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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาบริบททรัพยากรการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค 2) วิเคราะห
จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค 3) สรางแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคจากทุนทรัพยากร
ชุมชนอยางยั่งยืน โดยใชเทคนิควิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีสวนรวม (Participatory Action Research: PAR) จากกลุมตัวอยางภาครัฐ ภาคเอกชน นักทองเที่ยว
และประชาชน จํานวน 30 คน ผลการวิจัย พบวา 1) ทรัพยากรการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคของเกาะขามใหญ
ที่สําคัญ ไดแก หาดทรายเกาะขามใหญ พันธุสัตวน้ํา วิถีการทําประมงพื้นบาน ประเพณีวันไหลหรือสงกรานต
อุมสาวลงน้ําและกิจกรรมการสาธิตทําแปรรูปผลิตภั ณฑจากทรัพยากรทองถิ่น 2) ผลการวิเคราะห SWOT
Analysis พบวา จุดแข็ง คือ เกาะขามใหญมีที่ตั้งเหมาะสม เชื่อมโยงกับแหลงทองเที่ยวที่ใกลเคียง จุดออน คือ
ขาดแคลนสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน โอกาส คือ พัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวระดับชาติ สงเสริมความโดดเดนทาง
ธรรมชาติ และอุปสรรค คนในชุมชนมีการยายถิ่นฐานเพื่อประกอบอาชีพในพื้นที่อื่น และ3) แนวทางการ
พัฒนาการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคจากทุนทรัพยากรชุมชนอยางยั่งยืน คือ ชุมชนบานเกาะขามใหญสราง
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แบรนดจุดหมายปลายทางการทองเที่ยวเชิงธรรมชาติทางทะเลอยางยั่งยืน สรางแบรนดทองเที่ยวเชิงอาหาร
แบรนดทองเที่ยวสังคมวิถีประมง แบรนดทองเที่ยววัฒนธรรมทองถิ่นและพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน เพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน พัฒนาสังคม อนุรักษวัฒนธรรมและพัฒนาจิตใจ และอนุรักษสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
คําสําคัญ
พัฒนาการทองเที่ยว การทองเที่ยวเชิงสรางสรรค การทองเที่ยวอยางยั่งยืน บานเกาะขามใหญ
Abstract
This research aimed to 1) study the context of creative tourism resources 2) analyze
strengths, weaknesses opportunities and threats 3) create approaches for creative tourism
development on sustainable community resources. The combination of qualitative and
participatory action research was used as a method of the study among 30 key informants
consisting of the public sector, the private sector, tourists and citizens. The study founded
that 1) the significant creative tourism resources of Koh Kham Yai Island are Koh Kham Yai
Beach, aquatic animal resources traditional ways of fishing, Songkran Festival in Pattaya, the
tradition of carrying girls into the water and the demonstration of processing products from
local resources, 2) the SWOT analysis was found that strengths are being in the proper location
of Koh Kham Yai Island and nearby tourist attractions. Weaknesses are the lack of basic utilities.
Opportunities are developing to a national tourist destination emphasizing the outstanding
nature. Threats are those who live in the community migrate to work. 3) Approaches for
creative tourism development on sustainable community resources in Koh Kham Yai Island
are Koh Kham Yai community create a sustainable marine ecotourism destination brands,
create gastronomy tourism brands, fishing social tourism brands, local culture tourism brands
and sustainable society development in order to develop the local economy, develop the
society, preserve culture, mind development and sustainably conserve the environment.
Keywords
Tourism Development, Creative Tourism, Sustainable Tourism, Baan Koh Kham Yai
Island
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บทนํา
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 กําหนดใหรัฐจัดใหมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายการ
พัฒนาประเทศอยางยั่งยืน การพัฒนาประเทศไทยในชวงระยะเวลาของยุทธศาสตรชาติมุงเนนการสรางสมดุล
ระหวางการพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน พรอม
กําหนดเปาหมายการพัฒนาประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอยางตอเนื่อง สังคมเปน
ธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน (The Prime Minister's Office, 2018, 1-2) ในยุทธศาสตรชาติ 20 ป
(พ.ศ. 2561-2580) เปนยุทธศาสตรชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซึ่ง
จะตองนําไปสูการปฏิบัติเพื่อใหประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปน
ประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งในยุทธศาสตรชาติดานการ
สรางความสามารถในการแขงขัน มีเปาหมายการพัฒนาที่มุงเนนการยกระดับศักยภาพของประเทศหลากหลาย
มิติบนพื้นฐานแนวคิด ไดแก “การตอยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหงาทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ วัฒนธรรม
ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเดนทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความไดเปรียบของประเทศในดาน
อื่น ๆ มาประยุกตกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่ อใหสอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม
ถัดมาคือ “ปรับปจจุบัน” เพื่อปูทางสูอนาคต ผานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของประเทศในมิติตาง ๆ ทั้ง
โครงขายระบบคมนาคมและขนสง โครงสรางพื้นฐานวิท ยาศาสตร เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับ
สภาพแวดลอมใหเอื้อตอ การพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และสุดทายคือ “สรางคุณคาใหมใน
อนาคต” ดวยการเพิ่มศักยภาพของผูประกอบการ พัฒนาคนรุนใหม รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนอง
ตอความตองการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตรที่รองรับอนาคต พรอมทั้งการสงเสริมและสนับสนุนจาก
ภาครัฐใหประเทศไทยสามารถสรางฐานรายไดและการจางงานใหม ขยายโอกาสทางการคาและการลงทุนใน
เวทีโลก ควบคูไปกับการยกระดับรายไดและการกินดีอยูดี เพื่อใหเกิดความยั่งยืนในการพัฒนา (The Prime
Minister's Office, 2018, 1-8)
จังหวัดชลบุรี ตั้งอยูทางภาคตะวันออกของประเทศไทยเปนจังหวัดที่มีนักทองเที่ยวทั่วโลกเดินทางมา
ทองเที่ยวจํานวนมาก มีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย ทั้งหมูเกาะ ชายฝงทะเล ปาเขา ปาชายเลน ซึ่งเอื้อ
ตอการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประมง และผลิตสินคาแปรรูป โดยเฉพาะแหลงทรัพยากรธรรมชาติที่มี
ศักยภาพเพื่อการทองเที่ยว อาทิ ชายหาดที่มีชื่อเสียง และเกาะตาง ๆ สามารถดึงดูดนักทองเที่ยวทั้งในและ
นอกประเทศสรางรายไดแกประชาชนในพื้นที่และประเทศ (Chonburi Provincial Office Development
Strategy Group, 2017, 1) โดยเกาะขามใหญเปนแหลงทองเที่ยวหนึ่งในจังหวัดชลบุรีและเปนที่ตั้งของชุมชน
ประมงพื้นบานขนาดเล็กตั้งอยู มีเนื้อที่ประมาณ 13 ไร จํานวนประชากร 184 คน จํานวนครัวเรือนทั้งสิ้น 60
ครัวเรือน อยูบริเวณใกลเคียงกับเกาะสีชังสามารถมองเห็นไดชัดเจนจากพระจุฑาธุชราชฐาน ประชาชนสวน
ใหญประกอบอาชีพประมง มีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่นาสนใจ อาทิ ประเพณีวันไหลสงกรานตอุมสาวลงน้ํา
หรืออาหารพื้นถิ่นที่มาจากการแปรรูปสัตวน้ํา ตลอดจนมีทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ ไดแก หอย
กระปุก หอยมือเสือ หอยนมสาว ปลาสละ และหมึก นอกจากนี้ชุมชนมีความเขมแข็ง เนื่องจากการมีผูนํา
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ชุมชนที่มีความสามารถดานการบริหารจั ดการชุมชนไดดี ตลอดจนมีวิสัยทัศนในการพัฒนาการทองเที่ยวเชิง
สร า งสรรค จ ากทุ น ทรั พ ยากรชุ ม ชนอย า งยั่ ง ยื น เพื่ อ อนุ รั ก ษ วิ ถี ชี วิ ต ประมงพื้ น บ า น รวมทั้ ง การนํ า
ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมมาตอยอดสรางสรรคเปนผลิตภัณฑทางการทองเที่ยวที่มีคุณคาใหดํารงอยูคู
ชุมชนอยางยั่งยืนและเกิดประโยชนสูงสุด
ดังนั้นผูวิจัยจึงตระหนักถึงความจําเปนในการคนหาแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค
จากทุนทรัพยากรชุมชนอยางยั่งยืนในชุมชนบานเกาะขามใหญ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี ประเทศไทย เพื่อให
สอดคลองกับนโยบายการทองเที่ยวระดับชาติข องประเทศไทย บนพื้นฐานทรัพยากรของชุมชุมเพื่อพัฒนา
นําไปสูแหลงทองเที่ยวที่มีความโดดเดนและมีอัตลักษณในชายฝงทะเลตะวันออกตอไป
วัตถุประสงค
1. ศึกษาบริบททรัพยากรการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคจากทุนทรัพยากรชุมชนอยางยั่งยืนในชุมชน
บานเกาะขามใหญ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี
2. วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ของการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคจากทุน
ทรัพยากรชุมชนอยางยั่งยืนในชุมชนบานเกาะขามใหญ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี
3. สรางแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคจากทุนทรัพยากรชุมชนอยางยั่งยืนในชุมชน
บานเกาะขามใหญ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี
ทบทวนวรรณกรรม
1. ทฤษฎีและแนวคิดทางสังคมวิทยา (Sociological theories)
ทฤษฎีโครงสราง-หนาที่ (Structural Functionalism Theory) เปนการศึกษาแนวคิดทางการ
ศึก ษาวั ฒ นธรรมแบบใหม ๆ ที่ ไ ด เ กิ ดขึ้ น คื อ การศึ ก ษาพฤติ ก รรมของคนในสั ง คมในรู ป แบบบู ร ณาการ
(Intergration) รวมทั้งศึกษาหนาที่ของโครงสรางของสังคมทุกระดับชนชั้นที่มีความสัมพันธกันจึงสามารถ
เขาใจสังคมหนึ่ง ๆ ไดอยางลึกซึ้ง รวมทั้งสังคมมีการขยับปรับเปลี่ยนโครงสรางที่บกพรองเสมอจะเปนการปรับ
สมดุ ล ซึ่ ง มี ลั ก ษณะการเคลื่ อ นไหวและไม ห ยุ ด นิ่ ง หรื อ ที่ เ รี ย กว า “การเคลื่ อ นไหวที่ ส มดุ ล (Moving
Equilibrium)” (Wannasiri, 2007, 97-99) สําหรับการทองเที่ยวในชุมชนมีโครงสรางตาง ๆ ไดแก บุคคล
กลุม และองคกรตาง ๆ ที่ปฏิบัติหนาที่ประสานสัมพันธกันเปนพลังของชุมชน ที่พรอมจะขับเคลื่อนพัฒนา
ชุมชน
ทฤษฎีกลไกการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Mechanism of Social Change Theory) หรือกลยุทธ
การเปลี่ยนแปลง (Strategic Change) หมายถึง กลวิธีที่ผูนําการเปลี่ยนแปลงคิดคนขึ้น เพื่ อนํามาดําเนินการ
ปรั บ เปลี่ ย นหรื อ แก ไ ขสิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง อาทิ นโยบายระเบี ย บและข อ กํ า หนด ทํ า ให ผู เ กี่ ย วข อ งยอมรั บ การ
เปลี่ยนแปลงและใหความรวมมือปฏิบัติตามแนวทางใหม จึงตองมีการวางกลยุทฺธที่มีประสิทธิภาพ ไดแก
1) กลยุทธการเปลี่ยนแปลงโดยใชอํานาจ (Strategic Change Through Power) หมายถึง การที่ผูบริหารใช
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อํานาจโนมนาวใหผูใตบังคับบัญชายอมรับการเปลี่ยนแปลง ประกอบดวยอํานาจตามกฎหมายอํานาจการให
รางวัล อํานาจจากความเชี่ยวชาญหรือผูที่มีความรูความสามารถ อํานาจจากการอางอิงผูที่มีบารมีและอํานาจ
ในการบังคับ 2) กลยุทธการเปลี่ยนแปลงโดยอธิบายเหตุผล (Strategic Change Through Reason) เปนการ
อธิบายและชี้แจงความจําเปนที่ตองเปลี่ยนแปลงผลเสียที่เกิดขึ้น หากไมมีการเปลี่ยนแปลงผลดีและประโยชนที่
ผูเกี่ยวของ จะไดรับการเปลี่ยนแปลงตลอดจนยกตัวอยางองคการที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางต อเนื่อง และมี
ความกาวหนา 3) กลยุทธการเปลี่ยนแปลงโดยใหความรู (Strategic Change Through Knowledge) โดยจัด
โครงการบริการวิชาการ เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องที่เปลี่ยนแปลงควรเชิญนักวิชาการ
ภายนอกหนวยงานที่มีชื่อเสียง และการไดรับการยอมรั บจากสังคมมารวมบรรยายและใหความรู นอกจากนี้
ควรจัดโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อใหหัวหนางานและผูแทนของหนวยงานไดมีโอกาสเพิ่มพูนความรู
และประสบการณจากองคการที่มีชื่อเสียง รวมทั้งเรียนรูแนวทางพัฒนาองคการเพื่อนาประสบการณมาคิดคน
กลยุ ท ธ ก ารพั ฒ นาองค ก าร 4) กลยุ ท ธ ก ารเปลี่ ย นแปลงโดยให มี ส ว นร ว ม (Strategic Change Through
Participation) โดยเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของแสดงความคิดเห็นมีสวนรวมในการวางแผนและตัดสินใจเพื่อ
รวมกันกําหนดขอตกลงและแนวทางปฏิบัติใหมซึ่งจะทําใหผูเกี่ยวของยอมรับการเปลี่ยนแปลง 5) กลยุทธการ
เปลี่ยนแปลงโดยการเจรจาตอรองและกําหนดขอตกลง (Strategic Change Through Negotiation and
Agreement) เปนกลยุทธการเปลี่ยนแปลงในลักษณะประนีประนอม (Compromise) มีรับฟงความคิดเห็น
ของผูเกี่ยวของและกําหนดขอตกลงรวมกัน (Srisatidnaraku, 2007, 333-335) โดยบุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา ไดให
ความหมายของการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่นทางการทองเที่ยวแบบยั่งยืน ไววา การสนับสนุนสงเสริมให
ชุมชนทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการจัดการการทองเที่ยวแบบยั่งยืน โดยใชชุมชนทองถิ่นไดรับผลประโยชน
และมีรายไดจากการทองเที่ยว เพื่อ กอใหเกิดความรัก ความหวงแหน การสรางจิตสํานึกในการดูแลปกปอง
ทรัพยากรทองเที่ยวและสภาพแวดลอมใหอยูอยางยั่งยืน (Jittangwattana, 1999, 28)
ทฤษฎี ป รากฏการณ นิ ยม (Phenomenology Theory) เป น การใช ขั้ น ตอนวิ ธี ก ารศึ ก ษาแนว
ปรากฏการณวิทยาหรือวิจัยเชิงคุณภาพ มองปรากฏการณที่เกิดขึ้นตามขั้นตอน ประกอบดวย 1) การคนหา
ประเด็นปญหาและคําถามการวิจัย เปนเรื่องที่เกี่ยวกับสภาวะแวดลอมของบุคคล โดยคําถามที่ใชในการวิจัย
จะเปนประเด็นที่เกี่ยวกับความรู ประสบการณสวนบุคคล และเปนการคนหาสิ่งที่ไมมีใครเคยอธิบายสาเหตุมา
กอน 2) การรวบรวมความรูที่เกี่ยวของกับประเด็นที่ตองการศึกษา โดยใชวิธีการเก็บรวบรวมจากกลุมตัวอยาง
จากการสังเกตและการสัมภาษณหรือพูดคุยรวมกัน จะทําใหไดความคิดเห็นและความเชื่อตาง ๆ อยางถูกตอง
เพื่อนํามาสรางเปนกรอบแนวคิด 3) การสรางคําถามการสัมภาษณที่ใชจะเป นประเด็นที่ใหกลุมตัวอยางไดพูด
ถึงความคิดเห็นและความรูสึกของตนตอประสบการณนั้น การตั้งคําถามมักจะเปนแนวคําถามปลายเปดสําหรับ
ใชเปนแนวการสนทนา 4) การบันทึกขอมูล ที่อาจใชการสัมภาษณกับกลุมตัวอยาง ผูที่ศึกษาจะบันทึกขอมูล
โดยมีหลายวิธี อาทิ การจดบันทึกขอมูลหรือขอความลงในสมุดหรือเอกสารแบบสัมภาษณ แตสวนใหญมักจะ
เลือกการบันทึกเทป เพราะจะนําขอมูลมาทดสอบความนาเชื่อถือของขอมูลได และ 5) การวิเคราะหขอมูล
และการเขียนรายงานเปนการวิเคราะหดวยเหตุและผลที่ไดจากการบันทึกและการสังเกตขอมูล โดยไมใชหรือ
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ใชสถิติก็ได และการเขียนรายงานเปนการบรรยายเชิงพรรณนาและตีความอภิปรายเหตุผล เพื่อใหผูอานเขาใจ
เนื้อหาสาระที่ตองการนําเสนอได (Kispredarborisuthi, 2011, 223-224)
2. แนวคิดการพัฒนาที่เกี่ยวกับการทองเที่ยว
2.1 แนวคิดการทองเที่ยว (Tourism Theories) และทรัพยากรการทองเที่ยว
ทรัพยากรการทองเที่ยว หมายถึง แหลงทองเที่ยว แหลงกิจกรรม และวัฒนธรรมประเพณีที่
สะทอนใหเห็นถึงลักษณะเดนของอารยธรรมทองถิ่น ที่สามารถดึงดูดความสนใจของนักทองเที่ยว โดยแบง
ทรัพยากรการทองเที่ยวออกเปน 4 ประเภท (Esichaikul, 2014, 1-11) ดังนี้ 1) ทรัพยากรการทองเที่ยวทาง
ธรรมชาติ คือ แหลงทองเที่ยวที่เกิดขึ้นเอง และมีความสวยงามตามสิ่งแวดลอมที่โดดเดนทางภูมิศาสตร
ธรณีวิทยา และระบบปาไมที่หลากหลายไดแก ภูเขา ถ้ํา น้ําตก ชายหาด เกาะแกง ปะการัง พรรณพืช สัตวปา
เป น ต น 2) ทรั พ ยากรการท อ งเที่ ย วทางศิ ล ปวั ฒ นธรรมประเพณี เป น ที่ มี คุ ณ ค า ทางศิ ล ปกรรมและ
ขนบธรรมเนียมที่มีเอกลักษณ เชน วิถีชีวิตความเปนอยู ภาษา การละเลน ดนตรี กิจกรรมประเพณีงาน
เทศกาล พิธีกรรม และอื่น ๆ รวมถึงอัธยาศัยไมตรี การตอนรับของคนในทองถิ่น และการใหบริการตาง ๆ
3) ทรัพ ยากรการท องเที่ ยวทางประวัติ ศาสตรโบราณสถานและศาสนสถาน ที่ส ามารถพั ฒนาเปนแหล ง
ทองเที่ยวที่มนุษยสรางขึ้นและมีความสําคัญทางประวัติศาสตร หลักฐานทางโบราณคดีและศาสนาที่แสดงถึง
วัฒนธรรมทองถิ่น เชน เมืองโบราณ พระราชวัง พิพิธภัณฑอุทยานประวัติศาสตร วัด มัสยิด สถานที่จาริกแสวง
บุญ เปนตน 4) ทรัพยากรการทองเที่ยวที่มนุษยสรางขึ้น เปนแหลงทองเที่ยวที่มนุษยสรางขึ้นเพื่อตอบสนอง
ความตองการของนักทองเที่ยว โดยการสรางสถานที่ที่สามารถประกอบกิจกรรมการทองเที่ยวไดหลากหลาย
โดยแบงเปนทรัพยากรการทองเที่ยวเพื่อศึกษาสิ่งแวดลอม เชน สวนสัตวปด ศูนยวิจัยทางการเกษตร สวนปา
สวนผลไมสวนสนุก สถานบันเทิง สนามกีฬา เปนตน
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการทองเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism-CBT)
การทองเที่ยวโดยชุมชน เปนรูปแบบหนึ่งของการทองเที่ยวที่จัดการโดยชุมชน กลายเปน “การ
ทองเที่ยวชุมชน (Tourism in Community)” หมายถึง วิธีการหนึ่งของการทองเที่ยวที่ไปชุมชน โดยสวนใหญ
เปนการจัดการโดยคนภายนอก คนในชุมชนไมไดมีสวนรวมในการจัดการเพื่อพัฒนาการทองเที่ยว สวนใหญมุง
สูเรื่องรายไดมากกวาการจัดการสิ่งแวดลอม หรือแมกระทั่งการมองประโยชนโดยรวมที่ชุมชนจะไดรับและเขา
มามีสวนรวมการทองเที่ยวที่คํานึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดลอม สังคม และวัฒนธรรม กําหนดทิศทางโดยการ
จัดการโดยชุมชนเพื่อชุมชน และชุมชนมีบทบาทเปนเจาของ มีสิทธิในการจัดการดูแลเพื่อใหเกิดการเรียนรูแกผู
มาเยือน โดยมองวาการทองเที่ยวตองทํางานครอบคลุม 5 ดานพรอมกัน ไดแก การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม โดยมีชุมชนเปนเจาของและมีสวนในการจัดการ (Potjana, 2013, 1-2)
2.3 การทองเที่ยวเชิงสรางสรรค (Creative Tourism)
องค ก ารการศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร แ ละวั ฒ นธรรมแห ง สหประชาชาติ (UNESCO) ได ใ ห
ความหมายของการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค คือ การเดินทางที่มุงไปสูความผูกพันและประสบการณจริงแทที่
เกิดจากการเขาไปมีสวนรวมในการเรียนรูศิลปะมรดกทางวัฒนธรรม หรือคุณลักษณะพิเศษของพื้นที่นั้น
[102]

ISSN: 2651-107X (Online)
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน ปที่ 15 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม 2564 – สิงหาคม 2564
FEU Academic Review Volume 15 Number 2 May 2021 – August 2021

จากนั้นนํามาซึ่งความเชื่อมโยงกับผูคนซึ่งอาศัยอยูในพื้นที่ อีกทั้งยังเปนผูรังสรรควัฒนธรรมที่มีชีวิตนั้น โดยมี
คุณลักษณะของการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคมาแนวทางในการพัฒนา คือ เจาของบานและผูมาเยือนมีความ
ผูกพันกัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูขามวัฒนธรรม มีความเขาใจอยางลึ กซึ้งทางดานวัฒนธรรมของพื้นที่ที่เปน
แหลงทองเที่ยว มีประสบการณรวม มีการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกัน นักทองเที่ยวเปนผูเขารวมกิจกรรม
มากกวาเปนแคผูชม ในขณะเดียวกันนักทองเที่ยวยังมีโอกาสพัฒนาศักยภาพการสรางสรรคของตนเองและมี
สวนรวมการสรางประสบการณกับเจาของบานหรือชุมชนทองถิ่น สิ่งที่ปรากฏจึงเปนมูลของจริงหรือเปนของ
จริงแทในกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ กิจกรรมเปนที่นาจดจํา มีความประทับใจและเขาใจตลอดจนยังเปน
การท อ งเที่ ย วแบบจํ า เพาะเจาะจงของนั ก ท อ งเที่ ยว (Designated Areas for Sustainable Tourism
Administration (Public Organization, 2018, 10-16)
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development)
การท องเที่ ยวอยางยั่ง ยืน หมายถึง การทองเที่ยวที่ไม ไดเปนการทําลายสภาพแวดล อ ม
ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมของคนในทองถิ่น การจะพัฒนาใหการทองเที่ย วยั่งยืนได ตองอาศัยความ
เขาใจวา ทรัพยากรการท องเที่ยวมีทั้งที่เปนรูปธรรมและนามธรรม การท องเที่ยวที่ไมไดเปนการทําลาย
สภาพแวดลอมทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมของคนในทองถิ่น จําเปนตองใหความสําคัญกับการวางแผน
ทางการส ง เสริ ม การท อ งเที่ ย วที่ ยั่ ง ยื น ในทุ ก ๆ ด า น กล า วคื อ การพั ฒ นาการท อ งเที่ ย วจะต อ งสามารถ
ตอบสนองความตองการหรือสราง ความพึงพอใจใหกับนักทองเที่ยวและผูคนในทองถิ่น โดยที่มีการจัดการ
ทรัพยากรตาง ๆ เพื่อตอบสนองความตองการทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ในขณะที่เดียวกันยังคง
รักษาเอกลักษณทางวัฒนธรรมของทองถิ่นและระบบนิเวศในพื้นที่นั้นไวดวย (Thongma, 2011, 16-17)
3. SWOT Analysis และ TOWS Matrix
SWOT Analysis เป น การวิ เ คราะห จุ ด แข็ ง (Strengths) จุ ด อ อ น ( Weakness) โอกาส
(Opportunity) และอุปสรรค (Threats) โดยมี TOWS Matrix เปนการจับคูปจจัยภายในระหวางจุดแข็งกับ
จุดออน และปจจัยภายนอก คือ โอกาสและอุปสรรค โดยมีกลยุทธคือ กลยุทธเชิงรุก (SO Strategy) ใชการใช
จุดแข็งรวมกับโอกาส กลยุทธเชิงแกไข (WO Strategy) โดยใชโอกาสมาชวยลดจุดออนที่มีกลยุทธเชิงปองกัน
(ST Strategy) โดยการใช จุ ด แข็ ง มาขจั ด อุ ป สรรคที่ เ กิ ด ขึ้ น และกลยุ ท ธ เ ชิ ง รั บ (WT Strategy) โดยแก ไ ข
จุดออนและอุปสรรคที่มี (Weihrich, 2021, 11)
4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ดวงใจ จิวะคุณานันท (Chiwakunanan, 2017, 1-2 ) ไดทําวิจัยเรื่อง อิทธิพลของ Reviewer ใน
สื่อออนไลนกับการตัดสินใจเลือกเดินทางทองเที่ยวในจังหวัดที่เปนจุดหมายปลายทางในประเทศไทย มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการเปดรับขอมูลขาวสารความคิดเห็นจากนักรีวิวและการตัดสินใจ
ในการเดินทางทองเที่ยว และเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรของนักทองเที่ยวและการตัดสินใจในการ
เดินทางทองเที่ยว พบวากลุมตัวอยางมีการเปดรับขอมูลเกี่ยวกับการทองเที่ยวในประเทศไทยผานสื่อออนไลน
จากชองทาง google มากที่สุดรองลงมาคือ Facebook และ website Pantip ตามลําดับ ซึ่งจะใชสื่อออนไลน
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เพื่อตนหาขอมูลแหลงทองเที่ยวมากที่สุด รองลงมาคือ คนหาขอมูลที่พัก หรือสํารองที่พัก และคนหาขอมูลการ
เดินทาง หรือสํารองพาหนะในการเดินทาง กลุมผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมักชื่นชอบขอมูลในรูปแบบ
บล็อกหรือกระทูรีวิวความคิดเห็นของผูที่เคยใชบริการโดยละเอียดคิดเปนรอยละ 47 และบล็อกหรือกระทูรีวิว
สถานที่ทองเที่ยวโดยเนนไปทางการ โพสตรูปภาพเปนหลักรอยละ 41.5 ในดานของขอมูลนักทองเที่ยว นักรีวิว
ประเภท Macroinfluencers มีผลตอการตัดสินใจของเพศหญิงอยูในระดับมากกวาเพศชาย
พยอม ธรรมบุตร (Dhamabutra, 2017, 65-66) ไดทําวิจัยเรื่อง แนวทางพัฒ นาการทองเที่ยวเชิง
สรางสรรคบนพื้นฐานอัตลักษณและวิถีไทยแบบบูรณาการอยางยั่งยืนในเขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร มี
วัตถุประสงค คือ 1. เพื่อศึกษาศักยภาพของเขตบางกอกนอยในการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคบน
พื้นฐานอัตลักษณและวิถีไทยแบบบูรณาการอยางยั่งยืน 2. เพื่อนําเสนอแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวเชิง
สร า งสรรค บ นพื้ น ฐานอั ต ลั ก ษณ แ ละวิ ถี ไ ทยแบบบู ร ณาการอย า งยั่ ง ยื น ในชุ ม ชน เขตบางกอกน อ ย
กรุงเทพมหานคร พบวาแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคบนพื้นฐานอัตลักษณและวิถีไทย แบบ
บูรณาการอยางยั่งยืนไดแก การสรางแบรนดการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคชื่อ สุขสันตวันทองเที่ยวบางกอกนอย
เชิงสรางสรรค ซึ่งเปนแบรนดรวมของแบรนดเชิงสรางสรรคยอย 5 แบรนด พรอมทั้งกลยุทธและโครงการเชิง
สรางสรรค ทั้งนี้การพัฒนาแบรนดทั้ง 5 แบรนดของการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคของเขตบางกอกนอย จะ
พัฒนาในรูปแบบของโครงการของแตละแบรนด ซึ่งใหความสําคัญกับการใชรูปแบบของการพัฒนาธุรกิจเชิง
สร า งสรรค ที่ เ น น การเป ด โอกาสให นั ก ท อ งเที่ ย วได มี ส ว นร ว มในกิ จ กรรมเชิ ง สร า งสรรค และได เ พิ่ ม พู น
ประสบการณที่แตกตางแกชีวิตของนักทองเที่ยว
วชิรวิทย วิชาสวัสดิ์ (Wichasawat, 2020, 22-23) ไดทําวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาศักยภาพการ
บริหารและการจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชนโบราณบานเชียงเหียน จังหวัดมหาสารคาม มีวัตถุประสงคคือ
1. เพื่อวิเคราะหศักยภาพการบริหารและการจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชนโบราณบานเชียงเหียน 2. เพื่ อ
วิเคราะหปจจัยที่สงผลตอการบริหารและการจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชนโบราณบานเชียงเหียน พบวา
ศักยภาพที่โดดเดนของชุมชนโบราณบานเชียงเหียน จังหวัดนครราชสีมา ไดแก ศักยภาพดานสิ่งดึงดูดใจ มี
แหลงทองเที่ยวที่หลากหลายทั้งทางธรรมชาติและทางประวัติศาสตรวัฒนธรรม สามารถดึงดูดนักทองเที่ยวได
สวนศักยภาพดานกิจกรรมการทองเที่ยวพบวาชุมชนมีกิจกรรมเฉพาะของแตละชุมชนซึ่งถือเปนขอดีของชุมชน
ชุมชนควรสงเสริมศักยภาพดานกิจกรรม โดยชุมชนควรพัฒนาชุมชนใหนักทองเที่ยวสามารถเขารวมกิจกรรม
ไดตลอดป ดานองคกรชุมชน ชุมชนควรกระตุนใหเกิดการมีสวนรวมของชุมชนในทุกชวงวัย เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการรองรับนักทองเที่ยวที่มากขึ้น
วรรณวีร บุญคุม และพจนา บุญคุม (Boonkoum & Boonkoum, 2016, 93-94) ไดทําวิจัยเรื่อง การ
พัฒนารูปแบบกิจกรรมทองเที่ยววิถีไทยสรางสรรคเสนทางกาญจนบุรี -ทวาย มีวัตถุประสงคเพื่อ 1. ศึกษา
เสนทางทองเที่ยววิถีไทยสรางสรรค 2. ศึกษากิจกรรมการทองเที่ยววิถีไทยสรางสรรค 3. พัฒนารูปแบบ
กิจกรรมการทองเที่ยววิถีไทยสรางสรรคและ 4. หาขอเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนารูปแบบกิจกรรมการ
ทองเที่ยววิถีไทยสรางสรรค เสนทางกาญจนบุรี -ทวาย พบวา 1. เสนทางทองเที่ยวที่สําคัญ 2 เสนทางคือ
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เสนทางเมืองกาญจนบุรี-ชองเขาขาด และเสนทางอุทยานประวัติศาสตร –บานน้ําพุรอน 2. กิจกรรมทองเที่ยว
วิถีไทยสรางสรรคบนเสนทางกาญจนบุรี-ทวาย พบวา เปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเยี่ยมชมแหลงทองเที่ยวที่
มีความเกี่ยวของกับเรื่องราวทางดานประวัติศาสตรในสมัยสงครามโลก และสถานที่ที่มีความสําคัญทางดาน
ประวัติศาสตรของไทยรวมถึงการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑที่จัดแสดงเรื่องราวและวิถีชีวิตของผูคนในอดีต 3. รูปแบบ
กิจกรรมทองเที่ยววิถีไทยสรางสรรคเสนทางกาญจนบุรี -ทวายที่สรางและพัฒนาขึ้นคือ Thai-Tavoy Mode
และ 4. ขอเสนอเชิงนโยบายในการจัดกิจกรรมการท องเที่ยววิถีไทยสรางสรรคที่สําคัญ คือ ควรเพิ่มการ
ประชาสัมพันธใหชุมชนเห็นความสําคัญของการทองเที่ยววิถีไทย สงเสริมการเรียนรูและการสืบทอดเรื่องราว
ของศิลปวัฒนธรรมไทยที่มีอยูในทองถิ่น
ภัทรภรณ พิศปน และฆริกา คันธา (Pispunt & Kunta, 2020, 113-114) ไดทําวิจัยเรื่อง การบริหาร
จัดการและดําเนินโครงการประกวดอุทยานแหงชาติสีเขียวดานขยะมูลฝอยของอุทยานแหงชาติภูเรือ จังหวัด
เลย มีวัตถุประสงค คือ 1. เพื่อศึกษาระบบการจัดการขยะมูลฝอยในปจจุบัน 2. เพื่อประเมินการปฏิบัติตาม
เกณฑดานการจัดการขยะมูลฝอยของโครงการประกวดอุทยานแหงชาติสีเขียว 3. เพื่อเสนอแนะแนวทางการ
จัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสม พบวา อุทยานแหงชาติภูเรือสามารถจัดการขยะไดดีในชวงเวลาปกติซึ่งไมใช
ชวงเทศกาลทองเที่ยว แตการจัดการขยะมูลฝอยบางสวนยังขาดประสิทธิภาพ เนื่องจากการดําเนินการคัดแยก
ยังไมเหมาะสม และการกําจัดขยะมูลฝอยที่ไมถูกหลักสุขาภิบาล โดยอุทยานแหงชาติภูเรือสามารถดําเนินการ
ตามเกณฑการประเมินดานการจัดการขยะของโครงการอุทยานแหงชาติสีเขียวในภาพรวมไดดี ไมมีขยะตกคาง
มีนักทองเที่ยวและเจาหนาที่บางสวนมีการคัดแยกขยะมูลฝอยไมถูกตอง รวมถึงการกําจัดขยะทั่วไปยังใช
วิธีการกําจัดที่ไมเหมาะสม ซึ่งแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมของอุทยานแหงชาติภูเรือ เชน จัดซื้อ
เครื่องมือ อุปกรณสําหรับจัดการขยะใหเพียงพอ เพิ่มมาตรการการการจัดการขยะในชวงเทศกาล อบรมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร การปรับปรุงระบบกําจัดขยะใหถูกหลักสุขาภิบาล รวมถึงการสงเสริมการประชาสัมพันธ
ปลูกจิตสํานึกใหบุคคลที่เกี่ยวของ เพื่อสรางความรวมมือและความตระหนักในการจัดการขยะมูลฝอยภายใน
อุทยานแหงชาติ เปนตน
วิธีการวิจัย
การวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคจากทุนทรัพยากรชุมชนอยางยั่งยืนใน
ชุมชนบานเกาะขามใหญ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี ประเทศไทย เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research: PAR) เพื่อศึกษาศึกษาบริบท
ทรัพยากรการท องเที่ ยวเชิงสรา งสรรคใ นชุม ชนบ านเกาะขามใหญ ดวยแบบชุม ชนศึ กษา ( Community
Study) การตรวจสอบทรัพยากรท องเที่ยว (Tourism Resource Audit) การสั มภาษณเชิงลึ ก (In-depth
Interview) การประชุมกลุมยอย (Focus Group) การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน เพื่อประเมินจุดแข็ง
จุดออน และสภาพแวดลอมภายนอก เพื่อประเมินโอกาสและอุปสรรค ตลอดจนสรางแนวทางการพัฒนาการ
ทองเที่ยวเชิงสรางสรรคจากทุนทรัพยากรชุมชนอยางยั่งยืนในชุมชนบานเกาะขามใหญ ซึ่งมีวิธีการวิจัย ดวย
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การเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ โดยใชแบบสัมภาษณเชิงลึกของแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคจาก
ทุนทรัพยากรชุมชนอยางยั่งยืนในชุมชนบานเกาะขามใหญ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี จาก ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
ประชาชน และนักทองเที่ยว รวมจํานวนผูใหขอมูลหลัก (Key Informants) ทั้งหมด 30 คน โดยแบบชุมชน
ศึ ก ษา (Community Study) การตรวจสอบทรั พ ยากรท อ งเที่ ย ว (Tourism Resource Audit) และการ
สั ม ภาษณ เ ชิ ง ลึ ก (In-depth Interview) จากนั้ น จึ ง เข า สู ก ารวิ เ คราะห ส ภาพแวดล อ มภายใน (Internal
Environment) เพื่อประเมินจุดแข็ง จุดออน และสภาพแวดลอมภายนอก (External Environment) ประเมิน
โอกาสและอุปสรรค ของการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคจากทุนทรัพยากรชุมชนอยางยั่งยืนในชุมชน
บานเกาะขามใหญ โดยเทคนิค SWOT Analysis และสังเคราะห TOWS Matrix และวิเคราะหขอมูลเพื่อสราง
แนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคจากทุนทรัพยากรชุมชนอยางยั่งยืนในชุมชนบานเกาะขามใหญ
อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี
1. การตรวจสอบทรัพยากรการทองเที่ยว
(Tourism Resources Audit)
2. ชุมชนศึกษา
(Community Study Checklist)

SWOT Analysis

TOWS Matrix

แนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคจากทุนทรัพยากรชุมชน
อยางยั่งยืนในชุมชนบานเกาะขามใหญ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี ประเทศไทย

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดการวิจัย
กลุมผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคจาก
ทุนทรัพยากรชุมชนอยางยั่งยืนในชุมชนบานเกาะขามใหญ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี ผูวิจัยใชวิธีการเลือกกลุม
ตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 30 คน โดยเลือกจากตําแหนงของหนวยงานและ
องคกรที่เกี่ยวของ เพื่อไดมาซึ่งขอมูลที่แทจริงจากตัวแทนความเห็นของแตละภาคสวน ทั้งระดับผูบริหาร และ
ระดับปฏิบัติการในพื้นที่วิจัย ไดแก
1. ภาครัฐ คือ เจาหนาที่สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี เจาหนาที่การทองเที่ยวแหง
ประเทศไทยสํานักงานพัทยา เจาหนาที่สํานั กงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดชลบุรี องคการ
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บริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน เจาหนาที่สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี
ผูใหญบาน และเจาหนาที่หนวยงานภาครัฐที่สามารถใหขอมูลได จํานวน 7 คน ซึ่งมีประสบการณการทํางานไม
นอยกวา 5 ป
2. ภาคเอกชน คือ หอการคาจังหวัด ผูประกอบการดานการทองเที่ยว โรงแรม ที่พัก ผูประกอบการ
รานอาหาร ผูประกอบการดานการขนสงนําเที่ยว และรานจําหนายชองที่ระลึก จํานวน 8 คน ทั้งหมดมีสวน
เกี่ยวกับนโยบายการบริการในองคกร
3. ภาคประชาชน คือ ผูที่อยูอาศัยในบริเวณแหลงทองเที่ยว จํานวน 7 คน มีทะเบียนบานและ
ภูมิลําเนาในพื้นที่
4. นักทองเที่ยว คือ นักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาทองเที่ยวที่เกาะขามใหญ จํานวน 8 คน มี
ความสมัครใจใหขอมูลและพํานักอาศัยคางคืนไมนอยกวา 24 ชั่วโมง
ผลการวิจัย
1. การศึกษาบริบททรัพยากรการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคจากทุนทรัพยากรชุมชนอยางยั่งยืนใน
ชุมชนบานเกาะขามใหญ พบวาชุมชนบานเกาะขามใหญมีทรัพยากรการทองเที่ยว ไดแก
ตารางที่ 1
แสดงทรัพยากรของชุมชนบานเกาะขามใหญ
ทรัพยากร
รายละเอียด
1.1 ทรัพยากรธรรมชาติ
ประกอบดวย ชายหาดทาหนา บา นรวมกับ พันธุไมในชุ มชน เช น มะขาม
(Natural Resources)
มะขามเทศ มะขามปอม สะเดา ตะขบ มะกอกปา โพธิ์ทะเล มันเสา กลอย
ตะบองเพชร สลัดได ไขเตา และอื่น ๆ นอกจากนี้ยังมีพันธุสัตวน้ําเค็ม เชน
ปลาการตูน ดอกไมทะเล หอยกระปุก หอยมือเสือ ปลาหมึก ปลาสละ หอย
ชักตีน หอยนางรม หอยนมสาว และหอยตาวัว เปนตน
1.2 ทรัพยากรทองเที่ยวดานวัฒนธรรม
ไดแก ศาลเจาพอกวนอู เจาแมทับทิม หลักไมลทะเลสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2
(Cultural Resources)
หัตถกรรมการทําลอบดักปลาและปูมา วิถีชีวิตประมงพื้นบาน รวมทั้งยังมี
รายการอาหารพื้นถิ่น เชน น้ําพริกมะขาม ปลากะตักสามรส ยํามะมวงหอย
นมสาว ผัดหอยกระปุก และน้ําพริกมะมวง เปนตน
1.3 ทรัพยากรทองเที่ยวดานมหกรรม
ได แ ก ประเพณี วั น ไหลหรื อ สงกรานต อุ ม สาวลงน้ํ า ในช ว งวั น ที่ 18 เดื อ น
เทศกาล และประเพณี
เมษายน งานเทกระจาดศาลเจาพอกวนอูในชวงเดือนกรกฎาคม และการ
(Events, Festival and Way of Life แขงขันตกปลาขามใหญฟชชิ่งเกมในชวงพฤศจิกายน
Resources)
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ตารางที่ 1
แสดงทรัพยากรของชุมชนบานเกาะขามใหญ (ตอ)
ทรัพยากร
รายละเอียด
1.4 ทรัพยากรทองเที่ยวกิจกรรมและ
เช น การเลนน้ํา และดํา น้ําชมปะการัง การสาธิตทําแปรรูปผลิตภัณฑจ าก
สันทนาการ
ทรัพยากรทองถิ่นจากปลาหมึกแดดเดียว สละดองเค็ม การปนอีเอ็มบอล การ
(Activity Resources)
ปลูกปะการังเทียม การปนจักรยานชมทิวทัศนรอบเกาะ การตกปลาและการ
ตั้งแคมปพักแรม การสาธิตการทําน้ําพริกมะขาม และการหาหอยกระปุกจาก
บริเวณน้ําลงหนาหาดเพื่อนํามาทําเปนอาหารพื้นถิ่น และอื่น ๆ
1.5 ทรัพยาการทองเที่ยวดานบริการ
ประกอบดวย เรือรับสงผูโดยสาร ศูนยบริการนักทองเที่ยวการตอนรับ ศูนย
(Service Resources)
จําหนายผลิตภัณฑสินคาชุมชน รานคาชุมชน รานอาหารและเครื่องดื่ม ที่พัก
แบบโฮมสเตย และสุขา

จะเห็นไดสิ่งเหลานี้ เปนสวนสนับสนุนการทองเที่ยวของชุมชนและเกิดมูลคาตอภูมิภาค โดยทรัพยากร
จะแสดงในภาพที่ 2 ดังตอไปนี้

ภาพที่ 2: แผนที่แหลงทองเที่ยวเกาะขามใหญ
ที่มา : Esri, i-cubed, USDA, USGS, AEX, GeoEye, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, UPR-EGP, and
the GIS User Community (2021)
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2. การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน (Internal Environment) เพื่อประเมินจุดแข็ง จุดออน และ
สภาพแวดลอมภายนอก (External Environment) ประเมินโอกาสและอุปสรรค ของการพัฒนาการทองเที่ยว
เชิงสรางสรรคจากทุนทรัพยากรชุมชนอยางยั่งยืนในชุมชนบานเกาะขามใหญ โดยเทคนิค SWOT Analysis
สังเคราะห TOWS Matrix ตามตารางที่ 2 ดังนี้
ตารางที่ 2
แสดง SWOT Analysis ของชุมชนบานเกาะขามใหญ ตําบลทาเทววงษ อําเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
SWOT Analysis
ปจจัยภายใน
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
1. มีที่ตั้งเหมาะสม มีเรือจากเกาะลอยศรีราชา เชื่อมโยง 1. ขาดแคลนสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เชน ไฟฟา น้ําประปา
กับเกาะสีชัง และแหลงทองเที่ยงใกลเคียง
เปนตน
2. มีทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมโดดเดน คือ ปลา 2. ไมสามารถเดินทางทองเที่ยวไดตลอดทั้งป เชน ชวงฤดูฝน
การ ตู น และดอกไม ท ะเล พั น ธ สั ต ว น้ํ า อุ ด มสมบู ร ณ
และประเพณีอุมสาวลงน้ํา
3. เปนหมูบาน OTOP ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดชลบุรี
3. ชาวบานไมมีอาชีพและรายไดที่แนนอน
4. ผูนําชุมชนและคณะกรรมการเขมแข็ง มีความตั้งใจใน 4. ขาดการสงเสริมดานภูมิปญญาทองถิ่น
การพัฒนา
5. มีสินคา OTOP ที่มีชื่อเสียง เชน หมึกตากแหง ปลา 5. ปญหาสิ่งแวดลอม อาทิ ขยะและน้ําเสีย
สละดองเค็มผลิตภัณฑจากสมุนไพร
6. ขาดองคความรูดานการจัดการการทองเที่ยวชุมชน
ปจจัยภายนอก
1.

2.
3.
4.

โอกาส (Opportunities)
พัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวระดับชาติ นําเสนอ
ความโดดเดนทางธรรมชาติ เชน แหลงตกปลา
ธรรมชาติ มีความสวยงามสมบูรณ
ปรั บ ปรุ ง สิ น ค า และบริ ก ารกิ จ กรรมการ
ทองเที่ยวใหมีความหลากหลาย
เปดเว็บไซตสรางภาพลักษณระดับนานาชาติ
เชื่อมโยงการทองเที่ยวกับสถานที่ใกลเคียง

อุปสรรค (Threats)
1. คนในชุมชนมีการยายถิ่นฐานเพื่อประกอบอาชีพ

2. มีแหลงทองเที่ยวใกลเคียงที่โดดเดน
3. การขาดงบประมาณในการพัฒนา

จากตารางที่ 2 พบวา จุดออนและอุปสรรค ที่ผูวิจัยมองวามีสาเหตุเกิดจากการขาดการบริหาร
จัดการที่เหมาะสมจากภาคสวนตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเชน ไฟฟาและน้ําประปา
หรือน้ําอุปโภคและบริโภคที่ตองซื้อจากฝง ทําใหเกิดผลกระทบความเปนอยูภายในชุมชน ตลอดจนการไมมี
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อาชีพและรายไดที่แนนอน จึงทําใหมีการยายถิ่นฐานเพื่อประกอบอาชีพและรายไดภายนอกพื้นที่เกาะเพื่อ
ยังชีพ
ตารางที่ 3
แสดง TOWS Matrix ของชุมชนบานเกาะขามใหญ ตําบลทาเทววงษ อําเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
TOWS Matrix
กลยุทธเชิงรุก (SO)
กลยุทธเชิงแกไข (WO)
1. สรางแบรนดทองเที่ยวเชิงธรรมชาติทางทะเล
1. สรางแผนยุทธศาสตรการทองเที่ยวแบบบูรณา
อยางยั่งยืน
การอยางยั่งยืนของชุมชนบานเกาะขามใหญ
2. สรางแบรนดจุดหมายปลายทาง (Destination)
2. ตั้งคณะกรรมการพัฒนาการทองเที่ยวชุมชน
การทองเที่ยว
บานเกาะขามใหญ
3. สรางแบรนดทองเที่ยวเชิงอาหาร
3. สรางแผนการตลาดดิจิทัลมารเก็ตติ้ง (Digital
Marketing) ของชุมชนบานเกาะขามใหญ
4. สรางแบรนดทองเที่ยวสังคมวิถีประมง
4. สรางระบบสื่อความหมายดานการทองเที่ยว
วัฒนธรรมทองถิ่น และพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน
5. สรางแผนอนุรักษวัฒนธรรมและธรรมชาติของ
ชุมชน
กลยุทธเชิงปองกัน (ST)
1. สรางเครือขายการทองเที่ยวกับชุมชนโดยรอบ
เกาะขามใหญ
2. ทําการพัฒนาทองเที่ยวไรพรมแดน
3. เชื่อมโยงกับอาเซียนและโลกดวยดิจิทัล
(Networking)
4. เกาะกลุมกับจังหวัดที่โดดเดน เชน ระยอง ตราด

กลยุทธเชิงรับ (WT)
1. ใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาหมูบาน
2. อบรมการเตรียมความพรอมดานรางกายและ
จิตใจตอปญหาทุกรูปแบบที่อาจเกิดขึ้น
3. อบรมแผนรองรับภัยพิบัติที่หลีกเลี่ยงไมได

3. แนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคจากทุนทรัพยากรชุมชนอยางยั่งยืนในชุมชนบาน
เกาะขามใหญ อ.เกาะสี ชั ง จ.ชลบุ รี คื อ การผสานความร ว มมื อ ระหว า งภาครั ฐ ภาคเอกชน ประชาชน
นักทองเที่ยว ในการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค โดยมีแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค
คือ ชุมชนบานเกาะขามใหญจะเปนจุดหมายปลายทางการทองเที่ยวทางทะเลที่มีคุณภาพโดดเดนระดับ
นานาชาติ สรางแบรนดทองเที่ยวเชิงอาหาร แบรนดทองเที่ยวสังคมวิถีประมง แบรนดทองเที่ ยววัฒนธรรม
ทองถิ่นและพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สังคม อนุรักษวัฒนธรรม และพัฒนาจิตใจ
และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ดังนี้
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3.1 แนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยมีการกําหนด
กลยุทธตาง ๆ ดังนี้
กลยุทธที่ 1 กลยุทธการสงเสริมการตลาดการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค ไดแก โครงการที่ 1
การตลาดดิจิ ทัล (Digital Marketing) ในเฟสบุก (Facebook) ยูทูป (Youtube) และเว็บไซต Tripadvisor
โครงการที่ 2 การจัดทําสื่อเพื่อประชาสัมพันธการทองเที่ยวชุมชนเชิงสรางสรรคบานเกาะขามใหญ
กลยุทธที่ 2 การพัฒนาสินคาและกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค ไดแก โครงการที่ 1
การสรางแบรนด “Happy day in Baan kohkhamyai Island” โครงการที่ 2 ชิมอาหารพื้นถิ่นเชิงสรางสรรค
เกาะขามใหญ “Enjoy Kohkhamyai Local Seafood”
กลยุทธที่ 3 การบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวเชิงสรางสรรค ไดแก โครงการที่ 1 จัดตั้งชมรม
พัฒนาการทองเที่ยวบานเกาะขามใหญ โครงการที่ 2 โครงการจัดตั้งคณะกรรมการชมรมพัฒนาการทองเที่ยว
บานเกาะขามใหญ
3.2 แนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคเพื่อพัฒนาสังคม โดยกําหนดกลยุทธดังนี้
กลยุทธที่ 1 การสรางเครือขายเพื่อสรางความเขมแข็ง ไดแก โครงการที่ 1 โครงการจัดอบรม
บุคลากรภาคบริการดานการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคของชุมชน โครงการที่ 2 โครงการสงเสริมเศรษฐกิจ
พอเพียงชุมชนอยางยั่งยืน
กลยุทธที่ 2 การกระจายรายไดจากการทองเที่ยวสูชุมชน ไดแก โครงการที่ 1 โครงการอบรม
การจัดการโฮมสเตย โครงการที่ 2 โครงการอบรมการทําอาหารพื้นถิ่นเชิงสรางสรรค
3.3 แนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคเพื่ออนุรักษวัฒนธรรมและปลูกจิตสํานึกดาน
การทองเที่ยว
กลยุทธที่ 1 การพัฒนาจิตใจปลูกจิตสํานึก ไดแก โครงการที่ 1 ปลูกจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอม
กับชุมชน โครงการที่ 2 อบรมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล
กลยุทธที่ 2 การอนุรักษวัฒนธรรม ภูมิปญญา วิถีชีวิตชุมชน ไดแก โครงการที่ 1 การอบรม
เทคนิคการสื่อความหมายภูมิปญญาพื้นบานวิถีประมงพื้นบาน โครงการที่ 2 โครงการอนุรั กษประเพณีวันไหล
สงกรานตอุมสาวลงน้ํา เกาะขามใหญ
3.4 แนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
กลยุทธที่ 1 การใชประโยชนจากพื้นที่เพื่อพัฒนาแหลงทองเที่ยว ไดแก โครงการที่ 1 เพิ่ม
พื้นที่สีเขียวภายในชุมชนเพื่อปรับปรุงภู มิ ทัศนภายในชุมชน โครงการที่ 2 อนุรักษความหลากหลายของ
สิ่งมีชีวิตทางทะเล การฟนฟูปะการัง และการปน EM-ball
กลยุทธที่ 2 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดแก โครงการที่ 1 การใชพลัง
งานแสงอาทิตยในแหลงที่พักโฮมสเตย โครงการที่ 2 ธนาคารขยะ
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อภิปรายผลการวิจัย
1. ศึกษาบริบททรัพยากรการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคจากทุนทรัพยากรชุมชนอยางยั่งยืนในชุมชน
บานเกาะขามใหญ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี พบวาบานเกาะขามใหญเปนชุมชนที่มีศักยภาพและทรัพยากรการ
ทองเที่ยวที่หลากหลาย ประกอบดวย ชายหาดทาหนาบานรวมทั้งพันธุ ไมในชุมชน เชน มะขามเปรี้ยว มะขาม
เทศ และอื่น ๆ ตลอดจน พันธุสัตวน้ําตาง ๆ นอกจากนี้ทรัพยากรทองเที่ยวกิจกรรมและสันทนาการที่โดดเดน
ไดแก การเลนน้ําและดําน้ําชมปะการัง การสาธิตการทําและแปรรูปผลิตภัณฑจากทรัพยากรทองถิ่น การปลูก
ปะการังเทียม การปนจักรยานชมทิ วทัศนรอบเกาะ การตกปลา และการตั้งแคมปพักแรม การรับประทาน
รายการอาหารพื้นถิ่น ซึ่งสามารถรองรับไดทั้งนักทองเที่ยวชาวไทยและตางประเทศ ควรมีการสงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ สรางแพคเกจการทองเที่ยวที่สนับสนุนใหมีการดูแลรักษาทรัพยากรและการอนุรักษวิถี
ชีวิตชุมชน สัมพันธกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (The Prime Minister's Office,
2016, 110) ในยุทธศาสตรที่ 4 การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน การปกปอง
ทรัพยากรทางทะเล
2. วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ของการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคจากทุน
ทรัพยากรชุมชนอยางยั่งยืนในชุมชนบานเกาะขามใหญ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี จากบริบทพื้นที่ซึ่งมีทรัพยากรการ
ทองเที่ยวที่หลากหลาย หากมีการวางแผนการพัฒนาที่เหมาะสม โดยมีการพัฒนาพื้นที่ชายฝงโดยคํานึงถึง
ผลกระทบตอ สิ่ง แวดล อ มและความยั่ ง ยืน ระยะยาว โดยลดความขั ด แย งเชิ งนโยบายระหว า งการพัฒ นา
โครงสรางพื้นฐานการท องเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชน ผ านกระบวนการรับฟงความคิดเห็น
ตัดสินใจ และจัดการรวมของภาคีที่เกี่ยวของ พัฒนาระบบบริหารจัดการ และการจัดเก็บรายไดจากการ
ท องเที่ ย วในพื้ น ที่ อนุ รั กษ ท างทะเล หมู เ กาะ และชายหาด เพื่อ นํ า มาใช ใ นการอนุ รัก ษ แ ละพัฒ นาแหล ง
ทองเที่ยวธรรมชาติใหคงความสมบูรณและสวยงาม
3. สรางแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคจากทุนทรัพยากรชุมชนอยางยั่งยืนในชุมชน
บานเกาะขามใหญ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี โดยแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคจากทุนทรัพยากร
ชุมชนอยางยั่งยืนในชุมชนบานเกาะขามใหญ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี คือ ชุมชนบานเกาะขามใหญจะเปน
จุดหมายปลายทางการทองเที่ยวทางทะเลที่มีคุณภาพโดดเดนระดับนานาชาติ สรางแบรนดทองเที่ยวเชิง
อาหาร แบรนดทองเที่ยวสังคมวิถีประมง แบรนดทองเที่ยววัฒนธรรมทองถิ่นและพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน ซึ่ง
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (The Prime Minister's Office, 2016, 82176) ในยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยื น โดยการพัฒนา
อุตสาหกรรมทองเที่ยวเชิงบูรณาการ โดยมีแนวทางการพัฒนาสงเสริมการสรางรายไดจากการทองเที่ยว
จากอัตลักษณและเอกลักษณแหงความเปนไทยที่สะทอนวัฒนธรรมทองถิ่นและวิถีชีวิตชุมชน ซึ่งเกาะขามใหญ
เปนพื้นที่ที่มีทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอุดมสมบูรณมีความโดดเดนดึงดูดใจสําหรับนักทองเที่ยวทั้งชาวไทย
และชาวตางประเทศ สัมพันธกับยุทธศาสตรที่ 9 ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ การ
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ปรับปรุงมาตรฐานสินคาและธุรกิจบริการดานการทองเที่ยวใหมีคุณภาพและภาพลักษณที่ไดมาตรฐานสากล
เพื่อเพิ่มศักยภาพใหเปนศูนยรวมการทองเที่ยวของเอเชียที่มีชื่อเสียงและเปนที่รูจักในระดับนานาชาติ พัฒนา
แหลงท องเที่ยวชายทะเลนานาชาติในจังหวัดชลบุรีใหเปนฐานการกระจายรายไดและการสรางงาน โดย
ยกระดับคุณภาพของธุรกิจบริการดานการทองเที่ยวใหไดมาตรฐานระดับนานาชาติและเปนที่ประทับ ใจของ
นักทองเที่ยว และพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพดานประมง ใหคงความอุดมสมบูรณของทรัพยากรชายฝงทะเลอยาง
ยั่งยืนตอไป โดยเรงรัดการอนุรักษ ฟนฟู และการจัดการใชประโยชนทรัพยากรประมงและสิ่งแวดลอมใหเปน
ระบบเหมาะสม ควบคูไปกับการสงเสริมและพัฒนาอาชีพ การสง เสริมและพัฒนาการประมงพื้นบานรวมทั้ง
การส ง เสริ ม และพั ฒ นาธุ ร กิ จ การประมง และสอดคล อ งกั บ แผนปฏิ บั ติ ก ารพั ฒ นาการท อ งเที่ ย วฯ
(Department of Tourism, Ministry of Tourism and Sports. (2015, 26-45) คือ พัฒนาใหกลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเปนเมืองทองเที่ยวหาดทรายชายทะเลที่ เต็มไปดวยสีสันของทะเลตะวันออกและเปนแหลง
เรียนรูวิถีชีวิตการทองเที่ยวชุมชนในระดับสากล ในยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาและเพิ่มคุณคาและมูลคาใหกับ
ฐานทรัพยากรการทองเที่ยวหาดทรายชายทะเล ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมสูแหลงทองเที่ยวมาตรฐานสากล
รักษาสืบทอดอัตลักษณทางวิถีชีวิตที่หลากหลายของเขตพัฒนาการทองเที่ยวฝงทะเลตะวันออก และกลยุทธ
การสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชนใหมีมาตรฐานและมีศักยภาพในการใหการตอนรับนักทองเที่ยว
ได
3.1 การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยกําหนดกลยุทธดังนี้
กลยุทธที่ 1 กลยุทธการสงเสริมการตลาดการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค ไดแก โครงการที่ 1
การตลาดดิจิ ทัล (Digital Marketing) ในเฟสบุก (Facebook) ยูทูป (Youtube) และเว็บไซต Tripadvisor
และโครงการที่ 2 การจัดทําสื่อเพื่อประชาสัมพันธการทองเที่ยวชุมชนเชิงสรางสรรคบานเกาะขามใหญ เปน
การประชาสัมพันธซึ่งจะชวยใหนักทองเที่ยวตางประเทศรูจักและสงเสริมการทองเที่ยวในระดับนานาชาติ
เพิ่มขึ้น ทําใหนักทองเที่ยวที่สนใจสามารถจองที่พักและสอบถามกิจกรรมการใหบริการทองเที่ยวภายในชุมชน
บานเกาะขามใหญไดโดยตรง ซึ่งสอดคลองกับ รายงานภาวะเศรษฐกิจทองเที่ยว (Ministry of Tourism and
Sports, 2017, 65) กล าวว า สื่ อสั งคมออนไลน (Online Social Media) เป นสื่ อที่ เข าไปมีบ ทบาทในการ
ตั ด สิ น ใจซื้ อ ของนั ก ท อ งเที่ ย ว เพราะเห็ น ข อ มู ล ได อ ย า งค อ นข า งทั น สมั ย สามารถแสดงความเห็ น ของ
นักทองเที่ยวคนอื่น ๆ และชุมชนในฐานะเปนผูจัดการทองเที่ยวสามารถนําการนําขอคิดเห็นนั้นไปพัฒนาและ
ปรับปรุงงานของกลุมได นอกจากนี้ ชุมชนยังใชเปนชองทางในการเผยแพรกิจกรรมทองเที่ยวของกลุมได
สั ม พั น ธ กั บ แผนปฏิ บั ติ ก ารพั ฒ นาการท อ งเที่ ย ว (Ministry of Tourism and Sports, 2015, 26-45) ใน
ยุทธศาสตรที่ 3 คือ สรางนวัตกรรมการสงเสริมการตลาดการทองเที่ยวสมัยใหม (Modern Marketing) เพื่อ
รักษากลุมนักทองเที่ยวเดิม และเพิ่มนักทองเที่ยวคุณภาพทั้งนักทองเที่ยวไทยและตางประเทศ โดยมีกลยุทธ
คือ การสงเสริมการดําเนินการจัดการตลาดนวัตกรรมพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (Digital Marketing) สอดคลอง
กับงานวิจัยของ ดวงใจ จิวะคุณานันท (Chiwakunanan, 2017, 1-2 ) เรื่อง อิทธิพลของ Reviewer ในสื่อ
ออนไลนกับการตัดสินใจเลือกเดินทางทองเที่ยวในจังหวัด ที่เปนจุดหมายปลายทางในประเทศไทย คือ กลุม
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ตัวอยางมีการเปดรับขอมูลเกี่ยวกับการทองเที่ยวในประเทศไทยผานสื่อออนไลนจากชองทาง Google มาก
ที่สุดรองลงมาคือ Facebook ตามลําดับ สวนใหญมักชื่นชอบขอมูลในรูปแบบ บล็อก/กระทูรีวิวความคิดเห็น
ของผูที่เคยใชบริการโดยละเอียด คิดเปนรอยละ 47 และบล็อก/ กระทูรีวิวสถานที่ทองเที่ยวโดยเนนไปทางการ
โพสตรูปภาพเปนหลักรอยละ 41.5
กลยุทธที่ 2 การพัฒนาสินคาและกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค ไดแก โครงการที่ 1
การสรางแบรนด “Happy day in Baan KohKhamyai Island” โดยมีการจัดทําโปรแกรมการทองเที่ยว ให
นักทองเที่ยวสามารถเลือกทั้งไดแบบไปกลับในหนึ่งวันตามเสนทางการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคที่กําหนดไว ใน
รูปแบบนอนพักคางคืนบนที่พักโฮมสเตยบนเกาะ ในสวนโครงการที่ 2 ชิมอาหารพื้นถิ่นเชิงสรางสรรคเกาะขาม
ใหญ “ Enjoy Kohkhamyai Local Seafood” สั ม พั น ธ กั บ เเผนพั ฒ นาการท อ งเที่ ย วแห ง ชาติ ฉ บั บ ที่ 2
(Ministry of Tourism and Sports, 2016, 29) ในยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพแหลงทองเที่ยว สินคา
และบริการดานการทองเที่ยวใหเกิดความสมดุลและยั่งยืน คือ พื้นฐานการเติบโตของการทองเที่ยว มีปจจัย
หลักที่คุณภาพของแหลงทองเที่ยว สินคา และบริการ ที่ตองไดมาตรฐานระดับสากลและมีเอกลักษณโดดเดน
ดังนั้น แนวทางการพัฒนาพัฒนาแหลงทองเที่ยว สินคาและบริการอยางยั่งยืน คือ การสงเสริมใหทุกภาคสวน
เขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการทองเที่ยวอยางยั่งยืน ทั้งในเชิงอัตลักษณทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณี และ
สิ่ ง แวดล อ ม รวมถึ ง การพั ฒ นาการท อ งเที่ ย วเชิ ง สร า งสรรค เ พื่ อ เพิ่ ม มู ล ค า ทางเศรษฐกิ จ มี ก ารนํ า เอา
ทรัพยากรธรรมชาติ และวัฒนธรรมตาง ๆ ของชุมชนมาสรางเปนโปรแกรมทอ งเที่ยว เพิ่มมูลคาของทรัพยากร
ทองถิ่นและการกระจายรายไดแก ชุมชน สัมพันธงานวิจัยของ พยอม ธรรมบุตร (Dhamabutra, 2017, 73)
เรื่อง แนวทางพัฒนาการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคบนพื้นฐานอัตลักษณและวิถีไทยแบบบูรณาการอยางยั่งยืนใน
เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร คือ สินคาและบริการสรางสรรคจะขึ้นอยูกับทรัพยากรที่โดดเดนของ
จุดหมายปลายทาง เชน ภูมิทัศน ภูมิอากาศ ธรรมชาติสิ่งแวดลอม ทรัพยากรวัฒนธรรม วิถีชีวิต ซึ่งทรัพยากร
ดังกลาวเคยใชในเสนทางทัวรแบบดั้งเดิม แตจะตองมีมุมมองในการจัดใหเปนเชิงสรางสรรค โดยมีการมีสวน
รวมและสงมอบประสบการณใหมแกนักทองเที่ยว แทนการพาไปดูไปกิ นไปนอนรูปแบบเดิมของการทองเที่ยว
ขนบนิยมที่ทํากันอยูในปจจุบัน (Destination–Based) สินคาและบริการเชิงสรางสรรค จะกระจายอยูตาม
พื้นที่ภูมิศาสตรที่หลากหลายและกวางขวาง มีการจัดโปรแกรมทัวรเชิงสรางสรรค ซึ่งมีกิจกรรมที่เปนรูปธรรม
ชัดเจน ซึ่งไมจําเปนตองผูกติดอยูเฉพาะพื้นที่แบบการทองเที่ยวขนบนิยม (Activity–Based)
กลยุทธที่ 3 การบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวเชิงสรางสรรค ไดแก โครงการที่ 1 จัดตั้งชมรม
พัฒนาการทองเที่ยวบานเกาะขามใหญ และโครงการที่ 2 โครงการจัดตั้งคณะกรรมการชมรมพัฒนาการ
ทองเที่ยวบานเกาะขามใหญ โดยมีการดําเนินการดวยการแบงหนาที่ความรับผิดชอบตามโครงสรางของชมรม
พั ฒ นาการท อ งเที่ ย วบ า นเกาะขามใหญ สั ม พั น ธ กั บ นิ ย พรรณ วรรณศิ ริ (Wannasiri, 2007, 261-262)
กลาวถึง ทฤษฎีศักยภาพการพัฒนาและการแพรกระจาย (Development Potential Diffusion Theory)
เมื่อมีการจัดตั้งกลุมหรือองคการขึ้นมากอใหเกิดพลังหรือศักยภาพที่ใชในการทํางานไดมากขึ้น ซึ่งไดมีการ
จั ด ตั้ ง กลุ ม การท อ งเที่ ย วของชุ ม ชนพั ฒ นาการท อ งเที่ ย วเกาะขามใหญ มี ก ารฝ ก อาชี พ ด า นต า ง ๆ ที่ เ ป น
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ประโยชนตอการดํารงชีวิตของประชาชนมีการศึกษาดูงานรวมถึงการฝกอบรม ซึ่งจะชวยเสริมทักษะการ
พัฒนาการจัดการทองเที่ยวชุมชนสามารถนําองคความที่ไดจากการศึกษาดูงานมาพัฒนาสินคาและการบริการ
ตาง ๆ ของชุมชนบานเกาะขามใหญใหไดมาตรฐาน นักทองเที่ยวเกิดความพึงพอใจในการมาทองเที่ยวและการ
ใชบริการ
3.2 การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคเพื่อพัฒนาสังคม โดยกําหนดกลยุทธดังนี้
กลยุทธที่ 1 การสรางเครือขายเพื่อสรางความเขมแข็ง ไดแก โครงการที่ 1 โครงการจัดอบรม
บุ ค ลากรภาคบริ ก ารด า นการท อ งเที่ ย วเชิ ง สร า งสรรค ข องชุ ม ชน เช น ทั ก ษะการนํ า เที่ ย ว การต อ นรั บ
นักทองเที่ยว เปนตน ซึ่งมีความคิดเห็นวาสามารถใหบริการไดเปนประทับใจนักทองเที่ยวโดยมีการอบรมให
ความรูและทักษะดานตาง ๆ ที่มีมาตรฐานผสมผสานกับอัตลักษณของทองถิ่น เชน การตอนรับโดยเครื่องดื่ม
เชิงสรางสรรคจากพืชสมุนไพรพื้นถิ่น และโครงการที่ 2 การสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนอยางยั่งยืน
สอดคลองกับแผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ ฉบับที่ 2 (Ministry of Tourism and Sports, 2016, 32) ใน
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยว และสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการ
พัฒนาการทองเที่ยว การพัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยวผานการยกระดับคุณภาพสูระดั บสากล รวมถึงการ
ปลูกฝงจิตสํานึกและการเปนเจาบานที่ดีใหกับประชาชนและการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและ
ชุมชน นับเปนเครื่องมือสําคัญในการพิจารณาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมทองเที่ยว
ไทย สัมพันธกับงานวิจัยของ วชิรวิทย วิชาสวัสดิ์ (Wichasawat, 2020, 31) เรื่องแนวทางการพัฒนาศักยภาพ
การบริหารและการจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชนโบราณบานเชียงเหียน จังหวัดมหาสารคาม คือ ในดาน
ทักษะ ควรมีการพัฒนาทักษะที่เปนความรูในสิ่งใหมและจําเปนสําหรับการทํางานดานการทองเที่ยวโดยชุมชน
นอกเหนือจากทักษะที่มีอยูเดิมหรือความรูดั้งเดิมที่ฝกฝนมาเปนเวลานาน ตลอดจนควรมีการพัฒนาการ
ทองเที่ยวใหเปนระบบ โดยมีการวางแผนการพัฒนา สามารถเชื่อมโยงและสัมพันธกันในการดําเนินงานในทุก
องค ป ระกอบการท อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชน ทั้ ง ด า นพื้ น ที่ ด า นการจั ด การ ด า นกิ จ กร รมการท อ งเที่ ย วและ
กระบวนการเรียนรู และการมีสวนรวมของคนในชุมชนอยางแทจริง
กลยุทธที่ 2 การกระจายรายไดจากการทองเที่ยวสูชุมชน ไดแก โครงการที่ 1 โครงการอบรม
การจัดการโฮมสเตย และโครงการที่ 2 โครงการอบรมการทําอาหารพื้นถิ่นเชิงสรางสรรค ทําใหชุมชนมีรายได
เพิ่มขึ้น และสามารถบริการจัดการที่พักไดมีคุณภาพ เกิดความประทับใจและนักทองเที่ยวตองการกลับมาเที่ยว
อีกครั้ง สัมพันธกับเเผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ ฉบับที่ 2 (Ministry of Tourism and Sports, 2016,
32) ใน ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยว และสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนใน
การพัฒนาการทองเที่ยว คือ การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการดานการทองเที่ยวและ
ไดรับประโยชนจากการทองเที่ยว โดยการสงเสริมใหประชาชนมีความรูความเขาใจดานการทองเที่ยวและการ
บริหารจัดการทองเที่ยว เปดโอกาสใหประชาชนและชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาสินคาและบริการบนพื้นฐาน
ของมรดกและวัฒนธรรมทองถิ่น
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3.3 การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคเพื่ออนุรักษวัฒนธรรมและปลูกจิตสํานึกดานการ
ทองเที่ยว โดยกําหนดกลยุทธดังนี้
กลยุทธที่ 1 การพัฒนาจิตใจปลูกจิตสํานึก ไดแก โครงการที่ 1 ปลูกจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอม
กับชุมชน และโครงการที่ 2 อบรมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ไดทําการอบรมปลุกจิตสํานึกดาน
สิ่งแวดลอมกับชุมชน ใหชวยกันดูแลรักษาบริเวณบานของตนเอง จัดสภาพแวดลอมใหดูสวยงาม เชน การปลูก
ตนไมเพิ่มเติมและรักษาความสะอาดบริเวณภายในชุมชน มีการอบรมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล
เพื่อใหสมาชิกในชุมชนเกิดจิตสํานึกสาธารณะในการอยูรวมกัน ซึ่งสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี
(Chonburi Provincial Office Development Strategy Group, 2017, 105) ในยุทธศาสตรที่ 5 บริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุลโดยประชาชนมีสวนรวม ที่เปนกลยุทธปกปอง
และฟนฟูทรัพยากรปาไม แหลงอาหาร/น้ําของสัตวปา ปาชายเลน และทรัพยากรชายฝงทะเลโดยชุมชนมีสวน
รวมตามพระราชดําริ สรางความเขมแข็งใหแกภาคประชาชน เพื่อระดมความรวมมือในการคุมครองและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กลยุทธที่ 2 การอนุรักษวัฒนธรรม ภูมิปญญา วิถีชีวิตชุมชน ไดแก โครงการที่ 1 การอบรม
เทคนิคการสื่ อความหมายภู มิปญ ญาพื้ นบ านวิ ถีประมงพื้น บา น โครงการที่ 2 โครงการอนุ รักษ ประเพณี
สงกรานตอุมสาวลงน้ํา เกาะขามใหญซึ่ งสอดคลองกับ แผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติฯ (Ministry of
Tourism and Sports, 2016, 33) ในยุทธศาสตรที่ 4 การสรางความสมดุลใหกับการทองเที่ยวไทย ผาน
การตลาดเฉพาะกลุม การสงเสริมวิถีไทย และการสรางความเชื่อมั่นของนักทองเที่ยวสงเสริมเอกลักษณของ
ประเทศไทยและของแตละทองถิ่นและการสงเสริมเอกลักษณของแตละภูมิภาค สั ม พั น ธ กั บ ง า น วิ จั ย ข อ ง
วรรณวีร บุญคุม และพจนา บุญคุม (Boonkoum & Boonkoum, 2016, 107-108) เรื่อง การพัฒนารูปแบบ
กิจกรรมทองเที่ยววิถีไทยสรางสรรคเสนทางกาญจนบุรี -ทวาย คือ การทองเที่ยววิถีไทยมุงเนนการสรางความ
ประทับใจใหกับนักทองเที่ยวจากการเที่ยวชม ไดสัมผัส ไดรับประสบการณตรงผานการทองเที่ยวที่มีความ
เกี่ยวของกับวิถีชีวิตประเพณีวัฒนธรรมที่มีอยูในทองถิ่น มีการสืบทอด บอกตอ สรางความภาคภูมิใจใหกับผูคน
และชุมชนที่เปนที่ตั้งของแหล งทองเที่ยว ตลอดจนไดสรางความประทับใจใหกับนักทองเที่ยวใหเกิดการบอก
เลาเรื่องราว (Telling a Story) บอกตอ (Word of Mouth) และกลับมาทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยว
3.4 การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน โดยกําหนดกลยุทธ
ดังนี้
กลยุทธที่ 1 การใชประโยชนจากพื้นที่เพื่อพัฒนาแหลงทองเที่ยว ไดแก โครงการที่ 1 เพิ่ม
พื้นที่สีเขียวภายในชุมชนเพื่อปรับปรุงภูมิทัศนภายในชุมชน มีความคิดเห็นวาชวยเพิ่มปริมาณพรรณไมใหแก
ชุมชนเกิดความรม รื่นสวยงาม ทําใหมีที่พักผอนมากขึ้น และโครงการที่ 2 อนุรักษความหลากหลายของ
สิ่งมีชีวิตทางทะเล การฟนฟูปะการัง และการปน EM-ball สอดคลองกับเเผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ
ฉบั บ ที่ 2 (Ministry of Tourism and Sports, 2016, 29) ในยุ ท ธศาสตร ที่ 1 การพั ฒ นาคุ ณ ภาพแหล ง
ทองเที่ยว สินคาและบริการดานการทองเที่ยวใหเกิดความสมดุลและยั่งยืน พัฒนาแหลงทองเที่ยว สินคาและ
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บริการอยางยั่งยืน โดยการสงเสริมใหภาคีเครือขายการทองเที่ยว ทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชนเขามามีสวน
รวมดานการบริหารจัดการ ตั้งอยูบนพื้นฐานการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน ทั้งในเชิงอัตลักษณ วิถีชี วิต
วัฒนธรรม ประเพณี และสิ่งแวดลอมในระดับพื้นที่ ไดแก การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและปลูกจิตสํานึก
ในการอนุรักษท รัพยากรการทองเที่ยว ซึ่งสัมพันธกับแผนปฏิบัติการพัฒนาการทองเที่ยวฯ (Ministry of
Tourism and Sports, 2015, 26-45) และสัมพันธกับยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาและเพิ่มคุณคาและมูลคา
ให กั บ ฐานทรั พ ยากรการท อ งเที่ ย วหาดทรายชายทะเล ที่ เ ป น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล อ มสู แ หล ง ท อ งเที่ ย ว
มาตรฐานสากล กลยุทธการพัฒนาและสรางสรรคกิจกรรมการทองเที่ยวเพื่อตอบสนองความตองการของ
นักทองเที่ยวเฉพาะกลุม ในชุมชนบานเกาะขามใหญเ ปนหมูบานทองเที่ยวเชิงอนุรักษจึงจัดกิจกรรมการ
ทองเที่ยวที่สอดคลองกับสภาพพื้นที่เกาะ และชวยรักษาสภาพสิ่งแวดลอมโดยการอนุรักษทรัพยากรทางทะเล
กลยุทธที่ 2 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดแก โครงการที่ 1 การใช
พลังงานแสงอาทิตยในแหลงที่พัก โฮมสเตย สัมพันธกับยุทธศาสตรกระทรวงพลังงาน (Energy Policy and
Planning Office, 2016, 3) ในยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืนและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ชุมชน
มีการพึ่งพาตนเองในการพัฒนาพลังงานเพื่อสนองความตองการตามศักยภาพพื้นที่ มีกลยุทธสงเสริมใหมี การ
อนุรักษและผลิตพลังงานทดแทนในชุมชนเพิ่มมากขึ้น และในโครงการที่ 2 ธนาคารขยะเพื่อลดปริมาณขยะที่
สามารถนํ า กลั บ มาใช ใ หม ไ ด สร า งรายได เ สริ ม แก ค นในชุ ม ชนซึ่ ง สอดคล อ งกั บ แผนพั ฒ นาจั ง หวั ด ชลบุ รี
(Chonburi Provincial Office Development Strategy Group, 2017, 111) ในยุทธศาสตรที่ 5 บริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุล โดยประชาชนมีสวนรวมสงเสริมการดําเนินการ
ตามแนวคิดการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชน สัมพันธกับงานวิจัยของ ภัทรภรณ
พิศปน และฆริกา คันธา (Pispunt & Kunta, 2020, 113-114) เรื่อง การบริหารจัดการและดําเนินโครงการ
ประกวดอุทยานแหงชาติสีเขียวดานขยะมูลฝอยของอุทยานแหงชาติภูเรือ จังหวัดเลย คือ แนวทางการจัดการ
ขยะมูลฝอยที่เหมาะสม คือ จัดซื้อเครื่องมืออุปกรณสําหรับจัดการขยะใหเพียงพอ เพิ่มมาตรการการการ
จัดการขยะในชวงเทศกาล อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร การปรับปรุงระบบกําจัดขยะใหถูกหลักสุขาภิบาล
รวมถึงการสงเสริมการประชาสัมพันธปลูกจิตสํานึกใหบุคคลที่เกี่ยวของ เพื่อสรางความรวมมือและความ
ตระหนักในการจัดการขยะมูลฝอย
สรุป
ชุมชนเกาะขามใหญสามารถเปนแหลงทองเที่ยวเชิงสรางสรรคไดจากความรวมมือของทุกภาคสวน ทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และนักทองเที่ยว สอดคลองกับแผนการพัฒนาการทองเที่ยวระดับชาติของ
ภาครัฐกอใหเกิดการพัฒนาการทองเที่ยวชุมชนเชิงสรางสรรคอยางยั่งยืน เนื่องจากมีจุดแข็ง คือ ที่ตั้งเหมาะสม
โดยมีเรือโดยสารจากเกาะลอยศรีราชาเชื่อมโยงกับเกาะสีชัง และแหลงทองเที่ยวในบริเวณใกลเคียง ตลอดจน
การมีทรัพยากรการทองเที่ยวทางธรรมชาติที่หลากหลายและทรัพยากรการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม และ
โอกาสที่สามารถนําไปสูความสําเร็จไดจากพัฒนาเป นแหลงทองเที่ยวระดับชาติ โดยชูความโดดเดนทาง
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ธรรมชาติดวยการพัฒนาเปนจุดหมายปลายทางการทองเที่ยวทางทะเลที่มีคุณภาพโดดเดนระดับนานาชาติ
สรางภาพลักษณแบรนดทองเที่ยวเชิงอาหาร แบรนดทองเที่ยวสังคมวิถีประมง แบรนดทองเที่ยววัฒนธรรม
ทองถิ่น และการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน สําหรับขอเสนอแนะงานวิจัยในอนาคต คือ 1) ควรมีการทําการวิจัย
เรื่อง แนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคในรูปแบบธุรกิจการทองเที่ยวในแตละจังหวัดของประเทศ
ไทย เพื่อสามารถกระจายไดรายสูชุมชนทองถิ่นไดอยางทั่วถึง อนึ่งแนวทางการพัฒนาการท องเที่ ยวเชิง
สรางสรรคที่ยั่งยืนตองอาศัยผูมีสวนไดสวนเสียใหความรวมมือในการพัฒนาจึงจะเกิดประสิทธิภาพ และควรมี
การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค เพื่อใหการดําเนินการตาง ๆ เกิดขึ้นไดสอด
รับกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป 2) ควรมีการทําวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคในชุมชน
บนพื้นที่เกาะตาง ๆ เพื่อสรางเปนเสนทางการทองเที่ยวชุมชนเชิงสรางสรรคทางทะเลของประเทศไทย และ
3) การวิจัยเพื่อสรางโมเดลของการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคที่ประสบความสําเร็จในภาคตาง ๆ เพื่อสามารถ
นําไปประยุกตใชในบริบทพื้นที่ใกลเคียงกัน
References
Boonkoum, W. & Boonkoum, P. (2016), Development of Thai-Cultural Creative Tourism
Activity Model on Kanchanaburi-Dawei Route. Integrated Social Science Journal.
3(2), 107-108. [In Thai]
Chiwakunanan, D. (2017). Influence of reviewer in online media and the decision to
travel in thailand. (Independent Study,Master of Business Administration Faculty of
Commerce and accountancy, Thammasat University). [In Thai]
Chonburi Provincial Office Development Strategy Group. (2017). Chonburi Provincial
Development Plan 2018 – 2021. Chonburi: Chonburi Provincial Office. [In Thai]
Dhamabutra, P. (2017). Approaches for Sustainable Integrated Creative Tourism Development
on the basis of Thai ldentity and Way of Life in Bangkoknoi District, Bangkok Thailand.
Sisaket Rajabhat University Journal. 13(3), 73-74. [In Thai]
Department of Tourism, Ministry of Tourism and Sports. (2015). Thailand Tourism Strategic
Plan2015- 2017. Bangkok: Ministry of Tourism and Sports. [In Thai]
Designated Areas for Sustainable Tourism Administration (Public Organization). (2018).
Creating Creative Tourism Toolkit. Bangkok: Bookplus Publishing Co., Ltd. [In Thai]
Esichaikul, R. (2014). Tourism concept &Tourism resource features. Nonthaburi: Sukhothai
Thammathirat Open University. [In Thai]

[118]

ISSN: 2651-107X (Online)
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน ปที่ 15 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม 2564 – สิงหาคม 2564
FEU Academic Review Volume 15 Number 2 May 2021 – August 2021

Esri, i-cubed, USDA, USGS, AEX, GeoEye, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, UPR-EGP, and the
GIS User Community. (2021). Leaflet-providers preview. Retrieved April 20, 2021,
from https://leaflet-extras.github.io/leaflet-providers/preview/.
Energy Policy and Planning Office. (2016). Strategic Plan 2016-2020. bangkok; Ministry of
Energy. [In Thai]
Jittangwattana, B., (1999), Sustainable tourism planning. Chiang Mai; Chiang Mai University.
[In Thai]
Kispredarborisuthi, B. (2011). Social sciences research methodology. Bangkok:
Chulalongkorn University Press. [In Thai]
Ministry of Tourism and Sports. (2015). Tourism Action Plan in the East Coast Tourism
Development Area 2016 - 2020. Bangkok: Ministry of Tourism and Sports. [In Thai]
Ministry of Tourism and Sports. (2016). The Second National Tourism Development Plan
(2017-2021). Bangkok: Ministry of Tourism and Sports. [In Thai]
Ministry of Tourism and Sports. (2017). Tourism Economic Review. Bangkok: Ministry of
Tourism and Sports. [In Thai]
Pispunt, P. & Kunta, K., (2020). Waste Management and Implementation of the Green
National Park project for Waste in Phu Ruea National Park, Loei Province. Journal of
Research and Development Buriram Rajabhat University. 15(2). 113-114. [In Thai]
Potjana, S. (2013). CBT Standard Handbook Community. Chiangmai: Wanida karnpim. [In
Thai]
Srisatidnaraku, B. (2007). Leadership and strategic management in nursing organization
for the 21st century. Bangkok: Chulalongkorn University Press. [In Thai]
Thongma, W. (2011). Sustainble Cultural Tourism Development of Chinese Community,
Mae-ngon Watershed Area, Fang District Chinagmai. Chiangmai: Maejo University.
[In Thai]
The Prime Minister's Office. (2016). The Twelfth National Economic and Social
Development Plan, 2017-2021. Bangkok: Office of the National Economic and Social
Development Board. [In Thai]
The Prime Minister's Office. (2018). Thailand's National Strategy B.E. 2561 - 2580 (A.D.
2018 - 2037). Bangkok: Office of the National Economic and Social Development
Board. [In Thai]
Wannasiri, N. (2007). Social and Cultural Anthropology. Bangkok: Xpernet Press. [In Thai]
[119]

ISSN: 2651-107X (Online)
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน ปที่ 15 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม 2564 – สิงหาคม 2564
FEU Academic Review Volume 15 Number 2 May 2021 – August 2021

Weihrich. H. (2021). The TOWS Matrix-A Tool for Situational Analysis. University of San
Francisco. Retrieved July 21, 2021 from https://nonprofitbuilder.org/storage/303/
TOWS-Long-Range-Planning-Heinz-Weihrich.pdf.
Wichasawat, W. (2020). Guidelines for Potential Development of Administration and
Management of the Ancient Community at Ban Chianghian, Maha Sarakham Province.
Journal of International and Thai Tourism. 15(2), 31-32. [In Thai]

[120]

