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การวจิยันีมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาศกัยภาพชุมชนในการพฒันาเป็นแหล่งท่องเทียวเชิงนิเวศ ศึกษา

ปัญหาและอุปสรรคในการพฒันาเป็นแหล่งท่องเทียวเชิงนิเวศและศึกษาแนวทางในการพฒันาชุมชนเป็นแหล่ง
ท่องเทียวเชิงนิเวศ ดาํเนินการศึกษาโดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพและเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยวิธีการศึกษา
เอกสาร การสงัเกตและการสัมภาษณ์เชิงลึก กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูล  กลุ่ม ไดแ้ก่ ชาวบา้นในชุมชน เทศบาลนครระยอง
และกลุ่มอนุรักษแ์ม่นาํระยองและป่าชายเลน ขอ้มูลเชิงคุณภาพทีไดจ้ะนาํมาตรวจสอบความครบถว้นและความ
ถูกตอ้งของขอ้มูลดว้ยวธีิการตรวจสอบแบบสามเสา้ สรุปและนาํเสนอผลการศึกษาในรูปแบบการพรรณนาความ  
 จากการศึกษาศกัยภาพชุมชนสมุทรเจดียใ์นการเป็นแหล่งท่องเทียวเชิงนิเวศ พิจารณาจาก  องค ์
ประกอบ พบว่า 1) ศักยภาพด้านพืนทีมีความพร้อมสูงอันเนืองมาจากความหลากหลายของทรัพยากรการ
ท่องเทียวทางธรรมชาติ เช่น ป่าชายเลน นกนาํ ฯลฯ ) ศกัยภาพดา้นการบริหารจดัการ มีการแบ่งภารกิจความ
รับผิดชอบโดยชาวบา้น กลุ่มอนุรักษ์แม่นาํระยองและป่าชายเลนและเทศบาลนครระยอง ) ศกัยภาพดา้นการ
บริการและสิงอาํนวยความสะดวกยงัขาดความพร้อมดา้นทีพกั ร้านอาหาร-เครืองดืม ร้านจาํหน่ายของทีระลึก 
และการคมนาคมขนส่งในพืนที ) ศกัยภาพดา้นกิจกรรม มีกิจกรรมการท่องเทียวเชิงนิเวศทีหลากหลาย เช่น ดูนก 
ปลูกป่า ล่องเรือศึกษาธรรมชาติ เป็นตน้ ) ศกัยภาพดา้นองค์กรในดา้นการมีส่วนร่วมจากชุมชนทอ้งถิน กลุ่ม
อนุรักษ์แม่นาํระยองและป่าชายเลน และเทศบาลนครนครระยอง รวมถึงหน่วยงานราชการและเอกชน สาํหรับ
ปัญหาและอุปสรรคในการพฒันาชุมชนสมุทรเจดียใ์ห้เป็นแหล่งท่องเทียวเชิงนิเวศพบวา่มี 3 ประการ คือ ปัญหา
ดา้นการประชาสัมพนัธ์ ปัญหาดา้นการบริการและสิงอาํนวยความสะดวก ปัญหาดา้นการคมนาคมขนส่ง ทงันี
แนวทางในการพฒันาชุมชนสมุทรเจดียเ์ป็นแหล่งท่องเทียวเชิงนิเวศควรเน้นการพฒันาดา้นการบริการและสิง
อาํนวยความสะดวก โดยเฉพาะเรืองทีพกั ร้านอาหาร-เครืองดืม และร้านขายสินคา้ทีระลึก ยงัไม่มีสาํหรับรองรับ
นกัท่องเทียว รวมถึงการคมนาคมขนส่งภายในพืนทีและการประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเทียวเชิงนิเวศของชุมชน
ผา่นช่องทางต่าง ๆ ใหม้ากขึนเพือส่งเสริมใหเ้กิดการพฒันาการท่องเทียวต่อไป 
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 The objective of this research is to study potential of community in development into ecotourism 

location to acknowledge of problem and obstacle in development, and to find development’s direction. 

Information collecting tools are observing and interviewing group of informant from villager Samut Jadee 

community who provides information of natural resource, readiness and recognition of villager in development 

into ecotourism location, group of informant from   Rayong City Municipality by Mayor and relates person who 

provides information of environment development and tourism policy, also obstacle and problem in operation, 

group of Rayong river and mangrove forest conservationist by President, Vice-President and member of the 

group who provide information of ecotourism activity and conservation.     

 The research found that the potential of development of community into ecotourism location has 

5 factors 1) Area factor: abundance of natural resource and existence of natural beauty 2) Management factor: 

dividing duty in nature conservation and ecotourism activity for villager and group of Rayong river and 

mangrove forest conservationist, Rayong City Municipality is take responsibility in budget and environment 

plan, and private agency is taking care of supporting budget for the most benefit of the area 3) Service and 

facilities factor: lacks of accommodation, restaurant, souvenir shop and transportation in the area 4) Activity 

factor: villager are hospitality and educate in nature conservation activity 5) Organization and Participation 

factor: there are 3 groups of participant from community, state agency and private agency by regularly meeting, 

training, education and express the opinion in conservation, restoration and development of  the area. The 

problems are problem in public relations,  problem in services and accommodation  and problem in 

transportation. The method of development Samut Jadee into ecotourism location is only inferior in service and 

facilities which are now in state of development before fully public relations to promote that Samut Jadee 

community is can be one of famous ecotourism location. 
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วิทยานิพนธ์นีสามารถสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เนืองจากความกรุณาและให้ความ
อนุเคราะห์จาก อาจารย ์ดร.สวรรยา ธรรมอภิพล อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผูช่้วยศาสตราจารย ์
ดร.วิโรจน์ เจษฎาลกัษณ์ ประธานสอบวิทยานิพนธ์ และอาจารย  ์ดร.สุทิศา ลุ่มบุตร ผูท้รงคุณวุฒิ
ภายนอก ทีได้กรุณาสละเวลาอนัมีค่าในการให้คาํปรึกษา คาํแนะนาํ รวมถึงให้ความรู้ แนวคิด 
ขอ้คิดเห็น ตลอดจนตรวจทานแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ดว้ยความเอาใจใส่ จนการจดัทาํวิทยานิพนธ์
ฉบบันีเสร็จสมบูรณ์  ผูว้จิยัตอ้งขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสนี  
  ขอขอบพระคุณ  ปู่ คิน นาวงศ ์ชาวบา้นชุมชนสมุทรเจดีย์ ประธานกลุ่มอนุรักษแ์ม่นาํ
ระยองและป่าชายเลน หวัหนา้ฝ่ายส่งเสริมสิงแวดลอ้มเทศบาลนครระยอง รองนายกเทศมนตรี และ
นายกเทศมนตรี เทศบาลนครระยอง โดยให้ความช่วยเหลือและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลและอาํนวยความสะดวกต่างๆ และขอขอบคุณทุกท่านทีไม่สามารถกล่าวนามได้
ทงัหมด ณ ทีนี 
    ขอบคุณวนิดา จอย  หนุ่ย เพือนรัก รวมถึง ตี จ๋า จ๊ะ ปุ้ม บิว  เอ พีออ้ย เพือนร่วมรุ่น 
MPPM ปุ๊ก ฟ้า บอมเบย ์บุ๋ม  พีหมวย พีเขียว พีเปา เพือน พี และนอ้งทีรัก ผูค้อยเป็นกาํลงัใจและอยู่
เคียงขา้งตลอดระยะเวลาทีดาํเนินงานวิจยัและการดาํรงชีวิต  ไม่โดดเดียวและทนทุกข์กบัอุปสรรค
ต่างๆเพียงลาํพงั ขอบคุณอุปสรรคทีเขา้มามากมายทีคอยบนัทอนกาํลงัใจหลายต่อหลายครัง แต่กลบั
เป็นแรงผลกัดนัทีสาํคญัยงิในการทีจะดาํเนินงานใหแ้ลว้เสร็จตามเป้าหมาย 
 สุดทา้ยนีขอบพระคุณ ญาติ พีนอ้ง คุณพ่อกิตติโชติ-คุณแม่จินดาพร กิตติจารุกร คุณตา
อินทร์ – คุณยายชืน โสภาหสัดร ทีสนบัสนุนทุกสิงทีลูกตดัสินใจ และอบรมสังสอนมาเป็นอยา่งดี 
เป็นกาํลงัใจสําคญัตลอดมา จนทาํให้วิทยานิพนธ์ฉบบันีสําเร็จโดยสมบูรณ์  เพือเป็นเกียรติทีได้
ทาํงานอนัเป็นประโยชน์และเป็นสมบติัของมหาวทิยาลยัศิลปากรต่อไป 


