บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการท่องเที่ยว (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการท่องเที่ยว มีการกาหนดวิสัยทัศน์การวิจัย คือ “เพิ่มมูลค่า
และคุณ ค่า ของอุต สาหกรรมการท่อ งเที ่ย วไทยผ่า นระบบการบริห ารจัด การการวิจ ัย การท่อ งเที ่ย วที ่มี
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล นาการท่องเที่ยวไทยสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างเป็นธรรมและยั่งยืน ” มี
ยุทธศาสตร์การวิจัย ๓ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ส่งเสริมการวิจัยวาระแห่งชาติทางการ
ท่องเที่ย ว ประกอบด้ว ยกลยุทธ์ภายใต้ ๔ ประเด็น ได้แก่ ๑) การวิจัยเพื่อกาหนดนโยบายการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวไทยในระดับมหภาค ๒) การวิจัยเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุปทานการท่องเที่ยวไทย ๓)
การวิจัยเพื่อส่งเสริม พัฒนาและจัดการอุปสงค์ทางการตลาดการท่องเที่ยวของไทย และ ๔) การวิจัยเพื่อสร้าง
และพัฒนากลไกการจัดการการท่องเที่ยวของไทย ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ สนับสนุนการวิจัยในพื้นที่ที่มีศักยภาพ
ทางการท่องเที่ยวและพื้นที่เชื่อมโยง ประกอบด้วยกลยุทธ์ภายใต้ ๓ ประเด็น ดังนี้ ๑) ส่งเสริมการวิจัยใน
กลุ่มคลัสเตอร์ภูมิสังคมการท่องเที่ยวใน ๑๔ กลุ่มพื้นที่ ๒) ส่งเสริมการวิจัยในกลุ่มคลัสเตอร์ของทรัพยากร
ทางการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ และ ๓) ส่งเสริมการวิจัยในกลุ่มคลัสเตอร์ตามระบบโลจิสติกส์ทางการท่องเที่ยว
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๓ สนั บ สนุ น การวิ จั ย เพื่ อ สร้ า งระบบบริ ห ารจั ด การการวิ จั ย ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วของชาติ
ประกอบด้วยกลยุทธ์ภายใต้ ๖ ประเด็น ดังนี้ ๑) สนับสนุนการวิจัยเพื่อส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางการวิจัยการท่องเที่ยวของชาติ (National Tourism Excellence Center) ที่สามารถสนับสนุนดาเนินการ
วิจัยการท่องเที่ยวเชิงเครือข่ายผ่านกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ๒) สนับสนุนการวิจัยเพื่อ
ส่งเสริมการดาเนินการวิจัยการท่องเที่ยวแบบบูรณาการสหวิทยาการ ๓) สนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยการ
ท่องเที่ยว ๔) สนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างและพัฒนาวารสารวิชาการและ/หรือการวิจัยการท่องเที่ยวระดับชาติ
และนานาชาติ ๕) สนับสนุนการวิจัยเพื่อจัดทาฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยว และ ๖) สนับสนุนการวิจัยการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสนับสนุนการพัฒนาระบบข้อมูลท่องเที่ยวเชิงแผนที่อย่างเป็นระบบและมี
เอกลักษณ์ความเป็นไทย
สาหรับเป้าประสงค์การวิจัย อุตสาหกรรมบริการ ซึ่งครอบคลุมถึงการท่องเที่ยว การพัฒนาด้าน
พลังงาน โลจิสติกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สร้างเสริมองค์ความรู้เพื่อเป็นพื้นฐานสู่การสร้างศักยภาพและ
ความสามารถเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจที่เท่าเทียมและเป็ นธรรมอย่างสร้างสรรค์ สมดุลและยั่งยืน โดยคานึงถึง
หลั กปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพียง ปั จ จัย แห่ งความส าเร็จของยุทธศาสตร์ และปัจจัยแห่งความส าเร็จของ
ยุ ทธศาสตร์ / กลยุ ท ธ์การวิจั ย ประกอบด้ว ย ๑) รัฐ บาลให้ ความส าคัญกับการแก้ไขปั ญหาและพัฒ นาการ
ท่องเที่ยวอย่างจริงจัง จัดสรรงบประมาณ เพื่อการวิจัยอย่างเพียงพอและเหมาะสม ๒) หน่วยงานบริหาร
งานวิจัย มีการบริหารงบประมาณเพื่อการวิจัย การท่องเที่ยวอย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ ๓) หน่ว ย
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องมีการประสานความร่วมมือบูรณาการการดาเนินการวิจัยภายใต้ยุทธศาสตร์การวิจัยเดียวกัน
อย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง และ ๔) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการท่องเที่ยวมีการ
ประสานความร่วมมือนาผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาอย่างจริงจัง

๒

ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการท่องเที่ยว (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
๑. หลักการและเหตุผล
การดาเนินการวิจัยในหลายประเด็นและหลากพื้นที่ ด้วยงบประมาณที่จัดสรรโดยเน้นกระจายเม็ด
เงินลงตามนโยบายและพันธกิจของแต่ละองค์กร จากเหตุดังกล่าวนี้ งานวิจัยการท่องเที่ยวจึงกระจัดกระจายทั้ง
เชิงประเด็น พื้นที่ และงบประมาณ ดังนั้น ภาพรวมของการวิจัยการท่องเที่ยวของประเทศจึงไม่ชัดเจน ไร้
ทิศทาง ขาดเอกภาพ ขณะงบประมาณที่สนับสนุนมีจากัดและจัดสรรเม็ดเงินเพื่ออุดหนุนการวิจัยเกิดขึ้น ใน
ลักษณะอย่างกระจายตัว ส่งผลให้การใช้การวิจัยเพื่อชี้นาและขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไม่
สามารถดาเนินการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เมื่อวิเคราะห์ในเชิงลึกอย่างรอบด้านแล้ว พบว่า เกิดจากการขาด
แผนยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการท่องเที่ยว ที่เป็นเป้าหมายชี้นาและกรอบการผลักดันให้การวิจัย
การท่องเที่ยวไทยมีทิศทางและมุ่งสัมฤทธิ์ผล ดังนั้น การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็น ด้านการ
ท่องเที่ยว จึงเป็นปฐมบทของการสร้างแผนแม่บทในการสนับสนุนและบริหารการจัด การวิจัยการท่องเที่ยว ให้
สามารถชี้นาการสร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์และความยั่งยืน ใน
สังคมโลก รวมทั้งเป็นกรอบการลงทุนเพื่อนาไปสู่การจัดสรรและบริหารจัดการงบประมาณและทรัพยากรการ
วิจัยการท่องเที่ยวของชาติที่มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และประสิทธิผลในอนาคตต่อไป
๑.๑ สถานการณ์การท่องเที่ยวโลกและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
องค์การการท่องเที่ยวโลก (World Tourism Organization : WTO) คาดการณ์ว่าในปี
๒๕๖๓ จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นเป็น ๑.๕๖ พันล้านคน โดยเป็นผู้ที่เดินทางท่องเที่ยว
ภายในภูมิภาคของตนเองจานวน ๑.๒ พันล้านคน ในขณะที่อีก ๓๗๘ ล้านคน เป็นผู้ที่เดินทางไกลข้ามจาก
ภูมิภาคหนึ่งไปยังอีกภูมิภาคหนึ่ง หากจาแนกตามภูมิภาคจะพบว่า ยุโรป (๗๑๗ ล้านคน) เป็นภูมิภาคที่ จะมี
นักท่องเที่ยวมากที่สุด รองลงมาเป็นเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก (๓๙๗ ล้านคน) อเมริกา (๒๘๒ ล้านคน)
แอฟริกา (๗๗ ล้านคน) ตะวันออกกลาง (๖๙ ล้านคน) และเอเชียใต้ (๑๙ ล้านคน) ตามลาดับ
องค์การการท่องเที่ยวโลกระบุว่า ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีความสาคัญด้านการท่องเที่ยวเป็น
อันดับ ๒ ของโลก รองจากยุโรป โดยมีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ ๒๐.๐ ของจานวนนักท่องเที่ยวทั้งหมดของ
โลก ซึ่งในช่ว งปี ๒๕๓๓-๒๕๕๑ การท่องเที่ยวในภูมิภ าคนี้มีแนวโน้มของส่ว นแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องจากนักท่องเที่ยว ๕๕.๘ ล้านคน ในปี ๒๕๓๓ เป็น ๑๘๔.๑ ล้านคน ในปี ๒๕๕๑ หรือเพิ่มขึ้นจากร้อย
ละ ๑๒.๗ ในปี ๒๕๓๓ เป็นร้อยละ ๒๐.๐ ในปี ๒๕๕๑ โดยภูมิภาคที่มีอัตราการเติบโตค่อนข้างสูง ได้แก่ เอเชีย
แปซิฟิกด้านเหนือ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๖.๐ ในปี ๒๕๓๓ เป็นร้อยละ ๑๑.๐ ในปี ๒๕๕๑ และเอเชียแปซิฟิก
ด้านใต้เพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๔.๘ ในปี ๒๕๓๓ เป็นร้อยละ ๖.๗ ในปี ๒๕๕๑
สถานการณ์การท่องเที่ยวไทย
การท่องเที่ยวถือเป็นแหล่งรายได้หลักที่สาคัญของประเทศไทย โดยในปี ๒๕๕๑ รายรับจาก
การท่องเที่ยวของไทยจัดอยู่ในอันดับ ๑ ของภูมิภาคอาเซียน ภาคการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับประเทศไทย
ร้อยละ ๙ ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) และมีการจ้างงานกว่า ๑.๙ ล้านคน คิดเป็นร้อยละ
๕ ของจานวนแรงงานทั้งหมดภายในประเทศ หากพิจารณาสถิตินักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมายัง
ประเทศไทย พบว่า จานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยในปี ๒๕๕๔ ประเทศไทยมีจานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั้งหมด ๑๙,๒๓๐,๔๗๐ คน หรือเพิ่มขึ้น
จากปี ๒๕๕๓ ร้อยละ ๒๐.๖๗ (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ๒๕๕๖) สาหรับแนวโน้มการท่องเที่ยวของ
ประเทศไทย มีการคาดการณ์ว่า จะมีจานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยรวมเพิ่มขึ้นภายในปี ๒๕๕๖ มากกว่า
๒๐ ล้านคน/ครั้ง ขณะที่ระยะเวลาพานักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวและรายได้ด้านการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น โดยใน

๓
ปี ๒๕๕๔ ระยะเวลาพานักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอยู่ที่ ๙.๖๔ วัน โดยเพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๓ จานวน
๐.๕๒ หรือร้อยละ ๕.๗๐ และรายได้จากการท่องเที่ยวคิดเป็นมูลค่า ๗๓๔,๕๙๑.๔๖ ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี
๒๕๕๓ ร้อยละ ๒๓.๙๒ โดยค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอยู่ที่ ๔,๕๐๕.๒๕ บาท/คน/วัน ในปี
๒๕๕๔ หรือเพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๓ ร้อยละ ๐.๑๗ ไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยว ๗๗๖,๒๑๗.๒๐ ล้านบาท คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ ๘.๔๑ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ๒๕๕๕) จาก
การจัดอันดับของ The Travel & Tourism Competitiveness ในปี ๒๕๕๒ ของ World Economic Forum
(WEF) พบว่า ภาพรวมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการเดินทางท่องเที่ยวของไทยจัดอยู่ในอันดับ ๓ ของ
ภูมิภาคอาเซียน (ASEAN) รองจากสิงคโปร์และมาเลเซียเท่านั้น (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, ๒๕๕๒ : ๔)
ปัจจัยกระตุ้นการท่องเที่ยวของประเทศประกอบด้วยปัจจัยภายในและภายนอก โดยปัจจัย
ภายในที่สาคัญ เช่น ทรัพยากรการท่องเที่ยว ความปลอดภัย โครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอานวยความสะดวก สินค้า
ของที่ระลึก ภาพลักษณ์ การประชาสัมพันธ์ การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมภายในประเทศ เป็นต้น ในขณะที่
ปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจและการเมืองของโลก ความนิยมในการท่องเที่ยว การขยายเส้นทาง
คมนาคม การเปลี่ ยนนโยบายระหว่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งปัจจัยดังกล่ าวมีผ ลกระทบต่ออุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยปัจจัยกระตุ้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยที่สาคัญ ในระยะปัจจุบัน
คือ นโยบายของรัฐบาล (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี) ซึ่งต้องการเร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว
ทั้งในและนอกประเทศ การก้าวไปสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community : AC) การส่งเสริม
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy) แนวโน้มของเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) การพัฒนา
ประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางของภูมิภาค (Hub) ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะศูนย์กลางทางการบินภูมิภาค การ
ขยายตัวของธุรกิจสายการบินต้นทุนต่า (Low Cost Airline) เป็นต้น นอกจากนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ที่มุ่งน้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
ประเทศ โดยเฉพาะยุทธศาสตร์การสร้างเศรษฐกิจฐานความรู้และสร้างปัจจัยแวดล้อมเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
โดยสนั บ สนุ น ให้ ไทยเป็ น “ศูน ย์ กลางการผลิ ตสิ นค้าและบริการในภูมิภ าคบนฐานแนวคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม” ดังนั้น แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์จึงสนับสนุนให้การท่องเที่ยวไทยพัฒนา
บนฐานความเป็นไทย ที่มีความหลากหลายทางด้านภูมิสังคมและวัฒนธรรม
๑.๒ ภาพรวมการวิจัยการท่องเที่ยวไทย
การวิจัยการท่องเที่ยวไทยในอดีตที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เป็นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ และเป็น
การวิจัยเฉพาะสาขา (Single Discipline) โดยมุ่งเน้นประเด็นการส่งเสริมการตลาดและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ในระดับจุ ล ภาคที่กระตุ้น เศรษฐกิจ การสนับสนุนทุนวิจัยการท่องเที่ยวกระจุกตัว ในพื้นที่เป้าหมายและมี
ลักษณะกระจายเม็ดเงินอย่างไร้ทิศทางไปตามพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ อีกทั้งการวิจัยท่องเที่ยวยังขาดการบูรณา
การกับศาสตร์ สาขาอื่นๆ และมีข้อจากัดด้านวิธีวิทยา (Research Methodologies) ที่เน้นนักวิจัยเป็น
ศูนย์กลาง ขาดการวิจัย เชิงปฏิบัติการแบบมีส่ว นร่วมจากภาคีทางการท่องเที่ยว (Participatory Action
Research) จากสถานการณ์ดังกล่าว สะท้อนภาพว่า “ประเทศไทยควรสนับสนุนการวิจัยการท่องเที่ยวที่เป็น
การวิจัยร่วมสาขา (Trans-disciplinary Research) ที่บูรณาการกับศาสตร์อื่นๆ บนฐานการมีส่วนร่วมที่
ผลการวิจัยเกิดจากการปฏิบัติจริง” จึงจะสามารถนาผลการวิจัยไปขยายผลและใช้เพื่อตอบสนองความต้องการ
ความรู้เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศ
๑.๓ ผลงานวิจัยที่เคยมีมาแล้วในอดีต ช่องว่างการวิจัย และประเด็นที่สาคัญของการวิจัยที่
เกี่ยวกับด้านการท่องเที่ยวที่เป็นที่ต้องการของประเทศ
เนื่ องจากการท่องเที่ย วมีส่ ว นเกี่ยวข้องกับหลายๆ หน่ว ยงาน ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน
รวมทั้งการเกี่ย วข้องกับ งบประมาณจานวนมากหรือเป็นรายได้ห ลักๆ แต่สิ่งที่พบเห็นอย่างมาก การขาด

๔
การบูร ณาการ ทั้งหน่วยงานและงานวิจัย ซึ่งพบว่า ไม่มีหน่วยงานหลักจริงๆ ที่สามารถดูภาพรวมได้ และ
งานวิจัยที่เกิดขึ้นมิได้มีการกาหนดทิศทางที่ไปในทิศทางเดียวกัน จึงทาให้เกิด การขาดทิศทางที่ชัดเจนและขาด
หน่วยงานที่เป็นแม่งานดาเนินงาน
๑.๔ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและจุดแข็งจุดอ่อนในประเด็นการพัฒนาและการวิจัยด้านการท่องเที่ยว
ที่เป็นที่ต้องการของประเทศ
๑) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
๒) จุดแข็งจุดอ่อนในประเด็นพัฒนาและวิจัยด้านการท่องเที่ยว
จุดแข็ง การท่อ งเที่ย วถือเป็น รายได้ ห ลั กของประเทศได้ เนื่องจากมีผู้ ที่เกี่ยวข้องใน
หลายๆ ภาคส่วน งบประมาณที่เกิดขึ้น จึงมีมาก และประเทศไทยถือได้ว่าเป็นประเทศที่ต่างประเทศให้ความ
สนใจอย่างมาก ถือได้ว่าเป็นอันดับต้นๆ ก็ว่าได้ ดังนั้นหากมีการบริหารจัดการที่ดีย่อมทาให้เกิดประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
จุดอ่อน การท่องเที่ยวมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากมายจึงทาให้ไม่สามารถหน่วยงานที่
สามารถเป็นแกนกลางได้จริง ทาให้ขาดการบูรณาการเพื่อให้เกิดทิศทางพัฒนาการท่องเที่ยวได้ชัดเจน ดังนั้น
งานวิจัยจะมีส่วนส่งเสริมในการเสริมสร้างให้เกิดการพัฒนาวิจัยไปทิศทางเดียวกัน
๑.๕ นโยบายและยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นที่มาของยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการท่องเที่ยว
ที่เป็นที่ต้องการของประเทศ
ตาราง ๑ ยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวของหน่วยงานต่างๆ
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ
ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารวิ จั ย ที่ ๒ การสร้ า งศั ก ยภาพและ
ความสามารถเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
เป้าประสงค์การวิจัย
อุตสาหกรรมบริการ ซึ่งครอบคลุมถึงการท่องเที่ยว การ
พั ฒ นาด้ า นพลั ง งาน โลจิ ส ติ ก ส์ แ ละเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
สร้างเสริมองค์ความรู้เพื่อเป็นพื้นฐานสู่การสร้างศักยภาพและ
ความสามารถเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิ จ ที่เท่ าเที ย มและเป็ น
ธรรมอย่ า งสร้ า งสรรค์ สมดุ ล และยั่ ง ยื น โดยค านึ ง ถึ ง หลั ก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าหมาย
๑) มีจานวนผลการวิจัยที่มีการนาไปใช้ประโยชน์ในเชิง
เศรษฐกิ จ และสาธารณะในระดั บ ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น และ
ระดับประเทศเพิ่มขึ้น
๒) มีการจัดสรรงบประมาณการวิจัยให้หน่วยงานภาครัฐ

สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑
(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
เป็ น แผนยุ ท ธศาสตร์ ที่
ยึดวิสัย ทัศน์ปี ๒๕๗๐ น้อ ม
น าหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพีย งมาประยุ ก ต์ใ ช้และ
มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันให้ประเทศ
พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลง
ซึ่งมีวิสัยทัศน์ “สังคม
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
ด้วยความเสมอภาค เป็น
ธรรมและมีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลง”
มียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
กั บ ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว คื อ
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร ส ร้ า ง
เศรษฐกิ จ ฐานความรู้ แ ละ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
(กก.)
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙
๑. วิสัย ทัศ น์ “ประเทศไทยเป็น
แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ มี คุ ณ ภาพ มี ขี ด
ความสามารถในการแข่งขั นด้านการ
ท่องเที่ย วในระดับโลก สามารถสร้าง
รายได้และกระจายรายได้โดยคานึงถึง
ความเป็นธรรมสมดุลและยั่งยืน”
๒. เป้าประสงค์ ให้แหล่งท่องเที่ยว
ของไทยมี คุ ณ ภาพโดยการเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขั นด้านการ
ท่ อ งเที่ ย วของประเทศเพิ่ ม ขึ้ น และ
รายได้จ ากการท่องเที่ยวของประเทศ
เพิ่มขึ้น โดยเน้นการพัฒนากิ จกรรมที่
สร้างมูลค่าและคุณค่า ตลอดจนสร้าง
รายได้และกระจายรายได้สู่ชุมชนโดย
คานึงถึงความสมดุลและยั่งยืน

๕
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ
ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
ภายใต้ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๒ คิดเป็นสัดส่วนเพิ่มขึ้น
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารวิ จั ย นี้ มุ่ ง เน้ น การวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นา
ประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร ซึ่งครอบคลุมการสร้าง
มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ป่าไม้และประมง รวมทั้งการ
พัฒนาและจัดการองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเป็น
พื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
อย่ า งยั่ ง ยื น นอกจากนี้ ยั ง มุ่ ง เน้ น การวิ จั ย เพื่ อ การพั ฒ นา
ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต ทางอุ ต สาหกรรมและอุ ต สาหกรรม
บริการ ซึ่งครอบคลุมถึงการท่องเที่ยว การพัฒนาด้านพลังงาน
โลจิ ส ติ ก ส์ แ ละเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร โดย
ค านึ ง ถึ ง บทบาทการแข่ ง ขั น ของประเทศภายใต้ ก าร
เปลี่ยนแปลง ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ รวมทั้ง
สัมพันธภาพกับประเทศเพื่อนบ้าน และสร้างองค์ความรู้เพื่อ
รองรับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยดาเนินการ
บนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง และมุ่งก่ อให้เกิ ด
ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ โดยในระดับภูมิภาค อาจ
มุ่งเน้นในประเด็นสาคัญที่มีความจาเป็นต้องการผลงานวิจัยใน
พื้นที่ด้วย ทั้งนี้ ได้กาหนดกลยุทธ์การวิจัยที่ให้ความสาคัญใน
เรื่องต่างๆ
โดยกลยุ ท ธ์ ก ารวิ จั ย ที่ ๔ การพั ฒ นาศั ก ยภาพระดั บ
คุ ณ ภาพบริ ก ารในอุ ต สาหกรรมบริ ก ารและการท่ อ งเที่ ย ว
ประกอบด้วยแผนงานวิจัย ดังนี้
๔.๑ การวิ จั ย เกี่ ย วกั บการพั ฒนาศั ก ยภาพการบริห าร
จัดการด้านการท่องเที่ยวและรูปแบบการบริหารจัดการด้าน
การท่องเที่ยวอย่างเป็นธรรม
๔.๒ การวิจัยเกี่ย วกับวิสาหกิจชุมชนกับการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวตามอัตลักษณ์ของท้องถิ่น
๔.๓ การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคคลในชุมชน
เพื่อการจัดการด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อให้ประชาชน
สามารถจัดการท่องเที่ยวได้ด้วยตนเอง
๔.๔ การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ
จากการท่ อ งเที่ ย วที่ มุ่ ง เน้ น ให้เ กิ ด การสร้า งรายได้ และการ
บริหารทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
๔.๕ การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน
๔.๖ การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน
การท่องเที่ยว
๔.๗ การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ
จากการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรม ซึ่ ง เชื่ อ มโยงถึ ง การสร้ า ง
คุณค่าทางสังคมและวัฒนธรรม
๔.๘ การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ
จากการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑
(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
สร้ า งปั จ จั ย แวดล้ อ ม ซึ่ ง
สนับสนุนให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการผลิตสินค้าและ
บริการในภูมิภาคบนพื้นฐาน
แนวคิดสร้างสรรค์และสร้าง
นวั ต กรรม รวมทั้ ง ต่ อ ยอด
อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ใ ห้ ส า ม า ร ถ
สนับสนุนการสร้างมูลค่าใน
การปรับโครงสร้างภาคการ
ผลิ ต และบริ ก ารทุ ก ขั้น ตอน
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้
เศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นพลัง
ขับเคลื่อนใหม่ไปสู่เศรษฐกิจ
ที่ ส มดุ ล และยั่ ง ยื น ในระยะ
ยาว พร้อมสร้างบรรยากาศที่
เสรีและเป็นธรรมให้เอื้อต่ อ
การผลิ ต การค้ า และการ
ลงทุ น รวมทั้ ง การพั ฒ นา
ผู้ ป ระกอบการใหม่ สร้ า ง
เครือข่ายโครงสร้ างพื้นฐาน
แ ละ โ ล จิ สติ ก ส์ ภ าย ใน ที่
เชื่ อ มโ ยง กั บ ประ เ ทศใน
ภูมิภาค
โดยมี แ นวการพั ฒ นา
ภาคการบริ ก าร ที่ ส ร้ า ง
มูล ค่ าเพิ่ มให้ สาขาธุ ร กิ จ ที่ มี
ศักยภาพ ยกระดับ คุณภาพ
แหล่งท่องเที่ยวให้สอดคล้อง
กั บความต้อ งการของตลาด
และชุ ม ชน ให้ เ ป็ น แหล่ ง
สร้างรายได้หลักของประเทศ
รวมถึ ง เป็ น แหล่ ง กระจาย
รายได้สู่ท้องถิ่นที่สามารถใช้
เป็นเครื่องมือในการกระจาย
ผลประโยชน์จากการพัฒนา
ได้อย่างเป็นธรรม โดย
- เ ส ริ ม ส ร้ า ง ขี ด
ความสามารถในการแข่งขัน
ของธุ ร กิ จ บริ ก าร บนฐาน
ความเป็ น ไทย การสร้ าง
นวัตกรรมและต่อยอดความรู้
- ขยายฐานการผลิ ต

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
(กก.)
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙
๓. เป้าหมาย
๑) อันดับขีดความสามารถใน
การแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของ
ประเทศไทยเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ๑๕
อันดับ หรือเป็น ๑-๕ ของทวีปเอเชีย
โดยแบ่งเป็น
(๑) อันดับขีดความสามารถ
ด้ า นกฎระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ งด้ า นการ
ท่ อ งเที่ ย วเพิ่ ม ขึ้ น ไม่ น้ อ ยกว่ า ๑๕
อันดับ หรือเป็น ๑-๕ ของทวีปเอเชีย
(๒) อันดับขีดความสามารถ
ด้ า นสภาวะแวดล้ อ มและสิ่ ง อ านวย
ความสะดวกด้ า นการด าเนิ น การ
เพิ่ ม ขึ้ น ไม่ น้ อ ยกว่ า ๑๐ อั น ดั บ หรื อ
เป็น ๑-๕ ของทวีปเอเชีย
(๓) อันดับขีดความสามารถ
ของทรั พ ยากรมนุ ษย์ ธรรมชาติ แ ละ
วั ฒ นธรรม เพิ่ ม ขึ้ น ไม่ น้ อ ยกว่ า ๑๐
อันดับ หรือเป็น ๑-๕ ของทวีปเอเชีย
๒) รายได้จากการท่องเที่ยวของ
ประเทศเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕
๓) กลุ่ ม คลั ส เตอร์ ด้ า นการ
ท่ อ ง เ ที่ ย ว ไ ด้ รั บ ก า ร พั ฒ น า ๑ ๔
กลุ่มคลัสเตอร์
๔. ยุ ท ธศาสตร์ ประกอบด้ ว ย ๕
ยุทธศาสตร์ ดังนี้
๑) ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา
โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความ
สะดวกเพื่อการท่องเที่ยว เช่น พัฒนา
และปรั บ ปรุ ง ระบบโลจิ ส ติ ก ส์ การ
สร้ า งโครงข่ า ยเส้ น ทางคมนาคมและ
ระบบเชื่อมโยงการเดินทางท่องเที่ย ว
กั บประเทศเพื่อนบ้านและในภูมิภาค
เป็นต้น
๒) ยุทธศาสตร์ก ารพัฒนาและ
ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน
เช่น พัฒนายกระดับคุณภาพและแหล่ง
ท่ อ งเที่ ย วใหม่ ใ นเชิ ง กลุ่ ม พื้ น ที่ ที่ มี
ศั ก ยภาพ การฟื้ น ฟู แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว
ฯลฯ
๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสินค้า
บริ ก าร แ ละ ปั จ จั ย สนั บสนุ นก า ร

๖
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ
ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
๔.๙ การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ
จากการท่องเที่ยวทางทะเล
๔.๑๐ การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ
จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
๔.๑๑ การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ
จากการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
๔.๑๒ การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ
จากการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
๔.๑๓ การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ
จากการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับการจัดการประชุมและการจัด
แสดงนิทรรศการต่างๆ (MICE Tourism-Meeting, Incentive,
Convention, Exhibition Tourism)
นอกจาก ๕ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารวิ จั ย ดั ง กล่ า วแล้ ว เมื่ อ
พิจารณาความสาคัญกลุ่มเรื่องวิจั ยที่ควรมุ่งเน้นโดยคานึงถึง
วิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้น ความต้องการผลงานวิจัยและความรู้เพื่อ
เร่ ง แก้ ไ ขปั ญ หาและน าไปสู่ ก ารเสริ ม สร้ า งและการพั ฒ นา
ประเทศโดยเร็ว ประการสาคัญ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งในระดับภูมิภาค อาจมุ่งเน้นในกลุ่มเรื่อง
ที่มีความจาเป็น ต้องการผลงานวิจัย ในพื้นที่ด้วย ดังนั้น จึง
ก าหนด กลุ่ ม เรื่ อ งวิ จั ย ที่ ค วรมุ่ ง เน้ น ๑๓ กลุ่ ม เรื่ อ ง การ
ท่องเที่ยวก็อยู่ในกลุ่มเรื่องเร่งด่วนเช่นกัน คือ
การบริหารจัดการการท่องเที่ยว เป็นการวิจัยเพื่อการ
บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่งท่องเที่ย ว
อย่างยั่งยืน และการมีส่ วนร่วมของชุมชนกั บการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว โดยคานึงถึงความเชื่อมโยงกับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน
เป้าประสงค์ คือ สร้างคุณค่าจากวิถีชีวิตและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น สร้างรายได้ให้กับชุมชน เพิ่มรายได้ให้กับประเทศและ
นาไปสู่การสร้างเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศและคาดว่า
จะใช้ปีละ ๒,๗๐๐ ล้านบาท

สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑
(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
และหาตลาดภาคธุ รกิ จ ที่ มี
ศั ก ย ภ า พ อ อ ก สู่ ต ล า ด
ต่างประเทศ
- พั ฒ นาปั จ จั ย ให้ เ อื้ อ
ต่ อ การส่ ง เสริ ม การลงทุ น
ธุรกิจบริการภายในประเทศ
การดึ ง ดู ด การลงทุ น จาก
ต่ า งประเทศและยกระดั บ
คุณภาพชีวิตของประชาชน
- ฟื้น ฟูแ หล่ งท่ องเที่ ย ว
เ สื่ อ ม โ ท ร ม แ ล ะ พั ฒ น า
ย ก ร ะ ดั บ คุ ณ ภ าพแ หล่ ง
ท่องเที่ยวในเชิงกลุ่มพื้นที่ให้
สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดและชุมชน
- บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ท่ องเที่ ย วให้ เกิ ดสมดุ ลและ
ยั่งยืน
- เ ส ริ ม ส ร้ า ง ค ว า ม
เข้ มแข็ งของภาคเอกชน
ท้องถิ่น ชุมชน ผู้ประกอบการ
รายย่ อยและวิสาหกิ จชุ มชน
ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
(กก.)
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙
ท่อ งเที่ ย ว เช่ น การพั ฒนาเศรษฐกิ จ
สร้ า งสรรค์ กิ จ กรรม นวั ต กรรมและ
มู ล ค่ า เพิ่ ม ด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว การ
เสริ ม สร้ า งโอกาสและแรงจู ง ใจเพื่ อ
พั ฒ นาการค้ า การลงทุ น ด้ า นการ
ท่องเที่ยว การพัฒนามาตรฐานสินค้า
และบริการท่องเที่ยว การป้องกันและ
รัก ษาความปลอดภัย แก่ นัก ท่องเที่ย ว
ฯลฯ
๔) ยุทธศาสตร์ก ารสร้างความ
เชื่อมั่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น
สร้างและเผยแพร่ภาพลักษณ์ด้านการ
ท่ อ งเที่ ย ว สร้ า งสภาพแวดล้ อ มและ
พั ฒ นาระบบสนั บ สนุ น การตลาด
ท่ อ งเที่ ย ว สร้ า งกระแสการรั บ รู้ เ พื่ อ
เพิ่ ม มู ล ค่ า ให้ กั บ สิ น ค้ า การท่ อ งเที่ ย ว
ฯลฯ
๕) ยุ ท ธศาสตร์ ก ารส่ ง เสริ ม
กระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มของภาครั ฐ
ภาคประชาชนและองค์ ก รปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในการบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรการท่องเที่ยว เช่น การสร้าง
และพัฒนากลไกในการบริหารจัดการ
การท่องเที่ย ว ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของชุ ม ชนและองค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นในการพัฒนาท่องเที่ยว เป็นต้น

๒. วิสัยทัศน์การวิจัย
เพิ่มมูลค่าและคุณค่าของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยผ่านระบบการบริหารจัดการการวิจัยการ
ท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นาการท่องเที่ยวไทยสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างเป็นธรรมและยั่งยืน

๓. พันธกิจการวิจัย
สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านกระบวนการวิจัยการท่องเที่ยวแบบบูรณาการด้วยกลไกและระบบ
การบริห ารจั ดการการวิจัย การท่องเที่ยวแบบมีส่ วนร่วมเชิงเครือข่ายพหุ ภ าคีในพื้นที่ที่มีศักยภาพทางการ
ท่องเที่ยวและพื้นที่เชื่อมโยงอย่างเป็นรูปธรรมสู่การท่องเที่ยวไทยเชิงสร้างสรรค์อย่างเป็นธรรมและยั่งยืน

๗

๔. ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์การวิจัย
ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการท่องเที่ยว ประกอบด้วย ๓ ยุทธศาสตร์ คือ
๔.๑ ส่งเสริมการวิจัยวาระแห่งชาติทางการท่องเที่ยว
๔.๒ สนับสนุนการวิจัยในพื้นที่ที่มีศักยภาพทางการท่องเที่ยวและพื้นที่เชื่อมโยง
๔.๓ สนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างระบบบริหารจัดการการวิจัยด้านการท่องเที่ยวของชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมการวิจัยวาระแห่งชาติทางการท่องเที่ยว ประกอบด้วยกลยุทธ์ภายใต้
๔ ประเด็น ประกอบด้วย ๑) การวิจัยเพื่อกาหนดนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวไทยในระดับมหภาค ๒) การ
วิจัยเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุปทานการท่องเที่ยวไทย ๓) การวิจัยเพื่อส่งเสริม พัฒนาและจัดการ
อุปสงค์ทางการตลาดการท่องเที่ยวของไทย และ ๔) การวิจัยเพื่อสร้างและพัฒนากลไกการจัดการการ
ท่องเที่ยวของไทย
กลยุทธ์ที่ ๑ การวิจัยเพื่อกาหนดนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวไทยในระดับมหภาค
การกาหนดนโยบายในการพัฒนาการท่องเที่ยวของไทยในระดับมหภาคต้องวางอยู่บนพื้นฐาน
ของโครงสร้างอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ที่ต้องศึกษาทั้งความต้องการของนักท่องเที่ยวและศักยภาพของ
ผู้ประกอบการการท่องเที่ยว การลงทุนและรายได้จากการท่องเที่ยว (Tourism Satellite Account) รวมถึง
ผลกระทบจากการท่องเที่ยวที่เกิดจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ โดยเฉพาะด้านผลกระทบและการ
เตรียมความพร้อมของไทยต่อความเป็นประชาคมอาเซียน ผลกระทบทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของชาติ
ทั้งการไหลเวียนเงินตรา การไหลออก (Leakage) และรายได้คงเหลือ (Retained Value) การกาหนดจุดยืน
ทางการท่องเที่ยวของชาติในอนาคต (Thailand Tourism Positioning) การพัฒนาโลจิสติกส์ทางการ
ท่องเที่ยว (Tourism Logistics) และการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว โดยมี
แนวทางดังนี้
แนวทางการวิจัย
๑) ส่งเสริมการวิจัยเพื่อวิเคราะห์ กาหนดและปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย
๒) ส่งเสริมการวิจัยเพื่อเตรียมความพร้อมของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและทรัพยากรมนุษย์
สู่การรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic
Community : AEC) และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community)
๓) ส่งเสริมการวิจัยเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของชาติ
๔) ส่งเสริมการวิจัยเพื่อกาหนดจุดยืนทางการท่องเที่ยวของชาติในอนาคต
๕) ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบโลจิสติกส์ทางการท่องเที่ยว
๖) ส่ ง เสริ ม การวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาการ
ท่องเที่ยว
๗) ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒ นาเชิงนโยบายการกระจายภายใต้และความรับผิดชอบอย่าง
เป็นธรรม
๘) การศึกษาวิจัยเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจไทยสู่การเป็นศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียนในอนาคต
๙) การศึกษาวิจัยเพื่อนาเสนอนโยบายเชิงรุก เพื่อการพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์ภาคบริการของ
ภูมิภาคอาเซียน
๑๐) การศึกษาวิจัยในการขยายวงกว้างสู่ระดับสากลเพิ่มขึ้น

๘
กลยุทธ์ที่ ๒ การวิจัยเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุปทานการท่องเที่ยวไทย
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยที่ผ่านมาประสบกับภาวะวิกฤติด้านคุณภาพของทรัพยากรการ
ท่องเที่ยว และเผชิญกับผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สังคมและวัฒนธรรม แม้คุณภาพ
การบริการของไทยจะสามารถแข่งขันกับประเทศคู่แข่งได้ แต่ก็ยังต้องการการส่งเสริมมาตรฐานอีกหลายด้าน
เพื่อให้เป็นประเทศเป้าหมายหลักของการเดินทางที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้บนฐานความเป็นไทย โดยมี
แนวทางดังนี้
แนวทางการวิจัย
๑) ส่งเสริมการวิจัยเพื่อค้นหาศักยภาพทางการท่องเที่ยวรายสาขา (Tourism Sector) ที่สร้าง
รายได้ให้กับประเทศอย่างแท้จริง
๒) ส่งเสริมการวิจัยเพื่อสร้างมูลค่าและคุณค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยว
๓) ส่งเสริมการวิจัยเพื่อเสริมสร้างและรักษามาตรฐานคุณภาพการบริการ
๔) ส่งเสริมการวิจัยเพื่อประเมินความเสี่ยงและลดผลกระทบเชิงลบที่เกิดขึ้นกับฐานทรัพยากร
การท่องเที่ยวของชาติ
๕) ส่งเสริมการวิจัยเพื่อสร้างค่านิยมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว
๖) ส่ ง เสริ ม การวิ จั ย เพื่ อ ประเมิ น ความเสี่ ย งและลดผลกระทบเชิ ง ลบ (จากอุ ป ทานการ
ท่องเทีย่ ว) ต่อฐานความเป็นไทย
๗) ส่งเสริมการวิจัยเพื่อหามาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ และยา
เสพติดจากอุปทานการท่องเที่ยว
กลยุทธ์ที่ ๓ การวิจัยเพื่อส่งเสริม พัฒนาและจัดการอุปสงค์ทางการตลาดการท่องเที่ยว
ของไทย
นั ก ท่ อ งเที่ ย วกลุ่ ม คุ ณ ภาพที่ มี ก าลั ง ซื้ อ สู ง และน่ า จั บ ตามองของโลกในปั จ จุ บั น มี ๒ กลุ่ ม
ประเทศ คือ ๑) กลุ่มประเทศ BRIC ซึ่งประกอบด้วย บราซิล รัสเซีย อินเดีย และจีน เพราะเป็นกลุ่มประเทศ
กาลังพัฒนาที่มีประชากรจานวนมาก และมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในช่วงก่อน
เกิดวิกฤติเศรษฐกิจโลก ในปี ๒๕๕๑ BRIC มีส่วนส่งเสริมให้เศรษฐกิจโลกขยายตัวสูงถึงร้อยละ ๕๙ และจาก
การคานวณโดยอาศัยข้อมูลจาก IMF พบว่า ในปี ๒๕๕๒ BRIC จะมีสัดส่วนใน GDP โลกประมาณร้อยละ
๑๕.๔ สะท้อนให้เห็นบทบาทของ BRIC ที่ทวีความสาคัญมากขึ้นต่อเศรษฐกิ จโลก (โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันที่ ๒
กรกฎาคม ๒๕๕๒, http://learners.in.th เข้าถึงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๔) กลุ่มประเทศดังกล่าว จึงเป็น
ตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ที่ประเทศไทยต้องให้ความสนใจและแสวงหากลยุทธ์ในการเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยว
คุณภาพในกลุ่มประเทศนี้ ๒) กลุ่มประเทศ Gulf Cooperation Council (GCC) ซึ่งประกอบด้วย กาตาร์
โอมาน สหรัฐ อาหรับเอมิเรตส์ บาห์เรน คูเวต และซาอุดิอาระเบีย เป็นตลาดนักท่องเที่ยวที่มีกาลังซื้อสูงที่
สาคัญในอนาคต และตั้งแต่เหตุการณ์ก่อวินาศกรรมในสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้นักท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศนี้
หันเหการท่องเที่ยวจากสหรัฐอเมริกาและยุโรปสู่ภูมิภาคเอเชียมากขึ้น นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวจากตะวันออก
กลางนิยมเข้ารับบริการทางการแพทย์จากโรงพยาบาลเอกชนในต่างประเทศ รวมทั้งประเทศไทยเป็นจานวนมาก
(กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ http://sameaf.mfa.go.th เข้าถึงวันที่
๒๕ มกราคม ๒๕๕๔) นักท่องเที่ยว ๒ กลุ่มนี้จึงเป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มสร้างรายได้สูงให้กับอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวของไทย อย่างไรก็ตาม การท่องเที่ยวไทยยังต้องส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ (Domestic
Tourism) ต้องรักษาฐานนักท่องเที่ยวเดิมไว้เพื่อก่อให้เกิดการท่องเที่ยวซ้าและเกิ ดการใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น โดย
ส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวที่วางอยู่บนฐานความเป็นไทย ซึ่งประกอบด้วยแนวทาง ดังนี้

๙
แนวทางการวิจัย
๑) ส่งเสริมการวิจัยเพื่อค้นหานักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพโดยเน้นกลุ่ม BRIC และ GCC
๒) ส่งเสริมการวิจัยเพื่อรักษาฐานนักท่องเที่ยวเดิมเพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวซ้า
๓) ส่งเสริมการวิจัยเพื่อส่งเสริมการตลาดที่วางอยู่บนฐานอัตลักษณ์ (ท้องถิ่น) (ภาพลักษณ์) และ
ศักยภาพของประเทศ
๔) ส่งเสริมการวิจัยเพื่อสร้าง (อัตลักษณ์ท้องถิ่น) ภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยวไทย
๕) ส่งเสริมการวิจัยเพื่อ (ประเมินศักยภาพ ทิศทาง และพฤติกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่ม
นักท่องเที่ยวของกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทย) กระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ
กลยุทธ์ที่ ๑.๔ การวิจัยเพื่อสร้างและพัฒนากลไกการจัดการการท่องเที่ยวของไทย
กลไกการจั ดการการท่อ งเที่ย วระดับ ชาติของไทย ต้อ งเร่ง ปรับ โครงสร้า งการทางานเชิ ง
เครือข่ายระหว่างองค์กร (ภาครัฐ ท้องถิ่น และเอกชน) ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมในระดับต่างๆ ทั้งระดับ
ชุมชน ท้องถิ่น อาเภอ จังหวัด กลุ่มจังหวัด ภาค ประเทศ ภูมิภาคและโลก อีกทั้งยังต้องใช้การท่องเที่ยวเป็น
เครื่ องมื อในการสร้ างการเรี ย นรู้ เพื่ อเสริ ม สร้ างความเข้ มแข็งให้ กั บกลไกและหน่ ว ยงานที่รับ ผิ ด ชอบและ
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของไทยในระดับต่างๆ โดยมีแนวทางดังนี้
แนวทางการวิจัย
๑) ส่งเสริมการวิจัยเพื่อปรับโครงสร้างการทางานเชิงเครือข่ายระหว่างกระทรวง หน่วยงาน
และองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการท่องเที่ยวของชาติ
๒) ส่งเสริมการวิจัยเพื่อสร้างเครือข่ายการจัดการการท่องเที่ยวในระดับต่างๆ แบบพหุภาคี
๓) ส่งเสริมการวิจัยเพื่อใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือสร้างการเรียนรู้ในการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับหน่วยงาน องค์กร ชุมชนและภาคีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๔) ส่งเสริมการวิจัยเพื่อสร้างกลไกรองรับการกระจายภายใต้และความรับผิดชอบอย่างเป็นธรรม
๕) ส่งเสริมการวิจัยเพื่อสร้างกฎระเบียบและข้อบังคับที่เอื้อต่อการส่งเสริมการบริการและการ
บริหารการท่องเที่ยวที่ยุติธรรมและเป็นธรรม
๖) ส่งเสริมการวิจัยเพื่อให้องค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนารายได้จากการท่องเที่ยวทั้ง
ทางตรงและอ้อมมาใช้ประโยชน์พัฒนาชุมชนที่เป็นเจ้าของแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สนับสนุนการวิจัยในพื้นที่ที่มีศักยภาพทางการท่องเที่ยวและพื้นที่เ ชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์การวิจัยเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุปทานการท่องเที่ยวไทยและพื้นที่เชื่อมโยง ซึ่งใช้พื้นที่
เป็นตัวตั้ง (Area-Based) โดยเน้นให้การสนับสนุนทุนและดาเนินการวิจัยในพื้นที่ที่มีศักยภาพทางการท่องเที่ยว
และพื้นที่เชื่อมโยงเท่านั้ น โดยใช้กลยุ ทธ์การวิจัยที่สอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ที่ ๑ หากสามารถดาเนินการ
ดั ง กล่ า ว จะสามารถเพิ่ ม พลั ง ของทรั พ ยากรการวิ จั ย ทั้ ง มวลเพื่ อ สร้ า งผลการวิ จั ย ที่ ต อบสนองเป้ า หมาย
ยุทธศาสตร์และการนาผลการวิจัย ที่ได้ไปสู่การใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง โดยแบ่งเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ ๑)
กลุ่มคลัสเตอร์ภูมิสังคมการท่องเที่ยว ๒) กลุ่มคลัสเตอร์ของทรัพยากรทางการท่องเที่ยว และ ๓) กลุ่มคลัสเตอร์
ตามระบบโลจิสติกส์ทางการท่องเที่ยว
กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมการวิจัยในกลุ่มคลัสเตอร์ภูมิสังคมการท่องเที่ยวใน ๑๔ กลุ่มพื้นที่
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ใช้แนวคิดกลุ่มคลัสเตอร์ด้านการท่องเที่ยวในการพัฒนาการท่องเที่ยว
๒๕๕๒-๒๕๕๕ โดยแบ่งเป็น ๑๔ กลุ่ม ประกอบด้วย ๑) กลุ่มท่องเที่ยวน้าพุร้อน ๒) กลุ่มท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
และผจญภัย ๓) กลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา ๔) กลุ่มท่องเที่ยวมรดกโลกเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
๕) กลุ่มท่องเที่ยวนิเวศป่าร้อนชื้น ๖) กลุ่มท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้าภาคกลาง ๗) กลุ่มท่องเที่ยว Royal Coast

๑๐
๘) กลุ่ มท่อ งเที่ย วมหั ศจรรย์ ส องสมุท ร ๙) กลุ่ ม ท่องเที่ยวเลี ยบฝั่ งแม่ น้าโขง ๑๐) กลุ่ มท่ องเที่ ยวเส้ นทาง
ไดโนเสาร์ ๑๑) กลุ่ ม ท่องเที่ย วมหั ศจรรย์ เ ส้ นทางบุ ญ ๑๒) กลุ่ มท่ องเที่ยวอารยธรรมอี ส านใต้ ๑๓) กลุ่ ม
ท่องเที่ยวเส้นทางอัญมณีและการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และ ๑๔) กลุ่มท่องเที่ยว Active Beach
แนวทางการวิจัย
๑) ส่งเสริ มการวิจั ย เพื่อพัฒ นาองค์ความรู้เชื่อมโยงประวัติศาสตร์อารยธรรมล้ านนาและ
สุโขทัยให้เป็นกลุ่มท่องเที่ยวสาคัญของประเทศ
๒) ส่งเสริมการวิจัยเพื่อเชื่อมโยงกลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรมในภูมิภาคสู่ตลาดท่องเที่ยวตาม
ภูมิสังคมการท่องเที่ยว
๓) ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรท่องเที่ยวท้องถิ่นและภูมิภาคสร้างบุคลากรรองรับการ
ท่องเที่ยวในกลุ่มคลัสเตอร์และกลุ่มพื้นที่
๔) ส่งเสริมการวิจัยเพื่อนาความหลากหลายทางภูมิปัญญา วัฒนธรรม และภูมินิเวศท้องถิ่น
สร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมการท่องเที่ยวไทย
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมการวิจัยในกลุ่มคลัสเตอร์ของทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ
ประเทศไทยมีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่หลากหลาย หากแต่ทรัพยากรการท่องเที่ยวเพียงบาง
ประเภทเท่ า นั้ น ที่ มี ศั ก ยภาพในการสร้ า งรายได้ ใ ห้ กั บ ประเทศ ดั ง นั้ น กลยุ ท ธ์ นี้ จ ะเน้ น การสนั บ สนุ น ทุ น
ทรัพยากรทางการวิจัยอื่น และดาเนินการวิจัยในฐานทรัพยากรการท่องเที่ยว (Tourism Resources) ดังนี้
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism) การท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด (Marine and Beach
Tourism) การท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับการจัดประชุมและการจัดนิทรรศการต่างๆ (MICE Tourism-Meeting,
Incentive, Convention, Exhibition Tourism) การท่องเที่ยวด้านการช้อปปิ้ง (Shopping) และความ
บันเทิง (Entertainment) การท่องเที่ยวกลุ่มสุขภาพความงาม (Spa and Wellness) การท่องเที่ยวเพื่อการ
เรียนรู้เกี่ยวกับอาหาร (Gastronomic Tourism) การบาเพ็ญประโยชน์ (Voluntary Tourism) การท่องเที่ยว
ที่วางอยู่บนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local Wisdom-Based Tourism)
๑) การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม องค์การการท่องเที่ยวโลก ๒๐๐๓ อ้างถึงใน การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย, ๒๕๕๐ : ๘) ระบุว่า การท่องเที่ยวของโลกในศตวรรษที่ ๒๑ ใช้หลักการของแผนแม่บทของโลก
(Agenda 21) เป็นกรอบในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยคานึงถึงหลักการ ๔ ประการ คือ ๑) การ
ดาเนิ น กิจ การการท่องเที่ย วในขอบเขตที่ความสามารถการรองรับของธรรมชาติ ชุมชน ขนบธรรมเนีย ม
วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนจะมีได้ ๒) ความตระหนักในกิจกรรมการท่องเที่ยวที่จะ
มีผ ลกระทบต่อ ชุม ชน ขนบธรรมเนี ย ม วั ฒ นธรรม ประเพณี และวิถี ชี วิต ความเป็ นอยู่ ของชุ ม ชนอั นเป็ น
เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่น ๓) การมีส่วนร่วมของเจ้าบ้านและผู้มาเยือนต่อกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว ๔) การเชื่อมร้อยประสานความจาเป็นต่อการพัฒนาทางเลือกของชุมชนและกาหนดแผนงานทาง
เศรษฐกิจ การดารงอยู่ของชุมชนและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ในขณะที่
ประเทศไทยมีทรัพยากรการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม มากเป็นอันดับ ๓ ของภูมิภาคเอเชีย (การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย, ๒๕๕๒ : ๘) อีกทั้ง นโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้านการท่ องเที่ยวในระดับ
ต่างๆ ของไทยทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ นโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬาด้านการท่องเที่ยว แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ๒๕๕๕-๒๕๕๙ และนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย
ของชาติ ฉบับที่ ๘ ล้วนให้ความสาคัญกับวัฒนธรรม โดยเฉพาะนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของรัฐบาล
ชุดปัจจุบันที่จัดให้การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็น ๑ ใน ๑๕ สาขาย่อยของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ แสดงให้เห็น
ถึงทิศทางการพัฒ นาการท่องเที่ย วของไทยในอนาคตได้เป็นอย่างดี ผนวกกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่ไร้

๑๑
ความเร่งรีบเน้นเสพสุนทรียศาสตร์จากการเดินทางมากขึ้น การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจึงเป็นการท่องเที่ยวที่มี
แนวโน้มจะได้รับความนิยมมากในอนาคตและเป็นจุดขายสาคัญของไทย
๒) การท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด ประเทศไทยมีอาณาเขตทางทะเลโดยรวมประมาณ
๓๒๐,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร และมีชายฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน ยาวรวมกันประมาณ ๒,๘๐๐ กิโลเมตร โดยมี
๒๓
จั ง หวั ด ที่ มี อ าณาเขตติ ด กั บ ทะเล (สถาบั น วิ จั ย ทรั พ ยากรทางน้ า จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย ,
http://marinepolicy.trf.or.th เข้าถึงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๔) ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวมีทรัพยากรทางทะเลและ
ชายหาดที่สวยงามสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนได้เป็นจานวนมาก โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ต พังงา
กระบี่ และสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลของภาคใต้ที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ ในปี
๒๕๔๙ มีรายได้จากการท่องเที่ยวรวมกันสูงถึง ๑๒๒,๒๘๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓ ของรายได้รวมจาก
การท่องเที่ยวของภาคใต้ (๑๔๗,๒๙๗ ล้านบาท) และร้อยละ ๘๑.๓ เป็นรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
(สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ๒๕๕๑ : ๕-๓) ส่วนภาคตะวันออก
โดยเฉพาะจังหวัดชลบุรี ระยองและตราดก็สร้างรายได้ให้กับประเทศจานวนมาก ดังนั้น การท่องเที่ยวทางทะเล
และชายหาดจึงยังคงสร้างรายได้ให้กับประเทศอย่างต่อเนื่อง
๓) การท่ อ งเที่ ย วที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ การจั ด ประชุ ม และการจั ด นิ ท รรศการต่ า งๆ ( MICE
Tourism-Meeting, Incentive, Convention, Exhibition Tourism) ของไทยมีความได้เปรียบและมี
ศักยภาพในการแข่งขันในระดับนานาชาติ อันเนื่องมาจากความพร้อมของพื้นที่ให้บริการและสิ่งอานวยความ
สะดวกในการรองรับอย่างสมบูรณ์แบบในทุกด้าน รวมทั้งความได้เปรียบของความคุ้มค่าเงิน ส่งผลให้ธุรกิจไมซ์
ไทยก้าวสู่เวทีโลก จากการจัดอันดับในปี ๒๕๕๒ ของ The Global Association of the Exhibition
Industry (UFI) ซึ่งเป็นสมาคมอุตสาหกรรมนิทรรศการระดับโลก พบว่า ประเทศไทยยังคงเป็นที่ ๑ ในตลาด
การจัดงานแสดงสินค้า (Exhibitions) ในภูมิภาคอาเซียน โดยเป็นผู้นาทั้งด้านจานวนผู้ร่วมงาน จานวนการจัด
งาน ขนาดของพื้น ที่จั ดงานและมูลค่าการสร้างรายได้ติดต่อกันมาเป็นเวลา ๔ ปีซ้อน ซึ่งเป็นเครื่องยืนยัน
ความสาเร็จของธุรกิจไมซ์ไทยในระดับนานาชาติได้เป็นอย่างดี (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, ๒๕๕๒ : ๒๕)
ธุรกิจไมซ์สามารถนานักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศได้มากกว่า ๗ แสนคนต่อปี โดย
นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มีพฤติกรรมการใช้จ่ายสูงกว่านักท่องเที่ยวทั่วไป โดยในปี ๒๕๔๘ กลุ่มไมซ์มีผู้เดินทาง
จานวน ๕๘๒,๓๙๒ คน มีมูลค่าการใช้จ่าย ๔๐,๕๘๖ ล้านบาท ปี ๒๕๕๓ มีผู้เดินทางจานวน ๗๘๙,๑๒๙ คน มี
มูลค่าการใช้จ่าย ๖๓,๕๐๒ ล้านบาท และคาดการณ์ว่าปี ๒๕๕๗ จะมีผู้เดินทางจานวน ๘๙๓,๕๙๙ คน มีมูลค่า
การใช้จ่าย ๗๖,๖๔๙ ล้านบาท จะเห็นได้ว่าธุรกิจไมซ์มีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งจานวนผู้เดินทางและ
มูลค่าการใช้จ่าย (สานักงานส่งเสริมการประชุมและนิทรรศการ, ๒๕๕๒ : ๘๕)
๔) การท่องเที่ยวด้ านการช้อปปิ้ง (Shopping) และความบันเทิง (Entertainment) เป็น
กิจกรรมการท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไม่น้อยเช่นกันและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งในปี ๒๕๔๙ ประเทศ
ไทยมีรายได้จากการซื้อสินค้าที่ระลึก ๑๓๑,๘๖๖ ล้านบาท และปี ๒๕๕๐ เพิ่มขึ้นเป็น ๑๔๒,๔๗๘ ล้านบาท ซึ่ง
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๘ ในขณะที่รายได้จากกิจกรรมบันเทิงในปี ๒๕๔๙ จานวน ๕๖,๓๓๕ ล้านบาท และในปี ๒๕๕๐
จานวน ๖๓,๘๑๗ ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๓.๓ (สานักงานสถิติแห่งชาติ, ๒๕๕๓ : ๔๘๔)
๕) การท่องเที่ยวกลุ่มสุขภาพความงาม (Spa and Wellness) นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
เข้ามารับบริการทางการแพทย์ในไทยมากกว่าปีละ ๑.๔ ล้านคน สร้างรายได้มากกว่า ๔๕,๐๐๐ ล้านบาท
บริการทางการแพทย์ที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินิยม ได้แก่ การตรวจเช็คสุขภาพ เลสิก ศัลยกรรมเสริมความงาม
ทันตกรรม การผ่าตัด การรักษาโรคเฉพาะทางและกายภาพบาบัด (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, ๒๕๕๓ :
๒๔) การเติบโตรวมของตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโลกและภูมิภาคเอเชียอยู่ในอัตราสูงอย่างต่อเนื่อง
ประมาณร้ อยละ ๒๐ และ ๒๘ ตามล าดั บ ในปี ๒๕๕๓ การท่ องเที่ ยวเชิ งสุ ขภาพของไทยมี นั กท่ องเที่ ยว

๑๒
ชาวต่างชาติร้อยละ ๖๐ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการท่องเที่ยวและถือโอกาสบริการทางสุขภาพด้วย ถือเป็น
นักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ กอรปกับนโยบายรัฐบายส่งเสริมให้ไทยเป็น “ศูนย์กลางทางการแพทย์แห่งภูมิภาคเอเชีย
(Medical Hub of Asia)” หนุนเสริมให้ตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพขยายตัวอย่างต่อเนื่อง (การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย, ๒๕๕๓ : ๕) ส่งผลให้การท่องเที่ยวกลุ่มสุขภาพความงามขยายตัวตามไปด้วย
๖) การท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารและการบาเพ็ญประโยชน์ นโยบายและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวของไทยระบุ ว่า การท่องเที่ยวบาเพ็ญประโยชน์ (Voluntary Tourism)
เป็นกลุ่มสาคัญที่ทาให้เกิดกระบวนการเคลื่อนไหวของกลุ่มท่องเที่ยวที่ก้าวหน้าเพื่อสร้างอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวที่ยั่งยืน และแผนการตลาดการท่องเที่ยวไทย ปี ๒๕๕๓ ของ ททท. มีกลยุทธ์ขยายตลาดคุณภาพ ซึ่ง
รวมถึงกลุ่มเยาวชน (Youth) ด้วย อีกทั้ง กาหนดกลยุทธ์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แบรนด์ประเทศไทยโดย
ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยแคมเปญ “Amazing Thailand…Amazing Value” ภายใต้สินค้า 7 Wonders of
Amazing Thailand ให้ความสาคัญกับกลุ่มสินค้า วิถีไทย "หัวใจแผ่นดิน" (The World's Friendliness
Culture) สะท้อนแนวคิดนี้ออกมาจากวัฒนธรรมและอาหารไทย รวมทั้งแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ
๒๕๕๕-๒๕๕๙ ระบุว่า โอกาสสาหรับการท่องเที่ยวของไทยใน ๕ ปีข้างหน้า การขยายตัวของการท่องเที่ยวจะ
เป็นโอกาสให้ไทยสามารถมีศักยภาพในการจัดการสินค้าท่องเที่ยวโดยเฉพาะการจัดการธุรกิจอาหาร
๗) การท่องเที่ยวที่วางอยู่บนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น จากนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริม
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิงวัฒนธรรม เชิงสุขภาพและสปา โดยเชื่อมโยงธุรกิจภาค
บริการ อุตสาหกรรมและเกษตรเข้าด้วยกันให้เป็นกลุ่มสินค้า เช่น ธุรกิจสุขภาพ อาหารและการท่องเที่ยว
รวมทั้งสินค้าบริการที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์บนฐานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยที่เชื่อมโยงกับเทคโนโลยี
สมัยใหม่ การท่องเที่ยวลักษณะนี้จะเป็นการยกระดับเศรษฐกิจในระดับจุลภาคและยังสามารถกระจายรายได้สู่
ชุมชนในระดับฐานราก
กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมการวิจัยในกลุ่มคลัสเตอร์ตามระบบโลจิสติกส์ทางการท่องเที่ยว
ระบบโลจิสติกส์ทางการท่องเที่ยวของไทยพิจารณาจากเส้นทางการคมนาคมทางอากาศ ทาง
บกและทางน้ า ซึ่ง ประเทศไทยมี ท่าอากาศยานสุ ว รรณภู มิที่ ใหญ่ ที่สุ ดในภูมิ ภ าคเอเชีย ตะวันออกเฉีย งใต้
สามารถรองรับจานวนเที่ยวบินได้มากกว่า ๑,๐๖๙ เที่ยวต่อสัปดาห์ และมีศักยภาพในการรองรับผู้โดยสารได้
สูงถึง ๑๐๐ ล้านคนต่อปี ในขณะเดียวกันมีการคมนาคมทางบกรวมถึง ระบบรางที่มีการพัฒนาประสิทธิภาพ
และการเชื่อมโยงโครงข่ายให้ ครอบคลุมทั่วประเทศและเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งมีท่าเรือน้าลึก
ระหว่างประเทศ ๘ แห่ง (ท่าเรือน้าลึกกรุงเทพ ท่าเรือน้าลึกแหลมฉบัง ท่าเรือน้าลึกมาบตาพุด ท่าเรือน้าลึก
ระนอง ท่าเรื อน้ าลึ กภูเก็ต ท่าเรื อน้าลึ กสงขลา ท่าเรือน้าลึ กปากปาราและท่าเรือน้าลึ กนราธิว าส) พร้อม
เครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, ๒๕๕๓ : ๙) โดยกลยุทธ์นี้จะเน้นให้การสนับสนุน
ทุนและดาเนินการวิจัยในเส้นทางการคมนาคมที่มีศักยภาพซึ่งเชื่อมโยงภายในและนอกประเทศ อาทิ เส้นทาง
ทางอากาศกรุงเทพมหานคร-สิงคโปร์ กรุงเทพมหานคร-เสียมเรียบ เป็นต้น เส้นทางทางบก R3A (ไทย-ลาวจีน) East-West Economic Corridor (จีน พม่า เวียดนาม ลาว กัมพูชา และไทย) North-South Economic
Corridor (ไทย-ลาว-จีน) เส้นทางทางบกและทางน้าตามกรอบความร่วมมือ IMT-GT (อินโดนีเซีย มาเลเซีย
และไทย) และเส้นทางทางน้าภูเก็ต-สิงคโปร์ สตูล-ลังกาวี เป็นต้น
แนวทางการวิจัย
๑) ส่งเสริมการวิจัยเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชนและการปรับตัวของชุมชนในเขตพื้นที่
เส้นทาง R3A เป็นฐานสร้างอัตลักษณ์และภาพลักษณ์ท้องถิ่นไทย

๑๓
๒) ส่งเสริมการวิจัยเพื่อเสริมสร้างความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดให้มี
ระบบบริการสาธารณะ ความปลอดภัย โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอานวยความสะดวก ตลอดจนการสร้างสรรค์
ของที่ระลึกรองรับการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ สนับสนุน การวิจัยเพื่อพัฒนาและเสริมสร้า งความเข้มแข็งกลไกการบริ หาร
จัดการการวิจัยการท่องเที่ยว การสนับสนุนทุนและดาเนินการวิจัยการท่องเที่ยวที่ขาดความเป็นเอกภาพและ
ไม่มีการบูรณาการ ส่งผลให้สิ้นเปลืองทั้งงบประมาณ เวลาและบุคลากร รวมทั้งผลการวิจัยก็ไม่สามารถนาไปสู่
การพัฒนาได้อย่างแท้จริง ดังนั้น ระบบบริหารจัดการการวิจัยการท่องเที่ยวของชาติในระดับต่างๆ จึงเป็น
“กลไก” สาคัญที่ผลักดันให้เกิดระบบการบริหารจัดการการวิจัยการท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตั้ง แต่ ก ระบวนการตั้ง โจทย์ การวิ จั ย สร้ า งผลการวิจั ย และผลั กดั น สู่ ก ารพั ฒ นาการท่อ งเที่ ยวของไทยบน
ฐานความรู้ โดยเฉพาะการส่ งเสริมจั ดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัยการท่องเที่ยวของชาติ (National
Tourism Excellence Center) ที่มีการทางานเชิงเครือข่ายและเป็นหน่วยบริหารจัดการการวิจัยการท่องเที่ยว
ทั้งระบบตั้งแต่ต้นน้าจนถึงท้ายน้า ผ่านกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม อีกทั้งส่งเสริมการพัฒนา
นักวิจัยการท่องเที่ยวมืออาชีพที่สามารถผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพด้วยวิธีวิทยาที่ทันสมัย พร้อมส่งเสริมการวิจัย
การท่องเที่ยวแบบสหวิทยาการที่สามารถบูรณาการหลายศาสตร์เข้าด้วยกัน และสร้างวารสารวิชาการการวิจัย
การท่องเที่ยวระดับชาติและนานาชาติเพื่อเผยแพร่ผลการวิจัยและกระตุ้นการนาผลการวิจัยไปใช้ปร ะโยชน์
ต่อไป โดยมีกลยุทธ์ดังนี้
กลยุทธ์ที่ ๑ สนั บ สนุ น การวิจัยเพื่อส่ งเสริมการจัดตั้ง ศูนย์ความเป็นเลิ ศทางการวิจัยการ
ท่องเที่ยวของชาติ (National Tourism Excellence Center) ที่สามารถสนับสนุนดาเนินการวิจัยการ
ท่องเที่ยวเชิงเครือข่ายผ่านกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
กลยุทธ์ที่ ๒ สนับสนุนการวิจัยเพื่อส่งเสริมการดาเนินการวิจัยการท่องเที่ยวแบบบูรณาการสห
วิทยาการ
กลยุทธ์ที่ ๓ สนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยการท่องเที่ยว
กลยุทธ์ที่ ๔ สนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างและพัฒนาวารสารวิชาการและ/หรือการวิจัยการ
ท่องเที่ยวระดับชาติและนานาชาติ
กลยุทธ์ที่ ๕ สนับสนุนการวิจัยเพื่อจัดทาฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยว
กลยุทธ์ที่ ๖ สนับสนุนการวิจัยการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสารสนับสนุนการ
พัฒนาระบบข้อมูลท่องเที่ยวเชิงแผนที่อย่างเป็นระบบและมีเอกลักษณ์ความเป็นไทย

๕. เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์/กลยุทธ์การวิจัย
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยผ่านระบบการบริหารจัดการการวิจัยการท่องเที่ยวที่มี ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล การท่องเที่ยวไทยสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์และยั่งยืน สร้างเสริมองค์ความรู้เพื่อเป็นพื้นฐานสู่การ
สร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจที่เท่าเทียม

๖. ผลผลิตและผลลัพธ์ ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
๖.๑ ผลผลิตและผลลัพธ์ ตัวชี้วัดและเป้าหมายการบริหารจัดการการท่องเที่ยว ปี ๒๕๕๕
ผลผลิตเชิงองค์ความรู้ เน้นการสร้างนโยบายระดับชาติและระดับกลุ่มจังหวัดใน 8 Tourism
Sectors เพื่อให้เกิด Trickle Down Effect และ Bottom Up Effect เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยว
ในภาพรวม

๑๔
ผลผลิตเชิงปริมาณ ก่อให้เกิดผลการวิจัยที่สามารถยกระดับสู่การกาหนดนโยบายการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวแก่หน่วยงานภาครัฐระดับกระทรวง กรม และท้องถิ่น หน่วยงานภาคเอกชน และภาคประชาชนผ่าน
กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมที่เสริมสร้างศักยภาพแก่ภาคีทางการท่องเที่ยวให้สามารถพัฒนาการท่องเที่ยว
บนฐานความรู้สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
๖.๒ ผลผลิตและผลลัพธ์ ตัวชี้วัดและเป้าหมายการบริหารจัดการการท่องเที่ยว
๑) ผลผลิตและผลลัพธ์ ตัวชี้วัดและเป้าหมายการบริหารจัดการการท่องเที่ยว ปี ๒๕๕๖ ได้
นโยบายระดับชาติและระดับกลุ่มจังหวัดในกลุ่มการท่องเที่ยวทางทะเล
๒) ผลผลิตและผลลัพธ์ ตัวชี้วัดและเป้าหมายการบริหารจัดการการท่องเที่ยว ปี ๒๕๕๗ ได้
นโยบายระดับชาติและระดับกลุ่มจังหวัดในกลุ่มการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และมรดกโลก
๓) ผลผลิตและผลลัพธ์ ตัวชี้วัดและเป้าหมายการบริหารจัดการการท่องเที่ยว ปี ๒๕๕๘ ได้
นโยบายระดับชาติและระดับกลุ่มจังหวัดในกลุ่มการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
๔) ผลผลิตและผลลัพธ์ ตัวชี้วัดและเป้าหมายการบริหารจัดการการท่องเที่ยว ปี ๒๕๕๙ ได้
นโยบายระดั บ ชาติ แ ละระดั บ กลุ่ ม จั ง หวั ด ในกลุ่ ม การท่ อ งเที่ ย วที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ การจั ด ประชุ ม และการจั ด
นิทรรศการต่างๆ (Meetings Incentive Conference Exhibition : MICE) การท่องเที่ยวด้านการช้อปปิ้งและ
ความบันเทิง การท่องเที่ยวกลุ่มสุขภาพความงาม และการท่องเที่ยวเพื่อบาเพ็ญประโยชน์
ทั้งนี้ผลผลิตและผลลัพธ์ ตัวชี้วัดและเป้าหมายการบริหารจัดการการท่องเที่ยว ของทุกปีในที่
กล่าวมาในข้างต้นมีความประสงค์ให้เกิด Trickle Down Effect และ Bottom Up Effect เพื่อขับเคลื่อนการ
พัฒนาการท่องเที่ยวในกลุ่มการท่องเที่ยวทางทะเล โดยเน้นให้ผลการวิจัยเป็นที่สนใจของสาธารณะและนาไปสู่
การกาหนดนโยบาย สร้างฐานข้อมูลและสร้างเครือข่ายผ่านกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม ที่เสริมสร้าง
ศักยภาพแก่ภาคีทางการท่องเที่ยวให้สามารถพัฒนาการท่องเที่ยวในกลุ่มการท่องเที่ยวทางทะเลบนฐานความรู้
สู่เศรษฐกิ จเชิงสร้างสรรค์และนโยบายด้านการท่องเที่ยวที่ตอบสนองความต้องการเร่งด่วนของพื้นที่ โดย
ผลผลิต ประกอบด้วย งานวิจัยมากกว่าร้อยละ ๘๐ ที่ วช. สนับสนุนในปี ๒๕๕๖ เป็นที่สนใจของสาธารณะและ
ถูกยกระดับสู่การกาหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวระดับชาติ นโยบายการพัฒนาและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในกลุ่มการท่องเที่ยวทางทะเลในระดับต่างๆ ในระดับมหภาคและจุลภาคไม่น้อยกว่า 5 Sectors ที่มี
ศักยภาพ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนที่เข้าร่วมกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วมไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยงาน ผู้เข้าร่วมในกระบวนการวิจั ยไม่น้อยกว่า ๕๐๐ คน นักวิจัยรุ่นใหม่ทางการ
ท่องเที่ยวได้รั บ การพัฒ นาไม่น้ อยกว่า ๕๐ คน นักวิจัยข้ามสาขาสู่ ส าขาการท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า ๕๐ คน
เครือข่ายการวิจัยการท่องเที่ยวทางทะเลไม่น้อยกว่า ๑๕ เครือข่าย สถาบันการวิจัยเพื่อกาหนดนโยบายการ
ท่องเที่ยวแห่ งชาติ ๑ ศูน ย์ ฐานข้อมูลการวิจัยการท่องเที่ยวทางทะเล ๑ ฐาน และสร้างนโยบายด้านการ
ท่องเที่ยวที่ตอบสนองความต้องการเร่งด่วนของพื้นที่
นอกจากนี้ในปี ๒๕๕๙ ความต้องการผลผลิตและผลลัพธ์ ตัวชี้วัดและเป้าหมายการบริหาร
จัดการการท่องเที่ยว ยังเพิ่มความต้องการในข้างต้นแล้วยังต้องการเครือข่ายการวิจัยการท่องเที่ยวในกลุ่มการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพิ่มเติมไม่น้อยกว่า ๕ เครือข่ายอีกด้วย และมีฐานข้อมูลการวิจัยการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยง
กับการจัดประชุมและการจัดนิทรรศการต่างๆ (MICE) การท่องเที่ยวด้านการช้อปปิ้งและความบันเทิง การ
ท่องเที่ยวกลุ่มสุขภาพความงามและการท่องเที่ยวเพื่อบาเพ็ญประโยชน์ ๑ ฐาน และนโยบายด้านการท่องเที่ยว
ที่ตอบสนองความต้องการเร่งด่วนของพื้นที่

๑๕

๗. หน่วยงานหลักและเครือข่ายที่สาคัญที่เกี่ยวข้อง
๗.๑ หน่วยงานหลัก
๑) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
๒) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
๓) สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
๔) สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
๕) สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๗.๒ หน่วยงานเครือข่ายที่สาคัญ
๑) สมาคมโรงแรมไทย
๒) สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพ
๓) สถาบันการศึกษารัฐ และเอกชน

๘. แผนงานวิจัยหลักและกรอบเวลา
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ภาพ ๓ แผนการสนับสนุนทุนวิจัย สาขาการบริหารจัดการการท่องเที่ยว พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘
แผนการสนับสนุนทุนวิจัย สาขาการบริหารจัดการการท่องเที่ยว พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ โดยในปี
๒๕๕๕ เน้นการสนับสนุนการวิจัยเพื่อนาไปสู่การสร้างนโยบายใน ๖ ประเด็น ประกอบด้วย ๑) การปรับโครงสร้าง
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยในภาพรวมและราย Sector ในแต่ละ Cluster ๒) การพัฒนาทุนมนุษย์ของ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ๓) การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและ
มูลค่าคงเหลือทางการท่องเที่ยวของชาติ ๔) การเพิ่มมูลค่าและคุณค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยวของชาติ ๕) การค้นหา
ธารงศักยภาพและรักษาฐานทรัพยากรทางการท่องเที่ยวของชาติ และ ๖) การส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยว
คุณภาพนานาชาติ ซึ่งดาเนินการวิจัยในพื้นที่ทั่วประเทศด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

๑๖
ส่วนแผนการสนับสนุนทุนวิจัยระหว่างปี ๒๕๕๖-๒๕๕๘ พิจารณาประเด็นการวิจัยจากประเภท
การท่องเที่ยวที่สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวต่อนักท่องเที่ยว ๑ คน เรียงลาดับจากมากไปสู่น้อย เนื่องจาก
แนวโน้มความต้องการนักท่องเที่ยวคุณภาพที่มากขึ้น รายได้จากการท่องเที่ยวต่อคนเบื้องต้นจึงเป็นปัจจัย
ส าคัญ ในการจั ดล าดั บ ประเภทการท่อ งเที่ย วส าหรับ การวิ จัย ในแต่ ล ะปี จากกลุ่ ม คลั ส เตอร์ภู มิสั งคมการ
ท่องเที่ยว ๑๔ กลุ่มพื้นที่ สามารถนามาจัดประเภทการท่องเที่ยวได้เป็ น ๓ ประเภท ซึ่งมีจานวนนักท่องเที่ยว
รายได้ จ ากการท่ อ งเที่ ย วและรายได้ จ ากการท่ อ งเที่ ย วเฉลี่ ย ต่ อ คน ดั ง นี้ ๑) การท่ อ งเที่ ย วทางทะเล
ประกอบด้วย ๓ กลุ่ม กลุ่มท่องเที่ยว Active Beach กลุ่มท่องเที่ยว Royal Coast และกลุ่มท่องเที่ยว
มหัศจรรย์สองสมุทร มีจานวนนักท่องเที่ยว ๓๔,๒๔๐,๘๒๑ คน รายได้จากการท่องเที่ยว ๒๖๖,๒๐๘.๙๖ ล้านบาท
และรายได้จากการท่องเที่ยวเฉลี่ ย ๗,๗๗๕.๖๑ บาทต่อคน ๒) การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและมรดกโลก
ประกอบด้วย ๕ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา กลุ่มท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้าภาคกลาง กลุ่ ม
ท่องเที่ยวอายธรรมอีสานใต้ กลุ่มท่องเที่ยวมหั ศจรรย์เส้นทางบุญ และกลุ่ มท่องเที่ยวเส้นทางไดโนเสาร์ มี
จานวนนักท่องเที่ยว ๗๐,๐๗๔,๓๕๗ คน รายได้จากการท่องเที่ยว ๔๑๗,๐๐๒.๕๒ ล้านบาท และรายได้จาก
การท่องเที่ยวเฉลี่ย ๕,๙๕๐.๘๖ บาทต่อคน ๓) การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประกอบด้วย ๖ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม
ท่องเที่ยวน้าพุร้อน กลุ่มท่องเที่ยวเชิงนิเวศและผจญภัย กลุ่มท่องเที่ยวมรดกโลกเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
กลุ่มท่องเที่ยวนิเวศป่าร้อนชื้น กลุ่มท่องเที่ยวเส้นทางอัญมณีและการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และกลุ่มท่องเที่ยว
เลียบฝั่งแม่น้าโขง มีจานวนนักท่องเที่ยว ๕๒,๘๖๖,๒๕๐ คน รายได้จากการท่องเที่ยว ๑๖๑,๓๖๐.๑๒ ล้าน
บาท และรายได้จากการท่องเที่ยวเฉลี่ย ๓,๐๕๒.๒๓ บาทต่อคน (ดังตาราง ๒) จะเห็นได้ว่าการท่องเที่ยวทาง
ทะเลสามารถสร้ างรายได้ต่อหัว สูงที่สุด รองลงมาเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและมรดกโลก และการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตามลาดับ
ดังนั้น ในปี ๒๕๕๖ จึงเน้นการวิจัยประเภทการท่องเที่ยวทางทะเล ส่วนปี ๒๕๕๗ เน้นการ
วิจัยประเภทการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและมรดกโลก และปี ๒๕๕๘ เน้นการวิจัยประเภทการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ ตามลาดับ ซึ่งจะครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ นอกเหนือจากการท่องเที่ยว ๓ ประเภท ดังกล่าวแล้ว ยังมี
การท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับการจัดประชุมและการจัดนิทรรศการต่างๆ การท่องเที่ยวด้านการช้อปปิ้งและความ
บันเทิง การท่องเที่ยวกลุ่มสุขภาพความงาม และการท่องเที่ยวเพื่อบาเพ็ญประโยชน์ที่สร้างรายได้ให้กับประเทศ
ไม่น้อยและยังมีแนวโน้มได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้น ในปี ๒๕๕๙ จึงเน้นการวิจัยสาหรับการท่องเที่ยวประเภท
ดังกล่าว การสนับสนุนทุนวิจัยระหว่างปี ๒๕๕๖-๒๕๕๙ มุ่งเน้นการวิจัยอุปสงค์ทางการตลาดการท่องเที่ยว
อุป ทานการท่ อ งเที่ ย วและกลไกการจั ด การการท่ อ งเที่ ย วส าหรั บ การท่ อ งเที่ ย วในแต่ ล ะประ เภท โดยใช้
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน สร้างระบบ
บริหารจัดการการวิจัยการท่องเที่ยว กาหนดนโยบายในการตอบสนองความต้องการเร่งด่วนของพื้นที่และสร้าง
ข้อมูลพื้นฐาน ซึ่งในปี ๒๕๕๗-๒๕๕๙ จะสนับสนุนการวิจัยในประเภทการท่องเที่ยวของปีก่อนด้วยเพื่อเป็นการ
ต่อยอด
ผลผลิ ต ของการวิ จั ย ทั้ ง ๕ ปี จึ ง ได้ ฐ านข้ อ มู ล และระบบการตั ด สิ น ใจทางการท่ อ งเที่ ย ว
เครือข่ายในทุกพื้นที่และนโยบายเร่งด่วนที่เป็นความรู้เพื่อกาหนดนโยบายในการพัฒนาการท่องเที่ยวของ
ประเทศต่อไป

๙. ปัจจัยแห่งความสาเร็จของยุทธศาสตร์/กลยุทธ์การวิจัย
๙.๑ รัฐบาลให้ ความสาคัญกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวอย่างจริงจัง จัดสรร
งบประมาณ เพื่อการวิจัยอย่างเพียงพอและเหมาะสม

๑๗
๙.๒ หน่ ว ยงานบริ ห ารงานวิ จั ย มีก ารบริ ห ารงบประมาณเพื่อ การวิ จัย ด้า นการท่อ งเที่ย วอย่า งมี
เอกภาพและมีประสิทธิภาพ
๙.๓ หน่ ว ยงานวิจั ยที่เกี่ย วข้องมีการประสานความร่วมมือบูรณาการการดาเนินการวิจัยภายใต้
ยุทธศาสตร์การวิจัยเดียวกันอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง
๙.๔ หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องกับ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวมีการประสานความ
ร่วมมือนาผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาอย่างจริงจัง

๑๐. แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์การวิจัย
๑๐.๑ แผนปฏิบัติการที่ชัดเจนและเป็นระบบ (Action Plan)
ภายหลังจากการกาหนดยุทธศาสตร์การวิจัย รายประเด็น ด้านการท่องเที่ยวแล้ว จะมีการ
กาหนดแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนและเป็นระบบ และวางต่อเนื่องเป็นระยะยาวเพื่อให้แผนการวิจัยด้านต่างๆ มี
ความเชื่อมโยงสอดคล้องกันและส่งผลต่อการพั ฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิผล มีการกาหนดหน่วยงาน
และบุคลากรที่รับผิดชอบ พร้อมแผนดาเนินงาน รวมทั้งช่วงเวลาการทบทวนและปรับยุทธศาสตร์การวิจัย
ระยะต่อๆ ไป ในกรณีที่มีสถานการณ์ใหม่ หรือสถานการณ์ที่แตกต่างจากเคยศึกษาไว้ อันจะทาให้ยุทธศาสตร์
การวิจัยมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ความเป็นจริงมากขึ้น
๑๐.๒ การสื่อสารและการประสานงาน
ยุ ทธศาสตร์ การวิ จั ย รายประเด็น ด้านการท่องเที่ ยว จะเกี่ ยวข้อ งกับภาคส่ ว นและองค์ก ร
จานวนมากและเป็นแผนระยะกลาง ดังนั้นมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีกลไกการสื่อสารอย่างใกล้ชิด ทั่วถึง
และต่อเนื่อง โดยอาจมีการจัดตั้งเป็นเครือข่ายของแต่ละภาคส่วน (Sector Networking) และข้ามภาคส่วน
(Inter-Sector Networking) และอาจผนวกกับเครือข่ายออนไลน์ พัฒนาเป็นระบบสังคมออนไลน์ (Social
Networking) ซึ่งจะเป็นช่องทางที่เหมาะสมในระยะเวลา ๑๐ ปีข้างหน้า ในการดาเนินการการพัฒนาสังคม
ออนไลน์จะเป็นการยกระดับความร่ วมมือของนักวิจัยในสหวิทยาการ และช่วยอานวยความสะดวกในการ
ติดต่อสื่อสารและประสานงาน รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูล การโต้ตอบ และกระทั่งการติดต่อขอข้อมูลการวิจัย
ระหว่างภาคส่วนได้
๑๐.๓ ความพร้อมด้านทรัพยากร
มีการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากร ได้แก่ ความพร้อมด้านบุคลากร ด้านระบบงาน และ
ความพร้อมด้านระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่ใช้สาหรับการวิจัย บุคลากรที่สนับสนุนการวิจัยต้องมีความรู้
และมีจานวนเพียงพอในการประสานงาน ระบบงานต่างๆ จะต้องมีความคล่องตัวที่เอื้อให้นักวิจัยสามารถ
ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบฐานข้อมูลการวิจัยในปัจจุบันยังมีลักษณะกระจัดกระจายและไม่ทันสมัย
ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างมากต่อการวิจัยในอนาคต จึงจาเป็นต้องมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศการ
วิจัยที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงและมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล
ดังกล่าวในขอบเขตที่กาหนด มีการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลการวิจัยขององค์การและภาคส่วนอื่นทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ มีการประมวลผลปัญหาและถอดบทเรียนของการดาเนินงานในรูปแบบต่างๆ เพื่อจะนาไป
พัฒนารูปแบบด้านการท่องเที่ยวต่อไป
๑๐.๔ วัฒนธรรมการวิจัย
สร้างเสริมวัฒนธรรมการวิจัย เช่น ควรส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และ
องค์กรต่างๆ ได้มีโอกาสร่วมในการทาวิจัยในส่วนที่เกี่ยวข้องในด้านการท่องเที่ยวตั้งแต่ขั้นตอนการเริ่มต้นการทา
วิจัย โดยอาจร่วมแสดงความคิดเห็นต่อข้อเสนอการทาวิจัย และการร่วมวิจารณ์และเสนอแนะผลการวิจัย
นอกจากนี้การเผยแพร่องค์ความรู้งานวิจัยไปสู่วงกว้างทั้งในประเทศและระดับสากล

๑๘

๑๑. แนวทางในการติดตามและประเมินผล
การขับเคลื่อนให้ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการท่องเที่ยว บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
เป้าประสงค์อย่างมีประสิทธิผล จาเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผลที่ดีควบคู่ไปด้วย โดยใช้การบริหาร
จัดการระบบวิจัยซึ่งเป็นกลไกในการติดตามและประเมินผลที่เป็นระบบ ดังนี้
๑๑.๑ การประเมินก่อนดาเนินการวิจัย (Ex-Ante Evaluation) เพื่อวิเคราะห์กลั่นกรองข้อเสนอการ
วิจัยที่เหมาะสมและสอดคล้องตามยุทธศาสตร์การวิจัย
๑๑.๒ การติดตามผลระหว่างดาเนินการวิจัย (Ongoing Evaluation) เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค
ในการดาเนินงานที่เกิดจากการนายุทธศาสตร์การวิจัยดังกล่าวไปปฏิบัติ ว่าสามารถตอบโจทย์ความต้องการได้
อย่างถูกต้องหรือไม่
๑๑.๓ การประเมิ น ผลหลั ง ดาเนิ นการวิจั ย (Ex-Post Evaluation) ของงานวิ จัย ที่ห น่ว ยงาน
ดาเนินการวิจัยเสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยเฉพาะการประเมินผลความคุ้มค่าของการวิจัย เพื่อประเมินผลผลิตและ/
หรือผลลั พธ์ของการวิจั ยโดยเปรีย บเทียบกับวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย และเป้าประสงค์/ตัว ชี้วัดของ
ยุทธศาสตร์การวิจัย

