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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 แผนยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาการทองเที่ยวแบบบูรณาการอยางยั่งยืนใน
จั ง หวั ด ชลบุ รี มี วิ สั ย ทั ศ น คื อ “จั ง หวั ด ชลบุ รี จ ะพั ฒ นาเป น การท อ งเที่ ย วเพื่ อ สร า งแบรนด ท  อ งเที่ ย ว
แดนทะเลตะวันออก เปนศูนยกลางการทองเที่ยวทางทะเลที่มีมาตรฐานระดับโลก เพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจทองถิ่นและกระจายรายไดสูชุมชน เพื่ออนุรักษวัฒนธรรมและพัฒนาจิตใจ
ตลอดจนปลุกจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอม เพื่อพัฒนาสังคมแบบบูรณาการอยางยั่งยืน” โดยมียุทธศาสตร
เพื่อการพัฒนาการทองเที่ยวแบบบูรณาการอยางยั่งยืนในจังหวัดชลบุรี 4 ยุทธศาสตร คือ 1) ยุทธศาสตร
การพัฒนาการทองเทีย่ วเพือ่ อนุรกั ษสงิ่ แวดลอมอยางยัง่ ยืน 2) ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเทีย่ วเพือ่ พัฒนา
เศรษฐกิจ 3) ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยวเพื่อพัฒนาสังคม 4) ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยว
เพื่ออนุรักษวัฒนธรรมและพัฒนาจิตใจ ผลการประเมินแผนยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาการทองเที่ยว
แบบบูรณาการอยางยั่งยืนในจังหวัดชลบุรี พบวาโดยรวมอยูในระดับมาก ดังนั้นแผนยุทธศาสตรดังกลาว
จึงมีความเหมาะสมกับบริบทสภาพแวดลอมของจังหวัดชลบุรี สามารถนําไปปฏิบตั ไิ ดเพือ่ ใหเกิดความยัง่ ยืน
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
จํานวนนักทองเทีย่ วโลกจะเพิม่ เปน 1,800 ลานคน ดวยอัตราการขยายตัวเฉลีย่ รอยละ 3.3 (กรมการทองเทีย่ ว,
2558, 8) และในป ค.ศ. 2015 ตลาดเกิดใหมหรือกลุมประเทศกําลังพัฒนาจะเปนกลุมประเทศที่จํานวน
ั นาแลว โดยประเทศไทยซึง่ อยูใ นภูมภิ าคเอเชีย
นักทองเทีย่ วขยายตัวในอัตราทีส่ งู กวาตลาดของประเทศทีพ่ ฒ
จะเปนภูมภิ าคทีม่ กี ารขยายตัวของการทองเทีย่ วสูงสุด และถือไดวา เปนศูนยกลางของการทองเทีย่ ว (Tourism
Hub) ของภูมิภาคอาเซียน
การทองเที่ยวของประเทศไทยจัดอยูในอันดับ 1 ของภูมิภาคอาเซียน ภาคการทองเที่ยวสรางรายได
ใหกับประเทศ สําหรับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศยังคงตองอาศัยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เปนปจจัยพื้นฐาน การเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมและการทองเที่ยว สงผลใหมีการใชประโยชน
จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเกินศักยภาพในการรองรับของระบบนิเวศ จึงควรใหความสําคัญตอ
การดําเนินการตามนโยบาย มาตรการ และกลไกดานการบริหารจัดการใหเปนไปตามหลักการการพัฒนา
ทีย่ งั่ ยืน โดยสรางความสมดุลในการพัฒนาทัง้ 3 มิติ คือ มิตเิ ศรษฐกิจ มิตสิ งั คม และมิตสิ งิ่ แวดลอม (กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2555,
18) นอกจากนี้กระแสของการทองเที่ยวที่ยั่งยืน ยอมรับการทองเที่ยวที่รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
ที่เปนวาระของโลกมาตั้งแตป พ.ศ. 2535 เมื่อครั้งการประชุมสุดยอดวาดวยการพัฒนาที่ยั่งยืน จนถึง
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ป พ.ศ. 2543 เปนจุดเปลี่ยนการพัฒนาทุกรูปแบบที่ตองชวยแกปญหาความยากจนและคํานึงถึงสิ่งแวดลอม
ซึ่งหนึ่งในหลายๆ ความเคลื่อนไหวของกลไกที่เกี่ยวของในการทองเที่ยวโลก 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 เพื่อนําไปสูมาตรฐานการจัดการ
การทองเที่ยวอยางยั่งยืนได (พจนา สวนศรี, 2556, 6-7)
จังหวัดชลบุรีเปนจังหวัดที่มีศักยภาพโดดเดนดานการทองเที่ยวที่สําคัญของภาคตะวันออก ถือเปน
“เพชรนํ้าเอกแหงบูรพาทิศ” มีทรัพยากรการทองเที่ยวที่หลากหลาย มีแหลงทองเที่ยวและผลิตภัณฑ
การทองเที่ยวที่มีความโดดเดนและมีศักยภาพในการแขงขัน แมมีผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ ตลอดจน
 หา
สถานการณดา นตางๆ ก็ไมสง ผลใหจาํ นวนนักทองเทีย่ วและรายไดจากการทองเทีย่ วลดลงมากนัก แตปญ
สําคัญคือ ดานความพรอมของโครงสรางพืน้ ฐาน และสาธาณูปโภค สาธารณูปการทีจ่ ะรองรับนักทองเทีย่ ว
ที่ มี แ นวโน ม สู ง ขึ้ น จึ ง ต อ งพั ฒ นาและฟ  น ฟู แ หล ง ท อ งเที่ ย ว พั ฒ นาปรั บ ปรุ ง เส น ทางการท อ งเที่ ย ว
การจัดตัง้ ศูนยเพือ่ บริการเผยแพรการทองเทีย่ ว ประชาสัมพันธการทองเทีย่ ว รวมทัง้ จัดกิจกรรมการทองเทีย่ ว
ที่มีจุดขายเดนชัดใหมๆ จัดทําโปรแกรมเชื่อมโยงการทองเที่ยว รวมทั้งพัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยว
การใหบริการดานตางๆ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพสามารถแขงขันได ขณะเดียวกันจะตองใหความสําคัญในการแกไขปญหา
ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกสงผลใหภูมิอากาศแปรปรวน กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของ
ระบบนิเวศรวมถึงทรัพยากรธรรมชาติเสือ่ มโทรมลง เชน ปาชายเลนบริเวณอาวชลบุรี และการกัดเซาะชายฝง บริเวณ
บางแสน พัทยา บางเสร คลองตําหรุ เปนตน รวมถึงปญหาผลกระทบจากการทองเที่ยวในการรองรับ
นักทองเทีย่ วทีเ่ ขามาในพืน้ ทีจ่ าํ นวนมาก ไดแก ขยะ นํา้ เสีย การจราจร ปญหาสังคม อาชญากรรม ความมัน่ คง
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ปญหาตางๆ เหลานี้ยอมสงผลตอภาพลักษณทางการทองเที่ยวของพื้นที่และ
ความเชือ่ มัน่ ของนักทองเทีย่ ว (สํานักงานจังหวัดชลบุรี กลุม งานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด, 2557, 25-26)
ดังนัน้ จังหวัดชลบุรซี งึ่ รองรับปริมาณนักทองเทีย่ วจํานวนมาก การวางแผน การพัฒนาและการจัดการการทองเทีย่ ว
ทุกรูปแบบ จําเปนตองนําไปสูก ารพัฒนาทีย่ งั่ ยืน การทองเทีย่ วควรกอใหเกิดการกระจายรายไดอยางเปนธรรม
นักทองเที่ยวควรไดรับความพึงพอใจในขอบเขตที่ไมมีการทําลายทรัพยากร (พยอม ธรรมบุตร, 2541, 44)
เกิดการมีสว นรวมของเจาของทรัพยากร คือ มีเปาหมายใหประชาชนในฐานะผูม สี ว นไดสว นเสียไดมสี ว นรวม
ในการบริหารจัดการเพือ่ ใหเกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชนตอ สวนรวมมากทีส่ ดุ (มนัส สุวรรณ, 2549, 16)
ยุทธศาสตรการทองเที่ยวแบบบูรณาการอยางยั่งยืน มีการรวมประเด็นดานสิ่งแวดลอมและ
ดานเศรษฐกิจสังคมเขาดวยกัน บนพื้นฐานของการกําหนดยุทธศาสตร และคํานึงถึงความสัมพันธระหวาง
องคประกอบทางภูมิศาสตรกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งปจจัยตางๆ ที่สงผลกระทบซึ่งกันและกัน
ภายใตระบบนิเวศทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงอยูเ สมอ โดยเนนการมีสว นรวมของประชาชนในการตัดสินใจทีเ่ กีย่ วของ
กับสิ่งแวดลอมและผลกระทบที่ตนไดรับ สถานการณการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในปจจุบันเกิดขึ้นจากปจจัย
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ภายนอกประเทศและภายในประเทศทีจ่ ะสงผลกระทบตอทิศทางการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต การพัฒนา
ประเทศในระยะที่ผานมาสะทอนปญหาเชิงโครงสรางของระบบเศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดลอม และการบริหาร
จัดการประเทศที่ไมเอื้อตอการพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาว รวมถึงความเสี่ยงในหลายมิติที่อาจสงผลกระทบ
ทําใหปญหาตางๆ ทวีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพความเปนอยูและวิถีชีวิต
ของประชาชนและสังคมในระดับทองถิ่น ดวยเหตุผลดังกลาว การกําหนดยุทธศาสตรจึงจําเปนตองคํานึงถึง
หลักการจัดการสิ่งแวดลอมเชิงบูรณาการ และหลักการมีสวนรวม ภายใตแนวคิดการพัฒนาแบบบูรณาการ
เปนองครวม มีคนเปนศูนยกลางการพัฒนา มีการเชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาอยางบูรณาการและให
ความสําคัญกับการมีสว นรวมของทุกภาคสวนในสังคม เพือ่ สรางการเตรียมความพรอมและเพิม่ ศักยภาพใหบงั เกิด
ผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในระดับทองถิ่น (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 2555, 76) ดังนั้นผูวิจัยจึงไดตระหนักถึง
ความสําคัญของแผนยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาการทองเที่ยวแบบบูรณาการอยางยั่งยืนในจังหวัดชลบุรี
ตามแนวคิดทฤษฎีดานการจัดทําแผนยุทธศาสตรแบบบูรณาการ โดยยึดหลักแนวคิดทฤษฎี และหลักการ
วางแผนแบบบูรณาการเพื่อใหไดแผนยุทธศาสตรที่ทําใหหนวยงานภาครัฐ ผูประกอบการ นักทองเที่ยว
และประชาชนไดเกิดความเขาใจและเห็นถึงความสําคัญโดยบูรณาการแผนดานเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม สิ่งแวดลอมไปสูความยั่งยืน
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาบริบทพื้นที่และศักยภาพทรัพยากรการทองเที่ยวของชลบุรี
2. เพื่ อ พั ฒ นาแผนยุ ท ธศาสตร เ พื่ อ การพั ฒ นาการท อ งเที่ ย วแบบบู ร ณาการอย า งยั่ ง ยื น ใน
จังหวัดชลบุรี
3. เพื่ อ ประเมิ น แผนยุ ท ธศาสตร เ พื่ อ การพั ฒ นาการท อ งเที่ ย วแบบบู ร ณาการอย า งยั่ ง ยื น ใน
จังหวัดชลบุรี
วิธีการวิจัย
การวิจยั เรือ่ ง แผนยุทธศาสตรเพือ่ การพัฒนาการทองเทีย่ วแบบบูรณาการอยางยัง่ ยืนในจังหวัดชลบุรี
เปนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ซึ่งมีวิธีการวิจัยดังนี้
1. ศึกษาบริบทพื้นที่ บริบทการทองเที่ยว การตรวจสอบทรัพยากรการทองเที่ยว และศักยภาพ
ของทรัพยากรการทองเที่ยว กลุมตัวอยางในการวิจัยที่ใชในการวิเคราะหเชิงคุณภาพ ไดแก ผูแทนภาครัฐ
ภาคเอกชน ผูป ระกอบการธุรกิจทีเ่ กีย่ วกับการทองเทีย่ ว ภาคประชาชนทีเ่ กีย่ วของกับการทองเทีย่ ว จํานวน 26 คน
โดยใชการเลือกกลุม ตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยวิธกี ารเก็บขอมูลแบบสัมภาษณเชิงลึก
(In-depth Interview) การตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (Triangulation) และมีการวิเคราะหขอ มูลโดยวิเคราะห
เชิงเนื้อหา (Content Analysis) สวนกลุมตัวอยางที่ใชการวิเคราะห
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เชิงปริมาณ ไดแก กลุมภาครัฐ กลุมภาคเอกชน กลุมภาคประชาชน และนักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทาง
มาทองเที่ยวในจังหวัดชลบุรี โดยใชกลุมตัวอยางภาคสวนละ 100 คน รวมทั้งสิ้น 400 คน ใชวิธีสุมแบบ
ตามความสะดวก (Convenience Sampling) โดยการใชแบบสอบถามเพื่อประเมินศักยภาพทรัพยากร
การทองเที่ยวในจังหวัดชลบุรี การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ คือ คาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)
2. พัฒนาแผนยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาการทองเที่ยวแบบบูรณาการอยางยั่งยืนในจังหวัดชลบุรี
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
ของการพัฒนาการทองเทีย่ วจังหวัดชลบุรี และการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (External Environment)
เพื่ อ ค น หาโอกาส อุ ป สรรคของการพั ฒ นาในอนาคต จั บ คู  SWOT Matrix ของการกํ า หนดทิ ศ ทาง
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 และนักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาทองเที่ยวในจังหวัดชลบุรี
ใชวธิ สี มุ แบบตามความสะดวก (Convenience Sampling) โดยใชกลุม ตัวอยางภาคสวนละ 100 คน รวมทัง้ สิน้
400 คน เพือ่ แสดงความคิดเห็นทีม่ ตี อ แผนยุทธศาสตรเพือ่ การพัฒนาการทองเทีย่ วแบบบูรณาการอยางยัง่ ยืน
ในจังหวัดชลบุรี โดยใชการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ คือ คาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
- §¬¸Ã¦¦oµ®oµ¸É
- §¬¸¨Åµ¦Á¨¸É¥Â¨µ´¤
- §¬¸«´¥£µ¡µ¦¡´µÂ¨³µ¦Â¡¦n¦³µ¥

¼o¤¸nªÅo
nªÁ¸¥
(Stakeholders)
-£µ¦´
-£µÁ°
-£µ¦³µ
-£µ´n°Á¸É¥ª

§¬¸ Âª·
- §¬¸¦µµ¦r·¥¤
- §¬¸Á«¦¬«µ¦rÂª¡»
- §¬¸Á«¦¬·Â¡°Á¡¸¥

µ¦ª·´¥Á·»£µ¡
µ¦«¹¬µÁ°µ¦ Â´¤£µ¬r
Á·¨¹ ¦³»¤¨»n¤¥n°¥
1. «´¥£µ¡µ¦n°Á¸É¥ª
-µ¦«¹¬µ»¤
-µ¦¦ª°¦´¡¥µ¦n°Á¸É¥ª
-µ¦ª·Á¦µ³®r SWOT
-µ¦ª·Á¦µ³®r«´¥£µ¡µ¦´µ¦
µ¦n°Á¸É¥ª
2. Â¥»«µ¦rÁ¡ºÉ°¡´µµ¦
n°Á¸É¥ª
-ª·´¥´«r
-¥»«µ¦r
-¨¥»r
-Ã¦µ¦

Âª·
§¬¸oµ
µ¦ªµÂ
¥»«µ¦r
Â
¼¦µµ¦
°¥nµ¥´É¥º

- Âª·µ¦¡´µ°¥nµ¥´É¥º
- Âª·¥»«µ¦rµ¦¡´µ
- Âª·oµµ¦n°Á¸É¥ª

µ¦ª·´¥Á·¦·¤µ
Â°µ¤
- o°¤¼¨´ÉªÅ
-µ¦¦ª°
¦´¡¥µ¦n°Á¸É¥ª
-µ¦ª·Á¦µ³®r SWOT
-µ¦«¹¬µ«´¥£µ¡
-ª·´¥´«r
¥»«µ¦r
¨¥»r Â¨³Ã¦µ¦
- o°Á°Â³

Â¥»«µ¦r
µ¦n°Á¸É¥ª
Â¼¦µµ¦
°¥nµ¥´É¥ºÄ
´®ª´¨»¦¸

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
ภูมปิ ระเทศของจังหวัดชลบุรี มีทงั้ พืน้ ทีท่ เี่ ปนภูเขา พืน้ ทีร่ าบลุม และทีร่ าบติดชายฝง ทะเล รวมทัง้ เกาะนอยใหญ
ทิศเหนือติดกับจังหวัดฉะเชิงเทรา ทิศตะวันออกติดกับจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดระยอง
ทิศตะวันตกติดกับชายฝงทะเลตะวันออกของอาวไทย และทิศใตติดกับจังหวัดระยอง ทําใหสามารถเดินทาง
มาทองเที่ยวไดสะดวกจากกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกลเคียง
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ตารางที่ 1
แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับทรัพยากรทองเที่ยวของจังหวัดชลบุรี
«´¥£µ¡oµ¦´¡¥µ¦n°Á¸É¥ª °¡ºÊ¸É

1. ทรัพยากรทองเทีÉ ่ยวทางธรรมชาติ
2. ทรัพยากรทองเที่ยวทางวัฒนธรรม
3. ทรัพยากรทองเที่ยวดานมหกรรม เทศกาลและประเพณี
4. ทรัพยากรทองเที่ยว กิจกรรม และสันทนาการ
5. ทรัพยากรทองเที่ยวดานบริการ
รวม

X

S.D

¦³´
ªµ¤·Á®È

4.00
3.95
4.03
3.95
3.98

0.58
0.61
0.56
0.59
0.59

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.98

0.59

มาก

บริบทการทองเที่ยวของจังหวัดชลบุรี พบวา จังหวัดชลบุรีมีทรัพยากรการทองเที่ยวตางๆ ที่โดดเดน
และดึงดูดใจในการทองเที่ยว อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.98 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59) คือ
(1) ทรัพยากรการทองเที่ยวทางธรรมชาติอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.00 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58)
เชน ชายหาดบางแสน ชายหาดพัทยา เกาะลาน เกาะสีชงั เกาะแสมสาร เกาะขาม สวนนงนุช ไรองุน ซิลเวอรเลค
เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาเขียว-เขาชมภู ศูนยศึกษาธรรมชาติและอนุรักษปาชายเลนเพื่อการทองเที่ยว
เชิงนิเวศ (2) ทรัพยากรการทองเทีย่ วทางวัฒนธรรม อยูใ นระดับมาก (คาเฉลีย่ 3.95 และคาเบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.61)
เชน วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร วัดใหญอินทรารามวรวิหาร วัดสัตหีบ (วัดหลวงพออี๋) หอพระพุทธสิหิงค
พระพุทธรูปแกะสลักเขาชีจรรย ศาลเจาแมเขาสามมุข วิหารเทพสถิตพระกิตเิ ฉลิม (ศาลเจาหนาจาซาไทจอื้ )
พิพธิ ภัณฑพระจุฑาธุชราชฐาน วิหารเซียน เมืองจําลอง มินสิ ยาม ปราสาทสัจธรรม (3) ทรัพยากรการทองเทีย่ ว
ดานมหกรรม เทศกาลและงานประเพณี อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.03 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.56)
เชน งานประเพณีกอ พระทรายวันไหล บางแสน งานประเพณีวนั ไหล พัทยา-นาเกลือและงานกองขาวนาเกลือ
งานประเพณี วิ่ ง ควาย งานประเพณี ส งกรานต ศ รี ม หาราชาและงานประเพณี ก องข า ว งานนมั ส การ
พระพุทธสิหิงคฯ และงานเหลากาชาดชลบุรี (4) ทรัพยากรการทองเที่ยวทางดาน กิจกรรมการทองเที่ยว
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 มีโรงแรม ทีพ่ กั
รานอาหาร รีสอรท เกสเฮาส โฮสเทล มีคุณภาพและราคาเหมาะสม มีโรงพยาบาล สถานีอนามัย คลินิก
สถานบริการดานสุขภาพ สปา แพทยแผนไทย มีการคมนาคมที่สะดวกเชน เครื่องบิน รถยนต รถไฟ
เรือโดยสารเพื่อเขาถึงแหลงทองเที่ยว ตามลําดับ
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ตารางที่ 2
แสดงคาเฉลีย่ สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับศักยภาพของการพัฒนาการทองเทีย่ ว
อยางยั่งยืนของจังหวัดชลบุรี
X
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ศักยภาพของการพัฒนาการทองเที่ยวที่ยั่งยืนของจังหวัดชลบุรี พบวา จังหวัดชลบุรีมีศักยภาพ
ดานทรัพยากรทองเที่ยวของพื้นที่อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.95 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.62) โดยมี
ความคิดเห็นอันดับตน ไดแก (1) ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีมีวิวทิวทัศนที่สวยงาม เหมาะสมกับการพักผอนและ
กิจกรรมทองเที่ยวซึ่งมีระดับศักยภาพอยูในระดับมาก (2) การเดินทางเขาถึงพื้นที่แหลงทองเที่ยวของ
จังหวัดชลบุรี มีถนน มีปา ยบอกทาง และบริการรถประจําทาง (3) สภาพภูมอิ ากาศและทีต่ งั้ ของแหลงทองเทีย่ ว
มีความเหมาะสมตอการทองเที่ยว (4) มีระดับศักยภาพของพื้นที่เอื้อตอการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก
ในอนาคต (5) มี ท รั พ ยากรทางด า นวั ฒ นธรรม ประวั ติ ศ าสตร วิ ถี ชี วิ ต ที่ มี เ อกลั ก ษณ แ ละดึ ง ดู ด ใจ
(6) มีทรัพยากรธรรมชาติที่โดดเดน มีความอุดมสมบูรณของพืชและสัตวในพื้นที่ ตามลําดับ ในดานศักยภาพ
ดานกิจกรรม การเรียนรู และการปลูกจิตสํานึก ซึง่ อยูใ นระดับมาก (คาเฉลีย่ 3.84 และคาเบีย่ งเบนมาตรฐาน
0.69) โดยมีความคิดเห็นอันดับตน ไดแก (1) จังหวัดชลบุรี มีกิจกรรมหลากหลายที่เหมาะสมกับพื้นที่และ
เอือ้ ตอการสงเสริมการปลูกจิตสํานึกทีด่ ตี อ แหลงทองเทีย่ ว (2) จังหวัดชลบุรมี กี จิ กรรมสามารถใหประสบการณ
ที่นาพึงพอใจและมีความคุมคาในการเรียนรูแกนักทองเที่ยว (3) จังหวัดชลบุรีมีวิธีการสื่อความหมายของ
แหลงทองเทีย่ ว ทีห่ ลากหลายและเหมาะสมกับความสนใจของนักทองเทีย่ ว (4) จังหวัดชลบุรี มีกจิ กรรมรณรงค
สงเสริมสรางความตระหนักตอผลกระทบดานทรัพยากรแกชุมชน นักทองเที่ยวและองคกรตาง ๆ ตามลําดับ
ในดานศักยภาพดานการมีสวนรวมของชุมชน นักทองเที่ยวและผูมีสวนเกี่ยวของอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย
3.82 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.72) โดยมีความคิดเห็นอันดับตน ไดแก (1) จังหวัดชลบุรีมีโอกาสใน
การรับการสนับสนุนงบประมาณการพัฒนาทองเที่ยวจากภาครัฐ ภาคเอกชนและองคกรตาง ๆ (2) การสราง
เครือขายดานการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (3) ชุมชนและผูเกี่ยวของไดประโยชนดานการอนุรักษ
ทรัพยากรสิง่ แวดลอมและวัฒนธรรม (4) ประชาชนในทองถิน่ ไดรบั ประโยชนดา นเศรษฐกิจ มีการกระจายรายได
จากการทองเที่ยว (5) ชุมชนเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจและวางแผนพัฒนาการทองเที่ยวและมี
ความเขมแข็ง ตามลําดับ และในดานศักยภาพดานการจัดการทรัพยากรอยางยั่งยืนของจังหวัดชลบุรี ซึ่งอยู
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ในระดับมาก (คาเฉลีย่ 3.73 และคาเบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.77) โดยมีความคิดเห็นอันดับตน ไดแก (1) จังหวัดชลบุรี
มีแผนยุทธศาสตรสงเสริมเพื่อพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (2) การจัดสรรพื้นที่เพื่อการทองเที่ยว แบง
เขตพื้นที่กลมกลืนกับสภาพแวดลอมและเหมาะสมกับสิ่งอํานวยความสะดวก (3) จังหวัดชลบุรีมีการกําหนด
ขีดความสามารถในการรองรับของพื้นที่เพื่อปองกันผลกระทบตอทรัพยากรการทองเที่ยว (4) จังหวัดชลบุรี
มีการจัดการดานการใหบริการที่มีคุณภาพแกนักทองเที่ยว (5) การจัดการดานความปลอดภัยตอชีวิตและ
ทรัพยสินตอนักทองเที่ยว (6) จังหวัดชลบุรีมีการจัดการขยะ คุณภาพนํ้าใชและนํ้าทิ้งที่มีประสิทธิภาพ
ตามลําดับ
2. ผลการพัฒนาแผนยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาการทองเที่ยวแบบบูรณาการอยางยั่งยืนใน
จังหวัดชลบุรี พบวา จุดแข็งของการทองเที่ยวอยางยั่งยืนของจังหวัดชลบุรี คือ จังหวัดชลบุรีเปนศูนยกลาง
ดานธุรกิจบริการ รวมทัง้ มีทพี่ กั โรงแรมขนาดใหญเหมาะแกการจัดประชุมสัมมนาและการใหบริการนักทองเทีย่ ว
ที่ตั้งเหมาะสมเปนประตูเชื่อมโยงสูภาคตะวันออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินอูตะเภา มีโครงขาย
ถนนเชื่อมโยง และอยูบนโครงการเสนทางรถไฟฟาความเร็วสูง ทรัพยากรธรรมชาติที่โดดเดน มีภูมิทัศน
ทางทะเลทีส่ วยงามและมีความหลายหลายทางชีวภาพและแหลงทองเทีย่ วหลากหลายทีม่ ชี อื่ เสียงระดับโลก
(World Class Destination) มีแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรมที่สําคัญ และผลิตผลทาง
การเกษตรมีการแปรรูปเปน OTOP ดวยภูมิปญญาชาวบานเพื่อเพิ่มมูลคา จุดออนของการทองเที่ยว
อยางยัง่ ยืนของจังหวัดชลบุรี คือ ปญหาสังคม เชน ยาเสพติด อาชญากรตางดาว ไมปลอดภัยตอการทองเทีย่ ว
พืน้ ทีป่ า ไมลดลงมากและปริมาณขยะมีแนวโนมเพิม่ มากขึน้ เนือ่ งจากเปนเมืองอุตสาหกรรมและการทองเทีย่ ว
โครงขายคมนาคมขนสงยังไมสามารถรองรับความตองการไดมากเพียงพอ จึงทําใหมีปญหาจราจรติดขัด
สําหรับนักทองเที่ยว ขาดการควบคุมและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมและ
การมี ส  ว นร ว มในการจั ด การการท อ งเที่ ย วของชุ ม ชนและหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งยั ง มี อ ยู  น  อ ยมาก
ทรัพยากรธรรมชาติเสือ่ มโทรม เชน ปาชายเลนบริเวณอาวชลบุรี การกัดเซาะชายฝง บริเวณบางแสน คลองตําหรุ
เป น ต น แหล ง นํ้ า สํ า หรั บ การพั ฒ นาการท อ งเที่ ย วมี จํ า กั ด ในการรองรั บ การขยายตั ว ในอนาคต และ
ขาดยุทธศาสตรการวางแผนและกลยุทธการใชทรัพยากรเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
โอกาสของการทองเที่ยวอยางยั่งยืนของจังหวัดชลบุรี คือ มีโอกาสสรางแบรนดทองเที่ยวแดนทะเล
ตะวันออก รองรับนักทองเที่ยวจากตลาดจีน อินเดียและอาเซียน มีโอกาสเปนศูนยกลางการคมนาคมขนสง
ของฝง อาวไทย รัฐบาลสนับสนุนใหเปนพืน้ ทีท่ อ งเทีย่ วระดับโลก พัฒนาเปนศูนยกลางการทองเทีย่ วทางทะเล
ที่มีมาตรฐานระดับโลก พัฒนาการทองเที่ยวดานธุรกิจสปาและเชิงสุขภาพ พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
จากนโยบายของรัฐบาล เชน รถไฟฟาความเร็วสูง พัฒนาสรางศูนยการเรียนรูดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
อยางยัง่ ยืนของอาเซียน และมีโอกาสรองรับการทองเทีย่ วสําหรับผูส งู อายุ พัฒนาเปนศูนยกลางการทองเทีย่ ว
เชิงการแพทยในอาเซียน อุปสรรคของการทองเที่ยวอยางยั่งยืนของจังหวัดชลบุรี คือ ปญหาทางการเมือง
ภายในประเทศ สงผลตอความปลอดภัยและการตัดสินใจในการเดินทางมาทองเที่ยว ภาวะเศรษฐกิจโลกมี
ความผันผวนไมแนนอนเปนสาเหตุใหนักทองเที่ยวตัดสินใจไมเดินทางทองเที่ยวหรือมีการใชจายนอยลง
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การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกสงผลใหภูมิอากาศแปรปรวน กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ
เปนอุปสรรคตอการพัฒนาการทองเทีย่ วทีย่ งั่ ยืน การกอการรายสากล การจารกรรมขอมูลสวนธุรกิจ เปนปญหา
ตออุตสาหกรรมการทองเทีย่ ว และจังหวัดใกลเคียงมีแหลงทองเทีย่ วทางทะเลหลายแหงและคาใชจา ยถูกกวา
ผลจากการวิเคราะหจดุ แข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) และการวิเคราะห SWOT
Matrix ของการกําหนดทิศทางแผนยุทธศาสตรเพื่อใชเปนปจจัยในการสรางแผนยุทธศาสตรทั้ง 4 ดาน ไดแก
สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เพื่อใหสอดคลองกับบริบทพื้นที่จังหวัดชลบุรี พบวา
วิสยั ทัศน: จังหวัดชลบุรจี ะเปนศูนยกลางการทองเทีย่ วทางทะเลทีม่ มี าตรฐานระดับโลกเพือ่ อนุรกั ษ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจทองถิ่นและกระจายรายไดสูชุมชน เพื่ออนุรักษวัฒนธรรมและ
พัฒนาจิตใจตลอดจนปลุกจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอม เพื่อพัฒนาสังคมแบบบูรณาการอยางยั่งยืน โดยมี
ยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาการทองเที่ยวแบบบูรณาการอยางยั่งยืนในจังหวัดชลบุรี 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 ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยวเพื่ออนุรักษวัฒนธรรมและพัฒนาจิตใจ
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
จังหวัดชลบุรี จากกลุม ตัวอยางภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนในทองถิน่ และนักทองเทีย่ วชาวไทย จํานวน 400 คน
แสดงความคิดเห็นตอแผนยุทธศาสตรเพือ่ การพัฒนาการทองเทีย่ วแบบบูรณาการอยางยัง่ ยืนในจังหวัดชลบุรี ดังนี้
วิสัยทัศน มีคาเฉลี่ย 4.03 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70 ซึ่งอยูในระดับมาก โดยมีความคิดเห็น
มากที่สุด ไดแก (1) จังหวัดชลบุรีจะพัฒนาเปนการทองเที่ยวเพื่อสรางแบรนดทองเที่ยวแดนทะเลตะวันออก
เป น ศู น ย ก ลางการท อ งเที่ ย วทางทะเลที่ มี ม าตรฐานระดั บ โลก เพื่ อ อนุ รั ก ษ สิ่ ง แวดล อ มอย า งยั่ ง ยื น
(2) จั ง หวั ด ชลบุ รี จ ะพั ฒ นาการท อ งเที่ ย วเพื่ อ พั ฒ นาเศรษฐกิ จ ท อ งถิ่ น และกระจายรายได สู  ชุ ม ชน
(3) จังหวัดชลบุรีจะพัฒนาการทองเที่ยวเพื่ออนุรักษวัฒนธรรมและพัฒนาจิตใจตลอดจนปลุกจิตสํานึก
ดานสิง่ แวดลอม (4) จังหวัดชลบุรจี ะพัฒนาการทองเทีย่ วเพือ่ พัฒนาสังคมแบบบูรณาการอยางยัง่ ยืน ตามลําดับ
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ตารางที่ 3
แสดงค า เฉลี่ ย ส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และระดั บ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ยุ ท ธศาสตร แ ละกลยุ ท ธ ใ น
การพัฒนาการทองเที่ยวของจังหวัดชลบุรี
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ดานยุทธศาสตรเพือ่ การพัฒนาการทองเทีย่ วแบบบูรณาการอยางยัง่ ยืนในจังหวัดชลบุรี กลุม ตัวอยาง
มีความคิดเห็น ดังนี้ ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการทองเที่ยวเพื่ออนุรกั ษสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน มีคาเฉลี่ย
อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.19 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.83) ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนา
การทองเทีย่ วเพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจ มีคา เฉลีย่ อยูใ นระดับมาก (คาเฉลีย่ 4.13 และคาเบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.80)
ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยวเพื่อพัฒนาสังคม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย
4.00 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.88) ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยวเพื่ออนุรักษ
วัฒนธรรมและพัฒนาจิตใจ มีคา เฉลีย่ อยูใ นระดับมากทีส่ ดุ (คาเฉลีย่ 4.06 และคาเบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.86)
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการทองเที่ยวเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ประกอบดวย
กลยุทธที่ 1.1 การใชประโยชนทดี่ นิ (Land Use) ในแหลงทองเทีย่ วและกิจกรรม อยูใ นระดับมาก
(คาเฉลี่ย 4.08 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.84) โดยมีความคิดเห็นของโครงการในอันดับตน ไดแก โครงการ
ที่ 10 สาธารณูปโภคกาวไกล การกอสรางและปรับปรุงซอมแซมเสนทางคมนาคมใหมีความสะดวกและ
สวยงาม เพื่อเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยว รองรับ AEC โครงการที่ 8 ปลูกปาชายหาดและปาชายเลนเพิ่มพื้นที่
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สีเขียวในแหลงทองเที่ยวอําเภอสัตหีบ และโครงการที่ 9 การอนุรักษความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตทางทะเล
การพื้นฟูทะเล ปะการัง และชายหาด ตามลําดับ
กลยุทธที่ 1.2 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.15
และคาเบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.84) โดยมีความคิดเห็นของโครงการในอันดับตน ไดแก โครงการที่ 1 การทําประปา
2 ระบบ นํานํ้าที่ใชแลวบําบัดหมุนเวียนใชในกิจกรรมไมเกี่ยวกับรางกายมนุษย เชน รดนํ้าตนไม ลางถนน
ลางทอระบายนํ้า ดับเพลิง โครงการที่ 4 การประหยัดนํ้าและพลังงานอยางยั่งยืน โครงการที่ 5 พัฒนา
แหลงนํ้าสํารองเพื่อเปนแหลงนํ้าสํารองสําหรับการทองเที่ยว ตามลําดับ
ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยวเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ ประกอบดวย
กลยุทธที่ 2.1 การจัดการดานการตลาด อยูในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.21 และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.82) โดยมีความคิดเห็นของโครงการในอันดับตน ไดแก โครงการที่ 1 การสรางภาพลักษณ
(Image) และแบรนด (Branding) จังหวัดชลบุรีเปนแหลงทองเที่ยวทางทะเลระดับสากล โครงการ 6
จัดตั้งคณะกรรมการ ประสานงานทองเที่ยวสองประเทศระดับทองถิ่น ระดับภาค และระดับประเทศ และ
โครงการที่ 2 วิจัยกลุมตลาดเปาหมายจากจีน อินเดีย และอาเซียนตามลําดับ
กลยุทธที่ 2.2 การพัฒนาสินคาและกิจกรรมการทองเที่ยว อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.99
และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.82) โดยมีความคิดเห็นของโครงการในอันดับตน ไดแก โครงการที่ 9 การสราง
มาตรฐานดานการบริการที่เสริมการทองเที่ยว เชน หองนํ้า ปมนํ้ามัน โรงพยาบาล โครงการที่ 11 การสราง
มาตรฐานความปลอดภัยของการทองเที่ยวในจังหวัดชลบุรี และโครงการที่ 12 พัฒนาสินคาและบริการ
ดานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพและสปา ตามลําดับ
กลยุทธที่ 2.3 การบริหารจัดการแหลงทองเทีย่ ว อยูใ นระดับมาก (คาเฉลีย่ 4.09 และคาเบีย่ งเบน
มาตรฐาน 0.86) โดยมีความคิดเห็นของโครงการในอันดับตน ไดแก โครงการที่ 3 การรักษาและเสริมสราง
จุดแข็งของการทองเที่ยวจังหวัดชลบุรี โครงการที่ 1 การจัดองคกรกลางเพื่อบริหารจัดการการทองเที่ยว
จังหวัดชลบุรีแบบบูรณาการ และโครงการที่ 6 การยกระดับคุณภาพสินคาและบริการการทองเที่ยว
ขึ้นสูมาตรฐานสากล ตามลําดับ
ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยวเพื่อพัฒนาสังคม ประกอบดวย
กลยุทธที่ 3.1 การสรางเครือขาย อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.27 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.79) โดยมีความคิดเห็นของโครงการในอันดับตน ไดแก โครงการที่ 1 กําหนดยุทธศาสตรเพื่อพัฒนา
ประเทศไทยเปนศูนยกลางการทองเที่ยวแหงเอเชีย (Tourism Capital of Asia) โครงการที่ 7 การจัดอบรม
ดานการจัดการทองเทีย่ วพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการอยางยัง่ ยืนในจังหวัดชลบุรี และโครงการที่ 5 การจัดตัง้
เครือขายและคณะกรรมการการอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมในชุมชนจังหวัดชลบุรี เพือ่ การทองเทีย่ ว
ที่ยั่งยืน ตามลําดับ
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กลยุทธที่ 3.2 การกระจายรายไดจากการทองเที่ยวสูชุมชนทองถิ่น อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย
4.08 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.88) โดยมีความคิดเห็นของโครงการในอันดับตน ไดแก โครงการที่ 6
สรางงานและกระจายรายไดจากการทองเที่ยวสูชุมชนจังหวัดชลบุรี โครงการที่ 1 อบรมผูประกอบการธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมดานการทองเทีย่ ว (SME) เชน ดานทีพ่ กั รานอาหาร ของทีร่ ะลึก ในจังหวัดชลบุรี
และโครงการที่ 4 สรางมูลคาเพิ่มผลิตภัณฑของฝาก ของที่ระลึกในจังหวัดชลบุรี ตามลําดับ
ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยวเพื่ออนุรักษวัฒนธรรมและพัฒนาจิตใจ
ประกอบดวย
กลยุทธที่ 4.1 การปลุกจิตสํานึกและการพัฒนาจิตใจ อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.23 และ
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.83) โดยมีความคิดเห็นของโครงการในอันดับตน ไดแก โครงการที่ 1 การอบรม
เพือ่ สรางความเขาใจเกีย่ วกับความสัมพันธระหวางการทองเทีย่ วกับชุมชนในจังหวัดชลบุรี โครงการที่ 5 อบรม
ปลุกจิตสํานึกดานความหวงแหนวัฒนธรรมและวิถีชุมชน และโครงการที่ 3 เรารักเมืองชล รักษสิ่งแวดลอม
ตามลําดับ
กลยุทธที่ 4.2 การอนุรกั ษและเสริมสรางวัฒนธรรมเพือ่ การทองเทีย่ ว อยูใ นระดับมาก (คาเฉลีย่
3.98 และคาเบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.88) โดยมีความคิดเห็นของโครงการในอันดับตน ไดแก โครงการที่ 7 เทศกาล
เสนทางอาหารทะเลระดับโลก “World sea food festival” โครงการที่ 5 สรางศูนยอนุรักษพืชผักสมุนไพร
แพทยแผนไทยและแพทยทางเลือกแหงอาเซียน และโครงการที่ 6 การอนุรักษวิถีการประมงนํ้าเค็มใน
จังหวัดชลบุรี ตามลําดับ
กลยุทธที่ 4.3 การสรางจิตสํานึกดานศีลธรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
อยูใ นระดับมาก (คาเฉลีย่ 4.19 และคาเบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.84) โดยมีความคิดเห็นของโครงการในอันดับตน
ไดแก โครงการที่ 5 ติดตั้งกลอง CCTV เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน โครงการที่ 1 การฝกอบรม
เกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินใหกับชุมชน และโครงการที่ 2 การรณรงคเพื่อใหจังหวัดชลบุรี
สีขาว เพื่อแกไขปญหาอาชญากรรมและยาเสพติด

อภิปรายผลการวิจัย
จากศึกษาบริบทพืน้ ที่ บริบทการทองเทีย่ ว การตรวจสอบทรัพยากรการทองเทีย่ ว และศักยภาพของ
ทรัพยากรทองเที่ยวพบวา จังหวัดชลบุรีมีทรัพยากรการทองเที่ยวที่ดึงดูดใจและมีศักยภาพในการทองเที่ยว
จึงนํารายไดสูงเขาสูจังหวัดสอดคลองกับรายงานของสํานักงานสถิติจังหวัดชลบุรี (2558, 33) พบวารายได
จากการทองเทีย่ ว ของจังหวัดชลบุรี ในป พ.ศ. 2557 มีรายไดรวม 111,108.81 ลานบาท จากป พ.ศ. 2556 ซึง่ มี
รายไดรวม 101,835.31 ลานบาท มีรายไดจากการทองเที่ยวเพิ่มจากเดิม 9,273.5 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น
รอยละ 9.11 จากป พ.ศ. 2556 โดยจังหวัดชลบุรีมีทรัพยากรการทองเที่ยวที่มีศักยภาพ คือ (1) ทรัพยากร
การทองเทีย่ วทางธรรมชาติ ทีม่ คี วามสวยงามโดดเดนคือ ภูมทิ ศั นชายฝง ทะเล ไดแก เกาะและชายหาดตางๆ
เชน ชายหาดบางแสน สอดคลองกับงานวิจัยของสุวภาพ ประภาสวัสดิ์ (2554,76) ที่ศึกษาถึงทัศนคติและ
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ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอการทองเที่ยวแบบวันเดียว ณ หาดบางแสน จังหวัดชลบุรี พบวามี
ความพึงพอใจมากและมีคาเฉลี่ยสูงสุด เปนตน (2) ทรัพยากรการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม นักทองเที่ยว
มักเดินทางไปทองเทีย่ วสถานทีเ่ กาแกและมีความสําคัญทางประวัตศิ าสตร เชน วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร
วัดใหญอินทราวรวิหาร พิพิธภัณฑพระจุฑาธุชราชฐาน (3) ทรัพยากรการทองเที่ยวดานมหกรรม เทศกาล
และงานประเพณี นักทองเทีย่ วเขารวมงานประเพณีตา งๆ ของจังหวัดชลบุรี เชน งานประเพณีกอ พระทรายวันไหล
บางแสน งานประเพณีวนั ไหล พัทยา-นาเกลือและงานกองขาวนาเกลือ งานประเพณีวงิ่ ควาย สอดคลองกับ
ราณี อิสิชัยกุล (2546, 1-5) กลาววา แหลงทองเที่ยว แหลงกิจกรรมและวัฒนธรรมประเพณี ที่สะทอนใหเห็น
ถึงลักษณะเดนของอารยธรรมทองถิ่นสามารถดึงดูดความสนใจของนักทองเที่ยวได (4) ทรัพยากรทองเที่ยว
ทางกิจกรรมและสันทนาการ นักทองเที่ยวสนใจกิจกรรม เชน เที่ยวเกาะตางๆ และการดํานํ้าชมปะการัง
เชน เกาะแสมสาร เกาะขาม สัมผัสวิถชี วี ติ ประมงพืน้ บาน (5) ทรัพยากรทองเทีย่ วดานการบริการนักทองเทีย่ ว
ใหความเห็นวามี โรงแรม ทีพ่ กั รานอาหาร รีสอรท มีคณ
ุ ภาพและราคาเหมาะสม มีสถานบริการดานสุขภาพ
สปา แพทยแผนไทย มีระบบการขนสงมีการคมนาคมที่สะดวกเชน เครื่องบิน รถยนต รถไฟ เรือโดยสาร
เพื่อเขาถึงแหลงทองเที่ยว โดยนักทองเที่ยวใหความคิดเห็นในเรื่องการปรับปรุงการจราจรในวันหยุดยาว
เนื่องจากปริมาณรถยนตที่เดินทางมาทองเที่ยวจํานวนมาก และการจราจรติดขัด
การพัฒนาแผนยุทธศาสตรเพือ่ การพัฒนาการทองเทีย่ วแบบบูรณาการอยางยัง่ ยืนในจังหวัดชลบุรนี นั้
เริ่มตนจากกระบวนการการตรวจสอบทรัพยากรทางการทองเที่ยวของจังหวัด เพื่อทราบถึงสภาพพื้นที่และ
บริบทของพื้นที่จังหวัด สอดคลองกับพิบูล ทีปะปาล (2546, 12-19) กลาววา ขั้นตอนของการวางแผนกลยุทธ
ขั้นตอนที่ 1 คือการตรวจสอบสภาพแวดลอม (Environmental Scanning) เปนการประเมินสภาพแวดลอม
ทั้งภายในและภายนอก พบวาจุดแข็ง (Strength) คือ จังหวัดชลบุรีเปนศูนยกลางดานธุรกิจบริการ รวมทั้ง
มีทพี่ กั โรงแรมขนาดใหญเหมาะแกการจัดประชุมสัมมนาและการใหบริการนักทองเทีย่ ว สัมพันธกบั การศึกษา
ของรุงระวี วีระเวสส (2559, 7) พบวา ผลการวิเคราะหดวยขอมูลการจัดอันดับเมืองทองเที่ยวของโลกของ
Euromonitor International เมืองพัทยามีวเิ คราะหดว ยดัชนีความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ สําหรับการทองเทีย่ ว
(Tourism Comparative Advantage: TCI) สูงที่สุด รวมถึงมีความสามารถในการแขงขันการทองเที่ยวเหนือ
กวากัวลาลัมเปอร และสิงคโปร ซึ่งเปนประเทศในกลุมอาเซียน และมีความสามารถแขงขันการทองเที่ยว
ภายในประเทศมากกว า ภู เ ก็ ต และเชี ย งใหม ซึ่ ง เมื อ งพั ท ยาตั้ ง อยู  ใ นอํ า เภอบางละมุ ง จั ง หวั ด ชลบุ รี
มีทรัพยากรธรรมชาติที่โดดเดน มีภูมิทัศนทางทะเลที่สวยงามและมีความหลากหลายทางชีวภาพสอดคลอง
กับแผนพัฒนาจังหวัดชลบุรีในสวนของการวิเคราะห SWOT (สํานักงานจังหวัดชลบุรี กลุมงานยุทธศาสตร
การพัฒนาจังหวัด 2557, 58) พบวา จังหวัดชลบุรมี จี ดุ แข็งคือ มีความหลากหลายทางชีวภาพ ทัง้ ทรัพยากรปาไม
ปาชายเลน สัตวปา นิเวศบก นิเวศนํ้า นิเวศทะเล จุดออน (Weakness) คือ ปญหาสังคมเชน ยาเสพติด
อาชญากรตางดาว ไมปลอดภัยตอการทองเทีย่ ว พืน้ ทีป่ า ไมลดลงมากและปริมาณขยะมีแนวโนมเพิม่ มากขึน้
ขาดการควบคุมและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม และการมีสวนรวมในการ
จัดการการทองเที่ยวของชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของยังมีอยูนอยมาก สอดคลองกับพยอม ธรรมบุตร
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(2549, 4-6) กลาววา การมีสวนรวมระดับการวางแผน (Planning Level) ชุมชนควรรวมกันวางแผนพัฒนา
การทองเที่ยวของชุมชนเพราะชุมชนเปนเจาของทรัพยากรมีหนาที่ดูแลรักษาทรัพยากร การรวมวางแผน คือ
การรวมรับผิดชอบในบทบาทและหนาที่ตางๆ ของการพัฒนา ดังนั้นผูวิจัยจึงเห็นวาทางจังหวัดชลบุรี
ควรใหความสําคัญกับการวางแผนแบบบูรณาการโดยเปดโอกาสใหทกุ สวนทีม่ สี ว นเกีย่ วของกับการทองเทีย่ ว
เขารวมประชุมกําหนดทิศทางและสรางแนวทางในการพัฒนาการทองเที่ยวของจังหวัดแบบบูรณาการ
อยางยั่งยืนตอไป ซึ่งสัมพันธกับแผนปฏิบัติการทองเที่ยวภายในเขตพัฒนาการทองเที่ยวฝงทะเลตะวันออก
พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2563 ของสํานักงานจังหวัดชลบุรี กลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด (2558, 20)
การประสานการทํางานของภาครัฐ เอกชน ทองถิน่ และภูมภิ าค เปนกลไกในการขับเคลือ่ นการทองเทีย่ วใหเกิด
เปนรูปธรรมได ผูท เี่ กีย่ วของตองมองภาพรวมของการพัฒนาเชิงพืน้ ทีร่ ว มกัน ไมตา งคน ตางคิด ตางคนตางทํา
เพราะจะทําใหการพัฒนาการทองเที่ยวขาดทิศทางไมเปนไปตามเปาหมายที่วางไว โอกาส (Opportunity)
คือ การสรางแบรนดทองเที่ยวแดนทะเลตะวันออก เพื่อรองรับนักทองเที่ยวจากตลาดจีน อินเดียและอาเซียน
สอดคลองกับสรุปสถานการณนกั ทองเทีย่ ว พฤษภาคม 2559 (กระทรวงการทองเทีย่ วและกีฬา กรมการทองเทีย่ ว,
2559, 2) พบวา ปริมาณนักทองเที่ยวที่มีจํานวนมากที่สุด 10 อันดับแรก คือ จีน มาเลเซีย อินเดีย ลาว ญี่ปุน
เกาหลีใต สิงคโปร เวียดนามสหรัฐอเมริกา และกัมพูชา ตามลําดับ ซึง่ มีปริมาณเพิม่ มากขึน้ มีโอกาสขยายตลาด
การทองเทีย่ วและนํารายไดจากการทองเทีย่ วมากขึน้ อุปสรรค (Threat) คือ ปญหาทางการเมืองภายในประเทศ
สงผลตอความปลอดภัยและการตัดสินใจในการเดินทางมาทองเที่ยว รวมถึงการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก
สงผลใหภมู อิ ากาศแปรปรวน กอใหเกิดการเปลีย่ นแปลงของระบบนิเวศทําใหแหลงทองเทีย่ วลดความสวยงาม
ลง สัมพันธกบั งานวิจยั ของพรทิพา ปยะกมลรัตน (2556, 145) พบวา ปญหาการกัดเซาะชายฝง บริเวณชายหาด
พัทยาเปนสวนหนึง่ ของปญหาดานกายภาพของชายหาดเมืองพัทยา ซึง่ เปนผลใหพนื้ ทีบ่ ริเวณชายหาดลดลง
โดยมีสาเหตุมาจากทางธรรมชาติ เชน การเปลี่ยนแปลงของระดับนํ้าทะเล คลื่นในฤดูมรสุม กระแสนํ้า
เลียบชายหาด ลม หรือ จากมนุษย เชน โครงสรางทีก่ อ สรางตามแนวชายฝง จึงควรมีแนวทางแกไขปญหาในระยะยาว
จากขั้นตอนในการวางแผนยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาการทองเที่ยวแบบบูรณาการอยางยั่งยืน
ในจังหวัดชลบุรี ทําใหเกิดแผนยุทธศาสตรเพือ่ การพัฒนาการทองเทีย่ วแบบบูรณาการอยางยัง่ ยืน มีวสิ ยั ทัศน
คือ จังหวัดชลบุรจี ะพัฒนาเปนศูนยกลางการทองเทีย่ วทางทะเลทีม่ มี าตรฐานระดับโลกเพือ่ อนุรกั ษสงิ่ แวดลอม
อยางยั่งยืน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจทองถิ่นและกระจายรายไดสูชุมชน เพื่ออนุรักษวัฒนธรรมและพัฒนาจิตใจ
ตลอดจนปลุกจิตสํานึกดานสิง่ แวดลอม เพือ่ พัฒนาสังคมแบบบูรณาการอยางยัง่ ยืน ซึง่ สัมพันธกบั ยุทธศาสตร
การทองเทีย่ วไทย พ.ศ. 2558-2560 (กระทรวงการทองเทีย่ วและกีฬา กรมการทองเทีย่ ว 2558, 15-18) กําหนด
วิสัยทัศน คือ วางรากฐานการพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวใหประเทศไทยเปนแหลงทองเที่ยวคุณภาพ
อยางมีดลุ ยภาพและยัง่ ยืน ทุกภาคสวนมีจติ สํานึกในการพัฒนาโดยคํานึงถึงความสมดุล และยัง่ ยืน ผลจาก
การทําลายสภาพแวดลอม หลายประเทศไดใหความสําคัญดานสิง่ แวดลอมอยางจริงจังและนํามาสูภ าคปฏิบตั ิ
มีสนธิสัญญาดานสิ่งแวดลอมเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง นักทองเที่ยวเริ่มใหความสําคัญกับการทองเที่ยวแบบ
มีความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมซึ่งเปนปจจัยหลักที่หลายประเทศแสดงจุดยืนและหาแนวทางความรวมมือ
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และจัดทําเปนแผนระดับชาติ และอุตสาหกรรมทองเที่ยวใชเรื่องของการอนุรักษสิ่งแวดลอมเปนจุดแข็ง
ในการสงเสริมการทองเที่ยวแบบยั่งยืน สําหรับยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาการทองเที่ยวแบบบูรณาการ
อยางยั่งยืนในจังหวัดชลบุรี ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร ดังนี้ ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการทองเที่ยว
เพือ่ อนุรกั ษสงิ่ แวดลอมอยางยัง่ ยืน ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเทีย่ วเพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยวเพื่อพัฒนาสังคม ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตร
การพัฒนาการทองเที่ยวเพื่ออนุรักษวัฒนธรรมและพัฒนาจิตใจ ซึ่งสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี
พ.ศ. 2558 – 2561 (สํานักงานจังหวัดชลบุรี กลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด, 2557, 1-5) การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดวยกระบวนการมีสวนรวมใหเกิดความสมดุลในระบบนิเวศน
และการใชประโยชน เพือ่ ใหทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมมีความอุดมสมบูรณและปราศจากมลภาวะ
สงเสริมและพัฒนากระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการรวมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดลอม มีการฟน ฟูและอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม ดังนัน้ การประเมินแผนยุทธศาสตร
เพื่อการพัฒนาการทองเที่ยวแบบบูรณาการอยางยั่งยืนในจังหวัดชลบุรีจึงมีความเหมาะสมกับบริบท
สภาพแวดลอมของจังหวัดชลบุรี สามารถนําไปปฏิบัติไดเพื่อใหเกิดความยั่งยืนในการพัฒนาการทองเที่ยว

สรุป
ยุ ท ธศาสตร ก ารท อ งเที่ ย วแบบบู ร ณาการอย า งยั่ ง ยื น ของจั ง หวั ด ชลบุ รี จะนํ า ไปสู  ก ารพั ฒ นา
อยางยั่งยืนไดสําเร็จ ตองอาศัยการรวมมือจากทุกภาคสวน คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน นักทองเที่ยว ประชาชน
ซึง่ เปนเจาของทรัพยากรในพืน้ ที่ ในการทีช่ ว ยกันขับเคลือ่ นยุทธศาสตรใหเปนไปตามแผนทีว่ างไว ปจจัยสําคัญ
นอกจากงบประมาณที่ตองไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ คนในชุมชนเองซึ่งเปนฟนเฟองเล็กๆ ในการ
ขับเคลือ่ นการพัฒนาแตมคี วามสําคัญมาก จึงตองมีโอกาสมีสว นรวมในการวางแผนการพัฒนา ตัง้ แตการรวมกัน
แสดงความคิดเห็นเพื่อใหสามารถเขาใจถึงปญหาของชุมชนอยางแทจริงซึ่งเปนการวางแผนจากระดับลาง
สะทอนปญหาจริงที่เกิดขึ้นในชุมชนตามบริบทแตละพื้นที่ ตลอดจนการแสดงความคิดเห็นรวมกันหา
แนวทางการแกไขปญหาตางๆ ดังนัน้ จึงตองมีการบริหารจัดการทีด่ ี ชุมชนทองถิน่ ตองมีสว นรวม มีการจัดตัง้
คณะกรรมการทีม่ าขับเคลือ่ นแผนงาน และเมือ่ มีนกั ทองเทีย่ วเขามาในชุนชน ตองสามารถทีจ่ ะบริหารจัดการ
แบบบูรณาการทั้งดานสิ่งแวดลอมที่ไมกอใหเกิดผลกระทบกับชุมชน ตองคํานึงถึงการรองรับทีม่ ขี ดี จํากัด
 ญา
ในแตละแหลงทองเทีย่ วใหเหมาะสม ในดานสังคมและวัฒนธรรมควรมีการอนุรกั ษวถิ ชี วี ติ ทองถิน่ และภูมปิ ญ
อันทรงคุณคา ทําใหเกิดความภาคภูมิใจและหวงแหนในสมบัติทางวัฒนธรรมของชุมชนเกิดกระบวนการ
เรียนรูในชุมชน การใหความสําคัญกับการอนุรักษวัฒนธรรมและในดานเศรษฐกิจ ซึ่งการทองเที่ยว
ในชุมชนทําเกิดการกระจายรายไดสทู อ งถิน่ อยางแทจริง ไมกระจุกตัวอยูใ นบริษทั นําเทีย่ วหรือธุรกิจรายใหญ
เทานั้น จึงจะนําไปสูการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
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ขอเสนอแนะ
1. ควรมีการสรางกลไกและกระบวนการในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรจากทุกภาคสวนใหบรรลุ
วิสัยทัศนที่กําหนด บูรณาการทั้งหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน ในดานการพัฒนาการทองเที่ยว
อยางยั่งยืนเพื่อใหเกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพและเนนการมีสวนรวมของชุมชนในพื้นที่เพื่อใหเกิด
ความภาคภูมิใจในทรัพยากรของชุมชน
2. จากการศึกษา พบวา จังหวัดชลบุรีมีทรัพยากรการทองเที่ยวทางธรรมชาติที่โดดเดนและดึงดูดใจ
แตเนื่องจากมีปริมาณนักทองเที่ยวเดินทางมาทองเที่ยวจํานวนมาก จนบางครั้งเกินขีดความสามารถ
ในการรองรับ (Carrying Capacity) ของแหลงทองเที่ยวนั้น ดังนั้นจึงควรมีมาตรการในการควบคุม ดูแล
เพื่อไมใหเกิดผลกระทบมากขึ้นและเกิดความยั่งยืนในการพัฒนาการทองเที่ยว
3. ควรใหความรูแกชุมชนซึ่งเปนเจาของทรัพยากรการทองเที่ยว ทั้งในดานการวางแผนยุทธศาสตร
การทองเที่ยวแบบบูรณาการอยางยั่งยืนของชุมชน และจัดการแลกเปลี่ยนความรูกับชุมชนที่เปนตนแบบ
ดานการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
4. ควรมีการติดตามและประเมินผลภายหลังสิ้นสุดโครงการวิจัย เพื่อใหทราบถึงผลการพัฒนา
ทีเ่ กิดขึน้ และทิศทางของการพัฒนาในอนาคต
5. จังหวัดชลบุรีมีทรัพยากรทางธรรมชาติ ทรัพยากรวัฒนธรรมของชุมชนตางๆ แตยังขาดการ
ประชาสัมพันธใหเปนที่รูจัก ดังนั้นจึงควรมีการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวชุมชนใหเปนที่รูจักมากยิ่งขึ้น
เพือ่ เปนการกระจายรายไดสชู มุ ชน สรางงานใหกบั คนในชุมชนมากขึน้ และดึงดูดนักทองเทีย่ วเขาไปทองเทีย่ ว
ในชุมชนมากยิ่งขึ้น
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