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บทคัดยอ  

 การวิจัยเร่ืองน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาบริบทพ้ืนที่และศักยภาพทรัพยากรการทองเท่ียว                

ของจังหวัดชลบุรี 2) พัฒนาแผนยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาการทองเท่ียวแบบบูรณาการอยางยั่งยืนใน      

จังหวัดชลบุรี และ 3) ประเมินแผนยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาการทองเท่ียวแบบบูรณาการอยางย่ังยืน               

ในจังหวัดชลบุรี โดยใชวิธีวิจัยแบบผสมผสานเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ 

โดยใชแบบสอบถามความคดิเหน็จากกลุมประชากร 4 กลุม คอื ภาครฐั ภาคเอกชน นกัทองเทีย่ว และประชาชน
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ในจังหวัดชลบุรี  การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ คือ การหาคารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน             

วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ จากการสนทนากลุม และแบบสัมภาษณเชิงลึก การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส 

และอุปสรรค (SWOT Analysis) โดยกระบวนการวางแผนแบบมีสวนรวม (AIC for Participatory Planning) 

การตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา มีการวิเคราะหขอมูลโดยวิเคราะหเชิงเนื้อหา 

 ผลการวิจัยพบวา แผนยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาการทองเท่ียวแบบบูรณาการอยางยั่งยืนใน       

จังหวัดชลบุรี มีวิสัยทัศน คือ “จังหวัดชลบุรีจะพัฒนาเปนการทองเท่ียวเพื่อสรางแบรนดทองเท่ียว                      

แดนทะเลตะวันออก เปนศูนยกลางการทองเที่ยวทางทะเลที่มีมาตรฐานระดับโลก เพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม            

อยางยั่งยืน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจทองถิ่นและกระจายรายไดสูชุมชน เพื่ออนุรักษวัฒนธรรมและพัฒนาจิตใจ

ตลอดจนปลุกจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอม เพื่อพัฒนาสังคมแบบบูรณาการอยางยั่งยืน” โดยมียุทธศาสตร          

เพื่อการพัฒนาการทองเท่ียวแบบบูรณาการอยางย่ังยืนในจังหวัดชลบุรี 4 ยุทธศาสตร คือ 1) ยุทธศาสตร      

การพัฒนาการทองเท่ียวเพ่ืออนุรกัษสิง่แวดลอมอยางย่ังยนื 2) ยทุธศาสตรการพัฒนาการทองเท่ียวเพ่ือพฒันา

เศรษฐกิจ 3) ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเท่ียวเพ่ือพัฒนาสังคม 4) ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเท่ียว

เพื่ออนุรักษวัฒนธรรมและพัฒนาจิตใจ ผลการประเมินแผนยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาการทองเที่ยว               

แบบบูรณาการอยางยั่งยืนในจังหวัดชลบุรี พบวาโดยรวมอยูในระดับมาก  ดังนั้นแผนยุทธศาสตรดังกลาว    

จงึมคีวามเหมาะสมกบับรบิทสภาพแวดลอมของจงัหวดัชลบรุ ี สามารถนาํไปปฏบิตัไิดเพือ่ใหเกดิความยัง่ยนื

ในการพัฒนาการทองเที่ยว

คําสําคัญ
 แผนยุทธศาสตร    การพัฒนาการการทองเที่ยว    การทองเที่ยวอยางยั่งยืน

Abstract
 The aims of this research were 1) Studying the contextual of area based and tourism        

potential approaches for the tourism resources of Chonburi Province 2) developing the strategic 

plan for Sustainable Integrated Tourism Development in Chonburi Province and 3) Evaluating the 

strategic plan for Sustainable Integrated Tourism Development in Chonburi Province. The combination 

of qualitative and quantitative research was used as a method of the study. The quantitative data 

were analyzed by collecting the questionnaire from the stakeholders including government, private 

sector, tourist and local communities. Statistics used to analyze data were percentage, mean and 

standard deviation. The qualitative data were collected from focus group discussion, the in-depth 

interviews, internal and external environment group discussion and Analysis of strength, weakness, 

opportunities and threat (SWOT Analysis) by AIC for Participatory Planning . The data were analyzed 

on the content and checked by triangulation.
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            According to the results, it was found that the strategic plan for Sustainable Integrated 

Tourism Development in Chonburi Province was that Chonburi will be developed to be the marine 

tourism brand of Easterncoast as a marine tourism hub with global standards for environmental 

sustainability, for the local economy development and income distribution to the community,          

cultural conservation and spiritual development, environmental awareness as well as integrated 

sustainable society development. The integrated sustainability development consists of 4                 

strategies; 1) the strategic development for environmental sustainability 2) the strategic                          

development for    economic development, tourism development, 3) the strategic  development for 

social development, 4) the strategic  development for the conservation of cultural and spiritual 

development. An assessment result of the integrated and sustainable strategic plan of Chonburi 

was at the appropriate level and consistent with environment of Chonburi that can implement to 

achieve sustainable tourism development. 

Keywords
 Strategic Plan, Tourism Development, Sustainable Tourism

บทนํา
 องคการการทองเที่ยวโลก (World Tourism Organization: UNWTO) คาดการณวาใน ป ค.ศ. 2030 

จาํนวนนักทองเทีย่วโลกจะเพ่ิมเปน 1,800 ลานคน ดวยอัตราการขยายตัวเฉลีย่รอยละ 3.3  (กรมการทองเท่ียว, 

2558, 8) และในป ค.ศ. 2015 ตลาดเกิดใหมหรือกลุมประเทศกําลังพัฒนาจะเปนกลุมประเทศที่จํานวน         

นกัทองเทีย่วขยายตัวในอัตราทีส่งูกวาตลาดของประเทศทีพ่ฒันาแลว โดยประเทศไทยซึง่อยูในภมูภิาคเอเชยี

จะเปนภมูภิาคทีม่กีารขยายตวัของการทองเทีย่วสงูสดุ และถอืไดวาเปนศนูยกลางของการทองเทีย่ว (Tourism 

Hub) ของภูมิภาคอาเซียน 

 การทองเที่ยวของประเทศไทยจัดอยูในอันดับ 1 ของภูมิภาคอาเซียน ภาคการทองเที่ยวสรางรายได

ใหกับประเทศ สําหรับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศยังคงตองอาศัยทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

เปนปจจัยพื้นฐาน การเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมและการทองเที่ยว สงผลใหมีการใชประโยชน            

จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเกินศักยภาพในการรองรับของระบบนิเวศ จึงควรใหความสําคัญตอ

การดําเนินการตามนโยบาย มาตรการ และกลไกดานการบริหารจัดการใหเปนไปตามหลักการการพัฒนา       

ทีย่ัง่ยนื โดยสรางความสมดลุในการพฒันาท้ัง 3 มติ ิคอื มติเิศรษฐกจิ มติสิงัคม และมติสิิง่แวดลอม (กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม, 2555, 

18) นอกจากน้ีกระแสของการทองเท่ียวท่ียั่งยืน ยอมรับการทองเท่ียวท่ีรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม    

ที่เปนวาระของโลกมาต้ังแตป พ.ศ. 2535  เมื่อคร้ังการประชุมสุดยอดวาดวยการพัฒนาท่ียั่งยืน จนถึง                  
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ป พ.ศ. 2543 เปนจุดเปลี่ยนการพัฒนาทุกรูปแบบที่ตองชวยแกปญหาความยากจนและคํานึงถึงส่ิงแวดลอม 

ซึ่งหน่ึงในหลายๆ ความเคล่ือนไหวของกลไกท่ีเกี่ยวของในการทองเท่ียวโลก คือการจัดตั้ง Sustainable       

Tourism Stewardship Council (STSC) ขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2543 และมีการจัดทําเกณฑสําหรับการทองเที่ยว             

อยางยั่งยืน (Global Sustainable Tourism Criteria - GSTC) ขึ้น ในการประชุมวาดวยการอนุรักษโลก         

(The World Conservation Congress) ที่ประเทศสเปน เมื่อป พ.ศ. 2551  ซึ่งเปนแนวคิดใหผูเกี่ยวของกับ

การพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนทุกภาคสวนไดใชเปนหลักการปฏิบัติ เพ่ือนําไปสูมาตรฐานการจัดการ 

การทองเที่ยวอยางยั่งยืนได (พจนา  สวนศรี, 2556, 6-7) 

 จังหวัดชลบุรีเปนจังหวัดท่ีมีศักยภาพโดดเดนดานการทองเท่ียวท่ีสําคัญของภาคตะวันออก ถือเปน 

“เพชรน้ําเอกแหงบูรพาทิศ” มีทรัพยากรการทองเท่ียวท่ีหลากหลาย มีแหลงทองเท่ียวและผลิตภัณฑ                 

การทองเที่ยวที่มีความโดดเดนและมีศักยภาพในการแขงขัน แมมีผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ ตลอดจน

สถานการณดานตางๆ  กไ็มสงผลใหจาํนวนนกัทองเทีย่วและรายไดจากการทองเทีย่วลดลงมากนกั แตปญหา

สาํคญัคือ ดานความพรอมของโครงสรางพืน้ฐาน และสาธาณูปโภค  สาธารณูปการท่ีจะรองรับนกัทองเท่ียว         

ที่มีแนวโนมสูงขึ้น จึงตองพัฒนาและฟ นฟูแหลงทองเที่ยว พัฒนาปรับปรุงเสนทางการทองเที่ยว                             

การจัดตัง้ศนูยเพือ่บริการเผยแพรการทองเท่ียว ประชาสัมพนัธการทองเท่ียว รวมท้ังจดักจิกรรมการทองเท่ียว

ที่มีจุดขายเดนชัดใหมๆ จัดทําโปรแกรมเชื่อมโยงการทองเที่ยว รวมทั้งพัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยว        

การใหบรกิารดานตางๆ ทีม่คีณุภาพสามารถแขงขันได ขณะเดียวกนัจะตองใหความสาํคญัในการแกไขปญหา  

ทั้งนี้การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศของโลกสงผลใหภูมิอากาศแปรปรวน กอใหเกิดการเปล่ียนแปลงของ           

ระบบนเิวศรวมถึงทรพัยากรธรรมชาติเสือ่มโทรมลง เชน ปาชายเลนบริเวณอาวชลบุร ีและการกัดเซาะชายฝงบริเวณ

บางแสน พัทยา บางเสร คลองตําหรุ เปนตน รวมถึงปญหาผลกระทบจากการทองเท่ียวในการรองรับ                   

นกัทองเท่ียวทีเ่ขามาในพืน้ทีจ่าํนวนมาก ไดแก ขยะ นํา้เสยี การจราจร ปญหาสงัคม อาชญากรรม ความมัน่คง

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  ปญหาตางๆ เหลานี้ยอมสงผลตอภาพลักษณทางการทองเที่ยวของพ้ืนที่และ

ความเชือ่ม่ันของนกัทองเท่ียว (สาํนักงานจงัหวดัชลบรุ ีกลุมงานยทุธศาสตรการพฒันาจงัหวดั, 2557, 25-26) 

ดงัน้ันจังหวัดชลบุรซีึง่รองรับปริมาณนักทองเท่ียวจํานวนมาก การวางแผน การพัฒนาและการจัดการการทองเท่ียว

ทกุรปูแบบ  จาํเปนตองนาํไปสูการพัฒนาทีย่ัง่ยนื  การทองเท่ียวควรกอใหเกดิการกระจายรายไดอยางเปนธรรม  

นักทองเที่ยวควรไดรับความพึงพอใจในขอบเขตท่ีไมมีการทําลายทรัพยากร (พยอม ธรรมบุตร, 2541, 44)   

เกดิการมสีวนรวมของเจาของทรพัยากร คอื  มเีปาหมายใหประชาชนในฐานะผูมสีวนไดสวนเสยีไดมสีวนรวม

ในการบรหิารจดัการเพือ่ใหเกดิประสทิธภิาพและเกดิประโยชนตอสวนรวมมากทีส่ดุ (มนสั สวุรรณ, 2549, 16) 

 ยุทธศาสตรการทองเที่ยวแบบบูรณาการอยางยั่งยืน มีการรวมประเด็นดานส่ิงแวดลอมและ                

ดานเศรษฐกิจสังคมเขาดวยกัน บนพื้นฐานของการกําหนดยุทธศาสตร และคํานึงถึงความสัมพันธระหวาง

องคประกอบทางภูมิศาสตรกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม รวมท้ังปจจัยตางๆ ที่สงผลกระทบซ่ึงกันและกัน 

ภายใตระบบนเิวศทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยูเสมอ โดยเนนการมสีวนรวมของประชาชนในการตดัสนิใจทีเ่กีย่วของ

กับสิ่งแวดลอมและผลกระทบที่ตนไดรับ  สถานการณการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญในปจจุบันเกิดข้ึนจากปจจัย
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ภายนอกประเทศและภายในประเทศทีจ่ะสงผลกระทบตอทศิทางการพฒันาประเทศไทยในอนาคต  การพฒันา

ประเทศในระยะที่ผานมาสะทอนปญหาเชิงโครงสรางของระบบเศรษฐกิจ สังคมส่ิงแวดลอม และการบริหาร

จัดการประเทศที่ไมเอื้อตอการพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาว รวมถึงความเสี่ยงในหลายมิติที่อาจสงผลกระทบ  

ทําใหปญหาตางๆ ทวีความรุนแรงมากขึ้น  ซึ่งกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงของสภาพความเปนอยูและวิถีชีวิต

ของประชาชนและสังคมในระดับทองถ่ิน ดวยเหตุผลดังกลาว การกําหนดยุทธศาสตรจึงจําเปนตองคํานึงถึง

หลักการจัดการสิ่งแวดลอมเชิงบูรณาการ  และหลักการมีสวนรวม ภายใตแนวคิดการพัฒนาแบบบูรณาการ

เปนองครวม มีคนเปนศูนยกลางการพัฒนา มีการเช่ือมโยงทุกมิติของการพัฒนาอยางบูรณาการและให      

ความสาํคญักบัการมสีวนรวมของทกุภาคสวนในสงัคม เพือ่สรางการเตรยีมความพรอมและเพิม่ศักยภาพใหบงัเกดิ

ผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนย่ิงขึ้น โดยเฉพาะในระดับทองถิ่น (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  2555, 76) ดังน้ันผูวิจัยจึงไดตระหนักถึง      

ความสําคัญของแผนยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาการทองเที่ยวแบบบูรณาการอยางยั่งยืนในจังหวัดชลบุรี      

ตามแนวคิดทฤษฎีดานการจัดทําแผนยุทธศาสตรแบบบูรณาการ โดยยึดหลักแนวคิดทฤษฎี และหลักการ

วางแผนแบบบูรณาการเพ่ือใหไดแผนยุทธศาสตรที่ทําใหหนวยงานภาครัฐ ผูประกอบการ นักทองเที่ยว          

และประชาชนไดเกิดความเขาใจและเห็นถึงความสําคัญโดยบูรณาการแผนดานเศรษฐกิจ สังคมและ

วัฒนธรรม สิ่งแวดลอมไปสูความยั่งยืน 

วัตถุประสงค

 1. เพื่อศึกษาบริบทพื้นที่และศักยภาพทรัพยากรการทองเที่ยวของชลบุรี

 2. เพื่อพัฒนาแผนยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาการทองเที่ยวแบบบูรณาการอยางยั่งยืนใน            

จังหวัดชลบุรี

 3. เพื่อประเมินแผนยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาการทองเท่ียวแบบบูรณาการอยางยั่งยืนใน         

จังหวัดชลบุรี

วิธีการวิจัย

 การวิจยัเร่ือง แผนยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาการทองเท่ียวแบบบูรณาการอยางย่ังยนืในจังหวัดชลบุรี  

เปนการวิจัยและพัฒนา  (Research and Development)  ซึ่งมีวิธีการวิจัยดังนี้

 1. ศึกษาบริบทพื้นที่ บริบทการทองเที่ยว การตรวจสอบทรัพยากรการทองเที่ยว  และศักยภาพ         

ของทรัพยากรการทองเท่ียว  กลุมตัวอยางในการวิจัยที่ใชในการวิเคราะหเชิงคุณภาพ ไดแก ผูแทนภาครัฐ 

ภาคเอกชน ผูประกอบการธุรกจิทีเ่กีย่วกบัการทองเทีย่ว ภาคประชาชนท่ีเกีย่วของกบัการทองเทีย่ว จาํนวน 26 คน 

โดยใชการเลือกกลุมตวัอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยวิธกีารเก็บขอมูลแบบสัมภาษณเชิงลกึ 

(In-depth Interview) การตรวจสอบขอมลูแบบสามเสา (Triangulation) และมกีารวิเคราะหขอมลูโดยวเิคราะห

เชิงเนื้อหา (Content Analysis) สวนกลุมตัวอยางที่ใชการวิเคราะห
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เชิงปริมาณ ไดแก กลุมภาครัฐ กลุมภาคเอกชน กลุมภาคประชาชน และนักทองเที่ยวชาวไทยท่ีเดินทาง           

มาทองเท่ียวในจังหวัดชลบุรี โดยใชกลุมตัวอยางภาคสวนละ 100 คน รวมท้ังส้ิน 400 คน ใชวิธีสุมแบบ         

ตามความสะดวก (Convenience Sampling)  โดยการใชแบบสอบถามเพ่ือประเมินศักยภาพทรัพยากร        

การทองเที่ยวในจังหวัดชลบุรี  การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ คือ คาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation)  

 2.  พัฒนาแผนยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาการทองเท่ียวแบบบูรณาการอยางยั่งยืนในจังหวัดชลบุรี 

กลุมตัวอยางไดแก ผูแทนภาครัฐ ภาคเอกชน  ผูประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวกับการทองเที่ยว ภาคประชาชน       

ที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว จํานวน 40 คน ใชการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  

โดยใชเทคนิคในการเก็บขอมูล ไดแก การสนทนากลุม (Focus Group) รวมกับกระบวนการวางแผนแบบ       

มีสวนรวม (AIC for Participatory Planning)  ทําการวิเคราะหโดยการใช SWOT Analysis โดยการใชตาราง 

SWOT Matrix ในการตรวจสอบสภาพแวดลอมภายใน (Internal Environment) เพื่อคนหาจุดแข็ง จุดออน  

ของการพัฒนาการทองเท่ียวจังหวัดชลบุร ีและการวเิคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (External Environment) 

เพื่อคนหาโอกาส อุปสรรคของการพัฒนาในอนาคต  จับคู  SWOT Matrix ของการกําหนดทิศทาง                       

แผนยุทธศาสตร มาเปนปจจัยในการคิดและสรางแผนยุทธศาสตรทั้ง 4 ดาน ไดแก สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ 

วัฒนธรรม และสังคม โดยมีกระบวนการ ดังนี้ 1) กําหนดวิสัยทัศน 2) กําหนดยุทธศาสตร 3) กําหนดกลยุทธ 

และ 4) กําหนดโครงการของแผนงาน

 3. ประเมินแผนยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาการทองเที่ยวแบบบูรณาการอยางยั่งยืนในจังหวัดชลบุรี  

กลุมตัวอยางในการวิจัยเชิงปริมาณ คือ กลุมตัวอยางที่ใชการวิเคราะหเชิงปริมาณ ไดแก กลุมภาครัฐ               

กลุมภาคเอกชน กลุมภาคประชาชน และนักทองเที่ยวชาวไทยท่ีเดินทางมาทองเที่ยวในจังหวัดชลบุรี                    

ใชวธิสีุมแบบตามความสะดวก (Convenience Sampling) โดยใชกลุมตวัอยางภาคสวนละ 100 คน รวมทัง้ส้ิน 

400 คน เพือ่แสดงความคดิเหน็ทีม่ตีอแผนยทุธศาสตรเพ่ือการพฒันาการทองเทีย่วแบบบรูณาการอยางยัง่ยนื

ในจังหวัดชลบุรี  โดยใชการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ คือ คาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน          

(Standard Deviation)
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กรอบแนวคิดในการวิจัย

ผลการวิจัย
 1. ผลการศึกษาบริบทเชิงพื้นที่ พบวา จังหวัดชลบุรีตั้งอยูในภาคตะวันออกของประเทศไทย หรือ      

ริมฝงทะเลดานตะวันออกของอาวไทย มีระยะทางจากกรุงเทพมหานครตามเสนทางหลวงแผนดิน บางนา – 

ตราด  เปนระยะทางประมาณ 81 กิโลเมตร และมีเสนทางหลวงพิเศษ หมายเลข 7 กรุงเทพฯ – ชลบุรี             

ระยะทาง 79 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งจังหวัด จํานวน 2,726,875 ไร หรือ 4,363 ตารางกิโลเมตร มีอําเภอ             

จํานวน 11 อําเภอ ดังนี้ อําเภอเมืองชลบุรี  บานบึง บางละมุง พานทอง พนัสนิคม ศรีราชา สัตหีบ หนองใหญ 

บอทอง เกาะสีชัง และเกาะจันทร และมีรูปแบบการปกครองพิเศษ 1 แหง ไดแก เมืองพัทยา  ลักษณะ

ภมูปิระเทศของจังหวดัชลบุร ีมทีัง้พืน้ทีท่ีเ่ปนภูเขา พืน้ทีร่าบลุมและทีร่าบตดิชายฝงทะเล  รวมทัง้เกาะนอยใหญ 

ทิศเหนือติดกับจังหวัดฉะเชิงเทรา  ทิศตะวันออกติดกับจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดระยอง  

ทิศตะวันตกติดกับชายฝงทะเลตะวันออกของอาวไทย และทิศใตติดกับจังหวัดระยอง ทําใหสามารถเดินทาง

มาทองเที่ยวไดสะดวกจากกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกลเคียง
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ตารางท่ี 1 

แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับทรัพยากรทองเที่ยวของจังหวัดชลบุรี

 บริบทการทองเที่ยวของจังหวัดชลบุรี พบวา จังหวัดชลบุรีมีทรัพยากรการทองเที่ยวตางๆ ที่โดดเดน

และดึงดูดใจในการทองเที่ยว อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.98 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59) คือ                       

(1) ทรัพยากรการทองเท่ียวทางธรรมชาติอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.00 และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.58) 

เชน   ชายหาดบางแสน ชายหาดพัทยา เกาะลาน เกาะสีชงั เกาะแสมสาร เกาะขาม  สวนนงนุช  ไรองุนซิลเวอรเลค 

เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาเขียว-เขาชมภู ศูนยศึกษาธรรมชาติและอนุรักษปาชายเลนเพ่ือการทองเท่ียว              

เชิงนเิวศ (2) ทรพัยากรการทองเทีย่วทางวฒันธรรม อยูในระดบัมาก (คาเฉลีย่ 3.95 และคาเบีย่งเบนมาตรฐาน  0.61)  

เชน วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร วัดใหญอินทรารามวรวิหาร วัดสัตหีบ (วัดหลวงพออี๋) หอพระพุทธสิหิงค 

พระพุทธรปูแกะสลกัเขาชจีรรย ศาลเจาแมเขาสามมขุ วหิารเทพสถติพระกติเิฉลมิ (ศาลเจาหนาจาซาไทจือ้) 

พพิธิภณัฑพระจฑุาธชุราชฐาน วหิารเซียน  เมอืงจําลอง  มนิสิยาม ปราสาทสัจธรรม (3) ทรัพยากรการทองเท่ียว

ดานมหกรรม เทศกาลและงานประเพณี  อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.03 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.56)  

เชน งานประเพณีกอพระทรายวนัไหล บางแสน งานประเพณีวนัไหล พทัยา-นาเกลอืและงานกองขาวนาเกลอื 

งานประเพณีวิ่งควาย งานประเพณีสงกรานตศรีมหาราชาและงานประเพณีกองขาว งานนมัสการ                      

พระพุทธสิหิงคฯ และงานเหลากาชาดชลบุรี (4) ทรัพยากรการทองเท่ียวทางดาน กิจกรรมการทองเท่ียว         

และสันทนาการ อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.95 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59) เชน การเที่ยวเกาะตางๆ 

และการดํานํ้าชมปะการัง บริเวณเกาะแสมสาร หรือเกาะขาม สัมผัสวิถีชีวิตประมง พื้นบาน เชน การตกหมึก

ในเวลากลางคืน  การเลนนํ้าที่สวนนํ้าการตูนเน็ทเวิรคอเมโซน สวนนํ้ารามายณะ (5) ทรัพยากรการทองเที่ยว

ทางดานการบริการ อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.98 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59) ไดแก  มโีรงแรม ทีพ่กั 

รานอาหาร รีสอรท เกสเฮาส โฮสเทล มีคุณภาพและราคาเหมาะสม  มีโรงพยาบาล สถานีอนามัย คลินิก             

สถานบริการดานสุขภาพ สปา แพทยแผนไทย  มีการคมนาคมที่สะดวกเชน เครื่องบิน รถยนต รถไฟ                   

เรือโดยสารเพื่อเขาถึงแหลงทองเที่ยว ตามลําดับ

 
  X  S.D       

 

1. ทรัพยากรทองเท่ียวทางธรรมชาติ   4.00 0.58 มาก

2. ทรัพยากรทองเท่ียวทางวัฒนธรรม   3.95 0.61 มาก

3. ทรัพยากรทองเท่ียวดานมหกรรม เทศกาลและประเพณี 4.03 0.56 มาก

4. ทรัพยากรทองเท่ียว กิจกรรม และสันทนาการ 3.95 0.59 มาก

5. ทรัพยากรทองเท่ียวดานบริการ    3.98 0.59 มาก

      รวม    3.98 0.59 มาก
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ตารางท่ี 2 

แสดงคาเฉลีย่ สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัศกัยภาพของการพฒันาการทองเท่ียว

อยางยั่งยืนของจังหวัดชลบุรี

 
              X  S.D 

1.   4.04 0.82  
2.    

 
4.01 0.85  

3.  4.00 0.73  
4.  3.94 0.88  
5.    3.85 0.86  
6.   3.85 0.91  

 3.95 0.62  

  
  X  S.D 

1.   
      

3.90 0.86  

2.   
     

3.87 0.82  

3.   
     

3.82 0.82  

4.    
       

3.78 0.88  

 3.84 0.69 

 
  

  X  S.D 

1.   
       

3.87 0.82  

2.  3.84 0.95  
3.  3.83 0.86  
4.   3.83 0.89  
5.  3.73 0.97  

 3.82 0.72  



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 11 ฉบับที่ 2 เมษายน 2560 - มิถุนายน 2560 171

 ศักยภาพของการพัฒนาการทองเท่ียวท่ียั่งยืนของจังหวัดชลบุรี พบวา จังหวัดชลบุรีมีศักยภาพ         

ดานทรัพยากรทองเที่ยวของพื้นที่อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.95 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.62) โดยมี    

ความคิดเห็นอันดับตน ไดแก (1) ในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรีมีวิวทิวทัศนที่สวยงาม เหมาะสมกับการพักผอนและ

กิจกรรมทองเท่ียวซ่ึงมีระดับศักยภาพอยูในระดับมาก (2) การเดินทางเขาถึงพื้นที่แหลงทองเท่ียวของ         

จงัหวดัชลบุร ีมถีนน มปีายบอกทาง และบรกิารรถประจําทาง (3) สภาพภมูอิากาศและท่ีตัง้ของแหลงทองเท่ียว

มีความเหมาะสมตอการทองเที่ยว (4) มีระดับศักยภาพของพ้ืนท่ีเอื้อตอการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก     

ในอนาคต (5) มีทรัพยากรทางดานวัฒนธรรม ประวัติศาสตร วิถีชีวิตที่มีเอกลักษณและดึงดูดใจ                             

(6) มีทรัพยากรธรรมชาติที่โดดเดน มีความอุดมสมบูรณของพืชและสัตวในพื้นที่ ตามลําดับ ในดานศักยภาพ

ดานกจิกรรม การเรยีนรู และการปลกูจติสาํนกึ ซึง่อยูในระดบัมาก (คาเฉล่ีย  3.84 และคาเบีย่งเบนมาตรฐาน 

0.69) โดยมีความคิดเห็นอันดับตน ไดแก (1) จังหวัดชลบุรี มีกิจกรรมหลากหลายท่ีเหมาะสมกับพื้นที่และ   

เอือ้ตอการสงเสรมิการปลกูจติสาํนกึทีด่ตีอแหลงทองเทีย่ว (2) จงัหวดัชลบรุมีกีจิกรรมสามารถใหประสบการณ

ที่นาพึงพอใจและมีความคุมคาในการเรียนรูแกนักทองเท่ียว (3) จังหวัดชลบุรีมีวิธีการส่ือความหมายของ   

แหลงทองเทีย่ว ทีห่ลากหลายและเหมาะสมกบัความสนใจของนกัทองเท่ียว (4) จงัหวดัชลบรุ ีมกีจิกรรมรณรงค

สงเสริมสรางความตระหนักตอผลกระทบดานทรัพยากรแกชุมชน นักทองเที่ยวและองคกรตาง ๆ ตามลําดับ 

ในดานศักยภาพดานการมีสวนรวมของชุมชน นักทองเท่ียวและผูมีสวนเก่ียวของอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 

3.82 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.72) โดยมีความคิดเห็นอันดับตน ไดแก (1) จังหวัดชลบุรีมีโอกาสใน           

การรับการสนับสนุนงบประมาณการพัฒนาทองเที่ยวจากภาครัฐ ภาคเอกชนและองคกรตาง ๆ (2) การสราง

เครือขายดานการพัฒนาการทองเท่ียวอยางย่ังยืน (3) ชุมชนและผูเกี่ยวของไดประโยชนดานการอนุรักษ

ทรพัยากรสิง่แวดลอมและวัฒนธรรม (4) ประชาชนในทองถิน่ไดรบัประโยชนดานเศรษฐกจิ มกีารกระจายรายได

จากการทองเที่ยว (5) ชุมชนเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจและวางแผนพัฒนาการทองเที่ยวและมี             

ความเขมแข็ง ตามลําดับ และในดานศักยภาพดานการจัดการทรัพยากรอยางยั่งยืนของจังหวัดชลบุรี ซึ่งอยู

                                          
            X  S.D 

1.  3.92 0.87  
2.   

 
3.85 0.84  

3. 
 

3.79 0.95  

4.  3.74 0.94  
5.   3.52 1.07  
6.  3.57 1.05  

 3.73 0.77  
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ในระดบัมาก (คาเฉลีย่ 3.73 และคาเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.77) โดยมีความคิดเหน็อนัดบัตน ไดแก (1)  จงัหวดัชลบรุี

มีแผนยุทธศาสตรสงเสริมเพ่ือพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน (2) การจัดสรรพ้ืนที่เพ่ือการทองเท่ียว แบง     

เขตพ้ืนที่กลมกลืนกับสภาพแวดลอมและเหมาะสมกับสิ่งอํานวยความสะดวก (3) จังหวัดชลบุรีมีการกําหนด        

ขีดความสามารถในการรองรับของพื้นที่เพ่ือปองกันผลกระทบตอทรัพยากรการทองเที่ยว (4) จังหวัดชลบุรี    

มีการจัดการดานการใหบริการที่มีคุณภาพแกนักทองเที่ยว (5) การจัดการดานความปลอดภัยตอชีวิตและ

ทรัพยสินตอนักทองเท่ียว (6) จังหวัดชลบุรีมีการจัดการขยะ คุณภาพน้ําใชและน้ําท้ิงที่มีประสิทธิภาพ             

ตามลําดับ 

 2. ผลการพัฒนาแผนยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาการทองเที่ยวแบบบูรณาการอยางยั่งยืนใน          

จังหวัดชลบุรี พบวา จุดแข็งของการทองเท่ียวอยางย่ังยืนของจังหวัดชลบุรี คือ จังหวัดชลบุรีเปนศูนยกลาง  

ดานธรุกจิบรกิาร รวมทัง้มทีีพ่กัโรงแรมขนาดใหญเหมาะแกการจัดประชมุสมัมนาและการใหบรกิารนกัทองเทีย่ว  

ที่ตั้งเหมาะสมเปนประตูเชื่อมโยงสูภาคตะวันออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินอูตะเภา มีโครงขาย       

ถนนเช่ือมโยง และอยูบนโครงการเสนทางรถไฟฟาความเร็วสูง  ทรัพยากรธรรมชาติที่โดดเดน มีภูมิทัศน        

ทางทะเลทีส่วยงามและมคีวามหลายหลายทางชวีภาพและแหลงทองเทีย่วหลากหลายทีม่ชีือ่เสยีงระดบัโลก 

(World Class Destination) มีแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรมที่สําคัญ และผลิตผลทาง  

การเกษตรมีการแปรรูปเปน OTOP ดวยภูมิปญญาชาวบานเพื่อเพ่ิมมูลคา จุดออนของการทองเที่ยว              

อยางยัง่ยนืของจังหวดัชลบุร ีคอื ปญหาสงัคม เชน ยาเสพติด อาชญากรตางดาว  ไมปลอดภัยตอการทองเท่ียว 

พืน้ทีป่าไมลดลงมากและปริมาณขยะมีแนวโนมเพิม่มากข้ึน เนือ่งจากเปนเมืองอตุสาหกรรมและการทองเท่ียว 

โครงขายคมนาคมขนสงยังไมสามารถรองรับความตองการไดมากเพียงพอ จึงทําใหมีปญหาจราจรติดขัด

สําหรับนักทองเท่ียว ขาดการควบคุมและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท่ีเหมาะสมและ

การมีส วนร วมในการจัดการการทองเที่ยวของชุมชนและหนวยงานที่ เกี่ยวข องยังมีอยู น อยมาก 

ทรพัยากรธรรมชาติเสือ่มโทรม เชน ปาชายเลนบริเวณอาวชลบุร ีการกัดเซาะชายฝงบรเิวณบางแสน คลองตําหรุ 

เปนตน แหลงนํ้าสําหรับการพัฒนาการทองเท่ียวมีจํากัดในการรองรับการขยายตัวในอนาคต และ                     

ขาดยุทธศาสตรการวางแผนและกลยุทธการใชทรัพยากรเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน

 โอกาสของการทองเที่ยวอยางย่ังยืนของจังหวัดชลบุรี คือ มีโอกาสสรางแบรนดทองเที่ยวแดนทะเล

ตะวันออก รองรับนกัทองเที่ยวจากตลาดจีน อินเดียและอาเซียน มีโอกาสเปนศูนยกลางการคมนาคมขนสง

ของฝงอาวไทย รฐับาลสนบัสนนุใหเปนพ้ืนทีท่องเทีย่วระดบัโลก พฒันาเปนศนูยกลางการทองเทีย่วทางทะเล

ที่มีมาตรฐานระดับโลก พัฒนาการทองเท่ียวดานธุรกิจสปาและเชิงสุขภาพ พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน       

จากนโยบายของรัฐบาล เชน รถไฟฟาความเร็วสูง  พัฒนาสรางศูนยการเรียนรูดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศ  

อยางยัง่ยนืของอาเซยีน และมโีอกาสรองรับการทองเทีย่วสาํหรบัผูสงูอาย ุพฒันาเปนศนูยกลางการทองเทีย่ว

เชิงการแพทยในอาเซียน  อุปสรรคของการทองเที่ยวอยางย่ังยืนของจังหวัดชลบุรี คือ ปญหาทางการเมือง            

ภายในประเทศ สงผลตอความปลอดภัยและการตัดสินใจในการเดินทางมาทองเท่ียว ภาวะเศรษฐกิจโลกมี         

ความผันผวนไมแนนอนเปนสาเหตุใหนักทองเที่ยวตัดสินใจไมเดินทางทองเที่ยวหรือมีการใชจายนอยลง        
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การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลกสงผลใหภูมิอากาศแปรปรวน กอใหเกิดการเปล่ียนแปลงของระบบนิเวศ        

เปนอุปสรรคตอการพฒันาการทองเทีย่วทีย่ัง่ยนื การกอการรายสากล การจารกรรมขอมลูสวนธรุกจิ เปนปญหา

ตออตุสาหกรรมการทองเท่ียว และจังหวัดใกลเคยีงมีแหลงทองเท่ียวทางทะเลหลายแหงและคาใชจายถูกกวา

 ผลจากการวิเคราะหจดุแข็ง จดุออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) และการวิเคราะห SWOT 

Matrix ของการกําหนดทิศทางแผนยุทธศาสตรเพื่อใชเปนปจจัยในการสรางแผนยุทธศาสตรทั้ง 4 ดาน ไดแก 

สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เพื่อใหสอดคลองกับบริบทพื้นที่จังหวัดชลบุรี พบวา

 วสิยัทศัน: จงัหวัดชลบุรีจะเปนศูนยกลางการทองเท่ียวทางทะเลท่ีมมีาตรฐานระดับโลกเพ่ืออนุรกัษ

สิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน  เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจทองถิ่นและกระจายรายไดสูชุมชน  เพื่ออนุรักษวัฒนธรรมและ

พัฒนาจิตใจตลอดจนปลุกจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอม เพ่ือพัฒนาสังคมแบบบูรณาการอยางย่ังยืน โดยมี

ยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาการทองเที่ยวแบบบูรณาการอยางยั่งยืนในจังหวัดชลบุร ี4 ยุทธศาสตร คือ 

 ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการทองเที่ยวเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ประกอบดวย กลยุทธ 

ที่ 1.1 การใชประโยชนที่ดิน (Land Use) ในแหลงทองเที่ยวและกิจกรรม  จํานวน 13 โครงการ กลยุทธที่ 1.2 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จํานวน 10 โครงการ 

 ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยวเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ ประกอบดวย กลยุทธที่ 

2.1 การจัดการดานการตลาด จํานวน 6  โครงการ กลยุทธที่ 2.2 การพัฒนาสินคาและกิจกรรมการทองเที่ยว 

จํานวน 12 โครงการ กลยุทธที่ 2.3 การบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว จํานวน 6 โครงการ   

 ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยวเพื่อพัฒนาสังคม ประกอบดวย กลยุทธที่ 3.1 

การสรางเครือขาย จํานวน 10 โครงการ  กลยุทธที่ 3.2 การกระจายรายไดจากการทองเที่ยวสูชุมชนทองถิ่น 

จํานวน 9 โครงการ

 ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเท่ียวเพ่ืออนุรักษวัฒนธรรมและพัฒนาจิตใจ   

ประกอบดวย กลยุทธที่ 4.1 การปลุกจิตสํานึกและการพัฒนาจิตใจ จํานวน 8 โครงการ กลยุทธที่ 4.2                

การอนุรักษและเสริมสรางวัฒนธรรมเพื่อการทองเที่ยว จํานวน 7 โครงการ  กลยุทธที่ 4.3 การสรางจิตสํานึก

ดานศีลธรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน จํานวน 6 โครงการ

 3. ผลการประเมินแผนยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาการทองเที่ยวแบบบูรณาการอยางยั่งยืนใน         

จงัหวดัชลบุร ีจากกลุมตัวอยางภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนในทองถิน่ และนกัทองเทีย่วชาวไทย จาํนวน 400 คน 

แสดงความคดิเหน็ตอแผนยทุธศาสตรเพ่ือการพฒันาการทองเท่ียวแบบบรูณาการอยางยัง่ยนืในจงัหวดัชลบรุ ีดงันี้ 

 วิสัยทัศน มีคาเฉลี่ย 4.03 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70 ซึ่งอยูในระดับมาก โดยมีความคิดเห็น

มากที่สุด ไดแก (1) จังหวัดชลบุรีจะพัฒนาเปนการทองเที่ยวเพื่อสรางแบรนดทองเที่ยวแดนทะเลตะวันออก

เปนศูนยกลางการทองเที่ยวทางทะเลที่มีมาตรฐานระดับโลก เพ่ืออนุรักษสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน                           

(2) จังหวัดชลบุรีจะพัฒนาการทองเท่ียวเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจทองถ่ินและกระจายรายไดสู ชุมชน                             

(3) จังหวัดชลบุรีจะพัฒนาการทองเท่ียวเพ่ืออนุรักษวัฒนธรรมและพัฒนาจิตใจตลอดจนปลุกจิตสํานึก           

ดานส่ิงแวดลอม (4) จงัหวัดชลบุรจีะพัฒนาการทองเท่ียวเพ่ือพฒันาสังคมแบบบูรณาการอยางย่ังยนื ตามลําดบั
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ตารางท่ี 3 

แสดงคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับยุทธศาสตรและกลยุทธใน                       

การพัฒนาการทองเที่ยวของจังหวัดชลบุรี

 ดานยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาการทองเท่ียวแบบบูรณาการอยางย่ังยนืในจังหวัดชลบุร ีกลุมตวัอยาง

มีความคิดเห็น ดังนี้ ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการทองเที่ยวเพื่ออนุรกัษสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน มีคาเฉลี่ย

อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.19 และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.83) ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนา       

การทองเท่ียวเพ่ือพฒันาเศรษฐกิจ มคีาเฉล่ียอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 4.13 และคาเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.80)  

ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยวเพื่อพัฒนาสังคม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  (คาเฉลี่ย 

4.00 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.88)  ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเท่ียวเพื่ออนุรักษ

วฒันธรรมและพัฒนาจติใจ  มคีาเฉล่ียอยูในระดับมากท่ีสดุ  (คาเฉล่ีย 4.06 และคาเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.86)

 ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการทองเที่ยวเพ่ืออนุรักษสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ประกอบดวย

 กลยุทธที ่1.1 การใชประโยชนทีด่นิ (Land Use) ในแหลงทองเทีย่วและกิจกรรม อยูในระดบัมาก  

(คาเฉลี่ย 4.08 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.84) โดยมีความคิดเห็นของโครงการในอันดับตน ไดแก โครงการ

ที่ 10 สาธารณูปโภคกาวไกล การกอสรางและปรับปรุงซอมแซมเสนทางคมนาคมใหมีความสะดวกและ

สวยงาม เพื่อเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยว รองรับ AEC  โครงการท่ี 8 ปลูกปาชายหาดและปาชายเลนเพ่ิมพ้ืนที่    

 X  S.D  
 

 1   
 1.1   (Land Use)  

4.19 
4.08 

0.83 
0.84 

 
 

 1.2   4.15 0.84  
 2  4.13 0.80  

 2.1         4.21   0.82          
 2.2   3.99   0.82  
 2.3          4.09   0.86          

 3  4.00   0.88  
 3.1   4.27   0.79         
 3.2   4.08   0.88  

 4         4.06           0.86            
 4.1  4.23           0.83            
 4.2   3.98   0.88  
 4.3     4.19   0.84  
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สีเขียวในแหลงทองเที่ยวอําเภอสัตหีบ และโครงการที่ 9 การอนุรักษความหลากหลายของส่ิงมีชีวิตทางทะเล 

การพื้นฟูทะเล ปะการัง และชายหาด ตามลําดับ

 กลยุทธที่ 1.2 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.15 

และคาเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.84) โดยมคีวามคิดเหน็ของโครงการในอันดบัตน ไดแก โครงการท่ี 1 การทาํประปา 

2 ระบบ นํานํ้าที่ใชแลวบําบัดหมุนเวียนใชในกิจกรรมไมเกี่ยวกับรางกายมนุษย เชน รดนํ้าตนไม ลางถนน      

ลางทอระบายน้ํา ดับเพลิง โครงการท่ี 4 การประหยัดนํ้าและพลังงานอยางย่ังยืน  โครงการท่ี 5 พัฒนา             

แหลงนํ้าสํารองเพ่ือเปนแหลงนํ้าสํารองสําหรับการทองเที่ยว  ตามลําดับ

 ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยวเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ ประกอบดวย

 กลยุทธที่ 2.1 การจัดการดานการตลาด อยูในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.21 และคาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.82) โดยมีความคิดเห็นของโครงการในอันดับตน ไดแก โครงการท่ี 1 การสรางภาพลักษณ         

(Image) และแบรนด (Branding) จังหวัดชลบุรีเปนแหลงทองเท่ียวทางทะเลระดับสากล โครงการ 6                   

จัดตั้งคณะกรรมการ ประสานงานทองเท่ียวสองประเทศระดับทองถ่ิน ระดับภาค และระดับประเทศ และ

โครงการที่ 2 วิจัยกลุมตลาดเปาหมายจากจีน อินเดีย และอาเซียนตามลําดับ

 กลยุทธที่ 2.2 การพัฒนาสินคาและกิจกรรมการทองเที่ยว อยูในระดับมาก  (คาเฉลี่ย 3.99     

และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.82) โดยมีความคิดเห็นของโครงการในอันดับตน ไดแก โครงการท่ี 9 การสราง

มาตรฐานดานการบริการที่เสริมการทองเที่ยว เชน หองนํ้า ปมนํ้ามัน โรงพยาบาล โครงการท่ี 11 การสราง

มาตรฐานความปลอดภัยของการทองเท่ียวในจังหวัดชลบุรี และโครงการท่ี 12 พัฒนาสินคาและบริการ         

ดานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพและสปา ตามลําดับ

 กลยทุธที ่2.3 การบรหิารจัดการแหลงทองเทีย่ว อยูในระดบัมาก  (คาเฉลีย่ 4.09 และคาเบีย่งเบน

มาตรฐาน 0.86) โดยมีความคิดเห็นของโครงการในอันดับตน ไดแก โครงการท่ี 3 การรักษาและเสริมสราง   

จุดแข็งของการทองเที่ยวจังหวัดชลบุรี โครงการที่ 1 การจัดองคกรกลางเพื่อบริหารจัดการการทองเที่ยว      

จังหวัดชลบุรีแบบบูรณาการ และโครงการท่ี 6 การยกระดับคุณภาพสินคาและบริการการทองเท่ียว                     

ขึ้นสูมาตรฐานสากล ตามลําดับ

 ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยวเพื่อพัฒนาสังคม  ประกอบดวย

 กลยุทธที่ 3.1 การสรางเครือขาย อยูในระดับมาก  (คาเฉล่ีย 4.27 และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

0.79) โดยมีความคิดเห็นของโครงการในอันดับตน ไดแก โครงการที่ 1 กําหนดยุทธศาสตรเพื่อพัฒนา

ประเทศไทยเปนศูนยกลางการทองเที่ยวแหงเอเชีย (Tourism Capital of Asia) โครงการท่ี 7  การจัดอบรม

ดานการจัดการทองเทีย่วพฒันาชมุชนแบบบรูณาการอยางยัง่ยนืในจงัหวดัชลบุร ีและโครงการที ่5 การจัดตัง้

เครอืขายและคณะกรรมการการอนุรกัษทรพัยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมในชุมชนจังหวัดชลบุร ีเพือ่การทองเท่ียว

ที่ยั่งยืน ตามลําดับ
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 กลยุทธที่ 3.2 การกระจายรายไดจากการทองเที่ยวสูชุมชนทองถิ่น อยูในระดับมาก  (คาเฉลี่ย 

4.08  และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.88) โดยมีความคิดเห็นของโครงการในอันดับตน ไดแก โครงการท่ี 6       

สรางงานและกระจายรายไดจากการทองเที่ยวสูชุมชนจังหวัดชลบุรี  โครงการท่ี 1 อบรมผูประกอบการธุรกจิ

ขนาดกลางและขนาดยอมดานการทองเทีย่ว (SME) เชน ดานทีพ่กั รานอาหาร ของทีร่ะลกึ ในจงัหวดัชลบรุี        

และโครงการที่ 4 สรางมูลคาเพ่ิมผลิตภัณฑของฝาก ของที่ระลึกในจังหวัดชลบุรี ตามลําดับ

 ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยวเพื่ออนุรักษวัฒนธรรมและพัฒนาจิตใจ    

ประกอบดวย 

 กลยุทธที่ 4.1 การปลุกจิตสํานึกและการพัฒนาจิตใจ  อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.23 และ      

คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.83) โดยมีความคิดเห็นของโครงการในอันดับตน ไดแก โครงการท่ี 1 การอบรม         

เพือ่สรางความเขาใจเก่ียวกบัความสมัพันธระหวางการทองเทีย่วกบัชมุชนในจงัหวดัชลบรุ ี โครงการที ่5 อบรม

ปลุกจิตสํานึกดานความหวงแหนวัฒนธรรมและวิถีชุมชน และโครงการท่ี 3 เรารักเมืองชล รักษสิ่งแวดลอม 

ตามลําดับ

 กลยทุธที ่4.2 การอนรุกัษและเสรมิสรางวฒันธรรมเพือ่การทองเทีย่ว อยูในระดับมาก  (คาเฉล่ีย 

3.98 และคาเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.88) โดยมคีวามคดิเห็นของโครงการในอนัดบัตน ไดแก โครงการท่ี 7 เทศกาล

เสนทางอาหารทะเลระดับโลก “World sea food festival”  โครงการที่ 5 สรางศูนยอนุรักษพืชผักสมุนไพร 

แพทยแผนไทยและแพทยทางเลือกแหงอาเซียน และโครงการท่ี 6 การอนุรักษวิถีการประมงน้ําเค็มใน        

จังหวัดชลบุรี ตามลําดับ

 กลยุทธที่ 4.3 การสรางจิตสํานึกดานศีลธรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน         

อยูในระดบัมาก  (คาเฉลีย่ 4.19 และคาเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.84) โดยมีความคิดเหน็ของโครงการในอันดบัตน 

ไดแก โครงการที่ 5 ติดต้ังกลอง CCTV เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน โครงการท่ี 1 การฝกอบรม

เกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินใหกับชุมชน และโครงการที่ 2 การรณรงคเพื่อใหจังหวัดชลบุรี     

สีขาว เพื่อแกไขปญหาอาชญากรรมและยาเสพติด

อภิปรายผลการวิจัย
 จากศึกษาบริบทพ้ืนที ่บรบิทการทองเทีย่ว การตรวจสอบทรพัยากรการทองเทีย่ว  และศกัยภาพของ

ทรัพยากรทองเท่ียวพบวา จังหวัดชลบุรีมีทรัพยากรการทองเท่ียวท่ีดึงดูดใจและมีศักยภาพในการทองเท่ียว 

จึงนํารายไดสูงเขาสูจังหวัดสอดคลองกับรายงานของสํานักงานสถิติจังหวัดชลบุรี (2558, 33) พบวารายได

จากการทองเทีย่ว ของจงัหวดัชลบรุ ีในป พ.ศ. 2557 มรีายไดรวม 111,108.81 ลานบาท จากป พ.ศ. 2556 ซึง่มี

รายไดรวม 101,835.31 ลานบาท  มีรายไดจากการทองเท่ียวเพ่ิมจากเดิม 9,273.5 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้น      

รอยละ 9.11 จากป พ.ศ. 2556  โดยจังหวดัชลบุรีมีทรัพยากรการทองเที่ยวที่มีศักยภาพ คือ (1) ทรัพยากร    

การทองเท่ียวทางธรรมชาติ ทีม่คีวามสวยงามโดดเดนคอื ภมูทิศันชายฝงทะเล ไดแก เกาะและชายหาดตางๆ     

เชน ชายหาดบางแสน สอดคลองกับงานวิจัยของสุวภาพ ประภาสวัสดิ์ (2554,76) ที่ศึกษาถึงทัศนคติและ
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ความพึงพอใจของนักทองเท่ียวท่ีมีตอการทองเท่ียวแบบวันเดียว ณ หาดบางแสน จังหวัดชลบุรี พบวามี      

ความพึงพอใจมากและมีคาเฉลี่ยสูงสุด เปนตน (2) ทรัพยากรการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม นักทองเที่ยว          

มกัเดนิทางไปทองเทีย่วสถานทีเ่กาแกและมคีวามสาํคญัทางประวตัศิาสตร  เชน วดัญาณสงัวรารามวรมหาวหิาร 

วัดใหญอินทราวรวิหาร พิพิธภัณฑพระจุฑาธุชราชฐาน (3) ทรัพยากรการทองเที่ยวดานมหกรรม เทศกาล     

และงานประเพณี นกัทองเทีย่วเขารวมงานประเพณีตางๆ ของจงัหวดัชลบรุ ีเชน  งานประเพณีกอพระทรายวันไหล 

บางแสน งานประเพณวีนัไหล พทัยา-นาเกลอืและงานกองขาวนาเกลอื งานประเพณวีิง่ควาย  สอดคลองกับ

ราณี  อิสิชัยกุล (2546, 1-5) กลาววา แหลงทองเที่ยว แหลงกิจกรรมและวัฒนธรรมประเพณี  ที่สะทอนใหเห็น

ถึงลักษณะเดนของอารยธรรมทองถิ่นสามารถดึงดูดความสนใจของนักทองเที่ยวได  (4) ทรัพยากรทองเที่ยว

ทางกิจกรรมและสันทนาการ นักทองเท่ียวสนใจกิจกรรม  เชน เที่ยวเกาะตางๆ และการดํานํ้าชมปะการัง       

เชน เกาะแสมสาร เกาะขาม สมัผสัวถิชีวีติประมงพ้ืนบาน (5) ทรัพยากรทองเท่ียวดานการบริการนักทองเท่ียว                  

ใหความเห็นวาม ีโรงแรม ทีพ่กั รานอาหาร รสีอรท มคีณุภาพและราคาเหมาะสม  มีสถานบริการดานสุขภาพ 

สปา แพทยแผนไทย มีระบบการขนสงมีการคมนาคมที่สะดวกเชน เคร่ืองบิน รถยนต รถไฟ เรือโดยสาร          

เพื่อเขาถึงแหลงทองเที่ยว โดยนักทองเที่ยวใหความคิดเห็นในเรื่องการปรับปรุงการจราจรในวันหยุดยาว

เนื่องจากปริมาณรถยนตที่เดินทางมาทองเที่ยวจํานวนมาก และการจราจรติดขัด  

 การพฒันาแผนยทุธศาสตรเพ่ือการพฒันาการทองเทีย่วแบบบรูณาการอยางยัง่ยนืในจังหวดัชลบรุนีัน้  

เริ่มตนจากกระบวนการการตรวจสอบทรัพยากรทางการทองเที่ยวของจังหวัด เพื่อทราบถึงสภาพพื้นที่และ

บริบทของพื้นที่จังหวัด สอดคลองกับพิบูล ทีปะปาล (2546, 12-19) กลาววา ขั้นตอนของการวางแผนกลยุทธ 

ขั้นตอนที่ 1 คือการตรวจสอบสภาพแวดลอม (Environmental Scanning) เปนการประเมินสภาพแวดลอม

ทั้งภายในและภายนอก  พบวาจุดแข็ง (Strength) คือ จังหวัดชลบุรีเปนศูนยกลางดานธุรกิจบริการ รวมทั้ง     

มทีีพ่กัโรงแรมขนาดใหญเหมาะแกการจดัประชมุสมัมนาและการใหบริการนกัทองเท่ียว สมัพนัธกบัการศกึษา

ของรุงระวี วีระเวสส (2559, 7) พบวา ผลการวิเคราะหดวยขอมูลการจัดอันดับเมืองทองเที่ยวของโลกของ 

Euromonitor International  เมอืงพทัยามวีเิคราะหดวยดชันคีวามไดเปรยีบเชงิเปรยีบเทยีบ สาํหรบัการทองเทีย่ว 

(Tourism Comparative Advantage: TCI) สูงที่สุด รวมถึงมีความสามารถในการแขงขันการทองเที่ยวเหนือ

กวากัวลาลัมเปอร และสิงคโปร ซึ่งเปนประเทศในกลุมอาเซียน และมีความสามารถแขงขันการทองเท่ียว

ภายในประเทศมากกวาภูเก็ตและเชียงใหม ซึ่งเมืองพัทยาตั้งอยู ในอําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี                            

มีทรัพยากรธรรมชาติที่โดดเดน มีภูมิทัศนทางทะเลท่ีสวยงามและมีความหลากหลายทางชีวภาพสอดคลอง

กับแผนพัฒนาจังหวัดชลบุรีในสวนของการวิเคราะห SWOT (สํานักงานจังหวัดชลบุรี  กลุมงานยุทธศาสตร

การพฒันาจังหวดั  2557, 58) พบวา จงัหวดัชลบรุมีจีดุแขง็คอื มคีวามหลากหลายทางชีวภาพ ทัง้ทรพัยากรปาไม 

ปาชายเลน สัตวปา นิเวศบก นิเวศนํ้า นิเวศทะเล จุดออน (Weakness)  คือ ปญหาสังคมเชน ยาเสพติด 

อาชญากรตางดาว ไมปลอดภยัตอการทองเทีย่ว พืน้ทีป่าไมลดลงมากและปรมิาณขยะมแีนวโนมเพิม่มากขึน้ 

ขาดการควบคุมและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีเหมาะสม และการมีสวนรวมในการ

จัดการการทองเท่ียวของชุมชนและหนวยงานท่ีเกี่ยวของยังมีอยูนอยมาก สอดคลองกับพยอม  ธรรมบุตร 
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(2549, 4-6) กลาววา การมีสวนรวมระดับการวางแผน (Planning Level) ชุมชนควรรวมกันวางแผนพัฒนา   

การทองเที่ยวของชุมชนเพราะชุมชนเปนเจาของทรัพยากรมีหนาที่ดูแลรักษาทรัพยากร การรวมวางแผน คือ

การรวมรับผิดชอบในบทบาทและหนาที่ตางๆ ของการพัฒนา   ดังนั้นผูวิจัยจึงเห็นวาทางจังหวัดชลบุรี                

ควรใหความสาํคญักบัการวางแผนแบบบรูณาการโดยเปดโอกาสใหทกุสวนทีม่สีวนเกีย่วของกบัการทองเทีย่ว

เขารวมประชุมกําหนดทิศทางและสรางแนวทางในการพัฒนาการทองเที่ยวของจังหวัดแบบบูรณาการ         

อยางย่ังยืนตอไป ซึ่งสัมพันธกับแผนปฏิบัติการทองเท่ียวภายในเขตพัฒนาการทองเท่ียวฝงทะเลตะวันออก 

พ.ศ. 2559 –  พ.ศ. 2563  ของสํานักงานจังหวัดชลบุรี กลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด (2558, 20)    

การประสานการทาํงานของภาครฐั เอกชน ทองถิน่ และภมูภิาค เปนกลไกในการขบัเคล่ือนการทองเทีย่วใหเกดิ    

เปนรปูธรรมได  ผูทีเ่กีย่วของตองมองภาพรวมของการพัฒนาเชงิพ้ืนทีร่วมกนั ไมตางคน  ตางคดิ ตางคนตางทาํ 

เพราะจะทําใหการพัฒนาการทองเที่ยวขาดทิศทางไมเปนไปตามเปาหมายที่วางไว โอกาส (Opportunity)    

คือ การสรางแบรนดทองเที่ยวแดนทะเลตะวันออก เพื่อรองรับนักทองเที่ยวจากตลาดจีน อินเดียและอาเซียน 

สอดคลองกบัสรปุสถานการณนกัทองเท่ียว พฤษภาคม 2559 (กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา กรมการทองเท่ียว, 

2559, 2) พบวา ปริมาณนักทองเที่ยวที่มีจํานวนมากที่สุด 10 อันดับแรก คือ จีน มาเลเซีย อินเดีย ลาว ญี่ปุน 

เกาหลีใต สิงคโปร เวียดนามสหรฐัอเมรกิา และกมัพูชา ตามลาํดบั ซึง่มปีริมาณเพ่ิมมากข้ึน มโีอกาสขยายตลาด

การทองเทีย่วและนํารายไดจากการทองเทีย่วมากข้ึน อปุสรรค (Threat) คอื ปญหาทางการเมืองภายในประเทศ 

สงผลตอความปลอดภัยและการตัดสินใจในการเดินทางมาทองเที่ยว รวมถึงการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลก

สงผลใหภมูอิากาศแปรปรวน กอใหเกดิการเปลีย่นแปลงของระบบนเิวศทาํใหแหลงทองเทีย่วลดความสวยงาม

ลง สมัพนัธกบังานวิจยัของพรทิพา ปยะกมลรัตน (2556, 145) พบวา ปญหาการกัดเซาะชายฝงบรเิวณชายหาด

พทัยาเปนสวนหน่ึงของปญหาดานกายภาพของชายหาดเมืองพทัยา ซึง่เปนผลใหพืน้ทีบ่รเิวณชายหาดลดลง 

โดยมีสาเหตุมาจากทางธรรมชาติ เชน การเปลี่ยนแปลงของระดับนํ้าทะเล คลื่นในฤดูมรสุม กระแสนํ้า            

เลียบชายหาด ลม หรอื   จากมนุษย เชน โครงสรางทีก่อสรางตามแนวชายฝง จงึควรมแีนวทางแกไขปญหาในระยะยาว

  จากขั้นตอนในการวางแผนยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาการทองเที่ยวแบบบูรณาการอยางย่ังยืน           

ในจงัหวัดชลบุร ี ทาํใหเกดิแผนยทุธศาสตรเพ่ือการพฒันาการทองเท่ียวแบบบูรณาการอยางยัง่ยนื  มวีสิยัทศัน 

คอื จงัหวัดชลบรุจีะพฒันาเปนศนูยกลางการทองเทีย่วทางทะเลท่ีมมีาตรฐานระดับโลกเพือ่อนรุกัษสิง่แวดลอม

อยางยั่งยืน  เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจทองถิ่นและกระจายรายไดสูชุมชน เพื่ออนุรักษวัฒนธรรมและพัฒนาจิตใจ

ตลอดจนปลุกจิตสาํนึกดานส่ิงแวดลอม  เพ่ือพัฒนาสังคมแบบบูรณาการอยางย่ังยนื ซึง่สัมพันธกบัยทุธศาสตร

การทองเทีย่วไทย พ.ศ. 2558-2560 (กระทรวงการทองเทีย่วและกฬีา  กรมการทองเท่ียว  2558, 15-18) กาํหนด

วิสัยทัศน คือ วางรากฐานการพัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวใหประเทศไทยเปนแหลงทองเที่ยวคุณภาพ

อยางมดีลุยภาพและยัง่ยนื ทกุภาคสวนมจีติสาํนกึในการพฒันาโดยคาํนงึถงึความสมดลุ  และยัง่ยนื  ผลจาก

การทําลายสภาพแวดลอม หลายประเทศไดใหความสาํคญัดานสิง่แวดลอมอยางจรงิจังและนาํมาสูภาคปฏิบตัิ 

มีสนธิสัญญาดานสิ่งแวดลอมเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง นักทองเที่ยวเริ่มใหความสําคัญกับการทองเที่ยวแบบ         

มีความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมซ่ึงเปนปจจัยหลักที่หลายประเทศแสดงจุดยืนและหาแนวทางความรวมมือ
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และจัดทําเปนแผนระดับชาติ และอุตสาหกรรมทองเท่ียวใชเรื่องของการอนุรักษสิ่งแวดลอมเปนจุดแข็ง           

ในการสงเสริมการทองเที่ยวแบบยั่งยืน  สําหรับยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาการทองเที่ยวแบบบูรณาการ                       

อยางย่ังยืนในจังหวัดชลบุรี ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร ดังนี้ ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการทองเท่ียว            

เพือ่อนุรกัษสิง่แวดลอมอยางยัง่ยนื ยทุธศาสตรที ่2 ยทุธศาสตรการพฒันาการทองเทีย่วเพือ่พัฒนาเศรษฐกจิ 

ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยวเพื่อพัฒนาสังคม ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตร                       

การพัฒนาการทองเที่ยวเพื่ออนุรักษวัฒนธรรมและพัฒนาจิตใจ ซึ่งสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี 

พ.ศ. 2558 – 2561 (สํานักงานจังหวัดชลบุรี กลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด, 2557, 1-5) การบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดวยกระบวนการมีสวนรวมใหเกิดความสมดุลในระบบนิเวศน     

และการใชประโยชน  เพ่ือใหทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมมคีวามอดุมสมบูรณและปราศจากมลภาวะ  

สงเสริมและพัฒนากระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการรวมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ          

และสิง่แวดลอม  มกีารฟนฟูและอนรุกัษทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม ดงันัน้การประเมนิแผนยทุธศาสตร 

เพื่อการพัฒนาการทองเท่ียวแบบบูรณาการอยางยั่งยืนในจังหวัดชลบุรีจึงมีความเหมาะสมกับบริบท           

สภาพแวดลอมของจังหวัดชลบุรี  สามารถนําไปปฏิบัติไดเพื่อใหเกิดความยั่งยืนในการพัฒนาการทองเที่ยว

สรุป
 ยุทธศาสตรการทองเที่ยวแบบบูรณาการอยางยั่งยืนของจังหวัดชลบุรี จะนําไปสู การพัฒนา              

อยางยั่งยืนไดสําเร็จ  ตองอาศัยการรวมมือจากทุกภาคสวน คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน นักทองเที่ยว ประชาชน

ซึง่เปนเจาของทรพัยากรในพืน้ที ่ ในการทีช่วยกนัขับเคลือ่นยทุธศาสตรใหเปนไปตามแผนทีว่างไว ปจจัยสาํคญั

นอกจากงบประมาณที่ตองไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ  คนในชุมชนเองซึ่งเปนฟนเฟองเล็กๆ ในการ            

ขบัเคล่ือนการพัฒนาแตมคีวามสาํคัญมาก   จงึตองมโีอกาสมีสวนรวมในการวางแผนการพฒันา  ตัง้แตการรวมกนั

แสดงความคิดเห็นเพื่อใหสามารถเขาใจถึงปญหาของชุมชนอยางแทจริงซึ่งเปนการวางแผนจากระดับลาง  

สะทอนปญหาจริงที่เกิดขึ้นในชุมชนตามบริบทแตละพื้นที่   ตลอดจนการแสดงความคิดเห็นรวมกันหา    

แนวทางการแกไขปญหาตางๆ  ดงันัน้จงึตองมกีารบรหิารจดัการทีด่ ี ชมุชนทองถ่ินตองมีสวนรวม  มกีารจดัต้ัง

คณะกรรมการทีม่าขบัเคล่ือนแผนงาน  และเมือ่มนีกัทองเทีย่วเขามาในชนุชน  ตองสามารถทีจ่ะบรหิารจดัการ

แบบบูรณาการทั้งดานสิ่งแวดลอมที่ไมกอใหเกิดผลกระทบกับชุมชน  ตองคํานึงถึงการรองรับทีม่ขีดีจาํกดั        

ในแตละแหลงทองเทีย่วใหเหมาะสม  ในดานสงัคมและวฒันธรรมควรมกีารอนรุกัษวถิชีวีติทองถิน่และภมูปิญญา

อันทรงคุณคา ทําใหเกิดความภาคภูมิใจและหวงแหนในสมบัติทางวัฒนธรรมของชุมชนเกิดกระบวนการ  

เรียนรู ในชุมชน    การใหความสําคัญกับการอนุรักษวัฒนธรรมและในดานเศรษฐกิจ ซึ่งการทองเที่ยว                  

ในชุมชนทาํเกดิการกระจายรายไดสูทองถิน่อยางแทจรงิ  ไมกระจกุตวัอยูในบรษิทันาํเทีย่วหรอืธุรกจิรายใหญ

เทานั้น  จึงจะนําไปสูการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 11 ฉบับที่ 2 เมษายน 2560 - มิถุนายน 2560180

 ขอเสนอแนะ 
 1. ควรมีการสรางกลไกและกระบวนการในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรจากทุกภาคสวนใหบรรลุ          

วิสัยทัศนที่กําหนด  บูรณาการท้ังหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน ในดานการพัฒนาการทองเท่ียว

อยางยั่งยืนเพ่ือใหเกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพและเนนการมีสวนรวมของชุมชนในพื้นที่เพ่ือใหเกิด          

ความภาคภูมิใจในทรัพยากรของชุมชน     

 2. จากการศึกษา พบวา จังหวัดชลบุรีมีทรัพยากรการทองเที่ยวทางธรรมชาติที่โดดเดนและดึงดูดใจ  

แตเน่ืองจากมีปริมาณนักทองเท่ียวเดินทางมาทองเท่ียวจํานวนมาก จนบางครั้งเกินขีดความสามารถ                  

ในการรองรับ (Carrying Capacity) ของแหลงทองเที่ยวนั้น ดังนั้นจึงควรมีมาตรการในการควบคุม ดูแล               

เพื่อไมใหเกิดผลกระทบมากขึ้นและเกิดความย่ังยืนในการพฒันาการทองเที่ยว 

 3. ควรใหความรูแกชุมชนซึ่งเปนเจาของทรัพยากรการทองเที่ยว ทั้งในดานการวางแผนยุทธศาสตร

การทองเที่ยวแบบบูรณาการอยางยั่งยืนของชุมชน และจัดการแลกเปล่ียนความรูกับชุมชนที่เปนตนแบบ    

ดานการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน

 4. ควรมีการติดตามและประเมินผลภายหลังสิ้นสุดโครงการวิจัย เพ่ือใหทราบถึงผลการพัฒนา                     

ทีเ่กดิขึน้และทิศทางของการพัฒนาในอนาคต

 5. จังหวัดชลบุรีมีทรัพยากรทางธรรมชาติ ทรัพยากรวัฒนธรรมของชุมชนตางๆ แตยังขาดการ

ประชาสัมพันธใหเปนท่ีรูจัก ดังน้ันจึงควรมีการประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียวชุมชนใหเปนท่ีรูจักมากย่ิงขึ้น 

เพือ่เปนการกระจายรายไดสูชุมชน สรางงานใหกบัคนในชมุชนมากขึน้ และดงึดดูนกัทองเท่ียวเขาไปทองเทีย่ว

ในชุมชนมากย่ิงขึ้น
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