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บทที่  1   

เครือขายวิสาหกิจการทองเที่ยว จังหวัดเพชรบุรี 
 
1.ภาพรวมของเครือขายวิสาหกิจการทองเท่ียว จังหวัดเพชรบุรี 
 
 เพชรบุรีเปนจังหวัดที่มีศักยภาพสูงดานการทองเที่ยว เนื่องจากเปนจังหวัดที่อยูหางจาก
กรุงเทพมหานครเพียง 120 กิโลเมตร ทั้งยังอยูในจุดที่เปนเสนทางเชื่อมตอระหวางภาคตางๆ ของ
ประเทศ กับภาคใต จากการสํารวจแหลงทองเที่ยวโดยการทองเที่ยวแหงประเทศไทยพบวา  เพชรบุรีมี
แหลงทองเที่ยว 33 แหง เปนแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ 13 แหง แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร-
ศาสนา 9 แหง และการทองเที่ยวทางประเพณี/วัฒนธรรม อีก 2 แหง นอกจากนี้ ยังมีงานประเพณีและ
การละเลนพื้นเมืองสําคัญที่นิยมปฏิบัติสืบทอดมาแตโบราณจนถึงปจจุบัน เชนงานพระนครคีรี 
ประเพณีวัวลาน และประเพณีของชนเผาไทยทรงดําหรือลาวโซง เปนตน 

 เมื่อพิจารณากลุมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับผูประกอบการทองเที่ยว พบวา มีกลุมวิสาหกิจที่
มีความเชื่อมโยงเชิงกิจกรรมที่เกี่ยวของทั้งในระดับที่เปนตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา ครบถวนอยูใน
พื้นที่ ดังแสดงในภาพ  1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ  1    แสดงความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา ที่เกีย่วของกับ 

เครือขายวิสาหกิจการทองเที่ยว จงัหวัดเพชรบุรี 
 
 
 

อุตสาหกรรมตนน้ํา 
- คาสง คาปลีกพืชผล 
- กลุมแมบาน 
- กลุมสินคา OTOP 
- ธุรกิจกอสราง 

อุตสาหกรรมกลางน้ํา 
- โรงแรม 
- อุทยานแหงชาติ 
- ภัตตาคาร 
- พิพิธภัณฑ 
- โบราณสถาน, โบราณวัตถุ 
- บริษัทนําเที่ยว 
- แหลงบันเทิง/พักผอนหยอนใจ 

อุตสาหกรรมปลายน้ํา 
- ของที่ระลึก 
- โฆษณาประชาสัมพันธ 
- ธุรกิจรถเชา 
- ธุรกิจคาสง – คาปลีก 
- ธุรกิจสปา และสุขภาพ 
- ธุรกิจเสริมความงาม 
- ธุรกิจนวดแผนโบราณ 
- ธุรกิจประกัน 
- บริการดานการเงิน 
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2. บทวิเคราะหเครือขายวิสาหกิจการทองเท่ียว จังหวัดเพชรบุรี โดยใชหลักการวิเคราะห Diamond 
Model ปรากฎผลดังนี้ 

การวิเคราะหศักยภาพเครือขายวิสาหกิจการทองเที่ยว ที่นําเสนอตอไปนี้ เปนการวิเคราะห
ปจจัยแวดลอมของเครือขายวิสาหกิจโดยใชหลักการวิเคราะห Diamond Model วิเคราะหองคประกอบ     
4 ดาน จากเอกสารประกอบการศึกษาขอมูลข้ันปฐมภูมิจากการสนทนากลุมกับผูเกี่ยวของทั้งภาครัฐ 
และผูประกอบการภาคเอกชน เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2548 ณ โรงแรมโรยัลไดมอนด จังหวัดเพชรบุรี 
ดังนี้ 

1) เงื่อนไขของปจจัยการผลิต   
1.1   ดานทรัพยากรมนุษย   
 ในป 2546 จังหวัดเพชรบุรีมีจํานวนแรงงานวัยหนุมสาว (ชวงอายุ 20-45)      

ถึง 191,743 คน และมีสถาบันการศึกษา ที่สามารถผลิตบุคลากรที่มีความรูและทักษะดานการ
บริการ เชน การทองเที่ยวและโรงแรม  คหกรรมศาสตร ภาษา  คอมพิวเตอร และการบัญชี ราวป
ละ 1,200 คน และจะตองฝกงานกับในธุรกิจตางๆในพื้นที่ เพื่อฝกประสบการณและพัฒนา
ความรูความสามารถกอนจบหลักสูตร นอกจากนี้ สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ (มหาวิทยาลัยราชภัฎ
เพชรบุรี) ยังไดมีการจัดฝกอบรมระยะสั้นที่เกี่ยวกับธุรกิจการทองเที่ยว เชน หลักสูตรมัคคุเทศก 
หลักสูตรภาษาตางประเทศแกบุคคลและผูสนใจทั่วไป และมีการวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมและความ
พึงพอใจของนักทองเที่ยว  ทําใหมีความพรอมดานบุคลากรที่เกี่ยวกับการทองเที่ยวเปนอยางมาก 

1.2 ดานทําเลที่ตั้งและแหลงทองเที่ยว  
จังหวัดเพชรบุรีเปนจังหวัดที่สงบรมร่ืนภูมิประเทศสวยงาม เหมาะแกการทองเที่ยว

พักผอนและประชุมสัมมนา เนื่องจากมีแหลงทองเที่ยวหลากหลาย มีพื้นที่อุดมสมบูรณสามารถปลูก
พืชผักผลไม เชน ตนตาล ชมพูเพชร  กลวยหอมทอง  มะนาว เปนตน  นอกจากนี้ยังมีพื้นที่สวนหนึ่ง
ติดชายทะเล สามารถทําการประมงได และนํามาเปนวัตถุดิบของโรงแรมและภัตตาคารไดเปนอยางดี  
อยางไรก็ตาม แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ กําลังประสบกับภาวะเสื่อมโทรมอยางรวดเร็วอาทิเชน 

 1.2.1 การใชที่ดิน มีการขยายตัวของชุมชนอยางไรทิศทาง โดยเฉพาะบริเวณ    
ริมถนนเพชรเกษม และชายหาดมีการกอสรางอาคารสูงที่พักอาศัยและโรงแรม ทําใหขาดเอกลักษณ
ของเมือง ขาดพื้นที่สีเขียว เกิดปญหาน้ําทวม ในขณะที่พื้นที่ดานในถูกละเลยหรือไมไดรับ          
การพัฒนาเทาที่ควร ขาดระบบสาธารณูปโภคที่ดีมีปญหาสภาพแวดลอมในชุมชนแออัดในเมือง  

 1.2.2 ปญหาแหลงทองเที่ยวสวนใหญขาดการบํารุงรักษา ขาดการสื่อความหมาย
ใหเห็นความสําคัญโดยเฉพาะ แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม ขาดการใหบริการ
อยางมืออาชีพ   การเดินทางเขาถึงแหลงทองเที่ยวบางที่ไมสะดวก ประชาชนในพื้นที่ขาดการมีสวน
รวมในการจัดการแหลงทองเที่ยว การกระจายรายไดจากการทองเที่ยวไปสูคนทองถ่ินมีนอย 
ผลประโยชนสวนใหญ ตกอยูกับนายทุนจากตางถิ่น 
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 1.2.3 ปญหาผลผลิตทางการเกษตร สืบเนื่องจากการขยายตัวของการใชที่ดินและ
ชุมชน ทําใหเกิดการขาดน้ําเพื่อใชในการเกษตร ปริมาณ และ คุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร
ในชวงหนาแลงลดลง  สงผลตอตนทุน คุณภาพ และการกําหนดราคาของธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวของกับ
การทองเที่ยว เชนธุรกิจรานอาหาร ธุรกิจของฝากของที่ระลึกจากผลผลิตทางการเกษตรเปนตน 

 1.2.4  ปญหาการพังทลายของชายหาด  มีความรุนแรงมากขึ้น บริเวณชายหาด
ชะอําประสบปญหาการพังทลายของชายหาด ซ่ึงมีแนวโนมลุกลามมากขึ้น สาเหตุสําคัญจากคลื่น
ลมทะเลในชวงลมมรสุม กอใหเกิดความเสียหายตอถนนเลียบชายหาด มีผลตอความปลอดภัยและ
ความสะดวกในการเดินทางสูชายหาดของนักทองเที่ยว และมีผลตอระบบนิเวศในระยะยาว 

 1.2.5  ปญหาคุณภาพน้ํา  น้ําดิบที่ใชในการผลิตน้ําประปา มีปริมาณและคุณภาพ
ต่ําลงในบางฤดู ทําใหน้ําประปาในแหลงทองเที่ยวสําคัญๆ เกิดปญหาน้ํากรอย หรือน้ําเค็ม  

 1.2.6 ปญหาขยะและน้ําเสีย  มีการปลอยน้ําเสียที่ยังไมไดผานการบําบัด สูแหลงน้ํา
ธรรมชาติ การกําจัดขยะมูลฝอยยังไมถูกหลักสุขาภิบาล เนื่องจากองคการปกตรองสวนทองถ่ินมีขนาด
ไมมีศักยภาพเพียงพอในการดําเนินการ รวมทั้งนักทองเที่ยวขาดความรวมมือในการลดปริมาณขยะ 

1.3 ดานแหลงเงินทุน   
 ในป พ.ศ.2546 จังหวัดเพชรบุรีมีสํานักงานธนาคารพาณิชยทั้งสิ้น 32 แหง          
มีสหกรณออมทรัพยถึง 35 แหง มีสาขาของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหง
ประเทศไทย (SME Bank) ซ่ึงสนับสนุนสินเชื่อแกธุรกิจขนาดยอมประเภทตางๆ วงเงินตั้งแต 
50,000 บาทขึ้นไป และเปนสถาบันการเงินที่ปฎิบัติตามนโยบายแปลงสินทรัพยใหเปนทุน ให
ผูประกอบการธุรกิจในพื้นที่ที่ไมมีอสังหาริมทรัพยสามารถกูเงินเพื่อเปนทุนในการประกอบการ 
สอดคลองกับธุรกิจในอตุสาหกรรมทองเที่ยวซ่ึงสวนใหญเปนธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง 

       1.4   ดานโครงสรางพื้นฐานทางกายภาพ  
 จังหวัดเพชรบุรีใชเสนทางคมนาคมทางบก โดยมีถนนเพชรเกษมเปนเสนทางหลัก 
ปจจุบันรัฐบาลมีโครงการขยายถนนเพชรเกษมเปน 8 ชองทางจราจร ซ่ึงจะสงผลใหการคมนาคม    
สูจังหวัดเพชรบุรีสะดวกและรวดเร็วขึ้น สวนทางรถไฟมีการเดินรถทุกวันในเสนทางรถไฟสายใต 
การคมนาคมทางอากาศมีสนามบินบอฝายที่อําเภอหัวหิน ซ่ึงไมไกลจากอําเภอชะอํา สวนระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐาน ไดแก ถนนภายในจังหวัด ไฟฟาและน้ําประปา มีความพรอมคอนขางต่ํา 
กลาวคือมีถนนเฉลี่ย 52.15 ม/ตร.กม. และถนนที่เขาสูแหลงทองเที่ยวก็มีขนาดเล็ก มีน้ําประปาใช 
เพียงรอยละ 42.5 ของหมูบานทั้งสิ้น มีผูใชไฟฟาทั้งสิ้นเพียง 83,824 ราย  
 เมื่อ พ.ศ. 2545 เพชรบุรีมีที่พักประเภทโรงแรม เกสตเฮาส บังกาโลและรีสอรท 
จํานวน 109 แหง มีหองพักทั้งหมด 4,921 หองสามารถใหบริการไดหลายระดับ ตั้งแตระดับ
ราคา 80 -10,000 บาท จุดที่มีการปรับปรุงการบริการการทองเที่ยวมากที่สุด อยูในเขตอําเภอ
ชะอํา อําเภอเมือง และอําเภอแกงกระจาน 
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 1.5 ดานวัฒนธรรม   
 เพชรบุรีเปนแหลงที่มีวัดเปนจํานวนมาก จึงเปนแหลงสืบสานมรดกทางวัฒนธรรม 

ศิลปกรรมและสถาปตยกรรมอยางตอเนื่องมาหลายยุคหลายสมัย หลอหลอมใหคนเมืองเพชรรัก
พวกพอง และถ่ินฐานบานเกิด เกิดเปนพลังสามัคคีในการรวมกลุมทํางานเพื่อประโยชนของเมือง
เพชร เชนกลุมคนรักเมืองเพชร กลุมชางเมืองเพชร กลุมคนเหลานี้เปนพลังในการผลักดันและ
สงเสริมใหเพชรบุรีมีศักยภาพทางการทองเที่ยวที่เขมแข็ง  

2)  เงื่อนไขดานอุปสงค  
 2.1  สถิติจํานวนนักทองเที่ยว ป 2547 ที่มาทองเที่ยวพื้นที่แถบนี้มีจํานวนราว 5 ลานคน

เปนชาวตางชาติรอยละ 12  ของจํานวนนักทองเที่ยวทั้งหมด นักทองเที่ยวตางชาติสวนใหญมาจากยุโรป  
สวนใหญมีฐานะปานกลางคอนขางดี พื้นที่ทองเที่ยวของนักทองเที่ยวตางชาติจะอยูบริเวณหัวหิน 
การใชจายเฉลี่ยตอคน/วัน อยูในราว 3,030 บาทระยะเวลาการพักเฉลี่ย 3.04 วัน   

 2.2 นักทองเที่ยวชาวไทยมีประมาณรอยละ 88 และครึ่งหนึ่งเปนนักทองเที่ยวแบบ
เชาไป เย็นกลับ สวนใหญมีฐานะปานกลางถึงต่ํา ระยะเวลาการพักเฉลี่ย 1.61 วัน การใชจาย
เฉลี่ย ตอคน /วัน เทากับ 1,463 บาท ชวงระยะเวลาที่มาทองเที่ยว คือวันเสาร-อาทิตย และ
วันหยุดนักขัตฤกษอื่นๆ พื้นที่ทองเที่ยวสวนใหญคือชายหาดชะอํา   
 2.3  ลักษณะความตองการของนักทองเที่ยวชาวไทยไมไดสงเสริมใหผูประกอบการ
พัฒนาสินคาและบริการ เนื่องจากการทองเที่ยว มีการกระจุกตัวในชวงสุดสัปดาหที่มีวันหยุดทําใหขาด
แคลนแรงงานในบางชวง ตองจางพนักงานชั่วคราวซึ่งยังไมชํานาญงาน และเกิดการกระจุกตัวในพื้นที่
ทองเที่ยวบางแหง เชนชายทะเล ทําใหเกิดความแออัด ไมเหมาะแกการพักผอน และกอใหเกิดความ
เสี่ยงในการทําธุรกิจเนื่องจากอุปสงคที่มีความผันผวนสูงมากในแตละชวงเวลา ไมชอบเสียเงินซื้อ
บริการธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการทองเที่ยว ผูประกอบการจึงไมสนใจพัฒนาสินคาและบริการ และ
นอกจากนี้นักทองเที่ยวชาวไทยมักไมแสดงความคิดเห็น ตอสินคาและบริการ ทําใหผูประกอบการไมได
ขอมูลยอนกลับ ที่จําเปนตอการพัฒนาสินคาและบริการ  

3)  อุตสาหกรรมที่เก่ียวของและสนับสนุน 
3.1 ความเชื่อมโยงของกิจกรรมตั้งแตตนน้ําถึงปลายน้ํา พื้นทีแ่ถบนีม้ีความพรอมเปน

อยางยิ่งในการดําเนินธุรกิจทองเทีย่ว เนือ่งจากเปนพื้นทีท่ี่เปนแหลงรวมของธุรกจิทีเ่กี่ยวเนื่อง และ
สนับสนนุการทองเทีย่วทกุประเภท ไมวาจะเปน การเกษตร การประมง คาสง คาปลีก กลุมแมบาน 
กลุมสินคา OTOP กลุมผูผลิตและจดัจาํหนายของทีร่ะลึก กลุมสมุนไพร ธุรกจิกอสราง โรงแรม 
รานอาหารและภตัตาคาร ธุรกิจบนัเทงิ รถเชา นวดแผนโบราณ สปา ซักอบรดี ฟตเนส สนามกอลฟ 
สุขภาพและความงาม สถาบันการเงิน สถาบันการศกึษา  
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3.2  การเชื่อมโยงเชิงความรวมมือ   
 กลุมธุรกิจที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวในจังหวัดเพชรบุรี มีการรวมกลุมหลายกลุม 

อาทิเชน สมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันตก สมาคมธุรกิจการทองเที่ยวหัวหิน-ชะอํา สมาคมธุรกิจ
ทองเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี  กลุมแมบาน OTOP แตละกลุมมีวัตถุประสงคคลายคลึงกัน แตยังขาดความ
รวมมือระหวางกลุม ทั้งที่ธุรกิจบางรายเปนสมาชิกของกลุมธุรกิจ มากกวา 1 กลุมขึ้นไป ขอดีของการ
เปนสมาชิกในกลุมคือสามารถค้ําประกันสินเชื่อระหวางกัน ในกรณีกูยืมกับ SME Bank   และยังมีการ
รวมมือของสถานประกอบการตางๆ กับสถานศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี ที่ใหนักศึกษาไดฝกงานในภาค
ฤดูรอน  และชวยพัฒนาหลักสูตรเพื่อผลิตบุคลากรใหตรงตามคุณสมบัติที่ตองการ   
                 4)  บริบทการแขงขันและกลยุทธทางธุรกิจ 

 อุตสาหกรรมการทองเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวของ เปนธุรกิจที่ใชเทคโนโลยีต่ํา  ตนทุน
ดําเนินงานไมสูงมาก การเขาสูธุรกิจ และออกจากธุรกิจทําไดงาย   และมีการแขงขันระหวางธุรกิจ
ในพื้นที่มีสูง  ปจจัยที่สงผลตอการแขงขันของธุรกิจในอุตสาหกรรมทองเที่ยวในพื้นที่แถบนี้
ประกอบไปดวย 

      4.1  กฏระเบียบและการสงเสริมการทองเที่ยวของภาครัฐ 
4.1.1 จากประกาศกระทรวงการคลัง ลงวันที่ 30 ก.ค. 47 อนุญาตใหตัวแทนรับ

อนุญาตรับซื้อธนบัตรและเช็คเดินทางตางประเทศโดยจายเปนเงินบาทไดโดยไมจํากัดจํานวน     
นักทองเที่ยวสามารถนําเงินตราตางประเทศเขามาใชในประเทศไดอยางไมจํากัดจํานวน ทําใหธุรกิจ
ที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวบางรายใชกลยุทธ รับชําระคาสินคาและบริการเปนเงินสกุลตางประเทศ     
ซ่ึงนักทองเที่ยวมีความสะดวกในการใชจาย และลดความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
เกิดผลทางบวกกับธุรกิจขนาดใหญ 

4.1.2 จังหวัดเพชรบุรีมีหนวยงานพัฒนาชุมชน ทําหนาที่สงเสริม และใหความรูแก
กลุมผูผลิตตางๆ เพื่อใหสามารถผลิตสินคาพื้นเมืองที่มีคุณภาพ    การสงเสริมทําใหผลผลิตพื้นเมือง
ออกมาสูตลาดจํานวนมาก มีการแขงขันสูง และผูผลิตแตละรายก็พยายามพัฒนาประสิทธิภาพใน
การดําเนินงาน และพัฒนารูปแบบ-คุณภาพของผลิตภัณทใหมีคุณคาเหมาะแกการเปนของที่ระลึก-
ของฝากแกนักทองเที่ยว 
 4.1.3 จังหวัดเพชรบุรีมีสํานักงานการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ชะอํา ทําหนาที่
สงเสริมการตลาดทั้งในระดับทองถ่ิน ระดับประเทศ และระดับตางประเทศ สงผลใหผูประกอบ
ธุรกิจในอุตสาหกรรมทองเที่ยว จําเปนพัฒนาคุณภาพของสินคาและบริการ ใหอยูในระดับชาติ 

4.1.4   จังหวัดเพชรบุรีมีสํานักงานการคาภายใน ดูแลระดับราคาสินคา ไมใหพอคา
รายยอยเอาเปรียบนักทองเที่ยว แตมีบุคลากรนอยไมสามารถดูแลไดอยางทั่วถึง บางครั้งถูกกลั่น
แกลงจากกลุมพอคาในขณะปฏบิัติหนาที่ 
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 4.2  กลไกของสถาบันตางๆ ที่เกี่ยวของ 
 4.2.1  สํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา   เปน

หนวยงานสังกัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ทําหนาที่นําแผนกลยุทธดานพัฒนาการทองเที่ยว
มาสูการปฏิบัติในพื้นที่ แตหนวยงานนี้ เปนหนวยงานใหม และบุคลากรเปนบุคลากรไมมี
ประสบการณตองใชเวลาในการเรียนรูฝกฝน 

 4.2.2  สถาบันการเงิน  เพชรบุรีมีสถาบันที่ทําหนาที่เปนแหลงเงินทุนของธุรกิจ
ขนาดยอมหลายรูปแบบ  การเขาถึงแหลงเงินทุนไดงาย ทําใหจํานวนผูประกอบการรายยอยใน
อุตสาหกรรมทองเที่ยวเพิ่มสูงขึ้น  มีการแขงขันดานสินคาและบริการเพิ่มขึ้น 

 4.2.2  องคการบริหารสวนทองถ่ิน เชน อบต. และอบจ. ขาดศักยภาพในการ
ดําเนินการที่จะตองใชความรูเฉพาะดาน ขาดการประสานงานกับหนวยงานภายนอก การจัดเก็บ
ขอมูลที่เปนระบบ  การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ที่สอดคลองกับ
ความตองการที่แทจริงของชุมชน แผนการดําเนินงาน จึงขาดทิศทางที่ชัดเจนและไมมีมาตรการ
วัดผลการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ  

 4.2.3  ความไมเพียงพอของตํารวจทองเที่ยว  ตํารวจทองเที่ยวในพื้นที่นี้ มีเพียง 15 
คน ซ่ึงจะตองรับผิดชอบพื้นที่ถึง 4 จังหวัด บางครั้ง นักทองเที่ยวตางประเทศไมไดรับความสะดวก
เมื่อมีปญหา 

4.3  การขาดจริยธรรมของผูประกอบการ   
 ผูประกอบการบางรายไมใหความสําคัญกับคุณภาพสินคาและการบริการ เชนการ

ขายสินคาที่ไมมีคุณภาพ การฉวยโอกาสขึ้นราคาสินคาและบริการโดยไมแจงลวงหนา การไมติด
ปายราคาสินคา การคิดราคาสินคาชาวตางชาติราคาในราคาที่สูงกวาคนไทย  การรุกล้ําชายหาดและ
พื้นที่ปาสงวน เปนตน 

4.4  การขาดความรวมมือกนัของผูประกอบการในเครอืขายวิสาหกิจ   
 แมวาธุรกิจทองเที่ยว จะเกี่ยวของกับทุกธุรกิจ และทุกฝายในจังหวัด และแมวาจะมี

การรวมกลุมกันเปนกลุมธุรกิจ สมาคม แตกลุมธุรกิจ สมาคม องคกรที่เกี่ยวของ แตหนวยงานของ
รัฐยังขาดการประชาสัมพันธ และการประสานงานกัน  ไมเห็นความสําคัญของการรวมกลุมกันเปน
เครือขายวิสาหกิจ 

4.5  การดูแลรักษาสภาพแวดลอม   
 นโยบายกระจายอํานาจสูทองถ่ิน ทําใหการดูแลรักษาสภาพแวดลอมในทองถ่ิน 

เปนหนาที่ของเทศบาล และ อบต. มีอํานาจและงบประมาณในการบริหารจัดการดูแลทองถ่ินดวย
ตนเอง และเขาถึงความตองการของทองถ่ินอยางแทจริง แตผูบริหารทองถ่ินไมมีความรูดานการ
ทองเที่ยว ทําใหการดูแลไมไดผลเต็มที่ ขาดแผนแมบทจากสวนกลาง การพัฒนาพื้นที่มีลักษณะตาง
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คนตางทํา  ขาดการประสานงาน และบางกรณี ผูมีอิทธิพลในพื้นที่ก็มีสวนเกี่ยวของตัดสินใจและการ
ดําเนินการเพื่อประโยชนของตน 
 จากการวิเคราะหปจจัยแวดลอมของเครือขายวิสาหกิจการทองเที่ยว ทัง้ 4 ปจจัยขางตน โดย
ใช Diamond Model สามารถสรุปการวิเคราะห ดังภาพ 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เง่ือนไขของปจจัย 
การผลิต 

บริบทการแขงขันและ 
กลยุทธทางธุรกิจ 

 

เง่ือนไขดานอุปสงค 

อุตสาหกรรมที่เก่ียวของ 
และสนับสนุน 

(+) มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใน
พ้ืนที่อยางพอเพียง 
(+)มีความไดเปรียบดานทําเลที่ตั้ง และ
แหลงทองเที่ยว 
(-)ปญหาความเสื่อมโทรมของแหลง
ทองเที่ยว 
(+)ไดรับการสนับสนุนเงินทุนจาก
ภาครัฐ และสถาบันการเงินของรัฐ 
(-)เสนทางคมนาคมภายในจังหวัด 

(+)ไดรับความสนใจจาก
นักทองเที่ยวชาวไทยและ
ชาวตางชาติ 
(-)ลักษณะความตองการของ
นักทองเที่ยวชาวไทยไมสงเสริมให
เกิดการพัฒนาสินคาและบริการ 
(-)นักทองเที่ยวชาวไทยมีลักษณะ
กระจุกตัวในวันสุดสัปดาห และ
สถานที่ทองเที่ยว 
(-)นักทองเที่ยวชาวไทยไมชอบ
เสียเงินซื้อบริการ 

(+)ธุรกิจที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวกระจุก
ตัวอยูในพื้นที่ 
(+)มีการจัดตั้ง กลุม องคกร สมาคม เพ่ือ
พัฒนาธุรกิจตนเอง 
(-)ขาดการประสาน การสื่อสาร และความ
รวมมือระหวางกลุม และการเผยแพรขอมูล 
(-) สถาบันการศึกษาในพื้นที่พรอมที่จะให
ความรวมมือ 

(+)กฎระเบียบทางการเงินของรัฐเอื้อตอการ
เติบโตขออุตสาหกรรมทองเที่ยว 
(+)มีหนวยราชการหลาหนวยงานที่เกี่ยวของ
กับการสงเสริมการทองเที่ยวในพื้นที่ 
(-)ผูประกอบการบางรายขาดจริยธรรม 
(-) ตํารวจทองเที่ยวในพื้นที่มีไมเพียงพอ 
(-)ผูประกอบการใน Cluster ขาดการใหความ
รวมมือ 
(-)คุณภาพของการบริการโรงแรมมีความ
แตกตางสงู 

ภาพ 2 แสดงการวิเคราะหเครือขายวิสาหกิจการทองเที่ยวจงัหวัดเพชรบุร ี
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จากการวิเคราะหปจจัยแวดลอมของเครือขายวิสาหกิจผูประกอบการทองเที่ยว 
สามารถกําหนด แผนภาพเครือขายวิสาหกจิผูประกอบการทองเที่ยว ดังแสดงในภาพ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ  3  แสดงเครือขายวิสาหกิจการทองเที่ยว จงัหวัดเพชรบุรี 
 

คาสง คาปลีกพืชผล 

กลุมแมบาน 
กลุมสินคา OTOP 

กอสราง 

โฆษณา
ประชาสัมพันธ 
บริการดานการเงิน 
ธุรกิจรถเชา 
ธุรกิจคาสง – คาปลีก
ธุรกิจสปา 
นวดแผนโบราณ 
ธุรกิจสุขภาพ และ 
ความงาม 
ธุรกิจประกัน 

หนวยงานภาครัฐ 
- อบต 
- สํานักงานทองเทีย่วชะอํา 
- ตํารวจทองเที่ยว 
- หอการคาจังหวัด 
- สํานักงานการคาภายใน 
- พาณิชยจังหวัด 
- อุตสาหกรรมจังหวัด 
- ขนสงจังหวัด 
- สํานักงานพัฒนาทองเที่ยว 

สมาคมที่เกี่ยวของ 

- สมาคมโรงแรมไทย 
- สมาคมธุรกิจการทองเที่ยวหัว
หิน - ชะอาํ 

 

สถาบันการศึกษา 
- มหาวิทยาลัยราชภัฎ 
- วิทยาลัยอาชีวศึกษา 
- มหาวิทยาลัยสแตมฟอรด 

โรงแรม/รีสอรท 

 
 

ภัตตาคาร/รานอาหาร 

แหลงบันเทิง/พักผอน

พิพิธภัณฑ/โบราณวัตถุ/
โบราณสถาน/อุทยานแหงชาติ

ของที่ระลึกบริษัทนําเที่ยว
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3. การประเมินศักยภาพการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจทองเที่ยว จังหวัดเพชรบุรี 
 การประเมินระดับการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจทองเที่ยว พิจารณาจาก 2 มิติ คือมิติความ

เขมแข็งของเครือขายวิสาหกิจ และมิติการเติบโตของอุตสาหกรรม โดยในแตละมิติพิจารณาจากดัชนีช้ี
วัดผลการพัฒนา  และปจจัยที่ขับเคลื่อนผลการพัฒนา ดังนี้ 
 1)  มิติความเขมแข็งของเครือขายวิสาหกิจ 

 1.1   ดัชนีช้ีวัดผลการพัฒนา  ไดแก 
  1.1.1  ระดับของนวัตกรรม  ธุรกิจตางๆในอุตสาหกรรมทองเที่ยวมีหลากหลาย        

มีตั้งแตอุตสาหกรรมที่ใชภูมิปญญาทองถ่ิน การบริการตาง  ๆ และธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร มีการใชราคา
เปนเครื่องมือในการแขงขัน เนื่องจากไมสามารถสรางความแตกตางไดอยางชัดเจน  และบางก็สรางความ
แตกตางเพื่อใชเปนจุดขาย เชนกลุมสมุนไพร สปา  ผลิตภัณฑเรือจําลองไมมงคล และบางก็มีการจัดอันดับ
ดวยดาวเพื่อใชเปนฐานในการกําหนดคาบริการ เชน โรงแรม และมีการรวมรวมกันพัฒนานวัตกรรมของ
ผลผลิตสรางพลังตอรองกับหนวยงานภาครัฐ   เชน กลุมแมบาน OTOP ชมรมรถตู กลุมอาชีพปานศรนารายณ  
สมาคมธุรกิจทองเที่ยวหัวหิน- ชะอํา เปนตน 

  1.1.2  มาตรฐานของสินคาและบริการ ธุรกิจที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมทองเที่ยวใน
จังหวัดเพชรบุรี มีความพยายามที่จะกําหนดมาตรฐานของสินคาและบริการตาง  ๆเชน การจัดประกวดขนม
หมอแกงในงานพระนครคีรี การควบคุมคุณภาพและความสะอาดของอาหารในโครงการ Clean Food Good 
Taste โดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ดานที่พักมีการจัดอันดับดวยการใหดาวและในสวนของสินคา 
OTOP ก็มีการควบคุมโดยยึดหลักการใชวัสดุในทองถ่ิน เปนผลิตภัณฑที่สะอาด ปลอดภัย ไรมลพิษ  
บรรจุภัณฑไมเปนพิษตอส่ิงแวดลอม  และการรับรองจาก องคการอาหารและยา (อย.) มาตรฐานผลิตภัณท
ชุมชน (มผช.) และเครื่องหมาย Halal เปนตน 

 1.2   ปจจัยขับเคลื่อนผลของการพัฒนา 
 12.1 ระดับของความครอบคลุมขององคประกอบที่เกี่ยวของกับเครือขายวิสาหกิจ 
และความเชื่อมโยงเชิงกิจกรรมของธุรกิจที่เกี่ยวของ เครือขายวิสาหกิจผูประกอบการทองเที่ยว มีความ
เชื่อมโยงกับธุรกิจอื่นเปนจํานวนมากทั้งดานธุรกิจการเกษตร การคาสง-คาปลีก รถเชา ประกันภัย 
กอสราง การแพทย ของที่ระลึก รานอาหารและภัตตาคาร โรงแรม  นําเที่ยว สถาบันการเงิน 
สถาบันการศึกษา หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ และองคการบริหารสวนทองถ่ิน  จากผลการวิจัยพบวา 
จังหวัดเพชรบุรีมีความพรอมในการจัดการธุรกิจทองเที่ยวมีการรวมกลุมกันเปนกลุมยอยๆ  มาก 

 1.2.2  ปจจัยทรัพยากรและโครงสรางพื้นฐาน  
 แมวาเพชรบุรีจะมีความพรอมดานทําเลที่ตั้งละแหลงทองเทีย่วดานทรพัยากร

บุคคล และดานเงินทุน แตแหลงทองเที่ยวบางแหงกําลังตกอยูในสภาพเสื่อมโทรม ขาดการบํารุงรักษา 

ปญหาการพังทลายของชายหาด ขยะมูลฝอย  คุณภาพน้ํา สงผลกระทบทางลบตอการทองเที่ยว 
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 1.2.3  ทัศนคตแิละคุณสมบัตขิองนักทองเทีย่ว  
 นักทองเที่ยวสวนใหญ เปนนักทองเที่ยวชาวไทย มีฐานะปานกลางคอนขาง

ต่ํา คร่ึงหนึ่ง เปนนักทองเที่ยวเชาไป – เย็นกลับ และมักใชรถยนตสวนตัว สถานที่ทองเที่ยวที่นิยมของ
นักทองเที่ยวชาวไทย  คือชายหาดชะอํา  คุณสมบัติของนักทองเที่ยวชาวไทยไมสงเสริมให
ผูประกอบการพัฒนาสินคาและบริการ เนื่องจากไมคอยแสดงความคิดเห็น เมื่อไดรับความไมพอใจใน
สินคาและบริการ 

 1.2.4 ระดับของการมีปฏิสัมพันธและความรวมมือของทุกฝายที่เกี่ยวของ 
 แมวาธุรกิจในกลุมอุตสาหกรรมทองเที่ยวในจังหวัดเพชรบุรี เชนโรงแรมที่

พัก รานอาหาร  รานขายของที่ระลึก   ฯลฯ จะตั้งอยูในแหลงทองเที่ยว  และมีองคกรซึ่งเกิดจากการ
รวมตัวกันของผูผลิตสินคาและบริการหลายกลุม แตก็ขาดการประสานงานระหวางกลุม การประชุม
ในกลุม สวนใหญจะสงพนักงานซึ่งไมมีอํานาจตัดสินใจใดๆ เขารวมประชุม และนอกจากนี้ ธุรกิจที่มี
การรวมทุนกับตางประเทศ มีผูบริหารเปนชาวตางชาต ิขาดจิตสํานึกเพื่อทองถ่ิน 
 2)  มิติศักยภาพการเติบโตของอุตสาหกรรม  ในการประเมนิมิติดังกลาวประกอบไปดวย 

 2.1  ดัชนีช้ีวัดผลการพัฒนา 
 2.1.1   การขยายตัวอุตสาหกรรมทองเที่ยวระดับประเทศ 
           จากรายงานดานเศรษฐกิจและการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย ป 2545 

พบวารายไดรับจากการทองเที่ยวมีมูลคาถึง 339,658  ลานบาท สูงกวาป 2540 ถึงรอยละ 46.53 และ
ผลของรายไดจากการทองเที่ยวทําใหดุลบัญชีเดินสะพัดของประเทศเกินดุลถึง 302,029 ลานบาท 

และกลุมอุตสาหกรรมทองเที่ยวยังสามารถสรางมูลคาเพิ่มในอุตสาหกรรมอื่น เปนลูกโซตอเนื่อง 

หรือ Multiplier Effect ถึง 1.98 เทาคิดเปนมูลคารวม 7.35 แสนลานบาท (รอยละ 14.4 ของ GDP ) 

โดยกิจกรรมที่กอใหเกิดมูลคาเพิ่มอยางตอเนื่องที่สําคัญ ไดแก อุตสาหกรรมการผลิต (2.7 เทา) 

รานอาหาร (2.3 เทา) และการขนสง (2.1 เทา) 
 2.1.2  การขยายตัวของอุตสาหกรรมทองเทีย่วระดับทองถ่ิน 
            สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยไดประมาณการจํานวนนักทองเที่ยว 

และรายไดรับจากการทองเที่ยว ในป 2549 และจัดใหจังหวัดเพชรบุรีเปนจังหวัดทองเที่ยวยอดนิยม
อันดับที่ 8  ของประเทศไทย ดังแสดงในตาราง 1 

 
 
 
 
 
 



 

  

เครือขายวิสาหกิจการทองเที่ยว : กลุมพื้นที่ภาคตะวันตก 

- 11 - 

ตาราง  1   แสดงประมาณการจังหวดัยอดนยิมของนักทองเที่ยว 10 จังหวัดแรกในป 2549 
 

จังหวัด 
 

จํานวนนักทองเท่ียว(พันคน-คร้ัง) รายรับจากนักทองเที่ยว(ลาน
บาท) 

รวม ไทย ตางชาต ิ รวม ไทย ตางชาต ิ
กรุงเทพฯ  23,135 10,942 12,193 403,698 244,672 159,026 
พัทยา 4,968 1,228 3,740 62,616 12,000 50,616 
ภูเก็ต 4,784 1,091 3,693 104,434 20,208 84,226 
เชียงใหม 4,380 2,398 1,982 78,363 49,220 29,143 
สงขลา (หาดใหญ) 2,566 1,414 1,152 23,200 13,192 10,008 
นครราชสีมา 2,173 2,074 99 4,376 4,053 323 
พิษณุโลก 2,011 1,640 371 11,929 10,837 1,092 
เพชรบุรี (ชะอํา) 1,953 1,621 332 16,327 11,696 4,631 
ประจวบ (หัวหิน) 1,860 1,368 492 20,185 12,309 7,876 
กาญจนบุรี 1,851 1,436 415 10,936 9,335 1,601 
ที่มา: การทองเที่ยวแหงประเทศไทย และประมาณการโดยสถาบันวิจยัเพื่อเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 

 นอกจากนี้ จังหวัดเพชรบุรียังไดรับการจัดอันดับจากนักทองเที่ยวใหอยูอันดับ 1            
ในเรื่องความสะดวกดานการเดินทาง แหลงทองเที่ยวชายทะเล อัธยาศัยของคนในทองถ่ิน และ
ความปลอดภัยของนักทองเที่ยว (คะแนนการจัดอันดับอยูระหวาง 1-10) ดังแสดงในตาราง 2 
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ตาราง  2 แสดงการประเมินความนาสนใจของแหลงทองเที่ยวในแตละจังหวดั 
 

ความนาสนใจ 
เพชรบุรี กาญจนบุรี ระยอง ชลบุรี ประจวบ 

สถานที่ประวตัิศาสตร 7.84 8.20 7.07 6.84 7.39 
ปา/ภูเขา/น้ําตก 7.77 8.76 7.42 6.83 7.42 
ชายฝงทะเล 8.48 - 8.16 7.91 8.48 
ประเพณ/ีวัฒนธรรม 7.11 7.23 6.73 6.72 6.83 
การผจญภัย 7.06 8.41 6.89 6.56 7.40 
อัธยาศัยของคนในทองถ่ิน 7.56 7.43 7.34 7.35 7.41 
ความปลอดภยัของนักทองเที่ยว 7.24 7.08 7.07 6.83 6.91 
สีสันยามราตรี 7.04 7.26 7.33 8.56 6.90 
ชอปปง 7.11 6.87 6.99 7.51 6.89 
อาหาร 7.67 7.51 7.74 7.84 7.48 
ความสะดวกในการเดินทาง 8.50 8.16 8.06 8.44 7.98 
ภาพรวม 7.58 6.99 7.35 7.40 7.37 
ที่มา: สถาบันวิจัยเพื่อการพฒันาประเทศไทย  
 

                    สถาบันวิจยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย ประมาณการรายรับจากการทองเทีย่วของ 
จังหวดัเพชรบรีุเปนมูลคาถึง 16,327 ลานบาท ทําใหประชากรในจงัหวัดไดรับรายไดเฉลีย่ตอคนตอป
จากการทองเทีย่ว เทากบั 35,359 บาท คดิเปนรอยละ 50.46  ของผลิตภณัฑมวลรวมจงัหวดั 

 2.1.3  ความสําคัญตอการจางงาน  
  เนื่องจากอุตสาหกรรมทองเที่ยวมีสวนเกี่ยวของกับหลายธุรกิจ จากรายงานสถิติ

จังหวัดเพชรบุรีรายงานวา ในป 2547  มีการจางงานประชากรวัยแรงงาน อายุ 15 ป ขึ้นไปใน
ธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร  ซึ่งเปนธุรกิจที่เกี่ยวของโดยตรงกับอุตสาหกรรมทองเที่ยว จํานวน
19,501 คน คิดเปนรอยละ 7.89 ของประชากรวัยแรงงาน 

จากการประเมินเครือขายวิสาหกิจการทองเที่ยวในจังหวัดเพชรบุรี ดวยมิติความ
เขมแข็งของเครือขายวิสาหกิจ และมิติในการเติบโตของอุตสาหกรรม ทั้งในดานดัชนีช้ีวัดผลการ
พัฒนาและปจจัยขับเคลื่อนผลการพัฒนาสามารถประเมินเครือขายวิสาหกิจทองเที่ยวดังแสดงใน   ภาพ
ที่ 4 
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อ่ิมตัว 
  

รวมตัว   

เร่ิมตน   
 

 ต่ํา สูง 

                                
 
 

ภาพ  4   แสดงผลการประเมินตามรูปแบบการพัฒนาและศักยภาพของเครือขายวิสาหกิจ 

                        การทองเที่ยว จังหวดัเพชรบรีุ 

 
        จากภาพ 4 แสดงใหเห็นวา เครือขายวิสาหกิจผูประกอบการทองเที่ยว จัดอยูในกลุม 

Potential Star เนื่องจากทุกฝายเห็นความสําคัญของอุตสาหกรรมทองเที่ยว และมีการรวมกลุมของ
ธุรกิจที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมทองเที่ยวหลายกลุม แตละกลุมก็มุงพัฒนาสินคาและบริการและ
ปกปองผลประโยชนของสมาชิกภายในกลุม  สวนภาครัฐเองก็มีหนวยงานที่ เกี่ยวของกับ
อุตสาหกรรมทองเที่ยวอยูภายในจังหวัดหลายหนวยงาน แตยังขาดการประสานงานกันระหวางกลุม 
ประกอบกับธุรกิจรายยอยในกลุมเครือขายวิสาหกิจทองเที่ยวยังขาดจริยธรรม  แตในขณะเดียวกัน
อุตสาหกรรมทองเที่ยวในจังหวัด เปนอุตสาหกรรมที่มีอนาคตเนื่องจาก โอกาสทางการตลาดที่เพิ่ม
สูงขึ้น สรางการจางงานและกอใหเกิดรายไดแกประชาชนในจังหวัดในสัดสวนที่สูง  จึงควรมีการ
พัฒนาเครือขายวิสาหกิจผูประกอบการทองเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน
ทางดานการทองเที่ยวใหยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 

ศักยภาพของเครือขาย (Industry Potential) 
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2.   Seeking  Direction 

1.   Fragmented 

3.   Reorganization 

   5.        Potential  Stars  

6.   Stars 

4.    New  Wave 
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บทที่ 2   
แผนภาพวิสาหกิจการทองเที่ยว จังหวัดเพชรบุรี 

 
1. ภาพรวมกลุมจังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 

 

11..กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบนกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน  

เชียงใหมเชียงใหม    เชียงรายเชียงราย    นานนาน    พะเยาพะเยา    
แพรแพร    แมฮองสอนแมฮองสอน    ลําปางลําปาง    ลําพูนลําพูน  

22..กลุมจังหวัดภาคเหนือกลุมจังหวัดภาคเหนือ

ตอนลางตอนลาง  

ตากตาก    พิษณุโลกพิษณุโลก    เพชรบูรณเพชรบูรณ    
สุโขทัยสุโขทัย    อุตรดิตถอุตรดิตถ  กําแพงเพชรกําแพงเพชร    
นครสวรรคนครสวรรค    พิจิตรพิจิตร    อทัยธานีอทัยธานี  

77..  กลุมจังหวัดภาคกลุมจังหวัดภาค  

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง  

นครราชสีมานครราชสีมา    ชัยภูมิชัยภูมิ    บุรีรัมยบุรีรัมย    สุรินทรสุรินทร  
อุบลราชธานีอุบลราชธานี    ศรีสะเกษศรีสะเกษ    ยโสธรยโสธร    33..กลุมจังหวัดภาคกลางกลุมจังหวัดภาคกลาง  

นนทบุรีนนทบุรี    ปทุมธานีปทุมธานี    อยุธยาอยุธยา    
อางทองอางทอง  ชัยนาทชัยนาท    ลพบุรีลพบุรี    สระบุรีสระบุรี    
สิงหบุรีสิงหบุรี  

66..  กลุมจังหวัดภาคกลุมจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและ

กลางกลาง  

หนองคายหนองคาย    หนองบัวลําภูหนองบัวลําภู    เลยเลย    
อุดรธานีอุดรธานี  กาฬสินธุกาฬสินธุ    นครพนมนครพนม   

44..กลุมจังหวัดตะวันตกกลุมจังหวัดตะวันตก  

กาญจนบุรีกาญจนบุรี    นครปฐมนครปฐม    ราชบุรีราชบุรี    
สุพรรณบุรีสุพรรณบุรี  ประจวบคีรีขันธประจวบคีรีขันธ    เพชรบุรีเพชรบุรี    
สมุทรสงครามสมุทรสงคราม  สมุทรสาครสมุทรสาคร  

  

55..    กลุกลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามันมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน  

ระนองระนอง  ตรังตรัง  กระบ่ีกระบ่ี    พังงาพังงา    ภูเก็ตภูเก็ต  
สตูลสตูล  

  

  88..  กลุมจังหวัดภาคตะวันออกกลุมจังหวัดภาคตะวันออก  

ฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา    นครนายกนครนายก    ปราจีนบุรีปราจีนบุรี  
สมุทรปราการสมุทรปราการ  สระแกวสระแกว  

  จันทบุรีจันทบุรี  ชลบุรีชลบุรี  ตราดตราด  ระยองระยอง  

99..    กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทยกลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย  

ชุมพรชุมพร    สุราษฎรธานีสุราษฎรธานี  นครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช    
พัทลุงพัทลุง  ปตตานีปตตานี    ยะลายะลา    นราธิวาสนราธิวาส    
สงขลาสงขลา  

    

1010..  กรุงเทพฯกรุงเทพฯ  

- 14 -
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2. แผนภาพเครือขายวิสาหกจิการทองเที่ยว จังหวัดเพชรบุรี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

11..กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบนกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน  

อุตสาหกรรมทองเท่ียวอุตสาหกรรมทองเท่ียว  เกษตรเกษตร

และอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  
หัตถกรรมหัตถกรรม  ส่ิงทอและแฟชั่นส่ิงทอและแฟชั่น    IICCTT  

22..กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลางง  

การทองเท่ียวการทองเท่ียว  การคาชายแดนการคาชายแดน  ลอลอ
จิสติคสจิสติคส  แปรรูปอาหารแปรรูปอาหาร  ปศุสัตวปศุสัตว  
บริการองคความรูบริการองคความรู   ออยและน้ําตาลออยและน้ําตาล  

ขาวขาว  
77..  กลุมจังหวัดภาคกลุมจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง  

66..  กลุมจังหวัดภาคกลุมจังหวัดภาค          

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  

44..กลุมจังหวัดตะวันตกกลุมจังหวัดตะวันตก  

เล้ียงสุกรคุณภาพเล้ียงสุกรคุณภาพ  ขาวเกษตรขาวเกษตร

อินทรียอินทรีย    กุงแปรรูปกุงแปรรูป  ทองเท่ียวทองเท่ียว    
สัปปะรดกระปองสัปปะรดกระปอง  

55..    กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามันกลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน  

ทองเท่ียวเชิงสุขภาพทองเท่ียวเชิงสุขภาพ  อาหารและขนมอาหารและขนม

ของฝากพื้นเมืองของฝากพื้นเมือง  ผลิตภัณฑจากผลิตภัณฑจาก

ยางพารายางพารา  อูตอเรืออูตอเรือ  ซอมเรือซอมเรือ  ทองเท่ียวทองเท่ียว

เชิงนิเวศเชิงนิเวศ    ของฝากของที่ระลึกของฝากของที่ระลึก  ทองเท่ียวทองเท่ียว

เชิงนิเวศเชิงนิเวศ  ยางพารายางพารา  

  88..  กลุมจังหวัดภาคตะวันออกกลุมจังหวัดภาคตะวันออก  

ทองเท่ียวทองเท่ียว  อาหารทะเลแปรรูปอาหารทะเลแปรรูป  อัญมณีอัญมณี

และเคร่ืองประดับและเคร่ืองประดับ    ผลไมสดและผลไมผลไมสดและผลไม

แปรรูปแปรรูป  ยานยนตและชิ้นสวนยานยนตและชิ้นสวน  BBIIOO  ppllaassttiicc  

99..    กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทยกลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย  

  แพะแพะ  ยางพารายางพารา  เปาฮื้อเปาฮื้อ  สมุนไพรสมุนไพร  
ผลไมผลไม    ไกไก  อาหารทะเลอาหารทะเล  ปาลมน้ํามันปาลมน้ํามัน  

  สวนผลไมสวนผลไม  ทองเท่ียวทองเท่ียว  การคการคาชายแดนาชายแดน  

ทองเท่ียวทองเท่ียว    การคาชายแดนการคาชายแดน  ผาฝผาฝายาย  

ยอมครามยอมคราม    ทองเท่ียวเชิงนิเวศนทองเท่ียวเชิงนิเวศน    
ขาวหอมมะลิขาวหอมมะลิ    โลจิสติกสโลจิสติกส      

ส่ิงทอส่ิงทอ  ไหมไหม  แปรรูปสุกรแปรรูปสุกร  ทองเท่ียวทองเท่ียว  
ยานยนตยานยนต  ขาวขาว    

1010..  กรุงเทพฯกรุงเทพฯ  

ธุรกิจนําเท่ียวธุรกิจนําเท่ียว  อาหารอาหาร  
โลจิสติกสโลจิสติกส  
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บทที่ 3  
แผนปฏิบัติการสงเสริมเครือขายวิสาหกิจการทองเที่ยว จังหวัดเพชรบุร ี

 
3.1 แผนปฏิบตัิการสงเสริมเครือขายวิสาหกิจการทองเที่ยว จังหวัดเพชรบุรี 
 

หลักการและเหตุผล 
 จังหวัดเพชรบุรี เปนจังหวัดที่มีความไดเปรียบดานทําเลที่ตั้งและทรัพยากรการทองเที่ยว 
ทั้งแหลงทองเที่ยวธรรมชาติ แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม จึงเปนจังหวัดที่
ไดรับความสนใจจากนักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางประเทศ จนไดรับการจัดอันดับจาก
สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทยวาเปนจังหวัดนาเที่ยวยอดนิยมอันดับ 8  นอกจากนี้ จังหวัด
เพชรบุรียังเปนแหลงรวมของธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการทองเที่ยวทุกประเภท และแตละกลุมธุรกิจ
ตางก็มีความตั้งใจ   ที่จะพัฒนาและสรางมูลคาเพิ่มในธุรกิจของตน จึงมีการรวมตัวกันเปนกลุม เปน
สมาคม และเปนชมรม แตยังขาดความรวมมือกันระหวางกลุม และขาดการกําหนดเปาหมาย
รวมกัน นอกจากนี้ยังมีหนวยงานราชการที่มีหนาที่สงเสริมและสนับสนุนการทองเที่ยวหลาย
หนวยงาน  มีสถาบันการศึกษาระดับสูง ไดแกมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่มีความพรอมในการ
วิจัย   ในประเด็นตางๆเกี่ยวกับการทองเที่ยว  และการพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อใหพื้นที่แหงนี้            
มีศักยภาพสูงในการเปนแหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรและวัฒนธรรมตอไป 

อยางไรก็ตาม แมวาจังหวัดเพชรบุรีจะมีความพรอมในดานปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับการ
ทองเที่ยว มีการรวมกลุมหลายกลุม หากแตละกลุมตางคนตางทําจะไมกอใหเกิดการพัฒนาขีด
ความสามารถในการแขงขัน ดังนั้น จึงจําเปนตองผลักดันใหเกิดเปนเครือขายวิสาหกิจ เพื่อให
ผูประกอบการและผู เกี่ยวของกับกิจกรรมการทองเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรี ไดพัฒนา  ขีด
ความสามารถ  ในการแขงขันบนพื้นฐานของความรวมมือ  จึงไดมีการจัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริม
เครือขายวิสาหกิจการทองเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน 

 
ปจจัยแหงความสําเร็จในการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจการทองเที่ยว จังหวัดเพชรบุรี 
การวิเคราะหปจจัยแหงความสําเร็จ ของการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ เพื่อเปนฐานคิด       

ในการจัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริมเครือขายวิสาหกิจการทองเที่ยว จังหวัดเพชรบุรี มีดังนี้ 
 1.   หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันที่เกี่ยวของมีความรูความเขาใจ                   
ในความสําคัญ และหลักการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจทองเที่ยว ทั้งในระดับตนน้ํา กลางน้ํา และ
ปลายน้ําเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันอยางยั่งยืน 
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2. ผูเกี่ยวของในเครือขายวิสาหกิจ มีความเขาใจรวมกันในทิศทางเชิงยุทธศาสตร  โดย     
ทุกฝายมารวมกันกําหนดและยอมรับในกลยุทธ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของ
เครือขายวิสาหกิจในระยะยาว 

3. การมีกลุมธุรกิจหลักที่เปนผูนําในการรวมกลุมเครือขายวิสาหกิจ  เพื่อประสานความ
รวมมือและบริหารจัดการความสัมพันธกับผูเกี่ยวของทุกฝาย 

4. ผู เกี่ยวของทุกฝายในเครือขายวิสาหกิจทองเที่ยว จังหวัดเพชรบุรี  ตองตระหนัก           
ในบทบาทของตนอาทิ เชน 

     4.1ผูประกอบการในอุตสาหกรรมทองเที่ยวในพื้นที่  ตระหนักถึงความสําคัญตอ
สวนรวม  มีจิตสํานึกที่ดีตอทองถ่ิน รวมกันสรางมูลคาเพิ่มในสินคาและบริการ ตลอดจนมี
จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ 

     4.2หนวยงานของภาครัฐ มีหนาที่สนับสนุนดานนโยบาย  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดูแล
ความสงบเรียบรอย บริหารผังเมืองและสุขอนามัย  ตลอดจนสนับสนุนดานงบประมาณอยาง
ตอเนื่อง 

     4.3 สถาบันการศึกษาในพื้นที่ควรมีบทบาทในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพ   
มีศักยภาพดานการใชภาษาตางประเทศ  รวมทั้งพัฒนางานวิจัยเกี่ยวกับทองถ่ิน 

กลาวโดยสรุป เมื่อพิจารณาถึงปจจัยความสําเร็จดังที่กลาวมาขางตน พบวาปจจัยแหง
ความสําเร็จของเครือขายวิสาหกิจการทองเที่ยวประกอบดวย ความเขาใจในหลักการของเครือขาย
วิสาหกิจ การกําหนดบทบาทที่เกี่ยวของของแตละฝายและรวมมือกันในการดําเนินงานเพื่อพัฒนา
เครือขาย และจริยธรรมของผูประกอบการ จึงไดนํามาเปนแนวคิดพื้นฐานในการจัดทําแผนปฏิบัติ
การสงเสริมเครือขายวิสาหกิจการทองเที่ยว จังหวัดเพชรบุรี ในแผนปฏิบัติการฯ ประกอบดวย
วิสัยทัศน  พันธกิจ เปาหมาย ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ และแผนงาน/โครงการ รวมทั้งสิ้น 10 
โครงการ แยกเปนโครงการนํารอง 4 โครงการ โครงการระยะสั้น 4 โครงการ และโครงการระยะ
ปานกลาง 2 โครงการ 

 
วิสัยทัศน 

เครือขายวิสาหกิจทองเที่ยวในจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธจะเปนศูนยกลางการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ  ประวัติศาสตร วัฒนธรรม ประเพณี สุขภาพ และการประชุมสัมมนานันทนาการ
หลายรูปแบบ และสามารถสรางความมั่งคั่งใหแกทองถ่ิน โดยมีศักยภาพในการแขงขันอยางยั่งยืน 
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พันธกิจ 
 1.    คนหาและพัฒนาจุดขายของจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ 

2.     พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขัน ของเครือขายวิสาหกิจทองเที่ยว ใหมีศักยภาพ
เชิงแขงขันอยางยั่งยืน 

3.      ดํารงไวซ่ึงคุณภาพที่สูงและไดมาตรฐานของสินคาและบริการในเครือขายอุตสาหกรรม
ทองเที่ยวยกระดับผูประกอบการที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมทองเที่ยว ใหใชหลักธรรมาภิบาลใน
การดําเนินธุรกิจ 

เปาประสงค 

 สรางพลังใหแกธุรกิจทองเที่ยว การบริการ และการคาในพื้นที่ เพื่อใหเปนตัวขับเคลื่อนทาง
เศรษฐกิจ สรางงาน สรางรายได และกระจายรายไดสูชุมชน โดยมีการแขงขันอยางเปนธรรม ภายไตการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร 
  1.  พัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน ดานการทองเที่ยว  การบริการ และการคาของจังหวัด 

2.  การมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
3. พัฒนาบุคลากรและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของวิสาหกิจที่เกี่ยวของ  
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3.2 โครงการนาํรองของจงัหวัดเพชรบุรี 
 

โครงการปรบัปรุงและพัฒนาศักยภาพแหลงทองเที่ยว 
 

หลักการและเหตุผล 
 การขยายตัวของอุตสาหกรรมทองเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี ทําใหแหลงทองเที่ยวบางแหงเกิด
ความแออัด แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรมบางแหงขาดการบํารุงรักษา ขาดการ
ใหบริการอยางมืออาชีพ จึงควรปรับปรุงและพัฒนาแหลงทองเที่ยวอยางเปนระบบ  
หนวยงานรับผิดชอบ  

องคการปกครองสวนทองถ่ิน การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานภาคกลางเขต 2    
สมาคมธุรกิจทองเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี   
วัตถุประสงค 
 1.  เพื่อใหพื้นที่ทองเที่ยวแตละแหงมีความพรอม มีเอกลักษณ มีโครงสรางพื้นฐาน        
บางแหงมีการกําหนดจํานวนนักทองเที่ยว เพื่อใหสอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่ 
 2.   เพื่อใหแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม มีการสื่อความหมาย มีการ
ใหบริการอยางมืออาชีพ มีขอมูลใหคนควาทั้งภาษาไทย และภาษาตางประเทศ 
ตัวชี้วัด  
 1.  สถานที่ทองเที่ยวทุกแหงไดรับการปรับปรุง ซอมแซม ทําความสะอาด มีความพรอม
ดานโครงสรางพื้นฐาน มีเอกสารแนะนําทั้งภาษาไทยและตางประเทศ มีการจัดสรรพื้นที่ทองเที่ยว 
และพื้นที่ทําธุรกิจเหมาะสม 
 2.  เสนทางเขาสูพื้นที่ทองเที่ยวทุกแหง ไดรับการพัฒนา  
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. จํานวนผูมาพักผอนและทองเที่ยวประเภทตางๆ ในจังหวัดเพชรบุรีเพิ่มสูงขึ้น  
 2.  นักทองเที่ยวมีความเขาใจ และมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้น 
 3.  GPP เพิ่มสูงขึ้น  
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เปาหมายการดําเนินงาน (กิจกรรม) 
 1.  ศึกษา สํารวจ แหลงทองเที่ยวภายในจังหวัดเพชรบุรี เพื่อใหทราบเกี่ยวกับสภาพ/ความ
เสื่อมโทรมของแหลงทองเที่ยว 

2.  ประชุมวางแผนพัฒนาแหลงทองเที่ยว  ทั้งในดาน สาธารณูปโภคในพื้นที่ทองเที่ยว  
ไฟฟา แสงสวาง น้ําประปา  ภูมิทัศนของพื้นที่ทองเที่ยวและบริเวณใกลเคียง   

3.  ประชาสัมพันธและรณรงคสรางจิตสํานึกของชุมชนดานการรักษาความสะอาดและการ
แกปญหาขยะมูลฝอย โดยจัดโครงการทองเที่ยวที่รักษาไวซ่ึงสภาพแวดลอมที่ดี  4  เดือนครั้ง 

4.  รายงานผลเมื่อส้ินสุดการจัดโครงการทองเที่ยวที่รักษาไวซ่ึงสภาพแวดลอมที่ดี   
5.  สรุปและรายงานผลการพัฒนาแหลงทองเที่ยวตามแผนงานและโครงการ  

ระยะเวลาดําเนินการ    1   ป 
งบประมาณ             3,000,000   บาท 
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โครงการบูรณาการการจัดประกวดสินคาของที่ระลึกท่ีผลิตโดยใชวัตถดุิบในทองถิน่ 
และใชภูมิปญญาทองถิ่น 

หลักการและเหตุผล 
 จังหวัดเพชรบุรีมีสินคาประเภทของที่ระลึกหลายชนิด ทั้งสินคาอุปโภค บริโภค เดิมการจัด
ประกวดสินคาดังกลาวมีหลายหนวยงาน ซ่ึงตางก็กําหนดมาตรฐานของตนเอง ทําใหมีหลายมาตรฐาน 
การรวมกําหนดมาตรฐานสินคาเปนมาตรฐานเดียวจะสรางภาพพจนความนาเชื่อถือของสินคาของที่
ระลึกในจังหวัด 
หนวยงานรับผิดชอบ  

สํานักงานพัฒนาชุมชน  องคการปกครองสวนทองถ่ิน  
วัตถุประสงค 
 1.  เพื่อใหจังหวัดเพชรบุรีมีสินคาของที่ระลึกที่มีคุณภาพโดยใชภูมิปญญาทองถ่ินเปน
มาตรฐานเดียวกัน 
 2.  ใหจังหวัดเพชรบุรีมีช่ือเสียงเกี่ยวกับสินคาของที่ระลึกจากภูมิปญญาทองถ่ิน 
ตัวชี้วัด  

1.  ผูเขารับการอบรมรอยละ 80 มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกบการพัฒนาสินคาของที่ระลึก
โดยใชภูมิปญญาทองถ่ินใหเปนมาตรฐานเดียวกัน 

2.  ผูเขารับการอบรมรอยละ 80 สามารถพัฒนาสินคาของที่ระลึกโดยใชภูมิปญญาทองถ่ิน
ไดตามมาตรฐานที่กําหนด 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1.  การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณทของที่ระลึกจังหวัด 
 2.  การสรางมูลคาเพิ่มแกวัสดุในทองถ่ิน 
เปาหมายการดําเนินงาน (กิจกรรม) 
 1.  รวมรวมขอมูลเกี่ยวกับการผลิตสินคาของที่ระลึกจากภูมิปญญาทองถ่ิน  ผูเกี่ยวของ
รวมกันกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑของที่ระลึกจังหวัดเพชรบุรี    

2.  จัดอบรมใหกับผูประกอบการสินคาของที่ระลึก เพื่อใหผูประกอบการมีความเขาใจที่
ตรงกันในดานการพัฒนามาตรฐาน คุณภาพสินคาของที่ระลึกของตนเอง 
 3.   จัดงานแสดงและประกวดสินคาของที่ระลึกที่ผลิตโดยใชภูมิปญญาทองถ่ินและเผยแพร
ผลการประกวดโดยจัดทําเปนแผนปายขนาดใหญเพื่อเปนการประกาศเกียรติคุณ 

4.   ติดตามผลการรักษาคุณภาพผลิตภัณทอยางตอเนื่อง 
5.   จัดอันดับสินคาของที่ระลึกผลิตโดยใชภูมิปญญาทองถ่ิน  Top Ten ประจํา   3   เดือน 

ระยะเวลาดําเนินการ    1   ป   งบประมาณ                100,000   บาท 
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โครงการจัดตัง้และพัฒนาศูนยบริการนักทองเที่ยว 
หลักการและเหตุผล 
 จํานวนนักทองเที่ยวจังหวัดเพชรบุรีมีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกป ทั้งนักทองเที่ยวชาวไทยและ
ตางชาติ  จึงควรมีศูนยขอมูลที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว  ซ่ึงปจจุบัน มีเพียง 2 แหง ตั้งอยูที่ เขาวัง
และ ชะอํา ซ่ึงไมเพียงพอ และควรพัฒนาศักยภาพในการใชภาษาตางประเทศแกเจาหนาที่ 
หนวยงานรับผิดชอบ  

ประชาสัมพันธจังหวัด  ศูนยการทองเที่ยว กีฬาและนันทนาการ สํานักงานตํารวจทองเที่ยว
จังหวัดเพชรบุรี  
วัตถุประสงค 
 1.   เพื่อใหจังหวัดเพชรบุรีมีศูนยบริการนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้น 
 2.   เจาหนาที่ประจําศูนยมีศักยภาพสูงในการใหบริการขอมูลแกนักทองเที่ยวชาวไทยและ
ชาวตางประเทศ 
ตัวชี้วัด   

จํานวนศูนยบริการนักทองเที่ยวมีจํานวนเพิ่มขึ้น 
จํานวนนักทองเที่ยวที่ใชบริการศูนยเพิ่มขึ้นรอยละ 5 ตอไป 
นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจกับบริการของศูนยบริการนักทองเที่ยว 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1.  จํานวนนักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางประเทศเพิ่มขึ้น 
 2.  ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวสูงขึ้น 
เปาหมายการดําเนินงาน (กิจกรรม) 
 1.  ประชุมและศึกษาแนวโนมในการจัดตั้งศูนยบริการการทองเที่ยวแบบครบวงจรในพื้นที่
ที่นักทองเที่ยวสามารถเขาถึงได  (One Stop Service) ใหกับนักทองเที่ยว จากหนวยงานที่เกี่ยวของ 
และผูประกอบการทั้งตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา  

2. ศึกษาความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทย และตางประเทศ เกี่ยวกับการใหบริการขอมูล
ขาวสารดานการทองเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรี  
 3.   ประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมของหนวยงานที่ เกี่ยวของทุกฝาย  และ
ผูประกอบการในพื้นที่ ในการจัดตั้งศูนยบริการการทองเที่ยวใหกับนักทองเที่ยว  

4. พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ศูนยบริการการทองเที่ยวดานการใชภาษาตางประเทศ และ
ศักยภาพในการคนควาขอมูลเกี่ยวกับพื้นที่ และประชาสัมพันธศูนยดังกลาว 

5. ประชุมและสรุปผลการดําเนินงานโครงการ 
ระยะเวลาดําเนินการ    1   ป  งบประมาณ             1,000,000   บาท 
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โครงการพฒันาคุณภาพมัคคุเทศกทองถิ่น และมัคคุเทศกอิสระ 
 
หลักการและเหตุผล 
 แหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีในจังหวัดเพชรบุรี 
มีเปนจํานวนมาก และทุกแหง ยังขาดมัคคุเทศทองถ่ินที่มีความเปนมืออาชีพ จึงควรมีการจัดอบรม
คนในพื้นที่ใหมีความรูความสามารถเพียงพอที่จะเปนมัคคุเทศกมืออาชีพ  ที่รอบรูทั้งขอมูลพื้นที่  มี
ความสามารถในการใชภาษาไทยและตางประเทศ 
หนวยงานรับผิดชอบ  

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานภาคกลางเขต 2  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   
วัตถุประสงค 
 1.  เพื่อใหแหลงทองเที่ยวแตละแหง มีมัคคุเทศกทองถ่ินที่มีความรูเกี่ยวกับทองถ่ิน มีความ
เขาใจในประวัติศาสตร ขนบธรรมเนียมประเพณี และมีความสามารถในการใชภาษาไทย และ
ภาษาตางประเทศ 
 2.  เพื่อสรางและกระจายรายไดแกประชาชนในทองถ่ิน 
ตัวชี้วัด   

1. แหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีทุกแหง มี
มัคคุเทศกทองถ่ิน 

2.  ประชาชนในทองถ่ินมีรายไดเพิ่มขึ้นรอยละ 5 ตอไป 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1.  จํานวนมัคคุเทศกทองถ่ินที่ไดรับการจดทะเบียน 
 2. นักทองเที่ยวมีความรูความเขาใจในประวัติศาสตร และขนบธรรมเนียมประเพณีทองถ่ิน
อยางแทจริง 
เปาหมายการดําเนินงาน (กิจกรรม) 
 1.  ศึกษาความตองการในดานการพัฒนามัคคุเทศกในแตละทองถ่ินที่มีเหลงทองเที่ยว 
 2.  ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมมัคคุเทศกที่สอดคลองกับความตองการของ
ทองถ่ิน  โดยใหบุคลากรที่มีความรูความเขาใจในทองถ่ินเขามามีสวนรวม 
 3.  จัดอบรมใหกับกลุมเปาหมายและจัดสอบมัคคุเทศกทองถ่ินปละ 2 คร้ัง 

4.  หนวยงานรับผิดชอบติดตามประเมินผลการทํางานของมัคคุเทศกทองถ่ินทุก 4 เดือน 
ระยะเวลาดําเนินการ    1   ป 
งบประมาณ             500,000   บาท 
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โครงการพฒันาผงัเมืองและสิ่งแวดลอม 
 
หลักการและเหตุผล 
 ผังเมืองที่ดี สะอาด ปลอดภัย การคมนาคมการติดตอส่ือสารสะดวก จะทําใหจังหวัด
เพชรบุรีเปนจังหวัดที่นาอยู นาเที่ยว ทําใหธุรกิจในพื้นที่มีความคลองตัว สามารถสรางรายไดอยาง
ยั่งยืนแกประชาชนในพื้นที่ 
หนวยงานรับผิดชอบ  

สํานักงานโยธาธิการจังหวัด  องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนทองถ่ิน 
วัตถุประสงค 
 1.  เพื่อพัฒนาเมืองเพชรบุรีใหเปนเมืองที่นาอยู นาเที่ยว สะอาด ปลอดภัย  
 2..  เพื่อพัฒนาเสนทางคมนาคมในการเดินทางทองเที่ยวกอใหเกิดสรางงานและการ
กระจายรายไดแกคนในพื้นที่. 
ตัวชี้วัด   
 1.  สภาพแวดลอมของจังหวัดเพชรบุรีสะอาด และนาอยู 

2.  เสนทางคมนาคมระหวางหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ไดรับการพัฒนาใหสะดวก 
สะอาด และปลอดภัย 
 3.  ประชาชนในพื้นที่มีรายไดจากการทองเที่ยวเพิ่มขึ้นรอยละ 5 ตอป 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1.  GPP เพิ่มขึ้น 
 2.. จํานวนนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศเพิ่มขึ้น 
 3.  อุบัติเหตุการจราจรลดลง 
 4.  การคมนาคมติดตอระหวาง หมูบาน ตําบล อําเภอ  จังหวัด มีความสะดวก 
เปาหมายการดําเนินงาน (กิจกรรม) 
 1.  ศึกษา สํารวจขอมูลเสนทางคมนาคมระหวาง หมูบาน ตําบล  อําเภอ  จังหวัด ที่นําไปสู
แหลงทองเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรี และศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนา 
 2.  ประชุมปฏิบัติการผูที่เกี่ยวของ เพื่อจัดทําแผนงานพัฒนาสภาพแวดลอมและเสนทาง
คมนาคมระหวาง หมูบาน ตําบล  อําเภอ  จังหวัด ที่นําไปสูแหลงทองเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรีให
สะดวกและปลอดภัย 
 3. หนวยงานรับผิดชอบ ดําเนินการพัฒนาสภาพแวดลอมและเสนทางคมนาคมระหวาง 
หมูบาน ตําบล  อําเภอ  จังหวัด ที่นําไปสูแหลงทองเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรี  โดยใหประชาชนใน
ทองถ่ินมีสวนรวม 
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 4. จัดกิจกรรมรณรงคใหประชาชนรวมกันเก็บขยะบริเวณริมฝงแมน้ํา สถานที่ทองเที่ยว 
เพื่อใหประชาชนตระหนักและเห็นความสําคัญของการรวมมือกันรักษาสภาพแวดลอมในทองถ่ิน 
 5. รายงานและสรุปผลการดําเนินงาน 
ระยะเวลาดําเนินการ    1   ป 
งบประมาณ             3,000,000   บาท 
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โครงการพฒันาจริยธรรมผูประกอบการ 
 
หลักการและเหตุผล 

ผูประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมทองเที่ยวแตละราย มีความสําคัญตออุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยว ทั้งระบบ หากผูประกอบการรายใดขาดจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ จะสงผลกระทบตอ
ภาพพจนของอุตสาหกรรมทองเที่ยวโดยรวม จึงควรมีการพัฒนาจริยธรรมผูประกอบการ 
หนวยงานรับผิดชอบ  

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานภาคกลางเขต 2  
วัตถุประสงค 
 1.  เพื่อพัฒนาจริยธรรมของผูประกอบการธุรกิจในอุตสาหกรรมทองเที่ยว 
 2.  เพื่อสรางจิตสํานึกดานความรับผิดชอบตอภาพพจนของจังหวัด 
ตัวชี้วัด   
 1. ผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยวในจังหวัดเพชรบุรีมีจริยธรรมในการประกอบการ
ทองเที่ยว 
 2.  ผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยวในจังหวัดเพชรบุรีมีจิตสํานึกดานความรับผิดชอบตอ
ภาพพจนของจังหวัด 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1.  สินคาและบริการของจังหวัดมีมาตรฐานคุณภาพในระดับสูง 
 2.  สินคาและบริการของจังหวัดมีการติดปายแสดงราคา 
เปาหมายการดําเนินงาน (กิจกรรม) 
 1.  ศึกษาความตองการในการพัฒนาจริยธรรมผูประกอบการทองเที่ยว จากหนวยงานที่
เกี่ยวของ และผูประกอบการทองเที่ยวทั้งตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา  
 2.  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแกผูประกอบการในจังหวัด ปละ 6 คร้ัง 
 3.  จัดกิจกรรมศึกษาดูงานแกผูประกอบการที่สมัครใจเขารวมโครงการ 
 4.  จัดทํา Web board  เพื่อรับขอรองเรียน และแสดงความคิดเห็นของนักทองเที่ยว 

5.  ประกาศเกียรติคุณแกผูประกอบการที่ไดรับคําชมเชยจากนักทองเที่ยว 
ระยะเวลาดําเนินการ    6  เดือน 
งบประมาณ             200,000   บาท 
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โครงการจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคคลากรท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียว 
 
หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากแนวโนมการทองเที่ยวในพื้นที่แถบนี้มีอัตราเพิ่มสูงขึ้น บุคคลากรที่เกี่ยวของใน
พื้นที่ทองเที่ยวจึงควรตระหนักถึงความสําคัญของการทองเที่ยวที่มีตอทองถ่ิน มีจิตสํานึกที่ดีในการ
ใหบริการ  มีทิศทางที่ชัดเจนในการใหบริการพัฒนาแหลงทองเที่ยวอยางยั่งยืน มีมาตรการวัดผล
การดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และมีทิศทางในการพัฒนาใหสอดคลองกับความตองการที่แทจริง
ของชุมชน จึงควรมีการจัดการฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนาแหลงทองเที่ยว แกผูเกี่ยวของในพื้นที่ 
หนวยงานรับผิดชอบ  

องคการปกครองสวนทองถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ศูนยการทองเที่ยว  กีฬาและ
นันทนาการจังหวัด การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานภาคกลางเขต 2  
วัตถุประสงค 
 1.   เพื่อใหผูที่เกี่ยวของในพื้นที่ทองเที่ยวมีทัศนคติที่ดี  มีความรู ความเขาใจในการ
ทองเที่ยวโดยองครวมของจังหวัดเพชรบุรี  และมีจิตสํานึกรับผิดชอบตอพื้นที่ 
ตัวชี้วัด   
 1.   องคกรบริหารสวนทองถ่ิน และผูนําชุมชนในพื้นที่มีทัศนคติที่ดี  มีความรู ความเขาใจ
ในการทองเที่ยวโดยองครวมของจังหวัดเพชรบุรี  และมีจิตสํานึกรับผิดชอบตอพื้นที่ 
 2.  องคกรบริหารสวนทองถ่ินและผูนําชุมชน ในพื้นที่มีแผนระยะสั้น ระยะปานกลาง และ
ระยะยาว ในการพัฒนาพื้นที่ของตน ตลอดจนสามารถบริหารงบประมาณไดอยางคุมคา 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. แหลงทองเที่ยวในจังหวัดเพชรบุรีมีการพัฒนาอยางยั่งยืนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 
2. ทุกฝายที่เกี่ยวของตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมทองเที่ยวใน 

พื้นที่ และใหความรวมมือกัน 
เปาหมายการดําเนินงาน (กิจกรรม) 
                1.   สํารวจความตองการของบุคลากรในพื้นที่ที่เกี่ยวของ ดานการพัฒนาการทองเที่ยวของ
จังหวัดเพชรบุรี 
 2. จัดประชุมปฏิบัติเพื่อพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมที่สอดคลองกับความตองการของบุคลากร
ในพื้นที่ 
 3.  จัดอบรมตามหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น 

4.  ประชุม และสรุปผลการดําเนินงาน 
ระยะเวลาดําเนินการ    3   เดือน    งบประมาณ             3,000,000   บาท 
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โครงการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อสืบคน และเผยแพรภูมิปญญาทองถิ่น 
 
หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาจังหวัดเพชรบุรีใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรและวัฒนธรรม จึงควรมี
การสืบคนภูมิปญญาทองถ่ิน และจัดใหมีการเผยแพรภูมิปญญาทองถ่ิน ทั้งในระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ และนําองคความรูมาพัฒนาดานการบริการและสินคาของที่ระลึกใหมีมูลคาเพิ่มสูงขึ้น  
หนวยงานรับผิดชอบ  

มหาวิทยาลัยศิลปากร   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ในพื้นที่ 
วัตถุประสงค 
 1.  เพื่อสนับสนุนการศึกษา คนควา และวิจัย ภูมิปญญาทองถ่ินที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว
จังหวัดเพชรบุรี  

2.  เพื่อเผยแพรภูมิปญญาทองถ่ินของจังหวัดเพชรบุรี 
ตัวชี้วัด   
 1.  มีงานวิจัย เพื่อนําเอาภูมิปญญาทองถ่ินมาพัฒนาสงเสริมดานการทองเที่ยว 
 3.  มีการเผยแพรภูมิปญญาทองถ่ินจังหวัดเพชรบุรี ทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1.  มีการคนพบภูมิปญญาทองถ่ินใหมๆ  
 2.  มีการนําเอาภูมิปญญาทองถ่ินมาพัฒนาตอยอด 
 3.  มีการรับรูภูมิปญญาทองถ่ินเพชรบุรีในระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
เปาหมายการดําเนินงาน (กิจกรรม) 

1. ศึกษา รวมรวมขอมูลเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถ่ินที่เกี่ยวของกับการสงเสริมการทองเที่ยว 
ของจังหวัดเพชรบุรี 

2. สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ินใหเอื้อตอการพัฒนาธุรกิจทองเที่ยวของ 
จังหวัดเพชรบุรีแกสถาบันการศึกษาและบุคคลทั่วไป 

3. เผยแพรภูมิปญญาทองถ่ินและงานวิจัยทั้งภาษาไทย และภาษาตางประเทศ 
4. ประเมินผล และสรุปผลการดําเนินงาน 

ระยะเวลาดําเนินการ    1   ป 
งบประมาณ             500,000   บาท 
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โครงการพฒันาเครือขายวสิาหกิจการทองเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี 
 

หลักการและเหตุผล 
 วิสาหกิจที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวในจังหวัดเพชรบุรีมีเปนจํานวนมาก และมีหลายระดับ 
ใหบริการแกลูกคาทุกกลุม  สวนภาครัฐ ก็มีหนวยงานที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมทองเที่ยวหลาย
หนวยงาน แตยังขาดการประสานงานกัน จึงควรสงเสริมใหเกิดการเชื่อมโยงกันเปนเครือขาย เพื่อ
ความเขมแข็งของอุตสาหกรรมทองเที่ยวภายในจังหวัด 
หนวยงานรับผิดชอบ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานภาคกลางเขต 2  
วัตถุประสงค 
 1.  เพื่อใหจังหวัดเพชรบุรีมีเครือขายวิสาหกิจทองเที่ยวที่เขมแข็ง 
 2.  เพื่อใหจังหวัดเพชรบุรีมีการเชื่อมโยงศูนยขอมูลของหนวยงานตางๆในลักษณะ
เครือขาย (Wide Area Network )  เพื่อใหบริการแกธุรกิจ และนักทองเที่ยว 
ตัวชี้วัด   
 1.  มีเครือขายวิสาหกิจทองเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี 
 2.  มีการเชื่อมโยงศูนยขอมูลของหนวยงานตางๆ เพื่อใหบริการแกธุรกิจ และนักทองเที่ยว 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1.  เครือขายวิสาหกิจทองเที่ยวจังหวัดเพชรบุรีมีความเขมแข็ง 
 2   ธุรกิจในอุตสาหกรรมทองเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี มีการพัฒนาศักยภาพเชิงแขงขันใน
ระดับนานาชาติ 
เปาหมายการดําเนินงาน (กิจกรรม) 
 1.การจัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นและศึกษาความเปนไปไดในการจัดตั้งเครือขาย
วิสาหกิจการทองเที่ยว จังหวัดเพชรบุรี โดยมีองคประกอบของเครือขายที่มีผูประกอบการเขามามี
สวนรวมทั้งกลุมตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา โดยมีการทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานภาค
กลางเขต 2 เปนแกนนํา (ในระยะเริ่มตน)   
 2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อใหสมาชิกเกิดความรูความเขาใจ และตระหนักถึงความสําคัญ
ของการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ  และคนหาผูนําเพื่อเปนแกนกลางในการประสานงานระหวาง
ธุรกิจกับธุรกิจ และธุรกิจกับหนวยราชการที่เกี่ยวของ  

3. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อเรียนรูและแลกเปลี่ยนประสบการณ กับเครือขายวิสาหกิจอื่น
ที่มีการรวมตัวกันอยางเขมแข็ง   
 4.  ติดตามผลการดําเนินงาน และรายงานผลการดําเนินงานจัดตั้งเครือขายวิสาหกิจการ
ทองเที่ยวจังหวัดเพชรบุรีทุก 3 เดือน    
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 5.  ประชุมและสรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ  
ระยะเวลาดําเนินการ    1   ป 
งบประมาณ             200,000   บาท 
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โครงการพฒันาเว็บไซด ดานธุรกิจทองเที่ยวและเชื่อมโยงศูนยขอมูลตางๆ ในลักษณะเครือขาย 
 

หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากจังหวัดเพชรบุรีไดมีการพัฒนาพื้นที่ทองเที่ยวเพิ่มแหลงทองเที่ยวใหมๆ และพัฒนา
ผลิตภัณทของที่ระลึกใหมีคุณภาพมาตรฐาน และราคาที่สมเหตุสมผล จึงควรมีการปรับปรุงเว็บไซด
ดานทองเที่ยวจังหวัดเพชรบุรีที่มีอยูเดิมทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ  ใหเปนปจจุบัน พรอม
ทั้งเชื่อมโยงขอมูลของหนวยงานตางๆ  
หนวยงานรับผิดชอบ  

ประชาสัมพันธจังหวัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
สํานักงานภาคกลางเขต 2   
วัตถุประสงค   

จังหวัดเพชรบุรีมีเว็บไซดขอมูลจังหวัดที่ทันสมัยทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ เพื่อ
ขยายตลาดการทองเที่ยวจังหวัดเพชรบุรีใหเปนสากล 
ตัวชี้วัด  

เว็บไซดขอมูลดานการทองเที่ยวของจังหวัดที่มีความทันสมัยทั้ งภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1.  มีฐานขอมูลจังหวัดเพชรบุรีที่ทันสมัย สวยงาม 
 2.  มีระบบเชื่อมโยงขอมูลเพื่อการสื่อสารระหวางหนวยงานในจังหวัด 
 3.  มีการพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางดาน IT 
 4.  เพิ่มจํานวนนักทองเที่ยวไทยและตางประเทศ 
เปาหมายการดําเนินงาน (กิจกรรม) 
 1.   ศึกษาและรวบรวมขอมูลดานการทองเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรีจากหนวยงานที่
เกี่ยวของ สมาคมและผูประกอบการดานการทองเที่ยว 

2.  พัฒนาฐานขอมูลจังหวัดเพชรบุรีทั้งภาษาไทยและตางประเทศ 
 3.  สรางระบบเชื่อมโยงฐานขอมูลดานการทองเที่ยวกับหนวยงานที่เกี่ยวของใหพื้นที่  เพื่อ
การสื่อสารภายในระหวางหนวยงานภาครัฐและเอกชนภายในจังหวัด 
 4.  พัฒนาบุคคลกรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
 5.  ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเปนระยะทุก 3 เดือน 
 6. รายงานและสรุปผลการดําเนินโครงการ 
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ระยะเวลาดําเนินการ    1  ป  
งบประมาณ             200,000   บาท 
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สรุปสาระสําคัญของแผนปฏิบัติการเครือขายวิสาหกิจการทองเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี 

ประเด็นยุทธศาสตรชาติ ประเด็นยุทธศาสตรแผนฯ กลยุทธ โครงการ ระยะเวลา งบประมาณ 

หนวย:ลานบาท 

1. การปรับโครงสราง
เศรษฐกิจใหสมดุลและ
แขงขันได 
2. การปรับโครงสรางการ
ทองเที่ยว การบริการ และ
การคา 
3. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

1.พัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน 
ดานการทองเที่ยว การบริการ 
และการคาของจังหวัด 
2.การมีสวนรวมในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
3.พัฒนาบุคลากรและเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขัน
ของวิสาหกิจที่เกี่ยวของ 

1. พัฒนาฟนฟูแหลงทองเที่ยวทาง
ธรรมชาติ ประวัติศาสตร วัฒนธรรม
และประเพณี ใหมีคุณภาพ มาตรฐาน   

1. โครงการปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพแหลง
ทองเที่ยว 
 

ระยะปาน
กลาง 

 

3.00 
 
 

2. พัฒนาและยกระดับมาตรฐานดาน
โครงสรางพื้นฐาน การใหบริการ และ
สินคาภูมิปญญาทองถิ่นใหได
มาตรฐาน ตรงความตองการของตลาด 
3.สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
4.พัฒนาใหเกิดเครือขายวิสาหกิจที่
ครอบคลุมผูเกี่ยวของทั้งหมด 

2. โครงการบูรณาการการจัดประกวดสินคาของที่
ระลึกที่ผลิตโดยใชวัตถุดิบในทองถิ่นและใชภูมิ
ปญญาทองถิ่น 
3. โครงการจัดตั้งและพัฒนาศูนยบริการนักทองเที่ยว 
4. โครงการพัฒนาคุณภาพมัคคุเทศกทองถิ่นและ
มัคคุเทศกอิสระ 
5. โครงการพัฒนาผังเมืองและสิ่งแวดลอม 
6. โครงการพัฒนาจริยธรรมประกอบการ 
7. โครงการจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรที่
เกี่ยวของกับการทองเที่ยว 
8. โครงการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อสืบคนและ
เผยแพรภูมิปญญาทองถิ่น 
9.โครงการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจการทองเที่ยว 
จังหวัดเพชรบุรี 
10. โครงการพัฒนาเว็บไซดดานธุรกิจทองเที่ยวและ
เชื่อมโยงศูนยขอมูลตางๆ ในลักษณะเครือขาย 

ระยะปาน 
กลาง 

ระยะปาน
กลาง 

 ระยะปาน
กลาง 

 ระยะปาน
กลาง 
นํารอง 
นํารอง 

 
ระยะปาน
กลาง 

ระยะปาน
กลาง 

ระยะปาน
กลาง 

0.10 
 

1.00 
 

0.50 
 

3.00 
 

0.20 
 

3.00 
0.50 

 
0.20 

 
0.20 
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โครงสรางแผนปฏิบัติการเครือขายวิสาหกิจทองเที่ยว จังหวดัเพชรบุรี 
แผนบริหาร 

ราชการแผนดิน  
พ.ศ. 2548-2551 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธ แผนงาน/โครงการ หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

ความ
สอดคลองกับ

แผน* 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 
การปรับโครงสราง
เศรษฐกิจใหสมดลุและ
แขงขันได 

1.  พัฒนาคุณภาพ 

มาตรฐาน ดานการ

ทองเที่ยว การบรกิาร 

และการคาของจังหวัด  

 

 

 

 

 

1.2 พัฒนาแหลง
ทองเที่ยว สินคา และ
บริการ ใหไดคุณภาพ
มาตรฐาน 
 

1. แหลงทองเที่ยวทาง
ธรรมชาติ ประ- 
วัติศาสตร  
วัฒนธรรม และ
ประเพณี ไดรับการ
พัฒนาและฟนฟูให
สวยงามตามธรรมชาต ิ
2  สินคาและบริการ
รอยละ 80 มีการจด
ทะเบียนและกําหนด
คุณภาพมาตรฐาน และ
สอดคลองกบัภูมปิญญา
ทองถิน่ 
3. บุคคลากรที่เกี่ยวของ
ไดรับการพัฒนา
คุณภาพการ 
บริการรอยละ 80 

1) พัฒนา ฟนฟูแหลง
ทองเที่ยวทางธรรมชาติ 
ประวัตศิาสตร  
วัฒนธรรม และประเพณี 
ใหมีคุณภาพ มาตรฐาน  
2) พัฒนาและยกระดับ
มาตรฐานดานโครงสราง
พื้นฐาน การใหบริการและ
สินคาภูมิปญญาทองถิ่นให
ไดมาตรฐานตรงกับความ
ตองการของตลาด  

1. โครงการปรบัปรุงและพัฒนาศกํยภาพ
แหลงทองเที่ยว3 

2. โครงการบูรณาการการจัดประกวดสินคา
ของที่ระลกึจังหวดัที่ใชวัสดแุละใชภูมิปญญา
ทองถิน่3 
 
 
3. จัดตั้งและพัฒนาศูนยบริการนักทองเที่ยว 3 

 
4.โครงการพัฒนาคุณภาพมัคคุเทศกทองถิน่3 
 

5. โครงการพัฒนาผังเมืองและสิ่งแวดลอม3 

6. โครงการพัฒนาจริยธรรมผูประกอบธุรกิจ
ในอุตสาหกรรมทองเที่ยว 3 

ศุนยการทองเที่ยวฯ 
พัฒนาชุมชน/
สาธารณสุข/พาณชิย/
อุตสาหกรรมจังหวัด  
ศูนยการทองเที่ยว 
กีฬาและนนัทนาการ 
สถาบันราชภัฏ/ศนูย
การทอง 
เที่ยวฯ/ททท 2  
โยธาธิการ/อบจ./
อบต. 
ศูนยการทอง 
เที่ยวฯ/ททท เขต 2  

1 
 
 

1 
 
 
 

1 
 

 
1 
 

 
1 
 

1 
 

หมายเหตุ   *การเปรียบเทียบความสอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2548-2551 (1  สอดคลอง   2  ไมสอดคลอง) 
  1โครงการนํารอง(3-6 เดือน)      2โครงการระยะสั้น(ไมเกิน 1 ป)    3โครงการระยะปานกลาง(1-2 ป)     4โครงการระยะยาว(3-5 ป) 
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โครงสรางแผนปฏิบัติการเครือขายวิสาหกิจทองเที่ยว จังหวดัเพชรบุรี(ตอ) 
แผนบริหาร 

ราชการแผนดิน  
พ.ศ. 2548-2551 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธ แผนงาน/โครงการ หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

ความ
สอดคลอง
กับแผน* 

 
 
 
 
 
 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 
4 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

 
 
 
 
 
 
2.  การมีสวนรวมในบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยาง

ยั่งยืนของชุมชนและทองถิ่น 

 

 

3. พัฒนาบุคลากรและเพิ่มขีดความสามารถ

ในการแขงขันของวิสาหกิจที่เกี่ยวของ 

 
 
 
 
 
 
2.1 สรางกระบวน 
การมีสวนรวมในการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
ของประชาชนในพืน้ที่     
 
3.1 พัฒนาเครือขาย
ทองเที่ยว การบริการ 
และการคา เพื่อ สราง
งานและกระจายรายไดสู
ชุมชนภายใต 
การแขงขันอยางเปน
ธรรม  

4. จํานวนนักทอง 
เที่ยวและรายไดเพิม่ขึ้น
รอยละ 5 ตอป 
5. มูลคาผลิตภัณฑมวล
รวมดานบริการเพิ่มขึ้น
รอยละ 5 ตอป 
1. มีงานวิจัยที่ได
มาตรฐาน นําไปสูการ
อนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวด 
ลอม  
2.. เผยแพรความรูให 
กับประชาชนในพื้นที่ 
 
1. เกิดเครือขายวิสาหกิจ
การทองเที่ยวที่ครอบคลุม
วิสาหกิจที่เกี่ยวของ 

 
 
 
 
 
 
1) สนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนาเกี่ยวกับทรัพยากร 
ธรรมชาติ สิ่งแวดลอม 
2) ประชาสัมพันธความรู
เกี่ยวกับการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม และผล 
กระทบสุขภาพอนามัย 
1) พัฒนาเครือขายวิสาหกิจ
การทองเที่ยวที่ครอบคลุม
วิสาหกิจที่เกี่ยวของ 

7. โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนา
บุคลากรที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว1 

 
 
 
 
8.โครงการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อคนหา 
พัฒนาและเผยแพรภูมิปญญาทองถิ่น3 
 
 
 
 
 
 
9.  โครงการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ
ทองเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี 3 
 
10. โครงการพัฒนาเว็บไซดดานธุรกิจการ
ทองเที่ยว และเชื่อมโยงศูนยขอมูลในลักษณะ
เครือขาย3 

อบท. อบต. 
สถาบันราชภัฏ 
ศูนยการ
ทองเที่ยวฯ  
 
 
ศุนยการ
ทองเที่ยวฯ
ททท.เขต 2 
สถาบันราชภัฏ 
ม.ศิลปากร 
 
 
 
 
ศูนยการ
ทองเที่ยวฯ/
ททท.เขต 2  
สถาบันราชภัฏ 
ททท.เชต 2 
 

1 
 

 
 
 
 
1 

 
 

 
 
 
 
 
1 
 
 
1 

 


