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บทคัดยอ 
 

 แผนการวิจัยนี้มีวัตถุประสงคหลักเพ่ือศึกษาและจัดทํากลยุทธและคูมือแนวทางการสรางเสริม
ความตระหนักตอการมีสวนรวมในการพัฒนาการทองเท่ียว และแนวทางการเสริมสรางขีดความสามารถใน
การบริหารจัดการการทองเท่ียวของ ของภาคสวนตางๆในคลัสเตอรทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ตตามแนว
ทางการพัฒนาการทองเท่ียวท่ียั่งยืน ผานกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมกับทุกภาคสวนใน
อุตสาหกรรมการทองเท่ียวของจังหวัดภูเก็ต 

แผนการวิจัยเพ่ือพัฒนากลยุทธขับเคลื่อนการพัฒนาการทองเท่ียวท่ียั่งยืนนี้ มีกรอบการวิเคราะห
เปนลําดับข้ันโดยเริ่มจาก (1) การวิเคราะหเพ่ือนิยามและเปาหมายของการพัฒนาการทองเท่ียวท่ียั่งยืน แลวจึง 
(2) วิเคราะหเชื่อมโยงเปาหมายดังกลาวกับบทบาทท่ีควรจะเปนเพ่ือทําใหเปาหมายดังกลาวสัมฤทธิ์ผล จาก
กลุมผูมีสวนไดสวนเสียหลักของงานวิจัยนี้ ไดแก มัคคุเทศก ธุรกิจทัวร ธุรกิจบริการนักทองเท่ียว องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน และชุมชนในเขตพ้ืนท่ีทองเท่ียว แลว (3) ดําเนินการสํารวจสภาพปจจุบันวา
กลุมเปาหมายท้ัง 5 กลุมดังกลาวมีความตระหนักและขีดความสามารถในระดับใด  และ (4) วิเคราะหถึง 
เง่ือนไขภายในและปจจัยภายนอกตางๆท่ีมีสวนสนับสนุนในกลุมเปาหมายแตละกลุมปฏิบัติไดตามบทบาท
ขางตนอยางไดมีประสิทธิผล  

คณะวิจัยดําเนินการสังเคราะหบทบาทท่ีควรจะเปนของกลุมผูมีสวนไดสวนเสียท้ัง 5 กลุมจากผล
การทบทวนแนวคิดการพัฒนาการทองเท่ียวท่ียั่งยืนตามทฤษฎี งานวิจัย เอกสารอางอิงขององคกรระหวาง
ประเทศตางๆและผลการสํารวจพ้ืนท่ีดวยการสังเกตและการสัมภาษณกลุมผูมีสวนไดสวนเสียในจังหวัดภูเก็ต 
จากนั้นจึงนําบทบาทท่ีควรจะเปนของแตละกลุมมาตั้งเปนประเด็นคําถามเพ่ือสํารวจระดับความตระหนัก (การ
ใหความสําคัญ) และระดับขีดความสามารถของกลุมผูมีสวนไดสวนเสียท้ัง 5 กลุม และมีการสัมภาษณเชิงลึก
กลุมเปาหมายดังกลาวเพ่ือการวิเคราะหสาเหตุและปจจัยแวดลอมท่ีมีผลตอระดับความตระหนักและขีด
ความสามารถในการปฏิบัติตามบทบาทเพ่ือการขับเคลื่อนการพัฒนาการทองเท่ียวท่ียั่งยืน 

ผลการวิเคราะหของแผนงานวิจัยนี้จึงประกอบดวย บทบาทในการขับเคลื่อนการพัฒนาการ
ทองเท่ียวท่ียั่งยืนของภาคสวนตางๆในคลัสเตอรฯท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ผลการวิเคราะห
จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ในการขับเคลื่อนการพัฒนาการทองเท่ียวท่ียั่งยืน  ผลการวิเคราะหความ
เก่ียวพันระหวางผูมีสวนไดสวนเสียกลุมตางๆ  ผลการวิเคราะหวิสัยทัศน พันธกิจ และกลยุทธการพัฒนาการ
ทองเท่ียวท่ียั่งยืน คูมือการเสริมสรางความตระหนักและขีดความสามารถในการขับเคลื่อนการพัฒนาการ
ทองเท่ียวท่ียั่งยืนในกับภาคสวนตางๆท้ัง 5 กลุม   และกลยุทธการขับเคลื่อนการพัฒนาการทองเท่ียวท่ียั่งยืน
ของกลุมผูมีสวนไดสวนเสียหลักในคลัสเตอรการทองเท่ียวท้ังในดานการเสริมสรางความตระหนัก การ
เสริมสรางขีดความสามารถ และการเสริมสรางสภาวะแวดลอมท่ีเอ้ือตอการปฏิบัติตามบทบาทเพ่ือการ
พัฒนาการทองเท่ียวท่ียั่งยืนของภาคสวนตางๆ 
คําสําคัญ  การพัฒนาการทองเท่ียวท่ียั่งยืน คลัสเตอรการทองเท่ียว 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. 
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