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บทที่ 1 

ขอมูลเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมธุรกิจบริการนําเที่ยว 

(กรุงเทพมหานคร) 

 

เครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมธุรกิจบริการนําเท่ียว 

 1. การวเิคราะหอตุสาหกรรมธุรกิจบริการนําเท่ียว 

  1.1 ปจจัยการผลิต 

   1.1.1 มูลคาตลาด 

   ในป พ.ศ. 2548 มีนักทองเที่ยวตางชาติเดินทางมาทองเที่ยวในประเทศไทยเปนจํานวน 

11,516,936  คน ลดลงจากปที่ผานมาคิดเปนรอยละ 1.15  สรางรายไดใหกับประเทศจํานวน 367,380.36 

ลานบาท ลดลงจากปที่ผานมาคิดเปนรอยละ 4.42 ซึ่งเปนผลมาจากเหตุการณธรณีพิบัติภัยและความไม

สงบใน  3 จังหวัดชายแดนภาคใต รวมทั้ งภาวะการแขงขันที่รุนแรงจากแหลงทองเที่ยวที่เกิดใหม 

(เวียดนาม จีน อินเดีย ) และการสรางสินคาทางการทองเที่ยวใหม ๆ (ญ่ีปุน ฮองกง เกาหลี )                  

การชะลอตัวดังกลาวยังอยูในภาวะที่ไมรุนแรงนัก อันเ ปนผลจากความพยายามในการกระตุนตลาด

และการเรงฟ นฟูแหลงทองเที่ยวที่ประสบภัยอยางเรงดวน ของภาครัฐบาลและเอกชนที่ทําใหการ

ทองเที่ยวของไทยกระทบกระเทือนจากภาวะวิกฤตรอบดานเพียงเล็กนอยเทานั้น  สวนนักทองเที่ยว

ชาวไทยมีการเดินทางทองเที่ยวเปนจํานวน 79.5 ลานคน-คร้ัง เพิ่มขึ้น 15.57% สรางรายได 3.35 

แสนลานบาท เพิ่มขึ้น 8.83%  กอใหเกิดการจางงานโดยตรง 1.7 ลานคน  

   นักทองเที่ยวตางประเทศเดินทางทองเที่ยวกรุงเทพ มีจํานวน 10.52 ลานคน 

เพิ่มขึ้น 6.18 % มีรายได 164,390.64 ลานบาท เพิ่มขึ้น 7% และนักทองเทีย่วชาวไทยจํานวน 14.49 

ลานคน-คร้ัง เพิ่มขึ้น 7.27% มีรายได 170,514.64 ลานบาท เพิ่มขึ้น 24.55% 

   จากสถานการณโดยรวมพบวา ไทยมีจํานวนนักทองเที่ยวมากเปนอันดับที่ 21 ของ

โลก และมีรายไดจากการทองเที่ยวเปนลําดับที่ 16 ของโลก มีการขยายตัวอยางรวดเร็ว ทั้งยังมีการ

พัฒนามาอยางตอเน่ือง มีชื่อเสียงและเปนที่ยอมรั บของหลายประเทศ กรุงเทพมหานครเปน

ศูนยกลางใหบริการขอมูลขาวสารดานการทองเที่ยวในรูปแบบตาง ๆ และเปนศูนยรวมของ

นักทองเที่ยวกอนเดินทางสูภูมิภาคอ่ืนตอไป (สถานการณนักทองเที่ยว: WTO, 2548) 

   1.1.2   อัตราการเติบโต   

           นักทองเที่ยวชาวไทยมีอั ตราเพิ่มขึ้นรอยละ  7.27  ขณะที่นักทองเที่ยวชาวตางชาติ 

มีอัตราเพิ่มขึ้นรอยละ  6.18 จะเห็นไดวาอัตราการเพิ่มของนักทองเที่ยวตางชาติมีสัดสวนการเพิ่มที่

ใกลเคียงกับนักทองเที่ยวชาวไทย  สืบเนื่องมาจากกรุงเทพมหานครเปนเมืองหลวงของประเทศไทย
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และเปนประตูแรกที่สามารถเดินทางเชื่อมตอไปยังภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศไดสะดวกและมีความ

พรอมในหลาย ๆ ดาน อาทิ แหลงทองเที่ยว ที่พักรานอาหาร  และรานจําหนายสินคาของที่ระลึก  อีก

ทั้งยังมีศูนยการประชุมใหญ ๆ  หลายแหง  ตลอดจนมีระบบสาธารณูปโภค  และสิง่อํานวยความ

สะดวกตาง ๆ มากมายจึ งทําใหมีนักทองเที่ยวชาวตางชาติเดินทางมายังกรุงเทพมหานคร 

เปนจํานวนมาก  เพื่อเปนการแวะพักกอนที่จะมีการเดินทา งไปยังภูมิภาคอ่ืน  ๆ สงผลใหแนวโนม

ของจํานวนนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้นทุกป (WTO, 2548) 

   1.1.3  จํานวนผูประกอบการ SMEs  และจาํนวนโรงแรม 

         ขอมูล จํานวนธุรกิจนําเที่ยวรวมทั้งประเทศมีจํานวน 6,688 บริษัท เปนบริษัทที่

ต้ังอยูในกรุงเทพจํานวน 3,084 บริษัท (ที่มา : สํานักงานทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก

กรุงเทพมหานคร (มิถุนายน , 2549) โรงแรมในกรุงเทพฯ มีจํานวนทั้งหมด 289 รายดวยกัน ซึ่ง

ปจจุบันโรงแรมเหลาน้ี ไดผานการจัดระดับมาตรฐาน (ดาว) แลว โดยสวนใหญจะอยูในระดับ 3-4  

ดาว ซึ่งผูประกอบการก็มีนโยบายที่จะปรับปรุงใหกาวไปสูมาตรฐานในระดับที่สูงขึ้นตอไป 

   1.1.4  จํานวนผูใชแรงงาน 

         จํานวนผูใชแรงงานในอุตสาหกรรมทองเที่ยวของทั้งประเทศมีจํานวนกวา 1.7 

ลานคน นับวาเปนอุตสาหกรรมที่กอใหเกิดการจางงานสูงมาก สวนจํานวนแรงงานของ

อุตสาหกรรมนี้ในเขตกรุงเทพมหานครนั้นไมสามารถระบุจํานวนที่ชัดเจนได 

   เมื่อพิจารณาแลวพบวา จํานวนผูใชแรงงานในอุตสาหกรรมน้ีโดยรวมยังถือวามี

เพียงพออยู ยกเวนในชวง High Season ที่จะมีจํานวนลูกคาเขามาใชบริการในชวงเวลาเดียวกัน

คอนขางมาก อาจสงผลใหทรัพยากรของแตละบริษัทที่มีอยูไมเพียงพอ ตองพึ่งพาบริษัทอ่ืน หรือมี

การจางงานพิเศษ (โดยเฉพาะบริษัทขนาดเล็ก ) เชน กรณีของมัคคุเทศกภาษาตาง ๆ ซึ่งอาจจะมีไม

เพียงพอ ตองจางมัคคุเทศกอิสระมาเปนพิเศษ หรืออาจตองใหบุคลากรในบริษัททําหนาที่ควบคูกัน

ไปหลายหนาที่ ความไมเพียงพอของสถานที่พัก ทําใหตองใชบริการสถานที่ของแหลงอ่ืน (ซึ่งไมใช

เจาประจํา) จึงอาจตองจายราคาแพงขึ้น 

   อยางไรก็ตาม กลุมผูประกอบการและผูที่มีสวนเกี่ยวของในอุตสาห กรรมน้ีตางก็มี

ความคิดเห็นที่สอดคลองกันวา หากพิจารณาถึงปริมาณของบุคลากรในธุรกิจบริการนําเที่ยวแลว 

พบวา มีปริมาณมาก แตบุคลากรจํานวนไมนอยยังขาดทักษะความชํานาญบางประการทั้งที่เปน

บุคลากรในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ  กลาวคือ  บุคลากรในระดับบริหารยังขาดความรูและ

ความชํานาญเกี่ยวกับการบริหารจัดการองคกร ดานการทําการตลาดและการประชาสัมพันธที่มี

ประสิทธิภาพ  สวนบุคลากรในระดับปฏิบัติงาน (พนักงานในบริษัท มัคคุเทศก คนขับรถ ฯลฯ)สวน

ใหญขาดทักษะการใชภาษาตางประเทศ ซึ่งถือวามีความจําเปนอยางยิ่งตอการปฏิบัติงานในดานน้ี 
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   1.1.5  สาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน 

      เนื่องจากกรุงเทพมหานครมีบทบาทหลักในฐานะฐานเศรษฐกิจของประเทศ  จึง

เปนแหลงลงทุนที่สําคัญของประเทศ  เปนศูนยกลางทางวัฒนธรรม  ศูนยกลางการพัฒนาเศรษฐกิจ

ทางดานการบริหาร  อาทิ การเงิน  การธนาคาร  การศึกษาวิจัย  การสื่อสาร และโทรคมนาคม  

กรุงเทพมหานครจึงมีความพรอมดานโครงสรางพื้นฐานตาง ๆ  อยูในระดับที่ดี  ไมวาจะเปน  ระบบ

การคมนาคม  ระบบการสื่อสาร  ระบบประปา  ระบบไฟฟา  และการกําจัดของเสีย  โดยเมื่อ

เปรียบเทียบในระดับภูมิภาคภายในประเทศ  พบวากรุงเทพมหานครมีสิ่งอํานวยความสะดวกและ

การบริการอยูในระดับตน ๆ  และหากมีการจัดการพัฒนาระบบตาง ๆ  เหลาน้ีอยางครบถวนเปน

ระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อผลในการเชื่อมตอการคมนาคมและความพรอมดานสิ่ง

อํานวยความสะดวกและการบริการสําหรับการทองเที่ยว  ก็จะสงผลใหอุตสาหกรรมการทองเที่ยว

เจริญเติบโตยิ่งขึ้น 

   ในสวนของโรงแรม  ธุรกิจทองเที่ยวและมัคคุเทศก  พบวา  โดยสวนใหญจะมี

ความสัมพันธกันดังนั้นจึงควรพัฒนาควบคูกันไปในเร่ืองของมาตรฐาน  เชน มาตรฐานระดับดาว

ของโรงแรม มาตรฐานการฝกอบรมและจรรยาบรรณของมัคคุเทศก  รวมทั้งมีการสัมมนา

แลกเปลี่ยนความคิดและประส บการณ  ระหวางผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยว  ปจจุบันน้ีในเขต

กรุงเทพมหานครมีบริษัททัวรบริษัทนําเที่ยว  ธุรกิจรถเชาซึ่งมีใบอนุญาตถูกตอง  จํานวน 1,283 แหง 

มีโรงแรมทั้งหมด  289 แหงกระจายอยูทั่วไป  โดยเขตที่มีจํานวนโรงแรมมากที่สุด  ไดแก เขตพระ

นคร มจํีานวนถงึ  35 แหง (กรุงเทพมหานคร , 2548) รานอาหารและรานคาจําหนายของที่ระลึกซึ่ง

ต้ังอยูในกรุงเทพมหานคร  สวนใหญจะต้ังอยูตามแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงเทาน้ัน  แตเพื่อการ

ใหบริการที่สมบูรณจึงควรมีรานคาจําหนายของที่ระลึกอยูในบริเวณที่เปนศูนยกลางซึ่งนักทองเที่ยว

สามารถเขาถึงหรือแวะชมเลือกซื้อกอนเดินทางกลับได ในสวนของรานอาหารน้ัน  ไดรับผลกระทบ

จากฤดูกาลทองเที่ยว  ทําใหการกระจายไปตามแหลงทองเที่ยวยังมีขอจํากัด  ซึ่งอาจแกไขไดโดยทํา

ศูนยบริการนักทองเที่ยวที่ครอบคลุมพื้นที่แหลงทองเที่ยวเชื่อมตอ 

   ในกรุงเทพมหานคร  มีรานอาหารหลากหลายประเภทไวคอยบริการและตอนรับ

นักทองเที่ยวหลายเชื้อชาติ  ทั้งอาหารไทย  อาหารทะเล  ตลอดจนอาหารประจําชาติตาง ๆ ไดแก

ฟลิปปนส ฝร่ังเศส เยอรมนั อินเดีย-มุสลิม อินโดนีเซยี อิสราเอล  แอฟริกัน อเมริกนั บราซิลเลี่ยน  

อังกฤษ จีน อิตาเลี่ยน  ญ่ีปุน เกาหลี  เลบานอน  กรีก เม็กซิกัน  มองโกเลยีน  พมา โพลีนีเชียน  

สแกนดิเนเวียน  สเปน สวิส เวียดนาม  มังสวิรัติ และอาหารจานดวน  (fast-food) (แผนแมบทเพื่อ

พัฒนาการทองเที่ยวกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 1(พ.ศ. 2548-2552))  

    1.1.6  แหลงเงินทุน 

    มีการใหบริการเงินทุนสําหรับธุรกิจน้ีในระดับหน่ึงจาก SMEs Bank สวนใหญให

ความชวยเหลือบางกรณีเทาน้ัน เชน การเกิดภัยพิบัติ  การเกิดโรคระบาด 
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   ไดรับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินไมเพียงพอ  เนื่องจากสถาบันการเงินไมให

ความเชื่อถือตอธุรกิจการทองเที่ยว เพราะยังไมมีหลักประกันเพียงพอหรือเห็นตัวสินคาชัดเจน 

    มักไดรับงบประมาณมาใชในการดําเนินโครงการโดยรวมของประเทศผาน

ทางการทองเที่ยวแหงประเทศไทยเปนสวนใหญ เพื่อนําไปใชจัดแคมเปญหรือกิจกรรมสงเสริมการ

ขายระดับประเทศ เชน เมื่อเร็ว ๆ น้ีรัฐไดจัดสรรงบประมาณใหกับทางการทองเที่ยว แหงประเทศ

ไทยนําไปจัดกิจกรรม 3,800 ลานบาท โดยงานที่สําคัญคือ ไทยแลนด แกรนด อินวิเทชั่น 2006 เพื่อ

เฉลิมฉลองการครองราชยสมบัติของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 60 ป และการจัดงานเทรดโชว

ใน 4 ภูมิภาค ซึ่งจะไดมีการเชิญเอเยนตในตางประเทศเขามาสัมผัสของจริงดวยก ารรวมกจิกรรมที่

จัดขึ้นในแตละภูมิภาค  

   บางโอกาสก็ไดรับงบประมาณรวมของประเทศจากองคกรเอกชนทั้งในประเทศ

และตางประเทศบาง แตก็เปนงบประมาณรวมที่ผานทางการทองเที่ยวแหงประเทศไทยเชนกัน  

   1.1.7  ทรัพยากรทองเท่ียว 

         ทรัพยากรทางดานแหลงทองเที่ยวนั้ นนับวามีอยูอยางเพียงพอ เน่ืองจากประเทศ

ไทยมีแหลงทองเที่ยวที่นาสนใจจํานวนมากและมีความหลากหลาย  แตแหลงทองเที่ยวบางแหงอาจ

อยูในสภาพเสื่อมโทรมไปบาง หรือบางแหงอาจไมไดรับความสะดวกสบายเทาที่ควร  

   1.1.8  การจัดการดานตนทุนโลจิสติกส  (การขนสง) 

   ปญหาน้ํามันขึ้นราคาสงผลกระทบโดยตรงตอคาใชจายในการเดินทางทองเที่ยว

อยางแนนอน ไมวาจะเปนการเดินทางทางน้ํา ทางบก หรือทางอากาศ เมื่อราคาคาโดยสาร

ยานพาหนะตาง ๆ สูงขึ้น ธุรกิจนําเที่ยวก็เปนตองปรับราคาในการนําเที่ยวสูงขึ้นตามไปดวย แตก็ไม

สามารถปรับให สูงไดมากนัก เพราะหากราคาโดยรวมสูงเกินไปลูกคาก็จะไมยอมซื้อทัวร หรือไม

ยอมใชบริการ นอกจากน้ีสินคาประเภทอ่ืน ๆ ก็มีการปรับขึ้นราคาเชนกัน ดังน้ัน กําไรจากการ

จัดบริการทองเที่ยวจึงลดนอยลงไปคอนขางมากหรือบางคร้ังก็เสี่ยงตอการขาดทุนดวย 

   จากแนวโนมการปรับสูงขึ้นของราคาน้ํามันที่คาดวาจะสูงขึ้นอยางตอเนื่องทั่วโลก

นั้น ทําใหบริษัทหรือสายการบินหลายแหงมีนโยบายที่จะปรับขึ้นราคาคาโดยสาร รวมทั้งบริษัท

ขนสงทั้งทางบกและทางน้ําดวย จึงเชื่อวาจะสงผลตอธุรกิจบริการนําเที่ยวตอไปในระยะยาวอยาง

แนนอน 

     1.1.9  แรงงานท่ีมีทักษะ 

   บุคลากรมีมากแตความชํานาญบางดานยังนอยอยู เชน มัคคุเทศกบางภาษายังขาด

แคลน  

                  หลักสูตรเกี่ยวกับอุตสาหกรรมทองเที่ยวของสถาบันการศึกษายังไมลึกซึ้งและ

ตรงกับความตองการของตลาดมากพอ  เชน การอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก บางสถาบันการ ศึกษาจัด

หลักสูตรที่เนนการผลิตมัคคุเทศกในเชิงปริมาณมากกวาคุณภาพ  ทําใหมัคคุเทศกที่จบการอบรม
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และสอบไดบัตรมัคคุเทศกแลวแตยังไมมีทักษะเพียงพอที่จะประกอบอาชีพได หรือทําไดแตไมดี

เทาที่ควร 

  1.2  เง่ือนไขดานอุปสงค 

   1.2.1 พฤติกรรมของนักทองเท่ียว 

    ปจจุบันนักทองเที่ยวมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการเดินทางทองเที่ยว ทั้งที่

เปนนักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางประเทศ โดยมีการเดินทางทองเที่ยวดวยตัวเองมากขึ้น จาก

เดิมที่นักทองเที่ยวสวนใหญมักเดินทางทองเที่ยวเปนกลุมมากับบริษัททัวร ซึ่งอาจเน่ืองมาจากป จจัย

หลายประการ เชน   

    -   การที่นักทองเที่ยวสามารถศึกษาขอมูลของแหลงทองเที่ยวตาง ๆ ไดจากสื่อ

ที่ทันสมัยและสะดวกสบายหลายประเภท โดยเฉพาะทางอินเตอรเน็ต ทําใหทราบขอมูลลวงหนา

และสามารถวางแผนการเดินทางทองเที่ยวตามแหลงตาง ๆ ไดเอง 

    -   นักทองเที่ย วตองการประหยัดคาใชจายในการทองเที่ยว จึงมักตัดสินใจใช

จายเฉพาะสิ่งที่จําเปน คือ คาต๋ัวเคร่ืองบิน คาพาหนะตาง ๆ คาอาหาร แตจะไมยอมเสียคาบริการอ่ืน 

ๆ เชน คาบริการมัคคุเทศก  จึงไมซื้อแพคเกจทัวร แตซื้อเพียงต๋ัวเคร่ืองบินเพื่อเดินทางมาทองเที่ยว

ดวยตนเอง 

    -   นักทองเที่ยวสวนใหญที่เดินทางมาเปนกลุมจะมีกําหนดเวลาของการ

เดินทางกลับที่แนนอนจึงตองใชบริการของบริษัทนําเที่ยว แตนักทองเที่ยวบางกลุมวางแผนที่จะ

ทองเที่ยวเปนชวงเวลานาน ไมมีกําหนดการเดินทางกลับประเทศที่แนนอน จึงนิยมที่จะทองเที่ยว

ดวยตนเองและเปลี่ยนจุดหมายปลายทางไปเร่ือย ๆ  

    -  กรณีนักทองเที่ยวชาวไทยสวนใหญนิยมทองเที่ยวกับครอบครัวดวยการขับ

รถไปเองมากกวา เนื่องจากเปนการประหยัดคาใชจายไดมาก และสามารถแวะเที่ยวชมตามจุดตาง ๆ 

ไดตามตองการ และใหความรูสึกที่สะดวกสบายมากกวาการ เดินทางกับบริษัททัวร  ยกเวนการ

เดินทางทองเที่ยวหรือไปสัมมนากับที่ทํางาน 

   นอกจากน้ี ยังพบวา นักทองเที่ยวตางชาติมีพฤติกรรมการเดินทางซ้ํารอยละ 

52.58% และเดินทางมาคร้ังแรก 47.42% ซึ่งเปนการเดินทางมาเองรอยละ 59.78 พักเฉลี่ย 9.42 วัน 

เดินทางมากับบริษัทนํา เที่ยวรอยละ 40.22 พักเฉลี่ย 6.71 วัน สวนกจิกรรมยอดนิยม 5 อันดับ ไดแก 

ซื้อสินคา ทานอาหาร นวดแผนโบราณ ชมวิวทิวทัศน  และเทีย่วราตรี   สวนทางดานพฤติกรรมการ

เดินทางของนักทองเที่ยวไทย พบวาสวนใหญเปนการเดินทางเองถึงรอยละ 92.15  อีกรอยละ 7.85 

เปนการเดิ นทางโดยใชบริการบริษัทนําเที่ยว สําหรับกิจกรรมยอดนิยม 5 อันดับ ไดแกซื้อสินคา  

ทานอาหาร ชมวิวทิวทัศน ทําบุญไหวพระ พักผอนปกนิค (www.thainews70.) 
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   1.2.2  อุปสงคของผูบริโภค 

                      ตลาดภายในประเทศ  สําหรับการเดินทางทองเที่ยวของคนไทยภายในปร ะเทศ

ยังคงเปนไปตามแรงขับเคลื่อนใหคนไทยเดินทางทองเที่ยวภายในประเทศอยางตอเนื่องจากปที่ผาน

มา อีกทั้งในตลอดทั้งป  2547 ก็ยังไดมีการสงเสริมกระตุนใหเกิดกระแสการเดินทางทองเที่ยว

ภายในประเทศ ทั้งการสงเสริมกิจกรรมทองเที่ยวระดับนานาชาติใหมีสีสันตลอดทั้ งป  การจัดงาน

สงเสริมการขายตลาดนัดผูบริโภค (Consumer Fair) การสงเสริมโครงการวันธรรมดาที่ไมธรรมดา  

โครงการสวรรคที่พักของนักเดินทาง (Unseen Paradise) โครงการทองเที่ยววันเดียวเที่ยวสนุก  

โครงการเที่ยวไทยขามภูมิภาค   เปนตน 

                      ตลาดตางประเทศ สําหรับนักทองเที่ยวตางประเทศที่เดินทางเขามาในประเทศ

ไทยน้ัน มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นสูงจากการฟนกลับคืนเขาสูภาวะปกติ ภายหลังจากประเทศไทย

ไดรับผลกระทบจากวิกฤตการณผลกระทบสงครามระหวางสหรัฐกับอิรัก และการแพรระบาดของ

โรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรุ นแรง (SARS : Severe Acute Respiratory Syndrome) จาก

หลายประเทศโดยรอบ   ซึ่งภายหลังจากเหตุการณดังกลาวประเทศไทยไดดําเนินการสงเสริมการ

ทองเที่ยวในตางประเทศอยางหนักเพื่อมุงหวังชวงชิงสวนแบงตลาดที่หายไปในชวงที่เกิด

วิกฤตการณใหกลับคืน  จากสภาวะดังกลาวหลายประเทศที่ไดรับผลกระทบเชนเดียวกับ 

  1.3 อุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวของกัน 

   1.3.1  การรวมกันเปน Cluster 

         การรวมตัวของธุรกิจนําเที่ยวที่แสดงวา “แบบธรรมชาติ” หมายถึง การรวมกันของ

ธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกันบนพื้นฐานการแขงขันกัน  ใหความชวยเหลือเกื้อกู ลกันสําหรับสิ่งที่

จะเปนประโยชนในการใหบริการแกนักทองเที่ยว  และมีการรวมกลุมกันโดยการรวมรณรงค

โครงการตาง ๆ จากการสนับสนุนของภาครัฐ  

   1.3.2  จํานวนสมาคม/ชมรม 

         การรวมตัวของภาครัฐ ทําใหมีสมาคมกลุมผูประกอบการทองเที่ยวหลัก 5 สมาคม 

คือ สมาคมไทยธุ รกิจการทองเที่ยว  สมาคมโรงแรมไทย สมาคมธุรกิจทองเที่ยวภายในประเทศ  

สมาคมทองเที่ยวเชิงผจญภัยและอนุรักษ 3 และ สมาคมไทยบริการทองเที่ยว 3 จึงไดสรางมิติใหม

ใหกับแวดวงอุตสาหกรรมทองเที่ยว ดวยการจับมือรวมลงนามบันทึกความเขาใจ (MOU) จัดต้ังเปน 3 

“สหพันธสมาคมทองเที่ยวไทย (สสทท.)” หรือ Federation of Thai Tourism Associations (FETTA) 

ซึ่งทั้ง 5 สมาคมนี้มีสมาชิกที่เปนผูประกอบการทองเที่ยวรวมกันกวา 2,700 ราย ที่มีบทบาทอยางสูง

ตออุตสาหกรรมทองเที่ยวของประเทศไทย เพราะมีทั้งดาน Inbound Outbound Domestic และธุรกิจ

โรงแรม โดยจะไมมีการแตงต้ังนายกสหพันธฯ  เพราะทุกสมาคมจะรับผิดชอบเทากัน ในสวนที่แต

ละสมาคมมีความถนัด  เพื่อรวมแกปญหาการทองเที่ยวแบบครบวงจรโดยเฉพาะการแกปญหา

เฉพาะหนาที่เกิดขึ้นใหมีความคลองตัวรวดเร็วและตรงจุด  เพราะผูประกอบการจะเขาลึกถึงปญหา
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โดยตรง  รูขอมูลรายละเอียดไดลึกซึ้ง  สามารถนําเสนอปญหาและการแกไขไปยังหนวยงานที่

เกี่ยวของอยางกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาหรือการทองเที่ยวแหงประเทศไทย  (ททท .) ได

ถูกตองมากกวา  ทั้งนี้นโยบายหลักของการจัดต้ังสหพันธสมาคมทองเที่ยวไทยในคร้ังนี้  ก็เพื่อทํา

หนาที่ส งเสริมกิจกรรมและพัฒนาดานการตลาดทองเที่ยวในระดับประเทศ  รวมทั้งการกําหนด

เปาหมายในการพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวใหเจริญเติบโตไปในทิศทางเดียวกัน  ซึ่งจะมีทั้ง

แผนระยะสั้นและระยะยาว(สหพันธสมาคมทองเที่ยวไทย:2549) 

   1.3.3  การเชื่อมโยงของธุรกิจตาง ๆ 

   ธุรกิจบริการนําเที่ยวมีการเชื่อมโยงกับธุรกิจตาง ๆ ที่เกี่ยวของอยูในอุตสาหกรรม

การทองเที่ยวทั้งหมด ไมวาจะเปน ธุรกิจการขนสง รานอาหาร โรงแรมที่พัก รานจําหนายสินคา

หรือของ ที่ระลึก  แหลงทองเที่ยวตาง ๆ ธุรกิจบริการดานกิจกรรม (เชน ดํานํ้า  ตกปลา กีฬา กิจกรรม

ผจญภัย ฯลฯ) ซึ่งถือไดวาเปนการเชื่อมโยงโดยธรรมชาติ ตามหวงโซอุปทาน (Supply Chain) 

1.4  บริบทของการแขงขัน   

  ปจจุบันสภาพการแขงขันในธุรกิจนําเที่ยวทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น  จํานวนบริษทันํา

เที่ยวมีการขยายตัวอยางรวดเร็ว มีปญหาการตัดราคากัน  โดยเฉพาะในช วง Low Season ที่จะมีการ

แขงขันดานการตัดราคาระหวางบริษัททัวร ตัวแทนจําหนายต๋ัวเคร่ืองบิน โรงแรม และที่พักตาง ๆ  

   -   การแขงขันในธุรกิจน้ีไมเพียงแตตองแขงขันกับบริษัทภายในประเทศเทาน้ัน แต

การแขงขันกับตางประเทศก็มีคอนขางสูง เนื่องจากปจจุบันทุก ประเทศลวนมุงเนนใหอุตสาหกรรม

ทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมหลักที่จะสรางรายไดและค้ําจุนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งแตละประเทศ

ตางก็มีแหลงทองเที่ยวที่สวยงามและนาสนใจเปนของตัวเองอยูแลว ทั้งยังมีความพยายามในการ

สรางแหลงทองเที่ยวใหม ๆ ขึ้นมารองรับนักทองเที่ย วอยางตอเน่ือง จึงนับวาในขณะน้ีอยูใน

ภาวการณแขงขันที่ดุเดือดทีเดียว โดยเฉพาะในประเทศแถบเอเชียดวยกัน เชน จีน เกาหลี ญ่ีปุน 

มาเลเซีย  สิงคโปร หรือแมแตเวียดนามและกัมพูชา  ลวนพยายามพัฒนากลยุทธดานการทองเที่ยวที่

นาสนใจขึ้นมามากมาย นอกจากนี้ บางประ เทศยังมีการรวมมือกันดานการทองเที่ยวอีกดวย เชน 

ความรวมมือระหวางมาเลเซียและสิงคโปร ความรวมมือของจีนกับฮองกง จึงนับเปนคูแขงที่นากลัว

ของธุรกิจนําเที่ยวของไทยไมนอย 

   1.4.1  กฎระเบียบขอบังคับ นโยบาย 

   หากพิจารณาถึงกฎ ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ที่ เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมธุรกิจ

บริการนําเที่ยว พบวา ปจจุบันยังมีกฎระเบียบบางประการของภาครัฐที่กอใหเกิดปญหาบางประการ

ตออุตสาหกรรมน้ี  เชน กฎระเบียบเกี่ยวกับสิทธิทางการบินระหวางประเทศ ซึ่งสงผลตอการเดิน

ทางเขามาทองเที่ยวของชาวตางชาติ ทําใหการเดินทางไม สะดวกในบางเสนทาง จึงมีสวนให

นักทองเที่ยวมีจํานวนนอยกวาที่ควรจะเปน  นอกจากนี้ การที่ประเทศไทยมีนโยบายเปดเสรีทางการ

คากับตางประเทศหรือ FTA ทางดานการทองเที่ยวน้ัน จากการรวมเสวนากับกลุมผูที่มีสวน
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เกี่ยวของในอุตสาหกรรมน้ี พบวา  สวนใหญไมเห็นดวย กับนโยบายดังกลาวมากนัก เนื่องจากจะ

เปนการเอ้ือประโยชนตอชาวตางชาติใหเขามาลงทุนเปดกิจการในประเทศไดงายขึ้น  และเมื่อ

ตางชาติมีบริษัทอยูในประเทศไทยก็มักจะใชบริการจากบริษัทของชาติเดียวกับตนแทนการใช

บริการจากบริษัทคนไทย จึงถือเปนการสูญเสียรายไดของปร ะเทศเปนอยางมาก  ทั้งยังเปดโอกาส

ใหมัคคุเทศกชาวตางชาติเขามาทํางานในประเทศไทย เพื่อทําหนาที่แทนมัคคุเทศกคนไทย จึงสงผล

ตอวิชาชีพน้ีโดยตรงดวย 

   1.4.2  ปจจัยในประเทศท่ีสนับสนุนการลงทุน 

   สถานการณในปจจุบันยังถือวามีปจจัยภายในประเทศที่สนับสนุนการลง ทนุใน

อุตสาหกรรมน้ีอยูคอนขางมาก โดยจําแนกเปนปจจัยหลัก ๆ ไดดังน้ี 

    -  ดานทําเลที่ต้ังของประเทศ  ซึ่งถือวาเปนศูนยกลางของภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต มีความสะดวกสบายดานการเดินทาง การคมนาคม ที่จะเชื่อมตอไปยังประเทศ

ตาง ๆ โดยรอบไดงาย   

    -   ทรัพ ยากรการทองเที่ยว ซึ่งมีความหลากหลายและอุดมสมบูรณ  

นักทองเที่ยวสามารถทํากิจกรรมไดหลากหลายรูปแบบและคอนขางมั่นใจไดในดานความปลอดภัย  

นอกจากน้ียังถือวา ทรัพยากรการทองเที่ยวมีเพียงพอตอการรองรับนักทองเที่ยวไดในระยะยาว แต

ตองมีการปรับปรุงและพัฒนาแหลงทองเทีย่วเสือ่มโทรมอยูเสมอ  

    -   ดานภาพลักษณ  เน่ืองจากประเทศไทยยังคงมีภาพลักษณที่ดีตอสายตา

ประชาคมโลกอยู ทั้งในดานของความสวยงามของสถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ มีขนบธรรมเนียม

ประเพณีอันเปนเอกลักษณเฉพาะถิ่นมากมาย การมีมนุษยสัมพันธที่ดีของชาวไทย และภาพ ลักษณ

ของการเปนเมืองที่สงบ รมเย็น มีความปลอดภัย ไมมีปญหาการสูรบทั้งภายในประเทศและระหวาง

ประเทศ ทําใหประเทศไทยยังเปนทางเลือกอันดับตน ๆ ของประเทศในภูมิภาคเอเชียที่นักทองเที่ยว

ตางชาติจะพิจารณาเลือกเดินทางมาทองเที่ยว  ทั้งน้ี ขอมูลจากการสํารวจและจัดอั นดับความนิยม

ของนิตยสารดานการทองเที่ยว Conde Nast Traveler และ VISA ระบุวา ประเทศไทยยังคงอยูใน

กลุมกระแสการทองเที่ยวที่กําลังมาแรง โดยจัดอยูในอันดับที่ 18 ของโลก และอันดับที่ 2 ของเอเชยี 

ซึ่งรองจากจีนนั่นเอง อยางไรก็ตาม หากเปนการวางแผนเดินทางในระยะ 1 ป พบวาไทยเปน

จุดหมายอันดับหน่ึงของนักทองเทีย่วสวนใหญ แตถาเปนการวางแผนเดินทางในระยะ 6 เดือน 

ความนิยมของไทยจะอยูในอันดับ 2 รองจากจีน  

    -  อัตราคาครองชีพโดยรวมของไทยที่ยังถือวาไมสูงมากนัก  ทําใหคาใชจาย

ของนักทองเที่ยวที่เดินทางมาไมสูงจนเกินไ ปเมื่อเทียบกับความคุมคาที่จะไดรับ และเมื่อเทียบกับ

บางประเทศในภูมิภาคเดียวกันนี้ท่ียังถือวามีคาใชจายคอนขางแพง เชน สิงคโปร ฮองกง จึงมีโอกาส

ที่นักทองเที่ยวจะเลือกเดินทางมาทองเที่ยวในประเทศไทยมากกวา 
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    -   ประเทศไทยมีหนวยงานสนับสนุนดานการทองเที่ยวอยูในหลาย ๆ ประเทศ

ดวยกัน โดยเฉพาะสํานักงานสาขาตางประเทศของการทองเที่ยวแหงประเทศไทยซึ่งมีอยู 18 

สาํนักงาน ใน 15 ประเทศทั่วโลก อันจะมีสวนชวยในการทําการตลาดและประชาสัมพันธเชิญชวน

นักทองเที่ยวในประเทศนั้น ๆ ใหมาเที่ยวประเทศไทยไดมากเชนกัน 

    -  หน วยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนพยายามรวมมือกันจัดกิจกรรม

สงเสริมการขายที่นาสนใจอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนการดึงดูดนักทองเที่ยวใหหันมาเที่ยวเมืองไทยมาก

ขึ้น อีกทั้งในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ก็ไดมีการโฆษณาประชาสัมพันธทั้งในประเทศและตางประเทศ

ดวย 

   นอกจากน้ี  การเปดใชสนามบินสุวรรณภูมิอยางเปนทางการที่จะเกิดขึ้นภายใน

เดือนกนัยายน 2549 ก็เปนปจจัยที่จะชวยสงเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมน้ีไดเปนอยางมาก  

เพราะมีการเพิ่มจํานวนของสายการบินระหวางประเทศและจํานวนเที่ยวบิน อยางตอเนื่อง อันจะ

สงผลใหนักทองเที่ยวสามารถเดินทางมาประเทศไทยไดมากขึ้น 

1.4.3  การปรับปรุงประสิทธิภาพอยางตอเน่ือง 

   ผูประกอบการบริษัทนําเที่ยวมีการปรับปรุงประสิทธิภาพอยูในระดับคอนขางนอย 

มักเปนการรอความชวยเหลือจากรัฐบาลมากกวาการพัฒนาดวยตนเอง ทั้งนี้อาจเนื่องมากจากการ

ขาดแคลนเงนิทนุและความรู ตลอดจนประสบการณบางดานที่จะชวยในการปรุงปรุงคุณภาพสินคา

ของตนน่ันเอง  ดังน้ัน เมื่อเกิดภาวการณแขงขันคอนขางสูงในปจจุบัน แทนที่ผูประกอบการจะตอสู

กับคูแขงดวยประสิทธิภาพหรือคุณภาพ จึงมักเปนไปในทางตรงกันขาม คือลดประสิทธิภาพลง 

และลดราคา หรือตัดราคากันเองเพื่อแยงลูกคา  

   1.4.4  บรรยากาศการแขงขัน 

   ปจจุบันนับวาอุตสาหกรรมธุรกิจบริการนําเที่ยวมีบรรยากาศการแขงขันคอนขาง

รุนแรง  ทั้งการแขงขันกับตางประเทศและการแขงขันกันเองของผูประกอบการภายในประเทศ 

กลาวคือ ขณะนี้ทุกประเทศลวนมีนโยบายในการสงเ สริมอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของตน 

เนื่องจากเปนอุตสาหกรรมหลักที่สรางรายไดใหกับประเทศเปนจํานวนมาก และทุกประเทศลวนมี

ทรัพยากรการทองเที่ยวอยูมากมาย จึงมีการสงเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมนี้มากขึ้นเร่ือย ๆ ประเทศ

ไทยจึงตองเผชิญกับภาวการณแขงขันกับตางประเทศอยาง รุนแรง โดยเฉพาะกับประเทศเพื่อนบาน 

เชน เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร ซึ่งประเทศเหลานี้ไมเพียงแตมีการพัฒนาแหลงทองเที่ยวของตน มี

การสรางแหลงทองเที่ยวใหมเทานั้น แตยังมีการสรางความรวมมือระหวางประเทศเพื่อสงเสริมการ

พัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของกันแ ละกัน เพื่อนําไปสูความเขมแข็งในการแขงขันกับ

ประเทศอ่ืน ๆ อีกดวย จึงนับเปนเร่ืองที่นาวิตกสําหรับประเทศไทยในการที่จะถูกแยงตลาดไปไดสูง

ในอนาคต  นอกจากนี้  ผูประกอบการของอุตสาหกรรมนี้ก็มีการแขงขันกันเองภายในประเทศสูง

เชนกัน  เน่ืองจากบริษัทมีจํานวนมาก แต นักทองเที่ยวยังถือวามีจํานวนนอย บริษัทตาง ๆ จึงตอง
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แยงลูกคากันโดยการดึงดูดลูกคาดวยวิธีการตาง ๆ และวิธีการหน่ึงก็คือ การลดราคาหรือการตัด

ราคากันนั่นเอง  

ตารางท่ี 1.1  สรุปการวิเคราะหเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมธุรกิจนําเที่ยว 

หมวดขอมูล 
รายละเอยีดขอมลูธุรกิจบริการนําเท่ียว 

ประเทศ กรุงเทพมหานคร 

ปจจัยการผลิต   

• นกัทองเทีย่วชาวตางชาต ิ   

 -  มูลคาตลาด 

 - อัตราความเติบโต 

 3.68 แสนลานบาท  

ลดลง 4.42% 

1.64 แสนลานบาท 

เพ่ิมขึ้น 7% 

 -  จาํนวนนกัทองเทีย่วชาวตางชาติ 

 - อัตราความเติบโต 

11.52 ลานคน 

ลดลง 1.15%) 

10.52 ลานคน 

เพ่ิมขึ้น 6.18%) 

• นักทองเที่ยวชาวไทย   

 -  มูลคาตลาด 

 - อัตราความเติบโต 

3.35 แสนลานบาท  

เพ่ิมขึ้น 8.63% 

1.7 แสนลานบาท 

เพ่ิมขึ้น 24.55% 

 -  จํานวนนักทองเที่ยวไทย 

 - อัตราความเติบโต 

79.5 ลานคน-ครั้ง 

เพ่ิมขึ้น 15.57% 

14.49 ลานคน-ครั้ง 

เพ่ิมขึ้น 7.27% 

• จํานวนผูประกอบการ ธุรกิจนําเที่ยว  

6,688  บริษัท 

รวม  3,084 บริษัท 

(รวมทั้งขนาดใหญ , กลาง และเล็ก) 

• จํานวนโรงแรม 3,586 ราย 332  ราย 

• จํานวนผูปฏิบัติงานในกิจการโรงแรม

เกสตเฮาส และภัตตาคาร 
810,072 คน 45,325 คน 

• จํานวนผูใชแรงงานของทั้ง

อุตสาหกรรม 
ประมาณ 1.7 ลานคน N/A 

• สาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน มีในระดับตนๆ มีในระดับตนๆ 

• แหลงเงินทุน 11 ธนาคารของรัฐ 

22 ธนาคารพาณิชย 4,249 สาขา 

+ 21 บริษัทเงินทุน 

4 ธนาคารของรัฐที่เก่ียวของ 

22 ธนาคารพาณิชย 1,405 สาขา 

+ 21 บริษัทเงินทุน 

• ทรัพยากรการทองเที่ยว เพียงพอ เพียงพอ แตตองปรับปรุง 

• แรงงานที่มีทักษะ ขาดแคลน  

โดยเฉพาะทางดานภาษา 

ขาดแคลน  

โดยเฉพาะทางดานภาษา 

• การจัดการดานตนทุนโลจิสติกส ควบคมุตนทนุลําบาก เพราะราคา

น้ํามันสูงขึ้นเรื่อย ๆ 

ควบคมุตนทนุลําบาก เพราะราคา

น้ํามันสูงขึ้นเรื่อย ๆ 
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ตารางท่ี 1.1 (ตอ) สรุปการวิเคราะหเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมธุรกิจนําเที่ยว 

หมวดขอมูล 
รายละเอียดขอมูลธุรกิจบริการนําเท่ียว 

ประเทศ กรุงเทพมหานคร 

อุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวของกัน   

• การรวมตัวกันเปน Cluster มีการรวมตัวแบบธรรมชาติ มีการรวมตัวแบบธรรมชาติ 

• จาํนวนสมาคม/ชมรม 
83 

ทั้งอุตสาหกรรมมี 26 สมาคม          

ที่เก่ียวของโดยตรงมี 5 สมาคม 

• การเช่ือมโยงของธุรกิจตาง ๆ เช่ือมโยงโดยธรรมชาต ิ เช่ือมโยงโดยธรรมชาต ิ

บริบทของการแขงขัน   

• กฎระเบียบ ขอบังคับ นโยบายรัฐบาล กอปญหาบางประการ กอปญหาบางประการ 

• ปจจัยในประเทศที่สนับสนุนการ

ลงทนุ 

มาก 
มาก 

• การปรับปรุงประสิทธิภาพอยาง

ตอเนื่อง 
มีนอย มีนอย 

• บรรยากาศการแขงขนั รุนแรง รุนแรง 

เงื่อนไขดานอุปสงค   

• พฤติกรรมของนักทองเที่ยว เปล่ียนรูปแบบ เปล่ียนรูปแบบ 

 - เดินทางมาทองเที่ยวซํ้า 52.58% N/A 

 - เดินทางมาทองเที่ยวครั้งแรก 47.42% N/A 

 - เดินทางมาทองเที่ยวเอง / พักเฉล่ีย 59.78% / พักเฉล่ีย 9.42 วัน 76.32% / 3.92 วัน 

 - เดินทางมากับบริษัทนําเที่ยว / พัก

เฉล่ีย 
40.22% / พักเฉล่ีย 6.71 วัน 23.68% / 3.20 วัน 

 

 2. ภาพรวมของเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมธุรกิจบริการนําเท่ียว 

 อุตสาหกรรมการทองเที่ ยวเปนอุตสาหกรรมหน่ึงที่มีสวนสําคัญในการสรางรายไดจํานวน

มหาศาล ใหกับระบบเศรษฐกิจ ของประเทศไทยทั้งทางตรงและทางออม  จากรายงานขององคการ

การทองเที่ยวโลก (World Tourism Organization : WTO)ในป พ .ศ. 2548 พบวา มีนักทองเที่ยว

เดินทางทั่วโลกเปนจํานวนทั้งสิ้น 808 ลานคน เพิ่มขึ้นรอยละ 5.5 จากป พ .ศ. 2547 โดยเดินทาง

ทองเที่ยวในภูมิภาคยุโรปมากที่สุด ดวยจํานวนนักทองเที่ยว 441 ลานคน คิดเปนรอยละ 55 

รองลงมาไดแก ภูมิภาคเอเชียแปซิฟก 156 ลานคน คิดเปนรอยละ 20 ภูมิภาคอเมริกา 133ลานคน คิด

เปนรอยละ 16 ภูมิภาคตะวันออกกลาง 39 ลานคน คิดเปนรอยละ 5 และภูมิภาคแอฟริกาใต 37 ลาน

คน คิดเปนรอยละ 4 ตามลําดับ     

 สําหรับในประเทศไทยนั้น จ ากสถิติของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ในป พ.ศ. 2548 มี

นักทองเที่ยวตางชาติเดินทางมาทองเที่ยวในประเทศไทย รวมทั้งสิ้นประมาณ 11.52 ลานคน ลดลง



 

    
เครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมธุรกิจบริการนําเที่ยว : กรงุเทพมหานคร 

- 12 - 

จากปที่ผานมาคิดเปนรอยละ 1.15  สรางรายไดใหกับประเทศ คิดเปนมูลคากวา  400,000 ลานบาท 

ลดลงจากปที่ผานมาคิดเปนรอยละ 4.42  ซึ่ง เปนผลมาจาก เหตุการณธรณีพิบัติภัยและความไมสงบ

ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต รวมทั้งภาวะการแขงขันที่รุนแรงจากแหลงทองเที่ยวที่ เกดิใหม 

(เวียดนาม จีน อินเดีย ) และการสรางสินคาทางการทองเที่ยวใหม ๆ (ญ่ีปุน ฮองกง เกาหลี ) การ

ชะลอตัวดังกลาวยังอยูในภาวะที่ไมรุนแรงนัก อันเปนผลจากความพยายามในการกระตุนตลาด และ

การเรงฟนฟูแหลงทองเที่ยวที่ประสบภัยอยางเรงดวน ของภาครัฐบาลและเอก ชนที่ทําใหการ

ทองเที่ยวของไทยกระทบกระเทือนจากภาวะวิกฤตรอบดานเพียงเล็กนอยเทานั้น สําหรับในชวงไตร

มาสแรกของป พ.ศ.2549 น้ัน มีจํานวนนักทองเที่ยวตางชาติที่เดินทางเขามาเที่ยวทั้งสิ้นจํานวน 3.25 

ลานคน หรือเติบโตรอยละ 21.7 จากชวงเดียวกันของปพ .ศ. 2548 (11 กรกฎาคม  พ.ศ. 2549, เขาถึง

ไดจาก 1http://www.bangkokbiznews.com)1

 กรุงเทพมหานคร  เปนเมืองหลวงของประเทศไทยและเปนประตู สูภูมิภาคตาง ๆ ทั้ง

ภายในประเทศและภูมิภาคอินโดจีน  ปจจุบันมีความพรอมทางดานโครงสรางพื้นฐาน ระบบ

สาธารณปูโภคและสิง่อํานวยความสะดวกในระดับหน่ึง  (WTO, 2548) ตลอดจนมีธุรกิจที่เกี่ยวของ

ในอุตสาหกรรมซึ่งสามารถตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวไดเปนอยางดี อาทิ  มจํีานวน

ธุรกิจนําเที่ยวที่ต้ังอยูในกรุงเทพฯ จํานวนทั้งสิ้น 3,084 บริษัท (ที่มา: สํานักงานทะเบียนธุรกิจนํา

เที่ยวและมัคคุเทศกกรุงเทพมหานค ร มิถุนายน, 2549) ธุรกิจรถเชาซึ่งมีใบอนุญาตถูกตอง  จํานวน 

1,283 แหง และจํานวนโรงแรมที่ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการในก รุงเทพ มากถึง 332 ราย โดย

เฉลี่ย อยูในระดับ 3-4  ดาว นอกจากนี้ยังมีรานอาหารหลากหลายประเภทไวคอยบริการตอนรับ

นักทองเที่ยว หลายเชื้อชาติ  ทั้งอาหารไทย  อาหารทะเล  ตลอดจนอาหารประจําชาติตาง ๆ  (แผน

แมบทเพื่อพัฒนาการทองเที่ยวกรุงเทพมหานคร ฉบับที่  1 พ.ศ. 2548 - 2552) โดยในป พ.ศ. 2548 ที่

ผานมา มีนักทองเที่ยวตางชาติเดินทางมาทองเที่ยวกรุงเทพมหานครรวมทั้งสิ้นประมาณ 10.52 ลาน

คน เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมาคิดเปนรอยละ 6.18  สรางรายได คิดเปนมูลคากวา  1.64  แสนลานบาท 

เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมาคิดเปนรอยละ 7  สวนนักทองเที่ยว ชาวไทยมีการเดินทางทองเที่ยว

กรุงเทพมหานครเปนจํานวน 14.49 ลานคน-คร้ัง เพิ่มขึ้นรอยละ 7.27 สรางรายได 1.7 แสนลานบาท  

เพิ่มขึ้นรอยละ 24.55  

 นอกจากนั้นจากรายงานสถานการณทองเที่ยวป  พ.ศ. 

2548 ยังระบุวา ประเทศไทยมีจํานวนนักทองเที่ยวมากเปนอันดับที่ 21 ของโลก และ มีรายไดจากการ

ทองเที่ยวเปนลําดับที่  16 ของโลก  มีการขยายตัวอยาง รวดเร็วและมีการพัฒนามาอยางตอเน่ือง จะ

เห็นไดวาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเปนสวนสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และ

กรุงเทพมหานครยัง ถือเปนศูนยกลางในการบริการขอมูลขาวสารดานการทองเที่ยวในรูปแบบตาง  

ๆ และเปนศนูยรวมข องนักทองเที่ยวกอนเดินทางสูภูมิภาคอ่ืนตอไป  (WTO, 2548 ) สวน

นักทองเที่ยวชาวไทยมีการเดินทางทองเที่ยวเปนจํานวน 79.5 ลานคน -คร้ัง เพิ่มขึ้นรอยละ 15.57 

สรางรายได 3.35 แสนลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 8.63  

http://www.bangkok/�
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ในดานการสงเสริมผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) พบวามีปจจัยที่เอ้ือตอ

การประกอบธุรกิจตาง ๆ ในอุตสาหกรรมน้ี  ไมวาจะเปนการสนับสนุนดานเงินทุนจากสถาบัน

การเงินตาง ๆ ทั้งจากสถาบันการเงินของรัฐ เชน ธนาคารแหงประเทศไทย  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย   ธนาคารเพื่อการสงออก และนําเขาแหงประเทศไทย  

เปนตน อีกทั้งยังม0ี

 

ธนาคารพาณิชยที่รองรับนโยบายของรัฐในการกระตุนและพัฒนาวิสาหกิจตาง ๆ 

อีก 22 ธนาคาร 1,405 สาขาในกรุงเทพมหานคร  (ธนาคารแหงประเทศไทย : ธันวาคม 2548) ดาน

ทําเลที่ต้ังถือวาเปนศูนยกลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต มีความสะดวกสบายดานการ

เดินทาง การคมนาคม ที่จะเชื่อมตอไปยังประเทศตาง ๆ โดยรอบไดงาย ทรัพยากรการทองเที่ยว  

ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม ภาพลักษณและการมีมนุษยสัมพันธที่ดีขอ งชาวไทย รวมถึง

คาใชจายของนักทองเที่ยวที่ไมสูงมากนัก ทั้งหมดน้ีลวนสงผลใหแนวโนมจํานวนนักทองเที่ยว

เดินทางมากรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้นทุกป (WTO,2548) ซึ่งสงผลเชิงบวกตอการลงทุนของ

ผูประกอบการ แมวาบุคลากรในอุตสาหกรรมนี้ยังมีจํานวนไมนอยที่ขาดความรู ควา มสามารถและ

ทักษะบางประการ ทั้งในระดับบริหารและปฏิบัติการ อยางไรก็ตาม การรวมกลุมของ

ผูประกอบการทั้งในระดับสมาคม ชมรม ลวนมีบทบาทอยางสูงตออุตสาหกรรมการทองเที่ยวของ

กรุงเพทมหานคร (สหพันธสมาคมทองเที่ยวไทย : 2549) 

แผนภาพเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมธุรกิจบริการนําเท่ียว 

 อุตสาหกรรมการทองเที่ยวถือเปนอุตสาหกรรมที่มีสวนผลักดันระบบเศรษฐกิจของ

ประเทศ  กรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนเมืองหลวงของประเทศไทยและเปน ศูนยกลางการ เดินทางเชื่อม

ตอไปยังภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศน้ันมีความพรอมในหลาย  ๆ ดาน มีระบบสาธารณูปโภคและสิ่ง

อํานวยความสะดวกตาง  ๆ มากมาย  (WTO, 2548) มีนักทองเที่ยวจํานวนไมนอยที่เดินทางเขามา

ทองเที่ยว ในประเทศไทย และจากการที่มีนักทองเที่ยวจํานวนมากนี้เองสงผลให จํานวนธรุกจินํา

เที่ยวที่ต้ังอยูในกรุงเทพมหานครขยายตัวอยางรวดเร็ว โดยในปจจุบันมีจํานวนทั้งสิ้น 3,084 บริษัท 

(ที่มา : สํานักงานทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศกกรุงเทพมหานค ร มิถุนายน, 2549) ดังน้ันการ

ที่จะพัฒนาธุรกิจทองเที่ยวในกรุงเทพมหานครใหมีความเขมแข็งและยืนหยัดอยูได จึงจําเปนตอง

ผลักดันใหเกิดการรวมตัวและเชื่อมโยงระหวางผูประกอบการดวยกัน ซึ่ง ธุรกิจหลักสําคัญที่ไดรับ

การพัฒนาในอุตสาหกรรมน้ี คือ ธุรกิจบริการนําเท่ียว หรือบริษัททัวร  น่ันเอง เน่ืองจากหากธุรกิจน้ี

มีการพัฒนาใหเกิดความเขมแข็งแลวน้ันก็จะเปนการผลักดันใหอุตสาหกรรมการทองเที่ยวไทย

เจริญเติบโตอยางแนนอน 

 ในการดําเนินงานธุรกิจบริการนําเที่ยวของกรุงเทพฯนั้นตองอาศัย  ปจจัยการผลิต  อันไดแก 

แหลงทองเท่ียวท่ีมีความหลากหลาย  เชน วัด วัง คลอง วิถีชีวิตด้ังเดิม  เทศกาลงานประเพณี งานจัด

ประชุมและสัมมนา แหลง shoppingที่มีความหลากหลาย ฯลฯ อีกทั้งกรุงเทพฯมี สถานท่ีพักแรมท่ี

http://www.bot.or.th/�
http://www.smebank.co.th/�
http://www.smebank.co.th/�
http://www.exim.go.th/�


 

    
เครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมธุรกิจบริการนําเที่ยว : กรงุเทพมหานคร 

- 14 - 

ไดมาตรฐาน หลากหลายราคาไวรองรับนักทองเทีย่ว ธุรกิจภัตตาคาร /รานอาหาร เปนอุตสาหกรรม

ที่มีสวนเกี่ยวของกับธุรกิจบริการนําเที่ยวอยางมาก เน่ืองจากธุรกิจบริการนําเที่ยวจะตองมีการ

จัดเตรียมอาหารเพื่อรองรับนักทองเที่ยว ซึ่งธุรกิจอาหารในกรุงเทพฯน้ันมีหลายประเภท เชน 

ภัตตาคาร ศูนยอาหารจานดวน รา นอาหารพื้นเมือง รานอาหารนานาชาติ รานอาหารทะเล ตลาด

โตรุง หรือแมกระทั่งรถเข็น หาบเร เปนตน นอกจากน้ี ยังมี ผูประกอบการและผูใหบริการ ที่เพียงพอ 

ปจจัยสําคัญที่จะทําใหธุรกิจสามารถดําเนินกิจการอยูไดน่ันก็คือ เงินทุน  ผูประกอบการตองอาศัย

เงินในการลงทุน ก ารดําเนินกิจการและขยายกิจการใหดียิ่งขึ้นไป โดยมีตลาด  (ปลายนํ้า ) คอื 

นักทองเท่ียวท้ังภายในและภายนอกประเทศ   

 อุตสาหกรรมทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมบริการที่เกิดจากการผสมผสานธุรกิจตาง ๆ ที่

เกี่ยวของเขาดวยกัน ดังน้ัน การพัฒนาการทองเที่ยวจะเกิดขึ้นไดจึงตองอ าศัย อตุสาหกรรมท่ี

เกี่ยวของ  ซึง่นอกเหนือจาก ธุรกิจบริการนําเที่ยว ดังตอไปน้ี 

  1. ธุรกิจขนสง อันไดแก การบริการการขนสงทั้งทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ ทั้งใน

สวนของการบริการจากภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งกรุงเทพ ฯ ถือ วาเปนศูนยรวมของการคมนาคม

ขนสงระดับประเทศแ ละภูมิภาคอินโดจีน นักทองเที่ยว สามารถ เดินทางสูภูมิภาคอ่ืน ๆ ตอไป ได

อยางสะดวก 

  2. ธุรกิจการพาณิชย(shopping) นักทองเที่ยวที่เดินทางเขามาทองเที่ยวนั้น นอกจากจะ

มีความจําเปนตองใชสินคาอุปโภคและบริโภคระหวางการเดินทางแลว ยังมีนักทองเที่ยวจํานวนไม

นอยที่มีความตองการที่จะเลือกซื้อสินคาตาง ๆ ในหางสรรพสินคาตาง ๆ ในกรุงเทพ ฯ ไมวาจะเปน 

ศูนยการคาตาง ๆ เชน สยามพารากอน มาบุญครอง เอ็มโพเรียม ตลอดจนศูนยคาสงยานประตูนํ้า

ตลอดจน สินคาที่ระลึก   ซึ่งสว นใหญศูนยจําหนายสินคาที่ระลึก จะเปนการรวมสินคาที่ เปน

เอกลักษณของภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศไทย มาไวที่กรุงเทพ ฯ นักทองเที่ยวสามารถเลือกซื้อ

สินคาตาง ๆ ไดไมวาจะเปน ศูนย OTOP รานขายของฝาก ไนทบารซาร ถนนขาวสาร ตลาดนัดจตุจักร 

เปนตน 

  3. ธุรกิจบนัเทิง มีแหลงบันเทิงมากมายหลายรูปแบบและเปนแหลงทองเที่ยวอันดับตน ๆ 

ของประเทศที่นักทองเที่ยวตางชาติรูจักและสนใจ สถานบันเทิงสรางรายไดมหาศาลแก

อุตสาหกรรมการทองเที่ยวไทย ในขณะเดียวกันก็กอใหเกิดภาพลักษณที่ไมดีตอการทองเที่ยวของ

ประเทศไทย ดังนั้น เราควรมีมาตรการการควบคุมธุรกิจสถานบันเทิงใหมีการดําเนิ นการที่

เหมาะสม เพื่อเปนการแกไขความเขาใจที่ถูกตองและเปนการสรางภาพลักษณที่ดีของการทองเที่ยว

ประเทศไทยอีกดวย 

  4. ธุรกิจการประชุมสัมมนา   กรุงเทพฯ มีสถานที่รองรับการจัดประชุมสัมมนาขนาด

ใหญและมีความหลากหลาย สามารถรองรับการจัดประชุมไดหลายรูปแบบ ไมวาจ ะเปน อิมแพ็ค  
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อารีนา เมืองทองธานี  BITEC ศนูยการประชุมแหงชาติสิริกิตต์ิ เปนตน ซึ่งธุรกิจการประชุมสัมมนา

น้ีสงผลใหเกิดรายไดจํานวนไมนอยตออุตสาหกรรมการทองเที่ยว 

   นอกจากธุรกิจขางตนแลวน้ัน  ยังมีธุรกิจอ่ืน  ๆ ที่สําคัญเกี่ยวของกับอุตส าหกรรม

ทองเทีย่วไมนอย ทั้งในสวนของ สถาบนัการเงิน ที่สนับสนุนทางดานเงินทุนใหกับผูประกอบการตาง 

ๆในอุตสาหกรรมน้ี อีกทั้งตองมีการเชื่อมโยงกับธุรกิจประกันภัย ซึ่งธุรกิจบริการนําเที่ยวหรือบริษัท

ทวัร จําเปนตองมีการทําประกันใหกับลูกคาหรือนักทองเที่ยวเพื่อสรางความมั่ นใจระหวางการ

เดินทางไปกับบริษัททัวรน้ัน  ๆ อีกทั้งตองมี ธุรกิจสื่อ โฆษณา ประชาสัมพันธ ผานสื่อตาง  ๆ อยาง

สม่ําเสมอโดยใหเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายเพื่อใหเปนที่รูจัก สนใจ และเกิดการตัดสินใจซื้อในที่สุด 

   อุตสาหกรรมการทองเที่ยวจะเติบโตไดน้ัน มิใชจะขึ้ นอยูกับการรวมกลุมและการ

เชื่อมโยงกันระหวางธุรกิจที่เกี่ยวของเทาน้ัน หากแตยังตองอาศัยการสนับสนุนและความรวมมือ

จากหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไมวาจะเปน สถาบันการศึกษา ที่มีสวนสําคัญอยางยิ่งในการผลิต

บุคลากรใหมีความรู ความชํานาญ อันจะสามารถนําไปใชใ นการประกอบอาชีพในสายงาน

อุตสาหกรรมทองเที่ยว นอกจากน้ันยังมีสวนพัฒนาทักษะความรูตาง ๆ ใหแกผูประกอบการและ

แรงงาน เชน การจัดการฝกอบรมทักษะการใหบริการตาง ๆ เปนตน ซึ่งในเขตกรุงเทพ ฯ น้ีมี

สถาบันการศึกษาจํานวนมากทั้งในระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา และสถาบันเฉพาะทางตาง  ๆ ที่เปด

สอนหลักสูตรทางดานการทองเที่ยว  นอกจากน้ียังตองพึ่งพากา รรวมกลุมของ สมาคม ชมรม 

องคกร ตาง ๆ ไมวาจะเปน สภาอุตสาหกรรมทองเท่ียวแหงประเทศไทย สมาพันธสมาคมการ

ทองเท่ียวแหงประเทศไทย และสํานักงานสงเสริมการประชุมนานาชาติ เพื่อใหเกิดควา มรวมมือซึ่ง

กันและกัน อันจะเปนการสรางความเขมแข็งใหอุตสาหกรรมน้ีไดเปนอยางดี และที่สําคัญคือควร

ไดรับการสงเสริมจาก หนวยงานภาครัฐ ที่เกี่ยวของ  เร่ิมต้ังแต กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา การ

ทองเท่ียวแหงประเทศไทย (กรุงเทพฯ) ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการสงเสริม สนับสนุนและพฒันาการ

ทองเที่ยวของประเทศไทย  คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน  ที่สนับสนุนทางดานเงินทุนใหกับ

ผูประกอบการตาง  ๆ ในอุตสาหกรรมน้ี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งมีหนาที่

ในการควบคุมดูแลการใชทรัพยากรธรรมชาติตาง ๆ ของประเทศใหเปนไปอยางเรียบรอยและคงอยู

อยางยั่งยืน  รวมทั้ง กระทรวงการคมนาคม  ที่อํานวยความสะดวกในเร่ืองการเดินทางไปยังแหลง

ทองเที่ยวตาง ๆ และ ที่สําคัญก็คือหนวยงานที่เกี่ยวของโดยตรงกับพื้นที่ อันไดแก  องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นกรุงเทพมหานคร ที่มีสวนในการควบคุมดูแลการดําเนินงานตาง  ๆใหเปนไปดวยความ

เรียบรอย ตลอดจนการสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวกรุงเทพมหานครใหดียิ่งขึ้น

ตอไป ดังรายละเอียดในภาพท่ี 1.1 
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ภาพท่ี 1.1 แผนภาพเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมธุรกิจบริการนําเที่ยว  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

  
 
 

   อุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวของ  
 

 
             

 ปจจัยการผลิต (ตนน้ํา) 

 
ตลาด (ปลายน้ํา) 

 

แหลงทองเที่ยว 
ที่มีความหลากหลาย 

ธุรกิจบันเทิง 

ธุรกิจการประชุมสัมมนา 
 
สถาบันการเงิน 

 

ธุรกิจขนสง 

ธุรกิจการพาณิชย  
(shopping) 

ธุรกิจบริการนําเท่ียว 

นักทองเที่ยวตางประเทศ 

นักทองเที่ยวในประเทศ 

 

หนวยงานภาครฐั  

-  กระทรวงการทองเที่ยว

และกีฬา 

- การทองเที่ยวแหงประเทศ

ไทย 

- คณะกรรมการสงเสริมการ

ลงทุน 

- กระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

- กระทรวงคมนาคม 

- องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น  (กทม.) 

  

สถาบันการศึกษา   

- สถาบันอุดมศึกษา 

- สถาบันอาชีวศึกษา 

- สถาบันเฉพาะทาง 

 

กลุม สมาคม ชมรม 

องคกร 

- สภาอุตสาหกรรมทองเที่ยว

แหงประเทศไทย 

- สมาพันธสมาคมการ

ทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

มาจาก 5 สมาคม 

- สํานักงานสงเสริมการประชุม

นานาชาติ 

 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
 

สถานที่พักแรม 

ธุรกิจประกันภัย 
 

เงินทุน 

ผูประกอบการ /  

ผูใหบริการ 

ธุรกิจหลัก  (Core  Activities) 

ธุรกิจสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ 

ธุรกิจภัตตาคาร/

รานอาหาร 
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3. การประเมินปจจัยแวดลอมทางธุรกิจของอุตสาหกรรมธุรกิจบริการนําเท่ียว 
 จากการศึกษา วิเคราะหและประเมินปจจัยแวดลอมทางธุรกิจ  โดยใชหลักทฤษฎี  Diamond 
Model ตามกรอบแนวความคิด ของ Professor Michael E. Porter พบจุดแขง็ และจุดออนของ

อุตสาหกรรมธุรกิจบริการนําเที่ยวในกรุงเทพมหานคร  ซึ่งเปนประเด็นสําคัญที่จะตองสงเสริม หรือ 

ปรับปรุงเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรม ธุรกิจบริการนําเที่ยว  ของ

กรุงเทพมหานครอยางตอเน่ือง โดยคํานึงถึงความเชื่อมโยงกันระหวางทุกปจจัยหลักที่เกี่ยวของ ซึ่ง

กลาวโดยสรุปตามหลักทฤษฎีในแตละปจจัยไดดังน้ี 
 

 การวิเคราะหสถานการณ จุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) โอกาส (Opportunity) 

และ ภัยคุกคาม (Threat) ของเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมธุรกิจบริการนําเท่ียว (กรุงเทพฯ ) 

สวนท่ี 1 เง่ือนไขปจจัยการผลิต (Factor  Conditions) 

 1.1 จดุแข็ง (Strength) 

  1.1.1 ผูประกอบการมีการรวมตัวกันแบบธรรมชาติ มีโอกาสพัฒนาเปนเครือขายได 

  1.1.2 ทําเลที่ต้ังของกรุงเทพ ฯ ถือเปนศูนยรวม ซึ่งเปนจุดกระจายนั กทองเที่ยวไปสู

ภูมิภาคตาง ๆ ทั้งภายในประเทศและสูภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

  1.1.3 ทรัพยากรการทองเที่ยวของกรุงเทพ ฯ มีเพียงพอ โดยเฉพาะแหลงทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมและมีความหลากหลายของกิจกรรมดานการทองเที่ยว 

  1.1.4 การบริการรับสงนักทองเที่ยวของสมาคมไทยธุรกิจทองเที่ยวมีประสิทธิภาพสูง 

1.1.5 จํานวนบริษัทนําเที่ยวมีเพียงพอตอความตองการของตลาด  ทําใหมีการบริการ

อยางทั่วถึงและเพิ่มทางเลือกใหกับลูกคา 

1.1.6 จํานวนสถานทีพ่กัในกรุงเทพฯ มีเพียงพอ 

1.1.7 โรงแรมมีการจัดระดับมาตรฐาน การบริการ อีกทั้งราคาเหมาะสม จึง ไดรับการ

ยอมรับจากนักทองเที่ยว 

  1.1.8 คาใชจายทางการทองเที่ยวมีราคาถูก 

1.2  จุดออน (Weakness)  

  1.2.1 ผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยวมีขอจํากัดในการดําเนินธุรกิจหรือการขยายกิจการ

เน่ืองจากสวนใหญใชเงนิทนุของตนเองเปนหลกั  

  1.2.2 บุคลากรทั้งระดับบริหารและปฏิบัติการมีจํานวนเพยีงพอในระดับหน่ึง แตยังขาด

ความรู ทักษะและความชํานาญที่เกี่ยวกับสายงานอาชีพ  

  1.2.3 การดูแลและพัฒนาแหลงทองเที่ยวตาง ๆ ยังไมตอเน่ือง ขาดการอนุรักษอยาง

จริงจัง 
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  1.2.4 การเอารัดเอาเปรียบและรบกวนนักทองเที่ยวตางชาติตามแหลงทองเที่ยวตาง ๆ               

โดยบุคคลคนบางกลุม  

 

สวนท่ี 2 เง่ือนไขดานอุปสงค (Demand  Conditions) 

 2.1 จดุแข็ง (Strength) 

  2.1.1 ระบบ E-Commerce ชวยอํานวยความสะดวกแกนกัทองเทีย่วและถอืเปนชอง

ทางการซื้อขายสินคาที่มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น 

 2.2 จุดออน (Weakness) 

  2.2.1 ปญหาความไมสงบสงผลใหจํานวนนักทองเที่ยวลดลง  

  2.2.2 นักทองเที่ยวตางชาติบางกลุมยังไดรับขอมูลที่เกี่ยวของกับประเทศไทยบิดเบือน

จากความเปนจริง เชน ความลาหลังของประเทศไทย  

 

  สวนท่ี 3 บริบทของการแขงขันและกลยุทธของบริษัท ( Context for Firm Structure and 

Rivalry) 

 3.1 จดุแข็ง (Strength) 

  3.1.1 อุปนิสัยความเปนเจาบานของคนไทย ไดรับการยอมรับจากชาวตางชาติสูง 

สามารถสรางความประทับใจและดึงดูดนักทองเที่ยวชาวตางชาติไดดี 

  3.1.2 การเพิ่มจํานวนของสายการบินตาง ๆ มีสวนชวยดึงนักทองเที่ยวเขามา ทองเที่ยว

ในเมืองไทยมากขึ้น 

  3.1.3 การเปดใชสนามบินนานาชาติแหงใหม (สนามบินสุวรรณภูมิ) 

 3.2 จุดออน (Weakness) 

  3.2.1 ปญหาการตัดราคากันเองของบริษัทนําเที่ยว 

  3.2.2 การเปดเสรีทางการคาสงผลคุกคามตอการดําเนินธุรกิจบริการในประเทศ 

  3.2.3 ภาวะการแขงขันทางการตลาดที่รุนแรง 

 

สวนท่ี 4 อุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวโยงและสนับสนุน (Related and Supporting Industries) 

 4.1 จดุแข็ง (Strength) 

  4.1.1 ระบบการตรวจคนเขาเมืองมีความสะดวก และมีการบริหารจัดการที่ดี 

  4.1.2 สิ่งอํานวยความสะดวกในการจัดประชุมมีเพียงพอตอความตองการข องตลาด

และ          มีความหลากหลาย สามารถรองรับการจัดกิจกรรมระดับสากลได เชน การจัดประชุม

ระดับประเทศการจัดประชุมนานาชาติ 
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  4.1.3 การขยายตัวและพัฒนาของแหลงช็อปปง ในกรุงเทพมหานคร มีสวนสําคัญใน

การดึงดูดนักทองเที่ยวมากขึ้น 

 4.2 จุดออน (Weakness) 

  4.2.1 ระบบการขนสงในดานตาง ๆ มีเพียงพอในระดับหน่ึง แตยังมีปญหาดานระบบ             

การจัดการงานจราจรและปญหาเร่ืองที่จอดรถนําเที่ยวยังไมเพียงพอ หรือไมสะดวกเทาที่ควร 

  4.2.2 ความรวมมือระหวางสมาคมตาง ๆ ของภาคเอกชนมีความเขมแข็งไมเพียงพอ 

  4.2.3 การนําเสนอขาวสารของสื่อ (Mass Media) บางคร้ังยังไมสงเสริมเชิงบวกและ

สรางสรรคเทาที่ควร 

  4.2.4 จํานวนที่น่ังของสายการบินแหงชาติยังไมเพียงพอตอความตองการของ

นักทองเที่ยวที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต  

 

ดานบทบาทของรัฐบาล (government) ท่ีมีผลกระทบท้ังทางตรงและทางออมตอปจจั ย

แวดลอม ท้ัง 4 ดาน ใน Diamond Model ซึ่งจะสงผลท้ังท่ีเปนโอกาสหรืออุปสรรค ตออุตสาหกรรม 

 4.3  โอกาส (opportunity) 

  4.3.1 กิจกรรมสงเสริมการขายตาง ๆ ที่ทางภาครัฐจัดขึ้นมีสวนชวยในการขยายตลาด

การทองเที่ยว 

   4.3.2 ภาครัฐกําลังพัฒนาใหประเทศไทยเปน Gate Way สูภูมิภาคอินโดจีน  

 4.4 ภัยคุกคาม (Threat) 

  4.4.1 การนํานโยบายจากภาครัฐไปสูการปฏิบัติยังไมเปนรูปธรรม 

4.4.2 กฎหมายเกี่ยวกับการถายโอนงานของหนวยงานภาครัฐยังไมไดรับการอนุมัติจาก

รัฐสภา ทําใหการพัฒนาหรือดําเนินงานเปนไปดวยความลําบาก  

4.4.3 ปญหาบางประการยังไมไดรับการแกไขอยางจริงจังจากหนวยงานภาครัฐ  

  4.4.4 กิจกรรมสงเสริมการตลาดของหนวยงานภาครัฐยังไมสอดคลองกับความตองการ

ของผูประกอบการ และยังขาดความตอเนื่อง 

  4.4.5 การแกปญหาของหนวยงานภาครัฐดานการประชาสัมพันธยังไมเปนเชิงรุกมาก

พอ 

  4.4.6 เปาหมายทางการทองเที่ยวเนนที่เชิงปริมาณมากกวาคุณภาพ 

  4.4.7 ไมมีความเขมงวดในการเขามาทํางานผิดกฎหมายของชาวตางชาติอยางจริงจัง              

ซึ่งสงผลกระทบตอแรงงานในประเทศ 

  4.4.8 การสงเสริม ชวยเหลือ และสรางความมั่นใจดานแหลงเงินทุนจากภาครัฐยังไม

เพียงพอและสอดคลองกับความตองการของผูประกอบการ 
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 4.5 ขอเสนอแนะ 

  4.5.1 ภาครัฐควรพัฒนาตลาด MICE ตลาด FIT  ตลาด Medical & Health Care และ           

ตลาดสุขภาพ  เพราะมแีนวโนมเติบโตสงู 

  4.5.2 พฒันาแหลงทองเที่ยวที่เสื่อมโทรมและขาดการอนุรักษ 

  4.5.3 หนวยงานภาครัฐควรสงเสริมสถาบันการศึกษาใหผลิตบุคลากรตรงตามความ

ตองการของตลาดแรงงาน ทั้งดานคุณภาพและปริมาณ 

  4.5.4 สถาบันการศึกษาควรพัฒนาหลักสูตรใหเกิดความเหมาะสม ทันสมัยมากขึ้น และ

สามารถใชงานไดจริง 

  4.5.5 สถาบันการศึกษาและสถานประกอบการควรรวมมืออยางจริงจังในการ

สนับสนุน          การผลิตและพฒันาบุคลากรที่มีคุณภาพ 

  4.5.6 หนวยงานของรัฐควรสงเสริมการวิจัยเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมทองเที่ยวของ

ไทยในทุก ๆ ดานที่เกี่ยวของ 

  4.5.7 ควรมีการจัด Zone ในการนําเสนอจุดขายของการทองเที่ยวในแตละเขตพื้นที่ 
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ภาพท่ี 1.2 การประเมินปจจัยแวดลอมทางธุรกิจของอุตสาหกรรมธุรกิจบริการนําเที่ยวตาม  

Diamond     Model 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  

 

 

 

 

 

 

อุตสาหกรรมที่เก่ียวโยง

และสนับสนุน 

เง่ือนไขดานอุปสงค เง่ือนไขปจจัยการผลิต 

+ อุปนิสัยความเปนเจาบานของคนไทยไดรับ

การยอมรับจากชาวตางชาติสูง  สามารถ

สรางความประทับใจและดึงดูดนักทองเท่ียว

ชาวตางชาติไดดี 

+  การเพิ่มจํานวนของสายการบินตางๆมีสวน

ชวยดึงนักทองเท่ียวเขามาทองเท่ียวใน

เมืองไทยมากขึ้น 

+ การเปดใชสนามบินนานาชาติแหงใหม 

(สนามบินสวุรรณภูมิ) 

-  ปญหาการตัดราคากันเองของบริษัทนําเท่ียว  

- การเปดเสรีทางการคาสงผลคุกคามตอการ

ดําเนินธรุกจิบริการในประเทศ  

- ภาวะการแขงขันทางการตลาดท่ีรุนแรง  

 
 
 

+  ผูประกอบการมกีารรวมตัวกนัแบบธรรมชาติ มโีอกาส

พัฒนาเปนเครือขายได   

+ ทําเลท่ีต้ังของกรุงเทพฯ ถือเปนศูนยรวม ซึ่งเปนจุด

กระจายนักทองเท่ียวไปสูภูมภิาคตางๆท้ังภายในประเทศ

และสูภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

+ ทรัพยากรการทองเท่ียวของกรุงเทพ ฯ  มีเพียงพอ 

โดยเฉพาะแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม และมีความ

หลากหลายของกิจกรรมดานการทองเท่ียว 

+ การบริการรับสงนักทองเท่ียวของสมาคมไทยธุรกิจ

ทองเท่ียวมีประสิทธิภาพสูง 

+ จํานวนบริษัทนําเท่ียวมีเพียงพอตอความตองการของ

ตลาด ทําใหมีการบริการอยางท่ัวถึงและเพิ่มทางเลือก

ใหกับลูกคา 

+ จํานวนสถานท่ีพกัในกรุงเทพฯ มีเพียงพอ 

+ โรงแรมมกีารจัดระดับมาตรฐาน การบริการ อกีท้ังราคา

เหมาะสม จึงไดรับการยอมรับจากนักทองเท่ียว 

+  คาใชจายทางการทองเท่ียวมีราคาถูก  

-  ผูประกอบการธุรกิจนําเท่ียวมีขอจํากัดในการดําเนินธุรกิจ

หรือการขยายกิจการเน่ืองจากสวนใหญใชเงินทุนของ

ตนเองเปนหลกั 

- บุคลากรท้ังระดับบริหารและปฏิบัติการมีจํานวน เพียงพอ

ในระดับหน่ึง แตยังขาดความรู ทักษะและความชํานาญท่ี

เกี่ยวกับสายงานอาชีพ  

- การดูแลและพัฒนาแหลงทองเท่ียวตาง ๆ ยังไมตอเน่ือง 

ขาดการอนรักษอยางจริงจัง 

- การเอารัดเอาเปรียบและรบกวนนักทองเที่ยว  

ตางชาติตามแหลงทองเท่ียวตาง ๆ โดยผูคนบางกลุม  

 

+  ระบบการตรวจคนเขาเมืองมีความสะดวก และมีการบริหารจัดการ

ท่ีดี 

+ สิ่งอํานวยความสะดวกในการจัดประชุมมีเพียงพอตอความตองการ

ของตลาดและมีความหลากหลาย สามารถรองรับการจัดกิจกรรม

ระดับสากลได เชน การจัดประชุมระดับประเทศ การจัดประชุม

นานาชาติ 

+ การขยายตัวและพัฒนาของแหลงช็อปปงในกรุงเทพมหานคร มีสวน  

สําคัญในการดึงดูดนักทองเท่ียวมากขึ้น  

- ระบบการขนสงในดานตาง ๆ มเีพยีงพอในระดับหน่ึง แตยังมีปญหา

ดานระบบการจัดการงานจราจร และปญหาเร่ืองที่จอดรถนําเที่ยว ท้ัง

ไมเพียงพอ และ/หรือไมสะดวกเทาท่ีควร 

- ความรวมมือระหวางสมาคมตาง ๆ ของภาคเอกชนมีความเขมแข็งไม

เพียงพอ 

-  การนําเสนอขาวสารของสื่อ (Mass Media )บางคร้ังยังไมสงเสริม

เชงิบวก และสรางสรรคเทาท่ีควร 

- จํานวนท่ีน่ังของสายการบินแหงชาติยังไมเพียงพอตอความตองการ

ของนักทองเท่ียวท่ีจะเพิ่มข้ึนในอนาคต  

 
  

+ ระบบ E- Commerce ชวยอาํนวยความสะดวก

แกนักทองเท่ียว และถือเปนชองทางการซื้อขาย

สินคาท่ีมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น 

- ปญหาความไมสงบสงผลใหจํานวน

นักทองเท่ียวลดลง  

-  นักทองเท่ียวตางชาติบางกลุมยังไดรับขอมูลท่ี

เกี่ยวของกับประเทศไทยบิดเบือนจากความ

เปนจริง เชน ความลาหลังของประเทศไทย  

 

 

 

บรบิทของการแขงขนั

และกลยทุธทางธุรกิจ 

บทบาทรฐับาล 

+ กิจกรรมสงเสริมการขายตาง ๆ ท่ีทางภาครัฐจัดขึ้นมีสวนชวยใน

การขยายตลาดการทองเที่ยว 

+ ภาครัฐกาํลงัพฒันาใหประเทศไทยเปน Gate Way สูภูมิภาคอิน

โดจีน  

- การนํานโยบายจากภาครัฐไปสูการปฏิบัติยังไมเปนรูปธรรม  

- กฎหมายเกี่ยวกับการถายโอนงานของหนวยงานภาครัฐยังไมได

รับการอนุมัติจากรัฐสภา ทําใหการพัฒนาหรือดําเนินงานเปนไป

ดวยความลําบาก  

- ปญหาบางประการยังไมไดรับการแกไขอยางจริงจังจาก

หนวยงานภาครัฐ เชน 1) กิจกรรมสงเสริมการตลาดของ

หนวยงานภาครัฐยังไมสอดคลองกับความตองการของ

ผูประกอบการ และยังขาดความตอเน่ือง 2)  การแกปญหาของ

หนวยงานภาครัฐดานการประชาสัมพันธยังไมเปนเชิงรุกมากพอ 

3)  เปาหมายทางการทองเท่ียวเนนท่ีเชิงปริมาณมากกวาคุณภาพ  

4) ไมมีความเขมงวดในการเขามาทํางานผิดกฎหมายของ

ชาวตางชาติอยางจริงจัง ซึง่สงผลกระทบตอแรงงานในประเทศ 

ฯลฯ 
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ระดับศักยภาพของเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมธุรกิจบริการนําเท่ียว 

 จากการวิเคราะห และประเมินระดับศักยภาพเครือขายวิสาห กิจอุตสาหกรรมธุรกิจบริการ

นําเที่ยว จะเห็นวา จากขอมูลทุติยภูมิและจากการระดมความคิด (Focus Group) สรุปไดวา เครือขาย

วิสาหกิจอุตสาหกรรมธุรกิจบริการนําเที่ยว อยูในกลุม Seeking direction คือ มกีารรวมตัวกนัแบบ

ธรรมชาติแตยังไมเขมแข็งมากนัก ขณะเดียวกันอุตสาหก รรมนี้ก็อยูในความตองการของตลาดมาก

พอระดับหนึ่ง ซึ่งมีแนวโนมในการพัฒนาศักยภาพในการเติบโตไดมากในอนาคต หากไดรับการ

พัฒนาคุณภาพและปริมาณบุคลากรในสายงานนี้ทั้งระดับบริหารและปฏิบัติการ นอกจากนั้น

ผูประกอบการสวนใหญยังเขาถึงเงินทุนในการขยายกิจการไดนอยซึ่งส ามารถแสดงรายละเอียดได

ดังภาพที่ 4.6 

ภาพท่ี 1.3 ระดับศักยภาพของเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมธุรกิจบริการนําเที่ยว 
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ปจจัยแหง ความสําเร็จ (Key Success Factors) ของการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจของ

อตุสาหกรรมธุรกิจบริการนําเท่ียว 

 ปจจัยแหงความสําเร็จ ของการยกระดับศักยภาพของเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมธุรกิ จ

บริการนําเที่ยว สรุปไดดังน้ี 
 1. สงเสริมการพัฒนาบุคลากรอยางจริงจัง พัฒนาบุคลากรทั้งระดับบริหารและระดับ

ปฏิบัติการ โดยสนับสนุนสถาบันการศึกษาในการผลิตบุคลากรใหมีความรู ความชํานาญและ                  

จัดหลักสูตรการสอนดานอุตสาหกรรมการทองเที่ยวใหสอดคลองกั บความตองการของ

ผูประกอบการทั้งในดานปริมาณและมีคุณภาพ  อบรมทักษะเฉพาะดานแกบุคลากรในระดับตาง ๆ 

ที่เกี่ยวของอยางตอเน่ืองและจริงจังใหครอบคลุมในทุก ๆ ดาน  ตลอดจนพัฒนาทักษะความรูตาง ๆ

ใหแกผูประกอบการและแรงงาน เชน การจัดการฝกอบรมทักษะการใหบริการตาง ๆ เปนตน  

 2.  สงเสริมความรวมมือเชิงบูรณาการอยางแทจริง โดยสงเสริมใหเกิดความรวมมือในทุก 

ๆ ดานจากทุก ๆ ฝายที่เกี่ยวของ อาทิ หนวยงานภาครัฐ  ภาคเอกชนตลอดจนสถาบันการศึกษา 

เพื่อใหเกิดความรวมมือเชิงบูรณาการอันจะเปนการสรางความเขมแข็งใหอุตสาหกร รมน้ีไดเปน

อยางดี 

 3.  สงเสริมการอนุรักษ ดูแลและพัฒนาแหลงทองเท่ียว  อนุรักษ ดูแลและพฒันาแหลง

ทองเที่ยวทางธรรมชาติและแหลงทองเที่ยวที่มนุษยสรางขึ้น อาทิ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การ

จัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกในการเขาถึงแหลงทองเที่ยว เปนตน ใหมี การดําเนินงานกจิกรรม

ทางการทองเที่ยวไดอยางเหมาะสมสอดคลองเพื่อนําไปสูการทองเที่ยวอยางยั่งยืน 

 4.  สงเสริมการวิจัยอุตสาหกรรมน้ีทุก ๆ ดาน หนวยงานของรัฐควรสงเสริมการวิจัย

เพื่อใหเกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมทองเที่ยว ของไทย โดยศึกษ าวิจัยทั้งในดานปริมาณและคุ ณภาพ

ใหสามารถพัฒนาและยกระดับทั้งระบบสูมาตรฐานระดับสากล 

 5.  สงเสริมการแบงเขตแหลงทองเท่ียว ควรมีการจัดแบงเขตแหลงทองเที่ยว  เพือ่เปนการ

นําเสนอจุดขายของการทองเที่ยวในแตละเขตพื้นที่ เชน สยาม - สุขุมวิทเนนแหลงทองเที่ยวช็ อปปง  

พฒันพงษเนนแหลงท องเที่ยวกลางคืน เยาวราชเนนสินคาพวกทองคํา เพชรพลอย สําเพ็ง พาหุรัด

เนนที่เสื้อผา บานหมอเนนที่สินคามือสอง เปนตน 
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บทที่ 2   

แผนภาพ  Cluster  กิจการอุตสาหกรรมธุรกิจบริการนําเที่ยว 

 

 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    อทัยธานีอทัยธานี  

  

77..  กลุมจังหวัดภกลุมจังหวัดภาค าค 

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 

นครราชสีมานครราชสีมา    ชัยภูมิชัยภูมิ    บุรีรัมยบุรีรัมย    สุรินทรสุรินทร  
อุบลราชธานีอุบลราชธานี    ศรีสะเกษศรีสะเกษ    ยโสธรยโสธร    

  

  

33..กลุมจังหวัดภาคกลาง กลุมจังหวัดภาคกลาง 

นนทบุรีนนทบุรี    ปทุมธานีปทุมธานี    อยุธยาอยุธยา    
อางทองอางทอง  ชัยนาทชัยนาท    ลพบุรีลพบุรี    สระบุรีสระบุรี    
สิงหบุรี สิงหบุรี 

  

66..  กลุมจังหวัดภาคกลุมจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและ

กลาง กลาง 

หนองคายหนองคาย    หนองบัวลําภูหนองบัวลําภู    เลยเลย    
อุดรธานีอุดรธานี  กาฬสินธุกาฬสินธุ    นครพนมนครพนม    

      

          

  

44..กลุมจังหวัดตะวันตก กลุมจังหวัดตะวันตก 

กาญจนบุรีกาญจนบุรี    นครปฐมนครปฐม    ราชบุรีราชบุรี    

สุพรรณบุรีสุพรรณบุรี  ประจวบคีรีขันธประจวบคีรีขันธ    เพชรบุรีเพชรบุรี    
สมุทรสงครามสมุทรสงคราม  สมุทรสาคร สมุทรสาคร 

  

55..    กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน 

ระนองระนอง  ตรังตรัง  กระบี่กระบี่    พังงาพังงา    ภูเก็ตภูเก็ต  

สตูล สตูล 

  

  88..  กลุมจังหวัดภาคตะวันออก กลุมจังหวัดภาคตะวันออก 

ฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา    นครนายกนครนายก    ปราจีนบุรีปราจีนบุรี  

สมุทรปรากาสมุทรปราการร  สระแกว สระแกว 

  จันทบุรีจันทบุรี  ชลบุรีชลบุรี  ตราดตราด  ระยองระยอง  

  

99..    กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย 

ชุมพรชุมพร    สุราษฎรธานีสุราษฎรธานี  นครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช    

พัทลุงพัทลุง  ปตตานีปตตานี    ยะลายะลา    นราธิวาสนราธิวาส    
สงขลา สงขลา 

    

1010..  กรุงเทพฯกรุงเทพฯ  
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 2. แผนภาพเครือขายวิสาหกิจ  (Cluster ) 

 

 
 

 

 

11..กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 

อุตสาหกรรมทองเที่ยวอุตสาหกรรมทองเที่ยว  เกษตรเกษตร

และอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  

หัตถกรรมหัตถกรรม  สิ่งทอและแฟชั่นสิ่งทอและแฟชั่น    IICCTT  

  

22..กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 

การทองเที่ยวการทองเที่ยว  การคาการคาชายแดนชายแดน  ลอลอ

จิสติคสจิสติคส  แปรรูปอาหารแปรรูปอาหาร  ปศุสัตวปศุสัตว  

บริการองคความรูบริการองคความรู  ออยและน้ําตาลออยและน้ําตาล  

ขาวขาว  77..  กลุมจังหวัดภาคกลุมจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 

66..  กลุมจังหวัดภาคกลุมจังหวัดภาค          

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  

44..กลุมจังหวัดตะวันตก กลุมจังหวัดตะวันตก 

เลี้ยงสุกรคุณภาพเลี้ยงสุกรคุณภาพ  ขาวเกษตรขาวเกษตร

อินทรียอินทรีย    กุงแปรกุงแปรรูปรูป  ทองเที่ยวทองเที่ยว    

สัปปะรดกระปอง สัปปะรดกระปอง 

55..    กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดากลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดา

มัน มัน 

ทองเที่ยวเชิงสุขภาพทองเที่ยวเชิงสุขภาพ  อาหอาหารและารและ

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 

  สวนสวนผลไมผลไม  ทองเที่ยวทองเที่ยว  การคาชายแดน การคาชายแดน 

ทองเที่ยวทองเที่ยว    การคาชายแดนการคาชายแดน  ผาฝาย ผาฝาย 

ยอมครามยอมคราม    ทองเที่ยวเชิงนิเวศนทองเที่ยวเชิงนิเวศน    

ขาวหอมมะลิขาวหอมมะลิ    โลจิสติกสโลจิสติกส      

สิ่งทอสิ่งทอ  ไหมไหม  แปรรูปแปรรูปสุกรสุกร  ททองเที่ยวองเที่ยว  

ยานยนตยานยนต  ขาวขาว    

1010..  กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ 

ธุรกิจนําเที่ยวธุรกิจนําเที่ยว  อาหารอาหาร  
โลจิสติกสโลจิสติกส  
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บทที่ 3 

แผนปฏิบัติการสงเสริม  SMEs ของเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมธุรกิจบริการนําเที่ยว 

 

 1. แผนปฏิบัติการสงเสริมเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมธุรกิจบริการนําเท่ียว 

 

 จากการวิเคราะหศักยภาพและปจจัยแห งความสําเร็จของเครือขายวิสาหกิจ ธุรกิจบริการ  

นําเที่ยว  นํามาซึ่งการกําหนด วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร และแผนงาน /โครงการ ของ

เครือขายวิสาหกิจธุรกิจบริการนําเที่ยว ดังรายละเอียดในลําดับตอไปน้ี 
 

 วิสัยทัศน   

  มุงสูการเปนเมืองทองเที่ยวระดับสากล แหลง ศูนยรวมกิจกรรมการทองเที่ยวและเปน

ศูนยกลางการทองเที่ยวเอเชีย 

 

 พันธกิจ   

1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการบริการ เพื่อใหไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับในระดัสา

กล 

      2.  พัฒนาความหลากหลายของกิจกรรมการทองเที่ยว รวมถึงอนุรักษและฟนฟูแหลง

ทองเที่ยว 

  3.  พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวกใหสามารถรองรับการเปน

ศูนยกลางการทองเที่ยวเอเชีย 

  4.  จัดระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของนักทองเที่ยว 

  5.   สงเสริมเครือขายความรวมมือเขมแข็ง พัฒนาการประสานงานเชิงบูรณาการ 

  6.  พฒันาการบริหารจัดการการทองเที่ยวไทยสูเวทีโลก 

 

 ประเด็นยุทธศาสตร 

1. การพัฒนาเครือขายความรวมมือ (cluster) 

2. การเพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขันของผูประกอบการ 

3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการทองเที่ยว 

4. การพัฒนากรุงเทพมหานครสูการเปนศูนยกลางการทองเที่ยวเอเชีย 
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 เปาประสงค 

1. เพื่อใหเกิดความรวมมือแบบเครือขายวิสาหกิจฯและประสานการทํางานรวมกันเชิง

บูรณาการได 

2. เพื่อพัฒนาศักยภาพผูประกอบการสูการแขงขันระดับโลก 

3. เพื่อยกระดับมาตรฐานและเพิ่มทักษะการดําเนินงานของบุคลากรทั้งระดับบริหาร

และระดับปฏิบัติการ 

4. เพื่อยกระดับกรุงเทพมหานครสูเมืองทองเที่ยวแหงเอเชยี 

 

 แผนงาน/โครงการสงเสริม SMEs 

  1.  โครงการสงเสริมพัฒนาเครือขายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมอุตสาหกรรม

ธุรกิจบริการนําเที่ยว 

  2.  โครงการสงเสริมการประสานงานเชิงบูรณการของทุกฝายที่เกี่ยวของ 

  3.  โครงการ สงเสริม จัดหาแหลงเงนิทนุทีเ่พยีงพอและสอดคลอ งกับความตองการ

ของผูประกอบการ 

  4.  โครงการ สงเสริมการจัดกิจกรรมสงเสริมการตลาดภายนอกประเทศใหมากขึ้น

และสอดคลองกับความตองการของผูประกอบการ 

  5.  โครงการ พัฒนาการวางนโยบายและกฎระเบียบที่สงเสริมการดําเนินธุรกิจของ

ผูประกอบการ 

  6.  โครงการสงเสริมการแปลงนโยบายสูการปฏิบัติเชิงรูปธรรม 

  7.  โครงการสงเสริมศักยภาพการลงทุนเพื่อผูประกอบการ 

  8.  โครงการสงเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อยกระดับศักยภาพ

อุตสาหกรรมทองเที่ยวไทย 

  9.  โครงการศึกษาผลกระทบและการวางกฎระเบียบเร่ืองการคาเสรี 

   10. โครงการสงเสริมค วามรู ความสามารถและทักษะในการบริหารจัดการของ

ผูประกอบการ 

  11. โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาใน

การจัดหลักสูตรการสอนดานอุตสาหกรรมทองเที่ยวใหสอดคลองกับความตองการของ

ผูประกอบการทั้งในดานปริมาณและมีคุณภาพ 

  12. โครงการศึกษาวิจัยดานคุณภาพและปริมาณของบุคลากรทางการทองเที่ยว 

  13.  โครงการสงเสริมการศึกษาแบบสหกิจศึกษาซึ่งเนนการปฏิบัติของผูเรียน 

  14.  โครงการฝกอบรมทักษะเฉพาะดานแกบุคลากรในระดับตาง  ๆ ที่เกี่ยวของอยาง

ตอเน่ืองและจริงจังใหครอบคลุมในทุก ๆ ดาน 
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  15. โคร งการติดตามการดําเนินงานในการจัดสรางมาตรฐานและคุณภาพใหแก

บุคลากร 

  16.  โครงการพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการในดานคุณภาพการดําเนินงาน 

  17.  โครงการจัดการดานงานจราจรและการอํานวยความสะดวกในการเขาถึงแหลง

ทองเที่ยว 

  18.  โครงการจัดระเบียบตามแหลงทองเที่ยวตาง ๆ 

  19. โครงการนําเสนอจุดขายการทองเที่ยวแบบแบงเขต 

  20.  โครงการพัฒนาจิตสํานึกในการเปนเจาบานที่ดี 

  21.  โครงการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล 
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ตารางท่ี
 3.1 ตารางส

รุป
วิส

ัยท
ัศน

 พ
ัน

ธกิจ ป
ระเด็น

ยุท
ธศาส

ตร เป
าป

ระส
งค แผน

งาน
โครงการเครือขายวิส

าห
กิจอุตส

าห
กรรมธุรกิจบ

ริการนํ
าเท

ี่ยว 

วิสัยทั
ศน

 
พ

ัน
ธกิจ 

 ป
ระเด็น

ยุท
ธศาสตร 

เป
าป

ระสงค  
แผน

งาน
  /โครงการ  

มุงสูการเป
น

เมือง

ท
องเท

ี่ยวระดับ

สากล  แห
ลงศนู

ย

รวมกิจกรรมการ

ท
องเท

ีย่ว  และ

เป
น

ศนู
ยกลางการ

ท
องเท

ี่ยวเอเชีย 

1.ยกระดบั
คณุ

ภาพ
และ

มาตรฐาน
การบ

รกิาร 

เพ่ื
อให

ไดมาตรฐาน
เป

น
ท

ี่

ยอมรับ
ใน

ระดับ
สากล 

2.พั
ฒ

น
าความห

ลากห
ลาย

ของกิจกรรมการท
อง 

เท
ี่ยวรวมถึงอน

ุรักษ
และ

ฟ
น

ฟู
แห

ลงท
องเท

ี่ยว 

3.พั
ฒ

น
าระบ

บ

สาธารณู
ป

โภคและส่ิง

อําน
วยความสะดวกให



สามารถรองรับ
การเป

น

ศูน
ยกลางการท

องเท
ี่ยว

เอเชีย 

1.การพั
ฒ

น
า

เครือขายความ

รวมมือ  

 2.การเพ่ิ
มขีด

ความสามารถ

ท
างการแขงขนั

ของ

ผูป
ระกอบ

การ 

C
luster 

1. เพ่ื
อให

เกิดความรวมมือแบ
บ  

C
luster  และป

ระสาน
การท

าํงาน

รวมกัน
เชิงบ

ูรณ
าการได 

 2.เพ่ื
อพั

ฒ
น

าศกัยภาพ

ผูป
ระกอบ

การสูการแขงขัน

ระดับ
โลก 

 

1.1โครงการสงเสริมพั
ฒ

น
าเครือขายวิสาห

กิจขน
าดกลางและขน

าดยอม

อุตสาห
กรรมธุรกิจบ

ริการน
ําเท

ี่ยว 

1.2โครงการสงเสริมการป
ระสาน

งาน
เชิงบ

ูรณ
การของท

ุกฝายท
ี่เก่ียวของ 

 2.1โครงการสงเสริม จัดห
าแห

ลงเงิน
ท

ุน
ท

ี่เพี
ยงพ

อและสอดคลองกับ
ความตองการ

ของผูป
ระกอบ

การ 

2.2โครงการสงเสริมการจัดกิจกรรมสงเสริมการตลาดภายน
อกป

ระเท
ศให

มากขึ้น
 

และสอดคลองกับ
ความตองการของผูป

ระกอบ
การ 

2.3โครงการพั
ฒ

น
าการวางน

โยบ
ายและกฎระเบ

ียบ
ท

ี่สงเสริมการดําเน
ิน

ธุรกิจของ

ผูป
ระกอบ

การ 

2.4โครงการสงเสริมการแป
ลงน

โยบ
ายสูการป

ฏิบ
ัติเชิงรูป

ธรรม 

2.5โครงการสงเสริมศักยภาพ
การลงท

ุน
เพ่ื

อผูป
ระกอบ

การ 

2.6โครงการสงเสริมการวิจัยและพั
ฒ

น
าเท

คโน
โลยีเพ่ื

อยกระดบั
ศกัยภาพ

อุตสาห
กรรมท

องเท
ี่ยวไท

ย 

2.7โครงการศึกษ
าผลกระท

บ
และการวางกฎระเบ

ียบ
เรื่องการคาเสร ี
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ตารางท่ี
 3.1 (ตอ) ตารางส

รุป
วิส

ัยท
ัศน

 พ
ัน

ธกิจ ป
ระเด็น

ยุท
ธศาส

ตร เป
าป

ระส
งค แผน

งาน
โครงการเครือขายวิส

าห
กิจอุตส

าห
กรรมธุรกิจบ

ริการนํ
าเท

ี่ยว 

วิสัยทั
ศน

 
พ

ัน
ธกจิ 

 ป
ระเด็น

ยุท
ธศาสตร 

เป
าป

ระสงค  
แผน

งาน
  /โครงการ  

 
4.จัดระบ

บ
รักษ

า

ความป
ลอดภัยใน

ชีวิตและท
รัพ

ยสิน

ของน
ักท

องเท
ี่ยว 

5.สงเสริมเครือขาย

ความรวมมือ

เขมแขง็  พั
ฒ

น
าการ

ป
ระสาน

งาน
เชิง

บ
รูณ

าการ 

6.พั
ฒ

น
าการบ

ริห
าร

จดัการการท
องเท

ี่ยว

ไท
ยสูเวท

ีโลก 

3.การพั
ฒ

น
า

ศกัยภาพ
บ

คุลากร

ท
างการท

องเท
ี่ยว 

    

3. เพ่ื
อยกระดับ

มาตรฐาน
และเพ่ิ

ม

ท
ักษ

ะการดําเน
ิน

งาน
ของบ

ุคลากรท
ั้ง

ระดับ
บ

ริห
ารและระดับ

ป
ฏิบ

ัติการ 

 

3.1โครงการสงเสริมการมีสวน
รวมของภาครัฐ ภาคเอกชน

และสถาบ
ัน

การศึก
ษ

าใน

การจัดห
ลักสูตรการสอน

ดาน
อุตสาห

กรรมท
องเท

ี่ยวให
สอดคลองกับ

ความตองการ

ของผูป
ระกอบ

การท
ั้งใน

ดาน
ป

ริมาณ
และมีคุณ

ภาพ
 

3.2โครงการศึกษ
าวิจัยดาน

คุณ
ภาพ

และป
ริมาณ

ของบ
ุคลากรท

างการท
องเท

ี่ยว 

3.3โครงการสงเสริมการศึกษ
าแบ

บ
สห

กิจศึกษ
าซ่ึงเน

น
การป

ฏิบ
ัติของผูเรียน

 

3.4โครงการอบ
รมท

ักษ
ะเฉพ

าะดาน
แกบ

ุคลากรใน
ระดับ

ตาง
 ๆ

 ท
ี่เก่ียวของอยาง

ตอเน
ือ่งและจริงจังให

ครอบ
คลุมใน

ท
ุก ๆ ดาน

 

3.5โครงการตดิตามการดาํเน
นิ

งาน
ใน

การจดัสรางมาตรฐาน
และคณุ

ภาพ
ให

แก

บ
คุลากร 

3.6โครงการสงเสริมความรู ความสามารถ ท
ักษ

ะใน
การบ

ริห
ารจัดการแก

ผูป
ระกอบ

การ 

3.7โครงการพั
ฒ

น
าศกัยภาพ

ของผูป
ระกอบ

การใน
ดาน

คณุ
ภาพ

การดาํเน
นิ

งาน 
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พ

มห
าน
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ตารางท่ี
 3.1 (ตอ) ตารางส

รุป
วิส

ัยท
ัศน

 พ
ัน

ธกิจ ป
ระเด็น

ยุท
ธศาส

ตร เป
าป

ระส
งค แผน

งาน
โครงการเครือขายวิส

าห
กิจอุตส

าห
กรรมธุรกิจบ

ริการนํ
าเท

ี่ยว 

วิสัยทั
ศน

 
พ

ัน
ธกิจ 

 ป
ระเด็น

ยุท
ธศาสตร 

เป
าป

ระสงค  
แผน

งาน
  /โครงการ  

 
 

4.การพั
ฒ

น
า

กรุงเท
พ

มห
าน

ครสู

การเป
น

ศนู
ยกลาง

การท
องเท

ี่ยวเอเชีย 

 

4.เพ่ื
อยกระดับ

กรุงเท
พ

มห
าน

ครสู

เมืองท
องเท

ี่ยวแห
งเอเชีย 

โครงการพ
ฒั

น
าดาน

ส่ิงอาํน
วยความสะดวก 

4.1โครงการจดัการดาน
งาน

จราจรและการอําน
วยความสะดวกใน

การเขาถึงแห
ลง

ท
องเท

ี่ยว 

โครงการพ
ัฒ

น
าดาน

แห
ลงท

องเท่ี
ยว 

4.2โครงการจัดระเบ
ียบ

ตามแห
ลงท

องเท
ี่ยวตาง

 ๆ

4.3โครงการจัดแบ
งเขตใน

แห
ลงท

องเท
ี่ยว 

โครงการตอน
รับ

 และป
ระทั

บ
ใจ 

4.4โครงการพั
ฒ

น
าจิตสําน

ึกใน
การเป

น
เจาบ

าน
ท

ี่ดี 

โครงการพ
ฒั

น
าดาน

ความป
ลอดภยั 

4.5โครงการพั
ฒ

น
ามาตรฐาน

ความป
ลอดภัยระดบั

สากล 

  
คณ

ะท
ี่ป

รึกษ
าไดพ

ิจารณ
าแผน

งาน
โครงการตาง ๆ ของเครือขายวิส

าห
กิจอุตส

าห
กรรมธุรกิจบ

ริการนํ
าเท

ี่ยวแลว จึงไดนํ
าแผน

งาน
โครงการดังกลาวจัดท

ําเป
น

ชุด

โครงการขึ้น
 เพ

ื่อให
กรอบ

แผน
พ

ัฒ
น

าดําเนิ
น

ไป
ใน

ท
ิศท

างเดียวกัน
 ซ

ึ่งโครงการตาง ๆ ส
ามารถนํ

ามาจัดแบ
งเป

น
ห

มวดห
มูเพ

ื่อให
ส

ามารถพ
ัฒ

น
าตอเน่ื

องไป
ใน

อน
าคต  

โดยส
ามารถพ

ัฒ
น

าเป
น

ชุดโครงการไดดังนี
้ 
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ตารางท่ี
 3.2 ตารางส

รุป
ชุดโครงการ จากแผน

งาน
โครงการเครือขายวิส

าห
กิจอุตส

าห
กรรมธุรกิจบ

ริการนํ
าเท

ี่ยว
 

ชุดโครงการ 
เป

าป
ระสงค 

โครงการ 
ระยะเวลา

ดําเน
ิน

การ 

1.โครงการพั
ฒ

น
าเครือขายวิสาห

กิจอุตสาห
กรรม

ธุรกิจบ
ริการน

ําเท
ี่ยวให

เขมแข็งและการป
ระสาน

งาน

เชิงบ
ูรณ

าการและผลักดัน
การแป

ลงน
โยบ

ายสูการ

ป
ฏิบ

ัติเชิงรูป
ธรรม 

 

เพ่ื
อสรางความเขมแข็งของเครือขายวิสาห

กิจ

อุตสาห
กรรมธุรกิจบ

ริการน
ําเท

ี่ยวให
มากขึ้น

ตลอดจน

สรางการป
ระสาน

งาน
เชิงบ

รูณ
าการของท

กุฝายท
ี่

เก่ียวของและสามารถผลักดัน
น

โยบ
ายสูการป

ฏิบ
ัติเชิง

รูป
ธรรม 

 

1. โครงการสงเสริมพั
ฒ

น
าเครือขายวิสาห

กิจขน
าดกลาง

และขน
าดยอมอุตสาห

กรรมธุรกิจบ
ริการน

ําเท
ี่ยว 

2. โครงการสงเสริมการป
ระสาน

งาน
เชิงบ

รูณ
การของ

ท
ุกฝายท

ี่เก่ียวของ 

3. โครงการสงเสริมการแป
ลงน

โยบ
ายสูการป

ฏิบ
ัติเชิง

รูป
ธรรม 

ระยะเวลา  1  ป
 

2. โครงการพั
ฒ

น
าบ

ุคลากรท
ั้งระดับ

บ
ริห

ารและ

ระดับ
ป

ฏิบ
ัติการ 

เพ่ื
อพั

ฒ
น

าบ
ุคลากรท

ั้งระดับ
บ

ริห
ารและระดับ

ป
ฏิบ

ัติการให
มีความรู ความชําน

าญ
 และมีคุณ

ภาพ
ใน

การป
ระกอบ

การใน
สายงาน

อุตสาห
กรรมท

องเท
ีย่ว 

1. โครงการสงเสริมการมีสวน
รวมของภาครัฐ 

ภาคเอกชน
และสถาบ

นั
การศกึษ

าใน
การจดัห

ลักสูตรการ

สอน
ดาน

อุต
สาห

กรรมท
องเท

ี่ยวให
สอดคลองกับ

ความ

ตองการของผูป
ระกอบ

การท
ั้งใน

ดาน
ป

ริมาณ
และมีคุณ

ภาพ 

2. โครงการศึกษ
าวิจัยดาน

คุณ
ภาพ

และป
ริมาณ

ของ

บ
ุคลากรท

างการท
องเท

ี่ยว 

3. โครงการสงเสริมการศึกษ
าแบ

บ
สห

กิจศึกษ
าซ่ึงเน

น

การป
ฏิบ

ัติของผูเรียน
 

4. โครงการอบ
รมท

ักษ
ะเฉพ

าะดาน
แกบ

ุคลากรใน
ระดับ

ตางๆท
ี่เก่ียวของอยางตอเน

ื่องและจริงจังให
ครอบ

คลุม

ใน
ท

ุก ๆ ดาน
 

5. โครงการพั
ฒ

น
าศกัยภาพ

ของผูป
ระกอบ

การใน
ดาน

คณุ
ภาพ

การดาํเน
นิ

งาน
 

ระยะเวลา  3  ป
 

90 
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ตารางท่ี
 3.2 (ตอ) ตารางส

รุป
ชุดโครงการ จากแผน

งาน
โครงการเครือขายวิส

าห
กิจอุตส

าห
กรรมธุรกิจบ

ริการนํ
าเท

ี่ยว 

ชดุโครงการ 
เป

าป
ระสงค 

โครงการ 
ระยะเวลา

ดาํเนิ
น

การ 

3.โครงการเพ่ิ
มศกัยภาพ

และขดีความสามารถใน
การ

แขงขัน
 

เพ่ื
อพั

ฒ
น

าผูป
ระกอบ

ให
มีศักยภาพ

และขีด

ความสามารถใน
การแขงขัน

ใน
ระดับ

สากลได 

1. โครงการ
สงเสริม จัดห

าแห
ลงเงิน

ท
ุน

ท
ี่เพี

ยงพ
อและ

สอดคลองกับ
ความตองการของผูป

ระกอบ
การ 

2. โครงการ
สงเสริมการจัดกิจกรรมสงเสริมกา

รตลาด

ภายน
อกป

ระเท
ศให

มากขึน้
 และสอดคลองกับ

ความ

ตองการของผูป
ระกอบ

การ 

3. โครงการ
พั

ฒ
น

าการวางน
โยบ

ายและกฎระเบ
ยีบ

ท
ี่

สงเสริมการดําเน
ิน

ธุรกิจของผูป
ระกอบ

การ 

4. โครงการสงเสริมศักยภาพ
การลงท

ุน
เพ่ื

อ

ผูป
ระกอบ

การ 

5. โครงการสงเสริมการวิจัยและพั
ฒ

น
าเท

คโน
โลยีเพ่ื

อ

ยกระดับ
ศักยภาพ

อุตสาห
กรรมท

องเท
ี่ยวไท

ย 

6. โครงการศึกษ
าผลกระท

บ
และการวางกฎระเบ

ียบ
เรื่อง

การคาเสรี 

ระยะเวลา  3  ป
 

4. โครงการ  ยกระดับ
กรุงเท

พ
มห

าน
ครสูเมือง

ท
องเท

ี่ยวแห
งเอเชีย 

 

เพ่ื
อยกระดับ

กรุงเท
พ

มห
าน

ครให
เป

น
เมืองท

องเท
ี่ยว

แห
งเอเชียและให

เกิดความพ
รอมใน

การรองรับ

น
ักท

องเท
ี่ยวใน

ใน
อน

าคต 

 

1. โครงการจดัการดาน
งาน

จราจรและการอําน
วยความ

สะดวกใน
การเขาถึงแห

ลงท
องเท

ี่ยว 

2. โครงการจัดระเบ
ียบ

ตามแห
ลงท

องเท
ี่ยวตาง ๆ 

3. โครงการจัดแบ
งเขตใน

แห
ลงท

องเท
ี่ยว 

4. โครงการพั
ฒ

น
าจิตสําน

ึกใน
การเป

น
เจาบ

าน
ท

ี่ด ี

5. โครงการพั
ฒ

น
ามาตรฐาน

ความป
ลอดภัยระดับ

สากล 

ระยะเวลา  5  ป
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 2. การพิจารณาจัดลําดับความสําคัญของโครงการภายใตแผนปฏิบัติการสงเสริม  SMEs 

อุตสาหกรรมธุรกิจบริการนําเท่ียว  

 คณะที่ปรึกษาพิจารณาเห็นวาโครงการที่มีความสําคัญสูงและมีความเรงดวน ซึ่งจะสงผล

โดยตรงตอการเพิ่มขีดความสามารถของวิสา หกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ของกลุม

อุตสาหกรรมธุรกิจบริการนําเที่ยว กรุงเทพมหานคร สรุปรายงานโครงการทั้งหมดดังนี้ 

  2.1 โครงการนํารอง 

   2.1.1 โครงการสงเสริมพัฒนาเครือขายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

อุตสาหกรรมธุรกิจบริการนําเที่ยว 

   2.1.2 โครงการสงเสริมการประสานงานเชิงบูรณาการของทุกฝายที่เกี่ยวของ 

   2.1.3 โครงการสงเสริมการแปลงนโยบายสูการปฏิบัติเชิงรูปธรรม 

 เมื่อพิจารณาตามระยะเวลาการดําเนินโครงการ สามารถแบงเปน โครงการระยะสั้น 

โครงการระยะปานกลาง  และโครงการระยะยาว ดังนี้ 

  2.2  โครงการระยะสั้น 

   2.2.1 โครงการ สงเสริม จัดหาแหลงเงินทุนที่เพียงพอและสอดคลองกับความ

ตองการของผูประกอบการ 

   2.2.2 โครงการสงเสริมการจัดกิจกรรมสงเสริมการตลาดภายนอกประเทศใหมาก

ขึ้น และสอดคลองกับความตองการของผูประกอบการ 

   2.2.3 โครงการ พัฒนาการวางนโยบายและกฎระเบียบที่สงเสริ มการดําเนินธุรกิจ

ของผูประกอบการ 

   2.2.4 โครงการสงเสริมศักยภาพการลงทุนเพื่อผูประกอบการ 

   2.2.5 โครงการติดตามการดําเนินงานในการจัดสรางมาตรฐานและคุณภาพใหแก

บุคลากร 

   2.2.6 โครงการสงเสริมความรู ความสามารถ ทักษะในการบริหารจัดการแก

ผูประกอบการ 

  2.3 โครงการระยะปานกลาง 

   2.3.1 โครงการสงเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อยกระดับศักยภาพ

อุตสาหกรรมทองเที่ยวไทย 

   2.3.2  โครงการศึกษาผลกระทบและการวางกฎระเบียบเร่ืองการคาเสรี 

   2 . 3 . 3  โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชนและ

สถาบันการศึกษาในการจัดหลั กสูตรการสอนดานอุตสาหกรรมทองเที่ยวใหสอดคลองกับความ

ตองการของผูประกอบการทั้งในดานปริมาณและมีคุณภาพ 
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   2.3.4  โครงการศึกษาวิจัยดานคุณภาพและปริมาณของบุคลากรทางการทองเที่ยว 

   2.3.5  โครงการสงเสริมการศึกษาแบบสหกิจศึกษาซึ่งเนนการปฏิบัติของผูเรียน 

   2.3.6  โครงการอบรมทักษะเฉพาะดานแกบุคลากรในระดับตาง ๆ ที่เกี่ยวของอยาง

ตอเน่ืองและจริงจังใหครอบคลุมในทุก ๆ ดาน 

   2.3.7  โครงการพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการในดานคุณภาพการดําเนินงาน 

  2.4 โครงการระยะยาว (ตอเน่ือง) 

         2.4.1  โครงการจัดการดานงานจ ราจรและการอํานวยความสะดวกในการเขาถึง

แหลงทองเที่ยว 

           2.4.2  โครงการจัดระเบียบตามแหลงทองเที่ยวตาง ๆ 

            2.4.3  โครงการจัดแบงเขตในแหลงทองเที่ยว 

             2.4.4  โครงการพัฒนาจิตสํานึกในการเปนเจาบานที่ดี 

              2.4.5  โครงการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล 

 

 3. การเชื่อมโยงระหวางการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจในแตละอุตสาหกรรมเปาหมายท่ีมี

ความสัมพันธในระดับจังหวัดและระดับภาค 

  การพัฒนาเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมธุรกิจบริการนําเที่ยวมีความเชื่อมโยงกับการ

พัฒนาเครือขายวิสาหกิจตาง ๆ ในพื้นที่  ดังน้ี 

  3.1 เครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมอาหารไทยสูโลก  ไทยถือเปนแหลงผลิตอาหารที่

อุดมสมบูรณ  อีกทั้งอาหารไทยยังมีชื่อเสียง และเปนที่นิยมของชาวตางชาติ  ซึ่งอาหารไทยมีสวน

สําคัญตอการดึงนักทองเที่ยวใหเขาสูพื้นที่ อีกทั้งวิธีการประกอบอาหา รไทย ก็เปนอีกสิ่งหน่ึงที่

สรางความสนใจใหแกนักทองเที่ยว ดังน้ันการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมธุรกิจบริการนํา

เที่ยว และอุตสาหกรรมอาหารไทยสูโลกจึงเอ้ือตอกันและควรกระทําควบคูกันไป 

  3.2 เครือขายวิสาหกิจกลุมอุตสาหกรรมโลจิสติกส การขนสงน้ันมีสวนเกี่ ยวของกับ

การทองเที่ยวโดยตรงเพราะ อุตสาหกรรมโลจิสติกส จะชวยเอ้ืออํานวยใหการจัดการธุรกิจนําเที่ยว

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังชวยยกระดับการบริการของธุรกิจนําเที่ยวใหสะดวกสบาย

ยิ่งขึ้น ดังน้ัน ทั้งสองอุตสาหกรรมคือ อุตสาหกรรมธุรกิจบริการนําเที่ยว และอุ ตสาหกรรมโลจิ

สติกสจึงควรกระทําควบคูกันไป 

  ควรจะมีการเชื่อมโยงกับหนว ยงานอ่ืนที่เกี่ยวของ อันไดแก  สถาบันการเงิน

ผูประกอบการตองอาศัยเงินในการลงทุน การดําเนินกิจการและขยายกิจการใหดียิ่งขึ้น  

สถาบันการศึกษา ที่มีสวนสําคัญอยางยิ่งในการผลิตบุคลากรใหมีความรู  ความชํานาญ อันจะ

สามารถนําไปใชในการประกอบอาชีพในสายงานอุตสาหกรรมทองเที่ยว  ตลอดจนหนวยงาน
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ภาครัฐ ควรมีนโยบายที่เอ้ือตอการดํา เนินการของผูประกอบการธุรกิจบริการนําเที่ยว การพัฒนา

โครงสราง พืน้ฐานในแหลงทองเทีย่ว รวมไปถึ งการดําเนินการดานการตลาด การประชาสัมพันธ  

ใหสามารถแขงขันไดในระดับสากล 

 

 4. ขอเสนอแนะกระบวนการ/กลไกการแปลงแผนฯ สูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ 

 แผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของเครือขายวิสาหกิจของ

อุตสาหกรรมธุรกิจบริการนําเที่ยวจะถูกนําไปปฏิบัติ ภายใตกระบวนการ/กลไก  ดังตอไปน้ี 

  4.1 หนวยงานภาครัฐและเอกชนตองพัฒนาเครือขายใหเกิดความเขมแข็ง เพื่อใหเกิด

การสนับสนุนซึง่กนัและกนั 

  4.2 ภาครัฐและเอกชนตองมีสวนรวม ในการกาํหนดนโยบายและแนวทางในการ

ปฏิบัติงานรวมกัน 

  4.3  นําเสนอโครงการตาง ๆ ไปยังหนวยงานที่รับผิดชอบ เพื่อจัดทําคําของบประมาณ 

ในการพัฒนาตอไป 

  4.4  สงเสริมใหเกิดการนําโครงการไปสูการปฏิบัติ โดยหนวยงานที่เกี่ยวของไดเขาไป

ปฏิบัติงานอยางแทจริง 

  4.5  มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนฯ อยางนอยปละ 2 คร้ัง เพื่อ

นําไปสูการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานโครงการตอไปเพื่อ ใหกรอบแผนพฒันาดําเนินไปใน

ทิศทางเดียวกัน ซึ่งโครงการตาง ๆ สามารถนํามาจัดแบงเปนหมวดหมูเพื่อใหสามารถพัฒนา

ตอเน่ืองไปในอนาคต 
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 5. รายละเอียด โครงการสําคัญในการพัฒนาผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอมเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมธุรกิจบริการนําเท่ียว 

 
  5.1 ชุดโครงการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมธุรกิจบริการนําเท่ียวใหเขมแข็ง  

และการประสานงานเชิงบูรณาการและผลักดันการแปลงนโยบายสูการปฏิบัติเชิงรูปธรรม 

 

   หลักการและเหตุผล 

   ธุรกิจบริการนําเที่ยวเปนธุรกิจที่จะตองมีความเกี่ยวของเชื่อมโยงกับหลายฝาย 

ต้ังแต กลุมนักทองเที่ยว ทั้งนักทองเที่ยวในประเทศและนักทองเที่ยวตางประเทศ กลุมธุรกิจ

อุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ  ตลอดจนหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน  ซึ่งควรใหเกิดความ

รวมมือกันทั้งภายในกลุมและภายนอกกลุมของผูประกอบการจะนําไปสูการพัฒนาอุตสาหกรรม

ธุรกิจบริการนําเที่ยวทั้งระบบ และเปนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจบนพื้นฐาน

ของความรวมมือซึ่งกันและกัน จากการศึกษาขอมูลและการประชุมกลุม พบวาปจจุบันมีการ

รวมกลุมกันของผูประกอบการธุรกิจบริการนําเที่ยวในระดับหนึ่งแตยังมีความเขมแข็งไมมากพอ 

อีกทั้งยังขาดการประสานงานเชิงบูรณาการทั้งในสวนภาครัฐและเอกชน อีกทั้งการผลักดันนโยบาย

จากภาครัฐไปสูการปฏิบัติยังไมเปนรูปธรรม จึงมีความจําเปนเรงดวนที่จะตองมีการ พัฒนาเครือขาย

วิสาหกิจอุตสาหกรรมธุรกิจบริการนําเที่ยวใหเขมแข็งและการประสานงานเชิงบูรณาการ  และ

ผลักดันการแปลงนโยบายสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม  เพื่อมุงสูความสําเร็จตามยุทธศาสตรที่วาง

ไวรวมกัน 

 

   วัตถุประสงค 

   1. เพื่อพัฒนาเครือขายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ของอุตสาหกรรม ธุรกิจ

บริการนําเที่ยวใหเขมแข็ง มีการเชื่อมโยงและการเกื้อหนุนกันอยางเปนระบบ 

   2. เพื่อสงเสริมการประสานงานเชิงบูรณาการของทุกฝายที่เกี่ยวของ 

   3. เพื่อสงเสริมและผลักดันการแปลงนโยบายสูการปฏิบัติเชิงรูปธรรม 

 

   กลุมเปาหมาย 

   ผูประกอบการธุรกิจ บริการนําเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานคร  สถาบันการศึกษาใน

พื้นที่  องคกรภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวของ 
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   หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

   1. กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา   

   2. การทองเที่ยวแหงประเทศไทย  

   3. สภาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว  

   4. สมาคมดานการทองเที่ยว 5 สมาคม 

 

แผนงาน/การดาํเนินงาน 

   1. จัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมธุรกิ จบริการนําเที่ยว

ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  มีคณะกรรมการซึ่งประกอบดวยตัวแทนจากหนวยงานภาครัฐและ

ภาคเอกชนที่เกี่ยวของ เจาของกิจการ ผูประกอบการในพื้นที่  และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ 

   2. จัดประชุมคณะกรรมการฯ ในการกําหนดนโยบายและแนวทางในการ

ปฏิบัติงานรวมกัน   

   3. สงเสริมใหเกิดการนําโครงการไปสูการปฏิบัติ โดยหนวยงานที่เกี่ยวของไดเขา

ไปปฏิบัติงานอยางแทจริง 

   4. ดําเนินการตามแผนที่วางไวอยางตอเนื่อง  โดยมีการประชุมเครือขายอยางนอย 

ปละ4 คร้ัง  และประชุมประจําป 1 คร้ัง 

   5. มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนฯอยางนอยปละ 2 คร้ัง  

  

   ระยะเวลาการดาํเนินงาน 

   ดําเนินการอยางตอเน่ือง 1 ป ( พ.ศ. 2550 ) 

 

   ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

   1. เครือขายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมอุตสาหกรรม ธุรกิจบริการนําเที่ยว

เกิดความเขมแข็ง  มีการเชื่อมโยงและการเกื้อหนุนกันอยางเปนระบบ 

   2. มีการประสานงานเชิงบูรณการของทุกฝายที่เกี่ยวของ 

   3. มีการสงเสริมและผลักดันการแปลงนโยบายสูการปฏิบัติเชิงรูปธรรม 
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   งบประมาณ 

   ในระยะเวลา 1 ป (พ.ศ. 2550 ) รวมจํานวนทัง้สิน้ 2,500,000 บาท  แบงเปน

งบประมาณ ดําเนินการดังตาราง 

 

รายการ 

ปงบประมาณ 2550 

(บาท) 

1. คาใชจายในการจัดประชุมและดําเนินงานของคณะกรรมการพฒันา

เครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมธุรกิจบริการนําเที่ยว  

500,000 

2. คาใชจายในการจัดประชุมคณะกรรมการฯ  ในการกําหนดนโยบาย

และแนวทางในการปฏิบัติงานรวมกัน   

500,000 

3. การประชุมเครือขายปละอยางนอย 4 คร้ัง และประชุมประจําป 1 

คร้ัง 

500,000 

4. นําโครงการไปสูการปฏิบัติ โดยหนวยงานที่เกี่ยวของไดเขาไป

ปฏิบัติงานอยางแทจริง 

1,000,000 

รวม 2,500,000 
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5.2 ชุดโครงการพัฒนาบุคลากรท้ังระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ 

 

   หลักการและเหตผุล 

   อุตสาหกรรมการทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีสวนสําคัญในการสรางรายได

จํานวนมหาศาลใหกับระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยทั้งทางตรงและทางออม   อีกทั้งประเทศไทย

มีจํานวนนักทองเที่ยวมากเปน ลําดับที่ 21 ของโลก และ มีรายไดจากการทองเที่ยวเปนลําดับที่ 16 

ของโลก  มีการขยายตัวอยาง รวดเร็วและมีการพัฒนามาอยางตอเน่ือง จะเห็นไดวาอุตสาหกรรม  

การทองเที่ยวเปนสวนสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ   อยางไรก็ตามอุตสาหกรรม

การทองเที่ยวยังขาดแคลนบุคลากร ทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการที่มีความรูและความเขาใจ

ในการปฏิบัติงาน จึงมีความจําเปนที่จะตอง มีการ พฒันา  บุคลากรทั้งระดับบริหารและระดับ

ปฏิบัติการใหมีคุณภาพและมีศักยภาพเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวไทยใหกาวไกลตอไป 

 

   วัตถุประสงค 

   1. เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาในการ

จัดหลักสูตรการสอนดานอุตสาหกรรมทองเที่ยวใหสอดคลองกับความตองการของผูประกอบการ

ทั้งในดานปริมาณและมีคุณภาพ 

   2. เพื่อศึกษาวิจัยดานคุณภาพและปริมาณของบุคลากรทางการทองเที่ยว 

   3. เพื่อสงเสริมการศึกษาแบบสหกิจศึกษาซึ่งเนนการปฏิบัติของผูเรียน 

   4. เพือ่พัฒนาศักยภาพของผูประกอบการในดานคุณภาพการดําเนินงาน 

 

   กลุมเปาหมาย 

   บุคลากรในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ 

ภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวของ  

 

   หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

   กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา  การทองเที่ยวแหงประเทศไทย และ

สถาบันการศึกษาในพื้นที ่
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   แผนงาน/การดาํเนินงาน 

   1. จัดต้ังคณะกรรมการ โครงการฯ  ซึ่งประกอบดวยสถาบันการศึกษา องคกรที่

เกี่ยวของและผูประกอบการ 

   2. จัดประชุมคณะกรรมการฯ  ในการกําหนดนโยบายและแนวทางในการพัฒนา

บุคลากรรวมกัน 

   3. สํารวจและวิจัยดานคุณภาพและปริมาณของบุคลากรทางการทองเที่ยวในเชิงลึก 

   4. จัดใหมีหลักสูตรการศึกษาแบบสหกิจศึกษาซึ่งเนนการปฏิบัติของผูเรียนใน

สถาบันการศึกษาทางการทองเที่ยว 

   5. พัฒนาศักยภาพของผูบริหารและผูปฏิบัติการ ในดานคุณภาพการดําเนินงานโดย

มีการจัดฝกอบรมหลักสูตรในการบริหารจัด การ  การตลาด  ตลอดจนการบริการที่มาตรฐาน เปน

ตน 

   6. ดําเนินการตามแผนที่วางไวอยางตอเน่ือง   

   7. มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนฯ อยางนอยปละ 2 คร้ัง  

  

   ระยะเวลาการดาํเนินงาน 

   ดําเนินการอยางตอเน่ือง 3 ป (พ.ศ. 2550 - 2552) 

  

   ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

   1. มีหลักสูตรการเรียนการสอนดานอุตสาหกรรมทองเที่ยวที่สอดคลองกับความ

ตองการของผูประกอบการทั้งในดานปริมาณและมีคุณภาพ 

   2. มีงานวิจัยดานคุณภาพและปริมาณของบุคลากรทางการทองเที่ยว 

   3. สถาบันการศึกษามีหลักสูตรการศึกษาแบบสหกิจศึกษาซึ่งเนน การปฏิบัติของ

ผูเรียน 

   4. ผูประกอบการมีศักยภาพและคุณภาพการดําเนินงาน 
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งบประมาณ 

   ในระยะเวลา 3 ป (พ.ศ. 2550 - 2552) รวมจํานวนทัง้สิน้ 4,500,000 บาท แบงเปน

งบประมาณ ดําเนินการดังตาราง 

  

 

รายการ 

ปงบประมาณ 

2550 

(บาท) 

2551 

(บาท) 

2552 

(บาท) 

1. คาใชจา ยในการจัดประชุมคณะกรรมการฯ  

ในการกาํหนดนโยบายและแนวทางในการ

พัฒนาบุคลากร 

500,000 500,000 500,000 

2. คาใชจายในการสํารวจและวิจัยดานคุณภาพ

และปริมาณของบุคลากรทางการทองเที่ยวใน

เชิงลึก 

500,000 500,000 500,000 

3. คาใชจายในการจัดฝกอบรมหลักสูตรในการ

บริหารจัดการ  การตลาด  ตลอดจนการบริการ

ที่มาตรฐานของผูบริหารและผูปฏิบัติการ     

500,000 500,000 500,000 

รวม 1,500,000 1,500,000 1,500,000 
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  5.3 โครงการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขัน 

 

   หลักการและเหตุผล 

   อุตสาห กรรมการทองเที่ยวถือเปนอุ ตสาหกรรมที่มีสวนผลักดันระบบเศรษฐกิจ

ของประเทศ กรุงเทพมหานคร เปนเมืองหลวงของประเทศไทยและเปน ศูนยกลางการเดินทางเชื่อม

ตอไปยังภูมิภาคตาง  ๆ ของประเทศ    มีความพรอมในหลาย  ๆ ดาน มีระบบสาธารณูปโภค  และสิ่ง

อํานวยความสะดวกตาง  ๆ มากมาย  (WTO, 2548 ) มีนักทองเที่ยว จํานวนไมนอยที่เดินทางเขา

ทองเที่ยวในประเทศไทย จํานวนนักทองเที่ยวที่มากน้ีเองสงผลให จํานวนธุรกิจนําเที่ยวที่ต้ังอยูใน

กรุงเทพ มหานคร ขยายตัวอยางรวดเร็ว ปจจุบันมีจํานวนทั้งสิ้น 3,084 บริษัท (ที่มา  : สํานักงาน

ทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศกกรุงเทพมหานค ร (มิถนุายน , 2549) ) ดังน้ัน  การที่จะพัฒนา

ธุรกิจทองเที่ยวในกรุงเทพมหานครใหมีความเขมแข็งและยืนหยัดอยูได จึงจําเปนตอง เพิ่มศักยภาพ

และขีดความสามรถในการแขงขันของผูประกอบการใหสามารถแขงขันในระดับสากลไดจึงมีความ

จําเปนที่จะตองมีโครงการเพิ่มศักยภาพและขีดความ สามรถในการแขงขัน  เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม

การทองเที่ยวไทยใหกาวไกลตอไป 

 

   วัตถุประสงค 

   1. เพื่อสงเสริมการจัดหาแหลงเงินทุนที่เพียงพอและสอดคลองกับความตองการ

ของผูประกอบการ 

   2. เพื่อสงเสริมการจัดกิจกรรมสงเสริมการตลาดภายนอกประเทศใหมากขึ้น และ

สอดคลองกับความตองการของผูประกอบการ 

   3 . เพื่อกําหนดนโยบายและกฎระเบียบที่สงเสริมการดําเนินธุรกิจของ

ผูประกอบการ 

   4. เพื่อสงเสริมศักยภาพการลงทุนเพื่อผูประกอบการ 

 

   กลุมเปาหมาย 

   ผูประกอบการ  บุคลากรในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวทั้งระดับบริหารและระดับ

ปฏิบัติการ ภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวของ  

 

   หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

   1. กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา   

   2. การทองเที่ยวแหงประเทศไทย  
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   3. สถาบันการศึกษาในพื้นที ่

   4. สภาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 

   แผนงาน/การดาํเนินงาน 

   1. สรางความเขาใจสถาบันการเงินเพื่อใ หการดําเนินงานในดานการลงทนุของ

ผูประกอบการเปนไปอยางราบร่ืน 

   2. สงเสริมใหสถาบันการเงินตาง ๆ หนวยงานที่เกี่ยวของมีความมั่นใจในการให

สินเชื่อในการลงทุนของผูประกอบการ 

   3. ดําเนินการดานตลาดใหมีประสิทธิภาพ เชน การขยายตลาดและการสงเสริม

กจิกรรมดานการตลาดใหมากขึ้นเพื่อตอบสนองความตองการของผูประกอบการ 

   4. มีการวิจัยดานการทองเที่ยว เชนการพัฒนาเทคโนโลยี กฎระเบียบเร่ืองการคาเสรี 

เปนตน 

   5. ดําเนินการตามแผนอยางตอเน่ือง 

   6. มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนฯ อยางนอยปละ 2 คร้ัง  

  

   ระยะเวลาการดาํเนินงาน 

   ดําเนินการอยางตอเน่ือง 3 ป (ป พ.ศ. 2550 - 2552) 

  

   ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

   1 . ทําใหมีแหลงเงินทุนที่เพียงพอและสอดคลองกับความตองการของ

ผูประกอบการ 

   2. มีกิจกรรมสงเสริมการตลาดภายนอกประเทศใหมากขึ้น และสอดคลองกับความ

ตองการของผูประกอบการ 

   3. มีการวางนโยบายและกฎระเบียบที่สงเสริมการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการ 

   4. ผูประกอบการมีศักยภาพในการการลงทุน 

   5. มีผลงานวิจัยดานการทองเที่ยวอันจะสามารถนํามาประยุกตใช ในการยกระดับ

ศักยภาพอุตสาหกรรมทองเที่ยวไทย 
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งบประมาณ 

   ในระ ยะเวลา 3 ป (ป พ .ศ. 2550 -  2552 ) รวมจํานวนทัง้สิน้ 6,000,000 บาท  

แบงเปนงบประมาณ ดําเนินการดังตาราง 

  

 

รายการ 

ปงบประมาณ 

2550 

(บาท) 

2551 

(บาท) 

2552 

(บาท) 

1. คาใชจายในการสรางความเขาใจกับสถาบัน

การเงินในการใหสินเชื่อการลงทุนของ

ผูประกอบการ 

500,000 500,000 500,000 

2. คาใชจายในการดําเนินการดานตลาด 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

3. คาใชจายในการวิจัยดานการทองเที่ยว และ

การพัฒนาเทคโนโลยี 

500,000 500,000 500,000 

รวม 2,000,000 2,000,000 2,000,000 
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  5.4 ชดุโครงการยกระดบักรุงเทพมหานครสูเมืองทองเท่ียวแหงเอเชีย 

 

   หลักการและเหตุผล 

   อุตสาหกรรมการทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีสวนสําคัญในการสรางรายได

จํานวนมหาศาลใหกับระบบเศรษฐกิจ ของประเทศไทยทั้งทางตรงและทางออม   นอกจากน้ัน   จาก

รายงานสถานการณทองเที่ยวป พ.ศ. 2548 ยังระบุวา ประ เทศไทย มีจํานวนนักทองเที่ยวมากเปน

ลําดับที่ 21 ของโลก และ มีรายไดจากการทองเที่ยวเปนลําดับที่ 16 ของโลก  มีการขยายตัวอยาง

รวดเร็วและมีการพัฒนามาอยางตอเน่ือง จะเห็นไดวาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเปนสวนสําคัญใน

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่ง กรุงเทพมหานคร  เปนเมืองหลวงของประเทศไทยและเปน

ประตู สูภูมิภาคตาง  ๆ ทั้งภายในประเทศและภูมิภาคอินโดจีน  ปจจุบันมีความพรอมทางดาน

โครงสรางพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวกในระดับหนึ่ง  (WTO, 2548) 

ตลอดจนมีธุรกิจที่เกี่ยวของในอุตสาหกรรมซึ่งสามารถตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวได

เปนอยางดี  จากปจจัยดังกลาวขางตน ทําใหกรุงเทพมหานครเปนสถานที่ที่นักทองเที่ยวจํานวนไม

นอยมีความตองการมาเยือน ดังนั้น เพื่อกอใหเกิดความพรอมในการรองรับนักทองเที่ยวในอนาคต

ใหเกิดความประทับใจ จึงจําเปนตองมีการพัฒนาเพื่อ ยกระดับ กรุงเทพมหานครใหเปนเมือง

ทองเทีย่วแหงเอเชยี 

 

   วัตถุประสงค 

   1. เพื่อพัฒนาดานสิ่งอํานวยความสะดวกดานงานจราจรและการเขาถึงแหลง

ทองเที่ยว 

   2. เพื่อพัฒนาแหลงทองเที่ยวตาง ๆ ในกรุงเทพมหานครใหมีความเรียบรอยและ

เหมาะสมแกการทองเที่ยว      

   3. ดําเนินโครงการพัฒนาจิตสํานึกในการเปนเจาบานที่ดี 

   4. ดําเนินโครงการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล 

  

   กลุมเปาหมาย 

   ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  ผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยวในเขต

กรุงเทพมหานคร  สถาบันการศึกษาในพื้นที่  องคกรภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวของ 
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   หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

   1. กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา   

   2. การทองเที่ยวแหงประเทศไทย  

   3. องคกรปกครองสวนทองถิ่นกรุงเทพมหานคร 

   แผนงาน/การดาํเนินงาน 

   1. จัดต้ัง คณะกรรมการ โครงการฯ ซึ่งประกอบดวยกระทรวงการทองเที่ยวและ

กีฬาการทองเที่ยวแหงประเทศไทย และองคกรปกครองสวนทองถิ่นกรุงเทพมหานคร 

   2. จัดประชุมคณะกรรมการฯ  ในการกําหนดนโยบายและแนวทางในการพัฒนา

เพื่อยกระดับกรุงเทพมหานครใหเปนเมืองทองเที่ยวแหงเอเชีย และใหเกิดความพรอมในการรองรับ

นักทองเทีย่วในอนาคตรวมกนั 

   3. วิเคราะหและสํารวจดานสิ่งอํา นวยความสะดวก ดานงานจราจร และการเขาถึง

แหลงทองเที่ยวตาง ๆ ในกรุงเทพมหานครในเชิงลึก      

   4. จัดใหมีมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล 

   5. ดําเนินการตามแผนอยางตอเน่ือง 

   6. มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนฯ อยางนอยปละ 2 คร้ัง  

  

   ระยะเวลาการดาํเนินงาน 

   ดําเนินการอยางตอเน่ือง 5 ป (พ.ศ. 2550 - 2554) 

  

   ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

   1. เกิดการพัฒนาดานสิ่งอํานวยความสะดวกดานงานจราจรและการเขาถึงแหลง

ทองเที่ยวใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

   2. แหลงทองเที่ยวตาง ๆ  ในกรุงเทพมหานครมีความเรียบรอยแ ละเหมาะสมแก

การทองเที่ยว 

   3. ประชาชนเกิด จิตสํานึกในการเปนเจาบานที่ดี  และมีมิตรไมตรีในการตอนรับ

นักทองเที่ยว 

   4. มีมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล กอใหเกิดความมั่นใจของนักทองเที่ยว 
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งบประมาณ 

   ในระยะเวลา 5 ป (ป พ .ศ. 2550 -  2554 ) รวมจํานวนทั้งสิ้น   28,500 ,000  บาท  

แบงเปนงบประมาณ ดําเนินการดังตาราง 

  

 

รายการ 

ปงบประมาณ 

2550 

(บาท) 

2551 

(บาท) 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

1. คาใชจายในการจัดประชุม

คณะกรรมการฯ  ในการกําหนด

นโยบายและแนวทางในการพฒันา

เพื่อยกระดับกรุงเทพฯ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

2. คาใชจายในการวิเคราะหและ

สาํรวจดานดานสิง่อํานวยความ

สะดวกดานงานจราจรและการ

เขาถึงแหลงทองเที่ยว   

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

3. คาใชจายในการปรับปรุง

มาตรฐานความปลอดภัยระดับ

สากล 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 

รวม 5,700,000 5,700,000 5,700,000 5,700,000 5,700,000 

 

 




