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 ค�าน�า

 กำรจัดท�ำแผนพัฒนำกำรท่องเที่ยวแห่งชำติ เป็นภำรกิจของคณะกรรมกำรนโยบำยกำรท่องเที่ยว                

แห่งชำติ (ท.ท.ช.) ที่ก�ำหนดไว้ตำมพระรำชบัญญัตินโยบำยกำรท่องเที่ยวแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งที่ผ่ำนมำได้มี

กำรจัดท�ำแผนพัฒนำกำรท่องเท่ียวแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ เป็นแผนพัฒนำฉบับแรกของประเทศ                     

และจะสิ้นสุดในปี ๒๕๕๙ ดังนั้น เพ่ือให้กำรท่องเท่ียวมีกำรบริหำรและพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง จึงต้องจัดท�ำ                  

แผนพัฒนำกำรท่องเที่ยวแห่งชำติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทำงกำรพัฒนำในระยะ 

๕ ปีถัดไป ประกอบกับปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในช่วงเวลำแห่งกำรปฏิรูป เพ่ือให้ก้ำวไปสู่กำรเป็นประเทศที่มี                

ควำมมัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยนื โดยประชำชนทกุภำคส่วนของสังคมเข้ำมำมส่ีวนร่วมในกำรปฏรูิป จึงนบัเป็นโอกำส

อันดีที่ประเทศไทยจะได้จัดท�ำแผนพัฒนำกำรท่องเที่ยวแห่งชำติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) บนพื้นฐำน

ของหลักกำรดังกล่ำว เพื่อเป้ำหมำยกำรยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศพัฒนำแล้ว มีกำรบริหำรจัดกำร          

อย่ำงมีประสิทธิภำพ และกำรเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภำพอย่ำงยั่งยืน สอดคล้องตำมกรอบยุทธศำสตร์ชำติ                 

๒๐ ปี และแนวทำงกำรพัฒนำตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

 กระบวนกำรจัดท�ำแผนพัฒนำกำรท่องเท่ียวแห่งชำติ ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้มุ่งเน้น                  

กำรมส่ีวนร่วมจำกทกุภำคส่วน โดยเริม่ต้นต้ังแต่กำรประเมนิผลแผนพฒันำกำรท่องเทีย่วแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๕ – 

๒๕๕๙ กำรศึกษำสภำพแวดล้อมและบริบทกำรท่องเที่ยวภำยในประเทศและต่ำงประเทศ กำรทบทวน                     

กำรพัฒนำกำรท่องเท่ียวของประเทศคู ่แข่งและประเทศต้นแบบรำยส�ำคัญ กำรทบทวนนโยบำยและ                             

แผนยุทธศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกำรท่องเท่ียว และกำรรับฟังควำมคิดเห็นจำกผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้อง ทั้งภำครัฐ                  

ภำคเอกชน และภำคประชำชน/ประชำสังคม ผ่ำนกำรสัมภำษณ์ผู้บริหำร ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชำญในสำขำ

กำรท่องเที่ยว กำรจัดประชุมกลุ่มย่อยและกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อรับฟังควำมคิดเห็นร่ำงวิสัยทัศน์                       

กำรท่องเที่ยวไทย พ.ศ. ๒๕๗๙ และร่ำงแผนพัฒนำกำรท่องเที่ยวแห่งชำติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

 สำระส�ำคัญของแผนพัฒนำกำรท่องเที่ยวแห่งชำติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้ให้ควำมส�ำคัญ

กบักำรวำงรำกฐำนและแก้ไขปัญหำท่ีเป็นอปุสรรคส�ำคญัต่อกำรพฒันำกำรท่องเท่ียวของประเทศ ทัง้ด้ำนคณุภำพ

แหล่งท่องเท่ียว บุคลำกรกำรท่องเท่ียว และโครงสร้ำงพื้นฐำน รวมทั้งกำรสร้ำงควำมสมดุลของกำรพัฒนำ                      

ทั้งในมิติของพื้นที่ เวลำ กิจกรรม รูปแบบ และกลุ่มนักท่องเที่ยว เพื่อกำรสร้ำงรำยได้และกระจำยรำยได้สู่ชุมชน                 

และกำรเตรียมควำมพร้อมของอุตสำหกรรมท่องเที่ยวสู่กำรเติบโตในอนำคตบนพื้นฐำนของ กำรลงทุนพัฒนำ

เทคโนโลยีสำรสนเทศสมัยใหม่ ตลอดจนกำรให้ควำมส�ำคัญกับกำรท�ำงำนอย่ำงบูรณำกำรระหว่ำงภำครัฐ                    

ภำคเอกชน ประชำชน และระหว่ำงประเทศ ทั้งนี้ เพ่ือให้แผนพัฒนำกำรท่องเที่ยวแห่งชำติ ฉบับที่ ๒                             

(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) สำมำรถใช้เป็นแผนแม่บทในกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวไทยสู่วิสัยทัศน์ท่ีคำดหมำย                        

ได้อย่ำงแท้จริง 

   

กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ
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 สารบัญ

สรุปสำระส�ำคัญแผนพัฒนำกำรท่องเที่ยวแห่งชำติ	ฉบับที่	๒	(พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔)	 ค

ส่วนที่	๑	 บทน�ำ     ๑

ส่วนที่	๒	 สถำนกำรณ์	แนวโน้ม	และทิศทำงกำรท่องเที่ยว ๔

  ๑. สภำพแวดล้อมและบริบทกำรท่องเที่ยว ๔

  ๒. กำรท่องเที่ยวของประเทศคู่แข่งและประเทศต้นแบบรำยส�ำคัญ ๑๓

  ๓. นโยบำยและแผนยุทธศำสตร์ด้ำนกำรท่องเที่ยว ๑๗

  ๔.  ผลกำรด�ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรท่องเที่ยวแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ๑๙

  ๕. สรุปผลกำรวิเครำะห์ศักยภำพและโอกำสกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวไทย ๒๒

ส่วนที่	๓	 วิสัยทัศน์และยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ๒๔

  ๑. วิสัยทัศน์กำรท่องเที่ยวไทย พ.ศ. ๒๕๗๙ ๒๔

  ๒. เป้ำประสงค์   ๒๖

  ๓. ตัวชี้วัด    ๒๖

  ๔. พันธกิจ    ๒๖

  ๕. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ๒๗

   ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรพัฒนำคุณภำพแหล่งท่องเที่ยว สินค้ำและบริกำรด้ำนกำรท่องเที่ยว ๒๙ 

       ให้เกิดควำมสมดุล และยั่งยืน 

   ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก เพื่อรองรับ ๓๐

       กำรขยำยตัวของอุตสำหกรรมท่องเที่ยว 

   ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรท่องเที่ยว และสนับสนุนกำรมีส่วนร่วม ๓๒

       ของประชำชนในกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว   

   ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรสร้ำงควำมสมดุลให้กับกำรท่องเที่ยวไทย ผ่ำนกำรตลำดเฉพำะกลุ่ม ๓๓

       กำรส่งเสริมวิถีไทย และกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว

   ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรบูรณำกำรกำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว และกำรส่งเสริม  ๓๕

       ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ

ส่วนที่	๔	 กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำกำรท่องเที่ยวสู่กำรปฏิบัติ  ๓๗

  ๑. แนวทำงกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำสู่กำรปฏิบัติ ๓๗

  ๒.  แนวทำงกำรติดตำมประเมินผลกำรพัฒนำ ๔๒

  ๓. แนวทำงกำรพัฒนำที่ส�ำคัญในระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ๔๒

ภำคผนวก       ๔๗
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 แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ 
 (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

๑. บทน�า
 คณะกรรมกำรนโยบำยกำรท่องเที่ยวแห่งชำติ (ท.ท.ช.) มีอ�ำนำจและหน้ำที่หลักในกำรส่งเสริมกำรบริหำรและ

พัฒนำกำรท่องเที่ยว รวมทั้งจัดท�ำแผนพัฒนำกำรท่องเที่ยวแห่งชำติเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำอนุมัติ ซึ่งที่ผ่ำนมำ

ได้มีกำรจัดท�ำแผนพัฒนำฉบับแรกของประเทศไปแล้ว คือ แผนพัฒนำกำรท่องเที่ยวแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙                    

เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทำงในกำรขับเคล่ือนกำรท่องเที่ยวของประเทศในระยะ ๕ ปี โดยแผนพัฒนำกำรท่องเที่ยว              

ฉบับดังกล่ำวจะสิ้นสุดลงในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งผลกำรด�ำเนินงำนในระยะที่ผ่ำนมำ แม้จะประสบผลส�ำเร็จในกำรเพิ่มจ�ำนวน

และรำยได้จำกกำรท่องเที่ยว แต่ยังประสบปัญหำและอุปสรรคส�ำคัญหลำยประกำร ประกอบกับสภำพและบริบทต่ำงๆ                         

ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสำหกรรมท่องเที่ยวมีกำรเปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ ทั้งปัจจัยภำยใน เช่น สถำนกำรณ์กำรเมืองของ

ประเทศ นโยบำยของภำครัฐ กำรปรับตัวของภำคเอกชน และปัจจัยภำยนอก เช่น สภำวะกำรแข่งขันในอุตสำหกรรม            

ท่องเที่ยว กำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและควำมคำดหวังของนักท่องเที่ยว แนวโน้มกำรพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม                    

ควำมร่วมมือและควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ จึงนับเป็นโอกำสอันดีที่ประเทศไทยจะได้ก�ำหนดวิสัยทัศน์กำรพัฒนำ                 

กำรท่องเที่ยว ๒๐ ปี และแผนพัฒนำกำรท่องเที่ยวแห่งชำติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์

และก้ำวทันกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว เพื่อให้กำรท่องเที่ยวไทยยังคงบทบำทกำรเป็นสำขำหลักในกำรรักษำเสถียรภำพ                   

และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

 กำรจัดท�ำแผนพัฒนำกำรท่องเที่ยวแห่งชำติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้ค�ำนึงถึงบริบทของประเทศไทย

ในกำรพฒันำภำยใต้กรอบกำรวเิครำะห์แบบองค์รวม โดยสรปุจำกกำรศกึษำข้อมลูปฐมภมูทิีไ่ด้ส�ำรวจควำมเหน็จำกผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องท้ังภำครัฐและเอกชน รวมถึงข้อมูลทุติยภูมิจำกเอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยได้มีกำรด�ำเนินกำรตำม                       

๕ ขั้นตอนหลัก ได้แก่ (๑) กำรประเมินผลกำรด�ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรท่องเที่ยวแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙                  

(๒) กำรศึกษำสภำพแวดล้อมและบริบทกำรท่องเที่ยวของประเทศและของโลก (๓) กำรทบทวนกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว

ของประเทศคู่แข่งและประเทศต้นแบบรำยส�ำคัญ (๔) กำรทบทวนนโยบำยและแผนยุทธศำสตร์ด้ำนกำรท่องเที่ยว                            

ของหน่วยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง (๕) กำรรับฟังควำมคิดเห็นจำกผู ้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง โดยค�ำนึงถึงกำรมีส่วนร่วม                                    

ของทุกภำคส่วน ทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำชน/ประชำสังคม ผ่ำนกำรสัมภำษณ์ผู้บริหำร ผู้ทรงคุณวุฒิ                      

และผู ้เชี่ยวชำญในสำขำกำรท่องเท่ียว กำรจัดประชุมกลุ ่มย่อยเพื่อรวบรวมข้อมูลควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะ                              

จำกผูท้ีเ่กีย่วข้องด้ำนกำรท่องเทีย่วจำกทกุภำคส่วนทัว่ประเทศ กำรจดัประชุมเพ่ือรบัฟังควำมคดิเหน็ต่อข้อเสนอ วิสัยทัศน์             

กำรท่องเที่ยวไทย พ.ศ. ๒๕๗๙ และข้อเสนอร่ำงแผนพัฒนำกำรท่องเที่ยวแห่งชำติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  

ค
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 ทั้งนี้ ได้เน้นกระบวนกำรท�ำงำนที่ผ่ำนกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน ตั้งแต่สภำปฏิรูปแห่งชำติ (สปช.)                             

สภำขบัเคลือ่นกำรปฏริปูประเทศ (สปท.) และหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้อง ตลอดจนกำรท�ำงำนผ่ำนกลไกกำรมส่ีวนร่วมจำกผู้แทน

ของหน่วยงำนภำครัฐที่เกี่ยวข้องในรูปแบบของคณะอนุกรรมกำรจัดท�ำแผนพัฒนำกำรท่องเที่ยวแห่งชำติ ฉบับที่ ๒                         

(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ภำยใต้คณะกรรมกำรนโยบำยกำรท่องเที่ยวแห่งชำติ และคณะท�ำงำนพัฒนำกำรท่องเที่ยว                

ภำยใต้กระทรวงกำรท่องเท่ียวและกีฬำ เพื่อให้ได้แผนพัฒนำกำรท่องเที่ยวแห่งชำติที่เกิดจำกกระบวนกำรมีส่วนร่วม                  

จำกทุกภำคส่วนอย่ำงแท้จริง 

๒. การประเมินสถานการณ์และแนวโน้มของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
 ๒.๑	 อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวไทยยังคงมีแนวโน้มเติบโตอย่ำงต่อเน่ือง	 ด้วยศักยภำพของท�ำเลที่ตั้ง																								

ควำมหลำกหลำยของทรัพยำกรท่องเที่ยว	และควำมเป็นไทย ประเทศไทยยังคงมีศักยภำพและโอกำสทำงกำรท่องเที่ยว

มำกมำย ทั้งด้ำนท�ำเลที่ตั้งในกำรเป็นจุดศูนย์กลำงของภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ควำมหลำกหลำยของ

ทรัพยำกรธรรมชำติ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ อัธยำศัยไมตรีของคนไทย โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๘                  

World Economic Forum: WEF ได้จัดอันดับขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ด้ำนกำรท่องเท่ียวของประเทศไทย                      

อยู่ในอันดับที่ ๓๕ จำก ๑๔๑ ประเทศทัว่โลก นอกจำกนี ้กำรท่องเท่ียวของประเทศไทย ยงัได้รับกำรคดัเลอืกให้เป็นทีส่ดุ

ด้ำนกำรท่องเทีย่ว ของโลกในกำรจัดอันดับระดับนำนำชำติ เช่น กรุงเทพมหำนคร ได้รับเลือกเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ดีที่สุด 

ในภูมิภำคเอเชียแปซิฟิก ในปี ๒๕๕๘ โดย Master Card รำงวัลชำยหำดที่ดีที่สุดของเอเชีย ในปี ๒๕๕๘ จำก                          

World Travel Awards รำงวัลประเทศท่องเที่ยวที่ดีท่ีสุด ในด้ำนกำรท่องเที่ยวครอบครัว กำรท่องเท่ียวเชิงพักผ่อน                  

สถำนที่ท่องเที่ยวเพื่อกำรวิวำห์ ในปี ๒๕๕๗ รำงวัลสถำนที่เพื่อกำรประชุมและจัดงำนยอดเยี่ยมจำก TTG Travel Awards 

ในปี ๒๕๕๗ และประเทศไทยได้รับรำงวัลด้ำนกำรท่องเที่ยว Grand Travel Award จำกนิตยสำร Travel News นิตยสำร

ธรุกจิท่องเทีย่วชือ่ดงัจำกภูมภิำคสแกนดเินเวยี ในปี ๒๕๕๔ ตดิต่อกันเป็นเวลำ ๙ ปี เนือ่งจำกควำมมเีอกลกัษณ์ทำงวฒันธรรม

และควำมหลำกหลำยของสถำนที่ท่องเที่ยว ท้ังหมดนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภำพและขีดควำมสำมำรถของประเทศไทย               

ในกำรเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมระดับโลก

 ๒.๒	 ผลกำรพัฒนำในระยะแผนพัฒนำกำรท่องเที่ยวแห่งชำติ	พ.ศ.	๒๕๕๕	-	๒๕๕๙	แม้จะประสบผลส�ำเร็จ

ด้ำนรำยได้และขดีควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน	แต่ยงัคงมปัีญหำพืน้ฐำนอกีหลำยประกำร โดยเฉพำะในด้ำนควำมยัง่ยนื

ของทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อม จำกกำรจดัอันดบัของ World Economic Forum: WEF ประเทศไทยอยูใ่นอันดบั

ที่ ๑๑๖ ในด้ำนควำมยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมจำก ๑๔๑ ประเทศท่ัวโลก เนื่องจำกมีควำมเส่ือมโทรมของแหล่งท่องเที่ยว                

ทำงธรรมชำติจำกกำรเดินทำงเข้ำมำของนักท่องเที่ยวจ�ำนวนมำกที่ขำดกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบ ใน                                

ด้ำนควำมปลอดภัยประเทศไทยอยู่ที่อันดับ ๑๓๒ จำก ๑๔๑ ประเทศทั่วโลก อันเนื่องมำจำกอุบัติเหตุ กำรหลอกลวง 

อำชญำกรรม กำรก่อกำรร้ำยที่เกิดกับนักท่องเที่ยวบ่อยคร้ัง ดังนั้น แผนพัฒนำกำรท่องเที่ยวแห่งชำติ ฉบับที่ ๒                       

(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) นีจ้ะมุง่แก้ปัญหำจำกต้นเหต ุโดยเน้นในด้ำนกำรสร้ำงแหล่งท่องเทีย่วทีม่คีณุภำพ กำรอนรุกัษ์รกัษำ

แหล่งท่องเที่ยวเปรำะบำง กำรให้ประชำชนและชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรดูแลนักท่องเท่ียวและดูแลด้ำน                            

ควำมปลอดภัย เพื่อเป็นกำรสร้ำงพื้นฐำนที่แข็งแกร่งให้กับกำรเติบโตของอุตสำหกรรมในอนำคต

 ๒.๓	 แนวโน้มกำรเปล่ียนแปลงในตลำดโลก	ได้สร้ำงโอกำสทำงกำรตลำดให้กบัอตุสำหกรรมกำรท่องเท่ียวไทย                     

กำรพฒันำกำรท่องเทีย่วต้องมคีวำมสอดคล้องและตอบรบักบัแนวโน้มกำรท่องเทีย่วทีเ่ปลีย่นแปลงไปในโลก อำท ิกำรเตบิโต

ของชนชั้นกลำงที่เพิ่มควำมสำมำรถในกำรจับจ่ำยใช้สอยเพ่ือกำรท่องเท่ียว กำรเติบโตของสำยกำรบินต้นทุนต�่ำที่ท�ำให้             

ง
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กำรเดนิทำงเป็นไปได้สะดวกด้วยค่ำใช้จ่ำยทีล่ดลง กำรเพิม่ขึน้ของกลุ่มผู้สงูอำยท่ีุต้องกำรสิง่อ�ำนวยควำมสะดวกเพ่ือเข้ำถงึ

สถำนที่ท่องเท่ียวต่ำงๆ กำรเพิ่มข้ึนของกำรใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจ�ำวันเป็นโอกำสให้อุตสำหกรรมท่องเที่ยวสำมำรถ             

เข้ำถึงนักท่องเท่ียวโดยตรงได้มำกข้ึน ควำมต้องกำรท่องเที่ยวเพ่ือเพิ่มประสบกำรณ์ที่สูงขึ้นท�ำให้หลำยประเทศได้พัฒนำ

สินค้ำ บริกำร และเส้นทำงท่องเที่ยวเพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำรดังกล่ำว และกำรปรับเปล่ียนพฤติกรรมของ                            

นักท่องเท่ียวท�ำให้มีกลุ ่มสำขำกำรท่องเท่ียวเติบโตใหม่มำกมำย อีกท้ังหลำยประเทศหันมำเพิ่มควำมหลำกหลำย                            

ของกำรท่องเทีย่วเพือ่ให้สำมำรถตอบรบักบัควำมต้องกำรทีห่ลำกหลำยได้ 

 ๒.๔	 บทเรียนจำกประเทศต้นแบบและประเทศคู่แข่งรำยส�ำคัญ	 ท�ำให้ประเทศไทยสำมำรถน�ำมำปรับใช้เพื่อ

กำรก�ำหนดทศิทำงกำรพัฒนำให้มวีตัถปุระสงค์และเป้ำหมำยทีชั่ดเจนขึน้ กำรทบทวนวเิครำะห์แผนพฒันำกำรท่องเท่ียว

ของประเทศที่ประสบควำมส�ำเร็จอย่ำงสูงในด้ำนกำรท่องเที่ยว ได้แก่ ประเทศจีน สหรำชอำณำจักร ออสเตรเลีย มัลดีฟส์ 

และประเทศต้นแบบ เช่น ญี่ปุ ่น รวมทั้งประเทศคู่แข่งที่ส�ำคัญ ได้แก่ สิงคโปร์และมำเลเซียซึ่งเป็นคู่แข่งที่ส�ำคัญ                       

สำมำรถสรุปทิศทำงกำรพัฒนำที่ส�ำคัญได้ดังนี้ ๑) กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน รวมถึงกำรพัฒนำคุณภำพของ                              

สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกแก่นักท่องเที่ยว กำรคมนำคม เพื่อกำรเข้ำถึงแหล่งท่องเที่ยว กำรพัฒนำคุณภำพของบุคลำกร               

และกำรน�ำเอำเทคโนโลยีมำช่วยเพิ่มประสิทธิภำพและเพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกด้ำนข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว ๒) กำรพัฒนำ

บำงประเทศเลือกที่จะตั้งเป้ำหมำยดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่ำงเฉพำะเจำะจง ในขณะที่บำงประเทศตั้งเป้ำหมำยกำรพัฒนำ             

เชิงกลุ ่มกำรท่องเที่ยวที่ประเทศนั้นๆ มีศักยภำพ ๓) กำรบูรณำกำรเป็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ได้รับกำรเน้นย�้ำ                         

ในทุกแผนพัฒนำ เนื่องจำกกำรบูรณำกำรของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นกลไกส�ำคัญที่ช่วยผลักดันแผนให้เป็นรูปธรรม                

และช่วยเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปรับตัวให้เข้ำกับควำมต้องกำรของนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว

 ดังนั้นกำรจัดท�ำแผนพัฒนำกำรท่องเที่ยวแห่งชำติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) จึงจ�ำเป็นต้องค�ำนึงถึง

สภำวกำรณ์ของอุตสำหกรรมท่องเที่ยวในประเทศ โดยเน้นที่กำรพัฒนำจุดอ่อนและเพิ่มควำมสำมำรถของจุดแข็ง                           

ในอุตสำหกรรม ในขณะเดียวกันต้องมีกำรค�ำนึงถึงแนวโน้มของโลกที่กระทบกับกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว เพื่อให้ทิศทำง    

กำรพัฒนำเป็นไปอย่ำงสอดคล้องและสำมำรถแปรเปลี่ยนเป็นรำยได้ของอุตสำหกรรมได้ ทั้งนี้ เพื่อกำรรักษำ                                      

ขีดควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันและต่อยอดกำรพัฒนำบนพื้นฐำนของศักยภำพด้ำนกำรท่องเที่ยวที่มีอยู่ จึงควรก�ำหนด

แนวทำงกำรพัฒนำอุตสำหกรรมท่องเที่ยวของไทย โดยมีจุดมุ่งหมำยที่จะพัฒนำ รักษำ และยกระดับกำรท่องเที่ยวไทย                 

เพื่อให้เป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็นประเทศพัฒนำแล้ว บนพ้ืนฐำนของควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน                         

ตำมกรอบยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี

๓. วิสัยทัศน์และเป้าประสงค์ 
 ๓.๑	 วิสัยทัศน์กำรท่องเที่ยวไทย	พ.ศ.	๒๕๗๙ 

   “ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภำพชั้นน�ำของโลกที่เติบโตอย่ำงมีดุลยภำพบนพื้นฐำนควำมเป็นไทย                      

เพื่อส่งเสริมกำรพัฒนำเศรษฐกิจ สังคม และกระจำยรำยได้สู่ประชำชนทุกภำคส่วนอย่ำงยั่งยืน” โดยมีแนวคิดหลัก                         

ในกำรพัฒนำตำมองค์ประกอบ ๕ ประกำร ดังนี้

   ๑)		 ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภำพชั้นน�ำของโลก ด้วยกำรยกระดับคุณภำพและเพิ่ม                     

ควำมหลำกหลำยของสินค้ำและบริกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวให้มีมำตรฐำนเป็นที่ยอมรับในระดับสำกล มุ่งเพ่ิมรำยได้จำก             

กำรท่องเทีย่วโดยเน้นกำรเพิม่ค่ำใช้จ่ำยและวนัพกัต่อครัง้ของกำรเดนิทำงของนกัท่องเทีย่ว และเสรมิสร้ำงขดีควำมสำมำรถ

ในกำรแข่งขันด้ำนกำรท่องเที่ยวของประเทศ

จ
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    ๒)	 กำรเติบโตอย่ำงมีดุลยภำพ โดยส่งเสริมดุลยภำพกำรเติบโตของกำรท่องเที่ยวระหว่ำง                                 

กลุ่มนักท่องเท่ียว เช่น ระหว่ำงนักท่องเที่ยวชำวไทยและชำวต่ำงชำติ ระหว่ำงนักท่องเที่ยวตำมถิ่นที่อยู่ และระหว่ำง               

กลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วไปและนักท่องเที่ยวที่มีควำมสนใจเฉพำะ ส่งเสริมดุลยภำพกำรเติบโตระหว่ำงพื้นที่ท่องเที่ยว โดยเน้น

กำรกระจำยกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวในเมืองท่องเที่ยวรองและพ้ืนท่ีชุมชนท้องถิ่น ส่งเสริมดุลยภำพกำรเติบโตระหว่ำง             

ช่วงเวลำและฤดูกำล โดยเน้นส่งเสริมกำรท่องเที่ยวในช่วงเดือนมิถุนำยน – กันยำยน รวมทั้งส่งเสริมกำรท่องเที่ยว                     

รูปแบบต่ำงๆ ที่ประเทศไทยมีศักยภำพหรือรูปแบบที่ควรพัฒนำ   

   ๓)		 กำรเตบิโตบนพืน้ฐำนควำมเป็นไทย	โดยเน้นกำรพฒันำสนิค้ำและบรกิำรด้ำนกำรท่องเท่ียว และแหล่ง                 

ท่องเท่ียว ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์และวิถีไทย เสริมสร้ำงควำมเข้ำใจแก่นักท่องเที่ยวและประชำชนถึงอัตลักษณ์                   

ควำมเป็นไทย และเสริมสร้ำงควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทยและกำรเป็นเจ้ำบ้ำนที่ดีส�ำหรับประชำชนทุกระดับ

   ๔)		 กำรส่งเสริมกำรพัฒนำเศรษฐกิจ	 สังคม	 และกระจำยรำยได้สู่ประชำชนทุกภำคส่วน	 โดยมุ่งพัฒนำ                          

กำรท่องเทีย่วให้เป็นแหล่งเพิม่รำยได้ และกระจำยรำยได้ แก่ประเทศพฒันำกำรท่องเทีย่วให้เป็นกลไกหนึง่ในกำรขบัเคลือ่น

กำรพฒันำโครงสร้ำงพืน้ฐำนของประเทศ เเละสร้ำงโอกำสเพือ่กำรพฒันำเศรษฐกจิและสงัคมของชำต ิพฒันำกำรท่องเทีย่ว

ในภมูภิำคและเขตพฒันำกำรท่องเทีย่ว โดยเฉพำะพืน้ทีเ่มอืงรองและชนบท และสนบัสนนุภำคเอกชนลงทนุในอตุสำหกรรม

ท่องเที่ยวและอุตสำหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง

   ๕)		 กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน	 ด้วยกำรส่งเสริมควำมยั่งยืนของทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม                               

โดยกำรอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวที่เส่ียงต่อกำรเสื่อมโทรม กำรบริหำรควำมสำมำรถในกำรรองรับนักท่องเที่ยว                 

และกำรปลูกฝังจิตส�ำนึกควำมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมควำมยั่งยืนของวัฒนธรรม โดยกำรเชิดชูและรักษำไว้                       

ซึ่งเอกลักษณ์ของไทย คุณค่ำดั้งเดิม และภูมิปัญญำท้องถิ่น

 ๓.๒	 เป้ำประสงค์ระยะ	๕	ปี	(พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔)

   ๑)  กำรเป็นแหล่งท่องเทีย่วคุณภำพ เพ่ือยกระดับขดีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนกำรท่องเท่ียว

   ๒)  กำรเพิ่มมูลค่ำทำงเศรษฐกิจของอุตสำหกรรมท่องเที่ยวอย่ำงสมดุล

   ๓)  กำรกระจำยรำยได้และผลประโยชน์จำกกำรท่องเที่ยวสู่ทุกพื้นที่และทุกภำคส่วน

   ๔)  กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืนบนพื้นฐำนอัตลักษณ์และวิถีไทย 

 ๓.๓	 ตัวชี้วัดระยะ	๕	ปี	(พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔)

   ๑)  จ�ำนวนแหล่งท่องเที่ยวและสถำนประกอบกำรด้ำนกำรท่องเที่ยว ได้รับเครื่องหมำยรับรองมำตรฐำน                          

กำรท่องเที่ยวไทยเพิ่มสูงขึ้นอย่ำงน้อยร้อยละ ๕ ต่อปี

   ๒)  อันดับขีดควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันด้ำนกำรท่องเที่ยว๑ ของประเทศไทย เป็น ๑ ใน ๓๐ อันดับแรก

ของโลก หรือ ๑ ใน ๗ อันดับแรกของภูมิภำคเอเชียแปซิฟิก 

   ๓)  ควำมเช่ือมั่นในสินค้ำและบริกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวของไทยที่มีคุณภำพได้มำตรฐำนไม่น้อยกว่ำ                         

ร้อยละ ๙๐

   ๔)  รำยได้จำกนักท่องเที่ยวชำวต่ำงชำติ มีอัตรำกำรขยำยตัวไม่ต�่ำกว่ำร้อยละ ๑๐ ต่อปี 

   ๕)  กำรเดินทำงท่องเท่ียวภำยในประเทศของนักท่องเท่ียวชำวไทย มีอัตรำกำรขยำยตัวไม่ต�่ำกว่ำ                           

ร้อยละ ๓ ต่อปี 

๑  TTCI: Travel & Tourism Competitiveness Index จัดท�ำโดย World Economic Forum ซึ่งมีกำรเผยแพร่รำยงำนทุกๆ ๒ ปี

ฉ
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   ๖)  สดัส่วนกำรเดนิทำงท่องเท่ียวของนกัท่องเทีย่วต่ำงชำตใินช่วงเดือนมถินุำยน – กันยำยน ไม่ต�ำ่กว่ำ ๑ ใน ๓ 

ของกำรเดินทำงตลอดทั้งปี

   ๗)  รำยได้จำกกำรท่องเท่ียวในจังหวัดรอง (จังหวัดที่มีจ�ำนวนผู ้ เยี่ยมเยือนต�่ำกว่ำ ๑ ล้ำนคน)                                        

มีอัตรำกำรขยำยตัวไม่ต�่ำกว่ำร้อยละ ๑๒ ต่อปี

   ๘)  ดัชนีกำรรับรู้และเข้ำใจในเอกลักษณ์ควำมเป็นไทยของนักท่องเที่ยวชำวต่ำงชำติและนักท่องเท่ียว                  

ชำวไทย เพิ่มสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่องในทุกๆ ปี 

   ๙)  อันดับขีดควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันด้ำนกำรท่องเที่ยว (TTCI) ของประเทศไทย ด้ำนควำมเด่นชัด                   

ของวัฒนธรรมและนันทนำกำรจำกกำรสืบค้นออนไลน์ด้ำนกำรท่องเที่ยว (Cultural & Entertainment Tourism Digital 

Demand) เป็น ๑ ใน ๑๐ อันดับแรกของโลก 

   ๑๐) ดัชนีด้ำนควำมยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรท่องเที่ยว                 

ของประเทศไทยใน ๖ มิติที่ส�ำคัญ๒ พัฒนำขึ้นอย่ำงน้อย ๑๐ อันดับในแต่ละมิติ 

๔. ยทุธศาสตร์การพฒันาในระยะแผนพฒันาการท่องเทีย่วแห่งชาต ิฉบับที ่๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
 ยุทธศำสตร์ที	่๑	 กำรพัฒนำคุณภำพแหล่งท่องเที่ยว	 สินค้ำและบริกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวให้เกิดควำมสมดุล

และยั่งยืน

 ๑)	 พัฒนำคุณภำพแหล่งท่องเที่ยว	 สินค้ำและบริกำรทุกรูปเเบบอย่ำงมีมำตรฐำน โดยกำรส่งเสริมและพัฒนำ

คณุภำพสนิค้ำและบรกิำรด้ำนกำรท่องเทีย่วทัง้ระบบ เสริมสร้ำง พัฒนำและปรบัปรุงมำตรฐำนด้ำนกำรท่องเทีย่วและบรกิำร

ให้ครอบคลุมทุกรูปแบบ และส่งเสริมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนธุรกิจกำรถ่ำยท�ำภำพยนตร์ต่ำงประเทศ                         

ในประเทศไทย รวมถึงกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับด้ำนกำรท่องเที่ยวเพื่อก้ำวสู ่กำรเป็นผู ้น�ำคุณภำพ                            

ของแหล่งท่องเที่ยว สินค้ำ และบริกำรระดับโลกสำกล 

 ๒)	 พฒันำแหล่งท่องเทีย่ว	สนิค้ำและบริกำรอย่ำงยัง่ยนื	โดยกำรส่งเสริมให้ภำคเีครือข่ำยกำรท่องเทีย่ว ทัง้ภำครฐั 

เอกชน และชุมชน เข้ำมำมีส่วนร่วมด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ต้ังอยู่บนพื้นฐำนกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน ทั้งใน              

เชิงอัตลักษณ์ วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี และสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ ได้แก่ กำรก�ำหนดขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับ

นกัท่องเทีย่ว กำรส่งเสรมิกำรลงทุนในพืน้ท่ี กำรส่งเสรมิสร้ำงสรรค์นวตักรรมด้ำนกำรท่องเทีย่ว และสนบัสนุนผูป้ระกอบกำร 

ให้ใช้นวตักรรมในกำรผลติสนิค้ำและบรกิำร กำรดูแลรักษำและปลกูจติส�ำนกึในกำรอนรัุกษ์ทรัพยำกรกำรท่องเทีย่ว  เป็นต้น 

 ๓)	 สร้ำงสมดลุในแหล่งท่องเทีย่ว	สนิค้ำและบรกิำร	ทัง้ในเชงิพืน้ที	่เชงิเวลำ	ฤดกูำล	และรปูแบบกำรท่องเท่ียว                

โดยกำรส่งเสริมควำมสมดุลเชิงพื้นที่ในกำรท่องเที่ยว ทั้งในแง่กำรกระจำยรำยได้และจ�ำนวนนักท่องเที่ยว ได้แก่ กำรจัดตั้ง

เขตพัฒนำกำรท่องเที่ยว เพื่อพัฒนำกำรท่องเท่ียวในจังหวัดและพื้นที่ที่มีศักยภำพ กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวในเมืองรอง                 

กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวในชนบท กำรพัฒนำสินค้ำและบริกำรท่ีโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น เป็นต้น                   

และกำรส่งเสริมควำมสมดุลเชิงเวลำและฤดูกำลในกำรท่องเที่ยว ได้แก่ กำรสร้ำงสรรค์กิจกรรมหรือเทศกำลประจ�ำปี                    

ในพื้นที่ต่ำงๆ กำรสร้ำงสถำนที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ (Man - Made Attractions) เป็นต้น 

 

ช

๒ อ้ำงอิงตำมดัชนีขีดควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันด้ำนกำรท่องเที่ยว (TTCI) ของ WEF ปี พ.ศ. ๒๕๕๘  ใน ๖ หัวข้อที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ๙.๐๑ (Stringency of            

environmental regulations: ควำมเข้มงวดของกฎระเบียบด้ำนสิ่งแวดล้อม), ๙.๐๒ (Enforcement of environmental regulations: กำรบังคับใช้กฎระเบียบ

ด้ำนสิ่งแวดล้อม), ๙.๐๓ (Sustainability of T&T development: ควำมยั่งยืนของกำรพัฒนำอุตสำหกรรมกำรเดินทำงและกำรท่องเที่ยว), ๙.๐๙ (Wastewater 

treatment: กำรบริหำรจัดกำรน�้ำเสีย), ๑๓.๐๓ (Total protected areas: พื้นที่ที่ได้รับกำรอนุรักษ์), ๑๓.๐๕ (Quality of the natural environment: คุณภำพ

ของสภำพแวดล้อมทำงธรรมชำติ)



เเผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ

 ยุทธศำสตร์ที่	 ๒	 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก	 เพื่อรองรับกำรขยำยตัวของ

อุตสำหกรรมท่องเที่ยว

 ๑)	 พฒันำระบบโลจสิตกิส์ด้ำนกำรท่องเทีย่ว	โดยกำรพฒันำระบบกำรคมนำคมขนส่งในกำรเดนิทำงเข้ำสูป่ระเทศ

ทั้งทำงบก ทำงน�้ำ และทำงอำกำศ ได้แก่ กำรพัฒนำเส้นทำงคมนำคมทำงบกเพื่อเข้ำถึงแหล่งท่องเที่ยว ยกระดับระบบ                

ขนส่งสำธำรณะ เพือ่อ�ำนวยควำมสะดวกในกำรเดินทำงระหว่ำงสถำนทีท่่องเทีย่วพฒันำเส้นทำงคมนำคมทำงน�ำ้ทีส่ำมำรถ

เชื่อมโยงกับรูปแบบกำรเดินทำงอื่นๆ พัฒนำศักยภำพของสนำมบินในกำรรองรับนักท่องเที่ยว เพ่ิมเส้นทำงและจ�ำนวน             

เที่ยวบินระหว่ำงประเทศและภำยในประเทศที่เชื่อมโยงระหว่ำงเมืองท่องเที่ยวหลักและเมืองท่องเที่ยวรอง 

 ๒)	 พัฒนำสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรท่องเที่ยว โดยกำรปรับปรุงระบบกำรตรวจคนเข้ำเมือง ปรับปรุงและ

อ�ำนวยควำมสะดวกในกำรเดนิทำงผ่ำนแดน ปรบัปรงุป้ำยบอกทำงและป้ำยสญัลักษณ์ให้เป็นมำตรฐำนเดยีวกนั จดัท�ำแผนที่

ท่องเที่ยวให้ครอบคลุมทุกแหล่ง เพิ่มจุดบริกำร Free - WiFi ในแหล่งท่องเที่ยว จัดท�ำระบบบัตรโดยสำรเดียวที่ใช้ได้                           

กับทุกช่องทำงกำรเดินทำง พัฒนำสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกเพื่อรองรับกำรท่องเท่ียวท่ีปรำศจำกอุปสรรคส�ำหรับคนทั้งมวล 

(Tourism for All) ได้แก่ ห้องน�้ำคนพิกำร ทำงลำด รำวจับ เป็นต้น และพัฒนำแอปพลิเคชันที่อ�ำนวยควำมสะดวก                     

ให้นักท่องเที่ยว 

 ๓)	 พัฒนำระบบควำมปลอดภัยและสุขอนำมัยในแหล่งท่องเที่ยว	 โดยกำรสนับสนุนเคร่ืองมือและอุปกรณ์                 

เพื่อป้องกันและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ได้แก่ กล้องวงจรปิด เครื่องแปลภำษำ กำรติดตั้งไฟในสถำนที่ท่องเที่ยว อุปกรณ์

ช่วยเหลือนักท่องเท่ียวเบ้ืองต้น จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ท่องเที่ยว ส่งเสริมสุขอนำมัย                     

ในแหล่งท่องเที่ยว เช่น ปรับปรุงสุขำสำธำรณะ กำรจัดกำรขยะและระบบบ�ำบัดน�้ำเสียในแหล่งท่องเที่ยว 

 ยุทธศำสตร์ที่	 ๓	 กำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรท่องเท่ียว	 และสนับสนุนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำร

พัฒนำกำรท่องเที่ยว

 ๑)	 พัฒนำศักยภำพบุคลำกรด้ำนกำรท่องเท่ียวทั้งระบบให้มีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน	 สอดคล้อง																					

กับมำตรฐำนสำกล	 และเพียงพอต่อควำมต้องกำรของตลำด โดยกำรส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐ ภำคเอกชน 

และชมุชนในกำรพฒันำและปรบัปรงุหลกัสตูรทีเ่กีย่วข้องกับกำรพฒันำบคุลำกรด้ำนกำรท่องเทีย่วทีส่อดคล้องควำมต้องกำร

ของตลำดแรงงำน สร้ำงแรงจูงใจให้ผู ้ประกอบกำรอุตสำหกรรมด้ำนกำรท่องเที่ยวสนับสนุนบุคลำกรให้มีสมรรถนะ                         

ขั้นพื้นฐำนตำมต�ำแหน่งงำน และได้รับกำรฝึกอบรมที่ได้มำตรฐำนสำกล  

 ๒)	 ส ่งเสริมให ้ประชำชนมีส ่วนร ่วมในกำรบริหำรจัดกำรด ้ำนกำรท่องเที่ยวและได ้รับประโยชน	์																																																

จำกกำรท่องเทีย่ว	โดยกำรส่งเสรมิให้ประชำชนมคีวำมรูค้วำมเข้ำใจด้ำนกำรท่องเทีย่วและกำรบรหิำรจดักำรกำรท่องเทีย่ว 

เปิดโอกำสให้ประชำชนและชุมชนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำสินค้ำและบริกำรบนพื้นฐำนของมรดกและวัฒนธรรมท้องถิ่น              

จัดท�ำหลักสูตรกำรฝึกอบรมทักษะธุรกิจพื้นฐำนเพื่อส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจใหม่ในอุตสำหกรรมท่องเที่ยว เพิ่มช่องทำง  

กำรลงทนุและพฒันำธรุกจิด้ำนกำรท่องเทีย่วให้แก่ ภำคเอกชน ภำยใต้หลกักำรสนบัสนนุควำมคิดสร้ำงสรรค์และนวตักรรม 

Thailand ๔.๐ 

ซ



เเผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ

 ยุทธศำสตร์ที่	๔	 กำรสร้ำงควำมสมดุลให้กับกำรท่องเที่ยวไทย	ผ่ำนกำรตลำดเฉพำะกลุ่ม	กำรส่งเสริมวิถีไทย	

และกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว

 ๑)	 เสริมสร้ำงภำพลักษณ์คุณภำพเเละควำมปลอดภัยให้กับประเทศไทย	 โดยกำรพัฒนำภำพลักษณ์                           

และควำมเชื่อมั่นด้ำนคุณภำพ มุ่งเน้นกำรสื่อสำรคุณค่ำและภำพลักษณ์ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม               

(Preferred Destination) ที่มีคุณภำพสูงต่อนักท่องเที่ยว กำรท�ำกำรตลำดเป้ำหมำยและสร้ำงกำรรับรู้แก่นักท่องเท่ียว              

ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ด้ำนมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยและมำตรกำรป้องกันของประเทศไทย ข้อควรปฎิบัติ                                   

เพื่อควำมปลอดภัย และสิ่งที่ควรกระท�ำในกรณีฉุกเฉิน เพื่อช่วยส่งเสริมภำพลักษณ์ของประเทศไทย เป็นแหล่งท่องเที่ยว 

ที่ปลอดภัย รวมถึงกำรส่งเสริมกำรบังคับใช้และให้ควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำยที่เกี่ยวข้องแก่นักท่องเที่ยวและสำธำรณชน

 ๒)	 ส่งเสริมกำรตลำดเฉพำะกลุ่มเพื่อดึงดูดกำรเดินทำงท่องเที่ยว	 และกระตุ้นกำรใช้จ่ำยของนักท่องเที่ยว																					

กลุ่มต่ำงๆ	 โดยกำรส่งเสริมกำรตลำดแบบเฉพำะกลุ่มส�ำหรับนักท่องเที่ยวท่ัวไป กลุ่มตลำดระดับกลำง - บน (มีรำยได้             

ส่วนบุคคลสูงกว่ำ ๒๐,๐๐๐ เหรียญสหรัฐต่อปี) ในพื้นที่ตลำดที่มีศักยภำพ และกำรท�ำกำรตลำดแบบเฉพำะกลุ่มส�ำหรับ 

นักท่องเที่ยวกลุ่มควำมสนใจพิเศษ เช่น กลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ กลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงสิ่งแวดล้อมและนิเวศ 

 ๓)	 ส่งเสริมเอกลักษณ์ของประเทศไทยและของแต่ละท้องถิ่น	ด้วยกำรสื่อสำรเอกลักษณ์ควำมเป็นไทยให้เป็น             

ที่เข้ำใจในเวทีโลก อำทิ กำรสร้ำงคุณค่ำควำมเป็นไทยในสินค้ำและบริกำรต่ำงๆ ผ่ำนสัญลักษณ์ “Thainess” บนสินค้ำ        

และบริกำรที่คงอัตลักษณ์ควำมเป็นไทย กำรสื่อสำรเอกลักษณ์ควำมเป็นไทยผ่ำนสื่อสร้ำงสรรค์และนวัตกรรมทำงสื่อต่ำงๆ 

เช่น รำยกำรโทรทัศน์ กำรจัดแสดง Roadshow เป็นต้น และกำรส่งเสริมเอกลักษณ์ของแต่ละภูมิภำคและจังหวัด                         

โดยกำรพัฒนำแบรนด์และส่ือสำรควำมแตกต่ำงของภำคและจังหวัดต่ำงๆ ในรูปแบบกำรเล่ำเร่ือง (Storytelling)                         

กำรสื่อสำรเรื่องรำวอย่ำงสร้ำงสรรค์ผ่ำนช่องทำงกำรตลำดที่เป็นที่นิยมในกลุ่มเป้ำหมำย 

 ๔)	 ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวภำยในประเทศเเละกำรท่องเท่ียวที่สมดุลเชิงพื้นที่เเละเวลำ โดยกำรสร้ำงกำรรับรู้

สินค้ำ บริกำร และแหล่งท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นกำรท่องเที่ยวนอกฤดูกำล อำทิ กำรจัดกิจกรรม เทศกำล และงำนประเพณี

ประจ�ำถิ่นในแต่ละเดือน กำรสร้ำงควำมนิยมของจังหวัดท่องเที่ยวรอง เช่น กำรโฆษณำประชำสัมพันธ์ และกำรส่งเสริม             

กำรขำยแพ็กเกจกำรท่องเท่ียวร่วมกับภำคเอกชน เป็นต้น และกำรส่งเสริม “ไทยเที่ยวไทย” ได้แก่ กำรสร้ำงค่ำนิยม                    

กำรเดินทำงท่องเที่ยวในประเทศให้แก่คนไทยทุกคนในทุกเพศทุกวัย กำรส่งเสริมกำรตลำดแบบมีเป้ำหมำยเฉพำะ เช่น            

กลุ่มผู้สูงอำยุ กลุ่มนักเรียนนักศึกษำ กลุ่มสุภำพสตรี รวมถึงกำรสนับสนุนมำตรกำรทำงกำรเงินเพื่อส่งเสริมกำรใช้จ่ำย                

ช่วงกำรท่องเที่ยว อำทิ มำตรกำรกำรลดหย่อนทำงภำษี 

 ๕)	 ส่งเสริมควำมร่วมมือกับผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องเเละกำรใช้เทคโนโลยีในกำรท�ำกำรตลำด ด้วยกำรส่งเสริม              

ควำมร่วมมือระหว่ำงภำคส่วนในกำรท�ำกำรตลำด ได้แก่ กำรร่วมมือกับชุมชนในกำรสร้ำงสรรค์สินค้ำและบริกำร                         

ทำงกำรท่องเที่ยว ให้สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนและสอดคล้องแบรนด์จังหวัด กำรส่งเสริมกำรตลำดร่วมกันระหว่ำง               

ภำครัฐและภำคเอกชน และกำรส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีสนับสนุนกำรตลำด เช่น กำรสนับสนุนกำรพัฒนำและต่อยอด               

แอปพลิเคชันที่ส่งเสริมกำรท�ำกำรตลำด เพ่ิมประสิทธิภำพหน่วยงำนที่รับผิดชอบกำรตลำดดิจิทัล ทั้งในด้ำนกำรดูแล              

บริหำร และวิเครำะห์สถิติ ข้อมูลออนไลน์เกี่ยวกับกำรท่องเที่ยวไทย 

ฌ



เเผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ

 ยุทธศำสตร์ที่	๕	 กำรบรูณำกำรกำรบรหิำรจดักำรกำรท่องเทีย่ว	และกำรส่งเสรมิควำมร่วมมอืระหว่ำงประเทศ

 ๑)	 ส่งเสริมกำรก�ำกับดูแลกำรพัฒนำเเละบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยกำรเสริมสร้ำง                 

กำรท�ำงำนอย่ำงบูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำนระดับนโยบำย โดยมีคณะกรรมกำรนโยบำยกำรท่องเที่ยวแห่งชำติและ

กระทรวงกำรท่องเท่ียวและกีฬำเป็นหน่วยงำนหลักในกำรก�ำหนดนโยบำย ประสำนงำน ก�ำกับติดตำมและประเมินผล             

กำรด�ำเนินงำน ส่งเสริมกำรกระจำยอ�ำนำจสู่หน่วยงำนระดับภูมิภำคและท้องถิ่น ขับเคลื่อนแผนและกำรปฎิบัติงำนที่

สอดคล้องกับแนวทำงกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวชำติ พัฒนำกระบวนกำรกำรท�ำงำนร่วมกันระหว่ำงภำครัฐ เอกชนและ

ประชำชน ส่งเสริมกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลองค์ควำมรู้ จัดสรรงบประมำณและบุคลำกรให้สอดคล้องกับควำมต้องกำร                 

ของหน่วยงำนในทุกระดับ ผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน                     

(Community - based Tourism: CBT) จัดให้มีแผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงและแผนบริหำรจัดกำรสภำวะวิกฤต                  

ด้ำนกำรท่องเที่ยวในทุกมิติ

 ๒)	 ปรับปรุงกฎหมำยข้อบังคับเเละมำตรฐำนต่ำงๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยว	 และกำรบังคับใช้กฎหมำย

อย่ำงจริงจัง โดยกำรทบทวนแก้ไขกฎหมำยและกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวให้สอดคล้อง                  

กับสถำนกำรณ์ในปัจจบัุน ส่งเสรมิควำมร่วมมอืระหว่ำงหน่วยงำนภำครฐัในกำรบงัคบัใช้กฎหมำยอย่ำงจรงิจงั ก�ำหนดบทบำท

และควำมรับผิดชอบของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องอย่ำงชัดเจน ส่งเสริมกำรปฎิบัติตำมกฎหมำยและข้อระเบียบ                               

ด้ำนกำรท่องเที่ยวต่ำงๆ ประชำสัมพันธ์ เสริมสร้ำงควำมเข้ำใจในระเบียบและกฎหมำยด้ำนกำรท่องเที่ยว 

 ๓)	 สนับสนุนกำรลงทุนจำกภำคเอกชนเเละกำรจัดท�ำศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรท่องเที่ยว อำทิ ส่งเสริม              

ควำมร่วมมอืระหว่ำงภำครฐัและเอกชนในกำรลงทุนต่ำงๆ และกำรจัดต้ังหน่วยบรหิำรและวเิครำะห์ข้อมลูด้ำนกำรท่องเทีย่ว

ส�ำหรับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กำรจัดท�ำ Tourism Intelligence Center และสนับสนุนกำรแบ่งปันข้อมูลกลำง                 

แก่ทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้ใช้งำน 

 ๔)	 ส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศเพ่ือกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว	 โดยกำรประสำนควำมร่วมมือกับนำนำ

ประเทศในกำรส่งเสริมกำรพัฒนำท่องเที่ยวและกำรสร้ำงเครือข่ำยเชื่อมโยงภำยใต้กรอบควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ        

ระดับต่ำงๆ เช่น APEC ASEAN GMS ACMECS IMT - GT สนับสนุนให้ตัวแทนประเทศไทยในองค์กรและหน่วยงำนต่ำงๆ                    

มีบทบำทในเวทีนำนำชำติ เพื่อส่งเสริมภำพลักษณ์ของประเทศไทย และอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรเดินทำงท่องเท่ียว                 

ในระดับภูมิภำค เช่น กำรลดขั้นตอนกำรเดินทำงเข้ำประเทศ กำรตรวจลงตรำและใบขับขี่ที่ครอบคลุมทั้งภูมิภำค เป็นต้น 

ส่งเสรมิควำมสมัพนัธ์ในรปูแบบเมืองพีเ่มอืงน้องด้ำนกำรท่องเทีย่วกับต่ำงประเทศ  ส่งเสรมิควำมร่วมมือด้ำนกำรท่องเทีย่ว

บนเส้นทำงระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภำคลุ่มแม่น�้ำโขง (Greater Mekong Subregion: GMS) เส้นทำงระเบียงเศรษฐกิจ 

แนวตะวนัออก - ตะวนัตก (East-West Economic Corridor: EWEC) เส้นทำงระเบยีงเศรษฐกจิเหนอื – ใต้ (North South 

Economic Corridor: NSEC) และส่งเสริมกำรตลำดกำรประชำสัมพันธ์กำรท่องเที่ยวในภำพรวมของกลุ่มประเทศ                    

ตำมกรอบควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศต่ำงๆ 

๕. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการท่องเที่ยวสู่การปฏิบัติ
 กำรขบัเคลือ่นแผนพฒันำกำรท่องเทีย่วแห่งชำติ ฉบบัที ่๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) สูก่ำรปฏบัิตนิัน้ ขึน้อยูกั่บปัจจยั                

หลำยประกำร โดยเฉพำะอย่ำงยิง่กำรมส่ีวนร่วมของทกุภำคส่วนในกำรร่วมกนัวำงนโยบำยกำรใช้ทรพัยำกร และงบประมำณ             

ที่เก่ียวข้องด�ำเนินกำรตำมขอบเขตหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของตน เพื่อให้กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเป็นไปอย่ำงมีส่วนร่วม 

ทั้งนี้ เพื่อให้แผนพัฒนำกำรท่องเที่ยวแห่งชำติ ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  เกิดกำรพัฒนำขับเคลื่อน                                 

ญ



เเผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ

อย่ำงสัมฤทธิ์ผล จึงได้มีกำรวำงระบบควำมเชื่อมโยงของแผนพัฒนำต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนยุทธศำสตร์ของหน่วยงำน                

แผนแม่บทเฉพำะด้ำนแผนปฏิบัติกำร ทั้งในระดับเขตพัฒนำกำรท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัด และท้องถิ่น และกำรใช้กลไก                 

ภำคีเครือข่ำยต่ำงๆ ที่ให้ควำมส�ำคัญกับควำมร่วมมือภำครัฐ เอกชน และประชำชน รวมถึงระบบกำรจัดสรรงบประมำณ          

ที่มีประสิทธิภำพที่ต้องตอบสนองต่อกำรพัฒนำเชิงบูรณำกำรและมีควำมต่อเนื่อง อีกทั้งต้องมีกำรพัฒนำระบบกำรติดตำม

ประเมินผลกำรด�ำเนินงำนของภำครัฐที่สอดคล้องกับเป้ำหมำยและแนวทำงกำรพัฒนำตำมแผนอย่ำงแท้จริง โดยมี

กระบวนกำรขับเคลื่อนในแต่ละระดับ ดังนี้

 ๕.๑	 กำรด�ำเนินงำนในระดับนโยบำย	คณะกรรมกำรนโยบำยกำรท่องเที่ยวแห่งชำติเป็นหน่วยงำนหลักในกำร

ก�ำหนดนโยบำย โดยมีกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำเป็นผู้รับนโยบำยเพื่อประสำนกำรแปลงนโยบำยหรือแผนไปยัง       

หน่วยงำนต่ำงๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังหน่วยงำนส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค และส่วนท้องถิ่น ในกำรจัดท�ำแผนปฏิบัติกำรประจ�ำปี                    

ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนำกำรท่องเท่ียวแห่งชำติเพ่ือด�ำเนินกำรในแต่ละปีงบประมำณ รวมท้ังกำรติดตำมประเมินผล                  

กำรด�ำเนนิงำนตำมแผน และน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรนโยบำยกำรท่องเทีย่วแห่งชำต ิทัง้นี ้ต้องมกีำรประสำน ดแูล ก�ำกับ

ด�ำเนนิงำนร่วมกนัระหว่ำงหน่วยงำนระดบันโยบำยและพ้ืนทีค่วบคูก่นัไปด้วย ได้แก่ คณะกรรมกำรนโยบำยกำรบรหิำรงำน

จังหวดัและกลุม่จงัหวดัแบบบูรณำกำร คณะกรรมกำรพฒันำกำรท่องเทีย่วประจ�ำเขตพฒันำท่องเทีย่ว และคณะอนกุรรมกำร

รำยสำขำ ได้แก่ คณะอนกุรรมกำรส่งเสรมิกำรท่องเทีย่วทำงน�ำ้ คณะอนกุรรมกำรอ�ำนวยกำรพฒันำและส่งเสรมิประเทศไทย

เป็นศูนย์กลำงด้ำน Medical and Wellness คณะอนุกรรมกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงกีฬำ กำรท่องเที่ยวสีเขียว                    

กำรท่องเที่ยวเพื่อกำรประชุมและนิทรรศกำร และกำรท่องเท่ียวกลุ่มมุสลิม คณะอนุกรรมกำรพัฒนำควำมปลอดภัย               

ด ้ำนกำรท่องเท่ียว และคณะอนุกรรมกำรส่งเสริมกำรตลำดกำรท่องเที่ยวไทย เป ็นต ้น เพื่อให ้กำรพัฒนำ                                                        

ทั้งระดับนโยบำย พื้นที่ และรำยสำขำ มีกำรบูรณำกำรเป็นไปในทิศทำงเดียวกันกับแผนพัฒนำกำรท่องเที่ยวแห่งชำติ                

ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  

 ๕.๒	 กำรด�ำเนินงำนในระดับพื้นท่ี	 คณะกรรมกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวประจ�ำเขตพัฒนำกำรท่องเที่ยวเป็น                  

หน่วยงำนหลกัในกำรด�ำเนนิกำรพัฒนำในระดับพืน้ที ่โดยเป็นแกนกลำงในกำรประสำนนโยบำยจำกคณะกรรมกำรนโยบำย

กำรท่องเที่ยวแห่งชำติไปสู่กำรปฏิบัติในระดับพื้นท่ี โดยควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงำนภำครัฐ               

ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ องค์กรระหว่ำงประเทศ และท้องถิ่น รวมถึง คณะกรรมกำรบริหำรกลุ่มจังหวัด                         

และคณะกรรมกำรบริหำรงำนจังหวัดแบบบูรณำกำร เพื่อให้กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวในระดับพื้นที่ จังหวัด และเขตพัฒนำ             

กำรท่องเที่ยว สอดคล้องตำมแนวทำงและเป้ำหมำยกำรพัฒนำในระยะแผนพัฒนำกำรท่องเที่ยวแห่งชำติ ฉบับที่ ๒                    

(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  

 ๕.๓	 กำรด�ำเนนิงำนระดบัชมุชน	หน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องกบักำรพฒันำกำรท่องเทีย่วควรสนบัสนนุให้ภำคประชำชน

และชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวของประเทศในบริบทที่เหมำะสม โดยเฉพำะกำรพัฒนำโครงสร้ำง 

พื้นฐำนและสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรท่องเท่ียว ที่สอดรับกับวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่นผ่ำนกระบวนกำรจัดท�ำแผน

และขับเคลื่อนแผนพัฒนำระดับชุมชน ทั้งนี้ กำรเข้ำมำมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่ำยภำคประชำชนเจ้ำของพื้นที่                   

จะช่วยเพิ่มเอกลักษณ์และควำมเป็นไทยให้กับประสบกำรณ์กำรท่องเที่ยว และเป็นกำรกระจำยรำยได้จำกกำรท่องเท่ียว             

สู่ประชำชนอย่ำงแท้จริง 

ฎ





1เเผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ

	 คณะกรรมการนโยบายการท่องเทีย่วแห่งชาติ	(ท.ท.ช.)	มอี�านาจและหน้าทีห่ลกัในการส่งเสริมการบรหิารและพฒันา										

การท่องเที่ยว	 รวมทั้งจัดท�าแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ	 ซึ่งท่ีผ่านมาได้มี			

การจัดท�าแผนพัฒนาการท่องเท่ียวแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๕	 –	 ๒๕๕๙	 เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อน																							

การท่องเที่ยวของประเทศในระยะ	๕	 ปี	 ทั้งนี้	 เพื่อมุ่งให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ	 มีขีดความสามารถ																	

ในการแข่งขันด้านการท่องเท่ียวในระดับโลก	 สามารถสร้างรายได้และกระจายรายได้สู่ชุมชนและท้องถิ่น	 โดยค�านึงถึง																

ความเป็นธรรม	 สมดุล	 และยั่งยืน	 ผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๕	 -	 ๒๕๕๙	พบว่า																			

การด�าเนินงานของแผนประสบความส�าเร็จ	 ทั้ง	 ๓	 ตัวชี้วัด	 ได้แก่	 ๑)	 ตัวชี้วัดด้านขีดความสามารถทางการแข่งขัน																											

ด้านการท่องเที่ยว	จากการจัดอันดับโดย	World	Economic	Forum		ด้วยดัชนี	Travel	&	Tourism	Competitive	Index	

ในปี	 ๒๕๕๘	 ประเทศไทยมีขีดความสามารถอยู่ที่อันดับ	 ๓๕	 จาก	 ๑๔๑	 ประเทศทั่วโลก	 แสดงให้เห็นถึงการพัฒนา																								

การท่องเท่ียวท่ีผ่านมาท่ีสามารถเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยได้	 ๒)	 ตัวชี้วัดด้านรายได	้																		

จากนักท่องเที่ยวทั้งต่างชาติและนักท่องเที่ยวไทย	 พบว่ารายได้จากการท่องเที่ยวในช่วงระหว่าง	 ปี	 ๒๕๕๔	 -	 ๒๕๕๘															

เพิ่มขึ้นร้อยละ	 ๑๕.๖	 ต่อปี	 บรรลุเป้าหมาย	 ซึ่งตั้งไว้ที่ร้อยละ	 ๕	 และ	 ๓)	 ตัวชี้วัดความส�าเร็จสุดท้ายในด้านการจัดตั้ง																				

เขตพัฒนาการท่องเที่ยว	 ซึ่งได้มีการจัดตั้งทั้งหมด	 ๘	 เขต	 ตามเป้าหมายที่ต้ังไว้	 ดังนั้น	 อาจกล่าวได้ว่าการด�าเนินงาน																		

ตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๕๕	–	๒๕๕๙	ส�าเร็จลุล่วงในทุกตัวชี้วัดความส�าเร็จ	

	 อย่างไรก็ดี	แม้การด�าเนินงานในระยะที่ผ่านมาจะประสบผลส�าเร็จในด้านการเพิ่มปริมาณนักท่องเที่ยวและรายได้

จากการท่องเที่ยว	 แต่ยังประสบปัญหาและอุปสรรคส�าคัญหลายประการ	 อาทิ	 จ�านวนนักท่องเที่ยวและรายได้																																

ยังคงกระจุกตัวอยู่ในเมืองท่องเที่ยวหลัก	ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในแง่ลบที่ต้องเร่งแก้ไขปรับปรุง	 เพื่อสร้างความเชื่อมั่น

ของนักท่องเที่ยว	 รวมทั้งความเสื่อมโทรมของทรัพยากรการท่องเที่ยว	 และขาดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม	่																											

ปัญหาการเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียวและการเชื่อมโยงระหว่างแหล่งท่องเที่ยว	 ข้อจ�ากัดในการพัฒนาและยกระดับบุคลากร														

ด้านการท่องเที่ยว	 ความล้าสมัยและความขัดแย้งของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว	 การขาดข้อมูลเชิงลึก																									

เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยว	 ตลอดจนขาดการบูรณาการท�างานของกลไกการบริหารจัดการ																						

การท่องเที่ยวทั้งระบบ	สิ่งเหล่านี้ล้วนมีความจ�าเป็นต้องได้รับการแก้ไขและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

	 ประกอบกับสภาพแวดล้อมและบรบิทต่างๆ	ทีส่่งผลกระทบต่ออตุสาหกรรมท่องเทีย่วมกีารเปลีย่นแปลงตลอดเวลา	

ทัง้ทีเ่ป็นปัจจยัภายใน	เช่น	สถานการณ์การเมอืงของประเทศ	นโยบายของภาครฐั	การปรบัตัวของภาคเอกชน	ความร่วมมอื	

และการมีส่วนร่วมของทุกภาคีที่เกี่ยวข้อง	 เป็นต้น	 และปัจจัยภายนอก	อาทิ	 สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว	

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและความคาดหวังของนักท่องเที่ยว	 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ	

แนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม	 ความร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งในระดับภูมิภาค																						

และระดับโลก	 และนอกจากนี้	 ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในช่วงเวลาแห่งการปฏิรูป	 เพื่อให้ก้าวไปสู่การเป็นประเทศ																																

ที่มีความมั่นคง	มั่งคั่ง	และยั่งยืน	โดยประชาชนทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิรูป	เพื่อประสานประโยชน์

และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข	 จึงนับเป็นโอกาสอันดีที่ประเทศไทยให้ความส�าคัญกับการก�าหนดวิสัยทัศน์																			

การพัฒนาการท่องเท่ียว	 ๒๐	 ปี	 และแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ	 ฉบับที่	 ๒	 (พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 –	 ๒๕๖๔)	 โดยม	ี																						

หลักการส�าคัญ	 คือ	 การส่งเสริมความมั่นคง	 มั่งคั่ง	 ยั่งยืน	 ของประเทศ	 การวางต�าแหน่งทางการตลาดในฐานะ																								

ส่วนที่ 
๑ บทน�า



2 เเผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ

เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ	 การเป็นแหล่งเพ่ิมรายได้และกระจายความเจริญสู่ประชาชนและชุมชน	 รวมถึงการเชิดชู												

อัตลักษณ์	 และส่งเสริมวัฒนธรรมไทย	 โดยมีเป้าหมายของการพัฒนา	 คือ	 การยกระดับประเทศไทยให้เป็น																											

ประเทศพัฒนาแล้ว	การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ	และการเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพอย่างยั่งยืน

	 การจัดท�าวิสัยทัศน์การท่องเที่ยวไทย	 พ.ศ.	 ๒๕๗๙	 และแผนพัฒนาการท่องเท่ียวแห่งชาติ	 ฉบับที่	 ๒																																		

(พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 –	 ๒๕๖๔)	 ได้ค�านึงถึงบริบทของประเทศไทยในการพัฒนาภายใต้กรอบการวิเคราะห์แบบองค์รวม																			

ประกอบด้วย	 การประเมินประสิทธิภาพของการด�าเนินงานตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวในระยะที่ผ่านมาการศึกษา

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของตลาดไทยและตลาดโลก	 และการประเมินผลกระทบต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว																		

ของประเทศไทยในอนาคต	เพือ่ก�าหนดประเด็นยทุธศาสตร์	กลไกการด�าเนนิยทุธศาสตร์	และแนวทางการขบัเคลือ่นแผนฯ	

สู่การปฏิบัติ	 	 โดยสรุปจากการศึกษาข้อมูลปฐมภูมิที่ได้ส�ารวจความเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	 ทั้งภาครัฐและเอกชน																			

รวมถึงข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง	 และการศึกษาและถอดบทเรียนประเทศกรณีตัวอย่างที่ดี																								

เพือ่น�ามาสงัเคราะห์เป็นกรอบแนวคิดการพัฒนาการท่องเทีย่ว	ตาม	๕	ข้ันตอนหลกั	ดงันี้	

	 ๑)	 การประเมินผลการด�าเนินงานตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๕	 –	 ๒๕๕๙	 เพื่อติดตาม			

ประเมินผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ	 ทั้งในด้านผลลัพธ์ของตัวชี้ วัดความส�าเร็จและใน																														

ด้านการด�าเนินงานของแผนจากการรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วน	 ผลจากการศึกษาจะเป็นข้อเรียนรู้	 และข้อควร

ปรับปรุงเพื่อการพัฒนาแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ	ฉบับที่	๒	(พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔)	ต่อไป	

	 ๒)	 การศึกษาสภาพแวดล้อมและบริบทการท่องเท่ียวของประเทศไทยและของโลก	 เพ่ือศึกษาสถานการณ์													

ความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว	 การเปล่ียนแปลงและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการก�าหนด

ทศิทางการพฒันาในระยะของแผนพฒันาการท่องเท่ียวแห่งชาติ	ฉบบัที	่๒	(พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔)	โดยมพีืน้ฐานการก�าหนด

ทิศทางพัฒนาจากการศึกษา	 ถึงบริบทของอุตสาหกรรมทั้งในระดับประเทศและระดับโลก	 เพื่อให้ทิศทางการพัฒนา																					

ตั้งอยู่บนพื้นฐานของศักยภาพที่แท้จริง	และมีความเป็นไปได้

	 ๓)	 การทบทวนการพัฒนาการท่องเทีย่วของประเทศคูแ่ข่งและประเทศต้นแบบรายส�าคญั	เนือ่งจากการท่องเทีย่ว																		

เป็นอุตสาหกรรมที่ส�าคัญของหลายประเทศทั่วโลกท่ีมีการแข่งขันสูง	 ดังนั้น	 เพื่อศึกษาบริบทการท่องเที่ยว	 และทิศทาง													

การพัฒนาของหลายประเทศท่ัวโลก	 เพื่อให้ได้มาซ่ึงข้อเรียนรู้ส�าหรับประเทศไทย	 และตัวอย่างการพัฒนาที่ประเทศไทย

สามารถปรบัใช้ได้	โดยการศึกษาข้อมลูเชงิลกึใน	๒๐	ประเทศทัว่โลก	และคดัเลอืก	๗	ประเทศ	เพือ่เป็นกลุม่ประเทศต้นแบบ	

และประเทศคู่แข่งท่ีมีบริบทการท่องเท่ียวสอดคล้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทย	 เพื่อเป็นกรณีศึกษาส�าหรับ																			

การพัฒนาการท่องเที่ยวของไทย	

	 ๔)	 การทบทวนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว	 การท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรม																					

ที่ช่วยสร้างรายได้	 และมีความสามารถที่จะกระจายรายได้สู่ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง	 หลายหน่วยงานจึงได้ให้

ความส�าคัญกับการร่วมพัฒนาการท่องเที่ยว	ดังนั้น	 เพื่อให้การพัฒนาทั้งหมดเป็นไปอย่างสอดคล้องและมีทิศทางเดียวกัน	

การพัฒนาแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติจ�าเป็นต้องบูรณาการกับแผนพัฒนาอื่นๆ	 ที่เกี่ยวเน่ือง	 เพื่อให้การพัฒนา																			

มีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม

	 ๕)	 การรับฟังความคดิเหน็จากผูท่ี้มีส่วนเกีย่วข้อง	โดยค�านงึถงึการมส่ีวนร่วมของทกุภาคส่วน	ทัง้ภาครฐั	ภาคเอกชน														

และภาคประชาชน/ประชาสังคม	 ซึ่งโดยสรุปแล้วได้มีการสัมภาษณ์ผู้บริหาร	 ผู้ทรงคุณวุฒิ	 และผู้เชี่ยวชาญในสาขา																			

การท่องเที่ยวกว่า	 ๕๐	 คน	 จัดประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ที่เกี่ยวข้อง																				

ด ้านการท่องเที่ยวจากทุกภาคส่วนใน	 ๔	 ภูมิภาค	 และส่วนกลาง	 โดยมีผู ้ เข ้าร ่วมรวมท้ังสิ้นกว่า	 ๔๐๐	 คน																																																										



3เเผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ

กระบวนการจัดท�าวิสัยทัศน์และแผนพัฒนาการท่องเที่ยวไทย

ผลการด�าเนินงาน
ตามแผนฯ พ.ศ. ๒๕๕๕-

๒๕๕๙ คณะอนุกรรมการจัดท�าแผนฯ / คณะท�างานฯ

บทวิเคราะห์
สถานการณ์
การท่องเที่ยว

การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ
ข้อเสนอวิสัยทัศน์ และ (ร่าง) แผนฯ

ข้อเสนอ
วิสัยทัศน์

การท่องเที่ยวไทย
ระยะ ๒๐ ปี 
(พ.ศ.๒๕๗๙)

(ร่าง)
แผนพัฒนา

การท่องเที่ยว
แห่งชาติ 
ฉบับที่ ๒ 

(พ.ศ.
๒๕๖๐-๒๕๖๔

คณะ
อนุกรรมการ
จัดท�าแผนฯ

คณะกรรมการ
นโยบาย

การท่องเที่ยว
แห่งชาติ

คณะรัฐมนตรี

สภาพแวดล้อมและบริบท
การท่องเที่ยวของ

ประเทศไทยและของโลก

การพัฒนาการท่องเที่ยว
ของประเทศคู่แข่งและ

ประเทศต้นแบบรายส�าคัญ

นโยบาย/แผนยุทธศาตร์ที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

ของประเทศไทย

การสัมภาษณ์
เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการท่องเที่ยว

การประชุมกลุ่มย่อย
ในภูมิภาคเพื่อรับฟัง

ความคิดเห็น

๑

๒

๓

๔

๕

๕

๕

=	การวิจัยขั้นปฐมภูมิ

=	การวิจัยขั้นทุติยภูมิ

=	การน�าเสนอเพื่อพิจารณา/ให้ข้อเสนอแนะ/เห็นชอบ

	 การศกึษาในครัง้นี	้ได้ให้ความส�าคญัในการด�าเนนิงานตามหลักวชิาการและการระดมความคดิเห็นและความต้องการ
ของผู้มส่ีวนได้	-	ส่วนเสียในทกุภาคส่วน	ท�าให้สามารถคาดการณ์ได้ว่าการศกึษาและการจดัท�าแผน	ในครั้งนี้	จะได้รับข้อมูล
เชิงลึกท่ีครบทุกมิติ	 ทั้งบริบทในประเทศ	 บริบทต่างประเทศ	 บริบทตลาดโลก	 อีกทั้งได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสภาวการณ์											
ของอตุสาหกรรมท่องเทีย่วของไทยและทศิทางการพฒันาในมุมมองของหลายหน่วยงานและของผูท้รงคณุวฒิุหรอืผู้เช่ียวชาญ
ในสาขาการท่องเที่ยว	 เพื่อน�ามาสังเคราะห์เป็นแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวของไทย	 และยุทธศาสตร์การพัฒนา																						
ทีเ่หมาะสม	สอดคลอ้งกบัสถานการณแ์ละก้าวทนัการเปลีย่นแปลง	เพื่อใหก้ารขับเคลือ่นแผนพฒันาการท่องเทีย่วแหง่ชาติ	
ฉบับที่	๒	(พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๖๘)	หรือ	ในอีกระยะ	๕	ปีข้างหน้า	บรรลุผลส�าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้ก�าหนด
ไว้ในระยะของแผนฉบับนี้

จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อข้อเสนอวิสัยทัศน์การท่องเที่ยวไทย	 พ.ศ.	 ๒๕๗๙	 และจัดประชุมเพื่อรับฟัง																									

ความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ	 ฉบับที่	 ๒	 (พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 –	 ๒๕๖๔)	 จากทุกภาคส่วน	 ท้ังภาครัฐ																

ภาคเอกชน	ภาควิชาการ	ท้องถิ่น	และสื่อมวลชน	โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า	๖๐๐	คน

	 ทั้งนี้	 การจัดท�าวิสัยทัศน์การท่องเที่ยวไทย	 พ.ศ.	 ๒๕๗๙	 และแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ	 ฉบับที่	 ๒																							

(พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 –	 ๒๕๖๔)	 ได้มีการเน้นกระบวนการท�างานที่เป็น	 Consensus	 Building	 ที่ผ่านการรับฟังความคิดเห็น																		

ของทุกภาคส่วน	 ตั้งแต่สภาปฏิรูปแห่งชาติ	 (สปช.)	 สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	 (สปท.)	 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง															

ทั้งภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 ภาคประชาชน/ภาคประชาสังคม	 ตลอดจนการท�างานผ่านกลไกการมีส่วนร่วมจากผู้แทน																							

ของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง	 ในรูปแบบของคณะอนุกรรมการจัดท�าแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ	 ฉบับที่	 ๒																		

(พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔)	ภายใต้คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ	และคณะท�างานพัฒนาการท่องเที่ยวภายใต้

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	 เพ่ือให้ได้แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติท่ีเกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วม																												

จากทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง	 สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันเก่ียวกับสาระส�าคัญของแผน	 และการน�าแผนฯ																																	

ไปสู่การปฏิบัติ	



คาดการณ์โดย	UNWTO

ภูมิภาคตะวันออกกลาง

ทวีปยุโรป

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ทวีปอเมริกา

ทวีปแอฟริกา

๑๙๘๐

จ�า
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เท

ี่ยว
	(ล

้าน
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)

๒๐๐๐

๑๘๐๐

๑๖๐๐

๑๔๐๐

๑๒๐๐

๑๐๐๐

๘๐๐

๖๐๐

๔๐๐

๒๐๐

๐
๑๙๙๕ ๒๐๑๐ ๒๐๑๖ ๒๐๒๐ ๒๐๓๐

ท่องเที่ยวต่างชาติทั่วโลกและการคาดการณ์ในปี	๒๕๗๓	โดย	UNWTO
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๑. สภาพแวดล้อมและบริบทการท่องเที่ยว๓

	 อุตสาหกรรมท่องเท่ียวถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักของโลก	 ซึ่งในปี	 ๒๕๕๘	 อุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั่วโลก															

มีมูลค่ากว่า	๗.๘๖	ล้านล้านเหรียญสหรัฐ	หรือร้อยละ	๙.๘	ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศทั่วโลก	(Gross	Domestic	

Product:	GDP)	ในส่วนของอตุสาหกรรมท่องเทีย่วของไทยนัน้ได้สร้างรายได้กว่า	๒.๒๓	ล้านล้านบาท	มมีลูค่าอุตสาหกรรม

ท่องเที่ยวกว่าร้อยละ	๑๗	 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ	 ซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมส�าคัญท่ีช่วยขับเคลื่อน

เศรษฐกจิโดยรวมของประเทศ	กอปรกบัอตุสาหกรรมท่องเท่ียวนัน้มกีารเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลาตามสภาวการณ์โลกและ

พฤติกรรมของผู้บริโภค	อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยจึงต้องมีการปรับตัวตามกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงไป	และวางแผน

การพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด	เพื่อรักษาและพัฒนาขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวของประเทศ

 ๑.๑ สถานการณ์และแนวโน้มการท่องเที่ยวในตลาดโลก

   ๑.๑.๑ การท่องเที่ยวทั่วโลกมีการเติบโตและขยายตัวอย่างต่อเน่ือง	 จากรายงานขององค์การ																												

การท่องเที่ยวโลก	 (The	United	 Nations	World	 Tourism	Organization:	 UNWTO)	 พบว่าในปี	 ๒๕๕๘	 มีจ�านวน												

นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยู่ที่	 ๑.๒	 พันล้านคน	 โดยในช่วงปี	 ๒๕๕๓	 -	 ๒๕๕๘	 จ�านวนนักท่องเท่ียวท่ัวโลกมีอัตราการเติบโต															

อยู่ที่ร้อยละ	๖	ทั้งนี้	UNWTO	ได้คาดการณ์ว่าในปี	๒๕๗๓	จะมีนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวระหว่างประเทศทั่วโลก

จ�านวนกว่า	๑.๘	พันล้านคน	หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ	๓.๓	ต่อปี	ซึ่งคาดการณ์เป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทาง

มายังภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก	 จ�านวน	 ๕๓๕	 ล้านคน	 คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ	๕๗	 ในจ�านวนดังกล่าวแบ่งออก																										

เป็นนักท่องเที่ยวในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ	จ�านวน	๒๙๓	ล้านคน	เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	จ�านวน	๑๘๗	ล้านคน																	

โอเชียเนีย	จ�านวน	๑๙	ล้านคน	และเอเชียใต้	จ�านวน	๓๖	ล้านคน

๓	ที่มา	กรมการท่องเที่ยว,	UNWTO,	WTTC	และ	WEF

ส่วนที่ 
๒ สถานการณ์ แนวโน้ม และทิศทางการท่องเที่ยว
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๑๐ ๑๐๙.๙

GDP	จาก
ภาคการท่องเที่ยว	

(ล้านล้านเหรียญสหรัฐ)
%GDP

๖.๓

๔.๓ ๔.๔ ๔.๕ ๔.๕ ๔.๗ ๔.๙ ๕.๐ ๕.๒ ๕.๔

๒๕๕๐ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘

๖.๓ ๖.๕ ๖.๖ ๖.๘ ๗.๑ ๗.๓ ๗.๖ ๗.๙

๙.๘ ๙.๖
๙.๒ ๙.๔ ๙.๕ ๙.๖ ๙.๗ ๙.๘

๘

ร้อยละ	๓	ต่อปี

๘

๖ ๖

๔ ๔

๒ ๒

๐
๒.๐ ๑.๙ ๒.๐ ๒.๑ ๒.๑ ๒.๒ ๒.๓ ๒.๔ ๒.๕

สัดส่วนของ	GDP	ทั้งหมด

ปัจจัยที่ส่งผลโดยอ้อมต่อ	

GDP	การท่องเที่ยว

ปัจจัยที่ส่งผลโดยตรง

ต่อ	GDP	การท่องเที่ยว

ผลกระทบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่อ	GDP	โลก	ในช่วงปี	พ.ศ.	๒๕๕๐	–	๒๕๕๘

   ๑.๑.๒ ในปี ๒๕๕๘ การท่องเท่ียวทั่วโลกมีมูลค่าประมาณ ๗.๘๖ ล้านล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็น                  

ร้อยละ ๙.๘ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศทั่วโลก	(Gross	Domestic	Product:	GDP)	มีการเติบโตจากปี	๒๕๕๐	

ซึ่งมีมูลค่าอยู่ที่	 ๖.๓	 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ	 ร้อยละ	๓	ต่อปี	 ทั้งนี้	 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการขยายตัวของการท่องเที่ยว	 ได้แก่															

๑)	 ปัจจัยโดยตรง	 (Direct	 Contribution)	 ประกอบด้วยการจับจ่ายใช้สอยของนักท่องเที่ยวต่างชาติ	 และนักท่องเท่ียว															

ในประเทศ	 รวมถึงการใช้จ่ายของรัฐบาลในภาคบริการด้านการท่องเที่ยวส่งผลโดยตรงต่อ	 GDP	 ของการท่องเที่ยวโลก

ประมาณ	๒.๕	 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ	 หรือประมาณร้อยละ	 ๓๑	 และ	 ๒)	 ปัจจัยโดยอ้อม	 (Indirect	 Contribution)																	

ประกอบด้วย	 การลงทุนจากอุตสาหกรรมอื่นที่มีความเกี่ยวโยงกับอุตสาหกรรมท่องเท่ียว	 การใช้จ่ายของรัฐบาล																											

ในการสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยทั่วไป	 และการซื้อสินค้าและบริการโดยธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว																								

เพื่อน�ามาใช้ผลิตผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว	 สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลอย่างมีนัยส�าคัญต่อ	 GDP																										

การท่องเท่ียวโลก	 ท�าให้ในปี	 ๒๕๕๘	 มีมูลค่าต่อ	 GDP	 การท่องเที่ยวโลก	 ประมาณ	 ๕.๔	 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ																														

หรือคิดเป็นร้อยละ	๖๙	ของมูลค่าของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโลก

 ๑.๒ สถานการณ์และแนวโน้มการท่องเที่ยวของประเทศไทย

   ๑.๒.๑ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จากจ�านวนนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ                             

ท่ีเพิ่มสูงขึ้นติดอันดับที่ ๑๑ ของโลก	 สะท้อนให้เห็นจากแนวโน้มจ�านวนนักท่องเที่ยวและรายได้ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น																							

อย่างรวดเรว็และต่อเนือ่ง	 โดยในระยะทีผ่่านมาจ�านวนนกัท่องเทีย่วเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง	 จาก	๑๔	 ล้านคน	 ในปี	 ๒๕๕๒																		

มาเป็น	๒๙.๘	ล้านคน	ในปี	๒๕๕๘	ซึ่งมากเป็นอันดับที่	๑๑	ของโลก	ประเทศที่เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยมากที่สุด	

ได้แก่	 จีน	 มาเลเซีย	 ญี่ปุ่น	 เกาหลี	 และลาว	 ตามล�าดับ	 ส�าหรับแนวโน้มนักท่องเที่ยวภายในประเทศ	 (ไทยเที่ยวไทย)																							

พบว่าในช่วงปี	 ๒๕๕๔	 –	 ๒๕๕๘	 มีการเติบโตกว่าร้อยละ	 ๙	 ต่อปี	 โดยในปี	 ๒๕๕๗	 นักท่องเที่ยวไทยเดินทางคิดเป็น																					

๑๓๖.๒	ล้านคนครั้ง	และเพิ่มสูงขึ้นในปี	๒๕๕๘	ที่	๑๓๘.๘	ล้านคนครั้ง	
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ประเทศที่มีจ�านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงสุด	๑๕	อันดับแรกของโลก๔

อันดับ จ�านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ (ล้านบาท) 

พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๑ ฝรั่งเศส ๘๔.๕ ฝรั่งเศส ๘๓.๗

๒ สหรัฐอเมริกา ๗๗.๕ สหรัฐอเมริกา ๗๕.๐

๓ สเปน ๖๘.๒ สเปน ๖๔.๙

๔ จีน ๕๖.๙ จีน ๕๕.๖

๕ อิตาลี ๕๐.๗ อิตาลี ๔๘.๖

๖ ตุรกี ๓๙.๕ ตุรกี ๓๙.๘

๗ เยอรมันนี ๓๕ เยอรมันนี ๓๓.๐

๘ สหราชอาณาจักร ๓๔.๔ สหราชอาณาจักร ๓๒.๖

๙ เม็กซิโก ๓๒.๑ รัสเซีย ๒๙.๘

๑๐ รัสเซีย ๓๑.๓ เม็กซิโก ๒๙.๓

๑๑ ไทย ๒๙.๙ ฮ่องกง ๒๗.๘

๑๒ ออสเตรีย ๒๖.๗ มาเลเซีย ๒๗.๔

๑๓ ฮ่องกง ๒๖.๗ ออสเตรีย ๒๕.๓

๑๔ มาเลเซีย ๒๕.๗ ไทย ๒๔.๘

๑๕ กรีซ ๒๓.๖ กรีซ ๒๒.๐

๔	ที่มา	UNWTO	Tourism	Hightlights	๒๐๑๖	Edition	

   ๑.๒.๒ รายได้จากการท่องเที่ยวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามจ�านวนนักท่องเที่ยว	โดยในปี	๒๕๕๖	ประเทศไทย																					

มรีายได้จากการท่องเทีย่วอยูท่ี	่๑.๒	ล้านล้านบาท	เพิม่ขึน้ร้อยละ	๑๙.๐๘	จากปีทีผ่่านมา	แม้ว่าในปี	๒๕๕๗	จะมเีหตกุารณ์

ชุมนุมทางการเมือง	ซึ่งส่งผลให้รายได้จากการท่องเที่ยวลดลงเหลือจ�านวน	๑.๑๗	ล้านล้านบาท	เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ	๔.๙๓	

แต่รายได้ก็สามารถปรับตัวข้ึนสูงกว่าระดับเดิมมาอยู่ที่	 ๒.๒๓	 ล้านล้านบาท	 ในปี	 ๒๕๕๘	 ซึ่งในจ�านวนนี้แบ่งเป็น																													

รายได ้จากนักท ่องเท่ียวต ่างชาติ	 จ�านวน	 ๑.๔๔	 ล ้านล ้านบาท	 และรายได ้จากนักท ่องเที่ยวไทย	 จ�านวน																																																									

๐.๗๙	 ล้านล้านบาท	 นอกจากนั้น	 จากการเก็บสถิติของ	 UNWTO	 ประเทศไทยมีรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ																														

สูงถึง	 ๔๔.๖	 พันล้านเหรียญสหรัฐ	 หรือสูงเป็นอับดับที่	 ๖	 ของโลก	 ทั้งนี้	 คาดการณ์ว่ารายได้จากการท่องเที่ยว																																				

ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ	 ในปี	 ๒๕๕๙	 จะมีรายได้รวม	๒.๔	 ล้านล้านบาท	 และในปี	 ๒๕๖๐	 จะมีรายได้															

สูงถึง	๒.๕	ล้านล้านบาท
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คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ

อันดับ รายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ (ล้านเหรียญสหรัฐ)

พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๑ สหรัฐอเมริกา ๒๐๔.๕๒ สหรัฐอเมริกา ๑๙๑.๓๓

๒ จีน ๑๑๔.๑๑ จีน ๑๐๕.๓๘

๓ สเปน ๕๖.๕๓ สเปน ๖๕.๑๑

๔ ฝรังเศส ๔๕.๙๒ ฝรังเศส ๕๘.๑๕

๕ สหราชอาณาจักร ๔๕.๔๖ สหราชอาณาจักร ๔๖.๕๔

๖ ไทย ๔๔.๕๕ อิตาลี ๔๕.๔๙

๗ อิตาลี ๓๙.๔๕ เยอรมันนี ๔๓.๓๒

๘ เยอรมันนี ๓๖.๘๗ มาเก๊า ๔๒.๕๕

๙ ฮ่องกง ๓๖.๑๕ ไทย ๓๘.๔๒

๑๐ มาเก๊า ๓๑.๓๐ ฮ่องกง ๓๘.๓๘

๑๑ ออสเตรเลีย ๒๙.๔๑ ออสเตรเลีย ๓๑.๙๔

๑๒ ตุรกี ๒๖.๖๒ ตุรกี ๒๙.๕๕

๑๓ ญี่ปุ่น ๒๔.๙๘ มาเลเซีย ๒๒.๖๐

๑๔ อินเดีย ๒๑.๐๑ ออสเตรีย ๒๐.๘๒

๑๕ ออสเตรีย ๑๘.๓๐ อินเดีย ๑๙.๗๐

ประเทศที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวสูงสุด	๑๕	อันดับแรกของโลก๕

  ๑.๒.๓ การใช้จ่ายของนักท่องเท่ียวต่อครั้งสูงข้ึนถึงแม้วันพักเฉล่ียของนักท่องเที่ยวจะลดลง	 โดยในปี	

๒๕๕๘	นักท่องเท่ียวต่างชาติมีการใช้จ่ายเป็นจ�านวน	 ๕,๐๗๒.๖๙	 บาทต่อวัน	 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้ากว่าร้อยละ	 ๖.๒๓														

ในทางตรงกันข้าม	จ�านวนวันพักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวลดลงมาอยู่ที่เฉลี่ย	๙.๕๕	วัน	ซึ่งลดลงร้อยละ	๓.๕	จากปีที่ผ่านมา	

ทั้งนี้เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวในระยะใกล้	 โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนและมาเลเซีย																							

รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน	อนึ่ง	ปัจจัยโดยรวมยังส่งเสริมการพัฒนาของนักท่องเที่ยวต่างชาติ	อาทิ	สถานการณ์

ภายในประเทศท่ีเริม่ดข้ึีนท�าให้การท่องเท่ียวไทยฟ้ืนตวัอย่างรวดเร็ว	การเพิม่ขึน้ของจ�านวนนกัท่องเทีย่วจีน	และค่าโดยสาร

สายการบินระหว่างประเทศที่ลดลง

๕	ที่มา	UNWTO	Tourism	Hightlights	๒๐๑๖	Edition
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คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ

 ๑.๓ การประเมินศักยภาพอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย

   ๑.๓.๑ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา	 ท�าให้ในปัจจุบัน

การท่องเที่ยวได้กลายเป็นกลไกส�าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ	 โดยหากจะพิจารณาจากความพร้อม																			

และศกัยภาพของประเทศไทยที่มตี่อการท่องเที่ยว	พบวา่ประเทศไทยยงัมจีุดเด่นและข้อได้เปรยีบจากประเทศคูแ่ข่งหลาย

ประการ	 เช่น	 ท�าเลท่ีตั้งเป็นจุดศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 ความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ	

ศิลปวัฒนธรรม	ประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์	อัธยาศัยไมตรีของคนไทย	เป็นต้น	นอกจากนี้	ในปี	๒๕๕๘	World	Economic	

Forum:	WEF	ได้จัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยอยู่ในอันดับที่	๓๕	จาก	๑๔๑	

ประเทศทั่วโลก	 โดยหากพิจารณาในด้านที่ส�าคัญ	 พบว่าด้านทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม	 ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่	 ๑๖				

ด้านโครงสร้างพืน้ฐานของการคมนาคมทางอากาศ	อยูใ่นอนัดบัที	่๑๗	ด้านแหล่งท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม	อยูใ่นอนัดบัที	่๓๔	

ด้านความพร้อมของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	อยู่ในอันดับที่	 ๖๐	 ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นจุดแข็งของการท่องเที่ยว											

ของไทย

   ๑.๓.๒ การท่องเที่ยวของประเทศไทยได้รับการคัดเลือกให้เป็นที่สุดของโลกในการจัดอันดับระดับ

นานาชาติหลายอันดับ เช่น	 กรุงเทพฯ	 ได้รับเลือกเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ดีท่ีสุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก	 ในปี	 ๒๕๕๘																						

โดย	Master	 Card	 (Master	 Card’s	 Asia	 Pacific	 Destinations	 Index	 ๒๐๑๕)	 รางวัลชายหาดที่ดีท่ีสุดของเอเชีย																			

ในปี	๒๕๕๘	จาก	World	Travel	Awards	รางวัลประเทศท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในด้านการท่องเที่ยวครอบครัว	การท่องเที่ยว

เชิงพักผ่อน	 สถานที่ท่องเที่ยวเพื่อการวิวาห์	 ในปี	 ๒๕๕๗	 รางวัลสถานที่เพื่อการประชุมและจัดงานยอดเยี่ยมจาก	 TTG	

Travel	 Awards	 ในปี	 ๒๕๕๗	 และประเทศไทยได้รับรางวัลด้านการท่องเท่ียว	 Grand	 Travel	 Award	 จากนิตยสาร																	

Travel	 News	 นิตยสารธุรกิจท่องเที่ยวชื่อดังจากภูมิภาคสแกนดิเนเวีย	 ในปี	 ๒๕๕๔	 ติดต่อกันเป็นเวลา	 ๙	 ปี	 เนื่องจาก												

ความมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและความหลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยว	 ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นถึงความสามารถ																	

ของประเทศไทยในการเป็นแหล่งท่องเท่ียวยอดนิยมระดับโลก	 อย่างไรก็ตาม	 ทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวต้องได้รับ																		

การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	เพื่อให้สามารถคงความนิยมและรักษาอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

๔.๒

ค่าเฉลี่ย

ประเทศ
อัตราการ

เติบโตเฉลี่ย

จีน มาเลเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี ลาว อินเดีย สหราช

อาณาจักร

สิงคโปร์ รัสเซีย สหรัฐ

อเมริกา

๔.๑ ๖.๕ ๕.๕ ๓.๔
๒๕๕๔ ๒๕๕๖ ๒๕๕๘

๒.๙ ๕.๖ ๓.๔ ๓.๑ ๕.๒ ๑.๐ ๑.๘

๔.๖
๔.๙

๔.๕

๕.๑

๕.๗

๔.๒

๔.๗

๔.๒

๔.๕
๔.๙

๕.๑

๔.๗
๕.๑

๕.๒

๓.๑
๓.๕

๓.๙

๔.๙

๕.๕ ๕.๖

๓.๗
๔.๐ ๔.๒

๔.๙

๕.๔

๖.๐

๔.๓
๔.๖

๔.๕ ๔.๕
๔.๗ ๔.๘

การเติบโตของค่าใช้จ่ายต่อการเดินทางของนักท่องเที่ยว	๑๐	ประเทศหลักของไทย	๖

๖	ที่มา	กรมการท่องเที่ยว
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คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ

   ๑.๓.๓ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย ยังคงมีทั้งจุดแข็ง จุดอ่อน และศักยภาพในการพัฒนา

ตามวงจรการท่องเที่ยว	ดังนี้

     ๑) การวางแผนและตัดสินใจเที่ยว ที่ผ่านมาประเทศไทยมีการจัดการและการท�าการตลาด																									

ได้เป็นอย่างดี	 จากการจัดอันดับของ	WEF	 ทางด้านประสิทธิภาพของการตลาดประเทศในการดึงดูดนักท่องเที่ยว																												

ในปี	๒๕๕๘	ประเทศไทยได้รับคะแนน	๕.๔	จาก	๗.o	หรือเป็นอันดับที่	๒๓	จาก	๑๔๑	ประเทศ	ทั่วโลก	อย่างไรก็ตาม																				

พบว่ายังมีโอกาสที่จะพัฒนาต่อยอดและสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการตลาดได้	 อาทิ	 การอ�านวยความสะดวกในขั้นตอน																											

การด�าเนินการขอวีซ่า	 การพัฒนาระบบวางแผนท่องเที่ยวและระบบจองบัตรโดยสาร	 รวมทั้งการปรับใช้เทคโนโลย	ี																					

เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร

     ๒) การเดินทางเข้าสู่ประเทศไทย ความครอบคลุมของเครือข่ายเที่ยวบินระหว่างประเทศ																						

และการเป็นศูนย์กลางในการท่องเที่ยวเชื่อมโยงประเทศอื่นในภูมิภาค	 ถือเป็นจุดแข็งของประเทศไทย	 จากการจัดอันดับ

ของ	 International	 Air	 Transport	 Association	 ในด้านอัตราส่วนที่นั่งต่อกิโลเมตร	 บินต่อสัปดาห์	 (Available																													

International	Seat-Km	per	Week)	ในปี	๒๕๕๘	ประเทศไทยมีอัตราส่วนดังกล่าวสูงถึง	๒,๒o๖	ที่นั่ง	ซึ่งอยู่ในอันดับ														

ที่	 ๑๓	จาก	๑๔๑	ประเทศทั่วโลก	อย่างไรก็ตาม	ประเทศไทยยังมีข้อจ�ากัดในด้านความเชื่อมโยงของระบบขนส่งมวลชน

ระหว่างสนามบินและตัวเมือง	 ขาดสิ่งอ�านวยความสะดวกเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยว	 ปัญหาขีดความสามารถในการรองรับ

ของสนามบิน	และปัญหาขาดแคลนบุคลากร	เป็นต้น

     ๓) การพักอาศัยในประเทศไทย จากการส�ารวจข้อมูลโรงแรมและสถานที่พักแรมในประเทศไทย	

พบว่ามีจ�านวนที่เพียงพอ	มีความหลากหลาย	และอยู่ในระดับราคาที่เหมาะสม	จากผลส�ารวจ	ห้องพักโดย	Euromonitor	

และธนาคารแห่งประเทศไทย		ในปี	๒๕๕๘	พบว่าประเทศไทยมีจ�านวนห้องพักมากกว่า	๖๓๒,ooo	ห้อง	โดยมีการเติบโต

กว่าร้อยละ	๓	ต่อปี	ในช่วงปี	๒๕๕๔	–	๒๕๕๘	และยังได้รับคะแนนจาก	TripAdvisor	ในปี	๒๕๕๘	ด้านคุณภาพของโรงแรม	

สูงถึง	๔.๘	จาก	๕.๐	อย่างไรก็ตาม	ยังมีข้อจ�ากัดในด้านมาตรฐานและการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	รวมถึงการพัฒนา

ต่อยอดเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์โลก

     ๔) การเดินทางภายในประเทศไทย ระบบการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ของประเทศไทย																			

มีความพร้อมในระดับหนึ่ง	 โดยมีเส้นทางการคมนาคมทางอากาศเช่ือมโยงสู่เมืองหลักและเมืองรองอย่างครอบคลุม																			

ทั้งประเทศ	 มีเส้นทางการคมนาคมทางถนนที่ได้มาตรฐาน	 แต่ยังมีปัญหาในด้านการบริหารจัดการและการเช่ือมโยงของ

ระบบขนส่งมวลชน	ปัญหาในด้านคุณภาพและมาตรฐานของระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ	 เส้นทางที่เชื่อมโยงไปยังแหล่ง

ท่องเที่ยวรอง	 ตลอดจนการขาดระบบข้อมูลและสารสนเทศที่น�ามาใช้พัฒนาและสนับสนุนการเดินทางท่องเที่ยวภายใน

ประเทศ

     ๕) ความพงึพอใจในการท่องเทีย่ว ประเทศไทยมแีหล่งท่องเทีย่วทางธรรมชาตแิละทางวฒันธรรม																							

ที่หลากหลายและมีชื่อเสียงจ�านวนมากซึ่งกระจายไปทั่วทุกภูมิภาค	 อีกทั้งบุคลากรไทยมีความโดดเด่นด้านการบริการ																	

แต่ยังมีปัญหาในเรื่องความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเท่ียว	 การกระจุกตัวของแหล่งท่องเที่ยวหลักในบางพื้นที่	 ท�าให้เกิด

ปัญหาด้านขีดความสามารถในการรองรับ	 ปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อมที่ไม่ยั่งยืน	 ปัญหาด้านความสามารถทางภาษา																

ซึง่จะส่งผลต่อศกัยภาพของการท่องเทีย่วไทยในอนาคต	หากยงัไม่มมีาตรการด้านการบรหิารจดัการอย่างเร่งด่วนเพือ่รกัษา

ระดับความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาอย่างยั่งยืน	

     ๖) ความสะดวกสบายและความปลอดภัยในการท่องเที่ยว	 แม้ว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทย																						

ได้รับการยอมรับในด้านคุณภาพการบริการและมีเครือข่ายอ�านวยความสะดวกด้านการสื่อสารที่ค่อนข้างครอบคลุม																				

แต่ในด้านความปลอดภัยและสขุอนามยัยงัมคีวามจ�าเป็นทีจ่ะต้องได้รบัการพฒันาอย่างต่อเนือ่ง	โดยเฉพาะในเรือ่งมาตรฐาน
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ด้านความปลอดภยัและสขุอนามยัของประเทศไทยยงัอยูใ่นระดับค่อนข้างต�า่	เกดิอาชญากรรม	อบุติัเหตุ	และการหลอกลวง	

นักท่องเที่ยวบ่อยครั้ง	ซึ่งจากการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย	ในปี	๒๕๕๘	

ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่	๘๙	ของโลก	ในด้านสุขอนามัย	อันดับที่	๑๑๖	ในด้านความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม	และอันดับ														

ที่	 ๑๓๒	 ในด้านความปลอดภัย	 โดยทั้งสามมิตินี้เป็นจุดที่ประเทศไทยต้องเร่งพัฒนา	 เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถ																								

ด้านการท่องเที่ยว	พร้อมที่จะรองรับการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวในอนาคตได้อย่างยั่งยืน

     ๗) การทบทวนประสบการณ์การท่องเที่ยวหลังจากเดินทางกลับ	 สถานที่ท่องเที่ยวที่ส�าคัญ																											

ของประเทศไทยได้รับคะแนนความพึงพอใจท่ีสูงเมื่อเทียบกับประเทศคู ่แข่งในภูมิภาค	 โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ย																										

โดย	TripAdvisor	ในปี	๒๕๕๘	ที่สูงถึง	๔.๖	จาก	๕.๐	คะแนน	อย่างไรก็ตาม	จ�านวนข้อความแสดงความคิดเห็นเชิงบวก																			

ผ่านสื่อออนไลน์ยังอยู่ในระดับต�่า	 เมื่อเทียบกับจ�านวนนักท่องเที่ยวขาเข้า	 พบว่ามีเพียง	 ๑๒๐	 ข้อความต่อนักท่องเท่ียว															

ต่างชาติ	๑,๐๐๐	คน	เมื่อเทียบกับประเทศออสเตรเลียซึ่งเป็นประเทศชั้นน�าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ประสบความส�าเร็จ

ในด้านการได้รับความคิดเห็นเชิงบวก	 จากนักท่องเที่ยวกว่า	 ๗๑๘	 ข้อความต่อนักท่องเที่ยวต่างชาติ	 ๑,๐๐๐	 คน																																		

บน	TripAdvisor	ในปีเดียวกัน

	 	 	 จากการประเมินศักยภาพการท่องเท่ียวของไทยตามวงจรการท่องเท่ียว	 พบว่าประเทศไทยมีความโดดเด่น

เรื่องสถานที่ท่องเที่ยวที่สามารถสร้างความพึงพอใจได้สูง	 แต่ยังขาดการรักษาแหล่งท่องเที่ยว	 ความปลอดภัยส�าหรับ																	

นักท่องเที่ยว	 ยังต้องปรับปรุงและภาพลักษณ์ด้านลบต่อเนื่องที่ต้องเร่งแก้ไข	 ความสะอาดและสุขอนามัยของสถานที	่																	

ท่องเที่ยวเป็นอีกประเด็นท่ีประเทศไทยต้องให้ความใส่ใจในการพัฒนา	 เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน

สูงขึ้นและดึงดูดนักท่องเที่ยวตลาดคุณภาพ

 ๑.๔ แนวโน้มส�าคัญที่จะส่งผลต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวของโลกในอนาคต 

   เนื่องจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีการเปลี่ยนแปลงไปตามแนวโน้มของโลก	 ดังนั้น	 จึงต้องมีการวิเคราะห	์													

แนวโน้มหลักของโลกหลายประการท่ีจะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและส่งผลกระทบ																										

ต่อการท่องเที่ยวของไทย	 โดยปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย

อย่างมีนัยส�าคัญ	สรุปได้ดังนี้

   ๑.๔.๑ การเติบโตของชนชั้นกลางและรายได้ที่เพิ่มขึ้น (Growing middle class and rising                           

disposable income) ด้วยพัฒนาการทางเศรษฐกิจโลกอย่างต่อเนื่องและโอกาสทางธุรกิจท่ีเพิ่มสูงขึ้น	 ประชากร																	

ในกลุ่มชนชั้นกลางทั่วโลก	มีแนวโน้มการเติบโตกว่าร้อยละ	๕	ต่อปี	ในช่วงปี	๒๕๕๒	–	๒๕๗๓	โดยปัจจัยขับเคลื่อนหลัก																							

มาจากประเทศในกลุ่มเอเชียแปซิฟิก	 และเมื่อพิจารณา	 ๑๐	 อันดับสูงสุดของนักท่องเที่ยวขาเข้าในประเทศไทย	 พบว่า															

เป็นกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีมาจากประเทศท่ีมีสัดส่วนของกลุ่มคนชนชั้นกลางค่อนข้างสูง	 โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีน																	

และชาวอินเดีย	 อีกทั้งคาดว่าจะมีอัตราการเติบโตของสัดส่วนของกลุ ่มคนชนชั้นกลางเพิ่มสูงข้ึนอีกในอนาคต																																						

ซึ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มีความเต็มใจในการใช้จ่ายระหว่างการท่องเท่ียวในระดับสูง	 ดังนั้น	 จึงควรให้ความส�าคัญ																									

กับการพัฒนาสินค้าและบริการทางการท่องเท่ียวที่สอดคล้องกับความต้องการทางด้านคุณค่าและมีความสอดคล้อง																

ทางด้านภาษากับนกัท่องเท่ียวกลุม่นี	้เพือ่เป็นการแปรแนวโน้มของโลกให้เป็นการพฒันาทางด้านรายได้ให้แก่อุตสาหกรรม

ท่องเที่ยวของไทย	

   ๑.๔.๒ การเติบโตของสายการบินต้นทุนต�่า (Low cost carriers [LCC] on the rise) จะส่งผล																							

ต่อการพัฒนาการเชื่อมต่อและเพิ่มความสะดวกในเส้นทางการเดินทางภายในและระหว่างประเทศทั่วโลก	อันจะเป็น																			

การเพิ่มทางเลือกในการเดินทางและลดค่าใช้จ่าย	 จึงเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเติบโตของการเดินทางและจ�านวน																										



11เเผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ

ของนักท่องเที่ยวทั่วโลก	 โดยคาดการณ์ว่าความต้องการท่องเที่ยวด้วยบริการสายการบินต้นทุนต�่าจะได้รับความนิยม										

มากขึ้นอย่างรวดเร็ว	 ในปัจจุบันการใช้บริการสายการบินต้นทุนต�่าเพื่อเดินทางท่องเที่ยว	 มีส่วนแบ่งการตลาด																																		

อยู ่ที่ร ้อยละ	 ๒๖	 ของการเดินทางทางอากาศทั่วโลก	 โดยในประเทศไทยมีส่วนแบ่งการตลาดอยู ่ที่ร ้อยละ	 ๒๔																																	

ส�าหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ	 และร้อยละ	 ๖๓	 ส�าหรับเที่ยวบินในประเทศ	 ส่ิงนี้แสดงให้เห็นถึงความจ�าเป็น																														

ในการสนับสนุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานส�าหรับเส้นทางคมนาคมทางอากาศ	 รวมถึง	 การส่งเสริมความร่วมมือ																																

ของสายการบินในการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวภายในประเทศสู่เมืองรองต่างๆ	 การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวกับประเทศ

เพื่อนบ้านและการเชื่อมต่อระหว่างประเทศ	 เชิงยุทธศาสตร์ที่ส�าคัญ	 อาทิ	 จีน	 และอินเดีย	 เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว																									

จากกลุ่มประเทศดังกล่าวให้เดินทางสู่ประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น

   ๑.๔.๓ การเติบโตของสงัคมผูส้งูอายซุึง่มีการจบัจ่ายใช้สอยเพือ่การท่องเทีย่วสงู (Ageing population 

with high willingness to spend) จากการคาดการณ์ของ	 Horwath	 HTL	 ในอีก	 ๓๕	 ปี	 ข้างหน้าหรือ																																

ภายในปี	พ.ศ.	๒๕๙๓	จะมีสัดส่วนผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีอายุ	๖๐	ปีขึ้นไปต่อประชากรโลกเพิ่มสูงขึ้นกว่าร้อยละ	๒๑	เมื่อเทียบ

กับปี	 ๒๕๕๖	 ซึ่งมีสัดส่วนผู้สูงอายุต่อประชากรทั้งหมดเพียงร้อยละ	 ๑๒	 โดยกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุเหล่านี้ถือเป็น												

กลุ่มที่มีความเต็มใจในการจับจ่ายใช้สอยระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวต่อปีสูงกว่านักท่องเที่ยวในช่วงอายุอื่น	 เช่น																				

กลุม่	Millennials	หรอืกลุม่	Gen	Y	ถงึ	๓	เท่า	โดยในปี	๒๕๕๘	นกัท่องเทีย่วกลุม่ผูส้งูอายทุัว่โลก	มค่ีาใช้จ่ายด้านการท่องเท่ียว	

โดยเฉลี่ยอยู่ท่ี	 ๘,๗๓๖	 เหรียญสหรัฐต่อคนต่อปี	 ในขณะที่ค่าใช้จ่ายด้านการท่องเท่ียวของกลุ่ม	Millennials	 เฉลี่ยอยู่ที่	

๒,๙๑๕	 เหรียญสหรัฐ	 ดังนั้น	 กลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุนับเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพสูงและควรให้ความส�าคัญ																						

ในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการท่องเที่ยวรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้โดยการพัฒนาสถานท่ีท่องเที่ยวตามหลักการ	

Tourism	For	All	เพื่อสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว

   ๑.๔.๔ การใช้เทคโนโลยีระหว่างการท่องเที่ยว (Adoption of travel technology during the 

travel journey) ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีท�าให้สื่อสังคมออนไลน์หรือช่องทางออนไลน์มีส่วนส�าคัญในการสืบค้น

ข้อมูลและเพิ่มความสะดวกสบายตลอดการเดินทางของนักท่องเที่ยว	จากการคาดการณ์ของ	Euromonitor	พบว่าอัตรา

การเตบิโตโดยเฉลีย่ของรายได้จากการใช้ช่องทางออนไลน์ส�าหรบัการท่องเทีย่วทัว่โลก	(Global	online	travel	revenues	

growth)	อยู่ที่ร้อยละ	๑o	ต่อปี	โดยเพิ่มขึ้นจาก	๑๖๖	พันล้านเหรียญสหรัฐ	ในปี	๒๕๕๔	เป็น	๓๖๓	พันล้านเหรียญสหรัฐ	

ในปี	๒๕๖๓	อย่างไรกต็าม	โครงสร้างพืน้ฐานและศกัยภาพด้านระบบสารสนเทศและการสือ่สารของประเทศไทยในปัจจบัุน

ยังเป็นข้อก�าจัดการพัฒนา	 ดังน้ัน	 รัฐบาลควรให้ความส�าคัญในการลงทุนพัฒนาและส่งเสริมระบบการท่องเท่ียว																						

ผ่านช่องทางออนไลน์และสนับสนุนการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ให้กับธุรกิจท้องถ่ิน	 เพื่อตอบสนอง																	

ต่อแนวโน้มการท่องเท่ียวท่ีก�าลังเปลี่ยนแปลงไป	 ซึ่งในปัจจุบันการท่องเที่ยวของไทยยังล้าหลังด้านการส่งเสริมข้อมูลและ

อ�านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวทางออนไลน์ที่ต้องเร่งพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวในอนาคต

   ๑.๔.๕ นักท่องเที่ยวมุ่งเน้นประสบการณ์และให้ความส�าคัญกับความรู้เชิงลึกของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ                   

(Experiential travelers with more sophisticated expectations) ปัจจุบันนักท่องเที่ยว	ส่วนใหญ่ให้ความส�าคัญ																							

กับการแสวงหาประสบการณ์ท่ีมากกว่าการท่องเท่ียวรูปแบบเดิมๆ	 ท่ัวไป	 โดยต้องการสัมผัสวิถีชีวิตผู้คนและประเพณี														

ท้องถิ่นอย่างแท้จริง	 มากกว่าการเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว	 ซึ่งเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่ก�าลังได้รับ									

ความนิยมเป็นอย่างสูงในปัจจุบัน	แสดงให้เห็นถึงความส�าคัญของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ๆ	และการจัดสรร																			

แพ็กเกจการท่องเท่ียวท่ีสามารถให้ประสบการณ์การท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวกลุ่มน้ี																						

โดยการร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่น
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   ๑.๔.๖ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเชิงรูปแบบการท่องเท่ียว (Tourism segment trends)	 เนื่องด้วย

ปัจจยัและแนวโน้มทีก่�าลงัเปลีย่นไปในทกุมติ	ิส่งผลให้กลุม่นกัท่องเท่ียวในอนาคตมจีดุประสงค์ในการท่องเทีย่วทีแ่ปรเปลีย่น

จากเดิม	 อีกท้ังวิวัฒนาการดังกล่าวยังจะส่งผลส�าคัญต่อตลาดการท่องเที่ยวโลก	 โดยสามารถจ�าแนกตามพฤติกรรม																					

ของกลุ่มนักท่องเที่ยว	ออกเป็น	๑๓	กลุ่ม	ได้แก่	การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	(Cultural	Tourism)	การท่องเที่ยวทางทะเล

และชายหาด	 (Sea	 Sun	 Sand	 Tourism)	 การท่องเที่ยวเพื่อการประชุมและนิทรรศการ	 (MICE)	 การท่องเที่ยวเชิงกีฬา	

(Sport	 Tourism)	 การท่องเท่ียวเชิงผจญภัย	 (Adventure	 Tourism)	 การท่องเที่ยวเพื่อการเลือกซื้อสินค้า	 (Shopping	

Tourism)	 การท่องเที่ยวเชิงอาหาร	 (Gastronomy	 tourism)	 การท่องเที่ยวเพื่อสันทนาการและความบันเทิง																														

(Entertainment	 Tourism)	 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	 (Health	 &	Wellness	 Tourism)	 การท่องเท่ียวเชิงสิ่งแวดล้อม															

และนิเวศ	(Ecotourism)	การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์	(Medical	Tourism)	การท่องเที่ยวเรือส�าราญ	(Cruise	Tourism)	

และการท่องเที่ยวเชิงศาสนา	(Religious	Tourism)	

	 	 	 	 	 แนวโน้มในระยะ	 ๑๐	 ปีข้างหน้า	 นักท่องเที่ยวที่ยังคงเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวหลักของโลก	 ได้แก	่																

นักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	 นักท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด	 และนักท่องเที่ยวเพื่อการประชุมและนิทรรศการ																				

เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีส่วนแบ่งทางตลาดเชิงมูลค่าอยู่ในระดับสูง	โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	และทางทะเล

และชายหาด	 อีกทั้งยังมีแนวโน้มการเดินทางท่องเที่ยวในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากขึ้น	 สาเหตุประการหนึ่ง																								

มาจากความแพร่หลายของข้อมลูของแหล่งท่องเทีย่ว	ทีแ่ปลกใหม่ผ่านกระแสโลกสังคมออนไลน์หรือส่ือสังคมดจิทิลั	อกีทัง้

ความต้องการสัมผัสแหล่งวัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิม	 นอกจากนี้	 กลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงกีฬาเริ่มมีแนวโน้มเติบโตอย่าง

ชัดเจน	เช่นเดียวกันกับกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงสิ่งแวดล้อมและนิเวศ	รวมไปถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	คาดว่าจะมีอัตรา

การเตบิโตเพิม่ข้ึนแบบทวคีณูเช่นเดยีวกนั	ทัง้หมดน้ีเป็นผลสบืเนือ่งจากรายได้ของนกัท่องเทีย่วทีเ่ตบิโตขึน้และความต้องการ

ในบริการแบบครบวงจรที่เพิ่มมากขึ้น	 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้บ่งชี้ถึงนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ

แหล่งท่องเท่ียวต่างๆ	 ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ	 เพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว

ของประเทศ

 ๑.๕ ผลกระทบจากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงต่อภาพรวมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในอนาคต

   ๑.๕.๑ ประเทศไทยมีโอกาสสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มสูงขึ้นทั้งจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศ                        

และนกัท่องเทีย่วภายในประเทศ	แนวโน้มการท่องเทีย่วทีก่�าลงัเปลีย่นแปลงไป	เนือ่งมาจากการเปลีย่นแปลงทางพฤตกิรรม																		

ของนักท่องเที่ยวและการเปลี่ยนแปลงเชิงรูปแบบการท่องเที่ยว	 แต่ด้วยปัจจัยพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวที่แข็งแกร่ง																					

และมกีารเติบโตของปัจจยัสนับสนุนอ่ืนๆ	ของอุปสงค์หรอืศกัยภาพด้านความต้องการของนกัท่องเท่ียว	จงึท�าให้ประเทศไทย																	

มีโอกาสสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวได้มากข้ึน	 โดยเฉพาะการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว	 สินค้าและบริการการท่องเที่ยว																	

ให้มีคุณภาพมาตรฐานเพียงพอกับความต้องการของนักท่องเที่ยวในอนาคต	

   ๑.๕.๒ การพัฒนาการท่องเท่ียวในอนาคตควรมุ่งเน้นการบรรลุเป้าหมายเชิงคุณภาพของการเติบโต        

ด้านรายได้จากนักท่องเที่ยวในกลุ่มต่างๆ	 อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยมีความส�าคัญเชิงยุทธศาสตร์ต่อประเทศ															

รัฐบาลไทยรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน	จึงมีความจ�าเป็นที่จะต้องเข้าใจพฤติกรรมและความต้องการ													

ที่แตกต่างกันของนักท่องเที่ยว	 แต่ละกลุ ่มที่มีศักยภาพในการเติบโตในอนาคตเพื่อตอบสนองต่ออุปสงค์ของ																																				

ตลาดการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไป	ดังนี้	
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     ๑) กลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูงสุดส�าหรับประเทศไทย	 ประกอบด้วยกลุ่มนักท่องเที่ยว																	

เชิงวัฒนธรรม	 กลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงสิ่งแวดล้อมและนิเวศ	 กลุ่มนักท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด	 กลุ่มนักท่องเที่ยว																					

เชิงการแพทย์	 และกลุ่มนักท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ	 เนื่องมาจากประเทศไทยมีศักยภาพและความได้เปรียบในเชิงปริมาณ															

และความหลากหลายของแหล่งท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมและธรรมชาต	ิอกีทัง้มคีวามพร้อมและความครบถ้วนทางการแพทย์

และคุณภาพการให้บริการด้านสุขภาพอย่างครบวงจรในราคาย่อมเยาเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่งในภูมิภาค	 หากแต่ว่า																		

แหล่งท่องเท่ียวหลกัของประเทศไทยล้วนแล้วแต่เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาตทิีม่คีวามเปราะบาง	อกีทัง้แหล่งท่องเทีย่ว

ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมหลายแห่งของประเทศยังขาดการพัฒนาอย่างยั่งยืน	ดังนั้น	เพื่อรักษาและดึงดูดนักท่องเที่ยว

กลุ่มที่มีศักยภาพเหล่านี้	 รัฐบาลควรมุ่งเน้นยกระดับการท่องเท่ียวเหล่านี้ให้ทัดเทียมประเทศที่พัฒนาแล้ว	 รวมทั้งจ�าเป็น

ต้องมีการอนุรักษ์และจัดการแหล่งท่องเที่ยวที่มีความเสี่ยงต่อการเส่ือมโทรม	 อาทิ	 แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ

ธรรมชาติ

     ๒) กลุ่มนกัท่องเทีย่วทีม่ศีกัยภาพสงูระดบัรองส�าหรบัประเทศไทย	ประกอบด้วย	กลุม่นกัท่องเทีย่ว													

เพือ่การประชมุและนทิรรศการ	กลุม่นกัท่องเทีย่วเชงิอาหาร	กลุม่นกัท่องเท่ียวเพือ่การเลอืกซ้ือสนิค้า	และกลุม่นกัท่องเทีย่ว

ทางน�้าและเรือส�าราญ	 โดยการพัฒนาเพื่อรองรับนักท่องเท่ียวกลุ่มนี้	 รัฐบาลควรให้ความส�าคัญกับการพัฒนาโครงสร้าง														

พื้นฐานด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอกับความต้องการของนักท่องเที่ยวเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยว	 เนื่องจาก																

เป็นกลุ่มที่มีรายได้ค่อนข้างสูงและเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่มีค่าใช้จ่ายสูง

	 เม่ือวิเคราะห์ข้อมูลและพิจารณารายได้ของนักท่องเที่ยวกลุ่มต่างๆ	 พบว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวในแต่ละสาขา																								

การท่องเท่ียวนั้นมีรายได้ท่ีแตกต่างกัน	 อาทิ	 นักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและนักท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด																											

จะเป็นกลุ ่มนักท่องเท่ียวท่ัวไปท่ีมีรายได้ระดับปานกลาง	 ในขณะเดียวกันนักท่องเที่ยวเชิงสิ่งแวดล้อมและนิเวศ																					

นักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์	 และนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	 จะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวชั้นดีหรือมีรายได้ค่อนข้างสูง	 ดังนั้น															

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลท่ีมุ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพและมีเป้าหมายด้านรายได้จากการท่องเที่ยว												

จงึควรให้ความส�าคญัในระดบัสงู	(Priority)	และระดับสูงมาก	(High	Priority)	กบัการพัฒนาสาขาการท่องเทีย่วทีมี่ศักยภาพสงู	

และมขีดีความสามารถเหนอืประเทศอืน่ในภมูิภาค	อกีทัง้ต้องเลง็เหน็การเตบิโตของความต้องการในตลาด	เพือ่คว้าโอกาส

ที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู ้น�าในภูมิภาคในกลุ ่มท่องเท่ียวท่ีประเทศไทยโดดเด่น	 เช่น	 กลุ่มการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม																										

กลุม่การท่องเทีย่วเชงิสิง่แวดล้อมและนเิวศ	กลุ่มท่องเทีย่วเชงิการแพทย์	และกลุม่ท่องเทีย่ว	ทางทะเลและชายหาด	เป็นต้น	

๒. การท่องเที่ยวของประเทศคู่แข่งและประเทศต้นแบบรายส�าคัญ
	 อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีความส�าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของนานาประเทศ	 ดังนั้น															

หลายประเทศได้มีการพัฒนาแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ	 เพื่อให้เป็นแผนแม่บทในการก�าหนดทิศทางการพัฒนา

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม	ทั้งนี้	เพื่อเป็นการถอดบทเรียนจากประเทศที่ประสบความส�าเร็จจากการพัฒนา															

การท่องเที่ยว	จึงได้มีการทบทวนและวิเคราะห์แผนการท่องเที่ยวของประเทศต้นแบบ	และประเทศคู่แข่งรายส�าคัญ	โดยมี

การวิเคราะห์แผนแม่บท	วิสัยทัศน์การท่องเที่ยว	เป้าหมายในการพัฒนา	และสิ่งที่สามารถน�ามาปรับใช้ได้กับประเทศไทย	

ทั้งนี้	 ได้เลือกประเทศตัวอย่างที่มีความสามารถสูง	 และมีบริบทของการท่องเที่ยวที่คล้ายคลึงหรือสามารถเป็นแบบอย่าง			

ให้กับประเทศไทยได้	ดังนี้
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 ประเทศที่มีรายได้จากการท่องเท่ียวสูง และมีจ�านวนนักท่องเที่ยวสูง๗	 อาทิ	 ประเทศจีน	 ซึ่งมีรายได้																													

จากนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงเป็นอันดับที่	 ๒	 ของโลกในปี	 ๒๕๕๘	 (ประเทศไทยเป็นอันดับที่	 ๖)	 และจ�านวนนักท่องเที่ยว						

ต่างชาติสูงเป็นอันดับที่	๔	ของโลกในปี	๒๕๕๗	(ประเทศไทยเป็นอันดับที่	๑๔)

 ประเทศที่มีอันดับขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวสูง๘ 	 อาทิ	 ประเทศสหราชอาณาจักร	 ซึ่งมีอันดับ																										

ขีดความสามารถด้านการท่องเท่ียว	 (TTCI)	 เป็นอันดับที่	 ๕	 ของโลก	 และประเทศออสเตรเลียซึ่งมีขีดความสามารถ																					

อันดับ	๗	ของโลก	(ประเทศไทยเป็นอันดับที่	๓๕	จาก	๑๔๑	ประเทศทั่วโลก	ในปี	๒๕๕๘)

 ประเทศที่การท่องเที่ยวมีความส�าคัญต่อเศรษฐกิจสูง	 ได้แก่	 ประเทศมัลดีฟส์	 ซึ่งอุตสาหกรรมท่องเที่ยว																										

คิดเป็นร้อยละ	๙๗	ของ	GDP	ของประเทศในปี	๒๕๕๘	(อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยคิดเป็นร้อยละ	๑๖.๕๓	ของ	GDP	

ประเทศ)

 ประเทศต้นแบบ	 ได้แก่	 ประเทศญี่ปุ่น	 ซึ่งเป็นประเทศที่มีทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวที่หลากหลายเช่นเดียว																						

กับประเทศไทย	มีศิลปวัฒนธรรม	ประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์	มีจุดเด่นด้านความมีมิตรไมตรีของคน	และมีแหล่งท่องเที่ยว													

ที่กระจายไปหลากหลายภูมิภาค	

 ประเทศคู่แข่งในภูมิภาค	ได้แก่	ประเทศสิงค์โปร์	และประเทศมาเลเซีย

	 การศึกษาทิศทางการพัฒนาการท่องเท่ียวของประเทศต้นแบบและประเทศคู่แข่งรายส�าคัญสามารถถอดบทเรียน

และน�ามาปรับใช้เพื่อพัฒนาทิศทางการท่องเที่ยวไทยได้	ดังนี้

 ๒.๑ ประเทศจีน๙	 ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยว	 และมี

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวขนาดใหญ่	ทั้งในด้านจ�านวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยว	รัฐบาลจีนได้ให้ความส�าคัญ

กบัการพัฒนาการท่องเท่ียว	โดยการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและพฒันาคณุภาพของบคุลากร	ภายใต้วสิยัทัศน์	“การรองรบั

อุปสงค์ที่เติบโตของนักท่องเที่ยว การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างแข็งแรง และการสร้างระบบการท่องเที่ยว 

อย่างมีอัตลักษณ์”	ด้วยขนาดของอุตสาหกรรมและการบริหารจัดการจากรัฐบาล	เปิดโอกาสให้ประเทศไทยสามารถศึกษา

เกี่ยวกับการพัฒนาและการบริหารจัดการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว	 เพื่อให้สามารถรองรับการท่องเที่ยวปริมาณสูง																						

โดยไม่ส่งผลกระทบต่อความยัง่ยนืของทรพัยากรและวฒันธรรมในประเทศ	โดยมจีดุเรียนรูท้ีส่�าคญัคอืการพฒันาโครงสร้าง

พืน้ฐานและสนิค้าเชงิท่องเทีย่วให้มสีภาพใหม่และดงึดดูนกัท่องเท่ียวและยงัสามารถรองรบัผูพ้กิารได้	อกีทัง้ก�าหนดมาตรฐาน

เชิงคุณภาพด้านการท่องเที่ยวและส่งเสริมการร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อรองรับอุปสงค์ที่เติบโตขึ้น

 ๒.๒ ประเทศสหราชอาณาจักร๑๐	อตุสาหกรรมการท่องเทีย่วถอืเป็นหนึง่ในอตุสาหกรรมทีม่คีวามส�าคัญอย่างยิง่

ของประเทศสหราชอาณาจักรโดยมีมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า	 ๙๗	 พันล้านปอนด์	 และส่งผลให้มีการเพิ่มขึ้นของอัตรา																

การจ้างงานกว่า	 ๒	 ล้านต�าแหน่ง	 รัฐบาลจึงได้จัดท�าแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติระยะ	 ๑๐	 ปี	 ภายใต้วิสัยทัศน	์																

“การเพิ่มคุณค่าทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การส่งเสริมการจ้างงาน และการยกระดับคุณภาพชีวิต                     

ของประชาชน”	 อย่างไรก็ตามในระยะที่ผ่านมาขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวกลับถดถอยลง	ดังเห็นได้จากจ�านวน													

นักท่องเที่ยวท่ีลดลงท้ังจากภายในประเทศและนานาชาติ	 อีกทั้งมีการสนับสนุนที่ลดลงจากท้ังทางภาครัฐและเอกชน															

รวมถึงมุมมองแง่ลบต่อคุณภาพการท่องเที่ยว	 ซึ่งในภายหลังการท่องเที่ยวได้กลับมาพัฒนาอีกครั้งหลังการจัด																																		

Olympic	๒๐๑๒	ทั้งในแง่นักท่องเที่ยวและการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว	ดังนั้น	จึงเป็นการดีที่จะศึกษาเกี่ยวกับยุทธศาสตร์

 ๗	ที่มา	UNWTO	Tourism	Highlights	๒๐๑๖	Edition	และ	UNWTO	Tourism	Highlights	๒๐๑๕	Edition		

 ๘	ที่มา	The	Travel	&	Tourism	Competitiveness	Report	๒๐๑๕

 ๙	แผนพัฒนาการท่องเที่ยวประเทศจีน	พ.ศ.	๒๕๕๖	–	๒๕๖๓	(National	Tourism	and	Leisure	(๒๐๑๓-๒๐๒๐))
๑๐	กรอบการด�าเนินการการท่องเที่ยวสหราชอาณาจักร	พ.ศ.	๒๕๕๓	–	๒๕๖๓	(Strategic	Framework	for	Tourism	๒๐๑๐	–	๒๐๒๐)
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และแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่เคยซบเซาให้กลับมาสร้างรายได้ให้ประเทศอีกครั้ง	 นอกเหนือจากนั้น

ประเทศสหราชอาณาจักรยังเป็นต้นแบบด้านขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวระดับโลกจากการจัดอันดับของ	 WEF																

ในดัชนีขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยว	 TTCI	 ซึ่งการพัฒนาขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวจะเป็นพื้นฐานท่ียั่งยืน

และมีเสถียรภาพกับการพัฒนาการท่องเที่ยวในอนาคต	 จากการศึกษาพบว่าการใช้เทคโนโลยีเพื่อให้สอดคล้อง																												

กับการเปลี่ยนแปลงของตลาด	 และปรับเปล่ียนผลิตภัณฑ์และบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว																				

คือสิ่งส�าคัญท่ีช่วยพัฒนาการท่องเท่ียวในยุคท่ีความต้องการของนักท่องเที่ยวมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	 อีกท้ังต้องมี

การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการท�าการตลาดอย่างเป็นระบบ	

 ๒.๓ ประเทศออสเตรเลีย๑๑	 	 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศออสเตรเลียสามารถสร้างรายได้กว่า																																		

๙.๔	 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ	 และการส่งเสริมการจ้างงานกว่า	 ๕๐๐,๐๐๐	 ต�าแหน่ง	 อย่างไรก็ตาม	 รัฐบาลได้เผชิญกับ																

ส่วนแบ่งตลาดการท่องเที่ยวโลกที่ลดลง	รวมไปถึงการจับจ่ายใช้สอยของการท่องเที่ยวภายในประเทศที่หดตัวลง	เนื่องด้วย

การแข่งขนัทีส่งูขึน้	การแขง็ค่าของสกลุเงนิเหรียญออสเตรเลีย	ศกัยภาพของแรงงานท่ีขาดการพฒันา	การขาดแคลนแรงงาน

และขาดการใช้เทคโนโลยีในการท่องเที่ยว	 ดังนั้น	 รัฐบาลจึงได้พัฒนาแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติสู ่ปี	 ๒๕๖๓																										

ซึง่เน้นดงึดดูนกัท่องเทีย่วต่างชาตโิดยเฉพาะจากทวปีเอเชียเพือ่สร้างความสมดลุให้กบัการท่องเทีย่ว	การสร้างพนัธมิตรกับ

สายการบนิเพ่ือพัฒนาโครงข่ายการบนิระหว่างประเทศ	และการมนัีกท่องเทีย่วเป็นศนูย์กลางเพือ่พัฒนาอปุทานด้านท่องเทีย่ว	

ตามความต้องการ	 ภายใต้วิสัยทัศน์	 “การฟื้นฟูขีดความสามารถในการแข่งขันและความยืดหยุ่นของอุตสาหกรรม                  

การท่องเที่ยวออสเตรเลีย และเพิ่มส่วนแบ่งต่อเศรษฐกิจชาติ”	 นอกเหนือจากการตั้งเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงแล้ว																							

ประเทศออสเตรเลียยังมีความโดดเด่นด้านขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวและยังเป็นประเทศคู่แข่งส�าคัญของ

ประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก	ซึ่งจุดเรียนรู้ส�าหรับประเทศไทย	คือ	การระบุกลุ่มนักท่องเที่ยวศักยภาพสูงให้ชัดเจน	

เพือ่ปรบันโยบายให้เหมาะสมและเพือ่เป็นการลงทนุทางทรัพยากรอย่างมเีป้าหมายชัดเจน	อกีทัง้ควรมีการปรบัน�าเทคโนโลยี

เข้ามาพัฒนาการท่องเที่ยว	เพื่อให้ง่ายต่อการท�าความเข้าใจตลาดและเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงนักท่องเที่ยว

 ๒.๔ ประเทศมัลดีฟส์๑๒		ประเทศมัลดีฟส์พึ่งพาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมากถึงร้อยละ	๙๗	ของ	GDP	ประเทศ															

ซึ่งท�าให้เศรษฐกิจของประเทศมีความผันผวนตามอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของโลก	 อีกทั้งยังมีข้อจ�ากัดในกฎหมาย																				

การท่องเที่ยวและการบูรณาการการท�างานระหว่างภาครัฐและเอกชน	 ซึ่งเป็นข้อจ�ากัดในการเติบโตของอุตสาหกรรม																	

ดังน้ัน	 รัฐบาลจึงได้วางแผนพัฒนาการท่องเท่ียวแห่งชาติ	 ฉบับที่	 ๒	 ภายใต้วิสัยทัศน์	 “การเป็นแหล่งท่องเที่ยว                                   

เชิงเกาะเขตร้อนที่ดีที่สุดในโลก และสร้างรายได้สูงสุดในภูมิภาคเอเชียใต้ และเป็นหนึ่งในตัวอย่างของเกาะที่สามารถ

พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน”	 โดยเน้นการพัฒนานวัตกรรมและส่งเสริมความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน	 อีกทั้ง

สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพบุคลากร	 ทั้งนี้การท่ีประเทศมัลดีฟส์เป็นประเทศที่พ่ึงพาการท่องเท่ียวสูงจึงเป็นการดี																								

ที่จะศึกษามาตรการรองรับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว	 ซึ่งจากการศึกษาพบว่าการพัฒนากรอบกฎหมาย

ที่มีความโปร่งใส	และกลยุทธ์ที่สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดอย่างทันท่วงทีถือเป็นสิ่งส�าคัญ	รวมไปถึง

การพัฒนาการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน	

๑๑	การท่องเที่ยวออสเตรเลียสู่ปี	พ.ศ.	๒๕๖๓	(Australia’s	Tourism	๒๐๒๐)
๑๒	แผนแม่บทพัฒนาการท่องเที่ยวมัลดีฟส์	ฉบับที่	๔	
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 ๒.๕ ประเทศญี่ปุ่น๑๓		ประเทศญี่ปุ่นมีอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ส่งผลถึงร้อยละ	๘	ของ	GDP	ประเทศ	รัฐบาล

ได้มุ่งเน้นการใช้อุตสาหกรรมท่องเท่ียวเป็นเสาหลักในการฟื้นฟูเศรษฐกิจประเทศ	ผ่านการสนับสนุนด้านการเข้าประเทศ

และอ�านวยความสะดวกเพื่อการพักอาศัยนาน	 และการพัฒนาระบบการเดินทางภายในประเทศ	 อย่างไรก็ตามรัฐบาล														

ยังคงต้องพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษของคนท้องถิ่น	 อีกทั้งยังมีอุปสรรคในด้านราคาของการเดินทางและที่พัก																

ทีค่่อนข้างสงู	ญีปุ่่นเป็นจดุหมายปลายทางยอดนยิมระดับโลกและเป็นจุดหมายปลายทางอนัดบัหนึง่ของนกัท่องเทีย่วไทย๑๔             

ที่มีความโดดเด่นท้ังในเรื่องของวัฒนธรรม	 และธรรมชาติ	 การพัฒนาการท่องเที่ยวของญี่ปุ่นมีวิสัยทัศน์	 “การเสริมสร้าง

อนาคตของประเทศโดยให้อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวให้เป็นหนึ่งในเสาหลักขับเคลื่อนเศรษฐกิจ”	 เพื่อเพิ่มจ�านวน																					

นักท่องเที่ยวเป็นสองเท่าภายในปี	 ๒๕๖๓	 จากการศึกษาพบว่า	 จุดเรียนรู้หลักส�าหรับประเทศไทยคือการปรับปรุง																				

การอ�านวยความสะดวกในการผ่านแดนและยกเว้นการตรวจลงตราของนกัท่องเทีย่วกลุม่เป้าหมายโดยค�านงึถงึความมัน่คง

ของประเทศเป็นส�าคญัเพือ่จงูใจนกัท่องเทีย่ว	การร่วมมอืกบัภาคเอกชนและคนท้องถิน่เพือ่พฒันาแหล่งท่องเท่ียวและสร้าง	

เรื่องราวความน่าสนใจของวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	รวมไปถึงการพัฒนาโครงสร้างทางพื้นฐานเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว

 ๒.๖ ประเทศสิงคโปร์๑๕		อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสิงคโปร์มีสัดส่วนร้อยละ	๖	ของ	GDP	ประเทศ	และดึงดูด																				

นกัท่องเทีย่วกว่า	๑๕	ล้านคน	ซึง่จ�านวนมากกว่าประชากร	๓	เท่า	อกีท้ังรัฐบาลยงัให้การสนบัสนนุในการลงทนุเชงิโครงสร้าง																				

พื้นฐาน	การสร้างผลิตภัณฑ์และแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ	การลงทุนในการตลาดและความร่วมมือระดับนานาชาติ	 รวมไปถึง

การได้รับรางวัลระดับโลก	ซึ่งช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของการท่องเที่ยว	อย่างไรก็ตามสิงคโปร์ก�าลังเผชิญกับการแข่งขัน

ที่รุนแรงขึ้นในภูมิภาค	 อีกทั้งเป้าหมายเชิงรายได้ของนักท่องเท่ียวท่ีไม่ได้ตามเป้าในปี	 ๒๕๕๘	 ดังนั้น	 จึงมีการวางแผน

พฒันาการท่องเทีย่วแห่งชาต	ิภายใต้วสิยัทัศน์	“การเป็นเมอืงหลกัในเอเชยีทางด้านการท่องเทีย่วเชงิธรุกจิและความบันเทิง	

โดยมุ ่งหน้าสู ่การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพและเสริมสร้างเศรษฐกิจประเทศ”	 โดยเน้นเรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยว																												

เชิงอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ	รวมถึงการสร้างสรรค์แหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ	เหตุผลที่ประเทศสิงคโปร์สามารถ

เป็นตัวอย่างในการพัฒนาให้กับประเทศไทยได้เพราะความโดดเด่นด้านการบริหารจัดการ	 อีกทั้งยังเป็นคู่แข่งที่มีคุณภาพ

สูงในภูมิภาค	 ซึ่งจากการศึกษาพบว่าจุดเรียนรู้ส�าหรับประเทศไทยอยู่ที่การต้ังเป้าหมายท่ีสามารถบรรลุได้จริง	 รวมไปถึง

การปรับเปล่ียนเป้าหมายให้เข้ากับความเป็นไปในตลาดการพัฒนาทักษะแรงงานในประเทศ	 การส่งเสริมการท่องเที่ยว																

เชิงคุณภาพ	และการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน

 ๒.๗ ประเทศมาเลเซีย๑๖	 ประเทศมาเลเซียเป็นหนึ่งในประเทศชั้นน�าของโลกด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว														

สามารถสร้างรายได้จากนักท่องเท่ียวต่างชาติในปี	 ๒๕๕๘	 จ�านวน	 ๑๗,๕๙๗	 ล้านเหรียญสหรัฐ	 มีผลให้เกิดการจ้างงาน												

กว่าร้อยละ	 ๑๔	 และส่งผลต่อรายได้มวลรวมประชาชาติ	 (GNP)	 กว่า	 ๙	 พันล้านเหรียญสหรัฐ	 อย่างไรก็ตาม	 รัฐบาล																						

ได้เผชิญกับปัญหาการพึง่พานกัท่องเทีย่วระดับกลางทีม่ากเกนิไป	ท�าให้คณุภาพของสินค้าลดลง	และส่งผลให้ตลาดแรงงาน

ในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวหดตัวลง	 การพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศมาเลเซียมีวิสัยทัศน์ว่า	 “การเพิ่ม GNP                  

จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวถึง ๓ เท่า ภายใน ปี ๒๕๖๓ เพื่อส่งเสริมอัตราการเติบโตของรายได้ต่อประชากร                         

และอัตราการจ้างงาน”	 โดยการส่งเสริมรายได้ต่อนักท่องเที่ยว	 และการพัฒนาเพิ่มก้าวขึ้นมาเป็นผู ้น�าในภูมิภาค																							

๑๓	กลยุทธ์การท่องเที่ยวญี่ปุ่นสู่ปี	พ.ศ.	๒๕๖๓	(Tourism	Strategy	of	Japan	๒๐๒๐)
๑๔	Skyscanner	๒๐๑๖
๑๕	ทิศทางการท่องเที่ยวสิงคโปร์สู่ปี	พ.ศ.	๒๕๖๓	(Singapore	Tourism	Compass	๒๐๒๐)
๑๖	แผนปฎิรูปเศรษฐกิจชาติมาเลเซีย	(Malaysia	๒๐๒๐	Economic	Transformation	Programme)
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ดา้นการท่องเที่ยว	เชงิครอบครัวและเชิงธุรกจิ	บันเทิง	สปา	และกีฬา	อีกทั้ง	ยังเรง่พัฒนาการเชื่อมต่อกับประเทศในภมูิภาค	

ทั้งนี้ 	 ประเทศมาเลเซียเป็นประเทศเพ่ือนบ้านของไทยและประเทศคู ่แข่งที่ส�าคัญที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว																												

ประสบความส�าเร็จในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	และการท่องเที่ยวแบบพ�านักระยะยาว	ซึ่งประเทศไทยมีศักยภาพ													

และต้นทุนด้านทรัพยากรใกล้เคียงกับประเทศมาเลเซีย	 จึงสามารถน�าแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ																			

และการท่องเทีย่วแบบพ�านกัระยะยาวมาเป็นต้นแบบของประเทศไทย	ซึง่พบว่าจุดเรยีนรู้เพ่ือการพฒันาอยูท่ีก่ารปรบัเปลีย่น

นโยบายและแผนการตลาด	ให้สอดคล้องกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงของความต้องการของนักท่องเที่ยวและนักลงทุน		

	 สรุปการศึกษาทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศต้นแบบและประเทศคู่แข่งรายส�าคัญจากการศึกษา

สภาวการณ์ด้านการท่องเที่ยวและแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติของประเทศคู่แข่งและประเทศต้นแบบรายส�าคัญ														

ทัง้	๗	ประเทศ	สามารถสรปุสาระส�าคญัได้ว่า	หลายประเทศเน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน	อนัรวมถงึการพฒันาคุณภาพ

ของสิ่งอ�านวยความสะดวก	การคมนาคม	การอ�านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวเพื่อการเข้ามาท่องเที่ยว	และการพัฒนา

คุณภาพของบุคลากร	 อีกหนึ่งข้อเรียนรู้คือการน�าเอาเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและเพ่ืออ�านวยความสะดวก														

ด้านข้อมูลแก่นักท่องเท่ียว	 ในด้านทิศทางการพัฒนาบางประเทศเลือกที่จะตั้งเป้าหมายดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่าง																					

เฉพาะเจาะจง	ในขณะท่ีบางประเทศตัง้เป้าหมายการพฒันาเชงิกลุม่การท่องเท่ียวทีป่ระเทศนัน้ๆ	มศีกัยภาพ	การบรูณาการ	

เป็นยทุธศาสตร์การพฒันาทีไ่ด้รบัการเน้นย�า้ในทกุแผนพฒันาฯ	เนือ่งจากการบรูณาการของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเป็นกลไก

ส�าคญัทีช่่วยผลกัดนัแผนให้เป็น	รปูธรรม	และช่วยเพิม่ประสทิธภิาพในการปรับตวัให้เข้ากบัความต้องการของนกัท่องเทีย่ว

ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

๓. นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว
	 ปัจจุบันอุตสาหกรรมท่องเท่ียวถือเป็นกลไกส�าคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ															

อกีทัง้มขีดีความสามารถทางการแข่งขนัในระดับสูง	ตลอดจนภาครัฐยงัได้ให้ความส�าคญัและให้การสนบัสนนุอย่างต่อเนือ่ง	

ผ่านยุทธศาสตร์และแผนงานด้านการท่องเที่ยวในทุกระดับ	 ได้แก่	 ระดับนานาชาติ	 เช่น	 แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว

อาเซียน	 (พ.ศ.	 ๒๕๕๙	 –	 ๒๕๖๘)	 แผนการตลาดการท่องเท่ียวอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง	 (พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 –	 ๒๕๖๓)																										

กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศอื่นๆ	 เช่น	 CLMVT	 (กัมพูชา	 ลาว	 เมียนมา	 เวียดนาม	 ไทย)	 ระดับนโยบาย	 เช่น																									

(ร่าง)	ยุทธศาสตร์ชาติ	ระยะ	๒๐	ปี	(พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๗๙)	(ร่าง)	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	๑๒	

(พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔)		ระดบัส่วนกลาง	เช่น	ยทุธศาสตร์การท่องเทีย่วไทย	(พ.ศ.	๒๕๕๘	–	๒๕๖๐)	แผนพฒันาการท่องเท่ียว	

แห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๕๕	–	๒๕๕๙	ระดับจังหวัดและท้องถิ่น	เช่น	แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวจังหวัด	แผนพัฒนาจังหวัด

และกลุม่จงัหวดั	แผนพฒันาเขตพืน้ทีท่่องเทีย่วระดบัสาขา	เช่น	แผนแม่บทอตุสาหกรรมการจัดประชมุและงานแสดงสนิค้า

นานาชาติ	(พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔)	แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	(พ.ศ.	๒๕๕๘	–	๒๕๖๒)	

 ๓.๑ รายงานการคาดการณ์อนาคตการท่องเที่ยวโลกสู่ปี ๒๕๗๓ (Tourism Towards ๒๐๓๐)	โดยองค์การ																										

การท่องเที่ยวโลก	(UNWTO)	คาดว่า	แหล่งท่องเที่ยวใหม่จะได้รับผลประโยชน์จากแนวโน้มและโอกาสที่จะเกิดขึ้น	ดังนั้น	

จึงควรเตรียมความพร้อมในการเปล่ียนแปลงและความท้าทายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต	 โดยการก�าหนดนโยบาย	 ตลอดจน

มาตรการต่างๆ	ในด้านการส่งเสรมิและพฒันาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ	โครงสร้างพืน้ฐาน	สิง่อ�านวยความสะดวก	การตลาด

และการพัฒนาบุคลากร	 เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ	 พร้อมทั้งสามารถ

ป้องกันและลดผลกระทบทางลบต่างๆ	ให้การท่องเที่ยวสามารถเติบโตได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน
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 ๓.๒ แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๘)	 ได้มุ่งเน้นการผลักดันการบูรณาการ																	

ของอาเซียนในทุกมิติอย่างสมบูรณ์	โดยมุ่งพัฒนาการตลาด	มาตรฐานคุณภาพ	ทรัพยากรมนุษย์	ความเชื่อมต่อการลงทุน	

และการอนุรักษ์แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมระหว่างประเทศในภูมิภาค	ทั้งนี้	 เพ่ือพัฒนาอาเซียนให้เป็น

แหล่งท่องเที่ยวคุณภาพที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน	 โดยมีเป้าหมายการพัฒนา	 คือ	 การเพิ่ม																												

ขีดความสามารถในการแข่งขันของการท่องเท่ียวของอาเซียน	และเสริมสร้างความยั่งยืนและการกระจายรายได้สู่ทุกภาค

ส่วนของการท่องเที่ยว

 ๓.๓ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) เป็นแผนแม่บทระดับชาติ	 ที่วางรากฐาน																	

การพัฒนาของประเทศไทย	ที่มุ่งพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความมั่นคง	มั่งคั่ง	ยั่งยืน		เป็นประเทศพัฒนาแล้ว	

ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	โดยมีเป้าหมายหลัก	คือ	การพัฒนาให้ประเทศมีขีดความสามารถในการ

แข่งขันสงู	มรีายได้สงูอยูใ่นกลุม่ประเทศพฒันาแล้ว	คนไทยมคีวามสขุ	อยูด่	ีกนิด	ีสงัคมมคีวามมัน่คง	เสมอภาคและเป็นธรรม	

ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและน�าพาประเทศไทยให้หลุดพ้นทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ															

ปัญหาความเหลื่อมล�้า	 ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น	 และปัญหาความขัดแย้งในสังคม	 ตลอดจนสามารถรับมือกับภัยคุกคาม

และบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต	

 ๓.๔ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) จะมุ่งบรรลุเป้าหมาย

ในระยะ	 ๕	 ปีที่จะสามารถต่อยอดในระยะต่อไปเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาระยะยาวตามยุทธศาสตร์ชาติ	 ๒๐	 ปี																	

โดยในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัการท่องเทีย่วนัน้	จะมุง่พฒันาอตุสาหกรรมท่องเทีย่วเชงิบรูณาการให้เตบิโตอย่างสมดลุและยัง่ยนื	

โดยมีแนวทางการพัฒนา	๓	 แนวทาง	 คือ	 (๑)	 ส่งเสริมการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	 โดยส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่ม														

ให้กับสินค้าและบริการ	พัฒนา	กลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว	ฟื้นฟูความเชื่อมั่นและด�าเนินกลยุทธ์ทางการตลาด	พัฒนาทักษะ

ฝีมือบุคลากร	และพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่าย	(๒)	ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

การท่องเที่ยวให้มีความทันสมัย	 จัดท�าและบังคับใช้มาตรฐานด้านการท่องเท่ียว	 โดยปรับปรุงให้เอื้อต่อการพัฒนา																			

ส�าหรับอนาคต	 สอดคล้องกับสภาวการณ์	 และส่งเสริมให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงการท่องเที่ยวได้	 (๓)	 ปรับโครงสร้าง												

การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว		

 ๓.๕  ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) เป็นแผนพัฒนาการท่องเที่ยวไทยในช่วงรอยต่อ

ของแผนพัฒนาการท่องเท่ียวแห่งชาติฉบับแรกและฉบับที่	 ๒	 โดยมีการเน้นย�้าเรื่องการวางรากฐานการพัฒนาให้มี																					

การปรับตัวให้สอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลก	และส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยว

คุณภาพอย่างมีดุลยภาพและยั่งยืน	โดยมี	๓	ยุทธศาสตร์หลัก	ได้แก่	(๑)	การส่งเสริมตลาดท่องเที่ยว	(๒)	การพัฒนาสินค้า

และบริการ	และ	(๓)	การบริหารจัดการการท่องเที่ยว	เพื่อเป้าหมายการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	๒.๕	ล้านล้านบาท

ในปี	 ๒๕๖๐	 และเป็นแหล่งกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น	 รวมทั้งการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและชุมชนมีความเข้มแข็ง																			

และการมีจิตส�านึกในการพัฒนาบนพื้นฐานของความสมดุลและยั่งยืน	

 ๓.๖  แผนส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๖๐) ที่จัดท�าขึ้นเพื่อมุ่งเน้นการขับเคลื่อน

ประเทศไทยไปสู่การเป็น	“แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม	หรือ	Preferred	Destination”	ซึ่งรวมถึงการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์

ของประเทศจาก	 “Value	 for	Money”	 ไปสู่การเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีรองรับนักท่องเท่ียวระดับคุณภาพมากข้ึน	 อีกทั้ง

เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อผลักดันการท่องเที่ยวของประเทศไทยสู่ความยั่งยืน	 ซึ่งคงไว้ด้วยเอกลักษณ์ความเป็นไทย	

รกัษาสมดลุของทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมเสรมิสร้างผูป้ระกอบการและแหล่งท่องเทีย่วให้ได้มาตรฐาน	และค�านงึ

ถึงชุมชนและสังคมในด้านการสร้างรายได้อย่างเท่าเทียมทุกภาคส่วน	 โดยให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมการตลาดและ
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ประชาสัมพันธ์เพื่อเน้นคุณค่าการท่องเที่ยวของประเทศไทย	การขับเคลื่อนห่วงโซ่คุณค่า	(Value	Chain)	ในอุตสาหกรรม

ท่องเที่ยวเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเท่ียว	 สร้างมูลค่าเพิ่ม	 และกระจายรายได้อย่างยั่งยืนทุกภาคส่วน																															

และการพัฒนาข้อมูลเชิงลึกด้านความต้องการของตลาดท่องเที่ยว

	 จากนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวดังกล่าว	 น�ามาสู่แนวคิดหลักในการจัดท�าแผนพัฒนา												

การท่องเที่ยวแห่งชาติ	ฉบับที่	๒	(พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔)	โดยแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวของไทยในระยะ	๕	ปีถัดไป		

ควรก�าหนดภายใต้กรอบแนวคิดหลักๆ	ดังนี้

 หลักการส�าคัญ คือ	ส่งเสริมความมั่นคง	มั่งคั่ง	ยั่งยืน	ของประเทศ	วางต�าแหน่งทางการตลาดเป็นแหล่งท่องเที่ยว

คุณภาพ	เป็นแหล่งเพิ่มรายได้	และกระจายความเจริญสู่ประชาชน	เชิดชูอัตลักษณ์และวัฒนธรรมไทย

 เป้าหมายของการพัฒนา คือ การยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศพัฒนาแล้ว	 การบริหารจัดการ																												

อย่างมีประสิทธิภาพ	การเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพอย่างยั่งยืน

 ประเดน็ยทุธศาสตร์หลกั	คอื	การยกระดับสนิค้าเเละบริการ	การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานการส่งเสริมการท่องเท่ียว

เชิงคุณภาพ	การพัฒนาการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว

๔. ผลการด�าเนินงานตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙
	 แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๕๕	–	๒๕๕๙	ก�าลังจะสิ้นสุดภายในปี	พ.ศ.	๒๕๕๙	ซึ่งได้มีการก�าหนด

วิสัยทัศน์ไว้ดังนี้	 “ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ มีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว                            

ในระดบัโลก สามารถสร้างรายได้และกระจายรายได้โดยค�านงึถงึความเป็นธรรม สมดลุ และยัง่ยนื” โดยได้ก�าหนดเป้าหมาย

ไว้	๓	ด้าน	คอื	๑)	อนัดบัขดีความสามารถในด้านการท่องเทีย่วของประเทศไทยเพิม่ขึน้ไม่น้อยกว่า	๕	อนัดบั	หรอื	เป็นล�าดบั	

๑	 -	 ๗	 ของทวีปเอเชีย	 ๒)	 รายได้จากการท่องเที่ยวของประเทศเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ	๕	 และ	 ๓)	 กลุ่มท่องเท่ียว																				

ได้รับการพัฒนา	๘	กลุ่มท่องเที่ยว

	 และเพื่อให้การพัฒนาสามารถบรรลุได้ตามวิสัยทัศน์	 และเป้าหมายดังกล่าว	 จึงได้ก�าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา																										

๕	ยุทธศาสตร์	ได้แก่	๑)	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ�านวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว	๒)	การพัฒนาและฟื้นฟู																		

แหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน	๓)	การพัฒนาสินค้า	บริการและปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยว	๔)	การสร้างความเชื่อมั่น																					

และส่งเสริมการท่องเท่ียว	 และ	 ๕)	 การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ	 ภาคประชาชน	 และองค์กรปกครอง																															

โดยการประเมินผลการพัฒนาเมื่อสิ้นสุดระยะของแผนพัฒนาฯ		สามารถสรุปได้ดังนี้

 ๔.๑ ประสิทธิภาพและความส�าเร็จของแผนฯ	การประเมินประสิทธิภาพใน	๔	มิติ	คือ	วิสัยทัศน์	 เป้าประสงค์

การพัฒนา	ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อน	และตัวชี้วัดความส�าเร็จ	มีผลการประเมินที่ส�าคัญ	ดังนี้

   ๔.๑.๑ วิสัยทัศน์ จากการส�ารวจ	พบว่ากว่าร้อยละ	๖๑	เห็นด้วยอย่างยิ่งว่าวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาฯ	นั้น

มปีระสทิธภิาพในการขบัเคลือ่นการท่องเทีย่วประเทศไทย	ซึง่มกีารเสนอแนะจากหน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชนทีเ่กีย่วข้อง																					

ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว	 ให้เพิ่มการมุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ	 เพื่อดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มี

คุณภาพ	ซึง่มกีารใช้จ่ายต่อนกัท่องเทีย่วและระยะเวลาในการท่องเทีย่วสงูขึน้	ปัจจยัดงักล่าวจะสามารถเพิม่ความม่ังค่ังและ

กระจายรายได้สู่ชุมชนได้

   ๔.๑.๒ เป้าประสงค์การพัฒนา กว่าร้อยละ	๘๔	เข้าใจถึงเป้าประสงค์ในการพัฒนาการท่องเที่ยวไทยนั่นคือ

การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	 การสร้างและกระจายรายได้อย่างยั่งยืน	 และการเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยว	

อย่างไรก็ตาม	 จากการสอบถามความคิดเห็นเชิงลึก	 พบว่ามีเพียงร้อยละ	๓๕	 เท่านั้นที่เห็นด้วยกับเป้าประสงค์ทั้งหมด															



20 เเผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ

ซึ่งได้มีการน�าเสนอว่าในการพัฒนาแผนพัฒนาการท่องเที่ยวในฉบับต่อไป	 ควรจะมีการก�าหนดเจ้าภาพ	 หน้าที	่																														

และความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	อย่างชัดเจน	อีกทั้งต้องมีการนิยามเป้าประสงค์ของแผนอย่างชัดเจน	

เพื่อให้ง่ายต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะน�าไปเป็นแนวทางพัฒนา		

   ๔.๑.๓ ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อน พบว่ามีเพียงร้อยละ	 ๔๑	 ที่สามารถน�าแนวทางทั้งหมดจากแผนพัฒนา												

การท่องเที่ยวแห่งชาติไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ท้ังนี้เพราะการขับเคล่ือนแผนสู่การปฎิบัติที่ยังขาดการบูรณาการ

เชิงรวมระหว่างภาคีต่างๆ	 ท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครัฐและเอกชน	 อีกท้ังหลายหน่วยงานยังไม่เห็นการพัฒนาการท่องเที่ยว														

เป็นหน้าที่หลักของหน่วยงาน	 จากสาเหตุดังกล่าวท�าให้การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐานไม่สามารถ																

บรรลุเป้าหมายได้ตามที่คาดหวังและหากพิจารณาการประเมินผลตามเป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่ได้ก�าหนดไว้	 พบว่า																									

ในภาพรวมแผนพัฒนาฯ	พ.ศ.	๒๕๕๕	-	๒๕๕๙	ประสบความส�าเร็จบรรลุตามเป้าหมายในทุกด้าน	ดังนี้

  เป้าหมายที่ ๑ ด้านขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว	 จากการจัดอันดับโดย	World																	

Economic	 Forum	 ด้วยดัชนี	 Travel	 &	 Tourism	 Competitive	 Index	 ซ่ึงประกอบไปด้วย	 ๔	 กลุ่ม	 ตัวชี้วัด																									

ครอบคลุม	๑๔	ตัวชี้วัดย่อย	 อาทิ	 สภาวะแวดล้อมที่เอื้ออ�านวยต่อการพัฒนาธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว	 	 โครงสร้าง												

พื้นฐาน	 นโยบายการท่องเที่ยวและปัจจัยเกื้อหนุน	 รวมไปถึงทรัพยากรทางธรรมชาติและวัฒนธรรม	 โดยประเทศไทย																						

มีเป ้าหมายการเพิ่มอันดับขีดความสามารถอย่างน้อย	 ๕	 อันดับ	 ภายในปี	 ๒๕๕๙	 หรือเป็นล�าดับ	 ๑	 -	 ๗																																																											

ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก	 ทั้งนี้พบว่าอันดับขีดความสามารถด้านการท่องเท่ียวของไทยโดยรวมพัฒนาข้ึน	 ๖	 อันดับ																								

มาอยู่ที่อันดับ	๓๕	ของโลก	ในปี	๒๕๕๘	ซึ่งบรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้	โดยมีรายละเอียดดังนี้

	 	 	 ๑)	 ขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวโดยรวมเปรียบเทียบในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก	 คงที่ที่อันดับ	 ๑๐																						

ในภูมิภาคเมื่อเปรียบเทียบกับการจัดอันดับในปี	๒๕๕๔

	 	 	 ๒)	 ขดีความสามารถด้านทรพัยากรมนษุย์	ธรรมชาติ	และวฒันธรรมในภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิก	ดขีึน้	๒	อนัดบั																		

จากอันดับที่	๖	มาสู่อันดับที่	๔	

	 	 	 ๓)	 ขีดความสามารถด้านสภาวะแวดล้อมและสิ่งอ�านวยความสะดวกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก	 คงที่อยู่ที	่															

อันดับ	๙	

	 	 	 ๔)	 ขีดความสามารถด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก	ถดถอยลง	๓	อันดับ	

จากอันดับที่	 ๑๐	 มาสู่อันดับที่	 ๑๓	 แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาของประเทศอื่นๆ	 ในภูมิภาคท่ีเร็วกว่า	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวยังไม่เอื้ออ�านวยต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวมากนัก		

	 	 อย่างไรก็ตาม	 หากพิจารณาขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยในรายละเอียด	 พบว่า																					

ความสามารถด้านความปลอดภัย	และความสามารถด้านความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมยังอยู่ในล�าดับที่น่าเป็นห่วง	คืออยู่ใน

ล�าดับที่	 ๑๓๒	 และ	 ๑๑๖	 ของโลก	 ตามล�าดับ	 แสดงให้เห็นถึงความจ�าเป็นที่จะพัฒนาความปลอดภัยและภาพลักษณ์																	

ด้านความปลอดภัยในการมาท่องเที่ยวในประเทศไทย	รวมถึงการวางมาตรการอย่างมีระบบ	เพื่อส่งเสริมการฟื้นฟู	อนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ	เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของประเทศ

  เป้าหมายท่ี ๒ ด้านรายได้จากนักท่องเที่ยว	 ในระยะ	 ๕	 ปีที่ผ่านมา	 หรือช่วงระหว่างปี	 ๒๕๕๔-๒๕๕๘																				

รายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติและนักท่องเที่ยวไทย	 เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ	 ๑๕.๖	 ต่อปี	 สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้																										

ร้อยละ	 ๕	 ต่อปี	 นอกจากนี้	 พบว่าท่ีพักและการเลือกซื้อสินค้าเป็นปัจจัยหลักในการสร้างรายได้จากนักท่องเที่ยว																														

โดยส่งผลกว่าร้อยละ	๕๐	ของรายได้ทั้งหมดในช่วงปี	๒๕๕๗	–	๒๕๕๘
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  เป้าหมายที่ ๓ ด้านการจัดตั้งเขตพัฒนาการท่องเที่ยว (Cluster) พบว่าในระยะที่ผ่านมาได้มีการออก															

กฎกระทรวงก�าหนดเขตพัฒนาการท่องเท่ียวไปแล้วรวม	 ๘	 เขต	 ประกอบด้วย	 เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก																

เขตพัฒนาการท่องเท่ียวฝั่งทะเลตะวันออก	 เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน	 เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา	

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้	เขตพัฒนาการท่องเที่ยวมรดกโลกด้านวัฒนธรรม	เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถี

ชวีติลุม่แม่น�า้โขง	และเขตพฒันาการท่องเทีย่ววถิชีวีติลุ่มแม่น�า้เจ้าพระยาตอนกลาง	พร้อมทัง้ได้มกีารจดัท�าแผนปฏบัิตกิาร

พัฒนาการท่องเท่ียว	 ภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวทั้ง	 ๘	 เขต	 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการบูรณาการการพัฒนา																			

ในเขตพื้นที่ในระยะ	๕	ปีถัดไป

   ๔.๑.๔ ตัวชี้วัดความส�าเร็จ ร้อยละ	๕๐	เห็นด้วยกับประสิทธิภาพของตัวชี้วัดความส�าเร็จของแผนพัฒนาฯ																							

ในขณะทีก่ลุม่ผู้ส�ารวจท่ีเหลอืกว่าร้อยละ	๒๐	เหน็ว่าควรมกีารก�าหนดตัวชีว้ดัความส�าเรจ็ในด้านความยัง่ยนืของการพฒันา	

อาทิ	จ�านวนแหล่งท่องเที่ยวเชิงคุณภาพที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนา	หรือจ�านวนนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ	มีการใช้จ่าย

ต่อนักท่องเที่ยวและระยะเวลาในการท่องเที่ยวที่ยาวนานขึ้น	และในด้านความต่อเนื่องของแผนในการพัฒนาระยะยาว

  ๔.๒ ข้อเสนอแนะส�าหรับการจัดท�าแผนพัฒนาการท่องเที่ยวในระยะต่อไป จากการส�ารวจความคิดเห็น																				

กับผู ้ที่เกี่ยวข้องกับแผนฯ	 พบว่าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงสิ่งอ�านวยความสะดวกและความยั่งยืนของ																																

แหล่งท่องเที่ยวเป็นมิติท่ีส�าคัญที่สุดต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวของไทย	 อีกท้ังได้รับทราบข้อจ�ากัดและข้อเสนอแนะ															

เพื่อประกอบการจัดท�าแผนพัฒนาการท่องเที่ยวของไทยในอนาคต	ดังนี้	

   ๔.๒.๑ ข้อจ�ากัดของการด�าเนินงานตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙

	 	 	 	 	 ๑)	 ไม่มีการก�าหนดตัวชี้วัดความส�าเร็จในประเด็นความยั่งยืนของการพัฒนาและความต่อเนื่อง																											

ของการด�าเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

	 	 	 	 	 ๒)	 ไม่มีการก�าหนดตัวชี้วัดความส�าเร็จด้านรายได้ในภาพรวม	การกระจายรายได้จากการท่องเที่ยว																			

และคุณภาพของรายได้จากการท่องเที่ยวท�าให้การวัดผลตามเป้าประสงค์ยังขาดความชัดเจน

	 	 	 	 	 ๓)	 ไม่ได้ตดิตามและประเมนิผลการด�าเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์และแผนปฏบิติัการของเขตพฒันา													

การท่องเที่ยวตามกลไกที่ก�าหนดไว้

   ๔.๒.๒ ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวของไทยในอนาคต

	 	 	 	 	 ๑)	 จัดต้ังหน่วยงานหลักเพื่อรับผิดชอบการด�าเนินงานตามแผน	 โดยมอบหมายให้กระทรวง																						

การท่องเที่ยวและกีฬา	 ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการท่องเท่ียวแห่งชาติ	 เป็นหน่วยงานกลาง																									

ในการประสานงาน	 ก�ากับ	 ติดตามและประเมินผลการพัฒนาการท่องเที่ยวตามเขตพัฒนาการท่องเที่ยวและบูรณาการ															

การท�างานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ

	 	 	 	 	 ๒)	 พัฒนาศักยภาพของสถานที่ท่องเที่ยว	สินค้า	 และบริการ	 เพื่อให้รองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้น																						

อย่างต่อเนื่อง	

	 	 	 	 	 ๓)	 ฟื้นฟูแหล่งท่องเท่ียวอย่างเป็นระบบ	 เพ่ือส่งเสริมความยั่งยืนของสถานที่ท่องเที่ยว	 โดยเฉพาะ	

ในแหล่งที่เสี่ยงต่อการเสื่อมโทรม	เช่น	สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ	และทางวัฒนธรรม

	 	 	 	 	 ๔)	 ดงึดูดนกัท่องเทีย่วคณุภาพ	เพ่ือการเพิม่ค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อหวัและระยะเวลาพ�านักของนักท่องเทีย่ว

	 	 	 	 	 ๕)	 ปรับปรุงกฎหมายและข้อบังคับให้สอดคล้องกับพลวัตการเปลี่ยนแปลง	 เช่น	 การใช้เทคโนโลย	ี																							

ด้านการท่องเที่ยว	และการพ�านักระยะยาว	เป็นต้น
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๕. สรุปผลการวิเคราะห์ศักยภาพและโอกาสการพัฒนาการท่องเที่ยวไทย
	 อุตสาหกรรมท่องเท่ียวท่ัวโลกมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง	 โดยมีปัจจัยขับเคลื่อนมาจากเศรษฐกิจโลกที่																		

พฒันาขึน้	ซึง่ส่งผลต่อการเพิม่ขึน้ของชนชัน้กลางท่ีมศัีกยภาพในการท่องเทีย่ว	กอปรกบัการเตบิโตของสายการบนิต้นทนุต�า่	

ที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและเพิ่มการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวรอง	 ท�าให้มีจ�านวนนักท่องเที่ยวทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้น															

อีกทั้งการเติบโตของประชากรสูงวัยซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความสามารถในการจับจ่ายใช้สอยสูง	 ซึ่งช่วยสนับสนุนการเติบโต																						

ของกลุ ่มนักท่องเที่ยวท่ัวโลก	 ดังนั้น	 การพัฒนาการท่องเท่ียวควรให้ความส�าคัญกับการอ�านวยความสะดวก																																						

กลุ่มนักท่องเที่ยวสูงวัย	 อีกหนึ่งแนวโน้มส�าคัญ	 คือการปรับใช้เทคโนโลยีในการท่องเที่ยว	 เน่ืองจากการเติบโต																																

อย่างก้าวกระโดดของการใช้เทคโนโลยใีนชวีติประจ�าวนัและสือ่สงัคมออนไลน์	การพฒันาการท่องเทีย่วในอกี	๕	ปีข้างหน้า	

ต้องให้ความส�าคญักบัการพฒันาเทคโนโลย	ีทัง้ในด้านการเป็นแหล่งข้อมลูส�าคญัและการเป็นเครือ่งมอือ�านวยความสะดวก

เพื่อการท่องเท่ียว	 นอกจากน้ี	 ความต้องการของนักท่องเที่ยวมีการเปลี่ยนแปลงไปเช่นเดียวกันจากการเดินทางท่องเที่ยว

เพือ่เยีย่มชมสถานท่ีเป็นการท่องเท่ียวท่ีมุง่เน้นประสบการณ์	ซึง่นบัเป็นโอกาสของประเทศไทยทีจ่ะน�าจดุเด่นด้านวฒันธรรม

และความเป็นอยู่วิถีไทยมาน�าเสนอต่อนักท่องเที่ยวได้อย่างมีเอกลักษณ์	

	 ในขณะเดียวกัน	 ประเทศต้นแบบและคู่แข่งรายส�าคัญของประเทศไทยได้มีการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างรวดเร็ว	

โดยมีการเน้นย�้าที่การพัฒนาคุณภาพของการท่องเที่ยวอย่างองค์รวม	 อันประกอบด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน																			

การคมนาคม	 การอ�านวยความสะดวก	 คุณภาพของบุคลากร	 และการปรับใช้เทคโนโลยี	 อีกทั้งยังมีการผลักดัน																																	

การด�าเนินงานอย่างบูรณาการ	 ทั้งระหว่างภาครัฐ	 ภาครัฐกับเอกชน	 และภาครัฐกับประชาชน	 ซึ่งเป็นบทเรียนส�าคัญ																

ของประเทศไทยในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ	 ซึ่งจะเป็นกลไกน�าไปสู่การพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม																		

และเป็นรูปธรรม	 นอกจากนี้	 จากการศึกษาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

แผนยุทธศาสตร์ชาติ	 ๒๐	 ปี	 ซึ่งมุ่งให้ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีความมั่นคง	 มั่งคั่ง	 และยั่งยืน	 เป็นการวางหลักการ															

การพัฒนาให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยด้วยจุดมุ ่งหมายเพื่อให้การท่องเท่ียวสามารถเป็นแหล่งสร้างรายได้และ																		

กระจายรายได้อย่างยั่งยืน	 อันจะช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็นประเทศรายได้สูงที่พัฒนาแล้วตามเจตจ�านง																									

ของแผนยุทธศาสตร์ชาติ	๒๐	ปี	

	 อย่างไรกด็	ีประเทศไทยยงัประสบปัญหาในด้านความยัง่ยนืของทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	ความปลอดภยั	

ความสะอาด	คุณภาพของแหล่งท่องเที่ยว	และการกระจายตัวของนักท่องเที่ยว	ดังนั้น	แนวทางการพัฒนาตามแผนพัฒนา	

การท่องเที่ยวแห่งชาติ	ฉบับที่	๒	 (พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔)	จึงควรให้ความส�าคัญกับการพัฒนาคุณภาพของอุตสาหกรรม																						

การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานเพือ่เพิม่ความสะดวก	ความปลอดภยั	และการเชือ่มต่อสูพ่ืน้ทีท่่องเทีย่วต่างๆ	รวมทัง้การพฒันา

คุณภาพบุคลากรการท่องเที่ยว	 การสร้างจิตส�านึกและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน	 เพื่อเปิดโอกาสการพัฒนา																									

และสนับสนุนการกระจายรายได้อย่างแท้จริง	โดยมีการส่งเสริมการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพและมีการปรับใช้เทคโนโลยี	

รวมถึงการวางระบบบริหารอย่างเป็นรูปแบบเพื่อเพิ่มการบูรณาการในการท�างาน

	 วิสัยทัศน์การท่องเที่ยวไทย	พ.ศ.	๒๕๗๙	และแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ	ฉบับที่	๒	(พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔)	

จึงได้จัดท�าและพัฒนาขึ้นบนหลักการที่มุ่งส่งเสริมความมั่นคง	 มั่งคั่ง	 ยั่งยืนของประเทศไทยผ่านการพัฒนาการท่องเที่ยว											

ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลกและสอดรับกับศักยภาพของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยบนเอกลักษณ์																

ของความเป็นไทยที่โดดเด่นและมีคุณภาพระดับโลก	 เพื่อให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวสามารถเป็นแหล่งสร้างและกระจาย															

รายได้สู่ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน
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กรอบแนวคิดในการจัดท�าร่างวิสัยทัศน์และแผนพัฒนาการท่องเที่ยวไทย

การศึกษาคู่แข่งและต้นแบบรายส�าคัญ

การทบทวนการพัฒนาการท่องเที่ยวของ

ประเทศคู่แข่งและประเทศต้นแบบรายส�าคัญ

การศึกษาสภาพแวดล้อมและบริบท

การท่องเที่ยวของประเทศและของโลก

การศึกษาสถานการและแนวโน้ม

>	การศึกษาผลการวิจัยในอดีต

>	ผลการวิจัย

การพิจารณาทิศทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง

>	การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ

>	การประชุมกลุ่มย่อย

>	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การพิจารณาถึงผลการด�าเนินงานในอดีต

>	การประชุมกล่มย่อย	 	 >	แบบสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

>	การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ		 >	ผลการด�าเนินงานในระยะครึ่งแผน

การทบทวนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์

ด้านการท่องเที่ยวของไทย

การศึกษาผลการประเมินการด�าเนินงาน

ตามแผนฯ ฉ.๑

วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์

การพัฒนาการท่องเที่ยวไทย
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 อตุสาหกรรมการท่องเทีย่วไทยมกีารพัฒนาและเตบิโตอย่างต่อเนือ่งจากจ�านวนนกัท่องเทีย่วชาวต่างชาตทิีเ่พิม่ขึน้																			

การขยายตัวของรายได้จากการท่องเท่ียว	 ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวอยู ่ในอันดับที่ดีขึ้น																																

และแหล่งท่องเที่ยวของไทยได้รับความนิยมติดอันดับต้นๆ	ของโลก	อย่างไรก็ตาม	อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย

ยงัประสบปัญหาด้านความยัง่ยนืของทรพัยากรท่องเทีย่ว	ปัญหาภาพลกัษณ์ด้านความปลอดภยั	ความสะอาดถกูสขุอนามัย

ของแหล่งท่องเที่ยว	 คุณภาพ	 มาตรฐานการให้บริการของธุรกิจท่องเที่ยว	 และการกระจุกตัวของนักท่องเที่ยว	 ดังนั้น																				

การก�าหนดแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวไทยในระยะต่อไป	 จึงควรให้ความส�าคัญกับการพัฒนาที่อยู่บนพื้นฐาน																				

ของศักยภาพและโอกาสของประเทศไทยควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาพื้นฐาน	 เพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขัน												

ของประเทศในตลาดโลก	 โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนา	 รักษา	 และยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย																					

ให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว	 เพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ																										

สู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว	มีความมั่นคง	มั่งคั่ง	ยั่งยืน	ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ	๒๐	ปี

	 การจัดท�าวิสัยทัศน์การท่องเที่ยวไทย	 พ.ศ.	 ๒๕๗๙	 เป็นการด�าเนินการในช่วงเวลาแห่งการปฏิรูปประเทศไทย																	

ให้ก้าวไปสู่การเป็นประเทศท่ีมีความมั่นคง	 มั่งคั่ง	 และยั่งยืน	 โดยประชาชนและทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วม																			

ในการปฏิรูป	 เพื่อประสานประโยชน์และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข	 โดยมีวัตถุประสงค์หลักของการพัฒนา																							

การท่องเที่ยว	 คือผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวต่อประเทศในองค์รวม	 ได้แก่	 การเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ													

และกระจายรายได้สู่ประชาชน	 การแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของอัตลักษณ์และวัฒนธรรมไทย	 และการส่งเสริมการพัฒนา

คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน	 ในขณะเดียวกันการก�าหนดแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวควรค�านึงถึงค่านิยมหลัก												

ของการท่องเที่ยวของประเทศ	 นั่นคือการปรับสมดุลการท่องเที่ยว	 การเชิดชูวิถีไทย	 และการเน้น	 “คน”	 เป็นศูนย์กลาง									

ของการพัฒนา	โดยมีองค์ประกอบที่การท่องเที่ยวของไทยควรแสดงและคงไว้	ได้แก่	การอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมอันดีงาม

ของประเทศไทย	การให้ความส�าคญัต่อความยัง่ยนืของทรพัยากรท่องเทีย่วและนกัท่องเทีย่ว	การกระจายรายได้และกระจาย

ความเจรญิสูภู่มภิาคของประเทศ	ดงันัน้	เพ่ือให้ประเทศมแีนวทางในการพฒันาการท่องเทีย่วไทยทีช่ดัเจนและเป็นรปูธรรม	

จึงได้มีการก�าหนดวิสัยทัศน์การท่องเท่ียวไทย	พ.ศ.	 ๒๕๗๙	 โดยมีรายละเอียดเป้าประสงค์	 ตัวชี้วัด	 พันธกิจ	 ยุทธศาสตร	์										

และแนวทางการด�าเนินงานในระยะ	๕	ปี	ดังนี้	

๑. วิสัยทัศน์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. ๒๕๗๙
	 การวเิคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มการท่องเท่ียวทัง้ในระดบัโลกและประเทศ	รวมท้ังพจิารณาองค์ประกอบส�าคัญ	

ในการก�าหนดวิสัยทัศน์	จึงได้ก�าหนดวิสัยทัศน์การท่องเที่ยวไทย	พ.ศ.	๒๕๗๙	ได้ดังนี้	“ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยว

คุณภาพชั้นน�าของโลกที่เติบโตอย่างมีดุลยภาพบนพื้นฐานความเป็นไทย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ                        

สังคม และกระจายรายได้สู่ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน”	 โดยมีแนวคิดหลักในการพัฒนาตามองค์ประกอบ	 ๕	

ประการดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 
๓ วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนา
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 ๑.๑ ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเทีย่วคณุภาพช้ันน�าของโลก ด้วยการยกระดบัคณุภาพและเพ่ิมความหลากหลาย											

ของสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล	มุ่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวโดยเน้น																				

การเพิ่มค่าใช้จ่ายและวันพักต่อครั้งของการเดินทางของนักท่องเที่ยว	 และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน																	

ด้านการท่องเที่ยวของประเทศ

 ๑.๒ การเตบิโตอย่างมีดลุยภาพ โดยส่งเสริมดลุยภาพการเติบโตของการท่องเทีย่วระหว่างกลุ่มนกัท่องเทีย่ว	อาทิ	

ระหว่างนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ	 ระหว่างนักท่องเที่ยวตามถิ่นที่อยู่	 และระหว่างกลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วไป																	

และนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจเฉพาะ	ส่งเสริมดุลยภาพการเติบโตระหว่างพื้นที่ท่องเที่ยว	โดยเน้นการกระจายการพัฒนา

การท่องเที่ยวในเมืองท่องเที่ยวรองและพื้นที่ชุมชนท้องถิ่น	 ส่งเสริมดุลยภาพ	 การเติบโตระหว่างช่วงเวลาและฤดูกาล																					

โดยเน้นส่งเสรมิการท่องเทีย่วในช่วงเดอืนมถินุายน	–	กนัยายน	รวมทัง้ส่งเสรมิการท่องเทีย่วในรปูแบบต่างๆ	ทีป่ระเทศไทย

มีศักยภาพหรือรูปแบบที่ควรพัฒนา			

 ๑.๓  การเตบิโตบนพืน้ฐานความเป็นไทย	โดยเน้นการพฒันาสนิค้าและบริการด้านการท่องเทีย่วและแหล่งท่องเทีย่ว		

ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์และวิถีไทย	 เสริมสร้างความเข้าใจแก่นักท่องเที่ยวและประชาชน	 ถึงอัตลักษณ์ความเป็นไทย														

และเสริมสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและการเป็นเจ้าบ้านที่ดีส�าหรับประชาชนทุกระดับ

 ๑.๔ การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และกระจายรายได้สู่ประชาชนทุกภาคส่วน	 โดยมุ่งพัฒนา																				

การท่องเทีย่วให้เป็นแหล่งเพิม่รายได้และกระจายรายได้	 แก่ประเทศพฒันาการท่องเทีย่วให้เป็นกลไกหนึง่ในการขบัเคลือ่น		

การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานของประเทศ	เเละสร้างโอกาสเพือ่การพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของชาต	ิพฒันาการท่องเทีย่ว

ในภูมิภาคและเขตพฒันาการท่องเทีย่วโดยเฉพาะพืน้ทีเ่มอืงรองและชนบท	และสนบัสนนุภาคเอกชนลงทนุในอุตสาหกรรม

ท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง

 ๑.๕ การพัฒนาอย่างยัง่ยืน ด้วยการส่งเสรมิความยัง่ยนืของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	โดยการอนรัุกษ์																	

และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวที่เสี่ยงต่อการเสื่อมโทรม	 การบริหารความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว	 และการปลูกฝัง

จิตส�านึกความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 ส่งเสริมความยั่งยืนของวัฒนธรรม	 โดยการเชิดชูและรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของไทย	

คุณค่าดั้งเดิมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

	 เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ระยะ	 ๒๐	 ปี	 จึงได้มีการวางแนวทางการพัฒนาในแต่ละช่วงเวลาออกเป็นระยะ	๕	 ปี																							

โดยในแผนพฒันาการท่องเท่ียวแห่งชาติ	ฉบบัที	่๒	(พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔)		นีเ้ป็นการวางแผนพัฒนาการท่องเทีย่วในระยะ	

๕	 ปีแรก	 ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อวางรากฐานและแก้ไขปัญหาเร่งด่วนท่ีเป็นอุปสรรคส�าคัญต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว																		

ทั้งด้านคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว	บุคลากรการท่องเที่ยว	และโครงสร้างพื้นฐาน	รวมทั้งการสร้างความสมดุลของการพัฒนา

ทั้งในมิติของพื้นที่	 เวลา	 กิจกรรม	 รูปแบบ	 และกลุ่มนักท่องเที่ยว	 การเตรียมความพร้อมของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว																							

สู่การเติบโตในอนาคตบนพื้นฐานของการลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่	 การท�างานอย่างบูรณาการระหว่าง

ภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 ประชาชน	 และระหว่างประเทศ	 ทั้งนี้	 เพ่ือให้แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ	 ฉบับที่	 ๒																											

(พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 –	 ๒๕๖๔)	 มีประสิทธิภาพที่จะเป็นแผนแม่บทในการพัฒนาการท่องเที่ยวไทยสู่วิสัยทัศน์ที่คาดหมาย																							

ได้อย่างแท้จริง	ดังนั้น	จึงได้ก�าหนดเป้าประสงค์และตัวชี้วัดการพัฒนาการท่องเที่ยวไทยในกรอบระยะเวลา	๕	ปีข้างหน้า	

เพื่อวางรากฐานสู่การบรรลุวิสัยทัศน์การท่องเที่ยวไทย	และขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรม	ท่องเที่ยวไทยไปในทิศทาง

ที่เหมาะสม	ดังนี้	
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๒. เป้าประสงค์
	 ๒.๑	 การเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ	เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว

	 ๒.๒		 การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างสมดุล

	 ๒.๓		 การกระจายรายได้และผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวสู่ทุกพื้นที่และทุกภาคส่วน

	 ๒.๔	 การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานอัตลักษณ์และวิถีไทย	

๓. ตัวชี้วัด
	 ๓.๑	 จ�านวนแหล่งท่องเที่ยวและสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน																		

การท่องเที่ยวไทย	เพิ่มสูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ	๕	ต่อปี	

	 ๓.๒	 อันดับขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว๑๗	 ของประเทศไทย	 เป็น	 ๑	 ใน	 ๓๐	 อันดับแรก																

ของโลก	หรือ	๑	ใน	๗	อันดับแรกของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก	

	 ๓.๓		 ความเชื่อมั่นในสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวของไทยที่มีคุณภาพได้มาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ	๙๐

	 ๓.๔	 รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ	มีอัตราการขยายตัวไม่ต�่ากว่าร้อยละ	๑๐	ต่อปี	

	 ๓.๕	 การเดนิทางท่องเทีย่วภายในประเทศของนกัท่องเทีย่วชาวไทย	มอีตัราการขยายตวัไม่ต�า่กว่าร้อยละ	๓	ต่อปี	

	 ๓.๖	 สัดส่วนการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติในช่วงเดือนมิถุนายน	–	กันยายน	ไม่ต�่ากว่า	๑	ใน	๓																											

ของการเดินทางตลอดทั้งปี

	 ๓.๗	 รายได้จากการท่องเที่ยวในจังหวัดรอง	 (จังหวัดท่ีมีจ�านวนผู ้เยี่ยมเยือนต�่ากว่า	 ๑	 ล้านคน)	 มีอัตรา																																	

การขยายตัวไม่ต�่ากว่าร้อยละ	๑๒	ต่อปี	

	 ๓.๘	 ดัชนีการรับรู้และเข้าใจในเอกลักษณ์ความเป็นไทยของนักท่องเที่ยวต่างชาติและนักท่องเที่ยวไทยเพิ่มสูงขึ้น																				

อย่างต่อเนื่องทุกปี	

	 ๓.๙	 อันดับขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว	 (TTCI)	 ของประเทศไทย	 ด้านความเด่นชัดของ

วัฒนธรรมและนันทนาการจากการสืบค้นออนไลน์ด้านการท่องเที่ยว	 (Cultural	 &	 Entertainment	 Tourism	 Digital	

Demand)	เป็น	๑	ใน	๑๐	อันดับแรกของโลก	

	 ๓.๑๐	ดัชนีด้านความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการท่องเที่ยวของ

ประเทศไทยใน	๖	มิติที่ส�าคัญ๑๘		พัฒนาขึ้นอย่างน้อย	๑๐	อันดับในแต่ละมิติ	

๔. พันธกิจ
	 ๔.๑	 พัฒนาคณุภาพของแหล่งท่องเทีย่ว	สนิค้าและบรกิารในการท่องเทีย่วทกุรปูเเบบอย่างมมีาตรฐานและสมดลุ	

อีกทั้งมีความยั่งยืนของแหล่งท่องเท่ียว	 สิ่งแวดล้อม	 และอัตลักษณ์วิถีไทย	 เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรม		

ท่องเที่ยวไทยให้มีบทบาทส�าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

๑๗		TTCI:	Travel	&	Tourism	Competitiveness	Index	จัดท�าโดย	World	Economic	Forum	ซึ่งมีการเผยแพร่รายงานทุกๆ	๒	ปี
๑๘		อ้างอิงตามดัชนีขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว	(TTCI)	ของ	WEF	ปี	พ.ศ.	๒๕๕๘		ใน	๖	หัวข้อที่เกี่ยวข้อง	ได้แก่	๙.๐๑	(Stringency	of	

environmental	regulations:	ความเข้มงวดของกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม),	๙.๐๒	(Enforcement	of	environmental	regulations:	การบังคับใช้กฎระเบียบ

ด้านสิ่งแวดล้อม),	๙.๐๓	(Sustainability	of	T&T	development:	ความยั่งยืนของการพัฒนาอุตสาหกรรมการเดินทางและการท่องเที่ยว),	๙.๐๙	(Wastewater	

treatment:	การบริหารจัดการน�้าเสีย),	๑๓.๐๓	(Total	protected	areas:	พื้นที่ที่ได้รับการอนุรักษ์),	๑๓.๐๕	(Quality	of	the	natural	environment:	คุณภาพ

ของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ)
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	 ๔.๒	 พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและสิง่อ�านวยความสะดวกให้มคีณุภาพและมาตรฐานในระดบัสากล	สามารถรองรบั

ปริมาณของนักท่องเที่ยวที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปตามบริบทแวดล้อม	 รวมทั้งสภาวะ															

การแข่งขันในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

	 ๔.๓		พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเท่ียว	 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับภูมิภาคและระดับโลก	

สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยว	ตลอดจนสร้างความเข้าใจและความภาคภูมิใจ

ในความเป็นไทย	จิตส�านึกท้องถิ่นและการเป็นเจ้าบ้านที่ดี

	 ๔.๔		 สร้างสมดุลในนักท่องเที่ยวผ่านการตลาดเฉพาะกลุ ่ม	 การส่งเสริมวิถีไทยและการสร้างความมั่นใจ																										

ของนักท่องเท่ียว	 เพื่อผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นเเหล่งท่องเที่ยวคุณภาพตามเป้าหมายให้สามารถสร้างรายได้																					

และส่งเสริมการกระจายรายได้ให้แก่ประเทศอย่างยั่งยืน

	 ๔.๕	 ส่งเสริมการบูรณาการการบริหารจัดการการท่องเที่ยว	 โดยการมีส่วนร่วมและการบูรณาการของภาครัฐ															

ภาคเอกชน	 และภาคประชาชนให้มีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ	 สนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศในการพัฒนา															

ด้านการท่องเที่ยว	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
	 เพื่อให ้บรรลุวิสัยทัศน์	 เป ้าประสงค์	 และพันธกิจ	 ของแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ	 ฉบับที่ 	 ๒																																								

(พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔)	จึงได้ก�าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาออกเป็น	๕	ยุทธศาสตร์	ดังนี้

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑	 การพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว	 สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้เกิดความสมดุล														

และยั่งยืน

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒	 การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและสิง่อ�านวยความสะดวก	เพือ่รองรบัการขยายตวัของอุตสาหกรรม														

ท่องเที่ยว

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓	 การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา																							

การท่องเที่ยว

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔	 การสร้างความสมดุลให้กับการท่องเที่ยวไทยผ่านการตลาดเฉพาะกลุ่ม	 การส่งเสริมวิถีไทย														

และการสร้างความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว

 ยุทธศาสตร์ที่ ๕	 การบูรณาการการบริหารจัดการการท่องเที่ยว	และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
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29เเผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้เกิดความสมดุล             
และยั่งยืน

	 พืน้ฐานการเตบิโตของการท่องเท่ียวมปัีจจยัหลกัทีค่ณุภาพของแหล่งท่องเทีย่ว	สนิค้า	และบรกิาร	ทีต้่องได้มาตรฐาน													

ระดับสากลและมีเอกลักษณ์โดดเด่น	 โดยการพัฒนาต้องเกิดขึ้นอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีความสมดุลทั้งใน																		

ด้านพื้นที่	เวลา	และกลุ่มการท่องเที่ยว	เพื่อส่งเสริมการกระจายนักท่องเที่ยวและรายได้จากนักท่องเที่ยว	ซึ่งจะช่วยพัฒนา														

ความมั่งคั่งในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย

 ๑. เป้าประสงค์

	 	 ๑.๑	ประเทศไทยมีสินค้าเเละบริการที่หลากหลายเเละมีคุณภาพสูงข้ึน	 เพื่อชักจูงให้นักท่องเที่ยว																																	

จากหลากหลายกลุม่มคีวามสนใจในการเดนิทางมาท่องเทีย่วและจบัจ่ายใช้สอยมากขึน้	อกีทัง้ส่งเสรมิการพฒันาประเทศไทย

ให้เป็นเเหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ	

	 	 ๑.๒	การพัฒนาการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืนผ่านการอนุรักษ์สิ่งเเวดล้อมเเละวัฒนธรรม	 เพื่อคงไว	้																														

ซึ่งความสวยงามของธรรมชาติเเละอัตลักษณ์ความเป็นไทย	

	 	 ๑.๓	อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมีความเเข็งเเกร่งโดยการเพ่ิมความสมดุลของการท่องเที่ยวทั้งความสมดุล															

เชิงพื้นที่	ความสมดุลเชิงเวลาหรือฤดูกาล	เเละความสมดุลในทุกภาคส่วน	

	 	 ๑.๔	การท่องเท่ียวไทยมีบทบาทส�าคัญในการลดความเหลื่อมล�้าด้านรายได้	 โดยการสร้างรายได้ให้กับจังหวัด																								

เเละในพืน้ทีท่ี่ยงัไม่เป็นทีน่ยิม	รวมถึงการสร้างรายได้ให้กบัชมุชนและอตุสาหกรรมในท้องถิน่ทัง้อตุสาหกรรมท่องเท่ียว	และ

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง

 ๒. ตัวชี้วัด

	 	 ๒.๑	แหล่งท่องเทีย่ว	สนิค้าและบรกิารด้านการท่องเทีย่ว	ได้รบัการรบัรองมาตรฐานการท่องเทีย่วไทยเพิ่มขึ้น

	 	 ๒.๒	ระยะเวลาท่องเที่ยวโดยเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวเพิ่มสูงขึ้น

	 	 ๒.๓	จดุประสงค์หลกัในการมาเยอืนประเทศไทยหลากหลายขึน้	และนกัท่องเทีย่วมากกว่า	๑	ใน	๓	มีจดุประสงค์

หลักในการมาเยือนที่นอกเหนือจากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหรือการท่องเที่ยวพักผ่อนโดยทั่วไป

	 	 ๒.๔	อันดับของประเทศไทยด้านความยั่งยืนของการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว	 (Sustainability	 of	 T&T																								

Development)	เพิ่มสูงขึ้นอย่างน้อย	๑๐	อันดับ	(เทียบกับอันดับที่	๖๑	จาก	๑๔๑	ประเทศทั่วโลกในปี		๒๕๕๘)

	 	 ๒.๕	รายได้จากการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว	มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยต่อปีเพิ่มขึ้น

	 	 ๒.๖	การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติต่อครั้งการเดินทาง	 มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยอย่างน้อย	 ร้อยละ	 ๕	

เทียบกับร้อยละ	๔.๓	ในช่วงปี	๒๕๔๗	–	๒๕๕๘	

	 	 ๒.๗	จ�านวนเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 ๓. แนวทางการพัฒนา

  ๓.๑ พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเท่ียว สินค้าและบริการทุกรูปเเบบอย่างมีมาตรฐาน	 โดยการส่งเสริม														

และพฒันาคณุภาพสนิค้าและบรกิารด้านการท่องเท่ียวท้ังระบบ	เสรมิสร้าง	พัฒนาและปรบัปรุงมาตรฐานด้านการท่องเทีย่ว

และบรกิารให้ครอบคลมุทกุรปูแบบ	ได้แก่	การท่องเทีย่วเชงิสขุภาพ	การท่องเทีย่วเชงิกฬีา	การท่องเทีย่วกลุม่	MICE	เป็นต้น	

และการพัฒนาคณุภาพสนิค้าและบริการด้านการท่องเทีย่วอย่างมมีาตรฐานสอดรบักบัการพฒันาการท่องเท่ียวอย่างยัง่ยนื	
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ครอบคลุมทั้งระบบและอุตสาหกรรมภาคบริการที่เกี่ยวเนื่อง	 และส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านธุรกิจ																						

การถ่ายท�าภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย	 ทั้งภาคผลิต	 ภาคบริการ	 และกิจการที่เกี่ยวข้อง	 ตลอดจนการเพิ่ม																	

ขีดความสามารถในการรองรับด้านการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพในระดับสากล	

  ๓.๒ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการอย่างยั่งยืน โดยการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม																												

ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	 ทั้งในเชิงอัตลักษณ์ท้องถิ่น	 วัฒนธรรมประเพณี	 และส่ิงแวดล้อม	 รวมถึง															

การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ	 ได้แก่	 การก�าหนดขีดความสามารถในการรองรับ																	

ของแหล่งท่องเที่ยว	 การส่งเสริมนวัตกรรมด้านการพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว	 การสร้างจิตส�านึกในการ

อนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว	และการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยการให้ความรู้และการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง

  ๓.๓ สร้างสมดุลในแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการ ทั้งในเชิงพื้นที่ เชิงเวลา ฤดูกาล และรูปแบบ                      

การท่องเที่ยว	 โดยการส่งเสริมความสมดุลเชิงพ้ืนที่ในการท่องเที่ยว	 ท้ังในแง่การกระจายรายได้และจ�านวนนักท่องเที่ยว	

ได้แก่	 การจัดตั้งเขตพัฒนาการท่องเที่ยว	 เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดและพื้นที่ที่มีศักยภาพท่ียังไม่ได้รับความนิยม	

การพัฒนาการท่องเที่ยวในเมืองรอง	 การพัฒนาการท่องเที่ยวในชนบท	 การพัฒนาสินค้าและบริการที่โดดเด่นและ																			

เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น	 และการส่งเสริมความสมดุลเชิงเวลาและฤดูกาลในการท่องเท่ียว	 เช่น	 การสร้างสรรค์

กิจกรรมการท่องเที่ยวใหม่และเพิ่มความหลากหลายของกิจกรรมในพื้นที่ต่างๆ	การสนับสนุนภาคเอกชนในการลงทุน																

ในแหล่งท่องเที่ยวใหม่	เป็นต้น	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ�านวยความสะดวก เพื่อรองรับการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

	 โครงสร้างพืน้ฐานและสิง่อ�านวยความสะดวกเป็นปัจจยัสนบัสนนุทีส่�าคญัต่อการเติบโตของอตุสาหกรรมท่องเทีย่ว	

ซึ่งล้วนมีส่วนในการส่งเสริมประสบการณ์ในการท่องเที่ยว	 โดยในยุทธศาสตร์นี้เน้นด้านการพัฒนาระบบคมนาคมในทุก											

รปูแบบ	รวมถึงการพฒันาสิง่อ�านวยความสะดวกแก่นกัท่องเทีย่วในด้านต่างๆ	และการพฒันาความปลอดภยัและสขุอนามยั

อย่างเป็นระบบ

 ๑. เป้าประสงค์

	 	 ๑.๑	นักท่องเที่ยวต่างชาติมีความสะดวกสบายมากขึ้นในการเดินทางเข้าสู่ประเทศไทย	 เพื่อรองรับปริมาณ															

นักท่องเที่ยวที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง

	 	 ๑.๒	นักท่องเท่ียวสามารถเดินทางท่องเที่ยวในภูมิภาค	 จังหวัด	 เเละพื้นที่ต่างๆ	 ทั้งในตัวเมืองและชนบท														

อย่างสะดวกสบายมากขึ้น	 ซึ่งจะส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวของประเทศในวงกว้างมากขึ้น																				

เพื่อส่งเสริมการสร้างรายได้และกระจายรายได้ให้กับชุมชนและท้องถิ่นต่างๆ	ทั่วภูมิภาค	

	 	 ๑.๓	นักท่องเที่ยวมีความประทับใจเเละมีประสบการณ์ท่ีดีทั้งในด้านความปลอดภัย	 และสุขอนามัย																										

รวมไปถึงคุณภาพของโครงสร้างพื้นฐานเเละส่ิงอ�านวยความสะดวก	 เพ่ือชักจูงให้กลับมาเยี่ยมเยือนอีกครั้งเเละส่งเสริม													

ให้ประเทศไทยเป็นเเหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ

	 	 ๑.๔	นักท่องเที่ยวอิสระ	(Free	and	Independent	Travelers)	มีความสะดวกสบายมากขึ้นในการวางเเผน	

เเละการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
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 ๒. ตัวชี้วัด 

	 	 ๒.๑	ปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสารคิดเป็นที่นั่ง	–	กิโลเมตร	(International	Available	Seats	Kilometers)	

ส�าหรับเที่ยวบินจากต่างประเทศเข้าสู่ประเทศไทยอยู่ในอันดับ	๒	ของ	ASEAN	

	 	 ๒.๒	การจัดอันดับของนิตยสารด้านการเดินทางโดยอากาศยาน	Skytrax	(Skytrax	rating)	ของท่าอากาศยาน

สุวรรณภูมิอยู่ในระดับอย่างน้อย	๔	ดาว	และท่าอากาศยานอื่นๆ	ที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ในระดับอย่างน้อย	๓	ดาว	

	 	 ๒.๓	อนัดบัขดีความสามารถในการแข่งขนัด้านโครงสร้างพืน้ฐาน	ด้านการคมนาคมทางบกและทางน�า้	(Ground	

and	Port	infrastructure)	อยู่ในอันดับ	๑	ใน	๕๐	ของโลก	(เทียบกับอันดับที่	๗๑	จาก	๑๔๑	ประเทศทั่วโลก	ในปี	๒๕๕๘)	

	 	 ๒.๔	อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว	 (Safety	&	Security)	 อยู่ใน

อันดับ	๑	ใน	๗๐	ของโลก	(เทียบกับอันดับที่	๑๓๒	จาก	๑๔๑	ประเทศทั่วโลก	ในปี	๒๕๕๘)

	 	 ๒.๕	นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมีความเชื่อม่ันและพึงพอใจในการรักษาความปลอดภัย																													

และการให้บริการร้อยละ	๙๐	ตลอดช่วงเวลาของแผน

 ๓. แนวทางการพัฒนา 

  ๓.๑ พัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้านการท่องเที่ยว	 โดยการพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งในการเดินทางเข้าสู่

ประเทศทั้งทางบก	ทางน�้า	และทางอากาศ	ได้แก่	พัฒนาเส้นทางคมนาคมทางบกเพื่อเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว	ยกระดับระบบ

ขนส่งสาธารณะเพือ่อ�านวยความสะดวกในการเดินทางระหว่างสถานทีท่่องเทีย่ว	พฒันาเส้นทางคมนาคมทางน�า้ท่ีสามารถ

เชื่อมโยงกับรูปแบบการเดินทางอ่ืนๆ	พัฒนาศักยภาพของสนามบินในการรองรับนักท่องเที่ยว	 เพิ่มเส้นทางและจ�านวน													

เที่ยวบินระหว่างประเทศและภายในประเทศที่เชื่อมโยงระหว่างเมืองท่องเที่ยวหลักและเมืองท่องเที่ยวรอง	

  ๓.๒ พัฒนาสิ่งอ�านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว	โดยการปรับปรุงระบบการตรวจคนเข้าเมือง	ปรับปรุง																			

และอ�านวยความสะดวกในการเดินทางผ่านแดน	 ปรับปรุงป้ายบอกทางและป้ายสัญลักษณ์ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน																	

จัดท�าแผนที่ท่องเที่ยวให้ครอบคลุมทุกแหล่ง	เพิ่มจุดบริการ	Free	-	WiFi	ในแหล่งท่องเที่ยว	จัดท�าระบบบัตรโดยสารเดียว

ที่ใช้ได้กับทุกช่องทางการเดินทาง	 พัฒนาสิ่งอ�านวยความสะดวกเพื่อรองรับการท่องเที่ยวที่ปราศจากอุปสรรคส�าหรับ																

คนทั้งมวล	 (Tourism	 for	 All)	 ได้แก่	 ห้องน�้าคนพิการ	 ทางลาด	 ราวจับ	 เป็นต้น	 และพัฒนาแอปพลิเคชันที่อ�านวย																				

ความสะดวกให้นักท่องเที่ยว	

  ๓.๓ พัฒนาระบบความปลอดภัยและสุขอนามัยในแหล่งท่องเที่ยว	โดยการสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์																				

เพื่อป้องกันและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว	 ได้แก่	 กล้องวงจรปิด	 เครื่องแปลภาษา	 การติดตั้งไฟในสถานที่ท่องเที่ยว																				

อปุกรณ์ช่วยเหลอืนกัท่องเท่ียวเบ้ืองต้น	จดัต้ังศนูย์ช่วยเหลอืนกัท่องเทีย่วให้ครอบคลมุทกุพืน้ทีท่่องเทีย่ว	ส่งเสรมิสุขอนามยั

ในแหล่งท่องเที่ยว	เช่น	ปรับปรุงสุขาสาธารณะ	การจัดการขยะและระบบบ�าบัดน�้าเสียในแหล่งท่องเที่ยว	
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในการพัฒนาการท่องเที่ยว

	 การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเท่ียวผ่านการยกระดับคุณภาพสู่ระดับสากล	 เพ่ือให้ทัดเทียมขีดความสามารถ							

ของบุคลากรในระดับโลกและเพื่อเตรียมความพร้อมกับการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงข้ึน	 ผ่านความร่วมมือระหว่างภาครัฐ

และเอกชน	รวมถึงการปลกูฝังจิตส�านึกและการเป็นเจ้าบ้านทีด่ใีห้กบัประชาชนและการส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของประชาชน

และชุมชน	นับเป็นเครื่องมือส�าคัญในการพิจารณาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย

 ๑. เป้าประสงค์

	 	 ๑.๑	แรงงานไทยมศีกัยภาพสงูขึน้ทัง้ในด้านคณุภาพ	ความรูค้วามสามารถ	ระดบัทกัษะทัว่ไป	ทกัษะการบรหิาร															

เเละทักษะเฉพาะทางเพื่อรองรับความต้องการบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่มีความซับซ้อนและหลากหลายมากขึ้น																											

อันจะสร้างประสบการณ์ท่ีดีให้กับนักท่องเที่ยว	 สนับสนุนการพัฒนาประเทศไทย	 เป็นเเหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ																														

และเพิ่มจ�านวนบุคลากรที่มีคุณภาพสูง

	 	 ๑.๒	เเรงงานไทยมีจ�านวนเพียงพอต่อความต้องการของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว	 เพื่อเป็นการลดการพึ่งพา																												

การจ้างเเรงงานต่างชาติ	

	 	 ๑.๓	ประชาชนทกุภาคส่วนมคีวามรูค้วามเข้าใจ	ความต้องการ	เเละความพร้อมทีจ่ะมส่ีวนร่วมในการสนบัสนนุ	

เเละพัฒนาสินค้าเเละบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

 ๒. ตัวชี้วัด

	 	 ๒.๑	ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในด้านคุณภาพของบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	

	 	 ๒.๒	อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการอบรมพนักงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว	(Extent	of	Staff																		

Training)	อยู่ในอันดับ	๑	ใน	๓๐	ของโลก	(เทียบกับอันดับที่	๓๗	จาก	๑๔๑	ประเทศทั่วโลกในปี	๒๕๕๘)	

	 	 ๒.๓	อนัดบัขดีความสามารถในการแข่งขนัด้านการให้บริการลูกค้า	(Treatment	of	Customers)	อยูใ่นอนัดบั	

๑	ใน	๑๐	ของโลก	(เทียบกับอันดับที่	๑๗	จาก	๑๔๑	ประเทศทั่วโลก	ในปี	๒๕๕๘)		

	 	 ๒.๔	จ�านวนบุคลากรไทยในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้รับรองมาตรฐาน	 MRA	 (Mutual	 Recognition																										

Arrangement)	ของ	ASEAN	เพิ่มขึ้น	

	 	 ๒.๕	ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	 (SME:	 Small	 and	medium-sized	 enterprises)	 ในอุตสาหกรรม																	

ท่องเที่ยวมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น	โดยเฉพาะในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวทั้ง	๘	เขต

 ๓. แนวทางการพัฒนา

  ๓.๑ พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวทั้งระบบ ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน สอดคล้อง                   

กับมาตรฐานสากลและเพียงพอต่อความต้องการของตลาด	 โดยการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐ	 ภาคเอกชน											

และชมุชนในการพฒันาและปรบัปรงุหลกัสตูรทีเ่ก่ียวข้องกบัการพฒันาบคุลากรด้านการท่องเทีย่วทีส่อดคล้องความต้องการ

ตลาดแรงงาน	 สร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการ	 สนับสนุนบุคลากรให้มีสมรรถนะขั้นพ้ืนฐานตามต�าแหน่งงาน	 และได้รับ													

การฝึกอบรมที่ได้มาตรฐานสากล		
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  ๓.๒ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและได้รับประโยชน์                          

จากการท่องเทีย่ว โดยการส่งเสรมิให้ประชาชนมคีวามรู้ความเข้าใจด้านการท่องเทีย่วและการบรหิารจดัการการท่องเทีย่ว	

เปิดโอกาสให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสินค้าและบริการบนพื้นฐานของมรดกและวัฒนธรรมท้องถิ่น																

จัดท�าหลักสูตรการฝึกอบรมทักษะธุรกิจพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการประกอบธุรกิจใหม่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว	 เพิ่มช่องทาง		

การลงทนุและพฒันาธรุกจิด้านการท่องเทีย่วให้แก่ภาคเอกชน	ภายใต้หลกัการสนบัสนนุความคดิสร้างสรรค์และนวตักรรม	

Thailand	๔.๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างความสมดุลให้กับการท่องเที่ยวไทย ผ่านการตลาดเฉพาะกลุ่ม การส่งเสริม               
วิถีไทย และการสร้างความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว

	 การพัฒนาการตลาดของการท่องเที่ยวไทยอย่างมีสมดุล	 เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ																											

ผ่านการส่งเสรมิการตลาดเฉพาะกลุม่และการพฒันาเครือ่งหมายมาตรฐานคณุภาพ	รวมทัง้การส่งเสรมิการตลาดเพือ่กระตุน้

การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวและกระตุ้นตลาดนักท่องเท่ียวไทย	 กอปรกับการพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการ																											

บนพื้นฐานเอกลักษณ์อย่างไทย	 และการปรับใช้เทคโนโลยีเพื่อการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ	 จะช่วยส่งเสริมการพัฒนา			

การท่องเที่ยวไทยให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน	

 ๑. เป้าประสงค์

	 	 ๑.๑	นักท่องเที่ยวมีความมั่นใจเเละเชื่อมั่นในการเดินทางสู่ประเทศไทยมากขึ้น	

	 	 ๑.๒	ประเทศไทยมีภาพลักษณ์เป็นเเหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ	

	 	 ๑.๓	ประเทศไทยยังคงเป็นเเหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย	

	 	 ๑.๔	ประเทศไทยเป็นเเหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจเเละน่ามาเยือนส�าหรับนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม	

	 	 ๑.๕	นักท่องเที่ยวมีความเข้าใจในอัตลักษณ์ของประเทศไทยเเละอัตลักษณ์ของเเต่ละท้องถิ่นเพิ่มขึ้น	

	 	 ๑.๖	นักท่องเที่ยวมีความสนใจในการเดินทางช่วง	Green	Season	สูงขึ้น	

	 	 ๑.๗	นักท่องเที่ยวมีความสนใจในการเดินทางไปยังสถานที่ที่หลากหลายขึ้น	

	 	 ๑.๘	คนไทยนิยมการท่องเที่ยวภายในประเทศมากขึ้น

 ๒. ตัวชี้วัด

	 	 ๒.๑	อตัราการรบัรูภ้าพลกัษณ์ของประเทศไทยในการเป็นแหล่งท่องเทีย่วยอดนยิม	(Preferred	Destination)																			

เพิ่มสูงขึ้นทุกปี	

	 	 ๒.๒	จ�านวนจังหวัดที่มีผู้เยี่ยมเยือนมากกว่า	๓	ล้านคนต่อปี	เพิ่มสูงขึ้นทุกปี	(จาก	๑๐	จังหวัด	ในปี	๒๕๕๘)	

	 	 ๒.๓	อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านประสิทธิภาพของโครงการทางการตลาดในการดึงดูด																												

นักท่องเที่ยว	(Effectiveness	of	marketing	to	attract	tourists)	อยู่ในอันดับ	๑	ใน	๑๕	ของโลก	(เทียบกับอันดับที่	๒๓	

จาก	๑๔๑	ประเทศทั่วโลก	ในปี	๒๕๕๘)	

	 	 ๒.๔	อนัดบัของประเทศไทยด้านความน่าไว้วางใจของการท�างานของต�ารวจ	(Reliability	of	Police	Services)																	

อยู่ในอันดับต�่ากว่า	๑๐๐	ของโลก	(เทียบกับอันดับที่	๑๑๒	จาก	๑๔๑	ประเทศทั่วโลกในปี	๒๕๕๘)
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 ๓. แนวทางการพัฒนา

  ๓.๑ เสริมสร้างภาพลักษณ์คุณภาพเเละความปลอดภัยให้กับประเทศไทย โดยการพัฒนาภาพลักษณ์																		

และความเชื่อมั่นด้านคุณภาพ	 มุ่งเน้นการส่ือสารคุณค่าและภาพลักษณ์ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเท่ียวยอดนิยม																							

(Preferred	 Destination)	 ที่มีคุณภาพสูงต่อนักท่องเที่ยว	 การส่งเสริมการตลาดเป้าหมาย	 และการสร้างการรับรู	้																							

แก่นกัท่องเทีย่วผ่านช่องทางต่างๆ	ด้านมาตรการรกัษาความปลอดภยัและมาตรการป้องกันของประเทศไทย	ข้อควรปฎิบัติ

เพื่อความปลอดภัย	 และสิ่งท่ีควรกระท�าในกรณีฉุกเฉิน	 เพื่อช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยว															

ที่ปลอดภัย	รวมถึงการส่งเสริมการบังคับใช้และให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องแก่นักท่องเที่ยวและสาธารณชน

  ๓.๒ ส่งเสรมิการตลาดเฉพาะกลุม่เพือ่ดงึดดูการเดนิทางท่องเทีย่ว และกระตุน้การใช้จ่ายของนกัท่องเทีย่ว                  

กลุ่มต่างๆ	โดยการส่งเสริมการตลาดแบบเฉพาะกลุ่มส�าหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปกลุ่มตลาดระดับกลาง	-	บน	(รายได้สูงกว่า	

๒๐,๐๐๐	 เหรียญสหรัฐต่อปี)	 ในพ้ืนท่ีตลาดที่มีศักยภาพ	 และการส่งเสริมการตลาดแบบเฉพาะกลุ่มส�าหรับนักท่องเที่ยว	

กลุ่มความสนใจพิเศษ	เช่น	กลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	กลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงสิ่งแวดล้อมและนิเวศ	เป็นต้น

  ๓.๓ ส่งเสริมเอกลักษณ์ของประเทศไทยและของแต่ละท้องถิ่น ด้วยการสื่อสารเอกลักษณ์ความเป็นไทย														

ให้เป็นที่เข้าใจในเวทีโลก	 อาทิ	 การสร้างคุณค่าความเป็นไทยในสินค้าและบริการต่างๆ	 ผ่านสัญลักษณ์	 “Thainess”																		

บนสินค้าและบริการท่ีคงอัตลักษณ์ความเป็นไทย	 การสื่อสารเอกลักษณ์ความเป็นไทยผ่านสื่อสร้างสรรค์และนวัตกรรม										

ทางส่ือต่างๆ	 เช่น	 รายการโทรทัศน์	 การจัดแสดง	 Roadshow	 เป็นต้น	 และการส่งเสริมเอกลักษณ์ของแต่ละภูมิภาค											

และจังหวัด	 โดยการพัฒนาแบรนด์และสื่อสารความแตกต่างของภาคและจังหวัดต่างๆ	 ในรูปแบบการเล่าเร่ือง																												

(Storytelling)	การสื่อสารเรื่องราวอย่างสร้างสรรค์ผ่านช่องทางการตลาดที่เป็นที่นิยมในกลุ่มเป้าหมาย		

  ๓.๔ ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศเเละการท่องเที่ยวที่สมดุลเชิงพื้นที่เเละเวลา	 โดย	 การสร้าง														

การรับรู้สินค้า	 บริการ	 และแหล่งท่องเท่ียว	 เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวนอกฤดูกาล	 อาทิ	 การจัดกิจกรรม/เทศกาล/																							

งานประเพณีเฉพาะถิ่นในแต่ละเดือน	 การสร้างความนิยมของจังหวัดท่องเที่ยวรอง	 เช่น	 การโฆษณาประชาสัมพันธ	์																		

และการส่งเสริมการขายแพ็กเกจการท่องเที่ยวร่วมกับภาคเอกชน	เป็นต้น	และการส่งเสริม	“ไทยเที่ยวไทย”	โดยการสร้าง

ค่านิยมการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศให้แก่คนไทยทุกคนในทุกเพศทุกวัย	 การส่งเสริมการตลาดแบบมีเป้าหมายเฉพาะ	

เช่น	 กลุ่มผู้สูงอายุ	 กลุ่มนักเรียนนักศึกษา	 และกลุ่มสุภาพสตรี	 รวมถึงการสนับสนุนมาตรการทางการเงินเพื่อส่งเสริม															

การใช้จ่ายช่วงการท่องเที่ยว	อาทิ	มาตรการการลดหย่อนทางภาษี	เป็นต้น	

  ๓.๕ การส่งเสริมความร่วมมือกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเเละการใช้เทคโนโลยีในการส่งเสริมการตลาด                      

ด้วยการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคส่วนในการท�าการตลาด	 ได้แก่	 การร่วมมือกับชุมชนในการสร้างสรรค์สินค้า														

และบริการทางการท่องเที่ยวให้สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนและสอดคล้องแบรนด์จังหวัด	 การส่งเสริมการตลาดร่วมกัน

ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน	 และการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการตลาด	 เช่น	 การสนับสนุนการพัฒนาและ			

ต่อยอดแอปพลเิคชนัท่ีส่งเสรมิการท�าการตลาดเพ่ิมประสทิธิภาพหน่วยงานทีร่บัผดิชอบการตลาดดจิิทลั	ทัง้ในด้านการดแูล	

บริหาร	และวิเคราะห์สถิติข้อมูลออนไลน์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวไทย	เป็นต้น
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบูรณาการการบริหารจัดการการท่องเที่ยว และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ

	 การบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนคือปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม																						

โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการท�างานร่วมกันระหว่างทุกภาคส่วน	การปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	 และการบริหารข้อมูล

ด้านการท่องเที่ยว	เพื่อการวิเคราะห์และวางแผน	รวมถึงการส่งเสริมการบูรณาการการพัฒนาการท่องเที่ยวกับประเทศ

เพื่อนบ้านเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในภูมิภาคโดยรวม

 ๑. เป้าประสงค์

	 	 ๑.๑	การวางเเผนเเละการด�าเนินงานของทุกภาคส่วนอย่างมีการบูรณาการ	 มีความสอดคล้องเเละเป็นไป											

ตามทิศทางเดียวกัน	

	 	 ๑.๒	ทุกภาคส่วนมีความร่วมมือกันในการพัฒนาเเละบริหารการท่องเที่ยวของประเทศ	

	 	 ๑.๓	องค์กรธุรกิจเเละประชาชนในระดับท้องถิ่นมีโอกาสเเละได้รับการสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา						

เเละบริหารจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่มากขึ้น	

	 	 ๑.๔	การด�าเนินงานของภาครัฐมีประสิทธิภาพสูงขึ้น	 ทั้งด้านการวางเเผนเเละการจัดสรรงบประมาณเเละ

ทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับความต้องการ	

	 	 ๑.๕	การด�าเนนิงานของทกุภาคส่วนมปีระสิทธภิาพผ่านการพัฒนาระบบข้อมลูส่วนกลาง	ช่องทางการเเบ่งปัน

ข้อมูล	และกฎหมายต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	

	 	 ๑.๖	ประเทศไทยมกีารก�าหนดเเละบงัคบัใช้กฎหมาย	ข้อบงัคบั	เเละมาตรฐานต่างๆ	อย่างเคร่งครดั	เพือ่สนบัสนนุ

การพัฒนาการท่องเที่ยว	เพิ่มความปลอดภัย	และส่งเสริมความยั่งยืน	

	 	 ๑.๗	การลงทุนในการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวผ่านความร่วมมือระหว่างภาครัฐ	เอกชน	และชุมชน	

	 	 ๑.๘	ประเทศไทยมกีารร่วมมอือย่างเเขง็ขนัเเละสม�า่เสมอกบัประเทศในภมิูภาค	เพือ่ร่วมกันพฒันาการท่องเทีย่ว	

ในอนุภูมิภาค	โดยมีประเทศไทยเป็นประตูสู่การท่องเที่ยวในภูมิภาค

 ๒. ตัวชี้วัด

	 	 ๒.๑	ระดับความพึงพอใจด้านการบูรณาการแผนงานการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศเพิ่มขึ้น

	 	 ๒.๒	ระดับความพึงพอใจด้านการสนับสนุนจากส่วนกลางในการท�างานด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว																													

ของประเทศเพิ่มขึ้น

	 	 ๒.๓	ระดับความพึงพอใจด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศเพิ่มขึ้น

	 	 ๒.๔	ระดับความพึงพอใจด้านกฎหมายและข้อบังคับด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	

	 	 ๒.๕	จัดตั้ง	Tourism	Intelligence	Center	(หน่วยบริหารและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว)	และบริหาร

จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ	สอดคล้องกับความต้องการผู้ใช้งาน

 ๓. แนวทางการพัฒนา

  ๓.๑ ส ่งเสริมการก�ากับดูแลการพัฒนาเเละบริหารจัดการการท ่องเที่ยวอย ่างมีประสิทธิภาพ                                     

โดยการเสริมสร้างการท�างานอย่างบูรณาการระหว่างหน่วยงานระดับนโยบาย	 โดยมีคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยว														

แห่งชาติและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นหน่วยงานหลักในการก�าหนดนโยบาย	 ประสานงาน	 ก�ากับติดตามและ
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ประเมินผลการด�าเนินงานส่งเสริมการกระจายอ�านาจสู ่หน่วยงานระดับภูมิภาคและท้องถิ่น	 ขับเคลื่อนแผนและ																											

การปฎิบัติงานที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวชาติ	พัฒนากระบวนการการท�างานร่วมกันระหว่างภาครัฐ	

เอกชนและประชาชน	 ส่งเสริมการแลกเปล่ียนข้อมูล	 องค์ความรู้	 จัดสรรงบประมาณและบุคลากรให้สอดคล้อง																														

กับความต้องการของหน่วยงานในทุกระดับ	 ผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการท่องเที่ยว	 ส่งเสริมการท่องเที่ยว																		

โดยชุมชน	(Community	Based	Tourism:	CBT)	จดัให้มีแผนบรหิารจดัการความเสีย่งและแผนบรหิารจดัการสภาวะวกิฤต

ด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติ

  ๓.๒ ปรบัปรุงกฎหมายข้อบงัคบัเเละมาตรฐานต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัการท่องเทีย่ว และการบงัคบัใช้กฎหมาย             

อย่างจริงจัง โดยการทบทวนแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สอดคล้อง																					

กับสถานการณ์ในปัจจบัุน	ส่งเสรมิความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานภาครฐัในการบงัคบัใช้กฎหมายอย่างจรงิจงั	ก�าหนดบทบาท

และความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน	 ส่งเสริมการปฎิบัติตามกฎหมายและข้อระเบียบ																																

ด้านการท่องเที่ยวต่างๆ	ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความเข้าใจในระเบียบและกฎหมายด้านการท่องเที่ยว	

  ๓.๓ สนับสนุนการลงทุนจากภาคเอกชนเเละการจัดท�าศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว                          

โดยการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการลงทุนต่างๆ	 การจัดตั้งหน่วยบริหารและวิเคราะห์ข้อมูล																							

ด้านการท่องเที่ยวส�าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 ได้แก่	 การจัดท�า	 Tourism	 Intelligence	 Center	 และสนับสนุน																										

การแบ่งปันข้อมูลกลางแก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง	เป็นต้น		

  ๓.๔ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนาการท่องเท่ียว	 โดยการประสานความร่วมมือ																									

กับนานาประเทศในการส่งเสริมการพัฒนาท่องเท่ียวและการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงภายใต้กรอบความร่วมมือ																					

ระหว่างประเทศระดับต่างๆ	ได้แก่	APEC	ASEAN	GMS	ACMECS	IMT	-	GT	พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูง	

เช่น	เส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงภายใน	ASEAN	และกลุ่มประเทศ	CLMV	เส้นทางทางน�้าใน	IMT	-	GT	สนับสนุนให้ตัวแทน

ประเทศไทยในองค์กรและหน่วยงานต่างๆ	 มีบทบาทในเวทีนานาชาติเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทย																							

และอ�านวยความสะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระดับภูมิภาค	 เช่น	 การลดขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศ																										

การตรวจลงตราและใบขับขี่ที่ครอบคลุมท้ังภูมิภาค	 เป็นต้น	 ส่งเสริมความสัมพันธ์ในรูปแบบเมืองพี่เมืองน้อง																												

ด้านการท่องเที่ยวกับต่างประเทศ	 ส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเท่ียวบนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาค																							

ลุ่มแม่น�้าโขง	 (Greater	Mekong	Subregion:	GMS)	 เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก	 -	ตะวันตก	 (East-West	

Economic	Corridor:	EWEC)	เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจเหนือ	–	ใต้	(North	South	Economic	Corridor:	NSEC)	และ

ส่งเสริมการตลาดการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในภาพรวมของกลุ่มประเทศตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ
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 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ	ฉบับที่	๒	(พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔)	สู่การปฏิบัติ	ขึ้นอยู่กับปัจจัย																	

หลายประการ	ทัง้การมส่ีวนร่วมของทกุภาคส่วนในการร่วมกนัวางแผน	ก�าหนดนโยบาย	และด�าเนนิการตามขอบเขตหน้าท่ี																			

ความรบัผดิชอบของตน	มคีวามร่วมมอืทางด้านองค์ความรูค้วามสามารถ	ทรพัยากร	และงบประมาณจากภาคส่วนทีเ่ก่ียวข้อง															

การปรับปรุงกฎระเบียบเพื่ออ�านวยความสะดวกแก่การพัฒนา	 และสร้างองค์ความรูโ้ดยรวมทีท่กุภาคส่วนสามารถน�าไป												

ปรบัใช้ได้	 ทัง้น้ี	 เพือ่ให้แผนพฒันาการท่องเทีย่วแห่งชาติ	 ฉบบัที	่ ๒	 (พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 –	 ๒๕๖๔)	 เกิดการพัฒนาขับเคลื่อน																	

อย่างสัมฤทธิ์ผล	 จึงต้องมีการวางระบบความเช่ือมโยงของแผนพัฒนาที่เกี่ยวข้องทั้งแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน																					

แผนแม่บทเฉพาะด้านแผนปฏิบัติการ	 รวมถึงระบบการจัดสรรงบประมาณที่มีประสิทธิภาพตอบสนองต่อการพัฒนา														

เชิงบูรณาการและมีความต่อเนื่อง	การพัฒนาระบบติดตามประเมินผลการด�าเนินงานของภาครัฐที่สอดคล้องกับเป้าหมาย

และแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์อย่างแท้จริง	

	 แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ	 ฉบับที่	 ๒	 (พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 –	 ๒๕๖๔)	 เป็นแผนที่ได้ก�าหนดแนวทาง																																	

การขับเคลือ่นแผนไปสูก่ารปฎบิตั	ิ โดยเฉพาะการเช่ือมต่อยทุธศาสตร์ทีก่�าหนดในแผนพฒันาฯ	 ไปสู่แผนพฒันาการท่องเท่ียว	

ในระดับเขตพัฒนาการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด	 จังหวัด	 และท้องถ่ิน	 รวมทั้งการใช้กลไกท่ีมีอยู่แล้วทั้งในระดับนโยบาย																	

พื้นที่	 และชุมชน	 เป็นแกนกลางในการประสานแผนสู่การปฏิบัติรวมถึงการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบ																		

ผ่านกระบวนการและกลไกดังกล่าว

๑. แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาสู่การปฏิบัติ
	 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ	 ฉบับที่	 ๒	 (พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 –	 ๒๕๖๔)	 มีหลักการ	 วัตถุประสงค์															

และแนวทางการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติที่สอดรับกับการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ	

ระยะ	๒๐	ปี	และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	๑๒	(พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔)	ดังนี้

 ๑.๑ หลักการ 

	 	 	 ๑.๑.๑	ขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศ	โดยยึดแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ	ฉบับที่	๒																				

(พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔)	เป็นกรอบทิศทางหลักในการด�าเนินงาน	และแปลงสู่การปฏิบัติในทุกระดับ

	 	 	 ๑.๑.๒	กระจายการพัฒนาลงสู่พื้นที่	 โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่มีส่วนร่วมในการด�าเนินการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวในทุกระดับ	 และเป็นจุดเชื่อมโยงการพัฒนาระหว่างการบริหารจัดการในระดับท้องถิ่น

และระดับนโยบาย

	 	 	 ๑.๑.๓	ใช้กลไกและเครื่องมือการพัฒนาของภาครัฐ	 ภาคประชาชน	 ภาคธุรกิจเอกชนอย่างบูรณาการ																			

เพื่อให้การขับเคลื่อนเกิดประสิทธิภาพผ่านกระบวนการสร้างเครือข่าย	 ที่สามารถตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาและ																			

การพัฒนาศักยภาพของการท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่

ส่วนที่ 
๔ การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการท่องเที่ยวสู่การปฏิบัติ
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คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ

	 	 	 ๑.๑.๔	ระบบการบริหารจดัการแผนสูก่ารปฏบิตัทิีม่คีวามเชือ่มโยงกันในระดบัต่างๆ	ตัง้แต่ระดับแผนพฒันา

ระดบัชาต	ิแผนพฒันาการท่องเทีย่วแห่งชาต	ิแผนยทุธศาสตร์ของหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง	แผนแม่บทเฉพาะด้าน	แผนปฏบัิตกิาร	

และระบบการจัดสรรงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองการพัฒนาเชิงบูรณาการได้อย่างต่อเนื่อง																

รวมทั้งระบบการติดตามประเมินผลการด�าเนินงานของภาครัฐที่สอดคล้องกับเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาตามแผน

	 	 	 ๑.๑.๕	สร้างความเข้าใจให้กับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องกับการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ	 เพื่อท�าให้เกิด													

การบูรณาการการท�างานร่วมกันควบคู่กับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพให้กับหน่วยงานในระดับพื้นที่

 ๑.๒ วัตถุประสงค์

	 	 	 ๑.๒.๑	 เพือ่ขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์ภายใต้แผนพฒันาการท่องเทีย่วแห่งชาต	ิฉบบัที	่๒	(พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔)																														

สู่การปฏิบัติผ่านการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

	 	 	 ๑.๒.๒	เพื่อบูรณาการแผนงานจากส่วนกลาง	พื้นที่	และท้องถิ่น/ชุมชน	ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ภายใต้

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ	ฉบับที่	๒	(พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔)	สู่การปฏิบัติ	

	 	 	 ๑.๒.๓	เพื่อติดตามและประเมินผลการพัฒนาท่ีมีความเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบต้ังแต่ภาพรวมของประเทศ

ลงสู่ภูมิภาค	พื้นที่	และชุมชน

 ๑.๓ แนวทางการขับเคลื่อน	การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ	ฉบับที่	๒	(พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔)	

ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ	 และมีความสอดคล้องกันตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติการควรมีแนวทาง		

ด�าเนินการดังนี้	

   ๑.๓.๑ ระดับนโยบาย	 คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ	 เป็นหน่วยงานหลักในการพิจารณา

ก�าหนดนโยบายหรือให้ความเห็น	 ก�ากับดูแลนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยว	 ก่อนน�าเสนอคณะรัฐมนตรี	

เพื่อให้ความเห็นชอบและสั่งการต่อไป	 โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะเลขานุการคณะกรรมการนโยบาย														

การท่องเท่ียวแห่งชาติท�าหน้าท่ีในการน�านโยบายและข้อสั่งการในระดับนโยบาย	 แจ้งประสานไปยังหน่วยงานต่างๆ																					

ทีเ่ก่ียวข้อง	รวมทัง้ติดตามประเมนิผลการด�าเนนิงานตามแผนและน�าเสนอข้อคดิเหน็และปัญหาอปุสรรคต่อคณะกรรมการ

นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ	ทั้งนี้	ส�านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	กรมการท่องเที่ยว	และการท่องเที่ยว

ประเทศไทย	 พิจารณาปรับปรุงนโยบายยุทธศาสตร์	 แผนปฏิบัติการ	 และแผนงาน/โครงการในความรับผิดชอบ																											

ให้สอดรับกับเจตนารมณ์ของแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ	ฉบับที่	๒	(พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔)	

	 	 	 หน่วยงานรับผิดชอบการขับเคลื่อนการด�าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์	ประกอบด้วย

   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้เกิดความ

สมดุล และย่ังยืน:	 กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา	 เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก	 โดยมีหน่วยงานสนับสนุน	 ได้แก	่												

กระทรวงอุตสาหกรรม	 กระทรวงสาธารณสุข	 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 กระทรวงมหาดไทย													

กระทรวงวฒันธรรม	กระทรวงพาณชิย์	กระทรวงศกึษาธกิาร	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ส�านกังานส่งเสรมิการจัดประชุม

และนทิรรศการ	(องค์การมหาชน)	และองค์การบรหิารการพฒันาพืน้ทีพ่เิศษเพือ่การท่องเทีย่วอย่างยัง่ยืน	(องค์การมหาชน)	

   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ�านวยความสะดวก เพื่อรองรับการขยายตัวของ

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว:	 กระทรวงคมนาคมและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	 เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก	 โดยมี													

หน่วยงานสนับสนุน	 ได้แก่	 กระทรวงมหาดไทย	 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	 กระทรวงกลาโหม																						

กระทรวงการต่างประเทศ	กองบังคับการต�ารวจท่องเที่ยว	และส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	
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คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ

   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน                                 

ในการพัฒนาการท่องเที่ยว:	 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	 เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก	 โดยมีหน่วยงานสนับสนุน	

ได้แก่	กระทรวงแรงงาน	กระทรวงศึกษาธิการ	กระทรวงวัฒนธรรม	และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

   ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างความสมดุลให้กับการท่องเที่ยวไทยผ่านการตลาดเฉพาะกลุ่มการส่งเสริม               

วิถีไทยและการสร้างความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว:	 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	 เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก																	

โดยมีหน่วยงานสนับสนุน	 ได้แก่	 กระทรวงการต่างประเทศ	 ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	 กองบังคับการต�ารวจท่องเที่ยว																	

และองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	(องค์การมหาชน)	

   ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบูรณาการการบริหารจัดการการท่องเที่ยว และการส่งเสริมความร่วมมือ                        

ระหว่างประเทศ:	 กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา	 เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก	 โดยมีหน่วยงานสนับสนุน	 ได้แก	่														

กระทรวงการต่างประเทศ	 กระทรวงมหาดไทย	 กระทรวงคมนาคม	 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม																																

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

	 	 	 ท้ังน้ี	หน่วยงานหลกัในแต่ละยทุธศาสตร์จะท�าหน้าทีป่ระสานความร่วมมอืกบัหน่วยงานสนบัสนนุต่างๆ	ในระดบั

ปฏิบัติการและเป็นผู้สนับสนุนการพัฒนาในระดับพื้นท่ี	 โดยมีการก�าหนดบทบาทในการพัฒนาและแนวทางขับเคล่ือน											

แผนงาน/โครงการตามแผน	 ได้แก่	 การส่งเสริม	 สนับสนุนและอ�านวยความสะดวกการด�าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ													

ตลอดจนการเผยแพร่ผลการด�าเนินงานให้สาธารณชนทราบเป็นระยะ

	 	 	 นอกจากนี้	 นโยบายและแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติจะเป็นแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยว																								

ในแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	 เนื่องจากแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติเป็นแผนที่

ก�าหนดทิศทางการพัฒนาในภาพรวม	 ที่สามารถวางแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในระดับจังหวัดเพื่อสนับสนุน																						

การเติบโตในภาพรวมได้	อีกทั้งแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติเป็นแผนแม่บทส�าหรับการพัฒนาการท่องเที่ยวรายสาขา

ที่ส�าคัญ	 ได้แก่	 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	 การท่องเที่ยวทางน�้า	 การท่องเที่ยวเชิงการประชุมและนิทรรศการ	 เป็นต้น																				

โดยแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติเป็นการวางแผนการพัฒนาอย่างองค์รวม	 ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่มั่นคงเพื่อการพัฒนา	

การท่องเทีย่วรายสาขาต่อไป	กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา	ในฐานะเลขานกุารคณะกรรมการนโยบายการท่องเทีย่วแห่งชาต	ิ

มีหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์	 เผยแพร่	 และสร้างความเข้าใจในสาระส�าคัญของแผนพัฒนาการท่องเท่ียวแห่งชาติ																											

แก่หน่วยงานท้ังในส่วนกลางและในระดับพ้ืนท่ีรายจังหวัดและรายสาขาการท่องเท่ียว	 รวมทั้งการให้การสนับสนุน																							

ในการพัฒนาตามหน้าที่และความรับผิดชอบ	

   ๑.๓.๒ ระดับพื้นที่ ประกอบด้วย	 คณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวประจ�าเขตพัฒนาการท่องเท่ียว															

คณะกรรมการประจ�ากลุ่มจังหวัดและคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	 รวมทั้งหน่วยงานที่เก่ียวข้อง																	

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยว	 เช่น	 ส�านักงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ																				

ประจ�าจังหวัดและภูมิภาค	 สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	 สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว	 สถาบันการศึกษา			

องค์กรระหว่างประเทศด้านการท่องเที่ยว	 รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ	 ซึ่งเป็นผู ้รับนโยบาย																											

จากคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี	 หรือเป็นผู้รับนโยบายจากคณะกรรมการนโยบาย														

ที่เกี่ยวข้องไปปฏิบัติให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ	โดยมีแนวทางการปฏิบัติ	ดังนี้

     ๑) ระดับภูมิภาค	 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	 พิจารณากระจายภารกิจและความรับผิดชอบ	

ในการด�าเนินการตามแผนไปสู่จังหวัด	 โดยในส่วนราชการระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัดมีส�านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา

จังหวัดในฐานะบริหารราชการส่วนภูมิภาคเป็นหน่วยงานประสานหลักระหว่างส�านักบริหารราชการกลุ ่มจังหวัด																								

คณะกรรมการพัฒนาการท่องเท่ียวจังหวัด	 รวมทั้งจัดท�าแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัด/เขตพัฒนา											
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คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ

การท่องเที่ยว	 ในส่วนการพัฒนาระดับจังหวัด	 ส�านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมีหน้าที่สนับสนุนการวางแผน																	

และการด�าเนินงานของคณะกรรมการบริหารกลุ่มจังหวัด	 และคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการที่ม	ี																			

ความเก่ียวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยว	 อีกทั้งต้องมีการส่งเสริมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อด�าเนินการวางแผน																		

และพัฒนาการท่องเที่ยวในระดับภูมิภาค

     ๒) ระดับท้องถ่ิน	 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประสานงานกับกระทรวงมหาดไทย	 เพ่ือให้มี

การน�าหลักการและแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ภายใต้แผนพัฒนาการท่องเท่ียวแห่งชาติ	 ให้ทุกองค์กรปกครอง													

ส่วนท้องถิ่นทั่วทุกภูมิภาครับทราบและน�าไปก�าหนดเป็นยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติการการพัฒนาการท่องเท่ียวในพื้นที่

รับผิดชอบ	ทั้งนี้	การด�าเนินการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติก�าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ�านาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	พ.ศ.	๒๕๔๒	และระเบียบต่างๆ	ของกระทรวงมหาดไทย	โดยอาศัยอ�านาจตามกฎหมาย	

พร้อมก�าหนดผู้ประสานที่ชัดเจน	พร้อมปฏิบัติงาน

     ๓) การด�าเนนิงานของภาคเอกชน	ให้ภาคเอกชนเข้ามามส่ีวนร่วมในการก�าหนดนโยบายในทกุระดบั															

เพื่อให้การด�าเนินงานด้านการท่องเท่ียวมีความรับผิดชอบต่อสังคม	 ชุมชน	 และผู ้รับบริการ	 ผลของการพัฒนา																																		

ไม่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อทรัพยากรธรรมชาติ	 สิ่งแวดล้อม	 และศิลปวัฒนธรรมของชาติ	 มีการจัดการที่โปร่งใส	 เป็นธรรม								

ในการประกอบธุรกิจ	 และเข้ามามีบทบาทร่วมในการจัดบริการสังคมและกิจกรรมสร้างสรรค์อื่นๆ	 โดยส�านักงาน																					

การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมีหน้าที่ให้ค�าปรึกษาและสนับสนุนการด�าเนินงานของภาคเอกชนในพื้นที่	

   ๑.๓.๓ ระดับชุมชน	 สนับสนุนให้ภาคประชาชนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว															

ของประเทศในบริบทท่ีเหมาะสม	 โดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ�านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว															

ที่สอดรับกับวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่นผ่านกระบวนการจัดท�าแผนและขับเคลื่อนแผนพัฒนาระดับชุมชน	 โดยต้องม	ี														

การค�านึงถึงการอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี	 ภูมิปัญญาท้องถิ่น	 ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติ	 รวมทั้ง	

ส่งเสริมสิทธิการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและชุมชนในการอนุรักษ์	 บ�ารุงรักษา	 และส่งเสริมการตระหนักรู้ประโยชน์																

จากทรัพยากรธรรมชาติ	 สิ่งแวดล้อม	 รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพที่มีความสมดุลและยั่งยืน	 ทั้งนี้	 การเข้ามา																				

มีส่วนร่วมของชุมชนและเครอืข่ายภาคประชาชนเจ้าของพืน้ที	่จะช่วยเพิม่เอกลกัษณ์และความเป็นไทยให้กบัประสบการณ์

การท่องเที่ยว	และเป็นการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวสู่ประชาชนอย่างแท้จริง	



41เเผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ
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คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ

๒. แนวทางการติดตามประเมินผลการพัฒนา
	 การวัดความส�าเร็จของแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติจ�าเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผลโดยใช้ระบบ																

ที่มีมาตรฐาน	สามารถวัดผลการพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	และได้รับการยอมรับจากส่วนราชการ

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ซึ่งในส่วนของการประเมินแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ	ฉบับที่	๒	(พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔)	

ควรมีการด�าเนินการดังนี้

	 ๒.๑	 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท�างานภายใต้คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ	 เพื่อก�าหนด

แนวทางติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานในภาพรวม	 ภายใต้แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ	 ฉบับที่	 ๒																								

(พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔)	โดยประสานความร่วมมือกับส่วนราชการและหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการพัฒนาการท่องเที่ยว

ภายใต้แต่ละยุทธศาสตร์

	 ๒.๒	 ส่วนราชการและหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบจะต้องท�าการประเมินผลตามตัวชี้วัดที่ก�าหนดตามยุทธศาสตร์

ไม่ต�่ากว่าปีละ	 ๑	 ครั้ง	 และรายงานผลต่อคณะอนุกรรมการเพื่อท�าการประเมินผลการด�าเนินงานตามแผนพัฒนา																							

การท่องเที่ยวแห่งชาติ	ฉบับที่	๒	(พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔)	ตามตัวชี้วัดรวม

	 ๒.๓	 ส่วนราชการและหน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบจะต้องท�าการประเมินผลตามแนวทางท่ีคณะอนุกรรมการ																

ได้ก�าหนดไว้	 ซึ่งจะส่งผลต่อการพิจารณาจัดสรรงบประมาณการด�าเนินงานภายใต้แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาต	ิ																

ฉบับที่	๒	(พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔)

	 ๒.๔	 ส่วนราชการและหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบควรพัฒนาและใช้ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูลใน																											

การประเมินผลการด�าเนินงานภายใต้แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ	ฉบับที่	๒	(พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔)	และควรส่งเสริม

ความร่วมมือในการเชื่อมโยงฐานข้อมูล

	 ๒.๕	 คณะอนุกรรมการพิจารณาน�าเสนอผลการด�าเนินงานภายใต้แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ	 ฉบับที่	 ๒																									

(พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔)	โดยประชาสมัพนัธ์ตามช่วงเวลาทีเ่หมาะสม	ผ่านช่องทางและส่ือต่างๆ	ของกระทรวงการท่องเทีย่ว																				

และกีฬา

๓. แนวทางการพัฒนาที่ส�าคัญในระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
	 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ	ฉบับที่	๒	(พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔)	ที่มีระยะเวลาด�าเนินการ	๕	ปี																	

สามารถแบ่งแนวทางการขับเคล่ือนได้เป็น	 ๒	 ระยะ	 ได้แก่	 ๑)	 แนวทางระยะสั้น	 (Quick-win)	 ในระยะ	 ๑	 –	 ๒	 ปี																								

ของแผน	โดยด�าเนินการพัฒนาการท่องเที่ยวในมิติต่างๆ	ที่สามารถเริ่มปฏิบัติได้ทันที	และคาดว่าสามารถเห็นผลได้ภายใน

ช่วง	๒	ปีแรก	ของระยะแผนฯ	(ภายในปี	พ.ศ.	๒๕๖๑)	ซึ่งผลจากการด�าเนินงานในระยะสั้นจะเป็นพื้นฐานเพื่อการต่อยอด

สู่การพัฒนาในระยะถัดไป	 ๒)	 แนวทางระยะกลาง	 (Medium-term)	 ระยะ	 ๓	 –	 ๕	 ปี	 เป็นการด�าเนินการที่สามารถ																			

เริ่มปฏิบัติได้ในช่วงปีท่ี	 ๒	 –	 ๓	 ของระยะแผนฯ	 เนื่องจากบางแนวทางอาจยังไม่สามารถเริ่มปฏิบัติได้ในช่วงปีแรกทันที														

หรือแนวทางนั้นเป็นการต่อยอดจากแนวทางระยะสั้นเพื่อขยายกรอบการด�าเนินการส�าหรับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง

ต่อเน่ือง	 และคาดว่าสามารถเห็นผลได้ภายในกรอบระยะเวลาแผนฯ	 (ภายในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๖๔)	 โดยมีแนวทางการพัฒนา														

ที่ส�าคัญในแต่ละช่วงระยะของแผน	(Roadmap)	ดังนี้	



43เเผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

การพัฒนาคุณภาพ

แหล่งท่องเที่ยว 

สินค้าและบริการ

ด้านการท่องเที่ยว

ให้เกิดความสมดุล 

และยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 

การพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานและสิ่ง

อ�านวยความสะดวก 

เพื่อรองรับการ

ขยายตัวของ

อุตสาหกรรม

ท่องเที่ยว

๑.	 พัฒนาคุณภาพสินค้าและการให้บริการแบบครบวงจร

ในกิจกรรมที่มีศักยภาพ	 เพื่อรักษาต�าแหน่งผู้น�าทาง			

การตลาดในภมูภิาค	ได้แก่	การท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม	

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	 การท่องเที่ยวทางทะเลและ

ชายหาด	การท่องเทีย่วเชงิการแพทย์	และการท่องเทีย่ว

เชิงสุขภาพ

๒.	 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว

และสนับสนุนภาคเอกชนลงทุนพัฒนากิจกรรม											

ท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มเติบโตสูง	 ได้แก่	 การท่องเที่ยว

กลุ่ม	MICE	 การท่องเที่ยวเชิงกีฬา	 การท่องเที่ยวเชิง

อาหาร	ช้อปป้ิง	และการท่องเทีย่วทางน�า้และเรอืส�าราญ

๓.	 ก�าหนดขีดความสามารถในการรองรบัแหล่งท่องเทีย่วหลกั	

พร้อมก�าหนดมาตรการควบคุมดุแลก�ากับให้ชัดเจน	

โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวประเภทเกาะ

๔.	 อนุรักษ์	 ฟื้นฟู	 แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ	 และ

วัฒนธรรมท่ีมีความเปราะบางและเสี่ยงต่อความ

เสื่อมโทรม

๕.	 สร้างการรับรู้	 ความตระหนัก	จิตส�านึกในการอนุรักษ์

ทรัพยากรท่องเที่ยว	วัฒนธรรมไทย	อัตลักษณ์ท้องถิ่น	

เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

๖.	 ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน	

๗.	 พฒันาแหล่งท่องเทีย่วในเมอืงรอง	เพือ่สร้างความสมดลุ

เชิงพื้นที่

๘.	 สร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเที่ยวใหม่ๆ	 และมีความ

หลากหลายของกจิกรรม	เพือ่สร้างความสมดลุเชงิเวลา

และฤดูกาลการท่องเที่ยว		

๑.	 ขยายเส้นทางการบินจากต่างประเทศสู่จังหวัดรอง									

ของประเทศ

๒.	 ปรับปรุงประสิทธิภาพและอ�านวยความสะดวกใน																

ขั้นตอนในการคมนาคมระหว่างประเทศทางบกและ

ทางน�้า	

๓.	 เพิ่มจุดให้บริการและอ�านวยความสะดวกในการ

คมนาคมทางถนน	รวมถงึบงัคบัใช้มาตรฐานการควบคุม

คุณภาพและมาตรการด้านความปลอดภัยในการ

คมนาคมทางถนน	

๑.	 ยกระดับขีดความสามารถในรูปแบบการท่องเที่ยว										

เชงิคณุภาพ	เช่น	การท่องเทีย่วเชงิสิง่แวดล้อมและนเิวศ	

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	 โดยการพัฒนาและบังคับใช้

มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง	 รวมถึงการจัดตั้งเขตพื้นท่ีพิเศษ

หรือเขตพัฒนาการท่องเที่ยว		(ต่อเนื่อง)

๒.	 ยกระดับขีดความสามารถเพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทย

เป็นแหล่งท่องเทีย่วชัน้น�าระดบัภมูภิาคในการท่องเทีย่ว	

ศักยภาพสูง	เช่น	การท่องเที่ยวเชิงกีฬา	MICE	เป็นต้น	

(ต่อเนื่อง)

๓.	 เพิม่ความหลากหลายของเส้นทางและสนิค้า	บรกิารใน																				

การท่องเท่ียวรูปแบบใหม่ๆ	 เช่น	 การท่องเที่ยวโดย														

เรือส�าราญ	 เพื่อพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง

ของการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ในภูมิภาค	(ต่อเนื่อง)

๔.	 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและปรับปรุงกฎระเบียบที่

เก่ียวข้อง	 เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของการท่องเที่ยว										

รูปแบบใหม่ๆ	 เช่น	การท่องเที่ยวโดยเรือส�าราญ	ฯลฯ	

(ต่อเนื่อง)

๕.	 พัฒนาและบังคับใช้มาตรฐานและกฎระเบียบด้านการ

อนุรักษ์และเชิดชูวัฒนธรรมไทยและอัตลักษณ์ท้องถิ่น	

(ต่อเนื่อง)

๖.	 ปรับปรุงกฎระเบียบและจัดตั้งมาตรฐาน/ระบบ													

การด�าเนนิงานในการอนรุกัษ์และบรหิารขดีความสามารถ	

ในการรองรับ	 เพื่อส่งเสริมความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม	

(ต่อเนื่อง)

๗.	 ยกระดับศักยภาพจังหวัดรองผ่านการจัดตั้ง/บังคับใช้

มาตรฐานและการพัฒนาปัจจัยสนับสนุน	 เพื่อส่งเสริม

ความสมดุลเชิงพื้นที่ในการท่องเที่ยว	(ต่อเนื่อง)

๑.	 ยกระดับคุณภาพและพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติ

ในประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการคมนาคมทาง

อากาศในระดับภูมิภาค	(ต่อเนื่อง)

๒.	 ปรับปรุงกฎระเบียบ/มาตรฐานและพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน	 และสิ่งอ�านวยความสะดวกเพื่อการคมนาคม

ระหว่างประเทศทางบกและทางน�้าให้ได้มาตรฐาน

สากลและมีความหลากหลาย	(ต่อเนื่อง)

๓.	 ส่งเสรมิการพฒันาเส้นทางการบนิระหว่างเมอืงภายใน

ประเทศไทย	รวมถงึขยายการรองรบัของท่าอากาศยาน

ภายในประเทศ	(ต่อเนื่อง)

ตารางสรุปแนวทางการพัฒนาที่ส�าคัญในระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

ประเด็น

ยุทธศาสตร์

แนวทางระยะสั้น พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ 

(Quick-win)

แนวทางระยะกลาง พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

(Medium-term)



44 เเผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 

การพัฒนาบุคลากร

ด้านการท่องเที่ยว 

และสนับสนุนการมี

ส่วนร่วมของ

ประชาชนในการ

พัฒนาการท่องเที่ยว

๔.	 ศึกษาความเป็นไปได้การพัฒนาโครงสร้างทางรางทั้ง

ภายในประเทศและระหว่างประเทศ	 และด�าเนินการ

พัฒนาตามแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม

ขนส่งของไทย

๕.	 ยกระดับคุณภาพของบริการและสิ่งอ�านวยความ

สะดวกเพื่อการเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะ												

รวมถึงเพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้มาตรการ													

และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	

๖.	 ปรบัปรงุสิง่อ�านวยความสะดวกและปัจจยัสนบัสนนุใน

การเข้าถึงและเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว	 เพ่ือรองรับ									

การท่องเที่ยวส�าหรับคนทั้งมวล	(Tourism	for	All)

๗.	 พัฒนา	 และปรับปรุงแอปพลิเคชันที่อ�านวยความ

สะดวกให้นักท่องเที่ยว	

๘.	 ปรับปรุงความพร้อม	 ความเพียงพอ	 มาตรฐาน	 และ

บุคลากร	 เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัย	 และให้											

ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยว	 รวมถึงจัดท�าแผนและ

ระบบบริหารความเสี่ยง	 และภัยพิบัติ	 ส�าหรับแหล่ง	

ท่องเที่ยวที่ส�าคัญ

๙.	 ส่งเสริมสุขอนามัยในแหล่งท่องเที่ยวและพัฒนา

มาตรฐานและระบบจัดการขยะและบ�าบัดน�้าเสีย

๑.	 ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาชาติเพื่อพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรและสร้างจิตส�านึกประชาชนเพื่อสนับสนุน	

การท่องเที่ยว

๒.	 พัฒนาหลักสูตรอบรมทักษะพื้นฐาน	 ทักษะเฉพาะ																																				

กลุ ่มการท่องเท่ียว	 ทักษะด้านการบริหารจัดการ																

รวมถึงเพิ่มช่องทางในการฝึกอบรมให้ครอบคลุมและ

เหมาะสม	

๓.	 ปรับปรุงมาตรฐานทักษะอาชีพของบุคลการในธุรกิจ

การท ่องเที่ยวให ้ครอบคลุมความต ้องการของ

อุตสาหกรรมและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

๔.	 ส่งเสรมิความร่วมมอืกบัผูป้ระกอบการในการปรบัปรงุ

คุณภาพต�าแหน่งงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

๕.	 แก้ไขปัญหาการขาดแคลนในแรงงานอุตสาหกรรม												

ท่องเท่ียว	 โดยกระตุ้นให้คนในท้องถิ่นเข้าสู ่ตลาด

แรงงานภาคการท่องเที่ยวมากขึ้น

๖.	 ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าและเข้าใจ											

ในอัตลักษณ์ท้องถิ่น	

๔.	 พฒันาโครงสร้างและการเชือ่มโยงของโครงข่ายเส้นทาง

คมนาคมทางถนน	เพือ่การเดินทางเข้าระหว่างประเทศ

และการเดินทางสู่จังหวัดรอง	(ต่อเนื่อง)

๕.	 ยกระดับคุณภาพในระบบสนับสนุนและสิ่งอ�านวย	

ความสะดวกในการเดินทางทางราง	(ต่อเนื่อง)

๖.	 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานส�าหรับการเดินทางภายใน

เมืองเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว	(ต่อเนื่อง)

๗.	 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานส�าหรับการเข้าถึงและเข้าชม

สถานที่ท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวส�าหรับ								

คนทั้งมวล	(Tourism	for	All)	(ต่อเนื่อง)

๘.	 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสนับสนุนการลงทุนใน

เทคโนโลยเีพือ่พฒันาระบบและฐานข้อมลูเพือ่ส่งเสรมิ

ความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว	(ต่อเนื่อง)

๙.	 ยกระดับคุณภาพของท่าอาศยานรองภายในประเทศ	

ให้ได้มาตรฐานนานาชาตแิละเป็นทีน่ยิมในหมูน่กัเดนิทาง	

(ต่อเนื่อง)

๑๐.	ส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวโดยเส้นทางทางราง																

ทั้งเส้นทางภายในประเทศ	 และเส้นทางเชื่อมโยงกับ

ประเทศในภูมิภาค	(ต่อเนื่อง)

๑.	 ส่งเสริมการเข้าร่วมอบรมและการร่วมพัฒนาหลักสูตร

อบรมทักษะพื้ นฐานของ บุคลากรในสายงาน																									

ด้านการท่องเที่ยวในภาคเอกชนและชุมชน	(ต่อเนื่อง)

๒.	 ส่งเสริมการเข้าร่วมอบรมและการร่วมพัฒนาหลักสูตร

อบรมทักษะเฉพาะกลุ่มการท่องเที่ยวในภาคเอกชน

และชุมชน	 รวมถึงส่งเสริมการจัดตั้งสถาบันเฉพาะ															

(ต่อเนื่อง)

๓.	 ส่งเสริมการเข้าร่วมอบรมและการร่วมพัฒนาหลักสูตร

อบรมทักษะด้านการบริหารจัดการเพื่อการท่องเท่ียว

ในภาคเอกชนและชุมชน	(ต่อเนื่อง)

๔.	 สร้างการรับรู้ในมาตรฐานทักษะอาชีพของบุคลากร													

ในธุรกิจการท่องเที่ยวในทุกภาคส่วน	 รวมถึงส่งเสริม

การปฏิบัติตาม	(ต่อเนื่อง)

๖.	 ส่งเสรมิความร่วมมอืระหว่างผูป้ระกอบการและสถาบนั

ศกึษาในการพฒันาความรู้	ความเข้าใจในอตุสาหกรรม

ท่องเที่ยวเพื่อกระตุ ้นการเข้าร่วมแรงงานในภาค																

การท่องเที่ยว	(ต่อเนื่อง)

ประเด็น

ยุทธศาสตร์

แนวทางระยะสั้น พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ 

(Quick-win)

แนวทางระยะกลาง พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

(Medium-term)
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คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ

ประเด็น

ยุทธศาสตร์

แนวทางระยะสั้น พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ 

(Quick-win)

แนวทางระยะกลาง พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

(Medium-term)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 

การสร้างความสมดุล

ให้กบัการท่องเทีย่วไทย 

ผ่านการตลาด

เฉพาะกลุ่ม 

การส่งเสริมวิถีไทย

และการสร้าง

ความเชื่อมั่น

ของนักท่องเที่ยว

๗.	 พฒันาหลกัสตูรอบรมทกัษะการประกอบธรุกจิส�าหรบั

ชุมชน	เพื่อส่งเสริมการสร้างรายได้ในท้องถิ่น	

๘.	 ส่งเสริมการให้ความรู้และจัดตั้งที่ปรึกษาเพื่อธุรกิจ														

เกิดใหม่	และธุรกิจรายย่อยในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

๑.	 ส่งเสรมิภาพลกัษณ์ประเทศไทยให้เป็นแหล่งท่องเทีย่ว

คุณภาพและมีมาตรฐานด้านความปลอดภัย	

๒.	 สร้างการรับรู ้แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย																	

ส่งเสริมการบังคับใช้และให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย

ด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว

๓.	 สร้างการรบัรูส้นิค้า	บรกิารเฉพาะต่างๆ	ในประเทศไทย																			

กลุ่มที่มีความสนใจพิเศษผ่านช่องทางต่างๆ	 รวมถึง							

การสร้างแบรนด์ประเทศไทยให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

คุณภาพ	ส�าหรับกลุ่มความสนใจพิเศษ	

๔.	 สื่อสารเอกลักษณ์ความเป็นไทยให้เป็นที่เข้าใจใน															

เวทีโลก	และพัฒนาสัญลักษณ์	Thainess	

๕.	 ส่งเสริมเอกลักษณ์ของแต่ละภูมิภาคและจังหวัด																	

ผ่านการสร้างแบรนด์การเล่าเรื่อง	ช่องทางออนไลน์		

๖.	 ส่งเสริมชุมชนสร้างสรรค์สินค้าและบริการ	 สะท้อน													

อัตลักษณ์ชุมชนและแบรนด์จังหวัด

๗.	 สร้างการรับรู ้สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว

ส�าหรับการท่องเที่ยวนอกฤดูกาล

๘.	 การสร้างค่านยิมการเดนิทางท่องเทีย่วในประเทศให้แก่

คนไทยทุกคน	ในทุกเพศทุกวัย

๙.	 โฆษณาและประชาสัมพันธ์เมืองท่องเที่ยวรองและเขต

พฒันา	การท่องเทีย่วผ่านส่ือและกจิกรรมต่างๆ	รวมถงึ

พัฒนาแพ็กเกจส่งเสริมการขายรวมกับภาคเอกชน

๑๐.	สนบัสนนุการใช้เทคโนโลยใีนการท�าตลาดผ่านช่องทาง

สารสนเทศต่างๆ	

๗.	 ส่งเสริมการอบรมทักษะการประกอบธุรกิจส�าหรับ

ชุมชนผ่านช่องทางต่างๆ	 โดยเฉพาะเทคโนโลยี

สารสนเทศ	(ต่อเนื่อง)

๘.	 ส่งเสรมิการลงทนุและพฒันานวตักรรมของภาคเอกชน

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาอุตสาหกรรม

ท่องเที่ยว	(ต่อเนื่อง)

๙.	 ปรับปรุงภาพลักษณ์และสร้างความภาคภูมิใจในงาน

บริการและงานอื่นๆในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพื่อ

กระตุ ้นการเข้าร่วมแรงงานในภาคการท่องเที่ยว																					

(ต่อเนื่อง)

๑.	 พัฒนามาตรฐานรับรองคุณภาพส�าหรับผู้ให้บริการ																

ด้านการท่องเทีย่ว	และสนิค้า	บรกิารด้านการท่องเทีย่ว	

(ต่อเนื่อง)

๒.	 สร้างการรับรู ้แก่นักท่องเที่ยวผ่านช่องทางต่างๆ																				

ในเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยและมาตรการ

ป้องกันของประเทศไทย	(ต่อเนื่อง)

๓.	 ส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาดเฉพาะกลุ่ม	 เพื่อเข้าถึง

กลุ่มตลาดระดับกลาง	-	บน	ในพื้นที่ตลาดที่มีศักยภาพ	

(ต่อเนื่อง)

๔.	 พัฒนาแพ็กเกจส่งเสริมการขายแบบครบวงจรและ														

ส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาดเฉพาะกลุ่ม	 เพื่อเข้าถึง

ตลาดกลุ่มความสนใจพิเศษ	(ต่อเนื่อง)

๕.	 ปรบัปรงุปัจจยัสนบัสนนุและระบบประชาสมัพนัธ์ข้อมลู

เพื่อการเสริมสร้างความนิยมในจังหวัดท่องเท่ียวรอง													

(ต่อเนื่อง)

๖.	 สร้างค่านิยมการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศส�าหรับ

คนไทยเพื่อส่งเสริม	‘ไทยเที่ยวไทย’	(ต่อเนื่อง)

๗.	 ส่งเสรมิความร่วมมอืกบัภาคชมุชนในการท�าการตลาด	

(ต่อเนื่อง)

๘.	 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและเคราะห์ข้อมูล											

ด้านการตลาด	 รวมถึงส่งเสริมการท�างานร่วมกัน

ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการตลาดออนไลน์	

(ต่อเนื่อง)
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คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ

ประเด็น

ยุทธศาสตร์

แนวทางระยะสั้น พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ 

(Quick-win)

แนวทางระยะกลาง พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

(Medium-term)

๑.	 จัดตั้งกระบวนการการท�างานร่วมกันและการแบ่งปัน

ข ้อมูลระหว ่างภาครัฐและภาคเอกชน	 รวมถึง																							

การสนบัสนนุการจดัต้ังพนัธมติรทางธรุกจิเพือ่ส่งเสรมิ

ความร่วมมือเชิงทวิภาคี	(ต่อเนื่อง)

๒.	 จัดตั้ งระบบสนับสนุน/เครือข ่ายการพัฒนาการ															

ท ่องเที่ยวในระดับชุมชนและพัฒนาองค์ความรู ้															

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการ

พัฒนาและบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว	(ต่อเนื่อง)

๓.	 ปรับปรุง	 แก้ไข	 และพัฒนาระเบียบและกฎหมาย														

เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวในประเด็นต่างๆ	ที่ส�าคัญ	

(ต่อเนื่อง)

๔.	 สนับสนุนการบังคับใช้มาตรฐานด้านคุณภาพและ									

ความปลอดภัยที่ก�ากับดูแลธุรกิจการท ่องเท่ียว																						

ในทุกภาคส่วน	(ต่อเนื่อง)

๕.	 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน									

ในการลงทุนเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยว	(ต่อเนื่อง)

๖.	 ส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ										

แบ่งปันข้อมูลแก่หน่วยบริหารและวิเคราะห์ข้อมูล											

ด้านการท่องเที่ยว	(ต่อเนื่อง)

๗.	 เพิ่มประสิทธิภาพความเช่ือมโยงในการเดินทางผ่าน		

การพฒันาโครงข่ายคมนาคมร่วมกบัประเทศในภูมภิาค

๘.	 ด�าเนินการประสานความร่วมมือกับประเทศต่างๆใน

การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวและการสร้างเครือข่าย

เชื่อมโยง	(ต่อเนื่อง)

๙.	 ด�าเนินการประสานความร่วมมือกับประเทศต่างๆ														

ในการส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์เพ่ือ

การท่องเที่ยว	(ต่อเนื่อง)

๑๐.	พัฒนารูปแบบและโครงสร้างการคมนาคมระหว่าง

ประเทศ	 ในภูมิภาคเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการ														

เชื่อมโยงของโครงข่ายคมนาคม	(ต่อเนื่อง)

๑.	 ส่งเสริมกระบวนการท�างานอย่างบูรณการภายใต้													

คณะกรรมการ	ททช.

๒.	 ส่งเสริมการกระจายอ�านาจสู่หน่วยงานระดับท้องถิ่น	

ทั้งในการขับเคลื่อนแผนและการปฎิบัติการ	

๓.	 ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน	(CBT)

๔.	 สร ้างความเข ้าใจในระเบียบและกฎหมายด ้าน																			

การท่องเที่ยวผ่านการประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆ	

๕.	 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่

เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมาย	

๖.	 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว

๗.	 จัดตั้งหน่วยงานมาตรฐานด้านคุณภาพและความ

ปลอดภัยของนักท่องเที่ยว

๘.	 ปรบัปรงุบทบาทของกองทนุเพือ่ส่งเสรมิการท่องเทีย่วไทย	

ให้มีมิติที่หลากหลายมากขึ้น	

๙.	 ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว

และสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงผ่านกรอบความร่วมมือ

ระดับต่างๆ	

๑๐.	ส ่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ ์	 เพื่อ																				

การท่องเท่ียว	 ผ่านกรอบความร่วมมือและข้อตกลง

ระหว่างประเทศ

๑๑.	อ�านวยความสะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระดับ

ภูมิภาค

๑๒.	ส่งเสริมความสัมพันธ์ในรูปแบบเมืองพี่เมืองน้อง												

เมืองแฝด	ด้านการท่องเที่ยวกับต่างประเทศ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 

การบูรณาการการ

บริหารจัดการ

การท่องเที่ยว 

และการส่งเสริม

ความร่วมมือ 

ระหว่างประเทศ



ภาคผนวก
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คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ

ล�าดับ ตัวชี้วัด

ประเภท

ของ

ข้อมูล

ข้อมูล/สถิติฐาน ข้อเสนอกระบวนการประเมินผล

หน่วยงานหลัก

ในการจัดเก็บ

ข้อมูล

๑ จ�านวนแหล่งท่องเที่ยว															

และสถานประกอบการ											

ด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับ

เครื่องหมายรับรองคุณภาพ

ของกรมการท่องเที่ยวเพิม่

สงูขึน้อย่างน้อยร้อยละ	๕	

ต่อปี	ในช่วง	๕	ปีข้างหน้า	

(พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔)

เชิง

ปริมาณ

แหล่งท่องเที่ยว	และ

สถานประกอบการ	

ด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับ

เครื่องหมายรับรอง

คุณภาพตามมาตรฐาน

การท่องเที่ยวไทยของ

กรมการท่องเที่ยว

(กทท.)	

กก.	 ควรประสานความร่วมมือกับ	 กทท.										

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์

ข ้อมูลเพ่ือประเมินผลจากตัวชี้วัดด ้าน

จ�านวนแหล่งท่องเที่ยว	สถานประกอบการ	

สินค้า	 และบริการ	 ด้านการท่องเที่ยวที่ได้

รับเคร่ืองหมายรับรองคุณภาพ	 รวมถึง														

จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานที่

เก่ียวข้องและหน่วยงานสนับสนุนรับทราบ	

ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลให้สาธารณชน	

ทราบเป็นระยะ

กทท.

๒ อันดับขีดความสามารถ

ทางการแข่งขันด้าน

การท่องเที่ยวของ

ประเทศไทยเป็น	๑	ใน	

๓๐	อันดับแรกของโลก	

หรือ	๑	ใน	๗	อันดับแรก

ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก	

ภายในปี	พ.ศ.	๒๕๖๔

เชิง

ปริมาณ

และเชิง

คุณภาพ

อันดับที่	๓๕	ของโลก	

และอันดับที่	๑๐	ของ

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก	

ตามข้อมูลของปี	

พ.ศ.	๒๕๕๘

กก.	 ควรเป็นผู ้รับผิดชอบในการติดตาม											

และดึงข ้อมูลจากรายงานดัชนีอันดับ																	

ขีดความสามารถทางการแข่งขันด ้าน															

การท่องเที่ยว	(TTCI:	Travel	&	Tourism	

Competitiveness	 Index)	 ของ	World	

Economic	 Forum	 ซึ่งมีการจัดท�าและ		

เผยแพร่ทุกๆ	๒	ปี	

กก.

๓ ความเชื่อมั่นในสินค้าและ

บริการด้านการท่องเที่ยว

ของไทยที่มีคุณภาพได้

มาตรฐานมีร้อยละ

ความเชื่อมั่นไม่น้อยกว่า	

๙๐	

เชิง

คุณภาพ

ความเชื่อมั่นในสินค้าและ

บริการด้านการท่องเที่ยว

ของไทย	ที่มีคุณภาพได้

มาตรฐานในปี	๒๕๕๙	

มีเป้าหมาย	ความเชื่อมั่น

ร้อยละ	๘๐		

กก.	 ควรเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการ

ส� า ร ว จ นั กท ่ อ ง เ ที่ ย ว ต ่ า ง ช า ติ แ ล ะ																													

นักท่องเที่ยวไทย	 จากฐานสถิติตัวช้ีวัด									

ด้านความเช่ือม่ันในยุทธศาสตร์กระทรวง

การท่องเที่ยวและกีฬา	 ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๕	 –	

๒๕๕๙	 ตลอดจนเผยแพร ่ข ้อมูล ให ้

สาธารณชนทราบเป็นระยะ

กก.

๔ รายได้จากนักท่องเที่ยวต่าง

ชาติมีอัตราการขยายตัว

เฉลี่ยต่อปี	(CAGR)	ไม่ต�่า

กว่าร้อยละ	๑๐	ต่อปี	

ในช่วง	๕	ปี	ข้างหน้า	

(พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔)

เชิง

ปริมาณ

มีอัตราการขยายตัว

ร้อยละ	๑๖.๘	ในช่วง

ปี	พ.ศ.	๒๕๕๔	–	๒๕๕๘	

กก.	เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล

เพื่อประเมินผลจากตัวชี้วัดด้านรายได	้							

จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ	 รวมถึงจัดให้มี

การประชาสมัพันธ์ให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

รับทราบ	 ตลอดจนเผยแพร ่ข ้อมูลให ้

สาธารณชนทราบเป็นระยะ

กก.

ภาคผนวก
ก

ข้อเสนอแนะการพัฒนาตัวชี้วัด
เพื่อวัดผลการพัฒนาในภาพรวมของแผน



50 เเผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ

ล�าดับ ตัวชี้วัด

ประเภท

ของ

ข้อมูล

ข้อมูล/สถิติฐาน ข้อเสนอกระบวนการประเมินผล

หน่วยงานหลัก

ในการจัดเก็บ

ข้อมูล

๕ การเดินทางท่องเที่ยว 

ในประเทศของ

นักท่องเที่ยวไทย	มีอัตรา

การขยายตัวเฉลี่ยต่อปี	

(CAGR)	ไม่ต�่ากว่าร้อยละ	๓	

ต่อปี	ในช่วง	๕	ปีข้างหน้า	

(พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔)

เชิง

ปริมาณ

๑๓๘.๘	ล้านคนครั้ง	

ตามข้อมูลของปี	๒๕๕๙	

และขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ	

๘.๙	ต่อปี	ในช่วงปี	

๒๕๕๔-๒๕๕๘

กก.	เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล

เพือ่ประเมนิผลจากตวัชีว้ดัด้านการเดนิทาง

ท่องเที่ยวในประเทศของนักท่องเที่ยวไทย	

รวมถึงจัดให้มี	การประชาสัมพันธ์ให้หน่วย

งานที่เกี่ยวข้องรับทราบ	ตลอดจนเผยแพร่

ข้อมูลให้สาธารณชนทราบตามระยะ

กก.

๖ สัดส่วนการเดินทาง

ท่องเทีย่วของนกัท่องเทีย่ว

ต่างชาต	ิในช่วงเดือน

มิถุนายน	–	กันยายน	ไม่ต�่า

กว่าหนึ่งในสามของ	

การเดินทางตลอดทั้งปี

ในช่วง	๕	ปี	ข้างหน้า	

(พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔)

เชิง

ปริมาณ

การเดินทางท่องเที่ยว

ในช่วงเดอืนมถินุายน	

–	กันยายน	คิดเป็น												

ร้อยละ	๓๒	ของการเดิน

ทางท่องเที่ยวตลอดทั้งปี	

ตามข้อมูลของปี	

พ.ศ.	๒๕๕๘

กก.	เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล								

เพือ่ประเมนิผลจากตวัชีว้ดัด้านการเดนิทาง															

ท ่องเที่ ยวของนักท ่องเที่ ยวต ่างชาต	ิ																			

รายเดือน	รวมถงึจัดให้มกีารประชาสัมพนัธ์

ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ	

กก.

๗ รายได้จากการท่องเที่ยว

ในจังหวัดรอง	(จังหวัด

ที่มีจ�านวนผู้เยี่ยมเยือน

ต�่ากว่า	๑	ล้านคนในปี	

พ.ศ.	๒๕๕๙)	มีอัตรา

การขยายตัวเฉลี่ย	

ต่อปี	(CAGR)	ไม่ต�่ากว่า	

ร้อยละ	๑๒		ในช่วง	

๕	ปี	ข้างหน้า	

(พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔)

เชิง

ปริมาณ

๕๑	จังหวัดที่มี

จ�านวนผู้เยี่ยมเยือน

ต�่ากว่า	๑	ล้านคนในปี	

พ.ศ.	๒๕๕๕	มีอัตราการ

ขยายตัวเฉลี่ยต่อปี

ร้อยละ	๑๒.๙	ในช่วง

ปี	พ.ศ.	๒๕๕๕	–	๒๕๕๘

กก.	เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมลู											

เพือ่ประเมนิผลจากตวัชีว้ดัด้านรายได้จาก																

การท่องเที่ยวในจังหวัดรอง	รวมถึงจัดให้มี													

การประชาสมัพันธ์ให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง															

รับทราบ	

กก

๘ ดัชนีการรับรู้และเข้าใจ

ในเอกลักษณ์ความเป็นไทย

ของนักท่องเที่ยวต่างชาติ

และนักท่องเที่ยวไทย	

เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ในทุกๆ	ปี	ในช่วง	๕	ปี

ข้างหน้า	(พ.ศ.	๒๕๖๐–			

๒๕๖๔)

เชิง

คุณภาพ

ปีฐานข้อมูลต้องได้รับ

การจัดเก็บเมื่อเริ่มแผนฯ	

กก.	 ควรเป็นผู ้รับผิดชอบในการจัดการ

ส�ารวจนักท่องเที่ยวต่างชาติและนักท่อง

เที่ยวไทย	 ด้านความพึงพอใจต่อแหล่ง																	

ท ่องเที่ยวในประเทศไทย	 โดยควรมี																

การจัดท�าอย่างน้อยในช่วงเริ่มต้นและ																

สิ้นสุดระยะแผนฯ

กก.



51เเผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ

ล�าดับ ตัวชี้วัด

ประเภท

ของ

ข้อมูล

ข้อมูล/สถิติฐาน ข้อเสนอกระบวนการประเมินผล

หน่วยงานหลัก

ในการจัดเก็บ

ข้อมูล

๙ อันดับขีดความสามารถ

ทางการแข่งขันด้าน

การท่องเที่ยว	(TTCI)	ของ

ประเทศไทย	ด้านความ

เด่นชัดของวัฒนธรรมและ

นันทนาการจากการสืบค้น

ออนไลน์ด้านการท่องเที่ยว

ของประเทศไทย	เป็น	๑	ใน	

๑๐	อันดับแรกของโลก	

ภายในปี	พ.ศ.	๒๕๖๔

เชิง

ปริมาณ

และเชิง

คุณภาพ

อันดับที่	๑๔	จาก	

๑๔๑	ประเทศทั่วโลก	

ตามข้อมูลของปี	พ.ศ.	

๒๕๕๘

กก.	 ควรเป็นผู ้รับผิดชอบในการติดตาม							

และดึงข ้อมูลจากรายงานดัชนีอันดับ															

ขีดความสามารถทางการแข่งขันด ้าน													

การท่องเที่ยว	(TTCI:	Travel	&	Tourism	

Competitiveness	 Index)	 ของ	World	

Economic	Forum	หัวข้อย่อยที่	๑๔.๐๕	:	

Cultural	 &	 Entertainment	 Tourism	

Digital	 Demand	 ซึ่งมีการจัดท�าและ															

เผยแพร่ทุกๆ	๒	ปี		

กก.

๑๐ ดัชนีด้านความยั่งยืน

ของสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ

ของประเทศไทยใน	๖	มิติ

ทีส่�าคญั	พฒันาขึน้อย่างน้อย	

๑๐	อันดับในแต่ละมิติ	

ภายในปี	พ.ศ.	๒๕๖๔

เชิง

ปริมาณ

และเชิง

คุณภาพ

ตามข้อมูลของปี	

พ.ศ.	๒๕๕๘	จาก	๑๔๑	

ประเทศทั่วโลก

-	อันดับที่	๑๐๓	ด้าน

ความเข้มงวดของกฎ

ระเบียบฯ

-	อันดับที่	๙๒	ด้าน

การบังคับใช้กฎระเบียบฯ

-	อันดับที่	๖๑	ด้านความ

ยั่งยืนของการพัฒนา

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

-	อันดับที่	๖๓	ด้าน

การบริหารจัดการน�้าเสีย	

-	อันดับที่	๕๓	ด้านพื้นที่

ที่ได้รับการอนุรักษ์

-	อันดับที่	๙๘	ด้าน

คุณภาพของสภาพ

แวดล้อมทางธรรมชาติ	

กก.	 ควรเป็นผู ้รับผิดชอบในการติดตาม												

และดึงข ้อมูลจากรายงานดัชนีอันดับ																

ขีดความสามารถทางการแข่งขันด ้าน													

การท่องเที่ยว	(TTCI:	Travel	&	Tourism	

Competitiveness	 	 Index)	ของ	World	

Economic	Forum	ใน	๖	หวัข้อทีเ่กีย่วข้อง	

ได้แก่	

-	๙.๐๑	 (Stringency	of	environmental																										

regulations:	ความเข้มงวดของกฎระเบยีบ														

ด้านสิ่งแวดล้อม)

-	๙.๐๒	(Enforcement	of	environmental	

regulations:	 การบังคับใช้กฎระเบียบ										

ด้านสิ่งแวดล้อม)

-	 ๙.๐๓	 (Sustainabil i ty	 of	 T&T																						

deve lopment : 	 ความยั่ ง ยื นของ																								

การพัฒนาอุตสาหกรรมการเดินทางและ	

การท่องเที่ยว)

-	 ๙.๐๙	 (Wastewater	 treatment:																	

การบริหารจัดการน�้าเสีย)

-	 ๑๓.๐๓	 (Total	 protected	 areas:													

พื้นที่ที่ได้รับการอนุรักษ์)

-	 ๑๓.๐๕	 (Quality	 of	 the	 natural															

envi ronment: 	 คุณภาพของสภาพ

แวดล้อมทางธรรมชาติ)

กก.

หมายเหตุ	: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	(กก.)	

กรมการท่องเที่ยว	(กทท.) 



๑๕

๓๐

+๑๒.๑%	p.a.

+๗.๖%	p.a.

+๖.๗%	p.a. +๔.๗%	p.a.

+๒.๗%	p.a.

๓๓
๓๗

๔๑

๔๗

๕๓
๕๗

๖๑
๖๖

๗๑

๗๖
๘๐

๘๓
๘๗

๙๒
๙๖ ๙๙

๑๐๑
๑๐๔

๑๐๗
๑๑๐

๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙ ๓๐ ๓๑ ๓๒ ๓๓ ๓๔ ๓๕

52 เเผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ

 ๑. เครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย คือ	 เคร่ืองหมายมาตรฐานจากการตรวจประเมินและ																				

ให้การรับรองตามมาตรฐานด้านการท่องเที่ยวโดยกรมการท่องเที่ยว	 เป็นระบบการตรวจประเมินโดยบุคคลที่	 ๓																												

ซึ่งเป็นระบบท่ีเทียบเคียงได้กับระดับสากล	 โดยในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 มีสถานประกอบการที่ผ่านการตรวจประเมินและ																						

ได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยว	จ�านวน	๑,๒๖๙	ราย

 ๒. รายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ คือ	 รายได้ที่เกิดแก่ประเทศไทยจากการเข้ามาท่องเที่ยวของนักท่องเท่ียว	

ต่างชาติ	ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๕	–	๒๕๕๙	รายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่ที่ประมาณ	๑.๔๔	ล้านล้านบาท	และมีการเติบโต

อยู่ที่กว่าร้อยละ	 ๑๖.๘	 ต่อปี	 จากการคาดการณ์ของ	 UNWTO	นักท่องเที่ยวทั่วโลกจะมีการเดินทางมาในภูมิภาคเอเชีย

แปซิฟิกมากขึ้น	 และค่าใช้จ่ายต่อการท่องเท่ียวคาดการณ์ว่าจะสูงขึ้นจากแนวโน้มการเพ่ิมขึ้นของชนชั้นกลางทั่วโลก																		

ซึ่งจะเป็นตัวแปรช่วยส่งเสริมการเติบโตของรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติของไทย	 อย่างไรก็ตามจากการประเมิน																				

การเติบโตของนักท่องเที่ยว	 ในอดีตและสภาวการณ์การถดถอยของนักท่องเที่ยวกระแสหลัก	 อาทิ	 จีน	 อินเดีย	 และ																						

สหราชอาณาจักร	 พบว่าการเติบโตของจ�านวนนักท่องเที่ยวดังท่ีผ่านมาอาจเป็นไปได้ยาก	 ดังน้ัน	 จึงได้มีการประเมิน															

และวิเคราะห์ความเหมาะสมของเป้าประสงค์รายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติในอีก	 ๕	 ปีข้างหน้าให้ตอบสนองต่อปัจจัย			

ด้านบวกและด้านลบ	 และสามารถรักษาศักยภาพการเติบโตอย่างสมดุลกับการรักษาความยั่งยืนของอุปทานท่องเที่ยว															

ไว้ได้ที่ร้อยละ	๑๐	ต่อปี

แผนภูมิแสดงการเติบโตของนักท่องเที่ยวต่างชาติในประเทศไทยสู่ปี	ค.ศ.	๒๐๓๐

(หน่วยล้านคน)

ภาคผนวก
ข ค�าอธิบายตัวชี้วัดเพิ่มเติม



๑๕

๔๘
๕๐ ๕๒

๕๕
๕๗

๖๐
๖๒ ๖๕

๖๗
๗๐

๗๒
๗๔

๗๗ ๗๙
๘๑

๘๔ ๘๕
๘๗ ๘๘

๙๐
๙๑

๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙ ๓๐ ๓๑ ๓๒ ๓๓ ๓๔ ๓๕

+๔.๖%	p.a.

+๓.๘%	p.a.

+๒.๙%	p.a.
+๓.๓%	p.a.

+๑.๘%	p.a.

53เเผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ

แผนภูมิแสดงการเติบโตค่าใช้จ่ายต่อการท่องเที่ยวต่อวันของนักท่องเที่ยวต่างชาติในประเทศไทย

สู่ปี	ค.ศ.	๒๐๓๐	(หน่วยพันบาท)

 ๓. การเดินทางท่องเท่ียวในประเทศของนักท่องเท่ียวไทย	 คือ	 จ�านวนครั้งที่นักท่องเท่ียวไทยทุกคนท่องเที่ยว

ตลอดทั้งปี	ซึ่งในปี	พ.ศ.	๒๕๕๙	คาดการณ์ว่าจ�านวนการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวไทยอยู่ที่	๑๓๘.๘	ล้านคนครั้ง

 ๔. จังหวัดท่องเที่ยวรอง คือ	 จังหวัดที่มีจ�านวนผู้เยี่ยมเยือนน้อยกว่า	 ๑	 ล้านคนต่อปี	 ซึ่งในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๕																											

มีจ�านวนทั้งหมด	๕๑	จังหวัด	และลดลงมาเป็น	๔๘	จังหวัด	ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๘	การเติบโตของรายได้ในจังหวัดท่องเที่ยวรอง

ใน	 ๕	 ปีที่ผ่านมาอยู่ที่ร้อยละ	 ๑๒.๙	 ทั้งนี้	 จากการประเมินการเติบโตของรายได้การท่องเที่ยวและการพัฒนาของ																			

จังหวัดท่องเที่ยวรอง	 จึงได้ตั้งเป้าหมายการเติบโตของจังหวัดท่องเที่ยวรอง	 (บนปีฐาน	 พ.ศ.	 ๒๕๕๙)	 ที่อย่างน้อย																											

ร้อยละ	๑๒	ต่อปี	



54 เเผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ

ภาคผนวก ค - ๑ การจัดอันดับขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวทั่วโลก

(Travel & Tourism Competitiveness Index: Global Ranking) ปี ๒๐๑๑ และ ๒๐๑๕

Country ๒๐๑๕/๑๔๑ ๒๐๑๑/๑๓๙

Spain ๑ ๘

France ๒ ๓

Germany ๓ ๒

United	States ๔ ๖

United	Kingdom ๕ ๗

Switzerland ๖ ๑

Australia ๗ ๑๓

Italy ๘ ๒๗

Japan ๙ ๒๒

Canada ๑๐ ๙

Singapore ๑๑ ๑๐

Austria ๑๒ ๔

Hong	Kong	SAR ๑๓ ๑๒

Netherlands ๑๔ ๑๔

Portugal ๑๕ ๑๘

New	Zealand ๑๖ ๑๙

China ๑๗ ๓๙

Iceland ๑๘ ๑๑

Ireland ๑๙ ๒๑

Norway ๒๐ ๒๐

Belgium ๒๑ ๒๓

Finland ๒๒ ๑๗

Sweden ๒๓ ๕

United	Arab	Emirates ๒๔ ๓๐

Malaysia ๒๕ ๓๕

Luxembourg ๒๖ ๑๕

Denmark ๒๗ ๑๖

Brazil ๒๘ ๕๒

Korea	Rep ๒๙ ๓๒

Mexico ๓๐ ๔๓

Greece ๓๑ ๒๙

Taiwan,	China ๓๒ ๓๗

Croatia ๓๓ ๓๔

Country ๒๐๑๕/๑๔๑ ๒๐๑๑/๑๓๙

Panama ๓๔ ๕๖

Thailand ๓๕ ๔๑

Cyprus ๓๖ ๒๔

Czech	Republic ๓๗ ๓๑

Estonia ๓๘ ๒๕

Slovenia ๓๙ ๓๓

Malta ๔๐ ๒๖

Hungary ๔๑ ๓๘

Costa	Rica ๔๒ ๔๔

Qatar ๔๓ ๔๒

Turkey ๔๔ ๕๐

Russian	Federation ๔๕ ๕๙

Barbados ๔๖ ๒๘

Poland ๔๗ ๔๙

South	Africa ๔๘ ๖๖

Bulgaria ๔๙ ๔๘

Indonesia ๕๐ ๗๔

Chile ๕๑ ๕๗

India ๕๒ ๖๘

Latvia ๕๓ ๕๑

Seychelles ๕๔ N/A

Puerto	Rico ๕๕ ๔๕

Mauritius ๕๖ ๕๓

Argentina ๕๗ ๖๐

Peru ๕๘ ๖๙

Lithuania ๕๙ ๕๕

Bahrain ๖๐ ๔๐

Slovak	Republic ๖๑ ๕๔

Morocco ๖๒ ๗๘

Sri	Lanka ๖๓ ๘๑

Saudi	Arabia ๖๔ ๖๒

Oman ๖๕ ๖๑

Romania ๖๖ ๖๓

ภาคผนวก
ค ขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว



55เเผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ

Country ๒๐๑๕/๑๔๑ ๒๐๑๑/๑๓๙

Montenegro ๖๗ ๓๖

Colombia ๖๘ ๗๗

Trinidad	and	Tobago ๖๙ ๗๙

Namibia ๗๐ ๘๔

Georgia ๗๑ ๗๓

Israel ๗๒ ๔๖

Uruguay ๗๓ ๕๘

Philippines ๗๔ ๙๔

Vietnam ๗๕ ๘๐

Jamaica ๗๖ ๖๕

Jordan ๗๗ ๖๔

Kenya ๗๘ ๑๐๓

Tunisia ๗๙ ๔๗

Guatemala ๘๐ ๘๖

Dominican	Republic ๘๑ ๗๒

Macedonia,	FYR ๘๒ ๗๖

Egypt ๘๓ ๗๕

Azerbaijan ๘๔ ๘๓

Kazakhstan ๘๕ ๙๓

Cape	Verde ๘๖ ๘๙

Bhutan ๘๗ N/A

Botswana ๘๘ ๙๑

Armenia ๘๙ ๙๐

Honduras ๙๐ ๘๘

El	Salvador ๙๑ ๙๖

Nicaragua ๙๒ ๑๐๐

Tanzania ๙๓ ๑๑๐

Lebanon ๙๔ ๗๐

Serbia ๙๕ ๘๒

Lao	PDR ๙๖ N/A

Iran,	Islamic	Rep. ๙๗ ๑๑๔

Rwanda ๙๘ ๑๐๒

Mongolia ๙๙ ๑๐๑

Bolivia ๑๐๐ ๑๑๗

Suriname ๑๐๑ N/A

Nepal ๑๐๒ ๑๑๒

Kuwait ๑๐๓ ๙๕

Guyana ๑๐๔ ๙๘

Country ๒๐๑๕/๑๔๑ ๒๐๑๑/๑๓๙

Cambodia ๑๐๕ ๑๐๙

Albania ๑๐๖ ๗๑

Zambia ๑๐๗ ๑๑๑

Swaziland ๑๐๘ ๑๑๖

Gambia ๑๐๙ ๙๒

Venezuela ๑๑๐ ๑๐๖

Moldova ๑๑๑ ๙๙

Senegal ๑๑๒ ๑๐๔

Paraguay ๑๑๓ ๑๒๓

Uganda ๑๑๔ ๑๑๕

Zimbabwe ๑๑๕ ๑๑๙

Kyrgyz	Republic ๑๑๖ ๑๐๗

Côte	d'lvoire ๑๑๗ ๑๓๑

Ethiopia ๑๑๘ ๑๒๒

Tajikistan ๑๑๙ ๑๑๘

Ghana ๑๒๐ ๑๐๘

Madagascar ๑๒๑ ๑๒๗

Cameroon ๑๒๒ ๑๒๖

Algeria ๑๒๓ ๑๑๓

Gabon ๑๒๔ N/A

Pakistan ๑๒๕ ๑๒๕

Malawi ๑๒๖ ๑๒๑

Bangladesh ๑๒๗ ๑๒๙

Mali ๑๒๘ ๑๓๓

Lesotho ๑๒๙ ๑๓๕

Mozambique ๑๓๐ ๑๒๘

Nigeria ๑๓๑ ๑๓๐

Sierre	Leone ๑๓๒ N/A

Haiti ๑๓๓ N/A

Myanmar ๑๓๔ N/A

Burundi ๑๓๕ ๑๓๗

Burkina	Faso ๑๓๖ ๑๓๒

Mauritania ๑๓๗ ๑๓๖

Yemen ๑๓๘ N/A

Angola ๑๓๙ ๑๓๘

Guinea ๑๔๐ N/A

Chad ๑๔๑ ๑๓๙

ที่มา :	World	Economic	Forum



56 เเผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ

ภาคผนวก ค - ๒ การจัดอันดับขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 

(Travel & Tourism Competitiveness Index: Asia-Pacific Ranking) ปี ๒๐๑๕

No. Country TTCI ๒๐๑๕ Global ranking (out of ๑๔๑) Regional ranking (out of ๒๓)
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Easterm Asia and Oceania

๑ Australia ๑ ๗ ๒๒ ๗๐ ๒๐ ๗ ๖ ๑๒ ๓ ๒

๒ Japan ๒ ๙ ๑๓ ๒๖ ๓๑ ๑๑ ๓ ๖ ๕ ๓

๓ Hong	Kong	SAR ๔ ๑๓ ๒ ๕๖ ๑๐ ๓๘ ๑ ๙ ๒ ๑๒

๔ New	Zealand ๕ ๑๖ ๑๔ ๓ ๒๑ ๓๒ ๔ ๒ ๔ ๙

๕ China ๖ ๑๗ ๖๐ ๑๐๒ ๖๐ ๑ ๙ ๑๘ ๑๐ ๑

๖ Korea,	Rep. ๘ ๒๙ ๒๘ ๘๒ ๔๐ ๒๒ ๗ ๑๕ ๗ ๗

๗ Taiwan,	China ๙ ๓๒ ๑๙ ๒๙ ๔๕ ๓๗ ๕ ๗ ๙ ๑๑

๘ Mongolia ๑๘ ๙๙ ๖๕ ๑๐๔ ๑๑๒ ๘๓ ๑๐ ๑๙ ๑๙ ๑๙

South-East and Southern Asia

๙ Singapore	 ๓ ๑๑ ๕ ๑ ๕ ๔๐ ๒ ๑ ๑ ๑๓

๑๐ Malaysia	 ๗ ๒๕ ๔๐ ๒๔ ๔๑ ๒๔ ๘ ๕ ๘ ๘

๑๑ Thailand	 ๑๐ ๓๕ ๗๔ ๔๙ ๓๗ ๒๑ ๑๔ ๘ ๖ ๖

๑๒ Indonesia	 ๑๑ ๕๐ ๘๐ ๙ ๗๕ ๑๗ ๑๕ ๓ ๑๓ ๕

๑๓ India	 ๑๒ ๕๒ ๑๑๕ ๙๒ ๖๗ ๑๒ ๒๑ ๑๗ ๑๒ ๔

๑๔ Sri	Lanka	 ๑๓ ๖๓ ๗๐ ๖๕ ๖๔ ๕๐ ๑๑ ๑๑ ๑๑ ๑๔

๑๕ Phillippines	 ๑๔ ๗๔ ๙๐ ๑๗ ๘๒ ๕๖ ๑๗ ๔ ๑๔ ๑๖

๑๖ Vietnam	 ๑๕ ๗๕ ๗๓ ๑๑๒ ๙๔ ๓๓ ๑๓ ๒๐ ๑๕ ๑๐

๑๗ Bhutan	 ๑๖ ๘๗ ๗๒ ๗๗ ๙๖ ๘๑ ๑๒ ๑๓ ๑๖ ๑๗

๑๘ Lao	PDR ๑๗ ๙๖ ๘๔ ๘๐ ๑๐๐ ๙๔ ๑๖ ๑๔ ๑๗ ๒๑

๑๒ Nepal	 ๑๙ ๑๐๒ ๑๐๙ ๘๖ ๑๑๘ ๕๑ ๑๙ ๑๖ ๒๒ ๑๕

๒๐ Cambodia	 ๒๐ ๑๐๕ ๑๐๕ ๖๔ ๑๑๓ ๘๒ ๑๘ ๑๐ ๒๐ ๑๘

๒๑ Pakistan	 ๒๑ ๑๒๕ ๑๓๐ ๑๒๓ ๑๐๗ ๙๗ ๒๒ ๒๑ ๑๘ ๒๒

๒๒ Bangladesh ๒๒ ๑๒๗ ๑๑๓ ๑๓๗ ๑๑๔ ๑๐๔ ๒๐ ๒๓ ๒๑ ๒๓

๒๓ Myanmar ๒๓ ๑๓๔ ๑๓๑ ๑๓๖ ๑๓๗ ๘๗ ๒๓ ๒๒ ๒๓ ๒๐

ที่มา :	World	Economic	Forum



57เเผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ

๓.๐๒	Access	to	improved	sanitation	(%	

pop.)

๙๓.๐ ๕๙

๓.๐๓	Access	to	improved	drinking	wa-

ter	(%	pop.)

๙๖.๐ ๖๙

๓.๐๔	Hospital	beds	per	๑๐,๐๐๐	pop. ๒๑.๐ ๗๔

๓.๐๕	HIV	prevalence	(%	pop.) ๑.๑ ๑๐๘

๓.๐๖	Malaria	incidence	per	๑๐๐,๐๐๐	

pop.

๒๐๙.๖ ๓๙

Human Resources and Labour Market ๕.๐ ๒๙

Qualification of the labour force ๕.๗ ๓๐

๔.๐๑	Primary	education	enrolment	rate	

(%)

๙๕.๖ ๕๘

๔.๐๒	Secondary	education	enrolment	

rate	(%)

๘๗.๐ ๗๗

๔.๐๓	Extent	of	staff	training ๔.๔ ๓๗

๔.๐๔	Treatment	of	customers ๕.๔ ๑๗

Labour	market ๔.๓ ๔๔

๔.๐๕	Hiring	and	firing	practices ๔.๔ ๒๓

๔.๐๖	Ease	of	finding	skilled	employees ๓.๘ ๗๗

๔.๐๗	Ease	of	hiring	foreign	labour ๔.๑ ๗๑

๔.๐๘	Pay	and	productivity ๔.๒ ๔๙

๔.๐๙	Female	labour	force	participation	

(%	to	men)

๐.๘ ๖๖

ICT Readiness ๔.๓ ๖๐

๕.๐๑	ICT	use	for	B๒B	transactions ๔.๙ ๕๙

๕.๐๒	Internet	use	for	B๒C	transactions ๔.๙ ๔๘

๕.๐๓	Individuals	using	internet	(%) ๒๘.๙ ๙๕

๕.๐๔	Broadband	internet	subs.	

per	๑๐๐	pop.

๗.๔ ๗๒

๕.๐๕	Mobile	telephone	subs.	

per	๑๐๐	pop.

๑๔๐.๑ ๓๔

๕.๐๖	Mobile	broadband	subs.	

per	๑๐๐	pop.

๕๒.๓ ๔๒

ภาคผนวก ค  - ๓ ขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย ปี ๒๐๑๕ 

จ�าแนกตามตัวชี้วัด

Business Environment ๔.๘ ๓๘

๑.๐๑	Property	rights ๔.๑ ๗๒

๑.๐๒	Impact	of	rules	on	FDI ๕.๑ ๒๒

๑.๐๓	 Efficiency	 of	 legal	 framework	

settling	disputes

๓.๘ ๖๒

๑.๐๔	 Efficiency	 of	 legal	 framework	

challenging	regs

๓.๓ ๗๒

๑.๐๕	No.	of	days	to	deal	with	construc-

tion	permits

๑๑๓ ๔๕

๑.๐๖	Construction	permits	cost	(%) ๐.๑ ๓

๑.๐๗	Extent	of	market	dominance ๓.๘ ๖๗

๑.๐๘	No.	of	days	to	start	a	business ๒๘ ๑๐๙

๑.๐๙	Cost	to	start	a	business	(%	GNI/

capita)

๖.๖ ๖๔

๑.๑๐	Effect	of	taxation	on	 incentives	

to	work

๓.๘ ๕๘

๑.๑๑	Effect	of	taxation	on	 incentives	

to	invest

๓.๙ ๕๓

๑.๑๒	Total	tax	rate	(%	profit) ๒๖.๙ ๒๗

๑.๑๒a	 Labour	 and	 contributions	 tax	

rate	(%	profit)

๔.๓ ๒๐

๑.๑๒b	Profit	tax	rate	(%	profit) ๑๙.๙ ๘๘

๑.๑๒c	Other	taxes	rate	(%	profit) ๒.๗ ๘๔

Safety and Security ๓.๘ ๑๓๒

๒.๐๑	Business	costs	of	crime	and	vio-

lence

๔.๒ ๘๔

๒.๐๒	Reliability	of	police	services ๓.๒ ๑๑๒

๒.๐๓	Business	costs	of	terrorism ๔.๑ ๑๑๙

๒.๐๔	Index	of	terrorism	incidence ๑.๐ ๑๓๖

๒.๐๕	Homicide	rate ๕ ๗๖

Health and Hygiene ๔.๙ ๘๙

๓.๐๑	Physician	density	per	๑,๐๐๐	pop. ๐.๔ ๑๐๐

Rank/๑๔๑ Rank/๑๔๑Indicator IndicatorValue Value



58 เเผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ

๕.๐๗	Mobile	network	coverage	(%	pop.) ๑๐๐.๐ ๑

๕.๐๘	Quality	of	electricity	supply ๕.๑ ๕๘

Prioritization of Travel & Tourism ๔.๙ ๔๐

๖.๐๑	Government	prioritization	of	T&T	

industry

๖.๑ ๒๔

๖.๐๒	T&T	gov’t	expenditure	(%	gov’t	

budget)

๒.๘ ๘๖

๖.๐๓	Effectiveness	of	marketing	to	at-

tract	tourists

๕.๔ ๒๓

๖.๐๔	Comprehensiveness	of	T&T	data	

(๐–๑๒๐	best)

๘๐.๐ ๔๐

๖.๐๕	 Timeliness	 of	 T&T	 data	 (๐–๒๑	

best)

๒๐.๐ ๓

๖.๐๖	 Country	 Brand	 Strategy	 rating	

(๑–๑๐	best)

๖๔.๙ ๘๓

International Openness ๓.๗ ๔๙

๗.๐๑	Visa	requirements	(๐–๑๐๐	best) ๕๙.๐ ๒๕

๗.๐๒	Openness	of	bilateral	ASA	(๐–๓๘) ๙.๘ ๘๔

๗.๐๓	No.	of	regional	trade	agreements	

in	force

๑๗.๐ ๔๗

Price Competitiveness ๕.๑ ๓๖

๘.๐๑	Ticket	taxes,	airport	charges	

(๐–๑๐๐	best)

๘๗.๐ ๓๑

๘.๐๒	Hotel	price	index	(US$) ๑๑๑.๐ ๒๘

๘.๐๓	Purchasing	power	parity ๐.๔ ๒๓

๘.๐๔	Fuel	price	levels	(US$	cents/litre) ๑๕๖.๐ ๘๖

Environmental Sustainability ๓.๕ ๑๑๖

๙.๐๑	Stringency	of	environmental	

regulations

๓.๖ ๑๐๓

๙.๐๒	 Enforcement	 of	 environmental	

regulations

๓.๕ ๙๒

๙.๐๓	Sustainability	of	T&T	

development

๔.๕ ๖๑

๙.๐๔	Particulate	matter	(๒.๕)	

concentration	(μg/m๓)

๑๔.๖ ๑๒๓

๙.๐๕	No.	of	envtl.	 treaty	 ratifications	

(๐–๒๗	best)

๑๗ ๑๐๔

๙.๐๖	Baseline	water	stress	(๐–๕	worst) ๑.๗ ๗๐

๙.๐๗	Threatened	species	(%	total	spe-

cies)

๗.๙ ๑๐๙

๙.๐๘	Forest	cover	change	(%	average	

per	year)

-๒.๕ ๖๑

๙.๐๙	Wastewater	treatment	(%) ๑๖.๐ ๖๓

๙.๑๐	 Coastal	 shelf	 fishing	 pressure	

(tonnes	per	km๒)

๐.๘ ๙๓

Air Transport Infrastructure ๔.๖ ๑๗

๑๐.๐๑	Quality	of	air	transport	

infrastructure

๕.๓ ๓๗

๑๐.๐๒	Airline	dom.	seat	kms	per	week	

(millions)

๓๖๖.๘ ๑๕

๑๐.๐๓	Airline	int’l.	seat	kms	per	week	

(millions)

๒,๒๐๕.๘ ๑๓

๑๐.๐๔	Departures	per	๑,๐๐๐	pop. ๔.๓ ๕๙

๑๐.๐๕	Airport	density	per	million	urban	

pop.

๑.๐ ๗๔

๑๐.๐๖	No.	of	operating	airlines ๑๓๑.๐ ๙

Ground and Port Infrastructure ๓.๔ ๗๑

๑๑.๐๑	Quality	of	roads ๔.๕ ๕๐

๑๑.๐๒	Quality	of	railroad	infrastructure ๒.๔ ๗๓

๑๑.๐๓	Quality	of	port	infrastructure ๔.๕ ๕๔

๑๑.๐๔	 Quality	 of	 ground	 transport	

network

๓.๙ ๙๔

๑๑.๐๕	 Railroad	 density	 (km/surface	

area)

๑.๐ ๕๑

๑๑.๐๖	Road	density	(km/surface	area) - ๖๓

๑๑.๐๗	Paved	road	density	(km/surface	

area)

- ๔๔

Tourist	Service	Infrastructure ๕.๗ ๒๑

๑๒.๐๑	Hotel	rooms	per	๑๐๐	pop. ๐.๘ ๔๑

Rank/๑๔๑ Rank/๑๔๑Indicator IndicatorValue Value



59เเผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ

Rank/๑๔๑Indicator Value

๑๒.๐๒	Extension	of	business	trips	

recommended

๖.๐ ๒๑

๑๒.๐๓	 Presence	 of	major	 car	 rental	

companies

๖ ๓๕

๑๒.๐๔	ATMs	accepting	Visa	cards	per	

million	pop.

๑,๖๔๗.๗ ๗

Natural Resources ๔.๕ ๑๖

๑๓.๐๑	No.	of	World	Heritage	natural	

sites

๒ ๒๙

๑๓.๐๒	Total	known	species ๑,๓๗๘ ๑๕

๑๓.๐๓	Total	protected	areas	(%	total	

territorial	area)

๑๖.๔ ๕๓

๑๓.๐๔	Natural	tourism	digital	demand	

(๐–๑๐๐	best)

๙๔ ๓

๑๓.๐๕	Quality	of	the	natural	

environment

๔.๐ ๙๘

Cultural Resources and Business 

Travel

๒.๘ ๓๔

๑๔.๐๑	No.	of	World	Heritage	cultural	

sites

๓ ๕๘

๑๔.๐๒	No.	of	oral	and	intangible	

cultural	expressions

๐ ๘๙

๑๔.๐๓	No.	of	large	sports	stadiums ๑๐.๐ ๔๒

๑๔.๐๔	No.	of	international	association	

meetings

๑๓๘.๓ ๓๑

๑๔.๐๕	 Cult./entert.	 tourism	 digital	

demand	(๐–๑๐๐	best)

๔๐ ๑๔

ที่มา :	World	Economic	Forum



60 เเผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ

ภาคผนวก
ค

แผนที่แสดงเขตพัฒนาการท่องเที่ยว เมืองต้องห้าม...พลาด 
และเมืองชายแดน



61เเผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ

ล�าดับ เขตพัฒนาการท่องเที่ยว จังหวัด

๑ อารยธรรมล้านนา เชียงใหม่	เชียงราย	ล�าพูน	ล�าปาง	พะเยา

๒ ฝั่งทะเลตะวันตก เพชรบุรี	ประจวบคีรีขันธ์	ชุมพร	ระนอง

๓ ฝั่งทะเลตะวันออก ชลบุรี ระยอง	จันทบุรี	ตราด

๔ อันดามัน ภูเก็ต	พังงา	กระบี่	ตรัง	สตูล

๕ อารยธรรมอีสานใต้ นครราชสีมา บุรีรัมย์	สุรินทร์	ศรีสะเกษ	อุบลราชธานี

๖ วิถีชีวิตลุ่มแม่น�้าเจ้าพระยาตอนกลาง พระนครศรอียธุยา	สิงห์บรีุ	อ่างทอง	ปทมุธาน	ีนนทบุรี

๗ วิถีชีวิตลุ่มแม่น�้าโขง หนองคาย	เลย	บึงกาฬ	นครพนม	มุกดาหาร

๘ มรดกโลกด้านวัฒนธรรม สุโขทัย	ตาก	ก�าแพงเพชร	พิษณุโลก

หมายเหตุ	:	จังหวัดในล�าดับแรกเป็นศูนย์ปฏิบัติการของเขตพัฒนาการท่องเที่ยว

ที่มา	:	กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ภาคผนวก
จ รายชื่อจังหวัดในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว ๘ เขต



62 เเผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ

ล�าดับ ๑๒ เมืองต้องห้าม…พลาด ๑๒ เมืองต้องห้าม…พลาด PLUS

๑ ล�าปาง ล�าพูน

๒ น่าน แพร่

๓ เพชรบูรณ์ พิษณุโลก

๔ เลย ชัยภูมิ

๕ บุรีรัมย์ สุรินทร์

๖ ราชบุรี สุพรรณบุรี

๗ สมุทรสงคราม นครปฐม

๘ จันทบุรี สระแก้ว

๙ ตราด ระยอง

๑๐ ชุมพร ระนอง

๑๑ ตรัง สตูล

๑๒ นครศรีธรรมราช พัทลุง

ที่มา	:	การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ภาคผนวก
ฉ

รายชื่อจังหวัด ๑๒ เมืองต้องห้าม…พลาด 
และ ๑๒ เมืองต้องห้าม...พลาด PLUS



63เเผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ

	 มาตรา	 ๕	 และมาตรา	 ๑๐	 แห่งพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 ได้ก�าหนดให้มี																

คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ	หรือ	ททช.	โดยให้มีองค์ประกอบและอ�านาจหน้าที่	ดังต่อไปนี้

องค์ประกอบ

๑.	 นายกรัฐมนตรี	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ประธานกรรมการ

๒.	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	 	 	 	 รองประธานกรรมการ

๓.	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย	 	 	 	 	 	 กรรมการ

๔.	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม	 	 	 	 	 	 กรรมการ

๕.	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 	 	 กรรมการ

๖.	 ปลัดกระทรวงคมนาคม		 	 	 	 	 	 	 กรรมการ

๗.	 ปลัดกระทรวงพาณิชย์	 	 	 	 	 	 	 	 กรรมการ

๘.	 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	 	 	 	 	 	 	 กรรมการ

๙.	 เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 	 กรรมการ

๑๐.	 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	 	 	 	 	 	 	 กรรมการ

๑๑.	 ปลัดกระทรวงกลาโหม	 	 	 	 	 	 	 	 กรรมการ

๑๒.	 ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ	 	 	 	 	 	 กรรมการ

๑๓.	 ปลัดกระทรวงแรงงาน	 	 	 	 	 	 	 	 กรรมการ

๑๔.	 ผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ	 	 	 	 	 	 	 กรรมการ

๑๕.	 ผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ	 	 	 	 	 	 กรรมการ

๑๖.	 นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย	 	 	 กรรมการ

๑๗.	 นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	 	 	 	 กรรมการ

๑๘.	 นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนต�าบลแห่งประเทศไทย	 	 	 กรรมการ

๑๙.	 ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	 	 	 	 กรรมการ

๒๐.	 นายภราเดช	พยัฆวิเชียร	 	 	 	 	 	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิ

๒๑.	 นายธวัชชัย	อรัญญิก	 	 	 	 	 	 	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิ

๒๒.	 นางปิยะมาน	เตชะไพบูลย์	 	 	 	 	 	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิ

๒๓.	 นายประกิจ	ชินอมรพงษ์	 	 	 	 	 	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิ

๒๔.	 นายบัณฑูร	ล�่าซ�า	 	 	 	 	 	 	 	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิ

๒๕.	 นายปรีชา	เถาทอง		 	 	 	 	 	 	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิ

ภาคผนวก
ช

องค์ประกอบและอ�านาจหน้าที่
ของคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ท.ท.ช.)



64 เเผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ

๒๖.	 นายธรณ์	ธ�ารงนาวาสวัสดิ์	 	 	 	 	 	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิ

๒๗.	 นางพรทิพย์	หิรัญเกตุ	 	 	 	 	 	 	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิ

๒๘.	 นายชัยรัตน์	ไตรรัตนจรัสพร		 	 	 	 	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิ

๒๙.	 ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา		 	 	 	 	 กรรมการและเลขานุการ

๓๐.	 ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	 	 	 	 	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๓๑.	 อธิบดีกรมการท่องเที่ยว	 	 	 	 	 	 	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

อ�านาจหน้าที่

	 ๑.	 จัดท�าและเสนอนโยบาย	 ยุทธศาสตร์	 หรือมาตรการเพื่อส่งเสริมการบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยว																											

ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

	 ๒.	 จัดท�าแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติเสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

	 ๓.	 เสนอนโยบายและแนวทางการจัดท�าความร่วมมอืระหว่างประเทศเกีย่วกบัการท่องเท่ียวเสนอต่อคณะรฐัมนตรี

	 ๔.	 ด�าเนินการเพื่อให้มีการก�าหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยว

	 ๕.	 พิจารณาให้ความเห็นชอบและก�ากับดูแลการด�าเนินการตามแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวภายในเขต

พัฒนาการท่องเที่ยว	

	 ๖.	 ก�าหนดและจัดให้มีการรับรองมาตรฐานเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวหรืออุตสาหกรรมท่องเที่ยว	

	 ๗.	 อ�านวยการ	ติดตาม	ประเมินผล	และตรวจสอบการด�าเนินงานของหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตามแผนพัฒนา																	

การท่องเที่ยวแห่งชาติ	และนโยบายหรือมาตรการเพื่อการส่งเสริมการบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยว	

	 ๘.	 ก�ากับการจัดการและบริหารกองทุน

	 ๙.	 ปฏบิตักิารอืน่ตามท่ีกฎหมายก�าหนดให้เป็นอ�านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการ	หรือตามทีค่ณะรฐัมนตรมีอบหมาย	

 



65เเผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ

ภาคผนวก
ซ หนังสือการประกาศในราชกิจจานุเบกษา



66 เเผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
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ที่ปรึกษา

นางกอบกาญจน์	

นายพงษ์ภาณุ	

นายอาณัติ	

นายอนันต์	

นางสาววรรณสิริ	

นายยุทธศักดิ์

วัฒนวรางกูร	

เศวตรุนทร์	

ชวนะเกรียงไกร	

วงศ์เบญจรัตน์	

โมรากุล	

สุภสร

กองบรรณาธิการ

นายอารัญ	

นางสาวแสงจันทร์	

นางปองทิพย์	

นางสาววรางคณา	

นางสาวณนันท์	

นางสาวศิรานุช	

นางสาวโรสลา	

นายบุญผล	

นายธุววิซ

บุญชัย

แก้วประทุมรัสมี	

วิวัฒนสิเนศวร	

สุขสมจินตน์	

สินธุศิริ	

ไตรบัญญัติกุล	

แก้วมณี	

รักษาศรี	

แนวเนื่อง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

อธิบดีกรมการท่องเที่ยว

ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	

ผู้อ�านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน	

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการพิเศษ	

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ	

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ	

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

คณะผู้จัดท�า
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คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
Ministry of Tourism and Sports

๔ ถนนราชด�าเนินนอก  แขวงวัดโสมนัส  เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
โทร. ๐ ๒๒๘๓ ๑๕๔๖  โทรสาร ๐ ๒๓๕๖ ๐๗๐๔

www.mots.go.th
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