
225

◆ แผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนในจังหวัดระยอง ประเทศไทย ◆Saint John’s Journal

วารสารเซนต์จอห์น

*	 นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว	วิทยาลัยการจัดการ	มหาวิทยาลัยพะเยา

**	 อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

***,****	อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

แผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ

อย่างยั่งยืนในจังหวัดระยอง ประเทศไทย

Strategic Plan for Integrated Sustainable Tourism 

Development in Rayong Province, Thailand

ภัทรปภา กวินฤทัยปรีดา Patarapapha Kawinruthaipreeda*

พยอม ธรรมบุตร Payom Dhamabutra**

สุรชัย จิวเจริญสกุล Suachai Jewcharoensaku***

ศักดิ์ชัย นิรัญทวี Sakchai Nirunthavee****

บทคัดย่อ

	 การวจัิยคร้ังน้ี	มวีตัถุประสงค์คอื	1.	เพือ่ศกึษาศกัยภาพของการพฒันาการท่องเทีย่วแบบบรูณาการ

อย่างยั่งยืนในจังหวัดระยอง	 ประเทศไทย	 2.	 เพื่อการวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวแบบ

บูรณาการอย่างยั่งยืนในจังหวัดระยอง	 ประเทศไทย	 3.	 ประเมินผลการน�าแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติการ

ในโครงการน�าร่องในชุมชนที่เป็นกรณีศึกษา	 ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ	 โดยมีการปฏิบัติการแบบ

มีส่วนร่วม	 (PAR)	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีคือ	 รายการตรวจสอบชุมชนศึกษา	 รายการตรวจสอบ

ทรัพยากรการท่องเที่ยว	 แบบสัมภาษณ์เชิงลึกและการประชุมกลุ่มย่อย	 ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญจ�านวน	 32	 คน	

จากภาครัฐ	ภาคเอกชน	ประชาชน	และนักท่องเที่ยว

	 ผลการวิจัยพบว่า	 จังหวัดระยองมีศักยภาพในการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน	

ด้านทรัพยากรท่องเที่ยว	ด้านการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน	ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน	นักท่องเที่ยว

และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	 ด้านกิจกรรม	การเรียนรู้และการปลูกจิตส�านึก	 ผู้วิจัยสรุปได้ว่าแผนยุทธศาสตร์เพื่อ

พฒันาการท่องเทีย่วแบบบูรณาการอย่างยัง่ยนืในจังหวดัระยอง	มวีสิยัทศัน์คอื	จังหวดัระยองจะสร้างแบรนด์	

1.	เที่ยวระยองประตูสู่ทะเลระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก	(EEC)	เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	2.	เที่ยวระยอง

สัมผัสวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่หลากหลาย	เพื่อพัฒนาสังคมอย่างบูรณาการ	3.	เที่ยวระยองเมืองท่องเที่ยว	

นวัตกรรมอาหารและผลไม้โลก	 และการท่องเที่ยวนิคมอุตสาหกรรมของระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก	

(EEC)	 4.	 เที่ยวระยองเมืองประวัติศาสตร์	 ตามเส้นทางกอบกู้เอกราชของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	

ฝึกปฏิบัติจิต	ฝึกสมาธิ	เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมและพัฒนาจิตใจ	
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	 ส่วนผลการประเมินผลการน�าแผนยทุธศาสตร์แบบบรูณาการอย่างยัง่ยนืของจงัหวดัระยองไปปฏิบตัิ

ตามโครงการน�าร่องในชุมชนปากน�้าประแสเป็นกรณีศึกษา	 พบว่าชุมชนได้พัฒนาการท่องเที่ยวตามแผน

ยุทธศาสตร์ได้ในระดับหน่ึง	 ส่วนนักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจในสินค้าและบริการการท่องเที่ยวของชุมชน

ปากน�้าประแสในระดับมาก

ค�าส�าคัญ: แผนยุทธศาสตร์, การพัฒนา, การท่องเที่ยวแบบบูรณาการ 

Abstract

 The objectives of this research are to 1) study the potential of integrated sustainable 

tourism development in Rayong Province, Thailand, 2) develop the strategic plan for integrated 

sustainable tourism development in Rayong Province, Thailand, 3) evaluate the implementation 

of strategic plan for integrated sustainable tourism development in the case study of Pilot 

Project at Pak Nam Prasae community. There are 32 samples selected from public sector, 

private sector, local residents and tourist in Rayong Province. Research methodologies are 

qualitative and participatory action research (PAR), and research instruments are 

community checklists, tourism resource audit, focus group and in-depth interviews with 32 key 

informants. The 3-way triangular verification and contents analysis are used.

 The research results have revealed that Rayong has a high potential for the 

development of integrated sustainable tourism with its tourism resources, sustainable 

management, participation of local communities, tourists and stakeholders in the development 

as well as educational activities to raise awareness. A strategic plan with 4-Brand vision 

is proposed: 1) Rayong will be the gateway to Eastern Economic Corridor (EEC) marine 

tourism with the strategy to protect the environment in the area, 2) Rayong will be the 

gateway to visit the diverse ways of life to enhance social development, 3) Rayong will be 

the gateway to industrial, fruit and food innovative tourism city to develop local economy 

and to boost the income distribution, 4) Rayong will be the historical destination to follow 

the path of King Taksin the great in regaining Siam’s independence, a time for practicing 

meditation to preserve culture and mind development.

 The evaluation of the pilot project case study in the Pilot Project has showed that 

local people in Pak Nam Prasae are highly satisfied with their integrated sustainable tourism 

development while the tourists are also happy with the goods and tourism services of the 

community at a high level.

Keywords: Strategic Plan, Development, Integrated Tourism
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บทน�ำ

	 ปัจจุบัน	“การท่องเที่ยว”	เป็นอุตสาหกรรมหลักที่ส�าคัญของโลก	มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว	

และมีแนวโน้มของการเพิ่มขึ้นของจ�านวนนักท่องเที่ยวท่ัวโลก	 โดยองค์การการท่องเที่ยวโลกแห่ง

สหประชาชาติ		(United	Nations	World	Tourism	Organization:	UNWTO)	ได้คาดการณ์ไว้ว่า	ปี	

พ.ศ.	2563	จะมีนักท่องเที่ยวทั่วโลกถึง	1,600	ล้านคน	และในปี	พ.ศ.	2573	จ�านวนนักท่องเที่ยวจะ

เพิ่มขึ้น	 มีจ�านวนมากถึง	 1,800	 ล้านคน	 (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,	 2558:	 ระบบออนไลน์)

สอดคล้องกับงานวิจัยล่าสุดประจ�าปี	 2017	 ของ	World	 Travel	 &	 Tourism	 Council-WTTC	

แสดงให้เห็นว่าการท่องเที่ยว	 ท�าให้	 GDP	 ของโลกสูงขึ้นกว่าเศรษฐกิจโลกในปี	 พ.ศ.	 2559	

เป็นปีที	่6	ติดต่อกนั	โดยเพิม่ขึน้เป็น	10.2%	ของ	GDP	โลก	(7.6	ล้านล้านดอลลาร์สหรฐั)	ก่อให้เกดิ

การจ้างงาน	284	ล้านต�าแหน่ง	หรือคิดเป็นอัตราส่วน	1:11	ของต�าแหน่งงานต่าง	ๆ	ทั่วโลก	แนวโน้ม

ส�าหรับภาคการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวในปี	 2560	 ยังคงเป็นระดับแนวหน้าในการสร้าง

ความมั่งคั่งและการจ้างงานในเศรษฐกิจโลก	แม้จะมีกระแสความท้าทายมากมายก็ตาม	การคาดการณ์

การท่องเที่ยวในอีกสิบปีข้างหน้า	คาดการณ์ว่าจะมีอัตราการเติบโตที่	3.9%	ต่อปี	(World	Travel	&	

Tourism	Council,	2017:		ระบบออนไลน์)

	 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ก�าหนดเป้าหมายของการพัฒนาการท่องเที่ยวในปี	 พ.ศ.	

2560	ในการกระตุ้นคนไทยให้เดินทางมากยิง่ขึน้	เพือ่สร้างรายได้เพิม่ขึน้ร้อยละ	10	ประมาณการเป็น

เงิน	950,000	ล้านบาท	ส่วนตลาดต่างประเทศ	เน้นการเพิม่ขึน้ของค่าใช้จ่ายต่อการเดินทางแต่ละครัง้	

มุง่สูก่ลุม่นกัท่องเทีย่วคุณภาพ	โดยต้ังเป้าสร้างรายได้เพิม่ขึน้เป็น	ร้อยละ	10	เช่นกนั	ประมาณการราย

ได้เป็น	1.89	ล้านล้านบาท	ส่งผลให้รายได้ภาพรวมของการท่องเที่ยวในปี	พ.ศ.	2560	เพิ่มขึ้นร้อยละ	

10	หรือประมาณ	2.84	ล้านล้านบาท	ส�าหรับทิศทางการท�าการตลาดในภาพรวมของปี	พ.ศ.	2560	

นั้น	 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้น�าเสนอจุดแข็งของประเทศคือ	 “วิถีไทย”	 อันเป็นจุดเด่นที่

แตกต่างจากประเทศอ่ืน	 ๆ	 อีกทั้งยังเป็นที่ช่ืนชอบของนักท่องเท่ียวที่ต้องการสัมผัสความเป็นไทย

แท้	ด้ังเดิม	โดยต่อยอดน�าเสนอสนิค้าการท่องเทีย่วทีผู่กโยงกบัวถิไีทยแต่ลงลกึในรายละเอียดมากขึน้

เพื่อน�ารายได้และความเข้มแข็งสู่เศรษฐกิจฐานราก	 ท�าให้คนท้องถิ่นเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึง

ของการท่องเที่ยว	 น�าไปสู่ความยั่งยืนของเศรษฐกิจ	 สังคมและการท่องเที่ยวในอนาคต	 (กระทรวง

การท่องเที่ยวและกีฬา,	2558:	ระบบออนไลน์)

	 ภาคตะวันออกของประเทศไทยต้ังอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่ดีที่สุดของภูมิภาคอาเซียนสามารถ

เช่ือมโยงไปยงัประเทศจีนและอินเดียทีม่ปีระชากรจ�านวนมากและมอัีตราการขยายตัวทางเศรษฐกจิสงู	

โดยสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ	 (GDP)	 ของภูมิภาคเอเชียและประเทศแถบแปซิฟิก	
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คิดเป็น	1	ใน	3	ของมูลค่า	GDP	ของโลก	นอกจากนี้	3	จังหวัดภาคตะวันออก	(จังหวัด	ฉะเชิงเทรา	

ชลบุรี	 และระยอง)	 ยังเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมที่ส�าคัญของประเทศ	 ได้แก่	 อุตสาหกรรม

ปิโตรเคมี	 และอุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วน	 อีกทั้งมีความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานที่ส�าคัญ	

ประกอบด้วย	ท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบัง	ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด	ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง	

(มอเตอร์เวย์)	รถไฟทางคู่	และสนามบินอู่ตะเภา	รวมทั้งยังมีพื้นที่เพียงพอส�าหรับรองรับการขยายตัว

ของภาคอุตสาหกรรม	จึงสามารถพฒันาต่อยอดสูก่ารเป็น	“ระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก	(Eastern	

Economic	Corridor	:	EEC)”	เพื่อให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจชั้นน�าของเอเชีย	ที่จะสนับสนุนการเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขัน	การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ	รวมทั้งการยกระดับคุณภาพชีวิต

และรายได้ของประชาชน	 (ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,	 2560:

ระบบออนไลน์)	 โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกนี้ย่อมจะเอ้ือต่อการพัฒนา

การท่องเท่ียวในพื้นที่ดังกล่าว	 โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดระยองซ่ึงอยู่ใกล้สนามบินแห่งชาติทั้ง	 2	 แห่ง	

คือสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินอู่ตะเภา

	 นอกจากนี้จังหวัดระยองยังมีความงดงามและอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติ	 เช่น

อุทยานแห่งชาติ	 ภูเขา	 น�้าตก	 ชายหาดและหมู่เกาะที่สวยงาม	 มีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร	์

มีสิ่งอ�านวยความสะดวกและบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและราคาไม่แพง	 (Value	 for	Money)	

เป็นแหล่งรับประทานอาหารทะเลสดที่มีคุณภาพดีมากและราคาถูก	 ท�าให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมา

ท่องเที่ยวเป็นจ�านวนมาก	 จึงเกิดปัญหาต่าง	ๆ 	ตามมาเน่ืองจากขาดการวางแผนยทุธศาสตร์เพือ่พฒันา

การท่องเที่ยวแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนเพื่อรองรับต่อการขยายตัวของนักท่องเที่ยว	 เช่น	 การบุกรุก

ชายหาด	ปัญหาขยะและความสะอาดบรเิวณชายหาดและเกาะแก่งเกอืบทกุหาด	ท�าให้เกดิภาพลกัษณ์

ความสกปรกของบรเิวณชายหาดของจงัหวดัระยอง	ปัญหาการเอารดัเอาเปรยีบนกัท่องเทีย่วในรปูแบบ

ต่าง	ๆ 	คุณภาพและมาตรฐานของโรงแรมและทีพ่กัไม่เหมาะสมกบัระดับราคาโดยเฉพาะในช่วงฤดูกาล

ท่องเที่ยว	 การเอาเปรียบด้านที่พัก	 ราคาสินค้า	 อาหาร	 เครื่องด่ืม	 การจ�าหน่ายสินค้าด้อยคุณภาพ	

โดยเฉพาะปัญหาด้านความเชื่อมั่นในมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว

	 จังหวัดระยองต้องน�าแนวนโยบายของแผนพัฒนาประเทศไทย	 20	 ปี	 คือแผน	 Thailand	

4.0	และแผนพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก	(EEC)	เข้ามาบรูณาการกบัแผนยุทธศาสตร์เพือ่

พัฒนาการท่องเที่ยวแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนของจังหวัด	ซึ่งจะเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาระเบียง

เศรษฐกจิภาคตะวนัออกเพือ่สร้างรปูแบบของการพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษเป็นโครงการน�าร่องเพือ่ไป

ขยายผลให้ภูมิภาคอื่น	ๆ	ของประเทศไทยต่อไป
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	 ผู้วิจัยตระหนกัถงึความจ�าเป็นในการสร้างแผนยุทธศาสตร์	เพือ่เป็นแผนทีน่�าทางในการพฒันา

การท่องเทีย่วจังหวดัระยองในภาพรวม	จึงเหน็สมควรท�าการวิจยัเรือ่ง	“แผนยทุธศาสตร์เพือ่พฒันาการ

ท่องเที่ยวแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน	 ในจังหวัดระยอง	 ประเทศไทย”	 เพื่อน�าไปสู่การก�าหนดรูปแบบ

และวิธีการพัฒนาการท่องเที่ยวใน	จังหวัดระยอง	ตลอดจนแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	

เกษตร	สุขภาพ	และอาหาร	ในจังหวัดระยอง	ซึ่งมีความส�าคัญอย่างยิ่ง	และจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชน

ท้องถิ่นในจังหวัดระยอง	ตลอดจนชุมชนท้องถิ่นในภาคตะวันออกและภาคอื่น	ๆ	ของประเทศไทยทั้ง

ด้านการพฒันาการท่องเทีย่วและใช้การพฒันาการท่องเทีย่วเป็นคานดีดน�าไปสูก่ารพฒันาจงัหวัดระยอง

ในด้านสิ่งแวดล้อม	เศรษฐกิจ	สังคม	วัฒนธรรม	และการพัฒนาจิตใจในแผนเดียวกัน	ในภาพรวมเพื่อ

ก่อให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

	 1.	เพื่อศึกษาศักยภาพของการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดระยอง

	 2.	เพื่อวางแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	 ในจังหวัด

ระยอง	ประเทศไทย

	 3.	เพื่อประเมินผลการน�าแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการอย่างยั่งยืนของจังหวัดระยอง

ไปปฏิบัติการในโครงการน�าร่องในชุมชนของกรณีศึกษา

ขอบเขตของกำรวิจัย

	 1.	ขอบเขตด้ำนพื้นที่

	 	 ผู้วิจัยท�าการศึกษาวิจัยและเก็บข้อมูลของการวิจัยในพื้นที่จังหวัดระยอง

	 2.	ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

	 	 กำรวิจัยเชิงคุณภำพ	ผู้วิจัยได้คัดเลือกผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ	(Key	Informants)	รวมจ�านวน	

32	 คน	 เพื่อให้ได้มาซ่ึงข้อมูลที่แท้จริง	 จึงใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง	 จากตัวแทนของ

ทุกภาคส่วนทั้งระดับผู้บริหารและระดับผู้ปฏิบัติในพื้นที่นั้น	ๆ	ซึ่งประกอบด้วย

  1.	ภาครัฐ	 ผู้แทนจากหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว	 ได้แก่	 การท่องเที่ยวแห่ง

ประเทศไทย	 ส�านักงานระยอง	 (ระยอง-จันทบุรี)	 ส�านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด	 ส�านักงานจังหวัดระยอง	 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง	

(อบจ.	ระยอง)	ส�านักงานประชาสมัพันธจ์งัหวัดระยอง	สถานีต�ารวจทอ่งเที่ยวระยอง	ส�านักงานพัฒนา

ชุมชนจังหวัดระยอง	ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	จังหวัดระยอง	จ�านวน	8	คน
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	 	 2.	ภาคเอกชน	ผู้แทนจากผู้ประกอบการท่องเทีย่วในจังหวัดระยอง	ได้แก่	หอการค้าจังหวดั

ระยอง	 ผู้ประกอบกิจการท่องเที่ยว	 ผู้ประกอบกิจการร้านอาหาร	 ร้านขายของที่ระลึก	 ผู้ประกอบ

การธุรกิจโฮมสเตย์	จ�านวน	8	คน

	 	 3.	ประชาชน	 ที่อาศัยอยู่ในอ�าเภอเมืองจังหวัดระยอง	 อ�าเภอแกลง	 อ�าเภอบ้านฉาง	

ผู้แทนจากกลุ่มต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องในชุมชน	กลุ่มชาวชุมชนปากน�้าประแส	จ�านวน	8	คน

	 	 4.	นักท่องเที่ยวชาวไทย	 ตัวแทนนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัด

ระยอง	จ�านวน	8	คน

	 3.	ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ

	 	 1.	ศึกษาศักยภาพของการพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดระยอง	ประเทศไทย

	 	 2.	ศึกษาการสร้างแผนยุทธศาสตร์	 เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน

ในจังหวัดระยอง	ประเทศไทย

	 	 3.	ศึกษาการประเมินผลการท�าแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวไปด�าเนินการโครงการน�าร่องใน

ชุมชนที่เป็นกรณีศึกษา

	 4.	ขอบเขตด้ำนเวลำ

	 	 ผู้วิจัยได้ก�าหนดระยะเวลาด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล	 วิเคราะห์ข้อมูล	 และการปฏิบัติ

การของแผนยุทธศาสตร์โดยการน�าร่องในงานวิจัยครั้งนี้	ระหว่าง	พ.ศ.	2560-2561

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

	 การศึกษาวิจัยเรื่อง	“แผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน	ใน

จังหวัดระยอง	 ประเทศไทย”	 ใช้วิธีการวิจัย	 เชิงคุณภาพ	 (Qualitative	 Research)	 ซึ่งมีผู้ให้ข้อมูล

ส�าคัญ	โดยมีเครื่องมือและกระบวนการด�าเนินการวิจัยดังนี้	

	 1.	ชุมชนศึกษา	เพื่อทราบข้อมูลทางด้านทางกายภาพ	ข้อมูลภูมิศาสตร์	ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ	

ข้อมูลด้านสังคม	

	 2.	แบบรายการตรวจสอบทรัพยากรท่องเที่ยว	

	 3.	แบบสัมภาษณ์เชิงลึก	(In-depth	Interview)	และ	การประชุมกลุ่มย่อย	(Focus	Group)

ซึ่งประกอบด้วย	ประเด็นค�าถามที่ส�าคัญได้แก่	1)	ทรัพยากรท่องเที่ยวที่โดดเด่นของพื้นที่	2)	จุดแข็ง	
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จุดอ่อน	โอกาส	อุปสรรค	ในการพฒันาการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนืของพืน้ที	่3)	ศักยภาพในการพฒันาการ

ท่องเที่ยวที่ยั่งยืน	 4)	 การก�าหนดวิสัยทัศน์	 5)	 ก�าหนดยุทธศาสตร์	 6)	 กลยุทธ์	 7)	 โครงการ	 และ

ข้อเสนอแนะด้านต่าง	ๆ	เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนในจังหวัดระยอง	

	 4.	น�าแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการอย่างยั่งยืนของจังหวัดระยองไปปฏิบัติการในโครงการ

น�าร่องในชุมชนของกรณีศึกษา

ผลกำรวิจัย

 ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัย	 เรื่อง	 แผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ

อย่างยั่งยืนในจังหวัดระยอง	ประเทศไทย	จ�าแนกตามวัตถุประสงค์	ดังนี้

	 1.	ศักยภำพของกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวอย่ำงย่ังยืนของจังหวัดระยอง	 ประกอบด้วย

รำยละเอียดดังต่อไปนี้

	 	 1.1	ศักยภาพด้านทรัพยากรท่องเที่ยวในพื้นที่	 ได้แก่	 จังหวัดระยองมีทรัพยากรธรรมชาติ

ที่โดดเด่น	มีความอุดมสมบูรณ์ของพืชและสัตว์	มีวิวทิวทัศน์สวยงาม	เหมาะสมกับการพักผ่อนและมี

สภาพภูมิอากาศและที่ตั้งเหมาะสมต่อการท่องเที่ยว	มีทรัพยากรวัฒนธรรม	ประวัติศาสตร์	วิถีชีวิตที่มี

เอกลักษณ์และดึงดูดใจ	มีศักยภาพในการเข้าถึงพื้นที่	มีถนน	ป้ายบริการรถประจ�าทาง	รวมถึงบริการ

รถประจ�าทางและมีศักยภาพของพื้นที่ในการพัฒนาสิ่งอ�านวยความสะดวกในอนาคต

	 	 1.2	ศักยภาพด้านการจัดการทรพัยากรอย่างยัง่ยนื	ได้แก่	จงัหวดัระยองมกีารแบ่งเขตพืน้ที่

กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมและเหมาะสมกับสิ่งอ�านวยความสะดวกมีการก�าหนดขีดความสามารถ

ในการรองรับของพื้นท่ีเพื่อป้องกันกับผลกระทบต่อทรัพยากรการท่องเที่ยว	 มีแผนยุทธศาสตร์เพื่อ

พฒันาการท่องเทีย่วอย่างย่ังยนื	มกีารจัดการด้านการให้บรกิารทีม่คุีณภาพแก่นกัท่องเทีย่ว	มกีารจัดการ

ด้านความปลอดภัยต่อชีวติและทรพัย์สนิ	การเตรยีมความพร้อมรบัภัยพบิติั	มกีารจัดการขยะ	คุณภาพ

น�้าใช้และน�้าทิ้งที่มีประสิทธิภาพ

	 	 1.3	ศักยภาพด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน	 นักท่องเที่ยวและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	 ได้แก	่

ชุมชนและผู้เกี่ยวข้องได้ประโยชน์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม	ประชาชนใน

ท้องถิ่นได้รับประโยชน์ด้านเศรษฐกิจมีการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยว	 ชุมชนมีส่วนร่วมในการ

ตัดสินใจและวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยว	 และมีความเข้มแข็ง	 มีโอกาสในการรับการสนับสนุน

การพฒันาการท่องเทีย่วจากภาครฐั	ภาคเอกชน	และองค์กรต่าง	ๆ 	และมกีารสร้างเครอืข่ายการพฒันา

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
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	 	 1.4	ศักยภาพด้านกิจกรรม	การเรียนรู้	 และการปลูกจิตส�านึก	 ได้แก่	 กิจกรรมสามารถให้

ประสบการณ์ที่น่าพึงพอใจและมีความคุ้มค่าในการเรียนรู้แก่นักท่องเที่ยว	 กิจกรรมเสริมสร้างความ

ตระหนักต่อผลกระทบด้านทรัพยากรแก่ชุมชน	 นักท่องเที่ยว	 องค์กรต่าง	 ๆ	 มีกิจกรรมการสื่อ

ความหมายที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่และเอ้ือต่อการปลูกจิตส�านึก	 มีวิธีการสื่อความหมาย

ที่หลากหลายและเหมาะสมกับความสนใจของนักท่องเที่ยว

	 2.	แผนยุทธศำสตร์เพื่อพัฒนำกำรท่องเที่ยวแบบบูรณำกำรอย่ำงยั่งยืนในจังหวัดระยอง

	 	 2.1	วิสัยทัศน์ของแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนใน

จังหวัดระยอง	มีวิสัยทัศน์คือ	จังหวัดระยองจะสร้างแบรนด์คือ	1.	แบรนด์เที่ยวระยองประตูสู่ทะเล

ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก	 (EEC)	 เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	 2.	 แบรนด์เที่ยวระยองสัมผัส

วัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่หลากหลาย	 เพื่อพัฒนาสังคมอย่างบูรณาการ	 3.	 แบรนด์เที่ยวระยองเมือง

นวัตกรรมอาหารและผลไม้โลก	 ท่องเที่ยวในนิคมอุตสาหกรรมของระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก	

(EEC)	4.	แบรนด์เทีย่วระยองเมอืงประวติัศาสตร์	ตามเส้นทางกอบกู้เอกราชของสมเด็จพระเจ้าตากสนิ

มหาราช	ฝึกปฏิบัติจิต	ฝึกสมาธิ	เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมและพัฒนาจิตใจ	

	 	 2.2	จังหวัดระยองมียุทธศาสตร์ในการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน

โดยมีแผนกลยุทธ์และโครงการ	ดังนี้

	 	 สรุปผลยุทธศำสตร์ที่	1	ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

	 	 กลยุทธ์ที่	1.1	การใช้ประโยชน์ที่ดิน	(Land	Use)	ในแหล่ง	ท่องเที่ยวและกิจกรรม

	 	 1.	โครงการการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ	 ทางทะเล	 การฟื้นฟูแนวปะการัง	

อนุรักษ์เต่าทะเล	 และชายหาด	 ปรับภูมิทัศน์	 2.	 โครงการปลูกป่าชายหาดและป่าชายเลน	 เพื่อเพิ่ม

พื้นที่สีเขียวในแหล่งท่องเที่ยว	ทุ่งโปรงทอง	ปากน�้าประแส	แหลมสน	สะพานรักษ์แสม	3.	โครงการ

พัฒนาระบบโลจิสติกส์	 เช่ือมโยงเครือข่ายเส้นทางท่องเที่ยวชายทะเลภาคตะวันออก	 4.	 โครงการ

ปรับปรุงพัฒนาระบบสาธารณูปโภคบนเส้นทางท่องเที่ยวระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก	 (EEC)	

5.	 โครงการแบ่งพื้นที่เป็นเขต	(Zoning)	 เพื่อใช้ในการท่องเที่ยวในภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม	

6.	 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้กลมกลืนกับธรรมชาติในแหล่งท่องเที่ยวบนชายทะเลฝั่งตะวันออก

7.	โครงการก�าหนดขดีความสามารถในการรองรบัการพฒันาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวขนาดกลางและ

ขนาดย่อม	 (SMEs)	 8.	 โครงการวางผังเมืองเชิงอนุรักษ์	 (Green	 City)	 พื้นที่ชายฝั่งทะเลภาค

ตะวันออก	 9.	 โครงการสร้างสนามกีฬาเพื่อรองรับกิจกรรมกีฬาทางน�้า	 กอล์ฟ	 เทนนิสเพื่อรองรับ

การแข่งขันระดับโลกในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	 (EEC)	 10.	 โครงการปรับปรุง
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◆ แผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนในจังหวัดระยอง ประเทศไทย ◆

สาธารณูปโภค	 การก่อสร้าง	 และปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมให้มีความสะดวกและสวยงาม

เพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว	เพื่อรองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	(EEC)

	 	 กลยุทธ์ที่	1.2	การจัดการทรัพยากรด้านการท่องเที่ยว

	 	 1.	โครงการสร้างแผนยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมด้านการท่องเที่ยว

ของระเบยีงเศรษฐกิจพเิศษภาคตะวันออก	(EEC)	2.	โครงการ	การวางแผนการจัดการการใช้น�า้ในภาค

อุตสาหกรรม	ภาคเกษตรและการท่องเที่ยวแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน	3.	 โครงการตั้งคณะกรรมการ

จัดการสิ่งแวดล้อมทางทรัพยากรทางการท่องเท่ียว	 4.โครงการประหยัดน�้าและการบ�าบัดน�้าเสียใน

นิคมอุตสาหกรรมและแหล่งท่องเที่ยว	ในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	(EEC)	5.	โครงการ

ประหยัดน�้าและพลังงานในโรงแรมและรีสอร์ท	 ในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	 (EEC)	

6.	โครงการธนาคารขยะและร้าน	0	บาทในบ้าน	วดั	โรงเรยีน	ในระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก

(EEC)	 7.	 โครงการวางแผนด้านการใช้พลังงานแสงอาทิตย์	 ในนิคมอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว	

8.	โครงการใช้พลงังานแสงแดดในการท�าประปาชุมชน	ในระเบียงเศรษฐกิจพเิศษภาคตะวันออก	(EEC)	

9.	โครงการโรงไฟฟ้าจากขยะ	ในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	(EEC)

	 	 สรุปผลยุทธศำสตร์ที่	 2	 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและ

กระจายรายได้

	 	 กลยุทธ์ที่	2.1	การจัดการด้านการตลาด

	 	 1.	โครงการสร้างแผนยุทธศาสตร์ด้านการตลาดดิจิทัลเพื่อพัฒนาการท่องเท่ียวแบบ

บูรณาการในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	 (EEC)	 โดยมีจังหวัดระยองเป็นศูนย์กลาง

2.	 โครงการจัดต้ังคณะกรรมการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	

(EEC)	 โดยมีจังหวัดระยองเป็นศูนย์กลาง	 3.	 โครงการสร้างแบรนด์ท่องเที่ยวนานาชาติ	 ระเบียง

เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	(EEC)	โดยมีระยองเป็นประตูสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	4.	การสร้าง

ระบบการตลาดการท่องเที่ยว	 ในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	 (EEC)	 โดยมีจังหวัดระยอง

เป็นศูนย์กลางใน	 E-Commerce	 ออนไลน์	 5.	 โครงการวิจัยกลุ่มตลาดเป้าหมายจีนอินเดียฮาลาล

และอาเซียน

	 	 กลยุทธ์ที่	2.2	การพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว

	 	 1.	จังหวัดระยองจะสร้างแบรนด์	 “เที่ยวระยอง	 เมืองประวัติศาสตร์	 ตามเส้นทางกอบกู้

เอกราชของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเยี่ยมเมืองแกลงบ้านเกิด	จินตกวีเอก	สุนทรภู่	ร่วมอนุรักษ์

ประเพณีพื้นบ้านระยอง	ชมศิลปวัฒนธรรม	โบราณสถานย่านวัดพุทธ	ฝึกปฏิบัติจิต	ฝึกสติ	ฝึกสมาธิ	
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◆ ภัทรปภา กวินฤทัยปรีดา พยอม ธรรมบุตร สุรชัย จิวเจริญสกุล ศักดิ์ชัย นิรัญทวี ◆

เพื่อความสงบสุข	 เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมและพัฒนาจิตใจ”	2.	จังหวัดระยองจะสร้างแบรนด์	“เที่ยว

ระยองสัมผัสวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่หลากหลายวิถีประมง	 วิถีชาวไร่	 วิถีชาวสวน	 วิถีเกษตรกร	 วิถี

ชวีติชาวจนีโพ้นทะเล	เพื่อพัฒนาสังคมอย่างบูรณาการ”	3.	สร้างแพ็กเกจทัวร์ชายฝ่ังทะเลหมู่เกาะ	ใน

ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	(EEC)	จากจังหวัดระยอง	จรดสีหนุวิลล์	4.	สร้างแพ็กเกจทัวร์

สวนเกษตรและสวนผลไม้อินทรีย์	ชิมบุฟเฟต์ผลไม้	5.	จังหวัดระยองจะสร้างแบรนด์	“เที่ยวระยอง

ประตูสู่ทะเลระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	 (EEC)	 เดินป่าศึกษาธรรมชาติ	 เขาชะเมา	

เขาวง	 จรดเขาสอยดาว	 ท่องเที่ยวสวนเกษตรอินทรีย์	 เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม”	 6.	 จังหวัดระยอง

จะสร้างแบรนด์	“เที่ยวระยองเมืองนวัตกรรมอาหารและผลไม้โลกท่องเที่ยวในนิคมอุตสาหกรรมของ

ระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวันออก	(EEC)	32	แห่ง	เพือ่พฒันาเศรษฐกิจแบบบรูณาการและกระจาย

รายได้ท้องถิน่”	7.	แพก็เกจเส้นทางอาหารทะเลระดับโลก	“World	Food	Festival”	8.	สร้างแพก็เกจ

ตามรอยการกอบกู้เอกราชของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	 9.	 แพ็กเกจปั่นจักรยานชมทิวทัศน์บน

ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต	10.	แพ็กเกจร่วมมหกรรมอาหารทะเลนานาชาติ	11.	สร้างแพ็กเกจทัวร์เดินป่า

ศึกษาธรรมชาติอุทยานแห่งชาติแห่งระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	(EEC)	12.	สร้างแพ็กเกจ

สัมผัสวัฒนธรรมวิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถ่ิน	 โดยมีจังหวัดระยองเป็นประตูสู่	 ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ

ภาคตะวันออก	(EEC)	Gateway	13.	สร้างแพ็กเกจท่องเที่ยวเมือง	10	อุตสาหกรรมเป้าหมายของ

ระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก	(EEC)	14.	สร้างแพก็เกจสมัผัสวถีิชีวติชาวจีนโบราณ	ทีชุ่มชน

ปากน�้าประแสอ�าเภอแกลง	 15.	 สร้างแพ็กเกจตามรอยนิราศเมืองแกลง	 เยี่ยมบ้านเกิดจินตกวีเอก

สุนทรภู่	16.	แพ็กเกจกิจกรรมทางกีฬาในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	(EEC)	17.	แพ็กเกจ

ฝึกปฏิบัติจิตฝึกสมาธิฝึกสติในวัดในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	(EEC)

	 	 สรุปผลยุทธศำสตร์ที่	3	การพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม	และพัฒนาจิตใจ

	 	 กลยุทธ์ที่	3.1	การปลูกจิตส�านึกและพัฒนาจิตใจ

	 	 1.	การอบรมเพือ่สร้างความเข้าใจเกีย่วกับความสมัพนัธ์ระหว่างการท่องเทีย่วกับชุมชนใน

จังหวัดระยอง	2.	การอบรมเพื่อสร้างจิตส�านึกในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและ

มกีารใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมเพือ่ความสมดุลต่อระบบนเิวศ	3.	การอบรมเพือ่ปลกูจิตส�านึกด้านการ

ฟ้ืนฟทูรพัยากรด้านการเกษตร	ประมง	และปศุสตัว์	เพือ่พฒันาการท่องเทีย่วอย่างสร้างสรรค์	4.	เสรมิ

สร้างจิตส�านกึ	ความรูค้วามเข้าใจ	สร้างภาคีเครอืข่ายเพือ่การมส่ีวนร่วมในการดูแลรกัษาสิง่แวดล้อมใน

ทุกภาคส่วน	5.	เพิ่มพื้นที่สีเขียวทั้งทางบก	ป่าชายเลน	โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน	6.	อนุรักษ์	ฟื้นฟู	

และพัฒนาทรัพยากรน�้า	รวมถึงการจัดการคุณภาพน�้าตามธรรมชาติให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
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	 	 กลยุทธ์ที่	3.2	การอนุรักษ์และเสริมสร้างวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว

	 	 1.	การอนุรักษ์วิถีประมงน�้าเค็ม	 น�้ากร่อย	 น�้าจืดในจังหวัดระยอง	 2.	 การฟื้นฟูภูมิปัญญา

ท้องถิ่น	การท�าน�้าปลา	กะปิ	อาหารทะเลแปรรูป	ผลไม้แปรรูปของชุมชนในจังหวัดระยอง	3.	อนุรักษ์

เทศกาลอาหารสุขภาพดี	 เกษตรอินทรีย์	 แห่งอาเซียน	 ในจังหวัดระยอง	4.	สร้างศูนย์อนุรักษ์พืชผัก

สมุนไพร	แพทย์แผนไทย	และแพทย์ทางเลือกแห่งอาเซียนในจังหวัดระยอง	5.	สร้างภาพยนตร์เพื่อ

เผยแพร่วัฒนธรรมวิถีชีวิต	 ประเพณีของชุมชนในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	 (EEC)	

6.	 การอบรมปลูกจิตส�านึกด้านความหวงแหนในวัฒนธรรมของชุมชนในจังหวัดระยอง	 7.	 สร้าง

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวิถีประมงของจังหวัดระยอง	และระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	(EEC)

	 	 กลยุทธ์ที่	3.3	การสร้างจิตส�านึกด้านศีลธรรม	และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

	 	 1.	ติดตั้ง	 CCTV	 เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	 ภัยพิบัติ	 2.	 จัดท�าคู่มือด้าน

ความปลอดภัยในการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง	 3.	 การรณรงค์เพื่อให้จังหวัดระยองเป็นจังหวัดสีขาว

เพือ่แก้ไขปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด	4.	การอบรมความรูเ้กีย่วกบัการป้องกนัยาเสพติด	5.	โครงการ

ฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับชุมชน	 6.	 อบรมการปฏิบัติจิต	 ตามแนว

พระพุทธศาสนา	อบรมชุมชนรักษาศีลห้า

	 	 สรุปผลยุทธศำสตร์ที่	4	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมแบบบูรณาการ

	 	 กลยุทธ์ที่	 4.1	 การสร้างเครือข่ายเพื่อความเข้มแข็ง	 ก�าหนดยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนา

ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวแห่งเอเชีย	(Tourism	Capital	of	Asia)	

	 	 1.	พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรและสิ่งอ�านวยความสะดวก	 เพื่อความพร้อมใน

การรองรบันโยบายเศรษฐกิจของรฐับาล	(ระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก	Thailand	4.0	Super	

Cluster)	2.	เสรมิสร้างการมส่ีวนร่วมของชุมชนในการป้องกนัก�ากบัดูแล	และเตือนภัยจากกระบวนการ

ผลติ	อุบติัภัย	มลพษิ	ของเสยี	รวมทัง้การขนส่งสนิค้าจากผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม	3.	การจัดต้ัง

เครือข่ายและคณะกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมในชุมชนจังหวัดระยองเพื่อ

การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน	4.	ก�าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวชายทะเลตะวันออก	เกาะเสม็ด	

เกาะช้าง	เกาะกูด	ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก	(World	Class	Destination)	5.	จัดตั้งกลุ่มต่าง	ๆ 	

ในชุมชน	เช่น	กลุ่มอาหาร	กลุ่มแปรรูปสินค้าทางการเกษตรและอาหารทะเล	6.	ก�าหนดยุทธศาสตร์

เพือ่พฒันาการท่องเทีย่วไร้พรมแดนชายฝ่ังทะเลจังหวัดระยองให้เป็นฐานเพือ่เช่ือมโยงกบักมัพชูาและ

สีหนุวิลล์	 7.	 ก�าหนดยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาจังหวัดระยองเป็นศูนย์กลางการกีฬาทางน�้า	 การแข่งขัน

เรือใบ	 การแข่งขันกอล์ฟ	 บนเส้นทางการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	 (Eastern	
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Economic	Corridor	:	EEC)	8.	การจัดอบรมด้านการจัดการท่องเที่ยวพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการ

อย่างยั่งยืนในจังหวัดระยองและระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	(EEC)	9.	การสร้างเครือข่าย

เช่ือมโยงแหล่งท่องเที่ยว	 (Cluster)	 ในกลุ่มเกาะทะเลอ่าวไทย	 10.	 จัดต้ังสมาคมผู้ประกอบการ

การท่องเที่ยวท่ีย่ังยืนของจังหวัดระยองและ	 ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	 (EEC)	

11.	แสวงหาทุนและแนวร่วมจากภายนอกชุมชน	ภาครัฐ	ภาคเอกชน	และ	NGO

	 	 กลยุทธ์ที่	4.2	การกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวสู่ชุมชนท้องถิ่น

	 	 1.	สร้างมูลค่าการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและของที่ระลึกให้ได้มาตรฐานสากล

2.	 ต้ังพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์ท้องถ่ินในจังหวัดระยอง	 3.	 สร้างงานและกระจายรายได้จาก

การท่องเที่ยวสู่ชุมชนจังหวัดระยอง	 4.	 อบรมผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้าน

การท่องเที่ยว	(SME)	เช่น	ด้านที่พัก	ร้านอาหาร	ร้านขายของที่ระลึกในจังหวัดระยอง	5.	จัดตั้งระบบ

สหกรณ์หรือกลุ่มชุมชนด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดระยอง	 6.	 อบรมการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม

ในจังหวัดระยอง	7.	อบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น	การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงเกษตรในจังหวัดระยอง

8.	 ตั้งศูนย์การค้า	 One	 Stop	 Service	 เพื่อรองรับโลจิสติกส์และการท่องเที่ยวจากกลุ่มอาเซียนใน

จังหวัดระยอง	9.	อบรมมัคคุเทศก์และชุมชนในการให้บริการนักท่องเที่ยวสูงวัย

	 3.	กำรน�ำแผนยุทธศำสตร์แบบบูรณำกำรอย่ำงย่ังยืนของจังหวัดระยองไปปฏิบัติตำม

โครงกำรน�ำร่องในชุมชนกรณีศึกษำ

	 หลงัจากชุมชนและผู้วจัิย	ได้ร่วมกันพฒันาการท่องเท่ียวในพืน้ทีน่�าร่องท่ีชุมชนปากน�า้ประแส

ภายใต้กระบวนการปฏิบติัการแบบมส่ีวนร่วม	ตามขัน้ตอนของการก�าหนดโครงสร้างและบทบาทหน้าที่

ของคณะกรรมการบรหิารชมรมฯ	โดยสรปุผลการประเมนิการน�าแผนยทุธศาสตร์ไปปฏิบติัการในพืน้ที่

น�าร่องในดังนี้	

	 	 3.1	กำรบริหำรจัดกำรทำงกำรท่องเที่ยวและควำมปลอดภัย

	 	 ความพงึพอใจของนกัท่องเทีย่วต่อการบรหิารจัดการการท่องเท่ียวชุมชนโดยชุมชน	ด้านการ

บริหารจัดการการท่องเที่ยวและความปลอดภัย	คะแนนอยู่ในระดับมาก	โดยมีความคิดเห็นว่าจังหวัด

ชุมชนมีการเฝ้าระวังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว	อยู่ในระดับมากที่สุด	และ

รองลงมาอันดับสองคือ	มีการจัดการขยะและน�้าเสียของชุมชน	อยู่ในระดับมาก	ชุมชนมีส่วนร่วมใน

การดูแลอย่างเหมาะสม	อยู่ในระดับมาก	ทรัพยากรท่องเที่ยวได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม	เท่ากับมี

การจัดการขยะและน�้าเสียของชุมชนอยู่ในระดับมาก
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	 	 3.2	ด้ำนกำรเข้ำถึงกำรต้อนรับ	ควำมเป็นมิตร	กำรน�ำเที่ยว

	 	 กลุ่มที่	 1	 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชนโดย

ชุมชน	การเข้าถึงการต้อนรับ	ความเป็นมิตร	การน�าเที่ยว	 โดยมีความคิดเห็นว่ามีมัคคุเทศก์น�าเที่ยว

และให้ข้อมูลอย่างชัดเจน	อยู่ในระดับมาก	มีความคิดเห็นว่ามีที่พัก	ร้านอาหาร	ห้องสุขา	สิ่งอ�านวย

ความสะดวก	อยู่ในระดับมาก	และ	มีศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว	แผ่นพับ	อยู่ในระดับมาก	

	 	 3.3	ด้ำนที่พัก	อำหำร	เครื่องดื่ม	สินค้ำที่ระลึก

	 	 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชนโดยชุมชนด้าน

ที่พัก	 อาหาร	 เครื่องด่ืม	 สินค้าท่ีระลึก	 มีอยู่ในระดับมาก	 โดยมีความคิดเห็นว่าที่พักมีความสะอาด

ถูกสุขลักษณะและราคาเหมาะสม	 อยู่ในระดับมาก	 และ	 สินค้าและของที่ระลึกมีความเป็นท้องถิ่น

มีคุณภาพและราคาเหมาะสม	 อยู่ในระดับมากและอาหารและเครื่องด่ืม	 สะอาด	 ถูกสุขอนามัยและ

มีความเป็นท้องถิ่น	เท่ากับมีการจัดการขยะและน�้าเสียของชุมชน	อยู่ในระดับมาก

	 	 3.4	ด้ำนกิจกรรมศึกษำธรรมชำติ	ศิลปวัฒนธรรมชุมชน 

	 	 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชนโดยมี

ความคิดเห็นว่าเส้นทางภูมิทัศน์มีความงดงาม	 มีพืชพรรณและต้นไม้ที่ร่มรื่น	 อยู่ในระดับมากที่สุด

ชุมชนด้านกิจกรรมศึกษาธรรมชาติ	ศิลปวัฒนธรรมชุมชน	อยู่ในระดับมาก	มีความคิดเห็นว่าเส้นทาง

ภูมิทัศน์มีความงดงาม	 มีพืชพรรณและต้นไม้ที่ร่มรื่น	 อยู่ในระดับมากที่สุด	 และ	 กิจกรรมและศูนย์

การเรียนรู้มีความหลากหลายและสะท้อนภูมิปัญญาท้องถิ่น	อยู่ในระดับมากที่สุด	และอันดับสามคือ	

เส้นทางศึกษาธรรมชาติ	มีป้ายสื่อความหมาย	ระยะทางเหมาะสมปลอดภัยอยู่ในระดับมาก

อภิปรำยผล

 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง	“แผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน	

ในจังหวัดระยอง	ประเทศไทย”	มีประเด็นน�ามาอภิปรายผลดังนี้	

	 จังหวัดระยองเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูงมากทางด้านทรัพยากรและ

ความกระตือรือร้นสนใจที่จะเข้าร่วมพัฒนาการท่องเที่ยว	 แต่ยังขาดระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ

ในรูปแบบยุทธศาสตร์แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน	 เพื่อให้เกิดสมดุลของการพัฒนา	 และเพื่อให้การ

พัฒนาการท่องเที่ยวเป็นแกน	(Core)	และเป็นคานดีดส่งไปยังการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม	เศรษฐกิจ	

สังคม	วัฒนธรรม	และการพัฒนาจิตใจ	(พยอม	ธรรมบุตร,	2549:	15)	ซึ่งจะเป็นการสนองนโยบาย

ของแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ	 ตามยุทธศาสตร์ที่	 3	 ซ่ึงกล่าวถึงการพัฒนาบุคลากรด้าน
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การท่องเทีย่วโดยสนบัสนนุให้ประชาชนมส่ีวนร่วมในการบรหิารจัดการการท่องเทีย่วและมกีารกระจาย

รายได้จากการท่องเที่ยว

	 แผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนของจังหวัดระยอง	 มี

การบูรณาการจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้ง	4	ภาคี	ได้แก่	ภาครัฐ	ภาคเอกชน	ชุมชน	และนักท่องเที่ยว

ร่วมแรงร่วมใจกันก�าหนดแผนยทุธศาสตร์ดังกล่าว	และจะร่วมแรงร่วมใจกนัในการปฏิบติัการในแผนงาน

ที่จะตามมา	 จึงท�าให้จังหวัดระยองได้ทั้งแผนพัฒนาท่องเที่ยวและชุมชนระยองที่มีความเข้มแข็ง	

(พยอม	ธรรมบุตร,	2549:	14)	ในส่วนที่เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง	

ผู้วิจัยพบว่า	 แนวทางการก�าหนดวิสัยทัศน์ของการพัฒนาการท่องเที่ยวมีรูปแบบของแบรนด์จังหวัด

ระยองซ่ึงเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเท่ียว	(Branding	The	Destination)	แทนการขายจังหวดั

ระยองตามค�าขวัญที่ว่า	 “ผลไม้รสล�้า	 อุตสาหกรรมก้าวหน้า	 น�้าปลารสเด็ด	 เกาะเสม็ดสวยหรู	

สนุทรภู่กวีเอก”	เป็นกลยทุธ์ทางการตลาดทีม่ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลอย่างยิง่	การน�าเอกลกัษณ์

ที่โดดเด่นในด้านต่าง	ๆ	ของจังหวัดมาหลอมรวมกันเข้าในรูปแบบแบรนด์การท่องเที่ยว	4	แบรนด์นั้น	

เป็นการสร้างภาพลักษณ์เพื่อให้นักท่องเที่ยวจดจ�า	(Brand	Image)	ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ

ภูวนิดา	คุณผลิน	(2556:	160)	ศึกษาเรื่องการบริหารยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร

แบบบูรณาการ	 พบว่าควรมีการบูรณาการนโยบายระดับยุทธศาสตร์ของแผนงานการท่องเที่ยวของ

หน่วยงานต่าง	ๆ	เพื่อน�าเสนอภาพรวมของการพัฒนาการท่องเที่ยว	ในกรุงเทพมหานคร

	 การน�าแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการอย่างยั่งยืนของจังหวัดระยองไปปฏิบัติตามโครงการ

น�าร่องในชุมชนปากน�้าประแส	 ซ่ึงพบว่าชุมชนปากน�้าประแสมีทรัพยากรท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่น

ทัง้	5	ด้าน	ประกอบด้วยทรพัยากรธรรมชาติ	ทรพัยากรทางวัฒนธรรม	ทรพัยากรเทศกาลและประเพณี	

ทรัพยากรด้านกิจกรรม	และ	ทรัพยากรด้านบริการ	ซึ่งมีบริการที่รองรับความต้องการของนักท่องเที่ยว

ได้ครบครัน	โดยสอดคล้องกับ	พยอม	ธรรมบุตร	(2549:	1-3)	ที่กล่าวไว้ว่า	แนวคิดของการท่องเที่ยว

ประกอบด้วย	1)	การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว	 (Accessibility)	 ได้แก่	 การมีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่

เหมาะสม	 2)	 การมีที่พักแรมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว	 (Amenities)	 ที่ต้องการค้างคืน	 ได้แก่	 ที่พัก

ประเภทต่าง	ๆ 	เช่น	โรงแรม	รสีอร์ท	เกสต์เฮ้าส์	โฮมสเตย์	ทีพ่กัแรมประเภทต่าง	ๆ 	3)	แหล่งท่องเทีย่ว	

(Attractions)	เป็นองค์ประกอบท่ีมคีวามส�าคัญท่ีสดุ	4)	กจิกรรมการท่องเทีย่วและกจิกรรมนนัทนาการ	

(Tourist	 Activities	 และ	 Recreational	 Activities)	 และ	 5)	 บริการเบ็ดเตล็ดทั้งหมดที่มีให้

นักท่องเที่ยว	 (Ancillary)	 นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ให้บุคคลและผู้แทนของกลุ่มองค์กรต่าง	 ๆ	 ที่อยู่ใน

ชุมชนบ้านปากน�้าประแสเข้ามามีส่วนร่วมและรับผิดชอบ	 ในการก�าหนดทิศทางในการพัฒนาชุมชน	

ร่วมตัดสินใจในอนาคตชุมชน	 ร่วมด�าเนินกิจกรรม	 การพัฒนาและร่วมรับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น

จากการวางแผน	สอดคล้องกับ	พิมพ์ระวี	โรจน์รุ่งสัตย์	(2553:	65)	ได้กล่าวว่า	การท่องเที่ยวชุมชน
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◆ แผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนในจังหวัดระยอง ประเทศไทย ◆

ต้องตระหนักถึงหัวใจของการท่องเที่ยวชุมชนก่อน	 ว่าหากจะด�าเนินการจัดการการท่องเที่ยวชุมชนที่

สมบูรณ์นั้น	ต้องให้ชุมชนมีส่วนร่วม	 ในทุกกระบวนการของการพัฒนาการท่องเที่ยว	ซึ่งพบว่าชุมชน

ปากน�้าประแสได้พัฒนาการท่องเที่ยวตามแผนยุทธศาสตร์ในระดับหนึ่ง	 ส่วนนักท่องเที่ยวมีความพึง

พอใจในสนิค้าและบรกิารการท่องเทีย่วของชุมชนปากน�า้ประแสในระดับมาก	จากผลการประเมนิความ

พึงพอใจของนักท่องเที่ยวคณะกรรมการบริหารชมรมได้วิเคราะห์และสรุปแนวทางปรับปรุงแก้ไขข้อ

บกพร่องต่าง	ๆ	เพื่อให้การบริการทางการท่องเที่ยวของชุมชนมีความพร้อมในการต้อนรับและบริการ

นักท่องเที่ยวได้อย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะ

	 1.	ข้อเสนอแนะทั่วไป	

	 	 1.1	กลุ่มงานด้านยุทธศาสตร์จังหวัดระยอง	และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สามารถน�า

แผนยทุธ์ศาสตร์เพือ่พฒันาการท่องเทีย่วแบบบรูณาการอย่างยนืในจังระยอง	มาประกอบในการก�าหนด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดระยองได้	

	 	 1.2	องค์กรหรือหน่วยงานภาคเอกชน	 สามารถน�าแนวคิดของแผนยุทธศาสตร์เพื่อ

พัฒนาการท่องเที่ยวแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนในจังหวัดระยองไปสู่การปฏิบัติ	และสอดคล้องกับการ

ด�าเนินงานทางธุรกิจทางด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว	

	 	 1.3	ภาคประชาชน	 ผู้น�าชุมชนท้องถิ่นและผู้ที่เกี่ยวข้อง	 สามารถน�าแผนยุทธศาสตร์

เพือ่พฒันาการท่องเทีย่วแบบบรูณาการอย่างยัง่ยนืในจงัหวดัระยองมาประยกุต์ใช้ในการวางแผนพฒันา

ชุมชนในจังหวัดระยองเพื่อรองรับแผนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก	(EEC)	

	 2.	ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

	 	 2.1	ควรมีการศึกษาวิจัยในการท่องเที่ยวกับการเกิดแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาค

ตะวันออก	(EEC)

	 	 2.2	ควรมีการศึกษาวิจัยในด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่	 และกิจกรรมที่สอดคล้อง

กับบริบทของการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่กับภาคอุตสาหกรรม	และภาคเกษตร	ในจังหวัดระยอง

	 	 2.3	ควรมีการศึกษาวิจัยในด้านการวางผังเมือง	 หรือความเหมาะสมของพื้นที่ในภาค

อุตสาหกรรม	และการเกษตร	ภาคการท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว

	 	 2.4	ควรมีการศึกษาวิจัยด้านการวางแผนยุทธศาสตร์การตลาดดิจิทัลของจังหวัดระยอง	
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◆ ภัทรปภา กวินฤทัยปรีดา พยอม ธรรมบุตร สุรชัย จิวเจริญสกุล ศักดิ์ชัย นิรัญทวี ◆
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