
 

 
 
 

ยุทธศาสตร์การวจิัยการท่องเที่ยวแห่งชาติ 
(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

 
 
 
 
 
 
 

โดย 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานคณะกรรมการวจิัยแห่งชาต ิ(วช.) 



 
 

1 

การวิเคราะห์สถานการณ์การท่องเที่ยวและบริบทการวิจัยการท่องเที่ยวไทย 
เพื่อก าหนดยุทธศาสตร์วิจัยการท่องเที่ยวแห่งชาต ิ  

 (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) 
  
บทน า 
  

  การด าเนินการวิจยัและการสนับสนุนทุนวิจัยการท่องเท่ียวของไทยในหลายปีท่ีผ่านมา มีหลาย
องค์กรให้การสนบัสนนุการด าเนินการวิจยัในหลายประเด็นและหลากพืน้ท่ี ด้วยงบประมาณท่ีจดัสรรตาม
นโยบายและพนัธกิจของแต่ละองค์กร ด้วยเหตดุงักล่าวนี ้งานวิจยัการท่องเท่ียวจึงกระจดักระจายทัง้เชิง
ประเด็นและพืน้ท่ี ดงันัน้ ภาพรวมการวิจัยการท่องเท่ียวของไทยจึงไม่ชัดเจน ไร้ทิศทาง ส่งผลให้การน า
ผลการวิจยัสูก่ารใช้ประโยชน์ไมส่ามารถด าเนินการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เม่ือวิเคราะห์อย่างลึกซึง้แล้ว 
พบว่า เกิดจากการขาดแผนยทุธศาสตร์วิจยัการท่องเท่ียวแห่งชาติท่ีเป็นกรอบการผลกัดนัให้การวิจยัการ
ท่องเท่ียวไทยมีทิศทางและสมัฤทธ์ิผล ดงันัน้ การจดัท าแผนยทุธศาสตร์วิจยัการท่องเท่ียวแห่งชาติ (พ.ศ. 
๒๕๕๕-๒๕๕๙) จงึเป็นปฐมบทของการสร้างแผนแมบ่ทในการสนบัสนนุและบริหารการจดัการการวิจยัการ
ท่องเท่ียวท่ีสามารถสร้างความเข้มแข็งแก่อตุสาหกรรมการท่องเท่ียวไทยสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์และความ
ยั่งยืน อีกทัง้น าไปสู่การบริหารจัดการงบประมาณการวิจัยการท่องเท่ียวของชาติท่ีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในอนาคตตอ่ไป 
 
หลักการและเหตุผล 
 

สถานการณ์การท่องเท่ียวโลกและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 
 องค์การการท่องเท่ียวโลก (WTO) คาดการณ์ว่าในปี ๒๕๖๓ จะมีนกัท่องเท่ียวเดินทางระหว่าง
ประเทศเพิ่มขึน้เป็น ๑.๕๖ พนัล้านคน โดยเป็นผู้ ท่ีเดินทางท่องเท่ียวภายในภูมิภาคของตนเองจ านวน ๑.๒ 
พนัล้านคน ในขณะท่ีอีก ๓๗๘ ล้านคนเป็นผู้ ท่ีเดินทางไกลข้ามจากภูมิภาคหนึ่งไปยงัอีกภูมิภาคหนึ่ง หาก
จ าแนกตามภูมิภาคจะพบว่ายโุรป (๗๑๗ ล้านคน) เป็นภูมิภาคท่ีจะมีนกัท่องเท่ียวมากท่ีสดุ รองลงมาเป็น
เอเชียตะวนัออกและแปซิฟิก (๓๙๗ ล้านคน) อเมริกา (๒๘๒ ล้านคน) แอฟริกา (๗๗ ล้านคน) ตะวนัออก
กลาง (๖๙ ล้านคน) และเอเชียใต้ (๑๙ ล้านคน) ตามล าดบั 
 องค์การการท่องเท่ียวโลก (WTO) ระบวุ่า ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีความส าคญัด้านการท่องเท่ียว
เป็นอันดบั ๒ ของโลก รองจากยุโรป โดยมีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ ๒๐.๐ ของจ านวนนักท่องเท่ียว
ทัง้หมดของโลก ซึ่งในช่วงปี ๒๕๓๓-๒๕๕๑ การท่องเท่ียวในภูมิภาคนีมี้แนวโน้มของส่วนแบ่งการตลาด
เพิ่มขึน้อยา่งตอ่เน่ืองจากนกัทอ่งเท่ียว ๕๕.๘ ล้านคน ในปี ๒๕๓๓ เป็น ๑๘๔.๑ ล้านคน ในปี ๒๕๕๑ หรือ
เพิ่มขึน้จากร้อยละ ๑๒.๗ ในปี ๒๕๓๓ เป็นร้อยละ ๒๐.๐ ในปี ๒๕๕๑ โดยภูมิภาคท่ีมีอัตราการเติบโต
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คอ่นข้างสงู ได้แก่ เอเชียแปซิฟิกด้านเหนือ ซึ่งเพิ่มขึน้จากร้อยละ ๖.๐ ในปี ๒๕๓๓ เป็นร้อยละ ๑๑.๐ ในปี 
๒๕๕๑ และเอเชียแปซิฟิกด้านใต้เพิ่มขึน้จากร้อยละ ๔.๘ ในปี ๒๕๓๓ เป็นร้อยละ ๖.๗ ในปี ๒๕๕๑ 
 
สถานการณ์การท่องเที่ยวไทย 

การท่องเท่ียวถือเป็นแหล่งรายได้หลกัท่ีส าคญัของประเทศไทย โดยในปี ๒๕๕๑ รายรับจากการ
ท่องเท่ียวของไทยจดัอยู่ในอนัดบั ๑ ของภูมิภาคอาเซียน ภาคการท่องเท่ียวสร้างรายได้ให้กบัประเทศไทย
ร้อยละ ๙ ของมลูคา่ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศทัง้หมดและมีการจ้างงานกว่า ๑.๙ ล้านคน คิดเป็น
ร้อยละ ๕ ของจ านวนแรงงานทัง้หมดภายในประเทศ หากพิจารณาสถิตนิกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาติท่ีเดินทาง
มายงัประเทศไทย พบว่า จ านวนนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาประเทศไทยเพิ่มมากขึน้อย่าง
ต่อเน่ือง โดยในปี ๒๕๕๒ ประเทศไทยมีจ านวนนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติทัง้หมด ๑๔,๑๔๙,๑๘๐ คน 
ส าหรับแนวโน้มการท่องเท่ียวของประเทศไทย มีการคาดการณ์ว่า จะมีจ านวนนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ
โดยรวมเพิ่มขึน้ภายในปี ๒๕๕๖ มากกว่า ๒๐ ล้านคนครัง้ ขณะท่ีระยะเวลาพ านกัเฉล่ียของนกัท่องเท่ียว
และรายได้ด้านการท่องเท่ียวเพิ่มมากขึน้ โดยในปี ๒๕๕๑ ระยะเวลาพ านักเฉล่ียของนักท่องเท่ียว
ชาวตา่งชาตอิยูท่ี่ ๙.๕๑ วนั และรายได้จากการทอ่งเท่ียวคิดเป็นมลูคา่ ๕๗๔,๕๒๑ ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 
๒๕๕๐ ร้อยละ ๕ โดยคา่ใช้จ่ายเฉล่ียของนกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาติอยู่ท่ี ๓,๔๘๓.๔๓ บาท/คน/วนั ในปี 
๒๕๕๒ ไทยมีรายได้จากการท่องเท่ียว ๗๑๕,๙๘๕.๑๘ ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๗.๙๑ ของ
ผลิตภณัฑ์มวลรวมของประเทศเบือ้งต้น (GDP) (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, www.mots.go.th) จาก
การจดัอนัดบัของ The Travel & Tourism Competitiveness ในปี ๒๕๕๒ ของ World Economic Forum 
(WEF) พบวา่ ภาพรวมขีดความสามารถในการแข่งขนัด้านการเดินทางท่องเท่ียวของไทยจดัอยู่ในอนัดบั ๓ 
ของภมูิภาคอาเซียน (ASEAN) รองจากสิงคโปร์และมาเลเซียเท่านัน้ (การทอ่งเท่ียวแหง่ประเทศไทย, ๒๕๕๒: ๔) 

ปัจจยักระตุ้นการท่องเท่ียวมีทัง้ปัจจยัภายในและภายนอก ปัจจยัภายในท่ีส าคญั เช่น ทรัพยากร
การท่องเท่ียว ความปลอดภัย โครงสร้างพืน้ฐาน สิ่งอ านวยความสะดวก สินค้าของท่ีระลึก ภาพลกัษณ์ 
การประชาสมัพนัธ์ การเมือง เศรษฐกิจและสงัคมภายในประเทศ เป็นต้น ในขณะท่ีปัจจยัภายนอก เช่น 
สภาวะเศรษฐกิจและการเมืองของโลก ความนิยมในการท่องเท่ียว การขยายเส้นทางคมนาคม การเปล่ียน
นโยบายระหว่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวทัง้ทางตรงและทางอ้อม 
โดยปัจจัยกระตุ้ นอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของไทยท่ีส าคัญ คือ การก้าวไปสู่ความเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) นโยบายรัฐบาลท่ีส่งเสริมเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์ (Creative Economy) และ (ร่าง) แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัท่ี ๑๑ ท่ีน้อมน า
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะยุทธศาสตร์การ
สร้างเศรษฐกิจฐานความรู้และสร้างปัจจัยแวดล้อมเก่ียวกับการท่องเท่ียว  โดยสนับสนุนให้ไทยเป็น 
“ศูนย์กลางการผลิตสินค้าและบริการในภูมิภาคบนฐานแนวคิดสร้างสรรค์และนวตักรรม” ดงันัน้ แนวคิด
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เศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์จึงสนบัสนนุให้การท่องเท่ียวไทยพฒันาบนฐานความเป็นไทย 
ท่ีมีความหลากหลายทางด้านภมูิสงัคมและวฒันธรรม 

 
ภาพรวมการวิจัยการท่องเที่ยวไทย 
 การวิจยัการท่องเท่ียวไทยในอดีตท่ีผ่านมา ส่วนใหญ่เป็นการวิจยัเพ่ือสร้างองค์ความรู้ซึ่งเป็นการ
วิจยัเฉพาะสาขา (Single Discipline) มุ่งเน้นประเด็นการส่งเสริมการตลาดและพฒันาแหล่งท่องเท่ียวใน
ระดบัจุลภาคท่ีกระตุ้นเศรษฐกิจ การสนับสนุนทุนวิจยัการท่องเท่ียวกระจุกตวัในบางพืน้ท่ีและกระจาย
อย่างไร้ทิศทางไปตามพืน้ท่ีตา่งๆ ทัว่ประเทศ อีกทัง้การวิจยัท่องเท่ียวยงัขาดการบรูณาการกบัศาสตร์อ่ืนๆ
และมีข้อจ ากัดด้านวิธีวิทยา (Research Methodologies) ท่ีเน้นนกัวิจยัเป็นศนูย์กลาง ขาดการวิจยัเชิง
ปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วมจากภาคีทางการท่องเท่ียว (Participatory Action Research) จากสถานการณ์
ดงักลา่ว สะท้อนภาพวา่ “ประเทศไทยควรสนบัสนนุการวิจยัการท่องเที่ยวที่เป็นการวิจยัร่วมสาขา (Trans-
disciplinary Research) ที่บูรณาการกบัศาสตร์อื่นๆ บนฐานการมีส่วนร่วมที่ผลการวิจัยเกิดจากการ
ปฏิบัติจริง” จึงจะสามารถน าผลการวิจัยไปขยายผลและใช้เพ่ือตอบสนองความต้องการความรู้เพ่ือ
พฒันาการทอ่งเท่ียวของประเทศ 
 
เป้าหมายการพัฒนาการท่องเที่ยวไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ภาพ ๑ เป้าหมายการพฒันาการทอ่งเท่ียวไทย 

การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคอ์ย่างยัง่ยืน 

ทรพัยากรทาง 
การท่องเทีย่ว 

 

การตลาด 
การท่องเทีย่ว 

 

กลไกการบรหิาร
จดัการการท่องเทีย่ว 
 

บุคลากร 
การท่องเทีย่ว 

 

อย่างสมดลุย ์ ปรชัญา 
เศรษฐกจิพอเพยีง

และแนวคดิ
เศรษฐกจิสรา้งสรรค ์
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จากการวิเคราะห์ยทุธศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกบัการท่องเท่ียวของหน่วยงานตา่งๆ (ดงัตาราง ๑) พบว่า 
การพัฒนาการท่องเท่ียวของไทยมีเป้าหมายร่วมกัน คือ ต้องการให้ประเทศไทยสามารถพัฒนา
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวสู่การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ ในขณะเดียวกันก็มีการบริหารจัดการฐาน
ทรัพยากรอย่างยั่งยืน นอกจากนี ้ทุกยุทธศาสตร์ยงัระบุถึงความส าคญัของการพฒันาทรัพยากรมนุษย์
ทางการทอ่งเท่ียวท่ีเป็นสว่นส าคญัในการสร้างความเข้มแข็งให้กบักลไกการบริหารจดัการการท่องเท่ียวอนั
จะน าไปสูก่ารทอ่งเท่ียวคณุภาพ ท่ีค านงึถึงความสมดลุย์ระหวา่งทรัพยากรทางการท่องเท่ียวและการตลาด
การท่องเท่ียว โดยยึดหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจสร้างสรรค์  ดงันัน้ อาจกล่าวได้ว่า 
เป้าหมายของการพฒันาการทอ่งเท่ียวไทยท่ีทกุภาคีต้องการคือ “การท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์อย่างยัง่ยืน” 
 
ตาราง ๑ ยุทธศาสตร์เก่ียวกับการท่องเที่ยวของหน่วยงานต่างๆ  
 

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ(วช.) 
ส านักงานคณะกรรมการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาต ิ(สศช.) 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

นโยบายและยุทธศาสตร์การวจิัยของชาติ 
ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาต ิฉบับที่ ๑๑ 
(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

แผนพัฒนาการท่องเที่ยว
แห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ 
        ยุทธศาสตร์การวิจัยที่  ๒ การสร้างศักยภาพและ
ความสามารถเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
        เป้าประสงค์การวจิัย 
      อตุสาหกรรมบริการ ซึง่ครอบคลุมถึงการท่องเท่ียว การ
พัฒนาด้านพลังงาน โลจิสติกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สร้างเสริมองค์ความรู้เพ่ือเป็นพืน้ฐานสู่การสร้างศกัยภาพ
และความสามารถเพ่ือการพฒันาเศรษฐกิจท่ีเท่าเทียมและ
เป็นธรรมอย่างสร้างสรรค์ สมดุลและยั่งยืน โดยค านึงถึง
หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
      เป้าหมาย  

๑) มีจ านวนผลการวจิยัท่ีมีการน าไปใช้ประโยชน์ในเชิง
เศรษฐกิจและสาธารณะในระดับชุมชนท้องถิ่นและ
ระดบัประเทศเพิ่มขึน้ 

๒) มีการจัดสรรงบประมาณการวิจัยให้หน่วยงาน
ภาครัฐภายใต้ยุทธศาสตร์การวิจัยท่ี ๒ คิดเป็นสัดส่วน
เพิ่มขึน้ 

ยุทธศาสตร์การวิจัยนีมุ้่ ง เน้นการวิจั ยเพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร ซึ่งครอบคลุมการ
สร้างมลูคา่ผลผลิตทางการเกษตร ป่าไม้และประมง รวมทัง้
การพัฒนาและจัดการองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

เป็นแผนยุทธศาสตร์ ท่ี
ยึดวิสัยทัศน์ปี ๒๕๗๐ น้อม
น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้และ
มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันให้ประเทศ
พร้อมเผชิญการเปล่ียนแปลง 

ซึง่มีวิสยัทศัน์ “สังคมอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วย
ความเสมอภาค เป็นธรรม
แ ล ะ มี ภู มิ คุ้ ม กั น ต่ อ ก า ร
เปล่ียนแปลง” 

มียุทธศาสตร์ท่ีเก่ียวข้อง
กับกับการท่ อ ง เ ท่ี ย ว  คื อ 
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร ส ร้ า ง
เศรษฐกิจฐานความรู้และ
ส ร้ า ง ปั จจัยแวด ล้ อม  ซึ่ ง
สนับสนุนให้ประเทศไทยเป็น
ศนูย์กลางการผลิตสินค้าและ
บริการในภูมิภาคบนพืน้ฐาน
แนวคิดสร้างสรรค์และสร้าง

๑. วิสัยทัศน์ “ประเทศไทย
เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพ มี
ขีดความสามารถในการแข่งขนัด้าน
การท่องเท่ียวในระดบัโลก สามารถ
สร้างรายได้และกระจายรายได้โดย
ค านึงถึงความเป็นธรรมสมดุลและ
ยัง่ยืน” 

๒. เ ป้าประสงค์  ให้แหล่ ง
ท่องเท่ียวของไทยมีคุณภาพโดย
การเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่ งขัน ด้ านการท่อง เ ท่ียวของ
ประเทศเพิ่มขึน้และรายได้จากการ
ท่องเท่ียวของประเทศเพิ่มขึน้ โดย
เ น้นการพัฒนากิจกรรมท่ีส ร้าง
มูลค่าและคุณค่า ตลอดจนสร้าง
รายได้และกระจายรายได้สู่ชุมชน
โดยค านงึถงึความสมดลุและยัง่ยืน 

๓. เป้าหมาย 
 ๓ . ๑ )  อั น ดั บ ขี ด

ความสามารถในการแข่งขันด้าน
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ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ(วช.) 
ส านักงานคณะกรรมการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาต ิ(สศช.) 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

นโยบายและยุทธศาสตร์การวจิัยของชาติ 
ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาต ิฉบับที่ ๑๑ 
(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

แผนพัฒนาการท่องเที่ยว
แห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ 
เพ่ือเป็นพืน้ฐานในการพฒันาเศรษฐกิจชุมชนและเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์อย่างยัง่ยืน นอกจากนี ้ยงัมุ่งเน้นการวิจัยเพ่ือการ
พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางอุตสาหกรรมและ
อุตสาหกรรมบริการ ซึ่งครอบคลุมถึงการท่องเท่ียว การ
พัฒนาด้านพลังงาน โลจิสติกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร โดยค านงึถงึบทบาทการแข่งขนัของประเทศ
ภายใต้การเปล่ียนแปลง ทัง้ในระดับประเทศและระดับ
นานาชาติ รวมทัง้สัมพันธภาพกับประเทศเพ่ือนบ้าน และ
สร้างองค์ความรู้เพ่ือรองรับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน โดยด าเนินการบนพืน้ฐานของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และมุ่ งก่อให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์และ
สาธารณะ โดยในระดับภูมิภาค อาจมุ่งเน้นในประเด็น
ส าคญัท่ีมีความจ าเป็นต้องการผลงานวิจยัในพืน้ท่ีด้วย ทัง้นี ้
ได้ก าหนดกลยทุธ์การวจิยัท่ีให้ความส าคญัในเร่ืองตา่งๆ  

โดยกลยุทธ์การวิจัยท่ี ๔ การพัฒนาศักยภาพระดับ
คุณภาพบริการในอุตสาหกรรมบริการและการท่องเท่ียว 
ประกอบด้วยแผนงานวจิยั ดงันี ้

๔.๑ การวิจัยเก่ียวกบัการพัฒนาศกัยภาพการบริหาร
จดัการด้านการทอ่งเท่ียวและรูปแบบการบริหารจดัการด้าน
การทอ่งเท่ียวอย่างเป็นธรรม 

๔.๒ การวจิยัเก่ียวกบัวสิาหกิจชมุชนกบัการพฒันาการ
ทอ่งเท่ียวตามอตัลกัษณ์ของท้องถิ่น 

๔.๓ การวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพบุคคลใน
ชุมชนเพ่ือการจัดการด้านการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนเพ่ือให้
ประชาชนสามารถจดัการทอ่งเท่ียวได้ด้วยตนเอง 

๔.๔ การวิจัย เ ก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพทาง
เศรษฐกิจจากการท่องเท่ียวท่ีมุ่งเน้นให้เกิดการสร้างรายได้
และการบริหารทรัพยากรการทอ่งเท่ียวอย่างยัง่ยืน 

๔.๕ การวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพแหล่ง
ทอ่งเท่ียวอย่างยัง่ยืน 

๔.๖ การวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านการทอ่งเท่ียว 

๔.๗ การวิจัย เ ก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพทาง

นวตักรรม รวมทัง้ตอ่ยอดองค์
ความรู้ให้สามารถสนับสนุน
การสร้างมูลค่าในการปรับ
โครงสร้างภาคการผลิตและ
บริการทุกขัน้ตอนตลอดห่วง
โซ่อุปทาน เพ่ือให้เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์เป็นพลงัขบัเคล่ือน
ใหม่ไปสู่ เศรษฐกิจท่ีสมดุล
และยัง่ยืนในระยะยาว พร้อม
สร้างบรรยากาศท่ีเสรีและ
เป็นธรรมให้เอือ้ต่อการผลิต 
การค้าและการลงทนุ รวมทัง้
การพัฒนาผู้ ประกอบการ
ใ ห ม่   ส ร้ า ง เ ค รื อ ข่ า ย
โครงสร้างพืน้ฐานและโลจิ
สติกส์ภายในท่ีเช่ือมโยงกับ
ประเทศในภมูิภาค 

โดยมีแนวการพัฒนา
ภาคการบริการ  ท่ีส ร้ าง
มูลค่าเพิ่มให้สาขาธุรกิจท่ีมี
ศกัยภาพ ยกระดบัคุณภาพ

แ ห ล่ ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว ใ ห้
สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดและชุมชน ให้เป็น
แหล่งสร้างรายได้หลักของ
ประเทศ รวมถึงเป็นแหล่ง
กระจายรายได้สู่ ท้องถิ่น ท่ี
สามารถใช้เป็นเคร่ืองมือใน
การกระจายผลประโยชน์จาก
การพัฒนาได้อย่างเป็นธรรม 
โดย 

- เ ส ริ ม ส ร้ า ง ขี ด
ความสามารถในการแข่งขัน

การท่องเ ท่ียวของประเทศไทย
เพิ่มขึน้ไม่น้อยกว่า ๑๕ อนัดบั หรือ
เ ป็น  ๑ -๕ ของทวีปเอเ ชีย  โดย
แบง่เป็น  
๑) อันดับขีดความสามารถด้าน
กฎระเบียบท่ีเ ก่ียวข้องด้านการ
ท่องเท่ียวเพิ่มขึน้ไม่น้อยกว่า ๑๕ 
อันดับ ห รือเ ป็น ๑ -๕ ของทวีป
เอเชีย 
๒) อันดับขีดความสามารถด้าน
สภาวะแวดล้อมและสิ่ งอ านวย
ความสะดวกด้านการด าเนินการ
เพิ่มขึน้ไม่น้อยกว่า ๑๐ อนัดบั หรือ
เป็น ๑-๕ ของทวีปเอเชีย 
๓) อันดับขีดความสามารถของ
ทรัพยกรมนุษย์  ธรรมชาติและ
วฒันธรรม เพิ่มขึน้ไม่น้อยกว่า ๑๐ 
อันดับ ห รือเ ป็น ๑ -๕ ของทวีป
เอเชีย 

๓ .๒ )  ร าย ไ ด้ จ ากกา ร
ท่องเท่ียวของประเทศเพิ่มขึน้ไม่
น้อยกวา่ร้อยละ ๕ 

๓.๓) กลุ่มคลัสเตอร์ด้าน
การท่องเท่ียวได้รับการพัฒนา ๑๔ 
กลุ่มคลสัเตอร์ 

๔. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
๕ ยทุธศาสตร์ ดงันี ้
๑ )  ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร พั ฒ น า
โครงสร้างพืน้ฐานและสิ่งอ านวย
ความสะดวกเพ่ือการท่องเท่ียว เช่น 
พั ฒ น า แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง ร ะ บ บ 
โลจิ สติก ส์  การส ร้าง โคร งข่ าย
เ ส้ น ท า ง คมน าคม แ ล ะ ร ะ บ บ
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ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ(วช.) 
ส านักงานคณะกรรมการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาต ิ(สศช.) 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

นโยบายและยุทธศาสตร์การวจิัยของชาติ 
ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาต ิฉบับที่ ๑๑ 
(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

แผนพัฒนาการท่องเที่ยว
แห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ 
เศรษฐกิจจากการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งเช่ือมโยงถึง
การสร้างคณุคา่ทางสงัคมและวฒันธรรม 

๔.๘ การวิจัย เ ก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพทาง
เศรษฐกิจจากการทอ่งเท่ียวเชิงอนรัุกษ์ 

๔.๙ การวิจัย เ ก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพทาง
เศรษฐกิจจากการทอ่งเท่ียวทางทะเล 

๔.๑๐ การวิจัยเ ก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพทาง
เศรษฐกิจจากการทอ่งเท่ียวเชิงสขุภาพ 

๔.๑๑ การวิจัยเ ก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพทาง
เศรษฐกิจจากการทอ่งเท่ียวเชิงเกษตร 

๔.๑๒ การวิจัยเ ก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพทาง
เศรษฐกจิจากการทอ่งเท่ียวเชิงประวตัศิาสตร์ 

๔.๑๓ การวิจัยเ ก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพทาง
เศรษฐกิจจากการทอ่งเท่ียวท่ีเช่ือมโยงกบัการจดัการประชุม
และการจัดแสดงนิทรรศการต่างๆ (MICE Tourism-
Meeting, Incentive, Convention, Exhibition Tourism) 

นอกจาก ๕ ยุทธศาสตร์การวิจัยดังกล่าวแล้ว เม่ือ
พิจารณาความส าคัญกลุ่มเ ร่ืองวิจัยท่ีควรมุ่ งเ น้นโดย
ค านงึถงึวกิฤตกิารณ์ท่ีเกิดขึน้ ความต้องการผลงานวิจยัและ
ความรู้เพ่ือเร่งแก้ไขปัญหาและน าไปสู่การเสริมสร้างและ
การพัฒนาประเทศโดยเร็ว ประการส าคญั เพ่ือรองรับการ
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งในระดับภูมิภาค อาจ
มุ่งเน้นในกลุ่มเร่ืองท่ีมีความจ าเป็น ต้องการผลงานวิจยัใน
พืน้ท่ีด้วย ดังนัน้ จึงก าหนด กลุ่มเร่ืองวิจัยที่ควรมุ่งเน้น 
๑๓ กลุ่มเร่ือง การท่องเท่ียวก็อยู่ในกลุ่มเร่ืองเร่งด่วน
เช่นกัน คือ  

การบริหารจัดการการท่องเที่ยว เป็นการวิจัยเพ่ือ
การบริหารจัดการด้านการท่องเท่ียว การพัฒนาแหล่ง
ท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนและการมีส่วนร่วมของชุมชนกับการ
พัฒนาการท่องเ ท่ียว โดยค านึงถึงความเช่ือมโยงกับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

เ ป้ าประสงค์  คื อ  ส ร้ างคุณค่าจากวิ ถี ชี วิตและ
วฒันธรรมท้องถิ่น สร้างรายได้ให้กบัชมุชน เพิ่มรายได้ให้กบั

ของธุรกิจบริการ บนฐาน
ความเ ป็นไทย การส ร้าง
นวตักรรมและตอ่ยอดความรู้ 

- ขยายฐานการผลิ ต
และหาตลาดภาคธุรกิจท่ีมี
ศั ก ย ภ า พ อ อ ก สู่ ต ล า ด
ตา่งประเทศ 

- พฒันาปัจจยัให้เอือ้ต่อ
การส่งเสริมการลงทุนธุรกิจ
บริการภายในประเทศ การ
ดึ ง ดู ด ก า ร ล ง ทุ น จ า ก
ต่างประเทศและยกระดับ
คณุภาพชีวติของประชาชน 

- ฟื้นฟูแหล่งท่องเท่ียว
เ ส่ื อ ม โ ท ร ม แ ล ะ พัฒน า
ยก ร ะดับคุณภ าพแหล่ ง
ท่องเท่ียวในเชิงกลุ่มพืน้ท่ีให้
สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดและชมุชน 

- บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ท่องเท่ียวให้เกิดสมดุลและ
ยัง่ยืน 

- เ ส ริ ม ส ร้ า ง ค ว า ม
เ ข้มแข็ งขอ งภาค เอกชน 
ท้องถิ่น ชุมชน ผู้ประกอบการ 
รายย่อยและวิสาหกิจชุมชน
ในอตุสาหกรรมทอ่งเท่ียว 

เช่ือมโยงการเดินทางท่องเท่ียวกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านและในภูมิภาค 
เป็นต้น 
๒) ยทุธศาสตร์การพฒันาและฟืน้ฟู
แหล่งท่องเท่ียวให้เกิดความยั่งยืน 
เช่น พัฒนายกระดับคุณภาพและ
แหล่งทอ่งเท่ียวใหม่ในเชิงกลุ่มพืน้ท่ี
ท่ี มี ศัก ย ภ าพ  ก า ร ฟื้ น ฟู แ หล่ ง
ทอ่งเท่ียว ฯลฯ 
๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสินค้า 
บริการและปัจจัยสนับสนุนการ
ทอ่งเท่ียว เช่น การพฒันาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ กิจกรรม นวตักรรมและ
มูลค่าเพิ่มด้านการท่องเท่ียว การ
เสริมสร้างโอกาสและแรงจูงใจเพ่ือ
พัฒนาการค้า การลงทุนด้านการ
ท่องเท่ียว การพัฒนามาตรฐาน
สินค้าและบริการท่องเท่ียว การ
ป้องกันและรักษาความปลอดภัย
แก่นกัทอ่งเท่ียว ฯลฯ 
๔) ยุทธศาสตร์การสร้างความ
เช่ือมั่นและส่งเสริมการท่องเท่ียว 
เช่น สร้างและเผยแพร่ภาพลักษณ์
ด้ า น ก า ร ท่ อ ง เ ท่ี ย ว  ส ร้ า ง
สภาพแวดล้อมและพัฒนาระบบ
สนบัสนนุการตลาดท่องเท่ียว สร้าง
กระแสการรับรู้เพ่ือเพิ่มมลูค่าให้กบั
สินค้าการทอ่งเท่ียว ฯลฯ 
๕ )  ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
กระบวนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ 
ภาคประชาชนและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรการท่องเท่ียว เช่น การ
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ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ(วช.) 
ส านักงานคณะกรรมการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาต ิ(สศช.) 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

นโยบายและยุทธศาสตร์การวจิัยของชาติ 
ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาต ิฉบับที่ ๑๑ 
(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

แผนพัฒนาการท่องเที่ยว
แห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ 
ประเทศและน าไปสู่การสร้างเสริมภาพลักษณ์ท่ีดีของ
ประเทศและคาดว่าจะใช้ปีละ ๒,๗๐๐ ล้านบาท 

สร้างและพฒันากลไกในการบริหาร
จดัการการท่องเท่ียว ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของชุมชนและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนา
ทอ่งเท่ียว เป็นต้น 

 
 จากการวิเคราะห์สถานการณ์การท่องเท่ียว บริบทการวิจยัการท่องเท่ียวของไทยและยุทธศาสตร์
เก่ียวกบัการทอ่งเท่ียวของหนว่ยงานตา่งๆ สรุปได้ว่า ประเทศไทยจ าเป็นต้องมีแผนยทุธศาสตร์การวิจยัการ
ท่องเท่ียวแห่งชาติเพ่ือเป็น “เข็มทิศ” ด้านการวิจยัการท่องเท่ียวท่ีหน่วยงานตา่งๆ สามารถใช้เป็นแนวทาง
ในการสนบัสนนุการพฒันาการทอ่งเท่ียวของไทยอยา่งสร้างสรรค์และเป็นนวตักรรมสู่ความยัง่ยืน 
 ส านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ (วช.) จึงจดัท ายุทธศาสตร์การวิจยัการท่องเท่ียวแห่งชาต ิ
(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ดงันี ้
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 ยุทธศาสตร์วิจัยการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ ๒ กรอบการวิจยัการท่องเท่ียว พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ 
 

จากการวิเคราะห์สถานการณ์การท่องเท่ียว บริบทการวิจยัการท่องเท่ียวของไทย ยุทธศาสตร์ท่ี
เก่ียวกับการท่องเท่ียวของหน่วยงานต่างๆ และผลการประชุมผู้ เช่ียวชาญด้านการท่องเท่ียว รวมทัง้
การศกึษาข้อมลูทตุยิภมูิ พบวา่ ประเทศไทยมีความจ าเป็นอยา่งเร่งดว่นในการพฒันา “ระบบบริหารจดัการ
การวิจยัการท่องเทีย่ว” ตัง้แตร่ะยะต้นน า้ กลางน า้ ปลายน า้และท้ายน า้ ในระดบัตา่งๆ ท่ีสร้างองค์ความรู้ท่ี
น่าเช่ือถือ เท่ียวตรงและสามารถน าสู่การปฏิบตัิได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเน้นประเด็น
วาระแห่งชาติทางการท่องเท่ียว ซึ่งประกอบด้วย “การวิจัยที่สร้างนโยบายการท่องเที่ยวของประเทศใน

การวิจยัเพือ่การพฒันาและเสริมสร้างความเข้มแขง็กลไกการบริหารจดัการการวิจยัการท่องเทีย่ว (ระดบัชาติ กลุ่มจงัหวดั จงัหวดัและท้องถิน่) 

การท่องเท่ียวเชิงสรา้งสรรคอ์ย่างยัง่ยืน 
 

 

การวิจยัในพ้ืนทีเ่ฉพาะทีมี่
ศกัยภาพทางการท่องเทีย่ว

และพื้นทีเ่ชือ่มโยง 

การวิจยัเพือ่สร้างนโยบายการท่องเทีย่วในระดบัมหภาค 

ภมูสิงัคมการท่องเทีย่ว 

โลจสิตกิส์ 
ทางการท่องเทีย่ว 

กลุ่มทรพัยาการ 
ทางการท่องเทีย่ว 

การวิจยัวาระแห่งชาติทางการท่องเทีย่ว         
ในพื้นทีเ่ฉพาะ 

อุปทานทาง 
การทอ่งเทีย่ว 

 อุปสงคท์าง 
การทอ่งเทีย่ว 

 

กลไกการจดัการ
การทอ่งเทีย่ว 
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ระดบัมหภาค” “การวิจัยเพือ่ส่งเสริมและพฒันาอุปทานทางการท่องเที่ยว” (Tourism Supply) “อุปสงค์
ทางการตลาดการท่องเที่ยว” (Tourism Demand) และ “กลไกการจัดการการท่องเที่ยว” (Tourism 
Management Mechanism) ในพืน้ท่ีท่ีมีศกัยภาพทางการท่องเท่ียวและพืน้ท่ีเช่ือมโยง ซึ่งเน้นกลุ่ม/พืน้ท่ี
ตา่งๆ ดงันี ้(๑) กลุม่คลสัเตอร์ภมูิสงัคมการทอ่งเท่ียวใน ๑๔ กลุ่มพืน้ท่ีตามกลุ่มคลสัเตอร์ในการพฒันาการ
ท่องเท่ียวของกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๕ (๒) กลุ่มคลัสเตอร์ของทรัพยากร
ทางการท่องเท่ียว (๓) กลุ่มคลัสเตอร์ตามระบบโลจิสติกส์ทางการท่องเท่ียว ลกัษณะการวิจัยต้องเน้น
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) และเป็นการวิจยัร่วม
สาขา (Trans-disciplinary Research) ทีบู่รณาการกบัศาสตร์อื่นๆ เพ่ือให้เหมาะสมกบัลกัษณะพิเศษของ
อตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียวท่ีเป็นอตุสาหกรรมบรูณาการ (Integrated Industry)  
 
วิสัยทัศน์ 
 

 เพิ่มมลูคา่และคณุค่าของอตุสาหกรรมการท่องเท่ียวไทยผ่านระบบการบริหารจดัการการวิจยัการ
ทอ่งเท่ียวท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล น าการทอ่งเท่ียวไทยสูเ่ศรษฐกิจสร้างสรรค์อยา่งเป็นธรรมยัง่ยืน 
 
พันธกิจ 
 

 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านกระบวนการวิจยัการท่องเท่ียวแบบบูรณาการด้วยกลไกและ
ระบบการบริหารจัดการการวิจัยการท่องเท่ียวแบบมีส่วนร่วมเชิงเครือข่ายพหุภาคีในพืน้ท่ีท่ีมีศกัยภาพ
ทางการท่องเท่ียวและพืน้ท่ีเช่ือมโยงอย่างเป็นรูปธรรมสู่การท่องเท่ียวไทยเชิงสร้างสรรค์อย่าง เป็นธรรม
ยัง่ยืน 
 
ยุทธศาสตร์ 

 

ยุทธศาสตร์การวิจยัการท่องเท่ียวแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ประกอบด้วย ๓ ยุทธศาสตร์ 
ได้แก่ ๑) ส่งเสริมการวิจัยวาระแห่งชาติทางการท่องเท่ียว ๒) สนับสนุนการวิจัยในพืน้ท่ีท่ีมีศักยภาพ
ทางการท่องเท่ียวและพืน้ท่ีเช่ือมโยง และ ๓) สนบัสนนุการวิจยัเพ่ือสร้างระบบบริหารจดัการการวิจยัด้าน
การทอ่งเท่ียวของชาต ิ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี ๑  ส่งเสริมการวิจัยวาระแห่งชาตทิางการท่องเท่ียว 
 

 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการวิจัยวาระแห่งชาติทางการท่องเท่ียวประกอบด้วยกลยุทธ์ภายใต้  
๔ ประเดน็ ได้แก่ ๑) การวิจยัเพ่ือก าหนดนโยบายการพฒันาการทอ่งเท่ียวไทยในระดบัมหภาค ๒) การวิจยั
เพ่ือสง่เสริมและพฒันาศกัยภาพของอปุทานการท่องเท่ียวไทย ๓) การวิจยัเพ่ือส่งเสริม พฒันาและจดัการ
อปุสงค์ทางการตลาดการทอ่งเท่ียวของไทย ๔) การวิจยัเพ่ือสร้างและพฒันากลไกการจดัการการท่องเท่ียว
ของไทย 
 
กลยุทธ์ที่ ๑.๑ การวิจัยเพื่อก าหนดนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวไทยในระดับมหภาค 

 

การก าหนดนโยบายในการพฒันาการทอ่งเท่ียวของไทยในระดบัมหภาคต้องวางอยู่บนพืน้ฐานของ
โครงสร้างอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ท่ีต้องศึกษาทัง้ความต้องการของนักท่องเท่ียวและศักยภาพของ
ผู้ประกอบการการท่องเท่ียว การลงทนุและรายได้จากการท่องเท่ียว (Tourism Satellite Account) รวมถึง
ผลกระทบจากการท่องเท่ียวท่ีเกิดจากปัจจยัภายในและภายนอกประเทศ โดยเฉพาะด้านผลกระทบและ
การเตรียมความพร้อมของไทยต่อความเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ผลกระทบทางเศรษฐกิจ
การท่องเท่ียวของชาติทัง้การไหลเวียนเงินตรา การไหลออก (Leakage) และรายได้คงเหลือ (Retained 
Value) การก าหนดจุดยืนทางการท่องเท่ียวของชาติในอนาคต (Thailand Tourism Positioning) การ
พฒันาโลจิสติกส์ทางการท่องเท่ียว (Tourism Logistics) และการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
พฒันาการทอ่งเท่ียว โดยมีแนวทางดงันี ้

 
แนวทาง 
๑.๑.๑ สง่เสริมการวิจยัเพ่ือวิเคราะห์ ก าหนดและปรับโครงสร้างอตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียวไทย 
๑.๑.๒ สง่เสริมการวิจยัเพ่ือเตรียมความพร้อมของอตุสาหกรรมการท่องเท่ียวและทรัพยากรมนษุย์

สูก่ารรวมกลุม่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
๑.๑.๓ สง่เสริมการวิจยัเพ่ือวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจการท่องเท่ียวของชาติ  
๑.๑.๔ สง่เสริมการวิจยัเพ่ือก าหนดจดุยืนทางการท่องเท่ียวของชาติในอนาคต 
๑.๑.๕ สง่เสริมการวิจยัเพ่ือพฒันาระบบโลจิสตกิส์ทางการทอ่งเท่ียว 
๑.๑.๖ สง่เสริมการวิจยัเพ่ือพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสง่เสริมการพฒันาการทอ่งเท่ียว 
๑.๑.๗ ส่งเสริมการวิจยัเพ่ือพฒันาเชิงนโยบายการกระจายภายใต้และความรับผิดชอบอย่างเป็น

ธรรม 
๑.๑.๘ การศกึษาวิจยัเชิงนโยบายเพ่ือสนบัสนนุการพฒันาเศรษฐกิจไทยสู่การเป็นศนูย์กลางทาง

เศรษฐกิจของภมูิภาคอาเซียนในอนาคต 
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๑.๑.๙ การศกึษาวิจยัเพ่ือน าเสนอนโยบายเชิงรุก เพ่ือการพฒันาไปสู่การเป็นศนูย์ภาคบริการของ
ภมูิภาคอาเซียนในระยะสัน้ 

๑.๑.๑๐ การศึกษาวิจยัเพ่ือน าเสนอนโยบายเชิงรุก เพ่ือการพฒันาไปสู่การเป็นศนูย์ภาคบริการ
ของภมูิภาคอาเซียน 

๑.๑.๑๑ การศกึษาวิจยัในการขยายวงกว้างสูร่ะดบัสากลเพิ่มขึน้ 
 
กลยุทธ์ที่ ๑.๒ การวิจัยเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุปทานการท่องเที่ยวไทย 
 

 อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวไทยท่ีผ่านมาประสบกับภาวะวิกฤติด้านคุณภาพของทรัพยากรการ
ทอ่งเท่ียว อีกทัง้ยงัเผชิญกบัผลกระทบเชิงลบตอ่สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สงัคมและวฒันธรรม แม้
คณุภาพการบริการของไทยจะสามารถแข่งขนักบัประเทศคู่แข่งได้ แต่ก็ยงัต้องการการเสริมมาตรฐานอีก
หลายด้านเพ่ือให้เป็นประเทศเป้าหมายหลกัของการเดินทางท่ีสามารถดงึดดูนกัท่องเท่ียวได้บนฐานความ
เป็นไทย โดยมีแนวทางดงันี ้ 
 

แนวทาง 
๑.๒.๑ ส่งเสริมการวิจยัเพ่ือค้นหาศกัยภาพทางการท่องเท่ียวรายสาขา (Tourism Sector) ท่ีสร้าง

รายได้ให้กบัประเทศอยา่งแท้จริง 
๑.๒.๒ สง่เสริมการวิจยัเพ่ือสร้างมลูคา่และคณุคา่เพิ่มทางการทอ่งเท่ียว 
๑.๒.๓ สง่เสริมการวิจยัเพ่ือเสริมสร้างและรักษามาตรฐานคณุภาพการบริการ 
๑.๒.๔ สง่เสริมการวิจยัเพ่ือประเมินความเส่ียงและลดผลกระทบเชิงลบท่ีเกิดขึน้กบัฐานทรัพยากร

การทอ่งเท่ียวของชาต ิ
๑.๒.๕ สง่เสริมการวิจยัเพ่ือสร้างคา่นิยมด้านการอนรัุกษ์ทรัพยากรการท่องเท่ียว 
๑.๒.๖ ส่งเสริมการวิจัยเพ่ือประเมินความเส่ียงและลดผลกระทบเชิงลบ (จากอุปทานการ

ทอ่งเท่ียว) ตอ่ฐานความเป็นไทย 
๑.๒.๗ ส่งเสริมการวิจยัเพ่ือหามาตรการเฝ้าระวงั ป้องกนั และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ และยา

เสพตดิจากอปุทานการทอ่งเท่ียว 
 
กลยุทธ์ที่ ๑.๓ การวิจัยเพื่อส่งเสริม พัฒนาและจัดการอุปสงค์ทางการตลาดการท่องเที่ยวของไทย 
 

 นกัทอ่งเท่ียวกลุม่คณุภาพท่ีมีก าลงัซือ้สงูและนา่จบัตามองของโลกในปัจจบุนัมี ๒ กลุ่มประเทศ คือ 
๑) กลุม่ประเทศ BRIC ซึง่ประกอบด้วยบราซิล รัสเซีย อินเดียและจีน เพราะเป็นกลุ่มประเทศก าลงัพฒันาท่ี
มีประชากรจ านวนมากและมีอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในช่วงก่อนเกิดวิกฤต
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เศรษฐกิจโลก ในปี ๒๕๕๑ BRIC มีส่วนส่งเสริมให้เศรษฐกิจโลกขยายตวัสงูถึงร้อยละ ๕๙ และจากการ
ค านวณโดยอาศยัข้อมลูจาก IMF พบว่า ในปี ๒๕๕๒ BRIC จะมีสดัส่วนใน GDP โลกประมาณร้อยละ 
๑๕.๔ สะท้อนให้เห็นบทบาทของ BRIC ท่ีทวีความส าคญัมากขึน้ตอ่เศรษฐกิจโลก (โพสต์ทเูดย์ ฉบบัวนัท่ี 
๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๒, http://learners.in.th เข้าถึงวนัท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๕๔) กลุ่มประเทศดงักล่าว 
จึงเป็นตลาดนกัท่องเท่ียวกลุ่มใหญ่ท่ีประเทศไทยต้องให้ความสนใจและแสวงหากลยุทธ์ในการเจาะกลุ่ม
นกัท่องเท่ียวคุณภาพในกลุ่มประเทศนี ้ ๒) กลุ่มประเทศ GCC (Gulf Cooperation Council) ซึ่ง
ประกอบด้วยกาตาร์ โอมาน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ บาห์เรน คูเวตและซาอุดิอาระเบีย เป็นตลาด
นกัทอ่งเท่ียวท่ีมีก าลงัซือ้สงูท่ีส าคญัในอนาคต และตัง้แตเ่หตกุารณ์ก่อวินาศกรรมในสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้
นักท่องเท่ียวในกลุ่มประเทศนี ้หันเหการท่องเท่ียวจากสหรัฐอเมริกาและยุโรปสู่ภูมิภาคเอเชียมากขึน้  
นอกจากนี ้ นกัท่องเท่ียวจากตะวนัออกกลางนิยมเข้ารับบริการทางการแพทย์จากโรงพยาบาลเอกชนใน
ตา่งประเทศ รวมทัง้ประเทศไทยเป็นจ านวนมาก (กรมเอเชียใต้ ตะวนัออกกลางและแอฟริกา กระทรวงการ
ต่างประเทศ, http://sameaf.mfa.go.th เข้าถึงวันท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๕๔) นักท่องเท่ียว ๒ กลุ่มนีจ้ึงเป็น
กลุ่มท่ีมีแนวโน้มสร้างรายได้สงูให้กับอตุสาหกรรมการท่องเท่ียวของไทย อย่างไรก็ตาม การท่องเท่ียวไทย
ยงัต้องส่งเสริมการท่องเท่ียวภายในประเทศ (Domestic Tourism) ต้องรักษาฐานนกัท่องเท่ียวเดิมไว้เพ่ือ
ก่อให้เกิดการท่องเท่ียวซ า้และเกิดการใช้จ่ายเพิ่มมากขึน้ โดยส่งเสริมการตลาดการท่องเท่ียวท่ีวางอยู่บน
ฐานความเป็นไทย ซึง่ประกอบด้วยแนวทางดงันี ้
 

แนวทาง 
๑.๓.๑ สง่เสริมการวิจยัเพ่ือค้นหานกัทอ่งเท่ียวกลุม่คณุภาพโดยเน้นกลุม่ BRIC และ GCC 
๑.๓.๒ สง่เสริมการวิจยัเพ่ือรักษาฐานนกัท่องเท่ียวเดมิเพ่ือให้เกิดการทอ่งเท่ียวซ า้ 

 ๑.๓.๓ ส่งเสริมการวิจัยเพ่ือส่งเสริมการตลาดท่ีวางอยู่บนฐานอัตลกัษณ์ (ท้องถ่ิน) (ภาพลกัษณ์) 
และศกัยภาพของประเทศ 
 ๑.๓.๔ สง่เสริมการวิจยัเพ่ือสร้าง (อตัลกัษณ์ท้องถ่ิน) ภาพลกัษณ์ทางการทอ่งเท่ียวไทย 
 ๑.๓.๕ สง่เสริมการวิจยัเพ่ือ (ประเมินศกัยภาพ ทิศทาง และพฤตกิรรมการทอ่งเท่ียวของกลุม่
นกัทอ่งเท่ียวของกลุม่นกัท่องเท่ียวชาวไทย) กระตุ้นการท่องเท่ียวภายในประเทศ 
  
กลยุทธ์ที่ ๑.๔ การวิจัยเพื่อสร้างและพัฒนากลไกการจัดการการท่องเที่ยวของไทย 
 

 กลไกการจดัการการท่องเท่ียวระดบัชาติของไทย ต้องเร่งปรับโครงสร้างการท างานเชิ งเครือข่าย
ระหว่างองค์กร (ภาครัฐ ท้องถ่ิน และเอกชน) ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมในระดบัต่างๆ ทัง้ระดบัชุมชน 
ท้องถ่ิน อ าเภอ จังหวัด กลุ่มจังหวัด ภาค ประเทศ ภูมิภาคและโลก อีกทัง้ยังต้องใช้การท่องเท่ียวเป็น

http://learners.in.th/
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เคร่ืองมือในการสร้างการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกลไกและหน่วยงานท่ีรับผิดชอบและ
เก่ียวข้องกบัการทอ่งเท่ียวของไทยในระดบัตา่งๆ โดยมีแนวทางดงันี ้
 

แนวทาง 
๑.๔.๑ สง่เสริมการวิจยัเพ่ือปรับโครงสร้างการท างานเชิงเครือขา่ยระหวา่งกระทรวง หน่วยงานและ

องค์กรตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องในการพฒันาการทอ่งเท่ียวของชาติ 
๑.๔.๒ สง่เสริมการวิจยัเพ่ือสร้างเครือขา่ยการจดัการการท่องเท่ียวในระดบัตา่งๆ แบบพหภุาคี 
๑.๔.๓ ส่งเสริมการวิจยัเพ่ือใช้การท่องเท่ียวเป็นเคร่ืองมือสร้างการเรียนรู้ในการเสริมสร้างความ

เข้มแข็งให้กบัหนว่ยงาน องค์กร ชมุชนและภาคีอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
๑.๔.๔ ส่งเสริมการวิจยัเพ่ือสร้างกลไกรองรับการกระจายภายใต้และความรับผิดชอบอย่างเป็น

ธรรม 
๑.๔.๕ ส่งเสริมการวิจยัเพ่ือสร้างกฎระเบียบและข้อบงัคบัท่ีเอือ้ตอ่การส่งเสริมการบริการและการ

บริหารการทอ่งเท่ียวท่ียตุธิรรมและเป็นธรรม 
๑.๔.๖ สง่เสริมการวิจยัเพ่ือให้องค์การปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถน ารายได้จากการท่องเท่ียวทัง้

ทางตรงและอ้อมมาใช้ประโยชน์พฒันาชมุชนท่ีเป็นเจ้าของแหลง่ทอ่งเท่ียวได้อยา่งมัน่คงและยัง่ยืน 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒  สนับสนุนการวิจัยในพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพทางการท่องเท่ียวและพ้ืนท่ีเช่ือมโยง 
 

 ยุทธศาสตร์การวิจัยเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุปทานการท่องเท่ียวไทยและพืน้ท่ี
เช่ือมโยง ซึ่งใช้พืน้ท่ีเป็นตวัตัง้ (Area-Based) โดยเน้นให้การสนบัสนนุทนุและด าเนินการวิจัยในพืน้ที่ที่มี
ศกัยภาพทางการท่องเทีย่วและพืน้ทีเ่ชื่อมโยงเท่านัน้ โดยใช้กลยทุธ์การวิจยัที่สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ที่ ๑ 
หากสามารถด าเนินการดงักล่าว จะสามารถเพิ่มพลงัการน าผลการวิจยัสู่การใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 
โดยแบ่งเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ ๑) กลุ่มคลัสเตอร์ภูมิสังคมการท่องเท่ียว ๒) กลุ่มคลัสเตอร์ของทรัพยากร
ทางการทอ่งเท่ียว และ ๓) กลุม่คลสัเตอร์ตามระบบโลจิสตกิส์ทางการทอ่งเท่ียว  
 
กลยุทธ์ที่ ๒.๑  ส่งเสริมการวิจัยในกลุ่มคลัสเตอร์ภูมิสังคมการท่องเท่ียวใน ๑๔ กลุ่มพืน้ที่ 
 

กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ได้ใช้แนวคิดกลุ่มคลสัเตอร์ด้านการท่องเท่ียวในการพฒันาการ
ท่องเท่ียว พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๕ โดยแบ่งเป็น ๑๔ กลุ่ม ประกอบด้วย ๑) กลุ่มท่องเท่ียวน า้พุร้อน ๒) กลุ่ม
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศและผจญภยั ๓) กลุ่มท่องเท่ียวอารยธรรมล้านนา ๔) กลุ่มท่องเท่ียวมรดกโลกเช่ือมโยง
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ๕) กลุ่มท่องเท่ียวนิเวศป่าร้อนชืน้ ๖) กลุ่มท่องเท่ียววิถีชีวิตลุ่มแม่น า้ภาคกลาง ๗) 
กลุ่มท่องเท่ียว Royal Coast ๘) กลุ่มท่องเท่ียวมหัศจรรย์สองสมทุร ๙) กลุ่มท่องเท่ียวเลียบฝ่ังแม่น า้โขง 
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๑๐) กลุ่มท่องเท่ียวเส้นทางไดโนเสาร์ ๑๑) กลุ่มท่องเท่ียวมหศัจรรย์เส้นทางบญุ ๑๒) กลุ่มท่องเท่ียวอารย
ธรรมอีสานใต้ ๑๓) กลุ่มท่องเท่ียวเส้นทางอญัมณีและการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ๑๔) กลุ่มท่องเท่ียว Active 
Beach 
 
 แนวทางการวิจัย 
 ๒.๑.๑ ส่งเสริมการวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้เช่ือมโยงประวัติศาสตร์อารยธรรมล้านนาและ
สโุขทยัให้เป็นกลุม่ทอ่งเท่ียวส าคญัของประเทศ 
 ๒.๑.๒ ส่งเสริมการวิจยัเพ่ือเช่ือมโยงกลุ่มธุรกิจและอตุสาหกรรมในภูมิภาคสู่ตลาดท่องเท่ียวตาม
ภมูิสงัคมการทอ่งเท่ียว 
 ๒.๑.๓ สง่เสริมการวิจยัเพ่ือพฒันาหลกัสตูรท่องเท่ียวท้องถ่ินและภูมิภาคสร้างบคุลากรรองรับการ
ทอ่งเท่ียวในกลุม่คลสัเตอร์และกลุม่พืน้ท่ี 
 ๒.๑.๔ ส่งเสริมการวิจยัเพ่ือน าความหลากหลายทางภูมิปัญญา วฒันธรรม และภูมินิเวศท้องถ่ิน
สร้างสรรค์เป็นนวตักรรมการทอ่งเท่ียวไทย 
 
กลยุทธ์ที่ ๒.๒ ส่งเสริมการวิจัยในกลุ่มคลัสเตอร์ของทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ  

 

ประเทศไทยมีทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย หากแต่ทรัพยากรการท่องเท่ียวเพียงบาง
ประเภทเท่านัน้ ท่ีมีศกัยภาพในการสร้างรายได้ให้กับประเทศ ดงันัน้ ในกลยุทธ์นี้จะเน้นการสนบัสนนุทุน
และด าเนินการวิจัยในฐานทรัพยากรการท่องเที่ยว (Tourism Resources) ดังนี ้การท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรม (Cultural Tourism) การท่องเท่ียวทางทะเลและชายหาด (Marine and Beach Tourism) การ
ท่องเท่ียวท่ีเช่ือมโยงกบัการจดัประชมุและการจดันิทรรศการตา่งๆ (MICE Tourism-Meeting, Incentive, 
Convention, Exhibition Tourism) การท่องเท่ียวด้านการช้อปปิ้ง (Shopping) และความบนัเทิง 
(Entertainment) การท่องเท่ียวกลุ่มสขุภาพความงาม (Spa and Wellness) การท่องเท่ียวเพ่ือการเรียนรู้
เก่ียวกบัอาหาร (Gastronomic Tourism) การบ าเพ็ญประโยชน์ (Voluntary Tourism) การท่องเท่ียวท่ีวาง
อยูบ่นฐานภมูิปัญญาท้องถ่ิน (Local Wisdom-Based Tourism) 

 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม องค์การการท่องเท่ียวโลก (World Tourism Organization, 
๒๐๐๓ อ้างถึงใน การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, ๒๕๕๐: ๘) ระบวุ่า การท่องเท่ียวของโลกในศตวรรษท่ี 
๒๑ ใช้หลกัการของแผนแม่บทของโลก (Agenda ๒๑) เป็นกรอบในการจดัการการท่องเท่ียวอย่างยัง่ยืน 
โดยค านึงถึงหลกัการ ๔ ประการ คือ ๑) การด าเนินกิจการการท่องเท่ียวในขอบเขตท่ีความสามารถการ
รองรับของธรรมชาต ิชมุชน ขนบธรรมเนียม ประเพณีวฒันธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชมุชนจะมีได้ 
๒) ความตระหนกัในกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีจะมีผลกระทบตอ่ชมุชน ขนบธรรมเนียม วฒันธรรมประเพณี
และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนอนัเป็นเอกลกัษณ์และอตัลกัษณ์ของชมุชนท้องถ่ิน  ๓) การมีส่วนร่วม
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ของเจ้าบ้านและผู้มาเยือนต่อกิจกรรมการท่องเท่ียว ๔) การเช่ือมร้อยประสานความจ าเป็นตอ่การพฒันา
ทางเลือกของชมุชนและก าหนดแผนงานทางเศรษฐกิจ การด ารงอยู่ของชมุชนและการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม
และวฒันธรรมท้องถ่ินอยา่งยัง่ยืน ในขณะท่ีประเทศไทยมีทรัพยากรการท่องเท่ียวทางวฒันธรรม (Cultural 
Resources) มากเป็นอนัดบั ๓ ของภูมิภาคเอเชีย (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, ๒๕๕๒: ๘) อีกทัง้ 
นโยบายรัฐบาลและยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศด้านการท่องเท่ียวในระดบัตา่งๆ ของไทยทัง้แผนพฒันา
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัท่ี ๑๑ นโยบายของกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาด้านการท่องเท่ียว 
แผนพฒันาการท่องเท่ียวแห่งชาต ิ๒๕๕๕-๒๕๕๙ และนโยบายและยทุธศาสตร์การวิจยัของชาติฉบบัท่ี ๘ 
(๒๕๕๕-๒๕๕๙) ล้วนให้ความส าคญักับวฒันธรรม โดยเฉพาะนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของ
รัฐบาลชดุปัจจบุนัท่ีจดัให้การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเป็น ๑ ใน ๑๕ สาขาย่อยของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
แสดงให้เห็นถึงทิศทางการพัฒนาการท่องเท่ียวของไทยในอนาคตได้เป็นอย่างดี ผนวกกับพฤติกรรม
นกัทอ่งเท่ียวท่ีไร้ความเร่งรีบเน้นเสพสนุทรียศาสตร์จากการเดินทางมากขึน้ การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมจึง
เป็นการทอ่งเท่ียวท่ีมีแนวโน้มจะได้รับความนิยมมากในอนาคตและเป็นจดุขายส าคญัของไทย 

 การท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด ประเทศไทยมีอาณาเขตทางทะเลโดยรวมประมาณ 
๓๒๐,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร และมีชายฝ่ังอ่าวไทยและอนัดามนัยาวรวมกันประมาณ ๒,๘๐๐ กิโลเมตร 
โดยมี ๒๓ จังหวดัท่ีมีอาณาเขตติดกับทะเล (สถาบนัวิจัยทรัพยากรทางน า้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 
http://marinepolicy.trf.or.th เข้าถึงวนัท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๕๔) ซึ่งพืน้ท่ีดงักล่าวมีทรัพยากรทางทะเลและ
ชายหาดท่ีสวยงามสามารถดงึดดูนกัท่องเท่ียวให้มาเยือนได้เป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะจงัหวดัภูเก็ต พงังา 
กระบี่และสรุาษฎร์ธานีซึง่เป็นศนูย์กลางการทอ่งเท่ียวทางทะเลของภาคใต้ท่ีมีช่ือเสียงระดบันานาชาติ ในปี 
๒๕๔๙ มีรายได้จากการท่องเท่ียวรวมกนัสงูถึง ๑๒๒,๒๘๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓ ของรายได้รวม
จากการท่องเท่ียวของภาคใต้ (๑๔๗,๒๙๗ ล้านบาท) และร้อยละ ๘๑.๓ เป็นรายได้จากนกัท่องเท่ียว
ชาวตา่งชาติ (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ , ๒๕๕๑: ๕-๓) ส่วนภาค
ตะวนัออกโดยเฉพาะจงัหวดัชลบุรี ระยองและตราดก็สร้างรายได้ให้กับประเทศจ านวนมาก ดงันัน้ การ
ทอ่งเท่ียวทางทะเลและชายหาดจงึยงัคงสร้างรายได้ให้กบัประเทศอยา่งตอ่เน่ือง  

 การท่องเที่ ยวที่ เ ช่ือมโยงกับการจัดประชุมและการจัดนิทรรศการต่างๆ (MICE 
Tourism-Meeting, Incentive, Convention, Exhibition Tourism) ของไทยมีความได้เปรียบและมี
ศกัยภาพในการแข่งขันในระดบันานาชาติ อนัเน่ืองมาจากความพร้อมของพืน้ท่ีให้บริการและสิ่งอ านวย
ความสะดวกในการรองรับอย่างสมบูรณ์แบบในทกุด้าน รวมทัง้ความได้เปรียบของความคุ้มคา่เงิน ส่งผล
ให้ธุรกิจไมซ์ไทยก้าวสู่เวทีโลก จากการจดัอนัดบัในปี ๒๕๕๒ ของ UFI (The Global Association of the 
Exhibition Industry) ซึ่งเป็นสมาคมอตุสาหกรรมนิทรรศการระดบัโลก พบว่า ประเทศไทยยงัคงเป็นท่ี ๑ 
ในตลาดการจัดงานแสดงสินค้า (Exhibitions) ในภูมิภาคอาเซียน โดยเป็นผู้ น าทัง้ด้านจ านวนผู้ ร่วมงาน 
จ านวนการจดังาน ขนาดของพืน้ท่ีจดังานและมลูคา่การสร้างรายได้ติดตอ่กนัมาเป็นเวลา ๔ ปีซ้อน ซึ่งเป็น
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เคร่ืองยืนยนัความส าเร็จของธุรกิจไมซ์ไทยในระดบันานาชาติได้เป็นอย่างดี  (การท่องเท่ียวแห่งประเทศ
ไทย, ๒๕๕๒: ๒๕) ธุรกิจไมซ์สามารถน านกัท่องเท่ียวจากตา่งประเทศเข้ามาในประเทศได้มากกว่า ๗ แสน
คนตอ่ปี โดยนกัทอ่งเท่ียวกลุม่นีมี้พฤตกิรรมการใช้จ่ายสงูกว่านกัท่องเท่ียวทัว่ไป โดยในปี ๒๕๔๘ กลุ่มไมซ์
มีผู้ เดินทางจ านวน ๕๘๒,๓๙๒ คน มีมลูคา่การใช้จ่าย ๔๐,๕๘๖ ล้านบาท ปี ๒๕๕๓ มีผู้ เดินทางจ านวน 
๗๘๙,๑๒๙ คน มีมลูคา่การใช้จ่าย ๖๓,๕๐๒ ล้านบาท และคาดการณ์ว่าปี ๒๕๕๗ จะมีผู้ เดินทางจ านวน 
๘๙๓,๕๙๙ คน มีมลูคา่การใช้จา่ย ๗๖,๖๔๙ ล้านบาท จะเห็นได้ว่าธุรกิจไมซ์มีแนวโน้มดีขึน้อย่างตอ่เน่ือง
ทัง้จ านวนผู้ เดนิทางและมลูคา่การใช้จา่ย (ส านกังานสง่เสริมการประชมุและนิทรรศการ, ๒๕๕๒: ๘๕)  

 การท่องเที่ยวด้านการช้อปป้ิง (Shopping) และความบันเทิง (Entertainment) เป็นกิจกรรม
การท่องเท่ียวท่ีสร้างรายได้ให้กบัประเทศไม่น้อยเช่นกนัและมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ ซึ่งในปี ๒๕๔๙ ประเทศไทยมี
รายได้จากการซือ้สินค้าท่ีระลึก ๑๓๑,๘๖๖ ล้านบาท และปี ๒๕๕๐ เพิ่มขึน้เป็น ๑๔๒,๔๗๘ ล้านบาท ซึ่ง
เพิ่มขึน้ร้อยละ ๘ ในขณะท่ีรายได้จากกิจกรรมบนัเทิงในปี ๒๕๔๙  จ านวน ๕๖,๓๓๕ ล้านบาท และในปี 
๒๕๕๐ จ านวน ๖๓,๘๑๗ ล้านบาท ซึง่เพิ่มขึน้ร้อยละ ๑๓.๓  (ส านกังานสถิตแิหง่ชาต,ิ ๒๕๕๓: ๔๘๔)   

 การท่องเที่ยวกลุ่มสุขภาพความงาม (Spa and Wellness) นกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาติเข้ามา
รับบริการทางการแพทย์ในไทยมากกวา่ปีละ ๑.๔ ล้านคน สร้างรายได้มากกว่า ๔๕,๐๐๐ ล้านบาท บริการ
ทางการแพทย์ท่ีนกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งชาตินิยม ได้แก่ การตรวจเช็คสขุภาพ เลสิก ศลัยกรรมเสริมความงาม 
ทนัตกรรม การผา่ตดั การรักษาโรคเฉพาะทางและกายภาพบ าบดั (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, ๒๕๕๓: 
๒๔) การเติบโตรวมของตลาดการท่องเท่ียวเชิงสขุภาพโลกและภูมิภาคเอเชียอยู่ในอตัราสงูอย่างตอ่เน่ือง
ประมาณร้อยละ ๒๐ และ ๒๘ ตามล าดบั ในปี ๒๕๕๓ การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพของไทยมีนักท่องเท่ียว
ชาวตา่งชาตร้ิอยละ ๖๐ มีวตัถปุระสงค์หลกัเพ่ือการท่องเท่ียวและถือโอกาสบริการทางสขุภาพด้วย ถือเป็น
นกัท่องเท่ียวกลุ่มใหญ่ กอรปกบันโยบายรัฐบายส่งเสริมให้ไทยเป็น “ศนูย์กลางทางการแพทย์แห่งภูมิภาค
เอเชีย (Medical Hub of Asia)” หนนุเสริมให้ตลาดการท่องเท่ียวเชิงสขุภาพขยายตวัอย่างตอ่เน่ือง (การ
ทอ่งเท่ียวแหง่ประเทศไทย, ๒๕๕๓: ๕) สง่ผลให้การทอ่งเท่ียวกลุม่สขุภาพความงามขยายตวัตามไปด้วย  

 การท่องเท่ียวเพ่ือการเรียนรู้เก่ียวกับอาหารและการบ าเพ็ญประโยชน์ นโยบายและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเท่ียวของไทยระบุว่า  การท่องเที่ยวบ าเพ็ญประโยชน์  (Voluntary 
Tourism) เป็นกลุ่มส าคัญท่ีท าให้เกิดกระบวนการเคล่ือนไหวของกลุ่มท่องเท่ียวท่ีก้าวหน้าเพ่ือสร้าง
อตุสาหกรรมการท่องเท่ียวท่ียัง่ยืน และแผนการตลาดการท่องเท่ียวไทย ปี ๒๕๕๓ ของ ททท. มีกลยุทธ์
ขยายตลาดคณุภาพซึง่รวมถึงกลุ่มเยาวชน (Youth) ด้วย อีกทัง้ ก าหนดกลยทุธ์เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้
แบรนด์ประเทศไทยโดยส่งเสริมการท่องเท่ียวด้วยแคมเปญ “Amazing Thailand…Amazing Value” 
ภายใต้สินค้า ๗ Wonders of Amazing Thailand ให้ความส าคญักับกลุ่มสินค้าวิถีไทย "หวัใจแผ่นดิน" 
(The World's Friendliness Culture) สะท้อนแนวคิดนีอ้อกมาจากวฒันธรรมและอาหารไทย รวมทัง้ 
(ร่าง) แผนพฒันาการท่องเท่ียวแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ระบวุ่า โอกาสส าหรับการท่องเท่ียวของไทย
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ใน ๕ ปีข้างหน้า การขยายตวัของการทอ่งเท่ียวจะเป็นโอกาสให้ไทยสามารถมีศกัยภาพในการจดัการสินค้า
ทอ่งเท่ียวโดยเฉพาะการจดัการธุรกิจอาหาร  

 การท่องเท่ียวท่ีวางอยู่บนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น จากนโยบายของรัฐบาลท่ีส่งเสริม
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ โดยเช่ือมโยงธุรกิจภาคบริการ อุตสาหกรรมและเกษตรเข้าด้วยกันให้เป็นกลุ่ม
สินค้า เช่น ธุรกิจสุขภาพ อาหารและการท่องเท่ียว รวมทัง้สินค้าบริการท่ีใช้ความคิดสร้างสรรค์บนฐาน
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยท่ีเช่ือมโยงกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ การท่องเท่ียวลักษณะนีจ้ะเป็นการ
ยกระดบัเศรษฐกิจในระดบัจลุภาคและยงัสามารถกระจายรายได้สูช่มุชนในระดบัฐานราก 
กลยุทธ์ที่ ๒.๓ ส่งเสริมการวิจัยในกลุ่มคลัสเตอร์ตามระบบโลจิสตกิส์ทางการท่องเที่ยว 

 

ระบบโลจิสติกส์ทางการท่องเท่ียวของไทยพิจารณาจากเส้นทางการคมนาคมทางอากาศ ทางบก
และทางน า้ ซึ่งประเทศไทยมีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิท่ีใหญ่ท่ีสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
สามารถรองรับจ านวนเท่ียวบนิได้มากกวา่ ๑,๐๖๙ เท่ียวตอ่สปัดาห์ และมีศกัยภาพในการรองรับผู้ โดยสาร
ได้สงูถึง ๑๐๐ ล้านคนตอ่ปี ในขณะเดียวกันมีการคมนาคมทางบกรวมถึงรถไฟท่ีมีประสิทธิภาพครอบคลมุ
ทัว่ประเทศและเช่ือมโยงกบัประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทัง้มีท่าเรือน า้ลึกระหว่างประเทศ ๘ แห่ง (ท่าเรือน า้ลึก
กรุงเทพ ท่าเรือน า้ลึกแหลมฉบงั ท่าเรือน า้ลึกมาบตาพุด ท่าเรือน า้ลึกระนอง ท่าเรือน า้ลึกภูเก็ต ท่าเรือน า้
ลึกสงขลา ท่าเรือน า้ลึกปากปาราและท่าเรือน า้ลึกนราธิวาส) พร้อมเคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีทันสมัย (การ
ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, ๒๕๕๓: ๙) โดยกลยุทธ์นี้จะเน้นให้การสนบัสนนุทนุและด าเนินการวิจยัใน
เส้นทางการคมนาคมที่มีศักยภาพซ่ึงเชื่อมโยงภายในและนอกประเทศ อาทิ เส้นทางทางอากาศ
กรุงเทพมหานคร-สิงคโปร์ กรุงเทพมหานคร-เสียมเรียบ เป็นต้น เส้นทางทางบก R๓A (ไทย-ลาว-จีน) East-
West Economic Corridor (จีน พม่า เวียดนาม ลาว กมัพชูาและไทย) North-South Economic Corridor 
(ไทย-ลาว-จีน) เส้นทางทางบกและทางน า้ตามกรอบความร่วมมือ IMT-GT (อินโดนีเซีย มาเลเซียและไทย) 
และเส้นทางทางน า้ภเูก็ต-สิงคโปร์ สตลู-ลงักาวี เป็นต้น 
 

แนวทางการวิจัย 
๒.๓.๑ ส่งเสริมการวิจัยเพ่ือเช่ือมโยงการท่องเท่ียวชุมชนและการปรับตวัของชุมชนในเขตพืน้ท่ี

เส้นทาง R3A เป็นฐานสร้างอตัลกัษณ์และภาพลกัษณ์ท้องถ่ินไทย 
๒.๓.๒ ส่งเสริมการวิจยัเพ่ือเสริมสร้างความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการจดัให้มี

ระบบบริการสาธารณะ ความปลอดภัย โครงสร้างพืน้ฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวก ตลอดจนการ
สร้างสรรค์ของท่ีระลกึรองรับการทอ่งเท่ียว 
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ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ สนับสนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งกลไกการบริหาร
จัดการการวิจัยการท่องเท่ียว 

 

การสนบัสนุนทนุและด าเนินการวิจยัการท่องเท่ียวท่ีขาดความเป็นเอกภาพ ส่งผลให้สิน้เปลืองทัง้
งบประมาณ เวลาและบุคลากร รวมทัง้ผลการวิจยัก็ไม่สามารถน าไปสู่การพฒันาได้อย่างแท้จริง ดงันัน้ 
ระบบบริหารจดัการการวิจยัการท่องเท่ียวของชาติในระดบัต่างๆ จึงเป็น “กลไก” ส าคญัท่ีผลกัดนัให้เกิด
ระบบการบริหารจดัการการวิจยัการท่องเท่ียวท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตัง้แตก่ระบวนการตัง้โจทย์
การวิจยั สร้างผลการวิจยัและผลักดนัสู่การพัฒนาการท่องเท่ียวของไทยบนฐานความรู้ โดยเฉพาะการ
ส่งเสริมจัดตัง้ศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัยการท่องเท่ียวของชาติ (National Tourism Excellence 
Center) ท่ีมีการท างานเชิงเครือข่ายและเป็นหน่วยบริหารจดัการการวิจยัการท่องเท่ียวตัง้แต่ต้นน า้จนถึง
ท้ายน า้ ผ่านกระบวนการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม อีกทัง้ส่งเสริมการพฒันานกัวิจยัการท่องเท่ียว
มืออาชีพท่ีสามารถผลิตงานวิจยัท่ีมีคณุภาพด้วยวิธีวิทยาท่ีทนัสมยั พร้อมส่งเสริมการวิจยัการท่องเท่ียว
แบบสหวิทยาการท่ีสามารถบูรณาการหลายศาสตร์เข้าด้วยกันและสร้างวารสารวิชาการการวิจัยการ
ท่องเท่ียวระดบัชาติและนานาชาติเพ่ือเผยแพร่ผลการวิจัยและกระตุ้นการน าผลการวิจยัไปใช้ประโยชน์
ตอ่ไป โดยมีกลยทุธ์ดงันี ้
 

กลยุทธ์ 
๓.๑ สนบัสนุนการวิจยัเพ่ือส่งเสริมการจดัตัง้ศนูย์ความเป็นเลิศด้านการบริหารจดัการท่องเท่ียว

และศูนย์ความเช่ียวชาญอ่ืนๆ ท่ีสามารถสนับสนุนด าเนินการวิจัยการท่องเท่ียวเชิงเครือข่ายผ่าน
กระบวนการวิจยัเชิงปฏิบตักิารแบบมีสว่นร่วม 

๓.๒ สนบัสนนุการวิจยัเพ่ือสง่เสริมการด าเนินการวิจยัการท่องเท่ียวแบบบรูณาการสหวิทยาการ 
๓.๓ สนบัสนนุการวิจยัเพ่ือพฒันานกัวิจยัการทอ่งเท่ียว 
๓.๔ สนับสนุนการวิจัยเพ่ือสร้างและพัฒนาวารสารวิชาการและ/หรือการวิจัยการท่องเท่ียว

ระดบัชาตแิละนานาชาต ิ
๓.๕ สนบัสนนุการวิจยัเพ่ือจดัท าฐานข้อมลูด้านการทอ่งเท่ียว เป็นต้น 
๓.๖ สนับสนุนการวิจัยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารสนับสนุนการพัฒนาระบบ

ข้อมลูทอ่งเท่ียวเชิงแผนท่ีอยา่งเป็นระบบและมีเอกลกัษณ์ความเป็นไทย 
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แผนการสนับสนุนทนุวิจัย สาขาการบริหารจัดการการท่องเที่ยว พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ(วช.) 

 
เ  า มาย
การวิ ัย

                                    ลลั  ์

   การวิ ัยเ ื่อ
 ั นา

การท่องเท่ียว
เชิงสร้างสรรค์
อย่างยั่งยืน

   วิ ัยเ ื่อสร้าง
ร    ริ าร ัดการ

การวิ ัย
การท่องเท่ียว

   วิ ัยเ ื่อก า นด
น ย าย

 นการ อ สนอง
ความ ้องการ
เร่งด่วน อง ื นท่ี
 ล สร้าง ้อม ล

 ื น าน

ฐานข้อมูลและระบบการตัดสินใจ
ทางการท่องเท่ียว

เครือข่ายในทุกพื้นท่ี

นโยบายเร่งด่วน

ทะเล
วัฒนธรรมและ
มรดกโลก นิเวศ

MICE  ล อื่น 

นโยบาย

6  ร เด น

พ้ืนทีท่ั่วประเทศ

การวิจัยเชิงป ิบัติการแบบมีส่วนร่วม

อุปทาน+อุปสงค์
+กลไก

สร้างเครือข่ายภาคีต่างๆ  ศูนย์หรือสถาบันการวิจัยเพื่อก าหนดนโยบาย
การท่องเที่ยวแห่งชาติ ศูนย์ความเช่ียวชาญ วารสารวิชาการ

อุปทาน+อุปสงค์
+กลไก

ความร ้เ ื่อก า นดน ย าย
 นการ ั นาการท่องเที่ยว อง ร เท 

อุปทาน+อุปสงค์
+กลไก อุปทาน+อุปสงค์

 กลไก อุปทาน+อุปสงค์
+กลไก

 
ภาพ ๓ แผนการสนบัสนนุทนุวิจยั สาขาการบริหารจดัการการท่องเท่ียว พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ 
 
 แผนการสนับสนุนทุนวิจัย สาขาการบริหารจัดการการท่องเท่ียว พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙  โดยในปี 
๒๕๕๕ เน้นการสนบัสนนุการวิจยัเพ่ือสร้างนโยบายใน ๖ ประเด็น คือ ๑) การปรับโครงสร้างอตุสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวไทยในภาพรวมและราย Sector ในแต่ละ Cluster ๒) การพฒันาทุนมนุษย์ของอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวเพ่ือรองรับการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ๓) การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและมูลค่า
คงเหลือทางการท่องเท่ียวของชาติ ๔) การเพิ่มมลูคา่และคณุคา่เพิ่มทางการท่องเท่ียวของชาติ ๕) การค้นหา 
ธ ารงศกัยภาพและรักษาฐานทรัพยากรทางการท่องเท่ียวของชาติ ๖) การส่งเสริมการตลาดการท่องเท่ียว
คณุภาพนานาชาต ิซึง่ด าเนินการวิจยัในพืน้ท่ีทัว่ประเทศด้วยกระบวนการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม 

ส่วนแผนการสนบัสนุนทุนวิจยัระหว่างปี ๒๕๕๖-๒๕๕๘ พิจารณาประเด็นการวิจยัจากประเภท
การทอ่งเท่ียวท่ีสร้างรายได้จากการท่องเท่ียวตอ่นกัท่องเท่ียว ๑ คน เรียงล าดบัจากมากไปสู่น้อย เน่ืองจาก
แนวโน้มความต้องการนกัท่องเท่ียวคุณภาพท่ีมากขึน้ รายได้จากการท่องเท่ียวตอ่คนเบือ้งต้นจึงเป็นปัจจยั
ส าคญัในการจดัล าดบัประเภทการท่องเท่ียวส าหรับการวิจัยในแต่ละปี จากกลุ่มคลัสเตอร์ภูมิสงัคมการ
ท่องเท่ียว ๑๔ กลุ่มพืน้ท่ี สามารถน ามาจัดประเภทการท่องเท่ียวได้เป็น ๓ ประเภท ซึ่งมีจ านวน
นกัทอ่งเท่ียว รายได้จากการทอ่งเท่ียวและรายได้จากการทอ่งเท่ียวเฉล่ียตอ่คน ดงันี ้๑) การท่องเที่ยวทาง
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ทะเล ประกอบด้วย ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มท่องเท่ียว Active Beach กลุ่มท่องเท่ียว Royal Coast และกลุ่ม
ท่องเท่ียวมหัศจรรย์สองสมุทร มีจ านวนนักท่องเท่ียว ๓๔,๒๔๐,๘๒๑ คน รายได้จากการท่องเท่ียว 
๒๖๖,๒๐๘.๙๖ ล้านบาท และรายได้จากการท่องเท่ียวเฉล่ีย ๗,๗๗๕.๖๑ บาทตอ่คน  ๒) การท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมและมรดกโลก ประกอบด้วย ๕ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มท่องเท่ียวอารยธรรมล้านนา กลุ่ม
ท่องเท่ียววิถีชีวิตลุ่มน า้ภาคกลาง กลุ่มท่องเท่ียวอายธรรมอีสานใต้ กลุ่มท่องเท่ียวมหศัจรรย์เส้นทางบุญ
และกลุ่มท่องเท่ียวเส้นทางไดโนเสาร์ มีจ านวนนกัท่องเท่ียว ๗๐,๐๗๔,๓๕๗ คน รายได้จากการท่องเท่ียว 
๔๑๗,๐๐๒.๕๒ ล้านบาท และรายได้จากการท่องเท่ียวเฉล่ีย ๕,๙๕๐.๘๖ บาทตอ่คน ๓) การท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ ประกอบด้วย ๖ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มท่องเท่ียวน า้พุร้อน กลุ่มท่องเท่ียวเชิงนิเวศและผจญภยั กลุ่ม
ท่องเท่ียวมรดกโลกเช่ือมโยงการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ กลุ่มท่องเท่ียวนิเวศป่าร้อนชืน้ กลุ่มท่องเท่ียว
เส้นทางอญัมณีและการท่องเท่ียวเชิงเกษตร และกลุ่มท่องเท่ียวเลียบฝ่ังแม่น า้โขง มีจ านวนนกัท่องเท่ียว 
๕๒,๘๖๖,๒๕๐ คน รายได้จากการท่องเท่ียว ๑๖๑,๓๖๐.๑๒ ล้านบาท และรายได้จากการท่องเท่ียวเฉล่ีย 
๓,๐๕๒.๒๓ บาทต่อคน (ดงัตาราง ๒) จะเห็นได้ว่าการท่องเท่ียวทางทะเลสามารถสร้างรายได้ต่อหวัสูง
ท่ีสดุ รองลงมาเป็นการทอ่งเท่ียวเชิงวฒันธรรมและมรดกโลก และการทอ่งเท่ียวเชิงนิเวศ ตามล าดบั 
 ดงันัน้ ในปี ๒๕๕๖ จึงเน้นการวิจยัประเภทการท่องเท่ียวทางทะเล ส่วนปี ๒๕๕๗ เน้นการวิจัย
ประเภทการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมและมรดกโลก และปี ๒๕๕๘ เน้นการวิจยัประเภทการท่องเท่ียวเชิง
นิเวศ ซึ่งจะครอบคลุมพืน้ท่ีทั่วประเภท นอกเหนือจากการท่องเท่ียว ๓ ประเภทดังกล่าวแล้ว ยังมีการ
ท่องเท่ียวท่ีเช่ือมโยงกบัการจดัประชมุและการจดันิทรรศการตา่งๆ (MICE) การท่องเท่ียวด้านการช้อปปิง้
และความบนัเทิง การทอ่งเท่ียวกลุม่สขุภาพความงามและการทอ่งเท่ียวเพ่ือบ าเพ็ญประโยชน์ท่ีสร้างรายได้
ให้กบัประเทศไม่น้อยและยงัมีแนวโน้มได้รับความนิยมมากยิ่งขึน้ ในปี ๒๕๕๙ จึงเน้นการวิจยัส าหรับการ
ท่องเท่ียวประเภทดงักล่าว การสนับสนุนทุนวิจัยระหว่างปี ๒๕๕๖-๒๕๕๙ มุ่งเน้นการวิจัยอุปสงค์ทาง
การตลาดการทอ่งเท่ียว อปุทานการท่องเท่ียวและกลไกการจดัการการท่องเท่ียวส าหรับการท่องเท่ียวในแต่
ละประเภท โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพฒันาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์
อย่างยั่งยืน สร้างระบบบริหารจัดการการวิจัยการท่องเท่ียว ก าหนดนโยบายในการตอบสนองความ
ต้องการเร่งดว่นของพืน้ท่ีและสร้างข้อมลูพืน้ฐาน ซึ่งในปี ๒๕๕๗-๒๕๕๙ จะสนบัสนนุการวิจยัในประเภท
การทอ่งเท่ียวของปีก่อนด้วยเพ่ือเป็นการตอ่ยอด 
 ผลผลิตของการวิจยัทัง้ ๕ ปี จงึได้ฐานข้อมลูและระบบการตดัสินใจทางการท่องเท่ียว เครือข่ายใน
ทกุพืน้ท่ีและนโยบายเร่งดว่นท่ีเป็นความรู้เพ่ือก าหนดนโยบายในการพฒันาการทอ่งเท่ียวของประเทศตอ่ไป 
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ตาราง ๒ จ านวนนักท่องเที่ ยวและรายได้จากการท่องเที่ ยวของกลุ่มจังหวัดตามประเภท         
การท่องเที่ยว ปี ๒๕๕๒ 

 

ที่ ประเภทการท่องเที่ยว 
จ านวน

นักท่องเที่ยว 
(คน) 

รายได้จาก 
การท่องเที่ยว  
(ล้านบาท) 

รายได้จาก 
การท่องเที่ยวเฉล่ีย 

ต่อคน (บาท) 
๑ การท่องเที่ยวทางทะเล  

(๓ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มท่องเท่ียว Active Beach/กลุ่มท่องเท่ียว Royal Coast/กลุ่ม
ท่องเท่ียวมหัศจรรย์สองสมทุร ประกอบด้วย ๒๐ จังหวดั คือ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี 
ตราด เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง 
พทัลงุ ภเูก็ต พงังา กระบี่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลาและสตลู) 

๓๔,๒๔๐,๘๒๑ ๒๖๖,๒๐๘.๙๖ ๗,๗๗๕.๖๑ 

๒ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและมรดกโลก 
(๕ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มท่องเท่ียวอารยธรรมล้านนา/กลุ่มท่องเท่ียววิถีชีวิตลุ่มน า้ภาค
กลาง/กลุ่มท่องเท่ียวอายธรรมอีสานใต้/กลุ่มท่องเท่ียวมหัศจรรย์เส้นทางบุญ/กลุ่ม
ท่องเท่ียวเส้นทางไดโนเสาร์ ประกอบด้วย ๓๙ จังหวดั คือ เชียงใหม่ ล าปาง ล าพนู 
เชียงราย แพร่ พะเยา น่าน สโุขทยั ก าแพงเพชร นนทบรีุ พระนครศรีอยธุยา ปทุมธานี 
อ่างทอง ลพบุรี สิงห์บุรี  ชัยนาท นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรปราการ ราชบุรี 
สพุรรณบุรี สมุทรสงคราม อุดรธานี หนองบัวล าพู มุกดาหาร  สกลนคร กาฬสินธุ์ 
ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ อุบลราชธานี 
อ านาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธรและกรุงเทพมหานคร) 

๗๐,๐๗๔,๓๕๗ ๔๑๗,๐๐๒.๕๒ ๕,๙๕๐.๘๖ 

๓ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
(๖ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มท่องเท่ียวน า้พุร้อน/กลุ่มท่องเท่ียวเชิงนิเวศและผจญภัย/กลุ่ม
ท่องเท่ียวมรดกโลกเช่ือมโยงการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ/กลุ่มท่องเท่ียวนิเวศป่าร้อนชืน้/
กลุ่มท่องเท่ียวเส้นทางอัญมณีและการท่องเท่ียวเชิงเกษตร/กลุ่มท่องเท่ียวเลียบฝ่ัง
แม่น า้โขง ประกอบด้วย ๓๗ จังหวัด คือ เชียงใหม่ ล าปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย 
พะเยา น่าน พิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ ก าแพงเพชร นครสวรรค์ 
อุทัยธานี พิจิตร พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท สุพรรณบุรี 
กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก สระแก้ว ปราจีนบุรี นครราชสีมา ชลบุรี ระยอง 
จนัทบรีุ ตราด เลย หนองคาย มกุดาหาร นครพนม อบุลราชธานีและอ านาจเจริญ) 

๕๒,๘๖๖,๒๕๐ ๑๖๑,๓๖๐.๑๒ ๓,๐๕๒.๒๓ 

 
หมายเหต:ุ บางจงัหวดัถูกจดัใหอ้ยู่ในประเภทการท่องเที่ยว ๒ ประเภท 
ท่ีมา: ดดัแปลงจากส านกังานการทอ่งเท่ียวและกีฬาจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี, http://suratts.com/surat (เข้าถึงวนัท่ี ๔ 

กรกฎาคม ๒๕๕๔)  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

22 

แผนการสนับสนุนทุนวิจัย สาขาการบริหารจัดการการท่องเที่ยว พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
ด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การวิจยัการท่องเท่ียวแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ได้มีการจดัล าดบั
ความส าคญัของวาระแหง่ชาตด้ิานการวิจยัการทอ่งเท่ียวไว้อยา่งหลากหลาย แตอ่ย่างไรก็ตาม สถานการณ์
การวิจยัการท่องเท่ียวไทย ได้สะท้อนภาพความส าคญัอย่างชดัเจนของ “การก าหนดและขับเคล่ือนเชิง
นโยบายการท่องเท่ียวบนฐานความรู้” ในการส่งผลสู่การปฏิบตัิเพ่ือพฒันา “การท่องเท่ียวไทยอย่าง
ย่ังยืนและสร้างสรรค์”  บนฐานความเช่ือท่ีว่า หากผลการวิจยัสามารถน าไปสู่การก าหนดนโยบายด้าน
การท่องเท่ียวจะส่งผลกระทบเชิงบวกอย่างใหญ่หลวงต่อการพฒันาและจดัการการท่องเท่ียวของชาติใน
อนาคต 
 
กรอบการวิจัย (Agenda-Based) การทอ่งเท่ียวเพ่ือยกระดบัสูก่ารก าหนดนโยบายในประเดน็ดงัตอ่ไปนี ้ 

๑. การวิจยัเพ่ือวิเคราะห์ ก าหนดและปรับโครงสร้างอตุสาหกรรมการท่องเท่ียวไทยในภาคสาขาการ
ทอ่งเท่ียว (Tourism Sectors) ท่ีมีศกัยภาพตอ่การพฒันาประเทศ เช่น การเปล่ียนแปลงโครงสร้าง
ตลาด โครงสร้างคา่ใช้จา่ยตอ่หวั เป็นต้น 

๒. การวิจยัเพ่ือเตรียมความพร้อมของทนุมนษุย์ (Human Capital) ของอตุสาหกรรมการท่องเท่ียวตอ่
ผลกระทบจากการรวมกลุม่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

๓. การวิจยัเพ่ือวิเคราะห์ผลกระทบและการกระจายตวัทางเศรษฐกิจการท่องเท่ียวของชาติ (National 
Tourism Economic Impacts) เพ่ือคาดการณ์และวางแผนการเพิ่มมลูคา่คงเหลืออย่างเป็นทางการ
ท่องเท่ียวของชาติ (National Tourism Retained Value) และกระบวนการจดัท าบญัชีประชาชาติ
ด้านการทอ่งเท่ียว (Tourism Satellite Account)  

๔. การวิจยัเพ่ือสร้างมลูคา่และคณุคา่เพิ่มทางการท่องเท่ียวของชาติ  (Tourism Value Adding) เช่น 
การสร้างเร่ืองราวการทอ่งเท่ียว (Story Telling) และนวตักรรมกิจกรรมการทอ่งเท่ียว 

๕. การวิจยัเพ่ือค้นหา ธ ารงศกัยภาพและรักษาฐานทรัพยากรทางการทอ่งเท่ียวของชาติ 
๖. การวิจัยเพ่ือศึกษาและค้นหาศักยภาพทางการตลาดการนักท่องเท่ียว โดยเน้นนักท่องเท่ียว

คณุภาพ (High Quality Niche Markets) เช่น กลุ่มประเทศบราซิล รัสเซีย อินเดียและจีน (BRIC) 
และกลุ่มประเทศ GCC (Gulf Cooperation Council: การ์ตา โอมาน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
บาห์เรน คเูวตและซาอดุอิาราเบีย) 

๗. การวิจัยเพ่ือวางแผนการจัดตัง้ศูนย์นโยบายการท่องเท่ียวแห่งชาติเพ่ือเป็นกลไกสร้างเสริม
ศกัยภาพระบบบริหารจดัการการวิจยัเพ่ือพฒันาการทอ่งเท่ียวของไทย 
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วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือผลกัดนัการน าผลการวิจัยสู่การก าหนดนโยบายการพัฒนาการท่องเท่ียวสู่ความยั่งยืนตาม

แนวคดิเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
๒. เพ่ือเพิ่มปริมาณงานวิจยัท่ีสามารถใช้ในพฒันาพืน้ท่ีท่ีมีศกัยภาพทางการทอ่งเท่ียวของไทย 
๓. เพ่ือสง่เสริมการบรูณาการการวิจยัแบบสหวิทยาการสู่การพฒันาการท่องเท่ียวของประเทศ 
๔. เพ่ือพฒันาศกัยภาพนกัวิจยัและสร้างนกัวิจยัรุ่นใหม่ 
๕. เพ่ือกระตุ้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการพฒันาการท่องเท่ียวบนฐานความรู้กบัหน่วยงาน

ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันาการทอ่งเท่ียว 
๖. เพ่ือสร้างการเปล่ียนแปลงระหว่างกระบวนการวิจยัท่ีกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาการท่อง เท่ียวบน

ฐานความรู้ 
 
ขอบเขตด้านรูปแบบและวิธีวิทยาวิจัย 

 การวิจัยต้องเป็นการวิจัยร่วมสาขา (Trans–Disciplinary) ท่ีเป็นชุดโครงการ (Research 
Program) และบรูณาการกบัศาสตร์อ่ืนๆ โดยเน้นวิธีวิทยาวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม (Participatory 
Action Research: PAR) โดยยกระดบัผลการปฏิบตัิจริงแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action) จาก
กระบวนการวิจยั (Research Process) สู่ “การก าหนดนโยบายการท่องเท่ียวด้านต่างๆ และส่งเสริม
การจัดตั้งศูนย์/สถาบันการวิจัยเพ่ือก าหนดนโยบายการท่องเท่ียวแห่งชาติ (Tourism Excellent 
Center)” ร่วมกบัหนว่ยงานภาครัฐ เอกชนและประชาชนท่ีเก่ียวข้อง  
 
ขอบเขตสาขาการท่องเที่ยวที่สนับสนุน (Tourism Sectors) 

เน้นรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีมีศกัยภาพของชาติ ดงันี ้๑) การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม (Cultural 
Tourism) ๒) การท่องเท่ียวทางทะเลและชายหาด (Marine and Beach Tourism) ๓) การท่องเท่ียวท่ี
เช่ือมโยงกับการจัดประชุมและการจัดนิทรรศการต่างๆ (MICE Tourism-Meeting, Incentive, 
Convention, Exhibition Tourism) ๔) การท่องเท่ียวด้านการช้อปปิ้ง (Shopping) และความบนัเทิง 
(Entertainment) ๕) การท่องเท่ียวกลุ่มสขุภาพความงาม (Spa and Wellness) ๖) การท่องเท่ียวเพ่ือการ
เรียนรู้เก่ียวกับอาหาร (Gastronomic Tourism) ๗) การท่องเท่ียวเพ่ือบ าเพ็ญประโยชน์ (Voluntary 
Tourism) ๘) การทอ่งเท่ียวท่ีวางอยูบ่นฐานภมูิปัญญาท้องถ่ิน (Local Wisdom-Based Tourism) 

 
ขอบเขตด้านพืน้ท่ีที่สนับสนุน (Area-Based) 
 เน้นให้การสนับสนุนทุนและด าเนินการวิจัยในพืน้ท่ีท่ีมีศักยภาพทางการท่องเท่ียวและพืน้ท่ี
เช่ือมโยงเทา่นัน้ โดยแบง่เป็น ๒ กลุม่ ได้แก่  
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๑. กลุ่มคลัสเตอร์ภูมิสังคมการท่องเท่ียว ใช้แนวคิดกลุ่มคลัสเตอร์ด้านการท่องเท่ียวในการ
พฒันาการทอ่งเท่ียว พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๕ โดยแบง่เป็น ๑๔ กลุ่ม ประกอบด้วย ๑) กลุ่มท่องเท่ียวน า้พรุ้อน 
๒) กลุ่มท่องเท่ียวเชิงนิเวศและผจญภัย ๓) กลุ่มท่องเท่ียวอารยธรรมล้านนา ๔) กลุ่มท่องเท่ียวมรดกโลก
เช่ือมโยงการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ๕) กลุ่มท่องเท่ียวนิเวศป่าร้อนชืน้ ๖) กลุ่มท่องเท่ียววิถีชีวิตลุ่มแม่น า้ภาค
กลาง ๗) กลุ่มท่องเท่ียว Royal Coast ๘) กลุ่มท่องเท่ียวมหศัจรรย์สองสมทุร ๙) กลุ่มท่องเท่ียวเลียบฝ่ัง
แม่น า้โขง ๑๐) กลุ่มท่องเท่ียวเส้นทางไดโนเสาร์ ๑๑) กลุ่มท่องเท่ียวมหัศจรรย์เส้นทางบุญ ๑๒) กลุ่ม
ท่องเท่ียวอารยธรรมอีสานใต้ ๑๓) กลุ่มท่องเท่ียวเส้นทางอญัมณีและการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ๑๔) กลุ่ม
ทอ่งเท่ียว Active Beach 

๒. กลุ่มคลสัเตอร์ตามระบบโลจิสติกส์ทางการท่องเท่ียว เน้นให้การสนบัสนุนทนุและด าเนินการ
วิจัยในเส้นทางการคมนาคมที่มีศกัยภาพซ่ึงเชื่อมโยงภายในและนอกประเทศ อาทิ เส้นทางทางอากาศ
กรุงเทพมหานคร-สิงคโปร์ กรุงเทพมหานคร-เสียมเรียบ เป็นต้น เส้นทางทางบก R๓A (ไทย-ลาว-จีน) East-
West Economic Corridor (จีน พม่า เวียดนาม ลาว กมัพชูาและไทย) North-South Economic Corridor 
(ไทย-ลาว-จีน) เส้นทางทางบกและทางน า้ตามกรอบความร่วมมือ IMT-GT (อินโดนีเซีย มาเลเซียและไทย) 
และเส้นทางทางน า้ภเูก็ต-สิงคโปร์ สตลู-ลงักาวี เป็นต้น 

 
ผลผลิตเชิงองค์ความรู้ 
 เน้นการสร้างนโยบายระดบัชาติและระดบักลุ่มจงัหวดัใน ๘ Tourism Sectors เพ่ือให้เกิด Trickle 
Down Effect และ Bottom Up Effect เพ่ือขบัเคล่ือนการพฒันาการท่องเท่ียวในภาพรวม โดยเน้นการน า
ผลการวิจยัสูก่ารก าหนดนโยบายดงันี ้

๑. นโยบายการปรับโครงสร้างอตุสาหกรรมการท่องเท่ียวไทยในภาพรวมและราย Sector ในแต่
ละ Cluster 

๒. นโยบายการพฒันาทนุมนษุย์ของอตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียวเพ่ือรองรับการรวมกลุ่มประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

๓. นโยบายการเพิ่มมลูคา่ทางเศรษฐกิจและมลูคา่คงเหลือทางการท่องเท่ียวของชาต ิ 
๔. นโยบายการเพิ่มมลูคา่และคณุคา่เพิ่มทางการทอ่งเท่ียวของชาติ  
๕. นโยบายการค้นหา ธ ารงศกัยภาพและรักษาฐานทรัพยากรทางการทอ่งเท่ียวของชาติ 
๖. นโยบายการสง่เสริมการตลาดการท่องเท่ียวคณุภาพนานาชาต ิ
๗. ส่งเสริมการจดัตัง้ศนูย์/สถาบนัการวิจยัเพ่ือก าหนดนโยบายการท่องเท่ียวแห่งชาติ (Tourism 

Excellent Center) 
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ผลผลิตเชิงปริมาณ 
 ก่อให้เกิดผลการวิจัยท่ีสามารถยกระดับสู่การก าหนดนโยบายการพัฒนาการท่องเท่ียวแก่
หน่วยงานภาครัฐระดบักระทรวง กรมและท้องถ่ิน หน่วยงานเอกชนและประชาชนผ่านกระบวนการวิจัย
แบบมีส่วนร่วมท่ีเสริมสร้างศักยภาพแก่ภาคีทางการท่องเท่ียวให้สามารถพัฒนาการท่องเท่ียวบน
ฐานความรู้สูเ่ศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

๑. จ านวนงานวิจยัมากกว่าร้อยละ ๘๐ ท่ีส านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ (วช.) สนบัสนุน
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ถูกยกระดบัสู่การก าหนดนโยบายเพ่ือการพัฒนาการท่องเท่ียวของชาต ิ
โดยหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

๒. นโยบายการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียวในแต่ละ Sub-Sector ในระดับต่างๆ ใน
ระดบัมหภาคและจลุภาคไมน้่อยกวา่ ๕ Sectors ท่ีมีศกัยภาพ 

๓. จ านวนหนว่ยงานภาครัฐ เอกชนและประชาชนท่ีเข้าร่วมกระบวนการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมี
สว่นร่วมไมน้่อยกวา่ ๑๕ หนว่ยงาน 

๔. จ านวนผู้ เข้าร่วมในกระบวนการวิจยัไมน้่อยกว่า ๕๐๐ คน 
๕. จ านวนนกัวิจยัรุ่นใหมท่างการทอ่งเท่ียวได้รับการพฒันาไมน้่อยกวา่ ๕๐ คน 
๖. จ านวนนกัวิจยัข้ามสาขาสูส่าขาการทอ่งเท่ียวไมน้่อยกว่า ๕๐ คน 
๗. ผู้ เข้าร่วมการพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพด้านการก าหนดนโยบายการพฒันาและจดัการ

การทอ่งเท่ียวไมน้่อยกวา่ ๕๐๐ คน 
๘. ศนูย์/สถาบนัการวิจยัเพ่ือก าหนดนโยบายการท่องเท่ียวแหง่ชาติ ๑ ศนูย์ 
๙. ฐานข้อมลูการวิจยัการทอ่งเท่ียว ๑ ฐาน 
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แผนการสนับสนุนทุนวิจัย สาขาการบริหารจัดการการท่องเที่ยว พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
ด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การวิจยัการท่องเท่ียวแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ได้มีการจดัล าดบั
ความส าคญัของวาระแห่งชาติด้านการวิจัยการท่องเท่ียวโดยพิจารณาจากรายได้จากการท่องเท่ียวต่อ
นกัท่องเท่ียว ๑ คน พบว่า “กลุ่มการท่องเท่ียวทางทะเล” ซึ่งประกอบด้วย ๒๐ จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
ชลบุ รี  ระยอง จันทบุรี  ตราด เพชรบุ รี  ประจวบคี รี ขันธ์  ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี 
นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง ภูเก็ต พังงา กระบ่ี ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลาและสตูล สร้าง
รายได้จากการท่องเท่ียวเฉล่ียต่อนักท่องเท่ียว ๑ คนมากท่ีสุดคิดเป็น ๗,๗๗๕.๖๑ บาท รองลงมา
เป็นกลุ่มการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและมรดกโลก ๕,๙๕๐.๘๖ บาท และกลุ่มการท่องเท่ียวเชิง
นิเวศ ๓,๐๕๒.๒๓ บาท ดังน้ัน การด าเนินการวิจัยในปี ๒๕๕๖ จึงเร่ิมจากกลุ่มการท่องเท่ียวทาง
ทะเลซึ่งเป็น Sector ท่ีสร้างรายได้ให้กับประเทศมากท่ีสุด รวมท้ังวิจัยเพ่ือก าหนดนโยบายในการ
ตอบสนองความต้องการเร่งด่วนของพ้ืนท่ี   
 
กรอบการวิจัย (Agenda-Based) การทอ่งเท่ียว 

๑. เพ่ือยกระดบัสูก่ารก าหนดนโยบายการพฒันาการท่องเท่ียวทางทะเลในประเด็นดงัตอ่ไปนี ้ 
 ๑.๑ ส่งเสริมการวิจัยเพ่ือปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในภาพรวมของพืน้ท่ีการ

ทอ่งเท่ียวทางทะเล ๒๐ จงัหวดั  
 ๑.๒ ส่งเสริมการวิจัยเพ่ือก าหนดและคาดการณ์การลงทุนในอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกับการ

ทอ่งเท่ียว เชน่ ท่ีพกั รถบริการน าเท่ียว ร้านอาหาร 
 ๑.๓ ส่งเสริมการวิจยัเพ่ือพฒันาก าลงัคนในกลุ่มการท่องเท่ียวทางทะเลเพ่ือเสริมสร้างศกัยภาพ

การแขง่ขนัและความร่วมมือเพ่ือรองรับการรวมกลุม่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
 ๑.๔ ส่งเสริมการวิจัยเพ่ือสร้างระบบการประเมินผลและคาดการณ์ผลกระทบทางเศรษฐกิจ

ทางการทอ่งเท่ียวทางทะเลของชาต ิ 
 ๑.๕ ส่งเสริมการวิจยัเพ่ือสร้าง Brand ใหม่ส าหรับกลุ่มการท่องเท่ียวทางทะเล (Re-Branding) 

และสร้างภาพลกัษณ์ใหม ่(New Image)  
๑.๖ สง่เสริมการวิจยัเพ่ือสร้างเส้นทางการทอ่งเท่ียวและเส้นทางการท่องเท่ียวเช่ือมโยงในกลุ่มการ

ทอ่งเท่ียวทางทะเล 
๑.๗ ส่งเสริมการวิจยัเพ่ือส่งเสริมและพฒันากลุ่มการท่องเท่ียวทางทะเลให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ 

(Creative City) มีฐานข้อมูลและระบบสนบัสนุนการตดัสินใจเพ่ือวางแผนและพฒันาการ
ทอ่งเท่ียวและการตลาดการทอ่งเท่ียวในพืน้ท่ี 
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๒. เพ่ือสง่เสริมและพฒันาศกัยภาพของอปุทานการทอ่งเท่ียวทางทะเลของไทย 
๒.๑ ส่งเสริมการวิจยัเพ่ือหากลวิธีธ ารงศกัยภาพของทรัพยากรการท่องเท่ียวในกลุ่มการท่องเท่ียว

ทางทะเล 
๒.๒ สง่เสริมการวิจยัเพ่ือสร้างมลูคา่และคณุคา่เพิ่มทางการท่องเท่ียวทางทะเลโดยใช้การยกระดบั

ทนุทางวฒันธรรมผา่นแนวคดิเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
๒.๓ สง่เสริมการวิจยัเพ่ือเสริมสร้างและรักษามาตรฐานคณุภาพการบริการการทอ่งเท่ียวทางทะเล 
๒.๔ ส่งเสริมการวิจยัเพ่ือประเมินความเส่ียงและลดผลกระทบเชิงลบท่ีเกิดขึน้กับฐานทรัพยากร

การทอ่งเท่ียวทางทะเลของชาต ิ
๓. เพ่ือสง่เสริม พฒันาและจดัการอปุสงค์ทางการตลาดการทอ่งเท่ียวทางทะเลของไทย 

๓.๑ ส่งเสริมการวิจยัเพ่ือค้นหานกัท่องเท่ียวกลุ่มคณุภาพโดยเน้นกลุ่ม BRIC และ GCC ของการ
ทอ่งเท่ียวทางทะเล 

๓.๒ สง่เสริมการวิจยัเพ่ือรักษาฐานนกัทอ่งเท่ียวเดมิเพ่ือให้เกิดการท่องเท่ียวทางทะเลซ า้ 
๓.๓ ส่งเสริมการวิจัยเพ่ือส่งเสริมการตลาดการท่องเท่ียวทางทะเลท่ีวางอยู่บนฐานอัตลกัษณ์และ

ศกัยภาพของประเทศ 
๓.๔ สง่เสริมการวิจยัเพ่ือสร้างภาพลกัษณ์การท่องเท่ียวทางทะเลของไทย 
๓.๕ สง่เสริมการวิจยัเพ่ือกระตุ้นการทอ่งเท่ียวภายในประเทศของกลุม่การท่องเท่ียวทางทะเล 

 ๔. เพ่ือสร้างและพฒันากลไกการจดัการการท่องเท่ียวทางทะเลของไทย 
๔.๑ ส่งเสริมการวิจยัเพ่ือปรับโครงสร้างการท างานเชิงเครือข่ายระหว่างกระทรวง หน่วยงานและ

องค์กรตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องในการพฒันาการทอ่งเท่ียวทางทะเลของชาติ 
๔.๒ สง่เสริมการวิจยัเพ่ือสร้างเครือข่ายการจดัการการท่องเท่ียวทางทะเลในระดบัตา่งๆ แบบพหภุาคี 
๔.๓ สง่เสริมการวิจยัเพ่ือใช้การทอ่งเท่ียวเป็นเคร่ืองมือสร้างการเรียนรู้ในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ให้กบัหนว่ยงาน องค์กร ชมุชนและภาคีอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องในกลุม่การท่องเท่ียวทางทะเล 
๕. เพ่ือพฒันาและเสริมสร้างความเข้มแข็งกลไกการบริหารจดัการการวิจยัการทอ่งเท่ียวทางทะเล 

๕.๑ สนบัสนนุการวิจยัเพ่ือสง่เสริมการจดัตัง้ศนูย์ความเป็นเลิศด้านการบริหารจดัการการวิจยัการ
ท่องเท่ียวทางทะเลและศูนย์ความเช่ียวชาญอ่ืนๆ ท่ีสามารถสนับสนุนด าเนินการวิจัยการ
ทอ่งเท่ียวทางทะเลเชิงเครือขา่ยผา่นกระบวนการวิจยัเชิงปฏิบตักิารแบบมีสว่นร่วม 

๕.๒ สนับสนุนการวิจัยเพ่ือส่งเสริมการด าเนินการวิจัยการท่องเท่ียวทางทะเลแบบบูรณาการสห
วิทยาการ 

๕.๓ สนบัสนนุการวิจยัเพ่ือพฒันานกัวิจยัการทอ่งเท่ียวทางทะเล 
๖. เพ่ือสร้างศนูย์/สถาบนัการวิจัยเพ่ือก าหนดนโยบายการท่องเท่ียวแห่งชาติ  (Tourism Excellent 

Center) 
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๗. เพ่ือก าหนดนโยบายด้านการทอ่งเท่ียวในการตอบสนองความต้องการเร่งดว่นของพืน้ท่ีและสร้าง
ฐานข้อมลู 

 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือผลักดนัการน าผลการวิจัยสู่การก าหนดนโยบายการพัฒนาการท่องเท่ียวทางทะเลสู่ความ
ยัง่ยืนตามแนวคดิเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 

๒. เพ่ือเพิ่มปริมาณงานวิจยัท่ีสามารถใช้ในพฒันาพืน้ท่ีการทอ่งเท่ียวทางทะเล 
๓. เพ่ือส่งเสริมการบูรณาการการวิจัยแบบสหวิทยาการสู่การพัฒนาการท่องเท่ียวทางทะเลของ

ประเทศ 
๔. เพ่ือพฒันาศกัยภาพนกัวิจยัและสร้างนกัวิจยัรุ่นใหม่ในพืน้ท่ีการท่องเท่ียวทางทะเล 
๕. เพ่ือกระตุ้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการพฒันาการท่องเท่ียวทางทะเลบนฐานความรู้กับ

หนว่ยงานตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันาการทอ่งเท่ียว 
๖. เพ่ือสร้างการเปล่ียนแปลงระหว่างกระบวนการวิจัยท่ีกระตุ้นให้เกิดการพฒันาการท่องเท่ียวทาง

ทะเลบนฐานความรู้ 
๗. เพ่ือก าหนดนโยบายด้านการท่องเท่ียวในการตอบสนองความต้องการเร่งดว่นของพืน้ท่ีและสร้าง

ฐานข้อมลู 
 
ขอบเขตสาขาการท่องเที่ยวที่สนับสนุน (Tourism Sectors) 

เน้นรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีมีศกัยภาพของชาติ เพียง ๑ Sector จากทัง้หมด ๘ Sectors คือ การ
ท่องเท่ียวทางทะเลและชายหาด (Marine and Beach Tourism) และวิจยัเพ่ือก าหนดนโยบายในการ
ตอบสนองความต้องการเร่งดว่นของพืน้ท่ี โดยต้องเป็นการวิจยัร่วมสาขา (Trans–Disciplinary) ท่ีเป็นชดุ
โครงการ (Research Program) และบรูณาการกบัศาสตร์อ่ืนๆ โดยเน้นวิธีวิทยาวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมี
ส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) โดยยกระดับผลการปฏิบัติจริงแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Action) จากกระบวนการวิจัย (Research Process) สู่ “การก าหนดนโยบายการ
ท่องเท่ียว สร้างข้อมูลอุปทาน  อุปสงค์การท่องเท่ียว เสริมสร้างความเข้มแข็งกลไกการบริหาร
จัดการการวิจัยการท่องเท่ียวแบบพหุภาคีตดิพ้ืนท่ี สร้างกลไกในการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
ในกลุ่มการท่องเท่ียวทางทะเลและส่งเสริมการจัดตั้งสถาบันการวิจัยเพ่ือก าหนดนโยบายการ
ท่องเท่ียวแห่งชาติ (Tourism Excellent Center)” ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและประชาชนท่ี
เก่ียวข้อง 
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ผลผลิต 
 เน้นการสร้างนโยบายระดบัชาติและระดบักลุ่มจังหวดัในกลุ่มการท่องเท่ียวทางทะเลเพ่ือให้เกิด 

Trickle Down Effect และ Bottom Up Effect เพ่ือขบัเคล่ือนการพฒันาการท่องเท่ียวในกลุ่มการท่องเท่ียว
ทางทะเล โดยเน้นการน าผลการวิจัยไปสู่การก าหนดนโยบาย สร้างฐานข้อมูลและสร้างเครือข่ายผ่าน
กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมท่ีเสริมสร้างศักยภาพแก่ภาคีทางการท่องเท่ียวให้สามารถพัฒนาการ
ท่องเท่ียวในกลุ่มการท่องเท่ียวทางทะเลบนฐานความรู้สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์และนโยบายด้านการ
ท่องเท่ียวท่ีตอบสนองความต้องการเร่งด่วนของพืน้ท่ี โดยผลผลิตประกอบด้วย งานวิจยัมากกว่าร้อยละ 
๘๐ ท่ีส านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ (วช.) สนบัสนุนในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถูกยกระดบัสู่การก าหนด
นโยบายเพ่ือการพฒันาการท่องเท่ียวของชาติ นโยบายการพฒันาและส่งเสริมการท่อง เท่ียวในกลุ่มการ
ท่องเท่ียวทางทะเลในระดบัต่างๆ ในระดบัมหภาคและจุลภาคไม่น้อยกว่า ๕ Sectors ท่ีมีศกัยภาพ 
หนว่ยงานภาครัฐ เอกชนและประชาชนท่ีเข้าร่วมกระบวนการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่า 
๑๕ หน่วยงาน ผู้ เข้าร่วมในกระบวนการวิจยัไม่น้อยกว่า ๕๐๐ คน นกัวิจยัรุ่นใหม่ทางการท่องเท่ียวได้รับ
การพฒันาไม่น้อยกว่า ๕๐ คน นกัวิจยัข้ามสาขาสู่สาขาการท่องเท่ียวไม่น้อยกว่า ๕๐ คน เครือข่ายการ
วิจัยการท่องเท่ียวทางทะเลไม่น้อยกว่า ๑๕ เครือข่าย ศูนย์/สถาบันการวิจัยเพ่ือก าหนดนโยบายการ
ทอ่งเท่ียวแห่งชาติ (Tourism Excellent Center) ๑ ศนูย์ ฐานข้อมลูการวิจยัการท่องเท่ียวทางทะเล ๑ ฐาน 
และสร้างนโยบายด้านการทอ่งเท่ียวท่ีตอบสนองความต้องการเร่งดว่นของพืน้ท่ี 
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แผนการสนับสนุนทุนวิจัย สาขาการบริหารจัดการการท่องเที่ยว พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
ด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 

 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การวิจยัการท่องเท่ียวแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ได้มีการจดัล าดบั
ความส าคญัของวาระแห่งชาติด้านการวิจัยการท่องเท่ียวโดยพิจารณาจากรายได้จากการท่องเท่ียวต่อ
นกัท่องเท่ียว ๑ คน พบว่า “กลุ่มการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและมรดกโลก” ซึ่งประกอบด้วย ๓๙ 
จังหวัด ได้แก่ จังหวัด เชียงใหม่ ล าปาง ล าพูน เชียงราย แพร่ พะเยา น่าน สุโขทัย ก าแพงเพชร 
นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี อ่างทอง ลพบุรี สิงห์บุรี  ชัยนาท นครปฐม สมุทรสาคร 
สมุทรปราการ ราชบุรี สุพรรณบุรี สมุทรสงคราม อุดรธานี หนองบัวล าพู มุกดาหาร สกลนคร 
กาฬสินธ์ุ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ อุบลราชธานี 
อ านาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธรและกรุงเทพมหานคร สร้างรายได้จากการท่องเท่ียวเฉล่ียต่อคน 
คิดเป็น ๕,๙๕๐.๘๖ บาท รองจากกลุ่มการท่องเท่ียวทางทะเล ดังน้ัน การด าเนินการวิจัยในปี 
๒๕๕๗ จึงด าเนินการวิจัยท่ีเน้นกลุ่มการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและมรดกโลก รวมท้ังการวิจัย
เพ่ือก าหนดนโยบายในการตอบสนองความต้องการเร่งด่วนของพ้ืนท่ี  
 
กรอบการวิจัย (Agenda-Based) การทอ่งเท่ียว 

๑. เพ่ือยกระดบัสู่การก าหนดนโยบายการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมและมรดกโลกในประเด็น
ดงัตอ่ไปนี ้ 

 ๑.๑ ส่งเสริมการวิจัยเพ่ือสนับสนุนภาคเอกชนในการลงทุนด้านการท่องเท่ียวของพืน้ท่ีการ
ทอ่งเท่ียวเชิงวฒันธรรมและมรดกโลก ๓๙ จงัหวดั 

 ๑.๒ ส่งเสริมการวิจัยเพ่ือหาแนวทางการลงทุนในอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกับการท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรมและมรดกโลก เชน่ ท่ีพกั รถบริการน าเท่ียว ร้านอาหาร 

 ๑.๓ ส่งเสริมการวิจยัเพ่ือพัฒนาวิชาชีพและบุคลากรด้านการท่องเท่ียวในกลุ่มการท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรมและมรดกโลกให้ได้มาตรฐานเพ่ือเสริมสร้างศกัยภาพการแข่งขนัและความร่วมมือ
เพ่ือรองรับการรวมกลุม่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

 ๑.๔ ส่งเสริมการวิจัยเพ่ือสร้างระบบการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจทางการท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรมและมรดกโลกของชาต ิ 

 ๑.๕ ส่งเสริมการวิจยัเพ่ือสร้างจิตส านึกและคา่นิยมในความเป็นไทย (Thainess) ส าหรับกลุ่มการ
ทอ่งเท่ียวเชิงวฒันธรรมและมรดกโลก  

๑.๖ ส่งเสริมการวิจยัเพ่ือสร้างกิจกรรมการท่องเท่ียวในระดบัท้องถ่ินของกลุ่มการท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรมและมรดกโลกเพ่ือให้เกิดกระแสการเดนิทางทอ่งเท่ียวกระจายอยา่งทัว่ถึง 
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๑.๗ สง่เสริมการวิจยัเพ่ือสง่เสริมและพฒันากลุ่มการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมและมรดกโลกให้เป็น
เมืองสร้างสรรค์ (Creative City) มีฐานข้อมูลและระบบสนบัสนุนการตดัสินใจเพ่ือวางแผน
และพฒันาการทอ่งเท่ียวและการตลาดการทอ่งเท่ียวในพืน้ท่ี 

๒. เพ่ือสง่เสริมและพฒันาศกัยภาพของอปุทานการทอ่งเท่ียวเชิงวฒันธรรมและมรดกโลกของไทย 
๒.๑ ส่งเสริมการวิจยัเพ่ือหากลวิธีธ ารงศกัยภาพของทรัพยากรการท่องเท่ียวในกลุ่มการท่องเท่ียว

เชิงวฒันธรรมและมรดกโลก 
๒.๒ สง่เสริมการวิจยัเพ่ือสร้างมลูคา่และคณุคา่เพิ่มทางการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมและมรดกโลก

โดยใช้การยกระดบัทนุทางวฒันธรรมผา่นแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
๒.๓ ส่งเสริมการวิจยัเพ่ือยกระดบัมาตรฐานคณุภาพการบริการการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและ

มรดกโลก 
๒.๔ ส่งเสริมการวิจัยเพ่ือเฝ้าระวงัผลกระทบเชิงลบท่ีเกิดขึน้กับฐานทรัพยากรการท่องเท่ียวเชิง

วฒันธรรมและมรดกโลกของชาติ 
๓. เพ่ือสง่เสริม พฒันาและจดัการอปุสงค์ทางการตลาดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมและมรดกโลกของไทย 

๓.๑ ส่งเสริมการวิจยัเพ่ือหาแนวทางการเพิ่มนกัท่องเท่ียวกลุ่มคณุภาพโดยเน้นกลุ่ม BRIC และ 
GCC ของการทอ่งเท่ียวเชิงวฒันธรรมและมรดกโลก 

๓.๒ ส่งเสริมการวิจยัเพ่ือรักษาฐานนกัท่องเท่ียวเดิมเพ่ือให้เกิดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมและ
มรดกโลกซ า้ 

๓.๓ ส่งเสริมการวิจยัเพ่ือจดังานแสดงตา่งๆ (Event) ในการสนบัสนนุวฒันธรรมความคิดสร้างสรรค์
ของการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและมรดกโลกท่ีวางอยู่บนฐานอัตลักษณ์และศักยภาพของ
ประเทศ 

๓.๔ สง่เสริมการวิจยัเพ่ือเผยแพร่และส่ือสารภาพลกัษณ์การทอ่งเท่ียวเชิงวฒันธรรมและมรดกโลกของไทย 
๓.๕ สง่เสริมการวิจยัเพ่ือกระตุ้นการท่องเท่ียวภายในประเทศของกลุ่มการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม

และมรดกโลก 
 ๔. เพ่ือสร้างและพฒันากลไกการจดัการการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมและมรดกโลกของไทย 

๔.๑ ส่งเสริมการวิจยัเพ่ือส่งเสริมการท างานเชิงเครือข่ายระหว่างกระทรวง หน่วยงานและองค์กร
ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องในการพฒันาการทอ่งเท่ียวเชิงวฒันธรรมและมรดกโลกของชาติ 

๔.๒ สง่เสริมการวิจยัเพ่ือสร้างเครือข่ายการจดัการการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมและมรดกโลกแบบ
พหภุาคี 

๔.๓ ส่งเสริมการวิจัยเพ่ือใช้การท่องเท่ียวเป็นเคร่ืองมือสร้างการเรียนรู้ในการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับหน่วยงาน องค์กร ชุมชนและภาคีอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องในกลุ่มการท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรมและมรดกโลก 
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๕. เพ่ือพฒันาและเสริมสร้างความเข้มแข็งกลไกการบริหารจดัการการวิจยัการทอ่งเท่ียวเชิงวฒันธรรม
และมรดกโลก 
๕.๑ สนบัสนนุการวิจยัเพ่ือสง่เสริมการจดัตัง้ศนูย์ความเป็นเลิศด้านการบริหารจดัการการวิจยัการ

ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและมรดกโลกและศูนย์ความเช่ียวชาญอ่ืนๆ ท่ีสามารถสนับสนุน
ด าเนินการวิจยัการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมและมรดกโลกเชิงเครือข่ายผ่านกระบวนการวิจยั
เชิงปฏิบตักิารแบบมีสว่นร่วม 

๕.๒ สนบัสนุนการวิจยัเพ่ือส่งเสริมการด าเนินการวิจยัการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมและมรดกโลกแบบ
บรูณาการสหวิทยาการ 

๕.๓ สนบัสนนุการวิจยัเพ่ือพฒันานกัวิจยัการทอ่งเท่ียวเชิงวฒันธรรมและมรดกโลก 
๖. ส่งเสริมการด าเนินงานของศูนย์/สถาบันการวิจัยเพ่ือก าหนดนโยบายการท่องเท่ียวแห่งชาต ิ

(Tourism Excellent Center) 
๗. สง่เสริมการวิจยัเพ่ือตอ่ยอดกลุม่การทอ่งเท่ียวทางทะเลในประเดน็ดงันี ้

๗.๑ ปรับปรุงฐานข้อมูลการท่องเท่ียวทางทะเลและระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision 
Support System) ให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

๗.๒   พฒันาคน หน่วยงานและสร้างเครือข่ายการวิจยัการท่องเท่ียวในกลุ่มการท่องเท่ียวทางทะเล  
(Networking) 

๘. เพ่ือก าหนดนโยบายด้านการทอ่งเท่ียวในการตอบสนองความต้องการเร่งดว่นของพืน้ท่ีและสร้างฐานข้อมลู 
 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือผลักดนัการน าผลการวิจยัสู่การก าหนดนโยบายการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและ
มรดกโลกสูค่วามยัง่ยืนตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 

๒. เพ่ือเพิ่มปริมาณงานวิจยัท่ีสามารถใช้ในพฒันาพืน้ท่ีการทอ่งเท่ียวเชิงวฒันธรรมและมรดกโลก 
๓. เพ่ือส่งเสริมการบรูณาการการวิจยัแบบสหวิทยาการสู่การพฒันาการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมและ

มรดกโลกของประเทศ 
๔. เพ่ือพฒันาศกัยภาพนกัวิจยัและสร้างนกัวิจยัรุ่นใหม่ในพืน้ท่ีการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมและมรดกโลก 
๕. เพ่ือกระตุ้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมและมรดกโลก

บนฐานความรู้กบัหนว่ยงานตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันาการทอ่งเท่ียว 
๖. เพ่ือสร้างการเปล่ียนแปลงระหว่างกระบวนการวิจัยท่ีกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิง

วฒันธรรมและมรดกโลกบนฐานความรู้ 
๗. เพ่ือก าหนดนโยบายด้านการทอ่งเท่ียวในการตอบสนองความต้องการเร่งดว่นของพืน้ท่ีและสร้าง

ฐานข้อมลู 
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ขอบเขตสาขาการท่องเที่ยวที่สนับสนุน (Tourism Sectors) 
เน้นรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีมีศกัยภาพของชาติ เพียง ๓ Sectors จากทัง้หมด ๘ Sectors คือ การ

ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม การท่องเท่ียวเพ่ือการเรียนรู้เก่ียวกับอาหาร การท่องเท่ียวท่ีวางอยู่บนฐานภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินและวิจยัเพ่ือก าหนดนโยบายในการตอบสนองความต้องการเร่งดว่นของพืน้ท่ี  โดยต้องเป็น
การวิจยัร่วมสาขา (Trans–Disciplinary) ท่ีเป็นชุดโครงการ (Research Program) และบูรณาการกับ
ศาสตร์อ่ืนๆ โดยเน้นวิธีวิทยาวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) 
โดยยกระดบัผลการปฏิบตัิจริงแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action) จากกระบวนการวิจยั (Research 
Process) สู่  “การก าหนดนโยบายการท่องเท่ียว สร้างข้อมูลอุปทาน อุปสงค์การท่องเท่ียว 
เสริมสร้างความเข้มแข็งกลไกการบริหารจัดการการวิจัยการท่องเท่ียวแบบพหุภาคีติดพ้ืนท่ี สร้าง
กลไกในการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในกลุ่มการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและมรดกโลก 
พัฒนาสถาบันการวิจัยเพ่ือก าหนดนโยบายการท่องเท่ียวแห่งชาติ (Tourism Excellent Center) ต่อ
ยอดการวิจัยในกลุ่มการท่องเท่ียวทางทะเล” ร่วมกบัหนว่ยงานภาครัฐ เอกชนและประชาชนท่ีเก่ียวข้อง 

 
ผลผลิต 
 เน้นการสร้างนโยบายระดบัชาติและระดบักลุ่มจังหวัดในกลุ่มการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและ
มรดกโลกเพ่ือให้เกิด Trickle Down Effect และ Bottom Up Effect เพ่ือขบัเคล่ือนการพฒันาการท่องเท่ียว
ในกลุม่การทอ่งเท่ียวเชิงวฒันธรรมและมรดกโลก โดยเน้นการน าผลการวิจยัไปสู่การก าหนดนโยบาย สร้าง
ฐานข้อมูลและสร้างเครือข่ายผ่านกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมท่ีเสริมสร้างศกัยภาพแก่ภาคีทางการ
ทอ่งเท่ียวให้สามารถพฒันาการทอ่งเท่ียวในกลุม่การทอ่งเท่ียวเชิงวฒันธรรมและมรดกโลกบนฐานความรู้สู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค ์โดยผลผลิตท่ีได้ประกอบด้วย งานวิจยัมากกว่าร้อยละ ๘๐ ท่ีส านกังานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.) สนับสนุนในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ถูกยกระดบัสู่การก าหนดนโยบายเพ่ือการพัฒนาการ
ท่องเท่ียวของชาติ นโยบายการพฒันาและส่งเสริมการท่องเท่ียวในกลุ่มการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมและ
มรดกโลกในระดบัต่างๆ ในระดบัมหภาคและจลุภาคไม่น้อยกว่า ๕ Sectors ท่ีมีศกัยภาพ หน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชนและประชาชนท่ีเข้าร่วมกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่า ๑๕ 
หน่วยงาน ผู้ เข้าร่วมในกระบวนการวิจยัไม่น้อยกว่า ๕๐๐ คน นกัวิจยัรุ่นใหม่ทางการท่องเท่ียวได้รับการ
พฒันาไม่น้อยกว่า ๕๐ คน นกัวิจยัข้ามสาขาสู่สาขาการท่องเท่ียวไม่น้อยกว่า ๕๐ คน เครือข่ายการวิจยั
การทอ่งเท่ียวเชิงวฒันธรรมและมรดกโลกไมน้่อยกวา่ ๑๕ เครือข่าย เครือข่ายการวิจยัการท่องเท่ียวในกลุ่ม
การท่องเท่ียวทางทะเลเพิ่มเติม  (Networking) ไม่น้อยกว่า ๕ เครือข่าย ฐานข้อมลูการวิจยัการท่องเท่ียว
เชิงวฒันธรรมและมรดกโลก ๑ ฐาน และนโยบายด้านการท่องเท่ียวท่ีตอบสนองความต้องการเร่งดว่นของ
พืน้ท่ี 
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แผนการสนับสนุนทุนวิจัย สาขาการบริหารจัดการการท่องเที่ยว พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
ด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การวิจยัการท่องเท่ียวแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ได้มีการจดัล าดบั
ความส าคญัของวาระแห่งชาติด้านการวิจัยการท่องเท่ียวโดยพิจารณาจากรายได้จากการท่องเท่ียวต่อ
นกัท่องเท่ียว ๑ คน พบว่า “กลุ่มการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ” ซึ่งประกอบด้วย ๓๗ จังหวัด ประกอบด้วย 
จังหวัดเชียงใหม่ ล าปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา น่าน พิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ์ สุโขทัย 
อุตรดิตถ์ ก าแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี พิจิตร พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี  สิงห์บุรี 
ชัยนาท สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก สระแก้ว ปราจีนบุรี นครราชสีมา ชลบุรี 
ระยอง จันทบุรี ตราด เลย หนองคาย มุกดาหาร นครพนม อุบลราชธานีและอ านาจเจริญ สร้าง
รายได้จากการท่องเท่ียวเฉล่ียต่อคน ๓,๐๕๒.๒๓ บาท รองจากกลุ่มการท่องเท่ียวทางทะเล และ
กลุ่มการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและมรดกโลก ดังน้ัน การด าเนินการวิจัยในปี ๒๕๕๘ จึง
ด าเนินการวิจัยในกลุ่มการท่องเท่ียวเชิงนิเวศและการวิจัยเพ่ือก าหนดนโยบายในการตอบสนอง
ความต้องการเร่งด่วนของพ้ืนท่ี  
 
กรอบการวิจัย (Agenda-Based) การทอ่งเท่ียว 

๑. เพ่ือยกระดบัสูก่ารก าหนดนโยบายการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในประเดน็ดงัตอ่ไปนี ้ 
 ๑.๑ ส่งเสริมการวิจยัเพ่ือก าหนดโครงสร้างอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในภาพรวมของพืน้ท่ีการ

ทอ่งเท่ียวเชิงนิเวศ ๓๗ จงัหวดั 
 ๑.๒ ส่งเสริมการวิจัยเพ่ือก าหนดและคาดการณ์การลงทุนในอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกับการ

ทอ่งเท่ียวเชิงนิเวศ เชน่ ท่ีพกั รถบริการน าเท่ียว ร้านอาหาร 
 ๑.๓ ส่งเสริมการวิจัยเพ่ือพัฒนาก าลังคนในกลุ่มการท่องเท่ียวเชิงนิเวศเพ่ือรองรับการเคล่ือนย้าย 

แรงงานส าหรับการรวมกลุม่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
 ๑.๔ ส่งเสริมการวิจัยเพ่ือสร้างระบบการประเมินผลและคาดการณ์ผลกระทบทางเศรษฐกิจ

ทางการทอ่งเท่ียวเชิงนิเวศของชาต ิ 
 ๑.๕ สง่เสริมการวิจยัเพ่ือสร้างภาพลกัษณ์ (Image) ส าหรับกลุม่การทอ่งเท่ียวเชิงนิเวศ  

๑.๖ ส่งเสริมการวิจยัเพ่ือสร้างกิจกรรมการท่องเท่ียวรูปแบบใหม่ในกลุ่มการท่องเท่ียวเชิงนิเวศให้
สอดคล้องกบัความสนใจและความต้องการของนกัทอ่งเท่ียวกลุม่เป้าหมาย 

๑.๗ ส่งเสริมการวิจัยเพ่ือส่งเสริมและพัฒนากลุ่มการท่องเท่ียวเชิงนิเวศให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ 
(Creative City) มีฐานข้อมูลและระบบสนบัสนุนการตดัสินใจเพ่ือวางแผนและพฒันาการ
ทอ่งเท่ียวและการตลาดการทอ่งเท่ียวในพืน้ท่ี 
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๒. เพ่ือสง่เสริมและพฒันาศกัยภาพของอปุทานการทอ่งเท่ียวเชิงนิเวศของไทย 
๒.๑ ส่งเสริมการวิจยัเพ่ือหากลวิธีธ ารงศกัยภาพของทรัพยากรการท่องเท่ียวในกลุ่มการท่องเท่ียว

เชิงนิเวศ 
๒.๒ สง่เสริมการวิจยัเพ่ือสร้างมลูคา่และคณุคา่เพิ่มทางการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ โดยใช้การยกระดับ

ทนุทางวฒันธรรมผา่นแนวคดิเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
๒.๓ สง่เสริมการวิจยัเพ่ือเสริมสร้างและรักษามาตรฐานคณุภาพการบริการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
๒.๔ ส่งเสริมการวิจยัเพ่ือประเมินความเส่ียงและลดผลกระทบเชิงลบท่ีเกิดขึน้กับฐานทรัพยากร

การทอ่งเท่ียวเชิงนิเวศของชาติ 
๓. เพ่ือสง่เสริม พฒันาและจดัการอปุสงค์ทางการตลาดการทอ่งเท่ียวเชิงนิเวศของไทย 

๓.๑ ส่งเสริมการวิจยัเพ่ือค้นหานกัท่องเท่ียวกลุ่มคณุภาพโดยเน้นกลุ่ม BRIC และ GCC ของการ
ทอ่งเท่ียวเชิงนิเวศ 

๓.๒ สง่เสริมการวิจยัเพ่ือรักษาฐานนกัทอ่งเท่ียวเดมิเพ่ือให้เกิดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศซ า้ 
๓.๓ ส่งเสริมการวิจยัเพ่ือพฒันาตลาดการท่องเท่ียวกลุ่มเป้าหมายหลกัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีวาง

อยูบ่นฐานอตัลกัษณ์และศกัยภาพของประเทศ 
๓.๔ สง่เสริมการวิจยัเพ่ือเผยแพร่และส่ือสารภาพลกัษณ์การทอ่งเท่ียวเชิงนิเวศของไทย 
๓.๕ สง่เสริมการวิจยัเพ่ือกระตุ้นการท่องเท่ียวภายในประเทศของกลุม่การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

 ๔. เพ่ือสร้างและพฒันากลไกการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของไทย 
๔.๑ ส่งเสริมการวิจยัเพ่ือปรับโครงสร้างการท างานเชิงเครือข่ายระหว่างกระทรวง หน่วยงานและ

องค์กรตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องในการพฒันาการทอ่งเท่ียวเชิงนิเวศของชาต ิ
๔.๒ ส่งเสริมการวิจยัเพ่ือสร้างเครือข่ายการจดัการการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมและมรดกโลกใน

ระดบัตา่งๆ แบบพหภุาคี 
๔.๓ ส่งเสริมการวิจัยเพ่ือใช้การท่องเท่ียวเป็นเคร่ืองมือสร้างการเรียนรู้ในการเสริมสร้างความ

เข้มแข็งให้กบัหนว่ยงาน องค์กร ชมุชนและภาคีอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องในกลุม่การทอ่งเท่ียวเชิงนิเวศ 
๕. เพ่ือพฒันาและเสริมสร้างความเข้มแข็งกลไกการบริหารจดัการการวิจยัการทอ่งเท่ียวเชิงนิเวศ 

๕.๑ สนบัสนุนการวิจยัเพ่ือส่งเสริมการจดัตัง้ศนูย์ความเป็นเลิศด้านการบริหารจดัการการวิจยัการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศและศูนย์ความเช่ียวชาญอ่ืนๆ ท่ีสามารถสนับสนุนด าเนินการวิจัยการ
ทอ่งเท่ียวเชิงนิเวศเชิงเครือขา่ยผา่นกระบวนการวิจยัเชิงปฏิบตักิารแบบมีส่วนร่วม 

๕.๒ สนับสนุนการวิจัยเพ่ือส่งเสริมการด าเนินการวิจัยการท่องเท่ียวเชิงนิเวศแบบบูรณาการสห
วิทยาการ 

๕.๓ สนบัสนนุการวิจยัเพ่ือพฒันานกัวิจยัการทอ่งเท่ียวเชิงนิเวศ 
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๖. ส่งเสริมการด าเนินงานของศูนย์/สถาบันการวิจัยเพ่ือก าหนดนโยบายการท่องเท่ียวแห่งชาต ิ
(Tourism Excellent Center) 

๗. ส่งเสริมการวิจยัเพ่ือต่อยอดกลุ่มการท่องเท่ียวทางทะเลและการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมและมรดก
โลกในประเดน็ ดงันี ้
๗.๑ ปรับปรุงฐานข้อมูลการท่องเท่ียวทางทะเลและระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision 

Support System) ให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
๗.๒ พฒันาคน หน่วยงานและสร้างเครือข่ายการวิจยัการท่องเท่ียวในกลุ่มการท่องเท่ียวทางทะเล  

(Networking) 
๘. เพ่ือก าหนดนโยบายด้านการท่องเท่ียวในการตอบสนองความต้องการเร่งดว่นของพืน้ท่ีและสร้าง

ฐานข้อมลู 
 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือผลกัดนัการน าผลการวิจยัสูก่ารก าหนดนโยบายการพฒันาการทอ่งเท่ียวเชิงนิเวศสู่ความยัง่ยืน
ตามแนวคดิเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 

๒. เพ่ือเพิ่มปริมาณงานวิจยัท่ีสามารถใช้ในพฒันาพืน้ท่ีการทอ่งเท่ียวนิเวศ 
๓. เพ่ือส่งเสริมการบูรณาการการวิจัยแบบสหวิทยาการสู่การพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของ

ประเทศ 
๔. เพ่ือพฒันาศกัยภาพนกัวิจยัและสร้างนกัวิจยัรุ่นใหมใ่นพืน้ท่ีการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
๕. เพ่ือกระตุ้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานความรู้กับ

หนว่ยงานตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันาการทอ่งเท่ียว 
๖. เพ่ือสร้างการเปล่ียนแปลงระหว่างกระบวนการวิจัยท่ีกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิง

นิเวศบนฐานความรู้ 
๗. เพ่ือก าหนดนโยบายด้านการทอ่งเท่ียวในการตอบสนองความต้องการเร่งดว่นของพืน้ท่ีและสร้าง

ฐานข้อมลู 
 
ขอบเขตสาขาการท่องเที่ยวที่สนับสนุน (Tourism Sectors) 
 เน้นรูปแบบการท่องเท่ียวเชิงนิเวศและวิจยัเพ่ือก าหนดนโยบายในการตอบสนองความต้องการ
เร่งด่วนของพืน้ท่ีโดยต้องเป็นการวิจัยร่วมสาขา (Trans–Disciplinary) ท่ีเป็นชุดโครงการ (Research 
Program) และบรูณาการกบัศาสตร์อ่ืนๆ โดยเน้นวิธีวิทยาวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม (Participatory 
Action Research: PAR) โดยยกระดบัผลการปฏิบตัิจริงแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action) จาก
กระบวนการวิจยั (Research Process) สู่ “การก าหนดนโยบายการท่องเท่ียว สร้างข้อมูลอุปทาน  
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อุปสงค์การท่องเท่ียว เสริมสร้างความเข้มแข็งกลไกการบริหารจัดการการวิจัยการท่องเท่ียวแบบ
พหุภาคีติดพ้ืนท่ี สร้างกลไกในการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในกลุ่มการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
พัฒนาสถาบันการวิจัยเพ่ือก าหนดนโยบายการท่องเท่ียวแห่งชาติ (Tourism Excellent Center) 
และต่อยอดการวิจัยในกลุ่มการท่องเท่ียวทางทะเลและกลุ่มการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและ
มรดกโลก” ร่วมกบัหนว่ยงานภาครัฐ เอกชนและประชาชนท่ีเก่ียวข้อง  
 
ผลผลิต 
 เน้นการสร้างนโยบายระดบัชาติและระดบักลุ่มจังหวดัในกลุ่มการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เพ่ือให้เกิด 
Trickle Down Effect และ Bottom Up Effect เพ่ือขบัเคล่ือนการพฒันาการท่องเท่ียวในกลุ่มการท่องเท่ียว
เชิงนิเวศ โดยเน้นการน าผลการวิจัยไปสู่การก าหนดนโยบาย สร้างฐานข้อมูลและสร้างเครือข่ายผ่าน
กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมท่ีเสริมสร้างศักยภาพแก่ภาคีทางการท่องเท่ียวให้สามารถพัฒนาการ
ทอ่งเท่ียวในกลุม่การทอ่งเท่ียวเชิงนิเวศ บนฐานความรู้สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยผลผลิตท่ีได้ประกอบด้วย 
งานวิจยัมากกวา่ร้อยละ ๘๐ ท่ีส านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ (วช.) สนบัสนนุในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ถกู
ยกระดบัสู่การก าหนดนโยบายเพ่ือการพฒันาการท่องเท่ียวของชาติ นโยบายการพัฒนาและส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวในกลุ่มการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในระดบัตา่งๆ ในระดบัมหภาคและจลุภาคไม่น้อยกว่า ๕ Sectors 
ท่ีมีศกัยภาพ หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและประชาชนท่ีเข้าร่วมกระบวนการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วน
ร่วมไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยงาน ผู้ เข้าร่วมในกระบวนการวิจยัไม่น้อยกว่า ๕๐๐ คน นกัวิจยัรุ่นใหม่ทางการ
ท่องเท่ียวได้รับการพฒันาไม่น้อยกว่า ๕๐ คน นกัวิจยัข้ามสาขาสู่สาขาการท่องเท่ียวไม่น้อยกว่า ๕๐ คน 
เครือข่ายการวิจยัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ไม่น้อยกว่า ๑๕ เครือข่าย เครือข่ายการวิจยัการท่องเท่ียวในกลุ่ม
การทอ่งเท่ียวทางทะเลเพิ่มเติม  (Networking) ไม่น้อยกว่า ๕ เครือข่าย เครือข่ายการวิจยัการท่องเท่ียวใน
กลุม่การทอ่งเท่ียวเชิงวฒันธรรมและมรดกโลก  (Networking) เพิ่มเติมไม่น้อยกว่า ๕ เครือข่าย ฐานข้อมลู
การวิจยัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ๑ ฐาน และนโยบายด้านการท่องเท่ียวท่ีตอบสนองความต้องการเร่งดว่น
ของพืน้ท่ี 
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แผนการสนับสนุนทุนวิจัย สาขาการบริหารจัดการการท่องเที่ยว พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
ด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การวิจยัการท่องเท่ียวแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) นอกเหนือจากการ
ท่องเท่ียวประเภทการท่องเท่ียวทางทะเล การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมและมรดกโลก และการท่องเท่ียวเชิง
นิเวศแล้ว ยังมีกลุ่มคลัสเตอร์ของทรัพยากรทางการท่องเท่ียวท่ีมีศกัยภาพซึ่งก าลงัได้รับความนิยมเป็น
อยา่งมาก คือ “การท่องเท่ียวท่ีเช่ือมโยงกับการจัดประชุมและการจัดนิทรรศการต่างๆ (MICE) การ
ท่องเท่ียวด้านการช้อปป้ิงและความบันเทงิ การท่องเท่ียวกลุ่มสุขภาพความงามและการท่องเท่ียว
เพ่ือบ าเพ็ญประโยชน์” ซึ่งสร้างรายได้ให้แก่ประเทศไม่น้อยและเป็นการท่องเท่ียวท่ีกระจายอยู่
ตามจังหวัดต่างๆ ท่ัวประเทศ อีกท้ัง มีศักยภาพในการพัฒนาและสามารถเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับการท่องเท่ียวของประเทศได้ ดังน้ัน การด าเนินการวิจัยในปี ๒๕๕๙ จึงด าเนินการ
วิจัยในกลุ่มดังกล่าว รวมท้ังการวิจัยเพ่ือก าหนดนโยบายในการตอบสนองความต้องการเร่งด่วน
ของพ้ืนท่ี  
 
กรอบการวิจัย (Agenda-Based) การทอ่งเท่ียว 

๑. เพ่ือยกระดบัสู่การก าหนดนโยบายการพฒันาการท่องเท่ียวท่ีเช่ือมโยงกบัการจดัประชมุและการจดั
นิทรรศการตา่งๆ (MICE) การท่องเท่ียวด้านการช้อปปิง้และความบนัเทิง การท่องเท่ียวกลุ่มสขุภาพความ
งามและการทอ่งเท่ียวเพ่ือบ าเพ็ญประโยชน์ ในประเดน็ดงัตอ่ไปนี ้ 
 ๑.๑ ส่งเสริมการวิจยัเพ่ือสนบัสนุนรวมกลุ่มกันของภาคธุรกิจการท่องเท่ียวท่ีเช่ือมโยงกับการจดั

ประชมุและการจดันิทรรศการตา่งๆ (MICE) การท่องเท่ียวด้านการช้อปปิง้และความบนัเทิง 
การท่องเท่ียวกลุ่มสุขภาพความงามและการท่องเท่ียวเพ่ือบ าเพ็ญประโยชน์เพ่ือเสริมความ
แข็งแกร่งในการรองรับการเปิดการค้าเสรีทางการทอ่งเท่ียวในอนาคต 

 ๑.๒ ส่งเสริมการวิจัยเพ่ือก าหนดและคาดการณ์การลงทุนในอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกับการ
ทอ่งเท่ียวท่ีเช่ือมโยงกบัการจดัประชมุและการจดันิทรรศการตา่งๆ (MICE) การท่องเท่ียวด้าน
การช้อปปิ้งและความบันเทิง การท่องเท่ียวกลุ่มสุขภาพความงามและการท่องเท่ียวเพ่ือ
บ าเพ็ญประโยชน์ เชน่ ท่ีพกั รถบริการน าเท่ียว ร้านอาหาร 

 ๑.๓ ส่งเสริมการวิจยัเพ่ือพฒันาก าลงัคนในกลุ่มการท่องเท่ียวท่ีเช่ือมโยงกบัการจดัประชมุและการ
จดันิทรรศการต่างๆ (MICE) การท่องเท่ียวด้านการช้อปปิง้และความบนัเทิง การท่องเท่ียว
กลุ่มสุขภาพความงามและการท่องเท่ียวเพ่ือบ าเพ็ญประโยชน์ตามกรอบข้อตกลงความ
ร่วมมือในการพฒันาบคุลากรด้านการท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐานอาเซียน 

 ๑.๔ ส่งเสริมการวิจัยเพ่ือสร้างระบบการประเมินผลและคาดการณ์ผลกระทบทางเศรษฐกิจ
ทางการท่องเท่ียวท่ีเช่ือมโยงกับการจดัประชุมและการจัดนิทรรศการต่างๆ  (MICE) การ
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ท่องเท่ียวด้านการช้อปปิ้งและความบันเทิง การท่องเท่ียวกลุ่มสุขภาพความงามและการ
ทอ่งเท่ียวเพ่ือบ าเพ็ญประโยชน์ของชาต ิ 

 ๑.๕ ส่งเสริมการวิจยัเพ่ือสนบัสนุนการเป็นเจ้าภาพจดักิจกรรมนานาชาติในประเทศไทยส าหรับ
กลุ่มการท่องเท่ียวท่ีเช่ือมโยงกับการจดัประชุมและการจดันิทรรศการต่างๆ  (MICE) การ
ท่องเท่ียวด้านการช้อปปิ้งและความบันเทิง การท่องเท่ียวกลุ่มสุขภาพความงามและการ
ทอ่งเท่ียวเพ่ือบ าเพ็ญประโยชน์  

๑.๖ ส่งเสริมการวิจยัเพ่ือสร้างนวตักรรมและรูปแบบของกิจกรรมในกลุ่มการท่องเท่ียวท่ีเช่ือมโยง
กบัการจดัประชุมและการจดันิทรรศการต่างๆ (MICE) การท่องเท่ียวด้านการช้อปปิง้และ
ความบนัเทิง การทอ่งเท่ียวกลุม่สขุภาพความงามและการทอ่งเท่ียวเพ่ือบ าเพ็ญประโยชน์ 

๑.๗ ส่งเสริมการวิจยัเพ่ือส่งเสริมและพฒันากลุ่มการท่องเท่ียวท่ีเช่ือมโยงกับการจดัประชุมและ
การจดันิทรรศการตา่งๆ (MICE) การทอ่งเท่ียวด้านการช้อปปิง้และความบนัเทิง การท่องเท่ียว
กลุ่มสุขภาพความงามและการท่องเท่ียวเพ่ือบ าเพ็ญประโยชน์ ให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ 
(Creative City) มีฐานข้อมูลและระบบสนบัสนุนการตดัสินใจเพ่ือวางแผนและพฒันาการ
ทอ่งเท่ียวและการตลาดการทอ่งเท่ียวในพืน้ท่ี 

๒. เพ่ือส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพของอุปทานการท่องเท่ียวท่ีเช่ือมโยงกบัการจดัประชุมและการจดั
นิทรรศการตา่งๆ (MICE) การท่องเท่ียวด้านการช้อปปิง้และความบนัเทิง การท่องเท่ียวกลุ่มสขุภาพ
ความงามและการทอ่งเท่ียวเพ่ือบ าเพ็ญประโยชน์ของไทย 
๒.๑ สง่เสริมการวิจยัเพ่ือหากลวิธีธ ารงศกัยภาพของทรัพยากรการทอ่งเท่ียวในกลุ่มการท่องเท่ียวท่ี

เช่ือมโยงกบัการจดัประชมุและการจดันิทรรศการตา่งๆ (MICE) การท่องเท่ียวด้านการช้อปปิง้
และความบนัเทิง การทอ่งเท่ียวกลุม่สขุภาพความงามและการทอ่งเท่ียวเพ่ือบ าเพ็ญประโยชน์ 

๒.๒ สง่เสริมการวิจยัเพ่ือสร้างมลูคา่และคณุคา่เพิ่มทางการท่องเท่ียวท่ีเช่ือมโยงกบัการจดัประชมุ
และการจดันิทรรศการต่างๆ (MICE) การท่องเท่ียวด้านการช้อปปิง้และความบนัเทิง การ
ท่องเท่ียวกลุ่มสุขภาพความงามและการท่องเท่ียวเพ่ือบ าเพ็ญประโยชน์  โดยใช้การยกระดบั
ทนุทางวฒันธรรมผา่นแนวคดิเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 

๒.๓ ส่งเสริมการวิจัยเพ่ือเสริมสร้างและรักษามาตรฐานคุณภาพการบริการการท่องเท่ียวท่ี
เช่ือมโยงกบัการจดัประชมุและการจดันิทรรศการตา่งๆ (MICE) การท่องเท่ียวด้านการช้อปปิง้
และความบนัเทิง การทอ่งเท่ียวกลุม่สขุภาพความงามและการทอ่งเท่ียวเพ่ือบ าเพ็ญประโยชน์ 

๒.๔ ส่งเสริมการวิจยัเพ่ือประเมินความเส่ียงและลดผลกระทบเชิงลบท่ีเกิดขึน้กับฐานทรัพยากร
การท่องเท่ียวท่ีเช่ือมโยงกบัการจดัประชมุและการจดันิทรรศการตา่งๆ  (MICE) การท่องเท่ียว
ด้านการช้อปปิง้และความบนัเทิง การท่องเท่ียวกลุ่มสขุภาพความงามและการท่องเท่ียวเพ่ือ
บ าเพ็ญประโยชน์ของชาต ิ
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๓. เพ่ือส่งเสริม พฒันาและจดัการอปุสงค์ทางการตลาดการท่องเท่ียวท่ีเช่ือมโยงกบัการจดัประชุมและ
การจดันิทรรศการตา่งๆ (MICE) การท่องเท่ียวด้านการช้อปปิง้และความบนัเทิง การท่องเท่ียวกลุ่ม
สขุภาพความงามและการทอ่งเท่ียวเพ่ือบ าเพ็ญประโยชน์ของไทย 
๓.๑ ส่งเสริมการวิจยัเพ่ือค้นหานกัท่องเท่ียวกลุ่มคณุภาพโดยเน้นกลุ่ม BRIC และ GCC ของการ

ทอ่งเท่ียวท่ีเช่ือมโยงกบัการจดัประชมุและการจดันิทรรศการตา่งๆ (MICE) การท่องเท่ียวด้าน
การช้อปปิ้งและความบันเทิง การท่องเท่ียวกลุ่มสุขภาพความงามและการท่องเท่ียวเพ่ือ
บ าเพ็ญประโยชน์ 

๓.๒ ส่งเสริมการวิจยัเพ่ือรักษาฐานนกัท่องเท่ียวเดิมเพ่ือให้เกิดการท่องเท่ียวท่ีเช่ือมโยงกบัการจดั
ประชมุและการจดันิทรรศการตา่งๆ (MICE) การท่องเท่ียวด้านการช้อปปิง้และความบนัเทิง 
การทอ่งเท่ียวกลุม่สขุภาพความงามและการทอ่งเท่ียวเพ่ือบ าเพ็ญประโยชน์ซ า้ 

๓.๓ ส่งเสริมการวิจยัเพ่ือส่งเสริมการขายในกลุ่มเป้าหมายนกัท่องเท่ียวเฉพาะกลุ่มท่ีเช่ือมโยงกับ
การจดัประชมุและการจดันิทรรศการตา่งๆ (MICE) การท่องเท่ียวด้านการช้อปปิง้และความ
บนัเทิง การทอ่งเท่ียวกลุม่สขุภาพความงามและการทอ่งเท่ียวเพ่ือบ าเพ็ญประโยชน์ 

๓.๔ สง่เสริมการวิจยัเพ่ือประชาสมัพนัธ์ภาพลกัษณ์การทอ่งเท่ียวท่ีเช่ือมโยงกบัการจดัประชมุและ
การจดันิทรรศการตา่งๆ (MICE) การทอ่งเท่ียวด้านการช้อปปิง้และความบนัเทิง การทอ่งเท่ียว
กลุม่สขุภาพความงามและการทอ่งเท่ียวเพ่ือบ าเพ็ญประโยชน์ของไทย 

๓.๕ สง่เสริมการวิจยัเพ่ือกระตุ้นการท่องเท่ียวภายในประเทศของกลุม่การทอ่งเท่ียวท่ีเช่ือมโยงกบั
การจดัประชมุและการจดันิทรรศการตา่งๆ (MICE) การท่องเท่ียวด้านการช้อปปิง้และความ
บนัเทิง การทอ่งเท่ียวกลุม่สขุภาพความงามและการท่องเท่ียวเพ่ือบ าเพ็ญประโยชน์ 

 ๔. เพ่ือสร้างและพัฒนากลไกการจัดการการท่องเท่ียวท่ีเช่ือมโยงกับการจัดประชุมและการจัด
นิทรรศการตา่งๆ (MICE) การท่องเท่ียวด้านการช้อปปิง้และความบนัเทิง การท่องเท่ียวกลุ่มสขุภาพ
ความงามและการทอ่งเท่ียวเพ่ือบ าเพ็ญประโยชน์ของไทย 
๔.๑ ส่งเสริมการวิจยัเพ่ือปรับโครงสร้างการท างานเชิงเครือข่ายระหว่างกระทรวง หน่วยงานและ

องค์กรต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องในการพฒันาการท่องเท่ียวท่ีเช่ือมโยงกับการจดัประชุมและการจดั
นิทรรศการตา่งๆ (MICE) การท่องเท่ียวด้านการช้อปปิง้และความบนัเทิง การท่องเท่ียวกลุ่ม
สขุภาพความงามและการทอ่งเท่ียวเพ่ือบ าเพ็ญประโยชน์ของชาต ิ

๔.๒ ส่งเสริมการวิจยัเพ่ือสร้างเครือข่ายการจดัการการท่องเท่ียวท่ีเช่ือมโยงกบัการจดัประชมุและ
การจดันิทรรศการตา่งๆ (MICE) การทอ่งเท่ียวด้านการช้อปปิง้และความบนัเทิง การท่องเท่ียว
กลุม่สขุภาพความงามและการทอ่งเท่ียวเพ่ือบ าเพ็ญประโยชน์ในระดบัตา่งๆ แบบพหภุาคี 

๔.๓ ส่งเสริมการวิจัยเพ่ือใช้การท่องเท่ียวเป็นเคร่ืองมือสร้างการเรียนรู้ในการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับหน่วยงาน องค์กร ชุมชนและภาคีอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องในกลุ่มการท่องเท่ียวท่ี
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เช่ือมโยงกบัการจดัประชมุและการจดันิทรรศการตา่งๆ (MICE) การท่องเท่ียวด้านการช้อปปิง้
และความบนัเทิง การทอ่งเท่ียวกลุม่สขุภาพความงามและการทอ่งเท่ียวเพ่ือบ าเพ็ญประโยชน์ 

๕. เพ่ือพฒันาและเสริมสร้างความเข้มแข็งกลไกการบริหารจดัการการวิจยัการทอ่งเท่ียวท่ีเช่ือมโยงกบั
การจดัประชมุและการจดันิทรรศการตา่งๆ (MICE) การท่องเท่ียวด้านการช้อปปิง้และความบนัเทิง 
การทอ่งเท่ียวกลุม่สขุภาพความงามและการทอ่งเท่ียวเพ่ือบ าเพ็ญประโยชน์ 
๕.๑ สนบัสนนุการวิจยัเพ่ือส่งเสริมการจดัตัง้ศนูย์ความเป็นเลิศด้านการบริหารจดัการการวิจยัการ

ทอ่งเท่ียวท่ีเช่ือมโยงกบัการจดัประชมุและการจดันิทรรศการตา่งๆ (MICE) การท่องเท่ียวด้าน
การช้อปปิ้งและความบันเทิง การท่องเท่ียวกลุ่มสุขภาพความงามและการท่องเท่ียวเพ่ือ
บ าเพ็ญประโยชน์ และศูนย์ความเช่ียวชาญอ่ืนๆ ท่ีสามารถสนับสนุนด าเนินการวิจัยการ
ทอ่งเท่ียวท่ีเช่ือมโยงกบัการจดัประชมุและการจดันิทรรศการตา่งๆ (MICE) การท่องเท่ียวด้าน
การช้อปปิ้งและความบันเทิง การท่องเท่ียวกลุ่มสุขภาพความงามและการท่องเท่ียวเพ่ือ
บ าเพ็ญประโยชน์เชิงเครือขา่ยผา่นกระบวนการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม 

๕.๒ สนบัสนนุการวิจยัเพ่ือสง่เสริมการด าเนินการวิจยัการท่องเท่ียวท่ีเช่ือมโยงกบัการจดัประชมุและ
การจดันิทรรศการตา่งๆ (MICE) การทอ่งเท่ียวด้านการช้อปปิง้และความบนัเทิง การท่องเท่ียว
กลุม่สขุภาพความงามและการทอ่งเท่ียวเพ่ือบ าเพ็ญประโยชน์แบบบรูณาการสหวิทยาการ 

๕.๓ สนับสนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนานกัวิจยัการท่องเท่ียวท่ีเช่ือมโยงกับการจดัประชุมและการจัด
นิทรรศการตา่งๆ (MICE) การท่องเท่ียวด้านการช้อปปิง้และความบนัเทิง การท่องเท่ียวกลุ่ม
สขุภาพความงามและการทอ่งเท่ียวเพ่ือบ าเพ็ญประโยชน์ 

๖. ส่งเสริมการด าเนินงานของศูนย์/สถาบันการวิจัยเพ่ือก าหนดนโยบายการท่องเท่ียวแห่งชาต ิ
(Tourism Excellent Center) 

๗. ส่งเสริมการวิจยัเพ่ือต่อยอดกลุ่มการท่องเท่ียวทางทะเล การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมและมรดกโลก
และการทอ่งเท่ียวเชิงนิเวศในประเดน็ ดงันี ้
๗.๑ ปรับปรุงฐานข้อมลูการทอ่งเท่ียวทางทะเล การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมและมรดกโลกและการ

ทอ่งเท่ียวเชิงนิเวศและระบบสนบัสนนุการตดัสินใจ (Decision Support System) ให้สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ 

๗.๒ พฒันาคน หน่วยงานและสร้างเครือข่ายการวิจยัการท่องเท่ียวในกลุ่มการท่องเท่ียวทางทะเล 
การทอ่งเท่ียวเชิงวฒันธรรมและมรดกโลกและการทอ่งเท่ียวเชิงนิเวศ (Networking) 

๘. เพ่ือก าหนดนโยบายด้านการท่องเท่ียวในการตอบสนองความต้องการเร่งดว่นของพืน้ท่ีและสร้าง
ฐานข้อมลู 
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วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือผลกัดนัการน าผลการวิจยัสู่การก าหนดนโยบายการพฒันาการท่องเ ท่ียวท่ีเช่ือมโยงกบัการจดั

ประชมุและการจดันิทรรศการตา่งๆ (MICE) การท่องเท่ียวด้านการช้อปปิง้และความบนัเทิง การ
ท่องเท่ียวกลุ่มสขุภาพความงามและการท่องเท่ียวเพ่ือบ าเพ็ญประโยชน์สู่ความยัง่ยืนตามแนวคิด
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 

๒. เพ่ือเพิ่มปริมาณงานวิจยัท่ีสามารถใช้ในพฒันาการท่องเท่ียวท่ีเช่ือมโยงกบัการจดัประชมุและการ
จดันิทรรศการต่างๆ (MICE) การท่องเท่ียวด้านการช้อปปิง้และความบนัเทิง การท่องเท่ียวกลุ่ม
สขุภาพความงามและการทอ่งเท่ียวเพ่ือบ าเพ็ญประโยชน์ 

๓. เพ่ือส่งเสริมการบรูณาการการวิจยัแบบสหวิทยาการสู่การพฒันาการท่องเ ท่ียวท่ีเช่ือมโยงกบัการ
จดัประชุมและการจดันิทรรศการต่างๆ (MICE) การท่องเท่ียวด้านการช้อปปิง้และความบนัเทิง 
การทอ่งเท่ียวกลุม่สขุภาพความงามและการทอ่งเท่ียวเพ่ือบ าเพ็ญประโยชน์ของประเทศ 

๔. เพ่ือพัฒนาศกัยภาพนักวิจัยและสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ในกลุ่มการท่องเท่ียวท่ี เช่ือมโยงกับการจัด
ประชมุและการจดันิทรรศการตา่งๆ (MICE) การท่องเท่ียวด้านการช้อปปิง้และความบนัเทิง การ
ทอ่งเท่ียวกลุม่สขุภาพความงามและการทอ่งเท่ียวเพ่ือบ าเพ็ญประโยชน์ 

๕. เพ่ือกระตุ้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการพฒันาการท่องเท่ียวท่ีเช่ือมโยงกับการจดัประชุม
และการจดันิทรรศการตา่งๆ (MICE) การทอ่งเท่ียวด้านการช้อปปิง้และความบนัเทิง การท่องเท่ียว
กลุม่สขุภาพความงามและการทอ่งเท่ียวเพ่ือบ าเพ็ญประโยชน์บนฐานความรู้กบัหน่วยงานตา่งๆ ท่ี
เก่ียวข้องกบัการพฒันาการทอ่งเท่ียว 

๖. เพ่ือสร้างการเปล่ียนแปลงระหวา่งกระบวนการวิจยัท่ีกระตุ้นให้เกิดการการท่องเท่ียวท่ีเช่ือมโยงกบั
การจดัประชมุและการจดันิทรรศการตา่งๆ (MICE) การท่องเท่ียวด้านการช้อปปิง้และความบนัเทิง 
การทอ่งเท่ียวกลุม่สขุภาพความงามและการทอ่งเท่ียวเพ่ือบ าเพ็ญประโยชน์บนฐานความรู้ 

๗. เพ่ือก าหนดนโยบายด้านการทอ่งเท่ียวในการตอบสนองความต้องการเร่งดว่นของพืน้ท่ีและสร้าง
ฐานข้อมลู 

 
ขอบเขตสาขาการท่องเที่ยวที่สนับสนุน (Tourism Sectors) 

เน้นรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีมีศกัยภาพของชาติ เพียง ๔ Sectors จากทัง้หมด ๘ Sectors คือ การ
ท่องเท่ียวท่ีเช่ือมโยงกบัการจดัประชมุและการจดันิทรรศการตา่งๆ (MICE) การท่องเท่ียวด้านการช้อปปิง้
และความบนัเทิง การทอ่งเท่ียวกลุม่สขุภาพความงามและการทอ่งเท่ียวเพ่ือบ าเพ็ญประโยชน์ และวิจยัเพ่ือ
ก าหนดนโยบายในการตอบสนองความต้องการเร่งดว่นของพืน้ท่ี  โดยต้องเป็นการวิจยัร่วมสาขา (Trans–
Disciplinary) ท่ีเป็นชุดโครงการ (Research Program) และบูรณาการกับศาสตร์อ่ืนๆ โดยเน้นวิธีวิทยา
วิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) โดยยกระดบัผลการปฏิบตัิจริง
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แบบมีส่วนร่วม (Participatory Action) จากกระบวนการวิจัย (Research Process) สู่ “การก าหนด
นโยบายการท่องเท่ียว สร้างข้อมูลอุปทาน  อุปสงค์การท่องเท่ียว เสริมสร้างความเข้มแข็งกลไก
การบริหารจัดการการวิจัยการท่องเท่ียวแบบพหุภาคีติดพ้ืนท่ี สร้างกลไกในการน าผลการวิจัยไป
ใช้ประโยชน์ในกลุ่มการท่องเท่ียวท่ีเช่ือมโยงกับการจัดประชุมและการจัดนิทรรศการต่างๆ 
(MICE) การท่องเท่ียวด้านการช้อปป้ิงและความบันเทิง การท่องเท่ียวกลุ่มสุขภาพความงามและ
การท่องเท่ียวเพ่ือบ าเพ็ญประโยชน์ พัฒนาสถาบันการวิจัยเพ่ือก าหนดนโยบายการท่องเท่ียว
แห่งชาต ิ(Tourism Excellent Center) และต่อยอดการวิจัยในกลุ่มการท่องเท่ียวทางทะเล กลุ่มการ
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและมรดกโลกและกลุ่มการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ” ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 
เอกชนและประชาชนท่ีเก่ียวข้อง 

 
ผลผลิต 
 เน้นการสร้างนโยบายระดบัชาติและระดบักลุ่มจงัหวดัในกลุ่มการท่องเท่ียวท่ีเช่ือมโยงกบัการจดั
ประชมุและการจดันิทรรศการตา่งๆ (MICE) การท่องเท่ียวด้านการช้อปปิง้และความบนัเทิง การท่องเท่ียว
กลุ่มสุขภาพความงามและการท่องเท่ียวเพ่ือบ าเพ็ญประโยชน์เพ่ือให้เกิด Trickle Down Effect และ 
Bottom Up Effect เพ่ือขบัเคล่ือนการพัฒนาการท่องเท่ียวในกลุ่มการท่องเท่ียวท่ีเช่ือมโยงกับการจัด
ประชมุและการจดันิทรรศการตา่งๆ (MICE) การท่องเท่ียวด้านการช้อปปิง้และความบนัเทิง การท่องเท่ียว
กลุ่มสุขภาพความงามและการท่องเท่ียวเพ่ือบ าเพ็ญประโยชน์โดยเน้นการน าผลการวิจยัไปสู่การก าหนด
นโยบาย สร้างฐานข้อมลูและสร้างเครือข่ายผ่านกระบวนการวิจยัแบบมีส่วนร่วมท่ีเสริมสร้างศกัยภาพแก่
ภาคีทางการท่องเท่ียวให้สามารถพัฒนาการท่องเท่ียวในกลุ่มการท่องเท่ียวท่ีเช่ือมโยงกับการจดัประชุม
และการจดันิทรรศการต่างๆ (MICE) การท่องเท่ียวด้านการช้อปปิง้และความบนัเทิง การท่องเท่ียวกลุ่ม
สขุภาพความงามและการทอ่งเท่ียวเพ่ือบ าเพ็ญประโยชน์บนฐานความรู้สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งผลผลิตท่ี
ได้ประกอบด้วย งานวิจยัมากกว่าร้อยละ ๘๐ ท่ีส านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ (วช.) สนบัสนนุในปี 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ถูกยกระดบัสู่การก าหนดนโยบายเพ่ือการพฒันาการท่องเท่ียวของชาติ นโยบายการพฒันา
และส่งเสริมการท่องเท่ียวในกลุ่มการท่องเท่ียวท่ีเช่ือมโยงกับการจัดประชุมและการจดันิทรรศการต่างๆ 
(MICE) การท่องเท่ียวด้านการช้อปปิ้งและความบนัเทิง การท่องเท่ียวกลุ่มสุขภาพความงามและการ
ท่องเท่ียวเพ่ือบ าเพ็ญประโยชน์ในระดบัต่างๆ ในระดบัมหภาคและจลุภาคไม่น้อยกว่า ๕ Sectors ท่ีมี
ศกัยภาพ หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและประชาชนท่ีเข้าร่วมกระบวนการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม
ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยงาน ผู้ เข้าร่วมในกระบวนการวิจยัไม่น้อยกว่า ๕๐๐ คน นกัวิจยัรุ่นใหม่ทางการ
ท่องเท่ียวได้รับการพฒันาไม่น้อยกว่า ๕๐ คน นกัวิจยัข้ามสาขาสู่สาขาการท่องเท่ียวไม่น้อยกว่า ๕๐ คน 
เครือข่ายการวิจัยการท่องเท่ียวท่ีเช่ือมโยงกับการจดัประชุมและการจดันิทรรศการต่างๆ (MICE) การ
ท่องเท่ียวด้านการช้อปปิ้งและความบนัเทิง การท่องเท่ียวกลุ่มสุขภาพความงามและการท่องเท่ียวเพ่ือ
บ าเพ็ญประโยชน์ไม่น้อยกว่า ๑๕ เครือข่าย เครือข่ายการวิจยัการท่องเท่ียวในกลุ่มการท่องเท่ียวทางทะเล
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เพิ่มเติม (Networking) ไม่น้อยกว่า ๕ เครือข่าย เครือข่ายการวิจยัการท่องเท่ียวในกลุ่มการท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรมและมรดกโลก  (Networking) เพิ่มเติมไม่น้อยกว่า ๕ เครือข่าย เครือข่ายการวิจยัการท่องเท่ียว
ในกลุ่มการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ (Networking) เพิ่มเติมไม่น้อยกว่า ๕ เครือข่าย ฐานข้อมูลการวิจยัการ
ท่องเท่ียวท่ีเช่ือมโยงกบัการจดัประชมุและการจดันิทรรศการตา่งๆ  (MICE) การท่องเท่ียวด้านการช้อปปิง้
และความบนัเทิง การทอ่งเท่ียวกลุ่มสขุภาพความงามและการท่องเท่ียวเพ่ือบ าเพ็ญประโยชน์  ๑ ฐาน และ
นโยบายด้านการทอ่งเท่ียวท่ีตอบสนองความต้องการเร่งดว่นของพืน้ท่ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

45 

สรุปผลผลิต 
จากการสนับสนุนทุนวิจัย สาขาการบริหารจัดการการท่องเที่ยว พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ 

 

 ผลผลิตจากการสนบัสนนุทนุวิจยัสาขาการบริหารจดัการการท่องเท่ียว พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ จะได้
ฐานข้อมลูและระบบการตดัสินใจทางการท่องเท่ียวในภาพรวมและแยกตามประเภทการท่องเท่ียวทัง้การ
ท่องเท่ียวทางทะเล การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและมรดกโลก การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ การท่องเท่ียวท่ี
เช่ือมโยงกับการจดัประชุมและการจดันิทรรศการต่างๆ (MICE) การท่องเท่ียวด้านการช้อปปิง้และความ
บนัเทิง การท่องเท่ียวกลุ่มสุขภาพความงามและการท่องเท่ียวเพ่ือบ าเพ็ญประโยชน์ ทัง้นโยบายการปรับ
โครงสร้างอตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียวไทยในภาพรวมและราย Sector ในแตล่ะ Cluster นโยบายการพฒันา
ทนุมนษุย์ของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเพ่ือรองรับการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  นโยบายการ
เพิ่มมลูคา่ทางเศรษฐกิจและมลูคา่คงเหลือทางการท่องเท่ียวของชาติ นโยบายการเพิ่มมลูคา่และคณุคา่เพิ่ม
ทางการทอ่งเท่ียวของชาต ินโยบายการค้นหา ธ ารงศกัยภาพและรักษาฐานทรัพยากรทางการท่องเท่ียวของ
ชาติ นโยบายการส่งเสริมการตลาดการท่องเท่ียวคณุภาพนานาชาติ นโยบายการพฒันาและส่งเสริมการ
ทอ่งเท่ียวในแตล่ะ Sub-Sector ในระดบัตา่งๆ ในระดบัมหภาคและจลุภาคไม่น้อยกว่าปีละ ๕ Sectors ท่ีมี
ศกัยภาพ รวม ๒๕ Sectors 

อีกทัง้ยงัได้เครือข่ายในทุกภาคีซึ่งประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและประชาชนท่ีเข้าร่วม
กระบวนการวิจยัเชิงปฏิบตักิารแบบมีสว่นร่วมไมน้่อยกวา่ ๑๐๕ หน่วยงาน ผู้ เข้าร่วมในกระบวนการวิจยัไม่
น้อยกว่าปีละ ๕๐๐ คน รวม ๒,๕๐๐ คน นกัวิจยัรุ่นใหม่ทางการท่องเท่ียวไม่น้อยกว่าปีละ ๕๐ คน รวม 
๒๕๐ คน นกัวิจยัข้ามสาขาสู่สาขาการท่องเท่ียวไม่น้อยกว่าปีละ ๕๐ คน รวม ๒๕๐ คน ผู้ เข้าร่วมการ
พฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพด้านการก าหนดนโยบายการพฒันาและจดัการการท่องเท่ียวไม่น้อยกว่าปี
ละ ๕๐๐ คน รวม ๒,๕๐๐ คน ศนูย์/สถาบนัการวิจยัเพ่ือก าหนดนโยบายการท่องเท่ียวแห่งชาติ ศนูย์ความ
เช่ียวชาญและวารสารวิชาการทางการทอ่งเท่ียวเพ่ือสร้างระบบบริหารจดัการการวิจยัการท่องเท่ียว รวมทัง้
สร้างนโยบายในการตอบสนองความต้องการเร่งด่วนของพืน้ท่ีและสร้างข้อมูลพืน้ฐาน โดยงานวิจัย
มากกว่าร้อยละ ๘๐ ท่ีส านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ (วช.) สนบัสนุนในแต่ละปีถูกยกระดบัสู่การ
ก าหนดนโยบายเพ่ือการพฒันาการท่องเท่ียวของชาต ิอนัจะน าไปสูก่ารทอ่งเท่ียวเชิงสร้างสรรค์อยา่งยัง่ยืน 
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สรุป 
งบประมาณสนับสนุนการวิจัย สาขาการบริหารจัดการการท่องเที่ยว พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ 

 
ตาราง ๓ งบประมาณสนับสนุนการวิจัย สาขาการบริหารจัดการการท่องเที่ยว พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ 

ที่ ประเด็นการวิจัยหลกั 

งบประมาณ (ล้านบาท) 
ปี ๒๕๕๕ 

เน้นกลุม่คลสัเตอร์ภมูิสงัคม 
การท่องเท่ียวกบั 

กลุม่คลสัเตอร์ของทรัพยากรทาง 
การท่องเท่ียวท่ีมีศกัยภาพทกุกลุม่ 

ปี ๒๕๕๖ 
เน้นกลุม่ 

การท่องเท่ียว
ทางทะเล 

ปี ๒๕๕๗ 
เน้นกลุม่ 

การท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรมและ
มรดกโลก 

ปี ๒๕๕๘ 
เน้นกลุม่ 

การท่องเท่ียว
เชิงนิเวศ 

ปี ๒๕๕๙ 
เน้นกลุม่ MICE 

และอ่ืนๆ 

๑ นโยบายการพฒันาการทอ่งเที่ยว  
(รวมนโยบายเร่งดว่น) 

๔๐ ๔๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

๒ อปุทานการทอ่งเที่ยว ๔๐ ๔๐ ๕๐ ๓๐ ๓๐ 
๓ อปุสงค์ทางการตลาดการทอ่งเที่ยว ๓๐ ๔๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 
๔ กลไกการบริหารจดัการการวิจยั 

การทอ่งเที่ยว 
๕๐ ๕๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

๕ สง่เสริมการตอ่ยอดการวิจยั 
กลุม่การทอ่งเที่ยวทางทะเล 

- - ๒๐ ๒๐ ๑๕ 

๖ สง่เสริมการตอ่ยอดการวิจยั 
กลุม่การทอ่งเที่ยวเชิงวฒันธรรมและ 
มรดกโลก 

- - - ๒๐ ๑๕ 

๗ สง่เสริมการตอ่ยอดการวิจยักลุม่ 
การทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศ 

- - - - ๑๐ 

๘ สง่เสริมและพฒันาศนูย์/สถาบนั 
การวิจยัเพื่อก าหนดนโยบาย 
การทอ่งเที่ยวแหง่ชาติ  
(Tourism Excellent Center) 

๔๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

รวม ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ 
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