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บทที่ 1 

เครือขายวิสาหกิจการทองเที่ยวลุมโขง  

จังหวัดอุดรธานี หนองคาย หนองบัวลําภู และเลย 

 

1. ภาพรวมของเครือขายวิสาหกิจการทองเท่ียวลุมโขง จังหวัดอุดรธานี หนองคาย หนองบัวลําภู และ

เลย 

 ภาพรวมผลการวิเคราะห SWOT ของกลุมจังหวัดเพื่อกําหนดแผนยุทธศาสตรในการพัฒนา

วิสาหกจิ ทองเที่ยวลุมโขง โดยไดรับความรวมมือจากหนวยงานภาครัฐและเอกชนรวมทั้ง

ผูประกอบการกลุมเครือขายวิสากิจการคาชายแดน ซึ่งมีขอสรุปการวิเคราะหจุดแขง็ จุดออน โอกาส

และขอจํากัด ไดดังน้ี 

จดุแข็ง ( S: Strength) ไดแก 

- อุดรธานีเปนศูนยกลางคมนาคมมีสายการบินและเที่ยวบินจํานวนมาก กําลังจะเปด

สนามบินนานาชาติ บานเชียงภูพระบาท วัดที่มีชื่อเสียง (วัดปาบานตาด ) และมี

ศูนยประชุมขนาดใหญ  

- หนองบัวลําภูมีประวัติศาสตร โบราณ ผาขิดไหม (ไดที่ 1) ใยบวบสงออกญ่ีปุน 

ผลิตภัณฑกะลามะพราว หมูบานโนนทัน (OTOP Village) พฒันาบาน ดิน วัด 

ศาสนา เชื่อมโยงทองเที่ยวได  

- หนองคายเปนเมืองนาอยูอันดับ 7 ของโลกของอเมริกนั ดินแดนชมุนํ้าอันดับ 1098 

ของโลก วัฒนธรรมแขงเรือนานาชาติ การทองเที่ยวระบบนิเวศนที่อําเภอสังคม 

การทองเที่ยวจุดเชื่อมกับอินโดจีน (สะพานมิตรภาพ มรดกโลกหลวงพระบ าง ยูน

นาน) หนองคายไปนครพนมไปอาวตังเกี๋ย (ไปกลับใชเวลา 1 วันที่พักดี ทางดี 

อาหารดี)  พิพิธภัณฑอนุรักษปลาในแมนํ้าโขง  

- เลยต้ังอยูบนภูเขา และมีแมนํ้าสําคัญ ไหลผาน อากาศดี มีแหลงทองเที่ยวทาง

ธรรมชาติที่มีชื่อเสียงเปนที่รูจักในระดับชาติจํานวนมาก ภูมิทัศน หลากหลาย 

นักศึกษาที่จบการศึกษาแลวไดบัตรนักทองเที่ยว มีการอบรมยุวชนไกด 6-7 รุน 

สามารถทําการเกษตรและเพาะปลูกไดดี โดยเฉพาะเชียงคาน  

- ประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมเปนของตนเองอยางโดดเดน 

- มาตรการรักษาความปลอดภัยนักทองเที่ยวเขมแข็งของราชการ 

- No-Tsunami Land เปลือกโลกหนาที่สุดที่ภูเรือ 
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จุดออน ( W: Weaknesses) ไดแก 

- ขาดการสงเสริมการขายตางประเทศอยางมาก 

- กาํหนดวันผตีาโขนไมได 

- สินเชื่อยังไมมี Grace Period เพราะธุรกิจใหมใชเวลาในการเร่ิมตน 

- มีการเปดชองทางการขายทุกเดือน แตยังขาดการสื่อสาร และผูประกอบการ ยัง

ไมไดใชโอกาสชองทางน้ัน เพราะรวมตัวกันไมติด 

- ไมมีการรวมกลุมผูประกอบการบริษัททัวร ตัดราคากัน 

- ขาดการสงเสริม SMEs ขนาดเล็กในจังหวัดเลยกูไมได แมกูเพื่อพัฒนาตลาดบนก็

ตาม  

- เขยตางประเทศอายุมาก เกษียณแลวใชเงินบํานาญ 

- การรักษานักทองเที่ยวใหกลับมาอีก  

- จังหวัดเลยมีไฟปาจากการบุกรุก การลาสัตว 

- จังหวัดเลยหนาฝนเที่ยวไมได อันตรายดินถลม 

- จังหวัดเลยมีปญหาเร่ืองกระเชา ยังไมไดพิจารณาทางเลือกอ่ืน  

- จังหวัดเลยมีแนวคิดความเปนมืออาชีพ มิใชอาชีพอะไรก็ได 

- จังหวัดเลยไมเคยจัดทํา Road show  

- ขาดการสนใจในอุตสาหกรรมสุขภาพ 

- นักศึกษาจบการทองเที่ยวแลวไปทํางานตางถิ่นที่เชียงใหมและภูเก็ต 

- แหลงทองเที่ยวในจังหวัดเลยกระจุกตัวที่บางแหง 

- เสนทางสายทองเที่ยวเปนของรัฐบาล 

- ขาดความเชื่อมโยงระหวางจังหวัดเลยและจังหวัดเพชรบูรณ 

- ขาดการสนับสนุนงบประมาณสงเสริมการตลาด 

- ขาดการสร างความแตกตาง  (Boutique Hotel ตัวอยาง เคยเอาผีตาโขนไปเดิน

นิวยอรค)  

- สนามบินที่จังหวัดเลยไมมีใครมาบิน 

- ฝกอบรมคนแลวขอขึ้นเงินเดือนแลวลาออกไปภูเก็ต 

- การคมนาคมไมสะดวก 

- ขาดเสนทางทองเที่ยว 

- เชียงคานมีศักยภาพการทองเที่ยวในหนารอนแตยังขาดการสงเสริมการขาย 

- ขาดการสงเสริมผีตาโขนที่ดานซาย 
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- แหลงทองเที่ยวจังหวัดอุดรธานีไกล ยุวไกดมีไมสม่ําเสมอ ขอมูลทองเที่ยวไมดี 

บานเชียงนํ้าทวม ผูรับเหมาทิ้งงานที่พิพิธภัณฑบานเชียง แหลงทองเที่ยวเยอะแตยัง

พัฒนาไมถึงที่สุด  

- ขาดคนพูดภาษาตางประเทศได (สงไปเรียนในประเทศเ ปาหมายแลกกับรัสเซีย 

เวียดนาม ตางประเทศมัธยมปลายดีที่สุดพูดเร็ว โครงการ Nanny จางเลี้ยงลูก Au 

Ban Pan) 

โอกาส ( O: Opportunity) ไดแก 

- รัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการสงเสริมการทองเที่ยวโดยมีเปาหมายการ

เพิ่มจํานวนนักทองเที่ยวและรายไดจากการทองเที่ยว 

- การทองเที่ยวเปนยุทธศาสตรหลักของจังหวัดและกลุมจังหวัด 

- การกระจายอํานาจสูทองถิ่น 

- ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ 

- แหลงทองเที่ยวสมบูรณ 

- โครงการ Contract Farming กับประเทศเพื่อนบาน แขวงชัยบุรี 2 - 40 ตัน 

- การพัฒนาเสนทางทองเที่ยวจากเพชรบูรณ หรือเขตอ่ืน 

- ประวัติศาสตร/ตํานาน สามารถนําไปเรียบเรียง และเผยแพรได 

- คนรุนใหม สปป. ลาวนิยมสนิคาและวัฒนธรรมไทย  

- Lonely Planet ที่เชียงคาน  

- เชียงคาน ดานซาย เปน ศักยภาพตลาดบน 

- การเชื่อมโยง 50-50 ลาวกับไทย ตลาดคาราวาน 

- Entertainment Complex 2,000 ไร ทีจ่งัหวัดหนองคาย 

- ใบเสมา 1,200 ปที่จังหวัดเลย  

- พิธีกรรมอายุ 400 ปลางองคพระธาตุศรีสองรักษไมมีพระประจํา ประเพณีนํา

ลูกหลานมาบวชที่จังหวัดเลย 

- เสนทางตํานานสํารวจทางเขาฝร่ังเศสเพื่อเปดทางไปจีนของนักสํารวจฝร่ังเศส 

ผาน เลย เชียงคาน ไปเสียชีวิตที่หลวงพระบาง 

- รอยเทาไดโนเสารที่จังหวัดเลย 

- กลวยไมมรดกโลกที่ภูหลวง 

- หิน 750 ป ที่จังหวัดหนองบัวลําภู 

- การทองเที่ยวเชิงสุขภาพเนนตลาดยุโรป  

- สนามบินนานาชาติ ที่จังหวัดอุดรธานี เหมาะสําหรับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพให

ทําการรักษาที่ จังหวัดอุดรธานี แลวมาพักที่จังหวัดเลย  
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- มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีกําลังทําวิจัยสํารวจแหลงทองเที่ยวใหม 

- SME Bank มกีารดูแล Cluster ทองเที่ยวโดยเฉพาะ ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ โรงแรม 

โรงเรียนเพื่อการทองเที่ยว (สอนเร่ืองการโรงแรมผาน ททท .) สนับสนุน Logistics 

ออกรถทัวร รถบัส มีโอกาสขยายวงเงินจาก 100 ลาน ถึง 500 ลาน สวนในทองถิ่น

มีอํานาจอนุมัติในเร่ือง OTOP 

- SME และ ททท. รวมมือกัน สามารถทําเร่ืองผาน ททท.ได  

อุปสรรค ( T: Threats) ไดแก 

- ระบบคมนาคมขนสงยังไมสะดวกเทาที่ควร 

- นโยบายเร่ืองกระเชาขึ้นอุทยานแหงชาติภูกระดึงของรัฐบาลไมแนนอน 

- EIA ยังมีปญหาเชิงนโยบาย  

- การจัดการดานที่พัก และการเตรียมความพรอมของบุคลากรดานการทองเที่ยว 

- คุณภาพของระบบการทําการตลาดทองเที่ยวยังไมดี 

- ปญหาสังคมจากหญิงไทยและลูกที่มีสามีอายุมากในอนาคต เมื่อสามีเสียชีวิต และ

อาจเกิดพฤติกรรมเลียนแบบ 

- พื้นที่แหลงทองเที่ยวมีการแบงความรับผิดชอบหลายหนวยงาน 

- ระยะเวลาของฤดูกาลทองเที่ยวมีจํากัด 

- วัฒนธรรมการทํางานของราชการไมเอ้ือตอการทํางานเชิงบูรณาการเนื่องจากเปน

จังหวัดชายแดนทําใหนักทองเที่ยวใชเปนทางผานไปเที่ยวประเทศอ่ืน 

- GMS, east west corridor 

- ลาวยังมีระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจการเมืองไมมาก 

- บั้งไฟพระยานาค วิทยาศาสตร และความเชื่อขัดแยงกัน (Crash) 
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2. ผลการวิเคราะหปจจัยแวดลอมเครือขายวิสาหกิจ ทองเท่ียวลุมโขง  จังหวัดอุดรธานี หนองคาย 

หนองบัวลําภู และเลย 

สรุปการวิเคราะห SWOT เครือขายวิสาหกิจทองเท่ียวลุมโขงตาม Diamond Model   

การวิเคราะห SWOT ของกลุมจังหวัด โดยใ ช Diamond Model ชวยในการวิเคราะหขอมูลเพื่อหา

ความสัมพันธของผลการวิเคราะหกับแผนยุทธศาสตรในการพัฒนาวิสาหกิจการทองเที่ยวลุมโขง 

ไดผลสรุปดังน้ี 

1) เง่ือนไขของปจจัยการผลิต 

 จุดแข็ง 

- แหลงทองเที่ยวมีความแตกตาง เอกลักษณเฉพาะและความพิเศษ 

- อุดรธานีเปนศูนยกล างคมนาคม มีสายการบินและเที่ยวบินจํานวนมาก กําลัง

ไดรับการยอมรับเปนสนามบินนานาชาติ (อุดรธานี) 

- หนองบัวลําภูมีประวัติศาสตรโบราณ 

- หนองบัวลําภูมี OTOP Village 

- หนองคายเปนเมืองนาอยูอันดับ 7 ของโลก มีแหลงทองเที่ยวและงานประเพณี

วัฒนธรรมที่ไดรับการยอมรับ/ประชาสัมพันธระดับนานาชาติ 

- เลยมีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงเปนที่รูจักในระดับชาติจํานวนมาก  

- มีประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมเปนของตนเองอยางโดดเดน 

- มีความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ 

 จุดออน 

- กําหนดการของเทศกาลผีตาโขน ซึ่งเปนประเพณีที่สําคัญดานการทองเที่ยว 

ไมสามารถระบวุนัทีแ่นนอนได 

- มีการกระจายตัวของแหลงทองเที่ยวสูง 

- บุคลากรดานแหลงทองเที่ยวไมเพียงพอทั้งปริมาณและคุณภาพ 

- การคมนาคมไมสะดวก 

- ขาดเสนทางทองเที่ยว 

- เชียงคานมีศักยภาพการทองเที่ยวในหนารอนแตยังขาดการสงเสริมการขาย 

- การจัดระบบขอมูลทองเที่ยวไมมีประสิทธิภาพ 

 โอกาส 

- มีแหลงทองเที่ยวทีมีศักยภาพ สมบูรณ  และปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ 

- มีประวัติศาสตร/ตํานานจํานวนมาก สามารถเผยแพรได 

- การพัฒนาเสนทางทองเที่ยวเชื่อมโยงกับภูมิภาคอ่ืน 
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- มีสนามบินนานาชาติที่จังหวัดอุดรธานี 

- ในดานเงนิทนุ SME Bank มกีารดูแล Cluster ทองเที่ยวโดยเฉพาะ เชน การ

ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ โรงแรม โรงเรียนเพื่อการทองเที่ยว (สอนเร่ืองการโรงแรม ผานททท .) 

สนับสนุน Logistics ออกรถทัวร รถบัส สวนในทองถิ่นมีอํานาจอนุมัติในเร่ือง OTOP ซึ่งเปน

โครงการที่ SMEs Bank และททท. รวมมือกัน ดังน้ันผูประกอบการสามารถทําเร่ืองผาน ททท.ได 

- การปรับปรุงตลาดทาเสด็จ การสรางพิพิธภัณฑสัตวนํ้า 

- มีความเหมาะสมในการทองเที่ยวแบบ Long Stay 

 อุปสรรค 

- การทองเที่ยวบางพื้นที่ตองอาศัยฤดูกาล 

- ระบบคมนาคมขนสงยังไมสะดวก 

- การจัดการดานที่พัก และการเตรียมความพรอมของบุคลากรดานการบริกา ร

ดานทองเที่ยว 

- ปญหาสังคมจากหญิงไทยที่มีสามีเปนชาวตางชาติ 

- GMS, East West Corridor 

- สปป.ลาวมีระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจการเมืองไมมาก 

- บั้งไฟพระยานาค วิทยาศาสตร และความเชื่อขัดแยงกัน (Crash) 

2) เง่ือนไขอุปสงค 

 จุดออน 

- ขาดการสงเสริมการขายตางประเทศ 

 โอกาส 

- คนรุนใหม สปป.ลาวนิยมสนิคาและวัฒนธรรมไทย  

- การทองเที่ยวเชิงสุขภาพใหเนนตลาดยุโรป 

3) บริบทการแขงขันและการดําเนินกลยุทธของธุรกิจ 

 จุดแข็ง 

- มีผูประกอบการดานการทองเที่ยวเปนจํานวนมาก 

 จุดออน 

- มีการเปดชองทางการขายทุกเดือน แตยังขาดการสื่อสาร และผูประกอบการยัง

ไมไดใชโอกาสชองทางน้ัน เพราะรวมตัวกันไมติด 

- ผูประกอบการบริษัททัวรไมมีการรวมกลุม 

- จังหวัดเลยมีแนวคิดความเปนมืออาชีพ มิใชอาชีพอะไรก็ได 

- จังหวัดเลยไมเคยจัด Road Show  

- บุคลากรทองถิ่นเมื่อไดรับการฝกอบรมจากทองถิ่นแลว ออกไปทํางานตางถิ่น 
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- เชียงคานมีศักยภาพการทองเที่ยวในหนารอนแตยังขาดการสงเสริมการขาย 

 โอกาส 

- รัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการสงเสริมการทองเที่ยวโดยมีเปาหมาย

การเพิ่มจํานวนนักทองเที่ยวและรายไดจากการทองเที่ยว 

- การทองเที่ยวเปนยุทธศาสตรหลักของจังหวัดและกลุมจังหวัด 

- การกระจายอํานาจสูทองถิ่น 

- มีโครงการ Contract Farming กับประเทศเพื่อนบาน 

- มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีกําลังทําวิจัยสํารวจแหลงทองเที่ยวใหม 

 อุปสรรค 

- คุณภาพของระบบการทําการตลาดทองเที่ยวไมดี 

4) อุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวของ และสนับสนุน (Government, Related and support 

Industry) 

 จุดแข็ง 

 

- มีมาตรการรักษาความปลอดภัยนักทองเที่ยวเขมแข็งของราชการ 

 จุดออน 

- ขาดการสงเสริมและสนับสนุนการลงทุนสําหรับผูประกอบการขนาดยอม  

- ขาดการสนใจในอุตสาหกรรมสุขภาพ 

- ขาดการสรางความแตกตาง (Boutique Hotel ตัวอยาง นําผีตาโขนไปแสดงที่

นิวยอรค)  

- จังหวัดเลยมีไฟปาจากการบุกรุก การลาสัตว 

- เสนทางสายทองเที่ยวเปนของรัฐบาล 

- ขาดความเชือ่มโยงระหวางจังหวัดในกลุมจังหวัดและจังหวัดใกลเคยีง 

- ขาดการสนับสนุนงบประมาณสงเสริมการตลาด 

- ขาดการสรางความแตกตางของกิจกรรมการทองเที่ยว 

 โอกาส 

- มีการเชื่อมโยง 50-50 สปป.ลาวกับไทย จัดตลาดคาราวาน 

 อุปสรรค 

- พื้นที่แหลงทองเที่ยวมีการแบงความรับผิดชอบหลายหนวยงาน 

- นโยบายเร่ืองกระเชาขึ้นอุทยานแหงชาติภูกระดึงของรัฐบาลยังไมแนนอน  
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การวิเคราะหเครือขายวิสาหกิจตามโมเดลรูปเพชร (Diamond Analysis) 

 

Strategy
Structure
Rivalry

Demand 
Condition

Supported
Related 
Industry

Factor
Condition

คลัสเตอร

ทองเที่ยวลุมโขง

Government
- ธุรกิจไมมีการรวมกลุม

- ยังขาดการสรางความแตกตางดานผลิตภัณฑ

- ปญหาผลตอบแทนและโครงสรางองคกรไมดี

พอทําใหบุคลากรยายงานไปจังหวัดอื่น

- ขาดการสื่อสารประชาสัมพันธ

+  ตลาดยุโรปสนใจการทองเที่ยวเชิงสุขภา

+  มีความนิยมสินคาและวัฒนธรรมไทย

-ขาดการดูแลทรัพยากรธรรมชาติโดยคนท

+  อุดรธานีเปนสนามบินนานาชาติ
+ หนองคายเปนเมืองนาอยูอันดับเจ็ดของโลก
+ เลยมีแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลกมาก
+ มีการปรับปรุงตลาดทาเสด็จ
+ กําลังมีการสรางพิพิธภัณฑสัตวน้ํา
- การคมนาคมไมสะดวกในบางฤดูกาล
- ขาดบุคลากรดานการทองเที่ยว
- แหลงทองเที่ยวมีการกระจายตัวมาก

+ เชื่อมโยงกับการทองเที่ยวเชิง

+ การขยายตัวของ Contract Farming

+ ทองเที่ยวเปนประเด็นยุทธศาสตรกลุมจังหวัด

- ความไมแนนอนเรื่องการบังคับใชกฎหมายใน
ประเทศเพื่อนบาน

- การผลักดันไมมีความตอเนื่อง
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3. โครงสรางเครือข ายวิสาหกิจดานการ ทองเท่ียวลุมโขง  จังหวัดอุดรธานี หนองคาย หนองบัวลําภู 

และเลย 
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บทที่ 2 

แผนภาพเครือขายวิสาหกิจการทองเที่ยวลุมโขง 

จังหวัดอุดรธานี หนองคาย หนองบัวลําภู และเลย 
 

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..  กลุมจังหวัดภาค กลุมจังหวัดภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง  

นครราชสีมานครราชสีมา    ชัยภูมิชัยภูมิ    บุรีรัมยบุรีรัมย    สุรินทรสุรินทร  

อุบลราชธานีอุบลราชธานี    ศรีสะเกษศรีสะเกษ    ยโสธรยโสธร    
  

  

33..กลุมจังหวัดภาคกลาง กลุมจังหวัดภาคกลาง 

นนนนทบุรีทบุรี    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  

สมุทรปราการสมุทรปราการ  สระแกว สระแกว 

  จันทบุรีจันทบุรี  ชลบุรีชลบุรี  ตราดตราด  ระยอง ระยอง 

  

99..    กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย 

ชุมพรชุมพร    สุราษฎรธานีสุราษฎรธานี  นครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช    
พัพัทลุงทลุง  ปตตานีปตตานี    ยะลายะลา    นราธิวาสนราธิวาส    

สงขลา สงขลา 

    

1010..  กรุงเทพฯกรุงเทพฯ  
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2.แผนภาพเครือขายวิสาหกิจการทองเท่ียวลุมโขง  จังหวัดอุดรธานี หนองคาย หนองบัวลําภู และเลย 

 

 

11..กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 

อุตสาหกรรมทองเที่ยวอุตสาหกรรมทองเที่ยว  เกษตรเกษตร

และอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  

หัตถกรรมหัตถกรรม  สิ่งทอและแฟชั่นสิ่งทอและแฟชั่น    IICCTT  

  

22..กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 

การทองเที่ยวการทองเที่ยว  การคาการคาชายแดนชายแดน  ลอลอ

จิสติคสจิสติคส  แปรรูปอาหารแปรรูปอาหาร  ปปศุสัตวศุสัตว  

บริการองคความรูบริการองคความรู  ออยและน้ําตาลออยและน้ําตาล  

ขาวขาว  77..  กลุมจังหวัดภาคกลุมจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 

66..  กลุมจังหวัดภาคกลุมจังหวัดภาค          

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  

44..กลุมจังหวัดตกลุมจังหวัดตะวันตก ะวันตก 

เลี้ยงสุกรคุณภาพเลี้ยงสุกรคุณภาพ  ขาวเกษตรขาวเกษตร

อินทรียอินทรีย    กุงแปรรูปกุงแปรรูป  ทองเที่ยวทองเที่ยว    
สัปปะรดกระปอง สัปปะรดกระปอง 

55..    กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดากลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดา

มัน มัน 

ทองเที่ยวเชิงสุขภาพทองเที่ยวเชิงสุขภาพ  อาหารและอาหารและ

ขนมของฝากพื้นเมืองขนมของฝากพื้นเมือง  ผลิตภัณฑผลิตภัณฑ

จากยางพาราจากยางพารา  อูตอเรืออูตอเรือ  ซอมเรือซอมเรือ  

ทองเที่ยวเชิงนิเวศทองเที่ยวเชิงนิเวศ    ของฝากของที่ของฝากของที่

ระลึกระลึก  ทองเที่ยวเชิงนิเวศทองเที่ยวเชิงนิเวศ  

ยางพารายางพารา  

  88..  กลุมจังหวัดภาคตะวันออก กลุมจังหวัดภาคตะวันออก 

ทองเที่ยวทองเที่ยว  อาหารทะเลแปรรูปอาหารทะเลแปรรูป  อัญมณีอัญมณี

และเครื่องประดับและเครื่องประดับ    ผลไมสดและผลไมผลไมสดและผลไม

แปรรูปแปรรูป  ยานยนตและชิ้นสวนยานยนตและชิ้นสวน  BBIIOO  ppllaassttiicc  

99..    กลุกลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย มจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย 

  แพะแพะ  ยางพารายางพารา  เปาฮื้อเปาฮื้อ  สมุนไพรสมุนไพร  

ผลไมผลไม  ไกไก  อาหารทะเลอาหารทะเล  ปาลมน้ํามัน ปาลมน้ํามัน 

  สวนสวนผลไมผลไม  ทองเที่ยวทองเที่ยว  การคาชายแดน การคาชายแดน 

ทองเที่ยวทองเที่ยว    การคาชายแดนการคาชายแดน  ผาฝาย ผาฝาย 

ยอมครามยอมคราม    ทองเที่ยวเชิงนิเวศนทองเที่ยวเชิงนิเวศน    

ขาวหอมมะลิขาวหอมมะลิ    โลจิสติกสโลจิสติกส      

สิ่งทอสิ่งทอ  ไหมไหม  แปรรูปแปรรูปสุกรสุกร  ทองเที่ยวทองเที่ยว  

ยานยนตยานยนต  ขาวขาว    

1010..  กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ 

ธุรกิจนําเที่ยวธุรกิจนําเที่ยว  อาหารอาหาร  
โลจิสติกสโลจิสติกส  
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บทที่ 3 

แผนปฏิบัติการสงเสริมเครือขายวิสาหกิจทองเที่ยวลุมโขง 

จังหวัดอุดรธานี หนองคาย หนองบัวลําภู และเลย 

 

วิสัยทัศน 

 “มุงมั่นการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ในรูปแบบเครือขายวิสาหกิจ 

(Cluster) ที่สอดคลองกับความตองการและศักยภาพของพื้นที่” 

  พันธกิจ  

 “สรางเครือขายวิสาหกิจ (Cluster) การทองเที่ยวลุมโขง ที่สอดคลองกับศักยภาพของกลุม

จังหวัดกาฬสนิธุ นครพนม มกุดาหาร และสกลนคร หรือ “Amazing” โดยมุ งเนนการทํางานเชิง

บูรณาการของหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน” 

  ประเดน็ยุทธศาสตร  

 ในการกําหนดประเด็นยุทธศาสตร คณะที่ปรึกษาไดวิเคราะหภายใตโมเดลรูปเพชร 

(Diamond Model) โดยเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของ

ประเทศไทย (พ.ศ. 2545- 2549 ) ยุทธศาสตรตามแผนการบริหารงานราชการของกลุมจังหวัด 

ยุทธศาสตรการทองเที่ยวของประเทศ (พ.ศ. 2547-2551) ซึ่งประกอบดวยประเด็นยุทธศาสตรดังน้ี 

เง่ือนไขของปจจัยการผลิต 

ประเด็นยุทธศาสตร :  เพิ่มศักยภาพและมูลคาของแหลงทองเที่ยว 

เง่ือนไขดานอุปสงค 

ประเด็นยุทธศาสตร :  พัฒนาการบริการดานการทองเที่ยว 

อุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวของและสนับสนุนกัน 

ประเด็นยุทธศาสตร :   พัฒนาการบริการดานการทองเที่ยว 

บริบทของการแขงขันและกลยุทธ  

ประเด็นยุทธศาสตร :  เพิ่มจํานวนนักทองเที่ยว 

 

    จากการวิเคราะหและกาํหนดประ เด็นยุทธศาสตร เพื่อการสงเสริมและพัฒนาเครือขาย

วิสาหกิจการทองเที่ยวลุมโขง ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันดานการทองเที่ยว                 

การพัฒนาสินคาและบริการดานการทองเที่ยว และเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ มีกลยุทธดังนี้ 
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กลยุทธการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจการทองเท่ียวลุมโขง 

กลยุทธที่ 1 ยกระดับมาตรฐานการบริการของผูประกอบการดานการทองเที่ยว  

กลยุทธที่ 2 เสริมสรางความปลอดภัยและอํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยว 

กลยุทธที่ 3 พัฒนาและยกระดับมาตรฐานของแหลงทองเที่ยว 

กลยุทธที่ 4 จัดทําเสนทางและเชื่อมโยงเสนทางการทองเที่ยว 

กลยุทธที่ 5 สงเสริมดานการตลาดการทองเที่ยว 

  แผนงาน/โครงการภายใตกลยุทธการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจการทองเท่ียวลุมโขง  

 กลยุทธที่ 1 ยกระดับมาตรฐานการบริการของผูประกอบการดานการทองเที่ยว  

1. โครงการสนับสนุนการลงทุนการพัฒนาที่พัก 

2. โครงการสงเสริมการพัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยว 

3. โครงการพัฒนาระบบขอมูล/ศูนยบริการขอมูลการทองเที่ยว 

 กลยุทธที่ 2 เสริมสรางความปลอดภัยและอํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยว 

1. โครงการปรับปรุงและพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกดานการทองเที่ยว 

2. โครงการเสริมสรางความปลอดภัยแกนักทองเที่ยว 

 กลยุทธที่ 3 พัฒนาและยกระดับมาตรฐานของแหลงทองเที่ยว 

1. โครงการสนับสนุนการปรับปรุงแหลงทองเที่ยวและพัฒนาแหลง

ทองเที่ยวที่มีศักยภาพในพื้นที่ 

 กลยุทธที่ 4   จัดทําเสนทางและเชื่อมโยงเสนทางการทองเที่ยว 

1. โครงการจัดทําเสนทางและเชื่อมโยงเสนทางการทองเที่ยว 

 กลยุทธที่ 5   สงเสริมดานการตลาดการทองเที่ยว 

1. โครงการจัดทําฐานขอมูลลูกคา  (Customer Relationship Management 

: CRM) 

2. สงเสริมการประชาสัมพันธการทองเที่ยวในกลุมจังหวัด 

3. สงเสริมการพัฒนากิจกรรมการทองเที่ยว/งานประเพณีทองถิ่น 
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รายละเอียดโครงการของเครือขายวิสาหกิจทองเที่ยวลุมโขง 

จังหวัดอุดรธานี หนองคาย หนองบัวลําภู และเลย 

 

กลยุทธท่ี 1 ยกระดับมาตรฐานการบริการของผูประกอบการดานการทองเท่ียว 

 

1. กลุมจังหวัด หนองคาย หนองบัวลําภู อุดรธานี เลย 

2. จังหวัด  หนองคาย 

3. ชื่อโครงการ โครงการสนับสนุนการลงทุนการพัฒนาที่พัก 

4. หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากจังหวัดหนองคายมีที่พักแรมจํานวนมาก ทั้งประเภท โรงแรม รีสอรท 

เกสเฮาส และบังกะโล ซึ่งเหตุผลในการตัดสินใจเลือกที่พักของผูพักแรมพบวาพิจารณา

เร่ืองความสะอาด สะดวกสบายของหองพัก กิริยามารยาทของพนักงาน  แตปญหาการ

บริการ ณ ที่ พักแรมเหลานี้ อาจยังไมไดมาตรฐาน ซึ่งปญหาที่พบไมใชแตเพียงมาตรฐาน

การใหบริการ ยังขาดทักษะในการสื่อสารทางภาษาโดยเฉพาะภาษาตางประเทศ ดังนั้นจึง

จําเปนอยางยิ่งที่ตองมีการพัฒนาและยกระดับการบริการทองเที่ยว โดยเพิ่มมาตรฐานการ

บริการของพนักงานโรงแรม การอบรมผูประกอบการธุรกิจที่พักในเร่ืองเกี่ยวกับมาตรฐาน

ของที่พัก 

5. วัตถุประสงค 

5.1 สงเสริมใหผูประกอบการสามารถพัฒนากิจการดานที่พักของตนเองใหมีมาตรฐาน 

5.2 เพื่อยกระดับธุรกิจดานที่พักแรมใหไดมาตรฐาน 

6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

6.1 สถานที่พักแรมไดมาตรฐานมากขึ้น 

6.2 รายไดของกลุมจังหวัดเพิ่มขึ้นเน่ืองจากนักทองเที่ยวพักแรมมากขึ้น 

7. ประเดน็ยุทธศาสตร 

� 1. การขจัดความยากจน 

� 2. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

� 3. การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและแขงขันได 

� 4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

� 5. การตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

� 6. การพัฒนากฎหมายและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

� 7. การสงเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 
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� 8. การรักษาความมั่นคงของรัฐ 

� 9. การรองรับการเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลก 

8. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรกลุมจังหวัด/ จังหวัด 

 กลุมจังหวัด  ดานการพัฒนาการทองเทีย่ว 

 จังหวัด   ดานการพัฒนาการทองเที่ยว 

9. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

9.1 จํานวนสถานที่พักแรมที่ไดรับการปรับปรุงอยางนอย จังหวัดละ 1 แหง 

9.2 การฝกอบรมเร่ืองมาตรฐานของสถานที่พักแรม 1 โครงการ/จังหวัด 

10. ระยะเวลาดาํเนินงาน 

  12 เดือน 

11. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ   

  การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

12. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

  สถานบันการศึกษา 

 สมาคมผูประกอบการธุรกิจการโรงแรมและการทองเที่ยวจังหวัดหนองคาย 

 หอการคาจังหวัดหนองคาย 

 องคกรปกครองสวนทองถิ่น (เทศบาล / อบต.) 

13. การดาํเนินงาน 

13.1 สํารวจศักยภาพของสถานที่พักแรม 

13.2 จัดฝกอบรมผูประกอบการสถานที่พั กแรมเร่ืองมาตรฐานของการใหบริการ

สถานที่พักแรม 

14. งบประมาณ 

  1,000,000 บาท   
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กลยุทธท่ี 1 ยกระดับมาตรฐานการบริการของผูประกอบการดานการทองเท่ียว 

 

1. กลุมจังหวัด หนองคาย หนองบัวลําภู อุดรธานี เลย 

2. จังหวัด  หนองคาย 

3. ชื่อโครงการ สงเสริมการพัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยว 

4. หลักการและเหตุผล 

ในการพัฒนาและยกระดับบริการดานการทองเที่ยวน้ัน สิ่งที่ตองดําเนินการควบคู

กันไปคือการพัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยวโดยเฉพาะมัคคุเทศกที่เปนบุคลากรหลักใน

การที่จะใหการบริการขอมูลขาวสารแกนักทองเที่ยว ถามัคคุเทศกมีความรู ขอมูลเกี่ ยวกับ

แหลงทองเที่ยวเปนอยางดีจะทําใหนักทองเที่ยวสนใจและประทับใจในแหลงทองเที่ยว 

นอกจากนี้การใหบริการของมัคคุเทศกในการดูแลเอาใจใสนักทองเที่ยวทั้งดาน

กิริยามารยาท ซึ่งตองคงไวซึ่งวัฒนธรรมของชาติและทองถิ่นเพื่อสรางเอกลักษณของการ

ทองเที่ยวอีกดวย นอกจากน้ี สิ่งจําเปนที่ตองพัฒนาไวเพื่อเปนขอมูลเกี่ยวกับแหลง

ทองเที่ยวในกลุมจังหวัด ดังน้ัน โครงการพัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยว ซึ่งไดแก และ

การพัฒนาตําราเรียนสําหรับมัคคุเทศกหรือบุคคลที่เกี่ยวของดานการทองเที่ยวใชเปนขอมูล

อางอิงและถายทอดความรูได 

5. วัตถุประสงค 

5.1 เพื่อพัฒนาหลักสูตร/ฝกอบรมมัคคุเทศกที่เหมาะสมกับพื้นที่ 

5.2 เพื่อจัดทําตําราเรียนที่อางอิงถึงประวัติ วัฒนธรรมประเพณี โบราณคดี 

ประวัติศาสตรของแหลงทองเที่ยว 

5.3 เพื่อสรางองคความรู ไดแก ผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยว โรงแรม รานอาหาร 

ดานขอมูลการทองเที่ยว 

6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

6.1 หลักสูตรฝกอบรมมัคคุเทศกที่เหมาะสมกับพื้นที่ 

6.2 พัฒนาบุคลากรการทองเที่ยวโดยเฉพาะมัคคุเทศกในพื้นที่ 

6.3 ตําราเรียนที่มีขอมูลแหลงทองเที่ยว ทั้งประวัติ วัฒนธรรม ประเพณี โบราณคดี 

ประวัติศาสตร 

6.4 องคความรูของแหลงทองเที่ยว 

7. ประเด็นยุทธศาสตร 

� 1. การขจัดความยากจน 

� 2. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
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� 3. การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและแขงขันได 

� 4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

� 5. การตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

� 6. การพัฒนากฎหมายและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

� 7. การสงเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 

� 8. การรักษาความมั่นคงของรัฐ 

� 9. การรองรับการเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลก 

8. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรกลุมจังหวัด/ จังหวัด 

 กลุมจังหวัด  ดานการพัฒนาการทองเที่ยว 

 จังหวัด   ดานการพัฒนาการทองเที่ยว 

9. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

9.1 หลักสูตรฝกอบรมมัคคุเทศก อยางนอย 1 หลักสูตร/จังหวัด 

9.2 การฝกอบรมมัคคุเทศก อยางนอย 1 โครงการ/จังหวัด 

9.3 ตําราเรียนเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวที่มีขอมูลเร่ืองราวของแหลงทองเที่ยวอยาง

นอย 1 เลม/หลักสูตร 

9.4 การถายทอดองคความรูสําหรับบุคลากรที่เกี่ยวข องทางดานการทองเที่ยวอยาง

นอย 1 โครงการ/จังหวัด 

10. ระยะเวลาดาํเนินงาน 

  12 เดือน 

11. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ   

  การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

12. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

  สมาคมผูประกอบการธุรกิจการโรงแรมและการทองเที่ยวจังหวัดหนองคาย  

  หอการคาจังหวัดหนองคาย 

  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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13. การดาํเนินงาน 

13.1 จัดทําหลักสูตรฝกอบรมมัคคุเทศกที่เหมาะสมกับพื้นที่ 

13.2 จัดทําตําราเรียนที่สอดคลองกับหลั กสูตรฝกอบรมและมีขอมูลเร่ืองรา วของ

แหลงทองเที่ยว 

13.3 จัดฝกอบรมมัคคุเทศก 

13.4 จัดสัมมนาเพื่อถายทอดองคความรูดานการทองเที่ยว ไดแก แหลงสนับสนุนที่

เกี่ยวของ ไดแก โรงแรม รานอาหาร บริษัททองเที่ยว รานขายสินคา เปนตน 

14. งบประมาณ 

  1,000,000 บาท   
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กลยุทธท่ี 1 ยกระดับมาตรฐานการบริการของผูประกอบการดานการทองเท่ียว 

 

1. กลุมจังหวัด หนองคาย หนองบัวลําภู อุดรธานี เลย 

2. จังหวัด  หนองคาย 

3. ชื่อโครงการ พัฒนาระบบขอมูล/ศูนยบริการขอมูลการทองเที่ยว 

4. หลักการและเหตุผล 

ปจจุบัน ขอมูลขาวสารไดแพรกระจายไดรวดเร็วยิ่งขึ้น สําหรับขอมูลการทองเที่ยว

ของจังหวัดหนองคายยังไมเปนระบบที่นักทองเที่ยวสามารถเขาถึงไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ดังนั้นนักทองเที่ยวสามารถคนหาขอมูลการ ทองเที่ยวโดยการเขาถึงศูนยบริการขอมูลการ

ทองเที่ยวได  โดยการจัดทําฐานขอมูลดานการทองเที่ยว ปรับปรุง Website ใหเปน Portal 

Site เพื่อเพิ่มชองทางใหบริการ 2 ลักษณะ คือ E-commerce และ B to B จัดทําระบบ Call 

Center ทาง Internet เพื่อพัฒนาระบบ Call Centerใหสามารถบริการได 24 ชั่วโมง และ

เชื่อมโยงขอมูลระหวางภาคสวนที่เกี่ยวของ 

5. วัตถุประสงค 

5.1 เพื่อจัดทําศูนยบริการขอมูลการบริการขอมูลการทองเที่ยว  

5.2 เพื่อจัดทําระบบขอมูลการทองเที่ยวในกลุม Amazing 

5.3 เพื่อยกระดับการบริการขอมูลดานการทองเที่ยว 

6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

6.1  มีศูนยบริการขอมูลสําหรับบริการนักทองเที่ยว 

6.2  มีระบบขอมูลการทองเที่ยวในกลุม Amazing 

6.3  มีกลุมนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้น ไมนอยกวารอยละ 20 

7. ประเดน็ยุทธศาสตร 

� 1. การขจัดความยากจน 

� 2. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

� 3. การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและแขงขันได 

� 4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

� 5. การตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

� 6. การพัฒนากฎหมายและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

� 7. การสงเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 

� 8. การรักษาความมั่นคงของรัฐ 

� 9. การรับรองเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลก 
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8. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรกลุมจังหวัด/ จังหวัด 

 กลุมจังหวัด  ดานการพัฒนาการทองเที่ยว  

 จังหวัด  ดานการการเพิ่มศักยภาพทางการแขงขัน 

9. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

9.1 ศูนยบริการขอมูล อยางนอย 1 ศูนยหลักที่ จ .หนองคาย หรือ จ .เลย และมีศูนย

เครือขายแตละจังหวัด 

9.2 ระบบฐานขอมูลการทองเที่ยวประจําแตละจังหวัด 

10. ระยะเวลาดาํเนินงาน 

 12 เดือน 

11. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) 

12. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

  ศูนยการทองเที่ยว กีฬา และนันทนาการจังหวัด 

  ประชาสัมพันธจังหวัด 

  หอการคา 

13. การดําเนินการ 

13.1 จัดจางบริษัทที่ปรึกษาหรือสถานบันการศึกษาเพื่อจัดทําศูนยบริการขอมูลหลัก

และศูนยเครือขาย 

13.2 จัดจางบริษัทที่ปรึกษาเพื่อทําระบบขอมูลและ website ของแตละจังหวัดโดยมี

การเชื่อมโยงกัน 

13.3 การทําขอมูลใหทันสมัย (update) ตลอดเวลา 

14. งบประมาณ 

  2,000,000 บาท 
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กลยุทธท่ี 2 เสริมสรางความปลอดภัยและอํานวยความสะดวกแกนักทองเท่ียว 

 

1. กลุมจังหวัด หนองคาย หนองบัวลําภู อุดรธานี เลย 

2. จังหวัด  อุดรธานี  เลย 

3. ชื่อโครงการ เสริมสรางความปลอดภัยแกนักทองเที่ยว 

4. หลักการและเหตุผล 

การเดินทางระหวางจังหวัดตาง ๆ ในกลุมจังหวัดมีหลากหลายเสนทาง ความ

ปลอดภัยของการเดินทางเปนสิ่งสําคัญและเปนแรงจูงใจอยางหนึ่งใหรูสึกอยากไปเที่ยว 

เพื่อใหเกิดความปลอดภัยแกนักทองเที่ยว จึงควรจัดทําปายบงชี้ที่มีมาตรฐานและชัดเจน 

พรอมมีแหลงบริการขอมูลเกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยวกระจา ยอยูตามแหลงสนับสนุนดาน

การทองเที่ยว 

5. วัตถุประสงค 

5.1 เพื่อจัดทําปายบอกทางที่มีมาตรฐาน 

5.2 เพื่อจัดทําแหลงบริการขอมูลสถานที่ทองเที่ยวกระจายอยูตามแหลงสนับสนุน

ดานการทองเที่ยว (โรงแรม รานอาหาร รานขายสินคา เปนตน) 

6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

6.1 มีปายบอกทางสําหรับบริการนักทองเที่ยวอยางชัดเจนและมีมาตรฐาน 

6.2 มีแหลงบริการขอมูลสถานที่ทองเที่ยวในกลุม Amazing 

7. ประเดน็ยุทธศาสตร 

� 1. การขจัดความยากจน 

� 2. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

� 3. การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและแขงขันได 

� 4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

� 5. การตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

� 6. การพัฒนากฎหมายและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

� 7. การสงเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 

� 8. การรักษาความมั่นคงของรัฐ 

� 9. การรับรองเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลก 

8. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรกลุมจังหวัด/ จังหวดั 

 กลุมจังหวัด  ดานการพัฒนาการทองเที่ยว  

 จังหวัด  ดานการการเพิ่มศักยภาพทางการแขงขัน 
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9. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

9.1 ปายบงชี้ท่ีมีมาตรฐาน อยางนอย 10 ปาย/จังหวัด 

9.2 แหลงบริการขอมูลแหลงทองเที่ยวตามแหลงสนับสนุนการทองเที่ยว อยางนอย 10 

แหง/จังหวัด 

10. ระยะเวลาดาํเนินงาน 

 12 เดือน 

11. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) 

12. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

  ศูนยการทองเที่ยว กีฬา และนันทนาการจังหวัด 

  กรมทางหลวง 

13. การดําเนินการ 

13.1 จัดทําขอมูลบริการการทองเที่ยวของทั้ง 4 จังหวัด โดยใหจังหวัดหน่ึง เปน

หนวยงานดานบริการ ในลักษณะแผนพับ โปสเตอร หรือสื่อตางๆ ตามความเหมาะสม 

13.2 สํารวจจุดติดต้ังปายบงชี้และจัดทําปายบงชี้ดังกลาวใหไดมาตรฐาน 

14. งบประมาณ 

  2,000,000 บาท 

 

 

 



 

  

เครือขายวิสาหกิจทองเที่ยวลุมน้ําโขง : กลุมพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนอืบนและกลาง 

- 23 - 

กลยุทธท่ี 2 เสริมสรางความปลอดภัยและอํานวยความสะดวกแกนักทองเท่ียว 

 

1. กลุมจังหวัด หนองคาย หนองบัวลําภู อุดรธานี เลย 

2. จังหวัด  อุดรธานี  เลย 

3. ชื่อโครงการ ปรับปรุงและพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการการทองเที่ยว 

4. หลักการและเหตุผล 

สิ่งอํานวยความสะดวกและบริการการทองเที่ยว ประกอบดวยบริการที่พัก 

รานอาหาร รานจําหนายของที่ระลึก บริษัทนําเที่ยว รถเชา และธนาคารพาณิช ย ซึ่งสวน

ใหญที่พักและสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ จะมีการกระจายตัวอยูในบริเวณที่เปนศูนยรวม

ความเปนเมืองและศูนยกลางธุรกิจมากกวาที่จะกระจายตามแหลงทองเที่ยว เพื่อให

นักทองเที่ยวมีความสะดวกสบายในการเดินทาง จึงตองมีการปรับปรุงสิ่งอํานวยความ

สะดวกใหไดมาตร ฐานสากล พัฒนาในเร่ืองของความสะอาดอยูเสมอ และเพิ่มเติมจุด

บริการสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ แหลงทองเที่ยว 

5. วัตถุประสงค 

5.1 เพื่อปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยวใหไดมาตรฐานสากล 

5.2 เพื่อใหมีแหลงบริการสิ่งอํานวยความสะดวกเพิ่มมากขึ้น 

6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

6.1  มีแหลงบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่ไดมาตรฐานสากล 

6.2  นักทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 

7. ประเดน็ยุทธศาสตร 

� 1. การขจัดความยากจน 

� 2. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

� 3. การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและแขงขันได 

� 4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

� 5. การตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

� 6. การพัฒนากฎหมายและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

� 7. การสงเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 

� 8. การรักษาความมั่นคงของรัฐ 

� 9. การรับรองเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลก 
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8. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรกลุมจังหวัด/ จังหวัด 

 กลุมจังหวัด  ดานการพัฒนาการทองเที่ยว  

 จังหวัด  ดานการการเพิ่มศักยภาพทางการแขงขัน 

9. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

แหลงบริการสิ่งอํานวยความสะดวกมีมาตรฐานระดับสากล อยางนอย 2 แหง/จังหวัด 

10. ระยะเวลาดาํเนินงาน 

 12 เดือน 

11. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) 

12. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

  ศูนยการทองเที่ยว กีฬา และนันทนาการจังหวัด 

  สมาคมผูประกอบการธุรกิจการโรงแรมและการทองเที่ยวจังหวัดหนองคาย  

  หอการคาจังหวัดหนองคาย 

  องคกรปกครองสวนทองถิ่น (เทศบาล / อบต.) 

13. การดําเนินการ 

13.1 สํารวจจุดติดต้ังแหลงบริการสิ่งอํานวยความสะดวก 

13.2 ดําเนินการติดต้ังแหลงบริการสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ 

13.3 ตรวจสอบความสะอาดแหลงบริการสิ่งอํานวยความสะดวกอยูเสมอ 

14. งบประมาณ 

  2,000,000 บาท 
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กลยุทธท่ี 3  พัฒนาและยกระดับมาตรฐานของแหลงทองเท่ียว 

 

1. กลุมจังหวัด หนองคาย หนองบัวลําภู อุดรธานี เลย 

2. จังหวัด  อุดรธานี  เลย 

3. ชื่อโครงการ ปรับปรุงแหลงทองเที่ยวและพัฒนาแหลงทองเที่ยวที่มีศักยภาพในพื้นที่ 

4. หลักการและเหตุผล 

กลุมจังหวัดหนองคาย หนองบัวลําภู อุดรธานี เลย มีแหลงทองเที่ยวทั้งทางดาน

วัฒนธรรม ประเพณี และแหลงทองเที่ยวธรรมชาติจํานวนมาก โดยเฉพาะแหลงทองเที่ ยว

ทางธรรมชาติและโบราณสถาน เชน จังหวัดหนองคาย มี บึงโขงหลง วัดผาตากเสื้อ วัดถ้ํา

ศรีมงคล (วัดถ้ําดินเพียง ) นํ้าตกวังนํ้ามอก หาดจอมมณี  ภูทอก  จังหวัดหนองบัวลําภู มี   

อุทยานแหงชาติภูเกา- ภูพานคํา  พระอนุสาวรียและศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ถ้ํา

สุวรรณคูหา แหลงโบราณคดีภูผายา พิพิธภัณฑหอยหินโบราณ  จังหวัดอุดรธานีมี อุทยาน

ประวัติศาสตรภูพระบาท  วนอุทยานวังสามหมอ  วัดปาบานคอ พระธาตุดอนแกว บาน

เดียม โฮมสเตย ภูฝอยลม วนอุทยานนํ้าตกธารงาม สวนกลวยไมหอมอุดรซันไฌน  จังหวัด

เลย มี อุทยาแหงชาติภูกระดึง ภูหลวง อุทยานแห งชาติภูเรือ หมูบานวัฒนธรรมไทดํา ซึ่ง

แหลงทองเที่ยวดังกลาว มีปญหาทรุดโทรม ขาดความสวยงาม สะดวกสบายที่จะเปนแหลง

ดึงดูดความสนใจได และจากการรวมความคิดเห็นของกลุมผูประกอบการและกลุม

ขาราชการที่เกี่ยวของ เสนอโครงการปรับปรุงแหลงทองเที่ยวและพัฒนาแหลงท องเที่ยวที่

มีศักยภาพ ดังนั้นจึงจําเปนตองมีการปรับปรุงสถานที่ทอเที่ยว พัฒนาความสะอาดและมี

ขอมูลประวัติของแหลงทองเที่ยวแตละแหง เปนฐานความรูและสรางความนาสนใจใหกับ

นักทองเที่ยว 

5. วัตถุประสงค 

5.1 เพื่อปรับปรุงแหลงทองเที่ยวทั้งดานความสะอาด สิ่งแวดลอมที่ สวยงาม ใหได

มาตรฐาน 

5.2 เพื่อพัฒนาแหลงทองเที่ยวที่มีศักยภาพใหเปนแหลงทองเที่ยวของกลุมจังหวัด 

5.3 จัดทําเร่ืองราวประวัติของแหลงทองเที่ยวแตละแหงเพื่อเปนฐานขอมูล แหลง

ความรูและเรียนรูใหกับสาธารณะ 

6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

6.1 สถานที่ทองเที่ยวไดรับการปรับปรุงอยางนอยจังหวัดละ 1 แหง รวมเปน

จํานวน 4 แหง 

6.2 มีการสํารวจสถานที่มีศักยภาพการทองเที่ยวอยางนอย 1 โครงการ/จังหวัด รวม

เปน 4 โครงการ 
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6.3 เพิ่มจํานวนนักทองเที่ยวซึ่งจะเพิ่มรายได/เศรษฐกิจของจังหวัด 

7. ประเดน็ยุทธศาสตร 

� 1. การขจัดความยากจน 

� 2. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

� 3. การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและแขงขันได 

� 4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

� 5. การตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

� 6. การพัฒนากฎหมายและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

� 7. การสงเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 

� 8. การรักษาความมั่นคงของรัฐ 

� 9. การรับรองเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลก 

8. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรกลุมจังหวัด/ จังหวัด 

 กลุมจังหวัด  ดานการพัฒนาการทองเที่ยว  

 จังหวัด  ดานการการเพิ่มศักยภาพทางการแขงขัน 

9. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

 จํานวนแหลงทองเที่ยวที่ไดรับการปรับปรุงอยางนอย จังหวัดละ 1 แหง 

 จํานวนแหลงโครงการสํารวจศักยภาพอยางนอย จังหวัดละ 1 โครงการ 

10. ระยะเวลาดาํเนินงาน 

 12 เดือน 

11. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) 

12. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

  ศูนยการทองเที่ยว กีฬา และนันทนาการจังหวัด 

  สถานบันการศึกษา 

 หอการคาจังหวัดหนองคาย 

 องคกรปกครองสวนทองถิ่น (เทศบาล / อบต.) 

13. การดําเนินการ 

13.1 สํารวจศักยภาพของสถานที่ทองเที่ยว 

13.2 รวบรวมขอมูลเร่ืองราวและประวัติของสถานที่ทองเที่ยวแหลงตางๆ  

13.3 คัดเลือกแหลงทองเที่ยวที่มีศักยภาพในการพัฒนา 
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13.4 ดําเนินการพัฒนาแหลงทองเที่ยวที่คัดเลือกแลว 

13.5 ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานการคมนาคมที่ทรุดโทรม  

13.6 จัดทําฐานขอมูล แหลงเรียนรูใหแกสาธารณะชน 

14. งบประมาณ 

  7,000,000 บาท   

 -  ปรับปรุงสถานที่ทองเที่ยว 4 แหง   6,000,000  บาท  

 -  โครงการสํารวจศักยภาพสถานที่ทองเที่ยว 4 โครงการ    500,000 บาท 

 -   ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานการคมนาคม                     500,000 บาท 
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กลยุทธ ท่ี 5 สงเสริมดานการตลาดการทองเท่ียว 

 

1. กลุมจังหวัด อุดรธานี หนองบัวลําภู หนองคาย เลย 

2. จังหวัด  เลย 

3. ชื่อโครงการ  สงเสริมการพัฒนากิจกรรมการทองเที่ยว/งานประเพณีทองถิ่น 

4. หลักการและเหตุผล 

ปจจุบันกิจกรรมการทองเที่ยวในลุมอนุภูมิภาคน้ีเปนการทองเที่ยวตามกิจกรรม เทศ

การ และงานประเพณีทองถิ่น ดังน้ันควรไดรับการสงเสริมและพัฒนากิจกรรมการ

ทองเที่ยวใหมีความเดนชัด และยิ่งใหญ เพื่อดึงดูดกลุมนักทองเที่ยวใหมาใชบริการ อีกทั้ง

ตองฝกอบรมพัฒนากลุ มผูใหบริการ น่ันคือ กลุมผูประกอบการการทองเที่ยว ใหมีการ

บริการแกนักทองเที่ยวใหเกิดความประทับใจ อบอุน เมื่อไดมาทองเที่ยวในกลุมอนุภูมิภาค

น้ี กิจกรรมการทองเที่ยวที่ควรพัฒนาและสงเสริม เชน การจัดงานผีตาโขนระดับโลก 

กจิกรรมแรลร่ีจกัรยานเพือ่การท องเที่ยว งานกลองยาวระดับประเทศ งานแขงกีฬา

นานาชาติ 

5. วัตถุประสงค 

5.1 เพื่อพัฒนาสงเสริมกิจกรรมการทองเที่ยว 

5.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพผูประกอบการดานการบริการ 

5.3 เพื่อสงเสริมวัฒนธรรมประเพณีในกลุมภูมิภาค 

5.4 เพื่อสงเสริมใหประชากรมีรายไดเพิ่มขึ้นจากการทองเที่ยว 

6. เปาหมายโครงการ 

6.1 มีกิจกรรมการทองเที่ยวที่มีประสิทธิภาพ มีความหลากหลาย และยิ่งใหญ 

6.2 ผูประกอบการดานการบริการมีศักยภาพในการใหบริการอยางมีประสิทธภาพ 

6.3 วัฒนธรรมประเพณีในกลุมอนุภูมิภาคมีการอนุรักษ และ ไดรับการสงเสริม

พัฒนาอยางตอเน่ือง 

6.4 ประชากรในแหลงทองเที่ยวมีรายไดเพิ่มขึ้นจากกิจกรรมการทองเที่ยวไมนอย

กวาไมนอยกวารอยละ 30 

7. ประเดน็ยุทธศาสตร 

� 1. การขจัดความยากจน 

� 2. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

� 3. การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและแขงขันได 

� 4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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� 5. การตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

� 6. การพัฒนากฎหมายและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

� 7. การสงเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 

� 8. การรักษาความมั่นคงของรัฐ 

� 9. การรับรองเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลก 

8. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรกลุมจังหวัด/ จังหวัด 

กลุมจังหวัด  การคา การลงทุน การทองเที่ยว        

จังหวัด   ดานการพัฒนาการทองเที่ยว 

9. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

9.1 มีกิจกรรมการทองเที่ยวอยางนอย 2 กจิกรรม/ป 

9.2 ประชากรในแหลงทองเที่ยวมีรายไดเพิ่มขึ้นจากกิจกรรมการทองเที่ยวไมนอย

กวาไมนอยกวารอยละ 30 

10. ระยะเวลาดาํเนินงาน  

12 เดือน 

11. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) 

12. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

  ศูนยการทองเที่ยว กีฬา และนันทนาการจังหวัด 

  สถานบันการศึกษา 

 หอการคาจังหวัดหนองคาย 

 องคกรปกครองสวนทองถิ่น (เทศบาล / อบต.) 

13. การดําเนินการ 

13.1 สํารวจขอมูลกิจกรรมการทองเที่ยวที่มีศักยภาพในการพัฒนา 

13.2 ระดมความคิดเห็นจากหนวยงานที่เกี่ยวของในการคัดเลือกกิจกรรมที่มี

ศักยภาพ 

13.3 อบรมผูประกอบการทองเที่ยวในดานการใหบริการที่มีประสิทธิภาพ 

13.4 จัดกิจกรรมการทองเที่ยวที่คัดเลือกไว 

15. งบประมาณ 

  2,000,000 บาท   
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กลยุทธ ท่ี 5 สงเสริมดานการตลาดการทองเท่ียว 

  

1.     กลุมจังหวัด อุดรธานี หนองบัวลําภู หนองคาย เลย 

2. จังหวัด  อุดรธานี หนองบัวลําภู หนองคาย เลย 

3. ชื่อโครงการ สงเสริมการประชาสัมพันธการทองเที่ยวในกลุมจังหวัด 

4. หลักการและเหตุผล 

การสงเสริมประชาสัมพันธ เปนกิจกรรมสงเสริมการขายกิจกรรมหนึ่ง การ ขายใน

ที่น้ีคือ การใหบริการสถานที่ทองเที่ยว ซึ่งการสงเสริมประชาสัมพันธ จะอยูในรูปแบบ การ

โฆษณา โดยตองรวมกับสื่อมวลชนในภูมิภาคตางๆ ทั้งในและตางประเทศในการเผยแพร

ขอมูลงานเทศกาลประเพณีของกลุมจังหวัดเพื่อใหกลุมนักทองเที่ยวไดทราบถึงกําหนดการ 

และกิจก รรมในการทองเที่ยว เพื่อกระตุนใหกลุมผูใหบริการไดมีการพัฒนาองคกรของ

ตนเอง เพื่อรองรับแผนการโฆษณาการทองเที่ยวของกลุมจังหวัด 

5. วัตถุประสงค 

5.1 เพื่อสงเสริมประชาสัมพันธการทองเที่ยวในกลุมจังหวัด 

5.2 เพื่อกระตุนใหเกิดการพัฒนาระบบการใหบริการของผูประกอบการใ นกลุม

จังหวัด 

5.3 เพื่อเพิ่มจํานวนนักทองเที่ยว และ กลุมนักทองเที่ยว ใหเขามาใชบริการใน

กลุมจังหวัด 

6. เปาหมายโครงการ 

6.1 สงเสริมประชาสัมพันธการทองเที่ยวในกลุมจังหวัด 

6.2 กระตุนใหเกิดการพัฒนาระบบการใหบริการของผูประกอบการในกลุม

จังหวัดอยางตอเน่ือง 

6.3 จํานวนนักท องเที่ยว และกลุมนักทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้นและมีความ

หลากหลาย 

7. ประเดน็ยุทธศาสตร 

� 1. การขจัดความยากจน 

� 2. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

� 3. การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและแขงขันได 

� 4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

� 5. การตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

� 6. การพัฒนากฎหมายและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
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� 7. การสงเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 

� 8. การรักษาความมั่นคงของรัฐ 

� 9. การรับรองเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลก 

8. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรกลุมจังหวัด/ จังหวัด 

กลุมจังหวัด  ดานการพฒันาการทองเที่ยว        

จังหวัด   ดานการพัฒนาการทองเที่ยว 

9. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

9.1 โครงการสื่อมวลชลเยี่ยมชมแหลงทองเที่ยวในพื้นที่  1 โครงการ/จังหวัด 

9.2 โครงการสรางสื่อโฆษณาโดยใช Story Behind 1 โครงการ 

10. ระยะเวลาดาํเนินงาน  

12 เดือน 

11. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) 

12. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

จังหวัดเลย 

สํานักงานการทองเที่ยวจังหวัด 

หอการคาจังหวัด 

สถานบันการศึกษา 

13. การดําเนินการ 

13.1 วางแผนเสนทางการเยี่ยมชมแหลงทองเที่ยวแตละจังหวัด 

13.2 เชิญสื่อมวลชลเพื่อเขาโครงการ 

13.3 นําสื่อมวลชลเยี่ยมชมแหลงทองเที่ยว โดยมีมัคคุเทศกทองถิ่นเปนแกนนํา 

13.4 จัดทําเร่ืองราวแหลงทองเที่ยวเพื่อนําใหสื่อมวลชลจัดทําสื่อโฆษณา  

14. งบประมาณ 

    2,000,000 บาท   
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กลยุทธ ท่ี 5 สงเสริมดานการตลาดการทองเท่ียว 

 

1.     กลุมจังหวัด อุดรธานี หนองบัวลําภู หนองคาย เลย 

2. จังหวัด  เลย 

3. ชื่อโครงการ จัดทําฐานขอมูลลูกคา  (Customer Relationship Management : CRM) 

4. หลักการและเหตุผล 

สถานประกอบการตางๆ ไดมีการรับลงทะเบียนนักทองเที่ยวอยูแลว แตยังขาดการ

ประสานขอมูลของนักทองเที่ยวเก็บไวเพื่อเปนฐานขอมูลลูกคา การรวบรวมขอมูลจาก

หนวยงาน และสถานประกอบการที่นักทองเ ที่ยวไดลงทะเบียนไว แลวนํามาจัดทําเปน

ระบบฐานขอมูลที่ดี จะชวยใหสรมารถสรางเครือขายเชื่อมโยงกันทุกภาคสวน 

5. วัตถุประสงค 

เพื่อจัดทําฐานขอมูลลูกคานักทองเที่ยว 

6. เปาหมายโครงการ 

มีฐานขอมูลลูกคา และกลุมลูกคานักทองเที่ยว 

7. ประเดน็ยุทธศาสตร 

� 1. การขจัดความยากจน 

� 2. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

� 3. การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและแขงขันได 

� 4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

� 5. การตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

� 6. การพัฒนากฎหมายและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

� 7. การสงเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 

� 8. การรักษาความมั่นคงของรัฐ 

� 9. การรับรองเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลก 

8. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรกลุมจังหวัด/ จังหวัด 

กลุมจังหวัด  ดานการพัฒนาการทองเที่ยว        

จังหวัด   ดานการพัฒนาการทองเที่ยว 

9. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

ฐานขอมูลลูกคาทุกจังหวัด และกลุมจังหวัด 

10. ระยะเวลาดาํเนินงาน  

12 เดือน 
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11. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) 

12. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

สํานักงานการทองเที่ยวจังหวัด 

สถานบันการศึกษา 

13. การดําเนินการ 

13.1 จัดจางที่ปรึกษาเพื่อจัดทําระบบฐานขอมูล 

14. งบประมาณ 

    1,000,000 บาท   
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