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บทคัดย่อ 

	 การศกึษาเร่ืองนโยบายการจัดการท่องเทีย่วทีย่ัง่ยนืของการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย:	กรณศีกึษา

เกาะสมุย	มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาอยู่	4	ประการคือ	1)	เพื่อศึกษาถึงนโยบายของการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

ของเกาะสมุยที่มีผลต่อปัจจัยส่วนบุคคลของข้าราชการและประชาชน	 2)	 เพื่อศึกษาถึงปัจจัยสิ่งแวดล้อม

ภายในองค์กรและภายนอกองค์กรของผู้บริหาร	 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	 ตลอดจนผู้เก่ียวข้องต่อนโยบาย

การจัดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	 3)	 เพื่อศึกษาถึงปัจจัยความพร้อมในการ

ขับเคลื่อนการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวเกาะสมุยให้มีความยั่งยืน	 4)	 เพื่อศึกษาการน�านโยบายของ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมาส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวเกาะสมุย	 สู่การปฏิบัติเพื่อให้นักท่องเที่ยว

ทั้งชาวไทยและต่างประเทศเกิดความประทับใจ	 เชื่อมั่น	 พึงพอใจ	 บอกต่อ	 และกลับมาเที่ยวซ�้าที่เกาะสมุย	

การศกึษาใช้วธีิวจิยัเชงิคณุภาพ	โดยใช้แนวคดิการน�านโยบายการจัดการท่องเทีย่วทีย่ัง่ยนืของการท่องเทีย่ว

แห่งประเทศไทย	 มาปรับใช้กับการท่องเที่ยวของเกาะสมุย	 มีจุดมุ่งหมายเพื่ออธิบายปรากฏการณ์นโยบาย

การจัดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนของเกาะสมุย	 โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล	 ตีความและวิเคราะห์ข้อมูล

ตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ	

	 จากการศึกษาพบว่า	มีข้อค้นพบ	5	ประการ	ดังนี้	1)	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ�านวย

ความสะดวกเพือ่การท่องเทีย่ว	2)	การพฒันาและฟ้ืนฟแูหล่งท่องเทีย่วให้เกิดความยัง่ยนื	3)	การพฒันาสนิค้า

บรกิารและปัจจัยสนับสนุนการท่องเทีย่ว	4)	การสร้างความเชือ่มัน่และส่งเสรมิการท่องเทีย่ว	5)	การส่งเสริม

กระบวนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ	

ความส�าคัญ: นโยบายการจัดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, นโยบายของการ

 ท่องเที่ยว, สิ่งแวดล้อมที่เก่ียวข้อง/ความพร้อมในการขับเคลื่อนการส่งเสริมพัฒนา, การน�า

 นโยบายสู่การปฏิบัติ
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Abstract

 This Study which explored the Tourism Authority of Thailand (TAT) policy as 

applied to Koh Samui tourism had four objectives, namely 1) to study the sustainable 

tourism policy of Koh Samui that influenced the personal factors of state workers 

and the general public 2) to study the environmental factors in and out of the 

organization of the executives, performers as well as those related to the TAT policy 

3) to study the readiness factors in driving the tourism development and promotion 

to the sustainability 4) to study the implementation of the TAT policy in Koh Samui so as 

to make both foreign and Thai tourists impressed with the safety measures, satisfied 

with services and likely to relate all these to their close circle of friends and re-visit 

Koh Samui. The study attempted to explain the ongoing phenomenon of tourism in 

Koh Samui. The data collecting, interpretation and analysis were in line with the procedure 

of qualitative research.

 The research findings revealed five areas of concentration, that is, 1) the 

development of infrastructure and facilities for tourism 2) the development and 

rehabilitation of tourist attractions for the sustainability 3) the development of products, 

services and supporting factors for tourism 4) creating confidence in safety measures while 

promoting tourism and 5) encouraging the participation of government agencies or state 

sectors.

Keyword: Sustainable Tourism Management Policy of Thailand Travel, Tourism Policy, 

 Environmental Concerns, Ready to Drive to Promote the Development, Implementation 

 of Policy to Practice.
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บทน�ำ

	 อุตสาหกรรมท่องเทีย่วของเกาะสมยุเป็นอุตสาหกรรมทีม่กีารขยายตัวสงูมบีทบาทความส�าคัญ

ต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเป็นอย่างมาก	 เป็นแหล่งรายได้ที่ส�าคัญน�ามาซ่ึงเงินตรา

ต่างประเทศ	การสร้างงานและการกระจายความเจรญิไปสูภู่มภิาค	นอกจากนีก้ารท่องเทีย่วยงัมส่ีวนส�าคัญ

ในการพฒันาระบบโครงสร้างพืน้ฐานของการคมนาคมขนส่ง	รวมไปถงึการค้าและการลงทนุ	เมือ่ประเทศ

ประสบภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ	การท่องเทีย่วมบีทบาทส�าคัญในการสร้างรายได้ให้กบัประเทศสามารถ

ช่วยให้เศรษฐกิจฟ้ืนตัวได้ในเวลาทีร่วดเรว็กว่าภาคผลติและบรกิารอ่ืน	ๆ 	อย่างไรกต็ามอุตสาหกรรมการ

ท่องเทีย่วมแีนวโน้มการแข่งขนัรนุแรงขึน้ตามล�าดับ	มกีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็และมคีวามอ่อนไหว

ง่าย	จากปัจจยัลบทัง้ภายในและภายนอกประเทศโดยไม่อาจหลกีเลีย่งได้	สถานการณ์และผลกระทบจาก

การเปลี่ยนแปลงที่เป็นความท้าทายต่อการท่องเที่ยวของประเทศไทยมาหลายประเด็น	 โดยผู้วิจัยมี

ความเห็นว่าที่มาของปัญหาและความส�าคัญของเกาะสมุย	 เป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ	3	ของ

ประเทศ	 รองจากเกาะภูเก็ตและเกาะช้าง	 มีเกาะเล็กเกาะน้อยรายล้อมอยู่มากมาย	 ในปัจจุบันเป็น

ทีย่อมรบักนัว่าเกาะสมยุ	มลีกัษณะเป็นสงัคมชนบทผนวกกบัสงัคมเมอืงทีเ่ข้ามาพร้อม	ๆ 	กบัการท่องเทีย่ว

เนื่องจากพื้นที่เกาะสมุยได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส�าคัญซ่ึงได้รับความนิยมจาก

นักท่องเที่ยวท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศเป็นอย่างมาก	 นอกจากน้ีเกาะสมุยยังเป็นจุดศูนย์กลาง

ของการท่องเทีย่วทางทะเลของภาคใต้ตลอดจนสามารถเป็นจดุเช่ือมโยงทางอากาศกบัประเทศสงิคโปร์

ได้อีกด้วย	 ท�าให้ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว

เกาะสมุยเป็นจ�านวนมาก	 ที่ผ่านมาพบปัญหาหลายประการ	 เช่น	 ประเด็นผลกระทบด้านเศรษฐกิจ	

ประเด็นผลกระทบด้านสังคม	ประเด็นผลกระทบด้านทรัพยากรธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ	ประเด็นการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด	

	 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา	 นโยบายการจัดการท่องเที่ยวที่ย่ังยืนของการท่องเที่ยวแห่ง

ประเทศไทย:	กรณีศึกษาเกาะสมยุ	เพือ่หาแนวทางปฏิบัติให้ผู้ทีเ่กีย่วข้องสามารถด�าเนินการตามนโยบาย

การจัดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนของเกาะสมุย	 เพื่อส่งผลให้การท่องเที่ยวของประเทศไทยพัฒนา

สู่แนวหน้าของอาเซียนต่อไป

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

	 1.	 ศึกษาถึงนโยบายของการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนของเกาะสมุย	ที่มีผลต่อปัจจัยส่วนบุคคลของ

	 	 ข้าราชการและประชาชน
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	 2.	 ศึกษาถึงปัจจัยสิง่แวดล้อมภายในองค์กร	และภายนอกองค์กรของผู้บรหิารเจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบติั

	 	 งาน	 ตลอดจนผู้เก่ียวข้องต่อนโยบายการจัดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนของการท่องเที่ยว

	 	 แห่งประเทศไทย:	กรณีศึกษาเกาะสมุย

	 3.	 ศึกษาถึงปัจจัยความพร้อมในการขับเคลื่อนการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวเกาะสมุย	

	 	 จังหวัดสุราษฎร์ธานีให้มีความยั่งยืน

	 4.	 ศึกษาการน�านโยบายของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมาส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว

	 	 เกาะสมุยสู่การปฏิบัติเพื่อให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเกิดความประทับใจ	

	 	 เชื่อมั่น	พึงพอใจ	บอกต่อ	และกลับมาเที่ยวซ�้าที่เกาะสมุย

กรอบควำมคิดในกำรศึกษำวิจัย

 จากการศึกษาแนวคิด	ทฤษฎี	และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้ว	ผู้วิจัยจะเริ่มต้นศึกษาวิจัยดังนี้

	 1.	 การศึกษาสภาพปัญหาในการให้บริการสาธารณะ

	 	 1)	สภาพปัญหาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน	ได้แก่	ปัญหาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	

ปัญหาด้านการคมนาคมขนส่ง	ปัญหาด้านการจัดท�าผังเมือง	และปัญหาด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน

	 	 2)	สภาพปัญหาด้านการจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	 สิ่งแวดล้อม	 ได้แก	่

ปัญหาด้านการก�าจัดขยะและสิ่งปฏิกูล	 ปัญหาด้านการบ�าบัดน�้าเสีย	 ปัญหาด้านป่าไม้	 และปัญหา

ด้านแหล่งน�้า

	 	 3)	สภาพปัญหาด้านการท่องเที่ยว

	 2.	 การศึกษาศักยภาพ	ขีดความสามารถ	ตลอดจนประสิทธิภาพของเทศบาลต�าบลเกาะสมุย	

และหน่วยงานอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้องในการจัดการกับปัญหาพิจารณาใน	4	ด้าน	คือ	

	 	 1)	ด้านบุคลากร	

	 	 2)	ด้านงบประมาณรายได้	

	 		 3)	ด้านอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือ	

	 		 4)	ด้านอ�านาจหน้าท่ีในการบริหารจัดการ	 และการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

	 3.	 การศึกษาเปรียบเทียบ	 เป็นการศึกษารูปแบบการปกครองรูปแบบพิเศษของประเทศไทย

เปรียบเทียบกับการปกครองส่วนท้องถิ่นของต่างประเทศ	รวมทั้งรูปแบบการบริหารในมิติอื่น	ๆ 	ที่มิใช่

รูปแบบการปกครองรูปแบบพิเศษที่ประสบผลส�าเร็จที่เกิดขึ้นในประเทศและต่างประเทศ
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	 4.	 ส�าหรบัแนวทางตลอดจนรปูแบบในการบรหิารทีเ่หมาะสม	ส�าหรบัพืน้ทีเ่กาะสมยุ	หลงัจาก

ท�าการศึกษาถงึปัญหา	สภาพต่าง	ๆ 	ศักยภาพ	ขดีความสามารถ	และประสทิธภิาพของเทศบาล	ตลอดจน

ศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการปกครองในลักษณะอ่ืน	 ๆ	 แล้ว	 ผู้วิจัยจะน�าผลการศึกษาดังกล่าว

มาใช้เป็นแนวทางในการก�าหนดรูปแบบการบริหารของเกาะสมุยต่อไป

วิธีกำรวิจัย

	 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษานโยบายการจัดการท่องเที่ยวที่ย่ังยืนของการท่องเที่ยวแห่ง

ประเทศไทย:	กรณีศึกษาเกาะสมุย	ในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ	(Qualitative	Research)	โดยใช้

แนวทางแบบปรากฏการณ์วิทยา	 มีจุดมุ่งหมายเพื่ออธิบายปรากฏการณ์นโยบายการจัดการท่องเที่ยว

ที่ยั่งยืน	 กรณีศึกษาเกาะสมุย	 โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล	 ตีความและวิเคราะห์ข้อมูลตาม

แนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ	 ซ่ึงอธิบายถึงการออกแบบวิจัย	 การคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ	 การเก็บ

รวบรวมข้อมูล	 การแปลงมโนทัศน์	 การจัดระบบข้อมูล	 การวิเคราะห์ข้อมูลและตรวจสอบข้อมูล

(สุภางค์	จันทวานิช.	2553)	

	 โดยใช้วิธีการหลากหลายเพื่อเก็บข้อมูลและการตีความสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย	 เป็นการ

สังเคราะห์ข้อมูลจากส่วนย่อยไปยังส่วนใหญ	่ เพื่อให้ข้อค้นพบที่ได้มาน้ัน	 ๆ	 มีความน่าเช่ือถือและ

ตรงกับความเป็นจริงเป็นการหาความรู้โดยพิจารณาปรากฏการณ์สังคมจากสภาพแวดล้อมตามความ

เป็นจริงในทุกมิติ	 เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ตามความเป็นจริง	 โดยใช้วิธีการหลากหลายเพื่อเก็บ

ข้อมูลและการตีความสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย	 เป็นการสังเคราะห์ข้อมูลจากส่วนย่อยไปยังส่วนใหญ่	

(Inductive	 Approach)	 ผู้วิจัยจึงได้ด�าเนินการศึกษาวิจัยตามล�าดับ	 ดังนี้	 1)	 การออกแบบการวิจัย	

2)	การคัดเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูล	3)	การเก็บรวบรวมข้อมูล	4)	การวิเคราะห์ข้อมูล	กลุ่มผู้ให้ข้อมูลเพื่อ

การวิจัยครั้งนี้	 ผู้ให้ข้อมูลหลักซ่ึงผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง

กับผู้ให้ข้อมูลหลัก	 (Key	 Informants)	จ�านวน	20	คน	จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก	 (In-Depth	

Interview)	ผู้บรหิารของเกาะสมยุ	และหวัหน้าส่วนราชการ	จ�านวน	5	คน	ข้าราชการ	และนักท่องเทีย่ว	

จ�านวน	15	คน	การสนทนากลุม่	(Focus	Group	Discussion)	มผู้ีเข้าร่วมสนทนาในแต่ละกลุม่ประมาณ	

6-10	 คน	 ซ่ึงเลือกมาจากประชาชน	 อีกท้ังยังมีการศึกษาเชิงเอกสารเป็นการเก็บข้อมูลแบบทุติยภูมิ

ร่วมด้วย การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นขั้นตอนส�าคัญในการวิจัย	 การมุ่งหาความรู้จากการเก็บรวบรวม

ข้อมูลของงานวิจัยเชิงคุณภาพ	 เป็นการศึกษาในแนวลึกที่มีความจ�าเป็นต้องได้ข้อมูลหลายชนิดเพื่อ

ให้ได้รายละเอียดที่เพียงพอเก่ียวกับประเด็นที่จะศึกษาให้ความส�าคัญกับความรู้สึกนึกคิดของมนุษย	์

และการบันทึกพฤติกรรม	ผู้วิจัยได้เลือกวิธีที่จะใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	 ตามความเหมาะสมของ

ลักษณะข้อมูลที่ต้องการ	โดยก�าหนดให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลตามวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ	4	วิธี	ดังนี้
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	 1.	 การสัมภาษณ์เชิงลึก	(In-Depth	Interview)	เป็นการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญแบบไม่

เป็นทางการ	โดยผู้วจัิยใช้ประเด็นค�าถามกว้าง	ๆ 	มลีกัษณะใช้แนวค�าถามไปสูก่ารสนทนาและมลีกัษณะ

ร่วมสนทนาในประเด็นท่ีผู้ให้ข้อมลูบอกหรอืเล่าให้ฟัง	(Burgess.	1984)	ในการวิจัยนีผู้้วิจัยได้สมัภาษณ์

ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญตามประเด็นค�าถามเก่ียวกับนโยบายการจัดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนของการท่องเท่ียว

แห่งประเทศไทย:	กรณีศึกษาเกาะสมุย

	 2.	 การสนทนากลุ่ม	(Focus	Group	Discussion)	เป็นการศึกษาประสบการณ์การส่งเสริม

การท่องเที่ยวของเกาะสมุย	 และนักท่องเที่ยวท่ีมาเที่ยวเกาะสมุย	 โดยมีประเด็นส�าหรับสนทนาตาม

ค�าถามการวิจัย	 วิธีการวิจัยลักษณะเน้นให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันของสมาชิกในกลุ่ม	 (Morgan.	

1988)	โดยผู้วิจัย	ท�าหน้าทีเ่ป็นผู้ด�าเนนิการสนทนา	(Moderator)	ผู้วจัิยใช้วธิกีารนีเ้กบ็ข้อมลูเกีย่วกบั

นโยบายการจัดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย:	กรณีศึกษาเกาะสมุย

	 3.	 การสังเกตการณ์	 (Observation)	 การวิจัยนี้ใช้ทั้งการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม	 และ

การสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม	 นโยบายการจัดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนของการท่องเที่ยวแห่ง

ประเทศไทย:	กรณีศึกษาเกาะสมุย

	 4.	 การศึกษาเอกสาร	 เป็นการศึกษาข้อมูลเอกสารเกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวของ

เกาะสมยุ	ข้อมลูผลงานวจัิยทีเ่ก่ียวข้องข้อมลูจากการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย	และจากการท่องเทีย่ว

จังหวัดสุราษฎร์ธานี	 จากข้าราชการและประชาชนพื้นที่เกาะสมุย	 เพื่อใช้วิเคราะห์ตรวจสอบข้อมูล

ร่วมกับการเก็บข้อมูล	2	วิธีแรกที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการจัดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนของการท่องเที่ยว

แห่งประเทศไทย:	กรณีศึกษาเกาะสมุย	เป็นกรณีศึกษาเพื่อให้การจัดท�ากลยุทธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว

ส�าหรับการท่องเที่ยวของเกาะสมุย	และมีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน	จึงจ�าเป็นต้องมีการศึกษา	วิเคราะห์

พฤติกรรม	และความพงึพอใจของนกัท่องเทีย่วกลุม่ดังกล่าว	โดยข้อมลูทีไ่ด้จากการศึกษาครัง้นีจ้ะเป็น

ประโยชน์ต่อการก�าหนดแผนนโยบายการจัดการท่องเทีย่วทีย่ั่งยืนของการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย:	

กรณีศึกษาเกาะสมยุ	และยังสามารถน�าข้อมลูทีไ่ด้ไปใช้เป็นแนวทางในการปรบัปรงุนโยบายการจัดการ

ท่องเที่ยวให้มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างและดึงดูดใจนักท่องเที่ยวมากขึ้น

	 การตรวจสอบความเที่ยงตรงของข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ	 ดังนั้น

การเก็บข้อมูลจึงเก็บโดยวิธีการสังเกต	 การสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งมีโครงสร้าง	 ทั้งการสนทนากลุ่ม	

ร่วมกับวิธีการจดบันทึก	 ทั้งบันทึกแถบเสียง	 บันทึกภาพเคลื่อนไหว	 ท�าให้ได้ข้อมูลที่ได้เป็นข้อมูล

ทีต้่องสร้างความเข้าใจและตีความเพือ่ให้ได้ข้อมลูทีถู่กต้องมคีวามเทีย่งตรงและเช่ือถือได้	ผู้วจัิยจึงใช้

วิธีการตรวจสอบข้อมูลโดยวิธีการตรวจแบบสามเส้า	(Triangulations)	โดยการตรวจสอบแหล่งที่มา

ของข้อมลูต่าง	ๆ 	(สภุางค์	จันทวานชิ.	2553)	ดังนี	้1)	การตรวจสอบสามเส้าจากแหล่งข้อมลู	เพือ่พสิจูน์
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 นโยบายการจัดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย: กรณีศึกษาเกาะสมุย 

ว่าข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มานั้นถูกต้องหรือไม่	2)	สามเส้าของวิธีรวบรวมข้อมูล	3)	สามเส้าด้านผู้สอบถาม	

ผู้วิจัยได้ใช้บุคคลภายนอกจ�านวน	1	คน	มาช่วยในการเก็บข้อมูล	รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล

ร่วมกบัผู้วจิยัรวมถึงให้ช่วยตรวจสอบวเิคราะห์	ข้อมลูและบทสรปุในการวิจัยครัง้นี	้เพือ่ท�าให้เกดิความ

เป็นกลางมากยิ่งขึ้น

สรุปผลกำรวิจัย

	 สถานการณ์และปัจจัยแวดล้อมด้านการท่องเที่ยว	 มีส่วนส�าคัญต่อการพัฒนาศักยภาพ

ด้านการท่องเทีย่วของประเทศไทย	การวเิคราะห์ปัจจัยแวดล้อมของอุตสาหกรรมท่องเทีย่วไทยสามารถ

สรุปปัจจัยที่เป็นจุดแข็ง	จุดอ่อนโอกาส	และอุปสรรค	และวิเคราะห์ประเด็นส�าคัญต่อการพัฒนาการ

ท่องเที่ยวไทย	 ผู้วิจัยเห็นว่า	 การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อม	 ต้องมีจุดแข็ง	 โดยผู้วิจัยเห็นว่ารัฐบาล

ควรให้ความส�าคัญกับการท่องเที่ยว	ได้มีมติให้การท่องเที่ยวเป็นวาระแห่งชาติ	และให้ความส�าคัญกับ

การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการท่องเที่ยวโดยก�าหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	11	(พ.ศ.	2555-2559)	ทรัพยากรธรรมชาติ	ศิลปวัฒนธรรม	ประเพณี	และ

ความมอัีธยาศัยไมตรขีองคนไทยเป็นจุดแขง็ท่ีส�าคัญของประเทศ	การลงทนุภาคบรกิารของภาคเอกชน

ไทยอยู ่ในระดับสูง	 มีความหลากหลายในสินค้าและบริการท่องเท่ียว	 ซ่ึงผลการประเมินของ

นักท่องเที่ยวต่างชาติเปรียบเทียบกับอาเซียนพบว่าประเทศไทยเป็นรองเพียงสิงคโปร์เท่านั้น	 มีความ

พร้อมของโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ�านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวทั้งที่พักแรม	 ร้านอาหาร

การคมนาคม	ระบบสาธารณูปโภค	ระบบการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค	ประเทศไทยมีประสบการณ์

ด้านการตลาดต่างประเทศมากกว่าประเทศก�าลงัพฒันาอ่ืน	ๆ 	และได้รบัรางวลัระดับนานาชาติ	ทัง้ในด้าน

เมืองน่าเที่ยวและบริการของโรงแรมไทยหลายรางวัลติดต่อกันมานาน	 แบรนด์ประเทศไทยนับได้ว่า

ติดตลาดโลกแล้ว	 ที่ต้ังทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยเหมาะสมส�าหรับการพัฒนาการท่องเที่ยว

กล่าวคือประเทศไทยต้ังอยู่บริเวณตอนกลางของคาบสมุทรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 สถานท่ีต้ัง

ประเทศไทยเป็นจุดศูนย์กลางของภูมิภาคแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 เป็นประตูสู่ประเทศใน

อนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง	คือ	พม่า	จีน	(2	มณฑล	คือยูนนานและกวางสี)	ลาว	กัมพูชา	และเวียดนาม	

จุดแขง็อีกจุดหนึง่ทีส่�าคัญของไทยกคื็อ	จุดดึงดูดใจทีเ่ป็นเอกลกัษณ์และนวตักรรมด้านการบรกิารใหม่	ๆ 	

เช่น	มวยไทย	สปา	การให้บริการด้านสุขภาพ	ความงาม	อีกทั้งยังมีภูมิปัญญาดั้งเดิมซึ่งสามารถน�ามา

พัฒนาเป็นสินค้าท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นและน่าสนใจได้	 อย่างไรก็ตาม	 จุดอ่อนของประเทศไทย

ยังมีปัญหาในเรื่องของระบบโลจิสติกส์	 โครงข่ายเส้นทางคมนาคมและระบบเช่ือมโยงการเดินทาง

ท่องเที่ยว	ระหว่างเมืองท่องเที่ยวหลักและเมืองรอง	ความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยว	การขยาย

ตัวของการท่องเที่ยวโดยที่เน้นปริมาณนักท่องเที่ยวหรือการแสวงหารายได้จากการท่องเที่ยว	ในขณะ

ที่การรองรับขยายไปไม่ทันท�าให้แหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรมเกิดขยะมลพิษทางน�้า	 ความแออัดของ
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การจราจรท�าให้เกิดมลพษิทางอากาศ	แหล่งท่องเทีย่วหลายแห่งมปัีญหาขดีความสามารถในการรองรบั

นักท่องเที่ยว	 โครงสร้างการบริหารจัดการของรัฐเป็นจุดอ่อนส�าคัญของการจัดการการท่องเที่ยวไทย	

กลไกของรัฐเพื่อจัดการการท่องเที่ยวยังอ่อนแอ	 ขาดเอกภาพ	 รวมถึงกฎระเบียบของรัฐที่ตามไม่ทัน

การพัฒนาในภาคเอกชน	 ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน	 ภาคเอกชน	 และองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่	มภีาพลกัษณ์ด้านลบเรือ่งความปลอดภัย	การเอารดัเอาเปรยีบและหลอกลวงนกัท่องเทีย่ว	

สินค้าที่ไม่มีคุณภาพ	 โสเภณี	การค้ามนุษย์	 และโรคเอดส์	 การลงทุนด้านบุคลากรของไทยถือว่าตาม

ไม่ทนัการขยายตัวของการท่องเทีย่ว	บคุลากรจ�านวนมากยังไม่มคุีณภาพตามมาตรฐานสากล	ขาดแคลน

บุคลากรด้านการท่องเที่ยวโดยเฉพาะมัคคุเทศก์ที่มีความรู้ความเข้าใจในภาษาต่างประเทศ	 และ

วัฒนธรรมของนักท่องเที่ยว	 เช่น	 ภาษารัสเซีย	 เยอรมัน	 สวีเดน	 จีน	 และภาษาที่ใช้ในกลุ่มประเทศ

อาหรับ	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 (อปท.)	 และชุมชนขาดความรู้ด้านการจัดการภูมิทัศน์และ

การวางแผนพฒันาการท่องเทีย่วในระดับท้องถิน่	การลงทนุด้านการท่องเทีย่วเน้นการก่อสร้างมากกว่า

การจัดการภูมิทัศน์	 และขาดการมีส่วนร่วมจากชุมชนในท้องถิ่น	 และหน่วยงานทุกระดับ	 ท�าให้

การพัฒนาการท่องเที่ยวให้ประโยชน์กับทุนภายนอกมากกว่าชุมชนในท้องถิ่น	 การท�าธุรกรรมผ่าน	

e-commerce	 ยังไม่แพร่หลายมากเท่ากับยุโรป	 อเมริกา	 หรือ	 ประเทศในเอเชีย	 เช่น	 เกาหลี	 และ

สิงคโปร์	ผู้ประกอบการจึงจ�าเป็นต้องปรับตัวและปรับกลยุทธ์เพื่อสร้างความทัดเทียมกับคู่แข่งทั่วโลก	

แหล่งท่องเทีย่วไทยยงัคงกระจกุตัวอยูเ่ฉพาะในบางพืน้ที	่ขาดการพฒันาและสร้างแหล่งท่องเทีย่วใหม่	

ไม่มีการกระจายและเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ใกล้เคียง

	 เมื่อเป็นเช่นนี้	 อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาด

ย่อม	 ขาดการรวมกลุ่ม	 และมีข้อจ�ากัดจากด้านเงินทุนและบุคลากร	 นอกจากนี้ผู้วิจัยเห็นว่าผู้บริหาร

จังหวัดสุราษฎร์ธานีควรให้โอกาสในการปรับปรุงโครงสร้างการท่องเที่ยวสร้างแนวโน้มการเติบโต

ของการท่องเที่ยวโลก	 ตลาดส่งออกและน�าเข้านักท่องเที่ยวท่ีส�าคัญของโลก	 การเปลี่ยนแปลงของ

พฤติกรรมนักท่องเที่ยว	 กระแสความนิยมท่องเที่ยวทางเลือกการขยายตัวของตลาดการท่องเที่ยว

เฉพาะทาง	 ท�าให้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	 การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย	 การท่องเที่ยวเชิงศาสนา

การท่องเที่ยวเพื่อการประชุมและนิทรรศการ	 และการท่องเที่ยวเชิงกีฬา	 มีแนวโน้มขยายตัวและ

ประเทศไทยก็มีความพร้อม	 จึงเป็นโอกาสให้ประเทศไทยสร้างนวัตกรรมใหม่เพื่อรองรับแนวทาง

การท่องเที่ยวเฉพาะทางในอนาคต	นักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุจึงมีแนวโน้มสูงขึ้น	นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้

สนใจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	 การท่องเที่ยวแบบพ�านักนาน	 และต้องการท่องเที่ยวในแหล่งที่เที่ยว

ทีม่คีวามพร้อมในด้านโครงสร้างพืน้ฐาน	ซ่ึงเป็นโอกาสของไทยทีม่คีวามพร้อมรองรบันกัท่องเทีย่วกลุม่

สูงอายุ	 เป็นต้น	 ท�าให้เมืองท่องเที่ยวรองในเส้นทางดังกล่าวมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว	 เกิดความ

เช่ือมโยงการท่องเที่ยวภายในภูมิภาคมากขึ้น	 การขยายตัวของสายการบินต้นทุนต�่า	 และแนวโน้ม
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 นโยบายการจัดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย: กรณีศึกษาเกาะสมุย 

นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางท่องเที่ยวระยะใกล้	 ท�าให้การท่องเที่ยวภายในประเทศหรือภายในภูมิภาค

เดียวกันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น	 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	 ระบบอิเล็กทรอนิกส์	 ความรู้	 สาระ	 และ

สารสนเทศ	 กลายเป็นเครื่องมือส�าคัญในการสร้างความแตกต่างและสร้างคุณค่าของสินค้า	 และเข้า

ถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวได้ดียิ่งขึ้น	 การจัดท�าข้อตกลงระหว่างประเทศและพันธกรณีต่าง	 ๆ	 ท�าให้ไทย

มีศักยภาพในการแข่งขัน	กล่าวคือ	การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ	การจัดท�าข้อตกลงระหว่างประเทศและ

พันธกรณีต่าง	ๆ	ที่ประเทศไทยได้จัดท�าขึ้นกับประเทศต่าง	ๆ	ก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน	สินค้า

และบริการ	 รวมทั้งคนมีความคล่องตัวมากขึ้น	 ความร่วมมือระหว่างประเทศในการเฝ้าระวังป้องกัน

ควบคุมโรค	การแก้ไขปัญหาสภาวะโลกร้อน	และการรับมือกับภัยพิบัติต่าง	ๆ	เป็นโอกาสของไทยที่มี

ความพร้อมในระดับหนึ่งจะใช้ประโยชน์จากวิกฤตดังกล่าวในการสร้างความเช่ือมั่นด้านการท่องเที่ยว	

และเหน็ว่า	อุปสรรคในการส่งเสรมิการท่องเทีย่วคือ	การแข่งขนัและแย่งชิงในตลาดการท่องเทีย่วโลก

มีแนวโน้มสูงขึ้น	มีการลงทุนด้านการท่องเที่ยว	การสร้างและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่	การโฆษณา

ประชาสัมพันธ์	การก�าหนดกลยุทธ์	และการใช้นโยบายปกป้องคนของตนให้เดินทางท่องเที่ยวภายใน

ประเทศ	ภาวะเศรษฐกจิโลกมคีวามผันผวน	ไม่แน่นอน	เป็นสาเหตุให้นกัท่องเทีย่วตัดสนิใจไม่เดินทาง

ท่องเทีย่ว	หรอืมกีารใช้จ่ายน้อยลง	การก่อการร้ายระหว่างประเทศ	ทีย่งัคงมปัีญหาอยูใ่นหลายภูมภิาค

ของโลกเป็นปัจจัยส�าคัญที่มีผลต่อการเดินทางของนักท่องเที่ยวต่างประเทศ	 เนื่องจากนักท่องเที่ยว

มีความอ่อนไหวกับเหตุการณ์ต่าง	 ๆ	 ค่อนข้างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักท่องเที่ยวจากเอเชีย	

ภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก	 รวมถึงภัยจากโรคระบาด	 ส่งผลต่อการ

ตัดสินใจของนักท่องเที่ยว	 การแข่งขันเพื่อเป็นศูนย์กลางการบินนานาชาติ	 เดิมประเทศไทยมีความ

ได้เปรียบในการเป็นศูนย์กลางการบินในเครือข่ายระหว่างยุโรป	 และเอเชียแปซิฟิค	 แต่ปัจจุบัน

มีการแข่งขันกันสูงในเรื่องของความพร้อมของท่าอากาศยาน	 ระบบการตรวจคนเข้าเมือง	 เส้นทาง

บินที่เช่ือมโยงระหว่างเมืองหลักและเมืองรอง	 ท�าให้ความได้เปรียบเชิงภูมิศาสตร์ของไทยลดลง

การแข่งขันระหว่างบุคลากรในเอเซียน	 การรับรองมาตรฐานอาชีพในธุรกิจท่องเที่ยวในกรอบความ

ร่วมมือของอาเซียน	 การเปิดเสรีตลาดแรงงาน	 อาจจะสร้างการแข่งขันใหม่ในระดับบุคลากร	 ซึ่งไทย

อาจไม่ใช่ประเทศที่ได้เปรียบที่สุด	 เนื่องมาจากทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศของบุคลากรไทย

ค่อนข้างต�่า	แม้เมื่อเทียบกับประเทศในอาเซียน	กล่าวโดยสรุป	วางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวในระยะ

ยาวสู่ความยั่งยืน	และน�ามาซึ่งรายได้	และความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ	

	 จากการศึกษาเมื่อก�าหนดประเด็นปัญหาของการวิจัย	มีการแปลงมโนทัศน์	และการวิเคราะห์

ข้อมูลเพื่อตีความหมายของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริง	พบว่ามีข้อค้นพบ	5	ประการ	ดังนี้	

	 1.	 การน�านโยบายการจัดการท่องเท่ียวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมาใช้ที่เกาะสมุย	

เป็นการส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ�านวยความสะดวก	 โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและ
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 กนกพร สีดอกไม้  ประสิน โสภณบุญ 

ปรับปรุงระบบโลจิสติกส์	 และสิ่งอ�านวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว	 การสร้างโครงข่ายเส้นทาง

คมนาคมและระบบเช่ือมโยงการเดินทางท่องเท่ียวกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค	 เพื่อเตรียมความ

พร้อมประเทศให้มีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ	 รวมทั้งให้เอ้ืออ�านวย

ความสะดวกแก่คนทุกกลุ่ม	(Tourism	for	All)

	 2.	 ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเกาะสมุย	เป็นการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวให้เกิด

ความยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรมให้มีความสมบูรณ์ดังเดิม	 การพัฒนา

แหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน	 การพัฒนาการท่องเท่ียวในลักษณะของกลุ่มการท่องเที่ยวเพื่อ

เช่ือมโยงระหว่างแหล่งท่องเท่ียวหลัก	 และแหล่งท่องเท่ียวรอง	 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานของ

แหล่งท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานในระดับสากล	สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก	ส่งเสริม

การมส่ีวนร่วมของชุมชน	และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการพฒันาท่องเทีย่วเพือ่ให้แหล่งท่องเท่ียว

ได้รบัการพฒันาอย่างเป็นระบบ	มคุีณภาพ	มาตรฐาน	และสามารถสร้างมลูค่าเพิม่ด้านการท่องเทีย่วได้

	 3.	 นโยบายการจัดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นแนวทางให้

เกาะสมุย	มีการพัฒนาสินค้า	บริการและปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์	กจิกรรม	นวัตกรรม	และมลูค่าเพิม่ด้านการท่องเทีย่ว	การป้องกนัและรกัษาความปลอดภัย

ให้นักท่องเที่ยว	 การเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีขีด

ความสามารถในการแข่งขัน	 เพื่อเสริมสร้างโอกาสและแรงจูงใจเพื่อพัฒนาการค้า	 การลงทุนด้าน

การท่องเที่ยว	ให้สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้

	 4.	 การท่องเที่ยวของเกาะสมุยได้สร้างความเช่ือมั่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว	 โดยมุ่งเน้น

เผยแพร่ภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว	 สร้างสภาพแวดล้อม	 และพัฒนาระบบสนับสนุนการตลาด

ท่องเที่ยว	 เพื่อให้นักท่องเที่ยวรับรู้และเข้าใจในภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ	 สร้างความเช่ือมั่นให้แก่

นกัท่องเทีย่วชาวต่างชาติ	สร้างกระแสการรบัรู	้เพือ่เพิม่มลูค่าให้กบัสนิค้าการท่องเทีย่ว	การด�าเนนิการ

ตลาดเชิงรุกเพื่อประมูลสิทธิ์	ดึงงาน	และจัดงานแสดงต่าง	ๆ	(Event)	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่ง

ท่องเที่ยวในประเทศไทย	 โดยมีเป้าหมายเพื่อให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย

มากข้ึน	 มีการใช้จ่ายมากขึ้น	 และสร้างกระแสการท่องเที่ยวภายในประเทศมากขึ้นโดยมุ่งเน้นการ

ท่องเที่ยวเชิงคุณภาพเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

	 5.	 การท่องเทีย่วของเกาะสมยุ	มกีารส่งเสรมิกระบวนการมส่ีวนร่วมของภาครฐั	ภาคประชาชน	

และองค์กรปกครองท้องถิ่น	 ในการบริหารจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว	 โดยมุ่งเน้นการสร้างและ

พัฒนากลไกในการบริหารจัดการการท่องเท่ียว	 เพื่อให้การด�าเนินงานด้านการท่องเที่ยวมีเอกภาพ

มีการบูรณาการร่วมกัน	 ลดความซ�้าซ้อนของภารกิจ	 และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม

การบริหารจัดการในทุกระดับ
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อภิปรำยผล

	 การมุ่งสู่การเป็น	 Quality	 Leisure	 Destination	 หรือแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อน

หย่อนใจที่มีคุณภาพ	 เป็นการยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางเพื่อการท่องเที่ยว

พักผ่อนที่นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสได้ถึงมาตรฐานทั้งด้านแหล่งท่องเที่ยว	สินค้าและบริการทางการ

ท่องเที่ยว	การบริหารจัดการและการเป็นเจ้าบ้านที่พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว	รวมถึงการเป็นจุดหมาย

ปลายทางเพือ่การท่องเทีย่วทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม	การชู	Thainess-Thai	Touch	น�าเสนอเอกลกัษณ์

ความเป็นไทย	 หลากหลายมิติเพื่อสร้างความแตกต่างและใช้เป็นจุดขายหลักทางการท่องเที่ยวใน

ทุกตลาด	 การบุกตลาดแบบ	 Dual	 Track	 มุ่งเน้นการเพิ่มมูลค่าทางการตลาดควบคู่กับการน�าส่ง

คุณค่าทางจิตใจแก่นักท่องเที่ยวผ่านประสบการณ์ที่ได้รับจากการเดินทางมายังประเทศไทย	 (กุณฑล	ี

รื่นรมย์	และคณะ.	2547)	พร้อมส่งมอบคุณค่าทางการท่องเที่ยวที่ดีสู่สังคม	การสร้างเครือข่าย	และ

ประสานความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์กับพันธมิตร	 เน้นท�างานร่วมกับพันธมิตรคู่ค้า	 และกระชับความ

สัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 Thailand	 and	 Beyond	 เสริมสร้าง

ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างประเทศเปลี่ยนคู่แข่งเป็นคู่ค้า	 เพื่อขยายโอกาสทางการตลาด

และเตรียมความพร้อมการเปิดเสรีอาเซียน	(AEC)	

	 การส่งเสรมิการท่องเทีย่วอย่างย่ังยนืให้ความส�าคัญกบัการท่องเทีย่วทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม

การส่งเสรมิการท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์	ส่งเสรมิและสร้างสรรค์สนิค้า	ทางการท่องเทีย่วทีม่เีอกลกัษณ์

ของไทยให้เกิดมูลค่าเพิ่ม	 เสนอขายประสบการณ์และสร้างการมีส่วนร่วมเรียนรู้	 ประสบการณ์แก่

นักท่องเที่ยว	 Go	 Digital	 เน้นใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการด�าเนินงานและ

ขยายช่องทางการส่งเสริมตลาดมุ่งสู่การเป็นองค์กรช้ันน�าด้านการตลาดการท่องเท่ียวยุคใหม่ด้วยการ

ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพการตลาดแก่บุคลากร	เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเชิงคุณภาพและ

สร้างสรรค์มลูค่าเพิม่	แก่องค์กรบรหิารวิกฤติอย่างมปีระสทิธภิาพ	พร้อมรบัและรกุเมือ่เกดิสถานการณ์

วกิฤตภายใต้การบรหิารจดัการเชิงยทุธศาสตร์การจัดท�าแผนปฏิบติัการของ	ททท.	ปี	2556	ได้ให้ความ

ส�าคัญและมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว	(พิบูลย์	ทีปะปาล.	2549)	

	 ดังนั้น	 ปัญหาของการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวของเกาะสมุยโดยเฉพาะด้านการ

ท่องเทีย่วและการบรกิาร	รฐับาลให้ความส�าคัญต่อการท่องเทีย่ว	ประกาศเป็นวาระแห่งชาติ	เกาะสมยุ

จึงเป็นพื้นที่ที่หน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยให้ความสนใจในการพัฒนาและพร้อมให้การสนับสนุน

แนวโน้มของการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน	 ท�าให้เป็นโอกาสในการไหลเวียนของนักท่องเที่ยว

เข้ามาในภูมิภาคมากขึ้น	 พ.ร.บ.การกระจายอ�านาจการสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ	 ก�าหนดให้มี

การถ่ายโอนภารกิจด้านการท่องเที่ยว	สามารถของบประมาณสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวได้เอง	 เป็น

โอกาสในการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวในพื้นที่ภัยคุกคามภาวะเศรษฐกิจตกต�่าและปัญหา
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ทางการเมืองท�าให้การเติบโตด้านการท่องเที่ยวลดลง	 โดยนักท่องเที่ยวที่จะกลับมา	 เพิ่มในอัตราลด

ลงเมือ่เทยีบกบัแหล่งท่องเทีย่วอ่ืนภายในประเทศหรอืแหล่งท่องเทีย่วใหม่	ๆ 	ในต่างประเทศในภูมภิาค	

เช่น	เกาหลี	เป็นต้น	(ไพโรจน์	ธรรมาภิมุข.	2535)	

	 การเข้ามาของนักท่องเที่ยวน�ามาซ่ึงปัญหาทางสังคม	 เช่น	 ปัญหายาเสพติด	 และปัญหา

สิ่งแวดล้อม	 การท่องเท่ียวส่งผลกระทบต่ออาชีพเกษตรกรรมและวิถีชีวิตด้ังเดิม	 ราคาผลผลิตทาง

การเกษตรตกต�่า	 ไม่สามารถก�าหนดราคาได้เอง	 ในขณะท่ีค่าครองชีพอยู่ในอัตราสูงปัญหาต่อ

เนื่องจากการเข้ามาของประชากรแฝง	 เช่น	 การลักขโมย	 การก่ออาชญากรรมแล้วหลบหนีออกไป

จากพื้นที่	 โรคติดต่อ	 เป็นต้น	กระทบต่อการจัดบริการสาธารณะภายในพื้นที่การส�ารวจหาปิโตรเลียม

บริเวณโดยรอบเกาะ	 กระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวนโยบายของรัฐบาลขาดความชัดเจนต่อ

การพัฒนาเกาะสมุย	 เกณฑ์การจัดสรรเงินงบประมาณให้กับหน่วยงานของรัฐข้ึนกับจ�านวนประชากร

ที่ขึ้นทะเบียนและเกณฑ์การจัดสรรเงินงบประมาณจากส่วนกลางให้กับ	 อปท.ไม่สอดคล้องกับรายได้

ที่	 อปท.	 จัดเก็บและส่งให้ส่วนกลาง	 งบประมาณที่ได้รับจึงไม่อาจสะท้อนภาพในการพัฒนาพื้นที่ได้

อย่างมปีระสทิธภิาพ	มคู่ีแข่งจากแหล่งท่องเทีย่วทางทะเลใหม่	ๆ 	ของภูมภิาค	เช่น	จีน	เวยีดนาม	เป็นต้น	

จิตส�านึกของนักลงทุน	 ผู้ประกอบการ	 และประชาชนผู้อยู่อาศัยขาดความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม	 เช่น

มีการระบายน�า้เสียลงทะเล	 การรุกล�้าที่สาธารณะ	 ค�านึงถึงความต้องการในการใช้พลังงาน	 และอาจ

น�าไปสู่การพัฒนาพลังงานทดแทน	 (ศุภลักษณ์	 อัครางกูร.	 2552)	 การสร้างความสมดุลระหว่าง

ความเจริญเติบโตทางการท่องเที่ยวกับสิ่งแวดล้อม	เศรษฐกิจ	สังคมและวิถีชีวิตชุมชน	การให้บริการ

สาธารณสุขที่เป็นสากลและมีมาตรฐาน	 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	 การปรับปรุงท่าเรือให้มี

ความปลอดภัย	(ท่าเรอืขนส่ง	-	ท่าเรอืโดยสาร)	ความสมดุลของการกระจายความเจรญิในพืน้ที	่ประเด็น

ความต้องการของพื้นที่	 ความสามารถในการรองรับธุรกิจการท่องเที่ยว	 การเช่ือมต่อการท่องเที่ยว

ในลักษณะความสามารถในการบริหารจัดการสาธารณูปโภค	การพัฒนาความรู้ความสามารถให้ทันกับ

ระบบทุนนิยมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและสมดุล	(นวรัตน์	ไกรพานนท์,	อัษฎาพร	ไกรพานนท์	และ

ธีระ	จันทรเพชร.	2536)	การดูแลคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนด้อยโอกาส	รัฐบาลควรจัดสรร

เงินตามสัดส่วนการจัดเก็บรายได้	 เป็นพื้นที่เฉพาะพิเศษที่สามารถบริหารจัดการตัวเองได้	 การบริหาร

จัดการกจิการบ้านเมอืงทีดี่	สร้างความเข้มแขง็ให้กบัชุมชนและเศรษฐกจิของชุมชน	ระบบขนส่งมวลชน

ที่มีคุณภาพสนามบินของรัฐ	การวางกลยุทธ์จากการวิเคราะห์	ปัจจัยภายใน	ปัจจัยภายนอก	และสภาพ

แวดล้อมของเกาะสมุย	กลยุทธ์เชิงรุก	 :	 จุดแข็ง	 -	 โอกาสกลยุทธ์การส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยการ

เช่ือมโยงแหล่งท่องเที่ยวในภูมิภาค	 โดยเฉพาะการท่องเที่ยวของเกาะสมุยได้น�านโยบายการจัดการ

ท่องเทีย่วแห่งประเทศไทยมาปรบัใช้ทีเ่กาะสมยุ	โดยผู้วิจัยจะน�าเสนอการอภิปรายผลจากปรากฏการณ์

ของนโยบายการจัดการท่องเที่ยวของเกาะสมุย	
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ข้อเสนอแนะ

	 1.	 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	 ควรใช้แนวคิดการบริหารงานแบบบูรณาการ	 ร่วมคิด

ร่วมท�า	ร่วมพัฒนา	โดยมีลักษณะการบริหารงานสมัยใหม่	การบริหารงานแบบบูรณาการ	องค์ประกอบ

ส�าคัญที่ท�าให้การบริหารงานแบบบูรณาการประสบผลส�าเร็จ	 ความสามารถหลักขององค์การแบบ

บูรณาการ	ประกอบด้วยภาวะผู้น�า	วัฒนธรรมองค์การ	และการมีส่วนร่วม	

	 2.	 ส่งเสริมให้มีการบริหารลักษณะการบริหารงานสมัยใหม่	 บริหารจัดการด้วยความมี

ประสทิธภิาพและประสทิธผิล	มข้ีอมลูทีถู่กต้องชัดเจนเพือ่ใช้ในการวางแผนพฒันางาน	ก�าหนดนโยบาย	

มีกระบวนการ	 ที่สามารถตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจกับลูกค้า	 การบริหารงานแบบ

บูรณาการ	 มีเจ้าภาพ	 มีส่วนร่วม	 มียุทธศาสตร์	 วิสัยทัศน์	 เป้าประสงค์	 พันธกิจชัดเจน	รวดเร็ว

ลดขั้นตอน	แก้ปัญหาเร่งด่วนที่เกิดขึ้น	มีประสิทธิภาพ	ประหยัด	เกิดผลสัมฤทธิ์	องค์ประกอบส�าคัญ

ทีท่�าให้การบรหิารงานแบบบรูณาการประสบผลส�าเรจ็	คือการพฒันาสร้างวิสยัทศัน์แบบคิดใหม่ท�าใหม่		

ได้แก่	หลักการ	การแข่งขัน	การบริหารองค์กร	ความเป็นผู้น�า	ระบบเครือข่าย	และการมีส่วนร่วม	

	 3.	 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยควรส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้	 ความสามารถ	 หลัก

ขององค์การแบบบรูณาการ	ประกอบด้วย	การวจัิยและพฒันา	การเงิน	กลยุทธ์เป็นสากล	กระบวนการ

ผลิต	 ระบบข้อมูลข่าวสาร	 การตลาด	 การบริหาร	 การใช้กลยุทธ์เป็นพันธมิตร	 การใช้กลยุทธ์การ

ร่วมทุน	 ผู้จัดจ�าหน่าย	 การท�าให้ลูกค้าคิดว่าลูกค้าก็คือหุ้นส่วนของกิจการ	 คนกลาง	 ความสามารถ

หลกัขององค์การ	ประกอบด้วย	การวจัิยและพฒันา	ต้องค้นหานวตักรรมให้เกดิขึน้	เพือ่ทีจ่ะได้เปรยีบ

ในเชิงแข่งขนั	เพือ่ตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้ทนัเวลา	โดยต้องเปิดหาแหล่งความคิดใหม่	ๆ 	

เพื่อการค้นคว้าจากพนักงานทุกระดับด้วยการให้รางวัลในการจูงใจจะได้น�าไปสู่การวิจัย	 และพัฒนา

ผลิตภัณฑ์	 การเงิน	 ต้องสรรหาเงินมาลงทุนในหน่วยธุรกิจ	 ให้สามารถตอบสนองความต้องการ

ของลกูค้ารวมทัง้ต้องหมัน่ดูแลสขุภาพทางการเงินขององค์การโดยให้พนกังานได้รบัทราบถงึความเป็น

ไปของธุรกิจ	กลยุทธ์เป็นสากล	มีการวางแผนที่จะขยายตัวไปสู่ตลาดที่กว้างขึ้น

	 4.	 รัฐบาลควรให้การส่งเสริมงานด้านบริการไปสู่ระดับท้องถิ่นในการเข้ามามีส่วนร่วมในการ

พฒันาด้านการท่องเทีย่ว	ส่งเสรมิการท่องเทีย่ว	รวมทัง้การปรบัปรงุงานการท่องเทีย่วในส่วนทีเ่กีย่วข้อง	

เช่น	มัคคุเทศก์	บริษัททัวร์	ให้มีมาตรฐานที่สามารถแข่งขันกับนานาประเทศ

	 5.	 รฐับาลและองค์กร	ทีเ่กีย่วข้องควรมกีารปรบัปรงุระบบการท�างานให้มคีวามเหมาะสม	และ

มีมาตรฐานมากขึ้นโดยการก�าหนดนโยบายอย่างชัดเจน	 ระบบการท�างานที่ไม่ซับซ้อน	 มีการจัดสรร

งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจนในการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวในการพัฒนาตนเอง

อย่างต่อเนื่องและเพียงพออย่างทั่วถึง
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 กนกพร สีดอกไม้  ประสิน โสภณบุญ 

	 6.	 ในการก�าหนดนโยบายนัน้สิง่ส�าคัญของการก�าหนดนโยบายให้ได้ดีและประสบความส�าเรจ็

สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ควรเริ่มจากการส�ารวจความคิดเห็นของประชาชน	ผู้มีส่วน

ร่วมด้านการท่องเที่ยว	งานบริการ	งานด้านประชาสัมพันธ์เพื่อน�ามาวิเคราะห์การวิจัย	และก�าหนดเป็น

กลยุทธ์ในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพทั้งบุคลากร	ระบบการท�างาน	อย่างต่อเนื่อง

และมีประสิทธิภาพ

	 7.	 ควรน�าเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่อการปฏิบัติหน้าที่เข้ามาช่วยการท�างาน	ซึ่งจะเป็นโปรแกรม

เฉพาะด้านการท่องเที่ยว	 จะท�าให้สามารถท�างานได้ตามเป้าหมายเพื่อสร้างประสิทธิภาพในการ

ท�างานรวมท้ังการพัฒนาการกีฬาให้เข้าสู ่การท่องเที่ยวเชิงกีฬากอล์ฟได้อย่างมีคุณภาพและมี

ประสิทธิภาพ
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 นโยบายการจัดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย: กรณีศึกษาเกาะสมุย 
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