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บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ตรวจสอบทรั พ ยากรการท่ อ งเที่ ย ว ศึ ก ษาศั ก ยภาพของ
การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ก�ำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และโครงการในการพัฒนา
การท่องเที่ยวแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนในจังหวัดนครศรีธรรมราช และก�ำหนดแนวทางแผนยุทธศาสตร์
แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในจังหวัดนครศรีธรรมราช จากกลุ่มตัวอย่าง 400 คน
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย
ผลการวิจยั พบว่า จังหวัดนครศรีธรรมราชมีความโดดเด่นของทรัพยากรการท่องเทีย่ วทางธรรมชาติ
มีปัจจัยบ่งชี้ศักยภาพด้านทรัพยากรท่องเที่ยวของพื้นที่อยู่ในระดับมาก มีวิสัยทัศน์ด้านการท่องเที่ยวคือ
“จังหวัดนครศรีธรรมราชจะสร้างแบรนด์ทอ่ งเทีย่ วธรรมชาติเชิงอนุรกั ษ์” โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์
โครงการตรงกับความต้องการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนของจังหวัดนครศรีธรรมราช
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* นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการท่องเที่ยว วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัย
พะเยา
** อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
***,**** อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

173

◆ กัลยารัตน์

SaintตรJohn’s
ศิริรัตน์ พยอม ธรรมบุ
สหนนท์Journal
ตั้งเบญจสิริกุล สันติธร ภูริภักดี ◆
วารสารเซนต์จอห์น

Abstract
The purposes of this research were to study the tourism resourecs, the potential
of sustainable tourism development, set up the vision, the strategy and the projects for
sustainable integrated tourism development in Nakhon Si Thammarat Province and to
formulate strategic plan for tourism development from the sample of 400 people; a
questionnaire was used as a tool for this research.
The research results showed that Nakhon Si Thammarat Province has outstanding
natural tourism resources. There is a factor indicating high tourism resource. There is a
vision of tourism: “Na khon Si Thammarat will build Eco-tourism brand” with strategic
issues, strategies and projects to meet the needs of sustainable integrated tourism development
of Na khon Si Thammarat Province.
Keywords: Integrated Strategic, Sustainable Tourism, Nakhon Si Thammarat Province

174

◆ แผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในจังหวัดนครศรีธรรมราช ◆

บทน�ำ
ในปี พ.ศ. 2560 เป็นปีเริ่มต้นของการปฏิบัติการของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable
Development Goals: SDGs) ประเทศสมาชิกได้ลงนามในปฏิญญาต่าง ๆ และปฏิบตั ติ ามนัน้ ในระดับ
ประเทศหรือทวีป รัฐบาลแต่ละประเทศต้องก�ำหนดนโยบาย (Policy) ก�ำหนดวิสยั ทัศน์ (Vision) และ
สร้างแผนยุทธศาสตร์เพือ่ พัฒนาการท่องเทีย่ วแบบบูรณาการจากผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม เศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม และการพัฒนาจิตใจของประเทศ และกลุ่มประเทศโดยเฉพาะชุมชนระดับ Grass
root คือจังหวัด อ�ำเภอ ต�ำบล และหมูบ่ า้ นจะต้องเป็นพืน้ ฐานของการลงมือปฏิบตั กิ ารด้านความยัง่ ยืน
(พยอม ธรรมบุตร, 2560: หน้า 15) โดยมีการวางแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในภาพรวม
ประเทศไทยเริ่มวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2504 แบ่งออก
เป็น 4 ยุค ยุคแรกเป็นยุคทองของการวางแผน ครอบคลุมแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504-2509) ถึงแผนฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2510-2514) โดยมุง่ เน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ด้วยการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน ยุคทีส่ องเป็นยุคทีม่ คี วามผันผวนทางการเมือง ครอบคลุมแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2515 -2519) ถึงแผนฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520-2524) โดย
แผนได้เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่กับการพัฒนาสังคม ยุคที่สามเป็นยุคประชาธิปไตย ครอบคลุม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525-2529) แผนฉบับที่ 6 (พ.ศ. 25302534) และแผนฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539) ซึ่งแผนพัฒนาทั้ง 3 ฉบับได้เน้นเสถียรภาพเศรษฐกิจ
มุ่งพัฒนาภูมิภาค ชนบท และยุคที่สี่เป็นยุคเปลี่ยนผ่านสู่กระบวนทัศน์ใหม่ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
เน้นการมีส่วนร่วม ใช้เศรษฐกิจเป็นเครื่องมือพัฒนาคน ยึดปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งสู่
สังคมอยูเ่ ย็นเป็นสุขร่วมกัน ครอบคลุมแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 25402544) แผนพัฒนาฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) ได้เริ่มก�ำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศโดย
ยึดแนวเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาน�ำทางในการพัฒนา และบริหารประเทศอยู่ภายใต้กระแส
โลกาภิวัตน์ จึงเป็นจุดเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการวางแผนที่ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาตาม
แนวพระราชด�ำรัส เศรษฐกิจพอเพียงมีการพัฒนาแบบองค์รวม และเริม่ ให้ความส�ำคัญกับกระบวนการ
มีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนา แผนฉบับที่ 9 ฉบับที่ 10 และฉบับที่ 11 ได้น้อมน�ำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นปรัชญาน�ำทางในการพัฒนาและบริหารประเทศ ผลการพัฒนาภายใต้แผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกือบ 60 ปีที่ผ่านมาสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้า ได้ยกระดับ
การพัฒนาประเทศไทยที่เคยอยู่ในกลุ่มประเทศด้อยพัฒนาไปอยู่กลุ่มประเทศก�ำลังพัฒนา ประชาชน
มีคุณภาพชีวิตและรายได้ดีขึ้นมีอายุยืนยาว และมีการศึกษาสูงขึ้น (สภาพัฒน์, 2560: ออนไลน์)
ในปัจจุบนั ประเทศไทยอยูใ่ นระหว่างการพัฒนาโดยใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งได้จัดขึ้นในช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศ และสถานการณ์โลก
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ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดมากขึ้น แผนฉบับที่ 12 ได้จัดท�ำขึ้นบน
พืน้ ฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึง่ สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนของโลก (SDGs)
โดยประเทศไทยได้ประกาศยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 เป็นงานหลักของการพัฒนาประเทศที่ให้ความ
ส�ำคัญของการมีสว่ นร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนเพือ่ ร่วมกันก�ำหนดวิสยั ทัศน์ และทิศทางของ
การพัฒนาประเทศ (สภาพัฒน์. 2560: ออนไลน์)
ในการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทย กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาได้ก�ำหนดแผน
ยุทธศาสตร์การท่องเทีย่ วแห่งชาติฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560-2564 โดยมีวสิ ยั ทัศน์คอื ต้องการให้ประเทศไทย
เป็นจุดหมายปลายทางทีม่ คี ณ
ุ ภาพชัน้ น�ำของโลกทีเ่ ติบโตอย่างมีดลุ ยภาพบนพืน้ ฐานความเป็นไทยเพือ่
ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการพัฒนาจิตใจโดยมีการกระจายรายได้สปู่ ระชาชน
ทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็น 1 ใน 12 เมืองต้องห้ามพลาดจัดอยู่ในกลุ่มเขต
พัฒนาการท่องเที่ยวทะเลตะวันตก
จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดที่ใช้การท่องเที่ยวเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับจังหวัดในปี
พ.ศ. 2561 มีรายได้จากการท่องเที่ยวจ�ำนวน 17,136.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2560 จาก
15,609.04 ล้านบาท เป็นจ�ำนวน 1,527.42 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.79 สาเหตุที่รายได้จากการ
ท่องเที่ยวที่เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น เพราะมีปัจจัยมาจากนโยบายส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดในปี พ.ศ. 2560 จากศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามทาง
ธรรมชาติ ป่า ภูเขา ทุ่งนา และทะเล โดยมีการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวโดยเริ่ม
จัดกิจกรรมท่องเทีย่ วทีโ่ ดยใจคนรุน่ ใหม่ เพือ่ สร้างกระแสคนทันสมัย ต้องไปเมืองคอน ในปี พ.ศ. 2561
สถิติการท่องเที่ยว มีนักท่องเที่ยว 3,972,748 คน โดยมีอัตราการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากปี 2560
และปี 2561 ร้อยละ 10 จากความส�ำเร็จของการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช
ภายใต้แคมเปญ “นครศรีดี๊ดี” ในปี 2555 ท�ำให้นักท่องเที่ยวรู้จักจังหวัดนครศรีธรรมราชว่าเป็น
“นครแห่งการท่องเทีย่ ว” ในปี 2560 จึงมีการน�ำเสนอแคมเปญ “นครศรีดดี๊ ี นครศรีดกี ว่าเดิม” น�ำเสนอ
ภาพลักษณ์โดยการชูผลิตภัณฑ์ดา้ นการท่องเทีย่ วทีน่ า่ สนใจครอบคลุม 6 กลุม่ คือนครแห่งอารยธรรมดี
นครหัตถศิลป์ นครธรรมชาติดี๊ดี นครแห่งวิถชี วี ติ นครแห่งการเรียนรู้ และนครของฝากอาหารหรอยดี
(ส�ำนักงานคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดนครศรีธรรมราช, 2560: หน้า 85-86)
จังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีการจัดท�ำแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ใน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 คือการพัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม ซึ่ง
จังหวัดไม่มีแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อีกประการหนึ่งใน
การพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราขนั้น จังหวัดจ�ำเป็นต้องท�ำการพัฒนาภายใต้กรอบ
นโยบายทีภ่ าครัฐได้กำ� หนดทิศทางไว้ในแผนพัฒนาประเทศ 20 ปี ประเทศไทย 4.0 และแผนเศรษฐกิจ
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และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนพัฒนาการท่องเที่ยวฉบับที่ 2 (พ.ศ. 25602564) ตลอดจนแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก (พ.ศ.
2559-2563) ผูว้ จิ ยั จึงตระหนักว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชจ�ำเป็นต้องสร้างแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณา
การเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนา
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนภายใต้กรอบนโยบายของประเทศอันประกอบด้วยสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรมและการพัฒนาจิตใจ ผู้วิจัยจึงด�ำเนินการตรวจสอบศักยภาพของการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวในจังหวัดนครศรีธรรมราชในส่วนของการท�ำชุมชนศึกษาซึ่งเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพไปแล้ว
นั้น เพื่อน�ำผลที่ได้ไปใช้เป็นเครื่องมือในการท�ำวิจัยเชิงปริมาณในครั้งนี้จากการบูรณาการของหน่วย
งานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดนครศรีธรรมราช

วัตถุประสงค์
1. เพื่อตรวจสอบทรัพยากรการท่องเที่ยวในจังหวัดนครศรีธรรมราช
2. เพื่อศึกษาศักยภาพของการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในจังหวัดนครศรีธรรมราช
3. เพื่อก�ำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และโครงการในการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบ
บูรณาการอย่างยั่งยืนในจังหวัดนครศรีธรรรมราช
4. เพื่อน�ำเสนอแนวทางแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

วิธีด�ำเนินการวิจัย
ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้กระบวนการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method: Exploratory)
ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้นำ� เสนอการวิจยั ในส่วนของการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ตามวัตถุประสงค์
การท�ำวิจัยเล่มหลัก (Main Research) ไปแล้ว ในการน�ำเสนอผลการวิจัยครั้งนี้เป็นนส่วนของการ
วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งเป็นการวิจัยสนับสนุน (Supporting Research) โดย
น�ำฐานข้อมูลทีไ่ ด้จากการวิจยั เชิงคุณภาพในส่วนก่อนหน้ามาสร้างแบบสอบถามเพือ่ น�ำผลจากการวิจยั
ไปสร้างความสมบูรณ์ให้แก่ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ และผู้วิจัยได้เลือกเก็บข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณ
ครั้งนี้ ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการเพื่อ
พัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดนครศรีธรรมราช
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ประชากร
ภาครั ฐ ภาคเอกชน ประชาชน และนั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ เ ดิ น ทางมาท่ อ งเที่ ย วในจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช
กลุ่มตัวอย่าง
ผู้วิจัยได้แบ่งกลุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ซึ่งมา
จากอุปสงค์หรือความต้องการของการท่องเที่ยว (Demand Side) ได้แก่นักท่องเที่ยว และ อุปทาน
(Supply Side) หรือการตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยแบ่งสัดส่วนกลุ่มละ 100 ตัวอย่าง รวม 400
ตัวอย่าง ผู้วิจัยท�ำการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการทดสอบค่าความแตกต่างระหว่างกลุ่มตัวอย่างทั้ง 4 กลุ่มเพื่อหาค่าความ
เชื่อมั่นของจ�ำนวนกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ Anova ในการทดสอบกลุ่มตัวอย่างที่มากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป
ซึง่ ผลการทดสอบพบว่าคะแนนของการตอบแบบสอบถามของกลุม่ ตัวอย่างทัง้ 4 กลุม่ ไม่มคี วามแตก
ต่างกันอย่างมีนัยยะทางสถิติ และสามารถใช้แบบสอบถามร่วมกันได้
เครื่องมือในการวิจัย
ผู้วิจัยได้ท�ำการสร้างแบบสอบถามการวิจัยเชิงปริมาณในครั้งนี้จากผลการวิจัยเชิงคุณภาพ
เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลทีเ่ ป็นจริงครอบคลุมเนือ้ หาอย่างสมบูรณ์ และใช้เป็นแนวทางการพัฒนาการท่องเทีย่ ว
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยแบบสอบถามเป็นค�ำถามให้ตดั สินใจเพือ่ สอบถามความคิดเห็นด้วยเกณฑ์
การตอบจากระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 4 กลุ่ม จากมากที่สุดไปน้อยที่สุด โดยแบ่งหัวข้อ
ดังนี้
1. ทรัพยากรท่องเที่ยวในจังหวัดนครศรีธรรมราช ด้านทรัพยากรท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
วัฒนธรรม มหกรรม กิจกรรม และการบริการทางด้านการท่องเที่ยว
2. ศักยภาพของการพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดนครศรีธรรมราช
3. วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และโครงการของการพัฒ นาการท่องเที่ ยวจังหวัด
นครศรีธรรมราช
วิธีการเก็บข้อมูล
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถามที่สร้างขึ้น โดยสอบถามความคิดเห็น
จากกลุ่มตัวอย่างที่ก�ำหนดไว้ในส่วนต่าง ๆ คือภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และนักท่องเที่ยวรวม
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ทัง้ สิน้ 400 ชุด และน�ำผลจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลมาสร้างแนวทางแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการเพือ่
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในจังหวัดนครศรีธรรมราช
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณดังขั้นตอนต่อไปนี้
1. รวบรวมแบบสอบถามมาท�ำการตรวจสอบความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
2. บันทึกคะแนนลงในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลด้วยโปรแกรม SPSS (Statistical
Package for Social Sciences for Window)
3. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) เพือ่ ใช้แปลความหมาย ความคิดเห็นเกีย่ วกับทรัพยากรการท่องเทีย่ ว ศักยภาพการพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์ และวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และโครงการเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนแบบบูรณาการ
ในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยผูว้ จิ ยั ขอน�ำเสนอผลของโครงการในแต่ละกลยุทธ์ทมี่ คี ะแนนสูงสุดสอง
ล�ำดับแรก เพื่อน�ำไปใช้ในการด�ำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ต่อไป
4. ผู ้ วิ จั ย น� ำ เสนอเป็ น แผนภาพแผนยุ ท ธศาสตร์ แ บบบู ร ณาการอย่ า งยั่ ง ยื น ในจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช

ผลการวิจัย
ผู้วิจัยขอรายงานผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้
1. ผลการตรวจสอบทรัพยากรท่องเที่ยวในจังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า ด้านทรัพยากร
ท่องเทีย่ วทางธรรมชาติ มีคา่ เฉลีย่ 4.39 มีคา่ ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ ด้านทรัพยากรท่องเทีย่ ว
ทางวัฒนธรรม มีคา่ เฉลีย่ 4.23 มีคา่ ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ ด้านมหกรรมและปรากฎการณ์
ส�ำคัญ มีค่าเฉลี่ย 4.07 มีค่าความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ด้านกิจกรรม มีค่าเฉลี่ย 3.98 มีค่าความคิด
เห็นอยู่ในระดับมาก ด้านบริการ มีค่าเฉลี่ย 4.23 มีค่าความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ตารางทรัพยากรการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช
χ

ด้านทรัพยากรท่องเที่ยว
ด้านทรัพยากรท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ด้านทรัพยากรท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
ด้านมหกรรมและปรากฎการณ์ส�ำคัญ
ด้านกิจกรรม
ด้านบริการ

4.39
4.23
4.07
3.98
4.23

S.D.
0.65
0.67
0.79
0.79
0.70

แปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด

2. ผลการประเมินศักยภาพการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในจังหวัดนครศรีธรรมราช
พบว่าปัจจัยบ่งชี้ศักยภาพด้านทรัพยากรท่องเที่ยวของพื้นที่ มีค่าเฉลี่ย 4.17 มีค่าความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก ความคิดเห็นปัจจัยบ่งชี้ศักยภาพด้านการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน มีค่าเฉลี่ย 3.88
มีค่าความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ความคิดเห็นปัจจัยบ่งชี้ศักยภาพด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน
นักท่องเที่ยวและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีค่าเฉลี่ย 4.01 มีค่าความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ความคิดเห็น
ปัจจัยบ่งชี้ศักยภาพด้านกิจกรรมการเรียนรู้ และการปลูกจิตส�ำนึก มีค่าเฉลี่ย 4.01 มีค่าความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ศักยภาพการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ปัจจัยของการพัฒนาการท่องเที่ยว
ปัจจัยบ่งชี้ศักยภายด้านทรัพยากรท่องเที่ยวของพื้นที่
ปัจจัยบ่งชี้ศักยภาพด้านการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน
ปัจจัยบ่งชี้ศักยภาพด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน นักท่องเที่ยว และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ปัจจัยบ่งชี้ศักยภาพด้านกิจกรรมการเรียนรู้ และการปลูกจิตสำ�นึก

χ

4.17
3.88
4.01
4.01

S.D. แปลผล
0.69 มาก
0.72 มาก
0.76 มาก
0.72 มาก

3. ผลความคิ ด เห็ น ด้ า นวิ สั ย ทั ศ น์ ยุ ท ธศาสตร์ กลยุ ท ธ์ และโครงการในการพั ฒ นา
การท่องเที่ยวแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนในจังหวัดนครศรีธรรมราช ด้านวิสัยทัศน์พบว่าจังหวัด
นครศรีธรรมราชจะสร้างแบรนด์ท่องเที่ยวธรรมชาติเชิงอนุรักษ์เที่ยวเมืองคอน นครแห่งธรรมชาติ
เดินป่าดิบชื้นเขาหลวงศึกษาระบบนิเวศเส้นศูนย์สูตรเขตร้อน น�้ำตกพรหมโลก กรุงชิง ทะเลสิชล
หาดขนอมหมู่เกาะทะเลใต้แหล่งด�ำน�้ำดูปะการังและพันธุ์ปลา อ่าวท้องชิง สูดอากาศบริสุทธิ์ชมทะเล
หมอกที่นบพิต�ำเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มีค่าเฉลี่ย 4.28 มีค่าความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มากที่สุด
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ด้านยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการท่องเทีย่ วแบบบูรณาการอย่างยัง่ ยืนในจังหวัดนครศรีธรรมราช
พบว่า ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบบูรณาการเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน มีค่าเฉลี่ย 4.13 มีค่าความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก รองลงมายุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาสังคม และชุมชนอย่างยั่งยืน กับยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเทีย่ วแบบบูรณาการเพือ่ อนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรม และพัฒนาจิตใจอย่างยัง่ ยืน
มีค่าเฉลี่ย 4.06 มีค่าความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ท่องเทีย่ วแบบบูรณาการเพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิน่ และกระจายรายได้สชู่ มุ ชนอย่างยัง่ ยืน มีคา่ เฉลีย่
4.01 มีค่าความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ตามล�ำดับ
ด้านกลยุทธ์ที่ 1.1 กลยุทธ์การใช้ประโยชน์พื้นที่ (Land Use) เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนในจังหวัด
นครศรีธรรมราช มีค่าเฉลี่ย 3.98 มีค่าความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายโครงการพบว่า
โครงการท่องเที่ยวอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพระบบนิเวศปากพนัง มีค่าเฉลี่ย 4.06 มีค่า
ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก รองลงมาคือ โครงการเชือ่ มโยงแหล่งท่องเทีย่ วฝัง่ อันดามันและอ่าวไทย
จากภูเก็ตถึงขนอม มีค่าเฉลี่ย 4.04 มีค่าความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ตามล�ำดับ
ด้านกลยุทธ์ที่ 1.2 กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนในจังหวัดนครศรีธรรมราช
มีค่าเฉลี่ย 3.90 มีค่าความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายโครงการพบว่า โครงการ
พัฒนาการท่องเที่ยวพลังงานลมและคลื่นที่หัวไทรและขนอม มีค่าเฉลี่ย 4.08 มีค่าความคิดเห็นอยู่
ในระดับมาก รองลงมาคือ โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และลดการใช้สารเคมีในการเกษตรทั้งจังหวัด
มีค่าเฉลี่ย 3.95 มีค่าความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ตามล�ำดับ
ด้านกลยุทธ์ที่ 2.1 กลยุทธ์เชิงเศรษฐกิจและการตลาดการท่องเที่ยว ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น และกระจายรายได้สู่
ชุมชนอย่างยั่งยืน มีค่าเฉลี่ย 3.88 มีค่าความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายโครงการ
พบว่า โครงการสร้างแผนพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีค่าเฉลี่ย 4.14 มี
ค่าความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก รองลงมา โครงการมหกรรมผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และของดีเมือง
นครเพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร มีค่าเฉลี่ย 4.01 มีค่าความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ตามล�ำดับ
ด้านกลยุทธ์ที่ 2.2 กลยุทธ์การพัฒนาสินค้าและกิจกรรมการท่องเที่ยว ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น และกระจายรายได้สู่
ชุมชนอย่างยั่งยืน มีค่าเฉลี่ย 3.51 มีค่าความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายโครงการ
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พบว่า โครงการสร้างแพคเกจแบรนด์ “ท่องเที่ยวสัมผัสธรรมชาติเมืองนคร” มีค่าเฉลี่ย 4.07 มีค่า
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ โครงการพัฒนาโฮมสเตย์ เกสท์เฮ้าส์ในหมู่บ้านทั้งจังหวัด
มีค่าเฉลี่ย 3.94 มีค่าความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ตามล�ำดับ
ด้านกลยุทธ์ที่ 3.1 กลยุทธ์การบริหารจัดการการท่องเที่ยว ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการท่องเที่ยวแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน มีค่าเฉลี่ย 4.0 มีค่า
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายโครงการพบว่าโครงการจัดตั้งคณะท�ำงานเพื่อ
ประสานงานยุทธศาสตร์ดา้ นการท่องเทีย่ วระดับจังหวัด มีคา่ เฉลีย่ 4.25 มีคา่ ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับ
มากที่สุด รองลงมาคือโครงการยกระดับการให้บริการที่พัก รีสอร์ท โรงแรม โฮมสเตย์ และโฮสเทล
ในเมืองนครสู่ระดับสากล มีค่าเฉลี่ย 4.02 มีค่าความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ตามล�ำดับ
ด้านกลยุทธ์ที่ 3.2 กลยุทธ์การสร้างเครือข่ายและกระจายรายได้ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน มีค่าเฉลี่ย 3.92 มีค่า
ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็นรายโครงการพบว่าโครงการสร้างเครือข่ายการท่องเทีย่ ว
ในชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีค่าเฉลี่ย 4.12 มีค่าความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก รอง
ลงมาโครงการสร้างเครือข่ายธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) และผูป้ ระกอบการใหม่ (Start
Up) เพื่อการท่องเทียวโดยเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนในเมืองนคร มีค่าเฉลี่ย 3.95 มีค่าความคิด
เห็นอยู่ในระดับมาก ตามล�ำดับ
ด้านกลยุทธ์ที่ 4.1 กลยุทธ์การอนุรักษ์วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตชุมชนเพื่อการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบบูรณาการเพื่ออนุรักษ์
วัฒนธรรม และพัฒนาจิตใจอย่างยัง่ ยืน มีคา่ เฉลีย่ 4.0 มีคา่ ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณา
เป็นรายโครงการพบว่า โครงการตั้งศูนย์พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์จังหวัดนคร มีค่าเฉลี่ย
4.20 มีค่าความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือโครงการอนุรักษ์ประเพณีบุญสารทเดือนสิบ
แห่ผ้าขึ้นธาตุ แห่นางดาน มีค่าเฉลี่ย 3.97 มีค่าความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ตามล�ำดับ
ด้านกลยุทธ์ที่ 4.2 กลยุทธ์การพัฒนาจิตใจ และปลูกจิตส�ำนึกเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเทีย่ วแบบบูรณาการเพือ่ อนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรม และพัฒนา
จิตใจอย่างยั่งยืน มีค่าเฉลี่ย 3.91 มีค่าความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจรณาเป็นรายโครงการ
พบว่าโครงการบูชาพระธาตุเจดีย์วัดควนชะลิก อ�ำเภอหัวไทร มีค่าเฉลี่ย 4.02 มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมากโครงการนั่งสมาธิ ฝึกสติ ปฎิบัติธรรมเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาสู่ระดับ
นานาชาติ มีค่าเฉลี่ย 3.92 มีค่าความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ตามล�ำดับ ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ตารางวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และโครงการในการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน
ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
รายการ
X
S.D. แปลผล
วิสัยทัศน์
จังหวัดนครศรีธรรมราชจะสร้างแบรนด์ท่องเที่ยวธรรมชาติเชิงอนุรักษ์
4.28 0.87 มากที่สุด
เที่ยวเมืองคอน นครแห่งธรรมชาติ เดินป่าดิบชื้นเขาหลวงศึกษาระบบนิเวศ
เส้นศูนย์สูตรเขตร้อน น�้ำตกพรหมโลก กรุงชิง ทะเลสิชล หาดขนอม
หมู่เกาะทะเลใต้แหล่งด�ำน�้ำดูปะการังและพันธุ์ปลา อ่าวท้องชิง สูดอากาศ
บริสุทธิ์ชมทะเลหมอกที่นบพิต�ำเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
4.13 0.84
มาก
เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 1.1 กลยุทธ์การใช้ประโยชน์พื้นที่ (Land use)
3.98 0.67
มาก
โครงการท่องเที่ยวอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพระบบนิเวศปากพนัง
4.06 0.83
มาก
โครงการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวฝั่งอันดามันและอ่าวไทยจากภูเก็ตถึงขนอม
4.04 0.89
มาก
กลยุทธ์ที่ 1.2 กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
3.90 0.71
มาก
โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวพลังงานลมและคลื่นที่หัวไทร และขนอม
4.08 0.89
มาก
โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และลดการใช้สารเคมีในการเกษตรทั้งจังหวัด
3.95 0.90
มาก
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบบูรณาการเพื่อ
4.01 0.87
มาก
พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น และกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 2.1 กลยุทธ์เชิงเศรษฐกิจและการตลาดการท่องเที่ยว
3.88 0.71
มาก
โครงการสร้างแผนพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
4.14 0.83
มาก
โครงการมหกรรมผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และของดีเมืองนคร
4.01 0.71
มาก
เพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
กลยุทธ์ที่ 2.2 กลยุทธ์การพัฒนาสินค้าและกิจกรรมการท่องเที่ยว
3.51 0.67
มาก
โครงการสร้างแพคเกจแบรนด์ “ท่องเที่ยวสัมผัสธรรมชาติเมืองนคร”
4.07 0.92
มาก
โครงการพัฒนาโฮมสเตย์ เกสท์เฮ้าส์ในหมู่บ้านทั้งจังหวัด
3.94 0.90
มาก
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
4.06 0.83
มาก
เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 3.1 กลยุทธ์การบริหารจัดการการท่องเที่ยว
4.00 0.66
มาก
โครงการจัดตั้งคณะท�ำงานเพื่อประสานงานยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว
4.25 0.82
มาก
ระดับจังหวัด
โครงการยกระดับการให้บริการที่พัก รีสอร์ท โรงแรม โฮมสเตย์
4.02 0.88
มาก
และโฮสเทลในเมืองนครสู่ระดับสากล

183

◆ กัลยารัตน์

ศิริรัตน์ พยอม ธรรมบุตร สหนนท์ ตั้งเบญจสิริกุล สันติธร ภูริภักดี ◆

รายการ
กลยุทธ์ที่ 3.2 กลยุทธ์การสร้างเครือข่ายและกระจายรายได้
โครงการสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวในชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการสร้างเครือข่ายธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SME)
และผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) เพื่อการท่องเที่ยวโดยเครือข่าย
การท่องเที่ยวชุมชนในเมืองนคร
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม และพัฒนาจิตใจอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 4.1 กลยุทธ์การอนุรักษ์วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตชุมชน
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
โครงการตั้งศูนย์พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์จังหวัดนคร
โครงการอนุรักษ์ประเพณีบุญสารทเดือนสิบ แห่ผ้าขึ้นธาตุ แห่นางดาน
กลยุทธ์ที่ 4.2 กลยุทธ์การพัฒนาจิตใจ และปลูกจิตส�ำนึกเพื่อ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
โครงการบูชาพระธาตุเจดีย์วัดควนชะลิก อ�ำเภอหัวไทร
โครงการนั่งสมาธิ ฝึกสติ ปฎิบัติธรรมเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนา
สู่ระดับนานาชาติ
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X
3.92
4.12
3.95

S.D.
0.69
0.84
0.85

แปลผล
มาก
มาก
มาก

4.00

0.75

มาก

4.06

0.75

มาก

4.20
3.97
3.91

0.84
0.86
0.75

มาก
มาก
มาก

4.02
3.96

0.93
0.92

มาก
มาก

➤

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ท่ อ งเที่ ย วแบบบู ร ณาการเพื่ อ อนุ รั ก ษ์
วัฒนธรรม และพัฒนาจิตใจอย่างยั่งยืน
กลยุ ท ธ์ ท่ี 2.1 กลยุ ท ธ์ ก ารอนุ รั ก ษ์
วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตชุมชน
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
- โครงการตั้ งศู นย์ พั ฒนาการท่ อ งเที่ ย ว
เชิงประวัติศาสตร์จังหวัดนคร
- โครงการอนุ รั ก ษ์ ป ระเพณี บุ ญ สารท
เดือนสิบ แห่ผ้าขึ้นธาตุ แห่นางดาน
กลยุทธ์ที่ 2.2 กลยุทธ์การพัฒนาจิตใจและ
ปลูกจิตส�ำนึกเพือ่ การท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน
- โครงการบูชาพระธาตุเจดียว์ ดั ควนชะลิก
อ�ำเภอหัวไทร
- โครงการนัง่ สมาธิ ฝึกสติ ปฎิบตั ธิ รรมเพือ่
ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนา
สู่ระดับนานาชาติ

➤

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ท่ อ งเที่ ย วแบบบู ร ณาการเพื่ อ อนุ รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 1.1 กลยุทธ์การใช้ประโยชน์
พื้นที่ (Land use)
- โครงการท่องเที่ยวอนุรักษ์ความหลาก
หลายทางชีวภาพระบบนิเวศปากพนัง
- โครงการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวฝั่ง
อันดามันและอ่าวไทยจากภูเก็ตถึงขนอม
กลยุทธ์ที่ 1.2 กลยุทธ์การจัดการทรัพยากร
เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
- โครงการพัฒนาการท่องเทีย่ วพลังงานลม
และคลื่นที่หัวไทร และขนอม
- โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และลดการใช้
สารเคมีในการเกษตรทั้งจังหวัด

➤

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ท่องเทีย่ วแบบบูรณาการเพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจ
ท้องถิ่น และกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่าง
ยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 4.1 กลยุทธ์เชิงเศรษฐกิจและการ
ตลาดการท่องเที่ยว
- โครงการสร้างแผนพัฒนาการท่องเที่ยว
ชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
- โครงการมหกรรมผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
และของดี เมื องนครเพื่ อการท่ องเที่ ย ว
เชิงเกษตร
กลยุทธ์ที่ 4.2 กลยุทธ์การพัฒนาสินค้าและ
กิจกรรมการท่องเที่ยว
- โครงการสร้างแพคเกจแบรนด์ “ท่องเทีย่ ว
สัมผัสธรรมชาติเมืองนคร”
- โครงการพัฒนาโฮมสเตย์ เกสท์เฮ้าส์ใน
หมู่บ้านทั้งจังหวัด

➤

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การท่ อ งเที่ ย วแบบบู รณาการเพื่ อ พั ฒนา
สังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 3.1 กลยุทธ์การบริหารจัดการ
การท่องเที่ยว
- โครงการจัดตั้งคณะท�ำงานเพื่อประสาน
งานยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวระดับ
จังหวัด
- โครงการยกระดั บ การให้ บ ริ ก ารที่ พั ก
รีสอร์ท โรงแรม โฮมสเตย์ และโฮสเทล
ในเมืองนครสู่ระดับสากล
กลยุทธ์ที่ 3.2 กลยุทธ์การสร้างเครือข่าย
และกระจายรายได้
- โครงการสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวใน
ชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- โครงการสร้างเครือข่ายธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SME) และผู้ประกอบ
การใหม่ (Start Up) เพื่อการท่องเที่ยว
โดยเครือข่ายการท่องเทีย่ วชุมชนในเมือง
นคร

วิสัยทัศน์: จังหวัดนครศรีธรรมราชจะสร้างแบรนด์ท่องเที่ยวธรรมชาติเชิงอนุรักษ์ เที่ยวเมืองคอน นครแห่งธรรมชาติ เดินป่าดิบชื้นเขาหลวงศึกษาระบบนิเวศ
เส้นศูนย์สูตรเขตร้อน น�้ำตกพรหมโลก กรุงชิง ทะเลสิชล หาดขนอม หมู่เกาะทะเลใต้แหล่งด�ำน�้ำดูปะการังและพันธุ์ปลา อ่าวท้องชิง สูดอากาศบริสุทธิ์ชมทะเล
หมอกที่นบพิต�ำเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

แผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในจังหวัดนครศรีธรรมราช
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◆ กัลยารัตน์

ศิริรัตน์ พยอม ธรรมบุตร สหนนท์ ตั้งเบญจสิริกุล สันติธร ภูริภักดี ◆

อภิปรายผลการวิจัย
วัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 1 เพื่อการตรวจสอบทรัพยากรการท่องเที่ยวในจังหวัด
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราชมีทรัพยากรท่องเที่ยวทางธรรมชาติมีความโดดเด่นซึ่ง
สอดคล้องกับ จุฑาธิปต์ จันทร์เอียด และคณะ (2559) จากงานวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยจักรยานของชุมชนบางพลับ อ�ำเภอบางคนที จังหวัดสมุดสงคราม ที่พบว่า
ความหลากหลายของธรรมชาติในชุมชนสามารถน�ำไปใช้เป็นทรัพยากรการท่องเที่ยว และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ศิรินันทน์ พงษ์นิรันดร และคณะ (2559) ที่ว่าแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติส่วนใหญ่
ได้รับการดูแลเพื่อน�ำไปพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว ผลวิจัยข้อนี้สะท้อนว่าการตรวจสอบทรัพยากร
การท่องเที่ยวท�ำให้เห็นถึงความโดดเด่นของทรัพยากรที่จะน�ำไปใช้ในการพัฒนาการท่องเที่ยวของ
จังหวัดนครศรีธรรมราชต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจยั ข้อที่ 2 เพือ่ ศึกษาศักยภาพของการท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืนในจังหวัด
นครศรีธรรมราช มีปัจจัยบ่งชี้ศักยภาพด้านทรัพยากรอย่างยั่งยืนสูง ซึ่งสอดคล้องกับ วีณา ซุ้มบัณฑิต
และคณะ (2562) ที่กล่าวไว้ในวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาทรัพยากรทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนใน
ชุมชนริมน�้ำจันทบูร ต�ำบลวัดใหม่ อ�ำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรีมีการดูแลจัดการทรัพยากร
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชุมชนริมน�้ำจันทบูรอย่างยั่งยืนเพื่อเป็นแนวทางในการก�ำหนดทิศทาง
การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างชัดเจนตามความต้องการของชุมชน ผลการวิจัยส่วนนี้ท�ำให้ทราบถึง
ศักยภาพของการท่องเที่ยวที่จะเป็นปัจจัยผลักให้เกิดการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไปสู่ความยั่งยืน
วัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 3 เพื่อก�ำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และโครงการ
ในการพัฒนาการท่องเทีย่ วแบบบูรณาการอย่างยัง่ ยืนในจังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการวิจยั ครัง้ นีแ้ สดง
วิสัยทัศน์ด้านการท่องเที่ยวว่า จังหวัดนครศรีธรรมราชจะสร้างแบรนด์ท่องเที่ยวธรรมชาติเชิงอนุรักษ์
ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ส�ำนักงานคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบ
บูรณาการจังหวัดนครศรีธรรมราช (2560) โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ท่องเทีย่ วแบบบูรณาการเพือ่ อนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมอย่างยัง่ ยืน เป็นยุทธศาสตร์ทมี่ กี ารแสดงความคิดเห็น
ในระดับมาก มีกลยุทธ์ที่ 1.1 กลยุทธ์การใช้ประโยชน์พื้นที่ (Land use) และโครงการตรงกับความ
ต้องการของการพัฒนาการท่องเทีย่ วแบบบูรณาการอย่างยัง่ ยืนของจังหวัดนครศรีธรรมราช คือ โครงการ
ท่องเที่ยวอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพระบบนิเวศปากพนัง และ โครงการเชื่อมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยวฝั่งทะเลอันดามันกับอ่าวไทยจากภูเก็ตถึงขนอม ซึ่งสอดคล้องกับ Omer Faruk Alodag
และ คณะ (2020) ที่กล่าวว่าองค์กรด้านการท่องเที่ยวและบริการมีความต้องการด�ำเนินกลยุทธ์อย่าง
ดีเพื่อเพิ่มโอกาสด้านการจัดการการท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับ พยอม ธรรมบุตร (2562) ที่ได้กล่าว
ไว้ในแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนพื้นฐานอัตลักษณ์และวิถีไทยแบบบูรณาการอย่าง
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ยั่งยืนในเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานครที่ว่าการร่วมก�ำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการท่องเที่ยว
ในอนาคตควรก�ำหนดเป็นรูปแบบของการสร้างแบรนด์การท่องเที่ยวเขตบางกอกน้อยซึ่งมีอัตลักษณ์
วิถีไทยที่มีความเฉพาะด้านของพื้นที่ เหมาะสมที่จะใช้เป็นจุดขาย (Unique Selling Points: USPs)
ซึ่งตรงกับ Ksenia Kirillova และคณะ (2020) ได้กล่าวถึงการพัฒนาจุดหมายปลายทางเป็นแบรนด์
นั้นในแง่ของการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นจุดหมายปลายทางควรได้ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่ม
ความน่าดึงดูดใจให้กับภูมิภาค นอกจากนี้ Glauber Eduardo de Oliveira Santo และ Janaina de
Moura Engracia Giraldi (2017) ได้กล่าวถึงผลกระทบของแหล่งท่องเที่ยวที่มีต่อความแข็งแกร่ง
ของแบรนด์การท่องเที่ยวระดับประเทศว่า การก�ำหนดแบรนด์จุดหมายปลายทางไม่ได้มีผลกับ
นักท่องเทีย่ ว แต่เกีย่ วข้องกับแหล่งท่องเทีย่ วรวมถึงตัวแบรนด์ทปี่ ระเทศต้องการสร้างเป็นภาพลักษณ์
ทีด่ ี ซึง่ สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ (5) ประเด็นการท่องเทีย่ ว (พ.ศ. 2561-2580)
ที่กล่าวถึงแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการท่องเที่ยวที่ให้ความส�ำคัญกับจุดหมายปลาย
ทางของการท่องเทีย่ วระดับโลก ต้องมีการวางแผนให้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ สภาพัฒน์
(2560: ออนไลน์) แผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในจังหวัด
นครศรีธรรมราชได้จัดท�ำขึ้นจากการท�ำวิจัยในครั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ในการน�ำไปใช้ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 4 เพื่อน�ำเสนอแนวทางแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการเพื่อ
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในจังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการวิจัยครั้งนี้วิสัยทัศน์ “จังหวัด
นครศรีธรรมราชจะสร้างแบรนด์ท่องเที่ยวธรรมชาติเชิงอนุรักษ์เพื่อเมืองคอน นครแห่งธรรมชาติ
เดินป่าดิบชื้นเขาหลวง ศึกษาระบบนิเวศเส้นศูนย์สูตรเขตร้อน น�้ำตกพรหมโลก กรุงชิง ทะเลสิชล
หาดขนอม หมู่เกาะทะเลใต้ แหล่งด�ำน�้ำดูประการังและพันธุ์ปลา สูดอากาศบริสุทธิ์ชมทะเลหมอก
ที่นบพิต�ำเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของจังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่ว่า นครแห่งอารยธรรม น่าอยู่ น่าเที่ยว การเกษตรและอุตสาหกรรมยั่งยืน (ส�ำนักงานคณะกรรมการ
บริหารจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดนครศรีธรรมราช, ออนไลน์) ทั้งนี้แผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการ
เพือ่ การท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืนในจังหวัดนครศรีธรรมราชทีไ่ ด้นยี้ งั สอดคล้องกับเป้าหมายของการพัฒนา
ตามยุทธศาสตร์นชาติ แผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ (5) ประเด็นการท่องเทีย่ ว (พ.ศ. 2561-2580)
ทีก่ ล่าวถึงแผนยุทธศาสตร์ดา้ นการท่องเทีย่ วในประเด็นยุทธศาสตร์ชาติดา้ นความมัน่ คง ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมข้อ 4.4 พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุง่ เน้นความเป็นเมืองทีเ่ ติบโตอย่างต่อเนือ่ ง ข้อย่อย 4.4.4 ทีว่ า่
สงวนรักษา อนุรกั ษ์ ฟืน้ ฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม
อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตบนฐานธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน สภาพัฒน์ (2560: ออนไลน์)
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◆ กัลยารัตน์

ศิริรัตน์ พยอม ธรรมบุตร สหนนท์ ตั้งเบญจสิริกุล สันติธร ภูริภักดี ◆

ข้อเสนอแนะการวิจัย
เพื่อให้เกิดผลในเชิงประจักษ์ของการวางแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้วิจัยมีความเห็นว่าควรด�ำเนินการตามโครงการที่ได้
น�ำเสนอในแต่ละกลยุทธ์ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ และเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องควรมีการประเมิน
โครงการเพื่อปรับแผนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ท่องเที่ยวในอนาคต
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◆ แผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในจังหวัดนครศรีธรรมราช ◆
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