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บทคัดย่อ
การศึกษาครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบนั ของการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมของชุมชน
ปากน�้ำประแส จังหวัดระยอง 2) เพื่อศึกษาปัจจัยความส�ำเร็จด้านการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ของชุมชนปากน�้ำประแส จังหวัดระยอง 3) เพื่อเสนอรูปแบบ
การบริหารจัดการชุมชนท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ทีเ่ หมาะสมกับชุมชนปากน�ำ้
ประแส จังหวัดระยอง เป็นการวิจัยแบบวิธีผสม โดยศึกษาสภาพปัจจุบัน ด้วยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพจากวิเคราะห์
เนือ้ หา ต�ำรา เอกสาร บทความวิจยั และสิง่ ตีพมิ พ์ทเี่ กีย่ วข้อง และรวบรวมความสัมพันธ์ของข้อมูล การศึกษา
ปัจจัยความส�ำเร็จด้วยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะจงจากผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ จ�ำนวน 10 คน
เพื่อวิเคราะห์เนื้อหาในประเด็นส�ำคัญ จากนั้นวิธีวิจัยเชิงปริมาณศึกษาความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน
371 คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากนั้นน�ำข้อมูลทั้งสองส่วนมาวิเคราะห์หาความสอดคล้อง และเสนอ
รูปแบบ โดยการสนทนากลุม่ จากผูท้ รงคุณวุฒิ จ�ำนวน 12 คน เพือ่ ให้ได้รปู แบบทีส่ มบูรณ์ จากการศึกษาพบว่า
สภาพปัจจุบนั มีศกั ยภาพในการดึงดูดการท่องเทีย่ วมีศกั ยภาพในการรองรับด้านการท่องเทีย่ ว และมีการบริหาร
จัดการแหล่งท่องเที่ยว ส่วนปัจจัยความส�ำเร็จด้านการบริหารจัดการ ประกอบด้วย 8 ด้าน และรูปแบบการ
บริหารจัดการ ประกอบด้วย การวางแผนการขับเคลื่อนและการบูรณาการร่วมกันในระดับพื้นที่ ระดับจังหวัด
ระดับภูมิภาค ในปัจจัยความส�ำเร็จด้านการบริหารจัดการทั้ง 8 ด้าน ผ่านการมีส่วนร่วมขององค์กรสนับสนุน
หน่วยด�ำเนินการ และหน่วยงานก�ำกับดูแลภายใต้ศกั ยภาพการท่องเทีย่ ว วิถชี วี ติ และวัฒนธรรมทีเ่ ป็นอัตลักษณ์
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ทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรม และทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรวมทั้งการ
ติดตามประเมินผล
ค�ำส�ำคัญ: รูปแบบการบริหารจัดการ ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชุมชนปากน�้ำประแส

Abstract
The objectives of this study were 1) to study the current conditions of cultural
tourism. 2) to study the success factors in managing cultural tourism communities and
3) to propose a management model for cultural tourism community in the Eastern
Economic Corridor which was suitable for Paknam Prasae community, Rayong province. The
mixed research method was employed for this study. The study of current conditions
using the qualitative research methodology was conducted through the content analysis of
textbooks, documents, research articles and related publications as well as gathering data
relationships. The success factors using the qualitative research was explored by interviewing
10 key informants to analyze the content of important issues. The quantitative research
methodology was employed to examine the opinions of 371 samples by using a questionnaire
and the data was analyzed by the descriptive statistics. Then, both parts of the results
were analyzed to explore consistency and propose the format through the group discussion
with 12 experts to derive the completed format of management model. The research
findings revealed that the current conditions had the potential to attract and support
tourism and the management of tourism destinations currently existed. The success factors
of management consisted of 8 aspects and the management style consisted of planning,
driving and integrating together at the regional, provincial, and regional levels. The eight
management success factors should be adopted to implement through the participation
of supporting organizations, operating units and regulatory agencies under the potential
of tourism, ways of life, cultural identity, the direction of cultural community tourism
development and cultural tourism resources as well as monitoring and evaluation.
Keywords: Management Model, Cultural Tourism Community, Paknam Prasae Community

บทน�ำ
การส่งเสริมการการท่องเทีย่ วในประเทศไทยจากแผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)
ประเด็นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม โดยมุ่งเน้นการใช้องค์ความรู้และนวัตกรรม ผนวกกับ
ความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตเพื่อสร้างคุณค่าให้กับสินค้าและบริการด้าน
90 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

การท่องเที่ยวที่ตอบสนองพฤติกรรมความต้องการนักท่องเที่ยว นอกจากนี้แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560-2564 ที่ได้ให้ความส�ำคัญกับการวางรากฐานและแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคส�ำคัญต่อ
การพัฒนาการท่องเทีย่ วของประเทศเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ ตลอดจนการให้ความส�ำคัญกับการท�ำงาน
อย่างบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และระหว่างประเทศ รวมถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่12 พ.ศ. 2560-2564 ซึ่งมีแนวทางการพัฒนาภาคบริการและการท่องเที่ยว โดยด�ำเนิน
การส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า และบริการด้านการท่องเที่ยวโดยใช้ประโยชน์จากอัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์แห่งความเป็นไทยที่สะท้อนวัฒนธรรมท้องถิ่นและวิถีชีวิต และ Thailand’s National Strategy
for the Year 2018-2037 (2018) ได้ก�ำหนดให้การท่องเที่ยวอยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันที่มุ่งพัฒนาธุรกิจด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้มีมูลค่าสูงเพิ่มมากยิ่งขึ้น ด้วย
อัตลักษณ์และวัฒนธรรมไทย และใช้ประโยชน์จากข้อมูล และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างสรรค์คุณค่าทาง
เศรษฐกิจ และความหลากหลายของการท่องเทีย่ ว การใช้ประโยชน์จากการท่องเทีย่ วให้เอือ้ ต่อผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
และเศรษฐกิจต่อเนื่อง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมและสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะโดยค�ำนึง
ถึงศักยภาพของแต่ละพืน้ ที่ ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน ระบบนิเวศ และทรัพยากรทีเ่ อือ้ ต่อ
การเติบโตของการท่องเทีย่ วทีม่ คี ณ
ุ ภาพ เพือ่ กระจายโอกาสในการสร้างรายได้ไปสูช่ มุ ชนและเมืองอย่างทัว่ ถึง
และยั่งยืน และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว
ชุมชนปากน�้ำประแส ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลต�ำบลปากน�้ำประแส อ�ำเภอแกลง จังหวัดระยอง ซึ่งเป็น
ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่มีทุนทางวัฒนธรรมที่มีศักยภาพและหลากหลายได้รับการคัดเลือกเป็นชุมชน
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเมื่อปี พ.ศ. 2560 ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ประกอบกับพื้นที่
จังหวัดระยองได้ถกู ก�ำหนดให้เป็นพืน้ ทีใ่ นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (The Eastern Economic Corridor
Act B.E., 2018) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เพิม่ ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ก�ำหนดการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ อย่างเหมาะสมมีศกั ยภาพสอดคล้อง
กับหลักการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน และพัฒนาเมืองให้มคี วามทันสมัยระดับนานาชาติ มีอตุ สาหกรรมท่องเทีย่ วและ
การจัดประชุม โดยเน้นการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยว เชิงสุขภาพ และเพื่อให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ทีต่ อ้ งการน�ำไปสูก่ ารปฏิบตั เิ พือ่ ให้ประเทศไทยบรรลุวสิ ยั ทัศน์ “ประเทศไทย
มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงต้องการสร้างรูปแบบการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออกของชุมชนปากน�ำ้ ประแส จังหวัดระยอง ทีเ่ หมาะสมกับบริบทของสังคมไทย และสามารถสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ให้มีศักยภาพสามารถแข่งขันในระดับสากล และเพื่อเป็น
แหล่งท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกทีย่ งั่ ยืนตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนปากน�้ำประแส จังหวัดระยอง
2. เพื่อศึกษาปัจจัยความส�ำเร็จด้านการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก ของชุมชนปากน�้ำประแส จังหวัดระยอง
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3. 	เพือ่ เสนอรูปแบบการบริหารจัดการชุมชนท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ที่เหมาะสมกับชุมชนปากน�้ำประแส จังหวัดระยอง

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
จากการศึกษาเอกสาร โดยการประมวลเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการบริหารจัดการชุมชน
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกที่เหมาะสมกับชุมชนปากน�ำ้ ประแส จังหวัดระยอง
โดยศึกษาจากต�ำรา บทความ หนังสือ วารสาร รายงานการวิจัย และข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็น
การศึกษาทีอ่ งิ ตามวัตถุประสงค์ แล้วสังเคราะห์เป็นกรอบแนวความคิด โดยน�ำกรอบแนวคิดเกีย่ วกับการก�ำหนด
มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของ ส�ำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว (2549) ที่ได้จัดท�ำคู่มือ
การประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ซึ่งให้ความส�ำคัญต่อการให้ความรู้ การสร้าง
จิตส�ำนึก และการจัดการด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น และแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารจัดการ
แหล่งท่องเทีย่ วทีด่ ี โดยค�ำนึงถึงชุมชนเจ้าของท้องถิน่ สิง่ แวดล้อม และนักท่องเทีย่ ว ซึง่ จะน�ำไปสูก่ ารท่องเทีย่ ว
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ รวมทัง้ นโยบายทีเ่ กีย่ วกับในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกทีด่ ำ� เนินการพัฒนาพืน้ ทีภ่ าคตะวันออก
ให้เป็นระบบและสอดคล้องกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนจากหลักการและแนวคิดดังกล่าว ผู้วิจัยน�ำมาแสดง
เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยได้ ดังนี้
สภาพการปัจจุบันด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ชุมชนปากน�้ำประแส จังหวัดระยอง
1. ศักยภาพในการดึงดูดการท่องเที่ยว
(1) คุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม
(2) ศักยภาพทางกายภาพและการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว
2. ศักยภาพในการรองรับด้านท่องเที่ยว
(1) ศักยภาพในการพัฒนาสิ่งอ�ำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน
(2) ศักยภาพในการพัฒนาการท่องเที่ยวจากภายนอก
3. การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว
(1) การจัดการด้านการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว
(2) การจัดการด้านการท่องเที่ยว

ปัจจัยความส�ำเร็จด้านการบริหารจัดการ
ท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรมในเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ชุมชนปากน�้ำประแส จังหวัดระยอง
1) การมีองค์กรและการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ
2) มีการวางแผนในด้านกายภาพและด้าน
สังคมของแหล่งท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
3) ให้ความส�ำคัญเรื่องการตลาด
4) ให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาสินค้าเพื่อ
ให้ตรงกับความต้องการของนักท่องเทีย่ ว
และให้ เ หมาะสมกั บ ประเภทและ
ลักษณะของทรัพยากร

รูปแบบการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ในเขตพัฒนาพิเศษตะวันออก
ที่เหมาะสมกับชุมชนปากน�้ำประแส จังหวัดระยอง

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด
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ระเบียบวิธีวิจัย
การออกแบบวิธีการวิจัย
ผูว้ จิ ยั ใช้การวิจยั เชิงผสานวิธี (Mixed Methods Research) ระหว่างการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative
Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลและ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพควบคู่ไปในช่วงเวลาเดียวกันกับการเก็บรวมรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงปริมาณ และน�ำผลการวิเคราะห์ที่ได้จากทั้งสองวิธีการมาอภิปรายผลร่วมกัน
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญได้จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selecting) เพื่อใช้
ส�ำหรับการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิด และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมซึง่ เป็นผูม้ ปี ระสบการณ์ และองค์ความรูเ้ กีย่ วกับการบริหารจัดการชุมชนท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมใน
เขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออกของชุมชนปากน�ำ้ ประแสจ�ำนวน 10 คน ได้แก่ ผูบ้ ริหารเทศบาลต�ำบลปากน�ำ้
ประแส นักวิชาการด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสภาวัฒนธรรมจังหวัดระยองผู้นำ� ชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน
นักท่องเที่ยว ตัวแทนผู้ประกอบการท่องเที่ยว และผู้ประกอบการในชุมชนปากน�้ำประแส จังหวัดระยอง และ
การสนทนากลุ่มจากผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวน 12 คน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ด้าน
ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ด้านปราชญ์ชุมชน และด้านผู้น�ำชุมชน
การวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนในชุมชนปากน�้ำประแสจังหวัด
ระยอง จ�ำนวน 5,090 คน ผู้วิจัยก�ำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Taro Yamane ที่ระดับนัยส�ำคัญ .05
ความคลาดเคลื่อน ร้อยละ 5 ระดับเชื่อมั่นร้อยละ 95 ได้กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จ�ำนวน 371 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interview) ใช้ส�ำหรับ
การเก็บข้อมูลเกีย่ วกับแนวคิด ข้อมูลด้านการบริหารจัดการท่องเทีย่ ว การมีสว่ นร่วมของภาคีทเี่ กีย่ วข้อง และ
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชุมชนปากน�้ำประแส รวมถึงศักยภาพ
แหล่งท่องเที่ยวชุมชนปากน�้ำประแส จังหวัดระยอง
การวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามเพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนในชุมชนปากน�้ำ
ประแสจังหวัดระยองซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าตามแบบของ Likert 5 ระดับ โดยก�ำหนดค่าน�้ำหนัก
ดังนี้ 5 หมายถึง  ระดับมากที่สุด 4 หมายถึง  ระดับมาก 3 หมายถึง  ระดับปานกลาง 2 หมายถึง ระดับน้อย
และ 1 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด
การสร้างเครื่องมือวิจัย
การวิจยั เชิงคุณภาพ ผูว้ จิ ยั น�ำแบบสัมภาษณ์แบบกึง่ โครงสร้าง (Semi-structured Interview) ทีส่ ร้าง
เสร็จแล้วไปให้ผเู้ ชีย่ วชาญตรวจสอบ จ�ำนวน 5 ท่าน เพือ่ พิจารณาประเด็นทีส่ อดคล้องของข้อค�ำถามกับเนือ้ หา
ตามกรอบแนวคิดและวัตถุประสงค์ของการวิจัย และน�ำผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญแต่ละข้อไปหาดัชนี
ความสอดคล้อง IOC ซึ่งพบว่า มีค่า IOC โดยรวมเท่ากับ 1.00 ซึ่งค่าดัชนีความสอดคล้องที่ยอมรับได้ต้องมีค่า
ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป จึงถือว่าโดยผ่านเกณฑ์ที่ยอมรับได้
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การวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยใช้แบบค�ำถามที่สร้างเสร็จแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรง
ตามเนื้อหา (Content Validity) จ�ำนวน 5 ท่าน เพื่อพิจารณาความสอดคล้องของข้อค�ำถามกับเนื้อหาตาม
กรอบแนวคิดและวัตถุประสงค์ของการวิจัย และน�ำผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญแต่ละข้อไปหาดัชนี
ความสอดคล้อง IOC โดยผ่านเกณฑ์ที่ยอมรับได้ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขข้อค�ำถามให้มีความชัดเจน แล้วน�ำ
แบบสอบถามทีผ่ า่ นการปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้ (Try-out) กับประชากรทีไ่ ม่ใช่กลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั
ครัง้ นี้ ได้แก่ ประชาชนชุมชนปากน�ำ้ จังหวัดระยอง จ�ำนวน 30 คน เพือ่ หาคุณภาพของแบบสอบถาม โดยน�ำมา
ค�ำนวณหาค่าความเชือ่ มัน่ ของแบบสอบถามทัง้ ฉบับ (Reliability) หาค่าสัมประสิทธิอ์ ลั ฟา (Alpha Coefficient)
ของครอนบาค (Cronbach) ด้วยโปรแกรมส�ำเร็จรูปทางสถิติ ได้ค่าความเชื่อมั่นแบบสอบถามเท่ากับ .947
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจยั เชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผใู้ ห้ขอ้ มูลส�ำคัญ จ�ำนวน 10 คน โดยใช้แบบ
สัมภาษณ์กงึ่ โครงสร้าง โดยประสานวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา เพือ่ ขอหนังสือถึงผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ส�ำคัญและนัดหมาย สถานที่ สัมภาษณ์ เมื่อถึงวันสัมภาษณ์มีการกล่าวแนะน�ำตัวเองพร้อมผู้ร่วมสัมภาษณ์
ด�ำเนินการสัมภาษณ์ โดยให้ผู้ถูกสัมภาษณ์แสดงความคิดเห็นในบรรยากาศที่เป็นกันเอง บันทึกเสียงและ
จดบันทึก ใช้เวลาสัมภาษณ์ประมาณ 30 นาที ต่อ 1 คน ร่วมกับการสนทนากลุ่มจากผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวน
12 คน โดยใช้เวลา 3 ชั่วโมงในการประชุมเชิงปฏิบัติการในการสนทนากลุ่มข้างต้น
การวิจัยเชิงปริมาณ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยส่งหนังสือถึงวัฒนธรรมจังหวัดระยอง เพื่อขอความ
อนุเคราะห์ส่งแบบสอบถาม จ�ำนวน 371 ชุด ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง ณ ระดับนัยส�ำคัญ .05 ความคลาดเคลื่อน
ร้อยละ 5 และระดับเชื่อมั่นร้อยละ 95 ตามหลักการค�ำนวณกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane หลังจากนั้นได้
นัดหมาย วัน เวลา และสถานที่ในการรับแบบสอบถาม น�ำไปตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม และ
น�ำไปใช้การวิเคราะห์ต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติในการวิจัย
การวิจัยเชิงคุณภาพ วิเคราะห์เนื้อหาต�ำรา เอกสาร บทความวิจัย และสิ่งตีพิมพ์ที่เกี่ยวข้อง และ
รวบรวมความสัมพันธ์ของข้อมูลตามประเด็นการสัมภาษณ์ในรูปของการพรรณนา เพือ่ หาข้อสรุปเกีย่ วกับปัจจัย
ทีเ่ กีย่ วข้องกับรูปแบบการบริหารจัดการชุมชนท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ชุมชน
ปากน�้ำประแส จังหวัดระยอง เพื่อหาปัจจัยความส�ำเร็จด้านการบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออกของชุมชนปากน�้ำประแส จังหวัดระยอง
การวิจยั เชิงปริมาณ วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงสถิติ ด้วยโปรแกรมส�ำเร็จรูป การแจกแจงความถี่ (Frequency)
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean: ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D)
ผู้วิจัยจะน�ำข้อมูลทั้งสองส่วนมาวิเคราะห์หาความสอดคล้อง เพื่อสรุปปัจจัยด้านการบริหารจัดการ
ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ชุมชนปากน�้ำประแสให้ครบถ้วนและน�ำมา
สร้างรูปแบบการบริหารจัดการชุมชนท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ชุมชนปากน�ำ้
ประแส จังหวัดระยอง
การสร้างและประเมินผล
การสร้างและประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการชุมชนท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมใน
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ชุมชนปากน�้ำประแส จังหวัดระยอง
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ผู้วิจัยได้ยึดหลักการจ�ำแนกรูปแบบของ Keeves (1988) ที่เรียกว่า รูปแบบเชิงข้อความ (Semantic
Model) มาเป็นกรอบโครงสร้างรูปแบบ โดยน�ำเอาผลการศึกษาเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณมาวิเคราะห์
สังเคราะห์ ประมวลเป็นร่างรูปแบบการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก ชุมชนปากน�้ำประแส จังหวัดระยอง จากนั้นประเมินรูปแบบโดยการสนทนากลุ่ม จากผู้ทรงคุณวุฒิ
จ�ำนวน 12 คน เพื่อให้ได้รูปแบบที่สมบูรณ์

ผลการศึกษา
การวิจัยรูปแบบการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ชุมชนปากน�้ำประแส จังหวัดระยอง ดังนี้
1. การศึกษาสภาพปัจจุบันของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนปากน�้ำประแส จังหวัดระยอง
พบว่า
1.1 ศักยภาพในการดึงดูดการท่องเที่ยว
		 1.1.1 คุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย
			
1) มรดกทางศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ อนุสรณ์เรือรบ
หลวงประแส เส้นทางเดินทัพของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจากบ้านทะเลน้อยไปประแสกองบิน
ต้นตะเคียนคู่ วัดตะเคียนงาม อายุกว่า 500 ปี ศาลเจ้า จ�ำนวน 5 แห่ง ชุมชนบ้านเก่าริมน�้ำประแส อู่ต่อเรือ
สะพานปากน�้ำประแส และบ้านพิพิธภัณฑ์ประแส
			
2) มรดกทางวิถีชีวิตและระบบนิเวศ ได้แก่ อาหารที่เป็นเอกลักษณ์ คือ ก๋วยเตี๋ยว
ผัดเปรี้ยวหวาน หอยปากเป็ด เทศกาลกินเจ ประเพณีทอดผ้าป่ากลางน�้ำ ในเดือนพฤศจิกายน หรือขึ้น 15 ค�่ำ
เดือน 12 ของทุกปี และทุ่งโปร่งทองที่เป็นวิถีระบบนิเวศที่อัศจรรย์และสวยงามอีกด้วย
		 1.1.2 ศักยภาพทางกายภาพและการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว
			
ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมปากน�้ำประแส มีศักยภาพทางกายภาพและการจัด
กิจกรรมการท่องเที่ยว โดยมีการคมนาคมเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว มีห้องน�้ำสาธารณะที่สะอาด และปลอดภัย มี
กิจกรรมการท่องเที่ยวดึงดูดนักท่องเที่ยวอีกมากมายและหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางน�้ำเที่ยวชม
สัมผัสวิถชี วี ติ ชุมชนเก่าแก่รมิ น�ำ้ ประแส เช่น เส้นทางการท่องเทีย่ วทัง้ ทางน�ำ้ นัง่ เรือล่องแม่นำ�้ ประแสชมหมูบ่ า้ น
ประมงสองฝั่ง ชมเหยี่ยวแดง ส่วนกิจกรรมทางบกเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวทั้งที่เป็นประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีวฒ
ั นธรรมดัง้ เดิม จากของดีทเี่ ป็นมนต์เสน่หข์ องชุมชนท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมปากน�ำ้
ประแส ได้พัฒนาต่อยอดโดยการน�ำเอาทุนวัฒนธรรมดังกล่าวที่มีคุณค่ามาเพิ่มเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ ก่อให้
เกิดรายได้แก่ชุมชนปากน�้ำประแสในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เช่น นั่งสามล้อหรือรถสองแถวชม
อาหารพืน้ บ้าน ไหว้สกั การะศาลกรมหลวงชุมพรฯ อนุสรณ์เรือรบหลวงประแส ชมถนนคนเดินตลาดเก่าริมน�ำ้
ประแสชมทุ่งโปร่งทองและป่าชายเลนที่สวยงามพร้อมกับร่วมกิจกรรมการทอดผ้าป่ากลางน�้ำในเดือน
พฤศจิกายน หรือขึ้น 15 ค�่ำ เดือน 12
1.2 ศักยภาพในการรองรับด้านท่องเที่ยว ประกอบด้วย
		 1.2.1 ศักยภาพในการพัฒนาสิ่งอ�ำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน
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ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมปากน�้ำประแส มีการพัฒนาสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
ขั้นพื้นฐาน ดังนี้
			
1) มีสถานที่จอดรถบัส
			
2) มีเส้นทางการคมนาคมที่เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้สะดวก และปลอดภัย
			
3) มีสะพานปากน�้ำประแส ยาว 2 กิโลเมตร เพื่อชมวิวทิวทัศน์สองข้างที่สวยงาม
			
4) มีสัญลักษณ์ ข้อความ การสื่อสารและแผนที่เส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ให้
ทราบถึงแหล่งท่องเที่ยว
		 1.2.2 ศักยภาพในการพัฒนาการท่องเที่ยวจากปัจจัยภายนอก
			
1) มีมัคคุเทศก์ให้ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชน และเตรียมรองรับ
นักท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้นกับการพัฒนาพื้นที่ใน EEC
			
2) มีการดูแลเอาใจใส่ของคนในพื้นที่ของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชน เพื่อ
การเป็นเจ้าบ้านที่ดี
			
3) มีโฮมสเตย์เพือ่ รองรับนักท่องเทีย่ วทีผ่ า่ นมาตรฐานของกระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา
1.3 การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว
		 1.3.1 การจัดการด้านการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว สรุปได้ ดังนี้
			
1) มีการจัดการให้นักท่องเที่ยวได้ประสบการณ์ สัมผัสกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม และสิ่ง
แวดล้อม ได้เรียนรูป้ ระวัตศิ าสตร์ รากเหง้าของชุมชนโดยการมีสว่ นร่วมของคนในชุมชนและนักท่องเทีย่ ว เพือ่
สร้างจิตส�ำนึกร่วมกัน ก่อให้เกิดการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวให้ยั่งยืน
			
2) ให้มีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลเรื่องราว ประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของชุมชน
เสมือนเป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
			
3) ชุมชนปากน�้ำประแส มีอัตลักษณ์ทั้งด้านประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิตของชุมชนที่
เก่าแก่ ต้องมีการประชาสัมพันธ์ และสื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้และเข้าถึงมาสัมผัสความเป็นเสน่ห์ของชุมชน
ปากน�้ำประแส
		 1.3.2 การจัดการด้านการท่องเที่ยว สรุปได้ ดังนี้
			
1) การมีส่วนร่วม โดยให้คนในชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องมาร่วมคิด ร่วมวางแผนในทุก
มิติในการด�ำเนินงานท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
			
2) การพัฒนาบุคลากรในชุมชน อยากให้หน่วยงานภายนอกมาช่วยให้ความรู้ วางแผน
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ให้มีความเชื่อมั่นว่าชุมชนสามารถด�ำเนินการได้
			
3) งบประมาณในการด�ำเนินงานด้านท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลต�ำบลปากน�ำ้
ประแสมีน้อยไม่สามารถที่จะท�ำเรื่องการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้ทั้งหมด
			
4) หน่วยงานเชิงนโยบายระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา ควรก�ำหนดนโยบายให้สอดคล้องกันในการลงไปด�ำเนินงานในพื้นที่
			
5) การด�ำเนินงานรองรับเกีย่ วกับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ชุมชนปากน�ำ้
ประแส ยังไม่มใี ครให้การสนใจเพราะขาดความรูว้ า่ เมือ่ EEC เข้ามาแล้วเขาจะต้องท�ำอะไรเกีย่ วกับการท่องเทีย่ ว
จึงอยากให้หน่วยงานภาครัฐมาให้ความรูเ้ กีย่ วกับ EEC และกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ เพือ่ จะได้เตรียม
การด�ำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน
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2. ปัจจัยความส�ำเร็จด้านการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก ชุมชนปากน�้ำประแส จังหวัดระยอง จากการบูรณาการผลการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
สามารถสรุปปัจจัยความส�ำเร็จด้านการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้ 8 ด้าน ดังนี้
2.1 ด้านแหล่งท่องเทีย่ วทางวัฒนธรรม ชุมชนปากน�ำ้ ประแส มีแหล่งท่องเทีย่ วทางวัฒนธรรม ทัง้
ทีเ่ ป็นแหล่งท่องเทีย่ วทางประวัตศิ าสตร์ แหล่งท่องเทีย่ ววิถชี นบท แหล่งท่องเทีย่ วเกีย่ วกับประเพณีวฒ
ั นธรรม
ซึ่งเป็นเสน่ห์ของชุมชน และมีทุนทางวัฒนธรรมที่เอื้อส่งเสริมการท่องเที่ยว อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถ
พัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมเหล่านั้นให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ เกิดรายได้กับชุมชน ในรูปแบบการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
2.2 ด้านกระบวนการด้านสิ่งแวดล้อม ชุมชนปากน�้ำประแส นอกจากมีแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมทีส่ ำ� คัญแล้ว ยังพบว่า ชุมชนปากน�ำ้ ประแสยังมีสภาพสิง่ แวดล้อมและระบบนิเวศทีโ่ ดดเด่นเสริมการ
ท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี อาทิ ปากน�ำ้ ประแส ทุง่ โปร่งทอง ซึง่ เป็นสิง่ มหัศจรรย์หาดูยาก ประกอบ
กับป่าโกงกาง ซึง่ เป็นป่าชายเลยทีม่ คี วามสมบูรณ์ทางชีวภาพอยู่ ซึง่ กระบวนการบริหารจัดการด้านสิง่ แวดล้อม
ทีม่ คี วามส�ำคัญและจ�ำเป็นทีต่ อ้ งวางแผนร่วมกันระหว่างชุมชนกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง รวบทัง้ ประชาสัมพันธ์
ให้นกั ท่องเทีย่ วทราบแนวทางปฏิบตั อิ ย่างไร เพือ่ ให้การท่องเทีย่ วไม่ทำ� ลายระบบนิเวศและสิง่ แวดล้อม รวมทัง้
วางแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค ให้มีประสิทธิภาพ
2.3 ด้านการมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมเป็นปัจจัยความส�ำเร็จของการบริหารจัดการชุมชน
ท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมของชุมชนปากน�ำ้ ประแสอย่างหนึง่ ทีจ่ ะท�ำให้การท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมมีความมัน่ คง
และยั่งยืน โดยประชาชนจะต้องปรับความคิด (Mindset) ให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของชุมชน โดยเริ่ม
จากการมีสว่ นร่วมในการคิด วางแผน การปฏิบตั ิ การรับผิดชอบ และร่วมรับประโยชน์ทเี่ กิดขึน้ ร่วมกัน นอกจาก
การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนแล้วต้องอาศัยการแสวงหาส่วนร่วมจากหน่วยงานและบุคคลภายนอกชุมชน
ทั้งระดับพื้นที่ ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค รวมถึงระดับประเทศ เพื่อให้เกิดการท�ำงานมีความเชื่อมโยงซึ่งกัน
และกัน
2.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมการตลาดก�ำลังมีบทบาท
ส�ำคัญอย่างยิ่งในการประกอบอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในปัจจุบัน ซึ่งจากข้อมูลที่ค้นพบด้านการส่งเสริม
การตลาดชุมชนปากน�ำ้ ประแสมีความส�ำคัญด้านการส่งเสริมการตลาดอยูใ่ นระดับมาก โดยเฉพาะการตลาดที่
ใช้วิธีการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้ทางช่องทางสื่อสารที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัยในปัจจุบันมาช่วย
ในการประชาสัมพันธ์ และประกอบธุรกิจการท่องเที่ยว เช่น เครือข่ายสังคม (Social Network) หรือ
แอพพลิเคชั่น ไลน์ (Line) ในรูปแบบของ “อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง” หรือที่เรียกว่า Internet of Things (IoT)
2.5 ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ปัจจัยด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
เป็นการน�ำเอารากเหง้าของเก่าแก่ดั้งเดิมที่เป็นมรดกศิลปวัฒนธรรม และมรดกวิถีทางวัฒนธรรมมาพัฒนา
ต่อยอดจัดเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเที่ยว เพื่อชื่นชมความสวยงาม ความมีคุณค่า
ทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นได้เรียนรู้ ได้สัมผัส เข้าร่วมกับกิจกรรมในชุมชนท้องถิ่น ก่อให้เกิดความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน และมีความสุขกับการท่องเที่ยว ซึ่งชุมชนปากน�้ำประแสมีทุนทางวัฒนธรรมดังกล่าวอยู่จ�ำนวน
มาก แต่ตอ้ งใช้หลักการบริหารจัดกิจกรรมท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมดังกล่าว ให้นา่ สนใจ และดึงดูดนักท่องเทีย่ ว
แต่ยังคงรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้
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2.6 ด้านบริการท่องเที่ยว ปัจจัยการบริหารจัดการด้านบริการท่องเที่ยวชุมชนปากน�้ำประแส
มีการบริการนักท่องเที่ยวทั้งทางบกและทางน�้ำ ทางบก คือ บริการท่องเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตริมน�้ำ ขนบธรรมเนียมประเพณี ทางน�้ำ คือ บริการนักท่องเที่ยวชมเสน่ห์ชุมชนบ้านเก่า
ริมน�ำ้ ซึง่ การบริหารจัดการด้านบริการท่องเทีย่ วของชุมชนปากน�ำ้ ประแสให้มปี ระสิทธิภาพนัน้ จะต้องพัฒนา
บุคลากรทั้งภายในและนอกชุมชนให้มีความรู้ความเข้าใจในทุกมิติของการบริการท่องเที่ยว
2.7 ด้านการให้ความรู้และจิตส�ำนึก ปัจจัยความส�ำเร็จการบริหารจัดการด้านการให้ความรู้และ
จิตส�ำนึก เป็นปัจจัยส�ำคัญอย่างหนึ่งที่ประชาชนในชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและนอกชุมชน จะต้อง
ตระหนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความรู้บุคลากรชุมชนปากน�้ำประแสจะต้องมีความรู้ ทั้งในเรื่องความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้เกิดความมั่นคง และยั่งยืนเป็น
การท่องเที่ยวที่คงรักษาไว้ ซึ่งการอนุรักษ์วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ ชุมชนควรก�ำหนดกติกา
กฎเกณฑ์ ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจให้คนในชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนนักท่องเที่ยว
ได้ตระหนักและรับรู้ร่วมกัน ซึ่งจากการวิจัยพบว่า ชุมชนปากน�้ำประแสได้มีการเตรียมการรองรับเรื่องนี้ใน
ระดับหนึ่งทั้งในการอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และบรรจุไว้ในแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวของเทศบาล
ต�ำบลปากน�้ำประแส
2.8 ด้านองค์กรการจัดการ ปัจจัยความส�ำเร็จด้านองค์กรการจัดการเป็นปัจจัยส�ำคัญอีกอย่างหนึง่
ที่จะท�ำให้ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมปากน�้ำประแสขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย และทิศทางที่ก�ำหนดได้อย่าง
มีประสิทธิภาพองค์กรการจัดการที่พบในชุมชนปากน�้ำประแสที่มีความเข้มแข็ง คือ เทศบาลต�ำบลปากน�้ำ
ประแส คนในชุมชนที่เป็นเจ้าของวัฒนธรรม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค
และระดับประเทศ ในรูปแบบการท�ำงานแบบมีส่วนร่วมแบบบูรณาการความร่วมมือด้วยกัน
ส่วนผลการวิจยั เชิงปริมาณด้านความคิดเห็นของประชาชนในชุมชนปากน�ำ้ ประแส จังหวัดระยอง
ทีม่ ตี อ่ การบริหารจัดการชุมชนท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ชุมชนปากน�ำ้ ประแส
จังหวัดระยอง พบว่า การบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนปากน�้ำประแส จังหวัดระยอง ประกอบ
ด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการมีองค์กรและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ด้านการวางแผนในด้านกายภาพ
และด้านสังคมของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ด้านความส�ำคัญเรื่อง
การตลาด และด้านความส�ำคัญต่อการพัฒนาสินค้าเพื่อให้ตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยวและ
ให้เหมาะสมกับประเภทและลักษณะของทรัพยากร พบว่า ความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมชุมชนปากน�ำ้ ประแส จังหวัดระยอง ในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ความส�ำคัญเรือ่ งของการตลาด อยูใ่ นระดับมาก มีคา่ เฉลีย่ 3.43 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.71 รองลงมา
ด้านการมีองค์กรและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.39 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.68 และอันดับสุดท้าย ด้านความส�ำคัญต่อการพัฒนาสินค้าเพื่อให้ตรงกับความต้องการของ
นักท่องเที่ยวและให้เหมาะสมกับประเภทและลักษณะของทรัพยากร อยู่ในระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ย 3.27
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.75
3. รูปแบบการบริหารจัดการชุมชนท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกทีเ่ หมาะสม
กับชุมชนปากน�้ำประแส จังหวัดระยอง พบว่า รูปแบบการบริหารจัดการประกอบด้วย ปัจจัยส�ำคัญ 8 ด้าน
ได้แก่ แหล่งท่องเทีย่ วทางวัฒนธรรม กระบวนการด้านสิง่ แวดล้อม การมีสว่ นร่วมของภาคีเครือข่ายทีเ่ กีย่ วข้อง
98 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

การส่งเสริมการตลาด กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การบริการท่องเที่ยว การให้ความรู้และสร้าง
จิตส�ำนึกและองค์กรการจัดการ ซึ่งจากการสังเคราะห์รูปแบบการบริหารจัดการ โดยเริ่มจากการก�ำหนด
เป้าหมายร่วมกันขององค์กร การจัดการ ส่วนองค์กรในการก�ำกับดูแล คือ เทศบาลตาบลปากน�้ำประแส โดย
หน่วยงานที่ด�ำเนินการของชุมชน ได้แก่ ผู้น�ำชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ประกอบการในชุมชน ตัวแทนเทศบาล
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม และองค์กรสนับสนุน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และสถาบันการศึกษา
โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมของภาคเครือข่ายและการบูรณาการร่วมกันทั้งในระดับพื้นที่ ระดับจังหวัด และ
ระดับภูมิภาค โดยมีการวางแผนและขับเคลื่อน รวมทั้งการติดตามและประเมินผล ภายใต้การบริหารจัดการ
ทีค่ รอบคลุมปัจจัยทัง้ 8 ด้าน ทัง้ นี้ การวางแผนและขับเคลือ่ นดังกล่าว ต้องค�ำนึงถึงการใช้ทรัพยากรการท่องเทีย่ ว
เชิงวัฒนธรรมภายใต้บริบททีเ่ หมาะสมกับชุมชนปากน�ำ้ ประแส รวมถึงการก�ำหนดทิศทางการพัฒนาการท่องเทีย่ ว
วิถชี วี ติ และวัฒนธรรมทีเ่ ป็นอัตลักษณ์ของชุมชม และศักยภาพการท่องเทีย่ วของชุมชนปากน�ำ้ ประแส จังหวัด
ระยอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนปากน�้ำประแสอย่างมีประสิทธิภาพ ดังภาพ
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อภิปรายผล
จากผลการวิจัยรูปแบบการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ชุมชนปากน้้าประแส จังหวัดระยอง ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้

อภิปรายผล
จากผลการวิจยั รูปแบบการบริหารจัดการชุมชนท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ชุมชนปากน�้ำประแส จังหวัดระยอง ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้
1. สภาพปัจจุบันของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนปากน�้ำประแส จังหวัดระยอง พบว่า
1.1 ชุมชนปากน�ำ้ ประแส มีศกั ยภาพในการดึงดูดการท่องเทีย่ ว เพราะมีทนุ ทางวัฒนธรรมทีเ่ ก่าแก่
ดั้งเดิมที่ยังคงอยู่ ไม่ว่าจะเป็นทุนวัฒนธรรมทางประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมที่มีเสน่ห์ที่
มีแหล่งเดียวในประเทศไทย พร้อมทั้งกิจกรรมดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งทางน�้ำ และทางบกเพื่อเที่ยวชมแหล่ง
ท่องเทีย่ วทีเ่ ป็นประวัตศิ าสตร์ วิถชี วี ติ และขนบธรรมเนียมประเพณีวฒ
ั นธรรมดัง้ เดิม ซึง่ การด�ำเนินงานดังกล่าว
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 ในแผนย่อยการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมที่ได้
ก�ำหนดแนวทางส่งเสริมเชิงวัฒนธรรม ด้วยการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการบนฐาน
ทุนทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ได้แก่ แหล่งอุทยานประวัติศาสตร์ เมือง
มรดกโลก โบราณสถาน เมืองเก่า ย่านการค้า วิถีชีวิตลุ่มน�้ำ อาหารไทย เป็นต้น
1.2 ชุมชนปากน�้ำประแส มีศักยภาพในการรองรับด้านการท่องเที่ยว โดยมีการพัฒนาสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกขั้นพื้นฐานของแหล่งท่องเที่ยวซึ่งเป็นเรื่องส�ำคัญที่นักท่องเที่ยวส่วนมากต้องการความสะดวก
สบาย ความปลอดภัย และความประทับใจในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ
พ.ศ. 2561-2580 ที่ก�ำหนดให้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ อาทิ ระบบคมนาคม และขนส่งให้
เอื้อต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
2. ปั จ จั ย ความส� ำ เร็ จ ด้ า นบริ ห ารจั ด การชุ ม ชนท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรมในเขตพั ฒ นาพิ เ ศษ
ภาคตะวันออก ชุมชนปากน�้ำประแส จังหวัดระยอง พบว่า
2.1 ปัจจัยด้านแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ชุมชนปากน�้ำประแส มีแหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมที่สามารถพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมเหล่านั้นให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ เกิดรายได้กับ
ชุมชนในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 ที่ก�ำหนดให้
มีการบริหารจัดการสถานทีท่ มี่ คี วามส�ำคัญทางประวัตศิ าสตร์ วิถชี วี ติ และวัฒนธรรมต่อยอดไปสูก่ ารท่องเทีย่ ว
เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมมาสร้างพัฒนาประเทศ สร้างความเจริญรายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
ให้เพิ่มมากขึ้น และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Buakwan (2013) ที่พบว่าปัจจัยและองค์ประกอบของ
การจัดตลาดน�้ำคลองแหเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างหนึ่งก็คือ แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
2.2 ปัจจัยด้านกระบวนการด้านสิง่ แวดล้อม ชุมชนปากน�ำ้ ประแส มีการจัดการสภาพสิง่ แวดล้อม
และระบบนิเวศทีโ่ ดดเด่นเสริมการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี ซึง่ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.
2561-2580 ที่ก�ำหนดไว้ในประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ด้านที่ 5 ด้าน การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ได้ก�ำหนดแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมในการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เพื่อน�ำมาพัฒนาต่อยอด
การบริการการท่องเทีย่ ว ให้แก่การสือ่ สารและคมนาคมการพัฒนาระบบฐานข้อมูล และการสร้างเรือ่ งราวเพือ่
บอกเล่านักท่องเที่ยว
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2.3 ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม การบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนปากน�้ำ
ประแสผ่านการส่วนร่วมของคนในชุมชน และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อท�ำให้การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
มีความมั่นคง และยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับหลักการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลปัจจุบันเกี่ยวกับ
การบูรณาการท�ำงานระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคีการพัฒนาต่าง ๆ ในลักษณะ
ประชารัฐเพือ่ พัฒนาประเทศให้มคี วามเจริญก้าวหน้าอย่างยัง่ ยืน และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Nandhavan
Na Ayuddhaya (2008) ทีพ่ บว่า แนวทางการจัดการการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมโดยเน้นให้ชมุ ชนเป็นศูนย์กลาง
อย่างหนึ่ง คือ การมีส่วนร่วมของชุมชน
2.4 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด โดยใช้วิธีการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้ทางช่อง
ทางสื่อสารที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัยในปัจจุบัน เช่น เครือข่ายสังคมออนไลน์มาช่วยในการประชาสัมพันธ์ และ
ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 เกี่ยวกับ
แนวทางส่งเสริมการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมทีก่ ำ� หนดว่าให้มกี ารเสริมสร้างศักยภาพผูป้ ระกอบการและบุคลากร
ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้เกิดทักษะ และความรู้ในธุรกิจตลาดห่วงโซ่อุปทานของการท่องเที่ยวด้าน
ออกแบบการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี การบริหารจัดการธุรกิจการตลาด เพื่อสร้างความแตกต่างและ
โดดเด่นของสินค้าและบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดการท่องเทีย่ ว และสอดคล้องกับงานวิจยั
ของ Kuiarpai (2009) ที่พบว่า ปัจจัยทางการตลาดมีอิทธิพลมากที่สุดในการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว
2.5 ปัจจัยด้านกิจกรรมการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม การท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมของชุมชนปากน�ำ้
ประแสได้น�ำเอารากเหง้าของเก่าแก่ดั้งเดิมที่เป็นมรดกศิลปวัฒนธรรม และมรดกวิถีทางวัฒนธรรมมาพัฒนา
ต่อยอดจัดเป็นกิจกรรมการท่องเทีย่ วเพือ่ ดึงดูดนักท่องเทีย่ ว ซึง่ สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ
พ.ศ. 2561-2580 เกี่ยวกับการน�ำเอาทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ได้แก่
แหล่งประวัตศิ าสตร์ โบราณสถาน เมืองเก่า ย่านการค้า วิถชี วี ติ ลุม่ น�ำ้ สินค้าชุมชน อาหารไทยมาพัฒนากิจกรรม
และบริการรูปแบบใหม่ ๆ ให้กับนักท่องเที่ยว
2.6 ปัจจัยด้านบริการท่องเทีย่ วมีการบริการนักท่องเทีย่ วทัง้ ทางบก และทางน�ำ้ โดยมีการพัฒนา
บุคลากรทั้งภายใน และนอกชุมชนให้มีความรู้ความเข้าใจในทุกมิติของการบริการท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 ที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ และ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้เกิดทักษะ และความรู้เกี่ยวกับห่วงโซ่อุปทานของ
การท่องเที่ยว เพื่อสร้างความแตกต่างและโดดเด่นของสินค้าและบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดการท่องเที่ยว
2.7 ปัจจัยด้านการให้ความรู้และจิตส�ำนึก เป็นปัจจัยส�ำคัญอย่างหนึ่งที่ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน
และนอกจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ เกีย่ วกับวิธกี ารบริหารจัดการชุมชนท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมให้เกิดความมัน่ คง
และยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่เกี่ยวกับ
การพัฒนาทักษะฝีมือบุคลากรในภาคบริการและการท่องเที่ยว อีกทั้งโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก หรือ EEC (Eastern Economic Corridor) เกิดขึน้ ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดระยอง การท่องเทีย่ วชุมชน
ก็เป็นส�ำคัญที่ได้ก�ำหนดไว้ในแผนงานโครงการด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม ภายใต้แผนปฏิบัติการพัฒนา
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2560-2565 แต่ให้ความรู้แก่ชุมชนเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อมโยง
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การท่องเที่ยวกับ EEC จะมีทิศทางอย่างไร เพื่อชุมชนจะได้วางแผนรองรับได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้อง
กับค�ำกล่าวของ Charoenporn (2019) ที่ว่า “EEC ที่จะเข้ามา หน่วยงานภาครัฐควรส่งคนที่มีความรู้
ความเข้าใจเข้ามาช่วยให้ความเชื่อมั่นว่าถ้าต้องการท�ำเรื่องอะไร เพื่อหน่วยงานเทศบาลท�ำแล้วไม่ไปเป็น
อุปสรรคต่อ EEC เพราะว่าสามารถด�ำเนินการไปในแนวทางเดียวกัน”
2.8 ด้านองค์กรการจัดการ เป็นปัจจัยส�ำคัญอีกอย่างหนึง่ ทีจ่ ะท�ำให้ชมุ ชนท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม
ปากน�ำ้ ประแสขับเคลือ่ นไปสูเ่ ป้าหมาย และทิศทางทีก่ ำ� หนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในรูปแบบการท�ำงานแบบ
มีสว่ นร่วมแบบบูรณาการความร่วมมือด้วยกันซึง่ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และหลักการบริหารราชการแผ่นดินตามนโยบายของรัฐบาล
ปัจจุบันท�ำงานร่วมกันแบบประชารัฐ
3. รูปแบบการบริหารจัดการชุมชนท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกทีเ่ หมาะสม
กับชุมชนปากน�้ำประแส จังหวัดระยอง
รูปแบบนี้ผู้วิจัยได้ยึดหลักการจ�ำแนกรูปแบบของ Keeves (1988) ประเภทรูปแบบเชิงข้อความ
(Semantic Model) ซึง่ เป็นรูปแบบทีใ่ ช้ภาษาเป็นสือ่ ในการบรรยาย หรืออธิบายปรากฏการณ์ดว้ ยภาษา แผนภูมิ
เพือ่ ให้เห็นโครงสร้างทางความคิดของปัจจัย และความสัมพันธ์ของปัจจัยของปรากฏการณ์นนั้ ๆ มาเป็นกรอบ
โครงสร้างรูปแบบ ซึง่ รูปแบบการบริหารจัดการชุมชนท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
จะเริ่มจากการก�ำหนดเป้าหมายการพัฒนาชุมชนปากน�้ำประแส เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ยั่งยืน
ภายใต้บริบทของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ภายใต้การด�ำเนินงานที่เป็นวงล้อ 2 วง วงล้อแรก เป็นปัจจัย
ความส�ำเร็จในด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมปากน�ำ้ ประแส จ�ำนวน 8 ด้าน คือ ด้านแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านกระบวนการด้านสิ่งแวดล้อม ด้านองค์กรการการจัดการ ด้านการมีส่วนร่วม ด้าน
การส่งเสริมการตลาด ด้านบริการการท่องเที่ยวด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว และด้านการให้ความรู้ และสร้าง
จิตส�ำนักน�ำไปสู่วงล้อที่สอง คือ การวางแผน การขับเคลื่อน และบูรณาการร่วมมือระดับพื้นที่ ระดับจังหวัด
ระดับภูมภิ าค และเชือ่ มโยงไปสูร่ ะดับประเทศ ซึง่ เป็นส่วนทีส่ ำ� คัญ ทีเ่ ป็นกลไกผลักดันปัจจัยการบริหารจัดการ
ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมปากน�้ำประแสไปสู่ความส�ำเร็จบรรลุเป้าหมายที่ก�ำหนด โดยอาศัยองค์กร
การจัดการทีส่ ำ� คัญ ได้แก่ หน่วยงานก�ำกับดูแล คือ เทศบาลต�ำบลปากน�ำ้ ประแสทีเ่ ป็นหลักส�ำคัญในการก�ำหนด
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาชุมชนปากน�้ำประแสโดยน�ำเอาปัจจัยการบริหารจัดการชุมชนปากน�้ำประแสทั้ง 8
ด้าน มาเป็นประเด็นในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายที่ก�ำหนด และหน่วยงานที่ส�ำคัญอีกส่วนหนึ่ง คือ หน่วย
ด�ำเนินการในชุมชนปากน�้ำประแส ได้แก่ ผู้น�ำชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ประกอบการ ตัวแทนเทศบาล และ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ซึ่งกลุ่มพวกนี้จะต้องน�ำเอาหลักการทรงงานหรือศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เรื่อง การระเบิดจากภายใน และเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนามาเป็นแนวทางปฏิบัติ
เพือ่ ให้เกิดการมีพลังในการด�ำเนินการขับเคลือ่ นงานโดยต้องได้รบั การสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน
สถาบันการศึกษาทั้งในระดับพื้นที่ ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ ให้เกิดการท�ำงานแบบ
บูรณาการเชื่อมโยงกันจากล่างสู่บนและบนสู่ล่าง ซึ่งการวางแผนการด�ำเนินดังกล่าวจะต้องค�ำนึงถึงศักยภาพ
การท่องเที่ยวของชุมชนปากน�้ำประแส วิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนปากน�้ำประแส
ทรัพยากรการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมของปากน�ำ้ ประแส รวมทัง้ ทิศทางการพัฒนาการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม
ของชุมชนปากน�ำ้ ประแส ภายใต้บริบท EEC และสุดท้ายต้องมีการติดตามและประเมินผลว่ารูปแบบการบริหาร
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จัดการชุมชนท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกของชุมชนปากน�ำ้ ประแส จังหวัดระยอง
ว่ามีปัญหา อุปสรรค์ในมิติใด เพื่อน�ำวิเคราะห์ ทบทวน ปรับปรุงแก้ไข ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ซึ่งรูป
แบบการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกที่เหมาะสมกับชุมชน
ปากน�ำ้ ประแส จังหวัดระยองนีส้ อดคล้องกับเป้าหมายของแผนปฏิบตั กิ ารการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
ในพืน้ ทีร่ ะเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2560 – 2564 (The Eastern Economic Corridor Act, 2018)

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
การส่งเสริมการน�ำรูปแบบการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออกของชุมชนปากน�ำ้ ประแส จังหวัดระยอง ไปใช้ในการพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพ ต้องเริม่ ต้นจากการ
ก�ำหนดเป้าหมาย “ชุมชนปากน�ำ้ ประแสเพือ่ การท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม ภายใต้ EEC” และการมีสว่ นร่วมของ
ภาคีเครือข่าย การบูรณาร่วมกันในระดับพืน้ ที่ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ ซึง่ ประกอบด้วยองค์กรในการ
จัดการที่ส�ำคัญ ได้แก่ องค์กรในการก�ำกับดูแล คือ เทศบาลต�ำบลปากน�้ำประแสองค์กรสนับสนุน คือ ภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาชน และสถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่ขับเคลื่อนการด�ำเนินงาน คือ ผู้น�ำชุมชน
ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ตัวแทนเทศบาล และนักวิชาการวัฒนธรรม โดยต้องมีการท�ำงาน
ร่วมกัน สร้างเครือข่ายความร่วมมือ และบูรณาการเพือ่ ด�ำเนินงาน วางแผน และขับเคลือ่ นร่วมกัน ในขอบเขต
ของการจัดการที่เป็นปัจจัยทั้ง 8 ด้าน ที่ประกอบด้วย ด้านแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ด้านกระบวนการ
ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ด้านการบริการท่องเที่ยว ด้านการให้ความรู้และสร้างจิตส�ำนึก และด้านองค์กรการ
จัดการ เพื่อรองรับผลการศึกษาความคิดเห็นของประชากรปากน�้ำประแสที่มีต่อการบริหารจัดการชุมชน
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เนื่องจากเป็นส่วนส�ำคัญที่ต้องค�ำนึงถึง เพื่อให้ชุมชนปากน�้ำประแส มีศักยภาพและ
มีทศิ ทางการพัฒนาการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมได้อย่างต่อเนือ่ ง และยัง่ ยืน โดยในการวางแผนเพือ่ การบริหาร
จัดการชุมชนท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม จ�ำเป็นต้องค�ำนึงถึงการใช้ทรัพยากรการท่องเทีย่ ว เชิงวัฒนธรรม ภายใต้
บริบทที่เหมาะสมกับชุมชนปากน�้ำประแส เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพ และมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของชุมชนปากน�้ำประแสในอนาคตต่อไป
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
1. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ควรน�ำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ เป็นแนวทาง
ไปต่อยอด และพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมปากน�้ำประแสให้มีคุณภาพ และเป็นแนวทางไปปรับใช้
ส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่อื่น ๆ ที่มีบริบทใกล้เคียงกัน
2. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องควรน�ำข้อมูลจากการศึกษา
ครั้งนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนขับเคลื่อนการท่องเที่ยวในชุมชนให้มีความเข้มแข็งและ
มีศักยภาพในการดึงดูดนักท่องเที่ยวจากภายในและนอกประเทศให้เพิ่มมากขึ้น
3. องค์การบริหารการพัฒนาพืน้ ทีพ่ เิ ศษเพือ่ การท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน (อพท.) ควรน�ำข้อมูลจากกรณี
ศึกษานี้ไปพัฒนาต่อยอดชุมชนปากน�้ำประแสให้เป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
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4. ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ควรน�ำข้อมูลนี้ไปเป็น
แนวทางก�ำหนดทิศทางขับเคลือ่ นการเชือ่ มโยงภารกิจส่งเสริมการท่องเทีย่ วของ EEC กับชุมชนปากน�ำ้ ประแส
ให้เกิดประโยชน์ในการส่งเสริมมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจากการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
5. จังหวัดระยอง และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในจังหวัดควรน�ำข้อมูลทีไ่ ด้จากการศึกษานีไ้ ปเป็นแนวทาง
ในการก�ำหนดยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของจังหวัด เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน
6. เทศบาลต�ำบลปากน�ำ้ ประแส ควรน�ำข้อมูลทีไ่ ด้จากการศึกษานีม้ าก�ำหนดยุทธศาสตร์การท่องเทีย่ ว
ในชุมชนปากน�้ำประแส โดยให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการด�ำเนินการขับเคลื่อน และร่วมบูรณาการ
กับทุกภาคส่วนทั้งในและนอกชุมชนให้เกิดการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ยั่งยืน เกิดรายได้ให้กับ
ชุมชน และประเทศชาติ
7. องค์กรภาคธุรกิจการท่องเที่ยว ทั้งระดับส่วนกลางและภูมิภาคควรน�ำข้อมูลที่ได้จากการศึกษา
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดมาวางแผนส่งเสริมการท่องเทีย่ วทีช่ มุ ชนปากน�ำ้ ประแสผ่าน
ช่องทางการประชาสัมพันธ์ทางเทคโนโลยีทที่ นั สมัยทีห่ ลากหลาย เช่น ทางออนไลน์ เพือ่ ให้นกั ท่องเทีย่ วได้เข้า
ถึงแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจการท่องเที่ยวและเจ้าของชุมชน
ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. การวิจัยเพื่อการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน ชุมชนอื่นที่มี
บริบทแตกต่างกัน
2. การศึกษาขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรม ชุมชนปากน�้ำประแส
เนื่องจากปัจจุบันมีจ�ำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเป็นจ�ำนวนมาก ดังนั้น หากมีงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องจะท�ำให้สามารถเตรียมมาตรการในการด�ำเนินงานเพื่อรองรับการท่องเที่ยว และลดผลกระทบ
ที่จะเกิดขึ้นทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
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