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 1. ความคืบหน้าของ
โครงการ 
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คณะท างานได้จัดท า (ร่าง) เเผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับท่ี  2 (พ.ศ. 2560-
2564) เพื่อน าเสนอต่อคณะอนุกรรมการฯ ในวันนี้ โดยข้อเสนอแนะต่างๆจะถูกน าไปใช้ใน
การปรับแก้แผนฯ ในฉบับที่จะน าเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ 
 
 

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม 

04. 11. 18. 25. 02. 09. 16. 23. 30. 06. 13. 20. 27. 04. 11. 18. 25. 01. 08. 

ประชุมคณะอนุกรรมการจัดท าแผนฯ 

ประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเท่ียวแห่งชาต ิ

ขอบเขตการด าเนินงาน 

วิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มการท่องเท่ียวของโลกและประเทศไทย 

ทบทวนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ต่างๆด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว 

ทบทวนกรณีศึกษาประเทศต้นแบบและประเทศคู่แข่งท่ีส าคัญ 

วิสัยทัศน์ 
(28 มิถุนายน) 

แผนฯ 
(14 กรกฎาคม) 

ประชุมรับฟังความคิดเห็น 
ชลบุรี 

ร่าง 

เชียงใหม่ จภูเก็ต  

ร่าง 

จัดท าวิสัยทัศน์ 

ปรับปรุงแก้ไข 
จัดท าแผนฯ 

ปรับปรุงแก้ไข 

กรุงเทพฯ 

สัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ 

ประชุมกลุ่มย่อยในภูมิภาค 

ประเมินแผนฉบับที่ 1 

ขอนแก่น 

วันนี้ 11 ส.ค. 

แหล่งท่ีมา: Roland Berger 
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A 

WHAT IS 
HAPPENING? 

การทบทวนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
ต่างๆ ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว 

2 

การวิเคราะห์สถานการณ์
และแนวโน้มการท่องเที่ยว
ของโลกและประเทศไทย 

C 
การทบทวนกรณีศึกษา
ประเทศต้นแบบและ
ประเทศคู่แข่งที่ส าคัญ 

WHAT ARE THE KEY 
SUCCESS FACTORS? 

การประเมินแผนฯ ฉบับที่ 1 WHAT IS MISSING? 

WHAT ARE THE TARGETS? 

การประชุมกลุ่มย่อย 
แบบสอบถาม 

การสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญ 

การทบทวนโดย 
Roland Berger 

3 1 การวิจัยโดย  
Roland Berger 

4 

การวิจัยโดย 
Roland Berger 

ในการน าเสนอเเผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติฉบับที่  2 (พ.ศ. 2560-2564) เราได้ใช้
กรอบแนวคิดที่ครอบคลุมการวิเคราะห์สถานการณ์การท่องเที่ยว แนวโน้มภายในประเทศ
และต่างประเทศ รวมถึงผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

ข้อมูลจากคณะท างาน
และหน่วยงานต่างๆ 

แหล่งท่ีมา: Roland Berger 

การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 
การประชุมกลุ่มย่อย 
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เราไดท้ าการศึกษาและวิเคราะห์ภาคการท่องเที่ยวในระดับโลก ภูมิภาค และประเทศไทย 
และได้ท าการประเมินศักยภาพของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยตลอดวงจรการท่องเที่ยว 
โดยผลจากการศึกษาได้น าเสนอไว้ในที่ประชุมคณะอนุกรรมการ ในวันที่ 27 พ.ค. 

การศึกษาสถานการณ์และแนวโน้มการพัฒนาและการเติบโตของ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวในทุกระดับ 

การประเมินศักยภาพของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแบบครบ
วงจร (Tourist lifecycle) 

ระดับโลก 

ระดับประเทศ 

ระดับภูมิภาค วงจรการ
ท่องเท่ียว 

2. การเดินทาง
มายังประเทศไทย 

8. การตัดสินใจมา
อาศัยระยะยาว 

7. การรีวิว
ประสบการณ์ 

6. ความปลอดภัย 
และสะดวกสบาย 

5. การเพลิดเพลินกับ
สถานที่ท่องเที่ยว 

1. การตัดสินใจท่องเที่ยว 
และวางแผน 

3. การพักแรม 

4. การเดินทาง
ในประเทศไทย 

9. การสนับสนุนของรัฐบาล 

Source: Roland Berger 



7 20160722 National Tourism Development Plan Vol#3.pptx 

เราไดร้วบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวจากการประชุมกลุ่ม
ย่อยใน 5 ภูมิภาค โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาครัฐ เอกชน และชุมชน 

แหล่งท่ีมา: Roland Berger 

1) เช่น ส านักงานต ารวจ องค์การบริหารการพฒันาพื้นที่พิเศษเพื่อการทอ่งเทีย่วอย่างย่ังยืน กรมการขนส่งทางบก เป็นต้น   
2) เช่น สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมโรงแรมไทย สมาคมธุรกิจท้องเทีย่วจงัหวัด เป็นต้น 
3) เช่น ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จงัหวัด สถาบันการท่องเที่ยวโดยชมุชน (CBT-i) เป็นต้น 

 

จ านวนผู้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย
ในแต่ละครั้งจากภาคส่วนต่างๆ 

> ทกจ. 

> ททท. 

> อปท. 

> มหาวิทยาลัย และภาครัฐอ่ืนๆ1) 

> สมาคมธุรกิจ2) และผู้ประกอบการ 

> วัฒนธรรม ชุมชน และเกษตร3) 

> คณะท างาน 

15 

9 

7 

8 

15 

19 

8 

81 

7 

3 

12 

4 

14 

21 

11 

72 

12 

6 

7 

16 

28 

6 

12 

87 

22 

9 

5 

6 

5 

19 

9 

74 

ใต้ 
(ภูเก็ต) 

 
 

ตะวันออก 
(ชลบุร)ี 

 
 

เหนือ 
(เชียงใหม)่ 

 
 

อีสาน 
(ขอนแก่น)  

ส่วนกลาง 
(กรุงเทพฯ) 

 
 

17 

6 

5 

11 

14 

23 

11 

87 

17 พ.ค. 1 มิ.ย. 8 มิ.ย. 22 มิ.ย. 28 มิ.ย. 

ผู้เข้าร่วมรวมทั้งสิ้น 401 ท่าน 
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หน่วยงานด้านการ
พัฒนาการท่องเที่ยว 

สมาคม 
ด้านการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว 

ชุมชนและท้องถิ่น 

คุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเท่ียว
และกีฬา 

1 

คุณสนธยา คุณปลื้ม 
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ท่องเท่ียวและกีฬา 

2 

พลต ารวจตรีสุรเชษฐ์ หักพาล 
ผู้บังคับการประจ าส านักงานผูบ้ัญชาการ
ต ารวจแห่งชาติ 

3 

คุณกลินท์ สารสิน 
ประธานกรรมการ การท่องเท่ียว 
แห่งประเทศไทย 

4 

คุณสินไชย วัฒนศาสตร์สาธร     
นายกสมาคมนักธุรกิจท่องเท่ียว 
เมืองพัทยา  

12 

คุณเมธี ตันมานะตระกูล      
กรรมการโรงแรม และ อดีตนายก
สมาคมโรงแรม ภาคใต้ 

13 

คุณธเนศ  ศุภรสหัสรังสี  
นายกสภาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
จังหวัดชลบุรี  

14 

คุณฐิติภัสร์ ศิรณัฐศรีกุล      
ประธานชมรมแหล่งท่องเท่ียว 
จังหวัดชลบุรี  

15 

คุณประชุม ตันติประเสริฐสุข 
ผู้จัดการท่ัวไป โรงแรมดุสิตธานี 
ลากูน่า ภูเก็ต 

23 

คุณวัชระ จารุอริยานนท์
ประธานบริษัท 
ไทเกอร์ มวยไทย จ ากัด 

 

24 

Mr. Marian Vrabel 
ผู้อ านวยการด้านการจัดเลี้ยง
และ MICE โรงแรมอังสนา  
ลากูน่า ภูเก็ต 

25 

Mr. Philipp Graf von 
Hardenberg 
ผู้อ านวยการและ กรรมการ
ผู้จัดการ ธัญญปุระ ภูเก็ต 

26 

คุณสุดารัตน์ ราวเนอร์  
กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
Chiang Mai X-Centre 

27 

คุณชาญ วงศ์สัตยนนท์
กรรมการผู้จัดการใหญ่  
บริษัท ภูเก็ตเจ็ททัวร์ 

28 

คุณสงวน คุณาพร 
ผู้อ านวยการสถาบันตกแต่ง
ความงาม โรงพยาบาลสิริโรจน ์

29 

Mr. Randy Durband 
CEO of UN's Global 
Sustainable Tourism Council 

46 คุณอลงกต วัชรสินธุ์ 
ผู้อ านวยการชมรมธุรกิจท่องเท่ียวขนอม 

47 ดร.รักษ์  พรหมปาลิต 
กรรมการบริหารมูลนิธสิถาบัน 
การท่องเท่ียวโดยชุมชน (CBT-i) 

48 

49 

คุณธิติ จันทร์แต่งผล              
รองผู้จัดการ อพท. เขตพื้นท่ี 3 

5 คุณวัลลภา จารุธีรชน            
ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

 

คุณจรัมพร โชติกเสถียร 
กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ 
บริษัท การบินไทย จ ากัด 
(มหาชน) 

22 

6 คุณอุไรรัตน์ เนาถาวร        
ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานและก ากับ
ความปลอดภัยนักท่องเท่ียว  
คุณสันติ ชุดินธรา                                
รองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผนการ
ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 

7 

4 

1 

22 

คุณชฎาทิพ จูตระกูล 
กรรมการผู้อ านวยการใหญ่                             
บริษัท สยามพิวรรธน์ จ ากัด 

Mr. Nick Wyatt and TMBA Board 
ประธาน TMBA (Thai Marine 
Business Association)  

16 

คุณยุทธศักด์ิ สุภสร                         
ผู้ว่าการการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 

8 

ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล      
เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา 

คุณทศ จิราธิวัฒน์  
ประธานกรรมการบริหาร 
บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จ ากัด 

33 
คุณนิตินัย ศิริสมรรถการ  
ผู้อ านวยการใหญ่  
บริษัท ท่าอากาศยาน จ ากัด  

34 

คุณศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ        
นายกสมาคมสมาคมโรงแรมไทย (THA) 

17 

คุณเจริญ วังอนานนท์             
นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเท่ียว 
(ATTA) 

21 

31 

30 

คุณปาริชาติ เฮเนน  
ผู้จัดการภูมิภาค Booking.com 
(Thailand) Co., Ltd 

32 

= ท าการสัมภาษณ์แล้ว = ก าลังด าเนินการนัดสัมภาษณ์ 

30 

แหล่งท่ีมา: Roland Berger 

คุณยอด ชินสุภัคกุล          
กรรมการผู้จัดการ และผู้ก่อต้ัง  
Wongnai Media Ltd 

38 

คุณสมศักด์ิ บุญค า            
กรรมการผู้จัดการ และผู้ก่อต้ัง  
LocalAlike.com  

39 
คุณปิยะพงษ์ จันทร์ทอง 
กรรมการผู้จัดการ และผู้ก่อต้ัง  
TheThailandBloggerNetwork.com 

40 คุณนพพล อนุกูลวิทยา 
กรรมการผู้จัดการ และผู้ก่อต้ัง  
Takemetour 

คุณลี อายุ จือปา              
กรรมการผู้จัดการ และผู้ก่อต้ัง  
กาแฟอาข่า อ่ามา 

42 

คุณวิชัย ศรีวัฒนประภา       
ประธานกรรมการบริหาร  
กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ 

35 

ดร.ศักดิชาย ทัพสุวรรณ         
ประธานสหพันธ์มวยไทยสมัครเล่น
นานาชาติ 

18 

คุณศุภลักษณ์ อัมพุช            
รองประธานกรรมการ 
บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จ ากัด 

36 

คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี         
กรรมการผู้อ านวยการใหญ่  
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน) 

44 

คุณดวงฤทธิ์ บุนนาค                  
ผู้ก่อต้ัง  
บริษัท ดวงฤทธิ์ บุนนาค จ ากัด 

43 

คุณกงกฤช หิรัญกิจ                  
ประธานฝ่ายนโยบายสภาอุตสาหกรรม
ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 

10 

คุณวิจิตร ณ ระนอง                  
ประธานอาวุโสสภาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว
แห่งประเทศไทย 

9 

Dr. Mario Hardy                    
ประธานกรรมการบริหาร 
Pacific Asia Travel 
Association (PATA) 

19 

Christophe Lejeune               
Vice President, Talent & Culture 
Upper SEA & NEA / Accor Group 

45 

เราได้รวบรวมความคิดเห็นด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวในมิติต่างๆจากการสัมภาษณ์เชิงลึก
ผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่เก่ียวข้องกว่า 30 ท่าน เพื่อเป็นแนวทางประกอบการร่างเเผนฯ ฉบับท่ี  2  

ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2559 

คุณสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร           
อดีตนายกสมาคมโรงแรมไทย 

20 

คุณวรรณสิริ โมรากุล                   
อธิบดีกรมการท่องเท่ียว  

11 

49 

42 
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แผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว หน่วยงาน 

วาระพัฒนาที่ 1 – การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว (พ.ศ. 
2560-2579) 

(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560-2564) 

คณะท างาน D3 - การส่งเสริมการท่องเท่ียว & MICE  

แผนยุทธศาสตร์การท่องเท่ียวไทย (พ.ศ. 2558 – 2560) 

แผนยุทธศาสตร์การท่องเท่ียวอาเซียน (พ.ศ. 2559 – 2568) 

แผนวิสาหกิจการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2560-
2564) 

แผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์พัฒนาการท่องเท่ียว (พ.ศ. 
2557-2560) 

(ร่าง) กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 1 

ส่งเสริมความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ของประเทศ 

วางต าแหน่ง
ทางการตลาดเป็น
แหล่งท่องเท่ียว
คุณภาพ 

เป็นแหล่งเพิ่ม
รายได้ และ
กระจายความ
เจริญสู่ประชาชน 

สอดคล้องกับอัต
ลักษณ์และ
วัฒนธรรมไทย 

องค์ประกอบใน
วิสัยทัศน์ 

เป้าหมายของการ
พัฒนา 

การยก
ระดับประเทศไทย
ให้เป็นประเทศ
พัฒนาแล้ว 

การบริหารจัดการ
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

การเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวคุณภาพ
อย่างยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์
หลัก 

เราได้ท าการประเมินแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเห็นได้ว่ามีการเน้นย้ าการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวบนพื้นฐานของความยั่งยืน การเชิดชูวิถีไทย และการบูรณาการของทุกภาคส่วน 

Greater Mekong Subregion Tourism Marketing 
Strategy & Action Plan (2015-2020) 

แผนแม่บทอุตสาหกรรมการจัดประชุมและงานแสดงสินค้า
นานาชาติ (พ.ศ. 2560 – 2564) 

แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ (พ.ศ. 
2558-2562) 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

การยกระดับสินค้า
เเละบริการ 

การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิง
คุณภาพ 

การพัฒนาการ
บริหารจัดการด้าน
การท่องเที่ยว แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย 

(พ.ศ. 2558 – 2565) 
12 
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เราได้ท าการทบทวนแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในประเทศต้นแบบและคู่แข่ง ซึ่งแสดง
ให้เห็นถึงข้อควรเรียนรู้หลายประการซึ่งประเทศไทยควรน าไปปรับใช้ เพื่อรับมือกับบริบทที่
เปลี่ยนไปและยกระดับขีดความสามารถใหส้อดคล้องกับโอกาสที่เข้ามาใหม่ 

Source: WEF, WTTC, UNWTO, Roland Berger,  analysis 

N 

J 

C 

L 

B 
M 

T 

K S 

F 

Q 

R 

D 

E 
G 

A 

H 

I 

O 
P 

มีจ านวนนักท่องเที่ยวสูง 1) มีขีดความสามารถเด้านการท่องเที่ยวสูง 2) ภาคท่องเที่ยวมีความส าคัญต่อเศรษฐกิจ 3) คู่แข่งในภูมิภาคและมีศักยภาพสูง 

1) ประเทศท่ีมีจ านวนนักท่องเท่ียวสูง [ล าดับตามจ านวนนักท่องเท่ียว โดย UNWTO, พ.ศ. 2557];  2) ประเทศท่ีมีขีดความสามารถเด้านการท่องเท่ียวสูง [ล าดับ TTCI โดย WEF, พ.ศ. 2558];  3)  ประเทศท่ีภาคท่องเท่ียวมีความส าคัญต่อเศรษฐกิจสูง WTTC [ร้อยละของ GDP,  2558] 

UK  
(#8) 

ตุรกี  
(#6) 

มาเลเซีย  
(#12) 

เกาหลีใต้ 
 (#20) 

จีน  
(#2) 

สิงคโปร์  
(#11) 

ญี่ปุ่น 
(#9) 

ฮ่องกง 
(#13) 

โปรตุเกส 
 (#15) 

ออสเตรเลีย 
(#7) 

ไอซ์แลนด์ 
(27%) 

มัลดีฟส์ 
(97%) 

จอร์เจีย 
(24%) 

โมรอคโค 
 (18%) 

เวียดนาม พม่า อินโดฯ UAE ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา 

โมรอคโค: พัฒนา
อุตสาหกรรมรท่องเที่ยว โดย
คงไว้ซึ่งความเป็นอยู่ที่ดีของคน
ท้องถิ่นและธรรมชาติ 

โปรตุเกส: พัฒนาขีด
ความสามารถในการแขง่ขนัดา้น
สินค้าและแหล่งท่องเที่ยว ผ่าน
การตั้งดัชนีวดัผลที่ชัดเจน 

สหราชอาณาจักร: 
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับ
ความเป็นไปในตลาด 

ไอซ์แลนด์: อนุรักษ์แหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาตแิละ
ชุมชนท้องถิน่อย่างย่ังยืน 

ตุรกี: พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์อย่างย่ังยืน และโครงสร้าง
พื้นฐานให้รองรบัอุปสงค์ 

จอร์เจีย: การพัฒนาเครือขา่ยการเดินทางให้
ครอบคลุม และฝึกฝนทักษะแรงงานท้องถิน่ 

ออสเตรเลีย: ฟื้นฟูขีดความสามารถในการแขง่ขัน
และความยืดหยุ่นของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

พม่า: พัฒนาโครงสร้างเชิง
พื้นฐานและน าชมุชนทอ้งถิน่
เข้าสู่ห่วงโซ่แห่งคุณค่า 

อินโดนีเซีย: ปลูกฝังค่านิยมในการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์และความย่ังยืนในทกุภาคส่วน 

UAE: พัฒนาสินค้า
ท่องเที่ยวส าหรับ
ตลอดทั้งปี 

มาเลเซีย: ลดการพึ่งพานักท่องเที่ยวระดบั 
กลาง (mass) และพัฒนาตลาดแรงงานทอ้งถิน่ 

สิงคโปร์: มุ่งเน้นการท่องเที่ยวคุณภาพ
และเสริมสร้างเศรษฐกจิประเทศ 

ฟิลิปปินส์: ขยายอัตราการรองรบันักทอ่งเที่ยว
เชิงคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน 

ฮ่องกง: สร้างแหล่ง
ท่องเที่ยวระดับโลกส าหรับ
พักผ่อนและธุรกจิ 

จีน: พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ 
น่าดึงดูดและโครงสรา้งทาง
พื้นฐานอย่างแข็งแรง 

เกาหลีใต้: กลยุทธ์ระยะยาว
เพื่อเจาะกลุ่มนกัทอ่งเที่ยวเชิง
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

เวียดนาม: สร้างนโยบายที่เอื้อหนุน
ต่อการลงทุนในประเทศ 

ญี่ปุ่น: ใช้อุตสาหกรรมการท่องเทีย่วเป็น
เสาหลักในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ 

ศรีลังกา: เจาะ
กลุ่มนักท่องเที่ยว
ที่มีรายได้สูง 

มัลดีฟส์: เสริมสร้าง
ความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐและเอกชนและ
กรอบกฎหมายที่ชัดเจน 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T 
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จากการประเมินแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาต ิฉบบัที่ 1 พบว่าประสบความส าเร็จในการ
ด าเนินงานด้านขีดความสามารถการท่องเที่ยว รายได้จากการท่องเที่ยวและกลุ่มจังหวัดท่องเที่ยว 

ภาพรวมของการประเมินตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนฯ ฉบับที่ 1 

แหล่งท่ีมา: NTDP Vol. 1 , กทท., WEF TTCI report 2011;2013;2015, กก.  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย 

พัฒนาขึ้นอย่างน้อย 
5 อันดับ หรือเป็น
หนึ่งใน 7 อันดับ
สูงสุดของเอเชีย 

รายได้จาก
นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
อย่างน้อยร้อยละ 5 

ต่อป ี

กลุ่มจังหวัดท่องเที่ยว
ได้รับการพัฒนาทั้ง 8 

กลุ่มจังหวัด 

สรุปผลการด าเนินงาน 

> พัฒนาข้ึน 6 อันดับ มาอยู่ที่อันดับ 35 ของโลก  และอันดับที่ 10 
ของ Asia-Pacific 
> อันดับขีดความสามารถด้านกฎระเบียบที่เก่ียวกับการท่องเที่ยวลดลง 3 อันดับ 
จากอันดับที่ 10 ของเอเชีย (พ.ศ. 2554) มาเป็นอันดับที่ 13 (พ.ศ. 2558)  
> อันดับขีดความสามารถด้านสภาวะแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการ
ด าเนินธุรกิจคงที่ที่อันดับ 9 ของเอเชีย  
> อันดับขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ ธรรมชาติ และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น 2 
อันดับ จากอันดับที่ 6 ของเอเชีย (พ.ศ. 2554) เป็นอันดับที่ 4 (พ.ศ. 2558)  

> 8 กลุ่มจังหวัดไดร้ับการประกาศเป็นกลุ่มจังหวัดท่องเที่ยว 
(คลัสเตอร์) เรียบร้อยทั้งหมดในแผนฯ ฉบับที่ 1 แต่มีเพียง 5 
กลุ่มเท่านั้นท่ีมีการพัฒนาแผนคลัสเตอร์ออกมา 

> รายได้โดยรวมจากการท่องเที่ยว เพ่ิมขึ้นร้อยละ 16 ต่อปี จาก 
พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2558 

ระยะครึ่งแผน 

(พ.ศ. 2558) 

✓  

✓  

✓  

ขีดความสามารถด้าน
การท่องเที่ยว  
โดย Travel and 
Tourism 
Competitiveness 
Index1) 

รายได้จาก
นักท่องเที่ยวทั้ง
ต่างประเทศและไทย 

การพัฒนากลุ่ม
จังหวัดท่องเที่ยว 

✓  

✗   

✗   

ระยะเต็มแผน 

(พ.ศ. 2559) 

1) ดัชนีขีดความสามารถด้านการท่องเท่ียว (Travel & Tourism Competitiveness Index : TTCI) ของ World Economic Forum 
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จากการส ารวจ พบว่าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก และความ
ยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยว เป็นมิติที่ส าคัญที่สุดในการพัฒนาการท่องเที่ยวของไทย 

แหล่งท่ีมา: Survey of public and private stakeholders (N=170) , Roland Berger 

ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว คะแนนระดับความส าคัญ ตัวอย่างความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

"ยุทธศาสตร์ที่ 1 เป็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญท่ีสุด เพราะด้วยโครงสร้าง
พื้นฐานจะช่วยการเคล่ือนย้ายสินค้า และการเดินทางเป็นไปได้อย่าง
รวดเร็ว สะดวกสบาย และมีมาตรฐาน" – ตัวแทนจากหอการค้า 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และสิ่งอ านวยความสะดวก

เพื่อการท่องเที่ยว 

1 

การพัฒนาและฟื้นฟูแหล่ง
ท่องเที่ยวให้เกิดความย่ังยืน 

2 

การพัฒนาสินค้า บริการและ
ปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยว 

3 

การสร้างความเชื่อม่ันและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

4 

การส่งเสริมกระบวนการมีส่วน
ร่วมของภาครัฐ ภาค

ประชาชน และองค์กรปกครอง 

5 

"สถานท่ีท่องเท่ียวถือว่ามีความส าคัญมาก เพราะถ้าไม่มีสถานท่ี
ท่องเท่ียวอุตสาหกรรมท่องเท่ียวก็ไม่สามารถด าเนินไปได้ ทุกหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียวควรจะช่วยกันสนับสนุนเพื่อรักษาสถานท่ี
ท่องเท่ียวเพ่ือความยั่งยืน" – ตัวแทนจากหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น 

"สินค้าและบริการในท้องถิ่นก็มีการปรับตัวอยู่ตลอด แต่ต้องได้รับการ
สนับสนุนให้มีอัตลักษณ์และมีคุณภาพมากกว่าน้ีเพื่อเพิ่มมูลค่า" – 
ตัวแทนจากหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น 

"ความเชื่อมั่นในประเทศไทยถือเป็นตัวแปรหลักๆท่ีนักท่องเท่ียวเลือกดู
ก่อนท่ีจะตัดสินใจมาเท่ียวบ้านเรา ดังน้ันต้องมีการสร้างความมั่นใจตั้งแต่
ก่อนเขาจะมาเป็นนักท่องเท่ียวในบ้านเรา" – ตัวแทนจากสมาคมธุรกิจ 

"การพัฒนาการท่องเท่ียวอยู่ในประเด็นการพัฒนาของหลายหน่วยงาน 
แต่ไม่มีการก าหนดหน้าท่ีและการบูรณาการกับส่วนอื่นๆท่ีให้ชัดเจน จึง
ท าให้ไม่เกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม" – การท่องเท่ียวแห่งประเทศ
ไทยประจ าจังหวัด 

มีความส าคัญสูง 
(คะแนน 5) 

มีความส าคัญต่ า 
(คะแนน 1) 

ภาพรวมของการประเมินยุทธศาสตร์จากแผนฯ ฉบับที่ 1 เพื่อการปรับใช้ในแผนฯ ฉบับที่ 2 

4.3 

3.8 

3.1 

3.2 

3.5 

1 

1 

1 

1 

 1 

5 

5 

5 

5 

 5 
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จากการรับฟังข้อเสนอแนะเก่ียวกับดัชนีบ่งชี้ความส าเร็จ พบว่าหลายหน่วยงานมีความคาดหวัง
ด้านความยั่งยืนและความต่อเนือ่งของโครงการและแผนงานในการพัฒนาการท่องเที่ยว 

"ท่านคิดว่าตัวบ่งชี้ความส าเร็จประการใด ที่ควรน ามาปรับใช้ใน
แผนพัฒนาการท่องเที่ยว ฉบับที่ 2" 

> "ถึงแม้ว่าแต่ละแผนจะมีเวลาเพียง 5 ปี แต่เพื่อการพัฒนาท่ีมี
รูปธรรม ต้องมีการวางแผนอย่างต่อเนือ่ง และโครงการในแผนต้อง
สามารถส่งมอบต่อให้ชุมชนสามารถด าเนนิการเองได้" – ตัวแทน
จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานจังหวัด 

> "เราต้องมุ่งเป้าหมายไปท่ีรายได้และก าไรจากการท่องเท่ียวท่ีมี
คุณภาพ และไม่ใช่มุ่งดูแต่จ านวนนักท่องเที่ยวท่ีเข้ามาแต่รายได้อาจ
ไม่ได้เข้าธุรกิจในท้องถื่นอย่างแท้จริง" – นักธุรกิจด้านการท่องเที่ยว 

> "สถานที่ท่องเท่ียวต้องได้รับการรักษาและดูแลอย่างจริงจัง เราต้อง
มีการวางระบบจัดการจ านวนนักท่องเที่ยวท่ีสามารถเข้ามาที่สถานท่ี
ได้ และพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวอ่ืนๆเพื่อกระจายตัวนักท่องเที่ยว" – 
ตัวแทนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานจังหวัด 

> "การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพสูงขึ้น จะท าให้รายได้สู่
ชุมชนเพ่ิมมากขึน้ แต่การพัฒนาต้องเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และต้อง
ได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคสว่น"  - ตัวแทนจากหอการค้าจังหวัด 

> "ความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สินของนกัท่องเท่ียวคือจุดส าคัญ
ที่จะสร้างความเชื่อมั่นในการมาท่องเที่ยวในประเทศไทย" – ตัวแทน
จากสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ประจ าจังหวัด 

ตัวอย่างความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

*ก าไรเชิงคุณภาพ คือ รายได้หลังหักต้นทุนทางสังคมและธรรมชาติที่เกิดมาจากการเตบิโตของนักท่องเที่ยว 
โดยเน้นท่ีการเติบโตของการใช้จ่ายตอ่นักท่องเที่ยว และระยะเวลาการท่องเที่ยวในประเทศไทย 

แหล่งท่ีมา: Survey of public and private stakeholders (N=171) , Roland Berger 

8% ความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน 

17% 

17% 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการท่องเที่ยว 

การกระจายรายได้ 

25% ก าไรเชิงคุณภาพ* 

33% ความยั่งยืนและความต่อเนือ่งของโครงการ 
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ในวันที่ 28 มิถุนายน  เราได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อวิสัยทัศนก์ารท่องเที่ยวไทย 
ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกว่า 140 ท่าน โดยข้อเสนอแนะต่างๆได้น าไปรวบรวมในร่างแผนฯที่จะ
น าเสนอในวันนี ้ หน่วยงาน 

การท่องเที่ยวเเห่งประเทศไทย 

กระทรวงกลาโหม 

กระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงสาธารณสุข 

กระทรวงพาณิชย์ 

องค์กรการเกษตรเเละองค์กรท้องถิ่น 

องค์กรวัฒนธรรม 

กระทรวงการท่องเที่ยวเเละกีฬา 1 

กระทรวงอื่นๆ 

ต ารวจท่องเที่ยว 

หอการค้า สมาคมธุรกิจ ภาคเอกชนอื่นๆ 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

คณะท างานแผนฯ 12 

จ านวนผู้เข้าร่วม 

กระทรวงต่างประเทศ 6 

45 
11 

18 

24 
11 
5 
15 
13 

ผู้เข้าร่วม 142 ท่าน 

รับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) วิสัยทัศน ์
28 มิถุนายน พ.ศ. 2559  

แหล่งท่ีมา: Roland Berger 
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และในวันที่ 14 กรกฎาคม เราได้จัดการประชุมรับฟังข้อคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาการท่องเที่ยว
แห่งชาติ ฉบับที่ 2 ซึ่งมีผู้เข้าร่วม 420 ท่าน โดยข้อเสนอแนะต่างๆได้น าไปรวบรวมในร่างแผนฯ
ที่จะน าเสนอในวันนี ้ หน่วยงาน 

การท่องเที่ยวเเห่งประเทศไทย 

กระทรวงกลาโหม 

กระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงสาธารณสุข 

กระทรวงพาณิชย ์

ส านักงานจังหวัด และ อปท. 

องค์กรวัฒนธรรม ทรัพยากร และเกษตร 

กระทรวงการท่องเที่ยวเเละกีฬา 1 

หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ และมหาวิทยาลัย 

ต ารวจท่องเที่ยว 

หอการค้า สมาคมธุรกิจ บริษัทและเอกชน 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

กิตติมศักดิ์ และคณะท างานแผนฯ 12 

จ านวนผู้เข้าร่วม 

กระทรวงต่างประเทศ 6 

53 
15 

134 

61 
18 
9 

108 
22 

ผู้เข้าร่วม 420 ท่าน 

รับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) เเผนฯ 
14 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  

แหล่งท่ีมา: Roland Berger 
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เราได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการท่องเที่ยว มาร่วมวิพากษ์แผนพัฒนาการท่องเที่ยว
แห่งชาติ ฉบับที่ 2 และให้ค าแนะน าในการจัดท าแผนให้ได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน 

 
 
 
 
 

คุณพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร ์

 

 
 
 
 
 

คุณวิจิตร ณ ระนอง 
 
 

 
 
 
 
 

คุณอิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก 

ผู้ทรงคุณวุฒิอิสระ 
ด้านการท่องเที่ยว 

 
และประธานอาวุโส 

สภาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว
แห่งประเทศไทย 

ปลัดกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา 

แหล่งท่ีมา: Roland Berger 

 
 
 
 
 

คุณเจริญ วังอนานนท ์
 

นายกสมาคมไทยธุรกจิการ
ท่องเที่ยว (ATTA) 

ประธานสภาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
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 2. (ร่าง) เเผนพัฒนาการ
ท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่  2 
(พ.ศ. 2560-2564) และร่าง
ข้อเสนอแนวทางการ
ขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ  
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เราได้พัฒนาวิสัยทัศน์การท่องเที่ยว ระยะ 20 ปีและแผนพัฒนาการท่องเที่ยวประเทศไทย
ในระยะ 5 ปี ให้สอดคล้องกับความเป็นไปในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

วิสัยทัศน ์

ยุทธศาสตร ์

ก 
> วิสัยทัศน์ 20 ปี ของจุดหมายที่ประเทศไทยคาดหวังในอีก 20 ปีข้างหน้า 

> Roadmap แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวไทยสู่การบรรลุวิสัยทัศน ์20 ปี  

ข > 5 ยุทธศาสตร ์ที่ขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยให้บรรลุเป้าประสงค ์

ค 

แนวทางการด าเนินงาน 

> 19  มาตรการ ส าหรับระยะเวลา 5 ปี ที่ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย
ภายใต้ 5 ยุทธศาสตร์  

ง 
> 55 แนวทาง ภายใต้ 5 ยุทธศาสตร์ ที่สนับสนุนการขับเคลื่อนมาตรการต่างๆ 

>  Roadmap การพัฒนาในระยะเวลา 5 ปี 

มาตรการ 

แหล่งท่ีมา: Roland Berger 

> ข้อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบตัิ ส าหรับแนวทางต่างๆ ซ่ึง
ครอบคลุม จุดประสงค์หลักโครงการ ข้อเสนอแนวทางการด าเนนิงาน ข้อเสนอ
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพในการด าเนนิงาน อุปสรรคและแนวทางปอ้งกัน เป็นต้น 

ข้อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนแผนสูก่ารปฏิบัติ จ 

น าเสนอในวันนี ้

รายละเอียดอยู่ใน (ร่าง) แผนฉบับเต็มที่ได้แจกคู่กับเอกสารน าเสนอฉบับนี้ 
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ภาพรวมการก าหนดวิสัยทัศน์ท่องเที่ยวไทย 
วิสัยทัศน์  
พ.ศ. 2579 

ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นน าของโลก ที่เติบโตอย่างมีดุลยภาพบนพ้ืนฐานความเป็นไทย 
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และกระจายรายได้สู่ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน 

> ส่งเสริมดุลยภาพในการเติบโตของการท่องเท่ียวระหวา่ง 
– นักท่องเที่ยวชาวไทย และ ชาวต่างชาติ  
– นักท่องเที่ยวเชงิคุณภาพ และ กระแสหลัก 
– พื้นที่ท่องเท่ียว 
– รูปแบบการท่องเท่ียว 
– ช่วงเวลาในการท่องเท่ียว 

เติบโตอย่างมีดลุยภาพ 

เติบโตบนพ้ืนฐานความ
เป็นไทย 

> มุ่งเน้นการส่งเสริมความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 
และการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวที่เสี่ยงต่อ
การเสื่อมโทรม 

> มุ่งเน้นการส่งเสริมความยั่งยืนของวัฒนธรรมและ
มุ่งเน้นการอนุรักษ์เอกลักษณ์ของประเทศไทยเเละ
เอกลักษณ์ท้องถิ่น 

สู่ประชาชนทุกภาคส่วน 

อย่างยั่งยืน 

> พัฒนาการท่องเท่ียวในภูมิภาคและบริเวณ
หลากหลายขึ้นโดยเฉพาะพืน้ที่ที่ยงัไม่ได้รับการ
พัฒนาอย่างเพียงพอ รวมถึงในพื้นที่ชนบท 

> สร้างประโยชน์แก่อุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ 
อุตสาหกรรมการเกษตร 

> พัฒนาสินค้า บริการด้านการท่องเท่ียว และแหล่ง
ท่องเที่ยว โดยสอดคล้องกับอัตลักษณ์ และ 
วิถีไทย 

> เสริมสร้างความเข้าใจในหมู่นักท่องเที่ยวถึง 
อัตลักษณ์ความเป็นไทย 

> พัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการทางการท่องเท่ียว 
> มุ่งเพิ่มรายได้ต่อนักท่องเที่ยว จากการท่องเที่ยวโดยมี

ระยะเวลาในการพ านักของนกัท่องเที่ยวทีย่าวขึ้น และมี
การใชจ้่ายต่อวนัที่สูงขึ้น  

> เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศไทย 
 

ประเทศไทยเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวคุณภาพชั้นน า
ของโลก  

แหล่งท่ีมา: Roland Berger 

วิสัยทัศน์การท่องเที่ยวไทยมุ่งพัฒนาประเทศไทยให้เปน็แหลง่ท่องเที่ยวเชิงคุณภาพชั้นน า
ของโลก ซึ่งส่งเสริมการปฎิรูปเศรษฐกิจ สังคม และกระจายรายได้อย่างยั่งยืน 

ก วิสัยทัศน ์

> มุ่งพัฒนาภาคการท่องเท่ียวให้เป็นแหล่งเพิ่มรายได้ 
และกระจายรายได้แก่ประเทศ  

> พัฒนาการท่องเท่ียวใหเ้ป็นหนึ่งในตัวขบัเคลื่อนการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเเละสร้าง
โอกาสเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติ 

เพ่ือส่งเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และ
กระจายรายได ้
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ปัจจุบัน  
(พ.ศ. 2559) 

5 ปีข้างหน้า 
(พ.ศ. 2564) 

10 ปีข้างหน้า 
(พ.ศ. 2569) 

20 ปีข้างหน้า 
(พ.ศ. 2579) 

Roadmap เเนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวไทยสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ 20 ปี เเสดงให้เห็น
ถึงกรอบเวลาในการพัฒนาในระยะต่างๆ (1/2) 

แหล่งท่ีมา: สภาปฏิรูปแห่งชาติ; Roland Berger 

ก วิสัยทัศน ์

2. การใช้จ่ายต่อหัวต่อทริปโตอย่างต่อเนื่องส าหรับ
กลุ่มภูมิศาสตร์หลักปัจจุบัน (เช่น จีน ASEAN ยุโรป
ตะวันตก นักท่องเที่ยวไทย) และเริ่มมีการขยาย
เป้าหมายกลุ่มภูมิศาสตร์ 

2. ประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวจากกลุ่มภูมิศาสตร์
หลักเพิ่มขึ้นจากเดิมอย่างน้อย  1 กลุ่ม และ การใช้
จ่ายต่อหัวต่อทริปเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนือ่งส าหรับกลุ่ม
ภูมิศาสตร์หลักดังกล่าว 

2. ประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวจากทุกภูมิภาค
ทั่วโลก และการใชจ้่ายต่อหัวต่อทริปเพิ่ม
สูงขึ้นอย่างต่อเนือ่งส าหรับนกัท่องเที่ยวทุก
กลุ่ม 

1. ประเทศไทยยังคงเปน็เเหล่งท่องเที่ยวชั้นน าของโลก
ใน ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ทะเลและ
ชายหาดและการแพทย์ และเริ่มมีการส่งเสริมและ
สนับสนุนการเป็นแหล่งท่องเที่ยวชั้นน าใน 
segment อื่นๆ 

1. ประเทศไทยเป็นเเหล่งท่องเที่ยวชั้นน าของ
ภูมิภาค Asia-Pacific ในอีกอย่างน้อย 2 
segment ใหม่ นอกเหนือจากการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม ทะเลและชายหาด และ
การแพทย ์ 

1. ประเทศไทยเป็นเเหล่งท่องเที่ยวชั้นน าของภูมิภาค 
ASEAN ในอีกอย่างน้อย 1 segment ใหม่ 
นอกเหนือจากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ทะเลและ
ชายหาด และการแพทย์  

3. ทุกจังหวัดในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว 
(clusters)1) ที่ได้ก าหนดไว้ได้รับการพัฒนา 

3. ทุกจังหวดัได้รับการพัฒนาการท่องเที่ยว
ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของแต่ละจังหวดั 

3. มีการก าหนดและพัฒนาเขตพื้นที่ท่องเที่ยวเพิ่มเติม 
โดยเน้นการเชื่อมโยงกับเขตพื้นที่ท่องเที่ยวเดิม 

1) รวมถึง 12 เมืองต้องห้าม…พลาด PLUS และเมืองชายแดน 
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Roadmap เเนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวไทยสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ 20 ปี เเสดงให้เห็น
ถึงกรอบเวลาในการพัฒนาในระยะต่างๆ (2/2) 

แหล่งท่ีมา: สภาปฏิรูปแห่งชาติ; Roland Berger 

ก วิสัยทัศน ์

6. ประเทศไทยเป็น Gateway1) สู่การท่องเที่ยวใน 
CLMVT  

6. ประเทศไทยเป็น Gateway1) สู่การท่องเที่ยวใน 
ASEAN 

6. ประเทศไทยเป็น Gateway1) สู่การท่องเที่ยวใน 
Asia 

5. ประเทศไทยมีกฎและข้อบังคับที่เคร่งครัดในด้าน
ความย่ังยืน และผู้ที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวมีความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญ
ของความยั่งยืน 

5. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความ
ยั่งยืนในการท่องเที่ยวอย่างเเท้จริง 

5. ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผูน้ าของภูมิภาค Asia-
Pacific ในด้านความยั่งยืนของอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว 

5. พัฒนาสินค้าและบริการที่มุ่งเน้นการเชิดชูวิถีไทย 5. เสริมสร้างความเข้าใจที่ตรงกันในหมู่นกัท่องเที่ยว 
เกี่ยวกับวิถีไทย 

5. พัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ 
เชิงวัฒนธรรม (Cultural economy) 

4. การท่องเที่ยวยังคงเป็นหนึง่ในตัวจกัรส าคัญในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
และมีการสนับสนุนจากภาครัฐใหภ้าคเอกชนและ
ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมมากขึ้นในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว 

4. การท่องเที่ยวยังคงเป็นหนึง่ในตัวจกัรส าคัญในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและลดความเหลื่อมล้ าของคนในชาติ
โดยชุมชนท้องถิ่นมีความพร้อมที่จะเป็นหนึ่งในผู้น า
ในการพัฒนาการท่องเที่ยว  

4. การท่องเที่ยวเป็นรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมโดยประชาชนทุกภาคส่วนมสี่วนร่วมใน
การพัฒนาและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว 

ปัจจุบัน  
(พ.ศ. 2559) 

5 ปีข้างหน้า 
(พ.ศ. 2564) 

10 ปีข้างหน้า 
(พ.ศ. 2569) 

20 ปีข้างหน้า 
(พ.ศ. 2579) 

1) นักท่องเท่ียวจ านวนมากแวะเท่ียวในประเทศไทยก่อนการไปเท่ียวในภูมิภาคดังกล่าว 
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5 ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย โดยมีการครอบคลุมถึง
ทุกมิติการพัฒนาที่ส าคัญ 
  

1 2 3 4 5 

คุณภาพสินค้า 
บริการ 

เเละความย่ังยืน 

โครงสร้างพื้นฐาน 
และสิ่งอ านวย
ความสะดวก 

ทรัพยากรมนุษย์ 
การตลาดและ

เสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ 

การบริหารจัดการ
เเละกฎหมาย 

ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นน าของโลก ที่เติบโตอย่างมีดุลยภาพบนพื้นฐานความเป็นไทย  
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และกระจายรายได้สู่ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน 

การพัฒนาคุณภาพ
แหล่งท่องเที่ยว  

และสินค้า บริการ  
ด้านการท่องเที่ยว 
รวมถึงการส่งเสริม

ความยั่งยืน 
ของแหล่งท่องเที่ยว 
สิ่งแวดล้อม และ 
อัตลักษณ์วิถีไทย 

การสร้างสมดุล 
ในนักท่องเที่ยว

กลุ่มต่างๆ 
ผ่านการตลาด
เฉพาะกลุ่ม 
การส่งเสริม 
วิถีไทยและ 
การสร้าง 

ความมั่นใจของ
นักท่องเที่ยว 

การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

และสิ่งอ านวย
ความสะดวก 

เพื่อการท่องเที่ยว
โดยไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบเชิงลบ

ต่อชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม 

การส่งเสริม 
การมีส่วนร่วม 
และบูรณาการ
ของภาครัฐ 

เอกชน และชุมชน 
ในการบริหาร
จัดการด้านการ

ท่องเท่ียว รวมถึง
การร่วมมือ

ระหว่างประเทศ 

การพัฒนาขีด
ความสามารถ
ของทรัพยากร
มนุษย์ด้านการ
ท่องเที่ยวและ
สร้างจิตส านึก

ด้านการท่องเที่ยว
ส าหรับประชาชน 

วิสัยทัศน์การ
ท่องเที่ยวไทย 
พ.ศ. 2579 

ยุทธศาสตร์ 
5 ปี (พ.ศ. 
2560-2564)  

แหล่งท่ีมา: Roland Berger 

ข ยุทธศาสตร ์
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ยุทธศาสตรท้ั์ง 5 จะส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวไทยให้บรรลุเป้าประสงค์หลัก 
เป้าประสงค์หลักของเเผนฯ ฉบับท่ี 2 

การรักษามูลค่าทาง
เศรษฐกิจของ

อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวไทย โดยให้

รายได้จากการ
ท่องเที่ยวรวม มีอัตรา
การเติบโตขึ้นโดยเฉลี่ย
ต่อปี (CAGR) อย่าง

น้อย ร้อยละ 10  

การเพิ่มค่าใช้จ่าย 
ต่อหัวของนักท่องเที่ยว
ให้เติบโตขึ้นโดยเฉลี่ย

ต่อปี (CAGR)  
อย่างน้อย ร้อยละ 6  
เพื่อสนับสนุนให้เป็น

แหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ 

✓✓ = ส่งเสริมทางตรง ✓ = ส่งเสริมทางอ้อม 

การพัฒนาขีด 
ความสามารถในการ

เเข่งขัน โดยให้ประเทศ
ไทยเปน็ หนึ่งใน 30 
อันดับสูงสุดของโลก 
หรือ หนึ่งใน 7 อันดับ
สูงสุดของ APAC ใน 

WEF TTCI1) 

การกระจายรายได้จาก
การท่องเท่ียวเเละ
ผลประโยชน์โดยให้
จ านวนจังหวัดที่มี
รายได้จากการ

ท่องเที่ยวต่อปีเกิน     
6,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้น
อย่างน้อย 10 จังหวัด 
ภายในปี พ.ศ. 2564 

คุณภาพสินค้า บริการ  
เเละความย่ังยืน 1 

โครงสร้างพื้นฐาน และ 
สิ่งอ านวยความสะดวก 

2 

ทรัพยากรมนุษย ์3 

การตลาดและ 
เสริมสร้างภาพลักษณ์ 

4 

การบริหารจัดการ 
เเละกฎหมาย 5 

✓✓ 

✓✓ 

✓✓ 

✓ 

✓ 

✓✓ 

✓ 

✓✓ 

✓ 

✓ 

✓✓ 

✓✓ 

✓✓ 

✓ 

✓✓ 

✓✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓✓ 

✓ 

✓ 

การพัฒนาอุตสาหกรรม 
การท่องเที่ยว 

อย่างยั่งยืน โดยให้ 
ประเทศไทยเป็นหนึ่งใน 
100 อันดับสูงสดุของ
โลกในด้านความยั่งยืน

ของสิ่งแวดล้อม2) 
ภายในป ีพ.ศ. 2564 

 

ข ยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตร์ 5 ปี  
(พ.ศ. 2560-2564)  

แหล่งท่ีมา: Roland Berger 

1) Travel & Tourism Competitiveness Index ของ World Economic Forum 2) Environmental Sustainability Index ของ World 
Economic Forum Travel & Tourism Competitiveness Index   
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การพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว และสินค้า บริการ 
ด้านการท่องเที่ยว  รวมถึงการส่งเสริมความยั่งยืนของ 

แหล่งท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อม และอัตลักษณ์วิถีไทย 

ค 

1. ประเทศไทยมีสินค้าเเละบริการที่หลากหลายเเละมีคุณภาพสูงขึ้นเพื่อชักจูงให้นกัทอ่งเที่ยวจากหลากหลายกลุ่มมคีวามสนใจในการมาเยี่ยม
เยียนและจับจ่ายใช้สอยจ่ายมากขึ้น เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเป็นเเหล่งทอ่งเที่ยวคณุภาพ  
2. การพัฒนาการท่องเที่ยวไทยเป็นไปอย่างยัง่ยนืผ่านการอนุรกัษ์สิ่งเเวดล้อมเเละวัฒนธรรมเพื่อคงไว้ซึง่ความสวยงามของธรรมชาติเเละ 
อัตลักษณข์องประเทศไทย  
3. อุตสาหกรรมการทอ่งเที่ยวไทยมคีวามเเข็งเเกร่งโดยการเพ่ิมความสมดุลของการท่องเที่ยว ทั้งในเชิงพ้ืนที่ เวลา เเละภาคส่วน  
4. การท่องเที่ยวไทยมีบทบาทส าคัญในการลดความเหลื่อมล้ าในชาติโดยสรา้งรายได้ ให้กับจังหวัดเเละบริเวณทีย่ังไม่เปน็ที่นยิม รวมถึงการ
สร้างรายได้ให้กับชุมชนเเละอุตสาหกรรมทอ้งถิน่ เช่น ภาคเกษตรกรรม  

การพัฒนาคุณภาพของแหล่ง
ท่องเที่ยว และสินค้า บริการ ใน

ทุกรูปเเบบการทอ่งเที่ยว 

การพัฒนาแหล่งทอ่งเที่ยว และ
สินค้า บริการ อย่างยั่งยืนทั้งใน
เชิงวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

การสร้างสมดุลในแหล่งท่องเที่ยว 
และสินค้า บริการ  

ท้ังในเชิงพ้ืนที่และเวลา 

เป้าประสงค์ระดับยุทธศาสตร ์

4 แนวทาง 2 แนวทาง 2 แนวทาง 

มาตรการ 
1.1 1.2 1.3 

โครงสร้างการด าเนินการยุทธศาสตรท์ี่ 1 

1 

แหล่งท่ีมา: Roland Berger 
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ยุทธศาสตร์ที ่1 – การพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว และสินค้า บริการ ด้านการท่องเที่ยว 
รวมถึงการส่งเสริมความยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อมและอัตลักษณ์วิถีไทย (1/3) 

แนวทาง 

รักษาระดับการเป็นประเทศท่องเที่ยวชั้นน าของโลกในการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม (Cultural Tourism) การท่องเที่ยวเชิงทะเลและชายหาด (Sea 
Sun Sand Tourism) และการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Medical Tourism) 

> กก.* (สปกก.*/กทท.*)  
> ททท. 
> วธ./ ทส./ สธ./ พณ.  
> สอช. 
> ต ารวจท่องเท่ียว/ ตม./ มท. 

หน่วยงานหลัก*และหน่วยงานสนับสนุน 

> สภาพัฒน์ 
> อปท. 
> หอการค้า และสภาอุตฯ 
> ภาคเอกชน 
> ภาคชุมชน 

1.1.1 

ง 

การพัฒนา
คุณภาพของ

แหล่งท่องเที่ยว 
และสินค้า 

บริการ ในทุก
รูปเเบบการ
ท่องเที่ยว 

1.1 

แนวทางการด าเนินการยุทธศาสตร์ที่ 1 

แหล่งท่ีมา: Roland Berger 

สนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยวในรูปแบบที่มุ่งเน้นนักท่องเที่ยวคุณภาพ 
เช่น การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism) การท่องเที่ยวเชิง
สิ่งแวดล้อมและนิเวศ (Ecotourism) เป็นต้น ผ่านการพัฒนาสินคา้และบริการ
ซึ่งส่งเสริมอัตลักษณ์และภูมิปัญญาไทย อีกทั้งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

> กก.* (สปกก.*/กทท.*)  
> ททท. 
> วธ./ ทส./ สธ./ พณ. 
> สอช. 
> ต ารวจท่องเท่ียว/ ตม./ มท. 

> สภาพัฒน์ 
> อปท. 
> หอการค้า และสภาอุตฯ 
> ภาคเอกชน 
> ภาคชุมชน 

1.1.2 

ส่งเสริมให้ประเทศไทยเปน็แหล่งท่องเที่ยวชั้นน าระดับภูมิภาคในรูปแบบการ
ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูง เช่น การท่องเที่ยวเพื่อการประชุมและนิทรรศการ 
(MICE) การท่องเที่ยวเพื่อการกินดื่ม (Gastronomy Tourism) การท่องเที่ยว
เพื่อการเลือกซื้อสินค้า (Shopping Tourism) การท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport 
Tourism) เป็นต้น  

1.1.3 

สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งยังไม่เป็นที่
นิยมในปัจจุบัน เช่น การท่องเที่ยวโดยเรือส าราญ เรือยอร์ช แหล่งท่องเที่ยว 
man-made เป็นต้น 

> กก.* (สปกก.*/กทท.*)  
> ททท. 
> วธ./ ทส./ สธ./ พณ./มท./ 

คค./ต ารวจท่องเท่ียว/ตม./ กต. 

1.1.4 

> กก.* (สปกก.*/กทท.*)  
> ททท. 
> กกท./ กพล./ สสปน./ 

วธ./ ทส./ สธ./ พณ./ 
กษ./ พม./ มท./อื่นๆ 

> ต ารวจท่องเท่ียว/ ตม. 

> สภาพัฒน์ 
> อปท. 
> ต ารวจท่องเท่ียว 
> กรมศุลกากร 
> หอการค้า และสภาอุตฯ 
> ภาคเอกชน ภาคชุมชน 

> สภาพัฒน์ 
> อปท. 
> หอการค้า และสภาอุตฯ 
> ภาคเอกชน ภาคชุมชน 

มาตรการ 
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ยุทธศาสตร์ที ่1 – การพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว และสินค้า บริการ ด้านการท่องเที่ยว 
รวมถึงการส่งเสริมความยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อมและอัตลักษณ์วิถีไทย (2/3) 

ส่งเสริมความยั่งยืนของวัฒนธรรมไทยและอัตลักษณ์ท้องถิน่ โดย
เน้นความร่วมมอืจากทกุภาคส่วน เช่น การปลูกจิตส านกึการอนุรักษ์ 
รวมถึงการก าหนดมาตรฐานและกฎระเบียบเพื่อคงไว้ซึง่เอกลักษณ์
ของสถาปัตยกรรมและวิถชีีวิตทอ้งถิน่ เป็นต้น 

> คณะประชารัฐ 
> อพท. 
> อปท. 
> สอช. 
> ภาคชุมชน 

 

> กก.* (สปกก.*/กทท.*)  
> วธ.* 
> ททท. 
> ศธ. 
> พณ. 
> นร. 

 

ส่งเสริมความยั่งยืนของสิ่งแวดลอ้ม โดยเน้นความร่วมมอืจากทกุ
ภาคส่วน อาทิ การสร้างความเขา้ใจและความตระหนกัถงึความส าคญั
ของการอนุรักษ์เพ่ือส่งเสริมให้มีความร่วมมือจากทกุฝ่าย รวมถึงการ
ก าหนดมาตรฐานกลางและกฎระเบียบดา้นสิ่งแวดล้อม การจัดตั้ง
ระบบการด าเนินงานและเทคโนโลยีต่างๆ เช่น ระบบวัดปริมาณ
นักท่องเที่ยวแบบ Real-time การก าหนดราคาแปรตามเวลา 
(Dynamic Pricing) เป็นต้น 

> กก.* (สปกก.*/กทท.*)  
> ทส.* 
> ททท. 
> สภาพัฒน์ 
> พณ. 
> อก. 
 

> ศธ. 
> อปท. 
> ต ารวจท่องเท่ียว 
>ภาคชุมชน 

1.2.1 

1.2.2 

หน่วยงานหลัก*และหน่วยงานสนับสนุน 

ง แนวทางการด าเนินการยุทธศาสตร์ที่ 1 

แหล่งท่ีมา: Roland Berger 

การพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว 

และสินค้า 
บริการ อย่าง
ยั่งยืนทั้งในเชิง
วัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม 

1.2 

แนวทาง มาตรการ 
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ยุทธศาสตร์ที ่1 – การพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว และสินค้า บริการ ด้านการท่องเที่ยว 
รวมถึงการส่งเสริมความยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อมและอัตลักษณ์วิถีไทย (3/3) 

ส่งเสริมความสมดุลเชงิพ้ืนที่ในการท่องเที่ยว เช่น การจัดตั้งเขต
พัฒนาการท่องเทีย่ว (Tourism Cluster) เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวใน
จังหวัดและพ้ืนที่ศกัยภาพซึ่งยังไมไ่ดร้ับความนิยมตา่งๆ การ
พัฒนาการท่องเทีย่วในชนบท การพัฒนาสินคา้และบรกิารที่โดดเด่น
และเป็นเอกลักษณ์ของแตล่ะท้องถิน่ เป็นต้น 

> กก.* (สปกก.*/กทท.*)  
> ททท. 
> สภาพัฒน์ 
> พม. 
> คณะกรรมการ และ

หน่วยงานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 

1.3.1 

1.3.2 

หน่วยงานหลัก*และหน่วยงานสนับสนุน 

ง แนวทางการด าเนินการยุทธศาสตร์ที่ 1 

แหล่งท่ีมา: Roland Berger 

การสร้างสมดุล
ในแหล่ง

ท่องเที่ยว และ
สินค้า บริการ  
ทั้งในเชิงพื้นที่

และเวลา 

1.3 

ส่งเสริมความสมดุลของเชงิเวลาและฤดูกาลในการท่องเที่ยว เช่น 
การสร้างสรรค์กจิกรรมเพื่อการท่องเทีย่วหลากหลายฤดูกาลโดยการ
จัดเทศกาลประจ าปีในพ้ืนที่ตา่งๆ  เป็นต้น 
 

> กก.* (สปกก.*/กทท.*)  
> ททท. 
> สภาพัฒน์ 
> คณะประชารัฐ 
> สอช. 

แนวทาง มาตรการ 

> อปท. 
> อพท. 
> ภาคชุมชน 

> วธ. 
> อปท. 
> ภาคชุมชน 
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การพัฒนาและปรับปรุง
ระบบโลจิสติกส์เพื่อสนับสนนุ
การเดินทางเข้าสู่ประเทศไทย  

การพัฒนาและปรับปรุง
ระบบโลจิสติกส์เพื่อสนับสนนุ
การเดินทางภายในประเทศ  

การพัฒนาและปรับปรุงสิ่ง
อ านวยความสะดวกเพื่อการ

ท่องเที่ยว  

2 แนวทาง 2 แนวทาง 2 แนวทาง 

การพัฒนาความปลอดภัยดา้น
การท่องเที่ยว รวมถึงการ

ส่งเสริมสุขอนามัย  

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
และสิ่งอ านวยความสะดวก 

เพื่อการท่องเที่ยวโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ 
เชิงลบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม 

1. นักท่องเที่ยวต่างชาติมีความสะดวกสบายมากขึ้นในการเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพ่ือรองรับปริมาณนักท่องเที่ยวที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง  
2. นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางท่องเที่ยวในภูมิภาค จังหวัดเเละพื้นที่ต่างๆ ทั้งในตัวเมืองและชนบทอย่างสะดวกสบายมากขึ้น ซึ่งจะส่งเสริมให้
นักท่องเที่ยวเดินทางไปยังพื้นท่ีต่างๆในประเทศไทยในวงกว้างมากขึ้น เพ่ือส่งเสริมการสร้างรายได้ และกระจายรายได้ให้กับพื้นท่ีนอกเมืองหลัก  
3. นักท่องเท่ียวที่มาท่องเท่ียวในประเทศไทยมีความประทับใจเเละมีประสบการณ์ที่ดี ทั้งในด้านความปลอดภัย เพ่ือชักจูงให้กลับมาเยี่ยมเยียนเเละ
ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นเเหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ  
4. นักท่องเที่ยวอิสระ (Free and Independent Travelers) มีความสะดวกสบายมากขึ้นในการวางเเผนเเละการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ 

มาตรการ 

5 แนวทาง 

2.1 2.2 2.3 2.4 

ค โครงสร้างการด าเนินการยุทธศาสตรท์ี่ 2 

2 

แหล่งท่ีมา: Roland Berger 

เป้าประสงค์ระดับยุทธศาสตร ์
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ยุทธศาสตร์ที ่2 – การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อการ
ท่องเที่ยวโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม (1/3) 
 

พัฒนาการเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยโดยเส้นทางคมนาคมทาง
อากาศ เช่น การปรับปรงุท่าอากาศยานนานาชาต ิและการเพ่ิม
เที่ยวบินตรงจากตา่งประเทศไปยังเมอืงทอ่งเที่ยวหลักในประเทศไทย 
เป็นต้น 

เพ่ิมประสิทธิภาพและความสะดวกในการเดินทางเข้าสูป่ระเทศไทย
โดยเสน้ทางคมนาคมทางบกและทางน้ า เช่น การปรับปรุงการ
เดินทางสู่ชายแดน การเพิ่มประสิทธิภาพของจุดผ่านชายแดน   
เป็นต้น 
 

> คค.* และ ทอท.* 
> ตม. 
> กก. 
> มท. 
> กต. 

> ตม.* 
> คค. 
> กก. 
> มท. 
> การท่าเรือ 

> ทก. 
> กห. 
> สภาพัฒน์ 
> คณะประชารัฐ 
> ภาคเอกชน 

> กต. 
> พณ. 
> ทก. 
> อปท. 
> ภาคเอกชน 
  
 

2.1.1 

2.1.2 

หน่วยงานหลัก*และหน่วยงานสนับสนุน 

ง แนวทางการด าเนินการยุทธศาสตร์ที่ 2 

แหล่งท่ีมา: Roland Berger 

การพัฒนาและ
ปรับปรุง

ระบบโลจิสติกส์
เพื่อสนับสนุน

การเดินทางเข้า
สู่ประเทศไทย  

2.1 

แนวทาง มาตรการ 
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ยุทธศาสตร์ที ่2 – การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อการ
ท่องเที่ยวโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม (2/3) 
 

พัฒนาการเดินทางโดยรถไฟ โดยการพัฒนาโครงข่ายที่ครอบคลมุจุดหมาย
ปลายทางทั่วทั้งประเทศและเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบา้น รวมถึงการ
ยกระดับคุณภาพในระบบสนบัสนนุการเดินทาง เช่น ระบบการจองตั๋ว 
มาตรฐาน/ความรวดเร็วในการให้บริการ เป็นต้น 

2.2.3 > คค.* 
> รฟท 
> กก. 
> สภาพัฒน ์

หน่วยงานหลัก*และหน่วยงานสนับสนุน 

ง แนวทางการด าเนินการยุทธศาสตร์ที่ 2 

แหล่งท่ีมา: Roland Berger 

การพัฒนาและ
ปรับปรุง

ระบบโลจิสติกส์
เพื่อสนับสนุน
การเดินทาง

ภายในประเทศ  

2.2 

พัฒนาการเดินทางภายในประเทศโดยเส้นทางคมนาคมทางถนน เช่น การ
ขยายและปรับปรุงทางหลวงเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการสัญจรส าหรับ
นักท่องเที่ยว รวมถึงการสนับสนุนให้มีบริการ Shuttle Bus ให้ครอบคลุม
แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เป็นต้น 

2.2.2 > คค.* 
> กก. 
> สภาพัฒน ์

พัฒนาการเดินทางภายในประเทศโดยเส้นทางคมนาคมทางอากาศ เช่น การ
ปรับปรุงท่าอากาศยาน การสร้างท่าอากาศยานใหม่ในจังหวัดต่างๆ การเปิด
เส้นทางการบินใหม่และปรับปรุงการเชื่อมโยงระหว่างเมืองหลัก/เมืองรอง เป็นต้น 

2.2.1 > คค.* และ ทอท.* 
> กก./กห. 
> สภาพัฒน ์

> คณะประชารัฐ 
> อปท.  
> ภาคเอกชน 

แนวทาง มาตรการ 

ส่งเสริมการพัฒนาการเดินทางภายในเมือง เช่น การขยายและปรับปรุง
คุณภาพของบริการขนส่งต่างๆ รวมถึงการเพิ่มตัวเลือกในการเดินทางท่องเที่ยว 
อาทิ รถรางในเมืองเก่า  

> คค.* 
> กทม. 
> กก. 
> มท. 

> สภาพัฒน์ 
> MRTA, BEM, BTS 
> รฟท. 
> อปท. 

2.2.4 

ส่งเสริมการพัฒนาเส้นทางคมนาคมส าหรับการเข้าถึงและเข้าชมสถานที่
ท่องเที่ยว เช่น การสร้างสะพาน การขยายถนนสู่หมู่บ้าน เป็นต้น  

2.2.5 > คค.* 
> กก. 
> กก. (กทท.) 

> ต ารวจท่องเท่ียว 
> สตช. 
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ยุทธศาสตร์ที ่2 – การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อการ
ท่องเที่ยวโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม (3/3) 
 

พัฒนาและปรับปรุงแอพพลิเคชั่นที่อ านวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยว เช่น 
แอพพลิเคชั่นรวบรวมข้อมูลและวางแผนการเดินทาง (Tourism Gateway) 
แอพพลิเคชั่นให้ข้อมูลในการเดินทางทุกช่องทางทั่วประเทศ เป็นต้น 

> กก.* (สปกก.*/กทท.*)  
> คณะประชารัฐ 
> ทก. 
> คค. 

2.3.1 

หน่วยงานหลัก*และหน่วยงานสนับสนุน 

ง แนวทางการด าเนินการยุทธศาสตร์ที่ 2 

แหล่งท่ีมา: Roland Berger 

การพัฒนาและ
ปรับปรุงสิ่ง
อ านวยความ

สะดวกเพื่อการ
ท่องเที่ยว  

2.3 พัฒนาและปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกในการวางแผนและการน าทาง 
เช่น การปรับปรุงป้ายบอกทางให้ครอบคลุมเปน็ระบบเดียวกันทั่วประเทศ
และถูกต้องตามหลักสากล การจัดท าแผนที่บอกทางซึง่ครอบคลุมทุกช่องทาง
การเดินทาง การเพิ่มจุดบริการ wifi การจัดท าระบบบัตรโดยสารเดียวที่ใช้ได้
กับทุกช่องทางการเดินทางในภูมิภาค เป็นต้น 

2.3.2 
> กก.* (สปกก.*/กทท.*)  
> คณะประชารัฐ 
> ทก./ คค. 

แนวทาง มาตรการ 

> พณ. 
> สนช. 
> ทก. 

> พณ. 
> สนช. 
> ธปท. 

พัฒนาความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว เช่น การส่งเสริมความพร้อมของ
เครื่องมือ บุคลากรและบริการรองรับความปลอดภัย เช่น ศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยว กล้องวงจรปิด เครื่องแปลภาษา การติดตั้งไฟในสถานที่ท่องเที่ยว 
และการจัดท าแผนและระบบบริหารความเสี่ยงและภัยพิบตัิต่างๆ เป็นต้น 

> กก.* (สปกก.*)  
> ต ารวจท่องเที่ยว* 
> ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ
> ททท./สนช. 

ส่งเสริมสุขอนามัยในแหล่งท่องเที่ยว เช่น การปรับปรุงห้องน้ าสาธารณะ 
ระบบจัดการขยะและบ าบัดน้ าเสีย รวมถึงการจัดท ามาตรฐาน และอันดับ
สุขอนามัยของสถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น 
 

> กก.* (สปกก.*/กทท.*)  
> สธ./ ทส. 
> ภาคชุมชน 
> อปท. 

2.4.1 

2.4.2 

การพัฒนา
ความปลอดภัย

ด้านการ
ท่องเที่ยว 
รวมถึงการ
ส่งเสริม

สุขอนามัย  

2.๔ 
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การพัฒนาขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย ์
ด้านการท่องเที่ยว และการสร้างจิตส านึก 

ด้านการท่องเที่ยวส าหรับประชาชน 

1. แรงงานไทยมีศักยภาพสูงขึ้น ทั้งในด้านคุณภาพ ความรู้ ความสามารถ ในทักษะท่ัวไป ทักษะการบริหาร เเละทักษะเฉพาะทาง เพ่ือ
รองรับความตอ้งการบคุลากรในอุตสาหกรรมการทอ่งเที่ยวทีม่ีความซบัซ้อนและหลากหลายมากขึน้ อันจะสร้างประสบการณ์ที่ดใีห้กบั
นักท่องเที่ยว สนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยเป็นเเหล่งทอ่งเทีย่วคุณภาพ และเพิ่มจ านวนบุคลากรไทยในระดบัสูงมากขึ้น  

2. เเรงงานไทยมีจ านวนเพียงพอต่อความต้องการของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อลดการพึ่งพาการจ้างงานเเรงงานต่างชาต ิ 

3. ประชาชนทุกภาคส่วนมีความรู้ความเข้าใจ ความต้องการ เเละความพร้อมท่ีจะมีส่วนร่วมในการสนับสนุนเเละพัฒนาสินค้าเเละบริการที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการทอ่งเที่ยวอย่างเเข็งขัน 

การพัฒนา 
ศักยภาพบุคลากรดา้นการ
ท่องเที่ยวทั้งระบบใหม้ีขดี

ความสามารถในการแขง่ขนั และ
สอดคล้องกับมาตรฐาน 

การพัฒนาบุคลากรดา้นการ
ท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของตลาด  

การส่งเสริมให้ประชาชน 
มโีอกาสเเละความสามารถในการ
มีส่วนร่วมและได้รบัประโยชน์

จากการท่องเที่ยว 

5 แนวทาง 2 แนวทาง 3 แนวทาง 

มาตรการ 
3.1 3.2 3.3 

ค โครงสร้างการด าเนินการยุทธศาสตรท์ี่ 3 

3 

แหล่งท่ีมา: Roland Berger 

เป้าประสงค์ระดับยุทธศาสตร ์
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ยุทธศาสตร์ที ่3 – การพัฒนาขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ด้านการท่องเที่ยวและ
การสร้างจิตส านึกด้านการท่องเที่ยวส าหรับประชาชน (1/4) 

ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาชาต ิเช่น การพัฒนาหลักสูตรดา้นการ
ท่องเที่ยวอย่างครอบคลุมซึง่สอดคล้องกบัความต้องการของ
อุตสาหกรรมอย่างแทจ้ริง โดยเน้นการท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐ
และเอกชน เป็นต้น 
  
ส่งเสริมให้มีการจัดการฝกึอบรมในทักษะพ้ืนฐานท่ัวไปของ
บุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ทางด้านภาษา การสื่อสาร IT 
และการให้บริการ เช่น การเพิ่มช่องทางในการอบรม และสร้าง
แรงจูงใจส าหรับผู้ประกอบการในการอบรมบคุลากรให้ไดม้าตรฐาน 
เป็นต้น 

> กก.* (สปกก.*)  
> ศธ.* 
> กก. (กทท.) 
> พณ. 
> ภาคเอกชน 

> กก.* (สปกก.*)  
> ศธ.* 
> กก. (กทท.) 
> พณ. 

ส่งเสริมให้มีการจัดการฝกึอบรมในทักษะเฉพาะวิชาชีพ เพื่อ
สนับสนุนการพัฒนากลุ่มการท่องเที่ยวที่หลากหลาย เช่น การ
สนับสนุนการจัดตัง้ศนูย์ฝึกอบรมเฉพาะส าหรบับคุลากร โครงการ
อบรมร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชน เป็นต้น 
 

> กก.* (สปกก.*)  
> ศธ.* 
> กก. (กทท.) 
> พณ. 
 

 

> รง. 
> สภาพัฒน์  
> ทก. 
> ภาคเอกชน 
> ภาคชุมชน 

 

> รง. 
> สภาพัฒน์ 
> ภาคเอกชน 
> ภาคชุมชน 

 

3.1.1 

3.1.3 

3.1.2 

หน่วยงานหลัก*และหน่วยงานสนับสนุน 

ง แนวทางการด าเนินการยุทธศาสตร์ที่ 3 

แหล่งท่ีมา: Roland Berger 

การพัฒนา
ศักยภาพ

บุคลากรด้าน
การท่องเที่ยว
ทั้งระบบให้มี

ขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 
และสอดคล้อง
กับมาตรฐาน 

3.1 

แนวทาง มาตรการ 
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ยุทธศาสตร์ที ่3 – การพัฒนาขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ด้านการท่องเที่ยวและ
การสร้างจิตส านึกด้านการท่องเที่ยวส าหรับประชาชน (2/4) 

ส่งเสริมให้มีการจัดการฝกึอบรมในทักษะการบริหารจัดการ เช่น 
การก าหนดหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้บริหารตัง้แตร่ะดบัตน้จนถงึระดบัสูง 
ซึ่งเน้นการปฎิบัตงิานไดจ้ริง รวมถึง การสร้างแรงจูงใจส าหรับการ
อบรมบุคลากรให้ได้มาตรฐาน   

> กก.* (สปกก.*)  
> กก. (กทท.) 
> ศธ. 
> พณ. 

> รง. 
> สภาพัฒน์ 
> ภาคเอกชน 
> ภาคชุมชน 

 

3.1.4 

> กก.* (สปกก.*/กทท.*)  
> ศธ. 
> พณ. 

> รง. 
> สภาพัฒน์ 
> ภาคเอกชน 
> ภาคชุมชน 

 
 

3.1.5 ปรับปรุงมาตรฐานทักษะวิชาชีพของบุคลากรในธุรกิจการ
ท่องเที่ยว ให้ครอบคลุมทักษะตรงตามความต้องการของ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และสอดคล้องกับมาตรฐานของ
อาเซียน (MRA) รวมถึงสนับสนนุการออกใบอนญุาตและใบรองรับ
โดยเน้นความร่วมมอืระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน 

หน่วยงานหลัก*และหน่วยงานสนับสนุน 

ง แนวทางการด าเนินการยุทธศาสตร์ที่ 3 

แหล่งท่ีมา: Roland Berger 

การพัฒนา
ศักยภาพ

บุคลากรด้าน
การท่องเที่ยว
ทั้งระบบให้มี

ขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 
และสอดคล้อง
กับมาตรฐาน 

3.1 

แนวทาง มาตรการ 
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ยุทธศาสตร์ที ่3 – การพัฒนาขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ด้านการท่องเที่ยวและ
การสร้างจิตส านึกด้านการท่องเที่ยวส าหรับประชาชน (3/4) 

เพ่ิมจ านวนบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เช่น การ
ปรับปรุงภาพลักษณ์และสร้างความภาคภูมใิจในงานบริการและงาน
อื่นๆด้านการทอ่งเที่ยว รวมถึงการส่งเสริมความร่วมมอืกับ
ผู้ประกอบการในการยกระดบัความนา่สนใจของต าแหน่งงาน อาทิ ให้
มีการใส่ใจในการพัฒนาและความกา้วหนา้ของแรงงานในระดับ
ปัจเจกบุคคลมากขึน้  

> กก.* (สปกก.*)  
> รง. 
> กก. (กทท.) 
> ศธ. 
> พณ. 
 

 

แก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในองค์กรโดยการใชแ้รงงาน
ท้องถิ่น เช่น การส่งเสริมการท างานในอุตสาหกรรมการทอ่งเที่ยวของ
บุคลากรในท้องถิน่ การสรรหาและอบรมหนว่ยลาดตระเวนเพ่ือ
สนับสนุนต ารวจทอ่งเที่ยว เป็นต้น 

> กก.* (สปกก.*)  
> กก. (กทท.) 
> รง. 
> ต ารวจท่องเท่ียว 
> ส านักงานต ารวจ

แห่งชาติ 

> สกท.  
> พม. 
> สภาพัฒน์ 
> ภาคเอกชน 
> ภาคชุมชน 

 

> ทก. 
> สภาพัฒน์ 
> คณะประชารัฐ 
> ภาคชุมชน 

 
 

3.2.1 

3.2.2 

หน่วยงานหลัก*และหน่วยงานสนับสนุน 

ง แนวทางการด าเนินการยุทธศาสตร์ที่ 3 

แหล่งท่ีมา: Roland Berger 

การพัฒนา
บุคลากรด้าน
การท่องเที่ยว
ให้สอดคล้อง

กับความ
ต้องการของ

ตลาด  

3.2 

แนวทาง มาตรการ 
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ยุทธศาสตร์ที ่3 – การพัฒนาขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ด้านการท่องเที่ยวและ
การสร้างจิตส านึกด้านการท่องเที่ยวส าหรับประชาชน (4/4) 

ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าและเขา้ใจในอัตลักษณ์
ท้องถิ่น เช่น การรณรงค์ให้เห็นถงึประโยชน์ของอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว การฝึกอบรมในทกัษะการสื่อสารความรู้ ความเข้าใจใน
แหล่งท่องเที่ยวและวัฒนธรรมทอ้งถิน่ เป็นต้น 

> กก.* (สปกก.*)  
> กก. (กทท.) 
> วธ. 
> ศธ. 
> รง. 

พัฒนาทักษะการประกอบธุรกิจส าหรับชุมชน เพื่อส่งเสริมการสร้าง
รายได้ในท้องถิ่น โดยเน้นการพัฒนาสินค้า บริการบนพ้ืนฐานของ
มรดกและวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมถึงการจัดท าหลักสูตรการฝึกอบรม
ทักษะธุรกิจพ้ืนฐาน ผ่านการร่วมมือกบัสถานศกึษาและธุรกจิทอ้งถิน่  

ส่งเสริมการประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว รวมถึง
ผู้ประกอบการปจัจุบัน เช่น มัคคุเทศก ์ผู้ประกอบการรายใหม ่และ
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกบัรูปแบบการท่องเทีย่วที่มผีลกระทบตอ่เศรษฐกจิ
และสังคมสูง เช่น การสนับสนุยธุรกจิดา้นการท่องเที่ยวเชิงชุมชน 
(CBT : Community-based Tourism) โดยการเป็นทีป่รึกษาให้
ท้องถิ่นเพ่ือให้ความรูส้นับสนุนการจัดตั้งและประกอบธุรกจิ 

> กก.* (สปกก.*)  
> กก. (กทท.) 
> ศธ. 
> พณ.  

> กก.* (สปกก.*)  
> กก. (กทท.) 
> ศธ. 
> กค. 
> สสว. 
> หอการค้า 
> สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

> สภาพัฒน์ 
> อพท. 
> อปท. 
> ภาคเอกชน 
> ภาคชุมชน 

 
 

  
> ทก. 
> สภาพัฒน์ 
> อพท. 
> อปท. 
> ภาคเอกชน 
> ภาคชุมชน 

> พณ. 
> สภาพัฒน์ 
> ภาคเอกชน 
> สกท. 
> ภาคชุมชน 

 

3.3.1 

3.3.2 

3.3.3 

หน่วยงานหลัก*และหน่วยงานสนับสนุน 

ง แนวทางการด าเนินการยุทธศาสตร์ที่ 3 

แหล่งท่ีมา: Roland Berger 

การส่งเสริมให้
ประชาชนมี
โอกาสเเละ

ความสามารถ
ในการมีส่วน
ร่วมและได้รับ
ประโยชน์จาก
การท่องเที่ยว 

3.3 

แนวทาง มาตรการ 
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การสร้างสมดุลในนักท่องเที่ยวกลุ่มต่างๆ 

ผ่านการตลาดเฉพาะกลุ่ม การส่งเสริมวิถีไทย  
และการสร้างความมั่นใจของนักท่องเที่ยว 

 
1. นักท่องเที่ยวมีความมั่นใจเเละเชือ่มั่นในการเดนิทางมายังประเทศไทยมากขึน้  
2. ประเทศไทยมภีาพลักษณ์เป็นเเหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ  
3. ประเทศไทยยังคงเปน็เเหล่งท่องเทีย่วยอดนยิมในหมูป่ระเทศที่มีนักท่องเที่ยวเดนิทางมาประเทศไทยสูงในปัจจุบัน  
4. ประเทศไทยเป็นเเหล่งทอ่งเที่ยวทีน่า่สนใจเเละน่ามาเยือนมากขึน้ส าหรับนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุม่ (niche)  
5. นักท่องเที่ยวมีความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นถึงอัตลักษณ์ของประเทศไทย เเละอัตลักษณ์ของเเตล่ะท้องถิน่  
6. นักท่องเที่ยวมีความสนใจในการเดินทางในช่วง green season สูงขึ้น  
7. นักท่องเที่ยวมีความสนใจในการเดินทางไปยังสถานที่ท่ีหลากหลายขึน้  
8. คนไทยนิยมการท่องเที่ยวภายในประเทศมากขึน้ 

การเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์คุณภาพเเละ

ความปลอดภัยให้กับ
ประเทศไทย 

การท าการตลาด 
แบบเฉพาะกลุ่มเพื่อดึงดูด

และกระตุ้นการมาเท่ียวและ
การใช้จ่ายเพิ่มเติมของ
นักท่องเท่ียวกลุ่มต่างๆ 

การส่งเสริมเอกลักษณ์
ของประเทศไทยและแต่

ละท้องถิ่น 

การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

ภายในประเทศเเละการ
ท่องเที่ยวที่สมดุลเชิง

พื้นที่เเละเวลา  

การพัฒนา 
ความร่วมมือกับผู้ที่มี

ส่วนเก่ียวข้อง เเละการ
ใช้เทคโนโลยีในการท า

การตลาด 

2 แนวทาง 2 แนวทาง 2 แนวทาง 2 แนวทาง 3 แนวทาง 

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 

ค 

มาตรการ 

โครงสร้างการด าเนินการยุทธศาสตรท์ี่ 4 

4 

แหล่งท่ีมา: Roland Berger 

เป้าประสงค์ระดับยุทธศาสตร ์
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ยุทธศาสตร์ที ่4 – การสร้างสมดุลในนักท่องเที่ยวกลุ่มต่างๆ ผ่านการตลาดเฉพาะกลุ่ม  
การส่งเสริมวิถีไทย และการสร้างความมั่นใจของนักท่องเที่ยว (1/5) 

4.1.1 

4.1.2 

พัฒนาภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นด้านคุณภาพ โดยมุ่งเน้น
การสื่อสารต่อนักท่องเที่ยว รวมถึงการจัดท าระบบตรวจสอบ
และให้คะแนนคุณภาพสินค้า บริการด้านการท่องเที่ยว 
(Quality Marks) เพื่อยกระดับประเทศไทยให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวคุณภาพ  

ให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวผ่านช่องทางต่างๆ ในเรื่อง
มาตรการรักษาความปลอดภัยและมาตรการป้องกันของ
ประเทศไทย ข้อควรปฎิบัติเพื่อความปลอดภัย และสิ่งที่ควร
กระท าในกรณีฉุกเฉิน 

> ททท.* 
> กก. 
> กต. 
> อปท. 
> สภาอุตสาหกรรมทิองเที่ยว 
> หอการค้า 

> ททท.* และ ต ารวจ
ท่องเที่ยว* 

> กก. 
> ส านักงานต ารวจแห่งชาต 
> สธ. 

> คค. 
> มท. 
> กต. 
> อปท. 
 

หน่วยงานหลัก*และหน่วยงานสนับสนุน 

ง แนวทางการด าเนินการยุทธศาสตร์ที่ 4 

แหล่งท่ีมา: Roland Berger 

การเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์
คุณภาพเเละ

ความปลอดภัย
ให้กับประเทศ

ไทย 

4.1 

แนวทาง มาตรการ 
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ยุทธศาสตร์ที ่4 – การสร้างสมดุลในนักท่องเที่ยวกลุ่มต่างๆ ผ่านการตลาดเฉพาะกลุ่ม  
การส่งเสริมวิถีไทย และการสร้างความมั่นใจของนักท่องเที่ยว (2/5) 

หน่วยงานหลัก*และหน่วยงานสนับสนุน 

ง แนวทางการด าเนินการยุทธศาสตร์ที่ 4 

4.2.2 ท าการตลาดแบบเฉพาะกลุ่มส าหรับนักท่องเที่ยวที่มีความ
สนใจแบบเฉพาะเจาะจง (niche) เช่น การโฆษณาและการ
จัดท าโครงการส่งเสริมการขายที่เฉพาะเจาะจง อาทิ กลุ่ม
นักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ นักท่องเที่ยวเชิงสิ่งแวดล้อมและนิเวศ 
เป็นต้น 

> ททท.* 
> กก. 
> ภาคเอกชน 

 
 

> กต. 
> หน่วยงานเฉพาะกลุ่ม

ท่องเท่ียว เช่น สสปน. 
ส าหรับ MICE 

การท า
การตลาด 
แบบเฉพาะ

กลุ่มเพื่อดึงดูด
และกระตุ้นการ
มาเที่ยวและ
การใช้จ่าย
เพิ่มเติมของ
นักท่องเที่ยว
กลุ่มต่างๆ 

4.2 
4.2.1 ท าการตลาดแบบเฉพาะกลุ่มส าหรับนักท่องเที่ยวเป้าหมาย

หลัก (นักท่องเที่ยวจากกลุ่มภูมิศาสตร์หลัก ได้แก่ อาเซียน 
จีน ยุโรป) เช่น การโฆษณาและการจัดท าโครงการส่งเสริม
การขายที่เฉพาะเจาะจงส าหรับนักท่องเที่ยวจากแต่ละกลุ่ม
ภูมิศาสตร์หลัก รวมถึงการจัดท า Loyalty Program  

> ททท.* 
> กก. 

 

> กต. 
> ภาคเอกชน 

แหล่งท่ีมา: Roland Berger 

แนวทาง มาตรการ 
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ยุทธศาสตร์ที ่4 – การสร้างสมดุลในนักท่องเที่ยวกลุ่มต่างๆ ผ่านการตลาดเฉพาะกลุ่ม  
การส่งเสริมวิถีไทย และการสร้างความมั่นใจของนักท่องเที่ยว (3/5) 

ง แนวทางการด าเนินการยุทธศาสตร์ที่ 4 

> สอช. 
> ภาคเอกชน 
> ภาคชุมชน 

 

สื่อสารเอกลักษณ์ความเป็นไทยให้เป็นท่ีเข้าใจในเวทีโลก 
อาทิ การสร้างคุณค่า ความเป็นไทยในสินค้าและบริการต่างๆ 
และการสื่อสารเอกลักษณ์ความเป็นไทย 

4.3.1 

4.3.2 ส่งเสริมเอกลักษณ์ของแต่ละภูมิภาค จังหวัด และสถานที่
ท่องเที่ยว อาทิ การพัฒนาแบรนด์และสื่อสารความแตกต่าง
ของภาคและจังหวัดต่างๆ ในรูปแบบการเล่าเรื่อง 
(Storytelling) 

> ททท.* 
> กก. 
> วธ. 
> สอช. 
> พช. 

> ททท.* 
> กก. 
> วธ. 
> สอช. 

 
 

> อปท. 
> ภาคเอกชน 
> ภาคชุมชน 

 

การส่งเสริม
เอกลักษณ์ของ
ประเทศไทย
และแต่ละ
ท้องถิ่น 

4.3 

หน่วยงานหลัก*และหน่วยงานสนับสนุน 

แหล่งท่ีมา: Roland Berger 

แนวทาง มาตรการ 
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ยุทธศาสตร์ที ่4 – การสร้างสมดุลในนักท่องเที่ยวกลุ่มต่างๆ ผ่านการตลาดเฉพาะกลุ่ม  
การส่งเสริมวิถีไทย และการสร้างความมั่นใจของนักท่องเที่ยว (4/5) 

4.4.1 

4.4.2 

สร้างความนิยมของสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว
ส าหรับการท่องเท่ียวนอกฤดูกาล เช่น การจัดท าปฏิทิน
กิจกรรมและเทศกาล เป็นต้น 

> ททท.* 
> กก. 
> วธ. 
 

> ททท.* 
> กก. 
> ทก. 

> อพท. 
> ศธ. 
> อปท. 
> ภาคชุมชน 

 
 

ง แนวทางการด าเนินการยุทธศาสตร์ที่ 4 

สร้างความนิยมของสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยที่ยัง
ไม่ได้เป็นที่นิยม เช่น การโฆษณา การสร้างภาพลักษณ์เป็น
สถานที่ท่องเที่ยวคุณภาพสูง และการส่งเสริมการขายแพคเกจ
การท่องเที่ยวแบบครบวงจร เป็นต้น 

> วธ. 
> อปท. 
> ภาคชุมชน 

 
 

4.4.3 ส่งเสริมวัฒนธรรม 'ไทยเที่ยวไทย' เช่น การเพิ่มความ
น่าสนใจของการท่องเที่ยวในประเทศ การส่งเสริมการขาย
แบบเฉพาะกลุ่มต่างๆ อาทิ มาตรการการลดหย่อนภาษี  

> ททท.* 
> กก. 
> รง. 
> กค. 
> ภาคชุมชน 
 

 

หน่วยงานหลัก*และหน่วยงานสนับสนุน 

การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

ภายในประเทศ
เเละการ

ท่องเที่ยวที่
สมดุลเชิงพื้นที่

เเละเวลา  

4.4 

แหล่งท่ีมา: Roland Berger 

แนวทาง มาตรการ 
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ยุทธศาสตร์ที ่4 – การสร้างสมดุลในนักท่องเที่ยวกลุ่มต่างๆ ผ่านการตลาดเฉพาะกลุ่ม  
การส่งเสริมวิถีไทย และการสร้างความมั่นใจของนักท่องเที่ยว (5/5) 

4.5.1 

4.5.2 

ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคส่วนในการท าการตลาด 
เช่น ความร่วมมือกับ ภาคชุมชนและภาคเอกชน เป็นต้น 

ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการสนับสนุนการตลาด เช่น 
การสนับสนุนการจัดท าแอพพลิเคชั่นใหม่ๆ เพื่อส่งเสริม
การตลาด และให้ความส าคัญในการตรวจสอบและวิเคราะห ์
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวไทยในสื่อออนไลน์ เป็นต้น 

> ททท.* 
> กก. 
> อพท. 

> ททท.* 
> กก. 
> ทก. 

> ภาคเอกชน 
> อปท. 
> ภาคชุมชน 

 

> สนช. 
> SIPA 
> ภาคเอกชน 
> ภาคชุมชน 

 

หน่วยงานหลัก*และหน่วยงานสนับสนุน 

ง แนวทางการด าเนินการยุทธศาสตร์ที่ 4 

แหล่งท่ีมา: Roland Berger 

การพัฒนา 
ความร่วมมือ
กับผู้ที่มีส่วน

เกี่ยวข้อง เเละ
การใช้

เทคโนโลยีใน
การท า

การตลาด 

4.5 

แนวทาง มาตรการ 
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การส่งเสริม 
การก ากับดูแลท่ีดสี าหรับการ
พัฒนาเเละบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ 

การรวบรวม 
และปรับปรุงกฎหมาย 

ข้อบังคับ เเละมาตรฐานต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับการทอ่งเที่ยว  

การสนับสนุน 
การลงทุนจากภาคเอกชนเเละ

การจัดท า Tourism 
Intelligence Center 

5
แนวทาง 

4
แนวทาง 

2 
แนวทาง 

การส่งเสริมความร่วมมอื
ระหว่างประเทศเพ่ือการ

พัฒนาการท่องเทีย่ว 

การส่งเสริมการมีส่วนร่วม และการบูรณาการ 
ของภาครัฐ เอกชน และชุมชน ในการบริหารจัดการ 

ด้านการท่องเที่ยว รวมถึงความร่วมมือระหว่างประเทศ 

1. การวางเเผนเเละการด าเนินงานของทุกภาคส่วนมีการบูรณาการ เเละมีความสอดคล้องมากขึ้นทั้งในด้านทิศทางและระยะเวลาการวางเเผน  
2. ทุกภาคส่วนมีความร่วมมือกันมากขึ้นในการพัฒนาเเละบริหารจัดการการท่องเที่ยว  
3. องค์กร ธุรกิจเเละประชาชนในระดับท้องถิ่นมีโอกาส เเละได้รับการสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเเละบริหารจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่มากข้ึน  
4. การด าเนินงานของภาครัฐมีประสิทธิภาพสูงขึ้นจากการวางเเผน เเละจัดสรรงบประมาณเเละทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับความต้องการ  
5. การด าเนินงานของทุกภาคส่วนมีประสิทธิภาพสูงขึ้นผ่านการพัฒนาระบบข้อมูลส่วนกลาง ช่องทางการเเบ่งปันข้อมูล และกฎหมายต่างๆที่เก่ียวข้อง  
6. ประเทศไทยมีการก าหนดเเละบังคับใช้กฎหมาย ข้อบังคับเเละมาตรฐานต่างๆอย่างเคร่งครัด เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยว เพ่ิมความปลอดภัย

และส่งเสริมความยั่งยืน  
7. การลงทุนในการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวผ่านความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และชุมชน  
8. ประเทศไทยมกีารร่วมมืออย่างเเข็งขันเเละสม่ าเสมอกับประเทศในภูมิภาค เพ่ือร่วมกันพัฒนาการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาค โดยมีประเทศไทยเป็น 

Gateway 

มาตรการ 

4
แนวทาง 

5.1 5.2 5.3 5.4 

ค โครงสร้างการด าเนินการยุทธศาสตรท์ี่ 5 

5 

แหล่งท่ีมา: Roland Berger 

เป้าประสงค์ระดับยุทธศาสตร ์
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ยุทธศาสตร์ที ่5 – การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการบูรณาการของภาครัฐ เอกชน และ
ชุมชน ในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว รวมถึงความร่วมมือระหว่างประเทศ (1/5) 

5.1.1 > ททช.*  
> กก.* (สปกก.*)  
> อปท. 
> องค์กรที่เกี่ยวข้อง 
> ภาคชุมชน 

 
 

เสริมสร้างการท างานอย่างบูรณาการระหว่างหน่วยงานกลาง โดยมี 
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาตแิละกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬาเป็นแกนกลางในการบริหารจัดการ ติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงาน เพื่อให้การท างานที่มคีวามสอดคล้องและ
เป็นไปตามทศิทางการพัฒนาและระยะเวลาของแผนฯ รวมถึงการ
ปรับปรุงการสื่อสารแบบบนลงล่าง ระหว่างหน่วยงานกลางและ
ท้องถิ่น โดยมีการก าหนดหนา้ที่ เจ้าภาพและการติดตามผลที่ชัดเจน 

หน่วยงานหลัก*และหน่วยงานสนับสนุน 

ง แนวทางการด าเนินการยุทธศาสตร์ที่ 5 

แหล่งท่ีมา: Roland Berger 

การส่งเสริมการ
ก ากับดูแลที่ดี
ส าหรับการ
พัฒนาเเละ

บริหารจัดการ
การท่องเที่ยว

อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

5.1 

5.1.2 > ททช.*  
> กก.* (สปกก.*)  
> อปท. 
> องค์กรที่เกี่ยวข้อง 
> ภาคชุมชน 

 

ส่งเสริมการกระจายอ านาจสู่หน่วยงานระดับท้องถิ่นทั้งในระดับ
จังหวัด อ าเภอและต าบล ในการขับเคลื่อนแผนและการปฎิบัติการ
ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของชาติ เช่น การก าหนดหน้าที่
และขอบเขตการด าเนินงานที่ชัดเจน การสื่อสารจากส่วนกลางถงึ
ระดับท้องถิ่น การลดขั้นตอนในการขออนมุัตจิากส่วนกลาง การจัดตั้ง
ส านักงานที่มอี านาจและหนา้ที่ในการตดิตามผลการปฎิบัตงิานและ
ประสานระหว่างหนว่ยงานตา่งๆ เป็นต้น 

แนวทาง มาตรการ 



45 20160722 National Tourism Development Plan Vol#3.pptx 

ยุทธศาสตร์ที ่5 – การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการบูรณาการของภาครัฐ เอกชน และ
ชุมชน ในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว รวมถึงความร่วมมือระหว่างประเทศ (2/5) 

หน่วยงานหลัก*และหน่วยงานสนับสนุน 

ง แนวทางการด าเนินการยุทธศาสตร์ที่ 5 

แหล่งท่ีมา: Roland Berger 

การส่งเสริมการ
ก ากับดูแลที่ดี
ส าหรับการ
พัฒนาเเละ

บริหารจัดการ
การท่องเที่ยว

อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

5.1 > ททช.*  
> กก.* (สปกก.*)  
> องค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 
> อปท. 
> ภาคชุมชน 

 
 

พัฒนากระบวนการการท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐและ
เอกชนในทุกระดับ โดยส่งเสริมการแบ่งปันข้อมูลและ
กรณีศึกษาที่ดี (Best Practice) ระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับพื้นที่ในแต่ละจังหวัด รวมถึงการสนับสนุนการ
จัดตั้งพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อส่งเสริมความร่วมมือแบบทวิภาคี 

5.1.3 

5.1.4 > ททช.*  
> กก.* (สปกก.*)  
> กค. 
> องค์กรที่เกี่ยวข้อง 
> อปท. 

 

ปรับปรุงการจัดสรรทรัพยากรทางด้านงบประมาณและ
บุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการในแต่ละระดับ ตั้งแต่
จังหวัด องค์กร และแต่ละหน่วยงานท้องถิ่น เพื่อให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการท่องเที่ยว 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาและ
บริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
โดยชุมชน (CBT : Community-based Tourism) เช่น 
การท่องเที่ยวในชุมชนเกษตร การท่องเที่ยวในชุมชน
หัตถกรรม การท่องเที่ยวแบบ Homestay 

5.1.5 > กก.* (สปกก.*/กทท.*)  
> พณ. 
> วธ. 
> กษ. 
> คณะประชารัฐ 
 

 

> อปท. 
> อพท. 
> พม. 
> ทส. 
> ภาคชุมชน 

 
 

แนวทาง มาตรการ 
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ยุทธศาสตร์ที ่5 – การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการบูรณาการของภาครัฐ เอกชน และ
ชุมชน ในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว รวมถึงความร่วมมือระหว่างประเทศ (3/5) 

5.2.1 

5.2.3 

5.2.4 

> กก.* (สปกก.*)  
> กก. (กทท.) 
> กฤษฎีกา 

> กก.* (สปกก.*)  
> กฤษฎีกา 
> พณ. 

> กก.* (สปกก.*)  
> พณ. 
> องค์กรที่เกี่ยวข้องกับ

ธุรกิจการท่องเที่ยว
รูปแบบต่างๆ 
 

เสริมสร้างความเข้าใจในระเบยีบและกฎหมายด้านการท่องเที่ยว ผ่านการ
ประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆ อาทิ การจัดท าเว็บไซต์สรุปกฎหมายที่
เก่ียวข้อง การจัดตั้ง Call Center และการจัดประชุมสัมมนาเพื่อสร้างความ
ตระหนักรู้ส าหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

ปรับปรุงและรวบรวมระเบยีบและกฎหมายด้านการท่องเที่ยว เพื่อเอ้ือต่อการ
พัฒนาสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว ส่งเสริมความปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยว และส่งเสริมความยั่งยืนของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยรวม  

ปรับปรุงมาตรฐานแห่งชาติด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และการก ากับ
ดูแลธุรกิจการท่องเที่ยวทั้งระบบ อาทิ โรงแรม ธุรกิจกีฬาผจญภัย รวมไป
ถึงพาหนะในการเดินทางต่างๆ โดยสนับสนนุการออกใบอนญุาตและใบ
รองรับตามมาตรฐานอย่างทั่วถึง  

หน่วยงานหลัก*และหน่วยงานสนับสนุน 

ง แนวทางการด าเนินการยุทธศาสตร์ที่ 5 

แหล่งท่ีมา: Roland Berger 

การรวบรวม
เเละปรับปรุง
กฎหมาย ข้อ
บังคับเเละ

มาตรฐานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยว  

5.2 

แนวทาง มาตรการ 

> องค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับ
กฎหมายการท่องเท่ียว 

> ภาคเอกชน 

> ภาคเอกชน 
> ภาคชุมชน 
> ต ารวจท่องเท่ียว 
> สตช. 

5.2.2 พัฒนาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการบงัคับใช้
กฎหมาย อาทิ การก าหนดบทบาทและความรับผิดชอบอย่างชัดเจน การ
ส่งเสริมการปฎิบัติตามกฎหมายและข้อระเบยีบด้านการท่องเที่ยวต่างๆ เช่น 
การจัดตั้งระบบลงทะเบยีนธุรกิจออนไลนเ์พื่ออ านวยความสะดวกแก่
ผู้ประกอบการ การเพิ่มช่องทางส าหรับนักท่องเที่ยวและประชาชนในการ
รายงานการกระท าความผิด เป็นต้น 

> กก.* (สปกก.*)  
> ต ารวจท่องเที่ยว* 
> สตช. 

> มท.  
> อปท. 
> ภาคชุมชน 
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ยุทธศาสตร์ที ่5 – การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการบูรณาการของภาครัฐ เอกชน และ
ชุมชน ในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว รวมถึงความร่วมมือระหว่างประเทศ (4/5) 

5.3.1 

5.3.2 

> กก.* (สปกก.*) และ กค* 
> คค.  
> สกท. 
> องค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 
> ภาคเอกชน 
> หอการค้า 
> สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

> กก.* 
> กก. (กทท.) 
> ททท. 
> ทก.  

สนับสนุนการลงทุนด้านการท่องเที่ยวจากภาคเอกชน อาทิ 
การปรับปรุงกองทุนพัฒนาการท่องเที่ยว และการส่งเสริม
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public-Private 
Partnership) ในการลงทุนต่างๆ เช่น โครงสร้างพื้นฐาน 
แหล่งท่องเที่ยว man-made เป็นต้น 

จัดตั้งหน่วยบริหารและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว
ส าหรับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง อาทิ การจัดท าฐานข้อมูลกลาง 
(Tourism Intelligence) และสนับสนุนการแบ่งปันข้อมูล
กลางแก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้งาน ผ่านการจัดท าแดชบอร์ดผลการวิเคราะห์
ข้อมูลที่เข้าใจง่ายและน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสะดวก 

> พณ. 
> คณะประชารัฐ 
> กต. 
> อปท. 
> ภาคเอกชน 

หน่วยงานหลัก*และหน่วยงานสนับสนุน 

ง แนวทางการด าเนินการยุทธศาสตร์ที่ 5 

แหล่งท่ีมา: Roland Berger 

การสนับ 
สนุนการลงทุน
จากภาคเอกชน
เเละการจัดท า 

Tourism 
Intelligence 

Center 

5.3 

แนวทาง มาตรการ 
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ยุทธศาสตร์ที ่5 – การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการบูรณาการของภาครัฐ เอกชน และ
ชุมชน ในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว รวมถึงความร่วมมือระหว่างประเทศ (5/5) 

5.4.1 

5.4.2 

ส่งเสริมการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวร่วมกับประเทศต่างๆ 
อาทิ เส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงลุ่มแม่น้ าโขง 

ส่งเสริมการท าการตลาดร่วมกับประเทศต่างๆ อาทิ การร่วม
ก าหนดกลยุทธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในหลากหลายประเทศ
ในภูมิภาคและการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกันกับประเทศ
พันธมิตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการการตลาดท่องเที่ยว  

5.4.3 เพิ่มประสิทธิภาพความเชื่อมโยงในการเดินทางผ่านการ
พัฒนาโครงข่ายคมนาคมในภูมิภาค อาทิ อนุภูมิภาค CLMVT  

5.4.4 เพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางในระดับภูมิภาคผ่าน
กรอบความร่วมมือและข้อตกลงระหว่างประเทศ เช่น การ
ลดขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศ การจัดท าวีซ่าและใบขับขี่
ที่ครอบคลุมทั้งภูมิภาค เป็นต้น 

> กก.* (สปกก.*/กทท.*)  
> กต. 
> คค. 

 

> กก.* (สปกก.*/กทท.*)  
> กต. 
> คค. 

> กก.* (สปกก.*)  
> คค.* 
> กต./พณ. 

 

> กก.* (สปกก.*)  
> กต. 
> คค. 

> พณ. 
> มท. 
> ASEAN 
> ADB 

> พณ. 
> มท. 
> ASEAN 
> ADB 

> มท. 
> ASEAN 
> ADB 

> พณ. 
> มท. 
> ASEAN 
> ADB 

หน่วยงานหลัก*และหน่วยงานสนับสนุน 

ง แนวทางการด าเนินการยุทธศาสตร์ที่ 5 

แหล่งท่ีมา: Roland Berger 

การส่งเสริม 
ความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ 

5.4 

แนวทาง มาตรการ 
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โดยเเผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับท่ี  2 (พ.ศ. 2560-2564) นี้ได้รวบรวม
ข้อเสนอแนะต่างๆจากการประชุมกลุ่มย่อยและคณะท างานแล้ว (1/3) 
 
ข้อเสนอแนะจากผู้ร่วมประชุม ความเกี่ยวข้องกับแผนฯ 

> ควรเน้นความร่วมมือในการประสานงานของทุกภาคส่วนและการกระจาย
อ านาจและการให้การสนับสนุนหน่วยงานระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่นใน
การพัฒนาแผนสู่การปฏิบตัิ ผ่านการสร้างความเข้าใจและการให้การ
สนับสนุน 

> ในแง่ของผลที่ได้จากการท่องเที่ยวต่อการพัฒนาคนในชาติ นอกเหนือจาก
เป้าหมายเชิงเศรษฐกิจแล้วนัน้ ควรค านึงถึงโอกาสในการพัฒนาการศึกษา
และคุณภาพชีวิต เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างกว้างขวาง  

> เป็นส่วนหนึง่ของแนวทางทื่ 2.4.1 ด้านความปลอดภัย  

> สอดคล้องกับแนวทางที่ 3.3.3 

> ควรพิจารณาประเด็นการบรหิารความเสี่ยง (Risk management) และ
การบริหารภาวะวิกฤต (Crisis management) เพื่อให้เกิดการป้องกัน
อย่างเป็นระบบและสร้างภูมิคุ้มกันให้ประเทศ 

> ควรมีนโยบายสนบัสนนุผู้ประกอบการด้วย 

> สอดคล้องกับมาตรการที่ 5.1 ซึ่งครอบคลุมด้านการกระจายอ านาจสู่หนว่ยงาน
ระดับท้องถิ่นทั้งในระดับจังหวดั อ าเภอและต าบล การปรับปรุงการจัดสรร
ทรัพยากรทางด้านงบประมาณส าหรับการท่องเที่ยวและบคุลากรให้สอดคล้อง
กับความต้องการ และการสนับสนุนการมีส่วนร่วมจากชุมชนอีกด้วย 

> สอดคล้องกับกรอบวิสัยทัศนโ์ดยรวมซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของชาติ และยุทธศาสตร์ที่ 3 (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) ซึ่งส่งเสริมโอกาสใน
การศึกษาและการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกระดับในภาคการท่องเที่ยว 

> จัดตั้งส านักเลขาธิการ (Secretariat) ซึ่งจะเป็นกลไกที่ส าคัญในการ
ขับเคลื่อนแผนฯให้สัมฤทธิ์ผล โดยจะประสานงาน ให้ความรู้หน่วยงานต่างๆ
เพื่อขับเคลื่อนแผนและติดตามผล รวมถึงน าเสนอความก้าวหน้าต่อกระทรวง 

>  เป็นส่วนหนึง่ของ มาตรการที่ 5.1 ที่สนับสนุนให้มีการตั้งส านกังานท าหนา้ที่ใน
รูปแบบของ Program Management Office มีหน้าที่ติดตามการปฏิบัติงานและ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
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โดยเเผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่  2 (พ.ศ. 2560-2564) นี้ได้รวบรวม
ข้อเสนอแนะต่างๆจากการประชุมกลุ่มย่อยและคณะท างานแล้ว (2/3) 

ข้อเสนอแนะจากผู้ร่วมประชุม ความเกี่ยวข้องกับแผนฯ 

> สอดคล้องกับมาตรการที่ 3.3)ซึ่งรวมถึงการพัฒนาทักษะทางด้านการประกอบ
ธุรกิจ และการสนับสนุนธุรกิจเกิดใหม่และธุรกิจรายย่อย 

> สอดคล้องกับแนวทางการส่งเสริมการตลาดในประเทศของ ททท. ซึ่งมุ่งเน้น
กลุ่มเป้าหมายกลุ่ม Gen Y กลุ่มผู้หญิง และกลุ่มผู้สูงวัย  

> จะมีการพิจารณาและแก้ไขในแต่ละแนวทางที่เก่ียวข้องตามสมควร > ยุทธศาสตร์ที่ 5 (การส่งเสริมการมีส่วนร่วม) ควรพิจารณาระบภุาคชุมชนเป็น
หน่วยงานหลักหรือหน่วยงานสนับสนุนในแต่ละแนวทางดว้ย 

> ควรมีมาตรการรณรงคใ์หว้ัยรุ่นไทยท่องเที่ยวไทย เพื่อช่วยประเทศไทย 
เพราะด้วยพื้นฐานแล้วกลุ่มวยัรุ่น (Gen Y) มีศักยภาพสูงในการท่องเที่ยว 

> สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) โดยการพัฒนา
คุณภาพของบุคลากรทั้งระบบและยกระดับอุตสาหกรรม ผ่านการฝึกอบรม
และก าหนดมาตรฐาน รวมถึงการปลูกจิตส านึกที่ดีต่อวิชาชีพมัคคุเทศก์  

> ควรพิจารณาแนวทางการพัฒนาและสนบัสนนุกลุ่มมัคคุเทศกอ์ย่างละเอียด 
เนื่องจากเป็นส่วนหนึง่ของหนา้ต่างของการท่องเที่ยวไทยทีส่ าคัญ เช่น การ
ดูแลสนับสนุน นโยบายภาครัฐในการอ านวยความสะดวกในการให้บริการ 

> ควรเพิ่มบทบาทของภาคเอกชน เช่น การร่างยุทธศาสตร์ การส่งเสริมการ
ลงทุน การมีส่วนร่วมในคณะกรรมการทีเ่ก่ียวข้อง เป็นต้น เนื่องจากเป็นส่วน
ส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนา จึงควรมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นน้ า 

> สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 5 (การส่งเสริมการมีส่วนร่วม) ซึ่งเน้นบทบาท
ภาคเอกชน ตั้งแต่ในระดับวางแผนถึงระดับปฏิบตัิการ และรวมถึงการ
สนับสนุนการลงทุนและฐานข้อมูล 

> ควรมีนโยบายสนบัสนนุการลงทุนของภาคเอกชน ทั้งในโครงสร้างพื้นฐาน สิ่ง
อ านวยความสะดวก และแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ 

> สอดคล้องกับแนวทางที่ 5.3.1 ที่สนับสนุนการลงทุนโดยภาคเอกชน ซึ่งรวมถึง
การร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชน (PPP) ด้วย 
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> การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆควรสนับสนุน
การท่องเที่ยวในพื้นที่นอกเมืองหลัก 

> สอดคล้องกับมาตรการที่  2.2 ที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาการเข้าถึงของ
พื้นที่ต่างๆ เช่น การขยายและสร้างท่าอากาศยานใหม่ในจังหวัดต่างๆ การ
ปรับปรุงถนน การจัดให้มี shuttle bus บริการในและระหว่างเมือง 

ข้อเสนอแนะจากผู้ร่วมประชุม ความเกี่ยวข้องกับแผนฯ 

> การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆควรกระท าโดย
ให้มีผลกระทบที่น้อยที่สุดต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม 

> มีการเน้นย้ าในยุทธศาสตร์ที่ 2 
> มาตรการที่ 5.1 ครอบคลุมการสนับสนุนการท างานอย่างบรูณาการระหว่าง

หน่วยงานต่างๆ ที่จะช่วยในเร่ืองนี้ เช่น การวางแผนการสร้างโครงสร้าง
พื้นฐานจะปรึกษากระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงทรัพยากรฯด้วย  

> ควรมีการจัดท าเละบังคับใช้ carrying capacity โดยเฉพาะในพื้นที่เกาะ 
โดยค านึงถึงความเพียงพอของทรัพยากร  

> ครอบคลุมอยู่ในแนวทางที่ 1.1.1 และ แนวทางที่ 1.2.2 ด้านความยั่งยืนซึ่ง
ครอบคลุมการ จัดท าเละบังคับใช้ carrying capacity ด้วยวิธีต่างๆ เช่น การ
ท า dynamic pricing การจ ากัดใบอนุญาตผู้ประกอบการบนพื้นที่เกาะ (การ
ก าจัด supply) การตั้ง quota ส าหรับการมาเยือนโดยบงัคับให้จองล่วงหนา้ 

> ควรมีการใช้เวที ททช. ในการสนับสนันการบูรณาการของทิศทางการพัฒนา 
รวมถึงเร่ืองงบประมาณการพัฒนา 

> สอดคล้องกับมาตรการที่ 5.1 ที่สนับสนุนให้ ททช. เป็นช่องทางหลักช่องทาง
หนึ่งในการผลักดันให้มีการบรูณาการของแผนงานและทิศทางการพัฒนาของ
องค์กรที่เก่ียวข้องให้ไม่ขัดแย้งกันและสอดคล้องกันมีอ านาจและทีบทบาทใน
การส่งเสริมให้จังหวัดและท่องถิ่นด าเนนิงานตามแผนชาตื รวมถึงการร่วม
พิจารณา อนุมัติ และตรวจสอบงบของจังหวัดและท้องถิ่น 

  

โดยเเผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่  2 (พ.ศ. 2560-2564) นี้ได้รวบรวม
ข้อเสนอแนะต่างๆจากการประชุมกลุ่มย่อยและคณะท างานแล้ว (3/3) 
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 3. Roadmap การพัฒนาใน
ระยะเวลา 5 ปี 
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ภาพรวม Roadmap การพัฒนาในระยะเวลา 5 ปีตามเอกสารขนาด A3 ที่ได้แจกในท่ีประชุม 
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แนวทางปฏิรูปเร็ว 
QUICK-WIN  

แนวทางระยะกลาง  
MEDIUM-TERM 

แนวทางระยะยาว 
LONG-TERM  

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้ก าหนด Roadmap การ
พัฒนา โดยมีการแบ่งแนวทางทั้งหมด ออกเป็น 3 หมวดหมู่  

1.1.1 รักษาระดับการเป็นประเทศท่องเท่ียวชั้น
น าของโลกในการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ทะเล 
การแพทย์ 

1.3.2 ส่งเสริมความสมดุลของเชิงเวลาและ
ฤดูกาลในการท่องเท่ียว เช่น การสร้างสรรค์
กิจกรรมเพ่ือการท่องเท่ียวหลากหลายฤดูกาลโดย
การจัดเทศกาลประจ าปีในพื้นท่ีต่างๆ  เป็นต้น 

 

1.1.2 สนับสนุนการพัฒนาการท่องเท่ียวใน
รูปแบบท่ีมุ่งเน้นนักท่องเท่ียวคุณภาพ เช่น การ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 

1.1.3 ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเท่ียว
ชั้นน าระดับภูมิภาคในรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีมี
ศักยภาพสูง เช่น กีฬา MICE อาหาร ช้อปป้ิง 

1.2.1 ส่งเสริมความยั่งยืนของวัฒนธรรมไทย
และอัตลักษณ์ท้องถิ่น  

1.2.2 ส่งเสริมความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม อาทิ 
การสร้างความเข้าใจและความตระหนักถึง
ความส าคัญของการอนุรักษ์ การก าหนด
มาตรฐานกลางและกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม 

1.3.1 ส่งเสริมความสมดุลเชิงพื้นท่ีในการ
ท่องเท่ียว เช่น การจัดต้ังเขตพัฒนาการท่องเท่ียว 
(Tourism Cluster) 

1.1.4 สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของการ
ท่องเท่ียวรูปแบบใหม่ๆซ่ึงยังไม่เป็นท่ีนิยมใน
ปัจจุบัน เช่น เรือส าราญ 

แนวทางที่สามารถเริ่มปฏิบัติได้ในระยะแผนฯ
และคาดว่าสามารถเห็นผลได้ในระยะเวลา 2 ปี 

(ภายใน พ.ศ. 2561) 

แนวทางที่สามารถเริ่มปฏิบัติได้ในระยะแผนฯ
และคาดว่าสามารถเห็นผลได้ในระยะเวลาแผน 

(ภายใน พ.ศ. 2564) 

แนวทางที่สามารถเริ่มปฏิบัติได้ในระยะแผนฯ
แต่คาดว่าสามารถเห็นผลได้หลังระยะเวลา

แผน (หลัง พ.ศ. 2564) 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1:  
การพัฒนาคุณภาพ

แหล่งท่องเที่ยว  
และสินค้า บริการ  
ด้านการท่องเที่ยว 
รวมถึงการส่งเสริม

ความยั่งยืน 
ของแหล่งท่องเที่ยว 
สิ่งแวดล้อม และ 
อัตลักษณ์วิถีไทย 

แหล่งท่ีมา: Roland Berger 
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แนวทางปฏิรูปเร็ว 
QUICK-WIN  

แนวทางระยะกลาง  
MEDIUM-TERM 

แนวทางระยะยาว 
LONG-TERM  

แนวทางที่สามารถเริ่มปฏิบัติได้ในระยะแผนฯ
และคาดว่าสามารถเห็นผลได้ในระยะเวลา 2 ปี 

(ภายใน พ.ศ. 2561) 

แนวทางที่สามารถเริ่มปฏิบัติได้ในระยะแผนฯ
แต่คาดว่าสามารถเห็นผลได้หลังระยะเวลา

แผน (หลัง พ.ศ. 2564) 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2:  
การพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐาน และสิ่งอ านวย
ความสะดวก 

เพื่อการท่องเที่ยวโดย
ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ
เชิงลบต่อชุมชนและ

สิ่งแวดล้อม 

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้ก าหนด Roadmap การ
พัฒนา โดยมีการแบ่งแนวทางทั้งหมด ออกเป็น 3 หมวดหมู่  

2.3.1 พัฒนาและปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวก
ในการวางแผนและการน าทาง 

2.3.2 พัฒนาและปรับปรุงแอพพลิเคชั่นท่ีอ านวย
ความสะดวกให้นักท่องเท่ียว  

2.4.2 ส่งเสริมสุขอนามัยในแหล่งท่องเท่ียว 

 

2.1.1 พัฒนาการเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยโดย
เส้นทางคมนาคมทางอากาศ  

2.1.2 เพิ่มประสิทธิภาพและความสะดวกในการ
เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยโดยเส้นทางคมนาคม
ทางบกและทางน้ า 

2.2.2 พัฒนาการเดินทางภายในประเทศโดย
เส้นทางคมนาคมทางถนน  

2.2.4 ส่งเสริมการพัฒนาการเดินทางภายในเมือง 

2.2.5 ส่งเสริมการพัฒนาเส้นทางคมนาคมส าหรับ
การเข้าถึงและเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียว 

2.4.1 พัฒนาความปลอดภัยด้านการท่องเท่ียว 

2.2.1 พัฒนาการเดินทางภายในประเทศโดย
เส้นทางคมนาคมทางอากาศ  

2.2.3 พัฒนาการเดินทางโดยรถไฟ  

แนวทางที่สามารถเริ่มปฏิบัติได้ในระยะแผนฯ
และคาดว่าสามารถเห็นผลได้ในระยะเวลาแผน 

(ภายใน พ.ศ. 2564) 
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แนวทางปฏิรูปเร็ว 
QUICK-WIN  

แนวทางระยะกลาง  
MEDIUM-TERM 

แนวทางระยะยาว 
LONG-TERM  

แนวทางที่สามารถเริ่มปฏิบัติได้ในระยะแผนฯ
และคาดว่าสามารถเห็นผลได้ในระยะเวลา 2 ปี 

(ภายใน พ.ศ. 2561) 

แนวทางที่สามารถเริ่มปฏิบัติได้ในระยะแผนฯ
แต่คาดว่าสามารถเห็นผลได้หลังระยะเวลา

แผน (หลัง พ.ศ. 2564) 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3:  
การพัฒนาขีด

ความสามารถของ
ทรัพยากรมนุษย์ด้าน

การท่องเที่ยวและสร้าง
จิตส านึกด้านการ
ท่องเที่ยวส าหรับ

ประชาชน 

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้ก าหนด Roadmap การ
พัฒนา โดยมีการแบ่งแนวทางทั้งหมด ออกเป็น 3 หมวดหมู่  

3.1.1 ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาชาติ  

3.2.2 แก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานใน
องค์กรโดยการใช้แรงงานท้องถิ่น  

3.3.1 ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าและ
เข้าใจในอัตลักษณ์ท้องถิ่น 

3.1.2 ส่งเสริมให้มีการจัดการฝึกอบรมในทักษะ
พื้นฐานท่ัวไปของบุคลากรในอุตสาหกรรม
ท่องเท่ียว  

3.1.3 ส่งเสริมให้มีการจัดการฝึกอบรมในทักษะ
เฉพาะวิชาชีพ  

3.1.4 ส่งเสริมให้มีการจัดการฝึกอบรมในทักษะ
การบริหารจัดการ 

3.1.5 ก าหนดมาตรฐานทักษะวิชาชีพของ
บุคลากรในธุรกิจการท่องเท่ียว  

3.3.2 พัฒนาทักษะการประกอบธุรกิจส าหรับ
ชุมชน เพื่อส่งเสริมการสร้างรายได้ในท้องถิ่น 

3.3.3 ส่งเสริมผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
ท่องเท่ียว รวมถึงผู้ประกอบการรายใหม่  

3.2.1 เพิ่มจ านวนบุคลากรในอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียว  

แนวทางที่สามารถเริ่มปฏิบัติได้ในระยะแผนฯ
และคาดว่าสามารถเห็นผลได้ในระยะเวลาแผน 

(ภายใน พ.ศ. 2564) 
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แนวทางระยะยาว 

LONG-TERM  

แหล่งท่ีมา: Roland Berger 

แนวทางปฏิรูปเร็ว 
QUICK-WIN  

แนวทางระยะกลาง  
MEDIUM-TERM 

แนวทางระยะยาว 
LONG-TERM  

แนวทางที่สามารถเริ่มปฏิบัติได้ในระยะแผนฯ
และคาดว่าสามารถเห็นผลได้ในระยะเวลา 2 ปี 

(ภายใน พ.ศ. 2561) 

แนวทางที่สามารถเริ่มปฏิบัติได้ในระยะแผนฯ
แต่คาดว่าสามารถเห็นผลได้หลังระยะเวลา

แผน (หลัง พ.ศ. 2564) 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4:  
การสร้างสมดุลใน

นักท่องเที่ยวกลุ่มต่างๆ 
ผ่านการตลาดเฉพาะ

กลุ่ม การส่งเสรมิ 
วิถีไทยและการสร้าง 

ความมั่นใจของ
นักท่องเที่ยว 

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้ก าหนด Roadmap การ
พัฒนา โดยมีการแบ่งแนวทางทั้งหมด ออกเป็น 3 หมวดหมู่  

4.1.2 ให้ความรู้แก่นักท่องเท่ียวผ่านช่องทาง
ต่างๆในเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยและ
มาตรการป้องกันของประเทศไทย 

4.2.1 ท าการตลาดแบบเฉพาะกลุ่มส าหรับ
นักท่องเท่ียวเป้าหมายหลัก (นักท่องเท่ียวจาก
กลุ่มภูมิศาสตร์หลัก ได้แก่ อาเซียน จีน ยุโรป) 

4.3.1 สื่อสารเอกลักษณ์ความเป็นไทยให้เป็นท่ี
เข้าใจในเวทีโลก 

4.4.1 สร้างความนิยมของสินค้าและบริการด้าน
การท่องเท่ียวส าหรับการท่องเที่ยวนอกฤดูกาล 

4.1.1 พัฒนาภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นด้าน
คุณภาพ 

4.2.2 ท าการตลาดแบบเฉพาะกลุ่มส าหรับ
นักท่องเท่ียวท่ีมีความสนใจแบบเฉพาะเจาะจง 
(niche) 

4.3.2 ส่งเสริมเอกลักษณ์ของแต่ละภูมิภาค 
จังหวัด และสถานท่ีท่องเท่ียว 

4.4.2 สร้างความนิยมของสถานท่ีท่องเท่ียวใน
ประเทศไทยท่ียังไม่ได้เป็นท่ีนิยม 

4.4.3 ส่งเสริมวัฒนธรรม 'ไทยเท่ียวไทย 

4.5.1 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคส่วนใน
การท าการตลาด 

4.5.2 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการสนับสนุน
การตลาด 

แนวทางที่สามารถเริ่มปฏิบัติได้ในระยะแผนฯ
และคาดว่าสามารถเห็นผลได้ในระยะเวลาแผน 

(ภายใน พ.ศ. 2564) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5:  
การส่งเสริมการมีสว่น

ร่วม และบูรณาการของ
ภาครัฐ เอกชน และ
ชุมชน ในการบริหาร

จัดการด้านการ
ท่องเที่ยว รวมถึงความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 

แหล่งท่ีมา: Roland Berger 

แนวทางระยะยาว 

LONG-TERM  

แนวทางปฏิรูปเร็ว 
QUICK-WIN  

แนวทางระยะกลาง  
MEDIUM-TERM 

แนวทางระยะยาว 
LONG-TERM  

แนวทางที่สามารถเริ่มปฏิบัติได้ในระยะแผนฯ
และคาดว่าสามารถเห็นผลได้ในระยะเวลา 2 ปี 

(ภายใน พ.ศ. 2561) 

แนวทางที่สามารถเริ่มปฏิบัติได้ในระยะแผนฯ
แต่คาดว่าสามารถเห็นผลได้หลังระยะเวลา

แผน (หลัง พ.ศ. 2564) 

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้ก าหนด Roadmap การ
พัฒนา โดยมีการแบ่งแนวทางทั้งหมด ออกเป็น 3 หมวดหมู่  

5.1.1 เสริมสร้างการท างานอย่างบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานกลาง 

5.1.2 ส่งเสริมการกระจายอ านาจสู่หน่วยงานระดับ
ท้องถิ่นท้ังในการขับเคลื่อนแผนและการปฎิบัติการ 

5.1.4 ปรับปรุงการจัดสรรทรัพยากรทางด้าน
งบประมาณและบุคลากรให้สอดคล้องความต้องการ 

5.2.1 เสริมสร้างความเข้าใจในระเบียบและ
กฎหมายด้านการท่องเท่ียว 

5.2.๒ พัฒนาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
ท่ีเกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมาย 

5.2.๓ ปรับปรุงและรวบรวมระเบียบและกฎหมาย
ด้านการท่องเท่ียว 

5.3.2 จัดต้ังหน่วยบริหารและวิเคราะห์ข้อมูลด้าน
การท่องเท่ียวส าหรับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

5.4.4 ใช้กรอบความร่วมมือเเละข้อตกลงระหว่าง
ประเทศ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทาง
ในระดับภูมิภาค 

5.1.3 พัฒนากระบวนการการท างานร่วมกัน
ระหว่างภาครัฐและเอกชนในทุกระดับ 

5.1.5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นใน
การพัฒนาและบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียว 

5.2.๔ พัฒนามาตรฐานแห่งชาติด้านคุณภาพและ
ความปลอดภัยท่ีก ากับดูแลธุรกิจการท่องเท่ียว 

5.3.1 สนับสนุนการลงทุนด้านการท่องเท่ียวจาก
ภาคเอกชน (Public-Private Partnership) 

5.4.1 ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเท่ียว
ร่วมกับประเทศต่างๆ 

5.4.3 ส่งเสริมการท าการตลาดร่วมกับประเทศ
ต่างๆ 

5.4.2 เพิ่มประสิทธิภาพความเชื่อมโยงในการเดิน
ทางผ่านการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมร่วมกับ
ประเทศในภูมิภาค 

แนวทางที่สามารถเริ่มปฏิบัติได้ในระยะแผนฯ
และคาดว่าสามารถเห็นผลได้ในระยะเวลาแผน 

(ภายใน พ.ศ. 2564) 
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 4. ตัวชี้วัดของเเผนพัฒนาการ
ท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่  2 
(พ.ศ. 2560-2564)  
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แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2564) มีตัวชี้วัดอยู่ใน 3 ระดับ คือ 
ระดับแผน ระดับยุทธศาสตร์ และระดับแนวทาง 

ตัวชี้วัดหลัก
ของแผนฯ 

1 

แหล่งท่ีมา: Roland Berger 

วิสัยทัศน ์

ยุทธศาสตร ์

แนวทางการด าเนินงาน 

มาตรการ 

ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ 2 

ข้อเสนอตัวชี้วัดประสิทธิภาพ
การด าเนินงานในแต่ละแนวทาง 

3 

ข้อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ 
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ตัวชี้วัดหลักของแผนฯ ทั้ง 5 ประการนั้นสอดคล้องกับเป้าประสงคห์ลัก  5 ประการของ
แผนฯ  

การรักษามูลค่าทางเศรษฐกิจของ
รายได้จากอุตสาหกรรมการ

ท่องเที่ยวไทย 

การเพิ่มค่าใช้จ่าย 
ต่อหัวของนักท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริม
การเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ 

การพัฒนาขีด 
ความสามารถในการเเข่งขันเพ่ือ

เตรียมพร้อมส าหรับการเเข่งขันที่ทวี
ความรุนแรงขึ้น 

การกระจายรายได้เเละผลประโยชน์
จากการท่องเที่ยวสู่พื้นที่เเละ 

ภาคส่วนที่กว้างขวางขึ้น 

การพัฒนาอุตสาหกรรม 
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

เป้าประสงค์หลักของแผนฯ ฉบับท่ี 2 ตัวชี้วัด เป้าหมายส าหรับระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 

การใช้จ่ายต่อหัวต่อวันของนักท่องเที่ยวต่างชาติ  
ตามข้อมูลของกรมการท่องเที่ยว 

อัตราการเติบโตขึ้นโดยเฉลี่ยต่อป ี(CAGR) อย่างน้อย ร้อยละ 6 
(เทียบกับอัตราการโตร้อยละ 4.1 ระหว่างปี พ.ศ. 2554 และ 2558) 

อันดับของประเทศไทยขึ้นมาเปน็หนึ่งใน 30 อันดับสูงสุดของโลก 
หรือ หนึ่งใน 7 อันดับสูงสุดของภูมิภาค APAC (เทียบกับอันดับที่ 
35 ของโลกและอันดับที่ 10 ของภูมิภาค APAC  ในปี พ.ศ. 2558) 

อันดับขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยว (Travel 
and Tourism Competitiveness Index) (ข้อมูล
ของ World Economic Forum) 

อัตราการเติบโตขึ้นโดยเฉลี่ยต่อป ี(CAGR) อย่างน้อย ร้อยละ 10 
(เทียบกับอัตราการโตร้อยละ 15.6 ระหว่างปี พ.ศ. 2554 และ 2558 
และเป้าหมายของแผนฯ ฉบับที่ 1  ที่ร้อยละ 5) 

รายได้จากการท่องเที่ยวรวม ทั้งจากนักท่องเที่ยว
ต่างชาติและนักท่องเที่ยวไทย (ข้อมูลของกรมการ
ท่องเที่ยว) 

จ านวนจังหวัดที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวรวมต่อ
ปีเกิน 6,000 ล้านบาท (ข้อมูลของกรมการ
ท่องเที่ยว) 
 
อันดับด้านความย่ังยืนของสิ่งแวดล้อม
(Environmental Sustainability) (ข้อมูลของ 
World Economic Forum) 

ประเทศไทยขึ้นมาเป็นหนึ่งใน 100 อันดับสูงสุดของโลก (เทียบกับ
อันดับที่ 116 ของโลกในป ีพ.ศ. 2558) 

เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 10 จังหวัด ภายในปี พ.ศ. 2564 (เทียบกับ 22
จังหวัดในปี พ.ศ. 2558 ที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวรวมต่อปีเกิน 
6,000 ล้านบาท) 

แหล่งท่ีมา: Roland Berger 
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นอกเหนือจากตัวชี้วัดหลักระดับแผนแลว้ ยังมีตัวชี้วัดในระดับยุทธศาสตร์ที่ประเมิน
ความส าเร็จของแต่ละยุทธศาสตร์ 

1. จ านวน scheduled 
available seats ส าหรับ
เท่ียวบินจากตางประเทศเข้าสู่
ไทยยังคงอยู่ใน 2 อันดับต้นของ  
ASEAN (อิงข้อมูลจาก World 
Economic Forum) 

2. Skytrax rating ของท่าอากาศ
ยานสุวรรณภูมิอยู่ในระดบัอย่าง
น้อย 4 ดาว และท่าอากาศยาน
อื่นๆที่ได้รบัการจดัอยู่ในระดับ
อย่างน้อย 3 ดาว  

3. ในการส ารวจนักท่องเที่ยวในแต่
ละปี คะแนนความพึงพอใจใน
ด้านการเดินทางในประเทศ 
ทั้งระหว่างเมืองและในเมือง
เพิ่มขึ้นทุกๆปี ในทุกภูมิภาค 

4. อันดับของประเทศไทยด้าน
ความปลอดภัยของ
นักท่องเท่ียว อยู่ใน 50 อันดับ
แรกของโลก (อิงข้อมูลจาก 
World Economic Forum) 

5. ในการส ารวจนักท่องเที่ยวในแต่
ละปี คะแนนความพึงพอใจใน
ด้านสุขอนามัยเพิ่มขึ้นทุกๆปี 
ในทุกภูมิภาค 
 
 

1. คะแนนความพึงพอใจของ
ผู้ประกอบการด้านการท่องเท่ียว 
ด้านความเพียงพอของแรงงาน
ไทย เพิ่มขึ้นทุกๆปี (ข้อมูลจากการ
ส ารวจผู้ประกอบการภาคการ
ท่องเที่ยวในแตล่ะปี) 

2. คะแนนความพึงพอใจของ
ผู้ประกอบการด้านการท่องเท่ียว 
ด้านคุณภาพของแรงงานไทย 
เพิ่มขึ้นทุกๆปี (ข้อมูลจากการ
ส ารวจผู้ประกอบการภาคการ
ท่องเที่ยวในแตล่ะปี) ทั้งในทักษะ
ด้านภาษาและการสื่อสาร ทักษะ
ด้าน digital ทักษะด้านบริหาร 
และทักษะเฉพาะทาง 

3. การจัดต้ังมาตรฐานทักษะ
วิชาชีพของบุคลากรในธุรกิจการ
ท่องเที่ยว 

4. อัตราการเติบโตของธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SME : 
Small and medium-sized 
enterprises) ในอุตสาหกรรม
การท่องเท่ียวทั่วประเทศและใน
พื้นที่นอกกรงุเทพฯมีอตัราการโต
เป็นบวกในทุกๆปี (นิยามและ
ข้อมูลจากกระทรวงอุตสาหกรรม) 
 

1. ระยะเวลาพักเฉลี่ยของนักท่องเท่ียว
เพิ่มสูงขึ้นในช่วงระยะของแผนฯ (ข้อมูล
จากกรมการทอ่งเทีย่ว) 

2. เหตุผลหลักในการมาเยือนประเทศไทย
หลากหลายขึ้น และนักท่องเทีย่ว
มากกว่าหนึ่งในสามมีเหตุผลหลักในการ
มาเยือนที่นอกเหนือจากการทอ่งเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมหรือทะเลแสงแดด (ข้อมูล
จากการส ารวจนกัทอ่งเทีย่วในแตล่ะปี) 

3. อันดับของประเทศไทยด้านความ
ยั่งยืนของการพัฒนาอุตสาหกรรม
ท่องเท่ียว (Sustainability of T&T 
development) เพิ่มสูงขึ้นอย่างน้อย 
10 อันดับ เทียบกับการจัดอันดบัในปี 
พ.ศ. 2558 (ข้อมูลจาก World 
Economic Forum) 

4. รายได้จากการท่องเท่ียวในทุกจังหวัด
ในเขตพัฒนาการท่องเท่ียว (Cluster) 
มีอัตราการเติบโตขึ้นโดยเฉลี่ยต่อปี 
(CAGR) ที่เป็นบวก (ข้อมูลจากกรมการ
ท่องเที่ยว) 

5. รายได้จากการท่องเท่ียวในประเทศ
ไทยในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือน
กันยายน มีอัตราการเตบิโตในแตล่ะปี 
อย่างน้อยร้อยละ 10 (ข้อมูลจาก
กรมการทอ่งเทีย่ว) 

1. คะแนนโดยนักท่องเท่ียวด้าน
ความเขื่อม่ันในคุณภาพและ
ความปลอดภัยของประเทศ
ไทยเพิ่มขึ้นในทุกๆปี (ข้อมูล
จากการส ารวจนกัทอ่งเทีย่วใน
แต่ละป)ี 

2. ผลตอบแทนจากการลงทุน 
(ROI : Return on 
Investment) ของโครงการ
ตลาดแบบเฉพาะกลุ่ม ส าหรับ
กลุ่มภูมิศาสตร์และกลุ่มความ
สนใจต่างๆ เพิ่มขึ้นในช่วงระยะ
ของแผนฯ 

3. นักท่องเที่ยวเดินทางไป
ท่องเท่ียวในจ านวนจังหวัด
มากชึ้น (ข้อมูลจากการส ารวจ
นักท่องเที่ยวในแตล่ะปี) 

4. อันดับของประเทศไทยด้าน
ประสิทธิภาพของโครงการ
การตลาดเป็นหนึ่งใน 15 
อันดับแรกของโลก (ข้อมูลจาก 
World Economic Forum) 
 

1. คะแนนความพึงพอใจในความ
บูรณาการของแผนพัฒนาการ
ท่องเท่ียวต่างๆ เพิ่มขึ้นทุกปี 
(ข้อมูลจากการส ารวจหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในแตล่ะปี) 

2. คะแนนความพึงพอใจในการ
ได้รับการสนับสนุนต่างๆ จาก
ส่วนกลาง เพิ่มขึ้นทุกปี (ข้อมูล
จากการส ารวจหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในแต่ละปี) 

3. คะแนนความพึงพอใจในการ
ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท่องเท่ียว เพิ่มขึ้นทุกปี (ข้อมูล
จากการส ารวจหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในแต่ละปี) 

4. คะแนนความพึงพอใจด้าน
กฎหมายและข้อบังคับ เพิ่มขึ้น
ทุกปี (ข้อมูลจากการส ารวจ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละปี) 

5. การจัดต้ังมาตรฐานด้าน
คุณภาพและความปลอดภัยที่
ก ากับดูแลธุรกิจการทอ่งเที่ยว 

6. การจัดต้ัง Tourism 
Intelligence Center (หน่วย
บริหารและวิเคราะห์ข้อมูลดา้น
การท่องเที่ยว) ส าหรับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2 ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร ์

คุณภาพสินค้า 
บริการ 

เเละความย่ังยืน 

โครงสร้างพื้นฐาน 
และสิ่งอ านวย
ความสะดวก 

ทรัพยากรมนุษย์ การบริหารจัดการ
เเละกฎหมาย 

การตลาดและ
เสริมสร้าง
ภาพลักษณ ์

แหล่งท่ีมา: Roland Berger 
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นอกจากนี้ แผนฯได้ให้ข้อเสนอแนะตัวชี้วัดต่างๆส าหรับแต่ละแนวทาง เพื่อให้ผู้รับผิดชอบ
หลักของแนวทางนั้นๆสามารถน าไปใช้วัดประสิทธิภาพการด าเนินงานของแนวทาง 

3 ข้อเสนอตัวชีว้ัดประสิทธภิาพในการด าเนินงาน 

รายละเอียดข้อเสนอตัวชี้วัดประสิทธิภาพในการด าเนินงานส าหรับทุกแนวทางใน (ร่าง) แผนฉบับเต็ม 

ข้อเสนอตัวชี้วัดประสิทธิภาพในการด าเนินงานของแนวทางในยุทธศาสตร์ท่ี 2 

2.1.1 พัฒนาการเดินทางเข้าสู่ประเทศ
ไทยโดยเส้นทางคมนาคมทางอากาศ 

> จ านวนท่ีน่ังท่ีบิน (Actual seats flown) ในเท่ียวบินจากต่างประเทศ ไปยังท่าอากาศยานนอกกรุงเทพฯ 
> ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวเรื่องของความสะดวกสบายเมื่อเดินทางถึงท่าอากศยาน ผ่านการส ารวจ 
> รายได้จากการขาย stop over packages  

แนวทาง ตัวอย่างข้อเสนอแนะตัวชี้วัด เพื่อให้ผู้รับผิดชอบหลักของแนวทางสามารถน าไปใช้วัดประสิทธิภาพการด าเนินงาน 

2.1.2 เพิ่มประสิทธิภาพและความสะดวก
ในการเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยโดย
เส้นทางคมนาคมทางบก 

> ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวในเรื่องของความสะดวกสบายในการข้ามชายแดนในจุดต่างๆ ผ่านการส ารวจ 
> จ านวนนักท่องเท่ียวเพ่ือนบ้านท่ีมายังประเทศไทยผ่านพรมแดนภาคพื้นดิน 
> จ านวนนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีไม่ใช่คนไทยและประเทศเพื่อนบ้านท่ีข้ามพรมแดนภาคพื้นดิน 

2.2.1 พัฒนาการเดินทางภายในประเทศ
โดยเส้นทางคมนาคมทางอากาศ  

> จ านวนท่ีน่ังที่บิน (Actual seats flown) เท่ียวบินภายในประเทศท่ีออกจากท่าอากาศยานในกรุงเทพฯ 
> จ านวนท่ีน่ังที่บิน (Actual seats flown) ส าหรับเท่ียวบินภายในประเทศท่ีไม่ได้ออกจากหรือเข้ามายังท่าอากาศยานในกรุงเทพฯ  

2.2.2 พัฒนาการเดินทางภายในประเทศ
โดยเส้นทางคมนาคมทางถนน  

> จ านวนนักท่องเท่ียวท่ีใช้บริการ Shuttle Bus ระหว่างเมืองในพ้ืนท่ีต่างๆ 
> ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวในเรื่องของการใช้ Shuttle Bus  

2.2.3 พัฒนาการเดินทางโดยรถไฟ  > จ านวนของนักท่องเท่ียวทีเดินทางโดยรถไฟ 
> ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวในเรื่องของการใช้รถไฟ 

แหล่งท่ีมา: Roland Berger 
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 5. ขั้นตอนต่อไป 
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ขั้นตอนต่อไป 

> วันนี้ ถึง 2 สิงหาคม: ปรับปรุงแผนฯ ตามข้อเสนอแนะต่างๆ จากการประชุม
คณะอนุกรรมการจดัท าแผนฯ1)  

> 2 สิงหาคม: การประชุมคณะท างานพัฒนาการท่องเที่ยว 

>11 สิงหาคม: การประชุมคณะกรรมการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ททช.) 

กรกฎาคม สิงหาคม 

22 11 

1) คณะอนุกรรมการจัดท าแผนพัฒนาการท่องเท่ียวแห่งชาติ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2560-2564) 

2 5 

แหล่งท่ีมา: Roland Berger 




