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Abstract 

 
The Eastern region of Thailand has been rapidly developed to encourage economic 

growth of the country during the last three decades. This study applies the framework of 

Theoretical, Empirical and Policy Foundations for Building Social Innovation in Europe (TEPSIE) 

to design five research projects concentrated in the eastern provinces to promote regional 

development, consisting of 

(1) Chonburi’s Destination Brand Building Regarding the Concepts of Thainess 

Tourism Promotion  

(2) Models of Long-stay Tourism at Thailand for the Japanese Elderly 

(3) Forming of Consensus −Building in Map Ta Put Community Industrial Area 

Rayong Province 

(4) Development of Burapha University Appeared in Printed Media 

(5) Value Chain Financing Approach for the Durian Sub-sector in the Eastern Region 

of Thailand. 

Main results collaborate the hypothesis that inclusive development partnerships are 

the key factors to achieve developmental outcomes and shared prosperity among 

stakeholders.  

 

Keywords: Social innovation, Eastern region, Economic development
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

 

1.1 ความสําคัญและที่มาของปญหาที่ทําวิจัย 

 ในชวงทศวรรษท่ีผานมา (2552- 2561) ประเทศไทยมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอยางตอเนื่องโดยเฉลี่ย

รอยละ 3.3 ตอป ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการมีการขยายตัวอยางมากเม่ือเทียบกับภาคเกษตร การ

ขยายตัวของชุมชนเมืองในหลายภูมิภาคท่ัวประเทศ การท่ีเศรษฐกิจไทยมีการปรับตัวในทิศทางท่ีดีข้ึนทําให

ธนาคารโลกปรับฐานะประเทศไทยจากประเทศท่ีมีรายไดปานกลางระดับลางมาเปนประเทศท่ีมีรายไดปาน

กลางระดับสูงในป พ.ศ. 2554 อยางไรก็ดี ในปจจุบันประเทศไทยเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจท้ัง

ปจจัยภายในและปจจัยภายนอกประเทศ เปนตนวา การเกิดวิกฤตเศรษฐกิจการเงินในตางประเทศ การจัดตั้ง

เขตการคาเสรี การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การเกิดภัยธรรมชาติ ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ํา การเปน

สังคมผูสูงอายุ ปญหาผลิตภาพของแรงงาน ความสามารถการแขงขันของประเทศ ความเหลื่อมล้ําในสังคม 

และการเปนประชาคมอาเซียน ปจจัยเหลานี้เปนท้ังโอกาสและความทาทายสําหรับการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต

บริบทของการปรับโครงสรางการผลิตและการเปลี่ยนแปลงทางประชากรท่ีสัดสวนประชากรวัยทํางานมี

แนวโนมลดลง การปรับสมดุลทางเศรษฐกิจ (Rebalancing) ของไทยนําไปสูสภาวะความปกติรูปแบบใหม 

(New Normal) ตั้งแตป พ.ศ. 2556 เปนตนมาท่ีการเติบโตทางเศรษฐกิจคงท่ีและคอนขางต่ําประมาณรอย

ละ 1.7 ตอป นอยกวาคาเฉลี่ยของกลุมประเทศรายไดปานกลางในระดับสูงอยูท่ีรอยละ 3 ตอป (World Bank, 

2016) ดังนั้น การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การสรางโอกาสทางเศรษฐกิจ 

เปนยุทธศาสตรสําคัญในการขับเคลื่อนประเทศไปสูเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม (Value-based 

economy) ภายใตแบบจําลองการพัฒนา “ประเทศไทย 4.0” เพ่ือเลื่อนสถานะจากประเทศรายไดปานกลาง

ในระดับสูงเปนประเทศท่ีมีรายไดสูง 

ภูมิภาคตะวันออกมีความไดเปรียบดานทําเลท่ีตั้งและความพรอมของโครงสรางพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอ

การคาและการลงทุนทําใหภาคตะวันออกมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมอยางตอเนื่อง ภาคตะวันออก

ประกอบดวย 7 จังหวัด คือ จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสระแกว มีประชากรรวม 

4.64 ลานคนในป พ.ศ. 2558 คิดเปนรอยละ 7 ของประชากรท้ังประเทศ (กรมการปกครอง, 2559) และเปน

พ้ืนท่ีเศรษฐกิจท่ีสรางรายไดใหกับประเทศมาก มูลคาผลิตภัณฑภูมิภาคตอหัว (Gross Regional Product: 

GRP) อยูท่ี 425,527 บาทตอปในปพ.ศ. 2557 มากกวาของภูมิภาคอ่ืน ๆ ของประเทศ และเม่ือพิจารณาใน

ระดับจังหวัด พบวา จังหวัดระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา เปนจังหวัดท่ีมีรายไดตอหัวสูงใน 10 อันดับแรกของ
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ประเทศ โดยจังหวัดระยองมีรายไดตอหัวมากท่ีสุดถึง 1,008,615 บาทตอป (สํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2559) จุดเริ่มตนของการพัฒนาภาคตะวันออกมาจากโครงการพัฒนา

พ้ืนท่ีชายฝงตะวันออกหรือโครงการอีสเทิรนซีบอรดท่ีเปนยุทธศาสตรสําคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับท่ี 5 (2525-2529) ท่ีตองการกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไปยังภูมิภาค 

รัฐบาลไดมีการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานสําคัญในการสรางโอกาสการลงทุนในพ้ืนท่ี เปนตนวา การสรางทาเรือ

น้ําลึกแหลมฉบัง การพัฒนานิคมอุตสาหกรรม มูลคาการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศในภูมิภาคเพ่ิมข้ึนมาก

นําไปสูการจางงานขนานใหญในภาคอุตสาหกรรมและบริการ โครงสรางเศรษฐกิจภาคตะวันออกในปจจุบัน 

พบวา ภาคอุตสาหกรรมมีสัดสวนสูงสุดประมาณรอยละ 46 รองลงมาคือภาคบริการ (รวมการทองเท่ียว) รอย

ละ 33 ในขณะท่ีสัดสวนภาคเกษตรมีเพียงรอยละ 6 การทองเท่ียวเปนแหลงรายไดสําคัญของภาคตะวันออก 

จากสถิติของกรมการทองเท่ียวในป พ.ศ. 2558 พบวา จํานวนผูมาเยือน (รวมนักทองเท่ียวแบบคางคืนและ

แบบทัศนาจร) แหลงทองเท่ียวภาคตะวันออกมากกวา 7 ลานคน ในจํานวนนี้รอยละ 30 เปนชาวตางประเทศ 

มีรายไดหมุนเวียนถึง 49,719 ลานบาท 

การเปนประชาคมอาเซียนเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหภาคตะวันออกเลื่อนฐานะจากการเปนพ้ืนท่ี

ยุทธศาสตรของประเทศเปนของระดับอาเซียน เม่ือวันท่ี 28 มิถุนายน 2559 รัฐบาลไดใหความเห็นชอบการ

ลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานสําหรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic 

Corridor Development) เพ่ือเชื่อมตอการคาการลงทุนภายในกลุมประชาคมอาเซียนจากเศรษฐกิจพิเศษ

ทวาย- กรุงเทพ- จังหวัดในภาคตะวันออก-เขตเศรษฐกิจพิเศษตราดและสระแกว-ประเทศกัมพูชาและ

เวียดนาม เปนการเพ่ิมโอกาสทางเศรษฐกิจใหกับประเทศ รวมท้ังมีการกําหนดยุทธศาสตรในระดับพ้ืนท่ี เปน

ตนวา ชลบุรีเปนศูนยกลางการศึกษา พัทยา-สัตหีบ-ระยอง เนนเรื่องการทองเท่ียว ระยองเปนพ้ืนท่ี

อุตสาหกรรมทันสมัย เปาหมายสําคัญคือ การกระตุนการลงทุนภาคเอกชนเพ่ิมจากรอยละ 15 เปนรอยละ 26 

ของ GDP (ฐานเศรษฐกิจ, 2559) เห็นไดวา ภาคตะวันออกเปนพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจ อยางไรก็ดี ยัง

มีความสุมเสี่ยงจากการพัฒนาหลายดาน อาทิ การขยายตัวภาคอุตสาหกรรมอาจสรางผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอมและชุมชน รูปแบบการทองเท่ียวท่ีเนนจํานวนนักทองเท่ียว การเขามาของทุนตางชาติในธุรกิจ

สงออกผลไมท่ีอาจใหผลประโยชนกับชุมชนและผูประกอบการไทยไมมากนัก แผนงานวิจัยนี้จะอาศัยกรอบ

แนวคิดนวัตกรรมสังคม (Social Innovation) ในการศึกษาวิจัยแบบสหวิทยากรทางมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร เพ่ือเสริมสรางการพัฒนาเศรษฐกิจมิติตาง ๆ ในภาคตะวันออก โดยมีเปาหมายสําคัญ 4 ประการ 

คือ ตอบสนองความตองการของสังคมภาคตะวันออก (Meet a social need) สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง 

(Put into practice) การมีสวนรวมของผูรับประโยชน (Engage and mobilize beneficiaries) และสามารถ

เปลี่ยนแปลงสังคม (Transform social relations) (TEPSIE, 2014) 
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Phills, Deiglmeier, and Miller (2008) อธิ บ า ยคว ามห มา ยข อ งนวั ต ก ร รมสั ง ค ม  (Social 

Innovation) คือ แนวทางใหมในการแกปญหาสังคมท่ีไดผล มีประสิทธิภาพและยั่งยืน หรือดีกวาแนวทางรูป

แบบเดิมท่ีเปนอยูเพ่ือสรางคุณคาใหกับสังคมสวนรวมแทนท่ีจะเปนผลประโยชนสวนบุคคล จากคํานิยาม

ขางตน เห็นไดวา นวัตกรรมมีความเปนพลวัตและเปนกระบวนการในการสรางสรรคเพ่ือเปลี่ยนแปลงสังคมไป

ในทิศทางท่ีดีข้ึน ตัวอยางของนวัตกรรมสังคมท่ีทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสําคัญ เชน การเกิดข้ึนของโรงเรียน

ในกํากับรัฐบาล (Charter schools) ระบบการเงินระดับฐานราก (Microfinance)  ระบบการคาแบบเปน

ธรรม (Fair Trade) สําหรับผลผลิตการเกษตรอยางกาแฟ น้ําตาล นวัตกรรมสังคมเหลานี้ชวยพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตประชาชนโดยเฉพาะผูมีรายไดนอยใหไดรับผลประโยชนอยางเปนธรรมและเขาถึงโอกาสทางเศรษฐกิจมาก

ข้ึน ในแผนงานวิจัย การสรางนวัตกรรมสังคมเพ่ือสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจในภาคตะวันออก นี้จะอาศัย

กรอบแนวคิดนวัตกรรมสังคมท่ีมีชุมชนเปนศูนยกลาง (Community-centered planning) ในการดําเนินการ

วิจัย เริ่มจากการระบุปญหาเรงดวนในภูมิภาคตะวันออกและทําการศึกษาวิจัยเพ่ือใหไดมาซ่ึงแนวทางและ

กระบวนการท่ีตอบสนองความตองการของทองถ่ินเพ่ือสรางโอกาสทางเศรษฐกิจรวมท้ังสรางภูมิคุมกัน ให

ชุมชนสามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจตาง ๆ ได ในขณะเดียวกันเปนการแกปญหาแบบบูรณ

การ เชน การจัดการปญหาสิ่งแวดลอม การสงเสริมการจางงานในระดับทองถ่ิน ความเหลื่อมล้ําในสังคม เปน

ตน แผนงานวิจัยนี้ประกอบดวย 5 โครงการยอย โดยมีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้ 

โครงการยอยท่ี 1 การพัฒนาตราสินคาการทองเท่ียวของจังหวัดชลบุรีตามแนวทางการสงเสริม

การทองเท่ียววิถีไทย การสรางตราสินคาทองเท่ียวเปนกลยุทธสําคัญเพ่ือสรางการรับรูอัตลักษณของแหลง

ทองเท่ียวใหเปนรูปธรรม กรณีของประเทศไทยมีการดําเนินการหลายระดับ อาทิ ระดับประเทศอยาง “อะเม

ซ่ิง ไทยแลนด”  ระดับภูมิภาคอยาง “สีสันตะวันออก” การทองเท่ียวเปนรายไดสําคัญของเศรษฐกิจภาค

ตะวันออก อยางไรก็ตาม การศึกษาเพ่ือสรางตราสินคาทองเท่ียวในระดับจังหวัดยังมีอยูจํากัด  โดยเฉพาะ

จังหวัดชลบุรีท่ีมีแหลงทองเท่ียวสวยงามหลายแหงแตยังไมเปนท่ีรูจักมากนัก ดังนั้น งานวิจัยนี้จะศึกษาแนว

ทางการพัฒนาตราสินคาทองเท่ียวของจังหวัดชลบุรีเพ่ือเชื่อมโยงกับการสงเสริมการทองเท่ียวในระดับประเทศ 

ผลการศึกษาท่ีไดจะเปนแนวทางการประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียวในภาคตะวันออกเพ่ือดึงดูดความสนใจท้ัง

นักทองเท่ียวในและตางประเทศ ลดการกระจุกตัวของนักทองเท่ียวในสถานท่ีทองเท่ียวหลักอยางพัทยา มีการ

จางงานเพ่ิมข้ึนและการกระจายรายไดดีข้ึน ในดานสังคม การสรางอัตลักษณของแหลงทองเท่ียวเปนการเปด

โอกาสใหประชาชนในพ้ืนท่ีมีสวนรวมตั้งแตเริ่มตนนําไปสูการรวมมือจากทุกภาคสวน ไมวาจะเปนชุมชน ธุรกิจ

เอกชนและรัฐบาล 

โครงการยอยท่ี 2 รูปแบบของการทองเท่ียวแบบพํานักระยะยาวเพ่ือรองรับผูสูงอายุชาวญ่ีปุนใน

ประเทศไทย การทองเท่ียวแบบพํานักระยะยาว (Long-stay) เปนรูปแบบการทองเท่ียวสําคัญของประเทศไทย 

กลุมเปาหมายหลัก คือ ผูสูงอายุจากประเทศพัฒนาแลวท่ีเกษียณแลวเนื่องจากมีกําลังซ้ือสูง รวมถึงผูสูงอายุ
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ชาวญ่ีปุนท่ีมีความคุนเคยกับประเทศไทยท่ีมีโอกาสมาทองเท่ียวหรือทํางาน ประเทศญ่ีปุนไดกลายเปนสังคม

ผูสูงอายุอยางเต็มท่ี ประชากรอายุ 60 ปข้ึนไปมีสัดสวนถึงรอยละ 25 ของประชากรท้ังประเทศ  กอปรกับ

รัฐบาลญ่ีปุนมีนโยบายสงเสริมใหผูสูงอายุสามารถใชชีวิตในตางประเทศ จังหวัดชลบุรีเปนจุดหมายปลายทาง

สําคัญของผูสูงอายุญ่ีปุน รองจาก กรุงเทพ และภูเก็ต การศึกษาวิจัยเพ่ือเตรียมการและพัฒนารูปแบบการ

ทองเท่ียวท่ีเหมาะสมเพ่ือรองรับความตองการของผูสูงอายุญ่ีปุนเปนสิ่งสําคัญ ผลประโยชนท่ีประเทศไทยจะ

ไดรับมาจากการทองเท่ียวแบบไฮเอนดและเชิงสุขภาพท่ีประเทศไทยมีศักยภาพสูง นอกจากนี้ ยังสงผลดีตอ

การพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร ในปจจุบันโรงพยาบาลเอกชนท่ีมีชื่อเสียงในภาคตะวันออกไดมี

หนวยงานเฉพาะเพ่ือดูแลคนไขชาวญี่ปุนโดยตรง และท่ีสําคัญ โครงการนี้มีนักวิจัยชาวญี่ปุนเปนหนึ่งในทีมวิจัย

จะเปนประโยชนในการเขาถึงกลุมเปาหมายไดสะดวกข้ึน ผลการศึกษาท่ีไดจะเปนแนวทางการสงเสริมการ

ทองเท่ียวแบบพํานักระยะยาวสําหรับผูสูงอายุชาวญี่ปุนท่ีเลือกภาคตะวันออกเปนจุดหมายปลายทาง 

โครงการยอยท่ี 3 รูปแบบของการสรางฉันทามติชุมชนเขตอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง 

ภายใตบริบทของโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณชายฝงทะเลตะวันออกในชวงสามทศวรรษท่ีผานมา ชุมชนมาบ

ตาพุดเปนกรณีศึกษาท่ีนาสนใจเนื่องจากเปนแหลงอุตสาหกรรมหลักของภูมิภาคและของประเทศ 

กระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรมไดนําไปสูการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสรางทางเศรษฐกิจ ในอีกดานหนึ่ง

ผลกระทบจากการพัฒนาเริ่มท่ีจะปรากฏใหเห็น เปนตนวา การสูญเสียท่ีดิน ปญหาอาชญากรรม ปญหายาเสพ

ติด การลักเล็กขโมยนอย และความขัดแยงทางสังคม  ในปจจุบันกระแสของความเปนทองถ่ิน (Localization) 

มีบทบาทมากข้ึนทําใหเกิดการประสานกลไกการทํางาน/ตอรองอยูในกลไกของรัฐและเอกชน ดังนั้น การ

ศึกษาวิจัยถึงกระบวนการสรางฉันทามติของชุมชนเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง เปนปญหา

เรงดวนเพ่ือเตรียมรับกับกระบวนการเปลี่ยนผานประเทศไทยสูการรวมรังสรรคสังคม (Social Co-Creative) 

ท่ีเปนการรวมมือกันของรัฐ เอกชน และชุมชน ผลการศึกษาท่ีไดจะเปนเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายการ

พัฒนาท้ังในมิติเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมไดอยางสรางสรรค      

โครงการยอยท่ี 4 พัฒนาการของมหาวิทยาลัยบูรพาท่ีปรากฏในส่ือส่ิงพิมพ มหาวิทยาลัยบูรพา

เปนสถาบันการศึกษาชั้นนําดานการวิจัยของภาคตะวันออกและของประเทศ มีประวัติศาสตรยาวนานและมี

การพัฒนาอยางตอเนื่องภายใตการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในภาคตะวันออก หนึ่งในพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยคือ การสรางความรูและบริหารจัดการใหเกิดคุณคาตอการพัฒนาสังคมภาคตะวันออก อยางไรก็ดี 

ยังไมปรากฏการบันทึกเรื่องราวไวในเอกสารทําใหประชาชนท่ัวไปทราบเพียงแตวาเปนมหาวิทยาลัยรัฐท่ีอยู

ใกลชายหาดบางแสนเทานั้น ดังนั้น การศึกษาวิจัยดานสื่อสารมวลชนถึงพัฒนาการของมหาวิทยาลัยผานสื่อ

สิ่งพิมพเปนสิ่งสําคัญเนื่องจากเปนการสะทอนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมท่ีเกิดข้ึน ผลการศึกษาท่ีไดจะเปน

แนวทางการจัดการเรียนรูตลอดชีวิตและผลิตกําลังคนใหสอดคลองกับความตองการตลาดแรงงานและการเปน
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ท่ีพ่ึงใหกับสังคมภาคตะวันออก รวมท้ังผลประโยชนจากการทองเท่ียวจากการเปนเมืองมหาวิทยาลัยและการ

เปนศูนยกลางการเรียนรู 

โครงการยอยท่ี 5 แนวทางการจัดหาเงินทุนในหวงโซคุณคาของการผลิตทุเรียนในภาคตะวันออก 

ทุเรียนเปนไมผลเศรษฐกิจหลักท่ีมีศักยภาพสูงในการสงออก การผลิตสวนใหญกระจุกตัวในภาคตะวันออก

โดยเฉพาะจังหวัดจันทบุรีและเปนแหลงรายไดสําคัญใหกับเกษตรกร การเปลี่ยนแปลงในระดับโลก อาทิ การ

จัดต้ังเขตการคาเสรี การเปนประชาคมอาเซียนเปนโอกาสในการสงเสริมการสงออกทุเรียนและผลิตภัณฑแปร

รูป อยางไรก็ตาม การผลิตใหไดมาตรฐานสากลจําเปนตองใชเงินลงทุนสูงและเกษตรกรบางสวนเขาถึงสินเชื่อ

ไดจํากัด จําเปนตองพ่ึงพาเงินทุนจากตัวแทนผูสงออกชาวจีนทําใหสูญเสียโอกาสทางเศรษฐกิจ ในระยะยาว

อาจเปนการเปลี่ยนแปลงโครงสรางตลาดผลไมไทยเพ่ือการสงออก ดังนั้น การศึกษาการจัดหาเงินทุนในหวงโซ

คุณคาจะทําใหทราบถึงแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑทางการเงินท่ีเปนประโยชนตอผูประกอบการไทยเริ่มจาก

เกษตรกรท่ีเปนผูผลิตข้ันตน พอคาคนกลาง ธุรกิจสงออก ผลการศึกษาท่ีไดจะเปนแนวทางการกําหนดนโยบาย

ใหภาคเกษตรสามารถพ่ึงพาตนเองได มีความม่ันคงในอาชีพเปนการสรางความเจริญทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืน

ในระดับทองถ่ินและระดับประเทศ 

โดยสรุป แผนงานวิจัยนี้เปนการบูรณการองคความรูทางมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรในการสราง

นวัตกรรมทางสังคมเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจอยางยั่งยืนและท่ัวถึงในสังคมภาคตะวันออกผานการ

สรางสังคมแหงโอกาสท่ีสอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังการสรางสมดุลของการพัฒนาในหลาย

มิติ อาทิ  การยกระดับรายไดและสรางโอกาสในการประกอบอาชีพใหกับประชาชน การสรางภูมิคุมกันระดับ

ปจเจกชนและชุมชน การพัฒนาท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ผลการศึกษาท่ีไดจากแผนงานวิจัยนี้สามารถนําไป

ประยุกตใชกับการพัฒนาพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ท่ีจะผสานความเปนทองถ่ิน (Localization) และการเปนโลกาภิวัตน 

(Globalization) อยางเหมาะสม 

 

1.2 วัตถุประสงคของแผนงานวิจัย 

เพ่ือเสนอรูปแบบนวัตกรรมสังคมท่ีชวยขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในภาคตะวันออกท่ี

สงเสริมการเติบโตอยางยั่งยืนและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม ประกอบดวย  การยกระดับรายไดและสราง

โอกาสในการประกอบอาชีพจากการทองเท่ียว การมีสวนรวมของชุมชนในพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม บทบาทของ

สถาบันการศึกษาในบริบทการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการสงเสริมภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลคาผลผลิตและได

มาตรฐานสากล เปาหมายเชิงยุทธศาสตรคือ การพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีภาคตะวันออกท่ีสนับสนุนการเพ่ิม

ความสามารถการแขงขันของประเทศและลดความเหลื่อมล้ําในสังคมท่ีชวยผลักดันใหประเทศเลื่อนสถานะจาก

ประเทศรายไดปานกลางเปนประเทศรายไดสูง  



 

 

6 

 

1.3 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1) เกิดองคความรูดานการพัฒนาศักยภาพเชิงพ้ืนท่ีในภาคตะวันออกและการสรางเครือขายประชา

สังคมท้ังหนวยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชนสามารถนําองคความรูท่ีไดไปใชประโยชนดานเศษฐกิจ

และสังคม 

2) ผลการวิจัยสามารถถายทอดและขยายผลใหกับหนวยงานเก่ียวของ อาทิ องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน การทองเท่ียวแหงประเทศไทย กรมวิชาการเกษตร องคกรชุมชน สหกรณและกลุมเกษตรกร 

และเครือขายผูประกอบการ 

3) ผลการวิจัยสามารถนําเสนอรูปแบบบทความวิจัยเพ่ือเผยแพรและถอดบทเรียนกรณีศึกษาใน

วารสารวิชาการชั้นนํา 

4) มีขอมูลเชิงลึกในระดับพ้ืนท่ีท่ีเปนตนแบบการพัฒนาใหกับการขยายผลในพ้ืนท่ีภาคตะวันออก

ตอไป 

5) สรางนักวิจัยรุนใหมเพ่ือสามารถทําการวิจัยดานสังคมศาสตรไดตอไปในอนาคต 

 

1.4 หนวยงานที่นําผลการวิจัยใชประโยชน 

หนวยงานดานการทองเท่ียว เชน การทองเท่ียวแหงประเทศไทย กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา

สามารถนําผลการศึกษาจากโครงการวิจัยที 1 และ 2 ในการจัดทํายุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการเพ่ือสงเสริม

การทองเท่ียวในระดับภาคและประเทศเพ่ือสรางตราสินคาแหลงทองเท่ียว รวมท้ังรูปแบบการทองเท่ียวแบบ

พํานักระยาวของผูสูงอายุชาวญี่ปุนท่ีชวยเสริมการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ 

องคกรพัฒนาชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถนําผลการศึกษาจากโครงการวิจัยท่ี 3 

เปนตนแบบในการกําหนดยุทธศาสตรพัฒนาพ้ืนท่ีในการสรางขอตกลงรวมกันของทุกภาคสวน เกิดความสมดุล

ของการพัฒนาท้ังมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 

มหาวิทยาลัยบูรพาและกระทรวงศึกษาธิการสามารถนําผลการศึกษาจากโครงการวิจัยท่ี 4 เปน

แนวทางการกําหนดยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยภายใตบริบทการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือเปน

แนวทางการจัดการเรียนรูตลอดชีวิตและผลิตกําลังคนใหสอดคลองกับความตองการตลาดแรงงานและการเปน

ท่ีพ่ึงใหกับสังคมภาคตะวันออก และการพัฒนาเปนเมืองมหาวิทยาลัยและการเปนศูนยกลางการเรียนรูของ

ประเทศ 

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรและสถาบันการเงินของรัฐบาลสามารถนําผลการศึกษาจาก

โครงการวิจัยท่ี 5 เปนแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑการเงินท่ีสนับสนุนเกษตรและผูประกอบการไทยในหวงโซ

คุณคาการผลิตทุเรียนซ่ึงเปนไมผลเศรษฐกิจสําคัญของภาคตะวันออก เปาหมายสําคัญอยู ท่ีการเพ่ิม

ความสามารถการลงทุนและลดความเสี่ยงของผูประกอบการไทยทําใหลดการพ่ึงพาเงินทุนของผูประกอบการ

ตางชาติ 
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1.5 การดําเนินงานของแผนงานวิจัย 

 ข้ันตอนการดําเนินการวิจัยสวนของแผนงานวิจัยมีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้ 

1) การกําหนดโจทยวิจัย หัวหนาโครงการวิจัยประชุมรวมกันเพ่ือระบุปญหาเชิงโครงสรางท่ีปรากฏ

ในสังคมภาคตะวันออกท่ีอาจเปนอุปสรรคตอการพัฒนา การประยุกตใชกรอบทฤษฎีนวัตกรรม

สังคมเพ่ือทําการศึกษาวิจัยในการเปลี่ยนแปลงสังคมใหดีข้ึน สอดคลองกับแบบจําลองใหม 

“ประเทศไทย 4.0” ในการสงเสริมศักยภาพคนท่ีเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาดานตาง ๆ 

2)  ทีมนักวิจัยมีประสบการณและศักยภาพในการวิจัย มีผลงานทางวิชาการและประสบการณวิจัย

สูงสามารถดําเนินโครงการวิจัยใหเปนไปตามแผนงานได มีการประชุมตอเนื่องเพ่ือติดตามความ

คืบหนาโครงการวิจัยยอยเปนระยะ 

3) มีการประชุมติดตามผลการดําเนินงานเพ่ือใหแตละโครงการดําเนินการตามวัตถุประสงค ทีม

นักวิจัยมีการประชุมทุก 1-2 เดือน เพ่ือใหผลงานเปนไปตามกรอบเวลาท่ีวางไว 

4) นักวิจัยหลายทานมีความคุนเคยกับเครือขายภาคตะวันออกท้ังในวงการวิชาการ สื่อมวลชน

ทองถ่ิน และองคกรประชาชน ทําการประสานงานกับเครือขายและกลุมตัวอยางท่ีเปนผูใหขอมูล

หลักของแตละโครงการวิจัย ท้ังนี้ เพ่ือใหการดําเนินงานวิจัยเปนไปอยางราบรื่นและไดขอมูลท่ี

เท่ียงตรง 

5) ทีมนักวิจัยมีการประสานงานกับหนวยงานในพ้ืนท่ีเพ่ือเก็บขอมูลภาคสนามจากกลุมตัวอยางของ

แตละโครงการวิจัย รวมท้ังการจัดกิจกรรมรวมกับชุมชนเพ่ือสรางความสัมพันธอันดีเพ่ือใหนักวิจัย

ทํางานไดอยางราบรื่น   

6) การตรวจสอบการใชงบประมาณใหเปนไปตามวัตถุประสงคของแตละโครงการ 

7) เม่ือทีมวิจัยดําเนินการวิจัยเสร็จสิ้น จะมีการจัดสัมมนารวมกันทุกโครงการเพ่ือนําเสนิผล

การศึกษาเบื้องตนและอภิปรายและแลกเปลี่ยนกับหนวยงานในพ้ืนท่ี สวนราชการท่ีเก่ียวของ 

และสื่อมวลชน เพ่ือผลักดันใหเปนนโยบายสาธารณะท่ีเปนรูปธรรม มีการสงมอบผลผลิตจาก

งานวิจัย อาทิ คูมือ แผนการปฏิบัติงาน ใหกับชุมชนเพ่ือนําไปใชประโยชนตอไป 
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บทท่ี 2 

กรอบความคิดของแผนงานวิจัย 

 

 

แผนงานวิจัยนี้จะอาศัยกรอบทฤษฎีจากโครงการวิจัย “Theoretical, Empirical and Policy 

Foundations for Building Social Innovation in Europe” ของสหภาพยุโรป หรือเรียกยอ ๆ วา TEPSIE 

โครงการนี้เกิดจากความรวมมือของ 6 องคกรในสหภาพยุโรปท้ังองคกรท่ีไมแสวงหากําไร มูลนิธิ และ

สถาบันการศึกษา  นอกจากนี้  ผูวิจัยยังพบวา โครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (United Nation 

Development Programs: UNDP) ไดใชกรอบการวิเคราะหของ TEPSIE เพ่ือสรางนวัตกรรมสังคมท่ีสงเสริม

การจัดการของภาครัฐ (UNDP, 2014)  ดงันัน้ ผูวิจัยจะใชแบบจําลองนวัตกรรมสังคมของ TEPSIE (2014) 

และ แนวทางการศึกษาของ UNDP (2014) เพ่ือสรางนวัตกรรมสังคมในภาคตะวันออกท่ีนําไปสูการพัฒนาท่ีมี

ความสมดุลและยั่งยืน สอดคลองกับยุทธศาสตรระยะยาวของประเทศท่ีวา “ ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” (สํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2558) 

นวัตกรรมสังคม (Social Innovation) หมายถึง แนวทางใหมในการแกปญหาสังคมท่ีไดผล มี

ประสิทธิภาพและยั่งยืน หรือดีกวาแนวทางรูปแบบเดิมท่ีเปนอยูสอดคลองกับความตองการของสังคมนําไปสู

ผลผลิตหรือกระบวนการท่ีเพ่ิมศักยภาพของคนในสังคมและทําใหการใชทรัพยากรทุกระดับเกิดประโยชนมาก

ข้ึน (Phills, Deiglmeier, and Miller, 2008: UNDP, 2014) องคประกอบหลักของการสรางนวัตกรรมสังคม

ของ TEPSIE (2014) ประกอบดวย (1) การตอบสนองตอความตองการสังคม (Meet social need) (2)  มี

ประสิทธิผล (Effective) (3) ความใหม (Novelty) (4) ขอเสนอสามารถดําเนินการไดจริง (From idea to 

implementation) และ (5) สงเสริมความสามารถทางสังคมในการดําเนินการ (Enhance society’s 

capacity to act) 

Murray, Caulier-Grice and Mulgan (2010) ไดระบุข้ันตอนการสรางนวัตกรรมสังคมไว 6 ข้ันตอน

จากจุดเริ่มตนเล็กไปสูการขยายผลในวงกวาง ดังปรากฏในภาพท่ี 1 ข้ันตอนแรก เปนสิ่งกระตุนท่ีมาอยาง

รวดเร็ว (Prompts) อาจจะเปนวิกฤตเศรษฐกิจหรือปญหาการบริหารจัดการ นําไปสูการจุดประกายใหเกิด

ความคิดเพ่ือเปลี่ยนแปลงสังคมใหดีข้ึน เริ่มจากการวินิจฉัยหาสาเหตุท่ีแทจริงของปญหา การตั้งคําถามท่ี

ถูกตองจะนําไปสูการหาทางออกท่ีดีกวาใหกับสังคม ข้ันท่ี 2 ขอเสนอ (Proposals) เปนข้ันตอนของการระดม

ความคิดเพ่ือออกแบบและสรางสรรคสิ่งใหมในการแกปญหาสังคมเปนข้ันตอนท่ีความคิดไดรับการพัฒนาและ

บมเพาะ (Developed and seeded) ข้ันท่ี 3 การสรางตนแบบ (Prototypes) เม่ือความคิดไดรับการพัฒนา

เปนรูปธรรมนําไปสูการปฏิบัติจะตองมีการประเมินเพ่ือนําไปสูการปรับปรุงเพ่ือสรางแนวปฏิบัติท่ีเหมาะสม 
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เชน การจัดทํา Pilot study การประเมิน Trial and error ข้ันท่ี 4 การทําใหตอเนื่อง (Sustaining) หลังจาก

ไดแนวทางท่ีเหมาะสมแลวนวัตกรรมสังคมตองนําไปสูการปฏิบัติในชีวิตจริงแกปญหาสังคมไดจริง มีการระบุถึง

ทรัพยากรท่ีตองใช การสนับสนุนทางการเงิน กฎระเบียบ และบุคคลหรือหนวยงานท่ีรับผิดชอบเพ่ือให

นวัตกรรมนั้นสามารถขับเคลื่อนไปไดอยางยั่งยืน ข้ันท่ี 5 การขยายผล (Scaling) เปนข้ันตอนการขยาย

นวัตกรรมสังคมท่ีประสบความสําเร็จไปยังหนวยงานหรือพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ท่ีประสบปญหาในลักษณะเดียวกัน อาจมี

การปรับเปลี่ยนบางระดับเพ่ือใหสอดคลองกับปญหาเฉพาะแตละดาน ข้ันท่ี 6 การเปลี่ยนระบบ (Systemic 

change) เปนการเปลี่ยนแปลงท้ังระบบท่ีสอดคลองกับทุกภาคสวนของสังคม อาทิ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจ 

กฎหมายและการตรวจสอบ เพ่ือสรางผลประโยชนระยะยาวใหกับสังคมโดยรวม จากภาพท่ี 1 ข้ันตอนการ

สรางนวัตกรรมสังคมเปรียบเหมือนเกลียวท่ีเริ่มจากจุดเล็ก ๆ นําไปสูการเปลี่ยนแปลงท่ีสรางผลกระทบในวง

กวาง  

 

ภาพท่ี 2-1 การสรางนวัตกรรมทางสังคม 

 

 
        ท่ีมา: Murray, Caulier-Grice and Mulgan (2010) หนา 11 

 

 

การออกแบบแผนงานและโครงการวิจัยยอย เริ่มจากการตรวจสอบยุทธศาสตรของประเทศ (Country 

Strategic Positioning) ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 วา “ประเทศไทยเปนประเทศ

รายไดสูงท่ีมีการกระจายรายไดอยางเปนธรรม เปนศูนยกลางดานการขนสงและโลจิสติกสของภูมิภาคสูความ

เปนชาติการคาและบริการ เปนแหลงผลิตสินคาเกษตรอินทรียและเกษตรปลอดภัย แหลงอุตสาหกรรม

สรางสรรคและมีนวัตกรรมสูงท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม” (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ, 2558) หลังจากนั้น คณะผูวิจัยใชกรอบแนวคิดเรื่องนวัตกรรมสังคมของ TEPSIE (2014) โดย

บูรณการองคความรูจากสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร แตละโครงการวิจัยจะระบุปญหาท่ีสําคัญของ
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ภาคตะวันออกและการศึกษาวิจัยจะใหความสําคัญกับการแกปญหาจริงในสังคม เนนการวิจัยเชิงประจักษท่ี

นักวิจัยตองดําเนินการเก็บขอมูลเองและมีการดําเนินการรวมกับประชาชนในพ้ืนท่ีเพ่ือสรางนวัตกรรมสังคมใน

พ้ืนท่ีภาคตะวันออกโดยมีเปาหมายสําคัญคือ การพัฒนาศักยภาพคนใหมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม

ควบคูไปกับการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี และสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ  
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บทท่ี 3 

ผลการวิจัย 

 

 

 แผนงานวิจัยเรื่อง “การสรางนวัตกรรมสังคมเพ่ือสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจในภาคตะวันออก” 

ประกอบดวย 5 โครงการวิจัย ดังนี้ 

โครงการวิจัยท่ี 1 การพัฒนาตราสินคาทองเท่ียวของจังหวัดชลบุรีตามแนวทางการสงเสริมการ 

ทองเท่ียววิถีไทย 

 โครงการวิจัยท่ี 2 รูปแบบของการทองเท่ียวแบบพํานักระยะยาวเพ่ือรองรับผูสูงอายุชาวญี่ปุนใน 

ประเทศไทย 

 โครงการวิจัยท่ี 3 รูปแบบการสรางฉันทามติชุมชนเขตอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง 

 โครงการวิจัยท่ี 4 พัฒนาการของมหาวิทยาลัยบูรพาท่ีปรากฏในสื่อสิ่งพิมพ 

 โครงการวิจัยท่ี 5 แนวทางการจัดหาเงินทุนในหวงโซคุณคาของการผลิตทุเรียนในภาคตะวันออก 

 

3.1 โครงการวิจัยที่ 1 การพัฒนาตราสินคาทองเที่ยวของจังหวดัชลบุรีตามแนวทางการ

สงเสริมการทองเที่ยววิถไีทย 

 วัตถุประสงคของโครงการคือการสรางอัตลักษณดานการทองเท่ียวเพ่ือสรางตราสินคาการทองเท่ียว

จังหวัดชลบุรีและการศึกษาแนวทางการพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียวภายในจังหวัด การ

วิเคราะหขอมูลใชวิธีวิจัยแบบผสมผสานท้ังการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ ผลการศึกษาสําคัญ พบวา “ความ

ตรึงใจในความหลากหลายท่ีกลมกลืน” ซ่ึงประกอบดวยองคประกอบตราสินคา 4 องคประกอบ ท่ีอธิบายความ

ตรึงใจในความหลากหลายท่ีกลมกลืน คือ ความตรึงใจในความหลากหลายดานการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

ความตรึงใจในความหลากหลายดานกิจกรรมการทองเท่ียว ความตริงใจในความหลากหลายดานแหลง

ทองเท่ียวทางธรรมชาติ ความตริงใจในความหลากหลายดานอาหาร ความตรึงใจในความหลากหลายดานการ

ทองเท่ียวทางวัฒนธรรม ประกอบดวยตัวแปรท่ีอธิบายองคประกอบ 6 ตัวแปร คือ เสนหแหลงทองเท่ียวทาง

วัฒนธรรม (Numerous cultural/historic attractions) สถานท่ีทองเท่ียวทางศาสนา (Attractive temples 

or religious attractions) จุดทองเท่ียวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร (Cultural /historic site) ความยิ้ม

แยมของผูคน (Thai smiles) ความเปนมิตรของผูคน (Friendly people) วิถีชีวิตเฉพาะของคนพ้ืนถ่ิน 

(Authentic Street life) ผลการศึกษาดังกลาวสอดคลองกับผลการศึกษาเชิงประจักษท่ีผานมา ท่ีพบวา

ภาพลักษณท่ีดีของประเทศไทยคือ ความสวยงามทางดานสถาปตยกรรมประเพณีวัฒนธรรมท่ีนาสนใจ 
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มิตรภาพของผูคน หาขอมูลทองเท่ียวไดงาย ทัศนียภาพท่ีสวยงาม นักทองเท่ียวประเมินภาพลักษณของ

ประเทศไทย โดยเฉพาะนักทองเท่ียวท่ีมาจากทวีปเอเชีย นอกจากนี้ ยังพบวา นักทองเท่ียวท่ีเปนโสดและมีอายุ

นอยมีภาพลักษณตอประเทศไทยวามีทิวทัศนท่ีสวยงาม (Scenic Beautiful) และมีกิจกรรมการทองเท่ียวใน

รูปแบบผจญภัย (Adventure Activities) 

 

3.2 โครงการวิจัยที่ 2 รูปแบบของการทองเที่ยวแบบพํานักระยะยาวเพ่ือรองรับผูสูงอายุชาว

ญี่ปุนในประเทศไทย 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคหลักเพ่ือศึกษารูปแบบการทองเท่ียวแบบพํานักระยะยาวเพ่ือรองรับ

ผูสูงอายุชาวญ่ีปุน ซ่ึงใชวิธีการวิจัยแบบผสมผสานเพ่ือศึกษาคุณลักษณะและความตองการ จัดกลุมชาวญ่ีปุน 

และเปนขอมูลประกอบการเสนอรูปแบบการทองเท่ียวแบบพํานักระยะยาวในประเทศไทยเพ่ือรองรับผูสูงอายุ

ชาวญี่ปุน การวิจัยเชิงปริมาณ กลุมตัวอยาง คือ ชาวญ่ีปุนท่ีมีอายุตั้งแต 50 ป ข้ึนไป ท่ีมีแนวโนมจะเขามา

พํานักระยะยาวในประเทศไทย กลุมท่ีอาศัยอยูในประเทศไทยในพ้ืนท่ีจังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง และชาว

ญ่ีปุนท่ีอาศัยในประเทศญ่ีปุน จํานวน 151 คน สําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) ผูให

ขอมูลสําคัญ คือ ชาวญี่ปุนท่ีมีอายุตั้งแต 50 ป ข้ึนไป ท่ีมีแนวโนมจะเขามาพํานักระยะยาวในประเทศไทย 

ผลการศึกษาสําคัญ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมากกวาครึ่งเปนเพศชายและมีอายุนอยกวา 59 ป 

มากท่ีสุด มากกวาครึ่งอาศัยอยูในประเทศไทย โดย 1 ใน 3 พักอาศัยในคอนโดมิเนียม รองลงมาคือ Serviced 

apartment และบานเดี่ยวของตนเอง ตามลําดับ ผูตอบแบบสอบถามมีความสามารถดานภาษาอังกฤษและ

ภาษาไทยท้ังการฟง พูด อาน เขียนอยูในระดับไมสามารถใชงานไดมากท่ีสุด รองลงมาคือ สามารถใชงานได

เล็กนอยแตใชในการสนทนาไมได สวนใหญเคยเดินทางมาประเทศไทยโดยมีวัตถุประสงคในการเดินทาง คือ 

เพ่ือทํางาน โดย 1 ใน 3 พักอยูในประเทศไทยมากกวา 3 ป 

ลักษณะครอบครัวและท่ีอยูอาศัย ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญแตงงานและมีคูสมรสเปนคนญี่ปุน 

(รอยละ 55.63) รองลงมาคือ โสด/ อยูคนเดียว/ หยา/ หมาย และแตงงานและมีคูสมรสเปนคนไทย ตามลําดับ 

มีบุตรท่ียังมีชีวิตจํานวน 2 คน มากท่ีสุด และครอบครัวสวนใหญไมมีผูสูงอายุท่ีมีอายุมากกวา 65 ปในครัวเรือน 

(รอยละ 60.27) ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญรับผิดชอบดูแลสมาชิกในครัวเรือนท้ังหมด  

คุณลักษณะทางเศรษฐกิจ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอาชีพเปนพนักงานในภาคอุตสาหกรรม 

รองลงมาคือ ไมไดประกอบอาชีพ และเปนผูประกอบการ/ ผูบริหารในภาคอุตสาหกรรม ตามลําดับ สวนใหญมี

รายไดมาจากรายไดและเงินเดือนจากองคกรในประเทศไทย (รอยละ 48.34) รองลงมาคือ รายไดและเงินเดือน

จากองคกรในญี่ปุน (รอยละ 47.02) แหลงรายไดหลังเกษียณอายุของผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญมาจากเงิน

บํานาญ (รอยละ 80.79) รองลงมาคือ เงินออม (รอยละ 54.97) ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไมสามารถระบุ
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จํานวนเงินออมท้ังหมดสําหรับการเกษียณอายุได รองลงมาคือ มีเงินออมท้ังหมดสําหรับการเกษียณอายุ 20 

ลานเยน (รอยละ 13.25) และ 10 ลานเยน (รอยละ 11.92) ตามลําดับ 

ความตองการของชาวญ่ีปุนท่ีมีแนวโนมจะเขามาพํานักระยะยาวในประเทศไทย ชาวญี่ปุนตองการท่ี

พักท่ีมีความสะดวกในการดํารงชีวิต โดยมากตองการอาศัยในท่ีพักท่ีมีลักษณะเปนหองพักในคอนโดมิเนียม

และเซอรวิสอพารตเมนต เนื่องจากเปนท่ีพักอาศัยท่ีมีสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเปนอยางเพียงพอ และตั้งอยู

ใกลแหลงอํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ หรือตั้งอยูในทําเลท่ีสามารถเดินทางไดอยางสะดวก สําหรับคุณลักษณะ

ของท่ีพักอาศัยท่ีชาวญ่ีปุนตองการคือ ท่ีพักท่ีมีความสงบ มีสภาพแวดลอมดี ใกลชิดธรรมชาติ ท้ังนี้หากเปนท่ี

พักอาศัยแบบใหเชาควรมีบริการซักรีดดวย สิ่งอํานวยความสะดวกท่ีชาวญี่ปุนคํานึงถึง ไดแก รานอาหารญี่ปุน 

หางสรรพสินคา และโรงพยาบาล โดยเฉพาะอยางยิ่งซุปเปอรมารเก็ตท่ีมีวัตถุดิบสําหรับประกอบอาหารญี่ปุนท่ี

มีคุณภาพจําหนาย สําหรับความสะดวกในการเดินทางไปยังสถาบันทางการแพทย/โรงพยาบาลนั้น ชาวญี่ปุน

รอยละ 43.71 ตองการท่ีพักอาศัยท่ีสามารถเดินทางไปยังสถาบันทางการแพทยไดภายในระยะเวลา 30 นาที 

และรอยละ 33.77 ตองการเดินทางไปยังสถาบันทางการแพทยไดภายใน 15 นาที ท้ังนี้ระยะทางจากท่ีพัก

อาศัยไปยังแหลงอํานวยความสะดวกตาง ๆ ท่ีชาวญี่ปุนประมาณ 2 ใน 3 ยอมรับไดคือ ไมเกิน 2 กิโลเมตร   

ความตองการดานการมีสวนรวมเชิงสังคมและกลไกการสนับสนุนเพ่ือการปรับตัวขามวัฒนธรรม: การ

สื่อสารดวยภาษาญ่ีปุนเปนหลักถือเปนเง่ือนไขสําคัญของชาวญ่ีปุนท่ีเดินทางมาพํานักระยะยาวในประเทศไทย 

ภาษากลายเปนอุปสรรคสําคัญในการปรับตัวขามวัฒนธรรม และเปนเง่ือนไขสําคัญในการเลือกใชบริการ 

รวมถึงการเดินทางทองเท่ียว ชาวญ่ีปุนท่ีเดินทางมาพํานักระยะยาวจึงตองการเรียนภาษาไทยเพ่ือใหสามารถ

สื่อสารกับคนไทยได ขอมูลจากแบบสอบถามพบวา กิจกรรมท่ีชาวญ่ีปุนกวา 3 ใน 4 ตองการเรียนคือ เรียน

ภาษาไทย เนื่องจากการใชภาษาไทยในการสื่อสารไดจะชวยใหสามารถสื่อสารกับคนไทยเพ่ือทํากิจกรรม 

รวมกัน รวมถึงสามารถหาเพ่ือนชาวไทยได สําหรับกิจกรรมทางวัฒนธรรมท่ีชาวญี่ปุนตองการคือ การเยี่ยมชม

แหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรม รวมถึงการเขารวมกิจกรรมทางวัฒนธรรม ท้ังนี้กิจกรรมตาง ๆ ตองมีการ

บรรยายในภาษาญ่ีปุนเพ่ือใหเกิดความเขาใจขอมูลทางวัฒนธรรมอยางถูกตอง ชาวญ่ีปุนมีความตองการสราง

ปฏิสัมพันธกับชาวญี่ปุนท่ีอยูในศรีราชา และยังตองการสรางเครือขายกับคนไทยดวย 

 

3.3 โครงการวิจัยที่ 3 รูปแบบการสรางฉันทามติชุมชนเขตอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัด

ระยอง 

การศึกษาเรื่อง “รูปแบบของการสรางฉันทามติชุมชนเขตอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง” มี

วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการเปลี่ยนผาน กระบวนการและรูปแบบของการสรางฉันทามติของชุมชนในพ้ืนท่ี

อุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง กระบวนการพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณชายฝงทะเลตะวันออกถือไดวาเปน

พ้ืนท่ียุทธศาสตรท่ีรัฐบาลใหความสําคัญมากเปนพ้ืนท่ีหนึ่งหากนับต้ังแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
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แหงชาติฉบับท่ี 5 (พ.ศ.2525-2529) ท่ีทําใหภาคตะวันออกไดกาวสูกระบวนการผลิตแบบอุตสาหกรรมอยาง

เขมขน โดยตลอดระยะเวลา 30 ปท่ีผานมา ความไดเปรียบเชิงพ้ืนท่ีซ่ึงมีความสอดคลองกับการพัฒนาตาม

ยุทธศาสตรการผลิตเพ่ือสงออก การสรางทาเรือน้ําลึกและการจัดตั้งเขตอุตสาหกรรม การเกิดข้ึนของโครงการ

พัฒนาพ้ืนท่ีชายฝงทะเลตะวันออกถือเปนการตอบสนองยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมเพ่ือการสงออก ท่ี

ถูกนํามาใชเปนตัวจักรในการสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Engine of Growth) โดยมีวิสัยทัศนมุงไปท่ี

การเปนประเทศอุตสาหกรรมใหมนําไปสูการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสรางทางเศรษฐกิจ ในจังหวัดระยอง  

 อยางไรก็ตาม ผลกระทบอันเกิดจากการพัฒนาอุตสาหกรรมก็เริ่มท่ีจะปรากฏใหเห็น เชนการเวนคืน

ท่ีดิน ปญหาสังคม และความขัดแยงทางดานสังคม และผลกระทบของอุตสาหกรรมตอสภาพแวดลอมทาง

ธรรมชาติ นํามาสูผลกระทบโดยตรงตอสุขภาวะของประชาชนท่ีมีอัตราการเจ็บปวยดวยโรคภัยไขเจ็บตาง ๆ 

ขณะท่ีกระบวนการเปลี่ยนผานและพลวัตการเปลี่ยนแปลงท่ีสงผลกระทบตอสังคมในแทบทุกระดับ คือ กระแส

การไหลบาของโลกาภิวัตน (Globalization) ท่ีสงผลใหเกิดการปรับเปลี่ยนในเชิงพฤติกรรม จิตสํานึก และการ

ขยายตัวของความเปนเมืองเพ่ิมมากข้ึน กระแสของความเปนทองถ่ิน (Localization) ท่ีมีความเขมขนและ

เขมแข็งท่ีเริ่มมีการประสานกลไกการทํางาน/ตอรองอยูในกลไกของรัฐและเอกชน โครงการประชารัฐคือการ

ผนึกกําลังรวมกันของ 3 ภาค ระหวางภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ในลักษณะของการรวม

สรางสรรคท้ังในดานเศรษฐกิจและดานสังคม จึงเปนความจําเปนท่ีจะศึกษากระบวนการสรางฉันทามติของ

ชุมชนเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินนโยบายการพัฒนาท้ังใน

มิติเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมไดอยางมีศักยภาพและสรางสรรค 

 ผลการศึกษาสําคัญ พบวา สถานการณหรือเง่ือนไขท่ีนําไปสูการสรางฉันทามติของชุมชนคือความ

ขัดแยงในหลายมิติ คือ ความขัดแยงทางดานสังคม เชน การเวนคืนท่ีดิน การลมสลายของชุมชนดั้งเดิม ความ

ขัดแยงเรื่องการจัดการน้ํา ปญหาดานการศึกษา และปญหาท่ีสืบเนื่องตามมา เปนตน สถานการณทางดาน

สิ่งแวดลอมท่ีดอยคุณภาพ ไดแก มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ํา มลพิษทางกลิ่น จากการประกอบการของ

โรงงานอุตสาหกรรม สูปญหาทางดานสุขภาพของผูคนและชาวบานอีกจํานวนมาก 

 กระบวนการสรางฉันทามติของชุมชน จําแนกออกเปน 3 บทบาทท่ีจะตองมีการบูรณาการและการ

ดําเนินงานรวมกันในชุมชน ไดแก บทบาทของหนวยงานภาครัฐ ท่ีจําแนกออกเปน 3 ดาน ไดแก ดาน

เศรษฐกิจภาครัฐ คือ การวางแผนกําหนดอุตสาหกรรมมุงเปาในเขตเศรษฐกิจพิเศษ การกําหนดและพัฒนาให

พ้ืนท่ีชายฝงทะเลตะวันออกเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษ ดานสิ่งแวดลอม โดยการดําเนินงานมาตรการทางการคลัง

เพ่ือการจัดการสิ่งแวดลอม และดานสังคม การสรางความเขมแข็งใหกับภาคประชาสังคมในพ้ืนท่ีสามารถแบง

ออกเปน 2 ดาน คือ การสรางความเขมแข็งใหกับภาคประชาสังคมผานสมัชชาสุขภาพซ่ึงเห็นวารัฐควรมี

บทบาทใหการสนับสนุนภาคประชาสังคมในพ้ืนท่ีเพ่ือติดตามความเคลื่อนไหวทางนโยบายโดยใชกระบวนการ

สมัชชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนท่ีซ่ึงสมัชชาสุขภาพ บทบาทของภาคเอกชน แบงออกเปน 2 ประเด็นไดแก การ
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พัฒนาอุตสาหกรรมท่ีเปนมิตรกับสังคมสิ่งแวดลอมหรือท่ีเรียกวา “การพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว” (Green 

Industry) คือ แนวทางการท่ีเนนใหภาคเอกชน (ระดับโรงงาน) ในฐานะผูประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม

เปนผูปฏิบัติ โดยการมุงเนนการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการท่ีเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม ท่ีตั้งบนความรับผิดชอบทางสิ่งแวดลอมและสังคม บทบาทของภาคประชาชน คือ ภาคประชาชน

ท่ีมองวาการพัฒนาอุตสาหกรรมเปนสาเหตุและสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมรวมถึงประชาชนท่ีอาศัยอยูรอบ

โรงงานอุตสาหกรรมและประชาชนก็ไมไดรับผลประโยชนจากการพัฒนาอุตสาหกรรม ท่ีมองวาควรหยุดสราง

และขยายโรงงานอุตสาหกรรม และภาคประชาชนท่ีมีฐานเศรษฐกิจสัมพันธกับโรงงานอุตสาหกรรม เพ่ือทําให

โรงงานอุตสาหกรรมและชุมชนทองถ่ินสามารถอยูรวมกันได คือ การบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง เนื่องจาก

ผลประโยชนทับซอนเชิงโครงสรางอยูในระบบอุตสาหกรรม และผูประกอบการตองมีความชัดเจนและจริงใจใน

การแกไขปญหา และการสรางมาตรการชดเชยแกชุมชนในพ้ืนท่ีการพัฒนาอุตสาหกรรม เพ่ือบรรเทาและลด

ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการพัฒนาอุตสาหกรรมมากกวาวิธีการเยียวยาท่ีโรงงานอุตสาหกรรมนิยมใชอยูใน

ปจจุบัน ตลอดจนการสรางกลไกการมีสวนรวมการใหความสําคัญตอการมีสวนรวมแบบปรึกษาหารือระดับ

ชุมชนนั้น และการสรางกระบวนการเรียนรูเพ่ืออยูรวมกัน ตลอดจนการสรางพ้ืนท่ีสาธารณะ (Public Square) 

เพ่ือเปนพ้ืนท่ีในการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางผูคนกลุมตาง ๆ กลาวคือ การเปดพ้ืนท่ีสาธารณะ

เพ่ือใหผูมีสวนไดเสียกับการพัฒนาอุตสาหกรรมทุกฝายไดเขามาพูดคุยรวมกันโดยสมัครใจ จริงใจ เปนกันเอง 

และการพูดความจริง 

 

3.4 โครงการวิจัยที่ 4 พัฒนาการของมหาวิทยาลัยบูรพาที่ปรากฏในสื่อสิ่งพิมพ 

โครงการวิจัยเรื่อง “พัฒนาการของมหาวิทยาลัยบูรพาท่ีปรากฏในสื่อสิ่งพิมพ” เปนการวิจัยเชิง

คุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาการรายงานขาวสารของสื่อสิ่งพิมพทุก

ประเภทเก่ียวกับความเปนมา และสภาพการณทางดานการศึกษากอนการกอต้ัง วิทยาลัยวิชาการศึกษา บาง

แสน การจัดต้ังวิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน การจัดต้ังมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน 

และการจัดตั้ง มหาวิทยาลัยบูรพา และ 2) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของกลุมบุคคลท่ีเก่ียวของในอดีตในประเด็น

ระบบการศึกษา บริบททางสังคมกอนมีวิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน และกอนจะเปนมหาวิทยาลัยบูรพาในปจจุบัน โดยใชการ

เลือกตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ผูใหขอมูลหลัก (Key Informants) ท่ีทราบถึงความเปนมา

ของสถาบันการศึกษาแหงนี้ตั้งแตเริ่มกอตั้งในป พ.ศ.2498 โดยแบงบุคคลท่ีสัมภาษณออกเปน 4 กลุม ไดแก 

กลุมท่ี 1 ผูท่ีเคยดํารงตําแหนงอาจารยประจํา “วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน” กลุมท่ี 2 ผูท่ีเคยเปนนิสิต

วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน ซ่ึงตอมาไดบรรจุเขาเปนอาจารยประจํา กลุมท่ี 3 ผูท่ีเคยเปนนิสิตวิทยาลัย
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วิชาการศึกษา บางแสน ตอมาไดบรรจุเปนอาจารยและเคยดารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา กลุมท่ี 

4 ชาวบานในพ้ืนท่ีซ่ึงมีความรูเก่ียวกับความเปนมาของสถาบันการศึกษาแหงนี้ 

ผลการศึกษาสําคัญ พบวา ชวงกอนเกิดวิทยาลัยวิชาการศึกษาสังคมไทยถูกรุกรานจากประเทศ

ฝรั่งเศส อังกฤษ ญี่ปุน ซ่ึงทาใหผูนาในชวงนั้นเห็นความสําคัญของการศึกษา จึงไดกอตั้งโรงเรียนฝกหัดครู และ

โรงเรียนฝกหัดครูชั้นสูงข้ึนซ่ึงตอมาไดพัฒนาเปน“วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร” (พ.ศ.2496) ผล

การศึกษาประเด็น “การจัดตั้งวิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน” ประกอบดวย ความจาเปนท่ีตองสราง

วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน ประเด็นตอมาคือ การกอรางสรางตัว และประเด็นพัฒนาการของวิทยาลัย

วิชาการศึกษา บางแสน ผลการศึกษาประเด็น “การจัดตั้งมหาวิทยาลัยบูรพา” ประกอบดวย พัฒนาการของ

มหาวิทยาลัยบูรพาในทศวรรษแรก (พ.ศ.2533-2543) พัฒนาการของมหาวิทยาลัยบูรพาในทศวรรษท่ีสอง 

(พ.ศ.2544-2554) และพัฒนาการของมหาวิทยาลัยบูรพาในทศวรรษท่ีสาม พ.ศ.2555-2562)  

ผลผลิตจากงานวิจัยเปนการรวบรวมขอมูลเก่ียวกับประวัติ พัฒนาการของมหาวิทยาลัยบูรพา 

หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพาสามารถนาเอาขอมูลจากผลการศึกษาจากงานวิจัยนี้ ไปใชวางแผนการ

ประชาสัมพันธ การกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคตได นอกจากนี้เม่ือคนในสังคมรับรู

ประวัติ ความเปนมาของมหาวิทยาลัยวิจัยท่ีมีความเปนเลิศในหลากหลายศาสตรและเปนขุมปญญาของภาค

ตะวันออก โดยเฉพาะการผานเหตุการณสําคัญในแตละชวงเวลาในประวัติศาสตร ท้ังเหตุการณทางการเมืองท่ี

มีหลากหลายบริบท ตั้งแตป พ.ศ.2492 เปนตนมา ซ่ึงเปนวันท่ีกระทรวงศึกษาธิการไดกอตั้งโรงเรียนฝกหัดครู

ชั้นสูงจากนั้นไดมีพัฒนาการมาโดยตลอด  

 

3.5 โครงการวิจัยที่ 5 แนวทางการจัดหาเงินทุนในหวงโซคุณคาของการผลิตทุเรียนในภาค

ตะวันออก 

โครงการวิจัย“แนวทางการจัดหาเงินทุนในหวงโซคุณคาของการผลิตทุเรียนในภาคตะวันออก” มี

วัตถุประสงคหลักเพ่ือศึกษาความสัมพันธทางการผลิตและการจัดหาเงินทุนในหวงโซคุณคาการผลิตทุเรียนใน

จังหวัดจันทบุรี การสงออกผลไมเปนสาขาท่ีสรางรายไดใหกับประเทศไทยมากกวา 100,000 ลานบาทในป 

2562 ทุเรียนสดมีมูลคาการสงออกมากสุดประมาณ 45,485 ลานบาท ปริมาณการสงออก 655,362 ตัน 

จังหวัดจันทบุรีเปนศูนยกลางการผลิตและสงออกทุเรียนของประเทศ รอยละ 80 ของการผลิตรวมเปนการ

สงออกไปตางประเทศโดยมีประเทศจีนเปนผูนําเขารายใหญ ความตองการทุเรียนในตลาดโลกท่ีเพ่ิมข้ึนอยาง

รวดเร็วทําใหราคาท่ีเกษตรกรขายไดสูงกวา 100 บาทตอกิโลกรัม  

  โครงสรางหวงโซคุณคาการผลิตทุเรียน ประกอบดวย (1) เกษตรกรท่ีเปนผูผลิตข้ันตน (2) ผูจัด

จําหนาย ไดแก ผูรวบรวมหรือโรงคัดบรรจุผลไม (ลง) สหกรณการเกษตร ธุรกิจคาสงคาปลีกในประเทศ 

ตัวแทนผูสงออก และ (3) ธุรกิจขนสงระหวางประเทศ ธุรกิจคาสงและคาปลีกในตางประเทศ ผลการศึกษา
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สําคัญ พบวา ปจจุบันเกษตรกรเปนกลุมท่ีไดรับประโยชนมากสุดเพราะทุเรียนไทยเปนท่ีตองการในตลาดโลก

โดยเฉพาะประเทศจีน ประมาณรอยละ 54-60 ของมูลคาการคาทุเรียนสดเปนผลประโยชนของเกษตรกร 

ในขณะท่ีผูรวบรวมทองถ่ินและลงไทยเปนกลุมท่ีไดรับผลกระทบมากสุด คําสั่งซ้ือทุเรียนจํานวนมากจาก

ประเทศจีนผลักดันผูรวบรวมตองทํางานเชิงรุกมากข้ึนโดยการติดตอขอรับซ้ือแบบเหมาสวนถึงสวนของ

เกษตรกรและตัดบทบาทของผูรวบรวมทองถ่ินออกไปจากวงจรการคา โดยเฉพาะผลผลิตท่ีมาจากแปลงเกษตร

ท่ีไดรับการรับรองมาตรฐาน GAP จากกรมวิชาการเกษตร จะมีราคารับซ้ือจะสูงกวาผลผลิตจากแปลงท่ัวไป

ประมาณ 2-3 บาทตอกิโลกรัม ในอนาคตอันใกล ผูซ้ือจากประเทศจีนอาจรับซ้ือเฉพาะผลไมท่ีมาจากแปลงท่ี

ผานการรับรอง GAP และผานการคัดแยกจากโรงคัดบรรจุผลไมท่ีผานมาตรฐาน GMP เงินทุนหมุนเวียนของ

เกษตรกรสวนใหญมาจากการขายผลผลิตและการกูยืมจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ (ธกส.) สําหรับ

การขยายการผลิต เงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นมาจากการกูยืมจากสหกรณการเกษตรและการกูยืมท่ีไมเปน

ทางการกับผูจําหนายปจจัยการผลิต  

ลงไทยมีเงินทุนหมุนเวียนไมมากและขาดความสามารถการแขงขันกับทุนจีน การรวบรวมทุเรียนใหได 

1 ตูคอนเทนเนอร (น้ําหนักประมาณ 18 ตัน) จะมีคาใชจายประมาณ 2 ลานบาทและสงออกไปจีนเฉลี่ยวันละ 

3 ตู แมวาการคาทุเรียนจะใหผลกําไรดี แตบางชวงเวลาราคาผันผวนอาจทําใหเกิดการขาดทุนได ลงบางราย

ตัดสินใจเลิกกิจการเพราะไมสามารถแขงกับลงจีนท่ีมีศักยภาพทางการเงินสูงกวามาก มีการประมาณวาจํานวน

ลงท่ีรับซ้ือผลไมท่ัวประเทศอยูท่ี 500-600 ลง ประมาณรอยละ 80 เปนลงจีน รอยละ 7-10 ของมูลคาการคา

เปนผลประโยชนของลง การทําธุรกิจของลงไทยมีการกูยืมจากธนาคารพาณิชยเพ่ือใชในการสรางโรงงาน สิ่ง

ปลูกสราง การจัดเตรียมสถานท่ีสําหรับการรวบรวมและคัดแยกผลไมโดยใชท่ีดินและสิ่งปลูกสรางคํ้าประกัน

การกูยืม หากเปนลงจีนจะใชเงินทุนสวนตัวผานการทําธุรกรรมผานนอมินีคนไทยในการซ้ือท่ีดินและสิ่งปลูก

สรางเพ่ือทําธุรกิจรวบรวมและโรงคัดบรรจุผลไมเพ่ือการสงออก 

ธุรกิจสงออกไดรับสวนแบงประมาณรอยละ 30-40 ของมูลคาการคาทุเรียน สวนใหญเปนนักธุรกิจจีน

เนื่องจากทางการจีนไมอนุญาตใหนักลงทุนตางชาติเขาไปลงทุนในระบบคาสงและคาปลีกของจีนไดโดยตรง

ตองเปนการรวมทุนกับนักธุรกิจจีน อาจกลาวไดวา ในระยะสั้น การเขามาของทุนจีนในวงจรการคาผลไมทําให

มูลคาการคาเพ่ิมข้ึนและเกษตรกรไมตองกังวลเรื่องราคารับซ้ือและปญหาผลผลิตลนตลาด แตในระยะยาว 

เกษตรกรจะมีความเสี่ยงจากการถูกกดราคารับซ้ือไดและไมมีทางเลือกในการจําหนายผลผลิตมากนักเพราะ

การผลิตสวนใหญเปนเพ่ือการสงออกไปจีนเทานั้น  

 ผลการศึกษาเก่ียวกับการผลิตและการคาระหวางประเทศ พบวา ประเทศไทยเปนผูผลิตทุเรียนเปน

อันดับ 2 ของโลกรองจากประเทศอินโดนีเซีย แตเปนผูสงออกอันดับ 1 ในตลาดโลก มูลคาการคาทุเรียนสดป 

2018 ในตลาดโลกอยูท่ีประมาณ 1,600 ลานเหรียญสหรัฐฯ ประเทศจีนเปนผูซ้ือรายใหญเกือบรอยละ 70 ของ

มูลคาการคา ประเทศเวียดนามและมาเลเซียเปนประเทศท่ีมีศักยภาพการสงออกทุเรียนและเปนคูแขงกับไทย
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ในตลาดประเทศจีน เวียดนามมีความไดเปรียบดานสิทธิประโยชนทางภาษีจากการผอนปรนการคาชายแดน

เวียดนาม-จีน ทําใหเปนชองทางการนําเขาผลไมเขาไปขายในตลาดจีนโดยมีตนทุนตํ่ากวาการนําเขาจาก

ประเทศไทย ประเทศมาเลเซียเปนประเทศคูแขงท่ีเนนการสงออกทุเรียนคุณภาพสูงสําหรับผูบริโภคชาวจีนท่ีมี

ฐานะ และท่ีสําคัญ หนวยงานภาครัฐของมาเลเซียใหความสําคัญกับการผลิตทุเรียนเพ่ือสงออกโดยมีมาตรการ

สงเสริมอยางเปนระบบ ตั้งแตเกษตรกร ผูรวบรวมและการจัดแสดงสินคาเกษตรระดับชาติ เนื่องจากการผลิต

ทุเรียนใหผลตอบแทนทางการเงินสูงและแนวโนมความตองการในตลาดโลกมีเพ่ิมข้ึน ท้ังนี้ มาเลเซียไดรับ

ผลกระทบจากการสงออกปาลมมันลดลงมากเพราะสหภาพยุโรปท่ีเปนผูซ้ือรายใหญมีแผนยกเลิกการนําเขา 

ดังนั้น มาเลเซียจึงพยายามสนับสนุนสินคาเกษตรอ่ืนสงออกมาทดแทน ทุเรียนและผลไมเขตรอนอ่ืนเปนสินคา

เกษตรท่ีมีศักยภาพสงออกสูงเพ่ือรักษารายไดภาคเกษตรใหอยูท่ีประมาณรอยละ 8-9 ของ GDP อยางไรก็ตาม  

การพึงพิงรายไดการสงออกเฉพาะตลาดจีนมีความเสี่ยงสูงมาก การหาตลาดสงออกเพ่ิมเติมเปนสิ่งสําคัญและ

ตองทําในขณะท่ีการสงออกทุเรียนไปจีนยังดําเนินไปไดดี การพัฒนาหวงโซคุณคาทุเรียนท้ังระบบเปนปจจัย

สําคัญในการยกระดับคุณภาพใหไดตามมาตรฐานสากลและลดตนทุนของผูผลิตและเพ่ิมโอกาสการเขาถึง

เงินทุน  
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บทท่ี 4 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 

 

4.1 บทสรุป 

 โครงการวิจัยในแผนงาน “การสรางนวัตกรรมสังคมเพ่ือสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจในภาค

ตะวันออก” เปนการวิจัยในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเพ่ือหารูปแบบและแนวทางการพัฒนาอยางเปนระบบใหมี

ความสมดุลในทุกดานและเปดโอกาสใหทุกภาคสวนไดมีสวนรวมอยางแทจริง การทองเท่ียวเปนสาขาเศรษฐกิจ

ท่ีมีศักยภาพและสรางรายไดและการจางงานในพ้ืนท่ีจํานวนมาก การศึกษาวิจัยเนนท่ีการสรางตราสินคา

ทองเท่ียวเพ่ือกําหนดรูปแบบการทองเท่ียวท่ีเหมาะสม (รชฏ จันทรนอย, 2561) รวมท้ังการพัฒนาศักยภาพ

เพ่ือรองรับการพํานักระยะยาวของผูสูงอายุชาวญี่ปุนซ่ึงเปนกลุมท่ีมีรายไดสูง (ปานเสก อาทรธุระสุขและคณะ, 

2561)  

 การศึกษาในพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมอยางมาบตาพุด จังหวัดระยองเปนกรณีศึกษาท่ีนาสนใจในการสราง

รูปแบบและความสัมพันธการมีสวนรวมของชุมชนใหสอดคลองกับการพัฒนาท่ีเกิดข้ึนและ สําคัญคือ การลด

ความขัดแยงและความเหลื่อมล้ําจากการพัฒนา (ธนิต โตอดิเทพยและสกุล อนมา, 2561) รวมท้ังการศึกษา

พัฒนาการของมหาวิทยาลัยบูรพาท่ีเปนสถาบันการศึกษาชั้นนําในภาคตะวันออกท่ีมีการเปลี่ยนผานตามการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในภาคตะวันออก (ทรงยศ บัวเผื่อน, 2561) ดานการเกษตร ทุเรียนเปนผลไม

เศรษฐกิจท่ีมีศักยภาพสงออกสูง จังหวัดจันทบุรีเปนแหลงผลิตและศูนยกลางการคาทุเรียนเพ่ือการสงออก 

การศึกษาเชิงลึกนําไปสูการพัฒนาภาคเกษตรใหมีความเขมแข็งและสามารถพึงตนเองได รวมท้ังการเขาถึง

โอกาสจากการคาระหวางประเทศ (ศศิวุฑฒิ์ วงษมณฑา, 2561) 

 

4.2 ผลผลิตจากแผนงานวิจัย 

1. มาตรการเชิงนโยบายสงเสริมการพํานักระยะยาวในพ้ืนท่ีศรีราชาใหแกกลุมเปาหมายผูสูงอายุชาว

ญี่ปุน ท้ังนี้ ควรเพ่ิมพ้ืนท่ีเมืองศรีราชาในโครงการรณรงคเพ่ือสงเสริมดานการพํานักระยะยาวแกชาวญี่ปุน และ

ดําเนินการประชาสัมพันธเพ่ือสรางการรับรูอยางตอเนื่อง 

2. ตราสินคาการทองเท่ียวขอจังหวัดชลบุรี ภายใตแนวทางการสงเสริมการทองเท่ียววิถีไทย จะสราง

การับรูความตระหนักถึงความสําคัญของแหลงทองเท่ียวใหกับประชาชนในพ้ืนท่ี ตราสินคาดังกลาวจะเปน

กระบวนการในการพัฒนาการทองเท่ียวอยางบูรณาการระหวางประชาชนในพ้ืนท่ี ความคาดหวังจาก

นักทองเท่ียว เพ่ือสรางตราสินคาเพ่ีอการประชาสัมพันธการทองเท่ียวของจังหวัดชลบุรีอยางมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล 
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 3. การเผยแพรประวัติและความเปนมาของมหาวิทยาลัยบูรพาตามพลวัตการพัฒนาในภาคตะวันออก

และพัฒนาศักยภาพในการเปนศูนยกลางการเรียนรูและการวิจัยพัฒนา 

4. รูปแบบของการสรางขอตกลงของการอยูรวมกันทางสังคมควรมาจากกระบวนการของการ

แลกเปลี่ยนขอมูล ระหวางโรงงานอุตสาหกรรม และกลุมชาวบานท่ีมีความคิดหลากหลายสูการกําหนดกฎ

กติกาทางสังคมรวมกัน 

5. รูปแบบและแนวทางการจัดหาเงินทุนสําหรับเกษตรกรและผูประกอบการไทยในการผลิตทุเรียน

เพ่ือการสงออกใหสามารถแขงขันไดและไมเสียเปรียบทางการคา 
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