม ซึ่งเปนการเพิ่มพูนความรูประสบการณ
แกนักทองเที่ยวใหไดรับความพึงพอใจกลับไป เปนตน
3. มิติดานการสรางการมีสว นรวมในผลประโยชนใ หแกชุมชนทองถิ่น ในการพัฒนา
การทองเที่ยวแบบยั่งยืนตองมีแนวคิดในการมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ชุมชนทองถิ่น ดวยการเปดโอกาสใหชุมชนทองถิ่นมีสวนรวมในการทองเที่ยวแบบยั่งยืนและชวย
ใหชุมชนทองถิ่นไดรับผลประโยชนจากการทองเที่ยวทั้งทางตรงและทางออม เชน การลงทุนดาน
สิ่งอํานวยความสะดวกขนาดเล็ก การเปนมัคคุเทศก การนําสินคาหัตกรรมพื้นบานมาขาย และ
การจางงานในธุรกิจทองเที่ยว เปนตน
ทัศภรณ นาคเขียว (2545: 23) กลาววา การพัฒนาแหลงทองเที่ยวอยางยั่งยืนนั้น จะตองมี
การวางแผนอยางรอบคอบ ใหความสําคัญในการพัฒนาการทองเที่ยวและการพัฒนาสิ่งแวดลอม
ควบคู กั น ไป ตอบสนองความต องการของนัก ทอ งเที่ ยว สรา งรายไดใ ห กับ ผูป ระกอบการ
สรางความพึงพอใจใหชาวบานในทองถิ่น และขณะเดียวกันตองมีการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
มีการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมชุมชนนั้นๆ ไวใหคงอยูจนถึงรุนลูกรุนหลานสืบไป ซึ่งสอดคลองกับ
พนารัตน ลาภเกิน (2549: 22) ที่กลาววา การพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนตองใหความสําคัญกับ
การจัดการทรัพยากรสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ และสังคม ควบคูไปกับการพัฒนาการทองเที่ยวที่
สามารถตอบสนองความพึงพอใจใหแกผูมีสวนไดสวนเสียอยางเทาเทียมกัน เพื่อรักษาทรัพยากร
การทองเที่ยวใหเกิดประโยชนสูงสุดและคงอยูไดยาวนานที่สุด และกานตพิชชา สุรีคุณ าพงษ
(2545: 10) ที่กลาววา การพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน เปนการทองเที่ยวที่อยูบนพื้นฐานความ
ตองการของบริบทของแหลงทองเที่ยว ซึ่งผูมีสวนไดสวนเสียเปนผูไดรับผลประโยชนทางเศรษฐกิจ
และความพึงพอใจจากการทองเที่ยวอยางเทาเทียมกัน และผูมีสวนไดสวนเสียเปนผูมีหนาที่รวมกัน
ในการบริหารจัดการ ดูแล ตรวจสอบ และรักษาทรัพยากรทองเที่ยวใหคงอยูเพื่อเปนทรัพยากร
ทองเที่ยวที่มีศักยภาพสําหรับคนในอนาคตตอไป
มนัส ชัยสวัสดิ์ และคณะ (2546: 11-12) กลาววา สําหรับการทองเที่ยว ความยั่งยืนควร
เปนฐานรากของการพัฒนา เพราะวาสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติเปนสวนประกอบที่ใหญที่สุดของ
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ฐานทรัพยากรการทองเที่ยว ปกติแลวจะมี 4 มิติ ที่แตกตางกันของความยั่งยืน คือ นิเวศวิ ทยา
สังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ
มิ ติ ท างนิ เ วศวิ ท ยามุ ง ที่ จ ะหลี ก เลี่ ย งหรื อ ลดผลกระทบต อ สิ่ ง แวดล อ มจากกิ จ กรรม
การทองเที่ยวใหนอยที่สุด การคํานวณถึงขีดความสามารถในการองรับ (Carrying Capacity) ของ
นิเวศวิทยาเปนวิธีการที่สําคัญที่สุดที่จะประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและความยั่งยืน สวนมาก
แลวขีดความสามารถการรองรับทางนิเวศวิทยาจะต่ํากวาขีดการรองรับทางกายภาพ ขีดการรองรับ
ทางกายภาพกําหนดโดยพื้นที่ที่มีอยู รูปรางของภูมิทัศน และขีด การรองรับของที่ดิน (Saleem,
1994: 144-151)
ความยั่งยืนทางสังคม หมายถึง ความสามารถของชุมชน ไมวาของทองถิ่นหรือระดับชาติ
ที่จะดูดซับปจจัยนําเขา เชน ประชาชนที่เพิ่มขึ้น ไมวาในชวงเวลาสั้นหรือยาว และชุมชนยังคงทํา
หนาที่ตอไป โดยไมกอใหเกิดความไมกลมกลืน กัน ในสังคม (Disharmony) ที่เปน ผลจากปจจัย
นําเขาเหล านั้น หรือมีก ารปรับการทําหนาที่และความสัมพัน ธข องชุมชนเพื่อบรรเทาหรือลด
ความไมกลมกลืนใหมีนอยที่สุด แหลงที่มาของความไมกลมกลืนที่สําคัญที่สุดประการหนึ่งอาจ
ออกมาในรูปความแตกตางที่เพิ่มขึ้น ของผลประโยชนจ ากการทองเที่ย วที่มีตอคนดอยโอกาส
คนกลุมนอย ไมวาจะเปนนักทองเที่ยว หรือผูที่ไมไดอยูในธุรกิจการทองเที่ยว
ความยั่งยืนทางวัฒนธรรมเกิดขึ้นได เมื่อสังคมยังคงสามารถทําหนาที่ตอไปไดในสังคมที่มี
ความสมานฉันท ไมวาจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจากการมีปจจัยนําเขาใหม คือ การทองเที่ยว
แตความสัมพันธภายในสังคมนั้น เชน การปฏิสัมพันธ แบบแผนชีวิต วัฒนธรรมและประเพณี
ลวนแลวมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีนักทองเที่ยวที่มีความแตกตางในวิถีชีวิต ความเคยชิน วัฒนธรรม
และวิธีการแลกเปลี่ยนเดินทางเขามา แมวาสังคมยังคงอยูรอดตอไปได แตวัฒนธรรมก็ไมสามารถ
ที่จะหวนคืนไปเปนแบบเดิมได แนนอนวัฒนธรรมมีลักษณะเปนพลวัต (Dynamic) ที่แสดงถึงวิถี
ชีวิตของมนุษยหรือเศรษฐกิจ ดังนั้นกระบวนการปรับตัวทางวัฒนธรรม จึงถือไดวาไมมีผลทางลบ
ไปทั้งหมด แตความยั่งยืนทางวัฒนธรรมมีความหมายรวมถึงความสามารถของคนที่จะรักษาหรือ
ปรับองคประกอบทางวัฒนธรรมของตนใหคงมีความแตกตางจากคนอื่น
ความยั่ ง ยื น ทางเศรษฐกิ จ ไม ไ ด มี ค วามสํ า คั ญ น อ ยไปกว า องค ป ระกอบอื่ น ๆ ใน
การพัฒนาการทองเที่ยว ความยั่งยืนในความหมายนี้หมายถึงระดับผลไดทางเศรษฐกิจจากกิจกรรม
ทองเที่ยวที่ไมเพียงแตคุมกับตนทุนของการนํานักทองเที่ยวเขามาเทานั้น แตตองมีเหลือเพียงพอ
สําหรับการบรรเทาความไมสะดวกสบายตางๆ ที่ชุมชนไดรับผลกระทบ รวมทั้งไมเปนการขัดแยง
กับเงื่อนไขอยางอื่น
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วรัญู เวียงอําพล (2548: 45-47) ไดเสนอแนวคิดในการพัฒนาการทองเที่ยวที่ยั่งยืนวา
จะตองมีการพัฒนาองคประกอบหลัก 4 ดาน ไดแก
1. การจัดการดานทรัพยากรแหลงทองเที่ยวและโครงสรางพื้น ฐาน สําหรับ ทรัพยากร
ทางการทองเที่ยวเปนแรงขับทําใหสามารถพัฒนาไปสูการทองเที่ยวที่ยั่งยืนได โดยตองมีการจัดการ
ทรัพยากรแหลงทองเที่ยวและโครงสรางพื้นฐานในพื้นที่เปราะบาง และสนับสนุนการทองเที่ยวใน
พื้นที่ที่มีศักยภาพ
2. การจัดการทางดานการตลาด การบริการ การประชาสัมพันธ และการโฆษณา เพื่อไมให
การบริโภคทางการทองเที่ยวมีสวนทําลายสิ่งแวดลอม ซึ่งการจัดการดานการตลาดและการบริการ
ไมเพียงแตคํานึงถึงผลประโยชนที่จะไดรับยังตองคํานึงถึงสิ่งแวดลอมดวย
3. การจัดการดานการใหการศึกษาและพัฒนาบุคลากร เพื่อใหบุคลากรทางการทองเที่ยวมี
ความสามารถในการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางชาญฉลาด คุมคา เกิดประโยชน และเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอม
4. การจัดการดานการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย สําหรับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
เปนกิจกรรมที่มีความเชื่อมโยงสัมพันธกันกับบุคคล 4 กลุม ไดแก ภาครัฐ ผูประกอบธุรกิจทองเที่ยว
ชุมชนเจาของพื้นที่ และนักทองเที่ยว ดังนั้นในการพัฒนาการทองเที่ยวที่ยั่งยืนจึงจําเปนที่จะตองให
ความสําคัญกับการมีสวนรวมของบุคคลกลุมตางๆ เหลานี้
นอกจากนี้องคกรการทองเที่ยวโลก (World Tourism Organization, 1997: 253-255) ได
กลาวถึง หลักการทีส่ ําคัญของการพัฒนาการทองเที่ยวทีย่ ั่งยืนไว ดังตอไปนี้
1. มีการดําเนินการจัดการภายใตขีดความสามารถของระบบธรรมชาติ (Carrying Capacity)
ในการทดแทนฟนฟู ใหสามารถผลิตและใหบริการตางๆ ที่เกี่ยวของไดตลอดไป โดยไมลดถอยหรือ
เสื่อมโทรมลง ตระหนักถึงการมีสวนรวมของคนในชุมชน (Local Participation) และความตองการ
ของชุมชน (Local Needs)
2. มีการกระจายประโยชนอยางเปนธรรมสูทองถิ่น (Equity)
3. ใหประสบการณนันทนาการที่มีคุณคาแกนักทองเที่ยว (Quality of Experience)
4. ใหผูมาเยือนหรือนักทองเที่ยวไดเรียนรูและเขาใจเกี่ยวกับพื้นที่ทรัพยากรและวิถีชีวิต
(Education and Understanding)
5. เนนการออกแบบที่กลมกลืนกับสถาปตยกรรมทองถิ่น และใชวัสดุในทองถิ่น (Local
Architecture and Local Material)
6. เนน การผสมผสานการทองเที่ยวที่ยั่งยืน สูแผนพัฒ นาระดับทองถิ่น ภูมิภ าค และ
ระดับประเทศ (Integration of Sustainable Tourism to Local, Regional and National Plans)
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7. เนนขอมูลพื้นฐานเพื่อเปนฐานการตัดสินใจ และการติดตามตรวจสอบ (Information and
Monitoring)
สรุ ป การพั ฒ นาการท อ งเที่ ย วที่ ยั่ ง ยื น เป น สิ่ ง ที่ มี ค วามสํ า คั ญ และจํ า เป น อย า งยิ่ ง ใน
การสงเสริมการทองเที่ยว สําหรับการทองเที่ยวที่ยั่งยืนตองอยูบนพื้นฐานของความยั่งยืนใน 3 มิติ
ไดแก มิติดานสิ่งแวดลอม มิติดานสังคม และมิติดานเศรษฐกิจ
3.6 ตัวชี้วัดการทองเที่ยวที่ยั่งยืน
ตัวชี้วัด (Indicator) หมายถึง ตัวแปรที่สามารถสะทอนหรืออธิบายสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่กําหนด
ขึ้นเพื่อใชวัดความเปลี่ยนแปลงหรือบงบอกสถานภาพ หรือสะทอนลักษณะการดําเนินงาน ตัวชี้วัด
มีความสัมพันธกับเกณฑมาตรฐาน สามารถใชวัดความสําเร็จหรือผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้น เปน
เครื่องมือที่ชวยในการระบุปญหา การวางแผน และประเมินผลการพัฒนา ใชประเมินวัตถุประสงค
และเปาหมายที่ตั้ง ไววาบรรลุค วามสําเร็จเพียงใด ตัว ชี้วัด จะใชวัด สภาวะอยางหนึ่งออกมาเปน
ปริมาณ และเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานอยางใดอยางหนึ่งเพื่อใหทราบถึง ระดับ ขนาด หรือ
ความรุนแรงของปญหา หรือสภาพที่ตองการวัด ซึ่งตัวชี้วัดที่ดีจะเปนสัญญาณเตือนที่สําคัญใหเรา
สามารถหาวิธีปองกันอันตรายที่เกิดขึ้น ไดลว งหนา หรือสามารถลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได
(สํานักงานจังหวัดปทุมธานี, 2554) สําหรับตัวชี้วัดการทองเที่ยวที่ยั่งยืนก็เชนเดียวกัน ซึ่งตัวชี้วัด
การทองเที่ยวที่ยั่งยืน ในระดับตางๆ สามารถแบงออกไดเปน กลุมตางๆ ดังตอไปนี้ (ชนิน ทร
อยูเพชร, 2554: (9-14)-(9-15))
1. การสงเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม
สําหรับการทองเที่ยวตลอดทั้งปนั้น มีอัตราสวนการเขาพักในที่พักตางๆ ทั้งในชวงที่มี
นักทองเที่ยวมากและนอยในทุกไตรมาสหรือทุกเดือน
1.1 จํานวนรอยละของนักทองเที่ยวที่ระบุถึงความพอใจจากการทองเที่ยว
1.2 จํานวนสมาชิกในสมาคมที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวและธุรกิจบริการทองเที่ยว
1.3 จํานวนรอยละของนักทองเที่ยวที่เดินทางกลับมาเที่ยวใหม
1.4 จํานวนรอยละของงานที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวในแตละชวงฤดูกาลทองเที่ยว
1.5 จํานวนรอยละของธุรกิจทองเที่ยวที่มีสวนรวมกับโครงการพัฒนาคุณภาพทางดาน
การทองเที่ยว
1.6 จํานวนรอยละของธุรกิจทองเที่ยวที่มีการเติบโตของธุรกิจจากปที่ผานมา
1.7 จํานวนรอยละของคนในทองถิ่นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2. การสนับสนุนความเปนอยูและการมีสวนรวมของชุมชนกับกิจกรรมดานการทองเที่ยว
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2.1 จํานวนรอยละของผูอาศัยในชุมชนที่แสดงความพึงพอใจกับผลกระทบตอชุมชนที่
เกิดจากการทองเที่ยว
2.2 จํานวนรอยละของคนในชุมชนทองถิ่นที่มีสว นรวมกับการทองเที่ยวในรูปแบบ
การทองเที่ยวตางๆ
2.3 การใชรูปแบบการพัฒนาการทองเที่ยวโดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนของการจัดการ
แหลงทองเที่ยวหรือสถานที่ทองเที่ยวตางๆ ซึ่งมีผูมีสว นไดเสียหลายฝายเขามามีสว นรว ม เชน
องคการบริหารสวนทองถิ่น ผูนํา ชุมชน และภาคเอกชนในทองถิ่น เปนตน
3. การลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
3.1 จํานวนรอยละของนักทองเที่ยวที่เดินทางมาถึงสถานที่ทองเที่ยวโดยระบบการขนสง
สาธารณะเปรียบเทียบกับการเดินทางโดยรถสวนตัว
3.2 จํานวนรอยละของนักทองเที่ยวที่ใชระบบขนสงสาธารณะภายในสถานที่ทองเที่ยว
3.3 จํานวนรอยละของธุรกิจทองเที่ยวที่ไดรับประกาศนียบัตรหรือใบรับรองที่เกี่ยวกับ
การรักษาหรือการดูแลสิ่งแวดลอม
3.4 การวัดผลของขยะหรือของเสียที่เกิดโดยตรงหรือทางออมจากนักทองเที่ยว
3.5 การวัด การปลอยสารคารบอนโดยตรงหรือทางออมที่เกิด จากการทองเที่ย วใน
ทองถิ่น
3.6 คุณภาพของน้ํารวมถึงคุณภาพของน้ําทะเลและน้ําจืด
4. การอนุรักษและการใหคุณคากับทรัพยากรธรรมชาติ
4.1 จํานวนโครงการสนับสนุนการอนุรักษพืชและสัตวรวมถึงแหลงที่อยูอาศัยของพืช
และสัตวในทองถิ่น
4.2 การออกกฎหมายที่เกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการบังคับใชอยาง
เหมาะสม
4.3 การใหความสําคัญกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและการปลูกปาหรือการพยายาม
เพื่อเพิ่มประชากรของทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่น
สําหรับตัวชี้วัดที่ดีจะตองเขาใจไดงายและสามารถนําไปวัดไดจริง โดยตัวชี้วัดที่ดีควรมี
ลักษณะที่สําคัญบางประการ คือ 1) สามารถชวยใหมีการตัดสินใจที่ดีขึ้นเพื่อที่จะลดความเสี่ยง
ทางดานตางๆ เชน ความเสี่ยงดานความปลอดภัยของนักทองเที่ยว ความเสี่ยงดานการลงทุนเพื่อ
การพัฒนาการทองเที่ยว นอกจากนี้ตัว ชี้วัด ที่ดีจ ะมีสวนสําคัญ ในการพัฒนาระบบการจัด การ
การทองเที่ยวหรือสามารถทําใหสามารถลดตนทุนดานตางๆ ไดดีขึ้น 2) สามารถวัดไดถึงระดับ
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นหรือระบุปจจัยที่อาจจะนําไปสูปญหาหรือความขัดแยงตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นจาก
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การปฏิบัติการพัฒนาการทองเที่ยว ดังนั้นการใชตัวชี้วัดเหลานี้จะทําใหสามารถปองกันปญหาตางๆ
ไดลวงหนา 3) สามารถระบุไดถึงผลกระทบเพื่อที่จะทําใหดําเนินการตางๆ ที่จําเปนในลักษณะของ
การปองกัน ปญหาต างๆ ที่ อาจจะเกิด ขึ้น ได 4) สามารถชว ยให ก ารวัด ผลการดําเนิน งานจาก
การปฏิบัติตามแผนงานไดอยางมีประสิทธิผลรวมถึงการประเมินความกาวหนาของโครงการที่มี
การพัฒนาการทองเที่ย วที่ ยั่งยืน 5) สามารถลดความเสี่ยงที่ อาจจะเกิด จากความผิ ด พลาดจาก
การวางแผนและสามารถทํา ใหเ ห็ น ถึ ง ขอ จํ า กัด บางประการที่ ไม ส ามารถระบุ ไ ดใ นขณะที่ มี
การวางแผนการพัฒนาและอาจทําใหเห็น โอกาสในการดําเนิน การ 6) สามารถแสดงใหเห็นถึง
ความนาเชื่อถือเกี่ยวกับการดําเนินการพัฒนาการทองเที่ยวใหแกประชาชน ผูมีสวนไดสวนเสีย และ
สังคมเพื่อใหเห็นถึงผลที่เกิดขึ้นจริงจากการพัฒนาการทองเที่ยว และ 7) สามารถใชเครื่องมือใน
การติด ตามตรวจสอบอยางตอเนื่องเพื่อใหเห็นถึงการพัฒนาการทองเที่ยวที่ตอเนื่องอยางแทจริง
(ชนินทร อยูเพชร, 2554: (9-13)-(9-14))
สรุปตัวชี้วัดการทองเที่ยวที่ยั่งยืนเปนตัวแปรที่กําหนดขึ้นเพื่อใชวัดความเปลี่ยนแปลงหรือ
บ ง บอกสถานภาพหรื อ ลั ก ษณะการดํ า เนิ น งานของการท อ งเที่ ย วที่ ยั่ ง ยื น โดยตั ว ชี้ วั ด
การทองเที่ยวที่ยั่งยืนสามารถใชวัดความสําเร็จหรือผลการดําเนินงานการทองเที่ยวที่ยั่งยืนที่เกิดขึ้น
ได และเปนเครือ่ งมือที่ชวยในการระบุปญหา การวางแผน และการประเมินผลการทองเที่ยวที่ยงั่ ยืน
วาบรรลุผลสําเร็จหรือไม อยางไร
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3.7 การสงเสริมการทองเที่ยวที่ยั่งยืน
สําหรับการสงเสริมการทองเที่ยวทีย่ ั่งยืน ไอยเรศ ลิบลับ (2554: (8-33)-(8-35)) ไดกลาวถึง
แนวทางในการสงเสริมการทองเที่ยวที่ยั่งยืน เปาหมายในการสงเสริมการทองเที่ยวที่ยั่งยืน และ
มาตรการในการสงเสริมการทองเที่ยวทีย่ ั่งยืนไวดังตอไปนี้
1. แนวทางในการสงเสริมการทองเที่ยวที่ยั่งยืน
เพื่อ ตอบสนองการทอ งเที่ ยวที่ยั่ง ยืน จึ งจํ าเป น ที่ จ ะต องมีแ นวทางในการส งเสริ ม
การทองเที่ยวที่ยั่งยืน ดังตอไปนี้
1.1 กําหนดแนวทางการบริหารและจัดการทรัพยากรการทองเที่ยวอยางเหมาะสม
1.2 จัดหาวิธีที่จะสรางผลตอบแทนอยางเหมาะสมแกผูประกอบการและชุมชน
1.3 การพัฒนาตองใหความเคารพตอวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน
1.4 การพัฒนาตองธํารงไวซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพ
1.5 ตองคํานึงถึงความสามารถในการรองรับเชิงนิเวศของสถานที่
1.6 แนวทางการพัฒนาตองรักษาไวซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพ
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1.7 แนวทางการพัฒนาตองดํารงไวซึ่งระบบนิเวศที่สมบูรณ
2. เปาหมายในการสงเสริมการทองเที่ยวที่ยั่งยืน
ประกอบดวยมาตรการที่เปนเปาหมายสูงสุดของการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว
ดังตอไปนี้
2.1 การสงเสริมใหเปน แหลงทองเที่ยวที่งดงามอยูใ นสภาพสมบูร ณ ไมเสื่อมโทรม
กําหนดแนวทางการบริหารและจัดการทรัพยากรการทองเที่ยวอยางเหมาะสม
2.2 มีมาตรการที่จ ะธํารงไวซึ่งประเพณีและวัฒ นธรรมอัน ดีงาม และสามารถดํารง
เอกลักษณของทองถิ่นและประเทศใหเปนที่รูจักโดยทั่วไป
2.3 การจัดการสิ่งแวดลอมที่ปลอดมลพิษ
2.4 การจัดหามาตรการที่ทําใหนักทองเที่ยวมีความปลอดภัยจากอาชญากรรม อุบัติเหตุ
ตลอดจนอันตรายตางๆ
2.5 การจัดหามาตรการที่จัดสรางสิ่งอํา นวยความสะดวกที่เหมาะสมทั้งปริมาณและ
คุณภาพ
2.6 การจัดเสนทางคมนาคมที่สะดวกและเหมาะสมเขาสูแหลงทองเที่ยว
3. มาตรการในการสงเสริมการทองเที่ยวที่ยั่งยืน
3.1 มาตรการดานขีดความสามารถของพื้นที่ที่เปนแหลงทองเที่ยว
3.1.1 การลดผลกระทบทางลบตอธรรมชาติและวัฒนธรรม
3.1.2 อนุรักษสิ่งที่นักทองเที่ยวไดมาชม เชน ธรรมชาติ และวัฒนธรรม เปนตน
3.1.3 ไมดําเนินการใหเกินขีดความสามารถการรองรับของสถานที่ทองเที่ยว ควร
ประมาณตามขอจํากัดของแตละพื้นที่
3.2 มาตรการดานการสงเสริมเศรษฐกิจทองถิ่น
3.2.1 สงเสริมความเปนเจาของธุรกิจทองเที่ยวโดยชุมชนในทองถิ่นและใหชุมชน
ในทองถิ่นมีสวนรวมในธุรกิจการทองเที่ยว
3.2.2 สงเสริมใหนักทองเที่ยวซื้อผลิตภัณฑทองถิ่นและพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ
3.2.3 สงเสริมใหธุรกิจในทองถิ่นตองจางพนักงานจากในทองถิ่น
3.2.4 ขยายฤดูกาลทองเที่ยวใหยาวนานขึ้น
3.2.5 แบงรายไดจากธุรกิจการทองเที่ยวเปนคาสาธารณูปการหรือชวยเหลือสังคม
ในทองถิ่นและสนับสนุนรายไดรัฐบาล (ภาษีและคาธรรมเนียม)
3.3 มาตรการดานการสรางผลประโยชนแกประชาชนและวัฒนธรรมทองถิ่น
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3.3.1 สงเสริมวัฒนธรรม เอกลักษณ ประเพณี คุณคา และวิถีชีวิตทองถิ่น และ
รวมสนับสนุนการอนุรักษมรดกทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม
3.3.2 ปรึกษาหารือเรื่องการวางแผนและการดําเนินการกิจกรรมทองเที่ยวชุมชน
3.3.3 สงเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและความเขาใจระหวางคนในทองถิ่นและ
นักทองเทีย่ ว
3.3.4 ลดความเสี่ยงเรื่องโรคเอดส การคามนุษย การเอารัดเอาเปรียบเด็ก และ
ความเสมอภาคทางเพศ
3.3.5 มีระบบการประกันการทํางานที่มีเงื่อนไขดีและเปนธรรม เชน เวลาทํางาน
สิทธิผูใชแรงงาน และประกันภัย เปนตน และเนนความปลอดภัยและสวัสดิภาพในการทํางาน
3.4 มาตรการดานการปกปองธรรมชาติ
3.4.1 สงเสริมใหธุรกิจเนนการประหยัดน้ํา และประหยัดพลังงาน (รวมทั้งน้ํามัน
เชื้อเพลิง) และใชเทคโนโลยีปลอดสารพิษในการดําเนินการธุรกิจทองเที่ยว
3.4.2 ลดปริมาณขยะ และรีไซเคิล (Recycle) ขยะ
3.4.3 บําบัดน้ําเสีย และมลพิษทางอากาศ
3.4.4 ซื้อผลิตภัณฑที่ไดรับการรับรองคุณภาพทางดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม
3.4.5 ลดผลกระทบในพื้นที่ธรรมชาติ เชน ปา ปะการัง และน้ํา เปนตน และ
ผลกระทบตอความหลากหลายทางชีวภาพ
3.4.6 ดําเนินการใหความรูดานสิ่งแวดลอมแกพนักงานของธุรกิจทองเที่ยว
3.4.7 กําหนดรายการและความรับ ผิด ชอบดานสิ่งแวดลอมที่ชัด เจน และควร
ดําเนิน การใหไดใ บรับรองคุณ ภาพดานสิ่งแวดลอมสําหรับองคก รทองเที่ยว เชน ใบไม สีเขียว
Green Globe หรือ Blue Flag เปนตน
3.5 มาตรการในการสรางหลัก ประกันเพื่อความพึงพอใจและประสบการณที่ดีข อง
นักทองเที่ยว
3.5.1 จัดใหมีความหลากหลายของผลิตภัณฑการทองเที่ยว (ธรรมชาติ วัฒนธรรม
ประวัติศาสตร สุขภาพ และความเปนอยูที่ดี โดยเฉพาะการกินดีอยูด)ี
3.5.2 ใชค วามเปน เจา บา นที่ดี และใหบริ ก ารที่มี คุณ ภาพให เป น ที่ พึง พอใจแก
นักทองเที่ยวตามความคาดหวังหรือเกินความคาดหวังของนักทองเที่ยว
3.5.3 จัด ใหมีมัค คุ เทศกและพนัก งานที่มีทัก ษะและมีค วามสามารถในการพู ด
เพื่อใหขอมูลที่หลากหลายทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆ ที่จําเปน
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3.5.4 รับประกันความปลอดภัยของนักทองเที่ยว จากภัยทางน้ํา อัคคีภัย การจราจร
จากทะเล อาชญากรรม อาหาร และการบริการสุขภาพ เปนตน
3.5.5 จั ด ให มี สิ่ ง อํ า นวยความสะดวกด า นการท อ งเที่ ย ว เช น การคมนาคม
ศูนยบริการการทองเที่ยว หองน้ํา และกระดานติดขอมูล เปนตน
3.5.6 จัดใหมีการบริการสําหรับทุกกลุมเปาหมาย เชน คนพิการ ผูสูงอายุ และเด็ก
เปนตน
สรุ ป หากหน ว ยงานหรื อ ผู ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การท อ งเที่ ย วสามารถดํ า เนิ น การต า งๆ
ตามแนวทางและมาตรการในการสงเสริมการทองเที่ยวที่ยั่งยืนได ก็จะสงผลใหการทองเที่ยวนั้นๆ
กาวไปสูการทองเที่ยวที่ยั่งยืนไดในไมชา
สําหรับแนวคิด เกี่ยวกับการทองเที่ยวที่ ยั่งยืนที่กลาวมา ผูวิจัย จะใชแนวคิด ของบุญเลิศ
จิต ตั้งวัฒนา (2548ก: 20-22) เปน หลัก ในการวิจัย ครั้งนี้ ซึ่งเปนแนวคิดที่ใ หค วามสําคัญกับ 6
องคประกอบหลัก ในการพัฒนาการทองเที่ยวที่ยั่งยืน ซึ่งไดแก 1) องคประกอบดานการพัฒนา
ทรัพยากรทองเที่ยว 2) องคประกอบดานการพัฒนาสิ่งแวดลอมในแหลงทองเที่ยว 3) องคประกอบ
ดานการพัฒนาธุรกิจทองเที่ยว 4) องคประกอบดานการพัฒนาการตลาดทองเที่ยว 5) องคประกอบ
ดานการพัฒนาการมีสว นรว มทางการทองเที่ย วของชุมชนทองถิ่น และ 6) องคประกอบดาน
การพัฒนาจิตสํานึกทางการทองเที่ยว
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4. แนวคิดเกี่ยวกับอัตลักษณการทองเที่ยว
อัตลักษณการทองเที่ยว เปนสิ่งที่มีความสําคัญตอการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเปน
อยางมาก เพราะการทองเที่ยวที่มีอัตลักษณในตนเองจะเปนสิ่งดึงดูดใจใหนักทองเที่ยวเดินทางมา
ทองเที่ยวยังแหลงทองเที่ยวนั้นๆ โดยอัตลักษณการทองเที่ยวเปนผลรวมของลักษณะเฉพาะของ
การทองเที่ยว ซึ่งทําใหการทองเที่ยวนั้นเปนที่รูจักหรือจดจําได
อัต ลัก ษณการทองเที่ยวเกิดจากการรวมคํา 2 คํา เขาดว ยกัน ไดแก คําวา “อัตลักษณ ”
(Identity) กับคําวา “การทองเที่ยว” (Tourism) สําหรับคําวา “การทองเที่ยว” ไดมีการนําเสนอไป
แลวในตอนตน สวนคําวา อัตลักษณ เปนคําทีม่ ีรากศัพทมาจากภาษาลาตินที่วา Identitas และเดิม
ใชคําวา Idem ซึ่งมีความหมายวา “เหมือนกัน” (The Same) อัตลักษณเปนคําที่ใชกันโดยทั่วไป
ในศตวรรษที่ 20 เปนตนมา โดยมีจุด เริ่มตนและพัฒนาขึ้น ในสํานัก ปฏิสัมพัน ธเชิงสัญลัก ษณ
(Symbolic Interactionism) โดย จอรจ เฮอรเบิรท มี๊ด (George Herbert Mead) ที่กลาวถึง ตัวตน
(The Self) วาเปนสมรรถนะอันเปนของมนุษยโดยเฉพาะในการที่จะคิด คํานึงถึงธรรมชาติและ
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สังคมรอบตัวผานการสื่อสารและภาษา โดยตัวตนนั้นเกิดจากการไดรับอิทธิพลมาจากสองแนวทาง
คือ อิทธิพลจากสังคมโดยตรงและอิทธิพลของตัวเอง (ณฐพงศ จิตรนิรัตน, 2550: 30-31)
อัตลักษณเปนแนวคิดที่มีการศึกษาอยางกวางขวางโดยเฉพาะในกลุมวัฒนธรรมศึกษา ดังที่
กาญจนา แกวเทพ (2549: 131-132) กลาววา แนวคิด “อัตลักษณ” เปนแนวคิดหนึ่งที่สํานัก
วัฒนธรรมศึกษาใหความสนใจอยางมาก และแนวคิดอัตลักษณมีความเชื่อมโยงกับแนวคิดอื่นๆ ซึ่ง
นักวิชาการสาขาตางๆ ใหความสนใจศึกษาเรื่องอัตลักษณ เริ่มตั้งแตการใหคํานิยาม กระบวนการ
กอตัว และการคลี่คลาย หรือศึกษาหนาที่ของอัตลักษณ เปนตน โดยอัตลักษณเปนกระบวนการ
แบบเหรียญ 2 ดาน ดานหนึ่งก็คือ การรูสึกวาเปนพวกเดียวกัน และอีกดานหนึ่งคือคนอื่นก็ตอง
รูสึกเชนนั้นดวย อัตลักษณจึงเปนความพยายามสรางขอบเขตของบุคคล คือการตอบคําถามใหไดวา
เราเปนใคร แตกตางจากคนอื่นอยางไร ตรงไหน สัมพันธกับใคร และคนอื่นสัมพันธกับเราอยางไร
ความหมายของอัตลักษณโดยพื้นฐานนั้นจะเกี่ยวของกับความหมายที่ซอนทับคาบเกี่ยวกัน
อยูระหวางตัว ตนหรืออัต ลักษณที่สัมพัน ธกับสังคม ซึ่งหมายถึงโครงสรางทางสังคมที่กําหนด
พฤติกรรมการแสดงออกที่เกี่ยวของกับบทบาท หนาที่ ความสัมพันธทางสังคมของปจเจกบุคคล
ตอคนอื่นๆ ในสังคม กับอัตลัก ษณที่เกี่ยวของกับความคิดและการตีความของปจเจกบุคคลใน
การนิยามและใหความหมายของตัวเองเมื่อสัมพันธกับสังคมและสิ่งแวดลอมรอบตัว อัตลักษณจึงมี
มิติที่ซอนทับระหวางโครงสรางสังคมที่กําหนดปจเจกกับการนิยามของปจเจกในฐานะผูกระทําการ
(รัตนา บุญมัธยะ, 2546: 117-172)
ประสิทธิ์ ลีปรีชา (2547: 31-73) กลาววา อัตลักษณ เปนการกอรปขึ้นและดํารงอยูใน
การรับรูเกี่ยวกับตัวเองและคนอื่นรับรูเรา โดยมีกระบวนการทางสังคมในการสรางและสืบทอด
อัต ลัก ษณ ซึ่ง ขึ้น อยูกั บบริบ ทของความสัม พัน ธท างสังคมที่มีตอ คนและกลุมอื่ น ๆ ในสังคม
โดยอัตลัก ษณมีไดทั้ง ในระดับปจเจกบุคคล (Individual Identity) และอัตลัก ษณรว มของกลุม
(Collective Identity) ในระดั บ ป จ เจกบุ ค คล บุ ค คลหนึ่ ง อาจมี ห ลายอั ต ลั ก ษณ อ ยู ใ นตั ว เอง
สว นอัต ลัก ษณ รว มของกลุม นั้น ถูก สร างขึ้น บนพื้นฐานของความเหมื อนกั น ของกลุ ม ย อมมี
ความแตกตางกับกลุมอื่น โดยความแตกตางจากกลุมอื่นจะเปนตัวกําหนดความเปนอัตลักษณเฉพาะ
กลุมของตน ซึ่งสอดคลองกับนิลิณี หนูพินิจ (2551: 27) ที่กลาววา อัตลักษณแบงเปน 2 ระดับ
คือ อัตลักษณปจเจกชนที่เปนการมองตนเองในแงมุมตางๆ ในฐานะสมาชิกหนวยหนึ่งของสังคม
และอัตลักษณรวม อยางไรก็ดีอัตลักษณไมไดมีลักษณะที่เปนเอกภาพและเปนหนึง่ เดียว แตเกิดจาก
การเชื่อมรอยขององคประกอบตางๆ ของวาทกรรม (ณฐพงศ จิตรนิรัตน, 2550: 32)
นอกจากนี้ วูดวารด (Woodward, 1997: 1-2) กลาววา อัตลักษณเปนสิ่งชี้วาเราเปนใคร
สัมพันธกับคนอื่นอยางไร สัมพันธกับโลกที่เราอยูอยางไร อัตลักษณจึงเปนหนทางในการบงบอกวา
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เรามีความเหมือนหรืออยูในสถานะรวมกันกับคนอื่น หรือหนทางที่บอกวาเราแตกตางไปจากคนอื่น
อยางไร ซึ่งเปน การแบงแยกโดยการใชความแตกตางเปน เกณฑ โดยอัตลักษณเปนสิ่งที่สราง
ความเขาใจความสัมพันธทางสังคมและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม อัตลักษณเสนอหนทางความคิด
ที่จะเชื่อมโยงระหวางความเปนบุคคลและสังคมอันเปนการพบกันระหวางจิตใจและสังคม เปน
การกอรูปและเปนที่ตั้งของจิตใจและสังคม (Psycho-social) โดยที่ความแตกตางทางชวงเวลาและ
สถานที่สงผลสําคัญไมวาจะมากหรือนอยในการอธิบายเกี่ยวกับความเปนสวนหนึ่งของบุคคลหรือ
สังคม ดังนั้นชวงเวลาทางประวัติศาสตรเปนสิ่งสะทอนที่สําคัญมากกวาสิ่งอื่นและนําไปสูจุดรวม
ของความหมายของอัต ลัก ษณ (Woodward, 2002: vii) โดยหนทางการสรางอัต ลัก ษณ คือ
ผานการชี้ความแตกตางซึ่งมีทั้งทางสังคมและทางสัญลักษณ อัตลักษณถูกนํามาใชโดยการกอรูป
ผานกระบวนการแบงแยกและการครอบงําทางจิตใจ โดยอัตลักษณเปนตําแหนงแหงที่ทางสังคมที่
เชื่อมโยงกันระหวางความเปนบุคคลกับสังคม (Personal and Social) สัมพันธที่ถูกสรางขึ้นผาน
ความสัมพั น ธกัน ของความแตกตางระหวา งเราและเขา มีลัก ษณะการปรองดองร ว มกัน และ
การจัดการกับความแตกตาง การกอรูปและการสรางอัตลักษณนั้นเกี่ยวของกับทั้งการจัดวางและ
การละเมิดหรือฝาฝนขอบเขตที่มีอยู ซึ่งพยายามสรางขอบเขตขึ้นใหมซึ่งบางครั้งไมใชขอบเขตที่
ปลอดภัย สามารถเลื่อนไหล ไมแนน อน และเปลี่ยนแปลงไดทุก เวลา ความไมแนน อนของ
อัต ลัก ษณ นําไปสูก ารทําให ค นเกิด ความเชื่ อมั่น ในสาระความจริง ในสิ่งที่เขาคนพบเพื่อสรา ง
ความปลอดภัยและมั่นคง อัตลักษณยังเกี่ยวของกับสัญลักษณและไดรับการสรางใหมผานระบบใน
การนําเสนอภาพตัวแทน (Representational System) โดยมีปจ จัยพื้นฐานที่เกี่ยวของกับสังคม
เศรษฐกิจ และฐานทางการเมือง (Woodward, 2002: x-xii) ซึ่งอัตลักษณการทองเที่ยวก็เชนเดียวกัน
สําหรับ อั ต ลั ก ษณ ก ารทอ งเที่ยว พบวา อัต ลัก ษณก ารท องเที่ย วจะมีค วามสัม พัน ธ และ
เชื่อมโยงกับอัตลักษณชุมชน โดยการทองเที่ยวมักใชอัตลักษณชุมชนในการเพิ่มความนาสนใจและ
ดึงดูดนักทองเที่ยว ซึ่งสอดคลองกับยุทธกาน ดิสกุล (2553: (1)) วิจัยเรื่องประเพณีประดิษฐและ
อัต ลัก ษณชุมชนคลองแห ศึก ษาการประกอบสรางประเพณีประดิษ ฐข องตลาดน้ําของชุมชน
คลองแห จังหวัดสงขลา ที่กลาววา กระบวนการประเพณีประดิษฐที่ตลาดน้ําคลองแหสะทอนให
เห็นถึงการรื้อฟนวัฒนธรรมทองถิ่นผานการอนุรักษคลองแห ละครเวที อาหาร และงานหัตถกรรม
นอกจากนั้นยังพบกระบวนการสรางอัตลักษณชุมชน โดยการรื้อฟนประวัติความเปนมาของชุมชน
ซึ่งตลาดน้ําคลองแหไมไดเปนเพียงแหลงทองเที่ยวเพื่อยอนอดีตอันดีงามของชุมชนเทานั้น หากยัง
เปน พื้น ที่ข องการตอรองและนิยามความหมายเกี่ย วกับอัต ลัก ษณข องชุมชนผานกระบวนการ
ประเพณีประดิษ ฐ ที่เรียกวา “ตลาดน้ํา” อีก ดวย และงานวิจัยของลัดดา จิตตคุตตานนท (2549)
เรื่องอัตลักษณการทองเที่ยวไทยในยุคโลกาภิวัตน: กรณีศึกษาตลาดน้ําดําเนินสะดวก อําเภอดําเนิน
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สะดวก จังหวัดราชบุรี ผลการวิจัยพบวา อัตลักษณของตลาดน้ําดําเนินสะดวกในมุมมองของคน
พื้นที่ คือ ตลาดน้ําดําเนินสะดวกเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของประเทศไทย ตลาดน้ําดําเนิน
สะดวกเปนแหลงคาขายและทํามาหากินสรางรายไดใหกับคนในชุมชน ตลาดน้ําดําเนินสะดวกเปน
แหลงธุรกิจ ผลประโยชนและการแกงแยงแขงขัน และตลาดน้ําดําเนินสะดวกเปนตลาดขายสินคา
ทั้งบนบกและในน้ํา และอัตลักษณของตลาดน้ําดําเนินสะดวกในมุมมองของคนนอกพื้นที่ คือ
ตลาดน้ําดําเนินสะดวกแสดงใหเห็นถึงวิถีชีวิตของชุมชนแบบดั้งเดิม เรือและการขายสินคาบนเรือ
ธรรมชาติและทิวทัศนคลองดําเนินสะดวก สินคานานาชนิด และการเปนแหลงทองเที่ยว ทั้งนี้
สามารถสรุป ไดว า อัต ลัก ษณข องตลาดน้ํา ดํ าเนิ น สะดวกขึ้น อยูกั บมุม มองของผูมีอํ า นาจใน
การกํา หนดอัต ลัก ษณโ ดยเฉพาะจากมุมมองของคนในพื้นที่และคนนอกพื้น ที่ โดยอัต ลัก ษณที่
เหมือนกันของตลาดน้ําดําเนินสะดวกก็คือการเปนสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญแหงหนึ่งของประเทศ
ไทย สําหรับประเด็นการผสมผสานระหวางวัฒนธรรมทองถิ่นและวัฒนธรรมโลกเขาดวยกันของ
ตลาดน้ําดําเนินสะดวกตามอัตลักษณที่ถูกกําหนดจากนักทองเที่ยว ผลการวิจัยพบวา การผสมผสาน
ดังกลาวไดกอใหเกิดวัฒนธรรมรูปแบบใหมขึ้นมีลักษณะเปนแบบปะการัง กลาวคือ รูปแบบของ
อัตลักษณตลาดน้ําดําเนินสะดวกยังคงดํารงโครงสรางรูปแบบของวัฒนธรรมดั้งเดิมในชุมชนไว แต
เนื้อหาที่อยูภายในของวัฒนธรรมทองถิ่นมีการเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิง เพื่อปรับตัวใหเขากับ
สถานการณในยุคโลกาภิวัตนอันนําไปสูการเกิดวัฒนธรรมเชิงพาณิชยเกี่ยวกับการทองเที่ยวที่ผาน
การผสมผสานกันอยางลงตัวเพื่อใหแหลงทองเที่ยวนั้นสามารถดึงดูดนักทองเทีย่ วได
อัตลักษณการทองเที่ยวเปนลักษณะเฉพาะตัวของการทองเที่ยวที่พึงมีอํานาจและมีสิทธิ์ใน
สังคม อัตลักษณการทองเที่ยวไมไดเปนสิ่งที่มีมาตามธรรมชาติ แตเปนสิ่งที่เกิดขึ้นจากการกําหนด
ในกระบวนการทางสังคม ซึ่งสอดคลองกับสมสุข หินวิมาน (2548: 428) ที่กลาววา อัตลักษณ
เปนสิ่งที่ถูกประกอบขึ้นมาโดยสังคม (Social Constructed) ภายหลัง และอัต ลักษณเปนเรื่องที่
ตองการพื้นที่ทางสังคมอีกดวย ดังนั้นอัตลักษณการทองเที่ยวจึงเปนเรื่องของกระบวนการประกอบ
สร า ง (Process) มิ ใ ช ผ ลผลิ ต (Product) ที่ เ สร็ จ สิ้ น แล ว โดยการเกิ ด ขึ้ น ของอั ต ลั ก ษณ
การทองเที่ยวเกิดจากปจจัยหลายปจจัย ไมวาจะเปนปจจัยดานภูมิศาสตร ปจจัยดานวิถีชีวิต ปจจัย
ดานสภาพสั งคม และอื่น ๆ นอกจากนี้เ มื่อกลา วถึ งอัต ลัก ษณก ารทองเที่ ยว สิ่ งที่ มาควบคูกั บ
อัตลักษณการทองเที่ยว ก็คือภาพลักษณของการทองเที่ยว ซึ่งเปนภาพฉายของการทองเที่ยวนั่นเอง
โดยเปน ภาพลัก ษณที่ มีลั ก ษณะเฉพาะแตกต างไปจากการท องเที่ย วทั่ว ๆ ไป ซึ่ งภาพลั ก ษณ
การทองเที่ยวคือสิ่งที่นักทองเที่ยวนึกคิดเกี่ยวกับแหลงทองเที่ ยวนั้นกอนไดสัมผัสจริงดวยตนเอง
โดยภาพลักษณการทองเที่ยวอาจเกิดขึ้นไดจากการอานหนังสือ การสนทนา การไดยินกิตติศัพท
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ภาพโฆษณา ใบพับ ใบปลิว หรือขอมูลจากตัวแทนจําหนายบริการทองเที่ยว เปนตน (บุญเลิศ
จิตตั้งวัฒนา, 2548ก: 142-143)
สรุปอัตลักษณการทองเที่ยว คือ การทองเที่ยวที่มีลักษณะเฉพาะไมเหมือนกับการทองเที่ยว
อื่นๆ ซึ่งเปนการทองเที่ยวที่เกิด จากการสั่งสมถายทอด โดยที่มีค วามสํานึกวาการทองเที่ยวนั้น
เป น อัต ลั ก ษณ หรื อ มี ลัก ษณะเฉพาะ ซึ่ งความมี ลัก ษณะเฉพาะนี้ เ องที่ ทํ าให เ กิด การแบง แยก
ความแตกตางที่ตางไปจากการทองเที่ยวอื่นๆ
5. แนวคิดเกี่ยวกับตลาดน้ําภาคใต
สําหรับแนวคิดเกี่ยวกับตลาดน้ําภาคใตที่นํามาใชในการวิจัยครั้งนี้มีรายละเอียดตางๆ ที่
นาสนใจดังตอไปนี้
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5.1 ความหมายของตลาดน้ํา
ราตรี โตเพงพัฒน (2543: 3) กลาววา ตลาดน้ํา คือ แหลงคาขายแลกเปลี่ยนสินค ากันใน
ทองน้ําโดยอาศัยเรือเปนพาหนะ
ราชบัณฑิตยสถาน (2546: 433) กลาววา ตลาดน้ํา คือ ที่ชุมนุมเพื่อซื้อขายของตางๆ ทางน้ํา
มีเรือเปนพาหนะบรรทุกสิ่งของ
ศิริกาญจน กิตติชยานนท (2550: 5) กลาววา ตลาดน้ํา คือ บริเวณทีม่ ีการซื้อขายสินคา โดย
อาศัยแมน้ําลําคลองเปนสถานที่ และอาศัยเรือเปนพาหนะ และบริเวณชุมชนที่มีการดําเนินชีวิตโดย
อาศัยแมน้ําเปนสวนประกอบสําคัญ
สรุปตลาดน้ํา หมายถึง สถานที่ชุมนุมเพื่อซื้อขายและแลกเปลี่ยนสิน คากัน ในทองน้ํา
โดยอาศัยเรือเปนพาหนะ และบริเวณชุมชนที่มีการดําเนินชีวิตโดยอาศัยทองน้ําเปนสวนประกอบ
สําคัญ
5.2 ตลาดน้ํากับวิถีชีวิตของคนไทย
ตลาดน้ําเปนตัวอยางหนึ่งที่สะทอนใหเห็นถึงความสําคัญของสายน้ําในวิถีชีวิตของคนไทย
ที่ดําเนินชีวิตตามสภาพที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิต ในอดีต บานเมืองของเราไม มีอาชีพใดจะ
เหมาะสมเทากับการทําเกษตรกรรม เพราะความสมบูรณของดินและน้ํา และเมื่อเกษตรกรไดผล
ผลิตออกมาก็จะนําผลผลิตเหลานั้นมาซื้อขายแลกเปลี่ยนในสถานที่ที่สะดวกเหมาะสมตอการติดตอ
ที่จะเดินทาง ในอดีตจะใชทางน้ําเปนเสนทางคมนาคมที่สําคัญ ดังนั้นจึงไมมีที่ใดที่จะเหมาะสมใน
การตั้งบานเรือน เทากับตามริมฝงน้ําในบริเวณที่ราบลุม เชน ในเขตจังหวัดพื้นที่ภาคกลางแหงที่
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ราบลุมเจาพระยา มีผคู นมาตั้งหลักแหลงมากกวาเขตอื่น เมื่อมีผูคนมาตั้งถิ่นฐานกันมากตามริมฝง
น้ําสายเดิมหรือที่มีอยูเดิมกันมากขึ้น ผูที่อพยพมาที่หลังก็จะขุดคลองหรือลําประโดงเพื่อชักน้ําตอ
เขาไปในพื้นที่ที่เปนแผน ดินลึกเขาไปอีก จึง ทําใหมีคูค ลองเชื่อมตอกัน ตลอดมากมายหลายสาย
สงผลใหการคมนาคมทางน้ําเปนสิ่งที่จําเปน เกษตรกรจึงนําผลผลิตในสวนไรนาบรรทุกเรือเพื่อ
ขาย ทําใหเกิดสถานที่นัดพบแลกเปลี่ยนซือ้ ขายกัน เมือ่ ผูใดทราบแหลงแลกเปลี่ยนซื้อขาย ก็จะนํา
สิ่งของจากสวนของตนมาขายบาง ซึ่งเรียกวา “นัด” เชน นัดคลองโคน นัดทาคา และนัดบาง
นอย ในจังหวัด สมุทรสงครามมีก ารนัด กัน วาจะไปซื้อขายโดยกํา หนดวันทางจัน ทรคติ ไดแก
วันขางขึ้นหรือขางแรมใดที่จะมาพบกันตามวันเวลานั้น แตสถานที่นัดพบนั้นกลายเปนที่ชุมนุมซื้อ
ขายชนิดที่มีเปนประจําทุกวัน “นัด” ดังกลาวจึงกลายเปนตลาดน้ําไป เชน “นัดอัมพวา” ปจจุบันก็
กลายเปน “ตลาดน้ําอัมพวา” ที่มีชื่อเสียง หรือ “นัดที่คลองลัดพลี” อําเภอดําเนินสะดวก ปจจุบัน
กลายเปน “ตลาดน้ําดําเนินสะดวก” เปนตน (อุดม เชยกีวงศ, 2552: 15-16)
อยางไรก็ตามนับตั้งแตป พ.ศ.2500 วิถีชีวิตของเกษตรกรภาคกลางเริ่มเปลี่ยนแปลงเมื่อมี
การปรับปรุงระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยใชแผนพัฒ นาเศรษฐกิจ แหงชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.
2504-2509) เปนตัวกําหนดบทบาท ทําใหระบบเศรษฐกิจของไทยเปลี่ยนไปจากระบบการคายอย
เปนระบบการคาสากล โดยสงเสริมใหเกษตรกรผลิตพืชเพื่ออุตสาหกรรมและการสงออก ดว ย
เหตุผลนี้การคมนาคมทางบกจึงเขามามีบทบาทสําคัญแทนการคมนาคมทางน้ํา ทําใหการซื้อขาย
แลกเปลี่ยนสินคาทางน้ําเปนสิ่งที่ไมจําเปน แตการดําเนินชีวิตอยางเรียบงายตามธรรมชาติโดยใช
สายน้ําเปน ตัวกําหนด เชน ตลาดน้ํา กลับเปนเสนหดึงดูด ใหนัก ทองเที่ ยวเดินทางมาทองเที่ยว
ยังบริเวณตลาดน้ํา ผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยวจึงนําวิถีชีวิตของเกษตรกรมาประชาสัมพันธเพื่อ
สงเสริ มการทองเที่ ยว ดว ยเหตุนี้ ตลาดน้ํา จึงเปลี่ ยนแปลงกลายเปน สถานที่ที่ส นองต อธุ ร กิ จ
ทองเที่ยวเปนสําคัญ (อุดม เชยกีวงศ, 2552: 24) และแนวคิดดังกลาวก็ไดแพรกระจายมาสูภาคใต
ดังจะเห็นไดจากในปจจุบันที่มีการเกิดขึ้นของตลาดน้ําในภาคใตหลายแหง ไมวา จะเปนตลาดน้ํา
คลองแห ตลาดน้ําคลองแดน ตลาดน้ําจันดี และตลาดน้ําบานดอน เปนตน ซึ่งตลาดน้ําสวนใหญ
ลวนแลวแตเปนตลาดน้ําที่สรางขึ้นมาใหม เพื่อตอบสนองธุรกิจการทองเที่ยวเปนสําคัญ
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5.3 การทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต
ตลาดน้ําเปนแหลงทองเที่ยวที่มีความน าสนใจทั้งในแงข องสถานที่ และกิจกรรม ซึ่งก็
พบวาเกิดปญหาเชนเดียวกับสถานที่ทองเที่ยวอื่นๆ คือมีทั้งในสวนที่เปนผลกระทบทางบวกและ
ผลกระทบทางลบตอชุมชน แตการศึกษาเรื่องตลาดน้ํา มักถูกพูดถึงในแงของการเปลี่ยนแปลงของ
กิจกรรมการทองเที่ยวมากกวาที่จะพูดถึงผลกระทบตอวิถีชีวิตโดยตรง ทั้งๆ ที่ชุมชนตลาดน้ําก็เปน
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แหล งทอ งเที่ยวที่ได รับ ผลกระทบจากการทองเที่ย วไมนอ ยกวาพื้ น ที่อื่ น เนื่อ งจากเปน แหล ง
ทองเที่ยวที่อยูบนฐานของวิถีชีวิตชุมชน เปนชุมชนที่ตองมีการดูแลจัดการทรัพยากรอยางเหมาะสม
จึงจะสามารถเปนการทองเทีย่ วที่ยั่งยืนตอไปได (มณีวรรณ ผิวนิ่ม และคณะ, 2546: 8)
สําหรับแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําในภาคใตที่ถูกกลาวถึงมากที่สุด ไดแก ตลาดน้ําคลองแห
ตําบลคลองแห อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ซึ่งเปนตลาดน้ําที่เปนแหลงทองเที่ยวแหงแรกของ
ภาคใต โดยเป ด ดํ า เนิ น การเมื่ อ ประมาณกลางป พ.ศ.2551 ภายใต ชื่ อ “ตลาดน้ํ า คลองแห
วัฒนศิลปถิ่นใต” ดวยความรวมแรงรวมใจของพี่นองประชาชนชาวคลองแห ซึ่งมีเทศบาลเมือง
คลองแหเป น แกนนํ า โดยนายอภิ ช าติ สั ง ขาชาติ อดี ต นายกเทศมนตรี เ มื อ งคลองแห ซึ่ ง มี
แนวความคิดที่จะฟนฟูสภาพคลองแหขึ้นมาใหม เพื่อใหเปนแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําทางวัฒนธรรม
แหงใหมของภาคใต ซึ่งประสบความสําเร็จเกินความคาดหมาย โดยมีนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ชาวตางประเทศเขามาทองเที่ยวอยางเนื่องแนนและตอเนื่อง สงผลใหตลาดน้ําคลองแหเปนที่รูจัก
อยางแพรหลายของนักทองเที่ยว ดวยเหตุนี้องคกรปกครองสวนทองถิ่นหลายแหงในภาคใตตางก็
ไดทยอยเดินทางมาศึกษาดูงานที่ตลาดน้ําคลองแหอยางตอเนื่อง เพื่อนําไปปรับประยุกตใชกับพื้นที่
ของตนเอง นอกจากนี้ยังมีการทองเที่ยวตลาดน้ําในภาคใตอีกหลายแหง ไดแก ตลาดน้ําคลองแดน
ตํ า บลคลองแดน อํ า เภอระโนด จั ง หวั ด สงขลา และตํ า บลรามแก ว อํ า เภอหั ว ไทร จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช ตลาดน้ําจันดี ตําบลจันดี อําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช และตลาดน้ํา
บานดอน ตําบลตลาด อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี ซึ่งยังไมนับรวมการทองเที่ยวตลาดน้ําใน
ภาคใตอีกบางแหงที่กําลังอยูในชวงของการดําเนินการกอตั้ง
สําหรับตลาดน้ําคลองแดน ซึ่งตั้งอยูระหวางรอยตอของพื้นทีต่ ําบลคลองแดน อําเภอระโนด
จังหวั ด สงขลา กับตํ าบลรามแกว อําเภอหัว ไทร จังหวัดนครศรี ธรรมราช เป น ตลาดน้ํา ที่เป น
การรื้อฟนตลาดน้ําเดิมที่มีอยูแลวในอดีตขึ้นมาใหมภายใตแนวคิด “ตลาดน้ําชุมชนวิถีพุทธ” และ
สําหรับตลาดน้ําจันดี ตําบลจันดี อําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช พบวาในปจจุบันไดปด
ดําเนินการไปแลวหลังจากทีเ่ ปดดําเนินการไดระยะเวลาไมถึง 1 ป เนื่องจากมีขอจํากัดและปจจัย
หลายประการ และในสวนของตลาดน้ําบานดอน ตําบลตลาด อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี
ปจจุบันนับไดวาเปนแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําที่เปนที่รูจักอยางแพร หลายของนักทองเที่ยวอีกแหง
หนึ่งของภาคใตนอกเหนือจากตลาดน้ําคลองแหและตลาดน้ําคลองแดน แตอยางไรก็ตามพบวาใน
ปจจุบันตลาดน้ําบานดอนไดพัฒนากลายมาเปนตลาดริมน้ําหรือตลาดบกมากกวาที่จะเปนตลาดน้ํา
ทั้งนี้เนื่องจากปจจัยทางดานภูมิศาสตร โดยเฉพาะในเรื่องของกระแสน้ําที่ไหลคอนขางแรงสงผล
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดังกลาวเกิดขึ้น

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

73
จากที่กลาวมาเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําในภาคใตในบางประเด็นมีความสอดคลอง
กับงานวิจัยของมณีว รรณ ผิว นิ่ม และคณะ (2546: 8) ที่กลาวถึงตลาดน้ําวาปจจุบันตลาดน้ํา
ลดนอยลงเนื่องจากพัฒนาการของตลาดน้ําเดิมเปลี่ยนไปเปนตลาดบกมากขึ้น
นอกจากนี้มณีวรรณ ผิวนิ่ม และคณะ (2546: 8-10) ยังกลาวเพิ่มเติมวา ตลาดน้ําอีกหลาย
แหงที่ตองลมสลายไปหรือคอยๆ เลิกกิจการไป เนื่องจากไดปรับตัวเขาสูความเจริญทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ โดยเฉพาะในดานการคมนาคม ดังนั้นการพัฒนาดานการทองเที่ยวจึงเปนปจจัยหนึ่งที่
ทําใหตลาดน้ํา จําเปนตองมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการทรัพยากรในทองถิ่นไปจากเดิม แต
ก็เปนวิธีหนึ่งที่จะทําใหตลาดหรือชุมชนนั้นๆ สามารถคงอยูในสังคมตอไปไดการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นจากการทองเที่ยวก็มีทั้งที่เปนการสรางแหลงทองเที่ยวและรายไดใหมๆ ใหกับชุมชน แตก็มี
สวนผลักดันใหเกิดความเปลี่ยนแปลงกับวิถีชีวิตของผูคนที่มีมาแตเดิมดวย
ดังนั้นจึงทําใหเกิดความนาสนใจวา หากจะมีการจัดตั้งแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําขึ้น มาใหม
ในสถานที่อื่นๆ ของภาคใต เพือ่ เปนแหลงรองรับนักทองเที่ยว จะตองเผชิญกับปญหาและอุปสรรค
อะไรบาง และจะมีแนวทางในการแกไขปญหาตลอดจนแนวทางการพัฒนาแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา
ในภาคใตทั้งที่มีอยูแลวและที่จะสรางขึ้นใหมอยางไร เพื่อใหแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําในภาคใตดํารง
อยูและนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนไดอยางแทจริง
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6. แนวคิดเกี่ยวกับวิธปี ฏิบัติทเี่ ปนเลิศ
การศึกษาจากวิธีการหรือวิธีปฏิบัตทิ ี่เปนเลิศ (Best Practice) เปนองคความรูหรือบทเรียน
ประสบการณที่เกิด จากการลงมือทําหรือการปฏิบัติจริง เปน การสรางการยอมรับและสามารถ
กําหนดเปนมาตรฐานในการทํางานได หากใครนําวิธีการหรือวิธีปฏิบัติดังกลาวไปใชก็ จะไมเกิด
ผลกระทบกั บ คุณ ภาพของงาน ดั งนั้ น การนํ าเสนอวิธี ปฏิ บั ติที่ เป น เลิศ จึ งเปน การนํา เสนอวิ ธี
ปฏิบัติงานที่ผูนําเสนอคิดวาดีเลิศของตนตอผูอื่น (กรมการพัฒนาชุมชน, 2549: 1)
สําหรับวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศเปนวิธีการปฏิบัติงานที่ดีไมวาจะนําไปปฏิบัติที่ไหนและอยางไร
ผลงานที่ปฏิบัตินั้น ก็จ ะนําไปสูผลสําเร็ จ ซึ่งหนว ยงานจําเปน ที่จ ะตองมีการแลกเปลี่ ย นวิธีก าร
ปฏิบัติงานที่ดีกับหนวยงานยอยและมีการแลกเปลี่ยนระหวางหนวยงานตางๆ ซึ่งเปนหนวยงาน
ภายนอก และผลสุดทายของวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศก็คือการนําไปใชจนเปนมาตรฐาน โดยวิธีปฏิบัติที่
เปนเลิศในแตละเรื่องสามารถเกิดขึ้นไดในทุกหนวยงานจากหลายชองทาง ทั้งตัวผูนํา ผูรวมงาน
ผูมีสวนไดสวนเสีย ภาวะปญหา และการริเริ่ม สรางสรรค พัฒนาที่มีขั้นตอน (สมพร เพชรสงค,
2554: 15, 20)
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6.1 ความหมายของวิธปี ฏิบัติที่เปนเลิศ
ในป จ จุ บั น คํ า ว า “วิ ธี ป ฏิ บั ติ ที่ เ ป น เลิ ศ ” เป น คํ า ที่ ใ ช กั น อย า งกว า งขวางแพร ห ลาย
ซึ่งพจนานุกรมของเว็บสเตอรไดใหความหมาย “วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ” วาหมายถึง การดําเนินงาน
แบบเป น ระบบเพื่อ ใหบรรลุวัต ถุประสงค เปนการปฏิ บัติหรื อกระบวนงานในการทํา บางสิ่ ง
บางอยางใหสําเร็จและการทํางานที่เปนระบบซ้ําๆ แบบเดียวกัน จนเกิดความชํานาญ สรางเสริม
ประสบการณเพิ่มพูนขึ้นจนถึงระดับ “เชี่ยวชาญ” จนกลายเปนวิชาชีพ เชน นักกฎหมาย แพทย
นัก การเงิน และการจัด การ เปนตน (กรมการพัฒนาชุมชน, 2549: 2-3) อัน ที่จ ริงแลว คําวา
“เปน เลิ ศ” ของคําวา “วิธีปฏิบัติที่ เปนเลิศ” นี้เปน คําที่ใ หความหมายในเชิงเทียบเคียง กลาวคือ
ขึ้นอยูกับสถานการณและเปาหมายเปนหลัก คําวา “เปนเลิศ” อาจจะไมไดหมายถึง เปนเลิศจริงๆ
ขององคกรทุกองคกร แตอาจจะเฉพาะสําหรับองคกรใดองคกรหนึ่งเทานั้น เพราะแตละองคกรมี
วัฒนธรรม วิสัยทัศน สภาพธุรกิจ และปจจัยภายในขององคกรที่แตกตางกันไป ดังนั้นการปฏิบัติ
ที่เปนเลิศจึงไมไดจํากัดอยูเพียงเรื่องๆ เดียว หรือกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งเพียงอยางเดียว
แตขึ้นอยูกับสิ่งที่เปนเลิศที่แตละองคกรมองหา (บุญดี บุญญากิจ และกมลวรรณ ศิริพานิช, 2545:
10-12)
นอกจากนี้จะเห็นไดวาในเอกสารทางวิชาการหรือเอกสารเผยแพรมีผูเขียนหลายๆ คนไดใช
คําภาษาอังกฤษตรงตัวและแปลความตามศัพท คือ วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด (ฉันทนา วิริยเวชกุล, 2549:
55-57)
สมพร เพชรสงค (2554: 15) กลาววา วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศเปนวิธีการทํางานที่ดีที่สุดในเรื่อง
นั้นๆ ซึ่งอาจจะเปนระบบบริหาร และเทคนิควิธีการตางๆ ที่ทําให ผลงานบรรลุเปาหมายระดับ
สูงสุด ดังนั้นวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศจึงไมใชเปนแคเพียงวิธีการทํางานที่ดี แตเปนการทํางานที่ดีกวา
หรือดีทสี่ ุด ซึ่งมีทั้งการทํางานในเชิงระบบบริหาร และเทคนิควิธีการตางๆ ทําใหผลงานนั้นบรรลุ
เปาหมายสูงสุด
สรุปวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ หมายถึง วิธปี ฏิบัติที่ดีที่สุด ซึ่งเปนวิธีทํางานที่มีทั้งประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล และสามารถนํามากําหนดเปนมาตรฐานได ซึ่งหากมีผูใ ดนําวิธีก ารดังกลาวไป
ปฏิบัติก็จะสงผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน
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6.2 เหตุผลสําคัญที่ทําใหมีการคนหาวิธปี ฏิบัติที่เปนเลิศ
สําหรับเหตุผลสําคัญที่ทําใหตองมีการคนหาวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศมีเหตุผลหลักๆ ที่สําคัญ
4 ประการดวยกัน ไดแก (กรมการพัฒนาชุมชน, 2549: 2)
1. ตองการตัวอยางหรือตนแบบที่ดีเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีปฏิบัติทเี่ ปนเลิศในเรื่องนั้นๆ
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2. ตองการใหเกิดการปรับปรุงและพัฒนางานใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ตองการใหคนในองคกรเกิดการเรียนรูจากบทเรียนและประสบการณที่ดีที่ควรเรียนรู
รวมกัน
4. มุงเนนหาคําตอบถึงวิธีปฏิบัติทเี่ ปนเลิศวาเปนอยางไร และอะไรอยูเบื้องหลังความสําเร็จ
บางครั้งผลสําเร็จของกระบวนการมิใชสิ่งที่มองเห็นไดในกระบวนการนั้น แตอาจมีปจจัยอื่นเขามา
เกื้อกูลใหการดําเนินงานสําเร็จ เชน วัฒนธรรมองคการ และภาวะผูนํา เปนตน
6.3 ประโยชนจากการคนหาวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ
สําหรับประโยชนจากการคนหาวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศมีดังตอไปนี้ (กรมการพัฒนาชุมชน,
2549: 6)
1. มีตัวอยางหรือตนแบบที่เปนวิธีการหรือแนวปฏิบัติทเี่ ปนเลิศตอการปรับปรุงและพัฒนา
งาน
2. เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทํางาน
3. ลดเวลา ขั้นตอน คาใชจาย และอื่นๆ ในการปรับปรุงและพัฒนาการทํางาน
4. มีการสรางฐานขอมูลที่มีประโยชนตอการเปรียบเทียบผลงานกับองคกรอื่นๆ
5. การนําเสนอผลงานหรือวิธีการปฏิบัติงานที่ผูนําเสนอคิดวาดีเลิศของตนตอผูอื่น
6. สรางการเรียนรูรวมกันของคนในองคกร
สรุปการคนหาวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ คือ การคนหาวิธกี ารหรือวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด ดังนั้นการที่
เราจะทราบไดวาสิ่งไหนดีที่สุด กระบวนการใดดีที่สุด จําเปนอยางยิ่งที่จะตองทําการเปรียบเทียบ
หรือเทียบเคียงกับสิ่งที่ดีกวาที่เราเปนอยู ซึ่งในภาษาอังกฤษ เรียกวา Benchmarking ซึ่งจะทําให
สามารถคนหาจุดแตกตางระหวางสิ่งที่ดีกับสิ่งที่ไมดีได การเทียบเคียงจึงเปนการกระทําเพื่อใหเกิด
การปรับปรุงและพัฒนางานหรือกระบวนการที่กําลังทําอยู ซึ่งทําใหการคนหาวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ
มีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น (กรมการพัฒนาชุมชน, 2549: 3)
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7. แนวคิดเกี่ยวกับการเปรียบเทียบสมรรถนะ
สําหรับแนวคิดเกี่ยวกับการเปรียบเทียบสมรรถนะที่นํามาใชในการวิจัยครั้งนี้มีรายละเอียด
ตางๆ ที่นาสนใจดังตอไปนี้
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7.1 ความเปนมาและความหมายของการเปรียบเทียบสมรรถนะ
การเปรี ย บเที ย บสมรรถนะหรื อ เกณฑ เ ปรี ย บเที ย บสมรรถนะ (Benchmarking) เป น
เครื่องมืออยา งหนึ่งที่ถูก นํา มาใชเพื่อการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิ ภ าพขององค ก ร ซึ่งคําว า
“การเปรียบเทียบสมรรถนะ” เปนคําที่มีใชอยูทั่วไปในหลายๆ วงการ สําหรับแนวคิดเกี่ยวกับเกณฑ
เปรียบเทียบสมรรถนะนั้น ฉันทนา วิริยเวชกุล (2549: 110-112) ไดกลาวถึงไวอยางนาสนใจวา
การเปรียบเทียบสมรรถนะ หรือ Benchmarking คาดวาจะเกิดขึ้นเปนครั้งแรกอยางไมเปนทางการ
ในชวงป ค.ศ.1950 ซึ่งเปนชวงหลังสงครามโลก ครั้งที่ 2 และถูกนํามาใชอยางเปนทางการในป
ค.ศ.1979 โดยบริษัท Xerox ซึ่งประสบกับปญหาดานการตลาดอยางรุนแรง บริษัท Xerox จึงไดทํา
การเปรียบเทียบกับคูแขงในหลายๆ ดาน เชน อัตราการเสีย ตนทุน เวลาในการปรับเครื่องจักร
และจํานวนพนักงาน เปนตน และใชบริษัทในเครือที่ญี่ปุน คือ Fuji Xerox เปนแมแบบจนประสบ
ความสําเร็จและไดขยายการทํา Benchmarking ไปทั่วทั้งองคกร ทําใหบริษัท Xerox กลับมาประสบ
ความสําเร็จอีกครั้งหนึ่ง
ปรัชญนันท นิลสุข (2554: 1) กลาววา Benchmarking เปนการคนหาจุดเดนจุดดอยใน
องคกรของเราโดยใชวิธีเปรียบเทียบกับองคกรอื่นๆ ที่มีประสิทธิภาพสูงกวาหรือองคกรที่เปนผูนํา
จากนั้นนําขอมูลที่วิเคราะหไดมาปรับปรุงองคกรของเราใหดียิ่งขึ้น
การเปรียบเทีย บสมรรถนะหรือการทํา Benchmarking มีหลักการพื้น ฐาน คือ การตอบ
คําถาม 4 ขอ ไดแก (ฉันทนา วิริยเวชกุล, 2549: 110-112)
1. งานหรือความสามารถของเราในเรื่องนั้นๆ อยูระดับใด
2. ใคร หรือองคกรใดมีผลการดําเนินงานที่ดีหรือดีกวาเราในเรื่องนั้น
3. วิธปี ฏิบัติที่เปนเลิศขององคกรที่มีผลการดําเนินงานที่ดีกวาเรานัน้ เปนอยางไร
4. เราจะประยุกตวิธปี ฏิบัติที่เปนเลิศนั้นมาปรับปรุงองคกรเราไดอยางไร
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7.2 ประเภทของการเปรียบเทียบสมรรถนะ
การเปรียบเทียบสมรรถนะสามารถจําแนกออกไดเปน 2 ประเภท ไดแก (บุญดี บุญญากิจ
และกมลวรรณ ศิริพานิช, 2545: 10-12)
1. แบบอางอิงเกณฑ (Criterion reference) เปนการระบุถึงคุณลักษณะ (Attributes) ของ
การปฏิบัติการที่ดีเกี่ยวกับหนาที่ การเปรียบเทียบสมรรถนะ คือ การวัดความสําเร็จในการบรรลุ
เกณฑนั้น เชน ในเรื่องเงิน อัตราสวนสภาพคลองควรมีคามากกวาหนึ่ง ถาองคกรสามารถผาน
เกณฑดังกลาวได หมายความวา ผานเกณฑเปรียบเทียบสมรรถนะ เกณฑเปรียบเทียบสมรรถนะ
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อาจเปนเพียงรายการตรวจสอบ (Check List) คุณลักษณะสําคัญของการปฏิบัติที่เปนเลิศก็ไดวามี
จุดไหนที่ยังบกพรองอยูเพื่อใหเกิดการปรับปรุงขึ้น
2. แบบเชิงปริมาณ (Quantitative) ในบางกรณีเปนเรื่องที่หลีกเลี่ยงไมไดที่จะตองจําแนก
ความแตกต า งตามระดั บ การบรรลุ ผ ล ซึ่ ง แตกต า งกั น ไปตามสถานการณ บ อ ยครั้ ง ที เ ดี ย วที่
ความแตกตางนี้เปนสัญญาณที่บงชี้ถึงการปฏิบัติที่เปนเลิศ
ในขณะเดียวกันไดมีการแบงการเปรียบเทียบผลปฏิบัติการ ซึ่งสามารถแบงเปนขอหลักๆ
ไดดังตอไปนี้ (ธีรยุส วัฒนาศุภโชค, 2548: 29-31)
1. เปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงาน (Process Benchmarking) คือ การเปรียบเทียบเฉพาะ
ผลการปฏิบัติงานหลักๆ ของกิจการเรากับกิจการอื่นๆ วาแตกตางกันอยางไร
2. เปรียบเทียบกระบวนการ (Performance Benchmarking) เปนการเปรียบเทียบ โดย
มุงเนนที่จะเรียนรูถึงวิธีปฏิบัติทเี่ ปนเลิศกวากิจการอื่นๆ แลวนํามาปรับใชกับกิจการของเรา
3. เปรียบเทียบผลิตภัณฑ (Product Benchmarking) คือ การเปรียบเทียบคุณสมบัติของ
ผลิตภัณฑหรือบริการของเรา ตอผลิตภัณฑหรือบริการของกิจการอื่นๆ ในดานความพึงพอใจของ
ลูกคา เพื่อใหทราบถึงจุดแข็งและจุดออน แลวนําไปปรับปรุงพัฒนาในแงมุมตางๆ ตอไป
4. เปรียบเทียบกลยุทธ (Strategy Benchmarking) เปน การศึก ษาเปรียบเทียบกลยุท ธ
ระหวางกิจการของเรากับกิจการอื่นๆ ที่ประสบความสําเร็จ ซึ่งตองใชทักษะการวิเคราะหและเก็บ
ขอมูลภายในอยางลึกซึ้ง เนื่องจากเปนการมองที่ครอบคลุมการดําเนินการทุกๆ ดานขององคกร
นอกจากนี้ ฉั น ทนา วิ ริ ย เวชกุ ล (2549: 110-112) ได ก ล า วถึ ง ลั ก ษณะรู ป แบบของ
การเปรียบเทียบสมรรถนะหรือการทํา Benchmarking วาสามารถทําไดหลากหลายรูปแบบ เชน
1. การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงาน
2. การเปรียบเทียบกระบวนการทํางานเพื่อหาวิธปี ฏิบัติที่เปนเลิศจากองคกรตนแบบ ซึ่งเปน
ที่นิยมมากที่สุด
3. การเปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกคาในสินคาหรือบริการ
4. การเปรียบเทียบความสําเร็จทางดานกลยุทธ เพื่อหาคําตอบวาองคกรใชกลยุทธอยางไร
จึงจะประสบความสําเร็จ ซึ่งจะตองอาศัยระยะเลาพอสมควร
อยางไรก็ตามสําหรับการทําการเปรียบเทีย บสมรรถนะไมไดจํากัด อยูเพียงแคก ารทําที่
กระบวนการใดกระบวนการหนึ่งหรือระดับใดระดับหนึ่งเทานั้น สําหรับการเปรียบเทียบสมรรถนะ
สามารถนําไปใชไดทั่วทุกที่ในองคกรทั้งระดับกลยุทธและระดับปฏิบัติการ หรือการเปรียบเทียบ
สมรรถนะกระบวนการ โดยการเปรียบเทียบที่ปจจัยนําเขา (Input) กระบวนการ (Process) หรือ
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ผลลัพธ (Result) ของกระบวนการ เราสามารถทําการเปรียบเทียบสมรรถนะไดทุกเรื่องแลวแตวา
จะนําไปใชในเรื่องอะไร (นรินทร สังขรักษา และธีรศักดิ์ อุนอารมณเลิศ, 2550: 64)
7.3 ความสัมพันธของการเปรียบเทียบสมรรถนะ การเทียบเคียง และวิธปี ฏิบัติที่เปนเลิศ
ความสัมพันธของการเปรียบเทียบสมรรถนะ (Benchmarking) การเทียบเคียง (Benchmark)
และวิธปี ฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practices) สามารถแสดงไดดังแผนภูมิที่ 3
วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ
(Best Practices)
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การเทียบเคียง
(Benchmark)

การเปรียบเทียบสมรรถนะ
(Benchmarking)
แผนภูมิที่ 3 แสดงความสัมพันธของการเปรียบเทียบสมรรถนะ การเทียบเคียง และวิธปี ฏิบัติที่
เปนเลิศ
ที่มา: บุญดี บุญญากิจ และกมลวรรณ ศิริพานิช, Benchmarking: ทางลัดสูความเปนเลิศทาง
ธุรกิจ (พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ, 2545), 11.
จากภาพแสดงใหเห็นวากระบวนการทําการเปรียบเทียบสมรรถนะนําไปสูการคนหาผูที่
สามารถนํามาเทียบเคียงวาเปนใคร และผูที่นํามาเทียบเคียงสามารถตอบคําถามไดวา วิธีปฏิบัติที่
เปนเลิศใดที่จะนําไปสูความเปนเลิศ ซึ่งจากที่กลาวมาจะเห็นไดวาการเปรียบเทียบสมรรถนะเปน
กระบวนการเรียนรูวิธีปฏิบัติจากผูอ ื่น ซึ่งเปนการกระทําอยางเปดเผย เปนระบบ และมีจุดประสงค
ไมใชเพียงการออกแบบ แตเปนการนําวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศที่ไดเรียนรูมาประยุกตใหเหมาะสมกับ
ตนเอง ทั้งนี้การเปรียบเทียบสมรรถนะไมจําเปนตองทําเฉพาะกับคูแขงขันเทานั้น เราสามารถที่จะ
ทํากับใครที่มีวิธีการปฏิบัติที่เปนเลิศและตองการที่จะเรียนรูจากเขา บางคนเขาใจวาการเปรียบเทียบ
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สมรรถนะ เนนเฉพาะที่การเปรียบเทียบตัววัด แตอันที่จริงแลวการเปรียบเทียบตัววัดเปนเพียงสวน
เดียวของการทําการเปรียบเทียบสมรรถนะเทานั้น แทที่จริงแลวการศึกษาวิธีปฏิบัติที่ เปนเลิศจาก
ผูอื่น 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
การทําการเปรียบเทียบสมรรถนะโดยเราเขาไปรวมกลุมกับองคกรอื่นที่มีความตองการทํา
การเปรียบเทียบสมรรถนะเหมือนกัน การรวมกลุมอาจมีบุคคลที่สามเปนผูประสานและดําเนินการ
ในการเก็บขอมูลให โดยบุคคลที่สามนี้อาจเปนสมาคม ตัวแทนสถาบัน หรือที่ปรึกษาก็ได ขอดี
ของการรวมกลุมในลักษณะนี้คือ ไมตองเสียเวลาในการหาคูเปรียบเทียบ เพราะคูเปรียบเทียบก็คือ
แตละองคกรที่เขามารวมกลุมนั่นเอง ซึ่งทําใหประหยัดเวลาในการดําเนินงาน รวมทั้งเปนการสราง
เครือขายการแลกเปลี่ยนขอมูลอีกดวย เนื่องจากการรวมกลุมแตละครั้งองคกรสามารถมีปฏิสัมพันธ
ถึงกัน ทําใหเกิดความไวเนื้อเชื่อใจกัน ดังนั้นการแลกเปลี่ยนขอมูลจึงมีค วามสะดวกใจมากขึ้น
แตขอจํากัดคือองคกรแตละองคกรไมสามารถทําตามสิ่งที่ตองการไดหมดทุกอยาง
2. การเปรียบเทียบสมรรถนะแบบเดี่ยว
การทําการเปรียบเทียบสมรรถนะโดยองคกรเดียวมีความตองการที่จะทําการเปรียบเทียบ
สมรรถนะ จึงกําหนดสิ่งที่ตองการทําและดําเนิน การตามกระบวนการเปรียบเทีย บสมรรถนะ
ตามที่ไดวางแผนเอาไว การทําการเปรียบเทียบสมรรถนะแบบเดี่ยวนี้ตองเปนผูดําเนินการคนเดียว
ทั้งหมด นับตั้งแตกําหนดสิ่งที่ตองการเปรียบเทียบ หาคูเ ปรียบเทียบ เก็บขอมูล พัฒนาแบบสอบถาม
วิเคราะหขอมูล และสรุปขอมูล ขอดีของการทําแบบเดี่ยว คือ องคกรสามารถเลือกสิ่งที่ตนเองมี
ความสนใจที่จะทํา การเปรียบเทียบสมรรถนะได หรืออาจเนนเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่อยูในความสนใจ
และสามารถควบคุมระยะเวลาที่ใชในการดําเนินการทั้งหมดได รวมถึงสามารถเลือกผูที่จะเปนคู
เปรียบเทียบได ขอเสียของการทําแบบนี้คือ คอนขางจะใชเวลายาวนานกวาแบบกลุม เพราะตอง
เปนผูดําเนินการเองทั้งหมด หากเปนองคกรเล็กๆ การหาคูที่จะมาเปรียบเทียบดวย คอนขางทําได
ลําบาก
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สรุปการเปรียบเทียบสมรรถนะเปนเครื่องมืออยางหนึ่งที่ถูกนํามาใชเพื่อการปรับปรุงและ
เพิ่มประสิทธิภาพขององคกร โดยการเปรียบเทียบสมรรถนะ คือ การเรียนรูในสิ่งที่องคกรหรือคน
อื่นๆ ทําไดดี เพื่อนํามาประยุกตใชกับองคกรหรือตัวเรา
8. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการทองเที่ยว
“รูปแบบ” อาจเปนแนวความคิดหรือแบบคณิตศาสตรก็ได บางครั้งรูปแบบมีความหมาย
เชนเดียวกับทฤษฎี โดยเฉพาะถาเปนแบบขอเสนอ ทั้งรูปแบบและทฤษฎีตางก็เปนการเลียนแบบ
หรือการยอจากความจริง โดยมีจุดมุงหมายเพื่อ การจัด ระเบียบความคิดเกี่ยวกับความเปน จริง
เพื่อที่จะใหเขาใจสาระของความเปนจริงงายขึ้น (Kaplan, 1964: 264) ซึ่งเปนการสรางมโนทัศน
(Conceptualization) เกี่ยวกับชุดของปรากฏการณโดยอาศัยหลักการ (Rational) ของระบบรูปนัย
(Formal System) และมีจุดมุงหมายเพื่อทําใหเกิดความกระจางชัดของนิยามความสัมพั นธและ
ประพจนที่เกี่ยวของ (Willer, 1967: 15)
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8.1 ความหมายของรูปแบบ
คําวา “รูปแบบ” (Model) มีการใชกันอยางแพรหลายในปจจุบันโดยเฉพาะในงานวิจัย ซึ่ง
หลายคนอาจจะใชคําวา แบบจําลอง ตนแบบ หรือตัวแบบ เปนตน ซึ่งคําวา “รูปแบบ” พบวา มี
นัก วิ ช าการทั้ ง ชาวไทยและชาวต า งประเทศได ใ ห ค วามหมายของรู ป แบบไว ม ากมายหลาย
ความหมาย ซึ่งสวนใหญจะมีความหมายในลักษณะที่สอดคลองกัน ดังตอไปนี้
ศุภลักษณ เศษธะพานิช (2544: 15) กลาววา รูปแบบ หมายถึง แบบจําลองอยางงายของ
ปรากฏการณตางๆ ที่ผูเสนอไดศึกษาและพัฒนาขึ้น เพื่ออธิบายปรากฏการณอยางใดอยางหนึ่งและ
แสดงความสัมพันธของตัวแปรหรือปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกันดวย
เบญจพร แกวมีศรี (2545: 89) กลาววา รูปแบบ หมายถึง ตัวแทนของความเปนจริงใน
การทําใหความสลับซับซอนสามารถเขาใจไดงายขึ้น ซึ่งเปนการสะทอนบางสวนของปรากฏการณ
ออกมาใหเห็นความสัมพันธตอเนื่องถึงความเปนเหตุเปนผลซึ่งกันและกัน
ฉลาด จันทรสมบัติ (2550: 152) กลาววา รูปแบบ หมายถึง โครงสราง โปรแกรม
แบบจําลอง หรือตัวแบบที่จําลองสภาพความเปนจริง ที่สรางขึ้นจากการลดทอนเวลาและเทศะ
พิ จ ารณาว า มี สิ่ ง ใดบ า งที่ จ ะต อ งนํ า มาศึ ก ษาเพื่ อ ใช แ ทนแนวความคิ ด หรื อ ปรากฏการณ ใ ด
ปรากฏการณหนึ่ง โดยอธิบายความสัมพันธขององคประกอบตางๆ ของรูปแบบนั้นๆ
ฟอรส และริชเชอร (Forces and Richer, 1973: 5) กลาววา รูปแบบ หมายถึง การยอหรือ
การเลีย นแบบความสัม พั น ธ ที่ป รากฏอยู ใ นโลกแห งความเปน จริ งของปรากฏการณ อย างใด
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อยางหนึ่ง โดยมีวัต ถุประสงคเพื่อชว ยในการจัด ระบบความคิด ในเรื่อ งนั้น ใหงายขึ้น และเปน
ระเบียบ สามารถเขาใจลัก ษณะสําคัญ ของปรากฏการณนั้น ๆ รูปแบบจึงมีชื่อเรียกแตกตางกัน
ออกไป
บารโด และฮารทแมน (Bardo and Hartman, 1982: 70) กลาววา รูปแบบเปนชุดของ
ขอความเชิงนามธรรมเกี่ยวกับปรากฏการณที่เราสนใจ เพื่อใชในการนิยามคุณลักษณะหรือบรรยาย
คุณ สมบัตินั้น ๆ รูปแบบเปนอะไรบางอยางที่พัฒนาขึ้น เพื่อ บรรยายคุณ ลัก ษณะที่สําคัญ ของ
ปรากฏการณอยางใดอยางหนึ่งเพื่อใหงายแกการทําความเขาใจ รูปแบบจึงมิใชการบรรยายหรือ
อธิบายปรากฏการณอยางละเอียดทุก มุม เพราะการทําเชน นั้นจะทําใหรูปแบบมีความซับซอน
ยุงยากเกินไปในการที่จะทําความเขาใจ ซึ่งจะทําใหคุณคาของรูปแบบนั้นดอยลงไป สวนการที่จะ
ระบุวา รูปแบบหนึ่งๆ จะตองมีรายละเอียดมากนอยเพียงไรจึงจะเหมาะสม และรูปแบบนั้นๆ ควร
มีองคประกอบอะไรบาง ไมไดมีขอกําหนดเปนการตายตัว ทั้งนี้แลวแตปรากฏการณแตละอยาง
และวัตถุประสงคของผูสรางรูปแบบที่ตองการจะอธิบายปรากฏการณนั้นๆ อยางไร
โทซี และคารนอล (Tosi and Canoll, 1982: 163) กลาววา รูปแบบเปนนามธรรมของจริง
หรือภาพจําลองของสภาพการณอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งอาจจะมีตั้งแตรูปแบบงายๆ จนถึงรูปแบบที่มี
ความซับซอนมากๆ
คีฟส (Keeves, 1988: 559) กลาววา รูปแบบ หมายถึง การแสดงโครงสรางเพื่อใชศึกษา
ความสัมพันธของตัวแปร
นอกจากนี้ ราจ (Raj, 1996: 241) ไดใหความหมายของคําวารูปแบบ (Model) ไว 2
ความหมาย ไดแก
1. รูปแบบ คือ รูปยอของความจริงของปรากฏการณ ซึ่งแสดงดวยขอความ จํานวน หรือ
ภาพ โดยการลดทอนเวลา ความพอเหมาะและกาลเทศะ ทําใหเขาใจความจริงของปรากฏการณไดดี
ยิ่งขึ้น
2. รูปแบบ คือ ตัวแทนของการใชแนวความคิดของโปรแกรมที่กําหนดเฉพาะ
สรุ ป รู ป แบบคื อ รู ป ย อ ที่ เ ลี ย นแบบความสั ม พั น ธ ห รื อ ความจริ ง ของปรากฏการณ ใ ด
ปรากฏการณหนึ่งที่เกิดขึ้น โดยการลดทอนเวลา ความพอเหมาะ และกาลเทศะ เพื่อใหเขาใจ
ปรากฏการณดังกลาวไดงายขึ้น
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8.2 ประเภทของรูปแบบ
สําหรับประเภทของรูปแบบสามารถแบงออกไดหลายประเภท ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเกณฑที่
นํามาใชในการแบง
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สมิธ และคณะ (Smith and Other, 1980: 460) ไดแบงรูปแบบออกเปน 2 ประเภท ไดแก
1. รูปแบบเชิงกายภาพ (Physical Model) มีลักษณะคลายของจริง เชน เครื่องบินจําลอง
หุนไลกา และหุนตามรานตัดเสื้อผา เปนตน หรือรูปแบบเหมือนจริง (Analogue Model) มีลักษณะ
คลายปรากฏการณจ ริง เชน การทดลองทางเคมีใ นหองปฏิบัติการกอนที่จ ะทําการทดลองจริง
เครื่องบินจําลองที่บินได หรือเครื่องมือฝกบิน เปนตน แบบจําลองชนิดนี้จะใกลเคียงกับความจริง
2. รูปแบบเชิงสัญลักษณ (Symbolic Model) ประกอบดวย
2.1 รูปแบบขอความ (Verbal Model) หรือรูปแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative Model) ซึ่ง
รูปแบบนี้พบมากที่สุด เปนการใชขอความตามปกติธรรมดาในการอธิบายโดยยอ เชน คําพรรณนา
ลักษณะงาน คําอธิบายรายวิชา
2.2 รู ป แบบทางคณิ ต ศาสตร (Mathematical Model) หรื อ รู ป แบบเชิ ง ปริ ม าณ
(Quantitative Model) เชน สมการ และโปรแกรมเชิงเสน เปนตน
สไตเนอร (Steiner, 1988: 108) ไดแบงรูปแบบออกเปน 2 ประเภท ไดแก
1. รูปแบบเชิงปฏิบัติ (Practical Model or Model-of) เปนแบบจําลองทางกายภาพ เกิดจาก
การปฏิบัติของจริงแลวนําไปสูการสรางรูปแบบที่เปนตนแบบ
2. รูปแบบเชิงทฤษฎี (Theoretical Model or Model-for) เปนแบบจําลองที่สรางขึ้นจาก
กรอบความคิดที่มีทฤษฎีเปนพื้นฐาน ตัวทฤษฎีเองไมใชรูปแบบหรือแบบจําลองแตเปนตัวชวยให
เกิดรูปแบบที่มีโครงสรางตางๆ ที่สัมพันธกัน
คีฟส (Keeves, 1988: 561-565) ไดแบงรูปแบบออกเปน 5 ประเภท ไดแก
1. รูปแบบเชิงเทียบเคียง (Analogue Models) คือ เปนรูปแบบที่มีความสัมพันธกับระบบ
จําลอง มักเปนรูปแบบที่ใชในวิทยาศาสตรกายภาพ เปนรูปแบบที่นําไปใชอุปมากับสิ่งอื่นได
2. รูปแบบเชิงภาษา (Semantic Models) คือ เปนรูปแบบที่ใชภาษาในการบรรยายลักษณะ
ของรูปแบบ รูปแบบชนิดนี้จะใชวิธีการอุปมาในการพิจารณาดวยภาษา มากกวาที่จะใชวิธีอุปมาใน
การพิจารณาดวยโครงสรางกายภาพ
3. รูปแบบเชิงคณิตศาสตร (Mathematical Models) คือ เปนรูปแบบที่กําหนดความสัมพันธ
ขององคประกอบในรูปสมการหรือฟงกชันทางคณิตศาสตร
4. รู ปแบบเชิง แผนผั ง (Schematic Models) คือ เป น รู ปแบบที่ มีลั ก ษณะเปน แผนภู มิ
แผนผัง หรือแผนภาพ เปนตน
5. รูปแบบเชิงเหตุผล (Causal Models) คือ เปนรูปแบบที่มีโครงสรางเปนสมการเชิงเสน
ประกอบดวยตัวแปรสัมพันธกันเปนเหตุและผล มีการทดสอบสมมติฐานผลของรูปแบบ
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นอกจากนี้คีฟส (Keeves, 1988: 560) ยังไดกลาวถึง ประเด็นคุณลักษณะของรูปแบบที่ดี
(Characteristics of a Good Model) หรือรูปแบบที่สามารถใชประโยชนไดวา ควรจะมีขอกําหนด
(Requirement) 4 ประการ ไดแก
1. รูปแบบ ควรจะประกอบดวยความสัมพันธอยางมีโครงสราง (Structural Relationship)
มากกวาความสัมพันธที่เกี่ยวเนื่องกันแบบรวมๆ (Associative Relationship)
2. รูปแบบ ควรใชเปนแนวทางในการพยากรณผลหรือทํานาย (Prediction) ที่จะเกิดขึ้น ซึ่ง
สามารถถูกตรวจสอบไดโดยการสังเกต ซึ่งเปนไปไดที่จ ะทดสอบรูปแบบพื้นฐานของขอมูลเชิง
ประจักษได
3. รูปแบบ ควรจะตองระบุหรือชี้ใหเห็นถึงกลไกเชิงเหตุผล (Causal Relationship) ของ
เรื่องที่ศึกษา ดังนั้นนอกจากรูปแบบจะเปนเครื่องมือในการพยากรณได ควรใชอธิบายปรากฏการณ
ไดดวย
4. รูปแบบ ควรที่จะเปนเครื่องมือในการสรางมโนทัศนใหมๆ และสรางความสัมพันธของ
ตัว แปรในลักษณะใหมๆ ซึ่งเปนการขยายในเรื่องที่กําลังศึก ษา กลาวคือ ชว ยสรางจินตนาการ
(Imagination) ความคิดรวบยอด (Concept) และความสัมพันธ (Interrelations) รวมทั้งชวยขยาย
ขอบเขตของการสืบเสาะความรู
สวนเกทเชล และกูบา (Getzels and Guba, 1957: 423-441) ไดเสนอหลักการของรูปแบบที่
สําคัญ 3 ประการ ไดแก
1. รูปแบบจะตองเปนที่รวมของแนวคิด และแสดงถึงความสัมพันธตางๆ ของแนวคิด ซึ่ง
ไมเพียงแตจะสามารถตอบปญหาที่เคยมีมากอนเทานั้น แตจะตองสามารถแกปญหาที่จะเกิดตามมา
ไดอีกดวย
2. ในโครงสรางของแนวคิดและความสัมพันธดังกลาวจะตองสามารถปฏิบัติ (Operation)
และวางอยู ใ นรูป ขององคก ารได ซึ่ง หมายถึง แนวคิด และความสั มพัน ธไม เ พียงแตสามารถชี้
แนวทางใหเกิดความเขาใจเทานั้น แตยังสามารถติดตามตรวจสอบไดอีกดวย
3. รูปแบบที่เกิดขึ้นจะตองยึดหลักการและอยูบนพื้นฐานทางการบริหาร หรือผลงานที่เกี่ยว
โยงกับการบริหารภายใตแนวคิดและความสัมพันธดังกลาว
สรุปในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยจะอาศัยแนวคิดของ คีฟส (Keeves, 1988: 561-565) เปนหลัก
ในการสรางรูปแบบ นั่น ก็คือ ผูวิจัย จะสรางรูปแบบตลาดน้ําภาคใตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่มี
ลักษณะเปนแผนภูมิ (Schematic Models) และผสมผสานดวยรูปแบบที่อธิบายความหมายหรือให
ความหมาย (Semantic Models) ประกอบ ทั้งนี้เพื่อความชัดเจนและความสมบูรณของรูปแบบที่
สรางขึ้น
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8.3 การสรางรูปแบบและการพัฒนารูปแบบ
การสรางรูปแบบ คือ การกําหนดมโนทัศนที่เกี่ยวของสัมพัน ธกัน อยางเปนระบบเพื่อ
ชี้ใหเห็นวา รูปแบบเสนออะไร เสนออยางไร เพื่อใหไดอะไร และสิ่งที่ไดนั้นอธิบายปรากฏการณ
อะไร และนําไปสูขอคนพบอะไรใหมๆ (ฉลาด จันทรสมบัติ, 2550: 153) สําหรับขั้นตอนของ
การสรางรูปแบบสามารถเขียนเปนแผนภาพไดดังแผนภูมิที่ 4
สรางความสัมพันธ
ระหวางตัวแปร

มโนทัศน
(Concepts)

ส
อ
ห
ตัวม
แปรุดกลา
ก
ั
น
สการวัำ ด (Variables) ง

ขอเสนอ
(Propositions)

(Relating Variables)
สรางความสัมพันธ
ระหวางขอเสนอ
(Relating Proposition)
ผลการทํานาย
(Solution)

รูปแบบ
(Models)

คําทํานาย
แผนภูมิที่ 4 ขั้นตอนการสรางรูปแบบ
ที่มา: ฉลาด จันทรสมบัต,ิ “การพัฒนารูปแบบการจัดการความรูองคกรชุมชน.” (วิทยานิพนธ
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2550), 154.
สวนการพัฒนารูปแบบ จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการพัฒนารูปแบบ พบวา
การพัฒนารูปแบบนั้นอาจจะมีขั้นตอนในการดําเนิน การที่แตกตางกันออกไป แตโดยทั่วไปแลว
สามารถแบงออกไดเปน 2 ขั้นตอนใหญๆ คือ ขั้นตอนการสรางรูปแบบ (Construct) และขั้นตอน
การหาความตรง (Validity) ของรูปแบบ (Willer, 1967: 83) สวนรายละเอียดในแตละขั้นตอนนั้น
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วามีวิธีการดําเนินการอยางไรบางก็ขึ้นอยูกับลักษณะและกรอบแนวคิด ที่นํามาใชเปนพื้นฐานใน
การพัฒนารูปแบบนั้นๆ
8.4 การผลัก ดันและสนับสนุนรูปแบบการทองเที่ยวที่ไ มสงผลกระทบทางลบตอทรัพ ยากร
การทองเที่ยว
การสงเสริมรูปแบบการทองเที่ย วที่ไมสงผลกระทบตอทรัพยากรการทองเที่ยว โดย
องค ป ระกอบที่ สํ า คั ญ ที่ ต อ งนํ า มาพิ จ ารณา ก็ คื อ การสร า งจิ ต สํ า นึ ก เกี่ ย วกั บ การอนุ รั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ความพึงพอใจของนักทองเที่ยว การมีสวนรวมของชุมชน
ทองถิ่น และการกระจายรายได แตการที่จะผลักดันและสนับสนุนการทองเที่ยวในรูปแบบนี้จะตอง
พิจารณาสาระสําคัญที่เกี่ยวของซึ่งอาจสรุปได 8 ประการ ไดแก (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
2545: 23-24)
1. การจัดการทรัพยากรการทองเที่ยวเชิงนิเวศจําเปน ที่จะตองมีการจัดการแบบองครวม
(Holistic)
2. การทองเที่ยวเปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่ง จึงจําเปนที่จะตองมีความสามารถใน
การสรางกําไรเพื่อความอยูรอด และผลประโยชนของชุมชน
3. การตอบสนองความตองการหรือพันธะทางสังคม หมายถึง การใหความเคารพตอวิถีชีวิต
และวัฒนธรรมของชุมชนตางๆ รวมถึงความหลากหลาย และมรดกทางวัฒนธรรม
4. สุนทรียภาพนับเปนองคประกอบที่สําคัญของสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม การจัดการจึง
ควรตองมีการธํารงรักษาไวซึ่งสุนทรียภาพของสถานที่เหลานัน้
5. กระบวนการและขอบเขตทางนิเวศวิทยาเปนสิ่งที่จะตองคํานึงถึง เพื่อใหการพัฒนาและ
การจัดการสามารถรักษาสภาพแวดลอมตางๆ ทั้งกายภาพ และชีวภาพที่เปราะบางเอาไวได
6. การรักษาไวซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพของพันธุพ ืช และสัตวตาง ๆ เปนสิ่งที่สําคัญ
เพราะสิ่งเหลานีค้ ือทรัพยากรการทองเที่ยวเชิงนิเวศที่สําคัญ
7. การดํารงไวซึ่งระบบสนับสนุนชีวิต จะชวยใหสิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนโลกในนี้สามารถมี
ชีวิตอยูรอดตอไปได
8. ทุกฝายที่เกี่ยวของ ไมวาจะเปนภาครัฐ เอกชน ประชาชน และนักทองเที่ยวจําเปนที่
จะตองมีความรู ความเขาใจ ความรับผิดชอบ และปกปองทรัพยากรการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
สรุปสําหรับรูปแบบการทองเที่ยวที่จะสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุดได รูปแบบ
การทองเที่ยวนั้นจะตองประกอบดวยลักษณะที่สําคัญ คือ มีความสัมพันธเชิงโครงสราง สามารถ
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ทํานายผลได และสามารถขยายผลการทํานายไดกวางขวางเพิ่มขึ้น ตลอดจนสามารถนําไปสูแนวคิด
ใหมๆ ได
สําหรับการพัฒนารูปแบบการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจะศึกษา
แนวคิดทฤษฎีตางๆ ที่เกี่ยวของเพื่อนํามาปรับประยุกตใชในการสรางรูปแบบการทองเที่ยวตลาดน้ํา
ภาคใต และนําเอาขอมูลที่ ไดจัด เก็บมาวิเคราะหและสังเคราะห เพื่อกําหนดความสัมพัน ธข อง
องคประกอบของรูปแบบการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต โดยกําหนดโครงสรางและขอเสนอของ
รูปแบบการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตไวอยางชัดเจน เพื่อนําไปสูผลสรุปเพื่ออธิบายปรากฏการณ
ตางๆ เกี่ยวกับการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต และทายที่สุดก็จะมีการรับรองรูปแบบการทองเที่ยว
ตลาดน้ําภาคใตกอนที่จะมีการนํารูปแบบดังกลาวไปปรับประยุกตใชจริงตามแตละสถานการณและ
บริบทของแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํานั้นๆ
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9. แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยพหุเทศะกรณี
การวิจัยเชิงคุณภาพมีจุดมุงหมายในการศึก ษาปญหาที่ มุงเนน การศึกษาแนวลึก มากกวา
แนวกวาง เปน การศึก ษาวาทําไมจึงเปนเชนนั้น ปรากฏการณนั้น ๆ เกิด ขึ้น ไดอยางไร และมี
กระบวนการเปลี่ยนแปลงอยางไร เปนตน ผลการวิจัยนําไปสูก ารสรุปเปนทฤษฎีที่เรียกวา “ทฤษฎี
ฐานราก” (Grounded Theory) โดยวิธีก ารวิจัยเชิงคุณภาพที่ไดรับการพัฒนาในระยะหลังมีแบบ
แผนการวิจัยที่แตกตางกัน ตามแนวปรัชญาที่นัก วิจัยใช เทียรเนย และลิน คอลน (Tierney and
Lincoln, 1994: 107-124) ไดสรุปวา แบบแผนการวิจัยเชิงคุณภาพในปจจุบันแตกตางกัน 3 แนว
ตามแนวปรัชญาหนาที่นิยม (Functionalism) แนวปรัชญาโครงสรางนิยม (Structuralism) และ
แนววิพากษนิยม (Criticalism) นอกจากนี้ง านวิจัยเชิงคุณ ภาพยังมุง เนนการผสมผสานเทคนิค
การวิจัยเชิงปริมาณมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อแกจุดออนของการวิจัยเชิงคุณ ภาพ นอกจากนี้ยังมีเทคนิค
วิธีการวิจัยที่ไดรับการพัฒนาขึ้น หลายเทคนิค สําหรับเทคนิควิธีการวิจัยเทคนิคหนึ่งที่นาสนใจ
ไดแก การศึกษาแบบพหุเทศะกรณี (Multisite Multi-case) เนื่องจากการศึกษากรณีเดียว หรือ
พื้นที่เดียว มีขอจํากัดในดานความตรงภายนอก (External Validity) นักวิจัยคุณภาพจึงไดพัฒนาวิธี
วิทยาใหดีขึ้นโดยการเลือกกลุมตัวอยางหลายกรณี หรือหลายแหลงเพื่อใหมีความเปนตัวแทนของ
กลุมประชากร และเพื่อควบคุมสิ่งที่อาจปนเปอนปรากฏการณที่นักวิจัยตองการศึกษา (นงลักษณ
วิรัชชัย, 2554) สําหรับการศึกษาในครั้งนี้ผูวิจัยใชเทคนิคการผสมผสานระหวางการวิจัยเชิงคุณภาพ
และเชิงปริมาณเขาดวยกัน และใหความสําคัญกับการศึกษาแบบพหุเทศะกรณี (Multisite Multicase) เนื่องจากตลาดน้ําที่นํามาใชในการศึกษาครั้งนี้ตั้งอยูในพื้นที่และขนาดที่แตกตางกัน
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การศึกษาพหุเทศะกรณี (Multisite Multi-case) เปนเทคนิคหนึ่งที่นํามาใชในการออกแบบ
การวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งมีความแตกตางจากการวิจัยแบบพหุกรณี (Multi-case) กลาวคือ การวิจัย
แบบพหุกรณีใหความสําคัญกับการเปรียบเทียบเพื่อการสรุปอางอิง สวนการศึกษาแบบพหุเทศะ
กรณีใ หค วามสําคัญกับการพัฒนาทฤษฎีที่เปน จริงในทุกพื้น ที่ และใชกระบวนการอุปมานเชิง
วิเคราะห (Analytic Induction) ในการวิจัย การวิจัยพหุเทศะกรณีศึกษาเปนวิธีวิทยาการวิจัยเชิง
คุณภาพที่ออกแบบมาเพื่อใหไดรับความรูเชิงลึกของปรากฏการณธรรมชาติ ซึ่งเปนวิธีการศึกษา
อยางเปนระบบ โดยใชกลยุทธการตรวจสอบ (Strategic Scanning) ซึ่งเปนการผสมผสานวิธีวิจัย
หลายวิธีเขาดว ยกัน เพื่อศึกษากรณีศึกษา โดยยืมแนวคิดเชิงปฏิฐานนิยม (Positivism Tradition)
วิธีการตีความขอมูล (Interpretative Approach) และประมวลวิธีวิทยาการเชิงคุณภาพ ซึ่งเปนวิธีที่
เกี่ยวเนื่องกับการสังเกตและการวิเคราะหหลายพื้นที่โดยการใชการเปรียบเทียบขามกลุม (CrossCase Comparison) และเทคนิคการสรางคําอธิบายเพื่อวิเคราะหขอมูล (Audet and Amboise, 2001)
นอกจากนี้ ออเด็ท และแอมบอยซี (Audet and Amboise, 2001) กลาววา การวิจัยพหุเทศะ
กรณีศึกษา (Multisite Multi-case) เปนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพที่ออกแบบขึ้นเพื่อใหไดองคความรู
เชิงลึก เปนขอเท็จจริงที่ยังไมมีการวิจัย โดยการรวมวิธีการวิจัยรายกรณีหลายๆ กรณี โดยมีวิธี
ปฏิบัติที่แนนอน การอธิบายเกี่ยวกับวิธีการและการรวบรวมงานวิจัยเชิงคุณภาพ รวมทั้งการสังเกต
และการวิเคราะหกรณีศกึ ษาที่มีหลายพื้นที่ โดยใชชื่อการวิเคราะหวา วิธีวิเคราะหเปรียบเทียบแบบ
ขามกรณี (Cross-Case) และการอธิบายวิธีการเพื่อวิเคราะหขอมูล รายงานการวิจัยสวนใหญเปน
การอธิบายกระบวนการที่ไดนําเสนอดวยวิธีการยกตัวอยาง และอภิปรายผลที่เกิดขึ้น และสะทอน
ไปสูผ ลการวิจัยที่เกิดขึ้นทั้งหมด
นอกจากนี้ โสมฉาย บุญญานันต (2549: 71) กลาววา การวิจัยแบบพหุเทศะกรณีจัดไดวา
เปนการทํากรณีศึกษาแบบพหุกรณี ซึ่งมีหลักการที่คลายคลึงกัน โดยเลือกศึกษากรณีศึกษาตั้งแต 2
กรณีขึ้นไป ซึ่งอยูในสถานที่ที่แตกตางกัน เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความเหมือนและความตางของ
ขอคนพบที่ไดจากกรณีศึกษาแตละแหง จุดเดนของการทํากรณีศึกษาแบบพหุเทศะกรณีก็คือจะได
ขอ คน พบเปน ทฤษฎีที่ มีค วามแข็ งแกรง (Robust) กวา ทฤษฎีห รื อข อค น พบที่ไ ดจ ากการทํ า
กรณีศึกษาแบบกรณีเดียว เนื่องจากขอคนพบหรือทฤษฎีที่ไดจากการศึกษาแบบพหุเทศะกรณีได
มาจากการสังเคราะหสรุปรวมจากขอคนพบจากกรณีศึกษาหลายกรณีในหลายสถานที่
จากคุณสมบัติพิเศษดังกลาวของการศึกษาแบบพหุเทศะกรณีศึกษา ผูวิจัยจึงเลือกใชวิธี
การศึกษาแบบพหุเทศะกรณีศึกษา ในการศึกษาการพัฒนารูปแบบการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน ในครั้งนี้ เนื่องจากวิธีการศึกษาดังกลาวจะเปนสว นหนึ่งที่จ ะชว ยเสริมใหขอ
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คนพบหรือขอสรุปที่ไดจากการศึกษาในครั้งนี้มีความแข็งแกรงและสามารถนําไปปรับประยุกตใช
ไดจริงในบริบทอื่นๆ ที่กวางขวางและหลากหลายมากยิ่งขึ้น
10. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในครั้งนี้
ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งงานวิจัยในประเทศและงานวิจัยตางประเทศ ซึ่งมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้
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10.1 งานวิจัยในประเทศ
สําหรับงานวิจัย ที่เกี่ย วของซึ่งเป น งานวิจัย ในประเทศที่นํามาใชใ นการวิจัย ครั้งนี้ มี
รายละเอียดในประเด็นตางๆ ที่นาสนใจดังตอไปนี้
10.1.1 งานวิจัยการทองเที่ยวตลาดน้ํา
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต พบวางานวิจัย
เกี่ยวกับการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตมีผูทําการวิจัยไวนอยมาก สําหรับงานวิจัยเกี่ยวกับตลาดน้ํา
ภาคใตที่นาสนใจ ไดแก งานวิจัยของยุทธกาน ดิสกุล (2553: 93-99) วิจัยเรื่องประเพณีประดิษ ฐ
และอัตลักษณชุมชนคลองแห ศึกษาการประกอบสรางประเพณีประดิษฐของตลาดน้ําของชุมชน
คลองแห จังหวัดสงขลา มีวัตถุประสงคการวิจัยเพื่อศึกษากระบวนการรื้อฟนวัฒนธรรมทองถิ่นใน
การพัฒ นาตลาดน้ําคลองแห และเพื่อศึก ษาการชว งชิงความหมายของตลาดน้ําจากกลุมคนที่
เกี่ยวของในทองถิ่น ผลการวิจัยพบวา กระบวนการประเพณีประดิษฐที่ตลาดน้ําคลองแห สะทอน
ใหเห็น ถึงการรื้อฟน วัฒ นธรรมทองถิ่น ผา นการอนุรัก ษค ลองแห ละครเวที อาหาร และงาน
หัตถกรรม นอกจากนั้นยังพบกระบวนการสรางอัตลักษณชุมชน โดยการรื้อฟนประวัติความเปนมา
ของชุมชนผานความสัมพันธกับตํานานพระบรมธาตุ ซึ่งสะทอนใหเห็น กระบวนการคัดเลือก
คัดสรร โดยกลุมคนบางกลุมที่เกี่ยวของ เชน กลุมคณะกรรมการวัดคลองแห กลุมอนุรักษคลอง
อูตะเภา กลุมครูบางกล่ํา และกลุมเทศบาลเมืองคลองแห ตลาดน้ําคลองแหไมไดเปนเพียงแหลง
ทองเที่ยวเพื่อยอนอดีต อัน ดีงามของชุ มชนเทานั้น หากยังเปน พื้น ที่ข องการตอรองและนิยาม
ความหมายเกี่ยวกับอัตลักษณของชุมชนผานกระบวนการประเพณีประดิษฐ โดยเกี่ยวของกับกลุม
ผลประโยชนต างๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ งกลุมเทศบาลเมืองคลองแหและกลุม คณะกรรมการวั ด
กลาวคือกลุมคณะกรรมการวัดนําเสนอรูปแบบตลาดน้ําในรูปแบบของการอนุรักษทองถิ่น เนน ที่
กิจกรรมในชุมชนเปนหลัก เชน การรวมกลุมทําความสะอาดคลองแห การสักการบูชาพระบรมธาตุ
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และการแสดงมโนราห เปนตน ในขณะที่ก ลุมเทศบาลเมืองคลองแหเนน รูปแบบตลาดน้ําเพื่อ
การทองเที่ยวเปนหลัก โดยใหความสําคัญกับการรื้อฟนวัฒนธรรมทองถิ่นหลักๆ 3 ประการ ไดแก
1) ตลาดยอนยุค 2) การแตงกายชุดไทย และ 3) สินคาและอาหารพื้นบาน มากไปกวานั้นตลาดน้ํา
คลองแหยังกลายเปน พื้น ที่ข องการแยงมวลชน จากชาวบานในทองถิ่น และกลุมนัก ทองเที่ยว
ระหวางกลุมคณะกรรมการวัดและกลุมเทศบาลเมืองคลองแห เพื่อใหกลุมของตนสามารถสรางฐาน
อํานาจและไดรับผลประโยชนมากที่สุด การศึกษาประเพณีประดิษฐจึงไมใชแคการทําความเขาใจ
กระบวนการรื้อฟนวัฒนธรรมทองถิ่นภายในชุมชนเพียงเทานั้น แตยังทําใหเกิดความเขา ใจถึง
กระบวนการตอรองปะทะความหมายทางวัฒ นธรรมทั้งจากภายในตัว ของชุมชนเองและกลุม
อิทธิพลตางๆ จากภายนอกที่เขามามีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงชุมชน
จากที่กลาวมาเปนงานวิจัยเกี่ยวกับตลาดน้ําภาคใตที่ไดมีผูทําการวิจัยไว สําหรับ
เหตุผลที่งานวิจัยเกี่ยวกับตลาดน้ําภาคใตยังมีนอย ทั้งนี้เนื่องจากการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตเปน
เรื่องที่คอนขางใหม โดยแนวคิดการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตเพิ่งเริ่มขึ้นเมื่อประมาณกลางป พ.ศ.
2551 ซึ่งเกิด ขึ้น แหงแรกที่ต ลาดน้ําคลองแห ตําบลคลองแห อําเภอหาดใหญ จังหวัด สงขลา
ดําเนินการโดยเทศบาลเมืองคลองแห โดยการนําแนวคิดการดําเนินงานมาจากการที่นําเจาหนาที่
ที่เกี่ยวของ และพอคาแมคาไปศึกษาดูงานที่ตลาดน้ํายามเย็น หรือตลาดน้ําอัมพวา ตําบลอัมพวา
อําเภออัมพวา จังหวัด สมุทรสงคราม หลังจากนั้น เมื่อการทอ งเที่ย วตลาดน้ําคลองแหประสบ
ความสําเร็จ ก็มีองคกรปกครองสวนทองถิ่น หลายแหงในภาคใตไดเริ่มทยอยเขามาศึกษาดูงานที่
ตลาดน้ําคลองแหอยางตอเนื่องเพื่อนําไปสูการปรับประยุกตใชในพื้นที่ดูแลรับผิดชอบของตนเอง
ซึ่งในปจจุบันการทองเที่ยวตลาดน้ําในภาคใตเกิดขึ้นหลายแหง ซึ่งมีทั้งที่ประสบความสําเร็จและ
ลมเหลวแตกตางกันออกไป นอกจากนี้ก็ยังมีบางพืน้ ที่ที่กําลังอยูในชวงของการดําเนินการจัดสราง
การทองเที่ยวตลาดน้ํา ดวยเหตุนี้จึงยังไมคอยมีผูใดที่ทําการวิจั ยเกี่ยวกับการทองเที่ยวตลาดน้ํา
ภาคใต ซึ่งงานวิจัยเกี่ยวกับการทองเที่ยวตลาดน้ําสวนใหญจ ะเปน การวิจัยตลาดน้ําในภาคอื่น ๆ
โดยเฉพาะภาคกลาง ซึ่งถือวาเปนตนแบบของการทองเที่ยวตลาดน้ําที่สําคัญ
สําหรับ งานวิ จัย เกี่ ยวกับ ตลาดน้ํ าในภาคอื่น ๆ ที่ นา สนใจ เช น งานวิ จัย ของ
เบญจา จันทรา (2545: 91-96) วิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาตลาดดอนหวาย อําเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม ใหเปนแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมโดยการมีสวนรวมของชุมชน มีวัตถุประสงค
การวิจัยเพื่อศึกษาศักยภาพของชุมชนตลาดดอนหวาย ตําบลบางกระทึก อําเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม ในการเปน แหลงทองเที่ยวทางวัฒ นธรรมโดยการมีสว นรว มของชุมชน เพื่อศึก ษา
และวิเ คราะหแ นวทางในการพั ฒ นาแหล ง ท อ งเที่ ย วตลาดดอนหวายให เ ปน แหล ง ทอ งเที่ ย ว
ทางวัฒนธรรมโดยการมีสว นรว มของชุมชน ผลการวิจัย พบวา ตลาดดอนหวายมีศัก ยภาพใน
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การเปน แหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมโดยการมีสวนรวมของชุมชน เนื่องจากมีความพรอมใน
ดา นสิ่งดึงดูด ใจ ดานสิ่งอํานวยความสะดวกพื้น ฐาน และความสามารถในการเขา ถึง แตมี
ขอจํากัดในดานสิ่งอํานวยความสะดวกขั้นสูง บางอยาง ไดแก การใหบริการโทรศัพทสาธารณะ
ปายเตื อน ข อควรระวัง แก นัก ทอ งเที่ย ว เครื่ องฝากถอนเงิน อัต โนมัติ การบริก ารขอ มูล ทาง
การทองเที่ยวและหนวยปฐมพยาบาล สวนการบริหารจัดการการทองเที่ยวโดยการมีสวนรวมของ
ชุมชนนั้น พบวา คณะกรรมการบริหารเปนคนทองถิ่นประกอบดวยผูนําชุมชนและผูประกอบการ
ซึ่ ง ลั ก ษณะการบริ ห ารงานไม มี ก ารกํ า หนดโครงสร า ง ไม มี ก ารกํ า หนดหน า ที่ และไม มี
การกํ า หนดวาระการดํ า รงตํ า แหน ง อย า งชั ด เจน ส ว นประชาชนในท อ งถิ่ น สามารถเสนอ
ความคิดเห็นดา นตา งๆ ตอ กรรมการได สํา หรับ แนวทางการพัฒ นาตลาดดอนหวายใหเ ปน
แหลงทองเที่ย วทางวัฒนธรรม โดยการมีสวนรวมของชุมชนพบวาควรมีการพัฒนา 3 ดาน ไดแก
ด า นสิ่ ง อํ า นวยความสะดวกขั้ น สู ง ควรเพิ่ ม สิ่ ง ที่ มี ไ ม เ พี ย งพอในการให บ ริ ก ารนั ก ท อ งเที่ ย ว
ดานบุคลากรควรจัดอบรมใหผูนําชุมชนมีความรูทางดานการบริหารจัดการและควรจัดอบรมแก
ประชาชนทองถิ่นใหมีความรูดานการใหบริการและการตอนรับนักทองเที่ยว ดานความพรอมของ
ชุม ชนควรให ชุ ม ชนดู แ ลสิ่ ง แวดล อ มให อ ยู ใ นสภาพที่ เ หมาะสมในการเป น แหล ง ท อ งเที่ ย ว
พรอมทั้งมีการดําเนินการทางดานการตลาดและประชาสัมพันธโดยผานสื่อมวลชน
นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยอีกหลายเรื่องที่เปนงานวิจัยเกี่ยวกับตลาดน้ําในภาคอื่นๆ
และมีความนาสนใจ เชน งานวิจัยของสถาบัน ราชภัฏหมูบานจอมบึง (2545: 45-47) วิจัยเรื่อง
วิ ถี ชี วิ ต ชุ ม ชน: กรณี ศึ ก ษาการเปลี่ ย นแปลงวิ ถี ชี วิ ต ของชาวบ า นตลาดน้ํ า ดํ า เนิ น สะดวก
มีวัตถุประสงคการวิจัยเพื่อศึกษาคุณคาและสิ่งดึงดูดความสนใจของตลาดน้ําดําเนินสะดวก เพื่อ
ศึกษาสภาพและปญหาที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชาวบานตลาดน้ําดําเนินสะดวก และ
เพื่อเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหา กลุมตัว อยาง ไดแก บุคคลที่มีสวนเกี่ยวของกับตลาดน้ํา
ดําเนินสะดวก ทั้งนี้กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามและสัมภาษณ รวมทั้งสิ้น จํานวน 159 คน
ประกอบดวย นักทองเที่ยว จํานวน 61 คน เจาของกิจการ เจาหนาที่ของรัฐและเอกชน จํานวน 17
คน ประชาชนทั่วไป จํานวน 29 คน ผูประกอบอาชีพคาขาย จํานวน 37 คน และผูประกอบอาชีพ
พายเรือทองเที่ยว จํานวน 15 คน และกลุมตัว อยางที่เขารว มการประชุมระดมความคิด เห็น
รวมทั้งสิ้น จํานวน 59 คน ประกอบดวย ขาราชการและเจาหนาที่ของอําเภอดําเนินสะดวก เทศบาล
ตําบลดําเนินสะดวก สถานีตํารวจภูธรดําเนินสะดวก สาธารณสุข ดําเนินสะดวก ผูนําทองถิ่น
เจาของกิจ การ เจาของทาเรือ แมคา พอคา ผูรับจางพายเรือในบริเวณตลาดน้ําดําเนิน สะดวก
ผูสื่อขาว และประชาชนในอําเภอดําเนินสะดวก ผลการวิจัยพบวา คุณคาและสิ่งดึงดูดความสนใจ
ของตลาดน้ําดําเนินสะดวก เรียงตามลําดับความสําคัญ คือ บรรยากาศของตลาดน้ําดําเนินสะดวก
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เรือพายขายสินคา วิถีชีวิตของชาวตลาดน้ําดําเนินสะดวก เรือพายทองเที่ยว ชื่อเสียงของตลาดน้ํา
ดําเนินสะดวก ผลไมที่นํา มาขาย สินคาที่นํามาขาย และธรรมชาติที่รมรื่นและสวยงาม สวนสภาพ
และปญหาที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงวิถี ชีวิตของชาวบานตลาดน้ําดําเนินสะดวกที่พบ คือ ปญหา
ดานสภาพแวดลอม ปญหาดานการจราจรในลําคลอง ปญหาดานการคาขายสินคาและอื่นๆ เชน
ปญหาความรูดานภาษาอังกฤษ เปน ตน พรอมทั้งใหขอเสนอแนะ เชน หนวยงานภาครัฐควร
ดําเนินงานตามหนาที่อยางเขมแข็ง พรอมทั้งปฏิบัติภารกิจอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ เปลี่ยนจุด
ขายของการทองเที่ยวจากการมาเยี่ยมชมตลาดน้ําดําเนินสะดวกใหเป น การทองเที่ยวเชิงอนุรัก ษ
เพื่อใชจุดเดนอื่นๆ ของอําเภอดําเนินสะดวกเปนสิ่งดึงดูดความสนใจ สนับสนุนใหใชมัคคุเทศก
ทองถิ่น และควรอนุรักษวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวดําเนินสะดวก
กัญญารัตน สุดสอาด (2546: 86-96) วิจัยเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนใน
การอนุรักษสิ่งแวดลอมของตลาดริมน้ําดอนหวาย มีวัตถุประสงคการวิจัยเพื่อศึกษาระดับการมี
สวนรวมของประชาชนในการอนุรักษสิ่งแวดลอมของตลาดริมน้ําดอนหวาย และเพื่อเปรียบเทียบ
ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษสิ่งแวดลอมของตลาดริมน้ําดอนหวาย จําแนกตาม
เพศ อายุ ระดับการศึกษา ภูมิลําเนา ระยะเวลาที่อาศัยอยูในชุมชน ประเภทกิจการ การเปนสมาชิก
กลุมชุมชนแหลงขอมูลขาวสาร จํานวนครั้งในการรับทราบขาวสาร และความรูเกี่ยวกับการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจประกอบการสัมภาษณแบบเจาะลึก กลุมตัวอยาง ไดแก
ผูประกอบการคา จํา นวน 186 คน โดยใชสถิติเชิงพรรณนา ดวยคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 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 โดยมี เพศหญิง จํานวน
127 คน และเพศชาย จํานวน 59 คน มีอายุระหวาง 36-45 ป จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
สูงกวา ภูมิลําเนาสวนใหญมาจากที่อื่น มีระยะเวลาการอยูอาศัยในพื้นที่นอยกวา 10 ป ประกอบ
กิจการประเภทรานผักและผลไมมากที่สุด และสวนมากไมไดเขารวมเปนสมาชิกกลุม แหลงขอมูล
ขาวสารที่ไดรับ ไดแก โทรทัศน การรับทราบขาวสาร ประมาณ 1-3 ครั้งตอเดือน ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบวา เพศ อายุ ระดับการศึกษา ภูมิลําเนา การเปนสมาชิกกลุมชุมชน ประเภทกิจการ
แหลงขอมูลขาวสาร และความรูในการอนุรักษสิ่งแวดลอมที่ตางกันจะมีสวนรวมในการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมของตลาดริมน้ําดอนหวายไมแตกตางกัน สว นตัวแปรระยะเวลาที่อาศัยในชุมชน
และจํา นวนครั้งในการรับทราบขาวสารที่ตางกัน จะมีสว นรว มในการอนุรัก ษสิ่งแวดลอมของ
ตลาดริมน้ําดอนหวายแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 สําหรับการสัมภาษณเชิงลึก พบวา
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ผูประกอบการคาสวนใหญจะมีสวนรวมในดานการบํารุงรัก ษาในรูปของการออกเงินชว ยเหลือ
และมักเปนฝายปฏิบัติตามนโยบายมากกวาที่จะมีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็น หรือเขารวม
ประเมินผล เนื่องจากผูประกอบการคามีภารกิจในดานการคาขายจึงเปนอุปสรรคสําคัญในการที่จะ
เขามามีสวนรวม
กัญรณี จันทิพยวงษ (2546: บทคัด ยอ) วิจัยเรื่องวิวัฒนาการเศรษฐกิจชุมชน
ตลาดดอนหวาย จังหวัด นครปฐม มีวัตถุประสงคก ารวิจัย เพื่อศึกษาวิวัฒนาการของเศรษฐกิจ
ชุมชนตลาดดอนหวายใน 3 ประเด็น ไดแก ความรวมมือของชุมชน กลยุทธในการจัดการธุรกิจ
และการรั ก ษาความเป น ชุ มชนตลาดดอนหวาย ผลการวิ จั ย พบว า ความร ว มมื อ ของชุ ม ชน
ตลาดดอนหวายมีผูที่เกี่ยวของกับการพัฒนาชุมชน 7 กลุม ไดแก รานคา วัด โรงเรียน องคการ
บริ หารสว นตํา บล (อบต.) ชาวบ าน ลู ก คา และสื่ อมวลชน มี ก ารร ว มมือ กั น ในการสร า ง
ความเขมแข็งใหชุมชน โดยจัดตั้งคณะกรรมการซึ่งเปนตัวแทนจากสวนตางๆ ในชุมชนขึ้นมาเปน
ผูรวมจัดระเบียบดูแลรักษาชุมชนในดานตางๆ เชน การกําหนดมาตรฐานคุณภาพและราคาสินคา
และการรักษาความสะอาดและความปลอดภัยในชุมชน เปนตน กลยุทธในการจัดการธุรกิจ พบวา
มี 4 ดาน ไดแก สินคาและบริการ มีสินคาหลากหลายที่เปนเอกลักษณเฉพาะทองถิ่น สิน คาที่มี
ชื่อเสียง เชน เปดพะโล “นายหนับ ” ขนมตาล “ปาไข” สิน คามีคุณ ภาพ และมีก ารบริการที่ดี
ชองทางการจัด จําหนา ยมีก ารแบงพื้น ที่ออกเปน 4 โซน ไดแก บริเวณวัดคงคารามดอนหวาย
บริ เ วณสนามโรงเรี ย น บริ เ วณตลาดเก า และบริ เ วณตลาดชุ ม ชนเก าถึ ง ศาลเจ า แม เ ซ ง เนี้ ย ะ
มีคณะกรรมการดูแลรับผิดชอบตามพื้นที่ และมีการใชการสงเสริมการขายโดยใชกลยุทธตราสินคา
กลยุทธการชิม กลยุทธการใชพรีเซ็นเตอร (Presenter) และกลยุทธการบริการ สําหรับการรักษา
ความเปน ชุมชน พบวา ตลาดดอนหวายยึด หลัก การรัก ษาความเปน ชุม ชน โดยชาวตลาดมี
ปณิธานรว มกันคือการรักษาไวซึ่งความเปน ชุมชนรูปแบบเดิมหรือใกลเคียงมากที่สุด รว มแรง
รวมใจดวยการรวมกลุมและทําการคาขายสินคาที่มีคุณภาพภายใตก ารนําของชุมชน รวมตัว กัน
ในรูปของคณะกรรมการชุมชนทั้งพระสงฆ ผูนําชุมชน ตัวแทนชาวบาน และตัวแทนของสวน
ราชการ รวมกลุมในรูปคณะกรรมการดูแลควบคุมคุณภาพสินคา เพื่อความสะดวกในการดูแลรักษา
และงายตอการควบคุมคุณภาพสินคาและการจัดการ เพื่อความเรียบรอยของการคาขายในชุมชน
ตลอดจนชาวบานมีรายไดประจํา และเกิดความพึงพอใจในการดํารงชีวิต
ปาริชาต บึงพรรัตน (2546: 118) วิจัยเรื่องการมีสวนรวมของผูนําทองถิ่นที่มีตอ
การจัดการทองเที่ย วตลาดน้ําดําเนิน สะดวก จังหวัดราชบุรี มีวัต ถุประสงค ก ารวิจัย เพื่อศึก ษา
ระดับการมีสวนรวมของผูนําทองถิ่นที่มีตอการจัดการทองเที่ยวตลาดน้ําดําเนินสะดวก ปจจัยที่มี
ผลตอการมีสว นรว มของผูนําทองถิ่น ตลอดจนปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข ผลการวิจัย
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พบวา ผูนําทองถิ่น ไดแก ปลัดองคก ารบริหารสวนตําบล สมาชิก องคการบริหารสว นตําบล
มีความรู การรับรูขาวสาร ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการทองเที่ยวในระดับปานกลาง มีสวนรวม
ในการจัดการทองเที่ยวในระดับปานกลาง โดยมีขั้นตอนในการจัดการทองเที่ยวเรียงตามลําดับจาก
มากไปหานอย คือ รว มดําเนินการ รวมวางแผน รวมคนหาปญหา และรวมติดตามประเมินผล
การดําเนินงานและกิจกรรมการจัดการทองเที่ยวในตลาดน้ําดําเนิน สะดวกนั้น ไมมีก ารกําหนดไว
อยางชัด เจน เนื่อ งจากที่ตั้งของตลาดเปน พื้น ที่ข องเอกชน แมจ ะอยูใ นเขตพื้น ที่ข องเทศบาล
ตําบลดําเนินสะดวกก็ตาม และเทศบาลไมมีนโยบายหรือ แผนงานเกี่ยวกับการทองเที่ยวที่ชัดเจน
โดยนโยบายสวนใหญมุงเนนการปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคของประชาชนในพื้น ที่
มากกวาการสนับสนุน และพัฒนาแหลงทองเที่ยว กิจกรรมที่เปนรูปธรรมมีเพียงกิจกรรมเดียว คือ
งานองุนหวานดําเนิน ซึ่งเปนกิจกรรมที่ดําเนินตามนโยบายของจังหวัด สําหรับปญหาและอุปสรรค
ของผูนํา ทอ งถิ่น ที่มีต อ การจัด การทอ งเที่ย ว คือ ผูนํา ทอ งถิ่น ขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกั บ
การจัดการทองเที่ยว ขาดความรวมมือจากผูประกอบการ และขาดการกําหนดแผนการทํางานและ
ผูรับผิดชอบในการจัดการทองเที่ยว
มณีว รรณ ผิว นิ ่ม และคณะ (2546: บทคัด ยอ ) วิจ ัย เรื่อ งผลกระทบของ
การทองเที่ยวเชิงวัฒ นธรรมตอวิถีชุมชน: กรณีศึกษาชุมชนตลาดน้ํา มีวัตถุประสงคการวิจัยเพื่อ
ศึกษารูปแบบและพัฒนาการของตลาดน้ํา กิจ กรรมการทองเที่ย วที่เกี่ย วของในตลาดน้ําดําเนิน
สะดวกและตลาดน้ําตลิ่งชัน รวมทั้งการศึก ษาผลกระทบของการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีตอ
แบบแผนการดําเนิน ชีวิต และความสัมพั น ธทางสังคมของท องถิ่น ที่เกิด ขึ้น ในชุ ม ชนตลาดน้ํ า
ดํา เนิ น สะดวก ราชบุ รี และตลาดน้ํ า ตลิ่ง ชั น กรุ งเทพมหานคร ผลการวิ จั ย พบว า ตลาดน้ํ า
ดําเนินสะดวกพัฒนามาจากตลาดขายของทางน้ําของชาวบานในชุมชนและจังหวัดใกลเคียงไปสู
การเปนตลาดเพื่อนักทองเที่ยว โดยมีนายทุนที่ดําเนินธุรกิจการทองเที่ยวเขามาพัฒนาใหกลายเปน
แหลงทองเที่ยวสําหรับชาวตางชาติ สวนตลาดน้ําตลิ่งชันไมใชตลาดดั้งเดิมของชาวบาน แตเกิดจาก
การจัดตั้งโดยประชาคมตลาดน้ําตลิ่งชัน ซึ่งเปนคณะทํางานที่มาจากชาวบานในพื้นที่ สรางตลาด
ขึ้นในที่ดินของราชการ เพื่อเปนแหลงขายสินคาทางการเกษตรสรางรายไดเสริมใหแกชุมชนเมื่อ
ป พ.ศ.2530 การทองเที่ย วมีผลกระทบตอชุมชนทั้งสองแหงทั้งดานบวกและลบ ผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ทําใหเกิดปญหาการแออัด ของการคมนาคม ปญหาน้ําเสีย มลพิษ
ทางเสียงและอากาศ แตมีสว นทําใหมีก ารปรับปรุงพื้น ที่และสาธารณูปโภคในชุมชนใหดีขึ้น
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ ทําใหเ กิด การจ างงานในชุมชน ตลาดน้ํ าตลิ่งชัน สรางรายไดใ หแ ก
สมาชิกชุมชน แตที่ตลาดน้ําดําเนินสะดวกรายไดสวนใหญตกอยูกับผูประกอบการรายใหญจาก
ภายนอกชุมชน ผลกระทบทางสังคม การทองเที่ยวกอใหเกิดทั้งความรวมมือ และความขัดแยงใน
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ชุมชน โดยเฉพาะในตลาดน้ําดําเนินสะดวกที่มีนักทองเที่ยวมาก จึงมีผลประโยชนสูง ทําใหเกิด
ความขัดแยงระหวางผูประกอบการดว ยกัน และระหวางผูประกอบการกับ คนในชุมชนที่ถูก
กีด กัน ดา นการคา มีก ารเอาเปรียบและหลอกลวงนักทองเที่ยวในการขายสินคาและใหบริการ
ผลกระทบทางวัฒนธรรมเปน ไปในทางบวกเปนสว นใหญ กลาวคือกระตุน ใหเกิดการอนุรัก ษ
วัฒ นธรรมไทยในดานการแตงตัว กิจกรรมทางวัฒ นธรรม ความรูสึก ภูมิใ จในทองถิ่น ของตน
ศัก ยภาพของการจัด การการทองเที่ยวแบบตลาดน้ํา ยังมีอยูมาก เพราะเปนกิจกรรมที่มีลักษณะ
เฉพาะตัวไมเหมือนที่อื่น เปนที่ชื่นชอบของนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและตางชาติ คนในชุมชนทั้ง
สองยังตองการใหมีการทองเที่ยวแบบตลาดน้ําตอไปและเห็นวาสามารถจะพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยว
ที่ยั่งยืนได แตทั้งนี้ตองใหชุมชนเขาไปมีสวนรวมในการวางแผนและดําเนินการใหขอมูลที่ถูกตอง
เกี่ยวกับตลาดน้ําในอดีตและปจจุบัน สรางกิจกรรมตอเนื่องที่ เกี่ย วของกับการนําเสนอมิติทาง
วัฒนธรรมของวิถีชีวิตริมคลองมากกวาจะเนนดานการขายสินคาเพียงอยางเดียว
รุจ รัตนพาหุ (2547: ง) วิจัยเรื่องแนวทางการอนุรักษและพัฒนาพื้นที่ชุมชนตลาด
สามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี มีวัตถุประสงคการวิจัยเพื่อทราบถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตรพื้นที่
วิวัฒนาการการตั้งถิ่นฐาน รวมถึง ลัก ษณะทางกายภาพของชุมชนยานตลาดสามชุก จังหวัด
สุพรรณบุรี เพื่อศึกษาถึงคุณคาความสําคัญของพื้นที่ ในการเสนอแนวทางการอนุรักษและพัฒนา
พื้ น ที่ ชุ ม ชนตลาดสามชุ ก เพื่ อ ให เ กิ ด ความสอดคล อ งในการจั ด การพื้ น ที่ ทั้ ง นี้ เ พื่ อ รองรั บ
การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ในอนาคต การวิจัยครั้งนี้ใ ชก ระบวนการศึก ษาพื้น ที่ดว ยการสังเกต
การสํารวจลักษณะทางกายภาพของกลุมอาคาร และสภาพแวดลอมโดยรอบของพื้นที่ยานตลาด
สามชุก รวมถึงการสัมภาษณกลุมคนที่เกี่ยวของกับการใชพื้นที่ในยานตลาดสามชุก เพื่อเปนขอมูล
ประกอบการศึกษาและวิเคราะห ผลการวิจัยพบวา ยานชุมชนตลาดสามชุกเปนยานการคาเกาที่มี
อายุการตัง้ ถิ่นฐานมาเปนเวลากวาหนึ่งรอยป โดยลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ประกอบไปดวย
โครงสรางชุมชนที่สําคัญสองสว น ไดแก โครงสรางทางสถาปต ยกรรมและสภาพแวดลอม
อัน ได แ ก กลุ ม อาคารเรือ นคา ขายพื้น ถิ่ น ที่ เ ปน อาคารก อ สร างด ว ยวั สดุ ป ระเภทไม เ ป น หลั ก
มีการเกาะกลุมรวมตัวเปนยานการคาริมฝงแมน้ําสุพรรณบุรีอยางหนาแนน อีกทั้งในปจจุบันยังมี
การใชงานอยางตอเนื่องตลอดมา นอกจากนี้โครงสรางชุมชนที่สําคัญอีกอยางหนึ่ง ไดแก คนใน
ยานชุมชนที่มีรูปแบบการดําเนินชีวิตแบบสังคมครอบครัวและสังคมการคา ที่สืบทอดจากรุนสูรุน
อยางมีลําดับและสามารถสืบเรื่องราวทางประวัติศาสตรในยานตลาดสามชุก ดวยการบอกเลาเรื่อง
ไดชัดเจน จากสองสิ่งนี้ทําใหชุมชนยานตลาดสามชุก เปน ชุมชนการคาที่มีเอกลัก ษณทั้ง ในมิติ
ทางดา นสัง คมและวั ฒ นธรรมในพื้ น ที่ ที่ มี คุ ณ ค าเหมาะสมต อ การศึ ก ษาเพื่ อ วางแนวทางใน
การจัดการทรัพยากรที่สําคัญในเกิดความสมดุลตอรูปแบบการพัฒนาของพื้นที่ในดานกายภาพอื่นๆ
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ตอไป ดังนั้นขอเสนอแนะสําหรับแนวทางการอนุรักษและพัฒนาพื้นที่ชุมชนตลาดสามชุก จังหวัด
สุพรรณบุรี เปนการกําหนดแนวทางเพื่อการสงเสริมเอกลักษณของพื้นที่ในดานสังคมวัฒนธรรม
สถาปต ยกรรม และสภาพแวดลอม รวมถึงการกําหนดมาตรการและความรว มมือจากคนใน
ทองถิ่น และหนวยงานภาครัฐคือเทศบาลตําบลสามชุก สําหรับการวางกรอบการพัฒนาเชิงอนุรักษ
ที่เหมาะสม และสามารถนําไปประยุกตใชในโอกาสตอไป
วรวุฒิ เพ็งพันธ (2548: ง) วิจัยเรื่องการวิเคราะหคุณคาและบทบาทของตลาดน้ํา
ในฐานะแหลงการเรีย นรูข องชุมชน: กรณีศึก ษาตลาดน้ําอําเภอดําเนิน สะดวก จังหวัดราชบุรี
มีว ัต ถุป ระสงคก ารวิจ ัย เพื่อ ศึ ก ษาการเปลี่ ย นแปลงตลาดน้ํา ที่ มี ผลกระทบต อ การเปน แหล ง
การเรียนรูของชุมชน เพื่อวิเคราะหคุณคาและบทบาทของตลาดน้ําในฐานะแหลงการเรียนรูของ
ชุมชน และเพื่อเสนอแนวทางการใชประโยชนตลาดน้ําในฐานะแหลงการเรียนรูของชุมชนสําหรับ
กิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน การวิจัยประกอบดวย การศึกษาเชิงประวัติศาสตรบอกเลา
การศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ การสังเกตแบบไมมีสวนรวม และการสัมภาษณแบบสนทนากลุม
ผลการวิจัยพบวา
1. ตลาดน้ําคลองลัดราชบุรีเปนตลาดน้ําเกาแกที่สําคัญที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยน
กันมายาวนาน แตปจจุบันไดปดตัวลงแลว ตลาดน้ําคลองโพหักในอดีตเปนตลาดน้ําที่มีการซื้อขาย
แลกเปลี่ยนที่สําคัญของของชุมชน แตปจจุบันการซื้อขายแลกเปลี่ยนที่ตลาดน้ําแหงนี้ก็ยังคงดํารง
อยู ตามวิถีชีวิตพอคาแมคาตลาดน้ําแตซบเซาลงไปมากและอาจสูญหายไดในอนาคต ตลาดน้ํา
คลองตนเข็มเปน ตลาดน้ําที่ ยังคงมีก ารซื้อขายแลกเปลี่ย นกันอยู ปจ จุบัน ตลาดน้ําแหงนี้ไดรับ
การสงเสริมใหเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ ซึ่งนักทองเที่ยวรูจักกันในชื่อ “ตลาดน้ําดําเนินสะดวก”
2. คุณคาและบาทบาทของตลาดน้ําในอดีตทั้ง 3 แหง เหมือนกันคือมีบทบาทใน
ดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการทองเที่ยว และมีคุณคาในดานจิตใจ รางกาย เศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม การทองเที่ยว และแหลงการเรียนรูของชุมชน แตใ นปจ จุบัน ตลาดน้ําแตละ
แหงเกิดการเปลี่ยนแปลง คุณคาและบทบาทของตลาดน้ําในปจจุบันจึงเปลี่ยนไป คือ ตลาดน้ํา
คลองลัดราชบุรี เหลือบทบาททางดานสังคมและวัฒนธรรมเพียงอยางเดียว และเหลือคุณคาใน
ดานประวัติศาสตร สังคม และวัฒ นธรรมเทานั้น ตลาดน้ําคลองโพหัก สูญเสียบทบาทในดา น
การทองเที่ยว คุณคาในดานการทองเที่ยวจึงหายไปดว ย แตต ลาดน้ําคลองตน เข็มยังคงมีคุณคา
และบทบาทอยูเชนในอดีต
3. ตลาดน้ํามีคุณ คาและบทบาทในฐานะแหลงการเรีย นรูข องประเภทบุค คล
ประเภทสื่อ วัสดุ อุปกรณ ประเภทกิจกรรม และประเภทสถานที่ และแหลงทรัพยากรธรรมชาติที่
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จะสามารถนํามาใชประโยชนในกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน ใหเขากับสาระการเรียนรู
ทั้ง 8 กลุมได เพื่อใหผูเรียนเกิดความเรียนรูแบบบูรณาการและปลูกจิตสํานึกใหรักทองถิ่นมากขึ้น
4. ผูขายสินคาในตลาดน้ําทั้ง 3 แหง ทั้งในอดีตและปจจุบันสวนใหญเปนผูหญิง
หรือทีเ่ รียกวา “แมคา ตลาดน้ํา ” ซึ่งมีลัก ษณะนิสัยและการแตงกายที่เปน เอกลัก ษณเฉพาะตน
นอกจากนี้แมคาตลาดน้ํายังมีการเรียนรูและการถายทอดเพื่อดํารงรักษาอาชีพแมคาตลาดน้ําไว
แมคาตลาดน้ําจึงมีบทบาทใหมที่ไมใชเพียงแคการคาเทานั้น ดังนั้นแมคาตลาดน้ําจึงเปนแหลง
การเรีย นรูข องชุมชนประเภทบุค คลที่สําคัญที่สุด ของตลาดน้ําที่จ ะทําใหตลาดน้ําดํารงอยูหรือ
สูญหายไป
มยุ รี ศรี อุ ด ร (2548: 68-71) วิ จั ย เรื่ อ งการมี ส ว นร ว มของประชาชนที่ มี ต อ
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมบริเวณตลาดน้ําวัดลําพญา อําเภอบางเลน จังหวัด
นครปฐม มีวัตถุประสงคการวิจัยเพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมของประชาชนที่มีตอการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมบริเวณตลาดน้ําวัดลําพญา อําเภอบางเลน จังหวัด นครปฐม
และเพื่อเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมของประชาชนที่มีตอการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมบริเวณตลาดน้ําวัดลําพญา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ตามปจจัยสวนบุคคลและ
ความรูในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยการวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ
ประกอบการสัมภาษณแบบเจาะลึก กลุมตัวอยาง ไดแก ผูประกอบการคา จํานวน 135 คน โดยใช
สถิติเชิงพรรณนาดวยคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสถิติ
อนุมานด วย T-test, F-test และ Scheffe’s test สํ าหรับวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth
Interview) เก็บขอมูลจากผูนําชุมชน ทําการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการเชิง พรรณนา (Descriptive
Approach Analysis) ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งประกอบดวยผูประกอบการคาของ
ตลาดน้ําวัด ลําพญา จํานวน 135 คน เปนเพศหญิง จํานวน 87 คน และเพศชาย จํานวน 48 คน
ผลการวิเคราะหระดับการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พบวา โดย
ภาพรวมมีร ะดับการมีสวนรวมในระดับปานกลาง ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา สถานภาพ
รายไดตอเดือน และการเปนสมาชิกกลุมที่ตางกันมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมบริเวณตลาดน้ําวัดลําพญาแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 สวนตัวแปรเพศ
อายุ ระดับการศึกษา ภูมิลําเนาระยะเวลาที่อาศัยในชุมชน การรับรูขอมูลขาวสาร และความรูใน
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมบริเวณตลาดน้ําวัดลําพญาไมแตกตางกัน สําหรับ
การสัมภาษณเชิงลึก พบวา ผูประกอบการคาสวนใหญจะมีสวนรวมในดานการปฏิบัติกิจกรรม
โดยรวมกันในการจัดสภาพแวดลอมชุมชนใหงดงามสะอาดเปนระเบียบเรียบรอยและมักเปนฝาย
ปฏิบัติตามนโยบายมากกวาที่จะเขามามีสวนรวมในการวางแผน หรือการติดตามและประเมินผล
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เนื่องจากผูประกอบการคามีภ ารกิจ ในดา นการคาขายจึงเปน อุปสรรคสําคัญ ในการที่จ ะเขามา
มีสวนรวม
อติภา ตรัยดลานนท (2548: 77-78) วิจัยเรื่องแนวทางเสริมสรางการมีสวนรวม
ของชุมชนทองถิ่นในการพัฒนาตลาดน้ําวัดไทร แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวอยางยั่งยืน มีวัตถุประสงคการวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางเสริ มสรางการมี
สว นรว มของชุมชนท องถิ่ น ในการพัฒ นาตลาดน้ําวั ด ไทร แขวงบางขุน เทีย น เขตจอมทอง
กรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวอยางยั่งยืน และเพื่อศึกษาปญหาและ
อุปสรรคในการพัฒนาตลาดน้ําวัดไทร การเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวยวิธีการ 2 วิธี ไดแก
การสัมภาษณเจาหนาที่รัฐ จํานวน 2 คน และการสนทนากลุม จํานวน 2 กลุม โดยการเลือกผูนํา
ทองถิ่น จํานวน 10 คน และประชาชนทั่วไป จํานวน 10 คน วิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหเนื้อหา
โดยการตีความขอมูล สรางขอสรุป และเปรียบเทียบขอมูล ผลการวิจัยพบวา 1) แนวทางเสริมสราง
การมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่นในการพัฒนาตลาดน้ําวัดไทรจะตองเกิดจากความรวมมือระหวาง
ประชาชน เจาหนาที่ของรัฐ ผูนําทองถิ่น และผูมีสว นไดสวนเสีย ในผลประโยชน ในขั้น ตอน
การคนหาปญหา การตัดสินใจ การดําเนินการ การประเมินผล และการรับผลประโยชนที่เกิดขึ้น
โดยมุงพัฒนาและฟนฟูสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ วิถีชีวิต การสรางจิต สํานึก ในการรัก ษา
สิ่งแวดลอมรวมกันในชุมชน มีกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ และ
การออกกฎขอบังคับของทองถิ่น ซึ่งโครงการและกิ จกรรมตองมาจากความตองการของชุมชน
2) แนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวแบบยั่งยืนตองมุงเนนการอนุรักษและรักษาทรัพยากรใหคงไว
นานที่สุด ผูเกี่ยวของทั้งหมดรวมมือกันเปนภาคีเครือขายและรัฐใหการสนับสนุน เนนการพัฒนาที่
ตอเนื่องและมีการวิจัยติดตามประเมินผล และ 3) ปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาตลาดน้ําวัดไทร
พบวา ยังมีความคิดเห็นที่ไมต รงกันในเรื่องของการปด-เปด ประตูน้ํา ประชาชนในทองถิ่นให
ความร ว มมื อ ในการอนุรั ก ษ สิ่ งแวดล อมน อ ย มี ก ารยา ยเข ามาของคนต า งถิ่ น มากขึ้ น ทํ า ให
ความผูกพันของคนในชุมชนนอยลงจึงเปนเหตุใหขาดความจริงใจในการแกปญหาตางๆ มีน้ําเนา
เสียในคลอง ประชาชนขาดจิตสํานึกในการรักษาความสะอาด คลองมีสภาพคับแคบไมสามารถ
ขยายได รวมถึงขาดการสนับสนุนอยางจริงจังและตอเนื่องจากผูเกี่ยวของ
จริยาวัฒน โลหะพูน ตระกูล (2549: บทคัดยอ) วิจัยเรื่องการพัฒนาและแกไข
ปญหาชุมชนดวยการจัดการพัฒนาแหลงทองเที่ยวโดยชุมชน: กรณีศึกษาตลาดน้ําบางน้ําผึ้ง อําเภอ
พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ มีวัตถุประสงคการวิจัยเพื่อศึกษาแนวคิดและความเปนมาของ
ชุมชนกับการดําเนินงานเพื่อสรางแหลงทองเที่ยวชุมชน โดยชาวบานและองคกรในระดับทองถิ่น
เพื่อศึกษาปจจัยในดานตางๆ ที่มีผลตอการสรางและพัฒนาแหลงทองเที่ยวของชุมชนอยางยั่งยืน
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และเพื่อเปน แนวทางการพัฒนาและสรางกระบวนการมีสว นรวมของชุมชนในการจัดการแหลง
ทองเที่ยวชุมชนอยางยั่งยืนใหแกชุมชนทองถิ่นอื่นๆ ตอไป การวิจัยครั้งนี้เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ
โดยใชวิธีก ารเก็บขอ มูลที่ห ลากหลาย ผลการวิจัย พบวา การพัฒ นาแหลงทอ งเที่ ย วตลาดน้ํ า
บางน้ําผึ้ง ดําเนินการโดยองคการบริหารสว นตําบลบางน้ําผึ้ง เพื่อแกไขปญหาของชุมชนเรื่อง
ผลผลิต ไมมีที่จําหนาย สิน คาราคาตกต่ํา และหลังจากมีแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําบางน้ําผึ้งแลว
สามารถแกไขปญหาใหแกชุมชนเรื่องผลผลิตทางการเกษตรได เพราะมีการสรางอาชีพและรายได
ใหแกประชาชนในพื้นที่ และผลการศึกษาดานปจจัยที่สงเสริมใหการพัฒนาประสบความสําเร็จ
พบวา ปจจัยภายนอก ซึ่งไดแก กระแสการสงเสริมการทองเที่ยวรูปแบบตางๆ ของภาครัฐ ที่สราง
ความตองการในการทองเที่ยวของภาคประชาชนอยางตอเนื่อง ควบคูกับการสงเสริมแหลงทองเที่ยว
ระดับทองถิ่นนั้น ทําใหเกิดกระแสการทองเที่ยวในระดับทองถิน่ เพิ่มมากขึ้น และปจจัยภายในของ
แหลงทองเที่ยวตลาดน้ําบางน้ําผึ้งที่สงผลตอความสําเร็จในการพัฒนา คือ พื้นที่แหลงทองเที่ยวที่
เปนธรรมชาติมีเอกลักษณของทองถิ่น เพราะเปนพื้นที่สวนเกษตรดั้งเดิมแบบยกทองรอง ซึ่งเปน
พื้นที่อนุรักษของภาครัฐมาตั้งแตป พ.ศ.2520 และการมีผูนําที่เขมแข็งมีความมุงมั่นในการพัฒนา
และเปนผูนําอยางเปนทางการคือดํารงตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) นั้น สามารถ
จัด สรรงบประมาณเพื่อ การพั ฒ นาแหล งท องเที่ ย วไดอ ยา งตอ เนื่ อ ง รวมถึ งสามารถขยายผล
การพัฒนาแหลงทองเที่ยวไปเชื่อมโยงกับการพัฒนาชุมชนในดานตางๆ ไดอยางกวางขวาง เชน
การพัฒนาดานคมนาคม สาธารณูปโภคตางๆ และการรื้อฟนวัฒนธรรมประเพณี เปนตน และ
ผูจําหนายสินคาในตลาดน้ําสวนใหญหรือเกือบทั้งหมดเปนผูมีอัธยาศัยดี มีน้ําใจ พูดคุยตอบคําถาม
นัก ทองเที่ย วอยางเต็มใจ จนเปนที่ประทับใจของนัก ทองเที่ยว จึงกลาวไดวา ผูจําหนายสิน คา
นอกจากขายสินคาแลวยังเปนผูประชาสัมพันธที่ดีใหแกแหลงทองเที่ยวอีกทางหนึ่ง ในสวนของ
กระบวนการจัดการเพื่อบรรลุตามองคประกอบ 4 ดาน ของการเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศโดย
ชุมชน อันไดแก องคประกอบดานพื้นที่ทองเที่ยว องคประกอบดานการจัดการ องคประกอบดาน
กิจกรรมและกระบวนการ และองคประกอบดานการมีสวนรวม พบวาทําไดดีในดานตางๆ เหลานี้
แตอยางไรก็ตามยังมีประเด็นที่ตองพัฒนาเพิ่มเติม คือ การสงเสริมใหมีการจัดทําแผนพัฒนาตลาด
น้ํา และการประเมิ น ผลร ว มกัน ระหวา งองค ก รและผูจํ าหนา ยสิ น คา เพื่อ สร างการเรี ยนรูผ า น
กระบวนการมีสว นรวมอยางครบวงจรแกทุกฝายที่เกี่ยวของ เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นดาน
สิ่งแวดลอม และเพื่อสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนในการพัฒนาแหลงทองเที่ยวแบบยั่งยืน
จุฑารัตน จริยาอุดม (2549: 50-53) วิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนใน
การพัฒนาพื้นที่สีเขียวใหเปนตลาดน้ําบางน้ําผึ้ง มีวัตถุประสงคการวิจัยเพื่อศึกษาลักษณะของการมี
สวนรวมของประชาชนในการจัดตั้งตลาดน้ําบางน้ําผึ้ง เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของ
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ประชาชนในการจัด ตั้ง ตลาดน้ําบางน้ําผึ้ง และเพื่อศึก ษาแนวทางการแกไ ขเกี่ยวกับการพัฒ นา
ศักยภาพตลาดน้ําบางน้ําผึ้ง กลุมตัวอยาง ไดแก ประชาชนผูทําการคาขายในตลาดน้ําบางน้ําผึ้ง
ตัวแปรอิสระ คือ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพหลัก และรายได ตัวแปรตาม
คือ ลักษณะการมีสวนรวมในการพัฒนาพื้นที่สีเขียว 5 ขั้น ไดแก ขั้นริเริ่มการพัฒนา ขั้นวางแผน
การพัฒนา ขั้นดําเนินการพัฒนา ขั้นรับผลประโยชนจากการพัฒนา และขั้นประเมินผลการพัฒนา
ผลการวิจัยพบวา การมีสว นรวมในการพัฒนาพื้นที่สีเขีย วใหเปนตลาดน้ําบางน้ําผึ้ง ดานริเริ่ม
การพัฒนาอยูในระดับสูง เนื่องมาจากวิถีชีวิตแบบสังคมทองถิ่นที่มีความผูกพันกัน ดานวางแผน
พัฒนา ดานดําเนินการพัฒนา และดานประเมินผลพัฒนาอยูในระดับต่ํา ซึ่งเปนขั้นตอนที่องคการ
บริ ห ารสว นตํ า บล (อบต.) เป น ผู กํ า หนดทรั พ ยากรและแหล ง ทรัพ ยากรที่ใ ช ใ นการพั ฒ นา
ดานรับผลประโยชนจ ากการพัฒนาอยูใ นระดับสูง เพราะเปนขั้น ตอนที่ประชาชนที่มีสวนรว ม
ไดรับผลประโยชนจากการพัฒนาทั้งทางดานวัตถุและดานจิต ใจ และกอเกิดการสรางงานสราง
อาชีพของประชาชนระดับสูงสุด นอกจากนี้ยังพบวากลุมตัว อยางที่มีเพศ อายุ สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดที่ตางกัน มีสวนรวมในการพัฒนาพื้นที่สีเขียวใหเปนตลาดน้ําไม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สําหรับขอเสนอแนะจากการวิจัย กลาวคือ ในสวนของการมี
สวนรวมของประชาชนในการพัฒนาพื้นที่สีเขียวใหเปนตลาดน้ําบางน้ําผึ้ง นั้น องคก ารบริหาร
สว นตําบล (อบต.) ควรจัด ใหประชาชนมีส ว นรว มในการเสนอแนะขอคิด เห็น และควรมี
การวางแผนพัฒนาและประชาสัมพันธตลาดน้ําบางน้ําผึ้งใหเปนที่รูจักมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ระบบ
การบริหารภายในองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ควรใชระบบคุณธรรม เพื่อการพัฒนาพืน้ ที่ให
เปนแหลงทองเที่ยวใหมและการสรางงานสรางอาชีพของชุมชนโดยใชกระบวนการการพัฒนาแบบ
บูรณาการ
วรวุ ฒิ ติ ณ ณ เ ตเชภณ (2550: 60-62) วิ จั ย เรื่ อ งยุ ท ธศาสตร ใ นการพั ฒ นา
มัคคุเทศกนอยตลาดน้ําลําพญา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม มีวัตถุประสงคการวิจัยเพื่อพัฒนา
ความรูค วามเขา ใจเรื่องการพัฒนาความรูเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ การพัฒนาบุคลิกภาพ
และการพัฒนาในเรื่องการเผยแพรความรูความเขาใจในเรื่องของการทองเที่ยวใหแกมัคคุเทศกนอย
ตลอดจนเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักทองเที่ยว การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยและพัฒนา (Research
and Development: R&D) กลุมตัวอยาง ไดแก เยาวชนที่ไดรับการฝ กอบรมระยะสั้นในหลักสูตร
การอบรมมัคคุเทศกนอยของชุมชนตลาดน้ําบานลําพญา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม จํานวน 30
คน และนักทองเที่ยว จํานวน 90 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ หลักสูตรการจัดฝกอบรม เรื่อง
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาความรูเกี่ยวกับการทองเที่ ยวเชิงนิเวศ การพัฒนาบุคลิกภาพ
และการพัฒนาในเรื่องการเผยแพรความรูความเขาใจในเรื่องของการทองเที่ยว เครื่องมือประเมินผล
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การดําเนินงานของมัคคุเทศกนอย ประกอบดวย แบบวัดผลสอบถามสําหรับมัคคุเทศกนอย และ
แบบสอบถามความพึงพอใจจากนักทองเที่ยว ซึ่งมี 3 ขั้นตอน ไดแก ขั้นตอนที่ 1 ไดจัดเสวนาใน
รูปแบบเวทีชาวบานเพื่อรวบรวมขอมูลทั่วไปของตลาดน้ําลําพญาและการดําเนินงานของมัคคุเทศก
นอย และรว มกัน วิเคราะหปญหาและหาแนวทางในการไข พรอมระบุทิศทางการพัฒ นาและ
วัตถุประสงคของการดําเนินงาน ขั้นตอนที่ 2 ใชขอมูลจากขั้นตอนที่ 1 เปนฐานในการวิเคราะห
เลือกกิจกรรมในการอบรมโดยการสรางหลักสูตรการจัดฝก อบรมระยะสั้น โดยทําการฝก อบรม
จํานวน 2 วัน รวม 12 ชั่วโมง และขั้นตอนที่ 3 คือ รวบรวมผลจากการอบรมมัคคุเทศกนอย ซึ่งทํา
การวัดผลโดยใชเครื่องมือ คือ แบบประเมินผล การดําเนินงานของมัคคุเทศกนอยกอนและหลัง
การอบรมระยะสั้ น โดยให มัค คุ เทศก น อยประเมิ น ตนเอง แบบสอบถามความพึง พอใจจาก
นักทองเที่ยว การวิเคราะห ขอมูลใชการแจกแจงความถี่ คารอยละ คามัชฌิมเลขคณิต และคา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา ในกลุมตัวอยางที่เปนมัคคุเทศกนอย มีกลุมตัวอยางทั้ง
ชายและหญิงมีจํานวนเทากัน คือ เปนชาย 15 คน เปนหญิง 15 คน มีอายุสวนใหญมีอายุระหวาง 1017 ปขึ้นไป การศึกษาสวนใหญอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีระยะในเวลาการประกอบ
อาชีพ 3 เดือน สวนใหญแลวมีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยเพียงอยางเดียว เรื่องบุคลิกภาพ
ในการเปนมัคคุเทศกนอย สวนใหญมีความพึงพอใจมีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก หลังจาก
การฝกอบรมระยะสั้นแลว กลุมตัวอยางมีความรูความสามารถสูงกวากอนการเขารับการอบรม
อยา งมีนั ยสํ าคัญ ทางสถิ ติที่ร ะดั บ 0.05 การเผยแพรค วามรูค วามเข าใจเรื่ องการท องเที่ย วแก
นักทองเที่ยวมีการปฏิบัติตอนักทองเที่ยวเปนประจํา สวนในกลุมตัวอยางที่เปนนักทองเที่ยว พบวา
นักทองเที่ยวสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 21-35 ป มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี
นัก ท องเที่ย วสว นใหญ เป น พนั ก งานรัฐ วิ สาหกิจ และมีร ายได ร ะหวา ง 10,001-15,000 บาท
ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวตอมัคคุเทศกนอยในดานการใหบริการทองเที่ยวและดานบุคลิกภาพ
มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก
นวลน อ ย ธนะชั ย ศรี (2552: 132-140) วิ จั ย เรื่ อ งศั ก ยภาพชุ ม ชนตลาดน้ํ า
ดําเนินสะดวกเพื่อการอนุรักษและฟน ฟูแหลงทองเที่ยวทางวัฒ นธรรม มีวัต ถุประสงคก ารวิจัย
เพื่อศึกษาศักยภาพของชุมชนตลาดน้ําดําเนินสะดวกเพื่อการอนุรักษและฟนฟูแหลงทองเที่ยวทาง
วัฒ นธรรม และเพื่ อ ศึ ก ษาแนวทางในการสง เสริม ศัก ยภาพชุม ชนตลาดน้ํ า ดํ า เนิน สะดวก
เพื่อการอนุรักษและฟนฟูแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม ดําเนินการวิจัยดวยการวิจัยเชิงคุณภาพ
เลือกพื้นทีว่ ิจัยในอําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ผูใหขอมูลประกอบดวยผูรูและผูเกี่ยวของ
ใชการสัมภาษณทั้งแบบมีโครงสรางและไมมีโครงสราง และการสังเกตแบบไมมีสวนรวมเปน
เครื่องมือในการวิจัย รวบรวมขอมูลโดยการศึกษาเอกสารและการศึกษาขอมูลภาคสนาม วิเคราะห
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ขอมูลเชิงคุณภาพ ตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูลดวยเทคนิคสามเสา และนําเสนอผลการวิจัย
โดยวิธีพรรณนาวิเคราะห ผลการวิจัยพบวา ตลาดน้ําดําเนินสะดวกมีวิถีชีวิตของชุมชนที่เรียบงาย
มีความสะดวกสบาย การเดินทางใชเรือพายและเรือยนต ในลําคลองดําเนินสะดวกจะเปนที่นัดของ
เรือพายใหญนอยนับรอยๆ ลํา มาชุมนุมซื้อขายสินคาทางการเกษตรและสินคาหัตถกรรมพื้นเมือง
ผูเปนเจาของเรือสวมเสื้อผาสีทึบ สวมหมวกและงอบใบลาน สําหรับนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ
แลวปรากฏการณเชนวานี้ถือเปนสิ่งมหัศจรรยอยางหนึ่ง ตลาดน้ําจะเริ่มคึกคักตั้งแตเวลา 06.00 น.
ไปจนถึงเวลาประมาณ 11.00 น. เปนประจําทุกวัน สําหรับศักยภาพชุมชนตลาดน้ําดําเนิน สะดวก
ที่มีมาก ไดแก แหลงทองเที่ย วทางวัฒนธรรม เชน วัดโชติทายการาม เปนสถานที่สําคัญทาง
ประวัติศาสตร บานเจกฮวด มหาดเล็กสมัยโบราณ วัดราษฎรเจริญธรรม วัดหลักหกรัตนาราม และ
วัดโคกหลวง นอกจากเปนโบราณสถานแลว ยังรมรื่นไปดวยตนลั่นทมขนาดยักษ วัดประสาทสิทธิ์
เปน วัด ที่ ประดิษ ฐานรูปป น หลวงพ อไตรรั ต นโ รจน ฤ ทธิ ์ ซึ่ง ชาวบา นนับ ถือ และศรัท ธาใน
ความศักดิ์สิทธิ์ แนวทางการสงเสริมศักยภาพชุม ชนตลาดน้ํา ดําเนินสะดวกเพื่อการอนุรักษและ
ฟนฟูแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม ตองอาศัยการมีสวนรวมของภาครัฐ ทองถิ่น ประชาชน และ
เอกชนทุกหนวยงานรวมมือรวมใจกันอนุรักษฟนฟูแหลงทองเที่ยว การฟนฟูเศรษฐกิจพื้นฐานใน
ระดับชุมชน สรางรายไดใหมีคุณคาทางวัฒนธรรม สิ่งเหลานี้สามารถยืนอยูบนฐานรากของตัวเอง
ตามการจัดโครงการทองเที่ยวเชิงอนุรักษวัดตางๆ ในเขตอําเภอดําเนินสะดวก จัดทําแผนแมบทใน
การอนุรักษวัดไทยใหยั่งยืน เอกชนตองชวยกันสรางความประทับใจโดยการใหความสะดวกแก
นัก ทอ งเที่ย ว ทอ งถิ่น ควรนํ า นโยบายดา นการอนุร ัก ษแ หลง ศิล ปกรรม วัฒ นธรรม และ
โบราณคดี ใหเ ปน แผนปฏิบ ัต ิก ารโดยเนน ใหม ีผ ลในทางปฏิบ ัต ิแ ละใหอ งคก รปกครอง
สวนทองถิ่นจัดทําแผนการดําเนินงานปกปอง คุมครอง และฟนฟู โดยไดจัดใหเปนสวนหนึ่งของ
แผนพัฒนาจังหวัด และทองถิ่นนํากฎหมายของหนวยงานตางๆ มาใชเปนมาตรการในการปกปอง
และฟนฟูแหลงศิลปกรรมวัฒนธรรม ตองรณรงคใ หประชาชนในทองถิ่น ศึก ษาหลัก ไตรสิก ขา
เพื่อจะไดมีจิต สํานึก และคุณธรรม เพื่อจะไดนํามาปฏิบัติตาม จะชวยทําใหชุมชนเกิดการฟนฟู
มีความเจริญรุงเรือง ปจจุบันการบริหารจัดการสวนใหญบริหารงานโดยเอกชน และเทศบาลตําบล
ดําเนินสะดวกไดมีสวนรวมดวย มีกิจกรรมการทองเที่ยวทางน้ําเพิ่มมากขึ้น มีการใชทรัพยากร
รว มกั น มี ส ว นรว มในการตั ด สิน ใจดํ า เนิ น กิ จ กรรมการท อ งเที่ ย วให มี ค วามสอดคล อ งกั บ
ความตองการกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน ควบคูไปกับการรัก ษามรดกทางดา นวัฒนธรรมและ
ภูมิปญ ญา การจัด สรรผลประโยชนอยางเปน ธรรมและการประเมิน ผลการดําเนินงานอยา ง
สม่ําเสมอ โดยใหชุมชนมีความเขมแข็งพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน หนวยงานภาครัฐและเอกชนมี
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สวนรวมในการสนับสนุนกิจกรรมของตลาดน้ํา การประชาสัมพันธ การผลิต และการพัฒนาให
เจริญตอไป
หรือแมแตง านวิจั ย ของธนธรณ ศรีสวัส ดิ์ (2552: 67-70) วิ จัยเรื่ องแนวทาง
การพัฒนาการทองเที่ยวตลาดน้ําคลองลัดมะยม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร มีวัต ถุประสงค
การวิจัยเพื่อศึกษาความตองการของนัก ทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยว และเพื่อศึกษาแนวทาง
การพัฒนาการทองเที่ยว โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณ ภาพร ว มกับระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ
ผลการวิจัยพบวา ความตองการของนักทองเที่ยว โดยภาพรวมแลวนักทองเที่ยวมีความพึงพอใจใน
การมาทองเที่ยวตลาดน้ําคลองลัดมะยมในระดับมาก แตมีความตองการใหทางตลาดน้ําขยายพื้นที่
สําหรับจอดรถเพิ่มขึ้น สวนแนวทางการพัฒนาตลาดน้ําคลองลัดมะยม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
ไดขอเสนอแนวทางการพัฒนาตลาดน้ําคลองลัดมะยม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 4 แนวทาง
ไดแก แนวทางพัฒนาขีดความสามารถในการรองรับนักทองเที่ยว แนวทางการอนุรักษทรัพยากร
การทองเที่ยว แนวทางการพัฒนารูปแบบการทองเที่ยว และแนวทางการสงเสริมการมีสวนรวม
ของชุมชน
อยางไรก็ตามสําหรับงานวิจัยที่เกี่ยวของกับตลาดน้ําที่กลาวมาขางตนสวนใหญจะ
เปนงานวิจั ย ตลาดน้ําที่ มีค วามเกี่ย วโยงและมุ งเนน หรือใหค วามสําคั ญกับ ตัว ตลาดน้ํา ชุมชน
ทองถิ่น ตลอดจนประชาชนในชุมชนเปนสําคัญ
นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่มุงเนนหรือใหความสําคัญกับผูประกอบการในตลาดน้ํา
อีกดวย เชน งานวิจัยของศักดิ์ศรี แกวเอี่ยม (2543: บทคัดยอ) วิจัยเรื่องความรูและการปฏิบัติของ
ผูประกอบการเกี่ยวกับ การกําจั ด ขยะมูล ฝอย บริเ วณตลาดน้ํา ดําเนิน สะดวก จั งหวั ด ราชบุ รี
มีวั ต ถุ ประสงค ก ารวิ จัย เพื่ อ ศึก ษาระดั บ ความรู แ ละการปฏิ บั ติ ข องผู ป ระกอบการ ปจ จั ย ที่ มี
ความสัมพัน ธตอความรู และการปฏิบัติข องผูประกอบการ ความสัมพั น ธร ะหวางความรูและ
การปฏิบัติข องผูประกอบการ รวมถึงปญหาอุปสรรคและขอ เสนอแนะของผูป ระกอบการ
เกี่ย วกับการกําจัด ขยะมูลฝอยบริเวณตลาดน้ําดําเนิน สะดวก ผลการวิจัยพบวา ผูประกอบการมี
ความรูเกี่ยวกับการกําจัด ขยะมูลฝอยในระดับ สูง ในขณะที่ก ารปฏิบัติอยูใ นระดับปานกลาง
ประเภทของสถานประกอบการและรายไดตอเดือนมีผลตอความรูเกี่ยวกับ การกําจัดขยะมูลฝอย
สว นป จ จัย ดานเพศ อายุ การศึก ษา ระยะเวลาที่ป ระกอบการ และจํานวนสมาชิ ก ในสถาน
ประกอบการไมมีผลตอความรูและการปฏิบัติในการกําจัดขยะมูลฝอย สําหรับขอ เสนอแนะ เชน
ควรมีการจัดอบรมใหค วามรูแกผูป ระกอบการ ควรมีก ารจัด ตั้งกลุม ดูแลความสะอาด ควรมี
การจัด หาถัง ขยะเพิ ่ม และควรเพิ ่ม ความเขม งวดในเรื ่อ งการรัก ษาความสะอาด รวมถึง
การเผยแพรกฎหมายดานสิ่งแวดลอม
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หรือแมแตงานวิจัยของคนอื่นๆ เชน สุมนฑา หลบภัย (2543: 195) วิจัยเรื่อง
จิตสํานึกในการอนุรักษตลาดน้ําดําเนินสะดวกของผูประกอบการคาบริเวณตลาดน้ําดําเนินสะดวก
จังหวัดราชบุรี มีวัตถุประสงคการวิจัยเพื่อศึกษาระดับจิตสํานึกในการอนุรักษตลาดน้ําดําเนินสะดวก
ของผูประกอบการคาบริเวณตลาดน้ําดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี และเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอ
จิตสํานึกในการอนุรักษตลาดน้ําดําเนินสะดวกของผูประกอบการบริเวณตลาดน้ําดําเนินสะดวก
ผลการวิจัยพบวา ผูประกอบการคาสวนใหญมีจิตสํานึกการอนุรักษตลาดน้ําอยูใ นระดับปานกลาง
มีความรูในระดับปานกลาง มีเจตคติใ นระดับสูงและการปฏิบัติใ นระดับต่ํา ผูประกอบการคา
ไมทราบวาขณะนี้สภาพน้ําในคลองเนาเสียแลว ไมรูสาเหตุของการเนาเสีย คิดวาธรรมชาติจะชวย
ฟนฟูสภาพน้ําใหดีขึ้น โดยไมตองทําอะไรทั้งสิ้น
อภิญญา พัดพาดี (2543: 91-98) วิจัยเรื่องความคิดเห็นของผูประกอบการที่มี
ตอตลาดน้ําตลิ่งชัน มีวัตถุประสงคการวิจัยเพื่อศึกษาระดับความคิด เห็น ของผูประกอบการที่มี
ตอตลาดน้ํา ตลิ่งชัน ปจ จัยที่ทําใหเ กิด ความแตกตางตอความคิด เห็น ของผูประกอบการที่มีต อ
ตลาดน้ําตลิ่งชัน รวมถึงศึกษาปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะของผูประกอบการที่มีตอการพัฒนา
ตลาดน้ําตลิ่งชัน ผลการวิจัยพบวา ผูป ระกอบการมีความคิดเห็นตอตลาดน้ําตลิ่งชันอยูในระดับต่ํา
ปจจัยที่มีผลทําใหเกิดความแตกตางตอความคิดเห็นของผูประกอบการที่มีตอตลาดน้ําตลิ่งชัน คือ
อายุ ภูมิลําเนาปจจุบัน และระยะเวลาที่ประกอบกิจการ มีผลตอความคิดเห็นของผูประกอบการ
ที่มีตอตลาดน้ําตลิ่งชัน และเสนอแนะวา ควรมีการประชาสัมพันธตามสื่อตางๆ ใหมากขึ้นอยาง
ตอเนื่องและสม่ําเสมอ ผูที่มอี ํานาจในการบริหารจัดการตลาดน้ําตลิ่งชัน ควรมีความเด็ดขาดหรือ
ชัด เจนในการบังคับใชมาตรการตางๆ ควรมีก ารจัด สรางสิ่งอํานวยความสะดวกเพิ่มขึ้น เชน
ถังขยะ หองน้ําสาธารณะ และมีการดูแลรักษาความสะอาดอยางสม่ําเสมอ เพิ่มที่จอดรถ และที่นั่ง
รับประทานอาหาร
กรกฏ ตราชู (2545: 54-60) วิจัยเรื่องความคิดเห็นของผูประกอบการตลาดริมน้ํา
วัดดอนหวายในการสงเสริมการทองเที่ยว: ศึกษากรณีตลาดริมน้ําวัดดอนหวาย อําเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม มีวัตถุประสงค การวิจัยเพื่อศึก ษาความคิดเห็น ของผูประกอบการตลาดริมน้ํา
วัดดอนหวาย ในการสงเสริมการทองเที่ยว ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการสงเสริมการทองเที่ยวตาม
ความคิ ด เห็ น ของผู ป ระกอบการตลาดริม น้ํ า วัด ดอนหวาย ศึก ษาความสัม พัน ธร ะหวา ง
ปจจัยพื้นฐานสวนบุคคลกับความคิดเห็นตอการสงเสริมการทองเที่ย วของผูประกอบการตลาด
ริม น้ํา วัด ดอนหวาย และศึก ษาความสัม พัน ธร ะหวา งปจ จั ยจูง ใจในการประกอบกิ จ การกั บ
ความคิด เห็น ตอการสงเสริมการทองเที่ยวของผูประกอบการตลาดริม น้ําวัด ดอนหวาย สํา หรับ
ประชากร ไดแก ผูประกอบการทั้งหมดในบริเวณตลาดริมน้ําวัด ดอนหวาย ตําบลบางกระทึก
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อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จํานวน 495 คน โดยกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 220 คน
คิดเปนรอยละ 44.44 เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม และวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ
คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสหสัมพันธ ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็น
ของผูประกอบการตลาดริมน้ําวัดดอนหวายในการสงเสริมการทองเที่ยวในภาพรวมอยูในระดับมาก
โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุด ในดานมารยาทการขาย รองลงมาในดานการพัฒ นาบุคลากร และในดาน
ความซื่อสัตย พบวา ผูประกอบการตลาดริมน้ําวัดดอนหวายมีปจจัยจูงใจในการประกอบการใน
ระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุดในเรื่องที่เห็นวาตลาดริมน้ําวัด ดอนหวายมีค วามเปนมายาวนาน
สมควรรักษาไว รองลงมาในเรื่องที่เห็น วา ตลาดริมน้ํา วัด ดอนหวายตั้งอยูใ กลก รุงเทพฯ และ
จังหวัด ใกลเคียง การคมนาคมสะดวก และในเรื่องที่เห็นวาการใหความรวมมือในการสงเสริม
การทองเที่ยวเปน หนาที่ของคนทุก คนในตลาดริมน้ําวัด ดอนหวาย ผลการทดสอบสมมติฐาน
การวิจัย พบวา เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการประกอบกิจการ รายไดตอเดือน และ
ปจจัยจูงใจในการประกอบกิจการของผู ประกอบการตลาดริมน้ําวัด ดอนหวายมี ค วามสัม พัน ธ
กับความคิด เห็น ในการสงเสริมการทองเที่ยวของผูป ระกอบการตลาดริมน้ําวัดดอนหวาย อยางมี
นัย สํา คั ญทางสถิ ติที่ ร ะดั บ 0.05 และมี ขอ เสนอแนะวา การอนุ รั ก ษ ชุ มชนริม น้ํ าควรส ง เสริ ม
การรัก ษาสมดุลระบบนิเวศและเพื่อใหสอดคลองกับ การสรา งเศรษฐกิจ ที่ด ี และการสง เสริม
กิจ กรรมในแมน้ํ า สํ า หรับ การใชที ่ด ิน ของแหลง ชุม ชนริม น้ํ า กํ า หนดให มี ก ารจั ด ทํ า ผั ง
เพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอมของชุมชน เพื่อกําหนดขอบเขตการขยายตัวของชุมชนใหเปนระเบียบ
และชั ด เจน รวมทั้ ง จั ด ระบบสาธารณู ป โภคและสาธารณูป การใหแ ก แ หลง ชุ ม ชน พร อ มทั้ ง
กําหนดใหมีก ารปรับปรุงการศึก ษา จึงเสนอแนวทางในการจัด การชุมชน โดยดําเนิน การเปน
โครงการแกไ ขปญหาการขับถายสิ่งปฏิก ูล และโครงการแกไ ขปญ หาการทิ้งขยะมูลฝอยลงสู
แมน้ําโดยตรง
ยุค ลธร เตชะวนากร (2545: 99-103) วิจัยเรื่องแมคา ตลาดน้ํา : วิถีชีวิต และ
การธํารงเอกลักษณข องชุมชน มีวัตถุประสงคการวิจัยเพื่อศึก ษาวิถีชีวิตของแมคาตลาดน้ําและ
ผลกระทบจากการทองเที่ยวทีม่ ีผลตอวิถีชีวิตแมคาตลาดน้ํา บทบาทของแมคาตลาดน้ําตอการธํารง
เอกลักษณของชุมชน ผลการวิจัยพบวา ตลาดน้ําทาคา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เปน
ศูนยกลางในการแลกเปลี่ยนซื้อขายสินคา ชาวบานมาจากตางถิ่นและในทองถิ่น นโยบายสงเสริม
การทองเที่ยวเชิงอนุรักษมีสวนทําใหตลาดน้ําทาคากลายเปนพื้นที่ที่ถูกบริโภค พรอมๆ กับเปนพื้นที่
ของการบริโภค ตลาดน้ําเปนเอกลักษณของชุมชน การทองเที่ยวที่เขามาไมไดทําใหวิถีชีวิตของ
แมคาตลาดน้ําเปลี่ยนไป แมคาไมไดตระหนักวาตนมีบทบาทโดยตรงในการธํารงรักษาเอกลักษณ
ของชุมชน แตมีบทบาทในการรัก ษาอาชีพแมคา ใหดํารงอยูตอไปจากความตั้งใจที่จะประกอบ
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อาชีพนี้จนชีวิตจะหาไม รักษาวัฒนธรรม และสภาพแวดลอมของชุมชน จากการที่ไดดํารงชีวิต
ของตนอยางสอดคลองกับวัฒนธรรมประเพณี บทบาทของแมคาชวยธํารงเอกลักษณของตลาดน้ํา
ใหคงอยู ชุมชนตลาดน้ําทาคามีวัฒนธรรมชุมชนที่เขมแข็ง มีผูนําชุมชนที่เปนแบบทางการและไม
เปนทางการซึ่งมีวิสัยทัศนกวางไกล โดยดําเนิน การทองเที่ยวเชิง อนุร ัก ษมาตั้ง แตเ ริ่ม นโยบาย
สงเสริมการทองเที่ยวขึ้นในชุมชน ทั้งนี้ควรมีการสรางสรรคผลิตภัณฑที่สอดคลองกับความเปน
ชุมชนเพื่อเปนสินคาทีร่ ะลึก และสงเสริมใหนักทองเที่ยวสนใจศึกษาอาชีพดั้งเดิมในชุมชนดวย
อยางไรก็ตามนอกจากงานวิจัยที่กลาวมาแลว พบวายังมีงานวิจัยตลาดน้ําที่มุงเนน
หรือใหความสําคัญกับผูบริโภคหรือนักทองเที่ยวอีกดวย เชน งานวิจัยของศิริพร ศรีพลากิจ (2540:
บทคัดยอ) วิจัยเรื่องพฤติกรรมการรักษาความสะอาดของนักทองเที่ยวบริเวณตลาดน้ําดําเนินสะดวก
อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมรักษาความสะอาดของนักทองเที่ยว
บริเวณตลาดน้ําดําเนินสะดวก อยูในระดับปานกลาง และจากการสังเกตพฤติก รรมการรัก ษา
ความสะอาด พบวานักทองเที่ยวชาวไทยบางสวนทิ้งขยะลงในถัง และขับถายอุจจาระและปสสาวะ
ลงในสวมที่ถูกหลักสุขาภิบาล สวนนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ พบวาทิ้งขยะลงในถัง และขับถาย
อุจจาระและปสสาวะลงในสวมที่ถูก หลักสุข าภิบาล ในเรื่องการแยกขยะนั้นพบวาไมมี การแยก
ประเภทขยะเปยกและขยะแหงกอนทิ้ง เนื่องจากไมมีถังขยะแยกประเภทจัดไว
สิริกมล ศรีเดช (2545: 98-101) วิจัยเรื่องตลาดดอนหวาย: พื้นที่แหงการทองเที่ยว
และบริโภค มีวัตถุประสงคการวิจัยเพื่อมุงศึกษาภาพลักษณของตลาดดอนหวายและพฤติก รรม
ของการบริโภคของคนชนชั้นกลางที่เกิดขึ้นในตลาดแหงนี้ ผลการวิจัยพบวา ตลาดดอนหวายฟน
ตัวขึ้นมาไดจากอิทธิพลของการทองเที่ยวที่สรางภาพผานสื่อประชาสัมพันธตางๆ โดยอาศัยปจจัย 2
ประการ ในการสรางจุดขาย ไดแก อดีตอันรุงเรืองที่สะทอนผานอาหารที่กลาวอางว าเปนสูต ร
โบราณ สูต รตน ตํารับ และวิถีชีวิต ชุมชนโบราณอัน มีบานเรือ นเกาแก การลอ งเรือเปน ภาพ
ตัว แทนของบรรยากาศอัน สุข สงบ และแสดงถึง ธรรมชาติที่ ง ดงามเหมาะแก ก ารพั ก ผ อ น
ปรากฏการณที่เกิดขึ้นสอดคลองกับรสนิยมการบริโภคของคนชนชั้น กลาง นับตั้งแตอาหารที่ถูก
สรางภาพวาอรอยที่สุด เพราะเปนเจาตํารับ มีการจัดแบงพื้นที่ที่เปนโซนสะดวกตอการจับจายซื้อ
สินคา การจัดสรรที่จอดรถใหเปนระเบียบ ตลาดดอนหวายไดอาศัยภาพในอดีตมาใชเพิ่มคุณคา
ใหแกพื้นที่ และมีครรลองชีวิตที่ตอบสนองนโยบายการทองเที่ยวไทย
พัชรา ลาภลือชัย (2546: บทคัดยอ) วิจัยเรื่องความพึงพอใจของนักทองเที่ยว
ชาวไทยตอการจัดการทองเที่ยวตลาดน้ําดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี และตลาดน้ําทาคา จังหวัด
สมุทรสงคราม มีวัตถุประสงคการวิจัยเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนัก ทองเที่ยวชาวไทย
ตอการจัด การทองเที่ยวตลาดน้ําดําเนินสะดวกและตลาดน้ําทาคา และเพื่อศึก ษาปจจัยที่มีผลตอ
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ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทย กลุมตัวอยาง ไดแก นักทองเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวตลาดน้ํา
ดําเนินสะดวก และตลาดน้ําทาคา จํานวน 400 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูล สถิติที่ใ ชวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาสว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การวิ เ คราะห ค วามแตกต า งระหว า งค า เฉลี่ ย โดยใช T-test Independent การวิเ คราะห
ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเ คราะหค วามสัม พัน ธ โ ดยใชส ถิต ิสหสัม พัน ธอยางงาย
สําหรับการวิเคราะหขอมูลทางสถิติใชโปรแกรม SPSS For Windows Version 10 ผลการวิจัย
พบวา นักทองเที่ยวเพศหญิงมาเที่ยวตลาดน้ําดําเนินสะดวก และตลาดน้ําทาคา มากกวาเพศชาย
สวนใหญอายุระหวาง 15-24 ป สถานภาพโสด การศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษา หรือ ปวช. อาชีพ
เปนพนัก งานเอกชน และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวา 6,500 บาท ลัก ษณะการทองเที่ย วของ
นักทองเที่ยวที่มาเที่ยวตลาดน้ําดําเนินสะดวกและตลาดน้ําทาคามีความคลายคลึงกัน โดยพบวา
สวนใหญตองการพักผอน เปนแรงจูงใจในการทองเที่ยว มีโอกาสทองเที่ยวในชวงวันหยุดเสารอาทิตย นักทองเที่ยวจะรวมเดินทางกับครอบครัวมากที่สุด โดยใชรถยนตสวนตัวเปนพาหนะใน
การทองเที่ยว นักทองเที่ยวไดรับขอมูลขาวสารของตลาดน้ําดําเนินสะดวกมากกวา ตลาดน้ําทาคา
และแหลงขอมูลขาวสารที่นักทองเที่ยวไดรับมากที่สุด คือ โทรทัศน นักทองเที่ยวมีความคาดหวังตอ
การจั ดการท องเที่ย วตลาดน้ํา ดํา เนิน สะดวก และตลาดน้ํ า ทา คาอยู ใ นระดับ มาก โดยดา น
การจัดการทรัพยากรทางการทองเที่ย วตลาดน้ําดําเนิน สะดวกใหค วามสําคัญกับการประกอบ
อาชีพของคนในทองถิ่น มากที่สุด สวนตลาดน้ําทาคาใหความสําคัญกับสภาพชีวิตความเปนอยู
ของชุมชนตลาดน้ํามากที่สุด และดานการจัดการบริการทางการทองเที่ยว นักทองเที่ยวที่มาเที่ยว
ตลาดน้ําดําเนินสะดวกและตลาดน้ําทาใหความสําคัญเหมือนกัน คือ ผูขายควรมีอัธยาศัยไมตรีที่ดี
และไมเอาเปรียบนักทองเที่ยว สําหรับการทดสอบสมมติฐานระดับความพึงพอใจ และปจจัยที่มี
ผลตอความพึงพอใจของนักทองเที่ยว พบวา 1) ระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มตี อ
การจั ด การท อ งเที่ ย วตลาดน้ํ า ดํ า เนิ น สะดวก และตลาดน้ํ า ทา คาแตกตา งกัน โดยระดับ
ความพึงพอใจที่มีตอการจัดการการทองเที่ยวตลาดน้ําทาคามีมากกวาระดับความพึงพอใจที่มีตอ
การจัดการการทองเที่ยวตลาดน้ําดําเนินสะดวก และใหความสําคัญกับสภาพวิถีชีวิตความเปนอยู
ของชุมชนในตลาดน้ํามากที่สุด 2) ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของนัก ทองเที่ยวชาวไทยที่ม า
ทองเที่ยวตลาดน้ําดําเนินสะดวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไดแก ระดับการศึก ษา อาชีพ และ
พาหนะที่ใชใ นการเดินทางที่แตกตางกัน สว นการรับรูขาวสารจากนิต ยสาร/วารสาร บุค คลใน
ครอบครัว เพื่อน/เพื่อนบาน และเจาหนาที่ของรัฐมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน สวนปจจัยที่มี
ผลตอความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยวตลาดน้ําทาคา ไดแก อายุที่แตกตางกัน ซึ่งผูมีอายุ
นอยจะมีความพึงพอใจมากกวาผูมีอายุมาก การรับรูขาวสารจากเพื่อน/เพื่อนบาน และความคาดหวัง
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ตอการจั ด การทอ งเที่ย วตลาดน้ํา ทา คามีค วามสัม พัน ธใ นทิศ ทางเดีย วกัน กับ ความพึง พอใจ
จากผลการวิจ ัยครั้งนี้มีข อเสนอแนะในเรื่อ งของการปรับ ปรุง ปจ จัย พื้น ฐานที่เ ปน สิ่ง อํา นวย
ความสะดวกของตลาดน้ําดําเนิน สะดวก และตลาดน้ําทาคา ไดแก หองสุขา สถานที่จอดรถ และ
ทางเดิน บริเวณริมน้ําให มีค วามเหมาะสมกับปริมาณนัก ทองเที่ย วที่เพิ่มขึ้น ในอนาคต สําหรับ
ตลาดน้ํ าท า คาควรได รั บการส งเสริม การท องเที่ ย วให เป น ที่ รู จัก แกนั ก ทอ งเที่ ยวเพิ่ม มากขึ้ น
โดยผานสื่อนิตยสาร หรือวารสารการทองเที่ยวอยางตอเนื่อง และเพื่อเพิ่มมูลคาทางการทองเที่ยว
ควรมีการอนุรัก ษวัฒนธรรมทางน้ําและวิถีชีวิต ของชุม ชนตลาดน้ําดําเนิน สะดวกและตลาดน้ํา
ทา คา ส ว นสิ น ค า และบริก ารทางการทอ งเที่ ย วควรมี ก ารส ง เสริ มให ค นในชุม ชนผลิ ต สิ น ค า
หัต ถกรรมที่เ ปน เอกลัก ษณข องชุ ม ชนในตลาดน้ํา และควรมี ก ารแสดงอัต ราคา บริก ารตางๆ
ไวอยางเปดเผยใหแกนักทองเที่ยวไดรับรู
หรือแมแตงานวิจัยของกรรณิการ ตันติวนิช (2550: 78-79) วิจัยเรื่องสภาพปญหา
ที่ ก ระทบต อ การท อ งเที่ ย วตลาดน้ํ า ดํ า เนิ น สะดวกตามความคิ ด เห็ น ของนั ก ท อ งเที่ ย วและ
ผูประกอบการ มีวัตถุประสงคการวิจัยเพื่อศึกษาสภาพปญหาและเปรียบเทียบสภาพปญหาที่กระทบ
ตอการทองเที่ยวตลาดน้ําดําเนินสะดวก ตามความคิด เห็นของนัก ทองเที่ยวและผูประกอบการ
ในดานการอํานวยความสะดวก ดานคุณภาพสินคาและราคา ดานการใหบริการขอมูลและขาวสาร
และดานบรรยากาศและสิ่งแวดลอม กลุมตัวอยาง ไดแก นักทองเที่ยว จํานวน 285 คน โดยใช
วิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) และผูประกอบการรานคา จํานวน 216 คน
โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) ทําการเก็บรวบรวมขอมูลดวย
แบบสอบถามและทําการวิเคราะหดวยคารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
การทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย ดวยการทดสอบ T-test Independent ผลการวิจัยพบวา
1. นักทองเที่ยวและผูประกอบการมีความคิดเห็นสอดคลองกันตอสภาพปญหาที่
กระทบตอการทองเที่ยวตลาดน้ําดําเนินสะดวกในภาพรวมระดับมาก ไดแก ดานคุณภาพสินคาและ
ราคา และดานบรรยากาศและสิ่งแวดลอม
2. นักทองเที่ยวและผูประกอบการมีความคิดเห็นไมสอดคลองกันตอสภาพปญหา
ที่ ก ระทบต อ การท อ งเที่ ย วตลาดน้ํ า ดํ า เนิ น สะดวกในด า นการให บ ริ ก ารข อ มู ล ข า วสาร
โดยนักทองเที่ยวมีความเห็นในระดับปานกลาง สวนผูประกอบการมีความเห็นในระดับมาก
3. การเปรียบเทียบความคิดเห็นตอสภาพปญหาที่กระทบตอการทองเที่ยวตลาดน้ํา
ดําเนินสะดวกระหวางนักทองเที่ยวกับผูประกอบการ พบวา ดานการอํานวยความสะดวก และดาน
การใหบริการขอมูลขาวสารมีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนดาน
คุณภาพสินคาและราคา และดานบรรยากาศและสิ่งแวดลอมไมมีความแตกตางกัน
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กานติมา วัฒนวาณิชย (2550: 92-94) วิจัยเรื่องปจจัยที่มีผลตอการเปนนักทองเที่ยว
เชิงนิเวศคุณภาพของนักทองเที่ยวชาวไทย กรณีศึกษาตลาดน้ําตลิ่งชันเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
มีวัตถุประสงคการวิจัยเพื่อศึกษาการเปนนักทองเที่ยวเชิงนิเวศคุณภาพของนักทองเที่ยวชาวไทยที่
เดินทางมาลองเรือที่ตลาดน้ําตลิ่งชัน และปจจัยที่มีผลตอการเปนนักทองเที่ยวเชิงนิเวศคุณภาพของ
นักทองเที่ยวชาวไทยตามตัวแปรเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน ที่อยูปจจุบัน
รูปแบบการมาทอ งเที่ ยว และประสบการณก ารมีส ว นร ว มในกิ จ กรรมดา นสิ่ งแวดล อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ กลุมตัวอยาง ไดแก นักทองเที่ยวชาวไทย
ที่เดิ นทางมาลองเรื อที่ ตลาดน้ําตลิ่ง ชัน จํ า นวน 390 คน ใช วิธีก ารสุม ตัว อยา งแบบมีร ะบบ
(Systematic Random Sampling) และใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
สําหรับขอมูลที่ไดนํามาวิเคราะหโดยการหาสถิติคารอยละ คาเฉลี่ย คาสว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การทดสอบคา T-test และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัยพบวา การเปน
นักทองเที่ยวเชิงนิเวศคุณภาพของนักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาลองเรือที่ตลาดน้ําตลิ่งชันโดย
รวมอยูในระดับสูง เมื่อทําการเปรียบเทียบตามตัวแปรอิสระ พบวา การเปนนักทองเที่ยวเชิงนิเวศ
คุณภาพของนักทองเที่ยว ชาวไทยที่เดินทางมาลองเรือที่ตลาดน้ําตลิ่งชันแตกตางกันตามตัวแปรเพศ
และประสบการณการมีสวนรวมในกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ในขณะที่
ตัวแปรอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน ที่อยูปจจุบัน และรูปแบบการมาทองเที่ยว
ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ร ะดับ 0.05 เนื่องจากประสบการณการมีสวนรวมใน
กิจกรรมดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติมีผลตอการ เปนนักทองเที่ยวเชิงนิเวศคุณภาพ
ดังนั้นภาครัฐ เอกชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งประชาคมตลาดน้ําตลิ่งชันควรสงเสริมและ
สนับสนุนใหมีการเรียนรูและเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศมากยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะอยางยิ่งประชาคมตลาดน้ําตลิ่งชันควรสงเสริมใหประชาชนในทองถิ่นและนักทองเที่ยว
ไดมีโอกาสทํากิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับการอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติรวมกัน
อยูเสมอ เชน การปลูกตนไม การรณรงคเกี่ยวกับการจัดการเรื่องขยะ และการเขารวมกิจกรรมพิทักษ
ลําคลอง เปนตน
อุร าวรรณ สุข เกษม (2553: 88-91) วิจัยเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม
การตั ด สิน ใจท องเที่ ย วตลาดน้ํา มีวัต ถุประสงค ก ารวิจัย เพื่อศึ ก ษาปจ จั ยสว นบุค คลที่มี ผลต อ
พฤติก รรมการทองเที่ย วตลาดน้ํา และเพื่อศึก ษาปจ จัยดา นตางๆ ทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจทองเที่ยวตลาดน้ํา กลุมตัวอยาง ไดแก นักทองเที่ยวที่มาเที่ยวตลาดน้ํา จํานวน 400 คน
เปนการวิเคราะหโดยการใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive) ซึ่งไดแก คาความถี่ คารอยละ และ
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential) ใชสถิติเพียรสัน
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ไคสแควร (Pearson Chi-Square) คา T-test และ F-test ผลการวิจัยพบวา นักทองเที่ยวใหความสําคัญ
กับประเภทของกิจกรรมมากที่สุด เพราะตลาดน้ําแตละแหงจะมีกิจกรรมใหนักทองเที่ยวไดเลือก
สว นใหญการเดินทางจะใชร ถยนตสวนตัว และชว งวัน ที่ไปเที่ยวก็จ ะเปนชวงวัน เสาร-อาทิต ย
จํานวนวันโดยเฉลี่ยในแตละครั้งที่ไปเที่ยว 1-2 วัน ความถี่ในการทองเที่ยวตอปที่มากที่สุดจะอยู
ในชวง 1-2 ครั้งตอป คาใชจายในการทองเที่ยวแตละครั้งอยูในชวง 1,000-5,000 บาท การรูจักตลาด
น้ําจากสื่อสวนมากจะรูโดยคําชักชวนจากเพื่อน สิ่งจูงใจในการทองเที่ยว พบวา เปนแหลงทองเที่ยว
ตามธรรมชาติ และลักษณะการเดินทางบุคคล พบวา นักทองเที่ยวจะเดินทางไปกับเพื่อนๆ และเมื่อ
พิจารณาในดานปจจัยทางการตลาด พบวา นักทองเที่ยวใหค วามสําคัญกับปจจัยดานการตลาด
รายดาน 6 ดาน ที่มีผลตอการตัดสินใจทองเที่ยวเรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ ดานสถานที่
ดานราคา ดานประชาสัมพันธ ดานบริการ ดานวัฒนธรรมและภูมิศาสตร และดานชองทางการจัด
จําหนาย ซึ่งดานสถานที่ พบวา นักทองเที่ยวใหความสําคัญกับปจจัยทางการตลาดดานสถานที่ คือ
ภายในตลาดน้ําปลอดโปรง สะดวก สบาย และรองลงมา ไดแก ตลาดน้ําอยูใกลสถานที่อํานวย
ความสะดวก และจากผลการทดสอบสมมติฐานดานปจจัยทางดานประชากรศาสตร พบวา ปจจัย
ทางดานประชากรศาสตรที่ตางกันมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจทองเที่ยวตลาดน้ํา และ
จากการทดสอบสมมติฐานดานปจจัยสวนผสมทางการตลาด พบวา ปจจัยสวนผสมทางการตลาดมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจทองเที่ยวตลาดน้ํา
จากงานวิจัย ที่ก ล าวมาขา งตน ทั้งหมดจะเห็น ไดวา เปนงานวิจัย ที่มุง เนน ไปที่
การวิจัยแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา ชุมชนที่ตั้งแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา ประชานในแหลงทองเที่ยว
ตลาดน้ํา ผูป ระกอบการ และนักทองเที่ยวเปนสําคัญ ซึ่งนอกจากนี้ยังมีงานวิจัยตลาดน้ําที่มุงเนน
การวิจัยดานอื่นๆ และมีความนาสนใจเชนเดียวกัน นั่นก็คือ การวิจัยที่เกี่ยวกับประเด็นทางดาน
การสื่อสารและการจัดการตลาดน้ํา เชน งานวิจัยของสิริลักษณ ปรินรัมย (2548: 182-193) วิจัยเรื่อง
การสื่ อ สารกั บ การจั ด การการท อ งเที่ ย วของชุม ชนตลาดริ ม น้ํา ดอนหวาย จั ง หวั ด นครปฐม
มีวัตถุประสงคการวิจัยเพื่อศึกษารูปแบบการสื่อสารของชุมชนตลาดริมน้ําดอนหวายในการจัดการ
การทองเที่ยว และเพื่อศึกษาบทบาททางการสื่อสารของผูน ําชุมชนในการจัดการการทองเที่ยวตลาด
ริมน้ําดอนหวาย โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ผลการวิจัยพบวา
1. รูปแบบการสื่อสารปรากฏขึ้นในการจัดการการทองเที่ยวของชุมชนตลาดริมน้ํา
ดอนหวาย โดยวิเคราะหจาก 3 สถานการณ พบวา
1.1 สถานการณกระตุนความรวมมือผูประกอบการภายในชุมชน ประกอบดวย
3 รูปแบบ ไดแก 1) การสื่อสารทางเดียวแบบไมเปนทางการ คือ การใชเสียงตามสาย 2) การสื่อสาร
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สองทางแบบเปนทางการ คือ การประชุม และ 3) การสื่อสารสองทางแบบไมเปนทางการ คือ
การพูดคุยกันโดยตรง
1.2 สถานการณแกป ญหาขอ ขัด แย งที่เกิ ด ขึ้น ภายในชุ มชน ประกอบดว ย
2 รูปแบบ ไดแก 1) การสื่อสารสองทางแบบเปนทางการ คือ การสั่งการดวยคําพูด และการประชุม
เพื่อตักเตือนสมาชิกชุมชน และ 2) การสื่อสารสองทางแบบไมเปนทางการ คือ การไกลเกลี่ยดวย
การพูดคุยโดยตรง โดยมีประธานคณะกรรมการชุมชนเปนตัวกลางไกลเกลี่ย
1.3 สถานการณการจัดการการทองเที่ยวของชุมชน ประกอบดวย 2 รูปแบบ
ไดแก 1) การสื่อสารสองทางแบบไมเปนทางการ คือ การพูดคุยโดยตรงระหวางคณะกรรมการ
ชุมชนกับสื่อมวลชน และ 2) การสื่อสารทางเดียวแบบไมเปนทางการ คือ การใชเสียงตามสาย
เพื่อประชาสัมพันธไปสูนักทองเที่ยว
2. บทบาททางการสื่ อสารของผู นํ า ชุ มชน ประกอบด ว ย 4 บทบาท ได แ ก
1) บทบาททางการสื่อสารเพื่อระดมคนเขามารวมกลุมเปนคณะกรรมการชุมชน 2) บทบาททาง
การสื่อสารเพื่อระดมความคิดของสมาชิกภายในชุมชน 3) บทบาททางการสื่อสารในการจัดการกับ
ขอขัดแยงภายในชุมชน คือ การเปนตัวกลาง ตักเตือน สั่งใหทําตาม และสั่งใหผูคาขายออกไปจาก
ตลาด และ 4) บทบาททางการสื่อสารในการจัดการการทองเที่ยวของชุมชน
สมฤทัย เสือปาน (2549: 144-156) วิจัยเรื่องรูปแบบการสื่อสารในการจัดการ
การทองเที่ยวของชุมชนตลาดสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี มีวัตถุประสงคการวิจัยเพื่อศึกษารูปแบบ
การสื่อสารในการจัดการการทองเที่ยวของชุมชนตลาดสามชุกและบทบาททางการสื่อสารของผูนํา
ชุมชนในการจัด การการท องเที่ย วของชุมชนตลาดสามชุก โดยใชร ะเบียบวิ ธีวิจัยเชิ งคุณ ภาพ
ผลการวิจัย พบวา รูปแบบการสื่ อสารในการจัด การการทอ งเที่ย วของชุ มชนตลาดสามชุก ใน
สถานการณตางๆ ประกอบดวย สถานการณการจัดระบบการทองเที่ยว สถานการณการประสาน
ความรว มมือ สถานการณก ารเผยแพรและประชาสัมพัน ธ และสถานการณก ารแกปญหาและ
อุปสรรคในการจัดการการทองเที่ยว ดังตอไปนี้ 1) สถานการณการจัดระบบการทองเที่ยว พบวา
รูปแบบการสื่อสารในการจัดการระบบการทองเที่ยวเปนการสื่อสารสองทางแบบเปนทางการ และ
การสื่อสารสองทางแบบไมเปนทางการ 2) สถานการณการประสานความรวมมือ พบวา รูปแบบ
การสื่อสารในการประสานความรวมมือเปนการสื่อสารทางเดียวแบบไมเปนทางการ การสื่อสาร
สองทางแบบเปนทางการ และการสื่อสารสองทางแบบไมเปนทางการ 3) สถานการณการเผยแพร
และประชาสัมพันธ พบวา รูปแบบการสื่อสารในการเผยแพรประชาสัมพันธเปนการสื่อสารทาง
เดียวแบบทางการ การสื่อสารทางเดียวแบบไมเปนทางการ และการสื่อสารสองทางแบบไมเปน
ทางการ และ 4) สถานการณการแกปญหาและอุปสรรคในการจัดการการทองเที่ยว พบวา

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

111
รูปแบบการสื่อสารในการจัดการการทองเที่ย วเปน การสื่อสารสองทางแบบเปนทางการ และ
การสื่อสารสองทางแบบไมเปน ทางการ นอกจากนี้ใ นสว นของบทบาทการสื่อสารของผูนําใน
การจัดการการทองเที่ยวของชุมชนตลาดสามชุก พบวา ผูนําชุมชนมีบทบาททางการสื่อสารในดาน
ตางๆ คือ การกระตุนความรวมมือสมาชิกในชุมชน การประสานความรวมมือกับภาคีภายนอก
การจัดระบบการจัดการการทองเที่ยวของชุมชน การดูแลและการตอนรับนักทองเที่ยว การเผยแพร
และประชาสัมพันธสถานที่ทองเที่ยว และการแกปญหาหรืออุปสรรคในการจัดการการทองเที่ยว
ของชุมชน
จิราภรณ ใจเอื้อ (2549: 99-111) วิจัยเรื่องการสื่อสารการตลาดของธุรกิจชุมชน
ตลาดดอนหวาย จังหวัดนครปฐม มีวัตถุประสงคการวิจัยเพื่อศึกษาการสื่อสารการตลาดของธุรกิจ
ชุมชนตลาดดอนหวายใน 3 ประเด็น ไดแก ลัก ษณะทั่วไปของการดําเนิน ธุร กิจ ชุมชนตลาด
ดอนหวาย ปจจัยที่มีผลตอการสื่อสารการตลาดของธุรกิจชุมชนตลาดดอนหวาย และการสื่อสารของ
ธุรกิจชุมชนตลาดดอนหวาย ในการวิจัยครั้งนี้ขอมูลขั้นปฐมภูมิศึกษาโดยการสัมภาษณแบบเจาะลึก
ผูนําชุมชน เจาอาวาส กํานัน เจาของรานคา และเจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) จํานวน
15 คน ในเรื่องของลักษณะทั่วไปของการดําเนินธุร กิจ ชุมชนตลาดดอนหวาย ปจจัยที่มีผลตอ
การสื่อสารการตลาดของธุร กิจ ชุมชนตลาดดอนหวาย และการสื่อสารของธุร กิจ ชุมชนตลาด
ดอนหวาย สําหรับขอมูลทุติยภูมิศึก ษาคนควาจากเอกสารทางวิชาการ และงานวิจัยตางๆ รวมถึง
ทฤษฎีที่เกี่ยวของ โดยใชการวิเคราะหเชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบวา
ลัก ษณะทั่ว ไปของการดําเนิน ธุร กิจ ชุม ชนตลาดดอนหวาย มีผูที่เกี่ยวของใน
การดําเนินธุรกิจชุมชนตลาดดอนหวาย 5 กลุม ไดแก รานคา วัด องคการบริหารสวนตําบล (อบต.)
ชาวบาน และโรงเรียน มีการรวมมือกันในการดําเนินธุรกิจชุมชน โดยการจัดตั้งคณะกรรมการซึ่ง
เปนตัวแทนจากสวนตางๆ ในชุมชน ขึ้นมาเปนผูรวมจัดระเบียบดูแลรักษาชุมชนในดานตางๆ เชน
กําหนดมาตรการคุณภาพสินคาและบริการ การรักษาความสะอาด และความปลอดภัยในชุมชน
ปจจัยที่มีผลตอการสื่อสารการตลาด พบวา มีปจจัยภายในและปจจัยภายนอก
สําหรับปจ จัยภายใน ไดแก นโยบายและรูปแบบการบริหารจัดการ ชุมชนตลาดดอนหวายมี
การจัดตั้งคณะกรรมการดําเนินธุรกิจชุมชน มีการกําหนดมาตรการในการดําเนินธุรกิจ สินคา และ
บริการตางๆ สวนปจจัยภายนอก ไดแก สังคม วัฒนธรรม นักทองเที่ยว และเศรษฐกิจ สําหรับสังคม
และวัฒนธรรมเปนปจจัยที่เกี่ยวของกับคานิยม ทัศนคติ และความตองการ ซึ่งเปนตัวกํา หนด
พฤติกรรมของบุคคลและมีอิทธิพลต อความปรารถนาของบุคคล โดยองคกรธุรกิจ ชุมชนตลาด
ดอนหวายจะตองพยายามนําธุรกิจชุมชน สินคา และบริการมาสนองใหได สําหรับการดําเนินธุรกิจ
ชุม ชนจะประสบความสํ า เร็ จ หรื อ ไมอ ยู ที่ จํ า นวนของลูก ค า และนั ก ท อ งเที่ ย วที่ ม าใช บ ริ ก าร
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สวนดานเศรษฐกิจมีผลตอการดําเนินธุรกิจ และจํานวนนักทองเที่ยว รวมทั้งรายไดของการดําเนิน
ธุรกิจชุมชนดวย
การสื่อสารการตลาดของธุรกิจชุมชนที่ตลาดดอนหวายนํามาใชมีดวยกัน 8 สื่อ
ไดแก การสงเสริมการขาย การประชาสัมพันธ การสื่อสาร ณ จุดขาย บรรจุภัณฑ การขายโดยใช
พนักงาน การบริการลูกคา พฤติกรรมพนักงาน และการโฆษณา แตละสื่อที่นํามาใชขึ้นอยูกับวา
รานคาใดจะนําสื่อใดมาใชใหสอดคลองกับสินคาและบริการของตนหรือชวงระยะเวลา
นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยของวรรณลดา ตวนภูษา (2552: 63-65) วิจัยเรื่องดัชนี
การประเมินคุณภาพสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการทองเที่ยวตลาดน้ํา มีวัตถุประสงคการวิจัยเพื่อ
สรางดัชนีการประเมินคุณภาพสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการทองเที่ยวตลาดน้ํา และมีการนําดัชนี
ที่ไดไปประยุกตใชในการประเมินคุณภาพสิ่งอํานวยความสะดวกกับตลาดน้ํา 2 แหง ไดแก ตลาดน้ํา
ดําเนิน สะดวก จังหวัดราชบุรี และตลาดน้ําอัมพวา จังหวัด สมุทรสงคราม ผลการวิจัย พบวา
คุณภาพสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการทองเที่ยวตลาดน้ํา บริเวณตลาดน้ําดําเนินสะดวก จังหวัด
ราชบุรี โดยภาพรวมอยูในเกณฑดี โดยสิ่งที่ควรปรับปรุงคือปายบอกทางตามจุดตางๆ การกระจาย
ตัว ของศู น ย บริ ก ารการท องเที่ ยว ความพอเพี ย งของจุด ให บริ ก ารศู น ย บ ริก ารการท องเที่ ย ว
การกระจายตัวของหองน้ํา -หองสุขา และจํานวนของปายสื่อความหมาย สว นบริเวณตลาดน้ํา
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยภาพรวมอยูในเกณฑดีเชนเดียวกัน โดยสิ่งที่ควรปรับปรุงคือ
ปา ยเตือ นจุด ที่อั น ตราย ความเพี ย งพอของเจ าหน าที่ ตัว ของเจ า หน าที่ รัก ษาความปลอดภั ย
ปายบอกทางตามจุดตางๆ ความเพียงพอของหองน้ํา -หองสุขา การบริการและการใหขอมูลของ
เจาหนาที่ จํานวนของปายสื่อความหมาย ความเพียงพอของจุดใหบริการการทองเที่ยว การกระจาย
ตัวของศูนยบริการการทองเที่ยว การกระจายตัวของหองน้ํา-หองสุขา ความปลอดภัยของหองน้ําหองสุขา และความสะอาดของหองน้ํา-หองสุขา
ผลการวิ จั ย ที่ ไ ด ห ากมี ก ารนํ า ไปขยายผลหรื อ ไปปรั บ ประยุ ก ต ใ ช กั บ แหล ง
ทองเที่ยวตลาดน้ําอื่นๆ ในประเทศไทย จะเปนประโยชนใ นการพัฒนาคุ ณภาพของสิ่งอํานวย
ความสะดวกในแหลงทองเที่ยวประเภทตลาดน้ํา อีกทั้งยังเปนประโยชนแกองคกรและหนวยงานที่
เกี่ ยวขอ งในการนํ าไปใช ใ นการวางแผนพัฒ นาปรับ ปรุ ง ให สอดคลอ งกับ ความต องการของ
นักทองเที่ยวตอไป
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10.1.2 งานวิจัยการทองเที่ยวเสนทางน้ํา
อยางไรก็ต ามนอกจากงานวิจั ยที่ก ล าวมาแลว ข างตน ยังมี งานวิ จัยที่เ กี่ย วกั บ
การทองเที่ยวเสนทางน้ําที่นาสนใจซึ่งสามารถนํามาปรับประยุกตใชไดกับการวิจัยในครั้งนี้ เชน
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งานวิจัยของปนรัชฎ กาญจนัษฐิติ และคณะ (2547: ก) วิจัยเรื่องโครงการศึกษาเพื่อการอนุรักษและ
พัฒนาแหลงทองเที่ยวทางน้ําในกรุงเทพฯ ชั้นในและบริเวณใกลเคียง มีวัตถุประสงคการวิจัยเพื่อ
จัด ทํ า ฐานข อ มู ลแหล ง ท อ งเที่ ยวทางน้ํ า ภายในพื้ น ที่ ก รุ ง เทพฯ ชั้ น ในและบริ เ วณใกล เ คี ย ง
เพื่อวิเคราะหความสําคัญและศักยภาพของพื้นที่ริมน้ําเพื่อพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม
และเพื่อกําหนดแนวคิด การพัฒนาแหลงทองเที่ยวทางน้ําใหเปนแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม
ตลอดจนเพื่อเสนอแนวคิดและแผนปฏิบัติการดานอนุรัก ษและการทองเที่ยวในพื้น ที่กรณีศึกษา
ผลการวิจัยพบวา ชุมชนริมน้ําในเขตกรุงเทพมหานครชั้นในและบริเวณใกลเคียง เปนพื้นที่ที่มี
ความสําคัญทางดานประวัติศาสตร และวัฒนธรรมของประเทศ แมวาบทบาทของแมน้ําลําคลอง
ทางดานการคมนาคมจะลดนอยลงจากอดีต แตชุมชนสวนหนึ่งก็ยังคงสภาพสถาปตยกรรม และวิถี
ชีวิต อยา งดั้ง เดิม ไวไ ด นับ เปน มรดกทางวั ฒ นธรรมที่สะทอนให เห็น รูปแบบทางสั งคมและ
วัฒ นธรรมไทยที่สําคัญ และเปนทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปน แหลง
ทองเที่ยวไดอยางดี ซึ่งในปจจุบันกิจกรรมการทองเที่ยวภายในชุมชนริมน้ํามีอยูนอย และที่เปนอยูก็
ยังไมมีการจัดการที่เปนระบบ นอกจากนี้คนในชุมชนก็ยังไมไดรับผลตอบแทนจากการทองเที่ยว
อยางแทจริง แตกลับไดรับผลกระทบทางลบดานตางๆ จากการทองเที่ยวดวย สําหรับชุมชนกุฎีจีน
เขตธนบุรี ซึ่งเปนพื้นที่วิจัยเปนชุมชนที่มีคุณคาทางประวัติศาสตร สถาปตยกรรม และวัฒนธรรมที่
เดนชัด สําหรับแนวคิดของการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมในพื้นที่ศึกษาประเด็นที่จะตองคํานึงถึง
ไดแก การอนุรักษคุณคาทางกายภาพและวัฒนธรรมของพื้นที่ ศักยภาพของการรองรับนักทองเที่ยว
ภายในพื้ น ที่ การควบคุม ไมใ ห เกิ ด ผลกระทบทางลบต อ กายภาพและวัฒ นธรรมของชุ ม ชน
การพัฒนาอยางยั่งยืน และชุมชนจะตองมีบทบาทในการวางแผนตั้งแตตน รวมถึงคนในชุมชน
จะตองไดรับประโยชนโดยตรงจากการพัฒนาการทองเที่ยว
หรือแมแตงานวิจัยของปาริชาติ รัตนรักษ และคณะ (2549: 160-162) วิจัยเรื่อง
การสํารวจและรูปแบบการจัด การทองเที่ยวเสนทางน้ําเพื่อการชมหิ่งหอยจังหวัดสมุทรสงคราม
มีวัตถุประสงคการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการจัด การเสนทางทองเที่ยวทางน้ําเพื่อการชมหิ่งหอย
จังหวัด สมุทรสงคราม เพื่อศึกษาทัศนคติ ความพึงพอใจ การมีสว นรวม และศักยภาพของ
ผู ป ระกอบการและประชาชนที่ มี ต อ การท อ งเที่ ย วเส น ทางน้ํ า เพื่ อ การชมหิ่ ง ห อ ยจั ง หวั ด
สมุทรสงคราม และเพื่อศึกษาพฤติกรรมนักทองเที่ยวที่มีตอการทองเที่ยวเสนทางน้ําเพื่อการชม
หิ่งหอยจังหวัดสมุทรสงคราม ผลการวิจัยพบวา
1. ทัศนคติ ความพึงพอใจ การมีสว นรว มของผูประกอบการตอการจัด การ
ทองเที่ยวเสนทางน้ําเพื่อการชมหิ่งหอยจังหวัดสมุทรสงคราม โดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก
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2. ศัก ยภาพของผูประกอบการธุร กิจ ทองเที่ย วที่มีตอการจัด การทองเที่ยวเสน
ทางน้ําเพื่อการชมหิ่งหอยจังหวัดสมุทรสงคราม โดยภาพรวมอยูในระดับดี เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวา ดานตัวสินคา (ผลิตภัณฑอาหาร สินคาภูมิปญญาทองถิ่น โปรแกรมการทองเที่ยว และ
การใหบริก ารแกนักทองเที่ยว) มีศักยภาพอยูในระดับดี สวนดานความเขมแข็งของชุมชนและ
ผูประกอบการมีศักยภาพอยูในระดับดีเชนเดียวกัน
3. ทัศนคติ ความพึงพอใจ และการมีสว นรว มของประชาชนตอการจัด การ
ทองเที่ยวเสนทางน้ําเพื่อการชมหิ่งหอยจังหวัดสมุทรสงคราม พบวา โดยรวมเห็นดวยมาก ทั้งดาน
การมีสวนรวม ทัศนคติ และความพึงพอใจ
4. ผลการศึกษาศัก ยภาพของประชาชนตอการจัดการทองเที่ยวเสน ทางน้ําเพื่อ
การชมหิ่งหอยจังหวัดสมุทรสงคราม พบวา ศัก ยภาพโดยรวมพบวาอยูในระดับดี เมื่อพิจารณา
รายดาน พบวา ดานตัวสินคามีศักยภาพอยูในระดับดี สําหรับดานความเขมแข็งของชุมชน และ
ศักยภาพอยูในระดับปานกลาง
5. ผลการศึกษาแนวทางการจัดการเสนทางการทองเที่ยวชมหิ่งหอยของจังหวัด
สมุทรสงครามในอนาคต พบวา เสนทางการทองเที่ยวชมหิ่งหอยในปจจุบันซึ่งเปนวงกลมและ
เชื่อมโยงกิจกรรมเขากับตลาดน้ํายามเย็นอัมพวา เปนจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดกิจกรรมการชมนั้น
มีความเหมาะสมเปนอยางยิ่ง แตมีปญหาอันสําคัญในอนาคต คือ การพังทลายของตลิ่งจากธรรมชาติ
และการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศนโดยมนุษยทําใหเกิดผลกระทบกับวงจรชีวิตของหิ่งหอยที่มีแนวโนมที่
จํานวนจะลดลงทุกป เสนทางที่ผูวิจัยเสนอเปนเสนทางที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมของตลาดน้ํายามเย็น
อัมพวาเชนเดียวกัน คือ เสนทางคลองประชาชมชื่นระยะทางในการเยี่ยมชมใกลเคียงกับเสนทางเดิม
6. ผลการศึกษาทัศนคติ ความพึงพอใจ และพฤติกรรมของนักทองเที่ยวที่มีตอ
การท อ งเที่ ย วเส น ทางน้ํ า เพื่ อ การชมหิ่ ง ห อ ยจั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม พบว า โดยภาพรวมมี
ความพึงพอใจมาก ทั้งดานทัศนคติ ความพึงพอใจ และพฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยว
7. ผลการศึกษาความพึงพอใจนักทองเที่ยวดานการจัดการทองเที่ยวเสนทางน้ํา
เพื่อการชมหิ่งหอย พบวา ศักยภาพโดยรวมพบวาอยูในระดับดี เมื่อพิจ ารณารายดาน พบวา
ดานแหลงทองเที่ยว ดานการบริการ และดานการจัดการสิ่งแวดลอมอยูในระดับดี
8. ผลการศึกษารูปแบบภูมิทัศนของเสนทางทองเที่ยวในการชมหิ่งหอย พบวา
รูปแบบภูมิทัศนริมตลิ่งในเสนทางชมหิ่งหอยมีผลกระทบโดยตรงกับวงจรชีวิตของหิ่งหอย การเพิ่ม
และลดของจํานวน และการสูญพันธุในอนาคต ซึ่งรูปแบบของตลิ่งมีใหเลือกใชตามขอจํากัดและ
งบประมาณ จากการศึกษาและสํารวจ พบวา การใชตลิง่ แบบธรรมชาติโดยใชพันธุไมในพื้นที่ เชน
ตนลําพู ตนจาก และตนเหงือกปลาหมอ เปนตน สามารถปองกันการพังทลายของตลิ่งไดเปน
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อยางดีและสอดคลองกับวงจรชีวิตของหิ่งหอย แตมีขอเสีย คือ ใชระยะเวลานาน ดังนั้นอาจใชผสม
รวมกับรูปแบบตลิ่งอื่นๆ เชน รูปแบบหินทิ้ง เปนตน
9. ผลการศึกษารูปแบบเรือที่เหมาะสมที่สามารถนํามาใชชมหิ่งหอยในจังหวัด
สมุทรสงคราม พบวา นักทองเที่ยวพึงพอใจกับรูปแบบเรือในปจจุบัน ซึ่งรูปแบบเรือในปจจุบันเปน
เรือที่ใชอยูในชีวิตประจําวันของชาวบานที่ใชสําหรับการเดินทางและการขนสินคาทางการเกษตร
โดยกิจกรรมการนําชมหิ่งหอยเปนรายไดเสริม สวนที่เปนเรือนําเที่ยวมีเพียงสวนนอยที่จัดหาขึ้นมา
ใหมและใชนําชมหิ่งหอยเพียงอยางเดียว นอกจากนี้ จากการศึกษาโครงการตัว อยางในการชม
หิ่งหอยในตางประเทศและโครงการตัวอยางในการจัดการเรือทองเที่ยว พบวา รูปแบบเรือควรใช
เรือที่เปนเรือในพื้นที่เดิม โดยมีการปรับปรุงเพิ่มหมอพักเพื่อเก็บเสียงและลดมลภาวะในเรือขนาด
ใหญที่ตองการกําลังเครื่องยนตมาก สวนในเรือขนาดเล็กควรสนับสนุนใหใชเครื่องยนตไฟฟาหรือ
ใชแรงคน
ศรายุทธ ผลโพธิ์ (2549: 226-237) วิจัยเรื่องการพัฒนาการทองเที่ยวทางน้ํา :
กรณีศึกษาเสนทางแมน้ําเจาพระยาระหวางกรุงเทพมหานครถึงพระนครศรีอยุธยา มีวัตถุประสงค
การวิจัยเพื่อ 1) ศึกษาศักยภาพของแหลงทองเที่ยวริมน้ําตลอดเสนทาง และจัดลําดับศักยภาพใน
การรองรับนักทองเที่ยว 2) ศึก ษาโครงสราง ความตองการ ทัศนคติ และความพึงพอใจของ
นักทองเที่ยวที่มีตอการบริการการทองเที่ยว เพื่อใชเปนขอมูลในการปรับปรุงการบริการที่เหมาะสม
3) ศึกษาปญหาและความพรอมในการบริการการทองเที่ยวของหนวยงานรัฐบาล เอกชน และชุมชน
ทองถิ่น โดยศึกษาจากกรณีศึกษา 4) ศึกษาสถานที่ทองเที่ยวและเสน ทางการทองเที่ยวใหมที่มี
ศักยภาพในการพัฒนา และ5) ศึกษาแนวทางในการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน ผลการวิจัยพบวา
ผลการสํารวจแหลงทองเที่ยวทางน้ําทั้งสิ้น จํานวน 23 แหง สามารถแบงตามประเภทของแหลง
ทองเที่ยวได 4 ประเภท ไดแก 1) แหลงทองเที่ยวประเภทประวัติศาสตร จํานวน 10 แหง 2) แหลง
ทองเที่ยวประเภทศิลปวัฒนธรรม จํานวน 5 แหง 3) แหลงทองเที่ยวประเภทประวัติศาสตรและ
ศิลปวัฒนธรรม จํานวน 7 แหง และ 4) แหลงทองเที่ยวประเภทธรรมชาติ จํานวน 1 แหง และแบง
ตามระดับศักยภาพได 3 ระดับ ไดแก 1) ระดับสูง จํานวน 4 แหง 2) ระดับปานกลาง จํานวน 7
แหง และ3) ระดับต่ํา จํานวน 12 แหง สําหรับสภาพปญหาและอุปสรรคดานการทองเที่ยวสามารถ
แบงตามองคประกอบของการทองเที่ยวได 3 องคประกอบหลัก ไดแก 1) ปญหาดานทรัพยากร
การทองเที่ยวหรือปญหาทางดานกายภาพและบริก ารภายในแหลงทองเที่ยว 2) ปญหาดาน
ความตองการของนัก ทองเที่ยว และ 3) ปญหาการบริการและการพัฒนา การทองเที่ย วของ
หนวยงานรัฐบาล เอกชน และชุมชนทองถิ่น สวนแนวทางสําหรับการพัฒนาการทองเที่ยวทางน้ํา
แบบยั่งยืนมี 3 แนวทาง ไดแก 1) แนวทางการพัฒนาดานกายภาพและบริการของสถานที่ทองเที่ยว
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ทางน้ํ า โดยการปรับ ปรุง แหล งท อ งเที่ ยวทางน้ํ าที่ เ สื่อ มโทรม และอนุ รัก ษ และดูแ ลรัก ษา
สภาพแวดลอมที่ดีภายในแหลงทองเที่ยวและบริเวณภายนอกสถานที่ทองเที่ยว 2) แนวทาง
การพัฒนาตลาดการทองเที่ยว โดยการพัฒนาเสนทางการทองเที่ยวทางน้ําบนเสนทางการศึกษา และ
การประชาสัมพัน ธ และ 3) แนวทางการพัฒนาการบริก ารดา นการทองเที่ยวและการพัฒ นา
การทองเที่ยวของหนวยงานรัฐบาล เอกชน และชุมชนทองถิ่น โดยการพัฒนาบทบาทขององคกรรัฐ
ที่ เ กี่ ย วข อ งต อ การพั ฒ นาการท อ งเที่ ย ว การพั ฒ นาองค ก รเอกชนหรื อ ธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
การทองเที่ยวทางน้ํา และการพัฒนาบทบาทของชุมชนทองถิ่นตอการพัฒนาการทองเที่ยว
ประกอบศิริ ภักดีพินิจ (2550: 165-175) วิจัยเรื่องการพัฒนาการทองเที่ยวอยาง
ยั่งยืน: กรณีศึกษาการทองเที่ยวทางน้ําชุมชนริมคลองเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค
การวิจัยเพื่อศึก ษาศัก ยภาพในการพัฒ นาการทองเที่ย วอยางยั่งยืน เพื่อศึก ษาความตองการของ
นักทองเที่ยวที่เดินทางมาเยือน และเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนของชุมชน
ริมคลอง เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร โดยใชการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณในการเก็บขอมูล
กลุมตัวอยางทีใ่ ชในวิจัยครั้งนี้แบงออกเปน 3 กลุม ไดแก 1) กลุมชาวบานในชุมชน แบงเปนกลุม
หัว หนาครอบครัว ผูนําชุมชน ผูประกอบอาชีพที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว และผูประกอบการ
รานคาในตลาดน้ําตลิ่งชัน รวมจํานวน 54 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณแบบเจาะลึก 2)
เจาหนาที่เขตตลิ่งชันที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว จํานวน 3 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณ
แบบเจาะลึก และ 3) กลุมนักทองเที่ยวที่มาเยือนชุมชนริมคลอง จํานวน 300 คน เก็บรวบรวม
ขอ มูล โดยการใชแ บบสอบถาม ผลการวิจั ย พบว า 1) ชุม ชนริม คลองมี ศัก ยภาพที่ จ ะพัฒ นา
การทองเที่ยวอยางยั่งยืน เนื่องจากมีทรัพยากรทางการทองเที่ยวที่หลากหลาย ประกอบไปดวยแหลง
ทองเที่ยวประเภทธรรมชาติและวิถีชีวิตริมคลอง ศาสนสถาน อาชีพการทําสวนกลวยไมและสวนผัก
การเดินทางเขาถึงแหลงทองเที่ยวสามารถเขาถึงไดทั้งทางบกและทางน้ํา มีความปลอดภัยในแหลง
ทองเที่ยวเนื่องจากการเปนสังคมแบบเครือญาติทําใหมีการระวังภัยของคนในชุมชนเอง สวนใน
แหล ง ท อ งเที่ ย วมี ก ารเฝ า ระวั ง ความปลอดภั ย โดยเจ า ของแหล ง ท อ งเที่ ย ว เป น ชุ ม ชนที่ มี
ความสามารถในการรองรับนักทองเที่ยวไดสงู เพราะมีลักษณะการทองเที่ยวแบบหมุนเวียน โดยใช
ระยะเวลาในการทองเที่ยวไมน าน และปริมาณนัก ทองเที่ยวถูก จํากัด โดยจํานวนที่นั่งของเรือ
สวนองคประกอบดานสิ่งอํานวยความสะดวกในแหลงทองเที่ยว จะตองมีการพัฒนาและปรับปรุง
ตอไป และควรมีการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนใหมากขึ้น ซึ่งในปจจุบันมีลักษณะของการมี
สวนรวมเปนไปใน 2 ลักษณะ ไดแก การรว มดําเนินกิจกรรม และการรว มรับผลประโยชน 2)
นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจตอการมาทองเที่ยวในภาพรวมอยูในดับปานกลาง ดานทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอมอยูในระดับมาก ดานสิ่งอํานวยความสะดวกในแหลงทองเที่ยวและดานสวัสดิภาพและ
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ความปลอดภัยอยูใ นระดับปานกลาง และมีค วามตองการใหมีก ารพัฒนาการทองเที่ยวในดาน
สิ่ ง อํ า นวยความสะดวกในแหล ง ท อ งเที่ ย วและด า นสวั ส ดิ ก ารและความปลอดภั ย และ 3)
แนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนของชุมชนริมคลอง ควรมีการดําเนินการใน 5 แนวทาง
ไดแก การพัฒนารูปแบบการทองเที่ยวใหมีความหลากหลายทั้งเสนทางและกิจกรรม การสงเสริม
การมีสวนรวมของชุมชน การพัฒนาตลาดการทองเที่ยวอยางยั่งยืน การพัฒนาขีดความสามารถใน
การใหบริการการทองเที่ยวในชุมชน และการอนุรักษทรัพยากรการทองเที่ยว
นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยของวิภาวี พลรัตน (2551: 143-148) วิจัยเรื่องการพัฒนา
รูปแบบการทองเที่ยวเชิงนิเวศทางน้ํา: กรณีศึกษายอนรอยเสนทางประวัติศาสตรอดีตราชธานี
กรุงธนบุ รี มีวัตถุประสงคการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบเสน ทางการทองเที่ยวเชิงนิเวศทางน้ําใน
เสนทาง “ยอนรอยเสนทางประวัติศาสตรอดีตราชธานีกรุงธนบุร”ี เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจตอ
การทองเที่ยวของนักทองเที่ยวกลุมควบคุมตอการทองเที่ยวทางน้ํารูปแบบเดิมและนักทองเที่ยวกลุม
ทดลองตอการทองเที่ยวเชิงนิเวศทางน้ํา และเพื่อสํารวจทรัพยากรการทองเที่ยวในพื้นที่ฝงธนบุรีที่
เหมาะสมตอรูปแบบการทองเที่ยวเชิงนิเวศทางน้ําในเสนทาง “ยอนรอยเสนทางประวัติศาสตรอดีต
ราชธานีกรุงธนบุร”ี รวมทั้งเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนัก ทองเที่ยว ผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยว
มัค คุเทศก และประชาชนทองถิ่น เกี่ย วกับการทองเที่ยวทางน้ํา ในพื้น ที่ฝง ธนบุรี และความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ผลการวิจัยพบวา รูปแบบเสนทางการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
ทางน้ํา โดยการลองเรือผานคลองบางกอกใหญ คลองบางเชือกหนัง คลองบางนอย คลองบางพรม
คลองบางระมาด คลองชักพระ คลองบางกอกนอย และแมน้ําเจาพระยา ระหวางคลองบางกอกนอย
ถึงคลองบางกอกใหญ ใชระยะเวลาการเดินทางตั้งแตเวลา 09.00-16.00 น. โดยเลือกทรัพยากร
การทองเที่ยวที่มีความเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศและประวัติศาสตร การเลือกใชมัคคุเทศกที่มี
ประสบการณ และกระตุนใหเกิดการเรียนรูของนักทองเที่ยวตอการปฏิบัติตนที่เหมาะสมในแหลง
ทองเที่ยวและชุมชนทองถิ่น รวมทั้งการเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนารูปแบบ
การทองเที่ยวเชิงนิเวศทางน้ํา นอกจากนี้ยังมีมาตรการปองกันและลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมใน
พื้น ที่ของแหลงทองเที่ย วและชุมชน เชน การใชเรือหางยาวที่มีมาตรฐานดานความปลอดภัย
การปองกันน้ําเนาเสีย การไมทิ้งขยะในลําน้ํา และการเตรียมถุงขยะสําหรับนักทองเที่ยวทุกคน
นัก ท องเที่ ยวกลุ มทดลองด ว ยการท องเที่ย วเชิง นิเ วศทางน้ํา มีค วามพึ งพอใจ
มากกวานักทองเที่ยวกลุมควบคุมดวยการทองเที่ยวทางน้ํารูปแบบเดิม สวนเรื่องความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ นักทองเที่ยวกลุมทดลองมีค วามเขาใจมากกวานักทองเที่ยวกลุม
ควบคุม และนักทองเที่ยวทั้งสองกลุมมีความเห็นวา พื้นที่ฝงธนบุรีมีความเหมาะสมตอการพัฒนาให
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เปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ เนื่องจากฝงธนบุรีมีประวัติศาสตรความเปนมายาวนาน และยังอุดม
สมบูรณไปดวยแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติและประวัติศาสตร
ทรั พ ยากรการท อ งเที่ ย วที่ ใ ช ใ นการท อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศทางน้ํ า ได แ ก
วัด อรุณราชวราราม วัด โมลีโลกยาราม มัสยิด ตน สน วัด กัลยาณมิต ร ศาลเจ าเกีย นอัน เกง
วัดอินทาราม ตลาดน้ําคลองลัดมะยม สวนกลวยไม พิพิธภัณฑสถานแหงชาติเรือพระราชพิธี
วัดระฆังโฆสิตาราม วังหลัง และกําแพงวังหลัง
ประชาชนทองถิ่นมีความรูความเขาใจตอการทองเที่ยวเชิงนิเวศอยูในระดับมาก
และมี ความคิดเห็นตอการมีสวนรวมในการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศอยูในระดับมาก รวมทั้ง
คิดวาพื้นที่ของตนเหมาะสมตอการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ โดยควรจัดรูปแบบการดําเนินการ
จัดการทองเที่ยวในชุมชนแบบมีสวนรวมระหวางชุมชนทองถิ่นและบุคคลภายนอก
ผูป ระกอบการธุ ร กิ จ นํ า เที่ ย วมี ค วามคิ ด เห็ น ต อ ความพร อ มของป จ จั ย ต า งๆ
ดานการทองเที่ยวในพื้นที่ฝงธนบุรีโดยรวมอยูในระดับปานกลาง และไมมีการดําเนินนโยบายดาน
การทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางชัดเจน อยางไรก็ตามยังคงคิดวาพื้นที่ฝงธนบุรีเหมาะสมตอการพัฒนาให
เปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ
มัคคุเทศกมีความคิดเห็นตอความพรอมของปจจัยตางๆ ดานการทองเที่ยวในพื้นที่
ฝงธนบุรีโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และมีความรูความเขาใจตอการจัดการการทองเที่ยวเชิง
นิเวศโดยภาพรวมอยูในระดับมาก รวมทั้งมีความคิดเห็นวาพื้นที่ฝงธนบุรีเหมาะสมตอการพัฒนาให
เปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ
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10.2 งานวิจัยตางประเทศ
จากการศึ ก ษางานวิ จัย ตางประเทศไมพ บว ามี ก ารวิจั ย เกี่ย วกับ การท องเที่ย วตลาดน้ํ า
แตอยางใด ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงศึ กษางานวิจัย ตางประเทศที่วิจัย เกี่ยวกับการทองเที่ยวอื่นๆ เชน
งานวิจัยของแมนสเปอรเกอร (Mansperger, 1993: 990) วิจัยเรื่องผลกระทบของการทองเที่ยวที่มี
ตอวัฒนธรรมของชนกลุมนอย ผลการวิจัยพบวา ผลกระทบจากการทองเที่ยวมีอยางกวางขวางและ
มีสวนเกี่ยวของกับทุนและกําไรของชุมชนแหลงทองเที่ยว สําหรับผลกระทบเชิงบวกแก ชนกลุม
นอ ยในชุ มชนแหลง ทอ งเที่ย ว ได แก การมี ง านทํา เพิ่ มขึ้ น การแลกเปลี่ย นเงิ น ต างประเทศ
การศึ ก ษาวัฒ นธรรม และการบริก ารสั งคมมีมากขึ้น เป น ตน ส ว นผลกระทบเชิง ลบ ไดแ ก
การอพยพยายถิ่น การลมสลายของระบบเครือญาติ ปญหาความไมเสมอภาค ปญหาอาชญากรรม
และการขาดเอกภาพ เปนตน สําหรับแนวทางในการลดผลกระทบเชิงลบจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมี
การจัดการอยางเปนระบบ เชน การจํากัดจํานวนนักทองเที่ยว การรักษาแบบแผนเศรษฐกิจดั้งเดิม
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ของสังคมเอาไว การควบคุมความดื้อดึงของนักทองเที่ยว และการจัดตั้งองคกรทองถิ่นขึ้นสําหรับ
การปกครองดูแลเพื่อควบคุมการทองเที่ยว เปนตน
เวลส (Wells, 1993: 445-465) วิจัยเรื่องการละเลยความมั่งคั่งทางชีวภาพ: เศรษฐกิจของ
การทองเที่ยวธรรมชาติในประเทศเนปาล โดยเนนการทองเที่ยวอุทยานแหงชาติ ผลการวิจัยพบวา
เงิน รายไดจากการทองเที่ยวอุทยานแหงชาติจํานวนมหาศาลมิไดตกอยูที่การดําเนิน การอนุรัก ษ
แหลงทองเที่ยวอุทยานแหงชาติอยางแทจริง โดยเฉพาะเงินรายไดจากการทองเที่ยวในป ค.ศ.19881989 ประมาณ 27 ลานดอลลารสหรัฐ โดยในการบริหารอุทยานแหงชาติจะตองใชเงินประมาณ
4.7 ลานดอลลารสหรัฐ ขณะที่งบประมาณที่ไดรับจริงไมถึง 1 ลานดอลลารสหรัฐ สําหรับผลจาก
การทองเที่ยวทําใหธุรกิจในเมืองมีความเจริญรุงเรือง แตคนในทองถิ่นไมไดมีสวนเกี่ยวของกับ
ผลประโยชนในสวนนี้ นอกจากนี้มีการจางกองกําลังรักษาปาเพื่อปองกันมิใหชาวบานเขาไปตัดไม
และหาของปา ซึ่งมีคาใชจายสูงถึง 4 ใน 5 สวน ของงบประมาณทั้งหมด ดวยเหตุนี้จึงทําให
ชาวบา นไมสามารถเขา ไปหาพืช สั ต ว และของป าได เพราะตอ งเก็บรั ก ษาสิ่ งเหลา นี้ไ วใ ห
นักทองเที่ยวเขามาชื่นชม ในขณะที่ผลประโยชนดานสิ่งแวดลอมก็ยังเห็นผลไดไมชัดเจน ถึงแมวา
จะมีการปองกันมิใหชาวบานเขามาทําลาย แตดวยปริมาณนักทองเที่ยวที่เขามาทองเที่ยวเปนจํานวน
มาก ไดสงผลใหเกิดความเสียหายแกสภาพแวดลอมเชนกัน สําหรับทางออกของการแกปญหา
นั่นก็คือ ควรจะมีการลงทุนดานการจัดการการทองเที่ยวใหมากกวานี้ พรอมทั้งหาแนวทางเพื่อให
คนในทองถิ่นไดมีสวนรวมในผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากการทองเที่ยวดวย
เมนควอส และโลเบอร (Menkhaus and Lober, 1996: 1-10) วิจัยเรื่องการทองเที่ยวเชิง
นิเวศและมูลคาของปาฝนเขตรอนในประเทศคอสตาริกา มีวัตถุประสงคการวิจัยเพื่อศึกษามูลคา
จากการเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศของปาฝนเขตรอน โดยทําการประเมินมูลคาจากการเดินทางเขา
มาทองเที่ย วของนัก ทองเที่ยวชาวอเมริกัน จํานวน 240 คน และใชวิธีคิดตนทุนคาเดิน ทางใน
การวิเคราะห ผลการวิจัยพบวา ปาฝนเขตรอนมีคุณ คามากกวาการเปนแหลงตัด ตนไมและเปน
แหลงทําการเกษตรหรือเปน ทุงสําหรับเลี้ยงสัตว โดยปา ฝนเขตรอนมีคุณ คามากกวานั้น เมื่อนํา
การทองเที่ยวเชิงนิเวศเขามาใชในการเพิ่มคุณคาหรือมูลคา กลาวคือเมื่อมีการนําการทองเที่ยวเชิง
นิเวศมาใชกับปาฝนเขตรอน ผลจากการคํานวณคาใชจายในการเดินทางมาทองเที่ยวของกลุม
ตัวอยางนักทองเที่ยวชาวอเมริกัน พบวามูลคาที่คํานวณจากนักทองเที่ยวชาวอเมริกันตอการเดินทาง
มาทองเที่ยวปาฝนเขตรอน คือ 1,150 ดอลลารสหรัฐตอครั้ง โดยมูลคาดังกลาวสามารถนํามาใชเปน
ตัวกําหนดในการตัดสินนโยบายเพื่อการประเมินพื้นที่อื่นๆ ที่สามารถนํามาใชเปนแหลงทองเที่ยว
ของประเทศไดเปนอยางดี
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วอลเลซ และเพียรซ (Wallace and Pierce, 1996: 843-873) วิจัยเรื่องการประเมินผล
การทองเที่ยวเชิงนิเวศในอเมซอน ประเทศบราซิล ผลการวิจัยพบวา สถานที่ทองเที่ยวเชิงนิเวศ
กระตุนใหเกิดการจางงานและธุรกิจบริการใหมๆ แตจะมีการจํากัดธุรกิจของประชาชนในทองถิ่น
นอกจากนี้สถานที่ทองเที่ยวเชิงนิเวศเหลานี้ยังไมบรรลุความเปนสถานที่ทองเที่ยวเชิงนิเวศอยาง
แทจริง เนื่องจากยังใหความสําคัญกับสิ่งแวดลอม การจางงาน และการมีสวนรวมของประชาชน
ในทองถิ่นนอยเกินไป
ไวท (White, 1996: 2-10) วิจัยเรื่องนักทองเที่ยวเชิงนิเวศชาวอเมริกาเหนือ: รายละเอียด
การตลาดและลักษณะการเดินทางทองเที่ยว ผลการวิจัยพบวา กลุมนักทองเที่ยวเชิงนิเวศจะมีอายุ
สูงกวากลุมนักทองเที่ยวโดยทั่วไป โดยนัก ทองเที่ยวทั้งเพศชายและเพศหญิงตางมีค วามสนใจ
การทองเที่ยวเชิงนิเวศไมแตกตางกัน แตเพศจะมีผลตอกิจกรรมการทองเที่ยวบางอยางที่แตกตางกัน
เล็กนอย ดานระดับการศึก ษา พบวา กลุมนักทองเที่ยวเชิงนิเวศจะมีระดับการศึกษาสูงกวากลุม
นักทองเที่ยวโดยทั่วไป และจะสูงกวาอยางชัดเจนในกรณีที่มีประสบการณ โดยนักทองเที่ยวเชิง
นิเวศสวนใหญจบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย แตอยางไรก็ตามนอกจากนี้ยังพบวาการทองเที่ยว
เชิงนิเวศไดแพรขยายไปสูกลุมผูที่มีการศึกษาต่ําดวย นั่นก็คือการทองเที่ยวเชิงนิเวศไดแพรขยาย
ไปสูประชากรกลุมตางๆ นั่นเอง
ไวท (White, 1997: 209-220) วิจัยเรื่องสถานทีพ่ ักของแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ: อุปสงค
และอุปทานมีความสอดคลองกันหรือไม ผลการวิจัยพบวา นักทองเที่ยวเชิงนิเวศนิยมสถานที่พัก
แบบผจญภัย โดยนัก ทองเที่ยวเหลานี้จ ะมีค วามใสใ จในเรื่องสิ่งแวดลอม นอกจากนี้ยังพบวา
แนวโน ม ในอนาคตสถานที่ พั ก จะมี ข นาดใหญ ขึ้ น มี ค วามเป น สากลมากขึ้ น และมี
การดําเนิน การโดยเครือขายขนาดใหญ แตก็มีบางพื้น ที่โดยเฉพาะพื้น ที่ที่เปน แหลงทองเที่ ยว
ธรรมชาติจะเขมงวดและตอตานสิ่งกอสรางแบบมั่นคงถาวร (Fixed Roof)
แวนการด และเดียรเดน (Hvenegaard and Dearden, 1998: 700-720) วิจัยเรื่องความแตกตาง
ของการทองเที่ยวเชิงอนุรัก ษและการทองเที่ยวทั่วๆ ไป ในอุทยานแหงชาติข องประเทศไทย
โดยใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล จํานวน 857 ชุด จากผูตอบแบบสอบถามในอุทยาน
แหงชาติดอยอินทนนท และแบงนักทองเที่ยวออกเปน 5 กลุม ผลการวิจัยพบวา นักทองเที่ยวเชิง
อนุรักษเปนกลุมที่ใหความสําคัญกับการอนุรักษทรัพยากรมากกวานักทองเที่ยวกลุมอื่นๆ นอกจากนี้
นักทองเที่ยวเชิงอนุรักษยังมีอายุและระดับการศึกษาที่มากกวานักทองเที่ยวกลุมอื่นๆ อีกดวย
ชิน และคณะ (Chin and Others, 2000: 20-35) วิจัยเรื่องการทองเที่ยวเชิงอนุรักษใ น
อุท ยานแหง ชาติบ าโก เกาะบอรเ นี ยว ประเทศมาเลเซี ย : มุ มมองของนัก ท องเที่ ยวเกี่ย วกั บ
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและการบริหารจัดการ ผลการวิจัยพบวา รัฐควรมีค วามพยายามใน
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การจัดการเกี่ยวกับความกังวลใจของนักทองเที่ยวดานการกระจายตัวของสภาพแวดลอมทางชีวภาพ
การเสื่อมสลาย และความเสียหายของพันธุไม รวมถึงการเตรียมการในการจัดการหาแนวทางที่จะ
ชวยใหการทองเที่ยวเชิงนิเวศในอุทยานแหงชาติบาโก (Bako National Park) นั้นยืนยาวออกไป
และการวิจัยครั้งนี้จ ะมีสวนในการชวยสรางความเขาใจใหกับนักทองเที่ยวเกี่ย วกับการจัดการ
การทองเที่ยวในมาเลเซียเพิ่มขึ้น
ฟวแคท (Foucat, 2002: 511-529) วิจัยเรื่องแนวทางการบริหารจัดการการทองเที่ยวเชิง
อนุรักษของชุมชนสูความยั่งยืนในชุมชนเวนทานีลลา (Ventanilla) ซึ่งตั้งอยู ณ ชายฝงดานใตของ
มหาสมุทรแปซิฟก ประเทศเม็กซิโก เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณทั้งการสัมภาษณแบบมี
โครงสรางและไมมีโครงสราง ซึ่งการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ไดจัดทําขึ้นในชวงป ค.ศ.1999 และ
ป ค.ศ.2000 เพื่อที่จ ะไดสถิติประชากรทางสังคมศาสตรข องชุมชน การบริก ารในชุมชนที่ถูก
นํามาใชในการหาผลประโยชน และความสัมพันธระหวางสังคมกับเศรษฐกิจของชุมชน รวมถึง
ขอมูลทรัพยากรธรรมชาติ ผลที่ไดจากการวิจัยในครั้งนี้ทําใหสามารถระบุถึงตัวชี้วัดที่จะทําให
การทองเที่ยวเชิงอนุรักษในชุมชนดํารงอยูตอไปได ซึ่งการวิจัยที่ชุมชนเวนทานีลลา (Ventanilla)
ในครั้งนี้ ถือเปนนวัตกรรมใหมของการวิจัยที่นําเอาการประสานทัศนวิสัยของการบริหารจัดการ
แถบชายฝงมาใชในการประเมินการบริหารจัดการการทองเที่ยวเชิงอนุรักษในแหลงชุมชน พรอมๆ
กับการใชตัวชี้วัดตางๆ
วินเซนท และทอมปสัน (Vincent and Thompson, 2002: 153-160) วิจัยเรื่องการประเมิน
ชุม ชนในการสนับสนุนการพัฒนาการท องเที่ยวเชิงอนุรัก ษ ผลการวิจัยพบวา การทองเที่ยว
เชิงอนุรักษจะเกิดความยัง่ ยืนได 1) ชุมชนมีสวนรวมโดยตรงในการวางแผนและพัฒนาโครงการที่
เกี่ยวของกับการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ โดยใหความสําคัญกับสิ่งแวดลอมมากขึ้น 2) ผูนําชุมชน
พัฒนาและสนับสนุนโครงการตางๆ ที่กอใหเกิดการเรียนรูเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม และ 3) ชุมชนตระหนักถึงความสําคัญของการทองเที่ยวเชิงอนุรักษในฐานะของ
การเปนแหลงรายไดที่มีสวนชวยในการพัฒนาชุมชน
ครูซ (Cruz, 2003: 9-10) วิจัยเรื่องการพัฒนาการทองเที่ยวที่ยั่งยืนในประเทศฟลิปปนส
และประเทศอาเซียนอื่นๆ มีวัตถุประสงคการวิจัยเพื่อศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาการทองเที่ยวที่ยั่งยืน
ในประเทศฟลิปปนส มาเลเซีย สิงคโปร และไทย เปนการวิจัยเชิงสํารวจและการวิจัยเอกสาร
ผลการวิจัยพบวา อุตสาหกรรมการทองเที่ยวในประเทศฟลิปปนส มาเลเซีย สิงคโปร และไทย
มีก ารพัฒนาอย างรวดเร็ว ในชว งระยะเวลาที่ผานมา และพบวา วางแผนการทอ งเที่ย วที่ไมไ ด
มาตรฐานจะนํ ามาซึ่งความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ สิ่ งแวดลอม และวัฒ นธรรม
สําหรับแนวทางในการพัฒ นาการทองเที่ยวที่ยั่งยืน สามารถกระทําไดโ ดยการใหองคก รตางๆ
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ในชุ ม ชนเข า มามี บ ทบาทหรื อ มี ส ว นร ว มในกระบวนการตั ด สิ น ใจเพื่ อ การดํ า เนิ น งานและ
การควบคุมเกี่ยวกับการจัดการการทองเที่ยวของชุมชนนั้นๆ นอกจากนี้ตัวชี้วัดการทองเที่ยวที่ยั่งยืน
เปน เครื่องมือสําคัญอยางหนึ่งสําหรับใชใ นการตรวจสอบการพัฒนาการทองเที่ย วที่ยางยั่งยืน
ซึ่งตัวชี้วัดการทองเที่ยวที่ยั่งยืนที่ดีควรเปนตัวชี้วัดที่ไดรับการพัฒนามาจากการปรึกษาหารือรวมกัน
กับผูที่เกี่ยวของทุกๆ ฝาย โดยเฉพาะอยางยิ่งกับชุมชนที่เปนแหลงทองเที่ยว
อีร าคิ (Eraqi, 2007: 39-49) วิจัยเรื่องการจัด การทรัพยากรการทองเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อ
การพัฒนาการทองเที่ยวที่ยั่งยืนในประเทศอียิปต มีวัตถุประสงคการวิจัยเพื่อศึกษาการจัดการ
ทรัพยากรการทองเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เปนการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บรวบรวมขอมูล
โดยการสังเกต การสัมภาษณ และแบบสอบถาม สถิติที่ใ ชใ นการวิเคราะห ไดแก คาเฉลี่ย
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ คาไคสแควร และการวิเคราะหการถดถอย ผลการวิจัยพบวา ประชาชน
มีทัศนคติเชิงบวกตอการจัดการทรัพยากรการทองเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อการพัฒนาการทองเที่ยวที่ยั่งยืน
โดยกระแสการทองเที่ยวเชิงนิเวศกลายเปนกระแสการทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
และเปนกระแสที่ไมสามารถปฏิเสธได สําหรับการพัฒนากลยุทธดานการตลาดที่เหมาะสม และ
การมีนโยบายที่ดีเปนสิ่งที่สําคัญและจําเปนในการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศในประเทศอียิปต
สัน ติกุล, บัทเลอร และไอเรย (Suntikul, Butler and Airey, 2008: 67-80) วิจัยเรื่อง
การพัฒนาการทองเที่ยวของประเทศเวียดนามนับตั้งแตดําเนินนโยบายเปดประเทศ มีวัตถุประสงค
การวิจัยเพื่อศึกษาการพัฒนาการทองเที่ยวของประเทศเวียดนามนับตั้งแตนโยบายการเปดประเทศ
งานวิจัยเรื่องนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึก ผลการวิจัยพบวา
การพัฒนาการทองเที่ยวของประเทศเวียดนามนับตั้งแตนโยบายการเปดประเทศ หรือหลังจากที่
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.1999ปจจุบัน โดยการเปลี่ยนแปลงในแตละระยะจะมีลักษณะเปนพลวัต ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับปจจัยตางๆ
ทั้งปจจัยภายในและปจจัยภายนอก ไมวาจะเปนปจจัยทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ หรือปจจัย
อื่นๆ ซึ่งลวนแลวแตสงผลตอนโยบายการทองเที่ยวในแตละชวงเวลาของประเทศเวียดนามทั้งสิ้น
สรุ ป จากที่ ก ล า วมาทั้ ง หมดเกี่ ย วกั บ แนวคิ ด และงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งที่ นํ า มาใช ใ น
การวิจัยครั้งนี้ สามารถสรุปไดดังตารางที่ 3 และตารางที่ 4
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ตารางที่ 3 สรุปแนวคิดที่นํามาใชในการวิจัย
ลําดับ
แนวคิด
1 การทองเที่ยว

ประเด็นสําคัญ
การทองเที่ยวในประเทศไทยมีหลากหลายรูปแบบ ทั้งนี้
ขึ้ น อ ยู กั บ พ ฤ ติ ก ร ร ม ข อ ง นั ก ท อ ง เ ที่ ย ว แ ล ะ
การเปลี่ยนแปลงทางโครงสรางทางสัง คม วัฒ นธรรม
และเศรษฐกิ จ สําหรับ ผลที่เ กิด จากการท องเที่ ยวมีทั้ ง
ผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบ
การพัฒนาที่ยั่งยืนเปนการพัฒนาที่คํานึงถึงสิ่งตางๆ อยาง
รอบดาน ไมวา จะเปน ดานสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ และ
สังคม เพื่อใหเกิดผลกระทบตอสิ่งตางๆ เหลานี้นอยที่สุด
ตลอดจนเพื่อใหสามารถใชประโยชนจากทรัพยากรตางๆ
ไดอยางยาวนานที่สุด สืบตอไปจนถึงรุนลูก รุนหลานใน
อนาคต
การท อ งเที่ ยวที่ ยั่ ง ยื น มี จุ ด เริ่ ม ต น จ ากการที่ ไ ม มี
การวางแผนพั ฒ นาการท อ งเที่ ย วหรื อ มี ก ารวางแผน
พั ฒ นาการท อ งเที่ ย วที่ ไ ม ถู ก ต อ ง อั น มี ผ ลนํ า ไปสู
การทําลายมรดกทางวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติ
และสงผลตอเนื่องใหเกิด ผลกระทบตางๆ ตามมาหลาย
ประการ ดังนั้น ทิศทางใหมของการจัดการทองเที่ยวใน
ปจจุบันจึงใหความสําคัญกับการจัดการทองเที่ยวที่ยั่งยืน
ซึ่งเปนการทองเที่ยวที่ใหความสําคัญกับการใชทรัพยากร
ทองเที่ยวอยางชาญฉลาด และคุมคา เพื่อใหสามารถใช
ทรัพยากรทองเที่ยวไดอยาง ยืนยาว และสงผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมหรืออื่นๆ นอยที่สุด
อั ต ลั ก ษณ ก ารท อ งเที่ ย วเป น ลั ก ษณะเฉพาะตั ว ของ
การ ท อ ง เที่ ยวที่ พึ ง มี อํ า นาจ และมี สิ ทธิ์ ในสั งค ม
โดยอั ต ลั ก ษณ ก ารท อ งเที่ ย วไม ไ ด เ ป น สิ่ ง ที่ มี ม าตาม
ธรรมชาติ แต เ ป น สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการกํ า หนดใน
กระบวนการทางสังคม
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2

การพัฒนาที่ยั่งยืน

3

การทองเที่ยวที่ยั่งยืน

4

อัตลักษณการทองเที่ยว
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ตารางที่ 3 สรุปแนวคิดที่นํามาใชในการวิจัย (ตอ)
ลําดับ
แนวคิด
5 ตลาดน้ําภาคใต

ประเด็นสําคัญ
พื้น ที่ภ าคใตใ นอดีต ที่ ผานพบวา มีบางชุมชนที่เคยเป น
ชุมชนตลาดน้ํา ซึ่งเปนตลาดน้ําที่ตอบสนองความตองการ
ทางเศรษฐกิจเปนสําคัญมิไดเพื่อการทองเที่ยวแตอยางใด
สวนใหญชุมชนที่มีวิถีชีวิตตลาดน้ําจะเปนชุมชนที่ตั้งถิ่น
ฐานบ า นเรื อ นอยู ติ ด กั บ ริ ม น้ํ า และในช ว งเวลาต อ มา
ตลาดน้ํ า ในภาคใตก็ ไดสู ญหายไปจากวิ ถี ชีวิต ของคน
ภาคใตมาอยางยาวนา ทั้ง นี้สืบเนื่องมาจากความเจริ ญ
กาวหนาของการคมนาคมทางบกที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง
และรวดเร็ว จวบจนกระทั่งประมาณกลางป พ.ศ.2551
เป น ตน มา ตลาดน้ํ าก็ ไ ดห วนกลั บ มามี อิ ทธิ พ ลและมี
บทบาทตอวิถีชีวิตของคนภาคใตในบางพื้นที่อีกครั้งหนึ่ง
เนื่องจากไดมีการนําแนวคิดการทองเที่ย วตลาดน้ําจาก
ภาคกลางเข ามาปรับ ประยุก ต ใ ชแ ละจั ด ตั้ ง เปน แหล ง
ทองเที่ยวตลาดน้ําในภาคใตขึ้น เพื่อกิจกรรมการทองเที่ยว
โดยเฉพาะ และไดรับการตอบรับจากนักทองเที่ยวทั้งใน
ประเทศและตางประเทศเปนอยางมาก
วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ
วิ ธี ป ฏิ บั ติ ที่ เ ป น เลิ ศ เป น องค ค วามรู ห รื อ บทเรี ย น
ประสบการณที่เกิดจากการลงมือทําหรือการปฏิบัติจริง
เป น การสร า งการยอมรั บ และสามารถกํ า หนดเป น
มาตรฐานในการทํางานได หากใครนําวิธีปฏิบัติดังกลาว
ไปใชกจ็ ะไมเกิดผลกระทบกับคุณภาพของงาน
การเปรียบเทียบสมรรถนะ การเปรียบเทียบสมรรถนะเปน เครื่องมืออยางหนึ่งที่ถูก
นํ า มาใช เ พื่ อ การปรั บ ปรุ ง และเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของ
องคกร โดยการเปรียบเทียบสมรรถนะ คือ การเรียนรูใน
สิ่งที่องคกรหรือคนอื่นๆ ทําไดดี เพื่อนํามาประยุกตใชกับ
องคกรหรือตัวเรา
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ตารางที่ 3 สรุปแนวคิดที่นํามาใชในการวิจัย (ตอ)
ลําดับ
แนวคิด
ประเด็นสําคัญ
8 การพัฒนารูปแบบการทองเที่ยว รู ป แบบคื อ รู ป ย อ ที่ เ ลี ย นแบบความสั ม พั น ธ ห รื อ
ความจริงของปรากฏการณใ ดปรากฏการณหนึ่งที่
เกิดขึ้น โดยการลดทอนเวลา ความพอเหมาะ และ
กาลเทศะ เพื่ อใหเข าใจปรากฏการณดั งกลา วได
งายขึ้น สําหรับรูปแบบการทองเที่ยวที่จะนําไปใชให
เกิ ด ประโยชน สูง สุด ได รู ปแบบการท องเที่ ยวนั้ น
จ ะ ต อ ง ป ร ะ ก อ บ ด ว ย ลั ก ษ ณ ะ ที่ สํ า คั ญ คื อ
มีความสัมพันธเชิงโครงสราง สามารถทํานายผลได
และสามารถขยายผลการทํานายไดกวางขวางเพิ่มขึ้น
ตลอดจนสามารถนําไปสูแนวคิดใหมๆ ได
9 การวิจัยพหุเทศะกรณี
การวิจัยพหุเทศะกรณีเปนเทคนิค หนึ่งที่นํามาใชใ น
การออกแบบการวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ โดยการวิ จั ย
พหุเทศะกรณีเปนวิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพที่มีวิธี
การศึกษาอยางเปนระบบ เพื่อใหไดรับความรูเชิงลึก
ของปรากฏการณธรรมชาติ

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

126
ตารางที่ 4 สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวของที่นํามาใชในการวิจัย
ประเภทการวิจัย
งานวิจัย

ปที่ทําวิจัย

การทองเที่ยวตลาดน้ํา
เนนแหลงทองเที่ยว/ พ.ศ.2545-2552
ชุมชน/ประชาชน
เนนผูประกอบการ พ.ศ.2543-2545
เนนนักทองเที่ยว
พ.ศ.2540-2553
เนนอื่นๆ
พ.ศ.2548-2552
การทองเที่ยวเสนทางน้ํา
เนนแหลงทองเที่ยว/ พ.ศ.2547-2553
ชุมชน/ประชาชน

รวม
สํารวจและ
ปริมาณ คุณภาพ ผสม R&D
เอกสาร
งานวิจัยในประเทศ
-

4

10

1

1

16

-

5
-

1
1
4

-

-

5
6
4

-

2

2

1

-

5
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4

งานวิจัยตางประเทศ
การทองเที่ยวอื่นๆ
เนนแหลงทองเที่ยว/ ค.ศ.1993-2008
ชุมชน/ประชาชน
เนนนักทองเที่ยว
ค.ศ.1996
รวม

1

2

9

-

-

12

1

1
18

27

2

1

1
49

11. กรอบแนวคิดการวิจัย
จากที่กลาวมาทั้งหมดในสวนของแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของที่ผูวิจัยนําเสนอจะเห็นได
วามีความหลากหลายและมีจุดเนนที่แตกตางกันออกไปในแตละประเด็น ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะนําไปสู
แนวคิดหรือมุมมองที่จะพัฒนาไปสูการทําวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ผูวิจัยสนใจที่จะทําการวิจัยนั่นเอง
สําหรับในพื้นที่ภาคใตตั้งแตอดีตที่ผานมาจากการศึกษาพบวามีบางชุมชนที่เคยมีตลาดน้ํา
ซึ่งเปนตลาดน้ําที่ตอบสนองความตองการทางเศรษฐกิจเปนสําคัญมิไดเพื่อการทองเที่ยวแตอยางใด
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สวนใหญชุมชนที่มีวิถีชีวิตตลาดน้ําจะเปนชุมชนที่ตั้งถิ่นฐานบานเรือนอยูติดกับริมน้ํา และในชวง
เวลาตอมาตลาดน้ํ าในภาคใตก็ไดสูญ หายไปจากวิถีชีวิต ของคนภาคใตมาอยางยาวนาน ทั้ง นี้
สืบเนื่องมาจากความเจริญกาวหนาของการคมนาคมทางบกที่เกิ ด ขึ้น อยางตอเนื่องและรวดเร็ว
จวบจนกระทั่งประมาณกลางป พ.ศ.2551 เปนตน มา ตลาดน้ําก็ไดหวนกลับมามีอิทธิพลและมี
บทบาทตอวิถีชีวิตของคนภาคใตในบางพื้นที่อีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากไดมีการนําแนวคิดการทองเที่ยว
ตลาดน้ําจากภาคกลางเขามาปรับประยุกตใชและจัดตั้งเป นแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําในภาคใตขึ้น
เพื่อกิจกรรมการทองเที่ยวโดยเฉพาะ และไดรับการตอบรับจากนักทองเที่ยวทั้งในประเทศและ
ตางประเทศเปนอยางมาก แตอยางไรก็ตามสําหรับการทองเที่ยวตลาดน้ําในภาคใตที่เปดดําเนินการ
มาแลวพบวามีทั้งที่ประสบความสําเร็จในระดับที่แตกตางกันออกไปและที่ประสบความลมเหลว
จนกระทั่งตองปดตัวเองไปเหลือไวเพียงอนุสรณสถานและความทรงจําของประชาชนชนในพื้นที่
และนักทองเที่ยวที่เคยไดเขาไปสัมผัส ดังนั้นดวยกระแสการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในรูปแบบของ
การทองเที่ยวตลาดน้ําที่กําลังมาแรงและเปนกระแสการทองเที่ยวรูปแบบใหมที่เกิดขึ้นในภาคใต
ผูวิจัย จึงมีค วามสนใจที่จ ะทําการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการทองเที่ย วตลาดน้ํา ภาคใตเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อใหไดรูปแบบการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตที่จะสามารถนําไปใชเปนตนแบบ
ในการปรับ ประยุ ก ตใ ชใ นการจั ด ตั้ง แหลง ท องเที่ ย วตลาดน้ํ า ในพื้ น ที่ตา งๆ ไดใ นระดั บหนึ่ ง
โดยเฉพาะในพื้ น ที่ ภ าคใต เพื่อ ลดการสู ญเสียที่ เกิ ดจากการลงทุ น ที่ สูญ เปลา อัน เนื่ องมาจาก
ความลมเหลวที่เกิดจากการจัดตั้งแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําที่ขาดรูปแบบหรือตนแบบที่เปนแบบอยาง
อยางไรก็ตามถึงแมวาจะมีงานวิจัยเกี่ยวกับการทองเที่ยวตลาดน้ําในหลายๆ ประเด็น แต
จากการศึก ษาพบวายั งไม มีง านชิ้น ใดที่ทําการวิจัย เกี่ย วกั บรูปแบบการท องเที่ย วตลาดน้ําเพื่ อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน และนอกจากนี้งานวิจัยเกี่ยวกับการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตในลักษณะนี้ยังไม
เคยมีผใู ดทําการวิจัยมากอน ดังนั้นงานวิจัยชิ้นนี้จึงเปนงานวิจัยชิ้นแรกทีท่ ําการวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบ
การทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต โดยผูวิจัยจะใหความสําคัญกับรูปแบบการทองเที่ยวที่ยั่งยืน ซึ่งเนน
ความยั่งยืนใน 3 มิติ ไดแก มิติความยั่งยืนของสิ่งแวดลอม มิติความยั่งยืนของสังคม และมิติความ
ยั่งยืนของเศรษฐกิจ และในสวนของการพัฒนาการทองเที่ยวที่ยั่งยืน ผูวิจัยจะใชแนวคิดของบุญเลิศ
จิตตั้งวัฒนา (2548ก: 20-22) ที่กลาววา การพัฒนาการทองเที่ยวที่ยั่งยืนตองเปนการพัฒนาการ
ทองเที่ยวที่สําคัญใน 6 องคประกอบหลัก ไดแก 1) องคประกอบดานการพัฒนาทรัพยากรทองเที่ยว
2) องคประกอบดานการพัฒนาสิ่งแวดลอมในแหลงทองเที่ยว 3) องคประกอบดานการพัฒนาธุรกิจ
ทองเที่ยว 4) องคประกอบดานการพัฒนาการตลาดทองเที่ยว 5) องคประกอบดานการพัฒนาการมี
สวนรวมทางการทองเที่ยวของชุมชนทองถิ่น และ 6) องคประกอบดานการพัฒนาจิตสํานึกทางการ
ทองเที่ยว ทั้งนี้เพื่อนําไปสูการสรางรูปแบบการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และ
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สําหรับการพิจารณาศักยภาพของการทองเที่ยว ผูวิจัยจะใชแนวคิดของจารุจน กลิ่นดีปลี (2541:
32-33) ที่ก ลาววา ศักยภาพของการทองเที่ยวพิจ ารณาจากองคประกอบสําคัญ 4 ดาน ไดแก 1)
องคประกอบดานพื้นที่ 2) องคประกอบดา นการจัด การ 3) องคประกอบดา นกิจกรรมและ
กระบวนการ และ 4) องคประกอบดานการมีสวนรวม นอกจากนี้ในสวนของการสรางรูปแบบนั้น
ผูวิจัยจะอาศัยแนวคิดของคีฟส (Keeves, 1988: 561-565) ในการสรางรูปแบบ นั่นก็คือ ผูวิจัยจะ
สรางรูปแบบที่มีลักษณะเปนแผนภูมิ (Schematic Models) และผสมผสานดว ยรูปแบบที่อธิบาย
ความหมายหรือใหความหมาย (Semantic Models) ประกอบ เพื่อความชัดเจนและความสมบูรณ
แบบของรูปแบบการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนที่สรางขึ้นจากการวิจัยในครั้งนี้
สําหรับการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ในครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัยไวดังแผนภูมิที่ 5
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กรอบแนวคิดการวิจัย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development)

สภาพการดําเนินการของการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต

ตลาดน้ํา
คลองแห

ตลาดน้ํา
คลองแดน

ตลาดน้ํา
บานดอน

ตลาดน้ํา
จันดี

วิธีปฏิบัติทเี่ ปนเลิศ (Best Practice)
ของการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต

รูปแบบการทองเที่ยว
ตลาดน้ําภาคใต
การรับรองรูปแบบ
การทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development)

แผนภูมิที่ 5 กรอบแนวคิดการวิจัย

ปจจัยหรือเงื่อนไขของการดํารงอยู
ของการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต
การพัฒนาและปรับปรุง
รูปแบบการทองเที่ยว
ตลาดน้ําภาคใต

130

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในครั้งนี้
ผู วิ จั ย ใช วิ ธี ก ารวิ จั ย แบบผสมผสาน (Mixed Methodology) ระหว า งการวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ
(Quantitative Research) และการวิจัย เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเปน การวิจัย ใน
ลักษณะของพหุเทศะกรณี (Multisite Multi-case) ซึ่งเปนวิธีที่มีลักษณะสําคัญ คือ เปนการแสวงหา
ความรูโดยพิจารณาจากปรากฏการณทางสังคมตามสภาพความเปนจริง เพื่อหาความสัมพันธของ
ปรากฏการณข องสภาพแวดล อ มนั้ น ๆ ซึ่ง จะทํ า ให ได ข อ มู ล ที่ ต อ งการอย า งหลากหลายจาก
กรณีศึกษาที่แตกตางกัน (Negative Case) เพื่อเปรียบเทียบ (Comparative Case Studies) และ
อธิบายปรากฏการณตางๆ ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ก็คือการทองเที่ยวตลาดน้ําที่เกิดขึ้นในภาคใตนั่นเอง
เพื่อจะนําไปสูก ารพัฒ นารูปแบบการทองเที่ย วตลาดน้ํา ภาคใตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สําหรับ
การวิจัยในครั้งนี้มีวิธีดําเนินการวิจัยดังตอไปนี้
การเลือกพื้นที่ในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยพหุเทศะกรณีศึกษา (Multisite Multi-case) ดังนั้นในการวิจัย
ผูวิจัยจึงตองทําการคัดเลือกพื้นที่เพื่อเปนสนามในการวิจัย ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดพื้นที่ดังตอไปนี้
1. ตลาดน้ําคลองแห ตําบลคลองแห อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
2. ตลาดน้ําคลองแดน ตําบลคลองแดน อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา และตําบลรามแกว
อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
3. ตลาดน้ําบานดอน ตําบลตลาด อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี
4. ตลาดน้ําจันดี ตําบลจันดี อําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยในการเลือกพื้นทีว่ ิจัยผูวิจัยไดดําเนินการตามลําดับขั้นตอนดังตอไปนี้
1. ศึกษาขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับตลาดน้ําในภาคใต โดยการศึกษาจากหนังสือ เอกสาร และ
ขอมูลทางอินเทอรเน็ต (Internet) รวมทั้งไดติดตอประสานขอมูลอื่นๆ จากหนวยงานและบุคคลที่
เกี่ยวของกับตลาดน้ําในภาคใต เชน เทศบาลเมืองคลองแห เทศบาลนครสุราษฎรธานี ผูนําชุมชน
คลองแดน และประชาชนที่อาศัยอยูในแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา เปนตน
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2. ตรวจสอบรายชื่อตลาดน้ําในภาคใต พบวา มีรายชื่อตลาดน้ําในภาคใตจํานวนหลาย
แหงดวยกัน โดยแบงเปนตลาดน้ําที่เปดดําเนินการอยู ไดแก ตลาดน้ําคลองแห จังหวัดสงขลา
ตลาดน้ําคลองแดน จังหวัดสงขลา และจังหวัดนครศรีธรรมราช และตลาดน้ําบานดอน จังหวัด
สุราษฎรธานี ตลาดน้ําที่ปดดําเนินการและกําลังอยูในชวงของการพยายามฟนฟูขึ้นมาใหม ไดแก
ตลาดน้ําจันดี จังหวัดนครศรีธรรมราช และตลาดน้ําที่กําลังจะเกิดขึ้นใหม เชน ตลาดน้ําเขาชัยสน
จังหวัดพัทลุง และตลาดน้ําวัดสมหวัง จังหวัดสุราษฎรธานี เปนตน
3. จากรายชื่อตลาดน้ําในภาคใต ทั้ง หมด ผูวิจั ยไดทําการศึก ษาขอ มูลเบื้องต น และได
พิจารณาเลือกตลาดน้ํา พรอมกับทําการศึกษานํารอง (Pilot Study) ตลาดน้ําในเบื้องตน เพื่อศึกษา
ความเปนไปไดข องการวิจัย ครั้งนี้และชว ยใหผูวิจัยสามารถเขียนแผนการดําเนิน การวิจัยและ
ประเด็นสําคัญตามที่ตองการวิจัย โดยตลาดน้ําในภาคใตที่ผูวิจัยจะใชเปนพื้นที่วิจัยในครั้งนี้ ไดแก
ตลาดน้ําคลองแห ตลาดน้ําคลองแดน ตลาดน้ําบานดอน และตลาดน้ําจันดี
สําหรับเหตุผลในการเลือกตลาดน้ําคลองแห ตลาดน้ําคลองแดน ตลาดน้ําบานดอน และ
ตลาดน้ํ าจั น ดี เนื่ อ งจากตลาดน้ํ า คลองแห ตํา บลคลองแห อํา เภอหาดใหญ จั ง หวัด สงขลา
เปน ตลาดน้ําเชิงวัฒนธรรมแหงแรกของภาคใตและเปน ตน แบบในการศึก ษาดูงานขององคก ร
ปกครองสวนทองถิ่นหลายๆ แหงในภาคใตที่จะดําเนินงานดานการทองเที่ยว และเปนตลาดน้ําที่
รูจักกันอยางแพรหลายของนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ โดยเฉพาะนักทองเที่ยว
ชาวมาเลเซีย นอกจากนี้ตลาดน้ําคลองแหยังมีความโดดเดนในเรื่องของตลาดน้ํา 2 ศาสนาอีกดวย
นั่นก็คือเปนตลาดน้ําที่มีการผสมผสานระหวางชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิม เนื่องจากเทศบาล
เมืองคลองแห ซึ่งเปน ที่ตั้งของตลาดน้ําคลองแหเปน ชุมชน 2 ศาสนา ไดแก ศาสนาพุทธ และ
ศาสนาอิสลาม โดยที่ประชาชนทั้ง 2 ศาสนา อาศัยอยูรวมกันอยางผสมกลมกลืน และชว ยเหลือ
ซึ่งกัน และกัน สําหรับเหตุ ผลในการเลือกตลาดน้ํา คลองแดน ตําบลคลองแดน อํ า เภอระโนด
จังหวัดสงขลา และตําบลรามแกว อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช นั้น เนื่องจากตลาดน้ํา
คลองแดนเปน ตลาดน้ํา ยอนยุค และเปน ตลาดน้ํ าชุม ชนวิ ถีพุ ทธ ซึ่งเปน ตลาดน้ํา ที่มี อัต ลั ก ษณ
(Identity) ของชุมชน ซึ่งแตกตางไปจากตลาดน้ําแหงอื่นๆ ในภาคใต และเหตุผลในการเลือก
ตลาดน้ําบานดอน ตําบลตลาด อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี เนื่องจากเปนตลาดน้ํายอนยุคที่เนน
ของดีพื้นบาน และศิลปวัฒนธรรมของชาวใต และเปนตลาดน้ําที่มีนักทองเที่ยวใหความสนใจมา
ทอ งเที่ย วเปน จํา นวนมาก สว นเหตุ ผลในการเลือ กตลาดน้ํ าจั น ดี เนื่ องจากเปน ตลาดน้ํา ที่ป ด
ดําเนินการไปชั่วระยะเวลาหนึ่งแลว และปจจุบันกําลังอยูในชวงของการพยายามฟนฟูขึ้นมาใหม
เพื่อที่จะผลักดันใหเปนแหลงทองเที่ยวอีกแหงหนึ่งของจังหวัดนครศรีธรรมราช ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึง
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วิจัยพหุเทศะกรณีเพื่อเปรียบเทียบ (Comparative Case Studies) กรณีศึกษาที่มีลักษณะที่แตกตางกัน
(Negative Case) เพื่อใหไดขอสรุปที่ชัดเจน
ประชากรและกลุมตัวอยาง และผูใหขอมูลสําคัญ
เมื่อผู วิจัยได พื้น ที่ วิจัย แลว ซึ่ง ไดแ ก ตลาดน้ํา คลองแห ตลาดน้ําคลองแดน ตลาดน้ํ า
บานดอน และตลาดน้ําจันดี หลังจากนั้นผูวิจัยจึงไดกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง และผูให
ขอมูลสําคัญในการวิจัย ดังตอไปนี้
1. การวิจัยเชิงปริมาณ
1.1 ประชากร (Population)
ประชากรที่ใชในการวิจัยเชิงปริมาณครั้งนี้ประกอบดวยประชากร จํานวน 3 กลุม
ไดแก ผูประกอบการ นักทองเที่ยว และประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ําภาคใต โดยประชากรที่เปน
ผูประกอบการและนักทองเที่ยวจะมาจากแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตเพียง 3 แหง ไดแก ตลาดน้ํา
คลองแห ตลาดน้ําคลองแดน และตลาดน้ําบานดอน สวนประชากรที่เปนประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ํา
ภาคใตจะมาจากประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ําภาคใต ทั้ง 4 แหง ไดแก ตลาดน้ําคลองแห ตลาดน้ํา
คลองแดน ตลาดน้ําบานดอน และตลาดน้ําจันดี ทั้งนี้เนื่องจากตลาดน้ําจันดีไดปดดําเนินการไป
ชั่วระยะเวลาหนึ่งแลวและกําลังอยูในชวงการการพยายามฟนฟูขึ้นมาใหมจึงไมมีประชากรในสวน
ของผูประกอบการและนักทองเที่ยว
สําหรับ ประชากรที่เปน ผูประกอบการในตลาดน้ํา ภาคใต ซึ่งมีทั้งหมด จํา นวน
424 คน ผูวิจัยจะเก็บขอมูลจากผูประกอบการในตลาดน้ําภาคใตทั้งหมด ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
ผูประกอบการในตลาดน้ําคลองแห
จํานวน 301 คน
ผูประกอบการในตลาดน้ําคลองแดน
จํานวน 23 คน
ผูประกอบการในตลาดน้ําบานดอน
จํานวน 100 คน
สวนประชากรที่เปนนักทองเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ําภาคใต ผูวิจัยจะ
กําหนดเปนกลุมตัวอยางสําหรับการวิจัย
1.2 กลุมตัวอยาง (Sample)
สําหรับขนาดของกลุมตัวอยาง (Sample Size) ที่เปนนักทองเที่ยวและประชาชนใน
พื้นที่ต ลาดน้ําภาคใตที่จ ะทําการเก็บขอมูลจากการสํารวจความคิดเห็นโดยการใชแบบสอบถาม
(Questionnaires) ผูวิจัยไดกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1.2.1 นักทองเทีย่ วตลาดน้ําภาคใต สําหรับการเก็บขอมูลโดยการใชแบบสอบถาม
จากนักทองเที่ยวในตลาดน้ําคลองแห ตลาดน้ําคลองแดน และตลาดน้ําบานดอน ผูวิจัยจะเก็บขอมูล
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จากกลุมตัวอยางโดยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางนักทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําทั้ง
3 แหง รวมทั้ งสิ้ น จํานวน 400 คน โดยการกํา หนดขนาดของกลุม ตัว อยา งดั งกล าวมาจาก
การคาดคะเนจากจํานวนนักทองเที่ยวที่เดินทางเขามาทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตแตละแหงในแตละ
วันที่ตลาดน้ําเปดดําเนินการ ซึ่งมีรายละเอียดของกลุมตัวอยางนักทองเที่ยวในตลาดน้ําภาคใตแตละ
แหงดังตอไปนี้
นักทองเที่ยวในตลาดน้ําคลองแห
จํานวน 140 คน
นักทองเที่ยวในตลาดน้ําคลองแดน
จํานวน 130 คน
นักทองเที่ยวในตลาดน้ําบานดอน
จํานวน 130 คน
1.2.2 ประชาชนในพื้ น ที่ ต ลาดน้ํ า ภาคใต สํ า หรั บ การเก็ บ ข อ มู ล โดยการใช
แบบสอบถามจากประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ําคลองแห ตลาดน้ําคลองแดน ตลาดน้ําบานดอน และ
ตลาดน้ําจันดี ผูวิจัยจะเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางโดยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางประชาชนใน
พื้นที่ตลาดน้ํา ทั้ง 4 แหง โดยการใชสูตรของยามาเน (Yamane, 1973: 727-729) ในการคํานวณเพื่อ
กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ําภาคใต ที่ระดับความเชื่อมั่น รอยละ 95
ยอมใหมีความคลาดเคลื่อน รอยละ 5 ซึ่งมีรายละเอียดของการคํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยาง
ประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ําภาคใตดังตอไปนี้
สูตร
เมื่อ

n =

N
1+N (e)2

n แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง
N แทน ขนาดของประชากร
e แทน ความคลาดเคลื่อนของการสุม (0.05)

ประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ําคลองแห
ประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ําคลองแดน
ประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ําบานดอน
ประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ําจันดี
รวมประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ําทั้ง 4 แหง
(ขอมูล ณ เดือนเมษายน

จํานวน 25,318
จํานวน 5,609
จํานวน 125,997
จํานวน 7,464
จํานวน 164,388
2554)

คน
คน
คน
คน
คน
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แทนคาในสูตร

n =

164,388
1+164,388(0.05)2

n = 399.03
จากการคํานวณหาคาขนาดของกลุมตัว อยา งประชาชนในพื้นที่ต ลาดน้ํา ภาคใต
คาที่คํานวณได เทากับ 399.03 ดังนั้น ผูวิจัยจึงกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางประชาชนในพื้น ที่
ตลาดน้ําภาคใต จํานวน 400 คน โดยแบงขนาดของกลุมตัวอยางประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ําภาคใต
ในแตละแหงเพื่อใหขอมูลมีการกระจายและครอบคลุม ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
ประชาชนในพืน้ ที่ตลาดน้ําคลองแห
จํานวน 100 คน
ประชาชนในพืน้ ที่ตลาดน้ําคลองแดน
จํานวน 100 คน
ประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ําบานดอน
จํานวน 100 คน
ประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ําจันดี
จํานวน 100 คน
สําหรั บการสุมตัว อยางในการวิจัย ครั้งนี้ ใ ชวิธี ก ารสุ มตัว อยางแบบเป น ระบบ
(Systematic Random Sampling) โดยการสุมตัวอยางจากหนวยยอยของประชากร ซึ่งสุมโดยกําหนด
ชวงละ 3 คน
2. การวิจัยเชิงคุณภาพ
การวิจัยเชิงคุณภาพในครั้งนี้จะทําการศึกษาขอมูลจากผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants)
ซึ่งประกอบดว ย ผูประกอบการ นัก ทองเที่ยว ประชาชนในพื้น ที่ ตลาดน้ําภาคใต และตัวแทน
หนว ยงานที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวตลาดน้ํา ภาคใต ดว ยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive
Selective)
หนวยการวิเคราะห
งานวิจัยชิ้นนี้เปนการวิจัยการพัฒนารูปแบบการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน ดั้งนั้นหนวยการวิเคราะห (Unit of Analysis) ในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ปรากฏการณดานตางๆ
ของสภาพการดําเนินการของการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) ของ
การทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต ปจจัยหรือเงื่อนไขของการดํารงอยูของการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต
เพื่อนําไปสูการพัฒนารูปแบบการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
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เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในครั้งนี้
สําหรับเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลสามารถจําแนกไดดังตอไปนี้
1. การวิจัยเชิงปริมาณ
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล ในการวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณในครั้ ง นี้ ได แ ก
แบบสอบถาม (Questionnaires) และแบบประเมินรูปแบบ
1. แบบสอบถาม
1.1 ลักษณะของแบบสอบถาม
สําหรับแบบสอบถามที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัย
ไดสรางและพัฒ นาเครื่องมือขึ้น เอง โดยการศึก ษาแนวคิ ด ทฤษฎีจ ากเอกสารและงานวิจัยตางๆ
ที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตมาใชเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถามเพื่อการวิจัย
ซึ่งแบบสอบถามที่ใชในการวิจัยครั้งนี้แบงออกเปน 3 ชุด ไดแก
1.1.1 แบบสอบถามสําหรับผูประกอบการในตลาดน้ํา
แบบสอบถามสํ า หรั บ ผู ป ระกอบการในตลาดน้ํ า เป น แบบสอบถามที่
ประกอบดว ยคํ าถามปลายเปด (Open-Ended Questions) และคํา ถามปลายป ด (Close-Ended
Questions) โดยแบงออกเปน 5 ตอน ไดแก
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูประกอบการในตลาดน้ํา ไดแก เพศ อายุ
สถานภาพการสมรส ศาสนา ภูมิลําเนาเกิด การศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายได เปนตน ซึ่งเปน
ลักษณะคําถามแบบสํารวจรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับความรูความเขาใจของผูประกอบการในตลาดน้ํา
ตอการทองเที่ยวที่ยั่งยืน เปนลักษณะคําถามแบบเลือกตอบ 2 ตัวเลือก ไดแก ใช และไมใช โดยให
คะแนน 1 หมายถึง ตอบถูก และใหคะแนน 0 หมายถึง ตอบผิด ซึ่งขอคําถามจะมีทั้งขอคําถาม
เชิงบวก (Positive) และขอคําถามเชิงลบ (Negative) โดยเกณฑการใหคะแนนมีดังตอไปนี้
คําตอบ
ขอคําถามเชิงบวก
ขอคําถามเชิงลบ
ใช
1
0
ไมใช
0
1
สว นผลการวิเคราะหขอมูลใชเกณฑใ นการวิเคราะหและแปลผลขอมูล
ดังตอไปนี้
80 - 100 คะแนน หมายถึง ระดับความรูความเขาใจสูง
60 - 79 คะแนน หมายถึง ระดับความรูความเขาใจปานกลาง
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0 - 59 คะแนน หมายถึง ระดับความรูความเขาใจต่ํา
ตอนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูประกอบการในตลาดน้ําที่มีตอ
การทองเที่ยวตลาดน้ํา ประกอบดวยขอคําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นดานตางๆ ไดแก ดานกฎระเบียบ
ดา นการจัด การ ดา นการมีสว นรว ม และดา นการพัฒนาศัก ยภาพของผูประกอบการ ซึ่งเปน
ลักษณะคําถามแบบมาตรประเมินคา (Rating Scale)
ตอนที่ 4 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูประกอบการในตลาดน้ําที่มี ตอ
การทองเที่ยวตลาดน้ํา ประกอบดวยขอคําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมตางๆ ซึ่งเปนลักษณะคําถามแบบ
มาตรประเมินคา (Rating Scale)
ตอนที่ 5 ขอคิด เห็น หรือขอเสนอแนะทั่ว ไป ซึ่งเปนลักษณะของคําถาม
ปลายเปด เพื่อ ใหผู ป ระกอบการในตลาดน้ํ าได แสดงความคิ ด เห็ น หรื อข อ เสนอแนะเกี่ ยวกั บ
การทองเที่ยวตลาดน้ําไดอยางอิสระและรูสึกเปนธรรมชาติ
สํ า หรั บ แบบสอบถาม ตอนที่ 3 ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ความคิ ด เห็ น ของ
ผูประกอบการในตลาดน้ําตอการทองเที่ยวตลาดน้ํา และตอนที่ 4 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของ
ผูประกอบการในตลาดน้ําที่มีตอการทองเที่ยวตลาดน้ํา ซึ่งเปนลักษณะคําถามแบบมาตรประเมินคา
(Rating Scale) จะใชมาตรประเมินคาตามแบบของลิเคิรท (Likert’s Rating Scale) ที่มีระดับของ
การประเมิน 5 ระดับ ไดแก มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด (บุญชม ศรีสะอาด,
2545: 72-74) โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังตอไปนี้
มากที่สุด
คิดเปนคะแนน
5 คะแนน
มาก
คิดเปนคะแนน
4 คะแนน
ปานกลาง
คิดเปนคะแนน
3 คะแนน
นอย
คิดเปนคะแนน
2 คะแนน
นอยที่สุด
คิดเปนคะแนน
1 คะแนน
สว นผลการวิเคราะห ขอมูลทั้ง ในภาพรวมและจําแนกตามรายขอคําถาม
ใชเกณฑในการวิเคราะหและแปลผลขอมูลตามแนวคิดของเบสต (Best, 1981: 179-187) ดังตอไปนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง มากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง มาก
คะแนนเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง ปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง นอย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง นอยที่สุด
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1.1.2 แบบสอบถามสําหรับนักทองเที่ยว
แบบสอบถามสําหรับนักทองเที่ยวเปนแบบสอบถามที่ประกอบดวยคําถาม
ปลายเป ด (Open-Ended Questions) และคํ า ถามปลายป ด (Close-Ended Questions) ซึ่ ง มี ทั้ ง
แบบสอบถามภาษาไทยและแบบสอบถามภาษาอังกฤษ โดยแบงออกเปน 5 ตอน ไดแก
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของนักทองเที่ยว ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ
การสมรส ศาสนา ภูมิลําเนาเกิด การศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายได เปนตน ซึ่งเปน ลักษณะ
คําถามแบบสํารวจรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 ข อมู ลเกี่ ยวกั บป จ จั ย จูง ใจที่ สง ผลให นัก ทอ งเที่ ย วเดิน ทางมา
ทองเที่ยวตลาดน้ํา ซึ่งเปนลักษณะคําถามแบบมาตรประเมินคา (Rating Scale)
ตอนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของนัก ทองเที่ยวตอการทองเที่ยว
ตลาดน้ํา ประกอบดว ยข อ คํา ถามเกี่ ยวกับ ความคิ ด เห็ น ด านต างๆ ได แก ด านการคมนาคม
ดานสถานที่ ดา นการใหบริก าร ดานความปลอดภั ย ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ดานการจัด
กิ จ กรรม ด า นความต อ งการในการพั ฒ นา และด า นภาพรวม ซึ่ ง เป น ลั ก ษณะคํ า ถามแบบ
มาตรประเมินคา (Rating Scale)
ตอนที่ 4 ขอมูล เกี่ย วกับพฤติก รรมของนัก ทองเที่ยวตอการทองเที่ย ว
ตลาดน้ํา ประกอบดวยขอคําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมตางๆ ซึ่งเปนลักษณะคําถามแบบมาตรประเมิน
คา (Rating Scale)
ตอนที่ 5 ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะทั่วไป ซึ่งเปน ลักษณะของคําถาม
ปลายเปดเพื่อใหนักทองเที่ยวไดแสดงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะเกี่ยวกับการทองเที่ยวตลาดน้ํา
ไดอยางอิสระและรูสึกเปนธรรมชาติ
สํ า หรั บ แบบสอบถาม ตอนที่ 2 ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ป จ จั ย จู ง ใจที่ ส ง ผลให
นักทองเที่ยวเดินทางมาทองเที่ยวตลาดน้ํา ตอนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักทองเที่ยวตอ
การทองเที่ยวตลาดน้ํา และตอนที่ 4 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักทองเที่ยวตอการทองเที่ยว
ตลาดน้ํา ซึ่งเปนลักษณะคําถามแบบมาตรประเมินคา (Rating Scale) จะใชมาตรประเมินคาตามแบบ
ของลิเคิรท (Likert’s Rating Scale) ที่มีระดับของการประเมิน 5 ระดับ ไดแก มากที่สุด มาก
ปานกลาง นอย และนอยที่สุด (บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 72-74) โดยมีเกณฑการใหค ะแนน
ดังตอไปนี้
มากที่สุด
คิดเปนคะแนน
5 คะแนน
มาก
คิดเปนคะแนน
4 คะแนน
ปานกลาง
คิดเปนคะแนน
3 คะแนน
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นอย
คิดเปนคะแนน
2 คะแนน
นอยที่สุด
คิดเปนคะแนน
1 คะแนน
สว นผลการวิเคราะหขอมูลทั้ง ในภาพรวมและจําแนกตามรายขอคําถาม
ใชเกณฑในการวิเคราะหและแปลผลขอมูลตามแนวคิดของเบสต (Best, 1981: 179-187) ดังตอไปนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง มากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง มาก
คะแนนเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง ปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง นอย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง นอยที่สุด
1.1.3 แบบสอบถามสําหรับประชาชนในพื้นทีต่ ลาดน้ํา
แบบสอบถามสํ า หรั บ ประชาชนในพื้ น ที่ ต ลาดน้ํ า เป น แบบสอบถามที่
ประกอบดว ยคํ าถามปลายเปด (Open-Ended Questions) และคํา ถามปลายป ด (Close-Ended
Questions) โดยแบงออกเปน 5 ตอน ไดแก
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ํา ไดแก เพศ อายุ
สถานภาพการสมรส ศาสนา ภูมิลําเนาเกิด การศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายได เปนตน ซึ่งเปน
ลักษณะคําถามแบบสํารวจรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับความรูความเขาใจของประชาชนในพื้น ที่ตลาดน้ํา
ตอการทองเที่ยวที่ยั่งยืน เปนลักษณะคําถามแบบเลือกตอบ 2 ตัวเลือก ไดแก ใช และไมใช โดยให
คะแนน 1 หมายถึง ตอบถูก และใหคะแนน 0 หมายถึง ตอบผิด ซึ่งขอคําถามจะมีทั้งขอคําถาม
เชิงบวก (Positive) และขอคําถามเชิงลบ (Negative) โดยเกณฑการใหคะแนนมีดังตอไปนี้
คําตอบ
ขอคําถามเชิงบวก
ขอคําถามเชิงลบ
ใช
1
0
ไมใช
0
1
สว นผลการวิเคราะหขอมูลใชเกณฑใ นการวิเคราะหและแปลผลขอมูล
ดังตอไปนี้
80 - 100 คะแนน หมายถึง ระดับความรูความเขาใจสูง
60 - 79 คะแนน หมายถึง ระดับความรูความเขาใจปานกลาง
0 - 59 คะแนน หมายถึง ระดับความรูความเขาใจต่ํา
ตอนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ําตอ
การทองเที่ยวตลาดน้ํา ประกอบดวยขอคําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นดานตางๆ ไดแก ดานผลกระทบ
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เชิงลบ ดานการจัดการ ดานการมีสวนรวม ดานการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว และดาน
การพัฒนาศักยภาพของชุมชน ซึ่งเปนลักษณะคําถามแบบมาตรประเมินคา (Rating Scale)
ตอนที่ 4 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติก รรมของประชาชนในพื้นที่ ตลาดน้ําตอ
การทองเที่ยวตลาดน้ํา ประกอบดวยขอคําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมตางๆ ซึ่งเปนลักษณะคําถามแบบ
มาตรประเมินคา (Rating Scale)
ตอนที่ 5 ขอคิด เห็น หรือขอเสนอแนะทั่ว ไป ซึ่งเปนลักษณะของคําถาม
ปลายเป ด เพื่ อใหประชาชนในพื้ น ที่ ต ลาดน้ํา ไดแ สดงความคิ ด เห็ น หรือข อเสนอแนะเกี่ย วกั บ
การทองเที่ยวตลาดน้ําไดอยางอิสระและรูสึกเปนธรรมชาติ
สําหรับแบบสอบถาม ตอนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชน
ในพื้นที่ตลาดน้ําตอการทองเที่ยวตลาดน้ํา และตอนที่ 4 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของประชาชน
ในพื้น ที่ตลาดน้ําตอการทองเที่ยวตลาดน้ํา ซึ่งเปน ลัก ษณะคําถามแบบมาตรประเมิน คา (Rating
Scale) จะใชมาตรประเมินคาตามแบบของลิเคิรท (Likert’s Rating Scale) ที่มีระดับของการประเมิน
5 ระดับ ไดแก มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด (บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 72-74)
โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังตอไปนี้
มากที่สุด
คิดเปนคะแนน
5 คะแนน
มาก
คิดเปนคะแนน
4 คะแนน
ปานกลาง
คิดเปนคะแนน
3 คะแนน
นอย
คิดเปนคะแนน
2 คะแนน
นอยที่สุด
คิดเปนคะแนน
1 คะแนน
สว นผลการวิเคราะหขอมูลทั้ง ในภาพรวมและจําแนกตามรายขอคําถาม
ใชเกณฑในการวิเคราะหและแปลผลขอมูลตามแนวคิดของเบสต (Best, 1981: 179-187) ดังตอไปนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง มากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง มาก
คะแนนเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง ปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง นอย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง นอยที่สุด
1.2 การสรางแบบสอบถาม
1.2.1 ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี จ ากเอกสารและงานวิ จั ย ต า งๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
การทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตเพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม
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1.2.2 นํ าขอมูลที่ได จ ากศึก ษาแนวคิด ทฤษฎีจ ากเอกสารและงานวิจัยตางๆ ที่
เกี่ยวของกับการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต มาสรางเปนแบบสอบถาม โดยใหครอบคลุมในประเด็น
ตางๆ ที่ทําการวิจัย
1.2.3 นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนออาจารยที่ปรึก ษาวิทยานิพนธตรวจสอบ
เพื่อใหขอเสนอแนะ และนํามาปรับปรุงแกไข
1.2.4 นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวมาหาคุณภาพของแบบสอบถาม
1.2.5 นําแบบสอบถามที่ผานการหาคุณ ภาพแลวไปเก็บขอมูลกับประชากรและ
กลุมตัวอยางที่ทําการวิจัย
1.3 การหาคุณภาพของแบบสอบถาม
สํ า หรั บ วิ ธี ก ารหาคุ ณ ภาพของแบบสอบถามทั้ ง 3 ชุ ด ใช วิ ธี ก ารตรวจสอบ
ความเปนปรนัย (Objectivity) ซึ่งดูจากความชัดเจนของขอคําถามและคําตอบ และการตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงดานเนื้อหา (Content Validity) และภาษา โดยการพิจารณาจากนิยามเชิงทฤษฎีและ
นิยามศัพทเฉพาะ โดยใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ซึ่งเปนผูที่มีความรูดานการทองเที่ยวและมี
ประสบการณดา นการทํางานวิจัยเกี่ยวกั บการทองเที่ยวทําการตรวจสอบ รวมทั้งมี ตารางแสดง
ประเด็นที่ตองการวิจัยควบคูกับขอคําถามวาแบบสอบถามนั้นมีความครบถวนสมบูรณ ครอบคลุม
เนื้อหาทั้งหมดหรือไม รวมถึงการพิจารณาความเปนปรนัย (Objectivity) ในความชัด เจนของ
ขอคําถามและคํา ตอบวาเขา ใจตรงกั น หรือ ไม ซึ่งในการตรวจสอบความเที่ย งตรงดา นเนื้อหา
(Content Validity) ใชการตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence:
IOC) (Hemphill and Westie, 1950: 325-342) ซึ่งมีเกณฑในการใหคะแนนดังตอไปนี้
+ 1 รูสึกแนใจวาขอคําถามมีความสอดคลองกับเนื้อหาในประเด็นที่ตองการวิจัย
0 รูสึกไมแนใจวาขอคําถามมีความสอดคลองกับเนื้อหาในประเด็นที่ตองการวิจัย
- 1 รูสึกแนใจวาขอคําถามไมมีความสอดคลองกับเนื้อหาในประเด็นที่ตองการวิจัย
สําหรับสูต รการตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective
Congruence: IOC) มีรายละเอียดดังตอไปนี้
สูตร IOC =
เมื่อ

ΣR
N

IOC แทน คาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับเนื้อหาใน
ประเด็นที่ตองการวิจัย
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ΣR แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทั้งหมด

N แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ
การแปลความคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence:
IOC) คือ
ขอคําถามที่มีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.5 – 1.00 คัดเลือกไวใชได
ขอคําถามที่มีคาดัชนีความสอดคลองต่ํากวา 0.5 พิจารณาปรับปรุงหรือตัดทิ้ง
ผลการตรวจสอบค า ดั ช นีค วามสอดคลอ งของแบบสอบถาม จํา นวน 3 ชุ ด
ไดคา ดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถามแตละชุดดังตอไปนี้
แบบสอบถามสําหรับผู ประกอบการในตลาดน้ําไดคาดัชนีความสอดคลองมีคา
ตั้งแต 0.67-1.00
แบบสอบถามสําหรับนักทองเที่ยวไดคา ดัชนีความสอดคลองมีคาตั้งแต 0.67-1.00
แบบสอบถามสําหรับประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ําไดคาดัชนีความสอดคลองมีคา
ตั้งแต 0.67-1.00
จากนั้ น นําแบบสอบถามที่ได รั บการพิจ ารณาตรวจสอบจากผู เชี่ย วชาญมาทํ า
การปรับปรุงแกไขและขอความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธกอนจะนําแบบสอบถาม
ไปหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) โดยการนําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try out)
กับกลุมตัวอยางแตละกลุม กลุมตั ว อยางละ 30 คน ที่มีคุณ ลัก ษณะใกลเคียงกับ ประชากรและ
กลุมตัวอยางของงานวิจัยที่ไดกําหนดไว ซึ่งไดแก ผูประกอบการ นักทองเที่ยว และประชาชนใน
พื้นที่ตลาดน้ําภาคใต เพื่อตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็น ความเขาใจ ความหมาย เวลาที่ใช การเขาถึง
กลุมตัวอยาง และอื่นๆ
หลังจากนั้นนําแบบสอบถามมาทดสอบวิเคราะหหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
ตามลักษณะของขอกําหนด โดยแบบสอบถามที่เปนลักษณะคําถามแบบมาตรประเมินคา (Rating
Scale) จะทําการวิเคราะหหาความเชื่อมั่นโดยการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาตามวิธีของครอนบาค
(Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยใชสู ต รการหาคา สั ม ประสิ ทธิ์ แ อลฟ า (α-Coefficient)
(Cronbach, 1970: 161) ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
สูตร
เมื่อ

α =

α

2
n ⎡ ∑Si ⎤
⎢1 −
2 ⎥
n −1⎢
S
t ⎥
⎣
⎦

แทน คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ
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n
ΣS2i
S2t

แทน จํานวนขอในแบบสอบถาม
แทน ผลรวมของคาคะแนนความแปรปรวนเปนรายขอ
แทน คะแนนความแปรปรวนของแบบสอบถามทั้งฉบับ

ผลการทดสอบวิเคราะหหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม จํานวน 3 ชุด ซึ่งเปน
ลักษณะคําถามแบบมาตรประเมินคา (Rating Scale) ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามแตละชุด
ดังตอไปนี้
แบบสอบถามสําหรับผูประกอบการในตลาดน้ําไดคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.9454
แบบสอบถามสําหรับนักทองเที่ยวไดคาความเชื่อมั่น
เทากับ 0.9583
แบบสอบถามสําหรับประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ําไดคาความเชื่อมัน่ เทากับ 0.8616
สําหรับแบบสอบถามที่เปนลักษณะคําถามแบบเลือกตอบ 2 ตัวเลือก ไดแก ใช
และไมใช โดยใหคะแนน 1 หมายถึง ตอบถูก และใหคะแนน 0 หมายถึง ตอบผิด ซึ่งเปนคําถาม
เกี่ยวกับการวัดความรูความเขาใจ ทําการวิเคราะหหาความเชื่อมั่นโดยใชวิธีของคูเดอร-ริชารดสัน
(Kuder-Richardson) ซึ่งคํานวณจากสัดสวนของการตอบถูกหรือผิด เทานั้น สําหรับสูตรที่ใช คือ
สูตรคูเดอร-ริชารดสัน 20 (Kuder-Richardson 20: KR-20) (Kuder and Richardson, 1937: 151-160)
ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
n ⎧⎪1 − ∑ pq ⎫⎪
สูตร
rt =
n − 1 ⎨⎪⎩ S 2t ⎬⎪⎭
เมื่อ

rt
n
p
q
S2t

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

สัมประสิทธิ์ความเที่ยงของแบบสอบถาม
จํานวนขอในแบบสอบถาม
สัดสวนของผูตอบถูกในแตละขอ
สัดสวนของผูตอบผิดในแตละขอ
ความแปรปรวนของคะแนนรวมของผูตอบทั้งหมด

ผลการทดสอบวิเคราะหหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม จํานวน 2 ชุด ซึ่งเปน
ลักษณะคําถามแบบเลือกตอบ 2 ตัวเลือก ที่คํานวณจากสัดสวนของการตอบถูกหรือผิดเทานั้น
ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามแตละชุดดังตอไปนี้
แบบสอบถามสําหรับผูประกอบการในตลาดน้ําไดคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.8516
แบบสอบถามสําหรับประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ําไดคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.8562
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1.4 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูลโดยแบบสอบถาม
สําหรับการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการใชแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยได
กําหนดขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอมูลไวดังตอไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 ทําหนังสือขอความรว มมือในการเก็บขอมูล เพื่อนําไปมอบใหกั บ
หนวยงานและชุมชนที่จะเก็บขอมูลเกี่ยวกับตลาดน้ําทั้ง 4 แหง ไดแก ตลาดน้ําคลองแห ตลาดน้ํา
คลองแดน ตลาดน้ําบานดอน และตลาดน้ําจันดี
ขั้นตอนที่ 2 นําแบบสอบถามและขอความรวมมือใหผูประกอบการ นักทองเที่ยว
และประชาชนในพื้นทีต่ ลาดน้ําตอบแบบสอบถาม
ขั้นตอนที่ 3 เก็บรวบรวมแบบสอบถามที่ไดจากการเก็บขอมูลจากผูประกอบการ
นักทองเที่ยว และประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ําภาคใต มาตรวจสอบความสมบูรณของแบสอบถาม
โดยทําการคัดเลือกเฉพาะแบบสอบถามที่มีขอมูลครบถวนสมบูรณเทานั้น
ขั้นตอนที่ 4 นําแบบสอบถามทั้งหมดที่ไดทําการคัดเลือกแลวมาจัดระเบียบขอมูล
และทําการวิเคราะหขอมูลตามลําดับ
2. แบบประเมินรูปแบบ
สําหรับแบบประเมินรูปแบบที่ใชในการประเมินรูปแบบในครั้งนี้เปนแบบประเมินที่ผูวิจัย
ไดสรางและพัฒนาขึ้น เอง ซึ่งเปน ลัก ษณะคําถามแบบมาตรประเมิน คา (Rating Scale) โดยใช
มาตรประเมินคาตามแบบของลิเคิรท (Likert’s Rating Scale) ที่มีระดับของการประเมิน 5 ระดับ
ไดแก มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด (บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 72-74) โดยมี
เกณฑการใหคะแนนดังตอไปนี้
มากที่สุด
คิดเปนคะแนน
5 คะแนน
มาก
คิดเปนคะแนน
4 คะแนน
ปานกลาง
คิดเปนคะแนน
3 คะแนน
นอย
คิดเปนคะแนน
2 คะแนน
นอยที่สุด
คิดเปนคะแนน
1 คะแนน
สว นผลการวิเคราะหขอมูลทั้งในภาพรวมและจําแนกตามรายขอคําถาม ใชเกณฑใ น
การวิเคราะหและแปลผลขอมูลตามแนวคิดของเบสต (Best, 1981: 179-187) ดังตอไปนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง มากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง มาก
คะแนนเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง ปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง นอย
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คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง นอยที่สุด
สําหรับวิธีก ารหาคุณภาพของแบบประเมินรูปแบบใชวิธีการตรวจสอบความเที่ยงตรง
ดานเนื้อหา (Content Validity) และภาษา โดยใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ซึ่งเปนผูที่มีความรูดาน
การทองเที่ยวและมีประสบการณดา นการทํางานวิจัยเกี่ย วกับการทองเที่ยวทําการตรวจสอบวา
แบบประเมิน รู ปแบบมี ค วามครบถว นสมบูร ณค รอบคลุมเนื้อ หาหรือไม รวมถึ งการพิ จ ารณา
ความเปนปรนัย (Objectivity) ในความชัดเจนของขอคําถามและคําตอบวาเขาใจตรงกันหรือไม
ซึ่งในการตรวจสอบความเที่ยงตรงดานเนื้อหาใชการตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลอง (Index of
Item Objective Congruence: IOC) เช น เดี ย วกั บ แบบสอบถาม โดยผลการตรวจสอบค า ดั ช นี
ความสอดคลองของแบบประเมินรูปแบบไดคาดัชนีความสอดคลองมีคาตั้งแต 0.67-1.00
จากนั้น นํา แบบประเมิ น รู ปแบบที่ไ ดรั บการพิ จ ารณาตรวจสอบจากผู เชี่ ยวชาญมาทํ า
การปรับปรุงแกไขและขอความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธกอนจะนําแบบประเมิน
รูปแบบไปใหผทู รงคุณวุฒิ จํานวน 5 ทาน ซึ่งเปนผูที่มีความรูดานการทองเที่ยว และมีประสบการณ
ดานการทํางานวิจัยเกี่ยวกับการทองเที่ยวหรือมีประสบการณดานการทํางานเกี่ยวกับการทองเที่ยว
ตลาดน้ําทําการประเมินรูปแบบและใหขอเสนอแนะรูปแบบ
2. การวิจัยเชิงคุณภาพ
2.1 ลักษณะของเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพในการวิจัยครั้งนี้ มีรายละเอียด
ดังตอไปนี้
2.1.1 การศึกษาและวิเคราะหเอกสาร (Documentary Analysis)
ผูวิ จั ย ได ศึ ก ษาและวิ เ คราะห เ อกสารที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การพั ฒ นารู ป แบบ
การทอ งเที่ย วตลาดน้ํา ภาคใต เพื่อการพัฒ นาที่ยั่ งยืน เพื่อจะไดเ ขาใจขอมูล เบื้องตน ซึ่ง จะชว ย
ปูพื้นฐานการทําความเขาใจในการวิเคราะหและตีความขอมูลตางๆ โดยแหลงขอมูลเอกสารดังกลาว
ไดแก เอกสารทองถิ่น เอกสารทางราชการ งานวิจัย สารนิพนธ วิทยานิพนธ หนังสือ วารสาร และ
จุลสาร ตลอดจนสื่อสิ่งพิมพชนิด อื่น ๆ ที่เกี่ย วของกับประเด็น ที่ ทําการวิจัย เพราะการวิเ คราะห
เอกสารถือเปนวิธีหลักของการวิจัย เพราะขอมูลที่ไดจากการศึกษาและวิเคราะหเอกสารจะใหภาพ
ของบริบทของสังคม ตลอดจนปรากฏการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม แตอยางไรก็ตามจุดออนของ
เอกสารก็มีอยูหลายประการ เชน ขอมูลขาดความตรงเชิงเนื้อหา (Validity) เปนตน แต ก็สามารถ
ตรวจสอบความเปนไปได (Plausibility) และความนาเชื่อถือ (Credibility) ของขอมูลได
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2.1.2 การสัมภาษณ (Interview)
สําหรับการสัมภาษณที่ใชในการวิจัยครั้งนี้จะเนนการสัมภาษณเชิงลึกเปน
หลัก (In-depth Interview) โดยจะใชในทุกประเด็นที่เกี่ยวของเพื่อตอบคําถามการวิจัย โดยเลือก
สัมภาษณจากผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) ซึ่งไดแก ผูประกอบการ นักทองเที่ยว ประชาชน
ในพื้นที่ตลาดน้ําภาคใต และตัวแทนหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับตลาดน้ําแตละแหงในภาคใต
โดยจะใชทั้งการสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured Interview) และการสัมภาษณแบบไมมี
โครงสราง (Non-Structured Interview) เพื่อใหไดขอมูลถูกตองและครอบคลุมประเด็นทีท่ ําการวิจัย
มากที่สุด สําหรับการสัมภาษณแบบมีโครงสรางผูวิจัยจะกําหนดแนวคําถามสําหรับการสัมภาษณ
ไวกอนลวงหนา ซึ่งเปนแนวคําถามที่ผานการกลั่นกลองและพิจารณาแลววาจะสามารถตอบโจทย
การวิจัยไดชัดเจนและครอบคลุมที่สุด
2.1.3 การสังเกต (Observation)
การสังเกตที่ใชในการวิจัยครั้งนี้มีทั้งการสังเกตแบบมีสวนรวม (Participant
Observation) และการสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non-Participant Observation) ในกิจกรรมตางๆ
ที่เกี่ยวของกับตลาดน้ํา แตละแหงในภาคใต รวมทั้งการเขาไปคลุกคลีและเรียนรูสภาพการณ ที่
เปนอยูข องตลาดน้ําแตละแหง ตลอดจนการรวมกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวตลาดน้ํา
ภาคใต เพื่อใหไดขอมูลในเชิงลึกมากยิ่งขึ้น โดยในการสังเกตผูวิจัยจะวางแนวทางการสังเกตไว
ลวงหนาวาจะสังเกตในประเด็นใดบาง และจะกําหนดประเด็นในการสังเกตไวอยางชัดเจนและเปน
ระบบ และในบางครั้งอาจจะใชการสัมภาษณประกอบการสังเกตเพิ่มเติมทั้งนี้ขึ้นอยูกับสถานการณ
2.1.4 การสนทนาพุดคุย
การสนทนาพูดคุยที่นํามาใชในการวิจัยครั้งนี้เปนการสนทนาพูดคุยทั้งที่เปน
ทางการและไมเปนทางการเพื่อใหไดขอมูลที่ครอบคลุมและตอบโจทยการวิจัย
2.1.5 การสนทนากลุม (Focus Group)
การสนทนากลุมจะเชิญคณะกรรมการตลาดน้ํา ซึ่งสวนใหญประกอบดวย
ผูประกอบการ ประชาชนในพื้นทีต่ ลาดน้ํา และตัวแทนหนวยงานที่เกี่ยวของ มารวมกระบวนการ
สนทนากลุมหรือการประชุมกลุมยอยเพื่อศึกษาขอมูลตลาดน้ําแตละแหงเพิ่มเติม และใหผูเขารวม
สนทนากลุมมีสวนรวมในการตรวจสอบขอมูลและวิเคราะหขอมูล
2.1.6 การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis)
การวิเคราะหสภาพแวดลอมที่นํามาใชในการวิจัยครั้งนี้ก็เพื่อใชศึกษาจุดแข็ง
(Strength) จุดออน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) ของการทองเที่ยว
ตลาดน้ําภาคใตดานตางๆ เพื่อใหเขาใจถึงศักยภาพและขอจํากัดของแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต
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2.1.7 การจัดเวทีประชาคม
สําหรับการจัด เวทีประชาคมในการวิจัยครั้งนี้ก็ เพื่อใหทุกฝายที่เกี่ยวของ
ไดแก ผูเชี่ยวชาญดานการทองเที่ยว ผูมีบทบาทดานการทองเที่ยว ผูประกอบการ นักทองเที่ยว
ประชาชนในพื้น ที่ และตัว แทนหนว ยงานที่เกี่ ย วของ จํา นวน 25 คน ไดเขา มามี สว นรว มใน
การแลกเปลี่ ยนเรีย นรูขอมูลซึ่งกัน และกัน รวมถึง การระดมความคิด เห็น และขอเสนอแนะใน
การพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบ ตลอดจนการใหการรับรองรูปแบบการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
2.2 การสรางเครื่องมือ
2.2.1 ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี จ ากเอกสารและงานวิ จั ย ต า งๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
การทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตเพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการสรางเครื่องมือในการวิจัยเชิงคุณภาพ
ไม ว า จะเป น การสั ม ภาษณ การสั ง เกต การสนทนาพุ ด คุ ย การสนทนากลุ ม การวิ เ คราะห
สภาพแวดลอม และการจัดเวทีประชาคม
2.2.2 นําขอมูลที่ไดจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
กับการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตมาประมวลเพื่อกําหนดเปนโครงสรางและขอบเขตของเครื่องมื อ
โดยใหครอบคลุมประเด็นตางๆ ที่ศึกษา โดยขอคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
2.2.3 สรางหรือกําหนดประเด็นของเครื่องมือการวิจัยเชิงคุณภาพแตละประเภท
ไม ว า จะเปน การสั ม ภาษณ การสั ง เกต การสนทนาพุ ด คุ ย การสนทนากลุ ม การวิ เ คราะห
สภาพแวดลอม และการจัดเวทีประชาคม หลังจากนั้นนําประเด็นที่สรางเสร็จเสนออาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธตรวจสอบ เพื่อใหขอเสนอแนะ และนํามาปรับปรุงแกไข
2.2.4 นําประเด็นของเครื่องมือการวิจัยเชิงคุณภาพแตละประเภทที่ใชในการวิจัย
ครั้งนี้ที่ผานการปรับปรุงแกไขแลวไปดําเนินการเก็บขอมูลตามลักษณะของเครื่องมือ
2.3 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล
สําหรับ การเก็บรวบรวมข อมูลในการวิจัย ครั้ งนี้ ผูวิจัย ไดกํา หนดขั้น ตอนใน
การเก็บรวบรวมขอมูลไวดังตอไปนี้
ขั้น ตอนที่ 1 ทําหนังสือขอความรว มมือในการเก็บขอมูล เพื่อนําไปมอบใหกับ
บุคคลและหนวยงานที่จะเก็บขอมูลเกี่ยวกับตลาดน้ําทั้ง 4 แหง ไดแก ตลาดน้ําคลองแห ตลาดน้ํา
คลองแดน ตลาดน้ําบานดอน และตลาดน้ําจันดี
ขั้นตอนที่ 2 ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามลักษณะของเครื่องมือแตละประเภท
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ขั้นตอนที่ 3 ทําการรวบรวมขอมูลที่ไดจากการใชเครื่องมือแตละประเภทไมวาจะ
เปนการสัมภาษณ การสังเกต การสนทนาพุดคุย การสนทนากลุม การวิเคราะหสภาพแวดลอม
และการจัดเวทีประชาคม
ขั้นตอนที่ 4 นําขอมูลที่รวบรวมไดมาทําการวิเคราะห สรุป อภิปรายผล และให
ขอเสนอแนะ
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
สําหรับขั้น ตอนการดําเนินการวิจัย ในครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดรายละเอีย ดของขั้น ตอน
การดําเนินการวิจัยไว 6 ขั้นตอน ไดแก
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพการดําเนินการของการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต
การวิจั ย ในขั้น ตอนนี้ผู วิจัยใช วิธีก ารวิจัย เชิ งปริมาณและการวิจัย เชิงคุณ ภาพ โดยใน
การวิจัย เชิงปริมาณผูวิจัย ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากประชากร
จํานวน 1 กลุม ซึ่งไดแก ผูประกอบการในแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา และเก็บรวบรวมขอมูลจาก
กลุ มตั ว อย า ง จํ านวน 2 กลุ ม ซึ่ ง ได แ ก นัก ทอ งเที่ ย ว และประประชาชนในพื้ น ที่ ต ลาดน้ํ า
สวนการวิจัยเชิงคุณภาพ ผูวิจัยใชการวิเคราะหเอกสาร การสัมภาษณ การสังเกต การสนทนาพูดคุย
การสนทนากลุม และการวิเคราะหสภาพแวดลอม ในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยการเก็บรวบรวม
ขอมูลจากผูใ หขอมูลสําคัญ ซึ่งไดแก ผูประกอบการ นักทองเที่ยว ประชาชนในพื้นที่ต ลาดน้ํา
ภาคใต และตัวแทนหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับตลาดน้ําแตละแหงในภาคใต โดยเนน ผูที่มี
ประสบการณ แ ละมี บ ทบาทต อ การท อ งเที่ ย วตลาดน้ํ า ภาคใต ตลอดจนผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย
(Stakeholders) เพื่อใหทราบถึงสภาพการดําเนินการของการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต
สําหรับการเก็บรวบรวมขอมูลในขั้น ตอนนี้ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงทองเที่ยว
ตลาดน้ําภาคใต ทั้ง 4 แหง โดยแบงเปนตลาดน้ําที่เปดดําเนินการอยู จํานวน 3 แหง ไดแก ตลาดน้ํา
คลองแห ตลาดน้ําคลองแดน และตลาดน้ําบานดอน และตลาดน้ําที่ปดดําเนินการไปแลว จํานวน
1 แหง ไดแก ตลาดน้ําจันดี
ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาวิธีปฏิบัติทเี่ ปนเลิศ (Best Practice) ของการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต
การวิจัยในขั้นตอนนี้ผูวิจัยใชวิธีการวิจัยเชิงเชิงคุณภาพ โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจาก
การวิเ คราะห เ อกสาร การสั มภาษณ การสั งเกต การสนทนาพูด คุ ย และการสนทนากลุ ม
โดยการเก็บขอมูลจากผูใหขอมูลสําคัญ ซึ่งไดแก ผูประกอบการ นักทองเที่ยว ประชาชนในพื้นที่
ตลาดน้ําภาคใต และตัวแทนหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับตลาดน้ําแตละแหงในภาคใต โดยเนน
ผูที่มีประสบการณและมีบทบาทตอการทองเที่ยวตลาดน้ํา ภาคใต ตลอดจนผูมีสวนไดสว นเสีย
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เพื่อใหไดขอมูลที่หลากหลายและมีความเที่ยงตรง พรอมทั้งนําขอมูลการวิจัยเชิงปริมาณที่ไดใ น
ขั้นตอนที่ 1 มาประกอบการวิเคราะหดวย ซึ่งทําใหทราบถึงวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศของการทองเที่ยว
ตลาดน้ําภาคใต สําหรับการเก็บรวบรวมขอมูลในขั้นตอนนี้ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลง
ทองเที่ย วตลาดน้ํา ภาคใต จํา นวน 3 แหง ซึ่งเปน ตลาดน้ําที่เปด ดําเนิน การอยู ไดแก ตลาดน้ํา
คลองแห ตลาดน้ําคลองแดน และตลาดน้ําบานดอน เพื่อคนหาวิธีปฏิบตั ิที่เปนเลิศของการทองเที่ยว
ตลาดน้ําภาคใตทั้ง 3 แหง
ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาปจจัยหรือเงื่อนไขของการดํารงอยูของการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต
การวิจัยในขั้นตอนนี้ ผูวิจัยใชวิธีการวิจัย เชิงคุณภาพ โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจาก
การวิเ คราะห เ อกสาร การสั มภาษณ การสั งเกต การสนทนาพูด คุ ย และการสนทนากลุ ม
โดยการเก็บขอมูลจากผูใหขอมูลสําคัญ ซึ่งไดแก ผูประกอบการ นักทองเที่ยว ประชาชนในพื้นที่
ตลาดน้ําภาคใต และตัวแทนหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับตลาดน้ําแตละแหงในภาคใต โดยเนน
ผูที่มีประสบการณและมีบทบาทตอการทองเที่ยวตลาดน้ํา ภาคใต ตลอดจนผูมีสว นไดสวนเสีย
เพื่อใหไดขอมูลที่หลากหลายและมีความเที่ยงตรง พรอมทั้งนําขอมูลการวิจัยเชิงปริมาณที่ไดใน
ขั้นตอนที่ 1 มาประกอบการวิเคราะหดวย ซึ่งจะทําใหทราบถึงปจจัยหรือเงื่อนไขของการดํารงอยู
ของการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต สําหรับการเก็บรวบรวมขอมูลในขั้นตอนนี้ผูวิจัยเก็บรวบรวม
ขอมูลจากแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต จํานวน 3 แหง ซึ่งเปนตลาดน้ําที่เปดดําเนิน การอยู
ไดแก ตลาดน้ําคลองแห ตลาดน้ําคลองแดน และตลาดน้ําบานดอน เพื่อใหทราบถึงปจ จัยหรือ
เงื่อนไขของการดํารงอยูของการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต ทั้ง 3 แหง สําหรับการวิจัยในขั้นตอนนี้
จะมีลักษณะคลายคลึงกับการวิจัยในขั้นตอนที่ 2 จะแตกตางกันตรงประเด็นหรือเรื่องที่วิจัยเทานั้น
ขั้นตอนที่ 4 การสรางรูปแบบการทองเทีย่ วตลาดน้ําภาคใตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
การวิจัยในขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนที่สําคัญมาก ผูวิจัยใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการเก็บ
รวบรวมขอ มู ลจากการวิ เ คราะห เ อกสาร การสั มภาษณ การสัง เกต การสนทนาพู ด คุ ย และ
การสนทนากลุม โดยการเก็ บ รวบรวมขอ มูล จากผูใ ห ขอมู ลสํา คัญ ซึ่งไดแก ผู ประกอบการ
นักทองเที่ยว ประชาชนในพื้นทีต่ ลาดน้ําภาคใต และตัวแทนหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับตลาดน้ํา
แตละแหงในภาคใต โดยเนน ผูที่มีประสบการณและมีบทบาทตอการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต
ตลอดจนผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย พร อ มทั้ ง นํ า ข อ มู ล การวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณที่ ไ ด ใ นขั้ น ตอนที่ 1
มาประกอบการวิเคราะหดว ย สําหรับการเก็บรวบรวมขอมูลในขั้น ตอนนี้ผูวิจัย เก็บรวบรวม
ขอมูลจากแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา ภาคใต ทั้ง 4 แหง โดยแบงเปน ตลาดน้ําที่เปด ดําเนินการอยู
จํานวน 3 แหง ไดแก ตลาดน้ําคลองแห ตลาดน้ําคลองแดน และตลาดน้ําบานดอน และตลาดน้ําที่
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ปดดําเนินการไปแลว จํานวน 1 แหง ไดแก ตลาดน้ําจันดี เพื่อใหไดขอมูลที่หลากหลายและมี
ความเที่ยงตรง ซึ่งจะนําไปสูการสรางรูปแบบการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ขั้นตอนที่ 5 การพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน
เมื่อสรางรูปแบบการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนแลว ผูวิจัยไดสราง
แบบประเมินรูปแบบดว ย โดยให ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ใหคะแนนเพื่อ ตรวจสอบคาดัชนี
ความสอดคลองของแบบประเมิน จากนั้นนํารูปแบบและแบบประเมินที่ไดเสนอตอผูทรงคุณวุฒิ
จํานวน 5 ทาน เพื่อทําการประเมินรูปแบบและใหขอเสนอแนะรูปแบบ จากนั้นนําขอเสนอแนะที่ได
ไปพัฒนาและปรับปรุงรู ปแบบการทองเที่ย วตลาดน้ํา ภาคใต เพื่อการพั ฒนาที่ยั่งยืน เพื่อใหไ ด
รูปแบบที่เหมาะสมที่สุดในการนําไปปรับประยุกตใชไดจริง
ขั้นตอนที่ 6 การรับรองรูปแบบการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
เมื่อทําการพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
เสร็จเรียบรอยแลว ผูวิจัยนํารูปแบบเขาสูเวทีประชาคม โดยเชิญผูเชี่ยวชาญดานการทองเที่ยว ผูมี
บทบาทดานการทองเที่ยว ผูประกอบการ นักทองเที่ยว ประชาชนในพื้นที่ และตัวแทนหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ จํานวน 25 คน มารวมเวทีประชาคมเพื่อระดมความคิดเห็นและใหการรับรองรูปแบบ
การทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและความเปนไปได
ของรูปแบบ ทั้งนี้ เพื่อใหไดรูปแบบที่สามารถนําไปเปนตนแบบหรือปรับประยุก ตใช ไดจริงกับ
แหลงทองเที่ยวตลาดน้ําในภาคใตแหงอื่นๆ
จากขั้ น ตอนการดํ า เนิ น การวิ จั ย ทั้ ง 6 ขั้ น ตอน สามารถนํ า มาสร า งเป น ภาพขั้ น ตอน
การดําเนินการวิจัยไดดังแผนภูมิที่ 6
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ขั้นตอนการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษา
สภาพการดําเนินการ
ของการทองเที่ยว
ตลาดน้ําภาคใต
ขั้นตอนที่ 2 การศึกษา
วิธีปฏิบัติทเี่ ปนเลิศของ
การทองเที่ยวตลาดน้ํา
ภาคใต
ขั้นตอนที่ 3
การศึกษาปจจัยหรือ
เงื่อนไขของการดํารง
อยูของการทองเที่ยว
ตลาดน้ําภาคใต
ขั้นตอนที่ 4 การสราง
รูปแบบการทองเที่ยว
ตลาดน้ําภาคใตเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน
ขั้นตอนที่ 5 การพัฒนา
และปรับปรุงรูปแบบ
การทองเที่ยวตลาดน้ํา
ภาคใตเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน
ขั้นตอนที่ 6 การรับรอง
รูปแบบการทองเที่ยวตลาดน้ํา
ภาคใตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

การดําเนินการ

ผลที่ไดรับ

การวิจัยเชิงปริมาณ ใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวม
ขอมูลจากประชากรและกลุมตัวอยาง และการวิจัยเชิง
คุณภาพ ใชการวิเคราะหเอกสาร การสัมภาษณ การสังเกต
การสนทนาพูดคุย การสนทนากลุม และการวิเคราะห
สภาพแวดลอม โดยการเก็บขอมูลจากผูใหขอมูลสําคัญ

ไดขอมูลสภาพ
การดําเนินการ
ของการทองเที่ยว
ตลาดน้ําภาคใต

การวิจัยเชิงคุณภาพ ใชการวิเคราะหเอกสาร การสัมภาษณ
การสังเกต การสนทนาพูดคุย และการสนทนากลุม โดย
การ เก็บขอมูลจากผูใหขอมูลสําคัญ พรอมทั้งนําขอมูลการ
วิจัยเชิงปริมาณที่ไดในขั้นตอนที่ 1 มาประกอบการวิเคราะห
การวิจัยเชิงคุณภาพ ใชการวิเคราะหเอกสาร การสัมภาษณ
การสังเกต การสนทนาพูดคุย และการสนทนากลุม โดยการเก็บ
ขอมูลจากจากผูใหขอมูลสําคัญ พรอมทั้งนําขอมูล การวิจัยเชิง
ปริมาณที่ไดในขั้นตอนที่ 1 มาประกอบการวิเคราะห
การวิจัยเชิงคุณภาพ ใชการวิเคราะหเอกสาร
การสัมภาษณ การสังเกต การสนทนาพูดคุย และ
การสนทนากลุม โดยการเก็บขอมูลจากผูใหขอมูล
สําคัญ พรอมทั้งนําขอมูลการวิจัยเชิงปริมาณที่ได
ในขั้นตอนที่ 1 มาประกอบการสรางรูปแบบ
นํารูปแบบที่ไดเสนอตอผูทรงคุณวุฒเิ พื่อทํา
การประเมินรูปแบบและใหขอเสนอแนะรูปแบบ
การทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
นํารูปแบบที่ผานการพัฒนาและปรับปรุงแลว
เขาสูเวทีประชาคม โดยเชิญผูเชี่ยวชาญดาน
การทองเที่ยว ผูมีบทบาทดานการทองเที่ยว
ผูประกอบการ นักทองเที่ยว ประชาชนใน
พื้นที่ และตัวแทนหนวยงานที่เกี่ยวของ
มารวมเวทีประชาคมเพื่อระดมความคิดเห็นและ
ใหการรับรองรูปแบบ

แผนภูมิที่ 6 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย

ไดขอมูลวิธีปฏิบัติ
ที่เปนเลิศของ
การทองเที่ยว
ตลาดน้ําภาคใต
ไดขอมูลปจจัย
หรือเงื่อนไขของ
การดํารงอยูของ
การทองเที่ยว
ตลาดน้ําภาคใต

ไดรูปแบบการทองเที่ยว
ตลาดน้ําภาคใตเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืนที่สรางขึ้น
ไดรูปแบบการทองเที่ยว
ตลาดน้ําภาคใตเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืนที่ผาน
การประเมินและได
ขอเสนอแนะเพื่อนําไป
พัฒนาและปรับปรุง
ไดรูปแบบการทองเที่ยว
ตลาดน้ําภาคใตเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืนทีผ่ าน
การรับรองและสามารถ
นําไปใชเปนตนแบบ
หรือปรับประยุกตใช
ไดจริง
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การจัดกระทําขอมูลและการตรวจสอบขอมูล
สําหรับ การจัด กระทําขอมูลและการตรวจสอบขอมูล ในการวิจัย ครั้งนี้ มีรายละเอีย ด
ดังตอไปนี้
1. การวิจัยเชิงปริมาณ
1.1 นําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม ซึ่งประกอบดวยขอมูลทั้งเชิงปริมาณ (Quantitative
Data) และเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) ที่ผานการตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามแลว
โดยเลื อกแบบสอบถามที่ มี ขอ มู ลครบถ ว นสมบู ร ณ ม าจั ด ระเบี ย บข อ มูล แล ว ทํา การวิเ คราะห
โดยขอมูลเชิงปริมาณจะใชเทคนิคทางสถิติในการวิเคราะหขอมูล สวนขอมูลเชิงคุณภาพจะใชวิธี
วิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content Analysis)
1.2 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
สําหรับ การวิจัย ครั้งนี้ใ นสว นของการวิจัย เชิงปริมาณใชวิธีการนําเสนอขอมูล
โดยใชสถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะหขอมูลตางๆ ที่ใ ชใ นการวิ จัย
ซึ่งวิธีการทางสถิติที่นํามาใช ไดแก
1.2.1 การแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) โดยนําเสนอขอมูลทั้งในแบบ
คําบรรยาย (Text Presentation) และแบบตารางแจกแจงความถี่ (Tabular Presentation)
1.2.2 การจัดตําแหนงเปรียบเทียบ ไดแก คารอยละ (Percentage) โดยมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 104)
สูตร

P=

f
N

X 100

เมื่อ P แทน รอยคะ
f แทน ความถี่ที่ตองการแปลงใหเปนรอยละ
N แทน จํานวนความถี่ทั้งหมด
1.2.3 การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง (Central Tendency) ไดแก คามัชฌิมเลขคณิต
หรือคาเฉลี่ย (Arithmetic Mean) โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 105)
สูตร
เมื่อ

X

=

ΣX
N

แทน คาเฉลี่ย
ΣX แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุม
X
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N แทน จํานวนคะแนนในกลุม
1.2.4 การวัดการกระจาย (Measure of Variation) ไดแก คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 106)
สูตร

S.D. =

√

NΣX2 - (ΣX)2
N (N-1)

เมื่อ S.D. แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
X แทน คะแนนแตละตัว
N แทน จํานวนคะแนนในกลุม
Σ แทน ผลรวม
1.2.5 การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เพื่อทดสอบ
ความแตกตางของคาเฉลี่ย (Mean) และเมื่อพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ผูวิจัยไดทํา
การทดสอบความแตกตางดวยวิธีการของ LSD (Least Significant Difference)
1.3 นําผลที่ไดจ ากการวิเคราะหขอมูลทั้งหมดมาสรุปและอภิปรายผล เพื่อนําเสนอ
แนวทาง “การพัฒนารูปแบบการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”
2. การวิจัยเชิงคุณภาพ
นําขอมูลที่ไดจากการศึกษาเอกสารตางๆ การสัมภาษณ การสังเกต การสนทนาพูดคุย
การสนทนากลุม การวิเคราะหสภาพแวดลอม และการจัดเวทีประชาคม ซึ่งเปนขอมูลเชิงคุณภาพ
มาวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content Analysis) และวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบ (Pattern Matching)
กับแนวความคิดการทองเที่ยวที่ยั่งยืน พรอมทั้งใชวิธีการตรวจสอบแบบสามเสา (Triangulation)
สํ า หรั บ การตรวจสอบข อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพโดยใช วิ ธี ก ารตรวจสอบแบบสามเส า
(Triangulation) ในการวิจัย ครั้งนี้ ก็เพื่อใหไดขอมูลที่มี ความถูก ตองและเชื่อถือได (Valid and
Reliable) เพื่อพิสูจนวาขอมูลที่ผูวิจัยไดมานั้นถูกตองหรือไม โดยการหาขอมูลจากหลายฝายหรือ
ใชวิธีการหลายวิธีในการเก็บรวบรวมขอมูลในประเด็นเดียวกัน จนกระทั่งไดความคิดหรือขอมูล
เกี่ยวกับประเด็น หรือเรื่องนั้นๆ ออกมา (Share Subjectivity) ตามที่คนสว นใหญเขาใจหรือรูสึก
กล า วโดยสรุ ป สํ า หรั บ วิ ธี ก ารตรวจสอบแบบสามเส า (Triangulation) ที่ ผู วิ จั ย นํ า มาใช ใ น
การตรวจสอบข อ มู ล ได แ ก 1) การตรวจสอบสามเส า ด า นข อ มู ล (Data Triangulation)
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2) การตรวจสอบสามเสาดานทฤษฎี (Theory Triangulation) และ 3) การตรวจสอบสามเสาดาน
วิธีการรวบรวมขอมูล (Methodological Triangulation) (Denzin, 1978: 294-304)
1. การตรวจสอบสามเสาดานขอมูล (Data Triangulation) คือ จะเนนการตรวจสอบขอมูล
ที่ไดมาจากแหลงตางๆ นั้นวามีความเหมือนกันหรือไม ซึ่งถาทุกแหลงขอมูลพบวาไดขอคนพบมา
เหมือนกัน แสดงวาขอมูลที่ผูวิจัยไดมามีความถูกตอง
สําหรับวิธีการตรวจสอบสามเสาดานขอมูล (Data Triangulation) ไดแก การตรวจสอบ
ขอมูลจากแหลงเวลา แหลงสถานที่ และแหลงบุคคล ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
แหลงเวลา กลาวคือ ถาขอมูลตางเวลากันจะเหมือนกันหรือแตกตางกันหรือไม
แหลงสถานที่ กลาวคือ ถาขอมูลตางสถานที่กันจะเหมือนกันหรือแตกตางกันหรือไม
แหลงบุคคล กลาวคือ ถาผูใหขอมูลเปลี่ยนไป ขอมูลจะเหมือนกันหรือแตกตางกันหรือไม
2. การตรวจสอบสามเสาดานทฤษฎี (Theory Triangulation) คือ จะเนนการตรวจสอบวา
ถามีการใชทฤษฎีที่หลากหลายแลว ขอมูลที่ไดมาเปนไปในทิศทางเดียวกันหรือไม ถาผูวิจัยพบวาไม
วาจะนําทฤษฎีใดมาใช ไดขอคนพบที่เหมือนกัน แสดงวาขอมูลที่ผูวิจัยไดมามีความถูกตอง
3. การตรวจสอบสามเสาดานวิธีการรวบรวมขอมูล (Methodological Triangulation) คือ
จะเนนการใชวิธกี ารหลายๆ วิธใี นการเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อรวบรวมขอมูลในประเด็นหรือเรื่อง
เดียวกัน ถาผูวิจัยพบวาไมวาจะใชวิธีการใดในการเก็บรวบรวมขอมูลแลว ไดขอคนพบที่เหมือนกัน
แสดงวาขอมูลที่ผูวิจัยไดมามีความถูกตอง ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้จะใชการสนทนาพูดคุย การสังเกต
การสนทนากลุม การสัมภาษณ การวิเคราะหสภาพแวดลอม และการจัดเวทีประชาคม เปนตน
นอกจากนี้ผูวิจัยยังใชวิธีการตรวจสอบขอมูลโดยการสอบถามซ้ํา เพื่อเปนการตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงภายในอีกครั้งหนึ่ง อันจะทําใหไดขอมูลที่ถูกตองและเปนจริงมากที่สุด
การวิเคราะหและการนําเสนอขอมูล
การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในครั้งนี้
ผูวิจัย นําขอมูลทั้งหมดที่ได จ ากการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณ ภาพ ทั้งขอมูลที่ได จ าก
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ และการศึกษาขอมูลจากภาคสนาม ไมวาจะเปนขอมูลที่
ไดมาโดยการใชแบบสอบถาม การสัมภาษณ การสังเกต การสนทนาพูด คุย การสนทนากลุม
การวิเคราะหสภาพแวดลอม และการจัดเวทีประชาคม หรืออื่นๆ นํามาประมวลผลขอมูล วิเคราะห
เชื่อมโยงประเด็น และสังเคราะหเรียบเรียงเพื่อตอบคําถามการวิจัยใหครบถวนและสมบูรณที่สุด
โดยจะนําเสนอผลการวิจัยเปนบทตางๆ ตามความเหมาะสม และหลังจากเสร็จสิ้นการวิจัยแลวจะมี
การนําเสนอผลการวิจัยตอสาธารณชนตอไป
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในสวน
ของการวิจัยเชิงปริมาณ ผูวิจัยไดแจกแบบสอบถามใหกับประชากรและกลุมตัวอยาง จํานวน 3 กลุม
ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. ผูประกอบการในตลาดน้ํ า ภาคใต จํานวน 424 ฉบั บ ได รับคื น เป นแบบสอบถามที่
สมบูรณทุกฉบับ คิดเปนรอยละ 100
2. นักทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต จํานวน 400 ฉบับ ไดรับคืนเปนแบบสอบถามที่สมบูรณ
ทุกฉบับ คิดเปนรอยละ 100
3. ประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ําภาคใต จํานวน 400 ฉบับ ไดรับคืนเปนแบบสอบถามที่
สมบูรณทุกฉบับ คิดเปนรอยละ 100
สําหรับการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ แบงการนําเสนอออกเปน 4 สวน
ดังตอไปนี้
สว นที่ 1 ผลการวิเคราะหแบบสอบถามสําหรับผูประกอบการในตลาดน้ํา ภาคใต ซึ่ง
ประกอบดวย 4 ตอน ดังตอไปนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผู ประกอบการในตลาดน้ํา
ภาคใต
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทองเที่ยวที่ยั่งยืน
ของผูประกอบการในตลาดน้ําภาคใต
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นดานตางๆ ที่มีตอการทองเที่ยวตลาดน้ําของ
ผูป ระกอบการในตลาดน้ําภาคใต
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมของผูประกอบการในตลาดน้ําภาคใต
ส ว นที่ 2 ผลการวิ เ คราะห แ บบสอบถามสํ า หรั บ นั ก ท อ งเที่ ย วตลาดน้ํ า ภาคใต ซึ่ ง
ประกอบดวย 4 ตอน ดังตอไปนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของนักทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหปจจัยจูงใจในการเดินทางมาทองเที่ยวตลาดน้ําของ
นักทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นดานตางๆ ที่มีตอการทองเที่ยวตลาดน้ําของ
นักทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมของนักทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต
สวนที่ 3 ผลการวิเคราะหแบบสอบถามสําหรับประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ําภาคใต ซึ่ง
ประกอบดวย 4 ตอน ดังตอไปนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ํา
ภาคใต
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทองเที่ยวที่ยั่งยืน
ของประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ําภาคใต
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นดานตางๆ ที่มีตอการทองเที่ยวตลาดน้ําของ
ประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ําภาคใต
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมของประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ําภาคใต
สวนที่ 4 สรุป
สวนที่ 1 ผลการวิเคราะหแบบสอบถามสําหรับผูประกอบการในตลาดน้ําภาคใต
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการในตลาดน้ําภาคใต
การวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งเปนผูประกอบการใน
ตลาดน้ําภาคใต จํานวน 424 คน โดยจําแนกตามเพศ อายุ สถานภาพการสมรส ศาสนา ภูมิลําเนาเกิด
ที่อยูอาศัยในปจจุบัน การศึกษาสูงสุด อาชีพอื่นๆ (นอกจากการประกอบการในตลาดน้ํา) ลักษณะ
การประกอบการในตลาดน้ํา ระยะเวลาที่ป ระกอบการในตลาดน้ํ า จํ า นวนแรงงานที่ใ ช ใ น
การประกอบการในตลาดน้ํา รายไดเฉลี่ยตอเดือนจากการประกอบการในตลาดน้ํา รายไดเฉลี่ยตอ
เดือนรวมทั้งหมด และความพึงพอใจโดยภาพรวมตอสภาพที่เปนอยูของแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา
ผูวิจัยวิเคราะหโดยใชคาแจกแจงความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage) ซึ่งผลการวิเคราะห
ปรากฏรายละเอียดดังตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 แสดงจํานวนและรอยละของปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการในตลาดน้ําภาคใต

ขอมูลปจจัยสวนบุคคล
1. เพศ
ชาย
หญิง
รวม
2. อายุ
ต่ํากวา 20 ป
20-29 ป
30-39 ป
40-49 ป
50-59 ป
60 ปขึ้นไป
รวม

ตลาดน้ํา
คลองแห
จํานวน
(รอยละ)

ตลาดน้ํา
คลองแดน
จํานวน
(รอยละ)

ตลาดน้ํา
บานดอน
จํานวน
(รอยละ)

จํานวน
(รอยละ)

60
(19.93)
241
(80.07)
301
(100.00)

1
(4.35)
22
(95.65)
23
(100.00)

18
(18.00)
82
(82.00)
100
(100.00)

79
(18.63)
345
(81.37)
424
(100.00)

8
(2.66)
27
(8.97)
104
(34.55)
122
(40.53)
39
(12.96)
1
(0.33)
301
(100.00)

1
(4.35)
1
(4.35)
6
(26.09)
5
(21.73)
6
(26.09)
4
(17.39)
23
(100.00)

3
(3.00)
13
(13.00)
17
(17.00)
31
(31.00)
33
(33.00)
3
(3.00)
100
(100.00)

12
(2.83)
41
(9.67)
127
(29.95)
158
(37.26)
78
(18.40)
8
(1.89)
424
(100.00)

รวม

157
ตารางที่ 5 แสดงจํานวนและรอยละของปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการในตลาดน้ําภาคใต
(ตอ)

ขอมูลปจจัยสวนบุคคล
3. สถานภาพการสมรส
โสด
สมรส/อยูดวยกัน
หมาย/หยาราง/แยกกันอยู
รวม
4. ศาสนา
พุทธ
คริสต
อิสลาม
รวม

ตลาดน้ํา
คลองแห
จํานวน
(รอยละ)

ตลาดน้ํา
คลองแดน
จํานวน
(รอยละ)

ตลาดน้ํา
บานดอน
จํานวน
(รอยละ)

จํานวน
(รอยละ)

57
(18.94)
238
(79.07)
6
(1.99)
301
(100.00)

3
(13.04)
17
(73.92)
3
(13.04)
23
(100.00)

26
(26.00)
66
66.00)
8
(8.00)
100
(100.00)

86
(20.28)
321
(75.71)
17
(4.01)
424
(100.00)

200
(66.45)
0
(0.00)
101
(33.55)
301
(100.00)

23
(100.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
23
(100.00)

97
(97.00)
1
(1.00)
2
(2.00)
100
(100.00)

320
(75.47)
1
(0.24)
103
(24.29)
424
(100.00)

รวม
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ตารางที่ 5 แสดงจํานวนและรอยละของปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการในตลาดน้ําภาคใต
(ตอ)

ขอมูลปจจัยสวนบุคคล
5. ภูมิลําเนาเกิด
ในจังหวัดเดียวกับที่ตั้งตลาดน้ํา
ตางจังหวัด
ตางประเทศ
รวม
6. ที่อยูอาศัยในปจจุบัน
ในจังหวัดเดียวกับที่ตั้งตลาดน้ํา
รวม

ตลาดน้ํา
คลองแห
จํานวน
(รอยละ)

ตลาดน้ํา
คลองแดน
จํานวน
(รอยละ)

ตลาดน้ํา
บานดอน
จํานวน
(รอยละ)

จํานวน
(รอยละ)

285
(94.69)
15
(4.98)
1
(0.33)
301
(100.00)

20
(86.96)
3
(13.04)
0
(0.00)
23
(100.00)

85
(85.00)
15
(15.00)
0
(0.00)
100
(100.00)

390
(91.98)
33
(7.78)
1
(0.24)
424
(100.00)

301
(100.00)
301
(100.00)

23
(100.00)
23
(100.00)

100
(100.00)
100
(100.00)

424
(100.00)
424
(100.00)

รวม
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ตารางที่ 5 แสดงจํานวนและรอยละของปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการในตลาดน้ําภาคใต
(ตอ)

ขอมูลปจจัยสวนบุคคล
7. การศึกษาสูงสุด
ต่ํากวาประถมศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนปลาย/
เทียบเทา
อนุปริญญา/เทียบเทา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
รวม

ตลาดน้ํา
คลองแห
จํานวน
(รอยละ)

ตลาดน้ํา
คลองแดน
จํานวน
(รอยละ)

ตลาดน้ํา
บานดอน
จํานวน
(รอยละ)

จํานวน
(รอยละ)

2
(0.66)
43
(14.29)
32
(10.63)
59
(19.60)
135
(44.85)
28
(9.31)
2
(0.66)
301
(100.00)

0
(0.00)
8
(34.78)
2
(8.70)
7
(30.44)
3
(13.04)
3
(13.04)
0
(0.00)
23
(100.00)

4
(4.00)
21
(21.00)
21
(21.00)
19
(19.00)
11
(11.00)
21
(21.00)
3
(3.00)
100
(100.00)

6
(1.42)
72
(16.98)
55
(12.97)
85
(20.05)
149
(35.14)
52
(12.26)
5
(1.18)
424
(100.00)

รวม
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ตารางที่ 5 แสดงจํานวนและรอยละของปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการในตลาดน้ําภาคใต
(ตอ)
ตลาดน้ํา
ตลาดน้ํา
คลองแห คลองแดน
ขอมูลปจจัยสวนบุคคล
จํานวน
จํานวน
(รอยละ) (รอยละ)
8. อาชีพอื่นๆ (นอกจากการประกอบการในตลาดน้ํา)
นักเรียน/นักศึกษา
9
3
(2.99)
(13.04)
รับราชการ
1
0
(0.33)
(0.00)
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
1
0
(0.33)
(0.00)
พนักงานบริษัทเอกชน
5
0
(1.66)
(0.00)
คาขาย/ธุรกิจสวนตัว
164
11
(54.49)
(47.82)
เกษตรกร
116
6
(38.54)
(26.09)
รับจาง
1
1
(0.33)
(4.35)
อื่นๆ เชน พอบาน และแมบาน
4
2
เปนตน
(1.33)
(8.70)
301
23
รวม
(100.00) (100.00)

ตลาดน้ํา
บานดอน
จํานวน
(รอยละ)

จํานวน
(รอยละ)

3
(3.00)
8
(8.00)
1
(1.00)
4
(4.00)
70
(70.00)
3
(3.00)
5
(5.00)
6
(6.00)
100
(100.00)

15
(3.54)
9
(2.12)
2
(0.47)
9
(2.12)
245
(57.79)
125
(29.48)
7
(1.65)
12
(2.83)
424
(100.00)

รวม
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ตารางที่ 5 แสดงจํานวนและรอยละของปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการในตลาดน้ําภาคใต
(ตอ)
ตลาดน้ํา
คลองแห
ขอมูลปจจัยสวนบุคคล
จํานวน
(รอยละ)
9. ลักษณะการประกอบการในตลาดน้ํา
จําหนายอาหาร/เครื่องดื่ม
169
(56.15)
จําหนายเสื้อผา
57
(18.94)
จําหนายเครื่องประดับ
24
(7.97)
จําหนายของที่ระลึก
24
(7.97)
จําหนายอาหารสด
20
(6.64)
7
อื่นๆ เชน จําหนายตนไม และ
(2.33)
บริการเครื่องเลนสําหรับเด็ก
เปนตน
301
รวม
(100.00)

ตลาดน้ํา
คลองแดน
จํานวน
(รอยละ)

ตลาดน้ํา
บานดอน
จํานวน
(รอยละ)

จํานวน
(รอยละ)

19
(82.60)
1
(4.35)
1
(4.35)
1
(4.35)
1
(4.35)
0
(0.00)

75
(75.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
1
(1.00)
22
(22.00)
2
(2.00)

263
(62.03)
58
(13.68)
25
(5.90)
26
(6.13)
43
(10.14)
9
(2.12)

23
(100.00)

100
(100.00)

424
(100.00)

รวม
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ตารางที่ 5 แสดงจํานวนและรอยละของปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการในตลาดน้ําภาคใต
(ตอ)
ตลาดน้ํา
ตลาดน้ํา
คลองแห คลองแดน
ขอมูลปจจัยสวนบุคคล
จํานวน
จํานวน
(รอยละ) (รอยละ)
10. ระยะเวลาที่ประกอบการในตลาดน้ํา
1 ป
15
5
(4.98)
(21.74)
2 ป
152
8
(50.50)
(34.78)
3 ป
98
6
(32.56)
(26.09)
มากกวา 3 ป
36
4
(11.96)
(17.39)
301
23
รวม
(100.00) (100.00)
11. จํานวนแรงงานที่ใชในการประกอบการในตลาดน้ํา
คนเดียว
48
8
(15.95)
(34.78)
2-3 คน
250
14
(83.05)
(60.87)
4-5 คน
3
1
(1.00)
(4.35)
301
23
รวม
(100.00) (100.00)

ตลาดน้ํา
บานดอน
จํานวน
(รอยละ)

จํานวน
(รอยละ)

18
(18.00)
46
(46.00)
30
(30.00)
6
(6.00)
100
(100.00)

38
(8.96)
206
(48.59)
134
(31.60)
46
(10.85)
424
(100.00)

14
(14.00)
79
(79.00)
7
(7.00)
100
(100.00)

70
(16.51)
343
(80.90)
11
(2.59)
424
(100.00)

รวม
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ตารางที่ 5 แสดงจํานวนและรอยละของปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการในตลาดน้ําภาคใต
(ตอ)
ตลาดน้ํา
ตลาดน้ํา
คลองแห คลองแดน
ขอมูลปจจัยสวนบุคคล
จํานวน
จํานวน
(รอยละ) (รอยละ)
12. รายไดเฉลี่ยตอเดือนจากการประกอบการในตลาดน้ํา
นอยกวา 5,000 บาท
8
13
(2.66)
(56.52)
5,000-10,000 บาท
33
8
(10.96)
(34.78)
10,001-15,000 บาท
58
2
(19.27)
(8.70)
15,001-20,000 บาท
110
0
(36.54)
(0.00)
20,001-25,000 บาท
79
0
(26.25)
(0.00)
มากกวา 25,000 บาท
13
0
(4.32)
(0.00)
301
23
รวม
(100.00) (100.00)

ตลาดน้ํา
บานดอน
จํานวน
(รอยละ)

จํานวน
(รอยละ)

37
(37.00)
37
(37.00)
13
(13.00)
7
(7.00)
4
(4.00)
2
(2.00)
100
(100.00)

58
(13.68)
78
(18.40)
73
(17.22)
117
(27.59)
83
(19.57)
15
(3.54)
424
(100.00)

รวม
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ตารางที่ 5 แสดงจํานวนและรอยละของปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการในตลาดน้ําภาคใต
(ตอ)
ตลาดน้ํา
คลองแห
ขอมูลปจจัยสวนบุคคล
จํานวน
(รอยละ)
13. รายไดเฉลี่ยตอเดือนรวมทั้งหมด
นอยกวา 5,000 บาท
6
(1.99)
5,000-10,000 บาท
23
(7.64)
10,001-15,000 บาท
22
(7.31)
15,001-20,000 บาท
27
(8.97)
20,001-25,000 บาท
69
(22.93)
มากกวา 25,000 บาท
154
(51.16)
301
รวม
(100.00)

ตลาดน้ํา
คลองแดน
จํานวน
(รอยละ)

ตลาดน้ํา
บานดอน
จํานวน
(รอยละ)

จํานวน
(รอยละ)

5
(21.74)
10
(43.48)
3
(13.04)
2
(8.70)
2
(8.70)
1
(4.34)
23
(100.00)

17
(17.00)
33
(33.00)
14
(14.00)
12
(12.00)
8
(8.00)
16
(16.00)
100
(100.00)

28
(6.60)
66
(15.57)
39
(9.20)
41
(9.67)
79
(18.63)
171
(40.33)
424
(100.00)

รวม

165
ตารางที่ 5 แสดงจํานวนและรอยละของปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการในตลาดน้ําภาคใต
(ตอ)
ตลาดน้ํา
ตลาดน้ํา
ตลาดน้ํา
คลองแห คลองแดน
บานดอน
ขอมูลปจจัยสวนบุคคล
จํานวน
จํานวน
จํานวน
(รอยละ) (รอยละ)
(รอยละ)
14. ความพึงพอใจโดยภาพรวมตอสภาพที่เปนอยูของแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา
มากที่สุด
35
10
33
(11.63)
(43.48)
(33.00)
มาก
75
5
40
(24.92)
(21.74)
(40.00)
ปานกลาง
178
5
27
(59.14)
(21.74)
(27.00)
นอย
11
1
0
(3.65)
(4.35)
(0.00)
นอยที่สุด
2
2
0
(0.66)
(8.69)
(0.00)
301
23
100
รวม
(100.00) (100.00)
(100.00)
3.43
3.87
4.06
X
S.D.
0.770
1.290
0.776

รวม
จํานวน
(รอยละ)
78
(18.40)
120
(28.30)
210
(49.53)
12
(2.83)
4
(0.94)
424
(100.00)
3.60
0.850

จากตารางที่ 5 แสดงใหเห็น ขอมูลปจ จัยสว นบุค คลของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป น
ผูประกอบการในตลาดน้ําภาคใต จํานวน 424 คน โดยมีขอมูลในแตละดานที่นาสนใจดังตอไปนี้
ดานเพศ พบวา ในภาพรวมผูประกอบการในตลาดน้ําภาคใตมีเพศหญิงมากกวาเพศชาย
โดยมีเพศหญิง จํานวน 345 คน คิดเปนรอยละ 81.37 และเพศชาย จํานวน 79 คน คิดเปนรอยละ
18.63 และเมื่อพิจารณาในตลาดน้ําแตละแหง พบวา ตลาดน้ําแตละแหงมีผูประกอบการเพศหญิง
มากกวาเพศชายซึ่งสอดคลองกับขอมูลในภาพรวม 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 และตลาดน้ําบานดอนมีผูประกอบการเพศหญิง จํานวน 82 คน
คิดเปนรอยละ 82.00 และเพศชาย จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 18.00
ดานอายุ พบวา ในภาพรวมผูประกอบการในตลาดน้ําภาคใตสวนใหญมีอายุระหวาง 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 นอยที่สุด จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 1.89 และเมื่อพิจารณาในตลาดน้ํา
แตละแหง พบวา มีขอมูลดานอายุของผูประกอบการที่แตกตางกันออกไป โดยตลาดน้ําคลองแหพบ
ขอมูลที่สอดคลองกับขอมูลในภาพรวม 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 คิดเปนรอยละ 12.96 ตามลําดับ และมีอายุ
60 ปขึ้นไป นอยที่สุด 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 คิด เปน รอยละ 17.39 ตามลําดับ และมีอายุ ต่ํากวา 20 ป และระหวาง 20-29 ป
นอยที่สุด จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 4.35 เทากัน และตลาดน้ําบานดอนผูประกอบการสวนใหญ
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 นอยที่สุด จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ
3.00 เทากัน
ดานสถานภาพการสมรส พบวา ในภาพรวมผูประกอบการในตลาดน้ําภาคใตสวนใหญมี
สถานภาพสมรส/อยูดวยกัน จํานวน 321 คน คิดเปนรอยละ 75.71 รองลงมา คือ มีสถานภาพโสด
จํานวน 86 คน คิดเปนรอยละ 20.28 และมีสถานภาพหมาย/หยาราง/แยกกันอยู นอยที่สุด จํานวน
17 คน คิดเปนรอยละ 4.01 และเมื่อพิจารณาในตลาดน้ําแตละแหง พบวา มีขอมูลดานสถานภาพ
การสมรสของผูประกอบการที่คอนขางมีความสอดคลองกัน โดยตลาดน้ําคลองแหและตลาดน้ํา
บ า นดอนพบข อ มู ล ที่ ส อดคล อ งกั บ ข อ มู ล ในภาพรวม กล า วคื อ ผู ป ระกอบการในตลาดน้ํ า
คลองแหสวนใหญมสี ถานภาพสมรส/อยูดวยกัน จํานวน 238 คน คิดเปนรอยละ 79.07 รองลงมา
คือ มีสถานภาพโสด จํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 18.94 และมีสถานภาพหมาย/หยาราง/แยกกันอยู
นอยที่สุด 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 นอยที่สุด
จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 8.00 สําหรับตลาดน้ําคลองแดนผูประกอบการสวนใหญมีสถานภาพ
สมรส/อยูดวยกัน จํานวน 17 คน คิดเปน รอยละ 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 นอยที่สุด จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.24 และเมื่อพิจารณาใน
ตลาดน้ําแตละแหง พบวา มีขอมูลดานการนับถือศาสนาของผูประกอบการที่แตกตางกันออกไป
โดยตลาดน้ําคลองแหผูประกอบการสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ จํานวน 200 คน คิดเปนรอยละ
66.45 รองลงมา คือ ศาสนาอิสลาม จํานวน 101 คน คิดเปนรอยละ 33.55 สําหรับตลาดน้ําคลองแดน
ผูประกอบการทุก คนนับถือศาสนาพุ ทธ จํา นวน 23 คน คิด เป น รอยละ 100.00 สว นตลาดน้ํ า
บานดอนพบวาขอมูลมีความสอดคลองกับขอมูลในภาพรวม โดยผูประกอบการสวนใหญนับถือ
ศาสนาพุทธ จํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ 97.00 รองลงมา คือ ศาสนาอิสลาม จํานวน 2 คน คิดเปน
รอยละ 2.00 และศาสนาคริสต นอยที่สุด จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 1.00
ดานภูมิ ลํา เนาเกิ ด พบวา ในภาพรวมผูป ระกอบการในตลาดน้ํา ภาคใต สว นใหญ มี
ภูมิลํา เนาเกิด อยูใ นจั งหวัด เดีย วกั บที่ตั้ งของตลาดน้ํา จํา นวน 390 คน คิ ด เปน รอยละ 91.98
รองลงมา คือ มีภูมิลําเนาเกิดอยูตางจังหวัด จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 7.78 และมีภูมิลําเนาเกิด
อยูตางประเทศ นอยที่สุด จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.24 และเมื่อพิจารณาในตลาดน้ําแตละแหง
พบวา มีขอมูลดานภูมิลําเนาเกิดของผูประกอบการที่สอดคลองกับขอมูลในภาพรวม โดยตลาดน้ํา
คลองแหผูประกอบการสวนใหญมีภูมิลําเนาเกิด อยูในจังหวัดเดียวกับที่ตั้งของตลาดน้ํา จํานวน
285 คน คิดเปนรอยละ 94.69 รองลงมา คือ มีภูมิลําเนาเกิดอยูตางจังหวัด จํานวน 15 คน คิดเปน
รอยละ 4.98 และมีภูมิลําเนาเกิด อยูตางประเทศ นอยที่สุด จํา นวน 1 คน คิด เปน รอยละ 0.33
สําหรับตลาดน้ําคลองแดนผูประกอบการสวนใหญมีภูมิลําเนาเกิดอยูในจังหวัดเดียวกับที่ตั้งของ
ตลาดน้ํา จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 86.96 รองลงมา คือ มีภูมิลําเนาเกิดอยูตางจังหวัด จํานวน
3 คน คิดเปนรอยละ 13.04 เชนเดียวกับตลาดน้ําบานดอนที่มีผูประกอบการสวนใหญมีภูมิลําเนาอยู
ในจังหวัดเดียวกับที่ตั้งของตลาดน้ํา จํานวน 85 คน คิดเปนรอยละ 85.00 รองลงมา คือ มีภูมิลําเนา
เกิดอยูตางจังหวัด จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 15.00
ดานที่อยูอาศัยในปจจุบัน พบวา ในภาพรวมผูประกอบการในตลาดน้ําภาคใตทุกคนมีที่
อยูอาศัยอยูในจังหวัดเดียวกับที่ตั้งตลาดน้ําทั้งหมด จํานวน 424 คน คิดเปนรอยละ 100.00 และเมื่อ
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พิจ ารณาในตลาดน้ําแตละแหง พบวา มีขอมูลดานที่อยูอาศัย ในปจ จุบัน ของผูประกอบการที่
สอดคลองกับขอมูลในภาพรวม โดยผูประกอบการทุก คนในตลาดน้ําแตละแหงมีที่อยูอาศัยใน
ปจจุบันอยูในจังหวัดเดียวกับที่ตั้งตลาดน้ําทั้งหมด โดยตลาดน้ําคลองแหผูประกอบการมีที่อยูอาศัย
ในปจ จุบัน อยูใ นจังหวัด เดีย วกับที่ตั้ ง ตลาดน้ํา จํา นวน 301 คน คิด เปน รอยละ 100.00 สําหรั บ
ตลาดน้ําคลองแดนผูประกอบการมีที่อยูอาศัยในปจจุบันอยูในจังหวัดเดียวกับที่ตั้งตลาดน้ํา จํานวน
23 คน คิดเปนรอยละ 100.00 และตลาดน้ําบานดอนผูประกอบการมีที่อยูอาศัยในปจจุบัน อยูใ น
จังหวัดเดียวกับที่ตั้งตลาดน้ํา จํานวน 100 คน คิดเปนรอยละ100.00
ดานการศึก ษาสูงสุด พบวา ในภาพรวมผูประกอบการในตลาดน้ําภาคใตสวนใหญมี
การศึกษาสูงสุดระดับอนุปริญญา/เทียบเทา จํานวน 149 คน คิดเปนรอยละ 35.14 รองลงมา คือ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเทา จํานวน 85 คน คิดเปนรอยละ 20.05 และระดับปริญญาโท
นอยที่สุด จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 1.18 และเมื่อพิจารณาในตลาดน้ําแตละแหง พบวา มีขอมูล
ดานการศึกษาสูงสุดของผูประกอบการที่แตกตางกันออกไป โดยตลาดน้ําคลองแหผูประกอบการ
สว นใหญมีก ารศึก ษาสูงสุด ระดับอนุปริญญา/เทียบเทา จํานวน 135 คน คิด เปน รอยละ 44.85
รองลงมา คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเทา จํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 19.60 และ
ระดับต่ํากวาประถมศึกษาและระดับปริญญาโท นอยที่สุด จํานวน 2 คน คิดเปน รอยละ 0.66
เทากัน สําหรับตลาดน้ําคลองแดนผูประกอบการสวนใหญมีการศึกษาสูงสุดระดั บประถมศึกษา
จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 34.78 รองลงมา คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเทา จํานวน
7 คน คิดเปนรอยละ 30.44 และระดับมัธยมศึกษาตอนตน นอยที่สุด จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ
8.70 และตลาดน้ําบานดอนผูประกอบการสวนใหญมีการศึกษาสูงสุดระดับประถมศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน และระดับปริญญาตรี จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 21.00 เทากัน รองลงมา คือ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเทา จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 19.00 และระดับปริญญาโท
นอยที่สุด จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 3.00
ดานอาชีพอื่นๆ นอกจากการประกอบการในตลาดน้ํา พบวา ในภาพรวมผูประกอบการใน
ตลาดน้ําภาคใตนอกจากการประกอบการในตลาดน้ําแลว สวนใหญประกอบอาชีพคาขาย/ธุรกิจ
สวนตัว จํานวน 245 คน คิดเปนรอยละ 57.79 รองลงมา คือ เกษตรกร จํานวน 125 คน คิดเปน
รอยละ 29.48 และพนัก งานรัฐวิสาหกิจ นอยที่ สุด จํานวน 2 คน คิด เปน รอยละ 0.47 และเมื่อ
พิจารณาในตลาดน้ําแตละแหง พบวา มีขอมูลดานอาชีพอื่นๆ นอกจากการประกอบการในตลาดน้ํา
ของผู ป ระกอบการที่ แ ตกต า งกั น ออกไป โดยตลาดน้ํ า คลองแหผู ป ระกอบการนอกจาก
การประกอบการในตลาดน้ําแลวสวนใหญประกอบอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว จํานวน 164 คน
คิดเปนรอยละ 54.49 รองลงมา คือ เกษตรกร จํานวน 116 คน คิดเปนรอยละ 38.54 และรับราชการ
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พนักงานรัฐวิสาหกิจ และรับจาง นอยที่สุด 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 นอยที่สุด จํา นวน 1 คน คิด เปนรอยละ 4.35 และตลาดน้ําบา นดอน
ผูประกอบการนอกจากการประกอบการในตลาดน้ําแลว สวนใหญประกอบอาชีพคาขาย/ธุรกิจ
สวนตัว จํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ 70.00 รองลงมา คือ รับราชการ จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ
8.00 และพนักงานรัฐวิสาหกิจ นอยที่สุด จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 1.00
ดานลักษณะการประกอบการในตลาดน้ํา พบวา ในภาพรวมผูประกอบการในตลาดน้ํา
ภาคใตสวนใหญจําหนายอาหาร/เครื่องดื่ม จํานวน 263 คน คิดเปนรอยละ 62.03 รองลงมา คือ
จําหนายเสื้อผา จํานวน 58 คน คิดเปนรอยละ 13.68 และจําหนายอื่นๆ นอยที่สุด จํานวน 9 คน
คิ ด เป น ร อ ยละ 2.12 และเมื่ อ พิ จ ารณาในตลาดน้ํ า แต ล ะแห ง พบว า มี ข อ มู ล ด า นลั ก ษณะ
การประกอบการในตลาดน้ํา ของผูประกอบการที่แตกต างกัน ออกไป โดยตลาดน้ําคลองแห
ผูประกอบการสวนใหญจําหนายอาหาร/เครื่องดื่ม จํานวน 169 คน คิดเปนรอยละ 56.15 รองลงมา
คือ จําหนายเสื้อผา จํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 18.94 และจําหนายอื่นๆ นอยที่สุด จํานวน 7 คน
คิดเปนรอยละ 2.33 สําหรับตลาดน้ําคลองแดนผูประกอบการสวนใหญจําหนายอาหาร/เครื่องดื่ม
จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 82.60 รองลงมา คือ จําหนายเสื้อผา จําหนายเครื่องประดับ จําหนาย
ของทีร่ ะลึก และจําหนายอาหารสด จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 4.35 เทากัน และตลาดน้ําบานดอน
ผูประกอบการสวนใหญจําหนายอาหาร/เครื่องดื่ม จํานวน 75 คน คิดเปนรอยละ 75.00 รองลงมา
คือ จําหนายอาหารสด จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 22.00 และจําหนายของที่ระลึก นอยที่สุด
จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 1.00
ดานระยะเวลาที่ประกอบการในตลาดน้ํา พบวา ในภาพรวมผูประกอบการในตลาดน้ํา
ภาคใตสวนใหญประกอบการในตลาดน้ํามาเปนระยะเวลา 2 ป จํานวน 206 คน คิดเปนรอยละ
48.59 รองลงมา คือ ระยะเวลา 3 ป จํานวน 134 คน คิดเปนรอยละ 31.60 และระยะเวลา 1 ป
นอยที่สุด จํา นวน 38 คน คิด เปน รอยละ 8.96 และเมื่อพิ จารณาในตลาดน้ําแตละแหง พบวา
มีขอมูลดานระยะเวลาที่ประกอบการของผูประกอบการในตลาดน้ําที่คอ นขางสอดคลองกั น
โดยตลาดน้ําคลองแหผูประกอบการสว นใหญประกอบการในตลาดน้ํามาเปนระยะเวลา 2 ป
จํานวน 152 คน คิดเปนรอยละ 50.50 รองลงมา คือ ระยะเวลา 3 ป จํานวน 98 คน คิดเปนรอยละ
32.56 และระยะเวลา 1 ป นอยที่สุด จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 4.98 สําหรับตลาดน้ําคลองแดน
ผูประกอบการสวนใหญประกอบการในตลาดน้ํามาเปนระยะเวลา 2 ป จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ
34.78 รองลงมา คือ ระยะเวลา 3 ป จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 26.09 และระยะเวลามากกวา 3 ป
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นอยที่สุด จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 17.39 เชน เดียวกับตลาดน้ําบานดอนที่มีผูประกอบการ
สว นใหญประกอบการในตลาดน้ํามาเปนระยะเวลา 2 ป จํานวน 46 คน คิด เปนรอยละ 46.00
รองลงมา คือ ระยะเวลา 3 ป จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 30.00 และระยะเวลามากกวา 3 ป
นอยที่สุด จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 6.00
ดานจํานวนแรงงานที่ใชในการประกอบการในตลาดน้ํา 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 นอยที่สุด จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 2.59 และเมื่อพิจารณาในตลาดน้ําแตละแหง พบวา
มีขอมูลดานจํานวนแรงงานที่ใชในการประกอบการในตลาดน้ําของผูประกอบการที่สอดคลองกับ
ขอมูลในภาพรวม โดยในตลาดน้ําคลองแหผูประกอบการสวนใหญประกอบการโดยใชแรงงาน
2-3 คน จํานวน 250 คน คิดเปนรอยละ 83.05 รองลงมา คือ ใชแรงงานคนเดียว จํานวน 48 คน
คิด เปน รอ ยละ 15.95 และใชแ รงงาน 4-5 คน น อยที่สุ ด จํา นวน 3 คน คิ ด เปน รอ ยละ 1.00
เชน เดีย วกับตลาดน้ําคลองแดนและตลาดน้ําบานดอน โดยตลาดน้ําคลองแดนผูประกอบการ
สวนใหญประกอบการโดยใชแรงงาน 2-3 คน จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 60.87 รองลงมา คือ
ใชแรงงานคนเดียว จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 34.78 และใชแรงงาน 4-5 คน นอยที่สุด จํานวน
1 คน คิดเปน รอยละ 4.35 และตลาดน้ําบานดอนผูประกอบการสวนใหญประกอบการโดยใช
แรงงาน 2-3 คน จํานวน 79 คน คิดเปนรอยละ 79.00 รองลงมา คือ ใชแรงงานคนเดียว จํานวน 14
คน คิดเปนรอยละ 14.00 และใชแรงงาน 4-5 คน นอยที่สุด จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 7.00
ดานรายไดเฉลี่ยตอเดือนจากการประกอบการในตลาดน้ํา พบวา ในภาพรวมผูประกอบการ
ในตลาดน้ําภาคใตสวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนจากการประกอบการในตลาดน้ําระหวาง 15,00120,000 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 นอยที่สุด จํานวน 15 คน คิดเปน
รอยละ 3.54 และเมื่อพิจารณาในตลาดน้ําแตละแหง พบวา มีขอมูลดานรายไดเฉลี่ยตอเดือนจาก
การประกอบการของผูประกอบการในตลาดน้ําที่แตกต างกั น ออกไป โดยตลาดน้ําคลองแห
ผูประกอบการสวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนจากการประกอบการในตลาดน้ําระหวาง 15,00120,000 บาท จํานวน 110 คน คิดเปน รอยละ 36.54 รองลงมา คือ ระหวาง 20,001-25,000 บาท
จํานวน 79 คน คิด เปน รอยละ 26.25 และนอยกวา 5,000 บาท นอยที่สุด จํานวน 8 คน คิด เปน
รอยละ 2.66 สําหรับ ตลาดน้ํ าคลองแดน ผูป ระกอบการสว นใหญมีร ายไดเฉลี่ยตอเดือนจาก
การประกอบการในตลาดน้ํานอยกวา 5,000 บาท จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 56.52 รองลงมา คือ
ระหวาง 5,000-10,000 บาท จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 34.78 และตลาดน้ําบานดอนผูประกอบการ
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สวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนจากการประกอบการในตลาดน้ํานอยกวา 5,000 บาท และระหวาง
5,000-10,000 บาท จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 37.00 เทากัน รองลงมา คือ ระหวาง 10,00115,000 บาท จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 13.00 และมากกวา 25,000 บาท นอยที่สุด จํานวน
2 คน คิดเปนรอยละ 2.00
ดานรายไดเฉลี่ยตอเดือนรวมทั้งหมด พบวา ในภาพรวมผูประกอบการในตลาดน้ําภาคใต
สวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนรวมทั้งหมดมากกวา 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 นอยที่สุด จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 6.60 และเมื่อพิจารณาในตลาดน้ําแตละแหง
พบวา มีขอมูลดานรายไดเฉลี่ยตอเดือนรวมทั้งหมดของผูประกอบการที่แตกตางกัน ออกไป
โดยตลาดน้ําคลองแหผูประกอบการสวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนรวมทั้งหมดมากกวา 25,000
บาท จํานวน 154 คน คิดเปน รอยละ 51.16 รองลงมา คือ ระหวาง 20,001-25,000 บาท จํานวน
69คน คิดเปนรอยละ 22.93 และนอยกวา 5,000 บาท นอยที่สุด จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 1.99
สําหรับตลาดน้ําคลองแดนผูประกอบการสว นใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนรวมทั้งหมดระหวาง
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 นอยที่สุด จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 4.34
และตลาดน้ําบานดอนผูประกอบการสวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนรวมทั้งหมดระหวาง 5,00010,000 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 นอยที่สุด จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 8.00
ดานความพึงพอใจโดยภาพรวมตอสภาพที่เปนอยูข องแหลงทองเที่ย วตลาดน้ํา พบวา
ในภาพรวมผูประกอบการในตลาดน้ําภาคใตสวนใหญมีความพึงพอใจโดยภาพรวมตอสภาพที่
เปนอยูของแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําอยูในระดับปานกลาง จํานวน 210 คน คิดเปนรอยละ 49.53
รองลงมา คือ ระดับมาก จํานวน 120 คน คิดเปนรอยละ 28.30 และระดับนอยที่สุด นอยที่สุด
จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 0.94 โดยมีคะแนนเฉลี่ย เทากับ 3.60 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท า กั บ 0.850 และเมื่ อ พิ จ ารณาในตลาดน้ํ า แต ล ะแห ง พบว า มี ข อ มู ล ด า นความพึ ง พอใจ
โดยภาพรวมตอสภาพที่เปนอยูของแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําของผูประกอบการที่แตกตางกันออกไป
โดยตลาดน้ําคลองแหผูประกอบการสวนใหญมีความพึงพอใจโดยภาพรวมตอสภาพที่เปนอยูของ
แหลงทองเที่ยวตลาดน้ําอยูในระดับปานกลาง จํานวน 178 คน คิดเปนรอยละ 59.14 รองลงมา คือ
ระดับมาก จํานวน 75 คน คิดเปนรอยละ 24.92 และระดับนอยที่สุด นอยที่สุด จํานวน 2 คน คิดเปน
รอยละ 0.66 โดยมีคะแนนเฉลี่ย เทากับ 3.43 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.770 สําหรับ
ตลาดน้ําคลองแดนผูประกอบการสว นใหญมีความพึงพอใจโดยภาพรวมตอสภาพที่เปน อยูของ

172
แหลงทองเที่ยวตลาดน้ําอยูในระดับมากที่สุด จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 43.48 รองลงมา คือ
ระดับมาก และระดับปานกลาง จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 21.74 เทากัน และระดับนอย นอยที่สุด
จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 4.35 โดยมีคะแนนเฉลี่ย เทากับ 3.87 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 1.290 และตลาดน้ําบานดอนผูประกอบการสวนใหญมีความพึงพอใจโดยภาพรวมตอสภาพ
ที่เ ป น อยู ข องแหล งท อ งเที่ ยวตลาดน้ํา อยูใ นระดั บมาก จํ านวน 40 คน คิ ด เป น รอ ยละ 40.00
รองลงมา คือ ระดับมากที่สุด จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 33.00 โดยมีคะแนนเฉลี่ย เทากับ 4.06
และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.776
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหระดับความรูความเขาใจเกี่ย วกับ การทอ งเที่ยวที่ยั่งยืน ของ
ผูประกอบการในตลาดน้ําภาคใต
การวิเคราะหระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทองเที่ยวที่ยั่งยืนของผูตอบแบบสอบถาม
ซึ่งเปนผูประกอบการในตลาดน้ําภาคใต จํานวน 424 คน ผูวิจัยวิเคราะหโดยใชคาแจกแจงความถี่
(Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) ซึ่งผลการวิเคราะหปรากฏรายละเอียดดังตารางที่ 6
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ตารางที่ 6 แสดงจํานวนและรอยละของระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทองเที่ยวที่ยั่งยืนของ
ผูประกอบการในตลาดน้ําภาคใต

ระดับ
ความรูความเขาใจ
สูง
ปานกลาง
ต่ํา
รวม
X
S.D.

ตลาดน้ํา
คลองแห
จํานวน
(รอยละ)
18
(5.98)
132
(43.85)
151
(50.17)
301
(100.00)
56.11
10.190

ตลาดน้ํา
คลองแดน
จํานวน
(รอยละ)
13
(56.52)
8
(34.78)
2
(8.70)
23
(100.00)
80.00
17.056

ตลาดน้ํา
บานดอน
จํานวน
(รอยละ)
31
(31.00)
32
(32.00)
37
(37.00)
100
(100.00)
65.30
17.024

รวม
จํานวน
(รอยละ)
62
(14.62)
172
(40.57)
190
(44.81)
424
(100.00)
59.58
13.984

จากตารางที่ 6 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งเปน ผูประกอบการในตลาดน้ําภาคใต
จํานวน 424 คน สวนใหญมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทองเที่ยวที่ยั่งยืนอยูใ นระดับต่ํา จํานวน
190 คน คิดเปนรอยละ 44.81 รองลงมา คือ ระดับปานกลาง จํานวน 172 คน คิดเปนรอยละ
40.57 และระดับสูง นอยที่สุด จํานวน 62 คน คิดเปนรอยละ 14.62 โดยมีคะแนนเฉลี่ย เทากับ
59.58 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 13.984 และเมื่อพิจารณาในตลาดน้ําแตละแหง พบวา
มีขอมูล ดานความรูค วามเขา ใจเกี่ย วกับ การทองเที่ยวที่ยั่ งยืน ของผูประกอบการที่ คอนขางจะ
สอดคลองกัน โดยเฉพาะตลาดน้ําคลองแหกับตลาดน้ําบานดอน สวนตลาดน้ําคลองแดนมีขอมูลที่
แตกตา งออกไป โดยตลาดน้ํา คลองแหผูป ระกอบการสว นใหญมี ค วามรู ค วามเขา ใจเกี่ย วกั บ
การทองเที่ยวที่ยั่งยืนอยูใ นระดับต่ํา จํานวน 151 คน คิดเปนรอยละ 50.17 รองลงมา คือ ระดับ
ปานกลาง จํานวน 132 คน คิดเปนรอยละ 43.85 และระดับสูง นอยที่สุด จํานวน 18 คน คิดเปน
รอยละ 5.98 โดยมีคะแนนเฉลี่ย เทากับ 56.11 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 10.190
เชนเดียวกับตลาดน้ําบานดอนที่ผูประกอบการสวนใหญมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทองเที่ยวที่
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ยั่งยืนอยูใ นระดับต่ํา จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 37.00 รองลงมา คือ ระดับปานกลาง จํานวน
32 คน คิดเปนรอยละ 32.00 และระดับสูง นอยที่สุด จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 31.00 โดยมี
คะแนนเฉลี่ย เทากับ 65.30 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 17.024 สวนตลาดน้ําคลองแดน
ผูประกอบการสวนใหญมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทองเที่ยวที่ยั่งยืนอยูใ นระดับสูง จํานวน 13
คน คิดเปนรอยละ 56.52 รองลงมา คือ ระดับปานกลาง จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 34.78 และ
ระดับต่ํา นอยที่สุด จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 8.70 โดยมีคะแนนเฉลี่ย เทากับ 80.00 และ
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 17.056
สําหรับการวิเคราะหเปรียบเทียบคะแนนความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทองเที่ยวที่ยั่งยืน
ของผูประกอบการในตลาดน้ําภาคใต จําแนกตามตลาดน้ํา โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวน
ทางเดียว (One-Way ANOVA) ผลการวิเคราะหปรากฏรายละเอียดดังตารางที่ 7-8
ตารางที่ 7 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทองเที่ยวที่ยั่งยืน
ของผูประกอบการในตลาดน้ําภาคใต จําแนกตามตลาดน้ํา
แหลงความแปรปรวน
df
ระหวางกลุม
2
ภายในกลุม
421
รวม
423
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

SS
1.648
6.624
8.272

MS
0.824
0.016

F
52.370*

Sig.
0.000

จากตารางที่ 7 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทองเที่ยวที่
ยั่งยืนของผูประกอบการในตลาดน้ําภาคใต จําแนกตามตลาดน้ํา มีค วามแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 8 เปรียบเทียบความแตกตางคะแนนเฉลี่ยของความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทองเที่ยวที่
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*
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 8 พบวา ตลาดน้ําภาคใตแตละแหงมีผูประกอบการมีคะแนนความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการทองเที่ยวที่ยั่งยืนแตกตางกัน เมื่อพิจารณารายคู คือ ผูประกอบการตลาดน้ําคลองแดน
มีคะแนนเฉลี่ยความรูความเขา ใจเกี่ยวกับ การทองเที่ยวที่ยั่งยืน มากกวาผูประกอบการตลาดน้ํา
คลองแห ( X = 80.00 และ X = 56.11 ตามลําดับ) ผูประกอบการตลาดน้ําบานดอนมีคะแนนเฉลี่ย
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทองเที่ยวที่ยั่งยืนมากกวาผูประกอบการตลาดน้ํา คลองแห ( X =
65.30 และ X = 56.11 ตามลําดับ) และผูประกอบการตลาดน้ําบานดอนมีคะแนนเฉลี่ยความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับการทองเที่ยวที่ยั่งยืนนอยกวาผูประกอบการตลาดน้ําคลองแดน ( 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
ความคิดเห็น
1. ดานกฎระเบียบ
2. ดานการจัดการ
3. ดานการมีสวนรวม
4. ดานการพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการ
รวม

ตลาดน้ําคลองแห (n=301)
S.D.
ระดับ
X
3.24 0.757 ปานกลาง
3.14 0.652 ปานกลาง
3.17 0.659 ปานกลาง
3.25 0.727 ปานกลาง
3.20 0.659 ปานกลาง

ตลาดน้ําคลองแดน (n=23)
ระดับ
X S.D.
4.05 0.456
มาก
3.63 0.708
มาก
3.78 0.552
มาก
3.77 0.665
มาก
3.81 0.488
มาก

ตลาดน้ําบานดอน (n=100)
S.D.
ระดับ
X
3.97 0.654
มาก
4.01 0.599
มาก
3.96 0.608
มาก
4.13 0.543
มาก
4.02 0.524
มาก

X
3.45
3.37
3.39
3.49
3.43

รวม (n=424)
S.D.
ระดับ
0.795 ปานกลาง
0.741 ปานกลาง
0.728 ปานกลาง
0.780 ปานกลาง
0.715 ปานกลาง
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จากตารางที่ 9 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งเปนผูประกอบการในตลาดน้ําภาคใต จํานวน
424 คน มีความคิดเห็นตอการทองเที่ยวตลาดน้ําในภาพรวมโดยรวมอยูในระดับ ปานกลาง ( X =
3.43, S.D. = 0.715) และเมื่อพิจารณารายดาน พบวา ผูประกอบการมีค วามคิดเห็นอยูในระดับ
ปานกลางทุกดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย 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) และเมื่อ
พิจารณาในตลาดน้ําแตละแหง พบวา ผูประกอบการมีความคิดเห็นอยูในระดับทั้งที่สอดคลองและ
แตกตางกัน โดยตลาดน้ําคลองแหผูประกอบการมีความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( X
= 3.20, S.D. = 0.659) และเมื่อพิจารณารายดาน พบวา ผูประกอบการมีความคิดเห็นอยูในระดับ
ปานกลางทุก ดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ (1) ดานการพัฒนาศัก ยภาพของ
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)
และเมื่อพิจารณารายดาน พบวา ผูประกอบการมีความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับ
คาเฉลี่ยจากมากไปนอย 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) เชนเดียวกับตลาดน้ําบานดอนที่ผูประกอบการมี
ความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.02, S.D. = 0.524) และเมื่อพิจารณารายดาน พบวา
ผูประกอบการมีความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย 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)
สําหรับการวิเคราะหเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผูประกอบการในตลาดน้ําภาคใต
ดานตางๆ จําแนกตามตลาดน้ํา โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)
ผลการวิเคราะหปรากฏรายละเอียดดังตารางที่ 10-19
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ตารางที่ 10 แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผูประกอบการในตลาดน้ําภาคใต
ดานกฎระเบียบ จําแนกตามตลาดน้ํา
แหลงความแปรปรวน
df
ระหวางกลุม
2
ภายในกลุม
421
รวม
423
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

SS
48.504
218.830
267.334

MS
24.252
0.520

F
46.658*

Sig.
0.000

จากตารางที่ 10 แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผูประกอบการในตลาดน้ํา
ภาคใต ดานกฎระเบียบ จําแนกตามตลาดน้ํา มีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
ตารางที่ 11 เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยของความคิดเห็นของผูประกอบการในตลาดน้ํา
ภาคใต ดานกฎระเบียบ จําแนกตามตลาดน้ํา เปนรายคู ดวยวิธีการ LSD
ตลาดน้ํา
คลองแห ( X = 3.24)
คลองแห ( X = 3.24)
คลองแดน ( X = 4.05)
-0.8143*
บานดอน ( X =3.97)
-0.7281*
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

คลองแดน ( X = 4.05)

บานดอน ( X =3.97)

0.0862

-

จากตารางที่ 11 พบวา ตลาดน้ําภาคใตแตละแหงมีผูประกอบการมี ความคิดเห็นดาน
กฎระเบีย บแตกต างกัน เมื่อ พิจ ารณารายคู คื อ ผูป ระกอบการตลาดน้ํา คลองแดนมี ค าเฉลี่ ย
ความคิด เห็น ดานกฎระเบียบมากกวาผูประกอบการตลาดน้ํา คลองแห ( X = 4.05 และ 3.24
ตามลําดับ) และผูประกอบการตลาดน้ําบานดอนมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นดานกฎระเบียบมากกวา
ผูประกอบการตลาดน้ําคลองแห ( X = 3.97 และ 3.24 ตามลําดับ) สวนผูประกอบการตลาดน้ํา
บา นดอนมีคาเฉลี่ย ความคิด เห็น ดานกฎระเบียบแตกตางกับผูประกอบการตลาดน้ําคลองแดน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 12 แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผูประกอบการในตลาดน้ําภาคใต
ดานการจัดการ จําแนกตามตลาดน้ํา
แหลงความแปรปรวน
df
ระหวางกลุม
2
ภายในกลุม
421
รวม
423
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

SS
58.095
174.219
232.315

MS
29.048
0.414

F
70.193*

Sig.
0.000

จากตารางที่ 12 แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผูประกอบการในตลาดน้ํา
ภาคใต ดานการจัดการ จําแนกตามตลาดน้ํา มีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
ตารางที่ 13 เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยของความคิดเห็นของผูประกอบการในตลาดน้ํา
ภาคใต ดานการจัดการ จําแนกตามตลาดน้ํา เปนรายคู ดวยวิธีการ LSD
ตลาดน้ํา
คลองแห ( X = 3.14)
คลองแห ( X = 3.14)
คลองแดน ( X = 3.63)
-0.4919*
บานดอน ( X = 4.01)
-0.8671*
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

คลองแดน ( X = 3.63)

บานดอน ( X = 4.01)

-0.3752*

-

จากตารางที่ 13 พบวา ตลาดน้ําภาคใตแตละแหงมีผูประกอบการมีความคิดเห็น ดาน
การจั ด การแตกต า งกั น เมื่ อ พิ จ ารณารายคู คือ ผู ป ระกอบการตลาดน้ํ า คลองแดนมี ค า เฉลี่ ย
ความคิ ด เห็น ด านการจั ด การมากกว าผู ป ระกอบการตลาดน้ํ า คลองแห ( X = 3.63 และ 3.14
ตามลํ าดั บ ) ผูป ระกอบการตลาดน้ํ าบ า นดอนมี ค าเฉลี่ ย ความคิ ด เห็น ด านการจั ด การมากกว า
ผูประกอบการตลาดน้ําคลองแห ( X = 4.01 และ 3.14 ตามลําดับ) และผูประกอบการตลาดน้ํา
บานดอนมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นดานการจัดการมากกวาผูประกอบการตลาดน้ําคลองแดน ( X =
4.01 และ 3.63 ตามลําดับ)
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ตารางที่ 14 แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผูประกอบการในตลาดน้ําภาคใต
ดานการมีสวนรวม จําแนกตามตลาดน้ํา
แหลงความแปรปรวน
df
ระหวางกลุม
2
ภายในกลุม
421
รวม
423
* มีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ 0.05

SS
50.467
173.545
224.013

MS
25.234
0.412

F
61.214*

Sig.
0.000

จากตารางที่ 14 แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผูประกอบการในตลาดน้ํา
ภาคใต ดานการมีสวนรวม จําแนกตามตลาดน้ํา มีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
ตารางที่ 15 เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยของความคิดเห็นของผูป ระกอบการในตลาดน้ํา
ภาคใต ดานการมีสวนรวม จําแนกตามตลาดน้ํา เปนรายคู ดวยวิธีการ LSD
ตลาดน้ํา
คลองแห ( X = 3.17)
คลองแห ( X = 3.17)
คลองแดน ( X = 3.78)
-0.6099*
บานดอน ( X = 3.96)
-0.7892*
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

คลองแดน ( X = 3.78)

บานดอน ( X = 3.96)

-0.1794

-

จากตารางที่ 15 พบวา ตลาดน้ําภาคใตแตละแหงมีผูประกอบการมีความคิดเห็นดานการมี
ส ว นร ว มแตกต า งกั น เมื่ อ พิ จ ารณารายคู คื อ ผู ป ระกอบการตลาดน้ํ า คลองแดนมี ค า เฉลี่ ย
ความคิดเห็นดานการมีสวนรวมมากกวาผูประกอบการตลาดน้ําคลองแห ( X = 3.78 และ 3.17
ตามลําดับ) และผูประกอบการตลาดน้ําบานดอนมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นดานการมีสวนรวมมากกวา
ผูประกอบการตลาดน้ําคลองแห ( X = 3.96 และ 3.17 ตามลําดับ) สวนผูประกอบการตลาดน้ํา
บานดอนมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นดานการมีสวนรวมแตกตางกับผูประกอบการตลาดน้ําคลองแดน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 16 แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผูประกอบการในตลาดน้ําภาคใต
ดานการพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการ จําแนกตามตลาดน้ํา
แหลงความแปรปรวน
df
ระหวางกลุม
2
ภายในกลุม
421
รวม
423
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

SS
59.515
197.605
257.121

MS
29.758
0.469

F
63.399*

Sig.
0.000

จากตารางที่ 16 แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผูประกอบการในตลาดน้ํา
ภาคใต ดานการพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการ จําแนกตามตลาดน้ํา มีความแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 17 เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยของความคิดเห็นของผูประกอบการในตลาดน้ํา
ภาคใต ดานการพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการ จําแนกตามตลาดน้ํา เปนรายคู
ดวยวิธีการ LSD
ตลาดน้ํา
คลองแห ( X = 3.25)
คลองแห ( X = 3.25)
คลองแดน ( X = 3.77)
-0.5134*
บานดอน ( X = 4.13)
-0.8762*
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

คลองแดน ( X = 3.77) บานดอน ( X = 4.13)
-0.3628*

-

จากตารางที่ 17 พบวา ตลาดน้ําภาคใตแตละแหงมีผูประกอบการมีความคิดเห็น ดาน
การพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการแตกตางกัน เมื่อพิจารณารายคู คือ ผูประกอบการตลาดน้ํา
คลองแดนมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นดานการพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการมากกวาผูประกอบการ
ตลาดน้ําคลองแห ( X = 3.77 และ 3.25 ตามลําดับ) ผูประกอบการตลาดน้ําบานดอนมีคาเฉลี่ย
ความคิดเห็นดานการพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการมากกวาผูประกอบการตลาดน้ําคลองแห
( X = 4.13 และ 3.25 ตามลําดับ) และผูประกอบการตลาดน้ําบานดอนมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นดาน
การพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการมากกวาผูประกอบการตลาดน้ําคลองแดน ( X = 4.13 และ
3.77 ตามลําดับ)
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ตารางที่ 18 แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผูประกอบการในตลาดน้ําภาคใต
รวมทุกดาน จําแนกตามตลาดน้ํา
แหลงความแปรปรวน
df
ระหวางกลุม
2
ภายในกลุม
421
รวม
423
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

SS
53.431
162.738
216.169

MS
26.715
0.387

F
69.112*

Sig.
0.000

จากตารางที่ 18 แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผูประกอบการในตลาดน้ํา
ภาคใต รวมทุกดาน จําแนกตามตลาดน้ํา มีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 19 เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยของความคิดเห็นของผูประกอบการในตลาดน้ํา
ภาคใต รวมทุกดาน จําแนกตามตลาดน้ํา เปนรายคู ดวยวิธีการ LSD
ตลาดน้ํา
คลองแห ( X = 3.20)
คลองแห ( X = 3.20)
คลองแดน ( X = 3.81)
-0.6074*
บานดอน ( X = 4.02)
-0.8152*
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

คลองแดน ( X = 3.81) บานดอน ( X = 4.02)
-0.2078

-

จากตารางที่ 19 พบวา ตลาดน้ําภาคใตแตละแหงมีผูประกอบการมีความคิดเห็น รวมทุก
ดานแตกตางกัน เมื่อพิจารณารายคู คือ ผูประกอบการตลาดน้ําคลองแดนมีคาเฉลี่ยความคิดเห็น
รวมทุกดานมากกวาผูประกอบการตลาดน้ํา คลองแห ( X = 3.81 และ 3.20 ตามลําดับ) และ
ผูประกอบการตลาดน้ําบานดอนมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นรวมทุกดานมากกวาผูประกอบการตลาดน้ํา
คลองแห ( X = 4.02 และ 3.20 ตามลําดับ ) สว นผูประกอบการตลาดน้ําบา นดอนมี คาเฉลี่ย
ความคิดเห็นรวมทุกดานแตกตางกับผูประกอบการตลาดน้ําคลองแดน อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05
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ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมของผูประกอบการในตลาดน้ําภาคใต
การวิเคราะหพฤติก รรมของผูประกอบการในตลาดน้ําภาคใต
ซึ่งผลการวิเคราะหปรากฏรายละเอียดดังตารางที่ 20

ผูวิจัย วิเ คราะหโ ดยใชคาเฉลี่ย ( X ) และคา สว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ตารางที่ 20 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับพฤติกรรมของผูประกอบการในตลาดน้ําภาคใต
พฤติกรรม
1. การใหความรวมมือในการจัดกิจกรรมตางๆ
ของ แหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา
2. การปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดน้ํา
3. การรักษาความสะอาดและสิ่งแวดลอมของ
แหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา
4. การชวยประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา
5. การใหบริการที่คํานึงถึงนักทองเที่ยวเปนสําคัญ
6. เนนการประกอบการที่ใหความสําคัญกับ
เอกลักษณและวัฒนธรรมของชุมชน
7. เนนการประกอบการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
8. เนนการประกอบการที่ใหความรูดานวัฒนธรรม
และวิถีชุมชนผานตัวสินคาและบริการ
รวม

ตลาดน้ําคลองแห (n=301)
S.D.
ระดับ
X
3.36 0.815 ปานกลาง

ตลาดน้ําคลองแดน (n=23)
S.D.
ระดับ
X
4.04 0.824
มาก

ตลาดน้ําบานดอน (n=100)
X S.D. ระดับ
4.24 0.668
มาก

รวม (n=424)
S.D.
ระดับ
X
3.60 0.872
มาก

3.21
3.17

0.940
0.953

ปานกลาง
ปานกลาง

4.00
4.13

0.674
0.694

มาก
มาก

4.33
4.39

0.711
0.680

มาก
มาก

3.51
3.51

1.003
1.031

มาก
มาก

3.12
3.25
3.21

0.884
0.914
0.932

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

3.65
3.96
4.09

0.832
0.825
0.668

มาก
มาก
มาก

4.21
4.26
4.28

0.743
0.733
0.766

มาก
มาก
มาก

3.41
3.53
3.51

0.966
0.972
0.999

ปานกลาง
มาก
มาก

3.22
3.31

0.942
0.879

ปานกลาง
ปานกลาง

3.96
3.91

0.706
0.668

มาก
มาก

4.29
4.19

0.729
0.800

มาก
มาก

3.51
3.55

0.996
0.932

มาก
มาก

3.23

0.799

ปานกลาง

3.97

0.588

มาก

4.27

0.578

มาก

3.52

0.868

มาก
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จากตารางที่ 20 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งเปนผูประกอบการในตลาดน้ําภาคใต จํานวน
424 คน มีพฤติกรรมในภาพรวมโดยรวมอยูใ นระดับมาก ( X = 3.52, S.D. = 0.868) และเมื่อ
พิจารณารายขอ พบวา ผูประกอบการมีพฤติกรรมสวนใหญอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ย
จากมากไปนอย คือ (1) การใหความรวมมือในการจัดกิจกรรมตางๆ ของแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา
( X = 3.60, S.D. = 0.872) (2) เนนการประกอบการที่ใหความรูดานวัฒนธรรมและวิถีชุมชนผาน
ตัวสินคาและบริการ ( X = 3.55, S.D. = 0.932) (3) การใหบริการที่คํานึงถึงนักทองเที่ยวเปนสําคัญ
( X = 3.53, S.D. = 0.972) (4) การปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดน้ํา ( X = 3.51, S.D. = 1.003)
(5) การรักษาความสะอาดและสิ่งแวดลอมของแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา ( X = 3.51, S.D. = 1.031)
(6) เนนการประกอบการที่ใหความสําคัญกับเอกลักษณและวัฒนธรรมของชุมชน( X = 3.51, S.D. =
0.999) (7) เนนการประกอบการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ( X = 3.51, S.D. =0.996) (8) การชวย
ประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา ( X = 3.41, S.D. =0.966) และเมื่อพิจารณาในตลาดน้ําแต
ละแหง พบว า ผูประกอบการมี พฤติ ก รรมทั้ งอยู ใ นระดั บที่ ส อดคลอ งและแตกต างกั น ออกไป
โดยตลาดน้ําคลองแหผูประกอบการมีพฤติกรรมโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( X = 3.23, S.D. =
0.799) และเมื่อ พิจ ารณารายขอ พบว า ผูประกอบการมี พฤติ ก รรมอยูใ นระดับปานกลางทุก ข อ
โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ (1) การใหความรวมมือในการจัดกิจกรรมตางๆ ของ
แหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา ( X = 3.36, S.D. = 0.815) (2) เนน การประกอบการที่ใหความรู ดาน
วัฒนธรรมและวิถีชุมชนผานตัวสินคาและบริการ ( X = 3.31, S.D. = 0.879) (3) การใหบริการที่
คํานึงถึงนักทองเที่ยวเปนสําคัญ ( X = 3.25, S.D. = 0.914) (4) เนนการประกอบการที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม ( X = 3.22, S.D. =0.942) (5) การปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดน้ํา ( X = 3.21, S.D.
= 0.940) (6) เนนการประกอบการที่ใหความสําคัญกับเอกลักษณ และวัฒนธรรมของชุมชน ( X =
3.21, S.D. = 0.932) (7) การรักษา ความสะอาดและสิ่งแวดลอมของแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา ( X =
3.17, S.D. = 0.953) (8) การชวยประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา ( X = 3.12, S.D. =0.884)
สําหรับตลาดน้ําคลองแดนผูประกอบการมีพฤติกรรมโดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.97, S.D. =
0.588) และเมื่ อ พิ จ ารณารายข อ พบว า ผู ป ระกอบการมี พ ฤติ ก รรมอยู ใ นระดั บ มากทุ ก ข อ
โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ (1) การรักษาความสะอาดและสิ่งแวดลอมของแหลง
ทองเที่ยวตลาดน้ํา ( X = 4.13, S.D. = 0.694) (2) เนนการประกอบการที่ใหความสําคัญกับ
เอกลักษณและวัฒนธรรมของชุมชน ( X = 4.09, S.D. = 0.668) (3) การใหความรวมมือในการจัด
กิจกรรมตางๆ ของแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา ( X = 4.04, S.D. = 0.824) (4) การปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ของตลาดน้ํา ( X = 4.00, S.D. = 0.674) (5) การใหบริการที่คํานึงถึงนักทองเที่ยวเปนสําคัญ ( X =
3.96, S.D. = 0.825) (6) เนนการประกอบการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ( X = 3.96, S.D. =0.706)
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(7) เนนการประกอบการที่ใหความรูดานวัฒนธรรมและวิถีชุมชนผานตัวสินคาและบริการ ( X =
3.91, S.D. = 0.668) (8) การชวยประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา ( X = 3.65, S.D. =0.832)
และตลาดน้ําบานดอนผูประกอบการมีพฤติกรรมโดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.27, S.D. = 0.578)
และเมื่อพิจารณารายขอ พบวา ผูประกอบการมีพฤติก รรมอยูใ นระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับ
คาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ (1) การรักษาความสะอาดและสิ่งแวดลอมของแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา
( X = 4.39, S.D. = 0.680) (2) การปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดน้ํา ( X = 4.33, S.D. = 0.711)
(3) เนนการประกอบการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ( X = 4.29, S.D. =0.729) (4) เนนการประกอบการ
ที่ใหความสําคัญกับเอกลักษณและวัฒนธรรมของชุมชน ( X = 4.28, S.D. = 0.766) (5) การใหบริการ
ที่คํานึงถึงนักทองเที่ยวเปนสําคัญ ( X = 4.26, S.D. = 0.733) (6) การใหความรวมมือในการจัด
กิจกรรมตางๆ ของแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา ( X = 4.24, S.D. = 0.668) (7) การชวยประชาสัมพันธ
แหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา ( X = 4.21, S.D. =0.743) (8) เนนการประกอบการที่ใหความรูดาน
วัฒนธรรมและวิถีชุมชนผานตัวสินคาและบริการ ( X = 4.19, S.D. = 0.800)
สําหรับการวิเคราะหเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมของผูประกอบการในตลาดน้ําภาคใต
จํา แนกตามตลาดน้ํ า โดยใช ก ารวิเ คราะห ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว (One-Way ANOVA)
ผลการวิเคราะหปรากฏรายละเอียดดังตารางที่ 21-22
ตารางที่ 21 แสดงการเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมของผูประกอบการในตลาดน้ําภาคใต จําแนก
ตามตลาดน้ํา
แหลงความแปรปรวน
df
ระหวางกลุม
2
ภายในกลุม
421
รวม
423
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

SS
86.500
232.002
318.501

MS
43.250
0.551

F
78.483*

Sig.
0.000

จากตารางที่ 21 แสดงการเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมของผูประกอบการในตลาดน้ํา
ภาคใต จําแนกตามตลาดน้ํา มีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 22 เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยของพฤติกรรมของผูประกอบการในตลาดน้ํา
ภาคใต จําแนกตามตลาดน้ํา เปนรายคู ดวยวิธีการ LSD
ตลาดน้ํา
คลองแห ( X = 3.23)
คลองแห ( X = 3.23)
คลองแดน ( X = 3.97)
-0.7361*
บานดอน ( X = 4.27)
-1.0424*
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

คลองแดน ( X = 3.97)

บานดอน ( X = 4.27)

-0.3064

-

จากตารางที่ 22 พบวา ตลาดน้ําภาคใตแตละแหงมีผูประกอบการมีพฤติกรรมแตกตางกัน
เมื่อพิจารณารายคู คือ ผูประกอบการตลาดน้ําคลองแดนมีคาเฉลี่ยพฤติกรรมมากกวาผูประกอบการ
ตลาดน้ําคลองแห ( X = 3.97 และ 3.23 ตามลําดับ) และผูประกอบการตลาดน้ําบา นดอนมี
คาเฉลี่ยพฤติก รรมมากกวาผูประกอบการตลาดน้ําคลองแห ( X = 4.27 และ 3.23 ตามลําดับ )
สว นผูประกอบการตลาดน้ําบานดอนมี คาเฉลี่ยพฤติก รรมแตกตางกับ ผูประกอบการตลาดน้ํา
คลองแดน อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สวนที่ 2 ผลการวิเคราะหแบบสอบถามสําหรับนักทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของนักทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต
การวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งเปนนักทองเที่ยวตลาดน้ํา
ภาคใต จํานวน 400 คน โดยจําแนกตามประเภทของนักทองเที่ยว เพศ อายุ สถานภาพการสมรส
ศาสนา ภูมิลําเนาเกิด ที่อยูอาศัยในปจจุบัน การศึกษาสูงสุด อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน จํานวน
ครั้งที่ทานเดินทางมาทองเที่ยวตลาดน้ํา จํานวนคนที่เดินทางมาทองเที่ยวตลาดน้ําดวยกัน บุคคลที่
เดินทางมาทองเที่ยวตลาดน้ําดวยกัน เวลาที่ใชในการทองเที่ยวตลาดน้ํา คาใชจายเฉลี่ยตอคนใน
การจับจายใชสอยภายในตลาดน้ํา พาหนะการเดินทางมาทองเที่ยวตลาดน้ํา และชนิดของสื่อที่ทํา
ให ท ราบข อ มู ล เกี่ ย วกั บ แหล ง ท อ งเที่ ย วตลาดน้ํ า ผู วิ จั ย วิ เ คราะห โ ดยใช ค า แจกแจงความถี่
(Frequency) และคารอยละ (Percentage) ซึ่งผลการวิเคราะหปรากฏรายละเอียดดังตารางที่ 23
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ตารางที่ 23 แสดงจํานวนและรอยละของปจจัยสวนบุคคลของนักทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต

ขอมูลปจจัยสวนบุคคล
1. ประเภทของนักทองเที่ยว
ชาวไทย
ชาวตางประเทศ
รวม
2. เพศ
ชาย
หญิง
รวม

ตลาดน้ํา
คลองแห
จํานวน
(รอยละ)

ตลาดน้ํา
คลองแดน
จํานวน
(รอยละ)

ตลาดน้ํา
บานดอน
จํานวน
(รอยละ)

จํานวน
(รอยละ)

121
(86.43)
19
(13.57)
140
(100.00)

128
(98.46)
2
(1.54)
130
(100.00)

130
(100.00)
0
(00.00)
130
(100.00)

379
(94.75)
21
(5.25)
400
(100.00)

55
(39.29)
85
(60.71)
140
(100.00)

38
(29.23)
92
(70.77)
130
(100.00)

44
(33.85)
86
(66.15)
130
(100.00)

137
(34.25)
263
(65.75)
400
(100.00)

รวม
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ตารางที่ 23 แสดงจํานวนและรอยละของปจจัยสวนบุคคลของนักทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต (ตอ)

ขอมูลปจจัยสวนบุคคล
3. อายุ
ต่ํากวา 20 ป
20-29 ป
30-39 ป
40-49 ป
50-59 ป
60 ปขึ้นไป
รวม

ตลาดน้ํา
คลองแห
จํานวน
(รอยละ)

ตลาดน้ํา
คลองแดน
จํานวน
(รอยละ)

ตลาดน้ํา
บานดอน
จํานวน
(รอยละ)

จํานวน
(รอยละ)

16
(11.43)
67
(47.86)
24
(17.14)
22
(15.71)
11
(7.86)
0
(0.00)
140
(100.00)

12
(9.23)
31
(23.85)
52
(40.00)
24
(18.46)
10
(7.69)
1
(0.77)
130
(100.00)

40
(30.77)
50
(38.46)
28
(21.54)
11
(8.46)
1
(0.77)
0
(0.00)
130
(100.00)

68
(17.00)
148
(37.00)
104
(26.00)
57
(14.25)
22
(5.50)
1
(0.25)
400
(100.00)

รวม
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ตารางที่ 23 แสดงจํานวนและรอยละของปจจัยสวนบุคคลของนักทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต (ตอ)

ขอมูลปจจัยสวนบุคคล
4. สถานภาพการสมรส
โสด
สมรส/อยูดวยกัน
หมาย/หยาราง/แยกกันอยู
รวม
5. ศาสนา
พุทธ
คริสต
อิสลาม
รวม

ตลาดน้ํา
คลองแห
จํานวน
(รอยละ)

ตลาดน้ํา
คลองแดน
จํานวน
(รอยละ)

ตลาดน้ํา
บานดอน
จํานวน
(รอยละ)

จํานวน
(รอยละ)

82
(58.57)
56
(40.00)
2
(1.43)
140
(100.00)

62
(47.69)
62
(47.69)
6
(4.62)
130
(100.00)

91
(70.00)
35
(26.92)
4
(3.08)
130
(100.00)

235
(58.75)
153
(38.25)
12
(3.00)
400
(100.00)

91
(65.00)
2
(1.43)
47
(33.57)
140
(100.00)

111
(85.38)
2
(1.54)
17
(13.08)
130
(100.00)

107
(82.31)
19
(14.62)
4
(3.07)
130
(100.00)

309
(77.25)
23
(5.75)
68
(17.00)
400
(100.00)

รวม
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ตารางที่ 23 แสดงจํานวนและรอยละของปจจัยสวนบุคคลของนักทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต (ตอ)

ขอมูลปจจัยสวนบุคคล
6. ภูมิลําเนาเกิด
ในจังหวัดเดียวกับที่ตั้งตลาดน้ํา
ตางจังหวัด
ตางประเทศ
รวม
7. ที่อยูอาศัยในปจจุบัน
ในจังหวัดเดียวกับที่ตั้งตลาดน้ํา
ตางจังหวัด
ตางประเทศ
รวม

ตลาดน้ํา
คลองแห
จํานวน
(รอยละ)

ตลาดน้ํา
คลองแดน
จํานวน
(รอยละ)

ตลาดน้ํา
บานดอน
จํานวน
(รอยละ)

จํานวน
(รอยละ)

108
(77.14)
14
(10.00)
18
(12.86)
140
(100.00)

76
(58.46)
52
(40.00)
2
(1.54)
130
(100.00)

90
(69.23)
40
(30.77)
0
(0.00)
130
(100.00)

274
(68.50)
106
(26.50)
20
(5.00)
400
(100.00)

119
(85.00)
3
(2.14)
18
(12.86)
140
(100.00)

80
(61.54)
48
(36.92)
2
(1.54)
130
(100.00)

117
(90.00)
12
(9.23)
1
(0.77)
130
(100.00)

316
(79.00)
63
(15.75)
21
(5.25)
400
(100.00)

รวม
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ตารางที่ 23 แสดงจํานวนและรอยละของปจจัยสวนบุคคลของนักทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต (ตอ)

ขอมูลปจจัยสวนบุคคล
8. การศึกษาสูงสุด
ต่ํากวาประถมศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเทา
อนุปริญญา/เทียบเทา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม

ตลาดน้ํา
คลองแห
จํานวน
(รอยละ)

ตลาดน้ํา
คลองแดน
จํานวน
(รอยละ)

ตลาดน้ํา
บานดอน
จํานวน
(รอยละ)

จํานวน
(รอยละ)

1
(0.71)
3
(2.14)
9
(6.43)
20
(14.29)
13
(9.29)
90
(64.29)
3
(2.14)
1
(0.71)
140
(100.00)

0
(0.00)
2
(1.54)
2
(1.54)
16
(12.31)
8
(6.15)
92
(70.77)
10
(7.69)
0
(0.00)
130
(100.00)

1
(0.77)
6
(4.62)
13
(10.00)
32
(24.62)
9
(6.92)
60
(46.15)
9
(6.92)
0
(0.00)
130
(100.00)

2
(0.50)
11
(2.75)
24
(6.00)
68
(17.00)
30
(7.50)
242
(60.50)
22
(5.50)
1
(0.25)
400
(100.00)

รวม
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ตารางที่ 23 แสดงจํานวนและรอยละของปจจัยสวนบุคคลของนักทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต (ตอ)

ขอมูลปจจัยสวนบุคคล
9. อาชีพ
นักเรียน/นักศึกษา
รับราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัทเอกชน
คาขาย/ธุรกิจสวนตัว
เกษตรกร
รับจาง
อื่นๆ เชน พอบาน และแมบาน
เปนตน
รวม

ตลาดน้ํา
คลองแห
จํานวน
(รอยละ)

ตลาดน้ํา
คลองแดน
จํานวน
(รอยละ)

ตลาดน้ํา
บานดอน
จํานวน
(รอยละ)

จํานวน
(รอยละ)

73
(52.14)
20
(14.29)
3
(2.14)
9
(6.43)
25
(17.86)
2
(1.43)
8
(5.71)
0
(0.00)
140
(100.00)

26
(20.00)
58
(44.62)
6
(4.61)
13
(10.00)
17
(13.08)
2
(1.54)
6
(4.61)
2
(1.54)
130
(100.00)

63
(48.46)
13
(10.00)
2
(1.54)
21
(16.15)
17
(13.08)
6
(4.61)
7
(5.39)
1
(0.77)
130
(100.00)

162
(40.50)
91
(22.75)
11
(2.75)
43
(10.75)
59
(14.75)
10
(2.50)
21
(5.25)
3
(0.75)
400
(100.00)

รวม
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ตารางที่ 23 แสดงจํานวนและรอยละของปจจัยสวนบุคคลของนักทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต (ตอ)

ขอมูลปจจัยสวนบุคคล
10. รายไดเฉลี่ยตอเดือน
ไมมีรายได
นอยกวา 5,000 บาท
5,000-10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
15,001-20,000 บาท
มากกวา 20,000 บาท
รวม

ตลาดน้ํา
คลองแห
จํานวน
(รอยละ)

ตลาดน้ํา
คลองแดน
จํานวน
(รอยละ)

ตลาดน้ํา
บานดอน
จํานวน
(รอยละ)

จํานวน
(รอยละ)

16
(11.43)
13
(9.29)
53
(37.86)
15
(10.71)
22
(15.71)
21
(15.00)
140
(100.00)

21
(16.15)
5
(3.85)
19
(14.62)
35
(26.92)
27
(20.77)
23
(17.69)
130
(100.00)

42
(32.31)
9
(6.92)
32
(24.61)
17
(13.08)
19
(14.62)
11
(8.46)
130
(100.00)

79
(19.75)
27
(6.75)
104
(26.00)
67
(16.75)
68
(17.00)
55
(13.75)
400
(100.00)

รวม
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ตารางที่ 23 แสดงจํานวนและรอยละของปจจัยสวนบุคคลของนักทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต (ตอ)
ตลาดน้ํา
ตลาดน้ํา
คลองแห คลองแดน
ขอมูลปจจัยสวนบุคคล
จํานวน
จํานวน
(รอยละ) (รอยละ)
11. จํานวนครั้งทีท่ านเดินทางมาทองเที่ยวตลาดน้ํา
ครั้งแรก
14
79
(10.00)
(60.77)
2-3 ครั้ง
92
22
(65.71)
(16.92)
4-5 ครั้ง
18
8
(12.86)
(6.16)
มากกวา 5 ครั้ง
16
21
(11.43)
(16.15)
140
130
รวม
(100.00) (100.00)
12. จํานวนคนที่เดินทางมาทองเที่ยวตลาดน้ําดวยกัน
คนเดียว
5
3
(3.57)
(2.31)
2-3 คน
97
49
(69.29)
(37.69)
4-5 คน
25
15
(17.86)
(11.54)
มากกวา 5 คน
13
63
(9.28)
(48.46)
140
130
รวม
(100.00) (100.00)

ตลาดน้ํา
บานดอน
จํานวน
(รอยละ)

จํานวน
(รอยละ)

13
(10.00)
30
(23.08)
15
(11.54)
72
(55.38)
130
(100.00)

106
(26.50)
144
(36.00)
41
(10.25)
109
(27.25)
400
(100.00)

6
(4.62)
85
(65.38)
25
(19.23)
14
(10.77)
130
(100.00)

14
(3.50)
231
(57.75)
65
(16.25)
90
(22.50)
400
(100.00)

รวม
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ตารางที่ 23 แสดงจํานวนและรอยละของปจจัยสวนบุคคลของนักทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต (ตอ)
ตลาดน้ํา
คลองแห
ขอมูลปจจัยสวนบุคคล
จํานวน
(รอยละ)
13. บุคคลที่เดินทางมาทองเที่ยวตลาดน้ําดวยกัน
คนเดียว
7
(5.00)
ครอบครัว/เครือญาติ
77
(55.00)
เพื่อน
55
(39.29)
อื่นๆ เชน หัวหนาหนวยงาน
1
และแฟน เปนตน
(0.71)
140
รวม
(100.00)
14. เวลาที่ใชในการทองเที่ยวตลาดน้ํา
1-2 ชั่วโมง
49
(35.00)
3-4 ชั่วโมง
74
(52.86)
5-6 ชั่วโมง
17
(12.14)
มากกวา 6 ชั่วโมง
0
(0.00)
140
รวม
(100.00)

ตลาดน้ํา
คลองแดน
จํานวน
(รอยละ)

ตลาดน้ํา
บานดอน
จํานวน
(รอยละ)

จํานวน
(รอยละ)

4
(3.08)
32
(24.61)
90
(69.23)
4
(3.08)
130
(100.00)

7
(5.39)
53
(40.77)
62
(47.69)
8
(6.15)
130
(100.00)

18
(4.50)
162
(40.50)
207
(51.75)
13
(3.25)
400
(100.00)

14
(10.77)
22
(16.92)
34
(26.15)
60
(46.16)
130
(100.00)

72
(55.38)
49
(37.69)
4
(3.08)
5
(3.85)
130
(100.00)

135
(33.75)
145
(36.25)
55
(13.75)
65
(16.25)
400
(100.00)

รวม
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ตารางที่ 23 แสดงจํานวนและรอยละของปจจัยสวนบุคคลของนักทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต (ตอ)
ตลาดน้ํา
ตลาดน้ํา
คลองแห คลองแดน
ขอมูลปจจัยสวนบุคคล
จํานวน
จํานวน
(รอยละ) (รอยละ)
15. คาใชจายเฉลี่ยตอคนในการจับจายใชสอยภายในตลาดน้ํา
นอยกวา 200 บาท
37
28
(26.43)
(21.54)
200-400 บาท
58
42
(41.43)
(32.31)
401-600 บาท
18
29
(12.86)
(22.31)
601-800 บาท
12
10
(8.57)
(7.69)
801-1,000 บาท
11
15
(7.86)
(11.54)
มากกวา 1,000 บาท
4
6
(2.85)
(4.61)
140
130
รวม
(100.00) (100.00)

ตลาดน้ํา
บานดอน
จํานวน
(รอยละ)

จํานวน
(รอยละ)

45
(34.62)
59
(45.38)
19
(14.62)
3
(2.31)
4
(3.07)
0
(0.00)
130
(100.00)

110
(27.50)
159
(39.75)
66
(16.50)
25
(6.25)
30
(7.50)
10
(2.50)
400
(100.00)

รวม

197
ตารางที่ 23 แสดงจํานวนและรอยละของปจจัยสวนบุคคลของนักทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต (ตอ)
ตลาดน้ํา
คลองแห
ขอมูลปจจัยสวนบุคคล
จํานวน
(รอยละ)
16. พาหนะการเดินทางมาทองเที่ยวตลาดน้ํา
รถยนตสวนตัว
68
(48.57)
รถบัสนําเที่ยว
13
(9.29)
รถตูเชา
3
(2.14)
รถมอเตอรไซค
52
(37.14)
รถรับจางประจําทาง
4
(2.86)
รถจักรยาน
0
(0.00)
140
รวม
(100.00)

ตลาดน้ํา
คลองแดน
จํานวน
(รอยละ)

ตลาดน้ํา
บานดอน
จํานวน
(รอยละ)

จํานวน
(รอยละ)

110
(84.62)
0
(0.00)
1
(0.77)
15
(11.54)
4
(3.07)
0
(0.00)
130
(100.00)

67
(51.54)
0
(0.00)
1
(0.77)
60
(46.15)
1
(0.77)
1
(0.77)
130
(100.00)

245
(61.25)
13
(3.25)
5
(1.25)
127
(31.75)
9
(2.25)
1
(0.25)
400
(100.00)

รวม

198
ตารางที่ 23 แสดงจํานวนและรอยละของปจจัยสวนบุคคลของนักทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต (ตอ)
ตลาดน้ํา
ตลาดน้ํา
ตลาดน้ํา
คลองแห คลองแดน
บานดอน
ขอมูลปจจัยสวนบุคคล
จํานวน
จํานวน
จํานวน
(รอยละ) (รอยละ)
(รอยละ)
17. ชนิดของสื่อที่ทําใหทราบขอมูลเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา
เพื่อน
106
93
102
(28.49)
(34.19)
(50.25)
ครอบครัว/เครือญาติ
86
22
45
(23.12)
(8.09)
(22.17)
วิทยุ
51
4
19
(13.71)
(1.47)
(9.36)
โทรทัศน
19
27
3
(5.11)
(9.93)
(1.48)
อินเทอรเน็ต
38
70
5
(10.22)
(25.73)
(2.46)
สิ่งพิมพทองถิ่น (แผนพับ, ปาย)
57
18
18
(15.32)
(6.62)
(8.87)
หนังสือแนะนําการทองเที่ยว
15
35
10
(4.03)
(12.87)
(4.92)
อื่นๆ เชน หนังสือพิมพ และ
0
3
1
วารสาร เปนตน
(0.00)
(1.10)
(0.49)
372
272
203
รวม
(100.00) (100.00)
(100.00)

รวม
จํานวน
(รอยละ)
301
(35.54)
153
(18.06)
74
(8.74)
49
(5.79)
113
(13.34)
93
(10.98)
60
(7.08)
4
(0.47)
847
(100.00)

จากตารางที่ 23 แสดงใหเห็นขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งเปน
นักทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต จํานวน 400 คน โดยมีขอมูลในแตละดานที่นาสนใจดังตอไปนี้
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ด า นประเภทของนั ก ท อ งเที่ ย ว พบว า ในภาพรวมนั ก ท อ งเที่ ย วตลาดน้ํ า ภาคใต มี
นักทองเที่ยวชาวไทยมากกวานักทองเที่ยวชาวตางประเทศ โดยมีนักทองเที่ยวชาวไทย จํานวน 379
คน คิด เปนรอยละ 94.75 และนัก ทองเที่ยวชาวตางประเทศ จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 5.25
และเมื่อพิจารณาในตลาดน้ําแตละแหง พบวา ตลาดน้ําแตละแหงมีนักทองเที่ยวชาวไทยมากกวา
นั ก ท อ งเที่ ย วชาวต า งประเทศซึ่ ง สอดคล อ งกั บ ข อ มู ล ในภาพรวม โดยตลาดน้ํ า คลองแหมี
นักทองเที่ยวชาวไทย จํานวน 121 คน คิด เปน รอยละ 86.43 และนัก ทองเที่ยวชาวตางประเทศ
จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 13.57 ตลาดน้ําคลองแดนมีนักทองเที่ยวชาวไทย จํานวน 128 คน
คิดเปนรอยละ 98.46 และนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.54 และ
ตลาดน้ําบานดอนมีนักทองเที่ยวชาวไทย จํานวน 130 คน คิดเปนรอยละ 100.00
ดานเพศ พบวา ในภาพรวมนักทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตมีเพศหญิงมากกวาเพศชาย โดยมี
เพศหญิง จํานวน 263 คน คิดเปนรอยละ 65.75 และเพศชาย จํานวน 137 คน คิดเปนรอยละ
34.25 และเมื่อพิจารณาในตลาดน้ําแตละแหง พบวา ตลาดน้ําแตละแหงมีนักทองเที่ยวเพศหญิง
มากกวาเพศชายซึ่งสอดคลองกับขอมูลในภาพรวม โดยตลาดน้ําคลองแหมีนักทองเที่ยวเพศหญิง
จํานวน 85 คน คิดเปนรอยละ 60.71 และเพศชาย จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 39.29 ตลาดน้ํา
คลองแดนมีนักทองเที่ยวเพศหญิง จํานวน 92 คน คิดเปนรอยละ 70.77 และเพศชาย จํานวน 38 คน
คิดเปนรอยละ 29.23 และตลาดน้ําบานดอนมีนักทองเที่ยวเพศหญิง จํานวน 86 คน คิดเปนรอยละ
66.15 และเพศชาย จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 33.85
ดานอายุ พบวา ในภาพรวมนักทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตสวนใหญมีอายุระหวาง 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 นอยที่สุด จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.25 และเมื่อพิจารณา
ในตลาดน้ําแตละแหง พบวา มีขอมูลดา นอายุข องนัก ทองเที่ยวตลาดน้ําที่ แตกตางกัน ออกไป
โดยตลาดน้ําคลองแหนักทองเที่ยวสวนใหญมีอายุระหวาง 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 นอยที่สุด จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 7.86 สําหรับตลาดน้ําคลองแดนนักทองเที่ยว
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 นอยที่สุด จํานวน 1 คน
คิดเปนรอยละ 0.77 และตลาดน้ําบานดอนนักทองเที่ยวสวนใหญมีอายุระหวาง 20-29 ป จํานวน
50 คน คิดเปนรอยละ 38.46 รองลงมา คือ มีอายุต่ํากวา 20 ป จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 30.77
และมีอายุ 50-59 ป นอยที่สุด จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.77
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ดานสถานภาพการสมรส พบวา ในภาพรวมนัก ทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตสว นใหญมี
สถานภาพโสด จํานวน 235 คน คิดเปนรอยละ 58.75 รองลงมา คือ มีสถานภาพสมรส/อยูดวยกัน
จํานวน 153 คน คิดเปนรอยละ 38.25 และมีสถานภาพหมาย/หยาราง/แยกกันอยู นอยที่สุด จํานวน
12 คน คิดเปนรอยละ 3.00 และเมื่อพิจารณาในตลาดน้ําแตละแหง พบวา มีขอมูลดานสถานภาพ
การสมรสของนักทองเที่ยวที่คอนขางมีความสอดคลองกับขอมูลในภาพรวม โดยเฉพาะตลาดน้ํา
คลองแหและตลาดน้ําบานดอน กลาวคือ ตลาดน้ําคลองแหนักทองเที่ยวสวนใหญมีสถานภาพโสด
จํานวน 82 คน คิดเปนรอยละ 58.57 รองลงมา คือ มีสถานภาพสมรส/อยูดวยกัน จํานวน 56
คน คิดเปน รอยละ 40.00 และมีสถานภาพหมาย/หยาราง/แยกกันอยู นอยที่สุด จํานวน 2 คน
คิดเปนรอยละ 1.43 เชนเดียวกับตลาดน้ําบานดอนที่นักทองเที่ยวสวนใหญมีสถานภาพโสด จํานวน
91 คน คิดเปนรอยละ 70.00 รองลงมา คือ มีสถานภาพสมรส/อยูดวยกัน จํานวน 35 คน คิดเปน
รอยละ 26.92 และมีสถานภาพหมาย/หยาราง/แยกกันอยู นอยที่สุด จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ
3.08 ส ว นตลาดน้ํา คลองแดนนั ก ทอ งเที่ ย วส ว นใหญ มีสถานภาพโสดและสถานภาพสมรส/
อยูดวยกัน จํานวน 62 คน คิดเปนรอยละ 47.69 เทากัน รองลงมา คือ มีสถานภาพหมาย/หยาราง/
แยกกันอยู จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 4.62
ดานศาสนา พบวา ในภาพรวมนักทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ
จํานวน 309 คน คิดเปนรอยละ 77.25 รองลงมา คือ ศาสนาอิสลาม จํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ
17.00 และศาสนาคริสต นอยที่สุด จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 5.75 และเมื่อพิจารณาในตลาดน้ํา
แตละแหง พบวา มีขอมูลดานการนับถือศาสนาของนักทองเทีย่ วที่แตกตางกันออกไป โดยตลาดน้ํา
คลองแหนักทองเทีย่ วสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ จํานวน 91 คน คิดเปนรอยละ 65.00 รองลงมา
คือ ศาสนาอิสลาม จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 33.57 และศาสนาคริสต นอยที่สุด จํานวน 2 คน
คิดเปน รอยละ 1.43 เชนเดียวกับตลาดน้ําคลองแดนที่นั กทองเที่ยวสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ
จํานวน 111 คน คิดเปนรอยละ 85.38 รองลงมา คือ ศาสนาอิสลาม จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ
13.08 และศาสนาคริสต นอยที่สุด จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.54 สําหรับตลาดน้ําบานดอน
นัก ทองเที่ย วสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ จํานวน 107 คน คิดเปน รอยละ 82.31 รองลงมา คือ
ศาสนาคริสต จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 14.62 และศาสนาอิสลาม นอยที่สุด จํานวน 4 คน
คิดเปนรอยละ 3.07
ดานภูมิลําเนาเกิด พบวา ในภาพรวมนักทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตสวนใหญมีภูมิลําเนาเกิด
อยูในจังหวัดเดียวกับที่ตั้งของตลาดน้ํา จํานวน 274 คน คิดเปนรอยละ 68.50 รองลงมา คือ
มีภูมิลํ าเนาเกิ ด อยูต างจั งหวั ด จํา นวน 106 คน คิ ด เปน รอยละ 26.50 และมีภูมิ ลําเนาเกิด อยู
ตางประเทศ นอยที่สุด จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 5.00 และเมื่อพิจารณาในตลาดน้ําแตละแหง
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พบวา มีขอมูลดานภูมิลําเนาเกิด ของนัก ทองเที่ย วที่แตกตางกัน ออกไป โดยตลาดน้ําคลองแห
นัก ทองเที่ยวสว นใหญมีภูมิลําเนาเกิดอยูในจังหวัดเดียวกับที่ตั้งของตลาดน้ํา จํา นวน 108 คน
คิดเปนรอยละ 77.14 รองลงมา คือ มีภูมิลําเนาเกิดอยูตางประเทศ จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ
12.86 และมีภูมิลําเนาเกิดอยูตางจังหวัด นอยที่สุด จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 10.00 สําหรับ
ตลาดน้ําคลองแดนนักทองเที่ยวสวนใหญมีภูมิลําเนาเกิดอยูในจังหวัดเดียวกับที่ตั้งของตลาดน้ํา
จํานวน 76 คน คิดเปนรอยละ 58.46 รองลงมา คือ มีภูมิลําเนาเกิดอยูตางจังหวัด จํานวน 52 คน
คิดเปนรอยละ 40.00 และมีภูมิลําเนาเกิดอยูตางประเทศ นอยที่สุด จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.54
และตลาดน้ําบานดอนนักทองเที่ยวสวนใหญมีภูมิลําเนาเกิดอยูในจังหวัดเดียวกับที่ตั้งของตลาดน้ํา
จํานวน 90 คน คิดเปนรอยละ 69.23 รองลงมา คือ มีภูมิลําเนาเกิดอยูตางจังหวัด จํานวน 40 คน
คิดเปนรอยละ 30.77
ดานที่อยูอาศัยในปจจุบัน พบวา ในภาพรวมนักทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตสวนใหญมีที่อยู
อาศัยในปจ จุบันอยูในจังหวัดเดียวกับที่ตั้งของตลาดน้ํา จํานวน 316 คน คิดเปน รอยละ 79.00
รองลงมา คือ มีที่อยูอาศัยในปจจุบันอยูตางจังหวัด จํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ 15.75 และมีที่อยู
อาศัยในปจจุบันอยูตางประเทศ นอยที่สุด จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 5.25 และเมื่อพิจารณาใน
ตลาดน้ําแตละแหง พบวา มีขอมูลดานที่อยูอาศัยในปจจุบันของนักทองเที่ยวที่คอนขางสอดคลอง
กับขอมูลในภาพรวม โดยเฉพาะตลาดน้ําคลองแดนและตลาดน้ําบานดอน โดยตลาดน้ําคลองแห
นักทองเที่ยวสวนใหญมีที่อยูอาศัยในปจจุบันอยูในจังหวัดเดี ยวกับที่ตั้งของตลาดน้ํา จํานวน 119
คน คิดเปนรอยละ 85.00 รองลงมา คือ มีที่อยูอาศัยในปจจุบันอยูตางประเทศ จํานวน 18 คน คิดเปน
รอยละ12.86 และมีที่อยูอาศัยในปจจุบันอยูตาง จังหวัด นอยที่สุด จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ
2.14 ตลาดน้ําคลองแดนนักทองเที่ยวสวนใหญมีที่อยูอาศัยในปจจุบันอยูในจังหวัดเดียวกับที่ตั้งของ
ตลาดน้ํา จํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 61.54 รองลงมา คือ มีที่อยูอาศัยในปจจุบันอยูตางจังหวัด
จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 36.92 และมีที่อยูอาศัยในปจจุบันอยูตางประเทศ นอยที่สุด จํานวน 2
คน คิดเปน รอยละ 1.54 เชนเดียวกับตลาดน้ําบานดอนที่นักทองเที่ยวสว นใหญมีที่อยูอาศัยใน
ปจจุบันอยูในจังหวัดเดียวกับที่ตั้งของตลาดน้ํา จํานวน 117 คน คิดเปนรอยละ 90.00 รองลงมา คือ
มีที่อยูอาศัยในปจจุบันอยูตางจังหวัด จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 9.23 และมีที่อยูอาศัยในปจจุบัน
อยูต างประเทศ นอยที่สุด จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.77
ดานการศึกษาสูงสุด พบวา ในภาพรวมนักทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตสวนใหญมีการศึกษา
สูงสุดระดับปริญญาตรี จํานวน 242 คน คิด เปน รอยละ 60.50 รองลงมา คือระดับมัธยมศึก ษา
ตอนปลาย/เทียบเทา จํานวน 68 คน คิด เปนรอยละ 17.00 และระดับปริญญาเอก นอยที่สุด
จํานวน 1 คน คิ ดเปนรอยละ 0.25 และเมื่อพิจ ารณาในตลาดน้ําแตละแหง พบวา มีขอมูลดาน
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การศึกษาสูงสุดของนักทองเที่ยวที่แตกตางกันออกไป โดยตลาดน้ําคลองแหนักทองเที่ยวสวนใหญ
มีการศึกษาสูงสุด ระดับปริญญาตรี จํานวน 90 คน คิดเปนรอยละ 64.29 รองลงมา คือ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเทา จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 14.29 และระดับต่ํากวาประถมศึกษา
และระดับปริญญาเอก นอยที่สุด จํานวน 1 คน คิด เปน รอยละ 0.71 เทากัน สําหรับตลาดน้ํา
คลองแดนนักทองเที่ยวสวนใหญมีการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี จํานวน 92 คน คิดเปนรอยละ
70.77 รองลงมา คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเทา จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 12.31
และระดับปะถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนตน นอยที่สุด จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.54
เทากัน และตลาดน้ําบานดอนนักทองเที่ยวสวนใหญมีการศึ กษาสูงสุดระดับปริญญาตรี จํานวน
60 คน คิดเปนรอยละ 46.15 รองลงมา คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเทา จํานวน 32 คน
คิดเปนรอยละ 24.62 และระดับต่ํากวาประถมศึกษา นอยที่สุด จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.77
ดานอาชีพ พบวา ในภาพรวมนักทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตสวนใหญเปนนักเรียน/นักศึกษา
จํานวน 162 คน คิดเปนรอยละ 40.50 รองลงมา คือ รับราชการ จํานวน 91 คน คิดเปนรอยละ
22.75 และอาชีพอื่นๆ นอยที่สุด จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 0.75 และเมื่อพิจารณาในตลาดน้ํา
แตละแหง พบวา มีขอมูลดานอาชีพของนักทองเที่ยวที่แตกตางกันออกไป โดยตลาดน้ําคลองแห
นักทองเที่ยวสวนใหญเปนนักเรียน/นักศึกษา จํานวน 73 คน คิดเปนรอยละ 52.14 รองลงมา คือ
คาขาย/ธุรกิจสวนตัว จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 17.86 และเกษตรกร นอยที่สุด จํานวน 2 คน
คิดเปนรอยละ 1.43 สําหรับตลาดน้ําคลองแดนนักทองเที่ยวสวนใหญประกอบอาชีพรับราชการ
จํานวน 58 คน คิดเปนรอยละ 44.62 รองลงมา คือ นักเรียน/นักศึกษา จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ
20.00 และเกษตรกร และอาชีพอื่นๆ นอยที่สุด จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.54 และตลาดน้ํา
บา นดอนนัก ทองเที่ยวสว นใหญเปน นัก เรียน/นัก ศึก ษา จํานวน 63 คน คิ ด เปน รอยละ 48.46
รองลงมา คือ พนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 16.15 และอาชีพอื่นๆ นอยที่สุด
จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.77
ดานรายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวา ในภาพรวมนัก ทองเที่ย วตลาดน้ําภาคใตสว นใหญมี
รายไดเฉลี่ยตอเดือน 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 นอยที่สุด จํานวน 27 คน
คิดเปนรอยละ 6.75 และเมื่อพิจารณาในตลาดน้ําแตละแหง พบวา มีขอมูลดานรายไดเฉลี่ยตอ
เดือนของนักทองเที่ยวที่แตกตางกันออกไป โดยตลาดน้ําคลองแหนักทองเที่ยวสวนใหญมีรายได
เฉลี่ยตอเดือนระหวาง 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
นอยที่สุด จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 9.29 สําหรับตลาดน้ําคลองแดนนักทองเที่ยวสวนใหญมี
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รายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 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 นอยที่สุด
จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 3.85 และตลาดน้ําบานดอนนักทองเที่ยวสวนใหญไมมีรายได จํานวน
42 คน คิดเปนรอยละ 32.31 รองลงมา คือ ระหวาง 5,000-10,000 บาท จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ
24.61 และนอยกวา 5,000 บาท นอยที่สุด จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 6.92
ดานจํานวนครั้งที่เดินทางมาทองเที่ยวตลาดน้ํา พบวา ในภาพรวมนักทองเที่ยวตลาดน้ํา
ภาคใตสว นใหญเดินทางมาทองเที่ยวตลาดน้ํา 2-3 ครั้ง จํานวน 144 คน คิด เปน รอยละ 36.00
รองลงมา คือ เดินทางมาทองเที่ยวตลาดน้ํามากกวา 5 ครั้ง จํานวน 109 คน คิดเปนรอยละ 27.25
และเดินทางมาทองเที่ยวตลาดน้ํา 4-5 ครั้ง นอยที่สุด จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 10.25 และ
เมื่อพิจารณาในตลาดน้ําแตละแหง พบวา มีขอมูลดานจํานวนครั้งที่เดินทางมาทองเที่ยวตลาดน้ํา
ของนัก ทองเที่ยวที่แตกตางกันออกไป โดยตลาดน้ําคลองแหนักทองเที่ยวสว นใหญเดินทางมา
ทองเที่ยวตลาดน้ํา 2-3 ครั้ง จํานวน 92 คน คิดเปนรอยละ 65.71 รองลงมา คือ เดินทางมาทองเที่ยว
ตลาดน้ํา 4-5 ครั้ง จํานวน 18 คน คิด เปน รอยละ 12.86 และเดินทางมาทองเที่ย วตลาดน้ําเปน
ครั้งแรก นอยที่สุด จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 10.00 สําหรับตลาดน้ําคลองแดนนักทองเที่ยว
สวนใหญเดินทางมาทองเที่ยวตลาดน้ําเปนครั้งแรก จํานวน 79 คน คิดเปนรอยละ 60.77 รองลงมา
คือ เดินทางมาทองเที่ยวตลาดน้ํา 2-3 ครั้ง จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 16.92 และเดินทางมา
ทองเที่ยวตลาดน้ํา 4-5 ครั้ง นอยที่สุด จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 6.16 และตลาดน้ําบานดอน
นักทองเที่ยวสวนใหญเดินทางมาทองเที่ยวตลาดน้ํามากกวา 5 ครั้ง จํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ
55.38 รองลงมา คือ เดินทางมาทองเที่ยวตลาดน้ํา 2-3 ครั้ง จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 23.08
และเดินทางมาทองเทีย่ วตลาดน้ําเปนครั้งแรก นอยที่สุด จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 10.00
ดานจํานวนคนที่เดิน ทางมาทองเที่ยวตลาดน้ําดวยกัน พบวา ในภาพรวมนักทองเที่ยว
ตลาดน้ําภาคใตสวนใหญเดินทางมาทองเที่ยวตลาดน้ําดวยกัน 2-3 คน จํานวน 321 คน คิดเปน
รอยละ 57.75 รองลงมา คือ เดินทางมาทองเที่ยวตลาดน้ําดวยกันมากกวา 5 คน จํานวน 90 คน
คิดเปนรอยละ 22.50 และเดินทางมาทองเที่ยวตลาดน้ําคนเดียว นอยที่สุด จํานวน 14 คน คิดเปน
รอยละ 3.50 และเมื่อพิจารณาในตลาดน้ําแตละแหง พบวา มีขอมูลดานจํานวนคนที่เดินทางมา
ทองเที่ยวตลาดน้ําดวยกันของนักทองเที่ยวที่คอนขางสอดคลองกัน โดยเฉพาะตลาดน้ําคลองแหกับ
ตลาดน้ําบานดอน สวนตลาดน้ําคลองแดนมีขอมูลที่แตกตางกันออกไป โดยตลาดน้ําคลองแห
นักทองเที่ยวสวนใหญเดินทางมาทองเที่ยวตลาดน้ําดวยกัน 2-3 คน จํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ
69.29 รองลงมา คือ เดินทางมาทองเที่ยวตลาดน้ําดวยกัน 4-5 คน จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ
17.86 และเดินทางมาทองเที่ ยวตลาดน้ําคนเดียว นอยที่สุด จํานวน 5 คน คิด เปน รอยละ 3.57
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เชนเดียวกับตลาดน้ําบานดอนที่มีนักทองเที่ยวสวนใหญเดินทางมาทองเที่ยวตลาดน้ําดวยกัน 2-3
คน จํานวน 85 คน คิดเปนรอยละ 65.38 รองลงมา คือ เดินทางมาทองเที่ยวตลาดน้ําดวยกัน 4-5 คน
จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 19.23 และเดินทางมาทองเที่ยวตลาดน้ําคนเดียว นอยที่สุด จํานวน 6
คน คิดเปนรอยละ 4.62 สวนตลาดน้ําคลองแดนนักทองเที่ยวสวนใหญเดินทางมาทองเที่ยวตลาดน้ํา
ดวยกัน มากกวา 5 คน จํานวน 63 คน คิด เปนรอยละ 48.46 รองลงมา คือ เดินทางมาทองเที่ยว
ตลาดน้ําดวยกัน 2-3 คน จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 37.69 และเดินทางมาทองเที่ยวตลาดน้ํา
คนเดียว นอยที่สุด จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 2.31
ดานบุคคลที่เดินทางมาทองเที่ยวตลาดน้ําดวยกัน พบวา ในภาพรวมนักทองเที่ยวตลาดน้ํา
ภาคใตสว นใหญเดินทางมาทองเที่ยวตลาดน้ํากับเพื่อน จํานวน 207 คน คิดเปน รอยละ 51.75
รองลงมา คือ เดินทางมาทองเที่ยวตลาดน้ํากับครอบครัว/เครือญาติ จํานวน 162 คน คิดเปนรอยละ
40.50 และเดินทางมาทองเที่ยวตลาดน้ํากับบุคคลอื่นๆ นอยที่สุด จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 3.25
และเมื่อพิจารณาในตลาดน้ําแตละแหง พบวา มีขอมูลดานบุคคลที่เดินทางมาทองเที่ยวตลาดน้ํา
ดวยกันของนักทองเที่ยวที่แตกตางกันออกไป โดยตลาดน้ําคลองแหนักทองเที่ยวสวนใหญเดินทาง
มาทองเที่ยวตลาดน้ํากับครอบครัว/เครือญาติ จํานวน 77 คน คิดเปนรอยละ 55.00 รองลงมา คือ
เดินทางมาทองเที่ยวตลาดน้ํากับเพื่อน จํานวน 55 คน คิด เปน รอยละ 39.29 และเดินทางมา
ทองเที่ยวตลาดน้ํากับบุคคลอื่นๆ นอยที่สุด จํานวน 1 คน คิด เปนรอยละ 0.71 สําหรับตลาดน้ํา
คลองแดนนักทองเที่ยวสวนใหญเดินทางมาทองเที่ย วตลาดน้ํากับเพื่อน จํานวน 90 คน คิด เปน
รอยละ 69.23 รองลงมา คือ เดินทางมาทองเที่ยวตลาดน้ํากับครอบครัว /เครือญาติ จํานวน 32 คน
คิดเปนรอยละ 24.61 และตลาดน้ําบานดอนนักทองเที่ยวสวนใหญเดินทางมาทองเทีย่ วตลาดน้ํากับ
เพื่อน จํา นวน 62 คน คิด เปน รอยละ 47.69 รองลงมา คือ เดินทางมาทองเที่ย วตลาดน้ํากับ
ครอบครัว/เครือญาติ จํานวน 53 คน คิดเปน รอยละ 40.77 และเดินทางมาทองเที่ยวตลาดน้ํา
คนเดียว นอยที่สุด จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 5.39
ดานเวลาที่ใ ชใ นการทองเที่ยวตลาดน้ํา พบวา ในภาพรวมนักทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต
สว นใหญใ ชเวลาในการทองเที่ยวตลาดน้ํา 3-4 ชั่วโมง จํานวน 145 คน คิด เปน รอยละ 36.25
รองลงมา คือ ใชเวลา 1-2 ชั่วโมง จํานวน 135 คน คิดเปนรอยละ 33.75 และใชเวลา 5-6 ชั่วโมง
นอยที่สุด จํา นวน 55 คน คิด เปน รอยละ 13.75 และเมื่อพิจ ารณาในตลาดน้ําแตละแหง พบวา
มีขอมูลดานเวลาที่ใชในการทองเที่ยวตลาดน้ําของนักทองเที่ยวที่แตกตางกันออกไป โดยตลาดน้ํา
คลองแหนักทองเที่ยวสวนใหญใชเวลาในการทองเที่ยวตลาดน้ํา 3-4 ชัว่ โมง จํานวน 74 คน คิดเปน
รอยละ 52.86 รองลงมา คือ ใชเวลา 1-2 ชั่วโมง จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 35.00 และใชเวลา
5-6 ชั่วโมง นอยที่สุด จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 12.14 สําหรับตลาดน้ําคลองแดนนักทองเที่ยว
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สวนใหญใชเวลาในการทองเที่ยวตลาดน้ํามากกวา 6 ชั่วโมง จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 46.16
รองลงมา คือ ใชเวลา 5-6 ชั่วโมง จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 26.15 และใชเวลา 1-2 ชั่วโมง
นอยที่สุด จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 10.77 และตลาดน้ําบานดอนนักทองเที่ยวสวนใหญใชเวลา
ในการทองเที่ยวตลาดน้ํา 1-2 ชัว่ โมง จํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 55.38 รองลงมา คือ ใชเวลา 3-4
ชั่วโมง จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 37.69 และใชเวลา 5-6 ชั่วโมง นอยที่สุด จํานวน 4 คน
คิดเปนรอยละ 3.08
ดานคา ใช จา ยเฉลี่ ยต อคนในการจับ จา ยใชส อยภายในตลาดน้ํ า พบว า ในภาพรวม
นักทองเที่ยวสว นใหญใชจายเฉลี่ยตอคนในการจับจายใชสอยภายในตลาดน้ําระหวาง 200-400
บาท จํานวน 159 คน คิดเปนรอยละ 39.75 รองลงมา คือ นอยกวา 200 บาท จํานวน 110 คน
คิดเปนรอยละ 27.50 และมากกวา 1,000 บาท นอยที่สุด จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 2.50
และเมื่อพิจารณาในตลาดน้ําแตละแหง พบวา มีขอมูลดานคาใชจายเฉลี่ยตอคนในการจับจายใช
สอยภายในตลาดน้ําของนัก ทองเที่ยวที่แตกตางกันออกไป โดยตลาดน้ําคลองแหนักทองเที่ยว
สวนใหญใชจายเฉลี่ยตอคนในการจับจายใชสอยภายในตลาดน้ําระหวา ง 200-400 บาท จํานวน
58 คน คิดเปนรอยละ 41.43 รองลงมา คือ นอยกวา 200 บาท จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ
26.43 และมากกวา 1,000 บาท นอยที่สุด จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 2.85 สําหรับตลาดน้ํา
คลองแดนนักทองเที่ยวสวนใหญใชจายเฉลี่ยตอคนในการจับจ ายใชสอยภายในตลาดน้ําระหวาง
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 นอยที่สุด จํานวน 6 คน คิดเปน
รอยละ 4.61 และตลาดน้ําบานดอนนักทองเที่ยวสวนใหญใชจายเฉลี่ยตอคนในการจับจายใชสอย
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 นอยที่สุด จํานวน
4 คน คิดเปนรอยละ 3.07
ดานพาหนะการเดินทางมาทองเที่ยวตลาดน้ํา พบวา ในภาพรวมนักทองเที่ยวสวนใหญ
เดินทางมาทองเที่ยวตลาดน้ําโดยรถยนตสวนตัว จํานวน 245 คน คิดเปนรอยละ 61.25 รองลงมา
คือ รถมอเตอรไซค จํานวน 127 คน คิดเปนรอยละ 31.75 และรถจักรยาน นอยที่สุด จํานวน 1 คน
คิดเปนรอยละ 0.25 และเมื่อพิจารณาในตลาดน้ําแตละแหง พบวา มีขอมูลดานพาหนะการเดินทาง
มาทองเที่ยวตลาดน้ําของนักทองเที่ยวที่แตกตางกันออกไป โดยตลาดน้ําคลองแหนักทองเที่ยว
สวนใหญเดินทางมาทองเที่ยวตลาดน้ําโดยรถยนตสวนตัว จํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 48.57
รองลงมา คือ รถมอเตอรไซค จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 37.14 และรถตูเชา นอยที่สุด จํานวน
3 คน คิดเปนรอยละ 2.14 สําหรับตลาดน้ําคลองแดนนักทองเที่ยวสวนใหญเดินทางมาทองเที่ยว
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ตลาดน้ําโดยรถยนตสวนตัว จํานวน 110 คน คิดเปนรอยละ 84.62 รองลงมา คือ รถมอเตอรไซค
จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 11.54 และรถตูเชา นอยที่สุด จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.77
และตลาดน้ํา บา นดอนนัก ทองเที่ย วสว นใหญเดินทางมาทองเที่ย วตลาดน้ําโดยรถยนตสวนตัว
จํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 51.54 รองลงมา คือ รถมอเตอรไซค จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ
46.15 และรถตูเชา รถรับจางประจําทาง และรถจักรยาน นอยที่สุด จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ
0.77 เทากัน
ดานชนิดของสื่อที่ทําใหทราบขอมูลเกี่ยวกับตลาดน้ํา พบวา ในภาพรวมนักทองเที่ยว
สวนใหญทราบขอมูลเกี่ยวกับตลาดน้ําจากเพื่อน จํานวน 301 คน คิดเปนรอยละ 35.54 รองลงมา
คือ ครอบครัว/เครือญาติ จํานวน 153 คน คิดเปนรอยละ 18.06 และสื่ออื่นๆ นอยที่สุด จํานวน 4 คน
คิดเปนรอยละ 0.48 และเมื่อพิจารณาในตลาดน้ําแตละแหง พบวา ดานชนิดของสื่อที่ทําใหทราบ
ขอมูลเกี่ยวกับตลาดน้ําของนักทองเที่ยวที่แตกตางกันออกไป โดยตลาดน้ําคลองแหนักทองเที่ยว
สวนใหญทราบขอมูลเกี่ยวกับตลาดน้ําจากเพื่อน จํานวน 106 คน คิดเปนรอยละ 28.49 รองลงมา
คือ ครอบครัว/เครือญาติ จํานวน 86 คน คิดเปนรอยละ 23.12 และหนังสือแนะนําการทองเที่ยว
นอยที่สุด จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 4.03 สําหรับตลาดน้ําคลองแดนนักทองเที่ยวสวนใหญ
ทราบขอมูลเกี่ยวกับตลาดน้ําจากเพื่อน จํานวน 93 คน คิดเปนรอยละ 34.19 รองลงมา คือ
อินเทอรเน็ต จํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ 25.73 และสื่ออื่นๆ นอยที่สุด จํานวน 3 คน คิดเปน
รอยละ 1.10 และตลาดน้ําบานดอนนักทองเที่ยวสวนใหญทราบขอมูลเกี่ยวกับตลาดน้ําจากเพื่อน
จํานวน 102 คน คิดเปนรอยละ 50.25 รองลงมา คือ ครอบครัว/เครือญาติ จํานวน 45 คน คิดเปน
รอยละ 22.17 และสื่ออื่นๆ นอยที่สุด 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
ปจจัยจูงใจ
1. การเดินทางสะดวก
2. มีกิจกรรมหลากหลาย เชน การจําหนายสินคา
และการแสดงบนเวที เปนตน
3. มีความปลอดภัย
4. มีความสวยงาม
5. เหมาะแกการพักผอนหยอนใจ
6. มีสินคาหลากหลายใหจับจายใชสอยตามความตองการ
7. มีเอกลักษณเฉพาะถิ่นที่นาสนใจ
8. มีอาหารอรอย
9. มีความสะดวกสบายดานสถานที่ เชน สถานที่จอดรถ
และสถานที่นั่งพักผอน เปนตน
10. สถานที่มีชื่อเสียงและเปนที่รูจักอยางแพรหลาย
รวม

ตลาดน้ําคลองแห (n=140)
X S.D. ระดับ
4.18 0.638
มาก
4.16 0.630
มาก

ตลาดน้ําคลองแดน
X S.D.
3.90 0.608
3.55 0.808

4.16
4.25
4.26
4.23
4.34
4.29
4.13

0.626
0.625
0.685
0.639
0.664
0.640
0.738

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.17
4.29
4.37
3.19
4.08
4.08
3.98

0.660
0.628
0.624
0.881
0.778
0.635
0.693

4.22
4.22

0.658
0.438

มาก
มาก

3.12
3.88

1.057
0.449

(n=130)
ระดับ
มาก
มาก

ตลาดน้ําบานดอน (n=130)
S.D.
ระดับ
X
4.08 0.630
มาก
3.92 0.733
มาก

รวม (n=400)
X S.D. ระดับ
4.06 0.635
มาก
3.89 0.766
มาก

มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก

3.82
4.12
4.19
4.04
3.96
4.10
3.70

0.762
0.715
0.808
0.820
0.791
0.766
0.962

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.05
4.22
4.28
3.83
4.13
4.16
3.94

0.701
0.659
0.711
0.902
0.759
0.687
0.822

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ปานกลาง
มาก

3.89
3.98

0.780
0.543

มาก
มาก

3.76
4.03

0.960
0.499

มาก
มาก
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จากตารางที่ 24 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งเปนนักทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต จํานวน
400 คน มีความคิดเห็นดานปจจัยจูงใจในภาพรวมโดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.03, S.D. =
0.499) และเมื่ อ พิ จ ารณารายข อ พบว า นั ก ท อ งเที่ ย วมี ค วามคิ ด เห็ น อยู ใ นระดั บ มากทุ ก ข อ
โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย 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) มีเอกลักษณเฉพาะถิ่นที่นาสนใจ ( 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
สถานที่ เชน สถานที่จอดรถ และสถานที่นั่งพักผอน 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) สถานที่
มีชื่อเสียงและเปนที่รูจักอยางแพรหลาย ( X = 3.76, S.D. = 0.960) และเมื่อพิจารณาในตลาดน้ํา
แตละแหง พบวา นักทองเที่ยวมีความคิดเห็นดานปจจัยจูงใจอยูในระดับที่คอนขางสอดคลองกัน
โดยสวนใหญมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก โดยเฉพาะตลาดน้ําคลองแหและตลาดน้ําบานดอนที่
นักทองเที่ยวมีความคิดเห็นอยูในระดับมากทั้งโดยรวมและรายขอทุกขอ สวนตลาดน้ําคลองแดนมี
บางขอที่นักทองเที่ยวมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง กลาวคือ ตลาดน้ําคลองแหนักทองเที่ยว
มีความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.22, S.D. = 0.438) และเมื่อพิจารณารายขอ พบวา
นัก ทองเที่ยวมีค วามคิด เห็น อยูใ นระดับมากทุก ขอ โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ย จากมากไปนอย คือ
(1) มีเอกลักษณเฉพาะถิ่นที่นาสนใจ ( 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) สถานที่มีชื่อเสียงและเปนที่รูจักอยางแพรหลาย ( 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
ความสะดวกสบายดานสถานที่ เชน สถานที่จอดรถ และสถานที่นั่งพักผอน เปนตน ( X = 4.13,
S.D. = 0.738) สําหรับตลาดน้ําคลองแดนนักทองเที่ยวมีความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับมาก ( X
= 3.88, S.D. = 0.449) และเมื่อพิจารณารายขอ พบวา นักทองเที่ยวมีความคิดเห็นสวนใหญอยูใน
ระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย 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) มีเอกลักษณเฉพาะถิ่นที่นาสนใจ ( X = 4.08, S.D. = 0.778) (5) มีอาหารอรอย
( X = 4.08, S.D. = 0.635) (6) มีความสะดวกสบายดานสถานที่ เชน สถานที่จอดรถ และสถานที่นั่ง
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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) สถานที่มีชื่อเสียงและเปนที่รูจักอยางแพรหลาย ( X = 3.12, S.D. = 1.057) และตลาดน้ํา
บานดอนนักทองเที่ยวมีความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.98, S.D. = 0.543) และเมื่อ
พิจารณารายขอ พบวา นักทองเที่ยวมีความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจาก
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) มีเอกลักษณเฉพาะถิ่นที่นาสนใจ ( X = 3.96, S.D. = 0.791) (7) มีกิจกรรม
หลากหลาย เชน การจําหนายสินคา และการแสดงบนเวที เปนตน ( X = 3.92, S.D. = 0.733)
(8) สถานทีม่ ีชื่อเสียงและเปนที่รูจักอยางแพรหลาย ( X = 3.89, S.D. = 0.780) (9) มีความปลอดภัย
( X = 3.82, S.D. = 0.762) (10) มีความสะดวกสบายดานสถานที่ เชน สถานที่จอดรถ และสถานที่
นั่งพักผอน เปนตน ( X = 3.70, S.D. = 0.962)
สําหรับการวิเคราะหเปรียบเทีย บระดับ ความคิด เห็น ของนัก ทองเที่ย วตลาดน้ําภาคใต
ดานปจจัยจูงใจ จําแนกตามตลาดน้ํา โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way
ANOVA) ผลการวิเคราะหปรากฏรายละเอียดดังตารางที่ 25-26
ตารางที่ 25 แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของนักทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต ดานปจจัย
จูงใจ จําแนกตามตลาดน้ํา
แหลงความแปรปรวน
df
ระหวางกลุม
2
ภายในกลุม
397
รวม
399
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

SS
8.561
90.725
99.287

MS
4.281
0.229

F
18.732*

Sig.
0.000

จากตารางที่ 25 แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของนักทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต
ดานปจจัยจูงใจ จําแนกตามตลาดน้ํา มีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 26 เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยของความคิดเห็นของนักทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต
ดานปจจัยจูงใจ จําแนกตามตลาดน้ํา เปนรายคู ดวยวิธีการ LSD
ตลาดน้ํา
คลองแห ( X = 4.22)
คลองแห ( X = 4.22)
คลองแดน ( X = 3.88)
0.3468*
บานดอน ( X = 3.98)
0.2391*
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

คลองแดน ( X = 3.88)

บานดอน ( X = 3.98)

-0.1077

-

จากตารางที่ 26 พบวา ตลาดน้ําภาคใตแตละแหงมีนักทองเที่ยวมีความคิดเห็นดานปจจัย
จูงใจแตกตางกัน เมื่อพิจารณารายคู คือ นักทองเที่ยวตลาดน้ําคลองแดนมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นดาน
ปจ จัยจูงใจนอยกวานัก ทองเที่ย วตลาดน้ํา คลองแห ( X = 3.88 และ 4.22 ตามลําดับ ) และ
นักทองเที่ยวตลาดน้ําบานดอนมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นดานปจจัยจูงใจนอยกวานักทองเที่ยวตลาดน้ํา
คลองแห ( X = 3.98 และ 4.22 ตามลํ า ดั บ ) ส ว นนั ก ท อ งเที่ ย วตลาดน้ํ า บ า นดอนมี ค า เฉลี่ ย
ความคิดเห็นดานปจจัยจูงใจแตกตางกับนักทองเที่ยวตลาดน้ําคลองแดน อยางไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05

211
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นดานตางๆ ที่มีตอการทองเที่ยวตลาดน้ําของนักทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต
การวิเคราะห ค วามคิด เห็น ดา นตางๆ ที่มีตอ การทองเที่ย วตลาดน้ํา ของนัก ทองเที่ย วตลาดน้ําภาคใต ผูวิจัย วิเคราะหโ ดยใชคาเฉลี่ย ( X ) และ
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ซึ่งผลการวิเคราะหปรากฏรายละเอียดดังตารางที่ 27
ตารางที่ 27 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นดานตางๆ ที่มีตอการทองเที่ยวตลาดน้ําของนักทองเที่ยวตลาดน้ํา
ภาคใต
ความคิดเห็น
1. ดานการคมนาคม
2. ดานสถานที่
3. ดานการใหบริการ
4. ดานความปลอดภัย
5. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
6. ดานการจัดกิจกรรม
7. ดานความตองการในการพัฒนา
8. ดานภาพรวม
รวม

ตลาดน้ําคลองแห (n=140)
S.D. ระดับ
X
4.04 0.613 มาก
4.14 0.551 มาก
4.07 0.532 มาก
4.09 0.545 มาก
3.61 0.791 มาก
4.08 0.610 มาก
4.39 0.539 มาก
4.24 0.438 มาก
4.08 0.454 มาก

ตลาดน้ําคลองแดน (n=130)
ระดับ
X S.D.
3.46 0.519 ปานกลาง
4.15 0.530
มาก
3.77 0.706
มาก
3.97 0.553
มาก
2.81 0.827 ปานกลาง
3.85 0.612
มาก
3.72 0.725
มาก
4.15 0.447
มาก
3.73 0.463
มาก

ตลาดน้ําบานดอน (n=130)
S.D.
ระดับ
X
3.68 0.739
มาก
3.89 0.684
มาก
3.72 0.697
มาก
3.74 0.702
มาก
3.33 0.901 ปานกลาง
3.69 0.742
มาก
4.04 0.747
มาก
3.83 0.651
มาก
3.74 0.585
มาก

X
3.73
4.06
3.86
3.94
3.26
3.88
4.06
4.08
3.86

รวม (n=400)
S.D.
ระดับ
0.673
มาก
0.601
มาก
0.664
มาก
0.619
มาก
0.901
ปานกลาง
0.675
มาก
0.725
มาก
0.548
มาก
0.528
มาก
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จากตารางที่ 27 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งเปนนักทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต จํานวน
400 คน มีความคิดเห็นตอการทองเที่ยวตลาดน้ําในภาพรวมโดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.86,
S.D. = 0.528) และเมื่อพิจารณารายดาน พบวา นักทองเที่ยวสวนใหญมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก
โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ (1) ดานภาพรวม ( X = 4.08, S.D. = 0.548) (2) ดานสถานที่
( 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) ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ( X = 3.26, S.D. = 0.901) และเมื่อพิจารณาในตลาดน้ําแตละแหง
พบวา นัก ทองเที่ยวมีค วามคิด เห็น อยูใ นระดับ ที่คอนขางสอดคลองกัน โดยตลาดน้ําคลองแห
นักทองเที่ยวมีความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.08, S.D. = 0.454) และเมื่อพิจารณา
รายดาน พบวา นักทองเที่ยวมีความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมาก
ไปนอย คือ (1) ดานความตองการในการพัฒนา ( X = 4.39, S.D. = 0.539) (2) ดานภาพรวม ( X =
4.24, S.D. = 0.438) (3) ดานสถานที่ ( 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) ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
( X = 3.61, S.D. = 0.791) ตลาดน้ําคลองแดนนักทองเที่ยวมีความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับมาก
( X = 3.73, S.D. = 0.463) และเมื่อพิจารณารายดาน พบวา นักทองเที่ยวมีความคิดเห็นสวนใหญอยู
ในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ (1) ดานสถานที่ ( 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) ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ( X = 2.81, S.D. = 0.827) และตลาดน้ําบานดอน
นักทองเที่ยวมีความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.74, S.D. = 0.585) และเมื่อพิจารณา
รายดาน พบวา นักทองเที่ยวมีความคิดเห็นสวนใหญอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมาก
ไปนอย คือ (1) ดานความตองการในการพัฒนา ( X = 4.04, S.D. = 0.747) (2) ดานสถานที่ ( 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) ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ( X
= 3.33, S.D. = 0.901)
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สําหรับการวิเคราะหเปรียบเทีย บระดับ ความคิด เห็ น ของนัก ทองเที่ย วตลาดน้ําภาคใต
ดานตางๆ จําแนกตามตลาดน้ํา โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)
ผลการวิเคราะหปรากฏรายละเอียดดังตารางที่ 28-45
ตารางที่ 28 แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของนักทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต
ดานการคมนาคม จําแนกตามตลาดน้ํา
แหลงความแปรปรวน
df
ระหวางกลุม
2
ภายในกลุม
397
รวม
399
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

SS
23.057
157.438
180.496

MS
11.529
0.397

F
29.071*

Sig.
0.000

จากตารางที่ 28 แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของนักทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต
ดานการคมนาคม จําแนกตามตลาดน้ํา มีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 29 เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยของความคิดเห็นของนักทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต
ดานการคมนาคม จําแนกตามตลาดน้ํา เปนรายคู ดวยวิธีการ LSD
ตลาดน้ํา
คลองแห ( X = 4.04)
คลองแห ( X = 4.04)
คลองแดน ( X = 3.46)
0.5773*
บานดอน ( X = 3.68)
0.3603*
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

คลองแดน ( X = 3.46)

บานดอน ( X = 3.68)

-0.2169*

-

จากตารางที่ 29 พบว า ตลาดน้ําภาคใตแต ละแหงมี นัก ท องเที่ยวมีค วามคิ ด เห็ น ดา น
การคมนาคมแตกตา งกั น เมื่ อ พิ จ ารณารายคู คื อ นั ก ทอ งเที่ ย วตลาดน้ํ า คลองแดนมี ค า เฉลี่ ย
ความคิด เห็น ดานการคมนาคมนอยกวา นัก ทองเที่ย วตลาดน้ํา คลองแห ( X = 3.46 และ 4.04
ตามลํ าดับ ) นัก ทองเที่ย วตลาดน้ํา บา นดอนมี คาเฉลี่ย ความคิด เห็น ด านการคมนาคมนอ ยกว า
นักทองเที่ยวตลาดน้ําคลองแห ( X = 3.68 และ 4.04 ตามลําดับ) และนักทองเที่ยวตลาดน้ําบานดอน
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มีคาเฉลี่ยความคิดเห็นดานการคมนาคมมากกวานักทองเที่ยวตลาดน้ํา คลองแดน ( X = 3.68 และ
3.46 ตามลําดับ)
ตารางที่ 30 แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของนักทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต ดานสถานที่
จําแนกตามตลาดน้ํา
แหลงความแปรปรวน
df
ระหวางกลุม
2
ภายในกลุม
397
รวม
399
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

SS
5.516
138.656
144.172

MS
2.758
0.349

F
7.897*

Sig.
0.000

จากตารางที่ 30 แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของนักทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต
ดานสถานที่ จําแนกตามตลาดน้ํา มีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 31 เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยของความคิดเห็นของนักทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต
ดานสถานที่ จําแนกตามตลาดน้ํา เปนรายคู ดวยวิธีการ LSD
ตลาดน้ํา
คลองแห ( X = 4.14)
คลองแห ( X = 4.14)
คลองแดน ( X = 4.15)
-0.0092
บานดอน ( X = 3.89)
0.2462*
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

คลองแดน ( X = 4.15)

บานดอน ( X = 3.89)

0.2554*

-

จากตารางที่ 31 พบวา ตลาดน้ําภาคใตแตละแหงมีนักทองเที่ยวมีความคิดเห็นดานสถานที่
แตกตางกัน เมื่อพิจารณารายคู คือ นัก ทองเที่ย วตลาดน้ํา บา นดอนมีคาเฉลี่ย ความคิด เห็น ดาน
สถานทีน่ อยกวานักทองเที่ยวตลาดน้ําคลองแห ( X = 3.89 และ 4.14 ตามลําดับ) และนักทองเที่ยว
ตลาดน้ําบานดอนมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นดานสถานทีน่ อยกวานักทองเที่ยวตลาดน้ําคลองแดน ( X =
3.89 และ 4.15 ตามลําดับ) สวนนักทองเที่ยวตลาดน้ําคลองแดนมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นดานสถานที่
แตกตางกับนักทองเที่ยวตลาดน้ําคลองแห อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 32 แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของนักทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต
ดานการใหบริการ จําแนกตามตลาดน้ํา
แหลงความแปรปรวน
df
ระหวางกลุม
2
ภายในกลุม
397
รวม
399
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

SS
9.881
166.264
176.144

MS
4.940
0.419

F
11.797*

Sig.
0.000

จากตารางที่ 32 แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของนักทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต
ดานการใหบิการ จําแนกตามตลาดน้ํา มีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 33 เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยของความคิดเห็นของนักทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต
ดานการใหบริการ จําแนกตามตลาดน้ํา เปนรายคู ดวยวิธีการ LSD
ตลาดน้ํา
คลองแห ( X = 4.07)
คลองแห ( X = 4.07)
คลองแดน ( X = 3.77)
0.3041*
บานดอน ( X = 3.72)
0.3503*
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

คลองแดน ( X = 3.77)

บานดอน ( X = 3.72)

0.0462

-

จากตารางที่ 33 พบวา ตลาดน้ําภาคใตแตละแหงมีนักทองเที่ยวมีความคิดเห็นดานการให
บริการแตกตางกัน เมื่อพิจารณารายคู คือ นักทองเที่ยวตลาดน้ําคลองแดนมีคาเฉลี่ยความคิดเห็น
ดานการใหบริการนอยกวานักทองเที่ยวตลาดน้ําคลองแห ( X = 3.77 และ 4.07 ตามลําดับ) และ
นัก ทองเที่ย วตลาดน้ําบานดอนมีคาเฉลี่ยความคิด เห็น ดานการใหบริก ารนอยกวานักทองเที่ยว
ตลาดน้ําคลองแห ( X = 3.72 และ 4.07 ตามลําดับ) สวนนักทองเที่ยวตลาดน้ําบานดอนมีคาเฉลี่ย
ความคิดเห็นดานการใหบริการแตกตางกับนักทองเที่ยวตลาดน้ําคลองแดน อยางไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 34 แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของนักทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต
ดานความปลอดภัย จําแนกตามตลาดน้ํา
แหลงความแปรปรวน
df
ระหวางกลุม
2
ภายในกลุม
397
รวม
399
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

SS
8.384
144.298
152.682

MS
4.192
0.363

F
11.533*

Sig.
0.000

จากตารางที่ 34 แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของนักทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต
ดานความปลอดภัย จําแนกตามตลาดน้ํา มีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 35 เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลีย่ ของความคิดเห็นของนักทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต
ดานความปลอดภัย จําแนกตามตลาดน้ํา เปนรายคู ดวยวิธีการ LSD
ตลาดน้ํา
คลองแห ( X = 4.09)
คลองแห ( X = 4.09)
คลองแดน ( X = 3.97)
0.1209
บานดอน ( X = 3.74)
0.3486*
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

คลองแดน ( X = 3.97)

บานดอน ( X = 3.74)

0.2277*

-

จากตารางที่ 35 พบว า ตลาดน้ําภาคใตแต ละแหงมี นัก ท องเที่ยวมีค วามคิ ด เห็ น ด า น
ความปลอดภั ย แตกต า งกั น เมื่ อ พิจ ารณารายคู คื อ นั ก ท อ งเที่ ย วตลาดน้ํ า บ า นดอนมี ค าเฉลี่ ย
ความคิดเห็น ดานความปลอดภัย นอยกวานัก ทองเที่ย วตลาดน้ํา คลองแห ( X = 3.74 และ 4.09
ตามลําดับ) และนักทองเที่ยวตลาดน้ําบานดอนมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นดานความปลอดภัยนอยกวา
นักทองเที่ยวตลาดน้ํา คลองแดน ( X = 3.74 และ 3.97 ตามลําดับ ) สวนนัก ทองเที่ยวตลาดน้ํา
คลองแดนมีคาเฉลี่ย ความคิดเห็นดานความปลอดภัยแตกตางกับนัก ทองเที่ยวตลาดน้ํา คลองแห
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 36 แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของนักทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก จําแนกตามตลาดน้ํา
แหลงความแปรปรวน
df
ระหวางกลุม
2
ภายในกลุม
397
รวม
399
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

SS
44.375
279.769
324.144

MS
22.187
0.705

F
31.485*

Sig.
0.000

จากตารางที่ 36 แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของนักทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก จําแนกตามตลาดน้ํา มีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
ตารางที่ 37 เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยของความคิดเห็นของนักทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก จําแนกตามตลาดน้ํา เปนรายคู ดวยวิธีการ LSD
ตลาดน้ํา
คลองแห ( X = 3.61)
คลองแห ( X = 3.61)
คลองแดน ( X = 2.81)
0.8008*
บานดอน ( X = 3.33)
0.2713*
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

คลองแดน ( X = 2.81)

บานดอน ( X = 3.33)

-0.5295*

-

จากตารางที่ 37 พบว า ตลาดน้ําภาคใตแต ละแหงมี นัก ท องเที่ยวมีค วามคิ ด เห็ น ดา น
สิ่งอํานวยความสะดวกแตกตางกัน เมื่อพิจารณารายคู คือ นักทองเที่ยวตลาดน้ําคลองแดนมีคาเฉลี่ย
ความคิดเห็นดานสิ่งอํานวยความสะดวกนอยกวานักทองเที่ยวตลาดน้ําคลองแห ( X = 2.81 และ
3.61 ตามลําดับ) นักทองเที่ยวตลาดน้ําบานดอนมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นดานสิ่งอํานวยความสะดวก
นอยกวานักทองเที่ยวตลาดน้ําคลองแห ( X = 3.33 และ 3.61 ตามลําดับ) และนักทองเที่ยวตลาดน้ํา
บานดอนมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นดานสิ่งอํานวยความสะดวกมากกวานักทองเที่ยวตลาดน้ําคลองแดน
( X = 3.33 และ 2.81 ตามลําดับ)
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ตารางที่ 38 แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของนักทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต
ดานการจัดกิจกรรม จําแนกตามตลาดน้ํา
แหลงความแปรปรวน
df
ระหวางกลุม
2
ภายในกลุม
397
รวม
399
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

SS
10.798
170.929
181.726

MS
5.399
0.431

F
12.539*

Sig.
0.000

จากตารางที่ 38 แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของนักทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต
ดานการจัดกิจกรรม จําแนกตามตลาดน้ํา มีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 39 เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยของความคิดเห็นของนักทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต
ดานการจัดกิจกรรม จําแนกตามตลาดน้ํา เปนรายคู ดวยวิธีการ LSD
ตลาดน้ํา
คลองแห ( X = 4.08)
คลองแห ( X = 4.08)
คลองแดน ( X = 3.85)
0.2381*
บานดอน ( X = 3.69)
0.3966*
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

คลองแดน ( X = 3.85)

บานดอน ( X = 3.69)

0.1585

-

จากตารางที่ 39 พบวา ตลาดน้ําภาคใตแตละแหงมีนักทองเที่ยวมีความคิดเห็นดานการจัด
กิจกรรมแตกตางกัน เมื่อพิจารณารายคู คือ นักทองเที่ยวตลาดน้ําคลองแดนมีคาเฉลี่ยความคิดเห็น
ดานการจัดกิจกรรมนอยกวานักทองเที่ยวตลาดน้ําคลองแห ( X = 3.85 และ 4.08 ตามลําดับ) และ
นักทองเที่ยวตลาดน้ําบานดอนมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นดานการจัดกิจ กรรมนอยกวานักทองเที่ยว
ตลาดน้ําคลองแดน ( X = 3.69 และ 4.08 ตามลําดับ) สวนนักทองเที่ยวตลาดน้ําบานดอนมีคาเฉลี่ย
ความคิดเห็นดานการจัดกิจกรรมแตกตางกับนักทองเที่ยวตลาดน้ําคลองแดน อยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 40 แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของนักทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต
ดานความตองการในการพัฒนา จําแนกตามตลาดน้ํา
แหลงความแปรปรวน
df
ระหวางกลุม
2
ภายในกลุม
397
รวม
399
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

SS
29.752
180.070
209.822

MS
14.876
0.454

F
32.797*

Sig.
0.000

จากตารางที่ 40 แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของนักทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต
ดานความตองการในการพัฒนา จําแนกตามตลาดน้ํา มีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 41 เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยของความคิดเห็นของนักทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต
ดานความตองการในการพัฒนา จําแนกตามตลาดน้ํา เปนรายคู ดวยวิธีการ LSD
ตลาดน้ํา
คลองแห ( X = 4.39)
คลองแห ( X = 4.39)
คลองแดน ( X = 3.72)
0.6639*
บานดอน ( X = 4.04)
0.3408*
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

คลองแดน ( X = 3.72)

บานดอน ( X = 4.04)

-0.3231*

-

จากตารางที่ 41 พบว า ตลาดน้ําภาคใตแต ละแหงมี นัก ท องเที่ยวมีค วามคิ ด เห็ น ดา น
ความตองการในการพัฒนาแตกตางกัน เมื่อพิจารณารายคู คือ นักทองเที่ยวตลาดน้ําคลองแดนมี
คาเฉลี่ยความคิดเห็นดานความตองการในการพัฒนานอยกวานักทองเที่ยวตลาดน้ําคลองแห ( X =
3.72 และ 4.39 ตามลําดับ) นักทองเที่ยวตลาดน้ําบานดอนมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นดานความตองการ
ในการพัฒ นานอยกวานัก ทองเที่ยวตลาดน้ํา คลองแห ( X = 4.04 และ 4.39 ตามลําดับ ) และ
นัก ทองเที่ยวตลาดน้ําบา นดอนมีคาเฉลี่ยความคิด เห็นดานความตองการในการพัฒนามากกวา
นักทองเที่ยวตลาดน้ําคลองแดน ( X = 4.04 และ 3.72 ตามลําดับ)
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ตารางที่ 42 แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของนักทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต
ดานภาพรวม จําแนกตามตลาดน้ํา
แหลงความแปรปรวน
df
ระหวางกลุม
2
ภายในกลุม
397
รวม
399
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

SS
12.720
107.184
119.904

MS
6.360
0.270

F
23.557*

Sig.
0.000

จากตารางที่ 42 แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของนักทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต
ดานภาพรวม จําแนกตามตลาดน้ํา มีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 43 เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยของความคิดเห็นของนักทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต
ดานภาพรวม จําแนกตามตลาดน้ํา เปนรายคู ดวยวิธีการ LSD
ตลาดน้ํา
คลองแห ( X = 4.24)
คลองแห ( X = 4.24)
คลองแดน ( X = 4.15)
0.0923
บานดอน ( X = 3.83)
0.4165*
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

คลองแดน ( X = 4.15)

บานดอน ( X = 3.83)

0.3242*

-

จากตารางที่ 43 พบวา ตลาดน้ําภาคใตแตละแหงมีนักทองเที่ยวมีความคิดเห็นดานภาพรวม
แตกตางกัน เมื่อพิจารณารายคู คือ นัก ทองเที่ย วตลาดน้ํา บา นดอนมีค าเฉลี่ย ความคิด เห็น ดาน
ภาพรวมน อ ยกว านั ก ท อ งเที่ ย วตลาดน้ํ า คลองแห ( X = 3.83 และ 4.24 ตามลํ า ดับ ) และ
นักทองเที่ยวตลาดน้ําบานดอนมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นดานภาพรวมนอยกวานักทองเที่ยวตลาดน้ํา
คลองแดน ( X = 3.83 และ 4.15 ตามลําดับ ) สว นนักทองเที่ยวตลาดน้ํา คลองแดนมีคาเฉลี่ย
ความคิดเห็นดานภาพรวมแตกตางกับนักทองเที่ยวตลาดน้ําคลองแห อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
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ตารางที่ 44 แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของนักทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต รวมทุกดาน
จําแนกตามตลาดน้ํา
แหลงความแปรปรวน
df
ระหวางกลุม
2
ภายในกลุม
397
รวม
399
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

SS
10.830
100.376
111.206

MS
5.415
0.253

F
21.417*

Sig.
0.000

จากตารางที่ 44 แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของนักทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต
รวมทุกดาน จําแนกตามตลาดน้ํา มีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 45 เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยของความคิดเห็นของนักทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต
รวมทุกดาน จําแนกตามตลาดน้ํา เปนรายคู ดวยวิธีการ LSD
ตลาดน้ํา
คลองแห ( X = 4.08)
คลองแห ( X = 4.08)
คลองแดน ( X = 3.73)
0.3485*
บานดอน ( X = 3.74)
0.3413*
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

คลองแดน ( X = 3.73)

บานดอน ( X = 3.74)

-0.0072

-

จากตารางที่ 45 พบวา ตลาดน้ําภาคใตแตละแหงมีนักทองเที่ยวมีความคิดเห็น รวมทุก
ดานแตกตางกัน เมื่อพิจารณารายคู คือ นักทองเที่ยวตลาดน้ําคลองแดนมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นรวม
ทุกดานนอยกวานักทองเที่ยวตลาดน้ําคลองแห ( X = 3.73 และ 4.08 ตามลําดับ) และนักทองเที่ยว
ตลาดน้ําบานดอนมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นรวมทุกดานนอยกวานักทองเที่ยวตลาดน้ําคลองแห ( X =
3.74 และ 4.08 ตามลําดับ) สวนนักทองเที่ยวตลาดน้ําบานดอนมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นรวมทุกดาน
แตกตางกับนักทองเที่ยวตลาดน้ําคลองแดน อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

222
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมของนักทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต
การวิเคราะหพฤติกรรมของนักทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต ผูวิจัยวิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ย ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ซึ่งผลการวิเคราะห
ปรากฏรายละเอียดดังตารางที่ 46
ตารางที่ 46 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับพฤติกรรมของนักทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต
พฤติกรรม
1. การมาทองเที่ยวตลาดน้ําทําใหมีโอกาสไดทํา
กิจกรรมและใชเวลาวางกับครอบครัวหรือเพื่อนๆ
2. การมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของ
แหลงทองเที่ยวตลาดน้ําที่จัดขึ้น
3. การไดเรียนรูและสัมผัสวิถีชีวิตและสภาพ
ความเปนอยูของชุมชน
4. การชวยรักษาความสะอาดและสิ่งแวดลอมของ
แหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา
5. การไดแสดงความคิดเห็นหรือใหขอเสนอแนะใน
การพัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา
รวม

ตลาดน้ําคลองแห (n=140)
X S.D. ระดับ
4.54 0.528 มากที่สุด

ตลาดน้ําคลองแดน (n=130)
S.D.
ระดับ
X
4.21 0.619
มาก

ตลาดน้ําบานดอน (n=130)
ระดับ
X S.D.
4.12 0.743
มาก

รวม (n=400)
S.D.
ระดับ
X
4.30 0.659
มาก

4.30

0.811

มาก

3.74

0.822

มาก

3.82 0.905

มาก

3.96

0.881

มาก

4.41

0.749

มาก

3.98

0.777

มาก

3.80 0.839

มาก

4.07

0.828

มาก

4.49

0.651

มาก

4.05

0.719

มาก

3.83 0.799

มาก

4.13

0.772

มาก

4.42

0.805

มาก

3.65

0.913

มาก

3.63 0.973

มาก

3.93

0.965

มาก

4.43

0.581

มาก

3.93

0.617

มาก

3.85 0.683

มาก

4.08

0.678

มาก
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จากตารางที่ 46 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งเปนนักทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต จํานวน
400 คน มีพฤติกรรมในภาพรวมโดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.08, S.D. = 0.678) และเมื่อ
พิจารณารายขอ พบวา นักทองเที่ยวมีพฤติกรรมอยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจาก
มากไปนอย คือ (1) การมาทองเที่ยวตลาดน้ําทําใหมีโ อกาสไดทํากิจกรรมและใชเวลาวางกับ
ครอบครัวหรือเพื่อนๆ ( X = 4.30, S.D. = 0.659) (2) การชวยรักษาความสะอาดและสิ่งแวดลอม
ของแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา ( X = 4.13, S.D. = 0.772) (3) การไดเรียนรูและสัมผัสวิถีชีวิตและ
สภาพความเปนอยูของชุมชน ( X = 4.07, S.D. = 0.828) (4) การมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของ
แหลงทองเที่ยวตลาดน้ําที่จัดขึ้น ( X = 3.96, S.D. = 0.881) (5) การไดแสดงความคิดเห็นหรือให
ขอเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา ( X = 3.93, S.D. = 0.965) และเมื่อ
พิ จ ารณาในตลาดน้ํ า แต ล ะแห ง พบว า นั ก ท อ งเที่ ย วมี พ ฤติ ก รรมส ว นใหญ อ ยู ใ นระดั บ มาก
โดยตลาดน้ําคลองแหนักทองเที่ยวมีพฤติกรรมโดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.43, S.D. = 0.581)
และเมื่อพิจารณารายขอ พบวา นักทองเที่ยวมีพฤติกรรมสวนใหญอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับ
คาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ (1) การมาทองเที่ยวตลาดน้ําทําใหมีโอกาสไดทํากิจกรรมและใชเวลา
วางกับครอบครัวหรือเพื่อนๆ ( X = 4.54, S.D. = 0.528) (2) การชว ยรักษาความสะอาดและ
สิ่งแวดลอมของแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา ( X = 4.49, S.D. = 0.651) (3) การไดแสดงความคิดเห็น
หรือใหขอเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา ( X = 4.42, S.D. = 0.805)
(4) การไดเรียนรูและสัมผัสวิถีชีวิตและสภาพความเปนอยูของชุมชน ( X = 4.41, S.D. = 0.749) (5)
การมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําที่จัดขึ้น ( X = 4.30, S.D. = 0.811)
สําหรับตลาดน้ําคลองแดนนักทองเที่ยวมีพฤติกรรมโดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.93, S.D. =
0.617) และเมื่ อ พิ จ ารณารายข อ พบว า นั ก ท อ งเที่ ย วมี พ ฤติ ก รรมอยู ใ นระดั บ มากทุ ก ข อ
โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ (1) การมาทองเที่ยวตลาดน้ําทําใหมีโอกาสไดทํากิจกรรม
และใชเวลาวางกับครอบครัวหรือเพื่อนๆ ( X = 4.21, S.D. = 0.619) (2) การชวยรักษาความสะอาด
และสิ่งแวดลอมของแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา ( X = 4.05, S.D. = 0.719) (3) การไดเรียนรูและสัมผัส
วิถีชีวิตและสภาพความเปนอยูของชุมชน ( X = 3.98, S.D. = 0.777) (4) การมีสวนรวมใน
กิจกรรมตางๆ ของแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําที่จัดขึ้น ( X = 3.74, S.D. = 0.822) (5) การไดแสดง
ความคิดเห็นหรือใหขอเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา ( X = 3.65,
S.D. = 0.913) และตลาดน้ําบานดอนนักทองเที่ยวมีพฤติกรรมโดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.85,
S.D. = 0.683) และเมื่อพิจ ารณารายขอ พบว า นักทองเที่ยวมีพฤติก รรมอยูใ นระดับมากทุกขอ
โดยเรียงลําดับ คาเฉลี่ย จากมากไปนอย คือ (1) การมาทองเที่ยวตลาดน้ําทําใหมีโ อกาสไดทํา
กิจกรรมและใชเวลาวางกับครอบครัว หรือเพื่อนๆ ( X = 4.12, S.D. = 0.743) (2) การชวยรักษา

224
ความสะอาดและสิ่งแวดลอมของแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา ( X = 3.83, S.D. = 0.799) (3) การมี
สวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําที่จัดขึ้น ( X = 3.82, S.D. = 0.905) (4) การได
เรียนรูและสัมผัสวิถีชีวิตและสภาพความเปนอยูของชุมชน ( X = 3.80, S.D. = 0.839) (5) การได
แสดงความคิดเห็นหรือใหขอเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา ( X =
3.63, S.D. = 0.973)
สําหรับการวิเคราะหเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมของนักทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต จําแนก
ตามตลาดน้ํา โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ผลการวิเคราะห
ปรากฏรายละเอียดดังตารางที่ 47-48
ตารางที่ 47 แสดงการเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมของนักทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต จําแนกตาม
ตลาดน้ํา
แหลงความแปรปรวน
df
ระหวางกลุม
2
ภายในกลุม
397
รวม
399
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

SS
27.370
156.054
183.424

MS
13.685
0.393

F
34.814*

Sig.
0.000

จากตารางที่ 47 แสดงการเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมของนักทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต
จําแนกตามตลาดน้ํา มีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 48 เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยของพฤติกรรมของนักทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต
จําแนกตามตลาดน้ํา เปนรายคู ดวยวิธีการ LSD
ตลาดน้ํา
คลองแห ( X = 4.43)
คลองแห ( X = 4.43)
คลองแดน ( X = 3.93)
0.5052*
บานดอน ( X = 3.85)
0.5836*
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

คลองแดน ( X = 3.93)

บานดอน ( X = 3.85)

0.0785

-

225
จากตารางที่ 48 พบวา ตลาดน้ําภาคใตแตละแหงมีนักทองเที่ยวมีพฤติกรรมแตกตางกัน
เมื่อพิจารณารายคู คือ นักทองเที่ยวตลาดน้ําคลองแดนมีคาเฉลี่ยพฤติกรรมนอยกวานักทองเที่ยว
ตลาดน้ําคลองแห ( X = 3.93 และ 4.43 ตามลําดับ) และนักทองเที่ยวตลาดน้ําบานดอนมีคาเฉลี่ย
พฤติกรรมนอยกวานักทองเที่ยวตลาดน้ําคลองแห ( X = 3.85 และ 4.43 ตามลําดับ) สวนนักทองเที่ยว
ตลาดน้ําบานดอนมี คาเฉลี่ย พฤติก รรมแตกตางกับนัก ทองเที่ยวตลาดน้ําคลองแดน อยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สวนที่ 3 ผลการวิเคราะหแบบสอบถามสําหรับประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ําภาคใต
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ําภาคใต
การวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งเปนประชาชนในพื้นที่
ตลาดน้ํ า ภาคใต จํ า นวน 400 คน โดยจํ า แนกตามเพศ อายุ สถานภาพการสมรส ศาสนา
ภูมิลําเนาเกิด ระยะเวลาที่อาศัยอยูในชุมชน การศึกษาสูงสุด อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน จํานวนครั้ง
ที่เคยมาเที่ยวตลาดน้ํา ในชุมชน และความพึง พอใจโดยภาพรวมที่มีแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําใน
ชุมชน ผูวิจัยวิเคราะห โ ดยใชคาแจกแจงความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage) ซึ่ง
ผลการวิเคราะหปรากฏรายละเอียดดังตารางที่ 49
ตารางที่ 49 แสดงจํานวนและรอยละของปจจัยสวนบุคคลของประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ําภาคใต

ขอมูลปจจัยสวนบุคคล
1. เพศ
ชาย
หญิง
รวม

ตลาดน้ํา
คลองแห
จํานวน
(รอยละ)

ตลาดน้ํา
คลองแดน
จํานวน
(รอยละ)

ตลาดน้ํา
บานดอน
จํานวน
(รอยละ)

ตลาดน้ํา
จันดี
จํานวน
(รอยละ)

จํานวน
(รอยละ)

42
(42.00)
58
(58.00)
100
(100.00)

38
(38.00)
62
(62.00)
100
(100.00)

38
(38.00)
62
(62.00)
100
(100.00)

37
(37.00)
63
(63.00)
100
(100.00)

155
(38.75)
245
(61.25)
400
(100.00)

รวม
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ตารางที่ 49 แสดงจํานวนและรอยละของปจจัยสวนบุคคลของประชาชนในพื้นทีต่ ลาดน้ําภาคใต
(ตอ)

ขอมูลปจจัยสวนบุคคล
2. อายุ
ต่ํากวา 20 ป
20-29 ป
30-39 ป
40-49 ป
50-59 ป
60 ปขึ้นไป
รวม

ตลาดน้ํา
คลองแห
จํานวน
(รอยละ)

ตลาดน้ํา
คลองแดน
จํานวน
(รอยละ)

ตลาดน้ํา
บานดอน
จํานวน
(รอยละ)

ตลาดน้ํา
จันดี
จํานวน
(รอยละ)

จํานวน
(รอยละ)

5
(5.00)
26
(26.00)
15
(15.00)
26
(26.00)
24
(24.00)
4
(4.00)
100
(100.00)

36
(36.00)
7
(7.00)
21
(21.00)
19
(19.00)
14
(14.00)
3
(3.00)
100
(100.00)

31
(31.00)
39
(39.00)
16
(16.00)
10
(10.00)
4
(4.00)
0
(0.00)
100
(100.00)

4
(4.00)
34
(34.00)
31
(31.00)
17
(17.00)
6
(6.00)
8
(8.00)
100
(100.00)

76
(19.00)
106
(26.50)
83
(20.75)
72
(18.00)
48
(12.00)
15
(3.75)
400
(100.00)

รวม
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ตารางที่ 49 แสดงจํานวนและรอยละของปจจัยสวนบุคคลของประชาชนในพื้นทีต่ ลาดน้ําภาคใต
(ตอ)

ขอมูลปจจัยสวนบุคคล
3. สถานภาพการสมรส
โสด
สมรส/อยูดวยกัน
หมาย/หยาราง/แยกกันอยู
รวม
4. ศาสนา
พุทธ
คริสต
อิสลาม
รวม

ตลาดน้ํา
คลองแห
จํานวน
(รอยละ)

ตลาดน้ํา
คลองแดน
จํานวน
(รอยละ)

ตลาดน้ํา
บานดอน
จํานวน
(รอยละ)

ตลาดน้ํา
จันดี
จํานวน
(รอยละ)

จํานวน
(รอยละ)

31
(31.00)
64
(64.00)
5
(5.00)
100
(100.00)

48
(48.00)
50
(50.00)
2
(2.00)
100
(100.00)

69
(69.00)
26
(26.00)
5
(5.00)
100
(100.00)

41
(41.00)
51
(51.00)
8
(8.00)
100
(100.00)

189
(47.25)
191
(47.75)
20
(5.00)
400
(100.00)

63
(63.00)
0
(0.00)
37
(37.00)
100
(100.00)

99
(99.00)
0
(0.00)
1
(1.00)
100
(100.00)

87
(87.00)
3
(3.00)
10
(10.00)
100
(100.00)

98
(98.00)
0
(0.00)
2
(2.00)
100
(100.00)

347
(86.75)
3
(0.75)
50
(12.50)
400
(100.00)

รวม
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ตารางที่ 49 แสดงจํานวนและรอยละของปจจัยสวนบุคคลของประชาชนในพื้นทีต่ ลาดน้ําภาคใต
(ตอ)
ตลาดน้ํา
คลองแห
จํานวน
(รอยละ)

ตลาดน้ํา
คลองแดน
จํานวน
(รอยละ)

ตลาดน้ํา
บานดอน
จํานวน
(รอยละ)

ตลาดน้ํา
จันดี
จํานวน
(รอยละ)

จํานวน
(รอยละ)

97
(97.00)
2
(2.00)
ตางประเทศ
1
(1.00)
100
รวม
(100.00)
6. ระยะเวลาที่อาศัยอยูในชุมชน
นอยกวา 10 ป
5
(5.00)
10-15 ป
30
(30.00)
16-20 ป
19
(19.00)
มากกวา 20 ป
46
(46.00)
100
รวม
(100.00)

84
(84.00)
16
(16.00)
0
(0.00)
100
(100.00)

84
(84.00)
16
(16.00)
0
(0.00)
100
(100.00)

87
(87.00)
13
(13.00)
0
(0.00)
100
(100.00)

352
(88.00)
47
(11.75)
1
(0.25)
400
(100.00)

25
(25.00)
23
(23.00)
15
(15.00)
37
(37.00)
100
(100.00)

44
(44.00)
21
(21.00)
11
(11.00)
24
(24.00)
100
(100.00)

14
(14.00)
20
(20.00)
5
(5.00)
61
(61.00)
100
(100.00)

88
(22.00)
94
(23.50)
50
(12.50)
168
(42.00)
400
(100.00)

ขอมูลปจจัยสวนบุคคล
5. ภูมิลําเนาเกิด
ในจังหวัดเดียวกับที่ตั้ง
ตลาดน้ํา
ตางจังหวัด

รวม
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ตารางที่ 49 แสดงจํานวนและรอยละของปจจัยสวนบุคคลของประชาชนในพื้นทีต่ ลาดน้ําภาคใต
(ตอ)

ขอมูลปจจัยสวนบุคคล
7. การศึกษาสูงสุด
ต่ํากวาประถมศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนปลาย/
เทียบเทา
อนุปริญญา/เทียบเทา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม

ตลาดน้ํา
คลองแห
จํานวน
(รอยละ)

ตลาดน้ํา
คลองแดน
จํานวน
(รอยละ)

ตลาดน้ํา
บานดอน
จํานวน
(รอยละ)

ตลาดน้ํา
จันดี
จํานวน
(รอยละ)

จํานวน
(รอยละ)

3
(3.00)
15
(15.00)
6
(6.00)
15
(15.00)
29
(29.00)
30
(30.00)
2
(2.00)
0
(0.00)
100
(100.00)

2
(2.00)
18
(18.00)
30
(30.00)
24
(24.00)
7
(7.00)
16
(16.00)
2
(2.00)
1
(1.00)
100
(100.00)

0
(0.00)
3
(3.00)
9
(9.00)
26
(26.00)
8
(8.00)
52
(52.00)
2
(2.00)
0
(0.00)
100
(100.00)

1
(1.00)
4
(4.00)
12
(12.00)
20
(20.00)
13
(13.00)
41
(41.00)
9
(9.00)
0
(0.00)
100
(100.00)

6
(1.50)
40
(10.00)
57
(14.25)
85
(21.25)
57
(14.25)
139
(34.75)
15
(3.75)
1
(0.25)
400
(100.00)

รวม
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ตารางที่ 49 แสดงจํานวนและรอยละของปจจัยสวนบุคคลของประชาชนในพื้นทีต่ ลาดน้ําภาคใต
(ตอ)

ขอมูลปจจัยสวนบุคคล
8. อาชีพ
นักเรียน/นักศึกษา
รับราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัทเอกชน
คาขาย/ธุรกิจสวนตัว
เกษตรกร
รับจาง
อื่นๆ เชน พอบาน และ
แมบาน เปนตน
รวม

ตลาดน้ํา
คลองแห
จํานวน
(รอยละ)

ตลาดน้ํา
คลองแดน
จํานวน
(รอยละ)

ตลาดน้ํา
บานดอน
จํานวน
(รอยละ)

ตลาดน้ํา
จันดี
จํานวน
(รอยละ)

จํานวน
(รอยละ)

12
(12.00)
12
(12.00)
3
(3.00)
5
(5.00)
40
(40.00)
17
(17.00)
10
(10.00)
1
(1.00)
100
(100.00)

37
(37.00)
11
(11.00)
1
(1.00)
0
(0.00)
16
(16.00)
24
(24.00)
7
(7.00)
4
(4.00)
100
(100.00)

52
(52.00)
12
(12.00)
4
(4.00)
12
(12.00)
11
(11.00)
3
(3.00)
5
(5.00)
1
(1.00)
100
(100.00)

5
(5.00)
12
(12.00)
11
(11.00)
6
(6.00)
33
(33.00)
4
(4.00)
22
(22.00)
7
(7.00)
100
(100.00)

106
(26.50)
47
(11.75)
19
(4.75)
23
(5.75)
100
(25.00)
48
(12.00)
44
(11.00)
13
(3.25)
400
(100.00)

รวม
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ตารางที่ 49 แสดงจํานวนและรอยละของปจจัยสวนบุคคลของประชาชนในพื้นทีต่ ลาดน้ําภาคใต
(ตอ)

ขอมูลปจจัยสวนบุคคล
9. รายไดเฉลี่ยตอเดือน
ไมมีรายได
นอยกวา 5,000 บาท
5,000-10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
15,001-20,000 บาท
มากกวา 20,000 บาท
รวม

ตลาดน้ํา
คลองแห
จํานวน
(รอยละ)

ตลาดน้ํา
คลองแดน
จํานวน
(รอยละ)

ตลาดน้ํา
บานดอน
จํานวน
(รอยละ)

ตลาดน้ํา
จันดี
จํานวน
(รอยละ)

จํานวน
(รอยละ)

10
(10.00)
8
(8.00)
43
(43.00)
24
(24.00)
12
(12.00)
3
(3.00)
100
(100.00)

36
(36.00)
12
(12.00)
37
(37.00)
8
(8.00)
3
(3.00)
4
(4.00)
100
(100.00)

31
(31.00)
8
(8.00)
25
(25.00)
15
(15.00)
10
(10.00)
11
(11.00)
100
(100.00)

5
(5.00)
10
(10.00)
31
(31.00)
25
(25.00)
9
(9.00)
20
(20.00)
100
(100.00)

82
(20.50)
38
(9.50)
136
(34.00)
72
(18.00)
34
(8.50)
38
(9.50)
400
(100.00)

รวม
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ตารางที่ 49 แสดงจํานวนและรอยละของปจจัยสวนบุคคลของประชาชนในพื้นทีต่ ลาดน้ําภาคใต
(ตอ)
ตลาดน้ํา
ตลาดน้ํา
คลองแห คลองแดน
ขอมูลปจจัยสวนบุคคล
จํานวน
จํานวน
(รอยละ)
(รอยละ)
10. จํานวนครั้งที่เคยมาเที่ยวตลาดน้ําในชุมชน
ไมเคยมาเที่ยว
0
2
(0.00)
(2.00)
1-5 ครั้ง
39
20
(39.00)
(20.00)
6-10 ครั้ง
11
16
(11.00)
(16.00)
มากกวา 10 ครั้ง
50
62
(50.00)
(62.00)
100
100
รวม
(100.00)
(100.00)

ตลาดน้ํา
บานดอน
จํานวน
(รอยละ)

ตลาดน้ํา
จันดี
จํานวน
(รอยละ)

จํานวน
(รอยละ)

2
(2.00)
23
(23.00)
16
(16.00)
59
(59.00)
100
(100.00)

6
(6.00)
32
(32.00)
15
(15.00)
47
(47.00)
100
(100.00)

10
(2.50)
114
(28.50)
58
(14.50)
218
(54.50)
400
(100.00)

รวม
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ตารางที่ 49 แสดงจํานวนและรอยละของปจจัยสวนบุคคลของประชาชนในพื้นทีต่ ลาดน้ําภาคใต
(ตอ)
ตลาดน้ํา
ตลาดน้ํา
ตลาดน้ํา
คลองแห คลองแดน
บานดอน
ขอมูลปจจัยสวนบุคคล
จํานวน
จํานวน
จํานวน
(รอยละ)
(รอยละ)
(รอยละ)
11. ความพึงพอใจโดยภาพรวมที่มีแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําในชุมชน
มากที่สุด
3
24
27
(3.00)
(24.00)
(27.00)
มาก
24
35
52
(24.00)
(35.00)
(52.00)
ปานกลาง
56
31
17
(56.00)
(31.00)
(17.00)
นอย
12
6
1
(12.00)
(6.00)
(1.00)
นอยที่สุด
5
4
3
(5.00)
(4.00)
(3.00)
100
100
100
รวม
(100.00)
(100.00)
(100.00)
3.08
3.69
3.99
X
S.D.
0.825
1.032
0.870

ตลาดน้ํา
จันดี
จํานวน
(รอยละ)

จํานวน
(รอยละ)

6
(6.00)
22
(22.00)
53
(53.00)
9
(9.00)
10
(10.00)
100
(100.00)
3.05
0.978

60
(15.00)
133
(33.25)
157
(39.25)
28
(7.00)
22
(5.50)
400
(100.00)
3.45
1.010

รวม

จากตารางที่ 49 แสดงใหเห็น ขอมูลปจ จัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งเปน
ประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ําภาคใต จํานวน 400 คน โดยมีขอมูลในแตละดานที่นาสนใจดังตอไปนี้
ดานเพศ พบวา ในภาพรวมประชาชนในพื้นทีต่ ลาดน้ําภาคใตมีเพศหญิงมากกวาเพศชาย
โดยมีเพศหญิง จํานวน 245 คน คิดเปนรอยละ 61.25 และเพศชาย จํานวน 155 คน คิดเปนรอยละ
38.75 และเมื่อพิจารณาในตลาดน้ําแตละแหง พบวา ตลาดน้ําแตละแหงมีประชาชนในพื้นที่เพศ
หญิงมากกวาเพศชายซึ่งสอดคลองกับขอมูลในภาพรวม โดยตลาดน้ําคลองแหมีประชาชนในพื้นที่
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เพศหญิง จํานวน 58 คน คิดเปนรอยละ 58.00 และเพศชาย จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 42.00
สําหรับตลาดน้ําคลองแดนมีประชาชนในพื้นที่เพศหญิง จํานวน 62 คน คิดเปนรอยละ 62.00 และ
เพศชาย จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 38.00 ซึ่งเทากับตลาดน้ําบานดอนที่มีประชาชนในพื้นที่
เพศหญิง จํานวน 62 คน คิดเปนรอยละ 62.00 และเพศชาย จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 38.00
สวนตลาดน้ําจันดีมีประชาชนในพื้นที่เพศหญิง จํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ 63.00 และเพศชาย
จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 37.00
ดานอายุ พบวา ในภาพรวมประชาชนในพื้นที่ต ลาดน้ําภาคใตสวนใหญมีอายุระหวาง
20-29 ป จํานวน 106 คน คิดเปนรอยละ 26.50 รองลงมา คือ มีอายุระหวาง 30-39 ป จํานวน 83 คน
คิดเปนรอยละ 20.75 และอายุ 60 ปขึ้นไป นอยที่สุด จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 3.75 และ
เมื่อพิจ ารณาในตลาดน้ําแตละแหง พบวา มีขอมูลดานอายุข องประชาชนในพื้นที่แตกตางกัน
ออกไป โดยตลาดน้ําคลองแหประชาชนในพื้นที่สวนใหญมีอายุระหวาง 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 นอยที่สุด จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 4.00
ตลาดน้ําคลองแดนประชาชนในพื้นที่สวนใหญมีอายุต่ํากวา 20 ป จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ
36.00 รองลงมา คือ มีอายุระหวาง 30-39 ป จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 21.00 และมีอายุ 60 ป
ขึ้นไป นอยที่สุด จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 3.00 ตลาดน้ําบานดอนประชาชนในพื้นที่สวนใหญ
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 นอยที่สุด จํานวน 4 คน คิดเปน
รอยละ 4.00 และตลาดน้ําจันดีประชาชนในพื้นที่สวนใหญมีอายุระหวาง 20-29 ป จํานวน 34 คน
คิดเปนรอยละ 34.00 รองลงมา คือ มีอายุระหวาง 30-39 ป จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 31.00
และมีอายุต่ํากวา 20 ป นอยที่สุด จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 4.00
ดานสถานภาพการสมรส พบวา ในภาพรวมประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ําภาคใตสวนใหญมี
สถานภาพสมรส/อยูดวยกัน จํานวน 191 คน คิดเปนรอยละ 47.75 รองลงมา คือ มีสถานภาพ
โสด จํานวน 189 คน คิดเปนรอยละ 47.25 และมีสถานภาพหมาย/หยาราง/แยกกันอยู นอยที่สุด
จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 5.00 และเมื่อพิจารณาในตลาดน้ําแตละแหง พบวา มีขอมูลดาน
สถานภาพการสมรสของประชาชนในพื้น ที่สอดคลองกับขอมูล ในภาพรวม ยกเวน ตลาดน้ํ า
บานดอนที่มีขอมูลแตกตางออกไป โดยตลาดน้ําคลองแหประชาชนในพื้นทีส่ วนใหญมีสถานภาพ
สมรส/อยูดวยกัน จํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 64.00 รองลงมา คือ มีสถานภาพโสด จํานวน
31 คน คิดเปนรอยละ 31.00 และมีสถานภาพหมาย/หยาราง/แยกกันอยู นอยที่สุด จํานวน 5 คน
คิดเปนรอยละ 5.00 สําหรับตลาดน้ําคลองแดนประชาชนในพื้นที่สวนใหญมีสถานภาพสมรส/
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อยูดวยกัน จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 50.00 รองลงมา คือ มีสถานภาพโสด จํานวน 48 คน
คิดเปนรอยละ 48.00 และมีสถานภาพหมาย/หยาราง/แยกกันอยู นอยที่สุด จํานวน 2 คน คิดเปน
รอยละ 2.00 และตลาดน้ําจันดีประชาชนในพื้นที่สวนใหญมีสถานภาพสมรส/อยูดวยกัน จํานวน
51 คน คิดเปนรอยละ 51.00 รองลงมา คือ มีสถานภาพโสด จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ
41.00 และมีสถานภาพหมาย/หยาราง/แยกกันอยู นอยที่สุด จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 8.00
สวนตลาดน้ําบานดอนประชาชนในพื้นที่สวนใหญมีสถานภาพโสด จํานวน 69 คน คิดเปนรอยละ
69.00 รองลงมา คือ มีสถานภาพสมรส/อยูดวยกัน จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 26.00 และมี
สถานภาพหมาย/หยาราง/แยกกันอยู นอยที่สุด จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 5.00
ดานศาสนา พบวา ในภาพรวมประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ําภาคใตสวนใหญนับถือศาสนา
พุทธ จํานวน 347 คน คิดเปนรอยละ 86.75 รองลงมา คือ ศาสนาอิสลาม จํานวน 50 คน คิดเปน
รอยละ 12.50 และศาสนาคริสต นอยที่สุด จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 0.75 และเมื่อพิจารณาใน
ตลาดน้ํา แต ละแหง พบวา มีขอ มูล ดานการนับ ถือศาสนาของประชาชนในพื้น ที่ ที่ค อนข างมี
ความสอดคลองกัน โดยตลาดน้ําคลองแหประชาชนในพื้นที่สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ จํานวน
63 คน คิดเปนรอยละ 63.00 รองลงมา คือ ศาสนาอิสลาม จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 37.00
ตลาดน้ําคลองแดนประชาชนในพื้นที่สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ จํานวน 99 คน คิดเปนรอยละ
99.00 รองลงมา คือ ศาสนาอิสลาม จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 1.00 ตลาดน้ําบานดอนประชาชน
ในพื้นที่สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ จํานวน 87 คน คิดเปนรอยละ 87.00 รองลงมา คือ ศาสนา
อิสลาม จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 10.00 และศาสนาคริสต นอยที่สุด จํานวน 3 คน คิดเปน
รอยละ 3.00 และตลาดน้ําจัน ดี ประชาชนในพื้นที่ สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ จํานวน 98 คน
คิดเปนรอยละ 98.00 รองลงมา คือ ศาสนาอิสลาม จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 2.00
ดา นภูมิลําเนาเกิด พบวา ในภาพรวมประชาชนในพื้น ที่ต ลาดน้ําภาคใตสว นใหญ มี
ภูมิลําเนาเกิดอยูในจังหวัดเดียวกับที่ตั้งของตลาดน้ํา จํานวน 352 คน คิดเปนรอยละ 88.00 รองลงมา
คือ มีภูมิลําเนาเกิด อยูตางจังหวัด จํานวน 47 คน คิดเปน รอยละ 11.75 และมีภูมิลําเนาเกิด อยู
ตางประเทศ นอยที่สุด จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.25 และเมื่อพิจารณาในตลาดน้ําแตละแหง
พบว า มี ข อ มู ล ด า นภู มิ ลํ า เนาเกิ ด ของประชาชนในพื้ น ที่ ที่ ค อ นข า งมี ค วามสอดคล อ งกั น
โดยตลาดน้ําคลองแหประชาชนในพื้น ที่สวนใหญมีภูมิลําเนาเกิดอยูในจังหวัดเดียวกับที่ตั้ งของ
ตลาดน้ํา จํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ 97.00 รองลงมา คือ มีภูมิลําเนาเกิดอยูตางจังหวัด จํานวน
2 คน คิดเปนรอยละ 2.00 และมีภูมิลําเนาเกิดอยูตางประเทศ นอยที่สุด จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ
1.00 ตลาดน้ําคลองแดนประชาชนในพื้นที่สวนใหญมีภูมิลําเนาเกิดอยูในจังหวัดเดียวกับที่ตั้งของ
ตลาดน้ํา จํานวน 84 คน คิดเปนรอยละ 84.00 รองลงมา คือ มีภูมิลําเนาเกิดอยูตางจังหวัด จํานวน
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16 คน คิดเปนรอยละ 16.00 เชนเดียวกับตลาดน้ําบานดอนและตลาดน้ําจันดี โดยตลาดน้ําบานดอน
ประชาชนในพื้นที่สวนใหญมีภูมิลําเนาเกิดอยูในจังหวัดเดียวกับที่ตั้งของตลาดน้ํา จํานวน 84 คน
คิดเปนรอยละ 84.00 รองลงมา คือ มีภูมิลําเนาเกิดอยูตางจังหวัด จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ
16.00 ซึ่งขอมูลตัวเลขดังกลาวเทากับขอมูลของตลาดน้ําคลองแดน สวนตลาดน้ําจันดีประชาชนใน
พื้นที่สวนใหญมีภูมิลําเนาเกิดอยูในจังหวัดเดียวกับที่ตั้งของตลาดน้ํา จํานวน 87 คน คิดเปนรอยละ
87.00 รองลงมา คือ มีภูมิลําเนาเกิดอยูตางจังหวัด จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 13.00
ดานระยะเวลาที่อาศัยอยูในชุมชน พบวา ในภาพรวมประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ําภาคใต
สวนใหญอาศัยอยูในชุมชนมาเปนระยะเวลามากกวา 20 ป จํานวน 168 คน คิดเปนรอยละ 42.00
รองลงมา คือ นอยกวา 10 ป จํานวน 88 คน คิดเปนรอยละ 22.00 และระยะเวลา 16-20 ป นอยที่สุด
จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 12.50 และเมื่อพิจารณาในตลาดน้ําแตละแหง พบวา มีขอมูลดาน
ระยะเวลาที่อาศัยอยูใ นชุมชนของประชาชนในพื้นที่แตกตางกัน ออกไป โดยตลาดน้ําคลองแห
ประชาชนในพื้น ที่สวนใหญ อาศัยอยูใ นชุมชนมาเปนระยะเวลามากกวา 20 ป จํานวน 46 คน
คิดเปนรอยละ 46.00 รองลงมา คือ ระยะเวลา 10-15 ป จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 30.00
และระยะเวลานอยกวา 10 ป นอยที่สุด จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 5.00 ตลาดน้ําคลองแดน
ประชาชนในพื้นที่สว นใหญ อาศัยอยูในชุมชนมาเปน ระยะเวลามากกวา 20 ป จํานวน 37 คน
คิดเปนรอยละ 37.00 รองลงมา คือ ระยะเวลานอยกวา 10 ป จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 25.00
และระยะเวลา 16-20 ป นอยที่สุด จํานวน 15 คน คิด เปน ร อยละ 15.00 ตลาดน้ําบา นดอน
ประชาชนในพื้น ที่สว นใหญอาศัยอยูใ นชุมชนมาเปน ระยะเวลานอยกวา 10 ป จํานวน 44 คน
คิดเปนรอยละ 44.00 รองลงมา คือ ระยะเวลามากกวา 20 ป จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 24.00
และระยะเวลา 16-20 ป นอ ยที่ สุด จํ านวน 11 คน คิด เป น รอ ยละ 11.00 และตลาดน้ํ าจั น ดี
ประชาชนในพื้น ที่สว นใหญ อาศัยอยูใ นชุมชนมาเปน ระยะเวลามากกวา 20 ป จํา นวน 61 คน
คิดเปนรอยละ 61.00 รองลงมา คือ ระยะเวลา 10-15 ป จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 20.00 และ
ระยะเวลา 16-20 ป นอยที่สุด จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 5.00
ดานการศึกษาสูงสุด พบวา ในภาพรวมประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ํา ภาคใตสวนใหญมี
การศึก ษาสูง สุด ระดับ ปริญ ญาตรี จํ านวน 139 คน คิด เป น ร อยละ 34.75 รองลงมา คื อระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเทา จํานวน 85 คน คิดเปนรอยละ 21.25 และระดับปริญญาเอก
นอยที่สุด จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.25 และเมื่อพิจารณาในตลาดน้ําแตละแหง พบวา มีขอมูล
ดานการศึกษาสูงสุดของประชาชนในพื้นทีท่ ี่แตกตางกันออกไป โดยตลาดน้ําคลองแหประชาชน
ในพื้ น ที่ ส ว นใหญ มี ก ารศึก ษาสู ง สุด ระดั บ ปริ ญ ญาตรี จํ านวน 30 คน คิ ด เป น รอ ยละ 30.00
รองลงมา คือ ระดับอนุปริญญา/เทียบเทา จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 29.00 และระดับปริญญา
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โท นอยที่สุด จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 2.00 ตลาดน้ําคลองแดนประชาชนในพื้นที่สวนใหญมี
การศึก ษาสูงสุดระดับมัธยมศึก ษาตอนตน จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 30.00 รองลงมา คือ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเทา จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 24.00 และระดับปริญญา
เอก นอยที่สุด จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 1.00 ตลาดน้ําบานดอนประชาชนในพื้นที่สวนใหญมี
การศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี จํานวน 52 คน คิด เปนรอยละ 52.00 รองลงมา คือ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเทา จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 26.00 และระดับปริญญาโท
นอยที่สุด จํานวน 2 คน คิดเปน รอยละ 2.00 และตลาดน้ําจัน ดีประชาชนในพื้น ที่สวนใหญมี
การศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 41.00 รองลงมา คือ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเทา จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 20.00 และระดับประถมศึกษา
นอยที่สุด จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 1.00
ดานอาชีพ พบวา ในภาพรวมประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ําภาคใตสวนใหญเปนนักเรียน/
นักศึกษา จํานวน 106 คน คิดเปนรอยละ 26.50 รองลงมา คือ คาขาย/ธุรกิจสวนตัว จํานวน 100
คน คิดเปนรอยละ 25.00 และอาชีพอื่นๆ นอยที่สุด จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 3.25 และเมื่อ
พิจารณาในตลาดน้ําแตละแหง พบวา มีขอมูลดานอาชีพของประชาชนในพื้นที่แตกตางกันออกไป
โดยตลาดน้ําคลองแหประชาชนในพื้นที่สวนใหญประกอบอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว จํานวน 40
คน คิดเปนรอยละ 40.00 รองลงมา คือ เกษตรกร จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 17.00 และอาชีพ
อื่นๆ นอยที่สุด จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 1.00 ตลาดน้ําคลองแดนประชาชนในพื้นที่สวนใหญ
เปนนักเรียน/นักศึกษา จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 37.00 รองลงมา คือ เกษตรกร จํานวน 24 คน
คิด เปน รอยละ 24.00 และพนัก งานรัฐวิสาหกิจ นอยที่สุด จํา นวน 1 คน คิด เปน รอยละ 1.00
ตลาดน้ําบานดอนประชาชนในพื้นที่สวนใหญเปนนักเรียน/นักศึกษา จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ
52.00 รองลงมา คือ รับราชการและพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 12.00
เทากัน และอาชีพอื่นๆ นอยที่สุด จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 1.00 และตลาดน้ําจันดีประชาชนใน
พื้นที่สวนใหญประกอบอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 33.00 รองลงมา
คือ รับจาง จํานวน 22 คน คิด เปน รอยละ 22.00 และเกษตรกร นอยที่สุด จํานวน 4 คน คิด เปน
รอยละ 4.00
ดานรายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวา ในภาพรวมประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ําภาคใตสวนใหญมี
รายไดเฉลี่ยตอเดือน 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 นอยที่สุด จํานวน
38 คน คิดเปนรอยละ 9.50 และเมื่อพิจารณาในตลาดน้ําแตละแหง พบวา มีขอมูลดานรายไดเฉลี่ย
ตอเดือนของประชาชนในพื้น ที่ แตกตางกัน ออกไป โดยตลาดน้ําคลองแหประชาชนในพื้น ที่
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สวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 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 นอยที่สุด จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 3.00 ตลาดน้ําคลองแดนประชาชนในพื้นที่
สวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 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 นอยที่สุด จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 3.00 ตลาดน้ําบานดอนประชาชนในพื้นที่สวนใหญ
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 นอยที่สุด จํานวน 8 คน คิดเปน
รอยละ 8.00 และตลาดน้ําจันดีประชาชนในพื้นที่สวนใหญมีรายไดระหวาง 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 นอยที่สุด จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 5.00
ดานจํานวนครั้งที่เคยมาเที่ยวตลาดน้ํา ในชุมชน พบวา ในภาพรวมประชาชนในพื้น ที่
ตลาดน้ําภาคใตสวนใหญเคยมาเที่ยวตลาดน้ําในชุมชนมากกวา 10 ครั้ง จํานวน 218 คน คิดเปน
รอยละ 54.50 รองลงมา คือ เคยมาเที่ยว 1-5 ครั้ง จํานวน 114 คน คิดเปนรอยละ 28.50 และไมเคย
มาเที่ยว นอยที่สุด จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 2.50 และเมื่อพิจารณาในตลาดน้ําแตละแหง
พบวา มีขอมูลดานจํานวนครั้งที่เคยมาเที่ยวตลาดน้ําในชุมชนของประชาชนในพื้นที่ในลักษณะที่
คอนขางจะสอดคลองกัน ทั้งในภาพรวมและในแตละตลาด โดยตลาดน้ําคลองแหประชาชนใน
พื้นที่สวนใหญเคยมาเที่ยวตลาดน้ําในชุมชนมากกวา 10 ครั้ง จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 50.00
รองลงมา คือ เคยมาเที่ยว 1-5 ครั้ง จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 39.00 และเคยมาเที่ยว 6-10 ครั้ง
นอยที่สุด จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 11.00 ตลาดน้ําคลองแดนประชาชนในพื้นที่สวนใหญ
เคยมาเที่ยวตลาดน้ําในชุมชนมากกวา 10 ครั้ง จํานวน 62 คน คิดเปนรอยละ 62.00 รองลงมา คือ
เคยมาเที่ยว 1-5 ครั้ง จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 20.00 และไมเคยมาเที่ยว นอยที่สุด จํานวน
2 คน คิดเปนรอยละ 2.00 เชนเดียวกับตลาดน้ําบานดอนและตลาดน้ําจันดี โดยตลาดน้ําบานดอน
ประชาชนในพื้นที่สวนใหญเคยมาเที่ยวตลาดน้ําในชุมชนมากกวา 10 ครั้ง จํานวน 59 คน คิดเปน
รอยละ 59.00 รองลงมา คือ เคยมาเที่ยว 1-5 ครั้ง จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 23.00 และไมเคย
มาเที่ยว นอยที่สุด จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 2.00 และตลาดน้ําจันดีประชาชนในพื้นที่สวน
ใหญเคยมาเที่ยวตลาดน้ําในชุมชนมากกวา 10 ครั้ง จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 47.00 รองลงมา
คือ เคยมาเที่ยว 1-5 ครั้ง จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 32.00 และไมเคยมาเที่ยว นอยที่สุด
จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 6.00
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ดานความพึงพอใจโดยภาพรวมที่มีแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําในชุมชน พบวา ในภาพรวม
ประชาชนในพื้น ที่ตลาดน้ําภาคใตสว นใหญมี ค วามพึง พอใจโดยภาพรวมที่มีแหลงทองเที่ย ว
ตลาดน้ําในชุมชนระดับปานกลาง จํานวน 157 คน คิดเปนรอยละ 39.25 รองลงมา คือ ระดับมาก
จํานวน 133 คน คิดเปนรอยละ 33.25 และระดับนอยที่สุด นอยที่สุด จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ
5.50 โดยมีคะแนนเฉลี่ย เทากับ 3.45 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 1.010 และเมื่อ
พิจารณาในตลาดน้ําแตละแหง พบวา มีขอมูลดานความพึงพอใจโดยภาพรวมที่มีแหลงทองเที่ยว
ตลาดน้ําในชุมชนของประชาชนในพื้นที่แตกตางกันออกไป โดยตลาดน้ําคลองแหประชาชนใน
พื้น ที่สว นใหญมี ค วามพึง พอใจโดยภาพรวมที่มีแหลงทองเที่ย วตลาดน้ําในชุมชนอยูใ นระดับ
ปานกลาง จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 56.00 รองลงมา คือ ระดับมาก จํานวน 24 คน คิดเปน
รอยละ 24.00 และระดับมากที่สุด นอยที่สุด จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 3.00 โดยมีคะแนนเฉลี่ย
เทากับ 3.08 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.825 ตลาดน้ําคลองแดนประชาชนในพื้นที่
สว นใหญมีค วามพึง พอใจโดยภาพรวมที่ มีแหลงทองเที่ย วตลาดน้ํ า ในชุมชนอยู ใ นระดับมาก
จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 35.00 รองลงมา คือ ระดับปานกลาง จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ
31.00 และระดับนอยที่สุด นอยที่สุด จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 4.00 โดยมีคะแนนเฉลี่ย เทากับ
3.69 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 1.032 ตลาดน้ําบานดอนประชาชนในพื้นที่สวนใหญมี
ความพึงพอใจโดยภาพรวมที่มีแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําในชุมชนอยูในระดับมาก จํานวน 52 คน
คิดเปนรอยละ 52.00 รองลงมา คือ ระดับมากที่สุด จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 27.00 และ
ระดับนอย นอยที่สุด จํา นวน 1 คน คิด เปน รอยละ 1.00 โดยมีค ะแนนเฉลี่ย เทากับ 3.99 และ
คา ส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน เท า กับ 0.870 และตลาดน้ํ า จั น ดี ป ระชาชนในพื้ น ที่ ส ว นใหญ มี
ความพึงพอใจโดยภาพรวมที่มีแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําในชุมชนอยูในระดับปานกลาง จํานวน 53
คน คิดเปนรอยละ 53.00 รองลงมา คือ ระดับมาก จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 22.00 และระดับ
มากที่สุด นอยที่สุด จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 6.00 โดยมีค ะแนนเฉลี่ย เทากับ 3.05 และคา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.978
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทองเที่ยวที่ยั่งยืนของ
ประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ําภาคใต
การวิเคราะหระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทองเที่ยวที่ยั่งยืนของผูตอบแบบสอบถาม
ซึ่งเปนประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ําภาคใต จํานวน 400 คน ผูวิจัยวิเคราะหโดยใชคาแจกแจงความถี่
(Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) ซึ่งผลการวิเคราะหปรากฏรายละเอียดดังตารางที่ 50
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ตารางที่ 50 แสดงจํานวนและรอยละของระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทองเที่ยวที่ยั่งยืน
ของประชาชนในพื้นทีต่ ลาดน้ําภาคใต

ระดับ
ความรูความเขาใจ
สูง
ปานกลาง
ต่ํา
รวม
X
S.D

ตลาดน้ํา
คลองแห
จํานวน
(รอยละ)
17
(17.00)
40
(40.00)
43
(43.00)
100
(100.00)
60.50
16.167

ตลาดน้ํา
คลองแดน
จํานวน
(รอยละ)
42
(42.00)
28
(28.00)
30
(30.00)
100
(100.00)
70.40
20.934

ตลาดน้ํา
บานดอน
จํานวน
(รอยละ)
24
(24.00)
25
(25.00)
51
(51.00)
100
(100.00)
62.50
16.960

ตลาดน้ํา
จันดี
จํานวน
(รอยละ)
41
(41.00)
33
(33.00)
26
(26.00)
100
(100.00)
70.80
19.368

รวม
จํานวน
(รอยละ)
124
(31.00)
126
(31.50)
150
(37.50)
400
(100.00)
66.05
18.955

จากตารางที่ 50 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งเปนประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ําภาคใต
จํานวน 400 คน ในภาพรวมสวนใหญมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทองเที่ยวที่ยั่งยืนอยูใ นระดับ
ต่ํา จํานวน 150 คน คิดเปนรอยละ 37.50 รองลงมา คือ ระดับปานกลาง จํานวน 126 คน คิดเปน
รอยละ 31.50 และระดับสูง นอยที่สุด จํานวน 124 คน คิดเปนรอยละ 31.00 โดยมีคะแนนเฉลี่ย
เทากับ 66.05 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 18.955 และเมื่อพิจารณาในตลาดน้ําแตละแหง
พบวา มีขอมูลดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทองเที่ยวที่ยั่งยืนของประชาชนในพื้นที่แตกตาง
กัน ออกไป โดยตลาดน้ํา คลองแหประชาชนในพื้ น ที่ สว นใหญมี ค วามรู ค วามเข า ใจเกี่ ยวกั บ
การทองเที่ยวที่ยั่งยืน อยูในระดับ ต่ํา จํานวน 43 คน คิดเปน รอยละ 43.00 รองลงมา คือ ระดับ
ปานกลาง จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 40.00 และระดับสูง นอยที่สุด จํานวน 17 คน คิดเปน
รอยละ 17.00 โดยมีคะแนนเฉลี่ย เทากับ 60.50 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 16.167
ตลาดน้ําคลองแดนประชาชนในพื้นที่สวนใหญมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทองเที่ยวที่ยั่งยืนอยู
ในระดับสูง จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 42.00 รองลงมา คือ ระดับต่ํา จํานวน 30 คน คิดเปน
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รอยละ 30.00 และระดับปานกลาง นอยที่สุด จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 28.00 โดยมีคะแนน
เฉลี่ย เทากับ 70.40 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 20.934 ตลาดน้ําบานดอนประชาชนใน
พื้นที่สวนใหญมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทองเที่ยวที่ยั่งยืนอยูในระดับต่ํา จํานวน 51 คน
คิดเปนรอยละ 51.00 รองลงมา คือ ระดับปานกลาง จํานวน 25 คน คิด เปนรอยละ 25.00 และ
ระดับสูง นอยที่สุด จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 24.00 โดยมีคะแนนเฉลี่ย เทากับ 62.50 และ
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 16.960 สวนตลาดน้ําจันดีประชาชนในพื้นที่สวนใหญมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับการทองเที่ยวที่ยั่งยืนอยูใ นระดับ สูง จํานวน 41 คน คิด เปน รอยละ 41.00
รองลงมา คือ ระดับปานกลาง จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 33.00 และระดับต่ํา นอยที่สุด จํานวน
26 คน คิดเปนรอยละ 26.00 โดยมีคะแนนเฉลี่ย เทากับ 70.80 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 19.368
สําหรับการวิเคราะหเปรียบเทียบระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทองเที่ยวที่ยั่งยืน
ของประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ําภาคใต จําแนกตามตลาดน้ํา โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวน
ทางเดียว (One-Way ANOVA) ผลการวิเคราะหปรากฏรายละเอียดดังตารางที่ 51-52
ตารางที่ 51 แสดงการเปรียบเทียบระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทองเที่ยวที่ยั่งยืนของ
ประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ําภาคใต จําแนกตามตลาดน้ํา
แหลงความแปรปรวน
df
ระหวางกลุม
3
ภายในกลุม
396
รวม
399
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

SS
.849
13.487
14.336

MS
0.283
0.034

F
8.308*

Sig.
0.000

จากตารางที่ 51 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทองเที่ยวที่
ยั่งยืนของผูประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ําภาคใต จําแนกตามตลาดน้ํา มีความแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 52 เปรียบเทียบความแตกตางคะแนนเฉลี่ยของความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทองเที่ยวที่
ยั่งยืนของประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ําภาคใต จําแนกตามตลาดน้ํา เปนรายคู
ดวยวิธีการ LSD
ตลาดน้ํา
คลองแห ( X = 60.50)
คลองแดน ( X = 70.40)
บานดอน ( X = 62.50)
จันดี ( X = 70.80)

คลองแห ( X = 60.50)
-0.0990*
-0.0200
-0.1030*

คลองแดน ( X = 70.40)

บานดอน ( X = 62.50)

จันดี ( X = 70.80)

-0.0790*
0.0040

-0.0830*

-

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 52 พบวา ตลาดน้ําภาคใตแตละแหงมีประชาชนในพื้น ที่ มีร ะดับ ความรู
ความเขา ใจเกี่ยวกับการทองเที่ยวที่ยั่งยืน แตกตางกัน เมื่อพิจารณารายคู คือ ประชาชนในพื้น ที่
ตลาดน้ํ า คลองแดนมี ค ะแนนเฉลี่ ย ความรู ค วามเข าใจเกี่ ย วกั บ การท องเที่ย วที่ยั่ ง ยืน มากกว า
ประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ําคลองแห ( X = 70.40 และ X = 60.50 ตามลําดับ) ประชาชนในพื้นที่
ตลาดน้ําบานดอนมีคะแนนเฉลี่ยความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทองเที่ยวที่ยั่งยืนนอยกวาประชาชน
ในพื้นที่ตลาดน้ําคลองแดน ( X = 62.50 และ X = 70.40 ตามลําดับ) ประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ํา
จันดี มีค ะแนนเฉลี่ยความรูความเขา ใจเกี่ยวกับการทองเที่ยวที่ยั่งยืน มากกวา ประชาชนในพื้น ที่
ตลาดน้ําคลองแห ( X = 70.80 และ X = 60.50 ตามลําดับ) และประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ําจันดีมี
คะแนนเฉลี่ยความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทองเที่ยวที่ยั่งยืนมากกวาประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ํา
บานดอน ( X = 70.80 และ X = 62.50 ตามลําดับ) สวนคูอื่นๆ แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 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
ความคิดเห็น
1. ดานผลกระทบ
เชิงลบ
2. ดานการจัดการ
3. ดานการมี
สวนรวม
4. ดานการสงเสริม
และพัฒนาแหลง
ทองเที่ยว
5. ดานการพัฒนา
ศักยภาพของชุมชน
รวม

ตลาดน้ําคลองแห (n=100) ตลาดน้ําคลองแดน (n=100)
ระดับ
X S.D. ระดับ
X S.D.
3.07 0.565 ปานกลาง 2.49 0.930
นอย

ตลาดน้ําบานดอน (n=100)
S.D.
ระดับ
X
2.98 1.055 ปานกลาง

ตลาดน้ําจันดี (n=100)
ระดับ
X S.D.
2.65 0.625 ปานกลาง

2.80

3.16
3.08

0.550 ปานกลาง 3.37
0.550 ปานกลาง 3.54

0.803
0.772

ปานกลาง
มาก

3.60
3.73

0.723
0.662

มาก
มาก

3.06 0.750
2.98 0.832

ปานกลาง
ปานกลาง

3.30
3.33

0.740
0.774

ปานกลาง
ปานกลาง

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

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

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

X

รวม (n=400)
S.D.
ระดับ
0.850 ปานกลาง
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จากตารางที่ 53 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งเปนประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ําภาคใต
จํานวน 400 คน มีความคิดเห็นตอการทองเที่ยวตลาดน้ําในภาพรวมโดยรวมอยูในระดับปานกลาง
( X = 3.28, S.D. = 0.578) และเมื่อพิจารณารายดาน พบวา ประชาชนในพื้นที่สวนใหญมีความคิดเห็น
อยูในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ (1) ดานการพัฒนาศักยภาพของ
ชุมชน ( X = 3.51, S.D. = 0.716) (2) ดานการสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเทีย่ ว ( 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) และเมื่อพิจารณาในตลาดน้ําแตละ
แหง พบวา ประชาชนในพื้นที่มีความคิดเห็นอยูในระดับทั้งที่สอดคลองและแตกตางกันออกไป
โดยตลาดน้ําคลองแหประชาชนในพื้นที่มีความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( X = 3.16,
S.D. = 0.435) และเมื่อพิจารณารายดาน พบวา ประชาชนในพื้นที่ มีความคิด เห็น อยูใ นระดับ
ปานกลางทุกดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ (1) ดานการพัฒนาศักยภาพของชุมชน
( X = 3.25, S.D. = 0.584) (2) ดานการสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเที่ยว ( 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) ตลาดน้ําคลองแดนประชาชนในพื้นที่ มี
ความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( X = 3.35, S.D. = 0.574) และเมื่อพิจารณารายดาน
พบวา ประชาชนในพื้นที่มีความคิดเห็นสวนใหญอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมาก
ไปนอย คือ (1) ดานการพัฒนาศักยภาพของชุมชน ( X = 3.68, S.D. = 0.677) (2) ดานการสงเสริม
และพัฒนาแหลงทองเที่ยว ( 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) ตลาดน้ําบานดอนประชาชนในพื้นที่มีความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.59,
S.D. = 0.552) และเมื่อพิจารณารายดาน พบวา ประชาชนในพื้นที่มีความคิดเห็นสวนใหญอยูใน
ระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ (1) ดานการพัฒนาศักยภาพของชุมชน ( X =
3.86, S.D. = 0.668) (2) ดานการสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเที่ยว ( 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) และตลาดน้ําจันดีประชาชนในพื้นที่ มี
ความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( X = 3.01, S.D. = 0.580) และเมื่อพิจารณารายดาน
พบวา ประชาชนในพื้นที่มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลางทุกดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจาก
มากไปนอย คือ (1) ดานการพัฒนาศักยภาพของชุมชน ( X = 3.25, S.D. = 0.726) (2) ดานการสงเสริม
และพัฒนาแหลงทองเที่ยว ( 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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สําหรับการวิเคราะหเปรียบเทีย บระดับ ความคิด เห็น ของประชาชนในพื้นที่ต ลาดน้ํา
ภาคใต ดานตางๆ จําแนกตามตลาดน้ํา โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way
ANOVA) ผลการวิเคราะหปรากฏรายละเอียดดังตารางที่ 54-65
ตารางที่ 54 แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ําภาคใต
ดานผลกระทบเชิงลบ จําแนกตามตลาดน้ํา
แหลงความแปรปรวน
df
ระหวางกลุม
3
ภายในกลุม
369
รวม
399
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

SS
22.322
266.116
288.438

MS
7.441
0.672

F
11.072*

Sig.
0.000

จากตารางที่ 54 แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ํา
ภาคใต ดานผลกระทบเชิงลบ จําแนกตามตลาดน้ํา มีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
ตารางที่ 55 เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยของความคิดเห็นของประชาชนในพื้นทีต่ ลาดน้ํา
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)
0.5820*
0.0920
0.4160*

คลองแดน ( X = 2.49)

บานดอน ( X = 2.98)

จันดี ( X = 2.65)

-0.4900*
-0.1660

0.3240*

-

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 55 พบวา ตลาดน้ําภาคใตแตละแหงมีประชาชนในพื้นที่มีความคิดเห็นดาน
ผลกระทบเชิงลบแตกตางกัน เมื่อพิจารณารายคู คือ ประชาชนในพื้น ที่ต ลาดน้ําคลองแดนมี
คาเฉลี่ยความคิดเห็นดานผลกระทบเชิงลบนอยกวาประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ําคลองแห ( X = 2.49
และ 3.07 ตามลําดับ) ประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ําบานดอนมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นดานผลกระทบ
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เชิงลบมากกวาประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ําคลองแดน ( X = 2.98 และ 2.49 ตามลําดับ) ประชาชนใน
พื้นที่ตลาดน้ําจันดีมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นดานผลกระทบเชิงลบนอยกวาประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ํา
คลองแห ( X = 2.65 และ 3.07 ตามลํ า ดับ ) และประชาชนในพื้ น ที่ ต ลาดน้ํา จั น ดี มีค า เฉลี่ ย
ความคิดเห็นดานผลกระทบเชิงลบนอยกวาประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ํา บานดอน ( X = 2.65 และ
2.98 ตามลําดับ) สวนคูอื่นๆ แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 56 แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ําภาคใต
ดานการจัดการ จําแนกตามตลาดน้ํา
แหลงความแปรปรวน
df
ระหวางกลุม
3
ภายในกลุม
369
รวม
399
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

SS
17.246
201.153
218.398

MS
5.749
0.508

F
11.317*

Sig.
0.000

จากตารางที่ 56 แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ํา
ภาคใต ดานการจัดการ จําแนกตามตลาดน้ํา มีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
ตารางที่ 57 เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยของความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ํา
ภาคใต ดานการจัดการ จําแนกตามตลาดน้ํา เปนรายคู ดวยวิธีการ LSD
ตลาดน้ํา
คลองแห ( X = 3.16)
คลองแดน ( X = 3.37)
บานดอน ( X = 3.60)
จันดี ( X = 3.06)

คลองแห ( X = 3.16)
-0.2060*
-0.4400*
0.1020

คลองแดน ( X = 3.37)

บานดอน ( X = 3.60)

จันดี ( X = 3.06)

-0.2340*
0.3080*

0.5420*

-

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 57 พบวา ตลาดน้ําภาคใตแตละแหงมีประชาชนในพื้นที่มีความคิดเห็นดาน
การจัด การแตกตางกัน เมื่อพิจารณารายคู คือ ประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ําคลองแดนมีคาเฉลี่ย
ความคิดเห็นดานการจัดการมากกวาประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ําคลองแห ( X = 3.37 และ 3.16
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ตามลําดับ) ประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ําบานดอนมีคาเฉลี่ย ความคิดเห็นดานการจัดการมากกวา
ประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ําคลองแดน ( X = 3.60 และ 3.16 ตามลําดับ) ประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ํา
บานดอนมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นดานการจัดการมากกวาประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ําคลองแดน ( X =
3.60 และ 3.37 ตามลําดับ) ประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ําจันดีมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นดานการจัดการ
นอยกวาประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ําคลองแดน ( X = 3.06 และ 3.37 ตามลําดับ) และประชาชนใน
พื้น ที่ต ลาดน้ําจัน ดีมี คาเฉลี่ย ความคิด เห็น ดานการจัด การนอยกวาประชาชนในพื้น ที่ต ลาดน้ํา
บา นดอน ( X = 3.06 และ 3.60 ตามลําดับ) สว นประชาชนในพื้น ที่ต ลาดน้ํา จัน ดีมีคาเฉลี่ย
ความคิดเห็นดานการจัดการแตกตางกับประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ําคลองแห อยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 58 แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ําภาคใต
ดานการมีสวนรวม จําแนกตามตลาดน้ํา
แหลงความแปรปรวน
df
ระหวางกลุม
3
ภายในกลุม
369
รวม
399
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

SS
38.405
200.878
239.283

MS
12.802
0.507

F
25.237*

Sig.
0.000

จากตารางที่ 58 แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ํา
ภาคใต ดานการมีสวนรวม จําแนกตามตลาดน้ํา มีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
ตารางที่ 59 เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยของความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ํา
ภาคใต ดานการมีสวนรวม จําแนกตามตลาดน้ํา เปนรายคู ดวยวิธีการ LSD
ตลาดน้ํา
คลองแห ( X = 3.08)
คลองแดน ( X = 3.54)
บานดอน ( X = 3.73)
จันดี ( X = 2.98)

คลองแห ( X = 3.08)
-0.4580*
-0.6500*
0.0940

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

คลองแดน ( X = 3.54)

บานดอน ( X = 3.73)

จันดี ( X = 2.98)

-0.1920
0.5520*

0.7440*

-
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จากตารางที่ 59 พบวา ตลาดน้ําภาคใตแตละแหงมีประชาชนในพื้นที่มีความคิดเห็นดาน
การมีสวนรวมแตกตางกัน เมื่อพิจารณารายคู คือ ประชาชนในพืน้ ที่ตลาดน้ําคลองแดนมีคาเฉลี่ย
ความคิดเห็นดานการมีสวนรวมมากกวาประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ําคลองแห ( X = 3.54 และ 3.08
ตามลําดับ) ประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ําบานดอนมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นดานการมีสวนรวมมากกวา
ประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ําคลองแห ( X = 3.73 และ 3.08 ตามลําดับ) ประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ํา
จันดีมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นดานการมีสวนรวมนอยกวาประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ําคลองแดน ( X =
2.98 และ 3.54 ตามลําดับ) และประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ําจันดีมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นดานการมี
สวนรวมนอยกวาประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ํา บานดอน ( X = 2.98 และ 3.37 ตามลําดับ) สวนคู
อื่นๆ แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 60 แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ําภาคใต
ดานการสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเที่ยว จําแนกตามตลาดน้ํา
แหลงความแปรปรวน
df
ระหวางกลุม
3
ภายในกลุม
369
รวม
399
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

SS
31.622
224.267
255.889

MS
10.541
0.566

F
18.612*

Sig.
0.000

จากตารางที่ 60 แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ํา
ภาคใต ดานการสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเที่ยว จําแนกตามตลาดน้ํา มีความแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 61 เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยของความคิดเห็นของประชาชนในพื้นทีต่ ลาดน้ํา
ภาคใต ดานการสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเที่ยว จําแนกตามตลาดน้ํา เปนรายคู
ดวยวิธีการ LSD
ตลาดน้ํา
คลองแห ( X = 3.22)
คลองแดน ( X = 3.67)
บานดอน ( X = 3.78)
จันดี ( X = 3.13)

คลองแห ( X = 3.22)
-0.4533*
-0.5600*
0.0933

คลองแดน ( X = 3.67)

บานดอน ( X = 3.78)

จันดี ( X = 3.13)

-0.1067
0.5467*

0.6533*

-

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 61 พบวา ตลาดน้ําภาคใตแตละแหงมีประชาชนในพื้นที่มีความคิดเห็นดาน
การส งเสริมและพัฒ นาแหลงทองเที่ยวแตกตา งกัน เมื่อพิจ ารณารายคู คือ ประชาชนในพื้น ที่
ตลาดน้ํา คลองแดนมีคาเฉลี่ยความคิด เห็น ดานการส งเสริมและพัฒนาแหลงทองเที่ยวมากกวา
ประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ําคลองแห ( X = 3.67 และ 3.22 ตามลําดับ) ประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ํา
บานดอนมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นดานการสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเที่ยวมากกวาประชาชนใน
พื้นที่ตลาดน้ําคลองแห ( X = 3.78 และ 3.22 ตามลําดับ) ประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ําจันดีมีคาเฉลี่ย
ความคิด เห็น ดา นการส งเสริม และพัฒนาแหล งทองเที่ยวนอยกวา ประชาชนในพื้น ที่ต ลาดน้ํ า
คลองแดน ( X = 3.13 และ 3.67 ตามลําดับ) และประชาชนในพื้น ที่ตลาดน้ําจันดีมีคาเฉลี่ย
ความคิด เห็น ดา นการส งเสริม และพัฒนาแหล งทองเที่ยวนอยกวาประชาชนในพื้น ที่ต ลาดน้ํ า
บานดอน ( X = 3.13 และ 3.78 ตามลําดับ) สวนคูอื่นๆ แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
ตารางที่ 62 แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ําภาคใต
ดานการพัฒนาศักยภาพของชุมชน จําแนกตามตลาดน้ํา
แหลงความแปรปรวน
df
ระหวางกลุม
3
ภายในกลุม
369
รวม
399
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

SS
29.065
175.579
204.644

MS
9.688
0.443

F
21.851*

Sig.
0.000
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จากตารางที่ 62 แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ํา
ภาคใต ดานการพัฒนาศักยภาพของชุมชน จํา แนกตามตลาดน้ํา มีค วามแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 63 เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยของความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ํา
ภาคใต ดานการพัฒนาศักยภาพของชุมชน จําแนกตามตลาดน้ํา เปนรายคู
ดวยวิธกี าร LSD
ตลาดน้ํา
คลองแห ( X = 3.25)
คลองแดน ( X = 3.68)
บานดอน ( X = 3.86)
จันดี ( X = 3.25)

คลองแห ( X = 3.25)
-0.4383*
-0.6117*
0.0000

คลองแดน ( X = 3.68)

บานดอน ( X = 3.86)

จันดี ( X = 3.25)

-0.1733
0.4383*

0.6117*

-

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 63 พบวา ตลาดน้ําภาคใตแตละแหงมีประชาชนในพื้นที่มีความคิดเห็นดาน
การพัฒนาศัก ยภาพของชุมชนแตกตางกัน เมื่อพิจ ารณารายคู คือ ประชาชนในพื้น ที่ต ลาดน้ํา
คลองแดนมีคาเฉลี่ยความคิด เห็นดานการพัฒนาศักยภาพของชุมชนมากกวาประชาชนในพื้น ที่
ตลาดน้ําคลองแห ( X = 3.68 และ 3.25 ตามลําดับ) ประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ําบานดอนมีคาเฉลี่ย
ความคิดเห็นดานการพัฒนาศักยภาพของชุมชนมากกวาประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ําคลองแห ( X =
3.86 และ 3.25 ตามลําดับ) ประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ําจันดีมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นดานการพัฒนา
ศักยภาพของชุมชนนอยกวาประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ําคลองแดน ( X = 3.25 และ 3.68 ตามลําดับ)
ประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ําจันดีมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นดานการพัฒนาศักยภาพของชุมชนนอยกวา
ประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ําบานดอน ( X = 3.25 และ 3.86 ตามลําดับ) และประชาชนในพื้นที่
ตลาดน้ําจันดีมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นดานการพัฒนาศักยภาพของชุมชนเทากับประชาชนในพื้นที่
ตลาดน้ําคลองแห ( X = 3.25) สวนประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ําบานดอนมีคาเฉลี่ยความคิดเห็น
ดานการพัฒ นาศักยภาพของชุมชนแตกตางกับประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ําคลองแดน อยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 64 แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ําภาคใต
รวมทุกดาน จําแนกตามตลาดน้ํา
แหลงความแปรปรวน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

df
3
369
399

SS
18.668
114.741
133.409

MS
6.223
0.290

F
21.476*

Sig.
0.000

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 64 แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ํา
ภาคใต รวมทุกดาน จําแนกตามตลาดน้ํา มีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 65 เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยของความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ํา
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)
-0.1947*
-0.4339*
0.1411

คลองแดน ( X = 3.35)

บานดอน ( X = 3.59)

จันดี ( X = 3.01)

-0.2392*
0.3358*

0.5750*

-

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 65 พบวา ตลาดน้ําภาคใตแตละแหงมีประชาชนในพื้นที่มีความคิดเห็นรวม
ทุก ด า นแตกตา งกั น เมื่ อ พิจ ารณารายคู คื อ ประชาชนในพื้ น ที่ ต ลาดน้ํ าคลองแดนมี คา เฉลี่ ย
ความคิด เห็น รวมทุก ดานมากกวาประชาชนในพื้น ที่ตลาดน้ํา คลองแห ( X = 3.35 และ 3.16
ตามลําดั บ ) ประชาชนในพื้น ที่ ต ลาดน้ํ าบา นดอนมีค าเฉลี่ย ความคิด เห็น รวมทุก ดานมากกว า
ประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ําคลองแห ( X = 3.59 และ 3.16 ตามลําดับ) ประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ํา
บานดอนมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นรวมทุกดานมากกวาประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ําคลองแดน ( X =
3.59 และ 3.35 ตามลําดับ) ประชาชนในพื้น ที่ต ลาดน้ําจันดีมีคาเฉลี่ยความคิด เห็น รวมทุก ดาน
นอยกวาประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ําคลองแดน ( X = 3.01 และ 3.35 ตามลําดับ) และประชาชนใน
พื้นที่ตลาดน้ําจันดีมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นรวมทุกดานนอยกวาประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ําบานดอน
( X = 3.01 และ 3.59 ตามลําดับ) สวนประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ําจันดีมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นรวม
ทุกดานแตกตางกับประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ําคลองแห อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 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
พฤติกรรม
1. การมีสวนรวมและสนับสนุนกิจกรรม
การทองเที่ยวตลาดน้ํา
2. การชวยประชาสัมพันธหรือแนะนําแหลง
ทองเที่ยวตลาดน้ํา
3. การใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําในการสงเสริม
และพัฒนาแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา
4. การติดตามขาวสารหรือความเปนไปของแหลง
ทองเที่ยวตลาดน้ํา
5. การเรียนรูเกี่ยวกับการจัดการการทองเที่ยวอัน
เนื่องมาจากการมีแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําในชุมชน
6. การเรียนรูเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอันเนื่องมาจากการมีแหลง
ทองเที่ยวตลาดน้ําในชุมชน
รวม

ตลาดน้ําคลองแห (n=100)
ระดับ
X S.D.
3.20 0.636 ปานกลาง

ตลาดน้ําคลองแดน (n=100)
X S.D. ระดับ
3.68 0.839
มาก

ตลาดน้ําบานดอน (n=100)
ระดับ
X S.D.
3.61 0.963
มาก

ตลาดน้ําจันดี (n=100)
ระดับ
X S.D.
3.20 0.910 ปานกลาง

รวม (n=400)
S.D.
ระดับ
X
3.42
0.872 ปานกลาง

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

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

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

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

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

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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จากตารางที่ 66 พบวา ผูต อบแบบสอบถาม ซึ่งเปนประชาชนในพื้นที่ต ลาดน้ําภาคใต
จํานวน 400 คน มีพฤติกรรมในภาพรวมโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( X = 3.31, S.D. = 0.745)
และเมื่ อ พิ จ ารณารายข อ พบว า ประชาชนในพื้ น ที่ มี พ ฤติ ก รรมอยู ใ นระดั บ ปานกลางทุ ก ข อ
โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ (1) การมีสวนรวมและสนับสนุนกิจกรรมการทองเที่ยว
ตลาดน้ํา ( X = 3.42, S.D. = 0.872) (2) การชวยประชาสัมพันธหรือแนะนําแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา
( X = 3.34, S.D. = 0.896) (3) การเรียนรูเกี่ยวกับการจัดการการทองเที่ยวอันเนื่องมาจากการมีแหลง
ทองเที่ยวตลาดน้ํา ในชุมชน ( X = 3.31, S.D. = 0.909) (4) การเรียนรูเกี่ยวกับการอนุรัก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอันเนื่องมาจากการมีแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําในชุมชน ( X =
3.31, S.D. = 0.937) (5) การติดตามขาวสารหรือความเปนไปของแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา ( X =
3.25, S.D. = 0.905) (6) การใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําในการสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเที่ยว
ตลาดน้ํา ( X = 3.22, S.D. = 0.875) และเมื่อพิจารณาในตลาดน้ําแตละแหง พบวา ประชาชนใน
พื้น ที่ มีพ ฤติ ก รรมทั้ ง อยูใ นระดั บ ที่ส อดคล อ งและแตกตา งกัน ออกไป โดยตลาดน้ํ า คลองแห
ประชาชนในพื้นที่มีพฤติกรรมโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( X = 3.11, S.D. = 0.527) และเมื่อ
พิจารณารายขอ พบวา ประชาชนในพื้นที่มีพฤติกรรมสวนใหญอยูในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับ
คาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ (1) การมีสวนรวมและสนับสนุนกิจกรรมการทองเที่ยวตลาดน้ํา ( X =
3.20, S.D. = 0.636) (2) การชวยประชาสัมพันธหรือแนะนําแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา ( X = 3.19,
S.D. = 0.800) (3) การเรียนรูเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอันเนื่องมาจาก
การมีแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําในชุมชน ( X = 3.19, S.D. = 0.720) (4) การเรียนรูเกี่ยวกับการจัดการ
การทองเที่ยวอันเนื่องมาจากการมีแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําในชุมชน ( X = 3.15, S.D. = 0.744)
(5) การติดตามขาวสารหรือความเปนไปของแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา ( X = 3.02, S.D. = 0.681)
(6) การใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําในการสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา ( X = 2.29,
S.D. = 0.734) ตลาดน้ําคลองแดนประชาชนในพื้นที่มีพฤติกรรมโดยรวมอยูในระดับปานกลาง
( X = 3.47, S.D. = 0.728) และเมื่อพิจารณารายขอ พบวา ประชาชนในพื้นที่มีพฤติกรรมสวนใหญ
อยูในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ (1) การมีสวนรวมและสนับสนุน
กิจกรรมการทองเที่ยวตลาดน้ํา ( X = 3.68, S.D. = 0.839) (2) การชวยประชาสัมพันธหรือแนะนํา
แหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา ( X = 3.49, S.D. = 0.798) (3) การเรียนรูเกี่ยวกับการจัดการการทองเที่ยว
อันเนื่องมาจากการมีแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําในชุมชน ( X = 3.45, S.D. = 0.914) (4) การให
ขอคิดเห็นหรือคําแนะนําในการสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา ( X = 3.43, S.D. =
0.795) (5) การติดตามขาวสารหรือความเปนไปของแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา ( X = 3.41, S.D. =
0.933) (6) การเรียนรูเกี่ยวกับ การอนุรักษทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอันเนื่องมาจากการมี
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แหลงทองเที่ยวตลาดน้ําในชุมชน ( X = 3.41, S.D. = 0.986) ตลาดน้ําบานดอนประชาชนในพื้นที่มี
พฤติกรรมโดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.59, S.D. = 0.780) และเมื่อพิจารณารายขอพบวาประชาชน
ในพื้นที่มีพฤติกรรมอยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ (1) การเรียนรู
เกี่ยวกับการจัดการการทองเที่ยวอันเนื่องมาจากการมีแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําในชุมชน ( X = 3.62,
S.D. = 0.896) (2) การมีสวนรวมและสนับสนุนกิจกรรมการทองเที่ยวตลาดน้ํา ( X = 3.61, S.D. =
0.963) (3) การใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําในการสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา ( X =
3.60, S.D. = 0.932) (4) การติดตามขาวสารหรือความเปนไปของแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา ( X =
3.57, S.D. = 0.987) (5) การเรียนรูเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอันเนื่อง
มาจากการมีแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําในชุมชน ( X = 3.57, S.D. = 0.924) (6) การชวยประชาสัมพันธ
หรือแนะนําแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา ( X = 3.54, S.D. = 0.958) และตลาดน้ําจันดีประชาชนในพื้นที่
มีพฤติกรรมโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( X = 3.07, S.D. = 0.786) และเมื่อพิจารณารายขอ พบวา
ประชาชนในพื้นที่มีพฤติกรรมอยูในระดับปานกลางทุกขอ โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย
คือ (1) การมีสวนรวมและสนับสนุนกิจกรรมการทองเที่ยวตลาดน้ํา ( X = 3.20, S.D. = 0.910) (2)
การชว ยประชาสัมพัน ธหรือแนะนําแหลงทองเที่ย วตลาดน้ํา ( X = 3.16, S.D. = 0.961) (3)
การเรีย นรูเกี่ย วกับการอนุรัก ษ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมอัน เนื่องมาจากการมีแหลง
ทองเที่ยวตลาดน้ําในชุมชน ( X = 3.08, S.D. = 1.022) (4) การเรียนรูเกี่ยวกับการจัดการการทองเที่ยว
อันเนื่องมาจากการมีแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําในชุมชน ( X = 3.03, S.D. = 0.958) (5) การติดตาม
ขาวสารหรือความเปนไปของแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา ( X = 3.00, S.D. = 0.865) (6) การให
ขอคิดเห็นหรือคําแนะนําในการสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา ( X = 2.94, S.D. = 0.827)
สําหรับการวิเคราะหเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมของประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ําภาคใต
จํ า แนกตามตลาดน้ํ า โดยใช ก ารวิ เ คราะห ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว (One-Way ANOVA)
ผลการวิเคราะหปรากฏรายละเอียดดังตารางที่ 67-68
ตารางที่ 67 แสดงการเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมของประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ําภาคใต จําแนกตาม
ตลาดน้ํา
แหลงความแปรปรวน
df
ระหวางกลุม
3
ภายในกลุม
396
รวม
399
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

SS
20.170
201.461
221.631

MS
6.723
0.509

F
13.215*

Sig.
0.000
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จากตารางที่ 67 แสดงการเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมของประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ํา
ภาคใต จําแนกตามตลาดน้ํา มีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 68 เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยของพฤติกรรมของประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ํา
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*
-0.4733*
-0.1067
0.0433
0.4100*

บานดอน ( X = 3.59)

จันดี ( X = 3.07)

0.5167*

-

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 68 พบว า ตลาดน้ํา ภาคใตแ ตล ะแห ง มี ป ระชาชนในพื้ น ที่ มี พฤติ ก รรม
แตกตางกัน เมื่อพิจารณารายคู คือ ประชาชนในพื้นที่ต ลาดน้ําคลองแดนมี คาเฉลี่ยพฤติกรรม
มากกวาประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ําคลองแห ( X = 3.48 และ 3.11 ตามลําดับ) ประชาชนในพื้นที่
ตลาดน้ําบานดอนมีคาเฉลี่ยพฤติกรรมมากกวาประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ําคลองแห ( X = 3.59
และ 3.11 ตามลําดับ) ประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ําจันดีมีคาเฉลี่ยพฤติกรรมนอยกวาประชาชนใน
พื้นที่ตลาดน้ําคลองแดน ( X = 3.07 และ 3.48 ตามลําดับ) และประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ําจันดีมี
คาเฉลี่ยพฤติกรรมนอยกวาประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ําบานดอน ( X = 3.07 และ 3.59 ตามลําดับ)
สวนคูอนื่ ๆ แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สวนที่ 4 สรุป
จากผลการวิ เ คราะห ข อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณโดยภาพรวมจากการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล จาก
ผูประกอบการ นักทองเที่ยว และประชาชนในพื้นทีต่ ลาดน้ําภาคใต สามารถสรุปไดดังตอไปนี้
1. ผูประกอบการในตลาดน้ําภาคใต จํานวน 424 คน สวนใหญมีความพึงพอใจโดยภาพรวม
ตอสภาพที่เปนอยูของแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตอยูในระดับปานกลาง รองลงมา คือ ระดับมาก
ระดับมากที่สุด ระดับนอย และระดับนอยที่สุด ตามลําดับ สวนระดับความรูความเขา ใจของ
ผูประกอบการเกี่ยวกับการทองเที่ยวที่ยั่งยืน พบวา ผูประกอบการสวนใหญมีระดับความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับการทองเที่ยวที่ยั่งยืนในอยูในระดับต่ํา รองลงมา คือ ระดับปานกลาง และระดับสูง
ตามลําดับ โดยผูประกอบการในตลาดน้ําภาคใตแตละแหงมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทองเที่ยว
ที่ยั่งยืน แตกตางกัน สําหรับความคิดเห็น ของผูประกอบการที่มีตอการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต
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ดานพฤติกรรม โดยภาพรวมพบวาอยูในระดับมาก สวนดานกฎระเบียบ ดานการจัดการ ดานการมี
ส ว นร ว ม และด า นการพั ฒ นาศั ก ยภาพของผู ป ระกอบการ โดยภาพรวมพบว า อยู ใ นระดั บ
ปานกลาง โดยผูประกอบการในตลาดน้ําภาคใตแตละแหงมีความคิดเห็นตอการทองเที่ยวตลาดน้ํา
ภาคใตดานตางๆ แตกตางกัน
2. นัก ทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต จํานวน 400 คน มีระดับความคิดเห็นตอการทองเที่ยว
ตลาดน้ํ า ภาคใต ด า นป จ จั ย จู ง ใจ ด า นการคมนาคม ด า นสถานที่ ด า นการให บ ริ ก าร
ดานความปลอดภัย ดานการจัดกิจกรรม ดานความตองการในการพัฒนา ดานภาพรวม และดาน
พฤติกรรม โดยภาพรวมพบวาอยูในระดับมาก สวนดานสิ่งอํานวยความสะดวก โดยภาพรวมพบวา
อยูในระดับปานกลาง โดยนักทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตแตละแหงมีความคิดเห็นตอการทองเที่ยว
ตลาดน้ําภาคใตดานตางๆ แตกตางกัน
3. ประชาชนในพื้นที่ต ลาดน้ําภาคใต จํา นวน 400 คน สว นใหญมี ค วามพึง พอใจโดย
ภาพรวมที่มีแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําในชุมชนอยูในระดับปานกลาง รองลงมา คือ ระดับมาก ระดับ
มากที่สุด ระดับนอย และระดับนอยที่สดุ ตามลําดับ สวนระดับความรูความเขาใจของประชาชน
ในพื้นที่เกี่ยวกับการทองเที่ยวที่ยั่งยืน พบวา ประชาชนในพื้นที่สวนใหญมีระดับความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการทองเที่ยวที่ยั่งยืนอยูในระดับต่ํา รองลงมา คือ ระดับปานกลาง และระดับสูง ตามลําดับ
โดยประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ําภาคใตแตละแหงมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทองเที่ยวที่ยั่งยืน
แตกตางกัน สําหรับความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ที่มีตอการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตดาน
การพัฒนาศัก ยภาพของชุมชน โดยภาพรวมพบวาอยูใ นระดับมาก สว นดานผลกระทบเชิงลบ
ดานการจัดการ ดานการมีสวนรวม ดานการสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเที่ยว และดานพฤติกรรม
โดยภาพรวมพบวาอยู ใ นระดับปานกลาง โดยประชาชนในพื้น ที่ ตลาดน้ํา ภาคใต แตละแหง มี
ความคิดเห็นตอการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตดานตางๆ แตกตางกัน
จากผลการวิ เ คราะห ข อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณโดยภาพรวมที่ ก ล า วมาจะเห็ น ได ว า ผู ต อบ
แบบสอบถาม ซึ่งไดแก ผูประกอบการ นักทองเที่ยว และประชาชนในพื้นที่มีความคิดเห็นตอ
การทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตดานตางๆ โดยภาพรวมอยูในระดับมากและระดับปานกลาง ซึ่งสะทอน
ใหเห็นวาแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตจําเปนที่จะตองไดรับการสงเสริม พัฒนา และปรับปรุงใน
อีกหลายๆ ดาน เชน ดานการมีสวนรวม ดานการจัดการ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก และดาน
การพัฒ นาศัก ยภาพของผูประกอบการ เปน ตน รวมถึงความจําเปนที่จ ะตองมี ก ารสงเสริม หรือ
การสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทองเที่ยวที่ยั่งยืนใหกับผูประกอบการและประชาชนในพื้นที่
ทั้งนี้เพื่อใหแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตกาวไปสูการเปนแหลงทองเที่ยวที่ยั่งยืนอันจะนําไปสู
การพัฒนาที่ยั่งยืนตอไป
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บทที่ 5
ตลาดน้ําภาคใต
การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในสวน
ของการวิจัยเชิงคุณภาพ แบงการนําเสนอออกเปน 5 สวน ดังตอไปนี้
สวนที่ 1 ตลาดน้ําคลองแห
สวนที่ 2 ตลาดน้ําคลองแดน
สวนที่ 3 ตลาดน้ําบานดอน
สวนที่ 4 ตลาดน้ําจันดี
สวนที่ 5 สรุป
โดยการนําเสนอขอมูลการวิจัยเชิงคุณภาพในแตละสวนมีประเด็นที่นาสนใจดังรายละเอียด
ตอไปนี้
สวนที่ 1 ตลาดน้ําคลองแห
สําหรับรายละเอียดเกี่ย วกับตลาดน้ําคลองแหที่จ ะนําเสนอมีประเด็น ตางๆ ที่นา สนใจ
ดังตอไปนี้
ที่ตั้งตลาดน้ําคลองแห
ตลาดน้ําคลองแหตั้งอยูในพื้นที่ตําบลคลองแห อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ซึ่งเปนเขต
พื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลเมืองคลองแห สําหรับตลาดน้ําคลองแหตั้งอยูทางดานทิศเหนือของ
ตัวเมืองหาดใหญ หากเดินทางจากตัวเมืองหาดใหญสามารถเข าถึงตลาดน้ําได 2 เสนทาง ไดแก
เสน ทางแรก เดินทางโดยใชเสนทางถนนนิพัทธสงเคราะห 5 และเสนทางที่ 2 เดินทางโดยใช
เสนทางถนนลพบุรีราเมศวร (ทางหลวงแผนดิน หมายเลข 414) ซึ่งเปนเสนทางที่จะเดินทางไปยัง
ตัวเมืองสงขลา โดยบริเวณทางเขาตลาดน้ําจะมีปายตลาดน้ําติดตั้งอยูและสามารถมองเห็นไดอยาง
ชัดเจน
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ภาพที่ 1 ปายบอกเสนทางตลาดน้ําคลองแห
สภาพทั่วไปของชุมชนที่ตั้งตลาดน้ําคลองแห
“ชุมชนคลองแห” เปนชุมชนดั้งเดิม ตั้งอยูทางทิศเหนือของอําเภอฟากเหนือ ซึ่งก็คืออําเภอ
หาดใหญ จังหวัดสงขลา ในปจจุบันนั่นเอง ชุมชนคลองแหตั้งขึ้นเมื่อใดไมปรากฏหลักฐานแนชัด
แตจากการสันนิษฐานจากอาคารบานเรือน วัด และมัสยิด ตลอดจนรองรอยทางคดีศึกษา เชื่อวา
ชุมชนคลองแหนาจะตั้งมาหลายชั่วอายุคนแลว
โดยคําวา “คลองแห” นาจะเพี้ยนมาจากคําวา “ฆองแห” ซึ่งเปนเครื่องมือในการรองปาว
ประกาศของคนสมัยนั้น ตอมากลายเปน “คลองแห” ตามสําเนียงชาวใต ซึ่งมีเรื่องเลากันวามีคหบดี
คนหนึ่งมีจิตศรัทธาแรงกลาที่จะไปรวมบูรณะพระเจดียที่เมืองตามพรลิงค (จังหวัดนครศรีธรรมราช
ในปจจุบัน) ระหวางเดินเรือมาทางลําน้ํา ก็ตีฆองรองปาวประกาศเชิญชาวบานนําทรัพยสิน มารวม
บริจาคสมทบ ครั้นเมื่อถึงบริเวณคลองแห ปะเรือที่แลนสวนมา ไดความวากลับจากบูรณะเจดีย
พระธาตุเรียบรอยแลว ดวยความผิดหวังจึงตรอมใจตาย กอนตายไดฝงทรัพยสินทั้งหมดไวบริเวณ
โคกริมน้ํา เรียกวา “โคกนกคุม” และตั้งจิตอธิษฐานวา ขอใหบริเวณนี้ภายหลังมีความรุงเรือง
ประชาชนมีความสามัคคี รักใครปรองดองกัน และอยูเย็นเปนสุข หากผูมีบุญบารมี อยูในศีลสัตย ซึ่ง
จะเกิดมาในภายหลัง ขอใหพบทรัพยสมบัติที่ฝงไวแลวใหนําไปทํานุบํารุงศาสนา และสาธารณกุศล
พรอมทั้งแขวนฆองไวใ กลๆ บริเวณดังกลาว เมื่อมีผูมาพบฆองบริเวณนั้น จึงเรียกบริเวณนั้นวา
“คลองแห” (เทศบาลเมืองคลองแห, 2555ข) ซึ่งเรื่องเลาดังกลาวมีความใกลเคียงกับงานศึกษาของ
ยุทธกาน ดิสกุล (2553: 27-28) ที่กลาวถึงชื่อ “คลองแห” วาในอดีตเมื่อครั้งที่มีการสรางเจดีย เพื่ อ
บรรจุพระบรมสาริก ธาตุที่เมืองตะมะลิง ซึ่งก็คือจังหวัด นครศรีธรรมราชในปจจุบัน ทางเมือง
ตะมะลิงไดปาวรองประกาศไปทั่วทุกหัวเมือง เพื่อใหประชาชนในหัวเมืองตางๆ ในตอนใตแหง
แหลมทองที่เลื่อมใสและนับถือพระพุทธศาสนาใหมารว มงานเฉลิ มฉลองในการบรรจุพระบรม
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สาริกธาตุองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไวในพุทธเจดีย ประชาชนในหัวเมืองตางๆ ที่ไดทราบ
ขาวตางก็มารว มในงานนี้ ฝายประชาชนในเมืองกลันตัน ซึ่งอยูหางจากเมืองตะมะลิงมากกวา
หัวเมืองอื่น ก็รวบรวมประชาชนหลายรอยคนเดินขบวนเดินเทามาทางบก เดินทางรอนแรมมาเปน
เดือนๆ เมื่อมืด ค่ํา ณ สถานที่ใ ด ก็พัก แรมที่นั่น ครั้น เดินทางมาถึง สถานที่ซึ่งเรียกวาคลองแห
ปจจุบันนี้ เห็นวาเปนสถานที่สบายพื้นที่เปนเนินสูงมีตนไมใหญปกคลุมสบาย เปนคุงคลองน้ําใส
สะอาด จึงพักแรมหนึ่งคืน วันรุงขึ้นก็ออกเดินทางตอไป ขณะที่เดินทางตอไปนั้น ก็มีขบวนเดินเทา
ของคนจํานวนมากเดินทางมาจากทิศเหนื อบายหนาสูทิศใตผานมาทางนั้น สอบถามไดความวา
เดิน ทางกลับจากงานบรรจุพระบรมสาริกธาตุที่เมืองตะมะลิง และทราบวางานไดเสร็จ สิ้น แลว
เมื่อเปนเชนนั้น ประชาชนที่เดินทางมาจากเมืองกลันตัน ก็เลิกลมความตั้ งใจที่จะเดินทางตอไป
จึงตกลงจะเดินทางกลับ แตกอนที่จะเดินทางกลับ มาคิดวาสิ่งของตางๆ ที่เตรียมมาเพื่อจะนําไป
บรรจุในเจดียเปนพุทธบูชา เชน พวกแกวแหวนเงินทองตางๆ ไหนๆ ก็ตั้งใจจะทําเปนพุทธบูชาก็
ไมควรนํากลับไป ควรจะขุดหลุมฝงเอาไว ณ สถานที่นี้ จึงรวบรวมสิ่งของเหลานั้นมากองไวแลว
อธิษ ฐานเปนพุทธบูชาแลว ขุดหลุมฝงไวต รงพื้นที่สามเหลี่ยมที่ค ลองสองสายไหลมาบรรจบกัน
ไดแก “คลองลาน” ที่ไหลมาจากทิศตะวันตกของวัดคลองแหในปจจุบัน กับ “คลองเตย” ที่ไหลมา
จากทิศใต แลวเกิด เปน คลองสายใหญขึ้น ชื่อวา “คลองแห” สําหรับสถานที่ฝงสมบัติดังกลาว
ในปจจุบันยังปรากฏเปนเนินสูงมีน้ําลอมรอบ ชาวบานเรียกวา “โคกนกคุม” และเชื่อกันวาเปนขุม
มหาสมบัติและศักดิ์สิทธิ์ใครจะทําอะไรไมได สําหรับเครื่องประโคมดนตรีตางๆ ที่แหมาในขบวน
เชน ฆอง และกลอง เปนตน ก็นํามากองไวแลวอธิษฐานเปนพุทธบูชาแลวก็จมลงไปในลําคลอง
สายใหญนั้น ขาวนี้เปนที่เลาลือกันออกไป นับตั้งแตนั้นมาชาวบานในแถบนั้นจึงเรียกคลองนั้นวา
“คลองฆองแห” แตคําวา “คลองฆองแห” มีคําหลายพยางค ตอมาคําวา “ฆอง” ซึ่งเปนพยางคที่ 2
ไดขาดหายไป คงเหลือแตพยางคหนากับพยางคหลังเปน “คลองแห” แตเมื่อพูดเปนสําเนียงถิ่นใต
แลวเสียงวรรณยุกตเอกไมมี โดยคําวา “แห” จะพูดเปน “แห” ดังนั้นจึงเรียกขานคลองนี้ตามสําเนียง
ใตมาแตเดิมวา “คลองแห” ซึ่งจากเรื่องเลา ดังกลาวมีค วามสอดคลองกับตํานานพระบรมธาตุ
นครศรีธรรมราช และตํานานเมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งเปนเอกสารทางประวัติศาสตรที่สําคัญใน
การศึกษาวิวัฒนาการของภาคใต
นอกจากนี้ยังมีกระแสเกี่ยวกับชื่อ “คลองแห” ที่แตกตางออกไปจากเรื่องเลาดังกลาว นั้นก็
คือ มีบางคนแสดงความคิดเห็นวาเหตุที่ไดชื่อวา “คลองแห” อาจจะเหตุสืบเนื่องมาจากรูปรางของ
ลําคลองที่มีลักษณะเปน รูป “แห” ซึ่งเปน เครื่องมือชนิด หนึ่งที่ใ ชในการดัก จับปลาก็เปนไปได
หรือแมแตเรื่องเลาที่เลาตอกัน มาวาสมัยกอนคลองแหจะเรียกวา “คลอง” เฉยๆ ยังไมเรียกวา
“คลองแห” เพิ่งจะเรียกวา “คลองแห” เมื่อตอนที่ค นไปพบฆอง แลวฆองก็วิ่งหนี ชาวบานจึง
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เรียกวา “ฆองมันแหหนีลงคลอง” (ภาษาใต) ก็เลยเรียก “คลองฆองแห” มาตั้งแตบัดนั้น (ยุทธกาน
ดิสกุ ล, 2553: 26,30) นอกจากนี้ยั งมี อีก กระแสหนึ่ ง ซึ่ง สัน นิ ษ ฐานวา ชื่อ “คลองแห” มาจาก
การสัญ จรตี ฆองรองปาวกลาวบอกใหทราบถึงงานการของตนทั้งงานบวช งานแตง งานตาย
แกผองญาติและเพื่อนพอง นองพี่ ที่อาศัยอยูริมลําคลองวาจะจัดขึ้นในวันเดือนขึ้นแรมใด (เทศบาล
เมืองคลองแห, ม.ป.ป.) ซึ่งจากที่กลาวมาลวนแลวแตเปนเรื่องเลาและประวัติเกี่ยวกับที่มาของชื่อ
“คลองแห” ทั้ ง สิ้ น แต อ ย า งไรก็ ต ามสํ า หรั บ ชื่ อ “ชุ ม ชนคลองแห” สามารถสรุ ป ได ว า เป น
การเรียกขานชื่อชุมชนโดยการยึดถือตามชื่อคลอง ซึ่งเปนคลองที่ตั้งอยูบริเวณศูนยกลางของชุมชน
แหงนีน้ ั่นเอง
สําหรับตําบลคลองแหในป พ.ศ.2538 กระทรวงมหาดไทย ไดประกาศเปนองคการบริหาร
สว นตํ า บล และตํ า บลคลองแหได เ จริ ญ รุง เรื อ งตามลํ าดั บ จนกระทั่ ง ในป พ.ศ.2546 จึ ง ได มี
พระราชกฤษฎีก ายกฐานะองคก ารบริหารส วนตําบลคลองแหเปนเทศบาลตําบลคลองแห ตอมา
เทศบาลตําบลคลองแหมีจํานวนประชากรเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ และมี
ฐานะการคลังเพียงพอที่จะบริหารกิจการ กระทรวงมหาดไทยจึงไดมีประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะของ
เทศบาลตําบลคลองแหเปนเทศบาลเมืองคลองแห โดยใหมีผลนับตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2550
เปนตนไป ซึ่งเทศบาลเมืองคลองแหมีอาณาเขตติดตอดังตอไปนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับ เขตองคการบริหารสวน ตําบลคูเตา อําเภอหาดใหญ
จังหวัดสงขลา
ทิศใต
ติดตอกับ เขตเทศบาลนครหาดใหญ และเทศบาลตําบลคอหงส
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
ทิศตะวันออก ติดตอกับ เขตเทศบาลตําบลน้ํานอย อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
ทิศตะวันตก ติดตอกับ เขตอําเภอบางกล่ํา จังหวัดสงขลา
เทศบาลเมืองคลองแหมีเนื้อที่โดยประมาณ 24.50 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 15,312 ไร
ปจจุบันป พ.ศ.2555 มีนางสุภาภรณ สังขชาติ เปนนายกเทศมนตรีเมืองคลองแห ซึ่งประชาชน
สว นใหญ ป ระกอบอาชีพ เกษตรกรรม รั บจ า ง คา ขาย และอื่ น ๆ โดยเทศบาลเมือ งคลองแห
ประกอบดวย 11 หมูบาน หรือ 27 ชุมชน ดังตารางที่ 69 และตารางที่ 70 (เทศบาลเมืองคลองแห,
2555ค)
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ตารางที่ 69 แสดงรายชือ่ หมูบานของเทศบาลเมืองคลองแห

1.
2.
3.
4.
5.
6.

หมูที่ 1 บานทาไทร
หมูที่ 2 บานหนองบัว
หมูที่ 3 บานคลองแห
หมูที่ 4 บานคลองเตย
หมูที่ 5 บานปากัน
หมูที่ 6 บานหนองนายขุย

รายชื่อหมูบานของเทศบาลเมืองคลองแห
7. หมูที่ 7 บานทุงปาบ
8. หมูที่ 8 บานทาชาง
9. หมูที่ 9 บานทุงน้ํา
10. หมูที่ 10 บานหนองทราย
11. หมูที่ 11 บานเกาะหมี

ตารางที่ 70 แสดงรายชื่อชุมชนของเทศบาลเมืองคลองแห
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. ชุมชนหลังบิ๊กซี
24. ชุมชนคลองควาย
11. ชุมชนเมืองใหม
25. ชุมชนคลองเปล
12. ชุมชนวัดคลองแห
26. ชุมชนสัจจกุล
13. ชุมชนศุภสันติ
27. ชุมชนสุขโขทัย
14. ชุมชนบางมวง
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สําหรับสภาพทางภูมิศาสตรของเทศบาลเมืองคลองแหมีลักษณะเปนที่ราบลุมทุงนาสลับ
กับเนินสวนยางพารา ตามแนวลุมน้ําคลองอูตะเภาและคลองแห สภาพทั่วไปของพื้นทีม่ ักจะประสบ
กับภาวะน้ําทวมในชวงฤดูฝน โดยคลองอูตะเภาเปนแหลงน้ําสายหนึ่งของภาคใตที่มีความสําคัญ
มาก เปนลําคลองทีไ่ หลผานเมืองหาดใหญ จังหวัดสงขลา และมีตนน้ําอยูที่อําเภอสะเดา จังหวัด
สงขลา คลองอูตะเภาเปนลําคลองที่มีความเกี่ยวพันกับวิถีชีวิตของชาวบานที่อาศัยอยูบริเวณสองริม
ฝงคลองมาเปนระยะเวลายาวนานนับตั้งแตอดีต โดยเฉพาะในดานการประกอบอาชีพ นอกจากนี้
คลองอูตะเภายังเปนแหลงน้ําสําคัญในการผลิต น้ําประปาของการประปาอําเภอหาดใหญอีกดว ย
ปจจุบันคลองอูตะเภาไดเกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศเปนอยางมาก โดยน้ําในลําคลองเกิด
การเนาเสีย และมีสภาพที่ตื้นเขิน ซึ่งเปนปญหาสําคัญที่หลายฝายกําลังดําเนินการแกไข
สวน “คลองแห” เปน ลําคลองสายหนึ่ง ที่ไหลผานพื้นที่เทศบาลเมืองคลองแห ในอดีต
คลองแหมีสภาพน้ําที่ใสสะอาด สามารถใชอุปโภคและบริโภคได โดยชาวบานสวนหนึ่งไดอาศัย
คลองแหในการประกอบอาชีพประมงพื้น บานเพื่อทํามาหาเลี้ย งชีพ ตลอดจนใชเปน เสนทาง
คมนาคมในการเดินทางไปมาหาสูซึ่งกันและกันโดยใชเรือเปนพาหนะ เนื่องจากในอดีตการสัญจร
ทางเทาคอนขางมีความยากลําบากเนื่องจากสภาพพื้นที่มีลักษณะเปนปารก
ดวยสภาพทางภูมิศาสตรของชุมชนคลองแหที่มีลําคลองไหลผาน จึงทําใหชุมชนคลองแห
ในอดีตมีตลาดนัดทาน้ํา ซึ่งตั้งอยูบริเวณทาน้ําวัดคลองแห โดยมีชาวบานพายเรือมาซื้อขายสินคาที่
บริเวณทาน้ําดังกลาว และมีทาเทียบเรือสําหรับพอคาแมคาที่นําสินคามาจําหนาย ซึ่งสวนหนึ่งเปน
พอคาแมคาทีม่ าจากคูเตาซึ่งเปนชุมชนใกลเคียง สงผลใหบริเวณทาน้ําวัดคลองแหกลายเปนสถานที่
แลกเปลี่ยนสิน คาและแหล งพบปะของผูคนในชุมชนคลองแหและชุมชนใกลเคียง จนกระทั่งมี
การสรางถนนและเสนทางรถไฟสายหาดใหญ-สงขลา โดยเสนทางรถไฟสายดังกลาวไดเปดเดินรถ
ครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2456 และปจจุบันไดหยุดเดินรถไปแลวตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม
พ.ศ.2521 จากการสรางถนนและเสนทางรถไฟสายดังกลาว ตลอดจนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ที่ขยายตัวอยางตอเนื่อง สงผลใหการสัญจรทางน้ําและตลาดนัด ดังกลาวคอยๆ เลือนหายไปจาก
ชุมชนแหงนี้
ในระยะเวลาตอมา “คลองแห” ซึ่งเปนลําคลองที่ ไหลผานชุมชนและเคยมีน้ําใสสะอาด
สามารถใชอุ ปโภคและบริ โ ภคได ก็ไดแ ปรสภาพเป น ลํา คลองที่มี ลัก ษณะตื้น เขิ นและสกปรก
ดวยเหตุนี้จึงเกิดแนวคิดเกี่ยวกับการอนุรักษและพื้นฟูสภาพคลองแหขึ้น ซึ่ง “ตลาดน้ําคลองแห” เปน
แนวคิดหนึ่งในการอนุรักษและฟนฟูสภาพคลองแหใหกลับมาเปนเหมือนเชนในอดีตอีกครั้งหนึ่ง
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ภาพที่ 2 แผนที่แสดงที่ตั้งตลาดน้ําคลองแห
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ประวัติความเปนมาและพัฒนาการของตลาดน้ําคลองแห
ตลาดน้ําคลองแหเปนตลาดน้ําเชิงวัฒนธรรมแหงแรกของภาคใต มีความยาวของตลาด
ประมาณ 200 เมตร ตั้งอยูบริเวณริมฝงคลองตรงกันขามกับวัดคลองแห มีลักษณะของตลาดทีเ่ ปน
การผสมผสานระหวางตลาดน้ํา (จําหนายสินคาในเรือ) และตลาดโบราณ (จําหนายสินคาบนบก)
โดยเปดใหบริการในวันศุกร เสาร และอาทิตย ตั้งแตเวลา 15.00 – 21.00 น.
สําหรับตลาดน้ําคลองแหเกิดจากแนวคิดของนายอภิชาติ สังขาชาติ หรือที่รูจักกันทั่วไปใน
ชื่อ “นายกหัวมัน” (“หัวมัน” เปนชื่อเลน) อดีตนายกเทศมนตรีเมืองคลองแห ซึ่งปจจุบันไดเสียชีวิต
ไปแลว ที่ไดลองเรือชมทัศนียภาพของสองฝงคลอง ในสมัยที่ยังไมไดรับตําแหนงนายกเทศมนตรี
เมืองคลองแห และพบเห็นวิถีชีวิตของชาวบานแบบดั้งเดิม เชน การยกบาม การพายเรือเก็บผักบุง
การตัดผัดกระเฉด ซึ่งเปนเรื่องที่ยังมีอยูในลําคลองแหในปจจุบัน จากการลองเรือในวันนั้นภาพที่
เห็นทําใหนายอภิชาติ สังขาชาติ เกิดแนวคิดในการพัฒนาสายน้ําแหงนี้ใหเปนจุดศูนยกลางของ
การพบปะของประชาชน และทําอยางไรใหสามารถเชื่อมโยงไปสูการอนุรักษสิ่งแวดลอม รวมทั้ง
ศูน ยก ลางของการจัด กิจกรรมที่ เปน ประโยชนตอทองถิ่น ตอไป จึงไดเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ
รวมทั้งบรรดางานวิจัยที่ไดเคยมีการทําวิจัยในพื้นที่ อีกทั้งสืบคนขอมูลประวัติศาสตรของพื้นที่จึง
ไดพบวาในสมัยกอนตรงที่บริเวณนี้เคยเปนแหลงแลกเปลี่ยนสินคา โดยเปนแหลงพบปะเรือสําเภา
จากตางถิ่ นซึ่งแลน มาทําการคาขายยังที่แหงนี้ และเมื่อไดเสนอตัว เขารับใชประชาชนในฐานะ
หัวหนาพรรคคลองแหมั่นคง จึงไดนําเสนอนโยบายสรางตลาดน้ําคลองแห เปนจุดขายในการหา
เสียงครั้งนั้นดวย ครั้นเมื่อไดมีโอกาสเขารับตําแหนงเปนนายกเทศมนตรีเมืองคลองแห นายอภิชาติ
สังขาชาติ ไดทุมเทความมุงมั่นและตั้งใจในการดําเนินการตามนโยบายนี้ อีกทั้งไดจัดศึกษาดูงาน
โดยการนําเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ พอคา แมคา ไปยังตลาดน้ํายามเย็นหรือตลาดน้ําอัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม เพื่อศึกษาแนวทางการดําเนินงาน รูปแบบการบริหารจัดการ และอื่นๆ รวมทั้งได
ประสานความรวมมือจากหนวยงานตางๆ ทั้งในพื้นที่และจากสวนกลางทั้งภาครัฐและเอกชน เชน
กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมชลประทาน และการทองเที่ยวแหงประเทศไทย เปนตน เพื่อทํา
การผลักดันโครงการตลาดน้ําคลองแหใหบรรลุตามวัต ถุประสงคที่ตั้งไว โดยในยุ คเริ่มตนของ
ตลาดน้ําคลองแหนั้นไดมีเสียงวิพากษวิจารณถึงความเปนไปไมไดของโครงการนี้ เนื่องจากสภาพ
ลําคลองนั้นแทบจะไมเอื้อตอการดําเนินการใดๆ ทั้งตื้นเขินดวยขยะและโคลนตม อีกทั้งน้ําเนาเสีย
แตนั่น กลับเปน เหมือนแรงผลักดันที่ทําใหนายอภิชาติ สังขาชาติ เรงดําเนินโครงการตามที่ตั้ง
ปณิ ธานไว ว า “ไม มีอ ะไรที่เ ป น ไปไม ได ห ากทํ าเพื่ อประชาชน” โดยมีวั ต ถุป ระสงค เ พื่อ ให
ประชาชนหันกลับมาอนุรักษสิ่งแวดลอม และอนุรักษแมน้ําลําคลองที่สามารถเปนแหลงสรางงาน
สรางอาชีพ ใหทองถิ่น ได และอีก ความตั้งใจหนึ่งก็คือ ตลาดน้ํา คลองแหจะเปน ศูน ยร วมของ
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การอนุรักษศิลปวัฒนธรรมพื้นบานใหคงอยูสืบไป (งานสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว, ม.ป.ป.:
1-2)
อยางไรก็ตามจากการศึกษางานของยุทธกาน ดิสกุล (2553: 45) พบประเด็นที่แตกตาง
ออกไปจากที่กลาวมาเกี่ยวกับแนวคิดตลาดน้ําคลองแหของนายอภิชาติ สังขาชาติ กลาวคือ กอนที่
นายอภิชาติ สังขาชาติ จะลงชิงสมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองคลองแห นายอภิชาติ สังขาชาติ
เคยทํา งานเปนพนักงานในเทศบาลเมืองคอหงส อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา มากอน และมี
ความสนใจทางดา นการเมือ งท องถิ่น เมื่ อ ประมาณป 2545 จึง ได ตัด สิ น ใจลงสมัค รเลือ กตั้ ง
นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส แตก็แพใ นสนามเลือกตั้งดังกลาว จากนั้น ก็ไดสังเกตการณพื้น ที่
การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองควนลัง อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา และเปนคะแนนเสียงใหกับ
พรรคการเมืองทองถิ่นพรรคหนึ่ง ขณะเดียวกันก็เห็นวาพรรคการเมืองที่เปนคูแขงมีการนําเสนอ
นโยบายตลาดน้ํา ซึ่งกลายเปนเรื่องตลกสําหรับชาวบานชุมชนควนลัง เพราะไมมีใครเชื่ อวาจะ
เป น ไปได แต น ายอภิ ช าติ สั ง ขาชาติ เห็ น ว า เรื่ อ งที่ ต ลกอาจจะกลายเป น จริ ง ก็ ไ ด ห ากทํ า
การประชาสัมพันธแบบมีสีสัน และมีความนาจะเปนไปได หลังจากนั้นก็ไดตัดสินใจลงสมัค ร
แขงขัน การเมืองทองถิ่นอีกครั้งหนึ่ง โดยมีค วามคิด วาจะนําเสนอนโยบายตลาดน้ําคลองแหเปน
จุดขายในการหาเสียงเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองคลองแห จนกระทั่งชนะการเลือกตัง้ และไดดํารง
ตําแหนงนายกเทศมนตรีเมืองคลองแห จึงไดรเิ ริ่มดําเนินโครงการตลาดน้ําคลองแหขึ้น
โดยในชวงแรกกอนที่จะมีการริเริ่มดําเนินโครงการตลาดน้ําคลองแห พบวา นายอภิชาติ
สังขาชาติ ไดมีการปรึกษาหากับทานเจาอาวาสวัดคลองแหดวย ซึ่งทานเจาอาวาสก็มีความคิดเห็น
ในแนวทางเดียวกัน นั่น ก็คือ แนวคิด อนุรัก ษ และฟ นฟูสภาพคลองแห และคิด วาการจัดสราง
โครงการตลาดน้ํา จะทําใหชาวบา นหัน มาสนใจในการอนุรัก ษและฟน ฟูค ลองแหเพิ่มมากขึ้ น
เนื่องจากตลาดน้ําเปนสวนหนึ่งของโครงการอนุรักษวัฒนธรรมคลองแหซึ่งเปนโครงการหนึ่งของ
วัดคลองแห โดยโครงการอนุรักษวัฒนธรรมคลองแห เกิดขึ้นจากการที่กลุมคณะวัดคลองแหไดไป
ศึกษาดูงานประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่น นั้นก็คือ ประเพณีการกวนขาวยาคูที่วัดพนางตุง จังหวัด
พัทลุง ผลจากการศึกษาดูงานดังกลาวทําใหทานเจาอาวาสวัดคลองแหและกลุมคณะวัดคลองแหมี
การจัด ประชุ มหารือรว มกัน เกี่ ย วกับแนวทางการรื้อฟ น วัฒ นธรรมทองถิ่น จนกอให เกิด เป น
โครงการอนุรักษวัฒนธรรมคลองแห โดยมีวัตถุประสงคสําคัญ คือ เพื่อที่จะอนุรักษและสืบสาน
วัฒนธรรมของชุมชนคลองแห โดยแบงออกเปน 5 ประเด็น ไดแก 1) การอนุรักษสิ่งแวดลอม
เชน การทําปุยหมัก ชีว ภาพ และการทํา EM Ball (Effective Microorganism Ball) เปน ต น
2) การสืบสานวัฒนธรรมพื้นบาน เชน ประเพณีกวนขาวยาคู และการจัดตั้งคณะมโนราห เปนตน
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3) พิพิธภัณฑทองถิ่น 4) ภูมิปญญา ชาวบาน เชน การทําปุยหมักชีวภาพ เปนตน และ 5) การสราง
ตลาดน้ําทองถิ่น (ยุทธกาน ดิสกุล, 2553: 44-45)
จากที่กลาวมาจะเห็นไดวา “ตลาดน้ํา” เปนประเด็นหนึ่งของโครงการอนุรักษวัฒนธรรม
คลองแหของวัดคลองแห ซึ่งตอมาไดมีการดําเนินโครงการตลาดน้ําขึ้น ภายใตดําเนินการรวมกัน
ระหวางเทศบาลเมืองคลองแหกับวัดคลองแห
สําหรับตลาดน้ําคลองแหเดิมทีไดมีการทดลองเปดจําหนายสินคาทางน้ําเปนการเฉพาะกิจ
ในชวงประเพณีวันสงกรานต และงานศิลปวัฒนธรรมยอนตํานานคลองแห ซึ่งการดําเนินการใน
ครั้งนั้นเปนไปดวยดี จึงมีเสียงเรียกรองจากบรรดาพอคาแมคาใหตลาดน้ําคลองแหดําเนินการอยาง
จริงจัง นั่นจึงเปนจุดสําคัญของการเปดดําเนินการเรื่อยมาในทุกเย็นวันศุกร-วันอาทิตย ซึ่งถือเปน
การดําเนินการตลาดน้ําคลองแหในระยะที่ 1 โดยมีเรือจําหนายสินคาเริ่มแรก จํานวน 40 ลํา เริ่มเปด
ดําเนินการตั้งแตวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2551 เปนตนมา ปจจุบันตลาดน้ําคลองแหอยูในชวงของ
การเปดดําเนินการในระยะที่ 2 (งานสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว, ม.ป.ป.: 2) โดยเทศบาลเมือง
คลองแหไดดําเนินการวางกรอบแนวทางการพัฒนาตลาดน้ําคลองแหไว 3 ระยะ ไดแก (ยุทธกาน
ดิสกุล, 2553: 47-48)
ระยะที่ 1 เป น ระยะโครงสร า งที่ ใ ห บ รรดาพ อ ค า แม ค า นํ า สิ น คา มาขาย โดยยั ง ไม มี
การควบคุมมากนัก แตมีการวางกรอบปฏิบัติ โดยเนนที่การรวมมือของชาวบาน เชน รณรงคใหใช
วัตถุดิบจากธรรมชาติ การสงเสริมใหแตงชุดไทยพื้นบาน การรักษาความสะอาดทั้งในคลองและ
บนฝง เปนตน
ระยะที่ 2 จะเพิม่ พื้นที่การขายสินคา และมีการจัดระเบียบมากขึ้นกวาเดิม เนนไปที่ตลาดน้ํา
ตองมีชีวิต มีก ารพายเรือขามคลองไปมาเพื่อขายสิ้ นคาไดทั้ง 2 ฝง ควบคุมสินคาที่จะนํามาขาย
มากขึ้นเพื่อใหเหมาะสมกับความเปนตลาดน้ํา ระยะนี้เริ่ มตั้งแตงานเทศกาลลอยกระทงมหาบุญ
พ.ศ.2551
ระยะที่ 3 ระยะนี้ตลาดน้ําคลองแหตองพรอมสมบูรณดวยตัวเอง สามารถพึ่งพาตัวเองได
และสามารถเปนที่พึ่งพาชุมชนไดเชนกัน ชาวบานในพื้นที่ตองชวยกันดูแล โดยมีคณะกรรมการ
ของตลาดน้ําที่มาจากชุมชนชวยกันควบคุมดูแล และตองสามารถตรวจสอบได ทายสุ ดตลาดน้ํา
คลองแหตองอยูได และหลอเลี้ยงชุมชนไดดวยตัวเอง
อย า งไรก็ ต ามจากการดํ า เนิ น การจริ ง ในแต ล ะระยะมี ร ายละเอี ย ดที่ แ ตกต า งออกไป
โดยการดําเนินการในระยะที่ 1 นี้ เทศบาลเมืองคลองแหไดจดั เรือประมาณ 40 ลํา เพื่อใหพอคาแมคา
นั่งเรือขายสินคา โดยจะเนนสินคาพื้นบานที่ใชวัสดุจากธรรมชาติในการบรรจุสินคา เชน การใช
กระบอกไมไผหรือตุกตาดินเผาในการบรรจุน้ํา กะลามะพราว และกระทงใบตองเปนภาชนะใน
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การใสอาหาร โดยพอคาแมคาจะมีการนําสินคาบรรทุกโดยรถยนตหรือรถสามลอเขามาในตลาด
แลวนําสินคาดังกลาวลงเรือเพื่อวางขาย โดยเรือจะจอดนิ่งบริเวณทาเทียบเรือหรือบริเวณที่จัดเตรียม
ไว ไมไดมีการพายเรือขายสินคาแตอยางใด โดยตลาดน้ําคลองแหจะอยูบริเวณริมน้ําฝงวัดคลองแห
สําหรับในระยะนี้เปนการจัดตลาดน้ําในแบบเฉพาะกิจ โดยไดนําเสนอรูปแบบตลาดใน
แบบท อ งถิ่ น มี ก ารจั ด แบ งการบริห ารจั ด การอย า งเป น สั ด สว นซึ่ ง แบ ง ออกเป น 2 เขต ได แ ก
1) เขตน้ํา สําหรับเขตน้ํานี้เทศบาลเมืองคลองแหเปนผูม ีหนาที่ดูแลและจัดการไมวาจะเปนการสราง
ทา เที ยบเรื อสํ า หรั บการจํา หน า ยสิ น ค าและเป น ที่จ อดเรื อของพ อค าแมค า ซึ่ ง พอ คา แม คา ใน
ชวงแรกๆ จะเปนพอคาแมคาจําเปนหรือพอคาแมคาทดลอง
“การดําเนินการตลาดน้ําคลองแหในชวงแรกๆ ไดมีการนําพอคาแมคาไปศึกษาดูงานยัง
ตลาดน้ําภาคกลางแลวกลับมาทดลองคาขายในตลาดน้ําคลองแห และหลังจากที่มีกระแสตอบรับดีก็
มีก ารเปดรับสมัค รพอคาแมคาเขามาจําหนายสินคา ในตลาดน้ําคลองแหเพิ่ม เติม” (อรัญญา, 12
เมษายน 2555)
พอคาแมคาจําเปนหรือพอคาแมคาทดลองก็คือพอคาแมคาที่ไดรับคาจางใหสวมบทบาท
เปนพอคาแมคา โดยไดรับเงินคาจาง จํานวน 200 บาท 2) เขตบก สําหรับเขตบกนี้เทศบาลเมือง
คลองแหไดแบงเนื้อที่ใหกับคณะกรรมการวัดคลองแหจัดการบางสวน การดําเนินการในระยะนี้
ผานไปไดดวยดี ซึ่งตลาดน้ําจะมีขึ้นเฉพาะวันงานประเพณีเทานั้น เชน งานสงกรานต และงาน
มหกรรมยอนตํานานคลองแห เปน ตน ประกอบกับนักทองเที่ยวมีจํานวนไมมากนัก เนื่องจาก
พื้นที่มีขนาดจํากัด ตอมาเมื่อเทศบาลเมืองคลองแหไดตัดสินใจที่จะใหมีตลาดน้ําขึ้นเปนประจําทุก
วันศุกร เสาร และอาทิตย ประกอบกับเทศบาลเมืองคลองแหไดจัดประชาสัมพันธโดยผานสื่อตางๆ
สงผลใหบรรดานักทองเที่ยวตางใหความสนใจเปนจํานวนมาก ปริมาณนักทองเที่ยวจึงเริ่มมีจํานวน
เพิ่มขึ้น ประกอบกับเหลาบรรดาพอคาแมคาตางมีความตองการที่จะใหเปด ตลาดน้ํา อยางเปน
ทางการเนื่องจากผลประโยชนในเรื่องของรายไดจากการจําหนายสินคา สงผลใหเทศบาลเมือง
คลองแหไมตองจายคาจางพอคาแมคาจําเปน เพราะเห็นวารายไดจากการจําหนายสินคามากกวา
คาจางใหสวมบทบาทพอคาแมคาจําเปน ขณะเดียวกันพอคาแมคาก็ไมตองเสียคาเชาแตอยางใด
สําหรับสาเหตุที่เทศบาลเมืองคลองแหตองจางชาวบานมาสวมบทบาทพอคาแมคาจําเปน เนื่องจาก
ต อ งการให ต ลาดน้ํ า คลองแหดู มี ค วามสมจริ ง สมจั ง มี พ อ ค า แม ค า มานั่ ง เรื อ จํ า หน า ยสิ น ค า
เชนเดียวกับตลาดน้ําในภาคกลางที่มีชื่อเสียงไมวาจะเปนตลาดน้ําอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
หรือตลาดน้ําดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อตองการดึงดูดนักทองเที่ยวใหเดินทาง
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มาทองเที่ยวนั่นเอง สําหรับการเปดตัว ตลาดน้ําคลองแหอยางเปน ทางการ เกิดขึ้น ในชวงเดือน
สิงหาคม พ.ศ.2551 โดยเทศบาลเมืองคลองแหไดหยิบยืมงานยอนตํานานคลองแหมาประชาสัมพันธ
การทองเที่ยวตลาดน้ํา ซึ่งจะไดกลาวถึงในรายละเอียดตอไป
สวนการดําเนินการในระยะที่ 2 ไดเริ่มขยับขยายตลาดน้ําคลองแหโดยแบงออกเปนสอง
ฝง ไดแก ฝง ริมน้ําวัดคลองแห และฝงตลาดคาขายบนบก โดยเทศบาลเมืองคลองแหไดจัดระเบียบ
รานคาบนบกขึ้นใหม เนนรูปแบบตลาดน้ําโบราณ มีการจัดแบงพื้นที่คาขายใหมีความเปนระเบียบ
เรียบรอย มีก ารแบงซุ มสําหรับจําหนายสิน คาประเภทตางๆ และกอสรางซุม โดยใชวัสดุจ าก
ธรรมชาติเปนรูปแบบงายๆ แตดูสวยงาม โดยซุมเหลานี้มีการใชชื่อเรียกขานดวยภาษาไทยทองถิ่น
ดั้งเดิมที่บอกเลาถึงประวัติของเมืองตางๆ เมื่อครั้งอดีตกาล เชน ฆองแห ลังกาสุกะ มะหาดใหญ
ตามพรลิงค และสทิงปุระ เปนตน โดยมีรานคาตลาดโบราณ 200 กวาราน และมีเรือจําหนายสินคา
เพิ่มขึ้นเปน 90 กวาลํา สินคาสวนใหญจะเนนอาหารคาวหวาน ซึ่งเปนอาหารพื้นบานแทๆ เชน
เถาคั่ว ขนมจีน ขาวยําปกษใต กวยจั๊บพลก (กวยจั๊บกะลามะพราว) ขนมมด ขนมดวง ขนมโค
ตมยาง และขนมไทยนานาชนิด ซึ่งเปนขนมภาคใตดั้งเดิม
จากนั้ น ก็มีก ารประชาสัมพัน ธก ารทองเที่ยว โดยเทศบาลเมืองคลองแหไดจัดงานยอน
ตํานานคลองแหซึ่งดูยิ่งใหญขึ้น เนื่องจากมีการดําเนินโครงการตลาดน้ํา จึงไดนํางานยอนตํานาน
คลองแห ซึ่งในอดีตวัดคลองแหไดจัดขึ้นเปนประจําทุกป แตในป พ.ศ.2551 เทศบาลเมืองคลองแห
เปนเจาภาพและจัดทําการประชาสัมพันธการทองเที่ยว สําหรับการจัดงานครั้งนี้ใชชื่อวา “มหกรรม
แสง สี เสียง ยอนตํานานคลองแห และวัฒ นศิลป 4 ภาค ประจําป 2551” ณ ทาน้ําวัดคลองแห
ระหวางวันที่ 13-17 สิงหาคม 2551 โดยเทศบาลคลองแหรวมกับทุกภาคสวนไดจัดขึ้นเปนพิเศษ
ภายใตวิสัยทัศน “คลองแหนาอยู ประตูสูเมืองใหม แหลงที่พักอาศัย ศูนยรวมใจศาสนา พัฒนา
คุณภาพชีวิต ดวยแนวคิดยั่งยืน” ของนายกอภิชาติ สังขาชาติ เพื่อใหรําลึกถึงตํานานของทองถิ่น
ในอดีต รว มสรางจิต สํานึก ในการอนุรัก ษศิลปวัฒ นธรรมใหเกิด ขึ้น กับคนรุน ใหม และสราง
แรงจูงใจใหนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศไดเดินทางมาสัมผัสและรว มกิจกรรม
อันยิ่งใหญตระการตา ประกอบกับงานนี้ไดรับความรวมมือจากนายธนิตย จิตนุกูล หรือ ปด ผูกํากับ
รอยลานจากภาพยนตรเรื่อง “บางระจัน ” ซึ่งเปนคนพื้นเพอําเภอหาดใหญ มากํากับการแสดง
มหกรรม แสง สี เสียง ยอนตํานานอันตระกาลตาบนเวทีชุด “นาวาธรรม นําสวาง กลางใจ”
จากการจัดการประชาสัมพันธดังกลาวสงผลใหตลาดน้ําคลองแหไดรับความสนใจจากนักทองเที่ยว
ทั้งชาวไทยและชาวตา งประเทศเปน จํ า นวนมาก รวมทั้ งสื่อ ประเภทต า งๆ เช น อิ นเทอร เน็ ต
หนังสือพิมพ และรายการโทรทัศนตางๆ เขามาถายทําสารคดีก ารทองเที่ยว ผลจากการพัฒนา
โครงการตลาดน้ํ า คลองแหดัง กล าวส งผลให เ ทศบาลเมื องคลองแหได รับ รางวั ล เทศบาลที่ มี

269
นวัตกรรมเมืองนาอยูแหงป 2551 โดยมี ศ.นพ.ประเวศ วะสี ประธานมูลนิธิชุมชนทองถิ่นพัฒนา
เปนประธานมอบรางวัล (ยุทธกาน ดิสกุล, 2553: 47-51) เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2551 ณ โรงแรม
มิราเคิลแกรนด กรุงเทพฯ โดยรางวัลดังกลาวเปนรางวัลการประเมินสภาพเมืองนาอยู ซึ่งเปนไป
ภายใตกรอบแนวคิดการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสั งคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 สําหรับ
การประเมินผลการพัฒนาและสภาพของเมือง จะพิจารณาใน 5 มิติ ไดแก มิติเมืองปลอดภัย มิติ
เมืองคุณภาพ มิติเมืองสะอาด มิตเิ มืองวัฒนธรรม และมิติเมืองธรรมาภิบาล ซึ่งหลังจากนั้นเปนตนมา
ตลาดน้ําคลองแหก็เปนที่รูจักอยางแพรหลายในหมูนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ
ตอมาเมื่อประมาณเดือนกุมภาพัน ธ พ.ศ.2552 เทศบาลเมืองคลองแหไดดําเนินการยาย
ตลาดน้ําคลองแหจากเดิมที่ตั้งอยูบริเวณริมน้ําวัดคลองแห ไปอยูอีกริมฝงหนึ่งซึ่งอยูตรงกันขามกับ
วัดคลองแห ซึ่งมีสะพานคอนกรีตเปนตัวเชื่อมระหวางสองฝง โดยยายไปตั้งอยูดานซายของสะพาน
ดังกลาว จากเดิมบริเวณที่ตลาดน้ําคลองแหยายไปตั้งเคยเปน สวนยางพารามากอน ตอมาไดมี
การปรับสภาพและภูมิทัศนจนแปรสภาพกลายเปนสถานที่ทองเที่ยว สําหรับสถานที่ดังกลาวซึ่งมี
พื้นที่ประมาณ 5 ไร เทศบาลเมืองคลองแหไดทําสัญญาเชาราย 3 ป จากเจาของซึ่งเปนเอกชนจํานวน
3 เจา โดยจายคาเชาเปนรายเดือนๆ ละ ประมาณ 106,000 บาท ซึ่งเทศบาลเมืองคลองแหใหเหตุผล
ของการยายตลาดน้ําวาตองการขยับขยายพื้นที่การทองเที่ยวตลาดน้ําเนื่องจากพื้นที่เดิมคอนขางคับ
แคบ ในขณะที่ปริมาณนักทองเที่ยวมีจํานวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จึงทําใหเกิดขอจํากัดในเรื่องของพื้นที่
แตอยางไรก็ตามจากการศึกษางานของยุทธกาน ดิสกุล (2553: 52) ซึ่งไดก ลาวถึงเหตุผลของ
การยายตลาดน้ําไปยังอีกฝงหนึ่งซึ่งนอกเหนือจากเหตุผลที่กลาวมา นั่นก็คือ เกิดปญหาความขัดแยง
ในเรื่องของการบริหารจัดการพื้นทีต่ รงบริเวณจอดรถ เนื่องจากเทศบาลเมืองคลองแหตองการที่จะ
เก็บคาจอดรถ แตคณะกรรมการวัดไมเห็นดวยที่จะเก็บคาจอดรถ เนื่องจากจะทําใหวัดกลายเปน
สถานที่ เ พื่อ การพาณิช ย ม ากเกิน ไป ขณะเดี ย วกั น พื้ น ที่ บ ริ เ วณวั ด อยู ภ ายใต ก ารบริ ห ารของ
คณะกรรมการวั ด ทําใหดูเ หมือนวาเทศบาลเมื องคลองแหเขา มากา วกา ยเกิน หนา ที่จ นเกิน ไป
อีก ประเด็น หนึ่ งคื อ เรื่ อ งคา ใชจ า ยค า ไฟฟ า เนื่ อ งจากเทศบาลเมื อ งคลองแหไม ไ ด เข า มาร ว ม
รับผิดชอบคาไฟฟาแตประการใด ทําใหคณะกรรมการวัดตองจัดการคาใชจายเอง นอกจากนี้ยังเปน
เรื่องของความขัดแยงสวนบุคคล ซึ่งเปนความขัดแยงระหวางทานเจาอาวาสวัดคลองแหกับกลุม
พอคาแมคา ซึ่งมีสาเหตุมาจากทานเจาอาวาสไดนํานักดนตรีเพื่อชีวิตมาเลนดนตรีตรงบริเวณใกล
กับทาเทียบเรือทีพ่ อคาแมคา จําหนายสินคาบางครั้งเสียงดนตรีเพื่อชีวิตกลับสรางความรําคาญใหกับ
กลุมพอคาแมคา เชน เสียงดังจนเกินไปทําใหไมสามารถสื่อสารหรือพูดคุยกับลูกคาได จนบางครั้ง
พอค าแม คาได ทํา การรองเรีย นให ทานเจา อาวาสหยุด นํานั ก ดนตรีเ พลงเพื่อ ชีวิต มาเลน ดนตรี
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แตก ารรองเรียนดังกลาวไมเปน ผล เพราะทานเจาอาวาสชื่นชอบดนตรีเพื่อชีวิตเปนการสว นตัว
จึงทําใหมีเสียงบนไปตางๆ นานา และสรางความไมพอใจใหแกกลุมพอคาแมคาเปนอยางยิ่ง
เมื่อตลาดน้ําคลองแหไดยายไปยังที่แหงใหมที่อยูบริเวณริมฝง ตรงขามกับวัด คลองแห
การดําเนินการตางๆ ถูกดําเนินการโดยเทศบาลเมืองคลองแหแตเพียงฝายเดียว โดยคณะกรรมการ
วัดไมไดเขามาเกี่ยวของกับการดําเนินการแตอยางใด เทศบาลเมืองลองแหไดมีการจัดระบบและ
ระเบียบ รวมทั้งการจัดการพื้นที่ ต ลาดน้ําใหม ซึ่งเนนการตอบสนองการทองเที่ยวเปน สําคัญ
ในขณะที่คณะกรรมการวัดคลองแหก็ไดดําเนินการตลาดน้ําในรูปแบบตลาดทองถิ่นตามแนวคิด
ของตนเองในพื้นที่บริเวณเดิม ซึ่งปจจุบันเหลือเพียงตลาดบนบก และในสวนของตลาดน้ําคลองแห
ซึ่งดําเนินการโดยเทศบาลเมืองคลองแหปจจุบันสามารถแบงออกไปเปน 2 เขต ไดแก เขตตลาดน้ํา
ทางเรือ และเขตตลาดบก
อยางไรก็ตามตอมาเมื่อประมาณเดือนสิงหาคม พ.ศ.2554 เทศบาลเมืองคลองแหไดทํา
การยายตลาดน้ําคลองแหในสวนที่เปนเขตตลาดน้ําทางเรือจากบริเวณเดิมซึ่งอยูริมฝงตรงกันขามกับ
วัดคลองแหและอยูดานซายของสะพานไปยังดานขวาของสะพาน ทั้งนี้เนื่องจากทาเทียบเรือเดิมที่
ใชจอดเรือจําหนายสินคาไดชํารุดและผุพังไปตามกาลเวลาเนื่องจากเปนทา เทียบเรือที่ทําดวยไม
ดังนั้นเทศบาลเมืองคลองแหจึงไดดําเนินการกอสรางทา เทียบเรือขึ้นใหม โดยไดรับงบประมาณ
สนับสนุนจากองคการบริหารสวนจังหวัดสงขลา ซึ่งเปนเงินจากภาษีอากรของประชาชน ในวงเงิน
กอสราง จํานวน 1,996,000 บาท เริ่มสัญญาจางเมื่อ 26 สิงหาคม 2554 - 22 มีนาคม 2555 โดยมี
หจก.ตรังวิศวการโยธา เปนผูรับจาง และมีนายธรรมนูญ รักขิโต เปนผูควบคุมงาน โดยทาเทียบ
เรือดังกลาวมีขนาด 3.26 X 93 เมตร

ภาพที่ 3 การกอสรางทาเทียบเรือใหม
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จนกระทั่งปลายป 2555 การกอสรางทาเทียบเรือดังกลาวแลวเสร็จ ตลาดน้ําในสวนที่เปน
เขตตลาดน้ําทางเรือก็ไดยายกลับมายังบริเวณเดิม คือ บริเวณริมฝงตรงกันขามกับวัดคลองแหซึ่งอยู
ดานซายของสะพาน
นอกจากนี้ในปจจุบันตลาดน้ําคลองแหกําลังพัฒนาเพื่อกาวไปสูการเปน “ตลาดน้ํา ตลาดนัด
ประหยัดพลังงาน” โดยไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานในสังกัดของกระทรวงพลังงาน เชน
สํานักวิชาการพลังงานภาค 12 สํานักงานพลังงานจังหวัด สงขลา และสํานักงานพลังงานจังหวัด
อื่ น ๆ ของภาคใต ต อนล า ง เป น ต น เพื่ อ ให ต ลาดน้ํ า คลองแหเป น ตลาดน้ํ า ประหยั ด พลั ง งาน
โดยการดําเนินการในขั้นตน ไดแก การเปลี่ยนหลอดไฟภายในตลาดน้ําทั้งหมดใหเปนหลอดไฟ
ตะเกียบซึ่งเปนหลอดไฟประหยัดพลังงาน และการสงเสริมการนําวัสดุเหลือใชมาผลิตเปนพลังงาน
ทดแทน เชน การผลิตน้ํามันไบโอดีเซลจากน้ํามันที่ใชแลว การนําเศษอาหารมาผลิตเปนไบโอกาซ
และการเผาถานจากเศษไมไผหรือกะลามะพราว เปนตน ผลจากการดําเนินการดังกลาวทําให
สามารถประหยัดคาไฟฟาลงไดจํานวนมากในแตละเดือน ซึ่งแนวคิด “ตลาดน้ํา ตลาดนัด ประหยัด
พลังงาน” นับเปนแนวคิดหนึ่งในการพัฒนาตลาดน้ําคลองแหเพื่อกาวไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน

ภาพที่ 4 ตลาดน้ํา ตลาดนัด ประหยัดพลังงาน
การบริหารจัดการตลาดน้ําคลองแห
การบริหารจัดการตลาดน้ําคลองแหในชวงระยะแรกๆ ซึ่งเปนตลาดน้ําในแบบเฉพาะกิจ
มีการจัดแบงการบริหารจัดการอยางเปนสัดสวน คือ ในเขตน้ํา เทศบาลเมืองคลองแหจะมีหนาที่ดูแล
และจัดการไมวาจะเปนการสรางทาเทียบเรือสําหรับการจําหนายสินคาและเปนที่จอดเรือของพอคา
แมคา สว นเขตบกเทศบาลเมืองคลองแหไดแบงเนื้อที่ใ หกับ คณะกรรมการวั ด คลองแหจัด การ
บางสว น ตอมาเมื่อตลาดน้ําคลองแหไดยายไปยังที่แหงใหม ซึ่งอยูบริเวณริมฝงตรงขามกับวัด
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คลองแหและเปนที่ตั้งของตลาดน้ําคลองแหในปจจุบัน การดําเนินการตางๆ ถูก ดําเนินการโดย
เทศบาลเมื อ งคลองแหแต เพี ย งฝ ายเดี ยว โดยเทศบาลเมื องคลองแหได มีก ารดํา เนิ น การด า น
การบริหารจัดการตลาดน้ําในรูปของคณะกรรมการ เรียกวา “คณะกรรมการดําเนินงานตลาดน้ํา
คลองแห” ซึ่งมาจากการจัด ตั้งและประกาศแตงตั้งโดยเทศบาลเมืองคลองแห อันประกอบดว ย
ผูแ ทนจากหนวยงานและฝายตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน เจาอาวาสวัดคลองแห ผูอํานวยการทองเที่ยว
แหงประเทศไทย ภาคใต หาดใหญ วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา นายกสมาคมมัคคุเทศกอาชีพจังหวัด
สงขลา ประธานสมาพันธธุรกิจการทองเที่ยวจังหวัดสงขลา และบุคลากรตลอดจนเจาหนาที่ ของ
เทศบาลเมืองคลองแห เปนตน โดยปจจุบันมีนางสุภาภรณ สังขชาติ นายกเทศมนตรีเมืองคลองแห
เปน ประธานกรรมการ ซึ่ง มีรายละเอียดของคณะกรรมการดําเนิน งานตลาดน้ําคลองแหตาม
ประกาศเทศบาลเมืองคลองแห เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานตลาดน้ําคลองแห ซึ่งประกาศ
ณ วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2553 ดังตอไปนี้ (เทศบาลเมืองคลองแห, 2553ก: 1-6)
1. คณะกรรมการฝายบริหาร มีหนาที่กําหนดนโยบายและแผนการขับเคลื่อนการดําเนินการ
ตลาดน้ํ าคลองแห ตลอดจนเพื่อ ให เปน ตลาดสําหรับ สรา งรายไดใ หแก ชาวคลองแห เน น วิ ถี
วัฒนธรรมพื้นถิ่นทามกลางบรรยากาศธรรมชาติริมสายน้ําใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ
ธรรมชาติ และเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตลาดน้ําอาจพิจารณาแตงตั้งคณะทํางานจาก
ตัวแทนผูประกอบการเพื่อดําเนินการไดตามความจําเปน ตลอดจนมีหนาที่ดําเนินงานอื่นๆ ตามที่
คณะกรรมการฝายบริหารมีมติเห็นชอบ
2. คณะอนุกรรมการฝายอํานวยการ มีหนาที่วางแผนเพื่อการขับเคลื่อนการบริหารจัดการ
ตลาดน้ําใหเปน ไปตามนโยบายของคณะผูบริหาร และใหการอํานวยการ ควบคุม กํากับดูแล
แกไขปญหาอุปสรรคเพื่อการดําเนินงานใหเปนไปดวยความเรียบรอย ตลอดจนหนาที่อื่นๆ เพื่อ
การพัฒนาตลาดน้ําในทุกดาน
3. คณะกรรมการฝายควบคุม ดูแล ผูประกอบการบนบกและในเรือ มีหนาที่ จัด ทํา
ทะเบียนผูคา ทะเบียนสินคา ใหเปนปจจุบัน โดยประสานอนุกรรมการฝายผลประโยชนในกรณีที่
มีการเปลี่ยนผูคาเปนรายใหม จัดประชุม ชี้แจง ประชาสัมพันธ ทําความเขาใจกับผูคา ติดตาม
ดูแลใหผูคาปฏิบัติ ตามกฎระเบียบอัน ดีงาม สนับสนุน สงเสริมกลุ มอาชีพในชุมชนไดเขามามี
สว นร วมในการประกอบอาชีพจําหนายสินคา และพิจ ารณาพื้น ที่ใ นการเขามาจัดกิจกรรมของ
หนวยงาน องคกรตางๆ ทางสาธารณะประโยชน ตลอดจนปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
4. คณะอนุก รรมการฝายพัฒ นารายไดและสิทธิประโยชน มีหน าที่จัดทําทะเบียนผูคา
ประจํา ผูคาจร และหนวยงานองคกรที่มาจัดบูธ ออกราน เพื่อแสวงหาประโยชนของหนวยงาน
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องคกร และจัดเก็บคาธรรมเนียมตางๆ ตามภาระหนาที่จากผูคา รานคาที่มาออกบูธแสดงสินคา
การจัดตั้งปายประชาสัมพันธ ฯลฯ ตลอดจนดําเนินงานอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวของและไดรับมอบหมาย
5. คณะอนุกรรมการฝายสถานที่ มีหนาที่จัดทําผังรวมตลาดน้ําคลองแห ดูแล ซอมแซม
โรงเรือน ทาน้ํา ตลอดจนไฟฟาแสงสวางใหอยูในสภาพพรอมใชงาน วางแผนปรับปรุงภูมิทัศน
ใหสวยงามเหมาะสมกับสภาพตลาดน้ําตามวิถีถิ่นใต จัดทําลานจอดรถ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
และไดรับมอบหมาย
6. คณะอนุกรรมการฝายรักษาความสงบ มีหนาที่รักษาความปลอดภัยบริเวณตลาดน้ําทั้ง
บนบกและทาน้ํา จัดระเบียบการจราจรการเขาสูตลาดน้ําและสถานที่จอดรถสําหรับนักทองเที่ยว
และแมคา จัดชุดทหารโบราณคอยอํานวยความสะดวกแกผมู าเที่ยวชมตลาดน้ํา ประสานเจาหนาที่
ตํารวจกรณีชวงเทศกาลตางๆ หรือกรณีอาจมีเหตุดวน จัดเจาหนาที่คอยตอนรับใหคําแนะนําแก
นักทองเที่ยวใหเกิดความประทับใจ พรอมทั้งจัดทําเอกสารเผยแพรตลาดน้ําไวคอยบริการ และงาน
อื่นๆ ที่เกี่ยวของและไดรับมอบหมาย
7. คณะอนุ ก รรมการฝ า ยรั ก ษาความสะอาดและการพยาบาล มี ห น า ที่ ดู แ ลรั ก ษา
ความสะอาดในตลาดน้ําและบริเวณรอบๆ ตลาดน้ํา จัดใหมีหนวยรักษาพยาบาลเบื้องตนประจํา ณ
กองอํานวยการตลาดน้ําในวันที่เปดขายสินคา ควบคุมดูแลสุขาภิบาลอาหารเพื่อความมั่นใจแกผูมา
เที่ยวตลาดน้ํา และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของและไดรับมอบหมาย
8. คณะอนุกรรมการฝายสงเสริมวัฒนธรรม ประเพณี กิจกรรมการแสดง มีหนาที่จัดลาน
วัฒนธรรมใหมีกิจกรรมการแสดงของเด็ก และเยาวชน โดยการประสานจากหนวยงาน องคกร
และโรงเรียนตางๆ เปดลานดนตรีเพื่อเปนการแสดงออกของเด็ก เยาวชน และผูรักดนตรีเพื่อ
สรางความรื่นรมยใหแกผูมาเที่ยวชมตลาดน้ํา รวมทั้งใหบริการแกพี่นองมุสลิมที่มาเที่ยวตลาดน้ํา
และดูแลสถานที่ประกอบกิจทางศาสนา อาทิเชน จัดใหมีสถานที่ละหมาด เปนตน ตลอดจน
การดําเนินงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของและไดรับมอบหมาย
9. คณะอนุ ก รรมการฝ า ยประชาสั ม พั น ธ มี ห น า ที่ จั ด ทํ า สื่ อ ต า งๆ เพื่ อ การส ง เสริ ม
ความเขาใจอันดีใหเกิดขึ้นแกนักทองเที่ยวผูมาเยือน จัดหาอุปกรณเครื่องขยายเสียง เครื่องเลนซีดี
เพื่อประชาสัมพันธขาวสารและเปดเพลงเพื่อสร างบรรยากาศใหผูมาเที่ยวเกิด ความประทับใจ
จัดใหมีบอรดประชาสัมพันธภาพกิจกรรมของตลาดน้ํา บอรด และตูแสดงความคิดเห็นของผูมา
เที่ยวชมตลาดน้ํา รวบรวมขอมูล ขอเสนอแนะ และความคิดเห็นของผูมาเที่ยวชมตลาดน้ําเพื่อ
สรุป วิเคราะห และหาแนวทางแกไขเสนอผูบริหารเพื่อสนองตอบตอไป ดําเนินการประเมินผล
ตลาดน้ําทุกระยะเสนอผูบริหารไวสําหรับเปนแนวทางแกไขและกําหนดนโยบาย และงานอื่นๆ ที่
ไดรับมอบหมาย
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สําหรับคณะกรรมการดําเนินงานตลาดน้ําคลองแหมีโครงสรางดังแผนภูมิที่ 7
คณะกรรมการ
ฝายบริหาร

คณะอนุกรรมการ
ฝายอํานวยการ

คณะอนุกรรมการ
ฝายควบคุม ดูแล
ผูประกอบการบนบก

คณะอนุกรรมการ
ฝายพัฒนารายไดและ
สิทธิประโยชน

คณะอนุกรรมการ
ฝายสถานที่

คณะอนุกรรมการ
ฝายรักษาความสงบ

คณะอนุกรรมการ
ฝายรักษาความสะอาด
และการพยาบาล

คณะอนุกรรมการ
ฝายสงเสริมวัฒนธรรม
ประเพณี กิจกรรมการแสดง

คณะอนุกรรมการ
ฝายประชาสัมพันธ
และประเมินผล

แผนภูมิที่ 7 แสดงโครงสรางคณะกรรมการดําเนินงานตลาดน้ําคลองแห
อยางไรก็ตามนอกจากนี้เพื่อใหการดําเนินการตลาดน้ําคลองแหเปนไปดวยความเรียบรอย
และบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว คือ เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวทางเลือกใหมใหเกิดขึ้นในพื้นที่
เขตเทศบาลเมืองคลองแหและเปนแหลงจําหนายสินคา ผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น ผลผลิตทาง
การเกษตรและสินคาในครัวเรือนตางๆ เพื่อใหประชาชนมีรายไดทั้งทางตรงและทางออม โดยเนน
ใหมีการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมโบราณที่ดีงาม ภูมิปญญาทองถิ่น และเพื่อใหตลาดน้ําคลองแหเปน
ตลาดน้ํ า ที่ มี เ อกลั ก ษณ สามารถสร า งความประทั บ ใจให แ ก นั ก ท อ งเที่ ย วชาวไทยและชาว
ตางประเทศ จึงไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นมาอีกชุดหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการบริหาร
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ชมรมตลาดน้ําคลองแห” ซึ่งประกอบดว ยผูแทนจากหนว ยงานและฝายตางๆ ที่เกี่ย วของ เชน
เจาอาวาสวัดคลองแห ประธานสมาคมมัคคุเทศกทองเที่ยวจังหวัดสงขลา ผูประกอบการที่เปน
ผูแทนหลา (ซุม) ตางๆ คณะผูบริหารเทศบาลเมืองคลองแห สมาชิก สภาเทศบาลเมืองคลองแห
และบุ ค ลากรของเทศบาลเมื อ งคลองแห เป น ต น โดยป จ จุ บั น มี น างสุ ภ าภรณ สั ง ขชาติ
นายกเทศมนตรีเมืองคลองแหเปนประธานบริหารชมรม นายวุฒิชัย กาญจนเพ็ชร เปนประธาน
กรรมการชมรม นายอนุชัย ชางแกว เปนประธานกรรมการคณะทํางานตลาดน้ําทางเรือ และ
นางมาลินี สุขยะฤกษ เปนประธานกรรมการคณะทํางานตลาดโบราณ ซึ่งมีรายละเอียดของคณะ
กรรมการบริ ห ารชมรมตลาดน้ํ า คลองแห ตามประกาศเทศบาลเมื อ งคลองแห เรื่ อ ง แต ง ตั้ ง
คณะกรรมการบริหารชมรมตลาดน้ําคลองแห ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2555 ดังตอไปนี้
(เทศบาลเมืองคลองแห, 2555ก: 1-2)
1. คณะกรรมการบริหารชมรมตลาดน้ําคลองแห ประกอบดวย ประธานผูบริหารชมรม
ประธานกรรมการชมรม รองประธานกรรมการชมรม และเลขานุการ
2. คณะกรรมการที่ปรึกษา
3. คณะทํางานตลาดน้ําทางเรือ ประกอบดวย ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ
และเลขานุการ
4. คณะทํางานตลาดโบราณ ประกอบดว ย ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ
เลขานุการ และกรรมการ
โดยคณะกรรมการบริหารชมรมตลาดน้ําคลองแหและคณะกรรมการที่ ปรึกษามีบทบาท
และหนาทีใ่ นการกําหนดนโยบายและแผนการขับเคลื่อนการดําเนินการตลาดน้ําคลองแห และให
คํา ปรึก ษาแก ค ณะทํา งานตลาดน้ํา คลองแหเพื่อ ประโยชน ข ององค ก รในภาพรวม ตลอดจน
การดําเนินงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารชมรมมีมติเห็นชอบ สวนคณะทํางานตลาดน้ําทาง
เรือและคณะทํางานตลาดโบราณมีบทบาทและหนาที่ในการชวยดูแลจัดการตลาดน้ําคลองแหให
เป น ไปตามนโยบายของคณะผู บ ริ ห ารและวั ต ถุ ป ระสงค ข องการจั ด ตั้ ง ตลาดน้ํ า คลองแห
รวมทั้งชวยสอดสอง ควบคุม และดูแลใหผูประกอบการตลาดน้ําคลองแหปฏิบัติตามระเบียบ
เทศบาลเมืองคลองแหวาดวยการจัดการตลาดน้ําคลองแหโดยเครงครัด อีกทั้งการประชุมหารือและ
ชี้แจงทําความเขาใจกับผูประกอบการตลาดน้ําเปนประจําทุกวันพฤหัสบดีที่ 4 ของเดือน เวนแตจะมี
เหตุความจําเปนอาจเลื่อนไปไดตามสถานการณ โดยคณะทํางานฯ จะตองจัดใหมีการประชุมเพื่อ
ขับเคลื่อนกิจกรรมตามบทบาทหนาที่ เพื่อนําขอสรุปเขาสูการประชุมคณะกรรมการบริหารชมรม
ตลาดน้ําคลองแห และดําเนินการทุกอยางเพื่อเกียรติและศักดิ์ศรีของชาวคลองแหในการอนุรักษ
วัฒนธรรมทองถิ่นและสงเสริมการทองเที่ยวตลาดน้ําใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ยั่งยืน
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โดยคํานึงถึงความยุติธรรม และอื่นๆ ที่เกี่ยวของจนกวาจะมีการปรับปรุงแนวทางในการดําเนินการ
ในอนาคต ตลอดจนการดําเนินการเพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางผูประกอบการดวยกัน
ตลอดจนดูแลสวัสดิการพื้นฐาน และงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารชมรม
ตลาดน้ําคลองแห
สําหรับคณะกรรมการบริหารชมรมตลาดน้ําคลองแหมีโครงสรางดังแผนภูมิที่ 8
คณะกรรมการบริหาร
ชมรมตลาดน้ําคลองแห
ประธานผูบริหารชมรม
ประธานกรรมการชมรม
รองประธานกรรมการชมรม
เลขานุการ

คณะทํางานตลาดน้ําทางเรือ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
เลขานุการ

คณะกรรมการที่ปรึกษา

คณะทํางานตลาดโบราณ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
เลขานุการ
กรรมการ

แผนภูมิที่ 8 แสดงโครงสรางคณะกรรมการบริหารชมรมตลาดน้ําคลองแห
ระเบียบการใหบริการและการจําหนายสินคาในตลาดน้ําคลองแห
ระเบียบการใหบริการและการจําหนายสินคาในตลาดน้ําคลองแหเปนระเบียบที่กําหนดขึ้น
โดยเทศบาลเมืองคลองแห ซึ่งเปนสวนหนึ่งของ “ระเบียบเทศบาลเมืองคลองแห วาดวยการจัดการ
ตลาดน้ําคลองแห พ.ศ.2553” ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2553 เพื่อใหผูประกอบการใน
ตลาดน้ําคลองแหถือปฏิบัติ โดยผูที่จะเปนผูป ระกอบการหรือผูจําหนายสินคาในตลาดน้ําคลองแห
ไดจะตองมีคุณสมบัติ 3 ประการ ไดแก ประการแรก เปนผูมีภูมิลําเนาอยูในเขตเทศบาลเมือง
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คลองแห โดยตองมีชื่ออยูในทะเบียนบานเขตพื้นที่ตําบลคลองแหตลอดระยะเวลาที่จําหนายสินคา
ในตลาดน้ําคลองแห ประการที่สอง จะตองเปนผูที่ขึ้นทะเบียนผูประกอบการตลาดน้ําคลองแหกับ
เทศบาลเมืองคลองแห และประการที่สาม เปนผูที่มีค วามพรอมที่จะปฏิบัติต ามระเบียบวาดว ย
การบริหารจัด การตลาดน้ําคลองแหโดยเครง ครัด สําหรับผูประกอบการตลาดน้ําคลองแหใน
ปจ จุบัน มีประมาณ 300 กวาคน โดยแบงเปน ผูประกอบการทางเรือประมาณ 90 กวาคน และ
ผูประกอบการทางบก (ตลาดโบราณ) ประมาณ 200 กวาคน ซึ่งมีผูประกอบการเพศหญิง ประมาณ
รอยละ 80.07 และผูประกอบการเพศชาย ประมาณรอยละ 19.93 และมีทั้งผูประกอบการไทยพุทธ
และไทยมุสลิม โดยมีผูประกอบการไทยพุทธ ประมาณรอยละ 66.45 และผูประกอบการไทยมุสลิม
ประมาณรอยละ 33.55
สําหรับ ระเบีย บการใหบริก ารและการจําหนายสิน คาในตลาดน้ําคลองแหที่กําหนดขึ้น
เพื่อใหผูประกอบการตลาดน้ําคลองแหถือปฏิบัติสามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภท ไดแก ระเบียบ
การใหบริการและจําหนายสิน คาทางเรือ และระเบียบการใหบริการและจําหนายสิน คาทางบก
(ตลาดโบราณ) โดยมีรายละเอียดตามระเบียบเทศบาลเมืองคลองแห วาดวย การจัดการตลาดน้ํา
คลองแห พ.ศ. 2553 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2553 ดังตอไปนี้ (เทศบาลเมืองคลองแห,
2553ข : 3-6)
1. ระเบียบการใหบริการและจําหนายสินคาทางเรือ
สําหรับระเบียบการใหบริการและจําหนายสินคาทางเรือเปน ระเบียบที่กําหนดขึ้นเพื่อให
ผูประกอบการในเรือถือปฏิบัติ ไดแก 1) ใหมีการจัดระเบียบเรือตามหมายเลขที่เทศบาลกําหนด
2) ใหผูประกอบการนําสินคามาลงเรือเพื่อจําหนายใหเสร็จสิ้นกอนเวลา 14.00 น. และขายสินคา
จนถึงเวลา 21.00 น. หรือจนกวาตลาดปด ทั้งนี้เพื่อใหเรือลําที่จําหนายสินคาหมดกอนไดอยูรวมกัน
เพื่อสรางสรรคบรรยากาศตลาดน้ํา 3) การคาขายทางเรือหามคาขายสินคาประเภทอาหารสด ยกเวน
ผลไม 4) ภาชนะที่นํามาบรรจุอาหาร ตองเปนภาชนะจากธรรมชาติ ภาชนะยอนยุค หรือวัสดุที่ยอย
สลายงาย หามใชโฟมและวัสดุอื่นที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 5) ภาชนะสําหรับใสอาหารของ
ผูประกอบการที่นับถือศาสนาพุทธและอิสลาม ตองไมปะปนกัน และนําไปลางทําความสะอาดใน
สถานที่ที่กําหนด 6) ราคาสินคาตองไมแพง เหมาะสมกับปริมาณและคุณภาพ ราคาตองไมเกิน 20
บาท หรือกรณีที่ร าคาสูงกวาที่กําหนดตองแสดงปายราคาสิน คาใหทราบในที่ที่สามารถเห็นได
ชัดเจน 7) สินคาตองสะอาด รสชาติอรอย ปรุงสุกใหม ถูกสุขลักษณะ และรักษามาตรฐานของสินคา
อยูเสมอ ผูจําหนายสินคาตองยินยอมใหคณะกรรมการดําเนินงานตลาดน้ําหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
จากเทศบาลเขา ตรวจสอบคุ ณ ภาพของสิน คา ไดต ามความเหมาะสม หากกรณีพ บสิน คา หรื อ
ผลิตภัณฑทจี่ ําหนายไมมีมาตรฐานตามที่กําหนด ผูประกอบการจะตองเรงดําเนินการปรับปรุงแกไข
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โดยดวน หากฝาฝนจะถูกระงับสิทธิในการจําหนายสินคาในตลาดน้ํา 8) ผูป ระกอบการตองแตงกาย
แบบไทยๆ ยอนยุค สวยงาม ผิวพรรณ รางกายตองสะอาด เสนผมหากยาวตองรวบ ผูกเก็บเรียบรอย
ตองมีอัธยาศัยที่ดีกับลูกคา ไมดื่มของมึนเมาหรือสูบบุหรี่ขณะขายสินคา ตลอดจนคอยสอดสองดูแล
ความปลอดภัยใหกับลูกคา 9) ผูประกอบการตองมีน้ําใจ ชวยเหลือเอื้อเฟอ ไมทะเลาะเบาะแวง หรือ
พูดจาสอเสียดกับทั้งผูประกอบการดวยกัน นักทองเที่ยว และกับบุคคลอื่นทั่วไป 10) ผูประกอบการ
ตองเชื่อฟงและปฏิบัติการตามคําแนะนําของเจาหนาที่ 11) ผูประกอบการจะตองทําความสะอาด
บริเวณทาเรือ และลําเรือกอนขายและเมื่อขายเสร็จในแตละวัน ใหมีสภาพสมบูรณและสะอาดอยู
เสมอ โดยทิ้งขยะหรือเศษอาหารลงถังขยะที่เทศบาลจัดให หามทิ้งขยะหรือน้ําสกปรกหรือน้ํามัน
ลงในลําคลอง 12) การตกแตงลําเรือ ตองใหมีความสวยงาม มีศิลปะแบบไทยๆ ไมอนุญาตใหใช
แผนไวนิล ไมทาสีใหมีลักษณะคลายธงชาติไทย และมิใหมีการเสริมหรือดัดแปลงเรือจนรูปราง
หรือขนาดเปลี่ยนไป 13) ผูประกอบการขายสินคาทุกวันศุกร เสาร และอาทิตย กรณีหยุดขายตอง
แจงใหเทศบาลทราบเปนลายลักษณอักษรและเปนการลวงหนา หามมิใหผูประกอบการหยุดขาย
สินคาเกินสองครั้งติดตอกันในรอบหนึ่งเดือนโดยไมมีเหตุจําเปน กรณีเลิกขายหามมิใหมอบหรือ
โอนสิทธิการจําหนายใหแกบุคคลอื่นกอนไดรับอนุญาตโดยเด็ดขาด 14) ผูประกอบการตองเขารวม
ประชุมประจําเดือนตามที่คณะกรรมการฯ กําหนด ทั้งนี้ผูใดขาดประชุมเกินสามครั้งในรอบหนึ่งป
โดยไมมีเหตุอันควร ตองถูกพิจารณาลงโทษตามมติของคณะกรรมการฯ 15) ที่ประชุมผูประกอบการ
ตลาดน้ําคลองแหอาจกําหนดมาตรการและหลัก เกณฑใ นการดูแลตลาดน้ําคลองแห ตลอดจน
การระงับสิทธิของผูจําหนายสินคาเพิ่มเติมไดเทาที่จําเปน เพื่อประโยชนของตลาดน้ํา คลองแห และ
16) หากผู ป ระกอบการรายใดไม ป ฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บข อ กํ า หนด จะถู ก พิ จ ารณาระงั บ สิ ท ธิ
การจําหนายสินคา โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา ทั้งนี้มติของคณะกรรมการดําเนินงานตลาดน้ํา
คลองแหในเรื่องการระงับสิทธิการจําหนายสินคาในตลาดน้ําคลองแหใหถือเปนที่สุด
2. ระเบียบการใหบริการและจําหนายสินคาทางบก (ตลาดโบราณ)
สําหรับ ระเบียบการใหบริก ารและจําหนายสิน คาทางบก (ตลาดโบราณ) เปน ระเบียบที่
กําหนดขึ้นเพื่อใหผูประกอบการบนบกถือปฏิบัติ ไดแก 1) ใหมีการจัดระเบียบตลาดโบราณตาม
หลา (ซุม) และแผงที่เทศบาลกําหนด 2) ผูประกอบการตองขายสินคาตามหลา (ซุม) และแผงที่
เทศบาลกําหนดให หามยายหรือเปลี่ยนกันเอง 3) ผูประกอบการจะตองตกแตงรานใหสวยงามเปน
ระเบียบในรูปแบบไทยๆ ไมอนุญาตใหใชไวนิล ไมทาสีใหมีลัก ษณะคลายธงชาติไทย และไม
อนุญาตใหวางอุปกรณหรือสิ่งอื่นใดออกมานอกราน 4) กรณีเปนรานจําหนายสินคาประเภทอาหาร
และเครื่องดื่ม ภาชนะที่ใชตองเปนภาชนะจากธรรมชาติ ภาชนะยอนยุค หรือวัสดุที่ยอยสลายงาย
หามใชโฟมและวัสดุอื่นที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 5) ใหผูประกอบการนําสินคามาลงเรือเพื่อ
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จําหนายใหเสร็จสิ้นกอนเวลา 14.00 น. และขายสินคาจนถึงเวลา 22.00 น. หรือจนกวาตลาดปด
ทั้งนี้เพื่อรวมกันสรางสรรคบรรยากาศตลาดน้ํา 6) การปฏิบัติตนของผูประกอบการ ตองแตงกาย
สะอาด หากผมยาวตองรวบ ผูก เก็บเรียบรอย ตองมีอัธยาศัยที่ดีกับลูกคา ไมดื่มของมึนเมาหรือ
สูบบุหรี่ขณะขายสินคา ตลอดจนคอยสอดสองดูแลความปลอดภัยใหกับลูกคา 7) ราคาสินคาตอง
ไมแพง เหมาะสมกับปริมาณและคุณภาพ และตองแสดงปายราคาสินคาใหทราบในที่ที่สามารถเห็น
ไดชัด เจน 8) กรณี สิน คาประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ตองสะอาด รสชาติอรอย ปรุงสุก ใหม
ถูกสุขลักษณะและรักษามาตรฐานของสินคาอยูเสมอ ผูจําหนายสินคาตองยินยอมใหคณะกรรมการ
ดําเนินงานตลาดน้ําหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากเทศบาลเขาตรวจสอบคุณภาพของสินคาไดตาม
ความเหมาะสม หากกรณี พ บสิ น ค า หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ จํ า หน า ยไม มี ม าตรฐานตามที่ กํ า หนด
ผูป ระกอบการจะต องเร ง ดํ า เนิ น การปรับ ปรุ ง แก ไขโดยด ว น หากฝ า ฝน จะถู ก ระงั บ สิ ท ธิ ใ น
การจําหนายสินคาในตลาดน้ํา 9) ภาชนะสําหรับใสอาหารของผูประกอบการที่นับถือศาสนาพุทธ
และอิสลาม ตองไมปะปนกัน และนําไปลางทําความสะอาดในสถานที่ที่กําหนด 10) ผูประกอบการ
ตองมีน้ําใจ ชวยเหลือเอื้อเฟอ ไมทะเลาะเบาะแวง หรือพูด จาสอเสียดกับผูประกอบการดว ยกัน
นักทองเที่ยว และกับบุคคลอื่นทั่วไป 11) ผูประกอบการตองเชื่อฟงและปฏิบัติการตามคําแนะนํา
ของเจาหนาที่ 12) ผูประกอบการจะตองทําความสะอาดรานคาและบริเวณพื้นที่ใกลเคียงกอนขาย
และเมื่อขายเสร็จในแตละวันใหสะอาดอยูเสมอ โดยทิ้งขยะหรือเศษอาหารลงถังขยะที่เทศบาลจัด
ให 13) ผูประกอบการตองเขารวมประชุมประจําเดือนตามที่คณะกรรมการฯ กําหนด ทั้งนี้ผูใดขาด
ประชุมเกิน สามครั้งในรอบหนึ่งปโดยไมมีเหตุอันควร ตองถูก พิจารณาลงโทษตามมติของคณะ
กรรมการฯ 14) ที่ประชุมผูประกอบการตลาดน้ําคลองแหอาจกําหนดมาตรการและหลักเกณฑใน
การดูแลตลาดน้ําคลองแห ตลอดจนการระงับสิทธิของผูจําหนายสินคาเพิ่มเติมไดเทาที่จําเปน เพื่อ
ประโยชนข องตลาดน้ําคลองแห คณะกรรมการดําเนิน งานตลาดน้ํายอมมีสิทธิ์ใ นการจัด โซน
ประเภทสิ น ค า ซึ่ ง ผู ป ระกอบการต อ งจํ า หน า ยสิ น ค า ตรงตามกํ า หนดโดยไม มี ข อ โต แ ย ง
15) ผูป ระกอบการขายสินคาทุกวันศุกร เสาร และอาทิตย กรณีหยุดขายตองแจงใหเทศบาลทราบเปน
ลายลักษณอักษรและเปนการลวงหนา หามมิใหผปู ระกอบการหยุดขายสินคาเกินสองครั้งติดตอกัน
ในรอบหนึ่งเดือนโดยไมมีเหตุจําเปน กรณีเลิกขายหามมิใหมอบหรือโอนสิทธิการจําหนายใหแก
บุคคลอื่นกอนไดรับอนุญาตโดยเด็ดขาด 16) กรณีติดหลอดไฟเพิ่มหรือนําอุปกรณเครื่องใชไฟฟา
มาใช นอกเหนือจากที่เทศบาลไดกําหนดจะตองเสียคาใชจายเพิ่มเติมตามอัตราที่กองคลังกําหนด
17) คณะกรรมการฯ อาจจะกําหนดหลักเกณฑการจัดเก็บคากระแสไฟฟาเปนอยางอื่น ทั้งนี้เพื่อให
เกิด ความเหมาะสมและเปน ธรรม และ 18) หากผูป ระกอบการรายใดไมป ฏิบัติตามระเบีย บ
ขอกําหนด จะถูกพิจารณาระงับสิทธิการจําหนายสินคา โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา ทั้งนี้มติ
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ของคณะกรรมการดําเนินงานตลาดน้ําคลองแหในเรื่องการระงับสิทธิการจําหนายสินคาในตลาดน้ํา
คลองแหใหถือเปนที่สุด
อยางไรก็ตามตอมาไดมีการจัดเวทีประชาคมรวมระหวางผูประกอบการตลาดน้ําคลองแห
คณะผูบริหาร และเจาหนาที่ผูสนับสนุนในการจัดกิจกรรมตามโครงการประสานใจ เพิ่มไฟ (ใหม)
ใหผูประกอบการตลาดน้ําคลองแห เมื่อวัน ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2554 ณ สวนประวัติศาสตร
พลเอกเปรม ติณสูลานนท อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบการใหบริการ
และการจําหนายสินคาในตลาดน้ําคลองแห โดยมติของเวทีประชาคมไดเห็นพองตองกันเกี่ยวกับ
กฎ ระเบียบ และขอปฏิบัติที่ผูประกอบการตลาดน้ําคลองแหทุกคนตองถือปฏิบัติ โดยจําแนกเปน
ประเด็นๆ ดังรายละเอียดตอไปนี้ (เทศบาลเมืองคลองแห, 2554: 1-4)
1. ประเด็น ภาชนะสําหรับบรรจุอาหาร ภาชนะบรรจุอาหารตองเปน ภาชนะธรรมชาติ
ภาชนะยอนยุค หรือวัสดุที่ยอยสลายงาย กรณีที่จะตองมีการเย็บหรือจัดรูปทรง ไมอนุญาตใหใชลวด
เย็บกระดาษ กรณีใชกะลามะพราวใหเปนไปตามเงื่อนไขของคณะกรรมการชมรมผูประกอบการ
ตาดน้ําคลองแห ทั้งนี้หากไดรับการรับการรองเรียนจากนัก ทองเที่ยวถึงความไมสะอาด ชมรม
จะตองเปนผูรับผิดชอบ กรณีใชกลองกระดาษหากจะตองมีการเย็บหรือจัดรูปทรง ไมอนุญาตใหใช
ลวดเย็บกระดาษ และจะตองมีใบตองรองไวอีกชั้นหนึ่ง โดยอนุญาตใหใชภาชนะจากดินเผาได
รวมทั้งกระบอกไมไผและแกวกระดาษ สําหรับใชในกรณีเครื่องดื่ม สวนกรณีถุงพลาสติก อนุญาต
ใหใชไดในกรณีสินคาประเภทแกง น้ําจิ้ม ขนมหวาน และถุงหิ้วโลโก (Logo) ของชมรม
2. ประเด็นการจําหนายสินคา กลาวคือ ผูประกอบการจะตองจําหนายสินคาตามที่ได
ลงทะเบียนไวกับทางเทศบาล และขายในล็อคหรือโซนที่เทศบาลจัดใหเทานั้น โดยผูประกอบการ
สามารถนํายานพาหนะเขาในบริเวณตลาดน้ําเพื่อขนสงสินคาสําหรับจัดและจําหนายไดไมเกินเวลา
15.00 น. หากเกินเวลาจะตองขนสินคาโดยการเดินเทา กรณีผูประกอบการรายใดจําหนายสินคา
หมดกอนเวลากําหนดกลับคือเวลา 20.30 น. จะตองอยูรวมกันสรางสีสันและบรรยากาศรวมใน
ตลาดน้ําคลองแห ยกเวนกรณีฝนตกหรือมีเหตุจําเปนซึ่งตองแจงใหกรรมการชมรมฯ ทราบ และ
จะตองขนยายสินคาโดยการเดินเทาเทานั้น นอกจากนี้ผูประกอบการสามารถหยุดขายสินคาโดยไม
ตองแจงเปนลายลักษณอักษรไดไมเกิน 3 วัน ใน 1 เดือน แตไมเปนวันที่ซ้ํากันในแตละสัปดาห
หากมีการหยุดขายกรณีนอกเหนือจากสิทธิ์ดังกลาวใหแจงเปนลายลักษณอักษรกับประธานทางเรือ
หรือประธานทางบกแลวแตกรณี กรณีผูประกอบการที่นับถือศาสนาอิสลามซึ่งจําเปนตองหยุดขาย
สินคาในชวงเดือนถือศีลอดใหแจงกรรมการชมรมฯ ทราบเปนการลวงหนา เพื่อจะไดจัดผูขายราย
อื่นมาทดแทนในชวงดังกลาว โดยสินคาที่จําหนายไมควรเปนสินคาประเภทเดียวกันเกินกวา 3 ราย
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3. ประเด็ น การกํ า หนดราคาสิ น ค า ราคาสิ น ค า พื้ น ฐานไม ค วรเกิ น 30 บาท หากมี
การเปลี่ ย นแปลงในกรณี ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ให จั ด ทํ า ป า ยแสดงให นั ก ท อ งเที่ ย วทราบด ว ย ยกเว น
ผูประกอบการที่ไดแจงขอมูลการขอเพิ่มราคาสินคากับคณะกรรมการฯ ไวเปนการลวงหนาในวัน
จัดทําเวทีประชาคม
4. ประเด็นการแตงกาย ใหผูประกอบการและผูชวย แตงกายตามวันที่กําหนด โดยผูหญิง
ในวันศุกรใหแตงชุดปาเตะ วันเสารใหแตงชุดผาซิ่นหรือชุดอิสลามโพกศีรษะ และวันอาทิตยให
แตงชุดไทยฟรีสไตล สวนผูชายใหแตงกายรูปแบบไทยๆ หรือกางเกงผา ไมสวมกางเกงยีนสหรือ
เสื้อยืดหรือกางเกงขาสั้น โดยอนุโลมกรณีวันศุกรหากมีผูชวยขายที่เปนนักเรียน อนุญาตใหใสชุด
นัก เรี ยนได และกรณี ห ากพบว า มี ก ารแตง กายอํา พรางหรื อ เลีย นแบบชุ ด ประจํ า ศาสนาอื่ น
เพื่อประโยชนในการจําหนายสินคา ผูนั้นจะตองไดรับโทษ คือ ใหออก
5. ประเด็น การเขารว มประชุม กรณีมีการประชุมประจําเดือน คือ ทุกวัน พฤหัสบดีที่ 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 กรณีรานคาที่
จําหนายสินคาที่ตองมีการจัดวางโตะ เกาอี้ สําหรับรับประทานอาหาร อนุโลมใหมีการจัดไปพลางๆ
กอน จนกวาจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้จะตองจัดวางใหเปนระเบียบในแนวเดียวกับหลา (ซุม)
และไมเบียดบังหรือกีดขวางทางเขา-ออกหลา (ซุม) อื่นๆ และใหตกแตงรานคาใหเปนระเบียบ
สวยงาม กรณีสิน คาวางล้ําออกนอกหลา (ซุม) อนุโลมใหว างออกมาไดร ะยะหางไมเกิน 50
เซนติเมตร ตลอดจนใหเวน ชองวางระหวางล็อคหรือรา นคาภายในหลา เพื่อเปน พื้น ที่สําหรับ
ทางเดินเทาระยะหาง 50 เซนติเมตร
7. ประเด็นการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ การโอนสิทธิ์ และเปลี่ยนแปลงรายการสินคา กลาวคือ
การเปลี่ยนแปลงสิทธิ์และการโอนสิทธิ์จะกระทําไดตองไดรับอนุญาตจากเทศบาลเมืองคลองแห
เทานั้น โดยระยะเวลาในการครองสิทธิ์กอนการโอนใหผูอื่น เจาของรายเดิมจะตองครองสิทธิ์เปน
เวลากึ่งหนึ่งของสัญญา (สัญญาจะมีระยะเวลาไมเกิน 3 ป ทั้งนี้ขึ้นอยูกับระยะเวลาที่คงเหลือของ
การทําสัญญาเชาที่ดินที่ทางเทศบาลเมืองคลองแหไดทําสัญญากับเอกชนซึ่งเปนเจาของที่ดิน) และ
สามารถโอนสิทธิ์ไดเพียงครั้งเดียวเทานั้น นอกจากนี้ผูขายสินคาตองเปนบุคคลเดียวกับที่ทําสัญญา
เชาสิทธิ์กับเทศบาลหรืออนุโลมใหไดเฉพาะคนในครอบครัว กรณีตลาดทางเรือหากผูประกอบการ
ไมประสงคจ ะขายและโอนสิทธิ์ใ หค นอื่นที่ไมใชค นในครอบครัว ผูรับสิทธิ์จ ะตองจอดเรือใน
ลําดับถัดจากลําสุดทาย และตองขายสินคาเดิม แตหากมีการเปลี่ยนแปลงรายการสินคาจะตองรอ

282
การพิจารณาจากเทศบาลหรือคณะกรรมการชมรมฯ เสมือนเป นผูยื่นคํารองขอจําหนายสินคาราย
ใหม และสําหรับการเปลี่ยนแปลงรายการสินคาจะตองขออนุญาตจากเทศบาลหรือคณะกรรมการ
ชมรมฯ เปนลายลักษณอักษร และตองไดรับการอนุมัติกอนถึงจะสามารถเปลี่ยนแปลงได สําหรับ
สินคาที่จําหนายอนุโลมใหเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม แตตอ งไมซ้ําหรือเปนผลกระทบกับ
ผูประกอบการรายอื่น ทั้งนี้จะตองขายสินคาที่ทําการแจงและไดรับอนุญาตแลวนั้นเปนระยะเวลา
ไมนอยกวา 3 เดือน
8. ประเด็น การจําหนายสินคาเรหรือไมขึ้นทะเบียนถูกตองหรือ การรับบริจ าคหรืออื่น ๆ
กลาวคือ การขายสินคาหรือจัดกิจกรรมเฉพาะกิจตองไดรับอนุญาตจากเทศบาลเมืองคลองแหหรือ
คณะกรรมการชมรมฯ เปน ลายลัก ษณอัก ษร สว นกรณีกิจ กรรมเปด หมวก อนุญ าตใหเฉพาะ
สถาบัน การศึ ก ษาที่มีหนังสื อขออนุญาตจากสถาบัน ฯ และเทศบาลฯ พิจ ารณาเห็นชอบ ทั้ง นี้
คณะกรรมการชมรมฯ หรือเจาหนาที่สามารถกํากับดูแลในเรื่องสถานที่ การใชสื่อและเสียงจะตอง
ไมรบกวนหรือสรางความเดือดรอนใหกับนักทองเที่ยว สําหรับ กรณีพอคาลูกโปง อนุญ าตให
จําหนายไดเพียงรายเดียว แตใหจําหนายอยูในสถานที่ที่จัดให ไมเห็นชอบใหเดินขายภายในบริเวณ
ตลาดน้ํา และไมอนุญาตใหมีการขายสินคาเร แผงลอย การนําสัตวมาเพื่อหาประโยชน คนขอทาน
หรือการเรี่ยไรเงินทําบุญ
9. ประเด็นการทะเลาะวิวาทของผูประกอบการ หากเกิดกรณีผูประกอบการทะเลาะวิวาท
ขึ้นภายในเขตตลาดน้ําคลองแหในชวงระยะเวลาที่ตลาดเปดทําการ (15.00-21.00 น.) คูกรณีจะตอง
ถูกไลออกทั้งสองฝาย โดยไมตอ งรอการพิจารณาหรือสืบหาขอเท็จจริง
10. ประเด็นสมุดประจําตัวผูประกอบการ กลาวคือ ผูประกอบการจะตองมีและพกพา
สมุดประจําตัวมาทุกครั้งที่จําหนายสินคา หรือประชุม หรือประกอบกิจกรรมที่เปนประโยชนตอ
สวนรวมหรือเหตุอื่นๆ ตามเหมาะสม และกรณีเปลี่ยนแปลงสมุดประจําตัว เชน ชํารุด เสียหาย
ตองการเปลี่ยนเลมใหมใหนําเลมเดิมมายืนยันและจายคาธรรมเนียมเลมใหมในอัตราเลมละ 50 บาท
กรณีหายหรือไมมีเลมเดิมมายืนยันหรือแลกเปลี่ยน ตองเสียคาใชจายเพื่อจัดทําเลมใหมในอัตราเลม
ละ 200 บาท สําหรับผูป ระกอบการรายใหม (หลา (ซุม) ใหม ) ขอสงวนสิทธิ์ใ หเทศบาลหรือ
คณะกรรมการชมรมฯ เปนผูพิจารณา
11. ประเด็นอื่นๆ ไดแก การทําความสะอาดสถานที่จําหนายและสถานที่ภายในตลาดน้ํา
คลองแหจะต องกระทําทุ ก วัน หรือทุก วัน พฤหัสบดี ที่ 4 ของทุก เดือน โดยอนุโลมใหมี ผูมาทํ า
การแทนได แต ต อ งลงลายมื อ ชื่ อ เป น หลั ก ฐาน ส ว นการเปลี่ ย นแปลงป า ยสิ น ค า ซึ่ ง ได รั บ
การสนับสนุนจากบริษัทหาดทิพย หากมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง ผูประกอบการจะตองจัดทําให
มีรูปแบบเหมือนเดิม และตองรับภาระคาใชจายเอง นอกจากนี้การจําหนายสินคาประเภทเครื่องดื่ม
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ใหขายเครื่องดื่มแบรนดเดีย ว จากบริษัทโคคา-โคลา ไดแก น้ําดื่มยี่หอน้ําทิพย น้ํา อัดลมในเครือ
โคคา-โคลา และอื่นๆ และไมอนุญาตใหมีการขายน้ําดื่มประเภทขวดสีขุน
12. ประเด็นบทลงโทษ (ในภาพรวม ยกเวนมีขอกําหนดไวตางหากในแตละประเด็น) หาก
ผูประกอบการไมถือปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กําหนด มีบทลงโทษดังนี้
ครั้งที่ 1 เตือนหรือเสนอแนะดวยวาจา บันทึกลงในสมุดประจําตัว
ครั้งที่ 2 เตือนหรือเสนอแนะเปนลายลักษณอักษร บันทึกลงในสมุดประจําตัว
ครั้งที่ 3 ใหหยุดขายสินคาเปนระยะเวลา 1 เดือน ทั้งนี้จ ะตองรับผิดชอบเสียคาใชจาย
รายเดือนเสมือนยังคงขายสินคาปกติ บันทึกลงในสมุดประจําตัว (กรณีทางเรือสามารถกลับมา
จําหนายในลําดับเดิมได)
สําหรับ “กฎ ระเบียบการใหบริการและจําหนายสิน คาตลาดน้ําคลองแห” ดังกลาวเริ่ม
ดําเนินการตามมติตั้งแตเดือนสิงหาคม พ.ศ.2554 จนกระทั่งถึงปจ จุบัน ซึ่งหากวา “กฎ ระเบียบ
การใหบริการและจําหนายสินคาตลาดน้ําคลองแห” ดังกลาวมีกฎ ระเบียบ หรือขอปฏิบัติใดที่ไมได
กลาวถึง ใหถือปฏิบัติตาม “ระเบียบเทศบาลเมืองคลองแห วาดวยการจัดการตลาดน้ําคลองแห พ.ศ.
2553”
จากที่กลาวมาจะเห็นไดวาเทศบาลเมืองคลองแหไดมีความพยายามที่จะใหผูประกอบการ
เขามามีสวนรวมในการกําหนดกฎ ระเบียบ และขอปฏิบัติสําหรับผูประกอบการตลาดน้ําคลองแห
ดังจะเห็นไดจากการจัดเวทีประชาคมดังกลาว นอกจากนี้ยังเห็นไดวากฎ ระเบียบ และขอปฏิบัติ
สําหรั บผู ประกอบการตลาดน้ํา คลองแหได มีก ารพั ฒนาและปรั บ เปลี่ย นไปตามกาลเวลาและ
สภาพการณทั้งนี้ก็เพื่อตองการใหเกิดประโยชนสูงสุดตอสวนรวม แตอยางไรก็ตามจากการศึกษา
ขอมูลเชิงปริมาณเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ และขอปฏิบัติดังกลาว ซึ่งประกอบไปดวยการศึกษาระดับ
ความคิด เห็ น ของผู ประกอบการตลาดน้ํ าคลองแหในประเด็ น ที่ วา กฎระเบีย บของตลาดน้ํ า มี
ความเปนระบบและชัดเจนเปน ที่เขาใจตรงกัน กฎระเบียบของตลาดน้ํามีการนํามาปฏิบัติอยาง
เทาเทียมไมมีการเลือกปฏิบัติ กฎระเบียบของตลาดน้ํามีความเหมาะสมดีแลว การมีกฎระเบียบของ
ตลาดน้ําก็เพื่อประโยชนของสวนรวม และโดยภาพรวมผูประกอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
ตลาดน้ําอยางเครงครัด พบวา ผูประกอบมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง กลาวคือ
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.24 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.757
การจัดการพื้นทีต่ ลาดน้ําคลองแห
ปจ จุบัน เทศบาลเมืองคลองแหมีก ารแบงพื้น ที่ ต ลาดน้ํา คลองแหออกเปน 2 เขต ไดแก
เขตตลาดน้ําทางเรือ และเขตตลาดน้ําบนบก (ตลาดโบราณ) ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
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1. เขตตลาดน้ําทางเรือ สําหรับเขตตลาดน้ําทางเรือเปนการประกอบการในน้ํา ซึ่งพื้นที่หรือ
บริเวณที่เปนเขตตลาดน้ําทางเรือจะอยูในความดูแลของกรมเจาทา ซึ่งเทศบาลเมืองคลองแหได
ติด ตอประสานจากกรมเจาทาเพื่อขอใชประโยชนพื้น ที่ดังกลาวในการจัด ตั้ง ตลาดน้ํา ทางเรื อ
โดยเขตตลาดน้ําทางเรือสามารถแบงยอยตามประเภทของผูประกอบที่ใ หบริการไดเปน 2 กลุม
ไดแก
1.1 กลุมจําหนายสินคาบนเรือ ซึ่งประกอบดวยสินคาประเภทเครื่องดื่มและอาหารคาว
หวานนานาชนิด เชน ขนมหวาน น้ําดื่มสมุนไพร ทอดมันปลากราย ลูก ชิ้น กระเพาะปลา
กวยเตี๋ยว ขนมลูกชุบ และยําประเภทตางๆ เปนตน
1.2 กลุมธุรกิจนําเที่ยว ซึ่งไดแก การใหบริก ารลองเรือนําเที่ยวเพื่อชมสถานที่ตางๆ
และชุมชนในบริเวณใกลเคียง เชน การใหบริการลองเรือชมบรรยากาศสองฝงคลองเพื่อนําไปสู
แหลมโพธิ์ ซึ่งเปนชุมชนชาวประมง เปนตน โดยคิดอัตราคาใหบริการแตกตางกันออกไปตาม
ความเหมาะสม

ภาพที่ 5 เขตตลาดน้ําทางเรือ
สําหรับผูประกอบการที่จ ะเขามาจําหนายสิน คาหรือใหบริก ารในเขตตลาดน้ําทางเรือ
จะตองทําสัญญากับเทศบาลเมืองคลองแห โดยไมตองจายคาสมัครแตอยางใด แตจะตองจายในสวน
ของคาเชาสถานที่รายเดือนใหกับเทศบาลเมืองคลองแห สําหรับคาเชาสถานที่ในการจําหนายสินคา
ในเขตตลาดน้ําทางเรือจะคิดคาเชารายเดือนในอัตราที่แตกตางกันออกไป โดยมีอัตราคาเชา 3 ราคา
ดวยกัน ไดแก ราคา 300 บาท ราคา 400 บาท และราคา 500 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขนาดความกวาง
และความยาวของเรือที่จําหนายสินคา โดยผูประกอบการเขตตลาดน้ําทางเรือจะตองชําระคาเชา
ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน หากจายลาชากวาที่กําหนดก็ไมตองจายคาปรับแตอยางใด และสามารถ
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ติด คางคาเชาไดไมเกิน 3 เดือน หากครบ 3 เดือน เทศบาลเมืองคลองแหจะมีหนังสือแจงไปยัง
ผูประกอบการ และหากผูประกอบการไดรับหนังสือแจงแลวยังไมมาชําระคาเชา เทศบาลเมือง
คลองแหก็จะลงโทษดวยการเลื่อนลําดับที่ตั้งของเรือไปไวลําดับทายๆ ที่อยูหางไกลออกไป
2. เขตตลาดบก สําหรับเขตตลาดบก ซึ่งไดแก ตลาดโบราณ เปนพื้นที่ที่เทศบาลเมือง
คลองแหไดทําสัญญาเชาราย 3 ป จากเอกชน โดยจายคาเชาเปนรายเดือนๆ ละ ประมาณ 106,000
บาท จะมีลัก ษณะเปนซุมและยาว รวมทั้งมีก ารแบงออกเปนซอยๆ โดยในแตละซุมก็จ ะแบง
ออกเปนแผง ซึ่งแตละแผงจะมีข นาดที่แตกตางกัน ออกไปทั้งนี้ขึ้น อยูกับประเภทของสิน คาที่
จําหนาย โดยซุมดังกลาวจะสรางจากวั สดุธรรมชาติเ ปน หลัก เช น ตัว โครงสรางของซุมจะ
ประกอบดว ยไมไผ และหลังคาจะมุงดว ยจาก เปนตน ซึ่งซุมเหลานี้มีก ารใชชื่อเรียกขานดว ย
ภาษาไทยทองถิ่นดั้งเดิมที่บอกเลาถึงประวัติของเมืองตางๆ เมื่อครั้งอดีตกาล เชน ฆองแห นางงาม
ลังกาสุกะ มะหาดใหญ ตามพรลิงค สทิงปุระ รูสะมิแล ศรีวิชัย พญาตานี ไทรบุรี กลันตัน สมิหลา
ตะกัวลา สิงหะรา โตนงานชาง โคกเสม็ดชุน และเขาบันไดนาง เปนตน

ภาพที่ 6 ซุมตางๆ ที่สรางจากวัสดุธรรมชาติ
สําหรับเขตตลาดบกสามารถแบงยอยตามประเภทของสินคาที่จําหนายไดหลายกลุม เชน
2.1 กลุมสินคาประเภทเสื้อผา และเครื่องประดับตางๆ เชน กางเกง กระโปรง เสื้อยืด
เสื้อผาไทย สรอยคอ สรอยขอมือ กําไล และรองเทา เปนตน
2.2 กลุมสินคาประเภทของที่ระลึก และของเลน เชน สินคาหัตกรรมประเภทตางๆ
เปนตน
2.3 กลุมสินคาประเภทอาหารและขนมพื้นบาน เชน ขาวยํา ขนมจีน กวยเตี๋ยว ผัดไทย
และเถาคั้ว เปนตน
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2.4 กลุมสินคาประเภทเครื่องดื่ม เชน เบียรสด น้ําผลไมปน น้ํา ดื่มสมุนไพร น้ําชา
และกาแฟ เปนตน
2.5 กลุมสินคาทางการเกษตร เชน ผลไม ผักสดชนิดตางๆ และผลิตภัณฑแปรรูปสัตวน้ํา
เปนตน

ภาพที่ 7 เขตตลาดบก
นอกจากนี้บริเวณเขตตลาดบกยังมีศูนยบริการนักทองเที่ยว (กองอํานวยการ) หองพัก
มัคคุเทศก และหองละหมาด เพื่อไวคอยใหบริการแกนักทองเที่ยวอีกดวย

ภาพที่ 8 ศูนยบริการนักทองเที่ยว (กองอํานวยการ) หองพักมัคคุเทศก และหองละหมาด
สําหรับผูประกอบการที่จะเขามาจําหนายสินคาหรือใหบริการในเขตตลาดบกจะตองทํา
สัญญากับเทศบาลเมืองคลองแห พรอมทั้งจายเงินคาสมัคร จํานวน 4,000 บาท และคาเชาสถานที่
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รายเดือนใหกับเทศบาลเมืองคลองแห สําหรับคาเชาสถานที่ในการจําหนายสินคาในเขตตลาดบก
(ตลาดโบราณ) จะคิด คาเชารายเดือนในอัตราที่แตกตางกันออกไป โดยมีอัตราคาเชา 3 ราคา
ดวยกัน ไดแก ราคา 600 บาท ราคา 700 บาท และราคา 840 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขนาดความกวาง
และความยาวของแผงที่จําหนายสินคา โดยผูประกอบการเขตตลาดบกจะตองชําระคาเชาภายใน
วันที่ 5 ของทุกเดือน หากชําระลาชากวาที่กําหนดก็จะตองจายคาปรับในอัตรารอยละ 1.25 ตอเดือน
ซึ่งหากชําระลาชาเปนเวลา 1 วัน ก็จะคิดเปน 1 เดือน สําหรับการติดคางคาเชาจะติดคางไดไมเกิน
3 เดือน หากครบ 3 เดือน เทศบาลเมืองคลองแหจะมีหนังสือแจงไปยังผูประกอบการ และหาก
ผูประกอบการไดรับหนังสือแจงแลวยังไมมาชําระคาเชา เทศบาลเมืองคลองแหก็จะทําการยกเลิก
สัญญาขาย ซึ่งจะแตกตางจากผูประกอบการเขตตลาดน้ําทางเรือที่ไมตองจายคาสมัครในการเขามา
เปนผูประกอบการ ไมตองจายคาปรับ และไมตองถูกยกเลิกสัญญาแตอยางใด เพียงแตถูกลงโทษ
ด ว ยการเลื่ อ นลํ า ดั บ ที่ ตั้ ง ของเรื อ ไปไว ลํ า ดั บ ท า ยๆ ที่ อ ยู ห า งไกลออกไปเท า นั้ น ทั้ ง นี้ จ าก
การ สัมภาษณนักวิชาการคลังเทศบาลเมืองคลองแห ซึ่งมีหนาที่ดูแลและรับผิดชอบในสวนนี้ให
เหตุผลถึงความแตกตางในประเด็นดังกลาววา
“เนื่ อ งจากผู ป ระกอบการเขตตลาดน้ํ า ทางเรื อ ได รั บ ความสะดวกสบายน อ ยกว า
ผูประกอบการเขตตลาดบก อีก ทั้งผูป ระกอบการเขตตลาดน้ํา ทางเรือสามารถควบคุม ดูแลได
งายกวาเพราะมีจํานวนนอย ซึ่งมีเพียง 90 กวาคน ในขณะที่ผูประกอบการเขตตลาดบกมีจํานวนมาก
ถึง 200 กวาคน ดังนั้นจึงมีความแตกตางกันในประเด็นดังกลาว” (กรกนก, 1 พฤษภาคม 2555)
อยางไรก็ตามสําหรับการจัดแบงพื้นที่ตลาดน้ําคลองแหนอกจากการจัดแบงพื้นที่ออกเปน
2 เขต ซึ่งไดแก เขตตลาดน้ําทางเรือและเขตตลาดบกแลว ยังพบวาบริเวณตลาดน้ําคลองแหยังมี
รานจําหนายสิน คาอื่นๆ อีกหลายประเภท ซึ่งอยูใ นความรับผิดชอบของวัด คลองแหและเอกชน
ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณดังกลาวซึ่งติดกับตลาดน้ําคลองแหเปนพื้นที่ของวัดคลองแหและพื้นที่ของ
เอกชน ดั งนั้ น นอกจากกลุ มผู ประกอบการที่ ขึ้ น ทะเบี ยนกับ เทศบาลเมื อ งคลองแหแล ว ยั ง มี
ผูประกอบการภายนอกดวย ซึ่งใหบริการและจําหนายสินคาประเภทตางๆ ทั้งที่เหมือนและแตกตาง
กันออกไปจากผูประกอบการที่ขึ้นทะเบียนกับเทศบาลเมืองคลองแห โดยการใหบริการและสินคา
ที่จําหนาย เชน เสื้อผา เครือ่ งดื่ม สินคาทางการเกษตร เครื่องเลนเด็ก (บานลม) ปาลูกโปง และ
ตักลูกบอล เปนตน
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ภาพที่ 9 เครื่องเลนเด็ก (บานลม) ปาลูกโปง และตักลูกบอล
นักทองเที่ยวในตลาดน้ําคลองแห
สําหรับนักทองเที่ยวในตลาดน้ําคลองแหจะมีเฉพาะนักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยว
แบบไป-กลับเทานั้น ซึ่งสามารถแบงออกไปเปน 3 กลุมใหญๆ ไดแก
1. กลุมนักทองเที่ยวในพื้นที่ ซึ่งไดแก ประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยูในจังหวัดสงขลา จะมี
ทั้งที่เดินทางมาทองเที่ยวคนเดียว และเดินทางมาทองเที่ยวกับครอบครัว เครือญาติ และเพื่อนฝูง
หากเปนประชาชนที่อาศัยอยูในบริเวณใกลๆ ก็จะนิยมใชรถจักรยานยนตเปนพาหนะ หากอาศัยอยู
ในพื้นที่หางไกลออกไปก็จะนิยมเดินทางมาทองเที่ยวโดยรถยนตเปนหลัก
2. กลุมนักทองเที่ยวตางจังหวัด ซึ่งจะมีทั้งจังหวัดใกลเคียง เชน พัทลุง นครศรีธรรมราช
ตรัง และยะลา เปนตน และจังหวัดที่หางไกลออกไป เชน กรุงเทพฯ เปนตน และมีทั้งที่เดินทาง
มาทองเที่ยวเปนการสวนตัวและเดินทางมาทองเที่ยวเปนหมูคณะ
3. กลุมนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ สวนใหญจะเปนนักทองเที่ยวจากประเทศเพื่อนบาน
โดยเฉพาะนัก ทองเที่ยวชาวมาเลเซียและชาวสิงคโปร โดยการเดินทางเขามาทองเที่ยวตลาดน้ํา
คลองแหของนักทองเที่ยวกลุมนี้สวนใหญจะเปนการทองเที่ยวโดยผานทัวรนําเที่ยว ซึ่งมีทัวรนํา
เที่ยวบางทัวรไดจัดตลาดน้ําคลองแหลงไปในโปรแกรมทัวรทุกครั้งที่เดินทางมาทองเที่ยวยังอําเภอ
หาดใหญ จังหวัดสงขลา นอกจากนี้ยังมีนักทองเที่ย วชาวตางประเทศบางสวนที่เดิน ทางเขามา
ทองเที่ยวตลาดน้ําคลองแหเปนการสวนตัวโดยรถยนต และรถรับจาง (รถตุกๆ) ทั้งนี้เนื่องจาก
แหลงทองเที่ยวตลาดน้ําคลองแหตั้งอยูใ กลกับตัวเมืองหาดใหญซึ่งเปนยานธุรกิจการคา จึงทําใหมี
ความสะดวกในการเดินทางเขาสูแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําคลองแห
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การวิเคราะหการพัฒนาการทองเที่ยวตลาดน้ําคลองแหสูการทองเที่ยวที่ยั่งยืน
สําหรับการวิเคราะหการพัฒนาการทองเที่ยวตลาดน้ําคลองแหสูการทองเที่ยวที่ยั่งยืนใน
ครั้งนี้ ใชแนวคิดการพัฒนาการทองเที่ยวที่ยั่งยืนของบุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548ก: 20-22) ที่กลาววา
การพัฒนาการทองเที่ยวที่ยั่งยืนตองเปนการพัฒนาการทองเที่ยวที่สําคัญใน 6 องคประกอบหลัก
ไดแก 1) องคประกอบดา นการพัฒนาทรัพยากรทองเที่ยว 2) องคประกอบดา นการพัฒ นา
สิ่งแวดลอมในแหลงทองเที่ยว 3) องคประกอบดานการพัฒนาธุรกิจทองเที่ยว 4) องคประกอบ
ดานการพัฒนาการตลาดทองเที่ยว 5) องคประกอบดานการพัฒนาการมีสวนรวมทางการทองเที่ยว
ของชุมชนทองถิ่น และ 6) องคประกอบดานการพัฒนาจิตสํานึก ทางการทองเที่ย ว ซึ่งเมื่อนํา
แนวคิดการพัฒนาการทองเที่ยวที่ยั่งยืนทั้ง 6 องคประกอบมาวิเคราะห พบวา ตลาดน้ําคลองแหมี
การดําเนินการในแตละองคประกอบดังตอไปนี้
1. องคประกอบดานการพัฒนาทรัพยากรทองเที่ยว ตลาดน้ําคลองแหมีการพัฒนาทรัพยากร
ท อ งเที่ ย ว ซึ่ ง ที่ สั ง เกตเห็ น ได ชั ด เจน เช น การพั ฒ นาด า นโครงสร า งพื้ น ฐานและสิ่ ง อํ า นวย
ความสะดวกภายในตลาดน้ําเพื่อไวคอยใหบริการแกนักทองเที่ยว ตลอดจนมีการจัดแบงเขตพื้นที่
ตลาดน้ําออกเปน 2 เขต ไดแก เขตตลาดน้ําทางเรือ และเขตตลาดบก (ตลาดโบราณ) ซึ่งถือเปน
สวนหนึ่งของการพัฒนาทรัพยากรทองเที่ยว
2. องค ประกอบดานการพัฒนาสิ่งแวดลอมในแหลงทองเที่ยว ตลาดน้ําคลองแหเปน
ตลาดน้ําที่ใหความสําคัญกับการพัฒนาสิ่งแวดลอมในแหลงทองเที่ยวคอนขางมาก ซึ่งจะสังเกตเห็น
ไดจาก 1) การที่มีถังขยะวางไวตามจุดตางๆ 2) การใชภาชนะในบรรจุอาหารที่เปนวัสดุจากธรรมชาติ
ภาชนะยอนยุค หรือวัสดุที่ยอยสลายงาย ไมใ ชโฟมและวัสดุอื่ น ที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
3) การใหความสําคัญกับการรักษาความสะอาด โดยผูประกอบการจะทําความสะอาดเรือ รานคา
ทาเรือ และบริเวณพื้นที่ใกลเคียงกอนและหลังจําหนายสินคาเสร็จในแตละวัน 4) มีการหามทิ้งขยะ
หรือน้ําสกปรก หรือน้ํามันลงในลําคลอง 5) มีปายรณรงคเกี่ยวกับการดูแลและอนุรักษสิ่งแวดลอม
ภายในตลาดน้ํา และ 6) มีก ารสงเสริมและพัฒนาตลาดน้ําคลองแหเปน “ตลาดน้ํา ตลาดนัด
ประหยัดพลังงาน” เปนตน
3. องคประกอบดานการพัฒนาธุร กิจ ทองเที่ยว สําหรับการพัฒนาธุร กิจ ทองเที่ยวของ
ตลาดน้ําคลองแหนอกจากการจําหนายสิน คาและผลิต ภัณ ฑตางๆ แลว ตลาดน้ําคลองแหยังมี
การพัฒนาธุรกิจทองเที่ยวโดยการใหบริการลองเรือนําเที่ยวเพื่อชมสถานที่ตางๆ และชุมชนบริเวณ
ใกลเคียง รวมถึงการประสานรวมมือกับบริษัททัวรนําเที่ยวในการนํานักทองเที่ยวมาทองเที่ยวยัง
ตลาดน้ําคลองแหดวย ตลอดจนการสงเสริมและจัดกิจกรรมหรืองานแสดงตางๆ (Event) ภายใน
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ตลาดน้ําคลองแห เชน งานประเพณีลอยกระทง และกิจ กรรมวัน เด็ก เปน ตน ทั้งนี้เพื่อเปน
การสงเสริมและพัฒนาธุรกิจทองเที่ยวของตลาดน้ําคลองแห
4. องคประกอบดานการพัฒนาการตลาดทองเที่ยว สําหรับการพัฒนาการตลาดทองเที่ยว
ของแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําคลองแหไดมีการดําเนินในหลายประเด็น เชน 1) การประชาสัมพันธ
ตลาดน้ําผานสื่อตางๆ โดยเฉพาะการประชาสัมพันธตลาดน้ําคลองแหในฐานะเปนแหลงทองเที่ยว
ตลาดน้ํ า แห ง แรกของภาคใต 2) การมี ก ฎระเบี ย บเกี่ ย วกั บ การแต ง กายของผู ป ระกอบการ
โดยกําหนดใหผูประกอบการและผูชวยผูหญิงแตงชุดปาเตะในวันศุกร และวันเสารแตงชุดผาซิ่น
หรือชุดอิสลามโพกศีรษะ สวนวันอาทิตยแตงชุดไทยฟรีสไตล สําหรับผูชายใหแตงกายรูปแบบ
ไทยๆ หรือกางเกงผา ไมสวมกางเกงยีนสหรือเสื้อยืดหรือกางเกงขาสั้น ซึ่งอนุโลมเฉพาะกรณี
วันศุกรหากมีผูชวยขายเปนนักเรียนอนุญาตใหใสชุดนักเรียนได เพื่อเปนการสรางสีสันและสงเสริม
การทองเที่ยว 3) มีการจัดแยกภาชนะสําหรับบรรจุอาหารระหวางผูประกอบการไทยพุทธและไทย
มุสลิม โดยไมปะปนกัน 4) มีการจัด ทําปายแสดงราคาสิน คาไวชัดเจน เพื่อความโปรงใสแก
ผูบริโภค 5) มีการสงเสริมและจัดกิจกรรมหรืองานแสดงตางๆ (Event) เชน งานประเพณีลอย
กระทง และกิจกรรมวันเด็ก เปนตน และ 6) มีการออกบูธตลาดน้ํานอกสถานที่โดยการจําลอง
ตลาดน้ําขึ้นมาใหบริการแกนักทองเที่ยว เชน ตลาดน้ําเรือเกย ในงานวัฒนธรรมสัมพันธ ที่จัดขึ้น
เปน ประจํา ทุก ป โดยมหาวิ ทยาลัยราชภัฏสงขลา เป น ตน ซึ่ งสิ่ง ตางๆ เหล านี้ ลว นแล ว แต เป น
การดําเนินการที่แสดงใหเห็นถึงการพัฒนาการตลาดทองเที่ยวของแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําคลองแห
ทั้งสิ้น
5. องคประกอบดานการพัฒนาการมีสวนรวมทางการทองเที่ยวของชุมชนทองถิ่น สําหรับ
การดําเนิ น การพัฒนาการมีสว นรว มทางการทองเที่ย วของชุ มชนทองถิ่ น ของแหล งทองเที่ย ว
ตลาดน้ําคลองแหที่สังเกตเห็นไดชัดเจน เชน การเนนผูประกอบการภายในตลาดน้ําที่เปนคนใน
ชุ ม ชนท อ งถิ่ น และการจั ด ตั้ ง ชมรมตลาดน้ํ า คลองแหและคณะกรรมการบริ ห ารชมรมซึ่ ง
ประกอบดวยผูประกอบการตลาดน้ําที่เปนคนในชุมชนทองถิ่น เปนตน ทั้งนี้เพื่อเปนการสงเสริม
การมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่นในการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา
6. องคประกอบดานการพัฒนาจิตสํานึกทางการทองเที่ย ว สําหรับการพัฒนาจิตสํานึก
ทางการทองเที่ยวของแหลงทองเทีย่ วตลาดน้ําคลองแห จะเห็นไดวามีการดําเนินการที่ยังไมชัดเจน
และมีการดําเนิน การคอ นขางนอย ซึ่งการดําเนิน การพัฒนาจิตสํานึกทางการทองเที่ยวที่แหลง
ทองเที่ ย วตลาดคลองแหน้ํา ดํา เนิ น การ เช น การติด ปา ยรณรงคเ กี่ย วกับ การดู แลและอนุ รัก ษ
สิ่งแวดลอม เปนตน
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สรุ ป ตลาดน้ํ า คลองแหมี ก ารดํ า เนิ น การครบในทุ ก องค ป ระกอบของการพั ฒ นาสู
การทองเที่ยวที่ยั่งยืน แตเมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวาการดําเนินการในแตละองคประกอบยังมี
การดําเนินการคอนขางนอยและยังไมไดมาตรฐานเทาที่ควร ดังนั้นการที่จะพัฒนาตลาดน้ําคลอง
แหสูการทองเที่ยวที่ยั่งยืนจึงควรที่จะพัฒนาทั้ง 6 องคประกอบ ใหไดมาตรฐานและดียิ่งๆ ขึ้นกวาที่
เปนอยูใ นปจจุบัน
วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศของตลาดน้ําคลองแห
สําหรับวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) ของตลาดน้ําคลองแห ไดแก การบริหารจัดการ
ทั้งนี้ต ลาดน้ํ าคลองแหเปน ตลาดน้ํา เพื่ อการทอ งเที่ย วแหง แรกของภาคใต ซึ่งในชว งแรกของ
การดําเนินการมีกระแสวิพากษวิจารณถึงความเปนไปไมไดของการกอตั้งตลาดน้ํา ทั้งนี้เนื่องจาก
สภาพลําคลองที่จะใชเปนสถานที่กอตั้งตลาดน้ําแทบจะไมเอื้อตอการดําเนินการใดๆ ทั้งตื้นเขิน
สกปรกและน้ําเนาเสีย แตสิ่งตางๆ เหลานีก้ ลับเปนเหมือนแรงผลักดันที่ทําใหนายอภิชาติ สังขาชาติ
อดีตนายกเทศบาลเมืองคลองแหเรงดําเนินการตามที่ตั้งปณิธานไววา “ไมมีอะไรที่เปนไปไมไดหาก
ทําเพื่อประชาชน” จนกระทั่งสามารถจัดตั้งตลาดน้ําคลองแหไดสําเร็จและเปนที่รูจักกันทั่วไปใน
หมูนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ โดยเฉพาะนักทองเที่ยวชาวมาเลเซีย และภายหลัง
จากการเสียชีวิต ของนายอภิชาติ สังขาชาติ ตลาดน้ําคลองแหก็ยังคงสามารถดํารงอยูไดภ ายใต
การบริหารจัดการในรูปของคณะกรรมการ ไดแก คณะกรรมการดําเนินงานตลาดน้ําคลองแห และ
นอกจากนี้ยังมีการแตงตั้ง “คณะกรรมการบริหารชมรมตลาดน้ําคลองแห” ซึ่งประกอบดวยผูแทน
จากหน ว ยงานและฝา ยตา งๆ ที่เ กี่ย วขอ ง เพื่อ ให ก ารดํา เนิน การตลาดน้ําคลองแหเป น ไปดว ย
ความเรียบรอยและบรรลุตามวัต ถุประสงคที่ตั้งไว สําหรับการบริหารจัด การตลาดน้ําคลองแห
เทศบาลเมืองคลองแหจะมีการดึงศักยภาพภายในทีม่ ีอยูมาใชอยางเต็มที่เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด
ตอแหลงทองเที่ย วตลาดน้ํา และในสวนที่เกิน ศัก ยภาพหรือเกินความสามารถก็จ ะประสานขอ
ความรว มมือไปยังหนว ยงานภายนอกที่เกี่ย วของในลัก ษณะของภาคีเครือขาย โดยตลอดชว ง
ระยะเวลาของการเปดดําเนินการตลาดน้ําคลองแหจะมีองคกรหรือหนวยงานตางๆ มาศึกษาดูงาน
เปนหมูคณะที่ตลาดน้ําคลองแหอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ โดยสวนใหญจะมาศึกษาดูงานในเรื่อง
ของการบริหารจัดการ วาตลาดน้ําคลองแหมีการบริหารจัดการอยางไร จึงสามารถจัดตั้งเปนแหลง
ทองเที่ยวและสามารถดํารงอยูไดมาจนกระทั่งถึงปจจุบัน ประกอบกับตลาดน้ําคลองแหเปนตลาดน้ํา
เพื่อการท องเที่ยวแหง แรกของภาคใต ดัง นั้น จึ งเป น ที่ส นใจขององค ก รหรือหนว ยงานตางๆ
โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ซึ่งไดแก เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล
เปนตน ซึ่งสวนใหญมาศึกษาดูงานเพื่อทีจ่ ะนําไปปรับประยุกตใชในพื้นที่ดูแลรับผิดชอบของตนเอง
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“มีหนว ยงานตางๆ มาศึก ษาดูงานที่ตลาดน้ํา คลองแหเยอะ มาดูวามีก ารบริหารจัดการ
อยางไร บางแหงก็เอาไปปรับประยุกตใช” (สุภาภรณ, 27 มีนาคม 2555)
“มีมาดูงานตลอด สวนใหญมาดูเรื่องตลาดน้ําเปนหลัก” (กรกนก, 1 พฤษภาคม 2555)
“มีองคกรหรือหนวยงานมาศึกษาดูงานเปนหมูคณะที่ตลาดน้ําคลองแหบอย สวนใหญจะ
มาศึกษาดูงานในเรื่องของการบริหารจัดการ” (วรารัตน, 1 พฤษภาคม 2555)
ปจจัยหรือเงื่อนไขของการดํารงอยูของการทองเที่ยวตลาดน้ําคลองแห
สําหรับปจจัยหรือเงื่อนไขที่ทําใหก ารทองเที่ย วตลาดน้ําคลองแหยังคงดํารงอยูไดตั้งแต
แรกเริ่มกอตั้งจนกระทั่งถึงปจจุบัน สืบเนื่องมาจากปจจัยหรือเงื่อนไข 7 ประการ ดังตอไปนี้
1. การมีสินคาและบริการที่ตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยว
ตลาดน้ํ า คลองแหเป น ตลาดน้ํ า ที่ มี สิ น ค า และบริ ก ารที่ ต อบสนองความต อ งการของ
นัก ท องเที่ ย วไดเ ปน อย างดี โดยเฉพาะสิ น ค าประเภทอาหารและเครื่อ งดื่ ม ซึ่ งมีใ หเ ลือ กซื้ อ
รับประทานไดหลากหลายชนิดทั้งอาหารไทยพุทธและอาหารไทยมุสลิม โดยเฉพาะอาหารไทย
มุสลิมจะเปนอาหารที่ปรุงโดยผูประกอบการชาวไทยมุสลิม จึงสรางความมั่นใจใหกับนักทองเที่ยว
ชาวไทยมุสลิมเปนอยางมากในการเลือกซื้ออาหารรับประทานที่ตลาดน้ําคลองแห และนอกจาก
สินคาประเภทอาหารและเครื่องดื่มแลว ตลาดน้ําคลองแหยังมีสินคาจําพวกอาหารแหง ผัก ผลไม
เสื้ อผ า และเครื่อ งประดับ เป น ต น ตลอดจนเครื่ องเล น สํ า หรั บเด็ก ๆ อี ก ด ว ย ซึ่ง สามารถ
ตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวไดคอนขางครอบคลุมตั้งแตนักทองเที่ยวกลุมเด็กไปจนถึง
นักทองเที่ยวกลุมผูใหญ
2. การสงเสริมและสนับสนุนของเทศบาลเมืองคลองแห
การดํารงอยูของการทองเที่ยวตลาดน้ําคลองแห ปจจัยหรือเงื่อนไขที่สําคัญประการหนึ่ ง
คือ การสงเสริมและการสนับสนุนของเทศบาลเมืองคลองแห ทั้งนี้เนื่องจากตลาดน้ําคลองแหเปน
ตลาดน้ํ า ที่ เ กิ ด จากการจั ด ตั้ ง ของเทศบาลเมื อ งคลองแห ดั ง นั้ น เทศบาลเมื อ งคลองแหจึ ง ให
การสงเสริมและสนับสนุนตลาดน้ําคลองแหในดานตางๆ อยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง สวนหนึ่งจะ
สังเกตเห็นไดจากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555-2557) ของเทศบาลเมืองคลองแห (ฝายแผนงานและ
งบประมาณ เทศบาลเมืองคลองแห, 2554: 167-171) ที่ไดกําหนดแนวทางการสงเสริมและพัฒนา
ตลาดน้ําคลองแหไวอยางชัดเจน ซึ่งสามารถสรุปประเด็นหลัก ๆ ของแนวทางการสงเสริมและ

293
พัฒนาตลาดน้ําคลองแหที่เทศบาลเมืองคลองแหไดกําหนดไวแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555-2557)
ไดดังตอไปนี้
2.1 การพัฒนาศักยภาพของบุคคลและกลุมตางๆ ที่เกี่ยวของ
เทศบาลเมื อ งคลองแหมี แ นวคิ ด และแผนงานที่ จ ะจั ด ทํ า โครงการต า งๆ เพื่ อ เป น
การพัฒ นาศักยภาพของบุค คลและกลุมตางๆ ที่เกี่ยวของกับตลาดน้ําคลองแหไวหลายโครงการ
ดวยกัน โดยกําหนดชวงระยะเวลาในการดําเนินการไวในชวงป 2555-2557 ซึ่งโครงการสําคัญๆเชน
โครงการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการตลาดน้ําคลองแห โครงการอบรมยุวมัคคุเทศก โครงการ
ฝกอบรมศึกษาดูงานการบริหารจัดการดานการทองเที่ยว และโครงการเชื่อมโยงผูประกอบการ
ธุรกิจนําเที่ยว มัคคุเทศก และสื่อมวลชน เปนตน
2.2 การพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศนตลาดน้ํา
การพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศนตลาดน้ําเปนอีกประเด็นหนึ่งที่เทศบาลเมืองคลองแหให
ความสําคัญ เนื่องจากสภาพภูมิทัศนของตลาดน้ําคลองแหที่เปนอยูในปจจุบันยังมีสิ่งที่ตองพัฒนา
และปรับปรุงอีกหลายประการ ดวยเหตุนี้เทศบาลเมืองคลองแหจึงมีแนวคิดและแผนงานที่จะจัดทํา
โครงการตางๆ โดยกําหนดชวงระยะเวลาในการดําเนินการไวในชวงป 2555-2557 เพื่อเปนการ
พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศนตลาดน้ํา ซึ่งโครงการสําคัญๆ เชน โครงการอนุรักษฟนฟูตลาดน้ํา
คลองแห (ปรับปรุงภูมิทัศนริมคลองแห) โครงการขุดลอกรองน้ําคลองแห โครงการปรับปรุง
ระบบระบายน้ําและทางเทาในตลาดน้ําคลองแห โครงการปรับปรุงศูนยบริการนักทองเที่ยวและ
มัคคุเทศก และโครงการจัดสรางสวนสาธารณะริมคลองบริเวณตลาดน้ําคลองแห เปนตน
2.3 การสงเสริมการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา
นอกจากการสงเสริมและพัฒนาในสองประเด็นดังกลาวขางตนแลว เทศบาลเมืองคลอง
แหยังใหความสําคัญกับการสงเสริมการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําอีกดวย โดยเทศบาล
เมืองคลองแหมีแนวคิดและแผนงานที่จะจัดทําโครงการตางๆ เพื่อเปน การประชาสัมพันธแหลง
ทองเที่ยวตลาดน้ํา โดยกําหนดชวงระยะเวลาในการดําเนินการไวในชวงป 2555-2557 ซึ่งโครงการ
สําคัญๆ เชน โครงการสงเสริมและประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว และโครงการกอสรางเจดีย
โคกนกคุม เพื่อเปนการสงเสริมการทองเที่ยวและกระตุนเศรษฐกิจของเมืองคลองแห และเพื่อ
สงเสริมการทองเที่ยวประชาสัมพันธตลาดน้ําคลองแหและเทศบาลเมืองคลองแห เปนตน
“การสงเสริมการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําคลองแหมีการดําเนินการอยูอยาง
สม่ําเสมอและตอเนื่องแมจะไมไดจัดในรูปของโครงการที่เปนการสงเสริมการประชาสัมพันธแหลง
ทองเที่ยวตลาดน้ําโดยตรงก็ตาม แตก็จะมีการสงเสริมการประชาสัมพันธโดยทางออม เชน การจัด

294
กิจกรรมสําคัญๆ หลายกิจกรรมจะใชพื้นที่บริเวณตลาดน้ําคลองแหเปนสถานที่สําหรับจัดกิจกรรม
เชน กิจกรรมวันเด็ก วันสงกรานต และวันลอยกระทง เปนตน ทั้งนี้เพื่อเปนการประชาสัมพันธ
แหลงทองเที่ยวตลาดน้ําคลองแหไปในตัว พรอมๆ กับการจัดกิจกรรมดังกลาวนั่นเอง” (วรารัตน, 1
พฤษภาคม 2555)
2.4 การสงเสริมและพัฒนาดานอืน่ ๆ
สําหรับการสงเสริมและพัฒนาดานอื่นๆ ที่เทศบาลเมืองคลองแหมีแนวคิดและแผนงาน
ที่จะดําเนินการในชวงป พ.ศ.2555-2557 เชน โครงการจางที่ปรึกษาศึกษาวิจัยรูปแบบการจัดการ
ตลาดน้ําคลองแห โครงการจัดจางทําปายรับแสดงความคิดเห็นที่ตลาดน้ํา และโครงการจัดจางทําตู
รับแสดงความคิดเห็นที่ตลาดน้ําคลองแห เปนตน
3. การรวมมือกับหนวยงานตางๆ
การที่ แหลง ทอ งเที่ย วตลาดน้ํ า คลองแหดํ ารงอยูไ ด ส ว นหนึ่ งเกิด จากการรว มมื อกั บ
หนว ยงานตา งๆ ไม วา จะเปน หนว ยงานภาครัฐหรือ เอกชน เพราะมีห ลายเรื่องที่ เ ทศบาลเมือ ง
คลองแหไมสามารถดําเนินการไดเพียงลําพัง จึงจําเปนตองอาศัยความรวมมือจากหนวยงานตางๆ
เชน องคการบริหารสวนจังหวัดสงขลา (อบจ.สงขลา) การทองเที่ยวแหงประเทศไทย กรมโยธาธิการ
และผังเมือง กรมชลประทาน สํานักวิชาการพลังงานภาค 12 สํานักงานพลังงานจังหวัด สงขลา
และกลุ มทั ว ร นําเที่ ยว เปน ตน ซึ่งเป น การรว มมื อกัน เพื่อแก ปญหาและพัฒ นาแหลงทอ งเที่ย ว
ตลาดน้ํา คลองแหในหลายประเด็น เช น การพัฒนาตลาดน้ํา คลองแหไปสูก ารเป น “ตลาดน้ํ า
ตลาดนั ด ประหยัดพลั งงาน” การแก ปญหาเรื่องสภาพน้ํา ในลําคลอง และการประชาสัม พัน ธ
เชิญชวนใหนักทองเที่ยวเดินทางมาทองเที่ยวยังแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําคลองแห เปนตน
“ตลาดน้ําคลองแหเราไดพันธมิตรดี มีหนวยงานตางๆ ใหความรวมมือเยอะ” (กรกนก,
1 พฤษภาคม 2555)
4. อัตลักษณและความแตกตาง
อัต ลัก ษณและความแตกตางที่โดดเดน ของแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําคลองแหที่สงผลให
การทองเที่ยวตลาดน้ําคลองแหยังคงดํารงอยูไดจนกระทั่งถึงปจจุบันมีอยูดวยกัน 2 ประการ ไดแก
1) การแตงกายดวยชุดไทยพื้นบานของผูประกอบการตลาดน้ําคลองแห โดยเฉพาะชุดไทยพื้นบาน
ของผูประกอบการชาวไทยมุสลิมที่สรางสีสันและความสวยงามใหกับแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา
คลองแห ตลอดจนสรางความประทับใจใหกับนักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยวตลาดน้ําไดเปน
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อยางดี และ 2) อาหารพื้นบานหลากหลายชนิดทั้งอาหารไทยพุทธและอาหารไทยมุสลิมที่มีใหเลือก
ซื้อรับประทานไดอยางหลากหลายไมวาจะเปนขนมพื้นบานโบราณ ขนมจีน ขาวยํา ขาวหมกไก
และอื่นๆ
5. การมีสวนรวมของประชาชน
การมีสว นรว มของประชาชนเปน อีกปจจัยหรือเงื่อนไขหนึ่งที่สงผลตอการดํารงอยูของ
แหลงทองเที่ยวตลาดน้ําคลองแห โดยเฉพาะการเขามามี สว นรว มในการเปน ผูประกอบการใน
ตลาดน้ํา ทั้งนี้ เพราะการเขามามีสว นรวมดังกลา วจะทําใหประชาชนมีค วามรูสึก วาตนเองเปน
สวนหนึ่งของตลาดน้ําและมีความรูสึกในการเปนเจาของตลาดน้ํารวมกัน จึงสงผลใหประชาชนรัก
และหวงแหนตลาดน้ํา
6. การบริหารจัดการ
ดังที่ไดกลาวมาแลวในตอนตนวาตลาดน้ําคลองแหในชวงแรกของการดําเนินการมีกระแส
วิพากษวิจารณถึงความเปนไปไมไดของการกอตั้งตลาดน้ํา ทั้งนี้เนื่องจากสภาพลําคลองที่จะใชเปน
สถานที่กอตั้ง ตลาดน้ํา แทบจะไมเอื้อตอการดําเนิน การใดๆ ทั้งตื้น เขิน สกปรก และน้ําเนาเสีย
แตดว ยการบริหารจัด การของผู ที่เกี่ย วขอ ง สงผลใหต ลาดน้ํา คลองแหสามารถจัด ตั้งและเป ด
ดําเนินการไดมาจนกระทั่งถึงปจจุบัน
7. การประชาสัมพันธ
ตลาดน้ําคลองแหเปนตลาดน้ําที่รูจักอยางแพรหลายในกลุมนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ชาวต า งประเทศ โดยเฉพาะนั ก ท อ งเที่ ย วชาวมาเลเซี ย ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากตลาดน้ํ า คลองแหมี
การประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง โดยมีจุดเนนในการประชาสัมพันธภายใตแนวคิด “ตลาดน้ําแหง
แรกของภาคใต” ไมวาจะเปนการประชาสัมพันธผานกิจกรรม อินเทอรเน็ต วิทยุ โทรทัศน หนังสือ
แนะนําการทองเที่ยว วารสาร และสิ่งพิมพทองถิ่น เปนตน ซึ่งมีทั้งการประชาสัมพันธโดยการใช
ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ สงผลใหตลาดน้ําคลองแหเปนที่รูจักแพรหลายมากขึ้น ตลอดจน
ทําใหนักทองเที่ยวอยากเดินทางมาทองเที่ยวยังตลาดน้ําคลองแห
การวิเคราะหสภาพแวดลอมของตลาดน้ําคลองแห
การวิ เ คราะห ส ภาพแวดล อ ม (SWOT Analysis) ของตลาดน้ํ า คลองแห ผู วิ จั ย ใช
การวิเคราะหสภาพแวดลอม ซึ่งประกอบดวยการวิเคราะหจุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness)
โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. จุดแข็ง (Strength)
จุดแข็ง (Strength) ของตลาดน้ําคลองแหที่สําคัญๆ มีดังตอไปนี้
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1.1 การเนนใชวัสดุจากธรรมชาติ ไมวาจะเปนซุมรานคา รวมไปถึงบรรจุภัณฑตางๆ
สํ า หรั บ ใส อ าหาร เช น กระบอกไม ไ ผ กะลา ผลมะพร า วน้ํ า หอม ใบตอง และภาชนะ
เครื่องปนดินเผา เปนตน ซึ่งนอกจากจะเปนการชวยรักษาสิ่งแวดลอมแลวยังสรางความประทับใจ
ใหกับนักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยวไดเปนอยางดีอีกดวย
1.2 การแตงกายดวยชุดพื้นบานของผูประกอบการ ซึ่งเปน เอกลัก ษณอยางหนึ่งของ
ตลาดน้ําคลองแหที่สรางความประทับใจใหกับนักทองเที่ยว ไมวาจะเปนชุดไทยพื้นบานทั่วไปหรือ
ชุด ไทยมุ ส ลิ มพื้ น บ า นที่ ส ร างสี สั น และความสวยงามให กั บ ตลาดน้ํ า คลองแหได เ ป น อย า งดี
ซึ่งแตกตางไปจากตลาดน้ําภาคใตแหงอื่นๆ อยางชัดเจน
1.3 การสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน โดยการเนนใหสมาชิกในชุมชนเขามาเปน
สวนหนึ่งของตลาดน้ํา โดยการเปนผูประกอบการภายในตลาดน้ํา และมีการรวมตัวกันเปน “ชมรม
ตลาดน้ําคลองแห” ตลอดจนมีการเลือกตั้ง “คณะกรรมการชมรม” เพื่อทําหนาที่ในการบริหาร
และดําเนินการตางๆ อันเปนประโยชนตอสมาชิกชมรมและตลาดน้ํา
1.4 การมีสินคาหลากหลาย ตลาดน้ําคลองแหเปนตลาดน้ําที่มีจํานวนผูประกอบการ
มากที่ สุ ด ในบรรดาแหล ง ท อ งเที่ ย วตลาดน้ํ า ภาคใต ทั้ ง หมด ดั ง นั้ น จึ ง มี สิ น ค า จํ า หน า ยอย า ง
หลากหลายภายในตลาดน้ํา โดยเฉพาะสิน คาจําพวกอาหารและเครื่องดื่ม ไมวาจะเปน อาหาร
พื้นเมือง เชน ขนมจีน โรตี เถาคั่ว รวมไปถึงขนมพื้นบานตางๆ ตลอดจนเครื่องดื่มสมุนไพรและ
น้ําผลไมนานาชนิด นอกจากนี้ยังมีอาหารจําพวกอื่น ๆ อีกมากมายใหเลือกซื้อรับประทาน เชน
กระเพาะปลา ยํานานาชนิด ลูกชิ้น ทอดมัน กวยเตี๋ยว กวยจั๊บ ไอศกรีม และขนมหวาน เปนตน
ซึ่งนอกจากสินคาจําพวกอาหารและเครื่องดื่มแลว ยังมีสินคาจําพวกอาหารแปรรูป เสื้อผา และ
เครื่องประดับ เปนตน
1.5 การบริหารจัดการ จุดแข็งอีกประการหนึ่งของแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําคลองแห
ไดแก การบริหารจัดการ ดังที่ ไดก ลาวไปแลวในตอนตน วา ในชวงแรกของการดําเนิน การมี
กระแสวิพากษวิจารณถึงความเปนไปไมไดของการกอตั้งตลาดน้ํา ทั้งนี้เนื่องจากสภาพลําคลองที่จะ
ใชเปน สถานที่กอตั้ ง ตลาดน้ํา แทบจะไมเอื้อตอการดําเนิ น การใดๆ แตดว ยการบริหารจัด การ
จึงสามารถจัดตั้งตลาดน้ําคลองแหไดสําเร็จและเปนที่รูจักกันทั่วไป โดยแนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการอยางหนึ่งที่นํามาใช ไดแก การดึงศักยภาพภายในที่มีอยูมาใชอยางเต็มที่ และในสวนที่เกิน
ศักยภาพหรือเกินความสามารถก็จะประสานขอความรวมมือไปยังหนวยงานภายนอกที่มีศักยภาพ
ในลักษณะของภาคีเครือขาย ซึ่งสงผลใหแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําคลองแหสามารถดํารงอยูไดและมี
ชื่อเสียงมาจนกระทั่งปจจุบัน
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2. จุดออน (Weakness)
จุดออน (Weakness) ของตลาดน้ําคลองแหที่สําคัญๆ มีดังตอไปนี้
2.1 สภาพน้ําในลําคลองที่ตื้นเขิน สกปรก และมีกลิ่นเหม็น ซึ่งสงผลกระทบเชิงลบตอ
ตลาดน้ําคลองแหในระดับหนึ่ง แมวาเทศบาลเมืองคลองแหจะพยายามแกปญหาดังกลาว แตก็ยัง
ไมสามารถแกปญหาดังกลาวได
2.2 ความไมพรอมของโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกภายในตลาดน้ํา
ตลาดน้ําคลองแหยังมีปญหาด านความพรอมของโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก
หลายประการ ไมวาจะเปนทาเทียบเรือซึ่งกําลังอยูในชวงของการกอสราง สถานที่นั่งพักผอนซึ่งมี
ไมเพียงพอ และทางเดินภายในตลาดน้ําที่ยังไมไดมาตรฐาน เปนตน
3. โอกาส (Opportunity)
โอกาส (Opportunity) ของตลาดน้ําคลองแหที่สําคัญๆ มีดังตอไปนี้
3.1 มีทําเลที่ตั้งอยูใกลยานศูนยกลางธุรกิจการคา ซึ่งไดแก ตัวเมืองหาดใหญ อันเปน
เมืองศูนยกลางทางการคาและธุรกิจ ตลอดจนศูนยรวมของแหลงบันเทิงตางๆ โดยตลาดน้ําคลองแห
ตั้งอยูหางจากตัวเมืองหาดใหญ ประมาณ 3 กิโลเมตร นอกจากระยะทางที่ใกลแลว ยังมีความสะดวก
ในการคมนาคมอีกดวย ดังนั้นจึงมีนักทองเที่ยวจํานวนไมนอยที่เดินทางมาทองเที่ยวหาดใหญแลว
แวะมาทองเที่ยวตลาดน้ําคลองแห นอกจากนี้จากการที่ตลาดน้ําคลองแหตั้งอยูใกล กับตัวเมือง
หาดใหญยังสงผลดีตอตลาดน้ําคลองแหในหลายๆ ดาน เชน ดานที่พักสําหรับนักทองเที่ยว เปนตน
กล า วคื อ ตลาดน้ํ า คลองแหไม มี แ หล ง ที่ พั ก สํ า หรั บ รองรั บ นั ก ท อ งเที่ ย วจากต า งจั ง หวั ด และ
ตางประเทศ ในขณะที่ตัวเมืองหาดใหญมีแหลงที่พักมากมายหลายระดับสําหรับรองรับนักทองเที่ยว
ไดเปนอยางดี
3.2 มีหนวยงานใหการสงเสริมและสนับสนุน ตลาดน้ําคลองแหเปนตลาดน้ําที่เกิดจาก
การจัดตั้งของเทศบาลเมืองคลองแห ดังนั้นจึงไดรับการสงเสริมและสนับสนุนจากเทศบาลเมือง
คลองแห ตลอดจนการสงเสริมและสนับสนุน จากหนว ยงานตา งๆ ซึ่ง สว นใหญจ ะอยู ภ ายใต
การประสานงานของเทศบาลเมืองคลองแห สําหรับหนว ยงานที่ใหก ารสงเสริมและสนับสนุน
ตลาดน้ําคลองแห เชน บริษัทหาดทิพย จํากัด สํานักวิชาการพลังงานภาค 12 สํานักงานพลังงาน
จังหวัดสงขลา และองคการบริหารสวนจังหวัดสงขลา เปนตน
3.3 นโยบายรัฐใหก ารสงเสริ มและสนับสนุน การทองเที่ยว โดยปจ จุบัน รัฐบาลมี
นโยบายสงเสริมและสนับสนุนการทองเที่ยว ดังจะเห็นไดจากการที่รัฐบาลไดมีมติใหการทองเที่ยว
เปนวาระแหงชาติ (National Agenda) และใหความสําคัญกับเศรษฐกิจสรางสรรคดานการทองเที่ยว
หรือการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค (Creative Tourism) โดยไดบรรจุไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
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สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ซึ่งนับวาเปนโอกาสอีกอยางหนึ่งของแหลงทองเที่ยว
ตลาดน้ําคลองแห
4. อุปสรรค (Threat)
อุปสรรค (Threat) ของตลาดน้ําคลองแหที่สําคัญๆ มีดังตอไปนี้
4.1 เหตุการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต ทั้งนี้เนื่องจากตลาดน้ําคลองแห
ตั้งอยูในเขตพื้นที่ตําบลคลองแห อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ดังนั้นตลาดน้ําคลองแหจึงเปน
แหลงทองเที่ยวอีกแหงหนึ่งที่ไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต
เพราะตั้ ง อยู ใ กล กั บ ตั ว เมื อ งหาดใหญ จึ ง ทํ า ให นั ก ท อ งเที่ ย วบางส ว นขาดความเชื่ อ มั่ น ใน
ความปลอดภัย โดยเฉพาะหลังจากเกิดเหตุการณคารบอมบ (Car Bomb) ที่โรงแรม ลี การเดนส
พลาซา (Lee Gardens Plaza Hotel) อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2555
4.2 ภัยธรรมชาติ ไดแก น้ําทวม โดยเกิดขึ้นเปนประจําเกือบทุกปในชวงฤดูฝน นับเปน
อุปสรรคอยางหนึ่งของการทองเที่ยวตลาดน้ํา เพราะนอกจากจะสรางความเสียหายใหกับแหลง
ทองเที่ยวตลาดน้ําแลว ยังสงผลใหตลาดน้ําไมสามารถเปดใหบริการแกนักทองเที่ยวไดตามปกติ
4.3 มีแหลงทองเที่ยวในลักษณะเดียวกันหลายแหง ตลาดน้ําคลองแหแมจะเปดตัวเปน
แหลงทองเที่ยวตลาดน้ําแหงแรกของภาคใต แตในปจจุบัน พบวามีตลาดน้ําเกิดขึ้น หลายแหงใน
ภาคใต ซึ่งไมนับรวมแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําในภาคกลาง ดังนั้นการที่มีแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา
เกิดขึ้นหลายแหง จึงสงผลกระทบตอแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําคลองแหในระดับหนึ่ง เนื่องจาก
นักทองเที่ยวมีตัวเลือกเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําเพิ่มมากขึ้นนั่นเอง
ปญหาของตลาดน้ําคลองแห
สําหรับปญหาของตลาดน้ําคลองแหที่สงผลใหการพัฒ นาสูความยั่งยืนมีความเปราะบาง
มีอยูดวยกัน 3 ปญหาหลักๆ ไดแก
1. ปญหาเกี่ยวกับสภาพน้ําในลําคลอง โดยสภาพน้ําในคลองแห ซึ่งเปนคลองอันเปนที่ตั้ง
ของเขตตลาดน้ําทางเรือมีสภาพตื้นเขิน สกปรก และเนาเสีย จากการสัมภาษณนายกเทศมนตรีเมือง
คลองแห พบวา สาเหตุสวนหนึ่งสันนิษฐานวาอาจมาจากการที่คลองแหเปนลําคลองที่เชื่อมกับทอ
น้ําทิ้งของเทศบาลนครหาดใหญและเทศบาลเมืองคอหงส ประกอบกับคลองแหมีลักษณะเปน
ลําคลองเปด และเปน ลําคลองที่ไมไดใ ชงานมาเปนระยะเวลานาน หรือที่เรียกวา “คลองตาย”
จึงสงผลใหคลองแหมีปญหาเกี่ยวกับสภาพน้ํา แมวาเทศบาลเมืองคลองแหไดพยายามแกปญหาดวย
วิธีการตางๆ ไมวาจะเปนการขุดลอกลําคลอง และการใส EM Ball (Effective Microorganism
Ball) ลงในลําคลอง เพื่อแกปญหาน้ํา เนาเสีย แตก็ไม สามารถแกปญหาดังกลาวได หรื อแมแต
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ความพยายามที่จะแกปญหาดวยการเอาน้ําดีมาไลน้ําเสีย โดยมีแนวคิดที่จะขุดคลองเชื่อมระหวาง
คลองอูตะเภากับคลองแห เพื่อใหน้ําดีจากคลองอูตะเภามาไลน้ําเสียในคลองแห แตก็มีปญหาที่ทํา
ใหไมสามารถดําเนินการได เนื่องจากตองขุดผานที่ดินของเอกชน (สุภาภรณ, 27 มีนาคม 2555)
“ตลาดน้ําคลองแหมีจุดออนในเรื่องของคุณภาพน้ําเปน อยางมาก ทั้งๆ ที่เทศบาลเมือง
คลองแหไดพยายามแกปญหาไปหลายตอหลายครั้งแลว แตก็ยังไมสามารถแกปญหาดังกลาวได
ทั้งนี้เนื่องจากตลาดน้ําคลองแหตั้งอยูบริเวณปลายน้ํา และน้ําสวนหนึ่งจะไหลมาจากชุมชนในเขต
เทศบาลนครหาดใหญ ซึ่งเปนน้ําทิ้งที่มาจากครัวเรือนและไหลมาเปนทอดๆ ดังนั้นจึงคอนขางที่จะ
ควบคุมไดยาก” (กรกนก, 1 พฤษภาคม 2555)
“ปญหาสําคัญ อยางหนึ่งของตลาดน้ํา คลองแห คื อ ปญหาเรื่ องสภาพน้ํา ในลําคลองที่
นอกจากจะมีสภาพที่ตื้น เขินแลว ยังคอนขางสกปรกอีกดวย ซึ่งสงผลกระทบตอ การทองเที่ยว
ตลาดน้ําคลองแหในระดับหนึ่ง” (วุฒิชัย, 24 พฤษภาคม 2555)
“ปญหาหลักของตลาดน้ําคลองแห คือ ปญหาเกี่ยวกับสภาพน้ําในลําคลอง” (รุงฤดี, 24
พฤษภาคม 2555)
อยางไรก็ต ามในปจ จุบันเทศบาลเมืองคลองแหก็มิไดหยุดความพยายามที่จะแกปญหา
ดังกลาว โดยได พยายามติด ตอประสานไปยังองคก รและหนว ยงานตางๆ ไมวาจะเปน มูลนิธิ
ชัยพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และกรมชลประทาน เปนตน เพื่อปรึกษาหารือและขอ
ความรวมมือในการแกปญหาเกี่ยวกับสภาพน้ําเนาเสียในลําคลอง ซึ่งเปนปญหาหลักของตลาดน้ํา
คลองแหในปจจุบัน

ภาพที่ 10 ปญหาเกี่ยวกับสภาพน้ําในลําคลอง
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2. ปญหาเรื่องพื้นที่ทตี่ ั้งเขตตลาดบก ทั้งนี้เนื่องจากพื้นที่ซึ่งเปนที่ตั้งเขตตลาดบก (ตลาด
โบราณ) ในปจจุบัน เปนที่ดินซึ่งเทศบาลเมืองคลองแหทําการเชาจากเอกชน โดยทําสัญญาเชาราย
3 ป และจายคาเชารายเดือน โดยเทศบาลเมืองคลองแหมองวาในอนาคตอาจจะมีปญหาเกิดขึ้นได
เชน เจาของที่ดินไมตอสัญญาเชา และการขึ้นคาเชาในอัตราที่สูงขึ้นเกินขอบเขตที่รับได เปนตน
ซึ่งปญหาดังกลาวเปน ปญหาสําคัญอีก ประการหนึ่ งของตลาดน้ําคลองแห แตอยางไรก็ตามจาก
การสัมภาษณนายกเทศมนตรีเมืองคลองแห พบวา เทศบาลเมืองคลองแหไดเตรียมการสําหรับ
การแกไขปญหาดังกลาวไวแลว นั่นก็คือ หากมีเหตุการณในลักษณะดังกลาวเกิดขึ้น เทศบาลเมือง
คลองแหจะทําการยายตลาดบก (ตลาดโบราณ) จากบริเวณเดิมไปยังบริเวณริมลําคลองในลักษณะ
ตามความยาวของลําคลอง โดยจะประสานไปยังกรมเจาทาเพื่อขอใชพื้นที่บริเวณดังกลาว ทั้งนี้
เนื่องจากพื้นที่ บริเวณดังกลาวอยูใ นความดูแลรับผิดชอบของกรมเจาทา เพราะเปน พื้น ที่ริมน้ํา
ซึ่งคิดวาจะสามารถแกปญหาดังกลาวได (สุภาภรณ, 27 มีนาคม 2555)
3. ปญหาการกลืนกลายของพอคาแมคา ในตลาดน้ําคลองแห กลาวคือ เจตนารมณของ
การกอตั้งตลาดน้ํา คลองแหก็เพื่อตองการใหชาวบานในชุมชนคลองแหมีอาชีพและมีรายไดจาก
การนําสินคาหรือผลผลิตตางๆ โดยเฉพาะผลผลิตภายในชุมชนมาจําหนายเพื่อสรางรายไดใหกับ
ครอบครัว โดยในชวงแรกพอคาแมคาในตลาดน้ําคลองแหจะเปนชาวบานดั้งเดิมในพื้นที่คลองแห
ทั้งหมด แตตอมาเมื่อตลาดน้ําขยายตัวและเจริญเติบโตขึ้นอยางตอเนื่อง จึงเริ่มมีพอคาแมคาจาก
ภายนอกหรือพอคาแมคา จากในเมือง หรือที่เรียกวา “พอคาแมคา จร” เขามาจําหนายสิน คาใน
ตลาดน้ําคลองแหเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยการยายสํามะโนครัวเขามาอยูในเขตพื้นที่ตําบลคลองแห และ
ทําการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ หรือโอนสิทธิ์กับพอคาแมคาที่เปนชาวบานดั้งเดิมในชุมชน โดยอาศัย
ชองวางของกฎ ระเบียบ และขอปฏิบัติที่ไดระบุวาผูประกอบการตองเปนผูที่มีภูมิลําเนาอยูในเขต
เทศบาลเมืองคลองแห อีก ทั้งใหมีก ารเปลี่ย นแปลงสิทธิ์และโอนสิทธิ์ในการจําหนายสิน คาใน
ตลาดน้ําคลองแหได แมจะมีการกําหนดใหเจาของรายเดิมจะตองครองสิทธิ์เปนเวลากึ่งหนึ่งของ
สัญญาและสามารถโอนสิทธิ์ไดเพียงครั้งเดีย วก็ตาม โดยในปจจุบันพบวาเริ่มมีพอคาแมคาจาก
ภายนอกหรือพอคาแมคาจากในเมืองจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเปนประเด็นที่เทศบาลเมืองคลองแห
กําลังหามาตรการแกไขปญหาเพื่อปองกัน การกลืนกลายของพอคาแมคา ในตลาดน้ําคลองแหใน
อนาคต เพราะมิเชนนั้น ก็จ ะผิดไปจากเจตนารมณข องการกอตั้งตลาดน้ํา คลองแหที่ตองการให
ชาวบานในชุมชนมีอาชีพและมีรายไดเลี้ยงตนเองและครอบครัว
นอกจากนี้ปญหาการกลืนกลายของพอคาแมคาในตลาดน้ําคลองแหยังสงผลตอเนื่องใหเกิด
ปญหาอื่นๆ ตามมาอีกดวย โดยเฉพาะปญหาการไมปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และขอปฏิบัติของ
ตลาดน้ํา กลาวคือ พอคาแมคาจากภายนอกหรือพอคาแมคาจรจะมีความเครงครัดในกฎ ระเบียบ
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และขอปฏิบัตขิ องตลาดน้ํานอยกวาพอคาแมคาที่เปนชาวบานดั้งเดิมในชุมชน ทั้งนี้เนื่องจากพอคา
แมคาที่เปน ชาวบา นดั้ งเดิมในชุมชนจะมีค วามรูสึก ผูก พัน และรูสึก เปน สว นหนึ่งของตลาดน้ํา
มากกวาพอคาแมคาจากภายนอกหรือพอคาแมคาจร ซึ่งจากการเก็บขอมูลเชิงปริมาณ พบวา
ผูประกอบการในตลาดน้ํ าคลองแหมีค วามคิด เห็น วา โดยภาพรวมผู ประกอบการในตลาดน้ํ า
คลองแหปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และขอปฏิบัติของตลาดน้ําอยางเครงครัด อยูในระดับปานกลาง
กลาวคือ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.20 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.902
แนวทางการสงเสริมและพัฒนาตลาดน้ําคลองแห
สําหรับแนวทางการสงเสริมและพัฒ นาตลาดน้ํา คลองแห มีแนวทางการสงเสริมและ
พัฒนาดังตอไปนี้
1. การแกปญหาเกี่ยวกับสภาพน้ําในลําคลอง ทั้งนี้เนื่องจากสภาพน้ําในลําคลองที่เปนที่ตั้ง
ของตลาดน้ําคลองแหมีสภาพที่ตื้น เขิน สกปรก และเนาเหม็น ซึ่งปจ จุบัน ไดสงผลกระทบตอ
การทองเที่ยวตลาดน้ําคลองแหในระดับหนึ่ง และปญหาดังกลาวนับไดวาเปนปญหาสําคัญอันดับ
ตนๆ ของแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําคลองแหที่จําเปนอยางยิ่งที่จะตองรีบดําเนินการปรับปรุงแกไข
อยางเรงดวน เพราะมิฉะนั้นแลวปญหาดังกลาวอาจสงผลกระทบตอการดํารงอยูของการทองเที่ยว
ตลาดน้ําคลองแหตอไปในอนาคตได
2. การพัฒนาและปรับปรุงระบบภูมิทัศน เพื่อเปนการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวของ
ตลาดน้ําคลองแห ตลาดน้ําควรมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบภูมิทัศนใ หมีค วามสะอาดและ
สวยงามมากกวาที่เปนอยูในปจจุบัน ทั้งนี้เนื่องจากหากจะเปรียบเทียบภูมิทัศนของตลาดน้ําคลองแห
กับภูมิทัศนของตลาดน้ําแหงอื่นๆ ในภาคใต จะเห็นไดวาตลาดน้ําคลองแหยังคอนขางเสียเปรีย บ
ตลาดน้ําภาคใตแหงอื่นๆ ในดานภูมิทัศนเปนอยางมาก
3. การพัฒนาและปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกภายในตลาดน้ํา ตลาดน้ําคลองแหจําเปน
อยางยิ่งที่จะตองไดรับการพัฒนาและปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกภายในตลาดน้ํา ไมวาจะเปน
โทรศัพทสาธารณะ ตูไปรษณีย และที่นั่ง เปนตน ทั้งนี้เนื่องจากสิ่งอํานวยความสะดวกที่มีอยู
ภายในตลาดน้ําคลองแหบางอยางยังมีไมเพียงพอกับปริมาณความตองการของนักทองเที่ยว อีกทั้ง
สิ่งอํานวยความสะดวกบางอยางที่มีอยูก็ยังไมไดมาตรฐาน
4. การพัฒนาและปรับปรุงระบบโครงสรางพื้นฐานภายในตลาดน้ํา โดยเฉพาะทาเรือ และ
ทางเดินภายในตลาดน้ํา กลาวคือ จะตองพัฒนาและปรับปรุงใหไดมาตรฐาน โดยคํานึงความสะดวก
และความปลอดภัยของนักทองเที่ยวเปนสําคัญ
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5. การส ง เสริ ม และสร า งความรู ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ การท อ งเที่ ย วที่ ยั่ ง ยื น ให กั บ
ผูประกอบการและประชาชนในพื้นทีต่ ลาดน้ําคลองแห เนื่องจากการศึกษาขอมูลเชิงปริมาณ พบวา
ผูประกอบการและประชาชนในพื้น ที่ต ลาดน้ําคลองแหสว นใหญมี ค วามรูค วามเขาใจเกี่ย วกับ
การทองเที่ยวที่ยั่งยืนอยูในระดับต่ํา รวมถึงการปลูกฝงหรือพัฒนาจิตสํานึกทางการทองเที่ยวไมวาจะ
เปนการทองเที่ยวที่ยั่งยืน (Sustainable Tourism) การทองเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) การทองเที่ยว
เชิงสรางสรรค (Creative Tourism) และการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism) เปนตน
ทั้งนี้เพื่อใหผูประกอบการและประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ําคลองแหเกิดจิตสํานึกทางการทองเที่ยว
อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาการทองเที่ยวตลาดน้ําคลองแหสูการทองเที่ยวที่ยังยืนตอไป
สวนที่ 2 ตลาดน้ําคลองแดน
สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับตลาดน้ําคลองแดนที่จ ะนําเสนอมีประเด็นตางๆ ที่นาสนใจ
ดังตอไปนี้
ที่ตั้งตลาดน้ําคลองแดน
ตลาดน้ํา คลองแดนตั้ง อยูใ นเขตพื้น ที่ร อยต อระหวา งตํา บลคลองแดน อํ าเภอระโนด
จัง หวั ด สงขลา กับ ตํ า บลรามแก ว อํา เภอหั ว ไทร จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช ซึ่ ง เปน เขตพื้ น ที่
รับผิด ชอบขององคก ารบริ หารสว นตําบลคลองแดน และองคก ารบริหารส ว นตําบลรามแก ว
สําหรับการเดินทางเขาถึงพื้นที่ตลาดน้ําคลองแดนสามารถเขาถึงไดโดยการสัญจรทางบก ไดแก
ถนนทางหลวงแผนดิน หมายเลข 408 ซึ่งเปนถนนสายหลักที่เลียบชายฝงอาวไทยและเปนถนนที่
เชื่อมระหวางจังหวัดสงขลากับจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีถนนทาเข็น-แดนสงวน มีความกวาง
ประมาณ 7.00 เมตร เชื่อมตอจากถนนทางหลวงแผนดิน หมายเลข 408 เพื่อเขาไปยังพื้นที่ตลาดน้ํา
คลองแดน รวมระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร
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ภาพที่ 11 ปายบอกเสนทางตลาดน้ําคลองแดน
สภาพทั่วไปของชุมชนที่ตั้งตลาดน้ําคลองแดน
ชุมชนคลองแดนเปน ชุมชนที่ตั้งอยูในเขตพื้น ที่ร อยตอระหวางตําบลคลองแดน อํา เภอ
ระโนด จังหวัดสงขลา กับตําบลรามแกว อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช นั่นก็คือ ชุมชน
คลองแดน มีพื้นที่อยูระหวาง 2 หมูบาน ไดแก หมูที่ 3 บานคลองแดน ตําบลคลองแดน อําเภอ
ระโนด จั ง หวั ด สงขลา และหมู ที่ 1 บ า นคลองแดน ตํ า บลรามแก ว อํ า เภอหั ว ไทร จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช ซึ่งมีลําคลองเล็กๆ เปนเขตแดนตามธรรมชาติ ที่กั้นระหวางสองจังหวัด ชื่อวา
“คลองแดน” มีการเลาสืบตอกันมาวา เดิมทีคลองแดนเคยเปนเสนทางเดินของชางมากอน ทั้งนี้สืบ
เนื่องจากในอดีตบริเวณดังกลาวมีสภาพเปนปาและมี น้ําทา อุด มสมบูรณ จึงมีสัตวปานานาชนิด
รวมทั้งชางอาศัยอยู โดยมีการสันนิษฐานวาชื่อ “คลองแดน” นาจะมาจากการที่เปนเขตแดนกั้น
ระหวางสองจังหวัดนั่นเอง และเปนที่มาของชื่อ “ชุมชนคลองแดน” โดยชุมชนคลองแดนตั้งอยู
ทางทิศเหนือของตัวจังหวัดสงขลา ประมาณ 100 กิโลเมตร และหางจากตัวจังหวัดนครศรีธรรมราช
มาทางทิศใต ประมาณ 100 กิโลเมตร เชนเดียวกัน จึงอาจกลาวไดวาชุมชนคลองแดนมีที่ตั้งทาง
ภูมิศาสตรอยูกึ่งกลางของเสนทางคมนาคมระหวางจังหวัด สงขลากับจัง หวัด นครศรีธรรมราช
ชุมชนคลองแดนมีลักษณะพื้นที่เปนดินเหนียวเหมาะแกการทํานาและการทําไรนาสวนผสม และมี
พื้นที่บางสวนที่เปนดินเค็ม เนื่องจากการใชน้ําเค็มเพื่อเลี้ยงกุงกุลาดํา มีแมน้ําลําคลองเปนหลักใน
การดํารงชีวิตประจําวัน และการประกอบอาชีพ สําหรับเสนทางสัญ จรของชุมชนมีดว ยกัน 2
เสนทาง คือ เสนทางสัญจรทางบก ไดแก ถนนทางหลวงหมายเลข 408 เลียบชายฝงอาวไทยเชื่อม
ระหวางจังหวัดสงขลากับจังหวัดนครศรีธรรมราช นอกจากถนนทางหลวงแผนดิน หมายเลข 408
ที่เป น ถนนสายหลั ก ของพื้น ที่แ ลว ยัง มีถ นนทาเข็น -แดนสงวน ซึ่ งกวา งประมาณ 7.00 เมตร
เชื่อมจากถนนทางหลวงแผนดิน หมายเลข 408 ไปยังถนนสายอื่นๆ ในพื้นที่ชุมชน และเสนทาง
สัญ จรทางน้ํา เนื่ อ งจากชุม ชนคลองแดนตั้ง อยูบ ริ เ วณทางแยกของลํ า คลอง 3 สาย ที่ ไหลมา
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บรรจบกัน ไดแก คลองระโนด คลองชะอวด และคลองปากพนัง จนเกิดเปน “คลองสามแพรง ”
ซึ่งเสนทางดังกลาวเปนทางเชื่อมระหวางชุมชนคลองแดนออกสูทะเลสาบสงขลา ทะเลหลวงหรือ
อาวไทยทางดานอําเภอหัวไทร จังหวัด นครศรีธรรมราช ตลอดจนเชื่อมกับพื้น ที่ลุมน้ํา ปากพนัง
ลําคลองจึงเปนโครงขายเชื่อมตอกับทะเลหลวงฝงอาวไทยและทะเลสาบตอนใน สงผลใหในอดีต
ลําคลองสายตางๆ ในชุมชนคลองแดน กลายเปนเสน ทางสัญจรที่มีความสําคัญ ในการคมนาคม
และเปนที่ตั้งของบานเรือนและรานคาตลอดสองริมฝงคลอง อีกทั้งยังเปนแหลงซื้อขายแลกเปลี่ยน
สินคาที่สําคัญ ระหวางลุมน้ําทะเลสาบสงขลาและลุมน้ําปากพนัง จนเปนที่มาของการเรียกขาน
ชุมชนแหงนี้อีกชื่อหนึ่งวา “ชุมชน 3 ลําคลอง 2 จังหวัด”
การตั้งถิ่นฐานของชุมชนคลองแดนในอดีตมีจุดเริ่มตนจากการยายถิ่นของพอคาชาวจีนและ
ผูคนในทองถิ่นบริเวณโดยรอบเขามาตั้งถิ่นฐานใหมบริเวณคุงน้ํา ซึ่งเปนเสมือนทําเลทองเหมาะแก
การคาขายแลกเปลี่ยนสินคา มาตั้งแตประมาณป พ.ศ.2406 หรือประมาณ 149 ปมาแลว หากนับตาม
วัฒ นธรรมการผูก เกลอของชาวใต ซึ่งวัฒ นธรรมการผู ก เกลอเปน วัฒ นธรรมหนึ่งของชุมชน
คลองแดนที่ยังคงหลงเหลืออยูเนื่องจากในสมัยกอนชาวใต จะมีประเพณีการผูก เกลอ (เพื่อน) ซึ่ง
สามารถแบงประเภทของเกลอได 3 ประเภท ไดแก
1. เกลอเล คือ มิตรที่มีทอี่ ยูอาศัยอยูบริเวณชายทะเล มีอาชีพเกี่ยวกับการประมง และจะ
นําผลิตผลจากอาชีพมาแลกเปลี่ยน เชน กะป อาหารทะเล และปลาแหง เปนตน
2. เกลอดอนหรือเกลอควน คือ มิตรที่มีที่อยูอาศัยอยูเชิงเขา มีอาชีพทําสวนผลไมและจะ
นําผลไมหรือผลิตภัณฑประเภทจักสานมาแลกเปลี่ยน
3. เกลอเมือง คือ มิต รที่มีที่อยูอาศัยอยูใ นเมือง และเปนศูนยกลางใหเกลอดอนและ
เกลอเลมาเจอกัน ทั้งนี้เกลอทั้งสองจะนําสินคามาแลกเปลี่ยนกันที่เมือง หลังจากนั้นก็จะนําสิ่งของที่
ไดจากการแลกเปลี่ยนหรือสิ่งของที่ตนเองตองการกลับไป
ชุมชนคลองแดนเปนชุมชนที่ไดเปรียบในเรื่องที่ตั้ง ทําใหคนที่อยูในชุมชนนี้มีทั้งเกลอดอน
และเกลอเล รวมถึงวัฒนธรรมดังกลาวยังเปนตัวกระตุนทําใหชุมชนคลองแดนกลายเปนตลาดเพื่อ
การแลกเปลี่ย นสิ นคาที่สําคัญ ในอดีต ถึงแมวา ในปจ จุบันวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนสิน คาได
เปลี่ย นไปและความนับถือ กัน แนน แฟ น แบบเกลออาจลดความสําคั ญลงบ าง แตก็ยั งคงมีบาง
ครอบครัว ที่ยังนับถื อระหวางรุน ตอรุน กัน อยู และเมื่อถึงเวลางานบุญ เชน ประเพณีเดือนสิบ
ประเพณีชักพระ และประเพณีสงกรานต ก็สามารถพบเห็นภาพการกลับมาเจอกันของเกลอตางๆ
ในวัด คลองแดนอยูเสมอ โดยคนในชุมชนคลองแดนนับวาเปน เสมือนเกลอเมือง ที่เปน แหลง
แลกเปลี่ยนสินคาระหวางเกลอควน และเกลอเล สําหรับชุมชนคลองแดนในอดีตมีการตั้งถิ่นฐาน
บา นเรื อ นอย า งหนาแน น โดยเฉพาะบริ เ วณริม ฝ ง คลอง อี ก ทั้ ง ยั ง เป น ย า นตลาดที่ มี ก ารค า
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เจริญรุงเรืองมาก มีทั้งโรงสีขาว รานตัดเย็บเสื้อผา รานตัดผม รานน้ําชา รานยา รานทอง และอื่นๆ
ซึ่งมีหลักฐานภาพถายทางอากาศที่บงบอกถึงความเจริญของยานตลาดน้ําคลองแดนในอดีตเมื่อป
พ.ศ.2517 ที่ยืน ยัน ว ามีก ารตั้งถิ่น ฐานบา นเรือน ตลาด และรานคาอยางหนาแนนตลอดแนวริม
คลองแดน และเมื่อป พ.ศ.2516 ซึ่งเปน ปที่เปดใชถนนทางหลวงแผนดิน หมายเลข 408 เสนทาง
ระหวางจังหวัดสงขลากับจังหวัดนครศรีธรรมราช ผูคนในชุมชนก็เริ่มใหความนิยมการสัญจรทาง
บกมากกวาทางน้ํา และนิยมยายถิ่นฐานไปพักอาศัยใกลเมืองเพื่อความสะดวกในการศึกษาเลาเรียน
ของบุตรหลาน ตลอดจนการหางานทํา จวบจนกระทั่งปจจุบันไมพบการสัญจรทางน้ําเพื่อการขนสง
และการพาณิชยอีกเลย (สัญญา ศิวิโรจน, 2552: 68-73)

ภาพที่ 12 ภาพถายทางอากาศชุมชนคลองแดน เมื่อป พ.ศ.2517
ที่มา: คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, รายงานสรุปสําหรับ
ผูบริหาร โครงการการศึกษาและจัดทําโครงการนํารองการปรับปรุงที่อยูอาศัยและชุมชนใน
ชนบทภาคใต (สงขลา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ัย, ม.ป.ป.), 3-1.
ชุมชนคลองแดนจากที่เคยเปนชุมชนตลาดที่มีการคาเจริญรุงเรืองมาก แตตอมาภายหลัง
เมื่อชาวบานในชุมชนไดอพยพโยกยาย และรื้อถอนบานเรือนออกไปจากพื้นที่อยางตอเนื่อง จึงทํา
ใหพื้น ที่ บริเวณดังกล าวเต็ม ไปดว ยตอมอ ราง ดังรองรอยที่ยั งคงปรากฏหลงเหลือใหเ ห็น เป น
หลัก ฐานอยูใ นปจ จุบัน ซึ่งอีก สาเหตุหนึ่งของการอพยพโยกยายและรื้อถอนบานเรือน พบวา
มีสาเหตุมาจากความทรุดโทรมของตัวบาน และนอกจากนี้หากบานหลังหนึ่งหลังใดพังลงหรือรื้อ
ถอนออกไปก็จะทําใหเสนทางสัญจรที่เชื่อมตอกันถูกตัดขาดลงไปดวย (คณะสถาปตยกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, ม.ป.ป.: 3-2) เพราะบานเรือนในบริเวณพื้นที่ดังกลาวเปน
บานเรือนยกเสาสูง ที่ตั้งอยูบริเวณริมคลองและหันหนาเขาหาลําคลอง จึงมีชานและทางเดินหนา
บานซึ่งเปนพื้นไมที่เชื่อมตอๆ กันกับบานหลังอื่นๆ ที่อยูติดกันหรืออยูใกลเคียง
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ภาพที่ 13 “ตอมอราง” รองรอยหลักฐานที่ยังหลงเหลืออยู
สําหรับปจจุบันชุมชนคลองแดนเปนชุมชนที่มีศักยภาพชุมชนหนึ่ง โดยเฉพาะหลังจากที่
ไดรับการฟนฟูและพัฒนา โดยอาศัยกระบวนการมีสวนรวมของภาคสวนตางๆ ที่เกี่ยวของ ไมวา
จะเปนการมีสวนรวมของชุมชน วัด สถาบันการศึกษา องคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงาน
อื่นๆ ประกอบกับชุมชนคลองแดนเปนชุมชนที่มีความเขมแข็งในพุทธศาสนา จึงสงผลใหชุมชน
คลองแดนเปนชุมชนที่มีศัก ยภาพเพิ่มขึ้น ไมวาจะเปน ศักยภาพทางดานเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม นอกจากนี้ชุมชนคลองแดนยังเปนชุมชนที่คงไวซึ่งวิถีแหงอดีตของชุมชนไวไดในระดับ
หนึ่ง ภายใตการอนุรักษและสํานึกในรอยวิถีแหงอดีตของชุมชน สงผลใหชุมชนคลองแดนเปนที่
รูจักกวางขวางมากยิ่งขึ้น ในนามของ “ชุมชนวิถีพุทธ” โดยเฉพาะหลังจากการเปดตัวของแหลง
ทอ งเที่ ย ว “ตลาดน้ํ า คลองแดน” นั บ ตั้ง แต ป พ.ศ.2552 เป น ตน มา จวบจนกระทั่ งถึ ง ปจ จุ บั น
ดวยเหตุนี้ชุมชนคลองแดนจึงเปนชุมชนที่มีรองรอยแหงอดีตที่นาสนใจ และเปนชุมชนหนึ่งที่มี
คุณคาทางประวัติศาสตรของภาคใต

ภาพที่ 14 ปาย “ชุมชนวิถีพุทธคลองแดน”
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ตารางที่ 71 แสดงลําดับเหตุการณในประวัติศาสตรของชุมชนคลองแดน
ลําดับ
เรื่องราวทางประวัติศาสตรจากความทรงจํา
1
คนจีนไดอพยพมาจากจีนแผนดินใหญมาตั้งถิ่นฐานที่คลองแดน
2
เกิดวาตภัยที่แหลมตะลุมพุก คลองแดนมีน้ําทวมใหญ
3
โรงเรียนบานคลองแดนพังลง (หลังเกิดวาตภัย) ซอมแซมแลว จึงไดรับพระราชทาน
ชื่อใหมเปน “โรงเรียนราชประชานุเคราะห 11” ในปตอมา
4
ฌาปนกิจเจาอาวาสวัดคลองแดน (หลวงพรอม) มีรถยนตเขามาในงาน
5
เริ่มเห็นรถยนตเขามาในคลองแดนมากขึ้น ถนนยังคงเปนดินลูกรัง
6
เริ่มมีการปกเสาไฟฟาโดยใชเงินสมทบจากชุมชน
7
รถยนตเริ่มมีมากขึ้นและพบเห็นไดงาย
8
ตลาดเกายังอยูแตไมเปนที่นิยมเหมือนกอน
9
เรือยนตลําสุดทายชื่อแสงจันทรหยุดวิ่ง
10 ตลาดเกาเริ่มวาย และมีการรื้อถอนบานเรือน
11 สรางเขื่อนดินชั่วคราวกั้นน้ําเพื่อแบงพื้นที่ทํานาขาวและนากุง
12 ฝงลูกนิมิตโบสถวัดคลองแดน
13 คลองแดนน้ําทวมใหญ (แตนอยกวาป พ.ศ. 2548)
14 เริ่มนิยมทํานากุงแทนนาขาว
15 เรือหางยาวเริ่มหยุดวิ่ง เพราะมีการวางเขื่อนดักน้ําเขานากุง
16 ยุบเลิกโรงเรียนวัดคลองแดน
17 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เขามาวางผังแมบทวัดคลองแดน
18 ไฟไหมบานยายเก็บ เรณุมาศ (วันชักพระ) ดับไดทันกอนลุกลามไป
19 ศาลาพระสรางแลวเสร็จ
20 น้ําทวมใหญ สูง 0.08 เมตร จากระดับพื้นบาน
21 กุฏิเจาอาวาสหลังใหมสรางแลวเสร็จ
22 โรงเรียนเจริญพงศวิทยาเลิกกิจการ
23 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และการเคหะแหงชาติใหทุนทําวิจัย
24 เปดตลาดน้ํายอนยุคคลองแดน (วันมรดกทางวัฒนธรรมคลองแดน)
25 จัดตั้งคณะกรรมการตลาดน้ํายอนยุคคลองแดน และชุมชนจัดทอดผาปาเพื่อหาเงินทุน
สรางสะพานไมเลียบคลองไปสูวัดธรรมยาตรา
26 ริเริ่มโครงการปรับปรุงเชิงอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตําบลคลองแดน
(ปลูกตนลําพู ตนลําแพน และตนโกงกาง)

ป พ.ศ.
มากกวา 100 ปที่ผานมา
2505
2506
2517
2525
2527
2528
2528
2530-2531
2530-2531
2530-2531
2531
2531
2537-2538
2540
2542
2545
2546
2547
2548
2549
2549
2551
2552
2552
2552

ที่มา: คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, รายงานสรุปสําหรับ
ผูบริหาร โครงการการศึกษาและจัดทําโครงการนํารองการปรับปรุงที่อยูอาศัยและชุมชนใน
ชนบทภาคใต (สงขลา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, ม.ป.ป.), 3-5.
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ภาพที่ 15 แผนที่แสดงที่ตั้งตลาดน้ําคลองแดน
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การเกิดขึ้นของตลาดน้ําคลองแดน
คลองแดนเปนลําคลองสายหลักของชุมชนในอดีตที่ใชในการเดินทาง การคมนาคมขนสง
และเปนแหลงน้ําหลอเลี้ยงการเกษตร เรือกสวนไรนาของคนในชุมชนริมน้ําตลอดสาย ในอดีต
คลองสายนี้เปนเสนทางสัญจรทางน้ําที่ไดรับความนิยมสูงสุดในลุมน้ําทะเลสาบสงขลา เพราะคน
แถบนี้ทั้งสงขลา นครศรีธรรมราช และพัทลุง ลว นใชคลองสายนี้เพื่อการเดิน ทาง และติดตอ
คาขายระหวางกันทั้งสิ้น ชุมชนคลองแดนในอดีตตั้งอยูในเขตเชื่อมตอของตําบลคลองแดน อําเภอ
ระโนด จังหวัดสงขลา และตําบลรามแกว อําเภอหัวไทร จังหวัด นครศรีธรรมราช มีความเจริญ
รุงเรืองมาก เนื่องจากเปนแหลงการคาทางน้ําที่สําคัญแหงหนึ่งของภาคใต ชุมชนคลองแดนเปน
ชุมชนเมืองทาที่คึกคักมากในอดีต เปนทางแยกของเสนทางคมนาคมทางน้ําระหวางพื้นทีท่ ะเลสาบ
กับทะเลหลวงหรืออาวไทย สามารถเชือ่ มตอกับชุมชนอื่นๆ ในปริมณฑลโดยรอบ ชุมชนคลองแดน
จึงกลายเปน ชุมชนใหญที่ในอดีต เคยมีรานคาอุปโภคและบริโภคครบครัน ทั้งรานตัดเย็บเสื้อผา
รานตัดผม รานน้ําชา รานยา และรานทอง ประมาณ 4-5 ราน รวมทั้งตลาดริมน้ําขายอาหารสด
อาหารแหง มีแมคาพายเรือขายสินคาตามบานเรือน ตลอดจนมีโรงกลึงเหล็ก โรงซอมเครื่องยนต
เรือ และทาเทียบเรือยนตรับจางขนสงสินคา เปนตลาดกลางซื้อขายสิน คา โดยมีขาวเปลือกเปน
สิน คาหลัก (องคก ารบริหารสว นจังหวัด สงขลา, 2553: 8-9) นอกจากนี้ชุมชนคลองแดนยังมี
โรงสีขาวจํานวนหลายโรงซึ่งตั้งอยูทั้งสองฝงคลองของสองจังหวัด เชน โรงสีนายเขียว โรงสีฉีเปา
โรงสีฉีเฉี้ยง โรงสีค รูปลอบ โรงสีนายเชย โรงสีนายสมนึก โรงสีนายเพิ่ม โรงสีน ายแสง โรงสี
นายอําไพ โรงสีครูทัศน และโรงสีโกพล เปนตน ดังนั้นหากเอยถึงชุมชนคลองแดนในอดีต ชุมชน
แหงนีจ้ ึงเปนที่รูจักอยางแพรหลายวาเปนชุมชนตลาดน้ําหรือตลาดริมน้ําที่เคยยิ่งใหญทางการคาใน
แถบพื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา ที่เชื่อมระหวางจังหวัดสงขลากับจังหวัด นครศรีธรรมราช โดยมี
รานคาจํานวนมากมายซึ่งเปนหองแถวตั้งอยูเรียงรายตลอดโคงน้ํา สําหรับการคาขายในชุมชนแหง
นี้มีความคึกคักตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน สันนิษฐานวาชวงระยะเวลาดังกลาวนาจะเปนชวง
เดียวกันกับชวงที่กิจการคาขาวในพื้นที่ลุมน้ําปากพนังมีความเจริญเติบโตรุงเรืองถึงขีดสูงสุด คือ
ประมาณป พ.ศ.2439-2481 ซึ่งถือวาเปนยุคแหงความเจริญรุงเรืองของชุมชนริมน้ําในพื้นที่บริเวณ
แถบนั้น นอกจากนี้ตลาดคลองแดนยังมีมหรสพแสดงแทบทุ กคืน เชน หนังตะลุง มโนราห รําวง
และเพลงบอก เพราะคลองแดนเป น ดิน แดนแหงศิลปน หรือดิน แดนแห งนั ก ปราชญ นอกจาก
มหรสพแลวยังมีบอนที่ถูกตองตามกฎหมาย เชน บอนสะบา กัดปลา ชนไก และชนโค ดวยเหตุนี้
ชุมชนคลองแดนจึงคึกคักไปดวยธุรกิจหลายประเภท (อัจฉรา วงศวัฒนามงคล และคณะ, 2551: 84)
และในป พ.ศ.2520 ชุมชนคลองแดนก็ยิ่งเปนที่รูจักแพรหลายมากยิ่งขึ้น เมื่อกองถายทําภาพยนตร
เรื่อง “ลูกขวาน” (ลูกขวาน คือ ขวานขนาดเล็กที่ออกแบบขึ้นสําหรับใชเปนอาวุธในการปองกันตัว
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โดยเลากันวาสมัยกอนผูชายในพื้นที่แถบนีจ้ ะมีลูกขวานเหน็บเอวกันเกือบทุกคน) ซึ่งเปนภาพยนตร
ที่บอกกลาวถึงตํานานนักเลงคลองแดน นําแสดงโดย สมบัติ เมทะนี และอรัญญา นามวงศ กํากับ
การแสดงโดย คมน อรรฆเดช ไดยกกองถายมาถายทําที่ชุมชนคลองแดนแหงนี้ ในฉากไลลากัน
บนเรือหางยาวในลําคลองของชุมชนคลองแดน ซึ่งปจจุบันชุมชนไดมีการบันทึกไวเพื่อบอกเลา
เรื่องราวความเปนมาของชุมชน ซึ่งเปน อีกความทรงจํา และความภาคภูมิใจหนึ่งของชาวชุมชน
คลองแดน

ภาพที่ 16 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ลูกขวาน”
ที่มา: คลองแดน, คลองแดน (http://www.facebook.com/groups/thai.ustaffnet/#!/photo.php?fbid
=459366447436255&set=a.122277107811859.9791.100000887127463&type=1&theater,
2555)
แตอยางไรก็ตามตั้งแตมีถนนทางหลวงแผน ดิน หมายเลข 408 สายนครศรีธรรมราชสงขลา เกิดขึ้นในป พ.ศ.2516 ผูคนก็ไดเริ่มทยอยออกจากพื้นที่ ความนิยมสัญจรทางน้ําก็เริ่มคอยๆ
ลดลง รานคาตางๆ ก็เริ่มทยอยยายออกไป ในที่สุดแทบจะไมมีการสัญจรทางน้ําหลงเหลืออยู ซึ่ง
เรือโดยสารลําสุดทายในลุมน้ําทะเลสาบสงขลา ไดแก เรือโชคชัยเจริญ ซึ่งการเดินเรือโดยสารใน
ลุมน้ําทะเลสาบสงขลาเริ่มขึ้น เมื่อใดไมปรากฏชัด แตใ นป พ.ศ.2465 พระรัชหิรัณ ยากร (สอน
สุคนธะตามร ) เปนผูดําเนินการขอสัมปทานเปนคนแรก วิ่ง -รับสงผูโดยสารระหวางสงขลากับ
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ระโนด ซึ่งนอกจากการสรางถนนซึ่งทําใหการเดินทางสะดวกและรวดเร็วกวาทางเรือแลว สาเหตุ
อีกสวนหนึ่งที่ทําใหการสัญจรทางน้ําลดนอยลงยังมีสาเหตุมาจากรองน้ําที่ตื้นเขินขึ้นเรื่อยๆ รวมทั้ง
มีเครื่องมือประมงของชาวบานรุกล้ําเขาไปในรองน้ําทางเดินเรือ จึงทําใหเรือวิ่งไมสะดวก (อัจฉรา
วงศวัฒนามงคล และคณะ, 2551: 69-94) ดวยเหตุนี้ชุมชนแหงนี้จึงเริ่มถูกลืมเลือนนับตั้งแตนั้น
เปนตนมา
โดยชุมชนคลองแดนหลังจากเมือ่ มีถนนตัดผาน บานเรือนริมน้ําจึงถูกทิ้งใหมีสภาพรกราง
แตหลังจากที่การเคหะแหงชาติไดมอบทุนวิจัยใหแกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมี
อาจารย ดร.จเร สุว รรณชาต และคณะ เปน คณะผูวิจั ย ซึ่งไดดํ าเนิ น การศึ ก ษาวิจั ยร ว มกั บวั ด
คลองแดน และชุมชนแหงนี้ เปน การศึก ษาวิจัย โครงการการศึก ษาและจัด ทําโครงการนํารอง
การปรับปรุงที่อยูอาศัยและชุมชนในชนบทภาคใต (ชุมชนคลองแดน) โดยการฟนฟูชุมชนริมน้ํา
บริเวณชุมชนคลองแดน รวมทั้งเพื่อสงเสริมสนับสนุนใหมีการปรับปรุงและยกระดับคุณภาพที่อยู
อาศัยและชุมชนของประชากรในชุมชนใหมีความเหมาะสมตอการพักอาศัยอยางยั่งยืน ผลการวิจัย
เชิงปฏิบัติการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและการมีสวนรวม ชุมชนคลองแดนจึงไดรับการพัฒนา
ฟนฟูที่อยูอาศัย สงเสริมการยกระดับมาตรฐานการอยูอาศัย และไดพลิกฟนประเพณีวัฒนธรรม
พื้นบาน ตลอดจนภูมิปญญาทองถิ่น สงผลใหชุมชนเริ่มกลับสูสภาพนาอยูนาอาศัยอีกครั้ง เกิดเปน
ตลาดน้ําหรือตลาดริมน้ํา ตามแบบของชุมชนแหงนี้ตั้งแตอดีต (องคการบริหารสวนจังหวัดสงขลา,
2553: 9) สําหรับแนวคิดการพัฒนาฟนฟูชุมชนคลองแดนแหงนี้มีลักษณะคลายกับแนวคิด “ฟนยาน
ผานคน” ซึ่งเปนแนวคิดที่ใหความสําคัญกับการอนุรักษฟนฟูเมืองเกา ยานเกา ไมใชเพียงการฟนฟู
ทางกายภาพของอาคารบานเรือน แตตองมีกระบวนการฟน ฟูและสรางสํานึก รักษบาน รักษยาน
รักษทองถิ่นใหแกผูคนที่อาศัยและใชชีวิตอยูในทองถิ่นนั้นกอน (อาภรณ จันทรสมวงศ, 2554: คํานํา)

ภาพที่ 17 บรรยากาศภายในตลาดน้ําคลองแดน

312
สําหรับการเกิดขึ้นของแหลงทองเที่ยว “ตลาดน้ําคลองแดน” หรือ “ตลาดริมน้ําคลองแดน”
เกิดจากการฟนฟูชุมชนริมน้ําบริเวณชุมชนคลองแดน ดังนั้นตลาดน้ําคลองแดนจึงเปนตลาดน้ํา ที่
เกิดจากการฟนฟูขึ้นมาใหม โดยเปดตัวเปนแหลงทองเที่ยว “ตลาดน้ํายอนยุคคลองแดน” ภายใตชื่อ
งาน “วันมรดกทางวัฒนธรรมคลองแดน” เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2552 ภายในงานมีกิจกรรม
ยอยๆ เชน การออกรานจําหนายอาหารพื้นบาน การจําหนายสินคาพื้นบาน การแสดงทางวัฒนธรรม
การแสดงดนตรี การเปดเสนทางการทองเที่ยวภายในชุมชน การเปดที่พักโฮมสเตย การเปดจําหนาย
ตุก ตาปูนปน การจัดแสดงนิทรรศการตางๆ และการเสวนาทางวิชาการ เปน ตน ซึ่งงานจัดโดย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (คณะสถาปตยกรรมศาสตร) และการเคหะแหงชาติ
ตลาดน้ําคลองแดนเปนตลาดน้ําที่ยังคงอนุรักษวิถีชีวิตความเปนอยู สถาปตยกรรม อาคารบานเรือน
รวมทั้งวัด ตามแบบโบราณในอดีตที่ยังคงบรรยากาศเกาๆ บานเรือนริมน้ําอายุเกือบรอยป รสชาติ
ของอาหารพื้นบาน และขนมทองถิ่นฝมอื ดั้งเดิมของชาวบานในชุมชน โดยตลาดน้ําคลองแดนจะ
เปดทุกบายวันเสาร

ภาพที่ 18 ตลาดน้ําคลองแดนในชวงบายวันเสารที่เปดดําเนินการ

ภาพที่ 19 การจําหนายขนมพื้นบานและสินคาที่ระลึกในตลาดน้ําคลองแดน
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สิ่งที่โดดเดนและเปนมนตเสนหอยางหนึ่งของแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําคลองแดน ไดแก
บานเรือนภายในชุมชน โดยเฉพาะบานเรือนริมน้ํา ซึ่งมีทั้งบานเรือนไมแถว และบานไมเดี่ยว
สําหรับบานเรือนไมแถว สว นมากจะเปน บานที่สอดคลองกับวัฒนธรรมการแบงที่ดินของทาง
ภาคใตต อนลาง คือ แบงเปน หนวยหอง ซึ่ง 1 หอง มีข นาดหนากวาง 5 เมตร และลึก 20 เมตร
แตบางหลั งอาจมีข นาดใหญหรือเล็ก กวานี้ และจะเปน บานไมมีหลังคาเดีย วกัน และใชฝาผนัง
รวมกัน อายุบานที่มากที่สุดประมาณ 70 ป และอายุโดยเฉลี่ยของบานอยูที่ 50 ป หลังคาเปนปนหยา
วัสดุที่ใชมุงหลังคาเปนกระเบื้องดิน เผาซึ่งขนสงมาทางเรือจากเกาะยอ ซึ่งเปนแหลงผลิตดิน เผา
โบราณ สวนพื้นไมของเรือนมักจะเปนไมเคี่ยม และบริเวณพื้นบานแตละหลังจะมีชองเล็กๆ บริเวณ
พื้นเพื่อใชหยอนทิ้งของมีคาตลอดจนหนีภัยจากผูรายลงสูใตถุนบาน ชานและทางเดินหนาบานจะมี
ชวงกวางประมาณ 4 เมตร เปนพื้นไมมีหลังคาคลุมเชื่อมถึงกันทุกหลัง โดยใชไมเคี่ยมเปนวัสดุปู
เชนเดียวกับภายในบาน ประตูเรือนแถวจะเปนประตูบานพับไมขนาดใหญลงกลอนดวยเดือย และมี
คานไมขัดบริเวณประตูอีกครั้ง สวนบานไมเดี่ยว พบวา บานไมเดี่ยวที่มีอายุมากที่สุดในชุมชน
คือ มีอายุประมาณ 100 ป และบานเดีย่ วเกือบทุกหลังจะไดรับการปรับเปลี่ยนรูปแบบโดยการตอ
เติมดานหนาบานหรือดานขางของบานออกเปนรูปแบบตางๆ และการตอเติมดังกลาวมักจะใชไม
และแผนสังกะสีเปนวัสดุหลัก (สัญญา ศิวิโรจน, 2552: 71-72) ซึ่งบานเรือนริมน้ําดังกลาวยังคง
บรรยากาศเกาๆ ของชุมชนในอดีตไวไดเปนอยางดี และเปนจุดขายอยางหนึ่งของแหลงทองเที่ยว
ตลาดน้ําคลองแดน

ภาพที่ 20 บานเรือนไมริมน้ํา
ต อ มาในป พ.ศ.2554 ตลาดน้ํ า คลองแดนได มี ก ารพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง โดยได รั บ
การสนับสนุนจากองคการบริหารสวนจังหวัดสงขลา ซึ่งมีนายอุทิศ ชูชวย เปนนายกองคการบริหาร
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สว นจังหวัด สงขลา ไดใ หก ารสนับสนุนงบประมาณในการจัด จางปรับปรุงตลาดน้ํา คลองแดน
ในวงเงิน 1,000,000 บาท และในปเดีย วกัน จังหวัด สงขลาไดข อรับการประเมิน คุณ ภาพดาน
การทองเทีย่ วของจังหวัด ตามตัวชี้วัด “ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพดานการทองเที่ยว
ของจังหวัด” ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 โดยกรมการทองเที่ยว
ร ว มกั บ สํ า นั ก งานการท อ งเที่ ย วและกี ฬ าจั ง หวั ด และคณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพด า น
การทองเที่ยวของจังหวัด เปนผูดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพ ผลการประเมินปรากฏวา ตลาดน้ํา
คลองแดนผานการประเมิน โดยไดคะแนน 84.83 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน คิดเปนรอยละ
84.83
อยางไรก็ตามนอกจากตลาดน้ําคลองแดนแลว ชุมชนคลองแดนแหงนี้ยังไดเปดเปนแหลง
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษในลักษณะตามแบบฉบับของ “ชุมชนวิถีพุทธ” โดยเปดเปนแหลงทองเที่ยว
เชิงอนุรักษที่มีเสนทางทองเที่ยวทางน้ํา มีการใหบริการลองเรือลัดเลาะสายน้ําชมบานเรือนสองริม
ฝงคลอง และชมวิถีชีวิตความเปนอยูของคนในชุมชน อีกทั้งชุมชนแหงนี้ยังมีวัดคลองแดนอันเปน
วัดเกาแกที่อยูคูชุมชนมายาวนานซึ่งตามประวัติพบวาวัดคลองแดนจดทะเบียนเมื่อป พ.ศ.2446 แตมี
หลักฐานในหนังสือบุดโบราณภายในวัดวากอสรางขึ้นเมื่อป พ.ศ.2430 ซึ่งวัดคลองแดนเปนวัดที่มี
สิ่งที่นาสนใจมากมาย โดยเฉพาะการมีตนทุนทางวัฒนธรรม (Cultural Capital) ที่สามารถมองเห็น
และจับตองได เชน
1. เรือขุดโบราณ เปนเรือที่ขุดจากไมตะเคียนทองทั้งตน โดยตัวเรือมีความยาว 15.30 เมตร
ความกวาง 2.06 เมตร ความลึก 80 เซนติเมตร สามารถบรรทุกคนไดประมาณ 40-50 คน และ
ไดรับการบูรณะใหญในป พ.ศ. 2551 ทําใหเรือขุดมีสภาพสมบูรณ สวยงาม และทรงคุณคายิ่งขึ้น
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2. องคพระทองคําโบราณ เปนองคพระที่อยูคูวัดคลองแดนมาเปนระยะเวลายาวนาน และ
เปนองคพระที่เปนที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวบานในชุมชนคลองแดน โดยเมื่อกอนองคพระจะเปนสี
ดํา และทาปากสีแดง แตในป พ.ศ.2545 ไดอัญเชิญองคพระมาขัดพบวาองคพระมีความเปลงปลั่ง
ดั่งทองคํา
3. หอฉัน ซึ่งมีอายุประมาณ 100 กวาป ตัวหอฉันสรางดวยไมทั้งหลัง ไมวาจะเปนไมเคี่ยม
ไมยาง และไมหลุมพอ ดานหนาของหอฉันหันออกสูคลองแดน ซึ่งเปนเสนทางคมนาคมทางน้ํา
สายสําคัญของชุมชนคลองแดนในอดีต
4. อื่นๆ เชน โพนฟาลั่น และอุโบสถ เปนตน โดยเฉพาะอุโบสถ ซึ่งเดิมทีเปนอุโบสถ
แบบมหาอุตม แตเนื่องจากชํารุดมาก จึงไดมีการปรับปรุงเปนหอพระและลานธรรม
สําหรับการทองเที่ยววิถีพุทธคลองแดนเกิดขึ้นจากความเจริญของพุทธศาสนาที่มีมาแตเดิม
ประกอบกับมีการพบองคพระทองคําโดยบังเอิญ เมื่อป พ.ศ.2545 จากการรื้อกุฏิของพอทานพรอม
(หลวงพ อ พร อ ม อิ ส สวณโณ) อดี ต เจ า อาวาสวั ด คลองแดนเพื่ อ สร า งกุ ฏิ ห ลั ง ใหม และพบ
พระพุทธรูปเกาแกสีดํา ทาปากสีแดง บนกุฏิ ขนาดหนาตัก กวาง ประมาณ 2.5-3.0 ฟุต และเมื่อ
นําไปขัดทําความสะอาดดวยมะขามเปยกปรากฏวาองคพระที่เคยเปนสีดํากลับเหลืองอรามเปลงปลั่ง
ขึ้นมา จึงไดทราบวาเปนพระพุทธรูปทองคํา และมีผูรูสันนิษฐานวา “เปนพระพุทธรูปโบราณยุค
ก อ นล า นนา ฝ มื อ ช า งทางภาคเหนื อ แต มี พ ระพั ก ตร รู ป ไข ค ล า ยกั บ พระพุ ท ธรู ป ของ
นครศรีธรรมราช” จากเหตุการณดังกลาวสงผลใหชุมชนคลองแดนเปนที่สนใจของนักทองเที่ยว
อยางกวางขวาง นอกจากนี้คลองแดนยังมีวัฒนธรรมทองถิ่นที่สําคัญอีกอยางหนึ่งคือ “มโนราห”
หรือ “โนรา” ปจจุบันนักทองเที่ยวมักพูดกันจนติดปากวาไปเที่ยวคลองแดนเพื่อไปดู “โนราและ
พระทอง” ทํา ใหผู ค นตา งถิ่ น ต า งหลั่ง ไหลไปกราบนมั สการและเยี่ ยมชมกัน อยา งเนือ งแน น
โดยเฉพาะในวันศุกร เสาร อาทิตย และวันหยุดตามประเพณีตางๆ
ดังนั้นการประชาสัมพันธ (Promote) ชุมชนคลองแดนเปนชุมชนวิถีพุทธนับเปนกาวแรก
ของการวางกฎกติก าในการพั ฒ นาที่ยึ ด ทางสายกลางตามหลั ก พุ ทธศาสนา เพื่ อป อ งกั น มิ ใ ห
การพัฒนาบานปลายจนควบคุมทิศทางไมอยู สําหรับ ชุมชนคลองแดนไดมีการเชื่อมโยงเสนทาง
การทองเที่ยวกับแหลงทองเที่ยวอื่นๆ ที่อยูบริเวณใกลเคียง โดยเฉพาะเสนทางการทองเที่ยวระหวาง
สงขลา-ทาหิน-คลองแดน ซึ่งเปนเสน ทางการทองเที่ยวที่เนนการสัมผัสธรรมชาติของพื้นที่รอบ
ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา ตามแนวความคิดการทองเที่ยวแบบ “โหนด นา เล” (โหนด คือ ตาลโตนด,
นา คือ นาขาว, เล คือ ทะเล) และมาสิ้น สุดที่ชุมชนวิถีพุทธคลองแดน (สัญญา ศิวิโ รจน, 2552:
73-74)
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103 กิโลเมตร

อําเภอเมืองสงขลา

ตําบลคลองแดน
3 กิโลเมตร

3 กิโลเมตร
เกาะยอ
สถาบันทักษิณคดี
วัด
ขาวยําปาหนู
ผาทอเกาะยอ

ตําบลทาหิน อําเภอสทิงพระ
โหนด นา เล
ทะเลสาบสงขลา
น้ําตาลสด

ตําบลคูขุด และพื้นที่
ใกลเคียงในอําเภอสทิงพระ
นกน้ํา
อาหารทะเลสด
วัดพะโคะ

แผนภูมิที่ 9 เสนทางการทองเที่ยวจากอําเภอเมืองสงขลา-คลองแดน
ที่มา: สัญญา ศิวิโรจน, “โครงการชุมชนวิถีพุทธคลองแดน”. ใน หนังสือที่ระลึกงานระโนด
สังสรรค ครั้งที่ 39 (กรุงเทพฯ: บริษัท ซี.อินเตอร ฟอรม จํากัด, 2552), 75.
นอกจากเสนทางดังกลาวแลวหากพิจารณาตําแหนงที่ตั้งของตําบลคลองแดนเปรียบเทียบ
กับรอยตอของสามจังหวัดแลว ซึ่งไดแก จังหวัดสงขลา นครศรีธรรมราช และพัทลุง จะพบวา
การเขาถึงตําบลคลองแดนจากสามจังหวัดสามารถเดินทางไดสะดวกโดยอาศัย ถนนทางหลวง
แผนดิน หมายเลข 408 นอกจากนี้ยังพบวาตําบลคลองแดนยังสามารถเดินทางไปสูจังหวัดพัทลุงโดย
ผานสะพานขามทะเลนอยซึ่งเปนสะพานที่ยาวที่สุดในประเทศไทย โดยสะพานดังกลาวพาดผาน
ภูมิทัศนที่งดงามของเขตหามลาสัตวปาทะเลนอย ซึ่งเปนสวนหนึ่งของทะเลสาบสงขลา นับวาเปน
สิ่งดึงดูดใจใหการเดินทางมาคลองแดนจากจังหวัดพัทลุงสะดวกรวดเร็วและนาประทับใจมากยิ่งขึ้น
(สัญญา ศิวิโรจน, 2552: 75)
จังหวัดพัทลุง

สะพานขามทะเลนอย
100 กิโลเมตร

100 กิโลเมตร
3 กิโลเมตร

จังหวัดนครศรีธรรมราช

คลองแดน
แผนภูมิที่ 10 เสนทางการเดินทางจากจังหวัดพัทลุงไปคลองแดน
ที่มา: สัญญา ศิวิโรจน, “โครงการชุมชนวิถีพุทธคลองแดน”. ใน หนังสือที่ระลึกงานระโนด
สังสรรค ครั้งที่ 39 (กรุงเทพฯ: บริษัท ซี.อินเตอร ฟอรม จํากัด, 2552), 75.
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สําหรับตลาดน้ําคลองแดนนอกจากเปนตลาดน้ํา ที่เนนดานสถานที่เพื่อการทองเที่ยวแลว
ยังเปน ตลาดน้ําที่ใ หความสําคัญกับวัฒนธรรมชุมชนเปน อยางมาก ซึ่ง จะสังเกตไดจ ากการจัด
กิจกรรมการแสดงตางๆ ทางดานวัฒนธรรมที่มีขึ้นอยางตอเนื่องบนเวทีกลางของตลาดน้ําคลองแดน
โดยเฉพาะ “มโนราห” ซึ่งเปนวัฒนธรรมทางการแสดงที่มีความงดงามและคงเสนหในพื้นที่ลุมน้ํา
ทะเลสาบสงขลา อีกทั้งมโนราหยังเปนศิลปะการแสดงที่มีความเจริญรุงเรืองในชุมชนคลองแดน
เมื่อครั้งอดีต และไดสอดแทรกอยูในวิถีชีวิตของชาวบ านในชุมชนคลองแดนมาอยางยาวนาน
โดยชาวบานในชุมชนมีการนับถือ “ครูหมอตายายโนรา” ซึ่งชาวบานในชุมชนมักเรียกวา “ตาหลวง
นายและตาหลวงคง” (สัญญา ศิวิโรจน, 2552: 72) ดังนั้นเมื่อมีการจัดกิจกรรมตางๆ ขึ้นที่ตลาดน้ํา
คลองแดน “มโนราห” จึงมักจะเขาไปเปนสวนหนึ่งของรายการแสดงอยูเสมอๆ เชน งานประเพณี
ลอยกระทง ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2554 และการจัดกิจกรรม “งานสืบสานวัฒนธรรม
ตลาดริมน้ําคลองแดน” เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2555 เปนตน ซึ่งจัดโดยองคการบริหารสวนจังหวัด
(อบจ.) สงขลา และชุมชนตลาดริมน้ําคลองแดน ในงานมีการแสดงรํามโนราหชุดใหญ จํานวน 50
คน โดยรําบนสะพานเลียบคลองภายในตลาดน้ําคลองแดน ซึ่งเปนการแสดงที่ไดรับความสนใจจาก
นักทองเที่ยวเปนจํานวนมาก และนอกจากนี้ยังเปนการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนไดเปน
อยางดีอีกดวย เพราะในชุมชนคลองแดนมี “กลุมโนราคลองแดน” ซึ่งกอตั้งขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม
2546 โดยคุณพิชญาภรณ ขุนจันทร ขาราชการครูโรงเรียนคลองแดนวิทยา ไดรวมมือกับผูนําชุมชน
เพื่ อ ปลู ก ฝง วั ฒ นธรรมพื้ น ถิ่น ที่ มีอ ยู ใ นชุ ม ชนคลองแดนให กับ เยาวชน ต อมาในป พ.ศ.2551
“กลุมโนราคลองแดน” ไดรับการผลักดันใหเปนสวนหนึ่งในการนําวัฒนธรรมดานมโนราหมาสื่อ
ความหมายและประชาสัมพันธชุมชนใหเปนที่รูจัก โดยเยาวชนไดรับการถายทอดศิลปะการแสดง
มโนราหจากคณาจารยสาขาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ ทางดาน
มโนราหโดยตรง คือ อาจารยธรรมนิตย นิคมรัตน และอาจารยทัศนียา คัญทะชา นอกจากนี้ชุมชน
คลองแดนยังมีการรวมกลุมกันทําปูนปนรูปมโนราห โดยจัดตั้งเปน “กลุมปูนปนโนราคลองแดน”
อีกดวย ซึ่ง “กลุมปูนปนโนราคลองแดน” เกิดจากการรวมตัวของกลุมเยาวชนที่มีความสนใจใน
การหางานอดิเรก และการทํางานหารายไดระหวางการเรียน ซึ่งเปนการใชองคความรู (Body of
Knowledge) แบบบูรณาการ (Integrate) (สัญญา ศิวิโรจน, 2552: 86-87) ดวยเหตุนี้แหลงทองเที่ยว
ตลาดน้ําคลองแดนจึงเปนแหลงทองเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมอีกแหงหนึ่งที่นาสนใจในพื้นที่ภาคใต ทั้งนี้
เนื่องมาจากชุมชนคลองแดนเปนชุมชนที่มีมรดกทางวัฒนธรรม ทั้งมรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองได
(Tangible Cultural Heritage) และมรดกทางวัฒ นธรรมที่จับตองไมได (Intangible Cultural
Heritage)
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โดยสรุ ป จากที่ ก ล า วมาตลาดน้ํ า คลองแดนเป น พื้ น ที่ (Space) ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ
ความทรงจํารวม (Collective Memory) ไมใชความทรงจําสวนตัว (Individual Memory) และการที่
คนในชุมชนคลองแดนมีความทรงจําของชุมชนรวมกัน จึงทําใหสามารถเปลี่ยนความหมายของ
ชุมชนไดและเปนการเพิ่มศักยภาพของชุมชนคลองแดน โดยการดึงบางสวนในประวัติศาสตรมาสู
การผลิตเพื่อขาย ซึ่งสอดคลองกับคํากลาวที่วา “การพัฒนาหรือการรื้อฟนชุมชนไมใชการพัฒนาหรือ
การรื้อฟนมาตั้งไวเพื่อดูเลน แตการพัฒนาหรือการรื้อฟนชุมชน ตองนํามาสูการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
เพือ่ ใหทุกคนอยูไดดวย” (อาภรณ จันทรสมวงศ, 2554: 49) ซึ่งตลาดน้ําคลองแดนเองก็เชนเดียวกัน
การบริหารจัดการตลาดน้ําคลองแดน
ตลาดน้ําคลองแดน หรือที่รูจักในนาม “ตลาดน้ําชุมชนวิถีพุทธ” มีการบริหารจัดการในรูป
ของ “คณะกรรมการดําเนินการตลาดน้ําคลองแดน” ซึ่งมาจากการเลือกภายในชุมชนและการเชิญ
บุคคลที่มีความรูความสามารถจากภายในและภายนอกชุมชนมาเปนที่ปรึกษา โดยคณะกรรมการจะ
อยูในตําแหนงไดคราวละ 2 ป และกรรมการที่พนตําแหนงไปแลวอาจไดรับเลือกเปนกรรมการอีก
ได ปจจุบันมีนายเกรียงไกร อนันตพงค เปนประธานกรรมการดําเนินการตลาดน้ํา นายอนุสรณ
พรหมมนตรี และนายไพรัช เพชรแกว เปนรองประธานฝายตลาด และนายอภิชาติ เหมือนทอง
เปนรองประธานฝายวัฒนธรรม โดยตลาดน้ําคลองแดนเปนตลาดน้ําที่เกิดจากการมีสวนรวมของ
ชาวบานในการกอตั้งอยางแทจริง มิไดเกิดจากการจัดตั้งขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตอยางใด
สําหรับรายละเอียดของคณะกรรมการดําเนินการตลาดน้ําคลองแดนมีดังตอไปนี้
1. คณะกรรมการที่ปรึกษาตลาดน้ําคลองแดน ประกอบดวย ประธานที่ปรึกษา และ
กรรมการที่ปรึกษา
2. คณะกรรมการตลาดน้ําคลองแดน ประกอบดวย ประธานกรรมการ รองประธานฝาย
ตลาด รองประธานฝายวัฒนธรรม และคณะกรรมการ จํานวน 2 ฝาย ไดแก
2.1 คณะกรรมการฝายตลาด ซึ่งประกอบดวย ฝายรานคา ฝายโภชนาการ ฝายควบคุม
คุณภาพ ฝายเวทีและกิจกรรม ฝายกิจการแมคา ฝายผลิตภัณฑชุมชน ฝายประชาสัมพัน ธ
ฝายสถานที่และภูมิทัศน ฝายความปลอดภัย ฝายอํานวยความสะดวกและชว ยเหลือคนตกน้ํา
ฝายสิ่งแวดลอม ฝายสวัสดิการ ฝายสาธารณูปโภค เหรัญญิก และเลขานุการ
2.2 คณะกรรมการฝายวัฒนธรรม ซึ่งประกอบดวย ฝายศาสนาสถาน ฝายประวัติศาสตร
ชุมชน ฝายศาสนาและความเชื่อ ฝายประเพณีและพิธีก รรม ฝายวิถีชีวิต ฝายอนุรัก ษ และ
ฝายภูมิปญญา
สําหรับคณะกรรมการดําเนินการตลาดน้ําคลองแดนมีโครงสรางดังแผนภูมิที่ 11
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คณะกรรมการดําเนินการตลาดน้ําคลองแดน
คณะกรรมการที่ปรึกษาตลาดน้ําคลองแดน
ประธานที่ปรึกษา

คณะกรรมการตลาดน้ําคลองแดน

กรรมการที่ปรึกษา

ประธานกรรมการ

รองประธานฝายการตลาด

คณะกรรมการฝายการตลาด
ฝายรานคา
ฝายสถานที่และภูมิทัศน
ฝายโภชนาการ
ฝายความปลอดภัย
ฝายควบคุมคุณภาพ
ฝายอํานวยความสะดวกและชวยเหลือคนตกน้ํา
ฝายเวทีและกิจกรรม ฝายสิ่งแวดลอม
ฝายกิจการแมคา
ฝายสวัสดิการ
ฝายผลิตภัณฑชุมชน ฝายสาธารณูปโภค
ฝายประชาสัมพันธ
เหรัญญิก
แผนภูมิที่ 11 แสดงโครงสรางคณะกรรมการดําเนินการตลาดน้ําคลองแดน

เลขานุการ

รองประธานฝายวัฒนธรรม
คณะกรรมการฝายวัฒนธรรม
ฝายศาสนาสถาน
ฝายประวัติสาสตรชุมชน
ฝายศาสนาและความเชื่อ
ฝายประเพณีและพิธีกรรม
ฝายวิถีชีวิต
ฝายอนุรักษ
ฝายภูมิปญญา
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กฎระเบียบของตลาดน้ําคลองแดน
ตลาดน้ําคลองแดนไมมีกฎระเบียบของตลาดน้ําเปนลายลักษณอักษรที่ชัดเจนเหมือนกับ
ตลาดน้ําคลองแหที่มีกฎระเบียบของตลาดน้ําเปนลายลักษณอักษรที่ชัดเจน แตตลาดน้ําคลองแดน
จะมีกฎระเบียบที่ผูประกอบการใชปฏิบัติรวมกันอันเกิดขึ้นจากการประชุมและบอกกลาวตอกัน
สําหรับกฎระเบียบของตลาดน้ําคลองแดนที่ผูประกอบการยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติรวมกัน
ที่สําคัญๆ มีดังตอไปนี้
1. ภาชนะที่ใชในการบรรจุอาหารตองเปนภาชนะทีท่ ํามาจากวัสดุธรรมชาติ
2. สินคาที่นํามาจําหนายจะตองไมซ้ําซอนกัน แตจะมีการอนุโลมในบางกรณี
3. ผูประกอบการจะตองแตงกายตามรูปแบบที่ไดตกลงรวมกัน เชน การสวมเสื้อของ
ตลาดน้ําคลองแดน และผูหญิงใหนุงผาถุง เปนตน
4. ผูป ระกอบการจะต อ งจ า ยเงิ น คา บํ า รุ ง เพื่อ เป น เงิ น กองกลาง สํ า หรั บ นํา ไปใช ใ น
การพัฒ นาตลาดน้ํา โดยจะมีตัว แทนของคณะกรรมการทําหนาที่เก็บเงิน ในวั น ที่ต ลาดน้ําเปด
ดําเนิน การ ครั้งละประมาณ 10-30 บาท ซึ่งจะไมมี การกําหนดเปนจํานวนเงินที่ตายตัว แตจะมี
การอนุโลมจํานวนเงินที่เก็บในแตละครั้ง อาจจะมากนอยแตกตางกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขนาดของ
รานคา ปริมาณของสินคาที่จําหนาย หรือแมแตปริมาณของสินคาที่จําหนายไดในแตละครั้ง เปนตน
อย างไรก็ ต ามนอกจากนี้ ชุม ชนคลองแดนยั งมี ก ฎ ระเบี ยบ และขอ ปฏิบั ติ ข องชุม ชน
คลองแดน หรืออาจจะเรียกไดวาเปน “คูมือชุมชนคลองแดน” โดยคณะกรรมการชุมชนตลาดน้ํา
คลองแดน ซึ่งติดประกาศไวบริเวณตลาดน้ําคลองแดน ได มีการระบุถึงขอควรปฏิบัติของคนใน
ชุมชนคลองแดน อันเกี่ยวของกับการสงเสริมการทองเที่ยวของชุมชน โดยเฉพาะแหลงทองเที่ยว
ตลาดน้ําคลองแดน สําหรับกฎ ระเบียบ และขอปฏิบัตดิ ังกลาวมีจุดประสงคดังตอไปนี้
1. เพื่อใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอยและพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน
2. เพื่อใหคนในชุมชนและนักทองเที่ยวไดรับความสะดวกสบายและปลอดภัย
3. เพื่อใหนักทองเที่ยวไดประสบการณ มีความพึงพอใจและมีความสุข
4. เพื่อใหเกิดอัตลักษณเฉพาะของชุมชนคลองแดน
5. เพื่อใหคนในชุมชนคลองแดนมีคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้น
6. เพื่อใหมีการบริหารจัดการโดยคนในชุมชนคลองแดน
สําหรับกฎ ระเบียบ และขอปฏิบัติของชุมชนคลองแดน หรือ “คูมือชุมชนคลองแดน”
มีการระบุถึงขอควรปฏิบัติในแตละดานไวดังตอไปนี้
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 รักษาไวซึ่งความดั้งเดิมและเปนของแทในทองถิ่น เชน เครื่องแตงกาย และบานเรือน
เปนตน
1.5 จัดใหมีการนําเสนอหลักฐานทางประวัติศาสตร โบราณวัตถุที่พบอยางเหมาะสม
เชน ชางคอม เรือขุด และพระทอง เปนตน
1.6 สงเสริมภูมิปญญาชาวบาน เชน ขนมโบราณ การตอเรือ และยาสมุนไพร เปนตน
1.7 สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนทุกเพศทุกวัย
2. ดานประชาสัมพันธ
2.1 จัด ใหมีการโฆษณาและประชาสัมพันธอยางสม่ําเสมอ เชน ใบปลิว และรถแห
เปนตน
2.2 ชวยกัน ดูแลสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศ เชน ปลา ตนลําพู และน้ําในลําคลอง
เปนตน
2.3 จัดใหมีมัคคุเทศกนําชมและใหขอมูลแกนักทองเที่ยว ควรเปนเยาวชนลูกหลานชาว
คลองแดนที่ไดรับการอบรมดานขอมูลและภาษา
2.4 ผูคนในชุมชนควรตอนรับแขกผูมาเยือนดวยอัธยาศัยที่ดี ยิ้มแยมแจมใส
3. ดานสิ่งแวดลอม
3.1 ชว ยกัน ดูแลสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศ เชน ปลา ตน ลําพู และน้ํา ในลําคลอง
เปนตน
3.2 ปรับปรุงภูมิทัศนและจัดใหมีพื้นที่สีเขียว ไมกอสรางจนแนนเกินไป
3.3 จัดใหมีถังขยะและการจัดเก็บอยางสม่ําเสมอ
3.4 กําหนดเสนทางทองเที่ยวเดินเทาที่ชัดเจนและสะดวกตอนักทองเที่ยว
3.5 กําหนดเสนทางทองเที่ยวอยางเพียงพอ
3.6 จัดใหมีการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินจากมิจฉาชีพ
3.7 จัดใหมีเสนทางรถที่สะดวกและจัดใหมีที่จอดรถอยางเพียงพอ พรอมปายบอกทางที่
ชัดเจน
3.8 จัดใหมีเสนทางเดินเทาที่สะดวกและจัดใหมีที่นั่งพักอยางเพียงพอ
4. ดานสิ่งกอสรางและสาธารณูปโภค
4.1 การกอสรางสิ่งอํานวยความสะดวก เชน รานคา และสะพาน เปนตน จะตองมี
ผลกระทบตอชุมชนนอยที่สุด
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4.2 รานคาตองเปนระเบียบเรียบรอย สินคามีคุณภาพ ราคายุติธรรม ไมจําหนายสุรา
หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล
4.3 หนาบานทุกหลังควรมีความสะอาดและจัดใหสวยงามตามสมควร เชน มีกระถาง
ตนไม หรือมานั่งพักผอน เปนตน
4.4 บานเรือนที่จัดใหเปนที่พักนักทองเที่ยว (โฮมสเตย) ควรสะอาดและจัดใหเรียบรอย
ตามมาตรฐานโฮมสเตย
4.5 ระมัดระวังการปรับปรุงสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ เชน เสาไฟฟา และทอสงน้ํา
เปนตน
4.6 ปกปองคุมครองสาธารณสมบัติจากภัยธรรมชาติและมลภาวะตางๆ เชน ไฟไหม
และน้ําทวม เปนตน
4.7 การกอสรางหรือปรับปรุงควรใชวัสดุเดิมหรือวัสดุทดแทนที่กลมกลืน
4.8 การกอสรางหรือรื้อถอนใดๆ ควรไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเสียกอน
การจัดการพื้นที่ตลาดน้ําคลองแดน
ตลาดน้ําคลองแดนไมไดมีการจัดแบงพื้นที่ในการจําหนายสินคาอยางเปนทางการมากนัก
ทั้งนี้เนื่องจากตลาดน้ําคลองแดนเปนตลาดน้ําที่มีบานเรือนตั้งอยูบริเวณสองริมฝงคลอง และมี
สะพานไมเปนตัวเชื่อม ดังนั้นรานคาจําหนายสินคาสวนใหญจึงตั้งอยูบริเวณหนาบานเรือนทั้งสอง
ริม ฝ ง คลอง ด ว ยเหตุ นี้ ต ลาดน้ํ าคลองแดนจึง เรี ยกอี ก อย า งหนึ่ง ว า “ตลาดริ ม น้ํา คลองแดน”
เนื่องจากมีลักษณะเปน “ตลาดริมน้ํา” มากกวาที่จะเปน “ตลาดน้ํา” โดยตลาดน้ําคลองแดนมี
รา นค าประมาณ 20 กวาราน ผูประกอบการทุก คนจะเปนชาวบา นในชุมชนคลองแดน และ
ผูประกอบการบางคนก็จําหนายสินคาบริเวณหนาบานของตนเอง สว นผูประกอบการที่ไมไดมี
บ า นเรื อ นติ ด กั บ ริ ม ฝ ง คลองก็ จ ะตั้ ง ร า นค า จํ า หน า ยสิ น ค า บริ เ วณที่ ว า งสองริ ม ฝ ง คลอง
โดยผูประกอบการไมตองจายคาสถานที่แตอยางใด จะจายก็เพียงคาบํารุงตลาดน้ําในอัตราที่ไมแพง
มากนัก เพื่อนําไปใชในการพัฒนาและปรับปรุงตลาดน้ํา อยางไรก็ตามสําหรับผูประกอบการใน
ตลาดน้ําคลองแดนจะมีทั้งผูประกอบการที่จําหนายสินคาในตลาดน้ําเฉพาะวันเสารซึ่งเปนวันเปด
ทําการตลาดน้ํา และผูประกอบการที่จําหนายสินคาในตลาดน้ําทุกวันเนื่องจากมีบานเรือนตั้งอยูใน
ตลาดน้ํา โดยเฉพาะรานศรี สุข โอสถ ซึ่งเปน รานขายยาแผนโบราณและแผนปจจุบัน ซึ่งเปด
ดําเนินการมาตั้งแตป พ.ศ.2505 จนกระทั่งถึงปจจุบัน ซึ่งตั้งอยูกลางตลาด หรือแมแตรานขายของ
ชําในตลาดน้ําซึ่งเปนรานคาเกาแกเชนกัน และในสวนของสินคาที่ผูประกอบการจําหนายในวัน
เปดทําการตลาดน้ําสวนใหญจะเปนสินคาจําพวกอาหารและเครื่องดื่ม เชน ขนมจีน กระเพาะปลา
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ขาวยํา กวยเตี๋ยว กวยจั๊บ วุนชนิดตางๆ น้ําหวาน เมี่ยงคํา ขนมจาก และขนมพื้นบานอื่นๆ เปนตน
และนอกจากสินคาจําพวกอาหารและเครื่องดื่มแลวยังมีการจําหนายสินคาจําพวกเครื่องประดับและ
ของที่ร ะลึก เชน เสื้อ โปสการด และกระเปา เปน ตน ซึ่งจะมีสัญลัก ษณที่บงบอกถึงความเปน
ชุมชนคลองแดน
นอกจากนี้ตลาดน้ําคลองแดนยังมีเวทีกลางและศาลาเลาเรื่องอีกดวย โดยเวทีกลางจะยื่นลง
ไปในน้ํา ซึ่งตั้งอยูบริเวณหนารานศรีสุขโอสถ เปนเวทีสําหรับจัดกิจกรรมการแสดงตางๆ ไมวาจะ
เปนการรํามโนราห การแสดงดนตรี การรองเพลง และการแสดงอื่นๆ ซึ่งมีทั้งการแสดงของเด็ก
และเยาวชนในชุมชนคลองแดน และการแสดงของนักเรียนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาตางๆ ที่
มารวมกิจกรรมการแสดงในตลาดน้ําคลองแดน โดยสวนหนึ่งไดรับการสนับสนุนงบประมาณ
การแสดงทุกวันเสารจากองคการบริหารสวนจังหวัดสงขลา เปนเงินจํานวน 216,000 บาท ตั้งแต
วันที่ 30 ตุลาคม 2553 - 24 กันยายน 2554

ภาพที่ 22 เวทีกลางภายในตลาดน้ําคลองแดน
สําหรับศาลาเลาเรื่อง เปนศาลาที่สรางขึ้นจากวัสดุกอสรางที่หาไดไมยากนัก โดยตัวศาลา
ประกอบดวยไมเปนหลัก พื้นศาลาปูดวยไม และหลังคามุงดวยสังกะสีสีเขียว มีลักษณะเปนศาลา
พื้นถิ่น เปนศาลาทีม่ ีการบอกกลาวเกี่ยวกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร ภูมิปญญา วัฒนธรรม และ
วิถีชีวิต ของคนในชุม ชนคลองแดน โดยตัวศาลาเลาเรื่องจะตั้งอยูบริเวณรอยตอของสะพานใน
ตลาดน้ําคลองแดน ใกลๆ กับเวทีก ลาง ซึ่งศาลาเลาเรื่องนับเปน สถานที่ที่เปน สัญลัก ษณ หรือ
Landmark อยางหนึ่งของตลาดน้ําคลองแดนที่บอกกลาวเรื่องราวของชุมชนคลองแดน
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ภาพที่ 23 ศาลาเลาเรื่องภายในตลาดน้ําคลองแดน
นักทองเที่ยวในตลาดน้ําคลองแดน
สําหรับนักทองเที่ยวในตลาดน้ําคลองแดนสวนใหญจะเปนนักทองเที่ยวชาวไทยซึ่งมีทั้ง
นัก ทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยวแบบไป-กลับ และพักคางคืน โดยมีทั้งนัก ทองเที่ย วภายใน
จังหวัดและนักทองเที่ยวตางจังหวัด และมีทั้งที่เดินทางมาทองเที่ยวเปนการสวนตัว มาทองเที่ยว
กับเพื่อน มาทองเที่ยวกับครอบครัวหรือเครือญาติ และมาทองเที่ยวเปนหมูค ณะ โดยพบวาตลาดน้ํา
คลองแดนจะมีนักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยวเปนหมูคณะคอนขางบอย ทั้งนี้เนื่องจากตลาดน้ํา
คลองแดนเปนตลาดน้ําที่คงไวซึ่งความเปนธรรมชาติของชุมชนอยางแทจ ริง เพราะเปนตลาดน้ํา
ที่เกิดจากการรื้อฟนมิไดเกิดจากการจัดสรางขึ้นใหม ดังนั้นจึงเปนที่นิยมของชมรม องคกร และ
สถาบันการศึกษาในการเดินทางมาทองเที่ยวเปนหมูคณะในลักษณะของการพักคางคืนเพื่อศึกษาวิถี
ชุมชน ทํากิจกรรมตางๆ รวมกัน และเพื่อพักผอน โดยการพักคางคืนที่โฮมสเตยซึ่งตั้งอยูภายใน
บริเวณตลาดน้ําและบริเวณใกลเคียง ไมวาจะเปนโฮมสเตยบานครูสายัณห (นายสายัณห ชลสาคร)
ซึ่งมีชื่อวา “ครูสายัณหโฮมสเตย” บานเรือนไมหองแถว 2 ชั้น โฮมสเตยบานพี่โย (นายอภิชาติ
เหมือนทอง) บานไมที่ตกแตงไวอยางลงตัว และโฮมสเตยบานพี่วุฒิ (นายประทีป แพงผา) บานไม
ที่ค งความงามและเสน ห เป น ตน สํา หรับ การใหบริ ก ารโฮมสเตยใ นแหลง ทองเที่ย วตลาดน้ํ า
คลองแดนจะคิดอัตราคาบริการคนละ 200 บาท/คืน สําหรับอาหารนักทองเที่ยวสามารถหาซื้อมา
รับประทานเองหรือจะสั่งอาหารจากโฮมสเตยก็ได ซึ่งโฮมสเตยจะมีบริการในสวนนี้โดยคิดอัตรา
คาบริการในราคายอมเยา สําหรับโฮมสเตยในแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําคลองแดนจะเปนโฮมสเตย
แบบธรรมชาติที่ยังคงรักษารูปแบบลักษณะบานเรือนเดิมๆ เอาไว เพื่อใหนักเที่ยวไดแลกเปลี่ยน
เรียนรูวิถีชุมชน และทํากิจกรรมตางๆ รวมกัน ตลอดจนเพื่อการพักผอน โดยโฮมเสตยในแหลง
ทอ งเที่ย วตลาดน้ํ า คลองแดน ไดมี ก ารรว มกลุ มกั น เป น “กลุ ม โฮมสเตย ชุม ชน” มีน างพเยาว
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อนุเชษฐรัก ษ เปนหัวหนากลุม และมีน ายอภิชาติ เหมือนทอง เปนรองหัว หนากลุม โดยกลุม
โฮมสเตยเปนกลุมขนาดเล็ก มีสมาชิกในกลุม ประมาณ 7-8 ครัวเรือน กลุมโฮมสเตยชุมชนเกิด
จากการที่ อาจารย ดร.จเร สุวรรณชาต และคณะ ซึ่งเปนคณะผูวิจัยโครงการการศึกษาและจัดทํา
โครงการนํารองการปรับปรุงที่อยูอาศัยและชุมชนในชนบทภาคใต (ชุมชนคลองแดน) ไดพยายาม
ชักชวนใหชาวบานมีสวนรวมในการปรับปรุงที่อยูอาศัยของตนเองเพื่อใหมีความมั่นคงแข็งแรง
และมีค วามสะดวกสบายในการอยูอาศัยเพิ่มขึ้นเปนประเด็น หลัก โดยเฉพาะหองน้ํา -หองสว ม
สวนในเรื่องการที่จะเปนที่พักแบบโฮมสเตยนั้นเปนประเด็นรอง โดยครูสายัณห ชลสาคร ซึ่งเปน
ตัวแทนของกลุมไดไปศึกษาดูงานการปรับปรุงบานไมเพื่อเปนโฮมสเตยที่อํา เภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม ซึ่งหวังวาเมื่อปรับปรุงบานเสร็จแลวตนก็จะไดอยูอาศัยในบานที่ไดรับการออกแบบ
ใหสวยงามนั้นอยางสะดวกสบายเปนประการสําคัญ ครูสายัณห ชลสาคร ไมไดคาดหวังรายไดจาก
การทําโฮมสเตยเทาไรนัก เพียงแตอยากใหมีที่พักสะอาดๆ สําหรับรองรับเพื่อน หรือญาติมิต ร
ตลอดจนผูมาเยือนชุมชนวิถีพุทธ เพราะมั่นใจวาเมื่อประกาศเปนชุมชนวิถีพุทธแลว จะมีแตผูที่ถือ
ศีลตามหลัก พุทธศาสนามาทองเที่ยวมากกวาเปนแหลงทองเที่ย วแนวบันเทิง (สัญญา ศิวิโ รจน ,
2552: 86) โดย “ครูสายัณหโฮมสเตย” เปนโฮมสเตยหลังแรกของตลาดน้ําคลองแดน สรางขึ้นเมื่อ
ป พ.ศ.2552 ในชวงระยะเวลาไลเลี่ยกันกับการเกิดขึ้นของตลาดน้ําคลองแดน ตอมาก็มีโฮมสเตย
อื่นๆ เกิดขึ้นตามมา เชน โฮมสเตยบานพี่โย และโฮมเสตยบานพี่วุฒิ เปนตน ซึ่งเปนโฮมสเตยที่มี
ศักยภาพในการรองรับนักทองเทีย่ วไดจํานวนหนึ่ง
“ของครูเปน โฮมสเตยหลังแรก สร างพรอมๆ กับการเกิด ขึ้น ของตลาดน้ําคลองแดน”
(สายัณห, 1 กรกฎาคม 2555)

ภาพที่ 24 โฮมสเตยภายในแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําคลองแดน
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อยางไรก็ตามสําหรับตลาดน้ําคลองแดนจะมีนักทองเที่ยวเดินทางเขามาทองเที่ยวในแตละ
ครั้งจํานวนไมมากนัก แตจ ะมีนักทองเที่ยวเดินทางเขามาทองเที่ยวเรื่อยๆ ทั้งในวันเสารซึ่งเปน
วันเปดดําเนินการตลาดน้ําและวันอื่นๆ ซึ่งเปนวันปดดําเนินการตลาดน้ํา ทั้งนี้เนื่องจากตลาดน้ํา
คลองแดนเปนตลาดน้ําที่มีความโดดเดนของภูมิทัศนที่คงไวซึ่งความเปนธรรมชาติและวิถีชีวิตเดิมๆ
ของชาวบานในชุมชน เพียงแตในวันปดดําเนินการจะมีรานคาจําหนายสินคาเพียง 2-3 ราน เทานั้น
ซึ่งเปนรานคาที่ตั้งอยูในตลาดน้ําและเปดจําหนายสินคาตามปกติในชีวิตประจําวันนั่นเอง
การวิเคราะหการพัฒนาการทองเที่ยวตลาดน้ําคลองแดนสูการทองเที่ยวที่ยั่งยืน
สําหรับการวิเคราะหการพัฒนาการทองเที่ยวตลาดน้ําคลองแดนสูการทองเที่ยวที่ยั่งยืนใน
ครั้งนี้ ใชแนวคิดการพัฒนาการทองเที่ยวที่ยั่งยืนของบุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548ก: 20-22) ที่กลาววา
การพัฒนาการทองเที่ยวที่ยั่งยืนตองเปนการพัฒนาการทองเที่ยวที่สําคัญใน 6 องคประกอบหลัก
ได แ ก 1) องคป ระกอบด านการพัฒ นาทรั พ ยากรท องเที่ ยว 2) องค ป ระกอบดา นการพั ฒ นา
สิ่งแวดลอมในแหลงทองเที่ยว 3) องคประกอบดานการพัฒนาธุรกิจทองเที่ยว 4) องคประกอบดาน
การพัฒนาการตลาดทองเที่ยว 5) องคประกอบดานการพัฒนาการมีสวนรวมทางการทองเที่ยวของ
ชุมชนทองถิ่น และ 6) องคประกอบดานการพัฒนาจิตสํานึกทางการทองเที่ย ว ซึ่งเมื่อนําแนวคิด
การพัฒนาการท องเที่ย วที่ยั่ งยืน ทั้ง 6 องคป ระกอบมาวิ เคราะห พบวา ตลาดน้ํ าคลองแดนมี
การดําเนินการในแตละองคประกอบดังตอไปนี้
1. องคประกอบดานการพัฒนาทรัพยากรทองเที่ยว ตลาดน้ําคลองแดนมีการดําเนินการ
พัฒ นาทรั พ ยากรทอ งเที่ ยวที่ สํา คัญ ที่เ ห็ น ไดชั ด เจน ได แ ก การพั ฒ นาโครงสรา งพื้ น ฐานและ
สิ่งอํ า นวยความสะดวกภายในตลาดน้ํ าสํา หรับ ไวใ หบริ ก ารแก นั ก ท องเที่ยว รวมถึง ตลาดน้ํ า
คลองแดนยังมีการกําหนดกฎ ระเบียบ และขอปฏิบัติของชุมชน หรือ “คูมือชุมชนคลองแดน”
ซึ่งเปนการระบุถึงแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรทองเที่ยวของตลาดน้ําคลองแดนอีกดวย
2. องคประกอบดานการพัฒนาสิ่งแวดลอมในแหลงทองเที่ยว สําหรับการดําเนินการดาน
การพัฒนาสิ่งแวดลอมในแหลงทองเที่ยวของตลาดน้ําคลองแดน จะมีอยูดวยกันหลายประการ เชน
1) การวางถังขยะไวตามจุดตางๆ ภายในบริเวณตลาดน้ํา 2) การใชภาชนะในการบรรจุอาหารที่
ทํามาจากวัสดุธรรมชาติของผูประกอบการตลาดน้ําคลองแดน 3) การกําหนดกฎ ระเบียบ และขอ
ปฏิบัติของชุมชนคลองแดน หรือ “คูมือชุมชนคลองแดน” โดยสวนหนึ่งของคูมือเปนการกลาวถึง
หรือใหค วามสําคัญกับสิ่ งแวดลอมเปน สําคัญ ซึ่งสิ่งหนึ่งที่สามารถยืน ยัน ไดถึงความใสใ จใน
สิ่งแวดลอมของแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําคลองแดน นั่นก็คือ แหลงทองเที่ยวตลาดน้ําคลองแดนเปน
แหลงทองเที่ยวทีก่ ารผานการประเมินคุณภาพดานการทองเที่ยวของจังหวัด ตามตัวชี้วัด “ระดับ
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ความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพดานการทองเที่ยวของจังหวัด” โดยไดคะแนน 84.83 จากคะแนน
เต็ม 100 คะแนน คิดเปนรอยละ 84.83
3. องคประกอบดานการพัฒนาธุรกิจทองเที่ยว ตลาดน้ําคลองแดนมีการพัฒนาธุรกิจ
ทองเที่ยวในหลายลักษณะ ไมวาจะเปนการจัดทําโฮมสเตยของชาวบานในชุมชนที่ไวคอยใหบริการ
แกนักทองเที่ยวที่เขามาทองเที่ยวและพักคางคืน การสงเสริมการจําหนายตุกตาปูนปนโนราของ
“กลุมปูนปนโนราคลองแดน” การสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษตามแบบฉบับของ “ชุมชนวิถี
พุทธ” หรือแมแตก ารรณรงคหามจําหนายและดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลใ นบริเวณ
ตลาดน้ํา ในวันที่เปด ดําเนินการ เพื่อเปน การสงเสริมการทองเที่ยวและปองกันปญหาที่อาจจะ
เกิดขึ้นจากการเมาสุรา เปนตน นอกจากนี้ตลาดน้ําคลองแดนยังมี กฎ ระเบียบ และขอปฏิบัติของ
ชุมชนคลองแดน หรือ “คูมือชุมชนคลองแดน” เพือ่ สงเสริมการทองเที่ยวอีกดวย รวมถึงการสงเสริม
และจัด กิจกรรมหรืองานแสดงตางๆ เชน งานประเพณีลอยกระทง และกิจกรรม “งานสืบสาน
วัฒ นธรรมตลาดริ มน้ําคลองแดน” เปน ตน เพื่อ เปน การสงเสริมและพั ฒนาธุร กิจ ทองเที่ย วใน
ภาพรวมของแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําคลองแดน
4. องคประกอบดานการพัฒนาการตลาดทองเที่ยว ตลาดน้ําคลองแดนมีการดําเนินการใน
ดานการพัฒนาการตลาดทองเที่ยวอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ สําหรับการดําเนินการที่สังเกตเห็น
ไดชัดเจน เชน 1) การประชาสัมพันธตลาดน้ําผานสื่อตางๆ โดยเฉพาะการประชาสัมพันธชุมชน
คลองแดนเปนชุมชนวิถีพุทธ ซึ่งทําใหชุมชนคลองแดนและตลาดน้ําคลองแดนเปนที่รูจักแพรหลาย
มากขึ้น 2) การกํ า หนดกฎ ระเบียบ และข อปฏิบัติ ข องชุม ชนคลองแดน หรือ “คู มือชุ มชน
คลองแดน” 3) การตกลงรวมกันเกี่ยวกับการแตงกายของผูประกอบการ เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว
โดยใหสวมเสื้อของตลาดน้ําคลองแดน และผูหญิงใหนุงผาถุง เปนตน และ 4) การสงเสริมและจัด
กิจกรรมหรืองานแสดงตางๆ เชน งานประเพณีลอยกระทง และกิจกรรม “งานสืบสานวัฒนธรรม
ตลาดริมน้ําคลองแดน” เปนตน ซึ่งการดําเนินการตางๆ เหลานี้ลวนแลวแตเปนการพัฒนาการตลาด
ทองเที่ยวของตลาดน้ําคลองแดนทั้งสิ้น
5. องคประกอบดานการพัฒนาการมีสวนรวมทางการทองเที่ยวของชุมชนทองถิ่น สําหรับ
องคประกอบดังกลาวเปนองคประกอบที่ต ลาดน้ําคลองแดนมีความโดดเดน และเห็น ไดชัด เจน
ทั้งนี้ เนื่อ งจากตลาดน้ํา คลองแดนไมไ ดเ ปน ตลาดน้ํา ที่เ กิด จากการจัด ตั้งขององค ก รปกครอง
สวนทองถิ่น (อปท.) แตเกิดจากความรวมมือกันระหวางสถาบันการศึกษา วัด และชุมชน ที่อาศัย
การมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่นเปนหลัก ซึ่งแตกตางจากแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําแหงอื่นๆ ของ
ภาคใต สํ า หรั บ การดํ า เนิ น การของตลาดน้ํ า คลองแดนด า นการพั ฒ นาการมี ส ว นร ว มทาง
การทองเที่ยวของชุมชนทองถิ่น นอกจากการเกิด ขึ้น ของตลาดน้ําที่เกิดจากการมีสวนรว มของ
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ชุมชนทองถิ่นแลว ตลาดน้ําคลองแดนยังมีการดําเนิน การในประเด็นอื่น ๆ ที่สะทอนใหเห็นถึง
การใหความสําคัญกับการมีสวนรวมทางการทองเที่ยวของชุมชนทองถิ่นอีก หลายประเด็น เชน
1) การเนนผูประกอบการที่เปนคนในชุมชนทองถิ่น 2) การมีคณะกรรมการดําเนินการตลาดน้ําที่
ประกอบดวยผูประกอบการและชาวบานในชุมชนทองถิ่นเปนหลัก 3) การแสดงการรํามโนราห
ของ “กลุมโนราคลองแดน” ซึ่งเปนกิจกรรมที่จัดขึ้นสม่ําเสมอในตลาดน้ํา ถือเปนการเปดโอกาส
ใหเด็กและเยาวชนในชุมชนทองถิ่นไดเขามามีสวนรวมทางการทองเที่ยวอยางหนึ่ง 4) การสงเสริม
การจําหนายตุกตาปูนปนโนราของ “กลุมปูนปนโนราคลองแดน” ซึ่งเปนกลุมอาชีพกลุมหนึ่งใน
ชุมชนคลองแดน 5) การสงเสริมการมีสวนรวมของชาวบานในการพัฒนาและปรับปรุงตลาดน้ํา
6) การกําหนดกฎ ระเบียบ และขอปฏิบัติของชุมชนคลองแดน หรือ “คูมือชุมชนคลองแดน” ที่เนน
การมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่น และ 7) การยึดหลัก “วชร” (วัด ชุมชน และรัฐ) ในการดําเนินการ
ตางๆ ของชุมชน ซึ่งถือเปนหัวใจสําคัญของการสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของชาวบาน
ในชุมชนทองถิ่นของชุมชนคลองแดน
6. องคประกอบดานการพัฒนาจิตสํานึกทางการทองเที่ยว ตลาดน้ําคลองแดนเปนตลาดน้ํา
ที่คอนขางมีความโดดเดนเมื่อเปรียบเทียบกับตลาดน้ําหลายแหงในดานการพัฒนาจิตสํานึกทาง
การทองเที่ยว ซึ่งจะเห็น ไดจ ากการที่ตลาดน้ําคลองแดนมีศาลาเลาเรื่องที่ตั้งอยูภ ายในใจกลาง
ตลาดน้ํา ซึ่งเปนศาลาที่มีการบอกกลาวเรือ่ งราวเกี่ยวกับวิถีชุมชนคลองแดน รวมถึงการมีปายแสดง
ขอมูลใหความรูเกี่ยวกับรายละเอียดของสิ่งตางๆ เกี่ยวกับชุมชนคลองแดน เชน ปายเกี่ยวกับขอมูล
สะพานไม เปนตน นอกจากนี้ชุมชนคลองแดนยังเปน แหลงทองเที่ยวเชิงวัฒ นธรรมและแหลง
ทองเที่ ยวเชิง อนุ รัก ษ ใ นลัก ษณะตามแบบฉบั บของ “ชุม ชนวิ ถีพุ ทธ” อีก ดว ย ตลอดจนการมี
กฎ ระเบียบ และขอปฏิบัติของชุมชนคลองแดน หรือ “คูมือชุมชนคลองแดน” ที่ใหความสําคัญกับ
การปลูกจิตสํานึกเกี่ยวกับการทองเที่ยวอีกดวย
สรุ ป ตลาดน้ํ า คลองแดนมี ก ารดํ า เนิ น การครบในทุ ก องค ป ระกอบของการพั ฒ นาสู
การทองเที่ยวที่ยั่งยืน และเมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวาการดําเนินการในบางองคประกอบยัง
จําเปนที่จะตองไดรับการสงเสริมและพัฒนาเพื่อใหไดมาตรฐานและดียิ่งขึ้นกวาที่เปนอยูในปจจุบัน
หากตองการจะกาวไปสูการเปนแหลงทองเที่ยวที่ยั่งยืน
วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศของตลาดน้ําคลองแดน
สําหรับวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) ของตลาดน้ําคลองแดน ไดแก การดึงชุมชนเขา
มามีสวนรวมหรือการใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของชุมชนนั่นเอง ซึ่งตลาดน้ําคลองแดนเปน
ตลาดน้ําแหงแรกและแหงเดียวของภาคใตที่ไมไดเกิดจากการจัดตั้งขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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แตเกิดจากการดึงชุมชนเขามามีสวนรวม โดยผานกระบวนการทําวิจัยของสถาบันการศึกษา และ
ตอมาชุมชนไดเขามามีสวนรวมในการดําเนินการตลาดน้ําคลองแดนอยางเต็มตัว โดยตลาดน้ํา
คลองแดนมีการบริหารจัดการในรูปของคณะกรรมการ ไดแก คณะกรรมการดําเนินการตลาดน้ํา
คลองแดน ซึ่งประกอบดวยชาวบานในชุมชนเปนหลัก นอกจากนี้ในการจัดกิจกรรมตางๆ ภายใน
ตลาดน้ํายังใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของชุมชนเปนสําคัญ ไมวาจะเปนเด็ก เยาวชน วัยรุน
ผูใหญ หรือผูสูงอายุ ตลอดจนความพยายามในการสงเสริมการมีสวนรวมของกลุมตางๆ ที่มอี ยูใน
ชุมชนอยางทั่วถึง เชน การผลักดันใหการรํามโนราหของ “กลุมโนราคลองแดน” เปนสวนหนึ่ง
ในการนําวัฒนธรรมดานมโนราหมาสื่อความหมายและประชาสัมพันธชุมชนใหเปนที่รูจัก และ
การจําหนายตุกตาปูนปนของ “กลุมปูนปนโนราคลองแดน” เปนตน สงผลใหชุมชนคลองแดนเปน
ที่รูจักอยางแพรหลายวาเปนชุมชนที่มีศักยภาพอีกชุมชนหนึ่งของภาคใต โดยใชการทองเที่ยวเปน
ฐานในการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน จนกระทั่งไดรับรางวัลสําคัญๆ หลายรางวัล เช น
รางวัลจากการประกวดชุมชนทองเที่ยวตนแบบ ประจําป 2555 ในกลุม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต
จากกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา และรางวัลเชิดชูเกียรติโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
หมูบานและชุมชนแบบมีสวนรวม 84 หมูบาน ชุมชน เฉลิมพระเกียรติ เปนตน และในปจจุบัน
เริ่มมีองคก รและหนวยงานตางๆ ไดทยอยเขามาศึก ษาดูง านที่ตลาดน้ําคลองแดนอยางตอเนื่อง
ตลอดจนสื่อตางๆ ก็เริ่มเขามาถายทําสารคดีเกี่ยวกับชุมชนคลองแดน เชน รายการทุงแสงตะวัน
และรายการตลาดสดสนามเปา เปนตน ซึ่งจุดแข็งสําคัญของตลาดน้ําคลองแดน ก็คือ การกระจาย
โอกาสใหคนในชุมชนเขามามีสวนรวมอยางทั่วถึง ไมไดกระจุกอยูที่คนกลุมใดกลุมหนึ่ง แตเปด
โอกาสใหกับทุกคนในชุมชนเขามามีสวนรวมตามศักยภาพและความสามารถของแตละบุคคลอยาง
เสมอภาคและเทาเทียมกัน
“การดํา เนิ น การของตลาดน้ํ า คลองแดนเปน การดํ า เนิ น การที่ เกิ ด ขึ้น ในลัก ษณะของ
การระเบิดจากภายใน และเนนการมีสวนรวมของชุมชนเปนสําคัญ” (อภิชาติ, 5 ตุลาคม 2555)
สําหรับการมีสวนรวมของชุมชนคลองแดนจะใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของ 3 ฝาย
หลักๆ ไดแก วัด ชุมชน และรัฐ (หนวยงานราชการ) หรือที่เรียกวา “วชร” (วะ-ชะ-ระ) ซึ่ง
แปลวา เพชร (ความแข็งหรือเขมแข็งยั่งยืน) สําหรับ “วชร” มาจากตัวยอของคํา 3 คํา ไดแก 1) ว
คือ วัด 2) ช คือ ชุมชน และ 3) ร คือ รัฐ ซึ่งบุคคลที่คิดคนและนํามาปรับประยุกตใชในชุมชน
ไดแก พระมหาปราโมทย จันทโชโต เจาอาวาสวัดคลองแดนรูปปจจุบัน ซึ่งนอกจากจุดประสงคที่
ตองการจะเลนคําแลว แตเห็นวายังเปนคําที่สื่อความหมายไดดีอีกดวย สําหรับการมีสวนรวมของ
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ชุมชนคลองแดนตามหลัก “วชร” จะเนนการพัฒนาที่นําไปสูความยั่งยืน ซึ่งชุมชนคลองแดนไดมี
การกําหนดรูปแบบการพัฒนาชุมชนสูความยั่งยืนไวดังแผนภูมิที่ 12

ทํานุบํารุงศาสนา
และวัฒนธรรม

กายภาพ

สังคม

ปรับปรุงที่อยูอาศัย
และชุมชน

การมีสวนรวม

เศรษฐกิจ

สรางอาชีพเสริมหลังการเก็บเกี่ยว
แผนภูมิที่ 12 การพัฒนาสูความยั่งยืนของชุมชนคลองแดน
ที่มา: คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, รายงานสรุปสําหรับ
ผูบริหาร โครงการการศึกษาและจัดทําโครงการนํารองการปรับปรุงที่อยูอาศัยและชุมชนใน
ชนบทภาคใต (สงขลา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, ม.ป.ป.), 4-15.
ปจจัยหรือเงื่อนไขของการดํารงอยูของการทองเที่ยวตลาดน้ําคลองแดน
สําหรับปจจัยหรือเงื่อนไขที่ทําใหการทองเที่ยวตลาดน้ําคลองแดนยังคงดํารงอยูไดตั้งแต
แรกเริ่มกอตั้งจนกระทั่งถึงปจจุบัน สืบเนื่องมาจากปจจัยหรือเงื่อนไข 6 ประการ ดังตอไปนี้
1. การมีสวนรวมของชุมชน
ตลาดน้ําคลองแดนเปนตลาดน้ําที่เกิดจากการดําเนินการของชุมชนรวมกับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งเปนการดําเนินการที่ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของชุมชน
เปน หลัก ตามหลัก การมีสว นรว มของชุม ชนคลองแดนที่เรียกวา “วชร” (วะ-ชะ-ระ) ซึ่งการมี
สวนรวมดังกลาวเปนปจจัยและเงื่อนไขสําคัญที่ทําใหชุมชนคลองแดนเปนชุมชนเขมแข็งและเปนที่
รูจักแพรหลายมากขึ้นในปจจุบัน สงผลใหบุคคลและหนวยงานตางๆ เขามาทองเที่ยว ศึกษาดูงาน
และศึกษาวิถีชุมชนอยางตอเนื่อง จนทําใหตลาดน้ําคลองแดนเปนที่รูจักในวงกวางมากขึ้น

331
2. อัตลักษณและความแตกตาง
ตลาดน้ําคลองแดนเปนตลาดน้ําที่มีอัตลักษณและความแตกตางที่ตางไปจากตลาดน้ําภาคใต
แหงอื่นๆ อยางเห็นไดชัดเจน กลาวคือ ตลาดน้ําคลองแดนเปนตลาดน้ําที่มีความโดดเดนในเรื่อง
ของวิถีชุมชน และเปนตลาดน้ําที่เกิดจากการฟนฟูตลาดเกาในอดีตขึ้นมาใหมมิไดเปนตลาดน้ําที่
เกิดจากการจัดตั้งเหมือนกับตลาดน้ําภาคใตแหงอื่นๆ อัตลักษณและความแตกตางที่นาสนใจของ
ตลาดน้ําคลองแดน ไดแก บานเรือนริมน้ําอายุเกือบรอยป และวิถีชุมชน ซึ่งเปนปจจัยสําคัญอยาง
หนึ่งในการดึงดูดนักทองเที่ยวใหเดินทางมาทองเที่ยวยังแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําคลองแดน จึงทํา
ใหตลาดน้ําคลองแดนสามารถดํารงอยูไดมาจนกระทั่งถึงปจจุบัน
3. การสงเสริมและสนับสนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.)
ตลาดน้ําคลองแดนแมจะไมไดเกิดจากการจัดตั้งขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.)
แตก็ไดรับการสนับสนุนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ในพื้นที่ระดับหนึ่ง ไมวาจะเปน
องคก ารบริหารสว นตําบล (อบต.) คลองแดน องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) รามแกว และ
องค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด (อบจ.) สงขลา เช น การสนั บ สนุ น ด า นงบประมาณ และด า น
การประชาสัมพันธ เปนตน โดยเฉพาะการสนับสนุนจากองคการบริหารสวนจังหวัดสงขลาดาน
งบประมาณในการจั ด จ า งปรั บ ปรุ ง ตลาดน้ํ า คลองแดน ในป พ.ศ.2554 และการสนั บ สนุ น
งบประมาณการแสดงทุกวันเสาร ตั้งแตวันที่ 30 ตุลาคม 2553 - 24 กันยายน 2554 เปนตน
4. การบริหารจัดการ
การที่การทองเที่ยวตลาดน้ําคลองแดนสามารถดํารงอยูไดมาจนกระทั่งปจจุบัน สวนหนึ่ง
เนื่องมาจากการบริหารจัดการ ดวยเหตุที่ตลาดน้ําคลองแดนเปนตลาดน้ําที่เกิดจากการดําเนินการ
ของชุมชนรว มกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ไมไดเกิด จากการจัดตั้งขององคก ร
ปกครองสวนทองถิ่น ดังนั้นตลาดน้ําคลองแดนจึงไมไดอยูภ ายใตการบริหารจัดการขององคก ร
ปกครองสวนทองถิ่น แตอยูภ ายใตการบริหารจัด การของชุมชนเปนหลัก ชุมชนจึงตองบริหาร
จัดการและดําเนินการจัดหางบประมาณในการพัฒนาตลาดน้ําดวยตนเอง แตประเด็นดังกลาวก็
ไมไดเปนอุปสรรคตอการดํารงอยูของการทองเที่ยวตลาดน้ําคลองแดนแตอยางใด เนื่องจากชุมชน
สามารถบริหารจัดการและดําเนินการตางๆ ไดดวยตนเอง ไมวาจะเปนดานงบประมาณ หรือดาน
อื่นๆ โดยการใชศักยภาพที่มีอยูในชุมชนอยางเต็มที่ ตลอดจนการติดตอประสานขอความรวมมือ
ไปยังบุคคลและหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ
5. การรวมมือกับหนวยงานตางๆ
ดังที่ไดกลาวมาแลวตอนตนวาตลาดน้ําคลองแดนเปนตลาดน้ําที่เกิดจากการดําเนินการของ
ชุมชนรวมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ดังนั้นปจจัยและเงื่อนไขสําคัญประการหนึ่ง
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ของการดํารงอยูของตลาดน้ําคลองแดน ไดแก การรวมมือกับหนวยงานตางๆ ซึ่งไมเพียงแตเฉพาะ
ความรวมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เทานั้น แตยังรวมถึงความรว มมือกับ
หนวยงานอื่นๆ เชน สถาบันการศึกษาตางๆ และการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) เปนตน
6. การประชาสัมพันธ
ตลาดน้ําคลองแดนเปนตลาดน้ําขนาดเล็กเมื่อเปรียบเทียบกับตลาดน้ําภาคใตแหงอื่นๆ หาก
ใชจํา นวนผูประกอบการในตลาดน้ําเปน เกณฑ เนื่องจากตลาดน้ําคลองแดนมีผูประกอบการ
ทั้งหมด จํานวน 23 คน แตตลาดน้ํา คลองแดนมีจุดเดนในเรื่องของวิถีชุมชน ดังนั้นจึงมีก ารนํา
จุดเดนดังกลาวมาทําการประชาสัมพันธ จนกระทั่งเปนที่รูจักกันทั่วไปภายใตชื่อ “ชุมชนวิถีพุทธ”
และมีการประชาสัมพันธชุมชนอยางตอเนื่อง ไมวาจะเปนการประชาสัมพันธทางโทรทัศน วิทยุ
ปายประชาสัมพันธ และอินเทอรเน็ต เปนตน นอกจากนี้ในชวงระยะที่ผานมาไมนานตลาดน้ํา
คลองแดนยังไดมีการประชาสัมพันธผานทาง Facebook ในชื่อ “คลองแดน” ปจจุบัน ณ วันที่ 29
ตุลาคม 2555 มีเครือขายสมาชิก จํานวน 2,618 คน ดังนั้นการประชาสัมพันธจึงเปนอีกปจจัยและ
เงื่อนไขหนึ่งที่ทําใหการเที่ยวตลาดน้ําคลองแดนสามารถดํารงอยูไดมาจนกระทั่งปจจุบัน
การวิเคราะหสภาพแวดลอมของตลาดน้ําคลองแดน
การวิ เคราะหส ภาพแวดล อม (SWOT Analysis) ของตลาดน้ํ าคลองแดน ผูวิ จัย ใช
การวิเคราะหสภาพแวดลอม ซึ่งประกอบดว ยการวิเคราะห จุดแข็ง (Strength) จุด ออน (Weakness)
โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. จุดแข็ง (Strength)
จุดแข็ง (Strength) ของตลาดน้ําคลองแดนที่สําคัญๆ มีดังตอไปนี้
1.1 การมีสวนรวมของชุมชน ตลาดน้ําคลองแดนเปนตลาดน้ําที่ใหความสําคัญกับการมี
สว นรว มเป น สํา คั ญ โดยในการบริห ารจั ด การตลาดน้ํ า จะดํ าเนิ น การโดยคณะกรรมการซึ่ ง
ประกอบดวยชาวบานในชุมชนเปนหลัก และในการบริหารจัดการตลาดน้ําจะเนนการมีสวนรวม
โดยจะให ค วามสํ า คั ญกั บ การมี สว นร ว มของ 3 ฝา ยหลัก ๆ ได แก วั ด ชุ ม ชน และราชการ
(หนวยงานราชการ) หรือที่เรียกวา “วชร” (วะ-ชะ-ระ) นอกจากนี้ผูประกอบการภายในตลาดน้ําก็
จะเปนชาวบานในชุมชนทั้งหมด ซึ่งอาจกลาวไดวา “การมีสวนรวมของชุมชน” เปนหัวใจสําคัญ
ของตลาดน้ําคลองแดน
1.2 การนําเสนอวิถีชุมชน ตลาดน้ําคลองแดนมีความแตกตางไปจากตลาดน้ําภาคใต
แหงอื่นๆ ซึ่งสิ่งหนึ่งที่เห็นไดชัดเจน ก็คือการนําเสนอวิถีชุมชนในดานตางๆ โดยนํามาเปนจุดขาย
ของการทองเที่ยว ไมวาจะเปนวัฒนธรรมดานการรํามโนราห รูปแบบการใชชีวิต และวัฒนธรรม
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ดานที่อยูอาศัย เปนตน โดยนําเสนอผานปายภายในตลาดน้ําซึ่งเปนปายที่บอกเรื่องราวเกี่ยวกับ
ชุมชน รวมถึงศาลาเลาเรื่องที่ตั้งอยูภายในตลาดน้ํา ซึ่งเปนศาลาที่บอกเลาถึงวิถีชุมชนของคนใน
ชุม ชนคลองแดนตั้ ง แต อ ดี ต จนถึ ง ป จ จุ บั น หรื อ แม แ ต ก ารจั ด กิจ กรรมภายในตลาดน้ํ า ที่ เ น น
การสงเสริมวัฒนธรรมของชุมชน โดยเฉพาะการรํามโนราห เปนตน จนกระทั่ง ปจจุบัน ชุมชน
คลองแดนเปนที่รูจักกันทั่วไปในนาม “ชุมชนวิถีพุทธ”
1.3 ความเปนธรรมชาติของสถานที่ตั้ง จุด เดนของตลาดน้ําคลองแดนที่สําคัญอีก
ประการหนึ่ง คือ ความเปนธรรมชาติของสถานที่ตั้ง กลาวคือ ตลาดน้ําคลองแดนเปนตลาดน้ําที่
อาศัยภูมิทัศนที่เกิด ขึ้นเองตามธรรมชาติ มิไดเกิดจากตกแตงหรือดัดแปลงธรรมชาติแตอยางใด
ดวยเหตุนี้ตลาดน้ําคลองแดนจึงมีความเปนธรรมชาติ ซึ่งตั้งอยูทามกลางชุมชนระหวางสองฝงคลอง
ที่มีบานไมเรียงรายทั้งสองฝง รวมถึงบานไมเกาแกอายุเกือบรอยป นับเปน เสนหอยางหนึ่งของ
ตลาดน้ําคลองแดนที่แตกตางไปจากตลาดน้ําแหงอื่นๆ ของภาคใต
2. จุดออน (Weakness)
จุดออน (Weakness) ของตลาดน้ําคลองแดนที่สําคัญๆ มีดังตอไปนี้
2.1 ความไมพร อมด านโครงสร างพื้น ฐานและสิ่งอํ านวยความสะดวก ตลาดน้ํ า
คลองแดนก็เชนเดียวกับตลาดน้ําภาคใตแหงอื่นๆ ที่มีปญหาความไมพรอมดานโครงสรางพื้นฐาน
และสิ่งอํานวยความสะดวก เนื่องจากเปน ตลาดน้ําที่เพิ่งเกิด ขึ้น ไดไมน านนัก ดังนั้น จึงยังขาด
ความพรอมดานโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกหลายประการ เชน สะพานไม หองน้ํา
ที่นั่งพักผอน ตูไปรษณีย และโทรศัพทสาธารณะ เปนตน แตอยางไรก็ตามตลาดน้ําคลองแดนก็ไดมี
ความพยายามที่จะปรับปรุงและแกไขจุดออนในประเด็นดังกลาวอยู โดยการใชศักยภาพของชุมชน
ที่มีอยู รวมถึงการเขียนโครงการเพื่อของบประมาณสนับสนุนจากหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ
2.2 มีที่ตั้งอยูร อบนอกหางไกลจากตัวเมือง ตลาดน้ําคลองแดนเปนตลาดน้ําที่มีที่ตั้งอยู
รอบนอกและหางไกลจากตัวเมืองคอนขางมาก โดยตลาดน้ําคลองแดนตั้งอยูหางจากตัวจังหวัด
สงขลา ประมาณ 100 กิโลเมตร และหางจากตัวจังหวัดนครศรีธรรมราช ประมาณ 100 กิโลเมตร
เชนกัน ดังนั้นการเดินทางมาทองเที่ยวตลาดน้ําคลองแดนจึงตองใชเวลาในการเดินทางพอสมควร
ซึ่งดวยระยะทางที่หางไกลและตองใชเวลาในการเดินทางจึงสงผลตอการเดินทางมาทองเที่ยวของ
นักทองเที่ยวในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะนักทองเที่ยวที่ไมมีรถยนตสวนตัวการเดินทางมาทองเที่ยว
ตลาดน้ําคลองแดนจึงเปนเรื่องที่คอนขางยากลําบาก เพราะนอกจากจะขาดความสะดวกแลวยังไม
สามารถควบคุมเวลาในการเดินทางไดอกี ดวย
3. โอกาส (Opportunity)
โอกาส (Opportunity) ของตลาดน้ําคลองแดนที่สําคัญๆ มีดังตอไปนี้
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3.1 การสงเสริมและสนับสนุนจากหนวยงานตางๆ ตลาดน้ําคลองแดนนอกจากเปน
ตลาดน้ําที่เนนการมีสวนรวมและใชศักยภาพของชุมชนแลว สวนหนึ่งยังไดรับการสนับสนุนจาก
หนวยงานตางๆ ในหลายดาน เชน ดานงบประมาณ ดานการประชาสัมพัน ธ และดานการแสดง
เปนตน ซึ่งหนวยงานที่ใหการสนับสนุน เชน องคการบริหารสวนจังหวัดสงขลา องคการบริหาร
สวนตําบลรามแกว องคการบริหารสวนตําบลคลองแดน การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.)
และสถาบันการศึกษาตางๆ เปนตน
3.2 นโยบายรัฐใหการสงเสริมและสนับสนุน การทองเที่ยว โดยปจจุบันรัฐบาลมี
นโยบายสงเสริมและสนับสนุนการทองเที่ยว ดังจะเห็นไดจากการที่รัฐบาลไดมีมติใหการทองเที่ยว
เปนวาระแหงชาติ (National Agenda) และใหความสําคัญกับเศรษฐกิจสรางสรรคดานการทองเที่ยว
หรือการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค (Creative Tourism) โดยไดบรรจุไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
4. อุปสรรค (Threat)
อุปสรรค (Threat) ของตลาดน้ําคลองแดนที่สําคัญๆ มีดังตอไปนี้
4.1 ภัยธรรมชาติ ไดแก น้ําทวม ซึ่งเกิดขึ้นเปนประจําในชวงฤดูฝน สงผลใหตลาดน้ํา
คลองแดนไมสามารถเปดดําเนินการใหบริการนักทองเที่ยวได
ปญหาของตลาดน้ําคลองแดน
สําหรับปญหาของตลาดน้ําคลองแดนจากการศึกษา พบวา มีสภาพปญหาแตกตางออกไป
จากตลาดน้ําคลองแห โดยตลาดน้ําคลองแดนมีปญหาหลักที่สําคัญ ไดแก ปญหาดานโครงสราง
พื้น ฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกภายในตลาดน้ํา สําหรับปญหาดานโครงสรางพื้น ฐานและ
สิ่งอํานวยความสะดวกภายในตลาดน้ําคลองแดนที่สําคัญๆ มีดังตอไปนี้
1. ปญหาเกี่ยวกับสะพานไมที่มีสภาพชํารุด และผุพัง กลาวคือ สะพานไมบางสวนที่
เชื่อมระหวางสองริมฝงคลองภายในตลาดน้ําคลองแดนมีสภาพชํารุด และผุพังอัน เนื่องมาจาก
การเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา ถึงแมวา จะไดรับการซอมแซมและปรับปรุงไปบางแลวก็ตาม
แตโดยภาพรวมยังพบวาบางสวนของสะพานไมยังมีสภาพชํารุดและผุพัง ซึ่งอาจกอใหเกิดอันตราย
หรือความไมปลอดภัยเกิดขึ้นได โดยเฉพาะกับนักทองเที่ยวที่อยูในวัยเด็ก และวัยผูสูงอายุ เปนตน
2. ปญหาหองน้ําสาธารณะมีไมเพียงพอ กลาวคือ หองน้ําสาธารณะที่มีอยูยังไมเพียงพอ
กับปริมาณนักทองเที่ยวและผูประกอบการในตลาดน้ํา ซึ่งสอดคลองกับขอมูลเชิงปริมาณเกี่ยวกับ
ความคิดเห็นของนักทองเที่ยวที่มีตอความเพียงพอของหองน้ําสาธารณะในตลาดน้ําคลองแดน ที่
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พบวา นักทองเที่ยวมีความคิดเห็นตอความเพียงพอของหองน้ําสาธารณะในตลาดน้ําคลองแดนอยู
ในระดับปานกลาง กลาวคือ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.02 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.960
3. ปญหาที่นั่งพักผอนมีไมเพียงพอ โดยเฉพาะที่นั่งพักผอนที่เปนของสวนรวมหรือของ
กองกลางซึ่งมีอยูนอยมาก สําหรับที่นั่งพักผอนที่มีสว นใหญจ ะเปน ของรานคาที่จําหนายสิน คา
เป น หลั ก ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ ข อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณเกี่ ย วกั บ ความคิ ด เห็ น ของนั ก ท อ งเที่ ย วที่ มี ต อ
ความเพียงพอของที่นั่งพักผอนและสถานที่ทํากิจกรรมในตลาดน้ําคลองแดน ที่พบวา นักทองเที่ยวมี
ความคิดเห็นตอความเพียงพอของที่นั่งพักผอนและสถานที่ทํากิจกรรมในตลาดน้ําคลองแดนอยูใน
ระดับปานกลาง กลาวคือ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.44 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.889
4. ปญหาดานสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ เชน ไมมีโทรศัพทสาธารณะ และตูไ ปรษณีย
ในบริเวณพื้น ที่ตลาดน้ํา เปนตน ซึ่งสอดคลองกับขอมูลเชิงปริมาณเกี่ยวกับความคิด เห็น ของ
นัก ทองเที่ย วที่มีตอความเพีย งพอของโทรศัพทสาธารณะและตูไปรษณีย ในตลาดน้ําคลองแดน
ที่พบวา นักทองเที่ยวมีความคิดเห็นตอความเพียงพอของโทรศัพทสาธารณะในตลาดน้ําคลองแดน
อยูในระดับนอย กลาวคือ มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.20 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 1.151 และ
นักทองเที่ยวมีความคิดเห็นตอความเพียงพอของตูไปรษณียในตลาดน้ําคลองแดนอยูในระดับนอย
เชนกัน กลาวคือ มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.19 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 1.093
แนวทางการสงเสริมและพัฒนาตลาดน้ําคลองแดน
สําหรับแนวทางการสงเสริมและพัฒนาตลาดน้ํา คลองแดน มีแนวทางการสงเสริมและ
พัฒนาดังตอไปนี้
1. การสงเสริมและพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน โดยเฉพาะถนนที่เชื่อมตอจากถนนทาง
หลวงแผนดิน หมายเลข 408 (สงขลา-นครศรีธรรมราช) ไปยังแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําคลองแดน
ไม ว า จะเป น สภาพถนน และแสงสว า งในยามค่ํ า คื น เป น ต น จํ า เป น อย า งยิ่ ง ที่ จ ะต อ งได รั บ
การส ง เสริ ม และพั ฒ นาให ดี ขึ้ น ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ความสะดวกและความปลอดภั ย ของนั ก ท อ งเที่ ย ว
นอกจากนี้ภ ายในแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําเองก็ยังมีโครงสรางพื้นฐานบางอยางที่ จําเปนจะตอง
ดําเนินการสงเสริมและพัฒนา โดยเฉพาะสะพานไมที่เชื่อมระหวางสองฝงคลองและเปนเสนทาง
เดินหลักภายในแหลงทองเทีย่ วตลาดน้ํา เพราะสภาพของสะพานไมในปจจุบันจะเห็นไดวามีสภาพ
ที่ชํารุดทรุดโทรมและผุพังไปตามกาลเวลา ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของนักทองเที่ยวจึงควรมี
การพัฒนาและปรับปรุงซอมแซมสะพานไมใหอยูในสภาพที่พรอมใชงานและไดมาตรฐาน
2. การสงเสริมและพัฒนาดานสิ่งอํานวยความสะดวกภายในตลาดน้ํา เพื่อไวคอยตอนรับ
และใหบริการแกนักทองเที่ยว ซึ่งไดแก ที่นั่งพักผอน หองน้ํา โทรศัพทสาธารณะ ตูไปรษณีย
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และอื่นๆ เปนตน ทั้งนี้เพื่อใหนัก ทองเที่ยวไดรับความสะดวกสบายเมื่อเดินทางมาทองเที่ยวยัง
ตลาดน้ําคลองแดน เพราะปจจุบันตลาดน้ําคลองแดนเปนแหลงทองเที่ยวที่เริ่มมีนักทองเที่ยวให
ความสนใจและเดินทางมาทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นสิ่งอํานวยความสะดวกบางอยางที่มีอยู
ภายในแหล ง ท อ งเที่ ย วตลาดน้ํ า จึ ง เริ่ ม มี ไ ม เ พี ย งพอกั บ ปริ ม าณความต อ งการของนั ก เที่ ย ว
และสิ่งอํานวยความสะดวกบางอยางที่มีอยูก็ยังไมไดมาตรฐานเทาที่ควร
3. การปลูก ฝงหรือพัฒนาจิต สํานึกทางการทองเที่ยวไมวาจะเปน การทองเที่ยวที่ยั่งยืน
(Sustainable Tourism) การทองเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) การทองเที่ยวเชิงสรางสรรค (Creative
Tourism) และการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism) เปนตน ใหกับผูประกอบการและ
ประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ําคลองแดน ทั้งนี้เพื่อใหผูประกอบการและประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ํา
คลองแดนเกิดจิตสํานึกทางการทองเที่ยวอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาการทองเที่ยวตลาดน้ํา
คลองแดนสูการทองเที่ยวที่ยังยืนตอไป
สวนที่ 3 ตลาดน้ําบานดอน
สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับตลาดน้ําบา นดอนที่จ ะนําเสนอมีประเด็น ตางๆ ที่นา สนใจ
ดังตอไปนี้
ที่ตั้งตลาดน้ําบานดอน
ตลาดน้ําบานดอนตั้งอยูบ ริเวณทาปลาวาฬ (สวนสาธารณะศรีตาป) บริเวณริมเขื่อนแมน้ํา
ตาป ตําบลตลาด อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี ซึ่งเปนเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลนคร
สุราษฎรธานี

ภาพที่ 25 บริเวณทาปลาวาฬ (สวนสาธารณะศรีตาป)
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สภาพทั่วไปของชุมชนที่ตั้งตลาดน้ําบานดอน
สุร าษฎรธ านี เป น เมื องเก าแกมี หลัก ฐานว า ในพุท ธศตวรรษที่ 13 เป น ศู น ย ก ลางของ
อาณาจักรศรีวิชัย เมื่ออาณาจักรศรีวิชัยเสื่อมลงไดแยกออกเปนเมืองตางๆ 3 เมือง ไดแก เมืองไชยา
เมืองทาทอง และเมืองคีรีรัฐ ตอมาสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ไดทรงโปรดยาย
เมื อ งท า ทองมาตั้ ง ที่ บ า นดอนและยกฐานะเป น เมื อ งจั ต วาขึ้ น ตรงต อ กรุ ง เทพมหานคร
โดยพระราชทานนามวา “เมืองกาญจนดิษฐ” ครั้งเมื่อมีการปกครองแบบมณฑลในป พ.ศ.2440
ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดโปรดเกลาฯ ใหรวมเมืองทั้ง 3 เมือง
เปนเมืองเดียวกัน เรียกวา “เมืองไชยา” ตอมาสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่
6 ไดโปรดเกลาฯ ใหเปลี่ยนชื่อ “เมืองไชยา” เปน “สุราษฎรธานี” อันหมายถึงเมืองคนดี ตั้งแต
พ.ศ.2458 เปนตนมาจนกระทั่งถึงปจจุบัน (เทศบาลนครสุราษฎรธานี, ม.ป.ป.ข: 3) สําหรับเมือง
สุราษฎรธานีมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งวา “บานดอน” ซึ่งเปนชื่อทองถิ่นที่เรียกขานกันมาตั้งแตโบราณ
ตามลั ก ษณะของพื้ น ที่ บ ริ เ วณนั้ น ซึ่ ง มี ลั ก ษณะพื้ น ที่ เ ป น ที่ ด อนและน้ํ า ท ว มไม ถึ ง นั่ น เอง
โดย “บานดอน” เปนศูนยกลางการคาขายนับตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน อีกทั้งยังเปนศูนยกลางของ
ชุมชนเมืองที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากสภาพปจจัยทางภูมิศาสตรบริเวณรอบอาวบานดอน โดยอาว
บานดอนในอดีตพบวาเปนชุมชนทางการคาที่มีความเจริญรุงเรือง อีกทั้งยังเปนเสนทางสัญจรทาง
การคา ตลอดจนเปนทาเรือสําหรับรับ-สงสินคาที่สําคัญของอาณาจักรแถบปกษใตอีกดวย
สําหรับเทศบาลนครสุราษฎรธานี เดิมเปนชุมชนที่ตั้งอยูในตําบลตลาด อําเภอเมือง จังหวัด
สุราษฎรธานี จัดรูปแบบการปกครองแบบสุขาภิบาล ตอมาในป พ.ศ.2475 ไดมีการเปลี่ยนแปลง
การปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเปนระบอบประชาธิปไตย จึงไดมีการตรากฎหมาย
เกี่ย วกับเทศบาลฉบับแรกขึ้น คือ พระราชบัญญัติระเบียบเทศบาล พ.ศ.2476 ซึ่งมีผลทําให
สุขาภิบาลเมืองสุราษฎรธานีไดรับการยกฐานะเปนเทศบาลเมืองสุราษฎรธานี เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม
2478 มีพื้นที่ 2.67 ตารางกิโลเมตร เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2501 ไดขยายเทศบาลทําใหมีพื้นที่ 6.95
ตารางกิโลเมตร ตอมาทองถิ่นมีความเจริญขึ้นอยางรวดเร็ว เกิดชุมชนและยานการคาทั้งภายในเขต
เทศบาลและนอกเขตเทศบาล อีกทั้งเปนที่ตั้งของการปกครองระดับจังหวัด ศูนยกลางความเจริญ
ของภาคใตตอนบน ในขณะเดียวกันพื้นที่ตําบลใกลเคียงก็มีความเจริญอยางตอเนื่องและเปนชุมชน
เดียวกันกับเทศบาล จึงไดขยายเขตตามพระราชกฤษฎีกาการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล โดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 111 ตอนที่ 59 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2537 และมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่
22 ธันวาคม 2537 ครอบคลุมพื้นที่ 68.97 ตารางกิโลเมตร และไดเปลี่ยนแปลงฐานะเปนเทศบาล
นครสุราษฎรธานี เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2550 โดยมีอาณาเขตติดตอดังตอไปนี้
ทิศเหนือ ติดตอกับ ตําบลบางชนะ ตําบลคลองฉนาก และตําบลทาทองใหม
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ทิศใต
ติดตอกับ ตําบลวัดประดู และตําบลขุนทะเล
ทิศตะวันออก ติดตอกับ แนวเขตปาสงวนแหงชาติเขาทาเพชร และอําเภอกาญจนดิษฐ
ทิศตะวันตก ติดตอกับ ตําบลบางชนะ ตําบลบางใบไม และตําบลวัดประดู
ปจ จุบัน ป พ.ศ.2555 เทศบาลนครสุร าษฎรธานี มีน ายธีร ะกิจ หวังมุทิตากุล เปนนายก
เทศมนตรีนครสุราษฎรธานี และมีชุมชนอยูในความดูแลรับผิดชอบ จํานวน 43 ชุมชน ซึ่งเปนชุมชน
ที่เทศบาลไดจัดตั้งเปนกลุมชุมชน (เทศบาลนครสุราษฎรธานี, ม.ป.ป.ข: 3, 13-20) ดังตารางที่ 72
ตารางที่ 72 แสดงรายชื่อชุมชนของเทศบาลนครสุราษฎรธานี
1. ชุมชนบางกุง 1
2. ชุมชนบางกุง 2
3. ชุมชนบางกุง 3
4. ชุมชนปากน้ํา
5. ชุมชนบานบางทอง
7. ชุมชนออมคายวิภาวดีรังสิต
8. ชุมชนคลองฉนาก
9. ชุมชนเคหะชุมชน
10. ชุมชนบานบางหลา
11. ชุมชนหนองบัว
12. ชุมชนวัดกลางใหม
13. ชุมชนทาแขก
14. ชุมชนบานบางใหญ
14. ชุมชนสิริสุข
15. ชุมชนในลึก
16. ชุมชนวัดโพธาวาส
17. ชุมชนบึงขุนทะเล
18. ชุมชนนาเนียน
19. ชุมชนเสรีพล
20. ชุมชนโพหวาย
21. ชุมชนตลาดลาง
22. ชุมชนหนาดาน

รายชื่อชุมชนของเทศบาลนครสุราษฎรธานี
23. ชุมชนพวงเพชรพัฒนา
24. ชุมชนหัวแหลมพัฒนา
25. ชุมชนราษฎรบํารุง-ดอนนก
26. ชุมชนราษฎรอุทิศ
27. ชุมชนหาดตายวง
28. ชุมชนหลังคลัง
29. ชุมชนวัดทาทอง
30. ชุมชนศรีธานี-ยางงาม
31. ชุมชนเทศบาล
32. ชุมชนสันติสุข
33. ชุมชนตลาดทาเรือ
34. ชุมชนตาป
35. ชุมชนเมตตาธรรม
36. ชุมชนเสรีไท
37. ชุมชนสนามกีฬา
38. ชุมชนวัดหนาเมือง
39. ชุมชนฝงบางใบไม
40. ชุมชนกรมทหารราบที่ 25
41. ชุมชนคายวิภาวดีรังสิต
42. ชุมชนจังหวัดทหารบกสุราษฎรธานี
43. ชุมชน ร.25 พัน 3
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เทศบาลนครสุร าษฎรธานีมี แมน้ํา ตาปไหลผาน ลัก ษณะพื้น ที่สว นใหญเปน ที่ราบลุ ม
โดยตั้งอยูริมบริเวณที่ราบแมน้ําตาป และเปนที่บรรจบของลําน้ําหลายสาย ไดแก คลองทากูบและ
คลองมะขามเตี้ยที่ไหลลงมาบรรจบกับแมน้ําตาปบริเวณเทศบาลนครสุราษฎรธานี ซึ่งบริเวณนี้
แมน้ําตาปยังไดแยกออกเปน 2 สาย ไหลลงสูทะเล คือ แมน้ําตาป และคลองฉนาก (เทศบาลนคร
สุ ร าษฎร ธ านี , ม.ป.ป.ข: 3) สํ า หรั บ แม น้ํ า ตาป เป น แม น้ํ า ที่ เ กิ ด จากเทื อ กเขาหลวง จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช ซึ่งไหลผานหลายอําเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสุราษฎรธานี
และไหลออกสูทะเลที่อาวบานดอน จังหวัดสุราษฎรธานี มีความยาวทั้งสิ้นประมาณ 232 กิโลเมตร
สําหรับที่มาของชื่อ “แมน้ําตาป” สืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพะมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6
เสด็จสงขลา ครั้งที่ 2 เมื่อ พ.ศ.2456 แตผานนครศรีธรรมราชไปเสด็จขึ้นที่อาวบานดอน โปรดเกลา
ใหเจาพระยาวงษานุประพันธ เสนาบดีกระทรวงคมนาคมขุดลอกและรื้อถอนสิ่งกีดขวางในแมน้ํา
หลวงจากอาวบานดอนขึ้นไปเหนือน้ํา จนถึงสํานักบันไดสามขั้นที่หัวเมืองพิปูน แลวพระราชทาน
นามใหมวา “แมน้ําตาป” ซึ่งแปลวา ไหลอยูชั่วนิรันดร (ชาลี ศิลปรัศมี, 2544: 5)
สําหรับการใชประโยชนที่ดิน เนื่องจากเทศบาลนครสุราษฎรธานีเปนชุมชนศูนยกลางของ
จังหวัดสุราษฎรธานี โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนศูนยกลางของสถาบันราชการ สถาบันการเงิน และ
สถาบันการศึกษา ดังนั้นการใชประโยชนที่ดินสวนใหญจะเปนการใชที่ดินเพื่อสรางที่อยูอาศัยและ
พาณิช ยกรรม สว นที่เหลือจะเปน การใชที่ดิน เพื่ออุต สาหกรรม สถานศึก ษา สถานที่ราชการ
เกษตรกรรม และอื่นๆ ดานโครงสรางเศรษฐกิจ เทศบาลนครสุราษฎรธานีมีแนวโนมที่จะกระจาย
สาขาการผลิตและปรับตัวเขาสูการผลิตภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น โดยเฉพาะความอุดม
สมบูรณของผลผลิตทางการเกษตร ประมง และแรธาตุตางๆ ที่เปนวัตถุดิบสําคัญของการพัฒนา
อุ ต สาหกรรม ความได เ ปรี ย บของโครงข า ยคมนาคมขนส ง ระบบสาธารณู ป โภค และ
สาธารณูปการตางๆ ตลอดจนบริการสนับสนุนอื่นๆ ที่มีอยูแลวระดับหนึ่งและมีแผนงานจะขยาย
บริ ก ารเพิ่ ม ขึ้ น เพื่ อ ที่ จ ะสนั บ สนุ น โอกาสการพั ฒ นาจั ง หวั ด สุ ร าษฎร ธ านี ใ ห เ ป น ศู น ย ก ลาง
อุตสาหกรรม การคา การทองเที่ยว และการคมนาคมขนสงของภาคใตตอนบนที่จะชวยกระจาย
ความเจริญไปสูภ ูมิภาคและชนบทตอไป (เทศบาลนครสุราษฎรธานี, ม.ป.ป.ข: 5)
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ภาพที่ 26 แผนที่แสดงที่ตั้งตลาดน้ําบานดอน

341
การเกิดขึ้นของตลาดน้ําบานดอน
“ตลาดน้ํา บา นดอน” หรื อ “ตลาดนัด ตลาดน้ํ า บา นดอน” หรื อที่ เรี ยกอีก ชื่อ หนึ่ งว า
“ตลาดน้ําตาป ” เปน ตลาดน้ํ ายอนยุค ที่เน น ของดี พื้น บา น และศิลปวั ฒ นธรรมของชาวใต เป น
ตลาดน้ําที่อยูภายใตชื่อ “ตลาดนัดตลาดน้ําเมืองคนดี”
สําหรับการเปดตัวตลาดน้ําบานดอน เทศบาลนครสุราษฎรธานีไดเปดตัวพรอมกับการจัด
งานเทศกาลสุราษฎรฟูดแฟร 2009 (Food Fair 2009) ครั้งที่ 8 ระหวางวันที่ 13-21 มีนาคม พ.ศ.
2552 ณ บริเวณทาปลาวาฬ (สวนสาธารณะศรีตาป) ริมเขื่อนแมน้ําตาป ภายใตแนวคิด “กินเที่ยว
ครึกครื้น สุราษฎรธานีคึกคัก” โดยหอการคาจังหวัดสุราษฎรธานี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร
ธานี องคการบริหารสวนจังหวัดสุราษฎรธานี เทศบาลนครสุราษฎรธานี สาธารณสุขจังหวัด และ
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย ภายใตการสนับสนุนของภาครัฐและเอกชน ไดรวมกันจัดขึ้น โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อสงเสริมบรรยากาศทางการคา เพื่อสนับสนุนและสงเสริมใหเกิดการลงทุนและ
การกระจายรายได ตลอดจนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดสุราษฎรธานี สําหรับพิธีเปดงาน
เทศกาลสุราษฎรฟูดแฟร 2009 (Food Fair 2009) จัดขึ้นในวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2552 โดยทาน
ประชา เตรัตน ผูวาราชการจังหวัดสุราษฎรธานีในสมัยนั้น พรอมดวยหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ
รว มเปดงาน สําหรับบรรยากาศการเป ดงานในครั้งนี้ ทานประชา เตรัต น ผูวาราชการจังหวัด
สุราษฎรธานีใ นสมัยนั้น ใหเกียรติรวมปรุงอาหารกระทะกิตติมศักดิ์ ใชชื่อเมนูวา “สํารับผูวาฯ”
โดยมีนักโภชนาการชื่อดัง คือ คุณหมึก แดง ไดใหเกียรติมารวมกิจกรรมในครั้งนี้ ดวย และมี
ประชาชนเดินทางมารวมงานจํานวนมาก ภายในงานมีการจําหนายอาหารทะเลและอาหารขึ้น ชื่อ
จากหลายพื้นที่ในจังหวัดสุราษฎรธานี ซึ่งมีจํานวนมากถึง 100 ราน มีการกําหนดใหผูประกอบการ
ใชภาชนะที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และเลิกใชภาชนะโฟม ตลอดจนมีการมอบเกียรติบัตรใหกับ
รานคาที่สะอาดและปลอดภัย พรอมมอบปาย Clean Food Good Taste ใหกับรานอาหารที่ผาน
เกณฑการตรวจประเมินจากเทศบาลนครสุราษฎรธานี ตามขอกําหนดดานสุขาภิบาลอาหาร
นอกจากนี้ภายในงานยังมีการแขงขันการทําอาหารตามคําขวัญประจําจังหวัดสุราษฎรธานี
ซึ่งไดแก “เมืองรอยเกาะ เงาะอรอย หอยใหญ ไขแดง แหลงธรรมมะ” โดยมีเมนูพราวคั่วรอยเกาะ
แกงสมเงาะอรอย หอยใหญจานเด็ด ทีเด็ด เมนูไขแดง และกับขาวเจแหลงธรรมะ อีก ทั้ง ยังมี
การประกวดรองเพลง การประกวดพริตตี้ (Pretty) ฟูดแฟร 2009 (Food Fair 2009) และการโชว
ชาชัก เปนตน และภายในงานยังมีเวทียอยอีกดวย ซึ่งเวทียอยที่ 1 จะเปนเวทีเนนดานการแสดง
การประกวดดนตรี โชวโยคะ คาบาเรมายากลจิ๋ว และโชวมินิกายกรรม เปนตน และเวทียอยที่ 2
จะเปน เวทีโ ชวข องดีพื้น บาน เชน การทําอาหารพื้น เมือง การโชวเพลงบอก เพลงนา ลุงเนิม
วัดบางงอน มโนราหชาตรีพระแสงศิลป หนังตะลุง ลิเกปา รําวงยอนยุค เพลงกลอมเด็ก เพลงเรือ
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และสาธิตมวยไชยา เปนตน ซึ่งทุกโชวที่นํามาแสดงจะเปนผลงานของศิลปนชาวจังหวัดสุราษฎร
ธานีทั้งสิ้น
สําหรับพิธีเปดงาน “ตลาดนัด ตลาดน้ํา บานดอน” จัดขึ้นในวันถัดมา คือ วันที่ 14 มีนาคม
พ.ศ.2552 โดยนางสมบูรณ สุวรรณบุตร นายกเทศมนตรีนครสุราษฎรธานีในสมัยนั้น เปนประธาน
พิธีเปด โดยงานมีรูปแบบการจัดภายใตแนวคิด “บานดอนยอนยุค” ที่สะทอนถึงเอกลักษณของ
จังหวัด สุราษฎรธานี สําหรับการเกิดขึ้นของ “ตลาดนัด ตลาดน้ํา บานดอน” มีวัต ถุประสงคเพื่อ
สงเสริมใหประชาชนมีอาชีพ สรางรายได และสามารถบรรเทาความเดือดรอนใหกับประชาชนที่
ประสบปญหาวางงานอีก ทางหนึ่ง และเพื่อใหเกษตรกรไดมีโ อกาสจําหนายสิน คาตอผูบริโภค
โดยตรง ตลอดจนเพื่อกอใหเกิดแหลงพักผอนหยอนใจของนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ
สําหรับกิจกรรมภายในงานมีการจําหนายขนมและอาหารโบราณเปนแถวยาวตลอดแนว จํานวน 53
แผง เชน ผัดไทโบราณ น้ําสมุนไพร ขนมครก ขาวหลามน้ํารอบ ขาวตมมัด หอหมกทะเลโบราณ
เฉากวย ขนมจั้ง ขนมปลากริมไขเตาหมอดิน ขนมจีนหมอดิน ยาหนม และขาวเกรียบวาว เปนตน
ตลอดจนมีซุมสาธิตการทําขนมและอาหารพื้นบาน จํานวน 10 ซุม ซึ่งเปนการสาธิตการทําขนม
โบราณและของกินที่หาดูไดยาก เชน การทํามะพราวแกว และการทําขนมครกโบราณ เปนตน
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย เชน การบริการเรือนําเที่ยวในบางและชมหิ่งหอยยามค่ํา
คืน การจอดเรือจําหนายสินคา ศาลาเด็ก ซึ่งมีการนํากิจกรรมและการละเลนตางๆ ของเด็กใน
สมัยกอนมาใหไดชม เชน ขี่มากานกลวย และมอญซอนผา เปนตน ศาลาผูใหญ ซึ่งมีการแสดง
ขาวของเครื่องใชของคนสมัยกอน โดยเฉพาะอุปกรณสําหรับการประกอบอาชีพ เชน คันไถ ไซ
และอวน เปน ตน รวมถึงยังมีพระกรุ และลูกปดใหไดชมอีก ดว ย ศาลาคนสูงวัย ซึ่งมีการจัด
กิจกรรมยามวางของผูเฒาผูแกในสมัยกอนมาใหไดชม เชน การเลนหมากรุก การเจียนหมาก และ
การเลาเรื่องอดีตบานดอนและความเปนมาของเมืองสุราษฎรธานี เปนตน และศาลาประชาสัมพันธ
ซึ่งมีโฆษกประจําทุกคืนๆ ละ 2 คน หมุนเวียนสลับกันไป เพื่อบรรยายพูดคุยเกี่ยวกับบานดอนใน
อดีต อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมขึ้นบริเวณเต็นทตางๆ โดยบริเวณเต็นทที่ 1 จะเปนการนวดแผน
ไทย บรรยากาศแบบสปาไทยแท จากชมรมนวดแผนไทย บริเวณเต็นทที่ 2 จะเปนนิทรรศการ
ยอนอดีตบานดอน ภายในเต็นทมีการจัดแสดงภาพถายเกาๆ สมัยกอนของเมืองไชยาและตลาดบาน
ดอนในอดีต และบรรยากาศวิถีการทํามาหากินของชาวสุราษฎรธานี เปน ตน บริเวณเต็นทที่ 3
จะเปนโรงภาพยนตรจําลอง “บานดอนเธียรเตอร” และบริเวณเต็นทที่ 4 จะเปนการจําลองวิถีไทย
ไพต อง การละเลนตางๆ และกีฬาพื้นบาน นอกจากนี้ยังมีสวนสนุก ชิงชาสวรรค ปาเปา ยิงปน
ลานกินอาหารชุด “สํารับครัวไทย” และกิจกรรมการแสดงเวทีพื้นบานตางๆ อีกมากมายจากศิลปน
และสถาบัน การศึก ษาในจังหวั ด สุราษฎรธานี โดยในงานครั้ งนี้ คุณ ชนะพงศ พัน ธสนิท และ
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คุณอลงกรณ ไชยะเดชะ ผูดําเนินรายการคุยโขมงสี่โมงเย็น ทางชองสุราษฎรแชนแนล ฟรีทีวีของ
คนสุราษฎร ไดรวมเปนพิธีกรในงาน “ตลาดนัด ตลาดน้ํา บานดอน” ดวย (สุราษฎรนิวสออนไลน,
2552)
ตอมาหลังจากเสร็จสิ้นการจัดงานดังกลาว เทศบาลนครสุราษฎรธานีก็ไดจัดใหมีตลาดน้ํา
บานดอนขึ้นทุกวันอาทิตย ระหวางเวลา 15.00-21.00 น. ณ บริเวณทาปลาวาฬ โดยมีการจําหนาย
สินคาหลากหลาย เชน อาหารทะเลสด สินคาเกษตร ขนมพื้นบาน และสินคาโอท็อป (One Tambon
One Product: OTOP) เปน ตน ทั้งนี้เพื่อเปน การสงเสริมนโยบายของคณะผูบริหารเทศบาลนคร
สุราษฎรธานี ในชวงสมัยที่มีนางสมบูรณ สุวรรณบุตร เปนนายกเทศมนตรีนครสุราษฎรธานี ซึ่งได
มีนโยบายที่จะดําเนินการเปดตลาดน้ําเพื่อสงเสริมอาชีพสรางงาน และสรางรายไดใหกับประชาชน
ตลอดจนสงเสริมการทองเที่ยวของชุมชนในจังหวัดสุราษฎรธานี โดยการอนุรัก ษไวซึ่งวิถีชีวิต
แบบเดิมๆ ของชาวบาน ตลอดจนสนับสนุนใหประชาชนไดบริโภคอาหารสดและปลอดภัยจาก
ชาวสวนและชาวประมงโดยตรง ซึ่งกอนที่จะมีก ารจัดตั้งตลาดน้ําบ านดอน ผูที่เกี่ยวของก็ไดมี
การไปศึกษาดูงานที่ตลาดน้ําคลองแห ของเทศบาลเมืองคลองแห อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
และหลังกลับมาจากการศึกษาดูงานก็ไดมีการเตรียมการจัดตั้งตลาดน้ําบานดอนขึ้น
ตลาดน้ําบานดอนเปนตลาดน้ําที่เกิดจากการจัดตั้งขึ้นมาใหม โดยเปนการจัดตั้งที่พยายาม
คงไวซึ่งวิถีชีวิตเดิมๆ ของชาวบาน ทั้งนี้เนื่องจากอําเภอเมืองสุราษฎรธานี นับเปนอําเภอที่ไดชื่อวา
“เมืองหาบกหกน้ํา” ซึ่งมีตําบลที่มีถิ่นฐานตั้งอยูบนเกาะ 6 ตําบล ไดแก ตําบลบางใบไม ตําบล
บางชนะ ตําบลบางไทร ตําบลบางโพธิ์ ตําบลคลองฉนาก และตําบลคลองนอย สวนตําบลที่มีถิ่น
ฐานตั้งอยูบนบกมี 5 ตําบล ไดแก ตําบลบางกุง ตําบลมะขามเตี้ย ตําบลวัดประดู ตําบลขุนทะเล และ
ตําบลตลาด ในอดีตตําบลตลาด หรือ ตลาดบานดอน เปนชุมชนที่มีความเจริญทางดานเศรษฐกิจ
เปนแหลงรวมการคาทั้งทางบกและทางน้ํา เปนเมืองทาที่มีเรือพาณิชย และเรือเดินทะเล จอดขนสง
สินคา และรับ–สงผูโดยสาร วิถีชีวิตของชาวเมืองมีความผูกพันอยูกับแมน้ําลําคลอง โดยประชาชน
มีการไปมาหาสูกันโดยทางน้ําจนกระทั่งถึงปจจุบันนี้ จนกระทั่งไดรับการขนานนามวา “เมืองแหง
คลองรอยสาย” ดังนั้นการจัดตั้ง ตลาดน้ําบานดอนจึงเปน การจัดตั้งตลาดที่สอดคลองกับวิถีชีวิต
สวนหนึ่งของชาวบานในเขตอําเภอเมืองสุราษฎรธานีในอดีตที่ผานมา
สํา หรั บตลาดน้ํ า บ า นดอนเปน ตลาดน้ํา ที่ไ มไ ดมี ลัก ษณะเปน ตลาดน้ํา ที่แ ทจ ริง ทั้ง นี้
เนื่องจากสภาพหรือลักษณะของแมน้ําตาปบริเวณนั้นเปนแมน้ําใหญ ทําใหเรือจําหนายสินคาของ
พอคาแมคาไมสามารถจอดได ตองทําทุนลงไปในแมน้ํา แตดวยสภาพความแรงของกระแสน้ําทํา
ใหไมสามารถพายเรือได ดังนั้นตลาดน้ําตลาดน้ําบานดอนจึงมีลักษณะเปนตลาดริมน้ํามากกวาที่จะ
เปน ตลาดน้ําที่สมบูร ณแ บบ แตอยางไรก็ตามเทศบาลนครสุราษฎรธ านี ก็ไดมีก ารดําเนิน การ
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สง เสริ ม และสนั บสนุ น ตลาดน้ํ า บ านดอนอย างต อ เนื่ อ งมาตั้ งแต ป งบประมาณ 2552 โดยใน
ปงบประมาณ 2554 เทศบาลนครสุราษฎรธานีไดจัดใหมี “โครงการตลาดนัด ตลาดน้ํา บานดอน”
ขึ้น เพือ่ ความยั่งยืนของตลาดน้ําบานดอน โดยอยูภายใตความรับผิดชอบของงานสุขาภิบาลและ
อนามัยสิ่งแวดลอม สํานัก การสาธารณสุข และสิ่งแวดลอม เทศบาลนครสุราษฎรธานี ภายใต
งบประมาณ 350,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค 6 ประการ ไดแก 1) เพื่อสงเสริมใหประชาชนมี
อาชีพ มีรายได และแลกเปลี่ยนซื้อขายสินคาตอกัน 2) เพื่อแกไขปญหาคนวางงาน 3) เพื่ออํานวย
ความสะดวกใหกับประชาชนมีการแลกซื้อสินคาในสถานที่เดียวกันทั้งทางบกและทางน้ํา 4) เพื่อ
เปนแหลงพักผอนหยอนใจของนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ 5) เพื่อใหเกษตรกรไดมี
โอกาสจําหนายสินคาตอผูบริโภคโดยตรง และ 6) เพื่อใหผูบริโภคไดซื้อสินคาราคาถูกและเปน
ธรรม ซึ่งในการดําเนินการตางๆ ดังกลาว เกี่ยวกับตลาดน้ํา บานดอน เทศบาลนครสุราษฎรธานี
คาดวาจะสงผลใหประชาชนมีอาชีพ มีรายได ลดปญหาการวางงาน มีแหลงพักผอนหยอนใจและ
แหลงทองเที่ยวแหงใหมของชาวไทยและชาวตางประเทศ และประชาชนไดบริโภคอาหารสะอาด
ปลอดภัยจากผูผลิตโดยตรงในราคาที่เปน ธรรม ตลอดจนเกิด การบูร ณาการความรว มมือและ
ความสัมพัน ธที่ดีมากขึ้น ระหวางหนว ยงานทองถิ่น และประชาชน (เทศบาลนครสุราษฎรธานี ,
ม.ป.ป.ก: 1-4)

ภาพที่ 27 บรรยากาศภายในตลาดน้ําบานดอน ในชวงเย็นวันอาทิตยที่เปดดําเนินการ
ตอมาเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2554 เทศบาลนครสุราษฎรธานี โดยสํานักการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม ไดมีการฉลองครบรอบ 2 ป “ตลาดนัด ตลาดน้ํา บานดอน” ขึ้น มีการจัดกิจกรรมให
ประชาชนไดรวมสนุก และรับของที่ระลึกมากมาย นอกจากนี้เทศบาลนครสุราษฎรธานียังไดจัด
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กิจกรรมอื่นๆ อยางตอเนื่องโดยใชสถานที่บริเวณตลาดน้ําบานดอนในการจัด กิจกรรมเพื่อเปน
การประชาสัมพันธตลาดน้ําบานดอนดวย เชน การจัดงาน “วาเลนไทน @ ตลาดน้ํา” เมื่อวันที่ 14
กุมภาพันธ 2555 ตั้งแตเวลา 17.00 น. เปนตนไป โดยมีการแสดงของศิลปนนักรอง การจําหนาย
สินคา และการจัดสถานที่สําหรับถายภาพไวหลากหลายมุม ซึ่งในปจจุบันตลาดน้ําบานดอนยังคง
เปดดําเนินการอยางตอเนื่องทุกวันอาทิตย ตั้งแตเวลา 15.00-21.00 น.

ภาพที่ 28 กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวตลาดน้ําบานดอน
ที่มา: เทศบาลนครสุราษฎรธานี, เทศบาลนครสุราษฎรธานี (http://www.facebook.com/
Suratthanicity, 2555ข)
การบริหารจัดการตลาดน้ําบานดอน
ตลาดน้ําบานดอนมีการบริหารจัดการในรูปของคณะกรรมการบริหารชมรม ซึ่งเทศบาล
นครสุราษฎรธานี ไดมีการจัดตั้ง “ชมรมผูประกอบการคาตลาดนัด ตลาดน้ํา บานดอน เทศบาล
นครสุราษฎรธานี” ขึ้น มีสํานักงานชมรมชั่วคราวตั้งอยูที่สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
เทศบาลนครสุราษฎรธานี โดยชมรมจะมีรายไดจาก 3 ทาง ไดแก 1) รายไดจากการเก็บคาบํารุง
จากสมาชิกสามัญ ปละ 1 ครั้ง 2) รายไดจากการเก็บเงินที่เหลือจากการจัดงานหรือกิจกรรมตางๆ
ของชมรม และ 3) รายไดจากการหารายไดโดยวิธีการตางๆ เชน การรับบริจาค เปนตน สําหรับ
วัตถุประสงคในการจัดตั้งชมรมมีอยูดวยกัน 5 ขอ ไดแก (ชมรมผูประกอบการคาตลาดนัด ตลาดน้ํา
บานดอน, 2553ก: 1,5)
1. เพื่อสงเสริมการประกอบอาชีพคาขายของสมาชิกใหเจริญกาวหนาและมีมาตรฐานที่ดี
2. เพื่อใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะ และอํานวยความสะดวกตามความเหมาะสมแกสมาชิก

346
3. เพื่อสงเสริมความรักความสามัคคีระหวางสมาชิก และเปนศูนยประสานงานการติดตอ
สมาชิก
4. เพื่อชวยเหลือเกื้อกูลและรวมมือแกปญหาระหวางสมาชิกในชมรม
5. เพื่อรวมมือกับหนวยงานของทางราชการในการรักษาสิ่งแวดลอม
ผูประกอบการตลาดน้ําบานดอนทุก คนจะตองเปนสมาชิ กชมรมและไดรับอนุญาตอยาง
ถูกตองจากเทศบาลนครสุราษฎรธานี รวมทั้งตองปฏิบัติตามระเบียบและขอบังคับของชมรมอยาง
เครงครัด โดยสมาชิกชมรมจะมีสิทธิและหนาที่ตามที่ระบุไวในระเบียบชมรม สําหรับการประชุม
สมาชิ ก คณะกรรมการจะจั ด ให มี ก ารประชุ ม ใหญ ส มาชิ ก ประจํ า ป ป ล ะ 1 ครั้ ง เรี ย กว า
“การประชุมใหญสามัญ” องคประชุมในการประชุมใหญตองมีสมาชิกเขาประชุมไมนอยกวา 1 ใน
3 ของจํานวนสมาชิกทั้งหมด จึงถือเปนองคประชุม สมาชิกลงคะแนนเสียงได 1 เสียง การออกเสียง
ลงคะแนนเปนสิทธิเฉพาะของสมาชิกจะแตงตั้งตัวแทนในการลงคะแนนเสียงไมได การลงมติให
ถือเอาเสียงขางมาก ถามีคะแนนเสียงเทากันใหประธานเปนผูชี้ขาด สําหรับสมาชิกของชมรมจะมี
อยูดวยกัน 2 ประเภท ไดแก (ชมรมผูประกอบการคาตลาดนัด ตลาดน้ํา บานดอน, 2553ก: 1-2,5)
1. สมาชิกสามัญ ไดแก บุคคลที่ประกอบอาชีพในตลาดนัด ตลาดน้ํา บานดอน เขตเทศบาล
นครสุราษฎรธานี และสมัครเขาเปนสมาชิกชมรมมีหมายเลขสมาชิกถูก ตอง โดยสมาชิกสามัญ
จะตองชําระคาบํารุงชมรมรายปตอเหรัญญิก ปละ 200 บาท
2. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไดแก บุคคลซึ่งคณะกรรมการเห็นชอบและเชิญใหเขาเปนสมาชิก
กิตติมศักดิ์ และผูรับเชิญไดตอบรับอยางเปนทางการ โดยสมาชิกกิตติมศักดิ์ไมตองชําระคาบํารุง
ชมรมรายปแตอยางใด
สํ า หรั บ คณะกรรมการบริ ห ารชมรมประกอบด ว ยคณะกรรมการ จํ า นวน 24 คน
โดยคณะกรรมการใหเลือกจากสมาชิกสามัญในที่ประชุมใหญ คณะกรรมการจะอยูในตําแหนงได
คราวละ 1 ป กรรมการที่พนตําแหนงไปแลวอาจไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการอีกได และการประชุม
คณะกรรมการใหมีขึ้นอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง โดยใหประธานกําหนดวัน เวลา และสถานที่ใน
การประชุมคณะกรรมการ กรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของทั้งหมด จึ งจะถือเปนองค
ประชุม การพิจารณา วินิจฉัย หรือลงมติใหถือเอาเสียงขางมากเปนเกณฑ ถาคะแนนเสียงเทากัน
ใหประธานเปนผูชี้ขาด สําหรับรายละเอียดของคณะกรรมการบริหารชมรมตามระเบียบชมรม
ผูประกอบการคา ตลาดนัด ตลาดน้ํา บานดอน เทศบาลนครสุราษฎรธานี ฉบับที่ 1 พ.ศ.2553
ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2553 มีดังตอไปนี้ (ชมรมผูประกอบการคาตลาดนัด ตลาดน้ํา
บานดอน, 2553ก: 3-4, 6)
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1. ประธาน จํานวน 1 คน มีหนาที่อํานวยการเพื่อใหการดําเนินงานของชมรมเปนไปตาม
ระเบียบ เปน ผูแทนของชมรมในกิจ กรรมอัน เกี่ย วกั บบุค คลภายนอก เปน ประธานที่ประชุ ม
คณะกรรมการและประธานที่ประชุมใหญของสมาชิก ตลอดจนมีอํานาจแตงตั้งอนุกรรมการ หรือ
กรรมการพิเศษขึ้น เพื่อทํากิจการใดๆ ตามวัตถุประสงคของชมรมได
2. รองประธาน จํานวน 2 คน มีหนาที่เปนผูชวยเหลือประธานกรรมการในกิจกรรมทั้ง
ปวงของชมรมและเปนผูทําหนาที่แทนประธานคณะกรรมการ เมื่อประธานไมสามารถปฏิบัติ
หนาที่ได
3. เลขานุการ จํานวน 1 คน และผูชวยเลขานุการ จํานวน 1 คน มีหนาที่ประสานงาน
ในคณะกรรมการ เปนเลขานุการในที่ประชุม ตลอดจนหนาที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
4. เหรัญญิก จํานวน 1 คน และผูชวยเหรัญญิก จํานวน 1 คน มีหนาที่เก็บรักษาและ
จายเงินของชมรม ทําบัญชี ตลอดจนปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
5. นายทะเบียน จํานวน 1 คน และผูชวยนายทะเบียน จํานวน 1 คน มีหนาที่จัดทําทะเบียน
ประวัติ ที่อยูของสมาชิก ตลอดจนปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
6. ปฏิคม จํานวน 5 คน มีหนาที่รัก ษาความเรียบรอยของสถานที่ จัดสถานที่ประชุม
ดูแล ตอนรับ ตลอดจนปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
7. ประชาสัมพันธ จํานวน 1 คน และผูชวยประชาสัมพันธ จํานวน 1 คน มีหนาที่เผยแพร
กิจกรรมของชมรม โฆษณาและเชิญชวนใหมีการสมัครสมาชิก ตลอดจนปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย
8. ฝายพัฒนา/สวัสดิการ จํานวน 8 คน มีหนาที่เกี่ยวกับการพัฒนาและสวัสดิการตางๆ
นอกจากนี้คณะกรรมบริหารชมรมอาจพิจารณาและเชิญผูที่เห็นสมควรเปนที่ปรึกษาของ
ชมรมก็ได โดยจะตองแจงใหที่ประชุมทราบ และสําหรับหนาที่ข องคณะกรรมบริหารชมรม
นอกจากที่กลาวมาแลว คณะกรรมบริหารชมรมยังมีหนาที่รับผิดชอบและดูแลแผงตางๆ ที่จําหนาย
สินคาในตลาดน้ําบานดอนอีกดวย ไมวาจะเปนแผงจําหนายสินคาเขตบนบกหรือเขตบนแพ
สําหรับคณะกรรมการบริหารชมรมผูประกอบการคาตลาดนัด ตลาดน้ํา บานดอน เทศบาล
นครสุราษฎรธานีมีโครงสรางดังแผนภูมิ 13
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ประธาน

รองประธาน

เลขานุการ

เหรัญญิก

นายทะเบียน

ผูชวย
เลขานุการ

ผูชวย
เหรัญญิก

ผูชวย
นายทะเบียน

ปฏิคม

ประชาสัมพันธ

ฝายพัฒนา/สวัสดิการ

ผูชวย
ประชาสัมพันธ

แผนภูมิที่ 13 แสดงโครงสรางคณะกรรมการบริหารชมรมผูประกอบการคาตลาดนัด ตลาดน้ํา
บานดอน เทศบาลนครสุราษฎรธานี
ขอปฏิบัติสําหรับผูประกอบการในตลาดน้ําบานดอน
ผูประกอบการในตลาดน้ําบานดอนตองจําหนายสินคาตามที่ลงทะเบียนไวเทานั้น เวนแต
จะไดรับอนุญาตจากเทศบาลนครสุร าษฎรธานีใ หจําหนายสินคาประเภทอื่น และผูประกอบการ
จะต องปฏิบัติ ตามระเบียบเทศบาลนครสุร าษฎร ธานี วาด ว ยหลัก เกณฑ ก ารจําหนายสิน ค าใน
“ตลาดนัด ตลาดน้ํา บานดอน พ.ศ.2552” ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2552 โดยเครงครัด
ซึ่งรายละเอียดของขอปฏิบัติสําหรับผูประกอบการในตลาดน้ําบา นดอนที่สําคัญๆ มี ดังตอไปนี้
(เทศบาลนครสุราษฎรธานี, 2552: 1-2)
1. ผูประกอบการจะตองตั้งวางสินคาเพื่อจําหนาย เริ่มตั้งแต 15.00-17.00 น. หากเลยเวลา
ที่กําหนดถือวาไมมาจําหนาย
2. จัดวางสิน คาใหเปน ระเบียบเรียบรอย ไมยื่น ล้ําออกจากบริเวณที่ ทางเทศบาลนคร
สุราษฎรธานีกําหนด
3. ผูประกอบการจําหนายอาหารจะตองแตงกายสุภาพเรียบรอย (เสื้อลายดอก) สวมหมวก
คลุมผม ผูกผากันเปอนเรียบรอย
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4. ผูประกอบการจะตองจําหนายสินคาดวยตัวเองทุกครั้ง หากมีเหตุอันควรจะตองแจงให
เจาหนาที่ทราบลวงหนา
5. หามมิใหผูประกอบการอนุญาตใหผูอื่น ซึ่งมิไดระบุชื่อเปนผูชวย มาจําหนายสินคาแทน
กรณีที่ตนเองหยุดจําหนายสินคานั้น
6. ถาตองการเปลี่ยนประเภทสินคาตามที่ไดลงทะเบียนไวแลว จะตองแจงใหเจาหนาที่
ทราบลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน
7. ผูประกอบการจะตองรักษาความสะอาดบริเวณแผงจําหนายสินคาของตนเองหลังจาก
เสร็จสิ้นการจําหนายสินคา เวลา 21.00 น. ทุกครั้ง ถาเจาหนาที่ตรวจพบวาแผงสินคาใดไมไดรักษา
ความสะอาดจะถูกตัดสิทธิการจําหนาย 1 ครั้ง
8. กรณีอาหารที่จ ะตองนํามาปรุงจําหนาย เช น ประเภททอด ผัด ยาง จะตองมีวัสดุ
อุปกรณในการปองกันความสกปรกบนพื้น
9. ผูประกอบการทุกรายจะตองชําระคารักษาความสะอาดใหแกเทศบาลนครสุราษฎรธานี
แผงละ 20 บาท ตอครั้งตอวัน
10. ผูประกอบการจะตองปดปายแสดงราคาสินคาไวที่แผงจําหนายสินคาทุกครั้ง
11. หากผูประกอบการไมมาจําหนายสินคาในแผงเกิน 3 ครั้ง ติดตอกันจะถือวาไมมีสิทธิ
จําหนายสินคานั้นอีกตอไป
12. หากเกิดกรณีเกี่ยวกับการครอบครองแผงจําหนายสินคา หรือพบวามีการซื้อขายแผง
จําหนายสินคา เทศบาลนครสุราษฎรธานีจะยึดแผงจําหนายสินคานั้นคืนทันที และผูประกอบการ
คาจะเรียกรองคาเสียหายและสิทธิใดๆ ไมไดทั้งสิ้น และเทศบาลนครสุราษฎรธานีจะจัดใหบุคคล
อื่นเขาจําหนายแทน
13. หากพบวาผูประกอบการรายใด มีความประพฤติไมเหมาะสมหรือทําใหเกิดความเสื่อม
เสียหายในการจําหนายสินคา เทศบาลนครสุราษฎรธานีจ ะตัดสิ ทธิในการเขาจําหนายสินคาใน
โครงการตลาดนัด ตลาดน้ํา บานดอน ทันที
นอกจากนี้ “ชมรมผูประกอบการคาตลาดนัด ตลาดน้ํา บานดอน” โดยคณะกรรมการบริหาร
ชมรมฯ ไดประชุมและมีมติเกี่ยวกับขอปฏิบัติเพิ่มเติมสําหรับผูประกอบการในการจําหนายสินคา
ในตลาดน้ําบานดอน ดังตอไปนี้ (ชมรมผูประกอบการคาตลาดนัด ตลาดน้ํา บานดอน, 2553ข: 1)
1. การแตงกายจะตองสวมเสื้อลายดอกลีลาวดีสีฟาหรือสีแดง ทุกวันอาทิตยที่มาจําหนาย
สิน ค า พร อมสวมหมวกคลุม ผมและผ ากัน เป อน ถ าไม ปฏิ บัติ ต ามจะตอ งเสีย คาปรับ 50 บาท
เกิน ระยะเวลา 1 ป ขาด 3 ครั้ ง จะตองถูก ตัด สิทธิใ นการจําหนายสิน คา ในตลาดนั ด ตลาดน้ํ า
บานดอน
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2. หามตั้งวางสินคาล้ําแนวเสนหนาแผงที่เทศบาลไดกําหนดไว
3. หากมีขอพิพาทหรือทะเลาะเบาะแวงกันเกี่ยวกับการจําหนายสินคา ทางเทศบาลนคร
สุราษฎรธานีจะตัดสิทธิ์ในการจําหนายสินคาทั้งสองฝาย
4. หลังจากเสร็จสิ้นการจําหนายสินคาในแตละอาทิตย ใหผูประกอบการจําหนายสินคา
จัดเก็บอุปกรณทุกชนิดใหเรียบรอย หามตั้งวางไวในบริเวณแผงหรือสถานที่ใกลเคียงโดยเด็ดขาด
5. ใหทุกแผงชวยกันจัดเก็บขยะมูลฝอยในแผงตัวเองใหเรียบรอย หลังเสร็จสิ้นการจําหนาย
สินคา แลวนําไปทิ้งในถังขยะที่เทศบาลนครสุราษฎรธานีจัดไวให
6. ใหแตละแผงจัดทําปายแสดงราคาสินคาใหชัดเจน เพื่อความโปรงใสแกผูบริโภคและให
คณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งเปนผูควบคุม ดูแลและรับผิดชอบแผง โดยขอใหผูประกอบการ
ทุกแผงถือปฏิบัติโดยเครงครัด
7. ใหทุกแผงจัดทําปายไวนิล ขนาดกวาง X ยาว เทาโตะที่ตั้งวางสินคา โดยใชไวนิลปด
หนาโตะของตนเอง และใหมีรายละเอียด คือ แผงเลขที่ ราคา และสินคาที่จําหนาย
การจัดการพื้นที่ตลาดน้ําบานดอน
ตลาดน้ําบานดอนมีการแบงพื้นที่ออกเปน 2 เขต ไดแก เขตบนบก และเขตบนแพ ซึ่งมี
รายละเอียดดังตอไปนี้
1. เขตบนบก สําหรับตลาดน้ําเขตบนบกจะมีบริเวณพื้นที่คอนขางกวางขวางและมีที่นั่ง
พักผอนสําหรับนักทองเที่ยวอยางเพียงพอ เนื่องจากบริเวณดังกลาวเปนสวนสาธารณะจึงมีสถานที่
กวางขวางและมีที่นงั่ สําหรับพักผอนหยอนใจจํานวนมาก โดยบริเวณเขตบนบกจะมีการจําหนาย
สินคาประเภทอาหารและเครื่องดื่มเปนหลัก ซึ่งมีหลากหลายชนิดไมวาจะเปนขนมจีน ยําชนิด
ตางๆ ลูก ชิ้น ทอดมัน ยาง ขนมหวาน น้ําผลไม ขาวตมมัด ไกทอด และไอศกรีม เปน ต น
ซึ่งนอกจากอาหารและเครื่องดื่ มแลว เขตบนบกยังมีรา นจําหนา ยของเลน รา นเครื่อ งประดั บ
รานระบายสีตุกตาปูนปน และศาลาสงเสริมและเผยแพรธรรมะโดยสวนโมกขพลาราม ตลอดจน
การใหบริการลองเรือเพื่อชมทัศนียภาพและวิถีชุมชนโดยชมรมสงเสริมการทองเที่ยวคลองรอยสาย
ตําบลบางชนะ อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี อีกดวย ซึ่งมีใหเลือกหลายโปรแกรมทั้งโปรแกรม
กลางวันและกลางคืน โดยมีกิจกรรมที่นาสนใจหลากหลาย เชน ชมวิถีชีวิตของชาวคลองรอยสาย
(หมูบานชาวประมง) ชมการสาธิตการจักสานงานหัตถกรรมผลิตภัณฑกะลามะพราวและการเย็บ
จาก นมัสการหลวงพอขางสุก ณ วัดบางใบไม ชมศูนยสาธิตการฝกลิงเพื่อการเกษตร ชมโรงปอก
มะพราว ชมปาชายเลนและดูนก ชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑสินคา OTOP และชมหิ่งหอยนับลาน
ตัวที่ตนลําพูสองฝงแมน้ํา เปนตน
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ภาพที่ 29 ตลาดน้ําบานดอนเขตบนบก
2. เขตบนแพ สําหรับตลาดน้ําเขตบนแพจะมีบริเวณพื้นที่ไมก วางขวางมากนัก โดยมี
สะพานเหล็กเชื่อมระหวางเขตบนบกกับเขตบนแพ สินคาที่จําหนายเขตบนแพ ไดแก อาหารทะเล
สด อาหารทะเลแปรรูป ปลาน้ําจืด และผักสดชนิด ตางๆ เปน ตน ซึ่งสวนใหญเปน ผลิต ผลที่
สามารถหาไดภ ายในชุมชน ซึ่งผูประกอบการเขตบนแพสวนใหญจ ะเปนชาวบานที่อาศัยอยูใ น
ชุมชนบริเวณใกลเคียงตลาดน้ํานั่นเอง

ภาพที่ 30 ตลาดน้ําบานดอนเขตบนแพ
นักทองเที่ยวในตลาดน้ําบานดอน
สําหรับนักทองเที่ยวในตลาดน้ํา บานดอนจะมีเฉพาะนักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยว
แบบไป-กลับเทานั้น โดยนักทองเที่ยวสวนใหญจะเปนนักทองเที่ยวชาวไทย และเปนนักทองเที่ยว
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ภายในจังหวัด มากกวานักทองเที่ยวตางจังหวัด ซึ่งนักทองเที่ยวภายในจังหวัดสวนใหญจ ะเปน
ประชาชนที่อาศัยอยูใ นพื้น ที่อําเภอเมืองสุราษฎรธานี โดยนัก ทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยว
สวนใหญจะเปนลักษณะของการเดินทางมาทองเที่ยวเปนการสวนตัวไมไดเดินทางมาทองเที่ยวใน
ลักษณะของทัวรนําเที่ยวแตอยางใด ซึ่งมีทั้งที่เดินทางมาทองเที่ยวคนเดียว มาทองเที่ยวกับเพื่อน
และมาทองเที่ ย วกับครอบครั ว หรือเครือญาติ ทั้ งนี้เนื่อ งจากตลาดน้ํา บา นดอนมีบริเ วณพื้น ที่
คอนขางกวางขวางและเหมาะสําหรับการทํากิจกรรมรวมกันภายในครอบครัว ไมวาจะเปนการนั่ง
รับประทานอาหาร และการระบายสีตุกตาปูนปน เปนตน เพราะบริเวณที่ตั้งของตลาดน้ําบานดอน
เปนสวนสาธารณะ (สวนสาธารณะศรีตาป) ที่มีภูมิทัศนสวยงามและอากาศดี ซึ่งตั้งอยูบริเวณริม
เขื่อนแมน้ําตาป จึงเหมาะสําหรับการพัก ผอนหยอนใจในชวงวัน หยุด สุด สัปดาหเปน อยางยิ่ง
ดว ยเหตุนี้ตลาดน้ําบานดอนจึงเปน แหลงทองเที่ยวและแหลงพักผอนอีกแหลงหนึ่งของจังหวัด
สุราษฎรธานีที่ไดรับความสนใจจากนักทองเที่ยวเปนอยางมาก
การวิเคราะหการพัฒนาการทองเที่ยวตลาดน้ําบานดอนสูการทองเที่ยวที่ยั่งยืน
สําหรับการวิเคราะหการพัฒนาการทองเที่ยวตลาดน้ําบานดอนสูการทองเที่ยวที่ยั่งยืนใน
ครั้งนี้ ใชแนวคิดการพัฒนาการทองเที่ยวที่ยั่งยืนของบุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548ก: 20-22) ที่กลาว
วา การพัฒนาการทองเที่ยวที่ยั่งยืนตองเปนการพัฒนาการทองเที่ยวที่สําคัญใน 6 องคประกอบหลัก
ไดแ ก 1) องค ประกอบด านการพั ฒนาทรั พยากรท องเที่ ยว 2) องคป ระกอบด านการพั ฒ นา
สิ่งแวดลอมในแหลงทองเที่ยว 3) องคประกอบดานการพัฒนาธุรกิจทองเที่ยว 4) องคประกอบดาน
การพัฒนาการตลาดทองเที่ยว 5) องคประกอบดานการพัฒนาการมีสวนรวมทางการทองเที่ยวของ
ชุมชนทองถิ่น และ 6) องคประกอบดานการพัฒนาจิตสํานึกทางการทองเที่ย ว ซึ่งเมื่อนําแนวคิด
การพั ฒ นาการท อ งเที่ ยวที่ ยั่ ง ยื น ทั้ ง 6 องค ป ระกอบมาวิ เ คราะห พบว า ตลาดน้ํ า บ า นดอนมี
การดําเนินการในแตละองคประกอบดังตอไปนี้
1. องคประกอบดานการพัฒนาทรัพยากรทองเที่ยว ตลาดน้ําบา นดอนก็เชน เดียวกับ
ตลาดน้ําภาคใตแหงอื่นๆ ที่มีการพัฒนาทรัพยากรทองเที่ยวเพื่อให ต ลาดน้ําบา นดอนเปน แหลง
ทองเที่ยวที่นาสนใจและนาเดินทางมาทองเที่ยว สําหรับการดําเนินการพัฒนาทรัพยากรทองเที่ยว
ของตลาดน้ําบานดอน เชน การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก การจัดแบง
เขตพื้นที่ตลาดน้ําออกเปน 2 เขต ไดแก เขตบนบก และเขตบนแพ และการหามตั้งวางสินคาล้ํา
แนวเสน หนาแผงที่ เทศบาลกําหนด เป น ตน ซึ่งการดําเนิน การดังกลาวถื อเปน สว นหนึ่งของ
การพัฒนาทรัพยากรทองเที่ยวเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวของตลาดน้ําบานดอน
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2. องค ป ระกอบด า นการพั ฒ นาสิ่ ง แวดล อ มในแหล ง ท อ งเที่ ย ว สํ า หรั บ การพั ฒ นา
สิ่งแวดลอมในแหลงทองเที่ยวเปนสิ่งที่แหลงทองเที่ยวสวนใหญใหความสําคัญ ตลาดน้ําบานดอน
เองก็เชนเดียวกันไดมองเห็นและใหความสําคัญองคประกอบดังกลาว ซึ่งจะสังเกตเห็นไดจากการที่
ตลาดน้ําบานดอนเปนแหลงทองเที่ยวที่มีความสะอาดเมื่อเปรียบเทียบกับแหลงทองเที่ ยวหลายๆ
แหง สําหรับการดําเนินการดานการพัฒนาสิ่งแวดลอมของตลาดน้ําบานดอน เชน การมีถังขยะวาง
ไวตามจุดตางๆ และการรักษาความสะอาดของสถานที่ โดยผูประกอบการตลาดน้ําบานดอนจะทํา
ความสะอาดบริเวณแผงจําหนายสินคาของตนเองหลังเสร็จสิ้นการจําหนายสินคาทุกครั้ง เปนตน
3. องคประกอบดา นการพั ฒนาธุ ร กิจ ทอ งเที่ย ว ตลาดน้ํา บา นดอนมีก ารพัฒนาธุร กิ จ
ทองเที่ยวเพื่อสงเริมการทองเที่ยว เชน มีการใหบริการลองเรือเพื่อชมทัศนียภาพ ชมหิ่งหอย และ
ชมวิถีชุมชนในพื้นที่บริเวณใกลเคียง นอกจากนี้ตลาดน้ําบานดอนยังมีการพัฒนาธุรกิจทอ งเที่ยว
โดยการสงเสริมและจัดกิจ กรรมหรืองานแสดงตางๆ (Event) เชน การจัดงาน “วาเลนไทน @
ตลาดน้ํา” เปนตน
4. องคประกอบดานการพัฒนาการตลาดทองเที่ยว สําหรับการดําเนินการดานการพัฒนา
การตลาดทองเที่ย วของตลาดน้ําบา นดอนมีดว ยกัน หลายประการ เชน 1) การประชาสั มพัน ธ
ตลาดน้ําบานดอนผานสื่อตางๆ จนเปนที่รูจักอยางแพรหลายของนักทองเที่ยวในหลายๆ ชื่อ เชน
ตลาดน้ําบานดอน ตลาดน้ําตาป ตลาดน้ําเมืองคนดี และตลาดนัด ตลาดน้ํา บานดอน เปนตน
2) การมี ก ฎระเบี ย บเกี่ ย วกั บ การแต ง กายของผู ป ระกอบการ เพื่ อ ส ง เสริ ม การท อ งเที่ ย ว
โดยผูประกอบการตองสวมเสื้อลายดอกลีลาวดีสีฟา หรือสีแดง พรอมสวมหมวกคลุมผมและ
ผากันเปอน เปนตน 3) การจัดทําปายแสดงราคาสินคาไวชัดเจน เพื่อความโปรงใสแกผูบริโภค และ
4) การสงเสริ ม และจัด กิ จ กรรมหรืองานแสดงตางๆ (Event) เช น การจั ด งาน “วาเลนไทน @
ตลาดน้ํา” เปนตน
5. องคประกอบดานการพัฒนาการมีสวนรวมทางการทองเที่ยวของชุมชนทองถิ่น สําหรับ
การมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่นของแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําบานดอน เชน การเนนผูประกอบการ
ที่เปน คนในชุมชน การจัด ตั้งชมรมผูประกอบการคาตลาดนัด ตลาดน้ํา บานดอน ตลอดจนมี
คณะกรรมการบริ ห ารชมรมผู ป ระกอบการค า ตลาดนั ด ตลาดน้ํ า บ า นดอน ซึ่ง ทํ า หน า ที่ ใ น
การบริหารจัดการตลาดน้ํา นอกจากนี้ตลาดน้ําบานดอนยังมีการใหบริการลองเรือเพื่อชมทัศนียภาพ
และวิถีชุมชนโดยชมรมสงเสริมการทองเที่ยวคลองรอยสาย ตําบลบางชนะ อําเภอเมือง จังหวัด
สุราษฎรธานี อีกดวย ซึ่งลวนแลวแตเปนการมีสวนรวมทางการทองเที่ยวของชุมชนทองถิ่นทั้งสิ้น
6. องคประกอบดานการพัฒนาจิตสํานึกทางการทองเที่ย ว สําหรับการดําเนินการดาน
การพัฒนาจิตสํานึกทางการทองเที่ยวของตลาดน้ําบานดอนจะเห็นไดไมชัดเจนมากนัก แตตลาดน้ํา
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บานดอนจะมีศาลาสงเสริมและเผยแพรธรรมะโดยสวนโมกขพลาราม ซึ่งเปนการสรางและพัฒนา
จิตสํานึกโดยภาพรวม นับวาเปนการดําเนินการที่ดีและมีประโยชนเปนอยางมาก ซึ่งการดําเนินการ
ในลักษณะดังกลาวจะแตกตางไปจากแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตแหงอื่นๆ ที่ไมมีในสวนนี้
สรุ ป ตลาดน้ํ า บ า นดอนมี ก ารดํ า เนิ น การครบในทุ ก องค ป ระกอบของการพั ฒ นาสู
การทองเที่ยวที่ยั่งยืน แตเมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวาการดําเนินการในแตละองคประกอบยังมี
การดํา เนิ น การค อนขา งน อยและยัง ไม ไดม าตรฐานเทา ที่ค วร ดั งนั้น การที่ จ ะพัฒ นาตลาดน้ํ า
บานดอนสูการทองเที่ยวที่ยั่งยืนจึงควรที่จะพัฒนาทั้ง 6 องคประกอบ ใหไดมาตรฐานและดียิ่งๆ ขึ้น
กวาที่เปนอยูใ นปจจุบัน
วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศของตลาดน้ําบานดอน
สําหรับวิธีปฏิบัติที่เปน เลิศ (Best Practice) ของตลาดน้ําบานดอน ไดแก การบริหาร
จัดการ โดยตลาดน้ําบานดอนไดมีการจัดตั้ง “ชมรมผูประกอบการคาตลาดนัด ตลาดน้ํา บานดอน
เทศบาลนครสุราษฎรธานี” ขึ้น และมีการบริหารจัดการตลาดน้ําในรูปของคณะกรรมการบริหาร
ชมรม ภายใตชื่อ “คณะกรรมการบริหารชมรมผูประกอบการคา ตลาดนัด ตลาดน้ํา บานดอน
เทศบาลนครสุราษฎรธานี” ซึ่งมีโครงสรางการบริหารและการดําเนินงานที่ชัดเจน อีกทั้งชมรมยัง
มีระเบียบชมรม สําหรับเปน แนวทางในการปฏิบัติของผูประกอบการที่เปนสมาชิก ชมรม ซึ่งมี
รายละเอียดที่เปนประโยชนตอชมรมและสมาชิกชมรมเปนอยางมาก สําหรับคณะกรรมการบริหาร
ชมรมฯ จะประกอบดวยผูประกอบการในตลาดน้ําบานดอนเปนหลัก ซึ่งมีหนาที่ดําเนินการและ
บริหารงานเพื่อใหกิจกรรมของชมรมเปนไปตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว โดยสามารถดําเนินการและ
บริหารงานไดอยางอิสระภายใตกฎระเบียบของชมรม ไมตองขึ้นตรงตอบุคคลหรือกลุมอํานาจทาง
การเมื องท องถิ่น แตอ ยา งใด ดัง นั้น ถึ งแมว า จะมีก ารเปลี่ ยนแปลงคณะผูบริ หารของเทศบาล
นครสุราษฎรธานี ก็จะไมสงผลกระทบตอการดําเนินการและการบริหารงานของคณะกรรมการ
บริหารชมรมฯ แตอยางใด ทั้งนี้เนื่องจากคณะกรรมการบริหารชมรมฯ มีอิสระในการบริหารงาน
ภายใตก ฎระเบีย บของชมรมฯ เปน สํา คัญ ถึ งแมต ลาดน้ํ าบ า นดอนจะเป น ตลาดน้ํ าที่ เกิ ด จาก
การจัดตั้งของเทศบาลนครสุราษฎรธานีก็ตาม
ปจจัยหรือเงื่อนไขของการดํารงอยูของการทองเที่ยวตลาดน้ําบานดอน
สําหรับปจจัยหรือเงื่อนไขที่ทําใหการทองเที่ยวตลาดน้ําบานดอน ยังคงดํารงอยูไดตั้งแต
แรกเริ่มกอตั้งจนกระทั่งถึงปจจุบัน สืบเนื่องมาจากปจจัยหรือเงื่อนไข 7 ประการ ดังตอไปนี้
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1. การมีสินคาและบริการทีต่ อบสนองความตองการของนักทองเที่ยว
ตลาดน้ําบานดอนเปนตลาดน้ําอีกแหงหนึ่งที่มีสินคาและบริการที่ตอบสนองความตองการ
ของนัก ทองเที่ย วไดอยางหลากหลาย ไมวาจะเปนอาหารทะเลสด อาหารทะเลแปรรูป ขนม
เครื่องดื่ม และอื่นๆ อีกมากมาย ตลอดจนการใหบริการเรือเพื่อชมหิ่งหอยและวิถีชุมชน เปนตน
ซึ่งไดรับความสนใจจากนักทองเที่ยวจํานวนมาก ดังนั้นทุกบายวันอาทิตยตลาดน้ําบานดอนจึงเต็ม
ไปดวยนักทองเที่ยวโดยเฉพาะนักทองเที่ยวชาวไทย ซึ่งมีทั้งนักทองเที่ยวในจังหวัดและตางจังหวัด
2. การสงเสริมและสนับสนุนของเทศบาลนครสุราษฎรธานี
ตลาดน้ําบานดอนเชน เดียวกับตลาดน้ําคลองแหที่เกิดจากการจัด ตั้งขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (อปท.) นั่นก็คือตลาดน้ําบานดอนเกิดจากการจัดตั้งของเทศบาลนครสุราษฎรธานี
ดังนั้นตลาดน้ําบานดอนจึงไดรับการสงเสริมและสนับสนุนจากเทศบาลนครสุราษฎรธานีในหลายๆ
ดาน เชน ดานงบประมาณ ดานการประชาสัมพันธ และดานอื่นๆ ซึ่งการสงเสริมและสนับสนุน
ของเทศบาลนครสุราษฎรธานีเปนปจจัยและเงื่อนไขหนึ่งที่สงผลใหตลาดน้ําบานดอนสามารถดํารง
อยูไดตั้งแตเริ่มกอตั้งจนกระทั่งถึงปจจุบัน สําหรับการสงเสริมและใหการสนับสนุนของเทศบาล
นครสุ ร าษฎร ธ านี ส ว นหนึ่ ง จะสั ง เกตเห็ น ได ชั ด เจนจากแผนพั ฒ นาสามป (พ.ศ.2555-2557)
ของเทศบาลนครสุราษฎรธานี (เทศบาลนครสุราษฎรธานี, ม.ป.ป.ข: 115, 117-118) กลาวคือ
เทศบาลนครสุราษฎรธานีไดกํา หนดโครงการเพื่อพัฒ นาตลาดน้ําบา นดอนขึ้ นหลายโครงการ
ดวยกันโดยไดบรรจุไวในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555-2557) ซึ่งโครงการที่สําคัญ ไดแก โครงการ
ตลาดนัด ตลาดน้ําบานดอน ซึ่งจะจัดใหมีการจําหนายสินคาทางบกและทางน้ําบริเวณริมเขื่อน
แมน้ําตาป (สวนสาธารณะศรีต าป ) ทุก วัน อาทิตย ตั้งแตเวลา 15.00-21.00 น. การสงเสริมใหมี
กิจกรรมการแสดงของนักเรียน และการจัดมุมสําหรับถายภาพที่ระลึกตลาดนัด ตลาดน้ํา บานดอน
ตลอดจนการจัดซุมประชาสัมพันธเพื่ออํานวยความสะดวกสําหรับนักทองเที่ยว โดยตั้งงบประมาณ
ไวปละ 500,000 บาท ซึ่งใชงบเทศบาล และโครงการประชาสัมพันธใหความรูและขอมูลขาวสาร
เกี่ย วกับการทองเที่ยวในเขตเทศบาลแกนัก ทองเที่ย วในจังหวัด สุราษฎรธ านีและจังหวัด อื่น ๆ
ซึ่ ง หนึ่ ง ในจํ า นวนแหล ง ท อ งเที่ ย วดั ง กล า วก็ คื อ ตลาดน้ํ า บ า นดอน โดยจะจั ด ทํ า เอกสาร
ประชาสั ม พั น ธ ก ารท อ งเที่ ย วในเขตเทศบาลนครสุร าษฎร ธ านี จํ า นวน 3,000 ฉบั บ และตั้ ง
งบประมาณไวปละ 50,000 บาท ซึง่ ใชงบเทศบาล ตลอดจนโครงการฝกอบรมอาสาสมัครชวยเหลือ
นัก ทองเที่ยวภายในเขตเทศบาลนครสุราษฎรธานี ซึ่งรวมถึง ตลาดน้ําบา นดอนดว ย และตั้ง
งบประมาณไวปละ 100,000 บาท ซึ่งใชงบเทศบาล เปนตน
3. การรวมมือกับหนวยงานตางๆ
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การรวมมือกับหนวยงานตางๆ ไมวาจะเปนหนวยงานภาครัฐหรือเอกชน เปนอีกปจจัยและ
เงื่อนไขหนึ่งที่สงผลใหตลาดน้ําบานดอนสามารถดํารงอยูได เพราะมีหลายประเด็นที่หนวยงานหรือ
กลุมคนที่มีหนาที่รับผิดชอบดูแลตลาดน้ําโดยตรงไมสามารถดําเนินการไดเพียงลําพัง แตจําเปนตอง
อาศัยความรวมมือจากหนวยงานตางๆ ในการขับเคลื่อนตลาดน้ําบานดอนใหกาวไปขางหนา
4. อัตลักษณและความแตกตาง
อัตลักษณและความแตกตางที่โ ดดเดนของตลาดน้ําบานดอนที่แตกตางไปจากตลาดน้ํา
ภาคใตแหงอื่นๆ ไดแก 1) อาหารหลากหลาย ซึง่ มีใหเลือกหาซื้อรับประทานไดมากมาย ไมวาจะ
เปนอาหารพื้นบาน น้ําดื่มสมุนไพร น้ําผลไม ขนมหวาน และอื่นๆ อีกมากมาย และ 2) สถานที่
มีบ รรยากาศที่เ ป น ธรรมชาติ แ ละสวยงาม ทั้ง นี้ เ นื่ องจากบริ เ วณที่ ตั้ ง ตลาดน้ํ าบ า นดอนเป น
สวนสาธารณะและตั้ งอยูติ ด กับริม แมน้ํา ตาป ดังนั้น ตลาดน้ํ าบา นดอนจึง มีบริเ วณกวา งขวาง
สวยงาม อากาศดี และมีพื้นที่เพียงพอสําหรับการนั่งพักผอนหยอนใจและการทํากิจกรรมรวมกัน
ของนั ก ท องเที่ ยวที่เ ดิน ทางมาท องเที่ ยว ซึ่ งอาหารที่ห ลากหลายท ามกลางบรรยากาศที่เ ป น
ธรรมชาติและสวยงามเปน จุดขายอยางหนึ่งของแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําบานดอนที่นักทองเที่ยว
สวนใหญใหความสําคัญ
5. การมีสวนรวม
การมีสว นรว มเปน อีก ปจ จัยหรือเงื่อนไขหนึ่งที่สงผลตอการดํารงอยูข องการทองเที่ยว
ตลาดน้ํ า บ า นดอน โดยเฉพาะการมี สว นรว มของประชาชนในพื้ น ที่ แ ละการมีส ว นร ว มของ
ผูประกอบการตลาดน้ํา เพราะการมีสว นรว มเปนการกระจายโอกาสใหประชาชนในพื้นที่และ
ผูประกอบการตลาดน้ําไดเขามามีบทบาทเกี่ยวกับการทองเที่ยวตลาดน้ําในระดับหนึ่ง ไมวาจะเปน
การรั บรู การแสดงความคิด เห็น และการแสดงบทบาท เป น ตน สํ าหรับ การมีส ว นรว มของ
ผูประกอบการตลาดน้ําบานดอนที่สังเกตเห็นไดชัดเจน เชน การจัด ตั้งเปนชมรมผูประกอบการ
ตลาดน้ําและมีการเลือกตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อทําหนาที่บริหารจัดการตลาดน้ํา เปนตน
6. การบริหารจัดการ
การที่แหลงทองเที่ย วตลาดน้ําบานดอนสามารถดํารงอยูได อีก ปจ จัยหรือเงื่อนไขหนึ่ง
ไดแก การบริหารจัด การ ทั้งนี้ก ารบริหารจัด การของตลาดน้ําบานดอนจะมีลักษณะการบริหาร
จัดการที่มีรายละเอียดแตกตางออกไปจากการบริหารจัดการของตลาดน้ําคลองแหและตลาดน้ํา
คลองแดน ถึงแมวาจะมีการบริหารจัดการในรูปของคณะกรรมการเหมือนกัน แตคณะกรรมการ
ของตลาดน้ํา บ า นดอนจะประกอบด ว ยผู ป ระกอบการในตลาดน้ํ าเป น หลั ก และมีโ ครงสร า ง
การบริหารและการดําเนินงานที่ชัดเจน ตลอดจนมีอิสระในการบริหารงานที่อยูภายใตกฎระเบียบ
ไมขึ้นตรงตอบุคคลหรือกลุมบุคคลที่มีอํานาจทางการเมืองทองถิ่นแตอยางใด
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7. การประชาสัมพันธ
การประชาสั ม พั น ธ เ ป น สิ่ ง ที่ มี ค วามสํ า คั ญ และมี บ ทบาทอย า งมากในการส ง เสริ ม
การทองเที่ยว ตลาดน้ําบานดอนก็เชนเดียวกับตลาดน้ําแหงอื่นๆ ที่มีการทําการประชาสัมพันธอยาง
ตอเนื่องและสม่ําเสมอ ไมวาจะเปนการประชาสัมพันธผานสื่อชนิดตางๆ รวมถึงการจัดกิ จกรรม
ตางๆ เพื่อประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา ทั้งนี้ก็เพื่อใหแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําบานดอน
เปนที่รูจักกันทั่วไปในหมูนักทองเที่ยว เพื่อใหนักทองเที่ยวเกิดความสนใจและเดินทางมาทองเที่ยว
เพราะตราบใดที่แหลงทองเที่ยวตลาดน้ํายังมีนัก ทองเที่ยวเดิน ทางมาทองเที่ยวตราบนั้น แหลง
ทองเที่ยวตลาดน้ําก็จะยังสามารถดํารงตัวเองอยูได
การวิเคราะหสภาพแวดลอมของตลาดน้ําบานดอน
การวิ เ คราะห ส ภาพแวดล อ ม (SWOT Analysis) ของตลาดน้ํ า บ า นดอน ผู วิ จั ย ใช
การวิเคราะหสภาพแวดลอม ซึ่งประกอบดวยการวิเคราะหจุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness)
โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. จุดแข็ง (Strength)
จุดแข็ง (Strength) ของตลาดน้ําบานดอนที่สําคัญๆ มีดังตอไปนี้
1.1 มีที่ตั้งอยูในตัวเมืองและยานชุมชน ตลาดน้ําบานดอนเปนตลาดน้ําที่มีความไดเปรียบ
ในเรื่องที่ตั้ง เนื่องจากมีที่ตั้งอยูในเขตตัวเมืองและเปนยานชุมชน การเดินทางคมนาคมสะดวกและ
ปลอดภัย
1.2 สถานที่กวางขวาง สถานที่ตั้งของตลาดน้ําบานดอนเปนสวนสาธารณะซึ่งมีสถานที่
กวางขวาง และมีสถานที่เพียงพอสําหรับการพัก ผอนหยอนใจและการทํากิจ กรรมตางๆ ของ
นักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยว ซึ่งเปนขอไดเปรียบอีกประการหนึ่งของแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา
บานดอน
1.3 ภูมิทัศนสวยงามและเปนธรรมชาติ เนื่องจากตลาดน้ําบานดอนมีที่ตั้งอยูบริเวณทา
ปลาวาฬ (สวนสาธารณะศรีตาป) บริเวณริมเขื่อนแมน้ําตาป ทําใหตลาดน้ําบานดอนเปนตลาดน้ําที่
มีภูมิทัศนสวยงามและมีบรรยากาศที่เปนธรรมราชาติ โดยเฉพาะตอนเย็นในชวงที่ดวงอาทิตยกําลัง
จะลับขอบฟา ยิ่งสรางความสวยงามใหกับตลาดน้ําบานดอนเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับบรรยากาศริม
แมน้ําตาปที่มีลมพั ด ผานอยูต ลอดเวลายิ่งเพิ่มความผอนคลายและสรา งความประทับใจใหกั บ
นักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยวตลาดน้ําบานดอนเปนอยางมาก
1.4 มีสินคาและบริการหลากหลาย ตลาดน้ําบานดอนเปนอีกตลาดน้ําหนึ่งที่มีสินคา
และบริการหลากหลาย สําหรับสินคาที่จําหนายในตลาดน้ําบานดอนสวนใหญจะเปนสินคาจําพวก
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อาหารและเครื่องดื่มที่ มีใ หเลือกรับประทานไดอยางหลากหลาย ไมวาจะเปน ขนมจีน หมี่ผัด
ไกทอด ยํานานาชนิด ขนมหวาน น้ําผลไม ลูกชิ้น ทอดมันยาง และไอศกรีม เปนตน นอกจากนี้
ยังมีอาหารจําพวกอาหารทะเลสด อาหารทะเลแปรรูป ผักสด และอาหารพื้นบานอื่นๆ รวมไปถึง
การใหบริการนั่งเรือชมวิถีชีชุมชนสองฝงคลองและชมหิ่งหอยยามค่ําคืนอีกดวย
2. จุดออน (Weakness)
จุดออน (Weakness) ของตลาดน้ําบานดอนที่สําคัญๆ มีดังตอไปนี้
2.1 ปญหาดานความพรอมของโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกภายใน
ตลาดน้ํา ตลาดน้ําบานดอนก็เชนเดียวกับตลาดน้ําคลองแหและตลาดน้ําคลองแดนที่มีปญหาดาน
ความพรอมของโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก เพียงแตมีรายละเอียดของปญหาที่
แตกตางออกไป สําหรับปญหาดานความพรอมของโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก
ภายในตลาดน้ําบานดอนที่สําคัญ ไดแก ปญหาแสงสวางในยามค่ําคืน ขนาดของแพมีขนาดเล็ก
และคับแคบเกินไป รวมไปถึงโทรศัพทสาธารณะ ตูไปรษณีย และหองน้ําที่มีไมเพียงพอกับ
ปริมาณความตองการของนักทองเที่ยว เปนตน
3. โอกาส (Opportunity)
โอกาส (Opportunity) ของตลาดน้ําบานดอนที่สําคัญๆ มีดังตอไปนี้
3.1 มีแหลงทองเที่ยวอื่น ๆ ในบริเวณใกลเคียง ตลาดน้ําบา นดอนไมได เปน แหลง
ทองเที่ยวที่ตั้งอยูอยางโดดเดี่ยวหรือตั้งอยูหางไกลจากแหลงทองเที่ยวอื่นๆ แตตลาดน้ําบานดอน
เปนตลาดน้ําทีต่ ั้งอยูใกลกับแหลงทองเที่ยวอื่นๆ หลายแหง เชน วัดพัฒนาราม (วัดหลวงพอพัฒน)
ทาเรือที่จะเดินทางไปยังเกาะตางๆ ของจังหวัดสุร าษฎรธานี ยา นศูน ยกลางการคา ของจังหวัด
สุราษฎรธานี และชุมชนบางใบไมซึ่งเปนชุมชนประมงที่มีการจัดการดานการทองเที่ยว เปนตน
ซึ่งสิ่งเหลานี้ลวนแลวแตเปนปจจัยสงเสริมและดึงดูดนักทองเที่ยวใหเดินทางมาทองเที่ยวยังแหลง
ทองเที่ยวตลาดน้ําบานดอนทั้งสิ้น เนื่องจากอยูใกลกับแหลงทองเที่ยวอื่นๆ จึงมีความสะดวกและ
ไมเสียเวลาในการเดินทางหากนักทองเที่ยวตองการที่จะเดินทางมาทองเที่ยว
3.2 การสงเสริมและสนับสนุนของหนวยงานตางๆ ตลาดน้ําบานดอนเปน ตลาดน้ําที่
ได รั บ การส งเสริ มและสนั บ สนุน จากเทศบาลนครสุ ร าษฎร ธ านี อ ย างต อ เนื่ อ งและสม่ํา เสมอ
เนื่องจากเปนตลาดน้ําที่เกิดจากการจัดตั้งของเทศบาลนครสุราษฎรธานีที่จัดตั้ งขึ้นเพื่อสงเสริมให
ประชาชนมีอาชีพ สรางรายได และสามารถบรรเทาความเดือดรอนใหกับประชาชนที่ประสบ
ปญหาวางงาน เพื่อใหเกษตรกรไดมีโอกาสจําหนายสินคาตอผูบริโภคโดยตรง และเพื่อกอใหเกิด
แหลงพักผอนหยอนใจของนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ ซึ่งตลาดน้ําบานดอนนอกจาก
จะไดรับการสงเสริมและสนับสนุนจากเทศบาลนครสุราษฎรธานีแลว ตลาดน้ําบานดอนยังไดรับ
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การสงเสริมและสนับสนุนจากหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของอีกดวย ซึ่งเปนโอกาสอยางหนึ่งของ
แหลงทองเที่ยวตลาดน้ําบานดอน
3.3 นโยบายรัฐใหการสงเสริมและสนับสนุนการทองเที่ยว โดยปจจุบันรัฐบาลมีนโยบาย
สงเสริมและสนับสนุน การทองเที่ยว ดังจะเห็น ไดจากการที่รัฐบาลไดมีมติใหการทองเที่ยวเปน
วาระแหงชาติ (National Agenda) และใหความสําคัญกับเศรษฐกิจสรางสรรคดานการทองเที่ยว
หรือการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค (Creative Tourism) โดยไดบรรจุไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
4. อุปสรรค (Threat)
อุปสรรค (Threat) ของตลาดน้ําบานดอนที่สําคัญๆ มีดังตอไปนี้
4.1 ภัยธรรมชาติ ไดแก น้ําทวม โดยเฉพาะในชวงฤดูฝน ซึ่งเปนอุปสรรคที่สําคัญของ
ตลาดน้ําบานดอน
ปญหาของตลาดน้ําบานดอน
สําหรับปญหาของตลาดน้ําบานดอนจากการศึกษา พบวา ไมมีปญหาในเรื่องของสภาพน้ํา
และปญหาเรื่องพื้น ที่ ทั้งนี้เนื่องจากตลาดน้ําบานดอนตั้งอยูบริเวณริมแมน้ําตาป ซึ่งเปน แมน้ํา
ขนาดใหญ มีกระแสน้ําไหลและขึ้น -ลงอยูตลอดเวลา ไมไดเปนกระแสน้ํานิ่ง สวนในเรื่องของ
พื้นที่ตั้ง ตลาดน้ําบานดอนตั้งอยูในพื้นที่สวนสาธารณะไมใชพื้นที่ของเอกชน ดวยเหตุนี้ตลาดน้ํา
บา นดอนจึงไมมีปญหาในเรื่องของสภาพน้ําและปญหาเรื่องพื้น ที่เหมือนกับตลาดน้ําคลองแห
แต ต ลาดน้ํา บ านดอนจะมี ป ญหาในเรื่อ งของโครงสร างพื้ น ฐานหรื อสิ่ ง อํา นวยความสะดวก
บางประการเชนเดียวกับตลาดน้ําคลองแดน สําหรับปญหาของตลาดน้ําบานดอนที่สําคัญๆ ไดแก
1. ปญหาหองน้ําสาธารณะ กลาวคือ หองน้ําสาธารณะในตลาดน้ําบานดอนยังมีไมเพียงพอ
กับปริมาณความตองการของนัก ทองเที่ยวและผูประกอบการ ซึ่งสอดคลองกับการเก็บขอมูลเชิง
ปริมาณจากนักทองเที่ยวตลาดน้ําบานดอนที่มีความคิดเห็นตอความเพียงพอของหองน้ําสาธารณะ
โดยพบวานักทองเที่ยวตลาดน้ําบานดอนมีความคิดเห็นตอความเพียงพอของหองน้ําสาธารณะอยูใ น
ระดับปานกลาง กลาวคือ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.08 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 1.093
2. ปญหาแสงสวาง กลาวคือ ในบางจุดของตลาดน้ําบานดอนยังมีแสงไฟสวางไมเพียงพอ
3. ปญหาสถานที่จอดรถ กลาวคือ สถานที่จอดรถยังไมมีการจัดการอยางเปนระบบ
4. ปญหาขนาดของแพ กลาวคือ แพสําหรับจําหนายสินคาในสวนที่เปนตลาดน้ําเขตบน
แพนั้น แพจะมีขนาดเล็กและคับแคบ ซึ่งกอใหเกิดความไมสะดวกทั้งในการจําหนายสินคาของ
ผูประกอบการและการจับจายสินคาของนักทองเที่ยว
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อยางไรก็ตามสําหรับปญหาตางๆ ดังกลา ว โดยเฉพาะปญหาหองน้ําสาธารณะ ปญหา
แสงสวางในยามค่ําคืน และปญหาสถานที่จอดรถ เปนปญหาที่เทศบาลนครสุราษฎรธานีรับทราบ
แลวและกําลังดําเนินการปรับปรุงแกไขอยู สวนปญหาขนาดของแพ ซึ่งเปนตลาดน้ําเขตบนแพนั้น
ปจจุบันผูที่เกี่ยวของกําลังมีการพูดคุยปรึกษาหารือเพื่อทีจ่ ะดําเนินการปรับปรุงแกไขเชนกัน
“ตลาดน้ําบานดอนจะไมมีปญหาหลักๆ ที่เปนปญหาใหญโต จะมีก็เฉพาะปญหาทั่วๆ ไป
เชน ปญหาที่จอดรถ ปญหาเกี่ยวกับขนาดของแพที่เล็ก” (โชติมา, 21 พฤษภาคม 2555)
“ปญ หาของตลาดน้ําบา นดอนไมคอยมี จะมีบางก็เรื่องของแสงสว าง แพมีข นาดเล็ก
ปญหาเรื่องหองน้ํา และที่ จ อดรถมีไ มเพี ยงพอ อย างอื่ น ก็ไม มีปญ หาอะไร” (ธัญ วรัต น , 22
พฤษภาคม 2555)
“สําหรับปญหาเกี่ยวกับสิ่งอํานวยความสะดวกไมวาจะเปนปญหาเกี่ยวกับแสงสวาง ปญหา
ที่จอดรถ และปญหาเกี่ยวกับแพ ปจจุบันกําลังไดรับการปรับปรุงแกไขและมีการปรึกษาหารือกัน
อยู” (นัชชา, 21 พฤษภาคม 2555)
แนวทางการสงเสริมและพัฒนาตลาดน้ําบานดอน
สําหรับแนวทางการสงเสริมและพัฒ นาตลาดน้ํา บา นดอน มีแนวทางการสงเสริมและ
พัฒนาดังตอไปนี้
1. การสงเสริมและพัฒนาดานสิ่งอํานวยความสะดวกภายในตลาดน้ํา ซึ่งไดแก โทรศัพท
สาธารณะ ตูไปรษณีย และหองน้ําสาธารณะ เปนตน ทั้งนี้ตลาดน้ําบานดอนเปนตลาดน้ําที่มีพื้นที่
กวางขวาง และมีที่นั่งพักผอนอยางเพียงพอ ทามกลางบรรยากาศธรรมชาติและสวยงาม ดังนั้นหาก
ตลาดน้ําบานดอนไดมีการสงเสริมและพัฒนาดานสิ่งอํานวยความสะดวกภายในตลาดน้ําเพิ่มเติม
จึงเชื่อแนวาจะยิ่งเปนการเพิ่มศักยภาพใหกับแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําบานดอน
2. การแกไขและปรับปรุงเกี่ยวกับปญหาเรื่องแพ ซึ่งเปนแพสําหรับจําหนายสินคาในสวน
ที่เปนตลาดน้ําเขตบนแพ โดยแพดังกลาวจะมีขนาดเล็กและคับแคบ ทําใหเกิดความไมสะดวกใน
การจําหนายสินคาของผูประกอบการและการจับจายสินคาของนักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยว
ตลอดจนรวมไปถึงความไมปลอดภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได
3. การส ง เสริ ม และสร า งความรู ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ การท อ งเที่ ย วที่ ยั่ ง ยื น ให กั บ
ผูประกอบการและประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ําบานดอน เนื่องจากการศึกษาขอมูลเชิงปริมาณ พบวา
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ผูประกอบการและประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ําบานดอนสวนใหญมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ
ทองเที่ยวที่ยั่งยืนอยูในระดับต่ํา รวมถึงการปลูกฝงหรือพัฒนาจิตสํานึก ทางการทองเที่ยวไมวาจะ
เปนการทองเทีย่ วที่ยั่งยืน (Sustainable Tourism) การทองเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) การทองเที่ยว
เชิงสรางสรรค (Creative Tourism) และการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism) เปนตน
ทั้งนี้เพื่อใหผูประกอบการและประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ําบานดอนเกิดจิตสํานึกทางการทองเที่ยว
อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาการทองเที่ยวตลาดน้ําบานดอนสูการทองเที่ยวที่ยังยืนตอไป
สวนที่ 4 ตลาดน้ําจันดี
สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับตลาดน้ําจันดีที่จะนําเสนอมีประเด็นตางๆ ที่นาสนใจดังตอไปนี้
ที่ตั้งตลาดน้ําจันดี
ตลาดน้ํ าจัน ดี ตั้งอยู บริเวณสะพานโคง รถไฟ 100 ป ตํา บลจัน ดี อํา เภอฉวาง จัง หวั ด
นครศรีธรรมราช ซึ่งเปนเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตําบลจันดี
สภาพทั่วไปของชุมชนที่ตั้งตลาดน้ําจันดี
“ชุมชนจันดี” แรกเริ่มเปนชุมชนเล็กๆ มีครัวเรือนอาศัยอยูรวมกันไมกี่ครัวเรือน ตามริม
คลองบริเวณวัดทุงปอน (วัดจันดี) จึงนับเปนชุมชนลุมน้ํา “คลองจันดี” สําหรับการคมนาคมติดตอ
ค า ขายในอดี ต ต อ งอาศั ย เส น ทางน้ํ า เป น หลั ก โดยการใช เ รื อ พาย เรื อ แจ ว และเรื อ หางยาว
(เครื่องยนต) ชุมชนจันดีเปนชุมชนที่มีชื่อเสียงดานการคาขายมาตั้งแตอดีต ดังคํากลาวที่วา “หาก
สําเพ็งและเยาวราชเปนไชนาทาวนออฟไทยแลนด (China Town of Thailand) “จันดี” ก็เปนไชนา
ทาวนออฟฉวาง (China Town of Chawang)” นั่น เอง ซึ่ง “ฉวาง” ก็คือ อําเภอฉวาง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ปจจุบันมีพื้นที่ 10 ตําบล ไดแก ตําบลฉวาง ตําบลละอาย ตําบลนาแว ตําบล
ไมเรียง ตําบลกะเปยด ตําบลนากะชะ ตําบลหวยปริก ตําบลไสหรา ตําบลนาเขลียง และตําบลจันดี
ซึ่งในพื้นที่จะมีพระเกจิอาจารยผูเปนอริยสงฆเปน ที่เคารพนับถือแกชาวพุทธ และเปนที่รูจักกัน
ทั่ ว ไป นั่ น ก็ คื อ พระครู พิ ศิ ษ ฐ อ รรถการ (พ อ ท า นคล า ย จั น ทสุ วั ณ โณ) หรื อ “พ อ ท า นคล า ย
วาจาสิทธิ”์ โดยในอดีตอําเภอฉวางมีชุมชนหลัก 3 ชุมชน ไดแก ชุมชนตลาดทานพอ ชุมชนตลาด
ฉวาง และชุมชนตลาดจันดี หรือ “ชุมชนจันดี” ซึ่งชุมชนทั้ง 3 ชุมชน เปนชุมชนลุมน้ําหรือชุมชนที่
คอนขางจะเปนชุมชนตนน้ําลําธาร ชุมชนตลาดทั้ง 3 ชุมชน เกิดขึ้นจากการคมนาคมทางน้ําที่ใชเรือ
พาย เรือแจว และเรือหางยาว (เครื่องยนต) เปนหลัก โดยการเกิดชุมชนตลาดทานพอ เกิดจาก
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การตั้งที่วาการอําเภอฉวางแหงที่ 2 บริเวณหมูที่ 5 บานในไร ตําบลนาแว ทําใหเกิดชุมชนทาเรือขึ้น
มีการคมนาคมทางเรือติดตอกับหัวเมืองพิปูน หัวเมืองกะเปยด ตลาดฉวาง และพอคาทางเรือจาก
อาวบานดอนที่ลองเรือมาตามแมน้ําตาป และชุมชนตลาดฉวางเกิดจากการตั้งที่วาการอําเภอฉวาง
แหงที่ 4 และการตั้งที่วาการอําเภอฉวาง แหงที่ 5 โดยชุมชนตลาดฉวางจะมีการคาขายทางเรือจาก
หัวเมืองพิปูน ชุมชนตลาดทานพอ และอื่นๆ สวนชุมชนตลาดจันดี เกิดชุมชนจากการคาขายทาง
เรือกับตลาดทานพอ ตลาดฉวาง อาวบานดอน และตลาดหลักชาง หรือหัวเมืองหลักชางในอดีตบน
ลําน้ํามิน ดา นทิศตะวันตก ลําน้ําจันดีดา นทิศใต ลําน้ําคุด ดว นทางทิศเหนือและทิศตะวัน ออก
ดังนั้นชุมชนตลาดจันดีจึงนับเปนชุมชนลุมน้ําที่มีแมน้ํา 4 สาย ใน 4 ทิศ และนอกจากนี้ชุมชนจันดี
ยังมีวัด 4 วัด ทั้ง 4 ทิศ 4 ลําน้ําอีกดวย ซึ่งไดแก (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
จุด เริ่ม ตน เบิก ฟา ของชุมชนจัน ดี โดยพระบาทสมเด็จ พระจุ ลจอมเกลาเจ าอยูหั ว รัชกาลที่ 5
โปรดเกลาฯ ใหสรางทางรถไฟสายใตขึ้น เมื่อ พ.ศ.2450-2453 เปนการปกเขตแดน 2 ฟากทาง
รถไฟ ระยะ 1 เสน (40 เมตร) เปนเขตรถไฟใครจะลวงล้ําไมได และวางรางรถไฟ เมื่อ พ.ศ.24532458 ทําใหจีน กุลีจ ากเหมืองแรภู เก็ต นับหมื่น คนที่มาขุดดินถมทางรถไฟบริเวณชุมชนตลาด
ทานพอ ชุมชนตลาดฉวาง และชุมชนตลาดจันดี เปลี่ยนอาชีพมาคาขายทางเรือ และเปนคนกลาง
ในหมูบานรับซื้อสินคาพื้นเมืองสงไปขายทางเรือและทางรถไฟ โดยจับจองที่ดินและแตงงานกับ
หญิงพื้นเมืองและชายพื้นเมืองในชุมชน สภาพเชน นี้เกิดขึ้น กับชุมชนตลาดจันดีมากกวาชุมชน
ตลาดทานพอและชุมชนตลาดฉวาง เพราะชุมชนตลาดจันดีมีความคลองตัวในการคมนาคมทั้งทาง
เรือและทางรถไฟ โดยในชวงระยะแรกๆ ชุมชนจันดียังไมมีสถานีรถไฟ การเดินทางทางรถไฟจึง
จําเปน ตองไปขึ้น-ลงที่สถานีร ถไฟ “ฉวาง” ตอมามีก ารกอสรางสถานีรถไฟ “คลองจันดี” ขึ้น
การเดินทางขึ้น-ลงทางรถไฟเริ่มสะดวกและไดรับความนิยมมากขึ้น ชุมชนจันดีจึงมีความคลองตัว
ในการคมนาคมทั้งทางเรือและรถไฟ อีกทั้งยังเปนชุมทางในการเดินทางไปเมืองนครศรีธรรมราช
อีก ดว ย ดวยเหตุนี้ค นจีน จึงมาลงหลัก ปก ฐานกอรางสรางเมืองมากกวาบริเวณอื่น และการตั้ง
บานเรือนบริเวณริมน้ําก็เริ่มปรับเปลี่ยนมาอยูใกลบริเวณทางรถไฟมากขึ้น และมีการใชขางทาง
รถไฟเปนเสนทางเดินเทาและขับขี่รถจักรยานกันมาก ตอมาเมื่อประมาณป พ.ศ.2520 เริ่มมีถนน
เกิด ขึ้น สงผลใหก ารกอ ตั้งบานเรือนบริเวณริม น้ําและทางรถไฟเกิด การเปลี่ย นแปลงครั้งใหญ
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อีกครั้งหนึ่ง ดวยการสรางบาน “หันหนา” เขาหาถนนเปนหลัก ชุมชนตลาดจันดีซึ่งมีถนนมากสาย
กวาชุมชนตลาดทานพอและชุมชนตลาดฉวางจึงคับคั่งไปดวยอาคารคาขายมากมายหลายประเภท
จนกระทั่งปจจุบัน นอกจากนี้จากการมีถนนเชื่อมระหวางอําเภอและระหวางจังหวัดเกิดขึ้นไดสงผล
ใหชุมชนตลาดจันดี ชุมชนตลาดทานพอ และชุมชนตลาดฉวางสามารถติด ตอกับทุก อําเภอใน
จังหวัดนครศรีธรรมราชไดสะดวก พอๆ กับการติดตอกับตางจังหวัดและกรุงเทพฯ ทําใหชุมชน
ตลาดจั น ดี ก ลายเป น “ตลาดพื ช ผล” ของอํา เภอข า งเคี ย งเหมื อนกั บ ตลาดหั ว อิ ฐของจัง หวั ด
นครศรีธรรมราชที่เปนตลาดพืชผลของภาคใต และตลาดปากคลองตลาดของกรุงเทพฯ ที่เปนตลาด
พืชผลของประเทศไทย เปนตน อยางไรก็ตามจากการอพยพเขามาลงหลักปกฐานของคนจีนใน
อดีตสงผลใหปจจุบันชุมชนจันดีมีคนไทยเชื้อสายจีนอาศัยอยูเปนจํานวนมาก และไดมีการจัดตั้ง
ศาลเจากลางตลาดจันดีขึ้น ซึ่งปจจุบันอยูบริเวณหนาสถานีรถไฟและถือวาเปน “หลักเมือง” ของ
จันดี นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งศาลาประชาคม สนามและมูลนิธิการศึกษา จนสามารถจัดตั้งโรงเรียน
สอนภาษาจีนและวิวัฒนมาเปนโรงเรียนเจริญวิทยในปจจุบัน ซึ่งมีทุนหมุนเวียนหลายลานบาท (ชาลี
ศิลปรัศมี, 2546: 5-6, 8)

ภาพที่ 31 สถานีรถไฟคลองจันดี
สํ า หรั บ ชุ ม ชนจั น ดี ใ นอดี ต มี พื้ น ที่ ตั้ ง อยู ใ นเขตตํ า บลฉวาง อํ า เภอฉวาง จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช ตอมาไดมีการปกครองในรูปแบบของ “สุข าภิบาล” ซึ่งมีนายถนัด อารียกุล
คนไทยเชื้อสายจีน เปนประธานดําเนินการในยุคแรก โดยชุมชนจันดีเมื่อเปน “สุขาภิบาล” ก็ยังคง
อยูใ นเขตพื้น ที่ ตําบลฉวาง และหลังจากนั้น เมื่อชุมชนมีค วามเจริญ เติบโตและมีประชากรเพิ่ม
มากขึ้น จึงมีก ารเปลี่ยนแปลงและปรั บตําบลใหม โดย “ชุมชนจันดี ” เปลี่ยนไปขึ้น กับตํา บล
ไสหรา อําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช และตอมาเมื่อชุมชนเจริญเติบโตขึ้นตามลําดับ จึงไดมี

364
การรวบรวมหมูบานเขาดวยกันรวม 5 หมูบาน ขอจัดตั้งเปน “ตําบลจันดี” แตยังคงปกครองใน
รู ป แบบของ “สุ ข าภิ บ าล” ครั้ ง เมื่ อ รั ฐ บาลมี น โยบายที่ จ ะให ป ระชาชนได มี ก ารปกครอง
ดูแล ชวยเหลือ และแกไขปญหากันเองภายในชุมชนใหมากขึ้น และมีอิสระในการตัดสินใจภายใน
ชุมชนตนเอง จึงไดมีการประกาศยกระดับการปกครองสวนทองถิ่นจากรูปแบบ “สุขาภิบาล” ขึ้น
เปนการปกครองสวนทองถิ่นในรูปแบบของ “เทศบาล” พรอมกันหมดทั่ว ประเทศ เมื่อวันที่ 24
พฤษภาคม 2542 ดวยเหตุนี้ “ชุมชนจันดี” จึงไดเปลี่ยนชื่อจาก “สุขาภิบาลจันดี” เปน “เทศบาล
ตําบลจันดี” นับตั้งแตนั้นมา โดยมีอาจารยหริน แกนราษฎร เปนนายกเทศมนตรีตําบลจันดีคนแรก
เดิ ม ที เ ทศบาลตํ า บลจั น ดี มี พื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบ จํ า นวน 6.5 ตารางกิ โ ลเมตร แต เ มื่ อ
กระทรวงมหาดไทยไดประกาศยุบองคการบริหารสวนตําบลจันดีเขาเปนเทศบาลตําบลจันดีจึงมี
พื้นที่รับผิดชอบ จํานวน 33.23 ตารางกิโลเมตร ซึ่งอยูในเขตตําบลจันดีทั้งหมด โดยเปลี่ยนแปลง
เขตครั้งลาสุด เมื่อวันที่ 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 โดยเทศบาลตําบลจัน ดีมีหมูบาน จํานวน 5 หมูบาน ซึ่งประกอบดว ย
ชุมชน จํานวน 12 ชุมชน ดังตารางที่ 73 และดังตารางที่ 74
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ตารางที่ 73 แสดงรายชื่อหมูบานของเทศบาลตําบลจันดี

1. หมูที่ 1 ตําบลจันดี
2. หมูท ี่ 2 ตําบลจันดี
3. หมูท ี่ 3 ตําบลจันดี

รายชื่อหมูบานของเทศบาลเมืองคลองแห
4. หมูที่ 4 ตําบลจันดี
5. หมูที่ 5 ตําบลจันดี

ที่มา: งานวิเคราะหนโยบายและแผน เทศบาลตําบลจันดี, แผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.25552557) (นครศรีธรรมราช: เทศบาลตําบลจันดี, ม.ป.ป.), 7.
ตารางที่ 74 แสดงรายชื่อชุมชนของเทศบาลตําบลจันดี
รายชื่อชุมชนของเทศบาลตําบลจันดี
1. ชุมชนจันดีเมืองใหม
7. ชุมชนปากมิน
2. ชุมชนประปาเกา
8. ชุมชนหลังสถานี
3. ชุมชนชองปา
9. ชุมชนบานนายาว
4. ชุมชนฟารมไก
10. ชุมชนทาสะทอน
5. ชุมชนคลองสําโรง/นาสราง
11. ชุมชนเกาะคางขาว
6. ชุมชนเมือง (ตลาด)
12. ชุมชนบานสวนจีน
ที่มา: งานวิเคราะหนโยบายและแผน เทศบาลตําบลจันดี, แผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.25552557) (นครศรีธรรมราช: เทศบาลตําบลจันดี, ม.ป.ป.), 14.
ประชาชนสวนใหญในเทศบาลตําบลจันดีนับถือศาสนาพุทธ ประมาณ รอยละ 95 สวนที่
เหลือนับถือศาสนาอื่นๆ โดยเฉพาะศาสนาคริสต และดานการประกอบอาชีพของประชาชนใน
พื้นที่เทศบาลตําบลจันดี สามารถแบงออกไดเปน 5 ประเภท ไดแก (งานวิเคราะหนโยบายและแผน
เทศบาลตําบลจันดี, ม.ป.ป.: 11, 15)
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1. การพาณิช ยกรรม สําหรับผูประกอบอาชีพพาณิชยกรรมจะอยูใ นเขตเทศบาลเปน
สวนใหญ สําหรับการดําเนินกิจ การ เชน รานขายของชํา รานอาหาร รานเสริมสวย รา นขาย
ทองรูปพรรณ และปมน้ํามัน เปนตน
2. การเกษตรกรรม ซึ่งสวนใหญประกอบอาชีพการทําสวนยางพารา และสวนผลไม เชน
เงาะ มังคุด และทุเรียน เปนตน โดยสวนใหญกระจายตัว อยูรอบนอกชุมชน สําหรับผลผลิตทาง
การเกษตรที่สําคัญ ไดแก ยางพารา
3. การอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดกลาง และอุตสาหกรรมในครัวเรือน
4. การรับจาง เชน ขับรถรับจาง รับจางกรีดยาง กรรมกรกอสราง รับจางโรงงาน และ
ลูกจางในรานคาตางๆ เปนตน
5. ขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานและลูกจางของรัฐ เนื่องจากชุมชน
จันดีมีสวนราชการทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และราชการสวนทองถิ่น
ดานแหลงทองเที่ยวในพื้นที่เทศบาลตําบลจันดี นอกจากตลาดน้ําจันดี ซึ่งไดปดดําเนินการ
มาชั่วระยะเวลาหนึ่งแลว เทศบาลตําบลจันดียังมีแหลงทองเที่ยวอื่นที่อยูในพื้นที่ ไดแก สุสานหอย
37 ลานป ซึ่งเปนสุสาน (ปาชา) หอยขม และหอยกาบ ที่ทับถมกันมานาน ประมาณ 37 ลานป
มาแลว อีกทั้งยังมีแหลงทองเที่ยวในพื้นที่บริเวณใกลเคียงไมวาจะเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญทาง
ศาสนา เชน วัดธาตุนอย (เจดียพอทานคลาย วาจาสิทธิ)์ ตําบลหลักชาง อําเภอชางกลาง ซึ่งสรางขึ้น
โดยความประสงคของพระครูพิศิษฐอรรถการ (พอทานคลาย จันทสุวัณโณ) หรือ “พอทานคลาย
วาจาสิทธิ”์ พระเกจิอาจารยชื่อดังที่ชาวใตมีความเลื่อมใสศรัทธาอยางสูงยิ่งรูปหนึ่ง โดยวัดธาตุนอย
พอทานคลายไดลงฤกษสรางเมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2505 มีเนื้อที่ ประมาณ 46 ไร ภายในวัดมี
เจดียพระธาตุนอย ซึ่งลักษณะของเจดียพระธาตุนอยเปนการจําลองพระบรมธาตุ วัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช เพียงแตยอสวนใหมีขนาดเล็กลงเปนเจดียทรงลังกา และ
ปจจุบันมีสรีระพอทานคลายวาจาสิทธิ์ประดิษฐานอยูในองคพระเจดียดังกลาว ดังนั้นวัดธาตุนอย
นอกจากจะเปนวัดที่มีความสําคัญทางพุทธศาสนาแลว วัดธาตุนอยยัง เปนอนุสรณสถานพอทาน
คลายอีกดวย โดยพอทานคลายมีอิทธิพลทั้ง 4 ทิศ ของชุมชนจันดี และเมื่อสรางวัดธาตุนอย หรือ
ที่ชาวบานเรียกกันวา “วัดเจดีย” ก็ยิ่งทําใหชุมชนจันดีเปนที่รูจักแพรหลายมากยิ่งขึ้น เพราะพอทาน
คลายเปนพระเกจิอาจารย 1 ใน 108 ของประเทศ (ชาลี ศิลปรัศมี, 2546: 7) นอกจากนี้ในพื้นที่บริเวณ
ใกลเคียงเทศบาลตําบลจันดียังมีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติอีกดวย เชน น้ําตกทาแพ อุทยาน
แหงชาติเขาหลวง และเขาเหมน เปนตน ซึ่งแหลงทองเที่ยวตางๆ เหลานี้ลวนแลวแตเปนโอกาสที่
เอื้อตอการสงเสริมและพัฒนาชุมชนจันดีทั้งสิ้น
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สําหรับที่มาของชื่อ “ชุมชนจันดี” จากการศึกษาขอมูลภาคสนามและขอมูลจากเอกสาร
พบวา “จัน ดี” มาจากคําวา “จัณฑี ” กลาวคือ นางพญาจันฑี เปน ผูใ นกําเนิดคําวา “จันดี ” ซึ่ง
นางพญาจันฑีเปนราชธิด าของพระแมน างแอดแหงเมืองขวางเมืองสระเมืองแฝดบนแมน้ําตาป
ปจจุบันอยูในอําเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี โดยในเมืองเกิดโรคหาระบาด นางพญาจันฑีจึง
อพยพผูคนไปทางทิศใต และไดอภิเษกสมรสกับมหาพราหมณอุตตมะจากอินเดียที่มาตั้งรกรากอยู
ที่ชุมชนตะกั่วปา ตอมาไดอพยพเขามาในบริเวณพื้นที่จันดีและชางกลางโดยทางเรือ หลังจากนั้นได
ตั้งเมืองชั่วคราวขึ้นบริเวณเขาดินสอหลังวัดมะนาวหวาน เมื่อประมาณ พ.ศ.1780 และจากอํานาจ
บารมีของนางพญาจัณฑี โดยเฉพาะอํานาจบารมีในการทําศึกสงครามทําใหนามของนางพญาจัณฑี
ขจายไปไกลและสงผลใหชื่อของพระนางเปนที่มาของคําวา “จันดี” ดวยเพี้ยนเสียง “ฑ” เปน “ด”
จากคําวา “จัณฑี” เปน “จันดี” นั่นเอง ไมวาจะเปนบานจันดี วัดจันดี โรงเรียนวัดจันดี คลองจัน
ดี และตลาดจันดี เปนตน และในปจจุบันมีพระพุทธรูปเหมือนนางพญาจัณฑีฝมือแกะสลักจากหิน
ทรายแดงของชางขอมที่วัดควนสูง (ชาลี ศิลปรัศมี, 2546: 1-3, 10) ซึ่งเปน วัดเกาแกใ นชุมชน
ที่สรางขึ้นเมื่อ พ.ศ.1798 จึงนับเปนหลักฐานทางโบราณคดีที่สําคัญชิ้นหนึ่งของอําเภอฉวาง จังหวัด
นครศรีธรรมราช
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สํานักตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช
สถานีรถไฟคลองจันดี

วัดธาตุนอย

ภาพที่ 32 แผนที่แสดงที่ตั้งตลาดน้ําจันดี
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การเกิดขึ้นของตลาดน้ําจันดี
“ตลาดน้ําจันดี” หรือ “ตลาดน้ําเทศบาลตําบลจันดี” เปนแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําแหงแรก
ของจังหวัดนครศรีธรรมราช เกิดขึ้นเนื่องจากนายสัมพันธ เหลืองวรพันธ นายกเทศมนตรีตําบลจันดี
ไดเล็งเห็นถึงจุดแข็งของการหารายไดจากการทองเที่ยวในรูปแบบตลาดน้ํา จึงสงเสริมใหมี แหลง
ทองเที่ยวตลาดน้ําขึ้น โดยตลาดน้ําจัน ดีตั้งอยูในพื้น ที่ข องวัดทุงปอน (วัดจันดี ) และพื้นที่ของ
เอกชน ซึ่ง ในช ว งแรกเริ่ มไม ตอ งเสี ยค าเช าพื้ น ที่แ ตอย างใด เพราะเจ าของพื้ น ที่ต องการให มี
การปรับปรุงพื้นที่บริเวณดังกลาว แตในปจจุบันเทศบาลตําบลจันดีไดทําสัญญาเชาที่ดินจากเจาของ
ซึ่งเปนเอกชนแลว เพราะเทศบาลตําบลจันดีตองการที่จะนําพื้นที่บริเวณดังกลาวมาทําเปนตลาดบก
ดวย สวนพื้นที่ของวัดทุงปอน (วัดจันดี) นั้นไมตองเสียคาเชาแตอยางใด โดยพื้นที่บริเวณดังกลาว
แตเดิมมีสภาพเปนปารกราง (สัมพันธ, 14 พฤษภาคม 2555)
“สภาพเดิมของพื้น ที่บริ เวณนี้ แตกอนเปน ปา รกมาก ดูไมได ขนาดเสือเขาไปบางครั้ ง
ยังหลง” (วิชัย, 14 พฤษภาคม 2555)
สํ า หรั บ พื้ น ที่ ดั ง กล า วตั้ ง อยู บ ริ เ วณริ ม คลองจั น ดี ซึ่ ง เป น คลองสาขาของแม น้ํ า ตาป
ที่เปรียบเสมือนเปนเสนเลือดใหญทั้งในการเดินทางและการคาขายของเมืองนครศรีธรรมราชมา
ตั้งแตโบราณ นายสัมพันธ เหลืองวรพันธ นายกเทศมนตรีตําบลจันดี จึงเห็นวาเหมาะที่จะสงเสริม
ใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแหงใหมของจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยจะทําเปนตลาดน้ํา
และใชเรือในการนําสินคาพื้นบานและสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (One Tambon One Product:
OTOP) มาจําหนาย รวมทั้งการชิมของดีเมืองจันดี สําหรับจุดขายของตลาดน้ําจันดี คือ สะพาน
เหล็กโบราณที่เปนเสนทางรถไฟหลักมานานกวา 100 ป หรือที่เรียกวา “สะพานโคงรถไฟ 100 ป”
ตั้งอยูทางทิศใตของสถานีร ถไฟคลองจัน ดี ที่ กม.782+272.60 ซึ่งเทศบาลตําบลจันดีรวมกับการ
รถไฟแห ง ประเทศไทยได ทํ า การปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น เ พื่ อ ให เ ป น แหล ง ท อ งเที่ ย วของจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช โดยสะพานโคงรถไฟ 100 ป แหงนี้ทอดอยูเหนือคลองจันดี ที่เชื่อมระหวางฟาก
ตําบลจันดี อําเภอฉวาง กับ ตําบลหลักชาง อําเภอชางกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสะพาน
โคงรถไฟ 100 ป แหงนีม้ ีทางเดินควบคูกันไปกับทางรถไฟจนสุดปลายสะพานเพื่อขามคลองจั นดี
อีกดวย แตในปจจุบันทางเดินดังกลาวไมสามารถใชการได เนื่องจากทรุดโทรมและผุพังไปตาม
กาลเวลา โดยบริเวณขางสะพานโคงรถไฟ 100 ป แหงนี้ จะมีปายบอกรายละเอียดของขอมูลไว ซึ่งมี
รายละเอียดดังตอไปนี้
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สะพานโคงรถไฟ ๑๐๐ ป
การสรางทางสายใต ไดเริ่มจากเพชรบุรีลงไปทางใตและจากสงขลากับกันตังขึ้น
มาทางเหนือ ในระยะเวลาไลเลี่ยกันมาบรรจบกันที่ชุมพร
วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๔๕๙ ไดเปดการเดินรถจากสถานีทุงสง-บานนา ระยะ
ทางรวม ๙๕ กม. สําหรับสะพานโคงรถไฟ ๑๐๐ ป แหงนี้ อยูทางทิศใตของสถานีคลองจันดี ที่
กม. 782+272.60 เทศบาลตําบลจันดีรวมกับการรถไฟแหงประเทศไทย ไดปรับปรุงภูมิทัศน
เปนแหลงทองเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราช
เทศบาลตําบลจันดี

ภาพที่ 33 สะพานโคงรถไฟ 100 ป
อยางไรก็ตามสําหรับสะพานโคงรถไฟ 100 ป แหงนี้ยังเปนเสนทางหลักในการอพยพเขา
มาตั้งรกรากของบรรพบุรุษชาวจีนโพนทะเลที่มาปกหลักตั้งรกรากอยูที่จันดี โดยการหลั่งไหลเขา
มาของชาวจีนเมื่อ 100 กวาปกอน ซึ่งกอใหเกิดศูนยกลางการคาขายสินคาเกษตรแหลงใหญอีกแหง
หนึ่งในหัวเมืองปกษใต จนกระทั่งกลายเปนตลาดจันดีที่ยืนยาวมาจนถึงทุกวันนี้ ดวยเหตุนี้เทศบาล
ตําบลจันดี จึงไดสงเสริมบรรยากาศการทองเที่ยวดวยการปรับปรุงสภาพภูมิทัศนบริเวณสะพาน
รถไฟโบราณใหสวยงามและสอดคลองกับความเปนชุมชนโบราณ และนอกจากนี้ยังมุงทําตลาดน้ํา
แหงนี้ใ หกลายเปนแหลงรวมอาหารโบราณขึ้น ชื่อ เชน บะหมี่เกี๊ยวจันดี ขนมจีบ และซาลาเปา
เลิ ศ รส ดั ง คํ า กล า วที่ ว า “เมื อ งเกษตรธรรมชาติ ตลาดน้ํ า จั น ดี บะหมี่ เ กี้ ย วโบราณ นมั ส การ
พอทานคลาย สะพานโคงรถไฟ 100 ป” (คมชัดลึก, 2552)
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สําหรับการเปดตัวของตลาดน้ําจันดีไดเริ่มตนขึ้นเมื่อเทศบาลตําบลจันดีไดจัดงานแถลงขาว
พิธีเปดตลาดน้ําเทศบาลตําบลจันดีและมหกรรมคอนเสิรตทีวี 3 สัญจร ตานภัยยาเสพติดขึ้น เมื่อวันที่
16 มกราคม 2552 มีสื่อมวลชนหลายสาขามารวมงานแถลงขาว

ภาพที่ 34 การจัดงานแถลงขาว พิธีเปดตลาดน้ําเทศบาลตําบลจันดีและมหกรรมคอนเสิรต
ทีวี 3 สัญจร ตานภัยยาเสพติด
ตอมาหลังจากมีงานแถลงขาว เทศบาลตําบลจันดีก็ไดจัดงาน “เที่ยวตลาดน้ําจันดี รวมตาน
ภัยยาเสพติด” ขึ้นในวันที่ 23 มกราคม 2552 โดยจัดใหมีพิธีเปดตลาดน้ําจันดีขึ้น เวลา 15.00 น.
ณ บริเวณตลาดน้ําจันดี (สะพานโคงรถไฟ 100 ป) และหลังจากนั้นเวลา 17.00 น. ก็เปนพิธีเปด
การแสดงมหกรรมคอนเสิรต ทีวี 3 สัญ จร ตานภัยยาเสพติด ณ สนามชมรมศิษ ยเกา เจริ ญวิทย สหวิทยากร ตําบลจันดี อําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายภาณุ อุทัยรัตน ผูวาราชการ
จังหวัดนครศรีธรรมราชในสมัยนั้น เปนประธานเปดงาน ซึ่งมีเหลาดารา นักรอง นักแสดง และ
พิธีกรคับคั่ง จากสถานีวิทยุโ ทรทัศนไทยทีวีสี ชอง 3 ทั้งนี้ก็เพื่อตองการสงเสริมการทองเที่ยว
อาชีพ และเศรษฐกิจในชุมชน ตลอดจนเพื่อสงเสริมรณรงคสรางจิตสํานึกใหเยาวชนและประชาชน
ทั่วไปรวมตอตานยาเสพติดดวย ซึ่งในงานมีประชาชนและหนวยงานตางๆ เขารวมอยางคับคั่ง
ดานการจําหนายสินคาในตลาดน้ําจันดีจะเปนการจําหนายสินคาโดยการใชเรือพายที่จอด
นิ่งอยูกับที่โดยการผูกเชือกติด ไวกับเสาไม และการจําหนายสิน คาบริเวณริม คลอง ซึ่งมีสิน คา
พื้นเมืองมากมายหลายชนิด สินคาสวนใหญจะเปนสินคาจําพวกอาหารและเครื่องดื่ม เชน น้ําผลไม
ขาวตมมัด ผลไม ขนมลูก ชุบ ขนมตะโก ขาวผัด ยํามะมว ง กระเพาะปลา ไขน กกระทาตม
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แคบหมู ขนมจีน และขนมหวานตางๆ เปน ตน ที่พอคาแมค า ซึ่งเปน ชาวบานในชุมชนนํา มา
จําหนาย โดยตลาดน้ําจันดีจะเปดทําการทุกวันเสาร ตั้งแตเวลา 15.00 น. เปนตนไป

ภาพที่ 35 การผูกเชือกเรือติดไวกับเสาไม

ภาพที่ 36 ตลาดน้ําจันดีในชวงบายวันเสารที่เปดดําเนินการ
นอกจากนี้เทศบาลตําบลจันดียังมีการจัดกิจกรรมหรืองานแสดง (Events) ขึ้นบริเวณแหลง
ทองเที่ยวตลาดน้ําจันดีอีกดวย ทั้งนี้เพื่อเปนการสงเสริมและประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา
จันดี ซึ่งกิจกรรมหรืองานแสดงที่จัดขึ้น เชน การแสดงดนตรี และงานคาวบอยไนท (Cow Boy
Night) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2552 เปนตน
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ภาพที่ 37 กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวตลาดน้ําจันดี
การบริหารจัดการตลาดน้ําจันดี
ตลาดน้ําจันดีในชว งที่เปดดําเนินการ พบวา เทศบาลตําบลจันดีไมมีการเรียกเก็บเงินคา
สมัครและคาเชาพื้นที่จากพอคาแมคาที่มาจําหนายสินคาในตลาดน้ําจันดีแตอยางใด อีกทั้งยังไมมี
กฎระเบียบหรือขอบังคับที่เปน ลายลัก ษณอักษรอยางชัด เจนสําหรับเปนแนวทางในการปฏิบัติ
รวมกันของพอคาแมคา จะมีก็เพียงขอตกลงการปฏิบัติที่รับทราบกันในลักษณะของการบอกกลาว
ดวยวาจา หรือที่เรียกวา “บอกปากตอปาก”
“เรายังไมมีกฎระเบียบที่เปนลายลักษณอักษร ตอนนั้นใชวิธีการบอกกลาวกันดวยวาจา”
(สัมพันธ, 14 พฤษภาคม 2555)
“สวนใหญก็ใชวิธีการการแจงและบอกกันปากตอปากมากกวา” (วิชัย, 14 พฤษภาคม 2555)
สําหรับการบริหารจัดการตลาดน้ําจัน ดีมีก ารบริหารจัดการในรูปของ “คณะกรรมการ
ดําเนินโครงการตลาดน้ํา เทศบาลตําบลจัน ดี” โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการและมีก ารกําหนด
บทบาทหนาที่ไวเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน ตามคําสั่ งเทศบาลตําบลจันดีที่ 60/2553 เรื่อง
แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินโครงการตลาดน้ําเทศบาลตําบลจันดี ซึ่งสั่ง ณ วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.
2553 เพื่อใหก ารดําเนิน งานตลาดน้ําจัน ดีเปน ไปดว ยความเรียบรอยตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว
กลาวคือ เพื่อเปนการกระตุนเศรษฐกิจ และเปนการสงเสริมการทองเที่ยวของเทศบาลตําบลจัน ดี
สําหรับรายละเอีย ดของคณะกรรมการดําเนิน โครงการตลาดน้ํา เทศบาลตําบลจัน ดีมีดังตอไปนี้
(เทศบาลตําบลจันดี, 2553: 1-3)
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1. คณะกรรมการฝายอํานวยการ ประกอบดวย ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ
กรรมการ เลขานุการ และผูชวยเลขานุการ มีหนาที่คอยอํานวยการตางๆ เพื่อใหการดําเนินงาน
ตลาดน้ําจันดีเปนไปดวยดี มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว
2. คณะกรรมการฝายดําเนินงาน ประกอบดว ย ประธานกรรมการ กรรมการ และ
เลขานุการ มีหนาที่ประสานงานคณะกรรมการทุกฝาย จัดหากิจกรรมการแสดง และงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ
3. คณะกรรมการฝายประชาสัมพันธ ประกอบดวย ประธานกรรมการ กรรมการ และ
เลขานุการ มีหนาที่วางแผนและดําเนินการประชาสัมพันธ การจัดงานในทุกรูปแบบ ติดตั้งปาย
ประชาสัมพันธและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
4. คณะกรรมการฝายจัดสถานที่ ประกอบดวย ประธานกรรมการ กรรมการ และเลขานุการ
มีหนาที่ออกแบบ วางผัง ปรับภูมิทัศน พรอมทั้งประดับไฟสถานที่บริเวณจัดงานและงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ
5. คณะกรรมการฝายจัด หาอุปกรณ ประกอบดว ย ประธานกรรมการ กรรมการ และ
เลขานุการ มีหนาที่ในการจัดหาพรอมติดตั้งเต็นท โตะ เกาอี้ และเรือในบริเวณงาน ตลอดจน
จัดเก็บใหเรียบรอยเมื่อเสร็จงาน พรอมจัดเตรียมอุปกรณในการรักษาความสะอาดในบริเวณงาน
และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
6. คณะกรรมการฝายประสานงานกับแมคา ประกอบดวย ประธานกรรมการ กรรมการ
และเลขานุการ มีหนาที่จัดหา ประสานงาน ติดตอ อํานวยความสะดวกใหกับแมคา ผูประกอบการ
และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
7. คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย ความสงบเรียบรอย และการจราจร ประกอบดวย
ประธานกรรมการ กรรมการ และเลขานุการ มีหนาที่ในการอํานวยความสะดวกและจัดระบบ
การจราจรใหมีความเปนระเบียบเรียบรอยภายในบริเวณงาน และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
8. คณะกรรมการฝายจัดหาผลิตภัณฑ OTOP ประกอบดวย ประธานกรรมการ กรรมการ
และเลขานุการ มีหนาที่ประสานติดตอ อํานวยความสะดวกกับหนวยงาน ผูประกอบการเพื่อรวม
แสดงสินคาผลิตภัณฑ OTOP และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
9. คณะกรรมการฝายการเงินและบัญชี ประกอบดวย ประธานกรรมการ กรรมการ และ
เลขานุการ มีหนาที่ในการจัดหาพัสดุ จัดซื้อจัดจาง การเบิก-จายเงิน และงานที่เกี่ยวของกับการบัญชี
ทุกอยาง
สําหรับคณะกรรมการดําเนินโครงการตลาดน้ําเทศบาลตําบลจันดีมีโครงสรางดังแผนภูมิ
ที่ 14
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คณะกรรมการดําเนินโครงการ
ตลาดน้ําเทศบาลตําบลจันดี

คณะกรรมการ
ฝายอํานวยการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

คณะกรรมการ
ฝายดําเนินงาน
ประธานกรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

คณะกรรมการ
ฝายประสานงานกับแมคา
ประธานกรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

คณะกรรมการ
ฝายประชาสัมพันธ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
ความสงบเรียบรอย และการจราจร
ประธานกรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

แผนภูมิที่ 14 แสดงโครงสรางคณะกรรมการดําเนินโครงการตลาดน้ําเทศบาลตําบลจันดี

คณะกรรมการ
ฝายจัดสถานที่
ประธานกรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
คณะกรรมการ
ฝายจัดหาผลิตภัณฑ OTOP
ประธานกรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

คณะกรรมการ
ฝายจัดหาอุปกรณ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
คณะกรรมการ
ฝายการเงินและบัญชี
ประธานกรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
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การวิเคราะหการพัฒนาการทองเที่ยวตลาดน้ําจันดีสูการทองเที่ยวที่ยั่งยืน
สําหรับการวิเคราะหการพัฒนาการทองเที่ยวตลาดน้ําจันดีสูการทองเที่ยวที่ยั่งยืนในครั้งนี้
ใชแนวคิดการพัฒนาการทองเที่ยวที่ยั่งยืน ของบุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548ก: 20-22) ที่ก ลาววา
การพัฒนาการทองเที่ยวที่ยั่งยืนตองเปนการพัฒนาการทองเที่ยวที่สําคัญใน 6 องคประกอบหลัก
ไดแ ก 1) องค ประกอบด านการพั ฒนาทรั พยากรท องเที่ ยว 2) องคป ระกอบด านการพั ฒ นา
สิ่งแวดลอมในแหลงทองเที่ยว 3) องคประกอบดานการพัฒนาธุรกิจทองเที่ยว 4) องคประกอบดาน
การพัฒนาการตลาดทองเที่ยว 5) องคประกอบดานการพัฒนาการมีสวนรวมทางการทองเที่ยวของ
ชุมชนทองถิ่น และ 6) องคประกอบดานการพัฒนาจิตสํานึกทางการทองเที่ย ว ซึ่งเมื่อนําแนวคิด
การพัฒนาการทองเที่ยวที่ยั่งยืนทั้ง 6 องคประกอบมาวิเคราะห พบวา ตลาดน้ําจันดีมีการดําเนินการ
ในแตละองคประกอบดังตอไปนี้
1. องคประกอบดานการพัฒนาทรัพยากรทองเที่ยว สําหรับการดําเนินการดานการพัฒนา
ทรัพยากรทองเที่ยวของตลาดน้ําจันดีที่เห็น ไดชัด เจน ไดแก การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ
สิ่งอํานวยความสะดวก ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณตลาดน้ําและบริเวณ
ใกลเคียง เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวตลาดน้ําจันดี
2. องค ประกอบดา นการพั ฒนาสิ่ งแวดลอมในแหลง ทองเที่ยว ตลาดน้ําบา นจัน ดี มี
การดําเนินการดานการพัฒนาสิ่งแวดลอมภายในแหลงทองเที่ยวโดยการวางถังขยะไวตามจุดตางๆ
ภายในบริเวณตลาดน้ํา รวมถึงการการรักษาความสะอาดภายในแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา เปนตน
3. องคประกอบดานการพัฒ นาธุร กิจทองเที่ยว สําหรับการสงเสริ มและพัฒนาธุร กิจ
ทองเที่ยวที่ตลาดน้ําจันดีมีดําเนินการ เชน การสงเสริมและจัดกิจกรรมหรืองานแสดงตางๆ (Event)
ภายในตลาดน้ํา เชน การแสดงดนตรี และงานคาวบอยไนท เปนตน
4. องคประกอบดานการพัฒนาการตลาดทองเที่ยว ตลาดน้ําจันดีมีการดําเนินการพัฒนา
การตลาดทองเที่ยวโดยการประชาสัมพันธตลาดน้ําจันดีผานสื่อตางๆ รวมถึงมี การสงเสริมและ
จัดกิจกรรมหรืองานแสดงตางๆ (Event) ภายในตลาดน้ําเพื่อเปนการสงเสริมทางการตลาด เชน
การแสดงดนตรี และงานคาวบอยไนท เปนตน
5. องคประกอบดานการพัฒนาการมีสวนรวมทางการทองเที่ยวของชุมชนทองถิ่น สําหรับ
การดําเนินการของตลาดน้ําจันดีดานการพัฒนาการมีสวนรวมทางการทองเที่ยวของชุมชนทองถิน่ ที่
เห็นไดชัดเจน ไดแก การเนนผูประกอบการตลาดน้ําที่เปนคนในชุมชนทองถิ่นเปนหลัก
6. องคประกอบดานการพัฒนาจิต สํานึกทางการทองเที่ยว สําหรับการดําเนิน การดาน
การพัฒ นาจิต สํานึก ทางการทองเที่ย วของตลาดน้ําจัน ดี พบวา การดําเนินการในองคประกอบ
ดังกลาวยังเห็นไดไมชัดเจน
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สรุ ป ตลาดน้ํ า จั น ดี มี ก ารดํ า เนิ น การเกื อ บครบในทุ ก องค ป ระกอบของการพั ฒ นาสู
การทองเที่ยวที่ยั่งยืน แตเมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวาการดําเนินการในแตละองคประกอบยังมี
การดําเนินการคอนขางนอยและยังไมไดมาตรฐานเทาที่ควร ดังนั้นการที่จะพัฒนาตลาดน้ําจันดีสู
การทองเที่ยวที่ยั่งยืนจึงควรที่จะพัฒนาทั้ง 6 องคประกอบ โดยองคประกอบใดที่มีการดําเนินการอยู
แลวก็ควรที่จะมีการพัฒนาและปรับปรุงใหไดมาตรฐานและดียิ่งขึ้น สวนองคประกอบใดที่ยังไมได
ดําเนินการหรือมีการดําเนินการเพียงเล็กนอยก็ควรที่จะมีการสงเสริมและดําเนินการอยางจริงจัง
การวิเคราะหสภาพแวดลอมของตลาดน้ําจันดี
การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) ของตลาดน้ําจันดี ผูวิจัยใชการวิเคราะห
สภาพแวดลอ ม ซึ่ง ประกอบดว ยการวิ เคราะหจุด แข็ง (Strength) จุด อ อน (Weakness) โอกาส
(Opportunity) และอุปสรรค (Threat) ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. จุดแข็ง (Strength)
จุดแข็ง (Strength) ของตลาดน้ําจันดีที่สําคัญๆ มีดังตอไปนี้
1.1 มีที่ตั้งอยูใกลยานชุมชน ตลาดน้ําจันดีเปนตลาดน้ําทีม่ ีที่ตั้งอยูใกลบริเวณชุมชนและ
ตัว เมืองเทศบาลตําบลจัน ดี ซึ่งเปน พื้น ที่ที่มีผูค นมากมาย และใกลยานแหลงการคาของชุมชน
ตลอดจนการคมนาคมสะดวก ซึ่งถือเปนจุดแข็งอยางหนึ่งของตลาดน้ําจันดี
2. จุดออน (Weakness)
จุดออน (Weakness) ของตลาดน้ําจันดีที่สําคัญๆ มีดังตอไปนี้
2.1 สถานที่ไมเอื้ออํานวย อันเนื่องมาจากสภาพทางภูมิศาสตรโดยบริเวณที่ตั้งตลาดน้ํา
จันดีซึ่งอยูติดกับคลองจันดีจะมีกระแสน้ําไหลเชี่ยวมากและเกิดเหตุการณน้ําทวมอยูเสมอในชวงฤดู
ฝน สรางความเสียหายใหกับตลาดน้ําจันดีเปนอยางมาก ซึ่งตองสูญเสียทั้งงบประมาณและเวลาใน
การซอมแซมและปรับปรุง
2.2 สินคาและบริการขาดความหลากหลาย กลาวคือ ตลาดน้ําจันดีเปนตลาดน้ําที่มี
สินคาและบริการจํานวนนอย และไมมีความหลากหลาย นอกจากนี้ยังเปนสินคาที่สามารถหาซื้อได
ทั่ ว ไปในท อ งตลาด ด ว ยเหตุ นี้ สิ น ค า และบริ ก ารที่ มี อ ยู ใ นตลาดน้ํ า จั น ดี จึ ง ไม เ ป น สิ่ ง ดึ ง ดู ด
ความสนใจของนักทองเที่ยว ซึ่งถือเปนจุดออนสําคัญอยางหนึ่งของตลาดน้ําจันดี
3. โอกาส (Opportunity)
โอกาส (Opportunity) ของตลาดน้ําจันดีที่สําคัญๆ มีดังตอไปนี้
3.1 ชุมชนมีชื่อเสียงดานอาหาร โดยชุมชนจัน ดีเปน ชุมชนที่มีชื่อเสียงในเรื่องของ
อาหาร เชน บะหมี่เกี๊ยว ขนมจีบ และซาลาเปา เปนตน ซึ่งเปนโอกาสของตลาดน้ําจันดีที่จะนํา
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ความมีชื่อเสียงในดานอาหารของชุมชนมาเปนสวนหนึ่งในการประชาสัมพันธหรือการทําการตลาด
ทองเที่ยวของตลาดน้ําจันดี
3.2 การใหการสงเสริมและสนับสนุนจากหนวยงานตางๆ ตลาดน้ําจันดีเปนตลาดน้ําที่
เกิดจากการจัดตั้งของเทศบาลตําบลจันดี ดังนั้นตลาดน้ําจันดีจึงเปนตลาดน้ําที่ไดรับการสงเสริม
และสนับสนุนจากเทศบาลตําบลจันดี ซึ่งนอกจากการไดรับการสงเสริมและสนับสนุนจากเทศบาล
ตําบลจันดีแลว ตลาดน้ําจันดียังไดรับการสงเสริมและสนับสนุนจากหนวยงานตางๆ อีกดวย ภายใต
การประสานความรวมมือกับเทศบาลตําบลจันดีเปนหลัก
3.3 มีแหลงทองเที่ยวอื่นๆ ในพื้นที่บริเวณใกลเคียง สําหรับโอกาสอีกอยางหนึ่งของ
ตลาดน้ําจัน ดี นั่น ก็คือ การมีแหลงทองเที่ย วอื่นๆ ในพื้น ที่บริเวณใกลเคียง ไมวาจะเปน แหลง
ทองเที่ยวทางศาสนา ซึ่งไดแก วัดธาตุนอย (เจดียพอทานคลาย วาจาสิทธิ์) และแหลงทองเที่ยวทาง
ธรรมชาติ เชน น้ําตกทาแพ อุทยานแหงชาติเขาหลวง และเขาเหมน เปนตน ซึ่งแหลงทองเที่ยวตางๆ
เหลานี้ลวนแลวแตเปนโอกาสที่เอื้อตอการสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําจันดีทั้งสิ้น
3.4 นโยบายรัฐใหก ารสงเสริมและสนับสนุน การทองเที่ยว โดยปจ จุบัน รัฐบาลมี
นโยบายสงเสริมและสนับสนุนการทองเที่ยว ดังจะเห็นไดจากการที่รัฐบาลไดมีมติใหการทองเที่ยว
เปนวาระแหงชาติ (National Agenda) และใหความสําคัญกับเศรษฐกิจสรางสรรคดานการทองเที่ยว
หรือการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค (Creative Tourism) โดยไดบรรจุไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
4. อุปสรรค (Threat)
อุปสรรค (Threat) ของตลาดน้ําจันดีที่สําคัญๆ มีดังตอไปนี้
4.1 ภัยธรรมชาติ ไดแก น้ําทวม ตลาดน้ําจันดีตองประสบกับเหตุการณน้ําทวมอยูเสมอ
เมื่อถึงชวงฤดูฝน ซึ่งผลจากเหตุการณน้ําทวมไดสรางความเสียหายใหกับตลาดน้ําจันดีเปนอยางมาก
การปดตัวของตลาดน้ําจันดี
ภายหลังจากตลาดน้ําจันดีไดเปดดําเนินการมาตั้งแตวัน ที่ 23 มกราคม 2552 เปนตนมา
จนกระทั่งป 2553 ตลาดน้ําจันดีก็ไดปดตัวลงในชวงระยะเวลาไมนานนัก เนื่องมาจากสาเหตุและ
ปจจัยบางประการ ซึ่งจากการศึกษาขอมูล พบวา มีการกลาวถึงสาเหตุและปจจัยที่สงผลใหตลาดน้ํา
จันดีไมสามารถเปดดําเนินการไดจนตองปดตัวเองลงมีอยูดวยกัน 3 ประการ ไดแก
1. ลักษณะทางภูมิศาสตรหรือสภาพพื้น ที่ไมมีค วามเหมาะสม เนื่องจากในชว งฤดูฝน
กระแสน้ําบริเวณดังกลาวจะไหลเชี่ยว รวมถึงมีน้ําทวม จึงไมเอื้ออํานวยในการที่จะเปดเปนตลาดน้ํา
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“สาเหตุที่ต ลาดน้ําจัน ดีตองปด ดําเนิน การ สว นหนึ่งเนื่องมาจากสภาพทางภูมิศาสตร
โดยเฉพาะในชวงฤดูฝนกระแสน้ําบริเวณพื้นที่ดังกลาวจะไหลเชี่ยวมากและเกิดน้ําทวมอยูเสมอ”
(สุธาสิณีว, 5 พฤษภาคม 2555)
“เหตุที่ ต ลาดน้ําจั น ดี ต องปด ตัว เองลง เพราะสภาพพื้น ที่ไ มเอื้ อ อํานวย” (ณัจ ฉรา, 13
พฤษภาคม 2555)
2. ตลาดน้ําไมใชวิถีชุมชนของคนในพื้นที่ กลาวคือ ประชาชนสวนใหญในพื้นที่ตําบลจันดี
ประกอบอาชีพเกษตรกร โดยเฉพาะการทําสวนยางพาราและสวนผลไม เชน เงาะ มังคุด และ
ทุเรียน เปนตน ดังนั้นตลาดน้ําจึงไมใชวิถีชีวิตของประชาชนในตําบลจันดี แมวาชุมชนจันดีจะมี
ชื่อเสียงในเรื่องของการคาขายก็ตาม
3. สินคาและบริการยังไมตอบสนองความตองการของกลุมนักทองเที่ยวเทาที่ควร กลาวคือ
มีสินคาและบริการจํานวนนอย ซึ่งขาดความหลากหลายและความโดดเดน จึงไมเปน จุด ดึงดูด
ความสนใจของนักทองเที่ยวใหเดินทางมาทองเที่ยว อีกทั้งสินคาที่นํามาจําหนายในตลาดน้ําจันดี
เปนสินคาที่สามารถหาซื้อไดในตลาดทั่วๆ ไป
จากสาเหตุและปจจัยที่กลาวมาขางตนจึงทําใหตลาดน้ําจันดีไมสามารถเปดดําเนินการได
และตองปดตัวเองลงในทายที่สุด
อยางไรก็ตามเทศบาลตําบลจัน ดีก็ไดมีพยายามที่จะฟนฟูต ลาดน้ําจันดีขึ้น มาใหม อีกครั้ง
ดังจะเห็นไดจ ากการจัด งานแถลงขาว “สานตอ เที่ยวตลาดน้ําเทศบาลตําบลจัน ดี” เมื่อวันที่ 22
ตุลาคม 2553 เวลา 10.00 น. ซึ่งจัด โดยเทศบาลตําบลจัน ดี โดยมีนายสัมพัน ธ เหลืองวรพัน ธ
นายกเทศมนตรีตําบลจัน ดี พรอมคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กํานันผูใหญบาน ประธาน
ชุมชน ชมรม องคกร และประชาชนในชุมชน เขารวมงานแถลงขาวอยางพรอมเพรียง

ภาพที่ 38 การจัดงานแถลงขาว “สานตอ เที่ยวตลาดน้ําเทศบาลตําบลจันดี”
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ตอมาหลังจากมีงานแถลงขาว เทศบาลตําบลจัน ดีก็ไดจัด งาน “สานตอ เที่ย วตลาดน้ํา
เทศบาลตําบลจันดี” ขึ้นระหวางวันที่ 30 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2553 ตั้งแตเวลา 17.00 น เปนตน
ไป ณ บริเวณตลาดน้ําจันดี โดยในงานมีการจําหนายสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ การออก
รานจําหนายอาหาร (Food Fair) และของดีของอรอยเมืองจันดี ตลอดจนกิจกรรมการแสดงบนเวที
ทั้งนี้ก็เพื่อตองการสงเสริมการทองเที่ยวของทองถิ่นและผลักดันใหตลาดน้ําจันดีเปนแหลงทองเที่ยว
ของจังหวัดนครศรีธรรมราชตอไป แตอยางไรก็ตามหลังจากนั้นตลาดน้ําจันดีก็ยังไมสามารถเปด
ดําเนินการได สวนหนึ่งก็เนื่องมาจากในชว งระยะเวลาดังกลาวเปนชวงฤดูฝน และประกอบกับ
งบประมาณคาใชจายในการจัดทําโครงการปรับปรุงตลาดน้ําจันดี ซึ่งตั้งวงเงินไว จํานวน 250,000
บาท ไดถูกตัดออกทั้งโครงการตามมติที่ประชุม เมื่อครั้งประชุมสภาเทศบาลตําบลจันดี สมัยประชุม
วิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจําป พ.ศ.2553 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2554 (เทศบาลตําบลจันดี, 2554:
40-41, 64-75) ดวยเหตุนี้จึงสงผลใหตลาดน้ําจันดีจึงยังอยูในชวงของการปดดําเนินการมาจนกระทั่ง
ปจจุบัน
แนวคิดการฟนฟูตลาดน้ําจันดีในอนาคต
แมวาตลาดน้ําจันดีจะปดดําเนินการมาชั่ว ระยะเวลาหนึ่งแลว อันเนื่องมาจากปจ จัยและ
เงื่ อ นไขบางประการดั ง ที่ ไ ด ก ล า วไปแล ว ในตอนต น แต อ ย า งไรก็ ต ามเทศบาลตํ า บลจั น ดี
โดยเฉพาะนายกเทศมนตรีตําบลจันดีและคณะก็มิไดหยุดความพยายามในการที่จะฟนฟูตลาดน้ําจัน
ดีขึ้น มาใหม ซึ่ ง จากการสัม ภาษณ น ายกเทศมนตรี ตําบลจั น ดี ปลั ด เทศบาลตํา บลจั น ดี และ
รองปลัดเทศบาลตําบลจันดี สรุปไดวา “เทศบาลตําบลจันดีมีแนวคิดที่จะฟนฟูตลาดน้ําจันดีขึ้น
มาใหม โดยไดพยายามแกไขปญหาในเรื่องของสภาพทางภูมิศาสตรและสภาพพื้นที่ โดยการปรับ
และตกแตงพื้นที่เพื่อปองกันน้ําทวมและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากเหตุการณน้ําทวมซึ่งเกิดขึ้น
เปนประจําในชวงฤดูฝน นอกจากนี้เทศบาลตําบลจันดียังมีแนวคิดที่จะฟนฟูตลาดน้ําจันดี โดยจะ
ทําการยายแผงคาขายที่ตั้งวางขายอยูบริเวณทางเทาหนาสถานีรถไฟคลองจันดีไปตั้งอยูยังสถานที่
ใหมซึ่งอยูติดกับบริเวณตลาดน้ําจันดีเดิม รวมทั้งการยายตลาดนัดวันศุกร หรือที่เรียกกันทั่วไปวา
“ตลาดศุกร” ซึ่งเปนตลาดที่มีทั้งพอคาแมคาจากภายในและภายนอกชุมชนมาจําหนายสินคา โดยจะ
เริ่มตนจากการยายตลาดศุกรไปกอน และจะดําเนินการเปดตลาดน้ําควบคูกันไปในลักษณะของ
ตลาดบกผสมกับตลาดน้ํา ซึ่ง เมื่อ กอนตลาดน้ํ าจัน ดีจ ะเป ด ดํา เนิน การเฉพาะชว งบายวัน เสาร
แตตอไปจะเปดดําเนินการสัปดาหละ 2 วัน คือ วันเสารและวันอาทิตย โดยจะเปดตลอดทั้งวัน ”
(สัมพันธ จงดี และวิชัย, 14 พฤษภาคม 2555)
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นอกจากนี้เทศบาลตํา บลจั น ดี ยังไดมีก ารบรรจุ โ ครงการปรับปรุ งตลาดน้ําจั น ดีไ วใ น
แผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2555-2557) ของเทศบาลตําบลจัน ดี (งานวิเคราะหน โยบายและ
แผน เทศบาลตําบลจันดี, ม.บ.ป.: 69) โดยโครงการดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อสรางรายไดและเปน
แหลงทองเที่ยว โดยตั้งงบประมาณไวปละ 200,000 บาท ซึ่งเปนงบที่มาจากรายได และกําหนด
ชวงระยะเวลาในการดําเนินการไวใ นชวงป 2555-2557 หนวยงานที่รับผิดชอบ คือ สํานัก ปลัด
เทศบาลตําบลจันดี

ภาพที่ 39 สภาพในปจจุบันของบริเวณที่เคยเปนที่ตั้งตลาดน้ําจันดี
อยางไรก็ตามจากการลงพื้นที่ศึกษาขอมูล พบวา ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตําบลจันดีมี
ความคิด เห็น ตอการฟน ฟูต ลาดน้ําจัน ดีขึ้นมาใหมซึ่งสามารถแยกออกไดเปน 2 กระแส ไดแก
กระแสแรก เห็นดวยกับการฟนฟูตลาดน้ําจันดีขึ้นมาใหม โดยใหเหตุผลวาเพื่อเปนการสรางรายได
ใหกับชุมชน ทําใหเศรษฐกิจชุมชนดีขึ้น และทําใหมีแหลงผักผอนหย อนใจหรือแหลงทองเที่ยว
เกิดขึ้นในชุมชน สวนกระแสที่สอง ไมเห็นดวยกับการฟนฟูตลาดน้ําจันดีขึ้นมาใหม โดยมองวาจะ
ทําใหสิ้นเปลืองงบประมาณโดยไมจําเปน ทั้งนี้เนื่องจากสภาพพื้นที่หรือ สภาพทางภูมิศาสตรไม
เอื้ออํานวย โดยเฉพาะในชวงฤดูฝนมักจะเกิดเหตุการณน้ําทวมเปนประจํา สงผลใหตลาดน้ําไดรับ
ความเสียหาย และตองใชงบประมาณสวนหนึ่งในการปรับปรุงและฟนฟู ซึ่งมองวาไมคุมคากับ
ตนทุน และอีกสวนหนึ่งมองวาตลาดน้ําไมใชวิถีชุมชนของคนในเทศบาตําบลจันดี ดังนั้นจึงเปน
เรื่องที่คอนขางเปนไปไดยาก
“การฟนฟูตลาดน้ําจันดีขึ้นมาใหมนั้นมีทั้งคนที่เห็นดวยและไมเห็นดวย ซึ่งเปนธรรมดา
เพราะตางคนก็ตางความคิด และมีเหตุผลที่แตกตางกันออกไป” (นงเยาว, 14 พฤษภาคม 2555)
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จากที่กลาวมาเปนเพียงสวนหนึ่งของแนวคิดการฟนฟูตลาดน้ําจันดีในอนาคตและกระแส
ความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ตอการฟนฟูตลาดน้ําจันดีขึ้นมาใหมเทานั้น ทวาในความเป น
จริงคงตองรอดูกันตอไปวาทายที่สุดแลว ตลาดน้ําจันดีจะสามารถกลับมาเปดดําเนินการใหมเพื่อให
บริการและตอนรับนักทองเที่ยวไดอีกครั้งหรือไม
สวนที่ 5 สรุป
จากที่กลาวมาเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตทั้ง 4 แหง สามารถสรุปภาพรวมของ
การทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตไดดังตอไปนี้
สภาพทั่วไปของการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต
การเกิดขึ้นของแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตสวนใหญเกิดจากการจัดตั้งขึ้นใหมภายใต
การดําเนินการขององค ก รปกครองสว นท องถิ่น (อปท.) ซึ่ งไดแก เทศบาล โดยการปรับปรุ ง
ภูมิทัศนบริเวณริมคลองหรือริมน้ําเพื่อใหสามารถเปดเปนตลาดน้ําได ซึ่งมีวัตถุประสงคหลัก ๆ
เพื่อตองการสงเสริมการทองเที่ยว การสรางอาชีพ และเศรษฐกิจในชุมชน จะมีก็เพียงแตตลาดน้ํา
คลองแดนเทานั้นที่เปนการรื้อฟนตลาดเดิมที่เคยมีอยูในอดีตขึ้นมาใหมภายใตการดําเนินการของ
ชาวบานในชุมชนรวมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมีอาจารย ดร.จเร สุวรรณชาต
และคณะ ซึ่งไดทําการศึกษาวิจัย โครงการการศึกษาและจัดทําโครงการนํารองการปรับปรุงที่อยู
อาศัยและชุ มชนในชนบทภาคใต (ชุมชนคลองแดน) โดยการฟน ฟูชุมชนริมน้ําบริเวณชุมชน
คลองแดน รวมทั้งเพื่อสงเสริมสนับสนุน ใหมีก ารปรับปรุงและยกระดับคุณ ภาพที่อยูอาศัยและ
ชุมชนของประชากรในชุมชนใหมีความเหมาะสมตอการพักอาศัยอยางยั่งยืน สําหรับการเกิดขึ้น
ของแหลงทองเทีย่ วตลาดน้ําภาคใตจะเกิดขึ้นในชวงระยะเวลาไลเลี่ยกันโดยแหลงทองเที่ยวตลาด
น้ําแหงแรกของภาคใต ไดแก ตลาดน้ําคลองแห เปดดําเนินการเมื่อป 2551 ตอมาในป 2552 จึงมี
แหลงทองเที่ยวตลาดน้ําแหงอื่น ๆ เกิดขึ้น ตามมา ไดแก ตลาดน้ําจัน ดี ตลาดน้ําบานดอน และ
ตลาดน้ําคลองแดน ตามลําดับ โดยตลาดน้ําภาคใตสว นใหญจะเปดใหบริการแกนัก ทองเที่ยว
สัปดาหละ 1 วัน ซึ่งจะเปน ชว งบายของวัน เสารหรือวันอาทิต ย ยกเวน ตลาดน้ําคลองแหที่เปด
ใหบริการแกนักทองเที่ยวสัปดาหละ 3 วัน คือ ชวงบายวันศุกร เสาร และอาทิตย และสําหรับตลาด
น้ําคลองแดนนอกจากเปดดําเนินการในชวงบายวันเสารแลว วันอื่นๆ แมจะไมไดเปดดําเนินการแต
นักทองเที่ยวก็สามารถเดินทางเขามาทองเที่ยวไดทุกวันทั้งนี้เนื่องจากตลาดน้ําคลองแดนเปนตลาด
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น้ําที่มีจุดขายในเรื่องของวิถีชุมชน และภูมิทัศน โดยเฉพาะบานไมเกาแกทตี่ ั้งอยูบริเวณริมน้ําสอง
ฝงคลอง เปนตน
อยางไรก็ตามในป 2553 จนกระทั่งถึงปจ จุบันป 2555 ยังคงเหลือตลาดน้ําภาคใตที่เปด
ดําเนินการเปนแหลงทองเที่ยวไวคอยใหบริการแกนักทองเที่ยวเพียง 3 แหง เทานั้น ไดแก ตลาดน้ํา
คลองแห ตลาดน้ําคลองแดน และตลาดน้ําบานดอน สวนตลาดน้ําจันดีไดปดดําเนินการไปเมื่อป
2553 และอยูในชวงของการพยายามฟนฟูขึ้นมาใหมอีกครั้ง สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับตลาดน้ํา
ภาคใตทั้ง 4 แหง ไดแก ตลาดน้ําคลองแห ตลาดน้ําคลองแดน ตลาดน้ําบานดอน และตลาดน้ําจันดี
สามารถสรุปรายละเอียดเพื่อเปรียบเทียบไดดังตารางที่ 75
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ตารางที่ 75 เปรียบเทียบตลาดน้ําภาคใตทั้ง 4 แหง

วัน/เดือน/ป ที่เปดดําเนินการ
จังหวัดที่ตั้งตลาดน้ํา

ตลาดน้ํา
คลองแห
13 สิงหาคม 2551
จังหวัดสงขลา

พื้นที่ที่ตั้งตลาดน้ํา

บริเวณริมคลองแห

ตลาดน้ํา
คลองแดน
30 พฤษภาคม 2552
รอยตอระหวางจังหวัดสงขลากับ
จังหวัดนครศรีธรรมราช
บริเวณริมคลองแดน

ความใกล-ไกลตัวเมือง
การเปดดําเนินการ

ใกลตัวเมือง
เปดดําเนินการ

ไกลตัวเมือง
เปดดําเนินการ

บริเวณสวนสาธารณะศรีตาป ริม
เขื่อนแมน้ําตาป
อยูในตัวเมือง
เปดดําเนินการ

การเกิดขึ้นของตลาดน้ํา
วันที่เปดใหบริการ

จัดตั้งขึ้นใหม
ทุกวันศุกร เสาร และอาทิตย
ตั้งแตเวลา 15.00 – 21.00 น.
เทศบาลเมืองคลองแห

รื้อฟนตลาดเดิมในอดีตขึ้นใหม
ทุกบายวันเสาร (ในวันอื่นๆ ก็
สามารถเขามาทองเที่ยวได)
ชุมชนคลองแดน

จัดตั้งขึ้นใหม
ทุกวันอาทิตย ตั้งแตเวลา 15.0021.00 น.
เทศบาลนครสุราษฎรธานี

ประเด็น

หนวยงานที่รับผิดชอบ

ตลาดน้ํา
บานดอน
13 มีนาคม 2552
จังหวัดสุราษฎรธานี

ตลาดน้ํา
จันดี
23 มกราคม 2552
จังหวัดนครศรีธรรมราช
บริเวณสะพานโคงรถไฟ
100 ป ริมคลองจันดี
ใกลตัวเมือง
ปดดําเนินการ (กําลังอยู
ในชวงของการพยายาม
ฟนฟู โดยเปดดําเนินการ
เปนการเฉพาะกิจใน
บางชวง)
จัดตั้งขึ้นใหม
ทุกวันเสาร ตั้งแตเวลา
15.00 น. เปนตนไป
เทศบาลตําบลจันดี
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ตารางที่ 75 เปรียบเทียบตลาดน้ําภาคใตทั้ง 4 แหง (ตอ)
ประเด็น
การบริหารจัดการ

ตลาดน้ํา
คลองแห
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

ตลาดน้ํา
คลองแดน
1. คณะกรรมการดําเนินการตลาดน้ํา
คลองแดน ซึ่งมาจากการเลือกภายในชุมชน
และการเชิญบุคคลที่มีความรูความสามารถ
จากภายในและภายนอกชุมชนมาเปนที่
ปรึกษา
2. มีกฎระเบียบที่ไมเปนลายลักษณ
อักษร แตจะใชวิธีการประชุมและบอก
กลาว เพื่อใหผูประกอบการ ตลาดน้ําปฏิบัติ
อีกทั้งยังมีกฎ ระเบียบ และขอปฏิบัติของ
ชุมชนเปนลายลักษณอักษรที่ชัดเจน
สําหรับเปนแนวทางในการปฏิบัติของคน
ในชุมชน

ตลาดน้ํา
บานดอน
1. คณะกรรมการบริหาร
ชมรมผูประกอบการคา
ตลาดนัด ตลาดน้ํา
บานดอน เทศบาลนคร
สุราษฎรธานี ซึ่งมาจาก การ
เลือกจากสมาชิกสามัญในที่
ประชุมใหญและอนุมัติแตงตั้ง
โดยเทศบาลนครสุราษฎรธานี
2. มีกฎระเบียบเปน
ลายลักษณอักษรที่ชัดเจน
สําหรับใหผูประกอบการตลาด
น้ําปฏิบัติ

ตลาดน้ํา
จันดี
1. คณะกรรมการ
ดําเนินโครงการตลาดน้ํา
เทศบาลตําบลจันดี ซึ่งมา
จากการแตงตั้ง
โดยเทศบาลตําบลจันดี
2. มีกฎระเบียบที่ไม
เปนลายลักษณอักษร
แตจะใชวิธีการบอกกลาว
เพื่อใหผูประกอบการ
ตลาดน้ําปฏิบัติ
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ตารางที่ 75 เปรียบเทียบตลาดน้ําภาคใตทั้ง 4 แหง (ตอ)
ประเด็น
ประเภทของนักทองเที่ยว

ลักษณะการทองเที่ยว

ตลาดน้ํา
คลองแห
นักทองเที่ยวชาวไทยและ
ชาวตางประเทศ โดยเฉพาะ
นักทองเที่ยวชาวมาเลเซียและ
สิงคโปร
1. ทองเที่ยวเปนการสวนตัว
(คนเดียว/กลุมเพื่อน/ครอบครัว/
เครือญาติ) แบบไป-กลับ
2. ทองเที่ยวในลักษณะกลุมทัวร
นําเที่ยว โดยเฉพาะนักทองเที่ยว
ชาวตางประเทศ แบบไป-กลับ

ตลาดน้ํา
คลองแดน
นักทองเที่ยวชาวไทยเปนหลัก

ตลาดน้ํา
บานดอน
นักทองเที่ยวชาวไทย
เปนหลัก

ตลาดน้ํา
จันดี
นักทองเที่ยวชาวไทยเปนหลัก
(ในชวงที่เปดดําเนินการ)

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
ระดับความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการทองเที่ยวที่ยั่งยืน

วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ
(Best Practice)

ตลาดน้ํา
คลองแห
1. ผูประกอบการสวนใหญมี
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การทองเที่ยวที่ยั่งยืนอยูในระดับต่ํา
รองลงมา คือ ระดับปานกลาง และ
ระดับสูง
2. ประชาชนในพื้นที่สวนใหญมี
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การทองเที่ยวที่ยั่งยืนอยูในระดับต่ํา
รองลงมา คือ ระดับปานกลาง และ
ระดับสูง
การบริหารจัดการ

ตลาดน้ํา
คลองแดน
1. ผูประกอบการสวนใหญมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับการทองเที่ยวที่
ยั่งยืนอยูในระดับสูง รองลงมา คือ
ระดับ ปานกลาง และระดับต่ํา
2. ประชาชนในพื้นที่สวนใหญมี
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การทองเที่ยวที่ยั่งยืนอยูในระดับสูง
รองลงมา คือ ระดับต่ํา และระดับ
ปานกลาง

ตลาดน้ํา
บานดอน
1. ผูประกอบการสวนใหญมี
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การทองเที่ยวที่ยั่งยืนอยูในระดับ
ต่ํา รองลงมา คือ ระดับปานกลาง
และระดับสูง
2. ประชาชนในพื้นที่สวน
ใหญมคี วามรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การทองเที่ยวที่ยั่งยืนอยูในระดับ
ต่ํา รองลงมา คือ ระดับปานกลาง
และระดับสูง
การดึงชุมชนเขามามีสวนรวมหรือการ การบริหารจัดการ
ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของ
ชุมชน

ตลาดน้ํา
จันดี
1. ประชาชนในพื้นที่
สวนใหญมคี วามรู
ความเขาใจเกี่ยวกับ
การทองเที่ยวที่ยั่งยืนอยูใน
ระดับสูง รองลงมา คือ
ระดับปานกลาง
และระดับต่ํา

-
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ตารางที่ 75 เปรียบเทียบตลาดน้ําภาคใตทั้ง 4 แหง (ตอ)
ประเด็น
ปจจัยหรือเงื่อนไขของ
การดํารงอยู

ตลาดน้ํา
ตลาดน้ํา
คลองแห
คลองแดน
1. มีสินคาและบริการที่
1. การมีสวนรวมของชุมชน
ตอบสนองความตองการของ
2. อัตลักษณและความแตกตาง
นักทองเที่ยว
3. การสงเสริมและสนับสนุนของ
2. การสงเสริมและสนับสนุน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.)
ของเทศบาลเมืองคลองแห
4. การบริหารจัดการ
3. การรวมมือกับหนวยงานตางๆ
5. การรวมมือกับหนวยงานตางๆ
4. อัตลักษณและความแตกตาง
6. การประชาสัมพันธ
5. การมีสวนรวมของประชาชน
6. การบริหารจัดการ
7. การประชาสัมพันธ

ตลาดน้ํา
บานดอน
1. มีสินคาและบริการที่
ตอบสนองความตองการของ
นักทองเที่ยว
2. การสงเสริมและสนับสนุน
ของเทศบาลนครสุราษฎรธานี
3. การรวมมือกับหนวยงานตางๆ
4. อัตลักษณและความแตกตาง
5. การมีสวนรวม
6. การบริหารจัดการ
7. การประชาสัมพันธ

ตลาดน้ํา
จันดี
สาเหตุและปจจัยที่สงผลให
ตลาดน้ําจันดีไมสามารถเปด
ดําเนินการไดจนตองปด
ตัวเองลงมีอยูดวยกัน 3
ประการ ไดแก
1. ลักษณะทางภูมิศาสตร
หรือสภาพพื้นที่ไมมีความ
เหมาะสม
2. ตลาดน้ําไมใชวิถีชุมชน
ของคนในพื้นที่
3. สินคาและบริการไม
ตอบสนองความตองการของ
นักทองเที่ยว

389
ตารางที่ 75 เปรียบเทียบตลาดน้ําภาคใตทั้ง 4 แหง (ตอ)
ประเด็น
จุดแข็ง (Strength)

จุดออน (Weakness)

โอกาส (Opportunity)

ตลาดน้ํา
คลองแห
1. การเนนใชวัสดุจากธรรมชาติ
2. การแตงกายดวยชุดพื้นบาน
ของผูประกอบการ
3. การสงเสริมการมีสวนรวม
ของชุมชน
4. การมีสินคาหลากหลาย
5. การบริหารจัดการ
1. สภาพน้ําในลําคลองที่ตื้นเขิน
สกปรก และมีกลิ่นเหม็น
2. ความไมพรอมของโครงสราง
พื้นฐานและสิ่งอํานวย ความสะดวก
ภายในตลาดน้ํา
1. มีทําเลที่ตั้งอยูใกล
ยานศูนยกลางธุรกิจการคา
2. มีหนวยงานใหการสงเสริม
และสนับสนุน

ตลาดน้ํา
คลองแดน
1. การมีสวนรวมของ
ชุมชน
2. การนําเสนอวิถีชุมชน
3. ความเปนธรรมชาติ
ของสถานที่ตั้ง

1. ความไมพรอมดาน
โครงสรางพื้นฐานและ
สิ่งอํานวยความสะดวก
2. มีที่ตั้งอยูรอบนอก
หางไกลจากตัวเมือง
1. การสงเสริมและ
สนับสนุนจากหนวยงาน
ตางๆ

ตลาดน้ํา
บานดอน
1. มีที่ตั้งอยูในตัวเมืองและ
ยานชุมชน
2. สถานที่กวางขวาง
3. ภูมิทัศนสวยงามและเปน
ธรรมชาติ
4. มีสินคาและบริการ
หลากหลาย
ปญหาดานความพรอมของ
โครงสรางพื้นฐานและสิ่ง
อํานวยความสะดวกภายใน
ตลาดน้ํา

ตลาดน้ํา
จันดี
1. มีที่ตั้งอยูใกลยานชุมชน

1. สถานที่ไมเอื้ออํานวย
2. สินคาและบริการขาด
ความหลากหลาย

1. มีแหลงทองเที่ยวอื่นๆ ใน
1. ชุมชนมีชื่อเสียงดานอาหาร
บริเวณใกลเคียง
2. การใหการสงเสริมและ
2. การสงเสริมและ
สนับสนุนจากหนวยงานตางๆ
สนับสนุนของหนวยงานตางๆ
3. มีแหลงทองเที่ยวอื่นๆ ในพื้นที่
บริเวณใกลเคียง
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ตารางที่ 75 เปรียบเทียบตลาดน้ําภาคใตทั้ง 4 แหง (ตอ)
ประเด็น
โอกาส (Opportunity)

อุปสรรค (Threat)

ตลาดน้ํา
คลองแห
1. มีทําเลที่ตั้งอยูใกล
ยานศูนยกลางธุรกิจการคา
2. มีหนวยงานให
การสงเสริมและสนับสนุน
1. เหตุการณความไมสงบใน
จังหวัดชายแดนภาคใต
2. ภัยธรรมชาติ ไดแก
น้ําทวม
3. มีแหลงทองเที่ยวใน
ลักษณะเดียวกันหลายแหง

ตลาดน้ํา
คลองแดน
1. การสงเสริมและสนับสนุน
จากหนวยงานตางๆ

1. ภัยธรรมชาติ ไดแก น้ําทวม

ตลาดน้ํา
บานดอน
1. มีแหลงทองเที่ยวอื่นๆ ใน
บริเวณใกลเคียง
2. การสงเสริมและสนับสนุน
ของหนวยงานตางๆ
1. ภัยธรรมชาติ ไดแก น้ําทวม

ตลาดน้ํา
จันดี
1. ชุมชนมีชื่อเสียงดานอาหาร
2. การใหการสงเสริมและ
สนับสนุนจากหนวยงานตางๆ
3. มีแหลงทองเที่ยวอื่นๆ ในพื้นที่
บริเวณใกลเคียง
1. ภัยธรรมชาติ ไดแก น้ําทวม
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ตารางที่ 75 เปรียบเทียบตลาดน้ําภาคใตทั้ง 4 แหง (ตอ)
ประเด็น
ปญหา

ตลาดน้ํา
คลองแห
1. ปญหาเกี่ยวกับสภาพน้ําใน
ลําคลอง
2. ปญหาเรื่องพื้นที่ที่ตั้งเขต
ตลาดบก
3. ปญหาการกลืนกลายของ
พอคาแมคาในตลาดน้ําคลองแห

ตลาดน้ํา
คลองแดน
ปญหาดานโครงสรางพื้นฐานและ
สิ่งอํานวยความสะดวกภายใน
ตลาดน้ํา ไดแก
1. ปญหาเกี่ยวกับสะพานไมที่
มีสภาพชํารุดและผุพัง
2. ปญหาหองน้ําสาธารณะมี
ไมเพียงพอ
3. ปญหาที่นั่งพักผอนมีไม
เพียงพอ
4. ปญหาดานสิ่งอํานวย
ความสะดวกอื่นๆ

ตลาดน้ํา
บานดอน
1. ปญหาหองน้ําสาธารณะ
2. ปญหาแสงสวาง
3. ปญหาสถานที่จอดรถ
4. ปญหาขนาดของแพ

ตลาดน้ํา
จันดี
-

392
ตารางที่ 75 เปรียบเทียบตลาดน้ําภาคใตทั้ง 4 แหง (ตอ)
ประเด็น
แนวทางการสงเสริม
และพัฒนา/
แนวทางการฟนฟู

ตลาดน้ํา
คลองแห
1. การแกปญหาเกี่ยวกับสภาพ
น้ําในลําคลอง
2. การพัฒนาและปรับปรุง
ระบบภูมิทัศน
3. การพัฒนาและปรับปรุง
สิ่งอํานวยความสะดวกภายใน
ตลาดน้ํา
4. การพัฒนาและปรับปรุง
ระบบโครงสรางพื้นฐานภายใน
ตลาดน้ํา
5. การสงเสริมและสรางความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับการทองเที่ยวที่
ยั่งยืนใหกับผูประกอบการและ
ประชาชนในพื้นที่ รวมถึง
การปลูกฝงหรือพัฒนาจิตสํานึก
ทางการทองเที่ยว

ตลาดน้ํา
คลองแดน
1. การสงเสริมและพัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐาน
2. การสงเสริมและพัฒนา
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
ภายในตลาดน้ํา
3. การปลูกฝงหรือพัฒนา
จิตสํานึกทางการทองเที่ยว
ใหกับผูประกอบการและ
ประชาชนในพื้นที่

ตลาดน้ํา
บานดอน
1. การสงเสริมและพัฒนาดาน
สิ่งอํานวยความสะดวกภายใน
ตลาดน้ํา
2. การแกไขและปรับปรุง
เกี่ยวกับปญหาเรื่องแพ
3. การสงเสริมและสรางความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับการทองเที่ยวที่
ยั่งยืนใหกับผูประกอบการและ
ประชาชนในพื้นที่ รวมถึงการ
ปลูกฝงหรือพัฒนาจิตสํานึก
ทางการทองเที่ยว

ตลาดน้ํา
จันดี
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
การวิเคราะหศัก ยภาพของการทองเที่ ย วตลาดน้ํ าภาคใต ผูวิจัยใชแนวคิด ของจารุจ น
กลิ่นดีปลี (2541: 32-33) โดยพิจารณาจากองคประกอบสําคัญ 4 ดาน ไดแก 1) องคประกอบดาน
พื้น ที่ 2) องคป ระกอบด านการจั ด การ 3) องค ประกอบดา นกิ จ กรรมและกระบวนการ และ
4) องคประกอบดานการมีสวนรวม ซึ่งการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตมีรายละเอียดขององคประกอบ
ทั้ง 4 ดาน ดังตอไปนี้
1. องคประกอบดานพื้นที่
แหลง ทอ งเที่ ย วตลาดน้ํ าภาคใตเ มื่อ พิ จ ารณาศั ก ยภาพองค ประกอบด านพื้น ที่ พบว า
มีศักยภาพดานพื้นที่แตกตางกันออกไปในแตละตลาดน้ํา โดยตลาดน้ําคลองแหจะมีพื้นที่กวางขวาง
และเพียงพอสําหรับรองรับนักทองเที่ยว ตลอดจนอยูใกลกับแหลงทองเที่ยวอื่นๆ โดยเฉพาะอยู
ใกลกับตัว เมืองหาดใหญซึ่งเปน ยา นศูน ย ก ลางการคาและแหลงธุร กิจ บัน เทิง สําหรับตลาดน้ํ า
คลองแดนจะมีความโดดเดนในเรื่องของภูมิทัศนและความเปนธรรมชาติ โดยเฉพาะบานไมเกาแก
ที่ตั้งอยูบริเวณริมน้ําสองฝงคลอง และชุมชนคลองแดนยังเปนชุมชนที่มีชื่อเสียงด านความเจริญ
รุงเรืองในอดีต เนื่องจากเปนแหลงการคาทางน้ําที่สําคัญแหงหนึ่งของภาคใต นอกจากนี้ตลาดน้ํา
คลองแดนยังตั้งอยูใกลกับวัดคลองแดน ซึ่งเปนวัดเกาแกที่มีชอื่ เสียงและมีสิ่งที่นาสนใจ เชน เรือขุด
โบราณ โพนฟาลั่น และพระทอง เปนตน สว นตลาดน้ําบา นดอนเปนตลาดน้ําที่อยูในตัวเมือง
สุราษฎรธานีจึงไดเปรียบในเรื่องของการคมนาคม และเปนตลาดน้ําที่ตั้งอยูบริเวณสวนสาธารณะ
ริมแมน้ําตาปจึงมีอากาศดีและมีภูมิทัศนสวยงามเหมาะสําหรับเปนแหลงทองเที่ยว ตลอดจนมี
สถานที่เพียงพอสําหรับการพักผอนหยอนใจและการทํากิจกรรมตางๆ รวมกัน เปนตน
นอกจากนี้โดยภาพรวมยังพบวาตลาดน้ําภาคใตยังเปนตลาดน้ําที่พยายามคงไวซึ่งสภาพ
ความเปนธรรมชาติและเอกลักษณของทองถิ่นอีกดวย และจากการศึกษาขอมูลเชิงปริมาณเกี่ยวกับ
ความคิดเห็นของนักทองเที่ยวที่มีตอสถานที่แหลงทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต พบวา นักทองเที่ยวมี
ความคิดเห็นตอสถานทีต่ ลาดน้ําภาคใตโดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.06, S.D. = 0.061) และเมื่อ
พิจารณารายขอ พบวา นักทองเที่ยวมีความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจาก
มากไปนอย คือ (1) สถานที่คงสภาพความเปนธรรมชาติ ( X = 4.22, S.D. = 0.743) (2) สถานที่มี
ความสวยงาม ( X = 4.11, S.D. = 0.706) (3) สถานที่มีเอกลักษณเฉพาะถิ่นและมีความนาสนใจ ( X
= 4.10, S.D. = 0.753) (4) ความพรอมของสถานที่ในการตอนรับนักทองเที่ยว ( X = 3.99, S.D. =
0.782) และ (5) ขนาดของพื้นที่ในการรองรับนักทองเที่ยว ( X = 3.89, S.D. = 0.792) จากที่กลาวมา
จะเห็นไดวาตลาดน้ําภาคใตเปนแหลงทองเที่ยวที่มีศักยภาพดานพื้นที่ของการเปนแหลงทองเที่ยวใน
ระดับหนึ่ง
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2. องคประกอบดานการจัดการ
สําหรับการพิจารณาศักยภาพของแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตดานการจัดการ ผูวิจัยได
ศึก ษาในประเด็น การจัดการดานความปลอดภัย การใหบริก าร สิ่งอํานวยความสะดวก และ
ผลกระทบเชิงลบตอชุมชน ซึ่งมีรายละเอียดในแตละดานดังตอไปนี้
ดานความปลอดภัย โดยความปลอดภัยถือเปน ป จ จัยสําคัญ ในการสงเสริมและพัฒ นา
การทองเที่ยว เพราะแหลงท องเที่ยวที่มีค วามปลอดภั ยจะเป น การสร างความไวว างใจใหกั บ
นักทองเที่ยวในการเดินทางมาทองเที่ยวยังแหลงทองเทีย่ วนั้นๆ ไมวาจะเปนความปลอดภัยในชีวิต
หรือความปลอดภัยในทรัพยสิน อยางไรก็ตามจากการศึกษาการจัด การดานความปลอดภัยใน
ตลาดน้ํา ภาคใต พบวา โดยภาพรวมแหล งท อ งเที่ ย วตลาดน้ํ า ภาคใต เป น แหลง ท อ งเที่ ย วที่ มี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน โดยชาวบานในชุมชนรวมทั้งพอคาแมคาจะรูจักมักคุนกันเปน
อยางดี โดยเฉพาะตลาดน้ําคลองแหและตลาดน้ําคลองแดน อีกทั้งในแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต
ยังมีเจาหนาที่ที่เกี่ยวของคอยใหบริการและดูแลนัก ทองเที่ยว รวมทั้งการจัดระบบการจราจรใน
บริเวณพื้นที่ตลาดน้ําอีกดว ยซึ่งจะเห็นไดชัด เจนที่ตลาดน้ําคลองแห ตลอดจนในแหลงทองเที่ยว
ตลาดน้ําบางแหงยังมีปายเตือนหรือปายขอความรวมมือเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
เชน ตลาดน้ําบา นดอนมีปายเตือนเกี่ย วกับการห ามปน ปายราวที่นั่งบริเวณริมน้ํา หรือแมแตที่
ตลาดน้ํ าคลองแดนมี ป ายขอความร ว มมื อ ห า มนํา สุ ร า เบี ย ร หรื อ เครื่ อ งดื่ มที่ มี ส ว นผสมของ
แอลกอฮอลทุกชนิดเขามาดื่มในบริเวณตลาดน้ํา เปนตน และจากการศึกษาขอมูลเชิงปริมาณเกี่ยวกับ
ความคิด เห็น ของนักทองเที่ย วที่มีตอแหลงทองเที่ ย วตลาดน้ําภาคใตดานความปลอดภัย พบวา
นักทองเที่ยวมีความคิดเห็นดานความปลอดภัย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.94, S.D. =
0.619) และเมื่อพิจ ารณารายขอ พบวา นักทองเที่ยวมีค วามคิดเห็นอยูใ นระดับมากทุก ขอ โดย
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย 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 ที่นั่ง เรือ ริมตลิ่ง และอื่นๆ ( X = 3.88, S.D. = 0.794) ดังนั้นจากขอมูลที่นําเสนอจึงอาจ
กลาวไดวาแหลงทองเทีย่ วตลาดน้ําภาคใตมีการจัดการดานความปลอดภัยไดดีในระดับหนึ่ง
ดานการใหบริการ การใหบริการเปนปจจัยสําคัญอันดับตนๆ ในการสรางความประทับใจ
ใหกับนัก ทองเที่ย วที่เดินทางมาท องเที่ย วยังแหลงทองเที่ย วนั้น ๆ จากการศึก ษาขอมูลเกี่ย วกับ
การใหบริการในแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต พบวา โดยภาพรวมนักทองเที่ยวมีความประทับใจ
ในการใหบริการของแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต โดยเฉพาะการใหบริการของผูประกอบการ
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แตมี บางกระแสโดยเฉพาะที่ ตลาดน้ําคลองแหมีนั ก ท องเที่ย วชาวไทยในพื้ น หลายคนมองว า
ผูประกอบการในตลาดน้ําบางคนใหค วามสําคัญกับการใหบริการแกนักทองเที่ยวชาวตางชาติ
มากกว า นั ก ท อ งเที่ ย วชาวไทยในพื้ น ที่ อย า งไรก็ ต ามจากข อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณจากการสํ า รวจ
ความคิด เห็น ของนัก ทองเที่ย วที่มีตอการใหบริก ารของแหลงทองเที่ย วตลาดน้ําภาคใต พบวา
นักทองเที่ยวมีความคิดเห็นดานการใหบริการโดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.86, S.D. = 0.664)
และเมื่อพิจารณารายขอ พบวา นักทองเที่ยวมีความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับ
คาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ (1) ความสุภาพ ความเปนมิตร และความเอาใจใสในการใหบริการ
ของผูประกอบการและเจาหนาที่ ( X = 4.00, S.D. = 0.780) (2) การดูแลและอํานวยความสะดวก
ใหแกนักทองเที่ยว ( X = 3.91, S.D. = 0.799) (3) ความเหมาะสมของราคาสินคาที่วางจําหนายและ
การใหบริการในแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา ( X = 3.90, S.D. = 0.764) และ (4) การใหขอมูลขาวสาร
แกนักทองเที่ยว เชน เอกสาร และแผนพับ เปนตน ( X = 3.62, S.D. = 0.892) ตามลําดับ
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก สิ่งอํานวยความสะดวกที่มีในแหลงทองเที่ยวเปนปจจัยสําคัญ
อีก ประการหนึ่งในการสรางความประทับใจใหกับนัก ทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยวยังแหลง
ทองเที่ยวนั้นๆ จากการศึกษาแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต พบวา โดยภาพรวมแหลงทองเที่ยว
ตลาดน้ําภาคใตยังตองมีการปรับปรุงดานสิ่งอํานวยความสะดวกอีกในหลายๆ ดาน ทั้งนี้เนื่องจาก
สิ่ ง อํ า นวยความสะดวกที่ มี อ ยู ใ นตลาดน้ํ า แต ล ะแห ง ยั ง มี ไ ม เ พี ย งพอกั บ ความต อ งการของ
นักทองเที่ยวและผูประกอบการ โดยเฉพาะหองน้ําสาธารณะ ตูโทรศัพทสาธารณะ และตูไปรษณีย
เปนตน หรือที่มีอยูแลวก็ยังไมไดมาตรฐานหรือไมสามารถใชงานไดอยางแทจริง และจากการศึกษา
ขอมูลเชิงปริมาณเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักทองเที่ยวที่มีสิ่งอํานวยความสะดวกภายในตลาดน้ํา
ภาคใต พบวา โดยภาพรวมนักทองเที่ยวมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของหองน้ําสาธารณะ
( 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 นอกจากนี้เมื่อพิจารณาในตลาดน้ําภาคใตแตละแหง
พบวายังคงมีสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนจะตองไดรับการปรับปรุงแกไขในประเด็นและระดับที่
แตกตางกันออกไปอีกดวย
ดานผลกระทบเชิงลบตอชุมชน การทองเที่ยวที่ดีตองเปนการทองเที่ยวที่มีความรับผิดชอบ
(Responsible Travel) กลาวคือตองไมกอใหเกิดผลกระทบเชิงลบตอสังคมและสิ่งแวดลอมใน
ชุมชนอันเปนสถานที่ตั้งของแหลงทองเที่ยวนั้นๆ หรือหากจะเกิดผลกระทบก็ใหเกิดผลกระทบนอย
ที่สุด (No or Low Impact) จากการศึกษาแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต พบวา โดยภาพรวมแหลง
ทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตไดสงผลกระทบเชิงลบตอชุมชน และในทางกลับกันก็สงผลกระทบเชิง
บวกต อชุมชนดว ยโดยเฉพาะในเรื่อ งของการสงเสริมอาชีพและเศรษฐกิจ ในชุมชน และจาก
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การศึกษาขอมูลเชิงปริมาณจากการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ที่มีตอผลกระทบเชิง
ลบจากการมีแหลงทองเที่ย วตลาดน้ําตั้งอยูใ นชุมชน พบวา โดยภาพรวมประชาชนในพื้น ที่ มี
ความคิดเห็นดานผลกระทบเชิงลบโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( X = 2.80, S.D. = 0.850) และเมื่อ
พิจารณารายขอ พบวาประชาชนในพื้นที่มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลางทุกขอ โดยเรียงลําดับ
คาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ (1) แหลงทองเที่ยวตลาดน้ํากอใหเกิดปญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ในชุมชน ( X = 3.19, S.D. = 0.992) (2) แหลงทองเที่ยวตลาดน้ํากอใหเกิดความไมปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของคนในชุมชน ( X = 2.81, S.D. = 1.058) (3) แหลงทองเที่ยวตลาดน้ํากอใหเกิด
ปญหาดานความสัมพันธระหวางชาวบานในชุมชน ( X = 2.77, S.D. = 1.089) (4) แหลงทองเที่ยว
ตลาดน้ํากอใหเกิดการรบกวนความเปนสวนตัวของคนในชุมชน ( X = 2.68, S.D. = 1.067) และ
(5) แหลงทองเที่ยวตลาดน้ําสงผลใหประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่นสูญหาย ( X =
2.54, S.D. = 1.167) ตามลําดับ
3. องคประกอบดานกิจกรรมและกระบวนการ
กิจกรรมและกระบวนการเปนสิ่งที่สรางสีสันและศักยภาพใหกับแหลงทองเที่ยว สําหรับ
แหลงทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต พบวา มีกิจกรรมและกระบวนการที่คอนขางหลากหลาย ไมวาจะ
เปนกิจกรรมการจําหนายสินคา การลองเรือชมทัศนียภาพและวิถีชุมชน และการแสดงตางๆ รวมถึง
กิจ กรรมอื่น ๆ ที่จัด ขึ้น ภายในแหลงทอ งเที่ย วตลาดน้ํา ภาคใตแ ตละแหง ซึ่ง มีรายละเอี ยดและ
ความโดดเดนของกิจกรรมที่แตกตางกันออกไป เชน ตลาดน้ําบานดอนมีศาลากิจกรรมสงเสริมและ
เผยแพรธรรมะโดยสวนโมกขพลาราม ตลาดน้ําคลองแดนมีโฮมเสตยสําหรับนักทองเที่ยวที่ตองการ
ศึกษาวิถีชุมชนและทํากิจกรรมตางๆ และตลาดน้ําคลองแหผูประกอบการจะเนนการแตงกายดวย
ชุดไทยพื้นบานที่บงบอกถึงเอกลักษณเฉพาะถิ่น เปนตน โดยกิจกรรมตางๆ เหลานี้นอกจากจะเพื่อ
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจแลว ยังสอดแทรกไปดวยองคความรูและการปลูกจิตสํานึกดานประเพณี
วัฒ นธรรม และสิ่ งแวดลอมอีก ดว ย และจากการศึก ษาขอมู ลเชิง ปริม าณเกี่ ย วกับ คิด เห็ น ของ
นัก ทองเที่ย วที่มีตอการจัด กิจ กรรมภายในแหลงทองเที่ย วตลาดน้ําภาคใต พบวา โดยภาพรวม
นักทองเที่ยวมีความคิดเห็นตอการจัดกิจกรรมโดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.88, S.D. = 0.675)
และเมื่อพิจารณารายขอ พบวา นักทองเที่ยวมีความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับ
คาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ (1) รูปแบบกิจกรรมเอื้อตอการเรียนรูวิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรม
ของชุมชน ( X = 4.08, S.D. = 0.765) (2) รูปแบบกิจกรรมเอื้อตอการอนุรักษสิ่งแวดลอม ( X =
3.95, S.D. = 0.814) (3) การจัดแบงเขตพื้นที่ของกิจกรรมตางๆ เหมาะสมตอการทองเที่ยว ( X =
3.83, S.D. = 0.801) (4) รูปแบบกิจกรรมมีความเหมาะสมและสัมพันธกับสภาพพื้นที่ ( X = 3.80,
S.D. = 0.777) และ (5) กิจกรรมมีความหลากหลาย ( X = 3.74, S.D. = 0.830) ตามลําดับ
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4. องคประกอบดานการมีสวนรวม
การมีส ว นร ว มเป น ปจ จัย สํา คัญ ในการส งเสริ มและพั ฒนาแหลง ของเที่ ยวและยัง เป น
ตัวบงบอกถึงศักยภาพของแหลงทองเที่ยวนั้นๆ อีกดวย โดยเฉพาะการมีสวนรวมของชุมชนและ
ประชาชนในท องถิ่น (Involvement of Local Community or People Participation) ตลอดจน
ผูป ระกอบการ จากการศึ ก ษาแหล งท อ งเที่ ย วตลาดน้ํา ภาคใต พบว า เป น การท องเที่ ยวที่ ใ ห
ความสําคัญกับการมีสวนรวมของชุมชน ประชาชนในทองถิ่น และผูประกอบในระดับที่แตกตาง
กันออกไปในแตละตลาดน้ํา ซึ่งจากการศึกษาขอมูลเชิงปริมาณจากการสํารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ําภาคใตที่มีตอการมีสวนรวม พบวา ประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ําภาคใตมี
ความคิดเห็นตอการมีสวนรวมในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X = 3.33, S.D. = 0.774) และเมื่อ
พิจารณารายขอ พบวาประชาชนในพื้นที่มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลางทุกขอ โดยเรียงลําดับ
คาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ (1) คนในชุมชนมีความรูสึกเปนสวนหนึ่งของการทองเที่ยวตลาดน้ํา
( X = 3.44, S.D. = 0.891) (2) คนในชุมชนมีสวนรวมในการไดรับผลประโยชนจากแหลงทองเที่ยว
ตลาดน้ํา ( X = 3.37, S.D. = 0.911) (3) คนในชุมชนมีสวนรวมในการตัดสินใจและดําเนินการ
เกี่ยวกับการจัดการการทองเที่ยวตลาดน้ํา ( X = 3.36, S.D. = 0.950) (4) คนในชุมชนจัดตั้งองคกร
ชมรม หรือกลุมที่มีบทบาทในการจัดการการทองเที่ยวตลาดน้ํา ( X = 3.31, S.D. = 0.942) และ
(5) มีการกระจายอํานาจใหคนในชุมชนบริหารจัดการการทองเที่ยวตลาดน้ํา ( X = 3.17, S.D. =
0.956) ตามลํา ดั บ และเมื่ อพิ จ ารณาในตลาดน้ํ าแตล ะแห ง พบว า ประชาชนในพื้น ที่ ตลาดน้ํ า
คลองแดนและตลาดน้ําบานดอนมีความคิดเห็นตอการมีสวนรวมทั้งในภาพรวมและรายขออยูใน
ระดับมากทุกขอ สวนประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ําคลองแหและตลาดน้ําจันดีมีความคิดเห็นตอการมี
สวนรวมทั้งในภาพรวมและรายขออยูในระดับปานกลางทุกขอ และจากการศึกษาขอมูลเชิงปริมาณ
จากการสํ า รวจความคิ ด เห็ น ของผู ป ระกอบในตลาดน้ํ า ภาคใต ที่ มี ต อ การมี ส ว นร ว ม พบว า
ผูประกอบการในตลาดน้ําภาคใตมีความคิดเห็นตอการมีสวนรวมในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง
( X = 3.39, S.D. = 0.728) และเมื่อพิจารณารายขอ พบวา ผูประกอบการมีความคิดเห็นสวนใหญอยู
ในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ (1) ผูประกอบการมีความรูสึกเปน
สวนหนึ่งของแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา ( X = 3.54, S.D. = 0.955) (2) ผูประกอบการในตลาดน้ําให
ความชวยเหลือซึ่งกัน และกันเปนอยางดี ( X = 3.49, S.D. = 0.896) (3) การมีสว นรวมของ
ผูประกอบการในการแสดงความคิดเห็นตางๆ ในการสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา
( X = 3.35, S.D. = 0.764) (4) การมีสวนรวมของผูประกอบการในการตัดสินใจและดําเนินการ
เกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา ( X = 3.29, S.D. = 0.817) และ (5) การมีสวนรวมของผูประกอบการ
ในการติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับการดําเนินการตลาดน้ํา ( X = 3.29, S.D. = 0.861) ตามลําดับ
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และเมื่อพิจ ารณาในตลาดน้ําแตละแหง พบวา ผูประกอบการในตลาดน้ําคลองแดนและตลาดน้ํา
บา นดอนมี ค วามคิ ด เห็ น ต อ การมี สว นร ว มทั้ ง ในภาพรวมและรายข ออยู ใ นระดับ มากทุ ก ข อ
สวนประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ําคลองแหมีความคิดเห็นตอการมีสวนรวมทั้งในภาพรวมและรายขอ
อยูในระดับปานกลางทุกขอ นอกจากนี้จากการศึกษาขอมูลเชิงปริมาณจากการสํารวจความคิดเห็น
เกี่ย วกับพฤติก รรมของของนัก ทองเที่ย วตลาดน้ํา ภาคใต พบวา นัก ทองเที่ย วตลาดน้ําภาคใต มี
สวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําที่จัดขึ้นโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =
3.96, S.D. = 0.881) และมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นหรือใหขอเสนอแนะในการพัฒนาและ
ปรับปรุงแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.93, S.D. = 0.965) เชนเดียวกัน
และเมื่อพิจารณาในตลาดน้ําแตละแหง พบวา นักทองเที่ยวมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของแหลง
ทอ งเที่ ย วตลาดน้ํ าที่ จั ด ขึ้ น และมี สว นรว มในการแสดงความคิ ด เห็ น หรื อใหข อ เสนอแนะใน
การพัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําอยูในระดับมากทุกตลาดน้ํา ซึ่งหากพิจารณาจาก
ขอมูลเชิงปริมาณจะเห็นไดวาประชาชน ผูประกอบการ และนักทองเที่ยวมีความคิดเห็นตอการมี
สวนรวมทั้งในระดับที่สอดคลองและแตกตางกันออกไปในตลาดน้ําแตละแหง
สรุ ป จากการวิเ คราะห ศัก ยภาพของการท องเที่ย วตลาดน้ํ า ภาคใต จ ะเห็ น ได ว าแหล ง
ทอ งเที่ย วตลาดน้ํ าภาคใต มี ศัก ยภาพของการทอ งเที่ ย วครบทั้ง 4 องค ประกอบ โดยในแต ล ะ
องคประกอบจะมีศักยภาพมากนอยแตกตางกันออกไป ซึ่งในบางองคประกอบจําเปนตองไดรับ
การสงเสริมและพัฒนาใหดีขึ้นกวาที่เปนอยู ทั้งนี้ก็เพื่อใหแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตมีศักยภาพ
ของการทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้นนั่นเอง
การวิเคราะหการพัฒนาการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตสกู ารทองเที่ยวที่ยั่งยืน
สําหรับการวิเคราะหการพัฒนาการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตสูก ารทองเที่ยวที่ ยั่งยืนใน
ครั้งนี้ ผูวิจัยใชแนวคิดการพัฒนาการทองเที่ยวที่ยั่งยืน ของบุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548ก: 20-22)
ที่ ก ล า วว า การพั ฒ นาการท อ งเที่ ย วที่ ยั่ ง ยื น ต อ งเป น การพั ฒ นาการท อ งเที่ ย วที่ สํ า คั ญ ใน
6 องคประกอบหลัก ไดแก 1) องคประกอบดานการพัฒนาทรัพยากรทองเที่ยว 2) องคประกอบดาน
การพั ฒ นาสิ่ ง แวดล อ มในแหล ง ท อ งเที่ ย ว 3) องค ป ระกอบด า นการพั ฒ นาธุ ร กิ จ ท อ งเที่ ย ว
4) องคประกอบดานการพัฒนาการตลาดทองเที่ยว 5) องคประกอบดานการพัฒนาการมีสวนรวม
ทางการทองเที่ยวของชุมชนทองถิ่น และ 6) องคประกอบดานการพัฒนาจิตสํานึกทางการทองเที่ยว
ซึ่งเมื่อนําแนวคิดการพัฒนาการทองเที่ยวที่ยั่งยืนทั้ง 6 องคประกอบ มาวิเคราะห พบวา ตลาดน้ํา
ภาคใตแตละแหงมีการดําเนินการในแตละองคประกอบมากนอยแตกตางกันไป ซึ่งมีรายละเอียด
เกี่ยวกับการดําเนินการของตลาดน้ําภาคใตแตละแหงในแตละองคประกอบดังตารางที่ 76
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ตารางที่ 76 การวิเคราะหการพัฒนาการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตสูการทองเที่ยวที่ยั่งยืน
องคประกอบหลัก
ตลาดน้ํา
ของการพัฒนา
คลองแห
การทองเที่ยวที่ยั่งยืน
1. องคประกอบ
1. มีโครงสรางพื้นฐานและ
สิ่งอํานวยความสะดวก
ดานการพัฒนา
2. มีการจัดแบงเขตพื้นที่
ทรัพยากรทองเที่ยว
ตลาดน้ําออกเปน 2 เขต ไดแก
เขตตลาดน้ําทางเรือ และ
เขตตลาดบก (ตลาดโบราณ)
2. องคประกอบ
ดานการพัฒนา
สิ่งแวดลอมในแหลง
ทองเที่ยว

1. มีถังขยะวางไวตามจุดตางๆ
2. มีการใชภาชนะในบรรจุ
อาหารที่เปนภาชนะจากธรรมชาติ
ภาชนะยอนยุค หรือวัสดุที่ยอย
สลายงาย ไมใชโฟมและวัสดุอื่น
ที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

ตลาดน้ํา
คลองแดน

ตลาดน้ํา
บานดอน

ตลาดน้ํา
จันดี

1. มีโครงสรางพื้นฐานและ
สิ่งอํานวยความสะดวก
2. มีกฎ ระเบียบ และขอปฏิบัติของ
ชุมชนคลองแดน หรือ “คูม ือชุมชน
คลองแดน”

1. มีโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวย
ความสะดวก
2. มีการจัดแบงเขตพื้นทีต่ ลาดน้ํา
ออกเปน 2 เขต ไดแก เขตบนบก และ
เขตบนแพ
3. มีการหามตั้งวางสินคาล้ําแนวเสน
หนาแผงที่เทศบาลกําหนด
1. มีถังขยะวางไวตามจุดตางๆ
2. มีการรักษาความสะอาด
โดยผูประกอบการจะทํา ความสะอาด
บริเวณแผงจําหนายสินคาของตนเอง
หลังเสร็จสิ้นการจําหนายสินคาทุกครั้ง

1. มีโครงสรางพื้นฐาน
และสิ่งอํานวยความสะดวก
2. มีการพัฒนาและ
ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณ
ตลาดน้ําและบริเวณ
ใกลเคียง

1. มีถังขยะวางไวตามจุดตางๆ
2. มีการใชภาชนะในการบรรจุ
อาหารที่ทํามาจากวัสดุธรรมชาติ
3. มีกฎ ระเบียบ และขอปฏิบัติของ
ชุมชนคลองแดน หรือ “คูมือชุมชน
คลองแดน”

1. มีถังขยะวางไวตามจุด
ตางๆ
2. มีการรักษา
ความสะอาด

400
ตารางที่ 76 การวิเคราะหการพัฒนาการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตสูการทองเที่ยวที่ยั่งยืน (ตอ)
องคประกอบหลัก
ของการพัฒนา
การทองเที่ยวที่ยั่งยืน

ตลาดน้ํา
คลองแห

ตลาดน้ํา
คลองแดน

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

ตลาดน้ํา
บานดอน

ตลาดน้ํา
จันดี

401
ตารางที่ 76 การวิเคราะหการพัฒนาการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตสูการทองเที่ยวที่ยั่งยืน (ตอ)
องคประกอบหลัก
ของการพัฒนา
การทองเที่ยวที่ยั่งยืน
3. องคประกอบ
ดานการพัฒนาธุรกิจ
ทองเที่ยว

ตลาดน้ํา
คลองแห

ตลาดน้ํา
คลองแดน

ตลาดน้ํา
บานดอน

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

ตลาดน้ํา
จันดี
1. มีการสงเสริมและจัด
กิจกรรมหรืองานแสดงตางๆ
เชน การแสดงดนตรี และงาน
คาวบอยไนท เปนตน

402
ตารางที่ 76 การวิเคราะหการพัฒนาการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตสูการทองเที่ยวที่ยั่งยืน (ตอ)
องคประกอบหลัก
ของการพัฒนา
การทองเที่ยวที่ยั่งยืน
4. องคประกอบ
ดานการพัฒนา
การตลาดทองเที่ยว

ตลาดน้ํา
คลองแห

ตลาดน้ํา
คลองแดน

ตลาดน้ํา
บานดอน

ตลาดน้ํา
จันดี

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

403
ตารางที่ 76 การวิเคราะหการพัฒนาการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตสูการทองเที่ยวที่ยั่งยืน (ตอ)
องคประกอบหลัก
ของการพัฒนา
การทองเที่ยวที่ยั่งยืน

ตลาดน้ํา
คลองแห
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

ตลาดน้ํา
คลองแดน

ตลาดน้ํา
บานดอน
3. มีการจัดทําปายแสดงราคา
สินคาไวชัดเจน เพื่อความโปรงใส
แกผูบริโภค
4. มีการสงเสริมและจัด
กิจกรรมหรืองานแสดงตางๆ เชน
การจัดงาน “วาเลนไทน @
ตลาดน้ํา” เปนตน

ตลาดน้ํา
จันดี

404
ตารางที่ 76 การวิเคราะหการพัฒนาการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตสูการทองเที่ยวที่ยั่งยืน (ตอ)
องคประกอบหลัก
ของการพัฒนา
การทองเที่ยวที่ยั่งยืน
5. องคประกอบ
ดานการพัฒนาการมี
สวนรวมทาง
การทองเที่ยวของ
ชุมชนทองถิ่น

ตลาดน้ํา
คลองแห
1. มีการเนนผูประกอบการที่เปน
คนในชุมชนทองถิ่น
2. มีการจัดตั้งชมรมตลาดน้ํา
คลองแหและคณะกรรมการบริหาร
ชมรม ซึ่งประกอบดวย
ผูประกอบการตลาดน้ําที่เปนคนใน
ชุมชนทองถิ่น

ตลาดน้ํา
คลองแดน

ตลาดน้ํา
บานดอน

1. เกิดจากการฟนฟูของชาวบาน
1. มีการเนนผูประกอบการที่เปน
ในชุมชน ไมไดเกิดจากการจัดตั้ง
คนในชุมชน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2. มีชมรมผูประกอบการคา
(อปท.)
ตลาดนัด ตลาดน้าํ บานดอน
2. มีคณะกรรมการดําเนินการ
เทศบาลนครสุราษฎรธานี
ตลาดน้ําคลองแดน
3. มีการเนนผูประกอบการที่เปน
คนในชุมชน
4. มีการแสดงการรํามโนราห
ของ“กลุมโนราคลองแดน” ซึ่งเปน
กิจกรรมที่จัดขึ้นสม่ําเสมอใน
ตลาดน้ํา
5. มีการสงเสริมการจําหนาย
ตุกตาปูนปนโนราของ
“กลุมปูนปนโนราคลองแดน”

ตลาดน้ํา
จันดี
1. มีการเนนผูประกอบการ
ที่เปนคนในชุมชน

405
ตารางที่ 76 การวิเคราะหการพัฒนาการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตสูการทองเที่ยวที่ยั่งยืน (ตอ)
องคประกอบหลัก
ของการพัฒนา
การทองเที่ยวที่ยั่งยืน

6. องคประกอบ
ดานการพัฒนา
จิตสํานึกทาง
การทองเที่ยว

ตลาดน้ํา
คลองแห

1. มีปายรณรงคเกี่ยวกับการดูแล
และอนุรักษสิ่งแวดลอม

ตลาดน้ํา
คลองแดน
6. มีการสงเสริมการมีสวนรวมของ
ชาวบานในการพัฒนาและปรับปรุง
ตลาดน้ํา
7. มีกฎ ระเบียบ และขอปฏิบัติของ
ชุมชนคลองแดน หรือ “คูมือชุมชน
คลองแดน”
8. มีการยึดหลัก “วชร” (วัด ชุมชน
และรัฐ) ในการดําเนินการตางๆ ของ
ชุมชน
1. มีศาลาเลาเรื่อง
2. มีปายแสดงขอมูลใหความรูเกี่ยวกับ
รายละเอียดของสิ่งตางๆ เกี่ยวกับชุมชน
เชน ปายขอมูลสะพานไม เปนตน
3. เปนแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ตลาดน้ํา
บานดอน

ตลาดน้ํา
จันดี

1. มีศาลาสงเสริมและเผยแพร
ธรรมะโดยสวนโมกขพลาราม

-

406
ตารางที่ 76 การวิเคราะหการพัฒนาการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตสูการทองเที่ยวที่ยั่งยืน (ตอ)
องคประกอบหลัก
ของการพัฒนา
การทองเทีย่ วที่ยั่งยืน

ตลาดน้ํา
คลองแห

ตลาดน้ํา
คลองแดน
4. เปนการทองเที่ยวเชิงอนุรักษใน
ลักษณะตามแบบฉบับของ “ชุมชน
วิถีพุทธ”
5. มีกฎ ระเบียบ และขอปฏิบัติของ
ชุมชนคลองแดน หรือ “คูมือชุมชน
คลองแดน”

ตลาดน้ํา
บานดอน

ตลาดน้ํา
จันดี

407
จากตารางที่ 76 พบวา ตลาดน้ํา ภาคใตสว นใหญจ ะมีก ารดําเนิน การเกือบครบในทุก
องค ป ระกอบของการพั ฒ นาสู ก ารท อ งเที่ ย วที่ ยั่ ง ยื น แต เ มื่ อ พิ จ ารณาในรายละเอี ย ดพบว า
การดําเนิน การในแตละองคประกอบยังมีก ารดําเนิน การคอนขางนอยและยัง ไมไดมาตรฐาน
เท าที่ ค วร ดัง นั้น การที่ จ ะพั ฒ นาตลาดน้ํ าภาคใตสู ก ารท องเที่ ยวที่ยั่ ง ยืน จึง ควรที่ จ ะพัฒ นาทั้ ง
6 องคประกอบ โดยองคประกอบใดที่มีการดําเนินการอยูแลวก็ควรที่จะมีการพัฒนาและปรับปรุง
ใหไดมาตรฐานและดียิ่งๆ ขึ้น เชน องคประกอบดานการพัฒนาทรัพยากรทองเที่ยว องคประกอบ
ดานการพัฒนาสิ่งแวดลอมในแหลงทองเที่ยว องคประกอบดานการพัฒนาธุรกิจ ทองเที่ยว และ
องคประกอบดานการพัฒนาการตลาดทองเที่ยว เปนตน สวนองคประกอบใดที่ยังไมไดดําเนินการ
หรื อ มีก ารดํ า เนิ น การเพี ย งเล็ ก น อ ยก็ ค วรที่ จ ะมี ก ารส งเสริม และดํ าเนิ น การอย างจริง จั ง เช น
องคประกอบดานการพัฒนาการมีสวนรวมทางการทองเที่ยวของชุมชนทองถิ่น และองคประกอบ
ดานการพัฒนาจิต สํานึก ทางการทองเที่ยว เปนตน ดังนั้นการที่จ ะพัฒนาการทองเที่ยวตลาดน้ํา
ภาคใต สูก ารทอ งเที่ย วที่ ยั่ง ยืน อัน จะนํา ไปสูก ารพัฒ นาที่ยั่ งยื น นั้น จํ าเปน อย างยิ่ง ที่จ ะต อ งมี
การสงเสริมและพัฒนาองคประกอบของการพัฒนาสูก ารทองเที่ย วที่ยั่งยืน ทั้ง 6 องคประกอบ
ซึ่งไดแก 1) องคประกอบดานการพัฒ นาทรัพยากรทองเที่ยว 2) องคประกอบดานการพัฒ นา
สิ่งแวดลอมในแหลงทองเที่ยว 3) องคประกอบดานการพัฒนาธุรกิจทองเที่ยว 4) องคประกอบดาน
การพัฒนาการตลาดทองเที่ยว 5) องคประกอบดานการพัฒนาการมีสวนรวมทางการทองเที่ยวของ
ชุมชนทองถิ่น และ 6) องคประกอบดานการพัฒนาจิตสํานึกทางการทองเที่ยว โดยในการสงเสริม
และพัฒนาแตละองคประกอบจะตองดําเนินการใหไดตามมาตรฐาน ทั้งนี้เพื่อใหการทองเที่ยว
ตลาดน้ําภาคใตพัฒนาไปสูการทองเที่ยวที่ยั่งยืนอันจะนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนไดอยางแทจริง
วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศของการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต
สําหรับวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) ของการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต จากการศึกษา
พบวามีอยูดวยกัน 2 ประการ ไดแก การบริหารจัดการ และการดึงชุมชนเขามามีสวนรวมเปนฐาน
ในการพัฒนาตลาดน้ํา ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. การบริหารจัดการ
การท อ งเที่ ย วตลาดน้ํ า ภาคใต มี วิ ธี ป ฏิ บั ติ ที่ เ ป น เลิ ศ (Best Practice) อย า งหนึ่ ง คื อ
การบริหารจัดการ กลาวคือ ในพื้นที่ภาคใตไมเคยมีแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํามากอน แมวาจะมี
ชุมชนริมน้ํ าที่มีวิ ถีก ารคา ขายโดยอาศัย เสนทางน้ํ าเปน หลัก ก็ต าม แต ก็มิใ ชเพื่ อการทองเที่ย ว
แตอยางใด และภาคใตก็มิไดมีวิถีชุมชนตลาดน้ํา ที่ชัดเจนเหมือนกับชุมชนตลาดน้ําในภาคกลาง
ดังนั้นการจัดตั้งแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําขึ้นในพื้นที่ภาคใต จึงเปนเรื่องที่คอนขางใหมและทาทาย
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เปนอยางยิ่ง เนื่องจากคนในชุมชนภาคใตไมคุนเคยกับวิถีชุมชนในรูปแบบดังกลาว อีกทั้งยังไมมี
ตลาดน้ําในภาคใตที่จะนํามาเปนตนแบบเพื่อการปรับประยุกตใชได นอกจากการไปศึกษาดูงานจาก
ตลาดน้ําแหงอื่นๆ ในภาคกลางแลวนํามาปรับประยุกตใชใหเหมาะสมกับบริบทและสภาพพื้น ที่
ภาคใต ดังนั้นการจัดตั้งแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําในภาคใตจึงเปนเรื่องที่คอนขางเสี่ยงตอการลงทุนที่
สูญเปลาหากขาดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพราะตลาดน้ําไมใชวิถีชุมชนของคนภาคใต
ในปจจุบัน ดังเชนตลาดน้ําในภาคกลางที่ตลาดน้ําเปนสวนหนึ่งของวิถีชุมชน โดยตลาดน้ําภาคกลาง
ไดผสมกลมกลืนและกลายเปนสวนหนึ่งในชีวิตประจําของชุมชนบางชุมชนในภาคกลางอยางเห็น
ไดชัดเจน ดังนั้นการเกิดขึ้นของแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต ซึ่งเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อป พ.ศ.2551
และสามารถดํารงอยูไดมาจนกระทั่งปจจุบัน อีกทั้งในชวงระยะเวลาดังกลาวยังมีแหลงทองเที่ยว
ตลาดน้ํา ภาคใตได ทยอยเกิด ขึ้น เรื่อยๆ จนกระทั่งแหลง ทองเที่ย วตลาดน้ํา ภาคใตไมวาจะเป น
ตลาดน้ําคลองแห ตลาดน้ําคลองแดน และตลาดน้ําบานดอน ตางเปนที่รูจักกันทั่วไปในระดับหนึ่ง
ในหมูนัก ทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ ที่เปน เชน นี้สวนหนึ่งเนื่องมาจากตลาดน้ํา
ภาคใตมีวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) ดานการบริหารจัดการนั่นเอง โดยเฉพาะการบริหาร
จัดการในภาพรวมนับตั้งแตการริเริ่มจัดตั้ง ไปจนกระทั่งการบริหารจัดการ โดยตลาดน้ําภาคใตจะมี
การดึงศักยภาพภายในที่มีอยูมาใชอยางเต็มที่ไมวาจะเปนศักยภาพของชุมชน บุคคล หรือทรัพยากร
ที่มีอยู เพื่อให เกิด ประโยชน ตอแหลง ทองเที่ยวตลาดน้ํา และในสว นที่เ กิน ศั ก ยภาพหรื อเกิ น
ความสามารถก็จะประสานขอความรวมมือไปยังหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ เชน องคการบริหาร
สว นจังหวัด การทอ งเที่ ย วแหงประเทศไทย กรมชลประทาน และสถาบั น การศึ ก ษา เป น ต น
ในลักษณะของภาคีเครือขายที่คอยชวยเหลือซึง่ กันและกัน
2. การดึงชุมชนเขามามีสวนรวมเปนฐานในการพัฒนาตลาดน้ํา
การทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตมีวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) อีกอยางหนึ่ง คือ การดึง
ชุมชนเขามามีสวนรวมเปนฐานในการพัฒนาตลาดน้ํา ดังที่ไดกลาวไปแลววาตลาดน้ําคลองแหและ
ตลาดน้ําบา นดอนเปน ตลาดน้ําที่เกิด จากการจัด ตั้งขึ้นมาใหมโดยองคก รปกครองสวนทองถิ่น
ซึ่งไดแก เทศบาล กล าวคื อ ตลาดน้ํ าคลองแหจั ด ตั้ง โดยเทศบาลเมืองคลองแห ส ว นตลาดน้ํ า
บานดอนจัดตั้งโดยเทศบาลนครสุราษฎรธานี แมวาตลาดน้ําทั้งสองแหงจะไมไดเกิดจากการจัดตั้ง
ของชุมชนโดยตรงเหมือนกับตลาดน้ําคลองแดน แตในการดําเนินการของตลาดน้ําทั้งสองแหงตางก็
ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของชุมชนในระดับหนึ่ง โดยพยายามใหชุมชนเขามามีสวนรวมใน
กระบวนการตางๆ ของตลาดน้ําอยางตอเนื่อง เชน การเขามามีสว นรว มในการจํา หนายสิน คา
โดยการเปนผูประกอบการในตลาดน้ํา และการมีสวนรวมในกระบวนการบริหารจัดการ หรืออื่นๆ
ไมวาจะเปนการมีสวนรวมในการรับรู การแสดงความคิดเห็น และการแสดงบทบาท เปนตน แมวา
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การมีสวนรวมในบางครั้งอาจจะมีขอจํากัดอยูบาง แตแหลงทองเทีย่ วตลาดน้ําทั้งสองแหงตางก็เห็น
ความสําคัญของการมีสวนรวมของชุมชนและตางก็พยายามที่จะดึงชุมชนเขามามีสวนรวมเพื่อเปน
ฐานในการพัฒนาตลาดน้ํา สําหรับตลาดน้ําคลองแดนจะแตกตางจากตลาดน้ําคลองแหและตลาดน้ํา
บา นดอน กลาวคือ ตลาดน้ําคลองแดนเปน ตลาดน้ําที่เกิด จากการฟน ฟู ขึ้นมาใหมข องชุมชน
โดยตรง โดยมีก ารบริก ารจัดการกันเองในรูปของคณะกรรมการ ซึ่งสวนใหญจะประกอบดว ย
ชาวบานในชุมชนเปนหลัก แตในสว นที่เหมือนกัน กับ ตลาดน้ําคลองแหและตลาดน้ําบานดอน
นั่นก็คือ การดึงชุมชนเขามามีสวนรวมเปนฐานในการพัฒนาตลาดน้ํา โดยพยายามกระจายการมี
สวนรวมออกไปยังกลุมตางๆ ภายในชุมชน เพื่อใหเกิดการมีสวนรวมอยางทั่วถึง ไมเกิดการกระจุก
อยูที่คนใดคนหนึ่งหรือกลุมใดกลุมหนึ่ง แมวาในบางครั้งจะเกิดความไมเขาใจระหวางกันบางก็ตาม
แตโดยภาพรวมตลาดน้ําภาคใตไมวาจะเปนตลาดน้ําคลองแห ตลาดน้ําคลองแดน และตลาดน้ํา
บานดอน ลวนแลวแตเปนตลาดน้ําที่ใหความสําคัญกับการดึงชุมชนเขามามีสวนรวมเปนฐานใน
การพัฒนาตลาดน้ําทั้งสิ้น โดยพยายามดึงศักยภาพดานตางๆ ของชุมชนที่มีอยูมาใชใหเกิดประโยชน
ทั้งนี้ก็เพื่อตองการใหเกิดความยั่งยืนของการทองเทีย่ วตลาดน้ําอยางแทจริง
ปจจัยหรือเงื่อนไขของการดํารงอยูของการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต
สําหรับปจจัยหรือเงื่อนไขที่ทําใหการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต ซึ่งไดแก ตลาดน้ําคลองแห
ตลาดน้ําคลองแดน และตลาดน้ําบานดอน ยังคงดํารงอยูไดตั้งแตแรกเริ่มกอตั้งจนกระทั่งถึงปจจุบัน
สืบเนื่องมาจากปจจัยหรือเงื่อนไข 7 ประการ ดังตอไปนี้
1. การมีสินคาและบริการที่ตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยว
ตลาดน้ําภาคใตเปนตลาดน้ําที่มีขึ้นเพื่อการทองเที่ยวโดยเฉพาะ มิใชเปนตลาดน้ําที่เกิดขึ้น
เพื่อเปน สถานที่ชุมนุมคาขายแลกเปลี่ยนสิ นคาในชีวิต ประจําแตอยางใด ดังนั้นแหลงทองเที่ยว
ตลาดน้ํ า ภาคใต จ ะดํ า รงอยู ไ ด จึ ง จํ า เป น อย า งยิ่ ง ที่ จ ะต อ งมี สิ น ค า และบริ ก ารที่ ต อบสนอง
ความตองการของนักทองเที่ยว โดยเฉพาะอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งตลาดน้ําภาคใตแตละแหงจะมี
อาหารและเครื่องดื่มหลากหลายชนิดใหนักทองเที่ยวไดเลือกซื้อรับประทาน ไมวาจะเปนอาหาร
พื้นบาน อาหารสุขภาพ และอาหารสูตรโบราณ เปนตน โดยเฉพาะที่ตลาดน้ําคลองแหและตลาดน้ํา
บานดอน นอกจากนี้ยังมีสินคาอื่นๆ เชน ผลิตภัณฑแปรรูปอาหารทะเล เครื่องประดับ และของเลน
เด็ก เปน ต น ซึ่งตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวที่เดิ นทางมาทองเที่ย วไดเปน อยางดี
สว นตลาดน้ําคลองแดนแมจ ะมีสิน คาจําหนายไมมาก แตก็ มีบริการโฮมสเตยและบริก ารอื่น ๆ
ที่ตอบสนองความตองการของนักทองเทีย่ วบางกลุมไดตรงกับความตองการ โดยเฉพาะนักทองเที่ยว
ที่เดินทางมาทองเที่ยวเปนหมูคณะเพื่อทํากิจกรรม ศึกษาวิถีชุมชน หรือเพื่อพักผอน เปนตน
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2. การสงเสริมและสนับสนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.)
การดํารงอยูของการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตปจจัยหรือเงื่อนไขที่สําคัญประการหนึ่ง คือ
การส ง เสริ ม และให ก ารสนั บ สนุ น ขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น (อปท.) ในพื้ น ที่ นั้ น ๆ
โดยเฉพาะตลาดน้ําคลองแหและตลาดน้ําบา นดอน ซึ่งจะเห็นไดชัดเจนตั้งแตเริ่มกอตั้งตลาดน้ํา
ทั้งนี้เนื่องจากเปนตลาดน้ําที่เกิดจากการจัดตั้งของเทศบาลที่ดูแลรับผิดชอบพื้น ที่นั้น ๆ ซึ่งไดแก
เทศบาลเมืองคลองแห และเทศบาลนครสุร าษฎรธานี อีก ทั้งยังไดรับการสนับสนุนจากองคการ
บริหารสวนจังหวัด (อบจ.) นั้นๆ อีกดวย และในสวนของตลาดน้ําคลองแดนแมจะไมไดเกิดจาก
การจัดตั้งขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) แตก็ไดรับการสนับสนุนจากองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (อปท.) ในพื้นที่ระดับหนึ่ง ไมวาจะเปนองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) คลองแดน
องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) รามแกว และองคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) สงขลา เชน
การสนับสนุนดานงบประมาณ ดานการประชาสัมพันธ และดานอื่นๆ
3. การรวมมือกับหนวยงานตางๆ
การที่แหลงทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตดํารงอยูได สวนหนึ่งเกิดจากการรวมมือกับหนวยงาน
ตางๆ ไมวาจะเปนหนวยงานภาครัฐหรือเอกชน เพราะมีหลายเรื่องที่หนวยงานหรือกลุมคนที่มี
หนาที่รับผิด ชอบดูแลตลาดน้ํา โดยตรงไมสามารถดําเนินการไดเพียงลําพัง แตจําเปนต องอาศัย
ความรวมมือจากหนวยงานตางๆ ไมวาจะเปนตลาดน้ําคลองแห ตลาดน้ําคลองแดน หรือตลาดน้ํา
บา นดอน ลวนแลว แตตองอาศัยการรว มมือจากหนว ยงานตางๆ ทั้งสิ้น ในการขับเคลื่อนแหลง
ทองเที่ยวตลาดน้ําใหกาวไปขางหนา ซึ่งขอยกตัวอยางกรณีของตลาดน้ํา คลองแหจะเห็นไดวามี
การรวมมือกับหนวยงานตางๆ หลายหนวยงาน เชน การทองเที่ยวแหงประเทศไทย กรมโยธาธิการ
และผังเมือง กรมชลประทาน สํานักวิชาการพลังงานภาค 12 สํานักงานพลังงานจังหวัด สงขลา
และกลุ มทัว ร นําเที่ ยว เปน ตน ซึ่งเป น การรว มมื อกัน เพื่อแก ปญหาและพัฒ นาแหลงทอ งเที่ย ว
ตลาดน้ํา คลองแหในหลายประเด็น เช น การพัฒนาตลาดน้ํา คลองแหไปสูก ารเป น “ตลาดน้ํ า
ตลาดนัด ประหยัดพลังงาน” การแกปญหาเรื่องสภาพน้ําในลําคลอง และการประชาสัมพันธเชิญ
ชวนใหนักทองเที่ยวเดินทางมาทองเที่ยวยังแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําคลองแห เปนตน
4. อัตลักษณและความแตกตาง
อัตลักษณและความแตกตางเปนจุดขายอยางหนึ่งของแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตที่
สงผลใหการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตยังคงดํารงอยูได ซึ่งเปนอัตลักษณและความแตกตางเฉพาะตัว
ที่ยากจะลอกเลียนแบบ อันเปนเสนหอยางหนึ่งที่ดึงดูดนักทองเที่ยวใหเดินทางมาทองเที่ยวตลาดน้ํา
ภาคใตและชวยสรางภาพแหงความทรงจําเกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยวนั้นๆ เชน บานเรือนริมน้ําอายุ
เกือบรอยป ที่ต ลาดน้ําคลองแดน การแตงกายดว ยชุด ไทยพื้น บานของผูประกอบการที่ตลาดน้ํา
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คลองแห และอาหารพื้นบานหลากหลายชนิดทามกลางบรรยากาศธรรมชาติที่ตลาดน้ําบานดอน
เปนตน โดยอัตลักษณและความแตกตางอาจเปนสิ่งที่สรางขึ้นใหมหรือมีอยูดั้งเดิมก็ได และอาจตอง
ใชทุน ในการดําเนินการหรืออาจใชเพีย งการคน หาเพื่อใหไดมาซึ่ง อัต ลัก ษณและความแตกตาง
ทั้งนี้อัตลักษณและความแตกตางอาจเปนสิ่งปกติธรรมดาในสายตาของคนในพื้นที่ แตอาจจะเปนสิ่ง
แปลกใหมและนาสนใจสําหรับนักทองเที่ยวหรือผูมาเยือน
5. การมีสวนรวม
การมีสวนรวม (Participation) เปนอีกปจจัยหรือเงื่อนไขหนึ่งที่สงผลตอการดํารงอยูของ
การทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต ไมวาจะเปนการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่หรือการมีสวนรวม
ของผูประกอบการตลาดน้ํา เพราะการมีสวนรวมเปนการกระจายโอกาสใหประชาชนในพื้นที่และ
ผูประกอบการตลาดน้ําไดเขามามีบทบาทเกี่ยวกับการทองเที่ยวตลาดน้ําในระดับหนึ่ง ไมวาจะเปน
การรับรู การแสดงความคิดเห็น และการแสดงบทบาท เปนตน ซึ่งจากการศึกษาขอมูลเชิงปริมาณ
เกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่และผูประกอบการตลาดน้ําภาคใตแตละแหง พบวา
ประชาชนในพื้นที่และผูประกอบการตลาดน้ํามีสวนรวมอยูในระดับปานกลางถึงระดับมาก
6. การบริหารจัดการ
ตลาดน้ําคลองแหและตลาดน้ําบานดอนเปน ตลาดน้ําที่เกิดขึ้นภายใตการดําเนินงานของ
องคก รปกครองสวนทองถิ่น สวนตลาดน้ําคลองแดนเปนตลาดน้ําที่เกิดจากการดําเนินการของ
ชุม ชนร ว มกั บ มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี ร าชมงคลศรีวิ ชั ย ซึ่ ง ตลาดน้ํ า ภาคใตแ ม จ ะมี ที่ มาของ
การเกิดขึ้นแตกตางกัน แตโดยภาพรวมตลาดน้ําภาคใตแตละแหงจะมีการบริหารจัดการที่เปนระบบ
กลาวคือ มีการบริหารในรูปของคณะกรรมการบริหารที่มีโครงสรางและบทบาทหนาที่ที่ชัดเจน
ซึ่ง คณะกรรมการบริหารจะประกอบดว ยตัวแทนจากหนว ยงานและบุค คลที่เกี่ยวของโดยแบง
ออกเปนฝายตางๆ นอกจากนี้ตลาดน้ําภาคใตแตละแหงยังมีการกําหนดขอตกลงหรือกฎระเบียบ
เพื่อใชเปน แนวทางในการปฏิบัติรว มกัน อีกดว ย ซึ่ง เปน อีก ปจ จัยหรือเงื่อนไขหนึ่งที่สงผลตอ
การดํารงอยูของการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต
7. การประชาสัมพันธ
การประชาสัมพันธ (Public Relations: PR) เปนสิ่งที่มีความสําคัญและมีบทบาทอยางมาก
ในการสื่อสาร ที่ทําใหนักทองเที่ยวรูจักแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตแพรหลายมากขึ้น ไมวาจะ
เปนการประชาสัมพันธผานสื่ออินเทอรเน็ต วิทยุ โทรทัศน หนังสือแนะนําการทองเที่ยว วารสาร
และสิ่งพิมพทองถิ่น เชน แผนพับ และปายตางๆ เปนตน ซึ่งมีทั้งการประชาสัมพันธโดยการใช
ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ โดยในปจจุบันแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตเริ่มเปนที่รูจักใน
วงกวางและมีนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศตางทยอยเดินทางมาทองเที่ยวยังแหลง
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ทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตอยางตอเนื่องจึงสงผลใหการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตยังคงดํารงอยูได
จนกระทั่งปจจุบัน
การวิเคราะหสภาพแวดลอมของการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต
การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) ของการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต เพื่อหา
แนวทางในการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตจากศักยภาพที่มีอยูสูการทองเที่ยวที่
ยั่งยืน ผูวิจัยใชการวิเคราะหสภาพแวดลอม ซึ่งประกอบดวยการวิเคราะหจุดแข็ง (Strength) จุดออน
(Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. จุดแข็ง (Strength)
จุดแข็ง (Strength) ของแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตที่สําคัญๆ มีดังตอไปนี้
1.1 การจัดตลาดน้ําในรูปแบบยอนยุค ตลาดน้ําภาคใตเปนตลาดน้ําที่เนนการจัดใน
รูปแบบ “ยอนยุค” กลาวคือ เปนการจัดตลาดน้ําในลักษณะของการยอนอดีต เชน วิถีชีวิต ขาวของ
เครื่องใช การตกแตงรานคา และการแตงกายของผูประกอบ เปนตน ทั้งนี้เนื่องจากในปจจุบัน
สังคมไทยไดเกิดปรากฎการณโหยหาอดีต (Nostalgia) ขึ้น โดยปรากฏการณโหยหาอดีตไดนํามา
ซึ่งการเปดตลาดในแนวทางที่เรียกวา “ตลาดยอนยุค” (Retro Marketing) ซึ่งไดนําความตองการ
บริโภคในความหมายของสิ่งตางๆ ที่ผานมาแลวในอดีตมาทําการตลาด สําหรับตลาดน้ําภาคใตเอง
ก็ไดนําแนวคิดดังกลาวมาใชในการดึงดูดนักทองเที่ยวใหเดิน ทางมายังแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา
ภาคใต ดังจะเห็นไดจากการเปด ตัว ของแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา คลองแดน ที่เปดตัว ภายใตชื่อ
“ตลาดน้ํายอนยุคคลองแดน” ซึ่งเปน การรื้อฟนตลาดเกาในอดีตขึ้นมาใหม หรือแมแตต ลาดน้ํา
คลองแหที่เปดตัวภายใตชื่อ “ตลาดน้ําคลองแห วัฒนศิลปถิ่นแดนใต” ซึ่งมีลักษณะเปนตลาดน้ํา
ยอนยุคแบบโบราณที่สะทอนความเปนทองถิ่นและวิถีชุมชนในอดีต ไมวาจะเปนการตกแตงรานคา
ดวยวัสดุจากธรรมชาติ การคงสภาพเรือตามแบบธรรมชาติ การใชวัสดุจากธรรมชาติในการบรรจุ
อาหาร เชน กระทงใบตอง กระบอกไมไผ กะลามะพราว และอื่นๆ รวมถึงการแตงกายของ
ผูประกอบการที่แตงกายดวยชุดไทยพื้นบาน ตลอดจนอาหารและเครื่องดื่มที่มีการประชาสัมพันธ
ดวยคําวา “สูตรโบราณ” หรือ “สูตรดั้งเดิม” เปนตน และตลาดน้ําบานดอน ซึ่งเปนตลาดน้ําที่อยู
ภายใตชื่อ “ตลาดนัดตลาดน้ําเมืองคนดี” เปนตลาดน้ําที่จัดตั้งขึ้นภายใตแนวคิด “ตลาดน้ํายอนยุค”
ที่เนน ของดีพื้น บาน และศิลปวัฒ นธรรมของชาวใต เชนเดียวกัน ซึ่งจากที่ก ลาวมาจะเห็น ไดวา
ตลาดน้ําภาคใตแตละแหงลวนแลว แตสะทอนใหเห็นถึงการจัดตลาดน้ําในรูปแบบ “ยอนยุค ”
ทั้งสิ้น ซึ่งเปนจุดขายสําคัญที่ดึงดูดนักทองเที่ยวใหเดินทางมาทองเที่ยวยังแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา
ภาคใต
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1.2 การใชวัสดุจากธรรมชาติ โดยในปจจุบันกระแสอนุรักษสิ่งแวดลอมเปนกระแสที่
ผูคนในสังคมใหความสําคัญและตื่นตัวเปนอยางมาก ทั้งนี้เนื่องจากสภาวะของโลกที่เปลี่ยนแปลง
ไปและไดสงผลกระทบตอมนุษยในลักษณะตางๆ ดวยเหตุนี้ทุกภาคสวนจึงนิยมนําเรื่องของกระแส
อนุ รั ก ษ สิ่ ง แวดล อ มมาปรั บ ประยุ ก ต ใ ช ใ นการดํ า เนิ น งาน ซึ่ ง จะเห็ น ได ชั ด เจนในเรื่ อ งของ
การทองเที่ยวที่มีการนําแนวคิดเรื่องกระแสอนุรักษสงิ่ แวดลอมมาปรับประยุกตใช เชน การทองเที่ยว
เชิงนิเวศ และการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เปนตน โดยกระแสอนุรักษสิ่งแวดลอมไดกลายเปนจุดขาย
อยางหนึ่งของแหลงทองเที่ยวที่นักทองเที่ยวสวนหนึ่งใหความสําคัญโดยเฉพาะนัก ทองเที่ยวเชิง
นิเวศและนักทองเที่ยวเชิงอนุรักษ สําหรับกระแสอนุรักษสิ่งแวดลอมเปนกระแสที่แหลงทองเที่ยว
ตลาดน้ําภาคใตใหความสําคัญและนํามาปรับประยุกตใชในการจัดการการทองเที่ยว ซึ่งสิ่งหนึ่งที่
สังเกตเห็นไดชัดเจน นั่นก็คือการใชวัสดุจากธรรมชาติ ไมวาจะเปนการสรางรานคาหรือซุมที่เนน
การใชวัสดุจากธรรมชาติ เชน ตัวโครงสรางของรานคาหรือซุมจะประกอบดวยไมไผ และหลังคา
จะมุงดวยจาก เปนตน นอกจากนี้สิ่งที่เปนจุดขายสําคัญอีกประการหนึ่งของแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา
ภาคใตเกี่ยวกับการใชวัสดุจากธรรมชาติ นั่นก็คือ การใชภาชนะในการบรรจุอาหารที่เปนวัสดุจาก
ธรรมชาติ เชน กระทงใบตอง ผลมะพราว กระบอกไมไผ และกะลามะพราว เปนตน โดยกระทง
ใบตองใชสําหรับบรรจุอาหารแหงและขนมแหง ผลมะพราวใชสําหรับบรรจุไอศกรีม กระบอกไม
ไผใชสําหรับบรรจุน้ําดื่มสมุนไพรและน้ําผลไม สวนกะลามะพราวใชเปนภาชนะใสกวยเตี๋ยวหรือ
กวยจั๊บ สําหรับการใชก ะลามะพราวเปน ภาชนะใสกว ยเตี๋ย วหรือกวยจั๊บสามารถพบเห็น ไดที่
ตลาดน้ํา คลองแห ซึ่งเปน ที่นิยมและรูจักกัน ทั่วไปของนัก ทองเที่ยว ภายใตชื่อ “กวยเตี๋ยวพลก”
(กวยเตี๋ยวกะลามะพราว) และ “กวยจั๊บพลก” (กวยจั๊บกะลามะพราว) ซึ่งเปนชื่อภาษาใตนั่นเอง และ
เปนจุดขายอยางหนึ่งของตลาดน้ําคลองแห โดยตลาดน้ําคลองแหจะใหความสําคัญกับการใชภาชนะ
ในการบรรจุอาหารที่เปนวัสดุธรรมชาติเปนอยางมาก ดังจะเห็นไดจากที่มีการระบุไวในระเบียบ
การใหบริการและการจําหนายสินคาในตลาดน้ําคลองแห อยางไรก็ต ามสําหรับการใชวัสดุจาก
ธรรมชาตินอกจากจะเปนการตอบสนองกระแสอนุรักษสิ่งแวดลอมแลวยังตอบสนองปรากฏการณ
โหยหาอดีต (Nostalgia) ของผูคนในสังคมไทยไดเปนอยางดีอีกดวย
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ภาพที่ 40 การใชภาชนะในการบรรจุอาหารที่เปนวัสดุจากธรรมชาติ
1.3 การแตงกายของผูประกอบการที่มีเอกลักษณเฉพาะถิ่น กลาวคือ การแตงกายของ
ผูประกอบการในตลาดน้ําภาคใตเปนสีสันอยางหนึ่งที่สรางความประทับใจใหกับนักทองเที่ยวที่
เดินทางมาทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต ทั้งนี้เนื่องจากผูประกอบการตลาดน้ําภาคใตแตละแหงจะแตง
กายดวยชุดไทยพื้นบานที่มีเอกลักษณเฉพาะถิ่นนาสนใจและสวยงามแตกตางกันออกไป โดยจะ
เห็นไดชัดเจนที่ตลาดน้ําคลองแห ซึ่งผูประกอบการจะแตงกายดวยชุดไทยพื้นบานที่มีเอกลักษณ
เฉพาะถิ่นสวยงามและนาสนใจเปนอยางมาก เนื่องจากตลาดน้ําคลองแหจะมีทั้งผูประกอบการที่
แตงกายดวยชุดพื้นบานของชาวไทยพุทธและชุดพื้นบานของชาวไทยมุสลิม ซึ่งไดสรางสีสันและ
เพิ่มเสนหใ หกับตลาดน้ําคลองแหเปนอย างมาก จนเปนที่ก ลาวถึงกันทั่ว ไปในหมูนัก ทองเที่ยว
สํา หรั บ ตลาดน้ํ า บ า นดอนผู ป ระกอบการจะแตง กายด ว ยเสื้ อ ลายดอกลี ล าวดี สี ฟา หรื อ สี แ ดง
พรอมสวมหมวกคลุมผมและผากันเปอน ซึ่งเปนการสรางสีสันและเสนหใหกับตลาดน้ําบานดอน
อีกรูปแบบหนึ่ง สวนตลาดน้ําคลองแดนการแตงกายของผูประกอบจะเปนการแตงกายทั่วไปใน
ชีวิตประจําวั น ซึ่งสว นใหญ จ ะเปน ชุด ไทยพื้น บ าน โดยผูหญิ ง จะนิย มนุงผ าถุง ซึ่ งเปน วิถีชีวิ ต
ประจํ า วั น อยู แ ล ว นอกจากนี้ ก็ จ ะสวมหมวกคลุ ม ผมและผ า กั น เป อ น อย า งไรก็ ต ามสํ า หรั บ
การแตงกายของผูประกอบการเปน สิ่งที่ตลาดน้ําภาคใตแตละแหงใหความสําคัญเปนอยางมาก
ซึ่งไมเพียงแตเฉพาะการแตงกายที่เนนเอกลักษณเฉพาะถิ่นเทานั้นแตยังเนนถึงความสะอาดอีกดวย
โดยตลาดน้ําภาคใตบางแหงไดมีการระบุไวชัดเจนในขอปฏิบัติหรือกฎระเบียบของตลาดน้ําเกี่ยวกับ
การแตงกายของผูประกอบการ ทั้งนี้เนื่องจากการแตงกายของผูประกอบการจะเปน จุด ขายอีก
จุดหนึ่งที่สรางสีสันและเพิ่มเสนหใหกับตลาดน้ําภาคใตไดเปนอยางดี
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ภาพที่ 41 การแตงกายดวยชุดพื้นบานของผูประกอบการชาวไทยมุสลิมที่ตลาดน้ําคลองแห
1.4 ผลิตภัณฑและอาหารพื้นบาน ซึ่งจุดขายสําคัญอีกประการหนึ่งของแหลงทองเที่ยว
ตลาดน้ําภาคใตที่เปนจุดดึงดูดนักทองเที่ยว ไดแก ผลิตภัณฑและอาหารพื้นบาน โดยตลาดน้ําภาคใต
แต ล ะแห ง จะมี จุ ด เด น ในเรื่ อ งของผลิ ต ภั ณ ฑ แ ละอาหารพื้ น บา นที่ เป น ที่ รูจั ก อยา งแพร ห ลาย
โดยเฉพาะผลิตภัณฑและอาหารพื้นบานภาคใตที่มีเอกลักษณเฉพาะถิ่นแตกตางออกไปจากพื้นที่
อื่นๆ เชน ผลิตภัณฑแปรรูปอาหารทะเล ขนมจีน ขาวยํา เตาคั่ว ขนมจาก ขนมดวง ขนมปาจี
มะพราวออน และทอดมันยาง เปนตน รวมถึงอาหารอื่นๆ อีกมากมายซึ่งเปนอาหารที่เนนความเปน
โบราณและความเปนพื้นบานของภาคตางๆ ซึ่งไมเพียงแตเฉพาะภาคใตเทานั้น แตเปนอาหารที่เปน
รูจัก และนิยมรับประทานกัน อยางแพรหลาย เชน ซุปเครื่องในวัว กระเพาะปลา สมตํา ลูก ชุบ
น้ําสมุนไพร ปลาดุกยางสมุนไพร ไอติมทอด หมี่ กะทิกุงสด ไสอั่ว แหนมหมู และขาวไขเจียว
ทรงเครื่อง เปนตน นอกจากนี้ยังมีอาหารที่มีชื่อเสียงซึ่งเปนสูตรเฉพาะของพื้นที่อื่นๆ อีกดวย เชน
ผัด ไทอางทอง ลู ก ชิ้นปลาเยาวราช แซนวิชดอาหรับ กะโปะ ปต ตานี และขาวเกรียบนราธิว าส
เปน ตน ซึ่งผลิต ภัณ ฑและอาหารตางๆ เหลานี้ โดยเฉพาะผลิตภัณฑและอาหารพื้นบานนับเปน
จุดขายอยางหนึ่งของแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต เพราะนักทองเที่ยวสามารถเดินทางเขามา
ทองเที่ยวพรอมทั้งหาเลือกรับประทานอาหารไดหลากหลายตามความตองการ โดยเฉพาะอาหาร
พื้นบานซึ่งหารับประทานที่อื่นไดยาก แตมีใหหาเลือกรับประทานไดมากมายที่ตลาดน้ําภาคใตแต
ละแหง

416

ภาพที่ 42 ขนมและอาหารพื้นบานที่จําหนายในตลาดน้ําภาคใต
2. จุดออน (Weakness)
จุดออน (Weakness) ของแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตที่สําคัญๆ มีดังตอไปนี้
2.1 ไมเปนที่รูจักอยางแพรหลาย โดยทั่วไปเมื่อพูดถึง “ตลาดน้ํา” คนสวนใหญจะนึกถึง
“ตลาดน้ําภาคกลาง” ทั้งนี้เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศของภาคกลางที่อุดมสมบูรณไปดวยแมน้ํา
ลําคลอง ทั้งที่มีอยูเองตามธรรมชาติและที่ขุดขึ้นเพื่อใชเปนเสนทางในการคมนาคม จึงทําใหพื้นที่
บริเวณริมแมน้ําลําคลองของภาคกลางกลายเปนแหลงชุมชนที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินคาและ
ผลผลิตตางๆ จนเกิดเปน “ตลาดน้ํา” ซึ่งมีอยูหลายแหงในภาคกลาง และกลายเปนแหลง ตนแบบ
ของตลาดน้ําในภูมิภ าคอื่นๆ ดังนั้นเมื่อพูดถึง “ตลาดน้ํา” จึงมีนอยคนนักที่จะนึก ถึง “ตลาดน้ํา
ภาคใต” เพราะตลาดน้ําภาคใตเปน แหลงทองเที่ยวใหมที่เพิ่งเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อประมาณเดือน
สิงหาคม 2551 ซึ่งแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําแหงแรกของภาคใต ไดแก ตลาดน้ําคลองแห ตอมามี
แหลงทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง ไมวาจะเปนตลาดน้ําจันดี ตลาดน้ําบานดอน
และตลาดน้ําคลองแดน เปนตน แตอยางไรก็ต ามแมจะมีแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตเกิดขึ้น
หลายแหงในปจจุบัน แตโ ดยภาพรวมพบวาแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตยังไมเปนที่รูจักอยาง
แพรหลายในหมูนัก ทองเที่ยว โดยเฉพาะนัก ทองเที่ยวจากภูมิภาคอื่น ๆ ยังรูจัก แหลงทองเที่ยว
ตลาดน้ําภาคใตคอนขางนอย แมวาแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตไดพยายามทําการประชาสัมพันธ
ผานสื่อตางๆ ในระดับหนึ่งแลวก็ตาม แตก็ยังไมประสบความสําเร็ จเทาที่ควรในการทําใหแหลง
ทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต เปน ที่รูจักอยางแพรหลายเหมือนกับแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําภาคกลาง
ดว ยเหตุนี้จุด ออนสําคัญ ประการหนึ่งของแหลงทองเที่ย วตลาดน้ําภาคใต นั่น ก็คือ เปน แหลง
ทองเที่ยวที่ยังรูจักกันในวงแคบๆ นั่นเอง
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2.2 มีปญหาดานความพรอมของโครงสรางพื้น ฐานและสิ่ งอํานวยความสะดวก
กลาวคือ แหลงทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตแตละแหงไมวาจะเปนตลาดน้ําคลองแห ตลาดน้ําคลองแดน
และตลาดน้ําบา นดอนลว นแตมีจุด ออนดานความพรอมของโครงสรางพื้น ฐานและสิ่งอํา นวย
ความสะดวกในประเด็นและระดับที่แตกตางกัน ออกไป เชน ประเด็นความเพียงพอของหองน้ํา
สาธารณะ โทรศัพทสาธารณะ และตูไปรษณีย เปนตน และจากการศึกษาขอมูลเชิงปริมาณเกี่ยวกับ
ความคิดเห็นของนักทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตที่มีตอสิ่งอํานวยความสะดวกภายในแหลงทองเที่ยว
ตลาดน้ําภาคใต เชน ดานความเพียงพอของหองน้ําสาธารณะ พบวา นักทองเที่ยวตลาดน้ําคลองแห
นักทองเที่ยวตลาดน้ําคลองแดน และนักทองเที่ยวตลาดน้ําบานดอน ตางมีความคิดเห็นอยูในระดับ
ปานกลางเหมือนกันทั้ง 3 แหง สําหรับดานความเพียงพอของโทรศัพทสาธารณะและความเพียงพอ
ของตูไปรษณีย พบวา นักทองเที่ยวตลาดน้ําคลองแหและนัก ทองเที่ยวตลาดน้ําบา นดอนตางมี
ความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง สวนนักทองเที่ยวตลาดน้ําคลองแดนมีความคิดเห็นอยูในระดับ
นอย เปนตน จากขอมูลดังกลาวเปนเพียงสวนหนึ่งที่สะทอนใหเห็นถึงจุดออนของแหลงทองเที่ยว
ตลาดน้ําภาคใตดานความพรอมของโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก ซึ่งเปนสิ่งจําเปน
อยางยิ่งที่จ ะตองเรงแกไขเพื่อความสะดวกและความประทับใจของนัก ทองเที่ยวเมื่อเดินทางมา
ทองเที่ยวยังแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต
3. โอกาส (Opportunity)
โอกาส (Opportunity) ของแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตที่สําคัญๆ มีดังตอไปนี้
3.1 นโยบายรัฐใหการสงเสริมและสนับสนุนการทองเที่ยว โดยปจจุบัน รัฐบาลมี
นโยบายสงเสริมและสนับสนุน การทองเที่ยวไมวาจะเปน การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural
Tourism) การทองเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) และ
การทองเที่ย วอื่น ๆ ดัง จะเห็น ไดจ ากการที่รั ฐบาลไดมีม ติใ ห ก ารทองเที่ ย วเปน วาระแหง ชาติ
(National Agenda) และใหความสําคัญกับเศรษฐกิจสรางสรรคดานการทองเที่ยวหรือการทองเที่ยว
เชิงสรางสรรค (Creative Tourism) โดยไดบรรจุไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ซึ่งนับวาเปนโอกาสอยางหนึ่งของการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต
3.2 มีหนวยงานหรือองคกรตางๆ ใหการสงเสริมและสนับสนุน โดยแหลงทองเที่ยว
ตลาดน้ําภาคใตเปนแหลงทองเที่ยวที่ไดการสงเสริมและสนับสนุนจากหนวยงานหรือองคกรตางๆ
เชน องคกรปกครองสว นทองถิ่น (อปท.) การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) และสถาบัน
การศึก ษา เปน ตน โดยได รับการสงเสริมและสนับสนุน ในหลายๆ ดาน เชน ดานงบประมาณ
ดานบุคลากร ดานการประชาสัมพันธ และดานอื่นๆ
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3.3 มีแหลงทองเที่ยวอื่นๆ ที่มีชื่อเสียงตั้งอยูในพื้นที่ (สงขลา นครศรีธรรมราช และ
สุร าษฎรธานี) เพราะหากพื้น ที่ใ ดมีแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงก็จะเปนปจจัยหนึ่งในการดึงดูด
นักทองเที่ยวใหเดินทางมาทองเที่ยวยังพื้นที่นั้นๆ โดยจังหวัดสงขลามีแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียง
หลายแหง เชน แหลมสมิหลา เกาะยอ สวนสัตวสงขลา วัดพะโคะ หรือวัดพระราชประดิษฐาน
ตนกําเนิดหลวงพอทวดเหยียบน้ําทะเลจืด สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ และศูนยการคา
หาดใหญ เปนตน สําหรับแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนครศรีธรรมราช เชน วัดมหาธาตุ
วรมหาวิหาร เขาพลายดํา และแหลงทองเที่ยวชายทะเล เปนตน สวนแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียง
ของจังหวัดสุราษฎรธานี เชน วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร สวนโมกขพลารามหรือวัดธารน้ํา
ไหลที่จัดตั้งโดยทานพุทธทาสภิกขุ เกาพะงัน เกาะสมุย และเขื่อนรัชชประภาหรือเขื่อนเชี่ยวหลาน
ที่หลายคนเรียกวา “กุยหลินเมืองไทย” อัน เปน สถานที่ทองเที่ยวที่โดดเดนของอุทยานแหงชาติ
เขาสก เปน ตน ซึ่งการที่พื้นที่อันเปนที่ตั้งของแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํามีแหลงทองเที่ยวอื่นๆ ที่มี
ชื่อเสียงและเปนทีร่ ูจักทั่วไปของนักทองเที่ยวนับวาเปนปจจัยหนึ่งที่ดึงดูดนักทองเที่ยวใหเดินทาง
มาทองเที่ยวในพื้นที่เปนจํานวนมาก ซึ่งถือวาเปนโอกาสของการทองเที่ยวน้ําภาคใต
3.4 มีแหลงที่พักจํานวนมากในพื้นที่ (สงขลา นครศรีธรรมราช และสุราษฎรธานี) ซึ่ง
สามารถรองรั บนั ก ท องเที่ ยวที่เ ดิน ทางเขา มาท องเที่ ยวในแหลง ท อ งเที่ย วตลาดน้ํ าและแหล ง
ทองเที่ยวอื่นๆ ในพื้นที่ไดจํานวนมาก ทั้งที่พักระดับ 5 ดาว และระดับรองลงมา ซึ่งมีหลากหลาย
ราคาใหเลือกใชบริการไดตามความเหมาะสมตามศักยภาพของนักทองเที่ยว จึงนับวาเปนอีกโอกาส
หนึ่งของการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต
3.5 ในชวงเทศกาลตางๆ จะมีนักทองเที่ยวจํานวนมากเดินทางเขามาทองเที่ยวในพื้นที่
(สงขลา นครศรีธรรมราช และสุราษฎรธานี) เนื่องจากเปนพื้นที่ที่มีเทศกาลสําคัญและนาสนใจ
หลายเทศกาล เช น เทศกาลป ใ หม เทศกาลสงกรานต เทศกาลเดื อ นสิ บ เทศกาลชั ก พระ
และเทศกาลลอยกระทง เปนตน ซึ่งในแตละเทศกาลจะมีรายละเอียดของประเพณีและกิจกรรมที่
นาสนใจแตกตางกันออกไปในแตละพื้นที่ เชน เทศกาลสงกรานตของจังหวัดนครศรีธรรมราชจะมี
ประเพณีแหน างดานหรือนางกระดานอัน เปนประเพณีเกาแก โดยนางดาน หมายถึง แผน ไม
กระดานที่ว าดหรือ แกะสลั ก รู ปเทพบริว ารในคติพ ราหมณ จํ านวน 3 แผ น ได แ ก แผ น แรก
คือ พระอาทิตยและพระจันทร แผนที่สอง คือ แมพระธรณี และแผนที่สาม คือ พระแมคงคา ซึ่งใช
ในขบวนแหเพื่อรอรับเสด็จพระอิศวรที่เสด็จมาเยี่ยมมนุษยโลก หรือแมแตประเพณีชิงเปรตในชวง
เทศกาลเดือนสิบซึ่งเปนประเพณีสําคัญของภาคใตที่จัดขึ้นเพื่อทําบุญอุทิศสวนกุศลใหแกบรรพบุรุษ
ผูลว งลับไปแลว เปนตน ดังนั้น เมื่อนักทองเที่ยวเดินทางมาทองเที่ยวในชว งเทศกาลตางๆ จึงมี
โอกาสที่จะเดินทางไปทองเที่ยวยังแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตอีกดวย
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4. อุปสรรค (Threat)
อุปสรรค (Threat) ของแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตที่สําคัญๆ มีดังตอไปนี้
4.1 เหตุการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต ความปลอดภัยถือเปนปจจัยสําคัญ
อันดับตนๆ ในการตัดสินใจเดินทางมาทองเที่ยวยังแหลงทองเที่ยวนั้นๆ สําหรับแหลงทองเที่ยว
ตลาดน้ําภาคใตแมวาจะไมไดอยูในเขตพื้นที่สีแดงหรือพื้นที่อนั ตราย แตเมื่อตั้งอยูในพื้นที่ภาคใตก็
ยอมไดรับผลกระทบในระดับหนึ่ง เนื่องจากมีนักทองเที่ยวจํานวนไมนอยที่ไมก ลาเดินทางมา
ทองเที่ยวเพราะกลัว จะไดรับอันตรายจากเหตุก ารณค วามไมสงบที่อาจจะเกิด ขึ้น ไดต ลอดเวลา
โดยเฉพาะที่ต ลาดน้ําคลองแห ซึ่งเปน ตลาดน้ําที่ตั้งอยูใ กลกับบริเวณตัว เมืองหาดใหญ จังหวัด
สงขลา และเป น แหล งท อ งเที่ย วที่ ไ มเ พี ย งแตเ ฉพาะนั ก ท อ งเที่ ย วจากภายนอกเท านั้ น ที่ เ กิ ด
ความหวาดวิตกกังวล แมแตนักทองเที่ยวหลายคนในพื้นที่ก็เกิดความหวาดวิตกกังวลและไมกลา
เดินทางมาทองเที่ยว โดยเฉพาะหลังจากเกิดเหตุการณคารบอมบ (Car Bomb) ที่โรงแรมลี การเดนส
พลาซา (Lee Gardens Plaza Hotel) อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2555 ซึ่งได
สงผลกระทบระดับหนึ่งตอความเชื่อมั่นของนักทองเที่ยวเกี่ยวกับความปลอดภัยในการเดินทางมา
ทองเที่ยวยังแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต
4.2 ภัยธรรมชาติ โดยเฉพาะอุทกภัยหรือน้ําทวมซึ่งเกิดขึ้นเปนประจําในพื้นที่ภาคใต
โดยเฉพาะในชวงฤดูฝน ซึ่งไดสรางความเสียหายใหกับแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตในระดับ
หนึ่งทั้งความเสียหายดานทรัพยสินและดานสถานที่ นอกจากนี้ในชวงที่เกิดเหตุการณน้ําทวมยัง
สงผลใหตลาดน้ําไมสามารถเปดดําเนินการได ซึ่งจะตองรอจนกระทั่งเหตุการณน้ําทวมกลับเขาสู
สภาวะปกติ และตองทําการฟนฟูอีกชั่วระยะเวลาหนึ่ง ตลาดน้ําจึงจะสามารถเปดดําเนินการได
ตามปกติ ซึ่งกอใหเกิดการสูญเสียเวลาและทรัพยสิน ดังนั้นภัยธรรมชาติโดยเฉพาะน้ําทวมจึง เปน
อุปสรรคอยางหนึ่งของการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต
4.3 มีแหลงทองเที่ยวในลักษณะเดียวกันหลายแหง โดยเฉพาะแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา
ภาคกลาง ซึ่งเปนแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงและเปนที่รูจักอยางแพรหลายมากกวาแหลงทองเที่ยว
ตลาดน้ําภาคใต ไมวาจะเปน ตลาดน้ําดําเนิน สะดวก ตลาดน้ําอัมพวา ตลาดน้ําทาคา ตลาดน้ํา
บางพระ ตลาดน้ําบางน้ําผึ้ง และตลาดน้ําวัดลําพญา เปนตน ดังนั้นนักทองเที่ยวจึงมีทางเลือกมากขึ้น
และนอกจากนี้ตลาดน้ําภาคกลางยังอยูใกลกับกรุงเทพฯ ซึ่งเปนศูนยกลางการคมนาคมขนสงอีกดวย
นักทองเที่ยวจากภาคอื่นๆ รวมถึงนักทองเที่ยวชาวตางประเทศจึงมีความสะดวกในการเดินทางไป
ยังแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําภาคกลางมากกวาการเดินทางมาทองเที่ยวยังแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา
ภาคใตซึ่งอยูหางไกลออกไป
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แนวทางการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
แนวทางการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตเพื่อใหเปนแหลงทองเที่ยวที่
ยั่งยืนอันจะนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนตอไปนั้น มีแนวทางการสงเสริมและพัฒนาดังตอไปนี้
1. การพัฒนาและปรับปรุงระบบโครงสรางพื้นฐานดานโลจิสติกส (Logistics) โดยระบบ
โลจิสติกสเปนสิ่งที่มีความสําคัญและมีอิทธิพลตอการทองเที่ยวเปนอยางมาก ดังนั้นจึงจําเปนอยาง
ยิ่งที่จ ะตองมีการพัฒนาและปรับปรุง ระบบโครงสรางพื้น ฐานดานโลจิสติก ส เพื่อสงเสริมและ
สนับสนุน การทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต โดยเฉพาะในเรื่องของเสนทางการคมนาคม กลาวคือ
จะตองพัฒนาเสนทางการคมนาคมใหมีความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว สะอาด และไดมาตรฐาน
สามารถเชื่อมโยงกับแหลงทองเที่ยวอื่น ๆ ในพื้น ที่ได รวมถึงการพัฒนาและปรับปรุงปายบอก
เสนทางแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตแตละแหงใหไดมาตรฐานและสื่อความหมายถูกตองเปนที่
เขาใจตรงกัน ซึ่งจะเปน แนวทางหนึ่งในการสงเสริมและพัฒ นาการทองเที่ย วตลาดน้ําภาคใตสู
การพัฒนาที่ยั่งยืน
2. การพัฒนาและปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกในแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต ทั้งนี้
จากการศึ ก ษา พบว า แหล ง ท อ งเที่ ย วตลาดน้ํ า ภาคใต แ ต ล ะแห ง ยั ง มี จุ ด อ อ นด า นสิ่ ง อํ า นวย
ความสะดวกในประเด็ น และระดั บ ที่ แ ตกต า งกั น ออกไป ดั ง นั้ น ในการส ง เสริ ม และพั ฒ นา
การทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ประเด็นหนึ่งที่จําเปนจะตองดําเนินการอยาง
เรงดวน นั่นก็คือ การพัฒนาและปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกในแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต
แตละแหง ไมวาจะเปนหองน้ําสาธารณะ โทรศัพทสาธารณะ ตูไปรษณีย ที่นั่ง และลานจอดรถ
เปน ตน รวมทั้งสิ่งอํานวยความสะดวกที่ไดมาตรฐานสําหรับผูสูงอายุและคนพิก ารที่เดินทางมา
ทองเที่ยวยังแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตแตละแหงอีกดวย
3. การสร า งและเผยแพร ภ าพลั ก ษณ (Image) การท อ งเที่ ย วตลาดน้ํ า ภาคใต
โดยการประชาสัมพันธและสงเสริมกิจกรรมหรืองานแสดงตางๆ (Event) ของแหลงทองเที่ยว
ตลาดน้ําภาคใตอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ เพื่อสรางความเขาใจและความเชื่อมั่นแกนักทองเที่ยว
โดยเฉพาะในเรื่องของความปลอดภัย ตลอดจนการสรางภาพลักษณ ข องการทองเที่ยวตลาดน้ํา
ภาคใตที่สะทอนใหเห็นถึงวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปญญาของคนใต
โดยการประชาสัมพั น ธและเผยแพรผา นชองทางการสื่อสารตางๆ อยางครอบคลุมและทั่ว ถึง
เพื่อใหการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตเปนที่รูจักอยางแพรหลายในหมูนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ชาวตางประเทศ ทั้งนี้ทั้งนั้น เนื่ องจากภาพลัก ษณก ารทองเที่ยว (Tourism Image) เปน สิ่งที่มี
ความสําคัญอยางมากในการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว
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4. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการทองเที่ยว ทั้งนี้ก็เพื่อสรางความมั่นคงในทรัพยากร
บุคคลทางการทองเที่ยว โดยเฉพาะผูประกอบการ มัค คุเทศก และเจาหนาที่หรือกลุมคนที่ดูแล
รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ แหล ง ท อ งเที่ ย วตลาดน้ํ า ภาคใต แ ต ล ะแห ง รวมถึ ง ประชาชนในพื้ น ที่
โดยการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการทองเที่ยวสามารถกระทําไดหลายวิธี เชน การฝกอบรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน และการสรางหลักสูตรทองถิ่น เปนตน ซึ่งมีวัตถุประสงค
เพื่อใหบุคลากรดานการทองเที่ยวของแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตมีศักยภาพดานการทองเที่ยว
(Tourism Potential) และขีด ความสามารถในการแขงขัน เพิ่มขึ้น ตลอดจนเพื่อเปนการยกระดับ
องคความรู (Knowledge) ดานการทองเที่ยวใหกับบุคลกรดานการทองเที่ยว
5. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต ซึ่งสามารถ
กระทําไดโดยการพัฒนาแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําไมใหอยูในสภาพที่เสื่อมโทรม แตตองเปนแหลง
ทองเที่ยวที่มีสภาพภูมิทัศนสวยงาม คงความเปนธรรมชาติและอัตลักษณ (Identity) ของทองถิ่น
ตลอดจนเนนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของไมวาจะเปนหนวยงานภาครัฐ เอกชน และ
ชุม ชน อี ก ทั้ ง ตอ งใหค วามสํา คัญ กับ การพัฒ นาสิน คา การบริ ก าร และปจ จัย สนับ สนุ น ด า น
การทองเที่ยว เชน ระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ใหมีคุณภาพและสามารถ
ตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวไดอยางแทจริง
6. การสงเสริมการมีสวนรวม (Participation) ของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ ไมวาจะเปน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อใหเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการการทองเที่ยว
ตลาดน้ํ า ภาคใต ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากการมี ส ว นร ว มเป น สิ่ ง ที่ มี ค วามสํ า คั ญ และจํ าเป น อย า งยิ่ ง ใน
กระบวนการดําเนิน การตางๆ ดา นการท องเที่ยว สําหรับการสงเสริม การมีสว นรว มของทุ ก
ภาคสวนที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตควรเปนการสงเสริมการมีสวนรวมในทุกระดับ
และทุกดาน ตั้งแตการมีสว นรวมในการรับรู การแสดงความคิดเห็น และการแสดงบทบาท ทั้งนี้
เพื่อเปนการสรางจิตสํานึกและความรูสึก รว มในการเปน เจาของรวมกัน (Sense of Belonging)
ในแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตแตละแหง ตลอดจนการสงเสริมการมีสวนรวมของนักทองเที่ยว
เพือ่ ใหนักทองเที่ยวเกิดจิตสํานึกทางการทองเที่ยว อันจะนําไปสูการปฏิบัติที่เอื้อและสงเสริมตอ
การพัฒนาแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตอไป
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บทที่ 6
การสรางรูปแบบการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในครั้งนี้
ผูวิ จั ย ให ค วามสํ า คั ญ กับ รู ป แบบการท อ งเที่ย วที่ ยั่ งยื น ซึ่ ง เน น ความยั่ ง ยืน ใน 3 มิ ติ ไดแ ก มิ ติ
ความยั่งยืนของสิ่งแวดลอม มิติความยั่งยืนของสังคม และมิติความยั่งยืนของเศรษฐกิจ และในสวน
ของการพัฒ นาการทองเที่ยวที่ยั่งยืน ผูวิจัยใชแนวคิดของบุญเลิศ จิต ตั้งวัฒนา (2548ก: 20-22)
ที่ ก ล า วว า การพั ฒ นาการท อ งเที่ ย วที่ ยั่ ง ยื น ต อ งเป น การพั ฒ นาการท อ งเที่ ย วที่ สํ า คั ญ ใน
6 องคประกอบหลัก ไดแก 1) องคประกอบดานการพัฒนาทรัพยากรทองเที่ยว 2) องคประกอบดาน
การพั ฒ นาสิ่ ง แวดล อ มในแหล ง ท อ งเที่ ย ว 3) องค ป ระกอบด า นการพั ฒ นาธุ ร กิ จ ท อ งเที่ ย ว
4) องคประกอบดานการพัฒนาการตลาดทองเที่ยว 5) องคประกอบดานการพัฒนาการมีสวนรวม
ทางการทองเที่ยวของชุมชนทองถิ่น และ 6) องคประกอบดานการพัฒนาจิตสํานึกทางการทองเที่ยว
สําหรับศักยภาพของการทองเที่ยว ผูวิจัยใชแนวคิดของจารุจน กลิ่นดีปลี (2541: 32-33) ที่กลาววา
ศักยภาพของการทองเที่ยวพิจารณาจากองคประกอบสําคัญ 4 ดาน ไดแก 1) องคประกอบดานพื้นที่
2) องคประกอบดานการจัดการ 3) องคประกอบดานกิจกรรมและกระบวนการ และ 4) องคประกอบ
ดานการมีสวนรวม นอกจากนี้ในสวนของการสรางรูปแบบนั้น ผูวิจัยจะอาศัยแนวคิด ของคีฟส
(Keeves, 1988: 561-565) ในการสรางรูปแบบ นั่นก็คือ ผูวิจัยจะสรางรูปแบบที่มีลักษณะเปนแผนผัง
(Schematic Models) และผสมผสานดวยรูปแบบเชิงภาษา (Semantic Models) ที่อธิบายความหมาย
หรื อ ให ค วามหมายประกอบ โดยผู วิ จั ย จะนํ า แนวคิ ด ต า งๆ ดั ง กล า วมาผสมผสานกั บ ข อ มู ล
เชิงปริมาณและขอมูลเชิงคุณภาพที่ไดจากการศึกษาเอกสารและการลงพื้นที่ภาคสนาม ทั้งนี้เพื่อ
นําไปสูการสรางรูปแบบการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ดังนั้น รูปแบบการทองเที่ย วตลาดน้ําภาคใตเพื่อการพัฒนาที่ยั่ง ยืน ที่ สรางขึ้น ในครั้ง นี้
จึง เป น รู ปแบบที่ ส รา งขึ้ น จากการวิ เคราะห ข อมู ล เชิ ง ปริ ม าณและข อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพ สํ า หรั บ
ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณและขอมูลเชิงคุณภาพของตลาดน้ําภาคใตแตละแหงมีรายละเอียด
ที่นาสนใจสามารถสรุปไดดังตารางที่ 77
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ตลาดน้ําภาคใต
ตลาดน้ําคลองแห

สรุปผลการวิเคราะหขอมูล

แนวทางการสงเสริมและพัฒนา/
แนวทางการฟนฟู
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
ดานผูประกอบการ
การวิเคราะหการพัฒนาการทองเที่ยวสู
แนวทางการสงเสริมและพัฒนา
1. ผูประกอบการสวนใหญมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
1. การแกปญหาเกี่ยวกับสภาพน้ํา
การทองเที่ยวที่ยั่งยืน
การทองเที่ยวที่ยั่งยืนอยูในระดับต่ํา รองลงมา คือ ระดับ
ในลําคลอง ทั้งนี้เนื่องจากสภาพน้ําใน
ตลาดน้ําคลองแหมีการดําเนินการครบในทุก
ปานกลาง และระดับสูง
องคประกอบของการพัฒนาสูการทองเที่ยวที่ยั่งยืน ลําคลองที่เปนที่ตั้งของตลาดน้ํา
2. ผูประกอบการมีความคิดเห็นตอการทองเที่ยว
แตเมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวาการดําเนินการ คลองแหมีสภาพที่ตื้นเขิน สกปรก
ตลาดน้ําคลองแหโดยรวมอยูในระดับปานกลาง และเมื่อ ในแตละองคประกอบยังมีการดําเนินการคอนขาง และเนาเหม็น ซึ่งปจจุบันไดสงผล
พิจารณารายดาน พบวา ผูประกอบการมีความคิดเห็นอยูใน นอยและยังไมไดมาตรฐานเทาที่ควร ดังนั้นการที่ กระทบตอการทองเที่ยวตลาดน้ํา
ระดับปานกลางทุกดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย
จะพัฒนาตลาดน้ําคลองแหสูการทองเที่ยวที่ยั่งยืน คลองแหในระดับหนึ่ง
2. การพัฒนาและปรับปรุงระบบ
คือ (1) ดานการพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการ
จึงควรที่จะพัฒนาในทุก องคประกอบเพื่อใหได
(2) ดานกฎระเบียบ (3) ดานการมีสวนรวม และ
ภูมิทัศน เพื่อเปนการสงเสริมและ
มาตรฐานและดียิ่งๆ ขึ้นกวาที่เปนอยูในปจจุบัน
(4) ดานการจัดการ
พัฒนาการทองเที่ยวของตลาดน้ํา
วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice)
วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศของตลาดน้ําคลองแห ไดแก คลองแห โดยตลาดน้ําควรมีการพัฒนา
และปรับปรุงระบบภูมิทัศนใหมี
การบริหารจัดการ
ความสะอาดและสวยงามมากกวาที่
เปนอยูในปจจุบัน
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สรุปผลการวิเคราะหขอมูล

แนวทางการสงเสริมและพัฒนา/
แนวทางการฟนฟู
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
3. ผูประกอบการมีพฤติกรรมโดยรวมอยูในระดับปาน
3. การพัฒนาและปรับปรุงสิ่งอํานวย
ปจจัยหรือเงื่อนไขของการดํารงอยู
กลาง และเมื่อพิจารณารายขอ พบวา ประกอบการมี
ความสะดวกภายในตลาดน้ํา ทั้งนี้
1. การมีสินคาและบริการที่ตอบสนอง
พฤติกรรมอยูในระดับปานกลางทุกขอ โดยรียงลําดับจาก ความตองการของนักทองเที่ยว
เนื่องจากสิ่งอํานวยความสะดวกที่มีอยู
มากไปนอย คือ (1) การใหความรวมมือในการจัดกิจกรรม
2. การสงเสริมและสนับสนุนของเทศบาลเมือง ภายในตลาดน้ําคลองแหบางอยางยังมีไม
ตางๆ ของแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา (2) เนนการ
เพียงพอกับปริมาณความตองการของ
คลองแห
ประกอบการที่ใหความรูดานวัฒนธรรมและวิถีชุมชนผาน
นักทองเที่ยว อีกทั้งสิ่งอํานวยความสะดวก
3. การรวมมือกับหนวยงานตางๆ
ตัวสินคาและบริการ (3) การใหบริการที่คํานึงถึง
บางอยางที่มีอยูก็ยังไมไดมาตรฐาน
4. อัตลักษณและความแตกตาง
นักทองเที่ยวเปนสําคัญ (4) เนนการประกอบการที่เปน
4. การพัฒนาและปรับปรุงระบบ
5. การมีสวนรวมของประชาชน
มิตรกับสิ่งแวดลอม (5) การปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
โครงสรางพื้นฐานภายในตลาดน้ํา
6. การบริหารจัดการ
โดยเฉพาะทาเรือ และทางเดินภายใน
ตลาดน้ํา (6) เนนการประกอบการที่ใหความสําคัญกับ
7. การประชาสัมพันธ
ตลาดน้ํา กลาวคือ จะตองพัฒนาและ
เอกลักษณและวัฒนธรรมของชุมชน (7) การรักษา
ปรับปรุงใหไดมาตรฐาน โดยคํานึง
ความสะอาดและสิ่งแวดลอมของแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา
ความสะดวกและความปลอดภัยของ
และ (8) การชวยประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา
นักทองเที่ยวเปนสําคัญ
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สรุปผลการวิเคราะหขอมูล
เชิงปริมาณ
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

แนวทางการสงเสริมและพัฒนา/
แนวทางการฟนฟู
เชิงคุณภาพ
5. การสงเสริมและสรางความรู
การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT)
ความเขาใจเกี่ยวกับการทองเที่ยวที่ยั่งยืน
1. จุดแข็ง (Strength)
ใหกับผูประกอบการและประชาชนใน
1.1 การเนนใชวัสดุจากธรรมชาติ
พื้นที่ รวมถึงการปลูกฝงหรือพัฒนา
1.2 การแตงกายดวยชุดพื้นบานของ
จิตสํานึกทางการทองเที่ยวไมวาจะเปน
ผูประกอบการ
1.3 การสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน การทองเที่ยวที่ยั่งยืน การทองเที่ยวเชิง
นิเวศ การทองเที่ยวเชิงสรางสรรค และ
1.4 การมีสินคาหลากหลาย
การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เปนตน
1.5 การบริหารจัดการ
ทั้งนี้เพื่อใหผูประกอบการและประชาชน
2. จุดออน (Weakness)
ในพื้นที่เกิดจิตสํานึกทางการทองเที่ยว
2.1 สภาพน้ําในลําคลองที่ตื้นเขิน
อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนา
สกปรก และมีกลิ่นเหม็น
2.2 ความไมพรอมของโครงสรางพื้นฐาน การทองเที่ยวตลาดน้ําคลองแหสู
การทองเที่ยวที่ยังยืนตอไป
และสิ่งอํานวยความสะดวกภายในตลาดน้ํา
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เชิงปริมาณ
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

เชิงคุณภาพ
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. ปญหาเกีย่ วกับสภาพน้ําในลําคลอง
2. ปญหาเรื่องพื้นที่ที่ตั้งเขตตลาดบก
3. ปญหาการกลืนกลายของพอคาแมคาใน
ตลาดน้ําคลองแห

แนวทางการสงเสริมและพัฒนา/
แนวทางการฟนฟู
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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

เชิงคุณภาพ

แนวทางการสงเสริมและพัฒนา/
แนวทางการฟนฟู
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เชิงปริมาณ
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

เชิงคุณภาพ

แนวทางการสงเสริมและพัฒนา/
แนวทางการฟนฟู
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แนวทางการสงเสริมและพัฒนา/
แนวทางการฟนฟู
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
ดานผูประกอบการ
การวิเคราะหการพัฒนาการทองเที่ยวสู
แนวทางการสงเสริมและพัฒนา
1. ผูประกอบการสวนใหญมีความรูความเขาใจ
1. การสงเสริมและพัฒนาดานโครงสราง
การทองเที่ยวที่ยั่งยืน
เกี่ยวกับการทองเที่ยวที่ยั่งยืนอยูในระดับสูง
ตลาดน้ําคลองแดนมีการดําเนินการครบใน พื้นฐาน โดยเฉพาะถนนที่เชื่อมตอจากถนน
รองลงมา คือ ระดับปานกลาง และระดับต่ํา
ทุกองคประกอบของการพัฒนาสูการทองเที่ยว ทางหลวงแผนดิน หมายเลข 408 (สงขลา2. ผูประกอบการมีความคิดเห็นตอการทองเที่ยว ที่ยั่งยืน และเมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวา นครศรีธรรมราช) ไปยังแหลงทองเที่ยว
ตลาดน้ําคลองแดนโดยรวมอยูในระดับมาก และเมื่อ การดําเนินการในบางองคประกอบยังจําเปนที่ ตลาดน้ําคลองแดน ไมวาจะเปนสภาพถนน
พิจารณารายดาน พบวา ผูประกอบการมีความคิดเห็น จะตองไดรับการสงเสริมและพัฒนาเพื่อใหได และแสงสวางในยามค่ําคืน เปนตน
อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับจากมาก
นอกจากนี้ภายในแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําเอง
มาตรฐานและดียิ่งขึ้นกวาที่เปนอยูในปจจุบัน
ไปนอย คือ (1) ดานกฎระเบียบ (2) ดานการมี
หากตองการจะกาวไปสูการเปนแหลงทองเที่ยว ก็ยังมีโครงสรางพื้นฐานบางอยางที่จําเปน
สวนรวม (3) ดานการพัฒนาศักยภาพของ
จะตองดําเนินการสงเสริมและพัฒนา
ที่ยั่งยืน
โดยเฉพาะสะพานไมที่เชื่อมระหวางสองฝง
ผูประกอบการ และ (4) ดานการจัดการ
วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice)
3. ผูประกอบการมีพฤติกรรมโดยรวมอยูในระดับ
วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศของตลาดน้ําคลองแดน คลองและเปนเสนทางเดินหลักภายในแหลง
ทองเที่ยวตลาดน้ํา เพราะสภาพของสะพาน
มาก และเมื่อพิจารณารายขอ พบวา ผูประกอบการมี ไดแก การดึงชุมชนเขามามีสวนรวมหรือ
ไมในปจจุบันจะเห็นไดวามีสภาพที่ชํารุด
พฤติกรรมอยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับจาก การใหความสําคัญกับการมี สวนรวมของ
ทรุดโทรมและผุพังไปตามกาลเวลา
มากไปนอย คือ
ชุมชน
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เชิงปริมาณ
(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

เชิงคุณภาพ
ปจจัยหรือเงื่อนไขของการดํารงอยู
1. การมีสวนรวมของชุมชน
2. อัตลักษณและความแตกตาง
3. การสงเสริมและสนับสนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (อปท.)
4. การบริหารจัดการ
5. การรวมมือกับหนวยงานตางๆ
6. การประชาสัมพันธ
การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT)
1. จุดแข็ง (Strength)
1.1 การมีสวนรวมของชุมชน
1.2 การนําเสนอวิถีชุมชน
1.3 ความเปนธรรมชาติของสถานที่ตั้ง

แนวทางการสงเสริมและพัฒนา/
แนวทางการฟนฟู
2. การสงเสริมและพัฒนาดานสิ่งอํานวย
ความสะดวกภายในตลาดน้ํา เพราะปจจุบัน
ตลาดน้ําคลองแดนเปนแหลงทองเที่ยวที่เริ่มมี
นักทองเที่ยวใหความสนใจและเดินทางมา
ทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นสิ่งอํานวย
ความสะดวกบางอยางที่มีอยูภายในแหลง
ทองเที่ยวตลาดน้ําจึงเริ่มมีไมเพียงพอกับ
ปริมาณความตองการของนักเที่ยว และ
สิ่งอํานวยความสะดวกบางอยางที่มีอยูก็ยัง
ไมไดมาตรฐานเทาที่ควร
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เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

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

แนวทางการสงเสริมและพัฒนา/
แนวทางการฟนฟู
3. การปลูกฝงหรือพัฒนาจิตสํานึก
ทางการทองเที่ยวไมวาจะเปน
การทองเที่ยวที่ยั่งยืน การทองเที่ยว
เชิงนิเวศ การทองเที่ยวเชิงสรางสรรค
และการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เปนตน
ใหกับผูประกอบการและประชาชนใน
พื้นที่ ทั้งนี้เพื่อใหผูประกอบการและ
ประชาชนในพื้นที่เกิดจิตสํานึกทาง
การทองเที่ยวอันจะเปนประโยชนตอ
การพัฒนาการทองเที่ยวตลาดน้ํา
คลองแดนสูการทองเที่ยวที่ยังยืนตอไป

432
ตารางที่ 77 สรุปผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณและขอมูลเชิงคุณภาพ จําแนกตามรายตลาดน้ํา (ตอ)
ตลาดน้ําภาคใต
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เชิงปริมาณ
(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

เชิงคุณภาพ

แนวทางการสงเสริมและพัฒนา/
แนวทางการฟนฟู
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สรุปผลการวิเคราะหขอมูล
เชิงปริมาณ
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

เชิงคุณภาพ

แนวทางการสงเสริมและพัฒนา/
แนวทางการฟนฟู
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สรุปผลการวิเคราะหขอมูล
เชิงปริมาณ
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

เชิงคุณภาพ
การวิเคราะหการพัฒนาการทองเที่ยวสู
การทองเที่ยวที่ยั่งยืน
ตลาดน้ําบานดอนมีการดําเนินการครบในทุก
องคประกอบของการพัฒนาสูการทองเที่ยวที่
ยั่งยืน แตเมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวา
การดําเนินการในแตละองคประกอบยังมี
การดําเนินการคอนขางนอยและยังไมได
มาตรฐานเทาที่ควร ดังนั้นการที่จะพัฒนา
ตลาดน้ําบานดอนสูการทองเที่ยวที่ยั่งยืนจึงควรที่
จะพัฒนาในทุก องคประกอบเพื่อใหไดมาตรฐาน
และดียิ่งๆ ขึ้นกวาที่เปนอยูในปจจุบัน
วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice)
วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศของตลาดน้ําบานดอน
ไดแก การบริหารจัดการ

แนวทางการสงเสริมและพัฒนา/
แนวทางการฟนฟู
แนวทางการสงเสริมและพัฒนา
1. การสงเสริมและพัฒนาดาน
สิ่งอํานวยความสะดวกภายในตลาดน้ํา
ทั้งนี้ตลาดน้ําบานดอนเปนตลาดน้ําที่มี
พื้นที่กวางขวาง และมีที่นั่งพักผอนอยาง
เพียงพอ ทามกลางบรรยากาศธรรมชาติ
และสวยงาม ดังนั้นหากตลาดน้ํา
บานดอนไดมีการสงเสริมและพัฒนา
ดานสิ่งอํานวยความสะดวกภายใน
ตลาดน้ําเพิ่มเติม จึงเชื่อแนวาจะยิ่งเปน
การเพิ่มศักยภาพใหกับแหลงทองเที่ยว
ตลาดน้ําบานดอน
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แนวทางการสงเสริมและพัฒนา/
แนวทางการฟนฟู
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
(4) เนนการประกอบการที่ใหความสําคัญกับเอกลักษณ
2. การแกไขและปรับปรุงเกี่ยวกับ
ปจจัยหรือเงื่อนไขของการดํารงอยู
และวัฒนธรรมของชุมชน (5) การใหบริการที่คํานึงถึง
ปญหาเรื่องแพ ซึ่งเปนแพสําหรับจําหนาย
1. การมีสินคาและบริการที่ตอบสนอง
นักทองเที่ยวเปนสําคัญ (6) การใหความรวมมือใน
สินคาในสวนที่เปนตลาดน้ําเขตบนแพ
ความตองการของนักทองเที่ยว
การจัดกิจกรรมตางๆ ของแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา
2. การสงเสริมและสนับสนุนของเทศบาลนคร โดยแพดังกลาวจะมีขนาดเล็กและคับแคบ
(7) การชวยประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา
ทําใหเกิดความไมสะดวกในการจําหนาย
สุราษฎรธานี
และ (8) เนนการประกอบการที่ใหความรูด านวัฒนธรรม
สินคาของผูประกอบการและการจับจาย
3. การรวมมือกับหนวยงานตางๆ
และวิถีชุมชนผานตัวสินคาและบริการ
สินคาของนักทองเที่ยวที่เดินทางมา
4. อัตลักษณและความแตกตาง
ทองเที่ยว ตลอดจนรวมไปถึงความไม
5. การมีสวนรวม
ดานนักทองเที่ยว
ปลอดภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได
6. การบริหารจัดการ
1. นักทองเที่ยวมีความคิดเห็นดานปจจัยจูงใจของ
7. การประชาสัมพันธ
แหลงทองเที่ยวตลาดน้ําบานดอนโดยรวมอยูในระดับ
มาก และเมื่อพิจารณารายขอ พบวา นักทองเที่ยวมี
การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT)
ความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับจาก
1. จุดแข็ง (Strength)
มากไปนอย คือ (1) เหมาะแกการพักผอนหยอนใจ
1.1 มีที่ตั้งอยูในตัวเมืองและยานชุมชน
(2) มีความสวยงาม (3) มีอาหารอรอย (4) การเดินทาง
1.2 สถานที่กวางขวาง
สะดวก (5) มีสินคาหลากหลายใหจับจายใชสอยตาม
1.3 ภูมิทัศนสวยงามและเปนธรรมชาติ
ความตองการ (6) มีเอกลักษณเฉพาะถิ่นที่นาสนใจ
1.4 มีสินคาและบริการหลากหลาย
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แนวทางการสงเสริมและพัฒนา/
แนวทางการฟนฟู
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
(7) มีกิจกรรมหลากหลาย เชน การจําหนายสินคา
2. จุดออน (Weakness)
3. การสงเสริมและสรางความรู
และการแสดงบนเวที เปนตน (8) สถานที่มีชื่อเสียงและ
2.1 ปญหาดานความพรอมของโครงสราง ความเขาใจเกี่ยวกับการทองเที่ยวที่ยั่งยืน
เปนที่รูจักอยางแพรหลาย (9) มีความปลอดภัย และ
พื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกภายในตลาดน้ํา ใหกับผูประกอบการและประชาชนใน
พื้นที่ รวมถึงการปลูกฝงหรือพัฒนา
(10) มีความสะดวกสบายดานสถานที่ เชน สถานที่
3. โอกาส (Opportunity)
จิตสํานึกทางการทองเที่ยวไมวาจะเปน
จอดรถ และสถานที่นั่งพักผอน เปนตน
3.1 มีแหลงทองเที่ยวอื่นๆ ในบริเวณ
การทองเที่ยวที่ยั่งยืน การทองเที่ยว
2. นักทองเที่ยวมีความคิดเห็นตอการทองเที่ยว
ใกลเคียง
เชิงนิเวศ การทองเที่ยวเชิงสรางสรรค
ตลาดน้ําบานดอนโดยรวมอยูในระดับมาก และเมื่อ
3.2 การสงเสริมและสนับสนุนของ
และการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เปนตน
พิจารณารายดาน พบวา นักทองเที่ยวมีความคิดเห็น
หนวยงานตางๆ
ทั้งนี้เพื่อใหผูประกอบการและประชาชน
สวนใหญอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมาก ไปนอย
4. อุปสรรค (Threat)
ในพื้นที่เกิดจิตสํานึกทางการทองเที่ยว
คือ (1) ดานความตองการในการพัฒนา (2) ดานสถานที่
4.1 ภัยธรรมชาติ ไดแก น้ําทวม
อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนา
(3) ดานภาพรวม (4) ดานความปลอดภัย
ปญหาของตลาดน้ํา
(5) ดานการให บริการ (6) ดานการจัดกิจกรรม
1. ปญหาหองน้ําสาธารณะ กลาวคือ หองน้ํา การทองเที่ยวตลาดน้ําบานดอนสู
(7) ดานการคมนาคม และ (8) ดานสิ่งอํานวย
สาธารณะในตลาดน้ําบานดอนยังมีไมเพียงพอกับ การทองเที่ยวที่ยังยืนตอไป
ความสะดวก
ปริมาณความตองการของนักทองเที่ยวและ
ผูประกอบการ
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ตลาดน้ําภาคใต

สรุปผลการวิเคราะหขอมูล
เชิงปริมาณ
3. นักทองเที่ยวมีพฤติกรรมโดยรวมอยูในระดับมาก
และเมื่อพิจารณารายขอ พบวา นักทองเที่ยวมีพฤติกรรม
อยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย
คือ (1) การมาทองเที่ยวตลาดน้ําทําใหมีโอกาสไดทํา
กิจกรรมและใชเวลาวางกับครอบครัวหรือเพื่อนๆ
(2) การชวยรักษาความสะอาดและสิ่งแวดลอมของ
แหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา (3) การมีสวนรวมในกิจกรรม
ตางๆ ของแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําที่จัดขึ้น (4) การได
เรียนรูและสัมผัสวิถีชวี ิตและสภาพความเปนอยูของ
ชุมชน และ (5) การไดแสดงความคิดเห็นหรือให
ขอเสนอแนะใน การพัฒนาและปรับปรุงแหลง
ทองเที่ยวตลาดน้ํา
ดานประชาชนในพื้นที่
1. ประชาชนในพื้นที่สวนใหญมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการทองเที่ยวที่ยั่งยืนอยูในระดับต่ํา รองลงมา
คือ ระดับปานกลาง และระดับสูง

เชิงคุณภาพ
2. ปญหาแสงสวาง กลาวคือ ในบางจุด
ของตลาดน้ําบานดอนยังมีแสงไฟสวางไม
เพียงพอ
3. ปญหาสถานที่จอดรถ กลาวคือ
สถานที่จอดรถยังไมมีการจัดการอยางเปน
ระบบ
4. ปญหาขนาดของแพ กลาวคือ แพ
สําหรับจําหนายสินคาในสวนที่เปนตลาดน้ํา
เขตบนแพนั้น แพจะมีขนาดเล็กและคับแคบ
ซึ่งกอใหเกิดความไมสะดวกทั้งใน
การจําหนายสินคาของผูประกอบการและ
การจับจายสินคาของนักทองเที่ยว

แนวทางการสงเสริมและพัฒนา/
แนวทางการฟนฟู
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ตารางที่ 77 สรุปผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณและขอมูลเชิงคุณภาพ จําแนกตามรายตลาดน้ํา (ตอ)
ตลาดน้ําภาคใต

สรุปผลการวิเคราะหขอมูล
เชิงปริมาณ
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

เชิงคุณภาพ

แนวทางการสงเสริมและพัฒนา/
แนวทางการฟนฟู
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ตารางที่ 77 สรุปผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณและขอมูลเชิงคุณภาพ จําแนกตามรายตลาดน้ํา (ตอ)
ตลาดน้ําภาคใต
ตลาดน้ําจันดี

สรุปผลการวิเคราะหขอมูล
เชิงปริมาณ
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

เชิงคุณภาพ
การวิเคราะหการพัฒนาการทองเที่ยวสู
การทองเที่ยวที่ยั่งยืน
ตลาดน้ําจันดีมีการดําเนินการเกือบครบในทุก
องคประกอบของการพัฒนาสูการทองเที่ยวที่ยั่งยืน
แตเมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวาการดําเนินการ
ในแตละองคประกอบยังมีการดําเนินการคอนขาง
นอยและยังไมไดมาตรฐานเทาที่ควร ดังนั้นการที่
จะพัฒนาตลาดน้ําจันดีสูการทองเที่ยวที่ยั่งยืนจึงควร
ที่จะพัฒนาในทุกองคประกอบ โดยองคประกอบใด
ที่มีการดําเนินการอยูแลวก็ควรที่จะมีการพัฒนาและ
ปรับปรุงใหไดมาตรฐานและดียิ่งๆ ขึ้น
สวนองคประกอบใดที่ยังไมไดดําเนินการหรือมี
การดําเนินการเพียงเล็กนอยก็ควรที่จะมีการสงเสริม
และดําเนินการอยางจริงจัง

แนวทางการสงเสริมและพัฒนา/
แนวทางการฟนฟู
แนวทางการฟนฟู
การฟนฟูตลาดน้ําจันดี เทศบาล
ตําบลจันดีมีแนวคิดที่จะฟนฟูตลาดน้ํา
จันดีขึ้นมาใหม โดยไดพยายามแกไข
ปญหาในเรื่องของสภาพทาง
ภูมิศาสตรและสภาพพื้นที่
โดยการปรับและตกแตงพื้นที่เพื่อ
ปองกันน้ําทวมและความเสียหายที่จะ
เกิดขึ้นจากเหตุการณน้ําทวมซึ่งเกิดขึ้น
เปนประจําในชวงฤดูฝน
นอกจากนี้เทศบาลตําบลจันดียังมี
แนวคิดที่จะฟนฟูตลาดน้ําจันดี โดยจะ
ทําการยายแผงคาขายที่ตั้งวางขายอยู
บริเวณทางเทาหนาสถานีรถไฟ
คลองจันดีไปตั้งอยูยังสถานที่ใหมซึ่ง
อยูติดกับบริเวณตลาดน้ําจันดีเดิม
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ตลาดน้ําภาคใต

สรุปผลการวิเคราะหขอมูล
เชิงปริมาณ
(1) การมีสวนรวมและสนับสนุนกิจกรรมการทองเที่ยว
ตลาดน้ํา (2) การชวยประชาสัมพันธหรือแนะนําแหลง
ทองเที่ยวตลาดน้ํา (3) การเรียนรูเกี่ยวกับการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอันเนื่องมาจากการมี
แหลงทองเที่ยวตลาดน้ําในชุมชน (4) การเรียนรูเกี่ยวกับ
การจัดการการทองเที่ยว อันเนื่องมาจากการมีแหลง
ทองเที่ยวตลาดน้ําในชุมชน (5) การติดตามขาวสารหรือ
ความเปนไปของแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา และ (6) การให
ขอคิดเห็นหรือคําแนะนําในการสงเสริมและพัฒนาแหลง
ทองเที่ยวตลาดน้ํา

เชิงคุณภาพ
การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT)
1. จุดแข็ง (Strength)
1.1 มีทตี่ ั้งอยูใกลยานชุมชน
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

แนวทางการสงเสริมและพัฒนา/
แนวทางการฟนฟู
รวมทั้งการยายตลาดนัดวันศุกร หรือที่
เรียกกันทั่วไปวา “ตลาดศุกร” ซึ่งเปน
ตลาดที่มีทั้งพอคาแมคาจากภายในและ
ภายนอกชุมชนมาจําหนายสินคา โดยจะ
เริ่มตนจากการยายตลาดศุกรไปกอน
และจะดําเนินการเปดตลาดน้ําควบคูกัน
ไปในลักษณะของตลาดบกผสมกับ
ตลาดน้ํา ซึ่งเมื่อกอนตลาดน้ําจันดีจะเปด
ดําเนินการเฉพาะชวงบายวันเสาร
แตตอไปจะเปดดําเนินการสัปดาหละ
2 วัน คือ วันเสารและวันอาทิตย
โดยจะเปดตลอดทั้งวัน
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ตลาดน้ําภาคใต

สรุปผลการวิเคราะหขอมูล
เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ
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

แนวทางการสงเสริมและพัฒนา/
แนวทางการฟนฟู
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นอกจากนี้จากผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณและขอมูลเชิงคุณภาพตลาดน้ําภาคใตใน
ภาพรวมยังพบรายละเอียดที่นาสนใจ โดยผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณตลาดน้ําภาคใตใ น
ภาพรวม พบวา ผูประกอบการในตลาดน้ําภาคใต จํานวน 424 คน สวนใหญมีความพึงพอใจ
โดยภาพรวมตอสภาพที่เปนอยูของแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตอยูในระดับปานกลาง รองลงมา
คือ ระดับมาก ระดับมากที่สุด ระดับนอย และระดับนอยที่สุด ตามลําดับ และดานระดับความรู
ความเขาใจของผูประกอบการเกี่ยวกับการทองเที่ยวที่ยั่งยืน พบวา ผูประกอบการสวนใหญมีระดับ
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทองเที่ยวที่ยั่งยืนในอยูในระดับต่ํา รองลงมา คือ ระดับปานกลาง
และระดับสูง ตามลําดับ สําหรับระดับความคิดเห็นของผูประกอบการตอการทองเที่ยวตลาดน้ํา
ภาคใตดานพฤติกรรม โดยภาพรวมพบวาอยูใ นระดับมาก สวนดานกฎระเบียบ ดานการจัดการ
ดานการมีสวนรวม และดานการพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการ โดยภาพรวมพบวาอยูในระดับ
ปานกลาง สํ า หรั บ นั ก ท อ งเที่ ย วตลาดน้ํ า ภาคใต จํ า นวน 400 คน มี ร ะดั บ ความคิ ด เห็ น ต อ
การทองเที่ย วตลาดน้ําภาคใตดานปจจัยจูงใจ ดานการคมนาคม ดานสถานที่ ดานการใหบริการ
ดานความปลอดภัย ดานการจัดกิจกรรม ดานความตองการในการพัฒนา ดานภาพรวม และดาน
พฤติกรรม โดยภาพรวมพบวาอยูในระดับมาก สวนดานสิ่งอํานวยความสะดวก โดยภาพรวมพบวา
อยูใ นระดับปานกลาง และสําหรับประชาชนในพื้น ที่ต ลาดน้ําภาคใต จํา นวน 400 คน พบวา
สวนใหญมีความพึงพอใจโดยภาพรวมที่มีแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําในชุมชนอยูในระดับปานกลาง
รองลงมา คือ ระดับมาก ระดับมากที่สุด ระดับนอย และระดับนอยที่สุด ตามลําดับ สวนระดับ
ความรูความเขาใจของประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการทองเที่ยวที่ยั่งยืน พบวา ประชาชนในพื้นที่
สวนใหญมีระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทองเที่ยวที่ยั่งยืนอยูในระดับต่ํา รองลงมา คือ ระดับ
ปานกลาง และระดับสูง ตามลําดับ สําหรับความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ตอการทองเที่ยว
ตลาดน้ําภาคใตดานการพัฒนาศักยภาพของชุมชน โดยภาพรวมพบวาอยูในระดับมาก สวนดาน
ผลกระทบเชิงลบ ดานการจัดการ ดานการมีสวนรวม ดานการสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเที่ยว
และดานพฤติกรรม โดยภาพรวมพบวาอยูในระดับปานกลาง
จากขอมูลดังกลาวสามารถสรุปไดวา ผูประกอบการ นักทองเที่ยว และประชาชนในพื้นที่มี
ความคิดเห็นตอการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตดานตางๆ โดยภาพรวมอยูในระดับมากและระดับ
ปานกลาง ซึ่งสะทอนใหเห็นวาแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา ภาคใตจําเปนที่จะตองไดรับการสงเสริม
พัฒนา และปรับปรุงในอีกหลายๆ ดาน เชน ดานการมีสว นรว ม ดานการจัดการ ดานสิ่งอํานวย
ความสะดวก และดานการพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการ เปนตน รวมถึงความจําเปนที่จะตองมี
การสงเสริมหรือการสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทองเที่ยวที่ยั่งยืนใหกับผูประกอบการและ
ประชาชนในพื้นที่
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สําหรั บผลการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพตลาดน้ําภาคใต ในภาพรวมโดยการวิเคราะห
ศักยภาพของการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต พบวา แหลงทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตมีศักยภาพของ
การทองเที่ยวครบทั้ง 4 องคประกอบ ซึ่งไดแก 1) องคประกอบดานพื้นที่ 2) องคประกอบดาน
การจัดการ 3) องคประกอบดานกิจกรรมและกระบวนการ และ 4) องคประกอบดานการมีสวน
รวม โดยในแตละองคประกอบจะมีศักยภาพมากนอยแตกตางกันออกไป ซึ่งในบางองคประกอบ
จําเปนตองไดรับการสงเสริมและพัฒ นาใหดีขึ้นกวาที่เปน อยู และจากการวิเคราะหก ารพัฒ นา
การท อ งเที่ ย วตลาดน้ํ า ภาคใต สู ก ารท อ งเที่ ย วที่ ยั่ ง ยื น พบว า ตลาดน้ํ า ภาคใต ส ว นใหญ จ ะมี
การดําเนินการเกือบครบในทุกองคประกอบของการพัฒนาสูการทองเที่ยวที่ยั่งยืน แตเมื่อพิจารณา
ในรายละเอียดพบวาการดําเนินการในแตละองคประกอบยังมีการดําเนินการคอนขางนอยและยัง
ไมไดมาตรฐานเทาที่ควร ดังนั้นการที่จะพัฒนาตลาดน้ําภาคใตสูการทองเที่ยวที่ยั่งยืนจึงควรที่จะ
พั ฒ นาทั้ ง 6 องค ป ระกอบ ซึ่ ง ได แ ก 1) องค ป ระกอบด า นการพั ฒ นาทรั พ ยากรท อ งเที่ ย ว
2) องคประกอบดานการพัฒนาสิ่งแวดลอมในแหลงทองเที่ยว 3) องคประกอบดานการพัฒนาธุรกิจ
ทองเที่ยว 4) องคประกอบดานการพัฒนาการตลาดทองเที่ยว 5) องคประกอบดานการพัฒนาการมี
สวนรวมทางการทองเที่ยวของชุมชนทองถิ่น และ 6) องคประกอบดานการพัฒนาจิตสํานึกทาง
การทองเที่ยว โดยองคประกอบใดที่มีการดําเนินการอยูแลวก็ควรที่จะมีการพัฒนาและปรับปรุงให
ไดมาตรฐานและดียิ่งๆ ขึ้น เชน องคประกอบดานการพัฒนาทรัพยากรทองเที่ยว องคประกอบดาน
การพัฒนาสิ่งแวดลอมในแหลงทองเที่ยว องคประกอบดานการพัฒ นาธุรกิจทองเที่ยว และ
องคประกอบดานการพัฒนาการตลาดทองเที่ยว เปนตน สวนองคประกอบใดที่ยังไมไดดําเนินการ
หรื อ มี ก ารดํ าเนิ น การเพีย งเล็ก น อ ยก็ ค วรที่ จ ะมีก ารสง เสริม และดํ า เนิน การอย า งจริ ง จัง เช น
องคประกอบดานการพัฒนาการมีสวนรวมทางการทองเที่ยวของชุมชนทองถิ่น และองคประกอบ
ดานการพัฒนาจิตสํานึกทางการทองเที่ยว เปนตน
นอกจากนี้จากการวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) ของการทองเที่ยวตลาดน้ํา
ภาคใต พบวา ตลาดน้ําภาคใตนอกจากจะมีจุดแข็ง (Strength) ซึ่งไดแก 1) การจัดตลาดน้ําในรูปแบบ
ยอนยุค 2) การใชวัสดุจากธรรมชาติ 3) การแตงกายของผูประกอบการที่มีเอกลักษณเฉพาะถิ่น และ
4) ผลิต ภั ณ ฑ แ ละอาหารพื้ น บา น และโอกาส (Opportunity) ซึ่ ง ได แ ก 1) นโยบายรั ฐ ให
การสงเสริมและสนับสนุน การทองเที่ยว 2) มีหนว ยงานหรือองคก รตางๆ ใหการสง เสริมและ
สนับสนุน 3) มีแหลงทองเที่ยวอื่นๆ ที่มีชื่อเสียงตั้งอยูในพื้นที่ 4) มีแหลงที่พักจํานวนมากในพื้นที่
และ 5) ในชวงเทศกาลตางๆ จะมีนักทองเที่ยวจํานวนมากเดินทางเขามาทองเที่ยวในพื้นที่ ซึ่งเปน
ปจจัยสงเสริมหรือสนับสนุนที่สงผลเชิงบวกตอการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตแลว ตลาดน้ําภาคใตยัง
มีจุดออน (Weakness) และอุปสรรค (Threat) ในหลายประเด็น ซึ่งจุดออน (Weakness) ที่สําคัญของ
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การทองเที่ย วตลาดน้ําภาคใต ไดแก 1) แหลงทองเที่ย วตลาดน้ําภาคใตยังไมเปน ที่รูจัก อยาง
แพรหลาย และ 2) แหลงทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตมีปญหาดานความพรอมของโครงสรางพื้นฐาน
และสิ่งอํานวยความสะดวก สวนอุปสรรค (Threat) ที่สําคัญของการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต ไดแก
1) เหตุก ารณ ค วามไมสงบในจังหวัด ชายแดนภาคใต 2) ภั ยธรรมชาติ โดยเฉพาะน้ํ าทว ม และ
3) มีแหลงทองเที่ยวในลักษณะเดียวกันกับแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตหลายแหง
โดยสรุปจากที่กลาวมาเกี่ยวกับผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณซึ่งไดจากการวิเคราะห
ขอมูลจากแบบสอบถาม และผลการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ซึ่งไดจากการวิเคราะหศักยภาพของ
การท อ งเที่ ย วตลาดน้ํ า ภาคใต และการวิ เ คราะห ก ารพั ฒ นาการท อ งเที่ ย วตลาดน้ํ า ภาคใต สู
การทองเที่ยวที่ยั่งยืน รวมทั้ง การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) ของการทองเที่ยว
ตลาดน้ําภาคใต สามารถนํามาสูการสรางรูปแบบการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ไดดังแผนภูมิที่ 15

ปจจัยนําเขา (Input)

กะบวนการ (Process)
กิจกรรม สินคา บริการ และโครงสรางพื้นฐาน (A)

ทุนคน

ทุนวัฒนธรรม
การทองเที่ยว
โดยชุมชน

วัฒนธรรมชุมชน (C)
การบริหารจัดการ (A)

ทุนเงิน

ทุนทรัพยากร

ดานสิง่ แวดลอมในแหลงทองเที่ยว

เครือขายการทองเที่ยว (T)

การอนุรักษสิ่งแวดลอม (E)

การจัดการทองเที่ยว
ตลาดน้ําภาคใต

ดานจิตสํานึกทางการทองเที่ยว

ดานทรัพยากรทองเที่ยว

ฐานทรัพยากร (R)

ดานการตลาดทองเที่ยว

อัตลักษณ (I)

การทองเที่ยวตลาดน้ํา
ภาคใตที่ยั่งยืน

ดานธุรกิจทองเที่ยว
การมีสวนรวม (P)

กระบวนการเรียนรู (L)
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ปจจัยนําออก (Output)

ดานการมีสวนรวมทางการทองเที่ยว

ดานการเรียนรู
ดานสังคม วัฒนธรรม ศาสนา

ดานศักยภาพบุคลากรทางการทองเที่ยว

การประชาสัมพันธ (P)

สะทอนกลับ (Feedback)

“A TRIP PLACE MODEL”
1. กิจกรรม สินคา บริการ และโครงสรางพื้นฐาน (A): Activities, Products, Services and Infrastructure
2. เครือขายการทองเที่ยว (T): Tourism Network
3. ฐานทรัพยากร (R): Resource Based
4. อัตลักษณ (I): Identity
5. การมีสวนรวม (P): Participation

6. การประชาสัมพันธ (P): Public Relations
7. กระบวนการเรียนรู (L): Learning Process
8. การบริหารจัดการ (A): Administration Management
9. วัฒนธรรมชุมชน (C): Community Culture
10. การอนุรักษสิ่งแวดลอม (E): Environmental Conservation

แผนภูมิที่ 15 รูปแบบการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตสูการพัฒนาที่ยั่งยืน (A TRIP PLACE MODEL)
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จากแผนภูมิที่ 15 จะเห็นไดวาการที่จะพัฒนาการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตไปสูการพัฒนา
ที่ยั่งยืนนั้นจะตองดําเนินการอยางเปน ขั้นตอนและเปนระบบ กลาวคือ การทองเที่ยวโดยชุมชน
โดยเฉพาะการท อ งเที่ ย วตลาดน้ํ า ภาคใต จ ะเกิ ด ขึ้ น ได จํ า เป น อย า งยิ่ ง ที่ จ ะต อ งมี ต น ทุ น ใน
การดําเนินการ ซึ่งตนทุนที่สําคัญ ไดแก
1. ทุน คน (Human Capital) กลาวคือ ชุมชนจะตองมี บุคคลที่มีความรูความสามารถที่
พรอมจะเปนผูผลักดันและขับเคลื่อนเพื่อใหเกิดแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําขึ้นภายในชุมชน รวมถึง
บุคคลที่เห็น ถึงความสําคัญของแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา และพร อมที่จะใหก ารชวยเหลือสงเสริม
และสนับสนุน เพื่อใหแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําเกิด ขึ้นและสามารถดํารงอยูได ซึ่งอาจจะเปนผูนํา
ชุมชน หรือเปนชาวบานทั่วไปในชุมชนก็ได เพราะแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําจะเกิดและดํารงอยูได
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีบุคคลที่มีความรูความสามารถในดานตางๆ อยางหลากหลาย เชน ความรู
ความสามารถดานการติดตอประสานงาน ดา นการประชาสัมพันธ ดานการตลาด ดานการจัด
กิจกรรม เปนตน
2. ทุนวัฒนธรรม (Cultural Capital) กลาวคือ ชุมชนทุกชุมชนยอมมีวิถีชีวิต ประเพณี
และวัฒ นธรรมเปน ของตนเอง ซึ่งอาจจะเหมือนหรือตางกัน ออกไปในแตละชุมชน ดังนั้น ใน
การจัดการการทองเทีย่ วตลาดน้ําขึ้นภายในชุมชนจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการดึงทุนทางวัฒนธรรม
ของชุมชนมาใช ซึ่งนอกจากจะเปนการอนุรักษและสืบทอดวัฒนธรรมของชุมชนไวแลว ยังเปน
การเผยแพรวัฒนธรรมของชุมชนไดเปนอยางดีอีกดวย สําหรับการนําทุนทางวัฒนธรรมของชุมชน
มาใช ใ นการสงเสริม การทอ งเที่ ยวตลาดน้ํา สามารถดํา เนิน การไดหลายลัก ษณะ ไมวาจะเป น
การดําเนิน โดยการนําเสนอผานกิจ กรรม การแสดง สิน คา ผลิต ภัณฑ และการบริก าร เปน ตน
สําหรับทุนวัฒนธรรมของชุมชน เชน ศิลปะการแสดง การแตงกาย ตํานานหรือประวัติศาสตรชุมชน
ขาวของเครื่องใช และอาคารบานเรือน เปนตน ซึ่งภาคใตมีทุนทางวัฒนธรรมที่นาสนใจมากมาย
และมีเอกลักษณเฉพาะตัวโดยเฉพาะวัฒนธรรมดานศิลปะการแสดงมโนราห และหนังตะลุง ที่มี
ชื่อเสียงและเปนที่รูจักอยางแพรหลาย
3. ทุนทรัพยากร (Resource Capital) กลาวคือ การเกิดขึ้นของแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา ทุนที่
สําคัญอีกประการหนึ่ง คือ ทุนทรัพยากร โดยเฉพาะทรัพยากรทางธรรมชาติ อันไดแก แหลงน้ํา
ซึ่งจะเปนตัวเอื้อใหเกิดแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําขึ้นมาได และแหลงน้ําดังกลาวจะตองอยูในทําเลที่
เหมาะสมและมีภูมิทัศนร อบขางที่เอื้อตอการเปน แหลงทองเที่ยวดวย แตอยางไรก็ตามหากไมมี
แหลงน้ําในพื้นที่ก็อาจจะใชวิธีการขุดหรือสรางขึ้นโดยการตกแตงและปรับภูมิทัศน ก็ได แตทั้งนี้
ทั้งนั้นในพื้นที่ดังกลาวก็จะตองมีทรัพยากรอยางอื่นรองรับสําหรับการดําเนินการอยางพรอมเพรียง
ดวย เพราะใชวาเมือ่ มีแหลงน้ําแลวจะสามารถจัดตั้งเปนแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําไดเสมอไป
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4. ทุนเงิน (Money Capital) กลาวคือ ในการดําเนินการตางๆ งบประมาณเปนปจจัยสําคัญ
และมีความจําเปนในการขับเคลื่อนเพื่อใหการดําเนินการตางๆ บรรลุเปาหมายที่วางไว การเกิดขึ้น
ของแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําเองก็เชน กัน งบประมาณเปน สิ่งที่ข าดไมได ดังนั้นชุมชนจึงตองมี
ความพรอมในเรื่องของงบประมาณ แตหากชุมชนไมมีงบประมาณในการดําเนินการของตนเองก็
อาจจะใชวิธีก ารของบประมาณสนับสนุน จากองคกรหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ ในลักษณะของ
การทําโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุน โครงการ แตทั้งนี้ทั้งนั้น เมื่อถึงจุด หนึ่งชุมชน
จะตองยืนไดดวยตัวเอง โดยตองมีการบริหารจัดการดานการเงินใหสามารถดํารงอยูไดโดยไมตอง
พึ่งพาภายนอก
อยางไรก็ต ามเมื่อมี ตน ทุน ที่สามารถจัด ตั้งเปน แหล ง ทองเที่ ยวตลาดน้ําภาคใต ได แล ว
การดําเนินการในขั้นตอนตอไปเพื่อใหการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตกาวไปสูการทองเที่ยวที่ ยั่งยืน
นั้น จะตองมีการดําเนินการโดยใหความสําคัญกับประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้
1. กิจกรรม สินคา บริการ และโครงสรางพื้นฐาน (Activities, Products, Services and
Infrastructure) แหลงทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตจะเปนแหลงทองเที่ยวที่ยั่งยืนไดจําเปนอยางยิ่งที่
จะตองมีระบบโครงสรางพื้นฐานที่มีความพรอม ไมวาจะเปนถนนหนทาง ไฟฟา น้ําประปา สะพาน
สิ่งอํานวยความสะดวก และอื่นๆ รวมถึงมีสินคา บริการ และกิจกรรมตางๆ ที่มีความหลากหลาย
เพื่อไวคอยใหบริการและตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยวยังแหลง
ทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต โดยเฉพาะสินคา บริการ และกิจกรรมที่หลากหลายจะเปนปจจัยสําคัญ
อยางหนึ่งในการดึงดูดนักทองเที่ยวใหเดิน ทางมาทองเที่ยว สําหรับการดําเนินการในประเด็น
ดังกลาวสามารถดําเนินการไดโดยการกําหนดใหมีการจําหนายสินคาและบริการที่ไมซ้ําชนิดกัน
หากซ้ําชนิดกันก็ใหมีขอกําหนดวาซ้ํากันไดไมเกินกี่เจา และตองมีการควบคุมคุณภาพของสินคา
และบริการ รวมถึงการกําหนดราคาสินคาและบริการที่ยุติธรรมสําหรับทุกฝาย โดยมีการติดปาย
ราคาสินคาและบริการใหเห็นอยางชัด เจน สําหรับสินคาที่นํามาจําหนายควรมีทั้งสินคาจําพวก
อาหาร เครื่องดื่ม ของที่ระลึก เครื่องประดับ ของตกแตง และอื่นๆ เปนตน ซึ่งรวมไปถึงสินคา
และผลิตภัณฑชุมชนดวย โดยตัวสินคาจะตองสงเสริมใหมีการใชวัสดุพื้นบานและมีการออกแบบ
สินคาใหมีเอกลักษณเฉพาะ ตลอดจนมีการใชบรรจุภัณฑที่ไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม สําหรับ
สิน คาจําพวกอาหารและเครื่องดื่มควรเปนอาหารและเครื่องดื่มที่มีร สชาติอรอย มีสูต รเฉพาะ
มีประโยชน และหาซื้อไดยากในทองตลาดทั่วไป รวมถึงสินคาอื่นๆ ดวย เพราะหากเปนสินคาที่
สามารถหาซื้อไดงาย และมีจําหนายอยูทั่วไปในทองตลาดแลว ตลาดน้ําก็จะไมแตกตางกับตลาด
ทั่วๆ ไป และในสวนของการบริการ ควรมีการจัดบริการตางๆ ไวคอยตอบสนองความตองการของ
นักทองเที่ยวใหครอบคลุมกับความตองการของนักทองเที่ยว เชน บริการโฮมสเตย บริการลองเรือ
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และกิจกรรมอื่นๆ โดยกิจกรรมดังกลาวจะตองเปนกิจกรรมเชิงสรางสรรคที่ชวยสงเสริมและพัฒนา
แหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา เชน การชมวิถีชีวิตของชาวบาน การสาธิตวิธีการทําผลิตภัณฑของชุมชน
และการปลูกตนไม เปนตน รวมถึงกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมดานตางๆ นอกจากนี้
สิ่ ง สํ า คั ญ ในการทํ า กิ จ กรรมภายในแหล ง ท อ งเที่ ย วตลาดน้ํ า คื อ จะต อ งมี ก ารคํ า นึ ง ถึ ง ขี ด
ความสามารถและศักยภาพในการรองรับของพื้นที่ดวย
2. เครือขายการทองเที่ยว (Tourism Network) แหลงทองเทีย่ วตลาดน้ําภาคใตหากจะกาว
ไปสูก ารทอ งเที่ ยวที่ยั่ ง ยืน ควรที่ จ ะต องสร างเครื อข ายการทอ งเที่ย วกับ แหลง ทอ งเที่ ยวตา งๆ
โดยเฉพาะแหลงทองเที่ยวในพื้นที่บริเวณใกลเคียงในลักษณะของภาคีเครือขายความรวมมือทาง
การทอ งเที่ย วเพื่ อคอยสง เสริมสนับ สนุ น และชว ยเหลือ ซึ่ ง กัน และกัน ทางการทองเที่ ยว เช น
มีการรวมกลุมกันจัดทําโปรแกรมเสนทางการทองเที่ยวใหเชื่อมตอกันโดยเฉพาะแหลงทองเที่ยวที่
อยูใ นพื้นที่เดียวกันหรือพื้น ที่บริเวณใกลเคียง เพื่อใหนักทองเที่ยวสามารถเดิน ทางทองเที่ยวได
สะดวกและประหยัดเวลา โดยมีการกําหนดเวลาในการทองเที่ยวในแตละสถานที่ใหสอดคลองกับ
แหลงทองเที่ยวแตละแหง เชน จัดโปรแกรมการทองเที่ยวโดยใหเดินทางมาถึงแหลงทองเที่ยว
ตลาดน้ําหลังเวลา 15.00 น. เปนตน เพราะเปนชวงเวลาที่ตลาดน้ําเปดใหบริการ โดยกอนหนาเวลา
15.00 น. อาจจะเปนโปรแกรมการทองเที่ยวสถานที่อื่นๆ เชน โปรแกรมชมและซื้อผลิตภัณฑชุมชน
โปรแกรมทองเที่ยวชายทะเล และโปรแกรมไหวพระตามวัดตางๆ เปนตน
3. ฐานทรัพยากร (Resource Based) กลาวคือ การดําเนินการตางๆ เกี่ยวกับการทองเที่ยว
ตลาดน้ําจะตองใหความสําคัญหรือคํานึงถึงทรั พยากรที่มีอยูภายในชุมชนเปนสําคัญ โดยเฉพาะ
ทรัพยากรธรรมชาติ ดังนั้นในการพัฒนาหรือปรับปรุงแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําในการดําเนินการแต
ละครั้งจะตองไมทําลายฐานทรัพยากรเดิมที่ทรงคุณคา เชน การขุดลอกแหลงน้ําก็ตองอยูบนฐาน
ของการไมสงผลกระทบตอสภาพพื้นที่และตนไมในบริเวณดังกลาว และการกอสรางอาคารหรือ
สถานที่ตางๆ ภายในตลาดน้ําก็ตองไมบดบังทัศนียภาพที่สวยงามหรือทําลายสิ่งกอสรางอื่นๆ ที่
ทรงคุณคาทางวัฒนธรรม เปนตน
4. อัต ลัก ษณ (Identity) การทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต จ ะตองมีอัต ลัก ษณข องตนเองที่
แตกตางไปจากแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําแหงอื่นๆ ที่มีอยูทั่วไป ซึ่งอัตลักษณที่แตกตางจะเปนสิ่ง
ดึงดูดใจนักทองเที่ยวใหเดินทางมาทองเที่ยวไดเปนอยางดี ดังนั้นแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตจึง
ไมควรเปนแหลงทองเที่ยวที่เกิดจากการลอกเลียนแบบมาจากแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําแหงอื่นๆ แต
ควรเปนแหลงทองเที่ยวที่เกิดจากการเรียนรูและการปรับประยุกตใ ชองคความรูใ หเหมาะสมกับ
สภาพพื้ น ที่ แ ละบริ บ ทของชุ ม ชน เพราะหากแหล ง ท อ งเที่ ย วตลาดน้ํ า ภาคใต เ กิ ด จาก
การลอกเลียนแบบเมื่อใด แหลงทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตก็จ ะไมแ ตกตางไปจากแหลงทองเที่ยว
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ตลาดน้ําแหงอื่นๆ ที่ขาดซึ่งอัตลักษณของตัวเอง และการที่แหลงทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตจะกอเกิด
และดํารงไวซึ่งอัต ลัก ษณของตนเองนั้น แหลงทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตจ ะตองดึงศัก ยภาพหรือ
ตนทุนที่มีอยูภายในชุมชนมาใชใหเกิดประโยชนอยางเต็มที่ โดยเฉพาะตนทุนทางวัฒนธรรม เพราะ
ชุมชนแตละชุมชนจะมีวิถีชุมชนและวัฒนธรรมชุมชนเฉพาะเปนของตนเองที่แตกตางออกไปจาก
ชุมชนอื่นๆ แมจะมีความละมายคลายคลึงกันบางก็ตาม ซึ่งวิถีชุมชนและวัฒนธรรมชุมชนจะนํามา
ซึ่งอัตลักษณของแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตที่แตกตางออกไปจากแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําแหง
อื่นๆ
5. การมีสวนรวม (Participation) การมีสวนรวมเปนสิ่งสําคัญอันดับตนๆ ในการดําเนินการ
ตางๆ ซึ่งไมเพี ยงแต เฉพาะการดําเนิน การของแหล งท องเที่ย วตลาดน้ําภาคใตเทา นั้น แตยัง มี
ความสําคัญตอการดําเนินการเรื่องอื่นๆ อีกดวย สําหรับการจัดการทองเที่ยวของแหลงทองเที่ยวน้ํา
ภาคใตจําเปนอยางยิ่งที่จะตองใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของทุกฝายที่เกี่ยวของ ไมวาจะเปน
ภาครัฐ เอกชน ชุมชน ผูประกอบการ และนักทองเที่ยว เปนตน โดยเฉพาะการมีสวนรวมของ
ชุมชนเนื่องจากชุมชนเปนผูที่มสี วนไดสวนเสีย (Stakeholder) โดยตรงกับการเกิดขึ้นและดํารงอยู
ของแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต ดังนั้นในการดําเนินการตางๆ เกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา
ภาคใตจึงควรเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในทุกขั้นตอนของกระบวนการดําเนินงานไมวา
จะเปน การมี สว นร ว มในการดํา เนิ น การ การติด ตาม และการประเมิน ผล ทั้ งในลั ก ษณะของ
การแสดงความคิ ด เห็ น และการแสดงบทบาท เพื่ อ ให ชุ ม ชนเกิ ด ความรู สึ ก เป น เจ า ของ
เกิดความภาคภูมิใจ และเกิดความหวงแหนในแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา
นอกจากนี้การมีสวนรวมของนักทองเที่ยวก็นับวามีความสําคัญเชนกัน โดยเฉพาะการมี
สวนรวมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา ซึ่งจะเปนการสะทอนมุมมอง
ของนั ก ท อ งเที่ ย วที่ มี ต อ แหล ง ท อ งเที่ ย วตลาดน้ํ า ซึ่ ง จะทํ า ให ผู ที่ ดู แ ลหรื อ เกี่ ย วข อ งกั บ
การดําเนินงานของแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําไดรับทราบขอมูล และสามารถนําขอมูลที่ไดไปปรับ
ประยุก ตใ ชใ นการสงเสริมพัฒ นาและปรับปรุงแหลงท องเที่ยวตลาดน้ําไดเปน อยางดี สําหรับ
การสงเสริมการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นของนักทองเที่ยว วิธีก ารที่สามารถกระทําได
คือ การตั้งตูหรือกลองรับความคิดเห็นไวภายในแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา หรืออาจจะจัดทําเว็บไซต
(Website) หรือเฟสบุค (Facebook) ของแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําโดยเฉพาะ ซึ่งนอกจากจะเปน
การประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําแลว ยังเปดโอกาสใหนักทองเที่ยวสามารถเขามาแสดง
ความคิดเห็นไดอีกชองทางหนึ่งดวย
6. การประชาสัมพันธ (Public Relations: PR) การประชาสัมพันธนอกจากจะทําใหแหลง
ทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตเปนที่รูจักแพรหลายมากยิ่งขึ้นในกลุมนักทองเที่ยวแลว การประชาสัมพันธ
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ยัง เป น การเผยแพร ภ าพลั ก ษณ ก ารท อ งเที่ ย ว (Tourism Image) ของตลาดน้ํ า ภาคใต อี ก ด ว ย
ซึ่งการประชาสัมพัน ธสามารถกระทําไดหลายรูปแบบไมวาจะเปน การประชาสัมพัน ธโดยตรง
ภายในแหลง ทองเที่ยวตลาดน้ํา ภาคใต การจัด ทําเว็ บไซต (Website) และเฟสบุค (Facebook)
ของแหลง ทอ งเที่ย วตลาดน้ํ าภาคใต หรื อแมแ ตก ารประชาสั มพัน ธ ผ านสื่อ อิน เทอร เน็ ต วิท ยุ
โทรทัศน หนังสือแนะนําการทองเที่ยว วารสาร และสิ่งพิมพทองถิ่น เชน แผนพับ และปายตางๆ
เปนตน และในการประชาสัมพันธควรมีการประชาสัมพันธทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือแมแต
ภาษาอื่ น ๆ โดยเฉพาะภาษาจี น ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากนั ก ท อ งเที่ ย วตลาดน้ํ า ภาคใต มิ ไ ด มี แ ต เ ฉพาะ
นักทองเที่ยวชาวไทยเทานั้น แตยังมีนักทองเที่ยวชาวตางชาติอีกดว ย ไม วาจะเปน นักทองเที่ยว
ชาวฝรั่ง สิงคโปร และมาเลเซีย ซึ่งนักทองเที่ยวชาวมาเลเซียสวนหนึ่งจะสื่อสารกันดวยภาษาจีน
เปนหลัก ดังนั้นในการประชาสัมพันธจึงไมควรมีแตเฉพาะภาษาไทยเทานั้น แตควรใชหลายภาษา
โดยเฉพาะภาษาสากล และอีกประการหนึ่งก็เพื่อเตรียมพรอมในการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน
(ASEAN Community: AC) ที่จะมาถึงในอีกไมกปี่ ขางหนา
7. กระบวนการเรียนรู (Learning Process) แหลงทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตนอกจากจะเปน
แหล ง ท อ งเที่ ย วเพื่ อ การพั ก ผ อ นหย อ นใจแล ว จะต อ งส ง เสริ ม ให เ ป น แหล ง เรี ย นรู สํ า หรั บ
นัก ทองเที่ยว ผูประกอบการ และประชาชนในพื้น ที่อีก ดว ย โดยกระบวนการเรียนรู สามารถ
ดําเนินการโดยการสอดแทรกเนื้อหาสาระหรือเรื่องราวตางๆ ไวในกิจกรรม สถานที่ บริการ สินคา
และผลิต ภัณฑตางๆ ที่มีอยูภายในแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต ซึ่งสามารถดําเนินการไดใ น
หลายลักษณะ เชน 1) การทําแผนปายใหความรู โดยทําเปนแผนปายใหความรูเกี่ยวกับเรื่องตางๆ
แลวติดไวตามจุดหรือบริเวณที่เหมาะสม ซึ่งอาจจะเปนแผนปายชื่อตนไม หรือแมแตแผนปายขอมูล
ชุมชน เปนตน 2) ศาลาประวัติศาสตรชุมชน โดยการจัดสรางศาลาที่บอกเลาถึงประวัติศาสตรหรือ
ความเปนมาของชุมชน 3) ศาลาเลาเรื่องหรือศาลาเรียนรู เปนศาลาที่บอกเลาเรื่องราวตางๆ โดยเนน
ขอมูลที่เปนองคความรูทเี่ กี่ยวของกับชุมชน ซึ่งจะมีลักษณะคลายๆ กับศาลาประวัติศาสตรชุมชน
แตจะแตกตางกันตรงเรื่องราวหรือขอมูลที่นําเสนอ 4) ใบปลิวความรู อาจจะเปนใบปลิวที่เผยแพร
ความรูหรือสรางจิต สํานึกดานการท องเที่ยว ดานสิ่งแวดลอม หรืออื่นๆ ตามความเหมาะสมกับ
สถานการณในขณะนั้น 5) การแสดง กลาวคือ สําหรับการแสดงตางๆ ที่มีขึ้นในแหลงทองเที่ยว
ตลาดน้ํานอกจากจะเพื่อความบันเทิงแลว ควรสอดแทรกเนื้อหาสาระเพื่อการเรียนรูหรือเพื่อ
การปลูกฝงจิตสํานึกดานตางๆ ดวย เชน การอนุรักษสิ่งแวดลอม สํานึกรักษบานเกิดการสงเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม เปนตน และ 6) อื่นๆ เชน การใหความรูโดยผานฉลาก (Label) ผลิตภัณฑ
หรือบรรจุภัณฑสินคา และการจัดนิทรรศการภายในแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา เปนตน
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8. การบริหารจัดการ (Administration Management) การบริหารจัดการเปนปจจัยสําคัญ
อยางหนึ่งที่สงผลตอความสําเร็จหรือความลมเหลวของแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต ซึ่งแหลง
ทองเที่ยวสวนใหญที่ประสบความสําเร็จมักเกิดจากการบริหารจัดการที่ดี สําหรับแหลงทองเที่ยว
ตลาดน้ํ า ภาคใต จ ะเป น แหล งท อ งเที่ ย วที่ ยั่ งยื น ได ควรจะต อ งมีก ารบริ หารจั ด การในรูป ของ
คณะกรรมการที่มาจากผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) โดยตรง เชน ผูประกอบการ ชาวบานใน
พื้นที่ และหนวยงานที่เกี่ยวของ เปนตน รวมถึงจะตองมีโครงสรางการบริหารงานที่ชัดเจนและ
เปนรูปธรรมที่สามารถตรวจสอบได และที่สําคัญตองมีจํานวนคณะกรรมการตามความเหมาะสม
ของภาระงานที่ไมมากและนอยจนเกินไป โดยมีการจัดแบงออกเปนฝายตางๆ ซึ่งแตละฝายจะมี
หน า ที่ รั บ ผิด ชอบแตกต า งกั น ออกไป เช น 1) ฝ า ยบริห าร มี หน า ที่ กํ า หนดนโยบายและแผน
การขับเคลือ่ นการดําเนินการตางๆ ของตลาดน้ําใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่วางไว ตลอดจนหนาที่
อืน่ ๆ ที่เกี่ยวของ 2) ฝายประชาสัมพันธ มีหนาที่จัดทําสื่อชนิดตางๆ ไมวาจะเปนเว็บไซต (Website)
แผนพับ ปายประชาสัมพันธ และอื่นๆ เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวตลาดน้ําและการสรางความเขาใจ
ให เ กิ ด ขึ้ น แก นั ก ท อ งเที่ ย ว การสร า งบรรยากาศให นั ก ท อ งเที่ ย วที่ เ ดิ น ทางมาท อ งเที่ ย วเกิ ด
ความประทับใจ เชน การเปดเพลง และการพูดประชาสัมพันธผานเครื่องขยายเสียง เปนตน การจัด
ใหมีบอรด ประชาสัมพันธกิจ กรรมของตลาดน้ําและตูแสดงความคิดเห็น สําหรับนักทองเที่ยวที่
เดินทางมาทองเที่ยวตลาดน้ํา และการจัดเจาหนาที่ไวคอยตอนรับและใหคําแนะนําแกนักทองเที่ยว
ตลอดจนหนาที่อื่นๆ ที่เกี่ยวของและตามที่ไดรับมอบหมาย 3) ฝายอํานวยการ มีหนาที่วางแผนเพื่อ
การขั บ เคลื่ อ นการบริ ห ารจั ด การตลาดน้ํ า ให เ ป น ไปตามนโยบายของฝ า ยบริ ห าร และให
การอํานวยการ ควบคุม กํากับดูแล และแกไขปญหาตางๆ เพื่อใหการดําเนินงานของตลาดน้ําเปนไป
ดวยความเรียบรอย ตลอดจนหนาที่อื่นๆ ที่เกี่ยวของและตามที่ไดรับมอบหมาย 4) ฝายการตลาด
มีหนา ที่ จัด ทํ าทะเบียนผู ประกอบการและทะเบียนหนว ยงานที่ม าออกรานในแหล งทองเที่ย ว
ตลาดน้ํา การจัดเก็บคาธรรมเนียมตางๆ การจัดหาพัสดุ การจัดซื้อจัดจาง การเบิก-จายเงิน และงาน
ที่เกี่ ยวข องกับการบั ญชี ทุก อยา ง ตลอดจนหน าที่อื่ น ๆ ที่เ กี่ยวขอ งและตามที่ ไ ดรั บมอบหมาย
5) ฝายวัฒนธรรม มีหนาที่ดําเนินการสงเสริมและเผยแพรวัฒนธรรมโดยผานกิจกรรมตางๆ เชน
กิจกรรมการแสดงนิทรรศการ และอื่นๆ เปน ตน การจัดเตรียมและดูแลสถานที่ประกอบกิจทาง
ศาสนาสําหรับการละหมาดไวใหบริก ารแกนัก ทองเที่ยวชาวไทยมุสลิ มที่เดิน ทางมาทองเที่ยว
ตลาดน้ํา ตลอดจนหนาที่อื่นๆ ที่เกี่ยวของและตามที่ไดรับมอบหมาย 6) ฝายกิจกรรม มีหนาที่ใน
การวางแผนการจัดกิจกรรมภายในตลาดน้ํา และการจัดหากิจกรรมการแสดงตางๆ มารวมแสดง
ภายในตลาดน้ํา ตลอดจนหนาที่อื่นๆ ที่เกี่ยวของและตามที่ไดรับมอบหมาย และ 7) ฝายสถานที่
มีหนาที่จัดทําแผนผังรวมตลาดน้ํา การดูแลซอมแซมสิ่งปลูกสรางภายในตลาดน้ํา การดูแลเกี่ยวกับ
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ระบบสาธารณูปโภคใหอยูในสภาพพรอมใชงานอยูตลอดเวลา เชน ไฟฟา และน้ําประปา เปนตน
การวางแผนปรับปรุงภูมิทัศนภายในตลาดน้ําใหมีสภาพสวยงามและเหมาะสมกับสภาพวิถีชุมชน
การรักษาความปลอดภัยบริเวณตลาดน้ํา การจัดการดูแลเกี่ยวกับลานจอดรถและการจัดระเบียบ
การจราจร ตลอดจนหนาที่อื่นๆ ที่เกี่ยวของและตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีการกําหนดวาระสมัยในการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการอยางชัดเจน คือ ดํารง
ตําแหนงไดวาระสมัยละ 4 ป และไมจํากัดวาระสมัยในการดํารงตําแหนง ทั้งนี้เพื่อเปดโอกาสให
ผูที่มีค วามรูความสามารถทั้งคนเกาและคนใหมไดหมุน เวียนผลัดเปลี่ยนเขามาทํางานและเพื่อ
ปองกันการผูกขาดดวย อีกทั้งชวงระยะเวลา 4 ป ยังเปนชวงระยะเวลาที่สามารถดําเนินงานตางๆ ได
เปนรูปเปนรางอยางชัดเจน โดยคณะกรรมการดังกลาวตองมาจากเสียงสวนใหญของสมาชิก
ดานกฎ ระเบียบ และขอปฏิบัติ ตลาดน้ําภาคใตจ ะตองมีก ฎ ระเบียบ และขอปฏิบัติที่
ครอบคลุมในทุกประเด็น เชน การจําหนายสินคา การเปลีย่ นแปลงรายการสินคา การกําหนดราคา
สิน คา มาตรฐานของสินคา การแตงกายของผูประกอบการ การตกแตงรานคา การประชุม
การเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ ภาชนะสําหรับบรรจุอาหารและเครือ่ งดื่ม สวัสดิการ และการลงโทษ เปนตน
โดยกฎ ระเบียบ และขอปฏิบัติจะตองเปนลายลักษณอักษรชัดเจนซึ่งเกิดจากการตกลงรวมกันของผู
ที่เกี่ยวของ ตลอดจนเปนที่ยอมรับและเขาใจตรงกัน โดยกฎ ระเบียบ และขอปฏิบัติดังกลาวจะตองมี
การนํามาใชปฏิบัติอยางเทาเทียมและเสมอภาคกันไมมีการเลือกปฏิบัติ และสามารถปรับเปลี่ยน
แกไขไดเพื่อใหเหมาะสมกับสภาพการณที่เปลี่ยนไป แตทั้งนี้ทั้งนั้นตองคํานึงถึงผลประโยชนของ
สวนรวมเปนสําคัญ
นอกจากนี้ควรใหผูประกอบการในแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตจัดตั้งเปน “กลุม” หรือ
“ชมรม” ขึ้น โดยมีขอตกลงและแนวปฏิบัติรวมกันเพื่อประโยชนของผูประกอบการในดานตางๆ
ไม วาจะเปน ดานอาชี พ ดานสวัสดิก าร และดานอื่น ๆ โดยเฉพาะดานสวัสดิก ารที่เกี่ยวของกับ
การรักษาพยาบาลเมื่อยามเจ็บไขไมสบาย และดานการศึกษาบุตร เปนตน
9. วัฒนธรรมชุมชน (Community Culture) ในการดําเนินการตางๆ เกี่ยวกับการทองเที่ยว
ตลาดน้ําภาคใตจะตองใหความสําคัญหรือคํานึงถึงวัฒนธรรม วิถีชีวิต ประวัติศาสตร ชุมชน และ
ภูมิปญญาทองถิ่น เปนตน ซึ่งสามารถดําเนินการไดโดยการนําวัฒนธรรม วิถีชีวิต ประวัติศาสตร
ชุม ชน และภู มิ ปญ ญาท องถิ่ น มาปรั บ ประยุ ก ต ใ ชใ นกิ จ กรรม การแสดง สิ น คา บริ ก าร และ
การแตงกายของผูประกอบการ เปนตน เชน การกําหนดใหผูประกอบการแตงกายดวยชุดพื้นบาน
ภาคใต การตกแตงรานคาที่เนนถึงความเปนชุมชนภาคใต การใชภาชนะในการบรรจุอาหารที่ทํา
จากวัสดุธรรมชาติ ภ ายในชุมชนหรือ ภาชนะที่เปน ผลิต ภั ณ ฑชุมชน การแสดงการรํามโนราห
การเลนหนังตะลุง การใชฉลาก (Label) สินคาที่สื่อถึงวิถีชุมชนภาคใต และการจําหนายสินคา
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หรือของที่ระลึกที่สื่อถึงวิถีชุมชนหรือวัฒนธรรมชุมชนภาคใต เปนตน นอกจากนี้ยังสามารถนําเอา
วัฒ นธรรมชุมชนมาปรับประยุก ตใ ชกับสินคาการทองเที่ยวเพื่อเปนการสร างมูลคา เพิ่ม (Value
Creation) ใหกับสินคาการทองเที่ยวไดอีกดวย
10. การอนุ รัก ษสิ่ง แวดลอ ม (Environmental Conservation) ประเด็น สิ่งแวดลอมเป น
ประเด็นที่หลายฝายกําลังตื่นตัวและใหความสําคัญเปนอยางมาก ดังนั้นในการดําเนินการของแหลง
ทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตจึงหลีกหนีไมพนที่จะตองคํานึงถึงสิ่งแวดลอม เพราะสิ่งแวดลอมเปนปจจัย
สําคัญอยางหนึ่งที่สงผลตอการดํารงอยูของแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต ไมวาจะเปนสิ่งแวดลอม
ทางธรรมชาติ (Natural Environment) หรือสิ่งแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้น (Man-made Environment)
ดังนั้น ในการกาวไปสูก ารเปน แหลงทองเที่ยวที่ยั่งยืน แหลงทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตจึงควรมี
การดําเนินการในลักษณะตางๆ ที่ใสใจสิ่งแวดลอม เชน การดูแลรักษาสภาพน้ําในแมน้ําลําคลองที่
เปนแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําใหสะอาดอยูเสมอ การจัดการขยะอยางถูกวิธี ไมวาจะเปนการจัดเก็บ
หรือการทําลายขยะ การใชภาชนะที่ทํามาจากวัสดุธรรมชาติหรือวัสดุที่ยอยสลายได การสงเสริม
และประหยัดพลังงาน การประกอบการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และการสงเสริมการจัดกิจกรรม
ดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม เชน การปลูกตนไม การขุดลอกแหลงน้ํา และการทําความสะอาดแหลง
ท อ งเที่ ย วตลาดน้ํ า เป น ต น รวมถึ ง การป อ งกั น ผลกระทบเชิ ง ลบด า นสิ่ ง แวดล อ มที่ เ กิ ด จาก
การทองเที่ยวตลาดน้ํา โดยมีการดําเนินการติดตามและประเมินผลอยางตอเนื่องและจริงจัง
โดยการดําเนินการทั้ง 10 ประการ ดังกลาวขางตน จะตองมีความสัมพันธและเชื่อมโยงซึ่ง
กันและกันในลักษณะของการบูรณาการ (Integration) และเปนองครวม (Holistic) ซึ่งหากแหลง
ทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตสามารถดําเนินการไดดังที่กลาวมา ก็จ ะสงผลใหการทองเที่ยวตลาดน้ํา
ภาคใตกาวไปสูการทองเที่ยวที่ยั่งยืน ใน 9 องคประกอบ ไดแก
1. องคประกอบดานสิ่งแวดลอมในแหลงทองเที่ยว คือ แหลงทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตจะ
เปนแหลงทองเที่ยวที่มีการพัฒนาสิ่งแวดลอมในแหลงทองเที่ยว โดยการเนนหรือใหความสําคัญกับ
การรัก ษาสิ่งแวดลอม การชว ยฟนฟูสิ่งแวดลอม การพัฒ นาและปรับ ปรุงสิ่งแวดลอม การหา
มาตรการและแนวทางรักษาสิ่งแวดลอม และการสรางความตระหนักถึงคุณคาสิ่งแวดลอม รวมถึง
การปองกัน ผลกระทบเชิงลบด านสิ่งแวดลอมที่ อาจเกิ ด จากการทองเที่ยวตลาดน้ํา และอื่น ๆ
โดยแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตจะเปนแหลงทองเที่ยวที่คืนประโยชนกลับสูสิ่งแวดลอมภายใน
แหลงทองเที่ยวตลาดน้ําและชุมชนอันเปนที่ตั้งของแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา
2. องคประกอบดานจิตสํานึกทางการทองเที่ยว คือ แหลงทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตจะเปน
แหลงทองเที่ยวที่มีก ารปลูกฝงหรือพัฒนาจิตสํานึก ทางการทองเที่ยวไมวาจะเปนการทองเที่ยวที่
ยั่งยืน (Sustainable Tourism) การทองเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) การทองเที่ยวเชิงสรางสรรค
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(Creative Tourism) และการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism) เปน ตน ทั้งนี้เพื่อให
นักทองเที่ยว ผูประกอบการ ชุมชน และภาคสวนที่เกี่ยวของเกิดจิตสํานึกทางการทองเที่ยว อันจะ
เปนประโยชนตอการทองเที่ยวที่ยั่งยืน
3. องคประกอบดานการเรียนรู คือ แหลงทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตจะเปนแหลงทองเที่ยวที่
คํานึงถึงการเรียนรูของผูประกอบการ นักทองเที่ยว ประชาชนในพื้นที่ และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
ซึ่งเปนการเรียนรูดานตางๆ ไมเพียงแตเฉพาะการเรียนรูดานการทองเที่ยวเทานั้น แตยังรวมถึง
การเรียนรูดานอื่นๆ อีกดวย เชน ดานประเพณีวัฒ นธรรม ดานภูมิปญญา ดานสุขภาพ และดาน
สิ่งแวดลอม เปนตน โดยการสงเสริมการเรียนรูดังกลาวจะดําเนินการผานกิจ กรรมตางๆ ภายใน
แหลงทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตในรูปแบบที่หลากหลาย ไมวาจะเปนการสงเสริมการเรียนรูผาน
ตัวสินคาหรือผลิตภัณฑ การแสดง การแตงกาย การใหบริการ การจัดนิทรรศการ และอื่นๆ
4. องคประกอบดานสังคม วัฒนธรรม ศาสนา คือ แหลงทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตจะเปน
แหลงทองเที่ยวที่อยูบนฐานของการอนุรัก ษและฟน ฟูสังคมและวัฒ นธรรมของชุมชน รวมถึง
ศาสนา โดยแหลง ทองเที่ ยวตลาดน้ํ าภาคใตจ ะเปน แหล งเรียนรูแ ละเผยแพรศิ ลปะ ประเพณี
วั ฒ นธรรม ศาสนา และภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น ที่ สํ า คั ญ ของชุ ม ชนภาคใต ใ นด า นต า งๆ เช น
ศิลปะการแสดง ขาวของเครื่องใช อาหาร การแตงกาย และอื่นๆ
5. องคประกอบดานศักยภาพบุคลากรทางการทองเที่ยว คือ แหลงทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต
จะเปน แหลงทองเที่ยวที่มีก ารจัด การทองเที่ยวที่สงผลตอการพัฒ นาศักยภาพของบุค ลากรทาง
การทองเที่ยว เชน ผูประกอบการ มัค คุเทศก และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของไมวาจะเปน การพัฒ นา
บุคลากรทางการทองเที่ยวที่มีอยูแลวใหมีความรูความสามารถเพิ่มขึ้น โดยผานกระบวนการเรียนรู
การศึก ษาดูงาน การอบรม การสาธิต และอื่น ๆ รวมถึงการสรางบุค ลากรทางการทองเที่ยวที่มี
ศักยภาพขึ้นมาใหม เชน มัคคุเทศกนอย ซึ่งเปนการเปดโอกาสใหเด็กและเยาวชนในชุมชนไดเขา
มามีสวนรว มและมีบทบาททางการทองเที่ยวของชุมชน ซึ่งนอกจากจะเปน การสงเสริมการมี
สวนรวมของเด็กและเยาวชนในชุมชนแลว ยังเปนการปลูกฝงจิตสํานึกทางการทองเที่ยวใหกับเด็ก
และเยาวชนในชุมชน ตลอดจนยังเปนการชวยยกระดับของการบริการทองเที่ยวใหสูงขึ้นอีกดวย
6. องคประกอบดานการมีสวนรวมทางการทองเที่ยว คือ แหลงทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตจะ
เปนแหลงทองเที่ยวที่ สงเสริมการมีสวนรว มของทุก ภาคสว นที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะผูมีสวนได
สว นเสี ย (Stakeholders) ไมวาจะเปนนัก ทองเที่ยว ผูประกอบการ ชุมชน หรือหนว ยงานตางๆ
ที่เกี่ยวของ โดยตองสงเสริมการมีสว นรว มในทุก ระดับไมวาจะเปน การมีสว นรว มในการรับรู
การแสดงความคิดเห็น และการแสดงบทบาท เปนตน
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7. องคประกอบดานธุร กิจทองเที่ยว คือ แหลงทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตจะเปนแหลง
ทองเที่ยวทีส่ งเสริมความเปนเจาของธุรกิจทองเที่ยวโดยชุมชน รวมถึงการใหชุมชนในทองถิ่นเขา
มามีสวนรวมในธุรกิจทองเที่ยว และการสงเสริมใหธุรกิจทองเที่ยวจางพนักงานในชุมชน ตลอดจน
การแบงรายไดสวนหนึ่งจากธุรกิจทองเที่ยวเพื่อนําไปเปนคาสาธารณูปการหรือคาใชจายสําหรับ
ชวยเหลือสังคมภายในชุมชน เปนตน และที่สําคัญแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตจะเนนธุรกิจ
ทองเที่ยวที่ใหผลตอบแทนอยางยืนยาวแกผูประกอบการและชุมชน
8. องคประกอบดานการตลาดทองเที่ยว คือ แหลงทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตจะเปนแหลง
ทองเที่ยวที่ทําการตลาดทองเที่ยวโดยใหความสําคัญกับการเนนให นักทองเที่ยวไดรับความรูและ
ประสบการณจากการทองเที่ยว ไมวาจะเปนความรูเกี่ยวกับธรรมชาติ สังคม วัฒนธรรม และอื่นๆ
การสรางและพัฒ นาระบบสนั บสนุน การตลาดทองเที่ ยว และการทําการตลาดทองเที่ยวอยา ง
รับผิดชอบ (Marketing Tourism Responsibly) ตลอดจนการสรางเครือขายการทองเที่ยวกับแหลง
ทองเที่ยวอื่น ๆ ในพื้น ที่บริเวณใกลเคียง นอกจากนี้ยังเปน การตลาดที่ แสวงหานัก ทองเที่ยวที่มี
คุณภาพและมีความรับผิดชอบตอทรัพยากรทองเที่ยวและสิ่งแวดลอมในแหลงทองเที่ยว อีกดวย
9. องคประกอบดานทรัพยากรทองเที่ยว คือ แหลงทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตจะเปนแหลง
ทองเที่ยวที่มีทรัพยากรทองเที่ยวที่ดึงดูดความสนใจของนักทองเที่ยว ไมวาจะเปนสถานที่ (Site)
หรือเหตุการณ (Event) รวมถึงมีสิ่งอํานวยความสะดวกภายในแหลงทองเที่ยว มีการพัฒนาระบบ
โลจิสติก ส (Logistics) และมีก ารคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย ตลอดจนมีก ารสรางเสน ทาง
คมนาคมที่ เ ชื่อ มโยงกั บ แหล งท องเที่ย วอื่น ๆ ในลั ก ษณะของเครือ ข ายการท องเที่ ย ว เปน ต น
ซึ่งทรั พ ยากรท องเที่ ยวดั งกลา วจะมี ค วามสํา คัญ อย างมากในการยกระดับความพึ งพอใจของ
นักทองเทีย่ วที่เดินทางมาทองเที่ยวยังแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต เพราะทรัพยากรทองเที่ยวคือ
สิ่งที่สรางความประทับใจและดึงดูดใหนักทองเที่ยวอยากทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตนานวันมากขึ้น
จากที่กลาวมาเมื่อการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตกาวไปสูการทองเที่ยวที่ยั่งยืนแลวก็จะสงผล
ตอเนื่องไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนตอไป ตลอดจนสามารถนําไปปรับประยุกตใชกับพื้นที่อื่นๆ ได
สํา หรั บ รูป แบบการท อ งเที่ย วตลาดน้ํ าภาคใตเ พื่ อการพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น ควรเปน รู ปแบบ
การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism) จึงจะเหมาะกับสภาพการณที่ปรากฏอยูจริงของ
การทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต โดยตองมีกระบวนการดําเนินการตางๆ ตามที่กลาวมาขางตนตาม
รูปแบบ ที่ชื่อวา “A TRIP PLACE MODEL” ซึ่งมาจากตัวอักษรยอตัวแรกในภาษาอังกฤษของ
กระบวนการดําเนินการทั้ง 10 ประการ ไดแก
1. A ยอมาจาก Activities, Products, Services and Infrastructure (กิจกรรม สินคา บริการ
และโครงสรางพื้นฐาน)
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2. T ยอมาจาก Tourism Network (เครือขายการทองเที่ยว)
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 (การอนุรักษสิ่งแวดลอม)
โดย “A TRIP PLACE MODEL” เปนรูปแบบที่ผานการประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งมี
รายละเอียดของผลการประเมิน ดังตารางที่ 78
ตารางที่ 78 ผลการประเมินรูปแบบ “A TRIP PLACE MODEL”
ประเด็น

แปลผล
5.00 มากที่สุด
4.60 มากที่สุด

ความเปนไปไดใน
การนําไปปฏิบัติ
X แปลผล
4.60 มากที่สุด
4.60 มากที่สุด

ความสอดคลอง
การนําไปใช
กับบริบท
ประโยชนไดจริง
X แปลผล X แปลผล
4.60 มากที่สุด 4.60 มากที่สุด
4.60 มากที่สุด 4.80 มากที่สุด

4.60

มากที่สุด

4.60

มากที่สุด

4.60 มากที่สุด 4.60 มากที่สุด

4.80
4.80
4.80
4.80
4.80
5.00
4.80
4.60
5.00
4.80
4.80

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.20
4.80
4.60
4.20
4.40
4.40
4.60
4.80
4.40
4.60
4.60

มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

4.60
4.80
4.60
4.60
4.40
4.60
4.80
4.80
4.60
5.00
4.80

ความเหมาะสม

X

1. หลักการสรางรูปแบบ
2. ความเชื่อมโยงของรูปแบบ
3. องคประกอบของรูปแบบ
3.1 กิจกรรม สินคา บริการ
และโครงสรางพื้นฐาน
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

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.20
4.60
4.60
4.20
4.40
4.40
4.60
4.80
4.60
4.60
4.60

มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
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สําหรับการรับรองรูปแบบ “A TRIP PLACE MODEL” รับรองโดยเวทีประชาคม ซึ่งใน
การจัดเวทีประชาคมมีประเด็นสําคัญๆ 3 ประเด็น ที่เกิดจากการจัดเวทีประชาคม ไดแก
1. การตรวจสอบขอมูลที่ไดจากการศึกษา โดยผูวิจัยนําขอมูลทั้งหมดที่ไดจากการศึกษาเขา
สู เ วที ป ระชาคม เพื่ อ ให ผู เ ข า ร ว มเวที ป ระชาคมตรวจสอบความถู ก ต อ งของข อ มู ล และให
ความคิดเห็นเกี่ยวกับขอมูล ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูลซึ่งกันและกัน ระหวางผูวิจัยกับ
ผูเขารวมเวทีประชาคม
2. การรับรองรูปแบบ “A TRIP PLACE MODEL” ซึ่งรับรองโดยเวทีประชาคมนั้น
ผูเขารวมเวทีประชาคมทุกคนไดใหการรับรองรูปแบบโดยเห็นดวยกับรูปแบบ “A TRIP PLACE
MODEL” และไดมีการแสดงความคิดเห็นวารูปแบบดังกลาวสอดคลองกับการกาวเขาสูประชาคม
อาเซียน (ASEAN Community: AC) และไดมีการพูดคุยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเตรียมความพรอมใน
การกาวเขาสูประชาคมอาเซียนใน 2 ประเด็น ไดแก 1) การเตรียมพรอมดานภาษาตางประเทศ
โดยเฉพาะภาษาอังกฤษและภาษาจีน เพื่อเตรียมพรอมในการตอนรับนักทองเที่ยวชาวตางประเทศที่
จะเพิ่ ม จํ า นวนมากขึ้ น เมื่ อ ก า วเข า สู ป ระชาคมอาเซี ย น และ 2) การขอเครื่ อ งหมายอาหาร
ฮาลาล (Halal Food) ของผูประกอบการตลาดน้ําภาคใต เนื่องจากเมื่อกาวเขาสูประชาคมอาเซียน
แลวจะมีนักทองเที่ยวชาวตางประเทศเดินทางเขามาทองเที่ยวยังแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตเพิ่ม
มากขึ้น โดยเฉพาะนักทองเที่ยวชาวมุสลิมจากประเทศเพื่อนบาน เชน มาเลเซีย และอินโดนีเซีย
เปนตน ดังนั้นอาหารที่ผูประกอบการตลาดน้ําภาคใตจําหนายจึงควรมีเครื่องหมายฮาลาล
3. การแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูลซึ่งกันและกันระหวางตัวแทนแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต
แตละแหง ซึ่งกอใหเกิด การแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับปญหา การบริหารจัดการ การรวมมือกับ
หนวยงานภายนอก งบประมาณ และอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตแตละแหง
อันจะเชื่อมโยงไปสูแนวทางการสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตตอไป
นอกจากนี้ในสวนของเงื่อนไขการใชรูปแบบ “A TRIP PLACE MODEL” มีเงื่อนไขการใช
รูปแบบ ซึ่งมีรายละเอียดที่นาสนใจดังตอไปนี้
1. สภาพสังคมตองอยูในสภาวะปกติ กลาวคือ พื้นที่ภ าคใตสวนหนึ่งเปนพื้นที่ที่ไดรับ
ผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต ดังนั้นเงื่อนไขสําคัญประการหนึ่ง
ในการนํารูปแบบ “A TRIP PLACE MODEL” ไปใช นั่นก็คือ พื้นที่นั้นๆ จะตองมีสภาพสังคมอยู
ในสภาวะปกติ จะตองไมไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต
หรือเหตุการณความรุนแรงอื่นๆ
2. “A TRIP PLACE MODEL” ที่ได เปนเพียงรูปแบบเทานั้น ดังนั้นในการนําไปใช
เงื่ อ นไขสํ า คัญ อี ก ประการหนึ่ ง นั่ น ก็ คื อ จะต อ งจัด ทํ า เป น แผนกลยุท ธ (Strategic Plan) และ
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แผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพื่อนําไปสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรมที่ชัดเจน อันจะสงผลตอเนื่อง
ไปสูการทองเที่ยวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตอไป
สรุปสําหรับรูปแบบการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ “A TRIP
PLACE MODEL” ที่นําเสนอในการวิจัยครั้งนี้ เปนเพียงสวนหนึ่งของทางเลือกที่ผูวิจัยตองการ
นําเสนอเกี่ยวกับรูปแบบการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนั้นในการนํารูปแบบ
ดังกลาวไปปรับประยุกตใชกับแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําหรือแหลงทองเที่ยวอื่นๆ จึงจําเปนอยางยิ่งที่
จะตองพิจารณาดูเงื่อนไข องคประกอบ หรือศักยภาพดานตางๆ ของพื้นที่นั้นๆ อยางรอบคอบและ
รอบด า น ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากสภาพบริ บ ทของพื้ น ที่ แ ต ล ะพื้ น ที่ ย อ มมี เ อกลั ก ษณ เ ฉพาะตั ว และมี
ความแตกตางกันออกไป โดยรูปแบบการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนที่นําเสนอ
ในการวิจัยครั้งนี้อาจเปนเพียงแนวทางหรือเปนการเพิ่มมุมมองใหกับชุมชน กลุม หรือองคกรที่มี
ความตองการที่จะสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําเพื่อการกาวไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน
ตลอดจนการจัดตั้งแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา รวมถึงแหลงทองเที่ยวอื่นๆ ขึ้นมาใหมเทานั้น ทั้งนี้เพื่อ
เปนการปองกัน การสูญเปลาที่อาจจะเกิด ขึ้นจากความลมเหลว อันเนื่องมาจากการสงเสริมและ
พัฒนาแหลงทองเที่ยวและการจัดตั้งแหลงทองเที่ยวขึ้นใหมที่ขาดทิศทาง โดยเฉพาะแหลงทองเที่ยว
ตลาดน้ําในพื้นที่ภาคใตซึ่งเปนกระแสการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกระแสหนึ่งที่ไดรับความนิยม
และมีแนวโนมวาภาคใตจ ะมีแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําเกิด ขึ้น อีก หลายแหงในพื้นที่ ดว ยเหตุนี้
รูปแบบการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ “A TRIP PLACE MODEL” ที่ได
จากการวิจัยครั้งนี้จึงนาจะเปน รูปแบบหรือทางเลือกหนึ่งที่สามารถนําไปปรับประยุกตใชใหเกิด
ประโยชนไดกับแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําและแหลงทองเที่ยวอื่นๆ ทั้งในพื้นที่ภาคใตและตางภูมิภาค
เพื่ อ การท อ งเที่ ย วที่ ยั่ ง ยื น (Sustainable Tourism) ซึ่ ง ท า ยที่ สุ ด ก็ จ ะนํ า ไปสู ก ารพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น
(Sustainable Development) บนฐานทรัพยากรชุมชนไดอยางแทจริง
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บทที่ 7
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ผูวิจัยใช
วิธี ก ารวิจั ย แบบผสมผสาน (Mixed Methodology) ระหว า งการวิ จั ยเชิ งปริ มาณ (Quantitative
Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเปนการวิจัยในลักษณะของพหุเทศะ
กรณี (Multisite Multi-case) มีวัต ถุประสงคเพื่อ ศึก ษาสภาพการดําเนินการของการทองเที่ยว
ตลาดน้ําภาคใต เพื่อศึกษาวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) ของการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต
เพื่อศึกษาปจจัยหรือเงื่อนไขของการดํารงอยูของการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต และเพื่อพัฒนา
รูปแบบการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
เครื่องมือที่ใ ชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
ไดแก แบบสอบถาม ทีส่ รางและพัฒนาเครื่องมือขึ้นเอง โดยการศึกษาแนวคิดทฤษฎีจากเอกสารและ
งานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต ซึ่งแบบสอบถามที่ใชในการวิจัยครั้งนี้
แบงออกเปน 3 ชุด ไดแก แบบสอบถามสําหรับผูประกอบการ แบบสอบถามสําหรับนักทองเที่ยว
แบบสอบถามสําหรับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเก็บขอมูลจากผูประกอบการในตลาดน้ําภาคใต จํานวน
424 คน นัก ทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต จํานวน 400 คน และประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ําภาคใต
จํานวน 400 คน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก การแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution)
คารอยละ (Percentage) คามัชฌิมเลขคณิตหรือคาเฉลี่ย (Arithmetic Mean) และคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) จากนั้นจึงศึกษาในเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการศึกษา
และวิเคราะหเอกสาร การสัมภาษณ การสังเกต การสนทนาพูดคุย การสนทนากลุม การวิเคราะห
สภาพแวดลอม และการจัดเวทีประชาคม ซึ่งในการศึกษาเชิงคุณภาพทําการศึกษาขอมูลจากผูให
ขอมูลสําคัญ (Key Informants) ซึ่งประกอบดวย ผูประกอบการ นักทองเที่ยว ประชาชนในพื้นที่
และตัวแทนหนวยงานที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวตลาดน้ําในภาคใต ดวยการคัดเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) และนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content Analysis) และวิเคราะห
เชิงเปรียบเทียบ (Pattern Matching) กับแนวความคิด การทองเที่ยวที่ยั่งยืน พรอมทั้งใชวิธีการ
ตรวจสอบแบบสามเสา (Triangulation) ตลอดจนการตรวจสอบขอมูลโดย การสอบถามซ้ํา เพื่อเปน
การตรวจสอบความเที่ยงตรงภายในอีกครั้ง จากนั้นนําขอมูลที่ไดมาประมวลผลขอมูล วิเคราะห
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เชื่อมโยงประเด็น และสังเคราะหเรียบเรียง เพื่อตอบคําถามการวิจัย โดยนําเสนอผลการวิจัยออกเปน
บทตางๆ
สรุป
การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สามารถ
สรุปผลการวิจัยไดดังตอไปนี้
การวิจัยเชิงปริมาณ
จากผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณในภาพรวมซึ่งเก็บรวบรวมขอมูลจากผูประกอบการ
นักทองเที่ยว และประชาชนในพื้นตลาดน้ําภาคใต สามารถสรุปไดดังตอไปนี้
1. ผูประกอบการในตลาดน้ําภาคใต จํานวน 424 คน สวนใหญมีความพึงพอใจโดยภาพรวม
ตอสภาพที่เปนอยูของแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตอยูในระดับปานกลาง จํานวน 210 คน คิดเปน
รอยละ 49.53 รองลงมา คือ ระดับมาก จํานวน 120 คน คิดเปน รอยละ 28.30 ระดับมากที่สุด
จํานวน 78 คน คิด เปนรอยละ 18.40 ระดับน อย จํานวน 12 คน คิดเปน รอยละ 2.83 และระดับ
นอยที่สุด จํานวน 4 คน คิด เปนรอยละ 0.94 ตามลําดับ และดานระดับความรูค วามเขาใจของ
ผูป ระกอบการเกี่ ย วกั บ การท อ งเที่ ย วที่ยั่ ง ยื น พบว า ผู ป ระกอบการส ว นใหญ มีร ะดั บความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับการทองเที่ยวที่ยั่งยืนในอยูในระดับต่ํา จํานวน 190 คน คิดเปนรอยละ 44.81
รองลงมา คือ ระดับปานกลาง จํานวน 172 คน คิดเปนรอยละ 40.57 และระดับสูง จํานวน 62 คน
คิดเปนรอยละ 14.62 ตามลําดับ โดยมีคะแนนเฉลี่ย เทากับ 59.58 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 13.984 สําหรับระดับความคิดเห็นของผูประกอบการตอการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตดาน
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. นั กทองเที่ย วตลาดน้ํา ภาคใต จํา นวน 400 คน มีร ะดับความคิดเห็น ตอการทองเที่ ยว
ตลาดน้ําภาคใตดานปจจัยจูงใจ ( X = 4.03, S.D. = 0.499) ดานการคมนาคม ( X = 3.73, S.D. =
0.673) ดานสถานที่ ( 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)
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และดานพฤติก รรม ( X = 4.08, S.D. = 0.678) โดยภาพรวมพบวาอยูใ นระดับ มาก สวนดาน
สิ่งอํานวยความสะดวก ( X = 3.26, S.D. = 0.901) โดยภาพรวมพบวาอยูในระดับปานกลาง
3. ประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ําภาคใต จํานวน 400 คน พบวา สวนใหญมีความพึงพอใจ
โดยภาพรวมที่มีแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําในชุมชนอยูในระดับปานกลาง จํานวน 157 คน คิดเปน
รอยละ 39.25 รองลงมา คือ ระดับมาก จํานวน 133 คน คิดเปนรอยละ 33.25 ระดับมากที่สุด จํานวน
60 คน คิดเปนรอยละ 15.00 ระดับนอย จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 7.00 และระดับนอยที่สุด
จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 5.50 ตามลําดับ สวนระดับความรูความเขาใจของประชาชนในพื้นที่
เกี่ยวกับการทองเที่ยวที่ยงั่ ยืน พบวา ประชาชนในพื้นที่สวนใหญมีระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การทองเที่ยวที่ยั่งยืนอยูใ นระดับต่ํา จํานวน 150 คน คิดเปนรอยละ 37.50 รองลงมา คือ ระดับ
ปานกลาง จํานวน 126 คน คิดเปนรอยละ 31.50 และระดับสูง จํานวน 124 คน คิดเปนรอยละ 31.00
ตามลําดับ โดยมีคะแนนเฉลี่ย เทากับ 66.05 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 18.955 สําหรับ
ความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ตอการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตดานการพัฒนาศักยภาพของ
ชุมชน ( X = 3.51, S.D. = 0.716) โดยภาพรวมพบวาอยูในระดับมาก ส วนดานผลกระทบเชิงลบ
( X = 2.80, S.D. = 0.850) ดานการจัดการ ( X = 3.30, S.D. = 0.740) ดานการมีสวนรวม ( X = 3.33,
S.D. = 0.774) ดานการสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเที่ยว ( X = 3.45, S.D. = 0.801) และดาน
พฤติกรรม ( X = 3.31, S.D. = 0.745) โดยภาพรวมพบวาอยูในระดับปานกลาง
การวิจัยเชิงคุณภาพ
การเกิดขึ้นของแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตสวนใหญเกิดจากการจัดตั้งขึ้นใหมภายใต
การดําเนินการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) โดยการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณริมคลอง
หรือ ริมน้ํ าเพื่อใหสามารถเปด เปน ตลาดน้ํา ได ซึ่ง มีวัต ถุป ระสงคห ลัก ๆ เพื่อต องการสงเสริ ม
การทองเที่ยว การสรางอาชีพ และเศรษฐกิจในชุมชน จะมีก็เพียงแตตลาดน้ําคลองแดนเทานั้นที่เปน
การรื้อฟน ตลาดเดิมที่เคยมีอยูในอดีตขึ้นมาใหมภายใตการดําเนินการของชาวบานในชุมชนรวมกับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สําหรับการเกิดขึ้นของแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตจะ
เกิดขึ้นในชวงระยะเวลาไลเลี่ยกันโดยแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําแหงแรกของภาคใต ไดแก ตลาดน้ํา
คลองแห เปดดําเนินการเมื่อป 2551 ตอมาในป 2552 จึงมีแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําแหงอื่นๆ เกิดขึ้น
ตามมา ไดแก ตลาดน้ําจันดี ตลาดน้ําบานดอน และตลาดน้ําคลองแดน ตามลําดับ โดยตลาดน้ํา
ภาคใตสวนใหญจะเปดใหบริการแกนักทองเที่ยวสัปดาหละ 1 วัน ซึ่งจะเปนชวงบายของวันเสาร
หรือวัน อาทิต ย ยกเว น ตลาดน้ําคลองแหที่เป ด ใหบริก ารแกนัก ทองเที่ย วสัปดาหละ 3 วัน คื อ
ชวงบายวันศุกร เสาร และอาทิตย แตอยางไรก็ตามในป 2553 จนกระทั่งถึงปจจุบันป 2555 ยังคง

462
เหลือตลาดน้ําภาคใตที่เปดดําเนินการเปนแหลงทองเที่ย วไวคอยใหบริการแกนักทองเที่ยวเพียง
3 แหง เทานั้น ไดแก ตลาดน้ําคลองแห ตลาดน้ําคลองแดน และตลาดน้ําบานดอน สวนตลาดน้ํา
จันดีไดปดดําเนินการไปเมื่อป 2553 และอยูในชวงของการพยายามฟนฟูขึ้นมาใหมอีกครั้ง สําหรับ
การวิเคราะหศักยภาพของการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต พบวา แหลงทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตมี
ศั ก ยภาพของการท อ งเที่ ย วครบทั้ ง 4 องค ป ระกอบ ซึ่ ง ได แ ก 1) องค ป ระกอบด า นพื้ น ที่
2) องคประกอบดานการจัดการ 3) องคประกอบดานกิจกรรมและกระบวนการ และ 4) องคประกอบ
ดานการมีสวนรวม โดยในแตละองคประกอบจะมีศักยภาพมากนอยแตกตางกันออกไป ซึ่งในบาง
องคประกอบจําเปนตองไดรับการสงเสริมและพัฒนาใหดีขึ้นกวาที่เปนอยู และจากการวิเคราะห
การพัฒนาการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตสูการทองเที่ยวที่ยั่งยืน พบวา ตลาดน้ําภาคใตสวนใหญจะมี
การดําเนินการเกือบครบในทุกองคประกอบของการพัฒนาสูการทองเที่ยวที่ยั่งยืน แตเมื่อพิจารณา
ในรายละเอียดพบวาการดําเนินการในแตละองคประกอบยังมีการดําเนินการคอนขางนอยและยัง
ไมไดมาตรฐานเทาที่ควร ดังนั้นการที่จะพัฒนาตลาดน้ําภาคใตสูการทองเที่ยวที่ยั่งยืนจึงควรที่จะ
พั ฒ นาทั้ ง 6 องค ป ระกอบ ซึ่ ง ได แ ก 1) องค ป ระกอบด า นการพั ฒ นาทรั พ ยากรท อ งเที่ ย ว
2) องคประกอบดานการพัฒนาสิ่งแวดลอมในแหลงทองเที่ยว 3) องคประกอบดานการพัฒนาธุรกิจ
ทองเที่ยว 4) องคประกอบดานการพัฒนาการตลาดทองเที่ยว 5) องคประกอบดานการพัฒนาการมี
สวนรวมทางการทองเที่ยวของชุมชนทองถิ่น และ 6) องคประกอบดานการพัฒนาจิตสํานึกทาง
การทองเที่ยว โดยองคประกอบใดที่มีการดําเนินการอยูแลวก็ควรที่จะมีการพัฒนาและปรับปรุงให
ไดมาตรฐานและดียิ่งๆ ขึ้น สวนองคประกอบใดที่ยังไมไดดําเนินการหรือมีการดําเนินการเพียง
เล็กนอยก็ควรที่จ ะมีก ารสงเสริมและดําเนินการอยางจริงจัง สําหรับวิธีปฏิบัติที่เปน เลิศ (Best
Practice) ของการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต ไดแก 1) การบริหารจัดการ และ 2) การดึงชุมชนเขา
มามี สว นร ว มเปน ฐานในการพั ฒ นาตลาดน้ํา ส ว นป จ จัย หรือ เงื่ อนไขของการดํา รงอยู ข อง
การทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต ไดแก 1) การมีสินคาและบริการที่ตอบสนองความตองการของ
นักทองเที่ยว 2) การสงเสริมและสนับสนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) 3) การรวมมือ
กับหนวยงานตางๆ 4) อัตลักษณและความแตกตาง 5) การมีสวนรวม 6) การบริหารจัดการ และ
7) การประชาสัมพันธ และจากการวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) ของการทองเที่ยว
ตลาดน้ําภาคใต พบวา ตลาดน้ําภาคใตมี จุดแข็ง (Strength) ไดแก 1) การจัดตลาดน้ําในรูปแบบ
ยอนยุค 2) การใชวัสดุจากธรรมชาติ 3) การแตงกายของผูประกอบการที่มีเอกลักษณเฉพาะถิ่น
และ 4) ผลิตภัณฑและอาหารพื้นบาน จุดออน (Weakness) ไดแก 1) แหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา
ภาคใตยัง ไมเปน ที่รูจัก อยางแพรหลาย และ 2) แหลงทองเที่ย วตลาดน้ําภาคใต มีปญหาดา น
ความพรอมของโครงสรางพื้น ฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก โอกาส (Opportunity) ไดแก
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1) นโยบายรัฐใหการสงเสริมและสนับสนุนการทองเที่ยว 2) มีหนวยงานหรือองคกรตางๆ ให
การสงเสริมและสนับสนุน 3) มีแหลงทองเที่ยวอื่นๆ ที่มีชื่อเสียงตั้งอยูใ นพื้นที่ 4) มีแหลงที่พัก
จํานวนมากในพื้น ที่ และ 5) ในชว งเทศกาลตางๆ จะมีนัก ทองเที่ยวจํานวนมากเดินทางเขามา
ทองเที่ย วในพื้น ที่ และอุปสรรค (Threat) ไดแก 1) เหตุก ารณค วามไมสงบในจังหวัด ชายแดน
ภาคใต 2) ภัยธรรมชาติ โดยเฉพาะน้ําทวม และ 3) มีแหลงทองเที่ยวในลักษณะเดียวกันกับแหลง
ทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตหลายแหง
นอกจากนี้ในสวนของแนวทางการสงเสริมและพัฒ นาการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต เพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน ไดแก 1) การพัฒนาและปรับปรุงระบบโครงสรางพื้น ฐานดานโลจิสติก ส
(Logistics) 2) การพัฒนาและปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกในแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต
3) การสรางและเผยแพรภาพลักษณ (Image) การทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต 4) การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรดานการทองเที่ยว 5) การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา
ภาคใต และ 6) การสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ
สํา หรั บรู ปแบบการท องเที่ ยวตลาดน้ํา ภาคใต เพื่ อการพัฒ นาที่ยั่ งยื น ควรเป น รู ปแบบ
การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism) จึงจะเหมาะกับสภาพการณที่ปรากฏอยูจริงของ
การทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต โดยรูปแบบการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ได
จากการวิจัยในครั้งนี้ ชื่อวา “A TRIP PLACE MODEL” ซึ่งมาจากตัวอัก ษรยอตัวแรกในภาษา
อั ง กฤษของกระบวนการดํ า เนิ น การทั้ ง 10 ประการ อั น เป น รู ป แบบที่ ใ ห ค วามสํ า คั ญ กั บ
การดําเนินการอยางเปนขั้นตอนและเปนระบบ กลาวคือ การทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตจะเกิดขึ้นได
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีตนทุนในการดําเนินการ ซึ่งไดแก ทุนคน (Human Capital) ทุนวัฒนธรรม
(Cultural Capital) ทุ น ทรั พ ยากร (Resource Capital) และทุ น เงิ น (Money Capital) และใน
การดําเนินการเพื่อไปสูการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตที่ยั่งยืนนั้น ก็จะตองมีการดําเนินการโดยให
ความสําคัญกับการดําเนินการ 10 ประการ ไดแก 1) กิจกรรม สินคา บริการ และโครงสรางพื้นฐาน
(Activities, Products, Services and Infrastructure) 2) เครือขายการทองเที่ยว (Tourism Network)
3) ฐานทรัพยากร (Resources Based) 4) อัตลักษณ (Identity) 5) การมีสวนรวม (Participation)
6) การประชาสั ม พั น ธ (Public Relations: PR) 7) กระบวนการเรี ย นรู (Learning Process)
8) การบริหารจัดการ (Administration Management) 9) วัฒนธรรมชุมชน (Community Culture) และ
10) การอนุรักษสิ่งแวดลอม (Environmental Conservation) โดยการดําเนินการตางๆ ดังกลาวจะตอง
มีความสัมพัน ธและเชื่อมโยงซึ่งกัน และกัน ในลักษณะของการบูร ณาการ (Integration) และเปน
องครวม (Holistic) ซึ่งหากแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตสามารถดําเนินการไดดังที่กลาวมาครบ
ทั้ง 10 ประการแลว เชื่อไดวาจะสงผลใหการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตกา วไปสูการทองเที่ยวที่ยั่งยืน
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ใน 9 องคประกอบ ไดแก 1) องคประกอบดานสิ่งแวดลอมในแหลงทองเที่ยว 2) องคประกอบดาน
จิตสํานึกทางการทองเที่ยว 3) องคประกอบดานการเรียนรู 4) องคประกอบดานสังคม วัฒนธรรม
ศาสนา 5) องคประกอบดานศักยภาพบุค ลากรทางการทองเที่ยว 6) องค ประกอบดา นการมี
สวนรวมทางการทองเที่ยว 7) องคประกอบดานธุรกิจ ทองเที่ยว 8) องคประกอบดานการตลาด
ทองเที่ยว และ 9) องคประกอบดานทรัพยากรทองเที่ยว อันจะสงผลตอเนื่องไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน
ตลอดจนสามารถนําไปปรับประยุกตใชกับพื้นที่อนื่ ๆ ได
อภิปรายผล
จากผลการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
สรุปไดวาผลการวิจัยมีความสอดคลองระหวางขอมูลเชิงปริมาณและขอมูลเชิงคุณภาพ ซึ่งสามารถ
อภิปรายผลการวิจัยไดดังตอไปนี้
1. การเกิดขึ้นของแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตสวนใหญเกิดจากการจัดตั้งขึ้นใหมภายใต
การดําเนินการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) โดยการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณริมคลอง
หรือริมน้ําเพื่อใหสามารถเปด เปน ตลาดน้ําได ซึ่งมีวัต ถุประสงคหลัก ๆ เพื่อตองการสงเสริม
การทองเทีย่ ว การสรางอาชีพ และเศรษฐกิจในชุมชน จะมีก็เพียงแตตลาดน้ําคลองแดนเทานั้นที่เปน
การรื้อฟนตลาดเดิมที่เคยมีอยูในอดีตขึ้นมาใหมภายใตการดําเนินการของชาวบานในชุมชนรวมกับ
สถาบันการศึกษา โดยการเกิดขึ้นของแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตจะเกิดขึ้นในชวงระยะเวลา
ไลเลี่ยกัน คือ ประมาณชวงตนทศวรรษ 2550 ซึ่งการเกิดขึ้นของแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต
สวนใหญที่เกิดจากการจัดตั้งขึ้นใหมภายใตการดําเนินการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.)
นั้นมีความสอดคลองการเกิดขึ้นของแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําบางน้ําผึ้ง ดังงานวิจัยของจริยาวัฒน
โลหะพูนตระกูล (2549: บทคัดยอ) เรื่องการพัฒนาและแกไขปญหาชุมชนดวยการจัด การพัฒนา
แหล ง ท อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชน: กรณี ศึ ก ษาตลาดน้ํ า บางน้ํ า ผึ้ ง อํ า เภอพระประแดง จั ง หวั ด
สมุทรปราการ ที่พบวา การพัฒนาแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําบางน้ําผึ้ง ดําเนินการโดยองคก าร
บริหารสวนตําบลบางน้ําผึ้ง เพื่อแกไขปญหาของชุมชนเรื่องผลผลิตไมมีที่จําหนาย สินคาราคาตกต่ํา
และหลังจากมีแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําบางน้ําผึ้งแลว สามารถแกไขปญหาใหแกชุมชนเรื่องผลผลิต
ทางการเกษตรได เพราะมีก ารสรางอาชีพและรายไดใหแกประชาชนในพื้น ที่ ซึ่งแตกตา งจาก
การเกิด ขึ้น ของแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา ดํา เนิน สะดวกและตลาดน้ํา ตลิ่ง ชัน ดัง งานวิจ ัย ของ
มณีวรรณ ผิวนิ่ม และคณะ (2546: บทคัดยอ) เรื่องผลกระทบของการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตอ
วิถีชุมชน: กรณีศึกษาชุมชนตลาดน้ํา ที่พบวา ตลาดน้ําดําเนินสะดวกพัฒนามาจากตลาดขายของ
ทางน้ําของชาวบ า นในชุม ชนและจั งหวัด ใกลเคียงไปสู ก ารเปน ตลาดเพื่อนัก ทองเที่ย ว โดยมี
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นายทุนที่ดําเนินธุรกิจการทองเที่ยวเขามาพัฒนาใหกลายเปนแหลงทองเที่ยวสําหรับชาวตางชาติ
สวนตลาดน้ําตลิ่งชันไมใชตลาดดั้งเดิมของชาวบาน แตเกิดจากการจัดตั้งโดยประชาคมตลาดน้ํา
ตลิ่งชัน ซึ่งเปนคณะทํางานที่มาจากชาวบานในพื้นที่ สรางตลาดขึ้นในที่ดินของราชการ เพื่อเปน
แหลงขายสินคาทางการเกษตรสรางรายไดเสริมใหแกชุมชนเมื่อป พ.ศ.2530
โดยตลาดน้ําภาคใตสวนใหญจะเปดใหบริการแกนักทองเที่ยวสัปดาหละ 1 วัน ซึ่งจะเปน
ชวงบายของวันเสารหรือวันอาทิตย แตก็มีตลาดน้ําภาคใตบางแหงที่เปดใหบริการแกนักทองเที่ยว
สัปดาหละ 3 วัน คือ ชวงบายวันศุกร เสาร และอาทิตย ซึ่งแตกตางจากตลาดน้ําดําเนินสะดวกที่
เป ด ดํา เนิ น การทุ ก วั น ดั ง งานวิจั ย ของนวลน อย ธนะชั ยศรี (2552: 132) เรื่ องศั ก ยภาพชุ ม ชน
ตลาดน้ํ าดํ า เนิ น สะดวกเพื่ อ การอนุ รัก ษ แ ละฟน ฟูแ หลง ทอ งเที่ย วทางวัฒ นธรรม ที่ก ล าวว า
ตลาดน้ํ า ดํา เนิน สะดวกจะเริ่ม คึ ก คั ก ตั้ง แต เวลา 06.00 น. ไปจนถึ งเวลาประมาณ 11.00 น.
เปนประจําทุกวัน โดยปจจุบันมีตลาดน้ําภาคใตที่เปดดําเนินการอยู จํานวน 3 แหง ไดแก ตลาดน้ํา
คลองแห ตลาดน้ําคลองแดน และตลาดน้ําบานดอน และมีตลาดน้ําภาคใตที่ปดดําเนินการไปแลว
จํานวน 1 แหง ไดแก ตลาดน้ําจัน ดี ซึ่งการปด ดําเนินการของตลาดน้ําพบวาไดเกิดขึ้นในพื้น ที่
อื่น ๆ ดว ย ดังงานวิจัย ของวรวุฒิ เพ็งพัน ธ (2548: ง) เรื่องการวิเคราะหคุณ คาและบทบาทของ
ตลาดน้ําในฐานะแหลงการเรีย นรูข องชุมชน: กรณีศึก ษาตลาดน้ําอํา เภอดําเนิน สะดวก จังหวัด
ราชบุรี ที่พบวา ตลาดน้ําคลองลัดราชบุรีเปนตลาดน้ําเกาแกที่สําคัญที่มกี ารซื้อขายแลกเปลี่ยนกันมา
ยาวนาน แตปจจุบันไดปดตัวลงแลว สวนตลาดน้ําคลองโพหักในอดีตเปนตลาดน้ําที่มีการซื้อขาย
แลกเปลี่ย นที่สําคัญ ของของชุมชน แตปจ จุบัน การซื้อขายแลกเปลี่ ย นที่ต ลาดน้ําแหงนี้ก็ยังคง
ดํารงอยู ตามวิถีชีวิตพอคาแมคาตลาดน้ําแตซบเซาลงไปมากและอาจสูญหายไดในอนาคต และ
สําหรับตลาดน้ําคลองตนเข็มเปนตลาดน้ําที่ ยังคงมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู ปจจุบันตลาดน้ํา
แหงนี้ไดรับการสงเสริมใหเปน แหลงทองเที่ยวที่สําคัญ ซึ่งนักทองเที่ยวรูจักกัน ในชื่อ “ตลาดน้ํา
ดําเนินสะดวก”
สําหรับการวิเคราะหศักยภาพของการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต พบวา แหลงทองเที่ยว
ตลาดน้ําภาคใตมีศักยภาพของการทองเที่ยวครบทั้ง 4 องคประกอบ ไดแก 1) องคประกอบดานพื้นที่
2) องคประกอบดานการจัดการ 3) องคประกอบดานกิจกรรมและกระบวนการ และ 4) องคประกอบ
ดานการมีสวนรวม โดยในแตละองคประกอบจะมีศักยภาพมากนอยแตกตางกันออกไป ซึ่งในบาง
องคประกอบจําเปนตองไดรับการสงเสริมและพัฒนาใหดีขึ้นกวาที่เปนอยู ซึ่งเปนไปในทิศทาง
เดียวกับแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําบางน้ําผึ้ง ดังงานวิจัย ของจริยาวัฒ น โลหะพูนตระกูล (2549:
บทคัดยอ) เรื่องการพัฒนาและแกไขปญหาชุมชนดวยการจัดการพัฒนาแหลงทองเที่ยวโดยชุมชน:
กรณีศึกษาตลาดน้ําบางน้ําผึ้ง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ที่พบวา ตลาดน้ําบางน้ําผึ้ง
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ในสวนของกระบวนการจัดการเพื่อบรรลุตามองคประกอบ 4 ดาน ของการเปนแหลงทองเที่ยวเชิง
นิ เ วศโดยชุ ม ชน อั น ได แ ก องค ป ระกอบด า นพื้ น ที่ ท อ งเที่ ย ว องค ป ระกอบด า นการจั ด การ
องคประกอบดานกิจกรรมและกระบวนการ และองคประกอบดานการมีสวนรวม พบวาทําไดดีใน
ดานตางๆ เหลานี้ แตอยางไรก็ตามยังมีประเด็นที่ตองพัฒนาเพิ่มเติม คือ การสงเสริมใหมีการจัดทํา
แผนพัฒ นาตลาดน้ําและการประเมิน ผลรว มกัน ระหวางองคก รและผูจําหนายสิน คา เพื่อสราง
การเรียนรูผานกระบวนการมีสวนรวมอยางครบวงจรแกทุกฝายที่เกี่ยวของ เพื่อลดผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นดานสิ่งแวดลอม และเพื่อสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนในการพัฒนาแหลงทองเที่ยวแบบ
ยั่งยืน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเบญจา จันทรา (2545: 91-96) เรื่องแนวทางการพัฒนาตลาด
ดอนหวาย อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ใหเปนแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมโดยการมีสวนรวม
ของชุมชน ที่พบวา ตลาดดอนหวายมีศักยภาพในการเปนแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมโดยการมี
สวนรวมของชุมชน เนื่องจากมีความพรอมในดานสิ่งดึงดูดใจ ดานสิ่งอํานวยความสะดวกพื้น ฐาน
และความสามารถในการเขา ถึง แตมีขอ จํากัด ในดานสิ่งอํานวยความสะดวกขั้น สูง บางอยาง
ไดแก การใหบริการโทรศัพทสาธารณะ ปายเตือน ขอควรระวังแกนักทองเที่ยว เครื่องฝากถอน
เงินอัตโนมัติ การบริการขอมูลทางการทองเที่ยว และหนวยปฐมพยาบาล
2. วิ ธี ป ฏิ บั ติ ที่ เ ป น เลิ ศ (Best Practice) ของการท อ งเที่ ย วตลาดน้ํ า ภาคใต ได แ ก
1) การบริหารจัด การ และ 2) การดึงชุมชนเขามามีสว นรว มเปน ฐานในการพัฒ นาตลาดน้ํา
สวนปจจัยหรือเงื่อนไขของการดํารงอยูของการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต ไดแก 1) การมีสินคาและ
บริก ารที่ต อบสนองความตองการของนัก ทองเที่ยว 2) การสงเสริมและสนับ สนุนขององคก ร
ปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) 3) การรวมมือกับหนวยงานตางๆ 4) อัตลักษณและความแตกตาง
5) การมีสวนรวม 6) การบริหารจัดการ และ 7) การประชาสัมพันธ ซึ่งสิ่งตางๆ เหลานี้ลวนแตมี
ความสํ า คั ญ ต อ การท อ งเที่ ย วตลาดน้ํ า ทั้ ง สิ้ น เช น 1) อั ต ลั ก ษณ แ ละความแตกต า ง กล า วคื อ
แหลงทองเที่ยวตลาดน้ําแตละแหงควรมีอัตลักษณของตนเอง ดังงานวิจัยของลัดดา จิตตคุตตานนท
(2549) เรื่องอัตลักษณการทองเที่ยวไทยในยุคโลกาภิวัตน: กรณีศึกษาตลาดน้ําดําเนินสะดวก อําเภอ
ดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ที่กลาววา อัตลักษณของแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําดําเนินสะดวกใน
มุมมองของคนพื้น ที่ คือ ตลาดน้ํา ดําเนิน สะดวกเปน แหลงทองเที่ยวที่สําคัญของประเทศไทย
ตลาดน้ําดําเนินสะดวกเปนแหลงคาขายและทํามาหากินสรางรายไดใหกับคนในชุมชน ตลาดน้ํา
ดําเนินสะดวกเปนแหลงธุรกิจ ผลประโยชนและการแกงแยงแขงขัน และตลาดน้ําดําเนินสะดวก
เปนตลาดขายสินคาทั้งบนบกและในน้ํา และอัตลักษณของตลาดน้ําดําเนินสะดวกในมุมมองของ
คนนอกพื้นที่ คือ ตลาดน้ําดําเนินสะดวกแสดงใหเห็นถึงวิถีชีวิตของชุมชนแบบดั้งเดิม เรือและ
การขายสินคาบนเรือ ธรรมชาติและทิวทัศนคลองดําเนินสะดวก สินคานานาชนิด และการเปน
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แหลงทองเที่ยว ทั้งนี้สามารถสรุปไดวา อัตลักษณของตลาดน้ําดําเนินสะดวกขึ้นอยูกับมุมมองของผู
มี อํ า นาจในการกํ า หนดอั ต ลั ก ษณ โ ดยเฉพาะจากมุ ม มองของคนในพื้ น ที่ แ ละคนนอกพื้ น ที่
โดยอัตลักษณที่เหมือนกันของตลาดน้ํา ดําเนินสะดวกก็คือการเปนสถานที่ทองเที่ยวที่สํา คัญแหง
หนึ่งของประเทศไทย 2) การมีสวนรว ม เปนอี ก ประเด็น หนึ่งที่มี ความสําคัญตอการทองเที่ยว
ตลาดน้ํา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยหลายๆ เรื่อง ที่พบวาการมีสวนรวมเปนสิ่งที่มีสําคัญตอแหลง
ทองเที่ย วตลาดน้ํา เชน งานวิจัย ของกัญ รณี จันทิพยว งษ (2546: บทคัด ยอ) เรื่องวิวัฒนาการ
เศรษฐกิจชุมชนตลาดดอนหวาย จังหวัดนครปฐม งานวิจัยของปาริชาต บึงพรรัตน (2546: 118)
เรื่องการมีสว นรว มของผูนําทองถิ่น ที่มีตอการจัดการทองเที่ย วตลาดน้ํา ดําเนิน สะดวก จังหวัด
ราชบุรี งานวิจัยของมยุรี ศรีอุดร (2548: 68-71) เรื่องการมีสวนรวมของประชาชนที่มีตอการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมบริเวณตลาดน้ําวัดลําพญา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม และ
งานวิจัยของอติภา ตรัยดลานนท (2548: 77-78) เรื่องแนวทางเสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชน
ทองถิ่นในการพัฒนาตลาดน้ําวัดไทร แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร เพื่อสงเสริม
การทองเที่ยวอยางยั่งยืน หรือแมแตงานวิจัยของจุฑารัตน จริยาอุด ม (2549: 50-53) เรื่องการมี
สวนรวมของประชาชนในการพัฒนาพื้นที่สีเขียวใหเปนตลาดน้ําบางน้ําผึ้ง ลวนแลวแตชี้ใหเห็นถึง
ความสําคัญของการมีสวนรวมที่มีตอการทองเที่ยวตลาดน้ําทั้งสิ้น และ 3) การประชาสัมพันธ ก็เปน
อีกประเด็นหนึ่งที่มีความสําคัญตอการทองเที่ยวตลาดน้ําอีกเชนเดียวกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
หลายๆ เรื่อง ที่พบวาการประชาสัมพันธเปนสิ่งที่มีสําคัญตอแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา เชน งานวิจัย
ของอติภา ตรัยดลานนท (2548: 77-78) เรื่องแนวทางเสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่น
ในการพัฒนาตลาดน้ําวัดไทร แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร งานวิจัยของ
เบญจา จันทรา (2545: 91-96) เรื่องแนวทางการพัฒนาตลาดดอนหวาย อําเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม งานวิจัยของจริยาวัฒน โลหะพูนตระกูล (2549: บทคัดยอ) เรื่องการพัฒนาและแกไข
ปญหาชุมชนดวยการจัดการพัฒนาแหลงทองเที่ยวโดยชุมชน: กรณีศึกษาตลาดน้ําบางน้ําผึ้ง อําเภอ
พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ งานวิจัยของจุฑารัตน จริยาอุดม (2549: 50-53) เรื่องการมี
สวนรวมของประชาชนในการพัฒนาพื้นที่สีเขียวใหเปนตลาดน้ําบางน้ําผึ้ง งานวิจัยของนวลนอย
ธนะชัยศรี (2552: 132-140) เรื่องศักยภาพชุมชนตลาดน้ําดําเนินสะดวกเพื่อการอนุรักษ และฟน ฟู
แหลงทองเที่ยวทางวัฒ นธรรม งานวิจัยของอภิญญา พัดพาดี (2543: 91-98) เรื่องความคิด เห็น
ของผูประกอบการที่มีตอตลาดน้ําตลิ่งชัน งานวิจัยของสิริกมล ศรีเดช (2545: 98-101) เรื่องตลาด
ดอนหวาย: พื้น ที่แหงการทองเที่ยวและบริโ ภค งานวิจัยของอุราวรรณ สุขเกษม (2553: 88-91)
เรื่องปจจัยที่มอี ิทธิพลตอพฤติกรรมการตัดสินใจทองเที่ยวตลาดน้ํา งานวิจัยของสิริลักษณ ปรินรัมย
(2548: 182-193) เรื่องการสื่อสารกับการจัดการการทองเที่ยวของชุมชนตลาดริมน้ําดอนหวาย
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จังหวัด นครปฐม งานวิจัย ของสมฤทัย เสือปาน (2549: 144-156) เรื่องรูปแบบการสื่อสารใน
การจัด การการทองเที่ย วของชุมชนตลาดสามชุก จังหวัด สุพรรณบุรี และงานวิจัย ของจิราภรณ
ใจเอื้อ (2549: 99-111) เรื่องการสื่อสารการตลาดของธุรกิจชุมชนตลาดดอนหวาย จังหวัดนครปฐม
หรือแมแตงานวิจัยของศรายุทธ ผลโพธิ์ (2549: 226-237) เรื่องการพัฒ นาการทองเที่ยวทางน้ํา :
กรณีศึกษาเสนทางแมน้ําเจาพระยาระหวางกรุงเทพมหานครถึงพระนครศรีอยุธยา ซึ่งลวนแลวแต
ชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของการประชาสัมพันธที่มีตอการทองเที่ยวตลาดน้ําทั้งสิ้น เปนตน
นอกจากนี้จากการวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) ของการทองเที่ยวตลาดน้ํา
ภาคใต พบวา ตลาดน้ําภาคใตมีจุดแข็ง (Strength) ไดแก 1) การจัดตลาดน้ําในรูปแบบยอนยุค
2) การใชวัสดุจ ากธรรมชาติ 3) การแตงกายของผูประกอบการที่มีเอกลัก ษณเฉพาะถิ่น และ
4) ผลิตภัณฑและอาหารพื้นบาน จุดออน (Weakness) ไดแก 1) แหลงทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตยังไม
เปนที่รูจัก อยางแพรหลาย และ 2) แหลงทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตมีปญหาดานความพรอมของ
โครงสรางพื้น ฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก โอกาส (Opportunity) ไดแก 1) นโยบายรัฐให
การสงเสริมและสนับสนุน การทองเที่ยว 2) มีหนวยงานหรือองคกรตางๆ ใหการสงเสริมและ
สนับสนุน 3) มีแหลงทองเที่ยวอื่นๆ ที่มีชื่อเสียงตั้งอยูในพื้นที่ 4) มีแหลงที่พักจํานวนมากในพื้นที่
และ 5) ในชวงเทศกาลตางๆ จะมีนักทองเที่ยวจํานวนมากเดินทางเขามาทองเที่ยวในพื้น ที่ และ
อุปสรรค (Threat) ไดแก 1) เหตุการณ ค วามไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต 2) ภัยธรรมชาติ
โดยเฉพาะน้ําทวม และ 3) มีแหลงทองเที่ยวในลักษณะเดียวกันกับแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต
หลายแหง ซึ่งในประเด็นของจุดแข็ง (Strength) ของแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตสอดคลองกับ
งานวิจัยของยุทธกาน ดิสกุล (2553: 93-95) เรื่องประเพณีประดิษฐและอัตลักษณชุมชนคลองแห
ศึกษาการประกอบสรางประเพณีประดิษฐของตลาดน้ําของชุมชนคลองแห จังหวัดสงขลา ที่พบวา
กระบวนการประเพณีประดิษฐที่ตลาดน้ําคลองแห สะทอนใหเห็นถึงการรื้อฟนวัฒนธรรมทองถิ่น
ผานการอนุรัก ษค ลองแห ละครเวที อาหาร และงานหัตถกรรม โดยกลุมคณะกรรมการวัด จะ
นําเสนอรูปแบบตลาดน้ําในรูปแบบของการอนุรักษทองถิ่น เนนที่กิจกรรมในชุมชนเปนหลัก เชน
การรวมกลุมทําความสะอาดคลองแห การสักการบูชาพระบรมธาตุ และการแสดงมโนราห เปนตน
ในขณะที่ ก ลุม เทศบาลเมือ งคลองแหเนน รู ปแบบตลาดน้ํ าเพื่ อการท องเที่ยวเปน หลัก โดยให
ความสําคัญกับการรื้อฟนวัฒนธรรมทองถิ่นหลักๆ 3 ประการ ไดแก 1) ตลาดยอนยุค 2) การแตงกาย
ชุดไทย และ 3) สินคาและอาหารพื้นบาน ซึ่งมีลักษณะคลายๆ กับแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําแหง
อื่น ๆ ในภาคกลางที่สว นใหญจ ะมีจุด แข็ง (Strength) ในเรื่องของอาหาร ดังงานวิจัยของกัญ รณี
จันทิพยวงษ (2546: บทคัดยอ) เรื่องวิวัฒนาการเศรษฐกิจชุมชนตลาดดอนหวาย จังหวัดนครปฐม
ที่พบวา ตลาดดอนหวายมีสินคาหลากหลายที่เปนเอกลักษณเฉพาะทองถิ่น ซึ่ง สิน คาที่มีชื่อเสียง
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เชน เปดพะโล “นายหนับ” และขนมตาล “ปาไข” เปน ตน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสิริกมล
ศรีเดช (2545: บทคัดยอ) เรื่องตลาดดอนหวาย: พื้นที่แหงการทองเที่ยวและบริโภค ที่พบวา ตลาด
ดอนหวายฟนตัวขึ้นมาไดจากอิทธิพลของการทองเที่ยวที่สรางภาพผานสื่อประชาสัมพัน ธตางๆ
โดยอาศัยปจจัย 2 ประการ ในการสรางจุดขาย ไดแก อดีตอันรุงเรืองที่สะทอนผานอาหารที่กลาว
อางวาเปนสูตรโบราณ สูตรตนตํารับ และวิถีชีวิตชุมชนโบราณอันมีบานเรือนเกาแก การลองเรือ
เปนภาพตัวแทนของบรรยากาศอันสุขสงบ และแสดงถึงธรรมชาติ ที่งดงามเหมาะแกการพักผอน
ปรากฏการณที่เกิดขึ้นสอดคลองกับรสนิยมการบริโภคของคนชนชั้น กลาง นับตั้งแตอาหารที่ถูก
สรางภาพวาอรอยที่สุด เพราะเปนเจาตํารับ มีการจัดแบงพื้นที่ที่เปน โซนสะดวกตอการจับจายซื้อ
สินคา การจัดสรรที่จอดรถใหเปนระเบียบ ตลาดดอนหวายได อาศัยภาพในอดีตมาใชเพิ่มคุณคา
ใหแกพื้น ที่ และมีค รรลองชีวิต ที่ตอบสนองนโยบายการทองเที่ยวไทย นอกจากนี้ ในสว นของ
จุดออน (Weakness) และอุปสรรค (Threat) ของแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตโดยภาพรวมพบวา
แหลงทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตมีของจุดออน (Weakness) และอุปสรรค (Threat) เชนเดียวกับแหลง
ทองเที่ยวตลาดน้ําหลายแหง ในพื้น ที่อื่นๆ แตจ ะแตกตางออกไปในรายละเอียด ดังงานวิจัยของ
เบญจา จันทรา (2545: 91-96) เรื่องแนวทางการพัฒนาตลาดดอนหวาย อําเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม ที่พบวา ตลาดดอนหวายมีศักยภาพในการเปนแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมโดยการมี
สวนรวมของชุมชน เนื่องจากมี ความพรอมในดานสิ่งดึงดูดใจ ดานสิ่งอํานวยความสะดวกพื้น ฐาน
และความสามารถในการเขา ถึง แตมีขอ จํากัด ในดานสิ่งอํานวยความสะดวกขั้น สูง บางอยาง
ไดแก การใหบริการโทรศัพทสาธารณะ ปายเตือน ขอควรระวังแกนักทองเทีย่ ว เครื่องฝากถอนเงิน
อัตโนมัติ การบริการขอมูลทางการทองเที่ยว และหนวยปฐมพยาบาล สวนการบริหารจัด การ
การทองเที่ยวโดยการมีสว นรว มของชุมชนนั้น พบวา ลัก ษณะการบริหารงานไมมีก ารกําหนด
โครงสราง ไมมีการกําหนดหนาที่ และไมมีการกําหนดวาระการดํารงตําแหนงอยางชัดเจน หรือ
แมแตงานวิจัยของปาริชาต บึงพรรัตน (2546: 118) เรื่องการมีสวนรวมของผูนําทองถิ่นที่มีตอ
การจัดการทองเที่ยวตลาดน้ําดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ที่พบวา การดําเนินงานและกิจกรรม
การจัดการทองเที่ยวในตลาดน้ําดําเนินสะดวกนั้น ไมมีการกําหนดไวอยางชัด เจน เนื่องจากที่ตั้ง
ของตลาดเปน พื้น ที่ข องเอกชน แมจ ะอยูใ นเขตพื้น ที่ข องเทศบาลตํา บลดําเนิน สะดวกก็ต าม
และเทศบาลไมมีน โยบายหรือ แผนงานเกี่ยวกับ การทองเที่ยวที่ชัดเจน โดยนโยบายสวนใหญ
มุงเนนการปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคของประชาชนในพื้นที่มากกวาการสนับสนุน
และพัฒนาแหลงทองเที่ยว กิจกรรมที่เปนรูปธรรมมีเพียงกิจกรรมเดียว คือ งานองุนหวานดําเนิน
ซึ่งเปนกิจกรรมที่ดําเนินตามนโยบายของจังหวัด สําหรับปญหาและอุปสรรคของผูนําทองถิ่น ที่มี
ตอ การจัด การทอ งเที่ย ว คือ ผูนํ า ทอ งถิ่น ขาดความรู  ความเขาใจเกี่ ยวกับการจั ดการท องเที่ยว
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ขาดความร วมมือจากผู ประกอบการ และขาด การกํ าหนดแผนการทํา งานและผูรั บผิ ด ชอบใน
การจัดการทองเที่ยว และงานวิจัยของอติภา ตรัยดลานนท (2548: 78) เรื่องแนวทางเสริมสราง
การมีสวนรว มของชุมชนทองถิ่นในการพัฒนาตลาดน้ําวัดไทร แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง
กรุงเทพมหานคร เพื่อสงเสริมการทองเทีย่ วอยางยั่งยืน ที่พบวา ปญหาและอุปสรรคในการพัฒนา
ตลาดน้ําวัดไทร ไดแก การมีความคิดเห็นที่ไมตรงกันในเรื่องของการปด-เปดประตูน้ํา ประชาชนใน
ทองถิ่นใหความรวมมือในการอนุรักษสิ่งแวดลอมนอย มีการยายเขามาของคนตางถิ่นมากขึ้นทําให
ความผูกพันของคนในชุมชนนอ ยลงจึงเปนเหตุใหขาดความจริงใจในการแกปญหาตางๆ มีน้ํา
เนาเสียในคลอง ประชาชนขาดจิตสํานึกในการรักษาความสะอาด และคลองมีสภาพคับแคบไม
สามารถขยายได รวมถึงขาดการสนับสนุนอยางจริงจังและตอเนื่องจากผูเกี่ยวของ
สําหรับแนวทางการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ไดแก 1) การพัฒนาและปรับปรุงระบบโครงสรางพื้นฐานดานโลจิสติกส (Logistics) 2) การพัฒนา
และปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกในแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต 3) การสรางและเผยแพร
ภาพลักษณ (Image) การทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต 4) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการทองเที่ยว
5) การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต และ 6) การสงเสริมการมี
สว นรว มของทุ ก ภาคสว นที่เ กี่ย วของ โดยแหลง ทองเที่ย วตลาดน้ํา ภาคใต ก็เชน เดีย วกับแหล ง
ทองเทีย่ วตลาดน้ําหลายแหงในพื้นที่อื่นๆ ที่จําเปนจะตองไดรับการสงเสริมและพัฒนา แตอาจจะ
แตกตางออกไปในรายละเอียด ดังงานวิจัยของเบญจา จันทรา (2545: 91-96) เรื่องแนวทางการพัฒนา
ตลาดดอนหวาย อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ใหเปนแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมโดยการมี
สวนรวมของชุมชน ที่พ บวา แนวทางการพั ฒ นาตลาดดอนหวายให เ ปน แหลง ทอ งเที่ย วทาง
วัฒนธรรมโดยการมีสวนรวมของชุมชนพบวาควรมีการพัฒนา 3 ดาน ไดแก 1) ดานสิ่งอํานวย
ความสะดวกขั้นสูงควรเพิ่มสิ่งที่มีไมเพียงพอในการใหบริการนักทองเที่ยว 2) ดานบุคลากรควรจัด
อบรมใหผูนําชุมชนมีความรูทางดานการบริหารจัดการและควรจัดอบรมแกประชาชนทองถิ่นใหมี
ความรูดานการใหบริการและการตอนรับนักทองเที่ยว และ 3) ดานความพรอมของชุมชนควรให
ชุ ม ชนดู แ ลสิ่ ง แวดล อ มให อ ยู ใ นสภาพที่ เ หมาะสมในการเป น แหล ง ท อ งเที่ ย ว พร อ มทั้ ง มี
การดําเนินการทางดานการตลาดและประชาสัมพันธโดยผานสื่อมวลชน หรือแมแตงานวิจัยของ
จริ ยาวัฒ น โลหะพูน ตระกูล (2549: บทคัด ยอ ) เรื่ องการพัฒ นาและแก ไขปญ หาชุ มชนด ว ย
การจัดการพัฒ นาแหลงทองเที่ย วโดยชุมชน: กรณีศึกษาตลาดน้ําบางน้ําผึ้ง อําเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ ที่พบวา ประเด็นที่ตองพัฒนาเพิ่มเติมของตลาดน้ําบางน้ําผึ้ง คือ การสงเสริม
ใหมีการจัดทําแผนพัฒนาตลาดน้ําและการประเมินผลรวมกันระหวางองคกรและผูจําหนายสินคา
เพื่อสร างการเรีย นรูผา นกระบวนการมีส ว นรว มอยา งครบวงจรแกทุก ฝายที่ เกี่ยวของ เพื่อลด
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ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นดานสิ่งแวดลอม และเพื่อสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนในการพัฒนาแหลง
ทองเที่ ยวแบบยั่งยื น งานวิจัยของธนธรณ ศรีสวั สดิ์ (2552: 68-70) เรื่องแนวทางการพัฒ นา
การทองเที่ยวตลาดน้ําคลองลัดมะยม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ที่พบวา แนวทางการพัฒนา
ตลาดน้ําคลองลั ด มะยม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร มี 4 แนวทาง ไดแก แนวทางพัฒนาขีด
ความสามารถในการรองรับนักทองเที่ยว แนวทางการอนุรักษทรัพยากรการทองเที่ยว แนวทาง
การพัฒนารูปแบบการทองเที่ยว และแนวทางการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน งานวิจัยของ
กรกฏ ตราชู (2545: บทคัดยอ) เรื่องความคิดเห็นของผูประกอบการตลาดริมน้ําวัดดอนหวายใน
การสงเสริมการทองเที่ยว: ศึกษากรณีตลาดริมน้ําวัดดอนหวาย อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ที่พบวา การอนุรักษชุมชนริมน้ําควรสงเสริมการรักษาสมดุลระบบนิเวศและเพื่อใหสอดคลองกับ
การสรางเศรษฐกิจที่ดี และการสงเสริมกิจกรรมในแมน้ํา สําหรับการใชที่ดิน ของแหลงชุมชน
ริม น้ํา กํ าหนดให มีก ารจัด ทําผัง เพื่อการอนุรัก ษสิ่ งแวดลอ มของชุม ชน เพื่ อกําหนดขอบเขต
การขยายตัวของชุมชนใหเปนระเบียบและชัดเจน รวมทั้งจัดระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ใหแกแหลงชุมชน พรอมทั้งกําหนดใหมีการปรับปรุงการศึกษา จึงเสนอแนวทางในการจัด การ
ชุมชน โดยดําเนินการเปนโครงการแกไขปญหาการขับถายสิ่งปฏิกูล และโครงการแกไ ขปญหา
การทิ้งขยะมูลฝอยลงสูแมน้ําโดยตรง และงานวิจัยของวรรณลดา ตวนภูษา (2552: 65) เรื่องดัชนี
การประเมินคุณภาพสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการทองเที่ยวตลาดน้ํา ที่พบวา คุณภาพสิ่งอํานวย
ความสะดวกเพื่อการทองเที่ยวตลาดน้ําบริเวณตลาดน้ําดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โดยภาพรวม
อยูในเกณฑดี โดยสิ่งที่ควรปรับปรุงคือปายบอกทางตามจุดตางๆ การกระจายตัวของศูน ยบริการ
การทองเที่ยว ความพอเพียงของจุดใหบริการศูนยบริการการทองเที่ยว การกระจายตัวของหองน้ําหองสุขา และจํานวนของปายสื่อความหมาย สวนบริเวณตลาดน้ําอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
โดยภาพรวมอยู ใ นเกณฑ ดี เ ช น เดี ย วกั น โดยสิ่ ง ที่ ค วรปรั บ ปรุ ง คื อ ป า ยเตื อ นจุ ด ที่ อั น ตราย
ความเพียงพอของเจาหนาที่ ตัว ของเจาหนาที่รัก ษาความปลอดภัย ปายบอกทางตามจุด ตางๆ
ความเพียงพอของหองน้ํา-หองสุขา การบริการและการใหขอมูลของเจาหนาที่ จํานวนของปายสื่อ
ความหมาย ความเพี ย งพอของจุ ด ให บ ริ ก ารการท อ งเที่ ย ว การกระจายตั ว ของศู น ย บ ริ ก าร
การทองเที่ยว การกระจายตัว ของหองน้ํา -หองสุข า ความปลอดภัย ของหองน้ํา -หองสุข า และ
ความสะอาดของหองน้ํา-หองสุขา
3. รูปแบบการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนควรเปนรูปแบบการทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism) จึงจะเหมาะกับสภาพการณที่ปรากฏอยูจริงของการทองเที่ยว
ตลาดน้ําภาคใต โดยรูปแบบการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ไดจากการวิจัยใน
ครั้งนี้ เรียกวา “A TRIP PLACE MODEL” ซึ่งเปนรูปแบบที่ใหความสําคัญกับการดําเนินการอยาง
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เปน ขั้นตอนและเปนระบบ กลาวคือ การทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตจะเกิด ขึ้นไดจําเปนอยางยิ่งที่
จะต องมี ตน ทุ น ในการดํา เนิ น การ ไดแ ก ทุน คน (Human Capital) ทุน วัฒ นธรรม (Cultural
Capital) ทุนทรัพยากร (Resource Capital) และทุนเงิน (Money Capital) และในการดําเนินการ
เพื่อไปสูการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตที่ยั่งยืนนั้นก็จะตองมีการดําเนินการโดยใหความสําคัญกับ
การดําเนินการ 10 ประการ ไดแก 1) กิจกรรม สินคา บริการ และโครงสรางพื้นฐาน (Activities,
Products, Services and Infrastructure) 2) เครื อ ข า ยการท อ งเที่ ย ว (Tourism Network)
3) ฐานทรัพยากร (Resources Based) 4) อัตลักษณ (Identity) 5) การมีสว นรว ม (Participation)
6) การประชาสั มพัน ธ (Public Relations: PR) 7) กระบวนการเรียนรู (Learning Process)
8) การบริหารจัดการ (Administration Management) 9) วัฒ นธรรมชุมชน (Community Culture)
และ 10) การอนุรักษสิ่งแวดลอม (Environmental Conservation) โดยการดําเนินการตางๆ ดังกลาว
จะตองมีความสัมพันธและเชื่อมโยงซึ่งกันและกันในลักษณะของการบูรณาการ (Integration) และ
เปนองครวม (Holistic) ซึ่งหากแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตสามารถดําเนินการไดดังที่กลาวมา
ครบทั้ง 10 ประการแลว เชื่อไดวาจะสงผลใหการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตกาวไปสูการทองเที่ยวที่
ยั่งยืนใน 9 องคประกอบ ไดแก 1) องคประกอบดานสิ่งแวดลอมในแหลงทองเที่ยว 2) องคประกอบ
ดานจิต สํา นึก ทางการทอ งเที่ย ว 3) องคป ระกอบด านการเรี ยนรู 4) องค ประกอบดา นสั งคม
วัฒนธรรม ศาสนา 5) องคประกอบดานศักยภาพบุคลากรทางการทองเที่ยว 6) องคประกอบดาน
การมีสวนรวมทางการทองเที่ยว 7) องคประกอบดานธุรกิจทองเที่ยว 8) องคประกอบดานการตลาด
ทองเที่ยว และ 9) องคประกอบดานทรัพยากรทองเที่ยว อันจะสงผลตอเนื่องไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน
ตลอดจนสามารถนําไปปรับประยุก ตใชกับพื้นที่อื่น ๆ ได ซึ่งสอดคลองกับ บุญเลิศ จิต ตั้งวัฒนา
(2548ก: 20-22) ที่ ก ล า วว า การพั ฒ นาการท อ งเที่ ย วที่ ยั่ ง ยื น ต อ งพั ฒ นาการท อ งเที่ ย วใน
6 องคประกอบหลัก ไดแก 1) องคประกอบดานการพัฒนาทรัพยากรทองเที่ยว 2) องคประกอบดาน
การพั ฒ นาสิ่ ง แวดล อ มในแหล ง ท อ งเที่ ย ว 3) องค ป ระกอบด า นการพั ฒ นาธุ ร กิ จ ท อ งเที่ ย ว
4) องคประกอบดานการพัฒนาการตลาดทองเที่ยว 5) องคประกอบดานการพัฒนาการมีสวนรวม
ทางการทองเที่ยว และ 6) องคประกอบดานการพัฒนาจิตสํานึกทางการทองเที่ยว และสอดคลองกับ
มนัส สุวรรณ และคณะ (2543: 9) ที่ก ลาววา การพัฒนาการทองเที่ยวที่ยั่งยืนเปนสิ่งที่สําคัญใน
การสงเสริมการทองเที่ยว สําหรับการพัฒนาการทองเที่ยวที่ยงั่ ยืนจะพิจารณาจากองคประกอบหลัก
4 ประการ ได แ ก 1) การดํ า เนิ น กิ จ กรรมในขอบเขตความสามารถของธรรมชาติ ชุ ม ชน
ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเปนอยูของชุมชนตอกิจกรรมการทองเที่ยว
2) การตระหนักในกิจกรรมการทองเที่ยวที่มีผลตอชุมชน ขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม และ
วิถีชีวิต ความเปนอยูของชุมชน 3) การมีสว นรวมของประชาชนในกิจกรรมการทองเที่ยว และ
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4) การประสานเขาดวยกันของความตองการทางเศรษฐกิจ การคงอยูของสังคม และการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน อีกทั้งยังสอดคลองกับวรัญู เวียงอําพล (2548: 45-47) ที่กลาววา การพัฒนา
การทองเที่ยวที่ยั่งยืนวาจะตองมีการพัฒนาองคประกอบหลัก 4 ดาน ไดแก 1) การจัดการดาน
ทรัพยากรแหลงทองเที่ย วและโครงสรางพื้น ฐาน 2) การจัดการทางดานการตลาด การบริการ
การประชาสัมพันธ และการโฆษณา 3) การจัดการดานการใหการศึกษาและพัฒนาบุคลากร และ
4) การจัด การดานการมีสว นรวมของผูมีสวนไดสว นเสีย และทัศภรณ นาคเขียว (2545: 23)
ที่ ก ล า วว า การพั ฒ นาแหล ง ท อ งเที่ ย วอย า งยั่ ง ยื น นั้ น จะต อ งมี ก ารวางแผนอย า งรอบคอบ
ใหความสําคัญในการพัฒ นาการทองเที่ยวและการพัฒนาสิ่งแวดลอมควบคูกัน ไป ตอบสนอง
ความตองการของนักทองเที่ยว สรางรายไดใหกับผูประกอบการ สรางความพึงพอใจใหชาวบานใน
ทองถิ่น และขณะเดียวกัน ตองมีการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ มีการสืบทอดศิลปวัฒนธรรม
ชุมชนนั้นๆ ไวใหคงอยูจนถึงรุนลูกรุนหลานสืบไป เชนเดียวกับพนารัตน ลาภเกิน (2549: 22)
ที่ ก ล า วว า การพั ฒ นาการท อ งเที่ ย วอย า งยั่ ง ยื น ต อ งให ค วามสํ า คั ญ กั บ การจั ด การทรั พ ยากร
สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ และสังคม ควบคูไปกับการพัฒนาการทองเที่ยวที่สามารถตอบสนอง
ความพึงพอใจใหแกผูมีสวนไดสวนเสียอยางเทาเทียมกัน เพื่อรักษาทรัพยากรการทองเที่ยวใหเกิด
ประโยชนสูงสุดและคงอยูไดยาวนานที่สุด และกานตพิชชา สุรีคุณาพงษ (2545: 10) ที่กลาววา
การพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนเปนการทองเที่ยวที่อยูบนพื้นฐานความตองการของบริบทของ
แหลงทองเที่ยว ซึ่งผูมีสวนไดสวนเสียเปนผูไดรับผลประโยชนทางเศรษฐกิจ และความพึงพอใจจาก
การทองเที่ยวอยางเทาเทียมกัน และผูมีสวนไดสวนเสียเปนผูมีหนาที่รวมกันในการบริหารจัดการ
ดูแล ตรวจสอบ และรักษาทรัพยากรทองเที่ยวใหคงอยูเพื่อเปนทรัพยากรทองเที่ยวที่มีศักยภาพ
สํา หรั บ คนในอนาคตต อ ไป และมนั ส ชั ยสวั ส ดิ์ และคณะ (2546: 11-12) ที่ ก ล า วว า สํ า หรั บ
การทองเที่ยว ความยั่งยืนควรเปนฐานรากของการพัฒนา เพราะวาสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติเปน
สวนประกอบที่ใหญที่สุดของฐานทรัพยากรการทองเที่ยว ปกติแลวจะมี 4 มิติ ที่แตกตางกันของ
ความยั่งยืน คือ นิเวศวิทยา สังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ
ดังนั้นแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตที่มีอยูหากจะพัฒนาไปสูการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือหากจะมีการสรางแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตแหงใหมขึ้นมาเพื่อให
เปน การท องเที่ ย วตลาดน้ํ าภาคใต เพื่ อการพัฒ นาที่ ยั่ง ยืน นั้น จึ งจํ าเปน อย า งยิ่ งที่ ค วรจะต องมี
การดําเนินการตามรูปบแบบ (Model) ดังกลาวขางตน
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ขอเสนอแนะ
จากการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ผูวิจัยมีขอเสนอแนะโดยแบงออกเปนขอเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใช และขอเสนอแนะใน
การวิจัยครั้งตอไป ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
ขอเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใช
สํา หรับ ข อเสนอแนะเพื่อ นํ า ผลการวิ จัย ไปใช เป น ขอ เสนอแนะเกี่ย วกับ การนํ าเสนอ
แนวทางการสงเสริม และพัฒ นาแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต เพื่อให หนว ยงานหรือผูที่ดูแล
รั บ ผิ ด ชอบได รั บ ทราบและนํ า ไปประกอบการพิ จ ารณาในการหามาตรการและแนวทาง
การส ง เสริ ม และพั ฒ นาแหล ง ท อ งเที่ ย วตลาดน้ํ า ภาคใต ต อ ไป เนื่ อ งจากผลการวิ จั ย พบว า
แหลงทองเที่ย วตลาดน้ําภาคใต ค วรไดรับการสงเสริมและพัฒ นาในดานตางๆ โดยเฉพาะดาน
การมีสวนรวม ดานการประชาสัมพันธ ดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ดานระบบสาธารณูปโภค
และสิ่งอํานวยความสะดวก ดานการจัดรูปแบบกิจกรรม ดานการสรางอัตลักษณและความแตกตาง
ดานการพัฒนาและสรางองคความรู ดานการสรางเครือขายการทองเที่ยว และดานการสงเสริมและ
สรางศัก ยภาพชุมชนใหเกิด ความเขมแข็ง ดังนั้นผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใช
ดังตอไปนี้
1. หน ว ยงานหรือ ผู ที่ดู แลรับ ผิด ชอบเกี่ ยวกับ แหล งท องเที่ ย วตลาดน้ํ าภาคใต ค วรให
ความสําคัญกับ การมีสวนรว มของทุกภาคสว นที่เกี่ยวของในการบริ หารจัดการตลาดน้ําภาคใต
โดยเฉพาะการมีสวนรวมของชุมชน ไมวาจะเปนการมีสวนรวมในการรับรู การแสดงความคิดเห็น
และการแสดงบทบาท เปนตน
2. หน ว ยงานหรื อ ผู ที่ ดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ แหล ง ท อ งเที่ ย วตลาดน้ํ า ภาคใต ค วรมี
การสงเสริมและจัดกิจกรรมประชาสัมพันธตลาดน้ําภาคใตอยางตอเนื่อง ทั้งการประชาสัมพันธผาน
สื่อและการประชาสัมพันธผานกิจกรรมตางๆ เพื่อใหแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตเปนที่รูจักอยาง
แพรหลายในหมูนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ
3. หนวยงานหรือผูที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตควรสงเสริมให
ทุกฝายที่เกี่ยวของยึดถือและปฏิบัติตามกฎระเบียบของแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา ภาคใตแตละแหง
อยางเครงครัด
4. หนวยงานหรือผูที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต ควรพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวกภายในแหลงทองเที่ย วตลาดน้ํา ภาคใต ใ หไ ด
มาตรฐานและมีปริมาณเพียงพอกับความตองการของนัก ทองเที่ยว เชน สถานที่จ อดรถ ที่นั่ ง
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พักผอน หองสุขา ตูโทรศัพทสาธารณะ และตูไปรษณีย เปนตน และนอกจากนี้ในการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวกภายในแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต ประเด็นหนึ่งที่ตอง
คํานึงถึงและใหความสําคัญ นั่นก็คือ กลุมนักทองเที่ยวที่เปนผูสูงอายุ เด็ก สตรีมีครรภ และคนพิการ
5. หนวยงานหรือผูที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต ควรสงเสริม
การจัดรูปแบบกิจกรรมภายในแหลงทองเทีย่ วตลาดน้ําภาคใตที่เนนใหนักทองเที่ยวไดมีสวนรวมใน
กระบวนการและมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
6. หนว ยงานหรือผูที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต ค วรสราง
อัต ลั ก ษณแ ละความแตกตา งของแหล งท องเที่ ย วตลาดน้ํ าภาคใตใ หมี เอกลั ก ษณ เฉพาะและมี
ความแตกตา งไปจากแหล ง ทอ งเที่ ย วตลาดน้ํ าภาคอื่ น ๆ หรื อแหล ง ทอ งเที่ย วอื่น ๆ รวมไปถึ ง
การสรางอัตลักษณและความแตกตางของสินคาและบริการที่นําเสนอในแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา
ภาคใตดวย
7. หน ว ยงานหรื อ ผู ที่ดู แ ลรับ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกับ แหลง ท อ งเที่ ย วตลาดน้ํ า ภาคใต ค วรให
ความสําคัญกับการพัฒนาและสรางองคความรูดานตางๆ เชน ดานวัฒนธรรม ดานการทองเที่ยว
ดา นสิ่ ง แวดลอ ม และด านการมีส ว นรว ม เป น ต น โดยอาจจะสอดแทรกไว ใ นกิจ กรรมตา งๆ
ของแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต ทัง้ นี้เพื่อเปนการสงเสริมศักยภาพและความสามารถใหกับกลุม
คนที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะนักทองเที่ยว ผูประกอบการ และประชาชนในพื้นทีต่ ลาดน้ํา
8. หนวยงานหรือผูที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตควรมีการสราง
เครือขายการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตกับแหลงทองเที่ยวอื่นๆ อยางเปนรูปธรรมในลักษณะของ
เครือขายการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหรือเครือขายการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
9. หนวยงานหรือผูที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต ควรมีระบบ
การติ ด ตามประเมิ น ผลนั ก ทอ งเที่ ย วที่ เดินทางมาทอ งเที่ ย วตลาดน้ํ า ภาคใต ใ นดา นตา งๆ เช น
ดานปจจัยดึงดูดใหเดินทางมาทองเที่ยว ดานความพึงพอใจ ดานความตองการในการพัฒนาตลาดน้ํา
และดานการมีสวนรวม เปนตน ในลักษณะของการเก็บขอมูลและบันทึกเปนสถิติ ทั้งนี้เพื่อนําผล
ที่ไดไปปรับประยุกตใชในการพัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต
10. หนวยงานหรือผูที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตควรสงเสริม
และสรางศักยภาพชุมชนใหเกิดความเขมแข็ง โดยการดําเนินการตางๆ อยางบูรณาการ (Integration)
ผานกระบวนการสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต
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ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
สําหรับขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังตอไปนี้
1. ควรวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research: AR) เกี่ยวกับการสรางเครือขายการทองเที่ยว
ตลาดน้ํา ภาคใต ในลักษณะของการเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตแตละแหง กับแหลง
ทองเที่ยวอื่นๆ ในรูปแบบของการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหรือการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
2. ควรวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research: PAR) เกี่ยวกับ
ผลกระทบเชิงบวกและผลกระทบเชิงลบของแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา ภาคใตแตละแหง โดยให
ชุมชนเขามามีสวนรวมในการศึกษา
3. ควรวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research: PAR) เกี่ยวกับ
ศักยภาพและความสามารถในการรองรับนักทองเที่ยวของแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต โดยให
ชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ที่เกี่ยวของเขามามีสวนรวมในการศึกษา
4. ควรวิ จั ย เกี่ ย วกั บ ความรูค วามเข าใจด า นการท อ งเที่ ยว เช น การท อ งเที่ย วที่ ยั่ ง ยื น
(Sustainable Tourism) การทองเทีย่ วเชิงนิเวศ (Ecotourism) การทองเที่ยวเชิงสรางสรรค (Creative
Tourism) และการทอ งเที่ ยวเชิ ง วัฒ นธรรม (Cultural Tourism) เปน ตน โดยทํ าการศึ ก ษาจาก
นักทองเที่ยว ผูประกอบการ และประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ําภาคใต ทั้งนี้เพื่อจะไดทราบขอมูล
เกี่ยวกับระดับความรูความเขาใจดานการทองเที่ยวของนักทองเที่ยว ผูประกอบการ และประชาชน
ในพื้นที่ตลาดน้ําภาคใต อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาศักยภาพองคความรูดานการทองเที่ยวให
เกิดขึ้นแกนักทองเที่ยว ผูประกอบการ และประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ําภาคใต ตลอดจนนําไปสู
การพัฒนาแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต
5. ควรวิจัยเกี่ยวกับการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตในลักษณะของการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค
(Creative Tourism) เพื่อเปนการเพิ่มมูลคาและคุณคาใหกับการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต
6. ควรวิจัยเกี่ยวกับเสนทางการทองเที่ยวที่เชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตกับ
แหลงทองเที่ยวอื่นๆ เพื่อใหเกิดการบูรณาการและเกิดการขยายเครือขายดานการท องเที่ยว ซึ่งจะ
กอใหเกิดการเสริมสรางศักยภาพซึ่งกันและกัน
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สุธาสิณีว บุญสวยขวัญ อายุ 53 ป. อดีตผูอํานวยการกองการศึกษาเทศบาลตําบลจันดี. 2/2 ถนน
ศรีธรรมโศก ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช.
สุภาภรณ สังขชาติ อายุ 35 ป. นายกเทศมนตรีเมืองคลองแห. 86/9 หมูที่ 5 ตําบลคลองแห
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา.
อภิชาติ เหมือนทอง อายุ 49 ป. รองประธานฝายวัฒนธรรมคณะกรรมการดําเนินการตลาดน้ํา
คลองแดน. 196 หมูที่ 1 ตําบลรามแกว อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช.
อรัญญา อางสกุล อายุ 42 ป. นักพัฒนาชุมชนเทศบาลเมืองคลองแห. สํานักงานเทศบาลเมือง
คลองแห หมูที่ 7 ตําบลคลองแห อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา.

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
ผลการวิเคราะหความคิดเห็นดานตางๆ ของผูประกอบการในตลาดน้ําภาคใต
ผลการวิเคราะหความคิดเห็นดานตางๆ ของนักทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต
ผลการวิเคราะหความคิดเห็นดานตางๆ ของประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ําภาคใต
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ผลการวิเคราะหความคิดเห็นดานตางๆ ของผูประกอบการในตลาดน้ําภาคใต
การวิเคราะห ค วามคิด เห็น ดา นตางๆ ที่มีตอ การทองเที่ย วตลาดน้ํา ของผูประกอบการในตลาดน้ําภาคใต ผูวิจัย วิเคราะหโ ดยใชคาเฉลี่ย ( X )
และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ซึ่งผลการวิเคราะหปรากฏรายละเอียดดังตารางที่ 79-82
ตารางที่ 79 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของผูประกอบการในตลาดน้ําภาคใต ดานกฎระเบียบ
ดานกฎระเบียบ
1. กฎระเบียบของตลาดน้ํามีความเปน
ระบบ และชัดเจนเปนที่เขาใจตรงกัน
2. กฎระเบียบของตลาดน้ํามีการนํามา
ปฏิบัติอยางเทาเทียมไมมีการเลือกปฏิบัติ
3. กฎระเบียบของตลาดน้ํามี
ความเหมาะสมดีแลว
4. การมีกฎระเบียบของตลาดน้ําก็เพื่อ
ประโยชนของสวนรวม
5. โดยภาพรวมผูประกอบการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของตลาดน้ําอยางเครงครัด
รวม

ตลาดน้ําคลองแห (n=301)
S.D.
ระดับ
X
3.30 0.824 ปานกลาง

ตลาดน้ําคลองแดน (n=23)
X S.D. ระดับ
4.04 0.706
มาก

ตลาดน้ําบานดอน (n=100)
S.D.
ระดับ
X
3.96
0.737
มาก

3.50

3.27

0.915 ปานกลาง

4.04

0.638

มาก

3.91

0.922

มาก

3.46

0.952

ปานกลาง

3.17

0.862 ปานกลาง

3.87

0.694

มาก

3.89

0.886

มาก

3.38

0.917

ปานกลาง

3.25

0.916 ปานกลาง

4.30

0.559

มาก

4.20

0.739

มาก

3.53

0.967

มาก

3.20

0.902 ปานกลาง

4.00

0.647

มาก

3.87

0.917

มาก

3.40

0.948

ปานกลาง

3.24

0.757 ปานกลาง

4.05

0.456

มาก

3.97

0.654

มาก

3.45

0.795

ปานกลาง

X

รวม (n=424)
S.D.
ระดับ
0.853
มาก
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ตารางที่ 80 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของผูประกอบการในตลาดน้ําภาคใต ดานการจัดการ
ดานการจัดการ
1. มีการจัดระเบียบรานคาอยางเปนระบบ
2. มีการควบคุมคุณภาพและราคาของอาหาร
เครื่องดื่ม สินคา และบริการตางๆ
3. มีการจัดกิจกรรมสงเสริมแหลงทองเที่ยว
ตลาดน้ําอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
4. มีการจัดอบรมใหความรูแกผูประกอบการ
ในแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา
5. มีความสะดวกในระบบสาธารณูปโภค เชน
ไฟฟา ประปา และการกําจัดขยะ เปนตน
รวม

ตลาดน้ําคลองแห (n=301)
ระดับ
X S.D.
3.23 0.856 ปานกลาง
3.22 0.864 ปานกลาง

ตลาดน้ําคลองแดน (n=23)
ระดับ
X S.D.
3.74 0.689
มาก
3.87 0.757
มาก

ตลาดน้ําบานดอน (n=100)
S.D.
ระดับ
X
4.14 0.779
มาก
4.13 0.747
มาก

รวม (n=424)
S.D.
ระดับ
X
3.47 0.914 ปานกลาง
3.47 0.920 ปานกลาง

3.24

0.758

ปานกลาง

3.83

0.778

มาก

3.91

0.767

มาก

3.43

0.816

ปานกลาง

3.12

0.777

ปานกลาง

3.43

0.992

ปานกลาง

3.80

0.888

มาก

3.29

0.865

ปานกลาง

2.91

0.782

ปานกลาง

3.30

0.974

ปานกลาง

4.07

0.756

มาก

3.20

0.926

ปานกลาง

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
ดานการการมีสวนรวม
1. การมีสวนรวมของผูประกอบการใน
การแสดงความคิดเห็นตางๆ ในการสงเสริม
และพัฒนาแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา
2. การมีสวนรวมของผูประกอบการใน
การตัดสินใจและดําเนินการเกี่ยวกับแหลง
ทองเที่ยวตลาดน้ํา
3. การมีสวนรวมของผูประกอบการใน
การติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับ
การดําเนินการตลาดน้ํา
4. ผูประกอบการในตลาดน้ําให
ความชวยเหลือซึ่งกันและกันเปนอยางดี
5. ผูประกอบการมีความรูสึกเปนสวนหนึ่ง
ของแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา
รวม

ตลาดน้ําคลองแห (n=301)
ระดับ
X S.D.
3.14 0.652 ปานกลาง

ตลาดน้ําคลองแดน (n=23)
S.D.
ระดับ
X
3.78 0.600
มาก

ตลาดน้ําบานดอน (n=100)
S.D. ระดับ
X
3.91 0.793 มาก

3.35

รวม (n=424)
S.D.
ระดับ
0.764 ปานกลาง

3.09

0.739

ปานกลาง

3.65

0.832

มาก

3.80

0.791

มาก

3.29

0.817

ปานกลาง

3.10

0.816

ปานกลาง

3.57

0.788

มาก

3.80

0.791

มาก

3.29

0.861

ปานกลาง

3.26

0.847

ปานกลาง

3.96

0.638

มาก

4.09

0.767

มาก

3.49

0.896

ปานกลาง

3.28

0.933

ปานกลาง

3.96

0.562

มาก

4.21

0.701

มาก

3.54

0.955

มาก

3.17

0.659

ปานกลาง

3.78

0.552

มาก

3.96

0.608

มาก

3.39

0.728

ปานกลาง

X
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ตารางที่ 82 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของผูประกอบการในตลาดน้ําภาคใต ดานการพัฒนาศักยภาพ
ของผูประกอบการ
ดานการพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการ
1. ไดรับความรูเพิ่มขึ้นจากการเปน
ผูประกอบการในตลาดน้ํา
2. มีเครือขายหรือกลุมทางสังคมเพิ่มขึ้นจาก
การเปนผูประกอบการในตลาดน้ํา
3. เกิดจิตสํานึกในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจาก
การเปนผูประกอบการในตลาดน้ํา
4. เกิดจิตสํานึกในการอนุรักษประเพณีและ
วัฒนธรรมชุมชนจากการเปนผูประกอบการ
ในตลาดน้ํา
5. ครอบครัวมีรายไดเพิ่มขึ้นจากการเปน
ผูประกอบการในตลาดน้ํา
รวม

ตลาดน้ําคลองแห (n=301)
ระดับ
X S.D.
3.17 0.699 ปานกลาง

ตลาดน้ําคลองแดน (n=23)
S.D.
ระดับ
X
3.70 0.974
มาก

ตลาดน้ําบานดอน (n=100)
S.D. ระดับ
X
4.00 0.725 มาก

3.39

รวม (n=424)
S.D.
ระดับ
0.786
ปานกลาง

3.14

0.802

ปานกลาง

3.57

0.728

มาก

4.10

0.704

มาก

3.39

0.874

ปานกลาง

3.27

0.943

ปานกลาง

3.96

0.638

มาก

4.22

0.746

มาก

3.53

0.977

มาก

3.33

0.862

ปานกลาง

4.09

0.668

มาก

4.13

0.787

มาก

3.56

0.908

มาก

3.35

0.910

ปานกลาง

3.52

0.898

มาก

4.19

0.734

มาก

3.56

0.939

มาก

3.25

0.727

ปานกลาง

3.77

0.665

มาก

4.13

0.543

มาก

3.49

0.780

ปานกลาง

X
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ผลการวิเคราะหความคิดเห็นดานตางๆ ของนักทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต
การวิเคราะห ค วามคิด เห็น ดา นตางๆ ที่มีตอ การทองเที่ย วตลาดน้ํา ของนัก ทองเที่ย วตลาดน้ําภาคใต ผูวิจัย วิเคราะหโ ดยใชคาเฉลี่ย ( X ) และ
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ซึ่งผลการวิเคราะหปรากฏรายละเอียดดังตารางที่ 83-90
ตารางที่ 83 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของนักทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต ดานการคมนาคม
ตลาดน้ําคลองแห
X S.D.
1. ความสะดวกในการเขาถึงพื้นที่ตลาดน้ํา 4.28 0.759
2. ความชัดเจนของปายบอกเสนทางและ 4.14 0.770
ปายแนะนําตลาดน้ํา
3.95 0.692
3. สภาพถนนที่ใชเดินทางเขาสูพื้นที่
ตลาดน้ําอยูในเกณฑดีและปลอดภัย
4. อยูใกลกับสถานที่ทองเที่ยวอื่นๆ
3.84 0.836
5. สถานที่จอดรถมีเพียงพอ
3.98 0.835
รวม
4.04 0.613
ดานการคมนาคม

(n=140)
ระดับ
มาก
มาก

ตลาดน้ําคลองแดน (n=130)
ระดับ
X S.D.
4.02 0.622
มาก
3.15 1.038 ปานกลาง

ตลาดน้ําบานดอน (n=130)
S.D.
ระดับ
X
3.83 0.899
มาก
3.62 0.901
มาก

4.05
3.65

รวม (n=400)
S.D.
ระดับ
0.789
มาก
0.990
มาก

มาก

3.73

0.656

มาก

3.81

0.808

มาก

3.83

0.725

มาก

มาก
มาก
มาก

2.71
3.68
3.46

0.935
0.758
0.519

ปานกลาง
มาก
ปานกลาง

3.82
3.31
3.68

0.879
1.099
0.739

มาก
มาก
มาก

3.46
3.67
3.73

1.025
0.946
0.673

ปานกลาง
มาก
มาก

X
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ตารางที่ 84 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของนักทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต ดานสถานที่
ดานสถานที่
1. สถานที่มีความสวยงาม
2. สถานที่คงสภาพความเปนธรรมชาติ
3. ความพรอมของสถานที่ในการตอนรับนักทองเที่ยว
4. สถานที่มีเอกลักษณเฉพาะถิ่นและมีความนาสนใจ
5. ขนาดของพื้นที่ในการรองรับนักทองเที่ยว
รวม

ตลาดน้ําคลองแห (n=140) ตลาดน้ําคลองแดน (n=130) ตลาดน้ําบานดอน (n=130)
รวม (n=400)
S.D. ระดับ
S.D.
ระดับ X
S.D.
ระดับ
X S.D. ระดับ
X
X
4.19 0.652
มาก
4.18 0.644
มาก
3.97 0.797 มาก 4.11 0.706
มาก
4.17 0.758
มาก
4.44 0.597
มาก
4.05 0.806 มาก 4.22 0.743
มาก
4.07 0.675
มาก
4.01 0.792
มาก
3.88 0.868 มาก 3.99 0.782
มาก
4.17 0.699
มาก
4.26 0.721
มาก
3.86 0.785 มาก 4.10 0.753
มาก
4.10 0.713
มาก
3.85 0.716
มาก
3.71 0.893 มาก 3.89 0.792
มาก
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
ดานการใหบริการ
1. การใหขอมูลขาวสารแกนักทองเที่ยว เชน
เอกสาร และแผนพับ เปนตน
2. ความสุภาพ ความเปนมิตร และความเอาใจ
ใสในการใหบริการของผูประกอบการและ
เจาหนาที่
3. ความเหมาะสมของราคาสินคาที่วาง
จําหนายและการใหบริการในแหลงทองเที่ยว
ตลาดน้ํา
4. การดูแลและอํานวยความสะดวกใหแก
นักทองเที่ยว
รวม

ตลาดน้ําคลองแห (n=140)
ระดับ
X S.D.
3.99 0.809
มาก

ตลาดน้ําคลองแดน (n=130)
ระดับ
X S.D.
3.45 0.779 ปานกลาง

ตลาดน้ําบานดอน (n=130)
ระดับ
X S.D.
3.40 0.961 ปานกลาง

รวม (n=400)
S.D.
ระดับ
X
3.62 0.892
มาก

4.10

0.692

มาก

4.08

0.822

มาก

3.81

0.798

มาก

4.00

0.780

มาก

4.09

0.662

มาก

3.68

0.837

มาก

3.93

0.739

มาก

3.90

0.764

มาก

4.11

0.643

มาก

3.86

0.887

มาก

3.75

0.819

มาก

3.91

0.799

มาก

4.07

0.532

มาก

3.77

0.706

มาก

3.72

0.697

มาก

3.86

0.664

มาก

504
ตารางที่ 86 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของนักทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต ดานความปลอดภัย
ดานความปลอดภัย
1. ความปลอดภัยจากมิจฉาชีพ
2. ความคงทนและปลอดภัยของสะพาน ที่นั่ง เรือ
ริมตลิ่ง และอื่นๆ
3. มีการปองกันและเตรียมความพรอมเรื่อง
ความปลอดภัยเปนอยางดี
4. อาหารและเครื่องดื่มมีคุณภาพ สะอาด และ
ถูกหลักโภชนาการ
5. ชวงเวลาค่ําคืนมีแสงไฟสวางเพียงพอ
รวม

ตลาดน้ําคลองแห
X S.D.
4.02 0.694
4.10 0.692

(n=140)
ระดับ
มาก
มาก

ตลาดน้ําคลองแดน
X S.D.
4.26 0.604
3.75 0.719

(n=130) ตลาดน้ําบานดอน (n=130)
ระดับ
S.D. ระดับ
X
มาก
3.64 0.872 มาก
มาก
3.78 0.915 มาก

รวม (n=400)
S.D.
ระดับ
X
3.97 0.772
มาก
3.88 0.794
มาก

4.11

0.654

มาก

3.80

0.811

มาก

3.74

0.859

มาก

3.89

0.791

มาก

4.07

0.746

มาก

3.94

0.668

มาก

3.85

0.830

มาก

3.95

0.755

มาก

4.14
4.09

0.861
0.545

มาก
มาก

4.09
3.97

0.687
0.553

มาก
มาก

3.69
3.74

0.824
0.702

มาก
มาก

3.98
3.94

0.819
0.619

มาก
มาก

505
ตารางที่ 87 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของนักทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
1. ความเพียงพอของหองน้ําสาธารณะ
2. ความเพียงพอของรานคาและ
รานอาหาร
3. ความเพียงพอของโทรศัพทสาธารณะ
4. ความเพียงพอของตูไปรษณีย
5. ความเพียงพอของถังขยะ
6. ความเพียงพอของที่นั่งพักผอนและ
สถานที่ทํากิจกรรม
รวม

ตลาดน้ําคลองแห
ระดับ
X S.D.
3.49 0.861 ปานกลาง
3.70 0.820
มาก

ตลาดน้ําคลองแดน
ระดับ
X S.D.
3.02 0.960 ปานกลาง
3.18 0.785 ปานกลาง

ตลาดน้ําบานดอน
S.D.
ระดับ
X
3.08 1.093 ปานกลาง
3.69 0.995
มาก

3.21
3.53

รวม
S.D.
ระดับ
0.993 ปานกลาง
0.901
มาก

3.45
3.44
3.76
3.80

0.999
1.074
0.913
0.915

ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก

2.20
2.19
2.79
3.44

1.151
1.093
1.054
0.889

นอย
นอย
ปานกลาง
ปานกลาง

3.17
3.10
3.38
3.58

1.101
1.099
1.052
1.026

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก

2.95
2.92
3.32
3.61

1.206
1.206
1.080
0.954

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก

3.61

0.791

มาก

2.81

0.827

ปานกลาง

3.33

0.901

ปานกลาง

3.26

0.901

ปานกลาง

X

506
ตารางที่ 88 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของนักทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต ดานการจัดกิจกรรม
ดานการจัดกิจกรรม
1. กิจกรรมมีความหลากหลาย
2. รูปแบบกิจกรรมมีความเหมาะสมและสัมพันธกับ
สภาพพื้นที่
3. การจัดแบงเขตพื้นที่ของกิจกรรมตางๆ เหมาะสม
ตอการทองเที่ยว
4. รูปแบบกิจกรรมเอื้อตอการอนุรักษสิ่งแวดลอม
5. รูปแบบกิจกรรมเอื้อตอการเรียนรูวิถีชีวิต
ประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชน
รวม

ตลาดน้ําคลองแห
X S.D.
3.95 0.752
4.02 0.714

(n=140)
ระดับ
มาก
มาก

ตลาดน้ําคลองแดน
X S.D.
3.62 0.780
3.75 0.750

(n=130)
ระดับ
มาก
มาก

ตลาดน้ําบานดอน (n=130)
S.D. ระดับ
X
3.63 0.916 มาก
3.61 0.812 มาก

รวม (n=400)
S.D.
ระดับ
X
3.74 0.830
มาก
3.80 0.777
มาก

4.04

0.753

มาก

3.72

0.758

มาก

3.70

0.850

มาก

3.83

0.801

มาก

4.16
4.25

0.783
0.721

มาก
มาก

3.98
4.15

0.715
0.676

มาก
มาก

3.69
3.81

0.870
0.827

มาก
มาก

3.95
4.08

0.814
0.765

มาก
มาก

4.08

0.610

มาก

3.85

0.612

มาก

3.69

0.742

มาก

3.88

0.675

มาก

507
ตารางที่ 89 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของนักทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต ดานความตองการในการพัฒนา
ดานความตองการในการพัฒนา
1. ควรจัดใหมีกิจกรรมเรือถีบหรือจักรยานน้ํา
2. ควรเพิ่มรานจําหนายสินคาที่ระลึกและ
รานจําหนายสินคาชุมชน
3. ควรเพิ่มกิจกรรมดานวิถีชีวิต ประเพณี และ
วัฒนธรรมของชุมชน
4. ควรเพิ่มที่พักคางคืนหรือโฮมเสตย
5. ควรเพิ่มชองทางในการรับฟงขอเสนอแนะ
ของนักทองเที่ยว
6. ควรเพิ่มระบบการสื่อความหมายภายใน
แหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา เชน ปายเตือน และ
ปายบอกทาง เปนตน
รวม

ตลาดน้ําคลองแห
X S.D.
4.29 0.694
4.34 0.695

(n=140)
ระดับ
มาก
มาก

ตลาดน้ําคลองแดน (n=130) ตลาดน้ําบานดอน (n=130)
ระดับ
S.D. ระดับ
X S.D.
X
2.78 1.585 ปานกลาง 3.95 1.066 มาก
3.69 0.987
มาก
4.12 0.920 มาก

รวม (n=400)
S.D.
ระดับ
X
3.69 1.328
มาก
4.06 0.911
มาก

4.42

0.647

มาก

3.83

0.958

มาก

4.12

0.835

มาก

4.13

0.853

มาก

4.41
4.40

0.738
0.687

มาก
มาก

4.08
3.76

0.747
0.805

มาก
มาก

3.79
4.13

1.017
0.848

มาก
มาก

4.10
4.11

0.877
0.822

มาก
มาก

4.46

0.713

มาก

4.18

0.792

มาก

4.16

0.843

มาก

4.27

0.793

มาก

4.39

0.539

มาก

3.72

0.725

มาก

4.04

0.747

มาก

4.06

0.725

มาก

508
ตารางที่ 90 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของนักทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต ดานภาพรวม
ดานภาพรวม
1. ความสามารถในการรองรับนักทองเที่ยว
ของแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา
2. ความพึงพอใจหรือความประทับใจตอ
แหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา
3. ความรูที่ไดรับเกี่ยวกับวิถีชีวิต ประเพณี
และวัฒนธรรมของชุมชน
4. เกิดจิตสํานึกในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5. เกิดจิตสํานึกในการอนุรักษประเพณีและ
วัฒนธรรม
6. โอกาสที่จะประชาสัมพันธหรือแนะนําให
บุคคลอื่นมาทองเที่ยวตลาดน้ําแหงนี้
7. โอกาสที่จะเดินทางกลับมาทองเที่ยว
ตลาดน้ําแหงนี้อีก
รวม

ตลาดน้ําคลองแห (n=140)
S.D.
ระดับ
X
4.17 0.575
มาก

ตลาดน้ําคลองแดน (n=130) ตลาดน้ําบานดอน (n=130)
S.D. ระดับ
X S.D. ระดับ
X
3.80 0.576
มาก
3.76 0.724 มาก

รวม (n=400)
S.D.
ระดับ
X
3.92 0.653
มาก

4.15

0.622

มาก

4.05

0.645

มาก

3.93

0.728

มาก

4.05

0.670

มาก

4.15

0.656

มาก

4.17

0.637

มาก

3.62

0.830

มาก

3.98

0.754

มาก

4.23

0.639

มาก

4.24

0.680

มาก

3.74

0.831

มาก

4.07

0.754

มาก

4.32

0.671

มาก

4.28

0.600

มาก

3.81

0.872

มาก

4.14

0.757

มาก

4.29

0.581

มาก

4.22

0.622

มาก

3.88

0.886

มาก

4.14

0.727

มาก

4.39

0.570

มาก

4.30

0.643

มาก

4.05

0.905

มาก

4.25

0.730

มาก

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
ดานผลกระทบเชิงลบ
1. แหลงทองเที่ยวตลาดน้ํากอใหเกิด
ความไมปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของคนในชุมชน
2. แหลงทองเที่ยวตลาดน้ํากอใหเกิด
ปญหาดานความสัมพันธระหวาง
ชาวบานในชุมชน
3. แหลงทองเที่ยวตลาดน้ํากอใหเกิด
การรบกวนความเปนสวนตัวของ
คนในชุมชน
4. แหลงทองเที่ยวตลาดน้ํากอใหเกิด
ปญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลใน
ชุมชน
5. แหลงทองเที่ยวตลาดน้ําสงผลให
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม
ของทองถิ่นสูญหาย
รวม

ตลาดน้ําคลองแห (n=100)
X S.D. ระดับ
3.09 0.621 ปานกลาง

ตลาดน้ําคลองแดน(n=100)
ระดับ
X S.D.
2.46 1.184
นอย

ตลาดน้ําบานดอน (n=100)
ระดับ
X S.D.
2.96 1.279 ปานกลาง

ตลาดน้ําจันดี (n=100)
S.D.
ระดับ
X
2.74
0.928 ปานกลาง

รวม (n=400)
ระดับ
X S.D.
2.81 1.058 ปานกลาง

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

3.07

0.879

ปานกลาง

2.29

1.057

นอย

2.85

1.234

ปานกลาง

2.52

0.904

ปานกลาง

2.68

1.067

ปานกลาง

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

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

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

510
ตารางที่ 92 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ําภาคใต ดานการจัดการ
ดานการจัดการ
1. ความเหมาะสมของ
มาตรการปองกันและเฝาระวัง
ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
2. ความเหมาะสมของ
มาตรการปองกันและเฝาระวัง
ผลกระทบดานสังคมและ
วัฒนธรรม
3. มีการรณรงคปลูกจิตสํานึก
ใหกับคนในชุมชนใน
การตอนรับนักทองเที่ยว
4. มีการใหความรูเรื่อง
การทองเที่ยวแกคนในชุมชน
5. มีการโฆษณาประชาสัมพันธ
กิจกรรมตางๆ ของตลาดน้ําให
คนในชุมชนรับรูอยางทั่วถึง
รวม

ตลาดน้ําคลองแห (n=100) ตลาดน้ําคลองแดน (n=100) ตลาดน้ําบานดอน (n=100)
S.D.
ระดับ
ระดับ
X
X S.D.
X S.D. ระดับ
3.20 0.651 ปานกลาง 3.32 1.014 ปานกลาง 3.49 0.904 ปานกลาง

ตลาดน้ําจันดี (n=100)
ระดับ
X S.D.
3.00 0.910 ปานกลาง

รวม (n=400)
X S.D. ระดับ
3.25 0.895 ปานกลาง

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

3.13

0.849 ปานกลาง

3.42

0.966 ปานกลาง 3.65 0.845

มาก

3.02

1.035

ปานกลาง

3.30 0.956 ปานกลาง

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

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

3.16

0.550 ปานกลาง

3.37

0.803

มาก

3.06

0.750

ปานกลาง

3.30 0.740 ปานกลาง

ปานกลาง

3.60 0.723

511
ตารางที่ 93 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ําภาคใต ดานการมีสวนรวม
ดานการมีสวนรวม
1. คนในชุมชนมีสวนรวมใน
การตัดสินใจและดําเนินการ
เกี่ยวกับการจัดการการทองเที่ยว
ตลาดน้ํา
2. คนในชุมชนมีสวนรวมใน
การไดรับผลประโยชนจาก
แหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา
3. คนในชุมชนมีความรูสึกเปน
สวนหนึ่งของการทองเที่ยว
ตลาดน้ํา
4. คนในชุมชนจัดตั้งองคกร
ชมรม หรือกลุมที่มีบทบาทใน
การจัดการการทองเที่ยว
ตลาดน้ํา
5. มีการกระจายอํานาจใหคนใน
ชุมชนบริหารจัดการ
การทองเที่ยวตลาดน้ํา
รวม

ตลาดน้ําคลองแห (n=100)
ระดับ
X S.D.
3.09 0.818
ปานกลาง

ตลาดน้ําคลองแดน (n=100)
S.D.
ระดับ
X
3.64
0.969
มาก

ตลาดน้ําบานดอน (n=100)
S.D.
ระดับ
X
3.72
0.817
มาก

ตลาดน้ําจันดี (n=100)
ระดับ
X S.D.
3.00 0.974 ปานกลาง

3.36

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

3.14

0.711

ปานกลาง

3.66

0.819

มาก

3.89

0.815

มาก

3.07

0.935

ปานกลาง

3.44

0.891

ปานกลาง

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

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

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

X

รวม (n=400)
S.D.
ระดับ
0.950
ปานกลาง
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ตารางที่ 94 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ําภาคใต ดานการสงเสริมและพัฒนา
แหลงทองเที่ยว
ดานการสงเสริมและ
ตลาดน้ําคลองแห (n=100)
พัฒนาแหลงทองเที่ยว
ระดับ
X S.D.
1. การพัฒนาและ
3.17 0.739 ปานกลาง
สงเสริมแหลงทองเที่ยว
ตลาดน้ํามีการคํานึงถึง
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับ
ชุมชน
2. มีการรับฟงความ
3.10 0.704 ปานกลาง
คิดเห็นและขอเสนอแนะ
ของคนในชุมชนที่
เกี่ยวเนื่องกับแหลง
ทองเที่ยวตลาดน้ํา
3. ชุมชนตองการใหมี
3.39 0.898 ปานกลาง
การสงเสริมและพัฒนา
แหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา
เพื่อใหคงอยูตลอดไป
รวม
3.22 0.605 ปานกลาง

ตลาดน้ําคลองแดน (n=100) ตลาดน้ําบานดอน (n=100)
ตลาดน้ําจันดี (n=100)
รวม (n=400)
ระดับ
S.D. ระดับ X
S.D.
ระดับ
ระดับ
X S.D.
X
X S.D.
3.54 1.009
มาก
3.75 0.833 มาก 3.04 0.963 ปานกลาง 3.38 0.934 ปานกลาง

3.64

0.980

มาก

3.71

0.902

มาก

2.95

1.019

ปานกลาง 3.35 0.964

ปานกลาง

3.84

1.051

มาก

3.88

0.795

มาก

3.39

1.034

ปานกลาง 3.63 0.976

มาก

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
ดานการพัฒนาศักยภาพของชุมชน
1. การมีแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําในชุมชน
ทําใหคนในชุมชนมีรายไดเพิ่มขึ้น
2. การมีแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําในชุมชน
สงผลใหคนในชุมชนมีความตระหนักใน
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
3.การมีแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําในชุมชน
สงผลใหคนในชุมชนมีความตระหนักใน
การอนุรักษศิลปวัฒนธรรม และประเพณี
ของชุมชน
4. การมีแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําในชุมชน
สงผลใหคนในชุมชนไดรับความรูเพิ่มขึ้น
5. การมีแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําในชุมชน
สงผลใหคนในชุมชนเกิดจิตสํานึกรัก
บานเกิด
6. การมีแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําในชุมชน
ทําใหชุมชนเขมแข็ง
รวม

ตลาดน้ําคลองแห (n=100)
S.D.
ระดับ
X
3.50
0.823
มาก

ตลาดน้ําคลองแดน (n=100)
ระดับ
X S.D.
3.70 0.798
มาก

ตลาดน้ําบานดอน (n=100)
S.D.
ระดับ
X
3.94
0.827
มาก

ตลาดน้ําจันดี (n=100)
ระดับ
X S.D.
3.41 0.922 ปานกลาง

3.64

รวม (n=400)
S.D.
ระดับ
0.865
มาก

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

3.25

0.730

ปานกลาง

3.64

0.859

มาก

3.81

0.873

มาก

3.23

0.962

ปานกลาง

3.48

0.893

ปานกลาง

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

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

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

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

X

ภาคผนวก ข
ตารางที่ 96 ผลการประเมินรูปแบบการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
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ตารางที่ 96 รายละเอียดผลการประเมินรูปแบบ “A TRIP PLACE MODEL” ของผูทรงคุณวุฒิ
ความเหมาะสม
ประเด็น
ผูเชี่ยวชาญคนที่
แปลผล
1 2 3 4 5 X
5 5 5 5 5 5.00 มากที่สุด
1. หลักการสรางรูปแบบ
2. ความเชื่อมโยงของรูปแบบ 4 5 5 5 4 4.60 มากที่สุด
3. องคประกอบของรูปแบบ
3.1 กิจกรรม สินคา บริการ 5 5 5 5 3 4.60 มากที่สุด
และโครงสรางพื้นฐาน
3.2 เครือขายการทองเที่ยว
5 5 5 5 4 4.80 มากที่สุด
3.3 ฐานทรัพยากร
5 5 5 5 4 4.80 มากที่สุด
3.4 อัตลักษณของชุมชน
5 5 5 5 4 4.80 มากที่สุด
3.5 การมีสวนรวม
5 5 5 5 4 4.80 มากที่สุด
3.6 การประชาสัมพันธ
5 5 5 5 4 4.80 มากที่สุด
3.7 กระบวนการเรียนรู
5 5 5 5 5 5.00 มากที่สุด
3.8 การบริหารจัดการ
5 5 5 5 4 4.80 มากที่สุด
3.9 วัฒนธรรมชุมชน
4 4 5 5 5 4.60 มากที่สุด
3.10 การอนุรักษสิ่งแวดลอม 5 5 5 5 5 5.00 มากที่สุด
5 5 5 5 4 4.80 มากที่สุด
4. การอธิบายรูปแบบ
5 5 5 5 4 4.80 มากที่สุด
5. ภาพรวมของรูปแบบ

ความเปนไปไดในการนําไปปฏิบัติ
ผูเชี่ยวชาญคนที่
แปลผล
1 2 3 4 5 X
4 5 5 5 4 4.60 มากที่สุด
4 5 5 5 4 4.60 มากที่สุด

ความสอดคลองกับบริบท
ผูเชี่ยวชาญคนที่
แปลผล
1 2 3 4 5 X
4 5 5 5 4 4.60 มากที่สุด
4 5 5 5 4 4.60 มากที่สุด

การนําไปใชประโยชนไดจริง
ผูเชี่ยวชาญคนที่
แปลผล
1 2 3 4 5 X
4 5 5 5 4 4.60 มากที่สุด
4 5 5 5 5 4.80 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

4
5
5
5
4
5
5
5
4
4
5

มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

3
5
4
3
5
3
4
5
4
5
5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

4
4
4
3
3
4
4
4
4
4
3

4.20
4.80
4.60
4.20
4.40
4.40
4.60
4.80
4.40
4.60
4.60

มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

5
5
5
5
4
5
5
4
4
5
5

4
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
4
4
4
5
5
5
4
5
5

4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
4

4.60
4.80
4.60
4.60
4.40
4.60
4.80
4.80
4.60
5.00
4.80

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4
4
5
4
4
5
5
5
5
5
5

3
5
4
3
4
3
4
5
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4.20
4.60
4.60
4.20
4.40
4.40
4.60
4.80
4.60
4.60
4.60

ภาคผนวก ค
การหาประสิทธิภาพของเครื่องมือการวิจัยดวยการตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลอง
(Index of Item Objective Congruence: IOC)
การตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลองแบบสอบถามสําหรับผูประกอบการในตลาดน้ํา
การตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลองแบบสอบถามสําหรับนักทองเที่ยว
การตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลองแบบสอบถามสําหรับประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ํา
การตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลองแบบประเมินรูปแบบการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน
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การตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลอง
(Index of Item Objective Congruence: IOC)
แบบสอบถามสําหรับผูประกอบการในตลาดน้ํา
ตารางที่ 97 คาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถามสําหรับผูประกอบการในตลาดน้ํา
ขอ
คําถาม
ตอนที่ 1
ขอ 1
ขอ 2
ขอ 3
ขอ 4
ขอ 5
ขอ 6
ขอ 7
ขอ 8
ขอ 9
ขอ 10
ขอ 11
ขอ 12
ขอ 13
ขอ 14
ตอนที่ 2
ขอ 1
ขอ 2
ขอ 3
ขอ 4

ผูเชี่ยวชาญคนที่
IOC
1 2 3

แปลผล

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
0
+1
0
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
0

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0.67
0.67
+1
0.67
+1
0.67
0.67

ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได

+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1

ใชได
ใชได
ใชได
ใชได

ขอ
คําถาม
ขอ 5
ขอ 6
ขอ 7
ขอ 8
ขอ 9
ขอ 10
ตอนที่ 3
ขอ 1
ขอ 2
ขอ 3
ขอ 4
ขอ 5
ขอ 6
ขอ 7
ขอ 8
ขอ 9
ขอ 10
ขอ 11
ขอ 12
ขอ 13

ผูเชี่ยวชาญคนที่
IOC
1 2 3
+1 0 +1 0.67
+1 +1 +1 +1
0 +1 +1 0.67
+1 +1 +1 +1
+1 +1 +1 +1
+1 +1 +1 +1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

แปลผล
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
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ตารางที่ 97 คาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถามสําหรับผูประกอบการในตลาดน้ํา (ตอ)
ขอ
คําถาม
ขอ 14
ขอ 15
ขอ 16
ขอ 17
ขอ 18
ขอ 19
ขอ 20
ตอนที่ 4
ขอ 1
ขอ 2
ขอ 3
ขอ 4
ขอ 5
ขอ 6
ขอ 7
ขอ 8

ผูเชี่ยวชาญคนที่
1 2 3
+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 0
+1 +1 0
+1 +1 0
+1 +1 0
+1 +1 +1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

IOC

แปลผล

+1
+1
0.67
0.67
0.67
0.67
+1

ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
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การตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลอง
(Index of Item Objective Congruence: IOC)
แบบสอบถามสําหรับนักทองเที่ยว
ตารางที่ 98 คาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถามสําหรับนักทองเที่ยว
ขอ
คําถาม
ตอนที่ 1
ขอ 1
ขอ 2
ขอ 3
ขอ 4
ขอ 5
ขอ 6
ขอ 7
ขอ 8
ขอ 9
ขอ 10
ขอ 11
ขอ 12
ขอ 13
ขอ 14
ขอ 15
ขอ 16
ตอนที่ 2
ขอ 1
ขอ 2
ขอ 3

ผูเชี่ยวชาญคนที่
IOC
1 2 3
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

แปลผล

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0.67
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได

+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1

+1
+1
+1

ใชได
ใชได
ใชได

ขอ
คําถาม
ขอ 4
ขอ 5
ขอ 6
ขอ 7
ขอ 8
ขอ 9
ขอ 10
ขอ 11
ตอนที่ 3
ขอ 1
ขอ 2
ขอ 3
ขอ 4
ขอ 5
ขอ 6
ขอ 7
ขอ 8
ขอ 9
ขอ 10
ขอ 11
ขอ 12

ผูเชี่ยวชาญคนที่
IOC
1 2 3
+1 +1 +1 +1
+1 +1 +1 +1
+1 +1 +1 +1
+1 +1 +1 +1
+1 +1 +1 +1
+1 +1 +1 +1
+1 +1 +1 +1
+1 0 +1 0.67
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

แปลผล
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
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ตารางที่ 98 คาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถามสําหรับนักทองเที่ยว (ตอ)
ขอ
คําถาม
ขอ 13
ขอ 14
ขอ 15
ขอ 16
ขอ 17
ขอ 18
ขอ 19
ขอ 20
ขอ 21
ขอ 22
ขอ 23
ขอ 24
ขอ 25
ขอ 26
ขอ 27
ขอ 28
ขอ 29
ขอ 30
ขอ 31
ขอ 32
ขอ 33
ขอ 34
ขอ 35
ขอ 36
ขอ 37

ผูเชี่ยวชาญคนที่
IOC
1 2 3
+1 +1 +1 +1
+1 +1 +1 +1
+1 +1 +1 +1
+1 +1 +1 +1
+1 +1 +1 +1
+1 +1 +1 +1
+1 +1 +1 +1
+1 +1 +1 +1
+1 +1 +1 +1
+1 +1 +1 +1
+1 +1 +1 +1
+1 +1 +1 +1
+1 +1 +1 +1
+1 +1 +1 +1
+1 +1 +1 +1
+1 +1 +1 +1
+1 +1 +1 +1
+1 +1 +1 +1
+1 +1 +1 +1
+1 +1 +1 +1
+1 +1 +1 +1
+1 +1 +1 +1
+1 +1 +1 +1
+1 +1 +1 +1
+1 0 +1 0.67

แปลผล
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได

ขอ 38
ขอ 39
ขอ
คําถาม
ขอ 40
ขอ 41
ขอ 42
ขอ 43
ขอ 41
ขอ 44
ตอนที่ 4
ขอ 1
ขอ 2
ขอ 3
ขอ 4
ขอ 5

+1 +1 +1 +1
+1 +1 +1 +1
ผูเชี่ยวชาญคนที่
IOC
1 2 3
+1 +1 +1 +1
+1 +1 +1 +1
+1 +1 +1 +1
+1 +1 +1 +1
+1 +1 +1 +1
+1 +1 +1 +1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1

ใชได
ใชได
แปลผล
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได

521
การตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลอง
(Index of Item Objective Congruence: IOC)
แบบสอบถามสําหรับประชาชนในพื้นทีต่ ลาดน้ํา
ตารางที่ 99 คาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถามสําหรับประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ํา
ขอ
คําถาม
ตอนที่ 1
ขอ 1
ขอ 2
ขอ 3
ขอ 4
ขอ 5
ขอ 6
ขอ 7
ขอ 8
ขอ 9
ขอ 10
ขอ 11
ตอนที่ 2
ขอ 1
ขอ 2
ขอ 3
ขอ 4
ขอ 5
ขอ 6
ขอ 7
ขอ 8

ผูเชี่ยวชาญคนที่
IOC
1 2 3

แปลผล

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
0

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0.67
+1
+1
0.67

ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได

+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1

+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
0.67
+1
0.67
+1

ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได

ขอ
คําถาม
ขอ 9
ขอ 10
ตอนที่ 3
ขอ 1
ขอ 2
ขอ 3
ขอ 4
ขอ 5
ขอ 6
ขอ 7
ขอ 8
ขอ 9
ขอ 10
ขอ 11
ขอ 12
ขอ 13
ขอ 14
ขอ 15
ขอ 16
ขอ 17
ขอ 18

ผูเชี่ยวชาญคนที่
IOC
1 2 3
+1 +1 +1 +1
+1 +1 +1 +1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

แปลผล
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
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ตารางที่ 99 คาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถามสําหรับประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ํา (ตอ)
ขอ
คําถาม
ขอ 19
ขอ 20
ขอ 21
ขอ 22
ขอ 23
ขอ 24

ผูเชี่ยวชาญคนที่
IOC
1 2 3
+1 +1 +1 +1
+1 +1 +1 +1
+1 +1 +1 +1
+1 +1 +1 +1
+1 +1 +1 +1
+1 +1 +1 +1

แปลผล
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได

ขอ
คําถาม
ตอนที่ 4
ขอ 1
ขอ 2
ขอ 3
ขอ 4
ขอ 5
ขอ 6

ผูเชี่ยวชาญคนที่
IOC
1 2 3

แปลผล

+1
+1
+1
+1
+1
+1

ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได

+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1
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การตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลอง
(Index of Item Objective Congruence: IOC)
แบบประเมินรูปแบบการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ตารางที่ 100 คาดัชนีความสอดคลองของแบบประเมินรูปแบบการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ประเด็น
ขอ 1
ขอ 2
ขอ 3
ขอ 3.1
ขอ 3.2
ขอ 3.3
ขอ 3.4
ขอ 3.5
ขอ 3.6
ขอ 3.7
ขอ 3.8
ขอ 3.9
ขอ 3.10
ขอ 4
ขอ 5

ผูเชี่ยวชาญคนที่
IOC
1 2 3
+1 +1 +1 +1
+1 +1 +1 +1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
0.67
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

แปลผล
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได

ภาคผนวก ง
เครื่องมือการวิจัย
แบบสอบถามสําหรับผูประกอบการในตลาดน้ํา
แบบสอบถามสําหรับนักทองเที่ยว (ฉบับภาษาไทย)
แบบสอบถามสําหรับนักทองเที่ยว (ฉบับภาษาอังกฤษ)
แบบสอบถามสําหรับประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ํา
แบบสัมภาษณผูประกอบการในตลาดน้ํา
แบบสัมภาษณนักทองเที่ยว
แบบสัมภาษณประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ํา
แบบสัมภาษณตัวแทนหนวยงานที่เกี่ยวของ
แบบประเมินรูปแบบการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

525
ผูประกอบการในตลาดน้ํา

แบบสอบถาม ชุดที่

สถานที่เก็บขอมูล  ตลาดน้ําคลองแห  ตลาดน้ําคลองแดน  ตลาดน้ําตาป/ตลาดน้ําบานดอน
วันที่เก็บขอมูล.............../...................../2555
แบบสอบถามสําหรับผูประกอบการในตลาดน้ํา
เรื่อง การพัฒนารูปแบบการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
คําชี้แจง

แบบสอบถามฉบับนี้จัด ทําขึ้น เพื่อใช ศึกษาความรูค วามเขาใจ ความคิด เห็น และ
พฤติกรรมของผูประกอบการในตลาดน้ําที่มีตอการทองเที่ยวตลาดน้ํา โดยขอมูลที่
ไดรับจะนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาตลาดน้ําภาคใตอันจะกอใหเกิดประโยชน
ตอผูประกอบการในตลาดน้ําและนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่ง จะไมมีผลกระทบตอ
ผูตอบแบบสอบถามแตประการใด ขอใหผูตอบแบบสอบถามตอบตามความเปนจริง
และผูวิจัยขอขอบพระคุณ ทุก ทานที่ ใ หค วามร ว มมือในการตอบแบบสอบถามมา
ณ โอกาสนี้

แบบสอบถามฉบับนี้ประกอบดวย 5 ตอน ไดแก
ตอนที่
ตอนที่
ตอนที่
ตอนที่
ตอนที่

1
2
3
4
5

ขอมูลทั่วไปของผูป ระกอบการในตลาดน้ํา
ขอมูลเกี่ยวกับความรูความเขาใจของผูประกอบการในตลาดน้ําตอการทองเที่ยวที่ยั่งยืน
ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูประกอบการในตลาดน้ําตอการทองเที่ยวตลาดน้ํา
ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูประกอบการในตลาดน้ําตอการทองเที่ยวตลาดน้ํา
ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะทั่วไป
นางชลลดา แสงมณี ศิรสิ าธิตกิจ
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพัฒนศึกษา
ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูป ระกอบการในตลาดน้ํา
คําชี้แจง กรุณาทําเครื่องหมาย 9 ลงในชอง  และเติมขอความลงในชองวาง (.......)
ที่ตรงกับความเปนจริงมากที่สุด
1. เพศ
 ชาย

 หญิง

 ต่ํากวา 20 ป
 40-49 ป

 20-29 ป
 50-59 ป

2. อายุ

3. สถานภาพการสมรส
 โสด
4. ศาสนา
 พุทธ
 อิสลาม

 สมรส/อยูดวยกัน

 30-39 ป
 60 ปข้นึ ไป
 หมาย/หยาราง/แยกกันอยู

 คริสต
 อื่นๆ (ระบุ) .............................................

5. ภูมิลําเนาเกิด
 ในจังหวัดเดียวกับที่ตั้งตลาดน้ํา
 ตางจังหวัด (ระบุ) ......................................
 ตางประเทศ (ระบุ) ......................................
6. ปจจุบันทานอาศัยอยูในจังหวัดใด
 ในจังหวัดเดียวกับที่ตั้งตลาดน้ํา
 ตางจังหวัด (ระบุ) .............................................
7. การศึกษาสูงสุด
 ต่ํากวาประถมศึกษา
 ประถมศึกษา
 มัธยมศึกษาตอนตน
 มัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเทา  อนุปริญญา/เทียบเทา  ปริญญาตรี
 ปริญญาโท
 ปริญญาเอก
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8. อาชีพอื่นๆ (นอกจากการประกอบการในตลาดน้ํา)
 นักเรียน/นักศึกษา
 รับราชการ
 พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 พนักงานบริษัทเอกชน
 คาขาย/ธุรกิจสวนตัว  เกษตรกร
 รับจาง
 อื่น ๆ (ระบุ) .............................................
9. ลักษณะการประกอบการในตลาดน้ําของทาน
 จําหนายอาหาร/เครื่องดื่ม  จําหนายเสื้อผา
 จําหนายเครื่องประดับ
 จําหนายของที่ระลึก
 จําหนายอาหารสด  อื่นๆ (ระบุ)........................
10. ระยะเวลาที่ทานประกอบการในตลาดน้ํา
 1 ป
 2 ป
 3 ป
 มากกวา 3 ป
11. การประกอบการของทานในตลาดน้ําใชแรงงานจํานวนกี่คน (รวมทั้งตัวทานดวย)
 คนเดียว
 2-3 คน
 4-5 คน
 มากกวา 5 คน
12. รายไดเฉลี่ยตอเดือนจากการประกอบการในตลาดน้ํา
 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. รายไดเฉลี่ยตอเดือนรวมทั้งหมด
 นอยกวา 5,000 บาท
 15,001-20,000 บาท

 5,000-10,000 บาท  10,001-15,000 บาท
 20,001-25,000 บาท  มากกวา 25,000 บาท

14. โดยภาพรวมทานมีความพึงพอใจมากนอยเพียงใดตอสภาพที่เปนอยูข องแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา
 มากที่สุด
 มาก
 ปานกลาง
 นอย
 นอยที่สุด
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ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับความรูความเขาใจของผูประกอบการในตลาดน้ําตอการทองเที่ยวที่ยั่งยืน
คําชี้แจง กรุณาทําเครื่องหมาย 9 ลงในชองที่ตรงกับความเขาใจของทานมากที่สุด
ประเด็น
1. การทองเที่ยวที่ยั่งยืนเปนการทองเที่ยวที่ใหความสําคัญกับเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม
2. การทองเที่ยวที่ยั่งยืนเปนการทองเที่ยวที่เนนความสมดุลในทุกๆ ดาน
3. การทองเที่ยวที่ยงั่ ยืนเปนการทองเที่ยวที่กอใหเกิดผลกระทบดานตางๆ
นอยที่สุด
4. การทองเที่ยวที่ยั่งยืนเปนการทองเที่ยวที่เนนการมีสวนรวมของทุกฝายที่
เกี่ยวของ
5. การทองเที่ยวที่ยั่งยืนนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน
6. การพัฒนาการทองเที่ยวที่ยงั่ ยืนไมจําเปนตองคํานึงถึงความตองการของชุมชน
ที่เปนพื้นที่แหลงทองเที่ยว
7. การทองเที่ยวที่ยั่งยืนเปนการทองเที่ยวที่ใหความสําคัญกับการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจเปนอันดับแรก
8. การทองเที่ยวที่ยั่งยืนเปนการทองเที่ยวที่คํานึงถึงคนในรุนปจจุบันมากกวาคน
ในรุนอนาคต
9. การทองเที่ยวที่ยั่งยืนหนวยงานภาครัฐตองเปนผูที่มีบทบาทสําคัญใน
การขับเคลื่อน
10. การทองเที่ยวที่ยั่งยืนตองเปนการทองเที่ยวที่มีนักทองเที่ยวเขามาเที่ยวครั้งละ
มากๆ

ใช

ไมใช
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ตอนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูประกอบการในตลาดน้ําตอการทองเที่ยวตลาดน้ํา
คําชี้แจง กรุณาทําเครื่องหมาย 9 ลงในชองที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของทานมากที่สุด
เพียงชองเดียว
- จากการที่ทานทําการประกอบการในแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา ทานมีความคิดเห็นในประเด็น
ตอไปนี้ มากนอยเพียงใด
ประเด็น
ดานกฎระเบียบ
1. กฎระเบียบของตลาดน้ํามีความเปนระบบ
และชัดเจนเปนที่เขาใจตรงกัน
2. กฎระเบียบของตลาดน้ํามีการนํามาปฏิบัติ
อยางเทาเทียมไมมีการเลือกปฏิบัติ
3. กฎระเบียบของตลาดน้ํามีความเหมาะสม
ดีแลว
4. การมีกฎระเบียบของตลาดน้ําก็เพื่อประโยชน
ของสวนรวม
5. โดยภาพรวมผูประกอบการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของตลาดน้ําอยางเครงครัด
ดานการจัดการ
6. มีการจัดระเบียบรานคาอยางเปนระบบ
7. มีการควบคุมคุณภาพและราคาของอาหาร
เครื่องดื่ม สินคา และบริการตางๆ
8. มีการจัดกิจกรรมสงเสริมแหลงทองเที่ยว
ตลาดน้ําอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
9. มีการจัดอบรมใหความรูแกผูประกอบการใน
แหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา
10. มีความสะดวกในระบบสาธารณูปโภค เชน
ไฟฟา ประปา และการกําจัดขยะ เปนตน

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
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ประเด็น
ดานการมีสวนรวม
11. การมีสวนรวมของผูประกอบการใน
การแสดงความคิดเห็นตางๆ ในการสงเสริม
และพัฒนาแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา
12. การมีสวนรวมของผูประกอบการใน
การตัดสินใจและดําเนินการเกี่ยวกับแหลง
ทองเที่ยวตลาดน้ํา
13. การมีสวนรวมของผูประกอบการใน
การติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับ
การดําเนินการตลาดน้ํา
14. ผูประกอบการในตลาดน้ําใหความชวยเหลือ
ซึ่งกันและกันเปนอยางดี
15. ผูประกอบการมีความรูสึกเปนสวนหนึ่งของ
แหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา
ดานการพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการ
16. ไดรับความรูเพิ่มขึ้นจากการเปน
ผูประกอบการในตลาดน้ํา
17. มีเครือขายหรือกลุม ทางสังคมเพิ่มขึ้นจาก
การเปนผูประกอบการในตลาดน้ํา
18. เกิดจิตสํานึกในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจากการเปน
ผูประกอบการในตลาดน้ํา
19. เกิดจิตสํานึกในการอนุรักษประเพณีและ
วัฒนธรรมชุมชนจากการเปนผูประกอบการใน
ตลาดน้ํา
20. ครอบครัวมีรายไดเพิ่มขึ้นจากการเปน
ผูประกอบการในตลาดน้ํา

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
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ตอนที่ 4 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูประกอบการในตลาดน้ําตอการทองเที่ยวตลาดน้ํา
คําชี้แจง กรุณาทําเครื่องหมาย 9 ลงในชองที่ตรงกับพฤติกรรมของทานมากที่สุดเพียงชองเดียว
- จากการที่ทานทําการประกอบการในแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา ทานมีพฤติกรรมในประเด็นตอไปนี้
มากนอยเพียงใด
ประเด็น

มากที่สุด
(5)

มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
(4)
(3)
(2)
(1)

1. การใหความรวมมือในการจัดกิจกรรมตางๆ ของ
แหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา
2. การปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดน้ํา
3. การรักษาความสะอาดและสิ่งแวดลอมของแหลง
ทองเที่ยวตลาดน้ํา
4. การชวยประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา
5. การใหบริการที่คํานึงถึงนักทองเที่ยวเปนสําคัญ
6. เนนการประกอบการที่ใหความสําคัญกับ
เอกลักษณและวัฒนธรรมของชุมชน
7. เนนการประกอบการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
8. เนนการประกอบการที่ใหความรูด านวัฒนธรรม
และวิถีชุมชนผานตัวสินคาและบริการ
ตอนที่ 5 ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะทั่วไป
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
“ขอขอบพระคุณทุกทานที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม”
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นักทองเที่ยว

แบบสอบถาม ชุดที่

สถานที่เก็บขอมูล  ตลาดน้ําคลองแห  ตลาดน้ําคลองแดน  ตลาดน้ําตาป/ตลาดน้ําบานดอน
วันที่เก็บขอมูล.............../...................../2555
แบบสอบถามสําหรับนักทองเที่ยว
เรื่อง การพัฒนารูปแบบการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
คําชี้แจง แบบสอบถามฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อใชศึกษาปจจัยจูงใจ ความคิดเห็น และพฤติกรรม
การทองเที่ยวตลาดน้ําของนักทองเที่ยว โดยขอมูลที่ไดรับจะนําไปใชเปนแนวทางใน
การพัฒ นาตลาดน้ําภาคใตอัน จะกอใหเกิดประโยชนตอนัก ทองเที่ยวและนําไปสู
การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ซึ่ ง จะไม มี ผ ลกระทบต อ ผู ต อบแบบสอบถามแต ป ระการใด
ขอใหผูตอบแบบสอบถามตอบตามความเปนจริง และผูวิจัยขอขอบพระคุณทุกทานที่
ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี้
แบบสอบถามฉบับนี้ประกอบดวย 5 ตอน ไดแก
ตอนที่
ตอนที่
ตอนที่
ตอนที่
ตอนที่

1
2
3
4
5

ขอมูลทั่วไปของนักทองเที่ยว
ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยจูงใจที่สงผลใหนักทองเที่ยวเดินทางมาทองเที่ยวตลาดน้ํา
ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักทองเที่ยวตอการทองเที่ยวตลาดน้ํา
ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักทองเที่ยวตอการทองเที่ยวตลาดน้ํา
ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะทั่วไป
นางชลลดา แสงมณี ศิริสาธิตกิจ
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพัฒนศึกษา
ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของนักทองเที่ยว
คําชี้แจง กรุณาทําเครื่องหมาย 9 ลงในชอง  และเติมขอความลงในชองวาง (.......) ที่ตรง
กับความเปนจริงมากที่สุด
1. เพศ
 ชาย

 หญิง

 ต่ํากวา 20 ป
 40-49 ป

 20-29 ป
 50-59 ป

2. อายุ

3. สถานภาพการสมรส
 โสด
4. ศาสนา
 พุทธ
 อิสลาม

 สมรส/อยูดวยกัน

 30-39 ป
 60 ปข้นึ ไป
 หมาย/หยาราง/แยกกันอยู

 คริสต
 อื่นๆ (ระบุ) .............................................

5. ภูมิลําเนาเกิด
 ในจังหวัดเดียวกับที่ตั้งตลาดน้ํา
 ตางจังหวัด (ระบุ) ......................................
 ตางประเทศ (ระบุ) ......................................
6. ปจจุบันทานอาศัยอยูในจังหวัดใด
 ในจังหวัดเดียวกับที่ตั้งตลาดน้ํา
 ตางจังหวัด (ระบุ) ......................................
 ตางประเทศ (ระบุ) ......................................
7. การศึกษาสูงสุด
 ต่ํากวาประถมศึกษา
 ประถมศึกษา
 มัธยมศึกษาตอนตน
 มัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเทา  อนุปริญญา/เทียบเทา  ปริญญาตรี
 ปริญญาโท
 ปริญญาเอก
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8. อาชีพ
 นักเรียน/นักศึกษา
 พนักงานบริษัทเอกชน
 รับจาง
9. รายไดเฉลี่ยตอเดือน
 ไมมีรายได
 10,001-15,000 บาท

 รับราชการ
 พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 คาขาย/ธุรกิจสวนตัว  เกษตรกร
 อื่น ๆ (ระบุ) .............................................
 นอยกวา 5,000 บาท
 15,001-20,000 บาท

 5,000-10,000 บาท
 มากกวา 20,000 บาท

10. จํานวนครั้งที่ทานเดินทางมาทองเที่ยวตลาดน้ําแหงนี้
 ครั้งแรก
 2-3 ครั้ง
 4-5 ครั้ง
 มากกวา 5 ครั้ง
11. ทานเดินทางมาทองเที่ยวตลาดน้ําในครั้งนี้จํานวนกี่คน
 คนเดียว
 2-3 คน
 4-5 คน
 มากกวา 5 คน
12. ทานเดินทางมาทองเที่ยวตลาดน้ําในครั้งนี้กับใคร
 คนเดียว
 ครอบครัว/เครือญาติ
 เพื่อน
 อื่นๆ (ระบุ) .............................................................
13. ทานใชเวลาทองเที่ยวตลาดน้ําในครั้งนีน้ านกี่ชั่วโมง
 1-2 ชั่วโมง
 3-4 ชั่วโมง
 5-6 ชั่วโมง
 มากกวา 6 ชั่วโมง
14. คาใชจายเฉลี่ยตอคนของทานในการจับจายใชสอยภายในตลาดน้ําในครั้งนี้
 นอยกวา 200 บาท
 200-400 บาท
 401-600 บาท
 601-800 บาท
 801-1,000 บาท  มากกวา 1,000 บาท
15. พาหนะการเดินทางมาทองเที่ยวตลาดน้ําในครั้งนี้
 รถยนตสวนตัว
 รถบัสนําเที่ยว
 รถตูเ ชา
 รถมอเตอรไซค
 รถรับจางประจําทาง  อื่นๆ (ระบุ)......................
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16. ทานทราบขอมูลเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําแหงนีจ้ ากสื่อใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 เพื่อน
 ครอบครัว/เครือญาติ
 วิทยุ
 โทรทัศน
 อินเทอรเน็ต
 สิ่งพิมพทองถิ่น (แผนพับ, ปาย)
 หนังสือแนะนําการทองเที่ยว  อื่นๆ (ระบุ) ............................................................
ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยจูงใจที่สงผลใหนักทองเที่ยวเดินทางมาทองเที่ยวตลาดน้ํา
คําชี้แจง กรุณาทําเครื่องหมาย 9 ลงในชองที่ตรงกับความเปนจริงของทานมากที่สุด
เพียงชองเดียว
- การเดินทางมาทองเที่ยวตลาดน้ําในครั้งนี้ ทานมีปจจัยจูงใจในประเด็นตอไปนี้ มากนอยเพียงใด
ประเด็น
1. การเดินทางสะดวก
2. มีกิจกรรมหลากหลาย เชน การจําหนาย
สินคา และการแสดงบนเวที เปนตน
3. มีความปลอดภัย
4. มีความสวยงาม
5. เหมาะแกการพักผอนหยอนใจ
6. มีสินคาหลากหลายใหจับจายใชสอยตาม
ความตองการ
7. มีเอกลักษณเฉพาะถิ่นที่นาสนใจ
8. มีอาหารอรอย
9. มีความสะดวกสบายดานสถานที่ เชน
สถานที่จอดรถ และสถานที่นั่งพักผอน เปนตน
10. สถานที่มีชื่อเสียงและเปนที่รูจักอยาง
แพรหลาย
11. อื่นๆ (ระบุ)................................................

มากที่สุด
(5)

มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
(4)
(3)
(2)
(1)
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ตอนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักทองเที่ยวตอการทองเที่ยวตลาดน้ํา
คําชี้แจง กรุณาทําเครื่องหมาย 9 ลงในชองที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของทานมากที่สุด
เพียงชองเดียว
- การเดินทางมาทองเที่ยวตลาดน้ําในครั้งนี้ ทานมีความคิดเห็นในประเด็นตอไปนี้ มากนอยเพียงใด
ประเด็น
ดานการคมนาคม
1. ความสะดวกในการเขาถึงพื้นที่ตลาดน้ํา
2. ความชัดเจนของปายบอกเสนทางและ
ปายแนะนําตลาดน้ํา
3. สภาพถนนที่ใชเดินทางเขาสูพื้นที่ตลาดน้ําอยู
ในเกณฑดีและปลอดภัย
4. อยูใกลกับสถานที่ทองเที่ยวอื่นๆ
5. สถานที่จอดรถมีเพียงพอ
ดานสถานที่
6. สถานที่มีความสวยงาม
7. สถานที่คงสภาพความเปนธรรมชาติ
8. ความพรอมของสถานที่ในการตอนรับ
นักทองเที่ยว
9. สถานที่มีเอกลักษณเฉพาะถิ่นและมี
ความนาสนใจ
10. ขนาดของพื้นที่ในการรองรับนักทองเที่ยว
ดานการใหบริการ
11. การใหขอมูลขาวสารแกนักทองเที่ยว เชน
เอกสาร และแผนพับ เปนตน
12. ความสุภาพ ความเปนมิตร และความเอาใจใส
ในการใหบริการของผูประกอบการและเจาหนาที่

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
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13. ความเหมาะสมของราคาสินคาที่วางจําหนายและ
การใหบริการในแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา
14. การดูแลและอํานวยความสะดวกใหแก
นักทองเที่ยว
ดานความปลอดภัย
15. ความปลอดภัยจากมิจฉาชีพ
16. ความคงทนและปลอดภัยของสะพาน ที่นั่ง เรือ
ริมตลิ่ง และอื่นๆ
17. มีการปองกันและเตรียมความพรอมเรื่อง
ความปลอดภัยเปนอยางดี
18. อาหารและเครื่องดื่มมีคุณภาพ สะอาด และถูก
หลักโภชนาการ
19. ชวงเวลาค่ําคืนมีแสงไฟสวางเพียงพอ
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
20. ความเพียงพอของหองน้ําสาธารณะ
21. ความเพียงพอของรานคาและรานอาหาร
22. ความเพียงพอของโทรศัพทสาธารณะ
23. ความเพียงพอของตูไปรษณีย
24. ความเพียงพอของถังขยะ
25. ความเพียงพอของที่นั่งพักผอนและสถานที่ทํา
กิจกรรม
ดานการจัดกิจกรรม
26. กิจกรรมมีความหลากหลาย
27. รูปแบบกิจกรรมมีความเหมาะสมและสัมพันธกับ
สภาพพื้นที่
28. การจัดแบงเขตพื้นที่ของกิจกรรมตางๆ เหมาะสม
ตอการทองเที่ยว

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
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29. รูปแบบกิจกรรมเอื้อตอการอนุรักษสิ่งแวดลอม
30. รูปแบบกิจกรรมเอื้อตอการเรียนรูวิถีชีวิต
ประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชน
ดานความตองการในการพัฒนา
31. ควรจัดใหมีกจิ กรรมเรือถีบหรือจักรยานน้ํา
32. ควรเพิ่มรานจําหนายสินคาที่ระลึกและ
รานจําหนายสินคาชุมชน
33. ควรเพิ่มกิจกรรมดานวิถีชีวิต ประเพณี และ
วัฒนธรรมของชุมชน
34. ควรเพิ่มที่พักคางคืนหรือโฮมเสตย
35. ควรเพิ่มชองทางในการรับฟงขอเสนอแนะของ
นักทองเที่ยว
36. ควรเพิ่มระบบการสื่อความหมายภายในแหลง
ทองเที่ยวตลาดน้ํา เชน ปายเตือน และปายบอก
ทาง เปนตน
37. อื่นๆ (ระบุ)...................................................
ดานภาพรวม
38. ความสามารถในการรองรับนักทองเที่ยวของ
แหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา
39. ความพึงพอใจหรือความประทับใจตอ
แหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา
40. ความรูที่ไดรับเกี่ยวกับวิถีชีวิต ประเพณี และ
วัฒนธรรมของชุมชน
41. เกิดจิตสํานึกในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
42. เกิดจิตสํานึกในการอนุรักษประเพณีและ
วัฒนธรรม

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
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ประเด็น

มากที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปานกลาง
(3)

นอย
(2)

นอยที่สุด
(1)

43. โอกาสที่จะประชาสัมพันธหรือแนะนํา
ใหบุคคลอื่นมาทองเที่ยวตลาดน้ําแหงนี้
44. โอกาสที่จะเดินทางกลับมาทองเทีย่ ว
ตลาดน้ําแหงนี้อีก
ตอนที่ 4 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักทองเที่ยวตอการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต
คําชี้แจง กรุณาทําเครื่องหมาย 9 ลงในชองที่ตรงกับพฤติกรรมของทานมากที่สุดเพียงชองเดียว
- การเดินทางมาทองเที่ยวตลาดน้ําในครั้งนี้ ทานมีพฤติกรรมในประเด็นตอไปนี้ มากนอยเพียงใด
ประเด็น

มากที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปานกลาง นอย นอยที่สุด
(3)
(2)
(1)

1. การมาทองเที่ยวตลาดน้ําทําใหมีโอกาสไดทํา
กิจกรรมและใชเวลาวางกับครอบครัวหรือเพื่อนๆ
2. การมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของแหลง
ทองเทีย่ วตลาดน้ําที่จัดขึ้น
3. การไดเรียนรูและสัมผัสวิถีชีวิตและสภาพ
ความเปนอยูของชุมชน
4. การชวยรักษาความสะอาดและสิ่งแวดลอมของ
แหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา
5. การไดแสดงความคิดเห็นหรือใหขอเสนอแนะ
ในการพัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา
ตอนที่ 5 ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะทั่วไป
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
“ขอขอบพระคุณทุกทานที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม”
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Tourist

Questionnaire No.

Data-collecting areas  Klonghae Floating Market  Klongdan Floating Market
 Tapee Floating Market/Ban Don Floating Market
Data-collecting date.............../...................../2012
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
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Part 1: Tourists’ general information.
Direction: Please tick ( 9) in the square and fill in each blank with the most accurate
information.
1. Gender
 Male

 Female

2. Age
 Less than 20 years
 40-49 years
3. Marital status
 Single
4. Religion
 Buddhism
 Islam

 Married

 20-29 years
 50-59 years

 30-39 years
 60 years or more

 Widow/Widower/Divorced/Separated
 Christianity
 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
 10,001-15,000 baht

 Less than 5,000 baht
 15,001-20,000 baht

 5,000-10,000 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
 601-800 baht
 801-1,000 baht

 401-600 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
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) ......................

Very high High Moderate Low Very low
(5)
(1)
(4)
(3)
(2)
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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
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.

Very high High Moderate Low Very low
(5)
(1)
(4)
(3)
(2)

545
Issues
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.

Very high High Moderate Low Very low
(5)
(1)
(4)
(3)
(2)
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Issues
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.

Very high High Moderate Low
(5)
(4)
(3)
(2)

Very low
(1)
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Issues
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.

Very high High Moderate
(5)
(4)
(3)

Low
(2)

Very low
(1)
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Issues

Very high High Moderate
(5)
(4)
(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 High Moderate
(5)
(4)
(3)

Low Very low
(1)
(2)

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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ประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ํา

แบบสอบถาม ชุดที่

สถานที่เก็บขอมูล  ตลาดน้ําคลองแห
 ตลาดน้ําตาป/ตลาดน้ําบานดอน

 ตลาดน้ําคลองแดน
 ตลาดน้าํ จันดี

วันที่เก็บขอมูล.............../...................../2555
แบบสอบถามสําหรับประชาชนในพื้นทีต่ ลาดน้ํา
เรื่อง การพัฒนารูปแบบการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
คําชี้แ จง แบบสอบถามฉบับนี้ จัด ทําขึ้น เพื่อใช ศึก ษาความรูค วามเขาใจ ความคิด เห็ น และ
พฤติกรรมของประชาชนในพื้นที่ ตลาดน้ํา ที่มีตอการทองเที่ยวตลาดน้ํา โดยขอมูลที่
ไดรับจะนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาตลาดน้ําภาคใตอันจะกอใหเกิดประโยชนตอ
ประชาชนในพื้ น ที่ แ ละนํ า ไปสู ก ารพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ซึ่ ง จะไม มี ผ ลกระทบต อ ผู ต อบ
แบบสอบถามแตประการใด ขอใหผูตอบแบบสอบถามตอบตามความเปนจริง และผูวิจัย
ขอขอบพระคุณทุกทานที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี้
แบบสอบถามฉบับนี้ประกอบดวย 5 ตอน ไดแก
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของประชาชนในพื้นทีต่ ลาดน้ํา
ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับความรูความเขาใจของประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ําตอการทองเที่ยวที่ยั่งยืน
ตอนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนในพื้นทีต่ ลาดน้ําตอการทองเที่ยวตลาดน้ํา
ตอนที่ 4 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของประชาชนในพื้นทีต่ ลาดน้ําตอการทองเที่ยวตลาดน้ํา
ตอนที่ 5 ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะทั่วไป
นางชลลดา แสงมณี ศิริสาธิตกิจ
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพัฒนศึกษา
ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของประชาชนในพื้นทีต่ ลาดน้ํา
คําชี้แจง กรุณาทําเครื่องหมาย 9 ลงในชอง  และเติมขอความลงในชองวาง (.......) ที่ตรง
กับความเปนจริงมากที่สุด
1. เพศ
 ชาย

 หญิง

 ต่ํากวา 20 ป
 40-49 ป

 20-29 ป
 50-59 ป

2. อายุ

3. สถานภาพการสมรส
 โสด

 สมรส/อยูดวยกัน

4. ศาสนา
 พุทธ
 อิสลาม

 30-39 ป
 60 ปข้นึ ไป
 หมาย/หยาราง/แยกกันอยู

 คริสต
 อื่นๆ (ระบุ) .............................................

5. ภูมิลําเนาเกิด
 ในจังหวัดเดียวกับที่ตั้งตลาดน้ํา
 ตางจังหวัด (ระบุ) ......................................
 ตางประเทศ (ระบุ) ......................................
6. ระยะเวลาที่อาศัยอยูในชุมชนแหงนี้
 นอยกวา 10 ป
 16-20 ป

 10-15 ป
 มากกวา 20 ป

7. การศึกษาสูงสุด
 ต่ํากวาประถมศึกษา
 ประถมศึกษา
 มัธยมศึกษาตอนตน
 มัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเทา  อนุปริญญา/เทียบเทา  ปริญญาตรี
 ปริญญาโท
 ปริญญาเอก
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8. อาชีพ
 นักเรียน/นักศึกษา
 พนักงานบริษัทเอกชน
 รับจาง
9. รายไดเฉลี่ยตอเดือน
 ไมมีรายได
 10,001-15,000 บาท

 รับราชการ
 พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 คาขาย/ธุรกิจสวนตัว  เกษตรกร
 อื่นๆ (ระบุ) .............................................
 นอยกวา 5,000 บาท
 15,001-20,000 บาท

 5,000-10,000 บาท
 มากกวา 20,000 บาท

10. ทานเคยมาเที่ยวตลาดน้ําในชุมชนของทานจํานวนกี่ครั้ง
 ไมเคยมาเที่ยว
 1-5 ครั้ง
 6-10 ครั้ง
 มากกวา 10 ครั้ง
11. โดยภาพรวมทานมีความพึงพอใจมากนอยเพียงใดที่มีแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําในชุมชนของทาน
 มากที่สุด
 มาก
 ปานกลาง
 นอย
 นอยที่สุด
ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับความรูความเขาใจของประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ําตอการทองเที่ยวที่ยั่งยืน
คําชี้แจง กรุณาทําเครื่องหมาย 9 ลงในชองที่ตรงกับความเขาใจของทานมากที่สุด
ประเด็น
1. การทองเที่ยวที่ยงั่ ยืนเปนการทองเที่ยวที่ใหความสําคัญกับเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม
2. การทองเที่ยวที่ยั่งยืนเปนการทองเที่ยวที่เนนความสมดุลในทุกๆ ดาน
3. การทองเที่ยวที่ยั่งยืนเปนการทองเที่ยวที่กอใหเกิดผลกระทบดานตางๆ
นอยที่สุด
4. การทองเที่ยวที่ยั่งยืนเปนการทองเที่ยวที่เนนการมีสวนรวมของทุกฝายที่
เกี่ยวของ
5. การทองเที่ยวที่ยั่งยืนนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน

ใช

ไมใช
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ประเด็น

ใช

ไมใช

6. การพัฒนาการทองเที่ยวที่ยั่งยืนไมจําเปนตองคํานึงถึงความตองการของชุมชน
ที่เปนพื้นที่แหลงทองเที่ยว
7. การทองเที่ยวที่ยั่งยืนเปนการทองเที่ยวที่ใหความสําคัญกับการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจเปนอันดับแรก
8. การทองเที่ยวที่ยั่งยืนเปนการทองเที่ยวที่คํานึงถึงคนในรุนปจจุบันมากกวาคน
ในรุนอนาคต
9. การทองเที่ยวที่ยั่งยืนหนวยงานภาครัฐตองเปนผูที่มีบทบาทสําคัญใน
การขับเคลื่อน
10. การทองเที่ยวที่ยั่งยืนตองเปนการทองเที่ยวที่มีนักทองเที่ยวเขามาเที่ยวครั้งละ
มากๆ
ตอนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนในพื้นทีต่ ลาดน้ําตอการทองเที่ยวตลาดน้ํา
คําชีแ้ จง กรุณาทําเครื่องหมาย 9 ลงในชองที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของทานมากที่สุด
เพียงชองเดียว
- จากการที่มีแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําในชุมชนของทาน ทานมีความคิดเห็นในประเด็นตอไปนี้
มากนอยเพียงใด
ประเด็น
ดานผลกระทบเชิงลบ
1. แหลงทองเที่ยวตลาดน้ํากอใหเกิดความไม
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของคนในชุมชน
2. แหลงทองเที่ยวตลาดน้ํากอใหเกิดปญหาดาน
ความสัมพันธระหวางชาวบานในชุมชน
3. แหลงทองเที่ยวตลาดน้ํากอใหเกิดการรบกวน
ความเปนสวนตัวของคนในชุมชน

มากที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปานกลาง นอย นอยที่สุด
(3)
(2)
(1)
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4. แหลงทองเที่ยวตลาดน้ํากอใหเกิดปญหาขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในชุมชน
5. แหลงทองเที่ยวตลาดน้ําสงผลใหประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่นสูญหาย
ดานการจัดการ
6. ความเหมาะสมของมาตรการปองกันและ
เฝาระวังผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
7. ความเหมาะสมของมาตรการปองกันและ
เฝาระวังผลกระทบดานสังคมและวัฒนธรรม
8. มีการรณรงคปลูกจิตสํานึกใหกับคนในชุมชน
ในการตอนรับนักทองเที่ยว
9. มีการใหความรูเรื่องการทองเที่ยวแกคนใน
ชุมชน
10. มีการโฆษณาประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆ
ของตลาดน้ําใหคนในชุมชนรับรูอยางทั่วถึง
ดานการมีสวนรวม
11. คนในชุมชนมีสวนรวมในการตัดสินใจและ
ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการการทองเที่ยว
ตลาดน้ํา
12. คนในชุมชนมีสวนรวมในการไดรับ
ผลประโยชนจากแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา
13. คนในชุมชนมีความรูสึกเปนสวนหนึ่งของ
การทองเที่ยวตลาดน้ํา
14. คนในชุมชนจัดตั้งองคกร ชมรม หรือกลุมที่
มีบทบาทในการจัดการการทองเที่ยวตลาดน้ํา
15. มีการกระจายอํานาจใหคนในชุมชนบริหาร
จัดการการทองเที่ยวตลาดน้ํา

มากที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปานกลาง นอย นอยที่สุด
(3)
(2)
(1)
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ดานการสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเที่ยว
16. การพัฒนาและสงเสริมแหลงทองเที่ยวตลาด
น้ํามีการคํานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับชุมชน
17. มีการรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
ของคนในชุมชนที่เกี่ยวเนื่องกับแหลงทองเที่ยว
ตลาดน้ํา
18. ชุมชนตองการใหมีการสงเสริมและพัฒนา
แหลงทองเที่ยวตลาดน้ําเพื่อใหคงอยูตลอดไป
ดานการพัฒนาศักยภาพของชุมชน
19. การมีแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําในชุมชนทําให
คนในชุมชนมีรายไดเพิ่มขึ้น
20. การมีแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําในชุมชนสงผล
ใหคนในชุมชนมีความตระหนักในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
21.การมีแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําในชุมชนสงผล
ใหคนในชุมชนมีความตระหนักในการอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีของชุมชน
22. การมีแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําในชุมชนสงผล
ใหคนในชุมชนไดรับความรูเพิ่มขึ้น
23. การมีแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําในชุมชนสงผล
ใหคนในชุมชนเกิดจิตสํานึกรักบานเกิด
24. การมีแหลงทองเทีย่ วตลาดน้ําในชุมชนทําให
ชุมชนเขมแข็ง

มากที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปานกลาง
(3)

นอย
(2)

นอยที่สุด
(1)
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ตอนที่ 4 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของประชาชนในพื้นทีต่ ลาดน้ําตอการทองเที่ยวตลาดน้ํา
คําชี้แจง กรุณาทําเครื่องหมาย 9 ลงในชองที่ตรงกับพฤติกรรมของทานมากที่สุด
เพียงชองเดียว
- จากการที่มีแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําในชุมชนของทาน ทานมีพฤติกรรมในประเด็นตอไปนี้
มากนอยเพียงใด
ประเด็น

มากที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปานกลาง นอย นอยที่สุด
(3)
(2)
(1)

1. การมีสวนรวมและสนับสนุนกิจกรรม
การทองเที่ยวตลาดน้ํา
2. การชวยประชาสัมพันธหรือแนะนําแหลง
ทองเที่ยวตลาดน้ํา
3. การใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําใน
การสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา
4. การติดตามขาวสารหรือความเปนไปของ
แหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา
5. การเรียนรูเกี่ยวกับการจัดการการทองเที่ยว
อันเนื่องมาจากการมีแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา
ในชุมชน
6. การเรียนรูเกี่ยวกับการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อันเนื่องมาจากการมีแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา
ในชุมชน
ตอนที่ 5 ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะทั่วไป
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
“ขอขอบพระคุณทุกทานที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม”
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แบบสัมภาษณผูประกอบการในตลาดน้ํา
เรื่อง การพัฒนารูปแบบการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. ชื่อ-สกุล................................................................................... สถานภาพ.......................
2. เพศ.....................................อายุ...........................ป
3. ระดับการศึกษา................................................................................................................
4. อาชีพหลัก.....................................................อาชีพเสริม.................................................
5. ที่อยู. ..........................................................................................โทรศัพท........................
6. ลักษณะของการประกอบการในตลาดน้ํา........................................................................
7. ระยะเวลาที่ประกอบการในตลาดน้ํา..........................ป
ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา
ดานการจัดการ
1. แหลงทองเที่ยวตลาดน้ํามีประวัติความเปนมาอยางไร
2. ทานมีความคิดเห็นอยางไรเกีย่ วกับการดําเนินการทองเที่ยวตลาดน้ําที่ผานมา
3. การบริหารจัดการตลาดน้ําในภาพรวมเปนอยางไร
4. ทานมีความคิดเห็นอยางไรตอกฎระเบียบของตลาดน้ํา
5. ทานคิดวาแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํามีหลักการปฏิบัติงานที่ดีอยางไรบาง ที่สามารถนําไป
เปนแบบอยางในการนําไปปรับประยุกตใชในพื้นที่อื่นๆ ได
6. ทานคิดวาศักยภาพของแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํามีอะไรบาง
ดานการมีสวนรวม
7. การมีสวนรวมของผูประกอบการตอการทองเที่ยวตลาดน้ําเปนอยางไร
8. ความสัมพันธระหวางผูประกอบการกับหนวยงานที่ดูแลรับผิดชอบตลาดน้ําเปนอยางไร
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9. ความสัมพันธระหวางผูประกอบการในตลาดน้ําดวยกันเปนอยางไร
ดานการพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการ
10. แหลงทองเที่ยวตลาดน้ํามีความสําคัญตอตัวทานและครอบครัวทานอยางไร
11. หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งมี ก ารส ง เสริ ม และให ก ารสนั บ สนุ น ตลอดจนการพั ฒ นา
ผูประกอบการในตลาดน้ําอยางไรบาง
12. จากการเปนผูประกอบการในตลาดน้ําสงผลใหทานมีการพัฒนาตนเองอยางไรบาง
ดานการสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเที่ยว
13. การประกอบการในตลาดน้ําของทานมีจุด เดน หรือจุด เนน ที่นา สนใจอะไรบางใน
การดึงดูดนักทองเที่ยว
14. ทานคิดวาจุดเดนหรือจุดแข็งของแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํามีอะไรบาง
15. ทานคิดวาจุดดอยหรือจุดออนของแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํามีอะไรบาง
16. ทานคิดวาสิ่งที่เปนโอกาสหรือเปนปจจัยสงเสริมสนับสนุนแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํามี
อะไรบาง
17. ทานคิดวาสิ่งที่เปนปญหาหรืออุปสรรคของแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํามีอะไรบาง
18. หนวยงานที่ใหการสงเสริมหรือสนับสนุนแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํามีหนวยงานใดบาง
และใหการสงเสริมหรือสนับสนุนอยางไร
19. ท า นคิ ด ว า โดยภาพรวมแหล ง ท อ งเที่ ย วตลาดน้ํ า ควรมี ก ารพั ฒ นาหรื อ ปรั บ ปรุ ง
ดานใดบาง
20. ทานคิดวาแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําแหงนี้สามารถพัฒนาไปสูการทองเที่ยวที่ยั่งยืนได
หรือไม อยางไร
21. ทานคิดวารูปแบบการทองเที่ยวตลาดน้ําที่ดีควรเปนอยางไร
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แบบสัมภาษณนักทองเที่ยว
เรื่อง การพัฒนารูปแบบการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. ชื่อ-สกุล................................................................................... สถานภาพ.......................
2. เพศ.....................................อายุ...........................ป
3. ระดับการศึกษา................................................................................................................
4. อาชีพหลัก.....................................................อาชีพเสริม.................................................
5. ที่อยู. ..........................................................................................โทรศัพท........................
6. จํานวนครั้งที่เดินทางมาทองเที่ยวตลาดน้ําแหงนี้
จํานวน..............................ครั้ง
7. สมาชิกที่รวมเดินทางมาทองเที่ยวตลาดน้ําในครั้งนี้
จํานวน...............................คน
8. พาหนะการเดินทางมาทองเที่ยวตลาดน้ําในครั้งนี้ ไดแก.................................................
ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา
ดานการจัดการ
1. ทานคิดวาทําเลที่ตั้งของแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําเปนอยางไร
2. ทานคิดวาโดยภาพรวมการใหบริการของผูประกอบการในตลาดน้ําเปนอยางไร
3. ทา นคิ ด วารู ปแบบของกิจ กรรมตางๆ ที่จัด ขึ้ น ในตลาดน้ํ ามีค วามเหมาะสมหรือไม
อยางไร
4. ทานคิดวาการจัดแบงโซนหรือเขตพื้นที่ของกิจกรรมตางๆ ในตลาดน้ํามีความเหมาะสม
หรือไม อยางไร
5. ทานคิดวาแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํามีความพรอมในเรื่องของสิ่งอํานวยความสะดวก เชน
โทรศัพทสาธารณะ หองน้ํา ถังขยะ ที่นั่งพักผอน และอื่นๆ หรือไม อยางไร
6. ทานคิดวาระบบการดูแลความปลอดภัยใหกับนักทองเที่ยวของแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา
เปนอยางไร
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7. จากการมาท อ งเที่ ย วแหล ง ท อ งเที่ ย วตลาดน้ํ า ทํ า ให ท า นเกิ ด การเรี ย นรู เ กี่ ย วกั บ
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหรือไม อยางไร
8. จากการมาทองเที่ยวแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําทําใหทา นเกิดการเรียนรูเกี่ยวกับวิถีชีวิต
ประเพณี และวัฒนธรรมชุมชนหรือไม อยางไร
9. จากการมาทองเที่ย วตลาดน้ําในครั้งนี้มีสิ่งที่ทานสามารถนําไปปรับประยุก ตใ ชใ น
ชีวิตประจําวันหรือการทํางานไดหรือไม อยางไร
ดานการสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเที่ยว
10. ทานคิดวาจุดเดนหรือจุดแข็งของแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํามีอะไรบาง
11. ทานคิดวาจุดดอยหรือจุดออนของแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํามีอะไรบาง
12. สิ่งที่ทานประทับใจจากการมาทองเที่ยวแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํามีอะไรบาง
13. ท า นคิ ด ว า โดยภาพรวมแหล ง ท อ งเที่ ย วตลาดน้ํ า ควรมี ก ารพั ฒ นาหรื อ ปรั บ ปรุ ง
ดานใดบาง
14. ทานคิดวาแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําแหงนี้สามารถพัฒนาไปสูการทองเที่ยวที่ยั่งยืนได
หรือไม อยางไร
15. ทานคิดวารูปแบบการทองเที่ยวตลาดน้ําที่ดีควรเปนอยางไร
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แบบสัมภาษณประชาชนในพื้นที่ตลาดน้ํา
เรื่อง การพัฒนารูปแบบการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. ชื่อ-สกุล................................................................................... สถานภาพ.......................
2. เพศ.....................................อายุ...........................ป
3. ระดับการศึกษา................................................................................................................
4. อาชีพหลัก.....................................................อาชีพเสริม.................................................
5. ที่อยู. ..........................................................................................โทรศัพท........................
6. ตําแหนงในชุมชน............................................................................................................
7. ระยะเวลาที่อาศัยอยูในชุมชน..............................ป
ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา
ดานการจัดการ
1. แหลงทองเที่ยวตลาดน้ํามีประวัติความเปนมาอยางไร
2. ทานมีความคิดเห็นอยางไรเกี่ยวกับการดําเนินการทองเที่ยวตลาดน้ําที่ผานมา
3. โดยภาพรวมคนในชุมชนมีความคิดเห็นอยางไรที่มีแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําเกิดขึ้นใน
ชุมชน
4. ทานคิดวาการดําเนินการทองเที่ยวตลาดน้ํามีการใหความสําคัญหรือเอาใจใสในเรื่องของ
สิ่งแวดลอมในชุมชนหรือไม อยางไร
5. ทานคิดวาการดําเนินการทองเที่ยวตลาดน้ํามีการใหความสําคัญหรือเอาใจใสในเรื่องของ
ประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนหรือไม อยางไร
6. ทานคิดวาแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํามีหลักการปฏิบัติงานที่ดีอยางไรบาง ที่สามารถนําไป
เปนแบบอยางในการนําไปปรับประยุกตใชในพื้นที่อื่นๆ ได
7. ทานคิดวาศักยภาพของแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํามีอะไรบาง
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8. การมีสวนรวมของคนในชุมชนตอการทองเที่ยวตลาดน้ําเปนอยางไร
9. จากการมีแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําเกิดขึ้นในชุมชน คนในชุมชนมีการปรึกษาหารือหรือ
กําหนดแนวทางในการปองกันและแกไขผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการทองเที่ยวหรือไม อยางไร
10. ชุมชนของทานมีการจัดตั้งกลุม ชมรม หรือองคกรใดๆ ที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว
ตลาดน้ําหรือไม อยางไร
ดานผลกระทบ
11. แหลงทองเที่ยวตลาดน้ําสงผลกระทบเชิงบวกตอคนในชุมชนอยางไรบาง
12. แหลงทองเที่ยวตลาดน้ําสงผลกระทบเชิงลบตอคนในชุมชนอยางไรบาง
13. การมีแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําเกิดขึ้นในชุมชนสงผลตอระบบความสัมพันธทางสังคม
ของคนในชุมชนอยางไรบาง
14. ชุมชนมีการดําเนินการปองกันและเฝาระวังผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่อาจจะเกิดขึ้น
จากการทองเที่ยวตลาดน้ําหรือไม อยางไร
15. ชุมชนมีก ารดําเนินการปองกันและเฝาระวังผลกระทบดานประเพณีและวัฒนธรรม
ชุมชนที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทองเที่ยวตลาดน้ําหรือไม อยางไร
16. การมีแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําเกิดขึ้นในชุมชนสงผลใหค นในชุมชนเกิดการเรียนรู
อยางไรบาง
ดานการสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเที่ยว
17. ทา นคิด วาแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํามีจุด เดนที่เปน เอกลัก ษณอะไรบางที่ดึงดูด ใจให
นักทองเที่ยวเดินทางมาทองเที่ยว
18. ทา นคิด วาจุด ดอยหรือจุด ออนของแหลงทองเที่ย วตลาดน้ําที่ค วรปรับปรุงแกไขมี
อะไรบาง
19. ทานคิดวาสิ่งที่เปนปญหาหรืออุปสรรคของแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํามีอะไรบาง
20. ทานคิดวาโดยภาพรวมแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําควรมีการสงเสริมหรือพัฒนาดานใดบาง
21. ทานคิดวาแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําแหงนี้สามารถพัฒนาไปสูการทองเที่ยวที่ยั่งยืนได
หรือไม อยางไร
22. ทานคิดวารูปแบบการทองเที่ยวตลาดน้ําที่ดีควรเปนอยางไร
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แบบสัมภาษณตัวแทนหนวยงานที่เกี่ยวของ
เรื่อง การพัฒนารูปแบบการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. ชื่อ-สกุล................................................................................... สถานภาพ.......................
2. เพศ.....................................อายุ...........................ป
3. ระดับการศึกษา................................................................................................................
4. อาชีพหลัก.....................................................อาชีพเสริม.................................................
5. ที่อยู. ..........................................................................................โทรศัพท........................
6. สังกัดหนวยงาน................................................ตําแหนงในหนวยงาน............................
7. ระยะเวลาที่ทํางานในหนวยงาน..........................ป
ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา
ดานการจัดการ
1. แหลงทองเที่ยวตลาดน้ํามีประวัติความเปนมาอยางไร
2. ทานมีความคิดเห็นอยางไรเกี่ยวกับการดําเนินการทองเที่ยวตลาดน้ําที่ผานมา
3. แหลงทองเที่ยวตลาดน้ํามีการบริหารจัดการอยางไร
4. มีการดําเนิน การปองกันและเฝาระวังผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่อาจจะเกิดขึ้ นจาก
การทองเที่ยวตลาดน้ําหรือไม อยางไร
5. มีการดําเนินการปองกันและเฝาระวังผลกระทบดานประเพณีและวัฒนธรรมชุมชนที่
อาจจะเกิดขึ้นจากการทองเที่ยวตลาดน้ําหรือไม อยางไร
6. มีการสรางเครือขายแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํากับแหลงทองเที่ยวอืน่ ๆ หรือไม อยางไร
7. ทานคิดวาแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํามีหลักการปฏิบัติงานที่ดีอยางไรบาง ที่สามารถนําไป
เปนแบบอยางในการนําไปปรับประยุกตใชในพื้นที่อื่นๆ ได
8. ทานคิดวาศักยภาพของแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํามีอะไรบาง
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9. มีการสงเสริมการมีสวนรวมของผูประกอบการอยางไรบาง
10. มีการสงเสริมการมีสวนรวมของนักทองเที่ยวอยางไรบาง
11. มีการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนอยางไรบาง
12. มีการใหความชวยเหลือหรือบริการชุมชนในนามของตลาดน้ําหรือไม อยางไร
ดานการสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเที่ยว
13. ทานคิดวาจุดเดนหรือจุดแข็งของแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํามีอะไรบาง
14. ทานคิดวาจุดดอยหรือจุดออนของแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํามีอะไรบาง
15. ทานคิดวาสิ่งที่เปนโอกาสหรือเปนปจจัยสงเสริมสนับสนุนแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํามี
อะไรบาง
16. ทานคิดวาสิ่งที่เปนปญหาหรืออุปสรรคของแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํามีอะไรบาง
17. การสงเสริมและสนับสนุนแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําที่หนวยงานของทานดําเนินการอยู
ในปจจุบันมีอะไรบาง
18. หนวยงานอื่นๆ ที่ใหการสงเสริมและสนับสนุนแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํามีหนวยงาน
ใดบาง และใหการสนับสนุนอยางไร
19. ในอนาคตมีแนวทางสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําอยางไร
20. ทานคิดวาแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําแหงนี้สามารถพัฒนาไปสูการทองเที่ยวที่ยั่งยืนได
หรือไม อยางไร
21. ทานคิดวารูปแบบการทองเที่ยวตลาดน้ําที่ดีควรเปนอยางไร
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แบบประเมินรูปแบบการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
เรื่อง การพัฒนารูปแบบการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

คําชี้แจง กรุณาทําเครื่องหมาย 9 ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานตามความเปนจริง
5
หมายถึง
มากที่สุด
4
หมายถึง
มาก
3
หมายถึง
ปานกลาง
2
หมายถึง
นอย
1
หมายถึง
นอยที่สุด
ความเหมาะสม

ประเด็น
5
1. หลักการสรางรูปแบบ
2. ความเชื่อมโยงของรูปแบบ
3. องคประกอบของรูปแบบ
3.1 กิจกรรมสินคา บริการ
และโครงสรางพื้นฐาน

4

3

2

1

ความเปนไปได
ความสอดคลองกับบริบท การนําไปใชประโยชนไดจริง
ในการนําไปปฏิบัติ
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2
1
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ความเหมาะสม

ประเด็น
5
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

4

3

2

1

ความเปนไปได
ความสอดคลองกับบริบท การนําไปใชประโยชนไดจริง
ในการนําไปปฏิบัติ
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2
1

ภาคผนวก จ
รายชื่อผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือการวิจัย
(แบบสอบถามและแบบประเมินรูปแบบการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน)
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือการวิจัย
(Index of Item Objective Congruence: IOC)
รายชื่อผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน
1. ชื่อผูเชี่ยวชาญ
ตําแหนง
สถานที่ทํางาน

รศ.ดร.ประมาณ เทพสงเคราะห
รองศาสตราจารย
ภาควิชาภูมิศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

2. ชื่อผูเชี่ยวชาญ
ตําแหนง
สถานที่ทํางาน

ดร.จิดาภา สุวรรณฤกษ
อาจารย
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

3. ชื่อผูเชี่ยวชาญ
ตําแหนง
สถานที่ทํางาน

ดร.อภิรมย พรหมจรรยา
อาจารย
สาขาการทองเที่ยว คณะการบริการและการทองเที่ยว
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตภูเก็ต

ภาคผนวก ฉ
รายชื่อผูทรงคุณวุฒใิ นการประเมินรูปแบบ
(รูปแบบการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน)

569
รายชื่อผูทรงคุณวุฒใิ นการประเมินรูปแบบ
รายชื่อผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ทาน
1. ชื่อผูทรงคุณวุฒิ
ตําแหนง
สถานที่ทํางาน

ดร.จเร สุวรรณชาต
อาจารย
สาขาวิชาสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

2. ชื่อผูทรงคุณวุฒิ
ตําแหนง
สถานที่ทํางาน

นายสมมารถ เพ็ชรพยาบาล
ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม
เทศบาลเมืองคลองแห

3. ชื่อผูทรงคุณวุฒิ
ตําแหนง
สถานที่ทํางาน

นายวรุตม นาที
อาจารย
ภาควิชาภูมิศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

4. ชื่อผูทรงคุณวุฒิ
ตําแหนง
สถานที่ทํางาน

นางสาววราภรณ-ทนงศักดิ์
อาจารย
ภาควิชาภูมิศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

5. ชื่อผูทรงคุณวุฒิ
ตําแหนง
สถานที่ทํางาน

นางสาวพัชรี สุเมโธกุล
อาจารย
หลักสูตรภาษาไทยเพื่ออาชีพ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ภาคผนวก ช
รายชื่อผูเ ขารวมเวทีประชาคม
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รายชื่อผูเ ขารวมเวทีประชาคม
เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”
วันพุธที่ 10 เมษายน 2556 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ หองประชุมเทศบาลเมืองคลองแห ตําบลคลองแห อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
ตารางที่ 101 รายชื่อผูเขารวมเวทีประชาคม
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อ-สกุล
นางสุภาภรณ สังขชาติ
นายสมมารถ เพ็ชรพยาบาล
นางสาวธัญวรัตน มณีวัต
นางสาวกาญจนา ชูใจ
นางสาวมาลินี ฉิมเรือง
นางไพจิตต กมลจิตรุงเรือง
นางกานดา กวั้งซวน
นายอนุชัย ชางแกว
นางมาลินี ลุขยะฤกษ
นางระวีวรรณ อาจไพรินทร

ที่อยู/หนวยงาน
86/9 หมูที่ 5 ตําบลคลองแห อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
7/6 ตําบลคลองแห อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
148/128 ถนนดอนนก 30 อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี
78/158 ถนนโฉลกรัฐ อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี
148/128 ถนนดอนนก 30 อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี
สํานักกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลนครสุราษฎรธานี
สํานักกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลนครสุราษฎรธานี
97 หมูที่ 4 ถนนประชาสรรค ตําบลคลองแห อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
35 หมูที่ 1 ตําบลคลองแห อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
40/ 31 หมูที่ 1 ตําบลคลองแห อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา

572
ตารางที่ 101 รายชื่อผูเขารวมเวทีประชาคม (ตอ)
ลําดับที่
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ชื่อ-สกุล
นางสาวขนิษฐา สาระเจริญ
นางแววดาว ชวยภักดี
นางอรัญญา อางสกุล
นางกรกนก วิเศษศาสน
นายทวนธง ครุฑจอน
นางธนมน เสงสุวรรณ
นายอภิชาติ เหมือนทอง
นางสาวพิมพกานต เหมือนทอง
นางอุบล เหมือนทอง
นางสาววริษฐา เหมือนทอง
นางลําพู บิลยะแม
นางสุนา ไชยกายุก
นางกมลทิพย ทองศรี
นายพรไทย ศิริสาธิตกิจ
นางชลลดา แสงมณี ศิริสาธิตกิจ

ที่อยู/หนวยงาน
79/2 หมูที่ 5 ตําบลคลองแห อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
189/28 ถนนคลองเตย ซอย 21/2 ตําบลคอหงส อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
5/44 หมูที่ 11 ตําบลคลองแห อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
74/5 หมูที่ 11 ตําบลคลองแห อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
340 หมูที่ 5 ตําบลปากพนังฝงตะวนออก อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
200/28 หมูที่ 4 ตําบลคลองแห อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
100 หมูที่ 2 ตําบลคลองแดน อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา
196 หมูที่ 1 ตําบลรามแกว อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
1 หมูที่ 2 ตําบลคลองแดน อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา
196 หมูที่ 1 ตําบลรามแกว อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
150/1 หมูที่ 11 ตําบลคลองแห อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
76 หมูที่ 3 ตําบลคลองแห อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
12/597 หมูที่ 1 ตําบลคลองแห อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
226/65 หมูที่ 6 ตําบลน้ํานอย อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
226/65 หมูที่ 6 ตําบลน้ํานอย อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา

573
ประวัติผูวิจัย
ชื่อ-สกุล

นางชลลดา แสงมณี ศิริสาธิตกิจ

ที่อยู

226/65 หมูที่ 6 ตําบลน้ํานอย อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110

ที่ทํางาน

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ตําแหนง อาจารย

ประวัติการศึกษา
พ.ศ.2538

พ.ศ.2542

พ.ศ.2556

ประวัติการทํางาน
พ.ศ.2542-2543

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาพัฒนาสังคม (เกียรตินิยมอันดับ 2)
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาสังคมวิทยา
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาพัฒนศึกษา
คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร

อาจารยผูชวยสอน
สํานักวิชาศิลปศาสตร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
พ.ศ.2543-2551
อาจารยประจําหลักสูตรพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
พ.ศ.2551-ปจจุบัน อาจารยประจําหลักสูตรพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยทักษิณ

