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บทคัดยอ
แผนการวิจัยนี้มีวัตถุประสงคหลักเพื่อศึกษาและจัดทํากลยุทธและคูมือแนวทางการสรางเสริม
ความตระหนักตอการมีสวนรวมในการพัฒนาการทองเที่ยว และแนวทางการเสริมสรางขีดความสามารถใน
การบริหารจัดการการทองเที่ยวของ ของภาคสวนตางๆในคลัสเตอรทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตตามแนว
ทางการพัฒนาการทองเที่ยวที่ยั่งยืน ผานกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมกับทุกภาคสวนใน
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต
แผนการวิจัยเพื่อพัฒนากลยุทธขับเคลื่อนการพัฒนาการทองเที่ยวที่ยั่งยืนนี้ มีกรอบการวิเคราะห
เปนลําดับขั้นโดยเริ่มจาก (1) การวิเคราะหเพื่อนิยามและเปาหมายของการพัฒนาการทองเที่ยวที่ยั่งยืน แลวจึง
(2) วิเคราะหเชื่อมโยงเปาหมายดังกลาวกับบทบาทที่ควรจะเปนเพื่อทําใหเปาหมายดังกลาวสัมฤทธิ์ผล จาก
กลุมผูมีส วนไดส วนเสีย หลักของงานวิจัยนี้ ได แก มัคคุเทศก ธุร กิจทั วร ธุรกิจบริการนั กทองเที่ ยว องคกร
ปกครองส ว นท อ งถิ่ น และชุ ม ชนในเขตพื้ น ที่ ท อ งเที่ ย ว แล ว (3) ดํ า เนิ น การสํ า รวจสภาพป จ จุ บั น ว า
กลุมเปาหมายทั้ง 5 กลุมดังกลาวมีความตระหนักและขีดความสามารถในระดับใด และ (4) วิเคราะหถึง
เงื่อนไขภายในและปจจัยภายนอกตางๆที่มีสวนสนับสนุนในกลุมเปาหมายแตละกลุมปฏิบัติไดตามบทบาท
ขางตนอยางไดมีประสิทธิผล
คณะวิจัยดําเนินการสังเคราะหบทบาทที่ควรจะเปนของกลุมผูมีสวนไดสวนเสียทั้ง 5 กลุมจากผล
การทบทวนแนวคิดการพัฒนาการทองเที่ยวที่ยั่งยืนตามทฤษฎี งานวิจัย เอกสารอางอิงขององคกรระหวาง
ประเทศตางๆและผลการสํารวจพื้นที่ดวยการสังเกตและการสัมภาษณกลุมผูมีสวนไดสวนเสียในจังหวัดภูเก็ต
จากนั้นจึงนําบทบาทที่ควรจะเปนของแตละกลุมมาตั้งเปนประเด็นคําถามเพื่อสํารวจระดับความตระหนัก (การ
ใหความสําคัญ) และระดับขีดความสามารถของกลุมผูมีสวนไดสวนเสียทั้ง 5 กลุม และมีการสัมภาษณเชิงลึก
กลุ มเป าหมายดั งกล า วเพื่ อการวิ เคราะห ส าเหตุและปจ จัย แวดลอมที่มีผ ลตอระดับ ความตระหนักและขีด
ความสามารถในการปฏิบัติตามบทบาทเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาการทองเที่ยวที่ยั่งยืน
ผลการวิเ คราะหของแผนงานวิ จัย นี้จึงประกอบดว ย บทบาทในการขับเคลื่อนการพัฒ นาการ
ทองเที่ยวที่ยั่งยืนของภาคสวนตางๆในคลัสเตอรฯทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ผลการวิเคราะห
จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ในการขับเคลื่อนการพัฒนาการทองเที่ยวที่ยั่งยืน ผลการวิเคราะหความ
เกี่ยวพันระหวางผูมีสวนไดสวนเสียกลุมตางๆ ผลการวิเคราะหวิสัยทัศน พันธกิจ และกลยุทธการพัฒนาการ
ทองเที่ยวที่ยั่งยืน คูมือการเสริมสรางความตระหนักและขีดความสามารถในการขับ เคลื่อนการพัฒนาการ
ทองเที่ยวที่ยั่งยืนในกับภาคสวนตางๆทั้ง 5 กลุม และกลยุทธการขับเคลื่อนการพัฒนาการทองเที่ยวที่ยั่งยืน
ของกลุ ม ผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย หลั ก ในคลั ส เตอร การท อ งเที่ย วทั้ งในดา นการเสริ มสรา งความตระหนัก การ
เสริ มสร า งขี ดความสามารถ และการเสริ มสรางสภาวะแวดล อมที่เอื้อตอการปฏิบั ติตามบทบาทเพื่อการ
พัฒนาการทองเที่ยวที่ยั่งยืนของภาคสวนตางๆ
คําสําคัญ การพัฒนาการทองเที่ยวที่ยั่งยืน คลัสเตอรการทองเที่ยว ภูเก็ต
Abstract
This research program has aims to construct the guideline for promoting awareness
and enhancing capability of all stakeholders in tourism cluster in performing roles to

mobilize the sustainable tourism development in Phuket province. The research was done
with the participatory action-based research approach; all relevant stakeholders are the units
of study for this research.
The 4 procedures of conducting this research program are: (1) defining and setting
goals of tourism development of Phuket; (2) transforming the goals into roles of each
stakeholder to mobilize each goal; (3) assessing the awareness and capability of each
stakeholder in performing the defined roles; and (4) investigating the internal and external
factors having influence on the their ability to perform the expected roles defined.
This research analyzed the situation, defining tourism development goals, and role of
stakeholders by employing several sources of data including; academic literature, empirical
research, development report, surveying the area and development context, and results
from interviewing with key stakeholders. Accordingly, the research assessed the awareness
and capability of each stakeholder in performing their roles by analyzing data from
questionnaire surveyed to all stakeholders. Finally, the in-depth interviews to all
stakeholders were performed in order to explore the factors enabling and influencing the
capabilities of all stakeholders to perform their expected roles.
The results of this research plan includes: (1) roles of key stakeholders to mobilize
sustainable tourism development in economic, social and environmental aspects; (2)
strength, weakness, opportunity, and threat of each stakeholder to perform such roles; (3)
interdependency influence among those key stakeholders; (4) vision, mission, and strategies
for tourism development; (5) handbook to enhance awareness and capability of all key
stakeholders in mobilizing sustainable development; and (6) strategies to promote
awareness and capability of all key stakeholders as well as enable factors.
Keywords: Sustainable Tourism Development, Tourism Cluster, Phuket

