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บทคัดย่อ 

รายงานส่วนบุคคลฉบับนี้เป็นการจัดท าแผนการปรับโครงสร้างตลาดอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ไทย สู่ความสมดุล ปี 2566 - 2570 เพ่ือขับเคลื่อนไทยสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน มีวัตถุประสงค์ได้แก่ 
(1)  เพ่ือศึกษาแนวคิดการจัดท าแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การท่องเที่ยว (ปี พ.ศ. 
2561 - 2580) (2) เพ่ือส ารวจสภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยที่มีผลกระทบต่อการ
ขับเคลื่อนของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย และ (3) เพ่ือจัดท าแผนปรับโครงสร้างตลาด
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยสู่ความสมดุล ระยะ 3 ปี พ.ศ 2566 - 2570 การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิง
พรรณา โดยการใช้ PESTEL Analysis ในการประเมินสภาพเเวดล้อมภายนอก และ McKinsey 7’s 
Framework ประเมินปัจจัยภายใน หลังจากนั้นท าวิเคราะห์เพ่ือหาประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ
ด้วย TOWS Matrix  โดยท าการศึกษาระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนเมษายน 2565 

เมื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย และสถานะภายในของ
หน่วยงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) พบว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทยเผชิญ
กับความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิตอล แนวโน้มความต้องการของนักท่องเที่ยวที่
เปลี่ยนแปลงไป และจากภัยคุกตามนอก เช่น สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และสังคม
ผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ในขณะที่ ททท. ก็ยังมีข้อจ ากัดในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บท
ฯ เช่น การขาดอ านาจในการสั่งการข้ามหน่วยงาน การขาดทักษะการท างานด้านการตลาดของ
บุคคลากร ททท. และการจัดท าแผนที่ไม่ชัดเจนของแนวทางการด าเนินงานและตัวชี้วัด อย่างไรก็ตาม 
ททท. ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ไทย จึงเสนอแผนการปรับโครงสร้างตลาดอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยสู่ความสมดุล ปี 2566 - 2570 
ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ ได้เแก่ (1) มุ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพอย่างยั่งยืน (2) สร้างคุณค่า
และยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (3) ยกระดับองค์กรสู่องค์กรสมรรถะนะสูง 

การศึกษานี้ มีข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนและน ายุทธศาสตร์ไปใช้ ประกอบด้วย (1)  ให้
ความส าคัญเรื่องการบูรณาการ ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่น 
ผู้ประกอบการ และหน่วยงานเอกชนทั้งในและต่างประเทศ (2) การขับเคลื่อนการท่องเที่ยวที่จะท าให้
เกิดผลส าเร็จสูงสุดนั้น ควรจะต้องมีการท าการตลาดการท่องเที่ยวที่เหมาะสม (Demand Side) และ
จะต้องน าเสนอสินค้าและบริการ (Supply Side) ที่ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวแต่ละ
กลุ่ม และ (3) จ าเป็นต้องศึกษาและเข้าใจถึงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่มอย่างท่องแท้ โดย
ใช้ประโยชน์จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดท าระบบฐานข้อมูลทางการตลาด ซึ่งควรมีการ
เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
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ค ำน ำ 

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนับเป็นอุตสาหกรรมหลักที่มีบทบาทส าคัญส าหรับประเทศไทย 
โดยในปี 2562 ก่อนจะเกิดสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 ประเทศไทยมีรายได้จากอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวในภาพรวมทั้ง รายได้จากการท่องเที่ยวต่างประเทศ และรายได้จากการท่องเที่ยวใน
ประเทศของไทย รวมกว่า 3 แสนล้านบาท เป็นสัดส่วนร้อยละ 22 ของ GDP รวมของประเทศไทย 
โดยในปี 2562 ประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศจ านวนมากถึง 39.8 ล้านคน จาก
ประเทศต่างๆทั้งโลก และมีนักท่องเที่ยวคนไทยจ านวน 172 ล้านคนครั้ง 

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาในส่วนของอุตสาหรรมท่องเที่ยวไทยในภาพรวมพบว่าประเทศไทยมีปัญหา
ต่าง ๆ ที่สืบเนื่องจากการท่องเที่ยวหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาตามนโยบายด้ านการ
พ่ึงพิงตลาดใดตลาดหนึ่งเป็นหลัก อาทิ ตลาดนักท่องเที่ยวจีน ตลาดนักท่องเที่ยวรัสเซีย และตลาด
นักท่องเที่ยวอินเดีย และปัญหาด้านความแออัดของแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวกระจุกตัวเป็น
จ านวนมาก ได้แก่ พัทยา ภูเก็ต เชียงใหม่ เป็นต้น ซึ่งส่งผลท าให้เกิดปัญหาด้านการท่องเที่ยวล้น 
(Over Tourism) ของประเทศไทย และปัญหาแหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรม ซึ่งนับเป็นปัญหาหลัก และ
เป็นความท้าทายที่ส าคัญของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ในการจัดระเบียบอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวใหม่ (Reset) โดยเฉพาะการปรับสมดุลย์ โครงสร้างตลาดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย     
เพ่ือความยั่งยืนในอนาคต 

ผู้ศึกษาจึงได้จัดท ารายงานการศึกษ าฉบับนี้ โดยใช้กระบวนการในการวิ เคราะห์
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก ด้วยเครื่องมือการวิเคราะห์ ได้แก่ McKinsey 7’ s และ 
PESTEL Analysis รวมทั้ ง  SWOT Analysis และ TOWS Matrix เ พ่ื อก าหนด เป้ าหมายทาง
ยุทธศาสตร์ (END’s) กลยุทธ์ในการด าเนินการ (WAYS) และมาตรการ  หรือปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 
(MENS) 

สุดท้ายนี้ ผู้ศึกษาขอขอบคุณ ศูนย์ยุทธศาสตร์ศึกษา สถาบันวิชาป้องกันประเทศ และคณะ
อาจารย์ทุกท่านที่ได้ให้ความรู้และโอกาสจัดท าแผนการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยสู่
ความสมดุลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2566 – 2570 ผู้ศึกษาหวังเป็นอย่าง
ยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความสมดุลและความยั่งยืนของอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวของไทยในอนาคตต่อไป 
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แผนภาพที่ 2.11 แสดงต าแหน่งยุทธศาสตร์ (Strategic Position)   41 

ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
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บทที่ 1 

บทน ำ 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

            อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทยเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักที่มีส่วนส าคัญในการสร้าง 
รายได้ให้กับประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา สัดส่วนรายได้จาก
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว (มูลค่ารวมการใช้จ่ายจากตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ) เติบโตจากร้อย
ละ 9.21 ของ GDP ในปี พ.ศ. 2553 เป็นร้อยละ 17.72 ของ GDP ในปี 2562 และจากข้อมูล UNWTO 
พบว่าในปี 2562 (ค.ศ.2019) ประเทศไทยได้รับนักท่องเที่ยวต่างประเทศ จ านวน 39,916,251 คน        
ติดอันดับ 8 ของโลก ขณะที่รายได้จากนักท่องเที่ยวต่างประเทศติดอันดับ 4 ของโลก  

 อย่างไรก็ดี ความส าเร็จในรูปของจ านวนรายได้และจ านวนนักท่องเที่ยวที่ติดอันดับต้น ๆ ของ
โลกนั้น หากพิจารณาในเชิงโครงสร้างของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในปัจจุบัน พบว่ามีพัฒนาการในทิศทางที่
ไม่เหมาะสมในหลายมิติ ซึ่งเป็นผลลัพธ์ของการตลาดที่น าหน้าการพัฒนา เห็นได้จากจ านวนรายได้ที่
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้น เป็นผลจากการเติบโตของจ านวนนักท่องเที่ยวมากกว่าการเติบโตของค่าใช้จ่าย
ต่อทริปของนักท่องเที่ยว โดยตั้งแต่ ปี พ.ศ.  2553 - 2562  รายได้จากการท่องเที่ยว มากกว่าร้อยละ 83        
ยังกระจุกตัวอยู่ใน 10 จังหวัดหลักได้แก่ กรุงเทพฯ ภูเก็ต ชลบุรี กระบี่ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี สงขลา 
พังงา ประจวบคีรีขันธ์ และระยอง ข้อมูลเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาด้านการพัฒนาคุณภาพของสินค้า
และบริการทางการท่องเที่ยว ทั้งในแง่ของการกระจายตัวที่มีข้อจ ากัดด้านความพร้อมของบุคลากร      
หลักสาธารณูปโภค และสิ่งอ านวยความสะดวกที่ไม่ได้ออกแบบให้สามารถรองรับกับอุปสงค์ด้านการ
ท่องเที่ยวที่เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว และในแง่การสร้างมูลค่าเพ่ิมของสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวที่ยัง
อยู่ในระดับต่ า ซึ่งจะเห็นได้ว่าสัมพันธ์กับโครงสร้างของตลาดนักท่องเที่ยวที่ยังคงพ่ึงพิงตลาดกระแสหลัก 
ที่ให้ความส าคัญกับราคาในการตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเที่ยวมากกว่าค านึงถึงคุณภาพของสินค้าและ
บริการ โดยนักท่องเที่ยวกลุ่มความสนใจพิเศษท่ีต้องการสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง 
แม้จะมีการเติบโตที่เห็นได้ชัดเจนในระดับหนึ่ง แต่การขยายตัวยังอยู่ในอัตราต่ า รวมทั้งไม่สามารถติดตาม
การเติบโตได้อย่างเป็นระบบ ท าให้ขาดทิศทางที่ชัดเจนในการขยายตลาด นอกจากนี้ การพ่ึงพิงตลาด
ต่างประเทศเป็นหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพ่ึงพิงบางตลาด เช่น ตลาดจีนมากเกินไป ท าให้เกิดความ
เสี่ยงในการรักษา ฐานตลาดในภาพรวม  แต่ประเด็นที่น่ากังวลมากที่สุด คือ การขาดประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการทรัพยากรด้านการท่องเที่ยว ทั้งด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม ดังนั้น เมื่อการ
ท่องเที่ยวยังคงกระจุกตัวอยู่ในพ้ืนที่ท่องเที่ยวหลัก กระจุกตัวในช่วงวันหยุด นอกจากจะส่งผลให้เกิดปัญหา
ความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ ในรูปของการกระจายรายได้ ปัญหา Over Tourism ในแหล่งท่องเที่ยวยอด
นิยม โดยเฉพาะช่วงวันหยุด ส่งผลให้แหล่งท่องเที่ยวเกิดความเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว จากการไม่ค านึงถึง 
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Carrying Capacity ตามมาด้วยปัญหาการจัดการขยะ ในพ้ืนที่ท่องเที่ยวหลัก รวมทั้งความล้าสมัยของ
กฎหมายในบางเรื่องที่ไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโดยรอบ ท าให้การก ากับดูแลธุรกิจภาคบริการ
หลากหลายประเภทเป็นไปอย่างไร้ทิศทาง และมีแนวโน้มจะเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการเติบโตที่ไม่
ยั่งยืน  

 ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจน คือ ปัญหาห้องพักส่วนเกินในหลายพ้ืนที่ ซึ่งส่งผลกระทบทางลบ        
ทั้งด้านการตลาด คือ ท าให้เกิดการสงครามการตัดราคาเพ่ือแย่งชิงลูกค้า เกิดทัวร์ศูนย์เหรียญ นอกจากนี้
ผู้ประกอบการ และชุมชนที่อยู่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยส่วนใหญ่ยังขาดความรู้และทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ กอปรกับขาดการบูรณาการฐานข้อมูลส าคัญที่สามารถสะท้อนทิศทางการเติบโต
ของอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์ ส่งผลต่อคุณภาพของการวางแผน และการติดตาม
ผลการท างานอย่างเป็นระบบ จึงนับเป็นอันตรายอย่างยิ่ง ถ้ายังปล่อยให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยเติบโต 
ภายใต้โครงสร้างในปัจจุบัน โดยเฉพาะในภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวระดับโลกที่จะทวี
ความรุนแรง ทั้งในรูปแบบการเพ่ิมจ านวนประเทศใหม่ ๆ ที่เข้าสู่อุตสาหกรรม การพัฒนาสินค้าและ
บริการทางการท่องเที่ยวของประเทศคู่แข่งขันที่อยู่บนฐานการใช้ข้อมูลในการออกแบบความคิด
สร้างสรรค์ เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่นับวันจะมีความซับซ้อนและแยกเป็นกลุ่มย่อยมากข้ึน 

 ดังนั้น เมื่อเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปลายปี พ.ศ. 2562 ซึ่งปัจจุบัน
กลายเป็นวิกฤติโลกที่ท าให้เศรษฐกิจทั่วโลกถดถอยตกต่ าอย่างรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมการ
เดินทางและการท่องเที่ยวที่เคยเติบโตอย่างแข็งแกร่งมาหลายปีได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงที่สุด ประเทศ
ไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวหดตัวอย่างรวดเร็ว โดยในปี พ.ศ. 2563 จ านวน
นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ที่เดินทางมาประเทศไทยมีจ านวนเพียง 6.7 ล้านคน สร้างรายได้เพียง 
333,156 ล้านบาท จากเดิมก่อนวิกฤติไวรัสโควิด-19 จะคุกคาม ททท. ได้ก าหนดเป้าหมายไว้ถึง 42 ล้าน
คน* โดยมีเป้าหมายรายได้การท่องเที่ยว จ านวน 2,431,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาให้เกิด
ประโยชน์ และ เปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาส โดยเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่เพ่ือให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวลดการ
ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบ แต่สามารถสร้างผลกระทบทางบวกในมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุล โดยผ่านการปรับโครงสร้างของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่เสียสมดุลในมิติต่าง ๆ 
ไปสู่ต าแหน่งที่เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต เพ่ือให้การฟ้ืนตัวของ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวหลังวิกกฤติโควิด-19 ก้าวไปสู่เส้นทางการพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างแท้จริง 

1.2 วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ  

1.2.1 ส ารวจสภาวะแวดล้อมของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยครอบคลุมทั้งปัญหาสภาพแวดล้อม
ทั้งอดีตและปัจจุบัน สภาพปัญหา จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค รวมถึงสภาพการเปลี่ยนแปลง 
และสัญญาณบ่งชี้ และ แนวโน้มการท่องเที่ยวในอนาคต 
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1.2.2 จัดท าแผนปฎิบัติการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยสู่ความสมดุล ปี พ.ศ. 
2566 – 2570 

1.3 ขอบเขตของกำรศึกษำ 

1.3.1 ครอบคลุมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยในภาพรวม ทั้งจากนักท่องเที่ยวต่างชาติและ
นักท่องเที่ยวชาวไทย  

1.3.2 ศึกษานโยบายและแผนการท่องเที่ยวต่าง ๆ และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ   

1.3.3 ศึกษาสถานการณ์อุตสาหกรรมท่องเที่ยวโลกและการท่องเที่ยวในประเทศไทย ทั้งด้าน 
Demand และ Supply  

1.3.4 ศึกษาสัญญาณบ่งชี้การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ (Mega Trend) ด้านการตลาด เทคโนโลยี 
การแข่งขัน พฤติกรรมและความนิยมของนักท่องเที่ยว 

1.3.5 ศึกษาคู่แข่ง/คู่เทียบที่ส าคัญ ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  

 1.3.6 วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และ อุปสรรค์ 

1.3.7 ก าหนดแนวทางการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ปี พ.ศ. 2566 -2570 

1.4 วิธีกำรศึกษำ    

            ศึกษาจากข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ครอบคลุมงานวิจัยและเอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง
ทั้งหมด และ จากข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยใช้การสัมภาษณ์ผู้บริหารของการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย (ททท.)  

  การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา โดยวิธีการตรวจสอบสภาพแวดล้อมของปัจจัย
ภายนอกที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทย ในมิตินโยบาย มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม-
วัฒนธรรม มิติเทคโนโลยี มิติสิ่งแวดล้อม และมิติกฎหมาย ด้วย PESTEL Analysis และวิเคราะห์สภาวะ
ของปัจจัยภายในการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ด้วย McKinsey 7’s Framework แล้วน าปัจจัย
ภายนอกและภายในมาวิเคราะห์หาประเด็นที่มีความส าคัญด้วย SWOT Analysis หลังจากนั้น จะรวบรวม
ข้อมูลปัจจัยที่น่าสนในทั้งภายนอกและภายในมาวิเคราะห์เพ่ือระบุประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวด้วยการวิเคราะห์ TOWS Matrix และน ามาจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือปรับโครงสร้าง
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยอย่างสมดุล ปี พ.ศ. 2566 – 2570 
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1.5 ข้อจ ำกัดของกำรวิจัย 

1.5.1 ระยะเวลาที่จ ากัดของการศึกษา 

1.5.2 การศึกษาวิจัยภายใต้สถาการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท าให้ข้อมูลบางส่วน               
มีความคลาดเคลื่อน ซึ่งไม่อาจสะท้อนสภาพที่แท้จริงในปัจจุบันได้อย่างสมบูรณ์ 

1.6 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1.6.1 ได้ทราบถึงบริบทสภาวะแวดล้อมของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย 

1.6.2 มีแผนปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพ่ือมุ่งสู่ความสมดุลในอนาคต ปี พ.ศ.      
2566 – 2570 
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บทที่ 2 
การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมและการวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์ 

2.1 สภาวะแวดลอ้มภายนอก 
2.1.1 สถานการณ์การท่องเที่ยวของโลก 
ในช่วงก่อนปี 2563 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวถือเป็นอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตอย่าง

ต่อเนื่อง โดยรัฐบาลของหลายประเทศได้หันมาให้ความสนใจในการส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ของประเทศเพ่ือผลักดันให้เป็นกลไกที่ส าคัญในการเสริมสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศ 
อย่างไรก็ด ีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในช่วงปลายปี 2562 ได้ส่งผลให้เกิด
ภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก ซึ่งมีความรุนแรงกว่าช่วงสงครามโลกสองครั้งและช่วง Global 
Financial Global/Subprime Crisis ที่เกิดขึ้นในปี 2551 และส่งผลอย่างรุนแรงต่ออุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวทั่วโลก 
 

 

 
ที่มา : UNWTO, Passport Euromonitor ‘The Impact of Coronavirus on Travel and Tourism’, EMIS 

  
แผนภาพที่ 2.1 จ านวนครั้งการเดินทางในแต่ละพื้นที่ (Arrival) ช่วงทศวรรษที่ผ่านมา 

 
โดยการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท าให้การเดินทางท่องเที่ยวของโลกหยุดชะงัก           

จากมาตรการจ ากัดการเดินทางเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยจากการประมาณ
การของ UNWTO พบว่าในปี 2563 จ านวนนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศ (International Tourist)       
มีจ านวนลดลงประมาณ 1 พันล้านคน-ครั้ง หรือคิดเป็นการสูญเสียรายได้มากกว่า 1.3 ล้านล้าน
เหรียญ สรอ. อย่างไรก็ตามหากไม่มีการกลายพันธุ์ของไวรัสจนเกิดการระบาดครั้งใหญ่เกิดขึ้นอีกใน
อนาคตอันใกล้คาดว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจะสามารถฟ้ืนตัวกลับไปสู่จุดเดิมได้ในปี 2566-2567 
และคาดว่าจะยังเป็นอุตสาหกรรมที่เติบโตได้ต่อเนื่องในระยะยาวจากพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ที่ ให้
ความส าคัญกับการใช้จ่ายเพ่ือเดินทางหรือการรับประสบการณ์ผ่านการท่องเที่ยวที่เพ่ิมมากกว่าคนรุ่น
ก่อนหน้า 
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24
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34
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38
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42
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46
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61

ตะวันออกกลาง

แอ ริกา

อเมริกา

เอเชีย แ  ิ  ก

ยุโร 

ล้านครั้ง

8.0%

2.0%

1.0%

4.0%

4.0%

4.5%

4.9%

4.8%

7.5%

4.4%

10-year CAGR
จ านวนคร้ัง

การท่องเท่ียว

2562 Growth
จ านวนคร้ัง

การท่องเท่ียว

-75%

-75%

-69%

-84%

-70%

2563 Growth
จ านวนคร้ัง

การท่องเท่ียว

2562 
จ านวนคร้ัง

การท่องเท่ียว

2563 
จ านวนคร้ัง

การท่องเท่ียว

65 ล้านครั้ง

70 ล้านคร้ัง

219 ล้านครั้ง

360 ล้านครั้ง

746 ล้านครั้ง

16 ล้านครั้ง

18 ล้านคร้ัง

69 ล้านครั้ง

57 ล้านคร้ัง

221 ล้านครั้ง
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ที่มา : การวิเคราะห์ของบริษัท Bridge Consulting จ ากัด 

แผนภาพที่ 2.2 วิเคราะห์รู แบบของบริบทอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในอนาคต  
 

ทั้งนี้ผู้ เชี่ยวชาญได้มีการวิเคราะห์และคาดการณ์รูปแบบของบริบทของอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวที่จะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต จากการเน้นในเรื่องของ Product Centric หรือ Mass 
Tourism จะถูกปรับเปลี่ยนไปสู่การมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์และบริการด้านการท่องเที่ยวที่หลากหลายและ
ตอบโจทย์นักเที่ยวเฉพาะกลุ่ม (Customer Centric) และเน้นการสร้างประสบการณ์ที่แตกต่างและ    
มีเอกลักษณ์ท่ีตอบสนองต่อกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจแตกต่างกัน 

นอกจากนี้ความปลอดภัยด้านสุขอนามัยจะกลายเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อ
การเดินทางและการท่องเที่ยวในภาพรวมในอนาคต วิกฤต COVID-19 ในครั้งนี้ส่งผลให้รัฐบาลใน
หลายประเทศเน้นความส าคัญของความปลอดภัยด้านสุขอนามัยมากขึ้น  ในทุกขั้นตอนของการ
ท่องเที่ยวจึงจะมีมาตรฐานที่ยกระดับสูงขึ้น รวมถึงมีการพัฒนาระบบเพ่ือตรวจสอบประวัติการ ฉีด
วัคซีนหรือการเดินทางของนักท่องเที่ยว เช่น การพัฒนาระบบหนังสือเดินทางสุขภาพแบบดิจิทัล     
การออกใบรับรองมาตรฐาน และการน าเทคโนโลยี Biometrics มาใช้เพ่ือลดขั้นตอนในสถานที่ต่าง ๆ 
และเพ่ิมความเชื่อม่ันให้กับนักท่องเที่ยว 

ท้ายที่สุดแล้วการรักษาสมดุลระหว่างมิติเศรษฐกิจ-สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และการ
บริหารจัดการจะเป็นอีกปัจจัยที่ส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 
ซึ่งมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย SDG ขององค์การสหประชาชาติ และเกณฑ์ของสภาการท่องเที่ยว
ยั่งยืนระดับโลก (GSTC) ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่หลายองค์กรชั้นน าที่มีส่วนในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว
น ามาใช้ โดยแบ่งออกเป็น 4 หัวข้อหลัก ได้แก่ การจัดการที่ยั่งยืน ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม 
ผลกระทบทางวัฒนธรรม และผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม 

 
 

  

PRODUCT CENTRIC

MASS MARKET

FRAGMENTATION OF STAKEHOLDER

CUSTOMER CENTRIC

ALTERNATIVE TOURISM

COLLABORATION

TOURISTTOURIST

Smart Tourism

Data DrivenSmart City

Tourism Business Ecosystem (Future)Tourism Supply Chain (Current)

ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา 
Smart Tourism ที่เอ้ือต่อการเก็บข้อมูลนักท่องเท่ียว 

เพ่ือน ามาวิเคราะห์  Data Driven  และพัฒนา ส่งเสริมสินค้า
การท่องเที่ยวที่ตอบสนองความต้องการเฉพาะกลุ่ม 

 Customized Experience)

มุ่งเน้นกลุ่มนักท่องเท่ียวเชิงคุณภาพและกลุ่มรายได้สูง 
เพ่ือสร้างความยั่งยืนให้แก่ภาคการท่องเที่ยว 

ไปพร้อม ๆ กับการพัฒนาสินค้าการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ 
และให้ประสบการณ์  Experience ที่แตกต่าง มีเอกลักษณ์และ

สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มนักท่องเที่ยว
ที่มีความสนใจต่างกัน ท าให้เกิดมูลค่าเพ่ิมแก่สินค้านั้น ๆ

สินค้าการท่องเที่ยวตายตัว มีรูปแบบมาตรฐาน ไม่ยืดหยุ่น 
ท าให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว
ที่แตกต่างกันได้ ทั้งนี้ การสร้างความภักดีในปัจจุบัน
ควรอยู่ในรูปแบบ Personalized ซึ่งมีประสิทธิภาพมากกว่า

พ่ึงพารายได้จากนักท่องเท่ียวกลุ่มใหญ่เพียงไม่ก่ีกลุ่ม
เป็นหลัก ท าให้มีความเสี่ยงในการสูญเสียรายได้หาก
เกิดวิกฤต นอกจากนี้ กลุ่มนักท่องเที่ยวหลัก
ในปัจจุบันเป็นกลุ่มรายได้ปานกลาง 
มีปริมาณมาก แต่มคี่าใช้จ่ายต่อหัวต่ า
อาจสร้างความเสียหายให้แก่ทรัพยากร

ยังไม่มีการท างานเชิงบูรณาการทั้งภายในและภายนอก
องค์กร โดยต่าง  ายต่างด าเนินการในรูปแบบ Supply 
Chain กล่าวคือ มุ่งเน้นผลประโยชน์ของตน ขาดการ
สื่อสารและการร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท าให้การ
ด าเนินงานไม่ไปในทิศทางเดียวกัน 

สร้างเครือข่ายระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในและนอก
อุตสาหกรรม  Multi-stakeholders บูรณาการทิศทาง

การให้บริการด้านการท่องเท่ียวร่วมกันเพ่ือสร้าง
Tourism Business Ecosystem ที่ทุก  ายได้รับผลประโยชน์

ร่วมกัน มีการกระจายรายได้สู่ทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน
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2.1.2 สัญญาณบ่งชี้การเ ลี่ยนแ ลงที่ส าคัญ (Megatrend) 
การวิเคราะห์สัญญาณบ่งชี้การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญจะท าให้เราสามารถเข้าใจและคาดการณ์

ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่จะส่งผลถึงอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในระยะยาว โดยสัญญาณบ่งชี้ที่ส าคัญ
ที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีดังนี้ 

 

 
แผนภาพที่ 2.3 สัญญานบ่งชี้การเ ลี่ยนแ ลงที่ส าคัญ (Megatrend)  

 
2.1.3 สถานการณ์การท่องเที่ยวของ ระเทศไทย 
เช่นเดียวกับสถานการณ์การท่องเที่ยวของโลก ประเทศไทยได้รับผลกระทบอย่างมากจาก

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยผลกระทบจาก COVID-19 ต่อการท่องเที่ยวไทยมีค่อนข้างมาก
เนื่องจากไทยเป็นประเทศที่พ่ึงพารายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศในสัดส่วนที่สูงต่อ GDP   
โดยในปี 2559-2562 ถึงแมจ้ านวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยจะมากกว่าชาวต่างชาติค่อนข้างมาก แต่มีการ
สร้างรายได้ต่ ากว่ารายได้ที่ได้จากชาวต่างชาติ ส่งผลให้ในปี 2563 รายได้รวมจากการท่องเที่ยวจึง
ลดลงในอัตราที่มากกว่าจ านวนนักท่องเที่ยว เนื่องจากจ านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่ลดลง
อย่างมากจากมาตรการจ ากัดการเดินทางของทั้งประเทศไทยและต่างประเทศ 

 

ความย่ังยืน
• การร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อ

พัฒนาไปสู่ความยั่งยืน  Collaboration 
• การเติบโตของแหล่งท่องเที่ยวท่ีไม่เท่าเทียม

จะน าสู่ปัญหาด้านความเหลื่อมล้ า  Inequality 
• หลายประเทศมีการจดัตั้งองค์กรจดัการ

ด้านการท่องเที่ยว  DMO  เพื่อให้สามารถ
จัดการแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างครอบคลุม 
และมุ่งสู่การกระจายนักท่องเที่ยว 
และสร้าง Balanced Tourism

• การพึ่งพารายไดจ้ากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
หรือนักท่องเที่ยวเพียงกลุ่มเดียว ส่งผลต่อผลก
ระทบทางเศรษฐกิจไดสู้งกว่า 

• หลายประเทศมุ่งสู่การเป็น Low Carbon City 
โดยใช้พลังงานสะอาด

Conten
ts

Here

พ ติกรรมและความนิยมของลูกค้า
• ในระยะสั้น Senior Tourism อาจไม่เติบโตเท่าที่เคยคาดการณ์ในอดีต
• นักท่องเที่ยว FIT Experience & Niche เติบโตมากหลายประเทศมุ่งสู่การท า

การตลาดแบบ Hyper Personalization เพื่อเจาะรายบุคคล เนื่องจากความต้องการที่
ไม่เหมือนกันของนักท่องเที่ยวแต่ละคน 

• กลุ่ม Middle Class & Knowledge Society มีความต้องการในแง่ Local 
Experience มากขึ้น

• Social Media เป็นช่องทางที่นิยมสูงสุดและส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวมากท่ีสุด
• นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญกับเรื่อง Health & Hygiene ระหว่างการเดินทาง

นวัตกรรมและเทคโนโลยี
• การพัฒนาการตลาด และสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว 

ผ่านการใช้ Big Data มีแนวโน้มสูงขึ้น  Data in Tourism  
• หลายประเทศมุ่งสู่การพัฒนา Smart Tourism เพื่อตอบโจทย์

พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว และสร้างความสมดุลทางการท่องเที่ยว
• การท าการตลาด โดยใช้ Marketing Advertising Analytic Tools

ท าให้เกิดความแม่นย าในการเจาะกลุ่มและเข้าถึงนักท่องเที่ยวมากขึน้
• นักท่องเที่ยวมีการใช้เทคโนโลยีตลอดการเดินทาง  Technology 

thru Customer Journey 

สภาพแวดล้อมด้านก ระเบียบ ข้อบังคับ
• มาตรการป้องกันด้านสขุอนามัยในข้ันตอนระหว่าง

การเดินทาง (Biometric, COVID-19 Vaccine 
Passport)

• การสร้างสมดุลระหว่างธุรกิจ Sharing Economy 
และธุรกิจท้องถิ่น

ตลาดและการแข่งขัน
• หลายประเทศหันไปพ่ึงพานักท่องเที่ยวภายในประเทศมากข้ึนใน

ระยะสั้นถึงปานกลาง  DE Globalization 
• ความนิยมท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ ที่ไม่แออัด 

ท าให้ Emerging Destination ขยายตัว
• แต่ละประเทศปรับรูปแบบจากการมุ่งเน้นกลุ่ม Mass 

เป็นการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ  Alternative Tourism 
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ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธ.ค. 2563), NESDB (เม.ย. 2564), กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา (เม.ย. 2564)  

แผนภาพที่ 2.4 ระดับหนี้ครัวเรือนของคนไทย 
 

เมื่อท าการเปรียบเทียบข้อมูลสถิตด้านการท่องเที่ยวของไทยในปี 2562 เทียบกับปี 2563 
พบว่า ในปี 2562 ผู้ เยี่ยมเยือนภายในประเทศไทยมีจ านวนรวมทั้งสิ้น 307.14 ล้านคน-ครั้ง 
ประกอบด้วย ชาวต่างชาติ 77.39 ล้านคน-ครั้ง (25.20%) และชาวไทย 229.75 ล้านคน-ครั้ง 
(74.80%) โดยจ านวนชาวไทยคิดเป็นมากกว่าชาวต่างชาติถึง 3 เท่า ในขณะที่ปี 2563 ผู้เยี่ยมเยือน
รวมลดลง 55.39% จากปี 2562 เหลือ 137.03 ล้านคน-ครั้ง โดยชาวต่างชาติลดลง 82.15% เหลือ 
13.82 ล้านคน-ครั้ง และชาวไทยลดลง 46.37% เหลือ 123.21 ล้านคน-ครั้ง 

 

จ านวนผู้เยีย่มเยือนภายในประเทศของไทย 

 
ที่มา : สถิตินักท่องเที่ยว โดยกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา (เม.ย. 2564) 

แผนภาพที่ 2.5 จ านวนผู้เยี่ยมเยือนภายใน ระเทศไทย  
 

เมื่อเปรียบเทียบรายได้จากการท่องเที่ยว ในปี 2562 รายได้จากผู้เยี่ยมเยือนของไทยมีมูลค่า
รวม 2.73 ล้านล้านบาท เป็นรายได้จากชาวต่างชาติ 1.65 ล้านล้านบาท (60.34%) และชาวไทย 1.08 
ล้านล้านบาท (39.66%) ในขณะที่ปี 2563 รายได้รวมลดลง 70.95% เหลือ 0.79 ล้านล้านบาท      
โดยชาวต่างชาติลดลง 81.16% เหลือ 0.31 ล้านล้านบาท และชาวไทยลดลง 55.40% เหลือ 0.48 
ล้านล้านบาท 

ล้านล้านบาท
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รายได้จากผู้เยี่ยมเยือนภายในประเทศของไทย 

 
ที่มา : สถิตินักท่องเที่ยว โดยกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา (เม.ย. 2564) 

แผนภาพที่ 2.6 รายได้จากผู้เยี่ยมเยือนภายใน ระเทศของไทย  

ส าหรับการวิเคราะห์ในมุมมองการท่องเที่ยวระหว่างเมืองหลักและเมืองรอง พบว่าจ านวนผู้
เยี่ยมเยือนและรายได้การท่องเที่ยวในเมืองหลักสูงกว่าเมืองรองค่อนข้างมาก เนื่องจากค่าใช้จ่ายเฉลี่ย
ในเมืองหลักที่สูงกว่าในเมืองรอง ทั้งนี้ ในปี 2563 สัดส่วนจ านวนผู้เยี่ยมเยือนและรายได้ในเมืองรอง
เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้า แสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวที่เพ่ิมขึ้นในเมืองรองจากการลดลงของ
นักท่องเที่ยวต่างชาติซึ่งโดยปกติมีสัดส่วนการท่องเที่ยวในเมืองหลักสูงกว่าคนไทย 

 

 
ที่มา : สถิตินักท่องเที่ยว โดยกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา (เม.ย. 2564) 

แผนภาพที่ 2.7 จ านวนผู้เยี่ยมเยือนทั้งหมดแบ่งตาม ระเภทเมือง 
 

เมื่อพิจารณาผลกระทบต่อด้านอุปทาน (Supply Side) ของการท่องเที่ยว การระบาดของ 
COVID-19 ส่งผลต่อธุรกิจโรงแรมและที่พักอย่างรุนแรง เนื่องจากมาตรการจ ากัดการท่องเที่ยวต่าง ๆ 
ท าให้อัตราการเข้าพักเฉลี่ยจากเดิมที่สูงกว่า 70% ลดลงเหลือเพียง 0-30% หรือต่ ากว่าหลังจากเกิด
การแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างไรก็ดี ตั้งแต่ ต.ค. 2563 นักท่องเที่ยวต่างชาติเริ่มกลับมาได้ใน
จ านวนจ ากัด ตามมาตรการ Special Tourist Visa (STV) หรือ Sandbox รวมถึงการท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยตามมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ เช่น โครงการเราเที่ยวด้วยกัน 
แต่โดยรวมแล้วอัตราการเข้าพักโดยรวมยังอยู่ที่ระดับประมาณ 30% เท่านั้นในช่วงที่ไม่ได้มีการจ ากัด
การเดินทาง 
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อัตราการเข้าพักของสถานพักแรม (ร้อยละ) เปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังวิกฤต COVID-19 

 
ที่มา : ศูนย์วิจัยกรุงศรี, ธนาคารแห่งประเทศไทย (เม.ย. 2564) 

แผนภาพที่ 2.8 อัตราการเข้าพักของสถานพักแรม (ร้อยละ)  
เ รียบเทียบระหว่างก่อนและหลังวิก ต COVID-19  

 
ณ สิ้นปี 2563 จ านวนสถานประกอบการที่พักแรมของไทยมีจ านวนประมาณ 1.8 หมื่นแห่ง 

ซึ่งปิดกิจการไปแล้วกว่า 6,000 แห่ง เนื่องจากจ านวนการเข้าพักที่ลดลง ทั้งนี้ คาดว่าจ านวนสถาน
ประกอบการที่พักแรมจะลดลงอีกเนื่องจากความยืดเยื้อของการระบาดของ COVID-19สถาน
ประกอบการที่พักแรมที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุด 20% อยู่ในพ้ืนที่กรุงเทพฯ ภูเก็ต ชลบุรี สุราษฎร์
ธานี และกระบี่ ซึ่งเป็น 5 จังหวัดที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวลดลงสูงสุด  

 
จ านวนสถานประกอบการที่พักแรม ปี 2561 เทียบกับ ปี 2563 

 
ที่มา : การส ารวจทีพ่ักแรม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2563 ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ

แผนภาพที่ 2.9 จ านวนสถาน ระกอบการที่พักแรม  ี 2561 เทียบกับ  ี 2563  
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11 
 

2.1.4 ยทุธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580)  
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ถือได้ว่าเป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศ ซึ่งมี

วิสัยทัศน์ที่ส าคัญคือ “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้านการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
   1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
   2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
   3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

 ทั้งนี้ยุทธศาสตร์ที่จะส่งผลต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวคือยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ชาติ    
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 
2.1.5 แผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ  ระเด็นที่ 5 การท่องเที่ยว 

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติมีจ านวนทั้งสิ้น 23 แผนแม่บท ซึ่งการพัฒนาการท่องเที่ยว
ของประเทศได้ถูกก าหนดในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในด้านที่ 5 ประเด็นการท่องเที่ยว (พ.ศ. 
2561 - 2580) โดยก าหนดเป้าหมาย เพ่ือการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และใช้การท่องเที่ยวใน
การเป็นเครื่องมือในการลดความเหลื่อมล้ าของสังคมไทย ด้วยการรักษาให้ประเทศไทยเป็นจุดหมาย
ปลายทางของการท่องเที่ยวระดับโลก และการพัฒนาการท่องเที่ยวทั้งระบบ มุ่งเน้นดึงดูด
นักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพ ควบคู่กับการพัฒนาและสร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ ยวให้
สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวในสาขาการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูง ควบคู่กับการ 
ชูจุดเด่นด้านวัฒนธรรม อัตลักษณ์ความเป็นไทย และให้คุณค่ากับสิ่งแวดล้อม โดยแผนแม่บทฯ 
ประเด็นการท่องเที่ยว มีการแบ่งการท่องเที่ยวออกเป็น 6 เรื่องท่ีส าคัญ ได้แก่  

 
1) การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม มุ่งเน้นการสร้างสรรค์คุณค่าให้แก่

สินค้าและบริการการท่องเที่ยวมุ่งเน้นการใช้องค์ความรู้และนวัตกรรม ผนวกกับจุดแข็งในด้านความ
หลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต เพ่ือสร้างคุณค่าให้กับสินค้า และบริการ
ด้านการท่องเที่ยวที่ตอบสนองพฤติกรรมความต้องการนักท่องเที่ยว และสร้างทางเลือกของ
ประสบการณ์ใหม่ให้กับนักท่องเที่ยว  
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แนวทางการพัฒนา  
(1) สร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการบนฐานของทุนทาง

วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ได้แก่ แหล่ง
อุทยานประวัติศาสตร์ เมืองมรดกโลก โบราณสถานเมืองเก่า ย่านการค้า 
วิถีชีวิตลุ่มน้ า สินค้าชุมชน อาหารไทย และแพทย์แผนไทย เพ่ือน ามา
สร้างสรรค์คุณค่า และมูลค่าผ่านองค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี และ
การออกแบบเพ่ือสร้างสรรค์เป็นสินค้า รวมถึงการพัฒนากิจกรรมและ
บริการรูปแบบใหม่ ๆ ให้กับนักท่องเที่ยว เช่น การท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
การท่องเที่ยวโดยชุมชน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยววิถีพุทธ 
การท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิม เป็นต้น  

(2) พัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอ้ือต่อการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เพ่ือ
น ามาพัฒนาต่อยอดสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ได้แก่   
การส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และการออกแบบ การสร้างนวัตกรรม  
การส่งเสริมการลงทุน การสร้างเครือข่ายวิสาหกิจการท่องเที่ยว  
การสื่อสารและการคมนาคม การพัฒนาระบบฐานข้อมูล การส่งเสริม
การตลาด และการสร้างเรื่องราวเพื่อบอกเล่านักท่องเที่ยว เป็นต้น  

(3) เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรม 
การท่องเที่ยว เพ่ือให้มีทักษะและองค์ความรู้ในธุรกิจตลอดห่วงโซ่
อุปทานของการท่องเที่ยว ทั้งด้านการออกแบบการวิจัยและพัฒนา  
การสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยี การบริหารจัดการธุรกิจและการตลาด 
เพ่ือสร้างความแตกต่างและความโดดเด่นของสินค้าและบริการ  
ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดท่องเที่ยว 

(4) ส่งเสริมการจดทะเบียน การคุ้มครอง การใช้ทรัพย์สินทางปัญญาและ
ภูมิปัญญา เ พ่ือสนับสนุนการพัฒนาต่อยอดไปสู่การท่องเที่ยว 
เชิงสร้างสรรค์และการเป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวของ ภูมิภาค 
ได้แก่ แหล่งประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมไทย มรดกทางวัฒนธรรม 
กิจกรรมและสินค้าของชุมชน อาหารไทย และการแพทย์แผนไทย  

(5) ส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวโดยการน าเสนอเอกลักษณ์ของประเทศ
ไทยและของแต่ละท้องถิ่น ให้เป็นที่เข้าใจในเวทีโลก ผ่านสื่อสร้างสรรค์
และนวัตกรรมทางสื่อต่าง ๆ รวมทั้งการส่งเสริมการสื่อสารเรื่องราว 
อันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละภูมิภาคและจังหวัดต่าง ๆ ผ่านการพัฒนา
แบรนด์และการสื่อสาร เรื่องราวอย่างสร้างสรรค์ผ่านช่องทางการตลาด
ที่เป็นที่นิยมในกลุ่มเป้าหมาย 
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2) การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมให้ไทยเป็นจุดหมาย 
ปลายทางการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ ครอบคลุมการจัดประชุมและนิทรรศการ การจัดงานแสดงสินค้า 
การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเป็นรางวัล การจัดการแข่งขันระดับนานาชาติ การท่องเที่ยวเชิงกีฬา 
รวมถึงการพักผ่อนระหว่างหรือหลังการประกอบธุรกิจ หรือการท ากิจกรรมต่าง ๆ อันเป็นการดึงดูด
กลุ่มนักเดินทางเพ่ือธุรกิจและนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ อีกทั้งส่งเสริมให้การจัดการธุรกิจและกิจกรรม
ต่าง ๆ เป็นการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้และเทคโนโลยีที่น าไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม รวมถึงการสร้างเวทีเจรจาการค้าและ  
การลงทุนของธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

แนวทางการพัฒนา  
(1) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกของเมืองท่องเที่ยว

เชิงธุรกิจให้มีความพร้อมส าหรับการเดินทางเพ่ือประกอบธุรกิจ การจัด
ประชุมและนิทรรศการ การจัดงานแสดงสินค้าการจัดกิจกรรม  
การจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ รวมถึงส่งเสริมการกระจายของ
การท่องเที่ยวธุรกจิไปยังพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการเป็นจุดหมายปลายทาง
ของการจัดประชุมและนิทรรศการ การจัดงานหรือกิจกรรมพิเศษ และ
เพ่ิมช่องทางการเข้าถึงการจัดแสดงผลงานรูปแบบต่าง ๆ ทั้งการจัด
แสดงผลงานจริงและในรูปแบบเสมือนจริง  

(2) สนับสนุนมาตรการเพ่ือสร้างแรงจูงใจและอ านวยความสะดวกในการ
ด าเนินกิจกรรม การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ รวมทั้งสร้างความพร้อมของ
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องตลอดห่วงโซ่คุณค่าและระบบนิเวศของการเดินทาง
ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ เช่น โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร การจัดเลี้ยง ของที่ระลึก 
บริการโลจิสติกส์ สถานบันเทิง ธุรกิจน าเที่ยว ธุรกิจการจัดงาน เป็นต้น 
และส่งเสริมให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมวิสาหกิจเริ่มต้น และ
ชุมชนท้องถิ่น ในการน าเสนอสินค้าและบริการเพ่ือรองรับการเดินทาง
ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจรวมถึงการสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ
และบุคลากรในอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้อง  

(3) ส่งเสริมการตลาดและสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพจัดงานในระดับ
นานาชาติ รวมทั้ง ประชาสัมพันธ์เมือง/พ้ืนที่ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจและ
ส่งเสริมกิจกรรมที่ไทยมีศักยภาพในการเดินทางท่องเที่ยว เพ่ือจูงใจให้
เกิดการเดินทางท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ ทั้งก่อน ในระหว่าง และหลังการ
ประกอบธุรกิจหรือการท า กิจกรรมต่าง ๆ ต่อยอดอุตสาหกรรม
เป้าหมายของประเทศ รวมถึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การกีฬา เพ่ือ
สนับสนุนให้เกิดการเข้าถึง การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่
น าไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดเวทีเจรจา
การค้าและการลงทุนของธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
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3) การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย สนับสนุนการพัฒนาและ
ยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย ทั้งสินค้า บริการ บุคลากร 
ผู้ประกอบการ และแหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่คุณค่าการท่องเที่ยว เน้นสร้างความ
แตกต่างและความเป็นเอกลักษณ์จากการให้บริการตามแบบอย่างความเป็นไทยที่โดดเด่น  
ในระดับสากล ร่วมกับการใช้องค์ความรู้และภูมิปัญญาไทยที่พัฒนาต่อยอดกับความคิดสร้างสรรค์ 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการ 

แนวทางการพัฒนา 
(1) ยกระดับคุณภาพการให้บริการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้ได้มาตรฐาน

ระดับสากลทั้งคุณภาพของสถานประกอบการและคุณภาพของ 
ผู้ให้บริการที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญ ให้ความส าคัญเรื่องความ
สะอาดและความปลอดภัยในสถานประกอบการ ซึ่งครอบคลุมการ
ให้บริการในธุรกิจสปาและบริการเสริมความงาม นวดแผนไทย โยคะ 
การดูแลผู้สูงอายุ สถานพักฟ้ืนเพื่อการฟ้ืนฟูสุขภาพและการผ่อนคลาย 

(2) สร้างสรรค์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพรูปแบบใหม่บนพ้ืนฐานของ
ทรัพยากรที่มีศักยภาพในการบ าบัด ฟ้ืนฟู รักษาสุขภาพ โดยใช้ความคิด
สร้างสรรค์นวัตกรรม และเอกลักษณ์ความเป็นไทย ในการให้บริการ 
พร้อมทั้งสร้างความหลากหลายของกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ ได้
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากลและเชื่อมโยงกับกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวต่าง ๆ เช่น การใช้พุน้ าร้อน น้ าแร่ สปาโคลน เพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เป็นต้น 

(3) พัฒนายกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้านแพทย์แผนไทยให้มีมาตรฐาน
ระดับสากลและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดเพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้แก่ผลิตภัณฑ์ โดยการวิจัย พัฒนานวัตกรรมต่อยอดให้เกิด
สินค้าใหม่ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ พร้อมสร้างความเชื่อมั่นของ
ผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์การแพทย์แผนไทย 

(4) ส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวทางการแพทย์ที่ไทยมีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้าน เพ่ือสร้างการรับรู้อย่างแพร่หลายในตลาดกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่ม
ตลาดที่มีความสนใจเฉพาะด้าน ได้แก่ ศัลยกรรมเสริมความงาม  
การตรวจสุขภาพประจ าปี ทันตกรรม จักษุวิทยา การรักษาภาวะผู้มี
บุตรยาก ศัลยกรรมกระดูกและผ่าตัดหัวใจ เป็นต้น โดยค านึงถึงความ
สอดคล้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ครบ
วงจรของไทย 
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4) การท่องเที่ยวส าราญทางน้ า เน้นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ าให้เป็นอีก
ทางเลือกหนึ่งของการท่องเที่ยวไทย เป็นแหล่งสร้างรายได้ใหม่ให้กับประเทศ โดยค านึงถึงความยั่งยืน
ของแหล่งท่องเที่ยวและการมีส่วนร่วมของชุมชน ครอบคลุมการท่องเที่ยวทางทะเลและชาย ั่ง และ
การท่องเที่ยวในลุ่มน้ าส าคัญ โดยการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสิ่ง
อ านวยความสะดวกในการท่องเที่ยวทางน้ าให้ได้มาตรฐาน สร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเที่ยวที่
หลากหลาย ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวรวมถึงบริบทของชุมชนในพ้ืนที่ 

แนวทางการพัฒนา  
(1) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวให้เชื่อมโยงกับเส้นทาง

การท่องเที่ยว ทางทะเล ชาย ั่ง และลุ่มน้ าสายส าคัญ เพ่ือรองรับการ
ท่องเที่ยวก่อน ระหว่าง และหลังการโดยสารด้วยเรือ ส าราญและเรือ
ยอร์ช โดยให้ความส าคัญกับการรักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร
แหล่งท่องเที่ยวทั้งปะการัง ชายหาด และคุณภาพน้ า รวมทั้งสร้างสรรค์
และยกระดับกิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย และ
สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่  และตอบสนองความต้องการของ
นักท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นการกระจายกิจกรรมในพ้ืนที่ต่าง ๆ การสร้าง
ความพร้อมให้แก่ชุมชนเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวในพ้ืนที่ท่องเที่ยวที่มี
ศักยภาพตามแนวชาย ั่งและหมู่เกาะ ทั้ง ั่งอ่าวไทยและอันดามัน และ
ตามลุ่มน้ าทีส่ าคัญ เช่น ลุ่มน้ าเจ้าพระยา ลุ่มแม่น้ าโขง เป็นต้น  

(2) ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสิ่งอ านวย
ความสะดวกในการท่องเที่ยวทางน้ า ทั้งท่าเรือส าราญในประเทศไทย
เพ่ือปรับบทบาทของท่าเรือในประเทศจากท่าเรือแวะพักเป็นท่าเรือหลัก 
ท่าเรืออ่ืน ๆ ที่ใช้ส าหรับการท่องเที่ยวทางน้ าให้ได้มาตรฐาน ตลอดจน
การบริหารจัดการท่าเรือท้ังในเรื่องความสะอาดและมาตรฐานด้านความ
ปลอดภัย  

(3) พัฒนาและปรับปรุงปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยวทางน้ าในทุกมิติ เช่น 
ความปลอดภัย ในการเดินทาง การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการอ านวย
ความสะดวกในการเดินทางข้ามแดนของบุคคลและตัวเรือ และความ
พร้อมของแหล่งท่องเที่ยว โดยเน้นการพัฒนาบุคลากรที่มีความถนัด
เฉพาะทางเพ่ือรองรับ ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทางน้ า  

(4) การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ความพร้อมของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ทางน้ า แหล่งท่องเที่ยว และกิจกรรมท่องเที่ยวต่อเนื่องในทุกรูปแบบ 
รวมทั้งส่งเสริมการท าการตลาดรูปแบบใหม่บนพ้ืนฐาน ของเทคโนโลยี
และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับพฤติกรรมความต้องการของนักท่องเที่ยว
และธุรกิจสายการเดินเรือ ซึ่งถือเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพที่มีการใช้
จ่ายสูง รวมทั้งน าเสนอแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยว ให้
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เชื่อมโยงกับเส้นทางการท่องเที่ยวทางทะเล ชาย ั่ง และลุ่มน้ าสาย
ส าคัญ 

 
5) การท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค สนับสนุนการยกระดับให้ประเทศไทยเป็น

ศูนย์กลางการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวภายในภูมิภาคอาเซียน โดยใช้ประโยชน์จากที่ตั้งทาง
ภูมิศาสตร์ แผนการลงทุนพัฒนาโครงข่ายคมนาคมทั้งทางถนน รางน้ า และอากาศ และกรอบความ
ร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวภายในประเทศ อนุภูมิภาค และ
อาเซียน บนฐานอัตลักษณ์เดียวกัน เพ่ือส่งเสริมให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวร่วมกัน 

แนวทางการพัฒนา  
(1) พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงระหว่างประเทศในภูมิภาค โดย

ใช้ประโยชน์จากโครงข่ายคมนาคมที่มีในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นใหม่
ตามแผนพัฒนาในอนาคตทั้งทางถนน ทางราง ทางน้ า และทางอากาศ 
รวมทั้งส่งเสริมและบูรณาการความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวภายใต้
กรอบความร่วมมือใน ระดับอนุภูมิภาคและอาเซียน อาทิ กรอบความ
ร่วมมือด้านการท่องเที่ยวอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง กรอบความ ร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจอิรวดี–เจ้าพระยา-แม่โขง การพัฒนาเขตเศรษฐกิจสาม
  าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย และการพัฒนาตามแนวระเบียง
เศรษฐกิจ เป็นต้น ซึ่งการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวยังรวมถึงการเชื่อมโยง 
เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม เมืองประวัติศาสตร์ และเมือง
มรดกโลกภายในอนุภูมิภาค  

(2) อ านวยความสะดวกในการเดินทางระหว่างประเทศ โดยการพัฒนาและ
ยกระดับพิธีผ่านแดนของการเดินทางในทุกรูปแบบอย่างไร้รอยต่อ การ
ปรับปรุงและแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางข้ามแดน
ของนักท่องเที่ยว และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้ความรู้ 
เผยแพร่ข้อมูล และอ านวยความสะดวกในการเดินทางแก่นักท่องเที่ยว  

(3) ส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวระหว่างประเทศร่วมกันให้สอดรับกับ
ทิศทางและแนวโน้มของตลาดยุคใหม่โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีให้
สอดรับกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ โดยการประชาสัมพันธ์ 
สร้างการรับรู้ และสร้างแรงจูงใจแก่นักท่องเที่ยว บนฐานอัตลักษณ์
ร่วมกันของอนุภูมิภาคและภูมิภาค เพ่ือให้ประเทศไทยและประเทศ
สมาชิกอาเซียนเป็นที่ รู้ จักและเป็นจุดหมายปลายทางร่วมของ
นักท่องเที่ยวทั่วโลก 
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6) การพัฒนาระบบนิเวศด้านการท่องเที่ยว ให้ความส าคัญกับการพัฒนาปัจจัย
แวดล้อมต่าง ๆ เพ่ือสนับสุนการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวและ 
การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของประเทศ เพ่ือสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่แหล่งท่องเที่ยว 
สินค้า และบริการทางการท่องเที่ยวของไทย 

แนวทางการพัฒนา  
(1) ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว และป้องกัน

ผลกระทบที่อาจเกิดจากกิจกรรมการท่องเที่ยวทุกมิติ รวมถึงคุณภาพ
มาตรฐานของสินค้า บริการ และสิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพของนักท่องเที่ยว โดยอาศัยเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคี 
ที่เก่ียวข้องและอาสาสมัครด้านการท่องเที่ยวทั่วประเทศ  

(2) พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ทั้งชายหาด ชาย ั่งทะเล 
เกาะและหมู่เกาะ แหล่งวัฒนธรรม และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เพ่ือรองรับ
กิจกรรมการท่องเที่ยวทุกรูปแบบและการท่องเที่ยวเพ่ือคนทั้งมวล โดย
ค านึงถึงความยั่งยืนของการท่องเที่ยวและการบริหารจัดการแบบบูรณา
การอย่างเป็นองค์รวม  

(3) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยว ทั้งทางถนน 
ทางราง ทางน้ า และทางอากาศ เพ่ือพัฒนาและเชื่อมโยงการท่องเที่ยว
ในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ เช่น พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก 
พ้ืนที่ชาย ั่ งทะเลตะวันตก พ้ืนที่ริม ั่ งแม่น้ าโขง และพ้ืนที่แ อ่ง
ประวัติศาสตร์ลุ่มน้ าภาคกลาง เป็นต้น  

(4) พัฒนาชุมชน ผู้ประกอบการ และบุคลากรด้านการท่องเที่ยวทุกภาค
ส่วนให้มีความพร้อม ในการรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและ ประชาชนในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที ่ 

(5) ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยว
ของไทย ทั้งแหล่งท่องเที่ยว สินค้า บริการ และย่านการค้าที่เชื่อมโยง
การท่องเที่ยว รวมทั้งจัดท าเส้นทางการท่องเที่ยว เชื่อมโยงทั้งในและ
ต่างประเทศให้สอดรับกับทิศทางและแนวโน้มของตลาดยุคใหม่  

(6) สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาและบริหาร
จัดการการท่องเที่ยว การพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยว และการพัฒนา
ฐานข้อมูลกลางด้านการท่องเที่ยว เพ่ือการวางแผน การก าหนดนโยบาย 
และการอ านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว 

 
  



18 
 

นอกจากนี้ประเด็นแผนแม่บทอ่ืน ๆ อีกหลายด้านก็เป็นสิ่งที่ควรพิจารณา เนื่องจาก
มีความเกี่ยวข้องกับเป้าหมายของชาติ และในหลายประเด็นยังเกี่ยวเนื่องต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว ซึ่งได้แก่ด้านต่างๆ ดังนี้ 
 

แผนแม่บทประเด็นท่ี 6 : พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
ประเทศไทยเน้นการพัฒนาเมืองหลวงโดยขาดการพัฒนาเมืองในภูมิภาค 

ทรัพยากรในเมืองและการให้บริการระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการถึงขีดจ ากัด ไม่สามารถรองรับอุปสงค์การขยายตัวทางเศรษฐกิจของ
ทั้งประเทศได้ แผนแม่บทมีเป้าหมายในการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
สามารถรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่
ทุกกลุ่ม โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนาระบบบริหารจัดการเมือง 
แผนแม่บทประเด็นท่ี 7 : โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 

การพัฒนาโครงสร้ าง พ้ืนฐานเป็นรากฐานที่ ส าคัญของการสร้ า ง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ที่ผ่านมาประเทศไทยให้ความส าคัญกับ
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนท าให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่
ส าคัญของประเทศท่ีครอบคลุมพ้ืนที่/รองรับความต้องการของประชาชนทั้งในระดับ
ครัวเรือน อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวได้ในระดับหนึ่ง แต่ด้วยมีความท้าทายจาก
ภายนอกและภายใน ทักษะความสามารถของแรงงาน ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้าง
ประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย และเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว เพ่ือ
เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
แผนแม่บทประเด็นที่ 9 : ประเด็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ศักยภาพในการคิดค้นนวัตกรรม โครงสร้างพ้ืนฐาน และแรงงานทักษะ       
มีการพัฒนาช้าเมื่อเทียบกับประเทศก าลังพัฒนาในภูมิภาคเดียวกัน และเป็นปัญหา
หลักในการท าธุรกิจในไทย เพ่ือท าให้ประเทศไทยกลับมามีการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจที่ดีขึ้นและหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลาง เขตเศรษฐกิจพิเศษจึงเป็นกลไก
ส าคัญที่จะเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของไทย 
แผนแม่บทประเด็นท่ี 18 : ประเด็นการเติบโตอย่างยั่งยืน 

ทรัพยากรทางธรรมชาติถูกน าไปใช้ในการพัฒนาจ านวนมาก ก่อให้เกิด
ความเสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่อง พ้ืนที่ป าไม้ ทรัพยากรดินและน้ าเสื่อมโทรม ส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตของประชาชนและต้นทุนทางเศรษฐกิจ การก าหนดทิศทางการพัฒนาที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจึงเป็นเรื่องส าคัญไม่ว่าจะเป็นการอนุรักษ์ รักษา ฟ้ืนฟูและ
สร้างฐานทรัพยากรธรรมชาติใหม่ 

 
 
 



19 
 

 2.1.6 แผนแม่บทเ พาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาตอิันเ ็นผลมาจากสถานการณ์
โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท าให้สภาวะแวดล้อมในการด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก รัฐบาลจึงได้
ทบทวนแนวทางการด าเนินงานตามแผนแม่บทฯ และจัดท าแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565 เพ่ือให้การด าเนินงานตามแผนแม่บทฯ 
มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ให้มากขึ้น มีเป้าหมาย คือ “คนสามารถยังชีพอยู่ได้ มีงานท า กลุ่ม
เปราะบางได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง สร้างอาชีพและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น เศรษฐกิจประเทศฟ้ืนตัว
เข้าสู่ภาวะปกติ และมีการวางรากฐานเพ่ือรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่” โดยมีประเด็นการ
พัฒนา สรุปไดด้ังนี้ 

(1) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ 
(Local Economy)  

(2) การยกระดับขีดความสามารถของประเทศ เพ่ือรองรับการเติบโตอย่าง
ยั่งยืนในระยะยาว (Future Growth) 

(3) การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนให้เป็นก าลังหลักในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ (Human Capital) 

(4) การปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐาน เพ่ือส่งเสริมการฟ้ืนฟูและพัฒนา
ประเทศ (Enabling Factors)  

ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในแผนฯนี้ให้เน้นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของไทยในฐานะ
ประเทศท่ีปลอดภัยจากโรคระบาด เพ่ือให้เป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวกลุ่มผู้มีก าลังซื้อสูง 
และการท่องเที่ยวแบบเที่ยวไปด้วยท างานไปด้วย   

2.1.7 แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2564-2565  
 พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2551 ได้ก าหนดให้มีการจัดท า
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ เพ่ือให้การท่องเที่ยวไทยมีการบริหารและแนวทางการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง และเ พ่ือใช้ เป็นกรอบส าหรับการพัฒนาการท่อง เที่ยวในภาพรวมของประเทศ  
ซึ่งแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ นี้มาสาระส าคัญในการมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งของ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ทั้งด้านการเพ่ิมการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว การดึงดูดนักท่องเที่ยว
คุณภาพ และการส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวของภูมิภาค มีรายละเอียดสรุปได้
ดังนี้ 
 วิสัยทัศน์ : 

“เข้มแข็งจากภายใน – ฟ้ืนตัวอย่างมีความรับผิดชอบ - จุดเชื่อมโยงการท่องเที่ยว
ของภูมิภาค”  
 เป้าหมาย : 

(1) การท่องเที่ยวในประเทศมีการใช้จ่ายเพิ่มข้ึน  
(2) เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวคุณภาพ 
(3) เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวของภูมิภาค 
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2.2 สภาวะแวดล้อมของการท่องเที่ยวแห่ง ระเทศไทย 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มี่จุดเริ่มต้นจากการจัดตั้ง “องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย" มีชื่อย่อว่า "อ.ส.ท." โดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยว พ.ศ. 
2502 โดยองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแต่เดิมนั้นมีหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นส่วนใหญ่ ต่อมา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้ขยายตัวอย่างกว้างขวางรวดเร็ว จ าเป็นต้องปรับปรุงอ านาจหน้าที่ของ       
อ.ส.ท. ให้มีขอบเขตการปฏิบัติงานกว้างขวางยิ่งขึ้น ทั้งในด้านการพัฒนา อนุรักษ์ทรัพยากรทางการ
ท่องเที่ยว และการส่งเสริมเผยแพร่ จึงได้มีการน าเสนอร่างพระราชบัญญัติ การท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย และ ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพ่ือให้หน่วยงานการ
ท่องเที่ยวของรัฐ มีอ านาจหน้าที่และรับผิดชอบในการพัฒนาส่งเสริมเผยแพร่ และ ด าเนินกิจการ    
เพ่ือเป็นการริเริ่มให้มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนคุ้มครองให้ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว
ด้วย สภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งท าหน้าที่รัฐสภาในการประชุมครั้งที่ 41 วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2522 
ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติทั้ง 2 ฉบับ แล้วปรากฏว่า ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบธุรกิจ 
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไม่ผ่านการพิจารณา ส่วนพระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทยได้ผ่านการพิจารณาประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่มที่ 96 ตอนที่ 72 วันที่ 4 
พฤษภาคม 2522 จัดตั้ง "การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย" ขึ้น มีชื่อย่อว่า "ททท." 

2.2.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของการท่องเที่ยวแห่ง ระเทศไทย     
 วิสัยทัศน์ :  

“ททท. เป็นผู้น าในการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอด
นิยมอย่างยั่งยืน” 
 พันธกิจ : 

1. ขับเคลื่อนระบบนิเวศด้านการท่องเที่ยว (Tourism Ecosystem) ให้พร้อมรองรับ
นักท่องเที่ยวคุณภาพอย่างยั่งยืน 

2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการตลาดและบริการข้อมูลด้านการตลาดการ
ท่องเที่ยวที่ครบถ้วน เพ่ือตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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ค่านิยม : 
  “TAT SPIRITS” 
 

 
แผนภาพที่ 2.10 ค่านิยมของการท่องเที่ยวแห่ง ระเทศไทย 

2.2.2 การวิเคราะห์สภาวะภายในของการท่องเที่ยวแห่ง ระเทศไทย 

การประเมินปัจจัยภายในของ ททท. จะใช้กรอบแนวคิด McKinsey 7’S Framework        
ซึ่งเป็นแนวคิดการวิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กร ( Internal Factors) 7 ด้าน ที่มีสวนส าคัญตอการ   
บรรลุเป้าหมายขององคกร โดยผลการวิเคราะหจะชี้ให้เห็นช่องว่างในการพัฒนา น าไปสู่การก าหนด
กลยุทธ์เพ่ือปิดช่องว่างเหล่านั้นที่จะช่วยพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานขององค์กรให้สามารถ
บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ขององค์กร ได้แก่ โครงสร้างองค์กร (Structure) กลยุทธขององค์กร 
(Strategy) ระบบในการด าเนินงานขององค์กร (System) ลักษณะแบบแผนหรือพฤติกรรมของผู้
บริการองค์กร (Style) บุคลากรในองค์กร (Staff) ความรู้ความสามารถของบุคลากร (Skill) และ
ค่านิยมขององค์กร (Shared Value) โดยสามารถสรุปได้ ดังนี้ 

ตารางท่ี 2.1  การวิเคราะห์สภาวะภายในขององค์กร  

ประเด็นการวิเคราะห์ ผลกระทบต่อการท่องเที่ยว 

โครงสร้างองค์กร 

(Structure) 

 โ ค ร ง ส ร้ า ง อ ง ค์ ก ร ใ น ปั จ จุ บั น เ ป็ น รู ป แ บ บ 
Functional-based ซึ่งไม่เ อ้ือต่อการท างานข้าม
หน่วยงานแบบบูรณาการ รวมถึงการท างานใน
ลักษณะงานที่เป็น Networking ที่มุ่งท างานแบบ
ประสานพลังงาน (Collaboration) และการเป็น 
Strategic Partner ใน Value-Chain ที่เอ้ือต่อการ

Service 
Excellence 
บริการเ ็นเลิศ

Personal 
Mastery 
เ ็นมืออาชีพ

Integrity & 
Responsibility
คุณธรรมและ
ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

Relation as 
Family 
ความสัมพันธ์
 ันท์พี่น้อง 

Innovation 
& Creativity 
นวัตกรรม
และความคิด
สร้างสรรค์ 

Technological 
& Data Driven
ใช้เทคโนโลยี
และข้อมูล

Strategic Thinking 
& Sense of 
Urgency 
คิดเชิงกลยุทธ์
และคล่องตัว

ตื่นตัว เต็มใจ และ
กระตือรือร้นต่อการ
ให้บริการท้ังภายใน
และภายนอกองค์กร
ให้เกิดความประทับใจ
และพรัอมรับฟัง
ข้อคิดเห็นเพ่ือน าไป
พัฒนาการบริการท่ี
เป็นเลิศ

ค านิยาม :

ค่านิยม : 

พัฒนาและเปิดรับ
ความรู้ใหม่เสมอ
ให้ทันต่อการ
เปล่ียนแปลง เพ่ือ
แสดงออกทันทีถึง
ความเข้าใจท่ี
ถูกต้องและรู้รอบ
ด้านในงานท่ี
ตนเองรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานด้วยความ
โปร่งใสและตระหนัก
ถึงผลลัพธ์จากการ
ปฏิบัติงานท่ีส่งผลต่อ
องค์กร สังคม และ
ส่ิงแวดล้อม รวมถึง
บุคคลท่ีเกี่ยวข้องท้ัง
ภายในและภายนอก

แสดงความ
จริงใจ ช่วยเหลือ 
ให้เกียรติ เรียนรู้
ซึ่งกันและกัน
แบบพ่ีน้องบน
พ้ืนฐาน
ประโยชน์ของ
องค์กร

น าเสนอความคิดให้
แตกต่างหลากหลาย 
กล้าแสดงออก เพ่ือ
สร้างทางเลือกท่ีมาก
ข้ึนในการปฏิบัติงาน
และลงมือท าจนเกิด
การเปล่ียนแปลง
ในทางสร้างสรรค์

ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล
และข้อมูลเชิง
วิเคราะห์ในการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือ
การเป็นองค์กร
ดิจิทัลอย่างเต็ม
รูปแบบ

ก าหนดเป้าหมายและ
วางแผนการท างานเชิง
กลยุทธ์ พร้อมปรับตัว
และทันต่อการเปล่ียนแปลง 
คาดการณ์และวิเคราะห์
และป้องกันความเส่ียง
ท่ีอาจเกิดข้ึน เพ่ือมุ่งสู่
เป้าหมายองค์กร
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สร้างสรรค์สิ่งใหม่ จึงควรมีการเปรับเปลี่ยนและ
จัดการให้เกิดความยืดหยุ่นและคล่องตัวให้สามารถ
ตอบสนองต่อสถานการณ์และความต้องการของ
ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มากข้ึน 

ความรู้ความสามารถของบุคลากร 
(Skills) 

 จากการประเมิน Core Competency ของผู้บริหาร 
พนักงานปฏิบัติการและลูกจ้าง ททท. ในปี 2563 
พบว่า ยังมีช่องว่างในการพัฒนา โดยระดับผู้บริหาร
มีช่องว่างที่ ต้องพัฒนาทักษะปฏิบัติ งานอย่ าง
สร้ างสรรค์  ( Innovation & Creativity)  สู งที่ สุ ด 
ในขณะที่ พนักงานระดับปฏิบัติการและลูกจ้ าง        
มี ช่ อ งว่ า งด้ านการคิ ด เชิ ง กลยุ ทธ์  ( Strategic 
Thinking) สูงสุด 

 ในขณะที่ การประเมิน Functional Competency 
พบว่า พนักงานระดับปฏิบัติการและลูกจ้าง ททท.   
มีช่องว่างในการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการ
ร ะบ บ เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ  ( Information 
Technology Management) สูงสุดเมื่อเทียบกับ
ทักษะอ่ืน ซึ่งเป็นทักษะส าคัญที่จะสนับสนุนการ
ท างานขององค์กรให้เป็นองค์การสมรรถนะสูงในยุค
เทคโนโลยีดิจิทัล 

บุคลากรในองค์กร 

(Staff) 

 ข้อมูล ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 พบว่าพนักงาน 
ททท. มีวุฒิการศึกษาหลากหลายซึ่งเป็นประโยชน์
ในการคิดเชิงยุทธศาสตร์  ทั้ งนี้  บุคลากรด้าน
การตลาดโดยตรงมีเพียง 3% เท่านั้น และเนื่องจาก 
ททท. มีภารกิจด้านการตลาดเป็นหลัก จึงต้องให้
ความส าคัญกับการพัฒนาความรู้ด้านการตลาด
ให้แก่บุคลาการปัจจุบันเพ่ิมขึ้น หรือวางแผนจัดสรร
บุคลากรทางการตลาดเพ่ิมข้ึน 

 นอกจากนี้ จากการประเมินรัฐวิสาหกิจด้าน Core 
Business Enablers หัวข้อการบริหารทุนมนุษย์  
พบว่า ประเด็นที่ ททท. ยังด าเนินการได้ไม่สมบูรณ์ 
คือ ยังขาดการวิ เคราะห์และการวางแผนการ
ทดแทนอัตราก าลังที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงการวิ เคราะห์ผลผลิต
ประสิทธิภาพ (Productivity) เพ่ือใช้ในการบริหาร
อัตราก าลัง   
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ระบบในการด าเนินงานขององค์กร 

(System) 

 จากการส ารวจความพึงพอใจและความผูกพันของ
บุคลากรต่อองค์กร  ปี 2562 พบว่ า  ประเด็น 
“ระบบงานใน ททท. ที่น าเทคโนโลยีทันสมัยมาช่วย
ให้งานคล่องตัวและลดขั้นตอนการท างาน” เป็น 1 
ใน 4 ประเด็นหลักที่เป็น Pain หรือความต้องการ
ของพนักงานที่ยังไม่ได้รับการตอบสนอง (Unmet 
Desire) และมีความพึงพอใจอยู่ในระดับต่ า 

 นอกจากนี้ จากการประเมินรัฐวิสาหกิจด้าน Core 
Business Enablers ด้านการออกแบบระบบงาน
เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรบรรลุ Strategic Objective 
พบว่า  ททท.  ยั งต้องมีการทบทวนระบบงาน 
กระบวนการท างาน รวมถึง SLA ในทุกกระบวนการ
อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการตอบสนองต่อทิศทาง
และเป้าหมายในอนาคต 

ลักษณะแบบแผนหรือพฤติกรรม
ของผู้บริหารองค์กร 

(Style) 

 ที่ผ่านมาผู้บริหาร ททท. ให้ความส าคัญกับการมี
ส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของพนักงานต่อการ
ขับเคลื่อนองค์กร 

 จากผลการประเมินสมรรถนะทางการบริหา ร 
(Managing Competency) : ผู้บริหาร ททท. ทุก
ระดับจ าเป็นต้องพัฒนาทักษะการจูงใจและพัฒนา
บุคลากร (Influencing and Developing others) 
รองลงมา คือ ทักษะการน าการเปลี่ยนแปลง 
(Leading Change)  และกา รบริ ห า ร ก ล ยุ ท ธ์  
(Managing Strategy) 

 นอกจากนี้ จากผลการส ารวจความพึงพอใจและ
ความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร ปี 2562 ใน
ปัจจัยภาวะผู้น าของผู้บังคับบัญชา ททท. ได้จัดท า
แผนเตรียมความพร้อมด้านภางะผู้น าที่ดูแลคนและ
พลังทางบวก เพ่ือส่งเสริมความผูกพันของพนักงาน
ระดับหน่วยงานให้มากขึ้น 

ค่านิยมร่วม 

(Shared Valued)  

 ททท. มีค่านิยมที่ชัดเจนและสอดคล้องกับเป้าหมาย
ในระยะยาว รวมถึงมีแนวทางในการเสริมสร้าง
ค่านิยมที่ก าหนดไว้ โดยก าหนดพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ตามค่านิยมและจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือ
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สื่อสารให้บุคลากรได้ตระหนักและปฏิบัติจนเกิดเป็น
วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture)  

 อย่างไรก็ดี จากโครงการประเมินผลพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานตามค่านิยมองค์กร ปี 2563 พบว่ามี
คะแนนอยู่ที่  83.28% ลดลงจากปีก่อน 2.45% 
ททท. จึงต้องให้ความส าคัญในการสื่อสารและ
พัฒนาให้เกิดพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามค่านิยม
องค์กร 

กลยุทธ์ขององค์กร 

(Strategy) 

 มี แผนกลยุทธ์ ขององค์ กร  ที่ คลอบคลุ ม ก าร
ด าเนินการในระดับอุตสาหกรรมและการด าเนินงาน
ขององค์กร ททท. โดยในส่วนของอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว มีกลยุทธ์การด าเนินงานมุ่งเน้นการสร้าง
รายได้ทางการท่องเที่ยวและการขยายฐานจ านวน
นักท่องเที่ยว เพ่ือตอบสนองการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศ ในส่วนขององค์กรมีกลุยุทธ์ เน้น
ความส าคัญ เรื่องการเพ่ิมทักษะในการท างาน และ
การบูรณาการการท างานระหว่าง  ายต่างๆ ภายใน
องค์กร 

2.3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ 
การประเมินสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทั้งภายในและภายนอก เป็นการ

วิเคราะห์สภาพแวดล้อม เพ่ือค้นหาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวไทยเพ่ือสรุปเป็น โอกาส 
(Opportunities) และภัยคุกคาม (Threats) ตลอดจนเพ่ือค้นหาศักยภาพ (Strengths) และจุดด้อย 
(Weaknesses) ของการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของไทยสู่การบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 

2.3.1 การวิเคราะห์ PESTEL 
การวิเคราะห์ด้วย PESTEL Analysis จะท าให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมทางการท่องเที่ยว

โดยรวม และท าให้เข้าใจปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย 
ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 6 ปัจจัย และได้ผลการวิเคราะห์ดังนี้ 

ตารางท่ี 2.2  การวิเคราะห์ ัจจัยภายนอก  

ประเด็นการวิเคราะห์ ผลกระทบต่อการท่องเที่ยว 

ปัจจัยด้านการเมือง  รัฐบาลให้ความส าคัญกับการสร้างรายได้จากการ
ท่องเที่ยว โดยมีเป้าหมายสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวม
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(Political Factor) ด้านการท่องเที่ยวต่อ GDP เพ่ิมข้ึน เพ่ิมสัดส่วนรายได้
เมืองรอง และเพ่ิมอันดับขีดความสามารถในการ
แข่งขัน โดยสนับสุนนโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคม 
สิ่งอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว ปรับปรุง
และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับสภาพ
พ้ืนที่และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริม
ระบบความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว ตลอดจนพัฒนา
บุคลากรและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในทุก
ระดับ (ที่มา ร่างพ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2563) 

 มาตราการด้านการเงินการคลัง การคืนภาษีมูค่าเพ่ิม 
VAT Refund ของนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเพ่ิม
ร้านค้าที่สามารถรอท ารายการคืน VAT Refund    
เพ่ิมจุดให้บริการในพ้ืนที่เมือง คืนภาษีในรูปแบบเงิน
สด ณ จุดขาย 

 การแบ่งเงินจากมาตราการซอฟต์ โลน ภายใต้
มาตราการดูและเยียวยาผลกระทบไวรัสโควิด -19 
ระยะที่ 1 ให้กับธนาคารออมสิน เพ่ือปล่อยกู้ให้แก่
ผู้ประกอบการในธุรกิจท่องเที่ยวเป็นการเฉพาะ เพ่ือ
ประคองให้ธุรกิจสามารถอยู๋รอดได้ 

ปัจจัยด้านเศรฐกิจ 

(Economic Factor) 

 จ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทั่ ว โลกในปี  2562 
ประมาณ 1.5 พันล้านคนมีอัตราการเติบโตอยุ่ที่ 4% 
แต่ในปี 2563 มีการคาดการณ์ว่ารายได้จากภาคการ
ท่องเที่ยวของทั้งโลกจะลดลงไม่ต่ ากว่า 20%-30%   
(1 ใน 3 ของรายได้จากการท่องเที่ยวในปี 2562) 
เนื่องจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 

 แนวโน้มเศรษฐกิจจีนในปี 2562 เติบโต 6.1% หดตัว
จาก 6.6%  ในปี 2561 และคาดว่าจะชะลอตัว
ต่อเนื่องเติบโตที่ 5.7% ในปี 2563 เนื่องจากสงคราม
การค้าที่ส่งผลอย่างมากต่อ่การขยายตัวของเศรษฐกิจ
จีน 

 อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทยอยู่ที่ 2.40% ในปี 
2562 ในขณะที่แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2563 
คาดว่าจะอัตราการเติบโตที่ -6.7% เนื่องจากการ
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ระบาดของโควิด ความล่าช้าของงบประมาณ และ
ค่าเงินบาทแข็งตัวที่จะมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว และจะพลิกกลับมาเติบโตที่ 6.1% ใน
ปี 2564 

ปัจจัยด้านสังคม-วัฒนธรรม 

(Socio-Cultural Factor) 

 แนวโน้มสังคม Aging Society และอัตราการเกิดที่
ลดลง จะท าให้ธุรกิจการท่องเที่ยวต้องเตรียมพร้อม
การบริการที่รองรับ 

 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวเปลี่ยนไปโดยมองหาความ
คุ้มค่า ใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลเอง และมุ่งเน้น
ประสบการณ ์

 แนวโน้มการท่องเที่ยวในปี 2563 จะมีความโดดเด่น
ในเรื่องเที่ยวคนเดียว (Solo Travel) เที่ยวรักษ์โลก 
(Eco-tourism) เที่ยวแบบ Local Experience เที่ยว
ด้วยตัวเอง (FIT) เที่ยวระหว่างการเดินทางไปท า
ธุ ร กิ จ  ( Bleisure Travel)  เ ที่ ย ว ใ นกลุ่ ม  Active 
Senior เที่ยวเมืองรองนักท่องเที่ยวที่ให้ความส าคัญ
กับสัตว์เลี้ยง การท่องที่ยวที่มากกว่า 2 เจเนอเรชั่น 
เที่ยวแบบ Travel Tech 

 นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่
ดังนี้ 1. เจเนอเรชั่น อัลฟ า (เกิดหลังปี 2553) ใน 10 
ปีข้างหน้าจะเริ่มออกเที่ยวเอง คาดการณ์ว่าจะใช้
ดิจิทัลขั้นสูงที่วางแผนในคลิกเดียว 2.การท างานไป
เที่ยวไป-เดินทางเพ่ือไปท างาน ท าให้ “ทริปเดินทาง
เพ่ือธุรกิจ” จะยิ่งมีมากขึน้เพื่อน าคนเหล่านี้ไปประชุม
งาน 3.Staycation จะได้รับความนิยมมากขึ้น การ
ย้ายที่ไปท่องเที่ยวในจังหวัดของตัวเองหรือจังหวัด
ใกล้ ๆ ก าลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ 

ปัจจัยด้านเทคโนโลยี 

(Technological Factor) 

 เทคโนโลยีดิจิทัลจะเปลี่ยน “นักท่องเที่ยว” ให้เป็น 
“นักเดินทาง” ขณะที่ “ตัวแทนจากองค์กรท่องเที่ยว” 
จะกลายเป็น “ผู้ให้ค าแนะน า” เท่านั้น 

 AR (Augmented Reality) และ VR (Virtual Reality) 
การน าเสนอข้อมูลเชิงเสมือนผสมผสานกับโลกของ
ความเป็นจริง โดยเริ่มมีการประยุกต์ใช้ AR ทั้งการ
ฉายภาพวิวทิวทัศน์ในระบบ 3 มิติ เพ่ือให้ผู้บริโภคได้
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เห็นก่อนน ามาตัดสินใจในการเลือกเดินทางไปยัง
สถานที่นั้น ๆ 

 บล็อกเชน (Block Chain) เทคโนโลยีที่ช่วยสร้าง
ความแม่นย าและปลอดภัยของข้อมูล เช่น การช าระ
เงินในต่างประเทศ 

 การส่งค าขอ VISA ผ่านระบบออนไลน์เช่น E-VISA 
 เทคโนโลยีเพ่ือการจดจ า (Recognition) การจดจ า

ข้อมูลด้วยใบหน้า ลายนิ้วมือ หรือดวงตา การบริการ
มีศักยภาพที่ดีขึ้น เช่น สนามบินในการใช้ Biometric 
Passport โรงแรมสามารถใช้ข้อมูลเ พ่ือคัดกรอง
นักท่องเที่ยว หรืออาจะใช้เพ่ือตรวจจับพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสม 

 สมาร์ทโฟน ปัจจุบันนักท่องเที่ยว 45% ใช้สมาร์ท
โฟนด าเนินการทุกอย่างที่เก่ียวกับแผนท่องเที่ยว 

 ผู้ช่วยเสมือนอัจฉริยะ ซึ่งจะมีความคล้ายคลึงกับ Siri 
หรือ Alexa ที่ออกแบบมาเพ่ือช่วยเหลือหรือให้
ประสบการณ์เฉพาะเกี่ยวกับการท่องเที่ยว การ
เลือกใช้เทคโนโลยีและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวให้
ตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เช่น การท าการตลาดบน
โลกออนไลน์ โดยเพ่ิมช่องทางหลากหลายชิ้น โดยไป
อยู่ในทุก ๆ แพลตฟอร์ม เช่น เว็บไซต์ของผู้ประกอบการ 
สื่อสังคมออนไลน์ หรือผ่าน OTAs (Online Travel 
Agent) 

ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม 

(Environmental Factor) 

 การท่องเที่ยวที่สนับสนุนกิจกรรมชดเชยคาร์บอน 
(Carbon Offsetting)  ที่ ให้ความสนใจวิกฤตทาง
สภาพอากาศและพยายามลดผลกระทบจากการ
ท่องเที่ยว โดยเริ่มจากธุรกิจการบิน นักท่องเที่ยว
คาดหวังว่าผู้ประกอบการการท่องเที่ยวจะช่วย
เกี่ยวกับกิจกรรมชดเชยคาร์บอน 

 การพักในโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green 
Hotels) นักท่องเที่ยวเลือกพักในที่รักษาสิ่งแวดล้อม 
จากการส ารวจบนเว็บไซต์ Booking.com พบว่า
70% ของนักท่องเที่ยวเลือกที่ พักที่ เป็นมิตรต่อ
สิ่ งแวดล้อม แต่  72% ไม่ทราบข้อมูลว่ ามีการ
ให้บริการของที่พักที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การผลิต
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พลังงานสีเขียว การรีไซเคิล และการซื้อผลผลิตหรือ
อาหารออร์แกนิค จากท้องถิ่นเป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยว
ต้องการมากขึ้น 

 นักเดินทางมากกว่า 1 ใน 4 ยังต้องการทางเลือกใน
การท่องเที่ยวที่ เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมมากขึ้น 
โดยเฉพาะนักเดินทางจากประเทศสิงคโปร์ ไทยและ
อินโดนี เซีย โดย 32% ของนักเดินทางชาวไทย
ต้องการทางเลือกในการท่องเที่ยวที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งสืบเนื่องมาจากข่าวการปิดอ่าวมาหยา
ในประเทศไทย เพ่ือฟ้ืนฟูธรรมชาติเมื่อไม่นานมานี้ 
ท าให้นักเดินทางอยากมีส่วนร่วมช่วยรักษ์โลกขณะ
ท่องเที่ยว 

ปัจจัยด้านกฎหมาย 

(Law) 

 นโยบายภาครัฐในการบรรเทาผลกระทบต่อภาค
ธุรกิจการท่องเที่ยว ปี 2563 จากการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโควิด-19 และความขัดแย้งทางการค้า
ระหว่างประเทศไทยด้วย มาตราการด้านภาษี และ
มาตราการด้านการเงิน 

 การยกเว้นรัษฎากร การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา (กฎระหว่าง ฉบับที่  358 พ.ศ. 2563) 
ส าหรับ เงินสนับสนุนและชดเชยตามมาตราการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ ก าหนดให้เงินที่
ได้มาจากการซื้อสินค้าหรือรับบริการผ่านช าระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นเงินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้อง
ค านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ 

 การอ านวยความสะดวกนักท่องเที่ยวด้านมาตราการ
ตรวจลงวีซ่า 3 ฉบับ คือ 1. Double Entries VISA    
2. Re-Entry Permit และ 3.  หลั กเกณฑ์ด่ านบก         
ที่ ครม. ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว รวมถึงการเร่งรัด
การใช้ระบบ E-VIS ให้ครอบคลุมกับนักท่องเที่ยวชาว
จีน 

 ส่งเริมให้เกิดการดินทางท่องเที่ยวของคนต่างชาติที่
อาศัยอยู่ในไทย (มาตรา 39 แห่ง พ.ร.บ. ตรวจคนเข้า
เมือง พ.ศ. 2522) 

 มาตราการด้านกฎหมายโดยการส่งเสริมขึ้นทะเบียน
สถานพักแรม และให้สินเชื่อพิเศษส าหรับผู้ประกอบการ
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สถานพักแรม ในการปรับปรุงสถานประกอบการและ
บริการให้มีมาตรฐาน 

 

 

 

2.3.2 การสัมภาษณ์ผู้บริหารของการท่องเที่ยวแห่ง ระเทศไทย 

 เพ่ือให้ได้ประโยชน์สูงสุดและได้กรอบทิศทางที่เป็นรูปธรรมในการจัดท าแผนในครั้งนี้  ทางผู้
ศึกษาได้มีโอกาสในการเข้าไปสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจ านวน 2 
ท่าน ได้แก่ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และรองผู้ว่าการฯ ด้านนโยบายและแผน เพ่ือให้
เห็นถึงมุมมองของผู้บริหารระดับสูงของ ททท. ในเรื่องทิศทางของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวใน
อนาคตและอุปสรรคและประเด็นต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นข้อมูลน าเข้าที่ส าคัญในการวิเคราะห์ SWOT และ
วางแผนปฏิบัติการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องได้ต่อไป ทั้งนี้บทสรุปของทิศทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวของ
ประเทศจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ททท. มีดังนี ้

ภาพอนาคตของการท่องเที่ยว ( ี2566-2570) 

1. ททท. เป็นผู้น าทางความคิด (Thought Leader) แนวโน้มและประสานไปยัง
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและหน่วยต่างๆ ใน Tourism Ecosystem โดยเป็นตัวอย่างให้เห็นภาพ ชี้เป้า และ
ผลักดันให้หน่วยงานรับผิดชอบเป็นผู้ด าเนินการ 

2. ประเทศไทยเป็นที่ 1 ในอาเซียนด้านการท่องเที่ยว สามารถสร้างความ
ประทับใจให้ทุกตลาด สร้างความพร้อมทั้งในมิติบุคลากร แหล่งท่องเที่ยว และมาตราฐานของสินค้า
และบริการ 

3. มุ่งเน้นผลลัพธ์ทางการท่องเที่ยว โดยร่วมกับหน่วยอ่ืน ๆ แม้จะเป็นงานที่
อยู่นอกเหนือจากการท าการตลาดควรเข้าไปดูแลและพัฒนาด้าน Supply Side มากขึ้น เน้นการ
แข่งขันด้วยคุณภาพ/เพ่ิมราคาแทน 

4. ก าหนดควบคุมมาตราฐานธุรกิจการท่องเที่ยวทั้งหมดให้เป็นระบบ         
เป็นกลไกของรัฐที่สามารถแก้ไขข้อบกพร่องและเป็นผู้ประสานงานหรือจดุเชื่อมต่อระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชน 
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ทิศทาง เ ้าหมาย และบทบาทหน้าที่ของ ททท. ในอนาคต 

1. กระจายการท่องเที่ยวในประเทศโดยใช้เทคโนโลยีช่วยและเพ่ิม Spending 
per Trip ของทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ (Less for More คือ การไม่เน้นจ านวนนักท่องเที่ยว 
แต่เน้นคุณค่าและมูลค่าทางการท่องเที่ยว) High Value & Sustainable Economy 

2. มีกลุ่มเป้าหมาย (Target Market) ที่ชัดเจน น าเสนอกิจกรรมที่หลากหลาย 
ตอบโจทย์และความต้องการของแต่ละกลุ่มเป้าหมายที่มีความต้องการที่แตกต่างกันผ่านการคิด
วิเคราะห์เชิงลึก 

3.  ค านึงถึงการกระจายรายได้สู่ชุมชนให้มากขึ้น เนื่องจากรายได้ในบางพ้ืนที่/
แห่งท่องเที่ยวในปัจจุบันยังกระจุกตัวอยู่กับผู้ประกอบการรายใหญ่ที่ไม่ใช่คนท้องถิ่น 

4. ท างานแบบเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกัน เพ่ือ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์และเรื่องราวสอดคล้องเก่ียวเนื่องกัน (Creative City) 

5. ททท. ควรก าหนด Sustainability Index ของแหล่งท่องเที่ยวและช่วยให้
แหล่งท่องเที่ยวน าไปปรับใช้เอง และผลักดันให้เกิดการบริหารจัดตามมาตรฐานของแหล่งท่องเที่ยว 
การบริหารด้าน Supply โดยต้องมีการพัฒนาและซ่อมแซมโครงสร้างพ้ืนฐานและมีการดูแลแหล่ง
ท่องเที่ยวเป็นประจ าอย่างเป็นระบบ ผ่านการบูรณาการระหว่างหน่วยงานในอุตสาหกรรม เพ่ือให้การ
ท างานไปในทิศทางเดียวกัน 

6. การบริหารจัดการส านักงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เป็น One Stop 
Service 

Key Success Factor และโอกาสที่ส าคัญ 

1. วางแผนผลิตภัณฑ์ที่สามารถอยู่ได้ระยะยาว (Consistency) เน้นความ
ต่อเนื่องและเพ่ิมความหลากหลาย สื่อสารความต้องการของนักท่องเที่ยวและสร้างความตะหนักด้าน
ความยั่งยืนให้กับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง 

2. สื่อสารกับ Stakeholder ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคอกชน ต้องรู้ว่า
ใครท าอะไรอยู่บ้าง มีการ Feedback และการแลกเปลี่ยนความรู้และค าแนะน าระหว่างกัน (Co-
creation) มีการแบ่งปันข้อมูลระหว่างกัน (Shared Data) เ พ่ือเป้าหมายของส่วนนวมและ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

3. Happy Model กินดี อยู่ดี ออกก าลังกายดี แบ่งปันดี ททท. ควรสร้าง
ตัวอย่างการท่องเที่ยวตามแนวคิด Happy Model และสร้างมาตรฐานที่มีคุณภาพระดับสูงเพ่ือให้
หน่วยงานผู้รับผิดชอบอื่น ๆ น าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสินค้าท่องเที่ยวต่อได้ 
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4. รูปแบบการท างานแบบใหม่ที่มีความยืดหยุ่น (Adaptive Resilience)    
กล้าลงมือท าสิ่งใหม่ ๆ ที่ไม่เคยคุ้นเคยเพ่ือบรรลุเป้าหมาย (More Risk Taking) 

5. ตัดสินใจการด าเนินงานด้วยข้อมูล (Data Driven Decision Making/Fact 
Based Decision Making) 

6. การมีโครงร้างพ้ืนฐานของแหล่งท่องเที่ยวที่แข็งแรงและสามารถรับได้ทั้ง
ชุมชนและนักท่องเที่ยว 

 

ด้านนวัตกรรม 

1. การพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสู่ Smart Tourism โดยมีแพลตฟอร์ม
ดิจิทัลที่อ านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การจองตั๋วต่าง ๆ ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มใช้ร่วมกันทั้ง
ประเทศ 

2. การน า Big Data มาใช้ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ เช่น ความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวหลากหลายกลุ่ม 

3. น าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการท าการตลาด เช่น 
เทคโนโลยี AR/VR 

4. พัฒนาสื่อสารการตลาดผ่านช่องดิจิทัล (Digital Marketing) ให้มากขึ้น
กว่าเดิม รวมถึงการปรับรูปแบบคอนเทนต์ที่ตอบโจทย์คนยุคใหม่มากข้ึน 

ความท้าทายและสิ่งที่ควร รับ รุง 

ความท้าทาย 

1. การสร้างความสามารถในกางดึงกลุ่ม High Value และการยกระดับ 
Branding ของการท่องเที่ยวมุ่งสู่ Sustainable Tourism 

2. การเตรียมพร้อมและพัฒนา Infrastructure/Facility ต่าง ๆ ที่มีคุณภาพ 
เพ่ือท าให้นักท่องเที่ยวพึงพอใจ/ประทับใจ 

3. นักท่องเที่ยวมีความรู้ในการค้นหาแหล่งท่องเที่ยว/สถานที่ท่องเที่ยวมากขึ้น 
ททท. ต้องเปลี่ยนแนวทางในการใช้ Platform ใหม่ ๆ ที่ตอบสนองความต้องการและเข้าถึง
นักท่องเที่ยว 

4. การพัฒนาขีดความสามารถในการใช้ Digitalization (Digital Literary) 
ของ ททท. เอง และหน่วยงาน/ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
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สิ่งท่ีควร รับ รุง 

1. ด้านสินค้ายังขาดการประสานงานและบูรณาการเพ่ือพัฒนาสินค้าที่
เหมาะสมกับแต่ละตลาด ททท. ต้องมีความรู้ด้านสินค้าที่เพียงพอ ททท. ควรน าตัวแทนจากภาคธุรกิจ
อ่ืน ๆ มาเพ่ิมเติมเพ่ือให้ได้ภาพที่กว้างขึ้น รวมถึงควรมีการบูรณาการการท างานภายในองค์กร 

2. การพลักดัน Customer Journey ของ ททท. ยังขาดช่องทาง Online 
เท่าที่ควร และควรเจาะกลุ่มเป้าหมายให้ได้มากขึ้น ควรมี Platform การท่องเที่ยวเดียวส าหรับทั้ง
ประเทศโดยแบ่งหน้าที่กันระหว่างหน่วยงานในอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร ตั้งแต่การท าข้อมูล       
การขาย และการตลาด รวมถึงการสร้าวระบบส าหรับ Journey Tracking รวมไปถึงแผนจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยว 

2.3.3 การวิเคราะห์คู่แข่ง/คู่เทียบที่ส าคัญ 
 การศึกษาและวิเคราะห์คู่แข่ง/คู่ เทียบที่ส าคัญ (Benchmarking) เป็นแนวทางในการ
เปรียบเทียบองค์กรกับองค์กรอ่ืน ๆ เพ่ือให้เข้าถึงสภาพแวดล้อมในการแข่งขัน เพ่ือน าผลของการ
เปรียบเทียบมาใช้ในการวางกลยุทธ์และปรับปรุงองค์กรของตนเองเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศขององค์กร  
โดยการวิเคราะห์คู่แข่ง/คู่เทียบที่ส าคัญมีดังนี ้
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ตารางท่ี 2.3 วิเคราะห์คู่แข่งหรือคู่เ รียบเทียบที่ส าคัญ  

 

 ระเทศคู่แข่ง ระดับความส าคัญ  Tier การด าเนินงานที่โดดเด่น กลุ่มนักท่องเที่ยวเ ้าหมาย
 รั่งเศส สูง  จ านวนและรายได้การท่องเที่ยว • พัฒนาและสร้างความแข็งแกร่ง Supply Side

• ร่วมมือกับผู้มีส่วนไดส่้วนเสียเพื่อเก็บข้อมูลการ
ท่องเท่ียว

• แบ่งตามความสนใจทั้งหมด 11 กลุ่ม
• กลุ่มนักท่องเที่ยวจาก Emerging Market ที่เดินทางมายุโรปคร้ัง

แรก

สเ น สูง  จ านวนและรายได้การท่องเที่ยว • แบ่งกลุ่มและเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวแบบ Sub-
segment

• พัฒนาและสร้างความแข็งแกร่ง Supply Side ผ่าน
ความร่วมมือ PPP ร่วมกับภาคเอกชน

• มีกลยุทธ์ส าหรับกลุ่มประเทศในสหภาพยุโรป อเมริกา และ
ชาวต่างชาติต่างทวีปอื่น ๆ

• แบ่งตามความสนใจทั้งหมด 5 กลุ่ม

อเมริกา
 Durango 

สูง  จ านวนและรายได้การท่องเที่ยว • ดึงดูดนักท่องเท่ียวรายไดสู้ง
• การตลาดดิจิทัล ออนไลน์
• ให้ความรู้การท่องเท่ียวกับผู้มีส่วนไดส่้วนเสีย

• แบ่งตามความสนใจทั้งหมด 8 กลุ่ม
• มีกลยุทธ์ส าหรับประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย เยอรมนี  ร่ังเศส

ออสเตรเลีย สูง  ดัชนี TTCI • ท าตลาดแบบ Experience การตลาดแบบดิจิทัล 
ออนไลน์

• กระจายท าตลาดผ่านหน่วยงานท้องถ่ิน
• พัฒนาและสร้างความแข็งแกร่ง Supply Side

• แบ่งตามความสนใจทั้งหมด 4 กลุ่ม
• มีกลยุทธ์ส าหรับประเทศจีน อเมริกา อังกฤษ นิวซีแลนด์ เยอรมนี 

 ่องกง ญ่ีปุ น มาเลเซีย สิงคโปร์ แคนาดา  ร่ังเศส อิตาลี เกาหลี
ใต้ อินเดีย และอินโดนีเซีย

ญ่ี ุ น สูง  ดัชนี TTCI • ผลักดันการท่องเที่ยวในประเทศผ่านการปรับกฎหมาย
• ร่วมมือกับผู้มีส่วนไดส่้วนเสียเพื่อเก็บข้อมูลการ

ท่องเท่ียว

• ตลาดการท่องเที่ยว พักผ่อน และตลาดการท่องเที่ยวเพื่อธรุกิจ
• มีกลยุทธ์ส าหรับตลาดประเทศจีน เกาหลีใต้  ่องกง ไต้หวัน 

อเมริกา อาเซียน อื่น ๆ

อินเดีย สูง  อัตราการเติบโตนักท่องเที่ยว • เจาะตลาดเฉพาะกลุ่ม  Niche Market)
• พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม

• ตลาดเฉพาะกลุ่ม  Niche Market) ตามความสนใจและสินค้า
ด้านการท่องเท่ียวทั้งหมด  0 กลุ่ม

เวียดนาม ปานกลาง  แย่งชิงนักท่องเที่ยวกลุ่มหลัก • กระจายการพึ่งพิงนักท่องเที่ยวต่างชาติให้หลากหลาย
• ส่ือโ ษณารายประเทศ  Personalize Marketing)

• กลุ่มค่าใช้จ่ายสูงและ Long-stay มีกลยุทธ์ส าหรับตลาดประเทศ
จีน ญ่ีปุ น เกาหลี สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ไทย ออสเตรเลีย 
 ร่ังเศส เยอรมนี อังกฤษ เนเธอร์แลนด์ รัสเซีย ยูเครน อเมริกา 
แคนาดา ตะวันออกกลาง อินเดีย

เกาหลีใต้ ปานกลาง  แย่งชิงนักท่องเที่ยวกลุ่มหลัก • การตลาดแบบดิจิทัล ออนไลน์
• แบ่งกลุ่มและเจาะกลุ่มนักท่องเท่ียวแบบ Sub-

segment

• มีกลยุทธ์ส าหรับประเทศญ่ีปุ น จีน เอเชีย ยุโรป อเมริกา โอเชีย
เนีย

สิงคโ ร์ ปานกลาง  นักท่องเที่ยวกลุ่มหลักเดียวกัน • ท าตลาดแบบ Experience
• แบ่งกลุ่มและเจาะกลุ่มนักท่องเท่ียวแบบ Sub-

segment
• กระจายการพึ่งพิงนักท่องเท่ียวต่างชาติให้หลากหลาย
• พัฒนาและสร้างความแข็งแกร่ง Supply Side

• แบ่งกลุ่มตลาดเป้าหมายตามปจัจัยทางประชากรศาสตร์ 
 Demographic) เป็น 5 กลุ่มหลัก ได้แก่ วัยเร่ิมท างาน 
ครอบครัวที่มีลูก คนโสดหรือคู่รักมีลูก เกษียณอายุ และท่องเที่ยว
เชิงธุรกิจ

• กระจายกลุ่มตลาดเป้าหมายรายประเทศกลุ่มตลาด Long-haul 
และกลุ่มเติบโตสูง

จีน ปานกลาง  นักท่องเที่ยวกลุ่มหลักเดียวกัน • การตลาดแบบดิจิทัล ออนไลน์
• กระจายการพึ่งพิงนักท่องเท่ียวต่างชาติให้หลากหลาย
• ร่วมมือกับผู้มีส่วนไดส่้วนเสียเพื่อเก็บข้อมูลการ

ท่องเที่ยว
• พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในแหล่งท่องเที่ยวใหร้องรับ

ระบบดิจิทัล

• มีกลยุทธ์ส าหรับตลาดประเทศญ่ีปุ น เกาหลี ไต้หวัน  ่องกง 
อังกฤษ เยอรมนี  ร่ังเศส สวิตเซอร์แลนด์ สเปน รัสเซีย อินเดีย 
เนปาล อเมริกา แคนาดา

• นักท่องเที่ยวกลุ่ม Millennials และ Gen Z
• นักท่องเที่ยวกลุ่มท่ีมีก าลังใช้จ่ายสูง  High-yield) และกลุ่ม 

Luxury

ไต้หวัน ปานกลาง  นักท่องเที่ยวกลุ่มหลักเดียวกัน • การตลาดดิจิทัล ออนไลน์
• กระจายการพึ่งพิงนักท่องเท่ียวต่างชาติให้หลากหลาย
• พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม และการรองรับ

ระบบดิจิทัล

• มีกลยุทธ์ส าหรับตลาดประเทศญ่ีปุ น เกาหลี จีน มาเก า อังกฤษ 
อเมริกา ไทย เวียดนาม สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินเดีย

 ่องกง ปานกลาง  นักท่องเที่ยวกลุ่มหลักเดียวกัน • ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AR/VR ในการท าตลาดแหล่ง
ท่องเท่ียว

• การท าตลาดแบบดิจิทัล ออนไลน์

• มีกลยุทธ์ส าหรับตลาดประเทศญ่ีปุ น เกาหลี จีน ไต้หวัน อเมริกา 
ยุโรป SEA

อิตาลี ปานกลาง  นักท่องเที่ยวกลุ่มหลักเดียวกัน • ท าตลาดแบบ Experience
• พัฒนาและสร้างความแข็งแกร่ง Supply Side

• มีกลยุทธ์ส าหรับตลาดกลุ่มประเทศยุโรป อเมริกา แคนาดา 
บราซิล ญ่ีปุ น จีน เกาหลี ไต้หวัน SEA

  ลิ   นส์ ต่ า  จ านวน รายได้ท่องเที่ยวในประเทศ • ให้ความรู้การท่องเท่ียวกับผู้มีส่วนไดส่้วนเสีย
• พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม

• แบ่งตามความสนใจทั้งหมด 9 กลุ่ม

มาเลเ ีย ต่ า  จ านวน รายได้ท่องเที่ยวในประเทศ • เจาะตลาดเฉพาะกลุ่ม  Niche Market)
• การท า PPP ร่วมกับภาคเอกชน

• แบ่งตามความสนใจทั้งหมด 17 กลุ่ม
• มีกลยุทธ์ส าหรับกลุ่มตลาดต่างประเทศ ตลาดในประเทศ และ

ตลาดเฉพาะ มูลค่าสูง

ไทย  • แบ่งกลุ่มและวางแผนกลยุทธ์ส าหรับสินค้าท่องเท่ียวแต่
ละประเภท

• มีการสร้างและท าการตลาดการท่องเที่ยวที่โดดเด่นและ
เป็นที่จดจ า

• แบ่งกลุ่มนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยจัดท ากล
ยุทธ์สินค้า
การท่องเที่ยวตามความสนใจทั้งหมด 13 กลุ่ม
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2.3.4 การวิเคราะห์ SWOT 
 SWOT Analysis เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ศักยภาพและสภาพแวดล้อมของการ
ท่องเที่ยวของไทยเพ่ือระบุจุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและภัยคุกคามจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งจะช่วยให้เกิดความเข้าใจในอุตสาหกรรมมากขึ้น นอกจากนี้ ยังสามารถ
ท าความเข้าใจกับจุดอ่อนและแก้ไขได้อย่างตรงจุด และรับรู้และใช้ประโยชน์จากจุดแข็งเพ่ือเสริมสร้าง
โอกาสได้มากขึ้น ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงสุดของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
จ านวน 5 ท่าน และส่งแบบสอบถามให้แก่ผู้บริหารระดับผู้อ านวยการ  ายอีกจ านวน 20 ท่าน เพ่ือให้
ประเมินผลการวิเคราะห์ SWOT ซึ่งเมื่อน ามาสรุปผลในภาพรวมแล้ว สามารถสรุปจุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และภัยคุกคาม ได้ตามตารางด้านล่างนี้ 

ตารางท่ี 2.4 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
S1. โครงสร้างขนาดใหญ่ชัดเจนและมี พรบ. 
ททท. รองรับ 

W1. โครงสร้างองค์กรเป็นรูปแบบ Functional 
ไม่เอ้ือต่อการท าเชิงบูรณาการ 

S2. มีหน่วยงานทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคใน
ประเทศ 45 สนง. และภูมิภาคต่างประเทศ 29 
สนง. 

W2. ขาดการพัฒนาด้านการน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ประโยชน์ ในในการด้าน
การตลาดอย่างพอเพียง 

S3. ได้รับงบประมาณในการด าเนินงานสูงมาก
เมื่อเทียบกับหน่วยงานภายใต้กระทรวงเดียวกัน 

W3. พนักงานยังมีช่องว่างในการพัฒนาทักษะ
ด้ า น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น อ ย่ า ง ส ร้ า ง ส ร ร ค์  
(Innovation & Creativity) 

S4. มี บุ ค ล า ก ร เ พี ย ง พ อ แ ล ะ มี ค ว า ม รู้
ความสามารถหลากหลาย 

W4. พนักงานยังขาดทักษะด้านการตลาดที่
เพียงพอต่อการปฏิบัติงานจริง 

S5. บุคลากรมีความสามารถในการปรับตัวและ
เปิดรับเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 

W5. ขาดกา รท า ง าน ในด้ า นแสด งคว าม
รับผิดชอบต่อสังคม 

S6. มีความสัมพันธ์กับเครือข่ายพันธมิตรอย่าง
กว้างขวางและได้รับการยอมรับ 

W6. ยังไม่มีการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
และเครือข่ายพันธมิตรอย่างเป็นระบบ 

S7. มีการมอบอ านาจในการบริหารงานอย่าง
ชัดเจน 

W7. ยังไม่มีการพัฒนาด้านการน าเสนอสินค้า
แ ล ะบ ริ ก า ร ที่ ต อบ ส นอ ง ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร
นักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไป 

S8. มีการก าหนดค่านิยมองค์กรอย่างชัดเจน W8. ระบบการสื่อสารภายในหน่วยงานยังไม่มี
ประสิทธิภาพ 

S.9 มีความคล่องตัวในการท างานสูง W9. ความพึงพอใจและความผูกพันธ์ ของ
พนักงานต่อองค์กรอยู่ในระดับต่ า 
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โอกาส (Opportunities) อุปสรรค์ (Threat) 
O1. ประเทศไทยมีความโดดเด่นด้านทรัพยากร
ท่องเที่ยว มีความหลากหลาย และเป็นที่สนใจ
ของนักท่องเที่ยว 

T1.ความเสี่ยงด้านโรคระบาดซ้ า 

O2. ภาคธุรกิจของประเทศไทยมีความโดดเด่น
ด้านบริหาร ใส่ใจในการบริการลูกค้า มีความ
เ ป็ น  Thai Hospitality ซึ่ ง เ ป็ น จุ ด ข า ย ที่
แข็งแกร่ง 

T2. ประเทศไทยมีภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว
ราคาถูก (Cheap Destination) 

O3. มีเครือข่ายคมนาคมเชื่อมโยงทั้ง ทางอากาศ 
– ทางบก – ทางน้ า  อย่ าง เ พียงพอและมี
ศักยภาพ 

T3. ปัญหา Over Tourism 

O4. มีความโดดเด่นด้านการรักษาพยาบาล 
Wellness/ Medical/ Spa 

T4. ทรัพยกรธรรมชาติตามแหล่งท่องเที่ยว
เสื่อมโทรมมาก 

O5. เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทส าคัญต่อ
การตัดสินใจของนักท่องเที่ยว 

T5. นักท่องเที่ยวกระจุกตัวหนาแน่นอยู่ตาม
เมืองหลักๆ เท่านั้น 

O6. เป็นประเทศที่นักท่องเที่ยวทุกคนต้องการ
กลับมาท่องเที่ยวซ้ าๆ อีกหลายครั้ง 

T6. ปัญหาความหนาแน่นของนักท่องเที่ยวใน
วันหยุดสุดสัปดาห์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

O7. มีความสามารถด้านการแข่งขันด้านราคา 
ระดับประเทศคู่แข่งในหลักการ Good Value 
for Money 

T7. แรงงานไทยมีปัญหาด้านภาษา 

O8. แนว โน้ ม ก า รท า ง าน ได้ ทุ กที่  (Work 
Anywhere) ส่งผลให้มีการท่องเที่ยววันธรรมดา 
และ Off Season 

T8. ภาพลักษณ์ความไม่ปลอดภัย การข่มขู่  
คุกคาม และเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยวอยู่ใน
ราคาระดับสูง 

O9. นั กท่ อ ง เที่ ย ว แสว งหาคุณภาพ  และ
ประสบการณ์มากกว่าราคา 

T9. ประเทศไทยพ่ึงพิงตลาดใดตลาดหนึ่งเป็น
หลัก 

O10. นักท่องเที่ยวมีแนวโน้มที่มีความต้องการ
หลากหลายและกระจัดกระจายตามความ
ต้องการเฉพาะบุคคลมากข้ึน 

T10. มีการพ่ึงพิงจ านวนนักท่องเที่ยวมากกว่า
รายได ้

 T11. ผลกระทบทางเศรษฐกิจหลังสถานการณ์
โควิด-19 ท าให้นักท่องเที่ยวมีภาระเพ่ิมข้ึน 
T12. ต้นทุนของการท่องเที่ยว โดยเฉพาะราคา
ที่เพ่ิมสูงขึ้น 
T13. คู่แข่งด าเนินการบุกตลาดอย่างรุนแรงและ
เพ่ิมข้ึน 
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2.4  การ ระเมินสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ 

2.4.1  การก าหนดค่าน้ าหนักคะแนนการ ระเมินสภาวะแวดล้อมภายในและ
ภายนอก 

ผู้ศึกษาได้จัดท าแบบวิเคราะห์เพ่ือหาค่าถ่วงน้ าหนักสภาวะแวดล้อมภายในและภายนอก 
และได้ประชุมและหารือร่วมกับผู้บริหารของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จ านวน 5 ท่าน เพ่ือให้
คะแนนถ่วงน้ าหนักรายประเด็น โดยก าหนดให้คะแนนถ่วงน้ าหนักรวมทุกข้อมีค่าไม่เกิน 1 ซ่ึงสามารถ
สรุปผลได้ดังตามตารางด้านล่างนี้ 

 

ค่าน้ าหนักของรายการปัจจัยสภาวะแวดล้อมภายใน 
                               คนท่ี 
รายการปจัจัยภายใน 

ผู้บริหาร
1 

ผู้บริหาร
2 

ผู้บริหาร
3 

ผู้บริหาร
4 

ผู้บริหาร
5 

ค่าน้ าหนัก 
คะแนนเฉลีย่ 

S1: Structure 0.15 0.15 0.15 0.10 0.10 0.13 
S2: Strategy 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 
S3: System 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 
S4: Style 0.15 0.10 0.10 0.10 0.15 0.12 
S5: Staff 0.10 0.10 0.10 0.15 0.10 0.11 
S6: Skills 0.10 0.10 0.10 0.15 0.15 0.12 
S7: Shared Values 0.10 0.15 0.15 0.10 0.10 0.12 

น้ าหนักคะแนนรวม 1 1 1 1 1 1 

  

จากตารางข้างต้น พบว่าปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการด าเนินงานของการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย เรียงล าดับจากมาก-น้อย ได้ดังนี้ กลยุทธ์ขององค์กร (Strategy) ระบบการปฏิบัติงาน
ขององค์กร (System)  โครงสร้างองค์กร (Structure)  ลักษณะแบบแผนหรือพฤติกรรมของผู้บริการ
องค์กร (Style) ความรู้ความสามารถของบุคลากร (Skills) ค่านิยมขององค์กร (Shared Values) 
บุคลากรในองค์กร (Staff) 
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ค่าน้ าหนักของรายการปัจจัยสภาวะแวดล้อมภายนอก 
                                      
คนที่ 
รายการปัจจัยภายนอก 

ผู้บริหาร
1 

ผู้บริหาร
2 

ผู้บริหาร
3 

ผู้บริหาร
4 

ผู้บริหาร
5 

ค่าน้ าหนัก 
คะแนน
เฉลี่ย 

P: Political Factor 0.20 0.20 0.20 0.15 0.15 0.18 
E: Economic Factor 0.15 0.15 0.15 0.20 0.20 0.17 
S: Socio-cultural Factor 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 
T: Technological Factor 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 
E: Environmental Factor 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 
L: Law 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 

น้ าหนักคะแนนรวม 1 1 1 1 1 1 
 
จากตารางข้างต้น พบว่าปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการด าเนินงานของการท่องเที่ยวแห่ง

ประเทศไทย เรียงล าดับจากมาก-น้อย ได้ดังนี้ ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Factor) 
ปัจจัยด้านการเมือง  (Political Factor) ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (Economic Factor) ปัจจัยด้านสังคม
วัฒนธรรม (Socio-cultural Factor) ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (Technological Factor) และปัจจัยด้าน
กฎหมาย (Law) 

 
 2.4.2 การวิเคราะห์องค์กรโดยการ ระเมินสภาวะแวดล้อมภายในและภายนอก 
 ผู้ศึกษาได้สัมภาษณ์ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จ านวน 15 
ท่าน เพ่ือให้ประเมินประเด็นที่จะมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของส านักงานฯ โดยให้เป็นล าดับ
คะแนนจาก “0” หมายถึง ประเด็นดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของส านักงานฯ จนถึง 
“5” หมายถีง ประเด็นดังกล่าวมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของส านักงานฯ มากที่สุด ซึ่งสามารถ
สรุปคะแนนเฉลี่ยได้ดังตารางด้านล่างนี้ 
 
ค่าคะแนนเฉลี่ยสภาวะแวดล้อมภายใน 

 ระเด็นส าคัญ 
จุดแข็ง: Strengths จุดอ่อน: Weaknesses 

คะแนนเ ลี่ย Strengths คะแนนเ ลี่ย Weaknesses 
S1: Structure 4.40 S1 3.60 W1 

4.60 S2 4.73 W2 
S2: Strategy 4.53 S3 4.60 W3 

  4.60 W4 
S3: System 4.46 S4 4.67 W5 

4.67 S5   
S4: Style 4.07 S6 3.40 W6 
S5: Staff 3.73 S7 3.53 W7 
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S6: Skills 4.13 S8 4.00 W8 
S7: Shared Values 4.13 S9 4.07 W9 
รวมคะแนนเ ลี่ย 4.30  4.20  

 

ค่าคะแนนเฉลี่ยสภาวะแวดล้อมภายนอก 

 ระเด็นส าคัญ 
โอกาส: Opportunities อุ สรรค: Threats 

คะแนนเ ลี่ย Opportunities คะแนนเ ลี่ย Threats 
P: Political Factor 4.73 O1 3.93 T1 

  4.73 T2 
E: Economic Factor  4.67 O2 4.60 T3 

4.87 O3 4.60 T4 
S: Socio-cultural 
Factor 

4.60 O4 4.80 T5 
4.00 O5 3.53 T6 

T: Technological 
Factor 

4.00 O6 4.27 T7 
4.60 O7 3.22 T8 

E: Environmental 
Factor 

3.80 O8 4.46 T9 
3.73 O9 3.80 T10 

L: Law 3.40 O10 3.72 T11 
รวมคะแนนเ ลี่ย 4.24  4.15  

 

จากตารางข้างต้น แสดงให้เห็นถึงคะแนนเฉลี่ยที่กลุ่มตัวอย่างประเมินว่ามีผลกระทบต่อการ
พัฒนาการท่องเที่ยวไทย โดยปัจจัยที่ เป็นเชิงบวก ได้แก่ จุดแข็ง (Strengths) และโอกาส 
(Opportunities) มีจ านวนเป็นบวก ( + ) และปัจจัยที่เป็นเชิงลบ ได้แก่ จุดอ่อน (Weaknesses) และ
ภัยคุกคาม (Threats) มีจ านวนเป็นลบ ( - ) จากการประเมินของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าปัจจัยที่เป็นจุด
แข็งได้คะแนนรวมเฉลี่ย +4.30 คะแนน และปัจจัยที่เป็นจุดอ่อนได้คะแนนรวมเฉลี่ย -4.20 คะแนน 
ซึ่งสรุปผลได้ว่าองค์กรมีปัจจัยที่เป็นจุดแข็ง +0.10 ในขณะที่ปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาสได้คะแนน
รวมเฉลี่ย +4.24 คะแนน และปัจจัยที่เป็นภัยคุกคามได้คะแนนรวมเฉลี่ย -4.15 คะแนน สรุปได้ว่า
ปัจจัยภายนอกเป็นโอกาส +0.09  
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2.4.3 ค่าคะแนนถ่วงน้ าหนักและสรุ ผลการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายใน
และภายนอก 
 ผู้ศึกษาได้ค านวณและก าหนดค่าน้ าหนักของคะแนนในการประเมินสภาวะแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอกแล้ว โดยค่าคะแนนถ่วงน้ าหนักจะหมายถึงระดับความรุนแรงของผลกระทบต่อ
ความส าเร็จของการพัฒนาการท่องเที่ยว โดยค่าที่มากจะมีผลกระทบต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว
รุนแรงกว่าค่าที่น้อยกว่า ทั้งนี้ ค่าคะแนนถ่วงน้ าหนักจะถูกน าไปใช้ในการจัดล าดับความส าคัญของ
ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวต่อไป รายละเอียดทั้งหมดได้ถูกแสดงไว้ในตารางด้านล่างนี้ 

สรุปผลคะแนนถ่วงน้ าหนักสภาวะแวดล้อมภายใน 

รายการปจัจัย
ภายใน 

ค่าน้ าหนัก 
(1) 

คะแนนเฉลีย่ คะแนนเฉลีย่ x ค่าน้ าหนัก 
สรุปผล Strengths  

(2) 
Weaknesses 

(3) 
Strengths 
(2) x (1) 

Weaknesses 
(3) x (1) 

S1: Structure 0.13 4.50 4.17 0.59 0.54 0.05 
S2: Strategy 0.25 4.53 4.60 1.13 1.15 -0.02 
S3: System 0.15 4.57 4.67 0.69 0.70 -0.01 
S4: Style 0.12 4.07 3.40 0.49 0.41 0.08 
S5: Staff 0.11 3.73 3.53 0.41 0.39 0.02 
S6: Skills 0.12 4.13 4.00 0.50 0.48 0.02 
S7: Shared 
Values 

0.12 4.13 4.07 0.50 0.49 0.01 

รวมคะแนนเ ลี่ย +4.31 -4.16 +0.15 

สรุปผลคะแนนถ่วงน้ าหนักสภาวะแวดล้อมภายนอก 

รายการปจัจัยภายนอก 
ค่า

น้ าหนัก 
(1) 

คะแนนเฉลีย่ คะแนนเฉลีย่ x ค่าน้ าหนัก 
สรุปผล Opportunities 

(2) 
Threats  

(3) 
Opportunities 

(2) x (1) 
Threats  
(3) x (1) 

P: Political Factor 0.18 4.73 4.33 0.85 0.78 0.07 
E: Economic 

Factor 
0.17 

4.77 4.60 0.81 0.78 0.03 

S: Socio-cultural 
Factor 

0.15 
4.30 4.17 0.65 0.62 0.03 

T: Technological 
Factor 

0.15 
4.30 3.75 0.65 0.56 0.09 

E: Environmental 
Factor 

0.25 
3.64 4.13 0.91 1.03 -0.12 

L: Law 0.10 3.40 3.72 0.34 0.37 -0.03 
รวมคะแนนเ ลี่ย +4.21 -4.15 +0.06 
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ตารางด้านบนนี้ แสดงค่าคะแนนเฉลี่ยที่ถ่วงน้ าหนักแล้ว พบว่า ปัจจัยที่เป็นจุดแข็งได้คะแนน
รวมเฉลี่ย +4.31 คะแนน และปัจจัยที่เป็นจุดอ่อนได้คะแนนรวมเฉลี่ย -4.16 คะแนน ซึ่งสรุปผลได้ว่า
องค์กรมีปัจจัยที่เป็นจุดแข็ง +0.15 ในขณะที่ปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาสได้คะแนนรวมเฉลี่ย +4.21 
คะแนน และปัจจัยที่เป็นภัยคุกคามได้คะแนนรวมเฉลี่ย -4.15 คะแนน สรุปได้ว่าปัจจัยที่เป็นโอกาสมี
ผลมากกว่าปัจจัยที่เป็นภัยคุกคาม +0.06 
 

2.4.4 การ ระเมินต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ขององค์กร 
 เมื่อน าเอาข้อมูลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในที่ได้ถ่วงน้ าหนักคะแนนแล้ว 
มาระบุต าแหน่งในกราฟเรดาห์ ที่ Plot ระหว่างปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน ก็จะสามารถระบุ
ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategic Position) ขององค์กรท าได้ โดยใช้แนวคิด TOWS Matrix         
ซึ่งสามารถแบ่งต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ได้เป็น 4 พ้ืนที่ที่มีความหมายต่างกัน ดังนี้ 
 1) S-O เป็นต าแหน่งที่แสดงว่าองค์กรมีจุดแข็งที่สอดคล้องกับโอกาส องค์กรประเภทนี้จึงควร
ก าหนดทิศทางและกลยุทธ์เชิงรุก เพ่ือรักษาความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ 
 2) W-O เป็นต าแหน่งที่แสดงถึงโอกาสที่ได้เปรียบ แต่ภาพรวมภายในองค์กรมีจุดอ่อนที่
ต้องการการแก้ไข ดังนั้นองค์กรประเภทนี้ควรด าเนินกลยุทธ์เชิงแก้ไข ที่มุ่งเน้นการพัฒนาองค์กร 
(Turnaround) เพ่ือแก้ไขจุดอ่อน และสร้างจุดแข็งในการแข่งขัน 
 3) S-T เป็นต าแหน่งที่ระบุความองค์กรสามารถพ่ึงพาตัวเองได้จากจุดแข็งภายใน แม้ว่าปัจจัย
ภายนอกจะไม่เอ้ือต่อการเติบโตก็ตาม องค์กรประเภทนี้ควรด าเนินกลยุทธ์เชิงป้องกัน เพ่ือใช้ 
จุดแข็งขององค์กรในการแก้ไขวิกฤต หรือสร้างโอกาส 
 4)  W-T เป็นต าแหน่งที่แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่อาจจะเป็นวิกฤตในอนาคต ดังนั้น องค์กรที่อยู่ใน
ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์นี้ ควรเร่งการด าเนินกลยุทธ์เชิงรับ โดยแก้ไขจุดอ่อนหรือหลีกเลี่ยงภัยคุกคาม
ที่เป็นปัญหา เพ่ือหลีกเลี่ยงหรือบรรเทาความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น 

จากข้อมูลการวิเคราะห์ที่ได้จากตารางสรุปผลคะแนนถ่วงน้ าหนักปัจจัยภายนอกและปัจจัย
ภายใน ผู้ศึกษาได้น าข้อมูลดังกล่าวมาจัดท าเป็นกราฟเรดาห์ เพ่ือแสดงต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ 
(Strategic Position) ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ดังแสดงในภาพด้านล่างนี้ 
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แผนภาพแสดงต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategic Position) ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

แผนภาพที่ 2.11 แสดงต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategic Position) 

 ของการท่องเที่ยวแห่ง ระเทศไทย 

 
 แผนภาพด้านบนแสดงให้เห็นถึงต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
โดยพบว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวของ
ประเทศ ที่มีความรุนแรงของปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่ใกล้เคียงกันมาก ดังนั้น การก าหนด
กลยุทธ์ในการด าเนินงานควรจะเป็นรูปแบบของการผสมผสานกลยุทธ์ในมิติต่าง ๆ อย่างสมดุล 
 

2.4.5 การวิ เคราะห์  TOWS Matrix การวิ เคราะห์ความได้ เ รียบและ 
ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ (SA, SC) 

TOWS Matrix เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ตามสภาพแวดล้อมในปัจจุบันขององค์กร ซึ่งรวมถึง
ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้มาจากการวิเคราะห์ SWOT Analysis มาก าหนดเป็น
ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ในการบริหารองค์กร  
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ตารางท่ี 2.5 การวิเคราะห์ปัจจัยตามสภาพแวดล้อมในปัจจุบันขององค์กร 
 

วิสัยทัศน์ (Vision)  
“ขับเคลื่อนการตลาดการทอ่งเที่ยวไทยเพื่อการสร้าง
ประสบการณ์ทรงคุณค่ามุ่งสู่ความยั่งยืนและสมดุลย์”  

จุดแข็ง (Strengths) 
S2 มีหน่วยงานทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคในประเทศ 45 
สนง. และภูมิภาคต่างประเทศ 29 สนง. 
S3 ได้รับงบประมาณในการด าเนินงานสูงมากเมื่อเทียบกับ
หน่วยงานภายใต้กระทรวงเดียวกัน 
S4 มีบุคลากรเพียงพอและมีความรู้ความสามารถหลากหลาย 
S5 บุคลากรมีความสามารถในการปรับตัวและเปิดรับเรียนรู้สิ่ง
ใหม่ๆ 
S6 มีความสัมพันธ์กับเครือข่ายพันธมิตรอย่างกว้างขวางและ
ได้รับการยอมรับ 
S9 มีความคล่องตัวในการท างานสูง 

จุดอ่อน (Weakness) 
W2 ขาดการพัฒนาด้านการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช้ประโยชน์ในในการด้านการตลาดอย่างพอเพียง 
W5 ขาดการท างานในด้านแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 
W6 ยังไม่มีการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าและเครือข่าย
พันธมิตรอย่างเป็นระบบ 
W7 ยังไม่มีการพัฒนาด้านการน าเสนอสินค้าและบริการที่
ตอบสนองความต้องการนักท่องเท่ียวที่เปลี่ยนแปลงไป 
W9 ความพึงพอใจและความผูกพันธ์ของพนักงานต่อองค์กรอยู่
ในระดับต่ า 

โอกาส (Opportunities) 
O1 ประเทศไทยมีความโดดเด่นด้านทรัพยากรท่องเที่ยว มี
ความหลากหลาย และเป็นที่สนใจของนักท่องเท่ียว 
O7 มีความสามารถด้านการแข่งขันด้านราคา ระดับประเทศ
คู่แข่งในหลักการ Good Value for Money 
O8 แนวโน้มการท างานได้ทุกที่ (Work Anywhere) ส่งผลให้มี
การท่องเท่ียววันธรรมดา และ off Season 
O9 นักท่องเที่ยวแสวงหาคุณภาพ และประสบการณ์มากกว่า
ราคา 
O10 นักท่องเที่ยวมีแนวโน้มที่มีความต้องการหลากหลายและ
กระจัดกระจายตามความต้องการเฉพาะบุคคลมากขึ้น 

กลยุทธ์เชิงรุก (S-O) 
-มุ่งสร้างเสริมกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพระดับบน 
-ด าเนินการตลาดเชิงรุกกลุ่มนักท่องเที่ยวความสนใจพิเศษ 
-ส่งเสริมตลาดกลุ่มนักท่องเที่ยวตามพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง
ไปภายหลัง โควิด-19 
-กระตุ้นความถี่ในการออกเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว 
-เพิ่มขีดความสามารถให้กับเครือข่ายพันธมิตรในอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว 

กลยุทธ์เชิงแก้ไข (W-O) 
-ผลักดันให้น าเสนอสินค้าการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม 
-สร้างสินค้าและบริการท่องเที่ยวมูลค่าสูง เพื่อเพิ่มรายได้
ทางการท่องเท่ียว 
-พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะการท างานด้านการตลาดเฉพาะทาง 
-สร้างสรรค์กิจกรรมที่ดึงดูดความสนใจของนักท่องเท่ียว 
-น าเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้ประโยชน์ในการด าเนินการตลาด 

ภัยคุกคาม (Threats)  
T2 ประเทศไทยมีภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวราคาถูก (Cheap 
Destination) 
T4 ทรัพยากรธรรมชาติตามแหล่งท่องเท่ียวเส่ือมโทรมมาก 
T5 นักท่องเที่ยวกระจุกตัวหนาแน่นอยู่ตามเมืองหลักๆ เท่านั้น 
T6 ปัญหาความหนาแน่นของนักท่องเท่ียวในวันหยดุสุดสัปดาห์ 
และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
T7 แรงงานไทยมีปัญหาด้านภาษา 
T9 ประเทศไทยพึ่งพิงตลาดใดตลาดหนึ่งเป็นหลัก 
T10 มีการพึ่งพิงจ านวนนักท่องเที่ยวมากกวา่รายได้ 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน (S-T) 
-มุ่งสื่อสารกระตุ้นการตัดสินใจเดินทาง และกระตุ้นการใช้จ่าย
ของนักท่องเที่ยว 
-มุ่งท าการตลาดเชิงรุกฉับไวรวดเร็ว กฎระเบียบในการเปิด
ประเทศเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว 
-ส่งเสริมกลุ่มตลาดที่มีศักยภาพในการเดินทางได้ในช่วง Low 
Season ( ฤดูร้อน – ฝน ) 
-มุ่งแสวงหาตลาดใหม่เพื่อลดการพึ่งพิงตลาดใดตลาดหนึ่ง 

กลยุทธ์เชิงรับ (W-T)  
-แก้ไขภาพลักษณ์เชิงลบของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวไทย  
“ แหล่งท่องเที่ยวราคาถูก “ 
-สร้างภาพลักษณ์เชิงบวกด้านความปลอดภัยและการใส่ใจ
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 
-ส่งเสริมการเดินทางที่กระจายพื้นที่และเวลา 
-กระตุ้นให้คนไทยออกเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ 
-กระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวเดินทางครั้งแรก 
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บทที่ 3 
แผนขององค์กร 

การจัดท าแผนการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสู่ความสมดุลปี 2566-2570 ในครั้งนี้ 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดท ายุทธศาสตร์ที่เป็นรูปธรรมที่จะสามารถส่งเสริมให้เกิด อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวที่ยั่งยืนของประเทศไทย ดังที่ได้แสดงให้เห็นจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและปัจจัยที่
เกี่ยวข้องในบทที่ 2 จะเห็นได้ว่าถึงแม้ประเทศไทยจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมจ านวนมาก แต่ยัง
ต้องการการพัฒนาและปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการในอนาคตเพ่ือปรับเปลี่ยนสู่การมุ่งเน้น
กลุ่มคุณภาพ (High Quality) เพ่ือสร้างความยั่งยืนและเกิดการกระจายรายได้ไปสู่เมืองรองต่าง ๆ 
และท้ายที่สุดแล้วสามารถมุ่งไปสู่ความยั่งยืนของการท่องเที่ยวในระยะยาวของประเทศไทยได้ต่อไป 

3.1 เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ (ENDs) (วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์) 

เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ (ENDs)  
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถบูรณการการส่งเสริมและ

การท่องเที่ยวให้เป็นกลไกหลักของประเทศในการลดความเหลื่อมล้ า ด้วยการเป็นหน่วยงานที่ส าคัญ
ในการบูรณาการและผลักดันให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืนด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยทั้งในด้าน 
Demand และ Supply side โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสามารถด าเนินงานในภารกิจหลักใน
ด้านการส่งเสริมด้านตลาดการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศและท าหน้าที่เป็นผู้ประสานงานกับทั้ง
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดการพัฒนาสินค้าและแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงการ
บริหารจัดการที่ตอบสนองต่อกลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมายที่ส าคัญ 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
“ขับเคลื่อนการตลาดการท่องเที่ยวไทยเพ่ือการสร้างประสบการณ์ทรงคุณค่า มุ่งสู่ความ

ยั่งยืนและสมดุล”  
พันธกิจ (Mission) 
1. ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ในการขยายฐานตลาดคุณภาพและสร้างความเชื่อมั่น 

เพ่ือส่งมอบคุณค่าและประสบการณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทย 
2. สร้างสรรค์สินค้าการท่องเที่ยวที่มีมาตรฐาน คุณภาพ และรับผิดชอบต่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อม เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการใช้จ่ายนักท่องเที่ยว 
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการตลาดและบริการข้อมูลด้านการตลาดการท่องเที่ยว

ที่ครบถ้วน เพ่ือตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
4. เสริมสร้าง ททท. เป็นองค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization) บน

พ้ืนฐานของนวัตกรรมและธรรมาภิบาล 
เป้าหมาย (Goal) 
ส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้เป็นกลไกหลักในการสร้างรายได้อย่าง

ยั่งยืนของประเทศไทย และกระจายรายได้ให้กับประชาชนในประเทศอย่างทั่วถึง 
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3.2 กลยุทธ์ในการด าเนินการ (WAYs) (ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์) 

กลยุทธ์ในการด าเนินงาน หรือ WAYS สามารถสรุปได้จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและ 
TOWS Matrix ที่ได้จัดท าในบทที่ 2 โดยมีรายละเอียดของยุทธศาสตร์ดังนี้ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : มุ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพอย่างยั่งยืน 
เป้าประสงค์: รายได้จากการท่องเที่ยวเติบโตอย่างยั่งยืน เกิดการกระจายตัว เพ่ือรองรับ

นักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพ 
 
-  วัตถุประสงค์ทางยุทธศาสตร์ 1.1 ขยายฐานนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพจากต่างประเทศ 
-  วัตถุประสงค์ทางยุทธศาสตร์ 1.2 กระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ 
-  วัตถุประสงค์ทางยุทธศาสตร์ 1.3 สร้างจุดยืนและภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่มีคุณค่า 

ความรับผิดชอบและความยั่งยืน 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างคุณค่าและยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
เป้าประสงค์: ขับเคลื่อนระบบนิเวศด้านการท่องเที่ยว (Tourism Ecosystem) เพ่ือการ

ท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบและยั่งยืน (Responsible and Sustainable Tourism) 
 
-  วัตถุประสงค์ทางยุทธศาสตร์ 2.1 สร้างเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวและสินค้าและ

บริการเชิงประสบการณ์ 
-  วัตถุประสงค์ทางยุทธศาสตร์ 2.2 ยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการ และสิ่งอ านวยความ

สะดวกสู่ความยั่งยืน 
-  วัตถุประสงค์ทางยุทธศาสตร์ 2.3 สร้างนวัตกรรมด้านการท่องเที่ยวเพ่ือมุ่งสู่ Smart 

Tourism และส่งเสริมธุรกิจรูปแบบใหม่ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยกระดับองค์กรสู่องค์กรสมรรถนะสูง 
เป้าประสงค์: บริหารจัดการแบบองค์กรสมรรถนะสูง (HPO) เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การ

ท่องเที่ยวไทย 
 

-  วัตถุประสงค์ทางยุทธศาสตร์ 3.1 พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เป็นเลิศ 
-  วัตถุประสงค์ทางยุทธศาสตร์ 3.2 ปรับปรุงการท างานผ่านการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
-  วัตถุประสงค์ทางยุทธศาสตร์ 3.3 ส่งเสริมการท างานร่วมกับหน่วยงานภายนอกและแสดง

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
-  วัตถุประสงค์ทางยุทธศาสตร์ 3.4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 
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ตารางท่ี 3.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : มุ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพอย่างย่ังยืน 

 

เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ทาง
ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 

รายได้จากการท่องเที่ยว
เติบโตอย่างยั่งยืน เกิด
การกระจายตั ว เพ่ื อ
รองรับนักท่องเที่ยวกลุ่ม
คุณภาพ 

1.1 ขยายฐาน
นักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพ
จากต่างประเทศ 

1. อัตราความต้องการ
เดินทางมายังประเทศไทย
ของนักท่องเที่ยวกลุ่ม
คุณภาพชาวต่างประเทศ 

2. สัดส่วนการท ากิจกรรม
ท่องเที่ยวเชิงคุณภาพของ
นักท่องบเที่ยวชาว
ต่างประเทศ 

กลยุทธ์ 1.1.1 : ส่งเสริม
ตลาดนักท่องเที่ยวชาว
ต่างประเทศกลุ่มตลาด
กลาง – บน 

กลยุทธ์  1.1.2 : กระจาย
พื้ นที่ และช่วงเวลาการ
ท่องเที่ยวตลาดตา่งประเทศ 

กลยุทธ์ 1.1.3 : ขยายฐาน
ตลาดและกระตุ้นการใช้
จ่ ายนั กท่ องเที่ ยวกลุ่ ม
คุณภาพ 

1.2 กระตุ้นการท่องเที่ยว
ภายในประเทศ 

1. จ านวนข้อความแสดง
ความต้องการเดินทางมา
ท่องเที่ยวในเมืองรองของ
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย 

2. จ านวนข้อความแสดง
ความต้องการเดินทาง
ท่องเที่ยววันธรรมดาของ
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย 

กลยุทธ์  1.2.1 : กระตุ้น
ความถี่ ในการเดินทาง
สัมผัสคุณค่ า   แบรนด์
ประเทศไทย 

กลยุทธ์ 1.2.2 : ขยายฐาน
ตลาดและกระตุ้นการใช้
จ่ายนักท่องเที่ยวคุณภาพ 

กลยุทธ์ 1.2.3 : กระจาย
พื้นที่และช่วงเวลาการ
ท่ อ ง เ ที่ ย ว ต ล า ด ใ น
ประเทศ 

1.3 สรา้งจุดยืนและ
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว
ที่มีคุณค่า ความ
รับผิดชอบ และความ
ยั่งยืน 

1. อัตราการรับรู้
ภาพลักษณป์ระเทศไทย 

2. คะแนน TTCI Pillar 
6: Prioritization of 
T&T* 

ก ล ยุ ท ธ์  1.3.1 : ส ร้ า ง
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว
ของประเทศไทยให้สื่อถึง
คุณค่า ความรับผิดชอบ 
และความยั่งยืน 
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ตารางท่ี 3.2  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างคุณค่าและยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

 

เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ทาง
ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 

ขับเคลื่อนระบบนิเวศด้าน
การท่องเที่ยว (Tourism 
Ecosystem) เพื่อการ
ท่องเที่ยวที่มีความ
รับผิดชอบและยั่งยืน 
(Responsible and 
Sustainable 
Tourism) 

2.1 สรา้งเอกลักษณ์ของ
แหล่องท่องเที่ยวและ
สินค้าและบริการเชิง
ประสบการณ ์

1. ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อวัน
จากผู้เข้าร่วม 
International Event 

2. ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อทริป
ในพื้นที่เป้าหมาย 

กลยุทธ์ 2.1.1 : 
สร้างสรรคส์ินค้าและ
เอกลักษณ์ทางการ
ท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่า 

กลยุทธ์ 2.1.2 : ยกระดับ
กิจกรรมท่องเที่ยว
นานาชาติ 
(International Event) 

 

2.2 ยกระดับคณุภาพ
สินค้าและบริการและสิ่ง
อ านวยความสะดวกสู่
ความยั่งยืน 

1. อัตราการเติบโตของ
จ านวนสถาน
ประกอบการด้านการ
ท่องเที่ยวท่ีได้รับรอง
มาตรฐานการท่องเที่ยว 

2. ระดับความพึงพอใจ
นักท่องเที่ยวต่อสินค้า
และบริการ 

3. คะแนน TTCI Pillar 
9: Environmental 
Sustainability** 

 กลยุทธ์ 2.2.1 : ประสาน
ความร่วมมือเครือข่าย
ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว  ส ร้ า ง
มาตรฐานและการจัดการ
พื้นที่ /แหล่ งท่อง เที่ ย ว
อย่างสมดุล 

2.3 สรา้งนวัตกรรม
การค้าด้านการท่องเที่ยว
เพื่อมุ่งสู่ Smart 
Tourism และส่งเสริม
ธุรกิจรูปแบบใหม ่

1.จ านวนฐานลูกค้า 
Start-up/โครงการดา้น
การท่องเที่ยวท่ี ททท. 
ผลักดัน 

2. ร้อยละร้อยละ
ความส าเร็จของแผน
บริหารจดัการข้อมลูของ 
ททท. 

ก ล ยุ ท ธ์  2.3.1 พั ฒ น า
ข้ อมู ลที่ สนั บสนุนการ
ท างานของอุตสาหกรรม 
และเพิ่มประสิทธิภาพการ
แข่งขันและประยุกต์ใช้
สื่อสารสนเทศ 
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ตารางท่ี 3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยกระดับองค์กรสู่องค์กรสมรรถนะสูง 

 

เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ทาง
ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 

บ ริ ห า ร จั ด ก า รแบบ
องค์กรสมรรถนะสู ง 
(HPO) เพื่อขับเคลื่อน
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร
ท่องเที่ยวไทย 

3.1 พัฒนาทรัพยากร
บุคคลให้เป็นเลิศ 

1. คะแนนประเมิน
สมรรถนะ 
(Competency ) 

2. Employee Net 
Promoter Scoore 

กลยุทธ์ 3.1.1 เสริมสร้าง
สมรรถนะบุคลากร 

3.2 ปรับปรุงการท างาน
ผ่านการใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลย ี

1. ค่าใช้จ่ายที่ลดลงจาก
การใช้นวัตกรรม/
เทคโนโลย ี

2. ร้อยละความส าเร็จ
ของแผนปฏิบัติการดิจิทัล 

3. สัดส่วนจ านวน
กระบวนการที่ด าเนินงาน
ได้ตาม SLA 

ก ล ยุ ท ธ์  3.2.1 พั ฒ น า
ร ะ บ บ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ 

กลยุทธ์  3.2.2 ปรับปรุง
การท างานภายในองค์กร 

3.3 ส่งเสริมการท างาน
ร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอกและแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

1. สัดส่วนจ านวน
แผนงาน/โครงการที่
ร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอกส าเร็จ 

2. ระดับความพึงพอใจผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3. ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินงานด้าน Eco-
efficiency 

กลยุทธ์  3.3.1 : บริหาร
จั ด ก า ร แ ล ะ ส ร้ า ง
ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

กลยุทธ์ 3.3.2 เสริมสร้าง
การใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

 3.4 พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการองค์กร 

1. คะแนนประเมิน Core 
Business Enabler ใน 4 
ด้าน ( CG, SP, RM, IA ) 

กลยุทธ์ 3.4.1 : ปรับปรุง
ก า ร ท า ง า น แ ล ะ ก า ร
บริหารจัดการในแต่ละ
ด้านขององค์กร 
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3.3 มาตรการ/ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง (MEANs) (แผนงาน/โครงการ/เครื่องมือ) 

กลยุทธ์/โครงการภายใต้แต่ละยุทธศาสตร์สามารถสรุปได้ดังนี้ 

กลยุทธ์/โครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: 
มุ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพอย่างยั่งยืน 

วัตถประสงค์
ทางยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ ์ โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 

1.1 ขยายฐาน
นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
กลุ่มคุณภาพจาก
ต่างประเทศ 

กลยุทธ์ 1.1.1 : 
ส่งเสริมตลาด
นักท่องเที่ยว
ชาวต่างประเทศ
กลุ่มตลาดกลาง 
– บน 

โครงการ 1.1.1.1 : ขยายฐาน
ตลาด และกระตุ้นการใช้จ่าย
นักท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนทั่วไป 
กลุ่มตลาดกลาง – บน 
โครงการ 1.1.1.2 : เพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 
โครงการ 1.1.1.3 : ผลิตสื่อ
อุปกรณ์โฆษณาตลาดต่างประเทศ 

หน่วยงานหลัก 
-ภูมิภาคตลาดต่างประเทศ 
-ฝ่ายบริการการตลาด 
หน่วยงานสนับสนุน 
-ฝ่ายสื่อสารและประชาสมัพันธ์ 
-ฝ่ายสินคา้การท่องเที่ยว 

กลยุทธ์ 1.1.2 : 
กระจายพื้นท่ี
และช่วงเวลา
การท่องเที่ยว
ตลาด
ต่างประเทศ 

โครงการ 1.1.2.1 : ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวช่วงนอกฤดูกาล 

กลยุทธ์ 1.1.3 : 
ขยายฐานตลาด
และกระตุ้นการ
ใช้จ่าย
นักท่องเที่ยว
กลุ่มคณุภาพ 

โครงการ 1.1.3.1 : ขยายตลาด
นักท่องเที่ยวกลุ่มความสนใจ
พิเศษและกลุ่มเฉพาะ 
โครงการ 1.1.3.2 : ขยายฐาน
ตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มนิยมความ
หรูหรา 
โครงการ 1.1.3.3 : ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มอาเซยีน 

1 . 2  ก ร ะ ตุ้ น 
กา รท่ อ ง เ ที่ ย ว
ภายในประเทศ 

กลยุทธ์ 1.2.1 : 
กระตุ้นความถี่
ในการเดินทาง
สัมผสัคณุค่า  
แบรนด์ประเทศ
ไทย 

โครงการ 1.2.1.1 : กระตุ้นการ
เดินทางของนักท่องเที่ยวไทย 
โครงการ 1.2.1.2 : เผยแพร่
ประชาสมัพันธ์และเสนอความ
เป็นไทย 
 

หน่วยงานหลัก 
-ภูมิภาคตลาดต่างประเทศ 
-ฝ่ายบริการการตลาด 
หน่วยงานสนับสนุน 
-ฝ่ายสื่อสารและประชาสมัพันธ์ 
-ฝ่ายสินคา้การท่องเที่ยว 

กลยุทธ์ 1.2.2 : 
ขยายฐานตลาด
และกระตุ้นการ
ใช้จ่ายนัก 
ท่องเที่ยว
คุณภาพ 

โครงการ 1.2.2.1 : เพิ่มการใช้
จ่ายของนักท่องเที่ยว  
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วัตถประสงค์
ทางยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ ์ โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 

กลยุทธ์ 1.2.3 : 
กระจายพื้นท่ี
และช่วงเวลา
การท่องเที่ยว
ตลาดใน
ประเทศ 

โครงการ 1.2.3.1 : กระจายพื้นท่ี
และช่วงเวลาท่องเที่ยว 
 

 

1.3 สร้างจุดยืน
และภาพลักษณ์
การท่องเที่ยวท่ีมี
คุณค่า ความ
รับผิดชอบ และ
ความยั่งยืน 

กลยุทธ์ 1.3.1 : 
สร้าง
ภาพลักษณ์การ
ท่องเที่ยวของ
ประเทศไทยให้
สื่อถึงคุณค่า 
ความรับผิดชอบ 
และความยั่งยืน 

โครงการ 1.3.1.1 :  ยกระดับ
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวสู่ความ
เป็นคุณภาพผ่านวิถีไทย 
โครงการ 1.3.1.2 :  สร้างความ
เข้มแข็งให้สังคมและรักษา
สิ่งแวดล้อม 
โครงการ 1.3.1.3 : สื่อสารสรา้ง
กระแสท่องเที่ยวและความ
รับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 
โครงการ 1.3.1.4 : The 
Michelin Guide Thailand 

หน่วยงานหลัก 
-ฝ่ายสื่อสารและประชาสมัพันธ์ 
 

แผนงาน/โครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2:  
สร้างคุณค่าและยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

วัตถุประสงค์
ทางยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ ์ โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 

2.1 สร้าง
เอกลักษณ์ของ
แหล่งท่องเที่ยว
และสินค้าและ
บริการเชิง
ประสบการณ ์
 

กลยุทธ์ 2.1.1 : 
สร้างสรรค์
สินค้าและ
เอกลักษณ์
ทางการ
ท่องเที่ยวเพิ่ม
มูลค่า 

โครงการ 2.1.1.1 : สร้างสรรค์
นวัตกรรมและเพิ่มมลูค่าวิถีไทย 
โครงการ 2.1.1.2 : กระจาย
ประโยชน์ทางการท่องเที่ยวสู่
ชุมชน 

หน่วยงานหลัก 
-ฝ่ายสินคา้การท่องเที่ยว 
หน่วยงานสนับสนุน 
-ฝ่ายกิจกรรมการท่องเที่ยว 

กลยุทธ์ 2.1.2 : 
ยกระดับ
กิจกรรม
ท่องเที่ยว
นานาชาติ 
(International 
Event) 

โครงการ 2.1.2.1 :  ส่งเสรมิ
กิจกรรมระดบันานาชาต ิ

2.2 ยกระดับ
คุณภาพสินค้า
และบริการ และ
สิ่งอ านวย 

กลยุทธ์ 2.2.1 : 
ประสานความ
ร่วมมือ
เครือข่ายการ

 โครงการ 2.2.1.1 :  เตรียมความ
พร้อมและเพิ่มขีดความสามารถให้
พันธมิตรในห่วงโซ่คณุค่า 

หน่วยงานหลัก 
-ฝ่ายสินคา้การท่องเที่ยว 
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ความสะดวกสู่
ความยั่งยืน 

ท่องเที่ยว สรา้ง
มาตรฐานและ
การจัดการ
พื้นที่/แหล่ง
ท่องเที่ยวอย่าง
สมดลุ 

2.3 สร้าง
นวัตกรรมด้าน
การท่องเที่ยว
เพื่อมุ่งสู่ Smart 
Tourism และ
ส่งเสริมธุรกิจ 
รูปแบบใหม ่

กลยุทธ์ 2.3.1 
พัฒนาข้อมูลที่
สนับสนุนการ
ท างานของ
อุตสาหกรรม 
และเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การแข่งขันและ
ประยุกต์ใช้
สื่อสารสนเทศ 

 โครงการ 2.3.1.1 : พัฒนา
คลังข้อมูล  
โครงการ 2.3.1.2 :  เผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ผ่านสื่อสารสนเทศ  

 โครงการ 2.3.1.3 : การศึกษาเพื่อ
พัฒนาการตลาดการท่องเที่ยว  

 โครงการ 2.3.1.4 : พัฒนาต่อยอด
ธุรกิจทางการท่องเที่ยว 

หน่วยงานหลัก 
-ฝ่ายดิจิทลัและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
หน่วยงานสนับสนุน 

 -ฝ่ายส่งเสรมิการลงทุน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

 

แผนงาน/โครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3:  
ยกระดับองค์กรสู่องค์กรสมรรถนะสูง 

วัตถุประสงค์      
ทางยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ ์ โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 

3.1 พัฒนา
ทรัพยากร
บุคคลให้เป็น
เลิศ 

กลยุทธ์ 3.1.1 
เสรมิสร้าง
สมรรถนะบุคลากร 

โครงการ 3.1.1.1 : เพิ่ม
ประสิทธิภาพของบุคลากร 

หน่วยงานหลัก 

-ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
หน่วยงานสนับสนุน 
--ฝ่ายดิจิทัลและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
--ฝ่ายทรัพยากรบคุคล 
-ทุกหน่วยงาน 

3.2 ปรับปรุง
การท างานผ่าน
การใช้
นวัตกรรมและ
เทคโนโลย ี

กลยุทธ์ 3.2.1 
พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

โครงการ 3.2.1.1 : พัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

กลยุทธ์ 3.2.2 
ปรับปรุงการ
ท างานภายใน
องค์กร 

โครงการ 3.2.2.1 : เพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจดัการ
องค์กร 
โครงการ 3.2.2.2 : เพิ่ม
สมรรถนะการด าเนินงานของ
องค์กร (HPO) 

3.3 ส่งเสริม
การท างาน
ร่วมกับ
หน่วยงาน
ภายนอกและ

กลยุทธ์ 3.3.1 : 
บริหารจดัการและ
สร้างความสัมพันธ์
กับผู้มีส่วนไดส้่วน
เสีย 

โครงการ 3.3.1.1 : บริหาร
ความสัมพันธ์ลูกค้าและเครือข่าย  

หน่วยงานหลัก 

-ฝ่ายบริการการตลาด 
หน่วยงานสนับสนุน 
--ส านักผู้ว่าการฯ  
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แสดงความ
รับผิดชอบต่อ
สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ 3.3.2 
เสรมิสร้างการใส่
ใจสิ่งแวดล้อม 

โครงการ 3.3.2.1 : เสรมิสร้าง
การแสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคม 

 

3.4 พัฒนา
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการองค์กร 

กลยุทธ์ 3.4.1 : 
ปรับปรุงการ
ท างานและการ
บริหารจดัการใน
แต่ละด้านของ
องค์กร 

โครงการ 3.4.1.1 : จัดท า
ยุทธศาสตร์และแผนการตลาด
การท่องเที่ยว 
โครงการ 3.4.1.2 : เพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารความ
เสี่ยง ควบคุมภายใน และ
ตรวจสอบภายใน  
โครงการ 3.4.1.3 : เสรมิสร้าง
การท างานตามหลักธรรมาภิบาล  

หน่วยงานหลัก 

-ฝ่ายวางแผน 

-ฝ่ายติดตามและบริหารความเสี่ยง 
หน่วยงานสนับสนุน 
--ส านักตรวจสอบภายใน 
 

 



52 
 

 



53 
 

บทที่ 4 
ข้อเสนอแนะทางยทุธศาสตร์ 

ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนและการน ายุทธศาสตร์ไปใช ้

จากประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ทั้งหมดที่ได้มาจากการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่ส าคัญนั้น 
เราจะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทยมีความเปราะบางจากการเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์ที่ เปลี่ ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นในระยะสั้นหรือระยะยาว ดังนั้น                 
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการทั้งหมดที่ได้น าเสนอมานี้ให้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายนั้น จึงเป็นสิ่ง
ที่ส าคัญที่จะท าให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยสามารถเปลี่ยนผ่านจากปัจจุบันไปสู่อุตสาหกรรมที่มี
สามารถสร้างรายได้และความยั่งยืนของเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวได้ต่อไป โดยรวมแล้วทางผู้
ศึกษามีขอเสนอแนะในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในประสบความส าเร็จดังต่อไปนี้ 

 1. ททท. เป็นหน่วยงานที่ส าคัญที่ช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย    
และจะต้องร่วมมือกับทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ท้องถิ่น ผู้ประกอบการ หรือ หน่วยงานเอกชน
ทั้งในและต่างประเทศที่เก่ียวข้อง อย่างที่ทราบกับดีว่า หน่วยงานของประเทศท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของประเทศนั้นมีหลายหน่วยงาน ตามภารกิจหลักที่ได้รับมอบหมายที่
แตกต่างกันไป ดังนั้นการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของประเทศจึงมีความจ าเป็นที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมดจะต้องเข้าใจถึงภาพรวมและแผนการด าเนินงานซึ่งกันและกัน ซึ่งที่ผ่านมาแต่ละหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการหรือแผนยุทธศาสตร์เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับแผนฯต่างใน
ระดับประเทศแล้ว อย่างไรก็ดี ในการด าเนินงานในรายละเอียดนั้น ททท. และทุกหน่วยงานควรมีการ
หารือและสามารถด าเนินงานหลายอย่างร่วมกันอย่างบูรณาการได้ เพ่ือลดความซ้ าซ้อนของการ
ด าเนินงาน และสามารถที่จะแก้ปัญหาหลายอย่างที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกคนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น การวางแผนร่วมกันในการเปิดประเทศ หรือ เปิด/ปิด สถานประกอบการ จาก
สถานการณ์ COVID-19 ที่เกี่ยวข้อง หรือ ประเด็นในเรื่องการบริหารจัดการความแออัดของแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ส าคัญ (Capacity Management) ซึ่งในหลายประเด็นเหล่านี้ อยู่นอกเหนืออ านาจของ
กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา หรือ ททท. การประชุมและก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินงาน
ร่วมกันในรายละเอียดจะเป็นสิ่งที่ส าคัญในการแก้ปัญหาระยะยาวของการท่องเที่ยวของประเทศไทย 

2. การขับเคลื่อนการท่องเที่ยวที่จะท าให้เกิดผลส าเร็จสูงสุดนั้น จ าเป็นที่จะต้องมีทั้งการท า
การตลาดด้านการท่องเที่ยวที่เหมาะสม (Demand Side) และจะต้องมีสินค้าและบริการด้านการ
ท่องเที่ยว (Supply Side) ที่ตอบโจทย์ของกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องเช่นเดียวกัน ซึ่งในหลายๆ ครั้ง
สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวที่เหมาะสมนั้น จ าเป็นจะต้องมีการพัฒนาและปรับรูปแบบไปจาก
สิ่งที่มีอยู่ ซึ่งในหลาย ๆ ครั้งที่ผ่านมาในอดีตนั้น การประสานระหว่างหน่วยงานที่ดูแลด้าน Demand 
และ Supply Side ของประเทศอาจจะมีไม่มาก โดยจะเป็นลักษณะของการมุ่งสู่เป้าหมายของงาน
ของตนเองเป็นหลัก ซึ่งท าให้ในหลายครั้ง แผนการตลาดด้านท่องเที่ยว และสินค้าและบริหารหรือ 
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ของสินค้านั้น ๆ อาจไม่สอดคล้องกัน เช่น แนวทางการประชาสัมพันธ์ที่ไม่ตรงกลุ่มหรือช่องทางที่
เหมาะสม หรือ แนวทางการพัฒนาสินค้าหรือแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่ตอบโจทย์กับเป้าหมายหรือความ
ต้องการของนักท่องเที่ยว หรือแผนการพัฒนาพ้ืนที่ท่องเที่ยวโดยรวม ดังนั้น การท างานร่วมกันโดยมี
การหารือกันอย่างสม่ าเสมอจะเป็นกลไกที่ส าคัญที่จะให้เกิดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในสถานที่ที่
เหมาะสม ในเวลาที่เหมาะสม และในรูปแบบที่เหมาะสมต่อไป 

3. การท าการตลาดและการพัฒนาสินค้าและแหล่งท่องเที่ยวในอนาคต มีความจ าเป็นที่
จะต้องเข้าใจถึงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มได้เป็นอย่างดี ดังนั้นจะต้องมีการใช้และ
วิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมของการเดินทางของนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ ดังนั้น ประเทศไทย
จ าเป็นที่จะต้องมีฐานข้อมูลซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ สามารถน าไปใช้ในการวิเคราะห์ตามภารกิจของตนเอง
ได้อย่างเหมาะสม โดยในปัจจุบัน หลายหน่วยงานได้มีการเก็บข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานของตนเองไว้แล้วพอสมควร อย่างไรก็ดี หากมีการพัฒนาฐานข้อมูลให้มีการเชื่อมโยง
ระหว่างกันและสามารถท่ีจะต่อยอดไปสู่ความเข้าใจเชิงลึก (Insights) ของนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่มย่อย 
(Sub-Segment) ได้นั้น จะท าให้การท าการตลาดโดยรวมของการท่องเที่ยวรวมถึงแนวทางในการ
พัฒนาสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องมีความเฉพาะเจาะจงส าหรับแต่ละกลุ่มได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งสุดท้าย
แล้วจะสามารถท าให้ ททท. สามารถก้าวไปสู่ การด าเนินงานในเรื่อง Customer Relationship 
Management (CRM) และน าเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เหมาะสมได้เป็นอย่างดี 
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