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บทที่ 1  

เครือขายวิสาหกิจการทองเที่ยวเชิงนิเวศ  จังหวัดกระบ่ี 

 

1.  ภาพรวมของเครือขายวิสาหกิจการทองเท่ียวเชิงนิเวศ  จังหวัดกระบี่   

 

 กระบี่มีความไดเปรียบอยางมากในการมีทรัพยากรพื้นฐานดานการทองเที่ยวที่สมบูรณ

และหลากหลาย เชน มีแหลงทองเที่ยวทางธรรม ชาติที่สวยงาม  มีวิถีชีวิตชุมชนที่นาสนใจ  มีความ

หลากหลายทางวัฒนธรรม  มีกิจกรรมทองเที่ยวที่หลากหลายนาสนใจ  ศักยภาพของแหลงทองเที่ยว

ตามธรรมชาติของจังหวัดกระบี่มีอยูมากมายทั้งในทะเล ตามเกาะแกงตางๆ ชายฝงรวมถึงบนภูเขา 

ถ้ํา นํ้าตก บอนํ้ารอน เปนตน  ทําให เกิดกิจกรรมตางๆในการใหบริการแกนักทองเที่ยวที่ชื่นชอบ

ความงดงามและเขามาพักผอนกับแหลงและกิจกรรมตางๆ  เหลานี้   ซึ่งนักทองเที่ยวที่เบื่อความ

แออัดวุนวายของจังหวัดภูเก็ต ก็จะหันมาทองเที่ยวทางยังจังหวัดกระบี่ ผูประกอบการมีการรวมตัว

เปนชมรมตาง ๆ ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ  เชน สมาคมการทองเที่ยว  ชมรมสปา  ชมรม

นวดแผนไทย  ชมรมผูประกอบการรานอาหาร  แตไมไดมีการประสานงานรวมมือกันระหวาง

ชมรมตาง ๆ 

 เครือขายวิสาหกิจการทองเที่ยวเชิงนิเวศ  จังหวัดกระบี่  มีวิสัยทัศน คือ  “การเปน

ศูนยกลางการทอง เที่ยวทางทะเลเชิงอนุรักษและสุขภาพดวยกระบวนการบริหารจัดการที่ดี ”                    

โดยมีโครงการสนับสนุนเครือขายทั้งสิ้น  6 โครงการ  และ ไดมีการจัดลําดับความสําคัญของ

โครงการตามความตองการ และปญหาของอุตสาหกรรมเปาหมาย ซึ่งเครือขายวิสาหกิจการ

ทองเที่ยวเชิงนิ เวศ จังหวัดกระบี่ ไดมีการกําหนดเรียงลําดับความสําคัญของโครงการ ดังนี้  

โครงการเสริมสรางความรูความเขาใจในดานการบริหารจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ  โครงการ

พัฒนามัคคุเทศกและทักษะภาษาตางประเทศสําหรับบุคลากรที่เกี่ยวของกับการใหบริการ  

โครงการสงเสริมการจั ดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน โครงการสงเสริมและใหคําปรึกษา

ผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมทําแผนธุรกิจทองเที่ยวเชิงนิเวศ   โครงการพัฒนา

และสงเสริมเครือขายการทองเที่ยวเชิงนิเวศ  และโครงการสงเสริมบูรณาการความรวมมือและการ

สรางความเขมแข็งของเครือขายการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
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รานอาหาร 
โรงแรม 

บริษัทจัดนําเที่ยว 
สายการบนิ 

รานขายสินคา

ทองถ่ินและของที่

ระลึก 
แหลงพักผอน

หยอนใจ 

การขนสงภายในจังหวัด 

อาหาร 

ของที่ระลึก 

กอสราง 

โฆษณา/
ประชาสัมพันธ 

ธุรกิจขนสงมวลชน 

บริการดานการเงิน 

ธุรกิจ MICE 

สถาบันศึกษา 

• ม. สงขลานครินทร 
• ม. วลัยลักษณ 
• ม. ราชภัฎ 

หนวยงานสนบัสนุนอ่ืน 

• สมาคมทองเทีย่ว จ.กระบี่ 
• หอการคาจังหวัดกระบี ่

อุปกรณกีฬา 

ชุมชน 

หนวยงานภาครัฐ 

• การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) 
• ศนูยการทองเทีย่ว กีฬา และนนัทนาการ 
• องคการบริหารสวนทองถ่ิน (อบจ., อบต.) 
• อุทยานแหงชาต ิ

แผนภาพเครือขายวิสาหกิจการทองเท่ียวเชิงนิเวศ  จังหวัดกระบี่ 
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เครือขายวิสาหกิจการทองเท่ียวเชิงนิเวศ จังหวัดกระบี่ 

 ธุรกิจหลัก  (Primary Core Activities)  เปนธุรกิจที่ใหการบริการแกนักทองเที่ยวเปน

หลกัไดแก ธรุกจิโรงแรม  ธุรกิจรานอาหาร 

 ธุรกิจรอง  (Secondary Core Activities)  คือ ธุรกิจที่ใหบริการทั้งแกนักทองเที่ยวและ

ประชาชนทั่วไปในทองถิ่น  ไดแก  ธุรกิจรานขายของที่ระลึก  ธุรกิจนําเที่ยว ธุรกิจบริการขนสง 

 ซัพพลายเออร  (Suppliers)  ไดแก  อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมของที่ระลึก 

อุตสาหกรรมกอสราง 

 สถาบันการศึกษา  เชน  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มหาวิทยาลันวลัยลักษณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎ 

 หนวยงานภาครัฐท่ีรับผิดชอบโดยตรง  ไดแก  สํานักงานการทองเที่ยวแหงประเทศไทย  

ภาคใต เขต 5 ศูนยการทองเที่ยว กีฬา และนันทนาการจังหวัดกระบี่ องคการบริหารสวนจังหวัด  

องคการบริหารสวนตําบล 

 สมาคมดานการทองเท่ียว  ไดแก สมาคมธุรกิจการทองเที่ยว หอการคาจังหวัดกระบี่ 

 

2.  การวิเคราะหเครือขายวิสาหกิจการทองเท่ียวเชิงนิเวศ  จังหวัดกระบี่ 

 

 การวิเคราะหในสวนน้ี   ไดใชกรอบแนวคดิ  Diamond Model ของ Prof. Michael E. 

Porter   เปนแนวทางในการวิเคราะหและประเมินปจจัยแวดลอมทางธุรกิจของเครือขายวิสาหกิจ

ทองเที่ยวเชิงนิเวศ  จังหวัดกระบี่โดยทําการวิเคราะห ต ามองคประกอบ  4 ดานของกรอบแนวคดิ  

Diamond Model ไดแก 

 การวิเคราะหเงื่อนไขของปจจัยการผลิต (Factor Conditions) 

 การวิเคราะหเงื่อนไขดานอุปสงค (Demand Conditions) 

 การวิเคราะหอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของและสนับสนุนกัน  (Related and Supporting 

Industries) 

 การวิเคราะหบริบทของการแขงขันและกลยุทธของบริษัท  (Context for Firm, 

Structure and Rivalry) 

 โดยขอมูลที่นํามาใชเพื่อประกอบการวิเคราะหน้ัน ไดมาจากขอมูลทุติยภูมิ (Secondary 

Data) ที่มีการเก็บรวบรวมไวในอดีต ขอมูลจากการสัมภาษณ และขอมูลจากการสัมมนากลุมยอย 

(Focus Group) ผูประกอบการและผูมีบทบาทเกี่ยวของในเครือขายวิสาหกิจ ประกอบกัน 
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2.1 เง่ือนไขดานปจจัยการผลิต (Factor Conditions) 

  กระบี่มีปจจัยการผลิตที่มีศักยภาพแกการทองเที่ยวเชิงนิเวศมากมาย  การวิเคราะห

คร้ังน้ีจึงไดแยกปจจัยการผลิตที่เกี่ยวของเปน ทรัพยากรธรรมชาติดานการทองเที่ยว  แรงงานดาน

การทองเที่ยว สาธารณูปโภค และทรัพยากรทุน  ซึ่งมีทั้งจุดเดน จุดดอยดังตอไปน้ี 

 ทรัพยากรธรรมชาติดานการทองเท่ียว 

 กระบี่มีความไดเปรียบอยางมากในการมีทรัพยากรพื้นฐานดานการทองเที่ยว  

เชิงนิเวศที่สมบูรณและหลากหลาย เชน 

 แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม 

 กระบี่เปนเมืองชายทะเลที่มีหาดทรายขาว น้ําทะเลใส ปะการังสวย ถ้ําโตรก

ชะโงกผา และหมูเกาะนอยใหญกวา 100 เกาะ เชน เกาะพีพี ที่เปนแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงใน

ระดับโลก รวมทั้งยังมีแหลงทองเที่ยวที่เกาแกและมีคุณคาทางประวัติศาสตร เชน สุสานหอยลานป 

 มีวิถีชีวิตชุมชนที่นาสนใจ 

 มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เชนชุมชนชาวประมงที่มีวิถีชีวิตที่สามารถ

ดึงดูดการเรียนรูของนักทองเที่ยวไดเพราะมีความแตกตางจากวิถีชีวิตคนเมืองอยางเห็นไดชัด 

รวมทั้งมีภูมิปญญาทองถิ่นที่นาสนใจและนาเรียนรูมากมาย 

 มีกิจกรรมทองเที่ยวที่หลากหลาย เชน  

 กระบี่มีศักยภาพพอที่จะพัฒนาตอได  คือยังมีสถานที่ที่สามารถเปดใหเปน

สถานที่ทองเที่ยวได เชน ถ้ํา นํ้าตก ทั้งมากและหลากหลาย สวนเร่ืองของการพัฒนาตองขึ้นกับความ

พรอมของบุคลากร  กิจกรรมการทองเที่ยวหลากหลาย (ไตผา) 

- การพายเรือแคนู รอบๆ บริเวณปาโกงกางที่สวยงามและมีความอุดม

สมบูรณของถ้ําและเกาะหินปูนในอาวตะเล็งเบ็ง และเกาะหอง รวมทั้งถ้ําหัวโต  

- การปนผาไรเล  ซึ่งเปนแหลงปนผาที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก โดยมีเสนทาง

ปนผานับรอยเสนทางต้ังขนาบอยูสองฟากของอา พระนาง มีอยูดวยกัน 2 ดาน คืออาวไรเล

ตะวันออกและอาวไรเลตะวันตก นอกจากจะมีชายหาดอันงดงามแลว ทั้งสองดานยังมีเสนทางปน

ผาที่ทาทายใหนักทองเที่ยวเลือกปนไดตามระดับความยากงาย 

- การดูนก  ในบริเวณปาโกงกางที่อุดมสมบูรณรอบๆ เขาขนาบน้ําใกลตัว

เมืองกระบี่ มี นกหลายชนิดทีห่าดูไดยาก ไดแก นกเกอรนี ่นกกระสานวล นกกระสาแดง และยงัมี

นกอีกมากมายหลายชนิด รวมถึงนกแตวแรวทองดําแหลงสุดทายของโลก ต้ังอยูที่เขานอจูจ้ี อําเภอ

คลองทอม ซึ่งคร้ังหน่ึงเคยเชื่อวาสูญพันธุไปจากโลกน้ีแลว 
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- การเดินปา  เขานอจูจ้ีและอุทยานแหง ชาติเขาพนมเบญจา จัดไดวาเปนผืน

ปาที่มีระบบนิเวศนที่สมบูรณที่สุดแหงหน่ึง ที่สามารถเปนสถานที่ที่นักทองเที่ยวสามารถเดินปา 

เพื่อศึกษาพันธุไมและเฝาดูนก หรือสัตวปาชนิดตางๆ 

- การดํานํ้า กระบี่ไดชื่อวาเปนแหลงดํานํ้าที่งดงาม อุดมไปดวยเกาะแกง

นอยใหญ ที่เปนแหลงดํานํ้าดูปะการัง ทั้งนํ้าต้ืนและนํ้าลึกที่สวยงามมาก แหลงทองเที่ยวที่ขึ้นชื่อ คือ 

เกาะปอดะ เกาะหอง เกาะยุง เกาะพีพีเล แนวปะการังหินมวงและหินแดง เกาะรอก และเกาะไหง  

 อยางไรก็ตาม นาเปนหวงวาแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม เชน หาดทราย  

และแนวปะการังหลายแหง กําลังถูกทําลาย จึงจําเปนอยางยิ่งที่ภาครัฐและผูประกอบการตองหา

มาตรการณปองกันเพื่อใหเปนแหลงทองเที่ยวที่ยั่งยืน รวมทั้งการเกิดเหตุการณคลื่นสึนามิเมื่อเดือน

ธันวาคม 2547 ทําใหนักทองเที่ยวบางสวนหวาดกลัวในการเดินทางมาเที่ยวทะเลฝงอันดามนัรวมถงึ

กระบี ่

 แรงงานดานการทองเท่ียว 

ทรัพยากรบุคคลนับเปนปจจัยสําคัญตอธุรกิจประเภทบริการ โ ดยเฉพาะการ

ทองเที่ยวเชิงนิเวศ  ซึ่งเปนการทองเที่ยวรูปแบบที่คอนขางใหม และมีความแตกตางจากการ

ทองเที่ยวโดยทั่วไป  ซึ่งจากการสํารวจพบวาทรัพยากรบุคคลทางดานการท องเที่ยวเชิงนิเวศมี

จุดเดน จุดดอยดังตอไปน้ี 

 แรงงานยิ้มแยมแจมใส มีอัธยาศัยอันดีในการตอนรับ  

 จากการที่ชาวไทยรวมถึงชาวกระบี่เปนชนชาติที่ยิ้มแยมแจมใส มีอัธยาศัยอันดี  

ในการตอนรับแขกผูมาเยือน จึงทําใหแรงงานไทยและในจังหวัดกระบี่มีลักษณะพื้นฐานที่เหมาะสม

ในการทํางานบริการทองเที่ยว  

 ขาดแรงงานที่มีความรูดานการทองเที่ยวและการใชภาษาตางประเทศ 

 ทรัพยากร คนบางสวน ยังขาดความพรอม ทั้งผูใหบริการ คนในทองถิ่น 

กระบวนการคิดคนรูปแบบการใหบริการ เชน พนักงานใหบริการไมพอ  มัคคุเทศไมมีใบอนุญาต  

ขาดทักษะภาษาอังกฤ ษ  บุคลากรขาดความรูเร่ืองสถานที่ทองเที่ยว (วัฒนธรรม , ประวัติศาสตร )  

บุคลากรที่มีคุณภาพหายาก  จะพบวาแรงงานโดยสวนใหญยังขาดคุณภาพ ความรูและทักษะในการ

ใหบริการดานทองเที่ยวอยางมืออาชีพและการใชภาษาตางประเทศ รวมทั้ง แรงงานบางสวนหวัง

ผลตอบแทน เชน ทิป  จากนักทองเที่ยวตางชาติมากเกินไป ทําใหไมเต็มใจในบริการนักทองเที่ยว

ชาวไทยและเอเชีย ซึ่งจุดนี้อาจทําใหเกิดชื่อเสียงในทางลบได ขาดแรงงานที่มีทักษะและ

ความสามารถในดานกิจกรรมทองเที่ยว เชน การปนเขา และการดําน้ํา 



 

  

เครือขายวิสาหกิจการทองเที่ยวเชิงนิเวศ  จังหวัดกระบี่ : กลุมพ้ืนที่ภาคใตฝงอันดามัน 

-6- 

 มีผูนําชุมชนที่เขมแข็ง และมีชุมชนเขมแข็งสามารถรองรับการพัฒนาการ

ทองเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนได 

สาธารณูปโภค 

ปจจัยสําคัญที่มีผลตอการทองเที่ยวคือสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ซึ่งทําให

นักทองเที่ยวสามารถดํารงชีวิตระหวางการทองเที่ยวไดอยางสะดวกสบาย ไดแก การคมนาคม และ

สาธารณูปโภคพื้นฐาน  ซึ่งจากการตรวจสอบพบรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 ปายแสดงสถานท่ีทองเท่ียว  มีความพรอมสูง เพราะมี ทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษและบางแหลงทรุดโทรม และขาดปายภาษาไทย 

 สนามบิน นักทองเที่ยวสวนใหญจะลงเคร่ืองที่ภูเก็ตแลวคอยเดินทางมาที่กระบี่ 

แตในขณะน้ีอยูระหวางการพัฒนาสนามบิน 

 อินเตอรเน็ต  การคมนาคมเชื่อมโยงระหวางแหลงทองเที่ยวสะดวก  

 ในการเขาถึงแหลงทองเท่ียว  

- ทางเคร่ืองบิน มี 3 สายการบิน ไดแก การบินไทย พีบีแอรและภูเก็ตแอร มี

บริการเที่ยวบิน กรุงเทพ-กระบี่ทุกวัน 

- ทางรถยนต การเดินทางไปจังหวัดกระบี่คอนขางสะดวกสบายเนื่องจาก

ถนนสวนใหญเปนถนนคอนกรีตหรือถนนลาดยางและมขีนาด 4 เลนส 

- การเดินทางทางทะเลมีความสะดวกสบายขึ้น แตมีเรือทองเที่ยวบางรายที่ยัง

ไมปฏิบัติตามขอบังคับการเดินเรือในดานความปลดภัยอยางรัดกุม ทําใหเกิดความเสี่ยงแก

นักทองเที่ยว และการเดินทางบางเกาะที่มีการใชเรือเล็กทํา ใหจํากัดเฉพาะนักทองเที่ยวบางกลุม

เทาน้ัน 

 มีปญหาแหลงนํ้าดื่มและนํ้าใชท่ีไมเพียงพอและมีราคาแพง โดยเฉพาะแหลง

ทองเที่ยวและที่พักที่อยูบนเกาะ ปจจุบันตองซื้อนํ้าและขนไปยังเกาะตางๆ จึงทําใหมีราคาแพงและ

เพิ่มตนทุนของการประกอบการที่พักและรานอาหาร 

 ปญหาการกําจัดขยะท่ีอยูบนเกาะ ในปจจุบันยังไมมีมาตรการปองกันและกําจัด

ขยะที่อยูบนเกาะที่เขมงวดและมีมาตรฐาน 

 ทรัพยากรทุน  

ผูประกอบการที่มีทุนขนาดใหญจะเขามามีอิทธิพลมากขึ้น ซึ่งจะสงผลตอ

ผูประกอบการในทองถิ่นที่มีทุนนอยกวา ทําใหเกิดการแขงขันในตลาดมากขึ้น ผู ประกอบการใน

ทองถิ่นจะตองปรับปรุงการใหบริการของตนเองใหดีขึ้น 
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การเขาถึงแหลงทุนสําหรับธุรกิจทองเที่ยวและธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมใน

ปจจุบันทําไดสะดวกขึ้นและมีการสนับสนุนจากทางภาครัฐบาลมากขึ้น แตก็ยังมีปญหาสําหรับ

ผูประกอบการโดยสวนใหญที่ไมมีอสังหาริม ทรัพยที่สามารถใชในการค้ําประกันเงินกูกับสถาบัน

การเงนิได 

 ปญหาแหลงทุนจึงกลายเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหการทองเที่ยวเชิงนิเวศที่บริหารงาน

โดยชุมชนมีศักยภาพการแขงขันดอยกวาธุรกิจเอกชนรายใหญที่สามารถตอบสนองความตองการ

ของนักทองเที่ยวไดดีกวา 

2.2 เง่ือนไขดานอุปสงค 

นักทองเที่ยวที่มาในจังหวัดกระบี่โดยเฉลี่ยแลวเปนกลุมที่มีกําลังซื้อปานกลาง 

เนื่องจากเปนนักทองที่มุงเนนการทองทางธรรมชาติแบบผจญภัยโดยไมไดคํานึงถึงความหรูหรา

มากนัก นักทองเที่ยวตางชาติในกระบี่ใชจายประมาณ 2,860 บาทตอวัน สูงกวาคาเฉลี่ย 2,400 บาท 

แตก็ยังถือวาไมสูงเมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดภูเก็ตซึ่งสูงถึง 3,600 บาทตอวัน  แตอยางไรก็ตาม 

นักทองเที่ยวของกระบี่เปนกลุมที่มีการพักยาวนาน โดยเฉลี่ย 4.93 วัน เปรียบเทียบกับคาเฉลี่ยทั้ง

ประเทศประมาณ  2 วัน และสวนมากเปนนักทองเที่ยวที่กลับมาเที่ยวซ้ํา 

ความพิถีพิถัน         

 นักทองเที่ยวชาวไทยมีความพิถีพิถันในการเลือก และมีความคาดหวังเกี่ยวกับการ

บริการดวยอัธยาศัยที่ดีและมีการเรียกรองสูงทั้งดานบริการ ความสะอาดและการพิถีพิถันในรสชาติ

ของอาหาร แตอยางไรก็ตาม นักทองเที่ยวไทยโดยสวนใหญเนนดานการประหยัดมากกวาความ

ปลอดภัยในการทองเที่ยว และชาวไทยมีนิสัยประนีประนอมและเกรงใจ คือหากไดรับการบริการ

หรือสินคาที่ไมเปนที่พอใจ จะไมตอวาหรือถายทอดความไมพอใจแกผูบริการโดยตรง ทําให

ผูประกอบการไมไดรับขอมูลเพื่อการนําไปปรับปรุงพัฒนาสินคาและบริการใหดียี่งขึ้น ประกอบ

กับขาดการควบคุมดูแลและกําหนดมาตรฐานการใหบริการของสถานบริการตางๆ จึงอาจเปน

จุดออนในการแขงขันดานอุปสงคของประเทศไทยและจังหวัดกระบี่  

คุณภาพของนักทองเท่ียว  

 นักทองเที่ยวมีทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ นักทองเที่ยวชาวไทยมักมาเปน

กลุมคณะ  ในขณะที่นักทองเที่ยวชาวตางประเทศมักมาโดยการติดตอผานบริษัททัวร  

 นักทองเที่ยวนิยมเร่ืองการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ  แตก็ยังมีนักทองเที่ยวบางสวนที่

ขาดจิตสํานึก คือ ยังไมการทําลายทรัพยากรของแหลงทองเที่ยวอยู  ไมเห็นความสําคัญของแหลง

ทองเที่ยวที่เรามี   
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ตลาดมีการเรียกรองคุณภาพการบริการมากนอยเพียงใด  

 หลังเกิดเหตุการณซึนามิ ทําใหผูประกอบการหันมาใหความสําคัญฯกับ

นักทองเที่ยวชาวไทยมากขึ้น  แตในขณะเดียวกัน  นักทองเที่ยวก็ยังขาดความเชื่อมั่นเร่ืองความ

ปลอดภัยทั้งเร่ืองภัยธรรมชาติ สวัสดิภาพ  ภัยกอการราย ซึ่งสงผลกระทบเปนอยางมาก 

 นักทองเที่ยวที่มีกําลังซื้อสูงลดลง สวนนักทองเที่ยวที่กําลังซื้อนอยจะเพิ่มขึ้น ซึ่ง

กลุมนักทองเที่ยวเหลาน้ีจะมีความพิถีพิถันในการเลือกใชบริการตางกัน 

 นักทองเที่ยวไมไดรับขอมูลขาวสา รใหมๆ ทําใหยังติดภาพทางลบอยู ยังขาด

กระบวนการในการเรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมา ขาดการประชาสัมพันธขาวสารแงดี 

 นักทองเที่ยวตองการความหลากหลาย  เรือคายัค  ไตผา  ตกปลา กิจกรรมตางๆ  

ที่หลากหลายออกไป  กิจกรรมที่มีลูกคาที่ชัดเจนยังสามารถที่จะอยูได 

 คุณภาพของมัคคุเทศสงผลอยางมากตอการทองเที่ยว ตอง สามารถใหคําแนะนําได 

มีขอเสนอใหเชื่อมโยงกับโรงเรียน 

2.3 อุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวของและสนับสนุนกัน(Related and Supporting Industries) 

การเชื่อมโยงในการดําเนินธุรกิจทั้งกลุมผูประกอบการหลักและธุรกิจที่สนับสนุน

เกี่ยวกับการทองเที่ยวในจังหวัดกระบี่  ยังขาดการเชื่อมโยง ในดานความรวมมือเพื่อพัฒนาการ

ทองเที่ยวรวมกัน ในปจจุบันมีสมาคมการทองเที่ยว แตบทบาทของสมาคมยังมีคอนขางจํากัด มีเพียง

การประชุมหารือเพื่อแลกเปลี่ยนขาวสารและความคิดเห็นเปนคร้ังคราวเทานั้น  ยังไมมีความรวมมือ

ในการกําหนดกลยุทธทางการตลาดที่สําคัญและการพัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยวรวมกัน เชน มี

การรวมมือเปนกลุมหรือไม  ระดับใด 

 ผูประกอบการมีการรวมตัวเปนชมรมตางๆทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ

เชน  กรรมการปาชุมชน  สมาคมการทองเที่ยว  ชมรมสปา  ชมรมนวดแผนไทย 

 แตละชมรมยังขาดความรวมมือกันที่เปนรูปธรรม  แตอาศัยการรูจักกันเปนการ

สวนตัวในการติดตอระหวางกนั    

 บัณฑิตที่จบใหมยังขาดประสบการณและความเชี่ยวชาญที่จะปฏิบัติงานไดจริง   

ยังไมมีมหาวิทยาลัยในจังหวัด 

 ภาคเอกชนยังขาดการสนับจากหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ  ทําใหเกิดปญหาเร่ือง

การติดตองาน การดําเนิน งานดานเอกสาร   หนวยงานบางแหงยังไมมีรูปแบบที่ชัดเจน หรือเปน

เพียงสํานักงานชั่วคราว 



 

  

เครือขายวิสาหกิจการทองเที่ยวเชิงนิเวศ  จังหวัดกระบี่ : กลุมพ้ืนที่ภาคใตฝงอันดามัน 

-9- 

 

 ขาดการประสานงานระหวางหนวยงานในหลายระดับ 

2.4 บริบทของการแขงขันและกลยุทธทางธุรกิจ (Context of Firm Strategy, 

Structure, and Rivalry) 

กระแสความนิยมการทองเที่ยวเชิงนิเวศทําใหมีผูประกอบการหันมาสนใจธุรกิจประเภท

นี้มากขึ้น ประกอบกับการสนับสนุนของภาครัฐในการพัฒนาการทองเที่ยวระดับชุมชน ทําใหมีการ

พัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศมากขื้น  แต ธุรกิจสวนใหญไมไดใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพ

การใหบริการที่มีมาตรฐานมากนัก ซึ่งเห็นไดจากผู ประกอบการสวนใหญโดยเฉพาะธุรกิจขนาด

กลาง-ขนาดยอมมีการลงทุนในการพัฒนาบุคลากรคอนขางจํากัด ลักษณะดังกลาวจึงเปนปจจัยบั่น

ทอนความสามารถในการแขงขันในระยะยาวของจังหวัดกระบี่ 

 การพัฒนาการทองเที่ยวแบบผิดทิศทาง แมเปนการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ

แตมีการรุกล้ําสรางสาธารณูปโภค เชนเสนทางชมปา ที่พัก  โดยรบกวนระบบนิเวศ 

 มีการผูกขาดธุรกิจชุมชนโดยผูมีอิทธิพลในทองถิ่น ทําใหไมสามารถกระจาย

รายไดจากการทองเที่ยวไดอยางทั่วถึง 

 ผูประกอบการทองเที่ยวเชิงนิเวศจะเนนจุดขายดานชุมชน  แตก็ยังมีการแขงขัน

ดานราคาอยู ยังมีการปดบังขอมูลเพราะกลัวในเร่ืองการแยงลูกคา เชน โรงแรมที่ไมมีสปาจะไม

แนะนําใหลูกคาไปที่สปาอ่ืน เน่ืองจากกลัวเสียลูกคา 

 นโยบายบางเร่ืองของรัฐยังขัดแยงกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ  รัฐจริงจังแคไหนกับ

รูปแบบการทองเที่ยวเชิงนิเวศ เนื่องจากกระบี่ยังขาดการสนับสนุนและการใหบริการที่ดีจากภาครัฐ  

ผูนําในทองถิ่นขาดความรู แนวคิดในการจัดการ  และความเขาใจในบทบาทขององคกรทองถิ่นตอ

การสนับสนุนและการใหความรวมมือกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

 แหลงทองเที่ยวดีแตคนยังไมพรอม หนวยงานภาครัฐขาดประสิทธิภาพในการ

ดําเนินงาน 

 กลยุทธทางกิจที่เดนๆของผูประกอบการ ผูประกอบการตระหนักถึงความสําคัญ

ดานการใหบริการ เชน สปา เรือหางยาว สมาคมแพทยแผนไทย  ผูประกอบการรานอาหาร  กลยุทธ

เร่ืองสามเหลี่ยมการทองเที่ยว โดยอาศัยกิจกรรมทางชุมชนดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ใหนัก

กิจกรรมและชา วบานในทองถิ่นเปนผูตรวจสอบนักทองเที่ยวผานทางกิจกรรมที่จัดขึ้น  การ

ออกแบบกิจกรรมใหเหมาะสมกับทองถิ่น ขอความรวมมือกับชาวบานโดยใชกิจกรรมที่เปนวิถีชีวิต

ของชาวบาน 
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 การประชาสัมพันธทางดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศยังไมทั่วถึง และการ

ประชาสัมพันธเปนเพียงในวงแคบ 

 จากการวิเคราะหปจจัยแวดลอมของเครือขายการทองเที่ยวเชิงนิเวศจังหวัดกระบี่ 

สามารถสรุปผลการวิเคราะหเครือขาย ตาม Diamond Model ดังภาพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 การวิเคราะหเครือขายการทองเที่ยวเชิงนิเวศจังหวัดกระบี่ 

 

บริบทของการแขงขันและ 

กลยทุธทางธุรกิจ 

(-) มีการพัฒนาการทองเที่ยวเชิง

นิเวศผิดทิศทาง โดยการรุกล้ําพ้ืนที่

ปา และรบกวนสิ่งแวดลอม 

(-) การผูกขาดธุรกิจชุมชน 

(-) มีการแขงขันทางดานราคา 

(-) การสนับสนุนของภาครัฐยังไม

จริงจัง 

(+) มีการรวมตัวกันใหบริการแบบ

ครบวงจร 

(+) มีการสนับสนุนจากหลายฝายที่

เกี่ยวของ 

(-) ไมมีการเชื่อมโยงกันของ

หนวยงานในภาครัฐ 

(-) การสนับสนุนยังไมมีความจริงจัง

และเปนรูปธรรมเทาที่ควร 

 

เงื่อนไขดานอุปสงค 

 (+) นักทองเที่ยวมีความหลากหลาย 

(+) นักทองเที่ยวมีความนิยมเรื่องการ

ทองเที่ยวเชิงนิเวศมากขึ้น 

(-) นักทองเที่ยวบางกลุมยังขาด

จิตสํานึกและขาดความรูในการ

ทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

(-) นักทองเที่ยวขาดความเชื่อม่ันดาน

ความปลอดภยั 

(-) นักทองเที่ยวที่มีกําลังซื้อสูงลดลง 

(-) นักทองเที่ยวตองการการ

ทองเที่ยวที่มีความหลากหลาย 

ในชวงวันหยุด 

อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของ 

และสนบัสนนุกัน 

(+) มีการเชื่อมโยงเครือขายธุรกิจ 

(-) ไมมีสถาบันการศึกษาทางดาน

การทองเที่ยวในจังหวัด 

(-) คุณภาพของบัณฑิตจบใหมยังขาด

ประสบการณ 

(-) ขาดการประสานงานที่ดีใน

หนวยงานหลายระดับขนสงมวลชน 

เงื่อนไขของปจจัยการผลิต 

(+) แรงงานคุณภาพมีไมเพียงพอ 

(+) การคมนาคมสะดวก 

(-) ระบบความปลอดภัยในการ

เดินทางทางเรือยังไมมาตรฐาน 

(-) น้ําด่ืมน้ําใชราคาแพง 

(-) ปญหาการกําจัดขยะ 

(-) ธุรกิจ SMEs มีขอจํากัดทางดาน

ทรัพยากรทุนเพียงพอ 
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3. การประเมนิสถานะการพัฒนาการเครือขายวิสาหกิจผูประกอบการการทองเท่ียวเชิงนิเวศ จังหวัดกระบี่ 

 

ในการประเมินสถานการณพัฒนาเครือขายวิสาหกิจพิจารณาจาก 2 มิติ คือ มิติความ

เขมแข็งของเครือขายวิสาหกิจ และมิติการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม โดยในการพิจารณาทั้งสอง

มิติน้ีจะอาศัยดัชนี ชี้วัดการพัฒนา (Key Development Indicator) และปจจัยที่ขับเคลื่อนการพัฒนา 

(Key Driver’s for Development) เปนเกณฑพิจารณา 

3.1 มติคิวามเขมแข็งของเครือขาย   

ดัชนีชี้วัดการพัฒนา

- ระดับของนวัตกรรม       

  

 ผูประกอบการในธุรกิจทองเที่ยวมีการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการท องเทีย่วให

เปนเชิงนิเวศมากขึ้น  แตยังมีพฤติกรรมตามกันบาง แตก็มีการปรับรูปแบบการทองเที่ยวแบบเดิมเขา

มาเปนการทองเที่ยวเชิงนิเวศมากขึ้นซึ่งทําใหเกิดความหลากหลายในรูปแบบการทอง เที่ยว ซึ่งเปน

สิ่งสําคัญที่ชวยเพิ่มขีดความสามารถใหแกอุตสาหกรรม   

- ความสามารถของเครือขายวิสาหกิจท่ีสามารถแขงขันระดับประเทศ 

  จากขอมูลในตารางพบวาจังหวัดกระบี่ยังคงมีนักทองเที่ยวจากตางประเทศเขามา

เปนจํานวนมากซึ่งเปนสัญญาณที่แสดงใหเห็นถึงความสามาถในการแขงขันของอุตสาหกรรม

ทองเที่ยว นอกจากนี้การจัดการรูปแบบการทองเที่ยวเชิงนิ เวศทําใหความสามาถทางการแขงขันมี

ความยั่งยืนเนื่องจากสามารถรักษาความสวยงามของทรัพยากรธรรมชาติไวได  

  อยางไรก็ตามการพัฒนาทรัพยากรบุคคลมีความจําเปนอยางมาก โดยเฉพาะ

รูปแบบการทองเที่ยวโดยชุมชนซึ่งตองมีการสรางผูประกอบการทองถิ่นที่มีคุณสมบัติสามารถ

บริการนักทองเที่ยวและสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสม  

- กลยุทธพื้นฐานในการแขงขันของธุรกิจ   

 มีการพัฒนาแหลงทองเที่ยวของตนเอง ฟนฟูแหลงสาธารณู ปโภคพื้นฐานหลัง

เกิดภัยธรรมชาติ  รวมทั้งพัฒนารูปแบบการทองเที่ยวใหมีความหลากหลายมากขึ้นเพื่อสรางความ

สนใจใหแกนกัทองเที่ยว 
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 ปจจัยขับเคลื่อนผลการพัฒนา

- ระดับความเชื่อมโยงทางธุรกิจท่ีเกี่ยวของ    

  เครือขายวิสาหกิจการทองเที่ยวเชิงนิเวศมีการเชื่อมโยงกับธุรกิจที่เกี่ยวของทั้งใน

แนวต้ังและแนวนอน  โดยเฉพาะการเชื่อมโยงในแนวต้ังน้ันธุรกิจการทองเที่ยวมักมีการเชื่อมโยง

กับบริ ษัทตัวแทนธุรกิจนําเที่ยว ซึ่งมีบทบาทในการแนะนําใหขอมูลสถานที่ทองเที่ยวแก

นักทองเที่ยว  และมีการบริการจองและนําเที่ยวทั้งแบบสถานที่เดียวและแบบ package  โดยรับ

คาตอบแทนเปนสวนแบงจากธุรกิจบริการการทองเที่ยว สวนการเชื่อมโยงเครือขายทองเที่ยวใน

ระดับแนวนอน นั้นเปนการเชื่อมโยงใหการบริการการทองเที่ยวครบวงจร  และกิจกรรมการ

ทองเที่ยวมีความหลากหลาย  ซึ่งเปนการตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวใหเกิดความพึง

พอใจและประทับใจ  เชนการเชื่อมตอระหวางธุรกิจที่พัก รานอาหาร  เรือ มัคคุเทศก เรือคะยัก  โดย

การสรางเค รือขายเชื่อมโยงน้ีกอใหเกิดผลประโยชนรวมกัน  และเหมาะกับธุรกิจขนาดกลางและ

ขนาดเล็กที่ไมมีทุนในการใหบริการนักทองเที่ยวอยางครบวงจรได 

  

- ปจจัยทรัพยากรและโครงสรางพื้นฐาน     

 จังหวัดกระบี่ยังคงมีทรัพยากรธรรมชาติมากมาย และหลากหลาย ทั้งแหลง

ทองเที่ยวทางทะเล ภูเขา แหลงนํ้าแร และปาชายเลน สถานที่ทองเที่ยวทางประวัติศาสตรที่สมบูรณ

อีกมากมายที่สามารถพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศได  สวนทางดานโครงสรางพื้นฐานไมวา

จะเปน ไฟฟา ประปา เครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่  ถือไดวาอยูในระดับเหมาะสม  มีการคมนาคม

ทางบกและทางอากาศที่สะดวก สวนการคมนาคมทางน้ํานั้นมีหลากหลายรูปแบบทั้งเรือใหญ 

Speed boat เรือหางยาว ซึ่งบางสวนยังไมมีการกํากับดูแลทางดานความปลอดภัยและระบบบริการ

อยางทั่วถึง    

- ทัศนคติและคุณลักษณะของผูบริโภค     

 การทองเที่ยวในจังหวัดกระบี่ประกอบดวยกลุมผู บริโภคที่หลากหลาย และ

ผูบริโภคปจจุบันมีทัศนคติที่ดีตอการทองเที่ยวเชิงนิเวศมากขึ้น  แตดวยวัตถุประสงคที่ตางกัน  เชน

เพื่อตองการทองเที่ยวเชิงผจญภัย  ตองการทองเที่ยวในสถานที่นักทองเที่ยวไมพลุกพลาน  ซึ่ง

นักทองเที่ยวบางกลุมจึงกลายเปนนักทองเที่ ยวที่ทําลายสิ่งแวดลอมเน่ืองจากไมเขาใจหรือไมใสใจ

กับรูปแบบการทองเที่ยวเชิงนิเวศ        

 การทองเที่ยวเชิงนิเวศในเกาะที่หางไกลซึ่งมีคาใชจายสูงชวยกําหนดปริมาณ

นักทองเที่ยวที่ไมเขาไปรบกวนธรรมชาติไดระดับหน่ึง  
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- ระดับปฏิสัมพันธและความรวมมือของทุกฝา ยท่ีเกี่ยวของในเครือขายวิสาหกิจ

 เครือขายธุรกิจทองเที่ยวเชิงนิเวศมีความรวมมือกันต้ังแตระดับครัวเรือน  

ในชุมชน  ระดับธุรกิจกับธุรกิจ และธุรกิจกับหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ ไดแก กองอุทยาน  

การทองเที่ยว องคการบริหารสวนทองถิ่น  ซึ่งมีทั้งเครือขายที่ชัดเจน  และความสัมพันธที่ไมชัดเจน   

และความสัมพันธที่ไมตอเนื่อง  รวมทั้งบางปญหาทําใหเกิดความขัดแยงในองคกรที่เกี่ยวของ  

โดยเฉพาะจากภาครัฐ จึงเปนปญหาที่จําเปนตองแกไข  เพื่อใหการพัฒนาเครือขายทองเที่ยวเชิง

นิเวศมีความยั่งยืน 

3.2 มิติศักยภาพในการเติบโตของอุตสาหกรรม  ในการประเมินประกอบดวย 

 

- การขยายตัวของสวนแบงในตลาดโลก     

  การทองเที่ยวในประเทศไทยยังมีการขยายตัวอยางตอเน่ือง  แตดวยภัย

ธรรมชาติสึนามิ ทําใหพื้นที่และธุรกิจทองเที่ยวไดรับความเสียหาย จึงตองมีการเรงฟนฟูเพื่ อรองรับ

นักทองเที่ยว  และจัดทําระบบเตือนภัยเพื่อสรางความมั่นใจใหแกนักทองเที่ยว  ที่มีความตองการ

เขามาเที่ยวมากขึ้น ในดานของการทองเที่ยวเชิงนิเวศนั้นมีการขยายมูลคาตลาดที่เพิ่มขึ้นตามกระแส

การอนุรักษทรัพยากรที่มีทั่วโลก  การปรับรูปแบบการทองเที่ยวเชิง นิเวศใหเมาะสมกับความ

ตองการของนักทองเที่ยวนั้น นอกจากเปนการสนองตอความตองการของนักทองเที่ยวแลว  ยังเปน

การพัฒนาที่ยั่งยืนอีกดวย   

ดัชนีชี้วัดผลการพัฒนา 

- ความสําคัญท่ีมีตอการจางงาน      

   แรงงานดานการทองเที่ยวมีสัดสวนสูงที่สุดในสาขาของรายไดจังหวัดภูเก็ต  ซึ่ง

เปนแรงงานที่มีความตองการในการพัฒนาศักยภาพเพื่อการบริการในระดับมาตรฐานและเปนสากล

มากขึ้น  ซึ่งเปนจุดสําคัญที่ตองการการสนับสนุนจากภาครัฐ     

 

ปจจัยสําคัญคือกระแสกการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่มีทั่วโลก  

และการตองการการยอ มรับจากประชาคมโลกในการเปนแหลงทองเที่ยวที่ไมทําลายสิ่งแวดลอม  

รวมทั้งการสนับสนุนอยางตอเนื่องและเปนรูปธรรมจากภาครัฐ 

ปจจัยขับเคลื่อนของการพัฒนา 
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ภาพที่ 3 ระดับพัฒนาการเครือขายวิสาหกิจการทองเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดกระบี่ 

 จากการวิเคราะหขางตน สามารถประเมินเครือขายวิสาหกิจทองเที่ยวเชิงนิเวศวาอยูใน

กลุม Potential Stars ซึ่งเปนกลุมที่มีศักยภาพคอนขางสูงหากมีการสนับ สนุนในการเชือ่มโยง

เครือขายเพิ่มขึ้น  รวมทั้งการสงเสริมจากภาครัฐในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทางการทองเที่ยวเพื่อ

รองรับกับการขยายตัวและรับมือกับการแขงขันทางธุรกิจ 

 จากการวิเคราะหจึงพบวาเครือขายการทองเที่ยวเชิงนิเวศ จึงเปนเครือขายที่สมควร

ไดรับการพัฒนาเป นอยางยิ่ง เพราะมีความพรอมในหลาย ๆ ดาน และมีจุดออนที่สามารถแกไขได

หากไดรับการเอาใจใสอยางจริงจังจากภาครัฐ 
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4.  ปจจัยแหงความสําเร็จ (Key Success Factor) ของการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ การทองเท่ียว             

เชงินิเวศ  จังหวัดกระบี่ 

 จากการประเ มินระดับการพัฒนา พบวา เครือขายวิสาหกิจทองเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัด

กระบี่ มีศักยภาพอยูในกลุม Potential Star ซึ่งมีการเติบโตของอุตสาหกรรมอยูในระดับที่ดี มีการ

รวมกลุมกันเปนเครือขาย แตจากการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค โดยใชตัวแบบ 

Diamond Model พบวา ยังมีปจจัยหลายประการที่นําไปสูความสําเร็จที่ยั่งยืนของเครือขายวิสาหกิจ

ทองเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดกระบี่ ดังตอไปน้ี 

1. การพัฒนาใหมีองคประกอบของเครือขายวิสาหกิจทองเที่ยวเชิงนิเวศที่มีความ

ครอบคลุมและเขมแข็งมากยิ่งขึ้น เนื่องจากในปจจุบันผูประกอบการในเครือขายมีการรวมตัวกันต้ัง

เปนชมรมตาง ๆ ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ เชน กรรมการปาชุมชน สมาคมการทองเที่ยว 

ชมรมสปา ชมรมนวดแผนไทย แตยังขาดความรวมมือกันอยางเปนรูปธรรม และยังขาดการ

สนับสนุนและการเชื่อมโยงกับหนวยงานของภาครัฐ ดังนั้นการพัฒนาองคประกอบของเครือขายให

สมบูรณและเขมแข็งจึงเปนสิ่งสําคัญ ทั้งการรวมตัวของผูประกอบการหลัก ผูประกอบการที่

เกี่ยวของ  ตลอดจน การเชื่อมโยงและสนับสนุนของสถาบันการศึกษาและหนวยงานภาครัฐ  

2. การสรางความเขาใจรวมกันระหวางผูประกอบการและผูที่เกี่ยวของในการ รวมกัน

กําหนดทิศทาง (Direction Setting) ของเครือขายวิสาหกิจ เพื่อใหมีการรวมกันกําหนดเปาหมายทั้ง

ในระยะยาวและการวางแผนการดําเนินงานอยางมีทิศทางและมีความสอดคลองกัน ตลอดจน

กําหนดแนวทางในการดําเนินงานเพื่อเปนการยกระดับการพัฒนาของเครือขายวิสาหกิจทองเที่ยว

เชงินิเวศ จังหวัดกระบี่ตอไป  

3. การพัฒนาบุคลากรที่ทํางานในธุรกิจที่เกี่ยวของในเครือขายวิสาหกิจทองเที่ยวเชิง

นิเวศ ทั้งในดานทักษะการใหบริการ ทักษะการใชภาษาตางประเทศ ความรูเร่ืองการทองเที่ยวเชิง

นิเวศเนื่องจากบุคลากรเปนผูใหบริการที่ตองพบปะโดยตรงและสรางค วามพึงพอใจใหกับ

ผูใชบริการ แตพบวาในเครือขายวิสาหกิจทองเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดกระบี่ ยังขาดแคลนบุคลากรที่มี

ความรูดานการทองเที่ยว การใชภาษาตางประเทศ ขาดบุคลากรที่มีความรู ความเขาใจอยางแทจริง

ในเร่ืองแหลงทองเที่ยว วัฒนธรรม ประวัติศาสตรของจังห วัด จึงจําเปนตองใหความสําคัญกับการ

พัฒนาบุคลากรเปนอยางยิ่ง 

4. การยกระดับมาตรฐานการใหบริการและพัฒนารูปแบบการทองเที่ยวที่หลากหลาย 

เนื่องจากการทองเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัดกระบี่มีผูประกอบการขนาดใหญเขามาแขงขันในตลาด 

รวมทั้ง นักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต างประเทศมีความพิถีพิถันและคาดหวังสูงและตองการ

ความหลากหลายของกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศมากขึ้น 
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5. การอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเปนปจจัยพื้นฐานที่สําคัญใน

การจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางยั่งยืน ซึ่งจําเปนที่จะตองทําใหเกิดความรวมมือแ ละตระหนัก

ถึงความสําคัญของผูที่มีสวนเกี่ยวของ ต้ังแตชุมชนในพื้นที่ ที่ควรจะเขามามีสวนรวมในการดูแล

สิ่งแวดลอม ผูประกอบการ นักทองเที่ยว รวมไปถึงภาครัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของ ในการออก

มาตรการและควบคุมดูแลอยางเอาจริงเอาจังและตอเนื่อง 
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บทที่ 2 

แผนภาพเครือขายวิสาหกิจการทองเที่ยวเชิงนิเวศ  จังหวัดกระบ่ี 

 

1. ภาพรวมกลุมจังหวัด 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

11..กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 

เชียงใหมเชียงใหม    เชียงรายเชียงราย    นานนาน    พะเยาพะเยา    

แพรแพร    แมฮองสอนแมฮองสอน    ลําปางลําปาง    ลําพูน ลําพูน 

22..กลุมจังหวัดภาคเหนือกลุมจังหวัดภาคเหนือ

ตอนลาง ตอนลาง 

ตากตาก    พิษณุโลกพิษณุโลก    เพชรบูรณเพชรบูรณ    
สุโขทัยสุโขทัย    อุตรดิตถอุตรดิตถ  กําแพงเพชรกําแพงเพชร    

นครสวรรคนครสวรรค    พิจิตรพิจิตร    อทัยธานีอุทัยธานี  

  

77..  กลุมจังหวัดภาค กลุมจังหวัดภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 

นครราชสีมานครราชสีมา    ชัยภูมิชัยภูมิ    บุรีรัมยบุรีรัมย    สุรินทรสุรินทร  
อุบลราชธานีอุบลราชธานี    ศรีสะเกษศรีสะเกษ    ยโสธรยโสธร    

  

  

33..กลุมจังหวัดภาคกลาง กลุมจังหวัดภาคกลาง 

นนทบุรีนนทบุรี    ปทุมธานีปทุมธานี    อยุธยาอยุธยา    
อางทองอางทอง  ชัยนาทชัยนาท    ลลพบุรีพบุรี    สระบุรีสระบุรี    
สิงหบุรี สิงหบุรี 

  

66..  กลุมจังหวัดภาคกลุมจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและ

กลาง กลาง 

หนองคายหนองคาย    หนองบัวลําภูหนองบัวลําภู    เลยเลย    
อุดรธานีอุดรธานี  กาฬสินธุกาฬสินธุ    นครพนมนครพนม    

      

          

  

44..กลุมจังหวัดตะวันตก กลุมจังหวัดตะวันตก 

กาญจนบุรีกาญจนบุรี    นครปฐมนครปฐม    ราชบุรีราชบุรี    

สุพรรณบุรีสุพรรณบุรี  ประจวบคีรีขันธประจวบคีรีขันธ    เพชรบุรีเพชรบุรี    
สมุทรสงครามสมุทรสงคราม  สมุทรสาคร สมุทรสาคร 

  

55..    กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน 

ระนองระนอง  ตรังตรัง  กระบี่กระบี่    พังงาพังงา    ภูเก็ตภูเก็ต  

สตูล สตูล 

  

  88..  กลุมจังหวัดภาคตะวันออก กลุมจังหวัดภาคตะวันออก 

ฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา    นครนายกนครนายก    ปราจีนบุรีปราจีนบุรี  

สมุทรปราการสมุทรปราการ  สระแกว สระแกว 

  จันทบุรีจันทบุรี  ชลบุรีชลบุรี  ตราดตราด  ระยอง ระยอง 

  

99..    กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย 

ชุชุมพรมพร    สุราษฎรธานีสุราษฎรธานี  นครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช    

พัทลุงพัทลุง  ปตตานีปตตานี    ยะลายะลา    นราธิวาสนราธิวาส    
สงขลา สงขลา 

    

1010..  กรุงเทพฯกรุงเทพฯ  
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2.  แผนภาพเครือขายวิสาหกิจการทองเท่ียวเชงินิเวศ จังหวัดกระบี ่

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

 

11..กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 

อุตสาหกรรมทองเที่ยวอุตสาหกรรมทองเที่ยว  เกษตรเกษตร

และอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  

หัตถกรรมหัตถกรรม  สิ่งทอและแฟชั่นสิ่งทอและแฟชั่น    IICCTT  

  

22..กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 

การทองเที่ยวการทองเที่ยว  การคาการคาชายแดนชายแดน  ลอลอ

จิสติคสจิสติคส  แปรรูปอาหารแปรรูปอาหาร  ปศุสัตวปศุสัตว  

บริการองคความรูบริการองคความรู  ออยและน้ําตาลออยและน้ําตาล  

ขาวขาว  77..  กลุมจังหวัดภาคกลุมจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 

66..  กลุมจังหวัดภาคกลุมจังหวัดภาค          

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  

44..กลุมจังหวัดตะวันตก กลุมจังหวัดตะวันตก 

เลี้ยงสุกรคุณภาพเลี้ยงสุกรคุณภาพ  ขาวเกษตรขาวเกษตร

อินทรียอินทรีย    กุงแปรรูปกุงแปรรูป  ทองเที่ยวทองเที่ยว    
สัปปะรดกระปอง สัปปะรดกระปอง 

55..    กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดากลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดา

มัน มัน 

ทองเที่ยวเชิงสุขภาพทองเที่ยวเชิงสุขภาพ  อาหารและอาหารและ

ขนมของฝากพื้นเมืองขนมของฝากพื้นเมือง  ผลิตภัณฑผลิตภัณฑ

จากยางพาราจากยางพารา  อูตอเรืออูตอเรือ  ซอมเรือซอมเรือ  

ทองเที่ยวเชิงนิเวศทองเที่ยวเชิงนิเวศ    ของฝากของที่ของฝากของที่

ระลึกระลึก  ทองเที่ยวเชิงนิเวศทองเที่ยวเชิงนิเวศ  

ยางพารายางพารา  

  88..  กลุมจังหวัดภาคตะวันออก กลุมจังหวัดภาคตะวันออก 

ทองเที่ยวทองเที่ยว  อาหารทะเอาหารทะเลแปรรูปลแปรรูป  อัญมณีอัญมณี

และเครื่องประดับและเครื่องประดับ    ผลไมสดและผลไมผลไมสดและผลไม

แปรรูปแปรรูป  ยานยนตและชิ้นสวนยานยนตและชิ้นสวน  BBIIOO  ppllaassttiicc  

99..    กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย 

  แพะแพะ  ยางพารายางพารา  เปาฮื้อเปาฮื้อ  สมุนไพรสมุนไพร  
ผลไมผลไม  ไกไก  อาหารทะเลอาหารทะเล  ปาลมน้ํามัน ปาลมน้ํามัน 

  สวนสวนผลไมผลไม  ทองเที่ยวทองเที่ยว  การคาชายแดน การคาชายแดน 

ทองเที่ยวทองเที่ยว    การคาชายแดนการคาชายแดน  ผาฝาย ผาฝาย 

ยอมครยอมครามาม    ทองเที่ยวเชิงนิเวศนทองเที่ยวเชิงนิเวศน    

ขาวหอมมะลิขาวหอมมะลิ    โลจิสติกสโลจิสติกส      

สิ่งทอสิ่งทอ  ไหมไหม  แปรรูปแปรรูปสุกรสุกร  ทองเที่ยวทองเที่ยว  

ยานยนตยานยนต  ขาวขาว    

1010..  กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ 

ธุรกิจนําเที่ยวธุรกิจนําเที่ยว  อาหารอาหาร  

โลจิสติกสโลจิสติกส  
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บทที่ 3 

แผนปฏิบัติการสงเสริมเครือขายวิสาหกิจการทองเที่ยวเชิงนิเวศ  จังหวัดกระบ่ี 

 

1.  แผนปฏิบัติการสงเสริมเครือขายวิสาหกิจการทองเท่ียวเชิงนิเวศ  จังหวัดกระบี่  

 

เปาหมายเครือขาย 

 เพื่อสรางเครือขายของความ รวมมือในการสงเสริมความเขมแข็งของการประกอบการ  

การทองเที่ยวเชิงอนุรักษและสุขภาพ 

 

วิสัยทัศน 

 “การเปนศูนยกลางการทองเที่ยวทางทะเลเชิงอนุรักษและสุขภาพดวยกระบวนการ

บริหารจัดการที่ดี” 

 

พันธกิจ 

1. การสรางความเขมแข็งของเครือขายความรวมมือของกลุมผูประกอบการวิสาหกจิ 

2. การอนุรักษ การพัฒนาแหลงทองเที่ยวและการดูแลการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

ยุทธศาสตร 

1. ยุทธศาสตรการเสริมสรางความรูความสามารถและความเขมแข็งในการบริหาร

จัดการแหลงทองเที่ยว 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาความเขมแข็งของเครือขายธุรกิจการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

 

เปาหมายยุทธศาสตร  

1. บุคลากรที่เกี่ยวของกับเครือขายการทองเที่ยวเชิงนิเวศมีความรูความเขาใจในการ

จัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศ  
2. บุคลากรที่เกี่ยวของกับเครือขายการทองเที่ยวเชิงนิเวศมีทักษะในการใช

ภาษาตางประเทศ 

3. เครือขายวิสาหกิจการทองเที่ย วเชิงนิเวศ จังหวัดกระบี่  มีความเขมแข็ง สามารถ

บริหารจัดการเครือขายไดดวยตนเอง 
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กลยุทธ 

1. การพัฒนาขีดความสามารถของผูประกอบการทั้งดานความรู ความสามารถในการ

ดําเนินการธุรกิจ และการเขาถึงแหลงทุน 

2. การสรางความเขมแข็งใหกับเครือขายธุรกิจทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

3. การบูรณาการความรวมมือและการสนับสนุนจากทุก ๆ ฝาย 

 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจการทองเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดกระบี่  

ยุทธศาสตรดังกลาว  จําแนกเปนแผนงาน / โครงการ โดยยึดตามแผนงานระยะสั้น (ภายใน 1 ป) 

และมาตรการระยะยาว  (1 - 3 ป) ไดดังตอไปน้ี 

 

ยุทธศาสตร การเสริมสรางความรูความสามารถและความเขมแข็งในการบริหารจดัการแหลง

ทองเท่ียวของผูประกอบการ 

แผนงานระยะสั้น (ภายใน 1 ป) 

กลยุทธการพัฒนาขีดความสามารถของผูประกอบการท้ังดานความรู ความสามารถในการ

ดําเนินการธุรกิจ และการเขาถึงแหลงทุน 

ประกอบดวย  1  แผนงาน  1  โครงการ ดังนี้ 

1. แผนงานเสริมสรางความรูและความสามารถในดานการบริหารจัดการ 

1.1  โครงการสงเสริมการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน 

ยุทธศาสตรการเสริมสรางความรูความสามารถและความเขมแข็งในการบริหารจดัการ

แหลงทองเที่ยวของผูประกอบการ 

แผนงานระยะยาว (1 - 3 ป) 

 

กลยุทธการพัฒนาขีดความสามารถของผูประกอบการท้ังดานความรู ความสามารถในการ

ดําเนินการธุรกิจ และการเขาถึงแหลงทุน 

ประกอบดวย  1  แผนงาน  2  โครงการ ดังนี้ 
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1. แผนงานเสริมสรางความรูและความสามารถในดานการบริหารจัดการ 

1.1 โครงการเสริมสรางความรูความเขาใจในดานการบริหารจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ  

1.2 โครงการพัฒนามัคคุเทศกและทักษะภาษาตางประเทศสําหรับบุคลากรที่เกี่ยวของกับ

 การใหบริการ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาความเขมแข็งของเครือขายธุรกิจทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

กลยุทธการการสรางความเขมแข็งใหกับเครือขายธุรกิจทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

 ประกอบดวย 2 แผนงาน  2  โครงการ  ดังน้ี 

2. แผนงานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งท้ังดานความรูความสามารถและการเขาถึง

แหลงทุนแกผูประกอบการการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

2.1 โครงการสงเสริมและใหคําปรึกษาผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมทํา

แผนธุรกิจทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

3. แผนงานพฒันาเครือขายการทองเท่ียวเชงินิเวศ 

3.1  โครงการพัฒนาและสงเสริมเครือขายการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

กลยุทธการการสรางความเขมแข็งใหกับเครือขายธุรกิจทองเท่ียวเชงินิเวศ 

 ประกอบดวย 1 แผนงาน  1  โครงการ  ดังน้ี 

4 แผนงานพฒันาเครือขายการทองเท่ียวเชงินิเวศ 

4.1  โครงการพัฒนาและสงเสริมเครือขายการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

กลยุทธการบูรณาการความรวมมือและสนับสนุนจากทุก ๆ ฝาย 

5 แผนงานพฒันาเครือขายการทองเท่ียวเชงินิเวศ 

 ประกอบดวย 1 แผนงาน 1 โครงการ ดังนี้ 

5.1 โครงการสงเสริมการบูรณาการความรวมมือและการสรางความเขมแข็งของเครือการ

ทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
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 เครือขายวิสาหกิจการทองเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดกระบี่ ไดมีการจัดลําดับความสําคัญของ

โครงการตามความตองการ และปญหาของอุตสาหกรรมเ ปาหมาย ซึ่งเครือขายวิสาหกิจการ

ทองเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดกระบี่  ไดมีการกําหนดเรียงลําดับความสําคัญของโครงการ ดังนี้  

1. โครงการเสริมสรางความรูความเขาใจในดานการบริหารจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

2. โครงการพัฒนามัคคุเทศกและทักษะภาษาตางประเทศสําหรับบุคลากรที่ เกี่ยวของกับการ

ใหบริการ 

3. โครงการสงเสริมการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน 

4. โครงการสงเสริมและใหคําปรึกษาผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมทําแผน

ธุรกิจทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

5. โครงการพัฒนาและสงเสริมเครือขายการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

6. โครงการสงเสริมบูรณาการ ความรวมมือและการสรางความเขมแข็งของเครือขายการ

ทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

โครงการนํารอง คือ โครงการเสริมสรางความรูความเขาใจในดานการบริหารจัดการการ

ทองเท่ียวเชงินิเวศ   ทั้งน้ีไดสรุปยุทธศาสตร  แผนงาน  และโครงการในการพัฒนาเครือขาย

วิสาหกิจการทองเที่ยวเชิงนิ เวศ จังหวัดกระบี่  เปนตาราง และรายละเอียด  ตามลําดับดังนี้



  
 

เครือขายวิสาห
กิจการท
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ี่ยวเชิงน

ิเวศ  จังห
วัดกระบ
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2. ตารางยุท
ธศาสตร กลยุท

ธ แผน
งาน

 และโครงการใน
การพ

ัฒ
น

าเครือขายวิสาห
กิจ

การท
องเท่ี

ยวเชิงนิ
เวศ  จังห

วัดกระบ
ี่ 

 

ยุท
ธศาสตรท่ี

 1  การเสริมสรางความรูความสามารถและความเขมแข็งใน
การบ

ริห
ารจัดการแห

ลงท
องเท่ี

ยวของผูป
ระกอบ

การ 

กลยุท
ธท่ี

 1 การพ
ัฒ

น
าขีดความสามารถของผูป

ระกอบ
การท้ั

งดาน
ความรู ความสามารถใน

การดําเนิ
น

การธุรกิจ และการเขาถึงแห
ลงทุ

น
 

แผน
งาน

ท่ี
 1  แผน

งาน
เสริมสรางความรูและความสามารถใน

ดาน
การบ

ริห
ารจัดการการท

องเท่ี
ยวเชิงนิ

เวศ 

ระยะสั้น
 (ภายใน

 1 ป
) 

ระยะยาว (1-3 ป
) 

1. 
โครงการส

งเส
ริมการจัดการการท

องเท
ี่ยวเชิงนิ

เวศโดยชุมชน
 

1. 
โครงการเส

ริมส
รางความรูความส

ามารถใน
ดาน

การบ
ริห

ารจัดการการ

ท
องเท

ี่ยวเชิงนิ
เวศ 

 
 

2. 
โครงการพ

ัฒ
น

ามัคคุเท
ศกและท

ักษ
ะภาษ

าตางป
ระเท

ศส
ําห

รับ
บ

ุคลากรท
ี่

เกี่ยวของกับ
การให

บ
ริการ 

ยุท
ธศาสตรท่ี

 2  การพ
ัฒ

น
าความเขมแข็งของเครือขายธุรกิจท

องเท่ี
ยวเชิงนิ

เวศ 

กลยุท
ธท่ี

 1 การการสรางความเขมแข็งให
กับ

เครือขายธุรกิจท
องเท่ี

ยวเชิงนิ
เวศ 

แผน
งาน

ท่ี
 1 แผน

งาน
สงเสริมและสนั

บ
สนุ

น
ความเขมแข็งท้ั

งดาน
ความรูความสามารถและการเขาถึงแห

ลงทุ
น

แกผูป
ระกอบ

การการท
องเท่ี

ยวเชิงนิ
เวศ 

ระยะสั้น
 (ภายใน

 1 ป
) 

ระยะยาว (1-3 ป
) 

 
 

1. 
โครงการส

งเส
ริมและให

คําป
รึกษ

าผูป
ระกอบ

การธุรกิจขน
าดกลางและขน

าดยอม

ท
ําแผน

ธุรกิจท
องเท

ี่ยวเชิงนิ
เวศ 
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แผน
งาน

ท่ี
 2 แผน

งาน
พ

ฒั
น

าเครือขายการท
องเท่ี

ยวเชงินิ
เวศ 

ระยะสั้น
 (ภายใน

 1 ป
) 

ระยะยาว (1-3 ป
) 

 
 

1. 
โครงการพ

ัฒ
น

าและส
งเส

ริมเครือขายการท
องเท

ี่ยวเชิงนิ
เวศ 

กลยุท
ธท่ี

 2 บ
ูรณ

าการความรวมมือและการสนั
บ

สนุ
น

จากทุ
ก ๆ ฝาย 

แผน
งาน

ท่ี
 3  แผน

งาน
พ

ฒั
น

าเครือขายการท
องเท่ี

ยวเชงินิ
เวศ

 

ระยะสั้น
 (ภายใน

 1 ป
) 

ระยะยาว (1-3 ป
) 

 
 

1. 
โครงการส

งเส
ริมบ

ูรณ
าการความรวมมือและการส

รางความเขมแข็งของ

เครือขายการท
องเท

ี่ยวเชิงนิ
เวศ 
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3. ตัวอยางโครงการ 

ยุทธศาสตรการเสริมสรางความรูความสามารถและความเขมแข็งในการบริหารจัดการ 

แหลงทองเท่ียวของผูประกอบการ 

กลยุทธการพัฒนาขีดความสามารถของผูประกอบการท้ังดานความรู ความสามารถในการดําเนินการ

ธุรกิจ และการเขาถึงแหลงทุน 

แผนงาน  เสริมสรางความรูและความสามารถในดานการบริหารจัดการ 

การทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

ชื่อโครงการ  โครงการเสริมสรางความรูและความเขาใจในการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศ  

หนวยงานรับผิดชอบหลัก สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม , ศูนย  

การทองเที่ยวกีฬาและนันทนาการ,องคการบริหารสวนจังหวัด , 

องคการบริหารสวนทองถิ่น , กรมอุทยาน และสํานักงานทรัพยากร

และสิง่แวดลอมจังหวัดกระบี่  

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ  สถาบันการศึกษา , กรมทรัพยากรชายฝงและทะเล และกรมประมง 

หลักการและเหตุผล 

 ในปจจุบันการทองเที่ยวตามธรรมชาติไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยวเปนอยางมาก 

ดังเชน การเดินปา  ปนหนาผา  ลองแกง หรือดําน้ําชมความงามของปะการังใตทองทะเล เปนตน 

ทะเลอันดามันไดรับการกลาวขานจากนักทองเที่ยวที่ชื่นชอบการดําน้ําชม ปะการังวาเปนบริเวณ หน่ึง 

ที่มีความสวยงามติดอันดับแรก ๆ ของโลก ซึ่งทําใหนักทองเที่ยวจํานวนมากเดินทางเขามา ทองเที่ยว 

เยี่ยมชมความสวยงามดังกลาว แตเปนที่นาสังเกตวาการทองเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัดกระบี่ไมเปน  

ที่แพรหลายในหมูนักทองเที่ยวมากนัก เน่ืองจากผูประกอบการและชุมชนรวมทั้งผูนําชุมชนสวนใหญ

ยังขาดความรูความเขาใจในการหลักจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศและการบริหารจัดการสําหรับการ

ทองเที่ยวเชิงนิเวศที่ถูกตองถึงแมการดําเนินธุรกิจทองเที่ยวเชิงนิเวศที่ดําเนินการอยูในปจจุบันอยาง

แพรหลายและกระจายตัวกันอ อกไปตามลักษณะเฉพาะภูมิประเทศของโซนตางๆในจังหวัดซึ่งพอ

จําแนกออกเปน 5โซนไดแก  1. กลุมเกาะลันตา 2. หมูเกาะพีพี  3.อาวนาง ไรเล หาดนพรัตนธารา  

ทับแขก คลองมวง 4.นํ้าพุรอนเค็ม นํ้าตกรอน สระมรกต การทองเที่ยวเชิงสุขภาพและสปา 5.อาวทา

เลน-อาวลึก-พังงา 
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 ดังนั้นการจัดทําโครงการเสริมสรางความรูและความเขาใจในการจัดการทองเที่ยวเชิง

นิเวศโดยการใหความรูดานการจัดการ รวมทั้งการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนประสบการณการเรียนรู

ใหกับบุคลลากรในการประกอบการรวมทั้งเปนการปลูกฝงจิตสํานึกและการดูแลการบริหารจัดการใน

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางถูกตอง ซึ่งจะเปนการสรางความยั่งยืนในดาน

ของการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศไดอีกดวย 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจและทักษะการบริหารจัดการใหกับผูประกอบการ

ใหมีความรูความเขาใจดานการจัดการสําหรับการจั ดการทองเที่ยวเชิงนิเวศไดอยางถูกตองใหกับกลุม

ผูประกอบการทั้งในสวนของผูประกอบการเอกชน วิสาหกิจชุมชน องคกรทองถิ่นหรือแมแตสวน

ของภาคราชการดวยที่ประกอบกิจการการทองเที่ยวเชิงอนุรักษและสุขภาพตามโจทยและความสนใจ

ของแตละกลุมๆไป 

2. เพื่อปลูกฝงจิตสํานึกในการอนุรกัษและการบริหารจัดหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอม 

กิจกรรมหลัก 

1. การสํารวจความตองการในการฝกอบรมของกลุมผูประกอบการทองเที่ยวเชิงนิเวศ

และสขุภาพในจังหวัดกระบี่ 

2. การจัดอบรมใหความรูความเขาใหกับผูประกอบการและชุมชนเกี่ยวกับการจัดการ 

เชงินิเวศตามโจทยและหัวขอที่สนใจของผูประกอบการแตละกลุม 

3. การศึกษาดูงานและการแลกเปลี่ยนประสบการณจากแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศที่มีการ

จัดการเชิงนิเวศที่เหมาะสมใหกับกลุม ผูประกอบการและชุมชน 

4. การจัดอบรมการสรางจิตสํานึกและการดูแล บริหารจัดการในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ผูประกอบการมีความรูความเขาใจและทักษะที่จําเปนทางดานการจัดการทองเที่ยว

เชิงนิเวศไดอยางถูกตอง 

2. ผูประกอบการและชุมชนมีจิตสํานึกและแนวทางการดูแลการบริหารจัดการในการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

 ผูประกอบการและตัวแทนชุมชนที่ไดเขารวมกิจกรรมรอยละ 60 มีความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศ และมีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิง่แวดลอมเปนอยางดี 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

 1 – 2  ป 

งบประมาณ 

 3,000,000  บาท 
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แผนงาน  เสริมสรางความรูและความสามารถในดานการบริหารจัดการการทองเที่ยวเชงินิเวศ 

ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนามัคคุเทศและทักษะภาษาตางประเทศสําหรับบุคลากรที่เกี่ยวของ 

  กับการใหบริการ 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก สถาบันการศึกษาในพื้นที ่, ศูนยพัฒนาความรูภาษาตางประเทศ 

 จ.กระบี ่ 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ  ศูนย การทองเที่ยวกีฬาและนันทนาการการทองเที่ยวแหงไทย  

    และสาํนักงานจังหวัดกระบี ่ 

หลักการและเหตุผล 

 ความงามตามธรรมชาติของสถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ ในจังหวัดกระบี่เปนที่กลาวขานกัน 

ทั่วไป จึงมีนักทองเที่ยวจํานวนมากทั้งที่เปนนักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางชาติเดินทางมาเยี่ยม

เยือนตลอดเวลาแตผูใหบริการยังขาดแคลนมัคคุเทศ กที่มีความรูและการใหบริการนําเที่ยวดวยความรู

ความเขาใจในแหลงทองเที่ยวและกิจกรรมบริการทองเที่ยวเชิงนิเวศรวมถึงการสื่ อภาษากับชาว

ตางประเทศเหลาน้ีดวย ดังน้ันภาษาตางประเทศ เชน ภาษาอังกฤษ จีน ญ่ีปุน และเยอรมัน เปนตน  

จึงเปนภาษาที่ใชในการติดตอสื่อสารกับนักทองเที่ยวชาวตางชาติ   บุคลากรที่เกี่ยวของกับบริการการ

ทองเที่ยวที่สามารถใชภาษาตางประเทศไดดีและมีความเขา ใจในการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศดวย 

ยอมมีโอกาสตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวชาวตางชาติไดมากกวาบุคลากรที่ไมสามารถ

สื่อสารดวยภาษาตางประเทศได และ จะชวยใหสามารถทําใหนักทองเที่ยวมีความประทับใจบริการที่

จัดให   ซึ่งจะสงผลใหนักทองเที่ยวเหลาน้ันกลับมาทองเที่ยวอีก 

 การจัดทําโครงการพัฒนามัคุเทศและทักษะภาษาตางประเทศสําหรับบุคลากรที่เกี่ยวของ

กับการใหบริการการทองเที่ยว  โดยการจัดอบรมการเปนมัคคุเทศและพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศ

เพื่อการทองเที่ยวและการจัดสัมนาใหแกบุคลากรเหลาน้ัน จึงเปนการพัฒนาบุคลา กรดานการ

ทองเที่ยวเชิงนิเวศไดอีกวิธีหน่ึง 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อพัฒนาทักษะความรูดานการเปนมัคคุเทศและดานภาษาตางประเทศใหกับ

บุคลากรที่เกี่ยวของกับการใหบริการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

 

 



 

  

เครือขายวิสาหกิจการทองเที่ยวเชิงนิเวศ  จังหวัดกระบี่ : กลุมพ้ืนที่ภาคใตฝงอันดามัน 

- 29 - 

กิจกรรมหลัก 

1. การจัดอบรม , สัมมนา การพัฒนาการเปนมัคคุเทศใหกับบุคคลากรใน ทองถิ่นและ

การเพิ่มทักษะความรูดานภาษาตางประเทศใหกับบุคลากรที่เกี่ยวของกับการใหบริการการทองเที่ยว

เชงินิเวศ 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. บุคลากรที่เกี่ยวของกับการใหบริการการทองเที่ยวเชิงนิเวศไดพัฒนาการเปนมัคคุ

เทศสําหรับการทองเที่ยวเชิงนิเวศและการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสาร 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

 บุคลากรที่เกี่ยวของไดแก  ชุมชนและพนักงานในสถานประกอบการสามารถพัฒนา

บุคลากรดานการนําเที่ยวที่ขาดแคลนอยูและเพิ่มประสิทธิภาพบริการดวยรวมถึงการพัฒนาการสื่อสาร

ภาษาตางประเทศขั้นพื้นฐาน เชน การแนะนําสถานที่ ทองเที่ยว , การบอกทาง , การทักทาย ไดอยาง

นอยรอยละ 50 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

 1 – 3  ป 

งบประมาณ 

 1,000,000  บาท 
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แผนงาน  เสริมสรางความรูและความสามารถในดานการบริหารจัดการการทองเที่ยว  

  เชงินิเวศ 

ชื่อโครงการ  โครงการสงเสริมการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก เครือขายวิสาหกิจการทองเที่ยวเชิงนิเวศ จ.กระบี่ และชุมชน 
                                                       องคกรสนับสนุนเชนองคการบริหารสวนจังหวัดและองคการ  
                                                       บริหารสวนตําบล 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ  สํานักงานจังหวัดกระบี่ , สมาคมธุรกิจการทองเที่ยว จ.กระบี่ ,  

    การทองเที่ยวแหงประเทศไทย และกรมอุทยานแหงชาติ 

หลักการและเหตุผล 

 ในปจจุบันการทองเที่ยวตามธรรมชาติ หรือการทองเที่ยวเชิงนิเวศไดรับความนิยมจาก 

นักทองเที่ยว เปนอยางมาก  โดยเฉพาะพื้นที่ของจังหวัดภาคใตฝงทะเลอันดามันไดรับการกลาวขาน

จากนักทองเที่ยวทั้งในประเทศและตางประเทศและไดมีชุมชนองคกรชุมชนหลายพื้นที่ มีความสนใจ

ที่จะพัฒนาแหลงทองเที่ยวรวมถึงกิจกรรมทองเที่ยวเชิงอนุรักษขึ้นมาแตยังขาดความรูความเขาใ จและ

การพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการเชิงธุรกิจในกิจกรรมเหลานี้ดวย  

 ดังน้ันการสงเสริมใหนักทองเที่ยวเดินทางมาทองเที่ยวในพื้นที่จังหวัดกระบี่ นอกจากจะ

เสริมสรางจิตสํานึกในการพิทักษธรรมชาติใหกับบุคคลเหลาน้ีแลว  ยังเปนการสรางรายไดแก  ชุมชน

ผูประกอ บการธุรกิจทองเที่ยวเชิงนิเวศอยาถูกตองสมดุลกับวิถีการทํามาหากินด้ังเดิมที่มีอยูแลวอีก

ดวยและยกระดับเศรษฐกิจของจังหวัดกระบี่โดยรวมอีกดวย โครงการสงเสริมการจัดการทองเที่ยวเชิง

นิเวศโดยชุมชนของจังหวัดกระบี่   โดยการประสานการพัฒนาแหลงทองเที่ยวรวมกับองค กรปกครอง

สวนทองถิ่นรวมถึงการพัฒนากิจกรรมทองเที่ยวใหมีหลากหลายรูปแบบ เหมาะสมกับทุกกลุมวัย  เพศ 

และอาชีพ  และจัดกิจกรรมเนนการทองเที่ยวเปนพิเศษในเทศกาลตางๆ ซึ่งจะชวยดึงดูดใจใหคน

ทั่วไปเดินทางมาทองเที่ยวพื้นที่จังหวัดกระบี่ 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัดกระบี่ 

2. เพื่อสงเสริมความรวมมือระหวางชุมชนองคกรชุมชนกับองคกรปกครอง  

สวนทองถิ่น 

3. เพื่อพัฒนากิจกรรมการทองเที่ยวใหมีความหลากหลายเหมาะสมกั บทุกกลุมวัย เพศ  

และอาชีพ 
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กิจกรรมหลัก 

1. การสนับสนุนชุมชนและองคกรชุมชนในการพัฒนากิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศที่

อยูระหวางการเร่ิมตนพัฒนาและมีศักยภาพที่จะพัฒนาการซึ่งมีอยูหลายแหลงไดแกทาปอม ,ทาเลน , 

เขานอจูจ้ี,นํ้าพุรอนคลองทอม,บอทอและเขาทองเปนตน 

2. พัฒนาและตอยอดรูปแบบของกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศจากฐานเดิมที่มีดวย

การสงเสริมความ สามารถในการจัดการของการทองเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนและหารูปแบบของการ

ทํางานรวมกันในภาคีความรวมมือทั้งภาคชุมชน ทองถิ่น ภาครัฐและภาคเอกชน 

3. ประสานความรวมมือกับหนวยสนับสนุนตางๆในพื้นที่ไดแกองคการบริหาร  

สวนตําบล ,ผูนําเชนกํานันผูใหญบานและองคการบริหารสว นจังหวัดเปนตนทั้งการประสานการ

สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนากิจกรรมรวมถึงการประสานกับการพัฒนาแหลงที่ตอง  

ใชงบประมาณในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดวย 

4. ประสานการสนับสนุนจากหนวยงานตางๆที่สงเสริมเชนศูนยทองเที่ยว  

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สถาบันการศึกษาเปนต นในการพัฒนามาตรฐานของงานบริการตอไป

ในอนาคต 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. เกิดการทองเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนที่มีพื้นฐานความสามารถในการจัดการการ

ทองเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่ตางๆที่มีความพรอมและศักยภาพ 

2. เกิดความรวมมือรวมกันในการพัฒนาทองถิ่นรวมกันหลายฝาย  

3. มีนักทองเที่ยวเขามาทองเที่ยวในจังหวัดมากขึ้น 

4. มีกิจกรรมการทองเที่ยวที่หลากหลายเหมาะสมกับความสนใจของผูมาทองเที่ยว 

ทุกกลุม วัย  เพศ และอาชีพ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

 จังหวัดกระบี่เกิดชุมชนที่มีการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนประมาณ 5แหลงและมกีารจัด

กิจกรรมสงเสริมการทอ งเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน ไมนอยกวา 10 กิจกรรม มีผูเขารวม กิจกรรมตาม

เปาหมายของแตละโครงการ 
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ระยะเวลาดาํเนินการ 

 6 – 12  เดือน 

งบประมาณ 

 2,000,000  บาท 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาความเขมแข็งของเครือขายธุรกิจทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

กลยุทธการการสรางความเขมแข็งใหกับเครือขายธุรกิจทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

แผนงาน  สงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งทั้งดานความรูความสามารถและการเขาถึง  

  แหลงทุนแกผูประกอบการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

ชื่อโครงการ  โครงการสงเสริมและใหคําปรึกษาผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

  ทําแผนธุรกิจทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม , สํานัก 

งานจังหวัด , การทองเที่ยวแหงประเทศไทย , องคการบริหาร 

สวนจังหวัด และองคการบริหารสวนทองถิ่น  

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ  กรมพัฒนาธุรกิจการคา , ธนาคารพัฒนาวิสาหกจิขนาดกลางและ 

    ขนาดยอม , และธนาคารพาณิชยทุกแหง 

หลักการและเหตุผล 

 แผนธุรกิจ (Business Plan) เปนเคร่ืองมือที่มีความสําคัญยิ่งสําหรับผูประกอบการ              

แผนธุรกิจเปนผลสรุปหรือผลรวมแหงกระบวนการคิดพิจารณา และการตัดสินใจที่จะถายทอด

ความคิดของผูประ กอบการออกมาเปนโอกาสทางธุรกิจ   แผนธุรกิจจึงเปรียบเหมือนแผนที่ในการ

เดินทาง  ที่จะชวยชี้แนะขั้นตอนตาง ๆ แตละขั้นตอนตลอดกระบวนการกอต้ังกิจการ  รวมทั้ง             

รายละเอียด ตาง ๆ  ทั้งเร่ืองของการตลาด  การแขงขัน  กลยุทธในการดําเนินธุรกิจ และการคาดคะเน

ทางการเงิน ซึ่งจะเอ้ืออํานวยใหผูประกอบการประสบความสําเร็จในที่สุด   

 การจัดทําโครงการสงเสริมและใหคําปรึกษาผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาด

ยอมทําแผนธุรกิจทองเที่ยวเชิงนิเวศ โดยการจัดอบรมใหความรูดานการจัดทําแผนธุรกิจ ตลอดจนให

คําปรึกษาดานการจัดทําแผนธุรกิ จแกผูประกอบการฯที่ตองการใชแผนธุรกิจเปนเคร่ืองมือในการ

ดําเนินธุรกิจ  จึงเปนวิธีการหน่ึงที่สามารถชวยเหลือผูประกอบการได อีกทั้งเปนหลักประกันถึง

ความสําเร็จในการประกอบธุรกิจในอนาคตทั้งนี้เนื่องจากสภาพการณของการประกอบธุรกิจใน

ปจจุบนัและแนวโนมในอนาคตมคี วามผันแปรไมแนนอนสูงขึ้นการประกอบการในชวงตอไปจึงมี

ความยากลําบากมากขึ้นทั้งดานที่รายไดไมแนนอนขณะที่ตนทุนการประกอบการยิ่งสูงขึ้นยากตอการ  

จัดการรวมถึงการเขามาของรายใหม รายใหญดวยดังนั้นจึงมีความจําเปนที่จะตองพัฒนาความสามารถ

เหลาน้ีขึ้นมาใหกับผูประกอบการเหลาน้ีในพื้นที่ 
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วัตถุประสงค 

1. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของผูประกอบการทั้งดานความรูความสามารถและการ

เขาถึงแหลงเงินทุนมาพัฒนาธุรกิจ 

2. เพื่อใหความรูในการประกอบธุรกิจ และการจัดทําแผนธุรกิจแกผูประกอบการ 

กิจกรรมหลัก 

1. จัดเวท ี (พบปะผูประกอบการ + ชาวบา น + รัฐ) เพื่อพัฒนาผูประกอบการที่สนใจ  

ที่จะใชแผนธุรกิจเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาตนเองรวมถึงการคิดคนหาความตองการ รวมถึงกิจกรรม

สําคัญตางๆที่จะใชในการเขียนแผนทั้งอาจเร่ิมจากฐานธุรกิจที่มีความพรอมความสนใจจริงๆ

โดยเฉพาะกลุมที่อยูในการทองเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัดกระบี่ทั้ง5โซนไดแก1. กลุมเกาะลันตา 2. หมู

เกาะพีพี  3.อาวนาง ไรเล หาดนพรัตนธารา ทับแขก คลองมวง 4.นํ้าพุรอนเค็ม นํ้าตกรอน สระมรกต 

การทองเที่ยวเชิงสุขภาพและสปา 5.อาวทาเลน-อาวลึก-พังงา 

2. การจัดอบรมใหความรูดานการจัดทําแผนธุรกิจแกตัวแทนกลุม / รวมกลุม

ผูประกอบการตามสายธุรกิจแลวจัดสงเจาหนาที่ไปใหความรู 

3. การบริการใหคําปรึกษาดานการเขียนแผนธุรกิจแกผูประกอบการ 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ผูท่ีเขารวมโครงการสามารถพัฒนาความรูความสามารถและสามารถเขาถึงแหลง

เงินทุนงายขึ้นในการนําเงินทุนมาพัฒนาธุรกจิในโอกาสตอไป 

2. ผูประกอบการไดรับความรูในการประกอบธุรกิจ และการจัดทําแผนธุรกิจ 

3. เกิดความเขมแข็งกับกลุมผูประกอบการโดยรวมและเศรษฐกิจที่ดีตอทองถิ่น 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 ผูประกอบการเครือขายวิสาหกิจการทองเที่ยวเชิงนิเวศจํานวน  30  คน สามารถเขียนแผน

ธุรกิจใหกับกิจการของตนเองไดและสามารถเชื่อมตอ ,เขาถึงแหลงเงินทุนไดงายขึ้น  

ระยะเวลาดาํเนินการ 

 1 – 3  ป 

งบประมาณ 

 1,000,000  บาท 
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แผนงาน  พัฒนาเครือขายการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาและสงเสริมเครือขายการทองเที่ยวเชิงนิเวศ  

หนวยงานรับผิดชอบหลัก สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ศูนยการ     

ทองเที่ยว กีฬาและนันทนาการจังหวัดกระบี่ 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ  สํานักงานจังหวัดกระบี่ , การทองเที่ยวแหงประเทศไทยและ 

    สถาบันการศึกษาในพื้นที ่

หลักการและเหตุผล 

 ในปจจุบันน้ีการจัดการทองเ ที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัดกระบี่ ไมมีการขับเคลื่อนไป  

ในทิศทางเดียวกัน  กลาวคือ กิจการตาง ๆ ที่เกี่ยวของสวนใหญจะเปนลักษณะตางคนตางทํา ไมมีการ

ประสานความรวมมือกัน  เครือขายธุรกิจที่เกี่ยวของก็ไมมีการเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน ทําใหกลุม

เครือขายวิสาหกิจ การทองเที่ยวเชิงนิเวศ จ .กระบี่ ไมมีอํานาจในการตอรอง หรือเรียกรองความ        

ชวยเหลือตาง ๆ จากภาครัฐ หรือหนวยงานที่เกี่ยวของได 

 ดังนั้นการจัดโครงการพัฒนาและสงเสริมเครือขายการทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางครบวงจร

อาจเร่ิมโดยการจัดการเสวนาการทองเที่ยวเชิง นิเวศ จ .กระบี่กอน และจัดการศึกษาดูงานแหลง

ทองเที่ยวเชิงนิเวศที่ประสบความสําเร็จในพื้นที่เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรู และการขึ้นทะเบียน

สมาชิกผูประกอบการที่ตองการรวมเครือขาย  เปนการพัฒนาเครือขายการทองเที่ยวเชิงนิเวศ  

จ.กระบี่ได 

วัตถุประสงค 

1. เพือ่จัดกระบวนการภายในของกลุมผูประกอบการและปรับระบบการประสานงาน

ของกลุมผูประกอบการที่มีการเชื่อมโยงธุรกิจที่มีการพึ่งพาอาศัยกันใหสามารถพัฒนาความรวมมือกัน

ไดทั้งภายในกลุมองรวมถึงการประสานความรวมมือและการประสานการสนับสนุนจากภายนอก 

2. เพื่อใหเกิดการกระจายรายได ในภาคธุรกิจและสรางความเขมแข็งใหกับธุรกิจใน

เครือขายการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

3. เพื่อใหมีอํานาจในการตอรองเกี่ยวกับเงินทุนกับธนาคาร และสถาบันการเงิน            

ตาง ๆ  หรือเรียกรองความชวยเหลือตาง ๆ จากภาครัฐได 
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กิจกรรมหลัก 

1. การจัดประชุมสัมมนาเครือขายการท องเที่ยวเชิงนิเวศ จ .กระบี่เพื่อทบทวนและวาง

แผนการดําเนินงานกิจกรรมของเครือขายและจัดต้ังคณะประสานงาน  

2. การจัดการศึกษาดูงานแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศที่ประสบความสําเร็จในพื้นที่จังหวัด

กระบี่หรือพื้นที่อ่ืนที่มีประสบการณที่นาสนใจ เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่ งกันและกัน  

ในเครือขาย 

3. การจัดทําฐานขอมูลสมาชิกเครือขายและการขึ้นทะเบียนสมาชิกผูประกอบการ  

ที่ตองการจะเขารวมในเครือขาย 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. เกิดระบบประสานงานความรวมมือกันภายในกลุม เครือขายและกลุมผูประสานงาน 

2. เกิดการพัฒนากิจกรรมและกระบวนการของธุรกิ จและกลุมรวมถึงเกิดการเรียนรูซึ่ง

กันและกันและจะมีการกระจายรายไดในภาคธุรกิจทําใหธุรกิจในเครือขายการทองเที่ยวเชิงนิเวศมี

ความเขมแข็ง 

3. เครือขายวิสาหกิจการทองเที่ยวเชิงนิเวศมีอํานาจในการตอรองเรียกรองความ

ชวยเหลือในดานตาง ๆ จากภาครัฐ และสถาบันการเงิน 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

 ผูประกอบการธุรกิจมีการรวมตัวเปนเครือขายวิสาหกิจการทองเที่ยวเชิงนิเวศ จ .กระบี่ 

อยางนอย รอยละ 30ทั้งนี้อาจเร่ิมจากเครือขายธุรกิจที่มีศักยภาพและความพรอมในการประสานงาน

ตางๆภายในที่ดําเนินการอยูบางแลวโดยธรรมชาติเพื่อเปนการนํารองได แกกลุมสปา นวดแผนไทย 

กลุมนําเที่ยว เรือคะยัก กลุมปนผา มัคคุเทศก บริษัททัวร ชมรมทองเที่ยวเกาะลันตาเปนตน 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

 1 – 2   ป 

งบประมาณ 

 500,000   บาท 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาความเขมแข็งของเครือขายธุรกิจทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

กลยุทธการบูรณาการความรวมมือและสนับสนุนจากทุก ๆ ฝาย 

แผนงาน  พัฒนาเครือขายการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

ชื่อโครงการ  โครงการสงเสริมการบูรณาการความรวมมือและการสรางความเขมแข็งของ  

  เครือขายการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ศูนยการ 

ทองเที่ยว กีฬาและนันทนาการจังหวัดกระบี่  การทองเที่ยวแหง

ประเทศไทย 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ  สํานักงานจังหวัดกระบี่ , องคการบริหารสวนจังหวัด-ตําบล 

    สถาบันการศึกษาในพื้นที,่สมาคมการทองเที่ยว-โรงแรม, 

    ชมรมทองเที่ยว  หอการคา 

หลักการและเหตุผล 

 ในปจจุบันนี้การจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัดกระบี่  มีความพยายามขับเคลื่อนไป

ในทิศทางเดียวกันแตยังขาดการประสานความรวมมือที่ดีทําใหการจัดสรรทรัพยากรและการประสาน

พลังการขับเคลื่อนไมสามารถดําเนินไปในทิศทางดังกลาวรวมกันไดอยางมีพลังไดทั้งนี้เนื่อง จากการ

ขาดการสื่อสารขอมูลขาวสารที่ดีระหวางภายในกลุมผูประกอบการรวมถึงการมีสวนรวมของฝาย

ตางๆและการสรางการประชาสัมพันธขอมูลขาวารไปยังกลุมลูกคาเปาหมายรวมกันทั้งนี้อาจทําใหเกิด

การประหยัดในการใชงบประมาณ และทรัพยากรที่ลดความซ้ําซอนลงไดดวยจากลักษ ณะที่ตางคน

ตางทําใหกลุมเครือขายวิสาหกิจการทองเที่ยวเชิงนิเวศ จ .กระบี่ ไมมีอํานาจในการตอรอง หรือ

เรียกรองความชวยเหลือตาง ๆ จากภาครัฐ หรือหนวยงานที่เกี่ยวของได 

 ดังนั้นการพัฒนาโครงการบูรณาการและสงเสริมเครือขายการทองเที่ยวเชิงนิเวศให

สามารถประสานความรวมมือและประสานการสนับสนุนจากทุกฝายที่เกี่ยวของไดเพื่อสงเสริมใหเกิด

ความรวมมือที่ดีกันตอไปในอนาคตระหวางเครือขายและฝายสนับสนุนตางๆที่เกี่ยวของอาจเร่ิมจาก

การสนับสนุนกิจกรรมในการประสานความรวมมือและกิจกรรมการประสานทั้งโครงการดาน

ฐานขอมูลของจังหวัดบูรณาการและรวมถึงงบประมาณดานการประชาสัมพันธของการทองเที่ยวแหง  
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ประเทศไทยและองคกรปกครองสวนทองถิ่นตางๆ ,สมาคมทองเที่ยว หอการคาฯเปนตนที่มีอยูเปน

พืน้ฐานอยูแลวหากไดมกีารดําเนินการรวมกนัและพฒันาตอยอดใหตรงตามความตองการกจ็ะกอให

ประโยชนและมีพลังในการขับเคลิ่อนกิจกรรมตางๆรงมกันตอไปในอนาคตอีกดวย 

 

วัตถุประสงค 

 

1. เพื่อกอใหเกิดการรวมกิจกรรมของการประสานความรวมมือกันภายในของเครือขาย

และการประสานความรวมมือระหวางเครือขายและหลายๆฝายที่เกี่ยวของกับการสงเสริมกิจการของ

เครือขาย 

2. เพื่อสงเสริมความเขาใจที่ดีและการทํางานรวมกันของเครือขายและผูที่เกี่ยวของและ

การใชประโยชนจากงบประมาณและทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดในพื้นที่ใหเกิดประโยชนสูงสุดและมี

การประสานการทํางานรวมกันดวย 

3. เพื่อทําใหเห็นพลังการรวมตัวของเครือขายผานกิจกรรมที่เปนประโยชยร วมกนัของ

สมาชิกเครือขาย 

กิจกรรมหลัก 

1. การจัดประชุมเครือขายการทองเที่ยวเชิงนิเวศ จ.กระบี่เพื่อหาแนวทางการดําเนินงาน

ของเครือขายในพัฒนาเครือขายและการประสานการสนับสนุนจากโครงการตางๆของฝาย

สนับสนุนๆตางๆที่ดําเนินการอยูบนพื้นที่แตยังขาดเปาหมายที่ชัดเจนและยังขาดการประสานงานที่ดี  

2. การประสานการจัดการทําขอมูลรวมกับจังหวัดบูรณาการ (ศูนยการทองเที่ยว ) 

และการประชาสัมพันธการทองทองเที่ยวรวมกับสํานักงานการทองเที่ยวแหงประเทศไทยในการวาง

แผนการประชาสัมพันธและการจัดทําสื่อเพื่อการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวและกิจกร รมการเชิง

นิเวศรวมกันและการทํางานของเครือขายทองเที่ยวตางๆในพื้นที่จังหวัดกระบี่ไปยังกลุมเปาหมายที่

ชดัเจน 

3. การจัดทําฐานขอมูลสมาชิกเครือขายและการขึ้นทะเบียนสมาชิกผูประกอบการที่

ตองการจะเขารวมในเครือขายและการสงเสริมขอมูลขาวสาร ความรูที่เปนประโยชน กับสมาชิก

เครือขายและการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันเชนการสราง Web Siteของเครือขาย 
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ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. เกิดระบบประสานงานความรวมมือกันภายในกลุม เครือขายและกลุมผูประสานงาน 

2. เกิดการพัฒนากิจกรรมและกระบวนการของธุรกิจและกลุมรวมถึงเกิดการเรียนรู  

ซึ่งกันและกันการเห็นถึงพลังของเครือขายจากการรวมกิจกรรมและการประสานความรวมมือกับกลุม

ผูสนับสนุนตางๆภายนอกซึ่งจะสงผลที่ดีตอความเขมแข็งของเครือขายเที่ยวเชิงนิเวศตอไปในอนาคต 

3. เครือขายวิสาหกิจการทองเที่ยวเชิงนิเวศมีอํานาจในการตอรองเรียกรองความ

ชวยเหลอืในดานตาง ๆ จากภาครัฐ และสถาบันการเงิน 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

 เกิดกิจกรรมจากการประสานความรวมมือและการใชประโยชนกิจกรรมที่คลายคลึงกัน

ในการทํางานรวมกันและเกิดการแชรทรัพยากรในกิจกรรมที่ เหมือนกันและทําใหเกิดประสิทธิภาพ

ของการดําเนินงานเชนการไดฐานของขอมูลความ รูของแหลงทองเที่ยวจากงบจังหวัดบูรณาการสวน

หนึ่งรวมกับงบประมาณการประชาสัมพันธของการทองเที่ยวแหงประเทศไทยและการสนับสนุน

เบื้องตนของกิจกรรมพัฒนาเครือขายแบบบูรณาการ 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

 1 – 2   ป 

งบประมาณ 

 300,000  บาท 
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