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ส่วนที่ 1 
บทนํา 

 
1. ความนาํ 
 

   อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวสูง มีบทบาทความสําคัญต่อระบบ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยเป็นอย่างมาก เป็นแหล่งรายได้ที่สําคัญนํามาซึ่งเงินตราต่างประเทศ 
การสร้างงาน และการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค นอกจากนี้การท่องเที่ยวยังมีส่วนสําคัญในการพัฒนา
ระบบโครงสร้างพื้นฐานของการคมนาคมขนส่ง รวมไปถึงการค้าและการลงทุน เมื่อประเทศประสบภาวะ
วิกฤตทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวมีบทบาทสําคัญในการสร้างรายได้ให้กับประเทศสามารถช่วยให้
เศรษฐกิจฟ้ืนตัวได้ในเวลาที่รวดเร็วกว่าภาคผลิตและบริการอ่ืนๆ อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
มีแนวโน้มการแข่งขันรุนแรงขึ้นตามลําดับ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีความอ่อนไหวง่ายจาก
ปัจจัยลบทั้งภายในและภายนอกประเทศโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ สถานการณ์และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ที่เป็นความท้าทายต่อการท่องเที่ยวของประเทศไทยมาจากหลายประเด็น ดังนี้  

 
ประเด็นผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ ความถดถอยของเศรษฐกิจโลก  การปรับตัวเข้าสู่

เศรษฐกิจโลกแบบหลายศูนย์กลาง การขยายตัวของขั้วอํานาจทางเศรษฐกิจใหม่ อาทิ บราซิล รัสเซีย 
อินเดีย และจีน ส่งผลต่อการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ และการเปลี่ยนแปลงในตลาดการเงินของ
โลกที่ก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน สินค้าและบริการ การเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี ส่งผลให้ประเทศไทยต้อง
พัฒนาการตลาดท่องเที่ยวเชิงรุกและเตรียมความพร้อมต่อการผันผวนของค่าเงิน รวมทั้งจะต้องพัฒนา
บุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ ปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆ  

 
ประเด็นผลกระทบด้านสังคม  การให้ความสนใจกับชุมชน  มรดกทางวัฒนธรรม             

และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สั งคมผู้สู งอายุ ส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยว                
โดยนักท่องเที่ยวให้ความสําคัญกับคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยวที่ต้องปลอดภัย สะอาด มีการรักษา
สภาพแวดล้อม และใช้สื่อสารสนเทศในการท่องเที่ยวมากขึ้น รูปแบบของการท่องเที่ยวจึงมีแนวโน้ม
ท่องเที่ยวแบบอิสระ สนใจการท่องเที่ยวเฉพาะทาง เช่น การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health and Wellness 
Tourism) การท่องเที่ยวแบบผจญภัย (Adventure Tourism) การท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports 
Tourism) เป็นต้น นอกจากนี้ผลกระทบด้านสังคม กระแสโลกาภิวัตน์และวัฒนธรรมโลกที่เข้ามา       
ในประเทศไทย การเปิดการค้าเสรี ก่อให้เกิดการอพยพย้ายถิ่น การเคลื่อนย้ายแรงงาน ส่งผลต่อวิถีชีวิตคนไทย
ทั้งระดับครอบครัว ชุมชนและประเทศ เกิดการสูญหายของวัฒนธรรมพื้นถิ่น ปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผล     
ต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย 
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ประเด็นผลกระทบด้านทรัพยากรธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งผลให้
สถานการณ์และแนวโน้มความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทวีความรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะ
ปัญหามลพิษ อุณหภูมิโลกท่ีร้อนขึ้น การกัดเซาะของชายฝั่ง ภาวะภัยแล้ง และน้ําท่วม ส่งผลต่อความงดงาม
และบรรยากาศของแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญหลายแห่ง ประเทศไทยได้เข้าร่วมลงนามและเป็นภาคีในกรอบ
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) รวมท้ังได้ร่วมลงนามรับรอง   
พิธีสารโตเกียวร่วมรับผิดชอบการดําเนินการด้านการเปลี่ยนสภาพอากาศ ดังนั้น ประเทศไทยจะต้อง
เตรียมพร้อมรองรับผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยการคํานึงถึงการท่องเที่ยวที่สะอาด (Green Tourism)        
การพัฒนามาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในทุกระดับให้มี
ศักยภาพรองรับการเปลี่ยนแปลงบนพื้นฐานการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างสมดุล และยั่งยืน 

 
ประเด็นการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด ส่งผลให้ภาคการท่องเที่ยวต้องปรับ

เตรียมความพร้อมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยต้องบริหารจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ รวมท้ัง
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการส่งเสริมการท่องเที่ยว นอกจากนี้ การทวีสมรรถนะเทคโนโลยี
ด้านการบินและการขยายตัวของกิจการสายการบินต้นทุนตํ่า ส่งเสริมให้เกิดการเดินทางบ่อยขึ้น                
และระยะเวลาในการพํานักของนักท่องเที่ยวแต่ละครั้งสั้นลง 

 

ประเด็นในด้านภาพลักษณ์ และความเชื่อมั่น ซึ่งในระยะ 4-5 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยประสบ
ปัญหาภาวะวิกฤติต่างๆ ทั้งโดยเฉพาะปัญหาการเมืองภายในประเทศ การแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่
สายพันธุ์ใหม่ ปัญหาจากอุทกภัยและวาตภัย ความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยว ความปลอดภัย        
และปัญหาการก่อการร้ายใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่น
ของนักท่องเที ่ยวต่อประเทศไทย เป็นเหตุให้นักท่องเที ่ยวกลุ่มตลาดหลักเปลี่ยนจุดหมายไปยัง          
แหล่งท่องเที่ยวในภูมิภาคอ่ืนๆ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อจํานวนและรายได้จากการท่องเที่ยวของประเทศ 
สถานการณ์ต่างๆ ดังที่กล่าวมานอกจากจะส่งผลต่อการลดลงของอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) แล้ว ยังส่งผลกระทบต่อการจ้างงานในภาคธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจเชื่อมโยงอีกด้วย  

 
เพื่อให้การท่องเที่ยวของประเทศไทยสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆ เกิดการเติบโต

อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน และแข่งขันได้ในตลาดโลก คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2552 
ให้การท่องเที่ยวเป็นวาระแห่งชาติ (National Agenda) และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2552 
มอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดทํายุทธศาสตร์แผนงานฟื้นฟูวิกฤตการท่องเที่ยวระยะสั้น    
และระยะยาว รวมทั้งสอดรับกับอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติที่จะต้อง
จัดทําแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา     
ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ จึงได้จัดทําร่างแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ              
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พ.ศ.  2555–2559 เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติพิจารณา โดยมีวัตถุประสงค์   
เพื่อฟื้นฟูและกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวให้ขยายตัวและเกิดความยั่งยืน และเพื่อเร่งรัดและสร้างศักยภาพ  
ในการหารายได้จากการท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้มีความพร้อมทั้งด้านคุณภาพ
การแข่งขัน และให้เกิดการสร้างรายได้และกระจายรายได้ควบคู่ไปกับการพัฒนาที่ย่ังยืน ดังนั้น แผนพัฒนา
การท่องเที่ยวแห่งชาติฉบับนี้จึงได้ มุ่งเน้น การป้องกันแก้ไขผลกระทบด้านการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ทั้งในและต่างประเทศ ตามแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 และวิสัยทัศน์
ประเทศไทยสู่ปี 2570  โดยน้อมนําแนวคิด “เศรษฐกิจพอเพียง” และ “คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” มาใช้     
ในการจัดทําแผนเพื่อให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบองค์รวมที่สร้างทั้งรายได้และกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม
และยั่งยืน  
 
 ทั้งนี้ คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ คาดหวังว่าแผนพัฒนาการท่องเที่ยว
แห่งชาติฉบับนี้จะมีประโยชน์ต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศ ดังนี้ 
                1) เป็นเครื่องมือสําคัญที่จะใช้เป็นกรอบทิศทางในการกระตุ้นและฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวของ
ทุกฝ่ายที่มสี่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

2) ช่วยลดการทํางานที่ซ้ําซ้อนของหน่วยงานภาครัฐในเรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยว ซึ่งจะช่วยให้
การพัฒนาการท่องเที่ยวเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ภายใต้การบูรณาการการทํางานระหว่างหน่วยงาน       
ที่เกี่ยวข้อง 

3) หน่วยงานของรัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้องสามารถใช้เป็นกรอบแนวทางการดําเนินงานโดยนํา   
กลยุทธ์ไปแปลงเป็นนโยบายและแผนปฏิบัติการในหน่วยงาน/องค์กรของตน  เพื ่อประโยชน์        
ในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างถูกต้องเหมาะสมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขปัญหาที่ยังคงมีอยู่
ในภาคการท่องเที่ยว และแก้ไขปัญหาเร่งด่วนด้านการท่องเที่ยว โดยจะมีความสอดคล้องเช่ือมโยงกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 และนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาล 

                4) แก้ไขปัญหาในเชิงโครงสร้าง เพื่อสร้างความสมดุลและย่ังยืน สร้างระบบภูมิคุ้มกันให้กับ
ภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้ภาคประชาชน
ภาคเอกชน และชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยว ไม่ให้อยู่ในสภาพเสื่อมโทรม 
หรือถูกทําลาย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการเป็นเจ้าบ้านที่ดี มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
และสิ่งอํานวยความสะดวกในปริมาณที่เหมาะสม สะดวก และบริการที่มีคุณภาพ เป็นต้น 

 
 ด้วยความจําเป็นดังที่กล่าวมา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะเลขานุการ
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติจึงได้จัดทําแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติฉบับนี ้          
เพื่อกําหนดกรอบทิศทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวของไทยให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นองค์รวม           

และเกิดการบูรณาการการทํางานของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการผลักดันให้มีการบริหารจัดการ          
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การท่องเที่ยว เพื่อนําไปสู่ เ ป้าหมายการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างรายได้                  
จากการท่องเที่ยวโดยคํานึงถึงความสมดุลและยั่งยืนต่อไป 
2. กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2555–2559 
 
 กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 ได้เน้นการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน โดยใช้เวทีระดมความคิดเห็นจากผู้บริหาร/นักวิชาการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากหน่วยงาน       
ที่ เกี่ ยวข้อง  จนได้  (ร่าง )  แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ .ศ .  2555-2559 และเสนอให้
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติพิจารณา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ข้อเสนอแนะและ
ความเห็นเพิ่มเติม ก่อนเสนอให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อไป โดยมีขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนา
การท่องเที่ยวแห่งชาติมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
ภาพที่ 1 กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บทวิเคราะห์สถานการณ์ 

การประชุมระดมความคิดเห็น 

(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ฯ 

คณะกรรมการยกร่างฯ 

คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ 

การปรับปรุงแก้ไขร่างแผนพัฒนาฯ 

ข้อสรุปการประชุม
คณะกรรมการยกร่างฯ 

กรอบวิสัยทัศน์ 
และกลยุทธ์ 

คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ 

คณะรัฐมนตรี 



 

 

 

ส่วนท่ี 2 
สถานการณ์ และแนวโน้มด้านการท่องเท่ียว 

 
การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมภาคบริการที่มีบทบาทสําคัญในระบบเศรษฐกิจ        

ของประเทศไทย เพราะนอกจากจะสร้างรายได้โดยมีมูลค่าเป็นอันดับหน่ึงของการค้าบริการรวม   
ของประเทศแล้ว ยังเป็นอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอีกมากมาย อาทิ โรงแรมและที่พัก 
ภัตตาคารร้านอาหาร ร้านจําหน่ายของที่ระลึก การคมนาคมขนส่ง เป็นต้น ซึ่งก่อให้เกิดการลงทุน 
การจ้างงาน และการกระจายรายได้สู่ท้องถ่ิน โดยในแต่ละปีสามารถสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ         
ในรูปเงินตราต่างประเทศปีละหลายแสนล้านบาท รวมทั้งสร้างกระแสเงินหมุนเวียนภายในประเทศ
จากคนไทยเที่ยวไทยนับแสนล้านบาทเช่นเดียวกัน ซึ่ งในปี  2552 ประเทศไทยมีรายได้                
จากนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศประมาณ 527,326 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 8.5 ของมูลค่า
ส่งออกรวม  (ร้อยละ 51.1 ของมูลค่าส่งออกภาคบริการ) หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 5.8 
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) ขณะเดียวกัน ธุรกิจการท่องเที่ยวก่อให้เกิดการจ้างงานกว่า 
2 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 6-7 ของแรงงานทั้งระบบ1 รวมทั้งยังช่วยกระจายรายได้และการจ้างงาน
ไปสู่ชนบท ตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ รายได้เงินตราต่างประเทศดังกล่าวยังมีส่วนสําคัญที่ช่วยชดเชย     
การขาดดุลการค้าในช่วงที่การส่งออกสินค้าของไทย มีแนวโน้มชะลอตัวลงตามภาวะเศรษฐกิจโลก ดังน้ัน    
ในการจัดทําแผน พัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศจึงต้องพิจารณาข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ดังน้ี 
 
2.1 สถานการณ์การท่องเที่ยวโลก  
 
   2.1.1 โครงสร้างการตลาดและแนวโน้มการท่องเที่ยวโลก 
           1) การเพิ่มขึ ้นของนักท่องเ ที่ยว  องค์การการท่อง เที ่ยวโลก  (World 

Tourism Organization : UNWTO) ได้พยากรณ์ว่าเมื่อถึงปี พ.ศ. 2563 จะมีนักท่องเที่ยวระหว่าง
ประเทศจํานวน 1,600 ล้านคน ภูมิภาคที่มีแนวโน้มเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม คือ ภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออก และแปซิฟิค และกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นจุดหมายการท่องเที่ยว   
แห่งใหม่ที่มีผู้นิยมเดินทางเข้ามาเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง โดยมีนักท่องเที่ยวเป็น 1 ใน 3 ของนักท่องเที่ยว
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค2 
 
 
 
 

                                                
1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 2552. นโยบายภาษีเพื่อกระตุ้นธุรกิจท่องเที่ยวไทย. บทความวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
2 World Tourism Organization : (UNWTO) 
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ภาพท่ี 1 ประมาณการจํานวนนักท่องเที่ยวในปี 2020 

 
 

ที่มา : องค์การการท่องเที่ยวโลก (UNWTO) 
 

 2) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการตลาด กลุ่มประเทศ BRIC (บราซิล 

รัสเซีย อินเดีย และจีน) มีรายได้เพิ่มข้ึน และมีศักยภาพในการส่งออกนักท่องเที่ยวในอนาคต 
UNWTO คาดว่า ในปี พ.ศ. 2563 จีนจะเป็นตลาดส่งออกและนําเข้านักท่องเที่ยวใหญ่ที่สุดในโลก      
โดยมีนักท่องเที่ยว 100-120 ล้านคน/ป ี

3 
3) การแข่งขันด้านการท่องเท่ียวสูงขึ้น การทวีบทบาทสําคัญของตลาดเกิดใหม่ 

ซึ่งตลาดเหล่าน้ีส่วนใหญ่จะอยู่ภายในทวีปเอเชีย ทั้งตลาดที่มีขนาดใหญ่ เช่น จีน อินเดีย และตลาด
ขนาดกลางถึงขนาดเล็ก เช่น กลุ่มประเทศที่อยู่ในเอเชียใต้ กลุ่มประเทศในตะวันออกกลาง กลุ่มประเทศที่
อยู่ในเอเชียกลาง เป็นต้น หลายประเทศจึงมีการลงทุนด้านการท่องเที่ยว การโฆษณาประชาสัมพันธ์ 
การกําหนดกลยุทธ์ และการใช้นโยบายปกป้องคนของตนให้เดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศเพื่อแย่งชิง
ตลาดในเวทีโลก 

 

              4) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรโลก อัตราการเพิ่มของประชากรโลกอยู่ที่

ระดับ 1.11 ในปัจจุบัน จะลดลงเป็นระดับ 0.86 ในช่วงปี 2563-25684 โดยประเทศอุตสาหกรรม  
ช้ันนําของโลกเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ประเทศเยอรมัน ญี่ปุ่น รัสเซีย มีอัตราเพิ่มของประชากรติดลบ 
นักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุจึงมีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึน นักท่องเที่ยวกลุ่มน้ีมีความพร้อมในด้านเวลา     
และงบประมาณ สนใจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวแบบพํานักนาน และต้องการท่องเที่ยว
ในแหลง่ที่เที่ยวที่มีความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐาน นอกจากน้ีการกระตุ้นประชาชนให้เดินทาง
ท่องเที่ยว อาทิ การลดช่ัวโมงการทํางาน การสนับสนุนให้ประชาชนมีโอกาสพัฒนาประสบการณ์  
                                                
3 World Tourism Organization : (UNWTO) 
4 สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ. 2552. วิสัยทัศน์ 2570 สู่แผนฯ 11. 
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ของตนจากการเดินทางท่องเที่ยว การลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มสินค้าอุปโภคบริโภคบางชนิดและภาษี
นายจ้าง มาตราการดังกล่าวได้มีการดําเนินการในหลายประเทศ เป็นการกระตุ้นให้เกิดการเดินทาง
ท่องเที่ยวระหว่างประเทศมากขึ้น 
                       5) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การช่วงชิงตลาดการท่องเที่ยว ระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ ความรู้ สาระ และสารสนเทศ กลายเป็นเครื่องมือสําคัญในการสร้างความแตกต่าง 
และสร้างคุณค่าของสินค้าในอนาคตรูปแบบของ e-commerce และ e-business จะมีความสําคัญ
และซับซ้อนมากข้ึนในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวรุ่นใหม่มีแนวโน้ม 
ที่จะใช้ข้อมูลท่องเที่ยวผ่านอินเทอร์เน็ตเพื่อทําการสืบค้นและเปรียบเทียบราคามากข้ึน คาดการณ์ว่ามี
ประชากรโลกกว่า 1.5 พันล้านคน ท่องอยู่บนโลกอินเทอร์เน็ต และเกือบ 600 ล้านคน ที่ผันตนมา
เป็นสมาชิกในสังคม Online บทบาทของอินเทอร์เน็ตซึ่งแต่เดิมทําหน้าที่เพียงให้ข้อมูล เพื่อป้อน
ข่าวสารด้านเดียว ได้กลายมาเป็นช่องทางใหม่ในการแพร่กระจายข่าว การให้ข้อมูล และมีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจของนักท่องเที่ยว ช่องทางการขายทางอินเทอร์เน็ตกําลังได้รับความนิยม  
  
    2.1.2 วิกฤตและความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว 
            1) การท่องเท่ียวโลกมีความเสี่ยงท่ีจะได้รับผลกระทบจากการก่อการร้าย

ระหว่างประเทศ การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติมีแนวโน้มขยายตัวทั่วโลกและรุนแรง      

มีรูปแบบและโครงข่ายที่ซับซ้อนมากขึ้น โดยใช้ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร            
และการคมนาคมเป็นปัจจัยสนับสนุน5

 และมีแนวโน้มคงอยู่ต่อไปในหลายภูมิภาคของโลกเป็นปัจจัย
สําคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางของนักท่องเที่ยว และจิตวิทยาของผู้บริโภคที่จะชะลอการจับจ่าย
ใช้สอย ประเทศไทยจึงต้องเตรียมตัวรับความเสี่ยงในด้านต่างๆ และภาวะการแข่งขันที่จะรุนแรงมากข้ึน  
             2) การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลก ผลกระทบจากสภาวะโลกร้อน        

เริ่มแสดงให้เห็นชัดเจนจากภัยธรรมชาติที่เกิดข้ึนอย่างรุนแรง ครอบคลุมไปทุกภูมิภาค เห็นได้จาก
ความรุนแรงของภัยพิบัติต่างๆ เช่น พายุ นํ้าท่วม ภัยแล้ง แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด สึนามิ ช่วง 30 ปี
ที่ผ่านมานี้ อัตราภัยพิบัติทางธรรมชาติเพิ ่มสูง ขึ้นในแบบขั้นบันได ภัยพิบัติทางนํ้าเพิ ่มขึ้น 
30.7% วาตภัย (พายุ) เพิ่มข้ึน 26.6% และแผ่นดินไหวเพิ่มข้ึน 8.6%6 ประเทศต่างๆ จึงเริ่มหันมา
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม การสร้างจิตสํานึกที่จะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และใช้เป็นกลยุทธ์ในการสร้างความ
แตกต่างที่เหนือกว่าคู่แข่งขัน เป็นจุดขายกระตุ้นหรือเชิญชวนลูกค้าให้เข้ามาซื้อหาหรือใช้บริการ
ท่องเที่ยว ในอนาคต Green Logistic เป็นเทรนด์ที่ถูกกําหนดให้แหล่งท่องเที่ยวต้องให้ความสําคัญ
กับสิ่งแวดล้อม และอาจถูกกําหนดเป็นเงื่อนไขหน่ึงในการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
                                                
5 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2552. วิสัยทัศน์ 2570 สู่แผนฯ 11. 
6 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2552. วิสัยทัศน์ 2570 สู่แผนฯ 11. 



 

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2555 - 2559 

8

 3) ความเสี่ยงของโรคระบาด ความรุนแรงมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน แม้ว่าในหลายกรณี

จะมีอัตราการเสียชีวิตตํ่าก็ตาม แต่โรคระบาดที่เกิดจากไวรัสสายพันธ์ุใหม่ๆ ที่เกิดข้ึน ทําให้นักท่องเที่ยว
มีความกังวลและรู้สึกไม่ปลอดภัย ดังเช่น การระบาดจากไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2009 การท่องเที่ยว    
ในภูมิภาคเอเชียมีอัตราการเติบโตลดลงร้อยละ 31.6 ภูมิภาคยุโรปและตะวันออกไกลลดลงร้อยละ 26.37  
                    4) สภาวะเศรษฐกิจโลก ความไม่แน่นอนของสภาวะเศรษฐกิจโลกอาจส่งผล

กระทบต่อจํานวนนักท่องเที่ยวในอนาคต สภาวะถดถอยของเศรษฐกิจโลก ในปี พ.ศ. 2551        
และต่อเนื่องถึงปัจจุบันส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว อย่างไรก็ตามคาดการณ์ว่าในอนาคต
เศรษฐกิจโลกยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะมีกลุ่มประเทศ BRIC (บราซิล รัสเซีย อินเดีย 
และจีน) ที่คาดการณ์ว่า จีน รัสเซีย และอินเดีย มีแนวโน้มเศรษฐกิจขยายตัวมากกว่าร้อยละ 7 ในช่วงปี 
พ.ศ. 2558-2568  
 
       2.1.3  การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว 

  1) พฤติกรรมผู้บริโภคปรับเปลี่ยนไปตามสภาพเศรษฐกิจ ผลกระทบจากภาวะ

เศรษฐกิจตกตํ่า ส่งผลให้นักท่องเที่ยวใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวอย่างระมัดระวัง โดยคํานึงถึงความคุ้มค่าเงิน
มากข้ึน ประกอบกับการที่คู่แข่งหันมาใช้กลยุทธ์ด้านราคาเพื่อดึงความสนใจของตลาดนักท่องเที่ยว   
ที่หดตัวลง ทําให้นักท่องเที่ยวมีทางเลือกในการเลือกจุดหมายปลายทางมากขึ้น ซึ่งมีผลให้เกิด
พฤติกรรม Last minute คือ ใช้เวลาสั้นก่อนการเดินทางเพื่อตัดสินใจในการจอง/ซื้อสินค้า         
และบริการท่องเที่ยวเพื่อแสวงหาความคุ้มค่า  

         2) นักท่องเท่ียวนิยมเดินทางท่องเท่ียวระยะใกล้ โดยอาจเลือกเดินทาง

ท่องเที่ยวภายในประเทศหรือภายในภูมิภาคเดียวกันมากข้ึน ทั้งน้ีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของ
ประเทศต่างๆ และกรอบความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว เช่น UNWTO APEC ASEAN ACD GMS 
ACMECS IMT-GT และ BIMSTEC เป็นต้น ช่วยลดอุปสรรคและข้อจํากัดในการท่องเที่ยว    
              3) นักท่องเท่ียวมีแนวโน้มสนใจการท่องเท่ียวในความสนใจพิเศษ (Special 

Interest Tourism) เช่น การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย 

(Adventure Tourism) การท่องเที่ยวเชิงศาสนา (Spiritual Tourism) การท่องเที่ยวเพื่อการประชุม
และนิทรรศการ (MICE) และการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) เปน็ต้น รูปแบบการท่องเที่ยว
ดังกล่าวมีแนวโน้มขยายตัวเน่ืองจากนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มต้องการที่จะเรียนรู้และได้รับ
ประสบการณ์ที่แตกต่างในการท่องเที่ยวแต่ละครั้ง ต้องการสัมผัสธรรมชาติที่บริสุทธ์ิ กิจกรรมที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม เลือกพักแรมในโรงแรมที่มีเอกลักษณ์ ซึ่งประเทศไทยมีความพร้อมของทรัพยากร
พื้นฐานสําหรับการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ  
 
 
 

                                                
7 IATA and Centre for Asia Pacific Aviation Source: IATA and Centre for Asia Pacific 
Aviation 
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              4) กระแสของความสนใจและใส่ใจในสุขภาพ และการออกกําลังกาย ทําให้

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) และการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism)         
มีแนวโน้มได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว สําหรับการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ประเทศต่างๆ ได้แข่งขัน
กันแย่งสิทธ์ิในการจัดกิจกรรม หรือ Event ด้านการกีฬา ซึ่งไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีความพร้อม    
ในด้านบุคลากร สนามแข่งขัน มีประสบการณ์ในการจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ รวมถึงกีฬาที่
มีเอกลักษณ์ เช่น มวยไทย และตะกร้อ สําหรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ไทยมีช่ือเสียงในเรื่อง
ของสปา การนวดแผนไทย ความพร้อมในด้านของบุคลากร มีสถานประกอบการที ่มีคุณภาพ   
ซึ่งพร้อมต่อการรองรับนักท่องเที่ยวในอนาคต 
               5) กระแสความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ประเพณี

วัฒนธรรมดั้งเดิม กําลังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว และมีแนวโน้มมากข้ึน แนวคิดการพัฒนา

อย่างย่ังยืนได้ถูกเปลี่ยนถ่ายเข้าสู่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวโดยรวมอย่างเป็นลําดับ และกําลังปรับเปลีย่น
สภาพไปสู่การจัดการที่คํานึงถึงขีดความสามารถการรองรับของธรรมชาติ ชุมชน ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีวัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน และมุ่งเน้นสิ่งแวดล้อมและฐานทรัพยากร 
ของพื้นที่ท่องเที่ยวเป็นสําคัญ ดังน้ัน จึงเป็นโอกาสในการสร้างเอกลักษณ์และตราสัญลักษณ์สินค้า
ทางการท่องเที่ยว วัฒนธรรมและธรรมชาติของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับ           

ในระดับสากล 
 
 

2.2 สถานการณ์การท่องเที่ยวไทย 

 

     2.2.1  แนวโน้มด้านการท่องเที่ยวของไทย  
 1) ประเทศไทยต้องประสบกับปัญหาวิกฤตและความเสี่ยงด้านการท่องเท่ียว 

ในช่วงระยะเวลา 4-5 ปี ที่ผ่านมา ประเทศไทยต้องประสบกับภาวะวิกฤตต่างๆ ทั้งวิกฤตการณ์โรคซาร์ส 
(SARS) เหตุการณ์สึนามิ (Tsunami) การรัฐประหาร การเกิดวิกฤตราคาน้ํามัน โรคระบาดไข้หวัด 
สายพันธ์ุใหม่ 2009 เป็นเงื่อนไขข้อจํากัดในการรักษาตลาดเดิมและขยายตลาดใหม่ โดยผลกระทบ
จากวิกฤตในแต่ละครั้งได้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของจํานวนนักท่องเที่ยวอย่างเด่นชัด เช่น ภายหลัง
จากเกิดเหตุวิกฤตการณ์โรคซาร์สส่งผลให้นักท่องเที่ยวลดลงถึง 50% ภายใน 3 เดือน เหตุการณ์สึนามิ
ส่งผลให้นักท่องเที่ยวลดลง 30% ภายใน 2 เดือน อย่างไรก็ตามพบว่าภายหลังจากเกิดวิกฤต         
ในประเทศไทยก็มีแนวโน้มที่นักท่องเที่ยวจะกลับเข้ามาท่องเที่ยวอีกครั้งในระยะเวลาไม่นานนัก 

  2) สถานการณ์ทางการเมืองยั งคงส่ งผลกระทบต่อการท่องเ ท่ียว 

สถานการณ์ทางการเมืองที่ยังไม่น่ิง ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดความรุนแรงหรือไม่ ทําให้
สถานการณ์การท่องเที่ยวของไทยในช่วงระยะเวลาต่อไปมีความท้าทายมากข้ึน สถานการณ์ทาง 
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การเมืองได้กลายเป็นปัจจัยสําคัญที่ส่งผลต่อจํานวนนักท่องเที่ยว และภาพลักษณ์ของประเทศ  
นับต้ังแต่การเกิดรัฐประหาร ในปี 2549 การปิดท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ในระหว่างวันที่ 
25 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2551 และเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง ระหว่างวันที่ 8-14 
เมษายน 2552 ทําให้นักท่องเที่ยวขาดความม่ันใจ ส่งผลให้จํานวนการเดินทางเข้าประเทศไทย     
ของนักท่องเที่ยวลดลงอย่างรุนแรง8

 ถึงแม้จํานวนนักท่องเที่ยวจะเพิ่มข้ึนในไตรมาสที่ 4 ของปี 2552 
แต่วิกฤตทางการเมืองที่เกิดข้ึนในเดือนมีนาคม - เมษายน 2553 ได้ส่งผลให้สถานการณ์ท่องเที่ยว
เลวร้ายลงอีก จากการเผยแพร่ข่าวไปทั่วโลก รวมทั้งการออก Travel Warning ของประเทศต่างๆ 
เพื่อแจ้งเตือนประชาชนถึงความเสี่ยงในการเดินทางมาประเทศไทย ส่งผลลบต่อภาพลักษณ์ด้านความ
ปลอดภัยของประเทศไทย 

         3) จํานวนนักท่องเท่ียว รายได้ ค่าใช้จ่าย และวันพักเฉลี่ยของนักท่องเท่ียว

เพ่ิมขึ้นในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา แม้ประเทศไทยจะประสบกับปัญหาและวิกฤตด้านการท่องเที่ยว  

ซึ่งส่งผลกระทบต่อจํานวนและรายได้ของนักท่องเที่ยวในช่วงวิกฤต และหลังเกิดวิกฤต แต่ก็พบว่า 
ภายหลังจากวิกฤตผ่านพ้นไปอัตราการเติบโตจะกลับไปอยู่ในระดับเดิม 

               - จํานวนนักท่องเท่ียวมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยว

เข้ามาเที่ยวในประเทศไทยเฉลี่ยปีละประมาณ 9 ล้านคน มีอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสม 5% ต่อปี อัตราการเติบโต
เฉลี่ยของนักท่องเที่ยวเป็นอันดับ 7 ของเอเซีย โดยมาเลเซียและเวียดนามมีการเติบโตเฉลี่ยอันดับที่ 1 
และ 2 ตามลําดับ ปี 2553 เป็นปีที่ประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวสูงที่สุดจํานวน 15.8 ล้านคน    
 

ภาพท่ี 2 จํานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติของประเทศต่างๆ ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา 

 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 

        จีน  มาเลเซีย  ฮ่องกง  ไทย  ญี่ปุ่น  สิงคโปร์  เกาหลี  อินโดนีเซีย  อินเดีย  เวียดนาม  
ที่มา: สถิตินักท่องเที่ยว. กรมการท่องเที่ยว  
   
 
 
 
 
                                                
8
 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. 2552. แผนการตลาดเร่งด่วนเพื่อฟื้นฟูภาพลักษณ์และกระตุ้นการท่องเที่ยว ปี 2552.    
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                             - รายได้จากการท่องเท่ียวมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น จากสถิติรายได้จากการท่องเที่ยว

ในปี 2553 มีรายได้ 585.9 พันล้านบาท ระหว่างปี 2548-2553 พบว่าประเทศไทยมีรายได้จาก     
การท่องเที่ยวเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง อัตราขยายตัวเฉลี่ยปีละ 11.90% โดยอัตราการเติบโตของรายได้
จะปรับลดลงและมีค่าเป็นลบในช่วงปีที่เกิดวิกฤต แต่ภายหลังจากวิกฤตผ่านพ้นไปอัตราการเติบโต
ของรายได้จะกลับไปอยู่ในระดับเดิม 

             - ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัว/คน มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยว

ในประเทศไทย มีแนวโน้มการใช้จ่ายเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่องจากค่าใช้จ่าย 3,172.93 บาท ในปี 2541 
เพิ่มเป็น 3,992.60 บาท ในปี 2553 ทั้งน้ีการเกิดวิกฤตในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ทําให้ค่าใช้จ่ายของ
นักท่องเที่ยว ปี 2553 ตํ่ากว่าปี 2550 2551 และ 2552 

             - จํานวนวันพักเฉลี่ยของนักท่องเท่ียวมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น นับจากปี 2543 

เป็นต้นมา นักท่องเที่ยวมีแนวโน้มพักในประเทศไทยนานขึ้นจากวันพักเฉลี่ย 7.77 วัน เป็น 9.22 วัน 
ในปี 2553  

 4) นักท่องเที ่ยวจากกลุ ่มประเทศเอเช ียตะวันออกและยุโรปเป็น           

กลุ่มนักท่องเท่ียวหลักของไทย นักท่องเที่ยวต่างชาติกว่าครึ่งหนึ่ง (8,076,493 คน ในปี 2553)         

เป็นนักท่องเที่ยวจากกลุ่มเอเชียตะวันออก โดยมาเลเซีย ญี่ปุ่น จีน และเกาหลี เป็นกลุ่มที่มาท่องเที่ยว
ในไทยมากที่สุด สําหรับนักท่องเที่ยวจากทวีปยุโรป มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 27 ของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติทั้งหมด โดยนักท่องเที่ยวจากสหราชอาณาจักร เยอรมัน สวีเดน และรัสเซีย มาท่องเที่ยว
ในไทยมากที่สุด9 และเป็นที่น่าสังเกตว่านักท่องเที่ยวจากกลุ่มประเทศเอเชียใต้ และตะวันออกกลาง  
มีจํานวนเพิ่มข้ึนร้อยละ 24.98 และ 23.00 ตามลําดับ  แต่เมื่อพิจารณาจากรายได้พบว่านักท่องเที่ยว
จากยุโรปยังเป็นกลุ่มที่มีการใช้จ่ายมากที่สุดโดยคิดเป็นร้อยละ 40 ของรายได้นักท่องเที่ยวทั้งหมด10

 

และพบว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวจากยุโรปมีจํานวนวันพักนานกว่านักท่องเที่ยวจากเอเชีย  
         5) นักท่องเท่ียวไทยมีแนวโน้มเดินทางท่องเท่ียวภายในประเทศมากขึ้น       

โดยรัฐบาลได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศอย่างจริงจังในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทั้งน้ีคาดว่า        
ในปี 2553 จะมีการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศของคนไทยจํานวนประมาณ 88 ล้านคน/ครั้ง 
และก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนภายในประเทศประมาณ 413,000 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2543 ที่มี
นักท่องเที่ยวเพียง 59.74 คนต่อครั้ง การท่องเที่ยวภายในประเทศมีส่วนกระจายรายได้สู่พื้นที่ต่างๆ
ทั่วประเทศ โดยแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวไทย ได้แก่ กรุงเทพมหานคร 
เชียงใหม่ ภูเก็ต พัทยา ระยอง และกาญจนบุรี  

 
 
 
 
 
 

                                                
9 กรมการท่องเที่ยว. 2553. สถิตินักท่องเที่ยว. www.tourism.go.th 
10 ธนาคารไทยพาณิชย์. 2553. การท่องเที่ยวไทยมีความสามารถในการแข่งขันนแค่ไหน. Economic Intelligence 
Center. Monthly/March 2010.  
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         6) กลุ่มธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารมีบทบาทสําคัญในอุตสาหกรรม

ท่องเท่ียวไทย และมีส่วนสร้างมูลค่าให้ธุรกิจอื่นๆ เช่น เฟอร์นิเจอร์ อาหาร สมุนไพร ธุรกิจสปา 

สุขภาพอนามัย การค้าของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมือง บริการด้านโลจิสติกส์ และการจ้างงานในระดับต่างๆ 
เป็นต้น กลุ่มธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารมีมูลค่ารวม 337,343 ล้านบาท หรือร้อยละ 19.1 ของการบริการ
ภาคเอกชนทั้งหมด11 โดยนับเป็นกลุ่มที่มีมูลค่าสูงเป็นอันดับสอง รองจากกลุ่มการสื่อสารและขนส่ง 
เมื่อพิจารณาตามขนาดของวิสาหกิจแล้ว พบว่ามีการกระจายตัวอยู่ในกลุ่มผู้ประกอบการขนาดย่อม 
ร้อยละ 62.3 กลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลาง ร้อยละ 19.7 หรือ 66,334 ล้านบาท และกลุ่ม
ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ ร้อยละ 18.012  

   7) ระบบโลจิสติกส์และการเชื่อมโยงการท่องเท่ียว จะทวีความสําคัญมากข้ึน 

โดยประเทศไทยมีความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐานในระดับหน่ึง แต่ยังมีขีดความสามารถด้านการขนส่ง
ตํ่ากว่าสิงคโปร์ มาเลเซีย และอินเดีย13 สําหรับปัญหาของระบบโลจิสติกส์ไทยยังคงมีปัญหา ด้านโครงสร้าง
พื้นฐานที่ยังขาดการลงทุนที่เพียงพอต่อการเช่ือมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว รูปแบบในการเดินทาง
ท่องเที่ยว ทั้งระหว่างเมืองท่องเที่ยวหลักเมืองท่องเที่ยวรอง การเช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน 
ปัญหาด้านกฎระเบียบที่เช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านที่ไม่เอื้อต่อการท่องเที่ยวในบางเส้นทาง 
ตลอดจนปัญหาการขาดศักยภาพของผู้ประกอบการไทย 

   8) การท่องเท่ียวไทยมีแนวโน้มได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง   

ของภูมิอากาศโลก ความเสี่ยงเกิดจากปัจจัยต่างๆ เช่น นํ้าท่วมฉับพลัน นํ้าท่วมขัง การกัดเซาะ ไฟป่า 

ระบบนิเวศ และโรคระบาด โดยคาดการณ์ว่าใน พ.ศ. 2563 การท่องเที่ยวทางทะเลบริเวณชายฝั่ง   
อันดามัน จะได้รับประโยชน์จากการมีฤดูฝนสั้นข้ึน ซึ่งทําให้ดําเนินกิจกรรมกลางแจ้งได้ยาวนานข้ึน 
ถึง 4 สัปดาห์ อย่างไรก็ตาม ปัญหาด้านการขาดแคลนน้ําเป็นปัญหาของพื้นที่ทั้งในอดีตและปัจจุบัน  
หากพื้นที่ใดที่ไม่มีแผนการจัดการด้านการขาดแคลนปริมาณนํ้า ระยะเวลาของฤดูฝนที่ลดลง         
ในอนาคตจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวได้ การท่องเที่ยวทางทะเล
บริเวณชายฝั่งอ่าวไทย เกือบทุกจังหวัดบริเวณชายฝั่งอ่าวไทยจะมีปริมาณฝนตกที่รุนแรงมากข้ึน   
และระยะเวลาที่ฝนตกมากข้ึนถึง 2 สัปดาห์ในอีก 20 ปีข้างหน้า และจะเพิ่มถึง 4 สัปดาห์ในอีก 50 ปี
ข้างหน้า โดยปริมาณนํ้าที่เพิ่มข้ึนจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อกิจกรรมกลางแจ้ง การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ในภาคเหนือ มีโอกาสในการเกิดไฟป่าสูง โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง โดยทางภาคเหนือของประเทศจะมี
อุณหภูมิสูงข้ึน 2-3 องศาเซลเซียส ในอีก 20 ปีข้างหน้า จํานวนวันเย็น (วันที่มีอุณหภูมิตํ่ากว่า 15 
องศาเซลเซียส) ลดลง 5-10 วันต่อปี และลดลงมากกว่า 20 วันในอีก 50 ปีข้างหน้า โดยบริเวณภูเขา 
 
 
 

                                                
11 สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. 2551. เตือนภัยแนวโน้มสาขาธุรกิจบริการโรงแรมและภัตตาคาร 
ฉบับที่ 35/2551.   
12 สํานักงานสถิติแห่งชาติ. 2551. ข้อมูลสถิติ. www.nso.go.th.   
13 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2552. การศึกษาเพื่อจัดทํายุทธศาสตร ์      
ภาคบริการของประเทศ.   
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ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่และเชียงราย จะมีจํานวนวันเย็นลดลงมากกว่า 60 วัน ซึ่งส่งผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงทางด้านเอกลักษณ์ทางการท่องเที่ยว และมีความเสี่ยงต่อการเกิดนํ้าท่วมในพื้นที่ลุ่ม
เน่ืองจากปริมาณนํ้าที่สะสม ประกอบกับแผนการระบายน้ําของพื้นที่ดังกล่าวยังไม่เหมาะสมเท่าทีค่วร 
แหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรบริเวณทางตอนล่างของภาคเหนือและทาง
ตอนบนของภาคกลาง ปริมาณฝนรายปีในพื้นที่น้ีไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก ยกเว้นทางภาคตะวันตกของ
ประเทศติดกับเทือกเขาตะนาวศรี บริเวณชายแดนประเทศไทยและพม่า ซึ่งมีปริมาณฝนเพิ่มข้ึน 300 
มม./ปี ประกอบกับอุณหภูมิที่ร้อนข้ึน ทําให้คลัสเตอร์น้ีมีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าและระบบนิเวศ
สูญเสียความหลายหลายทางชีวภาพ14  

   9) ประเทศไทยยังคงมี จุดอ่อนในด้านความปลอดภัย  กฎระเบียบ           

ด้านสิ่งแวดล้อม สุขอนามัย และนโยบายรัฐบาล โดย ปี 2552 องค์กรการท่องเที่ยวโลกจัดลําดับ

ด้านการจ ัดการกฎหมาย  ระเบ ียบ บริการพื ้นฐานที ่เ อื ้อต่อการท่อง เที ่ยว (Regulatory 
Framework) ของประเทศไทยไว้ในอันดับที่ 70 ของโลก ซึ่งอยู่ในระดับตํ่ากว่าปี 2551 และ 2552 
และหากพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าประเทศไทยมีจุดอ่อนในด้านความมั่นคงปลอดภัย 
(Safety&Security) อยู่ในอันดับที่ 118 และความย่ังยืนในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่ใน
ลําดับที่ 90 ของโลก15  

           10) มีการกระจายอํานาจและเปิดโอกาสให้ชุมชนและท้องถ่ินมีส่วนร่วม   

ในการบริหารจัดการมากขึ้น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ให้สิทธิชุมชน            

ในการอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ินและของชาติ
และมีส่วนร่วมในการจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจึงมีบทบาทสําคัญในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม
โครงสร้างการบริหารจัดการยังขาดเสถียรภาพ ขาดองค์กรกลางที่มีอํานาจในการบังคับให้หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องกระทําตามแผนรวม และบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และรวมถึงกฎระเบียบ
ของรัฐที่ตามไม่ทันการพัฒนาในภาคเอกชน การวางแผนที่ไม่นําไปสู่การปฏิบัติหรือการลงทุน      
ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) และชุมชน 
ขาดความรู้ด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการจัดการภูมิทัศน์และการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยว   
ในระดับท้องถ่ิน การลงทุนด้านการท่องเที่ยวเน้นการก่อสร้างมากกว่าการจัดการภูมิทัศน์ และขาด
การมีส่วนร่วมจากชุมชนในท้องถิ่น และหน่วยงานทุกระดับ ทําให้การพัฒนาการท่องเที่ยว           
ขาดความเช่ือมโยงระหว่างท้องถ่ิน จังหวัด กลุ่มจังหวัด และประเทศ  

 
 
 
 
 
 

 

                                                
14 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. 2552. โครงการศึกษาเพื่อประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง 
ภูมิอากาศในอนาคตต่อคลัสเตอร์การท่องเที่ยวของไทย. รายงานการวิจัยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. 
15 World Economic Forum. 2009. The Travel & Competitiveness lndex: TTCI. 
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          2.2.2  ศักยภาพด้านการท่องเที่ยว 

             1) ศักยภาพด้านการท่องเท่ียว การเปรียบเทียบศักยภาพด้านการท่องเที่ยว 

124 ประเทศ ของ World Economic Forum พบว่า ประเทศไทยมีอันดับที่ดีข้ึน แม้ต้องเผชิญกับ
ความเสี่ยงและวิกฤตในหลายด้าน ในปี 2550 ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 43 ของโลก ปี 2551    
ขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่ 42 ของโลก และปี 2552 ขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่ 39 ของโลก16          
โดยประเทศไทยเป็นที่ยอมรับเรื่องการท่องเที่ยวในด้านทรัพยากรมนุษย์ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม 
ความคุ้มค่าด้านราคา และความดึงดูดใจให้เดินทางมาท่องเที่ยว 

 
ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบศักยภาพด้านการทอ่งเที่ยวของไทยระหว่าง พ.ศ. 2550 2551 และ 2552 

 
ปี 

ลําดับ 

ดัชนี

ภาพรวม 

ดัชนีความพร้อมของ

ภาครัฐ (กฎ ระเบียบ 
บริการพื้นฐาน) 

ดัชนีความพร้อม 

ของภาคธุรกิจ 

ดัชนีความพร้อมของ

ทรัพยากรการ
ท่องเที่ยว 

2550 43 41 35 59 
2551 42 63 42 30 
2552 39 70 40 19 

ที่มา: World Economic Forum 
 

  เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟิค พบว่าขีดความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการท่องเที่ยวของไทยในปี 2552 อยู่ในอันดับที่ 39 ของโลก ยังเป็นรองประเทศออสเตรเลีย (อันดับ 9) 
สิงคโปร์ (อันดับ 10) ฮ่องกง (อันดับ 12) นิวซีแลนด์ (อันดับที่ 20) ญี่ปุ่น (อันดับ 25) เกาหลีใต้ 
(อันดับ 31) และประเทศมาเลเซีย (อันดับ 32) แต่มีอันดับที่ดีกว่า ไต้หวัน (อันดับ 43) จีน (อันดับ 47) 
อินเดีย(อันดับ 62) บรูไน (อันดับ 69) อินโดนีเซีย (อันดับ 81) ฟิลิปปินส์ (อันดับ 86) และเวียดนาม 
(อันดับ 89) 17 (รายละเอียดในภาคผนวก-2) 

 

       2) ประเทศไทยมีความได้เปรียบด้านการท่องเท่ียว มีทรัพยากรพื้นฐานด้านการ

ท่องเที่ยวหลากหลาย กระจายอยู่ในทุกจังหวัด และมีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว      
แหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งมีความสวยงามติดระดับโลก มีเอกลักษณ์ต่างจากภูมิภาคอื่น ซึ่งสามารถ
พัฒนาเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยว รวมถึงอุตสาหกรรมที่สนับสนุนเช่ือมโยง และยังมีแหล่งท่องเที่ยว  
ที่มีศักยภาพพร้อมที่จะพัฒนาอีกจํานวนมาก เมื่อพิจารณาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย
กับประเทศในทวีปเอเซีย โดยพิจารณาจากแหล่งท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียง นักท่องเที่ยวรู้จักกันดี จะเห็น 
 
 

                                                
16 World Economic Forum. 2009. The Travel & Competitiveness lndex: TTCI. 
17 World Economic Forum. 2009. The Travel & Competitiveness lndex: TTCI.  
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ได้ว่านักท่องเที่ยวรู้จักแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย ประมาณ 100 แห่ง เป็นรองประเทศจีน ญี่ปุ่น
และอินเดีย ตามลําดับ โดยแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลนักท่องเที่ยวรู้จักมากที่สุด โดยมีคู่แข่ง คือ 
อินเดียและอินโดนีเซีย แหล่งช้อปปิ้งมีคู่แข่งสําคัญ คือ จีน ญี่ปุ่น และฮ่องกง สําหรับสนามกอล์ฟไทย   
ยังเป็นรองญี่ปุ่น จีน และเกาหลีใต้ ความได้เปรียบด้านทรัพยากรการท่องเที่ยวของประเทศไทยจึงเป็น
จุดแข็งสําคัญที่ทําให้แหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นที่รู้จักแพร่หลาย และได้รับรางวัลความสําเร็จ       
จากการจัดอันดับในระดับโลก รางวัลที่ประเทศไทยได้รับเหล่าน้ี สะท้อนภาพลักษณ์ด้านบวกของ    
ประเทศไทย เป็นการตอกย้ําให้เห็นศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย  

 
 

ภาพท่ี 4 แสดงจํานวนแหลง่ท่องเที่ยวเปรียบเทียบกับประเทศต่างๆ  
 
หน่วย : แหล่ง ทะเลและชายหาด แหล่งช้อปปิ้ง แหล่งท่องเที่ยว 

ทั้งหมด 
สนามกอล์ฟ 

ไทย                      17                    9                     104                     200 

ไต้หวัน                        1                 n/a                        20                        61 

ฮ่องกง                        3                    7                        35                          6 

เกาหลี                        2                 n/a                        19                     251 

ญ่ีปุ่น                        3                    9                     214                  2,500 

จีน                        6                  21                     210                     310 

อินเดีย                        9                    5                     212                     200 

มาเลเซีย                        5                    2                        48                     189 

อินโดนีเซีย                        9                    1                        96                     125 

ฟิลิปปินส์                        8                 n/a                        33                        70 

สิงคโปร์                     n/a                    1                          6 20 

กัมพูชา                     n/a                    2                        43                          4 

เวียดนาม                        3                    3                        45                        18 
 

ที่มา : Worldreviewer.com , Worldtravelguide.net , agoda.com, Euromonitor   
        International และการวิเคราะหโ์ดย SCB EIC 
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อย่างไรก็ตาม ปัญหาความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเท่ียว อาจกลายเป็นปัญหาสําคัญ

ที่ส่งผลให้ความได้เปรียบของไทยลดลง จากการขยายตัวของการท่องเที่ยวโดยที่เน้นปริมาณ
นักท่องเที่ยวหรือการแสวงหารายได้จากการท่องเที่ยว ในขณะที่การรองรับขยายไปไม่ทัน             
ไม่มีการเตรียมความพร้อมในการรองรับขีดความสามารถของนักท่องเที่ยว ทําให้แหล่งท่องเที่ยว 
หลายแหง่เกิดความเสื่อมโทรม จากการสํารวจสถานภาพของแหล่งท่องเที่ยว 2,154 แห่ง โดยจําแนก       
ตามมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว18 พบว่ามีแหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรมที่ต้องเร่งพัฒนาอย่างเร่งด่วน 
จํานวน 138 แห่ง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 50 แห่ง รองลงมา คือ แหล่งท่องเที่ยว
ประวัติศาสตร์ 38 แห่ง และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 21 แห่ง   

 

                                                
18 กรมการท่องเที่ยว. 2552. ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย. รายงานการวิจัย กรมการท่องเที่ยว (อัดสําเนา). 



 

 

 

 
ส่วนท่ี 3 

การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวไทย 
และประเด็นสําคัญต่อการพัฒนาการท่องเท่ียวไทย 

 
สถานการณ์และปัจจัยแวดล้อมด้านการท่องเที่ยว มีส่วนสําคัญต่อการพัฒนาศักยภาพ

ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย 
สามารถสรุปปัจจัยที่ เป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค และวิเคราะห์ประเด็นสําคัญ    
ต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวไทย ดังน้ี 
 

3.1 การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อม 
       
 
   3.1.1 จุดแข็ง  

1) รัฐบาลให้ความสําคัญกับการท่องเที่ยว ได้มีมติให้การท่องเที่ยวเป็นวาระแห่งชาติ 
และให้ความสําคัญกับการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการท่องเที่ยว โดยกําหนดไว้            
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ 2555-2559)   

2) ทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และความมีอัธยาศัยไมตรี    
ของคนไทยเป็นจุดแข็งที่สําคัญของประเทศ  
                      3)  การลงทุนภาคบริการของภาคเอกชนไทยอยู่ในระดับสูง มีความหลากหลาย  
ในสินค้าและบริการท่องเที่ยว ซึ่งผลการประเมินของนักท่องเที่ยวต่างชาติเปรียบเทียบกับอาเซียน 
พบว่าประเทศไทยเป็นรองเพียงสิงคโปร์เท่าน้ัน     
   4) มีความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว   
ทั้งที่พักแรม ร้านอาหาร การคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค ระบบการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค   
                     5)  ประเทศไทยมีประสบการณ์ด้านการตลาดต่างประเทศมากกว่าประเทศกําลัง
พัฒนาอื่นๆ และได้รับรางวัลระดับนานาชาติ ทั้งในด้านเมืองน่าเที่ยวและบริการของโรงแรมไทยหลาย
รางวัลติดต่อกันมานาน แบรนด์ประเทศไทยนับได้ว่าติดตลาดโลกแล้ว 
      6) ที่ต้ังทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยเหมาะสมสําหรับการพัฒนาการท่องเที่ยว 
กล่าวคือ ประเทศไทยตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของคาบสมุทรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สถานที่ต้ัง
ประเทศไทยเป็นจุดศูนย์กลางของภูมิภาคแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นประตูสู่ประเทศ            
ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง คือ พม่า จีน (2 มณฑล คือ ยูนนาน และกวางสี) ลาว กัมพูชา และเวียดนาม 
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                      7)  จุดแข็งอีกจุดหน่ึงที่สํา คัญของไทยก็ คือ  จุดดึง ดูดใจที่ เป็นเอกลักษณ์          
และนวัตกรรมด้านการบริการใหม่ๆ เช่น มวยไทย สปา การให้บริการด้านสุขภาพ ความงาม อกีทัง้ยังมี
ภูมิปัญญาด้ังเดิมซึ่งสามารถนํามาพัฒนาเป็นสินค้าท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นและน่าสนใจได้ 
      
   3.1.2  จุดอ่อน  

    1) ประเทศไทยยังมีปัญหาในเรื่องของระบบโลจิสติกส์ โครงข่ายเส้นทางคมนาคม
และระบบเชื่อมโยงการเดินทางท่องเที่ยว ระหว่างเมืองท่องเที่ยวหลักและเมืองรอง  
    2)  ความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยว การขยายตัวของการท่องเที่ยวโดยที่เน้น
ปริมาณนักท่องเที่ยวหรือการแสวงหารายได้จากการท่องเที่ยว ในขณะที่การรองรับขยายไปไม่ทัน   
ทําให้แหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรมเกิดขยะมลพิษทางน้ํา ความแออัดของการจราจรทําให้เกิดมลพิษ  
ทางอากาศ แหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งมีปัญหาขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว 
    3) โครงสร้างการบริหารจัดการของรัฐเป็นจุดอ่อนสําคัญของการจัดการ         
การท่องเที่ยวไทย กลไกของรัฐเพื่อจัดการการท่องเที่ยวยังอ่อนแอ ขาดเอกภาพ รวมถึงกฎระเบียบ
ของรัฐที่ตามไม่ทันการพัฒนาในภาคเอกชน ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน ภาคเอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  
    4)  มีภาพลักษณ์ด้านลบเรื่องความปลอดภัย การเอารัดเอาเปรียบและหลอกลวง
นักท่องเที่ยว สินค้าที่ไม่มีคุณภาพ โสเภณี การค้ามนุษย์ และโรคเอดส์ 

             5)  การลงทุนด้านบุคลากรของไทยถือว่าตามไม่ทันการขยายตัวของการท่องเที่ยว 
บุคลากรจํานวนมากยังไม่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ขาดแคลนบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
โดยเฉพาะมัคคุเทศก์ที่มีความรู้ ความเข้าใจในภาษาต่างประเทศ และวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยว เช่น 
ภาษารัสเซีย เยอรมัน สวีเดน จีน และภาษาที่ใช้ในกลุ่มประเทศอาหรบั  
    6) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) และชุมชนขาดความรู้ด้านการจัดการ   
ภูมิทัศน์และการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวในระดับท้องถ่ิน การลงทุนด้านการท่องเที่ยวเน้น     
การก่อสร้างมากกว่าการจัดการภูมิทัศน์ และขาดการมีส่วนร่วมจากชุมชนในท้องถ่ิน และหน่วยงาน
ทุกระดับ ทําให้การพัฒนาการท่องเที่ยวให้ประโยชน์กับทุนภายนอกมากกว่าชุมชนในท้องถ่ิน 
          7) การทําธุรกรรมผ่าน e-commerce ยังไม่แพร่หลายมากเท่ากับยุโรป อเมริกา 
หรือ ประเทศในเอเซีย เช่น เกาหลี และสิงคโปร์ ผู้ประกอบการจึงจําเป็นต้องปรับตัวและปรับกลยุทธ์
เพื่อสร้างความทัดเทียมกับคู่แข่งทั่วโลก 
            8) แหล่งท่องเที่ยวไทยยังคงกระจุกตัวอยู่เฉพาะในบางพื้นที่ ขาดการพัฒนาและ
สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ไม่มีการกระจายและเช่ือมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ใกล้เคียง  
                      9) อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม 
ขาดการรวมกลุ่ม และมีข้อจํากัดจากด้านเงินทุนและบุคลากร 
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    3.1.3  โอกาส  

          1) แนวโน้มการเติบโตของการท่องเที่ยวโลก การเติบโตของกลุ่มประเทศ BRIC 
(บราซิล รัสเซีย อินเดีย และจีน) ทําให้นักท่องเที่ยวมีจํานวนมากข้ึน มีกําลังซื้อมากข้ึน และจีนกําลัง
เป็นตลาดส่งออกและนําเข้านักท่องเที่ยวที่สําคัญของโลก  
                       2) การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมนักท่องเที่ยว กระแสความนิยมท่องเที่ยวทางเลือก 
การขยายตัวของตลาดการท่องเที่ยวเฉพาะทาง ทําให้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) 
การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย (Adventure Tourism) การท่องเที่ยวเชิงศาสนา (Spiritual Tourism) 
การท่องเที่ยวเพื่อการประชุมและนิทรรศการ (MICE) และการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) 
มีแนวโน้มขยายตัวและประเทศไทยก็มีความพร้อม จึงเป็นโอกาสให้ประเทศไทยสร้างนวัตกรรมใหม่
เพื่อรองรับแนวทางการท่องเที่ยวเฉพาะทางในอนาคต 
     3) นักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึน นักท่องเที่ยวกลุ่มน้ีสนใจ     
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวแบบพํานักนาน และต้องการท่องเที่ยวในแหล่งที่เที่ยวที่มีความพร้อม
ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งเป็นโอกาสของไทยที่มีความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มสูงอายุ 
          4)  การเปิดเส้นทางเช่ือมโยงกับอนุภูมิภาค GMS IMT-GT ACMECS และ BIMSTEC 
เป็นต้น ทําให้เมืองท่องเที่ยวรองในเส้นทางดังกล่าวมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เกิดความเช่ือมโยง        
การท่องเที่ยวภายในภูมิภาคมากข้ึน 
       5)  การขยายตัวของสายการบินต้นทุนตํ่า และแนวโน้มนักท่องเที่ยวนิยมเดินทาง
ท่องเที่ยวระยะใกล้ ทําให้การท่องเที่ยวภายในประเทศหรือภายในภูมิภาคเดียวกันมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน  
          6)  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ความรู้ สาระ และสารสนเทศ 
กลายเป็นเครื่องมือสําคัญในการสร้างความแตกต่างและสร้างคุณค่าของสินค้า และเข้าถึง          
กลุ่มนักท่องเที่ยวได้ดีย่ิงข้ึน 
                       7)  การจัดทําข้อตกลงระหว่างประเทศและพันธกรณีต่างๆ ทําให้ไทยมีศักยภาพ   
ในการแข่งขัน กล่าวคือ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ การจัดทําข้อตกลงระหว่างประเทศและพนัธกรณีต่างๆ 
ที่ประเทศไทยได้จัดทําข้ึนกับประเทศต่างๆ ก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน สินค้า และบริการ 
รวมทั้งคนมีความคล่องตัวมากข้ึน  
  8) ความร่วมมือระหว่างประเทศในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค การแก้ไข
ปัญหาสภาวะโลกร้อน และการรับมือกับภัยพิบัติต่างๆ เป็นโอกาสของไทยที่มีความพร้อมในระดับ
หน่ึงจะใช้ประโยชน์จากวิกฤตดังกล่าวในการสร้างความเช่ือมั่นด้านการท่องเที่ยว 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 

20

 3.1.4  อุปสรรค  

                    1) การแข่งขันและแย่งชิงในตลาดการท่องเที่ยวโลก มีแนวโน้มสูงข้ึน มีการลงทุน
ด้านการท่องเที่ยว การสร้างและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ การโฆษณาประชาสัมพันธ์การกําหนดกลยทุธ์ 
และการใช้นโยบายปกป้องคนของตนให้เดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ  
          2) ภาวะเศรษฐกิจโลกมีความผันผวน ไม่แน่นอน เป็นสาเหตุให้นักท่องเที่ยว
ตัดสินใจไม่เดินทางท่องเที่ยวหรือมีการใช้จ่ายน้อยลง 
             3)  การก่อการร้ายระหว่างประเทศ ที่ยังคงมีปัญหาอยู่ในหลายภูมิภาคของโลก
เป็นปัจจัยสําคัญที่มีผลต่อการเดินทางของนักท่องเที่ยวต่างประเทศ เน่ืองจากนักท่องเที่ยว             
มีความอ่อนไหวกับเหตุการณ์ต่างๆ ค่อนข้างมากโดยเฉพาะอย่างย่ิงนักท่องเที่ยวจากเอเซีย  
     4) ภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก รวมถึงภัยจาก 
โรคระบาด ส่งผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว   
                       5)  การแข่งขันเพื่อเป็นศูนย์กลางการบินนานาชาติ เดิมประเทศไทยมีความ
ได้เปรียบในการเป็นศูนย์กลางการบินในเครือข่ายระหว่างยุโรป และเอเชียแปซิฟิก แต่ปัจจุบัน  
มีการแข่งขันกันสูงในเรื่องของความพร้อมของท่าอากาศยาน ระบบการตรวจคนเข้าเมือง เส้นทางบิน        
ที่เช่ือมโยงระหว่างเมืองหลักและเมืองรอง ทาํให้ความได้เปรียบเชิงภูมิศาสตร์ของไทยลดลง  
                       6) การแข่งขันระหว่างบุคลากรในอาเซียน การรับรองมาตรฐานอาชีพในธุรกิจ
ท่องเที่ยวในกรอบความร่วมมือของอาเซียน การเปิดเสรีตลาดแรงงาน อาจจะสร้างการแข่งขันใหม่  
ในระดับบุคลากร  ซึ่ งไทยอาจไม่ใช่ประเทศที่ ไ ด้เปรียบที่สุด เ น่ืองมาจากทักษะทางด้าน
ภาษาต่างประเทศของบุคลากรไทยค่อนข้างตํ่า แม้เมื่อเทียบกับประเทศในอาเซียน 
 

3.2 ประเด็นสําคญัตอ่การพัฒนาการท่องเที่ยวไทย 
 

 จากการวิเคราะห์สถานการณ์การท่องเที่ยวไทยและตลาดโลก ศักยภาพและ
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย สามารถสรุปประเด็นสําคัญที่นําไปสู่การกําหนดนโยบาย
การพัฒนาการท่องเที่ยว ดังน้ี 
 1) การขยายตัวของการท่องเท่ียวโลก การขยายตัวทางเศรษฐกิจการเปลี่ยนแปลง

โครงสร้างการตลาด ความร่วมมือระหว่างประเทศตามกรอบความร่วมมือต่างๆ การเติบโตของกลุ่ม
ประเทศ BRIC (บราซิล รัสเซีย อินเดีย และจีน) และการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรโลก 
และแนวโน้มนักท่องเที่ยวที่สนใจการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ (Special Interest Tourism) 
มากข้ึน นับเป็นโอกาสดีของประเทศไทยในการขยายการตลาดไปยังกลุ่มนักท่องเที่ยวดังกล่าว ซึ่งไทย
มีความพร้อมในโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรองรับและช่วงชิงนักท่องเที่ยวที่สนใจการท่องเที่ยวเฉพาะ
ทาง (Special Interest Tourism) เช่น การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) การท่องเที่ยว
เชิงผจญภัย (Adventure Tourism) การท่องเที่ยวเชิงศาสนา (Spiritual Tourism) การท่องเที่ยว 
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เพื่อการประชุมและนิทรรศการ (MICE) และการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) กลุ่มนักท่องเที่ยว
สูงอายุ ครอบครัว และฮันนีมูน เป็นต้น อย่างไรก็ตามแนวโน้มการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวสูงข้ึน 
ประเทศไทยจะต้องแข่งขันกับประเทศต่างๆ ที่พร้อมจะแย่งชิงตลาดนักท่องเที่ยวด้วยเช่นกัน จึงต้อง
เตรียมความพร้อมในการสร้างนวัตกรรมการท่องเที่ยวใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
การท่องเที่ยว การส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มเฉพาะการลงทุนในการส่งเสริมภาพลักษณ์และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ 

   2) ความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเท่ียว ปัญหาด้านความปลอดภัย กฎระเบียบ      

ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัย จากการขยายตัวของการท่องเที่ยวโดยเน้นปริมาณนักท่องเที่ยวทําให้
แหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งเสื่อมโทรม ประกอบกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศต่างๆ        
การเปิดตัวของประเทศเวียดนาม ลาว กัมพูชา ทําให้แหล่งท่องเที่ยวของไทยต้องปรับตัวไปสู่        
การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพเพื่อให้เกิดความแตกต่างจากประเทศคู่แข่ง ประเทศไทยจึงต้องเร่ง
ดําเนินการฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว และหามาตรการในการแก้ไขกฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ให้แหลง่
ท่องเที่ยวของไทยสามารถมีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวดังเดิม  

   3) โครงสร้างการบริหารจัดการด้านการท่องเท่ียว ยังเป็นจุดอ่อนสําคัญของการจัดการ

การท่องเที่ยวไทย กลไกการจัดการการท่องเที่ยวยังอ่อนแอขาดเอกภาพ พัฒนาการท่องเที่ยวขาด
ความเช่ือมโยงระหว่างท้องถ่ิน จังหวัด กลุ่มจังหวัด และประเทศ ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ขณะที่หน่วยงานระดับพื้นที่ เช่น จังหวัด องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) และชุมชนขาดความรู้ด้านการจัดการ ภูมิทัศน์และการวางแผน
พัฒนาการท่องเที่ยว จึงควรหาแนวทางในการบูรณาการการทํางานร่วมกันการกําหนดภารกิจ
ขอบเขตของงานการพัฒนาให้ชัดเจน กําหนดรูปแบบการพัฒนาการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับพื้นที่ 
สนับสนุนให้เกิดารพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร 

   4) วิกฤตและความเสี่ยงด้านการท่องเท่ียว ทั้งจากภัยธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงของ

ภูมิอากาศโลก โรคระบาด สถาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย หรือสถานการณ์ทางการเมือง วิกฤตและความเสี่ยง
เหล่าน้ีไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า และเมื่อเกิดข้ึนแล้วจะส่งผลกระทบต่อความเช่ือมั่น        
ของนักท่องเที่ยวอย่างมาก ประเทศไทยจึงต้องมีการเตรียมการรับมือกับปัญหาการดําเนินงาน        
ในเชิงนโยบาย รวมถึงการออกมาตรการต่างๆ ด้านการท่องเที่ยว เพื่อให้การท่องเที่ยวของประเทศ
สามารถฟื้นตัวได้ในระยะเวลาอันสั้น  
               5) ความพร้อมของภาคบริการและการท่องเท่ียว แม้ได้รับผลกระทบจากวิกฤต

เศรษฐกิจโลกและความไม่สงบภายในประเทศ แต่มีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนและฟื้นฟูเศรษฐกจิ
ของประเทศ และมีโอกาสพัฒนาเป็น “ศูนย์กลางการบริการและการท่องเที่ยว” ของภูมิภาค 
เน่ืองจากการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างประชากรโลกสู่สังคมผู้สูงอายุ จะเป็นโอกาสของไทยเนื่องจากมีความพร้อมของทรัพยากร 
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การท่องเที่ยวที่จะรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มน้ี ประเทศไทยยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจาก
นักท่องเที่ยวต่างประเทศ และมีโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว เช่น โรงแรมและสปาที่มี
มาตรฐานสูง บริการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพขยายตัวอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ เศรษฐกิจสร้างสรรค์        
มีบทบาทมากข้ึนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ทั้งสินค้า บริการที่มีการสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่ามากข้ึน 
และการทําธุรกิจที่ต้องใช้ความสร้างสรรค์สูงโดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ เช่น สาขาภาพยนตร์อนิเมช่ัน 
การเขียนซอฟท์แวร์และเกมส์คอมพิวเตอร์ แฟช่ัน เป็นต้น 

 

 ดังน้ัน หากต้องการกําหนดแผนพัฒนาการท่องเที่ยวให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง   
และแนวโน้มด้านการท่องเที่ยว สามารถแก้ไขปัญหาพื้นฐานการท่องเที ่ยว วางแผนพัฒนา           
การท่องเที่ยวในระยะยาวสู่ความย่ังยืน และนํามาซึ่งรายได้ และความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ 
ประเด็นที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจําเป็นต้องให้ความสําคัญมี 5 ประการ คือ  
       1) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและ

ปรับปรุงระบบโลจิสติกส์ และสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยว การสร้างโครงข่ายเส้นทาง
คมนาคมและระบบเชื่อมโยงการเดินทางท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านและในภูมิภาค เพื่อเตรียม
ความพร้อมประเทศให้มีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งให้
เอื้ออํานวยความสะดวกแก่คนทุกกลุ่ม (Tourism for All) 
               2) การพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเท่ียวให้เกิดความยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการฟื้นฟู     

แหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรมให้มีความสมบูรณ์ดังเดิม การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความย่ังยืน   
การพัฒนาการท่องเที่ยวในลักษณะของกลุ่มการท่องเที่ยวเพื่อเช่ือมโยงระหว่างแหล่งท่องเที่ยวหลัก
และแหล่งท่องเที่ยวรอง และยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของแหล่งท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน       
ในระดับสากล และสอดคล้องกบักระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการพัฒนาท่องเที่ยวเพื่อให้แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา    
อย่างเป็นระบบ มีคุณภาพ มาตรฐาน และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยวได้ 

               3) การพัฒนาสินค้า บริการและปัจจัยสนับสนุนการท่องเท่ียว โดยมุ่งเน้นการพัฒนา

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ กิจกรรม นวัตกรรมและมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยว การป้องกันและรักษา  
ความปลอดภัยให้นักท่องเที ่ยว การเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพบุคลากร           
ด้านการท่องเที่ยวให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อเสริมสร้างโอกาสและแรงจูงใจเพื่อ
พัฒนาการค้า การลงทุนด้านการท่องเที่ยว ให้สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้ 
  4) การสร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมการท่องเท่ียว โดยมุ่งเน้นเผยแพร่ภาพลักษณ์

ด้านการท่องเที่ยว สร้างสภาพแวดล้อมและพัฒนาระบบสนับสนุนการตลาดท่องเที่ยว เพื่อให้
นักท่องเที่ยวรับรู้และเข้าใจในภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ สร้างความเช่ือมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ สร้างกระแสการรับรู้ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าการท่องเที่ยว การดําเนินการตลาดเชิงรุก
เพื่อประมูลสิทธ์ิ ดึงงาน และจัดงานแสดงต่างๆ (Event) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว      
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ในประเทศไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากข้ึน    
มีการใช้จ่ายมากข้ึน และสร้างกระแส การท่องเที่ยวภายในประเทศมากขึ้น โดยมุ่งเน้นการท่องเที่ยว
เชิงคุณภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 
      5) การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคประชาชน และองค์กร

ปกครอง ในการบริหารจัดการทรัพยากรการท่องเท่ียว โดยมุ่งเน้นการสร้างและพัฒนากลไก        

ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว เพื่อให้การดําเนินงานด้านการท่องเที่ยวมีเอกภาพ มีการบูรณาการ
ร่วมกัน ลดความซ้ําซ้อนของภารกิจ และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมการบริหารจัดการ
ในทุกระดับ 



 

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 

24

ภาพที่ 5 วงจรการทอ่งเที่ยวและปญัหาอปุสรรคในการส่งเสริมและพฒันาการทอ่งเที่ยว 

 

เอเชียตะวันออก

และแปซิฟก 
เอเชียใต 
ตะวันออกกลาง 
ยุโรป 
อเมริกา 
กลุมประเทศ BRIC
 

- ทองเที่ยวเชิง  
   สขุภาพ สปา 
- Sports Tourism 
- MICE 

- Long Stay 
- ผูสูงอายุ 
- นักธุรกิจ 
- ฮันนีมนู 
 

 
 
   นักทองเที่ยวคุณภาพ 

- รานคาของที่ระลึก 

- บริษัทนําเที่ยว/บริการนําเทีย่ว 
- ธุรกิจคมนาคม/ขนสง 

- บริการสื่อสาร/โทรคมนาคม 

- มัคคุเทศก/ลามแปล 

- ภัตตาคาร/รานอาหาร 

- สํานักงานใหขาวสารการทองเที่ยว 

- บริการรถเชา 

- ศูนยวัฒนธรรม/ศูนยประชุม

นานาชาติ 

- สิ่งอํานวยความสะดวกทางกีฬา 
- สุขภาพ/สปา 

- แหลงบันเทิงตาง  ๆ

- ประชาชน 

- ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

- การเสนอขาย/การรวมงาน 
- การโฆษณา 
- การประชาสมัพันธ 
- การผลิตโสตทัศนูปกรณ 
- การสงเสริมการประชุมนานาชาติ 
- การจัดตั้งผูแทนการตลาด 
- การจัด Event 

สภาพแวดลอมทางธรรมชาติ 
โบราณสถาน/วัตถุทางประวัติศาสตร 

สภาพภมูิทัศนของเมือง 

ขนบธรรมเนียมประเพณ/ีวัฒนธรรม 

เครื่องบิน

เรือ 
รถยนต 
รถไฟ 

ทาอากาศยาน

ทาเรือ – สถานีรถไฟ 

ดานเขาเมืองทางบก 

สวนกลาง

สวนภมูิภาค 
สวนทองถิ่น 

- การเสนอขาย/การรวมงาน 
ดานการทองเทีย่วหรือแสดงสินคา 

- การโฆษณา  

- การประชาสัมพันธ 
- การผลิตโสตทัศนูปกรณ 

นักทองเที่ยวในประเทศ 

บริการขนสงและ 
บริษัทนําเที่ยวในประเทศ 

 
โรงแรม 

 
บังกะโล 

 
เกสเฮาส 

 
บานญาติ/

เพื่อน 

การดําเนินงานดานการตลาด การดําเนินงานดานการพัฒนา 

ปญหาดานการตลาด ปญหาดานการใหบริการอํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยว 

แนวทางพัฒนาการทองเที่ยว

โครงขายการคมนาคม/

ขนสง สาธารณูปโภค

พื้นฐาน ระบบสื่อสาร/

โทรคมนาคม 

ปญหาดาน 
การพัฒนา 

แหลงทองเที่ยว 

พื้นที่ในประเทศ พื้นที่ตางประเทศ 

กิจกรรม ตลาดเปาหมาย 

 

กิจกรรม 

การขนสง 

ที่พักแรม 

บริการและสิ่งอํานวย

ความสะดวก 

พื้นที่/แหลง 
กิจกรรมทองเที่ยว 

- ASEAN           -  UNWTO 

- GMS               - AEC 

- IMT-GT           - ACD 

- BIMSTEC        - APEC 

- ACMECS 

กรอบความรวมมือ

ระหวางประเทศ 

ระบบโลจิสติกส 



 

ส่วนท่ี 4 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเท่ียวไทย 
 
 การแข่งขันในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีแนวโน้มการแข่งขันที่รุนแรงมากข้ึน       
ทุกประเทศต่างก็ให้ความสําคัญกับการลงทุนและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ให้ประเทศ 
ประกอบกับบริบทที่เปลี่ยนไป ทั้งสถานการณ์และปัจจัยเสี่ยงด้านการท่องเที่ยว ที่นับวันจะมี     
ความซับซ้อน รุนแรง และเปลี่ยนแปลงเร็วข้ึน จึงมีความจําเป็นต้องแสวงหาแนวทางการพัฒนา    
การท่องเที่ยวไทย โดยกําหนดวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ เป้าหมาย พันธกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังน้ี 
 
วิสัยทัศน์  
 

 “ประเทศไทยเป็ นแหล่ งท่อ งเที่ ย วที่ มี คุณภาพ  มี ขี ดความสามารถ              
ในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวในระดับโลก สามารถสร้างรายได้และกระจายรายได้
โดยคํานึงถึงความเป็นธรรม สมดุล และยั่งยืน” 
 
เป้าประสงค์ 
 

1. ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยเพิ่มข้ึน  
 2. รายได้จากการท่องเที่ยวของประเทศเพิ่มข้ึน โดยเน้นการพัฒนากิจกรรมที่สร้างมูลค่า

และคุณค่า 
 3. สร้างรายได้และกระจายรายได้โดยคํานึงถึงความสมดุลและย่ังยืน 
 
เป้าหมาย 
 

 1. อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า 
5 อันดับ หรือเป็นลําดับ 1-7 ของทวีปเอเซีย9  

    1.1 อันดับขีดความสามารถด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า 
5 อันดับ หรือเป็นลําดับ 1-7 ของทวีปเอเซีย  

 
 

                                                
9
 วัดจากข้อมูล The Travel & Tourism Competieiveness Report (TTCI) 
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    1.2 อันดับขีดความสามารถด้านสภาวะแวดล้อมและสิ่งอํานวยความสะดวกด้าน      

การดําเนินธุรกิจเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า 5 อันดับ หรือเป็นลําดับที่ 1-7 ของทวีปเอเซีย  
    1.3 อันดับขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ ธรรมชาติ และวัฒนธรรมเพิ่มข้ึน      

ไม่น้อยกว่า 5 อันดับ หรือเป็นลําดับที่ 1-7 ของทวีปเอเซีย 
 2. รายได้จากการท่องเที่ยวของประเทศเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5  
 3. กลุ่มท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา 8 กลุ่มท่องเที่ยว  
 
พันธกิจ 
 

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยว ตลอดจนปัจจัย
สนับสนุนด้านการท่องเที่ยว ให้มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล  

  2. พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวให้มีศักยภาพ มีการพัฒนาอย่างย่ังยืนสร้างความสมดุล
ระหว่างการใช้ประโยชน์ทรัพยากรท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
สังคม และวิถีชีวิตของชุมชน  

   3. เตรียมความพร้อมของภาคบริการและปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยวให้มีความพร้อม   
ในการรองรับการเปลี่ยนแปลง และมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ 

4. สร้างความเช่ือมั่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว ให้สามารถสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ  
5. บูรณาการงานด้านการท่องเที่ยวให้มีเอกภาพ ลดความซ้ําซ้อนของภารกิจ สร้างกลไก  

ในการสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยว และการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  
 

ยุทธศาสตร ์
 
 เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าประสงค์ ของแผนพัฒนาการท่องเที่ยว
แห่งชาติ พ.ศ. 2555–2559  จึงได้กําหนดยุทธศาสตร์ออกเป็น 5 ยุทธศาสตร์ ดังน้ี 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก 
        เพื่อการท่องเที่ยว  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความย่ังยืน  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสินค้า บริการและปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยว  

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความเช่ือมั่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว  
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคประชาชน และองค์กร 

ปกครองส่วนท้องถ่ินในการบริหารจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว 
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ภาพท่ี 5 แสดงความเช่ือมโยงระหว่างวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ เป้าหมาย พันธกิจ และยุทธศาสตร ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน ์

 “ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพ มีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเท่ียว   
ในระดับโลก สามารถสร้างรายได้และกระจายรายได้โดยคํานึงถึงความเป็นธรรม สมดุล และยั่งยืน” 
 

เป้าประสงค์ ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย

เพิ่มขึ้น 

รายได้จากการ

ท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 

 
 
 

เป้าหมาย 

ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว 
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 5 อันดับ หรือเป็น 1-7 ของทวีปเอเซีย 

รายได้จากการ
ท่องเที่ยวของ
ประเทศเพิ่มขึ้น     

ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 5 

ขีดความสามารถ
ด้านกฎระเบียบฯ
เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า 
5 อันดบั หรือเป็น 
1-7 ของทวีปเอเซีย 

ขีดความสามารถด้านสภาวะแวดลอ้ม
และสิ่งอํานวยความสะดวกดา้นการ
ดําเนินธุรกจิเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 5 

อันดบั หรือเปน็ 1-7 ของทวีปเอเซีย 

ขีดความสามารถของ
ทรัพยากรมนุษย์ ธรรมชาติ 
และวัฒนธรรม เพ่ิมขึ้น   
ไม่น้อยกวา่ 5 อันดับ หรือ
เป็น 1-7  ของทวีปเอเซีย 
 

 
 
 

พันธกิจ 

เพ่ือพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและสิ่งอํานวย
ความสะดวกเพื่อการ
ท่องเที่ยว ตลอดจน
ปัจจัยสนบัสนุน   
ด้านการท่องเที่ยว  
ให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานในระดบั
สากล  

 

เพ่ือพัฒนาและฟื้นฟู
แหล่งท่องเที่ยวให้มี
ศักยภาพ มีการพัฒนา
อย่างย่ังยืนสร้างความ

สมดุลฯ 

เพ่ือเตรียมความพร้อม
ของภาคบริการและ
ปัจจัยสนบัสนุนการ
ท่องเที่ยว ให้มีความ
พร้อมในการรองรับการ
เปลี่ยนแปลง และมี
บทบาทสําคญัในการ
ขับเคลื่อนและฟืน้ฟู

เศรษฐกิจของประเทศ  

เพ่ือสร้างความ
เชื่อมั่น และส่งเสริม
การท่องเที่ยว       
ให้สามารถสร้าง
รายได้ให้แกป่ระเทศ  

  

เพ่ือบูรณาการงาน  
ด้านการท่องเที่ยว     
ให้มีเอกภาพ ลดความ
ซ้ําซ้อนของภารกจิ 
สร้างกลไกในการ
สนับสนุนการพัฒนา  
การท่องเที่ยว และการ
บริหารจัดการอย่างมี
ส่วนร่วมจาก          
ทุกภาคส่วน  

   
 
ยุทธศาสตร ์

การพฒันาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและสิง่อํานวย
ความสะดวกเพื่อการ
ท่องเที่ยว 

 

การพัฒนาและฟืน้ฟู
แหล่งท่องเที่ยวให้เกิด

ความย่ังยืน 

การพัฒนาสนิคา้
บริการและปัจจัย
สนับสนุนการ
ท่องเที่ยว 

การสร้างความ
เชื่อมั่นและส่งเสริม

การท่องเที่ยว 

การส่งเสริมกระบวนการ
มีส่วนร่วมของภาครัฐ 
ภาคประชาชน และ
องคก์รปกครองในการ
บริหารจัดการทรัพยากร
การท่องเที่ยว 

สร้างรายไดแ้ละกระจาย
รายได้โดยคํานึงถึงความ

สมดลุและย่ังยืน 

กลุม่ทอ่งเที่ยวด้านการ
ท่องเที่ยวได้รบัการพัฒนา  

8 กลุม่ท่องเที่ยว 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก 
        เพื่อการท่องเท่ียว 
 

 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยวมีส่วนสําคัญ   
ในการแก้ไขปัญหาและข้อจํากัดในด้านการท่องเที่ยวที่อาจส่งผลให้ศักยภาพการท่องเที่ยว          
ของประเทศไทยลดลง โครงสร้างพื้นฐานเหล่าน้ี ได้แก่ ระบบโลจิสติกส์ที่เช่ือมโยงการท่องเที่ยว     
ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ และรวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวกพ้ืนฐานที่อาจเป็นอุปสรรค
สําคัญต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวไทย โดยมีแนวทางในการพัฒนา ดังน้ี  
 
1.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบโลจิสติกส์ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว 
 

แนวทางการดําเนินการ 

     1.1.1 พัฒนาระบบโลจิสติกส์การท่องเที่ยวระหว่างเมืองท่องเที่ยวหลักและเมือง
ท่องเที่ยวรอง โดยการบูรณาการการขนส่งทุกรูปแบบให้มีการเช่ือมโยง เช่ือมต่อระหว่างศูนย์กลาง
ขนส่งประเภทต่างๆ ในจังหวัดเดียวกันและจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงพฒันาระบบขนสง่มวลชนขนาดใหญ ่
เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว โดยให้มีความรวดเร็ว ปลอดภัย สะดวก สะอาด และมีมาตรฐานสากล 

 1.1.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเข้ามามีส่วนร่วมและรับผิดชอบ  
ในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเช่ือมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที ่

1.1.3 ปรับปรุงป้ายบอกทางแหล่งท่องเที่ยว ป้ายสื่อความหมาย ให้ครอบคลุม        
แหล่งท่องเที่ยวหลักและแหล่งท่องเที่ยวรอง เป็นระบบเดียวกันทั่วประเทศ และถูกต้องตามหลกัสากล 

1.1.4 พัฒนาเส้นทางคมนาคมทางบกให้มีมาตรฐานความปลอดภัยตามหลักสากล     
และสามารถเช่ือมโยงระหว่างแหล่งท่องเที่ยวหลักกับแหล่งท่องเที่ยวรองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สนับสนุนให้เกิดการลงทนุของภาคเอกชนในการพัฒนาการคมนาคมทางบก 

1.1.5 พัฒนาเส้นทางการคมนาคมทางอากาศ  ให้มีความเ ช่ือมโยงระหว่าง           
แหล่งท่องเที่ยวภายในประเทศ สนับสนุนให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชน ในการเปิดเส้นทางการบนิใหม่ๆ    

1.1.6 พัฒนาท่าเรือ และส่งเสริมการลงทุนสร้างท่าเทียบเรือ เพื่อเช่ือมโยงเส้นทาง     
การท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่งทั้งด้านอันดามันและฝั่งอ่าวไทย เส้นทางการเดินเรือเพื่อการท่องเที่ยว   
ในลุ่มนํ้าเจ้าพระยาและแม่นํ้าโขง ให้มีศักยภาพในการเป็นท่าเรือเพื่อการท่องเที่ยว  
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1.2 พัฒนาและปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว 
 

แนวทางการดําเนินการ 
 1.2.1 พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์ ลานจอดรถ 
ป้ายสื่อความหมาย ทางลาด บันไดเลื่อน ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว ห้องน้ํา รวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวก
สําหรับคนพิการและผู้สูงอายุให้ได้มาตรฐานตามหลักสากล และสนับสนุนให้องค์กรปกครอง       
ส่วนท้องถ่ินเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
 1.2.2 การพัฒนาเครือข่ายการสื่อสาร โทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ และซอฟต์แวร์  
ดิจิทัลคอนเทนต์เพื่อการท่องเที่ยว สนับสนุนให้เกิดการใช้ระบบ e–commerce อย่างแพร่หลาย 
ส่งเสริมการจัดทําข้อมูลการท่องเที่ยวออนไลน์ และการเช่ือมโยงระบบบริการต่างๆ ด้านการทอ่งเทีย่ว
ทางเว็บไซด์   
  1.2.3 นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้พัฒนาการจัดการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ      
ทั้งระบบ เช่น ระบบตรวจสอบคนเข้าเมือง เช่ือมโยงการจองบัตรโดยสารระหว่างเครื่องบิน รถไฟ   
และรถโดยสารประจําทาง และการซื้อ–ขาย ระหว่างผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยว  
 1.2.4 สร้างและพัฒนาระบบอํานวยความสะดวกจุดผ่านแดน ปรับปรุงสภาพจุดผ่านแดนต่างๆ 
ให้มีสภาพที่ดีและสะดวกเพื่อรองรับการท่องเที่ยว รวมทั้งปรับปรุงกฎระเบียบบริเวณชายแดนให้มี
ความสะดวกรวดเร็ว  
 1.2.5 พัฒนาศูนย์กลางให้บริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยวและอํานวยความสะดวก     
แบบครบวงจรเบ็ดเสร็จที่สามารถสอบถามข้อมูลการท่องเที่ยว ประสานแก้ไขความเดือดร้อน
ช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินได้สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงได้ง่าย และกระจายให้ครอบคลุมตามสถานที่
ท่องเที่ยวที่สําคัญ  
 

1.3 สร้างโครงข่ายเสน้ทางคมนาคมและระบบเชื่อมโยงการเดนิทาง   
      ท่องเที่ยวกบัประเทศเพื่อนบ้านและในภูมิภาค 
 

แนวทางการดําเนินการ 
 1.3.1 ผลักดันให้เกิดนโยบายการบินพาณิชย์ที่ค่อนข้างเปิด (Liberal Air Policy)    
โดยให้ท่าอากาศยานในประเทศทุกแห่งมีกฎเกณฑ์สร้างแรงจูงใจให้สายการบินนานาชาติมาใช้      
ท่าอากาศยานในประเทศมากขึ้น เช่น การเก็บค่าธรรมเนียมประเภทต่างๆ ในท่าอากาศยานให้มี
สัดส่วนลดน้อยลง หรือเลิกเก็บค่าธรรมเนียมบางรายการรวมทั้งการปรับปรุงเงื่อนไขต่างๆ ในส่วนของ
การสัญจรทางอากาศระหว่างประเทศคู่สัญญาให้มีแรงจูงใจมากข้ึน เพื่อเสริมศักยภาพของ           
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิให้เป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาค และพัฒนาท่าอากาศยาน 
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นานาชาติภูเก็ต เชียงใหม่ เชียงราย หาดใหญ่ กระบี่ และท่าอากาศยานตรัง ให้มีศักยภาพในการเป็น
ศูนย์กลางการบินของอนุภูมิภาค  
  1.3.2 พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน       
โดยขยายเส้นทางเดินรถประจําทางและรถไฟ และผลักดันให้มีการเช่ือมโยงกับแหล่งท่องเทีย่วในพืน้ที่
ชายแดน  
 1.3.3 พัฒนาความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวทางเรือตามเส้นทางลํานํ้าโขง เส้นทาง    
แนวชายฝั่งทะเลอ่าวไทย ฝั่งทะเลอันดามัน และหมู่เกาะต่างๆ เส้นทางเช่ือมโยงกับประเทศมาเลเซีย 
และอินโดนีเซีย ตามกรอบความร่วมมือ ASEAN, IMT-GT, ACMECS, BIMSTEC และ GMS 
 1.3.4 ผลักดันการเช่ือมต่อเส้นทางคมนาคมทั้งทางบกและอากาศระหว่างประเทศ     
ให้เสร็จโดยเร็ว ตามแนวพื้นที่เศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (North-South Economic Corridor) และแนว
พื้นที่เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor ) 
 1.3.5 ผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการเดินทางสู่ภูมิภาคลุ่มนํ้าแม่โขง โดยเช่ือมโยงโลจิสติกส์
ของการเดินทางท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ ทั้งทางบก ทางนํ้า และทางอากาศให้มีความสะดวก  
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเท่ียวให้เกิดความยั่งยืน 
 

 การขยายตัวของการท่องเที่ยวโดยเน้นปริมาณนักท่องเที่ยวหรือการแสวงหารายได้จาก
การท่องเที่ยวในขณะที่การรองรับขยายไปไม่ทัน ทําให้แหล่งท่องเที่ยวของไทยมีความเสื่อมโทรม     
ยุทธศาสตร์จึงให้ความสําคัญกับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวอย่างมี
ทิศทาง  ไม่ทําลายทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม  และเอกลักษณ์ของชาติ  โดยคํานึงถึง               
ขีดความสามารถในการรองรับของแหล่งท่องเที่ยว เพื่อป้องกันการใช้ประโยชน์มากเกินไป          
การกําหนดมาตรการในการแก้ไขกฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ให้แหล่งท่องเที่ยวของไทยสามารถ 
มีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยว  

 

2.1 พัฒนายกระดับคณุภาพแหล่งทอ่งเที่ยวใหม่ในเชิงกลุ่มพืน้ที่ที่มีศักยภาพ 
 
แนวทางการดําเนินการ 
 2.1.1 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มีศักยภาพ เพื่อสร้างทางเลือกใหม่แก่อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวไทย เน้นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม ตามกลุ่มท่องเที่ยว
ที่มีศักยภาพ 8 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและภาคเหนือตอนบน กลุ่มท่องเที่ยว
มรดกโลกเช่ือมโยงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ กลุ่มท่องเที่ยววิถีชีวิต   
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ลุ่มแม่นํ้าโขง กลุ่มท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่นํ้าภาคกลาง กลุ่มท่องเที่ยว Active Beach กลุ่มท่องเที่ยว 
Royal Coast และกลุ่มท่องเที่ยวมหัศจรรย์สองสมุทร  

2.1.2 พัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพในด้านการท่องเที่ยว โดยผลักดันและกําหนดให้เป็น    
เขตพื้นที่พิเศษเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อลดความซ้ําซ้อนของการดําเนินงาน และบูรณาการ
งานร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 2.1.3 สนับสนุนการท่องเที่ยวชายแดน (Cross Border Tourism) โดยการเช่ือมโยง  
การท่องเที่ยวกลุ่มท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ 8 กลุ่ม กับกรอบความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว ASEAN 
IMT-GT ACMECS BIMSTEC และ GMS  
 2.1.4 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึง       
การพัฒนาเช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในพื้นที่ 
 
2.2 การฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว  
 

แนวทางการดําเนินการ  

 2.2.1 ฟื้นฟู และปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวที่มีสภาพเสื่อมโทรมให้กลับคืนสู่สภาพเดิม   
เพื่อนําไปสู่กระบวนการต่อยอดในการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม โดยคํานึงถึงสิ่งแวดล้อม เอกลักษณ์
ของสถาปัตยกรรม และวิถีชีวิตของชุมชนในท้องถ่ินเป็นสําคัญ 
 2.2.2 สํารวจและจัดทําฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรมทั้งประเทศ และจัดทํา
แผนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรม และระบบการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบ  
  
2.3 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของแหล่งท่องเที่ยว 
 

แนวทางการดําเนินการ 
 2.3.1 วางแผนจัดการภูมิสถาปัตยกรรมทางการท่องเที่ยวในทุกระดับทั้งระดับชาติ 
ระดับกลุ่มท่องเที่ยว ระดับจังหวัด และระดับพื้นที่ โดยการอนุรักษ์ ซ่อมแซม และบํารุงรักษา
สถาปัตยกรรมที่เป็นจุดเด่น พร้อมทั้งสร้างสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะพื้นที่ 
  2.3.2 จัดการพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวโดยคํานึงถึงขีดความสามารถในการรองรับ เพื่อให้   
การใช้ประโยชน์เหมาะสมกับศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว และไม่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต           
ของประชาชน โดยกําหนดการเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ เพื่อไม่ให้มีการใช้ประโยชน์เกินขีด
ความสามารถในการรองรับทางการท่องเที่ยว   
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 2.3.3 ผลักดันให้มีการออกกฎ ระเบียบ และบทลงโทษที่ชัดเจนในการกํากับดูแลรักษา
แหล่งท่องเที่ยวรวมทั้งมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันและการปราบปรามผู้บุกรุกแหล่งท่องเที่ยว
ธรรมชาติโดยมิชอบ และสอดส่องดูแลการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง 
 2.3.4 พัฒนาระบบสาธารณูปโภคเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการยกระดับ
คุณภาพและมาตรฐานของสถานพยาบาลในแหล่งท่องเที่ยว ระบบการจัดการขยะ นํ้าเสีย มลพิษ  
และระบบเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค 
 2.3.5 สนับสนุน และกําหนดมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาและผลกระทบอันเนื่องมาจาก
ภาวะโลกร้อน การใช้พลังงานสะอาด การใช้เคมีภัณฑ์ที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค การกําหนด
มาตรการการลดพลังงานของสถานประกอบการ  
 2.3.6 หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาภาพลักษณ์ด้านลบของการท่องเที่ยวไทย เช่น   
ความปลอดภัย การเอารัดเอาเปรียบและหลอกลวงนักท่องเที่ยว สินค้าที่ไม่มีคุณภาพ การท่องเที่ยว
ทางเพศ โสเภณี การค้ามนุษย์ และโรคเอดส์ เป็นต้น  
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาสินค้า บริการและปัจจัยสนับสนุนการท่องเท่ียว 
  

 ยุทธศาสตร์มุ่งเน้นการพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง
ครบวงจร ความพร้อมของภาคบริการและการท่องเที่ยว แม้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจโลก
และความไม่สงบภายในประเทศ แต่มีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ  
ประเทศไทยยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศ และมีโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการท่องเที่ยว เช่น โรงแรมและสปาที่มีมาตรฐานสูง บริการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  
ขยายตัวอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้มีบทบาทมากข้ึนในการขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
 
3.1 การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กิจกรรม นวัตกรรมและมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยว 
 

แนวทางการดําเนินการ 
  3.1.1 สร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับความสนใจ      
ของนักท่องเที่ยวและตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวที่สนใจ  
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย (Adventure Tourism)   
การท่องเที่ยวเชิงศาสนา (Spiritual Tourism) การท่องเที่ยวเพื่อการประชุมและนิทรรศการ (MICE) 
การท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) การท่องเที่ยวเชิงเกษตร กลุ่มนักท่องเที่ยวสูงอายุ 
ครอบครัว และฮันนีมูน เป็นต้น  
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 3.1.2 ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และการพัฒนานวัตกรรมทางความคิด เพื่อให้เกิด
มูลค่าเพิ่มในสินค้าการท่องเที่ยว ส่งเสริมการลงทุนเพื่อการท่องเที่ยวที่ย่ังยืน คํานึงถึงคุณค่าและ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงการสนับสนุนการเสริมสร้างบรรยากาศการลงทุนในกิจกรรมการท่องเที่ยวใหม่ๆ  
ที่มีศักยภาพ เช่น ธุรกิจบริการสุขภาพ ธุรกิจด้านนันทนาการ โดยเฉพาะการจัดการการท่องเที่ยว
ชุมชน การจัดการสินค้า OTOP และของที่ระลึก เป็นต้น 
 3.1.3 ผลักดันให้งานเทศกาล ประเพณี และกิจกรรมในไทยเป็นงานเทศกาลระดับโลก 
เช่น สงกรานต์ ลอยกระทง แห่ผีตาโขน เทศกาลดนตรี และศิลปะ เป็นต้น  
 3.1.4 ส่งเสริม สนับสนุน อุตสาหกรรมภาพยนตร์และการถ่ายทําภาพยนตร์ต่างประเทศ
ในประเทศไทย รวมถึงการผลักดันให้มีการจัดต้ังหน่วยงานกลางเพื่อส่งเสริมสนับสนุนธุรกจิการถ่ายทาํ
ภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศทั้งภาคการผลิต การบริการ และกิจการที่เกี่ยวข้อง  
 3.1.5 สํารวจและคัดสรรเอกลักษณ์และจุดเด่นของจังหวัด กลุ่มจังหวัด เพื่อสร้างและ
กําหนดภาพลักษณ์ (Brand Image) ทางการท่องเที่ยวให้เป็นจุดขายแก่นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
 3.1.6 ส่งเสริมและจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ และระดับชาติ เพื่อสนับสนุน   
การท่องเที่ยว และการกระจายรายได้สู่ท้องถ่ินและชุมชน  
 3.1.7 ส่งเสริมการจัดประชุม สัมมนา จัดนิทรรศการ ทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ  
 
3.2 การเสริมสร้างโอกาสและแรงจูงใจเพื่อพัฒนาการค้า การลงทุนด้านการท่องเที่ยว 
  
แนวทางการดําเนินการ 
  3.2.1 ผลักดันให้มีการกําหนดเขตเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว/เขตพัฒนาการท่องเที่ยว
และส่งเสริมการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมบริการด้านการท่องเที่ยว ตามกฎหมายว่าด้วยนโยบาย    
การท่องเที่ยวแห่งชาติ เพื่อให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการค้าการลงทุนด้านการทอ่งเทีย่ว 
 3.2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนด้านการท่องเที่ยว โดยสนับสนุนให้ภาคเอกชน 
และนักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เข้ามามีส่วนรว่มในการพัฒนาการท่องเที่ยว โดยภาครัฐ
ต้องจัดให้มีสิ่งจูงใจและสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ ที่เหมาะสม 
 3.2.3 เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคเอกชน ท้องถ่ิน ชุมชน ผู้ประกอบการรายย่อย 
และวิสาหกิจชุมชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยการสนับสนุนเงินทุน วิชาการ การให้ความรู้และ  
ให้คําปรึกษาในการเริ่มต้นประกอบธุรกิจ การสร้างแบรนด์ และเอกลักษณ์ของสินค้าให้ตรงกับ   
ความต้องการของตลาดท่องเที่ยว การจัดหาแหล่งเงินกู้การคํ้าประกันและเงินทุน การลดต้นทุน      
ในการกู้ยืม การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี การสนับสนุนธุรกิจที่จัดต้ังใหม่ และส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีที่มีความสลับซับซ้อน เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มคุณภาพของสนิค้า เป็นต้น 
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 3.2 . 4 สนับสนุนให้ภาค ธุรกิ จรวมกลุ่ มกั น  เพื่ อร่ วมมื อกัน ในการให้บริ การ                 
ทางการท่องเที่ยว เพื่อสร้างความแข็งแกร่งในการรองรับการเปิดการค้าเสรีทางการท่องเที่ยว        
ในอนาคต 
 3.2.5 สนับสนุนให้กลไกกองทุนต่างๆ ที่มีอยู่ เช่น กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย  
มีขอบเขตที่เอื้อต่อการค้า การลงทุนให้แก่ผู้ประกอบการภาคบริการท่องเที่ยวมากย่ิงข้ึน 
  
3.3 การพัฒนามาตรฐานสินค้า และบริการท่องเที่ยว 
 
แนวทางการดําเนินการ 
 3.3.1 พัฒนามาตรฐานบริการท่องเที่ยวเพื่อใช้เป็นกรอบในการยกระดับคุณภาพ       
ของสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับระดับสากล 
 3.3.2 ส่งเสริมและผลักดันให้สถานประกอบการได้นํามาตรฐานด้านการบริการ
ท่องเที่ยวไปใช้ในทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาผู้ให้บริการและสถานประกอบการของตนเอง 
 3.3.3 สนับสนุนกิจกรรมด้านการตรวจประเมินและรับรองสถานประกอบการ          
ตามแนวทางสากล 
 3.3.4 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่จูงใจผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวให้เข้าสู่
มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย รวมทั้งผลักดันเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย                 
ให้เป็นที่ยอมรับ เช่ือถือ และเช่ือมั่นจากนักท่องเที่ยวไทยและต่างประเทศ 
 3.3.5 จัดทําฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยวให้ครบถ้วน ทันสมัย เช่ือมโยงไปยัง
บริการที่เกี่ยวข้องอย่างครบวงจร และตรงกับความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลอย่างแท้จริง 
 
3.4 การป้องกันและรักษาความปลอดภัยทางแก่นักท่องเที่ยว 
 

แนวทางการดําเนินการ 
 3.4.1 เตรียมความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามของโรคติดต่อ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ  
การระบาดของโรค และภัยพิบัติอื่นๆ โดยให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการวิกฤตการณ์        
(Crisis Management) การเตรียมความพร้อมเพื่อการตอบสนองอย่างฉับไว และการกู้วินาศภัย     
ในภาวะฉุกเฉิน ครอบคลุมถึงการเตรียมความพร้อม การวางมาตรการป้องกันและแก้ไขเมื่อเกิดภาวะ
ฉุกเฉิน และมาตรการฟื้นฟูภายหลังเกิดเหตุการณ์ 

 3.4.2 กําหนดมาตรการในการป้องกัน ดูแล รักษาความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว 
รวมถึงการท่องเที่ยวที่สร้างผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศ ให้เกิดการบังคับใช้อย่างจริงจัง  
และมีการบังคับใช้บทลงโทษตามกฎหมาย 
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 3.4.3 ผลักดันให้มีการกําหนดมาตรฐานการให้บริการ และมาตรฐานความปลอดภัย     
ในสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยวในกิจกรรมการท่องเที่ยวทุกรูปแบบ และมีการบังคับใช้
อย่างจริงจัง   
 3.4.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยการเป็นตํารวจอาสาสมัครดูแล
รักษาความปลอดภัยในพื้นที่ ชุมชนของตนเอง อาสาสมัครด้านการท่องเที่ยว สนับสนุนตํารวจ
ท่องเที่ยว และอาสาสมัครรักษาความปลอดภัยทางทะเล (Lifeguard) 
 3.4.5 สนับสนุนส่งเสริมตํารวจท่องเที่ยว หน่วยงาน องค์กร และชุมชน ให้มีความรู้    
ด้านภาษาต่างประเทศ เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่นักท่องเที่ยว 
 

3.5 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 
แนวทางการดําเนินการ 
 3.5.1 พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชนในสาขาท่องเที่ยว 
โดยเฉพาะการพัฒนามัคคุเทศก์ ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ ความรู้ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรม และสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญ รวมถึงศักยภาพของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในด้านอื่นๆ 
ให้ได้มาตรฐาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเปิดเสรีภาคบริการด้านการท่องเที่ยว              
 3.5.2 พัฒนาและผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการพัฒนาบุคลากรด้าน         
การท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอาเซียน  
 3.5.3 ผลักดันให้มีการจัดต้ังสถาบันกลางเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอย่าง
เป็นรูปธรรม โดยทําหน้าที่ในการกําหนด กํากับ และพัฒนาคุณภาพของบุคลากรและการบริการ         
ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว รวมทั้งบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการจัดฝึกอบรม
และพัฒนาบุคลากรให้มีมาตรฐานตรงตามตําแหน่งที่ตลาดแรงงานต้องการและมีความเพียงพอ  
 3.5.4 ส่งเสริมให้มีการจัดการฝึกอบรมและพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นทั้งทางด้าน         
การปฏิบัติงานเฉพาะทาง วิชาชีพที่มีความจําเป็นเร่งด่วนสําหรับสถานประกอบการขนาดกลาง    
และขนาดย่อม รวมทั้งหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้บริหารต้ังแต่ระดับต้นจนถึงระดับสูงสําหรับบุคลากร    
ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และหลักสูตรพัฒนาผู้สอน 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การสร้างความเช่ือมั่นและส่งเสริมการท่องเท่ียว 
  
 ยุทธศาสตร์น้ีมุ่งเน้นให้นักท่องเที่ยวรับรู้และเข้าใจในภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ     
สร้างความเช่ือมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวในการเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย โดยการดําเนิน 
การตลาดเชิงรุกเพื่อประมูลสิทธ์ิในการจัดงานระดับโลก/ภูมิภาคเพื่อเพิ่มจํานวนนักท่องเที่ยว        
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เข้าประเทศ จัดงานแสดงต่างๆ (Event) เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย 
ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวไทยผ่านสื่อต่างๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามา
ท่องเที่ยวในประเทศไทยมากข้ึนมีการใช้จ่ายมากข้ึน  
 
4.1 สร้างและเผยแพร่ภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว  
  
แนวทางการดําเนินการ 
  4.1.1 ประชาสัมพันธ์ประเทศไทยเพื่อสร้างภาพลักษณ์และความเช่ือมั่นแก่นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติในการเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย และสร้างความเข้าใจแก่นักท่องเที่ยว
กลุ่มเป้าหมายทั้งในภาพรวมและในเชิงลึกอย่างต่อเนื่อง  
 4.1.2 เผยแพร่และสื่อสารภาพลักษณ์ ทางการท่องเที่ยวให้แพร่หลายในทุกช่องทาง 
และครอบคลุมทั่วถึงอย่างต่อเนื่อง โดยจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความรับรู้และความตระหนัก             
ในความสําคัญของภาพลักษณ์ ให้กับผู้เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว และชุมชนท้องถ่ิน 
 4.1.3 เพิ่มบทบาท/สถานะของไทยในเวทีระหว่างประเทศด้านการท่องเที่ยวให้โดดเด่น
ย่ิงข้ึน และส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของไทยในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในเวทีโลก โดยใช้ประโยชน์
จากกรอบความร่วมมือระดับโลก (UNWTO, APEC) กรอบความร่วมมือเอเชีย (ACD) และกรอบ
ความร่วมมือระดับภูมิภาค 
 4.1.4 สร้างจิตสํานึกและค่านิยมในความเป็นไทย (Thainess) ตระหนักถึงความสําคัญ
ของการท่องเที่ยว เพื่อสร้างความแตกต่างเหนือคู่แข่งขัน ให้คนไทยมีจุดขายร่วมกันในเรื่องของ  
ความมีอัธยาศัยไมตรีที่ดี พร้อมต้อนรับผู้มาเยือน และร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับ
นักท่องเที่ยว 
 
4.2 สร้างสภาพแวดล้อมและพัฒนาระบบสนับสนุนการตลาดท่องเที่ยว 
 
แนวทางการดําเนินการ 
 4.2.1 จัดทําข้อมูล และรวบรวมข่าวสารด้านการท่องเที่ยวและจัดเก็บในระบบข้อมูล
สารสนเทศ รวมถึงการพัฒนาระบบสารสนเทศต่างๆ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาสืบค้นข้อมูล 
ด้านการท่องเที่ยว ผ่านทางเว็บไซต์กลาง ที่สามารถสืบค้นได้ถึงระดับพื้นที่ ทันสมัย สามารถเข้าถึง  
ได้ง่ายและมีรายละเอียดด้านการท่องเที่ยวมากย่ิงข้ึน 
 4.2.2 เพิ่มและปรับปรุงช่องทางการจัดจําหน่าย การขยายช่องทางการจัดจําหน่าย  
ผ่านเครือข่ายธุรกิจ และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวผ่านช่องทางต่างๆ ให้มากข้ึน 
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 4.2.3 ส่งเสริมการกระจายตลาดการท่องเที่ยวอย่างสมดุลทั้งในเชิงพื้นที่ เวลา และกลุ่มตลาด 
รวมถึงส่งเสริมและพัฒนาระบบตลาดสินค้าทางการท่องเที่ยวสมัยใหม่ให้สอดคล้องกับพฤติกรรม  
และรสนิยมของนักท่องเที่ยวในกลุ่ม MICE กลุ่มครอบครัว กลุ่มฮันนีมูน กลุ่มท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล            
กลุ่มท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การกลุ่มท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ (Health and Wellness) กลุ่มท่องเที่ยว    
เชิงการแพทย์ กลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตร และการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและนันทนาการ เป็นต้น 
 4.2.4 พัฒนาขีดความสามารถด้านการวางแผนและการปฏิบัติงานด้านการตลาด
ออนไลน์ (Online Marketing) และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce)  
 
4.3 ส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อสร้างรายได้เข้าประเทศจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ 
  
แนวทางการดําเนินการ 

4.3.1 พัฒนาการตลาด และส่งเสริมการขาย ในกลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม      
ที่ไทยมีศักยภาพ เช่น กลุ่ม MICE กลุ่มครอบครัว กลุ่มฮันนีมูน เป็นต้น โดยสร้างจุดขายใหม่ด้านการ
ท่องเที่ยว กิจกรรมและข้อเสนอพิเศษ เพื่อจูงใจนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาประเทศไทย 
 4.3.2 ดําเนินการตลาดเชิงรุกเพื่อประมูลสิทธ์ิการจัดงานระดับโลก ระดับภูมิภาค 
รวมถึงการจัดงานประชุม และงาน Event ระหว่างประเทศ 
 4.3.3 สร้างจุดขายใหม่ด้านการท่องเที่ยว เช่น การเป็น Hospitality and Wellness 
Center of the World เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวระดับบน รวมทั้งสนับสนุนวัฒนธรรมความคิด
สร้างสรรค์ และนําความคิดสร้างสรรค์ไปต่อยอดกับอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น การออกแบบการผลิต
ภาพยนตร์ 
 4.3.4 ประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการส่งเสริมการตลาด และการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศระดับโลกและระดับภูมิภาค เช่น UNWTO 
APEC ACD AED GMS IMT–GT BIMSTEC และ ACMECS เพื ่อการสร้างโครงข่าย         
ความเช่ือมโยงระหว่างกลุ่มพื้นที่การท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน  
 

4.4 สร้างกระแสการรับรู้ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าการท่องเที่ยว 
  
แนวทางการดําเนินการ 

4.4.1 โฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างกระแสการเดินทางของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติผ่านสื่อทุกช่องทางอย่างต่อเนื่อง และจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย
ประเทศไทยผ่านสื่อออนไลน์ในทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่อง 
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 4.4.2 ใช้วิธีการทําการตลาดโดยกลุ่มคนที่อยู่ในต่างประเทศ เช่น สถานทูตไทยประจํา
ประเทศต่างๆ เป็นที่เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว วัฒนธรรมและสินค้าไทยให้แก่
ชาวต่างชาติ   
 4.4.3 พัฒนาเว็บไซต์สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความแข็งแกร่งในภาพลักษณ์      
พร้อมจัดต้ังศูนย์ให้บริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยวและอาํนวยความสะดวกอย่างครบวงจร เพื่อให้การ
บริการข้อมูลการท่องเที่ยวที่สมบูรณ์รวดเร็วทันสมัย เช่น การจองที่พัก การเดินทาง เป็นต้น        
โดยพัฒนาให้มีหลากหลายภาษาเพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวได้ดีย่ิงข้ึน 
 
4.5 การสร้างกระแสการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
  
แนวทางการดําเนินการ 
 4.5.1 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย ให้เป็นที่รู้จักของ
นักท่องเที่ยวไทยผ่านสื่อต่างๆ  และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างทัศนคติที่ดีในการเดินทางท่องเที่ยว
ภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง 
 4.5.2 ร่วมกับภาคเอกชนในการจัดทําแพคเกจพิเศษเสนอขายนักท่องเที่ยวชาวไทย  
เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทาง 
 4.5.3 จัดงานส่งเสริมการขายในรูปแบบต่างๆ ทั้ง Trade + Consumer Fair และ 
Road Show ภายในประเทศ 
 4.5.4 ประสานงานและสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การบินไทย การรถไฟ   
แห่งประเทศไทย สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศ โดยนําเสนอ Special Offer    
หรือจัด Promotion สําหรับคนไทย 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคประชาชน 
และองค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรการท่องเท่ียว 

       
 โครงสร้างการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวยังขาดความเช่ือมโยงระหว่างท้องถ่ิน 
จังหวัด กลุ่มจังหวัด และประเทศ ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน ภาคเอกชน และการปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน ขณะที่หน่วยงานระดับพื้นที่ เช่น จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) และชุมชน
ขาดความรู้ด้านการจัดการ ภูมิทัศน์และการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวการพัฒนากลไก ในการ
บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวจึงเป็นแนวทางในการบูรณาการการทํางานร่วมกันการกําหนดภารกจิ  
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ขอบเขตของงานการพัฒนาให้ชัดเจน กําหนดรูปแบบการพัฒนาการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับพื้นที่
สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร 
 
5.1 การสร้างและพัฒนากลไกในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว  
 

แนวทางการดําเนินการ 
  5.1.1 เ ช่ือมโยงบทบาทและภารกิจ ของหน่วยงานหลักด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กองบังคับการ
ตํารวจท่องเที่ยว องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน และสํานักงาน
ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ให้มีความสอดคล้องกัน และประสานกับกระทรวงอื่นๆ     
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในฐานะหน่วยงานสนับสนุน เพื่อให้การกําหนดนโยบายและสนับสนุน  
ด้านการท่องเที่ยวของประเทศเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 5.1.2 การสร้างพันธมิตร หุ้นส่วน หรือเครือข่ายระหว่างภาครัฐและเอกชนให้มี    
ความเป็นรูปธรรมมากข้ึน โดย การอํานวยความสะดวก การลดขั้นตอนในการทํางาน การระดมทุน 
การจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนกิจกรรมที่จะดําเนินงานร่วมกัน เช่น การส่งเสริมการขาย     
การท่องเที่ยวต่างประเทศ การแสดงสินค้าและบริการ เป็นต้น    
 5.1.3 สนับสนุน และผลักดันให้เกิดความก้าวหน้าตามกรอบความร่วมมือต่างๆ          
ที่รัฐบาลได้ดําเนินการไว้แล้ว เช่น IMT-GT ACMECS BIMSTEC และ GMS โดยควรมีการกําหนด 
ยุทธศาสตร์และผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติในเรื่องต่างๆ ที่ริเริ่มไว้แล้วให้รวดเร็วย่ิงข้ึน 
 5.1.4 ปรับปรุงกฎหมายที ่เกี่ยวข้องกับการท่องเที ่ยวให้สอดคล้องและอํานวย
ประสิทธิผลต่อการบริหารจัดการท่องเที่ยวทั้งในปัจจุบันและในอนาคต 
 5.1.5 บูรณาการงานด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว 
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพื่อทําหน้าที่ในการประสานงานและการสั่งการในการป้องกัน เฝ้าระวัง 
เตือนภัย กํากับดูแล และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวในพื้นที่      
แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ทั้งในกรณีก่อน-หลังเกิดเหตุฉุกเฉินทางการท่องเที่ยว เพื่อสร้างความมั่นใจ 
ให้แก่นักท่องเที่ยว 
 
5.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการพัฒนาท่องเทีย่ว 
 

แนวทางการดําเนินการ 
  5.2.1 อํานวยความสะดวก สนับสนุน ช่วยเหลือ ให้ความรู้ ความเข้าใจในการบริหาร
จัดการท่องเที่ยวแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
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 5.2.2 กระจายอํานาจ และจัดสรรผลประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน เพื่อให้ชุมชนได้รับผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม เพื่อลดความขัดแย้งและสามารถสร้าง
กิจกรรมให้เหมาะสมกับความต้องการสภาพและกําลังรองรับของชุมชนและระบบนิเวศในท้องถ่ิน 
 5.2.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถ่ินในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว  
โดยจัดต้ังคณะกรรมการในระดับท้องถ่ินข้ึนเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีการบริหาร   
เป็นรูปธรรม โดยมีภาครัฐ เอกชน ชุมชน และประชาสังคมในท้องถ่ินให้ เข้ามามีส่วนร่วม              
ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชุมชนท้องถ่ินของตนเอง  
           



ส่วนท่ี 5 
กลไกการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาการท่องเท่ียวแห่งชาติ  

พ.ศ. 2555–2559 ไปสู่การปฏิบัติ 
 
 การที่จะขับเคลื่อนแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2555–2559 ให้บังเกิดผล    
ในการปฏิบัติในหน่วยงานที่เกี่ยวขัองในทุกระดับสู่ผลสัมฤทธ์ิตามวิสัยทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์   
และเป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์ฯ น้ัน จะต้องมีกระบวนการบริหารจัดการแผนยุทธศาสตร์ฯ  
โดยหน่วยงานของรัฐจะต้องดําเนินการตามกลยุทธ์ แนวทางดําเนินการตามความเหมาะสม         
และศักยภาพของแต่ละองค์กรและจะต้องให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน
ของสังคมต่อการดําเนินการในทุกข้ันตอนของแผน ต้ังแต่ร่วมคิด ร่วมวางแผน และร่วมดําเนินการ
พัฒนาตามบทบาทและความรับผิดชอบของแต่ละภาคส่วน รวมทั้งร่วมติดตามตรวจสอบผล        
การดําเนินงานตามแผนอย่างต่อเนื่อง อันเป็นการระดมทรัพยากรและผนึกพลังสังคมร่วมขับเคลื่อน
การพัฒนายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ควบคู่ไปกับการจัดกลไกและกระบวนการ
บริหารการเปลี่ยนแปลง ด้วยการจัดทําและใช้แผนระดับต่างๆ เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน      
และปรับระบบการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณ รวมทั้งปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบให้เอื้อต่อ
การพัฒนา สร้างองค์ความรู้ เพื่อหนุนเสริมการขับเคลื่อนให้เกิดสัมฤทธิผล โดยมีเป้าหมายร่วมกัน       
คือ การส่งเสริมพัฒนาภาคการท่องเที่ยว ให้เป็นแหล่งสร้างรายได้และกระจายรายได้อย่างสมดุล  
และย่ังยืน ดังน้ี 

 
5.1 ด้านนโยบาย 
 5.1.1 หลังจากแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2555–2559 ผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ท.ท.ช.) และคณะรัฐมนตรีแล้ว สํานักงาน
ปลั ดกระท รวงการท่ อ ง เที่ ย วและกีฬา ในฐานะหน่ วยง านที่ ทํ า ห น้ าที่ ฝ่ าย เ ลขานุ ก า ร
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ เพื่อผลักดันให้เกิดกระบวนการแปลงแผนยุทธศาสตร์
ไปสู่การปฏิบัติ ของหน่วยงานรัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้องในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยมีเป้าหมาย
สูงสุดเพื่อให้เกิดการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและการบริหารจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวให้มี
คุณภาพอย่างย่ังยืน  
 5.1.2 แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2555–2559 ที่ได้รับความเห็นชอบ   
จากคณะรัฐมนตรีแล้วจะประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อเป็นกรอบทิศทางให้หน่วยงานของรัฐ    

มีหน้าที่ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ 
(มาตรา 16 ใน พ.ร.บ. นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2551) ทั้งน้ี เพื่อให้การดําเนินการเป็นไป 
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อย่างมีเอกภาพ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะเลขานุการคณะกรรมการนโยบาย         
การท่องเที่ยวแห่งชาติ  มีหน้าที่ให้คําแนะนําแก่หน่วยงานของรัฐและผลักดันให้มีการบูรณาการตั้งแต่
ระดับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ นโยบายของรัฐบาล และถ่ายทอดไปยังหน่วยงานส่วนกลาง  
ส่วนภูมิภาค จังหวัดและท้องถ่ิน โดยจะใช้กลไกการประสานงานระหว่างคณะกรรมการนโยบาย   
การท่องเที่ยวแห่งชาติ และคณะกรรมการในระดับชาติคณะต่างๆ ที่มีอยู่ในการผลักดันงานในระดับ
นโยบาย และถ่ายทอดนโยบายไปยังคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว ระดับจังหวัด และ
คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน รวมทั้งภาคประชาชน ในการกํากับดูแล การเสนอแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการจากหน่วยงานปฏิบัติให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพปัญหา
ที่เกิดข้ึนจริง โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้เกิดความเช่ือมโยงระหว่าง
แผนพัฒนา ทุกระดับกับการจัดสรรงบประมาณในการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ ต่อไป 
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คณะกรรมการ
ส่ิงแวดล้อม
แห่งชาต ิ

การพัฒนาสนิคา้ บริการและปัจจัย
สนับสนุนการท่องเที่ยว 

8 กลุ่มคลัสเตอร์การท่องเที่ยว 

คณะกรรมการพัฒนาเขตพ้ืนที่
ท่องเที่ยวจังหวดั/กลุ่มจังหวัด 

ราชการส่วนกลาง  กระทรวง  กรม 
จังหวัด ท้องถิ่น 

กบจ. /กกถ.จ./อปท. 

คณะกรรมการพัฒนา
อุตสาหกรรมแห่งชาต ิ

คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ 

คณะกรรมการพัฒนาแรงงานและ
ประสานงานการฝึกวิชาชีพ 

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
(กก. อก. สสปน. สธ. มท. พณ. ศธ.) 

สร้างโอกาสแรงจูงใจในการค้าและลงทุน 
(กก. BOI กรอ. พณ. สสว.) 

การพัฒนามาตรฐานสินค้าและบริการ 
(กก. อก. พณ. มท.) 

 
สภาหอการค้าไทย 

บุคลากรการท่องเที่ยว 
(กก. รง. ศธ. กรอ. พณ. อก.) 

การป้องกันและรักษาความปลอดภัย
ด้านการท่องเทีย่ว 

(กก. สธ. มท. ทส. บก.ทท. สตช.) สภาอุตสาหกรรมแห่งชาติ 
 

การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนรวม 

การสร้างความเชือ่มั่นและสง่เสริม
การท่องเที่ยว 

กก. กต. ททท. สสปน. บก.ทท. 

กก.  อพท. สส.ปน. มท. วธ. สธ. 
อปท. และทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

อปท. 
 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/ 
สิ่งอํานวยความสะดวก 

กก. มท. 
ทก. คค. 
ททท.   

การพัฒนาในรายสาขา 
การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย 
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  
การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ 
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  
การประชุมและนิทรรศการ 
การท่องเที่ยวเชิงกีฬาและ
นันทนาการ 
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
การท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้ 
Long Stay  

กลุ่มนักท่องเที่ยว 

สูงอายุ นักกีฬา ครอบครัว  
ฮันนีมูน นักเรียน นักศึกษาเยาวชน 
นักกีฬา 

คณะกรรมการ
จัดระบบการ 
จราจรทางบก 

การพัฒนาและพืน้ฟูแหล่งทอ่งเที่ยว 

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ  

คณะกรรมการ  
นโยบายการ

ท่องเที่ยวแห่งชาต ิ

แผน 11 

คณะกรรมการ
บริหารพื้นท่ีพิเศษ
เพื่อการท่องเทีย่ว

อย่างยั่งยืน 

คณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาต ิ

 
 

คณะกรรมการ 
นโยบายพลังงาน 

คณะกรรมการ 
นโยบายการ

บริหารงานจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด 

 

รัฐบาล 
สศช. 

นโยบายรัฐบาล 

กก. มท. อพท. วธ.ทส. คค. อปท.   

แผนยุทธศาสตร์/แผนปฏบิัติราชการ
กระทรวง /รัฐวิสาหกิจ 

แผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติราชการกรม  

แผนพัฒนาจังหวดั/กลุ่มจังหวดั  
แผนพัฒนาเขตพืน้ท่ีท่องเท่ียว 
แผนยุทธศาสตร์การท่องเท่ียวจังหวัด 

แผนพัฒนาท้องถิ่น/ชุมชน/แผนขับเคลื่อน
ภาคเอกชน/แผนพัฒนารายสาขา 

การสร้างเครือข่ายภาคประชาชน 
 

เครือข่ายท่องเที่ยว
โดยชุมชน 

สมาพันธ์ธุรกิจ
ท่องเที่ยว 

สมาคมธุรกิจ
ท่องเที่ยว 

สภาอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว 

เอกชน/
สถาบันการศึกษา 

การสร้างความเข้าใจ การยอมรับนําไปสู่การผสาน
แผนงาน/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการต่างๆ 

การสร้างระบบติดตามประเมินผล 
 

ภาพท่ี 6 กลไกการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการท่องเท่ียวแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 

การขับเคล่ือนแผนทุกระดับ กลไกการทํางานระดับนโยบาย กลไกการนําแผนไปปฏิบัติ 
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5.2 ด้านการนํานโยบายไปสู่การปฏบิัต ิ
 การถ่ายทอดแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2555–2559 ไปสู่การปฏิบัติ     
ในระดับต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิตามเป้าประสงค์และตัวช้ีวัดอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลน้ัน จะต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในยุทธศาสตร์และแนวทางปฏิบัติ 
ตลอดจนความร่วมมือในการดําเนินการรวมทั้ งการติดตามประเมินผลจากภาคีการพัฒนา           
โดยมีแนวทางดังต่อไปน้ี 

 5.2.1 การสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่กลุ่มภาคีการพัฒนา จัดให้มีกระบวนการ

สร้างความรู้และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนให้เข้าใจในเนื้อหาสาระสําคัญของแผนพัฒนา        
การท่องเที่ยวแห่งชาติ โดยเฉพาะภารกิจและบทบาทของตนที่จะสนับสนุนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ 
พร้อมทั้งรณรงค์ให้ภาคการเมืองและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใช้แผนยุทธศาสตร์และแนวทาง 
มาตรการดังกล่าวเป็นเครื่องมือในการกําหนดนโยบายการพัฒนา ฟื้นฟู และกระตุ้นการท่องเที่ยว 
ของประเทศ โดยการจัดประชุมช้ีแจงแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติให้แก่ผู้บริหารของหน่วยงาน
ของรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อจะได้นําไปกําหนดเป็นกรอบ
แผนงาน/โครงการ และวางแผนด้านงบประมาณกําหนดเป็นแผนปฏิบัติการ ให้สอดคล้องกับ
ระยะเวลาของแผนพัฒนาฯ รวมทั้งสร้างความเข้าใจถึงระบบความสัมพันธ์และความสําคัญของภาคี
พัฒนาเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวที่มีต่อการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยผ่านการสื่อสาร 
ประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่การรับรู้ของสังคมในวงกว้าง ให้เห็นถึง
ความสําคัญและเกิดจิตสาธารณะในการสร้างภาพลักษณ์ที่ ดีต่อการท่องเที่ยว พร้อมทั้งเป็น         
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในกระบวนการตัดสินใจและร่วมกันบริหารจัดการ    
การท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดการสร้างรายได้และกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม 
 5.2.2 เสริมสร้างศักยภาพ เพ่ือเตรียมความพร้อมของหน่วยงาน องค์กรต่างๆ       

ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ เพื่อบูรณาการและกําหนด
เป้าหมาย ตัวช้ีวัดการดําเนินงาน และมาตรการต่างๆ ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกันในทุกระดับ ต้ังแต่
ระดับพื้นที่ถึงระดับชาติ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยว
แห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 
 5.2.3 การบูรณาการของหน่วยงานของรัฐและองค์กรท่ีเก่ียวข้องในภาคอุตสาหกรรม

ท่องเท่ียว เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนที่มีลักษณะเป็นองค์รวม        

และสามารถแปลงแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติระดับแผนงาน/โครงการให้สําเร็จผลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ หน่วยงานของรัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้องในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจําเป็นต้องจัดทํา
แผนงาน/โครงการเชิงบูรณาการเข้าด้วยกัน รวมถึงการปรับปรุงกลไกการดําเนินงานและการเตรียม
บุคลากรให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางการดําเนินงาน ดังน้ี 
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1) ส่งเสริม สนับสนุน บทบาทการมีส่วนร่วมของภาคีพัฒนา ที่บูรณาการเช่ือมโยงกับ

ยุทธศาสตร์ในทุกระดับให้ชัดเจน ทั้งภาครัฐ (ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถ่ิน) ภาคประชาชน  
ภาคประชาสังคม องค์กรต่างๆ และภาคเอกชน เพื่อให้การถ่ายทอดยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนา    
การท่องเที่ยวแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติโดยผ่านกลไกการมีส่วนร่วม 

1.1) การจัดแบ่งบทบาทหลักท่ีชัดเจนของภาคีพัฒนา เพื่อสามารถดําเนินภารกิจ

และความร่วมมือให้สนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างเหมาะสมในการขบัเคลือ่นยทุธศาสตรส์ูก่ารปฏิบติั โดย 

(1) ส่วนราชการส่วนกลาง  

 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นหน่วยงานหลักในการประสาน ช้ีแจง
สาระสําคัญ พร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจ และให้คําแนะนําแก่ส่วนราชการอื่นๆ ในการสนับสนุน 
เชิงนโยบายและการดําเนินการตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 และจัดทํา
คู่มือการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ และหน่วยงานที่รับผิดชอบมาตรการ/แนวทางในแผนฯ จะต้อง
ปรับบทบาทและกําหนดแผนพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวร่วมกัน  โดยประสานสนับสนุน บริการ
อํานวยความสะดวก สามารถทํางานกับภาคีพัฒนาในลักษณะหุ้นส่วนการพัฒนา 

(2) ส่วนราชการระดับภูมิภาค 

  ในระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด มีสํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 
เป็นหน่วยงานประสาน ระหว่างสํานักบริหารราชการกลุ่มจังหวัด คณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว
จังหวัด รวมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัด/เขตพื้นที่ท่องเที่ยว ที่ได้รับ
การแต่งต้ังจากคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ   

(3) ส่วนราชการระดับท้องถ่ิน 

 ส่วนราชการระดับท้องถ่ิน ได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล 
องค์การบริหารส่วนตําบล มีหน้าที่ในการดําเนินภารกิจด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการ
ทรัพยากรการท่องเที่ยวในพื้นที่ ควรสนับสนุนให้หน่วยงานดังกล่าว เข้ามาร่วมในคณะกรรมการ
พัฒนาการท่องเที่ยวระดับพื้นที่ 

(4) ภาคเอกชน  

 ต้องคํานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน ผู้รับบริการ ไม่ทําลายคุณค่า
ทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม มีการจัดการที่โปร่งใส เป็นธรรมในการประกอบธุรกิจ และเข้ามา     
มีบทบาทร่วมจัดบริการสังคมและกิจกรรมสร้างสรรค์อื่นๆ ร่วมกับภาครัฐ  

(5) ภาคสถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยและพัฒนา  

 สถาบันการศึกษาด้านท่องเที่ยวจะมีบทบาทเป็นแหล่งเผยแพร่แนวคิด 
วิธีการ ปลูกฝังทัศนคติจริยธรรมในการร่วมกันดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยวและการบริการอย่างมี
จริยธรรม  สถาบันการศึกษาจะมีบทบาทเป็นแหล่งให้ความรู้ สร้างศักยภาพและกระบวนการเรียนรู้
ของเด็กเยาวชนและคนทุกกลุ่มวัย สื่อจะมีบทบาทในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เป็นสื่อกลางสะท้อน
ข้อเท็จจริง สร้างความรู้และกระแสสังคมเชิงสร้างสรรค์ เพื่อการท่องเที่ยวที่ย่ังยืน 
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 (6) ภาคประชาชน  

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ .ศ.  2550 ให้สิทธิช ุมชน           

ในการอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ินและของชาติ
และมีส่วนร่วมในการจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและย่ังยืน รวมทั้งสิทธิของบุคคลที่จะมี
ส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ์ บํารุงรักษา และการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งหมายถึงชุมชนย่อมมีสิทธ ิ์ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและ

สาธารณประโยชน์ร่วมกับธรรมาภิบาลภาครัฐ ดังน้ัน ภาครัฐควรเร่งบทบาทในการสร้างจิตสํานึก

การอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ินและของชาติ 
ตลอดจนพัฒนามาตรฐานในการให้บริการตลอดจนบุคลากรที่ให้บริการด้านการท่องเที่ยวใน       
ภาคชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการซึ่งเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพเพียงพอที่จะรองรับ
การขยายตัวของการท่องเที่ยวและการเปิดการค้าเสรีอาเซียน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมแสดงบทบาท
ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่ชุมชนโดยการสร้างเครือข่ายชุมชนและแบ่งปันความรู้และ
เปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างชุมชน โดยเฉพาะการติดตามตรวจสอบการดําเนินงานของภาคส่วนต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จะเป็นแรงผลักดันให้ภาคการเมือง ภาครัฐ เอกชน ดําเนินการบริหารจัดการ
ควบคุมดูแลและใช้ประโยชน์ทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้  

1.2) สนับสนุนการจัดทําและใช้แผนระดับต่างๆ ที่สอดรับเช่ือมโยงกับแผนพัฒนา

การท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 เป็นเครื่องมือสร้างกระบวนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่  
การปฏิบัติ และหลักการบูรณาการที่ยึดพื้นที่ ภารกิจและการมีส่วนร่วม  

2) ใช้กลไกคณะกรรมการนโยบายการท่องเ ท่ียวแห่งชาติและคณะกรรมการ

พัฒนาการท่องเท่ียวระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด สนับสนุนการจัดต้ังคณะอนุกรรมการพัฒนา       

การท่องเที่ยวในระดับจังหวัด เพื่อให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว
อย่างต่อเนื่อง ประสานการดําเ นินงาน วางแผนและจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาพื้นที่            
เขตท่องเที่ยวอย่างมีเอกภาพ 

2.1) ใช้กลไกกระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ

ประจําปีของส่วนราชการ ขับเคลื่อนและบูรณาการเข้ากับมิติภารกิจงานตามอํานาจหน้าที่ปกติ   

ของกระทรวง ทบวง กรม และมิติพื้นที่ในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด ตลอดจนมิติตามระเบียบวาระ
งานพิเศษ หรือวาระแห่งชาติที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายหน่วยงานมาร่วมดําเนินการอย่างมี
บูรณาการเพื่อสามารถจัดสรรทรัพยากรให้เกิดความสอดคล้องเช่ือมโยงกันได้อย่างเป็นระบบมากข้ึน  

2.2) ใช้กลไกกระบวนการ แผนชุมชน สร้างการบูรณาการและความเชื่อมโยง  

กับแผนท้องถ่ินและแผนระดับต่างๆ โดยกระบวนการแผนชุมชนจะเป็นเครื่องมือสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน ให้ชุมชนรู้จักตนเอง รู้จักชุมชน ทุนทางสังคม ตลอดจนทรัพยากรที่มีอยู่ สามารถจัดการ
ตนเองให้บรรลุเป้าหมายที่พึงปรารถนาได้ ส่งผลให้ชุมชน ครอบครัว และคนในครอบครัวสามารถ 
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ดํารงชีวิตได้อย่างมีความสุข ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมตลอดทั้งสร้างการมี    
ส่วนร่วมของภาคีพัฒนาในพื้นที่ในกระบวนการจัดทําแผนชุมชน และเช่ือมโยงให้เกิดการบูรณาการ
กับแผนท้องถ่ินและแผนในลําดับที่สูงกว่า อาทิ แผนจังหวัด กลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาค 

2.3) สนับสนุนให้มีกลไกท่ีปรึกษาภาคประชาชน เ พ่ือการมีส่วนร่วมใน         

การขับเคลื่อนการพัฒนาในระดับพ้ืนท่ี โดยสนับสนุนการจัดต้ังกลไกที่ปรึกษาภาคประชาชน       

ในระดับปฏิบัติการในพื้นที่ต้ังแต่ระดับจังหวัด อําเภอ และท้องถ่ิน โดยเฉพาะกรรมการร่วมภาครัฐ
และเอกชน ในทุกระดับ เพื่อให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นต่อการดําเนินนโยบาย
ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา การจัดระบบบริหารและบริการ รวมทั้งการติดตามประเมินผล       
ที่สามารถสะท้อนความพึงพอใจของประชาชน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการดําเนินงาน  
ภาคราชการให้มีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการและประโยชน์โดยรวมต่อประชาชนในพื้นที่  
ได้อย่างแท้จริง 

3) ผลักดันการดําเนินงานตามพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเท่ียวแห่งชาติ พ.ศ. 2551 

ที่กําหนดให้คณะกรรมการกําหนด “พื้นที่พัฒนาการท่องเที่ยว” และแต่งต้ัง “คณะกรรมการ
พัฒนาการท่องเที่ยว” ประจําเขต และมีการ “การจัดทําแผนพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตพัฒนา     
การท่อง เที่ยว” ทั้ง น้ี  เพื่ อประสานให้การบัง คับใช้กฎหมายในเขตพัฒนาการท่องเที่ ยว                   
มีความสอดคล้องกัน   

4) พัฒนารูปแบบระบบกองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย ที่มีอยู่ในการพัฒนา 

การท่องเที่ยว การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวการพัฒนาทักษะ 
ด้านการบริหาร การตลาด หรือการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวในชุมชน รวมถึงการดูแลรักษา
คุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและการส่งเสริมสินค้าทางการท่องเที่ยวใหม่ๆ ในท้องถ่ิน รวมทั้งเป็นแหล่ง
เงินทุนให้หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินแผนงาน/โครงการด้าน
พัฒนาการท่องเที่ยว รวมถึงภาคธุรกิจที่ประสงค์จะดําเนินกิจกรรมที่รับผิดชอบต่อสังคม ทั้งน้ี รูปแบบ
การดําเนินงานของกองทุนควรมีความยืดหยุ่นในการระดมทุนจากแหล่งต่างๆ และมีระบบเงินทุน

หมุนเวียน เพื่อให้เกิดความย่ังยืน ส่งเสริมสถาบันการเงินต่างๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุน

การลงทุนและการดําเนินงานด้านการท่องเที่ยวมากย่ิงข้ึน 
 
 เพื่อให้การดําเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้นําแนวทางดําเนินการแปลงเป็น
แผนงาน/โครงการได้อย่างเป็นรูปธรรม จึงได้กําหนดหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบดําเนินการในแต่ละ
แนวทางไว้ ดังน้ี 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการท่องเท่ียว 
 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการดําเนินการ คณะกรรมการ/หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง 

1.1 พัฒนาและ
ปรับปรุงระบบโลจิสติกส์ 
เพื่อสนับสนุนการ
ท่องเที่ยว 

1.1.1 พัฒนาระบบโลจิสติกส์การท่องเที่ยวระหว่างเมือง
ท่องเที่ยวหลักและเมืองท่องเที่ยวรอง โดยการบูรณาการการ
ขนส่งทุกรูปแบบให้มีการเชื่อมโยง เชื่อมต่อระหว่างศูนย์กลาง
ขนส่งประเภทต่างๆ ในจังหวัดเดียวกันและจังหวัดใกล้เคียง 
รวมถึงพัฒนาระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ เพื่อสนับสนุนการ
ท่องเที่ยว โดยให้มีความรวดเร็ว ปลอดภัย สะดวก สะอาด และ
มีมาตรฐานสากล 
 

กบส. 
คค. กก. ทก. ทส. 

 1.1.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วน
ร่วมและรับผิดชอบในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การท่องเที่ยว
เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ 
 

กบส. กกถ.จ. 
มท. (อปท.) คค. กก.  

 1.1.3 ปรับปรุงป้ายบอกทางแหล่งท่องเที่ยว ป้ายส่ือความหมาย 
ให้ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวหลักและแหล่งท่องเที่ยวรอง เป็น
ระบบเดียวกันทั่วประเทศ และถูกต้องตามหลักสากล 
 

กก. คค. มท. (อปท.) 

 1.1.4 พัฒนาเส้นทางคมนาคมทางบกให้มีมาตรฐานความ
ปลอดภัยตามหลักสากล และสามารถเชื่อมโยงระหว่างแหล่ง
ท่องเที่ยวหลักกับแหล่งท่องเที่ยวรองได้อย่าง มีประสิทธิภาพ 
สนับสนุนให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชนในการพัฒนาการ
คมนาคมทางบก 
 

กบส. คจร. 
คค. กก. มท. (อปท.) ทส. 

 1.1.5 พัฒนาเส้นทางการคมนาคมทางอากาศ ให้ มีความ
เชื่อมโยงระหว่างแหล่งท่องเที่ยวภายในประเทศ สนับสนุนให้ 

กบส. 
คค. (ทอท.) กก.  BOI.  

 เกิดการลงทุนของภาคเอกชน ในการเปิดเส้นทางการบินใหม่ๆ  

 1.1.6 พัฒนาท่าเรือ และส่งเสริมการลงทุนสร้างท่าเทียบเรือ 
เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่งทั้งด้านอันดามัน
และฝ่ั งอ่าวไทย  เ ส้นทางการเดินเรื อเพื่อการท่อง เที่ ย ว  
ในลุ่มนํ้าเจ้าพระยา และแม่นํ้าโขง ให้มีศักยภาพในการเป็น
ท่าเรือเพื่อการท่องเที่ยว 
 
 
 
 
 

กบส. 
คค. กก.  BOI. 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการดําเนินการ คณะกรรมการ/หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

1.2 พัฒนาและ
ปรับปรุงส่ิงอํานวย 
ความสะดวกเพื่อ 
การท่องเที่ยว 

1.2.1 พัฒนาส่ิงอํานวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว โดยการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ ลานจอดรถ ป้ายส่ือความหมาย ทางลาด บันได
เล่ือน ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว ห้องนํ้า รวมถึงส่ิงอํานวยความ
สะดวกสําหรับคนพิการและผู้สูงอายุให้ได้มาตรฐานตามหลัก
สากล และสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามี  
ส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
 

กก. มท. (อปท.) คค. วธ. 
ทส. 

   

 1.2.2 การพัฒนาเครือข่ายการส่ือสาร โทรคมนาคม ระบบ
สารสนเทศ และซอฟต์แวร์ ดิจิทัลคอนเทนต์เพื่อการท่องเที่ยว 
สนับสนุนให้เกิดการใช้ระบบ e–commerce อย่างแพร่หลาย 
ส่ง เสริมการจัดทําข้อมูลการท่องเที่ ยวออนไลน์ และการ
เชื่อมโยงระบบบริการต่างๆ ด้านการท่องเที่ยวทางเว็บไซด์   

กทช.  
ทก. กก. (ททท.)  

 1.2.3 นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้พัฒนาการจัดการ
ท่องเที่ยวให้มีคุณภาพทั้งระบบ เช่น ระบบตรวจสอบคนเข้า
เมือง เชื่อมโยงการจองบัตรโดยสารระหว่างเครื่องบิน รถไฟ 
และรถโดยสารประจําทาง  และการ ซ้ือ  - ขายระห ว่าง
ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยว 

สตช. ทก. กก. คค. กต. 

 1.2.4 สร้างและพัฒนาระบบอํานวยความสะดวกจุดผ่านแดน
เชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวในภูมิภาคให้นักท่องเที่ยว ปรับปรุง
สภาพจุดผ่านแดนต่างๆ ให้มีสภาพที่ดีและสะดวกเพื่อรองรับ
การท่องเที่ยว รวมทั้งปรับปรุงกฎระเบียบบริเวณชายแดนให้มี
ความสะดวกรวดเร็ว 

สตช. คค. กก. กต. ตม. 

1.2.5 พัฒนาศูนย์กลางให้บริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยวและ
อํานวยความสะดวกแบบครบวงจรเบ็ดเสร็จที่สามารถสอบถาม
ข้อมูลการท่องเที่ยว ประสานแก้ไขความเดือดร้อน ช่วยเหลือ
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินได้สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงได้ง่าย และกระจาย
ให้ครอบคลุมตามสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญ  
 

กก. (ททท.) ทก.  
มท. (อปท.) 

1.3 สร้างโครงข่าย
เส้นทางคมนาคมและ
ระบบเชื่อมโยงการ
เดินทางท่องเที่ยวกับ
ประเทศเพื่อนบ้านและ
ในภูมิภาค 

1.3.1  ผลักดันให้เกิดนโยบายการบินพาณิชย์ที่ค่อนข้างเปิด 
(Liberal Air Policy) โดยให้ท่าอากาศยานในประเทศทุกแห่งมี
กฏเกณฑ์สร้างแรงจูงใจให้สายการบินนานาชาติมาใช้ท่าอากาศ
ยานในประเทศมากขึ้น เช่น การเก็บค่าธรรมเนียมประเภทต่างๆ
ในท่ า อากาศยาน ให้ มี สั ด ส่วนลด น้อยลง  หรื อ เ ลิ ก เ ก็ บ
ค่าธรรมเนียมบางรายการรวมทั้งการปรับปรุงเงื่อนไขต่างๆใน
ส่วนของการสัญจรทางอากาศระหว่างประเทศคู่สัญญาให้มี 
 
 
 
 
 
 

กบส.  
คค. (ทอท. กห.) 



 

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 
 

50

ยุทธศาสตร์ แนวทางการดําเนินการ คณะกรรมการ/หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

 แรงจูงใจมากขึ้น เพื่อเสริมศักยภาพของสนามบินสุวรรณภูมิให้
เป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาค และพัฒนาสนามบิน ภูเก็ต 
เชียงใหม่ เชียงราย หาดใหญ่ กระบี่ และตรัง ให้มีศักยภาพใน
การเป็นศูนย์กลางการบินของอนุภูมิภาค 

 

 1.3.2 พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อเชื่อมโยงกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน โดยขยายเส้นทางเดินรถประจําทางและรถไฟ 
และผลักดันให้มีการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ชายแดน  

กบส. คจร. 
คค. กก. กต. สตช. 

 1.3.3 พัฒนาความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวทางเรือตามเส้นทาง
ลํานํ้าโขง เส้นทางแนวชายฝั่งทะเลอ่าวไทย ฝ่ังทะเลอันดามัน และ
หมู่เกาะต่าง  ๆเส้นทางเชื่อมโยงกับประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซีย 
ตามกรอบความร่วมมือ ASEAN IMT-GT ACMECS BIMSTEC 
และ GMS 

กบส. 
คค. กก. กต. 

 1.3.4 ผลักดันการเชื่อมต่อเส้นทางคมนาคมทั้งทางบกและอากาศ
ระหว่างประเทศให้เสร็จโดยเร็ว ตามแนวพื้นที่เศรษฐกิจเหนือ-ใต้ 
(North-South Economic Corridor)และแนวพื้นที่เศรษฐกิจ
ตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor) 

กบส. 
คค. กก. กต. 

 1.3.5 ผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการเดินทางสู่ภูมิภาคลุ่มนํ้าแม่
โขงทั้งทางบก และทางเรือ โดยเชื่อมโยงโลจิสติกส์ของการเดินทาง
ท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ ทั้งทางบก ทางนํ้า และทางอากาศให้มี
ความสะดวก 

กบส. 
กก. คค. กต. 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเท่ียวให้เกิดความยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการดําเนินการ คณะกรรมการ/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2 . 1 พั ฒ น า ย ก ร ะ ดั บ
คุณภาพแหล่งท่องเที่ยว
ใหม่ในเชิงกลุ่มพื้นที่ที่ มี
ศักยภาพ 

2.1.1 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่ มีศักยภาพ เพื่อสร้าง
ทางเลือกใหม่แก่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย เน้นการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวหรือสินค้าการท่องเที่ยวที่สามารถสร้างคุณค่า  
และมูลค่าเพิ่ม ตามกลุ่มท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ 8 กลุ่ม ได้แก่ 
กลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและภาคเหนือตอนบน  
กลุ่มท่องเที่ยวมรดกโลกเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  
กลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ กลุ่มท่องเที่ยววิถีชีวิต  
ลุ่มแม่นํ้าโขง กลุ่มท่องเที่ยววิถีชี วิตลุ่มแม่นํ้าภาคกลาง  
กลุ่มท่องเที่ยว Active Beach กลุ่มท่องเที่ยว Royal Coast 
และกลุ่มท่องเที่ยวมหัศจรรย์สองสมุทร  

กนจ. 
กก. มท. (อปท.) 
อพท. วธ. ทส. 
กรมธนารักษ์ 

 2.1.2 ผล ักด ันให ้ม ีก ารปร ะกาศ เ ขตพื ้นที ่พ ัฒนาการ
ท่องเที่ยว ตาม พ .ร .บ . นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ 
พ .ศ .2551 จัดระดับแหล่งท่องเที่ยวเพื ่อการพัฒนาและ
พัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพในด้านการท่องเที่ยว โดยผลักดัน
และกําหนดให้เป็นเขตพื้นที่พิเศษเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยว 
เพื่อลดความซํ้าซ้อนของการดําเนินงาน และบูรณาการงาน
ร่วมกับทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง 

กพท.  
กก. ทส. มท.กรมธนา
รักษ์ 
อพท. และหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 

 2.1.3 สนับสนุนการท่องเที่ยวชายแดน (Cross Border 
Tourism) โดยการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกลุ่มท่องเที่ยวที่มี
ศักยภาพ 8 กลุ่ม กับกรอบความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว 
IMT-GT ACMECS BIMSTEC และ GMS 

กก. พณ. กต. 
มท. (อปท.) นร. 

 2.1.4 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ รวมถึงการพัฒนาเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อน
บ้าน เพื่อแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองใน
พื้นที่ 

กก. มท. อปท.  
ศอบต.  
กห. กอรมน.  
กต.  

2.2 การฟื้นฟูแหล่ง
ท่องเที่ยว 

2.2.1 ฟื้นฟู และปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวที่มีสภาพเสื่อมโทรม
ให้กลับคืนสู่สภาพเดิม เพื่อนําไปสู่กระบวนการต่อยอดในการ
สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม โดยคํานึงถึงส่ิงแวดล้อมเอกลักษณ์
ของสถาปัตยกรรม และวิถีชีวิตของชุมชนในท้องถิ่นเป็นสําคัญ 
 

คณะกรรมการสิ่ง 
แวดล้อมแห่งชาติ 
ทส. วธ. กก. (กทท. 
สป.กก.) และทุก
หน่วยงาน 

 2.2.2 สํารวจและจัดทําฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเส่ือมโทรม 
ทั้งประเทศ และจัดทําแผนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเส่ือม
โทรม และระบบการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบ 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
กก.(กทท.) มท. (อปท.) 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการดําเนินการ คณะกรรมการ/
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2.3 การยกระดับ
คุณภาพและมาตรฐาน
ของแหล่งท่องเที่ยว 

2.3.1 วางแผนจัดการภูมิสถาปัตยกรรมทางการท่องเที่ยว ใน
ทุกระดับทั้งระดับชาติ ระดับกลุ่มท่องเที่ยว ระดับจังหวัด และ
ระดับพื้นที่ โดยการอนุรักษ์ ซ่อมแซม  และบํารุ งรักษา
สถาปัตยกรรมที่เป็นจุดเด่น พร้อมทั้งสร้างสถาปัตยกรรมที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะพื้นที่ 

กก. มท. (ยธ.) วธ.
และทุกหน่วยงาน 

 2 . 3 . 2  จั ดกา รพื้ นที่ แห ล่ งท่ อ ง เที่ ย ว โ ด ยคํ า นึ ง ถึ ง ขี ด
ความสามารถในการรองรับ เพื่อให้การใช้ประโยชน์เหมาะสม
กับศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว และไม่ส่งผลกระทบต่อวิถี
ชีวิตของประชาชน โดยกําหนดการเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ 
เพื่อไม่ให้มีการใช้การใช้ประโยชน์เกินขีดความสามารถในการ
รองรับทางการท่องเที่ยว 

กก. (กทท. สป.กก.)
ทส. กษ. อปท. และ
ทุกหน่วยงาน 

 2.3.3 ผลักดันให้มีการออกกฎ ระเบียบ และบทลงโทษที่
ชัดเจนในการกํากับดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยวรวมทั้งมาตรการ
เ ก่ียวกับการป้อง กันและการปราบปรามผู้บุกรุกแหล่ง
ท่องเที่ยวธรรมชาติโดยมิชอบ และสอดส่องดูแลการบังคับใช้
กฎหมายอย่างจริงจัง 

กก. (สป.กก. กทท.
บก .ทท . )  สตช .มท . 
ทส. 

 2.3.4 พัฒนาระบบสาธารณูปโภคเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว 
โด ย เ ฉพาะการยกร ะดั บคุณภ าพและมาต รฐ านของ
สถานพยาบาลในแหล่งท่องเที่ยว ระบบการจัดการขยะ นํ้าเสีย 
มลพิษ  และระบบเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค 

คณะกรรมการ
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ 
กก. (กทท.) สธ. ทส. 
คค. มท. (อปท.) 

 2.3.5 สนับสนุน และกําหนดมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาและ
ผลกระทบอันเน่ืองมาจากภาวะโลกร้อน การใช้พลังงาน
สะอาด การใช้เคมีภัณฑ์ที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค 
การกําหนดมาตรการการลดพลังงานของสถานประกอบการ 

คณะกรรมการ
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ 
กพช. อก. มท. กก. 
ทุกหน่วยงาน 

 2.3.6 หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาภาพลักษณ์ด้านลบของ
การท่องเที่ยวไทยเช่น ความปลอดภัย การเอารัด เอาเปรียบ
และหลอกลวงนักท่องเที่ ย ว สินค้าที่ ไ ม่ มีคุณภาพ  การ
ท่องเที่ยวทางเพศ โสเภณี การค้ามนุษย์ และโรคเอดส์ เป็นต้น 

ปกค.  
พณ. สคบ. สธ. 
กก.(บก.ทท. ททท.) 
สตช. พม. กต. 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาสินค้า บริการและปัจจัยสนับสนุนการท่องเท่ียว 
 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการดําเนินการ คณะกรรมการ/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3.1 การพัฒนา
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
กิจกรรม นวัตกรรม 
และมูลค่าเพิ่มด้าน  
การท่องเที่ยว 

3.1.1 สร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ๆ ให้สอดคล้อง
กับความสนใจของนักท่องเที่ยวและตรงกับความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวที่สนใจ  การท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ (Health Tourism) การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย 
(Adventure Tourism) การท่องเที่ยวเชิงศาสนา (Spiritual 
Tourism) การท่องเที่ยวเพื่อการประชุมและนิทรรศการ (MICE) 
การท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) การท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
กลุ่มนักท่องเที่ยวสูงอายุ ครอบครัว และฮันนีมูน เป็นต้น 

กก. มท. (อปท.)   
สสปน. สปน. สธ. ศธ. 
กษ. สทท. วธ. 

 3.1.2 ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และการพัฒนานวัตกรรมทาง
ความคิด เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มในสินค้าการท่องเที่ยว ส่งเสริมการ
ลงทุนเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน คํานึงถึงคุณค่าและส่ิงแวดล้อม 
รวมถึงการสนับสนุนการเสริมสร้างบรรยากาศการลงทุนในกิจกรรม
การท่องเที่ยวใหม่ๆ  ที่มีศักยภาพ เช่น ธุรกิจบริการสุขภาพ ธุรกิจ
ด้านนันทนาการ โดยเฉพาะการจัดการการท่องเที่ยวชุมชน  
การจัดการสินค้า OTOP และของที่ระลึก เป็นต้น 

กก.  สสว. อก.  
มท. (พช. อปท.) พณ. 
สทท. วธ. สปน. 

 3.1.3  ผลักดันให้งานเทศกาล ประเพณี และกิจกรรมในไทยเป็น
งานเทศกาลระดับโลก เช่น สงกรานต์ ลอยกระทง แห่ผีตาโขน 
เทศกาลดนตรี และศิลปะ เป็นต้น 

กวช. 
กก. (ททท.) วธ. มท. 
พณ.  

 3.1.4 ส่งเสริม สนับสนุน อุตสาหกรรมภาพยนตร์และการถ่ายทํา
ภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย รวมถึงการผลักดันให้มีการ
จัดตั้งหน่วยงานกลางเพื่อส่งเสริมสนับสนุนธุร กิจการถ่ายทํา
ภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศทั้งภาคการผลิต การบริการ และ
กิจการที่เก่ียวข้อง 

คณะกรรมการภาพยนต์
และวีดิทศัน์แห่งชาต ิ
กก. (กทท.) อก. พณ. 
วธ. 

 3.1 .5 สํารวจและคัดสรรเอกลักษณ์และจุดเด่นของจังหวัด  
กลุ่มจังหวัด และกลุ่มพื้นที่ เพื่ อสร้างและกําหนดภาพลักษณ์ 
(Brand Image) ทางการท่องเที่ยวให้เป็นจุดขายแก่นักท่องเที่ยว
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 

กวช. กก. (ททท.) 
อก. มท. พณ. วธ. 

 3.1 .6 ส่ง เสริมและจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ และ
ระดับชาติ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว และการกระจายรายได้สู่
ท้องถิ่นและชุมชน 

กก.  (กพล. กกท.) 

 3.1.7 ส่งเสริมการจัดประชุม สัมมนา จัดนิทรรศการ ทั้งระดับชาติ
และระดับนานาชาติ 
 
 
 
 
 
 

สสปน. กก. 
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3.2 การเสริมสร้าง
โอกาสและแรงจูงใจ
เพื่อพัฒนาการค้า 
การลงทุนด้านการ
ท่องเที่ยว 

3.2.1 ผลักดันให้มีการกําหนดเขตเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว/เขต
พัฒนาการท่องเที่ยวและส่งเสริมการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม
บริการด้านการท่องเที่ ยว ตามกฎหมายว่าด้วยนโยบายการ
ท่องเที่ยวแห่งชาติ เพื่อให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การค้าการลงทุนด้านการท่องเที่ยว 

สศช. กก. กนอ. 

3.2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนด้านการท่องเที่ยว โดย
ส นั บส นุ น ใ ห้ ภ า ค เ อก ช นแ ละ นั กล งทุ น ทั้ ง ช า ว ไท ยแ ล ะ  
ชาวต่างประเทศ เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว โดย
ภาครัฐต้องจัดให้มีส่ิงจูงใจและสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ ที่
เหมาะสม 

BOI. กก. พณ.  
กต. กนอ. 

 3.2.3 เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคเอกชน ท้องถิ่น ชุมชน 
ผู้ประกอบการรายย่อย และวิสาหกิจชุมชนในอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว โดยการสนับสนุนเงินทุน วิชาการ การให้ความรู้และให้
คําปรึกษาในการเริ่มต้นประกอบธุรกิจ การสร้างแบรนด์ และเอกลักษณ์
ของสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาดท่องเที่ยว การจัดหา
แหล่งเงินกู้การค้ําประกันและเงินทุน การลดต้นทุนในการกู้ยืม การ
ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี การสนับสนุนธุรกิจที่จัดตั้งใหม่ และ
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ มีความสลับซับซ้อน เพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพและเพิ่มคุณภาพของสินค้า เป็นต้น 

กอช. กกถ.จ. กรอ. 
อก. กก. พณ. สสว. 
อพท. 
มท. (อปท.)  

 3.2.4 สนับสนุนให้ภาคธุรกิจรวมกลุ่มกัน เพื่อร่วมมือกันในการ
ให้บริการทางการท่องเที่ยว เพื่อสร้างความแข็งแกร่งในการรองรับ
การเปิดการค้าเสรีทางการท่องเที่ยวในอนาคต 

กรอ. 
พณ. กก. กต. 

 3.2.5 สนับสนุนให้กลไกกองทุนต่างๆ ที่มีอยู่ เช่น กองทุนเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย มีขอบเขตที่เอ้ือต่อการค้า การลงทุน
ให้แก่ผู้ประกอบการภาคบริการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น 

ททช. กก. 

3.3 การพัฒนา
มาตรฐานสินค้า 
และบริการ
ท่องเที่ยว 

3.3.1 พัฒนามาตรฐานบริการท่องเที่ยวเพื่อใช้เป็นกรอบในการ
ยกระดับคุณภาพของสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวให้มี
มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับระดับสากล 

สช.  
กก. (กทท.) 
อก. รง.  

 3.3.2 ส่งเสริมและผลักดันให้สถานประกอบการได้นํามาตรฐานด้าน
การบริการท่องเที่ยวไปใช้ในทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาผู้ให้บริการและ
สถานประกอบการของตนเอง 

กก. (กทท.) อก. สธ. 
ทส. วธ. สภา
หอการค้าไทย 

 3.3.3 สนับสนุนกิจกรรมด้านการตรวจประเมินและรับรองสถาน
ประกอบการตามแนวทางสากล 
 
 
 
 
 
 
 

กก. (กทท.) พณ. มท. 
รง. 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการดําเนินการ คณะกรรมการ/
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 3.3.4 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่จูงใจผู้ประกอบการด้านการ
ท่องเที่ยวให้เข้าสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย รวมทั้งผลักดัน
เครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยให้เป็นที่ยอมรับ 
เชื่อถือ และเชื่อม่ันจากนักท่องเที่ยวไทยและต่างประเทศ 
 

กก. (กทท.) พณ. มท. 
สภาหอการค้าไทย 

 3.3.5 จัดทําฐานข้อมูลที่เก่ียวข้องกับแหล่งท่องเที่ยวให้ครบถ้วน 
ทันสมัย เชื่อมโยงไปยังบริการที่เก่ียวข้องอย่างครบวงจร และตรง
กับความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลอย่างแท้จริง 

 

3.4 การป้องกันและ
รักษาความปลอดภัย
ทางการท่องเที่ยว 

3.4.1 เตรียมความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามของโรคติดต่อ  
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ การระบาดของโรค และภัยพิบัติอ่ืน ๆ  
โดยให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการวิกฤตการณ์ (Crisis 
Management) การเตรียมความพร้อมเพื่อการตอบสนองอย่าง  
ฉับไว และการกู้วินาศภัย ในภาวะฉุกเฉิน ครอบคลุมถึงการเตรียม
ความพร้อม การวางมาตรการป้องกันและแก้ไขเม่ือเกิดภาวะฉุกเฉิน 
และมาตรการฟื้นฟูภายหลังเกิดเหตุการณ์ 

สช. 
กก. (บก.ทท.) สธ. 
มท. ทส. สตช. 

 3.4.2 กําหนดมาตรการในการป้องกัน ดูแล รักษาความปลอดภัย
ทางการท่องเที่ยว รวมถึงการท่องเที่ยวที่สร้างผลกระทบต่อ
ภาพลักษณ์ของประเทศ ให้เกิดการบังคับใช้อย่างจริงจัง และมีการ
บังคับใช้บทลงโทษตามกฎหมาย 

กก. (บก.ทท.)  
สตช. พม. กอ.รมน. 

 3.4.3 ผลักดันให้มีการกําหนดมาตรฐานการให้บริการ และมาตรฐาน
ความปลอดภัยในสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยวในกิจกรรม
การท่องเที่ยวทุกรูปแบบ และมีการบังคับใช้อย่างจริงจัง 

กก. (กทท.) สธ. มท. 
ทส. สตช. 

 3.4.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยการเป็น
ตํารวจอาสาสมัครดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ชุมชนของ
ตนเอง และพัฒนาอาสาสมัครด้านการท่องเที่ยว อาสาสมัคร  เพื่อ
สนับสนุนตํารวจท่องเที่ยว และอาสาสมัครรักษาความปลอดภัยทาง
ทะเล (Lifeguard)  

กก. (บก.ทท.) มท. 
(อปท.)  
สตช. 

 3.4.5 สนับสนุนส่งเสริมตํารวจท่องเที่ยว หน่วยงาน องค์กร และ
ชุมชน ให้มีความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่
นักท่องเที่ยว 
 
 
 
 
 
 

กก. (บก.ทท.) มท. 
(อปท.)  
สตช. 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการดําเนินการ คณะกรรมการ/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3 . 5  ก า ร พั ฒ น า
ศักยภาพบุคลากร
ด้านการ 
ท่องเที่ยวให้มีขีด 
ความสามาร ถใน
การแข่งขัน 

3.5.1 พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชนใน
สาขาท่องเที่ยว โดยเฉพาะการพัฒนามัคคุเทศก์ ทักษะด้าน
ภาษาต่างประเทศ ความรู้เก่ียวกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และ
สถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญ รวมถึงศักยภาพของบุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยวในด้านอ่ืน ๆ ให้ได้มาตรฐาน เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การรองรับการเปิดเสรีภาคบริการด้านการท่องเที่ยว              

กพร.ปช. 
กก. รง. ศธ. 
สทท. 

 3.5.2 พัฒนาและผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการพัฒนา
บุคลากรด้านการท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอาเซียน  

กพร.ปช. 
กก. รง ศธ. 

3.5.3 ผลักดันให้มีการจัดตั้งสถาบันกลางเพื่อพัฒนาบุคลากรด้าน
การท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม โดยทําหน้าที่ในการกําหนด กํากับ 
และพัฒนาคุณภาพของบุคลากรและการบริการในอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว รวมทั้งบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน
ในการจัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรให้มีมาตรฐานตรงตาม
ตําแหน่งที่ตลาดแรงงานต้องการและมีความเพียงพอ 

กพร.ปช. กรอ. 
กก. รง. ศธ.  

 3.5.4 ส่งเสริมให้มีการจัดการฝึกอบรมและพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น
ทั้งทางด้านการปฏิบัติงานเฉพาะทาง วิชาชีพที่ มีความจําเป็น
เร่งด่วนสําหรับสถานประกอบการขนาดกลาง และขนาดย่อม 
รวมทั้งหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้บริหารตั้งแต่ระดับต้นจนถึงระดับสูง
สําหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และหลักสูตรพัฒนา
ผู้สอน 

กพร.ปช. กรอ. 
กก. รง. ศธ. พณ. อก. 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การสรา้งความเชื่อมั่นและส่งเสริมการท่องเท่ียว 
 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการดําเนินการ คณะกรรมการ/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

4.1 สร้างและเผยแพร่
ภาพลักษณ์ด้านการ
ท่องเที่ยว 

4.1.1 สร้างจิตสํานึกและค่านิยมในความเป็นไทย (Thainess) 
ตระหนักถึงความสําคัญของการท่องเที่ยว เพื่อสร้างความ
แตกต่างเหนือคู่แข่งขัน ให้คนไทยมีจุดขายร่วมกันในเรื่องของ  
ความมีอัธยาศัยไมตรีที่ดี พร้อมต้อนรับผู้มาเยือน และร่วมกัน
เป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยว 

กก. (ททท.) กต. 

 4.1.2 เผยแพร่และส่ือสารภาพลักษณ์ ทางการท่องเที่ยวให้แพร่หลาย
ในทุกช่องทางและครอบคลุมทั่วถึงอย่างต่อเน่ือง โดยจัดกิจกรรม
เพื่อสร้างความรับรู้และความตระหนักในความสําคัญของ
ภาพลักษณ์  ให้กับผู้เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว และชุมชน
ท้องถิ่น 

สอช. 
กก. (ททท.)  
มท.(อปท.) 

 4.1.3 เพิ่มบทบาท/สถานะของไทยในเวทีระหว่างประเทศด้าน
การท่องเที่ยวให้โดดเด่นยิ่งขึ้น และส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของ
ไทยในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในเวทีโลก โดยใช้ประโยชน์
จากกรอบความร่วมมือระดับโลก (UNWTO, APEC) กรอบ
ความร่วมมือเอเชีย (ACD) และกรอบความร่วมมือระดับภูมิภาค 

กก. สสปน. กต.  

 4.1.4 สร้างจิตสํานึกและค่านิยมในความเป็นไทย (Thainess) 
เพื่อสร้างความแตกต่างเหนือคู่แข่งขัน ให้คนไทยมีจุดขาย
ร่วมกันในเรื่องของความมีอัธยาศัยไมตรีที่ดี พร้อมต้อนรับผู้มา
เยือน และร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยว 

สอช. 
กก. วธ.  

4.2 สร้างสภาพ แวดล้อม
และพัฒนาระบบ
สนับสนุนการตลาด
ท่องเที่ยว 

4.2.1 จัดทําข้อมูล และรวบรวมข่าวสารด้านการท่องเที่ยวและ
จัดเก็บในระบบข้อมูลสารสนเทศ รวมถึงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศต่าง ๆ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาสืบค้นข้อมูล
ด้านการท่องเที่ยว ผ่านทางเว็บไซต์กลางที่สามารถสืบค้นได้ถึง
ระดับพื้นที่ ทันสมัย สามารถเข้าถึงได้ง่ายและมีรายละเอียด
ด้านการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น 

กก. (ททท. กทท.) พณ. 
วธ. 

 4.2.2 เพิ่มและปรับปรุงช่องทางการจัดจําหน่าย การขยายช่อง
ทางการจัดจําหน่ายผ่านเครือข่ายธุรกิจและการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวผ่านช่องทางต่างๆ ให้มากขึ้น 

กก. อก. พณ. 

 4.2.3 ส่งเสริมการกระจายตลาดการท่องเที่ยวอย่างสมดุลทั้งใน
เชิงพื้นที่ เวลา และกลุ่มตลาด รวมถึงส่งเสริมและพัฒนาระบบ 
ตลาดสินค้าทางการท่องเที่ยวสมัยใหม่ให้สอดคล้องกับ
พฤติกรรม  และรสนิยมของนักท่องเที่ยวในกลุ่ม MICE       
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการดําเนินการ คณะกรรมการ/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 กลุ่มครอบครัว กลุ่มฮันนีมูน กลุ่มท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล  
กลุ่มท่องเที่ ยวเชิ ง นิเวศ การกลุ่มท่องเที่ ยวเพื่อสุขภาพ 
(Health and Wellness) กลุ่มท่องเที่ยวเชิงการแพทย์  
กลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตร และการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและ
นันทนาการ เป็นต้น 

กก. (ททท.)  
สสปน. พณ. 

 4.2.4 พัฒนาขีดความสามารถด้านการวางแผนและการ
ปฏิบัติงานด้านการตลาดออนไลน์ (Online Marketing) และ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) 

กก. พณ. ศธ. 

4.3 ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว เพื่อสร้าง
รายได้เข้าประเทศจาก
นักท่องเที่ยวต่างชาติ 

4.3.1 พัฒนาการตลาด และส่งเสริมการขาย ในกลุ่มเป้าหมาย
นักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มที่ไทยมีศักยภาพ เช่น กลุ่ม MICE 
กลุ่มครอบครัว กลุ่มฮันนีมูน เป็นต้น โดยสร้างจุดขายใหม่ด้าน
การท่อง เที่ ย ว กิจกรรมและข้อ เสนอพิ เศษ  เพื่อ จูง ใจ
นักท่องเที่ยวให้เดินทางมาประเทศไทย 

กก. (ททท.) สสปน. 

4.3.2  ดําเนินการตลาดเชิงรุกเพื่อประมูลสิทธ์ิการจัดงานระดับโลก 
ระดับภูมิภาค รวมถึงการจัดงานประชุม และงาน Event ระหว่าง
ประเทศ 

กก. (ททท.) สสปน. 
กต. 

 4.3.3 จัดงานแสดงต่าง ๆ (Event) เพื่อสนับสนุนวัฒนธรรม
ความคิดสร้างสรรค์ และนําความคิดสร้างสรรค์ไปต่อยอดกับ
อุตสาหกรรมอ่ืน ๆ เช่น การออกแบบ และภาพยนตร์ 

กวช.  
กก. (กทท. ททท.) พณ. 

 4.3.4 ประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการส่งเสริม
การตลาด และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายใต้กรอบความ
ร่วมมือระหว่างประเทศระดับต่าง ๆ เช่น UNWTO APEC ACD 
AEC GMS IMT–GT  BIMSTEC และ ACMECS เพื่อการสร้าง
โครงข่ายความเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มพื้นที่การท่องเที่ยวกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน 

กก. กต. พณ. 

4.4 สร้างกระแสการ
รับรู้ เพื่อเพิ่มมูลค่า
ให้กับสินค้าการ
ท่องเที่ยว 

4.4.1 โฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างกระแสการเดินทาง
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติผ่านส่ือทุกช่องทางอย่างต่อเน่ือง 
และจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายประเทศ
ไทยผ่านส่ือออนไลน์ในทุกรูปแบบอย่างต่อเน่ือง 

กก. (ททท.) 

4.4.2 ใช้วิธีการทําการตลาดโดยกลุ่มคนที่อยู่ในต่างประเทศ 
เช่น สถานทูตไทยประจําประเทศต่าง ๆ เป็นที่เผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว วัฒนธรรมและสินค้าไทย ให้แก่
ชาวต่างชาติ 
 
 
 
 
 
 

กก. กต. 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการดําเนินการ คณะกรรมการ/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 4.4.3 พัฒนาเว็บไซต์ส่ือประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความแข็งแกร่งใน
ภาพลักษณ์ พร้อมข้อมูลการท่องเที่ยวและการให้บริการ เช่น 
การจองที่พัก การเดินทาง เป็นต้น โดยพัฒนาให้มีหลากหลาย
ภาษาเพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวได้ดียิ่งขึ้น 

กก. (ททท.) 

4.5 การสร้างกระแสการ
เดินทางของนักท่องเที่ยว
ชาวไทย 

4.5.1 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย 
ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวไทยผ่านส่ือต่าง ๆ และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์สร้างทัศนคติที่ดีในการเดินทางท่องเที่ ยว
ภายในประเทศอย่างต่อเน่ือง 

กก. (ททท.) 

 4.5.2 ร่วมกับพันธมิตรและคู่ค้าจัดทําแพคเกจพิเศษเสนอขาย
นักท่องเที่ยวชาวไทย เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทาง 

กก. (ททท.) 

 4.5.3 จัดงานส่งเสริมการขายในรูปแบบต่าง ๆ ทั้ง Trade & 
Consumer Fair และ Road Show ภายในประเทศ 

กก. (ททท.) 

 4.5.4 ประสานงานและสนับสนุนหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น 
การบินไทย การรถไฟ แห่งประเทศไทย สมาคมผู้ประกอบการ
ธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศ โดยนําเสนอ Special Offer หรือจัด 
Promotion สําหรับคนไทยในลักษณะ Consortium 

กก. คค. 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคประชาชน และองค์กร 
      ปกครองส่วนท้องถ่ินในการบริหารจัดการทรัพยากรการท่องเท่ียว 
 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการดําเนินการ คณะกรรมการ/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

5.1 การสร้างและพัฒนา
กลไกในการบริหารจัดการ
การท่องเที่ยว  
 

5.1.1 เชื่อมโยงบทบาทและภารกิจ ของหน่วยงานหลักด้าน
การท่องเที่ยว ได้แก่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมการ
ท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กองบังคับการ
ตํารวจท่องเที่ยว องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และสํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ ให้มีความสอดคล้องกัน และประสานกับกระทรวง
อ่ืน ๆ และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ในฐานะหน่วยงานสนับสนุน 
เพื่อให้การกําหนดนโยบายและสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว
ของประเทศเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

ทุกหน่วยงาน 

 5.1.2 การสร้างพันธมิตร หุ้นส่วน หรือเครือข่าย ระหว่างภาครัฐ
และเอกชน ให้มีความเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดย การอํานวยความ
สะดวก การลดขั้นตอนในการทํางาน การระดมทุน การจัดสรร
งบประมาณเพื่อสนับสนุนกิจกรรมที่จะดําเนินงานร่วมกัน เช่น 
การส่งเสริมการขายการท่องเที่ยวต่างประเทศ การแสดงสินค้า
และบริการ เป็นต้น    

ทุกหน่วยงาน 

 5.1.3 สนับสนุน และผลักดันให้เกิดความก้าวหน้าตามกรอบ
ความร่วมมือต่าง ๆ ที่รัฐบาลได้ดําเนินการไว้แล้ว เช่น IMT-GT 
ACMECS BIMSTEC และ GMS โดยควรมีกําหนดยุทธศาตร์
และผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติในเรื่องต่าง ๆ ที่ริเริ่มไว้แล้ว
ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

สศช. กต. และ 
ทุกหน่วยงาน 

 5.1.4 ปรับปรุงกฎหมายที่เ ก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวให้
สอดคล้องและอํานวยประสิทธิผลต่อการบริหารจัดการ
ท่องเที่ยวทั้งในปัจจุบันและในอนาคต 

กก. ทส. มท. 
ทุกหน่วยงาน 

 5.1.5 บูรณาการงานด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อทํา
หน้าที่ในการประสานงานและการสั่งการในการป้องกันเฝ้า
ระวัง เตือนภัย กํากับดูแล และรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ 
ทั้งในกรณีก่อน - หลังเกิดเหตุฉุกเฉินทางการท่องเที่ยว เพื่อสร้าง
ความม่ันใจให้แก่นักท่องเที่ยว 
 
 
 

กก. (สป.กก. บก.ทท.)  
มท. (อปท.)  
สตช. 



 

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 
 

61

ยุทธศาสตร์ แนวทางการดําเนินการ คณะกรรมการ/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

5.2 ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของชุมชนและ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการพัฒนา
ท่องเที่ยว 
 
 
 
 

5.2.1 อํานวยความสะดวก สนับสนุน ช่วยเหลือ ให้ความรู้ 
ความเข้าใจในการบริหารจัดการท่องเที่ยวแก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

กกถ.จ. 
กก. มท. (อปท.) 

5.2.2 กระจายอํานาจ และจัดสรรผลประโยชน์ด้านการ
ท่องเที่ยวให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ชุมชนได้รับ
ผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม เพื่อลดความขัดแย้งและสามารถ
สร้างกิจกรรม ให้เหมาะสมกับความต้องการสภาพและกําลัง
รองรับของชุมชนและระบบนิเวศในท้องถิ่น 

กกถ.จ. 
กก. มท. (อปท.) 

5.2.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการบริหาร
จัดการแหล่งท่องเที่ยว โดยจัดตั้งคณะกรรมการ ในระดับท้องถิ่น
ขึ้นเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีการบริหารเป็น
รูปธรรม โดยมีภาครัฐ เอกชน ชุมชน และประชาสังคมในท้องถิ่น
ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรม แหล่ง
ท่องเที่ยวและส่ิงแวดล้อมในพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นของตนเอง  

กกถ.จ. กก.  
มท. (อปท.) 

 
 
5.3 การติดตามและประเมินผล 
 5.3.1 การจัดทําตัวชี้วัดในการติดตามประเมินผล เพื่อให้การวัดผลการดําเนินการและ

ผลสําเร็จตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยว
แห่งชาติต้องจัดทําและพัฒนากลไกและระบบติดตามประเมินผล รวมถึงการพฒันาระบบการจดัเกบ็ข้อมลู
และรายงานความก้าวหน้า  
 5.3.2 การติดตามและประเมินผล สําหรับในข้ันตอนของการติดตาม และประเมินผล

คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติจะแต่งต้ังคณะทํางานเพื่อวางระบบการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อนําข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลมาใช้
ทบทวนและปรับปรุงแนวทางการดําเนินการและแผนงาน/โครงการต่อคณะกรรมการนโยบาย      
การท่องเที่ยวแห่งชาติ โดยต้องมีการประเมินผลการดําเนินงานทุกปี ระยะครึ่งแผนและเมือ่สิน้สดุแผน 
เพื่อติดตามความก้าวหน้าของแผนฯ และปรับปรุงแผน ฯ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง          
ของสถานการณต่์าง ๆ 
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รายชื่อและคําย่อ 

                 กก. คือ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

 กกถ.จ. คือ คณะกรรมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

                                    ระดับจังหวัด  
 กกท.    คือ  การกีฬาแห่งประเทศไทย 

 กห. คือ กระทรวงกลาโหม 
 กค. คือ กระทรวงการคลงั 

 กทท. คือ กรมการท่องเที่ยว 
 กทช. คือ  คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
 กต. คือ  กระทรวงการต่างประเทศ 

 กนจ. คือ  คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

           แบบบูรณาการ 

 กนอ. คือ  การนิคมอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
                 กบจ. คือ  คณะกรรมการบรหิารจังหวัดแบบบูรณาการ  
 กบส. คือ  คณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนสง่สินค้าและ 

                                   บริการของประเทศ 

 กพช. คือ  คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ  
 กพท. คือ คณะกรรมการบรหิารพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน  
 กพร.ปช. คือ คณะกรรมการพฒันาแรงงานและประสานงานการฝึกวิชาชีพแห่งชาติ  
 กพล. คือ  กรมพลศึกษา 
 กรอ.      คือ  คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน 

 กวช.  คือ คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ 
 กษ.  คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

 กอช.  คือ คณะกรรมการพฒันาอุตสาหกรรมแหง่ชาติ 

 กอ.รมน.  คือ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน 
 คค.  คือ กระทรวงคมนาคม 

 คจร.  คือ คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก 

 ตม.  คือ สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง 
 ทก.  คือ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 ททช.  คือ คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ 

 ททท.  คือ การท่องเที่ยวแหง่ประเทศไทย 
 ทส.  คือ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ทอท.  คือ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 
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 นร.  คือ สํานักนายกรัฐมนตร ี

 บก.ทท.  คือ กองบังคับการตํารวจทอ่งเที่ยว 
 ปกค.    คือ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  
 พช.     คือ กรมการพฒันาชุมชน 
 พน.    คือ กระทรวงพลังงาน 

 พม.     คือ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
 พณ.    คือ กระทรวงพาณิชย์ 
 มท.     คือ กระทรวงมหาดไทย 
 รง.     คือ กระทรวงแรงงาน 

 วท.     คือ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 วธ.     คือ กระทรวงวัฒนธรรม 

 วช.          คือ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
 ศธ.     คือ กระทรวงศึกษาธิการ 

 ศอบต.   คือ ศูนย์อํานวยการบริหารจงัหวัดชายแดนภาคใต้ 

 สกว.        คือ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 สคบ.    คือ สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
 สช.     คือ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  
 สถ.     คือ กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน 
       สธ.     คือ กระทรวงสาธารณสุข 

       สตช.    คือ สํานักงานตํารวจแหง่ชาติ 

                     สทท.       คือ สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแหง่ประเทศไทย 

       สปน.    คือ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี
          สอช.        คือ สํานักงานเสรมิสร้างเอกลักษณ์ของชาต ิ
       สสปน.   คือ สํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนทิรรศการ 

       สสว.    คือ  สํานักงานส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 
       อก.     คือ กระทรวงอุตสาหกรรม 

       อปท.    คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
       อพท.    คือ องค์การบรหิารการพฒันาพื้นที่พเิศษเพื่อการทอ่งเที่ยวอย่างย่ังยืน 

       BOI     คือ  สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
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รายชื่อ/ คําย่อหน่วยงานองค์กรระหว่างประเทศ 

ACD  คือ กรอบความร่วมมือเอเชีย (Asia Cooperation Dialogue) 
ACMECS คือ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกจิ อิระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง 

(Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation 
Strategy) 

APEC  คือ องค์การความร่วมมอืทางเศรษฐกจิในเอเชีย-แปซิฟิก               
(Asia-Pacific Economic Organization) 

ASEAN  คือ ประชาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้              
(Association for South East Asian Nation) 

BIMSTEC คือ ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสําหรับความร่วมมือหลากหลายสาขา  
ทางวิชาการและเศรษฐกจิ                                               
(Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and 
Economic Cooperation ) 

GMS  คือ ความร่วมมือของกลุ่มอนุภูมิภาคลุม่แม่นํ้าโขง                       
(Greater Mekong Subregion) 

IMT-GT  คือ โครงการพัฒนาเศรษฐกจิสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย 
(Indonesia-Malaysia-Thailand Growth-Triangle) 

UNWTO คือ องค์การการท่องเที่ยวโลกแหง่สหประชาชาติ                      
(United Nation World Tourism Organization) 
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ภาคผนวก 1  Travel&Tourism Competitiveness Index 2009 and 2008 Competitiveness 

 
ท่ีมา The Travel &Tourism Competitiveness Report 2009 World Economic Forum 
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ภาคผนวก 2 Travel&Tourism Competitiveness 2009 Asia Pacific 
 

 
 

ท่ีมา The Travel &Tourism Competitiveness Report 2009 World Economic Forum 
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ภาคผนวก 3 Thailand Travel &Tourism Competitiveness Index  

 

 
 

ภาคผนวก 4 จํานวนนักท่องเท่ียวใน 20 อันดับแรกของโลก (หน่วยล้านคน) 
 

ประเทศ 2550 2551  ประเทศ 2550 2551 

1. ฝรั่งเศส              81.9 79.3  11. มาเลเซีย             20.97 22.05 
2. สหรัฐอเมริกา       56.0 58.0  12. ออสเตรีย            20.77 21.93 
3. สเปน                58.7 57.3  13. ฮ่องกง               17.15 17.32 
4. จีน                   54.7 53.0  14. แคนนาดา           17.93 17.12 
5. อิตาลี                43.7 42.7  15. ซาอุดิอาระเบีย      11.53 14.76 
6. อังกฤษ              30.9 30.2  16. ไทย                   14.46 14.58 
7. ยูเครน               23.1 25.4  17. โปแลนด์             14.97 12.96 
8. ตุรกี                  22.2 25.0  18. อียิปต ์               10.61 12.29 
9. เยอรมัน             24.4 24.9  19. มาเก๊า                12.94 10.60 
10. เม็กซิโก            21.4 22.6  20. เนเธอร์แลนด์       11.00 10.10 
ที่มา : องค์การการท่องเที่ยวโลก (UNWTO) 
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ภาคผนวก 5 ประมาณการอัตราการเพิ่มของประชากรประเทศต่าง ๆ 
 

อัตราการเพิ่ม (%) 2553-58 2558-2563 2563-68 

สหรัฐอเมริกา 0.90 0.82 0.71 
สหราชอาณาจักร 0.52 0.49 0.46 
ฝรั่งเศส 0.40 0.32 0.26 
เยอรมนี -0.17 -0.23 -0.29 
ญ่ีปุ่น -0.19 -0.34 -0.47 
จีน 0.61 0.50 0.31 
บราซิล 0.75 0.60 0.45 
อินเดีย 1.27 1.10 0.92 
รัสเซีย -0.34 -0.38 -0.46 
ฮ่องกง 0.91 0.80 0.68 
สิงคโปร์ 0.90 0.63 0.54 
เกาหลีใต้ 0.27 0.13 0.00 
ไทย 0.52 0.43 0.33 
มาเลเซีย 1.47 1.27 1.07 
โลก 1.11 1.00 0.86 

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 

ภาคผนวก 6 ประมาณการอัตราขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ (%) 
 

ประเทศ พ.ศ. 

2524-33 2534-44 2545-50 2551-52 2553-57 2558-68 

สหรัฐอเมริกา 3.27 3.08 2.65 -0.82 2.05 2.10 
อังกฤษ 2.66 2.44 2.65 -1.69 1.80 1.90 
เยอรมนี 2.34 2.03 1.16 -2.16 1.00 1.10 
ญ่ีปุ่น 3.95 1.16 1.81 -3.42 1.15 1.10 
จีน 9.35 10.25 10.32 7.78 8.40 8.50 
บราซิล 1.67 2.45 3.46 1.89 3.15 4.30 
อินเดีย 5.87 5.47 7.95 5.91 6.80 7.60 
รัสเซีย na -2.83 6.74 -0.19 5.40 7.00 
เกาหลีใต้ 8.74 5.97 4.83 0.90 3.70 4.50 
สิงคโปร์ 7.36 6.83 6.64 -4.42 3.90 3.80 
มาเลเซีย 5.93 6.62 5.90 0.57 4.00 4.50 
โลก 2.85 2.67 3.33 0.65 2.92 3.61 

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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ภาคผนวก 7 ตารางแสดงจาํนวนนักท่องเท่ียว ปี 2008 และ 2009 
 

ประเทศ ปี 2009 ปี 2008 
อัตรา

เปล่ียนแปลง 

 
ประเทศ ปี 2009 ปี 2008 

อัตรา

เปล่ียนแปลง 
East Asia 7,265,837 7,837,812 - 7.30  The Americas 795,110 853,348 - 6.82 

  Asean 4,074,668 4,125,190 - 1.22  Argentina 6,452 6,198 + 4.10 

    Brunei 10,517 12,357 - 14.89  Brazil 13,890 14,524 - 4.37 

    Cambodia 103,168 93,301 + 10.58  Canada 147,191 153,420 - 4.06 

    Indonesia 226,506 259,284 - 12.64  USA 599,475 648,699 - 7.59 

    Laos 657,658 624,645 + 5.29  Others 28,102 30,507 - 7.88 

    Malaysia 1,748,341 1,828,324 - 4.37  South Asia 809,300 670,049 + 20.78 

    Myanmar 80,068 75,667 + 5.82  Bangladesh 55,818 46,839 + 19.17 

    Philippines 215,150 223,968 - 3.94  India 596,529 497,022 + 20.02 

    Singapore 651,454 651,978 - 0.08  Nepal 26,683 21,079 + 26.59 

    Vietnam 381,806 355,666 + 7.35  Pakistan 62,517 46,978 + 33.08 

China 815,708 937,358 - 12.98  Sri Lanka 45,443 39,233 + 15.83 

Hong Kong 378,948 343,896 + 10.19  Others 22,310 18,898 + 18.05 

Japan 982,607 1,110,729 - 11.53  Oceania 728,401 788,230 - 7.59 

Korea 620,700 897,918 - 30.87  Australia 645,534 694,439 - 7.04 

Taiwan 366,717 402,797 - 8.96  New Zealand 78,257 90,997 - 14.00 

Others 26,489 19,924 + 32.95  Others 4,610 2,794 + 65.00 

Europe 3,920,013 3,862,379 + 1.49  Middle East 523,343 463,512 + 12.91 

Austria 87,469 76,563 + 14.24  Egypt 13,394 13,048 + 2.65 

Belgium 81,514 75,254 + 8.32  Israel 111,243 100,947 + 10.20 

Denmark 143,326 151,903 - 5.65  Kuwait 47,115 31,890 + 47.74 

Finland 155,574 158,480 - 1.83  Saudi Arabia 14,636 18,328 - 20.14 

France 401,293 384,342 + 4.41  U.A.E. 119,450 116,664 + 2.39 

Germany 556,852 531,241 + 4.82  Others 217,505 182,635 + 19.09 

Italy 164,341 147,541 + 11.39  Africa 107,837 108,890 - 0.97 

Netherlands 203,675 193,740 + 5.13  South  Africa 40,465 46,271 - 12.55 

Norway 120,668 128,380 - 6.01  Others 67,372 62,619 + 7.59 

Russia 334,915 319,587 + 4.80  Grand Total 14,149,841 14,584,220 - 2.98 

Spain 77,160 80,287 - 3.89  

Sweden 340,381 389,665 - 12.65  

Switzerland 156,917 152,751 + 2.73  

United Kingdom 777,313 758,576 + 2.47  

East Europe 169,635 149,616 + 13.38  

Others 148,980 164,453 - 9.41  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2555 - 2559 

70

 

ภาคผนวก 8 ตารางแสดง Length of Stay 

ประเทศ ปี 2009 ปี 2008 
อัตรา

เปลี่ยนแปลง 
 

ประเทศ ปี 2009 ปี 2008 
อัตรา

เปลี่ยนแปลง 
East Asia              5.68  5.90    - 0.22  The Americas            13.52  13.53    - 0.01 

  Asean             5.15  5.25    - 0.10  Argentina            10.26  11.23    - 0.97 

    Brunei              4.97  5.75    - 0.78  Brazil            11.00  10.47    + 0.53 

    Cambodia              8.16  5.91    + 2.25  Canada            14.73  16.10    - 1.37 

    Indonesia              5.03  5.80    - 0.77  USA            13.42  13.13    + 0.29 

    Laos              5.38  5.05    + 0.33  Others            11.36  10.84    + 0.52 

    Malaysia              4.49  4.87    - 0.38  South Asia              6.14  6.78    - 0.64 

    Myanmar              6.72  5.79    + 0.93  Bangladesh              5.64  6.19    - 0.55 

    Philippines              7.63  6.76    + 0.87  India              6.07  6.85    - 0.78 

    Singapore              5.12  5.26    - 0.14  Nepal              7.52  7.55    - 0.03 

    Vietnam              5.34  5.84    - 0.50  Pakistan              6.72  7.07    - 0.35 

China              6.52  6.72    - 0.20  Sri Lanka              6.05  5.88    + 0.17 

Hong Kong              5.31  5.67    - 0.36  Others              6.23  6.73    - 0.50 

Japan              6.69  7.13    - 0.44  Oceania            11.24  12.29    - 1.05 

Korea              6.61  6.46    + 0.15  Australia            11.28  12.28    - 1.00 

Taiwan              5.83  6.31    - 0.48  New Zealand            11.01  12.39    - 1.38 

Others              5.47  6.10    - 0.63  Others            10.39  10.12    + 0.27 

Europe            14.24  15.79    - 1.55  Middle East              9.94  10.17    - 0.23 

Austria            13.01  14.87    - 1.86  Egypt              7.85  8.71    - 0.86 

Belgium            13.75  15.36    - 1.61  Israel            13.43  13.83    - 0.40 

Denmark            12.44  13.86    - 1.42  Kuwait              8.86  10.05    - 1.19 

Finland            12.03  14.85    - 2.82  Saudi Arabia              8.95  9.20    - 0.25 

France            14.38  15.03    - 0.65  U.A.E.              9.17  8.65    + 0.52 

Germany            15.44  16.83    - 1.39  Others              9.02  9.35    - 0.33 

Italy            14.82  15.12    - 0.30  Africa              8.64  9.23    - 0.59 

Netherlands            14.31  16.02    - 1.71  South  Africa              9.24  10.31    - 1.07 

Norway            13.87  15.71    - 1.84  Others              8.27  8.44    - 0.17 

Russia            11.45  12.65    - 1.20  Grand Total              8.99  9.51    - 0.52 

Spain            13.03  13.03    + 0.00  

Sweden            16.86  19.15    - 2.29  

Switzerland            14.09  14.74    - 0.65  

United Kingdom            15.10  17.27    - 2.17  

East Europe            11.66  13.97    - 2.31  

Others            13.51  13.23    + 0.28  
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ภาคผนวก 9 แนวพ้ืนท่ีเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (North-South Economic Corridor) และแนว
ตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor) 

 
 
 

North-South 
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ภาคผนวก 10 การจําแนกจังหวัดตามกลุ่มท่องเท่ียว 8 กลุ่มท่องเท่ียว  

กลุ่มท่องเท่ียว จังหวัด 

1. กลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา 
   และภาคเหนือ 

เชียงใหม,่ เชียงราย, ลําพูน, ลําปาง, พะเยา, แพร,่ น่าน และ
จังหวัดอื่น ๆ ทีม่ีลักษณะของกิจกรรมการท่องเที่ยวที่
ใกล้เคียงกัน 

2. กลุ่มท่องเที่ยวมรดกโลกเช่ือมโยง 
    การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

ตาก, สุโขทัย, กําแพงเพชร, พิจิตร, พิษณุโลก, นครสวรรค์, 
อุทัยธานี, พระนครศรีอยุธยา และจงัหวัดอื่น ๆ ที่มลีักษณะ
ของกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ใกลเ้คียงกัน 

3. กลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมอสีานใต้ นครราชสีมา, บุรีรัมย์, สุรินทร,์ ศรีสะเกษ, ชัยภูมิ, 
อุบลราชธานี และจังหวัดอื่น ๆ ที่มลีักษณะของกจิกรรมการ
ท่องเที่ยวที่ใกล้เคียงกัน 

4. ท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่นํ้าโขง เลย, หนองคาย, นครพนม, มุกดาหาร, อํานาจเจริญ, 
อุบลราชธานี และจังหวัดอื่น ๆ ที่มลีักษณะของกจิกรรมการ
ท่องเที่ยวที่ใกล้เคียงกัน 

5. กลุ่มท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่นํ้า 
   ภาคกลาง 

ชัยนาท, สิงหบ์ุร,ี อ่างทอง, พระนครศรีอยุธยา, ลพบุร,ี
นครปฐม, นนทบุร,ี ปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, 
สมุทรสงคราม, ราชบุร,ี กรุงเทพมหานคร และจงัหวัดอื่นๆ 
ที่มีลกัษณะของกจิกรรมการทอ่งเที่ยวที่ใกล้เคียงกัน 

6. กลุ่มท่องเที่ยว Active Beach ชลบุร,ี ระยอง, จันทบุร,ี ตราด และจงัหวัดอื่นๆ ทีม่ีลักษณะ
ของกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ใกลเ้คียงกัน 

7. กลุ่มท่องเที่ยว Royal Coast เพชรบรุ,ี ประจวบคีรีขันธ์, ชุมพร, ระนอง และจังหวัดอื่นๆ 
ที่มีลกัษณะของกจิกรรมการทอ่งเที่ยวที่ใกล้เคียงกัน 

8. กลุ่มท่องเที่ยวมหัศจรรย์สองสมุทร สุราษฎร์ธานี, นครศรีธรรมราช, พังงา, ภูเก็ต, กระบี,่ ตรัง, 
สตูล, พัทลงุ, สงขลา, ปัตตานี,ยะลา, นราธิวาส และจังหวัด
อื่นๆ ที่มีลกัษณะของกจิกรรมการท่องเที่ยวที่ใกล้เคียงกัน 

 

ที่มา: กระทรวงการทอ่งเที่ยวและกีฬา 
 

 




