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คําสําคัญ: รูปแบบการทองเที่ยวที่ยั่งยืน/ตลาดน้ํา
ชลลดา แสงมณี ศิ ริ ส าธิ ต กิ จ : การพั ฒ นารู ป แบบการท อ งเที่ ย วตลาดน้ํ าภาคใต เพื่ อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ: ผศ.ดร. ธีรศักดิ์ อุน อารมยเลิศ, อ.ดร. ลุยง วีระนาวิน
และ ผศ.ดร. ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม. 573 หนา
การวิจัยครั้งนี้มีวัต ถุประสงคเพื่อ ศึก ษาสภาพการดําเนินการ วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best
Practice) และปจ จัยหรือเงื่อนไขของการดํารงอยูข องการทองเที่ย วตลาดน้ํา ภาคใต ตลอดจน
การพัฒ นารูป แบบการทอ งเที่ย วตลาดน้ํา ภาคใตเ พื่อการพัฒนาที่ยั่งยื น ซึ่ง ใชวิธี ก ารวิ จัยแบบ
ผสมผสาน (Mixed Methodology) ระหวางการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัย
เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative Research) โดยเป น การวิ จั ยในลั ก ษณะของพหุ เ ทศะกรณี (Multisite
Multi-case)
ผลการวิจัยพบวา การเกิดขึ้นของแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใตสวนใหญเกิดจากการจัดตั้ง
ขึ้นใหมภายใตการดําเนินการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) และมีการบริหารในรูปของ
คณะกรรมการ รวมทั้งมีก ฎระเบียบสําหรับใชเปนแนวปฏิบัติ สําหรับ วิธีปฏิบัติที่เปน เลิศ ของ
การทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต ไดแก การบริหารจัดการ และการดึงชุมชนเขามามีสวนรวมเปนฐาน
ในการพัฒนาตลาดน้ํา สวนปจจัยหรือเงื่อนไขของการดํารงอยูของการทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต
ไดแก 1) การมีสินคาและบริการที่ตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยว 2) การสงเสริมและ
สนับสนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) 3) การรวมมือกับหนวยงานตางๆ 4) อัตลักษณ
และความแตกตาง 5) การมีสวนรวม 6) การบริหารจัดการ และ 7) การประชาสัมพันธ สําหรับ
รูป แบบการทอ งเที่ ยวตลาดน้ํา ภาคใต เพื่ อการพั ฒ นาที่ ยั่ง ยืน เป น รู ปแบบที่ ใ ห ค วามสํา คัญ กั บ
การดําเนินการ 10 ประการ ไดแก 1) กิจกรรม สินคา บริการ และโครงสรางพื้นฐาน 2) เครือขาย
การท อ งเที่ ย ว 3) ฐานทรั พ ยากร 4) อั ต ลั ก ษณ 5) การมี ส ว นร ว ม 6) การประชาสั ม พั น ธ
7) กระบวนการเรียนรู 8) การบริหารจัดการ 9) วัฒนธรรมชุมชน และ 10) การอนุรักษสิ่งแวดลอม
โดยอาจเรี ย กรู ป แบบนี้ ว า “A TRIP PLACE MODEL” ซึ่ ง เป น รู ป แบบที่ ผ า นการประเมิ น
โดยผูท รงคุณวุฒิและผานการรับรองโดยเวทีประชาคม
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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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วิทยานิพนธฉ บับนี้สําเร็จ ลุลวงไดดวยดี ดวยความกรุณาและการแนะนําอยางดียิ่ง จาก
คณาจารยประจําหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนาศึกษา โดยเฉพาะผูชวยศาสตราจารย
ดร. ธีรศัก ดิ์ อุน อารมยเลิศ ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปน อยางสูง และขอกราบขอบพระคุณ
ผูชวยศาสตราจารย ดร. นรินทร สังขรักษา อาจารย ดร. ลุยง วีระนาวิน และผูชวยศาสตราจารย
ดร. ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม รวมทั้ง รองศาสตราจารย ดร. ปญญา เลิศไกร ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ที่กรุณาใหคําปรึกษาและข อเสนอแนะตางๆ ซึ่งทําให
วิทยานิพนธฉบับนี้สมบูรณยิ่งขึ้น
ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร. ประมาณ เทพสงเคราะห ดร. จิด าภา
สุวรรณฤกษ ดร. อภิรมย พรหมจรรยา ดร. จเร สุวรรณชาต รวมทั้งคุณสมมารถ เพ็ชรพยาบาล และ
ขอขอบคุณ อาจารยวรุตม นาที อาจายวราภรณ- ทนงศักดิ์ และอาจารยพัชรี สุเมโธกุล ที่กรุณา
เปนผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัยและเปนผูทรงคุณวุฒิในการประเมินรูปแบบ
ขอกราบขอบพระคุณ หนว ยงานและเจา หนาที่ที่ เกี่ยวของกับ ตลาดน้ําภาคใต รวมถึ ง
ผูประกอบการ นัก ทองเที่ยว และประชาชนในพื้นที่ แหลงทองเที่ยวตลาดน้ําภาคใต ทั้ง 4 แหง
ไดแก ตลาดน้ําคลองแห ตลาดน้ําคลองแดน ตลาดน้ําบานดอน และตลาดน้ําจันดี ที่ใหความรวมมือ
อยางดียิ่งในการเก็บรวบรวมขอมูล และขอขอบคุณเปน พิเศษสําหรับคุณ อภิชาติ เหมือนทอง
แหงตลาดน้ําคลองแดนทีใ่ หความชวยเหลือดานขอมูลแกผูวิจัยอยางดียิ่ง
ขอกราบขอบพระคุณ คุณพอเจริญ – คุณแมปราณี แสงมณี เปนอยางสูงที่เปนกําลังใจและ
สนับสนุนการศึกษาของผูวิจัยเสมอมา และขอขอบคุณ อาจารยพรไทย ศิริสาธิตกิจ และเด็กหญิง
ชลพรรษ ศิริสาธิตกิจ (นองน้ําใส) กําลังใจอันดีเยี่ยมที่ผูวิจัยมิสามารถหาจากที่ไหนได รวมทั้ง
อาจารยทวนธง ครุฑจอน กัลยาณมิต รคนสําคัญของผูวิจัยที่ค อยชว ยเหลือผูวิจัย ในทุกๆ ดาน
นอกจากนี้ยังมีผูที่ใหความชวยเหลือผูวิจัยดานตางๆ อีกหลายทาน ซึ่งผูวิจัยไมสามารถกลาวนามได
หมดในที่นี้ จึงขอขอบพระคุณทานเหลานี้ไว ณ โอกาสนี้ดวย
สุด ทายขอกราบขอบพระคุณ สํานัก งานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่ใ หทุน
สนับสนุน การศึ กษาแกผูวิจัยจนสําเร็จ การศึกษา และขอกราบขอบพระคุณมหาวิทยาลัยทัก ษิณ
ซึ่งเปนมหาวิทยาลัยตนสังกัดของผูวิจัยที่ใหการสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาแกผูวิจัย
คุณคาและประโยชนอันพึงมีจากวิทยานิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบเปนกตัญูกตเวทีแก
ครอบครัว ครูบาอาจารย และผูมพี ระคุณทุกทาน
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