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บทคัดย่อ 

 การวิจยัครังนีมีวตัถุประสงค์เพือศึกษาสถานการณ์การท่องเทียว ปัญหาและอุปสรรคในการ
พฒันา การท่องเทียวทีเกาะเสมด็ และสร้างยทุธศาสตร์การท่องเทียวเชิงนิเวศอยา่งยงัยืน ทีเกาะเสม็ด จงัหวดั
ระยอง  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัมี 6 กลุ่ม คือ  บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ บุคลากรในภาค
ธุรกิจ ประชาชนทอ้งถิน มคัคุเทศก์ นกัท่องเทียวชาวไทย และนกัท่องเทียวชาวต่างชาติ โดยใชเ้ครืองมือใน
การวิจยัคือ แนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึก แบบสอบถาม แบบประเมินร่างยุทธศาสตร์ และแบบประเมิน
ยุทธศาสตร์ ผลการวิจยัพบวา่ เกาะเสม็ดเป็นสถานทีท่องเทียวทีมีความพร้อมดา้นทรัพยากรธรรมชาติทาง
ทะเลและป่าไม ้ มีความสวยงามและจุดเด่นในดา้นหาดทรายขาวละเอียด นาํทะเลใส มีอ่าวต่างๆ มากมาย 
และเป็นสัญลกัษณ์ของวรรณคดีเรืองพระอภยัมณี  มีความเหมาะสมของกิจกรรมการท่องเทียว การบริการ
ทางการท่องเทียว การจดัการทางการท่องเทียวและสิงแวดลอ้ม และการมีส่วนร่วมทางการท่องเทียวของ
เกาะเสม็ด โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลางถึงมาก ในดา้นปัญหาและอุปสรรคในการพฒันาการท่องเทียวที
เกาะเสม็ด คือ ปัญหาด้านมลภาวะทางสิงแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติเสือมโทรม ความขดัแยง้ด้าน
กรรมสิทธิในทีดิน และปริมาณนาํจืดไม่เพียงพอ ส่วนอุปสรรคคือ ขาดการประสานงานระหวา่งภาครัฐอยา่ง
บูรณาการ งบประมาณในการบริหารจดัการท่องเทียวและฟืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมไม่
เพียงพอ ขาดการบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งจริงจงั ขาดการวางผงัพืนทีเฉพาะในการพฒันา/อนุรักษ์เกาะเสม็ด 
และขาดหน่วยงานหลกัหรือกลไกการประสานความร่วมมือในการแกไ้ขปัญหาและพฒันาเกาะเสม็ดอยา่ง
จริงจงั  สําหรับยุทธศาสตร์นีประกอบดว้ย 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ 1) เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความ
มนัคงปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น เพือสนับสนุนการท่องเทียวเชิงนิเวศ 2) เสริมสร้างการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มและระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ เพือการท่องเทียวเชิงนิเวศ
อยา่งยงัยนื  3) ส่งเสริมศกัยภาพแหล่งท่องเทียวเชิงนิเวศและการตลาดท่องเทียวเชิงคุณภาพอยา่งยงัยนื  

คําสําคัญ: การท่องเทียวเชิงนิเวศอยา่งยงัยนื 
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ABSTRACT 

 The objectives of this research were to study situation of tourism, problem and threat of  tourism 

development on Samed Island, and  to  develop strategies for the sustainable ecotourism on Samed Island, 

Rayong province. The sampling populations were comprised of 6 groups: government officials in Rayong; 

representative of commerce and tourism businesses; local people; tour guides; Thai tourists and foreign 
tourists on Samed Island. The research tools were in-depth interviews, questionnaires, assessment of draft 

strategy and assessment of strategy. The research results revealed that: Samed Island is a tourist attraction 

where there are plentiful natural resources in the sea and forest. On Samed Island, there are beautiful 

natural attractions in the form of the white sandy beaches, clear blue sea, and many picturesque bays; Koh 

Samed holds a very important place in Thai culture and literature in the Phra Aphai Mani story by 

Sunthorn Phu. The suitability of activities; tourism services; environmental management and the 

participation of tourists are at a medium to high level. The problems of tourism development on Samed 

Island are: environmental pollution principally related to garbage disposal and waste water management; 

degradation and depletion of natural resources; disputes about land ownership on the island and the 

limited amount of fresh water. The obstacles to tourism development are the lack of highly integrated 

government coordination; budget management; limited natural resource recovery; lack of serious law 

enforcement; lack of systematic urban planning in developing or conservation areas and the absence of a 

main mechanism for serious cooperation in development and problem solving. Strategies for sustainable 

ecotourism on Samed Island are 3 strategies, consisting of: 1) improving the quality of life and 

strengthening security of life and property to support ecotourism; 2) the management of natural resources, 

the environment and the infrastructure for sustainable ecotourism; 3) promotion of ecotourism and quality 

marketing of sustainable ecotourism.  

KEYWORDS:   sustainable ecotourism 
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บทนํา 
ปัจจุบนั อุตสาหกรรมการท่องเทียวของไทยไดส้ร้างรายไดห้ลกัในธุรกิจบริการและสร้างความ 

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้กบัประเทศเป็นจาํนวนมหาศาล โดยพิจารณาไดจ้ากขอ้มูลของกระทรวงการ
ท่องเทียวและกีฬาในปี พ.ศ.2554 มีจาํนวนนกัท่องเทียวต่างชาติ 19,098,323 คน สร้างรายได ้734,591.46 

ลา้นบาท และมีแนวโนม้การขยายตวัต่อเนืองในอตัราทีชะลอตวั โดยคาดวา่ในปี 2555  จะขยายตวั 8-10% 
ซึงสอดคลอ้งกบัจาํนวนนกัท่องเทียวระหวา่งประเทศโดยรวมของโลกทีคาดวา่จะมีการขยายตวั 3-4% ในปี 
2555  (กรมการท่องเทียว. 2554 : ออนไลน์) รวมทงัสอดรับกบัแผนพฒันาการท่องเทียวแห่งชาติ พ.ศ.2555-

2559 ทีมีวตัถุประสงคเ์พือฟืนฟูและกระตุน้ภาคการท่องเทียวให้ขยายตวัและเกิดความยงัยืน ตลอดจนเพือ
เร่งรัดและสร้างศกัยภาพในการหารายไดท้างการท่องเทียว เพือพฒันาการท่องเทียวของประเทศไทยให้มี
ความพร้อมทงัดา้นคุณภาพและการแข่งขนั ทาํให้เกิดการสร้างรายไดแ้ละกระจายรายไดค้วบคู่ไปกบัการ
พฒันาทียงัยนื โดยมุ่งเนน้การป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบดา้นการท่องเทียวใหส้อดรับกบัสถานการณ์ทงัใน
และต่างประเทศ ตามแนวทางแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที 11 (พ.ศ.2555-2559) อยา่งไรก็
ตาม ประเทศไทยยงัมีความเสียงในดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มเสือมโทรม เนืองจากเป็นการ
ขยายตวัทีเนน้ปริมาณนกัท่องเทียวและรายไดท้างการท่องเทียวโดยไม่ไดเ้ตรียมความพร้อมในการรองรับขีด
ความสามารถทางการท่องเทียว ทาํให้แหล่งท่องเทียวหลายแห่งเกิดความเสือมโทรม ซึงจากการสํารวจ
สถานภาพของแหล่งท่องเทียว 2,154 แห่ง พบวา่มีแหล่งท่องเทียวเสือมโทรมทีตอ้งเร่งพฒันาอยา่งเร่งด่วน
จาํนวน 138 แห่ง โดยส่วนใหญ่เป็นแหล่งท่องเทียวทางธรรมชาติถึง 50 แห่ง (กระทรวงการท่องเทียวและ
กีฬา.  2554 : ออนไลน์) 
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ดงันนั การพฒันาการท่องเทียวอย่างยงัยืนของแหล่งท่องเทียวทางธรรมชาติในประเทศไทยจึงมี
ความสําคญัเร่งด่วน โดยเฉพาะในแหล่งท่องเทียวสําคญัและเป็นทีรู้จกัของนักท่องเทียวทงัชาวไทยและ
ต่างชาติ อยา่งเช่นจงัหวดัระยอง อนัเป็นเมืองท่องเทียวทางธรรมชาติ ทะเล ป่าเขา เกษตร ศิลป- วฒันธรรม 
และเป็นพืนทีท่องเทียวทีเป็นทาง เลือกใหม่ (Alternative Destination) ในภาคตะวนัออก ซึงเป็นแหล่ง
ท่องเทียวทางทะเลทีมีปริมาณนกัท่องเทียวชาวไทยเดินทางมาท่องเทียวมากทีสุด (การท่องเทียวแห่งประเทศ
ไทย. 2534)   โดยมีความโดดเด่นดา้นการท่องเทียวทางทะเลคือ เกาะเสม็ด ซึงมีชือเสียงและไดรั้บความนิยม
ทีสุดในจงัหวดัระยอง แต่ในทางกลับกันเกาะเสม็ดก็มีความเสือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิงแวดลอ้ม โดยไดมี้การศึกษาเกียวกบัการประเมินผลกระทบของการท่องเทียวต่อเกาะเสมด็ พบวา่หาดและ
อ่าวบนเกาะเสมด็ส่วนใหญ่มีปัญหาขยะ การปลูกสร้างร้านคา้ชิดชายหาด การระบายนาํเสียลงสู่ชายหาด การ
ขูดขีดเขียนโขดหิน และสภาพป่าทีถูกทาํลายเพือนาํมาสร้างบงักาโลหรือร้านอาหาร (เกษม  จนัทร์แก้ว
ประพนัธ์  โกยสมบูรณ์ และสิทธิชยั  ตนัธนะสฤษดิ.  2531 : 31) รวมทงัยงัพบวา่อุทยานแห่งชาติเขาแหลม
หญา้-หมู่เกาะเสม็ด มีการบริหารจดัการพืนทียงัไม่เป็นเอกภาพ เพราะมีการถือครองทีดินของเอกชนแทรก
อยูใ่นพืนทีอุทยานแห่งชาติ  ยงัควบคุมปริมาณนกัท่องเทียวไม่ได ้เอกชนทีมายึดครองพืนทีริมหาดบนเกาะ
เสม็ด และมีการเสือมโทรมของแหล่งท่องเทียวสําคญับนเกาะเสม็ด เช่น หาดทรายแก้ว อ่าววงเดือน  
(สมชาย เดชะพรหมพนัธ์ุ และภทัราพร สร้อยทอง . 2544 : 27-35)  นอกจากนี ในรายงานสรุปผลการ
ปฏิบติังานประจาํปี 2551 ของอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญา้-หมู่เกาะเสม็ด  (2551 : 113) ยงัสรุปปัญหาและ
อุปสรรคในดา้นการจดัการไวว้่ามีปัญหาดา้นขยะมูลฝอยและนาํเสียบนเกาะเสม็ด ปัญหาการคมนาคมบน
เกาะเสม็ด ปัญหานาํเพือการอุปโภคบริโภคบนเกาะเสม็ด ปัญหาการควบคุมผูป้ระกอบการท่องเทียวให้อยู่
ในระเบียบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์าและพนัธ์ุพืช ปัญหาการจดัเก็บค่าธรรมเนียมบนเกาะเสม็ด และ
ปัญหาการบุกรุกทีดินบนเกาะเสม็ด ซึงผลกระทบดา้นสิงแวดลอ้มในอดีตดงักล่าวยงัคงปรากฏให้เห็นอยา่ง
ต่อเนือง โดยปัจจุบนัเกาะเสม็ดยงัคงมีการตงัร้านคา้และเตียงนอนรุกลาํชายหาด การปล่อยนาํเสียลงสู่ทะเล 
มีปริมาณขยะจาํนวนมากโดยเฉลีย 5 ตนั/วนั และในช่วงเทศกาลท่องเทียวมีปริมาณขยะ 8 ตนั/วนั ปริมาณนาํ
เสียประมาณ 16,000 ลิตร/วนั และปัญหาการบุกรุกทีดินตลอดจนกรรมสิทธิในทีดินบนเกาะเสม็ดยงัไม่
สามารถแกไ้ขหรือหาขอ้ยติุลงได ้(องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพ.  2554) 

 จากปัญหาต่างๆ ของเกาะเสมด็ ทีผา่นมาพบวา่ มิไดมี้การแกปั้ญหาอยา่งเป็นรูปธรรม ทงันีเนืองจาก
การพฒันาทีเกิดขึนมิได้ดาํเนินควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม ตลอดจน
วฒันธรรมทอ้งถินอย่างจริงจงั หากแต่มุ่ง เนน้ทางดา้นวตัถุตามกระแสทุนนิยมในโลกยุค   โลกาภิวตัน์ จน
เกรงว่าในอนาคตสภาพทรัพยากร ธรรมชาติ สิงแวดลอ้มวิถีชีวิตและเอกลกัษณ์ของชุมชนทอ้งถินชายฝัง
ทะเลทีเกาะเสม็ดจะลดน้อยและเสือมหายไป  ดงันนัเราจึงควรศึกษาวิธีทีจะรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิงแวดลอ้ม ตลอดจน ศิลปวฒันธรรมหรือเอกลกัษณ์ของทอ้งถินทีมีคุณค่าควรแก่การอนุรักษค์วบคู่ไปกบั
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การพฒันาทียงัยนื โดยพิจารณาจากแนวทางการพฒันาการท่องเทียวแบบยงัยนืของโลก ทีมุ่งสู่ความยงัยืนใน 
3 มิติ พร้อมกนัคือ มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสังคม และมิติด้านสิงแวดล้อม ซึงสามารถพิจารณาจาก
องค์ประกอบหลกัของการพฒันาการท่องเทียวแบบยงัยืน 6 ดา้นคือการพฒันาจิตสํานึกทางการท่องเทียว 
การพฒันาทรัพยากรการท่องเทียว การพฒันาสิงแวดลอ้มศึกษาในแหล่งท่องเทียว การพฒันาธุรกิจท่องเทียว 
การพฒันาการตลาดท่องเทียว และการพฒันาการ  มีส่วนร่วมทางการท่องเทียวของชุมชนทอ้งถิน    (บุญเลิศ 
จิตตงัวฒันา.  2548 : 22) รวมทงัแนวทางการท่องเทียวเชิงนิเวศ ซึงสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย (2540 : 2-46) ไดก้าํหนดองคป์ระกอบของการท่องเทียวเชิงนิเวศไว ้4 ดา้นคือ 1) ดา้นพืนที 
เป็นแหล่งท่องเทียวทีเกียวเนืองกับธรรมชาติทีมีเอกลักษณ์เฉพาะถิน รวมทงัเป็นแหล่งวฒันธรรมและ
ประวติัศาสตร์ทีเกียวเนืองกับระบบนิเวศในพืนทีนันๆ 2) ด้านการจัดการ เป็นการท่องเทียวทีมีความ
รับผดิชอบโดยไม่ก่อใหเ้กิดผล กระทบต่อสิงแวดลอ้มและสังคม โดยมีการจดัการทียงัยืน ครอบคลุมถึงการ
อนุรักษ์ทรัพยากร การจดัการสิงแวดล้อม การป้องกนัและกาํจดัมลพิษ  และการควบคุมการพฒันาการ
ท่องเทียวอย่างมีขอบเขต  3) ด้านกิจกรรมและกระบวนการ ทีมีกระบวนการเรียนรู้ในการท่องเทียว มี
การศึกษาเกียวกับสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศของแหล่งท่องเทียว  เพือเป็นการเพิมพูนความรู้ 
ประสบการณ์ ความประทบัใจ ตลอดจนการสร้างความตระหนกัและปลูกจิตสํานึกดา้นการท่องเทียว  4) 
ดา้นการมีส่วนร่วม ทีคาํนึงถึงการมีส่วนร่วมทางการท่องเทียวของชุมชนและประชาชนทอ้งถินในการคิด 
วางแผน ปฏิบติัตามแผน การรับประโยชน์ ติดตามตรวจสอบ และร่วมบาํรุงรักษาทรัพยากรท่องเทียว เพือ
ผล ประโยชน์ดา้นการกระจายรายได ้ และยกระดบัคุณภาพชีวิตในทอ้งถิน  รวมทงันาํไปสู่การควบคุมการ
พฒันาการท่องเทียวอยา่งมีคุณภาพต่อไป   

เกาะเสมด็จึงเป็นพืนทีเหมาะสมในการกาํหนดยุทธศาสตร์การท่องเทียวเชิงนิเวศทางทะเลทีชดัเจน 
เพือนําไปสู่การพัฒนาการท่องเทียวอย่างยงัยืน ผู ้วิจ ัยจึงได้เลือกทาํการศึกษาวิจัยเรือง “การพัฒนา
ยทุธศาสตร์การท่องเทียวเชิงนิเวศอยา่งยงัยนื: กรณีศึกษาเกาะเสม็ด จงัหวดัระยอง”  เพือให้เกิดประโยชน์ต่อ
ชุมชนทอ้งถินทีเกาะเสม็ด ตาํบลเพ และจงัหวดัระยอง ตลอดจนเป็นแนวทางแก่ชุมชนทอ้งถินในภาค
ตะวนัออกและภาคอืนๆ ของประเทศไทยในการพฒันาการท่องเทียวอยา่งยงัยนืต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ 
  1.  เพือศึกษาสถานการณ์การท่องเทียวทีเกาะเสมด็ จงัหวดัระยอง  
  2. เพือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการพฒันาการท่องเทียวทีเกาะเสมด็ จงัหวดัระยอง  
  3.  เพือสร้างยทุธศาสตร์การท่องเทียวเชิงนิเวศอยา่งยงัยนื ทีเกาะเสมด็ จงัหวดัระยอง 
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ประโยชน์ทไีด้รับ 
     1. หน่วยงานภาครัฐทีปฏิบัติงานและดูแลรับผิดชอบพืนทีเกาะเสม็ดสามารถนําผลการศึกษาด้าน
สถานการณ์การท่องเทียว ปัญหาและอุปสรรคในการพฒันาการท่องเทียวทีเกาะเสม็ดเป็นขอ้มูลทางวิชาการ
เพือใชก้าํหนดแนวทางและแผนการพฒันาการท่องเทียวทีเกาะเสมด็ จงัหวดัระยอง 

     2. กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพฒันาของจงัหวดัระยอง องค์การบริหารส่วนจงัหวดัระยอง และองค์ การ
บริหารส่วนตาํบลเพ สามารถนาํยทุธศาสตร์การพฒันาการท่องเทียวเชิงนิเวศอยา่งยงัยืนทีเกาะเสม็ด จงัหวดั
ระยอง มาใช้เป็นแนวทางในการกาํหนดยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการท่องเทียวของจงัหวดัระยองและ
ตาํบลเพ  
     3. ทอ้งถินและจงัหวดัอืนๆ ในประเทศไทย สามารถนาํยทุธศาสตร์การท่องเทียวเชิงนิเวศอยา่งยงัยนืที
เกาะเสมด็ จงัหวดัระยอง ไปเป็นแนวทางในการพฒันาการท่องเทียวอยา่งยงัยนืในทอ้งถินตนเอง 

วธีิดําเนินการวจัิย 
ผูว้ิจยัดาํเนินการวิจยัแบบการวิจยัและพฒันา(R&D) แบ่งเป็น 4 ขนัตอนคือ 1) ศึกษาสถาน การณ์

การท่องเทียวของเกาะเสม็ด 2) วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการพฒันาการท่องเทียว        ทีเกาะเสม็ด 
จงัหวดัระยอง 3) สร้างยุทธศาสตร์         4) สรุปและประเมินยุทธศาสตร์  โดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ 
ดว้ยการศึกษาเอกสารทีเกียวขอ้ง การสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน
และภายนอกดว้ยเทคนิค SWOT Analysis, McKinsey’s 7-S Model, รูปแบบสภาพแวดลอ้มมหภาค (Macro  
Environment)  และการประชุมอภิปรายกลุ่ม รวมทงัไดใ้ชก้ารวจิยัเชิงปริมาณ ดว้ยการใชแ้บบสอบถามความ
คิดเห็นเกียวกบัการพฒันาการท่องเทียวเชิงนิเวศอย่างยงัยืน ทีเกาะเสม็ด จงัหวดัระยอง แบบประเมินร่าง
ยุทธศาสตร์ และแบบประเมินยุทธศาสตร์ เพือให้ไดยุ้ทธศาสตร์การท่องเทียวเชิงนิเวศอย่างยงัยืน ทีเกาะ
เสมด็ จงัหวดัระยอง ทีน่าเชือถือและสามารถนาํไปปฏิบติัได ้ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

            ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง แบ่งเป็น 6 กลุ่ม โดยกลุ่มที 1-3 ไดค้ดัเลือกประชากรทีให้ขอ้มูลหลกั 
(Key Information) และกลุ่มที 4-6 สุ่มตวัอย่างดว้ยการคาํนวณจากสูตรของทาโร ยามาเน่ โดยยอมรับค่า
ความคลาดเคลือนที 5% รวมจาํนวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่งทงัสิน 806 คน ดงันี 
 1) บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารหรือเจา้หนา้ทีในหน่วยงานราชการของจงัหวดั
ระยอง โดยคดัเลือกเฉพาะหน่วยงานภาครัฐทีดูแลและรับผดิชอบพืนทีเกาะเสมด็โดยตรงเป็นผูใ้หข้อ้มูลหลกั 
จาํนวน 21 คน จาก 21 หน่วยงาน    

2) มคัคุเทศก ์ทีนาํเทียวในเกาะเสมด็ โดยคดัเลือกมคัคุเทศกท์อ้งถินเป็นผูใ้หข้อ้มูลหลกั จาํนวน 3 

คน จาก 3 บริษทันาํเทียว  
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3) นกัท่องเทียวชาวต่างชาติ ทีเดินทางมาเทียว ในเกาะเสมด็ โดยคดัเลือกนกัท่องเทียวชาวต่างชาติ
ทีมาท่องเทียวในเกาะเสมด็ครังแรก หรือมากกวา่ 2 ครังขึนไป เป็นผูใ้หข้อ้มูลหลกั จาํนวน 5 คน  

4) บุคลากรในภาคธุรกิจ ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบกิจการท่องเทียวหรือเจา้หนา้ทีในภาคธุรกิจการคา้ การ
ขนส่งทางเรือ-ทางรถ และการท่องเทียวของเกาะเสมด็ จากการคาํนวณทีจาํนวนผูป้ระกอบการธุรกิจในเกาะ
เสมด็ พ.ศ.2553 ทงัหมด 108 คน (องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพ.  2553) ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 
จาํนวน 81 คน                       
 5) ประชาชนทอ้งถิน ไดแ้ก่ ประชากรทีอาศยัอยูใ่นเกาะเสม็ด จากการคาํนวณทีจาํนวนประชากร
ทงัหมดทีอาศยัอยูใ่นเกาะเสม็ดในปี พ.ศ. 2553 จาํนวน 1,314 คน ตามสําเนาทะเบียนบา้น 631 ครัวเรือน 

(องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพ.  2553) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 307 คน  
6) นกัท่องเทียวชาวไทย ทีเดินทางมาท่องเทียวในเกาะเสมด็ จากการคาํนวณทีสถิตินกัท่องเทียวชาว

ไทยทีมาท่องเทียวบนเกาะเสม็ดในช่วงฤดูกาลท่องเทียว เฉพาะเดือนธนัวาคม 2553 จาํนวนทงัหมด 13,652 
คน (อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญา้-หมู่เกาะเสม็ด.  2554) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 389 คน ซึงใชใ้นการเก็บ
ขอ้มูลจากแบบสอบถามเป็นระยะเวลา 1 เดือน เช่นเดียวกนั 

เครืองมือ 

 1. แนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึก ใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึกสําหรับภาครัฐ  มัคคุเทศก์และ
นกัท่องเทียวชาวต่างชาติ ประกอบดว้ย ตอนที 1 ขอ้มูลเบืองตน้ของผูใ้ห้สัมภาษณ์ ตอนที 2 ความคิดเห็น
เกียวกบัสถานการณ์การท่องเทียวในเกาะเสม็ด ตอนที  3 ความคิดเห็นเกียวกบัปัญหาและอุปสรรคในการ
พฒันาการท่องเทียวของเกาะเสมด็ และตอนที 4 ความคิดเห็นเกียวกบัแนวทางแกไ้ขและพฒันาการท่องเทียว
เชิงนิเวศอยา่งยงัยนื ทีเกาะเสมด็ จงัหวดัระยอง      
     2. แบบสอบถาม ประกอบดว้ย แบบสอบถามความคิดเห็นเกียวกบัการพฒันาการท่องเทียวเชิงนิเวศ
อยา่งยงัยนื ทีเกาะเสมด็ จงัหวดัระยอง จาํนวน 2 ชุด ไดแ้ก่ ชุดที 1 แบบสอบถามความคิดเห็นของภาคธุรกิจ
และภาคประชาชน ชุดที 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัท่องเทียวชาวไทย แบ่งเป็น 4 ตอน ไดแ้ก่ ตอน
ที 1 ขอ้มูลพืนฐานทวัไป ตอนที 2 ความคิดเห็นเกียวกบัสถานการณ์การท่องเทียวในเกาะเสม็ด ตอนที 3 
ความคิดเห็นเกียวกบัปัญหาและอุปสรรคในการพฒันาการท่องเทียวของเกาะเสม็ด  และตอนที 4 ความ
คิดเห็นเกียวกบัแนวทางแกไ้ขและพฒันาการท่องเทียวเชิงนิเวศอยา่งยงัยนื ทีเกาะเสมด็ จงัหวดัระยอง  

 3. แบบประเมินร่างยุทธศาสตร์  เป็นแบบประเมินความคิดเห็นเกียวกับร่างยุทธศาสตร์การ
พฒันาการท่องเทียวเชิงนิเวศอย่างยงัยืน ทีเกาะเสม็ด จงัหวดัระยอง โดยผูท้รงคุณวุฒิทีเกียวขอ้งกบัการ
ท่องเทียวทีเกาะเสม็ด และเขา้ร่วมประชุมอภิปรายกลุ่ม ซึงเป็นตวัแทนจากภาครัฐ ภาคธุรกิจ ประชาชน
ทอ้งถิน มคัคุเทศก์ นกัท่องเทียว และสือมวลชนดา้นการท่องเทียว รวมผูป้ระเมินร่างยุทธศาสตร์ทงัสิน 40 

คน แบบประเมินร่างยุทธศาสตร์นีประกอบดว้ย ตอนที 1 ขอ้มูลพืนฐานของผูป้ระเมินร่างยุทธศาสตร์  และ
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ตอนที 2 ความคิดเห็นเกียวกบัร่างยุทธศาสตร์การพฒันาการท่องเทียวเชิงนิเวศอย่างยงัยืน ทีเกาะเสม็ด 
จงัหวดัระยอง  

 4.  แบบประเมินยุทธศาสตร์ เป็นแบบประเมินความคิดเห็นเกียวกบัยุทธศาสตร์การท่องเทียวเชิง
นิเวศอยา่งยงัยนื ทีเกาะเสม็ด จงัหวดัระยอง ทีปรับปรุงจากผลการประเมินร่างยุทธศาสตร์และขอ้เสนอแนะ
ในทีประชุมอภิปรายกลุ่ม โดยการประเมินยุทธศาสตร์จากผูเ้ชียวชาญด้านกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม และดา้นการท่องเทียวทีเกาะเสมด็ รวมจาํนวน 9 คน 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

แบ่งเป็น การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ ดงันี  

      1. การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ ไดแ้ก่ 
           1.1 การรวบรวมและวิเคราะห์เอกสารทีเกียว ขอ้งจากหน่วยงานภาครัฐทีดูแลรับผิดชอบพืนที
เกาะเสม็ด และงานวิจยัทีเกียวขอ้ง ควบคู่ไปกบัการสังเกตการณ์และสอบถามขอ้มูลต่างๆ ดว้ยการลงพืนที
จริงของผูว้จิยั เพือนาํผลวเิคราะห์ดงักล่าวมาเป็นฐานขอ้มูลในการจดัทาํเครืองมือในการวจิยั 

          1.2  การสัมภาษณ์เชิงลึก แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1) การสัมภาษณ์เชิงลึกสําหรับภาครัฐทีดูแล
รับผิดชอบพืนทีเกาะเสม็ด จาํนวน 21 คน จาก 21 หน่วยงาน ไดแ้ก่ ไดแ้ก่ อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญา้-

หมู่เกาะเสม็ด, องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพ, องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัระยอง, เทศบาลตาํบลเพ, โรงเรียน
เกาะแกว้พิศดาร, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล บา้นเกาะเสม็ด, สถานีตาํรวจภูธร เพ (สาขาเกาะเสม็ด), 
สถานีตาํรวจท่องเทียวระยอง, ศูนยว์ิจยัทรัพยากรทางทะเลและชายฝังอ่าวไทย ฝังตะวนัออก, ศูนยอ์นุรักษ์
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝังที 1 (จ.ระยอง), การท่องเทียวแห่งประเทศไทย สํานกังานระยอง, ปลดัอาํเภอ
ส่วนหน้า (เกาะเสม็ด) สังกดัทีวา่การอาํเภอเมืองระยอง, สํานกังานโยธาธิการและผงัเมือง จงัหวดัระยอง , 

สาํนกังานทางหลวงชนบท จงัหวดัระยอง, สาํนกังานเจา้ท่าภูมิภาคที 6 สาขาระยอง, สาํนกังานธนารักษพ์ืนที
ระยอง, สาํนกังานการท่องเทียวและกีฬา จงัหวดัระยอง, สํานกังานประชาสัมพนัธ์จงัหวดัระยอง, สํานกังาน
พฒันาชุมชนจงัหวดัระยอง, กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพฒันาจงัหวดั สํานกังานจงัหวดัระยอง และสํานกั
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม จงัหวดัระยอง 2) มคัคุเทศก์ทีนาํเทียวในเกาะเสม็ด จาํนวน 3 คน จาก 3 

บริษทันาํเทียวคือ ไอส์แลนด์ทวัร์เกาะเสม็ด, ธนทวัร์ และพีโฟร์เอสเนเจอรัลทวัร์ 3) การสัมภาษณ์เชิงลึก
สําหรับนกัท่องเทียวชาวต่างชาติทีเดินทางมาท่องเทียวในเกาะเสม็ด จาํนวน 5 คน คือ นักท่องเทียวชาว
องักฤษ 3 คน ชาวอเมริกนั 1 คน และชาวเวลส์ (Wales) 1 คน  สําหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสัมภาษณ์
เชิงลึก ผูว้ิจยัจาํแนกขอ้มูลจากจาํนวนคนทีตอบคาํถามสัมภาษณ์แต่ละขอ้ แลว้ใชก้ารจดักลุ่มประเด็นขอ้มูล
ในแต่ละดา้นออกมาเพือให้ไดข้อ้มูลตามวตัถุประสงค์ในการวิจยั จากนนัจึงนาํผลวิเคราะห์ขอ้มูลจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกมาเป็นฐานขอ้มูลในการจดัทาํแบบสอบถาม และการทาํประเด็นในการสนทนากลุ่มต่อไป 
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 1.3 การสนทนากลุ่ม (Focus Group Inter- view) โดยผูว้ิจยัไดจ้ดัสนทนากลุ่มสําหรับกลุ่ม
ประชากรในการวจิยั 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ บุคลากรในหน่วย งานภาครัฐ บุคลากรในภาคธุรกิจ ประชาชนทีอาศยัอยู่
ในเกาะเสม็ด และนกัท่องเทียวชาวไทย โดยจดักลุ่มละ 1 ครัง รวมจาํนวน 4 ครัง โดยมีประเด็นในการ
สนทนากลุ่มคือ ความคิดเห็นเกียวกบัสถาน การณ์การท่องเทียว ปัญหาและอุปสรรค แนวทาง แกไ้ขและการ
พฒันาการท่องเทียวทีเกาะเสม็ด และความคิดเห็นทีเกียวกบัการท่องเทียวเชิงนิเวศอยา่งยงัยืนของเกาะเสม็ด 
รวมทงัวสิัยทศัน์และพนัธกิจในการพฒันาการท่องเทียวเชิงนิเวศอยา่งยงัยนืทีเกาะเสมด็ สาํหรับการวิเคราะห์
ขอ้มูลจากการสนทนากลุ่มทงัสีครังดงักล่าว ผูว้ิจยัใชก้ารวิเคราะห์สภาพ แวดลอ้มภายในและภายนอก ดว้ย
เทคนิค SWOT Analysis, McKinsey’s 7-S Model  และ Macro Environment เพือนาํผลการวิเคราะห์มา
ประกอบ การยกร่างยทุธศาสตร์การพฒันาการท่องเทียวเชิงนิเวศอยา่งยงัยนื ทีเกาะเสมด็ จงัหวดัระยอง 

 1.4  การจดัประชุมอภิปรายกลุ่ม (Focus  Group Discussion) ซึงอยูใ่นขนัตอนการตรวจสอบ
ยทุธศาสตร์ และเป็นเวทีในการอภิปรายและประเมินร่างยทุธศาสตร์ โดยจดัขึนเมือวนัที 11 พฤษภาคม 2555 

ณ ห้องประชุม ศูนยบ์ริการนกัท่องเทียว หาดทรายแกว้ เกาะเสม็ด มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมซึงเป็นผูท้รง คุณวุฒิ
จากภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาชน นกัท่องเทียว มคัคุเทศก์ และสือมวลชนดา้นการท่องเทียว รวมจาํนวน 
32 คน สําหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการประชุมอภิปรายกลุ่มในครังนี ผูว้ิจยัได้นาํความคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะต่างๆ จากผูเ้ขา้ร่วมประชุมอภิปรายกลุ่มมาเป็นขอ้มูลสําคญัในการปรับ ปรุงยุทธศาสตร์การ
ท่องเทียวเชิงนิเวศอย่างยงัยืน ทีเกาะเสม็ด จงัหวดัระยอง ร่วมกบัการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณจากแบบ
ประเมินร่างยทุธศาสตร์ดงักล่าว  

ในการตรวจสอบขอ้มูลเชิงคุณภาพ ผูว้ิจยัใช ้  วิธีตรวจสอบขอ้มูลสามเส้า ตามวิธีการของเดนซิน
(Denzin) ดงันีคือ 1) การตรวจสอบสามเส้าดา้นขอ้มูล โดยการตรวจสอบแหล่งขอ้มูลทีไดม้าในดา้นเวลา 
สถานทีและบุคคล ซึงขอ้มูลใดทีเหมือนกนัหรือซาํๆ กนัจะถือวา่เป็นขอ้มูลจริงทีเชือถือได ้2) การตรวจสอบ
สามเส้าดา้นวิธีการจาํแนกขอ้มูล โดยใช้การสังเกตการณ์ทงัแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม ควบคู่ไปกบั
การสัมภาษณ์เชิงลึก และการศึกษาขอ้มูลจากเอกสารทีเกียวขอ้งประกอบกนั 3) การตรวจสอบสามเส้าดา้น
ผูว้ิจยั โดยไดต้รวจสอบขอ้มูลจากการเก็บขอ้มูลภาคสนามร่วมกบัผูช่้วยนกัวิจยั และไดรั้บคาํปรึกษาจาก
อาจารยที์ปรึกษในทุกๆ ระยะของการศึกษาวจิยั 

      2. การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ ไดแ้ก่ แบบ สอบถาม  แบบประเมินร่างยุทธศาสตร์ และแบบ
ประเมินยทุธศาสตร์ โดยมีวธีิการวเิคราะห์ขอ้มูลของแบบสอบถามและแบบประเมินร่างยุทธศาสตร์ ดงันีคือ 

การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล การลงรหัส และนําข้อมูลทีได้ลงรหัสแล้วมาวิเคราะห์และ
ประมวลผล  ซึงสถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล  ได้แก่ 1) การหาค่าร้อยละ (Percentage) เพือใช้แปล
ความหมายของขอ้มูลในคาํถามแบบเลือกตอบ (Check list) 2)  การหาค่าคะแนนเฉลีย (Mean) เพือใชแ้ปล
ความหมายของขอ้มูลในคาํถามทีใหต้อบแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) โดยผูว้ิจยัไดท้าํการแปร
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ผลค่าเฉลีย ระดบัความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งเป็น 5 ระดบั และนาํมาวิเคราะห์ดว้ยการกาํหนดอตัรภาคชนั 

โดยแต่ละระดบัมีค่าระดบัคะแนนแตกต่างกนั 0.80 คะแนน (กลัยา  วานิชยบ์ญัชา.  2544 : 29) สําหรับการ
วิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบประเมินยุทธศาสตร์  โดยผูว้ิจยันาํแบบประเมินยุทธศาสตร์การท่องเทียวเชิงนิเวศ
อยา่งยงัยืน ทีเกาะเสม็ด จงัหวดัระยอง ทีไดจ้ากการประเมินของผูเ้ชียวชาญ 9 คน มาประมวลผล โดยมีการ
ใหค้่านาํหนกั 3 ระดบั ไดแ้ก่ 1 หมายถึง เห็นดว้ย, 0 หมายถึง ควรปรับปรุง และ -1 หมายถึง ไม่เห็นดว้ย ซึง
หากรายละเอียดในยุทธศาสตร์ใดยงัไม่ไดรั้บการยอมรับจากผูเ้ชียวชาญคือ การให้ค่านาํหนกัที 1 ผูว้ิจยัก็จะ
ทาํการแกไ้ขรายละเอียดในยทุธศาสตร์นนัตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชียวชาญ แลว้จึงส่งกลบัไปให้ผูเ้ชียวชาญ
ทุกท่านประเมินอีกครังจนกวา่ทุกท่านจะเห็นดว้ย และให้ค่านาํหนกัถึง 1 ทุกท่าน เพือให้ไดค้่าเฉลียที 1.00 

นนัคือผูเ้ชียวชาญทงั 9 ท่าน เห็นดว้ยกบัขอ้คาํถามในการประเมินทุกขอ้ และยอมรับวา่ยุทธศาสตร์ดงักล่าว
สอดคลอ้งคล้องกบัสภาพ แวดลอ้มของเกาะเสม็ด และสามารถนาํไปสู่การปฏิบติัได้ 3) การหาค่าส่วน
เบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพือใชแ้ปลความหมายของขอ้มูลต่างๆ ทีแสดงถึงความแตกต่าง
ของขอ้มูลทีเก็บมาจากกลุ่มตวัอย่างโดยจดักลุ่มอยู่ในรูปของตารางแจกแจงความถี 4) สถิติสําหรับการ
วิเคราะห์คุณภาพเครืองมือ  ไดแ้ก่  การหาค่าความเชือมนัของแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า โดยใช้
สูตรสัมประสิทธิแอลฟาของครอนบาค ไดค้่าความเชือมนัของแบบสอบถามความคิดเห็นสําหรับบุคลากร
ในภาคธุรกิจเท่ากบั 0.93 ภาคประชาชนเท่ากบั 0.97 และนกัท่องเทียวชาวไทยเท่ากบั 0.98 ส่วนค่าความ
เชือมนัของแบบประเมินร่างยทุธศาสตร์ไดค้่าความเชือมนัเท่ากบั 0.98 
สรุปผลการวจัิย 

 1. สถานการณ์การท่องเทียวทีเกาะเสมด็ จงัหวดัระยอง สรุปผลไดจ้ากการศึกษาขอ้มูลการท่องเทียว
ของเกาะเสม็ด พบวา่ เกาะเสม็ด หรือ “เกาะแกว้พิศดาร” มีเนือทีโดยรวมประมาณ 4,200 ไร่ ซึงอยูใ่นอาณา
เขตพืนทีของอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญา้-หมู่เกาะเสม็ด ทีไดรั้บการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติ แห่ง
ที 34 ตงัแต่ปี พ.ศ. 2524 และอยูภ่ายใตก้ารปกครองขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพ ลกัษณะพืนทีของเกาะ
เสม็ดเป็นภูเขาหินเตียๆ และพืนทีราบส่วนใหญ่อยู่ทางดา้นเหนือและตะวนัออกติดกบัริมฝังชายหาด ซึง
ทางดา้นเหนือจะเป็นทีตงับา้นเรือนของชาวบา้นและท่าเรือ และมีสถานทีพกัอาศยัให้บริการนกัท่องเทียว
บริเวณใกลช้ายหาดและอ่าวต่างๆ ทีกระจายอยูร่อบเกาะ ประมาณ 16 อ่าว/หาด เริมจากทางเหนือของเกาะ
ไปปลายสุดของเกาะทางตอนใต ้ไดแ้ก่ อ่าวน้อยหน่า อ่าวลูกโยน หาดทรายแก้ว  อ่าวไผ่  อ่าวพุทรา อ่าว
ทบัทิม อ่าวนวล อ่าววงเดือน อ่าวเทียน อ่าวช่อ อ่าวลุงดาํ อ่าวหวาย อ่าวกิวหนา้นอก อ่าวปะการัง อ่าวกะรัง 
และอ่าวพร้าว เป็นหาดเดียวทีอยู่ทางดา้นตะวนัตกของเกาะ โดยมีชายหาดทีเป็นแหล่งท่องเทียวสําคญัของ
เกาะคือ หาดทรายแกว้ เป็นหาดทรายทีสวยงามทีสุดและยาวทีสุดของเกาะ และอ่าววงเดือน เป็นอ่าวโคง้
คลา้ยพระจนัทร์ครึงดวงทีสวยงามเงียบสงบ สําหรับลกัษณะอากาศโดยทวัไปเยน็สบายตลอดปี และสะดวก
ในการเดินทางสัญจรทางเรือโดยสารใช้เวลาประมาณ 30 นาที และเรือเร็วใช้เวลาเพียง 15 นาที (อุทยาน
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แห่งชาติเขาแหลมหญา้-หมู่เกาะเสมด็.  2551 :1-3) สําหรับการท่องเทียวของเกาะเสม็ดในสถานการณ์
ปัจจุบนั พบวา่ มีนโยบายส่งเสริมการท่องเทียวของจงัหวดัระยองและเกาะเสม็ดจากยุทธศาสตร์การพฒันา
จงัหวดัระยอง และแผน พฒันา 3 ปี ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัระยองและองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพ 
ทีเกียวเนืองหรือมีผลเชือมโยงกับสถานการณ์การท่องเทียวของเกาะเสม็ดในปัจจุบนั ซึงมีการกาํหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการท่องเทียว ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม และด้านเศรษฐกิจที
เชือมโยงกบัการพฒันาการท่องเทียวของจงัหวดัระยอง รวมทงัโครงการพฒันาในพืนทีเกาะเสม็ด หากแต่ยงั
มิไดก้าํหนดแนวทางการพฒันาการท่องเทียวเชิงนิเวศของเกาะเสมด็ไวอ้ยา่งชดัเจน ทาํให้มีผลต่อทิศทางการ
พฒันาการท่องเทียวอยา่งยงัยนื และมาตร การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มของเกาะเสม็ดวา่จะ
ดาํเนินการไปในทิศทางใด อย่างไร ส่วนในดา้นสถิตินกัท่องเทียวในเกาะเสม็ด แต่ละเดือน ตงัแต่ปี พ.ศ.
2549-2554 พบว่า จาํนวนนกัท่องเทียวของเกาะเสม็ดในแต่ละปีมีความสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาปริมาณ
นกัท่องเทียวทีตอ้งการให้มาท่องเทียวทีเกาะเสม็ดส่วนมากอยู่ระหว่าง 200,001-500,000 คน/ปี  โดยในปี 
พ.ศ. 2549 มีจาํนวนนกัท่องเทียว 303,730 คน  พ.ศ. 2550 มีจาํนวน 242,524 คน พ.ศ. 2551 มีจาํนวน 
259,610 คน  พ.ศ. 2552 มีจาํนวน 273,714 คน พ.ศ. 2553 มีจาํนวน 223,442 คน และพ.ศ. 2554 มีจาํนวน 
292,099 คน ส่วนเดือนทีมีจาํนวนนกัท่องเทียวมาท่องเทียวในเกาะเสม็ดมากทีสุดอยูใ่นเดือนเมษายน และ
จาํนวนนักท่องเทียวน้อยทีสุดจะอยู่ในช่วงฤดูฝน ประมาณเดือนมิถุนายน-กนัยายน (อุทยานแห่งชาติเขา
แหลมหญา้-หมู่เกาะเสมด็. 2554 : 1-2)  

สาํหรับการสรุปผลสถานการณ์การท่องเทียวในเกาะเสมด็จากความคิดเห็นของผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั และ
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง รวม 6 กลุ่ม พบว่า เกาะเสม็ดมีแหล่งท่องเทียวทางธรรมชาติและวฒันธรรมที
สวยงามหรือน่าท่องเทียวในดา้นนาํทะเล อ่าวและหาดต่างๆ  และหาดทรายทีสวยงาม ส่วนความเหมาะสม
ของกิจกรรมการท่องเทียวในเกาะเสมด็คือ กิจกรรมเล่นนาํทะเล การเดินเล่นชายหาดและชมทิวทศัน์ การดาํ
นาํชมปะการังและสัตวน์าํใตท้ะเล การเช่ารถมอเตอร์ไซด์หรือ รถ ATV ขบัเทียวบนเกาะ และการเล่นกีฬา
ทางนาํต่างๆ ความเหมาะสมของการบริการทางการท่องเทียวในเกาะเสม็ดคือ มีโรงแรม/รีสอร์ท/บงักาโล/

เกสทเ์ฮา้ส์ มีร้านอาหาร/ผบั/บาร์ การบริการนวดแผนไทย/นวดนาํมนั/สปา การบริการการขนส่งทางนาํ และ
ศูนยบ์ริการนกัท่องเทียว ความเหมาะสมในการจดัการทางการท่องเทียวและสิงแวดลอ้มคือ การเผยแพร่
ขอ้มูลแหล่งท่องเทียวทีน่าสนใจและแหล่งท่องเทียวเชิงนิเวศในเวบ็ไซตข์องเกาะเสม็ด เวบ็ไซตข์องจงัหวดั
ระยองและหน่วยงานทีเกียวขอ้ง ความสะอาดและเป็นระเบียบของสถานทีพกั ความสะอาดถูกหลกัอนามยั
ของอาหารและเครืองดืม การใหค้วามช่วย เหลือแก่นกัท่องเทียว และการดูแลคุม้ครองดา้นความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยสิ์น ความเหมาะสมในการมีส่วนร่วมทางการท่องเทียวของเกาะเสม็ดคือ การปฏิบติัตนตาม
กฎระเบียบและกฎหมายดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม การแนะนาํนกัท่องเทียว การ
อบรมและเรียนรู้ดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม ส่วนในดา้นปริมาณนักท่องเทียวที
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ตอ้งการให้มาท่องเทียวในเกาะเสม็ดต่อปี ส่วนมากอยู่ระหว่าง 200,001-500,000 คน/ปี และมีแนวโน้ม
เพิมขึนในกลุ่มนกัท่องเทียวเชิงคุณภาพ (ระดบักลาง-สูง)  

2. อุปสรรคในการพฒันาการท่องเทียวทีเกาะเสม็ด พบว่า มีปัญหามลภาวะทางสิงแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติเสือมโทรม ความขดัแยง้ดา้นกรรมสิทธิในทีดินบนเกาะเสม็ด และปริมาณนาํจืดไม่
เพียงพอ สําหรับอุปสรรคในการพฒันาการท่อง เทียวทีเกาะเสม็ด คือ ขาดการประสานงานระหวา่งภาครัฐ
อยา่งบูรณาการ งบประมาณในการบริหารจดัการท่องเทียวและฟืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มไม่
เพียงพอ ขาดการบงัคบัใช้กฎหมายอย่างจริงจงั ขาดการวางผงัพืนทีเฉพาะในการพฒันา/อนุรักษ์พืนทีเกาะ
เสม็ดอย่างเป็นระบบ และขาดหน่วยงานหลกัหรือกลไกการประสานความร่วมมือในการแกไ้ขปัญหาและ
พฒันาพืนทีเกาะเสมด็อยา่งจริงจงั 

 3.  การสร้างยุทธศาสตร์การท่องเทียวเชิงนิเวศอยา่งยงัยืน ทีเกาะเสม็ด จงัหวดัระยอง โดยผูว้ิจยัได้
นาํผลการศึกษาสถานการณ์การท่องเทียว ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนแนวทางแกปั้ญหาในการพฒันา การ
ท่องเทียวทีเกาะเสมด็ จงัหวดัระยอง มาเป็นฐาน ขอ้มูล ร่วมกบัใชก้ารสนทนากลุ่ม (Focus Group Interview) 

การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก ดว้ยเทคนิค SWOT Analysis, รูปแบบ McKinsey’s 7-S 

Model และรูปแบบสภาพแวดลอ้มมหภา(Macro Environment) เพือยกร่างยุทธศาสตร์การท่องเทียวเชิงนิเวศ
อย่างยงัยืน ทีเกาะเสม็ด จงัหวดัระยอง จากนันจึงตรวจสอบร่างยุทธศาสตร์ดงักล่าว โดยการจดัประชุม
อภิปรายกลุ่ม (Focus Group Discussion) พร้อมทงัให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุม ซึงเป็นตวัแทนจากภาครัฐ ภาคธุรกิจ 
ประชาชนทอ้งถิน มคัคุเทศก ์นกัท่องเทียว และสือมวลชนดา้นการท่องเทียว ทาํการประเมินร่างยุทธศาสตร์
ฯ หลังจากนันจึงสรุปผลการประเมินร่างยุทธศาสตร์ เพือการปรับปรุงร่างยุทธศาสตร์ และเสนอเป็น
ยทุธศาสตร์การท่องเทียวเชิงนิเวศอยา่งยงัยนื ทีเกาะเสมด็ จงัหวดัระยองต่อไป โดยไดด้าํเนินการในกระบวน
วเิคราะห์ขอ้มูลเพือยกร่างยทุธศาสตร์ ดงันี 

 1)  การสนทนากลุ่ม (Focus Group Interview) ผูว้ิจยัไดท้าํประเด็นการสนทนากลุ่มสําหรับกลุ่ม
ประชากรในการวิจยั 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ บุคลากรในภาคธุรกิจ ประชาชนทอ้งถิน 
และนกัท่องเทียวชาวไทย รวมจาํนวน 4 ครัง  
 2)  การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก ไดผ้ลการวเิคราะห์ดงันี 
                (1) การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก ดว้ยเทคนิค SWOT Analysis ของการ
ท่องเทียวในเกาะเสมด็ โดยผลการวิเคราะห์สภาพ แวดลอ้มภายในคือ จุดแข็ง (Strengths) ไดแ้ก่ ความอุดม
สมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและป่าเขา, แหล่งท่องเทียวสวยงาม หาดทรายขาวละเอียดและนาํ
ทะเลใส, ทิวทศัน์สวยงาม, เป็น     สัญลกัษณ์แห่งวรรณคดีของสุนทรภู่ในเรืองพระอภยัมณี, ทาํกิจกรรมการ
ท่องเทียวไดห้ลากหลาย  เช่น เล่นนาํทะเล การเดินเล่นชายหาดและชมทิวทศัน์ การดาํนาํชมปะการังและ
สัตวน์าํใตท้ะเล การเช่ารถมอเตอร์ไซด์หรือรถ ATV  ขบัเทียวบนเกาะ และการเล่นกีฬาทางนาํ, ไม่มีมรสุม
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หรือคลืนลมแรง สามารถท่องเทียวไดต้ลอดทงัปี, มีการเผยแพร่ขอ้มูลแหล่งท่องเทียวทีน่าสนใจและแหล่ง
ท่องเทียวเชิงนิเวศในเวบ็ไซตข์องเกาะเสม็ด เวบ็ไซตข์องจงัหวดัระยองและหน่วยงานทีเกียวขอ้ง, สถานที
พกัสะอาด, อาหารและเครืองดืมถูกหลกัอนามยั, มีความปลอดภยัในการท่องเทียว, ไม่มีปัญหาอาชญากรรม
รุนแรง, มีทีพกัใหเ้ลือกหลากหลาย เช่น โรงแรม/ รีสอร์ท/บงักาโล/เกสทเ์ฮา้ส์,  มีการบริการทีสะดวก สบาย
ทงัดา้นอาหาร การขนส่งทางนาํ-ทางบก และศูนยบ์ริการนกัท่องเทียว, ค่าใชจ่้ายในการท่องเทียวไม่สูงมาก, 
ค่าเรือไม่แพงและเลือกใชบ้ริการไดห้หลากหลาย และจุดอ่อน(Weaknesses) ไดแ้ก่ ทรัพยากรธรรมชาติทาง
ทะเลเสือมโทรม, การขาดความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม, 

ขาดจิตสาํนึกในการหวงแหน/อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติของฝ่ายต่างๆ ทีเกียวขอ้ง, การรุกลาํชายหาด โดย
ตงัเตียงนอน ร้านคา้ และสิงก่อสร้างต่างๆ รุกลาํ ทาํให้พืนทีชายหาดลดลง, ขาดความเขม้งวดในการ
ดาํเนินคดีการบุกรุกพืนทีอุทยานฯ, ปัญหาการให้กรรมสิทธิในทีดิน, ปัญหาการหลบเลียงและไม่จ่ายค่าเช่า
ทีดินใหก้รมธนารักษ,์ ปัญหานกัท่องเทียวแออดัในช่วงเทศกาลท่องเทียว, ขาดการส่งเสริมดา้นกิจกรรมการ
ท่องเทียวเชิงนิเวศ, ขาดการจดัระเบียบและควบคุม ดูแลการประกอบกิจกรรมการท่องเทียวต่างๆ, ขาดการ
จดัการระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ และการกาํจดัขยะและนําเสียทีมีประสิทธิภาพ, สถาน
ประกอบการบางแห่งยงัไม่ไดม้าตรฐานสากลในการบริการนกัท่องเทียว, ขาดการกาํหนดราคามาตรฐาน
ของค่าบริการในการท่องเทียว, ไม่มีการกาํหนดเขตแดนควบคุมการใชเ้ครืองเล่นทางนาํ, ปัญหาการแยง่ชิง
ลูกคา้และนกัท่องเทียว, ปัญหาสถานบนัเทิงเปิดเกินเวลาและเสียงดงัรบกวน  สําหรับผลการวิเคราะห์
สภาพแวดลอ้มภายนอกคือ โอกาส (Opportunities) ไดแ้ก่ เป็นจุดเด่นการท่องเทียวของจงัหวดัระยอง  ภาค
ตะวนัออก และเป็นสถานทีท่องเทียวมีชือเสียงของไทยและรู้จกัในระดบัโลก, มีศกัยภาพในการพฒันาการ
ท่องเทียวเชิงนิเวศและการท่องเทียวอย่างยงัยืน, เป็นจุดขายหรือจุดเด่นในการท่องเทียวทีดึงดูดคนมา
ท่องเทียวระยองไดม้ากทีสุด, รัฐบาลให้งบประมาณการท่องเทียว ทาํให้มีโอกาสพฒันาธุรกิจท่องเทียวสูง, 

การกาํหนดทิศทางการท่องเทียวเชิงนิเวศให้เป็นรูปธรรม โดยลดบทบาทการท่องเทียวเชิงพาณิชย์ลง, 

ส่งเสริมให้เกาะเสม็ดและจงัหวดัระยองมีศกัยภาพสูงทีสุดในการพฒันาการท่องเทียวฝังตะวนัออก, การ
พฒันาระบบการจดัการสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ และสิงแวดลอ้ม ทงัระบบบาํบดันาํเสียและการกาํจดั
ขยะให้มีประสิทธิภาพขึน, พฒันาการบริการทางการท่องเทียวให้ได้มาตรฐานสากล, ส่งเสริมธุรกิจที
เกียวเนืองกบัการท่องเทียวทาํให้เศรษฐกิจทอ้งถินดี และอุปสรรค (Threats) ไดแ้ก่ ไม่มีหน่วยงานหลกัใน
การรับผดิชอบหรือจดัการเกาะเสม็ดอยา่งชดัเจน, ขาดการประสานงานในการทาํงานของภาครัฐอยา่งบูรณา
การ, หน่วยงานรัฐขาดการตงัเป้าหมายในการจดัการท่องเทียวเชิงนิเวศร่วมกนั, ขาดมาตรฐาน สากลดา้น
บริการทางการท่องเทียวในสถานประกอบ การธุรกิจท่องเทียวขนาดกลางและเล็ก, การจดัระบบ
สาธารณูปโภค-สาธารณูปการ ยงัไม่ครบสมบูรณ์, ไม่มีการกาํหนดนโยบายการจดัการท่องเทียวทีชดัเจนจาก
ส่วนกลาง, ขาดการแกปั้ญหาเชิงนโยบายจากส่วนกลางในดา้นกฎหมายและกฎ ระเบียบ เช่น การให้
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กรรมสิทธิในทีดิน และกฎ ระเบียบ/บทลงโทษดา้นการทาํลายสิงแวดลอ้ม,  ปัญหากฎหมายทบัซ้อนและ
ขดัแยง้ดา้นการใชพ้ืนทีทาํกินบนเกาะเสม็ดของหน่วยงานทีเกียวขอ้ง, ความซาํซ้อนในการควบคุมดูแลและ
บริหารจดัการท่องเทียวบนเกาะเสมด็ของหน่วยงานภาครัฐ, ความขดัแยง้ของกลุ่มผลประโยชน์ในพืนที เช่น 
นกัการ-เมือง ผูป้ระกอบการ ผูมี้อิทธิพล และชาวบา้น, กลุ่มผูมี้อิทธิพลไม่จ่ายค่าเช่าทีดินของกรมธนารักษ ์
และไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบติัตามระเบียบของภาครัฐ, ขาดการวางผงัเมืองในการพฒันาเกาะเสม็ด
อยา่งเป็นระบบ, ไม่มีการจดัโซนนิงพืนทีทงัหมดของเกาะเสมด็ และการบงัคบัใชก้ฎหมายหยอ่นยาน  ซึงใน
การวิเคราะห์ความ สัมพนัธ์ในปัจจยัเชิงกลยุทธ์ของสภาพแวดลอ้มภายใน  และภายนอก(SWOT Matrix) 

(ปกรณ์  ปรียากร.  2542 : 131) ในการพฒันาการท่องเทียวของเกาะเสม็ด สรุปไดว้า่การพฒันาการท่องเทียว
ของเกาะเสมด็ควรใชก้ลยทุธ์เชิงแกไ้ข (WO) ซึงเป็นการกาํหนดเป้าหมายโดยใชค้วามไดเ้ปรียบในโอกาสมา
ปิดจุดอ่อน เพือสร้างเป็นยทุธศาสตร์การท่องเทียวเชิงนิเวศอยา่งยงัยนื ทีเกาะเสมด็ จงัหวดัระยอง  
 (2)  การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน ดว้ยรูปแบบ McKinsey’s 7-S Model ซึงเป็นกรอบปัจจยั
การบริหาร 7 ดา้น (สาคร สุขศรีวงศ์.  2550 : 244) ทีใช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในของการ
พฒันาการท่องเทียวในเกาะเสม็ด ไดผ้ลการวิเคราะห์ดงันี  1) กลยุทธ์  (Stratergy) คือ กลยุทธ์หรือแนว
ทางการพฒันาเกาะเสม็ด ไดก้าํหนดไวใ้นแผนพฒันา 3 ปี องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพ และองคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดัระยอง  ซึงเป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถินทีดูแลรับผิดชอบเกาะเสม็ด รวมทงัในยุทธศาสตร์
การพฒันาจงัหวดัระยอง ซึงลว้นมีการกาํหนดกลยุทธ์ดา้นการพฒันาการท่องเทียวของจงัหวดัระยอง โดยมี
แนวทางการพฒันาพืนทีเกาะเสม็ด เช่น จดัระเบียบชายหาดทะเลและเกาะเสม็ด การสร้างท่าเทียบเรือ
ท่องเทียวเกาะเสม็ดให้ไดม้าตรฐาน โครงการบาํรุงรักษาและพฒันาสระอโนดาตทีเกาะเสม็ด โครงการคดั
แยกขยะอย่างมีประสิทธิภาพบนเกาะเสม็ด และโครงการกลนันาํทะเลสําหรับอุปโภค-บริโภคในเขตพืนที
เกาะเสม็ด 2) โครงสร้าง (Structure) คือ โครงสร้างการปกครองของเกาะเสม็ดนนัอยู่ในความดูแลและ
รับผิดชอบโดยตรงขององค์การบริหารส่วนตาํบลเพ โดยมีองค์การบริหารส่วนจงัหวดัระยอง รวมทัง
สํานักงานจงัหวดัระยอง และอาํเภอเมืองจงัหวดัระยอง ดูแลในส่วนของนโยบายภาพรวมและการอนุมติั
งบประมาณส่วนกลางของจงัหวดัระยองในการพฒันาเกาะเสม็ด 3) แบบการบริหาร (Style) คือ การ
บริหารงานต่างๆ เพือการพฒันาเกาะเสม็ด มีหน่วยงานทีเกียวขอ้งโดยตรง 21 หน่วยงาน               4) 
ระบบงาน (System) คือ ระบบงานในการพฒันาเกาะเสม็ดมีความเกียวขอ้งกบัอาํนาจหนา้ทีของหน่วยงาน
ภาครัฐทีดูแลรับผดิชอบเกาะเสมด็ ประมาณ 21 หน่วยงาน ซึงมีหน่วยงานหลกัทีมีสํานกังานอยูใ่นเกาะเสม็ด
ทาํหน้าทีอยู่คือ อุทยานแห่งชาติเขาแหมหญา้-หมู่เกาะเสม็ด ทาํหน้าทีพิทกัษ์คุม้ครองทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดลอ้มในเกาะเสม็ด, องค์การบริหารส่วนตาํบลเพ ทาํหน้าหน้าทีปกครองดูแลพืนทีเกาะเสม็ด, 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล บา้นเกาะเสม็ด ทาํหนา้ทีดูแลรักษาสุขภาพบนเกาะเสม็ด โรงเรียนเกาะ
แกว้พิศดาร ทาํหน้าทีให้การศึกษาระดบัประถม ศึกษาแก่เยาวชนในเกาะเสม็ด และสถานีตาํรวจภูธรเพ 
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สาขาเกาะเสม็ด ทาํหนา้ทีดูแลรักษาความปลอดภยับนเกาะเสม็ด นอกจากนียงัมีหน่วยงานอืนๆ ทีเกียวขอ้ง
เขา้มาตรวจตราและดูแลตามภาระหน้าที  5) พนกังาน (Staff) คือ ในปี พ.ศ.2555 เกาะเสม็ดมีจาํนวน
ประชากร 1,326 คน จาก 635 ครัวเรือน และประชากรแฝงอีกจาํนวนมากทีมาทาํงานในสถานประกอบการ
ในธุรกิจการคา้ การขนส่ง การท่องเทียว ฯลฯ ประมาณ 108 แห่ง (องค์การบริหารส่วนตาํบลเพ.  2554) 

รวมทงัมีบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐทีเกียวขอ้ง ประมาณ 21 หน่วยงาน เขา้มาดูแลเกาะเสม็ด 6) ทกัษะ
(Skill) คือ ความรู้ความสามารถ และทกัษะต่างๆ ของประชากรในเกาะเสม็ดส่วนใหญ่จบการศึกษาขนั
พืนฐาน และประกอบอาชีพดา้นการคา้-การบริการทางการท่องเทียวในเกาะเสม็ด จึงมีทกัษะในการสือสาร
ภาษาองักฤษดว้ย   7) ค่านิยมร่วม (Shared Value) คือ เกาะเสม็ดเป็นสถานทีท่องเทียวทางทะเลทีสําคญัและ
มีชือเสียงทีสุดของจงัหวดัระยอง รวมทงัเป็นสถานทีในประวติัวรรณคดีเรืองพระอภยัมณีของสุนทรภู่ ทาํให้
มีลกัษณะของสังคมแบบธุรกิจ เพราะมีการประกอบกิจการดา้นการคา้และการบริการทางการท่องเทียวเป็น
หลกั ดงันนั การตรวจสอบความสอดคลอ้งภายในจาก 7 ปัจจยัในการบริหารภายในองคก์รดงักล่าว นบัว่า
เกาะเสม็ดมีความพร้อมทงั 7 ปัจจยั หากแต่ในการประสานความสอดคลอ้งของปัจจยัในบางปัจจยัยงัไม่
สัมพนัธ์กนั เนืองจากมีขอ้จาํกดัของปัจจยัดา้นระบบงาน (System) ทกัษะ (Skill) และค่านิยมร่วม (Shared 

Value) ซึงทาํให้เกิดผลกระทบต่อการพฒันาการท่องเทียวของเกาะเสม็ด เช่น การทาํงานของหน่วยงาน
ภาครัฐมีความซาํซอ้นและขาดการ  บูรณาการทาํงานร่วมกนัอยา่งเป็นระบบและเกือกูลกนั ทาํให้เกิดปัญหา
ต่อระบบงานคือต่างฝ่ายต่างทาํงานและความขดัแยง้ในกฎระเบียบบางประการทีแตกต่างกนั, ขาดการพฒันา
ทกัษะด้านการบริการทางการท่องเทียว ภาษาองักฤษและภาษาต่าง ประเทศ เพือส่งเสริมศกัยภาพด้าน
มาตรฐานการท่องเทียวของเกาะเสม็ด และขาดการสร้างค่านิยมร่วมทีดีในการหวงแหนและดูแลรักษา
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิงแวดลอ้มของทอ้งถินร่วมกนั ทาํให้ขาดความสามคัคีและการมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม เนืองจากมีลกัษณะสังคมเป็นแบบธุรกิจและผลประโยชน์ จึง
จาํเป็นทีจะตอ้งแกไ้ขขอ้จาํกดัทงั 3 ปัจจยันีให้สอดคลอ้งและเกือหนุนกบัความพร้อมของอีก 4 ปัจจยัทีมีอยู ่
เพือใหเ้กิดความสาํเร็จในการพฒันา การท่องเทียวของเกาะเสมด็ต่อไป 
  (3) การวิ เคราะห์สภาพแวดล้อมภาย  นอก  ด้วยรูปแบบสภาพแวดล้อมมหภาค  (Macro 

Environment) จะครอบคลุมสภาพแวดลอ้มทวัไปทีส่งผลกระทบโดยรวมต่อทุกองคก์รในสังคม (สาคร สุข
ศรีวงศ.์ 2550 : 61) โดยในการวิเคราะห์สภาพ แวดลอ้มภายนอกของการพฒันาการท่องเทียวเชิงนิเวศอยา่ง
ยงัยืนทีเกาะเสม็ด ประกอบดว้ย 1) สังคมและวฒันธรรม (Socioculture) จะเกียวขอ้งกบัประชากร อายุ เพศ 
การศึกษา ศาสนา สาธารณสุข ความปลอดภยั ศิลปวฒันธรรม สถานภาพ วถีิชีวติ ค่านิยมของสังคมไทย โดย
การวิเคราะห์สภาวะและความเปลียนแปลงของสิงเหล่านีจากภายนอกเกาะเสม็ด ซึงส่งผลต่อภาคธุรกิจการ
ท่องเทียวของประเทศไทยและเกาะเสม็ดด้วย เช่น โรคระบาด และปัญหาต่างๆ ทางสังคม 2) เศรษฐกิจ 
(Economic) เกียวขอ้งกบัปัจจยัทางเศรษฐกิจ ภาวะการคา้และธุรกิจต่างๆ อุตสาหกรรมของประเทศ ซึงส่งผล
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ต่อธุรกิจการท่องเทียวของประเทศไทยและเกาะเสมด็ดเ้ช่น อตัราดอกเบีย อตัราแลกเปลียนเงินตรา อตัราเงิน
เฟ้อ อตัราค่าจา้งขนัตาํ และดุลการ คา้ของไทย 3) การเมืองและกฎหมาย (Political & Legal) เกียว ขอ้งกบั
การบริหารบ้านเมืองของรัฐบาล พรรคการเมืองทีมีอาํนาจในการบริหารประเทศ นโยบายการเมือง 
กระบวนการทางรัฐสภา กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ของไทย ซึงลว้นส่งผลกระทบต่อการเดินทางมา
ท่องเทียวของนักท่องเทียวชาวไทยและชาวต่างชาติ เช่น นโยบายของรัฐบาล กฎหมายด้านสิงแวดล้อม 
ระเบียบอุทยานแห่งชาติ ระเบียบในการก่อสร้างสถานทีพกัและการประกอบธุรกิจการคา้-การขนส่งและการ
ท่องเทียว 4) เทคโนโลยี (Technology) เกียวข้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และ
นวตักรรมของผลิต ภณัฑ์ใหม่ๆ ซึงส่งเสริมการพฒันาธุรกิจการท่องเทียวของประเทศไทย และความ
สะดวกสบายในการมาท่องเทียวทีเกาะเสม็ดดว้ย เช่น การสือสารโทรคมนาคม โลจิสติกส์และคมนาคม 5) 

ระหวา่งประเทศ (International) เกียวขอ้งกบัสถานการณ์ความเปลียนแปลงต่างๆ ของโลก ระหวา่งภูมิภาค
และระหวา่งประเทศ เช่น องคก์ารคา้โลก กองทุนการเงินระหว่างประเทศ ขอ้ตกลงเปิดเสรีทางการคา้ การ
รวมกลุ่มพนัธมิตรทางการคา้ ความขดัแยง้ระหว่างประเทศ ซึงส่งผลต่อการสร้างรายไดท้างการท่องเทียว
ของประเทศไทย รวมทงัรายไดจ้ากนกัท่องเทียวชาวต่างชาติทีเดินทางมาท่องเทียวในเกาะเสม็ด อาทิ การเขา้
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี พ.ศ.2558 ทาํให้ภาคธุรกิจต่างๆ ของประเทศไทย รวมทงัธุรกิจ
ท่องเทียวตอ้งเตรียมพร้อมกบัความร่วมมือและการพฒันาทางเศรษฐกิจร่วมกนัในระดบัภูมิภาคอาเซียน ซึง
จะส่งผลต่อการพฒันาการท่องเทียวและนาํรายได้ให้กบัเกาะเสม็ดด้วย ดงันัน การวิเคราะห์สภาพ แวด
ลอ้มมหภาคของการพฒันาการท่องเทียวของเกาะเสม็ด จึงมีสภาพแวดลอ้มภายนอกทุกดา้นทีส่งผลกระทบ
ต่อการเติบโตของธุรกิจการท่องเทียวในเกาะเสม็ด โดยเฉพาะการสร้างรายไดท้างการท่องเทียวจากจาํนวน
นกัท่องเทียวชาวไทยและชาวต่างชาติทีเดินทางมาท่องเทียวในเกาะเสม็ด แต่ในทางกลบักนัก็ส่งผลกระทบ
ต่อความเสือมโทรมของทรัพยากร ธรรมชาติและสิงแวดลอ้มในเกาะเสมด็ดว้ย 

 จากกระบวนการในการสร้างยุทธศาสตร์ดงักล่าว ทาํให้ไดยุ้ทธศาสตร์การท่องเทียวเชิงนิเวศอยา่ง
ยงัยืน ทีเกาะเสม็ด จงัหวดัระยอง ดงันี วิสัยทศัน์คือ “เกาะเสม็ดเป็นแหล่งท่องเทียวเชิงนิเวศทางทะเลทีได้
มาตรฐานและยงัยนืในภาคตะวนัออกของไทย” พนัธกิจ มี 5 ขอ้ ไดแ้ก่ 1)  เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพฒันา
ศกัยภาพบุคคลในการดูแลสุขภาพอย่างถูกสุขลกัษณะและเขา้ถึงการใช้บริการธารณสุขอย่างทวัถึง 2) 
เสริมสร้างความมนัคงและปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 3) ส่งเสริมการศึกษาและทกัษะความรู้ทีสอดคลอ้ง
กบัการท่องเทียวและการพฒันาทอ้งถิน 4)เสริมสร้างการจดัการทรัพยากร ธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม และ
ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ ทีสอดคลอ้งกบัการท่องเทียวเชิงนิเวศ 5)ส่งเสริมศกัยภาพของแหล่ง
ท่องเทียวเชิงนิเวศ และ การตลาดท่องเทียวเชิงคุณภาพ เพือการพฒันาการท่องเทียวเชิงนิเวศอย่างยงัยืน  
สําหรับประเด็นยุทธศาสตร์มี  3 ยุทธศาสตร์ ดงันีคือ  ยุทธศาสตร์ที 1  เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความ
มนัคงปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น เพือสนบัสนุนการท่องเทียวเชิงนิเวศ ยุทธศาสตร์ที 2 เสริมสร้างระบบ
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สาธารณูป โภค-สาธารณูปการ และการจดัการทรัพยากรธรรม ชาติและสิงแวดลอ้ม เพือการท่องเทียวเชิง
นิเวศอยา่งยงัยืน และยุทธศาสตร์ที 3 ส่งเสริมศกัยภาพแหล่งท่องเทียวเชิงนิเวศและการตลาดท่องเทียวเชิง
คุณภาพอย่างยงัยืน ซึงในการประเมินยุทธศาสตร์ดงักล่าวโดยผูเ้ชียวชาญ พบว่า ยุทธศาสตร์ทีสร้างขึนมี
ความเหมาะสม สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มของเกาะเสมด็ และสามารถนาํไปสู่การปฏิบติัได ้

ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการศึกษาวิจยั สามารถมองเห็นกลไกในการขบัเคลือนยุทธศาสตร์การพฒันาการท่องเทียว
เชิงนิเวศอย่างยงัยืน ทีเกาะเสม็ด จงัหวดัระยอง ได้จากส่วนประกอบหลกัในการขบัเคลือนยุทธศาสตร์ 3 
ส่วนดว้ยกนัคือ 1) คน ไดแ้ก่ บุคคลทีมีส่วนเกียวขอ้งกบัเกาะเสม็ดทงัทางตรงและทาง ออ้ม  2) กิจกรรม 
ได้แก่ การกระทาํและการปฏิบติัของบุคคล ชุมชน องค์กร และหน่วยงานทีเกียวขอ้ง 3) ธรรมชาติและ
สิงแวดล้อม ได้แก่ ทรัพยากรธรรม ชาติและสิงแวดล้อมในเกาะเสม็ด  โดยการประสานพลังของ
ส่วนประกอบหลกั 3 ส่วนนีในการกา้วขึนบนัไดขนัที 1 คือ ความร่วมมือนนัไดเ้กิดขึนแลว้ในปัจจุบนัทีเกาะ
เสมด็ และกาํลงัเตรียมความพร้อมเพือกา้วสู่บนัไดขนัที 2 คือ ความเขม้แขง็ ซึงทีบนัไดขนัที 2 นีเป็นความทา้
ทายทีได้จากการพฒันาความร่วมมือ และจะเกิดขึนได้ด้วยการนํายุทธศาสตร์นีไปปฏิบติัจริง โดยในที
ประชุมอภิปรายกลุ่มไดเ้สนอฟันเฟืองสาํคญัในการผลกัดนัให้เกิดความสําเร็จคือ “ไตรภาคี” ทีเกิดจากความ
ร่วมมือของ 3 ฝ่ายทีเกียวขอ้งโดยตรงคือ 1) ภาครัฐ ซึงเป็นหน่วยงานราชการทีเกียวขอ้งและดูแลรับผิดชอบ
พืนทีเกาะเสม็ดในดา้นต่างๆ อาทิ อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญา้-หมู่เกาะเสม็ด รับผิดชอบดูแลด้านการ
ปกป้องคุม้ครองทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มในเกาะเสมด็ทีอยูใ่นเขตอุทยาน 2) องคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลเพ ซึงเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินทีปกครองดูแลหมู่บา้นเกาะเสม็ดโดยตรง 3) ประชาชน ซึงเป็น
ประชากรทีอาศยัอยู่และประกอบธุรกิจอยู่ในเกาะเสม็ด อนัป็นผูไ้ด้รับประโยชน์และผลกระทบโดยตรง 
ดงันนัแนวทางหนึงทีสาํคญัในขจดัอุปสรรคในการแกปั้ญหาและพฒันาการท่องเทียวเชิงนิเวศอยา่งยงัยืนใน
เกาะเสม็ดไดคื้อ การจดัตงั  “คณะกรรมการไตรภาคีเกาะเสม็ด”  ทีจะเป็นกลไกสําคญัในการประสานความ
ร่วมมือในการแกไ้ขและพฒันาการท่องเทียวของเกาะเสม็ด ตามทิศทางการท่องเทียวเชิงนิเวศอยา่งยงัยืน ที
เกาะเสมด็ จงัหวดัระยอง ไดต่้อไป 
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