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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.
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 economic corridor
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บทคัดย่อ

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเช่ือมโยงเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยว

เรือส�าราญในเขตระเบยีงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดยเทคนคิการวิจยัแบบเดลฟาย รวบรวมข้อมลูจากกลุม่

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการท่องเที่ยวเรือส�าราญในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ทั้งภาครัฐและ

ภาคเอกชนจ�านวน 19 ท่าน ด�าเนินการเก็บข้อมูลด้วยเทคนิคเดลฟาย รอบท่ี 1 โดยการสัมภาษณ์แบบก่ึง

มีโครงสร้าง และน�าผลสัมภาษณ์มาสร้างแบบสอบถามปลายปิดแบบมาตราส่วนประเมินค่าในรอบที่ 2 และ

รอบที่ 3 จากนั้นวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามในรอบที่ 3 โดยการหาค่ามัธยฐาน ค่าฐานนิยม ค่าสัมบูรณ์

ความแตกต่างระหว่างค่ามธัยฐานกับค่าฐานนิยม และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ซ่ึงเกณฑ์ในการพิจารณาข้อความ

ที่ได้รับฉันทามติ คือ ต้องมีค่ามัธยฐานไม่ต�่ากว่า 3.50 ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.50 และ

มีค่าสัมบูรณ์ความแตกต่างระหว่างค่ามัธยฐานกับค่าฐานนิยมน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.00 ผลการวิจัย พบว่า

ในภาพรวมผู้เช่ียวชาญมีความเห็นด้วยอย่างสอดคล้องกันอยู่ในระดับมากที่สุด (Md = 5.00, Mo = 5.00, 

|Md-Mo| = 0.00, IR = 0.70) โดยการวิเคราะห์ข้อมูลตามองค์ประกอบการจัดการแหล่งท่องเที่ยว พบว่า 

ผูเ้ช่ียวชาญมคีวามเห็นด้วยอย่างสอดคล้องกันอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด ในด้านส่ิงดงึดดูใจ ด้านสิง่อ�านวยความสะดวก 

ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ด้านการรักษาความปลอดภัย ด้านการตลาดการท่องเที่ยว และด้านการบริหาร

จัดการนักท่องเที่ยว ตามล�าดับ

ค�ำส�ำคัญ: การจดัการแหล่งท่องเทีย่วเช่ือมโยง นกัท่องเทีย่วเรือส�าราญ เขตระเบยีงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
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บทน�า

 การท่องเที่ยวเรือส�าราญ (Cruise Tourism) ถือเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวในปัจจุบัน ที่มีความเป็น

เอกลักษณ์เฉพาะ เน้นการให้ประสบการณ์พิเศษที่หลากหลายแก่นักท่องเที่ยว โดยสมาคมเรือส�าราญระหว่าง

ประเทศ (Cruise Lines International Association: CLIA) กล่าวว่าในปี พ.ศ. 2562 จ�านวนนักท่องเที่ยว

เรือส�าราญเพิ่มสูงถึง 29.7 ล้านคน มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 (Cruise Lines International 

Association [CLIA], 2019) และนกัท่องเทีย่วเรือส�าราญให้ความส�าคญักับจดุหมายปลายทางหรือแหล่งท่องเทีย่ว

ตามท่าเรือแวะพักมากขึ้น นอกจากนี้ อัตราการเติบโตของการท่องเที่ยวเรือส�าราญในประเทศไทยติด 1 ใน 10 

อันดับประเทศของภูมิภาคเอเชียที่มีเรือส�าราญแวะพักมากที่สุด อีกทั้งในปี พ.ศ. 2561 มีจ�านวนนักท่องเที่ยว

เรือส�าราญเดินทางมาประเทศไทยเพ่ิมข้ึนสัดส่วน ร้อยละ 14.5 โดยท่าเรือแหลมฉบังมีจ�านวนเรือส�าราญจอด

เทียบท่าข้ามคืนมากที่สุด ซึ่งมีอัตราการเติบโตใน 5 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558-2562 สูงขึ้น คิดเป็นสัดส่วน

ร้อยละ 88 (CLIA, 2019) แม้ในปี พ.ศ. 2563 อัตราการเติบโตของการท่องเที่ยวเรือส�าราญจะลดลง สืบเนื่อง

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท�าให้หลายประเทศมีการ

ประกาศใช้มาตรการปิดเมือง (Lock-down) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเดินทางเข้ามา และเกิดการกระจายของ 

เช้ือดังกล่าวมาในพ้ืนที่ ส่งผลให้การท่องเที่ยวทั่วโลกหยุดชะงักและส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวเรือส�าราญ

อย่างมหาศาล ท�าให้ระหว่างเดอืนมนีาคมถึงเดอืนกันยายน ปี พ.ศ. 2563 เกิดรายได้จากการท่องเทีย่วเรือส�าราญ

ทัว่โลกเพียง 77 พนัล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจากปี พ.ศ. 2562 ทีธุ่รกิจการท่องเทีย่วเรือส�าราญส่งผลต่อเศรษฐกิจ

ทั่วโลกก่อให้เกิดรายได้รวมถึง 154.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (CLIA, 2021) แต่ในขณะเดียวกันสายการเดินเรือ

มกีารปรับรูปแบบการจดัการและเตรียมความพร้อมกลบัมาให้บริการอย่างเตม็ก�าลงัเมือ่สถานการณ์เร่ิมคลีค่ลาย

เป็นปกติ

 จากทศิทางและแนวโน้มการเตบิโตของธรุกิจการท่องเทีย่วเรือส�าราญก่อนการเกิดสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ข้างต้น ท�าให้นักท่องเที่ยวเรือส�าราญมีบทบาทใน

การพัฒนาเศรษฐกิจมากข้ึน สอดคล้องกับการด�าเนนิงานของกระทรวงการท่องเทีย่วและกีฬาทีใ่ห้ความส�าคญักับ

การดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ ซ่ึงถือว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเรือส�าราญน�านักท่องเที่ยวศักยภาพสูงมาสู่

ประเทศไทย จึงได้จัดท�าแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเรือส�าราญ พ.ศ. 2560-2570 เพื่อส่งเสริม

และพัฒนาการท่องเที่ยวเรือส�าราญ ประกอบกับความส�าคัญของโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ

ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) ที่มีการด�าเนินงานสอดคล้องกับนโยบายหลักของรัฐบาลว่าด้วย

นโยบายการพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค รวมทั้งแผนปฏิบัติการการพัฒนาและ

ส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ซ่ึงในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

มีศักยภาพและมีความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว แต่ประเด็นปัญหาและอุปสรรคการพัฒนาการท่องเที่ยว

ในพ้ืนที ่พบว่า มกีารจดัการการท่องเทีย่วทีข่าดความสมดลุระหว่างพ้ืนทีท่่องเทีย่ว โครงสร้างพ้ืนฐานการคมนาคม

โลจิติกส์ในพ้ืนที่ยังขาดความสะดวกและความเช่ือมโยงถึงแหล่งท่องเที่ยว ท�าให้เกิดการกระจุกตัวของ

นักท่องเที่ยว ดังนั้น จึงมุ่งเน้นยกระดับการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ 3 จังหวัด สู่การท่องเที่ยวระดับโลกรองรับ
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นักท่องเที่ยวกลุ่มที่มีศักยภาพสูงและกลุ่มเชิงสุขภาพ โดยมีพัทยา สัตหีบ และระยองเป็นวงแหวนการท่องเที่ยว

หลกัขยายสู่ฉะเชิงเทรา (ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก [สกพอ], 2561) โดยมี

การพัฒนาสอดคล้องกับแผนหลกัตามแนวทางการพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐานและส่ิงอ�านวยความสะดวกเพ่ือ

รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ได้แก่ การพัฒนาท่าเรือเพื่อเป็นท่าเทียบเรือส�าราญที่พัทยา

และสัตหีบ รวมถึงส่งเสริมการขยายเส้นทางเรือและเรือส�าราญจากต่างประเทศให้แวะพักที่พัทยา แหลมฉบัง 

ซึ่งเป็นที่ตั้งของท่าเรือแหลมฉบัง โดยใช้เป็นทั้งท่าเรือหลัก (Homeport) และท่าเรือแวะพัก (Port of Call) เพื่อ

การท่องเที่ยวบนชายฝั่ง (Coastal tourism) ของประเทศไทย ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการดึงดูดนักท่องเที่ยว

ศักยภาพสูงเข้าสู่พื้นที่

 จากประเดน็ข้างต้น ผูวิ้จยัจงึเห็นความส�าคญัในการพัฒนาด้านอปุทานการท่องเทีย่ว (Tourism Supply) 

โดยเฉพาะการจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้มีความพร้อมเพ่ือยกระดับศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวรองรับ

นักท่องเที่ยวเรือส�าราญที่มีศักยภาพสูง นอกจากนั้น การจัดการการท่องเท่ียวให้เกิดความเช่ือมโยงระหว่าง

แหล่งท่องเที่ยวหนึ่งไปสู่แหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ ในพื้นที่จะก่อให้เกิดการกระจายการท่องเที่ยว ท�าให้เกิด

การท่องเที่ยวเชื่อมโยงไปยังพื้นที่อื่น ๆ เกิดการพัฒนารูปแบบและเส้นทางการท่องเที่ยวที่หลากหลาย สามารถ

น�าเสนอโปรแกรมการท่องเที่ยวบนฝั่งท่ีหลากหลาย สร้างทางเลือกในการตัดสินใจให้แก่สายการเดินเรือ

ในการเลือกจุดท่าเรือแวะพัก และการตัดสินใจเลือกซ้ือโปรแกรมล่องเรือส�าราญของนักท่องเท่ียว รวมถึงลด

ความแออดัจากการกระจกุตวัของนกัท่องเทีย่ว และสร้างสมดลุในพ้ืนทีแ่หล่งท่องเทีย่ว ส่งเสริมให้เกิดการกระจาย

การพัฒนาและกระจายรายได้ในพื้นที่ต่าง ๆ จากเมืองหลักสู่พ้ืนที่เมืองรองในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค

ตะวันออก สู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง เป็นการพัฒนาที่สอดคล้องและขับเคลื่อนแผน

พัฒนาด้านการท่องเที่ยวต่าง ๆ ให้เกิดเป็นรูปธรรม วางฐานรากในการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจให้เกิด

ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

วัตถุประสงค์

 เพ่ือศกึษาการจดัการแหล่งท่องเทีย่วเช่ือมโยงเพ่ือรองรับนกัท่องเทีย่วเรือส�าราญในเขตระเบยีงเศรษฐกิจ

พิเศษภาคตะวันออก

ทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

 1. การจัดการแหล่งท่องเที่ยว

 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2545) ได้กล่าวว่า การจัดการแหล่งท่องเที่ยวเป็นกระบวนการด�าเนิน

งานที่ครอบคลุมทั้ง 5 ภารกิจ ได้แก่ การส�ารวจข้อมูลทรัพยากรทางการท่องเที่ยว การปรับปรุงและพัฒนา

แหล่งท่องเที่ยว การบริหารแหล่งท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์ และการรักษาความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยว
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การจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวเรือส�าราญในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

 ภณสิทธ์ อ้นยะ ณัฐพล ประดิษฐผลเลิศ รัชต วรุณสุขะศิริ และชวลีย์ ณ ถลาง (2562) ได้กล่าวว่า 

ปัจจัยที่น�าไปสู่ความส�าเร็จในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้าน

การวางแผนของผู้รับผิดชอบแหล่งท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยว ด้านการบริหาร

จัดการความสามารถในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการส่ิงอ�านวยความสะดวกต่าง ๆ 

ด้านการบริหารจัดการให้เกิดคุณภาพการให้บริการในแหล่งท่องเที่ยว ด้านการจัดการกิจกรรมทางการท่องเที่ยว 

และด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและธรรมชาติ สอดคล้องกับคณะบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว 

(กรมการท่องเที่ยว [กทท], 2557) ที่สรุปไว้ว่า การวางแผนการจัดการแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งกิจกรรม

ในแหล่งท่องเที่ยวต้องครอบคลุมปัจจัยพื้นฐานที่ส�าคัญทั้ง 6 ด้าน ดังนี้

 1) ด้านสิ่งดึงดูดใจ หมายถึง ลักษณะส�าคัญของแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่า ท�าให้แหล่งท่องเที่ยวนั้น

มีความโดดเด่นแตกต่างจากแหล่งท่องเที่ยวทั่วไป

 2) ด้านส่ิงอ�านวยความสะดวก หมายถึง อปุกรณ์การบริการต่าง ๆ  ทีจ่ดัไว้ส�าหรับการบริการ เพือ่อ�านวย

ความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว เช่น ที่พัก ร้านอาหาร ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว เป็นต้น

 3) ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว หมายถึง การเดินทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว ทั้งในด้านของระยะทาง 

เวลา ประเภทยานพาหนะ ความสะดวกในการใช้บริการยานพาหนะ และค่าใช้จ่ายการเดินทาง

 4) ด้านการรักษาความปลอดภยั หมายถึง มาตรการด้านความปลอดภยั รวมถึงระบบการเตอืนภยัฉกุเฉนิ

และข้อควรปฏิบัติในสถานที่นั้น ๆ เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อนักท่องเที่ยว

 5) ด้านการตลาดการท่องเที่ยว หมายถึง การด�าเนินการที่ตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้เกิด

การตัดสินใจเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว โดยการใช้กลยุทธ์ทางด้านการตลาด

 6) ด้านการบริหารจัดการนักท่องเที่ยว เพื่อก่อให้เกิดพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่พึงประสงค์ และก�าหนด

มาตรฐานขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว

 2. การเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว

 มนตรี สังข์ทอง ศศินันท์ ศาสตร์สาระ กิตติพงษ์ โสภณธรรมภาณ และเอกวิศว์ สงเคราะห์ (2560) 

กล่าวว่า แนวทางการเช่ือมโยงการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัด สามารถวิเคราะห์ได้จาก 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 

แหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัด แหล่งท่องเที่ยวในจังหวดัใกล้เคียง กิจกรรมทางการท่องเที่ยว ยานพาหนะในการ

เดนิทาง และหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง เพือ่การประชาสัมพนัธ์การท่องเทีย่วเช่ือมโยง นอกจากนี ้ปรัชมาศ ลญัชานนท์

อัจฉรี เหมสันต์ และบรรจง สมบูรณ์ชัย (2556) ได้กล่าวถึง ความเชื่อมโยงของกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวไว้ว่า 

สามารถน�ามาเป็นกลยทุธ์หลกัในการพัฒนาการท่องเทีย่วได้ ซ่ึงมกีารแบ่งความเช่ือมโยงในพ้ืนที ่ออกเป็น 2 ด้าน 

ได้แก่ ความเช่ือมโยงของธรุกิจด้านการท่องเทีย่วในเชิงพ้ืนที ่และความเช่ือมโยงของกิจกรรมด้านการท่องเทีย่ว

ในเชิงการใช้พื้นที่และประกอบกิจกรรมของนักท่องเที่ยว
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จิรัชฌา งามเลิศดนัย คมสิทธิ์ เกียนวัฒนา และ อังสุมาลิน จ�านงชอบ

 ชมภูนุช หุ่นนาค (2558) กล่าวว่า ความเช่ือมโยงของแหล่งท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์กับความ

หลากหลายทีป่รากฏในแหล่งท่องเทีย่ว ในแหล่งท่องเทีย่วหนึง่มกัจะมคีวามหลากหลายทีม่ากกว่าหนึง่หล่อหลอม

รวมกันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะพ้ืนที่ โดยสามารถจ�าแนกมิติความเช่ือมโยงของแหล่งท่องเที่ยวหลักได้ ดังนี้ 

ความเช่ือมโยงมิติวิถีชุมชน ความเช่ือมโยงมิติประวัติศาสตร์ ความเช่ือมโยงมิติวัฒนธรรมและศาสนา และ

ความเชื่อมโยงมิติทรัพยากรธรรมชาติ

 ดังนั้น ความเช่ือมโยงดังกล่าวจึงเป็นส่ิงสะท้อนถึงศักยภาพความพร้อมในการจัดการและความ

หลากหลายของพื้นที่นั้น ๆ  การจัดการแหล่งท่องเที่ยวจึงถือเป็นปัจจัยพื้นฐานในการผลักดันให้เกิดการท่องเที่ยว

เช่ือมโยง เมื่อมีการจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม มีการบริหารจัดการที่ดีสามารถน�าเสนอความเป็น

เอกลักษณ์ในพื้นที่แก่นักท่องเที่ยวได้จะก่อให้เกิดการเดินทางเชื่อมโยงในพื้นที่ต่าง ๆ 

 3. การท่องเที่ยวเรือส�าราญ

 Gibson (2006) ได้ให้ความหมายของการท่องเที่ยวเรือส�าราญไว้ว่าเป็นการพักผ่อนที่เก่ียวข้องกับ

การเดินเรือผ่านทะเลหรือแม่น�้า โดยมีสิ่งอ�านวยความสะดวกบนเรือเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ใน

การเดินทางและมีการเทียบท่าเรือแวะพัก

 ไพฑูรย์ มนต์พานทอง (2558) ได้กล่าวไว้ว่า การท่องเที่ยวเรือส�าราญเป็นการผสมผสานของที่พักและ

การคมนาคมขนส่งทีเ่น้นด้านความพึงพอใจและความปลอดภยัเป็นอนัดบัแรก รวมถึงสิง่อ�านวยความสะดวกและ

กิจกรรมที่มอบประสบการณ์พิเศษให้กับผู้โดยสาร โดยมีการเดินทางจากท่าเรือหลักและแวะตามท่าเรือแวะพัก

ตามก�าหนดการ ซึ่งใช้ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

 ดังนั้น การท่องเที่ยวเรือส�าราญ จึงเปรียบเสมือนการท่องเที่ยวบนเมืองจ�าลองลอยน�้า เนื่องจากมีการ

ผสานองค์ประกอบทางการท่องเที่ยวอย่างครบครันไว้บนเรือส�าราญ ทั้งที่พัก การคมนาคม กิจกรรม สิ่งดึงดูดใจ 

การบริการ และสิ่งอ�านวยความสะดวก รวมถึงการท่องเที่ยวในสถานที่ท่ีหลากหลาย ตามจุดหมายปลายทาง

ในการแวะพักที่ท่าเรือต่าง ๆ ตลอดเส้นทางการเดินเรือ

 ในปัจจบุนัการท่องเทีย่วเรือส�าราญในทวีปเอเชียและแปซิฟิกมกีารเตบิโตอย่างรวดเร็ว ในปี พ.ศ. 2561 

การเดินเรือส�าราญในน่านน�้าทวีปเอเชียมีอัตราเพ่ิมสูงข้ึนติดอันดับ 4 ของเส้นทางการเดินเรือทั้งหมด และ

พบว่า ทวีปเอเชียมีจุดหมายปลายทางที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยว จากข้อมูลของ CLIA (2018) กล่าวว่า ประเทศใน

ทวีปเอเชียที่มีนักท่องเที่ยวเรือส�าราญเลือกเป็นจุดหมายปลายทางในการท่องเที่ยวมากที่สุด คือ ประเทศญี่ปุ่น 

ประเทศจนี และประเทศไทย ตามล�าดบั ซ่ึงประเทศไทยเป็น 1 ใน 10 อนัดบัจดุหมายปลายทางของการท่องเทีย่ว

เรือส�าราญและมีเรือส�าราญจอดเทียบท่าสูงเป็นอันดับ 8

 4. เขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

 ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกจัดท�าแผนปฏิบัติการการพัฒนาและ

ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกมีวัตถุประสงค์ในการยกระดับคุณภาพ
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การจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวเรือส�าราญในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

การท่องเที่ยวของพ้ืนที่ 3 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และระยอง สู่การท่องเที่ยวระดับโลกรองรับ

นักท่องเที่ยวกลุ่มที่มีรายได้ดีและกลุ่มเชิงสุขภาพ โดยมีพัทยา สัตหีบ และระยองเป็นวงแหวนการท่องเที่ยว

หลักขยายสู่ฉะเชิงเทราและขยายสู่แหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ โดยมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมและระบบ

โลจิสติกส์ เพ่ือมุ่งเน้นให้เกิดการเช่ือมโยงระบบขนส่งกับสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่อ�านวยความสะดวกใน

การเดินทางได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย รวมทั้งสร้างความมั่นใจ พัฒนาภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวและ

ระบบการขนส่งให้แก่นักท่องเที่ยว ประชาชน และนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ (สกพอ, 2561)

 5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 ไพฑูรย์ มนต์พานทอง สัญชัย เกียรติทรงชัย และนงเยาว์ ประสมทอง (2561) ได้ศึกษาประเด็น

เร่งด่วนในการพฒันาการท่องเทีย่วเรือส�าราญของประเทศไทย จากการศกึษาสถานการณ์การท่องเทีย่วเรือส�าราญ

ในท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี และท่าเรือภูเก็ต พบว่า ปัจจุบันแนวโน้มการท่องเที่ยวเรือส�าราญเติบโตอย่าง

ต่อเนื่องมีการแข่งขันระหว่างสายการเดินเรือด้วยการขยายขนาดเรือส�าราญเพื่อขยายตลาดและรองรับกลุ่ม

เป้าหมายที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น ผลการวิจัย พบว่า นักท่องเที่ยวเรือส�าราญให้ความส�าคัญกับความปลอดภัย 

ความสะอาดและสุขอนามัย การบริการและสิ่งอ�านวยความสะดวกต่าง ๆ รวมถึงขีดความสามารถในการรองรับ

ผู้โดยสาร ในขณะที่ท่าเรือมีผลการด�าเนินงานในด้านที่ผู้โดยสารให้ความส�าคัญอยู่ในระดับต�่า ดังนั้น จึงเสนอ

ประเด็นในการพัฒนาตามระดับความเร่งด่วน ดังนี้ ประเด็นเร่งด่วนที่ 1 การพัฒนาการจัดการท่าเรือ ประเด็น

เร่งด่วนที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและส่ิงอ�านวยความความสะดวก ประเด็นเร่งด่วนที่ 3 การพัฒนา

ความรู้ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเรือส�าราญ ประเด็นเร่งด่วนที่ 4 การพัฒนานโยบาย กฎระเบียบ และ

ส่งเสริมการขับเคลือ่นการท่องเทีย่วเรือส�าราญ ประเดน็เร่งด่วนที ่5 การพัฒนาระบบคมนาคมและการเช่ือมโยง 

ประเด็นเร่งด่วนที่ 6 การส่งเสริมศักยภาพสินค้าและบริการการท่องเที่ยว

 สุรพร มุลกุณี และไพฑูรย์ มนต์พานทอง (2560) ได้ศึกษาพฤติกรรมและคุณลักษณะของนักท่องเที่ยว

เรือส�าราญในการเดนิทางท่องเทีย่วยงัท่าเรือของประเทศไทย กรณศึีกษาท่าเรือแหลมฉบงั โดยใช้ระเบยีบวิธีวิจยั

แบบผสมระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 400 คน ที่แวะพัก 

ณ ท่าเรือแหลมฉบังและท่องเทีย่วบนฝ่ัง รวมถึงการวิจยัเชิงคณุภาพด้วยการสมัภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง จ�านวน 10 คน 

ผลการวิจัย พบว่า นักท่องเที่ยวเรือส�าราญส่วนใหญ่เดินท่องเที่ยวด้วยเรือส�าราญมากกว่า 5 ครั้ง มีวัตถุประสงค์

เพื่อพักผ่อนท่องเที่ยว เดินทางกับคู่รัก สามีภรรยา รับรู้ข้อมูลท่าเรือแหลมฉบังจากเว็บไซต์ของสายการเดินเรือ

และท่องเทีย่วโดยการซ้ือทวัร์จากสายการเดนิเรือ อกีทัง้ พบว่า อาย ุอาชีพ สัญชาต ิมผีลต่อพฤตกิรรมการท่องเทีย่ว

เรือส�าราญที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05

 Satta, Parola, Penco, และ Persico (2015) ได้ศึกษาเรื่องแรงจูงใจและความพึงพอใจในจุดหมาย

ปลายทางของท่าเรือส�าราญของผูโ้ดยสารเรือส�าราญใน 3 ท่าเรือของประเทศอติาล ีพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง

ความพึงพอใจของจุดหมายปลายทางและทัศนคติของผู้โดยสารเรือส�าราญเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะบวก 

โดยคณุลกัษณะด้านความพึงพอใจของท่าเรือส�าราญ แสดงให้เหน็ถึงความส�าคญัของบทบาทในการเป็นจดุหมาย



111ปีที่ 41 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564

จิรัชฌา งามเลิศดนัย คมสิทธิ์ เกียนวัฒนา และ อังสุมาลิน จ�านงชอบ

ปลายทางที่มีการออกแบบและอ�านวยความสะดวกในการบริการภาคการขนส่ง และพบความสอดคล้องระหว่าง

ความพึงพอใจของจุดหมายปลายทางโดยรวม ประกอบด้วย กฎระเบียบและนโยบายการจัดการท่าเรือส�าราญ

ที่ควรให้มีบทบาทส�าคัญในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ืออ�านวยความสะดวกในการเจรจาระหว่างภาครัฐและ

ภาคเอกชนที่มีผลต่อความพึงพอใจของจุดหมายปลายทางโดยรวมและการสร้างมูลค่าในระยะยาว

 Yi, Day, และ Cai (2011) ได้ส�ารวจประสบการณ์ในการใช้บริการเรือส�าราญและมิติต่าง ๆ ของ

การรับรู้ที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว การวัดมิติต่าง ๆ ในการรับรู้การใช้บริการ

เรือส�าราญของนักท่องเที่ยว ชาวเอเชีย ดัดแปลงมาจากการประเมินคุณภาพบริการแบบ SERVQUAL และ 

SERV-PERVAL เก็บข้อมลูโดยใช้แบบสอบถามกับนกัท่องเทีย่ว และใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหคุณูในการหา

อิทธิพลของการรับรู้การใช้บริการเรือส�าราญต่อความพึงพอใจและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวเอเชีย 

ผลการวิจยั พบว่า การรับรู้ในการใช้บริการเรือส�าราญมอีทิธพิลต่อความพึงพอใจและพฤตกิรรมของนกัท่องเทีย่ว

ชาวเอเชีย 2 มิติ คือ มิติการรับรู้คุณภาพประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ สิ่งอ�านวยความสะดวก อาหาร

และเคร่ืองดื่ม ความบันเทิง และพนักงาน โดยส่ิงอ�านวยความสะดวกเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลโดยตรงต่อระดับ

ความพึงพอใจและพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวเอเชีย ส่วนมิติการรับรู้คุณค่าประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 

การตอบสนองทางอารมณ์ การรับรู้ราคา และช่ือเสียง โดยการตอบสนองทางอารมณ์เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพล

มากที่สุดต่อความพึงพอใจและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวเอเชีย

ขอบเขตการวิจัย

 ประชากรในการวิจยั ได้แก่ ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยีกับการท่องเทีย่วเรือส�าราญในเขตระเบยีงเศรษฐกิจพิเศษ

ภาคตะวันออก ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ผู้วิจัยก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากลักษณะประชากรในการวิจัย

ตามขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Macmillan (1971) จ�านวน 19 ท่าน โดยศึกษาการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยง

เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวเรือส�าราญในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ตามทฤษฎีการจัดการแหล่ง

ท่องเทีย่วของกรมการท่องเทีย่ว ประกอบด้วย ด้านส่ิงดงึดดูใจ ด้านส่ิงอ�านวยความสะดวก ด้านการเข้าถึงแหล่ง

ท่องเที่ยว ด้านการรักษาความปลอดภัย ด้านการตลาดการท่องเที่ยว และด้านการบริหารจัดการนักท่องเที่ยว 

(กรมการท่องเที่ยว, 2557)

วิธีด�าเนินการวิจัย

 การศึกษาคร้ังนี้เป็นการวิจัยประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้

เทคนิคการวิจัยแบบเดลฟาย (Delphi Technique) ซึ่งมีวิธีการด�าเนินการวิจัย ดังนี้

 1. ประชากรในการวิจัย ได้แก่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการท่องเที่ยวเรือส�าราญในเขตระเบียงเศรษฐกิจ

พิเศษภาคตะวันออก ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
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การจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวเรือส�าราญในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

 2. กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตามลักษณะประชากรที่ใช้ในการศึกษาจ�านวน 19 ท่าน 

ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามการศึกษาของ Macmillan (1971) ซึ่งกล่าวไว้ว่า เทคนิคการวิจัยแบบเดลฟาย

ทีม่ขีนาดกลุม่ตวัอย่างตัง้แต่ 17 ท่านข้ึนไป จะมรีะดบัความคลาดเคลือ่นลดลงอย่างคงทีแ่ละมคีวามคลาดเคลือ่น

น้อยมากเท่ากับ 0.2 โดยผูวิ้จยัใช้วิธคีดัเลอืกแบบเฉพาะเจาะจง ทัง้นีผู้วิ้จยัได้ก�าหนดคณุสมบตัขิองกลุม่ตวัอย่าง

ดังนี้ 

  2.1 บุคลากรหน่วยงานภาครัฐที่เป็นผู้มีความรู้ มีความเช่ียวชาญ และเก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว

เรือส�าราญหรือการท่องเทีย่วบนชายฝ่ังของนกัท่องเทีย่วเรือส�าราญในเขตระเบยีงเศรษฐกิจพเิศษภาคตะวันออก

อย่างน้อย 5 ปี จ�านวน 9 ท่าน

  2.2 บุคลากรหน่วยงานภาคเอกชนทีเ่ป็นผูม้คีวามรู้ มคีวามเช่ียวชาญ และเก่ียวข้องกับการท่องเทีย่ว

เรือส�าราญหรือการท่องเทีย่วบนชายฝ่ังของนกัท่องเทีย่วเรือส�าราญในเขตระเบยีงเศรษฐกิจพเิศษภาคตะวันออก

อย่างน้อย 5 ปี จ�านวน 10 ท่าน

 3. เครื่องมือในการวิจัย

 ในการวิจยันี ้ผูวิ้จยัใช้เทคนคิการวิจยัแบบเดลฟาย (Delphi Technique) มกีารเก็บข้อมลูจากผูเ้ช่ียวชาญ

กลุ่มเดิมทั้งหมด 3 รอบ และมีการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยจ�านวน 3 รอบ ดังนี้

  3.1 เคร่ืองมอืการวิจยัด้วยเทคนคิเดลฟายรอบที ่1 : แบบสัมภาษณ์ก่ึงมโีครงสร้าง โดยศึกษาเอกสาร

และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อน�ามาสร้างแบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้าง

  3.2 เครื่องมือการวิจัยด้วยเทคนิคเดลฟายรอบที่ 2 : น�าข้อมูลจากการสัมภาษณ์ในรอบที่ 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�าตอบ

เดิมของผู้เช่ียวชาญจากแบบสอบถามความคิดเห็นรอบที่ 2 เพ่ือแสดงค่าความสอดคล้องของความคิดเห็น

จากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในแบบสอบถามความคิดเห็นรอบที่ 3 

 4. การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล

  4.1 การเก็บข้อมลูวิจยัด้วยเทคนคิเดลฟายรอบที ่1 โดยใช้แบบสมัภาษณ์แบบก่ึงมโีครงสร้าง ผูวิ้จยั

น�าข้อมูลจากค�าตอบปลายเปิดของผู้เช่ียวชาญทั้งหมดมาจัดกลุ่ม แยกประเด็นย่อย และตัดข้อมูลที่ซ�้าซ้อน

ออก เพื่อน�าไปสร้างเป็นข้อค�าถามในแบบสอบถามความคิดเห็นรอบที่ 2
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  4.2 การเก็บข้อมลูวิจยัด้วยเทคนคิเดลฟายรอบที ่2 โดยใช้แบบสอบถามความคดิเหน็รอบที ่2 ผูวิ้จยั

น�าค�าตอบที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการค�านวณหาค่ามัธยฐาน (Median) และ

ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range)

  4.3 การเก็บข้อมูลวิจัยด้วยเทคนิคเดลฟายรอบที่ 3 โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นรอบที่ 3 น�า

ค�าตอบที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลค่ามัธยฐาน (Median) ค่าฐานนิยม (Mode) ค่าสัมบูรณ์ความแตกต่างระหว่าง

ค่ามัธยฐานกับค่าฐานนิยม (|Md-Mo|) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) ซึ่งเกณฑ์ในการ

พิจารณาข้อความที่ได้รับฉันทามติ คือ ข้อความนั้นต้องมีค่ามัธยฐานไม่ต�่ากว่า 3.50 มีค่าพิสัยระหว่างควอไทล์

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.50 และมค่ีาสัมบรูณ์ความแตกต่างระหว่างค่ามธัยฐานกับค่าฐานนยิมน้อยกว่าหรือเท่ากับ 

1.00 (Dalkey & Helmer, 1963; Kurth-Schai, Poolpatarachewin, & Pitiyanuwat, 1998)

ผลการวิจัย

 ผลการวิจัยจากแบบสอบถามความคิดเห็นรอบที่ 3 เก่ียวกับการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเช่ือมโยงเพ่ือ

รองรับนักท่องเที่ยวเรือส�าราญในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พบว่า ผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็น

สอดคล้องกันอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ (Md = 5.00, Mo = 5.00, |Md-Mo| = 0.00, IR = 0.70) ดงัปรากฏในตารางที ่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| IR

1. ด้านสิ่งดึงดูดใจ 5.00 5.00 0.00 0.80

 1.1 สร้างกิจกรรมดึงดูดนักท่องเที่ยวในรูปแบบฤดูกาล (Season) เช่น 

4.00 5.00 1.00 1.00

 

  ฤดูกาลผลไม้ของระยอง สามารถเก็บผลไม้ทานเองได้สด ๆ เท่านั้น  

 1.2 ความโดดเด่นของกิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยวทั้ง 3 จังหวัด 

5.00 5.00 0.00 0.00

 

  ต้องมีความหลากหลายและแตกต่างกัน 

 1.3 การสร้างคุณค่า (Value Creation) เพื่อเป็นการยกระดับคุณค่า 

5.00 5.00 0.00 0.00
  ของกิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยว 

 1.4 สร้างเส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชน น�าเสนออัตลักษณ์ 

5.00 5.00 0.00 0.00
  แหล่งท่องเที่ยว เพื่อเป็นทางเลือกแก่นักท่องเที่ยวมากขึ้น 

 1.5 สร้างกิจกรรมที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักท่องเที่ยว  

5.00 5.00 0.00 0.00
  และคนในท้องถิ่น เพื่อสร้างประสบการณ์ให้นักท่องเที่ยว 

 1.6 บทบาทและทิศทางการท่องเที่ยวในพื้นที่ EEC รายจังหวัด 

4.00 4.00 0.00 1.00
  ที่มีความโดดเด่นแตกต่างกัน 
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การจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวเรือส�าราญในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

2. ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก 5.00 5.00 0.00 0.00

 2.1 การพัฒนาปรับปรุงสิ่งอ�านวยความสะดวกตามมาตรฐาน 

  การออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design) พัฒนาสิ่งอ�านวย 5.00 5.00 0.00 0.00

  ความสะดวกส�าหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ

 2.2 โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอ�านวย 

5.00 5.00 0.00 0.00
  ความสะดวกต่าง ๆ ต้องมีความสะดวกสบาย สะอาด ถูกสุขลักษณะ 

 2.3 โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอ�านวยความ 

5.00 5.00 0.00 0.00
  สะดวกต่าง ๆ เพียงพอ สามารถรองรับนักท่องเที่ยวเรือส�าราญได้ 

 2.4 การพัฒนามาตรฐานท่าเทียบเรือส�าราญ ขยายอาคารรองรับ 

5.00 5.00 0.00 0.00
  ผู้โดยสารเรือส�าราญ (Cruise Terminal)  

3. ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 5.00 5.00 0.00 0.40

 3.1 ต้องมีโครงข่ายคมนาคมที่เชื่อมโยง 3 จังหวัด ที่สามารถใช้บริการ 

5.00 5.00 0.00 0.50
  ได้ง่าย สะดวก ปลอดภัย และรวดเร็ว 

 3.2 พัฒนาระบบการตรวจคนเข้าเมือง (Immigration) ให้ได้มาตรฐาน  5.00 5.00 0.00 0.00

 3.3 มีบริการยานพาหนะที่สามารถเชื่อมโยงไป 3 จังหวัดได้ และ 

5.00 5.00 0.00 0.00
  ต้องสามารถรองรับกลุ่มผู้สูงอายุได้ 

 3.4 การบริการช่องทางพิเศษ (Fast Track Lane) ส�าหรับ 

  นักท่องเที่ยวเรือส�าราญ ให้เข้าถึงได้สะดวกรวดเร็วเนื่องจาก 5.00 5.00 0.00 0.00

  นักท่องเที่ยวมีเวลาค่อนข้างจ�ากัด 

 3.5 พัฒนาระบบรถรับส่งจากท่าเรือไปยังแหล่งท่องเที่ยว หรือ 

  การรับส่งระหว่างแหล่งท่องเที่ยวแต่ละพื้นที่ให้มี 5.00 5.00 0.00 0.00

  ความสะดวกรวดเร็ว 

 3.6 จัดโปรแกรมการเดินทางให้อยู่ในเส้นทางเดียวกัน โดยค�านึงถึง 

5.00 5.00 0.00 1.00
  ระยะทางและระยะเวลาในการเดินทางไม่ควรเกิน 8 ชั่วโมง 

4. ด้านการรักษาความปลอดภัย 5.00 5.00 0.00 0.00

 4.1 ต้องมีมาตรฐานรับรองเรื่องความปลอดภัย ความสะอาด และ 

5.00 5.00 0.00 0.00
  สุขลักษณะของน�้าและอาหารที่ให้บริการนักท่องเที่ยวเรือส�าราญ 

 4.2 ระบบรักษาความปลอดภัยของท่าเรือที่ได้มาตรฐาน เช่น  

5.00 5.00 0.00 0.00
  การตรวจอาวุธ การตรวจยาเสพติด เป็นต้น 

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| IR
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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 Md Mo |Md-Mo| IR

 4.3 การท�าประกันภัยที่ครอบคลุมถึงการท่องเที่ยวบนฝั่ง 5.00 5.00 0.00 0.00

 4.4 การปฏิบัติตามข้อควรปฏิบัติของสายการเดินเรือ เช่น สิ่งของ 

  ที่ห้ามน�ากลับขึ้นเรือ เพราะมีผลต่อความมั่นคงบนเรือส�าราญ 5.00 5.00 0.00 0.00

  เป็นต้น 

 4.5 การจัดกิจกรรมตามมาตรการด้านความปลอดภัย เพื่อป้องกัน 

5.00 5.00 0.00 0.00
  ความเสี่ยงอันตรายต่อนักท่องเที่ยว 

5. ด้านการตลาดการท่องเที่ยว 5.00 5.00 0.00 1.00

 5.1 การประชาสัมพันธ์ในพื้นที่นักท่องเที่ยวแออัด เพื่อให้นักท่องเที่ยว 

5.00 5.00 0.00 1.00
  เกิดการรับรู้แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงได้และกระจายตัว 

 5.2 การจัดท�าการตลาดแบบดิจิทัล (Digital Marketing) เพื่อน�าส่ง 

5.00 5.00 0.00 1.00
  ข้อมูลให้ถึงนักท่องเที่ยว 

 5.3 จัดกิจกรรม Event กระตุ้นนักท่องเที่ยวเรือส�าราญตามฤดูกาล 5.00 5.00 0.00 0.00

 5.4 กลยุทธ์การจัด Package Combo Set เป็นการจ�าหน่ายโปรแกรม 

5.00 5.00 0.00 0.50
  การท่องเที่ยวเชื่อมโยงใน EEC ร่วมกับโปรแกรมจากท่าเรืออื่น ๆ 

 5.5 การส่งเสริมการตลาด โดยจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวเชื่อมโยง  

  3 จังหวัด ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา และผนวกกับกรุงเทพฯ  

5.00 5.00 0.00 1.00
  ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวต้องการมามากที่สุด 

  (EEC+1) 

 5.6 กลยุทธ์การตั้งราคาสูง (High Price Strategy) แต่ได้รับ 

  ความคุ้มค่าที่สูงมากกว่า ส่งเสริมให้เป็นสินค้าแสวงซื้อ 4.00 4.00 0.00 1.00

  เพื่อเจาะเฉพาะกลุ่ม 

 5.7 การท�าการตลาดกับสายการเดินเรือ โดยให้สายการเดินเรือ 

  มาทดสอบเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงใน EEC แล้วน�าไป 

5.00 5.00 0.00 1.00
  จ�าหน่ายแก่ผู้โดยสารบนเรือ ผ่าน TV Advertising 

  หรือผ่าน Port Talk บนเรือ 

 5.8 การท�าการตลาดประชาสัมพันธ์ผ่านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

5.00 5.00 0.00 1.00

 

  ส�านักงานต่างประเทศ เพื่อให้เกิดการจ�าหน่ายล่วงหน้า 

 5.9 การส่งเสริมการขาย Tour Overnight ส�าหรับเรือส�าราญ 

5.00 5.00 0.00 0.00
  ที่จอดแบบ Turn Around 
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การจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวเรือส�าราญในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

 จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นรอบที่ 3 เกี่ยวกับการจัดการแหล่ง

ท่องเที่ยวเช่ือมโยงเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวเรือส�าราญในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกทั้งหมด 

6 องค์ประกอบ 35 ข้อ พบว่า ในภาพรวมผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันอยู่ในระดับมากที่สุด โดย

การวิเคราะห์รายองค์ประกอบ พบว่า ด้านสิ่งดึงดูดใจ (Md = 5.00, Mo = 5.00, |Md-Mo| = 0.00, IR = 0.80) 

ด้านส่ิงอ�านวยความสะดวก (Md = 5.00, Mo = 5.00, |Md-Mo| = 0.00, IR = 0.00) ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเทีย่ว 

(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�าดับ ทั้งนี้การวิเคราะห์รายข้อในแบบสอบถาม พบว่า ผู้เช่ียวชาญมีความเห็นด้วยอย่างสอดคล้องกัน

ในระดับมากที่สุดจ�านวน 32 ข้อ และผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นด้วยอย่างสอดคล้องกันในระดับมากจ�านวน 3 ข้อ

สรุปและอภิปรายผล

 การจัดการแหล่งท่องเที่ยวเช่ือมโยงเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวเรือส�าราญในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ

ภาคตะวันออกประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ดังนี้

 ด้านสิ่งดึงดูดใจ พบว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรสร้างบทบาทการท่องเที่ยวในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ

ภาคตะวันออกรายจังหวัดให้มีความโดดเด่นแตกต่างกัน สอดคล้องกับการก�าหนดบทบาทและทิศทาง

การท่องเที่ยวรายจังหวัดในแผนปฏิบัติการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค

ตะวันออก และสอดคล้องกับการศึกษาของ Cruise Gateway North Sea (2013) ที่กล่าวว่า แหล่งท่องเที่ยว

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| IR

 5.10 การน�าความโดดเด่นที่แตกต่างของทั้ง 3 จังหวัด มาร้อยเรียง 

5.00 5.00 0.00 0.00
  เป็นเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงที่เป็นเอกลักษณ์  

6. ด้านการบริหารจัดการนักท่องเที่ยว 5.00 5.00 0.00 0.00

 6.1 การจัดช่องทางพิเศษ ส�าหรับการบริหารจัดการนักท่องเที่ยว 

5.00 5.00 0.00 0.00
  ให้สามารถเข้าถึงได้ไวและทันกับเวลาที่จ�ากัด 

 6.2 ก�าหนดมาตรฐานขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว 5.00 5.00 0.00 0.00

 6.3 การบริหารจัดการนักท่องเที่ยวให้ทันกับตารางเวลาเรือส�าราญ 5.00 5.00 0.00 0.00

 6.4 บริหารจัดการกระจายตัวนักท่องเที่ยวจากพื้นที่หลักสู่พื้นที่รอง 

5.00 5.00 0.00 0.00 
  หรือแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง 
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และกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยวต้องมีความหลากหลายและแตกต่างกัน นอกจากนี้ การสร้างคุณค่า (Value 

Creation) ผ่านกิจกรรมที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักท่องเที่ยวและคนในพ้ืนที่เพ่ือสร้างประสบการณ์

ให้แก่นักท่องเที่ยวจะเป็นการยกระดับคุณค่าของกิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยว สอดคล้องกับการศึกษาของ

นครินทร์ ทั่งทอง และเพชรศรี นนท์ศิริ (2562) เกี่ยวกับการเสริมสร้างประสบการณ์ความทรงจ�าที่พิเศษของ

นกัท่องเทีย่วเรือส�าราญในท่าเรือแวะพักเพ่ือพัฒนาการท่องเทีย่วทางทะเลของประเทศไทย พบว่า ประสบการณ์

การมีส่วนร่วมเป็นความทรงจ�าของนักท่องเที่ยวเรือส�าราญที่พิเศษมากที่สุด ซ่ึงเป็นปัจจัยส�าคัญในการสร้าง

ความพึงพอใจให้แก่นักท่องเที่ยว (ไพฑูรย์ มนต์พานทอง และคณะ, 2561)

 ด้านส่ิงอ�านวยความสะดวก หน่วยงานที่เก่ียวข้องจ�าเป็นต้องมีการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ระบบสาธารณปูโภคและส่ิงอ�านวยความสะดวกตามมาตรฐานการออกแบบเพ่ือทกุคน (Universal Design) และให้

มีความสะดวกสบาย สะอาด ถูกสุขลักษณะ สามารถรองรับนักท่องเที่ยวเรือส�าราญได้อย่างเพียงพอ นอกจากนี้

ยังรวมถึงการพัฒนามาตรฐานท่าเทียบเรือส�าราญ ซ่ึงถือเป็นด่านแรกในการต้อนรับนักท่องเที่ยว รวมถึง

การขยายอาคารผูโ้ดยสาร (Cruise Terminal) เพ่ือรองรับนกัท่องเทีย่วเรือส�าราญทีเ่พ่ิมข้ึน สอดคล้องกับการศึกษา

ของไพฑูรย์ มนต์พานทอง และคณะ (2561) ที่กล่าวว่า เรือส�าราญมีขนาดใหญ่ขึ้น ส่งผลต่อการจัดการที่ต้อง

มีประสิทธิภาพสามารถรองรับจ�านวนผู้โดยสารได้มากข้ึน ดังนั้น โครงสร้างพ้ืนฐานและส่ิงอ�านวยความสะดวก

ของท่าเรือจึงจ�าเป็นอย่างยิ่งต่อการรองรับนักท่องเที่ยวเรือส�าราญ (Busby & O’Neill, 2013) 

 ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรสร้างโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยง 3 จังหวัด

ที่สามารถใช้บริการได้ง่าย สะดวก ปลอดภัย และรวดเร็ว ทั้งระบบรถรับส่งจากท่าเรือไปยังแหล่งท่องเที่ยวหรือ

ระหว่างแหล่งท่องเที่ยว สอดคล้องกับการศึกษาของพอร์ทเน็ต (Port-Net, 2007) ที่กล่าวว่า การเข้าถึงถือเป็น

ปัจจัยหลักที่มีความส�าคัญต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว โดยการเข้าถึงส�าหรับนักท่องเที่ยวเรือส�าราญนั้น คือ 

การเดินทางจากสนามบินสู่โรงแรม สนามบินสู่ท่าเรือ ท่าเรือไปยังแหล่งท่องเที่ยวหลัก ท่าเรือไปยังตัวเมือง 

และระหว่างแหล่งท่องเทีย่วแต่ละแห่ง นอกจากนี ้ต้องมกีารให้บริการยานพาหนะทีเ่ช่ือมโยง 3 จงัหวัด สอดคล้อง

กับงานวิจยัเร่ืองแนวทางการพัฒนาการจดัการท่าเรือส�าหรับการท่องเทีย่วเรือส�าราญของประเทศไทย กรณศีกึษา

ท่าเรือแหลมฉบัง (สุรพร มุลกุณี, 2560) ที่พบว่า นักท่องเท่ียวให้ความส�าคัญต่อศักยภาพการจัดการด้าน

การเข้าถึงและเช่ือมต่อในระดับสูงแต่ผลของการปฏิบัติงานต�่าเป็นปัจจัยที่ต้องเร่งพัฒนาและปรับปรุงอย่าง

เร่งด่วน อกีทัง้ควรพฒันาระบบการตรวจคนเข้าเมอืงให้ได้มาตรฐาน การบริการช่องทางพิเศษ (Fast Track Lane)  

ให้เข้าถึงได้สะดวกรวดเร็ว และควรจัดโปรแกรมการเดินทางให้อยู่ในเส้นทางเดียวกันไม่ควรใช้ระยะเวลาเกิน

8 ชั่วโมง เนื่องจากนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มีเวลาค่อนข้างจ�ากัดในแต่ละท่าเรือ (Gibson, 2012)

 ด้านการรักษาความปลอดภยัต้องมมีาตรฐานรับรองทัง้เร่ืองความปลอดภยั ความสะอาด และสุขลกัษณะ

ของน�้าและอาหารที่ให้บริการนักท่องเที่ยวเรือส�าราญ ซึ่งสุขอนามัยเป็นประเด็นส�าคัญส�าหรับการท่องเที่ยวเรือ

ส�าราญ (Tan, 2009) รวมถึงระบบรักษาความปลอดภัยของท่าเรือที่ได้มาตรฐาน และผู้มีส่วนเก่ียวข้องใน

การท่องเที่ยวบนฝั่งของนักท่องเที่ยวเรือส�าราญต้องปฏิบัติตามข้อควรปฏิบัติของสายการเดินเรือเพ่ือป้องกัน

ความเส่ียงอันตรายต่อนักท่องเที่ยว และมีการท�าประกันภัยที่ครอบคลุมถึงการท่องเที่ยวบนฝั่ง เนื่องจาก
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การจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวเรือส�าราญในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

ความปลอดภยัเป็นปัจจยัอนัดบัต้น ๆ  ในการตดัสนิใจเลอืกเดนิทางท่องเทีย่วโดยเรือส�าราญ (Busby & O’Neill, 2013) 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ Satta และคณะ ( 2015) พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว

โดยเรือส�าราญของนกัท่องเทีย่วส�าหรับการเดนิทางไปยงัจดุหมายปลายทาง คอื ปัจจยัด้านความปลอดภยั ซ่ึงใน

ปัจจุบันสายการเดินเรือเร่ิมมีการน�าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับระบบรักษาความปลอดภัยเพ่ือก่อให้เกิด

ความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 ด้านการตลาดการท่องเที่ยวถือเป็นปัจจัยส�าคัญที่ส ่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวเช่ือมโยงผ่าน

การประชาสัมพันธ์ในพ้ืนทีน่กัท่องเทีย่วแออดัเพ่ือให้นกัท่องเทีย่วเกิดการรับรู้และกระจายตวัหรือการท�าการตลาด

ประชาสัมพันธ์ผ่านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส�านักงานต่างประเทศ รวมถึงการท�าการตลาดกับสาย

การเดินเรือโดยให้สายการเดินเรือมาทดสอบเส้นทางการท่องเที่ยวเช่ือมโยงในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค

ตะวันออก (EEC) เพื่อได้รับประสบการณ์ด้วยตัวเองแล้วน�าไปจ�าหน่ายแก่ผู้โดยสารบนเรือผ่านสื่อโทรทัศน์ (TV 

Advertising) ในห้องพักผู้โดยสารและพนักงานขายโปรแกรมท่องเที่ยวบนเรือ (Port Talk) สอดคล้องกับ

การศกึษาของ Chen (2016) ทีเ่สนอให้ด�าเนนิกลยทุธ์การตลาดโดยน�าเสนอและเช้ือเชิญผูป้ระกอบการเรือส�าราญ

จากต่างประเทศมาเยี่ยมชมแหล่งทรัพยากรท่องเที่ยวภายในประเทศ และสอดคล้องกับการศึกษาของไพฑูรย์ 

มนต์พานทอง และคณะ (2561) ได้กล่าวว่า ควรมีการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวเรือส�าราญแบบเชื่อมโยง 

ได้แก่ การท�าการตลาดเชิงรุกร่วมกับสายการเดนิเรือและภาคใีนระดบัภมูภิาค ท�าการประชาสมัพันธ์ผลติภณัฑ์ทาง 

การท่องเทีย่วเพือ่ให้ผู้โดยสารรับรู้และตดัสินใจท่องเทีย่ว จดักิจกรรมส่งเสริมการจ�าหน่ายผลติภณัฑ์การท่องเทีย่ว

ใหม่ ๆ ให้เป็นที่รู้จัก สอดคล้องกับผลการวิจัยนี้ที่ส่งเสริมให้มีการจัดกลยุทธ์การขายแบบแพ็กเกจ (Package

Combo Set) การจ�าหน่ายโปรแกรมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงใน EEC ร่วมกับโปรแกรมการท่องเที่ยวจากท่าเรือ

แวะพักอืน่ ๆ  ตามเส้นทางการเดนิเรือในราคาพิเศษ ขณะเดยีวกัน หน่วยงานภายในประเทศต้องมกีารจดักลยทุธ์

ส่งเสริมการตลาดในรูปแบบโปรแกรมการท่องเทีย่ว EEC+1 เป็นการเช่ือมโยง 3 จงัหวัด ชลบรีุ ระยอง ฉะเชิงเทรา 

ผนวกกับกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวนิยมมามากที่สุดควบคู่กันไป

 ด้านการบริหารจดัการนกัท่องเทีย่ว แหล่งท่องเทีย่วควรก�าหนดมาตรฐานขีดความสามารถในการรองรับ

นักท่องเที่ยวในพ้ืนที่ การบริหารจัดการกระจายตัวนักท่องเที่ยวจากพ้ืนที่หลักสู่พ้ืนที่รอง หรือแหล่งท่องเที่ยว

ใกล้เคยีง สอดคล้องกับนโยบายการกระจายตวันกัท่องเทีย่วในพ้ืนทีร่ะเบยีงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ, 

2561) และให้บริการช่องทางพิเศษแก่นักท่องเที่ยวเรือส�าราญให้สามารถเข้าถึงได้ไวและทันกับเวลาที่จ�ากัด 

สอดคล้องกับการศึกษาของพอร์ทเน็ต (Port-Net, 2007) ท่ีสนับสนุนว่า ผู้โดยสารเรือส�าราญมีเวลาจ�ากัด

ในการทอ่งเที่ยวแตล่ะทา่เรอื และสอดคล้องกบัราณี อิสชิยักลุ รชพร จันทร์สว่าง และวฒันา โชคสวุณชิ (2561) 

กล่าวว่า ท่าเรือแวะพักหรือท่าเรือระหว่างการเดินทาง (Port of Call) เป็นจุดพักเรือช่ัวคราวที่เปิดโอกาสให้

ผู้โดยสารใช้เวลาเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวในช่วงเวลาส้ัน ๆ ประมาณ 10 ช่ัวโมง ดังนั้น การบริหารจัดการ

นักท่องเที่ยวได้อย่างรวดเร็วจึงมีความส�าคัญต่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยวบนฝั่งเป็นอย่างมาก 
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จิรัชฌา งามเลิศดนัย คมสิทธิ์ เกียนวัฒนา และ อังสุมาลิน จ�านงชอบ

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย

 1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยควรร่วมกันก�าหนดนโยบาย

การจัดการการท่องเที่ยวเช่ือมโยงในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง เพ่ือ

ผลักดันให้เกิดการท่องเที่ยวเชื่อมโยงรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวเรือส�าราญอย่างเป็นรูปธรรม

 2. ข้อเสนอแนะเชิงการบริหารจัดการ

 ประเทศไทยควรมกีารจดัตัง้หน่วยงานในการพัฒนาและส่งเสริมด้านการท่องเทีย่วเรือส�าราญโดยเฉพาะ 

เพ่ือก่อให้เกิดการด�าเนนิงานอย่างต่อเนือ่งและมปีระสทิธิภาพ มุง่เน้นการวางแผนการตลาดเชิงรุกประชาสัมพันธ์

การท่องเที่ยวเช่ือมโยงในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกแก่สายการเดินเรือตั้งแต่ต้นทางผลักดันให้

เกิดการรับรู้ทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

 3. ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ

 การศึกษาคร้ังนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ ดังนั้น ในการวิจัยคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาเก็บข้อมูลเชิง

ปริมาณจากกลุ่มนักท่องเที่ยวเรือส�าราญที่มีการแวะพัก ณ ท่าเรือแหลมฉบัง และมีการท่องเที่ยวบนฝั่ง เพื่อให้

ได้ข้อมูลครอบคลุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน
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