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การพัฒนายุทธศาสตร์ การท่ องเทียวเชิงนิเวศอย่ างยังยืน ทีเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครังนี มี วตั ถุ ประสงค์เพือศึ กษาสถานการณ์ การท่องเทียว ปั ญหาและอุ ปสรรคในการ
พัฒนา การท่องเทียวทีเกาะเสม็ด และสร้างยุทธศาสตร์ การท่องเทียวเชิงนิ เวศอย่างยังยืน ทีเกาะเสม็ด จังหวัด
ระยอง ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั มี 6 กลุ่ม คือ บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ บุคลากรในภาค
ธุ รกิจ ประชาชนท้องถิน มัคคุเทศก์ นักท่องเทียวชาวไทย และนักท่องเทียวชาวต่างชาติ โดยใช้เครื องมือใน
การวิจยั คือ แนวทางการสัมภาษณ์ เชิ งลึ ก แบบสอบถาม แบบประเมิ นร่ างยุทธศาสตร์ และแบบประเมิ น
ยุทธศาสตร์ ผลการวิจยั พบว่า เกาะเสม็ดเป็ นสถานทีท่องเทียวทีมีความพร้อมด้านทรัพยากรธรรมชาติทาง
ทะเลและป่ าไม้ มีความสวยงามและจุดเด่นในด้านหาดทรายขาวละเอียด นําทะเลใส มีอ่าวต่างๆ มากมาย
และเป็ นสัญลักษณ์ของวรรณคดีเรื องพระอภัยมณี มีความเหมาะสมของกิจกรรมการท่องเทียว การบริ การ
ทางการท่องเทียว การจัดการทางการท่องเทียวและสิ งแวดล้อม และการมีส่วนร่ วมทางการท่องเทียวของ
เกาะเสม็ด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางถึ งมาก ในด้านปั ญหาและอุปสรรคในการพัฒนาการท่องเทียวที
เกาะเสม็ด คื อ ปั ญหาด้านมลภาวะทางสิ งแวดล้อม ทรัพ ยากรธรรมชาติเสื อมโทรม ความขัดแย้ง ด้า น
กรรมสิ ทธิในทีดิน และปริ มาณนําจืดไม่เพียงพอ ส่ วนอุปสรรคคือ ขาดการประสานงานระหว่างภาครัฐอย่าง
บูรณาการ งบประมาณในการบริ หารจัดการท่องเที ยวและฟื นฟูท รั พยากรธรรมชาติ และสิ งแวดล้อมไม่
เพียงพอ ขาดการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริ งจัง ขาดการวางผังพืนทีเฉพาะในการพัฒนา/อนุ รักษ์เกาะเสม็ด
และขาดหน่ วยงานหลักหรื อกลไกการประสานความร่ วมมือในการแก้ไขปั ญหาและพัฒนาเกาะเสม็ดอย่าง
จริ งจัง สําหรับยุทธศาสตร์ นีประกอบด้วย 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ 1) เสริ มสร้างคุณภาพชีวิตและความ
มันคงปลอดภัยในชี วิตและทรั พ ย์สิน เพื อสนับสนุ นการท่องเที ยวเชิ งนิ เวศ 2) เสริ มสร้ างการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อมและระบบสาธารณู ปโภค-สาธารณู ปการ เพือการท่องเทียวเชิ งนิ เวศ
อย่างยังยืน 3) ส่ งเสริ มศักยภาพแหล่งท่องเทียวเชิงนิเวศและการตลาดท่องเทียวเชิงคุณภาพอย่างยังยืน
คําสํ าคัญ: การท่องเทียวเชิงนิเวศอย่างยังยืน
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ABSTRACT
The objectives of this research were to study situation of tourism, problem and threat of tourism
development on Samed Island, and to develop strategies for the sustainable ecotourism on Samed Island,
Rayong province. The sampling populations were comprised of 6 groups: government officials in Rayong;
representative of commerce and tourism businesses; local people; tour guides; Thai tourists and foreign
tourists on Samed Island. The research tools were in-depth interviews, questionnaires, assessment of draft
strategy and assessment of strategy. The research results revealed that: Samed Island is a tourist attraction
where there are plentiful natural resources in the sea and forest. On Samed Island, there are beautiful
natural attractions in the form of the white sandy beaches, clear blue sea, and many picturesque bays; Koh
Samed holds a very important place in Thai culture and literature in the Phra Aphai Mani story by
Sunthorn Phu. The suitability of activities; tourism services; environmental management and the
participation of tourists are at a medium to high level. The problems of tourism development on Samed
Island are: environmental pollution principally related to garbage disposal and waste water management;
degradation and depletion of natural resources; disputes about land ownership on the island and the
limited amount of fresh water. The obstacles to tourism development are the lack of highly integrated
government coordination; budget management; limited natural resource recovery; lack of serious law
enforcement; lack of systematic urban planning in developing or conservation areas and the absence of a
main mechanism for serious cooperation in development and problem solving. Strategies for sustainable
ecotourism on Samed Island are 3 strategies, consisting of: 1) improving the quality of life and
strengthening security of life and property to support ecotourism; 2) the management of natural resources,
the environment and the infrastructure for sustainable ecotourism; 3) promotion of ecotourism and quality
marketing of sustainable ecotourism.
KEYWORDS: sustainable ecotourism
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บทนํา
ปั จจุบนั อุตสาหกรรมการท่องเทียวของไทยได้สร้างรายได้หลักในธุ รกิจบริ การและสร้างความ
เจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิ จให้กบั ประเทศเป็ นจํานวนมหาศาล โดยพิจารณาได้จากข้อมูลของกระทรวงการ
ท่องเทียวและกีฬาในปี พ.ศ.2554 มีจาํ นวนนักท่องเทียวต่างชาติ 19,098,323 คน สร้างรายได้ 734,591.46
ล้านบาท และมีแนวโน้มการขยายตัวต่อเนื องในอัตราทีชะลอตัว โดยคาดว่าในปี 2555 จะขยายตัว 8-10%
ซึ งสอดคล้องกับจํานวนนักท่องเทียวระหว่างประเทศโดยรวมของโลกทีคาดว่าจะมีการขยายตัว 3-4% ในปี
2555 (กรมการท่องเทียว. 2554 : ออนไลน์) รวมทังสอดรับกับแผนพัฒนาการท่องเทียวแห่ งชาติ พ.ศ.25552559 ทีมีวตั ถุประสงค์เพือฟื นฟูและกระตุน้ ภาคการท่องเทียวให้ขยายตัวและเกิดความยังยืน ตลอดจนเพือ
เร่ งรัดและสร้ างศักยภาพในการหารายได้ทางการท่องเทียว เพือพัฒนาการท่องเทียวของประเทศไทยให้มี
ความพร้ อมทังด้านคุ ณภาพและการแข่งขัน ทําให้เกิ ดการสร้ างรายได้และกระจายรายได้ควบคู่ไปกับการ
พัฒนาทียังยืน โดยมุ่งเน้นการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบด้านการท่องเทียวให้สอดรับกับสถานการณ์ทงใน
ั
และต่างประเทศ ตามแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที 11 (พ.ศ.2555-2559) อย่างไรก็
ตาม ประเทศไทยยังมีความเสี ยงในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อมเสื อมโทรม เนื องจากเป็ นการ
ขยายตัวทีเน้นปริ มาณนักท่องเทียวและรายได้ทางการท่องเทียวโดยไม่ได้เตรี ยมความพร้อมในการรองรับขีด
ความสามารถทางการท่องเทียว ทําให้แหล่ งท่องเที ยวหลายแห่ งเกิ ดความเสื อมโทรม ซึ งจากการสํารวจ
สถานภาพของแหล่งท่องเทียว 2,154 แห่ ง พบว่ามีแหล่งท่องเทียวเสื อมโทรมทีต้องเร่ งพัฒนาอย่างเร่ งด่วน
จํานวน 138 แห่ ง โดยส่ วนใหญ่เป็ นแหล่งท่องเทียวทางธรรมชาติถึง 50 แห่ ง (กระทรวงการท่องเทียวและ
กีฬา. 2554 : ออนไลน์)
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ดังนัน การพัฒนาการท่องเทียวอย่างยังยืนของแหล่งท่องเทียวทางธรรมชาติในประเทศไทยจึงมี
ความสําคัญเร่ งด่ วน โดยเฉพาะในแหล่งท่องเที ยวสําคัญและเป็ นที รู ้ จกั ของนักท่องเที ยวทังชาวไทยและ
ต่างชาติ อย่างเช่นจังหวัดระยอง อันเป็ นเมืองท่องเทียวทางธรรมชาติ ทะเล ป่ าเขา เกษตร ศิลป- วัฒนธรรม
และเป็ นพืนทีท่องเที ยวทีเป็ นทาง เลื อกใหม่ (Alternative Destination) ในภาคตะวันออก ซึ งเป็ นแหล่ ง
ท่องเทียวทางทะเลทีมีปริ มาณนักท่องเทียวชาวไทยเดินทางมาท่องเทียวมากทีสุ ด (การท่องเทียวแห่ งประเทศ
ไทย. 2534) โดยมีความโดดเด่นด้านการท่องเทียวทางทะเลคือ เกาะเสม็ด ซึ งมีชือเสี ยงและได้รับความนิ ยม
ที สุ ดในจัง หวัด ระยอง แต่ใ นทางกลับ กัน เกาะเสม็ ดก็ มี ค วามเสื อมโทรมของทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ งแวดล้อม โดยได้มีการศึกษาเกียวกับการประเมินผลกระทบของการท่องเทียวต่อเกาะเสม็ด พบว่าหาดและ
อ่าวบนเกาะเสม็ดส่ วนใหญ่มีปัญหาขยะ การปลูกสร้างร้านค้าชิดชายหาด การระบายนําเสี ยลงสู่ ชายหาด การ
ขูดขีดเขียนโขดหิ น และสภาพป่ าทีถูกทําลายเพือนํามาสร้างบังกาโลหรื อร้ านอาหาร (เกษม จันทร์ แก้ว
ประพันธ์ โกยสมบูรณ์ และสิ ทธิ ชยั ตันธนะสฤษดิ. 2531 : 31) รวมทังยังพบว่าอุทยานแห่ งชาติเขาแหลม
หญ้า-หมู่เกาะเสม็ด มีการบริ หารจัดการพืนทียังไม่เป็ นเอกภาพ เพราะมีการถือครองทีดินของเอกชนแทรก
อยูใ่ นพืนทีอุทยานแห่ งชาติ ยังควบคุมปริ มาณนักท่องเทียวไม่ได้ เอกชนทีมายึดครองพืนทีริ มหาดบนเกาะ
เสม็ด และมี ก ารเสื อมโทรมของแหล่ ง ท่องเที ยวสําคัญบนเกาะเสม็ด เช่ น หาดทรายแก้ว อ่ าววงเดื อน
(สมชาย เดชะพรหมพันธุ์ และภัทราพร สร้อยทอง. 2544 : 27-35) นอกจากนี ในรายงานสรุ ปผลการ
ปฏิบตั ิงานประจําปี 2551 ของอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด (2551 : 113) ยังสรุ ปปั ญหาและ
อุปสรรคในด้านการจัดการไว้ว่ามีปัญหาด้านขยะมูลฝอยและนําเสี ยบนเกาะเสม็ด ปั ญหาการคมนาคมบน
เกาะเสม็ด ปั ญหานําเพือการอุปโภคบริ โภคบนเกาะเสม็ด ปั ญหาการควบคุ มผูป้ ระกอบการท่องเทียวให้อยู่
ในระเบียบของกรมอุทยานแห่ งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ปั ญหาการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบนเกาะเสม็ด และ
ปั ญหาการบุกรุ กทีดินบนเกาะเสม็ด ซึ งผลกระทบด้านสิ งแวดล้อมในอดีตดังกล่าวยังคงปรากฏให้เห็นอย่าง
ต่อเนื อง โดยปั จจุบนั เกาะเสม็ดยังคงมีการตังร้านค้าและเตียงนอนรุ กลําชายหาด การปล่อยนําเสี ยลงสู่ ทะเล
มีปริ มาณขยะจํานวนมากโดยเฉลีย 5 ตัน/วัน และในช่วงเทศกาลท่องเทียวมีปริ มาณขยะ 8 ตัน/วัน ปริ มาณนํา
เสี ยประมาณ 16,000 ลิตร/วัน และปั ญหาการบุกรุ กทีดิ นตลอดจนกรรมสิ ทธิ ในทีดิ นบนเกาะเสม็ดยังไม่
สามารถแก้ไขหรื อหาข้อยุติลงได้ (องค์การบริ หารส่ วนตําบลเพ. 2554)
จากปั ญหาต่างๆ ของเกาะเสม็ด ทีผ่านมาพบว่า มิได้มีการแก้ปัญหาอย่างเป็ นรู ปธรรม ทังนี เนื องจาก
การพัฒนาที เกิ ดขึ นมิ ไ ด้ดาํ เนิ นควบคู่ ไ ปกับการอนุ รัก ษ์ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ งแวดล้อม ตลอดจน
วัฒนธรรมท้องถินอย่างจริ งจัง หากแต่มุ่ง เน้นทางด้านวัตถุตามกระแสทุนนิ ยมในโลกยุค โลกาภิวตั น์ จน
เกรงว่าในอนาคตสภาพทรัพยากร ธรรมชาติ สิ งแวดล้อมวิถีชีวิตและเอกลักษณ์ ของชุ มชนท้องถิ นชายฝั ง
ทะเลทีเกาะเสม็ดจะลดน้อยและเสื อมหายไป ดังนันเราจึงควรศึกษาวิธีทีจะรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ งแวดล้อม ตลอดจน ศิลปวัฒนธรรมหรื อเอกลักษณ์ของท้องถิ นทีมีคุณค่าควรแก่การอนุ รักษ์ควบคู่ไปกับ
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การพัฒนาทียังยืน โดยพิจารณาจากแนวทางการพัฒนาการท่องเทียวแบบยังยืนของโลก ทีมุ่งสู่ ความยังยืนใน
3 มิ ติ พร้ อมกันคื อ มิ ติด้านเศรษฐกิ จ มิ ติด้านสัง คม และมิ ติด้านสิ งแวดล้อม ซึ งสามารถพิ จารณาจาก
องค์ประกอบหลักของการพัฒนาการท่องเทียวแบบยังยืน 6 ด้านคือการพัฒนาจิตสํานึ กทางการท่องเทียว
การพัฒนาทรัพยากรการท่องเทียว การพัฒนาสิ งแวดล้อมศึกษาในแหล่งท่องเทียว การพัฒนาธุ รกิจท่องเทียว
การพัฒนาการตลาดท่องเทียว และการพัฒนาการ มีส่วนร่ วมทางการท่องเทียวของชุ มชนท้องถิน (บุญเลิศ
จิตตังวัฒนา. 2548 : 22) รวมทังแนวทางการท่องเทียวเชิ งนิ เวศ ซึ งสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย (2540 : 2-46) ได้กาํ หนดองค์ประกอบของการท่องเทียวเชิ งนิ เวศไว้ 4 ด้านคือ 1) ด้านพืนที
เป็ นแหล่ ง ท่ องเที ยวที เกี ยวเนื องกับธรรมชาติ ที มี เอกลัก ษณ์ เฉพาะถิ น รวมทังเป็ นแหล่ ง วัฒนธรรมและ
ประวัติศ าสตร์ ที เกี ยวเนื องกับ ระบบนิ เวศในพื นที นันๆ 2) ด้า นการจัด การ เป็ นการท่ อ งเที ยวที มี ค วาม
รับผิดชอบโดยไม่ก่อให้เกิดผล กระทบต่อสิ งแวดล้อมและสังคม โดยมีการจัดการทียังยืน ครอบคลุมถึงการ
อนุ รักษ์ทรัพยากร การจัดการสิ งแวดล้อม การป้ องกันและกําจัดมลพิษ และการควบคุ มการพัฒนาการ
ท่องเที ยวอย่างมี ขอบเขต 3) ด้านกิ จกรรมและกระบวนการ ที มีกระบวนการเรี ยนรู ้ ในการท่องเที ยว มี
การศึ ก ษาเกี ยวกับ สภาพแวดล้อ มและระบบนิ เ วศของแหล่ ง ท่ อ งเที ยว เพื อเป็ นการเพิ มพู น ความรู ้
ประสบการณ์ ความประทับใจ ตลอดจนการสร้ างความตระหนักและปลู กจิตสํานึ กด้านการท่องเทียว 4)
ด้านการมีส่วนร่ วม ทีคํานึ งถึ งการมีส่วนร่ วมทางการท่องเทียวของชุ มชนและประชาชนท้องถินในการคิด
วางแผน ปฏิ บตั ิตามแผน การรับประโยชน์ ติดตามตรวจสอบ และร่ วมบํารุ งรักษาทรัพยากรท่องเทียว เพือ
ผล ประโยชน์ดา้ นการกระจายรายได้ และยกระดับคุณภาพชี วิตในท้องถิน รวมทังนําไปสู่ การควบคุมการ
พัฒนาการท่องเทียวอย่างมีคุณภาพต่อไป
เกาะเสม็ดจึงเป็ นพืนทีเหมาะสมในการกําหนดยุทธศาสตร์ การท่องเทียวเชิ งนิ เวศทางทะเลทีชัดเจน
เพื อนํา ไปสู่ ก ารพัฒ นาการท่ อ งเที ยวอย่ า งยังยื น ผู ้วิ จ ัย จึ ง ได้เ ลื อ กทํา การศึ ก ษาวิ จ ัย เรื อง “การพัฒ นา
ยุทธศาสตร์ การท่องเทียวเชิงนิเวศอย่างยังยืน: กรณี ศึกษาเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง” เพือให้เกิดประโยชน์ต่อ
ชุ มชนท้องถิ นที เกาะเสม็ด ตํา บลเพ และจังหวัดระยอง ตลอดจนเป็ นแนวทางแก่ ชุ ม ชนท้องถิ นในภาค
ตะวันออกและภาคอืนๆ ของประเทศไทยในการพัฒนาการท่องเทียวอย่างยังยืนต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพือศึกษาสถานการณ์การท่องเทียวทีเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง
2. เพือศึกษาปั ญหาและอุปสรรคในการพัฒนาการท่องเทียวทีเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง
3. เพือสร้างยุทธศาสตร์ การท่องเทียวเชิงนิเวศอย่างยังยืน ทีเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง
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ประโยชน์ ทได้
ี รับ
1. หน่ ว ยงานภาครั ฐ ที ปฏิ บ ัติ ง านและดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบพื นที เกาะเสม็ ด สามารถนํา ผลการศึ ก ษาด้า น
สถานการณ์การท่องเทียว ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาการท่องเทียวทีเกาะเสม็ดเป็ นข้อมูลทางวิชาการ
เพือใช้กาํ หนดแนวทางและแผนการพัฒนาการท่องเทียวทีเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง
2. กลุ่มงานยุทธศาสตร์ การพัฒนาของจังหวัดระยอง องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดระยอง และองค์ การ
บริ หารส่ วนตําบลเพ สามารถนํายุทธศาสตร์ การพัฒนาการท่องเทียวเชิงนิ เวศอย่างยังยืนทีเกาะเสม็ด จังหวัด
ระยอง มาใช้เป็ นแนวทางในการกําหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการท่องเที ยวของจังหวัดระยองและ
ตําบลเพ
3. ท้องถินและจังหวัดอืนๆ ในประเทศไทย สามารถนํายุทธศาสตร์ การท่องเทียวเชิ งนิเวศอย่างยังยืนที
เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง ไปเป็ นแนวทางในการพัฒนาการท่องเทียวอย่างยังยืนในท้องถินตนเอง
วิธีดําเนินการวิจัย
ผูว้ ิจยั ดําเนินการวิจยั แบบการวิจยั และพัฒนา(R&D) แบ่งเป็ น 4 ขันตอนคือ 1) ศึกษาสถาน การณ์
การท่องเทียวของเกาะเสม็ด 2) วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาการท่องเทียว ทีเกาะเสม็ด
จังหวัดระยอง 3) สร้างยุทธศาสตร์
4) สรุ ปและประเมินยุทธศาสตร์ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจยั เชิงคุณภาพ
ด้วยการศึกษาเอกสารทีเกียวข้อง การสัมภาษณ์เชิ งลึก การสนทนากลุ่ม การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
และภายนอกด้วยเทคนิค SWOT Analysis, McKinsey’s 7-S Model, รู ปแบบสภาพแวดล้อมมหภาค (Macro
Environment) และการประชุมอภิปรายกลุ่ม รวมทังได้ใช้การวิจยั เชิงปริ มาณ ด้วยการใช้แบบสอบถามความ
คิดเห็ นเกี ยวกับการพัฒนาการท่องเทียวเชิ งนิ เวศอย่างยังยืน ทีเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง แบบประเมิ นร่ าง
ยุทธศาสตร์ และแบบประเมิ นยุทธศาสตร์ เพือให้ได้ยุทธศาสตร์ การท่องเทียวเชิ งนิ เวศอย่างยังยืน ที เกาะ
เสม็ด จังหวัดระยอง ทีน่าเชือถือและสามารถนําไปปฏิบตั ิได้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง แบ่งเป็ น 6 กลุ่ม โดยกลุ่มที 1-3 ได้คดั เลือกประชากรทีให้ขอ้ มูลหลัก
(Key Information) และกลุ่มที 4-6 สุ่ มตัวอย่างด้วยการคํานวณจากสู ตรของทาโร ยามาเน่ โดยยอมรับค่า
ความคลาดเคลือนที 5% รวมจํานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างทังสิ น 806 คน ดังนี
1) บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ ผูบ้ ริ หารหรื อเจ้าหน้าทีในหน่วยงานราชการของจังหวัด
ระยอง โดยคัดเลือกเฉพาะหน่วยงานภาครัฐทีดูแลและรับผิดชอบพืนทีเกาะเสม็ดโดยตรงเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก
จํานวน 21 คน จาก 21 หน่วยงาน
2) มัคคุเทศก์ ทีนําเทียวในเกาะเสม็ด โดยคัดเลือกมัคคุเทศก์ทอ้ งถินเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก จํานวน 3
คน จาก 3 บริ ษทั นําเทียว
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3) นักท่องเทียวชาวต่างชาติ ทีเดินทางมาเทียว ในเกาะเสม็ด โดยคัดเลือกนักท่องเทียวชาวต่างชาติ
ทีมาท่องเทียวในเกาะเสม็ดครังแรก หรื อมากกว่า 2 ครังขึนไป เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก จํานวน 5 คน
4) บุคลากรในภาคธุ รกิจ ได้แก่ ผูป้ ระกอบกิจการท่องเทียวหรื อเจ้าหน้าทีในภาคธุ รกิจการค้า การ
ขนส่ งทางเรื อ-ทางรถ และการท่องเทียวของเกาะเสม็ด จากการคํานวณทีจํานวนผูป้ ระกอบการธุ รกิจในเกาะ
เสม็ด พ.ศ.2553 ทังหมด 108 คน (องค์การบริ หารส่ วนตําบลเพ. 2553) ได้กลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 81 คน
5) ประชาชนท้องถิน ได้แก่ ประชากรทีอาศัยอยูใ่ นเกาะเสม็ด จากการคํานวณทีจํานวนประชากร
ทังหมดทีอาศัยอยูใ่ นเกาะเสม็ดในปี พ.ศ. 2553 จํานวน 1,314 คน ตามสําเนาทะเบียนบ้าน 631 ครัวเรื อน
(องค์การบริ หารส่ วนตําบลเพ. 2553) ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 307 คน
6) นักท่องเทียวชาวไทย ทีเดินทางมาท่องเทียวในเกาะเสม็ด จากการคํานวณทีสถิตินกั ท่องเทียวชาว
ไทยทีมาท่องเทียวบนเกาะเสม็ดในช่วงฤดูกาลท่องเทียว เฉพาะเดือนธันวาคม 2553 จํานวนทังหมด 13,652
คน (อุทยานแห่ งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด. 2554) ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 389 คน ซึ งใช้ในการเก็บ
ข้อมูลจากแบบสอบถามเป็ นระยะเวลา 1 เดือน เช่นเดียวกัน
เครืองมือ
1. แนวทางการสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก ใช้ใ นการสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก สํา หรั บ ภาครั ฐ มัค คุ เ ทศก์ แ ละ
นักท่องเทียวชาวต่างชาติ ประกอบด้วย ตอนที 1 ข้อมูลเบืองต้นของผูใ้ ห้สัมภาษณ์ ตอนที 2 ความคิดเห็น
เกียวกับสถานการณ์การท่องเทียวในเกาะเสม็ด ตอนที 3 ความคิดเห็นเกียวกับปั ญหาและอุปสรรคในการ
พัฒนาการท่องเทียวของเกาะเสม็ด และตอนที 4 ความคิดเห็นเกียวกับแนวทางแก้ไขและพัฒนาการท่องเทียว
เชิงนิเวศอย่างยังยืน ทีเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง
2. แบบสอบถาม ประกอบด้วย แบบสอบถามความคิดเห็นเกียวกับการพัฒนาการท่องเทียวเชิ งนิ เวศ
อย่างยังยืน ทีเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง จํานวน 2 ชุ ด ได้แก่ ชุ ดที 1 แบบสอบถามความคิดเห็นของภาคธุ รกิจ
และภาคประชาชน ชุดที 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักท่องเทียวชาวไทย แบ่งเป็ น 4 ตอน ได้แก่ ตอน
ที 1 ข้อมูลพืนฐานทัวไป ตอนที 2 ความคิดเห็ นเกี ยวกับสถานการณ์ การท่องเทียวในเกาะเสม็ด ตอนที 3
ความคิดเห็ นเกี ยวกับปั ญหาและอุ ปสรรคในการพัฒนาการท่องเที ยวของเกาะเสม็ด และตอนที 4 ความ
คิดเห็นเกียวกับแนวทางแก้ไขและพัฒนาการท่องเทียวเชิงนิเวศอย่างยังยืน ทีเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง
3. แบบประเมิ น ร่ า งยุ ท ธศาสตร์ เป็ นแบบประเมิ น ความคิ ด เห็ น เกี ยวกับ ร่ า งยุ ท ธศาสตร์ ก าร
พัฒนาการท่องเที ยวเชิ งนิ เวศอย่างยังยืน ที เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง โดยผูท้ รงคุ ณวุฒิทีเกี ยวข้องกับการ
ท่องเทียวที เกาะเสม็ด และเข้าร่ วมประชุ มอภิปรายกลุ่ ม ซึ งเป็ นตัวแทนจากภาครัฐ ภาคธุ รกิ จ ประชาชน
ท้องถิน มัคคุ เทศก์ นักท่องเทียว และสื อมวลชนด้านการท่องเทียว รวมผูป้ ระเมินร่ างยุทธศาสตร์ ทงสิ
ั น 40
คน แบบประเมินร่ างยุทธศาสตร์ นีประกอบด้วย ตอนที 1 ข้อมูลพืนฐานของผูป้ ระเมินร่ างยุทธศาสตร์ และ
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ตอนที 2 ความคิดเห็ นเกี ยวกับร่ างยุทธศาสตร์ การพัฒนาการท่องเทียวเชิ งนิ เวศอย่างยังยืน ทีเกาะเสม็ด
จังหวัดระยอง
4. แบบประเมินยุทธศาสตร์ เป็ นแบบประเมินความคิดเห็ นเกี ยวกับยุทธศาสตร์ การท่องเทียวเชิ ง
นิเวศอย่างยังยืน ทีเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง ทีปรับปรุ งจากผลการประเมินร่ างยุทธศาสตร์ และข้อเสนอแนะ
ในที ประชุ มอภิ ปรายกลุ่ ม โดยการประเมินยุทธศาสตร์ จากผูเ้ ชี ยวชาญด้านกลยุทธ์หรื อยุทธศาสตร์ ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม และด้านการท่องเทียวทีเกาะเสม็ด รวมจํานวน 9 คน
การวิเคราะห์ ข้อมูล
แบ่งเป็ น การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ และเชิงปริ มาณ ดังนี
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ ได้แก่
1.1 การรวบรวมและวิเคราะห์เอกสารทีเกี ยว ข้องจากหน่ วยงานภาครัฐทีดูแลรับผิดชอบพืนที
เกาะเสม็ด และงานวิจยั ทีเกี ยวข้อง ควบคู่ไปกับการสังเกตการณ์และสอบถามข้อมูลต่างๆ ด้วยการลงพืนที
จริ งของผูว้ จิ ยั เพือนําผลวิเคราะห์ดงั กล่าวมาเป็ นฐานข้อมูลในการจัดทําเครื องมือในการวิจยั
1.2 การสัมภาษณ์เชิงลึก แบ่งเป็ น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) การสัมภาษณ์เชิงลึกสําหรับภาครัฐทีดูแล
รับผิดชอบพืนทีเกาะเสม็ด จํานวน 21 คน จาก 21 หน่วยงาน ได้แก่ ได้แก่ อุทยานแห่ งชาติเขาแหลมหญ้าหมู่เกาะเสม็ด, องค์การบริ หารส่ วนตําบลเพ, องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดระยอง, เทศบาลตําบลเพ, โรงเรี ยน
เกาะแก้วพิศดาร, โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบล บ้านเกาะเสม็ด, สถานีตาํ รวจภูธร เพ (สาขาเกาะเสม็ด),
สถานี ตาํ รวจท่องเทียวระยอง, ศูนย์วิจยั ทรัพยากรทางทะเลและชายฝังอ่าวไทย ฝังตะวันออก, ศูนย์อนุรักษ์
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝังที 1 (จ.ระยอง), การท่องเทียวแห่ งประเทศไทย สํานักงานระยอง, ปลัดอําเภอ
ส่ วนหน้า (เกาะเสม็ด) สังกัดทีว่าการอําเภอเมืองระยอง, สํานักงานโยธาธิ การและผังเมือง จังหวัดระยอง,
สํานักงานทางหลวงชนบท จังหวัดระยอง, สํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคที 6 สาขาระยอง, สํานักงานธนารักษ์พืนที
ระยอง, สํานักงานการท่องเทียวและกีฬา จังหวัดระยอง, สํานักงานประชาสัมพันธ์จงั หวัดระยอง, สํานักงาน
พัฒนาชุ มชนจังหวัดระยอง, กลุ่มงานยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัดระยอง และสํานัก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม จังหวัดระยอง 2) มัคคุเทศก์ทีนําเทียวในเกาะเสม็ด จํานวน 3 คน จาก 3
บริ ษทั นําเทียวคือ ไอส์ แลนด์ทวั ร์ เกาะเสม็ด , ธนทัวร์ และพีโฟร์ เอสเนเจอรัลทัวร์ 3) การสัมภาษณ์เชิงลึก
สําหรั บนักท่องเทียวชาวต่างชาติทีเดิ นทางมาท่องเที ยวในเกาะเสม็ด จํานวน 5 คน คือ นักท่องเทียวชาว
อังกฤษ 3 คน ชาวอเมริ กนั 1 คน และชาวเวลส์ (Wales) 1 คน สําหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสัมภาษณ์
เชิ งลึก ผูว้ ิจยั จําแนกข้อมูลจากจํานวนคนทีตอบคําถามสัมภาษณ์แต่ละข้อ แล้วใช้การจัดกลุ่มประเด็นข้อมูล
ในแต่ละด้านออกมาเพือให้ได้ขอ้ มูลตามวัตถุ ประสงค์ในการวิจยั จากนันจึงนําผลวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกมาเป็ นฐานข้อมูลในการจัดทําแบบสอบถาม และการทําประเด็นในการสนทนากลุ่มต่อไป
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1.3 การสนทนากลุ่ม (Focus Group Inter- view) โดยผูว้ ิจยั ได้จดั สนทนากลุ่มสําหรับกลุ่ ม
ประชากรในการวิจยั 4 กลุ่ม ได้แก่ บุคลากรในหน่วย งานภาครัฐ บุคลากรในภาคธุ รกิจ ประชาชนทีอาศัยอยู่
ในเกาะเสม็ด และนักท่องเทียวชาวไทย โดยจัดกลุ่มละ 1 ครัง รวมจํานวน 4 ครัง โดยมีประเด็นในการ
สนทนากลุ่มคือ ความคิดเห็นเกียวกับสถาน การณ์การท่องเทียว ปั ญหาและอุปสรรค แนวทาง แก้ไขและการ
พัฒนาการท่องเทียวทีเกาะเสม็ด และความคิดเห็นทีเกียวกับการท่องเทียวเชิ งนิเวศอย่างยังยืนของเกาะเสม็ด
รวมทังวิสัยทัศน์และพันธกิจในการพัฒนาการท่องเทียวเชิงนิเวศอย่างยังยืนทีเกาะเสม็ด สําหรับการวิเคราะห์
ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มทังสี ครังดังกล่าว ผูว้ ิจยั ใช้การวิเคราะห์สภาพ แวดล้อมภายในและภายนอก ด้วย
เทคนิค SWOT Analysis, McKinsey’s 7-S Model และ Macro Environment เพือนําผลการวิเคราะห์มา
ประกอบ การยกร่ างยุทธศาสตร์ การพัฒนาการท่องเทียวเชิงนิเวศอย่างยังยืน ทีเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง
1.4 การจัดประชุมอภิปรายกลุ่ม (Focus Group Discussion) ซึ งอยูใ่ นขันตอนการตรวจสอบ
ยุทธศาสตร์ และเป็ นเวทีในการอภิปรายและประเมินร่ างยุทธศาสตร์ โดยจัดขึนเมือวันที 11 พฤษภาคม 2555
ณ ห้องประชุ ม ศูนย์บริ การนักท่องเทียว หาดทรายแก้ว เกาะเสม็ด มีผเู ้ ข้าร่ วมประชุ มซึ งเป็ นผูท้ รง คุ ณวุฒิ
จากภาครัฐ ภาคธุ รกิจ ภาคประชาชน นักท่องเทียว มัคคุเทศก์ และสื อมวลชนด้านการท่องเทียว รวมจํานวน
32 คน สํา หรั บการวิเคราะห์ ขอ้ มูลจากการประชุ มอภิ ปรายกลุ่ มในครั งนี ผูว้ ิจยั ได้นาํ ความคิ ดเห็ นและ
ข้อเสนอแนะต่างๆ จากผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มอภิปรายกลุ่มมาเป็ นข้อมูลสําคัญในการปรับ ปรุ งยุทธศาสตร์ การ
ท่องเทียวเชิ งนิ เวศอย่างยังยืน ทีเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง ร่ วมกับการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งปริ มาณจากแบบ
ประเมินร่ างยุทธศาสตร์ ดงั กล่าว
ในการตรวจสอบข้อมูลเชิ งคุณภาพ ผูว้ ิจยั ใช้ วิธีตรวจสอบข้อมูลสามเส้า ตามวิธีการของเดนซิ น
(Denzin) ดังนี คือ 1) การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล โดยการตรวจสอบแหล่งข้อมูลทีได้มาในด้านเวลา
สถานทีและบุคคล ซึงข้อมูลใดทีเหมือนกันหรื อซําๆ กันจะถือว่าเป็ นข้อมูลจริ งทีเชื อถือได้ 2) การตรวจสอบ
สามเส้าด้านวิธีการจําแนกข้อมูล โดยใช้การสังเกตการณ์ทงแบบมี
ั
ส่วนร่ วมและไม่มีส่วนร่ วม ควบคู่ไปกับ
การสัมภาษณ์เชิ งลึก และการศึกษาข้อมูลจากเอกสารทีเกียวข้องประกอบกัน 3) การตรวจสอบสามเส้าด้าน
ผูว้ ิจยั โดยได้ตรวจสอบข้อมูลจากการเก็บข้อมูลภาคสนามร่ วมกับผูช้ ่ วยนักวิจยั และได้รับคําปรึ กษาจาก
อาจารย์ทีปรึ กษในทุกๆ ระยะของการศึกษาวิจยั
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งปริ มาณ ได้แก่ แบบ สอบถาม แบบประเมินร่ างยุทธศาสตร์ และแบบ
ประเมินยุทธศาสตร์ โดยมีวธิ ี การวิเคราะห์ขอ้ มูลของแบบสอบถามและแบบประเมินร่ างยุทธศาสตร์ ดังนี คือ
การตรวจสอบความถู ก ต้อ งของข้อ มู ล การลงรหัส และนํา ข้อ มู ล ที ได้ล งรหั ส แล้ว มาวิ เ คราะห์ แ ละ
ประมวลผล ซึ งสถิ ติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ 1) การหาค่าร้ อยละ (Percentage) เพือใช้แปล
ความหมายของข้อมูลในคําถามแบบเลือกตอบ (Check list) 2) การหาค่าคะแนนเฉลีย (Mean) เพือใช้แปล
ความหมายของข้อมูลในคําถามทีให้ตอบแบบมาตราส่ วนประเมินค่า (Rating scale) โดยผูว้ ิจยั ได้ทาํ การแปร
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ผลค่าเฉลีย ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเป็ น 5 ระดับ และนํามาวิเคราะห์ดว้ ยการกําหนดอัตรภาคชัน
โดยแต่ละระดับมีค่าระดับคะแนนแตกต่างกัน 0.80 คะแนน (กัลยา วานิชย์บญั ชา. 2544 : 29) สําหรับการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบประเมินยุทธศาสตร์ โดยผูว้ ิจยั นําแบบประเมินยุทธศาสตร์ การท่องเทียวเชิ งนิ เวศ
อย่างยังยืน ทีเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง ทีได้จากการประเมินของผูเ้ ชียวชาญ 9 คน มาประมวลผล โดยมีการ
ให้ค่านําหนัก 3 ระดับ ได้แก่ 1 หมายถึง เห็นด้วย, 0 หมายถึง ควรปรับปรุ ง และ -1 หมายถึง ไม่เห็นด้วย ซึ ง
หากรายละเอียดในยุทธศาสตร์ ใดยังไม่ได้รับการยอมรับจากผูเ้ ชี ยวชาญคือ การให้ค่านําหนักที 1 ผูว้ ิจยั ก็จะ
ทําการแก้ไขรายละเอียดในยุทธศาสตร์ นนตามข้
ั
อเสนอแนะของผูเ้ ชี ยวชาญ แล้วจึงส่ งกลับไปให้ผเู ้ ชี ยวชาญ
ทุกท่านประเมินอีกครังจนกว่าทุกท่านจะเห็นด้วย และให้ค่านําหนักถึง 1 ทุกท่าน เพือให้ได้ค่าเฉลียที 1.00
นันคือผูเ้ ชี ยวชาญทัง 9 ท่าน เห็นด้วยกับข้อคําถามในการประเมินทุกข้อ และยอมรับว่ายุทธศาสตร์ ดงั กล่าว
สอดคล้องคล้องกับสภาพ แวดล้อมของเกาะเสม็ด และสามารถนําไปสู่ การปฏิ บตั ิได้ 3) การหาค่าส่ วน
เบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพือใช้แปลความหมายของข้อมูลต่างๆ ทีแสดงถึงความแตกต่าง
ของข้อมูลที เก็บมาจากกลุ่มตัวอย่างโดยจัดกลุ่มอยู่ในรู ปของตารางแจกแจงความถี 4) สถิติสําหรับการ
วิเคราะห์คุณภาพเครื องมือ ได้แก่ การหาค่าความเชื อมันของแบบสอบถามมาตราส่ วนประมาณค่า โดยใช้
สู ตรสัมประสิ ทธิ แอลฟาของครอนบาค ได้ค่าความเชื อมันของแบบสอบถามความคิดเห็นสําหรับบุคลากร
ในภาคธุ รกิ จเท่ากับ 0.93 ภาคประชาชนเท่ากับ 0.97 และนักท่องเทียวชาวไทยเท่ากับ 0.98 ส่ วนค่าความ
เชือมันของแบบประเมินร่ างยุทธศาสตร์ ได้ค่าความเชือมันเท่ากับ 0.98
สรุ ปผลการวิจัย
1. สถานการณ์การท่องเทียวทีเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง สรุ ปผลได้จากการศึกษาข้อมูลการท่องเทียว
ของเกาะเสม็ด พบว่า เกาะเสม็ด หรื อ “เกาะแก้วพิศดาร” มีเนื อทีโดยรวมประมาณ 4,200 ไร่ ซึ งอยูใ่ นอาณา
เขตพืนทีของอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด ทีได้รับการประกาศให้เป็ นอุทยานแห่ งชาติ แห่ ง
ที 34 ตังแต่ปี พ.ศ. 2524 และอยูภ่ ายใต้การปกครองขององค์การบริ หารส่ วนตําบลเพ ลักษณะพืนทีของเกาะ
เสม็ดเป็ นภูเขาหิ นเตียๆ และพืนทีราบส่ วนใหญ่อยู่ทางด้านเหนื อและตะวันออกติ ดกับริ มฝั งชายหาด ซึ ง
ทางด้านเหนื อจะเป็ นทีตังบ้านเรื อนของชาวบ้านและท่าเรื อ และมีสถานทีพักอาศัยให้บริ การนักท่องเทียว
บริ เวณใกล้ชายหาดและอ่าวต่างๆ ทีกระจายอยูร่ อบเกาะ ประมาณ 16 อ่าว/หาด เริ มจากทางเหนื อของเกาะ
ไปปลายสุ ดของเกาะทางตอนใต้ ได้แก่ อ่าวน้อยหน่ า อ่าวลูกโยน หาดทรายแก้ว อ่าวไผ่ อ่าวพุทรา อ่าว
ทับทิม อ่าวนวล อ่าววงเดือน อ่าวเทียน อ่าวช่อ อ่าวลุงดํา อ่าวหวาย อ่าวกิวหน้านอก อ่าวปะการัง อ่าวกะรัง
และอ่าวพร้ าว เป็ นหาดเดี ยวทีอยู่ทางด้านตะวันตกของเกาะ โดยมีชายหาดทีเป็ นแหล่งท่องเทียวสําคัญของ
เกาะคือ หาดทรายแก้ว เป็ นหาดทรายทีสวยงามทีสุ ดและยาวทีสุ ดของเกาะ และอ่าววงเดื อน เป็ นอ่าวโค้ง
คล้ายพระจันทร์ ครึ งดวงทีสวยงามเงียบสงบ สําหรับลักษณะอากาศโดยทัวไปเย็นสบายตลอดปี และสะดวก
ในการเดินทางสัญจรทางเรื อโดยสารใช้เวลาประมาณ 30 นาที และเรื อเร็ วใช้เวลาเพียง 15 นาที (อุทยาน
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แห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด. 2551 :1-3) สํ า หรั บ การท่ อ งเที ยวของเกาะเสม็ ด ในสถานการณ์
ปั จจุบนั พบว่า มีนโยบายส่ งเสริ มการท่องเทียวของจังหวัดระยองและเกาะเสม็ดจากยุทธศาสตร์ การพัฒนา
จังหวัดระยอง และแผน พัฒนา 3 ปี ขององค์การบริ หารส่ วนจังหวัดระยองและองค์การบริ หารส่ วนตําบลเพ
ที เกี ยวเนื องหรื อมี ผ ลเชื อมโยงกับสถานการณ์ ก ารท่องเที ยวของเกาะเสม็ดในปั จจุ บ นั ซึ งมี ก ารกําหนด
ประเด็ นยุ ท ธศาสตร์ ด้านการท่ องเที ยว ด้า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ งแวดล้อม และด้า นเศรษฐกิ จ ที
เชือมโยงกับการพัฒนาการท่องเทียวของจังหวัดระยอง รวมทังโครงการพัฒนาในพืนทีเกาะเสม็ด หากแต่ยงั
มิได้กาํ หนดแนวทางการพัฒนาการท่องเทียวเชิงนิเวศของเกาะเสม็ดไว้อย่างชัดเจน ทําให้มีผลต่อทิศทางการ
พัฒนาการท่องเทียวอย่างยังยืน และมาตร การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อมของเกาะเสม็ดว่าจะ
ดําเนิ นการไปในทิศทางใด อย่างไร ส่ วนในด้านสถิ ตินกั ท่องเทียวในเกาะเสม็ด แต่ละเดื อน ตังแต่ปี พ.ศ.
2549-2554 พบว่า จํานวนนักท่องเทียวของเกาะเสม็ดในแต่ละปี มีความสอดคล้องกับผลการศึกษาปริ มาณ
นักท่องเทียวทีต้องการให้มาท่องเทียวทีเกาะเสม็ดส่ วนมากอยู่ระหว่าง 200,001-500,000 คน/ปี โดยในปี
พ.ศ. 2549 มีจาํ นวนนักท่องเทียว 303,730 คน พ.ศ. 2550 มีจาํ นวน 242,524 คน พ.ศ. 2551 มีจาํ นวน
259,610 คน พ.ศ. 2552 มีจาํ นวน 273,714 คน พ.ศ. 2553 มีจาํ นวน 223,442 คน และพ.ศ. 2554 มีจาํ นวน
292,099 คน ส่ วนเดือนทีมีจาํ นวนนักท่องเทียวมาท่องเทียวในเกาะเสม็ดมากทีสุ ดอยูใ่ นเดือนเมษายน และ
จํานวนนักท่องเที ยวน้อยที สุ ดจะอยู่ในช่ วงฤดู ฝน ประมาณเดื อนมิ ถุนายน-กันยายน (อุทยานแห่ งชาติเขา
แหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด. 2554 : 1-2)
สําหรับการสรุ ปผลสถานการณ์การท่องเทียวในเกาะเสม็ดจากความคิดเห็นของผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก และ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง รวม 6 กลุ่ม พบว่า เกาะเสม็ดมีแหล่งท่องเทียวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที
สวยงามหรื อน่าท่องเทียวในด้านนําทะเล อ่าวและหาดต่างๆ และหาดทรายทีสวยงาม ส่ วนความเหมาะสม
ของกิจกรรมการท่องเทียวในเกาะเสม็ดคือ กิจกรรมเล่นนําทะเล การเดินเล่นชายหาดและชมทิวทัศน์ การดํา
ํ ทะเล การเช่ารถมอเตอร์ ไซด์หรื อ รถ ATV ขับเทียวบนเกาะ และการเล่นกีฬา
นําชมปะการังและสัตว์นาใต้
ทางนําต่างๆ ความเหมาะสมของการบริ การทางการท่องเทียวในเกาะเสม็ดคือ มีโรงแรม/รี สอร์ ท/บังกาโล/
เกสท์เฮ้าส์ มีร้านอาหาร/ผับ/บาร์ การบริ การนวดแผนไทย/นวดนํามัน/สปา การบริ การการขนส่ งทางนํา และ
ศูนย์บริ การนักท่องเที ยว ความเหมาะสมในการจัดการทางการท่องเทียวและสิ งแวดล้อมคือ การเผยแพร่
ข้อมูลแหล่งท่องเทียวทีน่าสนใจและแหล่งท่องเทียวเชิงนิเวศในเว็บไซต์ของเกาะเสม็ด เว็บไซต์ของจังหวัด
ระยองและหน่วยงานทีเกียวข้อง ความสะอาดและเป็ นระเบียบของสถานทีพัก ความสะอาดถูกหลักอนามัย
ของอาหารและเครื องดืม การให้ความช่วย เหลือแก่นกั ท่องเทียว และการดูแลคุม้ ครองด้านความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน ความเหมาะสมในการมีส่วนร่ วมทางการท่องเทียวของเกาะเสม็ดคือ การปฏิบตั ิตนตาม
กฎระเบียบและกฎหมายด้านการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม การแนะนํานักท่องเทียว การ
อบรมและเรี ยนรู ้ ดา้ นการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม ส่ วนในด้านปริ มาณนักท่องเทียวที
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ต้องการให้มาท่องเที ยวในเกาะเสม็ดต่อปี ส่ วนมากอยู่ระหว่าง 200,001-500,000 คน/ปี และมีแนวโน้ม
เพิมขึนในกลุ่มนักท่องเทียวเชิงคุณภาพ (ระดับกลาง-สู ง)
2. อุ ปสรรคในการพัฒนาการท่ องเที ยวที เกาะเสม็ด พบว่า มี ปั ญ หามลภาวะทางสิ งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติเสื อมโทรม ความขัดแย้งด้านกรรมสิ ทธิ ในที ดิ นบนเกาะเสม็ด และปริ มาณนําจื ดไม่
เพียงพอ สําหรับอุปสรรคในการพัฒนาการท่อง เทียวทีเกาะเสม็ด คือ ขาดการประสานงานระหว่างภาครัฐ
อย่างบูรณาการ งบประมาณในการบริ หารจัดการท่องเทียวและฟื นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อมไม่
เพียงพอ ขาดการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริ งจัง ขาดการวางผังพืนทีเฉพาะในการพัฒนา/อนุ รักษ์พืนทีเกาะ
เสม็ดอย่างเป็ นระบบ และขาดหน่ วยงานหลักหรื อกลไกการประสานความร่ วมมือในการแก้ไขปั ญหาและ
พัฒนาพืนทีเกาะเสม็ดอย่างจริ งจัง
3. การสร้างยุทธศาสตร์ การท่องเทียวเชิ งนิ เวศอย่างยังยืน ทีเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง โดยผูว้ ิจยั ได้
นําผลการศึกษาสถานการณ์การท่องเทียว ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนแนวทางแก้ปัญหาในการพัฒนา การ
ท่องเทียวทีเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง มาเป็ นฐาน ข้อมูล ร่ วมกับใช้การสนทนากลุ่ม (Focus Group Interview)
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ด้วยเทคนิค SWOT Analysis, รู ปแบบ McKinsey’s 7-S
Model และรู ปแบบสภาพแวดล้อมมหภา(Macro Environment) เพือยกร่ างยุทธศาสตร์ การท่องเทียวเชิ งนิ เวศ
อย่างยังยืน ที เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง จากนันจึ งตรวจสอบร่ า งยุทธศาสตร์ ดงั กล่ าว โดยการจัดประชุ ม
อภิปรายกลุ่ม (Focus Group Discussion) พร้อมทังให้ผเู ้ ข้าร่ วมประชุ ม ซึ งเป็ นตัวแทนจากภาครัฐ ภาคธุ รกิจ
ประชาชนท้องถิน มัคคุเทศก์ นักท่องเทียว และสื อมวลชนด้านการท่องเทียว ทําการประเมินร่ างยุทธศาสตร์
ฯ หลัง จากนันจึ ง สรุ ป ผลการประเมิ น ร่ า งยุท ธศาสตร์ เพื อการปรั บ ปรุ ง ร่ า งยุท ธศาสตร์ และเสนอเป็ น
ยุทธศาสตร์ การท่องเทียวเชิงนิเวศอย่างยังยืน ทีเกาะเสม็ด จังหวัดระยองต่อไป โดยได้ดาํ เนิ นการในกระบวน
วิเคราะห์ขอ้ มูลเพือยกร่ างยุทธศาสตร์ ดังนี
1) การสนทนากลุ่ม (Focus Group Interview) ผูว้ ิจยั ได้ทาํ ประเด็นการสนทนากลุ่มสําหรับกลุ่ม
ประชากรในการวิจยั 4 กลุ่ม ได้แก่ บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ บุคลากรในภาคธุ รกิ จ ประชาชนท้องถิ น
และนักท่องเทียวชาวไทย รวมจํานวน 4 ครัง
2) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ได้ผลการวิเคราะห์ดงั นี
(1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ด้วยเทคนิ ค SWOT Analysis ของการ
ท่องเทียวในเกาะเสม็ด โดยผลการวิเคราะห์สภาพ แวดล้อมภายในคือ จุดแข็ง (Strengths) ได้แก่ ความอุดม
สมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและป่ าเขา, แหล่งท่องเทียวสวยงาม หาดทรายขาวละเอียดและนํา
ทะเลใส, ทิวทัศน์สวยงาม, เป็ น สัญลักษณ์แห่งวรรณคดีของสุ นทรภู่ในเรื องพระอภัยมณี , ทํากิจกรรมการ
ท่องเทียวได้หลากหลาย เช่น เล่นนําทะเล การเดิ นเล่นชายหาดและชมทิวทัศน์ การดํานําชมปะการังและ
สัตว์นาใต้
ํ ทะเล การเช่ารถมอเตอร์ ไซด์หรื อรถ ATV ขับเทียวบนเกาะ และการเล่นกีฬาทางนํา, ไม่มีมรสุ ม
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หรื อคลืนลมแรง สามารถท่องเทียวได้ตลอดทังปี , มีการเผยแพร่ ขอ้ มูลแหล่งท่องเทียวทีน่าสนใจและแหล่ง
ท่องเทียวเชิ งนิ เวศในเว็บไซต์ของเกาะเสม็ด เว็บไซต์ของจังหวัดระยองและหน่วยงานทีเกียวข้อง, สถานที
พักสะอาด, อาหารและเครื องดืมถูกหลักอนามัย, มีความปลอดภัยในการท่องเทียว, ไม่มีปัญหาอาชญากรรม
รุ นแรง, มีทีพักให้เลือกหลากหลาย เช่น โรงแรม/ รี สอร์ ท/บังกาโล/เกสท์เฮ้าส์ , มีการบริ การทีสะดวก สบาย
ทังด้านอาหาร การขนส่ งทางนํา-ทางบก และศูนย์บริ การนักท่องเทียว, ค่าใช้จ่ายในการท่องเทียวไม่สูงมาก,
ค่าเรื อไม่แพงและเลือกใช้บริ การได้หหลากหลาย และจุดอ่ อน(Weaknesses) ได้แก่ ทรัพยากรธรรมชาติทาง
ทะเลเสื อมโทรม, การขาดความร่ วมมือและมีส่วนร่ วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม,
ขาดจิตสํานึกในการหวงแหน/อนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของฝ่ ายต่างๆ ทีเกียวข้อง, การรุ กลําชายหาด โดย
ตังเตี ยงนอน ร้านค้า และสิ งก่ อสร้ างต่างๆ รุ กลํา ทําให้พืนที ชายหาดลดลง, ขาดความเข้มงวดในการ
ดําเนิ นคดีการบุกรุ กพืนทีอุทยานฯ, ปั ญหาการให้กรรมสิ ทธิ ในทีดิน, ปั ญหาการหลบเลียงและไม่จ่ายค่าเช่า
ทีดินให้กรมธนารักษ์, ปั ญหานักท่องเทียวแออัดในช่วงเทศกาลท่องเทียว, ขาดการส่ งเสริ มด้านกิจกรรมการ
ท่องเทียวเชิ งนิเวศ, ขาดการจัดระเบียบและควบคุม ดูแลการประกอบกิจกรรมการท่องเทียวต่างๆ, ขาดการ
จัด การระบบสาธารณู ป โภค-สาธารณู ป การ และการกํา จัด ขยะและนําเสี ย ที มี ป ระสิ ท ธิ ภาพ, สถาน
ประกอบการบางแห่ งยังไม่ได้มาตรฐานสากลในการบริ การนักท่องเทียว, ขาดการกําหนดราคามาตรฐาน
ของค่าบริ การในการท่องเทียว, ไม่มีการกําหนดเขตแดนควบคุมการใช้เครื องเล่นทางนํา, ปั ญหาการแย่งชิ ง
ลูกค้าและนักท่องเทียว, ปั ญหาสถานบันเทิงเปิ ดเกิ นเวลาและเสี ยงดังรบกวน สําหรับผลการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอกคือ โอกาส (Opportunities) ได้แก่ เป็ นจุดเด่นการท่องเทียวของจังหวัดระยอง ภาค
ตะวันออก และเป็ นสถานทีท่องเทียวมีชือเสี ยงของไทยและรู ้จกั ในระดับโลก, มีศกั ยภาพในการพัฒนาการ
ท่องเที ยวเชิ งนิ เวศและการท่ องเที ยวอย่างยังยืน, เป็ นจุ ดขายหรื อจุ ดเด่ นในการท่องเที ยวที ดึ งดู ดคนมา
ท่องเทียวระยองได้มากทีสุ ด, รัฐบาลให้งบประมาณการท่องเทียว ทําให้มีโอกาสพัฒนาธุ รกิจท่องเทียวสู ง,
การกําหนดทิ ศทางการท่ องเที ยวเชิ ง นิ เวศให้เป็ นรู ปธรรม โดยลดบทบาทการท่ องเที ยวเชิ ง พาณิ ช ย์ล ง,
ส่ งเสริ มให้เกาะเสม็ดและจังหวัดระยองมีศกั ยภาพสู งทีสุ ดในการพัฒนาการท่องเทียวฝั งตะวันออก, การ
พัฒนาระบบการจัดการสาธารณูปโภค-สาธารณู ปการ และสิ งแวดล้อม ทังระบบบําบัดนําเสี ยและการกําจัด
ขยะให้มีประสิ ทธิ ภาพขึ น, พัฒนาการบริ การทางการท่องเที ยวให้ได้มาตรฐานสากล, ส่ งเสริ มธุ รกิ จที
เกียวเนื องกับการท่องเทียวทําให้เศรษฐกิจท้องถินดี และอุปสรรค (Threats) ได้แก่ ไม่มีหน่วยงานหลักใน
การรับผิดชอบหรื อจัดการเกาะเสม็ดอย่างชัดเจน, ขาดการประสานงานในการทํางานของภาครัฐอย่างบูรณา
การ, หน่วยงานรัฐขาดการตังเป้ าหมายในการจัดการท่องเทียวเชิ งนิ เวศร่ วมกัน, ขาดมาตรฐาน สากลด้าน
บริ ก ารทางการท่ องเที ยวในสถานประกอบ การธุ รกิ จท่ องเที ยวขนาดกลางและเล็ก , การจัดระบบ
สาธารณูปโภค-สาธารณูปการ ยังไม่ครบสมบูรณ์, ไม่มีการกําหนดนโยบายการจัดการท่องเทียวทีชัดเจนจาก
ส่ วนกลาง, ขาดการแก้ปัญหาเชิ งนโยบายจากส่ วนกลางในด้านกฎหมายและกฎ ระเบียบ เช่ น การให้
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กรรมสิ ทธิ ในทีดิน และกฎ ระเบียบ/บทลงโทษด้านการทําลายสิ งแวดล้อม, ปั ญหากฎหมายทับซ้อนและ
ขัดแย้งด้านการใช้พืนทีทํากินบนเกาะเสม็ดของหน่วยงานทีเกียวข้อง, ความซําซ้อนในการควบคุมดูแลและ
บริ หารจัดการท่องเทียวบนเกาะเสม็ดของหน่วยงานภาครัฐ, ความขัดแย้งของกลุ่มผลประโยชน์ในพืนที เช่น
นักการ-เมือง ผูป้ ระกอบการ ผูม้ ีอิทธิ พล และชาวบ้าน, กลุ่มผูม้ ีอิทธิ พลไม่จ่ายค่าเช่าทีดินของกรมธนารักษ์
และไม่ให้ความร่ วมมือในการปฏิบตั ิตามระเบียบของภาครัฐ, ขาดการวางผังเมืองในการพัฒนาเกาะเสม็ด
อย่างเป็ นระบบ, ไม่มีการจัดโซนนิงพืนทีทังหมดของเกาะเสม็ด และการบังคับใช้กฎหมายหย่อนยาน ซึ งใน
การวิเคราะห์ความ สัมพันธ์ในปั จจัยเชิงกลยุทธ์ของสภาพแวดล้อมภายใน และภายนอก(SWOT Matrix)
(ปกรณ์ ปรี ยากร. 2542 : 131) ในการพัฒนาการท่องเทียวของเกาะเสม็ด สรุ ปได้วา่ การพัฒนาการท่องเทียว
ของเกาะเสม็ดควรใช้กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO) ซึ งเป็ นการกําหนดเป้ าหมายโดยใช้ความได้เปรี ยบในโอกาสมา
ปิ ดจุดอ่อน เพือสร้างเป็ นยุทธศาสตร์ การท่องเทียวเชิงนิเวศอย่างยังยืน ทีเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง
(2) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ด้วยรู ปแบบ McKinsey’s 7-S Model ซึ งเป็ นกรอบปั จจัย
การบริ หาร 7 ด้าน (สาคร สุ ขศรี วงศ์. 2550 : 244) ทีใช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของการ
พัฒนาการท่องเทียวในเกาะเสม็ด ได้ผลการวิเคราะห์ดงั นี 1) กลยุทธ์ (Stratergy) คือ กลยุทธ์หรื อแนว
ทางการพัฒนาเกาะเสม็ด ได้กาํ หนดไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี องค์การบริ หารส่ วนตําบลเพ และองค์การบริ หาร
ส่ วนจังหวัดระยอง ซึ งเป็ นองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ นทีดูแลรับผิดชอบเกาะเสม็ด รวมทังในยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดระยอง ซึ งล้วนมีการกําหนดกลยุทธ์ดา้ นการพัฒนาการท่องเทียวของจังหวัดระยอง โดยมี
แนวทางการพัฒนาพื นที เกาะเสม็ด เช่ น จัดระเบี ย บชายหาดทะเลและเกาะเสม็ด การสร้ า งท่ าเที ย บเรื อ
ท่องเทียวเกาะเสม็ดให้ได้มาตรฐาน โครงการบํารุ งรักษาและพัฒนาสระอโนดาตทีเกาะเสม็ด โครงการคัด
แยกขยะอย่างมีประสิ ทธิ ภาพบนเกาะเสม็ด และโครงการกลันนําทะเลสําหรับอุปโภค-บริ โภคในเขตพืนที
เกาะเสม็ด 2) โครงสร้าง (Structure) คือ โครงสร้ างการปกครองของเกาะเสม็ดนันอยู่ในความดู แลและ
รั บผิดชอบโดยตรงขององค์ก ารบริ ห ารส่ วนตํา บลเพ โดยมี องค์ก ารบริ หารส่ วนจัง หวัดระยอง รวมทัง
สํานักงานจังหวัดระยอง และอําเภอเมื องจังหวัดระยอง ดูแลในส่ วนของนโยบายภาพรวมและการอนุ มตั ิ
งบประมาณส่ วนกลางของจังหวัดระยองในการพัฒนาเกาะเสม็ด 3) แบบการบริ หาร (Style) คือ การ
บริ หารงานต่างๆ เพือการพัฒนาเกาะเสม็ด มี หน่ วยงานทีเกี ยวข้องโดยตรง 21 หน่ วยงาน
4)
ระบบงาน (System) คือ ระบบงานในการพัฒนาเกาะเสม็ดมีความเกียวข้องกับอํานาจหน้าทีของหน่วยงาน
ภาครัฐทีดูแลรับผิดชอบเกาะเสม็ด ประมาณ 21 หน่วยงาน ซึ งมีหน่วยงานหลักทีมีสํานักงานอยูใ่ นเกาะเสม็ด
ทําหน้าทีอยู่คือ อุทยานแห่ งชาติเขาแหมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด ทําหน้าทีพิทกั ษ์คุม้ ครองทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ งแวดล้อมในเกาะเสม็ด, องค์การบริ หารส่ วนตําบลเพ ทําหน้าหน้าทีปกครองดูแลพืนทีเกาะเสม็ด,
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบล บ้านเกาะเสม็ด ทําหน้าทีดูแลรักษาสุ ขภาพบนเกาะเสม็ด โรงเรี ยนเกาะ
แก้วพิศดาร ทําหน้าทีให้การศึกษาระดับประถม ศึกษาแก่เยาวชนในเกาะเสม็ด และสถานี ตาํ รวจภูธรเพ
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สาขาเกาะเสม็ด ทําหน้าทีดูแลรักษาความปลอดภัยบนเกาะเสม็ด นอกจากนี ยังมีหน่วยงานอืนๆ ทีเกียวข้อง
เข้ามาตรวจตราและดูแลตามภาระหน้าที 5) พนักงาน (Staff) คือ ในปี พ.ศ.2555 เกาะเสม็ดมีจาํ นวน
ประชากร 1,326 คน จาก 635 ครัวเรื อน และประชากรแฝงอีกจํานวนมากทีมาทํางานในสถานประกอบการ
ในธุ รกิ จการค้า การขนส่ ง การท่องเทียว ฯลฯ ประมาณ 108 แห่ ง (องค์การบริ หารส่ วนตําบลเพ. 2554)
รวมทังมีบุคลากรในหน่ วยงานภาครัฐทีเกี ยวข้อง ประมาณ 21 หน่วยงาน เข้ามาดูแลเกาะเสม็ด 6) ทักษะ
(Skill) คื อ ความรู ้ ความสามารถ และทักษะต่างๆ ของประชากรในเกาะเสม็ดส่ วนใหญ่จบการศึ กษาขัน
พืนฐาน และประกอบอาชี พด้านการค้า-การบริ การทางการท่องเทียวในเกาะเสม็ด จึงมีทกั ษะในการสื อสาร
ภาษาอังกฤษด้วย 7) ค่านิ ยมร่ วม (Shared Value) คือ เกาะเสม็ดเป็ นสถานทีท่องเทียวทางทะเลทีสําคัญและ
มีชือเสี ยงทีสุ ดของจังหวัดระยอง รวมทังเป็ นสถานทีในประวัติวรรณคดีเรื องพระอภัยมณี ของสุ นทรภู่ ทําให้
มีลกั ษณะของสังคมแบบธุ รกิจ เพราะมีการประกอบกิจการด้านการค้าและการบริ การทางการท่องเทียวเป็ น
หลัก ดังนัน การตรวจสอบความสอดคล้องภายในจาก 7 ปั จจัยในการบริ หารภายในองค์กรดังกล่าว นับว่า
เกาะเสม็ดมีความพร้ อมทัง 7 ปั จจัย หากแต่ในการประสานความสอดคล้องของปั จจัยในบางปั จจัยยังไม่
สัมพันธ์กนั เนื องจากมีขอ้ จํากัดของปั จจัยด้านระบบงาน (System) ทักษะ (Skill) และค่านิ ยมร่ วม (Shared
Value) ซึ งทําให้เกิ ดผลกระทบต่อการพัฒนาการท่องเที ยวของเกาะเสม็ด เช่ น การทํางานของหน่ วยงาน
ภาครัฐมีความซําซ้อนและขาดการ บูรณาการทํางานร่ วมกันอย่างเป็ นระบบและเกือกูลกัน ทําให้เกิดปั ญหา
ต่อระบบงานคือต่างฝ่ ายต่างทํางานและความขัดแย้งในกฎระเบียบบางประการทีแตกต่างกัน, ขาดการพัฒนา
ทักษะด้านการบริ การทางการท่องเที ยว ภาษาอังกฤษและภาษาต่าง ประเทศ เพือส่ งเสริ มศักยภาพด้าน
มาตรฐานการท่องเที ยวของเกาะเสม็ด และขาดการสร้ า งค่า นิ ยมร่ วมที ดี ในการหวงแหนและดู แลรั กษา
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ งแวดล้อมของท้องถินร่ วมกัน ทําให้ขาดความสามัคคีและการมีส่วนร่ วมในการ
อนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม เนื องจากมีลกั ษณะสังคมเป็ นแบบธุ รกิ จและผลประโยชน์ จึง
จําเป็ นทีจะต้องแก้ไขข้อจํากัดทัง 3 ปั จจัยนีให้สอดคล้องและเกือหนุ นกับความพร้อมของอีก 4 ปั จจัยทีมีอยู่
เพือให้เกิดความสําเร็ จในการพัฒนา การท่องเทียวของเกาะเสม็ดต่อไป
(3) การวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้อ มภาย นอก ด้ว ยรู ป แบบสภาพแวดล้ อ มมหภาค (Macro
Environment) จะครอบคลุมสภาพแวดล้อมทัวไปทีส่ งผลกระทบโดยรวมต่อทุกองค์กรในสังคม (สาคร สุ ข
ศรี วงศ์. 2550 : 61) โดยในการวิเคราะห์สภาพ แวดล้อมภายนอกของการพัฒนาการท่องเทียวเชิ งนิ เวศอย่าง
ยังยืนทีเกาะเสม็ด ประกอบด้วย 1) สังคมและวัฒนธรรม (Socioculture) จะเกียวข้องกับประชากร อายุ เพศ
การศึกษา ศาสนา สาธารณสุ ข ความปลอดภัย ศิลปวัฒนธรรม สถานภาพ วิถีชีวติ ค่านิยมของสังคมไทย โดย
การวิเคราะห์สภาวะและความเปลียนแปลงของสิ งเหล่านี จากภายนอกเกาะเสม็ด ซึ งส่ งผลต่อภาคธุ รกิจการ
ท่องเทียวของประเทศไทยและเกาะเสม็ดด้วย เช่ น โรคระบาด และปั ญหาต่างๆ ทางสังคม 2) เศรษฐกิ จ
(Economic) เกียวข้องกับปั จจัยทางเศรษฐกิจ ภาวะการค้าและธุ รกิจต่างๆ อุตสาหกรรมของประเทศ ซึ งส่ งผล
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ต่อธุ รกิจการท่องเทียวของประเทศไทยและเกาะเสม็ดด้เช่น อัตราดอกเบีย อัตราแลกเปลียนเงินตรา อัตราเงิน
เฟ้ อ อัตราค่าจ้างขันตํา และดุลการ ค้าของไทย 3) การเมืองและกฎหมาย (Political & Legal) เกียว ข้องกับ
การบริ ห ารบ้า นเมื อ งของรั ฐ บาล พรรคการเมื อ งที มี อ าํ นาจในการบริ ห ารประเทศ นโยบายการเมื อ ง
กระบวนการทางรัฐสภา กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ของไทย ซึ งล้วนส่ งผลกระทบต่อการเดิ นทางมา
ท่องเที ยวของนักท่องเที ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ เช่ น นโยบายของรัฐบาล กฎหมายด้านสิ งแวดล้อม
ระเบียบอุทยานแห่งชาติ ระเบียบในการก่อสร้างสถานทีพักและการประกอบธุ รกิจการค้า-การขนส่ งและการ
ท่ องเที ยว 4) เทคโนโลยี (Technology) เกี ยวข้องกับ ความก้า วหน้าทางเทคโนโลยี วิท ยาศาสตร์ และ
นวัตกรรมของผลิ ต ภัณฑ์ใหม่ ๆ ซึ งส่ ง เสริ ม การพัฒนาธุ รกิ จการท่ องเที ยวของประเทศไทย และความ
สะดวกสบายในการมาท่องเทียวทีเกาะเสม็ดด้วย เช่ น การสื อสารโทรคมนาคม โลจิสติกส์ และคมนาคม 5)
ระหว่างประเทศ (International) เกียวข้องกับสถานการณ์ความเปลียนแปลงต่างๆ ของโลก ระหว่างภูมิภาค
และระหว่างประเทศ เช่ น องค์การค้าโลก กองทุนการเงินระหว่างประเทศ ข้อตกลงเปิ ดเสรี ทางการค้า การ
รวมกลุ่มพันธมิตรทางการค้า ความขัดแย้งระหว่างประเทศ ซึ งส่ งผลต่อการสร้ างรายได้ทางการท่องเทียว
ของประเทศไทย รวมทังรายได้จากนักท่องเทียวชาวต่างชาติทีเดินทางมาท่องเทียวในเกาะเสม็ด อาทิ การเข้า
สู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (AEC) ในปี พ.ศ.2558 ทําให้ภาคธุ รกิจต่างๆ ของประเทศไทย รวมทังธุ รกิ จ
ท่องเทียวต้องเตรี ยมพร้อมกับความร่ วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจร่ วมกันในระดับภูมิภาคอาเซี ยน ซึ ง
จะส่ งผลต่อการพัฒนาการท่ องเที ยวและนํารายได้ให้กบั เกาะเสม็ดด้วย ดังนัน การวิเคราะห์ สภาพ แวด
ล้อมมหภาคของการพัฒนาการท่องเทียวของเกาะเสม็ด จึงมีสภาพแวดล้อมภายนอกทุกด้านทีส่ งผลกระทบ
ต่อการเติบโตของธุ รกิ จการท่องเทียวในเกาะเสม็ด โดยเฉพาะการสร้างรายได้ทางการท่องเทียวจากจํานวน
นักท่องเทียวชาวไทยและชาวต่างชาติทีเดินทางมาท่องเทียวในเกาะเสม็ด แต่ในทางกลับกันก็ส่งผลกระทบ
ต่อความเสื อมโทรมของทรัพยากร ธรรมชาติและสิ งแวดล้อมในเกาะเสม็ดด้วย
จากกระบวนการในการสร้างยุทธศาสตร์ ดงั กล่าว ทําให้ได้ยุทธศาสตร์ การท่องเทียวเชิ งนิ เวศอย่าง
ยังยืน ทีเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง ดังนี วิสัยทัศน์คือ “เกาะเสม็ดเป็ นแหล่งท่องเทียวเชิ งนิ เวศทางทะเลทีได้
มาตรฐานและยังยืนในภาคตะวันออกของไทย” พันธกิจ มี 5 ข้อ ได้แก่ 1) เสริ มสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนา
ศักยภาพบุ คคลในการดูแลสุ ขภาพอย่างถู กสุ ขลักษณะและเข้าถึ งการใช้บริ การธารณสุ ขอย่างทัวถึ ง 2)
เสริ มสร้างความมันคงและปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน 3) ส่ งเสริ มการศึกษาและทักษะความรู ้ทีสอดคล้อง
กับการท่องเทียวและการพัฒนาท้องถิ น 4)เสริ มสร้างการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ งแวดล้อม และ
ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณู ปการ ทีสอดคล้องกับการท่องเทียวเชิ งนิ เวศ 5)ส่ งเสริ มศักยภาพของแหล่ง
ท่องเที ยวเชิ งนิ เวศ และ การตลาดท่องเที ยวเชิ งคุ ณภาพ เพือการพัฒนาการท่องเที ยวเชิ งนิ เวศอย่างยังยืน
สําหรับประเด็นยุทธศาสตร์ มี 3 ยุทธศาสตร์ ดังนี คือ ยุทธศาสตร์ ที 1 เสริ มสร้างคุณภาพชีวิตและความ
มันคงปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน เพือสนับสนุ นการท่องเทียวเชิ งนิ เวศ ยุทธศาสตร์ ที 2 เสริ มสร้างระบบ
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สาธารณูป โภค-สาธารณู ปการ และการจัดการทรัพยากรธรรม ชาติและสิ งแวดล้อม เพือการท่องเทียวเชิ ง
นิ เวศอย่างยังยืน และยุทธศาสตร์ ที 3 ส่ งเสริ มศักยภาพแหล่งท่องเทียวเชิ งนิ เวศและการตลาดท่องเทียวเชิ ง
คุ ณภาพอย่างยังยืน ซึ งในการประเมินยุทธศาสตร์ ดงั กล่าวโดยผูเ้ ชี ยวชาญ พบว่า ยุทธศาสตร์ ทีสร้ างขึนมี
ความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของเกาะเสม็ด และสามารถนําไปสู่ การปฏิบตั ิได้
ข้ อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาวิจยั สามารถมองเห็นกลไกในการขับเคลื อนยุทธศาสตร์ การพัฒนาการท่องเทียว
เชิ งนิ เวศอย่างยังยืน ทีเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง ได้จากส่ วนประกอบหลักในการขับเคลื อนยุทธศาสตร์ 3
ส่ วนด้วยกันคือ 1) คน ได้แก่ บุคคลทีมีส่วนเกี ยวข้องกับเกาะเสม็ดทังทางตรงและทาง อ้อม 2) กิจกรรม
ได้แก่ การกระทําและการปฏิ บตั ิ ของบุคคล ชุ มชน องค์กร และหน่ วยงานที เกี ยวข้อง 3) ธรรมชาติและ
สิ งแวดล้อม ได้แ ก่ ทรั พ ยากรธรรม ชาติ แ ละสิ งแวดล้อ มในเกาะเสม็ ด โดยการประสานพลัง ของ
ส่ วนประกอบหลัก 3 ส่ วนนีในการก้าวขึนบันไดขันที 1 คือ ความร่ วมมือนันได้เกิดขึนแล้วในปั จจุบนั ทีเกาะ
เสม็ด และกําลังเตรี ยมความพร้อมเพือก้าวสู่ บนั ไดขันที 2 คือ ความเข้มแข็ง ซึ งทีบันไดขันที 2 นีเป็ นความท้า
ทายที ได้จากการพัฒนาความร่ วมมื อ และจะเกิ ดขึ นได้ด้วยการนํายุท ธศาสตร์ นีไปปฏิ บ ตั ิ จริ ง โดยในที
ประชุมอภิปรายกลุ่มได้เสนอฟันเฟื องสําคัญในการผลักดันให้เกิดความสําเร็ จคือ “ไตรภาคี” ทีเกิดจากความ
ร่ วมมือของ 3 ฝ่ ายทีเกียวข้องโดยตรงคือ 1) ภาครัฐ ซึ งเป็ นหน่วยงานราชการทีเกียวข้องและดูแลรับผิดชอบ
พืนทีเกาะเสม็ดในด้านต่างๆ อาทิ อุ ทยานแห่ งชาติ เขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด รั บผิดชอบดู แลด้านการ
ปกป้ องคุม้ ครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อมในเกาะเสม็ดทีอยูใ่ นเขตอุทยาน 2) องค์การบริ หารส่ วน
ตําบลเพ ซึงเป็ นองค์กรปกครองส่ วนท้องถินทีปกครองดูแลหมู่บา้ นเกาะเสม็ดโดยตรง 3) ประชาชน ซึ งเป็ น
ประชากรที อาศัยอยู่และประกอบธุ รกิ จอยู่ในเกาะเสม็ด อันป็ นผูไ้ ด้รับประโยชน์และผลกระทบโดยตรง
ดังนันแนวทางหนึงทีสําคัญในขจัดอุปสรรคในการแก้ปัญหาและพัฒนาการท่องเทียวเชิ งนิ เวศอย่างยังยืนใน
เกาะเสม็ดได้คือ การจัดตัง “คณะกรรมการไตรภาคีเกาะเสม็ด” ทีจะเป็ นกลไกสําคัญในการประสานความ
ร่ วมมือในการแก้ไขและพัฒนาการท่องเทียวของเกาะเสม็ด ตามทิศทางการท่องเทียวเชิ งนิ เวศอย่างยังยืน ที
เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง ได้ต่อไป
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