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แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ฝั่งทะเลตะวันตกของประเทศไทย: มุมมองจากการศึกษาต้นแบบ
ริเวียร์ร่าและนักท่องเที่ยวศักยภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบทางการท่องเที่ยวในพื้นที่ French
Riviera และ Italian Riviera แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยว การบริหารจั ดการการท่องเที่ยว และการส่งเสริม
การท่องเที่ยวในพื้นที่ French Riviera และ Italian Riviera และพฤติกรรมของกลุ่มนักท่องเที่ยวในพื้นที่ French
Riviera และ Italian Riviera และพื้นที่ฝั่งทะเลตะวันตกของประเทศไทย อันนำไปสู่การนำเสนอแนวทางการ
พัฒนาการท่องเที่ยวในพื้ นที่ฝั่งทะเลตะวันตกของประเทศไทยที่สอดคล้องกับกลุ่มนักท่องเที่ยว คณะวิจัยได้
ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลด้วยรูปแบบการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-Depth Interview) และการสังเกตการณ์แบบมี
ส่วนร่วม โดยใช้แบบสัมภาษณ์ กับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐในประเทศฝรั่งเศสและอิตาลี และ
หน่วยงานภาครัฐในระดับพื้นที่และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในพื้นที่ French Riviera และ Italian
Riviera ร่วมกับการจัดทำแบบประเมินสำหรับการสำรวจและการประเมิน องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวพื้นที่
French Riviera และ Italian Riviera และการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) กับ
กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในแหล่ง ท่องเที่ยวพื้นที่ชายฝั่ง ทะเลตะวันตกของประเทศไทย ในเขต
จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง โดยแบ่งเป็น นักท่องเที่ยวชาวไทย 800
ราย และนักท่องเที่ยวต่างชาติ 800 ราย เพื่อให้ไ ด้ข้อมูลความคิดเห็นของกลุ่มนักท่องเที่ยวในพื้นที่ฝั่งทะเล
ตะวันตกของประเทศไทยตามศักยภาพของทรัพยากรการท่องเที่ยวในพื้นที่ฝั่ง ทะเลตะวันตกของประเทศไทย
โดยคณะวิจัยได้นำข้อมูลทั้งหมดมาประกอบการสร้างแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวและเตรียมความพร้อมให้
ประเทศไทยเป็ นแหล่ งท่อ งเที่ ยวที่ ส ามารถตอบสนองต่อ ความต้ องการนั กท่ องเที่ ย วให้ม ากยิ ่ ง ขึ ้น ทั ้ ง กลุ่ม
นักท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิมและกลุ่มนักท่องเที่ยวใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย
แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ฝั่งทะเลตะวันตกของประเทศไทย เพื่อให้รูปแบบการพัฒนาใน
พื้นที่ฝั่งทะเลตะวันตกของประเทศไทย มีความสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของริเวียร์ร่า (Riviera) ได้แก่ การพัฒนาพื้นที่
ท่องเที่ยวอยู่บนฐานของอัตลักษณ์ท้องถิ่น การวางผังเมืองให้มีความชัดเจนเพื่อเอื้อต่อการท่องเที่ยวและการ
ควบคุมคุณลักษณะเชิงอัตลักษณ์มุ่งเน้นความหรูหรา การเชื่อมโยงระบบการคมนาคมขนส่งทั้ง ทางบก ทางน้ำและ
ทางอากาศเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การบริหารจัดการโดยมุ่ง เน้นการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของคนพื้น ที่ให้เกิดการพึ่งพาตนเอง การดึงภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ การ
จัดเก็บภาษีนักท่องเที่ยว (City Tax) สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยมุ่งเน้นการสร้าง
ความร่วมมือของทุกภาคส่วน การกำหนดการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดกิจ กรรมการท่องเที่ยวตลอดทั้งปี
การส่งเสริมการลงทุนเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในระดับต่างๆ เพื่อสร้างจุดขายทางการท่องเที่ยวและรองรับ
นักท่องเที่ยวคุณภาพ และการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน
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Abstract
The Guidelines for Tourism Development in Thailand's Royal Coast: An Outside-In
Perspective aims to study tourism elements in French Riviera and Italian Riviera, guidelines for
tourism development in French Riviera and Italian Riviera, tourism management with tourism
promotions in French Riviera and Italian Riviera, and tourist behaviour in French Riviera and Italian
Riviera together with the Thailand’s Royal Coast. This study is for proposing the guidelines for
tourism development in the Thailand's Royal Coast in accordance with the tourist groups.
In this study, the researchers collected data from in-depth interviews and participant
observations, which mainly use interview forms to key persons, who are in government agencies,
local government agencies and private sectors in French Riviera and Italian Riviera. Furthermore,
the data collection also uses an assessment form for surveying and evaluating tourism elements
of the tourist areas in French Riviera and Italian Riviera and collecting quantitative data by using
questionnaires with tourists traveling to the Thailand’s Royal Coast, which consists of Phetchaburi,
Prachuap Khiri Khan, Chumphon and Ranong provinces. The researchers divide tourists into 800
Thai tourists and 800 foreign tourists in order to obtain information on the perspective of tourists
in the Thailand’s Royal Coast on the potential of tourism resources in the Thailand’s Royal Coast.
The researchers regard all information to build guidelines for tourism development and
preparing Thailand to become a tourist attraction that will be able meet the demand of tourists
more efficiently, both of existing tourists and new tourists who have never visited Thailand yet.
The Guidelines for Tourism Development in Thailand's Royal Coast, which will consistent
with the identity of the Riviera, can be divided into: Tourism area development is based on local
identity, City planning for clarity to facilitate tourism and control of identity features, focusing on
luxury, Linking the transportation system by land, water and air to support the expansion of the
tourism industry, Management by focusing on promoting the quality of life of people in the area
to be self-reliant, Pulling the private sector to participate in management, City tax, Create a
network of participation for tourism development with a focus on the cooperation of all sectors,
The promotion of tourism to create tourism activities throughout the year, Investment promotion
to support tourism at various levels To create a tourist selling point and accommodate quality
tourists and Tourism development by the Community Based Tourism
Keyword: Thailand's Royal Coast, Riviera, French Riviera, Italian Riviera

