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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตลาดน้าคลองแดน อ้าเภอระโนด จังหวัดสงขลา
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตลาดน้าคลองแดน
อ้าเภอระโนด จังหวัดสงขลา วิธีการในการรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย การส้ารวจพืนที่ การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมและ
การสัมภาษณ์เชิงลึก ใช้แบบสอบถามแบบกึ่งโครงสร้าง โดยมีกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักในการวิจัย ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ และผู้
ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว ผู้น้าชุมชน ผู้จ้าหน่ายสินค้าในชุมชน ก้าหนดเกณฑ์การเลือกใช้การเลือกแบบเจาะจง ควบคุม
คุณภาพโดยการตรวจสอบแบบสามเส้า การวิเคราะห์ข้อมูล แบบอุปนัย ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตลาดน้าคลองแดน อ้าเภอระโนด จังหวัดสงขลา ผู้ให้ข้อมูลหลักมีความเข้าใจและมีความพร้อมใน
การจัดการพั ฒนาชุมชนท่อ งเที่ยวเชิงวั ฒนธรรม เนื่ องทุกคนในชุ มชนมีส่วนร่ว มในการจัดการการท่องเที่ยว ชุมชนมี
ศักยภาพในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยเป็นแนวทางในการพัฒนาแหล่งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเน้น
ไตรภาคี คื อ ภาครั ฐ เอกชน และท้ อ งถิ่ น ค้ า นึ ง ถึ ง อั ต ลั ก ษณ์ ข องชุ ม ชน รวม ถึ ง การอนุ รั ก ษ์ ศิ ล ปวั ฒ นธรรมและ
ขนบธรรมเนี ย มประเพณี เ พื่อ ให้ เกิ ด การท่ อ งเที่ ยวอย่ างยั่ งยืน แต่ก็ ยั งมี ค วามต้ อ งการสนั บ สนุ น จากหน่ วยงานต่ า งๆ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ประสบความส้าเร็จและด้ารงอยู่ต่อไปได้ในอนาคต
ค้าส้าคัญ: แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม, ตลาดนา้ คลองแดน

Abstract
The research of Guidelines for the development of cultural tourism Klong Dan Floating Market
Ra-nod District, Songkhla Province, as a qualitative research. Objective to study Guidelines for the
development of cultural tourism Klong Dan Floating Market Ra-nod District, Songkhla Province. How to
collect the data of survey of the area. Participatory observation and in-depth interview. Using a semistructured questionnaire. The groups of key informants in research, including government agencies and
business tourism, community leader, vendors in the community. The selection criteria used to select the
specific. Quality control by monitoring by triangulation. Analysis of inductive analysis. Guidelines for the
development of cultural tourism Klong Dan Floating Market Ra-nod District, Songkhla Province. The main
information and understanding, and be ready in the management of community development, cultural
tourism. Because everyone in the community participation in tourism management the community is the
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potential in the development of cultural tourism as a guide in the development of tourism resources
cultural emphasis on tripartite is government. Private and local, consider the identity of the community.
The conservation of art, culture and traditions, to achieve the sustainable tourism. But it also needs support
from various agencies related to tourist cultural tourism, successful and continue in the future.
Keywords: Cultural Tourism, Klong Dan Floating Market

บทน้า
ปัจจุบันอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้กลายมาเป็นอุตสาหกรรมที่มีความส้าคัญอย่างยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจโลก และเป็นที่
ยอมรับกันเกือบทุกประเทศ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้เจริญเติบโตจนกลายมาเป็นอุตสาหกรรมหลักในระบบเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบัน การแข่งขันของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในตลาดโลกได้ให้ความส้าคัญกับวัฒนธรรมมาก
โดยน้ามาเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ หรือบริการเพื่อสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง ซึ่งสอดคล้องกับกระแสเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์ (Creative Economy)(นิตยสารส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ผลักดันเศรษฐกิจไทย, 2560) ซึ่ง John Hawkins
(2007) ได้ให้ค้าจ้ากัดความไว้ในหนังสือชื่อ The Creative Economy : How People Make Money From Ideas ว่าคือ
“การสร้างมูลค่าที่เกิดจากความคิดของมนุษย์” สาขาการผลิตที่พัฒนาไปสู่ CE จะเรียกว่าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative
Industries หรือ CI) ซึ่งหมายถึง กลุ่มกิจกรรมการผลิตที่ต้องพึ่งพาความคิดสร้างสรรค์เป็นวัตถุดิบส้าคัญ ซึ่งนั่นเป็นการพัฒนา
ของกระบวนทัศน์ใหม่ก้าลังขยายตัวขึนอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบัน ส่งผลให้รัฐบาลในหลายประเทศทั่วโลกต่างรับเอาแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ มาใช้ในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ (นิตยสารส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ผลักดันเศรษฐกิจ
ไทย, 2560) ส้าหรับประเทศต่างๆ ได้เล็งเห็นความส้าคัญของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในการสร้างรายได้ให้กับประเทศอย่าง
มากมาย จึงได้น้าวัฒนธรรมมาเป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์ของประเทศ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ให้มีศักยภาพ ที่สามารถแสดงออกให้เห็นถึงความสวยงามและประโยชน์ที่ได้รับจากธรรมชาติ สะท้อนให้เห็นถึงสภาพชีวิต
ความเป็นอยู่ของคนในแต่ละยุคสมัยได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม หรือขนบธรรมเนียมประเพณี ดังนัน
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จึงเป็นการเรียนรู้ถึงวัฒนธรรม มรดกทางประวัติศาสตร์ เยี่ยมชมงานสถาปัตยกรรม และสัมผัสวิถี
ชีวิต ความเป็นอยู่ของคนในประเทศนัน รวมถึงซือของที่ระลึกที่เป็นงานหัตถกรรมละงานฝีมือที่เกิดจากภูมิปัญญาของคนใน
ประเทศนัน นับเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่ได้น้าเอาวัฒนธรรมมาเป็นจุดขาย เพื่อดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวในประเทศและ
นักท่องเที่ยวต่างประเทศ ที่ให้ความสนใจที่จะเรียนรู้วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม และสัมผัสวิถีชีวิต ความเป็นอยู่
ของคนในท้องถิ่นนันๆ (ไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว, 2556)
บุญเลิศ จิตตังวัฒนา (2548) กล่าวว่า แนวคิดของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมก็เหมือน แนวคิดการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ โดยได้รับการตอบสนองเป็นอย่างดีทังภาครัฐและเอกชนใน การตระหนักถึงการท่องเที่ยวที่ไม่ท้าลายสิ่งแวดล้อม ซึ่งหลัก
ของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนันประกอบด้วย 1) เป็นการท่องเที่ยวที่มีการศึกษารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความส้าคัญ คุณค่า
ประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของทรัพยากรวัฒนธรรมในแหล่งท่องเที่ยวนัน เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ นักท่องเที่ยวในการเพิ่มคุณค่า
ของประสบการณ์ในการเข้าชม ในขณะเดียวกันก็จะก่อให้เกิด ความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น 2) เป็น
การท่องเที่ยวที่มีการปลูกฝังสร้างจิตส้านึกของคนในชุมชนท้องถิ่นให้เกิด ความรัก หวงแหน รักษา และดึงชุมชนท้องถิ่นเข้ามา
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากร ของตนด้วย และได้รับประโยชน์ตอบแทนจากการท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ เช่น
การจ้างงาน การบริการน้าเที่ยว การให้บริการขนส่ง การให้บริการที่พัก การขายสินค้าที่ระลึก เป็นต้น 3) เป็นการท่องเที่ยวที่มี
การให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดความเข้าใจใน วัฒนธรรมและได้รับความเพลิดเพลิน พร้อมทังสร้างจิตส้านึกในการ

ปีที่ 12 ฉบับที่ 28 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2561

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี 165

อนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยว ทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 4) เป็นการท่องเที่ยวที่มีการเคารพวัฒนธรรมของเพื่อนบ้าน หรือ
ของชุมชนอื่นรวมทัง เคารพในวัฒนธรรม ศักดิ์ศรี และผู้คนของตนเองด้วย
ฉันทัช วรรณถนอม (2552) กล่าวถึง อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีความส้าคัญอยู่ในอันดับที่ 1-3 ของ
ประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับความเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในไทยอยู่ในล้าดับแรกเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้จากการ
ส่งเสริมสินค้าออกอื่นๆ เป็นที่ตระหนักดีว่า อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทยได้เป็นพลังขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่แสดง
บทบาทเด่นชัดตลอดสามถึงสี่ทศวรรษที่ผ่านมาความส้าเร็จโดยรวมมาจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องทังภาครัฐและเอกชนที่ช่วยกัน
ผลักดันให้อุตสาหกรรมนี ดังจะเห็นได้ว่าการท่องเที่ยงเชิงวัฒนธรรมได้กลายเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในยุโรป
อีกทังประเทศอื่นๆ ได้ พยายามที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในประเทศของตนเอง (Nzama, Magi, & Ngocoho,
2005) นอกจากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจะสามารถน้ารายได้เข้าสู่ประเทศ และน้าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจทังระดับประเทศ
และระดับภูมิภาคแล้ว การท่องเที่ยวเชิงวั ฒนธรรมยังเป็นเครื่องมือส้าคัญในการสืบทอดวัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไป ส้าหรับ
ประเทศไทยแล้วการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมบริการ ที่สร้างรายได้และการจ้างงานให้กับประเทศไทยเป็นอย่างมาก การ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจึงได้รับความสนใจเพิ่มสูงขึน เนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวและมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศ
ไทยมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว และได้มีการถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมสืบเนื่องมาเป็นเวลานาน(กาญจนา แสงลิม
สุวรรณ และศรันยา แสงลิมสุวรรณ, 2555) การท่องเที่ยวในแต่ละสถานที่ของประเทศไทยจึงให้ความส้าคัญต่อการท่องเที่ยว
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นจุดขายที่ส้าคัญในการท่องเที่ยวเพื่อศึกษาหาความรู้ เรื่องราวทางด้านประวัติศาสตร์ แหล่ง
ส้าคัญของโบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร์ วัดวาอารามต่าง ๆ ตลอดจนพระราชวัง ดังนันวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนใน
ท้องถิ่นจึงเป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวต้องการศึกษาความรู้จากสถานที่ท่องเที่ยว ภูมิปัญญาของท้องถิ่น และต้องการใช้ชีวิตในสิ่งที่
แปลกใหม่หรือใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับบรรยากาศ และสภาพของท้องถิ่นซึ่งมีความเรียบง่าย เพื่อเปลี่ยนแปลงการด้าเนินชีวิตที่
วุ่นวายในเมือง สู่ความเรียบง่ายและความสงบสุข (สุวรรณี สันต์ธนะวาณิช, 2548) ส้าหรับประเทศไทยเป็นประเทศที่มี
เอกลักษณ์ ทางด้านศิลปวัฒนธรรมเป็นของตนเองและเป็นที่รู้จักของนานาประเทศ โดยในแต่ละจังหวัดของประเทศไทยต่างมี
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นของตนเองที่สะท้อนให้เห็นถึงภาพลักษณ์สังคม วัฒนธรรม ชาติพันธุ์ของตนไว้อย่างชัดเจน หากจะ
กล่ าวถึ งกลุ่ มจั งหวั ดในภาคใต้ นั นมี อยู่ ด้ วยกั นหลายจั งหวั ด และหนึ่ งในนั นคื อ “จั งหวั ดสงขลา” จากความเป็ นมาและ
ความส้าคัญของปัญหาข้างต้น จะเห็นได้ถึงความส้าคัญของการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม
ตลาดริมน้าคลองแดน เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม (Cultural Attraction) แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
(Conservation Tourism) โดยน้าเอาทรัพยากรทางธรรมชาติ แสดงวัฒนธรรมริมคลอง และน้าวัฒนธรรมที่มีอยู่ มาพัฒนา
บริหารจัดการเพื่ อการท่ องเที่ ยวอย่ างยั่ งยื นโดยคนในพืนที่คลองแดนได้มี ส่วนร่วม อาศัยธรรมชาติเป็นฐานไม่ ก่อให้ เกิ ด
ผลกระทบต่อระบบนิเวศ วิถีทางธรรมชาติและวัฒนธรรม เน้นธรรมชาติและองค์ประกอบของธรรมชาติเป็นสิ่งดึงดูดใจ เปิด
โอกาสให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัส เรียนรู้ รวมถึงเข้าใจธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิตของคนในคลอง
แดน นอกจากนียังสนับสนุนให้คนในท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาชุมชนไปพร้อมๆ กัน และได้รับผลตอบแทนในเชิง
เศรษฐกิจ เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของท้องถิ่น ตลาดน้าคลองแดน ยังได้ชื่อว่าเป็นชุมชนวิถีพุทธคลองแดน เป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่มีภูมิทัศน์สวยงาม โดยมีคลองสามสายมาบรรจบกัน เป็นจุดแบ่งเขตแดนระหว่างจังหวัดสงขลากั บจังหวัด
นครศรีธรรมราช นักท่องเที่ยวที่มาเยือนจะได้สัมผัสและเรียนรู้วิถีชีวิตการเป็นพุทธมามกะและเข้าใจธรรมชาติ ด้วยการสนทนา
ธรรมและท้าบุญกับภิกษุสงฆ์ นอกจากนียังได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมแบบภาคใต้และเรียนรู้วิถีชีวิตโดยการเข้าพัก
โฮมสเตย์กับชาวบ้าน และเลือกซือสินค้าอาหารพืนบ้านได้ในตลาดน้าคลองแดน (กิมหยงพาเที่ยว, 2559)
ดังนันผู้วิจัยจึงได้เลือกสถานที่ท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมใน อ้าเภอระโนด จังหวัดสงขลา เนื่องจากเป็นอ้าเภอหนึ่ง
ที่มีความส้าคัญในจังหวัดสงขลา มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมอยู่หลายแห่งที่สะท้อนถึงสถาปัตยกรรม โบราณศิลป์ที่มี

ปีที่ 12 ฉบับที่ 28 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2561

166 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี

ประวัติอันยาวนาน สามารถสะท้อนถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบไทย การเดินทางสะดวก และสามารถที่จะก้าหนดเป็นเส้นทาง
ท่องเที่ยวได้ในหนึ่งวัน ผู้วิจัยจึงให้ความส้าคัญเพื่อศึกษา “แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตลาดน้าคลอง
แดน อ้าเภอระโนด จังหวัดสงขลา” ผู้วิจัยมุ่งหวังว่าผลการศึกษาในครังนี เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน การสร้างความรู้ใหม่
ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สอดคล้องกับบริบทและทุนทางสังคมของชุมชน การส่งเสริม
สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชน ผู้น้าท้องถิ่น เกิดความตระหนักเห็นความส้าคัญ มีความหวงแหน และมีส่วนร่วมในการจัดการ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้มีเอกลักษณ์เฉพาะของท้องถิ่น อีกทังหน่วยงานราชการระดับท้องถิ่นสามารถน้าไปศึกษาหรือ
พัฒนาเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์และเป็นแนวทางในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สามารถจัดเป็นการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมให้กับอ้าเภอระโนด จังหวัดสงขลา ท้าให้นักท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจและดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ตัดสินใจ
เดินทางมายังสถานที่ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตลาดน้าคลองแดน อ้าเภอระโนด จังหวัดสงขลา

นิยามศัพท์เฉพาะ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่าทาง ศิลปะและขนบธรรมเนียมประเพณีที่
บรรพบุรุษได้สร้างสมและถ่ายทอดเป็นมรดกสืบทอดกันมาซึ่ง ประกอบด้วย งานประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน
อาหาร การแสดงศิลปวัฒนธรรม สินค้าพืนเมือง การแต่งกาย ภาษา ชนเผ่า เป็นต้น
ตลาดน้าคลองแดน หมายถึง ตลาดน้าที่ตังอยู่ในพืนที่อ้าเภอระโนด จังหวัดสงขลา เป็นแหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยน้าเอาทรัพยากรทางธรรมชาติ แสดงวัฒนธรรมริมคลอง และน้าวัฒนธรรม
ที่มีอยู่ มาพัฒนาบริหารจัดการเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยคนในพืนที่คลองแดนได้มีส่วนร่วม

วิธีการด้าเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตลาดน้าคลองแดน อ้าเภอระโนด จังหวัดสงขลา
เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาแหล่งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตลาดน้าคลองแดน อ้าเภอระโนด
จังหวัดสงขลา โดยผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งเป็นกระบวนการของการเรียนรู้และท้าความเข้าใจความหมายของ
ประสบการณ์มนุษย์ ผ่านการสนทนากับบุคคลซึ่งใช้ชีวิตอยู่ในประสบการณ์นันๆ (Wood & Haber, 2002) โดยการเก็บ
ข้อมูลเพื่อการศึกษาครังนีมีข้อมูล 2 ลักษณะประกอบด้วย
1. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ผู้ให้ข้อมูลหลักในการวิจัยจ้านวน 10 คน
เนื่องจากผู้ให้ข้อมูลหลักมีความสามารถในการเข้าถึงข้อมูล สามารถให้ข้อมูลได้อย่างเพียงพอ และมีคุณสมบัติที่ผู้วิจัย
ต้องการศึกษา หรือมีการสัมภาษณ์จนข้อมูลอิ่มตัว ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ และผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว ผู้น้าชุมชน ผู้
จ้าหน่ายสินค้าในชุมชน ก้าหนดเกณฑ์การเลือก ใช้การเลือกแบบเจาะจง
1.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บข้อมูลเพื่อน้ามาใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ ที่
ส้าคัญเพื่อช่วยให้ผู้วิจัยสามารถเก็บข้อมูลได้ครบถ้วนถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ประกอบไปด้วย
1) สมุดบันทึกข้อมูลในการลงภาคสนาม (Field Notebook) ใช้บันทึกชื่อผู้ให้ข้อมูล สถานที่
ท้างาน เพศ อายุ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ เพื่อใช้ในการอ้างอิงและน้าข้อมูลที่จดไว้มาวิเคราะห์ต่อไป
2) เครื่องบันทึกเสียง (Recorder) ใช้บันทึกเสียงสัมภาษณ์จากการสนทนาระหว่างผู้วิจัยกับ
ผู้ให้สัมภาษณ์ โดยน้ามาใช้ร่วมกับสมุดบันทึกเพื่อน้าข้อมูลมาวิเคราะห์ต่อไป
ปีที่ 12 ฉบับที่ 28 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2561

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี 167

3) แบบสัมภาษณ์เชิงลึก หรือ แนวค้าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยใช้แนวค้าถามสัมภาษณ์
แบบปลายเปิดเพื่อให้ผู้ให้ข้อมูลสามารถตอบค้าถามได้อย่างละเอียดเท่าที่ผู้ให้ข้อมูลต้องการ โดยแนวค้าถามที่ผู้วิจัยถาม คือ
การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการหรือการก้าหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องความเป็นไปได้ แนวทางใน
การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้กับนักท่องเที่ยวและองค์ประกอบ แนวทาง และกระบวนการการ
พัฒนาชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมซึ่งแนวค้าถามมีความครอบคลุมในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แนว
ทางการสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง โดยแบ่งประเด็นค้าถามออกเป็น 2 ประเด็น คือ ประเด็นค้าถาม
ส้าหรับผู้น้าชุมชนหรือชุมชนในพืนที่ รวมทังกลุ่มผู้จ้าหน่ายสินค้าในชุมชน สัมภาษณ์เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการหรือการก้าหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ศักยภาพ ความพร้อมความเป็นไปได้และแนวทางใน
การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้กับนักท่องเที่ยว และส้าหรับผู้ที่เกี่ยวข้องหลัก เน้นประเด็นค้าถาม
เกี่ยวกับด้านองค์ประกอบของการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ด้ านแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
และกระบวนการการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม
1.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล ก่อนการสัมภาษณ์ผู้วิจัยขออนุญาตผู้ให้ข้อมูลเพื่อใช้เครื่องบันทึกเสียงและ
แจ้งให้ผู้ให้ข้อมูลทราบว่าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์จะใช้ในการศึกษาวิจัยเท่านัน และเริ่มค้าถามสัมภาษณ์ด้วยการถาม
ประวัติส่วนตัว จากนันจึงเริ่มถามถึงลักษณะงานที่รับผิดชอบผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีขันตอน ดังนี
1) ศึกษาข้อมูลในระดับปฐมภูมิโดยการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
หัวข้อการวิจัย
2) เก็บข้อมูลภาคสนามด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกและข้อค้าถามปลายเปิด เพื่อให้ผู้ให้ข้อมูล
สามารถตอบค้าถามได้อย่างไม่มีข้อจ้ากัด โดยการสัมภาษณ์จะด้าเนินต่อไปเรื่อยๆ จนกว่าค้าตอบที่ได้จากการสัมภาษณ์เริ่ม
ไม่มีความแตกต่าง ผู้วิจัยจึงยุติการสัมภาษณ์
1.3 การตรวจสอบความน่ า เชื่ อ ถื อ ของข้ อ มู ล ผู้ วิ จั ย ใช้ วิ ธี ก ารตรวจสอบข้ อ มู ล แบบ 3 เส้ า
(Triangulation) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ (Graneheim, 2004)
1) การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) ผู้วิจัยตรวจสอบแหล่งข้อมูล โดย
เก็บข้อมูลกับแหล่งบุคคลโดยการสัมภาษณ์จากคนต่างกลุ่ม เช่น พนักงานบริษัทเอกชนบริษัทอื่นๆ แต่ใช้การสัมภาษณ์ใน
เรื่องเดียวกัน
2) การตรวจสอบสามเส้าด้านผู้วิจัย (Investigator Triangulation) ในการเก็บข้อมูล ผู้วิจัย
ได้ท้าการเปลี่ยนตัวผู้เก็บข้อมูลหลายคนเพื่อลดความล้าเอียงด้านทัศนคติและความไม่แน่ใจในคุณภาพของผู้รวบรวมข้อมูล
3) การตรวจสอบสามเส้ า ด้ า นวิ ธ รรวบรวมข้ อ มู ล (Methodological Triangulation)
นอกจากการสัมภาษณ์แล้วผู้วิจัยยังใช้การสังเกตพฤติกรรมของผู้ให้ข้อมูลควบคู่กับการซักถามและได้ศึกษาข้อมูลจากแหล่ง
เอกสารประกอบด้วย
1.4 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการพรรณนาและวิเคราะห์โดยน้า
ข้อมูลทังหมดที่ได้มาวิเคราะห์ตามขันตอนดังนี
1) สรุปประเด็นส้าคัญด้วยการถอดเทปการสนทนาแบบค้าต่อค้า และอ่านบทสัมภาษณ์ของ
ผู้ให้ข้อมูลทุกราย
2) เรียบเรียงข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูลทังหมดมาจัดกลุ่มของค้าตอบที่มีลักษณะใกล้เคียง
กันไว้ด้วยกันเพื่อเป็นการลดทอนข้อมูลให้เหลือเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย
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3) สรุปผลงานวิจัยแล้วน้าไปพัฒนาเป็นข้อสรุปเชิงทฤษฎีในการน้าเสนอรูปแบบของแนว
ทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตลาดน้าคลองแดน อ้าเภอระโนด จังหวัดสงขลา การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยด้วย
การวิเคราะห์แบบอุปนัย
2. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ
จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก่ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม ข้อมูลเกี่ยวกับตลาดน้า แหล่งข้อมูลที่มีการบันทึกไว้แล้วทังเอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิคส์ รวมถึง
เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์เอกสาร (Document analysis) หลังนันน้าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ตามแนวทางการ
วิจัยเชิงคุณภาพด้วยวิธีการพรรณนาวิเคราะห์ และน้าเสนอผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

ผลการวิจัย
1. สถานภาพชุมชนคลองแดน เป็นชุมชนที่ตั งอยู่สุดเขตจังหวัดสงขลา ในเขตต้าบลคลองแดน อ้าเภอระโนด
ติดกับต้าบลราม อ้าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีคลองเล็กๆ เป็นเขตแดนตามธรรมชาติกันระหว่างสองจังหวัด
จึงเป็นที่มาของชื่อว่า “บ้านคลองแดน” โดยแยกออกเป็นสามคลอง คือ คลองปากพนังคลองระโนด และคลองชะอวด จาก
การเชื่อมต่อของสายน้านี ท้าให้บ้านคลองแดนกลายเป็นศูนย์กลางทางการค้าขายทางน้าที่ยิ่งใหญ่และความเจริญรุ่งเรือง
เริ่มเข้ามาเมื่อครังสมัยก่อน ในอดีตตลาดน้าแห่งนีเป็นพืนที่ทางเศรษฐกิจที่ส้าคัญ แต่ผลอันเนื่องมาจากการขยายตัวของ
เมือง โดยเฉพาะการตัดเส้นทางการคมนาคมทางบกท้าให้คลองแดนเงียบเหงามานาน ตลาดน้าคลองแดนเกิดขึนจากการ
ฟื้นฟูชุมชน เพื่อให้เห็นความเชื่อมโยงในวิถีชีวิตผู้คนในอดีต ที่ไม่ได้ถูกแบ่งแยกโดยหลักเขตแดนของจังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง
เส้นแบ่งที่ไ ม่อาจขวางกันนี ท้าให้ คลองแดนได้พัฒนาจากผู้ท้างานฟื้น ฟู เข้ามามีส่ วนร่วมของชุมชน เพื่อ ต้องการเห็ น
ความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันของผู้คนที่เคยมีมาแต่อดีต การฟื้นฟูตลาดน้าคลองแดนเป็นการต่อฐานรากที่เคยลืมเลือนไปให้
ฟื้นตื่นขึนมา โดยน้าเอาทรัพยากรทางธรรมชาติ แสดงวัฒนธรรมริมคลอง และน้าวัฒนธรรมที่มีอยู่ มาพัฒนาบริหารจัดการ
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยคนในพืนที่คลองแดนได้มีส่วนร่วม อาศัยธรรมชาติเป็นฐานไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบ
นิเวศน์ วิถีทางธรรมชาติและวัฒนธรรม เน้นธรรมชาติและองค์ประกอบของธรรมชาติเป็นสิ่งดึงดู ดใจ เปิดโอกาสให้
นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัส เรียนรู้ รวมถึงเข้าใจธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และวิถี ชีวิตของคนในคลองแดน
นอกจากนียังสนับสนุนให้คนในท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาชุมชนไปพร้อมๆ กัน และได้รับผลตอบแทนในเชิง
เศรษฐกิจ เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของท้องถิ่น
2. ศักยภาพในการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนคลองแดน อ้าเภอระโนด จังหวัดสงขลา ซึ่งผู้น้าชุมชน
หรือชุมชนในพืนที่ รวมทังกลุ่มผู้จ้าหน่ายสินค้าในชุมชน ทังหมดอยู่ภายใต้การก้ากับดูแลขององค์การบริหารส่วนต้าบล
คลองแดน เนื่องจากคนในชุมชนคลองแดนแม้เห็นความเจริญจากท้องถิ่นอื่นแต่ก็ยังรักความเป็นชุมชนดังเดิมของบ้านคลอง
แดน จึงไม่ได้น้าความเจริญจากท้องถิ่นอื่นกลับมาที่บ้านคลองแดนแบบทังหมด แต่เอาแนวคิดในการท้าให้บ้านเมือง
เจริญมาปรับใช้ความเป็นชุมชนดังเดิมของบ้านคลองแดน นั่นคือ การพัฒนาบ้านคลองแดนให้เป็นชุมชนดังเดิมที่สมบูรณ์
แบบเหมือนกับอดีต และคืนความเป็นอดีตให้กับบ้านคลองแดน ซึ่งเป็นสิ่งที่สังคมไทยก้าลังขาดแคลนและมีความต้องการ
ในปัจจุบันให้มีการฟื้นฟูอาคาร บ้านเรือน สะพานไม้ อันเป็นทางเดินตามแนวล้าคลอง รวมทังตลาดดังเดิมและการค้าขาย
แบบดังเดิมของบ้านคลองแดนขึนมาใหม่ โดยชาวชุมชนบ้านคลองแดนร่วมแรงร่วมใจกันท้าเอง โดยการสนับสนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพืนที่นัน และได้รับการเอาใจช่วยค่อนข้างดีจากหน่วยงานปกครองส่วนภูมิภาคทังจังหวัดและ
อ้าเภอ ถือว่าก้าลังหลักในการคืนอดีตให้แก่บ้านคลองแดนยังคงเป็นการร่วมแรงร่วมใจ พร้อมทังสติปัญญาของคนในชุมชน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นเอง ส้าหรับผู้ที่เกี่ยวข้องหลัก หน่วยงานภาครัฐ ได้มีการจัดท้าแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา น้ามาเป็นเครื่องมือที่ก้าหนดแนวทางหรือวิธีการด้าเนินงานเพื่อช่วยให้องค์การบริหารส่วนต้าบลสามารถน้าไปเป็น
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แนวทางในการปฏิบัติงานตามแผนไว้ให้สามารถบรรลุตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพทังด้า นงบประมาณและการ
จัดสรรทรัพยากร เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน ทังนียังสามรถน้าไปสู่การแก้ไขปัญหาและ
สนองตอบต่อความต้องการของคนในชุมชนได้อย่างแท้จริง ตามแนวทาง “การพัฒนา” กับ “ความพอเพียง” ตามแนว
พระราชด้าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากการด้าเนินการเบืองต้น พบว่า เกิดความร่วมมือของคนในชุมชน ทังเจ้า
อาวาสวัดคลองแดน นักวิชาการ และผู้บริหารท้องถิ่น ท้าให้ตลาดชุมชนคลองแดนสามารถกลับมามีชีวิตชีวา และสามารถ
พัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างยั่งยืน ส่วนผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว ประเทศไทยนับเป็นหนึ่งในประเทศ
ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางวัฒนธรรม เห็นได้จากประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนานของประเทศ การเปิดกว้างในการนับ
ถือศาสนา ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ศิลปวัฒนธรรมประจ้าชาติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละพืนถิ่น เกิดการ
เปลี่ยนแปลง ผสมผสาน หล่อหลอม พัฒนาตามกาลเวลา กระทั่งประยุกต์ร่วมกับวัฒนธรรมทังข้างถิ่นและข้ามถิ่น ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นถึงความรุ่งเรืองทางด้านวัฒนธรรมในแผ่นดินไทยที่มีการสืบสานผ่านกาลเวลามาอย่างยาวนาน ประเทศไทย
จึงนับได้ว่าเป็นประเทศหนึ่งที่เต็มไปด้วยต้นทุนทางวัฒนธรรม (Cultural Capital) ความเข้มแข็งของวัฒนธรรมและการ
จัดการวัฒนธรรม เป็นสิ่งบ่งชีที่ส้าคัญถึงความยั่งยืนของการพัฒนา เมื่อกระแสการพัฒนาประเทศด้วยนโยบายเศรษฐกิจ
สร้ า งสรรค์ ได้ ถู ก น้ ามาก้ าหนดเป็ น วิ สั ยทั ศ น์ ของการพั ฒ นาประเทศ จึ งถื อ เป็ นจั งหวะดี ที่ อุต สาหกรรมท่อ งเที่ย วเชิ ง
สร้างสรรค์ในท้องถิ่นจะน้าต้นทุนวัฒนธรรมที่มีมาเผยแพร่ให้กว้างขวางออกไปในรูปแบบของการท่องเที่ยววัฒนธรรมเชิง
สร้างสรรค์ (Creative Cultural Tourism) การจัดการการท่องเที่ยวในรูปแบบนี ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาค
ส่วน ทังในส่วนขององค์ความรู้ตามหลักฐานที่ปรากฏ การสืบทอดให้คงอยู่และการด้าเนินต่อไปโดยชุมชนจะเป็นผู้แสดงให้
เห็นว่าชุมชนสามารถอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมต่อไป
การสร้างสรรค์การท่องเที่ยวโดยวางอยู่บนพืนฐานของคุณค่าทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นหรือทุนทางวัฒนธรรม
สามารถท้าได้โดยหยิ บยกเรื่อ งราวจากประวัติ ศาสตร์ ศิลปะท้อ งถิ่น ดนตรีพื นบ้า น วิ ถีความเป็นชุ มชน วรรณกรรม
สถาปัตยกรรมหัตถกรรม ความงดงามของฝีมือช่าง และอื่นๆ มาจัดการให้เกิดความน่าสนใจสอดคล้องตามคุณค่าของ
ชุมชนหรือเมือง ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์ตรงผ่านการเรียนรู้ผ่านทางการท่องเที่ยว เป็นต้น
ว่าการได้ใช้ชีวิตร่วมกับชาวบ้านอย่างแท้จริง ไม่ใช่เป็นการแสดงหรือเป็นสร้างขึนมา เช่น นักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวและมา
สัมผัสกับวิถีชีวิตของการเป็นชาวนา ได้มีโอกาสที่ร่วมท้านากับชาวบ้านที่ยังคงรักษาชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย หรือการที่
นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสมาพักโฮมสเตย์ ในชุมชน พร้อมกับได้เรียนรู้วิธีการประกอบอาหารท้องถิ่น เรียนรู้วิธีการท้าขนม
ไทย เป็นต้น
3. แนวทางในการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตลาดน้าคลองแดนจึงเกิดเป็นชุมชนการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมขึน ประชาชนในบ้านคลองแดนได้ดัดแปลงบ้านของตนเองให้เป็นบ้านพักแรมของแขกผู้มาเยือน หรือที่เรียกกัน
ว่า โฮมสเตย์ ท้าให้มีรายได้อย่างต่อเนื่องมากขึนเป็นล้าดับ และก้าลังกลายเป็นรายได้หลักของชาวบ้าน เมื่อมีความ
ประทับใจของนักท่องเที่ยวมาสู่บ้านคลองแดน ขยายไปถึงตัวจังหวัด ได้อาศัยสังคมออนไลน์และสื่อนานาชนิด ที่ส้าคัญคือ
การบอกต่อปากต่อ ปากที่ข ยายวงไปอย่างกว้างขวางไปทั่วทังประเทศ และต่างประเทศหลายประเทศ เป็นผลท้าให้
นักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศและจากต่างประเทศพากันไปเยี่ยมชมชุมชนดังเดิมบ้านคลองแดน นับว่าผู้น้าชุมชนและคน
ท้องถิ่นสามัคคีเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน ขยายผลการฟื้นคืนอดีตให้กว้างขวางยิ่งขึน ได้ฟื้นอาชีพดังเดิมต่างๆ ตังแต่การปีนต้น
ตาล การค้าขายทางน้าหรือตลาดน้า และการท้าอาหาร ตลอดจนการเกษตรดังเดิมทังหมดก็กลับฟื้นคืนมา ยิ่งเป็นที่
น่าสนใจของนักท่องเที่ยวมากขึน นอกจากนีมีการส่งเสริมให้ขายสินค้าพืนบ้าน เพื่อไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลา เช่น ปลา
ทอดทรงเครื่อง (สูตรโบราณ) แป้งแดง ข้าวย้า เต้าคั่ว ห่อหมกปลาอินทรี ขนมกอและ ขนมจาก ขนมลูกโดน ขนมโค ขนม
พิมพ์ ขนมขีหนู ขนมปาจี ขนมค่อม ขนมเทียน ขนมดอกล้าเจียก ขนมหน้ามัน กล้วยทับ และอาหารพื นบ้านอีกมากมาย
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โดยเน้นความสะอาด อร่อย และราคาถูก และยังใช้วัสดุธรรมชาติมาห่อ อีกทังการแสดงมโนราห์ หนังตะลุง การละเล่นและ
การแสดงดนตรีพืนบ้าน เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
แต่อย่างไรก็ตามตลาดน้าคลองแดน ยังคงมีเอกลักษณ์ และวิถีชีวิตชุมชนแบบดังเดิม ที่ยังสามารถน้ามาเป็น
แนวทางในการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเชื่อมโยงกับเข้ากับการท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ทังด้านอาหาร การละเล่น พืนบ้าน ดนตรี พืนบ้าน รวมทั งวิถีของชุมชน อาคารบ้านเรือนที่เก่าแก่ที่ มี
เรื่องราวและประวัติศาสตร์ยาวนานให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้และสัมผัสถึงศิลปวัฒนธรรมของความเป็นไทยที่ได้สอดแทรก
เรื่องราวต่างๆ มากมาย จนท้าให้เป็นสิ่งดีงามที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสืบทอดต่อไป
สรุปได้ว่า ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เล็งเห็นถึงความส้าคัญของการพัฒนาชุมชนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อเป็น
แนวทางการพัฒนาชุมชนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของตลาดน้าคลองแดนเพื่อให้มีศักยภาพ และความโดดเด่นในเรื่อง
ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตและความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่ชัดเจน มีสภาพพืนที่สอดคล้องกับความเป็นอยู่เดิมของชุมชนใน
อดีต อีกทังชุมชนยังมีผู้น้าชุมชนที่เข้มแข็ง มีกฎ กติกาส้าหรับในการจัดการท่องเที่ยวอย่างชัดเจน และการปลูกฝังให้
เยาวชนให้อนุรักษ์วัฒนธรรมของชุมชนไว้ เกิดความส้านึกรักบ้านเกิดจนรวมพลังพัฒนาชุมชนได้ แต่ในขณะเดียวกันชุมชน
ก็ยังมีจุดอ่อนคือ สิ่งอ้านวยความสะดวกยังไม่ ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร ซึ่งเป็นจุดอ่อนที่สามารถพัฒนาได้หากได้รับการ
สนับสนุนจากภายนอกในการพัฒนาพืนที่และบุคลากร ประกอบการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่เป็นในรูปแบบตลาดน้า
และการพักแบบโฮมสเตย์รวมถึงการศึกษาวิถีชีวิตชุมชนที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวในปัจจุบันอยู่แล้ว
จากการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ พบว่า การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของตลาดน้าคลองแดน มีกิจกรรมที่หลากหลาย
ส้าหรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวตลาดน้าคลองแดน เช่น กิจกรรมศึกษาธรรมชาติ ความอุดมสมบูรณ์ของแม่น้าล้าคลอง
“คลองแดน”หรือการศึกษาแหล่งประวัติศาสตร์ชุมชน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้สัมผัสเรียนรูห้ รือมีประสบการณ์โดยตรงกับ
สภาพแวดล้อมธรรมชาติ เช่น กิจกรรมการเข้าค่าย กิจกรรมล่องเรือชมธรรมชาติรอบเกาะ การร่วมพิธีกรรมไปพร้อมๆ กับ
ชุมชนอีกด้วย
ส่วนด้านการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการหรือการก้าหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ศักยภาพ ความพร้ อมความเป็นไปได้และแนวทางในการถ่ายทอดความรู้เกี่ ยวกับการท่องเที่ ยวเชิงวัฒนธรรมให้กั บ
นักท่องเที่ยว ดังที่ปู่ชายได้กล่าวว่า
“คนในชุมชนคลองแดนยังมีแนวคิดอนุรักษ์ความเป็นคลองแดนไว้ไม่ให้เปลี่ยนแปลงไปตามสมัยนิยม เพื่อให้คน
รุ่นหลังได้เรียนรู้และสืบทอดต่อจากบรรพบุรุษ เสน่ห์ของคลองแดนเกิดจากบรรพบุรุษที่ปลูกฝังมาตั้งแต่สมัยก่อน ซึ่งจะ
รักษาคลองแดนให้อยู่สืบไป ส่วนสาเหตุที่อาจเป็นปัญหา และอุปสรรคที่ทาให้ชุมชนไม่เป็นไปในแนวทางที่บรรพบุรุษได้วาง
ไว้ ก็ คือ การยื่ น มื อให้ ค วามช่ ว ยเหลื อจากนัก การเมื อ งท้ อ งถิ่ น เรื่ องสาธารณู ปโภคพื้น ฐาน ที่ มี น โยบายแตกต่า งจาก
แผนพัฒนาที่คนในชุมชนใช้ เช่น ตั้งคาถามว่า ทาไมถึงไม่เปิดตลาดน้าเป็นสองวัน คือ เสาร์ – อาทิตย์ ซึ่งบางคนที่ยังไม่รู้ว่า
เศษขยะในถังที่ทุกคนทิ้งกัน ทางชุมชนเป็นคนการจัดการเองทั้งหมด แม่ค้าที่มาขายต้องขนขยะกลับบ้านเพื่อไปกาจัดเอง
กระทั่งเรื่องน้าประปาที่ไหลบ้างไม่ไหลบ้าง ไม่ใช่ว่าเราไม่ต้องการความช่วยเหลือแต่ขอให้มาช่วยเหลือให้ตรงจุด”
อีกทังมีการสนับสนุนให้คนในท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาชุมชนไปพร้อมๆ กัน และได้รับผลตอบแทนใน
เชิงเศรษฐกิจ เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของท้องถิ่นอย่าง ด้วยการจัดตังสถานที่ท่องเที่ยวที่เน้นการอนุรักษ์ให้ทุก
ฝ่ายมีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมและมีการสืบทอดประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามดีงามของชุมชน ดังที่ พระครูรัตนสุ
ตากร กล่าวว่า
“การบริหารจัดการชุมชนแห่งนี้เริ่มโดยเริ่มจากวัด จากนั้น การดึงชุมชนเข้ารวมกันก่อนจะขยายแนวคิดไปยัง
สถานศึกษา โดยนาหลักทางศาสนาเข้ามาเชื่อมโยง อาศัยความเป็นชุมชนวิถีพุทธ โดยให้พื้นที่มีการปลอดแอลกอฮอล์เพื่อ
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เป็นเกราะป้องกันชุมชน สานความร่วมมือให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง จากจุดเริ่มต้นจากวัดคลองแดนที่ฟื้นฟูวัดที่มีสภาพทรุด
โทรม ได้กลายเป็นการร่วมแรงร่วมใจที่ทาให้ชุมชนริมฝั่ง 3 คลอง สองเมือง กลับมาคึกคักอีกครั้ง โดยการฟื้นฟูและและ
ร่วมแรงร่วมใจกัน ของตลาดน้าคลองแดนบ้านไม้ทรงไทยเก่าๆ ริมน้าถูกบูรณะจนกลายเป็นที่ท่องเที่ยวที่ทาให้ผู้คนสัญจร
ผ่านเมืองใต้มุ่งตรงมายังชุมชนแห่งนี้อีกครั้ง เพื่อมาชมวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชน และยังมีการสืบทอด
ประเพณีโบราณ คือ ประเพณียกขันหมากปฐม คือ พิธีสมรส-สมมุติ อันเป็นกุศโลบายในการนาเงินสินสอดและเงินช่วยงาน
ถวายทาบุญให้วัดทั้งหมดในทุกๆปี ”
นอกจากนีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้มุ่งเน้นพัฒนาการท่องเที่ยว จัดกิจกรรม รักษ์ตลาดน้าคลองแดน
กระตุ้นเศรษฐกิจ และส่งเสริมรายได้ต่อชุมชน ชุมชนตลาดน้าคลองแดนเป็นชุมชนเก่าแก่ เป็นชุมชนที่เข้มแข็งมาตังแต่อดีต
จนถึงวันนี ชุมชนแห่งนียังคงรักษาความร่วมมือ ร่วมใจและสามัคคี ร่วมสืบสานวัฒนธรรม ดังที่นายทวีป จันทบุรี นายก
องค์การบริหารส่วนต้าบลคลองแดน และนายเกรียงไกร อนันตพงศ์ ประธานชุมชนตลาดน้าคลองแดน พร้อมด้วย ก้านัน
ผู้ใหญ่บ้านและผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวได้กล่าวเป็นแนวทางเดียวกันว่า
“ได้รับการผลักดันและส่งเสริมให้เป็นองค์ประกอบสาคัญของการพัฒนาแบบยั่งยืน สามารถใช้เป็นเครื่องมือใน
การส่งเสริมเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมซึ่งมีแนวโน้มจะลดน้อยเสื่อมโทรมลง จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทาให้เกิดการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมขึ้น การท่องเที่ยวในคลองแดนเป็นการนาเอาทุนทางธรรมชาติ ทุนทางวัฒนธรรม มา
พัฒนาบริหารจัดการเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน แบบมีส่วนร่วมของคนในชุมชนวิถีพุทธคลองแดน โดยอาศัยธรรมชาติ
เป็นฐานไม่เน้นปริมาณนักท่องเที่ยว แต่เน้ นธรรมชาติและองค์ประกอบของธรรมชาติเป็นสิ่งดึงดูดใจ เปิดโอกาสให้ผู้มา
เยือนได้สัมผัสกับการเรียนรู้ และเข้าใจธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิตของชุมชนในคลองแดน เพื่อ
เป็นการยกระดับรายได้ และเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของท้องถิ่นอย่างเหมาะสม ซึ่งการจัดกิจกรรม รักษ์ตลาดน้าคลอง
แดน ถือเป็นชุมชนตลาดน้าคลองแดนที่มีความเข้มแข็ง ร่วมกันทางานเชิงสร้างสรรค์ และสานึกรักบ้านเกิด สานึกรักษ์
ธรรมชาติและสังคมโลก เป็นการร่วมกัน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น”
จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า ชุมชนตลาดน้าคลองแดนมีแหล่งท่องเที่ ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีศักยภาพและมีความ
พร้อมในการในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย รวมทังวิถีทางธรรมชาติและวัฒนธรรม เน้นธรรมชาติและ
องค์ ป ระกอบของธรรมชาติ เ ป็ น สิ่ งดึ ง ดู ด ใจ เปิ ด โอกาสให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วได้ ม าสั ม ผั ส เรี ย นรู้ รวมถึ งเข้ า ใจธรรมชาติ
ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิตของคนในคลองแดน นอกจากนียังสนับสนุนให้คนในท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทใน
การพัฒนาชุมชนไปพร้อมๆ กัน และได้รับผลตอบแทนในเชิงเศรษฐกิจ เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของท้องถิ่น
นอกจากนีผู้วิจัยได้สังเคราะห์แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตลาดน้าคลองแดน สามารถสรุปได้
ดังแผนภูมิที่ 1
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ด้านพืนที่
-พืนที่ เป็นเส้นแบ่งเขตแดนธรรมชาติทกี่ นระหว่
ั
าง 2 จังหวัด
-เป็นชุมชนที่ศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์
และวิถชี ีวิต
-ป้ายบอกเส้นทางไม่ชัดเจน
-เส้นทางคมนาคมยังไม่สะดวกเท่าที่ควร

ด้านองค์กร
-การมีส่วนร่วมภายในชุมชน
-ความเข้มแข็งของชุมชน
-ผู้นามีความเข้มแข็ง
-หมู่บ้านเป็นแบบอย่างทางวิถีพุทธ
และวัฒนธรรม
-ชุมชนปลอดแอลกอฮอล์

การพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ตลาดน้าคลองแดน

ด้านการจัดการ
-วิถีชุมชนริมนา สถาปัตยกรรม
ท้องถิ่น ประวัติศาสตร์
วัฒนธรรม เชือ่ มโยงกับการ
ท่องเที่ยว
-มีความพร้อมโฮมสเตย์ที่ดี
-ใช้วัสดุบรรจุอาหารทีท่ าจาก
ธรรมชาติ และกาจัดขยะโดย
ชุมชน
-ภาษาที่ใช้สื่อสารกับ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ควร
เพิ่มการเรียนรู้
-การประชาสัมพันธ์ไม่ตอ่ เนื่อง
สิ่งอานวยความสะดวกยังไม่
พร้อมเท่าที่ควร

ด้านกิจกรรม
-มีกิจกรรมหลากหลาย เช่น ผลิต สาธิต จาหน่ายอาหารพืนบ้านที่โดดเด่น
และของที่ระลึกปูนปั้นรูปมโนราห์
-ประเพณี วัฒนธรรมและการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ
-ศิลปะการแสดงรามโนราห์ หนังตะลุง และดนตรีพืนบ้าน
-การนั่งเรือ ชมตลาด และสถานที่สาคัญริมตลาดนาคลองแดน
-การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และวัฒนธรรม
-ประเพณียกขันหมากปฐม

แผนภูมิที่ 1 การสังเคราะห์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตลาดนา้ คลองแดน
จากแผนภูมิที่ 1 การสังเคราะห์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตลาดน้าคลองแดน สามารถสรุปแนวคิด
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของตลาดน้าคลองแดน ได้ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านองค์กร ด้านพืนที่ ด้านการจัดการ
และด้านกิจกรรม ซึ่งในแต่ละด้านนันมีทังจุดเด่นและจุดด้อย นับได้ว่ามีความส้าคัญหลักในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของ
ตลาดน้าคลองแดนให้เป็นระบบ มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ด้าเนินไปสู่ทิศทางที่ถูกต้อง เพื่อการประชาสัมพันธ์ดึงดูดใจ
ให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเที่ยวตลาดน้าคลองแดนมากขึน เป็นการกระจายรายได้ให้กับชุมชนและท้องถิ่น และเพื่อการ
อนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติให้ยั่งยืน อีกทังให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของรัฐบาล เพื่อต้องการ
สร้างความเชื่อมั่น ส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยต่อไป
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สรุปผลและข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาพบว่า ผู้ให้ข้อมูลมีความเข้าใจและได้เล็งเห็นถึงความส้าคัญการพัฒนาชุมชนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ได้มีความตระหนักถึงความส้าคัญของศิลปวัฒนธรรม รวมถึงมรดกทางวัฒนธรรมพืนบ้านมากขึนทังนีการตื่นตัวต่อวัฒนธรรม
ประกอบกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมของในแต่ละพืนที่เป็นจุดก้าเนิดของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ดังจะ
เห็นว่าการท่องเที่ยงเชิงวัฒนธรรมได้กลายเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ในยุโรปอีกทังประเทศอื่นๆ ได้พยายามที่จะ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในประเทศของตนเอง นอกจากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจะสามารถน้ารายได้เข้าสู่ประเทศ
และน้าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจทังระดับประเทศและระดับภูมิภาคแล้วการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยังเป็นเครื่องมือส้าคัญในการ
สืบทอดวัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไป ส้าหรับประเทศไทยแล้วการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมบริการที่สร้างรายได้และการจ้างงาน
ให้กับประเทศไทยเป็นอย่างมากอย่างไรก็ดีท่ามกลางการแข่งขันของตลาดท่องเที่ยวที่สูงขึนกระแสการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมจึงได้รับความสนใจเพิ่มสูงขึนเนื่องจากแหล่งท่องเที่ยว และมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทยมีความเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะตัวและได้มีการถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมสืบเนื่องมาเป็นเวลานาน
นอกจากนีการท่องเที่ยววางอยู่บนพืนฐานของคุณค่าทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นหรือทุนทางวัฒนธรรมสามารถท้าได้โดย
การน้าเรื่องราวจากประวัติศาสตร์ ศิลปะท้องถิ่น ดนตรีพืนบ้าน วิถีความเป็นชุมชน วรรณกรรม สถาปัตยกรรม หัตถกรรม ความ
งดงามของฝี มื อช่ าง และอื่ นๆ มาจั ดการให้ เกิ ดความน่ าสนใจสอดคล้ องตามคุ ณค่ าของชุ มชน ซึ่ งเป็ นการเปิ ดโอกาสให้
นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์ตรงผ่านการเรียนรู้ผ่านทางการท่องเที่ยว อาทิเช่น การได้ใช้ชีวิตร่วมกับชาวบ้านอย่างแท้จริง
ไม่ใช่เป็นการแสดงหรือเป็นสร้างขึนมา เช่น นักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวและมาสัมผัสกับวิถีชีวิตของการเป็นชาวนา ได้มีโอกาสที่
ร่วมท้านากับชาวบ้านที่ยังคงรักษาชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย การที่นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสมาพักโฮมเสตย์ ในชุมชน พร้อมกับ
ได้เรียนรู้วิธีการประกอบอาหารท้องถิ่น เรียนรู้วิธีการท้าขนมไทย เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับ พรทิพย์ กิจเจริญไพศาล (2553) ได้
ศึกษา การศึกษาทรัพยากรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนชาวมอญเพื่อ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัดปทุมธานี
พบว่ า จั งหวั ดปทุ มธานี มี ทรั พยากรท่ องเที่ ยวที่ มี ศั กยภาพสู ง โดดเด่ นด้ านวั ฒนธรรมและวิ ถี ชี วิ ต ของชาวมอญ ด้ าน
ประวัติศาสตร์ ด้านโบราณสถานและโบราณวัตถุ ได้แก่ วัดมอญ เตาโอ่งอ่าง เครื่องปั้นดินเผา ตุ่มสามโคก ตลอดจนด้านประเพณี
เทศกาล ได้แก่ งานสงกรานต์ งานแห่เสาหงส์ธง ตะขาบ และวิถีชีวิตของชุมชนชาวมอญได้แก่ อาหารการกิน การแต่งกาย
งานวิจัยนีมีจุดประสงค์เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ผู้วิจัยจึงได้เสนอแนวคิดและ
หลักการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมดังนี
1. การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สามารถเชื่อมโยงไปถึงศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม วิถีชีวิตความเป็นอยู่และเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่นได้ ถึงแม้กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักจะให้ความร่วมมือสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างเต็มที่ แต่ก็ยังมีปัญหาเรื่องสิ่ง
อ้านวยความสะดวก ซึ่งเป็นอุปสรรคในการบริหารจัดการ เช่นเดียวกับงานวิจัยของ ศิรินันท์ พงษ์นิรันดร โอชัญญา บัวธรรม
และชัชชญา ยอดสุวรรณ (2559) ได้ศึกษาเรื่อง แนวทางในการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวอ้าเภอวังน้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา
พบว่า ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ควรจัดระบบคมนาคมและการสัญจรให้ชัดเจน พร้อมกับท้าป้ายบอกทางให้ถูกต้องและติดตัง
เป็นระยะ ด้านสิ่งอ้านวยความสะดวก ควรจัดให้มีบริการที่ครอบคลุมและทั่วถึง การท่องเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนให้
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ทังนีเพื่ออ้านวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว และยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวให้ดีขึน
2. แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตลาดน้าคลองแดน อ้าเภอระโนด จังหวัดสงขลา ยังมีความ
พร้อมและแนวทางในการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมากพอ เพราะในชุมชนทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดการภาย
ชุมชนให้มีศักยภาพเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยจะแสดงถึงแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน
ประเทศไทย โดยค้านึงถึงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีเพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ซึ่งคล้อง
กับงานวิจัยของ พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์ (2557) ได้ศึกษาเรื่อง การจัดการการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษา
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บ้านโคกไคร จังหวัดพังงา พบว่า องค์ประกอบหลักของการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนของกลุ่มการท่องเที่ยวชุมชนบ้าน
โคกไคร คือ ศักยภาพการท่องเที่ยว กระบวนการคิดแบบยั่งยืนในด้านด้านการมีจิตส้านึกที่ดีในการให้ความส้าคัญกับการ
อนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติและความยั่งยืนของทรัพยากร แต่ก็ยังมีข้อจ้ากัดอยู่ในบางเรื่องที่ควรปรับปรุงและพัฒนา
ซึ่งต้องได้รับการสนับสนุนจากหน่ วยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับ Sproule (1996) ได้เสนอองค์ประกอบ
ความส้าเร็จในการการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยชุมชนเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ประกอบด้วย ศักยภาพของพืนที่
ศักยภาพของชุมชนที่มีความเป็นเอกลักษณ์ และเข้มแข็งพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทังทางบวกทางลบ และการให้ชุมชนมี
ความรู้ในการจัดการการท่องท่องเที่ยว เช่นเดียวกับผลการงานวิจัยของ กฤษฎา ณ หนองคาย และสามารถ ปิติพัฒน์
(2556) พบว่ า การมีส่ ว นร่ วมของชุ มชนเป็ นปั จจั ย ส้า คั ญในการส่ งเสริม การท่อ งเที่ ย ว ดังนั นการการมี ส่ว นร่ ว มของ
ประชาชนในชุมชนนันเป็นหลักการที่จะน้าการท่องเที่ยวไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
3. ควรตระหนักถึงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการจัดการทางวัฒนธรรมให้เป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาควบคู่กัน
ซึ่งการรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นประโยชน์ด้านองค์ความรู้และการให้คุณค่ าแก่สังคม ซึ่งการพัฒนาการท่องเที่ยว
น้าไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจและรายได้ของชุมชน การจัดหาแนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจึงเป็นเรื่อง
ส้าคัญ ทังนีแนวคิดหลักเพื่อใช้ในการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมประกอบด้วย แนวคิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
แนวคิดเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ซึ่งแต่ละแนวคิดจะประกอบด้วยกลยุทธ์และแนวทางสนับสนุนที่จะ
น้า ไปสู่ ก ารจั ดการวั ฒ นธรรมและการท่ อ งเที่ ยวเชิงวั ฒนธรรมเป็ น ไปอย่า งเหมาะสม เพื่ อให้ เป็ น แหล่ งท่ อ งเที่ ยวเชิ ง
วัฒนธรรมที่ประสบความส้าเร็จและด้ารงอยู่ต่อไปได้
ข้อเสนอแนะ
1.จากผลการวิจัยที่พบว่า ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวส้าหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ยังมีไม่มีความรู้
ด้านภาษาที่จะสื่อสารให้กับนักเที่ยว ดังนันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและท้องถิ่น ควรมีการจัดการความรู้และเพิ่มทักษะด้าน
การสื่อสารให้กับคนในชุมชนเพื่อให้เกิดการสื่อสารที่ต้องถูก เนื่องจากคนในชุมชนส่วนใหญ่ไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษและ
ภาษาประเทศเพื่อนบ้านในการติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสได้สัมผัสประสบการณ์เกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนในตลาดน้า รวมถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ และเอกลักษณ์ที่สื่อถึงความเป็นดังเดิมของ
ชุมชนในตลาดน้า ให้กับนักท่องเที่ยว
2.จากผลการวิจัยที่พบว่า คนในชุมชนขาดความรู้ความเข้าใจการให้ความรู้อย่างแท้จริง ดังนันหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและท้องถิ่น ควรมีการให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา เอกลักษณ์และความส้าคั ญของการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมและการสื่อสารให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้เอกลักษณ์และความส้าคัญทางวัฒนธรรมที่เป็นดังเดิมอย่างแท้จริง อย่าง
ทั่วถึงภายในชุมชน
3.จากผลการวิจัยที่พบว่า การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมี การประชาสัมพันธ์ไม่ต่อเนื่อง หรือ
สิ่งอ้านวยความสะดวกต่างๆ เช่น ป้ายชีทาง และศูนย์การบริการนักเที่ยวยังไม่ค่อยได้มาตรฐานเท่าที่ควร ดังนันหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องและท้องถิ่น ควรเร่งรัดการจัดการประชาสัมพันธ์เชิงรุก โดยการควรเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้มากขึน
และกิจกรรมในการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ เว็ปไซด์ สื่อวิทยุ และโทรทัศน์ รวมทังจัดท้าป้ายชีทาง/แผนที่ท่องเที่ยว
สองภาษา เพื่อให้นักท่องเที่ยวมีความเข้าใจมากขึน
4.จากผลการวิจัยที่พบว่า สิ่งอ้านวยความสะดวก รวมทังเส้นทางการคมนาคมที่ยังไม่ครอบคลุมและทรุดโทรม
ดังนันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและท้องถิ่น ควรมีการพัฒนาและการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างและการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐาน เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กับการพัฒนาจังหวัด และเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวให้ครบวงจร อีกทัง
เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเที่ยวเพิ่มขึน เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน
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