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Abstract
The purpose of this research was to study linked tourist attraction management to
accommodate cruise tourists in Eastern Economic Corridor by using Delphi technique.
Gathering data from 19 experts, who have experiences in Cruise Tourism in Eastern Economic
Corridor as well as in government and private sectors. The first round of Delphi Technique was
collected by semi-structure interview, then the results were used to create close-ended
questionnaires with rating scale in the second and third rounds. The data from the third round
were analyzed by using median, mode, |Md-Mo| and interquartile range. The criteria for determining
the consensus result was the median with the minimum threshold of 3.50, the interquartile range
values to be less than or equal to 1.50 and the absolute value of the difference between median
and mode to be less than or equal to 1.00. The research result was found that overall consensus
was ranked in the most level of mutual agreement (Md = 5.00, Mo = 5.00, |Md-Mo| = 0.00,
IR = 0.70). Furthermore, expert consensus agreed on the highest levels in terms of attractions,
facilities, accessibility, security, tourism marketing and tourist management, respectively.
Keywords: management of associated (linked) tourism attractions, cruise tourists, eastern
economic corridor
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว
เรือส�ำราญในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดยเทคนิคการวิจยั แบบเดลฟาย รวบรวมข้อมูลจากกลุม่
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการท่องเที่ยวเรือส�ำราญในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนจ�ำนวน 19 ท่าน ด�ำเนินการเก็บข้อมูลด้วยเทคนิคเดลฟาย รอบที่ 1 โดยการสัมภาษณ์แบบกึ่ง
มีโครงสร้าง และน�ำผลสัมภาษณ์มาสร้างแบบสอบถามปลายปิดแบบมาตราส่วนประเมินค่าในรอบที่ 2 และ
รอบที่ 3 จากนั้นวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามในรอบที่ 3 โดยการหาค่ามัธยฐาน ค่าฐานนิยม ค่าสัมบูรณ์
ความแตกต่างระหว่างค่ามัธยฐานกับค่าฐานนิยม และค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ ซึง่ เกณฑ์ในการพิจารณาข้อความ
ที่ได้รับฉันทามติ คือ ต้องมีค่ามัธยฐานไม่ต�่ำกว่า 3.50 ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.50 และ
มีค่าสัมบูรณ์ความแตกต่างระหว่างค่ามัธยฐานกับค่าฐานนิยมน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.00 ผลการวิจัย พบว่า
ในภาพรวมผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นด้วยอย่างสอดคล้องกันอยู่ในระดับมากที่สุด (Md = 5.00, Mo = 5.00,
|Md-Mo| = 0.00, IR = 0.70) โดยการวิเคราะห์ข้อมูลตามองค์ประกอบการจัดการแหล่งท่องเที่ยว พบว่า
ผูเ้ ชีย่ วชาญมีความเห็นด้วยอย่างสอดคล้องกันอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ ในด้านสิง่ ดึงดูดใจ ด้านสิง่ อ�ำนวยความสะดวก
ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ด้านการรักษาความปลอดภัย ด้านการตลาดการท่องเที่ยว และด้านการบริหาร
จัดการนักท่องเที่ยว ตามล�ำดับ
ค�ำส�ำคัญ: การจัดการแหล่งท่องเทีย่ วเชือ่ มโยง นักท่องเทีย่ วเรือส�ำราญ เขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
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บทน�ำ
การท่องเที่ยวเรือส�ำราญ (Cruise Tourism) ถือเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวในปัจจุบัน ที่มีความเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะ เน้นการให้ประสบการณ์พิเศษที่หลากหลายแก่นักท่องเที่ยว โดยสมาคมเรือส�ำราญระหว่าง
ประเทศ (Cruise Lines International Association: CLIA) กล่าวว่าในปี พ.ศ. 2562 จ�ำนวนนักท่องเที่ยว
เรือส�ำราญเพิ่มสูงถึง 29.7 ล้านคน มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 (Cruise Lines International
Association [CLIA], 2019) และนักท่องเทีย่ วเรือส�ำราญให้ความส�ำคัญกับจุดหมายปลายทางหรือแหล่งท่องเทีย่ ว
ตามท่าเรือแวะพักมากขึ้น นอกจากนี้ อัตราการเติบโตของการท่องเที่ยวเรือส�ำราญในประเทศไทยติด 1 ใน 10
อันดับประเทศของภูมิภาคเอเชียที่มีเรือส�ำราญแวะพักมากที่สุด อีกทั้งในปี พ.ศ. 2561 มีจ�ำนวนนักท่องเที่ยว
เรือส�ำราญเดินทางมาประเทศไทยเพิ่มขึ้นสัดส่วน ร้อยละ 14.5 โดยท่าเรือแหลมฉบังมีจ�ำนวนเรือส�ำราญจอด
เทียบท่าข้ามคืนมากที่สุด ซึ่งมีอัตราการเติบโตใน 5 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558-2562 สูงขึ้น คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 88 (CLIA, 2019) แม้ในปี พ.ศ. 2563 อัตราการเติบโตของการท่องเที่ยวเรือส�ำราญจะลดลง สืบเนื่อง
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท�ำให้หลายประเทศมีการ
ประกาศใช้มาตรการปิดเมือง (Lock-down) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเดินทางเข้ามา และเกิดการกระจายของ
เชื้อดังกล่าวมาในพื้นที่ ส่งผลให้การท่องเที่ยวทั่วโลกหยุดชะงักและส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวเรือส�ำราญ
อย่างมหาศาล ท�ำให้ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนกันยายน ปี พ.ศ. 2563 เกิดรายได้จากการท่องเทีย่ วเรือส�ำราญ
ทัว่ โลกเพียง 77 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจากปี พ.ศ. 2562 ทีธ่ รุ กิจการท่องเทีย่ วเรือส�ำราญส่งผลต่อเศรษฐกิจ
ทั่วโลกก่อให้เกิดรายได้รวมถึง 154.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (CLIA, 2021) แต่ในขณะเดียวกันสายการเดินเรือ
มีการปรับรูปแบบการจัดการและเตรียมความพร้อมกลับมาให้บริการอย่างเต็มก�ำลังเมือ่ สถานการณ์เริม่ คลีค่ ลาย
เป็นปกติ
จากทิศทางและแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจการท่องเทีย่ วเรือส�ำราญก่อนการเกิดสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ข้างต้น ท�ำให้นักท่องเที่ยวเรือส�ำราญมีบทบาทใน
การพัฒนาเศรษฐกิจมากขึน้ สอดคล้องกับการด�ำเนินงานของกระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬาทีใ่ ห้ความส�ำคัญกับ
การดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ ซึ่งถือว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเรือส�ำราญน�ำนักท่องเที่ยวศักยภาพสูงมาสู่
ประเทศไทย จึงได้จัดท�ำแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเรือส�ำราญ พ.ศ. 2560-2570 เพื่อส่งเสริม
และพัฒนาการท่องเที่ยวเรือส�ำราญ ประกอบกับความส�ำคัญของโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) ที่มีการด�ำเนินงานสอดคล้องกับนโยบายหลักของรัฐบาลว่าด้วย
นโยบายการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค รวมทั้งแผนปฏิบัติการการพัฒนาและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
มีศักยภาพและมีความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว แต่ประเด็นปัญหาและอุปสรรคการพัฒนาการท่องเที่ยว
ในพืน้ ที่ พบว่า มีการจัดการการท่องเทีย่ วทีข่ าดความสมดุลระหว่างพืน้ ทีท่ อ่ งเทีย่ ว โครงสร้างพืน้ ฐานการคมนาคม
โลจิติกส์ในพื้นที่ยังขาดความสะดวกและความเชื่อมโยงถึงแหล่งท่องเที่ยว ท�ำให้เกิดการกระจุกตัวของ
นักท่องเที่ยว ดังนั้น จึงมุ่งเน้นยกระดับการท่องเที่ยวในพื้นที่ 3 จังหวัด สู่การท่องเที่ยวระดับโลกรองรับ
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นักท่องเที่ยวกลุ่มที่มีศักยภาพสูงและกลุ่มเชิงสุขภาพ โดยมีพัทยา สัตหีบ และระยองเป็นวงแหวนการท่องเที่ยว
หลักขยายสูฉ่ ะเชิงเทรา (ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก [สกพอ], 2561) โดยมี
การพัฒนาสอดคล้องกับแผนหลักตามแนวทางการพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและสิง่ อ�ำนวยความสะดวกเพือ่
รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ได้แก่ การพัฒนาท่าเรือเพื่อเป็นท่าเทียบเรือส�ำราญที่พัทยา
และสัตหีบ รวมถึงส่งเสริมการขยายเส้นทางเรือและเรือส�ำราญจากต่างประเทศให้แวะพักที่พัทยา แหลมฉบัง
ซึ่งเป็นที่ตั้งของท่าเรือแหลมฉบัง โดยใช้เป็นทั้งท่าเรือหลัก (Homeport) และท่าเรือแวะพัก (Port of Call) เพื่อ
การท่องเที่ยวบนชายฝั่ง (Coastal tourism) ของประเทศไทย ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการดึงดูดนักท่องเที่ยว
ศักยภาพสูงเข้าสู่พื้นที่
จากประเด็นข้างต้น ผูว้ จิ ยั จึงเห็นความส�ำคัญในการพัฒนาด้านอุปทานการท่องเทีย่ ว (Tourism Supply)
โดยเฉพาะการจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้มีความพร้อมเพื่อยกระดับศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวรองรับ
นักท่องเที่ยวเรือส�ำราญที่มีศักยภาพสูง นอกจากนั้น การจัดการการท่องเที่ยวให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่าง
แหล่งท่องเที่ยวหนึ่งไปสู่แหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ ในพื้นที่จะก่อให้เกิดการกระจายการท่องเที่ยว ท�ำให้เกิด
การท่องเที่ยวเชื่อมโยงไปยังพื้นที่อื่น ๆ เกิดการพัฒนารูปแบบและเส้นทางการท่องเที่ยวที่หลากหลาย สามารถ
น�ำเสนอโปรแกรมการท่องเที่ยวบนฝั่งที่หลากหลาย สร้างทางเลือกในการตัดสินใจให้แก่สายการเดินเรือ
ในการเลือกจุดท่าเรือแวะพัก และการตัดสินใจเลือกซื้อโปรแกรมล่องเรือส�ำราญของนักท่องเที่ยว รวมถึงลด
ความแออัดจากการกระจุกตัวของนักท่องเทีย่ ว และสร้างสมดุลในพืน้ ทีแ่ หล่งท่องเทีย่ ว ส่งเสริมให้เกิดการกระจาย
การพัฒนาและกระจายรายได้ในพื้นที่ต่าง ๆ จากเมืองหลักสู่พื้นที่เมืองรองในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก สู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง เป็นการพัฒนาที่สอดคล้องและขับเคลื่อนแผน
พัฒนาด้านการท่องเที่ยวต่าง ๆ ให้เกิดเป็นรูปธรรม วางฐานรากในการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจให้เกิด
ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

วัตถุประสงค์
เพือ่ ศึกษาการจัดการแหล่งท่องเทีย่ วเชือ่ มโยงเพือ่ รองรับนักท่องเทีย่ วเรือส�ำราญในเขตระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก

ทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
1. การจัดการแหล่งท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2545) ได้กล่าวว่า การจัดการแหล่งท่องเที่ยวเป็นกระบวนการด�ำเนิน
งานที่ครอบคลุมทั้ง 5 ภารกิจ ได้แก่ การส�ำรวจข้อมูลทรัพยากรทางการท่องเที่ยว การปรับปรุงและพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว การบริหารแหล่งท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์ และการรักษาความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยว
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ภณสิทธ์ อ้นยะ ณัฐพล ประดิษฐผลเลิศ รัชต วรุณสุขะศิริ และชวลีย์ ณ ถลาง (2562) ได้กล่าวว่า
ปัจจัยที่น�ำไปสู่ความส�ำเร็จในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้าน
การวางแผนของผู้รับผิดชอบแหล่งท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว ด้านการบริหาร
จัดการความสามารถในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการสิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่าง ๆ
ด้านการบริหารจัดการให้เกิดคุณภาพการให้บริการในแหล่งท่องเที่ยว ด้านการจัดการกิจกรรมทางการท่องเที่ยว
และด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ สอดคล้องกับคณะบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว
(กรมการท่องเที่ยว [กทท], 2557) ที่สรุปไว้ว่า การวางแผนการจัดการแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งกิจกรรม
ในแหล่งท่องเที่ยวต้องครอบคลุมปัจจัยพื้นฐานที่ส�ำคัญทั้ง 6 ด้าน ดังนี้
1) ด้านสิ่งดึงดูดใจ หมายถึง ลักษณะส�ำคัญของแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่า ท�ำให้แหล่งท่องเที่ยวนั้น
มีความโดดเด่นแตกต่างจากแหล่งท่องเที่ยวทั่วไป
2) ด้านสิง่ อ�ำนวยความสะดวก หมายถึง อุปกรณ์การบริการต่าง ๆ ทีจ่ ดั ไว้สำ� หรับการบริการ เพือ่ อ�ำนวย
ความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว เช่น ที่พัก ร้านอาหาร ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว เป็นต้น
3) ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว หมายถึง การเดินทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว ทั้งในด้านของระยะทาง
เวลา ประเภทยานพาหนะ ความสะดวกในการใช้บริการยานพาหนะ และค่าใช้จ่ายการเดินทาง
4) ด้านการรักษาความปลอดภัย หมายถึง มาตรการด้านความปลอดภัย รวมถึงระบบการเตือนภัยฉุกเฉิน
และข้อควรปฏิบัติในสถานที่นั้น ๆ เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อนักท่องเที่ยว
5) ด้านการตลาดการท่องเที่ยว หมายถึง การด�ำเนินการที่ตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้เกิด
การตัดสินใจเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว โดยการใช้กลยุทธ์ทางด้านการตลาด
6) ด้านการบริหารจัดการนักท่องเที่ยว เพื่อก่อให้เกิดพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่พึงประสงค์ และก�ำหนด
มาตรฐานขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว
2. การเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว
มนตรี สังข์ทอง ศศินันท์ ศาสตร์สาระ กิตติพงษ์ โสภณธรรมภาณ และเอกวิศว์ สงเคราะห์ (2560)
กล่าวว่า แนวทางการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัด สามารถวิเคราะห์ได้จาก 5 องค์ประกอบ ได้แก่
แหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัด แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดใกล้เคียง กิจกรรมทางการท่องเที่ยว ยานพาหนะในการ
เดินทาง และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ การประชาสัมพันธ์การท่องเทีย่ วเชือ่ มโยง นอกจากนี้ ปรัชมาศ ลัญชานนท์
อัจฉรี เหมสันต์ และบรรจง สมบูรณ์ชัย (2556) ได้กล่าวถึง ความเชื่อมโยงของกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวไว้ว่า
สามารถน�ำมาเป็นกลยุทธ์หลักในการพัฒนาการท่องเทีย่ วได้ ซึง่ มีการแบ่งความเชือ่ มโยงในพืน้ ที่ ออกเป็น 2 ด้าน
ได้แก่ ความเชือ่ มโยงของธุรกิจด้านการท่องเทีย่ วในเชิงพืน้ ที่ และความเชือ่ มโยงของกิจกรรมด้านการท่องเทีย่ ว
ในเชิงการใช้พื้นที่และประกอบกิจกรรมของนักท่องเที่ยว
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ชมภูนุช หุ่นนาค (2558) กล่าวว่า ความเชื่อมโยงของแหล่งท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์กับความ
หลากหลายทีป่ รากฏในแหล่งท่องเทีย่ ว ในแหล่งท่องเทีย่ วหนึง่ มักจะมีความหลากหลายทีม่ ากกว่าหนึง่ หล่อหลอม
รวมกันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะพื้นที่ โดยสามารถจ�ำแนกมิติความเชื่อมโยงของแหล่งท่องเที่ยวหลักได้ ดังนี้
ความเชื่อมโยงมิติวิถีชุมชน ความเชื่อมโยงมิติประวัติศาสตร์ ความเชื่อมโยงมิติวัฒนธรรมและศาสนา และ
ความเชื่อมโยงมิติทรัพยากรธรรมชาติ
ดังนั้น ความเชื่อมโยงดังกล่าวจึงเป็นสิ่งสะท้อนถึงศักยภาพความพร้อมในการจัดการและความ
หลากหลายของพื้นที่นั้น ๆ การจัดการแหล่งท่องเที่ยวจึงถือเป็นปัจจัยพื้นฐานในการผลักดันให้เกิดการท่องเที่ยว
เชื่อมโยง เมื่อมีการจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม มีการบริหารจัดการที่ดีสามารถน�ำเสนอความเป็น
เอกลักษณ์ในพื้นที่แก่นักท่องเที่ยวได้จะก่อให้เกิดการเดินทางเชื่อมโยงในพื้นที่ต่าง ๆ
3. การท่องเที่ยวเรือส�ำราญ
Gibson (2006) ได้ให้ความหมายของการท่องเที่ยวเรือส�ำราญไว้ว่าเป็นการพักผ่อนที่เกี่ยวข้องกับ
การเดิ น เรื อ ผ่ า นทะเลหรื อ แม่ น�้ ำ โดยมี สิ่ ง อ� ำ นวยความสะดวกบนเรื อ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของประสบการณ์ ใ น
การเดินทางและมีการเทียบท่าเรือแวะพัก
ไพฑูรย์ มนต์พานทอง (2558) ได้กล่าวไว้ว่า การท่องเที่ยวเรือส�ำราญเป็นการผสมผสานของที่พักและ
การคมนาคมขนส่งทีเ่ น้นด้านความพึงพอใจและความปลอดภัยเป็นอันดับแรก รวมถึงสิง่ อ�ำนวยความสะดวกและ
กิจกรรมที่มอบประสบการณ์พิเศษให้กับผู้โดยสาร โดยมีการเดินทางจากท่าเรือหลักและแวะตามท่าเรือแวะพัก
ตามก�ำหนดการ ซึ่งใช้ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี
ดังนั้น การท่องเที่ยวเรือส�ำราญ จึงเปรียบเสมือนการท่องเที่ยวบนเมืองจ�ำลองลอยน�้ำ เนื่องจากมีการ
ผสานองค์ประกอบทางการท่องเที่ยวอย่างครบครันไว้บนเรือส�ำราญ ทั้งที่พัก การคมนาคม กิจกรรม สิ่งดึงดูดใจ
การบริการ และสิ่งอ�ำนวยความสะดวก รวมถึงการท่องเที่ยวในสถานที่ที่หลากหลาย ตามจุดหมายปลายทาง
ในการแวะพักที่ท่าเรือต่าง ๆ ตลอดเส้นทางการเดินเรือ
ในปัจจุบนั การท่องเทีย่ วเรือส�ำราญในทวีปเอเชียและแปซิฟกิ มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ในปี พ.ศ. 2561
การเดินเรือส�ำราญในน่านน�้ำทวีปเอเชียมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นติดอันดับ 4 ของเส้นทางการเดินเรือทั้งหมด และ
พบว่า ทวีปเอเชียมีจุดหมายปลายทางที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยว จากข้อมูลของ CLIA (2018) กล่าวว่า ประเทศใน
ทวีปเอเชียที่มีนักท่องเที่ยวเรือส�ำราญเลือกเป็นจุดหมายปลายทางในการท่องเที่ยวมากที่สุด คือ ประเทศญี่ปุ่น
ประเทศจีน และประเทศไทย ตามล�ำดับ ซึง่ ประเทศไทยเป็น 1 ใน 10 อันดับจุดหมายปลายทางของการท่องเทีย่ ว
เรือส�ำราญและมีเรือส�ำราญจอดเทียบท่าสูงเป็นอันดับ 8
4. เขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกจัดท�ำแผนปฏิบัติการการพัฒนาและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกมีวัตถุประสงค์ในการยกระดับคุณภาพ
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การท่องเที่ยวของพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และระยอง สู่การท่องเที่ยวระดับโลกรองรับ
นักท่องเที่ยวกลุ่มที่มีรายได้ดีและกลุ่มเชิงสุขภาพ โดยมีพัทยา สัตหีบ และระยองเป็นวงแหวนการท่องเที่ยว
หลักขยายสู่ฉะเชิงเทราและขยายสู่แหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ โดยมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมและระบบ
โลจิสติกส์ เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการเชื่อมโยงระบบขนส่งกับสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่อ�ำนวยความสะดวกใน
การเดินทางได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย รวมทั้งสร้างความมั่นใจ พัฒนาภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวและ
ระบบการขนส่งให้แก่นักท่องเที่ยว ประชาชน และนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ (สกพอ, 2561)
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ไพฑูรย์ มนต์พานทอง สัญชัย เกียรติทรงชัย และนงเยาว์ ประสมทอง (2561) ได้ศึกษาประเด็น
เร่งด่วนในการพัฒนาการท่องเทีย่ วเรือส�ำราญของประเทศไทย จากการศึกษาสถานการณ์การท่องเทีย่ วเรือส�ำราญ
ในท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี และท่าเรือภูเก็ต พบว่า ปัจจุบันแนวโน้มการท่องเที่ยวเรือส�ำราญเติบโตอย่าง
ต่อเนื่องมีการแข่งขันระหว่างสายการเดินเรือด้วยการขยายขนาดเรือส�ำราญเพื่อขยายตลาดและรองรับกลุ่ม
เป้าหมายที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น ผลการวิจัย พบว่า นักท่องเที่ยวเรือส�ำราญให้ความส�ำคัญกับความปลอดภัย
ความสะอาดและสุขอนามัย การบริการและสิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่าง ๆ รวมถึงขีดความสามารถในการรองรับ
ผู้โดยสาร ในขณะที่ท่าเรือมีผลการด�ำเนินงานในด้านที่ผู้โดยสารให้ความส�ำคัญอยู่ในระดับต�่ำ ดังนั้น จึงเสนอ
ประเด็นในการพัฒนาตามระดับความเร่งด่วน ดังนี้ ประเด็นเร่งด่วนที่ 1 การพัฒนาการจัดการท่าเรือ ประเด็น
เร่งด่วนที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ�ำนวยความความสะดวก ประเด็นเร่งด่วนที่ 3 การพัฒนา
ความรู้ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเรือส�ำราญ ประเด็นเร่งด่วนที่ 4 การพัฒนานโยบาย กฎระเบียบ และ
ส่งเสริมการขับเคลือ่ นการท่องเทีย่ วเรือส�ำราญ ประเด็นเร่งด่วนที่ 5 การพัฒนาระบบคมนาคมและการเชือ่ มโยง
ประเด็นเร่งด่วนที่ 6 การส่งเสริมศักยภาพสินค้าและบริการการท่องเที่ยว
สุรพร มุลกุณี และไพฑูรย์ มนต์พานทอง (2560) ได้ศึกษาพฤติกรรมและคุณลักษณะของนักท่องเที่ยว
เรือส�ำราญในการเดินทางท่องเทีย่ วยังท่าเรือของประเทศไทย กรณีศกึ ษาท่าเรือแหลมฉบัง โดยใช้ระเบียบวิธวี จิ ยั
แบบผสมระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 400 คน ที่แวะพัก
ณ ท่าเรือแหลมฉบังและท่องเทีย่ วบนฝัง่ รวมถึงการวิจยั เชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์กง่ึ โครงสร้าง จ�ำนวน 10 คน
ผลการวิจัย พบว่า นักท่องเที่ยวเรือส�ำราญส่วนใหญ่เดินท่องเที่ยวด้วยเรือส�ำราญมากกว่า 5 ครั้ง มีวัตถุประสงค์
เพื่อพักผ่อนท่องเที่ยว เดินทางกับคู่รัก สามีภรรยา รับรู้ข้อมูลท่าเรือแหลมฉบังจากเว็บไซต์ของสายการเดินเรือ
และท่องเทีย่ วโดยการซือ้ ทัวร์จากสายการเดินเรือ อีกทัง้ พบว่า อายุ อาชีพ สัญชาติ มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเทีย่ ว
เรือส�ำราญที่ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติที่ 0.05
Satta, Parola, Penco, และ Persico (2015) ได้ศึกษาเรื่องแรงจูงใจและความพึงพอใจในจุดหมาย
ปลายทางของท่าเรือส�ำราญของผูโ้ ดยสารเรือส�ำราญใน 3 ท่าเรือของประเทศอิตาลี พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง
ความพึงพอใจของจุดหมายปลายทางและทัศนคติของผู้โดยสารเรือส�ำราญเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะบวก
โดยคุณลักษณะด้านความพึงพอใจของท่าเรือส�ำราญ แสดงให้เห็นถึงความส�ำคัญของบทบาทในการเป็นจุดหมาย
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ปลายทางที่มีการออกแบบและอ�ำนวยความสะดวกในการบริการภาคการขนส่ง และพบความสอดคล้องระหว่าง
ความพึงพอใจของจุดหมายปลายทางโดยรวม ประกอบด้วย กฎระเบียบและนโยบายการจัดการท่าเรือส�ำราญ
ที่ควรให้มีบทบาทส�ำคัญในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการเจรจาระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชนที่มีผลต่อความพึงพอใจของจุดหมายปลายทางโดยรวมและการสร้างมูลค่าในระยะยาว
Yi, Day, และ Cai (2011) ได้ส�ำรวจประสบการณ์ในการใช้บริการเรือส�ำราญและมิติต่าง ๆ ของ
การรับรู้ที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว การวัดมิติต่าง ๆ ในการรับรู้การใช้บริการ
เรือส�ำราญของนักท่องเที่ยว ชาวเอเชีย ดัดแปลงมาจากการประเมินคุณภาพบริการแบบ SERVQUAL และ
SERV-PERVAL เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับนักท่องเทีย่ ว และใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู ในการหา
อิทธิพลของการรับรู้การใช้บริการเรือส�ำราญต่อความพึงพอใจและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวเอเชีย
ผลการวิจยั พบว่า การรับรูใ้ นการใช้บริการเรือส�ำราญมีอทิ ธิพลต่อความพึงพอใจและพฤติกรรมของนักท่องเทีย่ ว
ชาวเอเชีย 2 มิติ คือ มิติการรับรู้คุณภาพประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ สิ่งอ�ำนวยความสะดวก อาหาร
และเครื่องดื่ม ความบันเทิง และพนักงาน โดยสิ่งอ�ำนวยความสะดวกเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลโดยตรงต่อระดับ
ความพึงพอใจและพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวเอเชีย ส่วนมิติการรับรู้คุณค่าประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่
การตอบสนองทางอารมณ์ การรับรู้ราคา และชื่อเสียง โดยการตอบสนองทางอารมณ์เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพล
มากที่สุดต่อความพึงพอใจและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวเอเชีย

ขอบเขตการวิจัย
ประชากรในการวิจยั ได้แก่ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียกับการท่องเทีย่ วเรือส�ำราญในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ผู้วิจัยก�ำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากลักษณะประชากรในการวิจัย
ตามขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Macmillan (1971) จ�ำนวน 19 ท่าน โดยศึกษาการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยง
เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวเรือส�ำราญในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ตามทฤษฎีการจัดการแหล่ง
ท่องเทีย่ วของกรมการท่องเทีย่ ว ประกอบด้วย ด้านสิง่ ดึงดูดใจ ด้านสิง่ อ�ำนวยความสะดวก ด้านการเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยว ด้านการรักษาความปลอดภัย ด้านการตลาดการท่องเที่ยว และด้านการบริหารจัดการนักท่องเที่ยว
(กรมการท่องเที่ยว, 2557)

วิธีด�ำเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้
เทคนิคการวิจัยแบบเดลฟาย (Delphi Technique) ซึ่งมีวิธีการด�ำเนินการวิจัย ดังนี้
1. ประชากรในการวิจัย ได้แก่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการท่องเที่ยวเรือส�ำราญในเขตระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

ปีที่ 41 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564
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การจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวเรือส�ำราญในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

2. กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตามลักษณะประชากรที่ใช้ในการศึกษาจ�ำนวน 19 ท่าน
ก�ำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามการศึกษาของ Macmillan (1971) ซึ่งกล่าวไว้ว่า เทคนิคการวิจัยแบบเดลฟาย
ทีม่ ขี นาดกลุม่ ตัวอย่างตัง้ แต่ 17 ท่านขึน้ ไป จะมีระดับความคลาดเคลือ่ นลดลงอย่างคงทีแ่ ละมีความคลาดเคลือ่ น
น้อยมากเท่ากับ 0.2 โดยผูว้ จิ ยั ใช้วธิ คี ดั เลือกแบบเฉพาะเจาะจง ทัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั ได้กำ� หนดคุณสมบัตขิ องกลุม่ ตัวอย่าง
ดังนี้
		 2.1 บุคลากรหน่วยงานภาครัฐที่เป็นผู้มีความรู้ มีความเชี่ยวชาญ และเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
เรือส�ำราญหรือการท่องเทีย่ วบนชายฝัง่ ของนักท่องเทีย่ วเรือส�ำราญในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
อย่างน้อย 5 ปี จ�ำนวน 9 ท่าน
		 2.2 บุคลากรหน่วยงานภาคเอกชนทีเ่ ป็นผูม้ คี วามรู้ มีความเชีย่ วชาญ และเกีย่ วข้องกับการท่องเทีย่ ว
เรือส�ำราญหรือการท่องเทีย่ วบนชายฝัง่ ของนักท่องเทีย่ วเรือส�ำราญในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
อย่างน้อย 5 ปี จ�ำนวน 10 ท่าน
3. เครื่องมือในการวิจัย
ในการวิจยั นี้ ผูว้ จิ ยั ใช้เทคนิคการวิจยั แบบเดลฟาย (Delphi Technique) มีการเก็บข้อมูลจากผูเ้ ชีย่ วชาญ
กลุ่มเดิมทั้งหมด 3 รอบ และมีการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยจ�ำนวน 3 รอบ ดังนี้
		 3.1 เครือ่ งมือการวิจยั ด้วยเทคนิคเดลฟายรอบที่ 1 : แบบสัมภาษณ์กงึ่ มีโครงสร้าง โดยศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อน�ำมาสร้างแบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้าง
		 3.2 เครื่องมือการวิจัยด้วยเทคนิคเดลฟายรอบที่ 2 : น�ำข้อมูลจากการสัมภาษณ์ในรอบที่ 1 มาสร้าง
แบบสอบถามความคิดเห็นรอบที่ 2 ลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิด แบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating
Scale) ตามวิธีการของลิเคิร์ท (Likert Scale)
		 3.3 เครื่องมือการวิจัยด้วยเทคนิคเดลฟายรอบที่ 3 : แบบสอบถามความคิดเห็นรอบที่ 3 ลักษณะ
เป็นแบบสอบถามปลายปิดแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) เหมือนกับแบบสอบถามความคิดเห็น
รอบที่ 2 โดยเพิ่มการแสดงค่ามัธยฐาน (Median) ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) และค�ำตอบ
เดิมของผู้เชี่ยวชาญจากแบบสอบถามความคิดเห็นรอบที่ 2 เพื่อแสดงค่าความสอดคล้องของความคิดเห็น
จากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในแบบสอบถามความคิดเห็นรอบที่ 3
4. การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
		 4.1 การเก็บข้อมูลวิจยั ด้วยเทคนิคเดลฟายรอบที่ 1 โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึง่ มีโครงสร้าง ผูว้ จิ ยั
น�ำข้อมูลจากค�ำตอบปลายเปิดของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดมาจัดกลุ่ม แยกประเด็นย่อย และตัดข้อมูลที่ซ�้ำซ้อน
ออก เพื่อน�ำไปสร้างเป็นข้อค�ำถามในแบบสอบถามความคิดเห็นรอบที่ 2
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		 4.2 การเก็บข้อมูลวิจยั ด้วยเทคนิคเดลฟายรอบที่ 2 โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นรอบที่ 2 ผูว้ จิ ยั
น�ำค�ำตอบที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการค�ำนวณหาค่ามัธยฐาน (Median) และ
ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range)
		 4.3 การเก็บข้อมูลวิจัยด้วยเทคนิคเดลฟายรอบที่ 3 โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นรอบที่ 3 น�ำ
ค�ำตอบที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลค่ามัธยฐาน (Median) ค่าฐานนิยม (Mode) ค่าสัมบูรณ์ความแตกต่างระหว่าง
ค่ามัธยฐานกับค่าฐานนิยม (|Md-Mo|) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) ซึ่งเกณฑ์ในการ
พิจารณาข้อความที่ได้รับฉันทามติ คือ ข้อความนั้นต้องมีค่ามัธยฐานไม่ต�่ำกว่า 3.50 มีค่าพิสัยระหว่างควอไทล์
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.50 และมีคา่ สัมบูรณ์ความแตกต่างระหว่างค่ามัธยฐานกับค่าฐานนิยมน้อยกว่าหรือเท่ากับ
1.00 (Dalkey & Helmer, 1963; Kurth-Schai, Poolpatarachewin, & Pitiyanuwat, 1998)

ผลการวิจัย
ผลการวิจัยจากแบบสอบถามความคิดเห็นรอบที่ 3 เกี่ยวกับการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงเพื่อ
รองรับนักท่องเที่ยวเรือส�ำราญในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็น
สอดคล้องกันอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ (Md = 5.00, Mo = 5.00, |Md-Mo| = 0.00, IR = 0.70) ดังปรากฏในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่ามัธยฐาน (Median: Md) ค่าฐานนิยม (Mode: Mo) ค่าสัมบูรณ์ความแตกต่างระหว่างค่ามัธยฐานกับ
ค่าฐานนิยม (|Md-Mo|) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range: IR) จากความคิดเห็น
ผู้เชี่ยวชาญในแบบสอบถามความคิดเห็นรอบที่ 3
รายละเอียด

Md

Mo |Md-Mo|

1. ด้านสิ่งดึงดูดใจ
1.1 สร้างกิจกรรมดึงดูดนักท่องเที่ยวในรูปแบบฤดูกาล (Season) เช่น
		 ฤดูกาลผลไม้ของระยอง สามารถเก็บผลไม้ทานเองได้สด ๆ เท่านั้น
1.2 ความโดดเด่นของกิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยวทั้ง 3 จังหวัด
		 ต้องมีความหลากหลายและแตกต่างกัน
1.3 การสร้างคุณค่า (Value Creation) เพื่อเป็นการยกระดับคุณค่า
		 ของกิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยว
1.4 สร้างเส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชน น�ำเสนออัตลักษณ์
		 แหล่งท่องเที่ยว เพื่อเป็นทางเลือกแก่นักท่องเที่ยวมากขึ้น
1.5 สร้างกิจกรรมที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักท่องเที่ยว
		 และคนในท้องถิ่น เพื่อสร้างประสบการณ์ให้นักท่องเที่ยว
1.6 บทบาทและทิศทางการท่องเที่ยวในพื้นที่ EEC รายจังหวัด
		 ที่มีความโดดเด่นแตกต่างกัน
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การจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวเรือส�ำราญในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

ตารางที่ 1 ค่ามัธยฐาน (Median: Md) ค่าฐานนิยม (Mode: Mo) ค่าสัมบูรณ์ความแตกต่างระหว่างค่ามัธยฐานกับ
ค่าฐานนิยม (|Md-Mo|) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range: IR) จากความคิดเห็น
ผู้เชี่ยวชาญในแบบสอบถามความคิดเห็นรอบที่ 3 (ต่อ)
รายละเอียด

Md

Mo |Md-Mo|

2. ด้านสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
2.1 การพัฒนาปรับปรุงสิ่งอ�ำนวยความสะดวกตามมาตรฐาน
		 การออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design) พัฒนาสิ่งอ�ำนวย
		 ความสะดวกส�ำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ
2.2 โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอ�ำนวย
		 ความสะดวกต่าง ๆ ต้องมีความสะดวกสบาย สะอาด ถูกสุขลักษณะ
2.3 โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอ�ำนวยความ
		 สะดวกต่าง ๆ เพียงพอ สามารถรองรับนักท่องเที่ยวเรือส�ำราญได้
2.4 การพัฒนามาตรฐานท่าเทียบเรือส�ำราญ ขยายอาคารรองรับ
		 ผู้โดยสารเรือส�ำราญ (Cruise Terminal)
3. ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
3.1 ต้องมีโครงข่ายคมนาคมที่เชื่อมโยง 3 จังหวัด ที่สามารถใช้บริการ
		 ได้ง่าย สะดวก ปลอดภัย และรวดเร็ว
3.2 พัฒนาระบบการตรวจคนเข้าเมือง (Immigration) ให้ได้มาตรฐาน
3.3 มีบริการยานพาหนะที่สามารถเชื่อมโยงไป 3 จังหวัดได้ และ
		 ต้องสามารถรองรับกลุ่มผู้สูงอายุได้
3.4 การบริการช่องทางพิเศษ (Fast Track Lane) ส�ำหรับ
		 นักท่องเที่ยวเรือส�ำราญ ให้เข้าถึงได้สะดวกรวดเร็วเนื่องจาก
		 นักท่องเที่ยวมีเวลาค่อนข้างจ�ำกัด
3.5 พัฒนาระบบรถรับส่งจากท่าเรือไปยังแหล่งท่องเที่ยว หรือ
		 การรับส่งระหว่างแหล่งท่องเที่ยวแต่ละพื้นที่ให้มี
		 ความสะดวกรวดเร็ว
3.6 จัดโปรแกรมการเดินทางให้อยู่ในเส้นทางเดียวกัน โดยค�ำนึงถึง
		 ระยะทางและระยะเวลาในการเดินทางไม่ควรเกิน 8 ชั่วโมง
4. ด้านการรักษาความปลอดภัย
4.1 ต้องมีมาตรฐานรับรองเรื่องความปลอดภัย ความสะอาด และ
		 สุขลักษณะของน�้ำและอาหารที่ให้บริการนักท่องเที่ยวเรือส�ำราญ
4.2 ระบบรักษาความปลอดภัยของท่าเรือที่ได้มาตรฐาน เช่น
		 การตรวจอาวุธ การตรวจยาเสพติด เป็นต้น
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จิรัชฌา งามเลิศดนัย คมสิทธิ์ เกียนวัฒนา และ อังสุมาลิน จ�ำนงชอบ

ตารางที่ 1 ค่ามัธยฐาน (Median: Md) ค่าฐานนิยม (Mode: Mo) ค่าสัมบูรณ์ความแตกต่างระหว่างค่ามัธยฐานกับ
ค่าฐานนิยม (|Md-Mo|) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range: IR) จากความคิดเห็น
ผู้เชี่ยวชาญในแบบสอบถามความคิดเห็นรอบที่ 3 (ต่อ)
รายละเอียด
4.3 การท�ำประกันภัยที่ครอบคลุมถึงการท่องเที่ยวบนฝั่ง
4.4 การปฏิบัติตามข้อควรปฏิบัติของสายการเดินเรือ เช่น สิ่งของ
		 ที่ห้ามน�ำกลับขึ้นเรือ เพราะมีผลต่อความมั่นคงบนเรือส�ำราญ
		 เป็นต้น
4.5 การจัดกิจกรรมตามมาตรการด้านความปลอดภัย เพื่อป้องกัน
		 ความเสี่ยงอันตรายต่อนักท่องเที่ยว
5. ด้านการตลาดการท่องเที่ยว
5.1 การประชาสัมพันธ์ในพื้นที่นักท่องเที่ยวแออัด เพื่อให้นักท่องเที่ยว
		 เกิดการรับรู้แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงได้และกระจายตัว
5.2 การจัดท�ำการตลาดแบบดิจิทัล (Digital Marketing) เพื่อน�ำส่ง
		 ข้อมูลให้ถึงนักท่องเที่ยว
5.3 จัดกิจกรรม Event กระตุ้นนักท่องเที่ยวเรือส�ำราญตามฤดูกาล
5.4 กลยุทธ์การจัด Package Combo Set เป็นการจ�ำหน่ายโปรแกรม
		 การท่องเที่ยวเชื่อมโยงใน EEC ร่วมกับโปรแกรมจากท่าเรืออื่น ๆ
5.5 การส่งเสริมการตลาด โดยจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวเชื่อมโยง
		 3 จังหวัด ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา และผนวกกับกรุงเทพฯ
		 ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวต้องการมามากที่สุด
		 (EEC+1)
5.6 กลยุทธ์การตั้งราคาสูง (High Price Strategy) แต่ได้รับ
		 ความคุ้มค่าที่สูงมากกว่า ส่งเสริมให้เป็นสินค้าแสวงซื้อ
		 เพื่อเจาะเฉพาะกลุ่ม
5.7 การท�ำการตลาดกับสายการเดินเรือ โดยให้สายการเดินเรือ
		 มาทดสอบเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงใน EEC แล้วน�ำไป
		 จ�ำหน่ายแก่ผู้โดยสารบนเรือ ผ่าน TV Advertising
		 หรือผ่าน Port Talk บนเรือ
5.8 การท�ำการตลาดประชาสัมพันธ์ผ่านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
		 ส�ำนักงานต่างประเทศ เพื่อให้เกิดการจ�ำหน่ายล่วงหน้า
5.9 การส่งเสริมการขาย Tour Overnight ส�ำหรับเรือส�ำราญ
		 ที่จอดแบบ Turn Around
ปีที่ 41 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564
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ตารางที่ 1 ค่ามัธยฐาน (Median: Md) ค่าฐานนิยม (Mode: Mo) ค่าสัมบูรณ์ความแตกต่างระหว่างค่ามัธยฐานกับ
ค่าฐานนิยม (|Md-Mo|) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range: IR) จากความคิดเห็น
ผู้เชี่ยวชาญในแบบสอบถามความคิดเห็นรอบที่ 3 (ต่อ)
รายละเอียด
5.10 การน�ำความโดดเด่นที่แตกต่างของทั้ง 3 จังหวัด มาร้อยเรียง
		 เป็นเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงที่เป็นเอกลักษณ์
6. ด้านการบริหารจัดการนักท่องเที่ยว
6.1 การจัดช่องทางพิเศษ ส�ำหรับการบริหารจัดการนักท่องเที่ยว
		 ให้สามารถเข้าถึงได้ไวและทันกับเวลาที่จ�ำกัด
6.2 ก�ำหนดมาตรฐานขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว
6.3 การบริหารจัดการนักท่องเที่ยวให้ทันกับตารางเวลาเรือส�ำราญ
6.4 บริหารจัดการกระจายตัวนักท่องเที่ยวจากพื้นที่หลักสู่พื้นที่รอง
		 หรือแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง
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จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นรอบที่ 3 เกี่ยวกับการจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวเชื่อมโยงเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวเรือส�ำราญในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกทั้งหมด
6 องค์ประกอบ 35 ข้อ พบว่า ในภาพรวมผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันอยู่ในระดับมากที่สุด โดย
การวิเคราะห์รายองค์ประกอบ พบว่า ด้านสิ่งดึงดูดใจ (Md = 5.00, Mo = 5.00, |Md-Mo| = 0.00, IR = 0.80)
ด้านสิง่ อ�ำนวยความสะดวก (Md = 5.00, Mo = 5.00, |Md-Mo| = 0.00, IR = 0.00) ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเทีย่ ว
(Md = 5.00, Mo = 5.00, |Md-Mo| = 0.00, IR = 0.40) ด้านการรักษาความปลอดภัย (Md = 5.00, Mo = 5.00,
|Md-Mo| = 0.00, IR = 0.00) ด้านการตลาดการท่องเที่ยว (Md = 5.00, Mo = 5.00, |Md-Mo| = 0.00,
IR = 1.00) และด้านการบริหารจัดการนักท่องเที่ยว (Md = 5.00, Mo = 5.00, |Md-Mo| = 0.00, IR = 0.00)
ตามล�ำดับ ทั้งนี้การวิเคราะห์รายข้อในแบบสอบถาม พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นด้วยอย่างสอดคล้องกัน
ในระดับมากที่สุดจ�ำนวน 32 ข้อ และผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นด้วยอย่างสอดคล้องกันในระดับมากจ�ำนวน 3 ข้อ

สรุปและอภิปรายผล
การจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวเรือส�ำราญในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออกประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ดังนี้
ด้านสิ่งดึงดูดใจ พบว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรสร้างบทบาทการท่องเที่ยวในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวั น ออกรายจั ง หวั ด ให้ มี ค วามโดดเด่ น แตกต่ า งกั น สอดคล้ อ งกั บ การก�ำ หนดบทบาทและทิ ศ ทาง
การท่องเที่ยวรายจังหวัดในแผนปฏิบัติการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก และสอดคล้องกับการศึกษาของ Cruise Gateway North Sea (2013) ที่กล่าวว่า แหล่งท่องเที่ยว
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และกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยวต้องมีความหลากหลายและแตกต่างกัน นอกจากนี้ การสร้างคุณค่า (Value
Creation) ผ่านกิจกรรมที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักท่องเที่ยวและคนในพื้นที่เพื่อสร้างประสบการณ์
ให้แก่นักท่องเที่ยวจะเป็นการยกระดับคุณค่าของกิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยว สอดคล้องกับการศึกษาของ
นครินทร์ ทั่งทอง และเพชรศรี นนท์ศิริ (2562) เกี่ยวกับการเสริมสร้างประสบการณ์ความทรงจ�ำที่พิเศษของ
นักท่องเทีย่ วเรือส�ำราญในท่าเรือแวะพักเพือ่ พัฒนาการท่องเทีย่ วทางทะเลของประเทศไทย พบว่า ประสบการณ์
การมีส่วนร่วมเป็นความทรงจ�ำของนักท่องเที่ยวเรือส�ำราญที่พิเศษมากที่สุด ซึ่งเป็นปัจจัยส�ำคัญในการสร้าง
ความพึงพอใจให้แก่นักท่องเที่ยว (ไพฑูรย์ มนต์พานทอง และคณะ, 2561)
ด้านสิ่งอ�ำนวยความสะดวก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจ�ำเป็นต้องมีการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบสาธารณูปโภคและสิง่ อ�ำนวยความสะดวกตามมาตรฐานการออกแบบเพือ่ ทุกคน (Universal Design) และให้
มีความสะดวกสบาย สะอาด ถูกสุขลักษณะ สามารถรองรับนักท่องเที่ยวเรือส�ำราญได้อย่างเพียงพอ นอกจากนี้
ยังรวมถึงการพัฒนามาตรฐานท่าเทียบเรือส�ำราญ ซึ่งถือเป็นด่านแรกในการต้อนรับนักท่องเที่ยว รวมถึง
การขยายอาคารผูโ้ ดยสาร (Cruise Terminal) เพือ่ รองรับนักท่องเทีย่ วเรือส�ำราญทีเ่ พิม่ ขึน้ สอดคล้องกับการศึกษา
ของไพฑูรย์ มนต์พานทอง และคณะ (2561) ที่กล่าวว่า เรือส�ำราญมีขนาดใหญ่ขึ้น ส่งผลต่อการจัดการที่ต้อง
มีประสิทธิภาพสามารถรองรับจ�ำนวนผู้โดยสารได้มากขึ้น ดังนั้น โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
ของท่าเรือจึงจ�ำเป็นอย่างยิ่งต่อการรองรับนักท่องเที่ยวเรือส�ำราญ (Busby & O’Neill, 2013)
ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรสร้างโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยง 3 จังหวัด
ที่สามารถใช้บริการได้ง่าย สะดวก ปลอดภัย และรวดเร็ว ทั้งระบบรถรับส่งจากท่าเรือไปยังแหล่งท่องเที่ยวหรือ
ระหว่างแหล่งท่องเที่ยว สอดคล้องกับการศึกษาของพอร์ทเน็ต (Port-Net, 2007) ที่กล่าวว่า การเข้าถึงถือเป็น
ปัจจัยหลักที่มีความส�ำคัญต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว โดยการเข้าถึงส�ำหรับนักท่องเที่ยวเรือส�ำราญนั้น คือ
การเดินทางจากสนามบินสู่โรงแรม สนามบินสู่ท่าเรือ ท่าเรือไปยังแหล่งท่องเที่ยวหลัก ท่าเรือไปยังตัวเมือง
และระหว่างแหล่งท่องเทีย่ วแต่ละแห่ง นอกจากนี้ ต้องมีการให้บริการยานพาหนะทีเ่ ชือ่ มโยง 3 จังหวัด สอดคล้อง
กับงานวิจยั เรือ่ งแนวทางการพัฒนาการจัดการท่าเรือส�ำหรับการท่องเทีย่ วเรือส�ำราญของประเทศไทย กรณีศกึ ษา
ท่าเรือแหลมฉบัง (สุรพร มุลกุณี, 2560) ที่พบว่า นักท่องเที่ยวให้ความส�ำคัญต่อศักยภาพการจัดการด้าน
การเข้าถึงและเชื่อมต่อในระดับสูงแต่ผลของการปฏิบัติงานต�่ำเป็นปัจจัยที่ต้องเร่งพัฒนาและปรับปรุงอย่าง
เร่งด่วน อีกทัง้ ควรพัฒนาระบบการตรวจคนเข้าเมืองให้ได้มาตรฐาน การบริการช่องทางพิเศษ (Fast Track Lane)
ให้เข้าถึงได้สะดวกรวดเร็ว และควรจัดโปรแกรมการเดินทางให้อยู่ในเส้นทางเดียวกันไม่ควรใช้ระยะเวลาเกิน
8 ชั่วโมง เนื่องจากนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มีเวลาค่อนข้างจ�ำกัดในแต่ละท่าเรือ (Gibson, 2012)
ด้านการรักษาความปลอดภัยต้องมีมาตรฐานรับรองทัง้ เรือ่ งความปลอดภัย ความสะอาด และสุขลักษณะ
ของน�้ำและอาหารที่ให้บริการนักท่องเที่ยวเรือส�ำราญ ซึ่งสุขอนามัยเป็นประเด็นส�ำคัญส�ำหรับการท่องเที่ยวเรือ
ส�ำราญ (Tan, 2009) รวมถึงระบบรักษาความปลอดภัยของท่าเรือที่ได้มาตรฐาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การท่องเที่ยวบนฝั่งของนักท่องเที่ยวเรือส�ำราญต้องปฏิบัติตามข้อควรปฏิบัติของสายการเดินเรือเพื่อป้องกัน
ความเสี่ยงอันตรายต่อนักท่องเที่ยว และมีการท�ำประกันภัยที่ครอบคลุมถึงการท่องเที่ยวบนฝั่ง เนื่องจาก
ปีที่ 41 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564
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ความปลอดภัยเป็นปัจจัยอันดับต้น ๆ ในการตัดสินใจเลือกเดินทางท่องเทีย่ วโดยเรือสาํ ราญ (Busby & O’Neill, 2013)
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Satta และคณะ ( 2015) พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว
โดยเรือส�ำราญของนักท่องเทีย่ วส�ำหรับการเดินทางไปยังจุดหมายปลายทาง คือ ปัจจัยด้านความปลอดภัย ซึง่ ใน
ปัจจุบันสายการเดินเรือเริ่มมีการน�ำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อก่อให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ด้ า นการตลาดการท่ อ งเที่ ย วถื อ เป็ น ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ ที่ ส ่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การท่ อ งเที่ ย วเชื่ อ มโยงผ่ า น
การประชาสัมพันธ์ในพืน้ ทีน่ กั ท่องเทีย่ วแออัดเพือ่ ให้นกั ท่องเทีย่ วเกิดการรับรูแ้ ละกระจายตัวหรือการท�ำการตลาด
ประชาสัมพันธ์ผ่านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส�ำนักงานต่างประเทศ รวมถึงการท�ำการตลาดกับสาย
การเดินเรือโดยให้สายการเดินเรือมาทดสอบเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC) เพื่อได้รับประสบการณ์ด้วยตัวเองแล้วน�ำไปจ�ำหน่ายแก่ผู้โดยสารบนเรือผ่านสื่อโทรทัศน์ (TV
Advertising) ในห้องพักผู้โดยสารและพนักงานขายโปรแกรมท่องเที่ยวบนเรือ (Port Talk) สอดคล้องกับ
การศึกษาของ Chen (2016) ทีเ่ สนอให้ดำ� เนินกลยุทธ์การตลาดโดยน�ำเสนอและเชือ้ เชิญผูป้ ระกอบการเรือส�ำราญ
จากต่างประเทศมาเยี่ยมชมแหล่งทรัพยากรท่องเที่ยวภายในประเทศ และสอดคล้องกับการศึกษาของไพฑูรย์
มนต์พานทอง และคณะ (2561) ได้กล่าวว่า ควรมีการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวเรือส�ำราญแบบเชื่อมโยง
ได้แก่ การท�ำการตลาดเชิงรุกร่วมกับสายการเดินเรือและภาคีในระดับภูมภิ าค ท�ำการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ทาง
การท่องเทีย่ วเพือ่ ให้ผโู้ ดยสารรับรูแ้ ละตัดสินใจท่องเทีย่ ว จัดกิจกรรมส่งเสริมการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์การท่องเทีย่ ว
ใหม่ ๆ ให้เป็นที่รู้จัก สอดคล้องกับผลการวิจัยนี้ที่ส่งเสริมให้มีการจัดกลยุทธ์การขายแบบแพ็กเกจ (Package
Combo Set) การจ�ำหน่ายโปรแกรมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงใน EEC ร่วมกับโปรแกรมการท่องเที่ยวจากท่าเรือ
แวะพักอืน่ ๆ ตามเส้นทางการเดินเรือในราคาพิเศษ ขณะเดียวกัน หน่วยงานภายในประเทศต้องมีการจัดกลยุทธ์
ส่งเสริมการตลาดในรูปแบบโปรแกรมการท่องเทีย่ ว EEC+1 เป็นการเชือ่ มโยง 3 จังหวัด ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา
ผนวกกับกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวนิยมมามากที่สุดควบคู่กันไป
ด้านการบริหารจัดการนักท่องเทีย่ ว แหล่งท่องเทีย่ วควรก�ำหนดมาตรฐานขีดความสามารถในการรองรับ
นักท่องเที่ยวในพื้นที่ การบริหารจัดการกระจายตัวนักท่องเที่ยวจากพื้นที่หลักสู่พื้นที่รอง หรือแหล่งท่องเที่ยว
ใกล้เคียง สอดคล้องกับนโยบายการกระจายตัวนักท่องเทีย่ วในพืน้ ทีร่ ะเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ,
2561) และให้บริการช่องทางพิเศษแก่นักท่องเที่ยวเรือส�ำราญให้สามารถเข้าถึงได้ไวและทันกับเวลาที่จ�ำกัด
สอดคล้องกับการศึกษาของพอร์ทเน็ต (Port-Net, 2007) ที่สนับสนุนว่า ผู้โดยสารเรือส�ำราญมีเวลาจ�ำกัด
ในการท่องเที่ยวแต่ละท่าเรือ และสอดคล้องกับราณี อิสชิ ยั กุล รชพร จันทร์สว่าง และวัฒนา โชคสุวณิช (2561)
กล่าวว่า ท่าเรือแวะพักหรือท่าเรือระหว่างการเดินทาง (Port of Call) เป็นจุดพักเรือชั่วคราวที่เปิดโอกาสให้
ผู้โดยสารใช้เวลาเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวในช่วงเวลาสั้น ๆ ประมาณ 10 ชั่วโมง ดังนั้น การบริหารจัดการ
นักท่องเที่ยวได้อย่างรวดเร็วจึงมีความส�ำคัญต่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยวบนฝั่งเป็นอย่างมาก
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ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยควรร่วมกันก�ำหนดนโยบาย
การจัดการการท่องเที่ยวเชื่อมโยงในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง เพื่อ
ผลักดันให้เกิดการท่องเที่ยวเชื่อมโยงรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวเรือส�ำราญอย่างเป็นรูปธรรม
2. ข้อเสนอแนะเชิงการบริหารจัดการ
ประเทศไทยควรมีการจัดตัง้ หน่วยงานในการพัฒนาและส่งเสริมด้านการท่องเทีย่ วเรือส�ำราญโดยเฉพาะ
เพือ่ ก่อให้เกิดการด�ำเนินงานอย่างต่อเนือ่ งและมีประสิทธิภาพ มุง่ เน้นการวางแผนการตลาดเชิงรุกประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวเชื่อมโยงในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกแก่สายการเดินเรือตั้งแต่ต้นทางผลักดันให้
เกิดการรับรู้ทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
3. ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ ดังนั้น ในการวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษาเก็บข้อมูลเชิง
ปริมาณจากกลุ่มนักท่องเที่ยวเรือส�ำราญที่มีการแวะพัก ณ ท่าเรือแหลมฉบัง และมีการท่องเที่ยวบนฝั่ง เพื่อให้
ได้ข้อมูลครอบคลุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน
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