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อดีต 

การท่องเท่ียว 

แตกต่างกนัอย่างไร? 

ปัจจบุนั 



ถ้าไม่มีใครคิดวางแผน ป้องกนั แก้ไข พฒันาเพ่ิมพนูนวตักรรม และ การ
วิจยั 

อดีต 

การท่องเท่ียว 

ปัจจบุนั 
Supply based Demand based 



สถานการณ์การทอ่งเที่ยวไทย 2562 

มีนาคาเฟ่ จ.กาญจนบุร ี



สถานการณ์
นักท่องเที่ยว

ชาวต่างชาติ ม.ค.-
ก.พ.62 



สถิตินักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ม.ค.-ก.พ.62 

เพิ่มขึ้น 
ส่วนใหญ่เดินทางเข้ามาทางอากาศ :  

เส้นทางการบินเป็นเส้นทางหลักของนทท. ที่มา: กองเศรษฐกิจการท่องเท่ียวและ
กีฬา 



นักท่องเที่ยวต่างชาติ 10 อันดับ
แรกท่ีมาเยือนไทย (ม.ค.-ก.พ.62) 

TOP 

10 

ที่มา: กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา 



รายได้จากนักท่องเท่ียวต่างชาติ ม.ค.-ก.พ.62 

ที่มา: กองเศรษฐกิจการท่องเท่ียวและกีฬา 



โครงร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 



สถานการณ์การท่องเท่ียวนักท่องเท่ียวต่างชาติ ในไทย 

แม้ว่า นทท.จีน ซ่ึงเป็นตลาดหลักของไทยจะมีการชะลอ
ตัว แต่มาตรการ VOA กระตุ้นให้นทท. จีน รวมถึง นทท.
อินเดียขยายตัวมากขึ้น 

นับจากปลายปี 61 ถึงต้นเดือน ก.พ.62 

นทท.จากสหราชอาณาจักรและรัซเซียยังคงเป็นนทท.ที่
ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 

แนวโน้ม นทท.จากยุโรปมีการหดตัวจากการดึงดูดนทท. 
จากอียิปต์และตุรกี 

ในขณะที่ นทท. จากตะวันออกกลางมีแนวโน้มหดตัวลง 
เนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจและความขัดแย้งภายในภูมิภาค 



ที่มา: https://www.kasikornbank.com/ 



PM 2.5 ท ำพษิ นทท.หนี 
สูญ 2600 ล้ำน 

ที่มา: https://www.kasikornbank.com/ 



สถานการณ์
นักท่องเที่ยวไทย

ภายในประเทศ ม.ค.-
ก.พ.62 



สถิตินักท่องเท่ียวชาวไทยและรายได้จากการท่องเท่ียวภายในประเทศ 
ม.ค.-ก.พ.62 

เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น 

ไทยเที่ยวไทย  

ที่มา: กองเศรษฐกิจการท่องเท่ียวและกีฬา 



สถานการณ์ท่องเที่ยวใน 

เมืองท่องเที่ยวหลัก 
ระหว่าง ม.ค.-ก.พ.62 

เมืองท่องเที่ยวหลัก 

สถานการณ์ท่องเที่ยวใน 

เมืองท่องเที่ยวหลัก 
ระหว่าง ม.ค.-ก.พ.62 



เมืองท่องเที่ยวหลัก 

เชียงใหม ่

กรุงเทพฯ 

ชลบุรี 
3,029,214 คน 

698,048 คน 

669,761 คน 

กรุงเทพฯ 

ภูเก็ต 

เชียงใหม่ 

26,256 ล้านบาท 

6,967 ล้านบาท 

6,260 ล้านบาท 

ที่มา: กองเศรษฐกิจการท่องเท่ียวและกีฬา 

เมืองท่องเที่ยวหลัก 
 จ านวนผู้เย่ียมเยือนชาวไทยในเมืองท่องเที่ยวหลัก 
ถึงเดือน ก.พ. รวมทั้งส้ิน  
  
 
3 เมืองหลักที่มีจ านวน นทท. มากที่สุด ได้แก่ 
กรุงเทพฯ ชลบุรี เชียงใหม่ 

 รายได้ในเมืองท่องเที่ยวหลัก ถึงเดือน ก.พ. 
รวมทั้งส้ิน  
  
 
3 เมืองหลักที่มีรายได้สูงสุด ได้แก่ กรุงเทพฯ 
ภูเก็ต เชียงใหม ่



กรุงเทพฯ 

ชลบุรี 

สุราษฎร์ธานี 

1 

2 

3 

เมืองท่องเที่ยวหลักที่มีอัตราการขยายตัว
สูงสุด เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของ
ปีที่ผ่านมา (Y-o-Y) ได้แก่ 

1. สุราษฎร์ธานี  +6.39% 

2. กรุงเทพฯ   +6.09% 

3. ชลบุรี     +5.85% 

เมืองที่เป็นศูนย์กลางการเดินทาง เมืองชายทะเลที่มี

ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรการท่องเที่ยวที่หลากหลาย มี
แนวโน้มเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูง และโอกาสการ

ขยายตัวการท่องเที่ยวสูง 



เมืองท่องเที่ยวรอง 

สถานการณ์ท่องเที่ยวใน 

เมืองท่องเที่ยวรอง 
ระหว่าง ม.ค.-ก.พ.62 



เมืองท่องเที่ยวรอง 

เมืองท่องเที่ยวรอง 

พิษณุโลก 

นครราชสีมา 

ขอนแก่น 

796,007 คน 

452,533 คน 
314,226 คน 

เชียงราย 

1,485 ล้านบาท 

1,986 ล้านบาท 

2,132 ล้านบาท 

 จ านวนผู้เย่ียมเยือนชาวไทยในเมืองท่องเที่ยวรอง
ถึงเดือน ก.พ. รวมทั้งส้ิน  
  
 
3 เมืองรองที่มีจ านวน นทท. มากที่สุด ได้แก่ 
นครราชสีมา ขอนแก่น พิษณุโลก 

ชียงราย นครราชสีมา ขอนแก่น 

นครราชสีมา 

ขอนแก่น 

ที่มา: กองเศรษฐกิจการท่องเท่ียวและกีฬา 

เมืองท่องเที่ยวรอง 
จ านวนผู้เย่ียมเยือนชาวไทยในเมืองท่องเที่ยวรองถึง
เดือน ก.พ. รวมทั้งส้ิน  
  
 
3 เมืองรองที่มีจ านวน นทท. มากที่สุด ได้แก่ 
นครราชสีมา ขอนแก่น พิษณุโลก 

รายได้ในเมืองท่องเที่ยวรองถึงเดือน ก.พ. 
รวมทั้งส้ิน  
  
 
3 เมืองรองที่มีรายได้สูงสุด คือเชียงราย 
นครราชสีมา ขอนแก่น 



นครสวรรค ์

สตูล 

จันทบุรี 1 

2 

3 

เมืองท่องเที่ยวรองที่มีอัตราการขยายตัว
สูงสุด เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของ
ปีที่ผ่านมา (Y-o-Y) ได้แก่ 

1. จันทบุรี        +7.79% 

2. นครสวรรค์  +6.49% 

3. สตูล       +6.32% 

เมืองที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติอาหาร และ

ศิลปวัฒนธรรม มีแนวโน้มขยายตัวทางการท่องเที่ยวสูง 



Tourism Trend 
Now & next 2019 

รูปจาก Local Alike 



Tourism Trend 
จะเกิดอะไรขึ้นในปี 2019 

8 Trends การท่องเท่ียวในปี 2019 โดย Booking.com 

เทรนด์การท่องเที่ยว ปี 2019 ขอทริปสั้นๆ แต่

ฟินยาวๆ สไตล์ “Less is more” 



ที่มา: http://globalnews.booking.com/ 

Tourism Trend 1 

การเดินทางเพื่อหาค าตอบ มองหา
ประสบการณ์ และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  

The Appren-trip 

68% 

54% 

52% 

แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เรียนรู้
สิ่งใหม่ๆ 

ทริปอาสาสมัคร 

ทริปท างานระหว่างประเทศ 



ที่มา: http://globalnews.booking.com/ 

Tourism Trend 2 

ความทันสมัยของนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่จะ
ท าให้การเดินทางสะดวกสบายย่ิงขึ้น  

Easy does it 

57% 

57% 

40% 

ระบบติดตามสัมภาระผ่านแอปใน
แบบเรียลไทม ์

แอปพลิเคชัน all in one 

ระบบขนส่งอัตโนมัติแบบไร้คนขับ 



ที่มา: http://globalnews.booking.com/ 

Tourism Trend 3 

1 ใน 4 ของผู้เดินทางรู้สึกตื่นเต้นและคาดหวังที่จะ
ได้ไปสัมผัสประสบการณ์ในสถานที่ที่แตกต่าง

ออกไป และชื่นชอบไอเดียของบริการ 

 “ตัวแทนเสมือนจริงด้านการท่องเที่ยว” 

Watch this space– 
uncharted territories 



ที่มา: http://globalnews.booking.com/ 

Tourism Trend 4 

การเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต้องการ
ความใกล้ชิดและความเป็นส่วนตัวมากขึ้น ดังนั้น
ข้อมูลที่เข้าถึงและตอบสนองต่อการเดินทางจึง

เป็นสิ่งส าคัญ 

Up close and personal 



ที่มา: http://globalnews.booking.com/ 

Tourism Trend 5 

มีการตั้งค าถามเกี่ยวกับประเด็นทางสังคม การเมืองและ
สิ่งแวดล้อมในจุดหมายปลายทาง 

 49% รู้สึกว่าประเด็นต่างๆ ทีพ่วกเขาสนใจเป็นปัจจัยส าคัญ
อย่างแท้จริงในการเลือกจุดหมายในการเดินทางท่องเที่ยว 

58% เลือกที่จะไม่ไปยังจุดหมายที่พวกเขารู้สึกว่าการเดินทางไป
นั้นจะย่ิงไปเพิ่มปัญหาหรือสร้างผลกระทบกับผู้คนที่อาศัยอยู่ที่

นั่น 
นอกจากนั้นส่วนใหญ่จะชอบกลิ่นอายความเป็นท้องถิ่นอย่าง
แท้จริง และให้ความส าคัญกับปัจจัยเรื่องความปลอดภัยใน

การเดินทาง 

Conscious travel 



ที่มา: http://globalnews.booking.com/ 

Tourism Trend 6 

“เที่ยวสุขใจ ไม่สร้างขยะพลาสติกเพิ่มให้โลก” 
นักเดินทางรุ่นใหม่ Gen Z ตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว

ในรูปแบบที่สร้างประสบการณ์ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมในจุดหมายท่ีเดินทางไปพร้อมที่จะลดการ
ใช้พลาสติกและตระหนักถึงการอนุรักษอ์ย่างยั่งยืน 

Plastic not-so fantastic 



ที่มา: http://globalnews.booking.com/ 

Tourism Trend 7 

ผู้เดินทางเกือบ 2 ใน 3 (60%) ให้ความส าคัญกับ
ประสบการณ์มากกว่าวัตถุหรือสิ่งของที่ซ้ือติดไม้ติดมือ

มาจากแหล่งท่องเที่ยว 

 The experience curator 



ที่มา: http://globalnews.booking.com/ 

Tourism Trend 8 

ผู้เดินทางต่างหันมาเดินทางท่องเที่ยวเพื่อตอบสนอง

ความต้องการของตัวเองมากขึ้น เทรนด์ Less is 
more หรือ “เรียบง่ายแต่ได้มาก” จีงเป็นที่
ปรารถนาของนักท่องเที่ยว ดังนั้นสิ่งอ านวยความ
สะดวกต่างๆ จึงเริ่มจดัสรรมาเพื่อตอบสนองการ

เดินทางท่องเที่ยวระยะสั้นมากขึ้น 

 Maximizing the micro 



ที่มา: BLT Bangkok 

Tourism Trend 
จะเกิดอะไรขึ้นในปี 2019 

ผลการส ารวจจากการจองท่ีพกัและการเดินทางของนักท่องเท่ียว  
โดย Expedia 



Balance & Collaborated 

Sustainable Tourism 

Development 

HOST 
ฐานทรัพยากรการ

ท่องเที่ยว 

GUEST 
การตลาดการท่องเที่ยว 

Service Quality 

Tourism Resource/ Product Managt. 

Tourism Impact Management 

Tourism Visitor Management 

Tourism Carrying Capacity Managt. 

Tourism Facility Management 

Tourism Landscape Management 

Tourism Zoning Management 

Tourism Route/Track Management 

Tourism Authenticity Management 

Tourism Service Management 

Tourism Information/ Interpretation Management 

Tourism Activity Management 

Tourism Laws Management 

Tourism Education Management 

Tourism Safety/ Security Managt. 

Tourism HR Management 

Tourism Organization Management 

 Price 

 Place 

 Positioning 

 Product (Host) 

 Promotion 

 Psychology 

 Partnership 

 Participation 

 Packaging 

 People (Host) 

 Period 

 Politics 

 Public Opinion 

 Process of Service 

 Physical Evidence (Host) 

กลไกการขับเคลื่อน 

แนวคิดของการพฒันาการ
ท่องเท่ียวอย่างยัง่ยืน 



กรอบกำรพจิำรณำศักยภำพกำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวไทย 

เกณฑ์พอเพยีง + SDGs (Sustainable Development Goals) + 
GSTC-D + TTCI = 4 ประเดน็ 12 เกณฑ์ และ 93 ตัวชีวั้ด 



ประเดน็ และดชันีชีว้ัด ศักยภำพกำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวไทยในงำนวิจัย 
นโยบำยในกำรพัฒนำศักยภำพกำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวไทยในเวทโีลก 
ประเดน็ที่ 1 นโยบำยและยุทธศำสตร์สู่ควำมย่ังยืน 

1.1 การให้
ความส าคญักบั
การเดินทางและ
ท่องเท่ียว 
(Prioritizati

on of 
Travel and 
Tourism) 
(TTCI B) 
 

1. การให้ความส าคญักบัการเดินทางและการท่องเที่ยวโดยรัฐบาล (TTCI B) 

2. ค่าใช้จ่ายของภาครัฐท่ีเก่ียวกบัการเดนิทางและการทอ่งเท่ียว (อตัราร้อยละเมื่อเทียบกบั
งบประมาณทัง้หมดของรัฐบาล) (TTCI B) 
3. ประสทิธิภาพของการท าการตลาดเพ่ือดงึดดูนกัทอ่งเที่ยว (TTCI B) 

4.ความครอบคลมุและจ านวนของสถิตด้ิานการเดินทางและการท่องเท่ียวรายปี (TTCI B) 

5. ระยะเวลาในการรายงานข้อมลู/สถิติการเดินทางและการท่องเที่ยว รายเดือน/รายไตรมาส (TTCI 

B) 
6 การประเมนิกลยทุธ์ในการสร้างตราสนิค้าด้านการท่องเที่ยวของประเทศ (Country 

Brand Strategy rating) (TTCI B) 
 
 
 



ประเดน็ที่ 1 นโยบายและยทุธศาสตร์สูค่วามยัง่ยืน 

1.2 การเปิดรับนานาชาติ 
International 
Openness) (TTCI B) 
 

1. การขอรับการตรวจลงตราเพื่อการท่องเท่ียว (TTCI B) 

2. ระดบัการเปิดเสรีข้อตกลงทวิภาคีด้านการขนสง่ทางอากาศ (TTCI B) 

3. จ านวนของข้อตกลงทางการค้าระดบัภมิูภาคท่ีมีผลบงัคบัใช้ (TTCI B) 



ประเดน็ที่ 1 นโยบายและยทุธศาสตร์สูค่วามยัง่ยืน 

1.3 นโยบายด้านการแข่งขนัด้าน
ราคา (Price 

Competitiveness) 
(TTCI B) 
 

1. ภาษีตัว๋เคร่ืองบินและค่าธรรมเนียมสนามบิน (TTCI B) 

2. ราคาเฉล่ียห้องพกัโรงแรม (TTCI B) 

3. ระดบัของอตัราแลกเปลี่ยนท่ีดลุยภาพ (TTCI B) 

4.ระดบัราคาน า้มนั (TTCI B) 
 
 
 



ประเดน็ที่ 1 นโยบายและยทุธศาสตร์สูค่วามยัง่ยืน 

1.4 นโยบายด้านความยัง่ยืนของ
สิ่งแวดล้อม (Environmental 

Sustainability (TTCI B และ 
SDGs, GSTC-D = D) 
 

1. ความเข้มงวดของกฎหมายสิ่งแวดล้อม (TTCI B) 

2. การบงัคบัใช้กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม (TTCI B) 

3. ประสิทธิภาพของการพฒันาอตุสาหกรรมการเดินทางและการท่องเท่ียวอย่าง
ยัง่ยืน (TTCI B) 



ประเดน็ที่ 1 นโยบายและยทุธศาสตร์สูค่วามยัง่ยืน 

1.5 นโยบายสง่เสริมความมี
จริยธรรมในการบริหารจดัการการ
ท่องเท่ียว 
 

1. นโยบายและกฎหมายจริยธรรมในการด าเนินธรุกิจ 



ประเดน็ที่ 2 การบริหารจดัการการท่องเท่ียวท่ีมีประสิทธิภาพบนฐานความยัง่ยืนท่ีช่วยเพิ่มและ
ลดผลกระทบอนัเกิดจากการพฒันาการท่องเท่ียว (ด้านเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม และ
สิง่แวดล้อม) อยา่งเป็นธรรมและค านงึถึงสทิธิมนษุยชน 

2.1 การบริหารจดัการ
การทอ่งเท่ียวท่ีมี
ประสิทธิภาพและบน
ฐานความยัง่ยืนท่ีชว่ย
เพิ่มและลดผลกระทบ
อนัเกิดจากการ
พฒันาการทอ่งเท่ียว 
ด้านเศรษฐกิจ สงัคม 
วฒันธรรม และ
สิ่งแวดล้อม (TTCI B 
และ SDGs, GSTC-D = 
B C และ D) 
 

1. การควบคมุดแูลเศรษฐกิจ สภาพเศรษฐกิจที่ดีขึน้ ซึง่เป็นผลมาจากการท่องเท่ียวในแหลง่ท่องเท่ียวนัน้ๆ ทัง้ทางตรง
และทางอ้อมจะต้องได้รับการจดบนัทกึและรายงานต่อสาธารณะอยา่งน้อยปีละหนึ่งครัง้ หมายรวมถึง จ านวนการใช้จ่าย
ของผู้มาเท่ียว รายรับต่อห้องพกั อตัราการจ้างงานตลอดจนข้อมลูการลงทนุ (GSTC-D B ) 

2. การมีสว่นร่วมในสงัคม แหลง่ท่องเที่ยวจะต้องมีระบบสง่เสริมการมีสว่นร่วมของคนในสงัคมในกระบวนการวางแผน
เก่ียวกบัแหลง่ท่องเที่ยว และการตดัสนิใจในระยะยาว (GSTC-D B ) 

3. ความคิดเห็นของชมุชนท้องถ่ิน ความคิดเห็นและพงึพอใจของชมุชนท้องถ่ินตอ่การบริหารแหลง่ท่องเท่ียวจะต้องได้รับ
การจดบนัทกึอย่างสม ่าเสมอและรายงานต่อสาธารณะในเวลาอนัควร (GSTC-D B) 

4. การเข้าถึงแหลง่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และวฒันธรรมของคนในท้องถ่ิน ทัง้นีเ้พ่ือไมใ่ห้สถานท่ีทอ่งเที่ยวเกิดการบกุรุก
หรือถกูท าลาย (GSTC-D B) 



ประเดน็ที่ 2 การบริหารจดัการการท่องเท่ียวท่ีมีประสิทธิภาพบนฐานความยัง่ยืนท่ีช่วยเพิ่มและ
ลดผลกระทบอนัเกิดจากการพฒันาการท่องเท่ียว (ด้านเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม และ
สิง่แวดล้อม) อยา่งเป็นธรรมและค านงึถึงสทิธิมนษุยชน 

2.1 การบริหารจดัการการ
ทอ่งเท่ียวท่ีมีประสิทธิภาพ
และบนฐานความยัง่ยืนท่ี
ชว่ยเพิ่มและลดผลกระทบ
อนัเกิดจากการพฒันาการ
ทอ่งเท่ียว ด้านเศรษฐกิจ 
สงัคม วฒันธรรม และ
สิ่งแวดล้อม (TTCI B 

และ SDGs, 

GSTC-D = B C 
และ D) 
 

5. ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบัการทอ่งเที่ยว แหลง่ท่องเที่ยวจะต้องจดัการให้ความรู้ แก่ชมุชน เพ่ือเพิ่มความเข้าใจ
เก่ียวกบัโอกาส ความท้าทาย ของการท่องเท่ียวและความส าคญัของความยัง่ยืน (GSTC-D B) 

6. การป้องกนัการแสวงหาประโยชน์โดยไมช่อบธรรม แหลง่ท่องเท่ียวจะต้องมีกฎหมายหรือวิธีปฏิบตัิที่ป้องกนัการ
แสวงหาประโยชน์ โดยไมช่อบธรรม หรือเป็นการคกุคามผู้ อ่ืนไมว่่างโดยวธีิใดๆ ท่ีอาจเกิดขึน้กบัเด็กและสตรี กฎหมาย
และวิธีปฏิบตัินีจ้ะต้องประกาศให้ทราบโดยทัว่กนั (GSTC-D B) 

7. การสนบัสนนุชมุชนแหลง่ท่องเท่ียว จะต้องมีระบบท่ีสง่เสริมบริษัทต่างๆ นกัท่องเที่ยว และสาธารณชน ให้มีสว่น
ร่วม ในการสนบัสนนุชมุชน และการเร่ิมต้นโครงการต่างๆ อย่างยัง่ยืน (GSTC-D B) 

8. การสนบัสนนุท้องถ่ินและการค้าโดยชอบธรรม แหลง่ท่องเที่ยวต้องมีระบบท่ีสนบัสนนุท้องถ่ินบริษัทขนาดเลก็ 
รวมถึงสง่เสริมและพฒันาความยัง่ยืนของสนิค้าท้องถ่ิน (GSTC-D B) 



ประเดน็ที่ 2 การบริหารจดัการการท่องเท่ียวท่ีมีประสิทธิภาพบนฐานความยัง่ยืนท่ีช่วยเพิ่มและ
ลดผลกระทบอนัเกิดจากการพฒันาการท่องเท่ียว (ด้านเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม และ
สิง่แวดล้อม) อยา่งเป็นธรรมและค านงึถึงสทิธิมนษุยชน 

2.1 การบริหารจดัการการ
ทอ่งเท่ียวท่ีมีประสิทธิภาพ
และบนฐานความยัง่ยืนท่ี
ชว่ยเพิ่มและลดผลกระทบอนั
เกิดจากการพฒันาการ
ทอ่งเท่ียว ด้านเศรษฐกิจ 
สงัคม วฒันธรรม และ
สิ่งแวดล้อม (TTCI B และ 
SDGs, GSTC-D = B C และ 
D) 

9. การจดัการนกัท่องเที่ยว แหลง่ท่องเที่ยว ต้องมีระบบในการจดัการนกัทอ่งเที่ยว ส าหรับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ 
หมายรวมถึงมาตรการในการรักษาป้องกนั และพฒันาสมบตัิทางธรรมชาติและวฒันธรรม (GSTC-D C ) 

10. การให้ข้อมลูที่ถกูต้องเก่ียวกบัสถานท่ีทอ่งเที่ยว (GSTC-D C ) 

11. ทรัพย์สนิทางปัญญา แหลง่ท่องเที่ยวต้องมีระบบในการสร้างการมีสว่นร่วมท่ีเก่ียวกบัการป้องกนัและหวงแหน
ทรัพย์สนิทางปัญญาของชมุชนและบคุคล (GSTC-D C ) 

12. การพฒันา การติดตามผลกระทบของการพฒันาท่ียัง่ยืน สร้างงานและสร้างเสริมวฒันธรรม ผลติภณัฑ์ชมุชน 
(SDG และ GSTC-D C ) 



ประเดน็ที่ 2 การบริหารจดัการการท่องเท่ียวท่ีมีประสิทธิภาพบนฐานความยัง่ยืนท่ีช่วยเพิ่มและ
ลดผลกระทบอนัเกิดจากการพฒันาการท่องเท่ียว (ด้านเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม และ
สิง่แวดล้อม) อยา่งเป็นธรรมและค านงึถึงสทิธิมนษุยชน 

2.1 การบริหารจดัการการ
ทอ่งเท่ียวท่ีมีประสิทธิภาพ
และบนฐานความยัง่ยืนท่ีชว่ย
เพิ่มและลดผลกระทบอนัเกิด
จากการพฒันาการทอ่งเท่ียว 
ด้านเศรษฐกิจ สงัคม 
วฒันธรรม และสิ่งแวดล้อม 
(TTCI B และ SDGs, GSTC-
D = B C และ D) 

13. การพฒันา การติดตามผลกระทบของการพฒันาท่ียัง่ยืน สร้างงานและสร้างเสริมวฒันธรรม ผลติภณัฑ์ชมุชน 
(SDG และ GSTC-D C ) 

14. แหลง่ท่องเที่ยวมีระบบการตรวจสอบ ดแูล รายงานความคืบหน้า และตอบสนองตอ่ประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบั
สิง่แวดล้อม เศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม การท่องเที่ยวและสทิธิมนษุยชน ทัง้นีร้ะบบการตรวจสอบดแูลดงักลา่ว
จะต้องได้รับการประเมนิอย่างสม ่าเสมอ (GSTC-D A ) 

15. แหลง่ท่องเท่ียวมีระบบป้องกนัความเสีย่งอนัเกิดจากภยัพิบตัิตามธรรมชาติที่อาจะเกิดขึน้ได้ ทัง้นีจ้ะต้องมีการ
ให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัภยัพิบตัิที่อาจเกิดขึน้ได้ให้กบัผู้คนในท้องถ่ินและนกัท่องเท่ียว (GSTC-D A ) 

16. สถานที่ท่องเท่ียวและสิง่อ านวยความสะดวกต้องเอือ้อ านวยความสะดวกให้กบับคุคลทพุลภาพ หรือผู้ ท่ีมี
ข้อจ ากดัทางด้านสภาพร่างกาย ทัง้นีเ้พ่ือให้พวกเขาสามารถได้รับประโยชน์จากการท่องเท่ียวได้อย่างทัว่ถึง 
(GSTC-D A ) 

 



ประเดน็ที่ 2 การบริหารจดัการการท่องเท่ียวท่ีมีประสิทธิภาพบนฐานความยัง่ยืนท่ีช่วยเพิ่มและ
ลดผลกระทบอนัเกิดจากการพฒันาการท่องเท่ียว (ด้านเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม และ
สิง่แวดล้อม) อยา่งเป็นธรรมและค านงึถึงสทิธิมนษุยชน 

2.2 การบริหารจดัการ
ทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีมี
ประสิทธิภาพและบนฐาน
ความยัง่ยืนของทรัพยากรทาง
ธรรมชาติ (GSTC-D = D / 
TTCI = D ) 

1. ความน่าดงึดดูใจของแหล่งทอ่งเท่ียวธรรมชาติ (GSTC-D = D / TTCI = D) 

2. การเพ่ิมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการใช้ทรัพยากรทางทะเลอย่างยัง่ยืน (SDG) 
 



ประเดน็ที่ 2 การบริหารจดัการการท่องเท่ียวท่ีมีประสิทธิภาพบนฐานความยัง่ยืนท่ีช่วยเพิ่มและ
ลดผลกระทบอนัเกิดจากการพฒันาการท่องเท่ียว (ด้านเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม และ
สิง่แวดล้อม) อยา่งเป็นธรรมและค านงึถึงสทิธิมนษุยชน 

2.3 การบริหารจดัการ
ทรัพยากรการท่องเท่ียว
ท่ีมีประสิทธิภาพและ
บนฐานความยัง่ยืนของ
ทรัพยากรทาง
วฒันธรรม และสง่เสริม
ผลิตภณัฑ์ท้องถ่ิน 
(GSTC-D = C / TTCI 
= D  

1. การปกป้องดแูลสถานท่ีท่องเที่ยว แหลง่ทอ่งเท่ียวต้องมีนโยบาย และระบบในการวดัผล การฟืน้ฟแูละ
รักษาธรรมชาติ และสถานที่ทอ่งเท่ียวทางวฒันธรรมรวมถงึมรดกสิ่งปลกูสร้าง (เชิงประวตัิศาสตร์และ
โบราณคด)ี และทศันียภาพทัง้ในเมืองและชนบท (GSTC-D = C / TTCI = D ) 

2. พฤติกรรมนกัทอ่งเท่ียว แหลง่ทอ่งเท่ียวต้องมีตีพิมพ์คูม่ือการปฏิบตัิตวัในการท่องเที่ยว สถานท่ีที่มีผลต่อ
ความรู้สกึ จิตใจ และความศรัทธา (GSTC-D = C / TTCI = D  

3. การปกป้องมรดกทางวฒันธรรม แหลง่ทอ่งเท่ียวจะต้องมีกฎหมายเก่ียวกบัการค้า การแลกเปลี่ยน การจดั
แสดงและการให้ของขวญัท่ีเก่ียวกบัโบราณวตัถแุละวตัถทุางประวตัิศาสตร์ (GSTC-D = C / TTCI = D) 

4. การให้ข้อมลูท่ีถกูต้องเก่ียวกบัสถานที่ทอ่งเท่ียว (GSTC-D = C / TTCI = D ) 

5. ทรัพย์สินทางปัญญา แหลง่ทอ่งเท่ียวต้องมีระบบในการสร้างการมีส่วนร่วมที่เก่ียวกบัการป้องกนัและหวง
แหนทรัพย์สินทางปัญญาของชมุชนและบคุคล (GSTC-D = C / TTCI = D)  



ประเดน็ที่ 2 การบริหารจดัการการท่องเท่ียวท่ีมีประสิทธิภาพบนฐานความยัง่ยืนท่ีช่วยเพิ่มและ
ลดผลกระทบอนัเกิดจากการพฒันาการท่องเท่ียว (ด้านเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม และ
สิง่แวดล้อม) อยา่งเป็นธรรมและค านงึถึงสทิธิมนษุยชน 

2.4 การบริหารจดัการ
ทรัพยากรการท่องเท่ียว
ท่ีมีประสิทธิภาพและ
บนฐานความยัง่ยืนของ
สิ่งแวดล้อม (GSTC-D 
= D / TTCI = D) 

1. ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม (GSTC-D = D / TTCI = D ) 

2. การปกป้องสิ่งแวดล้อมที่มีความเสี่ยง (GSTC-D = D / TTCI = D ) 

3. การปกป้องสิ่งมีชีวิตในป่า (GSTC-D = D / TTCI = D ) 

4. ปรากฏการณ์เรือนกระจก (GSTC-D = D / TTCI = D ) 

5. การประหยดัพลงังาน (GSTC-D = D / TTCI = D ) 

6. การจดัการน า้ (GSTC-D = D / TTCI = D ) 



ประเดน็ที่ 2 การบริหารจดัการการท่องเท่ียวท่ีมีประสิทธิภาพบนฐานความยัง่ยืนท่ีช่วยเพิ่มและ
ลดผลกระทบอนัเกิดจากการพฒันาการท่องเท่ียว (ด้านเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม และ
สิง่แวดล้อม) อยา่งเป็นธรรมและค านงึถึงสทิธิมนษุยชน 

2.4 การบริหารจดัการ
ทรัพยากรการท่องเท่ียว
ท่ีมีประสิทธิภาพและ
บนฐานความยัง่ยืนของ
สิ่งแวดล้อม (GSTC-D 
= D / TTCI = D) 

7. การควบคมุการใช้น า้ (GSTC-D = D / TTCI = D ) 

8. คณุภาพน า้ (GSTC-D = D / TTCI = D ) 

9. น า้เสีย (GSTC-D = D / TTCI = D ) 

10. การลดจ านวนขยะ (GSTC-D = D / TTCI = D ) 

11. มลภาวะทางแสงและเสียง (GSTC-D = D / TTCI = D ) 

12. การขนสง่ที่สง่ผลกระทบต ่า (GSTC-D = D / TTCI = D ) 

 13. การบ าบดัน า้เสีย (TTCI B) 



ประเดน็ที่ 3 สภาพแวดล้อมของขีดความสามารถในการแขง่ขนัของธรุกิจในอตุสาหกรรม
ท่องเที่ยวอยา่งยัง่ยืน และเป็นธรรม 

3.1 การประกอบธรุกิจ
ด้านการท่องเท่ียวและ
การพฒันาการ
ท่องเท่ียวแบบหุ้นสว่น
การพฒันา(GSTC-D = 
A / TTCI = A ) 

1. สภาพแวดล้อมทางธรุกิจ (Business Environment) ด้านสิทธิทางทรัพย์สิน (GSTC-D = A / TTCI 
= A) 

2. สภาพแวดล้อมทางธรุกิจ (Business Environment) ด้านขอบเขตของข้อบงัคบั/กฎหมาย ท่ี
สง่เสริมหรือไม่สง่เสริมการลงทนุจากต่างชาติ (GSTC-D = A / TTCI = A) 

3. สภาพแวดล้อมทางธรุกิจ (Business Environment) ด้านความมีประสิทธิภาพในการยตุิเร่ือง
ขดัแย้งทางกฎหมาย (GSTC-D = A / TTCI = A ) 

4. สภาพแวดล้อมทางธรุกิจ (Business Environment) ด้าน ความมีประสิทธิภาพในการขดัค้านข้อ
กฎหมาย (GSTC-D = A / TTCI = A ) 

5. สภาพแวดล้อมทางธรุกิจ (Business Environment) ด้าน ระยะเวลาส าหรับการด าเนินการขอ
อนญุาตก่อสร้าง (GSTC-D = A / TTCI = A 



ประเดน็ที่ 3 สภาพแวดล้อมของขีดความสามารถในการแขง่ขนัของธรุกิจในอตุสาหกรรม
ท่องเที่ยวอยา่งยัง่ยืน และเป็นธรรม 

3.1 การประกอบธรุกิจ
ด้านการท่องเท่ียวและ
การพฒันาการ
ท่องเท่ียวแบบหุ้นสว่น
การพฒันา(GSTC-D = 
A / TTCI = A ) 

6. สภาพแวดล้อมทางธรุกิจ (Business Environment) ด้าน คา่ใช้จ่ายในการด าเนินการขออนญุาต
ก่อสร้าง (GSTC-D = A / TTCI = A) 

7. สภาพแวดล้อมทางธรุกิจ (Business Environment) ด้าน ขอบเขตของผู้ มีอ านาจเหนือตลาด/ผู้
ให้บริการรายใหญ่ (GSTC-D = A / TTCI = A ) 

8. สภาพแวดล้อมทางธรุกิจ (Business Environment) ด้านระยะเวลาในการด าเนินการเร่ิมต้นธรุกิจ 
(GSTC-D = A / TTCI = A ) 

9. สภาพแวดล้อมทางธรุกิจ (Business Environment) ด้านคา่ใช้จ่ายในการด าเนินการเร่ิมต้นธรุกิจ 
(GSTC-D = A / TTCI = A ) 

10. สภาพแวดล้อมทางธรุกิจ (Business Environment) ด้านแรงจงูใจทางภาษีส าหรับการลงทนุการ
ท างาน (GSTC-D = A / TTCI = A ) 
 



ประเดน็ที่ 3 สภาพแวดล้อมของขีดความสามารถในการแขง่ขนัของธรุกิจในอตุสาหกรรม
ท่องเที่ยวอยา่งยัง่ยืน และเป็นธรรม 

3.1 การประกอบธรุกิจ
ด้านการท่องเท่ียวและ
การพฒันาการ
ท่องเท่ียวแบบหุ้นสว่น
การพฒันา(GSTC-D = 
A / TTCI = A ) 

11. สภาพแวดล้อมทางธรุกิจ (Business Environment) ด้าน แรงจงูใจทางภาษีส าหรับการลงทนุ 
(GSTC-D = A / TTCI = A  

 12. ความมัน่คงปลอดภยั (Safety and Security) (GSTC-D = A / TTCI = A ) 

13. ต้นทนุของธรุกิจท่ีเกิดจากอาชญากรรมและเหตคุวามรุนแรง (GSTC-D = A / TTCI = A ) 

14. ความน่าเช่ือถือในท างานของต ารวจ (GSTC-D = A / TTCI = A ) 

15. ต้นทนุของธรุกิจท่ีเกิดจากเหตกุารณ์ก่อการร้าย (GSTC-D = A / TTCI = A ) 



ประเดน็ที่ 3 สภาพแวดล้อมของขีดความสามารถในการแขง่ขนัของธรุกิจในอตุสาหกรรม
ท่องเที่ยวอยา่งยัง่ยืน และเป็นธรรม 

3.1 การประกอบธรุกิจ
ด้านการท่องเท่ียวและ
การพฒันาการ
ท่องเท่ียวแบบหุ้นสว่น
การพฒันา(GSTC-D = 
A / TTCI = A ) 

16. ดชันีการเกิดการก่อการร้าย (GSTC-D = A / TTCI = A ) 

17.สถิติฆาตกรรม (GSTC-D = A / TTCI = A ) 

18. ความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Readiness) ในการท าธรุกรรม
ระหว่างธรุกิจกบัธรุกิจ (GSTC-D = A / TTCI = A) 

19. การใช้อินเตอร์เน็ตในการท าธรุกรรมระหวา่งธรุกิจและผู้บริโภค (GSTC-D = A / TTCI = A ) 

20. ร้อยละของประชากรท่ีมีการเข้าถึงอินเตอร์เน็ต (GSTC-D = A / TTCI = A ) 



ประเดน็ที่ 3 สภาพแวดล้อมของขีดความสามารถในการแขง่ขนัของธรุกิจในอตุสาหกรรม
ท่องเที่ยวอยา่งยัง่ยืน และเป็นธรรม 

3.1 การประกอบธรุกิจ
ด้านการท่องเท่ียวและ
การพฒันาการ
ท่องเท่ียวแบบหุ้นสว่น
การพฒันา(GSTC-D = 
A / TTCI = A ) 

21. สขุอนามยัท่ีเพียงพอ (GSTC-D = A / TTCI = A ) 

22. สขุภาพและอนามยั ด้านการใช้น า้ด่ืมจากแหลง่น า้ท่ีสะอาด (GSTC-D = A / TTCI = A ) 

23. สขุภาพและอนามยั ด้านอตัราการเกิดไข้มาลาเรีย (GSTC-D = A / TTCI = A  



ประเดน็ที่ 3 สภาพแวดล้อมของขีดความสามารถในการแขง่ขนัของธรุกิจในอตุสาหกรรม
ท่องเที่ยวอยา่งยัง่ยืน และเป็นธรรม 

3.2 โครงสร้างพืน้ฐาน
และการคมนาคมทาง
บกน า้ อากาศ เพ่ือการ
รองรับการท่องเท่ียว
ระดบัชาติและ
นานาชาติ (GSTC-D = 
A /TTCI = C ) 

24. โครงสร้างพืน้ฐานบริการด้านการทVองเท่ียว ด้านคณุภาพของโครงสร้างพืน้ฐานด้านการ
ท่องเท่ียว (เช่น โรงแรม รีสอร์ท สิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือความบนัเทิง) (GSTC-D = A / TTCI = C  

25. โครงสร้างพืน้ฐานบริการด้านการทVองเท่ียว ด้านจ านวนบริษัทรถเช่าท่ีมีให้บริการ (GSTC-D = 
A / TTCI = C ) 

26. โครงสร้างพืน้ฐานด้านการขนส่งทางอากาศ (Air Transport Infrastructure) (GSTC-D = A / 
TTCI = C  

27. คณุภาพของโครงสร้างพืน้ฐานการขนสง่ทางอากาศ (GSTC-D = A / TTCI = C  



ประเดน็ที่ 3 สภาพแวดล้อมของขีดความสามารถในการแขง่ขนัของธรุกิจในอตุสาหกรรม
ท่องเที่ยวอยา่งยัง่ยืน และเป็นธรรม 

3.2 โครงสร้างพืน้ฐาน
และการคมนาคมทาง
บกน า้ อากาศ เพ่ือการ
รองรับการท่องเท่ียว
ระดบัชาติและ
นานาชาติ (GSTC-D = 
A /TTCI = C ) 

28. โครงสร้างพืน้ฐานด้านการขนสง่ทางบกและทางน า้ (Ground and Port Infrastructure) (GSTC-
D = A / TTCI = C ) 

29. คณุภาพของถนน (GSTC-D = A / TTCI = C ) 

30. คณุภาพของโครงสร้างพืน้ระบบทางรถไฟ (GSTC-D = A / TTCI = C ) 

31. คณุภาพของโครงสร้างพืน้ฐานท่าเรือ (GSTC-D = A / TTCI = C  

32. ประสิทธิภาพของการขนส่งทางบก (GSTC-D = A / TTCI = C ) 



ประเดน็ที่ 4 การพฒันาทรัพยากรมนษุย์ในอตุสาหกรรมทอ่งเท่ียวให้มีคณุภาพและมีจริยธรรม 

4.1 คณุภาพของ
ทรัพยากรมนษุย์ต่อการ
บริการ (GSTC-D = A 
/TTCI = A) 
 

1. ระดบัของการได้รับการฝึกอบรมของพนกังาน (GSTC-D = A / TTCI = A 

2. ระดบัของการปฏิบตัิตอ่ลกูค้า (GSTC-D = A / TTCI = A) 

3. การจ้างงานและการเลิกจ้าง (GSTC-D = A / TTCI = A) 

4. ความง่ายในการหาแรงงานฝีมือ (GSTC-D = A / TTI = A) 



ประเดน็ที่ 4 การพฒันาทรัพยากรมนษุย์ในอตุสาหกรรมทอ่งเท่ียวให้มีคณุภาพและมีจริยธรรม 

4.1 คณุภาพของ
ทรัพยากรมนษุย์ต่อการ
บริการ (GSTC-D = A 
/TTCI = A) 
 

5. ความง่ายในการจ้างแรงงานตา่งชาติ (GSTC-D = A / TTCI = A) 

6. ความเหมาะสมของค่าตอบแทนและผลิตผลจากการท างาน (GSTC-D = A / TTCI = A) 

7. ความเหมาะสมของอตัราส่วนการท างานของแรงงานสตรี (GSTC-D = A / TTCI = A) 

8. ความสามารถในการปรับตวัและสื่อสารระหว่างวฒันธรรม (GSTC-D = A / TTCI = A) 



ผลกำรจัดประชุมกลุ่มย่อย จัด
ประชุมกลุ่มใหญ่ และกำรจัด
ประชุมประชำพจิำรณ์ ระบบ
บริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวของ
ไทย (ภำคเหนือ) 

• มีนโยบายและยทุธศาสตร์ด้านการท่องเท่ียว และให้ความส าคญั
ในเชิงนโยบายแต่ในทางปฏิบตัิยงัไมช่ดัเจน 

• การท างานในเชิงนโยบายขาดการบรูณาการของหน่วยงาน
ระดบัประเทศท่ีเก่ียวข้องกบัการท่องเท่ียว 

• การกระจายอ านาจในการบริหารจดัการการท่องเท่ียวของภาครัฐ
ยงัไมส่มบรูณ์ 

• ขาดระบบการจดัเก็บภาษีนกัท่องเท่ียวที่เป็นธรรม 
• ขาดการการเช่ือมโยงระบบการจดัการท่องเท่ียวกบัภาษี

ผู้ประกอบการ 
• การทบัซ้อนของกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการท่องเท่ียว 
• ขาดกฎหมายเพ่ือการจดัการเฉพาะเมอืงท่องเท่ียว 
• การให้ความส าคญัแก่การท่องเท่ียวในมมุของเศรษฐกิจ 

(Economic) กบัความยัง่ยืน (Sustainable) ยงัไมช่ดัเจน  

• ขาดระบบการตรวจสอบและติดตามการ
กระจายผลประโยชน์จากการท่องเท่ียว 

• ขาดการให้ความส าคญักบัทรัพยากร 
สิ่งแวดล้อม และความยัง่ยืน 

• ระบบการบริหารจดัการภาคเอกชนขาด
จิตส านกึ และจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ 

• การคมนาคม และระบบการขนส่ง
นกัท่องเท่ียว และเช่ือมโยงนกัท่องเท่ียวในแต่
ละภาค ยงัขาดประสิทธิภาพ 

• ขาดระบบการจดัการแรงงานในอตุสาหกรรม
ท่องเท่ียวท่ีมีประสิทธิภาพ 

• ขาดการหนนุเสริมและการให้ความส าคญักบั
ความรู้ของบคุลากร 

• ขาดทกัษะด้านการส่ือสาร ภาษา 

ข้อเสนอแนะ 
แนวทางการจัดการศึกษา ระบบการศึกษา ผลิตบุคลากรไม่ตอบโจทย์ เร่ิมมีการผลิต
บคุลากรเองของภาคเอกชน การใช้ระบบการผลิตบุคลากรรวมกันระหว่างมหาวิทยาลยั /
สถาบนัการศกึษากบัภาคเอกชนด้านการท่องเท่ียว 
2) แนวทางการจดัการระบบสมัปทานเส้นทางการเดินรถสาธารณะส าหรับนกัท่องเท่ียว 
3) แนวทางการจดัท าCarrying Capacity ของเมืองวฒันธรรม 



ผลกำรจัดประชุมกลุ่มย่อย จัด
ประชุมกลุ่มใหญ่ และกำรจัด
ประชุมประชำพจิำรณ์ ระบบ
บริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวของ
ไทย (ภำคกลำง) 

• นโยบายภาครัฐ การบรูณาการการท างานท่ีซ า้ซ้อน งบท่ีไม่มี
ประสิทธิภาพ ไม่ตอบโจทย์ความต้องการ 

• การปลกูจิตส านกึการให้ความส าคญักบัการท่องเท่ียว/ทรัพยากร 
• ปัญหาการทบัซ้อนของหน่วยงาน อาทิ กรมศิลปากร กบัหน่วยงาน

ปกครองท้องถ่ิน 
• การด าเนินโครงการบางโครงการของภาครัฐ ขาดความชดัเจนใน

เป้าหมายการพฒันาและเป็นเป้าหมายระยะยาว ไม่ตอบโจทย์การ
พฒันาอย่างยัง่ยืน 

• การแก้ไขปัญหาไม่ต่อเน่ือง ไม่ชดัเจน การบรูณาการไมช่ดัเจนซ า้ซ้อน 
บคุลากรด้านการท่องเท่ียวขาดมาตรฐาน 

• ระบบการศกึษาท่ีไม่เอือ้ต่อการเปิดประเทศด้านการท่องเท่ียว 
• ปัญหาการบริหารจดัการงบประมาณ 
• การคอรัปชัน่ เช่น การก่อสร้างอาคาร ท่ีพกั หรือโรงแรม 

• นโยบายด้านการจดัการศกึษา ผลิตบคุลากรให้เป็น
รูปแบบเดียวกนั 

• ควรมีการจดัการกบัการศกึษาให้ประชาชนมีจิตส านกึ 
และการต้อนรับนกัท่องเท่ียว  

• การพฒันาคนรุ่นใหม่ในชมุชน เพ่ือช่วยเหลอืในการ
บริหารจดัการชมุชน 

• การเป็นเมืองทอ่งเท่ียวท่ีเน้นปริมาณมากกวา่คณุภาพ ขาดระบบการตดิตาม
ผลกระทบจากการทอ่งเท่ียว 

• บริษัททวัร์ท่ีคมุไมไ่ด้ อยธุยาเป็นเมืองประวตัศิาสตร์ท่ีไมส่มบรูณ์ แตต่อนนีก้าร
พฒันาเป็นไปอีกแนวทาง 

• ประชากรแฝง ท าให้เกิดปัญหาแรงงานตา่งชาติ 
• การบริหารจดัการเมืองท่ีมีอตัลกัษณ์ 
• เดนิทางด้วยระบบรถสาธารณะยาก ไมป่ลอดภยั ควรมีการจดัการระบบรถ

สาธารณะในเมืองทอ่งเท่ียว ระบบตัว๋เดียวเท่ียวได้หมด 
• การคดัเลือกนกัทอ่งเท่ียวท่ีมีคณุภาพ 
• ปัญหาของ เมืองทอ่งเท่ียวอยธุยา ไมค่อ่ยสะอาด รถตดิวินยัการจราจร  
• ปัญหาเร่ือง Zoning 
• ความเข้าใจเร่ืองการทอ่งเท่ียวโดยชมุชนของหนว่ยงานปกครองสว่นท้องถ่ิน 

• นกัลงทนุเป็นต่างชาติ และต่างพืน้ท่ี ให้
ความส าคญักบัทรัพยากรน้อย เป็นปัญหาท่ีฝัง
รากลกึมานาน 

แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำเชิงนโยบำย 
1. ททท.ปรับ Image การท่องเท่ียวท่ีมีการจ่ายสงู มีคณุภาพสงู 
2. ควรมีนโยบายเร่ืองมาตรฐานการท่องเท่ียว 
3. นโยบายเมืองท่องเท่ียวหลกั และรอง 



ผลกำรจัดประชุมกลุ่มย่อย จัด
ประชุมกลุ่มใหญ่ และกำรจัด
ประชุมประชำพจิำรณ์ ระบบ
บริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวของ
ไทย (ภำคใต้) 
• รัฐมีนโยบายแต่ขาดกลไกการผลกัดนัการท่องเท่ียวในเชิงนโยบาย 
• ขาดการบรูณาการการท างานของหน่วยงาน 
• ข้อจ ากดัเร่ืองกฎหมาย 
• CBT ขาดความพร้อมด้านการรองรับนกัท่องเท่ียว  
• เป้าหมายของการพฒันาท่ีมีการกระจายการท่องเท่ียวมากเกินไป การ

ด าเนินงานโครงการต่างๆ ควรมีการก าหนดเป้าหมายท่ีชดัเจน การวดั
ผลลพัธ์ของการด าเนินงานโครงการไม่ชดัเจน และไม่ต่อเน่ือง 

• ปัญหาเร่ืองการเมืองของประเทศ และท้องถ่ินเร่ืองการศกึษา 
• องค์กรปกครองท้องถ่ินควรเข้ามาบทบาทในการพฒันาการท่องเท่ียว 
• งบประมาณในการบริหารจดัการท่องเท่ียว ไม่ตรงกบัปัญหาหรือ

วตัถปุระสงค์หลกัของการท่องเท่ียว ข้อจ ากดัเร่ืองของบประมาณ 
• ระบบราชการ ขาดประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ ภาระงานมาก 
• การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการท่องเท่ียว 
• ภเูก็ต เติบโตเร็วมาก ทัง้ธุรกิจท่ีพกั -ขาดการควบคมุ เกิดการ Over 
• Supply ขาดกลไกการควบคมุราคา 
• ขาดการควบคมุมาตรฐาน การจดัเก็บค่าอทุยานประเทศไทย 

• ตอบสนองความต้องการของนกัท่องเท่ียวโดยการวิเคราะห์
จากความต้องการภายใน 

• เมืองขาดมาตรการและกลไกในการดแูลและจดัการกบั
ความปลอดภยั safety and security Sanitary / 
Satisfaction การบริการทางการ ท่องเท่ียว โครงสร้าง
พืน้ฐานในการบริการ 

• บคุลากรท่ีเป็นแรงงานต่างชาติจ านวนมาก 
• ปัญหาบคุลากรขาดคณุภาพ และขาดแคลน 

• ขาดมาตรการท่ีจริงจงัต่อการอนรัุกษ์ทรัพยากรทางทะเล 
• ขาดกลไกการควบคมุติดตาม ผลกระทบท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวใน

กลุ่มนกัท่องเท่ียวและผู้ประกอบการ รวมถึงเจ้าหน้าท่ี 
• ขาดการจดัท า Carrying Capacity 

ข้อเสนอแนะ 
แผนปฏิรูปการทอ่งเท่ียวในเชิงโครงสร้างและการบริหารจดัการ 
1.ปรับหน่วยงานรัฐ (ความขดัเจนเชิงนโยบาย กฎหมาย ระบบอ านาจรัฐ ระบบงบประมาณ ความ
โปร่งใส) 
2.(แผนเร่งด่วนแต่ท าระยะยาว) พัฒนาคุณภาพคน สร้างการมีส่วนร่วม และความเข้มแข็งของ
ประชาชน 
3.ส่งเสริมภาคเอกชนและชมุชนด้านการท่องเท่ียว จดัการการตลาด ความยัง่ยืน การดแูลทรัพยากร 
(สมดลุ พึง่พา และยตุธิรรม) (ให้ศกึษาเวียดนามเพิ่มเตมิ) 
เมืองภเูก็ต : ระบบสมัปทานเส้นทางการทอ่งเท่ียว ระบบการขนส่งสาธารณะ ไม่มีวฒันธรรมร่วมสมยั 
การน าเสนอเร่ืองImage ของเมืองท่ีแตกตา่งท าให้เกิดความเหล่ือมล า้ การสร้าง Position 



ผลกำรจัดประชุมกลุ่มย่อย จัด
ประชุมกลุ่มใหญ่ และกำรจัด
ประชุมประชำพจิำรณ์ ระบบ
บริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวของ
ไทย (ภำคอีสำน) 

• การท างานเชิงบรูณาการของหน่วยงานระดบัประเทศท่ีเก่ียวข้องกบั
การท่องเท่ียว 

• การทบัซ้อนของกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการท่องเท่ียว 
• ขาดองค์กร/หน่วยงานที่ท าหน้าท่ีในการดแูลเร่ืองมาตรฐานราคา 
• บคุลากรระดบันโยบายขาดความเข้าใจเร่ืองการพฒันาการ

ท่องเท่ียวและการสง่เสริมขีดความสามารถทางการแข่งขนัของเมือง
ท่องเท่ียว 

• ขาดระบบการจดัการแรงงานใน
อตุสาหกรรมท่องเท่ียวท่ีมีประสิทธิภาพ 

• ขาดการหนนุเสริมและ การให้ความส าคญั
กบัความรู้ของบคุลากร  

• ขาดทกัษะด้านการส่ือสาร ภาษา 
• ขาด Skill ในการท างานในธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง 

ทัง้ Tour Operator DMC/ Economic 
Tourism 

• การคมนาคม และระบบการขนส่งนกัท่องเท่ียว และเช่ือมโยงนกัท่องเท่ียวใน
แต่ละภาค ยงัขาดประสิทธิภาพ 

• ขาดบรรยากาศในการเป็นเมืองท่องเท่ียว 
• ประสิทธิภาพของการด าเนินงานส่งเสริมการตลาดการท่องเท่ียวต่างประเทศ

ยงัไม่เด่นชดั 
• ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ ขาดทกัษะความรู้ท่ีเป็นมืออาชีพในการท่องเท่ียว 

• ขาดระบบการตรวจสอบและติดตามการ
กระจายผลประโยชน์จากการท่องเท่ียวอย่าง
เป็นธรรม 

• ขาดการให้ความส าคญักบัทรัพยากร 
สิ่งแวดล้อม และความยัง่ยืน 

• ชมุชนขาดการมีส่วนร่วมในการอนรัุกษ์รักษา
มรดกทางวฒันธรรม 

แนวทำงในกำรพัฒนำศักยภำพกำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว 
1)การกระจายอ านาจลงพืน้ท่ีหรือเขตพฒันาการท่องเท่ียว 
2)ส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการด าเนินธุรกิจด้านการท่องเท่ียวในภาคอีสาน 
3)แก้ไขปัญหาการทบัซ้อนของพืน้ท่ี/เมืองท่องเท่ียวโดยมีข้อตกลงอย่างเหมาะสม 
4) พฒันาบุคลการและประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้มีความรู้ ความเข้าใจ 
และจินตนาการของเมืองท่องเท่ียวให้มากขึน้ 



• แนวทางการสร้างจิตส านกึความรับผิดชอบต่ออตุสาหกรรมท่องเท่ียว 
• การ Turn Over สงู แรงงานท่ีมีทกัษะ ท าอาชีพอ่ืนท่ีรายได้สงูกว่า 
• ทิศทางการพฒันาบคุลากร ไม่ชดัเจน 
• CBT ขาดการมีส่วนร่วมของคนในชมุชน ขาดความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน (บางพืน้ท่ี) 
• ควรมีการส่งเสริมให้การท่องเท่ียวเป็นส่วนหนึง่ของระบบการศกึษา การสร้าง

จิตส านกึคนผ่านระบบการศกึษา 

• นโยบายกบัการปฏิบตัิ แตกตา่งกนั เช่น สนามบินอูต่ะเภา 
การเปิดรับนานาชาติ ความพร้อมของการด าเนินงาน การ
ขยายพืน้ท่ี การบริการทางการท่องเท่ียว   

• การแขง่ขนัด้านราคา ผลการประเมินท่ีได้ในล าดบัต้น อาจมา
จากการมองเฉพาะธรุกิจโรงแรม การมีห้องพกัราคาถกู 

• ปัญหาเร่ืองการพฒันาแหลง่ท่องเท่ียว 
• การสมัปทานเส้นทางการขนสง่ในเมืองท่องเท่ียว 
• ระบบภาษี กบัการจดทะเบียนบริษัทแม่ในพืน้ท่ี กทม ภาษี

ไม่ได้ถกูน าไปใช้ประโยชน์กบัพืน้ท่ีอย่างแท้จริง 
• ระบบการบริหารจดัการสมาคม ชมรม การรวมกลุม่ ไม่เห็น

เป้าหมายร่วมกนั ไมมี่สว่นสนบัสนนุจากรัฐ 
• ภาคชมุชน จดัเวทีแลกเปลี่ยนสร้างความเข้มแขง็ของ

เครือขา่ย 
• การสง่เสริมการจดทะเบียนวิสาหกิจ ภาษี กฎหมายของ

กรมการท่องเท่ียวท่ีจะประกาศเดือนเมษายน 62 ซึง่สง่ผลตอ่
หมู่บ้านท่องเท่ียว 

• การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม ภาคเอกชนรายเล็ก มีค่าใช้จ่าย
สงูในการท า IEE เสนอแนะให้มีกฎ/แนวทางปฏิบตัิท่ี
น ามาใช้ได้จริงทนัที 

• ท้องถ่ินมีความต้องการในการจดัการด้านการท่องเท่ียวบาง
ประการเองเพ่ือความสะดวกเรียบร้อย เช่น การจดัการขยะ
ในเมืองพทัยา หรือเกาะล้าน 

• การบรูณาการร่วมกบักรมคณุภาพสิ่งแวดล้อม 
• นโยบายเร่ืองสิ่งแวดล้อมควรท าร่วมกนั 

แนวทำงกำรจัดกำรศึกษำระบบกำรศึกษำ ผลิตบคุลากรไม่ตอบโจทย์ ภาคเอกชนเร่ิมมีการผลิตบคุลากร
เอง ควรใช้ระบบการผลิตบคุลากรร่วมกนัระหว่างสถาบนัการศกึษากบัภาคเอกชนด้านการท่องเท่ียว 

• กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาหน้าท่ีกบัวิธีปฏิบตัิไม่สอดคล้องกนั 
• ความโปร่งใส คอรัปชัน่ ของภาครัฐ 
• นโยบายการท่องเท่ียวของภาครัฐ ไม่ชดัเจน บรูณาการไม่ได้ 
• ควรมีการส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐใช้บริการเช่ือมโยงไปสู่ สตง.เร่ืองการ

เบิกจ่าย 
• ปัญหาเร่ืองใบอนญุาตประกอบการโรงแรมความเหล่ือมล า้ในธุรกิจโรงแรม 
• การส่งเสริมมาตรฐาน Green Hotel ร่วมกนัของ อพท.กบัสนง. สิ่งแวดล้อม 

การส่งเสริมเร่ืองอารยสถาปัตย์ 
• การแก้ไขระเบียบราชการ การเบิกจ่าย ท่ีเอือ้ต่อการส่งเสริมด้านการบริหาร

จดัการสิ่งแวดล้อม เช่น Green Hotel 
• ปัญหาเร่ืองการจดัการขยะ น า้ อากาศ สิ่งแวดล้อม 
• การพฒันาตวัชีว้ดัในการประเมินผลการท างานการพฒันาการท่องเท่ียว 
• ความจ าเป็นต่อการเปิดรับต่างชาติ เช่น การขอ work permit กฎหมายการ

จ้างแรงงานต่างชาติ 





The Travel & Tourism Competitiveness Index 2017:  
การวิเคราะห์ข้อมลูเปรียบเทียบศักยภาพและขดีความสามารถทางการแขง่ขันของเมืองท่องเที่ยวไทย

ในระดับโลก 

Source: World Economic Forum    



Travel & Tourism Competitiveness Index 2017 edition 
ไทยเป็นล าดับที่ 34 จาก 136 ประเทศทั่วโลก 

Source: World Economic Forum    



การวิเคราะห์ข้อมลูเปรียบเทียบศักยภาพและขดีความสามารถทางการแขง่ขันของเมืองท่องเที่ยว
ในโลก  

 จากข้อมูลพบว่าประเทศที่ยังคงมีขีด
ความสามารถทางการแข่งขันของการท่องเที่ยว 
ล าดับ 1 -3 ยังคงเป็น สเปน ฝรั่งเศสและ
เยอรมัน ส่วนประเทศญี่ปุ่น ยังคงมีขีด
ความสามารถทางการแข่งขันสูงสุดในเอเชีย 

 ส าหรับประเทศไทยในปี 2015 มีล าดับขีด
ความสามารถทางการแข่งขันในล าดับที่ 35 
ส่วนในปี 2017 อยูใ่นล าดับที่ 34  
 



เปรียบเทียบขีดความสามารถทางการแขง่ขัน
รายด้านของประเทศไทย สเปน และมาเลเซีย 

ดัชนีที่ 1 ดัชนีที่มีผลต่อธุรกิจท่องเที่ยว (Enabling 
Environment) 

ประเด็นท่ีเป็นความโดดเด่นของประเทศไทย คือ 
ทรัพยากรบุคคลและตลาดแรงงาน (Human 
Resources and Labor Market) และสุขภาพและ
สุขอนามัย (Health and Hygiene) 

ประเด็นท่ีเป็นอุปสรรคของประเทศไทย คือ ความ
ปลอดภัยและความมั่นคง (Safety and Security) 



ดัชนีที่ 2 ดัชนีด้านนโยบายและเงื่อนไขที่
เอื้ออ านวยต่อการท่องเที่ยว (T&T Policy and 
Enabling Conditions) 

ประเด็นท่ีเป็นความโดดเด่นของ ประเทศไทย คือ 
การแข่งขันด้านราคา (Price Competitiveness) 

ประเด็นท่ีเป็นอุปสรรค ของประเทศไทย คือ ความ
ยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental 
Sustainability) 

เปรียบเทียบขีดความสามารถทางการแขง่ขัน
รายด้านของประเทศไทย สเปน และมาเลเซีย 



ดัชนีที่ 3 ดัชนีด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 
(Infrastructure) 

ประเด็นท่ีเป็นความโดดเด่นของ ประเทศไทย คือ 
การบริการเกี่ยวเนื่องกับท่องเที่ยว (Tourist 
Service Infrastructure) 

ประเด็นท่ีเป็นอุปสรรค ของประเทศไทย คือ การ
คมนาคมทางภาคพื้นดิน และทางเรือ (Ground and 
Port Infrastructure) 

เปรียบเทียบขีดความสามารถทางการแขง่ขัน
รายด้านของประเทศไทย สเปน และมาเลเซีย 



ดัชนีที่ 4 ดัชนีด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
วัฒนธรรม (Natural and Cultural 
Resources) 

ประเด็นท่ีเป็นความโดดเด่นของ ประเทศไทย คือ 
ทรัพยากรทางธรรมชาติ 

ประเด็นท่ีเป็นอุปสรรค ของประเทศไทย คือ 
วัฒนธรรมและการเดินทางเพื่อธุรกิจ (Cultural 
Resources and Business Travel) 

เปรียบเทียบขีดความสามารถทางการแขง่ขัน
รายด้านของประเทศไทย สเปน และมาเลเซีย 



ผลกำรวเิครำะห์ข้อมูลทุตยิภูมด้ิำนขีดควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันของเมืองท่องเที่ยวระดับโลก 
ระดับเอเชีย และระดับอำเซียน เมืองท่องเที่ยวระดับโลก 

ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การท าให้เมืองทอ่งเท่ียวมีขีดความสามารถทางการแข่งขนัของเมืองทอ่งเท่ียว (Tourism 
Competitiveness) ในปี 2017  

 

ปัจจยัเดน่ 
 ความสามารถเช่ือมโยงทรัพยากรท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 

(ล าดบั 9 ของโลก) 

 ความสามารถเช่ือมโยงทรัพยากรท่องเที่ยวทางวฒันธรรม 
(ล าดบั 2 ของโลก) 

 ความสามารถจดัการบริการสาธารณปูโภคส าหรับเมือง
ท่องเท่ียวได้ดี เป็นล าดบั 2 ของโลก 

 ระบบการเดินทางทางอากาศ (ล าดบั 9 ของโลก) 

 ความเข้มแข็งของนโยบายสนบัสนนุและสง่เสริมการท่องเที่ยว 
(ล าดบั 5 ของโลก 

ปัญหาอปุสรรค 
 การคมนาคมทางภาคพืน้ดิน และทางเรือ (Ground and Port 

Infrastructure) (ล าดบั 15ของโลก) 

 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ (Business Environment) (ล าดบั 75 
ของโลก) โดยประเด็นท่ีเป็นอปุสรรค คือ ด้านระยะเวลาส าหรับ
การด าเนินการขออนญุาตก่อสร้าง (ล าดบั 104 ของโลก) 

ประเทศสเปน (อนัดบั 1 ของโลก) 



 การแข่งขนัด้านราคา (Price Competitiveness) 

 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ (Business Environment) 

ปัจจยัเดน่ 
 วฒันธรรมและการเดินทางเพ่ือธุรกิจ (Cultural Resources and 

Business Travel) (ล าดบั 3 ของ โลก) 

 การคมนาคมทางภาคพืน้ดิน และทางเรือ (Ground and Port 
Infrastructure) (ล าดบั 7 ของโลก) 

 การคมนาคมทางอากาศ (Air Transport Infrastructure) 
(ล าดบั 13 ของโลก) 

 ความยัง่ยืนด้านสิง่แวดล้อม (Environmental Sustainability) 
(ล าดบั 17 ของโลก) 

 

ปัญหาอปุสรรค 
 

ประเทศฝร่ังเศส ล าดบั 2 ของโลก 

ผลกำรวเิครำะห์ข้อมูลทุตยิภูมด้ิำนขีดควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันของเมืองท่องเที่ยวระดับโลก 
ระดับเอเชีย และระดับอำเซียน เมืองท่องเที่ยวระดับโลก 

ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การท าให้เมืองทอ่งเท่ียวมีขีดความสามารถทางการแข่งขนัของเมืองทอ่งเท่ียว (Tourism 
Competitiveness) ในปี 2017  

 



ปัจจยัเดน่ 
 ความปลอดภยัและความมัน่คง (Safety and Security) 

 วฒันธรรมและการเดินทางเพ่ือธุรกิจ (Cultural Resources and 
Business Travel) 

ปัญหาอปุสรรค 
 การแข่งขนัด้านราคา (Price Competitiveness) 

 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ (Business Environment)) 

ประเทศเยอรมนั ล าดบั 3 ของโลก 

ผลกำรวเิครำะห์ข้อมูลทุตยิภูมด้ิำนขีดควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันของเมืองท่องเที่ยวระดับโลก 
ระดับเอเชีย และระดับอำเซียน เมืองท่องเที่ยวระดับโลก 

ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การท าให้เมืองทอ่งเท่ียวมีขีดความสามารถทางการแข่งขนัของเมืองทอ่งเท่ียว (Tourism 
Competitiveness) ในปี 2017  

 



ผลกำรวเิครำะห์ข้อมูลทุตยิภูมด้ิำนขีดควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันของเมือง
ท่องเที่ยวระดับโลก ระดับเอเชีย และระดับอำเซียน เมืองท่องเที่ยวระดับโลก 
ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การท าให้เมืองทอ่งเท่ียวมีขีดความสามารถทางการแข่งขนัของเมือง

ทอ่งเท่ียวระดบัเอเชีย 

ปัจจยัเดน่ 
 วฒันธรรมและการเดินทางเพ่ือธุรกิจ (Cultural Resources and 

Business Travel) (ล าดบั 4 ของโลก) 

 การคมนาคมทางภาคพืน้ดิน และทางเรือ (Ground and Port 
Infrastructure) และความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT 
Readiness) (ล าดบั 10 ของโลก) 

 การคมนาคมทางอากาศ (Air Transport Infrastructure) 
(ล าดบั 18 ของโลก) โดยมีคณุภาพการบริการใน ล าดบัท่ี 24 
ของโลก) 

 การเปิดรับนานาชาติ (International Openness) (ล าดบั 35 
ของโลก) 

ปัญหาอปุสรรค 
 การแข่งขนัด้านราคา (Price Competitiveness) (ล าดบั 94 ของ

โลก) 

ประเทศญ่ีปุ่ น (อนัดบั 4 ของโลก) 



ปัจจยัเดน่ 
 การเปิดรับนานาชาติ (International Openness) (ล าดบั 14 

ของโลก) 

 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ (Business Environment) (ล าดบั 44 
ของโลก) 

 วฒันธรรมและการเดินทางเพ่ือธุรกิจ (Cultural Resources and 
Business Travel) (ล าดบั 12 ของโลก) 

 ความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT Readiness) 
(ล าดบั 8 ของโลก) 

 การคมนาคมทางภาคพืน้ดิน และทางเรือ (Ground and Port 
Infrastructure) (ล าดบั 17 ของโลก) 

ปัญหาอปุสรรค 
 การแข่งขนัด้านราคา (Price Competitiveness) (ล าดบั 88 ของ

โลก) 

 ด้านทรัพยากรทางธรรมชาติ (ล าดบั 114 ของ โลก 

ประเทศเกาหลีใต้ 

ผลกำรวเิครำะห์ข้อมูลทุตยิภูมด้ิำนขีดควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันของเมือง
ท่องเที่ยวระดับโลก ระดับเอเชีย และระดับอำเซียน เมืองท่องเที่ยวระดับโลก 
ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การท าให้เมืองทอ่งเท่ียวมีขีดความสามารถทางการแข่งขนัของเมือง

ทอ่งเท่ียวระดบัเอเชีย 



ปัจจยัเดน่ 
 วฒันธรรมและการเดินทางเพ่ือธุรกิจ (Cultural Resources and 

Business Travel) (ล าดบั 9 ของ โลก) 

 ด้านทรัพยากรทางธรรมชาติ (ล าดบั 114 ของ โลก) (ล าดบั 24 
ของโลก) 

 การแข่งขนัด้านราคา (Price Competitiveness) (ล าดบั 10 ของ
โลก) 

 การเปิดรับนานาชาติ (International Openness) (ล าดบั 55 
ของโลก) 

 การคมนาคมทางภาคพืน้ดิน และทางเรือ (Ground and Port 
Infrastructure) (ล าดบั 29 ของโลก) 

ปัญหาอปุสรรค 

 ความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT Readiness) 

(ล าดบั 112 ของโลก) 

 สขุภาพและสขุอนามยั (Health and Hygiene) (ล าดบั 104 

ของโลก) 

 ความปลอดภยัและความมัน่คง (Safety and Security) (ล าดบั 

114 ของโลก) 

 ทรัพยากรบคุคลและตลาดแรงงาน (Human Resources and 

Labour Market) (ล าดบั 87 ของโลก) 

 การบริการเก่ียวเน่ืองกบัท่องเท่ียว (Tourist Service 

Infrastructure) (ล าดบั 110 ของโลก ประเทศอินเดีย 

ผลกำรวเิครำะห์ข้อมูลทุตยิภูมด้ิำนขีดควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันของเมือง
ท่องเที่ยวระดับโลก ระดับเอเชีย และระดับอำเซียน เมืองท่องเที่ยวระดับโลก 
ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การท าให้เมืองทอ่งเท่ียวมีขีดความสามารถทางการแข่งขนัของเมือง

ทอ่งเท่ียวระดบัเอเชีย 



ผลกำรวเิครำะห์ข้อมูลทุตยิภูมด้ิำนขีดควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันของเมือง
ท่องเที่ยวระดับโลก ระดับเอเชีย และระดับอำเซียน เมืองท่องเที่ยวระดับโลก 
ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การท าให้เมืองทอ่งเท่ียวมีขีดความสามารถทางการแข่งขนัของเมือง

ทอ่งเท่ียวอาเซียน 

ปัจจยัเดน่ 
 ความปลอดภยัและความมัน่คง (Safety and Security)  

 ความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT Readiness) 

 การให้ความส าคญัต่อนโยบายการท่องเท่ียว (Prioritization of 

 Travel & Tourism) 

 การคมนาคมทางภาคพืน้ดิน และทางเรือ (Ground and Port 
Infrastructure) 

ปัญหาอปุสรรค 
 ด้านทรัพยากรทางธรรมชาติ (ล าดบั 114 ของโลก) 

 วฒันธรรมและการเดินทางเพ่ือธุรกิจ (Cultural Resources and 
Business Travel) (ล าดบั 30 ของโลก) 

ประเทศสงิคโปร์ (อนัดบั 18 ของโลก) 



ปัจจยัเดน่ 
 การแข่งขนัด้านราคา (Price Competitiveness) (ล าดบั 3 ของ

โลก) 

 การคมนาคมทางอากาศ (Air Transport Infrastructure) 
(ล าดบั 21 ของโลก) 

 ด้านทรัพยากรทางธรรมชาติ (ล าดบั 114 ของโลก) (ล าดบั 28 
ของโลก) 

 ความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT Readiness) 
(ล าดบั 39 ของโลก) 

 การเปิดรับนานาชาติ (International Openness) (ล าดบั 35 
ของโลก) . 

ปัญหาอปุสรรค 
 วฒันธรรมและการเดินทางเพ่ือธุรกิจ (Cultural Resources and 

Business Travel) (ล าดบั 12 ของโลก) 

 ความยัง่ยืนด้านสิง่แวดล้อม (Environmental Sustainability) 

ประเทศมาเลเซีย ล าดบั 26 ของโลก 

ผลกำรวเิครำะห์ข้อมูลทุตยิภูมด้ิำนขีดควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันของเมือง
ท่องเที่ยวระดับโลก ระดับเอเชีย และระดับอำเซียน เมืองท่องเที่ยวระดับโลก 
ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การท าให้เมืองทอ่งเท่ียวมีขีดความสามารถทางการแข่งขนัของเมือง

ทอ่งเท่ียวอาเซียน 



ปัจจยัเดน่ 
 วฒันธรรมและการเดินทางเพ่ือธุรกิจ (Cultural Resources and 

Business Travel) (ล าดบั 30 ของโลก) 

 ด้านทรัพยากรทางธรรมชาติ (ล าดบั 114 ของโลก) (ล าดบั 34 
ของโลก) 

 การแข่งขนัด้านราคา (Price Competitiveness) (ล าดบั 35 ของ
โลก) 

 ทรัพยากรบคุคลและตลาดแรงงาน (Human Resources and 
Labour Market) (ล าดบั 37 ของโลก) 

ปัญหาอปุสรรค 
 ความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT Readiness) 

(ล าดบั 80 ของโลก)  

 ความปลอดภยัและความมัน่คง (Safety and Security) (ล าดบั 
57 ของโลก) 

 ความยัง่ยืนด้านสิง่แวดล้อม (Environmental Sustainability) 
(ล าดบั 129 ของโลก) 

ประเทศเวียดนาม ล าดบัท่ี 67 แต่มีอตัราการเปลี่ยนแปลงสงูขึน้จากล าดบัเดิม ปี 2015 

ผลกำรวเิครำะห์ข้อมูลทุตยิภูมด้ิำนขีดควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันของเมือง
ท่องเที่ยวระดับโลก ระดับเอเชีย และระดับอำเซียน เมืองท่องเที่ยวระดับโลก 
ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การท าให้เมืองทอ่งเท่ียวมีขีดความสามารถทางการแข่งขนัของเมือง

ทอ่งเท่ียวอาเซียน 



ปัจจยัเดน่ 
  ทรัพยากรบคุคลและตลาดแรงงาน (Human Resources and 

Labour Market) 

 สขุภาพและสขุอนามยั (Health and Hygiene) 

 การแข่งขนัด้านราคา (Price Competitiveness) 

 การบริการเก่ียวเน่ืองกบัท่องเท่ียว (Tourist Service 
Infrastructure) 

 ทรัพยากรทางธรรมชาติ 

ปัญหาอปุสรรค 
 ความปลอดภยัและความมัน่คง (Safety and Security) 

 ความยัง่ยืนด้านสิง่แวดล้อม (Environmental Sustainability) 

 การคมนาคมทางภาคพืน้ดิน และทางเรือ (Ground and Port 
Infrastructure) 

 วฒันธรรมและการเดินทางเพ่ือธุรกิจ (Cultural Resources and 
Business Travel) 

ประเทศไทย 

ผลกำรวเิครำะห์ข้อมูลทุตยิภูมด้ิำนขีดควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันของเมือง
ท่องเที่ยวระดับโลก ระดับเอเชีย และระดับอำเซียน เมืองท่องเที่ยวระดับโลก 
ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การท าให้เมืองทอ่งเท่ียวมีขีดความสามารถทางการแข่งขนัของเมือง

ทอ่งเท่ียวอาเซียน 



นโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวไทยอย่างย่ังยืน (พ.ศ.2562-2576)  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเทีย่วไทยอย่างยั่งยืน (พ.ศ.2562-2566)  

คู่มือการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของไทย  



การพัฒนาที่ยั่งยืนของ 
สหประชาชาติ (SDGs) 

แนวคิดเศรษฐกิจ 
พอเพียง 

หลักเกณฑ์การท่องเที่ยวยั่งยืน 
ส าหรับแหล่งท่องเที่ยว  

(GSTC-D) 



 
การพัฒนาที่ย่ังยืนของสหประชาชาติ (SDGs) 



หลักการและเหตุผล  
เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 

  องค์การสหประชาชาติได้จัดประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 17 ประการ เป้าหมายสูงสุดเพื่อมุ่งขจัดความยากจนในทุกมิติและทุก
รูปแบบ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนี้จึงเสมือนแผนแม่บทของประชาคมโลกและเป็นทิศทางการพัฒนาหลักของ
โลกในช่วงระยะเวลา 15 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2559 - 2573) 

 



ข้อ 8.9 

ข้อ 14.7 

ข้อ 12บี 

ประเทศไทยในฐานะสมาชิก 
 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาต้องขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวให้บรรลุเป้าประสงค์ 3 ข้อ  

ข้อ 8.9 “ออกแบบและใช้นโยบายที่
ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนที่จะสร้าง
งานและส่งเสริมวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่น ภายในปี 2573” 

ข้อ 12บี “พัฒนาและด าเนินการใช้เครื่องมือ
เพื่อจะติดตามตรวจสอบผลกระทบของการ
พัฒนาที่ยั่งยืนส าหรับการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนที่สร้าง
งานและส่งเสริมวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น” 

ข้อ 14.7 “ภายในปี 2573 เพิ่มผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่รัฐ
ก าลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก และประเทศพัฒนาน้อยที่สุดจาก
การใช้ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน รวมถึงผ่านทางการบริหาร
จัดการอย่างยั่งยืนในเรื่องการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและการ
ท่องเที่ยว”  



กรอบแนวคิดการก าหนดนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวไทย
ยั่งยืน ระยะ ๑๕ ปี  
(พ.ศ. 2562-2576)  

Thailand Sustainable Tourism Development  

การจัดการฐานทรัพยากร
อย่างย่ังยืน  

การจัดการการตลาดอย่าง
รับผิดชอบ  

กลไกการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

ภาครัฐ / ภาคเอกชน (SMEs) / ประชาชน / ประชาสังคม /  วิชาการ 

Destination 
Service Quality 

แหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ
ที่มีมาตรฐาน 

GSTC-D 

สมดุล 

 
 
 
 

Innovative Tourism 
technology 

 
 
 
 
 
 

Digitalization-Big 
Data 

 
 
 
 

หลักการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

 
การพัฒนาที่ยั่งยืนของ

สหประชาชาติ  
 

(Tourism Criteria for Tourism 
Destination: GSTC-D) 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี   
(มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน) 



นโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวไทยยั่งยืน ระยะ ๑๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒ – พ.ศ.๒๕๗๖) 
๑.นโยบายการพัฒนา

ศักยภาพ 
ทุนมนุษย์ใน

อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวที่ส่งเสริม
โอกาสในการเรียนรู้
อย่างท่ัวถึงและเท่า

เทียม 
 

๒.นโยบายการบูร
ณาการการท างาน 
การประสานงาน 

และแผนปฏิบัติการ
แบบ 

พหุภาค ี
 

๓.นโยบายการ
รักษาสมดุล

ความสุขระหว่าง
เจ้าบ้านและ

นักท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน 

 
 

๔.นโยบายการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่ง

อ านวยความสะดวก
ทางการท่องเที่ยวที่เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้
ขีดความสามารถในการ

รองรับ 

๕.นโยบายการยกระดับ
การสร้างมูลค่าและ
คุณค่าเพิ่มของฐาน

ทรัพยากรการท่องเที่ยว
บนฐานอตัลักษณ์ภายใต้

ขีดจ ากัดของพ้ืนที ่
 

๖.นโยบายการพัฒนา
นวัตกรรมและขีด

ความสามารถทางการแข่งขัน
ด้านการตลาดการท่องเที่ยว
อย่างมีความรับผิดชอบโดย
มุ่งเน้นกลุ่มนักท่องเที่ยว

คุณภาพ 
 

๗.นโยบาย
ยกระดับ

มาตรฐานการ
บริการสู่สากล
บนฐานการ

อนุรักษ์
วัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืนระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๖) 
วิสัยทัศน์: ประเทศไทยมีระบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

สู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพตามมาตรฐานโลก 

เสริมสร้าง
ศักยภาพและ

ความเข้มแข็งแก่
ภาคีการท่องเที่ยว

อย่างย่ังยืน 

เร่งพัฒนา
ประสิทธิภาพของ

กลไกการขับเคลื่อน
การบริหารจัดการ

การท่องเที่ยวสู่ความ
ยั่งยืน 

ส่งเสริมและรักษา
ความสมดุลของ
ความสุขระหว่าง

ชุมชนกับ
นักท่องเที่ยว 

สนับสนุนการใช้นวัตกรรม 
เทคโนโลยีและดิจติอลใน
การขับเคลื่อนการพัฒนา

ประเทศไทยสู่การท่องเที่ยว
ที่ย่ังยืน 

พัฒนาฐานทรัพยากร
การท่องเที่ยวไทยสู่การ

ใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืน 

ยกระดับการตลาดการ
ท่องเที่ยวไทยให้มี

มาตรฐานและ
รับผิดชอบต่อสังคม

และสิ่งแวดล้อม 

พัฒนาคุณภาพการ
บริการด้านการ

ท่องเที่ยวของไทยให้
มีมาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตร์ 
๑ 

ยุทธศาสตร์ 
๒ 

ยุทธศาสตร์ ๓ ยุทธศาสตร์ ๔ ยุทธศาสตร์ ๕ ยุทธศาสตร์ ๖ 
ยุทธศาสตร์ 

๗ 



ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งแก่ภาคี 
    การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

เร่งสร้างความตระหนักรู้และให้การศึกษาด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง 

พัฒนาจิตส านึกและจริยธรรมการท่องเที่ยวแก่ภาคีการท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว
ผ่านกลไกประชารัฐ 

พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนาดกลาง ขนาดย่อม (SMEs) และพัฒนาแรงงานให้
สอดคล้องความต้องการของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว สู่ความ
อย่างยั่งยืนแก่ภาคีทางการท่องเที่ยวและทุนมนุษย์ในทุกระดับ 

1 

2 

3 

4 

กลยุทธ์ 



โครงการเร่งด่วนตามยุทธศาสตร์ 1 

1. โครงการเสรมิสรา้งจิตส านึกและจรยิธรรมทางการท่องเที่ยวแกท่กุภาคี
เพื่อการพฒันาการท่องเทีย่วอย่างยั่งยืน 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) เพื่อการด าเนินธุรกิจการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 



ยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาประสิทธิภาพของกลไกการขับเคลื่อน 
    การบริหารจัดการการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน  

พัฒนากลไกและเครือข่ายการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอย่าง 
ยั่งยืนในทุกระดับทั้งในและต่างประเทศ  

บูรณาการและประสานการท างานการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบพหุภาคี  

สนับสนุนและส่งเสริมการขับเคลื่อนการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวแบบมีส่วน
ร่วม 

พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการพัฒนาการท่องเที่ยวไทยสูค่วามยั่งยืน  

1 

2 

3 

4 

กลยุทธ์ 



โครงการเร่งด่วนตามยุทธศาสตร์ 2 

1. โครงการสร้างความเข้มแข็งกลไกและเครือข่ายการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว
ในทุกระดับเพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน 

2. โครงการการสร้างและพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวไทยสู่ความยั่งยืนเพื่อใช้สนับสนุนการตัดสินใจในการวางแผนการ
ท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพ 

3. โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาการท่องเที่ยวระหว่างหน่วยงานและองค์กรในทุกระดับ 



ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและรักษาความสมดุลของความสุขระหว่าง 
    ชุมชนกับนักท่องเที่ยว 

ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในทุกขั้นตอน 

รักษาสมดุลความสุขของเจ้าบ้านและนักท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

สนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวท้องถิ่นที่ด าเนินธุรกิจอย่างเป็น
ธรรมและเท่าเทียม 

1 

2 

3 

กลยุทธ ์



โครงการเร่งด่วนตามยุทธศาสตร์ 3 

1. โครงการพฒันาระบบมาตรฐานด้านความปลอดภัยในแหล่งทอ่งเทีย่ว
ตามมาตรฐานสากล 

2. โครงการพัฒนาระบบการจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤตในแหล่ง
ท่องเที่ยวทั่วประเทศ 

3. โครงการเสริมสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพทางการท่องเที่ยวอย่าง
เท่าเทียม และเป็นธรรม 



ยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุนการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และดิจิตอล  
    (Innovative Tourism Technology and Digitalization) ในการขับเคลื่อนการ 
    พัฒนาประเทศไทยสู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 

เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเครือข่ายไร้สายครอบคลุมแหล่ง
ท่องเที่ยวทั่วประเทศ 
พัฒนาระบบและการจัดเก็บข้อมูล Big Data การท่องเที่ยวให้เป็น
ปัจจุบันและพร้อมใช ้
พัฒนาภาคีทางการท่องเที่ยวและทุนมนุษย์ให้รู้ เข้าใจ และใช้นวัตกรรม
เทคโนโลยี และดิจิตอลได้ 
ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวโดยใช้นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และดิจิตอล 

1 

2 

3 

4 

กลยุทธ์ 



โครงการเร่งด่วนตามยุทธศาสตร์ 4 
1. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และเครือข่ายไร้สายเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

2. โครงการให้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตฟรี(WiFi)ครอบคลุมทุกแหล่ง
ท่องเที่ยวทั่วประเทศ 

3. โครงการเสริมสร้างศักยภาพการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมและดิจิตอล
ส าหรับภาคีเครือข่ายและทุนมนุษย์ด้านการท่องเที่ยว 

4. โครงการส่งเสริมการด าเนินธุรกิจการท่องเที่ยวผ่านระบบดิจิตอล 



ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาฐานทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยสู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
 

เร่งขับเคลื่อนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของไทยอย่างยั่งยืน 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอ านวยความสะดวกให้ทกุคน 
สามารถเข้าถึง โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับวิถีชีวิตและวฒันธรรมในแหล่ง
ท่องเที่ยว 
ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการท่องเที่ยว
ที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม 

เสริมสร้างและพัฒนาระบบรับมือกับความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม 

1 
2 

3 

4 

กลยุทธ์ 

พัฒนาระบบบริหารจัดการแหลง่ท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วม  

พัฒนาระบบประเมิน ฟื้นฟู และอนุรักษ์สถานที่ท่องเที่ยวเพื่อลดผลกระทบทางด้าน
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม 

5 
6 
7 

8 พัฒนาระบบการประเมินผลกระทบด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการท่องเที่ยว 

พัฒนาระบบการจัดการนักท่องเที่ยวแบบมีส่วนรว่ม 



โครงการเร่งด่วนตามยุทธศาสตร์ 5 
1. โครงการจัดท าแผนก าหนดขีดความสามารถในการรองรับของฐาน
ทรัพยากรทางการท่องเที่ยว 

2. โครงการติดตามและประเมินผลการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ
ไทย 

3. โครงการส่งเสริมการใช้เกณฑ์มาตรฐานการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อรักษา
แหล่งท่องเที่ยว อาทิ Earth Check 

4. โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของไทยสู่ความ
ยั่งยืน (แผนยุทธศาสตร์ระดับแหล่ง) 



ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับการตลาดการท่องเที่ยวไทยให้มีมาตรฐานและ 
    รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 

ส่งเสริมกิจกรรมการทอ่งเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ส่งเสริมการเจาะตลาดการท่องเที่ยวคุณภาพที่สอดคล้องกับศักยภาพของ
ชุมชน 
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการท่องเทีย่วนอกฤดูกาลทีส่อดคลอ้งกับความสามารถ
ทางการรองรับของแหล่งทอ่งเที่ยว 
พัฒนาและยกระดับสินค้า และบริการของชุมชนให้มีมาตรฐานและสอดคล้องกับความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวบนพื้นฐานความยั่งยืน  

1 
2 

3 

4 
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ส่งเสริมภาพลักษณ์ของไทยด้าน “การท่องเที่ยวอย่างรบัผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม” 
พัฒนาระบบการติดตามและประเมินความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวและน าผลการ
ประเมินมาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

5 

6 



โครงการเร่งด่วนตามยุทธศาสตร์ 6 

1. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Green & Low 
Carbon for Sustainable Tourism  

2. โครงการพัฒนามาตรฐานสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถทางการแข่งขันบนฐานความยั่งยืน 

3. โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของไทยให้เป็น
ที่รู้จัก 



ยุทธศาสตร์ที ่7 พัฒนาคุณภาพการบริการด้านการท่องเที่ยวของไทย 
    ให้มีมาตรฐานสากล (Global Service Quality Standard) 

พัฒนาระบบการสร้างมาตรฐานความยั่งยืนที่สอดคล้องกับเกณฑม์าตรฐาน 
GSTC ส าหรับผู้ประกอบการและแหล่งท่องเที่ยว 

ขึ้นทะเบียนและจัดท าฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวและผู้ประกอบการที่
ได้รับการรับรองมาตรฐานความยั่งยืนและเผยแพร่ต่อสาธารณะ 

ควบคุมและก าหนดมาตรฐานด้านราคาและการบริการให้มีมาตรฐานเดียวกัน 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีในการพัฒนาคุณภาพการบริการทางการ
ท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน 

1 

2 

3 

4 

กลยุทธ ์



โครงการเร่งด่วนตามยุทธศาสตร์ 7 

1. โครงการสร้างมาตรฐานความยั่งยืนที่สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐาน 
GSTC ส าหรับผู้ประกอบการและแหล่งท่องเที่ยว 

2. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลผู้ประกอบการและแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐานความยั่งยืนตามเกณฑ์ GSTC  

3. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลดิจิตอล ของภาคีเครือข่ายการท่องเที่ยว ทุน
มนุษย์ด้านการท่องเที่ยวและธุรกิจการท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมคุณภาพการ
บริการ  



คู่มือการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของไทย  
 คู่มือการพัฒนาการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนของไทย  จัดท าขึ้นเพื่อเป็น
เครื่องมือในการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความ
ยั่งยืน โดยประยุกต์ใช้หลักเกณฑ์ด้านการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของสภาการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนโลก (Global Sustainable 
Tourism Council หรือ GSTC) มีเนื้อหา
ประกอบด้วย 5 หมวดหลัก ดังนี้  

 1) หลักการ แนวคิดพื้นฐานของการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
 2) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
 3) การบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
 4) การจัดการฐานทรัพยากรการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน 
 5) การตลาดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อสังคม 



โครงการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ 
การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (2558-2561) 

กรณีศึกษาวิจัย หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

โครงการถอดบทเรียนเพื่อจัดท าชุดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนของ อพท. ใน รูปแบบกรณีศึกษา (Case Study) เผยแพร่ในสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา (2561) 

สนับสนุนทุนวิจัยโดยองค์การบริหารการ
พัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน (อพท.) 

ผลจากการด าเนินโครงการดงักลา่ว สามารถสร้างคู่มือการพัฒนาการทอ่งเที่ยวโดยชุมชน
อย่างยั่งยืนตามหลักเกณฑ์ GSTC-D (Global Sustainable Tourism Council Criteria 
for  Destinations) ส าหรับแหล่งท่องเที่ยว 4 แห่ง ได้แก่  
1) ชุมชนต าบลบ่อสวก (รับผิดชอบโดย : รศ.ดร. เทิดชาย ช่วยบ ารุง) 
2) ชุมชนบ้านซากแง้ว (รับผิดชอบโดย : รศ.ดร. เทิดชาย ช่วยบ ารุง) 
3) ชุมชนบ้านน้ าเชี่ยว (รับผิดชอบโดย : ผศ.ดร.วรรักษ์ สุเฌอ) 
4) ชุมชนกกสะทอน   (รับผิดชอบโดย : ผศ.ดร.วรรักษ์ สุเฌอ) 



กรณีศึกษนี้จัดท าเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้จาก
บริหารจัดการการท่องเที่ยว ของชุมชนต าบลบ่อ
สวก จังหวัดน่าน โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม
ของชุมชน และหลักการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิ งสร้างสรรค์ และการ
พัฒนาการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของชุมชน 



กรณีศึกษนี้จัดท าเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้จาก
บริหารจัดการการท่องเที่ยว ของชุมชนบ้านชาก
แง้วอ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยอาศัย
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน และหลักการ
พัฒนาชุมชนยั่งยืน GSTC ในการส่งเสริมให้คนใน
ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบการบริหาร
จัดการตลาดของชุมชน จนก่อให้เกิดความสามัคคี
และมีรายได้เสริม ทั้งการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
และการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ
ชุมชน 



     กรณีศึกษานี้ ได้จัดท าขึ้นเพื่อเป็นการถอด
บทเรียนการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของ
ชุมชนบ้านน้ าเชี่ยว โดยน าหลักเกณฑ์ GSTC-D 
มาประยุกต์ใช้ให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน เพื่อให้ผู้ที่สนใจ
กรณีศึกษาดังกล่าวน ามาประยุกต์ ใช้ เป็นแนว
ทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนในแหล่ง
ท่องเที่ยวอื่นๆ ต่อไป 



กรณี ศึ ก ษ านี้ ไ ด้ จั ด ท า ขึ้ น เ พื่ อ ถ อดบท เ รี ย น
ความส าเร็จในชุมชนต้นแบบเชิงนิเวศชุมชนกกสะ
ทอน อ าเภอด่านซ้าย จังหวัด เลย เกี่ยวกับวิธี
บริหารจัดการการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน รวมถึงการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน 



สถานการณ์การวิจยัและพฒันาของประเทศไทย 
(R&D) 



สรปุสถานการณ์การวิจยัและพฒันาของประเทศไทย 

การลงทุนด้าน R&D ต่อ GDP ของไทยยงัมี % น้อยเมื่อเทียบกบัประเทศอ่ืนในเอเชีย อเมริกา และยโุรป 



สถานการณ์การวิจยัและพฒันาของประเทศไทย 

  

ปี 2560 การลงทนุวิจยัและพฒันาทัง้ภาครฐัและเอกชน รวม 113,527 ล้านบาท (ประมาณ 1.14 แสนล้านบาท) คาดการณ์ส้ินปี 2564 ไทยจะ
ลงทนุ R&D 1.8 แสนล้านบาท 



การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) 

กับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

R&D 

R&D R&D 

R&D 

R&D 

R&D 

R&D 



การวิจยัและพฒันา (Research and Development) 

ความหมาย 
ของการวิจยัและการพฒันา 

การวิจยั (research) การพฒันา (development) 

กระบวนการค้นคว้าหาความรู้ ใหม่ด้วยวิธีการ
ท่ีเป็นระบบ หรือวิธีการท่ีเช่ือถือได้ 

การท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงหรือการ
ด าเนินการเพ่ือท าให้ดีขึน้ 

งานวิจยัท่ีมุ่งเน้นน าผลงานวิจยัไปใช้ประโยชน์ได้โดยตรง อย่างเป็นรปูธรรม เหน็ผลท่ี
ชดัเจนในการพฒันาตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 



เป็นลักษณะหนึ่งของการวจิัยเชิงปฏิบัติการ (Action 
Research) ที่ใช้กระบวนการศกึษาคน้ควา้อยา่งเป็น
ระบบ มุ่งพัฒนาทางเลือก หรือวิธีการใหม่ๆ เพื่อใช้

ในการยกระดับคุณภาพงานหรอืคณุภาพชีวิต 

การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) 

นิยาม...ความหมายของการวิจัยและพัฒนา 

เป็นกระบวนการในการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ (Product) โดยท าการทดสอบใน

สภาพจริงและด าเนินการปรับปรุงผลติภัณฑ์หลายๆ 
รอบ จนได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ 

การศึกษาคน้คว้า เพื่อดัดแปลงสร้างสรรคค์วามรู้
ใหม่จากความรู้เดิม อาจเป็นความรู้จากงานวิจัย 
หรือจากประสบการณ์ในการท างานเพื่อให้เกดิ

ผลิตผลใหม่ๆ กระบวนการระบบ และการใหบ้ริการ
ใหม่ๆ หรือ ต่อยอดความคิดใหม่ๆ 



ประโยชน์ของการวิจยัและพฒันา 

ก่อให้เกิดการน าความรู้มาใช้แก้ไขปัญหาจากความไม่พอใจ/ การปฏิบติังาน 

ท าให้เกิดนวตักรรม/ ช้ินงานใหม่ๆ ช่วยยกระดบัคณุภาพงานในปัจจบุนั 

ท าให้เกิดการพฒันานวตักรรม/ งานวิจยัใหม่ๆ ตลอดเวลา 

กระตุ้นให้เกิดการตรวจสอบผลิตภณัฑ/์ ส่ิงท่ีมีอยู่ น าไปสู่การออกแบบการวิจยัและพฒันาต่อ
ยอดในอนาคต  



การวิจยัและการพฒันา (Research and Development) 

การวิจยั R&D จะให้ผลลพัธท่ี์ส าคญั 2 ลกัษณะ  
1) นวตักรรมประเภทวตัถท่ีุเป็นช้ินอนั  

ซึง่อาจเป็นประเภทวสัดุ/ อุปกรณ์/ ชิน้งาน เชน่ รถยนต ์สือ่การสอน ชุดกจิกรรมเสรมิความรู ้คูม่อืประกอบการทางาน เป็น
ตน้ 

2) นวตักรรมประเภทท่ีเป็นรปูแบบ/ วิธีการ/ กระบวนการ/ระบบปฏิบติัการ  
อาท ิรปูแบบการสอน วธิกีารสอน รปูแบบการบรหิารจดัการระบบการท างาน Quality Control (Q.C.), Total Quality 
Management (TQM), The Balanced Scorecard (BSC), ระบบ ISO เป็นตน้ 

ผลงานวิจยัและพฒันาท่ีมีคณุค่ามาก คือ กรณีท่ีสามารถสร้างส่ิงประดิษฐห์รือวิธีการท่ี “ดดีู มีคณุค่า 
ใช้งานได้อย่างดี และมีประสิทธิภาพ” 



 ตัวอย่างกรณีศึกษาการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว) (8.15 นาท)ี 

 ชมคลิป VDO : ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนคนในบาง จ.สุราษฎร์ธานี 
   ที่มา: รายการช่ืนใจไทยแลนด์  
   เข้าถึงใน: https://www.youtube.com/watch?v=eZAlsUq8QPU 



ค าถามจากคลิปวิดิโอ 

1. แนวคิดน้ีเกี่ยวข้องอย่างไรกับการท่องเที่ยว? 

2. การศึกษาและพัฒนาเช่นนี้ให้ประโยชน์อย่างไรกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

3. ถ้าจะพัฒนาต่อยอดจากแนวคิดน้ี คุณจะท าอะไร? เพราะอะไร? 



กิจกรรมกลุ่มฝึกปฏิบัติและการน าเสนอ 

สร้างสรรค์ประเด็นการวิจัยและพัฒนาเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
เขียนโครงร่างแนวคิดและออกแบบการวิจัย 
น าเสนอเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

สร้างสรรค์โครงการการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  
กลุ่มละ 1 ประเด็น 

เงื่อนไข 
1. ต้องเป็นประเด็นที่ส าคัญต่อ

การพัฒนาการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน 

2. สามารถท าได้จริงในปัจจุบัน 

ก าหนดระยะเวลาระดมความคิดเห็น+หาข้อมูล+สรุป (ขอรับค าปรึกษาจากวิทยากรได้) 



Q&A 
ขอบคณุครบั 

ทิศทางการท่องเท่ียวไทยในอนาคต
จะยัง่ยืนได้...ยงัต้องอาศยัการ
ศึกษาวิจยัอีกจ านวนมาก 

“เรามาช่วยกนัพฒันาและสร้าง
งานวิจยัท่ีมีคณุภาพให้กบัการ

ท่องเท่ียวกนันะครบั” 


