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บทคัดย่อ
บทความนี้เป็ นส่วนหนึ่งจากผลการวิจยั เรือ่ งศักยภาพและแนวทางการพัฒนา
การท่องเทีย่ วเชิงนิเวศในเกาะสมุยซึง่ ได้วเิ คราะห์ขอ้ มูลพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจ สังคม และ
การท่องเทีย่ วของเกาะสมุย ข้อมูลความคิดเห็นของผูเ้ กีย่ วข้อง และข้อมูลจากเอกสาร
แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาการท่องเทีย่ วของเทศบาลเมืองเกาะสมุย กลุม่ ตัวอย่าง
ทีใ่ ช้ในการวิจยั ประกอบด้วย เจ้าหน้าทีภ่ าครัฐ ผูป้ ระกอบการ ประชาชน และนักท่องเทีย่ ว
รวม 392 คน การรวบรวมข้อมูลกระท�ำโดยการบันทึกข้อมูลพืน้ ฐาน การสังเกต การสอบถาม
การสัมภาษณ์ ลกึ และการสนทนากลุ่ม การวิเคราะห์ขอ้ มูลกระท�ำโดยอาศัยวิธกี าร
วิเคราะห์เนื้อหา การใช้สถิตพิ รรณนา การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมตามหลักการ TOWS
และการวิเคราะห์ความได้เปรียบเชิงแข่งขันโดยตัวแบบเพชร ผลการวิจยั สรุปได้วา่ ใน
ภาพรวมเกาะสมุยมีศกั ยภาพในการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศโดยมีศกั ยภาพสูงในองค์ประกอบ
ด้านพืน้ ที/่ แหล่งท่องเทีย่ วในส่วนของความโดดเด่นของแหล่งท่องเทีย่ วธรรมชาติประเภท
ทะเล หาดทรายและแสงแดด ในขณะทีม่ ศี กั ยภาพในระดับปานกลางในองค์ประกอบด้าน
การบริหารและการจัดการ ด้านกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ และด้านการมีสว่ นร่วมของ
ประชาชนท้องถิน่ เกาะสมุยมีความได้เปรียบเชิงแข่งขันโดยรวมในระดับปานกลาง โดย
มีความได้เปรียบเชิงแข่งขันสูงในด้านปจั จัยหลักในส่วนของอุตสาหกรรมสนับสนุนและ
เกีย่ วเนื่องในด้านเงือ่ นไขอุปสงค์และด้านปจั จัยภายนอกในส่วนของโอกาสจากการเป็ น
แหล่งท่องเทีย่ วธรรมชาติทเ่ี ป็นทีร่ จู้ กั ในระดับโลกและจากการมีทต่ี งั ้ ทีเ่ ป็นศูนย์กลางของ
ประชาคมอาเซียน
ค�ำส�ำคัญ : 1.ศักยภาพของการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ. 2.ความได้เปรียบเชิงแข่งขันของ
การท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ.
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Ecotourism Potential and Competitive Advantage on Koh Samui
Pisamai Jarujittipant2
Abstract

The objective of this article is to present some results from the research
exploring the ecotourism potential, competitive advantage and guides for
ecotourism development on Koh Samui. The data used for the analysis were the
Koh Samui socio-economic and tourism data, the opinions of the stakeholders
and the content data from the strategic and development plans. The research
sample consisted of 392 government officers, entrepreneurs or representatives
from the business firms, tourists and local people. The data collection tools were
note forms, questionnaires and interview schedules. The descriptive statistics,
the content analysis, the TOWS and the Diamond Model have been used for
data analysis. The results have shown that Koh Samui has high potential for
ecotourism development in the aspect of the area component: having natural
tourism resources with sea-sand-sun attractions. Additionally, it has moderate
potential in the rest of the ecotourism components: the management and
administration system offering for ecotourism industry, the learning activities and
processes for the tourism and the local people participation in tourism processes.
The ecotourism competitive advantage is generally at a moderate level, while it
is high in the key factors concerning the supporting and linkage industries as well
as in the demand conditions and the external factors: being a globally-known
island and being located in the center of the ASEAN community.
Keywords: 1. Ecotourism potential. 2. Ecotourism competitive advantage.

Retired associate professor at School of Economics and Public Policy, Srinakharinwirot
University, Bangkok, Thailand.
2

62

ปีที่่ 35 ฉบับที่ ่ 1 พ.ศ. 2558

วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย

บทน�ำ

การท่องเทีย่ วเป็นการผลิตสาขาบริการทีม่ คี วามเกีย่ วข้องอย่างมากกับคน สังคม
เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อม โดยเฉพาะในมิตเิ ศรษฐกิจการท่องเทีย่ วนับเป็นการผลิตสาขา
บริการทีม่ บี ทบาทส�ำคัญทัง้ ในแง่ของการสร้างรายได้ และสร้างงานเพิม่ ขึน้ ในประเทศ
ได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง เนื่องจากการใช้จา่ ยของนักท่องเทีย่ วก่อให้เกิดการขยาย
ตัวของธุรกิจต่างๆ เพือ่ ผลิตสินค้าและบริการสนองความต้องการหรืออ�ำนวยความสะดวก
แก่นักท่องเทีย่ ว ซึง่ นอกจากจะส่งผลให้เกิดการจ้างงานเพิม่ ขึน้ และเกิดการเชื่อมโยง
ระหว่างกันในธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว เช่น ธุรกิจโรงแรม ภัตตาคาร บริษทั ท่องเทีย่ วฯ
แล้ว ยังส่งผลเชือ่ มโยงให้เกิดการจ้างงานเพิม่ ขึน้ ในธุรกิจหรือการผลิตสาขาอื่นๆ ด้วย
จากข้อมูลของการท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทยพบว่า ใน พ.ศ. 2548 และพ.ศ. 2549
ประเทศไทยมีรายได้จากธุรกิจโรงแรมและการท่องเทีย่ วเป็ นมูลค่าถึง 385.7 และ 470.6
พันล้านบาท โดยมีผทู้ ำ� งานในธุรกิจโรงแรมและการท่องเทีย่ วสูงถึงร้อยละ 60.6 และ
63.0 ของสาขาบริการทัง้ หมด (Bank of Thailand, 2006: 18) Tourism Council of
Thailand ได้สรุปสถานการณ์การท่องเทีย่ วตลอดปี 2556 และแนวโน้มการท่องเทีย่ วใน
ปี 2557 (2013: 1-4) ว่าในระยะ 11 เดือนแรกของปี 2556 จ�ำนวนนักท่องเทีย่ วต่างชาติ
เพิม่ ขึน้ ถึงร้อยละ 21 และคาดว่าจะมีนกั ท่องเทีย่ วต่างชาติตลอดปี 2556 ประมาณ 26.69
ล้านคน สร้างรายได้ 1.16 ล้านล้านบาท และ ปี 2557 คาดว่าจะมีนกั ท่องเทีย่ วประมาณ
29.92 ล้านคน เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 12.1 สร้างรายได้ถงึ 1.35 ล้านล้านบาท แม้วา่ ในช่วงหลาย
ั ยกระทบต่อภาคการท่องเทีย่ วอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ทัง้ ปญั หาภัย
ปีทผ่ี า่ นมาจะมีปจจั
ธรรมชาติ สถานการณ์ทางการเมืองในประเทศ รวมถึงการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก
แต่ภาคท่องเทีย่ วไทยก็ได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปรับตัวและแนวโน้มการ
เติบโตทีเ่ ข้มแข็ง ประกอบกับการทีป่ จั จุบนั ภาคบริการเป็ นภาคทีม่ สี ดั ส่วนของ GDP สูง
ทีส่ ดุ และมีการจ้างแรงงานจ�ำนวนมาก ภาคท่องเทีย่ วจึงเป็นความคาดหวังทีจ่ ะช่วยผลัก
ดันเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามในช่วงทีผ่ ่านมาผูป้ ระกอบการส่วนหนึ่ง (ร้อยละ 38) ได้
ประสบปญั หาขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะผูป้ ระกอบการธุรกิจโรงแรม ธุรกิจน�ำเทีย่ ว
และธุรกิจอาหารเครือ่ งดื่ม ซึง่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้เป็ นภาคทีม่ ปี ญั หา
ขาดแคลนแรงงานมากทีส่ ดุ ทัง้ นี้พนักงานต้อนรับและพนักงานฝา่ ยขายเป็ นต�ำแหน่งที่
มีความขาดแคลนมากทีส่ ุด ส่วนหนึ่งเป็ นเพราะแรงงานทีม่ ที กั ษะทางด้านภาษาและ
ทักษะการให้บริการมีจำ� นวนไม่เพียงพอต่อจ�ำนวนสถานประกอบการการท่องเทีย่ วที่
เพิม่ มากขึน้ ในขณะทีน่ โยบายด้านท่องเทีย่ วของประเทศไทยทีต่ อ้ งการเพิม่ รายได้การ
ท่องเทีย่ วจากการเพิม่ ค่าใช้จา่ ยของนักท่องเทีย่ วมากกว่ามุง่ ทีจ่ ำ� นวนนักท่องเทีย่ วทีเ่ พิม่
ขึน้ เพือ่ ให้เหมาะสมกับการเติบโตของแหล่งท่องเทีย่ วและลดความสูญเสียของทรัพยากร
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ท่องเที่ยว ภาคการท่องเที่ยวไทยจึงมีความจ�ำเป็ นอย่างยิง่ ในการมุ่งแก้ไขปญั หา
ขาดแคลนบุคลากรเพือ่ เพิม่ ความสามารถในแข่งขันของภาคการท่องเทีย่ วเพือ่ ให้สอดคล้อง
กับเข้าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558
แม้วา่ การท่องเทีย่ วจะสามารถสร้างรายได้ให้แก่ประเทศในอัตราสูง แต่กจิ กรรม
ั
ในระหว่างการท่องเทีย่ วได้กอ่ ให้เกิดปญหาความเสื
อ่ มโทรมของทรัพยากรและสิง่ แวดล้อม
อย่างต่อเนื่อง รัฐบาลไทยจึงได้กำ� หนดนโยบายด้านการบริหารและการจัดการการท่องเทีย่ ว
โดยเน้นความส�ำคัญของกลยุทธ์การตลาด กลยุทธ์การแข่งขันบนพืน้ ฐานของการพัฒนา
ทีย่ งยื
ั ่ นในลักษณะต่างๆ โดยเฉพาะการมุ่งเน้นให้การด�ำเนินกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การพัฒนาการท่องเทีย่ วสามารถบรรลุเป้าหมายในการสร้างรายได้ โดยค�ำนึงถึงความสมดุล
ของสภาพสังคมและสิง่ แวดล้อมไปพร้อมๆ กันในลักษณะทีเ่ รียกว่า “การท่องเทีย่ วเชิง
นิเวศ” ซึง่ การด�ำเนินกิจกรรมในลักษณะดังกล่าวจ�ำเป็นต้องอาศัยศักยภาพหรือความพร้อม
ในการพัฒนาการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศของแหล่งท่องเทีย่ ว ความได้เปรียบเชิงแข่งขันกับ
แหล่งท่องเทีย่ วอืน่ และแนวทางทีเ่ หมาะสมในการพัฒนาการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ การศึกษา
และวิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม ข้อมูลพืน้ ฐานการท่องเทีย่ วแผน
ยุทธศาสตร์ นโยบาย งบประมาณเพือ่ การพัฒนาการท่องเทีย่ วทีม่ อี ยู่ ตลอดจนความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะของผูเ้ กีย่ วข้อง และปจั จัยภายนอกทีเ่ กีย่ วข้องกับการท่องเทีย่ วเชิง
นิเวศ จึงเป็ นสิง่ ที่ควรกระท�ำ เพราะผลจากการศึกษาวิเคราะห์จะเป็ นข้อมูลที่เป็ น
ประโยชน์อย่างมากต่อการก�ำหนดแนวทางทีเ่ หมาะสมในการพัฒนาการการท่องเทีย่ วเชิง
นิเวศ การวิจยั จึงมุง่ หาข้อสรุปเกีย่ วกับศักยภาพ ปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้อง ความได้เปรียบเชิง
แข่งขันและแนวทางในการพัฒนาการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศในเกาะสมุย เนื่องจากเกาะสมุย
เป็ นแหล่งท่องเทีย่ วทีม่ ขี ดี ความสามารถสูงในการสร้างรายได้และการสร้างงานให้แก่
ประชาชนและชุมชนทัง้ ในเกาะสมุยและในพืน้ ทีส่ ว่ นอืน่ ของประเทศ (Jarujittipant, 1993:
125-171) และจากการศึกษาข้อมูลเบือ้ งต้นพบว่ารายได้ในเกาะสมุยส่วนใหญ่เป็นรายได้
จากการท่องเทีย่ วและจากข้อมูลสถิตขิ องส�ำนักงานการท่องเทีย่ วและกีฬา จังหวัด
สุราษฎร์ธานี (Office of Surat Thani Tourism and Sports, 2010) รายได้ในเกาะสมุยที่
เกิดจากการท่องเทีย่ วมีมลู ค่าเพิม่ สูงขึน้ อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามการทีส่ มุยเป็ นแหล่ง
ท่องเทีย่ วทีม่ คี วามโดดเด่นด้านความสวยงามของธรรมชาติและทีม่ ผี มู้ าท่องเทีย่ ว และ
ั
มีประชากรแฝงเป็นจ�ำนวนมากท�ำให้มคี วามเสีย่ งสูงในการเผชิญปญหาความเสื
อ่ มโทรม
ั
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ปญหาความไม่สมดุลในด้านคน สังคม เศรษฐกิจ
และสิง่ แวดล้อม ประกอบกับการเมืองการปกครองในเกาะสมุยยังอยู่ในระยะเริม่ แรก
ของการบริหารปกครองส่วนท้องถิน่ โดยมีฐานะเป็นเทศบาลเมือง ซึง่ แม้จะมีความคล่องตัว
ในการบริหารเพิม่ ขึน้ แต่ยงั ขาดความอิสระและความเชื่อมโยงกับการบริหารราชการ
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ส่วนอืน่ ๆ ท�ำให้การพัฒนาการท่องเทีย่ วในเกาะสมุยยังไม่สามารถด�ำเนินการได้เต็มตาม
ศักยภาพ การศึกษาวิจยั เพื่อหาค�ำตอบเกีย่ วกับศักยภาพการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศและ
ความได้เปรียบเชิงแข่งขันของการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศจึงเป็นสิง่ ทีม่ คี วามส�ำคัญ โดยผลจาก
การศึกษาจะเป็ นข้อมูลทีเ่ ป็ นประโยชน์ตอ่ การก�ำหนดแนวทางทีเ่ หมาะสมในการพัฒนา
เกาะสมุย
บทความจากการวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ น�ำเสนอสาระส�ำคัญและผลการวิจยั
เฉพาะในส่วนทีเ่ กีย่ วกับศักยภาพการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศและความได้เปรียบเชิงแข่งขัน
ของการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศในเกาะสมุย โดยน�ำเสนอแยกเป็น 5 ส่วน ส่วนแรกเป็นบทน�ำ
ส่วนทีส่ องเป็ นกรอบแนวคิดในการวิจยั นิยามศัพท์เฉพาะและวัตถุประสงค์ของการวิจยั
ส่วนทีส่ ามเป็ นขอบเขตและวิธกี ารด�ำเนินการวิจยั ส่วนทีส่ เ่ี ป็ นผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
และส่วนสุดท้ายเป็ นส่วนสรุป
กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั นิ ยามศัพท์เฉพาะและวัตถุประสงค์ของการวิ จยั
กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั
การวิจยั ได้ดำ� เนินการโดยอาศัยแนวคิดและหลักการทางเศรษฐศาสตร์การพัฒนา
และเศรษฐศาสตร์การจัดการในส่วนของการพัฒนาอย่างยังยื
่ น แนวคิดและหลักการ
บริหารและการจัดการเกีย่ วกับการวางแผนกลยุทธ์ความได้เปรียบเชิงแข่งขันและแนวคิด
เกีย่ วกับการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศมาประยุกต์ใช้ในการวิจยั โดยสรุปเป็ นกรอบแนวคิดใน
การวิจยั ว่าการก�ำหนดแนวทางการพัฒนาการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศให้มปี ระสิทธิผลอย่าง
ยังยื
่ นจะต้องอาศัยข้อมูลพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจและสังคม ข้อมูลพืน้ ฐานการท่องเทีย่ ว
ข้อ มูล เนื้ อ หาจากเอกสาร/แผน/นโยบายด้า นการท่อ งเที่ย วยุท ธศาสตร์ก ารพัฒ นา
การท่องเทีย่ วทีม่ อี ยูเ่ ดิม รวมทัง้ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การท่องเทีย่ วและปจั จัยภายนอกทีก่ ่อให้เกิดโอกาสและเหตุสุดวิสยั โดยการวิเคราะห์
ั ยกดดัน โอกาส จุดอ่อนและจุดแข็ง (TOWS analysis) เพือ่ หาข้อสรุปเกีย่ วกับศักยภาพ
ปจจั
ของการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ การวิเคราะห์ความได้เปรียบเชิงแข่งขันด้วยตัวแบบเพชร
(diamond model) และสรุปแนวทางการพัฒนาการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ ด้วยการวิเคราะห์
เนื้อหา (content analysis) ดังภาพประกอบที่ 1
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การเที
ยย
• ข้อมูลพืน้ ฐานทางเศรษฐกิ จ/สังคมและการ
ท่องเที่ย่ ยวของเกาะสมุ
วของเกาะสมุ
• ข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนา/นโยบาย/งบประมาณเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวของเกาะสมุย
• ข้อมูลความคิ ดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการท่องเที่ ยวเชิ งนิ เวศของผูเ้ กี่ยวข้องในเกาะสมุย
• ข้อมูลจากการส�ารวจ การสังเกตและความคิ ดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความได้เปรียบเชิ งแข่งขัน
ของการท่องเที่ ยวเชิ งนิ เวศในเกาะสมุย

Mean analysis

TOWS analysis

Diamond Model analysis

ศักยภาพของการท่องเที่ ยวเชิ งนิ เวศ

ความได้เปรียบเชิ งแข่งขันของ

ในเกาะสมุย

การท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศในเกาะสมุย

แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศในเกาะสมุย

ภาพที ่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

นิ ยามศัพท์เฉพาะ นิ ยามศัพท์เฉพาะทีส่ ำ� คัญทีใ่ ช้ในการวิจยั ประกอบด้วย
การท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ หมายถึง การท่องเทีย่ วอย่างมีความรับผิดชอบในแหล่ง
ท่องเทีย่ วโดยมุง่ รักษาวัฒนธรรม ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม และมีกระบวนการเรียนรู้
ร่วมกันของนักท่องเทีย่ วและของผูค้ นในท้องถิน่ (เกาะสมุย) ภายใต้การจัดการอย่างมี
ส่วนร่วม เพือ่ มุง่ ให้เกิดจิตส�ำนึกต่อการรักษาระบบนิเวศ
องค์ประกอบของการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ หมายถึง สภาพหรือปรากฏการณ์
หรือการปฏิบตั ทิ เ่ี กิดขึน้ ตามธรรมชาติหรือถูกสร้างขึน้ และมีความเกีย่ วข้องเชือ่ มโยงให้
เกิดการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ ประกอบด้วยองค์ประกอบด้านพืน้ ทีห่ รือลักษณะของแหล่ง
ท่องเทีย่ ว/ทรัพยากรท่องเทีย่ ว ด้านการบริหารและการจัดการท่องเทีย่ ว ด้านกิจกรรม
และกระบวนการเรียนรูข้ องการท่องเทีย่ ว และด้านการมีสว่ นร่วมของชุมชน/ประชาชน
ท้องถิน่
คุณภาพขององค์ประกอบของการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ หมายถึง การมีองค์ประกอบ
ของการท่องเทีย่ วด้านต่างๆ ในลักษณะทีส่ นับสนุนส่งเสริมให้มกี ารท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ
ในเกาะสมุย ซึง่ พิจารณาจากค่าคะแนนเฉลีย่ ของความคิดเห็น
ศักยภาพของการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศในเกาะสมุย หมายถึง การมีความพร้อม
และความสามารถในการจัดการท่องเทีย่ วในเกาะสมุยได้อย่างมีคณ
ุ ภาพครบตามองค์ประกอบ
ของการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ ซึง่ พิจารณาจากระดับคุณภาพขององค์ประกอบของการท่องเทีย่ ว
เชิงนิเวศทีเ่ ป็ นค่าคะแนนเฉลีย่ ของความคิดเห็น และความคิดเห็นทีว่ เิ คราะห์สงั เคราะห์
จากข้อมูลเชิงคุณภาพ
ความได้เปรียบเชิงแข่งขันของการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศในเกาะสมุย หมายถึง
การมีศกั ยภาพในการจัดการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศในเกาะสมุยได้อย่างมีคณ
ุ ภาพมากพอที่
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จะแข่งขันกับการจัดการท่องเทีย่ วในพืน้ ทีอ่ น่ื หรือแหล่งท่องเทีย่ วอืน่
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
การวิจยั มีวตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ศกั ยภาพของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ความได้เปรียบเชิงแข่งขันของการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ และแนวทางการพัฒนาการท่องเทีย่ ว
เชิงนิเวศในเกาะสมุย
ขอบเขตและวิ ธีการด�ำเนิ นการวิ จยั
1. ขอบเขตของการวิ จยั
		
1.1 ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับการท่องเทีย่ ว
ในเกาะสมุย จ�ำนวน 392 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าทีภ่ าครัฐ/ผูน้ �ำชุมชน ผูป้ ระกอบการ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการท่องเทีย่ ว (ได้แก่ ผูป้ ระกอบการด้านทีพ่ กั แรม ภัตตาคาร/ร้านอาหาร
บริษทั น�ำเทีย่ ว และร้านขายของทีร่ ะลึกในเกาะสมุย ฯลฯ) ประชาชน และนักท่องเทีย่ ว
		
1.2 ข้อมูลที่ใช้ในการวิ เคราะห์ ได้แก่
		
1) ข้อมูลพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของเกาะสมุย ประกอบด้วย
ข้อมูลเกีย่ วกับทีต่ งและภู
ั้
มศิ าสตร์ ภูมปิ ระเทศ พืน้ ทีแ่ ละการใช้ประโยชน์ ทรัพยากรธรรมชาติ
การเมืองการปกครอง สังคมและเศรษฐกิจ และโครงสร้างพืน้ ฐาน
		
2) ข้อมูลพื้นฐานทางการท่องเทีย่ ว ประกอบด้วย แหล่งท่องเทีย่ ว
โครงสร้างพืน้ ฐานทางการท่องเทีย่ ว การบริหารจัดการการท่องเทีย่ ว การบริการทาง
การท่องเทีย่ ว และการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการท่องเทีย่ ว
		
3) ข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา และงบประมาณทีเกี
่ ย่ วข้อง
กับการพัฒนา การท่องเทีย่ วในเกาะสมุย
		
4) ข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกีย่ วกับการพัฒนาการท่อง
เทีย่ วเชิงนิเวศของผูเ้ กีย่ วข้อง ประกอบด้วย
			
4.1) ข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าทีภ่ าครัฐ/
ผูน้ �ำชุมชน ผูป้ ระกอบการทีเ่ กีย่ ว ข้องกับการท่องเทีย่ ว (ได้แก่ผปู้ ระกอบการด้านทีพ่ กั แรม
ภัตตาคาร/ร้านอาหาร บริษทั น�ำเทีย่ วและร้านขายของทีร่ ะลึก) ประชาชนท้องถิน่ และ
นักท่องเทีย่ ว
			
4.2) ข้อมูลจากการส�ำรวจ การสังเกตและความคิดเห็นเกีย่ ว
ั
กับปจจัยทีส่ ง่ ผลต่อความได้เปรียบเชิงแข่งขันของการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศของเกาะสมุย
ซึง่ ประกอบด้วยเงือ่ นไขด้านปจั จัยการผลิต อุปสงค์ กิจการ/อุตสาหกรรมสนับสนุนและ
เกีย่ วเนื่องในเกาะสมุย และกลยุทธ์ โครงสร้างและสภาพการแข่งขันของการประกอบ
ธุรกิจการท่องเที่ยว รวมทัง้ นโยบายและมาตรการสนับสนุ นของภาครัฐและปจั จัย
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ภายนอกทีเ่ ป็ นโอกาสหรือเหตุสดุ วิสยั ทีค่ วบคุมไม่ได้
2. วิ ธีการด�ำเนิ นการวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการวิจยั เชิงส�ำรวจ ข้อมูลทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็ นข้อมูลทุตยิ ภูม ิ
ข้อมูลสภาพจริงเชิงประจักษ์และข้อมูลความคิดเห็น เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเป็ นแบบบันทึก แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม มีการรวบรวมและการวิเคราะห์
ข้อมูล ดังนี้
		
2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล การรวบรวมข้อมูลทีเ่ ป็ นสภาพจริง
กระท�ำโดยการบันทึกข้อมูลจากเอกสารและรายงานสถิตขิ องส่วนราชการในช่วงเวลา
ก่อนและภายหลังส�ำรวจภาคสนาม การสังเกตสภาพจริงในขณะทีส่ �ำรวจภาคสนาม
การสัมภาษณ์เจ้าหน้าทีแ่ ละผูน้ �ำชุมชน และการรวบรวมข้อมูลความคิดเห็น กระท�ำโดย
การสอบถาม การสัมภาษณ์ และการสนทนากลุม่ กับกลุม่ ตัวอย่าง
		
2.2 การวิ เคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูลพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจ
และสังคม ข้อ มูลพื้นฐานการท่องเที่ย ว ข้อมูล ประเด็นส�ำ คัญ จากแผนยุท ธศาสตร์
ั ยภายนอกทีส่ ง่ ผลต่อการท่องเทีย่ วเกาะสมุย
การพัฒนาเทศบาลต�ำบลเกาะสมุย และปจจั
กระท�ำโดยวิธกี ารวิเคราะห์เนือ้ หา การวิเคราะห์ระดับคุณภาพและศักยภาพของการท่องเทีย่ ว
เชิงนิเวศในแต่ละองค์ประกอบ กระท�ำโดยการวิเคราะห์คา่ เฉลีย่ ของความคิดเห็น การ
วิเคราะห์ปจั จัยคุกคามโอกาส จุดอ่อนและจุดแข็ง (TOWS analysis) และการวิเคราะห์
เนื้อหา โดยมีเกณฑ์การวิเคราะห์ในตารางที่ 1-4
ตารางที ่ 1 เกณฑ์การวิเคราะห์คา่ เฉลีย่ ของความคิดเห็นเกีย่ วกับระดับคุณภาพและศักยภาพของ
การท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ
กรณี

ค่าเฉลี่ยของ
ความคิ ดเห็น

ระดับคุณภาพของ
การปฏิ บตั ิ /องค์ประกอบ

ระดับศักยภาพของ การ
ท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศ

กรณี ที่ 1

≤ 1.50

ไม่มคี ณ
ุ ภาพ (ต้องปรับปรุง)

ไม่มศี กั ยภาพ

1.51 – 2.00

พอใช้

ปานกลาง

2.01 – 2.50
2.51 – 3.00

ดี
ดีมาก

สูง
สูง

≤ 1.50

ไม่มคี ณ
ุ ภาพ (ต้องปรับปรุง)

ไม่มศี กั ยภาพ

1.51 – 2.50

ไม่มคี ณ
ุ ภาพ (ต้องปรับปรุง)

ไม่มศี กั ยภาพ

2.51 – 3.50

พอใช้

ปานกลาง

3.51 – 4.50
4.51 – 5.00

ดี
ดีมาก

สูง
สูง

กรณี ที่ 2
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ตารางที ่ 2 เกณฑ์การวิเคราะห์ จุดแข็ง โอกาส และจุดอ่อนขององค์ประกอบการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ
ระดับคุณภาพ

ผลการวิ เคราะห์ จุดแข็ง โอกาส และจุดอ่อน

ดี – ดีมาก

จุดแข็ง (S)

พอใช้
ไม่มคี ณ
ุ ภาพ

โอกาส (O)
จุดอ่อน (W)

ั ยคุกคาม (T) และโอกาส (O) ของการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศในเกาะสมุย
ตารางที ่ 3 เกณฑ์การวิเคราะห์ปจจั
องค์ประกอบด้านปัจจัยคุกคาม
จากภายนอก *

ความคิ ดเห็นของผูเ้ กี่ยวข้องและ ปัจจัยคุกคาม
สภาพที่เกิ ดขึน้ จริ ง
(T)

1. นโยบายและแนวทางการพัฒนา สนับสนุนหรือเกีย่ วเนื่อง
เศรษฐกิจและสังคมระดับประเทศ ไม่สนับสนุนหรือไม่เกีย่ วเนื่อง



2. นโยบายและแนวทางการพัฒนา ชัดเจนและครอบคลุมองค์ประกอบ
การท่องเทีย่ วภาครัฐส่วนกลางและ ของการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ
ส่วนภูมภิ าค (จังหวัด)
ชัดเจนและไม่ครอบคลุมองค์
ประกอบ ของการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ
ไม่ชดั เจนและไม่ครอบคลุมองค์
ประกอบ ของการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ
3. นโยบายและแนวทางการพัฒนา
การท่องเทีย่ วภาครัฐ ระดับท้องถิน่
(เทศบาลเมืองเกาะสมุยและ
ส่วนราชการอืน่ ๆ ในเกาะสมุย)

โอกาส
(O)






ชัดเจนและครอบคลุมองค์ประกอบ
ของการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ



ชัดเจนและไม่ครอบคลุมองค์
ประกอบ ของการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ



ไม่ชดั เจนและไม่ครอบคลุมองค์
ประกอบ ของการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ



4. การแข่งขันของการท่องเทีย่ วกับ มีน้อยมาก/ไม่ม ี
แหล่งท่องเทีย่ วอืน่ ๆ ในด้านต่างๆ มีไม่มาก
มีมาก
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ตารางที ่ 4 เกณฑ์การวิเคราะห์ศกั ยภาพของการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศในเกาะสมุยจากผลการวิเคราะห์ TOWS
ผลการ
วิ เคราะห์
TOWS

ศักยภาพของการท่องเที่ยว
เชิ งนิ เวศของเกาะสมุย
มีศกั ยภาพ

T
O



T และ O

ศักยภาพของการท่องเที่ยว
เชิ งนิ เวศของเกาะสมุย
มีศกั ยภาพ




ไม่มี
ศักยภาพ



T และ W



W
S

ไม่มีศกั ยภาพ

ผลการ
วิ เคราะห์
TOWS



T และ S



O และ W



O และ S



การวิเคราะห์ความได้เปรียบเชิงแข่งขันของการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ
ในเกาะสมุย กระท�ำภายใต้หลักการของตัวแบบเพชร (diamond model) ซึง่ อาศัยข้อมูล
และจากผลการวิเคราะห์ TOWS โดยมีเกณฑ์การวิเคราะห์แยกรายด้านและการวิเคราะห์
ภาพรวม ดังนี้
		
1) เกณฑ์การวิเคราะห์ความได้เปรียบเชิงแข่งขันรายด้าน
		
- กรณีทจ่ี ำ� นวนปจั จัยทีส่ นับสนุนหรือเอือ้ ต่อการท่องเทีย่ วซึง่ เป็ นผล
ั ยทีไ่ ม่สนับสนุนหรือเป็นอุปสรรคต่อการท่องเทีย่ ว
ทางบวก (+) มีจำ� นวนมากกว่าจ�ำนวนปจจั
ซึง่ มีผลทางลบ (-) สรุปได้วา่ มีความได้เปรียบเชิงแข่งขันในการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศใน
ด้านดังกล่าวในทางบวก (+)
		
- กรณีทจ่ี ำ� นวนปจั จัยทีส่ นับสนุนหรือเอือ้ ต่อการท่องเทีย่ วซึง่ เป็ นผล
ั ยทีไ่ ม่สนับสนุนหรือเป็นอุปสรรคต่อการท่องเทีย่ ว
ทางบวก (+) มีจำ� นวนน้อยกว่าจ�ำนวนปจจั
ซึง่ มีผลทางลบ (-) สรุปได้ว่ามีความได้เปรียบเชิงแข่งขันในการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศใน
ด้านดังกล่าวในทางลบ (-)
		
- กรณีทจ่ี ำ� นวนปจั จัยทีส่ นับสนุ นและปจั จัยทีไ่ ม่สนับสนุ นมีจำ� นวน
เท่ากัน สรุปได้วา่ มีความเป็ นกลาง (…) ในความได้เปรียบเชิงแข่งขันในการท่องเทีย่ ว
เชิงนิเวศ
		
2) เกณฑ์การวิเคราะห์ความได้เปรียบเชิงแข่งขันในภาพรวม พิจารณา
จากตารางที่ 5
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ตารางที ่ 5 เกณฑ์การวิเคราะห์ความได้เปรียบเชิงแข่งขันในภาพรวม
ด้านปัจจัยหลัก

ด้านปัจจัยภายนอก

มีผลทางบวก 3-4 ด้าน และ
ไม่มผี ลทางลบ

มีผลทางบวกไม่น้อยกว่า 1 ด้าน
และไม่มผี ลทางลบ

มีผลทางบวกไม่น้อยกว่า 2 ด้าน
และไม่มผี ลทางลบ

ไม่มผี ลทางลบ

มีผลทางบวกไม่น้อยกว่า 2 ด้าน
และมีผลทางลบไม่เกิน 1 ด้าน

มีผลทางลบไม่เกิน 1 ด้าน

มีผลทางบวกไม่เกิน 1 ด้าน

ระดับความได้เปรียบ
เชิ งแข่งขันของ
การท่องเที่ยวในเกาะสมุย
มาก
ปานกลาง

-

น้อย
ไม่มคี วามได้เปรียบ
เชิงแข่งขัน

ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล
1. ศักยภาพการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศในเกาะสมุย
ผลการวิจยั ได้สรุปศักยภาพการพัฒนาการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศในเกาะสมุยแยก
ตามลักษณะของข้อมูลและวิธกี ารวิเคราะห์ โดยมีผลการวิเคราะห์เป็ นไปในทิศทาง
เดียวกัน
		
1.1 ศักยภาพการพัฒนาการท่ องเที่ ยวเชิ งนิ เวศในเกาะสมุย
พิ จารณาจากองค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศ การวิเคราะห์คุณภาพและ
ศักยภาพการพัฒนาการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศในเกาะสมุยจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลความคิดเห็น
เกีย่ วกับองค์ประกอบของการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศสรุปได้ดงั ตารางที่ 6
		
1) องค์ประกอบด้านพื้นที/่ แหล่งท่องเทีย่ ว องค์ประกอบด้านพืน้ ที/่
แหล่งท่องเทีย่ วในเกาะสมุยทัง้ โดยรวมและในแต่ละต�ำบลมีคณ
ุ ภาพดีและมีศกั ยภาพการ
พัฒนาสูงในกรณีทเ่ี ป็ นทรัพยากรท่องเทีย่ วธรรมชาติ มีคุณภาพในระดับพอใช้และมี
ศักยภาพในการพัฒนาระดับปานกลางในกรณีทเ่ี ป็นทรัพยากรท่องเทีย่ วด้านประวัตศิ าสตร์
โบราณ สถานและศาสนา และไม่มคี ุณภาพและไม่มศี กั ยภาพในกรณีทเ่ี ป็ นทรัพยากร
ท่องเทีย่ วด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และวิถชี วี ติ
		
2) องค์ประกอบด้านการบริหารและการจัดการท่องเทียว
่ การพิจารณา
ระดับความรับผิดชอบ/ผลกระทบต่อสังคมในด้านระบบนิ เวศ ความกลมกลืนและ
ความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณีและวิถชี วี ติ เดิม และการให้บริการ
สาธารณะในด้านต่างๆในอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว พบว่าองค์ประกอบด้านการบริหาร
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ตารางที ่ 6 ระดับศักยภาพการพัฒนาการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศในเกาะสมุยแยกตามองค์ประกอบการ
ท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ
องค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศ

ระดับคุณภาพ ระดับศักยภาพ

1. องค์ประกอบด้านพืน้ ที/่ แหล่งท่องเทีย่ วโดยรวมทุกต�ำบล
- ด้านธรรมชาติ

ดี

สูง

- ด้านประวัตศิ าสตร์ โบราณสถาน ศาสนา

พอใช้

ปานกลาง

- ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถชี วี ติ

ไม่มคี ณ
ุ ภาพ

ไม่มศี กั ยภาพ

2. องค์ประกอบด้านการบริหารและการจัดการ ท่องเทีย่ ว

พอใช้

ปานกลาง

3. องค์ประกอบด้านกิจกรรม/กระบวนการเรียนรูใ้ นการท่องเทีย่ ว

พอใช้

ปานกลาง

4. องค์ประกอบด้านการมีสว่ นร่วมของชุมชน/ ประชาชนท้องถิน่

พอใช้

ปานกลาง

และการจัดการท่องเทีย่ วในเกาะสมุยมีคณ
ุ ภาพในระดับพอใช้และมีศกั ยภาพการพัฒนา
ระดับปานกลาง ทัง้ ในส่วนทีเ่ กีย่ ว กับความรับผิดชอบ/ผลกระทบต่อสังคมในด้านระบบ
นิเวศและในส่วนทีเ่ กีย่ วกับความเหมาะสม คุณภาพและความเพียงพอของโครงสร้าง
พืน้ ฐาน (infrastructure) และบริการสาธารณะ การบริหารและการจัดการท่องเทีย่ วทีม่ ี
คุณภาพดีและมีศกั ยภาพการพัฒนาสูงในด้านการก�ำจัดขยะมูลฝอย ทัง้ นี้โดยมีประเด็น
ทีน่ ่าสังเกตว่าสถานประกอบการภาคเอกชนมีการด�ำเนินงานในด้านต่างๆ ในระดับทีม่ ี
คุณภาพและศักยภาพสูงกว่าภาครัฐและครัวเรือนโครงสร้างพืน้ ฐานและการบริการสาธารณะ
ในอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วมีคณ
ุ ภาพในระดับดีมศี กั ยภาพการพัฒนาระดับสูงในด้าน
ความเหมาะสม/ความสะอาดของทีพ่ กั แรมและการให้บริการ/ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสาร
การท่องเทีย่ วของภาครัฐ ความเพียงพอของร้านอาหารในช่วงฤดูกาลท่องเทีย่ ว และ
ด้านการบริการสาธารณสุขแก่นกั ท่องเทีย่ ว
		
3) องค์ประกอบด้านกิจกรรมและกระบวนการเรียนรูข้ องการท่องเทียว
่
องค์ประกอบด้านกิจกรรมและกระบวนการเรียนรูข้ องการท่องเทีย่ วในเกาะสมุยมีคณ
ุ ภาพ
ในระดับพอใช้และมีศกั ยภาพการพัฒนาระดับปานกลางทัง้ ในภาพรวมและในกรณี
พิจารณาแยกแต่ละกลุม่ กิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ โดยมีคณ
ุ ภาพและศักยภาพสูงสุด
ในด้านการมีกจิ กรรมการท่องเทีย่ วทีส่ ง่ เสริมให้นกั ท่องเทีย่ วได้รบั ความรูค้ วามเข้าใจสภาพ
แวดล้อมและระบบนิเวศของแหล่งท่องเทีย่ วธรรมชาติ และมีคณ
ุ ภาพและศักยภาพต�่ำสุด
ในด้านการอบรม/กระบวนการให้ความรูเ้ กีย่ วกับอาชีพด้านการท่องเทีย่ วและอาชีพที่
เกีย่ วข้องแก่ประชาชนท้องถิน่
		
4) องค์ประกอบด้านการมีสว่ นร่วมของประชาชนท้องถิน่ องค์ประกอบ
ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถิน่ ในเกาะสมุยมีคุณภาพในระดับพอใช้และมี
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ศักยภาพการพัฒนาระดับปานกลางทัง้ ในภาพรวมและด้านอืน่ ๆ ทัง้ นี้พบว่าประชาชน
ท้องถิน่ มีสว่ นร่วมมากทีส่ ุดในกิจกรรมการรักษาและสืบสานเอกลักษณ์/ความโดดเด่น
ของแหล่งท่องเทีย่ ว/ชุมชน รองลงมาคือการมีสว่ นร่วมในการมีโอกาสได้รบั รายได้เพิม่ ขึน้
จากการประกอบอาชีพด้านการท่องเทีย่ ว โดยมีสว่ นร่วมน้อยทีส่ ดุ ในการเป็ นกรรมการ
หรือจัดตัง้ องค์กร/สมาคม/หน่วยงานทีม่ บี ทบาทในการจัดการท่องเทีย่ ว
		
1.2 ศักยภาพการพัฒนาการท่ องเที่ ยวเชิ งนิ เวศในเกาะสมุย
พิ จารณาจากข้อมูลเชิ งคุณภาพ ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพจากการสอบถาม
และการสัมภาษณ์ลกึ ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศทัง้ ในด้านของการพัฒนา/
ั
การด�ำเนินการ/บทบาทหน้าทีข่ องผูเ้ กีย่ วข้อง ปญหาอุ
ปสรรคและสิง่ ทีค่ วรปรับปรุงแก้ไข
มีความสอดคล้องกับผลการวิ เคราะห์ความคิ ดเห็นเชิ งปริมาณ ซึง่ สรุปว่าเกาะสมุย
มีศกั ยภาพของการพัฒนาการท่องเทีย่ วตามแนวทางของการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศโดยรวม
อยู่ในระดับปานกลาง มีเพียงแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติท่มี คี วามสวยงามโดดเด่น
เกาะสมุยมีการพัฒนาทีย่ งั ไม่เต็มศักยภาพทัง้ ในด้านการบริหารและการจัดการท่องเทีย่ ว
ด้านกิจกรรม/กระบวนการเรียนรูข้ องการท่องเทีย่ ว และด้านการมีสว่ นร่วมของประชาชน
ท้องถิน่ ผลการวิจยั พบว่าผู้ประกอบการได้มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนา
การท่ องเที่ ยวค่อนข้างมากกว่าภาครัฐและประชาชน โดยเฉพาะในด้านของ
องค์ประกอบด้านพื้นที่ (แหล่งท่องเที่ ยว) และองค์ประกอบด้านกิ จกรรมและ
กระบวนการเรียนรู้ของการท่องเที่ยว นอกจากนัน้ ยังพบว่าประชาชนมีบทบาท/มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศค่อนข้างน้ อย ประชาชนส่วนใหญ่ขาด
ความรูค้ วามเข้าใจทีช่ ดั เจนเกีย่ วกับการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ ขาดโอกาสในการเข้าร่วม
กิจกรรมหรือแสดงความคิดเห็นร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ขาดการจัดระบบการมีสว่ นร่วม
ของประชาชนในการพัฒนาการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ ประชาชนส่วนใหญ่ภาคเกษตรกรรม
ขาดความรูค้ วามสามารถและช่องทางการตลาดในการน�ำผลผลิตจากสาขาเกษตรเข้าไป
สูร่ ะบบการจ�ำหน่ายให้แก่ธรุ กิจการท่องเทีย่ ว ท�ำให้มสี ว่ นร่วมน้อยในการได้รบั ประโยชน์
จากการขยายตัวของการท่องเทีย่ ว การมีสว่ นร่วมส่วนใหญ่เป็ นกิจกรรมทีป่ ฏิบตั เิ ท่าที่
โอกาสอ�ำนวย อาทิ การรักษาความสะอาด/การไม่ทง้ิ ขยะในแหล่งท่องเทีย่ ว/เก็บขยะทิง้
ลงถัง การปฏิบตั ติ นเป็ นเจ้าบ้านทีด่ /ี มีน้�ำใจ/เป็ นมิตรกับนักท่องเทีย่ วและแนะน� ำแหล่ง
ท่องเทีย่ วแก่นกั ท่องเทีย่ ว
		
1.3 ศักยภาพของการท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศในเกาะสมุยจากผลการ
วิ เคราะห์ TOWS แยกตามองค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศ ผลการวิเคราะห์
ข้อมูล TOWS แยกตามองค์ประกอบการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศพบว่าเกาะสมุยมีศกั ยภาพ
การพัฒนาในทุกองค์ประกอบทัง้ ในด้านพื้นที่/แหล่งท่องเที่ยวด้านการบริหารและ
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การจัดการท่องเทีย่ วด้านกิจกรรม/กระบวนการเรียนรูข้ องการท่องเทีย่ วและด้านการมี
ส่วนร่วมของชุมชน/ประชาชน โดยมีโอกาส (O) ในการพัฒนาในทุกองค์ประกอบของ
การท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ และมีจุดแข็ง (S) ในองค์ประกอบด้านพืน้ ที/่ แหล่งท่องเทีย่ ว
ธรรมชาติ เกาะสมุยมีศกั ยภาพโดยรวมในการพัฒนาการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ เนื่องจาก
มีความโดดเด่นของแหล่งท่องเทีย่ วด้านทรัพยากรธรรมชาติประเภทชายทะเล หาดทราย
แสงแดด โขดหิน ภูเขา ทิวทัศน์ และภูมอิ ากาศ ในลักษณะทีเ่ ป็ นจุดแข็ง (S) โดยมีแหล่ง
ท่องเทีย่ วธรรมชาติทม่ี คี วามสวยงามกระจายทัวรอบๆ
่
เกาะทุกต�ำบล แม้วา่ จะมีจดุ อ่อน
(W) ในการพัฒนาทรัพยากรการท่องเทีย่ วประเภทประวัตศิ าสตร์ วัฒนธรรมและวิถกี าร
ด�ำรงชีวติ เนื่องจากขาดทักษะในการรวบรวมและการน�ำเสนอ และมีปจั จัยกดดันหรือ
ปจั จัยคุกคาม (T) ในการแข่งขันด้านแหล่งท่องเทีย่ วด้านทรัพยากรธรรมชาติประเภท
เดียวกันของแหล่งท่องเทีย่ วอืน่ ในจังหวัดเดียวกัน อาทิ เกาะพงัน เกาะแตน เกาะเต่า ฯลฯ
ตลอดจนแหล่งท่องเทีย่ วอื่นทีม่ ชี ่อื เสียงภายในประเทศ อาทิ เกาะภูเก็ต เกาะสิมลิ นั
เกาะตะรุเตา เกาะพีพ ี และเกาะเสม็ด ฯลฯ และแหล่งท่องเทีย่ วด้านทรัพยากรธรรมชาติ
ประเภทเดียวกันของประเทศใกล้เคียง อาทิ เกาะลังกาวี และ เกาะบาหลี ฯลฯ อย่างไร
ก็ตามผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มคี วามคิดเห็นว่าปจั จัยกดดันด้านความโดดเด่นของ
ทรัพยากรธรรมชาติดงั กล่าวไม่มผี ลในทางลบต่อการท่องเทีย่ ว
		
แม้ว่าเกาะสมุยมีจะมีจุดอ่อน (W) ในการพัฒนาการท่องเทีย่ วเชิง
นิเวศในองค์ประกอบด้านระบบการบริหารและการจัดการการท่องเทีย่ วในด้านกิจกรรม/
กระบวนการเรียนรูข้ องการท่องเทีย่ วและด้านการมีสว่ นร่วมของประชาชนท้องถิน่ โดยมี
การด�ำเนินงานทีย่ งั ไม่เป็ นระบบ ไม่ได้มาตรฐานบางด้านและยังด�ำเนินการได้ไม่เต็ม
ศักยภาพ แต่เมือ่ พิจารณาปจั จัยและโครงสร้างพืน้ ฐานด้านเศรษฐกิจและสังคมตลอดจน
ระบบการบริหารการปกครองของเกาะสมุย พบว่าสามารถด�ำเนินงานได้รวดเร็วและเป็น
อิสระเพิม่ ขึน้ จากเดิมผ่านการบริหารการปกครองส่วนท้องถิน่ โดยมีเทศบาลเมืองเป็ น
กลไกส�ำคัญ ผลจากการวิเคราะห์จงึ สรุปได้วา่ เกาะสมุยมีโอกาส (O) สูงในการพัฒนา
องค์ประกอบการท่อง เทีย่ วเชิงนิเวศทัง้ 4 ด้าน ดังสรุปในตารางที่ 7
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ตารางที ่ 7 ผลการวิเคราะห์ศกั ยภาพการพัฒนาการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศในเกาะสมุยภายใต้หลักการ
วิเคราะห์ TOWS แยกตามองค์ประกอบของการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ
องค์ประกอบของการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ

ผลการวิเคราะห์ TOWS
S
**

ศักยภาพการพัฒนา***

O


W
*

ด้านการบริหารและการจัดการท่องเทีย่ ว





มี

ด้านกิจกรรม/กระบวนการเรียนรูข้ องการท่องเทีย่ ว





มี

ด้านการมีสว่ นร่วมของชุมชน/ประชาชนท้องถิน่





มี

ด้านพืน้ ที/่ แหล่งท่องเทีย่ ว

T


มี

หมายเหตุ : หมายถึง สภาพทีเ่ กิดขึน้ จริงทีเ่ ป็ นปจั จัยภายนอก
 หมายถึง สภาพทีเ่ กิดขึน้ จริงทีเ่ ป็ นปจั จัยภายใน
* แหล่งท่องเทีย่ วด้านประวัตศิ าสตร์ โบราณสถาน ศาสนาและแหล่งท่องเทีย่ วด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถชี วี ติ
** แหล่งท่องเทีย่ วด้านธรรมชาติ
*** มีศกั ยภาพเมือ่ ผลการวิเคราะห์ม ี O หรือ S

2.ความได้เปรียบเชิ งแข่งขันในการท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศ
ผลการวิเคราะห์พบว่าเกาะสมุยมีความได้เปรียบเชิงแข่งขันในการท่องเทีย่ วเชิง
นิเวศโดยรวมในระดับปานกลาง โดยมีความได้เปรียบเชิงแข่งขันสูงในด้านปจั จัยหลัก
ในส่วนของอุตสาหกรรมสนับสนุนและเกีย่ วเนื่องโดยมีการขยายตัวของการสร้างงานใน
หน่วยธุรกิจทีไ่ ม่ได้เกีย่ วข้องโดยตรงกับอุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว เช่น ธุรกิจการผลิตภาค
เกษตรกรรม คลินิกการบริการทางการแพทย์ ร้านเภสัชกรรม ธุรกิจการให้บริการทาง
ด้านกฎหมาย บัญชี และการสอนภาษาต่างประเทศ เป็ นต้น และมีความได้เปรียบเชิง
ั ยภายนอกในส่วนของโอกาสจากการทีเ่ กาะสมุยเป็นแหล่งท่องเทีย่ ว
แข่งขันสูงในด้านปจจั
ทีเ่ ป็ นทีร่ จู้ กั ทัวโลก
่ การมีทต่ี งั ้ ทีเ่ หมาะสมในการเป็ นศูนย์กลางการท่องเทีย่ วในอ่าวไทย
และในประชาคมอาเซียน และจากการทีป่ ระเทศไทยเป็ นสมาชิกของประชาคมอาเซียน
ดังภาพประกอบที่ 2
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+ การท่องเทีย่ วถูกก�ำหนดเป็นหนึ่งใน

ยุทธศาสตร์ของการพัฒนาประเทศ
+ รัฐบาลส่วนกลางส่วนภูมภิ าคและ
ส่วนการปกครองท้องถิน่ มีนโยบาย
สนับสนุนการพัฒนาการท่องเทีย่ ว
อย่างยังยื
่ น
+ มีหน่วยงานภาครัฐทีร่ บั ผิดชอบ
สนับสนุนการท่องเทีย่ ว
- หน่วยงานภาครัฐระดับประเทศและระดับ
จังหวัดมุง่ พัฒนาการท่องเทีย่ วด้านการ
ตลาดมากกว่าด้านคุณภาพ
- แผนและโครงการการพัฒนาการท่องเทีย่ ว
เกาะสมุยขาดการบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานระหว่างยุทธศาสตร์และ
ระหว่างองค์ประกอบของการท่องเทีย่ ว
และไม่ครอบคลุมองค์ประกอบการ
ท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ
- การจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลส่วน
กลางแก่หน่วยราชการใช้เกณฑ์จำ� นวน
ประชากรทีป่ รากฏในทะเบียนราษฎร์

รัฐบาล
(…)
เงืเงื่อ่อนไขปั
การผลิต ต
นไขปัจจัจัยยการผลิ
(…)

(…)ย่ วธรรมชาติทส่ี วยงาม
+ มีแหล่งท่องเที
+ มีผปู้ ระกอบการ/แรงงานทีป่ ระสงค์จะ
เข้าสูธ่ ุรกิจการท่องเทีย่ วจ�ำนวนมาก
+ มีผปู้ ระกอบการรายใหญ่ทไ่ี ม่มปี ญั หา
ด้านเงินทุนและมีความพร้อมในการ
พัฒนาการท่องเทีย่ ว
+ ประชาชนท้องถิน่ มีการรวมกลุม่ เพือ่
สร้างเครือข่าย ด้านต่างๆ มากขึน้
+ ประชาชนท้องถิน่ ให้ความส�ำคัญในการ
ฟื้นฟูวฒ
ั นธรรมท้องถิน่ เพิม่ ขึน้
- สมุยไม่มวี ฒ
ั นธรรมทีโ่ ดดเด่น
- บุคคลทัง้ ภาครัฐและเอกชนยังขาดความ
พร้อมในการพัฒนาการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ
- ประชาชนท้องถิน่ ไม่มเี งินทุนและเข้าถึง
แหล่งเงินทุนได้ยาก
- โครงสร้างพืน้ ฐานทางกายภาพและ
บริการสาธารณะทีม่ คี ณ
ุ ภาพยังไม่เพียงพอ
- ผูป้ ระกอบการและแรงงานการท่องเทีย่ ว
ส่วนใหญ่เป็ นคนต่างถิน่

+ เอกชนเป็ นผูน้ �ำท�ำให้ธรุ กิจการ
ท่องเทีย่ วเติบโตรวดเร็ว
+ ธุรกิจการท่องเทีย่ วมีการแข่งขันสูง
+ การเปิดโอกาสในการรับนักลงทุนจาก
ภายนอกท�ำให้ไม่มปี ญั หาทางเงินทุน
+ มีการแข่งขันด้านคุณภาพของ
การบริการมากขึน้
- การบังคับใช้กฎหมายทีเ่ กีย่ วกับการ
ท่องเทีย่ วยังไม่มปี ระสิทธิผลและมี
ความเหลือ่ มล�้ำ
- การลงทุนเพือ่ พัฒนาความสามารถด้าน
การแข่งขันระยะยาวของผูป้ ระกอบการ
และประชาชนท้องถิน่ ยังมีน้อย
- แหล่งท่องเทีย่ วใกล้เคียงยังมีความเป็ น
ธรรมชาติและความดัง้ เดิม
- การประกอบธุรกิจการเดินทางขนส่ง
ระหว่างเกาะสมุยกับภายนอกมีลกั ษณะ
เป็ นตลาดผูข้ ายน้อยราย

กลยุททธ์ โครงสร้
กลยุ
โครงสร้างาง
และสภาพการแข่งขัน
และสภาพการแข่งขัน
(…)
(…)

+ อุปสงค์ต่อการท่องเทีย่ วในเกาะสมุย
เติบโตรวดเร็วและต่อเนื่อง
+ อุปสงค์ต่อการท่องเทีย่ วในเกาะสมุย
ส่วนใหญ่เป็ นการท่องเทีย่ วเพือ่ ชืน่ ชม
ความงามของธรรมชาติ
+ นักท่องเทีย่ วส่วนใหญ่เป็นชาวต่างประเทศ
ทีพ่ ำ� นักในเกาะสมุยเป็ นเวลานาน
+ นักท่องเทีย่ วบางกลุม่ ให้ความสนใจใน
การท่องเทีย่ วทีม่ คี ณ
ุ ภาพและสนใจ
เรียนรูช้ มุ ชนมากขึน้
- รูปแบบของอุปสงค์ต่อการท่องเทีย่ ว
ถูกก�ำหนดโดยผูป้ ระกอบการ
ชาวต่าง ประเทศ
- การให้บริการเพือ่ สนองอุปสงค์ต่อการ
ท่องเทีย่ วประเภทแหล่งบันเทิง ท่องราตรี
สามารถท�ำรายได้ให้ผปู้ ระกอบการได้
มากและรวดเร็ว
- นักท่องเทีย่ วบางกลุม่ ท่องเทีย่ วโดยขาด
ความรับผิดชอบในการอนุรกั ษ์และรักษา
สภาพแวดล้อมเดิม

นไขอุปสงค์
สงค์
เงืเงื่อ่อนไขอุ
(+)
(+)

สาหกรรมสนับบสนุ
อุตอุตสาหกรรมสนั
สนุนน
และเกี่ยวเนื่ อง
และเกี่ยวเนื่ อง
(+)
+ การขยายตัวของอุตสาหกรรมการก่อสร้าง/
การให้เช่าทีอ่ ยูอ่ าศัย
+ การขยายตัวของอุตสาหกรรมการเกษตร
และอาหาร
+ การขยายตัวของอุตสาหกรรมการให้บริการ
ด้านต่างๆ อาทิ การคมนาคมขนส่ง (logistic)
การค้าส่งและค้าปลีก การศึกษา สาธารณสุข
- ขาดระบบการเชือ่ มโยงการขยายตัวของ
การผลิตภาคเกษตรกรรมกับธุรกิจทีเ่ กีย่ ว
กับการท่องเทีย่ ว
- การขยายตัวของธุรกิจจัดจ�ำหน่าย ประเภท
ห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซือ้

โอกาส/
เหตุสดุ วิ สยั
(+)
+ สมุยเป็ นแหล่งท่องเทีย่ วธรรมชาติทเ่ี ป็ น
ทีร่ จู้ กั ระดับโลก
+ สมุยมีทต่ี งที
ั ้ เ่ หมาะสมในการเป็น ศูนย์กลาง
การท่องเทีย่ วในอ่าวไทย
+ สมุยมีทต่ี งที
ั ้ เ่ หมาะสมในการเป็นศูนย์กลาง
การท่องเทีย่ วในประชาคมอาเซียน
+,- ประเทศไทยเป็ นสมาชิกประชาคม
อาเซียน
- การเปลีย่ นแปลงทีค่ วบคุมไม่ได้ได้แก่
ฤดูกาล ภัยธรรมชาติ วิกฤติทางเศรษฐกิจ
สังคมและการเมือง

ภาพที ่ 2 ผลการวิเคราะห์ความได้เปรียบเชิงแข่งขันในการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศด้วยตัวแบบเพชร
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3. ข้อเสนอแนะจากการวิ จยั
จากผลการวิจยั ซึง่ พบว่าเกาะสมุยมีศกั ยภาพโดยรวมในการพัฒนาการท่องเทีย่ ว
เชิงนิเวศโดยมีศกั ยภาพสูงในองค์ประกอบด้านพืน้ ที/่ แหล่งท่องเทีย่ วในส่วนของความโดดเด่น
ของแหล่ง ท่อ งเที่ย วธรรมชาติ มีศ กั ยภาพในระดับ ปานกลางในองค์ป ระกอบด้า น
การบริหารและการจัดการ ด้านกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ และด้านการมีสว่ นร่วมของ
ประชาชนท้องถิน่ และจากผลการวิจยั ซึง่ พบว่าเกาะสมุยมีความได้เปรียบเชิงแข่งขันโดย
รวมในระดับปานกลาง และมีความได้เปรียบเชิงแข่งขันสูงในด้านปจั จัยหลักในส่วนของ
อุตสาหกรรมสนับสนุ นและเกีย่ วเนื่องในด้านเงื่อนไขอุปสงค์และด้านปจั จัยภายนอก
ในส่วนของโอกาสจากการเป็นแหล่งท่องเทีย่ วธรรมชาติทเ่ี ป็นทีร่ จู้ กั ในระดับโลกและการที่
ประเทศไทยเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียนและมีทต่ี งั ้ ทีเ่ ป็นศูนย์กลางของประชาคม
อาเซียน ผูว้ จิ ยั จึงมีขอ้ เสนอแนะโดยมีประเด็นส�ำคัญดังนี้
		
3.1 ข้อเสนอแนะเชิ งนโยบาย เทศบาลเมืองเกาะสมุยควรก�ำหนด
นโยบายการพัฒนาการท่องเทีย่ วดังนี้
		
ประการทีห่ นึง่ ประกาศให้การท่องเทีย่ วเชิงนิเวศเป็นวาระส�ำคัญของ
การพัฒนาการท่องเทีย่ วในเกาะสมุยควบคูก่ บั การพัฒนาด้านเกษตรกรรม
		
ประการทีส่ อง ปรับโครงสร้างอ�ำนาจบทบาทของการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิน่ (เทศบาลเมืองเกาะสมุย) ทังในด้
้ านโครงสร้างองค์กร บุคลากร งานทีร่ บั ผิดชอบ
และระบบงบประมาณให้มคี วามเหมาะสมมีความคล่องตัวและมีความเชื่อมโยงเชิง
บูรณาการกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องมากขึน้
		
ประการทีส่ าม มุง่ พัฒนาความเข้มแข็งของทุนทางสังคมในเกาะสมุย
ทัง้ ในส่วนของคน สถาบัน วัฒนธรรมและองค์ความรู้ โดยเฉพาะการมุง่ ผลิตบุคลากรและ
องค์ความรูท้ างการท่องเทีย่ วและด้านการเกษตรอย่างครบวงจรภาย ใต้ระบบและกลไก
การจัดการศึกษาทังในและนอกระบบในลั
้
กษณะของสหกิจศึกษา (cooperative education)
และการเรียนรูต้ ลอดชีวติ (lifelong learning) เพือ่ เป็ นประโยชน์ในการพัฒนาเกาะสมุย
อย่างยังยื
่ น
		
ประการทีส่ ี ่ มุ่งสนับสนุ นและประสานงานให้เกิดความร่วมมือใน
การพัฒนาการท่องเทีย่ วภายใต้ความรับผิดชอบร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ภายใต้ระบบและกลไกทังที
้ เ่ ป็นทางการและไม่เป็นทางการทังในด้
้ านการพัฒนาโครงสร้าง
พืน้ ฐานทางกายภาพและในด้านการพัฒนาทุนทางสังคม
		
3.2 ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการ เกาะสมุยควรก�ำหนดกลยุทธ์
ในการเพิม่ ความสามารถในการแข่งขันโดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การท่องเทีย่ วทัง้ โดยตรงและโดยอ้อมรวม 4 กลยุทธ์
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พิศมัย จารุจติ ติพนั ธ์

		
กลยุทธ์ที 1่ : กลยุทธ์ดา้ นการสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งของสมรรถนะ
หลัก (core competencies) ของผู้เกีย่ วข้องกับการท่องเทีย่ วในเกาะสมุย โดยใน
ระยะสัน้ ควรจัดให้มกี ารพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศของบุคลากรอย่างเร่งด่วน
โดยเฉพาะบุคลากรทีเ่ ป็นกลุม่ เจ้าหน้าทีภ่ าครัฐของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการท่องเทีย่ ว
และผูป้ ระกอบการธุรกิจการท่องเทีย่ วภาคเอกชน ในระยะยาวควรมีการปรับเนื้อหาและ
กิจกรรมส�ำคัญของหลักสูตรในระบบโรงเรียนให้มคี วามครอบคลุมด้าน ความรูเ้ กีย่ วกับ
ชุมชนต่างๆของเกาะสมุย ความรูเ้ กีย่ วกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ ละการบริหาร
จัดการการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ การพัฒนาทักษะการสือ่ สารทัง้ ในการใช้ภาษาต่างประเทศ
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ความรูแ้ ละทักษะในการผลิตและการจัดจ�ำหน่ าย
ผลผลิตเกษตร ซึง่ ในการปรับเนื้อหาหลักสูตรควรด�ำเนินการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
จัดการศึกษาภาครัฐกับภาคเอกชนและตัวแทนชุมชน ความรูแ้ ละวิธกี ารวิเคราะห์เกีย่ วกับ
ต้นทุนในการผลิต/การให้บริการ ความคุ้มทุนในการด�ำเนิ นงานและการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม ความรูแ้ ละวิธกี ารเกีย่ วกับกลยุทธ์ทางการตลาด ตลอดจนการพัฒนาผูเ้ รียน
ให้มจี ติ สาธารณะ
		
ทัง้ นี้การจัดการศึกษาโดยมุ่งพัฒนาสมรรถนะหลักทีจ่ �ำเป็ นในการ
พัฒนาการท่องเทีย่ วอย่างครบวงจรควรถูกก�ำหนดเป็ นวิ สยั ทัศน์ และเป็ นเอกลักษณ์
ของการจัดการศึกษาขันพื
้ น้ ฐานในโรงเรียนที่บริหารงานโดยเทศบาลเมืองเกาะสมุย
ทัง้ ในกรณีทเ่ี ป็ นโรงเรียนจัดตัง้ ใหม่และโรงเรียนทีร่ บั โอนจากกระทรวงศึกษาธิการ
		
กลยุทธ์ที ่ 2 : กลยุทธ์ดา้ นการพัฒนาคุณภาพและความหลากหลาย
ของกิจกรรมการท่องเทีย่ วเชิงคุณภาพ โดยเทศบาลเมืองเกาะสมุย ส่วนราชการที่
เกีย่ วข้อง ผูป้ ระกอบการ และประชาชนควรให้ความส�ำคัญและมุง่ พัฒนา/เตรียมความ
พร้อมในการจัดกิจกรรมการท่องเทีย่ วเชิงคุณภาพให้มคี ณ
ุ ภาพและมีความหลากหลาย
ทัง้ ในส่วนของกิจกรรมการท่องเทีย่ วรูปแบบเดิม ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมการท่องเทีย่ ว
เพือ่ ชมความงามของธรรมชาติ (natural tourism) และการจัดการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม
(cultural tourism) และในส่วนของกิจกรรมรูปแบบใหม่ ได้แก่ กิจกรรมการท่องเทีย่ วเชิง
ประชุม (conference tourism) และกิจกรรมการท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ (health tourism)
หรือ อาจจัด กิจ กรรมดัง กล่ า วในเชิง บูร ณาการหรือ จัด ควบคู่ก ัน ทัง้ นี้ โ ดยมุ่ง สร้า ง
ความพึงพอใจและสร้างประสบการณ์ทป่ี ระทับใจให้แก่นกั ท่องเทีย่ วแต่ละกลุม่ โดยเน้น
ความปลอดภัย การไม่ท�ำลายสภาพแวดล้อม การให้ความรูใ้ นระหว่างการท่องเทีย่ ว
ตลอดจนการรักษาสภาพความเป็ นของเดิมทีเ่ ป็ นเอกลักษณ์ของเกาะสมุย
		
กลยุทธ์ที ่ 3 : กลยุทธ์ดา้ นราคา โดย (1) มุง่ การปรับโครงสร้างตลาด
ของอุตสาหกรรมการบินเพือ่ ลดค่าใช้จา่ ยในการเดินทางของนักท่องเทีย่ ว (2) มุง่ ปรับ
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ลดค่าทีพ่ กั เพือ่ ลดค่าใช้จา่ ยในระหว่างพักอาศัยในเกาะสมุยของนักท่องเทีย่ ว และ (3)
การก�ำหนดราคาการท่องเทีย่ วทีแ่ ตกต่างกันในแต่ละกลุม่ เป้าหมาย
		
กลยุทธ์ที ่ 4 : กลยุทธ์ดา้ นการเข้าถึงเกาะสมุย โดยหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนทีเ่ กีย่ วข้องกับการท่องเทีย่ วในเกาะสมุย ทัง้ ทีเ่ ป็ นหน่วยงานทีต่ งั ้ ภายในและ
ภายนอกเกาะสมุยควรด�ำเนินการดังนี้ (1) ควรด�ำเนินการให้มกี ารสร้างเครือข่าย
การบริหารจัดการและการก�ำหนดเส้นทางการท่องเทีย่ วร่วมกันระหว่างเกาะสมุยกับ
แหล่งท่องเทีย่ วอืน่ ทัง้ ในประเทศและระหว่างประเทศ โดยเฉพาะเส้นทางการท่องเทีย่ ว
ทีเ่ ชื่อมโยงระหว่างแหล่งท่องเทีย่ วในกลุ่มประชาคมอาเซียนทัง้ 10 ประเทศ ได้แก่
ประเทศอินโดนีเซีย ฟิลปิ ปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย บูรไน ลาว กัมพูชา เวียดนาม
และพม่า และเนื่องจากเกาะสมุยมีทต่ี งั ้ ทีเ่ ป็ นศูนย์กลางของประเทศในกลุ่มอาเซียนจึง
อาจจะแบ่งเป็ นเส้นทางท่องเทีย่ วหลายๆ เส้นทาง ซึง่ ต้องด�ำเนินการควบคูก่ บั การปรับ
โครงสร้างตลาดและการพัฒนาการผลิตสาขาบริการขนส่ง (logistics) เพือ่ เพิม่ ช่องทาง
และลดค่าใช้จา่ ยในการเดินทางและการขนส่งไปยังเกาะสมุยและ (2) ควรจัดให้มเี อกสาร
การอนุญาตให้เข้าประเทศ (วีซ่า) สมาชิกประชาคมอาเซียนเพียงฉบับเดียว โดยใช้ได้
กับทุกประเทศสมาชิก และการยืน่ ขอเอกสาร (วีซา่ ) ดังกล่าวสามารถยืน่ ขอจากประเทศใด
ประเทศหนึ่งทีเ่ ป็ นสมาชิกประชาคมอาเซียน
สรุป

สาระส�ำคัญจากบทความดังกล่าวได้สะท้อนศักยภาพในการพัฒนาการท่องเทีย่ ว
เชิงนิเวศในเกาะสมุยทัง้ ในภาพรวมในแต่ละกลุ่มต�ำบลและในแต่ละองค์ประกอบของ
ั ยด้านด้านอุตสาหกรรม
การท่องเทีย่ วเชิงนิเวศรวมทังสะท้
้ อนความได้เปรียบเชิงแข่งขันในปจจั
สนับสนุนและเกีย่ วเนื่อง เงือ่ นไขอุปสงค์ และโอกาสในด้านต่างๆ ประกอบกับการไม่ม ี
ั
ั ยการผลิตและการสนับสนุน
ปญหาในด้
านกลยุทธ์โครงสร้างและสภาพการแข่งขันเงือ่ นไขปจจั
จากภาครัฐบาล ผลการวิจยั และข้อเสนอแนะจากการวิจยั ดังกล่าวจึงเป็ นข้อมูลทีน่ ่ าจะ
เป็ นประโยชน์ ต่อหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้องระดับพืน้ ทีโ่ ดยเฉพาะเทศบาลเมืองเกาะสมุย
(ปจั จุบนั ยกฐานะเป็ นเทศบาลนครเกาะสมุย) โรงเรียนและหน่วยงานอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการจัดการศึกษา สถานประกอบการท่องเทีย่ ว ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
อืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการท่องเทีย่ วทัง้ โดยตรงและโดยอ้อม และเกีย่ วข้องกับการพัฒนา
ชุมชนในเกาะสมุย และน่าจะเป็ นประโยชน์ทงั ้ ในระดับนโยบายและระดับปฏิบตั กิ ารเพือ่
สนับสนุ นและพัฒนาการท่องเทีย่ วในเกาะสมุยให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและให้
มีความพร้อมในการพัฒนาการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศได้อย่างยังยื
่ น
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