


คํานํา 
 
  รายงานฉบับนี้  จัดทําข้ึนโดยฝายยุทธศาสตร SMEs รายพื้นที่/รายสาขา (รส.) 
สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)  มีวัตถุประสงคเพื่อรายงาน
สถานการณภาวะทางเศรษฐกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) สาขาบริการทองเทีย่ว   
ซึ่งเปนการนําผลการศึกษาโครงการจัดทํายุทธศาสตรการสงเสริม SMEs รายสาขา  และโครงการ
จัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริม SMEs รายสาขา ที่สํานักงานฯ รวมกับศูนยบริการวิชาการ
เศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศึกษาไวมาวิเคราะห และประมวลผล
เพื่อใหไดขอมูลที่มีความสมบูรณยิ่งข้ึน   
 

  ทั้งนี้  ฝายยุทธศาสตร SMEs รายพื้นที่/รายสาขา หวังเปนอยางยิ่งวารายงาน
ฉบับนี้จะเปนประโยชนตอผูประกอบการ  หนวยงานที่เกี่ยวของ  และผูสนใจในการสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตอไป 
 

สวนนโยบายและยุทธศาสตรสงเสริม SMEs รายพืน้ที่/รายสาขา 
ฝายยทุธศาสตร SMEs รายพืน้ที/่รายสาขา สสว. 
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บทนํา 
ภาพรวมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในประเทศไทย 

 

                         วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมนับเปนองคประกอบที่สําคัญของระบบเศรษฐกิจ 
ของประเทศในระดับมหภาค โดยมีจํานวนถึงประมาณรอยละ 99 ของธุรกิจทั้งหมด วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมจึงมีบทบาทสําคัญในการเปนฐานรากการพัฒนาที่ยั่งยืน เปนกลไกหลักในการ
ฟนฟูและเสริมสรางความกาวหนาทางเศรษฐกิจ รวมทั้งเปนกลไกในการแกไขปญหาความยากจน 
ขอมูลที่ยืนยันถึงบทบาททางเศรษฐกิจไทยที่สําคัญดังกลาวตัวช้ีวัดที่สําคัญ ไดแก ผลิตภัณฑมวลรวม
ในประเทศของ SMEs การนําเขาและสงออกของ SMEs  การบริโภคภาคเอกชน  การคา การลงทุน
ของ SMEs  และการจางงานของ SMEs  บทบาทในการสรางมูลคาเพิ่มเฉล่ีย ประมาณรอยละ รอยละ 
38.2 ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ และมีมูลคาการสงออกโดยตรง คิดเปนสัดสวนรอยละ 30.1 
ของมูลคาการสงออกรวม  และการจางงาน รอยละ 76.0 ของการจางงานรวมทั้งหมด 

 

1. นิยามการจําแนกขนาด SMEs  
  การจําแนกขนาดอุตสาหกรรม SMEs  ยึดหลักเกณฑตามกฎกระทรวงอุตสาหกรรม
วาดวยการกําหนดจํานวนการจางงานและมูลคาสินทรัพยถาวรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
พ.ศ. 2545 โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
 

ขนาดยอม ขนาดกลาง 
ประเภทธุรกจิ จํานวน  

(คน) 
สินทรพัยถาวร 

(ลานบาท) 
จํานวน  
(คน) 

สินทรพัยถาวร 
(ลานบาท) 

กิจการการผลิต ไมเกิน 50 ไมเกิน 50 51-200 เกินกวา 50-200 
กิจการบริการ ไมเกิน 50 ไมเกิน 50 51-200 เกินกวา 50-200 
กิจการคาสง ไมเกิน 25 ไมเกิน 50 26-50 เกินกวา 50-100 
กิจการคาปลีก ไมเกิน 15 ไมเกิน 30 16-30   เกนิกวา 30-60 

 

2. โครงสรางของวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม 
 

ในป 2550 จํานวนวิสาหกิจในประเทศมีจํานวนรวมทั้งส้ิน 2,375,368 ราย โดย
จัดเปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) จํานวน 2,366,227 ราย หรือคิดเปนรอยละ 99.6  
ของจํานวนวิสาหกิจทั้งหมด ทั้งนี้ แบง SMEs ตามประเภทธุรกิจไดดังนี้  SMEs ที่อยูภาคการคาและ
ซอมบํารุง จํานวน 973,248 ราย หรือรอยละ 41.1  จํานวนรองลงมาไดแก SMEs ที่อยูในภาคการ
บริการ 708,841 ราย หรือรอยละ 30.0  และที่อยูในภาคการผลิตรวม จํานวน 668,185 ราย หรือ   
รอยละ 28.2 ของจํานวน SMEs ทั้งหมด 
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ตารางที่ 1 จาํนวนและการจางงานของวิสาหกจิ ป 2547 - 2550 จําแนกตามขนาดและ
ประเภทกลุมธุรกิจ 

 

 
 

ท่ีมา : สํานักงานสถติิแหงชาติ และสํานักงานประกันสังคม  ประมวลโดย : สํานักงานสงเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
 

3. บทบาททางเศรษฐกิจของ SMEs  
 3.1  บทบาทดานการสรางมูลคาผลิตภัณฑมวลรวม SMEs     

ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศในป 2550 สําหรับ GDP ของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม (SMEs)  มีมูลคา 3,244,974.5 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 38.2 ของ GDP รวมทั้ง
ประเทศ มีอัตราการขยายตัวคิดเปนรอยละ 4.2 ตอป เม่ือพิจารณามูลคา GDP ตามขนาดวิสาหกิจ 
พบวาวิสาหกิจขนาดยอม มีบทบาทดานมูลคา GDP สูงกวาวิสาหกิจขนาดกลางโดยมูลคา GDP ของ
วิสาหกิจขนาดยอม เทากับ 2,175,597.9 ลานบาท ขยายตัวจากปกอนหนา คิดเปนรอยละ 3.9 และ
มูลคา GDP ของ วิสาหกิจขนาดยอม  มีสัดสวนคิดเปนรอยละ 25.6 ของ GDP รวมดานมูลคา GDP 
ของวิสาหกิจขนาดกลางพบวา ในป 2550 มูลคา GDP ของ วิสาหกิจขนาดกลาง เทากับ 1,069,376.6 
ลานบาทขยายตัวจากปกอนหนารอยละ 4.8 และมีสัดสวนตอ GDP รวมคิดเปนรอยละ 12.6 
   โครงสรางมูลคา GDP ของ SMEs ในป 2550 ยังคงมีลักษณะคลายคลึงกับปกอน
หนาโดยโครงสรางทางเศรษฐกิจของ SMEs มีความเกี่ยวของกับภาคการบริการ ภาคการผลิต และ
ภาคการคาและซอมบํารุงเปนสําคัญ  เชนเดียวกับโครงสราง GDP ของประเทศ โดยภาคการบริการ
เปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีความสําคัญสูงสุดมีสัดสวนคิดเปนรอยละ 32.2 รองลงมาไดแก ภาคการ
ผลิตซึ่งมีสัดสวนคิดเปนรอยละ 30.7 และ ภาคการคาคิดเปนรอยละ 29.1 
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ตารางที่ 2 มลูคาผลิตภณัฑมวลรวมภายในประเทศ ป 2546-2550  จําแนกตามขนาดวสิาหกิจ 
 

   
ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ประมวลผลโดย  สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

     หมายเหตุ : วิสาหกิจอ่ืนๆ คือ การบริหารราชการและการปองกันประเทศ 

 3.2 บทบาทดานการจางงาน   
 

แผนภาพที่ 1 โครงสรางการจางงาน ป 2550 จําแนกตามขนาดและประเภทธุรกิจ 

 
ท่ีมา : สํานักงานสถติิแหงชาติ และสํานักงานประกันสังคมประมวลโดย : สํานักงานสงเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
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แผนภาพที่ 2 โครงสรางจาํนวน SMEs และการจางงานของ SMEs ป 2550 จําแนกตาม
ประเภทธุรกจิ 

 
ท่ีมา : สํานักงานสถติิแหงชาติ และสํานักงานประกันสังคม ประมวลโดย : สํานักงานสงเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
  ในป 2550 จํานวนวิสาหกิจในประเทศรวมทั้งส้ิน 2,375,368 ราย มีการจางงานรวม
ทั้งส้ิน 11,711,334 คนโดยเปนการจางงานในวิสาหกิจขนาดใหญ  2,810,767 คน และเปนการจาง
งานใน SMEs จํานวน 8,900,567 คน  หรือรอยละ 76.0 ของการจางงานรวมทั้งหมด โดยภาคการผลิต
เปนประเภทธุรกิจที่มีการจางงานสูงที่สุดรอยละ 38.9 ของการจางงาน ใน SMEs ทั้งหมด รองลงมา
ไดแก ภาคบริการ รอยละ 33.8  และภาคการคา ที่มีจํานวน SMEs สูงที่สุดนั้นมีการจางงานเพียง   
รอยละ 27.3 ของการจางงานใน SMEs ทั้งหมด 
    

 3.3 บทบาทดานการคาระหวางประเทศของ SMEs  
ตารางที่ 3 สดัสวนการสงออกของ SMEs ตอการสงออกรวม  ป 2550 

 

 
 

   ท่ีมา : กรมศุลกากร    ประมวลผลโดย : สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
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ในป 2550 มูลคาการคาระหวางประเทศมีจํานวนรวมทั้งส้ิน 10,126,995.0 ลานบาท 
โดยเปนมูลคาการสงออกรวม 5,254,999.3 ลานบาท มูลคาการนําเขารวม 4,871,995.7 ลานบาท   
เมื่อพิจารณาสัดสวนการสงออกโดยรวมของประเทศ  สําหรับ SMEs ในป 2550 มีมูลคาการคา
ระหวางประเทศรวม 3,036,484.9 ลานบาท โดยเปนมูลคาการสงออกของ SMEs จํานวน 
1,583,310.1 ลานบาท  และเปนมูลคาการนําเขาของ SMEs รวม 1,453,174.9 ลานบาท ทั้งนี้การ
สงออกของ  SMEs มีอัตราการขยายตัวถึงรอยละ 10.1 ในขณะที่การนําเขาหดตัวลงกวาปกอนหนาถึง
รอยละ 8.8 
 

4. โครงสรางอุตสาหกรรม SMEs   
 ตามผลการศึกษาโครงการแผนการปรับโครงสราง SMEs รายสาขา ซึ่ง สสว. รวมกับ
มหาวิ ท ย า ลั ย ธ ร รมศาสตร ทํ า ก า ร ศึ กษา   ไ ด จํ า แนก โค ร งส ร า ง อุ ตสาหก ร รม  SMEs  
ในประเทศไทย ออกเปน 3 ภาค  ไดแก 
  1)   ภาคการผลิต  ประกอบดวย 3 กลุม  ดังนี้ 

• อุตสาหกรรมวิศวการ   หมายถึง   อุตสาหกรรมที่ใชเคร่ืองจักรกลหรือเทคโนโลยี
ระดับสูง  (High – technology Industries) ในการผลิต  แตอยางไรก็ตาม ในบางข้ันตอนการผลิต 
เปนเพียงการประกอบชิ้นสวนโดยไมตองอาศัยเทคโนโลยีระดับสูง  จึงมีผูประกอบการ SMEs อยูเปน
จํานวนมาก  โดยแบงออกเปน  6 สาขา ไดแก  เหล็กและโลหะประดิษฐ เคร่ืองจักรกล แมพิมพ  
เคร่ืองใชไฟฟา  อิเล็กทรอนิกส   ยานยนตและช้ินสวน 

• กลุมอุตสาหกรรมเบาที่ใชแรงงานเขมขน หมายถึง อุตสาหกรรมที่มีสัดสวนแรงงานใน
การผลิตสูง  โดยแบงออกเปน 5  สาขา  ไดแก  ส่ิงทอและเคร่ืองนุงหม รองเทาและเคร่ืองหนัง  อัญมณี
และเคร่ืองประดับ  ส่ิงพิมพ  บรรจุภัณฑพลาสติก 

• กลุมอุตสาหกรรมที่ใชทรัพยากรธรรมชาติ  หมายถึง อุตสาหกรรมที่พึ่งพาวัตถุดิบ
ทางการเกษตรเปนหลัก โดยแบงออกเปน  5  สาขา ไดแก  อาหาร ยาและสมุนไพร   เฟอรนิเจอรไม   
ผลิตภัณฑยาง   เซรามิกส 
  2) ภาคการคา  ประกอบดวย  2  สาขา  ไดแก  การคาปลีก  และการคาสง 
  3) ภาคบริการ  ประกอบดวย  9  สาขา  ไดแก  บริการทองเที่ยว  สปาและบริการ
สุขภาพ  รานอาหาร  การกอสราง  บริการขนสงและโลจิสติกส  บริการซอฟแวรและDigit Content  
บริการศึกษา  บริการออกแบบ  บริการที่ปรึกษา   
 
 

5. สถานการณและปจจัยที่มีผลตอวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทย 
สภาพแวดลอมดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองโลกในยุคปจจุบันและแนวโนม 

ในอนาคตเปนปจจัยสําคัญที่มีผลกระทบตอกระบวนการทําธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม กลาวคือ 
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            1.  การรวมตัวของกลุมเศรษฐกิจ มีการรวมตัวทางเศรษฐกิจทั้งในระดับทวิภาคี 
ภูมิภาค และพหุภาคี  รวมทั้งบทบาทที่เพิ่มข้ึนของประเทศในเอเซีย โดยเฉพาะจีนและอินเดีย  
            2.  การเปลี่ยนแปลงในตลาดการเงินโลก   เกิดวิกฤตทางการเงิน ความไมสมดุล
ของเศรษฐกิจประเทศสหรัฐอเมริกา ที่สงผลกระทบตอคาเงินสกุลตางๆ ในโลก  ตลาดการเงินและ
ตลาดทุนม ีความเชื่อมโยงกันทําใหเกิดการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ   
             3. การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  มีการพัฒนาอยางตอเนื่องของ Information 
and Communication Technology (ICT) เปนยุคที่มีการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยีหลัก ไดแก 
Biotechnology Material Technology และ Nanotechnology 
             4. การเปลี่ยนแปลงดานสิ่งแวดลอม  ปจจุบันทั่วโลกตางหันมาใหความสําคัญกับ
ประเด็นเร่ืองส่ิงแวดลอมมากข้ึน อันเนื่องมาจากความไมสมดลุกลมกลืนระหวางการผลิตกับ
สภาพแวดลอม มีการกลาวถึงเร่ืองของ Global Warming  และหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity)  
            5. พฤติกรรมผูบริโภค การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภคเปนปจจัยสําคัญที่ชี้
ถึงโอกาสของธุรกิจและความสามารถในการแขงขันของเศรษฐกิจที่ตองปรับตัวใหเสนอสินคาและ
บริการที่เปนที่ตองการของผูบริโภคที่เปล่ียนแปลงไป  
              6. การขาดสภาพคลองทางการเงิน ในกลุม SMEs  เนื่องจากสถาบันการเงินเร่ิม
เขมงวดกับการปลอยสินเชื่อ 

7. ความผันผวนของตนทุนพลังงาน และอัตราการแลกเปล่ียน  
8. เสถียรภาพทางการเมืองของประเทศ 
  

ดังนั้นทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมและ SMEs ควรใหความสําคัญของความ
ตอเนื่องของนโยบาย ในอนาคตอุตสาหกรรมจะเกิดการขยายตัวดวยการเพิ่มผลิตภาพการผลิต 
(Productivity)  มุงเนนการพึ่งพาวัตถุดิบในประเทศมากข้ึน ใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมปีระสิทธิภาพ
บนพื้นฐานของการผลิตบนฐานความรู  เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม โดยคํานึงถึงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
มุงเนนพัฒนาคุณภาพมาตรฐานในดานสุขอนามัย ความปลอดภัย  อนุรักษสิ่งแวดลอมและ
ประหยัดพลังงาน เพื่อลดขอจํากัดในการกีดกันทางการคาจากประเทศผูนําเขาที่ใชปจจัยดังกลาว
เปนกําแพงทางการคา ตลอดจนสงเสริมใหเกิดและยกระดับเครือขายวิสาหกิจในลักษณะ

เครือขายใหครอบคลุมหวงโซอุปทานทั้งระดับประเทศ ภูมิภาคและโลก  
 

      



 

 

บริการการทองเที่ยว 

1.  โครงสรางและสถานภาพของบริการทองเท่ียว 
 1.1  ลักษณะท่ัวไปของบรกิารดานการทองเท่ียว 
 อุตสาหกรรมการทองเที่ยวของไทย นับเปนอุตสาหกรรมภาคบริการที่มีบทบาทสําคัญในระบบ
เศรษฐกิจของไทยมาโดยตลอด โดยในป 2549 ที่ผานมา อุตสาหกรรมนี้สามารถสรางรายไดจากการ
เดินทางทองเที่ยวในประเทศ ถึง 705,046.58 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากป 2548  คิดเปนรอยละ 13.37  โดยเปน
รายไดจากนักทองเที่ยวชาวไทย 365,276.28 ลานบาท และรายไดจากนักทองเที่ยวตางประเทศ 
339,770.30 ลานบาท  รายละเอียดดังนี้   

ภูมิภาค รายไดจากการทองเที่ยว(ลานบาท) คาใชจายตอคร้ัง(บาท)
ผูเยี่ยมเยือน   คนไทย ตางประเทศ         จํานวน 

รวมทั้งหมด 705,046.58  + 13.37  365,276.28  339,770.30  3,525.70  - 1.23

ภาคเหนือ 67,742.31  + 20.24  42,125.06  25,617.25  3,239.20 + 7.20

กรุงเทพมหานคร 336,621.89   - 4.03  190,973.82  145,648.07  8,023.90  - 2.01

ภาคกลาง(ไมรวม กทม.) 15,353.77  + 14.08  12,108.22  3,245.55  995.80  - 0.18

ภาคตะวันตก 27,251.05  + 14.00  19,908.09  7,342.96  1,684.60 + 5.47

ภาคตะวันออก 77,932.50  + 10.57  28,953.63  48,978.87  2,295.90  - 1.19

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 32,847.97  + 7.66  31,006.20  1,841.77  1,534.40  - 0.74

ภาคใต 147,297.09  + 92.71  40,201.26  107,095.83  4,019.10 + 4.94

หมายเหตุ : คาใชจายไมนับรวมคาพาหนะเดินทางระหวางจังหวัด  
 ตารางปรยีบเทียบคาใชจายรายหมวดตามหมวดคาใชจายของนักทองเท่ียว ป 2548-2549 

2549 2548 
รายการ 

จํานวน สัดสวน % (+/-) จํานวน สัดสวน % (+/-) 

คาซื้อสินคา/ของที่ระลึก 1,106.47 27.34   + 1.52 1,089.86 28.20   - 5.16 

คาใชจายเพ่ือความบันเทิง 472.82 11.68   - 4.29 494.03 12.70   - 1.84 

คาบริการทองเที่ยว 180.99 4.47   + 9.24 165.68 4.26 - 24.90 

คาที่พัก 1,077.40 26.61   + 5.80 1,018.34 26.18   - 4.61 

คาอาหาร/เคร่ืองด่ืม 717.45 17.72   - 0.76 722.97 18.58  + 5.82 

คาพาหนะเดินทางในประเทศ 385.40 9.52 + 23.54 311.96 8.02   - 1.04 

คาใชจายเบ็ดเตล็ด 107.69 2.66 + 23.37 87.29 2.24 - 26.46 

รวม 4,048.22 100.00 + 4.06 3,890.13 100.00   - 4.13 

        ที่มา: กลุมฐานขอมูลการตลาด สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) 
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 เมื่อพิจารณาภาพรวมทั้งหมดของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในป 2549 พบวา 
- สถานการณการเดินทางทองเที่ยวภายในประเทศโดยรวมในป 2549 ยังคงมีทิศทางการเติบโต 

ในทิศทางบวก ถึงแมจะมีปจจัยลบเกิดข้ึนอยางตอเนื่องตลอดทั้งป อาทิ ปญหาทางการเมือง การปฎิวัติ
รัฐประหาร และราคาน้ํามันที่เพิ่มสูง  

- การปรับตัวลดลงของภาวะเศรษฐกิจ ภัยธรรมชาติ และ ปญหาความไมสงบในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต  ที่นับวันจะทวีความรุนแรงข้ึนทุกขณะ ซึ่งสงผลกระทบตอความม่ันใจในการเดินทาง
ทองเที่ยว  แตปจจัยเหลานี้ไมไดมีผลกระทบตออัตราการขยายตัวของจํานวนนักทองเที่ยวในภาพรวม   
โดยจํานวนนักทองเที่ยวยังคงมีอัตราการขยายตัวเพิ่มข้ึน ถึงแมจะเปนการขยายตัวในลักษณะชะลอตัว
เล็กนอย หากเปรียบเทียบกับป 2548  ซึ่งจํานวนนักทองเท่ียวขยายตัวเพิ่มข้ึนรอยละ 5.32 ในขณะที่ 
ในป 2549 จํานวนนักทองเที่ยวขยายตัวเพียงรอยละ 4.68  

1.2 จํานวนวสิาหกิจและการจางงาน   
บริการทองทองเที่ยว  เปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีความสําคัญอยางยิ่ง โดย SMEs มีบทบาทในการ

ขับเคล่ือนสูง จากขอมูลของศูนยสารสนเทศและเทคโนโลยี สสว. พบวาในป 2550 บริการทองเที่ยว มีจํานวน
ผูประกอบการทั้งส้ิน 171,060 ราย  โดยเปนผูประกอบการ SMEs จํานวน 171,060 ราย หรือคิดเปนรอยละ 99.86  

ในสวนของการจางาน SMEs บริการทองเที่ยวมีการจางานถึง 581,161 คน หรือคิดเปนรอยละ 
81.95  ของการจางงานรวมในธุรกิจบริการทอเงที่ยว 

ตารางที่ 1 จํานวนวิสาหกิจ จําแนกตามขนาดอุตสาหกรรม ป 2550 
 จํานวนวิสาหกิจ (ราย)   สัดสวน (รอยละ)  ISIC 

Code 
สาขาอุตสาหกรรม 

S M L SMEs Total SMEs L Total 

5510 โรงแรม คายพักและที่พักช่ัวคราว 18,295 592 223 18,887 19,110 11.04 0.13 11.17 

5520 ภัตตาคาร รานขายอาหารและบาร 151,864 67 19 151,931 151,950 88.82 0.01 88.83 

รวม 170,159 659 242 170,818 171,060 99.86 0.14 100 

ท่ีมา : ขอมูลจาก สํานักงานสถิติแหงชาติ + กรมพัฒนาธุรกิจการคา + สนง.ประกันกันคม + การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย + BOI + สํานักเทศกิจ 
กทม. + อบจ. 75 จังหวัด  ประมวลผลโดย :ศูนยสารสนเทศและเทคโนโลยี สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 5 กุมภาพันธ 2552 

ตารางที่ 2 จํานวนการจางงาน  จําแนกตามขนาดอุตสาหกรรม ป 2550 
 จํานวนการจางงาน (คน)   สัดสวน (รอยละ)  ISIC 

Code 
สาขาอุตสาหกรรม 

 S   M   L   SMEs   Total  SMEs   L   Total  

5510 โรงแรม คายพักและที่พักช่ัวคราว 98,177 53,617 81,124 151,794 232,918 21.41 11.44 32.85 

5520 ภัตตาคาร รานขายอาหารและบาร 410,431 18,936 46,841 429,367 476,208 60.55 6.61 67.15 

รวม 508,608 72,553 127,965 581,161 709,126 81.95 18.05 100 

ท่ีมา : ขอมูลจาก สํานักงานสถิติแหงชาติ + กรมพัฒนาธุรกิจการคา + สนง.ประกันกันคม + การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย + BOI + สํานักเทศกิจ 
กทม. + อบจ. 75 จังหวัด ประมวลผลโดย : ศูนยสารสนเทศและเทคโนโลยี สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 5 กุมภาพันธ 2552 
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2.  สภาพตลาดและการคาตางประเทศ  
 อุตสาหกรรมการทองเที่ยวไทย ข้ึนอยูกับปจจัยหลักหลายดาน เชน อุปสงคของกลุมนักทองเที่ยว
ชาวตางประเทศที่จะเดินทางทองเที่ยวเขามาทองเที่ยวในประเทศไทย ฤดูกาลทองเที่ยว ปญหา 
ดานการเมือง แ0ละการกอการราย เปนตน 

นอกจากนี้องคการการทองเที่ยวโลก (World Tourist Organization: WTO) ยังไดมีการคาดคะเน
วาภายในป 2563 จะมีนักทองเที่ยวทั่วโลกถึง 1,600 ลานคน โดยนักทองเที่ยวระยะไกลจะมีความสําคัญ
เพิ่มมากข้ึน แตนักทองเที่ยวจะใชเวลาทองเที่ยวในแตละสถานที่นอยลง WTO ยังคาดดวยวานักทองเที่ยว
ของชาติที่มีเดินทางทองเที่ยวตางประเทศมากท่ีสุดในโลก ไดแก ประเทศเยอรมนี ญ่ีปุน สหรัฐอเมริกา 
ฝร่ังเศส  สวนนักทองเที่ยวชาติใหมๆ ที่มีนักทองเที่ยวเดินทางทองเที่ยวตางประเทศในระดับสูง คือ ประเทศ
จีน และรัสเซีย  สําหรับการวิเคราะหสถานการณการทองเที่ยวโลกป 2007 ของบริษัท IPK International  
ซึ่งเปนบริษัทสํารวจสถานการณการทองเที่ยวของโลก พบวา การเดินทางออกนอกประเทศของนักทองเที่ยว
ทั่วโลก เพิ่มข้ึนรอยละ 5 โดยภูมิภาคเอเชียและแอฟริกา มีอัตราการเดินทางออกนอกประเทศมากที่สุด คือ
เพิ่มข้ึนในอัตรารอยละ 8 ในขณะที่ยุโรปและอเมริกา เพิ่มข้ึนรอยละ 3 โดยปจจัยที่มีผลกระตุนการเดินทาง
ออกที่เพิ่มข้ึน มาจาก การที่เศรษฐกิจที่ดีข้ึนในภาพรวมของประเทศ การลดลงทางดานราคาไมวาจะเปน
ดานบัตรคาโดยสารที่ ตํ่าลง และราคาที่พักที่ถูก  นอกจากนี้การที่มีเทคโนโลยีใหมๆ เขามาอํานวย 
ความสะดวก อาทิเชน การจอง Package การทองเที่ยว หรือ แมแตการตรวจสอบสถานที่ทองเที่ยวแหลง
ใหมๆ กอนตัดสินใจเดินทาง เปนตน นอกจากนี้กระแสความนิยมในการเดินทางเที่ยวนอกประเทศของ จีน
และอินเดีย ก็เปนอีกปจจัยที่สนับสนุนอุปสงคการทองเที่ยว   

สําหรับประเทศไทย จัดเปนอีกหนึ่งประเทศซึ่งนักทองเที่ยวตางประเทศนิยมเดินมา โดยหากดูจาก
สถิติการเดินทางมาเที่ยวของนักทองเที่ยวตางชาติ จะพบวา กลุมนักทองเที่ยวที่นิยมเดินทางมาประเทศ
ไทยจะเปน กลุมนักทองเที่ยวชาวเอเชีย เปนสวนใหญ  เนื่องจากสภาพทางภูมิศาสตรของไทยนั้นใกลกับ
กลุมลูกคาเอเชียตะวันออกและอาเซียนมากวายุโรป 

สถิติการเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยของนักทองเที่ยวตางชาติ  
จําแนกตามประเทศ ในชวงป 2547-2549 

1986  Country  of 2004  2005  2006 

1986 2004 2005 2006 Residence 04/03 05/04 06/05

2,818,092  Grand Total 11,650,703 + 16.46 11,516,936  - 1.15 13,821,802 + 20.01

261,549     2 1 1 1 Malaysia 1,388,981 + 3.76 1,341,535  - 3.42 1,578,632 + 17.67

652,887     1 2 2 2 Japan 1,182,067 + 16.52 1,181,913  - 0.01 1,293,313 + 9.43

99,499       10 3 3 3 Korea 909,789 + 31.04 815,814  - 10.33 1,101,525 + 35.02

30,899       18 4 5 4 China 779,070 + 24.81 761,904  - 2.20 1,033,305 + 35.62

114,478     8 5 4 5 Singapore 732,180 + 16.38 795,322 + 8.62 818,162 + 2.87

127,133     6 7 6 6 United Kingdom 628,679 + 15.35 680,978 + 8.32 745,525 + 9.48

164,677     5 8 7 7 USA 557,098 + 21.14 585,476 + 5.09 640,674 + 9.43

97,540       11 11 10 8 Australia 393,040 + 39.69 421,594 + 7.26 538,490 + 27.73

172,575     4 10 9 9 Germany 438,238 + 15.74 436,552  - 0.38 507,942 + 16.35

220,725     3 9 11 10 Taiwan 556,341 + 6.59 375,299  - 32.54 472,851 + 25.99

International  Tourist  Arrivals  to  Thailand  by  Country  of  Residence  2004-2006

Rank

 
ที่มา: กลุมฐานขอมูลการตลาด สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) 
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3. ความสําคัญของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ในสาขาบริการทองเท่ียว 
 ธุรกิจบริการทองเที่ยว  ในป 2550  คาดวาจะมีจํานวนวิสาหกิจประมาณ 12,120 ราย  และมีการ
จางงานประมาณ 16,375  คน  ในขณะที่มูลคารายไดในป 2550 คาดวาจะมีคาประมาณ 16,670  
ลานบาท  มูลคากําไรสุทธิ 11 ลานบาท มูลคาสินทรัพย 17,061 ลานบาท และมูลคาหนี้สิน 5,988  
ลานบาท  ทําใหเกิดมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจโดยรวม  ประมาณ 59  ลานบาท  โดยเปนมูลคาเพิ่ม 
ทางเศรษฐกิจที่เกิดจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมประมาณ 11 ลานบาท  
4.  หวงโซอุปทาน (Supply Chain) ของบริการดานการทองเท่ียว 
 เ นื่ อ ง จาก อุตสาหกร รมด านกา รท อ ง เที่ ย ว มี คว าม เ ช่ื อม โย ง กับ อุ ตสาหก ร รม อ่ื นๆ  
หลายอุตสาหกรรม เชน โรงแรมและท่ีพัก ธุรกิจภัตตาคารและรานอาหาร ธุรกิจสปาและบริการ 
เพื่อสุขภาพ  ซึ่งลวนแลวแตมีสวนในการสงเสริมใหอุตสาหกรรมการทองเท่ียวมีการเจริญเติบโตและไดรับ
ความนิยมจากนักทองเที่ยว  ดังนั้นเพื่อใหการพิจารณาครอบคลุมเฉพาะอุตสาหกรรมการทองเที่ยว จึงขอ
นําเสนอเฉพาะโครงสรางหลักๆ ของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว  4  ประเภท ดังนี้ 

1. สินคาการทองเที่ยว (product) จําแนกออกไดเปน 2 ประเภท คือ สินคาประเภทแหลง
ทองเท่ียว เชน แหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ แหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิต ตลอดจนแหลง
ทองเท่ียวที่มนุษยสรางข้ึน เชน โบราณสถาน โบราณวัตถุ เปนตน และ สินคาประเภท กิจกรรมการอง
เที่ยว เพื่อรองรับกลุมนักทองเที่ยวเฉพาะกลุม (Niche market) เชน การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ เชิงนิเวศน 
เชิงเกษตร เปนตน 

2. ธุรกิจการทองเท่ียว (Service) ไดแก ธุรกิจที่ใหบริการแกนักทองเที่ยวและจัดเปนแหลงที่มา
ของรายไดหลักจากการทองเที่ยว ประกอบดวย    

2.1 บริการการเดินทางระหวางประเทศ  ซึ่งเปนบริการที่นําพานักทองเที่ยวเขาสูประเทศทั้งทาง
อากาศ (ประมาณรอยละ 85) ทางบก (ประมาณรอยละ 15) และทางน้ํา (ประมาณรอยละ 10)  ธุรกิจ
หลักที่มีบทบาทในบริการนี้ ไดแก สายการบิน เรือสําราญ (Cruise ship) รถไฟ รถทัวรและรถเชา  ทั้งนี้
บริการที่ SMEs นาจะมีบทบาทมากไดแก บริการรถทัวรและรถเชา 

2.2 บริการบริษัทนําเที่ยวและมัคคุเทศก ซึ่งเปนผูใหบริการในการนํานักทองเที่ยวไปยังบริการ
ทองเที่ยวและบริการที่เกี่ยวของตางๆ รวมทั้งเปนผูประสานงานการบริการของหวงโซอุปทานทั้งหมด 
ต้ังแตการจองต๋ัวโดยสารตางๆ  การจองที่พักและอาหาร จัดโปรแกรมการทองเที่ยว จัดหาพาหนะเดินทาง 
เปนตน  เชื่อไดวาผูประกอบการในหวงโซอุปทานนี้ นาที่จะเปน SMEs เปนสวนใหญ  และนาจะเปน
บริการที่สําคัญมากบริการหนึ่ง  เนื่องจากเปนบริการที่เชื่อมใหผูบริโภคเขาถึงบริการอื่นๆ ทั้งหมด  

2.3 บริการการทองเที่ยวหลัก  ประกอบดวย 
1) บริการของแหลงทองเที่ยวตางๆ ทั้งที่เปน แหลงทองเที่ยวธรรมชาติ ไดแก ทะเล เกาะ ปา เขา 

น้ําตก ลําธาร  และแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม ไดแก วัด พระราชวัง แหลงทองเท่ียวทางประวัติศาสตร 
พิพิธภัณฑ  งานประเพณีตางๆ  ตลาดน้ํา วิถีชีวิตของกลุมชนตางๆ เชนชาวไทยภูเขา แหลงทองเที่ยว
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นับเปนบริการที่สําคัญที่สุดเพราะเปนส่ิงที่ดึงดูดใหนักทองเที่ยวตองการที่จะเดินทางมาทองเที่ยวต้ังแตตน 
แหลงทองเที่ยวสวนใหญนั้นดูแลโดยภาครัฐ สวนหนึ่งดูแลโดยชุมชน และสวนนอยเปนของเอกชน  

2) บริการที่พักตางๆ ไดแก โรงแรม คอนโดเทล เกสทเฮาส บังกะโล บานพักตากอากาศชนิดตางๆ  
บานพักเชิงนิเวศนตางๆ  พื้นที่ใหเชาสําหรับกางเต็นท เปนตน บริการที่ SMEs นาจะมีบทบาทมากไดแก 
เกสทเฮาส บังกะโล บานพักเชิงนิเวศนขนาดเล็ก พื้นที่ใหเชาสําหรับกางเต็นท 

3) บริการอาหารและเครื่องด่ืม ไดแก ภัตตาคาร การจัดอาหารแบบ Catering รานอาหารทั่วไป 
รานอาหารริมทาง รานอาหารรถเข็น/เรือ  หาบเร ตลาดน้ํา รานกาแฟ  บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมในราน
สะดวกซ้ือและโชวหวย เพิงขายผลไมและเครื่องด่ืมริมทาง บริการเกือบทั้งหมดอยูในขาย SMEs ยกเวน 
ภัตตาคารและ Catering ขนาดใหญ 

4) บริการการทองเที่ยวเพื่อสุขภาพ ไดแก สปา นวดแผนไทย อาบอบนวด ทัวรทําฟนเปนตน 
บริการที่ SMEs นาจะมีบทบาทมากไดแก สปา และนวดแผนไทย เนื่องจากกําลังเปนที่นิยมและมีรายไดดี 

5) บริการสันทนาการ ซึ่งเปนบริการและแหลงทองเที่ยวที่สรางข้ึน ไดแก สวนสนุก สวนสัตว 
Theme Park  การแขงขันกีฬาตางๆ โรงละคร การแสดง นาฏศิลป และดนตรี โรงภาพยนตร เปนตน บริการ
ที่ SMEs นาจะมีบทบาทมากไดแก การแสดงและดนตรี 

6) บริการ Shopping และของที่ระลึก ไดแก รานคาปลอดภาษี หางสรรพสินคา รานโบราณวัตถุ 
รานของชํารวยและของที่ระลึก กิจการสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑตางๆ เพิงขายผลไม/ของฝากริมทาง  
รานสะดวกซื้อและโชวหวย รานขายหนังสือ หนังสือ ส่ิงพิมพ แผนท่ี เปนตน บริการเกือบทั้งหมดอยูในขาย 
SMEs เชนกัน ยกเวนรานคาปลอดภาษี หางสรรพสินคา รานโบราณวัตถุ  รานของชํารวยและของที่ระลึก
ของโรงแรมขนาดใหญ 

7) บริการการทองเที่ยวแบบการประชุม การจูงใจ สัมมนาและนิทรรศการ (Meeting Incentive 
Conference and Exhibition: MICE) ไดแก  การจัดประชุม สัมมนา และนิทรรศการตางๆ บริการกลุมนี้ 
สวนใหญนาจะเปนกิจการขนาดใหญทั้งส้ิน ยกเวนบริการที่เขามาเสริมกิจการหลักของการจัดบริการแบบ MICE   

3. ตลาดทองเที่ยว (Market) แบงออกเปน 3 กลุม  คือ ตลาดกลุมนักทองเท่ียวชาวตางชาติ
เดินทางมาเที่ยวไทย (Inbound) ตลาดคนไทยเดินทางทองเที่ยวภายในประเทศ (Domestic) และตลาดคน
ไทยเดินทางไปทองเที่ยวยังตางประเทศ (Outbound) 
 4 . การบริหารจัดการ (Managerial Stricture) ในปจจุบันมีหนวยงานที่มีบทบาทในการสงเสริม
พัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 6 องคกรหลัก ดังนี้  
 1. กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา มีหนาที่วางแผนพัฒนาแหลงทองเที่ยว พัฒนามาตรฐาน 
การใหบริการ 
 2. การทองเที่ยวแหงประเทศไทย ทําหนาที่ สงเสริมตลาดการทองเที่ยวทั้งภายในและตางประเทศ 
 3. องคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน) ทําหนาที่ 
บริหารจัดการแหลงทองเที่ยวที่เปนเขตพื้นที่พิเศษตามนโยบายของรัฐบาล 
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 4. สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) ทําหนาที่ สงเสริมธุรกิจ 
การจัดประชุมและแสดงสินคานานาชาติ และการทองเที่ยวเปนรางวัล 
 5. สภาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ทําหนาที่ ประสานงานกับภาครัฐ เพื่อสงเสริม
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวของประเทศ 
 6. หนวยงานภาครัฐทั้งสวนกลางและสวนทองถิ่น ทําหนาที่ วางแผนพัฒนาตามภารกิจหลักของ
หนวยงานและเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว  ในฐานะหนวยงานเจาของพื้นที่ที่เปนแหลงทองเที่ยวของประเทศ  
และเม่ือพิจารณากิจกรรมดานการทองเที่ยว หวงโซอุปทานดานการทองเที่ยวสามารถแสดงไดดวยภาพที่ 2  
ดังนี้ 

แผนภาพหวงโซอุปทาน (Supply Chain) ของอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากหวงโซอุปทานของบริการการทองเที่ยวทั้งหมดขางตน  พบวา บริการของแหลงทองเท่ียวนั้น
นับเปนบริการที่สําคัญที่สุด เนื่องจากเปนสาเหตุที่ทําใหนักทองเที่ยวตองการที่จะเดินทางมาทองเที่ยว 
ในทองที่ดังกลาวต้ังแตตน หากขาดแหลงทองเที่ยวที่มีความนาสนใจบริการทองเที่ยวทั้งหมดก็จะไมเกิดข้ึน 
หรือเปนหวงโซวิกฤตของบริการการทองเที่ยวทั้งหมดนั้นเอง 

บริการที่มีความสําคัญถัดลงมาก็ คือ บริการนําเที่ยวและมัคคุเทศก เพราะเปนบริการทีเ่ปนตัวเช่ือม
ผูบริโภคหรือนักทองเที่ยวกับอุปทานของบริการอ่ืนๆ ใหมาพบกัน รวมทั้งเปนผูคัดสรรและแนะนําบริการ
ใหกับผูบริโภค ความพอใจในบริการของนักทองเที่ยวจึงอยูที่บริการนําเที่ยวและมัคคุเทศกเปนสําคัญ  

ของท่ีระลึกของท่ีระลึก  

สันทนาการสันทนาการ  

บริการขนสงบริการขนสง

ระหวางประเทศระหวางประเทศ  

บริการนําบริการนํา

เท่ียวเท่ียว//ไกดไกด  

ประชุมประชุม  

สปาสปา//สุขภาพสุขภาพ  

แหลงแหลง

บริการเดินทางบริการเดินทาง  

ในประเทศในประเทศ  

บริการเดินทางบริการเดินทาง  

ในประเทศในประเทศ  

บริการเดินทาง 
ในประเทศ 

บริการเดินทางบริการเดินทาง  

ในประเทศในประเทศ  

โรงแรมโรงแรม/ / 

ภัตตาคารภัตตาคาร  

บริการเดินทางบริการเดินทาง

ระหวางประเทศระหวางประเทศ  
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นอกจากนี้บริการเหลานี้ยังมักใหบริการโดย SMEs จํานวนมาก จึงเปนหวงโซวิกฤตที่ควรไดรับการ
สนับสนุนใหเขมแข็งมีประสิทธิภาพ และกํากับดูแลใหมีการใหบริการที่มีคุณภาพแกนักทองเที่ยว ซึ่งจะชวย
เพิ่มระยะเวลาในการพํานักที่นําไปสูรายไดที่เพิ่มข้ึน และชวยใหเกิดการทองเที่ยวซํ้าและการแนะนํา
นักทองเที่ยวใหมๆ โดยนักทองเที่ยวเดิมที่ไดรับบริการที่ประทับใจ 

สําหรับบริการอ่ืนๆ ที่มีบทบาทสําคัญในการใหบริการการทองเที่ยวก็นาจะไดแก บริการที่พักแรม 
บริการรานอาหารและเคร่ืองด่ืม และบริการการทองเที่ยวเพื่อสุขภาพ  บริการที่พักแรม บริการอาหารและ
เคร่ืองด่ืมก็เปนบริการเกี่ยวกับการทองเที่ยวที่มีบทบาทสําคัญเนื่องจากเปนบริการที่ใชประกอบกัน 
(Complementary services) กับบริการของแหลงทองเที่ยว ทั้งในฐานะที่ทําใหแหลงทองเที่ยวนั้นนาร่ืนรมย
มากข้ึน เชน โรงแรมและหองพักที่ไดรับการออกแบบมาอยางเหมาะเจาะกับสถานที่ทองเที่ยวนั้น ยอมทําให
นักทองเที่ยวรูสึกอ่ิมเอมและชื่นชมวิวทิวทัศนไดดียิ่งข้ึน บริการที่พักยังเปนส่ิงจําเปนตอนักทองเที่ยว 
ในฐานะที่เปนที่พักผอนหลับนอนภายหลังจากการออกไปเที่ยวชมสถานที่ตางๆ มาทั้งวัน บริการรานอาหาร
เคร่ืองด่ืมก็มีสวนเปนบริการที่ใชประกอบกันในทํานองเดียวกันกับที่พัก อาหารและเครื่องด่ืมอันโอชะยอมมี
สวนชวยใหประสบการของการทองเที่ยวสมบูรณยิ่งข้ึน  สําหรับบริการทองเที่ยวเพื่อสุขภาพนั้นก็ถือไดวา
เร่ิมมีความสําคัญจากการที่กิจการดังกลาวมีอัตราการเจริญเติบโตที่คอนขางสูง บริการใหมนี้กําลัง 
เปนที่นิยมของนักทองเที่ยวในปจจุบัน ตามแนวโนมที่คนสวนใหญในปจจุบันไดหันมาสนใจเก่ียวกับสุขภาพ 
การบํารุงและรักษาสุขภาพดวยวิธีทางธรรมชาติมากยิ่งข้ึน 
5. SWOT analysis  ของบริการทองเท่ียว  

การวิเคราะหจุดแข็ง  จุดออน  โอกาส  และอุปสรรคของอุตสาหกรรมบริการดานการทองเที่ยว 
สามารถสรุปประเด็นสําคัญๆ ไดดังนี้ 
 จุดแข็ง (Strength) 

1) อุดมดวยแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ วัฒนธรรม และอาหารหลากหลาย  มีทะเลที่งดงาม  
มีแหลงอารยะธรรมที่มีความเกาแก  มีสถาปตยกรรม วัดและปราสาทราชวัง นาฏศิลป ดนตรี ที่วิจิตรบรรจง  
มีงานประเพณีที่เล่ืองลือ เชน สงกรานต ลอยกระทง งานชางจังหวัดสุรินทร เปนตน   

2) บุคลากรรักการใหบริการ มีอัธยาศัยไมตรีดี ยิ้มงาย ตอนรับขับสูอาคันตุกะอยูเสมอ รวมทั้ง
ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมของคนไทยก็มีลักษณะที่ออนโยน เนนความนอบนอมถอมตน เคารพผูหลัก
ผูใหญ  

3) ราคาของคาบริการทางการทองเที่ยวมีราคาตํ่า  
4) มีทําเลทางภูมิศาสตรเหมาะในการเปนศูนยกลางการทองเที่ยวของภูมิภาค (Hub) เชนการเปน

ศูนยกลางการทองเที่ยวในภูมิภาคอินโดจีน      
5) ความคลองตัวในการปรับตัวกับสถานการณ สามารถที่จะปรับเปล่ียนกิจกรรมการบริการของตน

ใหเขากับส่ิงแวดลอมใหมที่เปล่ียนแปลงไปตามความนิยมของตลาดไดงายกวากิจการขนาดใหญ  
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จุดออน ((WWeeaakknneessss))  
1) คุณภาพบริการยังไมเปนมาตรฐาน เร่ิมต้ังแตบริการที่พักซ่ึงมักมีปญหาความไมสะอาด ไฟฟา

หรือหองน้ําชํารุด  รานอาหารขนาดเล็กมักมีปญหาเร่ืองความสดใหมและปญหาสุขอนามัยอาหาร บริการ
โดยสารทางเรือมักไมมีอุปกรณชูชีพหรือมีก็ไมเพียงพอ การจัดบริการนําเที่ยวของบางบริษัทมีการเอา 
เปรียบลูกคา ไมรักษาสัญญา เชน ปญหาทัวรศูนยเหรียญที่มีการแขงขันตัดราคากัน แลวนําลูกทัวรไปซื้อ
สินคาที่ดอยคุณภาพหรือเปนสินคาปลอมเพื่อนําคานายหนามาชดเชยการขาดทุน เปนตน   

2) ขาดบุคลากรที่ความรูและทักษะดานการทองเที่ยว   เนื่องจากบุคลากรสวนใหญมีการศึกษา 
ไมเกินระดับมัธยม  ทําใหขาดทักษะเฉพาะในการบริการทองเที่ยว โดยเฉพาะทักษะภาษาตางประเทศ  
ซึ่งผูประกอบการเองก็มักขาดแรงจูงใจในการฝกอบรมพนักงานของตนนัก เพราะแรงงานมีการเปล่ียนงาน
บอยคร้ัง  สวนสถาบันการศึกษาก็ยังไมสามารถผลิตบุคลากรที่เหมาะสมใหกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
ไดดีเทาที่ควร  

3) ขาดความรูในการบริหารจัดการ โดยเฉพาะผูประกอบการ SMEs มักขาดความรูและ
ประสบการณในการบริหารงานแบบสมัยใหม ไมรูจักใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4) ขาดแหลงทุน โดยเฉพาะผูประกอบการ SMEs ในการริเร่ิมหรือขยายกิจการเมื่อเทียบกับ
อุตสาหกรรมอ่ืนๆ เนื่องจากมักจะไมมีอสังหาริมทรัพยที่จะนํามาคํ้าประกันเงินกู  

5) ขาดระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ดี  เชน การพัฒนาสถานที่จัดการประชุมและจํานวนศูนย
ประชุมมีนอย ขาดแคลนส่ิงอํานวยความสะดวกในการจัดประชุมและงานแสดงสินคา ทําใหไมสามารถ
รองรับตลาดกลุมธุรกิจ MICE ซึ่งเปนกลุมตลาดที่มีศักยภาพสูงกลุมหนึ่งได  

โอกาส (opportunity) 

1) โอกาสของการทองเท่ียวจาก Low cost airline และการเปดสนามบินสุวรรณภูมิ  เปนการกระตุน
และสงเสริมใหการทองเที่ยวภายในประเทศมีราคาถูกลงและสะดวกข้ึนอยางมาก  

2) การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคคมนาคมทางอากาศและบก  ประเทศไทยมีการพัฒนาใหมี
ความเพียงพออยางตอเนื่อง ทําใหนักทองเที่ยวสามารถเขาถึงแหลงทองเที่ยวไดงาย   

3) แนวโนมความนิยมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพมีมากข้ึน ทําใหบริการทองเที่ยวแบบสปาเปนที่นิยม 
โดยประเทศไทยมีภาพลักษณที่ดีในสายตาของชาวโลกในเร่ืองนี้อยูแลว  

4) แนวโนมการเปดเสรีดานบริการ การเปดเสรีดานบริการทั้งในระดับพหุภาคีในเวที WTO หรือ
ระดับทวิภาคีตางๆ นาจะทําใหธุรกิจบริการของไทยไดมีโอกาสที่จะเจาะเขาไปสูตลาดใหมๆ ไดมากข้ึน  

อุปสรรค ((TThhrreeaatt))  
1) ขาดการดูแลทรัพยากรใหมีความยั่งยืน ผูประกอบการ เอกชนและภาครัฐ มีการใชทรัพยากรอยาง

ไมระมัดระวัง ทําใหแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติตางๆ มีความเส่ือมโทรม มีส่ิงกอสรางบุกรุกที่สาธารณะ 
และสรางผิดประเภท ทําใหเกิดการทําลายภูมิทัศน และยังเปนการสรางมลพิษตอบรรยากาศดวย 
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2) นโยบายและมาตรการของรัฐยังเนนดานปริมาณเปนหลัก โดยไมพิจารณาคุณภาพเนนการเพิ่ม
รายไดในระยะส้ันเทานั้น เชน การเสนอใหมีการสรางรถกระเชาข้ึนภูกระดึง อาจทําใหปริมาณนักทองเที่ยว 
มีจํานวนสูงกวาที่ภูกระดึงจะสามารถรับได ยังอาจทําลายอาชีพของ  SMEs ที ่ใหบริการอยู เดิม  
และอาจทําลายเสนหของภูกระดึงที่อยูที่ความลําบากของการเดินทางก็เปนได  
 นอกจากนี้มาตรการของรัฐยังมักขาดการประสานงานกันระหวางหนวยงานตางๆ ที่มีสวนในการ
ดูแลรักษาแหลงทองเที่ยวนั้นใหไปในทางเดียวกัน เจาหนาที่ของรัฐยังขาดการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจงั 
เชนการทิ้งขยะมูลฝอย มัคคุเทศกเถื่อน การจอดรถกีดขวางการจราจร เปนตน ขาดการกํากับดูแลมาตรฐาน
ของการบริการเพื่อไมใหเกิดการเอาเปรียบลูกคา  

3) แหลงทองเที่ยวมีความแออัด   จากการที่ รัฐยังคงเนนนโยบายเชิงปริมาณเปนหลัก  
ทําใหนักทองเที่ยวมีจํานวนมากเกินกวากําลังความสามารถของแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ สงผลให
เกิดความเสื ่อมโทรม แออัดยัดเยียด ขยะมูลฝอย สงผลใหสาธารณูปโภคตางๆ มีจํานวนไมเพียงพอ  
ตอความตองการของนักทองเที่ยว 

4)  ขาดการจัดมาตรฐานบริการ และการใหขอมูลแกนักทองเที่ยวอยางเพียงพอ ทําใหไมสามารถ
วางแผนการทองเที่ยวไดเอง หรือสามารถตอรองกับบริษัทนําเที่ยวถึงบริการที่ตนควรจะไดรับ  นอกจากนี้ 
ถนนหนทางของไทยนั้นมักมีลักษณะที่ไมเปนระบบ มีทางแยกทางเลี้ยวที่สับสน ขาดปายสัญญาณที่ชัดเจน 
หรือมีการติดต้ังในตําแหนงที่ไมเหมาะสมทําใหผูเดินทางมีโอกาสหลงทางไดงาย  
6.  ปญหาของบริการทองเท่ียว 

1) ปญหาความไมปลอดภัยของนักทองเที่ยว และตํารวจทองเที่ยวมีจํานวนจํากัด  
 2) ปญหาความไมสงบของสามจังหวัดชายแดนภาคใต  ปญหาโรคระบาด เชน SARsหรือไขหวัด
นก ประกอบกับเหตุการณสึนามิในปลายป 2547 ไดทําใหภาพลักษณะของความปลอดภัยของประเทศไทย
เปล่ียนไป ขาวคราวการทํารายและขมขืนนักทองเที่ยวที่เพิ่มข้ึนในระยะหลังๆ ยิ่งทําใหสถานการณเลวราย
ลงไปอีก   

3) ปญหาการกระจุกตัวของนักทองเที่ยว เชน ปใหม สงกรานต และมักกระจุกตัวไปยังสถานท่ี
เดียวกัน เชน ที่เชียงใหมในวันสงกรานต ตามภูสูงตางๆ ในชวงหนาหนาว และชายทะเลในชวงหนารอน 
เนื่องจากไมมีทางเลือกของการทองเที่ยวในลักษณะอ่ืน นอกจากชมธรรมชาติและดูงานประเพณี   

4) ปญหาดานการศึกษา  หลักสูตรการศึกษาและอบรมยังไมสามารถทําใหผูสําเร็จการศึกษานําไป
ปฏิบัติไดจริง   สถาบันการศึกษาที่มีอยูกลับไมสามารถผลิตแรงงานที่เหมาะสมใหไดเทาที่ควร เนื่องจาก
หลักสูตรยังคงเนนการผลิตบัณฑิตใหไปศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึน โดยยังมีภาคการฝกฝนหรือปฏิบัติที่ไม
เพียงพอ ขาดการใหความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตร ตํานานในพื้นที่ 
 7. ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการสงเสริม SMEs สาขาบริการทองเท่ียว 

ยุทธศาสตรที่ 1 การสรางและพัฒนาผูประกอบการในอุตสาหกรรมการทองเท่ียวท่ีมี
ศักยภาพพรอมธรรมมาภิบาลท่ีดี 
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วัตถุประสงค คือ เพิ่มประสิทธิภาพของผูประกอบการ SMEs ดานการทองเที่ยว มีองคความรู 
ในเร่ืองการบริหารจัดการที่ดี ตลอดจนมีการดําเนินธุรกิจดวยหลักธรรมภิบาลที่ดี  

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตรที่ 1 การสรางและพัฒนาผูประกอบการในอุตสาหกรรม
การทองเท่ียวท่ีมีศักยภาพพรอมธรรมมาภิบาลท่ีดี 

วัตถุประสงค คือ เพิ่มประสิทธิภาพของผูประกอบการ SMEs ดานการทองเที่ยว ตลอดจนมีการ
ดําเนินธุรกิจดวยหลักธรรมภิบาลที่ดี 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน ไดแก  กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา สภา
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว สถาบันพัฒนาผูประกอบการไทย กรมสงเสริมอุตสาหกรรม  ISMED สํานักงาน
พัฒนาการทองเที่ยว   ตลอดจนสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และอาชีวศึกษา 

ยุทธศาสตรดังกลาวจะถูกขับเคลื่อนดวยกลยุทธหลักที่สอดคลองกับยุทธศาสตรและกลยุทธ
หลักของสสว. โดยแตละกลยุทธมีแผนงานสนับสนุน (ตัวอยาง) ดังตอไปนี้ 
 กลยุทธที่ 1  การเพิ่มประสิทธิภาพของผูประกอบการ SMEs ดานการทองเท่ียว 

- แผนงานพัฒนาหลักสูตรรวมกันระหวางผูประกอบการกับสถาบันการศึกษา เพื่อใหบุคลากร 
ที่สําเร็จการศึกษาสูตลาดแรงงานสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและตรงกับความตองการของ
เอกชน โดยมีการบรรจุเนื้อหาบทเรียนที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร ตํานาน ในแตละทองถิ่นลงในหลักสูตรของ
แตละพื้นที่ อีกทั้งตลาดแรงงานยังไมตองเสียคาใชจายในการอบรมบุคลากรหลังจากที่รับพนักงานแลว 

- แผนงานพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะอยูแลวใหมีความรูในเชิงลึกมากยิ่งข้ึน โดยประยุกตเนื้อหา
ประวัติศาสตรใหสอดคลองกับความเปนมาของแตละทองถิ่น เพราะนอกจากสถานท่ีทองเที่ยวแลวยัง
สามารถ สงเสริมเร่ืองอาหาร ดนตรี การละเลน และสินคาพื้นเมืองไดอีกดวย  สินคาและบริการที่มีการ
สอดแทรกประวัติและตํานานยอมมีจุดขายที่นักทองเที่ยวยินดีจายซ้ือดวยราคาที่แพงข้ึน 

- แผนงานสงเสริมและอบรม กลุมมัคคุเทศก ใหมีความรูในประวัติศาสตร ตํานาน และความ
เปนมาของแตละทองที่ ตลอดจนอบรมเร่ืองการใชภาษาตางประเทศ เพราะจะทําใหนักทองเที่ยวเห็นถึง
ความสําคัญของสถานที่นั้นๆ  ตัวอยางเชน  กลุมนักเ รียนที่ เปนมัคคุเทศกที่ปราสาทหินพิมาย  
หรือมัคคุเทศกที่นครวัด นครธม ประเทศกัมพูชา  ที่มีความรูและทักษะที่ดีเหลานี้สามารถทําใหกอนหิน 
ที่เรียงซอนกันอยูหรือซากปรักหักพังในบริเวณนั้นกลับมีชีวิตข้ึนมาได ตามจินตนาการที่มัคคุเทศกบอกเลา
แกนักทองเที่ยวซ่ึงก็จะทําใหนักทองเที่ยวช่ืนชมบริการที่ไดรับมากข้ึน 

- แผนงานเพิ่มทักษะการบริหาร สรางและพัฒนาหลักสูตรการบริการการทองเที่ยวแบบสมัยใหม
ให SMEs  โดยเนนทักษะที่จําเปนตอการบริหารสมัยใหม การใชสารสนเทศ ภาษา การบริหารบุคคล  
การแปลงสินทรัพยเปนทุนและการขอสินเช่ือ แหลงทุน พรอมการพัฒนาทักษะการประกอบการอ่ืนๆเปนตน 
 กลยุทธที่ 2 สงเสริมการจัดการธุรกิจทองเท่ียวดวยระบบธรรมาภิบาล 

- แผนงานสรางจิตสํานึกในการประกอบวิชาชีพ  ถึงแมวาเราจะมีการวางระบบการพัฒนาองค
ความรูดีเพียงใดก็ตาม หากเพียงแตแรงงานที่อยูในสายอาชีพนี้ ขาดจิตสํานึกที่ดีในการประกอบวิชาชีพ
และการประพฤติตามจรรณยาบรรณที่ดี อุตสาหกรรมนี้ก็คงเติบโตแบบไมยั่งยืน ดังนั้น ภาครัฐและผูที่มี
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สวนเกี่ยวของ ควรเล็งเห็นถึงถึงความสําคัญของเร่ืองนี้และกําหนดมาตรการในการสงเสริมเร่ืองนี้ 
อยางจริงจัง 

ยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริมอุตสาหกรรมบริการการทองเท่ียวมีการพัฒนาอยางยั่งยืนและมี
คุณภาพ มีการบูรณาการใชประโยชนจากจุดแข็งทางดานทรัพยากรทางวัฒนธรรมของไทย 

วัตถุประสงค  คือ สงเสริมการพัฒนาของอุตสาหกรรมการทองเท่ียวโดยเนนเชิงคุณภาพ 
ที่ เ ป น ก า รพัฒนาอย า ง ยั่ ง ยื น  และ เพื่ อ แก ปญหาที่ ค ว าม เสื่ อม โทรมของแหล งท อ ง เ ท่ี ย ว 
สรางมูลคาเพิ่ม และพัฒนามาตรฐานบริการ 

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริมสาขาบริการการทองเที่ยวมีการพัฒนาอยางยั่งยืน
และมีคุณภาพ มีการบูรณาการใชประโยชนจากจุดแข็งทางดานทรัพยากรทางวัฒนธรรมของไทย 

วัตถุประสงค คือ สงเสริมการพัฒนาของสาขาการทองเที่ยวโดยเนนเชิงคุณภาพที่เปนการพัฒนา
อยางยั่งยืน และเพื่อแกปญหาที่ความเส่ือมโทรมของแหลงทองเที่ยว  สรางมูลคาเพิ่ม และพัฒนามาตรฐาน
บริการ 

หนวยงานที่ เกี่ ยวของทั้ งภาครัฐและเอกชน  ไดแก   กระทรวงการทอง เที่ ยวและกีฬา  
สภาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว สถาบันพัฒนาผูประกอบการไทย กรมสงเสริมอุตสาหกรรม ISMED 
สํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว   ตลอดจนสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และอาชีวศึกษา 

ยุทธศาสตรดังกลาวจะถูกขับเคลื่อนดวยกลยุทธหลักที่สอดคลองกับยุทธศาสตรและกลยุทธ
หลักของสสว. โดยแตละกลยุทธมีแผนงานสนับสนุน (ตัวอยาง) ดังตอไปนี้ 
 กลยุทธที่ 1  การดูแลรักษาแหลงทรัพยากรการทองเท่ียว 

- แผนงานการใหสิทธิแกชุมชนในการมีสวนดูแลและกําหนดทิศทางของทรัพยากรทองเที่ยว 
ในทองถิ่นของตน จากการที่ทรัพยากรการทองเที่ยวเชน ปาเขา โบราณสถาน นั้นเปนทรัพยสินสวนกลาง 
ที่ไมมีใครเปนเจาของอยางชัดเจน (Undefined property rights)  จึงมีผลทําใหผูใชตางพากันใชทรัพยากร
นั้นแบบมือใครยาวสาวไดสาวเอา เพราะหากชาหรือรักษาเอาไว ผูอ่ืนที่เร็วกวาก็จะใชหมดไป ทรัพยากร
เหลานี้จึงเส่ือมโทรมลงอยางรวดเร็ว การพึ่งพิงการดูแลจากรัฐบาลก็คงไมมีทางที่จะทั่วถึง  ดังนั้นหากมีการ
แปรสภาพความเปนเจาของทรัพยากรบางสวนที่เหมาะสมมาเปนของชุมชนทองถิ่น ในลักษณะที่ชุมชน
ทองถิ่นเปนเจาของรวมกันและไมสามารถซ้ือขายแยกสวนได เมื่อสิทธิความเปนเจาของเปนของชุมชน 
แรงจูงใจในการรักษาทรัพยากรนั้นก็จะเปล่ียนไป เนื่องจากความสมบูรณหรือเส่ือมโทรมของแหลง
ทรัพยากรเพื่อการทองเที่ยวนั้น จะสงผลกระทบโดยตรงตอการสรางรายไดที่ชุมชนท่ีอยูในบริเวณแหลง
ทองเที่ยวนั้น หากชุมชนนั้นชวยกันรักษาทรัพยากรนั้นใหอยูในสภาพที่ดี ผลประโยชนก็จะตกอยูกับทุกคน
ในชุมชนรวมกัน  ชุมชนจึงมีแนวโนมที่จะดูแลและใชท รัพยากรนั้นอยางยั่ งยืน  ดังนั้นโดยหลัก 
ทางเศรษฐศาสตรแลวชุมชนผูมีสวนไดสวนเสียโดยตรงจากทรัพยากรดังกลาวควรที่จะมีสิทธิมีเสียงในการ
กําหนดทิศทางการใชประโยชน และรวมกันจายคาบํารุงรักษาแหลงทรัพยากรทองเที่ยวนั้น แนวคิดนี้
สอดคลองกับแนวคิดของปาชุมชนที่ไดมีการปฏิบัติและไดผลสําเร็จแลวหลายพื้นที่ 
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- แผนงานจัดสรรงบประมาณจากสวนกลาง และสวนทองถิ่นเพื่อการดูแลรักษาแหลงทรัพยากร
ทองเที่ยว  ปญหาที่ผานมานั้น สวนหนึ่งเกิดจากการที่แหลงทองเที่ยวตางๆ ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ
อยางเพียงพอในการดูแลรักษา หรือมีการจัดสรรงบใหกับหนวยงานท่ีไมไดมีหนาที่หลักในการดูแลเพื่อการ
ทองเที่ยวโดยตรง  แตถาหากมีการจัดสรรงบประมาณสวนกลางใหกับชุมชนทองถิ่นที่มีสวนไดสวนเสีย 
ในทรัพยากรทองเที่ยวนั้น ตามที่ไดระบุไวแลวในมาตรการขางตน งบประมาณดังกลาวก็ถูกใชไปอยางตรง
จุดประสงค  หลักการนี้ก็สอดคลองกับแนวทางการกระจายอํานาจสูทองถิ่นตามรัฐธรรมนูญ นอกจากน้ี 
เม่ือการปกครองสวนทองถิ่นมีสิทธิในการจัดเก็บภาษีและควบคุมงบประมาณของตนเองมากข้ึน ก็ควร 
ที่จะตองมีการกันงบประมาณเหลานี้ลงมาเพื่อการทํานุบํารุงทรัพยากรการทองเที่ยวตางๆ ในพื้นที่ของตน 
ในฐานะที่ชุมชนนั้นไดรับประโยชนโดยตรงจากทรัพยากรดังกลาว ซึ่งตรงกับหลักผูไดรับผลประโยชนควร
เปนผูจาย (Beneficiary Pay Principle)  เชนแบงงบประมาณจากภาษีทองถิ่นเปนเปอรเซ็นตที่แนนอน 
มาเปนงบประมาณหรือต้ังเปนกองทุนเพื่อการทองเที่ยว 

- แผนงานจัดต้ังอาสาสมัครดูแลแหลงทองเที่ยวเพื่อเสริมงานตํารวจทองเที่ยว จากการที่จํานวน
เจาหนาที่ตํารวจทองเที่ยวนั้นมีไมเพียงพอ  ชุมชนที่มีสวนไดสวนเสียในแหลงทองเที่ยว และชื่อเสียงของ
แหลงทองเที่ยวนั้นก็ควรที่จะมีสวนชวยเหลือดูแลใหสภาพแวดลอมของการทองเที่ยวในพื้นที่ของตนมีความ
ปลอดภัย ไมถูกคนภายนอกบุกรุกทําลาย 

- แผนงานปลูกฝงจิตสํานึกและความหวงแหนในมรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมทองถิ่น  

จิตสํานึกนี้ทําไดโดยการการปลูกฝงใหคนในถ่ินรูวาสถานที่ทองเที่ยวนี้เปนสมบัติของคนในชุมชนและ 
สมบัตินี้ควรจะใชอยางระมัดระวัง เพื่อลูกหลานรุนตอๆไปจะไดใชดวย ซึ่งมาตรการที่สามารถนาํมาใช ไดแก  
การบรรจุเนื้อหาที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร ตํานานของทองถิ่น ไวในบทเรียนของชุมชน การใชประโยชน 
จากปราชญชาวบานหรือผูรูของชุมชน เพื่อใหชุมชนรูสึกถึงคุณคาของแหลงทองเที่ยวนั้นๆ 

ยุทธศาสตรที่ 3  การเพิ่มผลิตภาพและขีดความสามารถในการแขงขัน 
วัตถุประสงค  คือ มีจุดประสงคเพื่อเสริมสรางใหผูประกอบการ SMEs ดานการทองเที่ยวสามารถ 

ที่จะแขงขันไดอยางมีประสิทธิภาพ 
แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตรที่ 3 การเพิ่มผลิตภาพและขีดความสามารถในการแขงขัน 
วัตถุประสงค คือ มีจุดประสงคเพื่อเสริมสรางใหผูประกอบการ SMEs ดานการทองเที่ยวสามารถ 

ที่จะแขงขันไดอยางมีประสิทธิภาพ 
หนวยงานที่ เกี่ ยวของทั้ งภาครัฐและเอกชน  ไดแก   กระทรวงการทอง เที่ ยวและกีฬา  

สภาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว สถาบันพัฒนาผูประกอบการไทย กรมสงเสริมอุตสาหกรรม ISMED 
สํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว ตลอดจนสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และอาชีวศึกษา 

ยุทธศาสตรดังกลาวจะถูกขับเคลื่อนดวยกลยุทธหลักที่สอดคลองกับยุทธศาสตรและกลยุทธหลัก
ของสสว. โดยแตละกลยุทธมีแผนงานสนับสนุน  ดังตอไปนี้ 
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 กลยุทธที่ 1  การพัฒนาบริการทองเท่ียวใหมีบริการตลอดป 
- แผนงานสราง package การทองเที่ยวจากมุมมองของนักทองเที่ยว โดยเนนความตองการ 

ของผูใชบริการเปนหลัก เชน ถาคนที่อยูกรุงเทพอยากจะไปดู ไดโนเสาร ที่กาฬสินธุ ก็อาจจัดหรือแนะนํา
เสนทางใหครบวงจร โดยเดินทางจาก  (1)  กรุงเทพ - นครราชสีมา - ขอนแกน -  กาฬสินธุ  ใชเวลา  2-3 วัน  
(2) กรุงเทพ -  สระบุรี - นครราชสีมา - ขอนแกน -  กาฬสินธุ  ใชเวลา  3-4 วัน เปนตน การจัด package 
อาจจะใหตรงกับเทศการที่สําคัญของแตละทองที่ เชน  จัดทัวรมรดกโลกบานเชียงในชวงเทศการอาหาร
อีสานที่อุดรธานี  โดยเร่ิมจากดูทุงทานตะวันที่สระบุรีแลวเลยไปชิมอาหารที่ จ.อุดรธานี พรอมกับเลยไปดู
พิพิธภัณฑแหงชาติบานเชียง แลวแวะเที่ยวหนองคายดูบั้งไฟพญานาค เปนตน เพราะจะทําใหผูเดินทาง
รูสึกวาการเดินทางนั้นคุมคา การจัดเสนทางตามความสนใจของนักเดินทางก็เปนอีกวิธีหนึ่งที่สามารถดึงดูด
ลูกคาได เชนเสนทาง สําหรับคนที่ชอบประวัติศาสตรโบราณคดีที่ใชเวลา 5-7 วัน  โดยใชเสนทาง  กรุงเทพ -  
สระบุรี - นครราชสีมา - ขอนแกน -  กาฬสินธุ – อุดรธานี ที่จะไดชม ไดโนเสารที่ ภูเวียง ถ้ําฝามือแดง  
ปราสาทเปอยนอย จ.ขอนแกน  ไดโนเสารที่ภูกุมขาว พระธาตุยาคู จ. กาฬสินธุ  พิพิธภัณฑแหงชาติบาน
เชียง จ.อุดรธานี  หรือเสนทางทองเที่ยวตามรอยหนังอิงประวัติศาสตร เร่ืองสุริโยไท  หรือภาพยนตรเร่ือง
โหมโรง ไปพรอมกับการจัดการแสดงทางวัฒนธรรมใหเขากับเร่ือง เปนตน เหมือนกับที่ประเทศเกาหลี 
พานักทองเที่ยวไปดูสถานที่ถายทําหนังเรืองแดจังกึม และสงเสริมการขายอาหารเกาหลี หรือที่ประเทศ
อินเดียพานักทองเที่ยวไปดูสังเวชนียสถาน สถานที่ประสูติ ตรัสรู และปรินิพานของพระพุทธเจาเปนตน  
การจัดโปรแกรมเชนนี้จะทําใหแหลงทองเที่ยวแตละแหงมีนักทองเที่ยวเขาไปไดตลอดทั้งป ซึ่งจะชวยทําให
แรงงานมีรายไดตอเนื่องจากการทองเที่ยวและมีแรงจึงใจในการพัฒนาทักษะทางการทองเที่ยวของตนอยาง
ตอเนื่อง ชวยแกปญหาความขาดแคลนแรงงานที่มีคุณภาพไดอีกทางหนึ่ง  การจัดการทองเที่ยวลักษณะ
เชนนี้ไดมีใหเห็นบางแลว แตยังอาจมีจํานวนที่ไมเพียงพอแกความตองการ 
  กลยุทธที่ 2 การสรางระบบมาตรฐานบริการ 

- แผนงานสรางมูลคาใหกับสถานที่ทองเที่ยว สถานที่ทองเที่ยวในแตละจังหวัดระหวางเสนทางจะมี
คุณคาและนาสนใจมากยิ่งข้ึน หากมีการสอดแทรกประวัติศาสตร ประวัติความเปนมาของแตละทองถิ่น 
ตํานาน ศิลปวัฒนธรรม เปนขอมูลเพิ่มเติมใหกับนักทองเที่ยว ซึ่งเมื่อมีการรวบรวมขอมูลข้ึนแลว ก็สามารถ
นํามาฝกฝนมัคคุเทศก ผลิตเอกสาร ผลิตปายนําเสนอขอมูล หรือแมแตสัญลักษณของสถานที่ เชน รูปปน
ไดโนเสารในจังหวัดกาฬสินธุและขอนแกน นอกจากน้ียังอาจเพิ่มแหลงทองเท่ียวไดอีกดวยการสรางศูนย
รวมภูมิปญญาชาวบาน การแพทย สมุนไพร หรือพิพิธภัณฑชาวบาน ซึ่งจะทําใหสถานที่ทองเที่ยวนั้น 
มีคุณคามากยิ่งข้ึน 

- แผนงานพัฒนาระบบมาตรฐานบริการใหอยูในระดับมาตรฐานระดับสากล จะตองมีต้ังสถาบัน
ประเมินมาตรฐานบริการและมีการพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานบริการของบริการทองเที่ยวตางๆ 
ไดแก บริการของบริษัททองเที่ยว โรงแรม รานอาหาร รานอัญมณี สปา ตลอดจนการนวดแผนไทย และเมื่อ
พัฒนาระบบเสร็จแลวก็ควรที่จะมีหนวยงานกลางมาประเมินและจัดอันดับของบริการเหลานี้ ในลักษณะ 
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ที่คลายกับของ AAA ของประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีการจัดอันดับแหลงทองเที่ยว แลวจัดเปนเอกสาร
ทองเที่ยวใหกับสมาชิก 

- แผนงานการประเมินและจัดอันดับบริการ เม่ือไดระบบประเมินมาตรฐานแลว สถาบันดังกลาว
จะตองทําการประเมิน ในการประเมินและจัดอันดับดังกลาว ก็ควรที่จะมีการมอบใบประกาศใหและจะตอง
มีการติดตามผลอยางตอเนื่อง ตัวอยางเชน การประเมินโรงแรมแหงหนึ่งถูกจัดอันดับในระดับ 4 ดาว  
อีกหนึ่งปตอมา เมื่อมีการประเมินอีกคร้ังโรงแรมไดมีการพัฒนาข้ึนจนไดมาตรฐาน 5 ดาว ก็จะไดรับใบ
ประกาศ 5 ดาว  กิจการดานรานอาหารและสปาก็เชนกัน จําเปนจะตองมีการประเมินและใหขอมูล 
แกสาธารณชนอยางตอเนื่อง 

- แผนงานเผยแพรและใชประโยชนจากการจัดมาตรฐานการบริการ หนวยงานกลางที่มาประเมิน
นี้ควรจะจัดพิมพหลักเกณฑในการประเมิน พรอมกับผลของการประเมินในแตหมวดหมูเพื่อแจกแกสมาชิก 
หรือขายแกนักทองเที่ยว เพื่อใชเปนเคร่ืองมือในการกํากับมาตรฐานการบริการและเปนคูมือในการ 
วางแผนการทองเที่ยว ชวยกระตุนใหสถานบริการพยายามปรับปรุงตัวเองเพ่ือใหไดการจัดอันดับที่ดีข้ึน  
สถานบริการที่มีมาตรฐานและอันดับสูงก็สามารถที่จะเก็บคาบริการสูงข้ึนใหคุมคากับตนทุนที่เสียไปในการ
สรางสรรคบริการของตน  นักทองเที่ยวที่ตองการบริการชั้นดีและยินดีจายแพงก็จะสามารถเลือกใชบริการ
ไดอยางสบายใจ สวนนักทองเที่ยวที่ไมมีอํานาจซื้อสูงนักก็สามารถเลือกสถานบริการที่มีมาตรฐาน 
และอันดับรองๆ ลงไปตามที่ตองการได 
 กลยุทธที่ 3 การสรางระบบเครือขายการสงลูกคาในหวงโซอุปทาน 

-  แผนงานการสรางเครือขายการสงลูกคาในหวงโซอุปทาน  การที่ใหบริการการทองเที่ยว 
ทีสมบูรณนั้น จําเปนที่ผูประกอบการจะตองมีการประสานงานกันอยางเปนระบบตลอดหวงโซอุปทาน  
หากมีการสรางระบบเครือขายการสงลูกคากันข้ึน ในทํานองเดียวกันกับระบบ alliance ของสายการบิน  
ก็จะทําใหนักทองเที่ยวไดรับบริการอยางครบถวน ขณะเดียวกันผูประกอบการตางๆ ก็มีโอกาสที่จะไดลูกคา
มากข้ึนจากการสงตอลูกคาเปนทอดๆ นอกจากนี้หากเครือขายดังกลาวสามารถครอบคลุมภาคตางๆ  
ในประเทศ และขยายออกไปยังประเทศอ่ืนในอินโดจีน เชน กัมพูชา ลาว เมียรมาร และเวียดนาม เปนตน 
ซึ่งทําใหการบริการลูกคามีความสมบูรณยิ่งข้ึน และเปนส่ิงจําเปนตอการที่จะพัฒนาใหประเทศไทย
กลายเปน Hub การทองเที่ยวของภูมิภาคนี้ มาตรการที่อาจนํามาใชรองรับกลยุทธดังกลาวอาจเร่ิมจากการ
ที่ภาครัฐทําหนาที่เปนตัวกลางในการเช่ือมโยงสมาคมทางวิชาชีพทองเที่ยวตางๆเขาดวยกัน ใหมีระบบ
ขาวสารขอมูล ระบบสารสนเทศ สราง software ที่ชวยในการสงทอดขอมูลแหลงทองเที่ยว ผูใหบริการ  
และลูกคาใหเกิดข้ึน 
 ยุทธศาสตรที่ 4 เพื่อสรางปจจัยพื้นฐานและระบบทางสถาบันที่มีประสิทธิภาพในการ
ประสานงาน cluster การทองเท่ียว 

วัตถุประสงค คือ การที่ใหบริการการทองเที่ยวที่สมบูรณนั้น จําเปนที่ผูประกอบการจะตองมีการ
ประสานงานกันอยางเปนระบบตลอดหวงโซอุปทาน  หากมีการสรางระบบเครือขายการสงลูกคากันข้ึน  
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โดยการนําระบบ Alliance มาใชในสายการบิน  จะทําใหนักทองเท่ียวไดรับบริการอยางครบถวน  
ผูประกอบการตางๆ มีโอกาสที่จะไดลูกคามากข้ึนจากการสงตอลูกคาเปนทอดๆ 

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตรที่ 4  เพื่อสรางปจจัยพื้นฐานและระบบทางสถาบันที่มี
ประสิทธิภาพในการประสานงาน cluster การทองเท่ียว 

วัตถุประสงค คือ การที่ใหบริการการทองเที่ยวที่สมบูรณนั้น จําเปนที่ผูประกอบการจะตองมีการ
ประสานงานกันอยางเปนระบบตลอดหวงโซอุปทาน  หากมีการสรางระบบเครือขายการสงลูกคากันข้ึน  
ในทํานองเดียวกันกับระบบ alliance ของสายการบิน  ก็จะทําใหนักทองเที่ยวไดรับบริการอยางครบถวน 
ขณะเดียวกันผูประกอบการตางๆ ก็มีโอกาสที่จะไดลูกคามากข้ึนจากการสงตอลูกคาเปนทอดๆ  นอกจากนี้
หากเครือขายดังกลาวสามารถครอบคลุมภาคตางๆ ในประเทศ และขยายออกไปยังประเทศอื่นในอินโดจีน 
เชน กัมพูชา ลาว เมียรมาร และเวียดนาม เปนตน ซึ่งทําใหการบริการลูกคามีความสมบูรณยิ่งข้ึน และเปน
ส่ิงจําเปนตอการที่จะพัฒนาใหประเทศไทยกลายเปน Hub การทองเที่ยวของภูมิภาคนี้ 

หนวยงานที่ เกี่ ยวของทั้ งภาครัฐและเอกชน  ไดแก   กระทรวงการทอง เที่ ยวและกีฬา  
สภาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว สถาบันพัฒนาผูประกอบการไทย กรมสงเสริมอุตสาหกรรม ISMED 
สํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว   ตลอดจนสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และอาชีวศึกษา 

ยุทธศาสตรดังกลาวจะถูกขับเคลื่อนดวยกลยุทธหลักที่สอดคลองกับยุทธศาสตรและกลยุทธ
หลักของสสว. โดยแตละกลยุทธมีแผนงานสนับสนุน ดังตอไปนี้ 
   กลยุทธที่ 1 การสรางเสริมสาธารณูปโภคท่ียังบกพรองใหสมบูรณขึ้น  

 - แผนงานสรางเสริมสาธารณูปโภคที่ยังบกพรองใหสมบูรณข้ึน  มาตรการสุดทายที่สําคัญตอ
ความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการก็คือการมีแหลงทองเที่ยวที่สมบูรณพรอมดวยสาธารณูปโภค
ที่เหมาะสม จากเนื้อหาที่ไดกลาวถึงแลววา ประเทศไทยยังขาดระบบสาธารณูปโภคทางน้ํา และทางรถไฟ 
ที่ไดมาตรฐานและปลอดภัย ถนนหนทางตางๆ ยังตองปรับปรุงปายสัญญาณตางๆ ใหชัดเจนและติดต้ังอยู
ในตําแหนงที่เหมาะสม อีกทั้งตองมีจํานวนที่เพียงพอ  ตองมีการปรับปรุงระบบแผนที่ซึ่งเหมาะกับการ
ทองเที่ยว และมีระบบการประเมินคุณภาพแหลงทองเที่ยว และการบริการตางๆ ที่มีการ update  
อยางตอเนื่อง และนักทองเที่ยวสามารถเขาถึงแหลงขอมูลไดสะดวก เชน ระบบ AAA ของสหรัฐอเมริกา   
 นอกจากนี้ประเทศไทยยังขาดเร่ืองระบบสาธารณูปโภคเพ่ือการรองรับตลาดกลุมธุรกิจ MICE  
ขาดแคลนส่ิงอํานวยความสะดวกในการจัดการประชุมและงานแสดงสินคา 
    กลยุทธที่ 2 การจัดต้ังกองทุนพัฒนาแหลงทองเที่ยว สินคาและบริการในแหลง
ทองเท่ียว 

- แผนงานจัดต้ังกองทุนพัฒนาแหลงทองเที่ยว สินคาและบริการในแหลงทองเที่ยวควรมีการ
นําเอางบประมาณของสวนกลางและทองถิ่นที่ไดกลาวถึงแลวมาจัดต้ังเปนกองทุนข้ึนใหชุมชนเปนผูบริหาร
กองทุนเอง เนื่องจากคนในทองถิ่นมีความรูสึกวามีสวนรวม อีกทั้งคนในทองถิ่นจะทราบความตองการและ
หวงแหนทรัพยากรของตนมากกวาคนจากภายนอก  แมวาปจจุบันรัฐบาลไดมีการจัดต้ังกองทุนเพื่อสงเสริม
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การทองเที่ยวไทยข้ึนแลวก็ตาม แตยังคงมีลักษณะที่เปนการกําหนดจากสวนกลาง แทนที่จะเปนการจัดการ
โดยทองถิ่น 
      กลยุทธที่ 3  สถาบันพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวกับการทองเท่ียว 

-  แผนงานจัดต้ังสถาบันพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวกับการทองเที่ยว ควรมีการจัดต้ังสถาบันพัฒนา
บุ คลาก รที่ เ กี่ ย ว กั บก า รท อ ง เ ที่ ย ว  ตลอดจนพัฒนาและจั ด ร ะบบสา รสน เทศ   i n t e r n e t  
และ software ที่สามารถทํางานเสริมกับระบบเครือขายทองเที่ยวที่ไดกลาวถึงแลว และชวยใหสามารถ
เผยแพรขอมูลขาวสารและการจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
   กลยุทธที่  4  สถาบันมาตรฐานบริการทองเท่ียว 

- แผนงานจัดต้ังสถาบันมาตรฐานบริการทองเที่ยว ควรมีการจัดต้ังสถาบันมาตรฐานบริการ
ทองเที่ยวจากสวนกลาง เพื่อมา ปรับปรุงกฎระเบียบ ประเมิน และตรวจสอบ 
   กลยุทธที่ 5  การประสานงานระบบราชการดานทองเท่ียว 

- แผนงานสงเสริมการประสานงานระบบราชการดานทองเที่ยว ควรมีการปรับปรุงใหกระทรวง
การทองเที่ยวและกีฬามีระบบการประสานงานราชการ สรางระบบติดตามผลการทํางานของกองทุนพัฒนา
แหลงทองเที่ยว  สถาบันพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวกับการทองเที่ยว ใหมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกันอยาง
ไดผล 

  สําหรับแผนปฏิบัติการยุทธศาสตรที่ควรสงเสริมใน ระยะสั้น  คือ แผนงานพัฒนาบุคลากรที่มี
ทักษะอยูแลวใหมีความรูในเชิงลึกมากยิ่งข้ึน  แผนงานสงเสริมและอบรม กลุมมัคคุเทศก ใหมีความรู 
ในประวัติศาสตร ตํานาน และความเปนมาของแตละทองที่ ตลอดจนอบรมเร่ืองการใชภาษาตางประเทศ 
และแผนงานเพิ่มทักษะการบริหาร: สรางและพัฒนาหลักสูตรการบริการการทองเที่ยวแบบสมัยใหม 
ให SMEs  โดยเนนทักษะที่จําเปนตอการบริหารสมัยใหม การใชสารสนเทศ นอกจากนี้ยังควรให
ความสําคัญในแผนงานสรางจิตสํานึกในการประกอบวิชาชีพ ทั้งนี้จากการสัมมนาประชุมระดมความคิด 
ผูประกอบการหลายรายในอุตสาหกรรมทองเที่ยวตางเห็นตรงกันวา เร่ืองจิตสํานึกในการประกอบอาชีพ 
เปนส่ิงสําคัญในการใหบริการ เนื่องจากในปจจุบันพบวามีผูใหบริการนําเที่ยวและมัคคุเทศกหลายราย  
ทําการหลอกลวงนักทองเที่ยว ใหขอมูลรูปแบบการทองเที่ยวแบบหนึ่งแตบริการจริงกลับเปนอีกแบบ  
ซึ่งปญหาน้ีสรางความเสียหายตอช่ือเสียงและคุณภาพการทองเที่ยวโดยภาพรวม ดังนั้น จึงควรมีสงเสริม
แผนงานขางตนใหเกิดข้ึนเปนรูปธรรม อยางๆไรก็ตาม เพื่อใหการแกไขมีประสิทธิภาพ อาจจําเปนตอง
สนับสนุนใหเกิดแผนงานการจัดระบบการใหบริการนําเที่ยวที่ดี มีบทกํากับและบทลงโทษวาดวยการ
ใหบริการการนําเที่ยวที่เปนรูปธรรม  สําหรับแผนปฏิบัติการที่ควรสงเสริมใน ระยะกลางและระยะยาว 
ควรเนนไปที่แผนงานพัฒนาหลักสูตรรวมกันระหวางผูประกอบการกับสถาบันการศึกษาเพื่อสรางบุคลากร 
ที่ใหบริการดานการทองเที่ยวที่มีประสิทธิภาพ  และแผนงานเรงจัดทําระบบมาตรฐานบริการใหอยูในระดับ
มาตรฐานระดับสากล เพื่อใหเกิดความมั่นใจในการซื้อบริการของลูกคาและยังมีสวนชวยใหผูประกอบการ 
มีการพัฒนารูปแบบการใหบริการที่ดีอยูเสมอ 
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8. นโยบายและมาตรการภาครัฐที่สําคัญ 
 รัฐบาลไดแถลงนโยบายเมื่อเดือนธันวาคม 2551  โดยมีนโยบายสงเสริมบริการทองเที่ยว  ดังนี้ 
 นโยบายเรงดวน 

 จัดทําแผนฟนฟูเศรษฐกิจระยะส้ันที่ครอบคลุมภาคเกษตรและเกษตรกร ภาคอุตสาหกรรม 
ภาคบริการและการทองเที่ยว ภาคการสงออก ภาคอสังหาริมทรัพย 

 เรงสรางความเชื่อมั่นใหแกนักทองเที่ยวตางชาติ และเรงรัดมาตรการกระตุนการทองเที่ยว  
โดยการดําเนินการรวมกันระหวางภาครัฐและเอกชนในการประชาสัมพันธดึงดูดนักทองเท่ียวตางชาติ 
สงเสริมการทองเที่ยวของคนไทยในประเทศ และปรับแผนงบประมาณของสวนราชการที่ไดรับงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 อยูแลว เพื่อใชในการจัดการฝกอบรมและสัมมนาใหกระจาย 
ทั่วประเทศ รวมทั้งลดหยอนคาธรรมเนียมและคาบริการที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวเพื่อดึงดูดใหมีการ
เดินทางทองเที่ยวเพิ่มข้ึน  
 นโยบายเศรษฐกิจภาคการทองเท่ียวและบริการ 

 ขยายฐานภาคบริการในโครงสรางการผลิตของประเทศ โดยเพิ่มความหลากหลายของธุรกิจ
บริการ เพิ่มมูลคา เพิ่มความสามารถในการแขงขัน พัฒนาแรงงานฝมือทั้งในดานคุณภาพและความรู 
ดานภาษา และเช่ือมโยงธุรกิจ ภาคบริการ อุตสาหกรรม และเกษตรเขาดวยกันใหเปนกลุมสินคา เชน ธุรกิจ
สุขภาพ อาหารและการทองเที่ยว รวมทั้งสินคาบริการที่ใชความคิดสรางสรรคบนพื้นฐานของวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาไทยที่เชื่อมโยงกับเทคโนโลยีสมัยใหม  

 พัฒนาแหลงทองเที่ยวทั้งของรัฐและเอกชน โดยรักษาและพัฒนาแหลงทองเที่ยวเดิมที่มี 
อยูแลว ทั้งแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร วัฒนธรรม และแหลงทองเที่ยวที่มนุษยสรางข้ึน 
โดยเช่ือมโยงกับวิถีชีวิตของชุมชน รวมทั้งจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษดานการทองเที่ยวและกําหนดจุดขาย
ของแหลงทองเที่ยวของแตละภาคและกลุมจังหวัดใหมีความเหมาะสมเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เชน 
กรุงเทพมหานครที่ทรงเสนห ภาคใตเปนศูนยกลางทองเที่ยวทางทะเลระดับโลก ภาคเหนือเปนศูนยกลาง
อารยธรรมลานนา ภาคอีสานเปนศูนยกลางทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร โบราณคดี วัฒนธรรมและชายแดน 
ภาคกลาง เปนศูนยกลางทองเที่ยวอารยธรรม มรดกโลกและมรดกธรรมชาติ เปนตน 

 พัฒนามาตรฐานบริการดานการทองเที่ยว  โดยจัดใหมีมาตรฐานธุรกิจที่ เกี่ยวของ 
กับการทองเที่ยว เชน มาตรฐานธุรกิจนําเที่ยว มาตรฐานการเดินทาง มาตรฐานรานจําหนายสินคาที่ระลึก 
มาตรฐานที่พักและโรงแรม เปนตน รวมทั้งพัฒนามาตรฐานบุคลากรที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว เชน 
พนักงานโรงแรม พนักงานบริษัทนําเที่ยว มัคคุเทศก พนักงานรานอาหาร พนักงานรถนําเที่ยว เปนตน  
และปรับปรุงมาตรฐานการใหบริการของหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว ทั้งในดานความ
ปลอดภัยของนักทองเที่ยว และคาธรรมเนียมและคาบริการของรัฐ 

 พัฒนาดานการตลาดและประชาสัมพันธการทองเที่ยว โดยสนับสนุนใหภาคเอกชนเขามา 
มีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและกลยุทธดานการตลาด และกําหนดกลยุทธการประชาสัมพันธ 
เพื่อสนับสนุนจุดขายที่มีความโดดเดนของไทยใหเปนศูนยกลางระดับโลก โดยเฉพาะความพรอมของการ
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ใหบริการทางดานศูนยกลางการประชุมและแสดงสินคาระหวางประเทศ และศูนยกลางทองเที่ยว 
เชิงสุขภาพ รวมทั้งสงเสริมบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเขามามีสวนรวมในการประชาสัมพันธ
เพื่อยกระดับแหลงทองเที่ยวใหเปนที่รูจักทั่วโลก  

 ป รับป รุ งแก ไ ขกฎหมาย ท่ี เกี่ ย วข อ งกั บการท อง เที่ ย วทั้ งหมดใหมี ความทันส มัย 
และสนับสนุนซึ่งกันและกัน และเพิ่มประสิทธิภาพของการบังคับใชกฎหมายทางดานความปลอดภัยและ
ส่ิงแวดลอม  
 นโยบายเศรษฐกิจ/การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

 พัฒนาและขยายความสามารถของทาอากาศยานสุวรรณภูมิและทาอากาศยานหลัก 
ในภูมิภาค ใหสามารถรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศไดอยางเพียงพอในอนาคต พัฒนาทาอากาศ
ยานดอนเมืองใหเกิดประโยชนสูงสุดและพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมการบิน เชน ศูนยซอมบํารุงอากาศยาน 
และธุรกิจเกี่ยวเนื่องเพื่อสนับสนุนใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการบินการทองเที่ยว และการขนสงสินคา
ทางอากาศช้ันนําของเอเชีย  
9.  แนวโนมของ SMEs ในสาขาบริการทองเท่ียว 

อุตสาหกรรมทองเที่ยวไทยในป 2551 ไดรับผลกระทบอยางหนักจากปญหาวิกฤต
เศรษฐกิจของโลก วิกฤตวิกฤตเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกา  และจากวิกฤตการณการเมืองในประเทศ ทําให
ฤดูทองเที่ยวที่ถือเปนชวงสูงสุดของอุตสาหกรรมทองเที่ยวของไทย 2551 ตองเงียบเหงา   ในขณะที่วิกฤต
เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและวิกฤตเศรษฐกิจโลกนั้นยังจะมีแนวโนมทรุดหนักลงไปอีกในปหนา  จะเห็น
ไดวาวิกฤตเศรษฐกิจคร้ังนี้ตางกับวิกฤตตมยํากุงในป 2540 ที่เกิดข้ึนจากภายในประเทศ จากรัฐบาลในยุค
นั้นประกาศลอยตัวคาเงินบาท ทําใหเงินบาทออนคาลงจาก 25 บาทตอดอลลาสหรัฐ เปนกวา 50 บาท
ตอดอลลาสหรัฐ ทําใหเกิดการเลิกจาง คนตกงาน ธุรกิจมีการเลิกกิจการไปมากมาย แตธุรกิจสงออกและ
การทองเที่ยวเทานั้นที่กลับไดรับผลดีสวนทางธุรกิจอ่ืนๆ จากอัตราแลกเปลี่ยน ในขณะที่นักทองเที่ยวจาก
ตางประเทศทั้งจากสหรัฐอเมริกา ยุโรป ที่เดินทางเขามาเที่ยวเมืองไทยใชเงินจํานวนเทาเดิม แตสามารถจะ
อยูเมืองไทยเที่ยวเมืองไทยไดนานข้ึนอีกเทาตัวทําใหธุรกิจโรงแรม รีสอรท เกิดข้ึนอยางมากมาย วิกฤต
เศรษฐกิจในป 2540 จึงกลับกลายเปนปทองของการทองเที่ยวไป  

จากการขยายตัวของธุรกิจโรงแรม รีสอรท สปา นําเที่ยวเชิงธรรมชาติ เพิ่มมากข้ึนในชวง 
2-3 ปที่ผานมาและมีแนวโนมที่จะสดใส เมื่อมาเจอกับวิกฤตเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเปนตลาดใหญ
ทางการทองเที่ยวของไทย และรุกลามไปยุโรปซ่ึงเปนตลาดทองเท่ียวใหญที่สําคัญของไทยอีกเชนกัน  
จนสงผลกระทบไปทั่วโลกนักทองเท่ียวจากทั่วโลกกําลังซื้อตก ทําใหการเดินทางลดลง สงผลกระทบตอ
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวโดยมีจํานวนนักทองเที่ยวที่เดินทางเขามาประเทศไทยลดลงอยางมากถึงรอยละ 
16 ในชวงเดือนกันยายน 2551  ประกอบกับปญหาการเมืองภายในประเทศที่ และเมื่อเกิดเหตุการณปด
ลอมทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ทําใหจํานวนนักทองเที่ยวที่เดินทางเขาประเทศไทยลดลงอยาง
รุนแรงเกือบรอยละ 30 และมีแนวโนมที่จะลดลงอยางตอเนื่องในป 2552 ทําให สายการบินนานาชาติและ
บริษัทนําเที่ยวในตางประเทศตางไมเชื่อมั่นตอภาพลักษณดานความปลอดภัยและสรางความเสียหายตอ
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ขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรม ซึ่งเปนปจจัยเหลานี้ที่สงผลให การทองเที่ยวของไทย 
ที่กําลังเติบโตมีอนาคตสดใสตองกลายเปนอุตสาหกรรมทองเที่ยวที่คอนขางจะนาเปนหวงเปนอยางยิ่ง 
10. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1.  ควรเรงสรางความเช่ือใหแกนักทองเที่ยวตางชาติ  ในการเดินทางมาทองเที่ยวไทย โดยเฉพาะ
มาตรการนรองรับการปดสนามบิน   
 2.  ควรเรงสงเสริมตลาดทองเที่ยวภายในประเทศ  เชน  การกําหนดวันหยุดชดเชยพิเศษตอเนื่อง
ในลักษณะ Long Weekend  เพื่อกระตุนการทองเที่ยวภายในประเทศ   
 3.  ควรสงเสริมใหหนวยงานภาครัฐ  และเอกชนจัดอบรม  สัมมนาในชวง Low Season  รวมทั้ง  
ควรมีมาตรการลดหยอนภาษี  กรณีภาคเอกชนจัดการสัมมนา 

4. การพัฒนาบุคลากรนําเที่ยว ควรพัฒนาบุคลากรต้ังแตอยูในระดับมหาวิทยาลัย และใหมี
จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ มีการยกระดับความรู ทักษะ และความเปนมืออาชีพใหทัดเทียมระดับ
สากล 

5. รัฐควรมีการเขมงวดในการเปดบริการธุรกิจนําเที่ยวในไทย มีการตรวจสอบคุณภาพและราคา 
เนื่องจากในปจจุบัน ธุรกิจนําเที่ยวมีการแขงขันที่รุนแรง มีการตัดราคาและลดคุณภาพของสินคาและบริการ  

6. ภาครัฐควรผลักดันการจัดทําระบบมาตรฐานสากลของคุณภาพสินคาและบริการ 
ในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวที่เปนรูปธรรม 
11. ตัวอยางโครงการในสาขาการทองเท่ียว 
 1. โครงการ ทูตการทองเท่ียวและวัฒนธรรม 
 2. หลักการและเหตุผล 
 ในปจจุบันพบวาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวไทย ไดมีการเติบโตอยางรวดเร็ว ทามกลางการเติบโต
ของอุตสาหกรรมดังกลาวมีสวนทําใหสถานที่ทองเที่ยวหลายแหง ไดรับผลกระทบเชิงลบ อาทิ มีการเส่ือม
โทรมจากการเขามาใชบริการ โดยขาดการดูแล มีการทิ้งขยะและทําลายแหลงทองเที่ยวทั้งที่รูตัวและไมรูตัว 
นอกจากนี้ยังพบวา ในหลายๆสถานที่ทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร นักทองเที่ยวอาจไดรับอรรถประโยชนจาก
การทองเที่ยวโดยผิวเผิน ขาดความรูเชิงประวัติศาสตรหรืออาจไดรับความรูเชิงประวัติศาสตรที่ผิดจากความ
จริง ส่ิงเหลานี้ลวนเปนอุปสรรคตอการพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในระยะยาว ดังนั้น จึงควรที่จะ
แกไขปญหาเหลานี้โดยทันที เพื่อให อุตสาหกรรมการทองเที่ยวยังคงเสนหและกล่ินอายของความเปนไทย 
ที่นักทองเที่ยวทั่วโลกอยากเดินทางมาสัมผัสและอยูในใจพวกเขาตลอดไป     
 3. วัตถุประสงค 
 1.  ถายทอดองคความรูเร่ืองการรูปแบบการใหขอมูลเชิงประวัติศาสตร ที่มีเสนห ชวนฟงโดยยังคง
เนื้อหาทางประวัติศาสตรที่ถูกตอง 

2.  สรางมัคคุเทศก ที่มีคุณภาพ และจรรยาบรรณ ในการประกอบวิชาชีพ 
3. ลดปญหาการเกิดแหลงเส่ือมโทรมในสถานที่ทองเที่ยว  
4.  สรางความเขมแข็งใหกับ SMEs ไทย   ดวยการสรางเครือขายทางธุรกิจของผูเขาอบรม 



 

 

- 20 - 

 4. ขอบเขตการดําเนินงาน/กลุมเปาหมาย 
 1. กลุมมัคคุเทศก  
 2. กลุมคนในพื้นที่ทองเที่ยว ที่สนใจในการประกอบอาชีพมัคคุเทศก 
 3. นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ที่สนใจในการเปนอาสาสมัครนําเที่ยว รวมทั้งส้ิน ในแตละรุน 

ประมาณ 100 คน  
 5. วิธีการดําเนินการ 

5.1 ทําการออกแบบและเตรียมเนื้อหาที่จะจัดอบรม โดยแบงออกเปน Modules ตางๆ โดยในแตละ 
Modules ใหทางสสว. ประสานงานเพื่อหาวิทยากรที่มีความเหมาะสมมาบรรยาย โดย Modules ที่ควรมี 
คือ เร่ืองทักษะการถายทอดความรูแกนักทองเที่ยว ที่สนุก ชวนติดตาม และแฝงดวยเนื้อหาที่ถูกตอง เปนตน 

5.2 หลังจากที่มีการบรรยายในสวนของทฤษฎีแลว ควรมี Module ที่จะฝกฝนแนวคิดตางๆ  
ใหออกมาเปนรูปธรรม 
  6. กรอบระยะเวลาดําเนินงาน  

เดือนที่ 
ขั้นตอนการดําเนินงาน 

1 2 3 4 5 
1. จัดเตรียมเนื้อหาและเชิญผูบรรยาย      
2.ประชาสัมพันธโครงการและรับสมัคร      
3.จัดอบรมการบริหารจัดการในแตละ 
Modules 

     

4.ประเมินผลของโครงการ      
7. งบประมาณที่คาดวาจะตองใช 
  คาใชจายทั้งส้ิน สําหรับผูเขารวมโครงการ 100 คน เทากับ 100,000 บาท  
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โรงแรมโรงแรม//  
ภัตตาคารภัตตาคาร

บริการขนสง
ระหวาง
ประเทศ

ของที่ระลึกของที่ระลึก

สันทนาสันทนาการการ
บริการขนสงในบริการขนสงใน

ประเทศประเทศ

บริการขนสงในบริการขนสงใน
ประเทศประเทศ

บริการขนสงบริการขนสง
ระหวางระหวาง
ประเทศประเทศ

ประชุมประชุม

บริการนํา
เท่ียว/ไกด

สปสปาา//สุขภาพสุขภาพ

แหลงแหลง
ทองเท่ียวทองเท่ียว

บริการขนสงใน
ประเทศ

บริการขนสงในบริการขนสงใน
ประเทศประเทศ

หวงโซอุปทานบริการทองเที่ยวหวงโซอุปทานบริการทองเที่ยว

฿

฿ ฿

฿

฿

฿หมายเหตุ : = SMEs โดยใชเกณฑการจางงาน จํานวนโรงงาน และเงินทุนจดทะเบียน
฿ = คาเงิน F = พลังงาน   
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บริการทองเท่ียวบริการทองเท่ียวบริการทองเท่ียว

พฒันาศักยภาพพฒันาศักยภาพ  ผปกผปก ..
พรอมธรรมพรอมธรรมมาภิมาภิบาลที่ดีบาลที่ดี
• การเพิ่มประสิทธิภาพของ ผปก.
• สงเสริมระบบธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตรยุทธศาสตร

กลยุทธกลยุทธ

แผนปฏิบัตกิาร

ทิศทางทิศทาง

การใชประโยชนการใชประโยชน
จากวัฒนธรรมของไทยจากวัฒนธรรมของไทย
• การดูแลรักษาแหลงทรัพยากร
การทองเที่ยว 

การเพิ่มผลิตภาพและการเพิ่มผลิตภาพและ

ขีดความสามารถในการแขงขันขีดความสามารถในการแขงขัน 
• การพัฒนาบริการทองเที่ยวใหมีบริการ
ตลอดป
• การสรางมาตรฐานบริการ
• การสรางระบบเครือขายการสงตอ
ลูกคาในหวงโซอุปทาน

Cluster Cluster การทองเท่ียวการทองเท่ียว

• การสรางเสริมสาธารณูปโภคที่ยงั
บกพรองใหสมบูรณข้ึน 
• การจัดต้ังกองทุนพัฒนาแหลงทองเท่ียว
• การจัดต้ังสถาบันพัฒนาบุคลากร
• การจัดต้ังสถาบันมาตรฐานบริการ
• สงเสริมการประสานงานระบบราชการ

 การพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตร
  พัฒนาบุคลากรใหมีความรูเชิงลึกพัฒนาบุคลากรใหมีความรูเชิงลึก

 การสรางจติสํานึกในการประกอบวิชาชีพการสรางจติสํานึกในการประกอบวิชาชีพ

• พัฒนาหลักสูตรรวมกันระหวาง  
ผปก. และสถาบันการศึกษา
• พัฒนาบุคลากรท่ีมทัีกษะอยูแลว
ใหมคีวามรูในเชิงลึก 
• สงเสริมและอบรม กลุมมคัคุเทศก 
• เพิ่มทักษะการบริหาร
• สรางจติสํานึกในการประกอบ
วชิาชีพ

• การใหสิทธิแกชุมชนในการมสีวน
ดูแลและกําหนดทิศทางการ
ทองเท่ียว
• จดัสรรงบประมาณจากสวนกลาง  
และสวนทองถ่ินเพ่ือการดูแลรักษา
แหลง
• จดัตั้งอาสาสมคัรดูแลแหลง
ทองเท่ียว
• ปลูกฝงจติสํานึกและความหวง
แหนในมรดกทางธรรมชาติและ
วฒันธรรมทองถ่ิน

• การสราง  package การทองเที่ยวจาก
มุมมองของนักทองเที่ยว
• การสรางมูลคาใหกับสถานท่ี
ทองเที่ยว
• การพัฒนาระบบมาตรฐานบริการให
อยูในระดับสากล
• การประเมินและจัดอันดับบริการ
• เผยแพรและใชประโยชนจากการจัด
มาตรฐานการบริการ 

• การสรางเสริมสาธารณูปโภคที่ยัง
บกพรองใหสมบูรณข้ึน 
• การจัดต้ังกองทุนพัฒนาแหลง
ทองเท่ียว
• การจัดต้ังสถาบันพัฒนาบุคลากร
• การจัดต้ังสถาบันมาตรฐานบริการ
• สงเสริมการประสานงานระบบ
ราชการ 

฿

฿

 



บรรณานุกรม 
 
  ดร . สมศักด์ิ  แตมบุญเลิศชัย  และคณะที่ปรึกษา   ศูนยบริการวิชาการ
เศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ตุลาคม 2551  โครงการจัดทํายุทธศาสตรการสงเสริม 
SMEs รายสาขา   

  ดร . สมศักด์ิ  แตมบุญเลิศชัย  และคณะที่ปรึกษา   ศูนยบริการวิชาการ
เศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ตุลาคม 2551  โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริม 
SMEs รายสาขา 
  สํ า นั ก พั ฒ น า ก า ร ท อ ง เ ที่ ย ว  ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร ท อ ง เ ที่ ย ว แ ล ะ กี ฬ า  
http://www.tourism.go.th/index.php?option=com_content&task=view&id=2610&Itemid=2
5 

  ศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  สํานักเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
  ศูนยสารสนเทศและเทคโนโลยี  สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม (สสว.) 
  รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2550 และแนวโนมป 
2551 
  รายงานการศึกษา วิเคราะห  และเตือนภัย SMEs  รายสาขา ป 2551  โครงการ
การศึกษา วิเคราะห  และเตือนภัย SMEs รายสาขา (วต.) สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดยอม 
  สํานักงานสถิติแหงชาติ  สํามะโนอุตสาหกรรม 2550 , สํามะโนธุรกิจทางการคา
และธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2545   
  สํ านั ก งานคณะกรรมการส ง เส ริมการลง ทุนแห งประ เทศไทย  (BOI) 
http://www.boi.go.th 
      

 
     

http://www.tourism.go.th/index.php?option=com_content&task=view&id=2610&Itemid=25
http://www.tourism.go.th/index.php?option=com_content&task=view&id=2610&Itemid=25
http://www.tourism.go.th/index.php?option=com_content&task=view&id=2610&Itemid=25
http://www.boi.go.th/
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