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บทที่ 1
เครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมการทองเที่ยวชายฝงทะเลตะวันออก กลุมจังหวัด
ภาคตะวันออก (CEO9) จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวชายฝง ทะเลตะวันออก
อุ ตสาหกรรมการท องเที่ ยว เป นอุ ตสาหกรรมที่ สามารถสร างรายได หลั กให กั บประเทศ
เปนจํานวนมหาศาล โดยในป พ.ศ. 2547 มีนักทองเที่ยวตางชาติเดินทางมาทองเที่ยวในประเทศไทยเปน
จํานวน 12 ลานคน สรางรายไดใหกับประเทศจํานวน 3.84 แสนลานบาท สวนนักทองเที่ยวชาวไทยมีการ
เดินทางทองเที่ยวเปนจํานวน 73.18 ลานครั้ง สรางรายได 3.2 แสนลานบาท กอใหเกิดการจางงาน
โดยตรง 1.7 ลานคน (23 มีนาคม 2548,เขาถึงไดจาก http://www.mots.go.th) จะเห็นไดวาการ
ทองเที่ยวเปนหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และมีแนวโนมที่จะ
ขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง สถานที่ทองเที่ยวสําคัญและสามารถดึงดูดนักทองเที่ยวใหเดินทางมา
เที่ยวไดเปนอยางดีคือ สถานที่ทองเที่ยวชายฝงทะเล ซึ่งมีความสวยงามของหาดทราย ชายทะเล และ
หมูเกาะตาง ๆ กลุมจังหวัด CEO9 ภาคตะวันออก ประกอบไปดวยจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี
และตราด มีสถานที่ทองเที่ยวชายฝงที่สวยงามและมีชื่อเสียง เปนที่รูจักของชาวไทยและชาวตางชาติ
จึงมีนักทองเที่ยวเขามาเปนจํานวนมาก ในป พ.ศ. 2547 มีนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติมา
เที่ยวที่พัทยา และบางแสน จังหวัดชลบุรี มีจํานวนมากถึง 6,189,644 คน และสามารถสรางรายได
ใหกับพื้นที่จํานวน 50,282.93 ลานบาท (23 มีนาคม 2548,เขาถึงไดจากhttp://www2.tat.or.th/stat
/download/tst/219/2004%20chonburi%20book.xls) สวนที่เกาะชาง และเกาะอื่น ๆ ในจังหวัดตราด
จํานวนนักทองเที่ยว 737,100 คน และสรางรายได 3,122.32 ลานบาท (23มีนาคม 2548,เขาถึงไดจาก
http://www2.tat.or.th/tat/download/tst/2252004%20trat%20book.xls) ป จ จั ย ที่ มี ส ว นช ว ยให
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวประสบความสําเร็จอยางมากในพื้นที่นั้นคือกลุมธุรกิจที่พัก / โรงแรม และ
กลุมธุรกิจนําเที่ยว โดยพบวา ในป พ.ศ. 2544 เฉพาะจังหวัดชลบุรีมีหองพักของโรงแรมจํานวน 23,960
หอง และในป พ.ศ. 2543 มีระยะเวลาพํานักเฉลี่ยของนักทองเที่ยว 6.45 วัน ตอคน มีรายไดโดยรวม
37,893.23 ลานบาท
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-21. ภาพรวมของเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมการทองเที่ยวชายฝงทะเลตะวันออก กลุมจังหวัด
ภาคตะวันออก (CEO9)
อุตสาหกรรมทองเที่ยวนั้นมีธุรกิจตาง ๆ ที่เกี่ยวของมากมาย ไมวาจะเปนธุรกิจ
เกี่ยวกับการบริการที่พักหรือโรงแรม ธุรกิจรานอาหาร บริษัทนําเที่ยว รานขายของที่ระลึก บริการ
ยานพาหนะ รานขายอุปกรณเพื่อการทองเที่ยวตาง ๆ ฯลฯ ซึ่งมีทั้งผูประกอบการรายยอยที่เปนเพียง
ชาวบานทั่วไปและผูประกอบการรายใหญที่เปนนักธุรกิจเต็มตัว ในปจจุบันจํานวนผูประกอบการมี
มากขึ้นทําใหเกิดการแขงขันกันคอนขางสูงในทุกระดับ ทั้งการแขงขันในเขตพื้นที่เดียวกัน แขงขัน
ในระดับภูมิภาค และในระดับประเทศอีกดวย ดังนั้นการที่จะพัฒนาใหธุรกิจทองเที่ยวในพื้นที่
แหงนี้มีความเขมแข็งและยืนหยัดอยูไดอยางดีและมั่นคง จึงจําเปนตองผลักดันใหเกิดการรวมตัว
และเชื่อมโยงกันระหวางผูประกอบการตาง ๆ ทั้งนี้ธุรกิจหลักสําคัญที่ตองไดรับการพัฒนาใน
เครือขายอุตสาหกรรมนี้ คือ ธุรกิจบริการที่พัก/โรงแรม และธุรกิจบริการนําเที่ยวหรือบริษัททัวร
ตาง ๆ หากธุรกิจทั้งสองสวนนี้เติบโต ธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกันก็จะเติบโตตามไปดวย เนื่องจาก
เมื่อมีนักทองเที่ยวเดินทางเขามาพักคางแรม ก็จะเกิดการใชจายในการบริโภคสินคาและบริการ
ตาง ๆ เชน การรับประทานอาหารและการเลือกซื้อสินคาของทองถิ่น เปนของฝากหรือของที่ระลึก
ติดมือกลับไปดวย เปนตน
ปจจัยสําคัญที่ขาดไมไดคือ แหลงทองเที่ยวหรือทรัพยากรการทองเที่ยวตาง ๆ ซึ่งใน
แต ละทองถิ่น มีทรัพยากรการทองเที่ย วที่มีลักษณะเฉพาะแตกตางกันไป สํา หรับในพื้น ที่ภ าค
ตะวันออกกลุมจังหวัด CEO9 นี้ มีแหลงทองเที่ยวทางชายฝงทะเลเปนสําคัญ เนื่องจากมีพื้นที่ติดกับ
ทะเลฝงอาวไทยยาวตลอดตอเนื่องตั้งแต จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด และในแตละ
จังหวัดก็จะมีความสวยงามโดดเดนไมแพกัน ไมวาจะเปนชายหาดพัทยาซึ่งมีชื่อเสียงเปนที่รูจักทั่ว
โลก เกาะเสม็ ด (จ.ระยอง) ชายหาดแหลมสิ ง ห หาดจ า วหลาว (จ.จั น ทบุ รี ) เกาะช า ง เกาะกู ด
(จ.ตราด) ที่สําคัญคือทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่เขตนี้ยังคงมีความอุดมสมบูรณอยูมาก ทั้ง หาด
ทราย ชายทะเล และหมูเกาะนอยใหญมากมาย สามารถที่จะทํากิจกรรมตาง ๆ ไดหลากหลาย ทั้ง
วายน้ํา อาบแดด ดําน้ําชมปะการัง พายเรือ รวมทั้งกิจกรรมกีฬาที่นาตื่นเตน เชน บันจี้จัมพ เจ็ตสกี
พาราเซล ฯลฯ สภาพอากาศเอื้อตอการเดินทางมาทองเที่ยวไดในชวงเวลาที่ยาวกวาทางภาคใต
เนื่ องจากฝนไมชุกเทาทางภาคใต อีกทั้ งการเดินทางก็สะดวกสบายกวา จึงพรอมที่จะรองรับ
นักทองเที่ยวไดจํานวนมากในแตละป อยางไรก็ตามการที่นักทองเที่ยวจะตัดสินใจเดินทางมา
ทองเที่ยวยังสถานที่เหลานี้หรือเลือกที่จะทํากิจกรรมตาง ๆ ขางตนนั้นมิใชขึ้นอยูกับความพรอม
หรือความสวยงามของแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติเทานั้น แตที่สําคัญยังขึ้นอยูกับความพรอมของ
อาคาร สถานที่ พักแรมด ว ย ว ามี ความสวยงามและปลอดภัย เพี ย งใด มีความสะดวกสบายดาน
สาธารณูปโภคพื้นฐาน มากนอยเพียงใด รวมทั้งยังตองคํานึงถึงความมั่นคงปลอดภัยของอุปกรณที่
ใชในการทองเที่ยว หรือทํากิจกรรมแตละประเภทอีกดวย นอกจากนี้ความสามารถหรือความ
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-3เชี่ยวชาญในการบริหารจัดการและการดําเนินงานของผูประกอบการรวมทั้งลูกจางผูใหบริการก็เปน
ปจจัยสําคัญเชนกัน เพราะหากผูประกอบการหรือผูใหบริการไมมีความชํานาญมากพอยอมสราง
ความไมพึงพอใจแกลูกคา ก็จะไมมีลูกคาคนใดกลับมาใชบริการอีก รวมทั้งยังมีการบอกตอกับผูอื่น
อีกดวย ในทางตรงกันขามหากผูประกอบการหรือผูใหบริการมีความพรอมและเชี่ยวชาญในการ
ทํางาน การบริหารจัดการและการบริการลูกคาไดเปนอยางดีแลว ลูกคาก็จะรูสึกประทับใจและอาจ
กลับมาใชบริการอีกในโอกาสตอไปหรือมีการแนะนําตอไปยังเพื่อนฝูง อันจะเปนการเพิ่มลูกคา
ใหกับผูประกอบการไดอีกดวย อยางไรก็ตาม นอกเหนือจากการบริหารจัดการที่ดีแลว ปจจัย
สําคัญยิ่งที่จะทําใหธุรกิจสามารถดําเนินไปไดอยางมั่นคงและกาวหนาก็ตองอาศัยเงินทุนที่จะใช
หมุนเวียนในธุรกิจอยางตอเนื่องและเพื่อการขยายตอเติมกิจการใหดียิ่งขึ้น
เนื่องจากพื้นที่ในเขตนี้มีความพรอมในหลาย ๆ ดานดังที่ไดกลาวไปแลวขางตน ทั้ง
ความสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ การเดินทางที่สะดวกสบาย และสภาพอากาศที่เอื้ออํานวย
อีกทั้งยังมีการพัฒนาแหลงทองเที่ยวที่ไมเปนที่รูจักมากนักใหดีขึ้น พรอมที่จะรองรับนักทองเที่ยว
ไดมากยิ่งขึ้น จึงทําใหแหลงทองเที่ยวชายฝงทะเลตะวันออกไดรับความนิยมมากขึ้น โดยมีตลาด
หรือลูกคาที่สําคัญ คือ กลุมนักทองเที่ยวที่ชื่นชอบหาดทราย ชายทะเล และแสงแดด ชอบการ
สัมผัสกับทองทะเลและกิจกรรมกีฬาทางน้ําอันหลากหลาย ซึ่งมีทั้งนักทองเที่ยวชาวไทยและชาว
ตางประเทศ โดยเฉพาะชาวตะวันตกที่ชื่นชอบการอาบแดดเปนพิเศษ แตนักทองเที่ยวสวนใหญ
ยังคงเที่ยวในระยะเวลาสั้น จึงตองพยายามหาจุดดึงดูดที่นาสนใจเพื่อโนมนาวใหนักทองเที่ยวที่มา
เยือนมีการพักคางในระยะเวลาที่ยาวนานขึ้น
ดังที่ไดกลาวไปแลวขางตน วาธุรกิจในกลุมการทองเที่ยวนั้นมีธุรกิจหรืออุตสาหกรรม
ที่เกี่ยวของ นอกเหนือจากการบริการที่พักและบริการนําเที่ยวมากมาย ไดแก
1. ธุรกิจบริการยานพาหนะเดินทางหรือการคมนาคมขนสง ซึ่งมีทั้งการบริการ
ของกรมการขนสงและบริการของภาคเอกชน ไดแก การบริการใหเชาเหมารถตู รถยนต เรือ
รวมทั้งบริการรถโดยสารและสายการบิน เพื่ออํานวยความสะดวกในการเดินทางไปยังสถานที่
ทองเที่ยวตาง ๆ
2. ธุรกิจรานอาหาร โดยเฉพาะอาหารทะเลสด นักทองเที่ยวสวนใหญเมื่อมาเที่ยว
ทะเลก็ยอมตองการรับประทานอาหารทะเลสด ๆ จากรานอาหารในพื้นที่ทองเที่ยวนั้น ๆ
3. รานจําหนายสินคาพื้นเมืองและของที่ระลึกตาง ๆ เนื่องจากเปนพื้นที่ติดทะเล
ดังนั้นสินคา ของฝากหรือของที่ระลึกสวนใหญจึงเปนผลิตภัณฑจากทะเล ไดแก อาหารทะเลสด
อาหารทะเลแปรรูป รวมทั้งผลไมสดและผลิตภัณฑผลไมแปรรูปซึ่งก็เปนสินคาสําคัญของพื้นที่เขต
นี้เชนกัน โดยศูนยหรือรานจําหนายสินคาพื้นเมืองนั้นก็มีอยูทั่วไป โดยเฉพาะบริเวณที่ติดกับแหลง
ทองเที่ยวหลัก ๆ ของแตละพื้นที่
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-44. รานจําหนายอุปกรณเพื่อการทองเที่ยว ซึ่งมีมากมายหลากหลายชนิด สําหรับใช
ในการทํากิจกรรมตาง ๆ อาทิ ชุดวายน้ํา แวนตา (วายน้ํา) หนากาก ทอหายใจ ตีนกบ ถังออกซิเจน
ชุดดําน้ํา (ดําน้ํา) อุปกรณสําหรับพายเรือแคนู คายัก ฯลฯ ดังนั้นหากการทองเที่ยวในกลุมนี้เติบโตก็
จะผลักดันใหธุรกิจรานจําหนายอุปกรณทองเที่ยวเติบโตตามไปดวยเชนกัน
5. ธุรกิจรับเหมากอสราง หากธุรกิจการบริการที่พัก โรงแรม รีสอรทตาง ๆ ไดรับ
การสงเสริมและเติบโตขึ้น มีนักทองเที่ยวมากขึ้นนํามาซึ่งรายไดที่มากขึ้นแลว ธุรกิจดังกลาวยอม
ตองมีการปรับปรุงซอมแซม อาคารสถานที่ใหดีขึ้นและรองรับนักทองเที่ยวใหมากขึ้นดวย รวมทั้ง
เมื่อมีการขยายกิจการตามมาก็จะตองพึ่งพาแรงงานในการกอสรางจากธุรกิจรับเหมากอสรางนั่นเอง
ซึ่งนั่นเทากับเปนการสงเสริมความกาวหนาแกธุรกิจนี้อีกตอหนึ่งดวย
6. ธุรกิจ MICE (Meeting Incentive Convention Exhibition) หรือธุรกิจบริการรับ
จัดประชุม สัมมนา ซึ่งตองใชบริการหองจัดประชุม/สัมมนาจากโรงแรมตาง ๆ ดังนั้นโรงแรมขนาด
ใหญและมีชื่อเสียงจึงมักมีบริการใหเชาหองจัดประชุม/สัมมนาดวย นอกจากนี้ผูที่มารวมประชุมก็
เปนนักทองเที่ยวอีกกลุมหนึ่งไปในขณะเดียวกัน หากธุรกิจนี้มีลูกคามาก ก็จะชวยใหผูประกอบการ
โรงแรม/ที่ พั ก มี ลู ก ค า มากขึ้ น ตามไปด ว ย จึ ง ถื อ เป น ธุ ร กิ จ เกื้ อ หนุ น ที่ สํ า คั ญ อี ก ธุ ร กิ จ หนึ่ ง ของ
อุตสาหกรรมทองเที่ยว
นอกจากธุรกิจขางตนแลว ยังมีธุรกิจสําคัญที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมทองเที่ยวไม
น อ ยเช น กั น ทั้ ง ในส ว นของสถาบั น การเงิ น ที่ จ ะคอยสนั บ สนุ น ด า นเงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นให แ ก
ผูประกอบการธุรกิจตาง ๆ ในอุตสาหกรรมนี้ ตองมีการเชื่อมโยงกับบริษัทประกันภัยหรือประกัน
ชีวิต โดยเฉพาะอยางยิ่งในธุรกิจนําเที่ยวหรือบริษัททัวรตาง ๆ ที่จะตองมีการทําประกันใหกับลูกคา
เพื่อคุมครองในระหวางการเดินทางทองเที่ยวกับบริษัทดวย รวมทั้งการที่จะสงเสริมการตลาด
เพื่ อ ให เ ป น ที่ รู จั ก และดึ ง ดู ด เชิ ญ ชวนลู ก ค า ให เ ข า มาท อ งเที่ ย วในพื้ น ที่ ก็ ต อ งมี ก ารโฆษณา
ประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ อยางสม่ําเสมออีกดวย
การที่อุตสาหกรรมการทองเที่ยวจะสามารถพัฒนาใหเติบโตไดนั้น มิใชจะขึ้นอยูกับ
การรวมกลุมและเชื่อมโยงกันระหวางธุรกิจที่เกี่ยวของเทานั้น หากแตยังตองไดรับการสนับสนุน
อยางดียิ่งจากหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของอีกดวย ไมวาจะเปนสถาบันการศึกษา ซึ่งมีสวนชวย
สงเสริมและพัฒนาทักษะความรูในดานตาง ๆใหแกผูประกอบการและแรงงาน เชน การฝกอบรม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภ าพในการใหบริ ก าร การพัฒนาดานบริหารจั ด การ การวางแผนทางธุรกิจ
การตลาดและการประชาสัมพันธ เปนตน อีกทั้งยังเปนหนวยงานที่จะผลิตบุคลากรหรือแรงงาน
เข า สู ภ าคอุ ต สาหกรรมนี้ อี ก ด ว ย ซึ่ ง ในพื้ น ที่ ภ าคตะวั น ออกกลุ ม จั ง หวั ด CEO9 นี้ ก็ มี
สถาบันการศึกษาที่ใหการสนับสนุนทางวิชาการหลายหนวยงานดวยกัน อาทิ มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน สถาบันการจัดการโรงแรมและ
การท อ งเที่ ย วนานาชาติ รวมทั้ ง สถาบั น อบรมในทางอาชี พ ด ว ย นอกจากนี้ ยั ง ต อ งพึ่ ง พา
เครือขายวิสาหกิจทองเที่ยวชายฝงตะวันออก: กลุมพื้นที่ภาคตะวันออก

-5การรวมกลุ มของสมาคม ชมรม หรือองคกรตาง ๆ เชน สมาคมไทยธุรกิจ ทองเที่ย ว สมาคม
มัคคุเทศกอาชีพ สภาอุตสาหกรรมทองเที่ยว สมาคมโรงแรมไทย ฯลฯ เพื่อใหเกิดการชวยเหลือ
เกื้อกูลกันและกัน อันจะเปนการสรางความเขมแข็งใหกับอุตสาหกรรมนี้ไดเปนอยางดี และที่ขาด
ไม ไ ด คื อ ต อ งได รั บ การส ง เสริ ม จากหน ว ยงานภาครั ฐ ที่ เ กี่ ย วข อ งอย า งจริ ง จั ง และต อ เนื่ อ งทั้ ง
ในปจจุบันและอนาคต โดยเฉพาะอยางยิ่งหนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของโดยตรง ไดแก การทองเที่ยว
แหงประเทศไทย (ททท.) สังกัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ซึ่งมีหนาที่หลักในการสงเสริม
พัฒนาการทองเที่ยวของประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมซึ่งเกี่ยวของกับ
การควบคุมดูแลการใชทรัพยากรธรรมชาติตาง ๆ ใหเกิดประโยชนสูงสุดโดยไมทําลายสิ่งแวดลอม
กระทรวงคมนาคมที่จะชวยดูแลการใหบริการดานคมนาคมขนสงเพื่อใหนักทองเที่ยวเดินทางดวย
ความสะดวกและปลอดภัยตลอดเสนทาง รวมทั้งสํานักงานตํารวจแหงชาติ คณะกรรมการสงเสริม
การลงทุน กรมสรรพากร ตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของใกลชิดกับพื้นที่ทองเที่ยว องคกรบริหาร
สวนทองถิ่นมีสวนที่จะชวยสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในทุก ๆ ดานใหดียิ่งขึ้น
ตอไปได ดังรายละเอียดในภาพที่ 1
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-6ปจจัยการผลิต (ตนน้ํา)

ธุรกิจหลัก (Core Activities)

แหลงทองเที่ยวชายฝง
- ชายหาด
- ทะเล
- หมูเกาะ

ตลาด (ปลายน้ํา)
นักทองเที่ยวภายในประเทศ

ธุรกิจที่พัก / โรงแรม

นักทองเที่ยวตางประเทศ

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ

อาคาร สถานที่
อุปกรณอํานวยความ
สะดวก สาธารณูปโภค
อุปกรณคุมครอง
ความปลอดภัย ฯลฯ

บริษัทนําเที่ยว

การคมนาคม/ขนสง
รานอาหาร

ผูประกอบการ/
ผูใหบริการ

สถาบันการเงิน

การบริหารจัดการ

ศูนยจําหนายสินคาพืน้ เมือง

เงินทุน / ขยายกิจการ

บริษัทประกันภัย

หนวยงานที่เกี่ยวของ

กอสราง
สถาบันการศึกษา
• มหาวิทยาลัยบูรพา
• สถาบันพัฒนาฝมอื
แรงงาน
• มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี
• วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
• สถาบันอบรมในทาง
อาชีพ
• สถาบันการจัดการ
โรงแรมและการ
ทองเที่ยวนานาชาติ
(I-TIM)
• มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร
• โรงเรียนเทคโนโลยี
สระแกว

•
•
•
•
•
•
•
•
•

กลุม สมาคม ชมรม องคกร
หอการคาจังหวัด
สมาคมมัคคุเทศก
สภาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
สมาคมไทยธุรกิจทองเที่ยว
(ATTA)
สมาคมโรงแรมไทย (THA)
สมาคมมัคคุเทศกอาชีพ
(PGA)
ชมรมแหลงทองเที่ยว
สมาคมภัตตาคารไทย
ชมรมแหลงทองเที่ยวชลบุรี

หนวยงานภาครัฐ
• กระทรวงการทองเที่ยวและ
กีฬา
• การทองเที่ยวแหงประเทศ
ไทยภาคกลางเขต 3 (ชลบุรี
สมุทรปราการ)
• การทองเที่ยวแหงประเทศ
ไทยภาคกลางเขต 4 (ระยอง
จันทบุรี )
• การทองเที่ยวแหงประเทศ
ไทยภาคกลางเขต 5 (ตราด)
• กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
• กระทรวงคมนาคม
• คณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทุน
• องคการปกครองสวน
ทองถิ่น
• กรมสรรพากร
กระทรวงการคลัง

รานจําหนายอุปกรณ
การทองเที่ยว

สื่อโฆษณา/ประชาสัมพันธ
ธุรกิจ MICE

ภาพที่ 1 แผนภาพเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมการทองเที่ยวชายฝงทะเลตะวันออก
(กลุมจังหวัด CEO9)
เครือขายวิสาหกิจทองเที่ยวชายฝงตะวันออก: กลุมพื้นที่ภาคตะวันออก

-72. การประเมินปจจัยแวดลอมทางธุรกิจของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวชายฝงทะเลตะวันออก
กลุมจังหวัดภาคตะวันออก (CEO9)
จากการศึกษาวิเคราะหและประเมินปจจัยแวดลอมทางธุรกิจ ตามกรอบแนวความคิด
Diamond Model ของ Professor Michael E. Porter พบจุดแข็ง และจุดออนของอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยวชายฝงทะเลตะวันออก ซึ่งเปนประเด็นสําคัญที่จะตองคํานึงถึงเพื่อพัฒนาความสามารถใน
การแขงขันของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวชายฝงทะเลตะวันออกอยางตอเนื่อง โดยคํานึงถึงความ
เชื่อมโยงกันระหวางปจจัยตางๆที่เกี่ยวของ ซึ่งกลาวโดยสรุปตามหลักทฤษฎีในแตละปจจัยไดดังนี้
เงื่อนไขและปจจัยการผลิต (Factor conditions) พบวาภาคตะวันออกมีแหลงทองเที่ยว
ชายฝงทะเล โดยเฉพาะในกลุมจังหวัด CEO9 (ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด) มีแหลงทองเที่ยว
มากมาย สวยงาม และมีชื่อเสียง สะดวกในการคมนาคม โรงแรมและที่พักมีหลายระดับ หลายราคา
ตอบรับนักทองเที่ยวไดหลายระดับ แตยังขาดสถาบันฝกอบรมบุคลากรผูใหบริการอยางมีคุณภาพ
กอปรกับมัคคุเทศกบางสวนขาดจริยธรรมในการประกอบอาชีพสงผลใหทําลายภาพพจนการ
ทองเที่ยว มีการคุมครองนักทองเที่ยวไมดีพอ ธรรมชาติชายฝงเริ่มเสื่อมโทรม ขาดแคลนน้ําชวง
ฤดูกาลทองเที่ยว และประสบปญหาการจราจรติดขัดในบางเสนทางเมื่อถึงฤดูการทองเที่ยว
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวโยงและสนับสนุน (Related and Supporting Industries)
นอกจากแหลงทองเที่ยวชายฝงทะเลที่เปนสิ่งดึงดูดนักทองเที่ยวเองแลว อาหาร และสินคาที่ระลึกยัง
เปนธุรกิจที่สนับสนุนอุตสาหกรรมการทองเที่ยวชายฝงทะเลตะวันออกไดอีกทางหนึ่ง แตยังไมมี
การเชื่ อ มโยงแหล ง ท อ งเที่ ย วระหว า งจั ง หวั ด และหลั ก สู ต รการศึ ก ษาด า นการท อ งเที่ย วยั ง ไม
สอดคลองกับความตองการของผูประกอบการ
เงื่อนไขทางดานอุปสงค (Demand Conditions) พบวานักทองเที่ยวภายในประเทศมี
ค ว า ม พิ ถี พิ ถั น ใ น ก า ร เ ลื อ ก ใ ช บ ริ ก า ร แ ล ะ ต อ ง ก า ร จ า ย ค า บ ริ ก า ร ใ น อั ต ร า ต่ํ า
แตนักทองเที่ยวสวนใหญมักไมสนใจการอนุรักษ
บริบทของการแขงขันและกลยุทธทางธุรกิจ (Context for Firm Strategy and
Rivalry) มีการทําการตลาด ประชาสัมพันธอยูเสมอ แตยังขาดการควบคุมคุณภาพ และมาตรฐาน
การให บ ริ ก าร ตลอดจนยั ง ไม มี ค วามพร อ มในการรั บ รองการประชุ ม และนิ ท รรศการระดั บ
นานาชาติและขาดฐานขอมูลที่ถูกตอง และทันสมัยเพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุนดําเนิน
ธุรกิจ
บทบาทรัฐบาล (Government Role) ถึงแมรัฐบาลมีนโยบายทางดานการทองเที่ยว
อยางชัดเจน แตยังขาดการนําไปปฏิบัติอยางตอเนื่อง การสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐยังนอย
เมื่อเทียบกับรายไดจากการทองเที่ยว

เครือขายวิสาหกิจทองเที่ยวชายฝงตะวันออก: กลุมพื้นที่ภาคตะวันออก

-8จากขางตนจะพบไดวาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวชายฝงทะเลตะวันออกนั้นมีเสนหใน
การดึงดูดนักทองเที่ยวมาสูพื้นที่ในแตละจังหวัดอยูแลว แตยังตองการการสงเสริมความรวมมือ
ระหวางจังหวัดเพื่อใหเปนกลุมเครือขายที่แข็งแกรงและมีศักยภาพการแขงขันมากขึ้น ตองการ
การสงเสริมและพัฒนาผูประกอบการและบุคลากรดานการบริการใหไดมาตรฐานสากล การฟนฟู
และพั ฒ นาแหล งท องเที่ ย ว การเชื่อมโยงจุด ทอ งเที่ยวอย า งเปน ระบบ การประชาสั มพัน ธ และ
การตลาดอยางตอเนื่อง รวมทั้งการจัดการดานสาธารณูปโภค และสิ่งอํานวยความสะดวกใหพรอม
โดยเฉพาะการคมนาคมขนสง ใหนักทองเที่ยวเขาสูพื้นที่ไดสะดวกและรวดเร็ว ดังรายละเอียดใน
ภาพที่ 2
บทบาทรัฐบาล
+ บุคลากรทางการทองเที่ยวทั้งระดับบริหารและระดับ
ปฏิบัติการมีความตองการเขามาทํางานในพื้นที่
+เกิดการกระจุกตัวของสิ่งปลูกสราง
- ขาดฐานขอมูลทีถ่ ูกตองและเปนปจจุบันในการ
ตัดสินใจเพื่อการลงทุน
- ไมมีนโยบายในการกําหนดโครงสรางการแขงขัน

บริบทของการแขงขัน
และกลยุทธทางธุรกิจ

เงื่อนไขปจจัยการผลิต
+ มีแหลงทองเที่ยวมากมาย สวยงามและมีชื่อเสียง
+ เปนแหลงอาหารทะเลและผลไมพนื้ เมืองทีม่ ีชื่อเสียง
เปนสิ่งดึงดูดใหนักทองเที่ยว
+ การคมนาคมเขาถึงไดทั้งทางรถ และ
ใกลสนามบินสุวรรณภูมิ
+ ราคาของที่พักและโรงแรมมีหลายระดับรองรับนักทองเที่ยว
- ขาดสถานที่ฝกอบรมบุคลากรเพื่อการทองเทีย่ วที่มีคุณภาพ
- ขาดการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการใหบริการ
- ยังไมมีความพรอมในการรับรองการประชุมและ
จัดนิทรรศการระดับนานาชาติ
- มัคคุเทศกบางสวนขาดจริยธรรมในการประกอบอาชีพ
ทําลายภาพพจนการทองเที่ยว
- มีระบบการคุมครองนักทองเที่ยวไมดพี อ
- ธรรมชาติเสื่อมโทรม
- ขาดแคลนน้าํ ในการอุปโภคและบริโภคชวงฤดูกาลทองเที่ยว
- ปญหาการจราจรติดขัดในบางเสนทางเมื่อถึงฤดูกาลทองเที่ยว

+ รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการทองเที่ยว
ภายในประเทศชัดเจน
+ มีพื้นที่สาํ หรับการลงทุน และพัฒนายังมีอีกมาก
- นโยบายการสงเสริมการทองเที่ยวยังขาดการ
นําไปปฏิบัติอยางตอเนือ่ ง
- การสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐยังนอย
เมื่อเทียบกับรายไดที่ไดจากการทองเที่ยว

เงื่อนไขดานอุปสงค
+ นักทองเที่ยวภายในประเทศมีความ
พิถีพถิ ันในการเลือกใชบริการ
- ตองการจายคาบริการในราคาต่าํ
- นักทองเที่ยวสวนใหญมักไมสนใจการ
อนุรักษ
- มีปริมาณอุปทานของธุรกิจที่พักและ
โรงแรมสูงกวาอุปสงค

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวโยง
และสนับสนุน
+ มีรานจําหนาย อาหาร สินคาและของที่ระลึกไวบริการ
นักทองเที่ยวเปนจํานวนมาก
+ มีการบริการดานสุขภาพใหกับนักทองเที่ยว รวมทั้งบริการ
ดานความงาม
- ไมมีการเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวระหวางจังหวัด
- หลักสูตรการศึกษาดานการทองเที่ยวยังไมสอดคลองกับความ
ตองการของผูประกอบการ

ภาพที่ 2 การประเมินปจจัยแวดลอมทางธุรกิจของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวชายฝงทะเล
ตะวันออก (กลุมจังหวัด CEO9) ตาม Diamond Model
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-93.การประเมินศักยภาพการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมการทองเที่ยวชายฝงทะเล
ตะวันออก กลุมจังหวัดภาคตะวันออก (CEO9)
จากการวิ เคราะหและประเมิน ระดั บศัก ยภาพ เครือขา ยวิ สาหกิ จ อุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยวชายฝงทะเลตะวันออก (กลุมจังหวัด CEO9) จะเห็นวา จากการวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิ
และจากการระดมความคิด (Focus Group) สรุปไดวา เครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
ชายฝงทะเลตะวันออก (กลุมจังหวัด CEO9) อยูในกลุม Seeking Direction Cluster คือ มีการรวมตัว
ของผูประกอบการกันอยูแลวในระดับหนึ่ง มีสมาคมที่จัดตั้งรวมกลุมกันอยางเหนียวแนนพอควร
และยังเขาถึงแหลงทุนดีพอสมควร แตมีแรงงานที่มีทักษะอยูไมมากนัก ผูบริโภคมีความตองการ
สินคาที่มีคุณภาพและมาตรฐานมากขึ้น มีการรวมมือระหวางอุตสาหกรรมตางๆ ในหวงโซอุปทาน
ดีพอสมควร
นอกจากนั้น ในเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมการทองเที่ยวชายฝงทะเลตะวันออก
(กลุมจังหวัด CEO9) ไดมีการพัฒนาดานการบริการอยูตลอด ธุรกิจในเครือขายนี้มีแนวโนมและ
โอกาสในการแขงขันในตลาดทั้งในและตางประเทศคอนขางมาก โดยเฉพาะดานคุณภาพการบริการ
ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียดไดดังภาพที่ 3
3. Reorganization

6. Stars

2. Seeking direction

5. Potential Stars

1. Fragmented

4. New Wave

ภาพที่ 3 ระดับศักยภาพของเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมการทองเที่ยวชายฝงทะเลตะวันออก
(กลุมจังหวัด CEO9)
ปจจัยแหงความสําเร็จ (Key Success Factors) ของการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวชายฝงทะเลตะวันออก กลุมจังหวัดภาคตะวันออก (CEO9)
ปจจัยแหงความสําเร็จของการยกระดับศักยภาพของเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรม
การทองเที่ยวชายฝงทะเลตะวันออก สรุปไดดังนี้
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- 10 1. การพัฒนาเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมการทองเที่ยวชายฝงทะเลตะวันออก
ให เ ข ม แข็ ง ในป จ จุ บั น นี้ ถึ ง แม จ ะมี ก ารรวมกลุ มกั น ของผู ป ระกอบการ สมาคม / ชมรม อย า ง
เหนี ย วแน น แล ว ก็ ต าม แต ก ารรวมกลุ ม กั น นั้ น ก็ ยั ง ไม ค รบองค ป ระกอบของการเป น เครื อ ข า ย
วิสาหกิจ ดังนั้น แกนนําผูประกอบการ สถาบันการศึกษา การทองเที่ยวแหงประเทศไทย และ
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา จึงควรรวมกันแสวงหาแนวทางใหเกิดการจัดตั้งเครือขายวิสาหกิจ
นี้อยางเขมแข็งและยั่งยืนตอไป
2. การพัฒนาผูประกอบการและบุคลากรภาคบริการการทองเที่ยวสูระดับมือ
อาชีพ เนื่องจากยังมีผูประกอบการและบุคลากรที่เกี่ยวของกับการใหบริการดานการทองเที่ยวที่ยังมี
แนวคิด ความรู และความสามารถไมไดระดับมาตรฐานสากล ซึ่งจะเปนอุปสรรคตอการพัฒนา
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวโดยภาพรวม อีกทั้งยังมีปญหาการขาดแคลนแรงงานในระดับพนักงาน
บริการ จึงควรมีการรวมมือกันระหวางผูประกอบการ สถาบันการศึกษา และหนวยงานภาครัฐที่
เกี่ยวของในการผลิตและพัฒนา ฝมือ แรงงาน เพื่อปอนเขาสูอุตสาหกรรมการทองเที่ยวนี้อยาง
พอเพียงและมีคุณภาพ
3. การฟนฟูและพัฒนาแหลงทองเที่ยว รวมทั้งการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม เสนหของชายฝงทะเลตะวันออกเปนสิ่งดึงดูดใจของนักทองเที่ยว แตในปจจุบันนี้
มีแ หล งท อ งเที่ย วหลายแห งทรุ ด โทรมจากผลกระทบของการส งเสริ ม การท อ งเที่ย วที่ ข าดการ
อนุรักษ จึงควรมีการสํารวจและพัฒนาแหลงทองเที่ยวชายฝงทะเลตะวันออกอยางจริงจัง อีกทั้งควร
มีการคนหาและพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหมเพื่อจูงใจนักทองเที่ยวและสรางความหลากหลายของการ
บริการ
4. การวิ จัย และพัฒ นาฐานขอมู ล ที่เ ปน ประโยชน ต อ การตัด สิน ใจลงทุน และ
พัฒนาคุณภาพของการทองเที่ยวชายฝงทะเลตะวันออก เนื่องจากในปจจุบันผูประกอบการและ
ผูบริหารภาครัฐยังขาดขอมูลสําคัญ ทําใหการตัดสินใจและการกําหนดนโยบายยังเปนไปดวยความ
ยุงยาก ดังนั้นกลุมจังหวัด สถาบันการศึกษา การทองเที่ยวแหงประเทศไทย กระทรวงการทองเที่ยว
และกีฬา และผูประกอบการ จึงควรรวมกันดําเนินการวิจัยและจัดทําฐานขอมูลดานการทองเที่ยว
ชายฝงทะเลตะวันออกขึ้น
5. การประชาสัมพันธและการตลาดเชิงรุกทั้งในและตางประเทศอยางตอเนื่อง
แมวาไดมีการทําการตลาดอยางจริงจังของหนวยงานที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวแลวก็ตาม แตในยุค
ของการแขงขันเชนนี้ การใหขอมูลและการประชาสัมพันธโดยสื่อตาง ๆ การเชื่อมโยงจุดทองเที่ยว
กับตางประเทศและการเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของในภูมิภาค ก็ยังมีความจําเปนที่ตองทํา
อยางตอเนื่องโดยเฉพาะในชวง Low Season
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บทที่ 2
แผนภาพเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมการทองเที่ยวชายฝงทะเลตะวันออก
กลุมจังหวัดภาคตะวันออก (CEO9)
2.1 ภาพรวมกลุมจังหวัด

1.กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน
เชียงใหม เชียงราย นาน พะเยา
แพร แมฮองสอน ลําปาง ลําพูน

6. กลุมจังหวัดภาค
ตะวั
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและ
กลาง
หนองคาย หนองบัวลําภู เลย
อุดรธานี กาฬสินธุ นครพนม

2.กลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนลาง
ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ
สุโขทัย อุตรดิตถ กําแพงเพชร
นครสวรรค พิจิตร อุอทั
ทัยธานี

7. กลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง
นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย สุรินทร
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร

3.กลุมจังหวัดภาคกลาง
นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา
อางทอง ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี
สิงหบุรี
10.
10. กรุงเทพฯ
4.กลุมจังหวัดตะวันตก
กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี
สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร

5. กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน
ระนอง ตรัง กระบี่ พังงา ภูเก็ต
สตูล

เครือขายวิสาหกิจทองเที่ยวชายฝงตะวันออก: กลุมพื้นที่ภาคตะวันออก

8. กลุมจังหวัดภาคตะวันออก
ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี
สมุทรปราการ สระแกว
จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง

9. กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย
ชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช
พัทลุง ปตตานี ยะลา นราธิวาส
สงขลา

- 12 2.2 แผนภาพเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมการทองเที่ยวชายฝงทะเลตะวันออก กลุมจังหวัด
ภาคตะวันออก (CEO9)

1.กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน
อุตสาหกรรมทองเที่ยว เกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
หัตถกรรม สิ่งทอและแฟชั่น ICT

6. กลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ทองเที่ยว การคาชายแดน ผาฝาย
ยอมคราม ทองเที่ยวเชิงนิเวศน
ขาวหอมมะลิ โลจิสติกส

2.กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง
การทองเที่ยว การคาชายแดน ลอ
จิสติคส แปรรูปอาหาร ปศุสัตว
บริการองค
การองคความรู ออยและน้ําตาล
ขาว

4.กลุมจังหวัดตะวันตก
เลี้ยงสุกรคุณภาพ ขาวเกษตร
อินทรีย กุงแปรรูป ทองเที่ยว
สัปปะรดกระปอง

7. กลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง
สิ่งทอ ไหม แปรรูปสุกร ทองเที่ยว
ยานยนต ขาว
10.
10. กรุงเทพฯ
ธุรกิจนําเที่ยว อาหาร
โลจิสติกส

5. กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดา
ดา
มัน
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ อาหารและ
ขนมของฝากพื้นเมือง ผลิตภัณฑ
จากยางพารา อูตอเรือ ซอมเรือ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ ของฝากของที่
ระลึก ทองเที่ยวเชิงนิเวศ
ยางพารา

เครือขายวิสาหกิจทองเที่ยวชายฝงตะวันออก: กลุมพื้นที่ภาคตะวันออก

8. กลุมจังหวัดภาคตะวันออก
ทองเที่ยว อาหารทะเลแปรรูป อัญมณี
และเครื่องประดับ ผลไมสดและผลไม
แปรรูป ยานยนตและชิ้นสวน BIO plastic

9. กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย
แพะ ยางพารา เปาฮื้อ สมุนไพร
ผลไม ไก อาหารทะเล ปาลมน้ํามัน
สวนผลไม
สวนผลไม ทองเที่ยว การคาชายแดน
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บทที่ 3
แผนปฏิบัติการสงเสริมเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมการทองเที่ยวชายฝงทะเล
ตะวันออก กลุมจังหวัดภาคตะวันออก (CEO9)
3.1 แผนปฏิบัติการสงเสริมเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมการทองเที่ยวชายฝงทะเลตะวันออก
กลุมจังหวัดภาคตะวันออก (CEO9)
จากการวิ เ คราะห ศั ก ยภาพและป จ จั ย แห ง ความสํ า เร็ จ ของเครื อ ข า ยวิ ส าหกิ จ
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวชายฝงทะเลตะวันออกนํามาซึ่งการกําหนด วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศาสตร และแผนงาน/โครงการ ของเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมการทองเที่ยวชายฝงทะเล
ตะวันออก (กลุมจังหวัด CEO9) ดังรายละเอียดในลําดับตอไปนี้
วิสัยทัศน
“มุงสูการเปนเขตทองเที่ยวระดับสากล โดยยกระดับมาตรฐานบริการแหลงที่พัก
และธุรกิจทองเที่ยว สรางชุมชนเขมแข็ง เครือขายขนสงมวลชนที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อพัฒนาการทองเที่ยวในพื้นที่อยางยั่งยืน”
พันธกิจ
1. สงเสริมและพัฒนาบุคลากรภาคบริการการทองเที่ยวใหไดมาตรฐานสากล
2. พัฒนาเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมการทองเที่ยวชายฝงทะเลตะวันออก
3. พัฒนาและฟนฟูแหลงทองเที่ยวชายฝงทะเลตะวันออกใหไดมาตรฐาน
4. พัฒนาระบบฐานขอมูลดานการทองเที่ยว
5. พัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ
6. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอํานวยความสะดวก ใหมีความปลอดภัยสูง รองรับ
กับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวไดอยางเพียงพอ

เครือขายวิสาหกิจทองเที่ยวชายฝงตะวันออก: กลุมพื้นที่ภาคตะวันออก

- 14 ประเด็นยุทธศาสตร
1. การพัฒนาผูประกอบการ และบุคลากรดานการทองเที่ยว
2. การสร า งบรรยากาศความร ว มมื อ ในการยกระดั บ ขี ด ความสามารถในการ
แขงขันในเครือขายวิสาหกิจ
3. การฟนฟูสิ่งแวดลอมและสรางภูมิทัศนดานการทองเที่ยว
4. การพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศดานการทองเที่ยว
5. การจัดการระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอํานวยความสะดวกใหมีประสิทธิภาพ
ตารางแสดงวิสัยทัศนของแตละจังหวัดในภาคตะวันออก
จังหวัด

วิสัยทัศน

ชลบุรี

“เปนเมืองทาการสงออกชั้นนําของโลก ศูนยกลางการทองเที่ยวนานาชาติครบ
วงจร ผูนําการลงทุนดานอุตสาหกรรม เกษตรกรรมกาวหนา พัฒนาเปนเมือง
นาอยู”

ระยอง

“เปนผูนําดานอุตสาหกรรม ศูนยกลางดานเกษตรกรรม และการทองเที่ยวที่ได
มาตรฐานสากล” (อุตสาหกรรมล้ําสมัย ปลอดภัยมลพิษ แหลงผลิตผลไม เลื่อง
ลือไกลการทองเที่ยว)

จันทบุรี

“ราชันแหงอัญมณี ราชินีแหงผลไม ประมงมากมาย ทองเที่ยวหลากหลาย
คาขายชายแดน”

ตราด

“ประชาชนมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี เป น แหล ง ผลิ ต สิ น ค า เกษตรคุ ณ ภาพ การ
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ และเปนพันธมิตรทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน
รวมทั้งภูมิภาคอินโดจีน อยางยั่งยืน”

เครือขายวิสาหกิจทองเที่ยวชายฝงตะวันออก: กลุมพื้นที่ภาคตะวันออก

- 15 ตารางแสดงยุทธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธของกลุมจังหวัด CEO9
ยุทธศาสตร

เปาประสงค

กลยุทธ

1. การเปนศูนยกลาง
อุตสาหกรรมและพลังงาน
ของอาเซียนควบคูไปกับการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

1. เปนผูนําการลงทุนดาน
อุตสาหกรรมและพลังงานของ
อาเซียน

2. การสรางมูลคาเพิ่มใน
สินคาเกษตรและผลิตภัณฑ
เกษตรแปรรูป

2. เปนแหลงผลิตผลไมและผลิตผล 2. สงเสริมและพัฒนา
ทางการเกษตรรวมทั้งผลิตภัณฑ
มูลคาเพิ่มในสินคาเกษตร
เกษตรแปรรูปที่ไดมาตรฐาน
เชน ทุเรียน มังคุด
ผลิตภัณฑเกษตรแปรรูป

3. การเชื่อมโยงแหลง
3. เปนศูนยกลางการทองเที่ยวที่
ทองเที่ยวหลักของแตละ
หลากหลาย ไดคุณภาพและมี
จังหวัดกับแหลงทองเที่ยวทีม่ ี มาตรฐาน
ศักยภาพเชิงพาณิชย

4. การเปนพันธมิตรกับ
ภูมิภาคอินโดจีน

4. เปนเสนทางการคาสูภูมิภาคอิน
โดจีน

เครือขายวิสาหกิจทองเที่ยวชายฝงตะวันออก: กลุมพื้นที่ภาคตะวันออก

1. พัฒนาสูการเปน
ศูนยกลางอุตสาหกรรม
และพลังงานของอาเซียน
ควบคูกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ความเขมแข็ง
ของชุมชน สังคมและ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

3. สงเสริมการเปนดินแดน
แหงความหลากหลายของ
การทองเที่ยวแบบ
ครบวงจร และเชื่อมโยง
เสนทางทองเที่ยวในกลุม
จังหวัด / อนุภมู ิภาคอื่น
4. เสริมสรางความเปน
หุนสวนทางเศรษฐกิจและ
ประตูสูภูมิภาคอินโดจีน

- 16 ตารางแสดงยุทธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธของกลุมจังหวัด CEO9
จังหวัด
ชลบุรี

ยุทธศาสตร
1. เสริมสรางความมั่ง
คั่งทางเศรษฐกิจของ
จังหวัดและของประเทศ
2. เสริมสรางความมั่ง
คั่งทางเศรษฐกิจของ
จังหวัดและของประเทศ

เปาประสงค

กลยุทธ

1. สงเสริมใหทาเรือแหลม 1.1 ผลักดันการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ฉบังเปนเมืองทาชั้นนําใน การขนสงและระบบขอมูลขาวสารเพื่อการ
บริหารจัดการใหสามารถรองรับการ
ลําดับที่ 16 ของโลก
2. สงเสริมเปนศูนยกลาง ขยายตัวทางเศรษฐกิจของจังหวัด
1.2 สงเสริมใหทาเรือแหลมฉบังสรางภาคี
การลงทุนดาน
อุตสาหกรรมและพลังงาน พันธมิตรในการขนสงแบบครบวงจร
1.3 พัฒนาศักยภาพทาเรือแหลมฉบัง
1.2.1 พัฒนาปจจัยสนับสนุนการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันของ
อุตสาหกรรม และพลังงาน
1.2.2 สงเสริมการลงทุนดานพลังงาน
อุตสาหกรรมยานยนต/ชิ้นสวนยานยนต
และอิเลคทรอนิกส
1.2.3 พัฒนาและสรางความเขมแข็งของ
วิสาหกิจชุมชน
1.2.4 สงเสริมการสรางเครือขาย
อุตสาหกรรมและการเชื่อมโยงทาง
เศรษฐกิจในภูมิภาค
1.3.1 สงเสริมใหเปนดินแดนแหงความ
3. เปนศูนยกลาง การ
หลากหลายของการทองเที่ยวแบบครบ
ทองเที่ยวนานาชาติ
ครบวงจรที่ไดคุณภาพ มี วงจรและเชื่อมโยงเสนทางการทองเที่ยว
กลุมจังหวัดและภูมิภาค
มาตรฐาน
1.3.2 พัฒนาอนุรักษแหลงทองเที่ยว
วัฒนธรรม และประเพณีทองถิ่น
1.3.3 สงเสริมพัฒนาบุคลากรดานการ
ทองเที่ยวใหมีความรูความชํานาญเฉพาะ
ดานอยางเปนระบบและตอเนื่อง
4. สงเสริมพัฒนาศักยภาพ 1.4.1 กระบวนการผลิตไดรับการรับรอง
และการเพิ่มมูลคาสินคา มาตรฐาน
1.4.2 สินคาเกษตรผานการรับรองมาตรฐาน
เกษตร
การสงออก

เครือขายวิสาหกิจทองเที่ยวชายฝงตะวันออก: กลุมพื้นที่ภาคตะวันออก
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จังหวัด
ชลบุรี

ระยอง

ยุทธศาสตร

เปาประสงค

2. สงเสริมคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน
ควบคูกับการฟนฟู
อนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมใหเอื้อ
ตอการพัฒนาจังหวัด

2.1 พัฒนาจังหวัดให
เปนเมืองนาอยู
ประชาชนมีคณ
ุ ภาพ
ชีวิตและสิ่งแวดลอมที่
ดี

กลยุทธ

2.1.1 การพัฒนาคุณภาพชีวติ ที่ดี มี
สังคมที่เอื้ออาทร ชุมชนเขมแข็ง
ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน
2.1.2 จัดระบบผังเมือง การใช
ประโยชนที่ดนิ และสภาพภูมิทัศนของ
เมือง
2.1.3 การพัฒนา อนุรักษ สงวน ฟนฟู
ปองกันทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
3. พัฒนาระบบการ 3.1 ประชาชนไดรับ 3.1.1 จัดตั้งศูนยบริการรวม(One Stop
ใหบริการประชาชน การบริการที่มีคุณภาพ Service) และสงเสริมใหมีศูนยบริการ
แบบครบวงจรที่มี มาตรฐาน และ
รวมทุกหนวยงาน
คุณภาพมาตรฐาน
ผูรับบริการพึงพอใจ 3.1.2 การพัฒนาระบบการใหบริการ
ในการลดรอบระยะเวลา ของขั้นตอน
การปฏิบัติราชการของ สวนราชการ
1. พัฒนาสูการเปน 1. เปนผูนําดาน
1.1 พัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมให
ศูนยกลางดาน
อุตสาหกรรมที่มี
ไดมาตรฐาน และสงเสริมการใช
อุตสาหกรรมและ
มาตรฐานของภูมิภาค เทคโนโลยีสะอาด (Clean
พลังงานของภูมิภาค
Technology)
ควบคูไปกับ การ
1.2 พัฒนาระบบสาธารณูปโภคอยาง
พัฒนา ชุมชน สังคม
พอเพียงเพื่อรองรับการขยายตัวดาน
และสิ่งแวดลอม อยาง
อุตสาหกรรม
ยั่งยืน
1.3 พัฒนาคุณภาพชีวติ และความ
เปนอยูของประชาชนทุกระดับ
1.4 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมอยางยืน
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จังหวัด

ยุทธศาสตร

ระยอง 2. สงเสริมและ
พัฒนามูลคาเพิ่ม
ใหกับสินคาเกษตร
และผลิตภัณฑ
เกษตรแปรรูป

เปาประสงค

กลยุทธ

2. เปนศูนยกลางดาน
เกษตรกรรมที่
ปลอดภัย และได
มาตรฐาน

2.1 พัฒนาและเพิ่มมูลคาผลผลิตให
ปลอดภัยและไดมาตรฐาน
2.2 สรางและขยายเครือขายการตลาด

3. พัฒนาเพื่อ
3. เปนศูนยกลางดาน
เชื่อมโยงแหลง
การทองเที่ยวที่ได
ทองเที่ยวหลักกับ
มาตรฐานสากล
แหลงทองเที่ยวที่มี
ศักยภาพเชิงพาณิชย

จันทบุรี 1. พัฒนาสินคา

เกษตรคุณภาพ

2. พัฒนาการ
ทองเที่ยว
3. ขยายการคาและ
การทองเที่ยวสู
ภูมิภาคอินโดจีน

1.1 เปนแหลงผลิต
ผลไม สินคาเกษตร
และผลิตภัณฑเกษตร
แปรรูปคุณภาพ
1.2 เปนแหลงผลิตกุง
คุณภาพเพื่อการ
สงออก
2. เปนแหลงทองเที่ยว
คุณภาพหลากหลาย

3.1 พัฒนาและสงเสริมสินคาและ
บริการดาน การทองเที่ยวใหมีคุณภาพ
และมาตรฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขัน
3.2 พัฒนาและสงเสริมแหลงทองเที่ยว
หลักที่มีศักยภาพของจังหวัดให
เชื่อมโยงกับกลุมจังหวัดภาคตะวันออก
1.1 พัฒนาสินคาเกษตรและผลิตภัณฑ
เกษตรแปรรูปใหไดมาตรฐานสากล
และกระจายสินคาทั้งในและนอก
ประเทศ

2.1 พัฒนาและอนุรักษแหลงทองเที่ยว
รวมทั้งแสวงหาแหลงทองเทีย่ วใหม ๆ
เพื่อรองรับนักทองเที่ยว
3. เปนชองทางการคา 3.1 ขยายการคาและการทองเที่ยวสู
และการทองเที่ยวสู ภูมิภาคอินโดจีน
ภูมิภาคอินโดจีน
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ยุทธศาสตร

จันทบุรี 4. วิจัยและพัฒนา

ตราด

เปาประสงค

4. วิจัยและพัฒนาดาน
การเกษตรและ
ผลิตภัณฑเกษตรแปร
รูป รวมทั้งการ
ทองเที่ยว
5. อนุรักษ
5. ประชาชนรวมกัน
ทรัพยากรธรรมชาติ อนุรักษ
และสิ่งแวดลอม
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
6. พัฒนาอัญมณีและ 6. เปนศูนยกลาง
เครื่องประดับ
การคาอัญมณีและ
เครื่องประดับของโลก
7. เสริมสรางความ 7. ประชาชนมีความ
มั่นคงทางสังคมและ มั่นคงและมีคณ
ุ ภาพ
คุณภาพชีวิต
ชีวิตที่ดี
1. ดานการพัฒนา
1.1 ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
คุณภาพชีวิตทีด่ ี ชุมชน
มีความเขมแข็งเพิ่มขึ้น
และสังคมมีความสงบ
สุข

กลยุทธ
4.1 พัฒนานวัตกรรมดานเกษตรกรรม
เกษตรแปรรูปและการทองเที่ยวให
สามารถตอบสนองความตองการที่
หลากหลายของลูกคา
5.1 อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

6.1 พัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับสูมาตรฐานสากล
7.1 เสริมสรางความมั่นคงทางสังคม
และพัฒนาคุณภาพชีวติ
1.1 เสริมสรางความเขมแข็งของ
ชุมชนและภูมปิ ญญาทองถิ่น
1.2 สงเสริมประชาชนมีสุขภาพที่ดี
1.3 พัฒนาประสิทธิภาพ การบริหาร
จัดการทุกภาคสวน โดยการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ใหเปน
สากล
1.4 สงเสริมระบบเชื่อมโยงเครือขาย
สารสนเทศ
1.5 สงเสริมการจัดการเรียนรูโดย
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(E-Learning,E-School, E-Library)
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จังหวัด

ตราด

ยุทธศาสตร
1. ดานการพัฒนา
คุณภาพชีวิต

2. ดานการเกษตร

เปาประสงค
1.2 ประชาชนและ
เยาวชนมีโอกาสไดรับ
การพัฒนาและศึกษา
อยางทั่วถึงจัด
การศึกษาใหสอดคลอง
กับความจําเปนและ
ความตองการของ
ทองถิ่นตลอดจนสืบ
สานขนบธรรมเนียม
ประเพณีวัฒนธรรมอัน
ดีงามของทองถิ่น

กลยุทธ

1.6 สงเสริมการรับบริการการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยตาง ๆ
1.7 สงเสริมและพัฒนาแหลงเรียนรูที่
หลากหลายเพือ่ การศึกษาตลอดชีวิต
1.8 พัฒนาหลักสูตรทองถิ่นเพื่อการ
เรียนรูสูอาชีพ
1.9 สงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับ
ผูพิการ ผูดอยโอกาส และผูมี
ความสามารถพิเศษ
1.10 สงเสริมความรวมมือทุกภาค
สวนเพื่อการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1.11 เสริมสรางความตระหนักในการ
อนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
2. เปนแหลงผลิตสินคา 2.1 สงเสริมใหมีการพัฒนาดิน แหลง
เกษตรคุณภาพและ
น้ําเพื่อการเกษตร
ผลิตภัณฑเกษตรแปร 2.2 แสวงหาตลาด / แหลงรับซื้อ / คูคา
รูปที่ไดมาตรฐาน
ในประเทศและตางประเทศ
2.3 สงเสริมใหมีการพัฒนาสินคา
เกษตรปลอดภัยใหตรงตามความ
ตองการของตลาด (Demand Side)
2.4 เสริมสรางการเรียนรูดานการ
จัดการ การผลิต และการตลาดอยาง
ครบวงจร
2.5 สรางความเขาใจและประสาน
ประโยชนระหวางผูประกอบธุรกิจ
และเกษตรกร
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ตราด

ยุทธศาสตร

เปาประสงค

กลยุทธ

2. ดานการเกษตร

2. เปนแหลงผลิตสินคา
เกษตรคุณภาพและ
ผลิตภัณฑเกษตรแปร
รูปที่ไดมาตรฐาน
3. เปนศูนยกลางการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศที่ได
มาตรฐาน

2.6 พัฒนาสินคาเกษตรแปรรูป
สูตลาดภายใน ประเทศและเพื่อการ
สงออก (Dual Track)

3. ดานการ
ทองเที่ยว

4. ดานเศรษฐกิจ
การคาชายแดน

4. เสริมสรางความ
รวมมือดานเศรษฐกิจ
กับประเทศเพือ่ นบาน
ในบรรยากาศแหง
ความเปนมิตรไมตรี

เครือขายวิสาหกิจทองเที่ยวชายฝงตะวันออก: กลุมพื้นที่ภาคตะวันออก

3.1 การบริหารจัดการโครงขายดาน
การทองเที่ยว ขามภูมิภาคและ
เชื่อมโยง
กับประเทศเพือ่ นบาน
3.2 การบริหารจัดการดาน
สิ่งแวดลอมและธรรมชาติใหสมดุล
3.3 สงเสริมและพัฒนาการ
ทองเที่ยวทีห่ ลากหลาย
3.4 การตลาดและการ
ประชาสัมพันธดานการทองเที่ยว
4.1 พัฒนาดานทรัพยากรมนุษย
4.2 เสริมสรางสัมพันธภาพกับ
ประเทศเพื่อนบาน
4.3 เสริมสรางความมั่นคงปลอดภัย
ในพื้นทีเ่ ปาหมาย
4.4 สงเสริมการพัฒนาตามกรอบ
ปฏิญญาพุกาม (ACMECS :
Ayeyawady Chaopraya Maekong
Economic Cooperation Strategy)
ดานการคาการลงทุน
4.6 เสริมสรางความเขมแข็งของ
ธุรกิจ SMEs
4.7 สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม
ที่ใชทรัพยากรในพื้นที่ (Local
Content)

- 22 ตารางแสดงยุทธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธของกลุมจังหวัด CEO9
จังหวัด
ตราด

ยุทธศาสตร
4. ดานเศรษฐกิจ
การคาชายแดน

เปาประสงค

กลยุทธ

4. เสริมสรางความ
รวมมือดาน
เศรษฐกิจกับ
ประเทศเพื่อนบาน
ในบรรยากาศแหง
ความเปนมิตร
ไมตรี

4.8 พัฒนาศักยภาพดานแรงงาน
4.9 พัฒนาทาเรือใหเปน Gateway
สูประเทศเพื่อนบาน
4.10 พัฒนาระบบการขนสงทางบก
ทางน้ํา และทางอากาศ

จากยุทธศาสตรของแตละจังหวัดในภาคตะวันออก มีประเด็นที่สอดคลองกับยุทธศาสตร
ของกลุมจังหวัด เมื่อพิจารณาในประเด็นที่เกี่ยวของกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแลว
พบวาทุกจังหวัดใหความสําคัญกับภาคเกษตรกรรม เนื่องจากเปนพื้นที่ที่มีผลไมอยูหลากหลายและ
มีชื่อเสียง โดยมีกลยุทธสําคัญในการสนับสนุนการเกษตรปลอดสารพิษ การพัฒนาดิน และแหลง
น้ํา เพื่อการเกษตร สงเสริมดานการตลาด โดยการสรางและขยายเครือขายการตลาด ตลอดจนการ
พัฒนาสินคาเกษตรและเกษตรแปรรูปใหไดมาตรฐาน การเพิ่มประสิทธิภาพ และขีดความสามารถ
ในการส ง ออกของภาคเกษตร โดยจัง หวั ด สระแกว เป น จั งหวั ด ที่ มีก ารกํา หนดกลยุท ธ ใ นเรื่ อ ง
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปเพื่อการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ไวอยาง
ชัดเจน
ด า นอุ ต สาหกรรม จัง หวั ด สมุ ท รปราการมี เ ป า หมายที่ จ ะเป น ศูน ย ก ลางอุ ต สาหกรรม
ตอเนื่องและเชื่อมโยง (Industrial Cluster) ดานยานยนตชิ้นสวนยานยนต ไฟฟา อิเล็กทรอนิกส สิ่ง
ทอ เครื่องหนัง และอาหารแปรรูป และมีจังหวัดสมุทรปราการกับจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีกลยุทธ
ในการสงเสริมการวิจัยและพัฒนา (R&D) โดยมุงเนนอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม
(SMEs) และการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจชุมชน กํากับไวชัดเจน รวมทั้งจังหวัดปราจีนบุรีก็มีกล
ยุทธในการพัฒนาและสรางความเขมแข็งของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
วิสาหกิจชุมชน ในโครงการ OTOP เขาสูมาตรฐานสากลตามความตองการของตลาด รวมทั้งให
ได รั บ การถ า ยทอดเทคโนโลยี ก ารพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ อ ย า งต อ เนื่ อ ง ส ว นจั ง หวั ด จั น ทบุ รี ไ ด ใ ห
ความสําคัญกับอุตสาหกรรมอัญมณีซึ่งกําหนดไวในวิสัยทัศนอยางชัดเจน เปนโอกาสที่ดีของพื้นที่
ภาคตะวันออกที่มีจังหวัดสมุทรปราการเปนจังหวัดที่สนับสนุนการพัฒนาระบบ Logistic ครบ
วงจรสําหรับสิ นคาเกษตรและอุตสาหกรรม เนื่องจากเปนที่ตั้ งของสนามบินสุวรรณภู มิ และ
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- 23 จังหวัดอื่น ๆ ในภาคตะวันออกที่มีกลยุทธในการพัฒนาเสนทางคมนาคมรองรับการขยายตัวของ
การขนสงสินคา และLogistics สูตลาดโลกไวดวยเชนเดียวกัน
ดานการทองเที่ยว การทองเที่ยวเปนอีกเปาหมายสําคัญที่หลายจังหวัดกํ าหนดไวใ น
วิ สั ย ทั ศ น ข องจั ง หวั ด (เว น ฉะเชิ ง เทรา) แต อ าจมี ร ายละเอี ย ดแตกต า งกั น ในลั ก ษณะของการ
ทองเที่ยวอยูบาง ระหวางพื้นที่ในกลุมจังหวัด CEO8 ที่เปนการทองเที่ยวเชิงนิเวศเปนสวนใหญ
และกลุมจังหวัด CEO9 เปนการทองเที่ยวแบบหลากหลาย แตบางจังหวัดก็ตองการสงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ เชนในพื้นที่จังหวัดตราด นอกจากนั้นยังมีการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เชิงสุขภาพ
(แพทยแผนไทย) และเชิงเกษตร เชนจังหวัดนครนายกมีกลยุทธในการสงเสริมและการสนับสนุน
การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (Spa) แตมีการวางกลยุทธในการบริหารจัดการโครงขายดานการทองเที่ยว
ขามภูมิภาค และเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบาน ทําใหสามารถเชื่อมโยงการทองเที่ยวในลักษณะ
ตาง ๆ กันได โดยแตละจังหวัดตางใหความสําคัญในการสรางจิตสํานึก การจัดตั้งองคกรเครือขาย
สงเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธดานการทองเที่ยว และการพัฒนาบุคลากรการทองเที่ยว
ใหเปนการทองเที่ยวที่มีมาตรฐานสากล
นอกจากนั้นแตละจังหวัดยังมียุทธศาสตรอื่น ๆ ที่เปนปจจัยสงเสริมและสนับสนุนการ
ประกอบธุรกิจ ทั้งเรื่องการคาชายแดน ระบบการขนสง (Logistics) การพัฒนาระบบฐานขอมูล
สารสนเทศ สาธารณูปโภค (น้ํา) การสงเสริมงานวิจัยและพัฒนาดานการเกษตร อุตสาหกรรม
รวมทั้งการทองเที่ยว โดยการสงเสริมใหนักวิชาการทั้งภาครัฐและเอกชน เกษตรกร เขามามีสวน
รวมในงานวิจั ยและพัฒนาด านการบริการให คําปรึกษา พัฒนาระบบการใหบริการประชาชน
ดังเชนตัวอยางในจังหวัดชลบุรีที่มีกลยุทธสงเสริมใหทาเรือแหลมฉบังสรางภาคีพันธมิตรในการ
ขนสงแบบครบวงจร และจังหวัดตราดที่มีกลยุทธในการเสริมสรางความเขมแข็งของธุรกิจ SMEs
และการพัฒนาทาเรือใหเปน Gateway สูประเทศเพื่อนบาน สงเสริมการคาชายแดนของจังหวัด
ประเด็ น อื่ น ๆ เช น การพั ฒ นาป จ จั ย พื้ น ฐานให มี คุ ณ ภาพและเพี ย งพอ ส ง เสริ ม และ
สนับสนุนใหองคกร ชุมชน และประชาชน มีสวนรวมในการพัฒนาระบบสาธารณสุขเพื่อสรางสุข
ภาวะที่ดี การบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอมและธรรมชาติใหสมดุล สงเสริมและพัฒนาความรู
ดานวิชาการ ไอทีและสื่ออื่น ๆ เพื่อสรางโอกาสและรายได การใชประโยชนจากแหลงเรียนรูและ
ภูมิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น การพั ฒ นาผั ง เมื อ งพั ฒ นาผัง เมือ งและโครงสรา งพื้ น ฐานให ค รอบคลุ ม และ
สอดคลองกับกลุมจังหวัด ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การพัฒนาระบบการใหบริการใน
การลดรอบระยะเวลาของขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ร าชการของส ว นราชการที่ แ ต ล ะจั ง หวั ด ต า งก็ มี
ยุทธศาสตรในเรื่องตาง ๆ ไว และการจัดตั้งศูนยบริการรวม (One Stop Service) และสงเสริมใหมี
ศูนยบริการรวมทุกหนวยงาน
โดยสรุปแลวยุทธศาสตรที่แตละจังหวัดไดกําหนดไวเปนไปเพื่อการเพิ่มและกระจายรายได
ยกฐานะผูมีรายไดต่ํา แกไขปญหาความยากจน ใหประชาชนกินดีอยูดี มีความรู มีคุณภาพชีวิตที่ดี
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- 24 และเพื่ อ การเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข ง ขั น และกระจายสิ น ค า สู ต ลาดโลก รวมทั้ ง ความ
ปลอดภัย และความสงบเรียบรอยในสังคม การที่ประเทศจะสามารถแกปญหาและพัฒนาประเทศ
ไดตามยุทธศาสตรที่วางไวแลวนั้น จําเปนอยางยิ่งที่จะตองอาศัยความรวมมืออยางจริงใจจากทุกฝาย
ที่เกี่ยวของในสวนตาง ๆ ซึ่งการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ (Cluster) นาจะเปนเครื่องมือที่มี
ประสิทธิภาพในการพัฒนาใหเ ปนไปตามความตองการดังกลาว ทั้งนี้จ ะตองนําขอมูลในการ
วิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) ของกลุมจังหวัด และรายจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออก
มาประกอบการพิจารณาในการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ ใหสามารถนําจุดแข็งมาใช และแกไข
จุดออนของแตละจังหวัดที่เกี่ยวของกับการสงเสริมและพัฒนาเครือขายวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม
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- 25 3.1 โครงการนํารองของกลุมจังหวัดภาคตะวันออก (CEO9)
คณะที่ ป รึ ก ษาได พิ จ ารณาคั ด เลื อ กโครงการสํ า คั ญ ที่ ไ ด จ ากการประชุ ม
เชิงปฏิบัติการ (Workshop) และบรรจุไวในรางกรอบแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมกลุมอุตสาหกรรมการทองเที่ยวชายฝงทะเลตะวันออก (กลุมจังหวัด CEO9) โดยเรียง
ตามลําดับความสําคัญ ดังตอไปนี้
1.โครงการที่ ส นั บ สนุ น พั น ธกิ จ และประเด็ น ยุ ท ธศาสตร ด า นการพั ฒ นา
ผูประกอบการและบุคลากรที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวชายฝงทะเลตะวันออก
1.1 โครงการจัดตั้งศูนยฝกอบรมบุคลากรวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ดานการทองเที่ยว
1.2 โครงการฝกอบรมผูประกอบการและบุคลากรที่เกี่ยวของกับการ
ทองเที่ยว
2. โครงการที่สนับสนุนพันธกิจและประเด็นยุทธศาสตรดานการพัฒนาความ
เขมแข็งของเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมการทองเที่ยวชายฝงทะเลตะวันออกไดแก โครงการ
พัฒนาเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมการทองเที่ยวชายฝงทะเลตะวันออก
3. โครงการที่สนับสนุนพันธกิจและประเด็นยุทธศาสตรดานการพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลดานการทองเที่ยว ไดแก โครงการตั้งศูนยขอมูลดานการทองเที่ยวสําหรับวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม
โครงการระยะสั้น
โครงการฝกอบรมผูประกอบการและบุคลากรที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว
โครงการระยะปานกลาง
1. โครงการจัดตั้งศูนยฝกอบรมบุคลากรวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมดาน
การทองเที่ยว
2. โครงการจัดตั้งศูนยขอมูลดานการทองเที่ยวสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม
โครงการระยะยาว (ตอเนื่อง)
โครงการพั ฒ นาเครื อ ข า ยวิ ส าหกิ จ อุ ต สาหกรรมการท อ งเที่ ย วชายฝ ง ทะเล
ตะวันออก
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โครงการสําคัญในการพัฒนาผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเครือขาย
วิสาหกิจอุตสาหกรรมการทองเที่ยวชายฝงทะเลตะวันออก
กลุมจังหวัดภาคตะวันออก (CEO9)
โครงการจัดตัง้ ศูนยฝกอบรมบุคลากรวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมดานการทองเที่ยว
หลักการและเหตุผล
การฝ ก อบรมบุ ค ลากรด า นการท อ งเที่ ย วเป น สิ่ ง สํ า คั ญ และจํ า เป น เร ง ด ว นอย า งยิ่ ง ใน
การเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันดานอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของไทย โดยเฉพาะ
บุคลากรที่อยูในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ซึ่งยังขาดโอกาสการพัฒนาตนเองใหทันกับการ
เปลี่ยนแปลงที่เปนไปอยางรวดเร็วในยุคปจจุบัน เพราะขอจํากัดหลายประการ ไมวาจะเปนการขาด
แคลนเงิ น ทุ น ด า นสถานที่ ฝ ก อบรม ตลอดจนขาดหน ว ยงานภาครั ฐ ที่ ใ ห ก ารสนั บ สนุ น ด า นนี้
โดยตรง ทําใหวิสาหกิจดานการทองเที่ยวไมไดใหความสําคัญดานการฝกอบรมบุคลากรของตน
เทาที่ควร การมีศูนยฝกอบรมบุคลากรดานวิสาหกิจทองเที่ยวโดยเฉพาะจะเปนการใหความสําคัญ
กั บ การพั ฒ นาบุ ค ลากรด า นนี้ โ ดยตรง และเป น การนํ า มาซึ่ ง การพั ฒ นาหลั ก สู ต รการฝ ก อบรม
บุคลากรดานบริการทองเที่ยวโดยตรง ตลอดจนเปนการอํานวยความสะดวกใหวิสาหกิจทองเที่ยว
ไดใชบริการฝกอบรมบุคลากรของตนเองใหมีคุณภาพสูง
วัตถุประสงค
1. เพื่อเปนสถาบันการพัฒนาบุคลากรดานบริการทองเที่ยวโดยเฉพาะ
2. เพื่อเปนการสรางความตระหนักดานการพัฒนาบุคลากรดานบริการทองเที่ยว
3. เพื่อเปนการสงเสริมการพัฒนาบุคลากรดานอุตสาหกรรมทองเที่ยวอยางยั่งยืน
เปาหมาย
ใหมีการจัดตั้งศูนยการฝกอบรมบุคลากรดานการทองเที่ยวในภูมิภาค 1 แหง ภายในป
พ.ศ. 2550
วิธีการดําเนินงาน
1. ศึกษาความเหมาะสมของการจัดตั้งศูนยฝกอบรมบุคลากรวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมดานการทองเที่ยว
2 . ขออนุมัติโครงการ และงบประมาณการจัดตั้งศูนยฝกอบรมฯ จากคณะรัฐมนตรี ใน
ลักษณะการจัดตั้งองคการมหาชน
3. จัดทําแผนปฏิบัติการจัดตั้งศูนยฯ รางระเบียบขอบังคับ และสรรหาผูบริหาร
4. เปดดําเนินการ
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- 27 ระยะเวลาในการดําเนินงาน
ระยะเวลาในการดําเนินงานจัดตั้งศูนยฝก อบรมบุคลากรวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ดานการทองเที่ยวมีระยะเวลา 2 ป ซึ่งมีรายละเอียดการดําเนินงานและระยะเวลา ดังนี้
1 ศึกษาความเหมาะสมของโครงการใชเวลา 6 เดือน
2. จัดทําขอเสนอจัดตั้งศูนย ฯ รางพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งศูนยฝก อบรม SMEs รวมทั้ง
ขออนุมัติโครงการและงบประมาณการจัดตั้งศูนยฯ เสนอ ครม. 3 เดือน
3. จัดทําแผนปฏิบัติการจัดตั้งศูนยฯ รางระเบียบขอบังคับ และสรรหาผูบริหาร ระยะเวลา 3
เดือน
4. จัดตั้งศูนยฯ ระยะเวลา 1 ป
งบประมาณ
งบประมาณของโครงการจําแนกตามชวงระยะเวลาดําเนินงานดังนี้
2 ลานบาท
1. ศึกษาความเหมาะสมของโครงการ
2. จัดทําขอเสนอจัดตั้งศูนย ฯ รางพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้ง
2 ลานบาท
ศูนยฝกอบรม SMEs รวมทั้งขออนุมัติโครงการและงบประมาณการ
จัดตั้งศูนยฯ เสนอ ครม.
3. จัดทําแผนปฏิบัติการจัดตั้งศูนยฯ รางระเบียบขอบังคับและ
500,000 บาท
สรรหาผูบริหาร
4. จัดตั้งศูนยฯ
50 ลานบาท
5. เปดดําเนินงาน (โดยมีเงินประเดิมและงบดําเนินงาน
ประจําป ซึ่งจัดสรรจากงบประมาณแผนดิน)
งบประมาณจัดตั้งศูนยรวมทั้งโครงการ
54,500,000 บาท
ผูรับผิดชอบโครงการ
กลุมจังหวัดCEO9 สถาบันการศึกษา การทองเที่ยวแหงประเทศไทย กระทรวงการ
ทองเที่ยวและกีฬา
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
เกิดศูนยการฝกอบรมบุคลากรดานการทองเที่ยวเฉพาะทาง นํามาซึ่งการพัฒนาบุคลากร
ดานอุตสาหกรรมทองเที่ยวที่มีความรูความสามารถสูงสอดคลองกับความตองการของตลาดและ
สอดคล อ งกั บ ความต อ งการของวิ ส าหกิ จ ด า นการท อ งเที่ ย ว และก อ ให เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลตอการบริหารจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เปนแบบอยางที่ดีใหกับการ
พัฒนาบุคลากรดานอื่น ๆ ตอไป
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- 28 โครงการฝกอบรมผูประกอบการและบุคลากรที่เกี่ยวของดานการทองเที่ยว
หลักการและเหตุผล
การบริหารงานดานธุรกิจทองเที่ยวเปนเรื่องละเอียดออน ตองอาศัยทักษะหลายประการเพื่อ
สรางความพอใจสูงสุดใหกับลูกคา ประกอบกับภายใตสภาวะการแขงขันในดานการทองเที่ยวใน
ปจจุบันที่มีคอนขางสูงและรุนแรง ทําใหผูประกอบการตองเรียนรูใหทันกระแสการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นตลอดเวลา ดังนั้นผูประกอบการในยุคปจจุบันและพนักงานใหบริการดานการทองเที่ยวตอง
เรียนรูทั้งทางดานการบริหารธุรกิจ การเงิน การใชและพัฒนาระบบสารสนเทศ การใหบริการดาน
ตางๆ ตลอดจนการตอนรับขับสู เปนตน
หลักสูตรการพัฒนาผูประกอบการและผูใหบริการวิสาหกิจดานการทองเที่ยว นับวาเปน
หัวใจสําคัญยิ่งตอความเจริญกาวหนาของกิจการ เพราะเปนหลักสูตรที่สามารถนําไปใชใหเกิด
ประโยชน ใ นงานได อ ย า งแท จ ริ ง โดยสามารถใชแ ก ป ญ หาและสร า งโอกาสในธุร กิ จ ดา นการ
ทองเที่ยว ตลอดจนประสานงานกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนอื่นๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาผูประกอบการใหเปนผูบริหารมืออาชีพ
2. เพื่อพัฒนาทักษะการใหบริการของพนักงานในอุตสาหกรรมทองเที่ยวใหมีมาตรฐานสูง
เปาหมาย
1. ฝกอบรมผูประกอบการปละ 4 รุน รุนละ 30 คน
2. ฝกอบรมพนักงาน ปละ 4 รุน รุนละ 50 คน
วิธีการดําเนินงาน
1. จัดทําหลักสูตรการฝกอบรมผูบริหารวิสาหกิจทองเที่ยว และหลักสูตรการใหบริการดาน
กิจการทองเที่ยว
2. จัดทําตารางการฝกอบรม และสรรหาวิทยากร
3. เปดรับสมัครผูเขารับการฝกอบรมจากวิสาหกิจดานการทองเที่ยวในภูมิภาค
4. ดําเนินการฝกอบรม
5. ประเมินผลการฝกอบรมและพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย
6. โอนยายภารกิจใหอยูภายใตการดําเนินงานของศูนยฝกอบรม ฯ เมื่อมีการจัดตั้งศูนยแลว
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
เริ่มดําเนินการในป พ.ศ.2549 – พ.ศ. 2550
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- 29 งบประมาณ
1. ปละ 1.6 ลานบาท (320 คน × 5,000 บาท/คน)
2. รวม 2 ป เปนเงิน 3.2 ลานบาท
ผูรับผิดชอบโครงการ
มหาวิทยาลัยบูรพา กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ททท. กลุมจังหวัด CEO9
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ผูประกอบการและพนักงานสามารถนําเอาความรูจากการฝกอบรมไปประยุกตใชในการ
บริหารและจัดการธุรกิจดานการทองเที่ยวไดอยางมีประสิทธิภาพ ไดมาตรฐานสูง
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- 30 โครงการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมการทองเที่ยวชายฝง ทะเลตะวันออก
หลักการและเหตุผล
แนวคิดในการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ (Cluster) ไดรับความสําคัญในฐานะเปนเครื่องมือ
หนึ่งในการสรางขีดความสามารถในการแขงขันของภาคการผลิตและบริการ ซึ่งเชื่อมโยงไปสูการ
พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันทางดานเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ทั้งนี้เพราะแนวคิด
ดังกลาวจะชวยใหวิสาหกิจทุกระดับเกิดพลังความรวมมือระหวางผูประกอบการ หนวยงานภาครัฐ
และสถาบันตางๆ ที่เกี่ยวของ รวมกันพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันอยางเปนระบบและเปน
เครือขายที่เขมแข็ง
การพัฒนาเครือขายที่เขมแข็งใหเกิดผลเปนรูปธรรม จําเปนตองอาศัยการดําเนินงานในทุก
ระดับทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา สถาบันการเงิน สมาคมและการรวมกลุมของธุรกิจตางๆ
ซึ่งตองการรากฐานทางความรูความเขาใจรวมกันที่ถูกตองและเปนไปในทางเดียวกัน
วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางระบบเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมการทองเที่ยวชายฝงทะเลตะวันออกที่
เปนรูปธรรม
2. เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของเครือขายอุตสาหกรรมทองเที่ยวชายฝง
ทะเลตะวันออก
เปาหมาย
เกิดเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมการทองเที่ยวชายฝงทะเลตะวันออกที่เขมแข็งและยั่งยืน
วิธีการดําเนินงาน
1. สํารวจปญหาและความตองการของเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมการทองเที่ยวชายฝง
ทะเลตะวันออก
2. จัดสัมมนาระดมความคิด เพื่อการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
ชายฝงทะเลตะวันออก โดยมีการคัดเลือกผูนําและสมาชิก
3. สงเสริมใหเกิดกิจกรรมรวมในการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของกลุม
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวโดยภาพรวม
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
เปนโครงการตอเนื่องระยะยาว ดําเนินการในทุก ๆ ป (ป พ.ศ.2549-2553)
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- 31 งบประมาณ
งบประมาณในการสํารวจและจัดสัมมนาประจําป ปละ 1.5 ลานบาท (สถานที่หมุนเวียนกัน
จัดในจังหวัดตาง ๆ ในภูมภิ าค)
ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
เกิดความรวมมือในการยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมการ
ทอ งเที่ ย วชายฝ ง ตะวั น ออก ซึ่ ง จะนํ า ไปสู ก ารพัฒ นาขีด ความสามารถในการแข งขั น ทางด า น
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
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- 32 โครงการตัง้ ศูนยขอมูลดานการทองเที่ยวสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
หลักการและเหตุผล
ขอมูลและสารสนเทศเปนสิ่งสําคัญและจําเปนอยางยิ่งในยุคการแขงขันทางธุรกิจที่เปนไป
อย า งรวดเร็ ว และเข ม ข น ขึ้ น เช น ในป จ จุ บั น ซึ่ ง มี ก ารพั ฒ นาเทคโนโลยี ด า นข า วสารและ
โทรคมนาคมที่ทันสมัย การตัดสินใจที่ดีตองอาศัยขอมูลที่ถูกตองแมนยําและทันสมัย อยางไรก็ตาม
ในปจจุบันระบบฐานขอมูลดานการทองเที่ยวโดยเฉพาะขอมูลเพื่อการบริหารวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมดานการทองเที่ยวอยูกระจัดกระจาย และขาดความแมนยําถูกตองเพียงพอ ทําใหการ
ตัดสินใจทางดานธุรกิจขาดประสิทธิภาพเทาที่ควร
การไดมาซึ่งขอมูลที่ถูกตองแมนยําและทัน สมัย ตองมีผูดูแลรับผิดชอบโดยตรง มีการ
จัดเก็บและรวบรวมขอมูลที่เปนระบบ มีการบริหารจัดการมูลฐานขอมูลที่มีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศเพื่อสนับสนุนเครือขายวิสาหกิจดานการ
ทองเที่ยว
2. เพื่อรวบรวมและจัด ทํ า ฐานขอมูลเชื่อมโยงกับ ฐานข อมูลอื่ น ๆ ในประเทศและ
ตางประเทศ
3. เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการลงทุนทางดานธุรกิจการทองเที่ยว
เปาหมาย
ใหมีการจัดตั้งศูนยขอมูลสารสนเทศดานการทองเที่ยวในภูมิภาค 1 แหง ภายในป พ.ศ.
2550
วิธีการดําเนินงาน
1. คัดเลือกหนวยงานที่ตั้งระบบฐานขอมูลที่เหมาะสม
2. จัดหาคอมพิวเตอรและอุปกรณสนับสนุน
3. จัดจางผูเชี่ยวชาญการวางระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร
4.จัดวางระบบสารสนเทศระบบการเชื่อมโยงฐานขอมูลกับหนวยงานภายในประเทศและ
ตางประเทศ
5. รวบรวมขอมูลและประมวลผลขอมูลเพื่อการตัดสินใจ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
เปนโครงการระยะยาว เริ่มป พ.ศ. 2550
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- 33 งบประมาณ
ในระยะเริ่มแรก 20 ลานบาท เพื่อจัดหาคอมพิวเตอร จัดจางผูเชี่ยวชาญการวางระบบ
ฐานขอมูลเพื่อการบริหาร จัดวางระบบสารสนเทศระบบการเชื่อมโยงฐานขอมูลที่ทันสมัย จัดจาง
พนักงานเก็บรวบรวมขอมูล ปอนขอมูล ประมวลขอมูล (Data Processing) เปนขอสนเทศ
(Information)
ผูรับผิดชอบโครงการ
สถาบันการศึกษา การทองเที่ยวแหงประเทศไทย กระทรวงการทองเทีย่ วและกีฬา กลุม
จังหวัด CEO9
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
เกิดศูนยขอมูลดานการทองเที่ยวสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม นํามาซึง่ การ
พัฒนาเครือขายวิสาหกิจดานอุตสาหกรรมทองเที่ยวที่มีประสิทธิภาพ เปนแบบอยางที่ดีใหกับการ
พัฒนาดานอืน่ ๆ ตอไป
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