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บทที่ 1  

เครือขายวิสาหกิจการทองเที่ยวเชิงนิเวศ  จังหวัดตรัง 
 

1.  ภาพรวมของเครือขายวิสาหกิจการทองเท่ียวเชิงนิเวศ  จังหวัดตรัง 

 จังหวัดตรังมีทรัพยากรธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ  สวยงาม และหลากหลาย มีทั้ง

ทะเล  นํ้าตก และเกาะตาง ๆ รวมทั้งกิจกรรมการทองเที่ ยวที่หลากหลาย  เชน  การเดินปา  ดํานํ้าชม

ปะการัง   การปนเขา การลองแกง การพายเรือ คยัก เปนตน  ผูคนในทองถิ่นมีอัธยาศัยไมตรีที่ดี  ซึ่ง

ทําใหนักทองเที่ยวไดรับความอบอุน มีความประทับใจที่ไดรับการบริการที่ดี  สวนการเดินทางเขา

มาในจังหวัดตรังกส็ะดวก มี ถนน และระบบขนสงที่ดี  จังหวัดตรัง มีบริษัทที่ประกอบธุรกิจแบบ

ครบวงจร เปนบริษัทที่มีขนาดใหญ มีความสามารถในการแขงขันสูง  ซึ่งทําใหผูประกอบการขนาด

เล็กจะตองสรางการบริการที่แตกตางไปเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยว โดยการรวมตัวกันสรางเครือขาย

เพื่อใหการบริการครบวงจร จะไดแขงขนกับผูประกอบการรายใหญได  หอการคาในจังหวัดตรังได

ทําการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวใหเปนที่รูจัก  เชน การจัดงานวิวาหใตสมุทร ทําใหเกาะ

กระดานมีชื่อเสียง และดึงดูดความสนใจใหนักทองเที่ยวเขามาทองเที่ยวในจังหวัดเพิ่มมากขึ้น 

 เครือขายวิสาหกิจการทองเที่ยวเชิงนิเวศ   จังหวัดตรัง  มีวิสัยทัศน คือ  “สรางเครือขาย

การทองเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อใหการทองเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัดมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง และ

ยั่งยืน”  โดยมีโครงการสนับสนุนเครือขายทั้งสิ้น  9 โครงการ ไดมีการจัดลําดับความสําคัญของ

โครงการตามความตองการ และปญหาของเครือขายวิสาหกิจ ดังนี้  โครงการจัดต้ังสภาการ

ทองเที่ยวจังหวัดตรัง  โครงการสรางทุนจอดเรือและวางแนวกําหนดการใชพื้นที่ของแหลง

ทองเที่ยว  โครงการปลูกฝงการเปนเจาบานที่ดี  โครงการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวและ

กจิกรรมการท องเที่ยวเชิงนิเวศ  โครงการเสริมสรางความรูและความเขาใจในการจัดการการ

ทองเที่ยวเชิงนิเวศ  โครงการอบรมมัคคุเทศกทองถิ่น  โครงการสํารวจแหลงทองเที่ยวและจัดทํา

ฐานขอมูลของการทองเที่ยวของจังหวัด  โครงการสรางเครือขายการทองเที่ยวกับจังหวัดใกลเคียง 

และโครงการสรางความรวมมือระหวางผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยวกับธุรกิจชุมชน 
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แผนภาพเครือขายวิสาหกิจการทองเท่ียวเชิงนิเวศ  จังหวัดตรัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 เครือขายวิสาหกิจการทองเที่ยวเชิงนิเวศ  จังหวัดตรัง  

 

อาหาร 

ของที่ระลึก 

กอสราง 

บริษัทนําเที่ยว 

โรงแรมที่พัก 
รานอาหาร รานจําหนายสินคา 

โฆษณา/
ประชาสัมพันธ 

ขนสงมวลชนใน

จังหวัด 

กิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศน 

สถาบันการศึกษา/วิจัย 
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
- มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
- มหาวิทยาลัยราชภัฎ 
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

หนวยงานสนับสนุนอื่น ๆ 
- สมาคมธุรกิจทองเที่ยวจังหวัดตรัง 

- หอการคาจังหวัดตรัง 
- ชมรมโรงแรม 
- ชมรมรานอาหาร 
- ชมรมมัคคเุทศก 
- ชมรมเรอืหางยาว 

- ส่ือมวลชน 

องคกรภาครฐั 

- ศนูยการทองเทีย่ว กีฬา และนนัทนาการจ.ตรัง 

- การทองเที่ยวแหงประเทศไทย จ.ตรัง 
- สํานักงานจังหวัดตรัง 
- องคการบริหารสวนทองถ่ิน(อบจ., อบต.) 

- อุทยานแหงชาติในเขตพ้ืนที่จังหวัดตรัง 

 

 

 
ผูผลิต บริการท่ีเกี่ยวเนื่อง 

สายการบนิ 

ทรัพยากร 

ธรรมชาต ิ
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เครือขายวิสาหกิจการทองเท่ียวเชิงนิเวศจังหวัดตรัง ประกอบดวย 

 ผูประกอบการหลักที่มีความสําคัญในเครือขายวิสาหกิจการทองเที่ยวเชิงนิเวศจังหวัด

ตรัง ไดแก 

- ผูประกอบการบริษัทนําเที่ยว 

- ผูประกอบการโรงแรมและที่พัก 

- สายการบิน 

- ผูประกอบการในการใหบริการดานกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศน 

- ผูประกอบการรานคาตาง ๆ 

- ผูประกอบการรานอาหาร 

  ในการพัฒนาความสามารถในการแขงขันของเครือขายวิสาหกิจ ผูประกอบการตองมี

การพัฒนารูปแบบการบริการอยางตอเนื่อง และมีความรวมมือกันเพื่อตอบสนองความตองการ และ

ชวยกันรักษาระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยว เพื่อสรางการไดเปรีย บทางการแขงขันไดอยางมี

ประสิทธิ ภาพ 

  นอกจากผูประกอบการหลักของเครือขายวิสาหกิจแลว เครือขายการทองเที่ยวเชิงนิเวศ

จังหวัดตรัง มีหนวยงานสนับสนุนและผูที่เกี่ยวของอีกมากมาย ดังน้ี 

 1. ผูผลิต ไดแก 

- อุตสาหกรรมอาหาร 

- อุตสาหกรรมการผลิตของที่ระลึก 

- อุตสาหกรรมการกอสราง 

- ทรัพยากรธรรมชาติ 

 2. ธุรกิจบริการที่เกี่ยวเน่ือง ไดแก 

- ธุรกิจการโฆษณาประชาสัมพันธ  

- ธรุกจิขนสงมวลชนในจังหวัด 
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 3. องคกรภาครัฐ ไดแก 

- ศูนยการทองเที่ยว กีฬา และนันทนาการจ.ตรัง 

- การทองเที่ยวแหงประเทศไทย จ.ตรัง 

- สาํนักงานจังหวัดตรัง 

- องคการบริหารสวนทองถิ่น(อบจ., อบต.) 

- อุทยานแหงชาติในเขตพื้นที่จังหวัดตรัง 
  

 4. สถาบันการศึกษาและวิจัย ไดแก 

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

- มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

- มหาวิทยาลัยราชภัฎ 

- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
  

 5. หนวยงานสนับสนุนอ่ืน ๆ ไดแก 

- สมาคมธุรกิจทองเที่ยวจังหวัดตรัง 

- หอการคาจังหวัดตรัง 

- ชมรมโรงแรม 

- ชมรมรานอาหาร 

- ชมรมมัคคุเทศก 

- ชมรมเรือหางยาว 

- สื่อมวลชน 
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2.  การวิเคราะหเครือขายวิสาหกิจการทองเท่ียวเชิงนิเวศ จังหวัดตรัง 

 

 การวิเคราะหในสวนน้ี  ไดใชกรอบแนวคดิ  Diamond Model ของ Prof. Michael E. 

Porter เปนแนวทางในการวิเคราะหและประเมินปจจัยแวดลอมทางธุรกิจของเครือขายวิสาหกิจ

ทองเที่ยวเชิงนิเวศจังหวัดตรัง  โดยทําการวิเคราะห ตามองคประกอบ  4 ดานของกรอบแนวคดิ  

Diamond Model ไดแก 

 การวิเคราะหเงื่อนไขของปจจัยการผลิต (Factor Conditions) 

 การวิเคราะหเงื่อนไขดานอุปสงค (Demand Conditions) 

 การวิเคราะหอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของและสนับสนุนกัน  (Related and Supporting 

Industries) 

 การวิเคราะหบริบทของการแขงขันและกลยุทธของบริษัท  (Context for Firm, 

Structure and Rivalry)   

 โดยขอมูลที่นํามาใชเพื่อประกอบการวิเคราะห น้ัน ไดมาจากขอมูลทุติยภูมิ  (Secondary 

Data) ที่มีการเก็บรวบรวมไวในอดีต  ขอมูลจากการสัมภาษณ  และขอมูลจากการสัมมนากลุมยอย  

(Focus Group) ผูประกอบการและผูมีบทบาทเกี่ยวของในเครือขายวิสาหกิจ ประกอบกัน 

2.1 เง่ือนไขของปจจัยการผลิต (Factor Conditions)  

 ทรัพยากรธรรมชาติ       

 จังหวัดตรังมีทรัพยากรธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ สวยงาม และหลากหลาย คือ 

มีทั้งทะเล เกาะตาง ๆ และนํ้าตก รวมทั้งกิจกรรมการทองเที่ยวที่หลากหลาย เชน การเดินปา ดํานํ้า

ชมปะการังทั้งแบบดําผิวน้ํา และดําน้ํา อยางไรก็ตามจากการสัมภาษณเจาของพื้น ที่ คือชาวบานและ

ผูประกอบการ พบวา จังหวัดตรังประสบปญหาในการดูแลรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติใหมีความ

สวยงามและยั่งยืน   เน่ืองจากการขาดทุนลอยนํ้าเพื่อใชในการจอดเรือ ทําใหเกิดการทอดสมอเรือ  

ซึ่งเปนการทําลายแหลงปะการัง        

 วัฒนธรรม        

 คนในทองถิ่นมีอั ธยาศัยไมตรีที่ดี ซึ่งสรางความอบอุนใหกับนักทองเที่ยว มีความ

โดดเดนในเร่ืองของวัฒนธรรมการรับประทานอาหารที่ดึงดูดความสนใจของนักทองเที่ยวให

เดินทางมาทองเที่ยวในจังหวัด        

 ทรัพยากรมนุษย        

 บุคลากรในการบริการใหกับนักทองเที่ยวยังขาดทักษะ และมีไมเพียงพอ 
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  โครงสรางพื้นฐานทางกายภาพ      

 จังหวัดตรังมีถนน และระบบขนสงที่ดีมีรถโดยสารใหบริการการเดินทางเชื่อมโยง

ไปยังแหลงทองเที่ยวตาง ๆ ซึ่งสรางความสะดวกใหกับนักทองเที่ยว  แตในสวนการใหบริการทาง

อากาศยังไมมีความเชื่อมโยงกับจังหวัดอ่ืน ๆ ที่เปนเมืองทองเที่ยวของประเทศ 

2.2 เง่ือนไขดานอุปสงค (Demand Conditions)     

     ความตองการทางดานการทองเที่ยวของคนในจังหวัดมีขนาดเล็ก ซึ่งความตองการ

ของคนในจังหวัดมิไดมีสวนผลักดันใหผูประกอบการมีการพัฒนาในการบริการ เน่ืองจากแหลง

ทองเที่ยวสวนใหญของจังหวัด  เชน ชายหาด ทะเล และน้ําตก นักทองเที่ยวสามารถเดินทางไป

ทองเที่ยวไดดวยตนเอง สําหรับหมูเกาะตาง ๆ ที่มีกิจกรรมในการดํานํ้าดูปะการังน้ัน ความถี่ในการ

เดินทางทองเที่ยวมีนอย  สําหรับนักทองเที่ยวชาวไทยทั้งในจังหวัด และตางจังหวัด ที่เดินทาง มี

ความพิถีพิถันสูงแล ะความคาดหวังจากการบริการที่ดี การตอนรับอยางอบอุนของคนในทองถิ่น 

และในเร่ืองของรสชาติอาหาร ทําใหนักทองเที่ยวจากตางประเทศไดรับบริการดังกลาว และเกิด

ความประทับใจ 

2.3 อุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวของและสนับสนุนกัน (Related and Supporting Industries) 

 เครือขายการทอง เที่ยวในจังหวัดตรังมีสมาคมธุรกิจการทองเที่ยว จึงมีการเชื่อมโยง

ในการดําเนินธุรกิจเกี่ยวของกัน (Activity Linkage) คือบริษัทนําเที่ยวติดตอกับผูประกอบการ

โรงแรมที่พัก รานอาหารและผูประกอบการกิจกรรมการทองเที่ยวตาง ๆ ในการจัดโปรแกรมการ

ทองเที่ยวเสนอขายใหกับ นักทองเที่ยว อยางไรก็ตามการทองเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัดตรัง ยังไมมี

การรวมมือกันในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

 รวมทั้งการรวมมือกับสถาบันการศึกษาในการพัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยว และ

ยังขาดความรวมมือของสายการบิน ที่เปนผูประกอบการหลักที่ สําคัญในเครือขาย การขนสง

มวลชนในจังหวัดที่เปนการบริการที่เกี่ยวเนื่อง และขาดการประสานงานระหวางหนวยงานของ

ภาครัฐ คือ ททท. กับเจาของพื้นที่  ซึ่งททท.เปนหนวยงานที่ทํางานดานการตลาด ในการนําเสนอถึง

แหลงทองเที่ยว และกิจกรรมการทองเที่ยวที่นาสนใจ ทําการประชาสัมพันธใหนักทองเที่ยวเกิดการ

รับรู จึงทําใหเปนปญหาสําคัญของความไมเขมแข็งของเครือขายวิสาหกิจ 
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2.4 บริบทการแขงขันและกลยุทธของธุรกิจ (Context for Firm Strategy Structure 

and Rivalry)           

 ผูประกอบการในจังหวัดตรัง มีบริษัทที่ประกอบธุรกิจแบบครบวง จร เปนบริษัทที่มี

ขนาดใหญ จึงมีความสามารถในการแขงขันสูง ซึ่งผูประกอบการขนาดเล็กตองสรางการบริการที่

แตกตางเพื่อดึงดูดใหนักทองเที่ยวเลือกมาใชบริการ โดยผูประกอบการขนาดเล็กมีการรวมตัวกัน

สรางเครือขายการบริการใหครบวงจร เพื่อแขงขันกับผูประกอบการรายใหญ    

 โดยที่มีความตองการใหภาครัฐชวยในการกําหนดมาตรการ ขอบังคับ และระเบียบ

ในการนํานักทองเที่ยวเขาชม เปนการวางกฎเกณฑในการปฏิบัติ  และการสนับสนุนในเร่ืองการ

ขนสง เชน การเพิ่มการบริการสายการบิน เพื่อรองรับกับการทองเที่ยวที่จะเกิดขึ้น  

 หนวยงานสนับสนุ นอ่ืนที่เกี่ยวของ คือ หอการคาในจังหวัดตรังมีความเขมแข็ง  มี

ความรวมมือของหนวยงานจากภาคเอกชนเปนอยางดี โดยทําการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวให

เปนที่รูจัก เชน การจัดงานวิวาหใตสมุทรที่ทําใหเกาะกระดานมีชื่อเสียง และดึงดูดความสนใจให

นักทองเที่ยวเขามาทองเที่ยวในจังหวัดเพิ่มมากขึ้น  
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 จากการวิเคราะหปจจัยแวดลอมของเครือขายการทองเที่ยวเชิงนิเวศจังหวัดตรัง สามารถ

สรุปผลการวิเคราะหเครือขาย ตาม Diamond Model ดังภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 การวิเคราะหเครือขายการทองเที่ยวเชิงนิเวศจังหวัดตรัง 

 

บริบทของการแขงขันและ 

กลยุทธทางธุรกิจ 

(+) รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุน

การทองเที่ยวในฝงทะเลอันดามัน 

(-) มีธุรกิจสายการบินเพียงเจาเดียว 

(+) มีหนวยงานสนับสนุนที่

เขมแขง็ 

(+) ผูประกอบการขนาดเล็กมีการ

รวมตัวกัน  

เงื่อนไขดานอุปสงค 

(+) นักทองเที่ยวมีความพิถีพิถันสูง 

(-) ความตองการภายในจงัหวัดไม

มีสวนในการพัฒนาการดาน

บรกิาร 

(-) นักทองเที่ยวมีการกระจุกตัว

 

อุตสาหกรรมท่ีเกีย่วของ 

และสนับสนุนกัน 

(+) ธุรกิจมีการเช่ือมโยงกัน 

(+) มีความรวมมือกันระหวาง

ภาครฐัและเอกชน 

(-) ขาดการประชาสัมพันธของ

แหลงทองเที่ยวในจังหวัด 

(+) สถาบนัการศกึษา มีการเปด

หลักสูตรรองรับความตองการของ

ผูประกอบการในทองถ่ิน 

(-) ขาดความรวมมือของระบบ

ขนสงมวลชน 

เงื่อนไขของปจจัยการผลิต 

(+) มีทรัพยากรธรรมชาติที่

สวยงาม สมบรูณ และมีความ

หลากหลาย 

(-) แหลงทองเที่ยวถูกทําลาย 

(-) บคุลากรขาดความรู และการ

ฝกอบรม 

(+) วัฒนธรรมในทองถ่ินมี

อัธยาศัยไมตรีที่ด ี

(-) การใหบรกิารทางอากาศไม
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3.  การประเมินศักยภาพการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจการทองเท่ียวเชิงนิเวศ จังหวัดตรัง  

 ระดับการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจการทองเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดตรัง วัดไดจาก 2 มติิ คือ

มิติความเขมแข็งของเครือขายวิสาหกิจ (Cluster Strength or Stage of Development) และมติิ

ศักยภาพในการเติบโตของอุตสาหกรรม (Industry Growth Potential) จะประเมนิโดยใชดัชนีวดัผล

การพัฒนา (Key Development Indicators) และปจจัยผลขับเคลื่อนผลการพัฒนา (Key Drivers for 

Development) ดังน้ี 

3.1 มิติความเขมแข็งของเครือขายวิสาหกิจ (Cluster Strength or Stage of 

Development)  

ดัชนีวัดผลการพัฒนา (Key Development Indicators)

- ระดับของนวัตกรรม        

 ประกอบดวย 

 การทองเที่ยวเชิงนิเวศ มิไดอาศัยเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมมากนัก เน่ืองจาก

พึ่งพิงธรรมชาติมากที่สุด          

- จํานวนบริษัทในเครือขายวิสาหกิจท่ีมีการพัฒนาตราสนิคาของตนเอง 

 เน่ืองจากจังหวัดตรังมีผูประกอบการรายเล็กจํานวนมาก ดังน้ัน การที่จะดึง

ความสนใจของลูกคา ผูประกอบการตองมีการสรางความแตกตางในการใหบริการ สงผลตอ

ความสามารถในการแขงขันใหเพิ่มมากขึ้นในระดับจังหวัด 

-       กลยุทธพื้นฐานในการแขงขันของธุรกิจ  

 ผูประกอบการเนนการสรางความแตกตาง โดยมีการสรางปจจัยพื้นฐานเพื่อทํา

การแขงขัน เชน การพัฒนามัคคุเทศกใหมีความรู ความเขาใจที่แทจริงในเร่ืองของแหลงทองเที่ยว 

ประเพณี และวัฒนธรรมของจังหวัด เพื่อทําใหภาพรวมของจังหวัดมีความสามารถในการแขงขันสูง 

ปจจัยผลขับเคลื่อนผลการพัฒนา (Key Drivers for Development)

-   ระดับความครอบคลุมขององคประกอบท่ีเกี่ยวของของเครือขายวิสาหกิจและ

การเชื่อมโยงเชิงกิจกรรม         

 เครือขายวิสาหกิจการทองเที่ยวเชิงนิเวศ มีการเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอ่ืน

มากมาย เชน ธุรกิจที่พักแรม รานอาหาร และรานขายของที่ระลึก เปนตน  

 ประกอบดวย 

 

 



 
 

  

เครือขายวิสาหกิจการทองเที่ยวเชิงนิเวศ  จังหวัดตรัง : กลุมพ้ืนที่ภาคใตฝงอันดามัน 

-10- 

- ปจจัยทรัพยากรและโครงสรางพื้นฐาน  

 การทองเที่ยวเชิงนิเวศสําหรับจังหวัดตรังมีทรัพยากรหลากหลาย มีโครงสราง

พื้นฐานที่สมบูรณ ในการรองรับการทองเที่ยว โดยไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐในการพัฒนา

ดานตาง ๆ            

 - ทัศนคติและคุณลักษณะของผูบริโภค      

  นักทองเที่ยวชาวไทยทั้งในจังหวัด และตางจังหวัดมีระดับความพิถีพิถันสูง 

ทําใหเกิดการพัฒนาการบริการใหมีคุณภาพในระดับมาตรฐานตอไป    

 - ระดับของการมีปฏิสัมพันธและความรวมมือของทุกฝายท่ีเกี่ยวของใน

เครือขายวิสาหกิจ           

  การทองเที่ยวในจังหวัดตรัง มีการทองเที่ยวแหงประเทศไทยภาคใต เขต 2 

เปนศูนยกลางในการสรางความรวมมือรวมกับหนวยงานในภาคเอกชน เชน หอการคา สมาคม

ธุรกิจทองเที่ยว ชมรมตาง ๆ และสถาบันการศึกษาในจังหวัด ในการรวมมือจัดกิจกรรม

ประชาสัมพันธการทองเที่ยวของจังหวัดที่มีการดําเนินการทุก ๆ ป  

 3.2 มิติศักยภาพในการเติบโตของอุตสาหกรรม (Industry Growth Potential) 

 ดัชนีวัดผลการพัฒนา (Key Development Indicators)

 -   การขยายตัวในสวนแบงของตลาดโลก      

   การทองเที่ยวเชิงนิเวศมี กระแสการนิยมสูงจากนักทองเที่ยวตางชาติ โดย

ประเทศไทยเปนประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ สวยงาม และหลากหลาย ซึ่งเร่ิมเปนที่

รูจักของนักทองเที่ยวมากขึ้น จึงสามารถที่จะขยายสวนแบงในตลาดโลกได   

  - ความสําคัญท่ีมีการจางงานของประเทศ     

   หากการทอง เที่ยวไดรับความนิยม อุตสาหกรรมทองเที่ยวมีการเจริญเติบโต

ขึ้น จะทําใหอุตสาหกรรมอ่ืนที่เกี่ยวของมีการขยายตัว ดังนั้น การจางงานภายในประเทศจะมีความ

ตองการมากขึ้นดวย          

  

 ประกอบดวย 

ปจจัยผลขับเคลื่อนผลการพัฒนา (Key Drivers for Development)

  จากการประเมินศักยภาพการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

จังหวัดตรัง สามารถจัดรูปแบบได ดังน้ี 

   

  อุตสาหกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศจะมีการเจริญเติบโตสูงขึ้นในอนาคต เน่ืองจาก

กระแสการอนุรักษธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้น ทําใหสามารถสรางรายไดใหกับประเทศเพิ่มมากขึ้น  
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ภาพที่ 3  ระดับพัฒนาการเครือขายวิสาหกิจการทองเที่ยวเชิงนิเวศจังหวัดตรัง 

 

 จากการวิเคราะหขางตน ประเมิ นเครือขายการทองเที่ยวเชิงนิเวศจังหวัดตรังวาอยูใน

กลุม Potential Star ซึ่งเปนกลุมที่มีความเขมแข็งของเครือขาย มีการต้ังสมาคม ชมรมตาง ๆ และมี

การเชื่อมโยงของเครือขาย รวมทั้งไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐในการพัฒนาบุคลากรดานการ

ทองเที่ยวเพื่อรองรับการขย ายตัวของการทองเที่ยวดวยความรวมมือจากสถาบันการศึกษาในการ

เปดหลักสูตรรองรับ โดยกําหนดกลยุทธการแขงขันของธุรกิจการทองเที่ยวเชิงนิเวศ เนนคุณภาพ

และมาตรฐานของการบริการ  

 ดังนั้น เครือขายการทองเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัดตรัง เปนเครือขายที่เหมาะสมในการ

พฒันา เนื่องจากการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศมีการขยายตัวคอนขางสูง 
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4.  ปจจัยแหงความสําเร็จ (Key Success Factor) ของการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจทองเท่ียว                

เชงินิเวศ  จังหวัดตรัง 

 จากการประเมินระดับการพัฒนา พบวา เครือขาย วิสาหกิจทองเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัด

ตรัง มีศักยภาพอยูในกลุม Potential Star ซึ่งมีการเติบโตของอุตสาหกรรมอยูในระดับที่ดี มีการ

รวมกลุมกันเปนเครือขาย และไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของในระดับ

หน่ึง แตจากการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส  และอุปสรรค โดยใชตัวแบบ Diamond Model 

พบวา ยังมีปจจัยหลายประการที่นําไปสูความสําเร็จที่ยั่งยืนของเครือขายวิสาหกิจทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

จังหวัดตรัง ดังตอไปน้ี 

1. การพัฒนาใหมีองคประกอบของเครือขายวิสาหกิจทองเที่ยวเชิงนิเวศที่มีความ

ครอบคลุมและเขมแข็งมากยิ่ งขึ้น ถึงแมวาในปจจุบันภายในเครือขายมีการรวมตัวกันและมีการ

เชื่อมโยงการทํางานที่เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของและสนับสนุนกัน เชน ธุรกิจที่พัก 

โรงแรม รานอาหารและรานขายของที่ระลึก แตควรมีการคัดเลือกแกนนําของเครือขายและพัฒนา

เครือขายวิสาหกิจอยางตอเน่ืองใหมากยิ่งขึ้น ทั้งการรวมตัวของผูประกอบการหลัก ผูประกอบการที่

เกี่ยวของ  ตลอดจนการเชื่อมโยงและสนับสนุนของสถาบันการศึกษาและหนวยงานภาครัฐ  

2. การสรางความเขาใจรวมกันระหวางผูประกอบการและผูที่เกี่ยวของในการรวมกัน

กําหนดทิศทาง (Direction Setting) ของเครือขายวิสาหกิจ เพื่อใหมีการรวมกันกําหนดเปาหมายทั้ง

ในระยะยาวและการวางแผนการดําเนินงานอยางมีทิศทางและมีความสอดคลองกัน ตลอดจน

กําหนดแนวทางในการดําเนินงานเพื่อเปนการยกระดับการพัฒนาของเครือขายวิสาหกิจทองเที่ยว

เชิงนิเวศ จังหวัดตรังตอไป 

3. การพัฒนาบุคลากรที่ทํา งานในธุรกิจที่เกี่ยวของในเครือขายวิสาหกิจทองเที่ยวเชิง

นิเวศ ทั้งในดานทักษะการใหบริการ ทักษะการใชภาษาตางประเทศ ความรูเร่ืองการทองเที่ยวเชิง

นิเวศเนื่องจากบุคลากรเปนผูใหบริการที่ตองพบปะโดยตรงและสรางความพึงพอใจใหกับ

ผูใชบริการ แตพบวาในเครือข ายวิสาหกิจทองเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดตรัง ยังขาดแคลนบุคลากรที่มี

ความรูความชํานาญและใหบริการนักทองเที่ยว รวมไปถึงยังขาดบุคลากรที่มีความรู ความเขาใจ

อยางแทจริงในเร่ืองแหลงทองเที่ยว ประเพณี วัฒนธรรมของจังหวัด จึงจําเปนตองใหความสําคัญ

กับการพัฒนาบุคลากรเปนอยางยิ่ง 
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4. การอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเปนปจจัยพื้นฐานที่สําคัญใน

การจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางยั่งยืน ซึ่งจําเปนที่จะตองทําใหเกิดความรวมมือและตระหนัก

ถึงความสําคัญของผูที่มีสวนเกี่ยวของ ต้ังแตชุมชนในพื้นที่ ที่ควรจะเขาม ามสีวนรวมในการดูแล

สิ่งแวดลอม ผูประกอบการ นักทองเที่ยว รวมไปถึงภาครัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของ ในการออก

มาตรการและควบคุมดูแลอยางเอาจริงเอาจังและตอเนื่อง 
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บทที่ 2 

แผนภาพเครือขายวิสาหกิจการทองเที่ยวเชิงนิเวศ  จังหวัดตรัง 

 

1.  ภาพรวมกลุมจังหวัด 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

11..กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 

เชียงใหมเชียงใหม    เชียงรายเชียงราย    นานนาน    พะเยาพะเยา    

แพรแพร    แมฮองสอนแมฮองสอน    ลําปางลําปาง    ลําพูน ลําพูน 

22..กลุมจังหวัดภาคเหนือกลุมจังหวัดภาคเหนือ

ตอนลาง ตอนลาง 

ตากตาก    พิษณุโลกพิษณุโลก    เพชรบูรณเพชรบูรณ    
สุโขทัยสุโขทัย    อุตรดิตถอุตรดิตถ  กําแพงกําแพงเพชรเพชร    

นครสวรรคนครสวรรค    พิจิตรพิจิตร    อทัยธานีอุทัยธานี  

  

77..  กลุมจังหวัดภาค กลุมจังหวัดภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 

นครราชสีมานครราชสีมา    ชัยภูมิชัยภูมิ    บุรีรัมยบุรีรัมย    สุรินทรสุรินทร  
อุบลราชธานีอุบลราชธานี    ศรีสะเกษศรีสะเกษ    ยโสธรยโสธร    

  

  

33..กลุมจังหวัดภาคกลาง กลุมจังหวัดภาคกลาง 

นนทบุรีนนทบุรี    ปทุมธานีปทุมธานี    อยุธยาอยุธยา    
อางทองอางทอง  ชัยนาทชัยนาท    ลพบุรีลพบุรี    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 

ชุมพรชุมพร    สุราษฎรธานีสุราษฎรธานี  นครศรีนครศรีธรรมราชธรรมราช    

พัทลุงพัทลุง  ปตตานีปตตานี    ยะลายะลา    นราธิวาสนราธิวาส    
สงขลา สงขลา 

    

1010..  กรุงเทพฯกรุงเทพฯ  
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2.  แผนภาพเครือขายวิสาหกิจการทองเท่ียวเชิงนิเวศ จังหวัดตรัง 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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..    กลุกลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามจังหวัดภาคใตฝงอันดา

มัน มัน 

ทองเที่ยวเชิงสุขภาพทองเที่ยวเชิงสุขภาพ  อาหารและอาหารและ

ขนมของฝากพื้นเมืองขนมของฝากพื้นเมือง  ผลิตภัณฑผลิตภัณฑ

จากยางพาราจากยางพารา  อูตอเรืออูตอเรือ  ซอมเรือซอมเรือ  

ทองเที่ยวเชิงนิเวศทองเที่ยวเชิงนิเวศ    ของฝากของที่ของฝากของที่

ระลึกระลึก  ทองเที่ยวเชิงนิเวศทองเที่ยวเชิงนิเวศ  

ยางพารายางพารา  

  88..  กลุมจังหวัดภาคตะวันออก กลุมจังหวัดภาคตะวันออก 

ทองเที่ยวทองเที่ยว  อาหารทะเลแปรรูปอาหารทะเลแปรรูป  อัญมณีอัญมณี

และเครื่องและเครื่องประดับประดับ    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 

ยอมครามยอมคราม    ทองเที่ยวเชิงนิเวศนทองเที่ยวเชิงนิเวศน    

ขาวหอมมะลิขาวหอมมะลิ    โลจิสติกสโลจิสติกส      

สิ่งทอสิ่งทอ  ไหมไหม  แปรรูปแปรรูปสุกรสุกร  ทองเที่ยวทองเที่ยว  

ยานยนตยานยนต  ขาวขาว    

1010..  กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ 

ธุรกิจนําเที่ยวธุรกิจนําเที่ยว  อาหารอาหาร  
โลจิสติกสโลจิสติกส  
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บทที่ 3 

แผนปฏิบัติการสงเสริมเครือขายวิสาหกิจการทองเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดตรัง 

 

1.  แผนปฏิบัติการสงเสริมเครือขายวิสาหกิจการทองเท่ียวเชิงนิเวศ จังหวัดตรัง 

 

เปาหมายเครือขาย 

 

 สรางและพัฒนาบทบาทของเครือขายวิสาหกิจในการสนับสนุนการประกอบการของ

การทองเที่ยวเชิงนิเวศใหมีความตอเน่ืองและยั่งยืน 

 

วิสัยทัศน 

 “สรางเครือขายการทองเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อใหการทอ งเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัดมีการ

พัฒนาอยางตอเน่ือง และยั่งยืน” 

 

พันธกิจ 

 

 จังหวัดตรังมีการรวมตัวกันของทุกภาคสวนที่มีความเกี่ยวของกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

ใหเปนเครือขายที่มีความมั่นคง และเกิดความรวมมือกันในการพัฒนาใหจังหวัดเปนเมืองแหงการ

ทองเที่ยวเชิงนิเวศที่สมบูรณ 

 

ยุทธศาสตร 

 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาเครือขายธุรกิจการทองเที่ยวเชิงนิเวศ  

2. ยุทธศาสตรประชาสัมพันธเชิงรุก 

3. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรการทองเที่ยวอยางยั่งยืน 
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เปาหมายยุทธศาสตร 

 

1. เครือขายวิสาหกิจการทองเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดตรัง  มีความเขมแข็ง สามารถ

บริหารจัดการเครือขายไดดวยตนเอง 

2. มีการประชาสัมพันธใหนักทองเที่ยวไดรับททราบขอมูลขาวสารการทองเที่ยวของ

จังหวัด 

3. บุคลากรในเครือขายและผูเกี่ยวของมีความรูความเขาใจในการบริหารจัดการและ

อนุรักษทรัพยากรการทองเที่ยว 

 

กลยุทธ 

 

1. การสงเสริมความรวมมือของเครือขายการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

2. สรางภาพลักษณแหลงทองเที่ยวและกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

3. การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษยที่เกี่ยวของกับธุรกิจทองเที่ยว 

4. การสงเสริมการอนุรักษทรัพยากร และเสริมสรางความรูความเขาในการทองเที่ยว

เชิงนิเวศ 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจการทองเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดตรัง  ยุทธศาสตร

ดังกลาว  จําแนกเปนแผนงาน / โครงการ โดยยึดตามแผนงานระยะสั้น (ภายใน 1 ป) และมาตรการ

ระยะยาว  (1 – 3 ป) ไดดังตอไปน้ี 

 

แผนงานระยะสัน้ (ภายใน 1 ป) 

ยุทธศาสตรการพัฒนาเครือขายธุรกิจการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

กลยุทธการสงเสริมความรวมมือของเครือขายการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

ประกอบดวย  1  แผนงาน  1  โครงการ ดังนี้ 

1. แผนงานสงเสริมการหาแหลงเงินทุนหมนุเวยีน 

1.1  โครงการจัดต้ังสภาการทองเที่ยว 
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กลยุทธการพัฒนาศักยภาพมนุยษท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจทองเท่ียว 

 ประกอบดวย  1  แผนงาน  1  โครงการ ดังนี้ 

2. แผนงานการพัฒนาพัฒนาบุคลากรดานการทองเท่ียว 

2.1  โครงการปลูกฝงการเปนเจาบานที่ดี 

ยุทธศาสตรประชาสัมพันธเชิงรุก 

กลยุทธการสรางภาพลักษณแหลงทองเท่ียวและกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ  

 ประกอบดวย  1  แผนงาน  1  โครงการ ดังนี้ 

3. แผนงานการประชาสัมพันธ 

3.1  โครงการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวและกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรการทองเท่ียวอยางย่ังยืน 

กลยุทธการอนุรักษทรัพยากร และเสริมสรางความรูในการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

 ประกอบดวย  1  แผนงาน  2  โครงการ ดังน้ี 

4. แผนงานการสงเสริมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

4.1  โครงการสรางทุนจอดเรือและวางแนวกําหนดการใชพื้นที่ของแตละแหลงทองเที่ยว 

4.2  โครงการสรางเสริมสรางความรูและความเขาใจในการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

 

แผนงานระยะยาว (1 – 3 ป) 

ยุทธศาสตรการพัฒนาเครือขายธุรกิจการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

กลยุทธการสงเสริมความรวมมือของเครือขายการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

 ประกอบดวย 1  แผนงาน  3  โครงการ  ดังน้ี 
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5. แผนงานการพัฒนาเครือขายการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

5.1  โครงการสํารวจแหลงทองเที่ยวและจัดทําฐานขอมูล 

5.2  โครงการสรางความรวมมือระหวางผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยวและธุรกิจชุมชน 

5.3  โครงการสรางเครือขายการทองเที่ยวกับจังหวัดใกลเคียง 

กลยุทธการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษยท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจทองเท่ียว 

   ประกอบดวย 1 แผนงาน  1  โครงการ  ดังน้ี 

6. แผนงานพัฒนาบุคลากรดานการทองเท่ียว 

6.1  โครงการอบรมมัคุเทศกทองถิ่น 

 เครือขายวิสาหกิจการทองเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดตรัง  ไดมีการจัดลําดับความสําคัญของ

โครงการตามความตองการ และปญหาของอุตสาหกรรมเปาหมาย ซึ่งเครือขายวิสาหกิจการ

ทองเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดตรัง  ไดมีการกําหนดเรียงลําดับความสําคัญของโครงการ ดังนี้  

1. โครงการจัดต้ังสภาการทองเที่ยวจังหวัดตรัง 

2. โครงการสรางทุนจอดเรือและวางแนวกําหนดการใชพื้นที่ของแหลงทองเที่ยว 

3. โครงการปลูกฝงการเปนเจาบานที่ดี 

4. โครงการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวและกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

5. โครงการเสริมสรางความรูและความเขาใจในการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

6. โครงการอบรมมัคคุเทศกทองถิ่น 

7. โครงการสํารวจแหลงทองเที่ยวและจัดทําฐานขอมูลของการทองเที่ยวของจังหวัด 

8. โครงการสรางเครือขายการทองเที่ยวกับจังหวัดใกลเคียง 

9. โครงการสรางความรวมมือระหวางผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยวกับธุรกิจชุมชน 

 โครงการนํารอง คือ โครงการจัดตั้งสภาการทองเท่ียวจังหวัดตรัง  ทั้งน้ีไดสรุป          

ยุทธศาสตร  แผนงาน  และโครงการในการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจการทองเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัด

ตรัง  เปนตาราง และรายละเอียดตามลําดับดังน้ี  
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2.  ตารางยุท
ธศาสตร กลยุท

ธ แผน
งาน

 และโครงการใน
การพ

ัฒ
น

าเครือขายวิสาห
กิจการท

องเท่ี
ยวเชิงนิ

เวศ จังห
วัดตรัง 

 

ยุท
ธศาสตรท่ี

 1  การการพ
ัฒ

น
าเครือขายธุรกิจการท

องเท่ี
ยวเชิงนิ

เวศ
 

กลยุท
ธท่ี

 1 การสงเสริมความรวมมือของเครือขายการท
องเท่ี

ยวเชงินิ
เวศ 

แผน
งาน

ท่ี
 1  การพ

ัฒ
น

าเครือขายการท
องเท่ี

ยวเชิงนิ
เวศ 

ระยะสั้น
 (ภายใน

 1 ป
) 

ระยะยาว (1-3 ป
) 

1. 
โครงการจัดต้ังส

ภาการท
องเท

ี่ยว 
1. 

โครงการส
ํารวจแห

ลงท
องเท

ี่ยวและจัดท
ําฐาน

ขอมูล 

 
 

2. 
โครงการส

รางความรวมมือระห
วางผูป

ระกอบ
การธุรกิจท

องเท
ี่ยวและธุรกิจ

ชุมชน
 

 
 

3. 
โครงการส

รางเครือขายการท
องเท

ี่ยวกับ
จังห

วัดใกลเคียง 

กลยุท
ธท่ี

 2 การพ
ัฒ

น
าศักยภาพ

ท
รัพ

ยากรมนุ
ษ

ยท่ี
เกี่ยวของกับ

ธุรกิจท
องเท่ี

ยว 

แผน
งาน

ท่ี
 2 การพ

ัฒ
น

าบ
ุคลากรดาน

การท
องเท่ี

ยว 

ระยะสั้น
 (ภายใน

 1 ป
) 

ระยะยาว (1-3 ป
) 

1. 
โครงการป

ลูกฝงการเป
น

เจาบ
าน

ท
ี่ดี 

1. 
โครงการอบ

รมมัคคุเท
ศกท

องถิ่น
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ยุท
ธศาสตรท่ี

 2  ป
ระชาสัมพ

ัน
ธเชิงรุก 

กลยุท
ธท่ี

 1 การสรางภาพ
ลักษ

ณ
แห

ลงท
องเท่ี

ยวและกิจกรรมการท
องเท่ี

ยวเชิงนิ
เวศ 

แผน
งาน

ท่ี
 1 การป

ระชาสัมพ
ัน

ธ 

ระยะสั้น
 (ภายใน

 1 ป
) 

ระยะยาว (1-3 ป
) 

1. 
โครงการป

ระชาส
ัมพ

ัน
ธแห

ลงท
องเท

ี่ยวและกิจกรรมการท
องเท

ี่ยวเชิงนิ
เวศ 

 
 

ยุท
ธศาสตรท่ี

 3  การบ
ริห

ารจัดการท
รัพ

ยากรการท
องเท่ี

ยวอยางย่ังยืน
 

กลยุท
ธท่ี

 1 การสงเสริมการอนุ
รักษ

ท
รัพ

ยากร และเสริมสรางความรูใน
การท

องเท่ี
ยวเชงินิ

เวศ 

แผน
งาน

ท่ี
 1  การสงเสริมการอนุ

รักษ
ท

รัพ
ยากรธรรมชาติ 

ระยะสั้น
 (ภายใน

 1 ป
) 

ระยะยาว (1-3 ป
) 

1. 
โครงการส

รางท
ุน

จอดเรือและวางแน
วกาํห

น
ดการใชพ

ืน้
ท

ีข่องแตละแห
ลง

ท
องเท

ี่ยว 

 
 

2. 
โครงการเส

ริมส
รางความรูและความเขาใจใน

การจัดการท
องเท

ี่ยวเชงินิ
เวศ 
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3.  ตัวอยางโครงการ 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนาเครือขายธุรกิจการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

กลยุทธการสงเสริมความรวมมือของเครือขายการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

แผนงาน   การพัฒนาเครือขายการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

ชื่อโครงการ  โครงการจัดต้ังสภาการทองเที่ยว 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม การ 

ทองเที่ยวแหงประเทศไทย, ศูนยการทองเที่ยวกีฬาและ

นันทนาการ และสาํนักงานจังหวัด 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ  ผูประกอบธุรกิจ , สมาคมทองเที่ยว และสถาบันการศึกษา 

  

หลักการและเหตุผล 

 อุตสาหกรรมการท องเที่ยวเปนอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นจากการรวมกันของธุรกิจการ

ทองเที่ยวหลากหลาย ปจจุบันการทองเที่ยว จ .ตรัง มีการเจริญเติบโตขึ้นทุกป จึงเห็นสมควรใหมี

การจัดต้ังสภาการทองเที่ยวขึ้นเปนศูนยกลางในการแลกเปลี่ยนประสบการณ และกอใหเกิดความ

รวมมือในการพัฒนาการท องเที่ยว จ .ตรังอยางยั่งยืน ภายใตการดําเนินงานโดยเชื่อมโยงเครือขายที่

เกี่ยวของทั้งภาครัฐ เอกชน สมาคมตางๆ 

 

วัตถุประสงค 

 1.     เพื่อใหเกิดการพัฒนาการทองเที่ยวของจังหวัดตรัง  

 2. เพื่อกําหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวของจังหวัดใหมี

ความกาวหนามากขึ้น 
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กิจกรรมหลัก 

1. ประชุมเพื่อแสวงหาความรวมมือในการดําเนินการจัดต้ังสภาการทองเที่ยว  

2. ประชุมจัดต้ังคณะกรรมการสภาการทองเที่ยว จ.ตรัง 

3. เปดแถลงขาวและดําเนินการรับสมัครสมาชิกจากผูประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวของ

กับการทองเที่ยว หนวยงานภาครัฐ สมาคมตางๆ 

4. ประชุมจัดต้ังคณะกรรมการบริหารงานสภา 

5. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณดําเนินธุรกิจทองเที่ยว 

จัดเสวนา และรวมกําหนดทิศทางการทองเที่ยว จ.ตรัง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัดตรังมีทิศทางไปในทางเดียวกัน  

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1. จํานวนสมาชิกที่เขารวมโครงการ 

2. การจัดประชุมสมาคมทุกเดือน 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

 พฤษภาคม 2549  

งบประมาณ  

 จํานวน 2,000,000 บาท 
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ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรการทองเท่ียวอยางย่ังยืน 

กลยุทธการอนุรักษทรัพยากร และเสริมสรางความรูในการทองเท่ียวเชิงนิเวศ  

แผนงาน  การสงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

ชื่อโครงการ  โครงการสรางทุนจอดเรือและวางแนวกําหนดการใชพื้นที่ของแตละ  

แหลงทองเที่ยว 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก อุทยานแหงชาติ  

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ  องคการบริหารสวนทองถิ่น 

หลักการและเหตุผล 

 การทองเที่ยวเชิงนิเวศ เปนการทองเที่ยวเพื่อการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติใหมีความ

ยั่งยืน ดังน้ัน การกําหนดการใชพื้นที่ของทรัพยากรจึงเปนสิ่งสําคัญ เพื่อรักษาสภาพของทรัพยากร 

โดยตองไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวนในการรวมกันอนุรักษ จึงจําเปนตองมีการวาง

กฎระเบียบในการใชพื้นที่ใหเป นที่รับรูรวมกัน จึงควรใหมีการสํารวจพื้นที่ในการวางทุนสําหรับ

หารจอดเรือ และกาํหนดการใชพืน้ทีใ่หชดัเจน 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อจัดทําการวางทุนไวสําหรับการจอดเรือ ในบริเวณที่เรือจอดใหนักทองเที่ยวชม

ปะการัง 

2. เพื่อกําหนดการใชพื้นที่ในแตละแหลงทองเที่ยว 

กิจกรรมหลัก 

 ทาํการสาํรวจแนวในการจัดวางทุนทีเ่หมาะสม และการวางแนวกาํหนดพืน้ทีใ่นแตละ

สวนใหเหมาะกับใชงาน 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. มีการจัดวางทุนใหเพียงพอตอการจอดเรือ  

2. สามารถกําหนดพื้นที่การใชงานไดอยางเหมาะสม 
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ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

 อัตราการเสียหายของแนวปะการังลดลงปละ 10% 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

 ภายใน 1 ป 

งบประมาณ 

 จํานวน 5,000,000 บาท 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาเครือขายธุรกิจการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

กลยุทธการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษยท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจทองเท่ียว 

แผนงาน  พัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยว 

ชื่อโครงการ  โครงการปลูกฝงการเปนเจาบานที่ดี 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก ศูนยการทองเที่ยว กีฬา และนันทนาการจังหวัดตรัง 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ  สมาคมธุรกิจทองเที่ยว, ชมรม , หอการคา, สถาบันการศึกษา 

และชุมชนทองถิ่น 

หลักการและเหตุผล 

 การที่จะสงเสริมใหมีนักทองเที่ยวเขามาเที่ยวในชุมช นมากขึ้นน้ัน จําตองมีการปลูกฝง

ใหประชาชนในพื้นที่รูสึกถึงความเปนเจาบานที่ดี เพื่อกอใหเกิดความประทับใจและความรูสึก

ปลอดภัยของนักทองเที่ยว  เพราะหากประชาชนในพื้นที่ไมรูสึกถึงความเปนเจาบานที่ดี ก็จะสงผล

ใหการสงเสริมดานการทองเที่ยวอยางยั่งยืนไมประสบความสําเร็จตามที่คาดหวังไว จึงควรมีการจัด

โครงการน้ีขึ้นเพื่อใหประชาชนรูสึกถึงการมีสวนรวมในการตอนรับนักทองเที่ยวและสรางความ

ประทับใจเพื่อใหนักทองเที่ยวอยากกลับมาเที่ยวอีก 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหประชาชนในพื้นที่รูสึกถึงการมีสวนรวมเปนเจาบา นในการตอนรับ

นักทองเที่ยว 

2. เพื่อใหนักทองเที่ยวเกิดความประทับใจ และกลับมาเที่ยวอีกในคร้ังตอไป 

กิจกรรมหลัก 

 จัดการอบรมใหกับประชาชนที่สนใจ และผูใหบริการแกนักทองเที่ยวในพื้นที่เกี่ยวกับ

การเปนเจาบานที่ดีในเร่ือง  

- การกําหนดราคา 

- มารยาทที่ดีในการตอนรับ 

- ความมีมนุษยสัมพันธที่ดี 
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 โดยกลุมเปาหมายที่จะเขารวมอบรมคือ กลุมเรือหางยาว, กลุมคนขับรถรับจางโดยสาร , 

กลุมผูประกอบการรานอาหาร และกลุมบริษัททัวรตาง ๆ ซึ่งเปนกลุมที่มีความสัมพันธกับผูที่เดิน

ทางเขามาทองเที่ยวโดยตรง 

 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 ประชา ชนมีความตระหนักถึงการเปนเจาบานที่ดี และทําใหนักทองเที่ยวมีความ                

พึงพอใจมากขึ้น 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

 จํานวนนักทองเที่ยวที่เพิ่มขึ้นในแตละปตองไมตํ่ากวา 10% 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

  เดือนพฤษภาคม 2549  และจัดตอเน่ืองเปนประจําทุกป 

งบประมาณ 

 จํานวน 300,000  บาท 
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ยุทธศาสตรประชาสัมพันธเชิงรุก 

กลยุทธการสรางภาพลักษณแหลงทองเท่ียวและกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ  

แผนงาน   การประชาสัมพันธ 

ชื่อโครงการ  โครงการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวและกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ  

หนวยงานรับผิดชอบหลัก ศนูยการทองเที่ยวกีฬาและนันทนาการ , การทองเที่ยวแหง 

ประเทศไทย , องคการบริหารสวนจังหวัด 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ  สมาคมธุรกิจทองเที่ยว, หอการคา, สมาคมและชมรมตาง ๆ  

หลักการและเหตุผล 

 เน่ืองจากการประชาสัมพันธเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหนักทองเที่ยวไดรูจักสถานที่

ทองเที่ยวที่จังหวัดตองการนําเสนอ การทําธุรกิจใดๆก็ตาม หากขาดการประชาสัมพันธที่ดีแลว ยอม

ประสบความสําเร็จไดยาก ธุรกิจการทองเที่ยวก็เชนเดียวกัน 

  ดังน้ัน หากตองการใหเกิดการพัฒนาธุรกิจดานการทองเที่ยวในจังหวัดตรัง ทั้งดาน

แหลงทองเที่ยวและกิจกรรมการ ทองเที่ยว จึงควรมีการจัดการประชาสัมพันธที่ดี เพื่อใหบรรลุ

วัตถุประสงคของจังหวัดตอไป 

 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวและกิจกรรมการทองเที่ยวของจังหวัด 

2. เพื่อใหนักทองเที่ยวไดรับทราบขอมูลและเขามาเที่ยวมากขึ้น 

กิจกรรมหลัก 

1. จัดทําปายประชาสัมพันธตามสถานที่สําคัญตาง ๆ คือ ทาอากาศยาน , สถานีรถไฟ

หัวลาํโพง และบริเวณหอนาฬกิา 

2. ประชาสัมพันธผานสื่อโทรทัศน วิทยุ เว็บไซต และสิ่งพิมพที่สามารถกระจายสู

นักทองเที่ยวไดอยางทั่วถึง 
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ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 นักทองเที่ยวรับทราบขอมูลขาวสารการทองเที่ยวของจังหวัดเพิ่มมากขึ้น 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

จํานวนนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้นปละ 10% 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

  พฤษภาคม 2549 

งบประมาณ  

 จํานวน 5,000,000 บาท 
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แผนงาน การสงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

ชื่อโครงการ  โครงการเสริมสรางความรูและความเขาใจในการจัดการทองเที่ยวเชงินิเวศ 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก การทองเที่ยวแหงประเทศไทยภาคใต เขต 2  

องคการบริหารสวนจังหวัด , องคการบริหารสวนทองถิ่น ,  

และอุทยานแหงชาติ  

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ  สถาบันการศึกษา 

หลักการและเหตุผล 

 ในปจจุบันกระแสความนิยมการทองเที่ยวเชิงนิเวศของนักท องเที่ยว เพิ่มขึ้นมากมาย

เน่ืองจากจะเที่ยวแลว ยังไดสัมผัสกับธรรมชาติอยางแทจริง จังหวัดตรังอยูในทะเลอันดามันมีความ

สวยงามทั้งหาดทราย และปะการัง พรอมทั้งมีกิจกรรมการทองเที่ยวที่หลากหลาย ซึ่งทําให

นักทองเที่ยวจํานวนมากเดินทางเขามาทองเที่ยว เยี่ยมชมความสวยงามดังกลาว 

 ดังนั้น การจัดทําโครงการเสริมสรางความรูและความเขาใจในการจัดการทองเที่ยวเชิง

นิเวศ ใหกับผูมีสวนเกี่ยวของเปนการใหความรูในดานการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศ พรอมปลูกฝง

จิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อรักษาทรัพยากรใหมีความยั่งยืน 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจใหกับผูมีสวนเกี่ยวของ มีความรูดานการจัดการ

ทองเที่ยวเชิงนิเวศไดอยางถูกตอง 

2. เพื่อปลูกฝงจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

กิจกรรมหลัก 

1. การจัดอบรมใหความรูความเขาใหกั บผูมีสวนเกี่ยวของเกี่ยวกับการจัดการเชิง

นิเวศ 

2. การศึกษาดูงานแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศที่มีการจัดการเชิงนิเวศที่เหมาะสมใหกับผู

มีสวนเกี่ยวของ 

3. การจัดอบรมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ผูมีสวนเกี่ยวของมีความรูดานการจัดการเชิงนิเวศไดอยางถูกตอง 

2. ผูมีสวนเกี่ยวของมีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

 ผูประกอบการและตัวแทนชุมชนที่ไดเขารวมกิจกรรมรอยละ 60 มีความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศ และมีจิ ตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิง่แวดลอมเปนอยางดี 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

 ภายใน 1 ป (พฤษภาคม 2549 – พฤษภาคม 2550) 

งบประมาณ 

 3,000,000 บาท 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาเครือขายธุรกิจการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

กลยุทธการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษยท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจทองเท่ียว 

แผนงาน  พัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยว 

ชื่อโครงการ  โครงการอบรมมัคคุเทศกทองถิ่น 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ  การทองเที่ยวแหงประเทศไทย , ศูนยการทองเที่ยว กีฬา และ 

นันทนาการ และองคการบริหารสวนทองถิ่น 

หลักการและเหตุผล 

 เนื่องจากมัคคุเทศกทองถิ่นมีความสําคัญในการสงเสริมการทองเที่ยวเปนอยางมาก 

เนื่องจากเปนบุคคลที่ใหการบริการโดยตรงแกนักทองเที่ยว จึงสงผลตอความพึงพอใจและความ

ประทับใจแกนักทองเที่ยวโดยตรง การอบรมมักคุเทศกทองถิ่นใ หมีความชํานาญทั้งดาน

ภาษาตางประเทศ การใหกรชวยเหลือนักทองเที่ยวเบื้องตน การถายทอดความรูเกี่ยวกับสถานที่

ทองเที่ยวแกนักทองเที่ยว และความชํานาญพิเศษดานอ่ืนๆ จะสงผลดีตอการสงเสริมการทองเที่ยว 

และชวยใหนักทองเที่ยวเกิดความประทับใจ และกลับมาเที่ยวอีก 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อพัฒนาใหกลุมมัคคุเทศกทองถิ่นมีความชํานาญในดานภาษาและการสื่อสาร

เพื่อถายทอดความรูเกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยว 

2. เพื่อใหเกิดความประทับใจของนักทองเที่ยวตอการใหบริการของมัคคุเทศก 

กิจกรรมหลัก 

1. จัดการอบรมใหกับมัคคุเทศกและประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจ 

2. จัดการอบรมในเร่ืองของการชวยเหลือเบื้องตนใหกับนักทองเที่ยว  

3. สํารวจการใหบริการของมัคคุเทศกวามีการพัฒนามากเพียงใด 

 



 
 

  

เครือขายวิสาหกิจการทองเที่ยวเชิงนิเวศ  จังหวัดตรัง : กลุมพ้ืนที่ภาคใตฝงอันดามัน 

-33- 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 นักทองเที่ยวไดรับความพึงพอใจตอการบริการของมัคคุเทศกในทองถิ่น และมี

ความรูสึกปลอดภัยตอการทองเที่ยว 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

 ผลสํารวจความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอมัคคุเทศกทองถิ่นที่ไดรับการอบรม 

โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บขอมูล 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

 ภายใน 1-2 ป 

งบประมาณ 

 จํานวน 5,000,000 บาท 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาเครือขายธุรกิจการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

กลยุทธการสงเสริมความรวมมือของเครือขายการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

แผนงาน  การพัฒนาเครือขายการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

ชื่อโครงการ  โครงการสํารวจแหลงทองเที่ยวและจัดทําฐานขอมูล 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  

สาํนักงานจังหวัด , การทองเที่ยวแหงประเทศไทย ,  

ศูนยการทองเที่ยว กีฬา และนันทนาการ 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ  สถาบันการศึกษา , ผูประกอบการ 

 

หลักการและเหตุผล 

 จังหวัดตรังเปนจังหวัดที่มีทรัพยากรการทองเที่ยวที่มีความหลากหลาย ทั้งทาง

ธรรมชาติและวัฒนธรรม แตรูปแบบการเดินทาง ทองเที่ยวในปจจุบัน นักทองเที่ยวยังคงมุงแตการ

ทํากิจกรรมการทองเที่ยวทางทะเลเทานั้น ยังขาดการกระจายไปสูแหลงทองเที่ยวประเภทอ่ืนๆของ

จังหวัดที่มีศักยภาพ 

 ดังน้ัน เมื่อมีการทําการสํารวจแหลงทองเที่ยวพรอมจัดทําเปนขอมูลนําเสนอแหลง

ทองเที่ยวผานทางฐานขอมู ลสวนตาง ๆ จะทําใหนักทองเที่ยวมีทางเลือกในการทองเที่ยวเพิ่มมาก

ขึน้ดวย 

 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อสํารวจและเก็บขอมูลสถานที่ทองเที่ยวประเภทตางๆ 

2. เพื่อใหนักทองเที่ยวมีตัวเลือกที่หลากหลาย 

3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใหขอมูลแกนักทองเที่ยวของหนวยงานตางๆ 

4. เพื่อใหเกิดการกระจายตัวของนักทองเที่ยวไปสูแหลงทองเที่ยวอ่ืนๆมากยิ่งขึ้น            

อันจะกอใหเกิดการกระจายรายไดสูประชาชน ชุมชนในทองถิ่นอยางทั่วถึง 
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กิจกรรมหลัก 

1. สํารวจแหลงทองเที่ยวแตละประเภท โดยแบงแยกเปน การทองเที่ยวทางทะเล การ

ทองเที่ยวทางบก และการทองเที่ยวการเดินปา 

2. จัดเสนทางการทองเที่ยวใหมีความเชื่อมโยงกันได 

3. จัดทําสื่อสรุปขอมูลแหลงทองเที่ยวที่ไดจากการศึกษา 

4. เผยแพรขอมูลจากการศึกษาผานทางเว็บไซต 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. สามารถรวบรวมรายชื่อแหลงทองเที่ยวภายในจังหวัดได 

2. มีฐานขอมูลใหนักทองเที่ยวในการหาแหลงทองเที่ยวที่ถูกใจ  

3. การทํางานของหนวยตาง ๆ มีฐานขอมูลเดียวกัน 

 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1. จํานวนนักทองเที่ยวที่เดินทางมาจังหวัดตรังเพิ่มขึ้นรอยละ 10 ตอป 

2. จํานวนวันพักคางของนักทองเที่ยวมากขึ้น 

 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

 ภายใน 1-2 ป (พฤษภาคม 2549 – พฤษภาคม 2550) 

 

งบประมาณ  

 จํานวน 3,000,000 บาท 
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แผนงาน   การพัฒนาเครือขายการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

ชื่อโครงการ  โครงการสรางเครือขายการทองเที่ยวกับจังหวัดใกลเคียง 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย และศูนยการทองเที่ยวกีฬา 

และนันทนาการ 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ  สมาคมธุรกิจการทองเที่ยว และชมรมตางๆ  

 

หลักการและเหตุผล 

 เพื่อใหเกิดการเรียนรู และแลกเปลี่ยนขอมูลทางการทองเที่ยวระหวางผูประกอบการ

ทองเที่ยวเชิงนิเวศระหวางจังหวัด ซึ่งจะมีสวนสําคัญในการสนับสนุนใหธุรกิจการทองเที่ยวมีความ

เขมแข็งมากยิ่งขึ้น 

 ดังน้ัน หากสามารถทําธุรกิจรวมกันไดก็จะเปนการชวยกระจายรายได และดึงดูด

นักทองเที่ยวดวยการจัดโปรแกรมการทองเที่ยวใหเชื่อมโยงกันของแหลงทองเที่ยวในแตละจังหวัด 

เน่ืองจากแตละจังหวัดกจ็ะมจุีดเดนแต กตางกันในแตละพื้นที่ เมื่อมีการรวมตัวกันก็จะชวยสราง

รายไดจากการทองเที่ยวใหเขามาไดอีกมากมาย 

 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาขอมูลการทองเที่ยวของจังหวัดใกลเคียง 

2. เพื่อใหเกิดความเขมแข็งของการสงเสริมการทองเที่ยวในจังหวัดที่เขารวมเครือขาย 

 

กิจกรรมหลัก 

1. จัดโครงการเดินทางทองเที่ยว แลกเปลี่ยนขอมูลการทองเที่ยวระหวางจังหวัดทาง

ฝงภาคใตอันดามัน 

2. จัดทํารูปแบบกิจกรรมการทองเที่ยวระหวางจังหวัดทางฝงภาคใตอันดามัน 

3. จัดประชาสัมพันธโครงการสรางความรวมมือรวมกันระหวางจังหวัดทางฝง

ภาคใตอันดามัน เพื่อดึงดูดความสนใจจากผูประกอบการใหเขามารวมกิจกรรม 
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ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 เกิดเครือขายการทองเที่ยวเชิงนิเวศระหวางจังหวัดทางฝงภาคใตอันดามัน 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

สถิติการแลกเปลี่ยนนักทองเที่ยวระหวางจังหวัดเพิ่มมากขึ้น 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

  1 – 2 ป 

งบประมาณ  

 จังหวัดละ  200,000 บาท 
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แผนงาน   การพัฒนาเครือขายการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

ชื่อโครงการ  โครงการสรางความรวมมือระหวางผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยวและธุรกิจชุมชน  

หนวยงานรับผิดชอบหลัก สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย ,ศนูยการทองเที่ยว กีฬา และ

นันทนาการ และองคการบริหารสวนจังหวัด 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ  สมาคม , ชุมชน , สถานประกอบการ , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลศรีวิชัย 

 

หลักการและเหตุผล 

 การดําเนินการเพื่อพัฒนาการทองเที่ยว จ .ตรัง จะประสบความสําเร็จไดจะตองอาศัย

ความรวมมื อจากทุกฝายที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะอยางยิ่งความรวมมือระหวางธุรกิจทองเที่ยวและ

ธุรกิจชุมชน ที่จะตองสรางความรวมมือเพื่อใหเกิดความเขาใจกัน  และรวมมือกันในการพัฒนาการ

ทองเที่ยวอยางเปนระบบ และจะกอใหเกิดการสรางโอกาสใหชุมชนไดเขามามีสวนรวมในการ

จัดการทองเที่ยวมากยิ่งขึ้น 

 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อสรางรายไดและกระตุนใหเกิดการกระจายรายไดสูชุมชนทองถิ่น 

2. เพื่อสรางความเขาใจอันดีระหวางผูประกอบการกับชาวบาน 

3. เพื่อรักษาศิลปวัฒนธรรมชุมชน วิถีชาวบาน 

4. เพื่อใหชาวบานเกิดความภาคภูมิใจในทองถิ่นของตน 

 

กิจกรรมหลัก 

1. จัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางผูประกอบการและชุมชน  

2. ใหความรูแกชาวบานเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

3. ศึกษาดูงานการดําเนินงานของชุมชน / สมาคมการทองเที่ยวที่ประสบความสําเร็จ 
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ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. มีการกระจายรายไดสูชุมชนเพิ่มมากขึ้น 

2. การสรางความเขาใจรวมกันของผูประกอบการและชุมชน 

3. รักษาขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมใหอยูคูกับชุมชนตลอดไป 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1. มีการรวมกลุม และจัดต้ังชมรมเพื่อการทองเที่ยวภายใตความรวมมือของ

ผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยวและธุรกิจชุมชน 

2. จัดต้ังธุรกิจรวมกันระหวางชาวบานและผูประกอบการ 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

  ภายใน 1-2 ป (พฤษภาคม 2549 – พฤษภาคม 2550) 

งบประมาณ 

 จํานวน 2,000,000 บาท 
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