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บทท่ี 1 

เครือขายวิสาหกิจทองเท่ียว : กลุมพื้นท่ีภาคใตฝงอาวไทย 

(จังหวัดชุมพร  สุราษฎธานี  นครศรีธรรมราช  พัทลุง  สงขลา  ยะลา  นราธิวาส  ปตตานี) 
 

1.  ภาพรวมของเครือขายวิสาหกิจทองเท่ียว: กลุมพื้นท่ีภาคใตฝงอาวไทย 

 
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวเปนอีกห นึ่งยุทธศาสตรที่รัฐบาลใหความสําคัญ เนื่องจากใน

ปจจุบันอุตสาหกรรมการทองเที่ยวไดกลายเปนอุตสาหกรรมหลักที่สรางรายไดเขาประเทศสูงสุด 

และนโยบายของรัฐบาลไดมุงสงเสริมใหการทองเที่ยวเปนเคร่ืองมือสําคัญในการแกปญหาทาง

เศรษฐกิจ 

การทองเที่ยวพื้นที่ภาคใตฝ งอาวไทยเร่ิมไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยวชาวไทยและ

ชาวตางประเทศเพิ่มขึ้นทุกป รัฐบาลจึงควรสงเสริมการสรางคลัสเตอรทองเที่ยวในพื้นที่  8 

จังหวัด ภาคใตฝงอาวไทย (สงขลา พัทลุง  ชุมพร สุราษฏรธานี นครศรีธรรมราช ปตตานี ยะลา 

นราธวิาส )และเนนสรางความรวม มือกับประเทศเพื่อนบาน เจาะตลาดเปาหมายเชิงคุณภาพ ตลาด

เฉพาะกลุมของภูมิภาค และตลาดในประเทศ โดยจะตองมีการปรับบทบาทของการทองเที่ยวแหง

ประเทศไทย ใหสามารถประสานการทํางานรวมกับภาคเอกชน และหนวยงานราชการอ่ืน รวมทั้ง

ใชประโยชนจากการปรับแผนกลยุทธของบริษัทการบิ นไทยใหสามารถเปน Multiple Tourist Hub 

โดยมกีารกาํหนด  Global Destination Mapping เพื่อทําแผนสงเสริมการทองเที่ยวรวมกันอยาง

ชดัเจน 

นอกจากน้ีรัฐบาลควรสงเสริมใหเกิดการพัฒนาและจัดการการทองเที่ยวเชิงพื้นที่อยาง

ยั่งยืน เพื่อตอบสนองการใชงานวิจัยเปนเคร่ืองมื อในการพัฒนาในพื้นที่ที่มีศักยภาพทางการ

ทองเที่ยว และเนนกลไกการจัดการทองเที่ยวเชิงเครือขายแบบมีสวนรวม และสราง “องคความรู ” 

ทางดานการพัฒนาและจัดการทองเที่ยว โดยสรางศูนยสารสนเทศดานการทองเที่ยวเพื่อ เนนการ

สนับสนุนการสรางองคความรูเพื่อการพัฒนาและจัดการทองเที่ยวในพื้นที่เฉพาะภาคใตฝงอาวไทย 

โดยเนนการสรางกลยุทธในการจัดการทองเที่ยวที่มีความสมดุลระหวางเจาบาน (Host) และ

นักทองเที่ยว (Guest) และมีการเชื่อมโยงโปรแกรมการทองเที่ยวสําเร็จรูปเพื่อตอบสนองความ

ตองการพฤติกรรมนักทองเที่ยวสําหรับประเ ทศไทย (ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาค

ตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต) 
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2. การวิเคราะหเครือขายวิสาหกิจทองเท่ียว: กลุมพื้นท่ีภาคใตฝงอาวไทย 

 

 เง่ือนไขปจจัยการผลิต 

- มีแหลงเงินทุน 

จุดแขง็ 

- ผูประกอบการมีวิสัยทัศนและกลยุทธในการ    ประกอบธุรกจิ 

- มีการใหบริการที่เปนมิตร 

- มีความสมบูรณดานทรัพยากรธรรมชาติ   และหลากหลาย มีชื่อเสียงไปทั่วโลก 

- คนมีความออนนอม ไมใชความรุนแรง 

- มีกิจกรรมการทองเที่ยวอ่ืนๆ อีกมากมาย 

- การคมนาคมสะดวก 

- มีทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม สมบูรณ และมี    ความหลากหลาย 

- วัฒนธรรมในทองถิ่นมีอัธยาศัยไมตรีที่ดี 

- มีปญหาการสื่อสารดานภาษา และทักษะการบริการ   

จุดออน 

-   ขาดความรูความชํานาญในการใช IT และความ 

-   ชํานาญอ่ืน เชน การนวดที่ไดมาตรฐาน 

- บุคลากรไมมีคุณภาพ ขาดความรูเกี่ยวกับ 

- วัฒนธรรมและสถานที่ทองเที่ยว  

- แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติเร่ิมเสื่อมโทรม 

- เนื่องจากขาดการดูแลอยางถูกตอง 

-    ขาดความเขาใจดานการใชทรัพยากรทองเที่ยว  

-   ขาดงบประมาณการพัฒนาแหลงทองเที่ยว 

-   ขาดกลยุทธดานการตลาด ทําธุรกิจเชิงรับมากกวาเชิงรุก 

-   ขาดการวิจัยความตองการของนักทองเที่ยว  

- ขาดการประชาสัมพันธที่เหมาะสม 

- ขาด e-tourism/ขอมูลไม Update 

- การคมนาคมไมสะดวกในบางจุด 

- อุตสาหกรรมสนับสนุน เชน โรงแรม รานอาหารไมได 

- มาตรฐานและไมมีคุณภาพ 

- ชุมชนขาดความกระตือรือรนและจิตสํานึกในการ   

- พัฒนาการทองเที่ยว 
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- ไมมีการบริการแบบ Full Board 

- ขาดการพัฒนาอบรมอยางเชื่อมโยงใหไดมาตรฐาน 

- เพื่อรับรองนักทองเที่ยว 

- ขาดนโยบายการสงเสริมอยางมีทิศทาง 

 

 เง่ือนไขดานอุปสงค 

- นักทองเที่ยว มีกระแสความนิยมเร่ืองการทองเที่ยว   เชิงนิเวศและเชิงสุขภาพ

มากขึ้น 

จุดแขง็ 

- ตองการทองเที่ยวธรรมชาติ อากาศดีตองการแหลง ทองเที่ยวใหม ๆ 

- เนนดานคุณภาพมาตรฐานการบริการ ความคุมคาตอ ราคา ความประทับใจ  

- ลูกคาใหมใหความสนใจมากขึ้น เชน ลูกคากลุมยุโรป  ประเทศสวีเดน 

ฝร่ังเศส 

- นักทองเทียวชาวไทยมีกําลังซื้อสูงขึ้น สนใจการ เที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น 

- นักทองเที่ยวบางกลุมยังขาดจิตสํานึกและขาด  ความรูในการทอง เที่ยวเชิง

นิเวศ 

จุดออน 

- พื้นที่การทองเที่ยวบางจังหวัดไมใชจุดหมาย หลักของการทองเที่ยวของ

นักทองเที่ยวสวนใหญ 

- นักทองเที่ยวขาดความเชื่อมั่นดานความปลอดภัย 

- ขาดการประสานงานเพื่อการพัฒนารวมกัน ภายในจังหวัดโดยเฉพาะดานการ

บริการ 

- นักทองเที่ยวมีการกระจุกตัวในชวงวันหยดุ 

- นักทองเที่ยวภายในประเทศไมสงผลใหเกิด  กิจกรรมการทองเที่ยวอยาง

ตอเน่ือง  

- Sensitive ตอ Service quality มีโอกาสจะ สื่อสารแบบปากตอปากไดงาย ถา

ไมพอใจ 
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  บริบทการแขงขันและกลยุทธทางธุรกิจ (Context for Firm Strategy and Rivalry) 

- ผูประกอบการโรงแรมขนาดใหญ แขงขันโดยการ   ใหบริการเสริม 

จุดแขง็ 

-  จํานวนและขนาดของโรงแรมที่พักมีเพียงพอ ราคา  ไมสูงมากนัก รานอาหาร

หลากหลาย บริการดี 

-  มีการรวมตัวกันใหบริการแบบครบวงจร 

-  ผูประกอบการขนาดเล็กมีการรวมตัวกัน  

-  ภาพลักษณดีดานความปลอดภัย เวนบางพื้นที่ที่  เคยเกิดสินามิที่ยังกลัวการเกิดซ้ํา 

-  มีสถานที่ทองเที่ยวที่นาสนใจ  

-  มีความเหมาะสมในฐานะที่เปนเมืองเพื่อการพักผอน 

-  รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการทองเที่ยวในฝงทะเล    อันดามัน และมีการ

สนับสนุนจากหลายฝายที่  เกี่ยวของ 

-  ชุมชนใหความสนใจในการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

-  มีศักยภาพในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (Culture Hub) เน่ืองจากมีวัฒนธรรมที่

หลากหลาย 

- มีการแขงขันทางดานราคา โดยเฉพาะ  ผูประกอบการโรงแรมขนาดเล็ก 

แขงขันโดยใช  การตัดราคาสงผลตอภาพพจนโดยรวมมีผลทําให   เปน Cheap Destination  

จุดออน 

- การกําหนดมาตรฐานของกิจกรรมการทองเที่ยว  เชิงสุขภาพ และกิจกรรม

อ่ืนๆ ที่เกี่ยวของยังไมชัดเจน 

- ไมมีการเชื่อมโยงกันของหนวยงานในภาครัฐ การ    สนับสนุนยังไมมีความ

จริงจังและเปนรูปธรรมเทาที่ควร 

- ขาดรูปแบบกิจกรรมที่นาสนใจในระหวางเสนทางทองเที่ยว 

- ขาดทิศทางการจัดการที่ตอเนื่องมีการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศผิดทิศทาง 

โดยการรุกล้ําพื้นที่  ปา และรบกวนสิ่งแวดลอม 

- การคมนาคมขนสงไมสะดวก ตนทุนคาเดินทางสูง  มีธุรกิจสายการบินเพียง

เจาเดียว 

- ขาดการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวใหม ๆ ที่ นาสนใจอ่ืนๆ  และขาดการ

ดําเนินการที่ตอเน่ือง 
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 อุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวของและสนับสนุนกัน   ( Related & Supporting Industries) 

- ททท. ใหการสนับสนุนเปนอยางดี สมาคมธุรกิจ  การทองเที่ยว มีแผนพัฒนา

การทองเที่ยวเชิง  สุขภาพอยูแลวมีศูนยประสานงานการทองเที่ยว มี  ความสะดวกสบายในการ

ติดตอ (One Stop   Service) 

จุดแขง็ 

- นโยบายของภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของเนน  ความสําคัญของการทองเที่ยว 

ทําใหเกิดความ รวมมือระดับเบื้องตนระหวางกัน  

- มีการเชื่อมโยงเครือขายธุรกิจ การรวมกลุมกันของ ผูประกอบการในธุรกิจ

โรงแรมและรานอาหาร เพื่อ  จัดกิจกรรมเชื่อมโยงกันโดยการสนับสนุนของภาครัฐ 

- สถาบันการศึกษา มีการเปดหลักสูตรรองรับความ ตองการของผูประกอบการ

ในทองถิ่น 

- แหลงทองเที่ยวสวนใหญอยูในอุทยาน จึงมี  กฎเกณฑในการรักษา ทําใหอยู

ในสภาพที่ดี 

- นโยบายสวนใหญเนนที่ปริมาณนักทองเที่ยวมากกวา  ดานคุณภาพ 

จุดออน 

- ขาดการวางแผนการทองเที่ยวที่ชัดเจน 

- ขาดการประชาสัมพันธของแหลงทองเที่ยวอยางจริงจัง และตอเนื่อง ทําใหไม

เกิดความโดดเดนขาดการ  ประชาสัมพันธใหคนในพื้นที่ใหเปนเจาบานที่ดี 

- สมาคมทองเที่ยวไมเขมแข็ง ยังไมประสานงานเปน เครือขายผูประกอบการสวน

ใหญยังขาดการ ประสานงานรวมมือกัน 

- ขาดการพัฒนาบุคลากรดานมัคคุเทศกทองถิ่นอยาง ตอเนื่องและมี

สถาบันการศึกษาทางดานการทองเที่ยว  และสาขาที่เกี่ยวของในพื้นที่นอย และคุณภาพของบัณฑิต

จบใหมยังไมไดมาตรฐาน เนื่องจากขาด ประสบการณ  

- ขาดความรวมมือกัน และการประสานงานที่ดีระหวาง ภาครัฐและเอกชนการที่

จริงจัง และการสนับสนุนของ ขาดการประสานงานของหนวยงานรัฐบาล 

- ขาดความรวมมือของระบบขนสงมวลชนทําใหการ  คมนาคมเขาแหลง

ทองเที่ยว 
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 ขอเสนอแนะเพื่อเสริมจุดแข็ง-แกไขจุดออน 

- สงเสริมและผลักดันใหสมาชิกในคลัสเตอรใชกระบวนการกลุมอยางมี

ประสิทธิภาพในการรวมกั นแสวงหาและกําหนดทิศทางการพัฒนาการทองเที่ยวในพื้นที่ของตน

รวมกัน เพื่อสรางการยอมรับและรวมมือรวมใจที่จะปฏิบัติตามขอตกลงที่ไดรวมกันกําหนดขึ้น  โดย

ผูประกอบการและหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของควรมีการดําเนินการรวมกันในการจัดทําแผนพัฒนา  

การแสวงหางบประมาณสนับสนุ น การแสวงหาแนวรวมซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของอ่ืนๆในพื้นที่  และจัด

กิจกรรมเพื่อกําหนดเปาหมายและวางแผนในการพัฒนาคลัสเตอรรวมกัน 

- พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวใหมีมาตรฐานดานการใหบริการที่

สอดคลองกับความตองการของลูกคา  โดยสงเสริมและสนับสนุนบทบาท ของสถาบันการศึกษาใน

พื้นที่ใหมีการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นในเร่ืองการอนุรักษสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมในจังหวัดเพื่อ

ปลูกฝงใหเยาวชนเกิดความรักและเขาใจในวัฒนธรรมประเพณี และทรัพยากรสิ่งแวดลอมรวมทั้ง  

จัดฝกอบรมความรูตางๆที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวไมวาจะในเ ร่ืองของวัฒนธรรมและสถานที

ทองเที่ยว  คุณคาของวิถีไทย ภาษา ความปลอดภัย มาตรฐานดานสุขอนามัยของอาหาร และ ที่พัก  

รวมทั้งการใหบริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหกับผูประกอบการ 

 

3.   ผลการวิเคราะหเครือขายวิสาหกิจทองเท่ียว : กลุมพื้นท่ีภาคใตฝงอาวไทย 

3.1 เง่ือนไขปจจัยการผลิต (Factor Conditions) 

กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทยเปนกลุมที่มีขอไดเปรียบทางดานของ

ทรัพยากรธรรมชาติ ทะเล ปาไม น้ําตก มีมากและยังสมบูรณ  มีที่พักใหเลือกมาก และหลากหลาย 

พรอมทั้งมีโครงสรางพื้นฐานที่ดี โดยมีโรงพยาบาลที่ทันสมัย และจํานวนมาก  มีสถาบันการศึกษา

รองรับในการผลิตคนและอาชีพ และนอกจากน้ันยังมีหางสรรพสินคาที่สะดวก กอใหเกิดความ

สะดวกสะบายตอนักทองเที่ยว ผูประกอบการมีวิสัยทัศน มีการเขาถึงแหลงเงินทุน และมีกลยุทธใน

การประกอบธุรกิจ  ผูประกอบการมีวิสัยทัศนและกลยุทธในการ    ประกอบธุ รกิจ  มีการใหบริการ

ที่เปนมิตร  มีความสมบูรณดานทรัพยากรธรรมชาติ   และหลากหลาย มีชื่อเสียงไปทั่วโลก  คนมี

ความออนนอม ไมใชความรุนแรง  มีกิจกรรมการทองเที่ยวอ่ืนๆ อีกมากมาย  การคมนาคมสะดวก  

มีทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม สมบูรณ และมี    ความหลากหลาย  วัฒนธรรมในทองถิ่นมีอัธยาศัย

ไมตรีที่ดี แตยังมีปญหาบางประการที่เปนขอเสียเปรียบไดแก บุคลากรไมมีคุณภาพ ขาดความรู

เกี่ยวกับวัฒนธรรมและสถานที่ทองเที่ยว มีปญหาการสื่อสารดานภาษาและทักษะการบริการ ขาด

งบประมาณในการพัฒนาแหลงทองเที่ยว และไมมีการบริการแบบ  Full Board มีปญหาการสื่อสาร

ดานภาษา และทักษะการบริการ   ขาดความรูความชํานาญในการใช IT และความ  ชํานาญอ่ืน เชน 

การนวดที่ไดมาตรฐาน บุคลากรไมมีคุณภาพ ขาดความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมและสถานที่ทองเที่ยว  

แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติเร่ิมเสื่อมโทรม  เนื่องจากขาดการดู แลอยางถูกตอง ขาดความเขาใจ
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ดานการใชทรัพยากรทองเที่ยว  ขาดงบประมาณการพัฒนาแหลงทองเที่ยว ขาดกลยุทธดาน

การตลาด ทําธุรกิจเชิงรับมากกวา เชิงรุก ขาดการวิจัยความตองการของนักทองเที่ยว ขาดการ

ประชาสัมพันธที่เหมาะสม  ขาด e-tourism/ขอมูลไม  Update  การคมนา คมไมสะดวกในบางจุด   

อุตสาหกรรมสนับสนุน เชน โรงแรม รานอาหารไมได มาตรฐานและไมมีคุณภาพ ชุมชนขาดความ

กระตือรือรนและจิตสํานึกในการ  พัฒนาการทองเที่ยว ไมมีการบริการแบบ Full Board  ขาดการ

พัฒนาอบรมอยางเชื่อมโยงใหไดมาตรฐาน  เพื่อรับรองนักทองเที่ยว และขาดนโ ยบายการสงเสริม

อยางมีทิศทาง 

3.2 เง่ือนไขดานอุปสงค (Demand Conditions) 

จากการที่พื้นที่ภาคใตตอนลาง มีความอุดมสมบูรณดานทรัพยากรธรรมชาติ

มากมาย สงผลใหนักทองเที่ยวมีความนิยมการทองเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงสุขภาพมากขึ้น มีกลุม

ลูกคาใหมมากขึ้น เชน สวีเดน ฝร่ังเศส เปนตน นักทองเที่ยวชาวไทยมีกําลังซื้อสูงขึ้น สนใจเที่ยวใน

ประเทศมากขึ้น   นักทองเที่ยว มีกระแสความนิยมเร่ืองการทองเที่ยว   เชิงนิเวศและเชิงสุขภาพมาก

ขึ้น ตองการทองเที่ยวธรรมชาติ อากาศดีตองการแหลง ทองเที่ยวใหม ๆ เนนดานคุณภาพมาตรฐาน

การบริการ ความคุมคาตอ ราคา ความประทับใจ ลูกคาใหมใหความสนใจมากขึ้น เชน ลูกคากลุม

ยุโรป  ประเทศสวีเดน ฝร่ังเศส นักทองเทียวชาวไทยมีกําลังซื้อสูงขึ้น สนใจการ เที่ยวในประเทศ

ไทยมากขึ้น แตนักทองเที่ยวสวนใหญขาดจิตสํานึกและความรู รวมทั้งนักทองเที่ยวยังขาดความ

เชื่อมัน่ดานความปลอดภัยดวย   นักทองเที่ยวบางกลุมยังขาดจิตสํานึกและขาด  ความรูในการ

ทองเที่ยวเชิงนิเวศ พื้นที่การทองเที่ยวบางจังหวัดไมใชจุดหมาย หลักของการทองเที่ยวของ

นักทองเที่ยวสวนใหญ นักทองเที่ยวขาดความเชื่อมั่นดานความปลอดภัย ขาดการประสานงานเพื่อ

การพัฒนารวมกัน ภายในจังหวัดโดยเฉพาะดานการบริการ นักทองเที่ยวมีการกระจุกตัวในชวง

วันหยุด นักทองเที่ยวภายในประเทศไมสงผลใหเกิด  กิจกรรมการทองเที่ยวอยางตอเน่ือง Sensitive 

ตอ Service quality มีโอกาสจะ สื่อสารแบบปากตอปากไดงาย ถาไมพอใจ 

3.3 บริบทการแข งขันและกลยุทธทางธุรกิจ (Context for Firm Strategy and 

Rivalry) 

 ปจจุบันมีการแขงขันทางดานราคาสูงมากขึ้น โดยเฉพาะผูประกอบการขนาดเล็ก 

มีการตัดราคาแขงขันกัน สงผลตอภาพพจนโดยรวม กลยุทธทางธุรกิจที่ควรนํามาใชก็คือ ควรมีการ

รวมตัวกันของผูประกอบการขนาดเล็ก ในสวนของผูประกอบการโรงแรมขนาดใหญ ควรมีการเพิ่ม

บริการเสริมใหแกลูกคา เพื่อเปนการจูงใจใหลูกคากลับมาใชบริการอีกคร้ังผูประกอบการโรงแรม

ขนาดใหญ แขงขันโดยการ   ใหบริการเสริม ควรมีจํานวนและขนาดของโรงแรมที่พักมีเพียงพอ 

ราคา  ไมสูงมากนัก รานอาหารหลากห ลาย บริการดี  มีการรวมตัวกันใหบริการแบบครบวงจร  มี

ภาพลักษณดีดานความปลอดภัย เวนบางพื้นที่ที่  เคยเกิดสินามิที่ยังกลัวการเกิดซ้ํา  มีสถานที่

ทองเที่ยวที่นาสนใจ  มีความเหมาะสมในฐานะที่เปนเมืองเพื่อการพักผอน   รัฐบาลมีนโยบาย
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สนับสนุนการทองเที่ยวในฝงทะเล     อันดามัน และมีการสนับสนุนจากหลายฝายที่  เกี่ยวของ  

ชุมชนใหความสนใจในการทองเที่ยวเชิงนิเวศ มีศักยภาพในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (Culture 

Hub) เนื่องจากมีวัฒนธรรมที่หลากหลาย  แตวิสาหกิจดานการทองเที่ยวมีการแขงขันทางดานราคา 

โดยเฉพาะ  ผูประกอบการโรงแรมขนาดเล็ก แขงขันโดยใช  การตัดราคาสงผลตอภาพพจนโดยรวม

มีผลทําให   เปน Cheap Destination   การกําหนดมาตรฐานของกิจกรรมการทองเที่ยว  เชิงสุขภาพ 

และกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของยังไม  ชัดเจน  ไมมีการเชื่อมโยงกันของหนวยงานในภาครัฐ การ    

สนับสนุนยังไมมีความจ ริงจังและเปนรูปธรรม    เทาที่ควร  ขาดรูปแบบกิจกรรมที่นาสนใจใน

ระหวางเสนทางทองเที่ยว  ขาดทิศทางการจัดการที่ตอเนื่องมีการพัฒนาการ   ทองเที่ยวเชิงนิเวศผิด

ทิศทาง โดยการรุกล้ําพื้นที่ปา และรบกวนสิ่งแวดลอม การคมนาคมขนสงไมสะดวก ตนทุนคา

เดินทางสูง  มีธุ รกิจสายการบินเพียงเจาเดียว ขาดการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวใหม ๆ ที่ 

นาสนใจอ่ืนๆ  และขาดการดําเนินการที่ตอเน่ือง  

3.4 อุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวโยงและสนับสนุน ( Related & Supporting Industries) 

   ธุรกิจทองเที่ยวในพื้นที่ภาคใตตอนลาง มีผูประกอบธุรกิจทองเที่ย วจํานวนมาก จึงมี

การเชื่อมโยงเครือขายธุรกิจผูประกอบการในธุรกิจโรงแรมและรานอาหาร  ททท. ใหการสนับสนุน

เปนอยางดี สมาคมธุรกิจ  การทองเที่ยว มีแผนพัฒนาการทองเที่ยวเชิง  สุขภาพอยูแลวมีศูนย

ประสานงานการทองเที่ยว มี  ความสะดวกสบายในการติดตอ (One Stop   Service)  นโยบายของ

ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของเนน  ความสําคัญของการทองเที่ยว ทําใหเกิดความ รวมมือระดับ

เบื้องตนระหวางกัน  มีการเชื่อมโยงเครือขายธุรกิจ การรวมกลุมกันของ ผูประกอบการในธุรกิจ

โรงแรมและรานอาหาร เพื่อ  จัดกิจกรรมเชื่อมโยงกันโดยการสนับสนุนจาก ภาครัฐ 

สถาบันการศึกษา มีการเปดหลักสูตรรองรับความ ตองการของผูประกอบการในทองถิ่น แหลง

ทองเที่ยวสวนใหญอยูในอุทยาน จึงมี  กฎเกณฑในการรักษา ทําใหอยูในสภาพที่ดีแตกลุม

ผูประกอบการกลับขาดการประชาสัมพันธดานการทองเที่ยวอยางจริงจังและตอเนื่อง รวมทั้ง ขาด

ความรวมมือและการประสานงานที่ดีระหวางภาครัฐและเอกชน สําหรับอุตสาหกรรมสนับสนุน

อ่ืนๆ นั้นยังขาดความรวมมือดานระบบขนสงมวลชน ทําใหการเดินทางไปสูแหลงทองเที่ยวยังไมดี

พอ  นโยบายสวนใหญเนนที่ปริมาณนักทองเที่ยวมากกวา  ดานคุณภาพ  ขาดการวางแผนการ

ทองเทีย่วที่ชัดเจน ขาดการประชาสัมพันธของแหลงทองเที่ยวอยางจริงจัง และตอเน่ือง ทําใหไมเกิด

ความโดดเดนขาดการ  ประชาสัมพันธใหคนในพื้นที่ใหเปนเจาบานที่ดี สมาคมทองเที่ยวไม

เขมแข็ง ยังไมประสานงานเปน เครือขายผูประกอบการสวนใหญยังขาดการ ประสานงานรวมมื อ

กัน ขาดการพัฒนาบุคลากรดานมัคคุเทศกทองถิ่นอยาง ตอเนื่องและมีสถาบันการศึกษาทางดานการ

ทองเที่ยว  และสาขาที่เกี่ยวของในพื้นที่นอย และคุณภาพของบัณฑิตจบใหมยังไมไดมาตรฐาน 

เนื่องจากขาด ประสบการณ  ขาดความรวมมือกัน และการประสานงานที่ดีระหวาง ภาครัฐและ
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เอกชนการที่จริงจัง และการสนับสนุนของ ขาดการประสานงานของหนวยงานรัฐบาล ขาดความ

รวมมือของระบบขนสงมวลชนทําใหการ  คมนาคมเขาแหลงทองเที่ยว 

3.5 บทบาทรัฐบาล 

     รัฐบาลมีการใหการดูแลดานความปลอดภัยมีการประชาสัมพันธสงเสริมการ

ทองเที่ยว และมีการบังคับใชกฏหมายควบคุมสิ่งแวดลอม 

 

4.  Cluster Map ทองเท่ียว : กลุมพื้นท่ีภาคใตฝงอาวไทย 

แผนที่คลัสเตอรทองเที่ยว

ธุรกิจที่พัก/ 
โรงแรม

บริษัทนําเที่ยว

ธุรกิจหลัก (Core Activities)ปจจัยการผลิต (ตนน้ํา)

แหลงทองเที่ยวแหลงทองเที่ยว

ผูประกอบการ/
ผูใหบริการ
ผูประกอบการ/
ผูใหบริการ

อาคาร สถานที่ 
อุปกรณอํานวยความ
สะดวก  สาธารณูปโภค
อุปกรณคุมครอง     ความ

ปลอดภัย ฯลฯ

อาคาร สถานที่ 
อุปกรณอํานวยความ
สะดวก  สาธารณูปโภค
อุปกรณคุมครอง     ความ

ปลอดภัย ฯลฯ

เงินทุนเงินทุน

การบริหารจัดการการบริหารจัดการ

ตลาด (ปลายน้ํา)

นักทองเที่ยวภายในประเทศนักทองเที่ยวภายในประเทศ

นักทองเที่ยวตางประเทศ  นักทองเที่ยวตางประเทศ  

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ 

สถาบันการเงินสถาบันการเงิน

ศูนยจําหนายสินคาพื้นเมืองศูนยจําหนายสินคาพื้นเมือง

บริษัทประกันภัยบริษัทประกันภัย

การคมนาคม/ขนสงการคมนาคม/ขนสง

รานอาหารรานอาหาร

กอสรางกอสราง

รานจําหนายอุปกรณ
การทองเที่ยว

รานจําหนายอุปกรณ
การทองเที่ยว

สื่อโฆษณา/ประชาสัมพันธสื่อโฆษณา/ประชาสัมพันธ

ธุรกิจ MICEธุรกิจ MICE

หนวยงานที่เกี่ยวของ

•สถาบันพัฒนาฝมือ
แรงงาน
•มหาวิทยาลัย
•สถาบันอบรมในทาง
อาชีพ
•สถาบันการโรงแรม
และการทองเที่ยว

•สถาบันพัฒนาฝมือ
แรงงาน
•มหาวิทยาลัย
•สถาบันอบรมในทาง
อาชีพ
•สถาบันการโรงแรม
และการทองเที่ยว

สถาบันการศึกษา
• หอการคาจังหวัด
•สมาคมมัคคุเทศก
•สภาอุตสาหกรรมทองเที่ยว 
•สมาคมไทยธุรกิจทองเที่ยว 
(ATTA)
•สมาคมโรงแรมไทย (THA)
•สมาคมมัคคุเทศกอาชีพ 
(PGA)
•ชมรมแหลงทองเที่ยว

• หอการคาจังหวัด
•สมาคมมัคคุเทศก
•สภาอุตสาหกรรมทองเที่ยว 
•สมาคมไทยธุรกิจทองเที่ยว 
(ATTA)
•สมาคมโรงแรมไทย (THA)
•สมาคมมัคคุเทศกอาชีพ 
(PGA)
•ชมรมแหลงทองเที่ยว

กลุม สมาคม ชมรม องคกร หนวยงานภาครัฐ
•กระทรวงการทองเที่ยว
และกีฬา
•กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
•กระทรวงคมนาคม
•คณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทุน
•องคการปกครองสวน
ทองถิ่น
•กรมสรรพากร 
•กระทรวงการคลัง

หนวยงานภาครัฐ
•กระทรวงการทองเที่ยว
และกีฬา
•กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
•กระทรวงคมนาคม
•คณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทุน
•องคการปกครองสวน
ทองถิ่น
•กรมสรรพากร 
•กระทรวงการคลัง

ภาพที่  1 แสดง Cluster Map ทองเที่ยว 
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สามารถสรุปผลการวิเคราะหศักยภาพในการแขงขันของอุตสาหกรรมทองเที่ยว ของ

ภาคใตฝงอาวไทย ไดดังแสดงในภาพ 

 

Diamond model คลัสเตอรทองเท่ียว : กลุมพื้นท่ีภาคใตฝงอาวไทย 

 

 

 
 

ภาพที่  2  แสดงการวิเคราะห Diamond model คลัสเตอรทองเที่ยว 

 

จุดแข็ง 

- ผูประกอบการโรงแรมขนาดใหญ แขงขนัโดยการ   ใหบริการ

เสริม 

- มกีารรวมตัวกนัใหบริการแบบครบวงจร 

-  ผูประกอบการขนาดเล็กมีการรวมตัวกัน  

จุดออน 

- มีการแขงขันทางดานราคา โดยเฉพาะ  ผูประกอบการโรงแรม

ขนาดเล็ก แขงขันโดยใช  การตัดราคาสงผลตอภาพพจน

โดยรวมมผีลทําให  เปน Cheap Destination  

-  การกําหนดมาตรฐานของกิจกรรมการทองเที่ยว  เชิงสุขภาพ 

และกิจกรรมอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของยังไมชัดเจน 

-  ไมมีการเชื่อมโยงกันของหนวยงานในภาครัฐ การ    สนับสนุน

 

 

จุดแข็ง 

 -  ผูประกอบการมีวิสัยทัศนและกลยุทธในการ    ประกอบธุรกิจ 

 -  มีการใหบริการทีเ่ปนมติร 

-  มีความสมบรูณดานทรัพยากรธรรมชาติ   และหลากหลาย มี

ชื่อเสียงไปทั่วโลก 

 -  การคมนาคมสะดวก 

จุดออน 

-  มีปญหาการสือ่สารดานภาษา และทกัษะการบริการ ขาดความรู

ความชาํนาญในการใช IT และความชํานาญอื่น เชน การนวดที่

ไดมาตรฐาน 

  -  บุคลากรไมมีคุณภาพ ขาดความรูเกี่ยวกับ 

-   แหลงทองเทีย่วทางธรรมชาติเร่ิมเสือ่มโทรม เน่ืองจากขาดการ

ดูแลอยางถูกตอง 

- ขาดการประชาสมัพนัธทีเ่หมาะสม 

 

การวิเคราะหเครือขายวิสาหกิจทองเที่ยว โดยใช Diamond Model 

การสนับสนุนจากภาครัฐ 

จุดแข็ง 

- นักทองเท่ียว มีกระแสความนิยมเร่ืองการ

ทองเท่ียว   เชิงนิเวศและเชิงสุขภาพมากขึ้น 

- เนนดานคุณภาพมาตรฐานการบริการ ความ

คุมคาตอ ราคา ความประทับใจ  

จุดออน 

-   นักทองเท่ียวบางกลุมยังขาดจิตสํานึกและขาด  

ความรูในการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

 

 

บริบทการแขงขัน

และกลยทุธทาง

ธุรกิจ 

 

เง่ือนไขของ

ปจจัยการผลิต 

 

เง่ือนไขดาน

อุปสงค 

อุตสาหกรรมที่

เก่ียวของและ

สนับสนุน 

 

จุดแข็ง 

- ททท. ใหการสนับสนุนเปนอยางดี  

- มีการเชื่อมโยงเครือขายธุรกิจ การรวมกลุมกัน

ของ ผูประกอบการในธรุกจิโรงแรมและ

รานอาหาร  

-  สถาบันการศึกษา มีการเปดหลักสูตรรองรับ

ความ ตองการของผูประกอบการในทองถิ่น 

จุดออน 

- นโยบายสวนใหญเนนท่ีปริมาณนักทองเท่ียว

มากกวา  ดานคุณภาพ 

-  ขาดการวางแผนการทองเท่ียวท่ีชัดเจน 

- ขาดการประชาสัมพันธของแหลงทองเท่ียว

อยางจริงจัง และตอเน่ือง ทําใหไมเกิดความ

โดดเดนขาดการ  ประชาสมัพนัธใหคนใน

พื้นท่ีใหเปนเจาบานท่ีดี 
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ปจจัยแหงความสําเร็จของเครือขายวิสาหกิจ 

 

1. โครงการจัดต้ังตัวแทนหรือศูนยพัฒนาเครือขายวิสาหกิจทองเที่ยว (CDA)  

2. โครงการสรางผูฝกอบรม (Trainer) เพื่อเปนตัวกลางถายทอดความรูและประโยชนในการ

รวมกลุมอุตสาหกรรมแกสมาชิกคลัสเตอรทองเที่ยว 

3. โครงการเปรียบเทียบการรวมกลุมอุตสาหกรรม (Benchmarking) กับคลัสเตอรทองเที่ยว

อ่ืนๆ ทั้งในประเทศ และตางประเทศ 

4. โครงการจัดทําวารสารหรือ สื่อเทคโนโลยี สําหรับเครือขายวิสาหกิจทองเที่ยว เพื่อเผยแพร

ขอมูลที่เปนประโยชน ในเครือขายอุตสาหกรรมทองเที่ยว 

5. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนสรางเอกลักษณทองถิ่นและเสริมศักยภาพแหลงทองเที่ยว 

6. โครงการยกระดับแหลงทองเที่ยวสินคาและบริการสูระดับสากล 

7. โครงการ หมูเกาะอาวไทย ไรมลพิษ 

8. โครงการพัฒนาเพื่อเสริมศักยภาพแหลงทองเที่ยวแหลงใหม 

9. โครงการพัฒนาทักษะดานภาษา แกบุคลากร ภาคการทองเที่ยว 

10. โครงการจัดการแหลงน้ําสําหรับแหลงทองเที่ยวทางทะเล 

11. โครงการพัฒนาและฟนฟูแหลงทองเที่ยวทาง ประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม และศาสนา 

12. โครงการพัฒนาแหลงเรียนรู องคความรู และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม รวมทั้งตอยอด

ภูมิปญญาทองถิ่น 

13. โครงการสงเสริมการทองเที่ยวแบบ Long Stay , Home Stay 

14. โครงการเตือนภัยและรักษาความปลอดภัยแกนักทองเที่ยว 

15. โครงการพัฒนาระบบโทรคมนาคมสําหรับแหลงทองเที่ยวทางทะเล 

16. โครงการพัฒนาเครือขายการวิจัยดานการทองเที่ยว 
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บทท่ี 2 

แผนภาพเครือขายวิสาหกิจทองเท่ียว : กลุมพื้นท่ีภาคใตฝงอาวไทย 

 

1.  ภาพรวมกลุมจังหวัด 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

11..กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 

เชียงใหมเชียงใหม    เชียงรายเชียงราย    นานนาน    พะเยาพะเยา    

แพรแพร    แมฮองสอนแมฮองสอน    ลําปางลําปาง    ลําพูน ลําพูน 

22..กลุมจังหวัดภาคเหนือกลุมจังหวัดภาคเหนือ

ตอนลาง ตอนลาง 

ตากตาก    พิษณุโลกพิษณุโลก    เพชรบูรณเพชรบูรณ    
สุโขทัยสุโขทัย    อุตรดิตถอุตรดิตถ  กําแพงเพชรกําแพงเพชร    
นครสวรรคนครสวรรค    พิจิตรพิจิตร    อทัอุทัยธานียธานี  

  

77..  กลุมจังหวัดภาค กลุมจังหวัดภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 

นครราชสีมานครราชสีมา    ชัยภูมิชัยภูมิ    บุรีรัมยบุรีรัมย    สุรินทรสุรินทร  
อุบลราชธานีอุบลราชธานี    ศรีสะเกษศรีสะเกษ    ยโสธรยโสธร    

  

  

33..กลุมจังหวัดภาคกลาง กลุมจังหวัดภาคกลาง 

นนทบุรีนนทบุรี    ปทุมธานีปทุมธานี    อยุธยาอยุธยา    
อางทองอางทอง  ชัยนาทชัยนาท    ลพบุรีลพบุรี    สระบุรีสระบุรี    
สิงหบุรี สิงหบุรี 

  

66..  กลุมจังหวัดภาคกลุมจังหวัดภาค

ตะวันออตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและกเฉียงเหนือตอนบนและ

กลาง กลาง 

หนองคายหนองคาย    หนองบัวลําภูหนองบัวลําภู    เลยเลย    
อุดรธานีอุดรธานี  กาฬสินธุกาฬสินธุ    นครพนมนครพนม    

      

          

  

44..กลุมจังหวัดตะวันตก กลุมจังหวัดตะวันตก 

กาญจนบุรีกาญจนบุรี    นครปฐมนครปฐม    ราชบุรีราชบุรี    

สุพรรณบุรีสุพรรณบุรี  ประจวบคีรีขันธประจวบคีรีขันธ    เพชรบุรีเพชรบุรี    
สมุทรสงครามสมุทรสงคราม  สมุทรสาคร สมุทรสาคร 

  

55..    กลุมจังหวัดภกลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน าคใตฝงอันดามัน 

ระนองระนอง  ตรังตรัง  กระบี่กระบี่    พังงาพังงา    ภูเก็ตภูเก็ต  

สตูล สตูล 

  

  88..  กลุมจังหวัดภาคตะวันออก กลุมจังหวัดภาคตะวันออก 

ฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา    นครนายกนครนายก    ปราจีนบุรีปราจีนบุรี  

สมุทรปราการสมุทรปราการ  สระแกว สระแกว 

  จันทบุรีจันทบุรี  ชลบุรีชลบุรี  ตราดตราด  ระยอง ระยอง 

  

99..    กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย 

ชุมพรชุมพร    สุราษฎรธานีสุราษฎรธานี  นครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช    

พัทลุงพัทลุง  ปตตานีปตตานี    ยะลยะลาา    นราธิวาสนราธิวาส    
สงขลา สงขลา 

    

1010..  กรุงเทพฯกรุงเทพฯ  
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2.  แผนภาพเครือขายวิสาหกิจทองเท่ียว : กลุมพื้นท่ีภาคใตฝงอาวไทย 

 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

11..กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 

อุตสาหกรรมทองเที่ยวอุตสาหกรรมทองเที่ยว  เกษตรเกษตร

และอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  

หัตถกรรมหัตถกรรม  สิ่งทอและแฟชั่นสิ่งทอและแฟชั่น    IICCTT  

  

22..กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 

การทองเที่ยวการทองเที่ยว  การคาชายแดนการคาชายแดน  ลอลอ

จิสติคสจิสติคส  แปรรูปอาหารแปรรูปอาหาร  ปศุสัตวปศุสัตว  

บริการอบริการองคความรูงคความรู  ออยและน้ําตาลออยและน้ําตาล  

ขาวขาว  77..  กลุมจังหวัดภาคกลุมจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 

66..  กลุมจังหวัดภาคกลุมจังหวัดภาค          

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  

44..กลุมจังหวัดตะวันตก กลุมจังหวัดตะวันตก 

เลี้ยงสุกรคุณภาพเลี้ยงสุกรคุณภาพ  ขาวเกษตรขาวเกษตร

อินทรียอินทรีย    กุงแปรรูปกุงแปรรูป  ทองเที่ยวทองเที่ยว    
สัปปะรดกระปอง สัปปะรดกระปอง 

55..    กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดากลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดา

มัน มัน 

ทองเที่ยวเชิงสุขภาพทองเที่ยวเชิงสุขภาพ  อาหารและอาหารและ

ขนมของฝากพื้นเมืองขนมของฝากพื้นเมือง  ผลิตภัณฑผลิตภัณฑ

จากยางพาราจากยางพารา  อูตอเรืออูตอเรือ  ซอมเรือซอมเรือ  

ทองเที่ยวเชิงนิเวศทองเที่ยวเชิงนิเวศ    ของฝากของที่ของฝากของที่

ระลึกระลึก  ทองเที่ยวเชิงนิเวศทองเที่ยวเชิงนิเวศ  

ยางพารายางพารา  

  88..  กลุมจังหวัดภาคตะวันออก กลุมจังหวัดภาคตะวันออก 

ทองเที่ยวทองเที่ยว  อาหารทะเลแปรรูปอาหารทะเลแปรรูป  อัญมณีอัญมณี

และเครื่องประดับและเครื่องประดับ    ผลไมสดและผลไมผลไมสดและผลไม

แปรรูปแปรรูป  ยานยนตและชิ้นสวนยานยนตและชิ้นสวน  BBIIOO  ppllaassttiicc  

99..    กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย 

  แพะแพะ  ยางพารายางพารา  เปาฮื้อเปาฮื้อ  สมุนไพรสมุนไพร  
ผลไมผลไม  ไกไก  อาหารทะเลอาหารทะเล  ปาลมน้ํามัน ปาลมน้ํามัน 

  สวนผลไมสวนผลไม  ทองเที่ยวทองเที่ยว  การคาชายแดน การคาชายแดน 

ทองเที่ยวทองเที่ยว    การคาชายแดนการคาชายแดน  ผาฝาย ผาฝาย 

ยอมครามยอมคราม    ทองเที่ยวเชิงนิเวศนทองเที่ยวเชิงนิเวศน    

ขาวหอมมะลิขาวหอมมะลิ    โลจิสติกสโลจิสติกส      

สิ่งทอสิ่งทอ  ไหมไหม  แปรรูปสุกรแปรรูปสุกร  ทองเที่ยวทองเที่ยว  

ยานยนตยานยนต  ขาวขาว    

1010..  กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ 

ธุรกิจนําเที่ยวธุรกิจนําเที่ยว  อาหารอาหาร  

โลจิสติกสโลจิสติกส  

  



  
 

เครือขายวิสาห
กิจท

องเท
ี่ยว : กลุมพ้ื

น
ท

ี่ภาคใตฝงอาวไท
ย 

- 14 - 

บ
ท

ท่ี
 3 

แผน
ป

ฏ
ิบ

ัติการสงเสริมเครือขายวิสาห
กิจท

องเท่ี
ยว : กลุมพ

ื้น
ท่ี

ภาคใตฝงอาวไท
ย 

 1.  เครือขายวิสาห
กิจท

องเท่ี
ยว 

 

ยุท
ธศาสตร 

กลยุท
ธ 

โครงการ 
งบ

ป
ระมาณ

(ลาน
บ

าท
) 

ยุท
ธศาส

ตรการส
รางคุณ

คา 
กลยุท

ธท
ี่ 1 พ

ฒั
น

า C
D

A
 

1. 
โครงการจัดต้ังตัวแท

น
ห

รือศูน
ยพ

ัฒ
น

าเครือขายวิส
าห

กิจ

ท
องเท

ี่ยว (C
D

A
)  

0.5 

 
 

2. โครงการส
รางผูฝกอบ

รม (Trainer) เพ
ื่อเป

น
ตัวกลางถายท

อด

ความรูและป
ระโยชน

ใน
การรวมกลุมอุตส

าห
กรรมแก

ส
มาชิกคลัส

เตอรท
องเท

ี่ยว 

0.5 

 
 

3. โครงการเครือขายการวิจัยดาน
การท

องเท
ี่ยว 

5 

ยุท
ธศาส

ตรการเพ
ิ่มคุณ

คา 
กลยุท

ธท
ี่ 

1 ศึกษ
าและยกระดับ

ศักยภาพ
การแขงขัน

 

1. โครงการเท
ียบ

เคียงการรวมกลุมอุตส
าห

กรรม (B
enchm

arking) 

กับ
คลัส

เตอรท
องเท

ี่ยวอ่ืน
ๆ ท

ั้งใน
ป

ระเท
ศ และตางป

ระเท
ศ  

0.5 

 
 

2. 
โครงการยกระดับ

แห
ลงท

อ
งเท

ี่ยวส
ิน

คาและบ
ริการส

ูระดับ

ส
ากล 

10 

 
 

3. 
โครงการพ

ัฒ
น

าและฟ
น

ฟ
ูแห

ลงท
องเท

ี่ยวท
าง ป

ระวัติศาส
ตร 

ศิลป
วัฒ

น
ธรรม และศาส

น
า 

5 

 
 

4. โครงการพ
ัฒ

น
าเพ

ื่อเส
ริมศักยภาพ

แห
0

5 
ลงท

องเท
ี่ยวแห

ลงให
ม 

 
 

5. โครงการพ
ัฒ

น
าท

ักษ
ะดาน

ภาษ
า แกบ

ุคลากร ภาคการท
องเท

ี่ยว 
5 
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ยุท
ธศาสตร 

กลยุท
ธ 

โครงการ 
งบ

ป
ระมาณ

(ลาน
บ

าท
) 

 
 

6. โครงการ ห
มูเกาะอาวไท

ย ไรมลพ
ิษ

 
10 

 
กลยุท

ธท
ี่ 

2 พ
ัฒ

น
าส

งเส
ริมธุรกิจ

ท
องเท

ี่ยว 

1. โครงการส
งเส

ริมการท
องเท

ี่ยวแบ
บ

 Long Stay , H
om

e Stay 
5 

 
 

2. โครงการส
งเส

ริมธุรกิจบ
ริการเชิงส

ุขภาพ
 ส

ป
า น

วดไท
ย 

5 

 
กลยุท

ธท
ี่ 3 พ

ัฒ
น

าโครงส
รางพ

ื้น
ฐาน

และส
ิง่อําน

วยความส
ะดวก 

1. โครงการเตือน
ภัยและรักษ

าความป
ลอดภัยแกนั

กท
องเท

ี่ยว 
15 

 
 

2. โครงการจัดการแห
ลงน้

ําส
ําห

รับ
แห

ลงท
องเท

ี่ยวท
างท

ะเล 
5 

 
 

3. 
โครงการป

รับ
ป

รุงภูมิท
ัศน

ส
รางเอกลักษ

ณ
ท

องถิ่น
และเส

ริม

ศักยภาพ
แห

ลงท
องเท

ี่ยว 

10 

 
 

4. โครงการพ
ัฒ

น
าระบ

บ
โท

รคมน
าคมส

ําห
รับ

แห
ลงท

องเท
ี่ยวท

าง

ท
ะเล 

10 

ยุท
ธศาส

ตรการส
งมอบ

คุณ
คา 

กลยุท
ธท

ี่ 
1 ถายท

อดภูมิป
ญ

ญ
า

ท
องถิ่น

 

1. โครงการพ
ัฒ

น
าแห

ลงเรียน
รู องคความรู และการแลกเป

ลี่ยน

ท
างวัฒ

น
ธรรม รวมท

ั้งตอยอดภูมิป
ญ

ญ
าท

องถิ่น
 

5 
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2.  รายละเอียดของโครงการ  มีดังน้ี 

 

1. โครงการจัดต้ังตัวแทนหรือศูนยพัฒนาเครือขายวิสาหกิจทองเที่ยว (CDA)  

2. โครงการสรางผูฝกอบรม (Trainer) เพื่อเปนตัวกลางถายทอดความรูและประโยชนในการ

รวมกลุมอุตสาหกรรมแกสมาชิกคลัสเตอรทองเที่ยว 

3. โครงการเปรียบเทียบการรวมกลุมอุตสาหกรรม (Benchmarking) กับคลัสเตอรทองเที่ยว

อ่ืนๆ ทั้งในประเทศ และตางประเทศ  

4. โครงการจัดทําวารสารหรือ สื่อเทคโนโลยี สําหรับเครือขายวิสาหกิจทองเที่ยว เพื่อเผยแพร

ขอมูลที่เปนประโยชน ในเครือขายอุตสาหกรรมทองเที่ยว  

5. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนสรางเอกลักษณทองถิ่นและเสริมศักยภาพแหลงทองเที่ยว 

6. โครงการยกระดับแหลงทองเที่ยวสินคาและบริการสูระดับสากล 

7. โครงการ หมูเกาะอาวไทย ไรมลพิษ 

8. โครงการพัฒนาเพื่อเสริมศักยภาพแห0

9. โครงการพัฒนาทักษะดานภาษา แกบุคลากร ภาคการทองเที่ยว 

ลงทองเที่ยวแหลงใหม 

10. โครงการจัดการแหลงน้ําสําหรับแหลงทองเที่ยวทางทะเล 

11. โครงการพฒันาและฟนฟูแหลงทองเที่ยวทาง ประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม และศาสนา 

12. โครงการพัฒนาแหลงเรียนรู องคความรู และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม รวมทั้งตอยอด

ภูมิปญญาทองถิ่น 

13. โครงการสงเสริมการทองเที่ยวแบบ Long Stay , Home Stay 

14. โครงการสงเสริมธรุกจิบริการเชิงสุขภาพ สปา นวดไทย 

15. โครงการเตือนภัยและรักษาความปลอดภัยแกนักทองเที่ยว 

16. โครงการพัฒนาระบบโทรคมนาคมสําหรับแหลงทองเที่ยวทางทะเล 

17.โครงการเครือขายการวิจัยดานการทองเที่ยว 
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เครือขายวิสาหกิจทองเท่ียว 

โครงการท่ี  1   โครงการจัดต้ังตัวแทนหรือศูนยพัฒนาเครือขายวิสาหกิจทองเที่ยว (CDA)  

 

หลักการเหตุผล การรวมกลุมติดตอประสานงานกันระหวางผูประกอบการในอุตสาหกรรม

ทองเที่ยว  รวมถึงการสื่อสารและเชื่อมโยงกันเปนเครือขายเปนแกนสําคัญใน

การเพิ่มขีด ความสามารถในการแ ขงขัน จึงควรมีการจัดต้ังตัวแทนหรือศูน ย

พัฒนาเครือขายวิสาหกิจทองเที่ยวเพื่อทําหนาที่ประสานงาน และจัดกิจกรรม

ระหวางกลุม  

วัตถุประสงค เพื่อประสานงานระหวางสมาชิกในกลุมและใหบริการทางดานความรู การจัด

อบรม การแลกเปลี่ยนขอมูล รวมทั้งรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรม

ทองเที่ยว อุตสาหกรรมตอเน่ือง และผลงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ 

ตัวชี้วัด 

 1. ระดับความรูความเขาใจในการพัฒนากลุมเครือขายวิสาหกิจ 

 2. จํานวนการรวมกลุมของเครือขายวิสาหกิจทองเที่ยว 

กิจกรรม 

1. จัดต้ังตัวแทนหรือศูนยพัฒนาเครือขายวิสาหกิจทองเที่ยวภาคใตฝงอาวไทย 

2. ประสานงานระหวางสมาชิกในคลัสเตอรวิสาหกิจทองเที่ยวภาคใตฝงอาวไทย 

3. ใหบริการทางดานความรู การจัดอบรม การแลกเปลี่ยนขอมูล รวมทั้งรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ

อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมตอเน่ือง และผลงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ 

ระยะเวลาดาํเนินงาน   5 ป (พ.ศ 2549- 2551) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สํานักงานพาณิชยจังหวัด หอการคาและ  สภา

อุตสาหกรรม จังหวัด สํานักงานทองเที่ยวภาคใต 

งบประมาณ    500,000 บาท 
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โครงการท่ี  2  โครงการสรางผูฝกอบรม (Trainer) เพื่อเปนตัวกลางถายทอดความรู  

และประโยชนในการรวมกลุมอุตสาหกรรมแกสมาชิกคลัสเตอรทองเที่ยว 

 

หลักการเหตุผล    การถายทอดองคความรูที่เกิดจากการบมเพาะประสบ การณ การศึกษาคนควา

จากผูวิจัยที่ชวยใหเกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมทองเที่ยวเปนสิ่งที่มีความสําคัญ

อยางยิ่งสําหรับกลุมของสมาชิกในเครือขาย   จึงควรมีการสราง ผูฝกอบรม 

(Trainer) เพื่อเปนตัวกลางถายทอดความรูและประโยชนในการรวมกลุม

อุตสาหกรรมแกสมาชิกคลัสเตอรทองเที่ยว 

วัตถุประสงค เพื่อใหคลัสเตอรทองเที่ยว ในพื้นที่ภาคใตฝงอาวไทย มีตัวกลางถายทอด

ความรูและประโยชนในการรวมกลุมอุตสาหกรรมแกสมาชิกคลัสเตอร 

ตัวชี้วัด 

 1. % ของจํานวนสมาชิกคลัสเตอรทองเที่ยวที่มีความรูความเขาใจเพิ่มขึ้น 

 2. จํานวนการถายทอดองคความรูแกบุคลากร 

3. จํานวนบุคลากร (Trainer) ที่ผานการฝกอบรม 

กิจกรรม 

1.คัดเลือกสมาชิกคลัสเตอรทองเที่ยว ที่มีภาวะผูนํา มีความเสียสละ มีศักยภาพในการถ ายทอด

 ความรู แกสมาชิกอ่ืนๆในคลัสเตอร 

2. ฝกอบรมตามหลักสูตร Training for Trainer และความรูเฉพาะดานทองเที่ยว 

3. ประสานการทํางานกับ CDA กลุมทองเที่ยวภาคใตฝงอาวไทย 

4. ประเมินผลการทํางานของ Trainer และปรับเปลี่ยนทุกๆ 1 ป 

ระยะเวลาดาํเนินงาน   5 ป (พ.ศ 2549- 2551) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด  มหาวิทยาลัย ผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยว 

งบประมาณ   500,000 บาท 
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โครงการท่ี  3  โครงการเทียบเคียงการรวมกลุมอุตสาหกรรม (Benchmarking) กบัคลสัเตอร

ทองเที่ยวอ่ืนๆ ทั้งในประเทศ และตางประเทศ  

 

หลักการเหตุผล   กลุมคลัสเตอรทองเที่ยวที่มีอํานาจในการตอรองและแขงขัน รวมถึงการ

ถายทอดองคความรูตาง ๆ ภายในกลุมสมาชิกอุตสาหกรรมในคลัสเตอร

ทองเที่ยวใหมีการพัฒนาตลอดเวลา จึงควรมีการเทียบเคียงการรวมกลุม

อุตสาหกรรม (Benchmarking) กับคลัสเตอรทองเที่ยวอ่ื น ๆ ทั้งในประเทศ

และตางประเทศ . แตละประเทศตางก็ใชกลยุทธดึงนักทองเที่ยวใหเขาไปใน

ประเทศตน  เพราะการทองเที่ยวกอใหเกิดผลไดทางเศรษ ฐกิจจํานวนมหาศาล  

ทําใหเกิดการสรางรายได มีการจางงาน และกระจายรายไดไปสูชุมชนทองถิ่น

ไดอยางกวางขวาง  ทําใหเกิดภาวะการแขงขันในอุตสาหกรรมทองเที่ยวอยาง

เขมขน  เพื่อใหสามารถแขงขันกับนานาประเทศไดจึงควรมีการเทียบเคียง 

(Benchmarking)  ระหวางการรวมกลุ มอุตสาหกรรมภายในคลัสเตอร  

กับคลัสเตอรทองเที่ยวอ่ืน ๆ ทั้งในประเทศ และคลัสเตอรทองเที่ยว  

ในตางประเทศ เพื่อเทียบเคียงใหเห็นจุดแตกตาง  ระหวางสภาพ / 

ความสามารถของกลุมตนเอง กับผูที่เหนือกวา  หรือเกงกวา  ใหเห็นความออน

ดอย หรือหางชั้นกวาผูที่เกงที่ สุด (The Best) อันจะทําใหเกิดการเรียนรูและ

พัฒนาจากผูที่เกงกวา  ซึ่งเปนการสรางเปาหมายที่ทาทายสําหรับกลุม  

คลสัเตอรของตน 

วัตถุประสงค เพื่อใหคลัสเตอรทองเที่ยว ในพื้นที่ภาคใตฝงอาวไทย ไดเปรียบเทียบระยะการ

พัฒนา ความเขมแข็ง และแนวทางการพัฒนา เพื่ อประโยชนในการรวมกลุม

อุตสาหกรรมแกสมาชิกคลัสเตอรปาลมน้ํามัน 

ตัวชี้วัด 

 1. เกณฑในการเทียบเคียง (Benchmarking) 

กิจกรรม 

1.คัดเลือก คลัสเตอรทองเที่ยวทั้งในประเทศ เชนคลัสเตอรทองเที่ยวภาคใตฝงอันดามัน 

และคลัสเตอรทองเที่ยวตางประเทศ เพื่อเปนคลัสเตอรในการเปรียบเทียบ 

2. พิจารณาสถานการณในปจจุบันของคลัสเตอรทองเที่ยว พื้นที่ภาคใตฝงอาวไทย 

3. กําหนดเกณฑในการเทียบเคียง (Benchmarking) 

4. ต้ังคณะกรรมการ ดําเนินการเทียบเคียง ประเมินผลคลัสเตอร 
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5. จัดสัมมนา นําเสนอสถานการณ และผลการเทียบเคียงเพื่อระดมสมอ งจากผูมีสวนได  

สวนเสียในคลัสเตอรทองเที่ยวภาคใตฝงอาวไทย ในการกําหนดทิศทางการพัฒนาและ

แผนปฏิบัติการ เพื่อลดชองวางการพัฒนาและความเขมแข็ง คลัสเตอร 

6. ดําเนินการเทียบเคียง และจัดสัมมนาเพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนาอยางตอเนื่องทุกป 

ระยะเวลาดาํเนินงาน   3 ป (พ.ศ 2549- 2551) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด   สํานักงานทองเที่ยว มหาวิทยาลัยและ

สถาบันการศึกษา ผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยว CDA และ Trainer  

กลุมทองเที่ยว 

งบประมาณ   500,000 บาท 
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โครงการท่ี  4  โครงการจัดทําวารสารหรือ สื่อเทคโนโลยี สําหรับเครือขายวิสาหกิจทองเที่ยว 

เพื่อเผยแพรขอมูลที่เปนประโยชน ในเครือขายอุตสาหกรรมทองเที่ยว  

 

หลักการเหตุผล   การเผยแพรขอมูลทางดานการทองเที่ยวเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งที่จะชวยให

สมาชิกในเครือขายไดรับทราบขาวสารขอมูล อันเปนการแลกเปลี่ยนความรู 

และการติดตอสื่อสารกันระหวางสมาชิกในเครือขาย จึงควรมีการจัดทํา

วารสารหรือ สื่อเทคโนโลยีสําหรับเครือขายวิสาหกิจทองเที่ยวเพื่อเผยแพร

ขอมูลที่เปนประโยชน ในเครือขายอุตสาหกรรมทองเที่ยว 

วัตถุประสงค     เพื่อเผยแพรขอมูลที่เปนประโยชน ในเครือขายทองเที่ย ว เชน ขอมูลกฏ

ระเบียบขอบังคับ เงื่อนไขตางๆ ขอมูลการรับรองคุณภาพและมาตรฐาน 

ขอมูลการวิจัยทั้งจากหนวยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการเงินที่ไดมีการ

จัดทาํและรวบรวมไวในหลายๆ แหลง 

ตัวชี้วัด 

 1. จํานวนสมาชิกที่ใชบริการ 

 2. ความสามารถในการเชื่อมโยงเครือขายอุตสาหกรรมทองเที่ยวดวยระบบสารสนเทศ 

กิจกรรม 

1. รวบรวม เรียบเรียงขอมูลที่เกี่ยวของและ เปนประโยชนแกคลัสเตอรทองเที่ยว  

2. จัดทําเปนบทความ ที่งายตอความเขาใจ และนาสนใจ ในรูปแบบวารสาร จดหมายขาว  

Web Site หรือสื่อ เทคโนโลยีอ่ืนๆ ที่เหมาะสม 

3. สงใหสมาชกิเครือขายคลัสเตอรทองเที่ยว ภาคใตฝงอาวไทย 

ระยะเวลาดาํเนินการ 5 ป (2549-2551) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด , สํานักงานทองเที่ยว , หอการคาจังหวัดและ  

สภาอุตสาหกรรมจังหวัด 

งบประมาณ  5,000,000 บาท 
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โครงการท่ี  5 โครงการปรับปรุงภูมิ ทัศนสรางเอกลักษณทองถิ่น และเสริมศักยภาพแหลง

ทองเที่ยว 

 

หลักการเหตุผล    ทรัพยากรการทองเที่ยวชายฝงเชิงธรรมชาติ และแหลงทองเที่ยวในพื้นที่

ภาคใตฝงอาวไทย ถือเปนทรัพยากรการทองเที่ยวที่สําคัญ และเปนที่นิยมจาก

นักทองเที่ยวที่เดินทางมาจากทั่วโลก   ดั งน้ันการเสริมสรางสภาพแวดลอม  

ที่เปนเอกลักษณของทองถิ่น จึงเปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่ง จึงควรมีโครงการ

ปรับปรุงภูมิทัศนสรางเอกลักษณทองถิ่นและเสริมศักยภาพแหลงทองเที่ยว 

วัตถุประสงค   เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนการทองเที่ยวชายฝง เชิงธรรมชาติ พัฒนาระบบนิเว ศน    

การเสริมสราง เอกลักษณทองถิ่นพื้นที่ภาคใตฝงอาวไทย เพื่อเสริมสราง

ศักยภาพแหลงทองเที่ยวภาคใตฝงอาวไทย 

ตัวชี้วัด 

1. แผนงานปรับปรุงภูมิทัศนสรางเอกลักษณทองถิ่นและเสริมศักยภาพแหลงทองเที่ยว 

กิจกรรม 

1. รวบรวม เรียบเรียง ขอมูลที่ประเด็นปญห าดานภูมิทัศน ดานระบบนิเวศน ที่ควรไดรับการ

ปรับปรุง และเสริมสรางศักยภาพ พัฒนาเอกลักษณเพื่อการทองเที่ยวภาคใตฝงอาวไทยอยาง

ยั่งยืน 

2. ต้ังคณะกรรมการดําเนินงานและติดตามผลการดําเนินงานการปรับปรุงดานตางๆ อยาง

ตอเน่ือง 

3. เผยแพร ประชาสัมพันธการดําเนินงานในโครงการ 

ระยะเวลาดาํเนินการ 5 ป (2549-2551) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักงานทองเที่ยว , สํานักงานจังหวัด องคการบริหารสวนทองถิ่น 

ผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยว 

งบประมาณ  10,000,000 บาท 
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โครงการท่ี  6   โครงการยกระดับแหลงทองเท่ียวสินคาและบริการสูระดับสากล 

 

หลักการเหตุผล    แหลงทองเที่ยวและการใหบริการดานการทองเที่ยวของไทยไดรับการยอมรับ 

และสรางความประทับใจใหแกนักทองเที่ยวจากทั่วโลก จึงควรมีการยกระดับ

แหลงทองเที่ยวสินคาและบริการสูระดับสากลเพื่อเปนการสงเสริมการ

ทองเที่ยวและเพิ่มศักยภาพธุรกิจท องเที่ยวในพื้นที่ภาคใตฝงอาวไทยใหได

มาตรฐานระดับสากล 

วัตถุประสงค เพื่อการยกระดับคุณภาพสินคาดานการทองเที่ยวและการบริการเพื่อ

ความสามารถในการแขงขันในระดับสากล เสริมสรางศักยภาพธุรกิจ

ทองเที่ยวภาคใตฝงอาวไทย 

ตัวชี้วัด 

 1. เกณฑมาตรฐานของแหลงทองเที่ยวและการใหบริการ 

2. กิจกรรมเพื่อสงเสริมการปรับปรุงมาตรฐานแหลงทองเที่ยว 

 3. จํานวนแหลงทองเที่ยวที่เขารวมโครงการและผานมาตรฐาน 

กิจกรรม 

1. ศึกษามาตรฐานแหลงทองเที่ยว มาตรฐานบริการ ทองเที่ยวที่ไดรับการยอมรับในระดับสากล  

2. จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมก ารปรับปรุงมาตรฐานแหลงทองเที่ยว มาตรฐานและคุณภาพการ

ใหบริการของบุคลากรดานการทองเที่ยว 

3. จัดการประกวดและมอบรางวัลใหกับแหลงทองเที่ยว สถานบริการและบุคลากรที่ผานเกณฑ

มาตรฐาน และไดรับการยอมรับ 

4. ประชาสัมพันธผลกิจกรรมการยกระดับ เพื่อกระตุนใหเกิดการพั ฒนาอยางตอเน่ือง  

ในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวภาคใตฝงอาวไทย 

ระยะเวลาดาํเนินการ 5 ป (2549-2551) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักงานทองเที่ยว , สาํนักงานจังหวัด , องคการบริหารสวนทองถิ่น 

ผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยว  สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัย สถาบันพัฒนา

ฝมือแรงงาน  

งบประมาณ  10,000,000 บาท 
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โครงการท่ี  7   โครงการหมูเกาะอาวไทย ไรมลพิษ 

 

หลักการเหตุผล    อุตสาหกรรมการทองเที่ยวทางทะเล เปนตลาดที่สําคัญและมีนักทองเที่ยว  

ทั้งในและตางประเทศมาทองเที่ยวเปนจํานวนมาก ซึ่งสามารถสรางรายได

ใหกบัประเทศในแตละปจํานวนม หาศาล โดยเฉพาะหมูเกาะในภาคใตชายฝง

อาวไทย จึงควรมีการบริหารจัดการเกี่ยวกับภูมิทัศน ภูมิประเทศ การจัดการ

ขยะในหมูเกาะสําคัญในอาวไทย เพื่อใหไรมลพิษอันนําไปสูการจัดการ

ทองเที่ยวแบบยั่งยืน 

วัตถุประสงค เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน ภูมิประเทศ การบริหารจัดการขยะ  ในพื้นที่หมูเกาะ

สําคัญในอาวไทย เสริมสรางศักยภาพการทองเที่ยวหมูเกาะ ภาคใตฝงอาวไทย 

ตัวชี้วัด 

 1. แผนงานโครงการหมูเกาะอาวไทย ไรมลพิษ 

 2. จํานวนงานเผยแพร ประชาสัมพันธโครงการหมูเกาะอาวไทย ไรมลพิษ 

กิจกรรม 

1. รวบรวม เรียบเรียง ขอมูลที่ประเด็นปญห าดานภูมิทัศน ภูมิประเทศ และการบริหารจัดการ

ขยะ ที่ควรไดรับการปรับปรุง และเสริมสรางศักยภาพ พัฒนาเอกลักษณดานการปลอดมลพิษ

เพื่อการทองเที่ยวหมูเกาะ ภาคใตฝงอาวไทย 

2. ต้ังคณะกรรมการดําเนินงานและติดตามผลการดําเนินงานการปรับปรุงดานตางๆ อยาง

ตอเน่ือง 

3. เผยแพร ประชาสัมพันธโครงการหมูเกาะอาวไทยไรมลพิษไปยังกลุมนักทองเที่ยวเปาหมาย

ทั้งในและตางประเทศ 

ระยะเวลาดาํเนินการ 5 ป (2549-2551) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักงานทองเที่ยว , สํานักงานจังหวัด องคการบริหารสวนทองถิ่น 

ผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยว 

งบประมาณ  10,000,000 บาท 
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โครงการท่ี  8   โครงการพัฒนาเพื่อเสริมศักยภาพแห0

 

ลงทองเที่ยวแหลงใหม 

หลักการเหตุผล    การทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมที่สําคัญตอประเทศที่สรางรายไดระดับตนๆ 

ใหแกประเทศ  ซึ่งรัฐบาลไดมีการกระตุนใหนักทองเที่ยวสนใจเขามาเที่ยว

เพิ่มมากขึ้น นอกจากจะมีการใชการโฆษณา ประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการ

ทองเที่ยวในแหลงเดิมแลว การพัฒนาทางเลือกใหมีแหลงทองเที่ยวใหม  

ที่หลากหลายมากขึ้นจะชวยเพิ่มกิจกรรมการทองเที่ยวใหนาสนใจยิ่งขึ้น  

จึงควรมีการพัฒนาเพื่อเสริมศักยภาพแหลงทองเที่ยวใหมใหแกนักทองเที่ยว 

วัตถุประสงค เพื่อพัฒนาแหลงทองเที่ยวแหลงใหม เพิ่มควา มหลากหลายในกิจกรรมการ

ทองเที่ยวภาคใตฝงอาวไทย 

ตัวชี้วัด 

 1. จํานวนแหลงทองเทีย่วใหม 

 2. จํานวนนักทองเทีย่วในแหลงทองเทีย่วใหม 

 3. การประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวใหม 

กิจกรรม 

1. การสํารวจและรวบรวม แหลงทองเที่ยวที่ควรไดรับการพัฒนา ปรับปรุง สงเสริม เปนแหลง

ทองเที่ยวสําคัญในแตละจังหวัดของพื้นที่ภาคใตฝงอาวไทย 

2. วิเคราะหศักยภาพการพัฒนา ปรับปรุงแหลงทองเที่ยวใหม ที่ควรไดรับการสงเสริมในดาน

ตางๆ 

3. เผยแพร ประชาสัมพันธ โครงการแหลงทองเที่ยวแหลงใหม ในจังหวัดตางๆ ในพื้นที่ภาคใต

ฝงไทย ไปยังกลุมนักทองเที่ยวเปาหมายทั้งในและตางประเทศ 

ระยะเวลาดาํเนินการ 5 ป (2549-2551) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักงานทองเที่ยว , สํานักงานจังหวัด องคการบริหารสวนทองถิ่น 

ผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยว 

งบประมาณ  5,000,000 บาท 
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โครงการท่ี  9   โครงการพัฒนาทักษะดานภาษา แกบุคลากร ภาคการทองเที่ยว 

 

หลักการเหตุผล    นักทองเที่ยวจากตางประเทศเดินทางมายังประเทศไทย ชวยสรางเม็ดเงิน

มหาศาลใหแกประเทศในแตละป   ซึ่งบุคลากรที่ใหบริการแกนักทองเที่ยว

ชาวตางชาติอยางมีประสิทธิภาพยังมีไมเพียงพอตอความตองการ จึงควรมีการ

พัฒนาทักษะดานภาษา แกบุคลากรภาคการทองเที่ยว 

วัตถุประสงค เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพดานภาษาเพื่อการสื่อสารกับ

นักทองเที่ยวใหผูประกอบการ และบุคลากรผูใหบริการดานการทองเที่ยวใน

แขนงตางๆ  

ตัวชี้วัด 

 1. จํานวนการจัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะดานภาษาตาง ๆ  

 2. จํานวนผูเขารวมการอบรมและผานการฝกอบรม 

กิจกรรม 

1. จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะดานภาษาตางๆ ภาษาอังกฤษ 

ภาษาญ่ีปุน ภาษาจีน เพื่อการสื่อสารกับนักทองเที่ยว 

2. จัดการทดสอบความสามารถดานภาษา 

3. มอบใบประกาศแกบุคลากรที่ผานการฝกอบรม  

4. จัดการอบรมอยางตอเน่ือง เปนระยะๆ 

ระยะเวลาดาํเนินการ 5 ป (2549-2551) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัย ผูประกอบการ สมาคม ชมรมธุรกิจ ทองเที่ยว 

งบประมาณ  5,000,000 บาท 
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โครงการท่ี  10   โครงการจัดการแหลงน้ําสําหรับแหลงทองเที่ยวทางทะเล 

 

หลักการเหตุผล   การทองเที่ยวทางทะเลโดยเฉพาะในพื้นที่หมูเกาะสําคัญในอาวไทย ยังขาด

สาธารณูปโภคที่จําเปนบางประการ โดยเฉพาะแหลงน้ําและระบบการบริหาร

จัดการแหลงนํ้าที่ดี จึงควรมีการจัดการแหล งน้ําสําหรับแหลงทองเที่ยวทาง

ทะเล 

วัตถุประสงค เพื่อปรับปรุงระบบการบริหารแหลงนํ้า ในพื้นที่หมูเกาะสําคัญในอาวไทย  

ตัวชี้วัด 

 1. แผนการบริหารจัดการแหลงน้ําสําหรับแหลงทองเที่ยวทางทะเล 

กิจกรรม 

1. สํารวจแหลงนํ้า รวบรวม เรียบเรียง ขอมูลที่ประเด็นปญหาการบริหา รแหลงนํ้า ที่ควรไดรับ

การปรับปรุง  

2. ต้ังคณะกรรมการดําเนินงานการพัฒนาแหลงน้ํา และติดตามผลการดําเนินงานการพัฒนา

แหลงนํ้า การบริหารจัดการนํ้า สําหรับการทองเที่ยวทางทะเล อยางตอเน่ือง 

ระยะเวลาดาํเนินการ 5 ป (2549-2551) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักงานทองเที่ยว , สํา นักงานจังหวัด องคการบริหารสวนทองถิ่น 

ผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยว 

งบประมาณ  5,000,000 บาท 
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โครงการท่ี  11  โครงการพัฒนาและฟนฟูแหลงทองเที่ยวทาง ประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม 

และศาสนา 

 

หลักการเหตุผล    ประเทศไทยไดรับการยกยองดานการเปนแหลงทองเที่ยว ทางประวัติศาสตร 

ศิลปวัฒนธรรมและศาสนา  ซึ่งพื้นที่ภาคใตชายฝงอาวไทย มีความเปน

เอกลักษณประจําตัวของทองถิ่นที่นาสนใจอยางมาก จึงควรมีการพัฒนาและ

ฟนฟูแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรมและศาสนา 

วัตถุประสงค เพื่อปรับปรุง ฟนฟูและพัฒนาแหลงทอง เที่ยวทางประวัติศาสตร 

ศิลปวัฒนธรรมและศาสนา เพิ่มความหลากหลายในกิจกรรมการทองเที่ยว

ภาคใตฝงอาวไทย  

ตัวชี้วัด 

 1. จํานวนแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรมและศาสนาที่ไดรับการพัฒนาและ

การฟนฟู 

2. จํานวนนักทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรมและศาสนา 

กิจกรรม 

1. สํารวจแหลงทองเที่ยวที่มีความสําคัญดานประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรมที่สามารถนํามาเปน

จุดขายในการทองเที่ยว และแหลงทองเที่ยวเชิงศาสนา ที่ควรไดรับการปรับปรุง สงเสริม

เพื่อใหเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ 

2. ต้ังคณะกรรมการดําเนินงานพัฒนา ฟนฟู และปรับปรุงแหลงทองเที่ยวที่มีศักยภาพ  

3. ประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวใหม เชิงประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นและศาสนาแก

กลุมนักทองเที่ยวเปาหมาย 

ระยะเวลาดาํเนินการ 5 ป (2549-2551) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักงานทองเที่ยว , สํานักงานจังห วัด องคการบริหารสวนทองถิ่น 

ผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยว 

งบประมาณ  5,000,000 บาท 
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โครงการท่ี  12  โครงการพัฒนาแหลงเรียนรู องคความรู และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม 

รวมทั้งตอยอดภูมิปญญาทองถิ่น 

 

หลักการเหตุผล    พื้นที่ภาคใตชายฝงอาวไทย มีความเปนเอ กลักษณของทองถิ่นที่นาสนใจ 

โดยเฉพาะดานวัฒนธรรม ประเพณีของทองถิ่น จึงเปนทางเลือกของการ

ทองเที่ยวแนวใหมในเชิงการเรียนรู และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม จึงควรมีการ

พัฒนาแหลงเรียนรู องคความรูและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมรวมทั้งตอ

ยอดภูมิปญญาทองถิ่น 

วัตถุประสงค เพื่อพัฒนาแหลงเรียนรู องคความรู และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และตอ

ยอดภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อสนองตลาดการทองเที่ยวแนวใหม เชิงศึกษา เรียนรู 

แลกเปลี่ยน และ พฒันาตนเอง 

ตัวชี้วัด 

 1. จํานวนแหลงทองเที่ยวทางการเรียนรู องคความรูและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรร ม  

รวมทั้งตอยอดภูมิปญญาทองถิ่น  

 2. จํานวนนักทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวทางการเรียนรู องคความรูและการแลกเปลี่ยนทาง

วัฒนธรรมรวมทั้งตอยอดภูมิปญญาทองถิ่น 

กิจกรรม 

1. สํารวจแหลงเรียนรู แหลงถายทอดภูมิปญญา และวัฒนาธรรมที่มีศักยภาพในการ สงเสริม

เพือ่ให เปนแหลงทองเที่ยวสําคัญในดานการพัฒนาตนเองและการแลกเปลี่ยนความรู  

ภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถิ่น 

2. ต้ังคณะกรรมการ คณะดําเนินงานพัฒนา แหลงทองแหลงเรียนรู องคความรู และการ

แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และตอยอดภูมิปญญาทองถิ่น ใหเปนแหลงทองเที่ยวที่มีศักยภาพ  

3. ประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวแนวใหม เชิงการเรียนรู แกกลุมนักทองเที่ยวเปาหมาย 

ระยะเวลาดาํเนินการ 5 ป (2549-2551) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักงานทองเที่ยว , สํานักงานจังหวัด องคการบริหารสวนทองถิ่น 

ผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยว 

งบประมาณ 5,000,000 บาท 
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โครงการท่ี  13  โครงการสงเสริมการทองเที่ยวแบบ Long Stay , Home Stay 

 

หลักการเหตุผล    วิถีชีวิตของชุมชนในพื้นที่ภาคใตชายฝงอาวไทยมีเสนหดึงดูดใจนักทองเที่ยว

มาเปนเวลาชานาน  และเปนจุดขายดานการทองเที่ยวที่ไดรับการยอมรับ   

จึงควรมีการสงเสริมการท องเที่ยวแบบพํานักระยะยาว (Long Stay) และการ

ใหนักทองเที่ยวไดสัมผัสกับวิถีชีวิตของคนในชนบท (Home Stay) 

วัตถุประสงค     เพื่อสงเสริมการลงทุน และการพัฒนาธุรกิจทองเที่ยวในรูปแบบ  Long Stay 

และ Home  Stay  

ตัวชี้วัด 

 1. จํานวน Long Stay, Home Stay 

 2. จํานวนนักทองเที่ยวใน Long Stay, Home Stay 

 3. รายไดของคนในชุมชน 

กิจกรรม 

1. จัดกิจกรรมสงเสริมการลงทุนดานธุรกิจทองเที่ยวในรูปแบบ  Long Stay ,Home Stay  

แกผูประกอบการและชุมชน องคการบริหารสวนทองถิ่นที่มีศักยภาพ  

2. สนับสนุนการจัดทําแผนธุรกิจ เพื่อการวางแผนดานการบริ หารจัดการ การจัดกจิกรรมที่

ตอเน่ือง เพื่อการขยายผลในเชิงพาณิชย 

3. สนับสนุนผูประกอบการในการเขาถึงแหลงเงินทุนเพื่อการดําเนินการ ปรับปรุงสถานที่  

และชุมชนเพื่อรองรับการทองเที่ยว 

4. สงเสริมดานการตลาด การประชาสัมพันธการทองเที่ยวระยะยาว Long Stay และ Home Stay 

ไปยังกลุมลูกคาเปาหมาย 

ระยะเวลาดาํเนินการ 5 ป (2549-2551) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักงานทองเที่ยว , สํานักงานจังหวัด สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัย             

ชุมชนและองคการบริหารสวนทองถิ่น ผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยว  

ธนาคารเพื่อพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและข นาดยอมการทองเที่ยวแหง

ประเทศไทย 

งบประมาณ  5,000,000 บาท 



 

  
เครือขายวิสาหกิจทองเที่ยว : กลุมพ้ืนที่ภาคใตฝงอาวไทย 
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โครงการท่ี  14   โครงการสงเสริมธุรกิจบริการเชิงสุขภาพ สปา นวดไทย 

 

หลักการเหตุผล    ธุรกิจบริการเชิงสุขภาพ สปา นวดไทยเปนที่นิยมมากในปจจุบัน และการ

ใหบริการดานสขุภาพ สปา และนวดไทยไดรับการจัดอันดั บเสมอมา  

โดยตลอด เน่ืองจากการใหบริการที่เปนเอกลักษณ ที่ใหนักทองเที่ยวไดสัมผัส

กับรูป รส กลิ่น เสียงที่มีอัตตลักษณของไทย และสรางความแตกตางจนเปนที่

ประทับใจแกนักทองเที่ยว  การจัดโครงการสงเสริมธุรกิจบริการเชิงสุขภาพ 

สปา นวดไทย จะชวยพัฒนา และสรางศักยภาพการใหบริการในอุตสาหกรรม

การทองเที่ยวใหเปนมาตรฐานยิ่งขึ้น 

วัตถุประสงค เพื่อสงเสริมธุรกิจบริการเชิงสุขภาพรูปแบบ  สปาเพื่อสุขภาพ การนวดแผน

ไทย เพื่อสงเสริมเอกลักษณ ภูมิปญญาและผลิตภัณฑของไทย เสริมศักยภาพ

การทองเที่ยว  

ตัวชี้วัด 

 1. บุคลากรที่ใหบริการที่มีฝมือและคุณภาพ 

 2. จํานวนรายไดของธุรกิจบริการเชิงสุขภาพ สปา นวดไทย 

กิจกรรม 

1. จัดกิจกรรมสงเสริมการลงทุน การพัฒนาธุรกิจบริการเชิงสุขภาพ สปา นวดไทย  

แกผูประกอบการที่มีศักยภาพ  

2. สนับสนุนการจัดพัฒนามาตรฐานสถานประกอบการ ทักษะฝมือแรงงาน คุณภาพการบ ริการ 

บุคลากรที่ใหบริการเชิงสุขภาพ 

3. สงเสริมดานการตลาด การประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ มาตรฐานการบริการสปา 

นวดแผนไทย ไปยังกลุมลูกคาเปาหมาย 

ระยะเวลาดาํเนินการ 5 ป (2549-2551) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักงานทองเที่ยว, สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด             

ชุมชนและองคการบริหารสวนทองถิ่น ผูประกอบการธุรกิจบริการสุขภาพ  

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

งบประมาณ  5,000,000 บาท 

 



 

  
เครือขายวิสาหกิจทองเที่ยว : กลุมพ้ืนที่ภาคใตฝงอาวไทย 
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โครงการท่ี  15 โครงการเตือนภัยและรักษาความปลอดภัยแกนักทองเที่ยว 

 

หลักการเหตุผล     การทองเที่ยวในประเ ทศไทยประสบป ญหาดานความออนไหวของ

อุตสาหกรรม ทองเที่ยว  เหตุการณที่คาดไมถึงหลายอยางที่ผานมาทําให

จํานวนนักทองเที่ยวลดลงไปอยางมาก ตัวอยางเชนการเกิดคลื่นยักษสึนามิ  

ซึ่งเหตุการณดังกลาวไดกระทบตอภาพลักษณดานการดูแลความปลอดภัยแก

นักทองเที่ยว  การจัด โครงการเตือนภัย และการรักษาความปลอดภัย

นักทองเที่ยวจะชวยสรางความมั่นใจใหแกนักทองเที่ยวไดอยางดียิ่ง 

วัตถุประสงค เพื่อพัฒนาระบบเตือนภัยทางทะเล เสริมสรางภาพลักษณดานการรักษาความ

ปลอดภัยของนักทองเที่ยว  

ตัวชี้วัด 

 1. ระบบเตือนภัยทางทะเลในพื้นที่สําคัญ ๆ  

 2. จํานวนกิจกรรมเพื่อรักษาความปลอดภัยแกนักทองเที่ยว 

กิจกรรม 

1. จัดต้ังระบบเตือนภัยทางทะเลในพื้นที่สําคัญๆ ชายฝงทะเล 

2. ประชาสัมพันธระบบการรักษาความปลอดภัย เมื่อเกิดเหตุแกผูที่เกี่ยวของ และนักทองเที่ยว

ทราบ ตามสื่อตางๆ  

3. มีการซอมเพื่อเตรียมการอยางสม่ําเสมอ 

ระยะเวลาดาํเนินการ 5 ป (2549-2551) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักงานจังหวัด ผูประกอบการธุรกิจบริการสุขภาพ  การทองเที่ยวแหง

ประเทศไทย 

งบประมาณ   15,000,000 บาท 



 

  
เครือขายวิสาหกิจทองเที่ยว : กลุมพ้ืนที่ภาคใตฝงอาวไทย 
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โครงการท่ี  16  โครงการพัฒนาระบบโทรคมนาคมสําหรับแหลงทองเที่ยวทางทะเล 

 

หลักการเหตุผล    ระบบสาธารณูปโภคเปนองคประกอบหลักในการสงเสริมอุตสาหกรรมการ

ทองเที่ยว โดยเฉพาะระบบสื่อสารโทรคมนาคมถือเปนปจจัยที่มีความสําคัญ

อยางยิ่ง สําหรับแหลงทองเที่ยวทางทะเล จึงควรมีการพัฒนาระบบ

โทรคมนาคมสําหรับแหลงทองเที่ยวทางทะเล 

วัตถุประสงค เพื่อพัฒนาระบบสื่ อสารโทรคมนาคม สําหรับแหลงทองเที่ยวทางทะเล  

(หมูเกาะตางๆ ในอาวไทย)   

ตัวชี้วัด 

 1. ระบบโครงขายสื่อสารคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ 

กิจกรรม พัฒนาระบบโครงขายการสื่อสารโทรคมนาคมที่เหมาะสมสําหรับแหลงทองเที่ยวทาง

ทะเลตางๆที่สําคัญ 

ระยะเวลาดาํเนินการ 5 ป (2549-2551) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักงานจังหวัด ผูประกอบการธุรกิจบริการสุขภาพ กระทรวง ICT 

งบประมาณ    10,000,000 บาท 



 

  
เครือขายวิสาหกิจทองเที่ยว : กลุมพ้ืนที่ภาคใตฝงอาวไทย 
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โครงการท่ี  17   โครงการพัฒนาเครือขายการวิจัยดานการทองเที่ยว 

 

หลักการเหตุผล    การพัฒนาเครือขายการวิจัยดานการทองเที่ยวจะชวยเสริมสรางองค

ความรู และนวัตกรรมตางๆ  ซึ่งมีความสําคัญตอการพัฒนาอุตสาหกรรม

การทองเที่ยว ใหมีประสิทธิภาพ และเพิ่มความสามารถในการแขงขันใน

ตลาดในประเทศและตางประเทศ  

วัตถุประสงค เพื่อพัฒนาเครือขายการวิจัยดานการทองเที่ยว เพื่อการพัฒนา

อุตสาหกรรมการทองเที่ยวที่มีประสิท ธิภาพ มีความสามารถในการ

แขงขัน  และมีการปรับปรุงพัฒนาอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหเปนแหลง

ทองเที่ยวระดับโลก 

ตัวชี้วัด 

 1. สมาชิกในเครือขายการวิจัยดานการทองเที่ยว  

 2. จํานวนงานวิจัยในเครือขาย 

 3. กิจกรรมการแลกเปลี่ยน ตอยอดงานวิจัยดานการทองเที่ยว 

กิจกรรม 

1. พัฒนาเครือขายผูเชี่ยวชาญ นักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญดานการพัฒนาอุตสาหกรรมการ

ทองเที่ยวดานตางๆ ทั้งการทองเที่ยวทางทะเล การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การทองเที่ยว

เชิงสุขภาพ และการทองเที่ยวแนวใหมอ่ืนๆ ทั้งในและตางประเทศ 

2. จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยน ตอยอดงานวิจัยดานการทองเที่ยวอยางสม่ําเสมอ 

3. ถายทอดงานวิจัยดานการทองเที่ยวที่มีศักยภาพ สามารถประยุกตใชไดกับการทองเที่ยว

ภาคใตฝงอาวไทยแกหนวยงานที่เกี่ยวของ 

ระยะเวลาดาํเนินการ 5 ป (2549-2551) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัย หนวยงา นวิจัยตาง ผูประกอบการธุรกิจ

ทองเที่ยว  

งบประมาณ   5,000,000 บาท     




