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ค�ำน�ำ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นหน่วยงานที่มีวิสัยทัศน์และบทบาทในฐานะเป็นองค์กรหลัก    
ในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การกีฬา และนันทนาการ เพื่อให้ภาคส่วนต่างๆ ตามที่มีกฎหมาย
ก� ำ หนดให้ เ ป็ น อ� ำ นาจหน้ า ที่ ข องกระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ าหรื อ ส่ ว นราชการที่ สั ง กั ด กระทรวง                           
การท่องเทีย่ วและกีฬาเหล่านี้ สามารถเป็นกลไกในการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจและพัฒนาสังคมไทยได้อย่างยัง่ ยืน
เพื่อให้ทิศทางการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬาของประเทศ สอดคล้องกับแผนในระดับต่างๆ
กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา จึงได้จดั ท�ำยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ –
๒๕๖๔) โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ตามกรอบแนวคิดหลักการของนโยบายของรัฐบาล
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ที่ให้ความส�ำคัญกับการยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา การสร้างกระบวนการ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของประชาชน การพัฒนาประเทศ             
สู่ความสมดุลในทุกมิติอย่างบูรณาการและเป็นองค์รวม รวมถึงแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ ๒
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งถือเป็นแผน
ในการก�ำหนดทิศทางและแผนหลักในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว การกีฬา และนันทนาการของประเทศ
เป็นแนวคิดการพัฒนาในอนาคตทีใ่ ห้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ การเตรียมความพร้อม
รองรับการรวมตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาค นอกจากนี้ ยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ฉบับที่ ๔                           
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ยังให้ความส�ำคัญกับบริบทการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและสังคมที่มีนัยส�ำคัญ                 
ต่ อ แนวโน้ ม การเปลี่ ย นแปลงของโลก ซึ่ ง จะส่ ง ผลกระทบต่ อ เงื่ อ นไขการพั ฒ นาประเทศในอนาคต                            
ซึ่งประเทศไทยยังคงต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญในหลายบริบท ทั้งที่เป็นโอกาสและอุปสรรคต่อ              
การพัฒนาประเทศ จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมของบุคลากรและระบบให้สามารถปรับตัวพร้อมรับกับ                 
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่ายุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ฉบับที่ ๔ พ.ศ. (๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬาของประเทศ       
ทุกภาคีที่เกี่ยวข้องสามารถน�ำไปใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา และเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศอย่างยั่งยืนและสมดุลต่อไป
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กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นหน่วยงานที่มีบทบาท ในฐานะเป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมและพัฒนา                        
การท่องเที่ยว การกีฬา และนันทนาการ เพื่อให้ภาคส่วนต่างๆ เหล่านี้สามารถเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนา
สังคมไทยได้อย่างยัง่ ยืน ภายใต้วสิ ยั ทัศน์ “มุง่ พัฒนาและบูรณาการด้านการท่องเทีย่ วและการกีฬา สร้างเสริม ความเจริญเติบโต
ของเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ” กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ก�ำหนดพันธกิจที่ส�ำคัญหลายประการ ได้แก่                   
การก�ำหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในทุกระดับที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของประเทศ การส่งเสริม
สนับสนุน พัฒนาและผลักดันการน�ำนโยบายด้านการท่องเที่ยว การกีฬา และนันทนาการต่างๆ นั้นไปสู่การปฏิบัติจริง                 
ตลอดจนการบูรณาการและการบริหารจัดการเพื่อผลักดันให้ภาคส่วนต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการผลักดัน                    
การท่องเที่ยวและการกีฬาของประเทศไทยไปสู่เป้าหมายดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาวิจัยสนับสนุนการท�ำงาน               
และสามารถท�ำได้มาตรฐาน พัฒนาระบบการบริหารสารสนเทศ ตลอดจนองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สามารถเพิ่มมูลค่า                 
ทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและกีฬา ทั้งนี้ เพื่อให้การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬาของประเทศนั้นเป็นไป
อย่างมีทิศทางและเป้าหมายที่ชัดเจน อีกทั้งสอดคล้องกับแผนในระดับต่างๆ ทั้งในระดับกระทรวงและระดับชาติ กระทรวง              
การท่องเที่ยวและกีฬาจึงได้จัดท�ำแผนยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขึ้น
ที่ผ่านมา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้มีการจัดท�ำยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามาแล้ว ๓ ฉบับ
โดยยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้ให้ความส�ำคัญของการพัฒนาและ             
การขับเคลื่อนในเชิงนโยบายด้านการท่องเที่ยวและกีฬาให้มีความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ จึงได้น�ำแนวทางการพัฒนาจาก
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) แผนพัฒนาการท่องเทีย่ ว
แห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) รวมทั้งการศึกษา
ความส�ำเร็จ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่ประสบในระหว่างการด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยว            
และกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ เพื่อน�ำมาประกอบกับทิศทาง สถานการณ์และความเป็นไปในตลาดการท่องเที่ยวและกีฬา             
ทั้งในระดับนานาชาติ ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ ซึ่งมีบทบาทส�ำคัญในการก�ำหนดแนวทางและทิศทางด้านการพัฒนา
ด้านการท่องเที่ยวและกีฬาของประเทศให้มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและสอดคล้องกับแผนในระดับต่างๆ                   
มาเป็นกรอบแนวคิดและทิศทางในการจัดท�ำยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
เช่นเดียวกับในกรณีของยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม            
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ในการจัดท�ำยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ฉบับที่ ๔                                      
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) นี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ค�ำนึงถึงความสอดคล้องกันระหว่างยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนา
การท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
และประเด็นยุทธศาสตร์ในยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เพื่อให้แนวทาง            
การพัฒนาและการด�ำเนินงานต่างๆ ตามก�ำหนดในแต่ละแผนฯ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกิดความชัดเจนในการด�ำเนินงาน
และมีการบูรณาการสนับสนุนและส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและกีฬาของประเทศให้บรรลุเป้าหมายได้ดังที่ก�ำหนดไว้                     
อย่างมีประสิทธิภาพ
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ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

นอกจากประเด็นด้านความสอดคล้องกันระหว่างแผนฯ ต่างๆ แล้ว ในการจัดท�ำยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยว     
และกีฬา ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายังให้ความส�ำคัญกับบริบทความเปลี่ยนแปลง                 
ในด้านการท่องเที่ยวและกีฬาทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ตลอดจนนโยบายด้านการท่องเที่ยวของรัฐบาล                       
และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ศึกษาและวิเคราะห์ทิศทาง แนวโน้ม ตลอดจน               
ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้งในบริบทตลาดการท่องเที่ยวและกีฬาในระดับประเทศและในระดับสากลนั้น ชี้ให้เห็นถึงปัจจัย              
อันเป็นโอกาสและอุปสรรคต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬาของประเทศ ซึ่งมีความส�ำคัญต่อการก�ำหนดยุทธศาสตร์               
ที่ครบถ้วนและสมบูรณ์ต่อไป
ในด้านการท่องเที่ยวพบว่าการท่องเที่ยวในระดับสากล ยังมีการเติบโตในทางบวกอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจัยผลักดัน             
ที่ส�ำคัญ ได้แก่ ต้นทุนของการท่องเที่ยวที่ลดลงจากราคาน�้ำมันที่ปรับตัวลดลง นอกจากนี้งานวิจัยระดับสากลหลายชิ้นยังชี้               
ให้เห็นข้อสรุปที่ตรงกันว่าการท่องเที่ยวจะเป็นอุตสาหกรรมที่ส�ำคัญที่สามารถผลักดันให้เศรษฐกิจโลกสามารถเติบโตไปได้
ท่ามกลางสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและการเมืองหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของประเทศก�ำลัง
พัฒนาที่จะกลายเป็นประเทศเป้าหมายด้านการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวโลกมากขึ้น ส่วนพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวโลก          
พบว่านักท่องเทีย่ วสมัยใหม่จะให้ความส�ำคัญกับประสบการณ์จากการท่องเทีย่ วและมีความเต็มใจทีจ่ ะใช้จา่ ยมากขึน้ เพือ่ แสวงหา
ประสบการณ์ที่แตกต่างและสอดคล้องตามความต้องการเฉพาะด้านของนักท่องเที่ยวแต่ละราย
ในกรณีของสถานการณ์และแนวโน้มด้านการท่องเที่ยวในระดับประเทศ พบว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนับเป็น
อุ ต สาหกรรมที่ มี บ ทบาทอย่ า งมากต่ อ เศรษฐกิ จ ของประเทศ และเป็ น อุ ต สาหกรรมที่ ส ามารถเติ บ โตได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง                           
แม้ประเทศไทยต้องประสบกับปัญหาความไม่แน่นอนทางการเมืองอย่างต่อเนือ่ งในระยะหลัง อีกทัง้ การท่องเทีย่ วภายในประเทศ
ก็ เ ติ บ โตขึ้ น อย่ า งเป็ น ที่ น ่ า พอใจเช่ น กั น ในแง่ ศั ก ยภาพของตลาดการท่ อ งเที่ ย วของประเทศไทยพบว่ า การท่ อ งเที่ ย ว                      
ของประเทศไทยประสบความส�ำเร็จเป็นอย่างดีในระดับโลกและได้รับรางวัลด้านการท่องเที่ยวระดับนานาชาติหลายรางวัล              
อีกทั้งยังมีภาพลักษณ์ที่ดีในสายตานักท่องเที่ยวต่างชาติ แม้จะยังมีศักยภาพที่รอการพัฒนาอยู่ในหลายๆ ด้านก็ตาม ในแง่                
ของพฤติกรรมนักท่องเที่ยวถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงในภาพรวมที่เป็นไปในทางบวก ทั้งการใช้จ่ายต่อหัวที่เพิ่มมากขึ้น                
และนักท่องเที่ยวในตลาดศักยภาพที่เดินทางเข้ามาเป็นจ�ำนวนมากขึ้นและสร้างรายได้ให้แก่ประเทศมากขึ้น เช่น นักท่องเที่ยว
จากประเทศจีน เป็นต้น
นโยบายของรัฐบาลทีเ่ กีย่ วข้องกับการท่องเทีย่ วทีม่ ผี ลส�ำคัญในการผลักดันการท่องเทีย่ วของประเทศไทยมีหลายประการ
เช่น การพัฒนาการท่องเทีย่ วคุณภาพ การกระจายรายได้จากการท่องเทีย่ วสูท่ อ้ งถิน่ การพัฒนาการท่องเทีย่ วอย่างเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และการยกระดับภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวไทยในสายตานักท่องเที่ยวทั่วโลก การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
สารสนเทศในการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามแนวคิด “ประเทศไทย ๔.๐” (“Thailand ๔.๐”) การประกาศให้ปี พ.ศ. ๒๕๕๘
เป็นปี “การท่องเที่ยววิถีไทย” (“๒๐๑๕ Discover Thainess”) การให้ความส�ำคัญกับการใช้สื่อสังคม (Social Media)                    
เพื่อยกระดับการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศ การปรับปรุงการให้บริการและสิ่งอ�ำนวยความสะดวกให้ได้
มาตรฐานสากล เป็นต้น
ในด้านการกีฬา พบว่าแนวโน้มระดับสากลเป็นไปในทางบวกเช่นกัน โดยสาเหตุที่ส�ำคัญมาจากกระแสความใส่ใจ                 
ในสุขภาพเป็นส�ำคัญ อีกทัง้ ยังมีปจั จัยผลักดันด้านเทคโนโลยีตา่ งๆ เช่น นวัตกรรมด้านกีฬาสมัยใหม่ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
การสื่อสารและสารสนเทศ ที่ท�ำให้เกิดช่องทางของการมีส่วนร่วมรูปแบบใหม่ที่ช่วยยกระดับประสบการณ์ในการเล่นและ               
การชมกีฬาที่ได้อรรถรสมากขึ้น นอกจากนี้ ในด้านเศรษฐกิจยังพบว่าประเทศต่างๆ สามารถสร้างรายได้จากกิจกรรม                     
ทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาได้มากขึ้น ทั้งจากการกีฬาเพื่ออาชีพ และการกีฬาเพื่อความบันเทิงและนันทนาการ                
หรือการท่องเที่ยวเชิงกีฬา
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ในกรณีของสถานการณ์และแนวโน้มด้านการกีฬาในระดับประเทศ พบว่าประเทศไทยยังมีศักยภาพด้านการกีฬา                
ที่รอการพัฒนาอยู่หลายประการ กล่าวคือ การศึกษาชี้ให้เห็นว่าอัตราการเล่นกีฬาและการออกก�ำลังกายของประชาชนไทย             
ในระยะหลั ง นั้ น ลดต�่ ำ ลง อี ก ทั้ ง เด็ ก และเยาวชนของไทยมี ก ารออกก� ำ ลั ง กายไม่ ม ากนั ก อาจท� ำ ให้ มี สุ ข ภาพไม่ แข็ ง แรง                            
และการเจ็บป่วยของคนไทยส่วนมาก อย่างไรก็ตาม การศึกษายังชี้ให้เห็นว่า มีปัจจัยเชิงบวกในด้านการกีฬาหลายประการ เช่น
ความนิยมในกีฬาฟุตบอลไทยที่เพิ่มสูงขึ้นและสามารถสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้อย่างมีนัยส�ำคัญ อีกทั้งยังมีนักกีฬาไทย
จ�ำนวนมากทีส่ ามารถสร้างชือ่ ให้แก่ประเทศในวงการกีฬาโลกในหลายๆ ประเภทกีฬาเพิม่ มากขึน้ ซึง่ นับเป็นความส�ำเร็จทีส่ ำ� คัญ
ประการหนึ่งของวงการกีฬาของประเทศไทย
นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาที่ส�ำคัญมีหลายประการ ได้แก่ การร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง                       
ในการพัฒนาการกีฬาขัน้ พืน้ ฐานและมวลชนในเด็กและเยาวชน การด�ำเนินการอย่างจริงจังในการสร้างสถานกีฬาให้แพร่หลาย
ทั่ ว ประเทศ การน� ำ วิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ ามาพั ฒ นาวงการกี ฬ าของประเทศ และการส่ ง เสริ ม กี ฬ าเพื่ อ การท่ อ งเที่ ย ว                             
และการบูรณาการระหว่างการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นต้น
ด้วยเหตุนี้ ในกระบวนการจัดท�ำยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)           
กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬาจ�ำเป็นต้องศึกษาและวิเคราะห์รายละเอียดต่างๆ ข้างต้นอย่างถีถ่ ว้ น เพือ่ ให้ยทุ ธศาสตร์กระทรวง                  
การท่องเที่ยวและกีฬา ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เป็นยุทธศาสตร์ที่สามารถรองรับการพัฒนาศักยภาพและ                            
ขีดความสามารถของการท่องเที่ยวและกีฬาของประเทศไทยได้อย่างแท้จริง สอดคล้องกับความเป็นไปในตลาดการท่องเที่ยว
และกีฬาระดับประเทศและระดับสากล สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และมีความเชือ่ มโยงกับยุทธศาสตร์และแนวทางอืน่ ๆ              
ที่ได้ก�ำหนดไว้ เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดการประสานงานเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งด้านบุคลากร สิ่งอ�ำนวยความสะดวก และงบประมาณ ท�ำให้เกิดเป็นประโยชน์สูงสุดในการสนับสนุนการท่องเที่ยวและกีฬา
ของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม และเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนสามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับสากลต่อไป
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บทที่

๒

สถานการณ์และแนวโน้มที่มี
ผลกระทบต่อยุทธศาสตร์
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ฉบับที่ ๔
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

ในการก�ำหนดยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา มีความจ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ ได้แก่
สถานการณ์และแนวโน้มด้านการท่องเที่ยวและการกีฬา แผนหรือยุทธศาสตร์ในระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและ            
การกีฬา เพื่อให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตระหนักถึงสถานการณ์และแนวโน้มต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการท่องเที่ยว             
และกี ฬ าของประเทศไทย และน� ำ ข้ อ มู ล ไปใช้ ใ นการวางยุ ท ธศาสตร์ ก ระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ าให้ ส อดคล้ อ ง                                   
กับความเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและกีฬา และสอดคล้องกับแผนและยุทธศาสตร์ระดับชาติ

๒.๑ สถานการณ์และแนวโน้มด้านการท่องเที่ยวที่มีผลกระทบต่อยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
สถานการณ์และแนวโน้มด้านการท่องเที่ยวระดับสากล
๑. การท่องเที่ยวโลกมีการเติบโตในทางบวกอย่างต่อเนื่อง
ในช่วง ๒ – ๓ ปีที่ผ่านมา การท่องเที่ยวของโลกมีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง รายงานของสภาการเดินทาง                  
และการท่องเที่ยวโลก (World Travel and Tourism Council: WTTC) ระบุว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ผลิตภัณฑ์มวลรวม             
ด้าน การท่องเที่ยวทางตรงของโลกมีมูลค่า ๒.๓ ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ และคิดเป็นสัดส่วนเท่ากับร้อยละ ๓.๑ ของผลิตภัณฑ์
มวลรวมของโลกทั้งหมด โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ถือเป็นการเติบโตอย่างต่อเนื่องในทางบวกเป็นปีที่ ๗ ติดต่อกัน นอกจากนี้            
หากพิจารณาผลิตภัณฑ์มวลรวมด้านการท่องเที่ยวทั้งระบบ กล่าวคือ มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมด้านการท่องเที่ยวตลอดห่วงโซ่
อุ ป ทานการท่ อ งเที่ ย วนั้ น พบว่ า ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมด้ า นการท่ อ งเที่ ย วของโลกทั้ ง ระบบมี มู ล ค่ า                                      
๗.๖ ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ และคิดเป็นสัดส่วนเท่ากับร้อยละ ๑๐.๓ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของโลกทั้งหมด๑
ส�ำหรับแนวทางในอนาค มีการคาดการณ์กันว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมด้านการท่องเที่ยวทางตรงของโลกจะเติบโตร้อยละ
๓.๘ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และร้อยละ ๔ ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๐ จนมีมูลค่ากว่า ๓.๕ ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็น  

World Travel & Tourism Council (๒๐๑๗), Travel & Tourism Economic Impact ๒๐๑๗ World, retrieved April ๑๘, ๒๐๑๗ from https://www.wttc.
org/-/media/files/reports/economic-impact-research/regions-๒๐๑๗/world๒๐๑๗.pdf.
๑
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ร้อยละ ๓.๕ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของโลกทั้งหมดในปี พ.ศ. ๒๕๗๐ ส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมด้านการท่องเที่ยวทั้งระบบนั้น
คาดการณ์ว่าจะเติบโตร้อยละ ๓.๖ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และจะมีมูลค่ากว่า ๑๑ ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๔
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของโลกทั้งหมดในปี พ.ศ. ๒๕๗๐๒   การเติบโตตามการคาดการณ์ข้างต้นถือเป็นการเติบโตในระดับ               
ที่น่าพอใจ เมื่อพิจารณาถึงสถานการณ์เชิงลบทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นในโลกในปัจจุบัน โดยเฉพาะปัญหาต่างๆ               
ในทวีปยุโรปซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของโลกเผชิญปัญหาทั้เศรษฐกิจภายในภูมิภาคและปัญหา               
การก่อการร้ายที่ค่อนข้างรุนแรงอย่างต่อเนื่อง
แผนภาพ ผลิตภัณฑ์มวลรวมด้านการท่องเที่ยวทางตรงของโลกปี พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๖๐ และการคาดการณ์ผลิตภัณฑ์
มวลรวมด้านการท่องเที่ยวทางตรงของโลกในปี พ.ศ. ๒๕๗๐
๔๐๐๐
๓๕๐๐
๓๐๐๐
๒๕๐๐
๒๐๐๐
๑๕๐๐
๑๐๐๐
๕๐๐
๐

๒๐๐๗

๒๐๐๘

๒๐๐๙

๒๐๑๐

๒๐๑๑

๒๐๑๒

๒๐๑๓

๒๐๑๔

๒๐๑๕

๒๐๑๖

๒๐๑๗

๒๐๒๘

ที่มา: World Travel & Tourism Council (๒๐๑๗), Travel & Tourism Economic Impact ๒๐๑๗ World.
ในด้านการลงทุนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโลก พบว่า การลงทุนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในปี พ.ศ. ๒๕๕๘
นั้นมีมูลค่า ๘๐๖.๕ พันล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นร้อยละ ๔.๔ ของมูลค่าการลงทุนทั้งหมดในโลก และคาดว่าจะเติบโตต่อไป
อีกคิดเป็นร้อยละ ๔.๑ ต่อปีในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และร้อยละ ๔.๕ ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๐๓

เพิ่งอ้าง.
World Travel & Tourism Council (๒๐๑๗), Travel & Tourism Economic Impact ๒๐๑๗ World, retrieved April ๑๘, ๒๐๑๗ from https://www.wttc.
org/-/media/files/reports/economic-impact-research/regions-๒๐๑๗/world๒๐๑๗.pdf.
๒
๓
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ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

แผนภาพ การลงทุนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโลกปี พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๖๐ และการคาดการณ์การลงทุน
ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโลกในปี พ.ศ. ๒๕๗๐
๑๔๐๐
๑๒๐๐
๑๐๐๐
๘๐๐
๖๐๐
๔๐๐
๒๐๐
๐

๒๐๐๗

๒๐๐๘

๒๐๐๙

๒๐๑๐

๒๐๑๑

๒๐๑๒

๒๐๑๓

๒๐๑๔

๒๐๑๕

๒๐๑๖

๒๐๑๗

๒๐๒๘

ที่มา: World Travel & Tourism Council (๒๐๑๗), Travel & Tourism Economic Impact ๒๐๑๗ World.
นอกจากนี้ การท่องเที่ยวมีความส�ำคัญเป็นอย่างมากในตลาดแรงงานโลกเช่นกัน โดยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว              
ของโลกก่อให้เกิดการจ้างงานในตลาดแรงงานโลกกว่า ๒๙๒ ล้านต�ำแหน่งในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือคิดเป็นร้อยละ ๙ ของต�ำแหน่ง
งานทั้งหมดในตลาดแรงงานโลก โดยคิดเป็นการจ้างงานทางตรง ๑๐๘ ล้านต�ำแหน่งหรือร้อยละ ๓.๖ ของต�ำแหน่งงานทั้งหมด
ในตลาดแรงงานโลก๔

๔
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ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

แผนภาพ การจ้างงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโลกปี พ.ศ. ๒๕๕๙ และ พ.ศ. ๒๕๖๐ และการคาดการณ์การจ้างงาน           
ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโลกในปี พ.ศ. ๒๕๗๐

๒๐๒๗
Direct

๒๐๑๗

Indirect
Induced

๒๐๑๖
๐

๕๐๐๐

๑๐๐๐๐

๑๕๐๐๐

๒๐๐๐๐

๒๕๐๐๐

๓๐๐๐๐

๓๕๐๐๐

๔๐๐๐๐

ที่มา: World Travel & Tourism Council (๒๐๑๗), Travel & Tourism Economic Impact ๒๐๑๗ World.
๒. ต้นทุนการท่องเที่ยวที่ต�่ำลงจากราคาน�้ำมันเป็นปัจจัยผลักดันที่ส�ำคัญ
รายงานของ WTTC คาดการณ์ว่า การใช้จ่ายเพื่อเดินทางท่องเที่ยวข้ามประเทศของโลกจะเติบโตขึ้นอีก                         
ร้อยละ ๔.๕ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากราคาน�้ำมันที่ลดลง ท�ำให้ต้นทุนด้านการท่องเที่ยวต�่ำลง ส่งผล                        
ให้นักท่องเที่ยวออกเดินทางมากขึ้น๕
ตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจน ได้แก่ รายงานของส�ำนักข่าว Fox News ที่น�ำเสนอการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์            
ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ราคาค่าตั๋วเครื่องบินซึ่งถือว่าเป็นสิ่งจ�ำเป็นต่อการเดินทางท่องเที่ยวระหว่าง
ประเทศจะลดต�่ำลงจากปี พ.ศ. ๒๕๕๘ มากกว่าร้อยละ ๑๕ โดยมีสาเหตุส�ำคัญมาจากราคาน�้ำมันดิบที่ลดต�่ำลง ท�ำให้ราคา
น�้ำมันที่ใช้ในอุตสาหกรรมการบินลดต�่ำลง เมื่อราคาน�้ำมันลดลงสายการบินต่างๆ จึงสามารถน�ำเสนอตั๋วเครื่องบินในราคา                  
ที่ต�่ำลงได้นั่นเอง๖
๓. การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่ส�ำคัญในการผลักดันเศรษฐกิจโลกในระยะยาว
การคาดการณ์ระยะยาว รายงานด้านการท่องเที่ยวระดับโลกหลายฉบับน�ำเสนอการคาดการณ์ที่ตรงกันว่า
อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วของโลกจะเป็นอุตสาหกรรมทีส่ ำ� คัญในการผลักดันเศรษฐกิจในภาพรวมของโลกให้เติบโตไปได้อย่าง
น่าพอใจ แม้ในสถานการณ์ที่ภาพรวมทางเศรษฐกิจและสังคมของโลกเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน อย่างไรก็ดี ในทางสถิตินั้น
รายงานแต่ละฉบับน�ำเสนอตัวเลขอัตราการเติบโตที่คาดการณ์
World Travel & Tourism Council (๒๐๑๗), Travel & Tourism Economic Impact ๒๐๑๗ World, retrieved April ๑๘, ๒๐๑๗ from https://www.wttc.
org/-/media/files/reports/economic-impact-research/regions-๒๐๑๗/world๒๐๑๗.pdf.
๖
Laura Lee (๒๐๑๖), Get Ready for Even Lower Airfare Prices in ๒๐๑๖, retrieved October ๒๔, ๒๐๑๖, from Fox Business: http://www.foxbusiness.
com/features/๒๐๑๖/๐๑/๑๙/get-ready-for-even-lower-airfare-prices-in-๒๐๑๖.html.
๕
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ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

ที่แตกต่างกันออกไป เช่น รายงานของ WTTC ชี้ว่าในช่วง ๑๐ ปีถัดไป อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะมีอัตราการเติบโตต่อปีอยู่
ที่ประมาณร้อยละ ๓.๕ – ๔ ซึ่งถือว่าสูงกว่าอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจในภาพรวม รายงานขององค์การการท่องเที่ยวโลก
(United Nations World Tourism Organization: UNWTO) ระบุว่าในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ จ�ำนวนนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศ
จะมีมากถึง ๑.๘ พันล้านคน โดยคิดเป็นอัตราการเติบโตกว่าร้อยละ ๕๒ เมือ่ เปรียบเทียบกับจ�ำนวนนักท่องเทีย่ วระหว่างประเทศ
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ ๑.๑๘ พันล้านคน๗  หรือในช่วงครึ่งปีแรกของปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่สูงถึง ๕๖๑ ล้านคน๘

แผนภาพ จ�ำนวนนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศทั่วโลกและจ�ำนวนนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่คาดการณ์
ปี พ.ศ. ๒๔๙๓ – ๒๕๗๓  
Actual

๑,๘๐๐
๑,๖๐๐
๑,๔๐๐
๑,๒๐๐

Forecasts
๑.๘ bn

Africa
Middle East
Americas
Asia and the Pacific
Europe

๑.๔ bn

๑,๐๐๐

๙๔๐ mn

๘๐๐
๖๐๐
๔๐๐
๒๐๐
๐

๑๙๕๐

๑๙๖๐

๑๙๗๐

๑๙๘๐

๑๙๙๐

๒๐๐๐

๒๐๑๐

๒๐๒๐

๒๐๓๐

ที่มา: World Travel & Tourism Council (๒๐๑๗), Travel & Tourism Economic Impact ๒๐๑๗ World
๔. ประเทศก�ำลังพัฒนาจะมีบทบาทมากขึ้นในตลาดการท่องเที่ยวโลก
รายงานการคาดการณ์ ส ่ ว นแบ่ ง ตลาดแยกตามประเภทของประเทศตามระดั บ การพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ                         
โดย UNWTO คาดการณ์ว่า ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ ส่วนแบ่งตลาดด้านการท่องเที่ยวของประเทศก�ำลังพัฒนาจะมีมากถึง            
ร้อยละ ๕๗ ของการท่องเที่ยวโลกทั้งหมด คิดเป็นนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศถึง ๑ พันล้านคน ซึ่งเป็นการเติบโต                           
UNWTO (๒๐๑๖), Press Release: International tourist arrivals up ๔% in the first half of ๒๐๑๖, retrieved April ๒๐, ๒๐๑๗ from http://media.
unwto.org/press-release/๒๐๑๖-๐๙-๒๖/international-tourist-arrivals-๔-first-half-๒๐๑๖
๘
UNWTO (๒๐๑๖), UNWTO Tourism Highlights ๒๐๑๖ Edition, retrieved October ๒๔, ๒๐๑๖ from http://www.e-unwto.org/doi/
pdf/๑๐.๑๘๑๑๑/๙๗๘๙๒๘๔๔๑๘๑๔๕.
๗
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ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

อย่างมีนัยส�ำคัญ เมื่อเปรียบเทียบกับตัวเลขส่วนแบ่งตลาดในการท่องเที่ยวของประเทศก�ำลังพัฒนาที่มีเพียงร้อยละ ๔๕             
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และร้อยละ ๓๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๒๓ ๙ การเติบโตของส่วนแบ่งตลาดด้านการท่องเที่ยวของประเทศก�ำลังพัฒนา
เป็นสัญญาณทางบวกของการท่องเทีย่ วของประเทศไทย ดังนัน้ การวางแผนยุทธศาสตร์ดา้ นการท่องเทีย่ วเพือ่ รองรับการเติบโต
ของตลาดกลุ่มนี้จึงเป็นสิ่งส�ำคัญ
๕. นักท่องเที่ยวให้ความส�ำคัญกับประสบการณ์มากกว่าวัตถุ
ส�ำหรับแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเที่ยวโลก รายงานทางวิชาการหลายฉบับเห็นตรงกันว่านักท่องเที่ยวทั่วโลก               
จะให้ความส�ำคัญกับความพึงพอใจใน “ประสบการณ์” ที่ได้จากการท่องเที่ยวมากกว่าที่จะให้ความส�ำคัญกับความพึงพอใจ            
จาก “วัตถุ” กล่าวคือ นักท่องเที่ยวจะเน้นการท่องเที่ยวที่สามารถน�ำเสนอประสบการณ์ที่น่าสนใจและแปลกใหม่มากขึ้น                   
แทนการให้ความส�ำคัญกับการท่องเที่ยวแบบหรูหราและการจับจ่ายซื้อของระหว่างการท่องเที่ยวดังเช่นแต่ก่อน โดยสถาบัน
Oxford Economics คาดการณ์ว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ อัตราการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวเพื่อการซื้อ “ประสบการณ์”                        
จากการท่องเที่ยวจะมีมากกว่าการใช้จ่ายในการท่องเที่ยวเชิง “วัตถุ” ถึงกว่าร้อยละ ๕๕ โดยประมาณ เทียบกับในปี                     
พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่มากกว่ากันเพียงร้อยละ ๔๐ เท่านั้น๑๐
๖. การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการท่องเที่ยวและการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวโลก
ในรายงาน “Future Traveler Tribes ๒๐๓๐: Building a More Rewarding Journey” ของบริษัท อมาเดอุส
และฟรอสต์แอนด์ซัลลิแวน (Amadeus and Frost & Sullivan) ยังระบุอีกด้วยว่า สามารถจ�ำแนกนักท่องเที่ยวในอนาคตออก
ได้เป็น ๖ กลุม่ คือ นักท่องเทีย่ วทีเ่ ดินทางเพราะความจ�ำเป็น (Obligation Meeters) นักท่องเทีย่ วทีต่ อ้ งการความสะดวกสบาย
(Simplicity Searchers) นักท่องเที่ยวที่ให้ความส�ำคัญกับสิ่งแวดล้อมและจริยธรรมอันดี (Ethical Travelers) นักท่องเที่ยวที่
ให้รางวัลตนเองจากการท�ำงาน (RewardHunters) นักท่องเทีย่ วทีใ่ ห้ความส�ำคัญกับการเรียนรูว้ ฒ
ั นธรรมทีแ่ ตกต่าง (Cultural
๑๑
Purists) และนักท่องเที่ยวเพื่อสร้างความยอมรับในสังคม (Social Capital Seekers) โดยนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่มนี้จะมี
พฤติกรรมที่แตกต่างกัน และให้ความส�ำคัญกับปัจจัยต่างๆ ในการท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน รวมทั้งปัจจัยทางจิตวิทยาและปัจจัย
สนับสนุนทางด้านเทคโนโลยีด้วย ดังนั้น ในการวางแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของประเทศไทยควรให้ความส�ำคัญ                        
กับประเภทต่างๆ ของนักท่องเที่ยว เพื่อจะได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่างชาติ ทุกกลุ่มอย่างครบถ้วน
ในการเลือกจุดหมายปลายทาง นักท่องเที่ยวจะให้ความส�ำคัญกับข้อเสนอหรือแพ็คเกจพิเศษที่ผู้ประกอบการมอบให้
และมักตัดสินใจเลือกสถานทีเ่ ป้าหมายทีเ่ คยเห็นในรายการท่องเทีย่ วทางโทรทัศน์ นอกจากนี้ นักท่องเทีย่ วยังจะให้ความส�ำคัญ
กับเครื่องปรับอากาศและความสามารถในการเชื่อมต่อกับสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สาย (WIFI) เป็นอย่างมาก
ประเด็นพฤติกรรมในการท่องเที่ยวประการหนึ่งที่มีบทบาทสูงขึ้นอย่างมากในระยะหลัง คือ เรื่องการใช้เทคโนโลยี
ระหว่างการท่องเที่ยว ๑๒ (Adoption of travel technology during the travel journey) ซึ่งถือว่ามีรากฐานมาจากความ
แพร่หลายของเทคโนโลยีทคี่ นเริม่ ใช้เป็นส่วนหนึง่ ในชีวติ ประจ�ำวันมากขึน้ อีกทัง้ ความสามารถในการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์
เพิ่งอ้าง.
Amadeus (๒๐๑๖), Shaping the Future of Luxury Travel, retrieved October ๒๔, ๒๐๑๖ from http://www.amadeus.com/documents/future-traveller-tribes-๒๐๓๐/luxury-travel/shaping-the-future-of-luxury-travel-report.pdf.
๑๑
Frost & Sullivan (๒๐๑๖), Future Traveller Tribes ๒๐๓๐, retrieved October ๒๔, ๒๐๑๖ from http://www.amadeus.com/documents/future-traveller-tribes-๒๐๓๐/amadeus-traveller-tribes-๒๐๓๐-airline-it.pdf
๑๒
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
๙

๑๐
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ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

จากสื่อสังคมและช่องทางการให้บริการออนไลน์ต่างๆ ท�ำให้ผู้ประกอบการสามารถใช้ช่องทางดังกล่าวนี้มาเติมเต็มและเพิ่ม
ความสะดวกสบายในการเดินทางของนักท่องเที่ยวได้ จากการคาดการณ์ของ Euromonitor ชี้ว่า นักท่องเที่ยวทั่วโลกมีการใช้
ช่องทางออนไลน์ในการวางแผนและจัดการด้านการท่องเที่ยวมากขึ้น ท�ำให้รายได้จากการใช้ช่องทางดังกล่าวเพิ่มขึ้นประมาณ
ร้อยละ ๑o ต่อปี โดยรายได้ในด้านดังกล่าวทั่วโลกนั้นเพิ่มขึ้นจาก ๑๖๖ พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็น ๓๖๓
พันล้านเหรียญสหรัฐฯในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (คาดการณ์) แนวโน้มด้านการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการท่องเที่ยวนี้จึงเป็น                
แนวโน้มด้านการท่องเที่ยวระดับสากลประการหนึ่งที่ส�ำคัญ
สถานการณ์และแนวโน้มด้านการท่องเที่ยวระดับประเทศ
เมื่อได้พิจารณาถึงสถานการณ์และแนวโน้มด้านการท่องเที่ยวในระดับสากลแล้ว ส่วนต่อไปนี้จะท�ำการวิเคราะห์
สถานการณ์และแนวโน้มด้านการท่องเที่ยวระดับประเทศ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบว่าสถานการณ์และแนวโน้ม                    
ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยนั้นอยู่ในระดับใดเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศคู่แข่ง                      
ในด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาค
๑. บทบาทของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต่อเศรษฐกิจของประเทศ
จากรายงานของสภาการเดินทางและการท่องเที่ยวโลก (World Travel and Tourism Council: WTTC) ระบุว่า
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยมีมูลค่าประมาณ ๘๒.๕ พันล้านเหรียญสหรัฐฯ๑๓   คิดเป็น                  
ร้อยละ ๒๐.๖ ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศทั้งหมด โดยรายงานฉบับเดียวกันรายงานว่า ประเทศไทย                                  
มีรายได้จากการท่องเที่ยวอยู่ที่ ๒.๙ ล้านล้านบาทในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ คิดเป็นรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ จ�ำนวน                          
๑.๘๙ ล้านล้านบาท ตัวเลขรายได้ดังกล่าวนี้ถือว่าโตกว่ารายได้ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ ๒.๒๓ ล้านล้านบาท  
และ ๑.๑๗ ล้านล้านบาท ตามล�ำดับ และคาดว่าจะมีรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งหมด ๓.๑๘ ล้านล้านบาทในปี พ.ศ. ๒๕๖๐
และ ๕.๙๘ ล้านล้านบาทในปี พ.ศ. ๒๕๗๐๑๔

รายงานของ สภาการเดินทางและการท่องเที่ยวโลก (WTTC) นี้ค�ำนวณมูลค่าของอุตสาหกรรมโดยรวมทั้งมูลค่าโดยตรงและมูลค่าโดยอ้อม โดยมูลค่าโดยอ้อมนั้นเกิด
จากการสร้างรายได้ในทางอ้อมเช่น รายได้จากกิจกรรมในอุตสาหกรรมการขนส่ง อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ อุตสาหกรรมการผลิต ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานการ               
ท่องเที่ยวทั้งหมด
๑๔
World Travel & Tourism Council (๒๐๑๗), Travel & Tourism Economic Impact ๒๐๑๗ Thailand.
๑๓
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ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
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แผนภาพ รายได้จากการท่องเที่ยวของประเทศไทยในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ และการคาดการณ์รายได้จากการท่องเที่ยว
ของไทยในปี พ.ศ. ๒๕๗๐

๒๐๒๗

๒๐๑๗

๒๐๑๖

๐

๑๐๐๐

๒๐๐๐

๓๐๐๐

๔๐๐๐

๕๐๐๐

๖๐๐๐

๗๐๐๐

ที่มา: World Travel & Tourism Council (๒๐๑๗), Travel & Tourism Economic Impact ๒๐๑๗ Thailand.
ขนาดของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนี้ถือว่ามีมูลค่ามากกว่าอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่มีความส�ำคัญต่อประเทศ เช่น
อุตสาหกรรมเหมืองแร่ อุตสาหกรรมการศึกษา อุตสาหกรรมการเงิน และอุตสาหกรรมเคมี เป็นต้น โดยมีรายได้เป็นรองเพียง
แต่อุตสาหกรรมค้าปลีก อุตสาหกรรมการเกษตร และอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์เท่านั้น
ในด้านการจ้างงาน อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วท�ำให้เกิดการจ้างงานทัง้ ทางตรงและทางอ้อมในประเทศมากถึง ๕.๗๓ ล้าน
ต�ำแหน่งในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๑ ของการจ้างงานในประเทศทั้งหมด๑๕ ท�ำให้ในประเด็นการจ้างงานนี        ้
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีบทบาทอย่างมากต่อเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากสามารถสร้างต�ำแหน่งงานได้มากกว่า
อุตสาหกรรมเกือบทุกอุตสาหกรรมในประเทศ โดยเป็นรองเพียงแค่อุตสาหกรรมการเกษตรเท่านั้น
นอกจากนี้ หากพิจารณาแยกกันระหว่างการจ้างงานในทางตรงจากในอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วและการจ้างงานทางอ้อม
จะเห็นว่าในทุกๆ การจ้างงานทางตรงหนึ่งต�ำแหน่ง อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยจะก่อให้เกิดการจ้างงานทางอ้อม                 
เพิ่ ม ขึ้ น อี ก ๑.๒ ต� ำ แหน่ ง โดยประมาณ โดยความสั ม พั น ธ์ ใ นแบบส่ ง เสริ ม กั น ของการจ้ า งงานทางตรงและทางอ้ อ มนี้                          
เป็นความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งที่สุดหากพิจารณาเปรียบเทียบกับความสัมพันธ์เดียวกันในอุตสาหกรรมอื่นๆ
หากพิจารณาทิศทางในอนาคตแล้วจะเห็นว่า การท่องเที่ยวจะเป็นฟันเฟืองที่ส�ำคัญในการผลักดันเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยให้เดินไปข้างหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่สถานการณ์ทางการเมืองและความมั่นคงของประเทศยังขาด
ความชัดเจน รายงานของสภาการเดินทางและการท่องเที่ยวโลก (WTTC) ชี้ว่าในช่วง พ.ศ. ๒๕๓๘ – ๒๕๕๗ อุตสาหกรรม      

๑๕

เพิ่งอ้าง.
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ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

การท่องเที่ยวเติบโตขึ้นมามากถึงร้อยละ ๑๘๗ ซึ่งถือเป็นอัตราที่สูงกว่าอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม                      
อย่างมีนัยส�ำคัญ นอกจากนี้ หากเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นๆ ภายในประเทศแล้วจะยิ่งเห็นความส�ำคัญดังกล่าวมากขึ้น
ในช่วงเวลาเดียวกันอุตสาหกรรมการเงินของประเทศเติบโตเพียงร้อยละ ๔๘ เท่านั้น โดยรายงานฉบับเดียวกันของ WTTC                 
ชี้ว่าในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยน่าจะมีการเติบโตอยู่ที่ประมาณร้อยละ ๖.๕ ต่อปี๑๖
ซึ่งถือว่าเป็นอัตราที่สูงกว่าการคาดการณ์การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศอย่างมาก
๒. จ�ำนวนนักท่องเที่ยวมีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง
หากพิจารณานักท่องเทีย่ วขาเข้าจะพบว่าในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ประเทศไทยมีจำ� นวนนักท่องเทีย่ วต่างชาติขาเข้าเติบโต
ขึ้นจากปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เกือบร้อยละ ๙๑๗ และคาดว่าจะเติบโตขึ้นอีกร้อยละ ๑๐.๓ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐๑๘ จ�ำนวนนักท่องเที่ยว               
ที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยนั้นมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากทั้งหมด ๑๔ ล้านคน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ มาเป็น                         
๓๒.๖ ล้านคน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙
ตาราง จ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติขาเข้าทั้งหมดปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙

ทั้งหมด

จ�ำนวนนักท่องเที่ยว
พ.ศ. ๒๕๕๙
พ.ศ. ๒๕๕๘
๓๒,๕๘๘,๓๐๓
๒๙,๙๒๓,๑๘๕

อัตราการเปลี่ยนแปลง
๘.๙๑

ที่มา: กรมการท่องเที่ยว (๒๕๖๐), สถิตินักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย ปี ๒๕๕๙
(จ�ำแนกตามสัญชาติและถิ่นที่อยู่)
หากพิจารณาข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยวปี พ.ศ. ๒๕๕๙ พบว่านักท่องเที่ยวต่างชาติส่วนใหญ่ของประเทศไทยนั้น                     
เป็นนักท่องเที่ยวชาวจีน โดยมีจ�ำนวนมากถึง ๘.๗๕ ล้านคน คิดเป็นอัตราการเติบโตกว่าร้อยละ ๑๐.๓๔ จากปีก่อนหน้า                
รองลงไป ได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่มี ๓.๕๓ ล้านคน คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ ๓.๓๖ ประเทศเกาหลีใต้ที่มี                
๑.๔๖ ล้านคนและเติบโตขึ้นร้อยละ ๖.๖๔ ประเทศญี่ปุ่นที่มี ๑.๔๓ ล้านคนและเติบโตขึ้นร้อยละ ๔.๑๙ และประเทศลาว                   
ที่มี ๑.๔ ล้านคนและเติบโตขึ้นร้อยละ ๑๕.๔๘๑๙

เพิ่งอ้าง.
กรมการท่องเที่ยว (๒๕๖๐), สถิตินักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย ปี ๒๕๕๙ (จ�ำแนกตามสัญชาติและถิ่นที่อยู่), retrieved April ๒๐, ๒๐๑๗ from
http://tourism๒. tourism.go.th/home/details/๑๑/๒๒๑ /๒๕๕๑๖
๑๘
  World Travel & Tourism Council (๒๐๑๗), Travel & Tourism Economic Impact ๒๐๑๗ Thailand.
๑๙
กรมการท่องเที่ยว (๒๕๖๐), สถิตินักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย ปี ๒๕๕๙ (จ�ำแนกตามสัญชาติและถิ่นที่อยู่), retrieved April ๒๐, ๒๐๑๗ from
http://tourism๒.tourism.go.th/home/details/๑๑/ ๒๒๑/๒๕๕๑๖
๑๖
๑๗
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ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ตาราง จ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติขาเข้ารายประเทศปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙

จีน
มาเลเซีย
เกาหลีใต้
ญี่ปุ่น
ลาว

จ�ำนวนนักท่องเที่ยว
พ.ศ. ๒๕๕๙
พ.ศ. ๒๕๕๘
๘,๗๕๗,๔๖๖
๗,๙๓๖,๗๙๕
๓,๕๓๓,๘๒๖
๓,๔๑๘,๘๕๕
๑,๔๖๔,๒๑๘
๑,๓๗๓,๐๔๕
๑,๔๓๙,๖๒๙
๑,๓๘๑,๗๐๒
๑,๔๐๙,๔๕๖
๑,๒๒๐,๕๒๒

อัตราการเปลี่ยนแปลง
๑๐.๓๔
๓.๓๖
๖.๖๔
๔.๑๙
๑๕.๔๘

ที่มา: กรมการท่องเที่ยว (๒๕๖๐), สถิตินักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย ปี ๒๕๕๙
(จ�ำแนกตามสัญชาติและถิ่นที่อยู่)
สังเกตว่านักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติสว่ นใหญ่ทเี่ ดินทางเข้ามายังประเทศไทยเป็นนักท่องเทีย่ วภายในทวีปเอเชียหรือภายใน
อาเซียน ประเทศนอกทวีปเอเชียที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมเยียนประเทศไทยมากที่สุด ได้แก่ สหพันธรัฐรัสเซีย ประเทศ
ในเครือจักรภาพ และสหรัฐอเมริกา โดยมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาจ�ำนวน ๑.๐๙ ล้านคน ๑ ล้านคน และ ๐.๙๗ ล้านคน  
คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ ๒๓.๓ ร้อยละ ๕.๙ และร้อยละ ๑๒.๔ ตามล�ำดับ๒๐
๓. พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเปลี่ยนไปในทางบวก ๒๑
จากข้อมูลการส�ำรวจในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ชีว้ า่ นักท่องเทีย่ วต่างชาติทเี่ ดินทางมายังประเทศไทยมีการใช้จา่ ยโดยเฉลีย่
อยู่ที่ ๕,๐๗๒.๖๙  บาทต่อวัน ซึ่งถือว่าเติบโตขึ้นจากปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ร้อยละ ๖.๒๓ อย่างไรก็ดี จ�ำนวนวันพักเฉลี่ยนั้นลดลง           
จาก ๙.๕๕ วัน ประมาณร้อยละ ๓.๕ ในช่วงเวลาเดียวกัน สาเหตุประการส�ำคัญ ได้แก่ จ�ำนวนนักท่องเที่ยวส่วนมาก                     
เป็นนักท่องเที่ยวระยะใกล้ เช่น นักท่องเที่ยวจากจีนและมาเลเซีย รวมทั้งนักท่องเที่ยวจากประเทศอื่นๆ ในอาเซียน
๔. รายได้จากการท่องเที่ยวจ�ำนวนมากมาจากนักท่องเที่ยวชาวจีน
นักท่องเทีย่ วจีนถือเป็นนักท่องเทีย่ วสร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทยมากทีส่ ดุ คิดเป็นมูลค่ากว่า ๑.๒๔ แสนล้านบาท
ในช่วงไตรมาสที่ ๑ ของปี พ.ศ. ๒๕๖๐ คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๔ ของรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมด แม้จะมีมูลค่าสูง            
แต่ว่ารายได้จากการท่องเที่ยวจีนลดลงจากช่วงไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้าประมาณร้อยละ ๔
นักท่องเทีย่ วจากสหพันธรัฐรัสเซียเป็นนักท่องเทีย่ วสร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทยมากเป็นอันดับสอง คิดเป็นมูลค่า
๓.๗๒ หมื่นล้านบาทในช่วงไตรมาสที่ ๑ ของปี พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือร้อยละ ๗.๙ ของรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมด               
เพิ่มขึ้นจากช่วงไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ ๒๗.๙
๒๐
๒๑

เพิ่งอ้าง.
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
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ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

นักท่องเที่ยวจากประเทศมาเลเซียสร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทยมากเป็นอันดับสาม คิดเป็นมูลค่า ๒.๓๓ หมื่น          
ล้านบาทในช่วงไตรมาสที่ ๑ ของปี พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือร้อยละ ๔.๙ ของรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมด และถือว่าลดลง              
จากช่วงไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ ๕.๒๓ โดยมาเลเซียเป็นประเทศเดียวที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว
ประเทศไทยที่ก่อให้เกิดรายได้ในสิบอันดับแรกของประเทศที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเที่ยวประเทศไทยคิดเป็นมูลค่า                
มากที่สุด
๕. การท่องเที่ยวภายในประเทศเติบโตขึ้นอย่างเป็นที่น่าพอใจ
การท่องเที่ยวภายในประเทศของประเทศไทยเติบโตไปได้อย่างน่าพอใจเช่นกัน สาเหตุหลักมาจากการผลักดัน             
การท่องเที่ยวภายในประเทศของภาครัฐ เช่น การจัดงานไทยเที่ยวไทย การด�ำเนินโครงการ ๑๒ เมือง ต้องห้าม...พลาด                     
และ ๑๒ เมือง ต้องห้าม...พลาด พลัส เพือ่ การกระจายการท่องเทีย่ วสูเ่ มืองในภูมภิ าคทีม่ ศี กั ยภาพนอกเหนือจากเมืองท่องเทีย่ ว
หลัก ๑๐ เมืองของไทย เป็นต้น
๖. การท่องเที่ยวเชิงกีฬามีบทบาทต่อตลาดการท่องเที่ยวของประเทศมากขึ้น
การท่องเที่ยวเชิงกีฬาถือเป็นสาขาหนึ่งของการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมโดยทั่วไปในตลาดการท่องเที่ยวโลก                  
แม้ตลาดการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในประเทศไทยยังไม่ได้รับการพัฒนามากนัก แต่แนวโน้มของการเติบโตของตลาดการท่องเที่ยว
กีฬาโลกจะท�ำให้แนวโน้มดังกล่าวแพร่ขยายมาสูต่ ลาดการท่องเทีย่ วเชิงกีฬาของไทยในเวลาไม่นาน ประเทศไทยถือเป็นประเทศ
ที่มีศักยภาพในการท่องเที่ยวเชิงกีฬาค่อนข้างมาก เนื่องจากมีภูมิประเทศที่หลากหลาย ท�ำให้นักท่องเที่ยวเชิงกีฬาสามารถ
ประกอบกิจกรรมกีฬาได้หลากหลายรูปแบบในแต่ละพื้นที่ของประเทศ เช่น การปีนเขาในภาคเหนือ การด�ำน�้ำในภาคใต้               
และภาคตะวันออก เป็นต้น
การท่องเที่ยวเชิงกีฬาโลก ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ มีการประเมินกันว่า ตลาดการท่องเที่ยวเชิงกีฬาโลก มีมูลค่าประมาณ
๖ แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ๒๒ และมีอัตราการเติบโตประมาณร้อยละ ๑๔ ต่อปี๒๓ ในกรณีของประเทศไทยนั้น ปี พ.ศ. ๒๕๕๙
การท่องเที่ยวเชิงกีฬาสามารถสร้างรายได้เข้าประเทศกว่า ๒.๑ หมื่นล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จากการเล่นกิจกรรมกีฬา                      
๑.๘ หมื่นล้านบาท รายได้จากการเข้าชมกิจกรรมกีฬา ๒ พันล้านบาท และรายได้จากการจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ
๕๒๗ ล้านบาท ๒๔

Héctor ValentínJiménez Naranjo & Mari Cruz Sánchez (๒๐๑๖), “Influence of Sports Events in Local Tourism,” Sport Entrepreneurship and
Innovation (๒๐๑๖).
๒๓
ส�ำนักเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (๒๕๕๙), โครงการทิศทางการพัฒนาท่องเที่ยวของประเทศไทยในระยะ ๑๐ ปี.
๒๔
กรมการท่องเที่ยว (๒๕๖๐), โครงการส�ำรวจค่าใช้จ่ายนักท่องเที่ยว ปี พ.ศ. ๒๕๕๙.
๒๒

14

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ตาราง รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของไทยในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ แยกตามประเภทของการท่องเที่ยวเชิงกีฬา
กิจกรรมปี ๒๕๕๙
การจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ
การเล่นกิจกรรมกีฬา
การเข้าชมกิจกรรมกีฬา
รวม

รายได้ (ล้านบาท)
๕๒๗
๑๘,๓๙๕
๒,๐๘๐
๒๑,๐๐๓

ที่มา: กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา, การท่องเที่ยวเชิงกีฬา

ด้านประเภทของการท่องเที่ยวเชิงกีฬานั้น ประเทศไทยถือว่ามีศักยภาพในการท่องเที่ยวเชิงกีฬาบางประเภท              
ที่คาดว่าจะเป็นสาขาของการท่องเที่ยวเชิงกีฬาที่จะเติบโตได้อย่างรวดเร็วในอนาคต ได้แก่ ด�ำน�้ำ  มวยไทย กอล์ฟ เป็นต้น                
โดยหากพิจารณาสัดส่วนของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท�ำกิจกรรม
การท่องเที่ยวเชิงกีฬาประเภทดังกล่าวในประเทศไทยในปัจจุบัน พบว่ามีนักท่องเที่ยวเชิงกีฬาชาวต่างชาติ                      
เดินทางเข้ามาด�ำน�้ำตื้น ร้อยละ ๑๖.๔๓ ด�ำน�้ำลึก ร้อยละ ๗.๔๙ กิจกรรมมวยไทย ร้อยละ ๒.๕๑ และกอล์ฟ ร้อยละ ๑.๗๕
ตามล�ำดับ๒๕
ตาราง สัดส่วนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ท�ำกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาประเภทต่างๆ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘
กิจกรรม / ปี
ด�ำน�้ำลึก
ด�ำน�้ำตื้น
กอล์ฟ
มวยไทย

สัดส่วนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ท�ำกิจกรรม (ร้อยละ)
พ.ศ. ๒๕๕๖
พ.ศ. ๒๕๕๗
พ.ศ. ๒๕๕๘
๒.๘๔
๓.๙๖
๗.๔๙
๓.๕๕
๘.๖๒
๑๖.๔๓
๑.๒๕
๒.๐๙
๑.๗๕
๒.๕๑
๒.๕๑

ที่มา: กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา, การท่องเที่ยวเชิงกีฬา

๒๕

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (๒๕๕๖, ๒๕๕๗, ๒๕๕๘), โครงการส�ำรวจข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเชิงลึก.
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ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

๗. ความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวชี้ให้เห็นทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนของตลาดการท่องเที่ยว
จากรายงานความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (The Travel and Tourism                
Competitiveness Report ๒๐๑๕) ของสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum: WEF) ๒๖ ที่มีการวัดความสามารถ
ในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยใน ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนการท่องเที่ยว (Enabling
Environment) ด้านนโยบายและปัจจัยส่งเสริมการท่องเที่ยว (Travel and Tourism Policy and Enabling Conditions)
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) และด้านทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม (Natural and Cultural Resources)
ใน ๑๐ ประเด็นย่อย พบว่า ในภาพรวมนั้นประเทศไทยถูกจัดให้อยู่ในอันดับ ๓๔ จาก ๑๔๑ ประเทศ ขึ้นมาจากอันดับที่ ๓๕
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และอันดับที่ ๔๓ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งก็ถือว่าเป็นการพัฒนาที่ดีขึ้น
เมือ่ พิจารณาความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเทีย่ วทัง้ ๔ ด้านข้างต้น พบว่าการท่องเทีย่ วของประเทศไทย
มีความเข้มแข็งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ในส่วนประเด็นย่อยโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมทางอากาศ
(Air Transport Infrastructure) และโครงสร้างพื้นฐานการบริการการท่องเที่ยว (Tourism Service Infrastructure) นั้น
ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในอันดับที่ ๒๐ และ ๑๖ ของโลกตามล�ำดับ ซึ่งถือว่าสูงกว่าความสามารถในการแข่งขันในภาพรวมของ
ประเทศค่อนข้างมาก อย่างไรก็ดี ในประเด็นย่อยด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมทางบกและทางเรือ (Ground and Port
Infrastructure) ประเทศไทยถือว่า มีความสามารถในการแข่งขันที่ไม่สูงนัก โดยถูกจัดอยู่ในอันดับที่ ๗๒ จาก ๑๓๖ ประเทศ
ส่วนความสามารถในการแข่งขันด้านทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม (Natural and Cultural Resources)            
ในส่วนประเด็นย่อยด้านทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resources) ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ ๗ ของโลก ซึ่งถือเป็นประเด็น
ย่อยทีป่ ระเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันสูงทีส่ ดุ เมือ่ เปรียบเทียบในบรรดาประเด็นย่อยทัง้ ๑๐ ประเด็นทีม่ กี ารวิเคราะห์
ส่วนในประเด็นย่อยด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธุรกิจ (Cultural Resources and Business Travel) นั้น ไทยอยู่ใน
อันดับที่ ๓๗ ซึ่งก็ยังถือว่าสูงพอๆ กับอันดับในภาพรวมของประเทศ
ในส่วนความสามารถในการแข่งขันด้านสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนการท่องเที่ยว (Enabling Environment) นั้น
ถือว่าประเทศไทยอ่อนแอที่สุด โดยในประเด็นด้านความมั่นคงและความปลอดภัย (Safety and Security) ประเทศไทยอยู่ใน
อันดับ ๑๑๘ ด้านสุขภาพและสุขอนามัย (Health and Hygiene) อยู่ในอันดับ ๙๐ ด้านทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ                
(ICT Readiness) อยูอ่ นั ดับ ๕๘ ด้านสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ (Business Environment) อันดับ ๔๕ และด้านทรัพยากรมนุษย์
และตลาดแรงงาน (Human Resources and Labor Market) อันดับ ๔๐ จาก ๑๓๖ ประเทศ ตามล�ำดับ
ในส่วนความสามารถในการแข่งขันด้านนโยบายและปัจจัยส่งเสริมการท่องเที่ยว (Travel and Tourism Policy
and Enabling Conditions) นัน้ ถือว่าประเทศไทยยังท�ำได้ไม่ดพี อเช่นกัน โดยเฉพาะในประเด็นย่อยด้านความยัง่ ยืนของสภาพ
แวดล้อม (Environmental Sustainability) ที่อยู่ในอันดับ ๑๒๒ ของโลก
๘. การท่องเทีย่ วของประเทศไทยประสบความส�ำเร็จเป็นอย่างดีในระดับโลกและได้รบั รางวัลด้านการท่องเทีย่ วระดับ
นานาชาติหลายรางวัล
ตลาดการท่องเที่ยวของประเทศไทยถือว่าประสบความส�ำเร็จเป็นอย่างดี อันจะเห็นได้จากการได้รับรางวัลระดับ
นานาชาติหลายรางวัล เช่น กรุงเทพฯ ที่ได้รับเลือกเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในปี พ.ศ. ๒๕๕๙               
จากการจัดอันดับของ MasterCard๒๗ (MasterCard’s Asia Pacific Destinations Index ๒๐๑๖) นอกจากนี้ การท่องเที่ยว
World Economic Forum (๒๐๑๗), Travel & Tourism Competitiveness Report ๒๐๑๗.
MasterCard (๒๐๑๖), MasterCard Pacific Destinations Index ๒๐๑๖, retrieved April ๒๐, ๒๐๑๗ from https://newsroom.mastercard.com/asia-pacific/files/๒๐๑๖/๐๖/Report-MasterCard-Asia-Pacific-Destinations-Index-final-๑๖๐๕๑๖.pdf
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ทางทะเลของประเทศไทยก็ได้รบั รางวัลระดับเอเชียเช่นกัน เช่น รางวัลชายหาดทีด่ ที สี่ ดุ ของเอเชียในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จาก World
Travel Awards อีกทั้งยังมีรางวัลด้านการท่องเที่ยวระดับนานาชาติอีกหลายรางวัล เช่น รางวัลประเทศท่องเที่ยวที่ดีที่สุด              
ในด้านการท่องเที่ยวครอบครัว การท่องเที่ยวเชิงพักผ่อน และสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อการวิวาห์ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ รางวัลสถานที่
เพื่อการประชุมและจัดงานยอดเยี่ยมจาก TTG Travel Awards ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้น

๒.๒ สถานการณ์และแนวโน้มด้านกีฬาที่มีผลกระทบต่อยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
แม้อุตสาหกรรมกีฬาจะมิใช่อุตสาหกรรมที่มีความส�ำคัญและสร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทยมากเท่ากับอุตสาหกรรม  
การท่องเที่ยว แต่ความคลั่งไคล้และหลงใหลในเกมกีฬาของคนไทยถือว่าเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้ภาครัฐและภาคเอกชนของ
ประเทศไทยให้ความสนใจและสนับสนุนด้านกีฬาอย่างเสมอมา ต่อไปนี้จะกล่าวถึงประเด็นสถานการณ์และแนวโน้มด้านกีฬา
ในระดับสากลและระดับประเทศ เพื่อน�ำไปเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค และเป็นแนวทาง            
ในการวางยุทธศาสตร์ต่อไป
สถานการณ์และแนวโน้มด้านกีฬาระดับสากล
ไม่เพียงแต่ชาวไทยเท่านั้นที่คลั่งไคล้การชมกีฬา ประเทศอื่นๆ ทั่วโลกก็หลงใหลในเกมกีฬาไม่แพ้กัน ด้วยเหตุนี้                
ความเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมกีฬาในระดับสากลจึงเป็นไปในทิศทางบวก ทั้งในแง่ของการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ การเดิน
ทางท่องเที่ยวเพื่อไปเล่นกีฬาหรือไปชมกีฬา รวมไปถึงการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อยกระดับการเล่นและ             
การชมกีฬาให้ได้อรรถรสมากขึน้ จากการศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มด้านกีฬาในระดับสากลพบว่าสถานการณ์
และแนวโน้มต่างๆ ที่พบได้ในอุตสาหกรรมกีฬาของโลกในขณะนี้มีหลายประการดังต่อไปนี้
๑. กระแสความใส่ใจในสุขภาพเป็นปัจจัยผลักดันตลาดการกีฬาที่ส�ำคัญ
ในช่วง ๕ – ๑๐ ปีที่ผ่านมา จะเห็นว่ารัฐบาลประเทศต่างๆ ให้ความส�ำคัญกับการสร้างทัศนคติอันดีของประชาชน
ต่อการออกก�ำลังกาย เพื่อชักจูงให้ประชาชนออกก�ำลังกายมากขึ้น จะได้มีสุขภาพที่แข็งแรง ไม่เจ็บป่วยได้ง่าย ไม่สิ้นเปลืองค่า
รักษาพยาบาล และเป็นทรัพยากรมนุษย์ของประเทศที่มีค่ามากขึ้น ความพยายามของประเทศต่างๆ นี้เริ่มเห็นผลได้ชัดเจน
อย่างมากในช่วงไม่กี่ปีหลัง เนื่องจากประชาชนในหลายประเทศเริ่มมีทัศนคติเช่นนั้นอย่างแท้จริง และเริ่มให้ความส�ำคัญกับ           
การออกก�ำลังกายมากขึน้ อย่างจริงจัง อย่างไรก็ดี ตัวเลขทางสถิตนิ านาประการยังชีใ้ ห้เห็นว่าการเล่นกีฬาและการออกก�ำลังกาย
ของประชาชนในประเทศต่างๆ ทั่วโลกนั้นยังไม่เพียงพอ เช่น การวิจัยในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ระบุว่ามีเด็กและเยาวชนในประเทศ
สหรัฐอเมริกาเพียงหนึ่งในสิบเท่านั้นที่มีการออกก�ำลังกายอย่างเพียงพอ๒๘ ส่วนผู้ใหญ่ก็มีเพียงร้อยละ ๕ เท่านั้นที่มีการออก
ก�ำลังกายในระดับที่เหมาะสมอย่างสม�่ำเสมอในทุกๆ วัน๒๙ และมีเพียงหนึ่งในสามที่มีการออกก�ำลังกายอย่างเพียงพอในแต่ละ
สัปดาห์๓๐ นอกจากนี้ งานวิจัยยังชี้ให้เห็นว่าประชากรทั่วโลกในช่วงอายุ ๖๕ – ๗๔ ปีนั้น มีเพียงร้อยละ ๒๘ – ๓๔ เท่านั้นที่มี
Amy Norton (๒๐๑๖), ๙ out of ๑๐ teens don’t get enough exercise, retrieved April ๒๐, ๒๐๑๗ from CBS News: http://www.cbsnews.com/
news/teens-dont-get-enough-exercise/
๒๙
U.S. Department of Agriculture (๒๐๑๐), Dietary Guidelines for Americans, retrieved October ๒๔, ๒๐๑๖ from http://www.cnpp.usda.gov/dietaryguidelines.htm.
๓๐
U.S. Department of Health and Human Services (๒๐๑๕), Healthy People ๒๐๑๐, retrieved October ๒๔, ๒๐๑๖ from http://www.cdc.gov/nchs/
healthy_people/hp๒๐๑๐.htm.
๒๘
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การเคลื่อนไหวร่างกายในระดับที่เพียงพอในแต่ละวัน๓๑ สัญญาณต่างๆ เหล่านี้แสดงให้เห็นว่าแม้แนวโน้มด้านทัศนคติเกี่ยวกับ
การออกก�ำลังกายจะเป็นไปในทางบวก ในทางปฏิบัติยังถือว่าในภาพรวมนั้นประชากรโลกยังออกก�ำลังกายไม่เพียงพอ                      
อยู่เช่นเดิม
๒. เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการกีฬาสมัยใหม่
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ถูกน�ำมาใช้ในการเล่นกีฬาและการออกก�ำลังกาย โดยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ที่ถูกจัดให้อยู่ในอันดับหนึ่งของปัจจัยอันเป็นแนวโน้มด้านการกีฬาที่ส�ำคัญที่สุดของโลก ตามรายงาน Worldwide Survey of
Fitness Trends for ๒๐๑๖ ได้แก่ เทคโนโลยีอุปกรณ์กีฬาแบบสวมใส่ (Wearable Technology) ที่เพิ่งได้รับความนิยม            
เมื่อกี่ปีที่ผ่านมานี้ ซึ่งมีด้วยกันหลายรูปแบบ ได้แก่ อุปกรณ์ Fitness Tracker นาฬิกาแบบ Smart Watch อุปกรณ์วัดอัตรา
การเต้นของหัวใจ และอุปกรณ์ GPS Tracking เป็นต้น การวิเคราะห์ของสือ่ ออนไลน์ชวี้ า่ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ นี้ ตลาดอุปกรณ์
กีฬาแบบสวมใส่ (Wearable Technology) จะมีมูลค่าสูงถึง ๖ พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เลยทีเดียว นอกจากอุปกรณ์กีฬา             
แบบสวมใส่แล้ว อุปกรณ์และเครือ่ งแต่งกายเพือ่ การเล่นกีฬาก็มกี ารพัฒนาในนวัตกรรมอย่างมากเช่นกัน เช่น เทคโนโลยีแว่นตา
อัจฉริยะ (Smart Glasses) ที่คาดว่าจะมีมูลค่าตลาดมากถึง ๑.๕ พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และเครื่องแต่งกายเพื่อการกีฬาที่ใช้
เทคโนโลยีผ้าอัจฉริยะ (Smart Fabric) ที่จะมีมูลค่าตลาดสูงถึง ๒.๖ ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐๓๒
๓. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศก่อให้เกิดประโยชน์และท�ำให้การแข่งขันเข้มข้นขึ้น ๓๓                    
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีวา่ ด้วยการสือ่ สารและสารสนเทศทีท่ ำ� ให้การเข้าถึงข่าวสารด้านการกีฬาท�ำได้งา่ ยขึน้
และมีต้นทุนต�่ำลง พัฒนาการของเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศนี้ส่งผลต่ออุตสาหกรรมกีฬาหลากหลายรูปแบบ เช่น   
สื่ออินเทอร์เน็ตที่ท�ำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านการกีฬาได้อย่างง่ายดายไม่ว่าตนเองจะอยู่ที่ใดของโลก                 
นอกจากนี้ นักกีฬาหรือสโมสรกีฬาก็สามารถใช้สื่ออินเทอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสารกับผู้ชมและกองเชียร์ของตนได้อย่าง                
ง่ายดายด้วย แนวโน้มที่ส�ำคัญอีกประการหนึ่งในประเด็นเทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศ ได้แก่ เทคโนโลยีการขนถ่ายข้อมูล
ไร้สายที่ท�ำให้การส่งผ่านข้อมูลจากต้นทางมายังปลายทางมีความเร็วมากขึ้น ท�ำให้ต้นทุนของการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬา
มีต�่ำลง พัฒนาการของเทคโนโลยีการสื่อสารนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาแบบ Over-The-Top               
Streaming หรือการถ่ายทอดสดโดยตรงแบบไม่ผ่านตัวกลาง ได้แก่ บริษัทกระจายเสียงและแพร่ภาพ (Broadcasting                  
Company) ดังเช่นแต่ก่อน เมื่อสามารถตัดคนกลางในกระบวนการถ่ายทอดการแข่งขันกีฬาออกไปได้ ท�ำให้ต้นทุนของผู้ชม               
ต�่ำลง ฐานผู้ชมกีฬาจึงเติบโตไปด้วยนั่งเอง พัฒนาการในด้านเทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศอีกประการหนึ่ง ได้แก่                      
ความแพร่หลายของเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้รับชมเกมกีฬาได้ เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต เป็นต้น อุปกรณ์เหล่านี้ช่วยอ�ำนวย
ความสะดวกในการรับชมการแข่งขันกีฬา ท�ำให้การชมกีฬามีความแพร่หลายมากขึ้น อย่างไรก็ดี ต้นทุนที่ต�่ำลงก็น�ำไปสู                    ่
การแข่งขันที่มากขึ้นเช่นกัน นอกจากประเด็นการตลาดที่ท�ำได้ง่ายขึ้นแล้ว ยังมีประเด็นอื่นๆ ที่ท�ำให้การแข่งขันเข้มข้นขึ้นอีก
เช่น การเปิดเสรีทางการค้า (Free Trade) เป็นต้น
Centers for Disease Control and Prevention (๒๐๑๖), CDC Behavioral Risk Factor Surveillance Survey, retrieved October ๒๔, ๒๐๑๖ from http://
www.cdc.gov/brfss/.
๓๒
Walter Thompson (๒๐๑๕), Worldwide Survey of Fitness Trends for ๒๐๑๖: ๑๐th Anniversary Edition, ACSM’s Health & Fitness Journal, Vol.๑๙
(๖), pp. ๙ – ๑๘.
๓๓
เเผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
๓๑
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๔. ความส�ำคัญของกีฬาในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ๓๔
หากพิจารณาในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๘ พบว่า การกีฬาและนันทนาการกีฬาทั่วโลกได้สร้างมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจ (Gross Value Added: GVA) ทีเ่ ติบโตขึน้ อย่างต่อเนือ่ งประมาณร้อยละ ๒.๒ ต่อปี หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ ๑.๒๔
เมื่อเทียบกับค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมทั่วโลก (Gross Domestic Product: GDP) จากข้อเท็จจริงดังกล่าวนี้ท�ำให้เห็นได้ว่า กีฬา
และนันทนาการสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของโลกในภาพรวมได้ดี ในด้านรายได้นั้น พบว่าในช่วงเวลาเดียวกัน
อุตสาหกรรมการกีฬาโลกสามารถสร้างรายได้รวมสูงถึงประมาณ ๕ – ๖ แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีอัตราการเติบโต               
อย่างต่อเนื่องประมาณร้อยละ ๓.๘ ต่อปี
รายได้จากอุตสาหกรรมกีฬานีอ้ าจแบ่งได้ออกเป็น ๒ กรณี คือ รายได้จากกีฬาเพือ่ การอาชีพ (Professional Sports
Revenue) และรายได้จากกีฬาเพื่อความบันเทิงและนันทนาการ (Recreational Sports Revenue)
ในส่วนรายได้จากกีฬาเพื่อการอาชีพ (Professional Sports Revenue) นั้น พบว่าเมื่อเทียบกับรายได้รวมจาก
อุตสาหกรรมการกีฬาทั้งหมดในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้วมีสัดส่วนประมาณร้อยละ ๒๓ และหากพิจารณาแยกตามประเภทของ            
รายได้จะพบว่าค่าบัตรเข้าชมการแข่งขันกีฬามีสัดส่วนต่อรายได้ ร้อยละ ๓๑.๒ และมีอัตราการเติบโต (CAGR) ร้อยละ ๒.๕                     
ค่าสปอนเซอร์มีสัดส่วนต่อรายได้ร้อยละ ๓๐.๘ และมีอัตราการเติบโต (CAGR) ร้อยละ ๕.๓และการจ�ำหน่ายสินค้าที่ระลึก                  
มีสัดส่วนต่อรายได้ร้อยละ ๑๓.๘ และมีอัตราการเติบโต (CAGR) ร้อยละ ๓.๘ ด้วยกัน
ในส่วนรายได้จากกีฬาเพื่อความบันเทิงและนันทนาการ (Recreational Sports Revenue) พบว่าเมื่อเทียบกับ
รายได้รวมจากอุตสาหกรรมการกีฬาทั้งหมดในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้วมีสัดส่วนประมาณร้อยละ ๗๗ ถือเป็นส่วนใหญ่ของรายได้
รวมจากอุตสาหกรรมการกีฬา และหากพิจารณาแยกตามประเภทของรายได้จะพบว่ารายได้จากการขายชุดกีฬามีสัดส่วน               
ต่อรายได้ ร้อยละ ๓๔.๒ และมีอัตราการเติบโต (CAGR) ร้อยละ ๓.๐ รายได้จากการขายรองเท้ากีฬามีสัดส่วนต่อรายได้                 
ร้อยละ ๒๐.๘ และมีอัตราการเติบโต (CAGR) ร้อยละ ๓.๙ รายได้จากธุรกิจสถานที่ออกก�ำลังกายมีสัดส่วนต่อรายได้                      
ร้อยละ ๑๘.๑ และมีอัตราการเติบโต (CAGR) ร้อยละ ๔.๒ รายได้จากการขายอุปกรณ์กีฬามีสัดส่วนต่อรายได้ ร้อยละ ๑๔.๖
และมีอัตราการเติบโต (CAGR) ร้อยละ ๒.๗ รายได้จากการธุรกิจอาหารบ�ำรุงสุขภาพมีสัดส่วนต่อรายได้ร้อยละ ๑๐.๑ และมี
อัตราการเติบโต (CAGR) ร้อยละ ๙.๙ และรายได้จากธุรกิจเครื่องดื่มบ�ำรุงสุขภาพมีสัดส่วนต่อรายได้ร้อยละ ๒.๒ และมีอัตรา                  
การเติบโต (CAGR) ร้อยละ ๕.๗
ข้อเท็จจริงนี้ท�ำให้มีปัจจัยอีกประการอันมีความส�ำคัญอย่างมาก ได้แก่ การพัฒนาการกีฬาเพื่อการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจในทางอ้อม เนื่องจากการแข่งขันกีฬานั้นสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มาก นอกจากการเดินทางเข้ามาของนักกีฬา            
ที่เข้าร่วมการแข่งขันเองแล้ว การใช้จ่ายของญาติพี่น้องและกองเชียร์ที่เดินทาง เข้ามาร่วมกิจกรรมก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ
ของประเทศและเมืองเจ้าภาพจัดการแข่งขันได้เป็นอย่างดี
ตัวอย่างของความส�ำเร็จของการใช้การแข่งขันกีฬามากระตุ้นเศรษฐกิจ ได้แก่ การเป็นเจ้าภาพการแข่งขันฟุตบอล
โลกของประเทศเยอรมนีในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ การเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกของสหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ และการเป็น          
เจ้าภาพกีฬาโอลิมปิค ณ มหานครลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ. ๒๕๒๗ เป็นต้น๓๕ อย่างไรก็ดี มีการแข่งขัน
กีฬาระดับโลกจ�ำนวนไม่น้อยเช่นกันที่เจ้าภาพต้องขาดทุนจากการจัดการแข่งขัน เช่น การแข่งขันกีฬาโอลิมปิค ณ กรุงเอเธนส์
เเผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
John Wihbey (๒๐๑๖), Olympics and their economic impact: Updated research roundup, retrieved October ๒๔, ๒๐๑๖ from Journalist’s
Resource: http://journalistsresource.org/studies/government/ infrastructure-government/economic-and-cultural-benefits-of-the-olympics-research-roundup.
๓๔
๓๕
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ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

ประเทศกรีซ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗๓๖ และการแข่งขันกีฬาโอลิมปิค ณ นครริโอ เดอจาเนโร ประเทศบราซิล ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙                    
ที่ก็คาดว่าจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อเศรษฐกิจของประเทศบราซิลในระยะยาวเช่นกัน๓๗
๕. ช่องทางการมีส่วนร่วมรูปแบบใหม่ที่ช่วยยกระดับประสบการณ์ในเล่นและการชมกีฬา ๓๘
การพัฒนาช่องทางต่างๆ ที่คนสามารถมีส่วนร่วมกับเกมกีฬาได้มากขึ้น ตัวอย่างหนึ่งได้แก่ การออกแบบอุปกรณ์
และแนวทางการเล่นกีฬาที่สอดคล้องกับแนวโน้มการเล่นกีฬาระดับสากล เช่น ความนิยมกีฬาผาดโผน (X-treme Sport)                
ที่ก�ำลังได้รับความนิยมและแพร่หลายในหลายประเทศทั่วโลกและเป็นกีฬาที่สร้างมูลค่าหรือรายได้ทางเศรษฐกิจได้สูง ท�ำให้              
ผูป้ ระกอบการมีการพัฒนาสถานประกอบการและธุรกิจให้สามารถรองรับกีฬาผาดโผนอย่างครบวงจรและยกระดับให้เป็นกีฬา
ของคนรุ่นใหม่ เช่น กีฬาปีนผาจ�ำลอง กีฬาดิ่งพสุธา เป็นต้น
อีกตัวอย่างหนึง่ ได้แก่ การปรับช่องทางการเข้าถึงกิจกรรมกีฬาให้คนรุน่ ใหม่ทมี่ วี ถิ ชี วี ติ แบบคนเมืองสามารถเข้าถึง
ได้ง่ายขึ้น ซึ่งท�ำให้ผู้ประกอบการมีการพัฒนาสถานประกอบการและธุรกิจให้สามารถรองรับวิถีชีวิตแบบดังกล่าวได้ เช่น                 
การสร้างศูนย์ออกก�ำลังกายในห้างสรรพสินค้าที่มีการเดินทางได้อย่างสะดวก เป็นต้น
ตัวอย่างอีกประการ ได้แก่ การยกระดับประสบการณ์ในการชมกีฬาทีท่ ำ� ให้ผชู้ มสามารถได้รบั ประสบการณ์มากกว่า
การเป็นผูช้ มแต่เพียงอย่างเดียว ตัวอย่างของแนวโน้มนี้ ได้แก่ การพัฒนาขึน้ อย่างรวดเร็วของสือ่ สังคม (Social Media) ทีท่ ำ� ให้
ผู้ชมกีฬาสามารถเป็นสมาชิกของ “เพจ” (“Page”) หรือเป็น “ผู้ติดตาม” (“Follower”) ของนักกีฬาหรือทีมกีฬาที่ตนเอง            
ชืน่ ชอบ ท�ำให้สามารถเข้าถึงตัวนักกีฬาและทีมกีฬาต่างๆ ได้อย่างใกล้ชดิ มากขึน้ อีกทัง้ ยังอาจสามารถปฏิสมั พันธ์กบั นักกีฬาได้
โดยตรง นอกจากสื่อสังคมแล้ว พัฒนาการของระบบอินเทอร์เน็ตและมัลติมีเดียยังท�ำให้คนสามารถร่วมสนุกกับกีฬาที่ตนเอง
ชอบในหลายๆ รูปแบบ ทัง้ ผ่านเกมส์ทจี่ ำ� ลองมาจากกีฬาทีต่ นเองชอบ หรือแม้แต่การแข่งขันเกมส์ทกี่ ลายเป็นกีฬารูปแบบหนึง่
ที่เป็นที่รู้จักกันในชื่อ eSp
๖. อาสาสมัครเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการให้บริการด้านการกีฬา ๓๙
เนื่องจากกิจกรรมกีฬามักเป็นกิจกรรมที่มีการจัดขึ้นเป็นครั้งๆ ท�ำให้ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องส่วนมากนิยมใช้
บุคลากรชัว่ คราวในการน�ำเสนอบริการด้านการกีฬา แนวโน้มสากลในระยะหลังนัน้ เริม่ พบเห็นการใช้อาสาสมัครการกีฬาเข้ามา
มีบทบาทมากขึ้น โดยการเป็นอาสาสมัครทางกีฬานั้นอาจมาจากภาคประชาชนหรือภาคธุรกิจหรือภาครัฐจากหน่วยงานต่างๆ
ก็ได้ โดยอาสาสมัครการกีฬานีม้ สี ว่ นส�ำคัญในการช่วยพัฒนาการกีฬาของประเทศให้กระจายไปได้ทกุ ระดับ และเป็นการเติบโต
ทีย่ งั่ ยืนและมีประสิทธิภาพซึง่ สามารถพบเห็นได้ในหลายกรณี เช่น การเป็นผูน้ ำ� ออกก�ำลังกาย อาสาสมัครในการจัดการแข่งขัน
กีฬา อาสาสมัครช่วยพัฒนาระบบการกีฬาของประเทศในภาพรวม เป็นต้น

Nick Malkoutzis (๒๐๑๒), How the ๒๐๐๔ Olympics Triggered Greece’s Decline, retrieved October ๒๔, ๒๐๑๖ from Bloomberg: http://www.
bloomberg.com/news/articles/๒๐๑๒-๐๘-๐๒/how-the-๒๐๐๔-olympics-triggered-greeces-decline.
๓๗
Harriet King (๒๐๑๖), Rio Olympics ๒๐๑๖: economic gain or loss?, retrieved October ๒๔, ๒๐๑๖ fromWorldFinance: https://www.worldfinance.
com/infrastructure-investment/rio-olympics-๒๐๑๖-economic-gain-or-loss.
๓๘
เเผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
๓๙
เเผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
๓๖

20

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สถานการณ์และแนวโน้มด้านกีฬาระดับประเทศ
จากการศึกษาข้อมูลเชิงสถิติ วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้องและการวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มด้านกีฬาระดับประเทศ
สามารถสรุปสถานการณ์และแนวโน้มด้านกีฬาของประเทศไทยออกเป็น ๗ ด้าน ดังนี้
๑. อัตราการเล่นกีฬาและการออกก�ำลังกายของประชาชนไทยลดต�่ำลง
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติได้รายงานผลส�ำรวจพฤติกรรมการเล่นกีฬาและการออกก�ำลังกาย              
ของประชาชน พบว่า มีคนไทยเพียงร้อยละ ๒๓.๔๔๐ เท่านั้นที่มีการเล่นกีฬาหรือการออกก�ำลังกาย ตัวเลขดังกล่าวนี้ ลดลง           
จากร้อยละ ๒๖.๑๔๑ ในผลการส�ำรวจครั้งก่อนหน้าในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แสดงให้เห็นถึงทิศทางการเล่นกีฬาและการออกก�ำลังกาย
ที่น้อยลงของคนไทย ทั้งนี้ หากจ�ำแนกเพศลงไปแล้วจะพบว่า การออกก�ำลังกายในประชากรทั้งเพศชายและเพศหญิงนั้นลดลง
อย่างมาก โดยการออกก�ำลังกายในประชากรเพศชายมีเพียงร้อยละ ๒๗ เท่านั้น ซึ่งถือว่าลดลงอย่างรวดเร็วจากร้อยละ ๓๒.๗
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ และร้อยละ ๒๗.๔ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ส่วนประชากรเพศหญิงมีการออกก�ำลังกายร้อยละ ๒๐ ลดลงจาก            
ร้อยละ ๒๖.๗ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ และร้อยละ ๒๕ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ๔๒
ตาราง อัตราการเล่นกีฬาและการออกก�ำลังกายของประชาชนไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
เพศ และกลุ่มอายุ
เพศ
กลุ่มอายุ

ชาย
หญิง
๑๕-๒๔
๒๕-๔๔
๔๕-๕๙
๖๐ ขึ้นไป

รวม

อัตราของผู้มีกิจกรรมทางกาย
การเล่นกีฬา/ออกก�ำลังกายฯ
๒๓.๔
๒๗.๐
๒๐.๐
๔๐.๖
๒๖.๕
๑๗.๔
๙.๙

ที่มา: ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ, สรุปส�ำหรับผู้บริหาร การส�ำรวจกิจกรรมทางกายของประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๘

ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ (๒๕๕๘), บทสรุปส�ำหรับผู้บริหาร การส�ำรวจพฤติกรรมการเล่นกีฬาหรือออกก�ำลังกายของประชากร พ.ศ. ๒๕๕๘, retrieved April ๑๘,
๒๐๑๗ from http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/themes/files/ExcPhysical_Activity๕๘-๑.pdf.
๔๑
ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ (๒๕๕๔), บทสรุปส�ำหรับผู้บริหาร การส�ำรวจพฤติกรรมการเล่นกีฬาหรือออกก�ำลังกายของประชากร พ.ศ. ๒๕๕๔, retrieved October ๒๔,
๒๐๑๖ from http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/themes/ files/exerExc๕๔.pdf.
๔๒
ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ (๒๕๕๘), บทสรุปส�ำหรับผู้บริหาร การส�ำรวจพฤติกรรมการเล่นกีฬาหรือออกก�ำลังกายของประชากร พ.ศ. ๒๕๕๘, retrieved April ๑๘,
๒๐๑๗ from http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/themes /files/ExcPhysical_Activity๕๘-๑.pdf.
๔๐
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ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

๒. เด็กและเยาวชนไทยมีการออกก�ำลังกายไม่เพียงพอท�ำให้มีสุขภาพไม่แข็งแรง
ผลการส�ำรวจของส�ำนักงานสถิติแห่งชาติชี้ให้เห็นว่าช่วงอายุของประชาชนที่มีการออกก�ำลังกายมากที่สุด                   
ได้แก่ วัยรุ่น (อายุ ๑๕ – ๒๔ ปี) ซึ่งก็มีสัดส่วนเยาวชนในช่วงอายุดังกล่าวที่ออกก�ำลังกายเพียงร้อยละ ๔๐.๖๔๓ เท่านั้น                       
ซึ่งจากรายงานของ Population Reference Bureau พบว่าสาเหตุหลักประการหนี่งของการแพร่ระบาดของโรคไม่ติดต่อ  
(Non - communicable Diseases: NCDs) ในเด็กและเยาวชนนั้นมาจากการออกก�ำลังกายที่ไม่เพียงพอ และโรคต่างๆ นั้น  
อาจไม่แสดงอาการในทันทีแต่จะเป็นผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาว๔๔ สุขภาพที่อ่อนแอของประชากรนี้เองท�ำให้ประเทศ             
ไม่สามารถได้ประโยชน์จากทรัพยากรมนุษย์อย่างเต็มประสิทธิภาพ อันเป็นผลเสียต่อเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวด้วย
๓. การเจ็บป่วยส่วนมากของคนไทยมีสาเหตุมาจากการไม่ออกก�ำลังกาย
จากรายงานของกระทรวงสาธารณสุขในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ พบว่า อัตราการเจ็บป่วยของผู้ป่วยในที่โรงพยาบาลของ
กระทรวงสาธารณสุขนั้นส่วนใหญ่เกิดจากโรคความดันโลหิตและโรคเบาหวานเป็นหลัก ส่วนผู้ป่วยนอกมักมาด้วยโรคเกี่ยวกับ
ต่อมไร้ท่อและระบบการหมุนเวียนเลือด ซึ่งหากวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดโรคต่างๆ ข้างต้นแล้ว พบว่ากว่าร้อยละ ๒๗         
เป็นสาเหตุมาจากการออกก�ำลังกายอย่างไม่เพียงพอ ซึ่งถือว่าสูงมากหากเปรียบเทียบกับสาเหตุของการเจ็บป่วยประการอื่นๆ
ที่เป็นที่เข้าใจกันโดยทั่วไปว่าเป็นผลเสียต่อสุขภาพอย่างร้ายแรง เช่น การสูบบุหรี่ (ร้อยละ ๑๖.๑) การดื่มสุรา (ร้อยละ ๖.๙)๔๕
๔. ความนิยมในกีฬาฟุตบอลไทยมีสูงขึ้น
รายงานของศูนย์วิจัยกสิกรไทยในหัวข้อ “ความนิยมในกีฬาฟุตบอลของไทย: กับบทบาทในกิจกรรมเศรษฐกิจของ
ประเทศ เม็ดเงินหมุนเวียนกว่า ๑๒,๐๐๐ ล้านบาท” ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ชี้ให้เห็นถึงข้อมูลสถิติว่าคนไทยมีความนิยมในกีฬา
ฟุตบอลภายในประเทศที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก สะท้อนให้เห็นทั้งจากผู้ชมที่เข้าชมการแข่งขันในสนามและเรทติ้งในช่วงของ            
การถ่ายทอดสด ทัง้ การแข่งขันระดับทีมชาติและไทยลีก รายงานชีว้ า่ จากผลการส�ำรวจในช่วง ๑ ปีทผี่ า่ นมาผูต้ อบแบบสอบถาม
กว่าร้อยละ ๗๕ มีการรับชมการแข่งขันฟุตบอลไทยทางโทรทัศน์มากขึ้น อีกทั้งผู้ตอบแบบสอบถามกว่าร้อยละ ๓๐.๑ ระบุว่า
มีการติดตามการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกทางโทรทัศน์เป็นประจ�ำ  ซึ่งถึงว่าสูงกว่าการรับชมการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีก                  
ของอังกฤษ (ร้อยละ ๒๙.๘)  ที่ได้รับความนิยมในหมู่คนไทยมาเป็นเวลานานเสียอีก๔๖
๕. ความนิยมในกีฬาฟุตบอลไทยสร้างผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจอย่างมหาศาล
รายงานของศูนย์วิจัยกสิกรไทยฉบับเดียวกันชี้ให้เห็นว่านอกจากความนิยมจะเพิ่มสูงขึ้นแล้ว กระแสฟุตบอลไทย
ยังสร้างมูลค่าเพิ่มต่อเศรษฐกิจของประเทศผ่านมายังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกันด้วย เช่น การลงทุนในการพัฒนาทีมฟุตบอล                     
ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ (๒๕๕๘), บทสรุปส�ำหรับผู้บริหาร การส�ำรวจพฤติกรรมการเล่นกีฬาหรือออกก�ำลังกายของประชากร พ.ศ. ๒๕๕๘, retrieved April ๑๘,
๒๐๑๗ from http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/themes /files/ExcPhysical_Activity๕๘-๑.pdf.
๔๔
Reshma Naik & Toshiko Kaneda (๒๐๑๖), Addressing Noncommunicable Disease Risk Factors among Young People, retrieved October ๒๔,
๒๐๑๖ from http://www.prb.org/pdf๑๖/prb-policy-report-ncds-in-asia-๒๐๑๖.pdf.
๔๕
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (๒๕๕๙), แพทย์เตือนไม่ออกก�ำลังกายเสี่ยงเกิดโรค, retrieved October ๒๔, ๒๐๑๖ from http://www.thaihealth.or.th/Content/๓๑๑๘๗-แพทย์เตือน ไม่ออกก�ำลังกายเสี่ยงเกิดโรค.html
๔๖
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย (๒๕๕๙), ความนิยมในกีฬาฟุตบอลของไทย: กับบทบาทในกิจกรรมเศรษฐกิจของประเทศ เม็ดเงินหมุนเวียนกว่า ๑๒,๐๐๐ ล้านบาท, กระแสทร
รศน์ฉบับที่๒๗๖๒, retrieved October ๒๔, ๒๐๑๕ from https://www. kasikornresearch.com/TH/K-EconAnalysis/Pages/ViewSummary.aspx?docid=๓๕๕๗๕
๔๓
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สื่ อ โทรทั ศ น์ อุ ป กรณ์ กี ฬ า การค้ า ขายสิ น ค้ า ประเภทเสื้ อ กี ฬ าและของที่ ร ะลึ ก ธุ ร กิ จ ค้ า ปลี ก ธุ ร กิ จ คมนาคมขนส่ ง                          
สถาบันสอนกีฬา เป็นต้น นอกจากนี้ ยังก่อให้เกิดการจ้างงานในตลาดแรงงานเพิ่มขึ้นด้วย โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยประมาณการ
ว่าหากนับรวมการสร้างรายได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมแล้วการเติบโตของฟุตบอลของไทยจะก่อให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบ
เศรษฐกิจมากถึง ๑๒,๐๐๐ ล้านบาทในปี พ.ศ.๒๕๕๙ เลยทีเดียว
๖. พฤติกรรมการดูกีฬาของคนไทยยังไม่เหมาะสม
แม้ความนิยมในกีฬาฟุตบอลไทยจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก แต่พฤติกรรมการดูกีฬาของคนไทยนั้นถือว่ายังต้องปรับปรุง
โดยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานั้นมีเหตุรุนแรงในระหว่างการแข่งขันกีฬาต่างๆ ในประเทศไทยอยู่หลายครั้ง ที่พบเห็นบ่อยครั้งที่สุด
คือเหตุการณ์ความรุนแรงในเกมฟุตบอลไทย เช่น เหตุการณ์แฟนบอลรุมท�ำร้ายผู้ตัดสินภายหลังการแข่งขันฟุตบอลเอไอเอส
ลีกภูมิภาค ดิวิชั่น ๒ ระหว่าง สตูล ยูไนเต็ด กับ ขอนแก่น ยูไนเต็ด ในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้น
๗. ประเทศไทยมีนักกีฬาที่สามารถสร้างชื่อให้แก่ประเทศในวงการกีฬาโลกมากขึ้น
ในระยะหลังประเทศไทยมีนักกีฬาที่สามารถสร้างชื่อให้แก่ประเทศได้ในระดับโลกหลายคน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
“น้องเมย์” รัชนก อินทนนท์ ที่สร้างชื่อเป็นนักแบดมินตันแชมป์โลกคนแรกของประเทศไทย โดยคว้าแชมป์รายการแบดมินตัน
โลกที่เมืองกวางโจว ประเทศจีน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งถือเป็นแชมป์โลกรายการดังกล่าวที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ด้วย
นอกจากกีฬาแบดมินตันแล้ว ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิคฤดูร้อน ที่นครริโอ เดอจาเนโร ประเทศบราซิล ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙
นักกีฬาชาวไทยก็สามารถคว้าได้ ๒ เหรียญทอง ๒ เหรียญเงิน และ ๒ เหรียญทองแดง รวม ๖ เหรียญ ซึ่งถือว่าเป็นผลงานที่ดี
กว่าโอลิมปิคที่มหานครลอนดอน สหราชอาณาจักร ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่คว้าได้เพียง ๒ เหรียญเงิน และ ๒ เหรียญทองแดง  
รวม ๔ เหรียญ และที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ที่คว้าได้ ๒ เหรียญทอง และ ๒ เหรียญเงิน รวม ๔ เหรียญเท่านั้น๔๗

๔๗

การกีฬาแห่งประเทศไทย, ประวัติของรัชนกอินทนนท์, retrieved October ๒๔, ๒๐๑๖ from http://athlate. satc.or.th/view/๓๒.
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บทที่

๓

สรุปผลกระทบจากสถานการณ์
และแนวโน้มต่อการท่องเที่ยว
และกีฬา

ในส่วนนี้จะเป็นการสรุปผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและกีฬาที่ได้จากการประเมินสภาพแวดล้อมด้านการท่องเที่ยว       
และกีฬาทั้งจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ด้านการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในด้านดังกล่าว            
ซึ่งล้วนแต่เป็นผู้บริหารทั้งภาครัฐและเอกชนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อวัตถุประสงค์ในการหาข้อมูล
เพื่อน�ำไปก�ำหนดทิศทางและประเด็นส�ำคัญของยุทธศาสตร์ นอกจากนี้รายงานในส่วนนี้ยังจะรวมถึงข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ                        
ที่ค้นพบจากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องในประเด็นสถานการณ์แนวโน้ม และนโยบายต่างๆ ของรัฐบาล รวมไปถึง                
กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยได้สรุปข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และการศึกษา
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องนี้ออกมาในรูปของบทวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis) ของกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อให้มีความชัดเจนว่าสถานการณ์ แนวโน้ม และนโยบายต่างๆ รวมไปถึงความเป็นไปในด้านอื่นๆ              
ในตลาดการท่องเที่ยวและกีฬานั้นส่งผลกระทบต่อความเข้มแข็งและศักยภาพ รวมไปถึงโอกาสและอุปสรรคในตลาด                     
การท่องเที่ยวและกีฬาของประเทศไทยในปัจจุบันอย่างไรบ้าง
บทวิเคราะห์ในส่วนนี้จะแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น ๒ ส่วน คือ การสรุปผลกระทบจากสถานการณ์และแนวโน้มต่อ          
การท่องเที่ยว และการสรุปผลกระทบจากสถานการณ์และแนวโน้มต่อการกีฬา ผ่านการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและ
อุปสรรค (SWOT Analysis) โดยในแต่ละส่วนนัน้ จะแยกออกเป็นอีก ๒ ส่วนย่อย คือ การวิเคราะห์ผลกระทบจากสภาพแวดล้อม
ภายใน (Internal Appriasal) ได้แก่ จุดแข็งและจุดอ่อนด้านการท่องเที่ยวและกีฬาของประเทศไทย ต่อด้วยการวิเคราะห์                          
ผลกระทบจากสภาพแวดล้อมภายนอก (External Appriasal) ได้แก่ โอกาสและอุปสรรคในการพัฒนาและส่งเสริม                       
การท่องเทีย่ วและกีฬาของประเทศ การวิเคราะห์ผลกระทบจากทัง้ สภาพแวดล้อมทัง้ ภายในและภายนอกนีจ้ ะเป็นข้อมูลทีส่ ำ� คัญ
ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในการเล็งเห็นถึงศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและกีฬาของประเทศที่สมบูรณ์ อันจะน�ำไปสู่
การวางยุทธศาสตร์และการก�ำหนดทิศทางการด�ำเนินงานที่มีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต

๓.๑

ผลกระทบจากสถานการณ์ แนวโน้มและความเปลี่ยนแปลงด้านการท่องเที่ยว

สถานการณ์และความเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวทั้งในส่วนสภาพแวดล้อมภายใน ทั้งจุดแข็ง และ             
จุดอ่อน และสภาพแวดล้อมภายนอก ทัง้ โอกาส และอุปสรรค โดยสามารถสรุปเป็นตาราง SWOT Analysis ของการท่องเทีย่ ว             
ได้ดังต่อไปนี้
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ยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

จุดแข็ง (Strength)

จุดอ่อน (Weakness)

(๑) การท่องเที่ยวไทยเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งจ�ำนวนนักท่องเที่ยว
และการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว
(๒) การท่องเที่ยวของไทยมีจุดแข็งด้านการตลาดและภาพลักษณ์
ในสายตานักท่องเที่ยว
(๓) ประเทศไทยเป็ น ศู น ย์ ก ลางด้ า นการคมนาคมทางอากาศ                
ในภูมิภาค
(๔) ตลาดการท่องเทีย่ วของประเทศไทยมีเครือข่ายของโรงแรมและ
สถานที่พักแรมที่หลากหลายเพียงพอและมีราคาที่เหมาะสม
นอกจากนีย้ งั ได้รบั การยอมรับในด้านคุณภาพจากนักท่องเทีย่ ว
ทั่วโลกเป็นอย่างดี
(๕) ประเทศไทยมีศักยภาพที่โดดเด่นในการรองรับการท่องเที่ยว
แบบตลาดเฉพาะ (Niche Market Tourism) เช่น การท่องเทีย่ ว
เชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงกีฬา
(๖) การบริหารจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยอยู่ใน
เกณฑ์ดี
- มี ห น่ ว ยงานที่ ส นั บ สนุ น ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วทั้ ง ในภาพรวม            
และหน่วยงานสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเทีย่ วแบบเฉพาะ
(Niche Market Tourism)
- มีหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้บริการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวกระจาย
ตัวอยูเ่ กือบครบทุกจังหวัดท�ำให้การส่งเสริมการท่องเทีย่ วระดับ
พื้นที่มีประสิทธิภาพ

(๑) นักท่องเที่ยวระยะใกล้มีจ�ำนวนมากขึ้น ท�ำให้จ�ำนวนวันพัก
เฉลี่ ย ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ที่ เ ดิ น ทางเข้ า มายั ง
ประเทศไทยในช่วงหลังลดลง
(๒) การจับจ่ายใช้สอยของนักท่องเทีย่ วจากประเทศเกาหลีใต้ ญีป่ นุ่
สหรัฐอเมริกา และรัสเซียที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยยังมี
น้อย แม้โดยธรรมชาติแล้วนักท่องเที่ยวจากประเทศกลุ่มนี้มี
การใช้จ่ายสูง
(๓) การคมนาคมขนส่งภายในประเทศยังเป็นจุดอ่อน โดยเฉพาะ
ความเชือ่ มโยงของระบบขนส่งมวลชนระหว่างสนามบินและตัว
เมือง และระหว่างแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ
(๔) ปั จ จั ย ด้ า นบุ ค ลากรถื อ เป็ น จุ ด อ่ อ นที่ ส� ำ คั ญ ของตลาด                  
การท่องเที่ยวของประเทศไทย
- บุ ค ลากรที่ มี ห น้ า ที่ ค อยส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และก� ำ กั บ ดู แ ล         
ด้านการท่องเที่ยวนั้นมีจ�ำนวนจ�ำกัดท�ำให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการของนักท่องเที่ยวได้เพียงบางกลุ่ม
- ทักษะและความสามารถของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวมีไม่
เพียงพอบุคลากรส่วนมากขาดประสบการณ์และขาดความ
เข้าใจในเศรษฐกิจการท่องเที่ยว
(๕) การใช้ประโยชน์จากระบบข้อมูลและสารสนเทศในตลาด           
การท่องเที่ยวยังท�ำได้ไม่ดีพอ
(๖) คนไทยเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วในประเทศค่ อ นข้ า งน้ อ ยเมื่ อ               
เปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆในเอเชีย เช่น จีน ญี่ปุ่น เป็นต้น

จุดแข็ง (Strength)

จุดอ่อน (Weakness)

(๑) ประเทศไทยมีศักยภาพและโอกาสทางการท่องเที่ยวมากมาย
เนื่ อ งจากท� ำ เลที่ ตั้ ง และความหลากหลายของทรั พ ยากร              
ท่องเที่ยว
(๒) ประเทศไทยมีภาพลักษณ์ที่ดีในสายตานักท่องเที่ยวทั่วโลก           
และได้รับรางวัลในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว            
เป็นประจ�ำ
(๓) ประเทศไทยมีทรัพยากรที่เพียงพอในการรองรับนักท่องเที่ยว
กลุ่มคุณภาพ (Quality Travelers) ตามยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
(๔) การท่องเที่ยวของประเทศไทยได้รับประโยชน์จากลักษณะ            
ทางประชากรศาสตร์หลายประการ
- การเติบโตของสังคมผู้สูงอายุที่เป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพ
(Quality Travelers) และมีการใช้จ่ายต่อครั้งสูง เป็นปัจจัย          
ส่งเสริมให้ตลาดการท่องเทีย่ วส�ำหรับนักท่องเทีย่ วกลุม่ ผูส้ งู อายุ
ในไทยเติบโตขึ้น

(๑) การท่องเที่ยวของไทยเติบโตไปพร้อมปัญหาพื้นฐานหลาย
ประการที่ต้องเร่งแก้ไขโดยด่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็น
ด้ า นความยั่ ง ยื น ของทรั พ ยากรธรรมชาติ ท� ำ ให้ ใ นอนาคต                    
จะไม่สามารถด�ำเนินการสนับสนุนด้านการท่องเทีย่ วโดยละเลย
ปัญหาต่างๆเหล่านี้ได้อีกต่อไป
(๒) ประเทศไทยมีอุปสรรคอันเป็นปัญหาในเชิงโครงสร้างหลาย
ประการที่ บั่น ทอนการเติ บโตของตลาดการท่องเที่ยวของ
ประเทศ
(๓) การท่องเที่ยวของประเทศไทยประสบปัญหาอันเป็นอุปสรรค
ด้านการบริหารจัดการหลายประการ
- การจัดล�ำดับความส�ำคัญของแผนงานด้านการท่องเทีย่ วยังไม่มี
ความชั ด เจนท� ำ ให้ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งขาดความชั ด เจน                 
ในการด�ำเนินงาน

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
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จุดแข็ง (Strength)

จุดอ่อน (Weakness)

- การเติบโตของชนชั้นกลางทั้งในด้านปริมาณและรายได้เกิด
เป็นกลุม่ เป้าหมายทีส่ ำ� คัญของอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วของ
ประเทศไทย
(๕) การเติบโตของสายการบินต้นทุนต�่ำ  (Low Cost Carriers)
ท�ำให้ต้นทุนการเดินทางมายังประเทศไทยต�่ำลง
(๖) การท่องเที่ยวของประเทศไทยมีปัจจัยสนับสนุนเชิงนโยบาย
หลายประการ
- ภาครัฐให้ความส�ำคัญกับการวางนโยบายและยุทธศาสตร์             
ด้านการท่องเทีย่ วอย่างจริงจังและท�ำให้การด�ำเนินงานมีความ
เป็นรูปธรรม
- รัฐบาลไทยมีนโยบายที่สนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรม          
ท่ อ งเที่ ย วผ่ า นการจั ด สรรงบประมาณและมาตรการ                            
เพื่อการส่งเสริมการลงทุนค่อนข้างมาก
- นโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และแหล่งท่องเทีย่ ว
ต่างๆ สอดรับกับแนวโน้มในการท่องเทีย่ วของนักท่องเทีย่ วโลก
ทีแ่ บ่งเป็นกลุม่ ๆ ตามพฤติกรรมและลักษณะของการท่องเทีย่ ว
(๗) ประเทศไทยมีโอกาสในการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อดึงดูด
นักท่องเที่ยวจากเยอรมนีฝรั่งเศสและแคนาดาให้เดินทางเข้า
มายั ง ประเทศไทยมากขึ้ น เนื่ อ งจากเป็ น ประเทศที่ มี อั ต รา                
การเดินทางท่องเที่ยวสูงแต่ยังเดินทางเข้ามาในประเทศไทย             
ไม่มากนัก
(๘) ตลาดแรงงานมีทศั นคติทดี่ ตี อ่ งานทีเ่ กีย่ วข้องกับการท่องเทีย่ ว
ท�ำให้มีแนวโน้มที่จะมีแรงงานมากความสามารถสนใจเข้ามา
ท�ำงานในสาขาการท่องเที่ยวมากขึ้น

- การแบ่งเขตการท่องเทีย่ วมีความขัดแย้งกันระหว่างหน่วยงาน
- แผนงานและแนวทางการปฏิบัติงานของเขตการท่องเที่ยว              
มีความขัดแย้งกันกับแผนงานและแนวทางของการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย
- เป้าหมายของหน่วยงานและนโยบายด้านบุคลากรมีความ               
ขั ด แย้ ง กั น ท� ำ ให้ ห น่ ว ยงานไม่ ส ามารถขยายอั ต ราก� ำ ลั ง                   
เพื่อรองรับเป้าหมายที่ท้าทายใหม่ๆได้
- ปัญหาและอุปสรรคด้านการท่องเทีย่ วต่างๆ ไม่ได้รบั ความสนใจ
จากหน่วยงานระดับบริหารอย่างเท่าเทียมกัน
- กฎระเบี ย บบางประการเป็ น อุ ป สรรคต่ อ การส่ ง เสริ ม และ
พัฒนาการท่องเที่ยว
(๔) ระบบการขนส่ ง และโลจิ ส ติ ก ส์ เ ป็ น อุ ป สรรคต่ อ การขยาย             
การท่องเทีย่ วออกไปจากกรุงเทพฯและจากเมืองท่องเทีย่ วหลัก
(๕) ทักษะการสือ่ สารในภาษาต่างประเทศของบุคลากรและการให้
ข้อมูลแก่นกั ท่องเทีย่ วต่างประเทศเป็นภาษาต่างชาติยงั ไม่ดพี อ
ท�ำให้นักท่องเที่ยวไม่สามารถวางแผนการท่องเที่ยวได้ด้วย
ตนเอง
(๖) ปัญหาความปลอดภัยและสุขอนามัยในบริเวณแหล่งท่องเทีย่ ว
เป็นปัญหาส�ำคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวศักยภาพสูงให้          
เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย
(๗) การท่องเทีย่ วของประเทศไทยยังมีขอ้ จ�ำกัดในการใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศและเป็นอุปสรรค             
ต่อการท่องเที่ยว
- บุคลากรด้านการท่องเทีย่ วในหน่วยงานต่างๆ มีทกั ษะและการ
ใช้ประโยชน์จากสื่อการตลาดออนไลน์ (Online Marketing)
ไม่ดีพอ
- โครงสร้างพื้นฐานและศักยภาพด้านระบบสารสนเทศยังไม่
อ� ำ นวยให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วสามารถใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ                    
ในการท่องเที่ยวได้อย่างเต็มที่
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๓.๒ ผลกระทบจากสถานการณ์ แนวโน้ม และความเปลี่ยนแปลงด้านการกีฬา
สถานการณ์และความเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อการกีฬาทั้งในส่วนสภาพแวดล้อมภายใน ทั้งจุดแข็ง และจุดอ่อน
และสภาพแวดล้อมภายนอก ทั้งโอกาส และอุปสรรค โดยสามารถสรุปเป็นตาราง SWOT Analysis ของการกีฬาได้ ดังต่อไปนี้
จุดแข็ง (Strength)

จุดอ่อน (Weakness)

(๑) ทั ศ นคติ ข องคนไทยต่ อ กี ฬ าเป็ น ไปในทางบวกเห็ น ได้ จ าก
พฤติกรรมการดูกีฬาและการเล่นกีฬาของประชาชน
(๒) อุตสาหกรรมกีฬาของประเทศไทยนัน้ มีผลประกอบการทีด่ ขี น้ึ
อย่างต่อเนื่องในช่วง ๔ – ๕ ปีหลัง
(๓) วงการกีฬาของประเทศไทยประสบความส�ำเร็จในหลายๆ ด้าน
- วงการกีฬาไทยสามารถส่งเสริมและพัฒนากีฬาหลายประเภท
ให้กลายมาเป็นกีฬาอาชีพได้
- สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยมีความจริงจังในการ              
ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาคนพิการในประเทศไทย
(๔) การจัดสรรงบประมาณในด้านการกีฬาของประเทศเริ่มเป็น
ระบบและมีความชัดเจนมากขึ้นในระยะหลัง

(๑) คนไทยมีแนวโน้มออกก�ำลังกายลดลง โดยเฉพาะในเด็กและ
เยาวชน ท�ำให้การแพร่ระบาดของโรคไม่ติดต่อในเด็กและ
เยาวชนเพิ่มมากขึ้น
(๒) ชุมชนต่างๆ ในประเทศไทยขาดสถานทีโ่ ครงสร้างพืน้ ฐานและ
บุคลากรที่จ�ำเป็นในการออกก�ำลังกายและเล่นกีฬาอย่างต่อ
เนื่อง
(๓) ผลงานของนักกีฬาไทยในการแข่งขันระดับนานาชาติยังไม่มี
พัฒนาการที่เห็นได้อย่างชัดเจน
(๔) วงการกีฬาของประเทศไทยมีจุดอ่อน ด้านการบริหารจัดการ
ในหลายๆ ด้าน
- วงการกี ฬ าไทยถื อ ว่ า ยั ง ไม่ ป ระสบความส� ำ เร็ จ ใน                                       
ด้านการบริหารงานตามยุทธศาสตร์ที่ตั้งเอาไว้
- การบูรณาการระหว่างหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในด้านการกีฬายัง
มีไม่เพียงพอ อีกทั้งยังขาดความเชื่อมโยงกันระหว่างแผน
พัฒนาการกีฬาแห่งชาติและแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
- การก�ำหนดดัชนีชวี้ ดั ผลงาน (KPI) ยังขาดความชัดเจนและไม่มี
การท�ำการวิจัยเพื่อให้ทราบว่าสามารถใช้ดัชนี้นั้นเป็นตัวชี้วัด
ได้จริง
(๕) ระบบการศึ ก ษาไทยยั ง ไม่ไ ด้ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญกับ การพัฒ นา           
ด้านการกีฬามากนัก
(๖) มีกีฬาหลายประเภทที่ยังไม่เป็นกีฬาอาชีพอย่างเต็มตัวและ             
ยังต้องพึ่งพาการสนับสนุนจากภาครัฐ
(๗) บุคลากรยังถือเป็นจุดอ่อนที่ส�ำคัญประการหนึ่ง
- บุคลากรในระดับบริหารขาดประสบการณ์ด้านการบริหาร
อย่างแท้จริง
- นักกีฬาไทยขาดผูฝ้ กึ สอนและบุคลากรด้านการกีฬาทีม่ คี วามรู้
ความสามารถในระดับโลกคอยช่วยเหลือท�ำให้ยังไม่ประสบ
ความส�ำเร็จในการแข่งขันกีฬาระดับสากลมากนัก
- ประเทศไทยมี บุ ค ลากรทางด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ า                      
ไม่เพียงพอ
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(๑) ความใส่ ใจในสุ ข ภาพและความนิ ย มในการออกก� ำ ลั ง กาย              
และเล่ น กี ฬ าถื อ เป็ น แนวโน้ ม ที่ พ บได้ ทั่ ว โลกในปั จ จุ บั น
(Megatrends)
(๒) ความเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตน�ำไปสู่โอกาสจากรูปแบบและ          
ช่องทางการเล่นกีฬาแบบใหม่
- แนวโน้มด้านกีฬาและชีวติ แบบคนเมืองท�ำให้มรี ปู แบบของกีฬา
และการออกก�ำลังกายใหม่ๆเกิดขึ้นเป็นโอกาสในการชักจูงให้
ประชาชนหันมาเล่นกีฬาและออกก�ำลังกายมากขึ้น
- ความแพร่หลายของกีฬาผาดโผน (Extreme Sports) ที่มี     
ความสอดคล้องกันเป็นอย่างดีกับโครงสร้างทางทรัพยากร        
ของประเทศไทย
(๓) การส่งเสริมทางด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศ
- การส่งเสริมทางด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศ             
ทั้งการส่งเสริมด้านกีฬาในภาพรวมและการส่งเสริมประเด็น
เฉพาะด้านทีเ่ กีย่ วข้องกับการกีฬา
- การส่งเสริมด้านกีฬาของประเทศไทยได้รับการสนับสนุนและ
ส่งเสริมจากนโยบายของรัฐบาลและกรอบการพัฒนาระดับ
นานาชาติหลายประการ

(๑) กระแสความตื่นตัวในภาพรวมการกีฬาของโลกเริ่มถดถอยลง
ท�ำให้คาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมการกีฬาของประเทศไทยนั้น
จะมีการเติบโตที่ถดถอยลงเช่นกัน
(๒) การพั ฒ นาการออกก� ำ ลั ง กายและการกี ฬ าขั้ น พื้ น ฐานนั้ น                     
ยังไม่ได้เป็นนโยบายและเป้าหมายหลักส�ำหรับระบบการศึกษา
(๓) ท้องถิ่นขาดสถานที่ออกก�ำลังกายและผู้น�ำการออกก�ำลังกาย
ท�ำให้เป้าหมายการกีฬาเพือ่ มวลชนนั้นยังไม่ประสบความส�ำเร็จ
(๔) การสนับสนุนการออกก�ำลังกายในท้องถิ่นขึ้นกับนโยบายของ              
ผูบ้ ริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ท�ำให้กรมพลศึกษาไม่มี
เครือข่ายของตนเองในการผลักดันการออกก�ำลังกายสูท่ อ่ งถิน่
(๕) การกี ฬ าของไทยยั ง มี อุ ป สรรคด้ า นการบริ ห ารจั ด การเช่ น             
การขาดคณะกรรมการกลางที่คอยก�ำกับดูแลการกีฬาของ
ประเทศท�ำให้การบริหารจัดการขาดประสิทธิภาพ เป็นต้น

จากการวิเคราะห์ผลกระทบที่สถานการณ์และแนวโน้มของตลาดการท่องเที่ยวและกีฬา ที่มีผลต่อการด�ำเนินงาน              
ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พบว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานั้น มีศักยภาพที่โดดเด่นในหลายๆ ด้าน อีกทั้ง                
ยังมีศกั ยภาพบางด้านทีร่ อการพัฒนาเพิม่ เติมเพือ่ ให้สามารถส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาในด้านการท่องเทีย่ วและการกีฬา
ของประเทศได้อย่างเต็มที่
ในกรณีของศักยภาพทีโ่ ดดเด่นนัน้ มีหลายประการทีม่ คี วามส�ำคัญ ประการแรก ได้แก่ ประเด็นความชัดเจนของบทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบที่มีก�ำหนดเอาไว้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน                  
ตามก�ำหนดโดยกฎหมาย เช่น ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยวเป็นบทบาทหน้าที่ของกรมการท่องเที่ยว ภารกิจ
ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นบทบาทหน้าที่ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับ                    
การพัฒนาการกีฬาและนันทนาการเป็นบทบาทหน้าที่ของกรมพลศึกษา สถาบันการพลศึกษา และการกีฬาแห่งประเทศไทย                
และภารกิจด้านการบริหารนัน้ ก็มสี ำ� นักงานปลัดกระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬาทีเ่ ป็นเสมือนศูนย์กลางการบริหารของกระทรวง
การท่องเทีย่ วและกีฬา เป็นต้น ความชัดเจนของบทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบนีเ้ อง ท�ำให้การบริหารจัดการภายในกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬานั้นเป็นศักยภาพอันโดดเด่นและท�ำให้การจัดสรรความรับผิดชอบนั้นมีความชัดเจนและรวดเร็ว                    
สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงในตลาดการท่องเที่ยวและตลาดการกีฬาของโลกได้เป็นอย่างดี
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ศักยภาพที่โดดเด่นอีกประการหนึ่ง ได้แก่ ความเชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวและการกีฬาของกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬาเอง ทั้งนี้ เนื่องจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานั้นเป็นหน่วยงานหลักที่คอยดูแลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว                  
และการกีฬาของประเทศไทยมาอย่างยาวนาน ท�ำให้มปี ระสบการณ์มาก อีกทัง้ ยังมีภาพลักษณ์ทดี่ ี มีบคุ ลากรทีม่ ากความสามารถ
จนเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติด้วย
นอกจากนี้ ความกว้างขวางของเครือข่ายองค์กรที่ครอบคลุมแทบทุกภูมิภาคในประเทศและในต่างประเทศก็ถือเป็น
ศักยภาพอีกประการหนึ่งของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่โดดเด่นเช่นกัน โดยความโดดเด่นในด้านเครือข่ายนี้ท�ำให้
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีการด�ำเนินงานร่วมกับหน่วยงานระดับนานาชาติหลายหน่วยงาน เช่น องค์การการท่องเที่ยว
โลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations World Tourism Organization: UNWTO) คณะกรรมการโอลิมปิกสากล                       
(International Olympic Committee: IOC) เป็นต้น ตลอดจนหน่วยงานภาคเอกชนทั้งในประเทศและในต่างประเทศ                  
และมีการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ถือเป็นศักยภาพที่โดดเด่นที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสามารถน�ำมาใช้ให้
เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬาของประเทศในอนาคตได้ด้วย
ในกรณีของศักยภาพที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติมนั้น ประเด็นที่ส�ำคัญประการแรก ได้แก่ ประเด็นนโยบายด้านการท่องเที่ยว
และกีฬา กล่าวคือ หากพิจารณาศักยภาพที่โดดเด่นและสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวและกีฬาทั้งสถานการณ์ภายในประเทศ
และในระดับสากลแล้วจะพบว่า การท่องเที่ยวและกีฬาในประเทศไทยจะสามารถเติบโตไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
หากนโยบายด้านการท่องเทีย่ วและกีฬาถูกก�ำหนดเอาไว้อย่างชัดเจนและเป็นมาตรการทีม่ คี วามต่อเนือ่ งในระยะยาว ตลอดจน
มีการวางแผนเอาไว้ลว่ งหน้าเพือ่ เตรียมตัวรับมือปัญหาทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ประเด็นนีถ้ อื เป็นประเด็นทีก่ ระทรวงการท่องเทีย่ วและ
กีฬาจ�ำเป็นต้องให้ความส�ำคัญเพือ่ เติมเต็มศักยภาพทีโ่ ดดเด่นทีต่ ลาดการท่องเทีย่ วและกีฬาของประเทศมีให้สามารถน�ำมาขยาย
ผลทางด้านนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
อีกประเด็นหนึง่ ได้แก่ การจัดสรรทรัพยากร ทัง้ ด้านงบประมาณและบุคลากรให้มคี วามเหมาะสมกับภารกิจและบทบาท
ของกระทรวง ตลอดจนการกระจายทรัพยากรดังกล่าวไปสู่ระดับพื้นที่ให้สอดคล้องกับความส�ำคัญของเป้าหมายและแนวทาง
การพัฒนาทีไ่ ด้กำ� หนดไว้ เพือ่ ให้สามารถพัฒนาตลาดการท่องเทีย่ วและกีฬาของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพมากทีส่ ดุ ทัง้ ใน
ภาพรวมและในระดับภูมิภาค
เนื่องจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและกีฬานั้น ถือเป็นอุตสาหกรรมที่มีความส�ำคัญอย่างมากต่อเศรษฐกิจและ              
การพัฒนาในภาพรวมของประเทศ เป็นเหตุให้มกี ารจัดท�ำแผนและยุทธศาสตร์ตา่ งๆ ขึน้ มาเพือ่ เป็นแนวทางในการส่งเสริมและ
พัฒนาอุตสาหกรรมดังกล่าวหลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับก็ล้วนแต่ก�ำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่มีความส�ำคัญ โดยศักยภาพ
ที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถน�ำแผนและยุทธศาสตร์ต่างๆ นี้มาใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นคือ
การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างแผนต่างๆ เพื่อลดความซ�้ำซ้อน และก�ำหนดเป้าหมายตลอดจนแนวทางในภาพรวม                
อันเป็นการน�ำแนวทางการด�ำเนินงานของแต่ละแผนมาผนวกกัน ให้เป็นแนวทางทีส่ ามารถน�ำไปปฏิบตั ไิ ด้จริงและสามารถบรรลุ
เป้าหมายของแต่ละแผนอย่างบูรณาการกัน
ศักยภาพที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติมประการสุดท้าย ได้แก่ ประเด็นด้านการประสานงานและการบริหารงานในแบบ              
บูรณาการด้านการท่องเทีย่ วและกีฬาร่วมกันระหว่างหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง แม้วา่ ความชัดเจนของบทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
นัน้ จะถือเป็นศักยภาพทีโ่ ดดเด่นประการหนึง่ อย่างไรก็ดี เนือ่ งจากตลาดการท่องเทีย่ วและกีฬามีความซับซ้อนและมีผเู้ กีย่ วข้อง
มากมาย ท�ำให้การจะส่งเสริมการท่องเทีย่ วและกีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพนัน้ จ�ำเป็นต้องมีการประสานงานกันและมีการบริหาร
จัดการในแบบบูรณาการ ถือเป็นศักยภาพอีกประการหนึ่งที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสามารถพัฒนาเพิ่มเติมได้ต่อไป
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บทที่

๔

ยุทธศาสตร์กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬาฉบับที่ ๔
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา   พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ สิ้นสุดลงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙                      
จึงมีความจ�ำเป็นในการจัดท�ำยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาฉบับใหม่ คือ ยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยว             
และกีฬา ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) การจัดท�ำยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาฉบับใหม่นี้จะท�ำให้                    
การขับเคลือ่ นนโยบายการท่องเทีย่ วและกีฬามีความต่อเนือ่ งจากการด�ำเนินการตามยุทธศาสตร์เดิม โดยค�ำนึงให้การด�ำเนินการ
ด้านการท่องเที่ยวและกีฬามีความสอดคล้องกับแผนและยุทธศาสตร์ระดับชาติอื่นๆ เพื่อหน่วยงานในสังกัดกระทรวง                   
การท่องเที่ยวและกีฬาด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาน�ำยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) มาใช้ ได้แก่ยุทธศาสตร์ที่ ๒
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์            
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) คือ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล�้ำ          
ในสังคม ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ                 
และธรรมาภิบาลในสังคมไทยยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์ ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ และยุทธศาสตร์ที่ ๑๐
ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และ             
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) มาใช้ประกอบการจัดท�ำยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา
นอกจากนี้ได้ท�ำการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ทั้งด้านการท่องเที่ยวและกีฬาที่ได้รับมาจากภาคส่วนต่างๆ ทั้ง
บุคลากรภาครัฐที่มีความเชี่ยวชาญทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ ภาคเอกชนและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว
และกีฬา รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวและกีฬา มาใช้ก�ำหนดยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบันและก�ำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและกีฬาที่มีประสิทธิภาพ
ในกระบวนการจัดท�ำยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ฉบับที่   ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) กระทรวง         
การท่องเที่ยวและกีฬาจ�ำเป็นต้องศึกษาและวิเคราะห์รายละเอียดต่างๆ ข้างต้นอย่างถี่ถ้วน เพื่อให้เป็นยุทธศาสตร์ที่สามารถ
รองรับการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของการท่องเที่ยวและกีฬาของประเทศไทยได้อย่างแท้จริง สอดคล้องกับ            
ความเป็นไปในตลาดการท่องเทีย่ วและกีฬาระดับสากลและระดับประเทศ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และมีความเชือ่ มโยง
กับยุทธศาสตร์และแนวทางอื่นๆ ที่ได้ก�ำหนดไว้ เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดการประสานงานเป็นความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านบุคลากร สิ่งอ�ำนวยความสะดวก และงบประมาณ ท�ำให้เกิดเป็นประโยชน์สูงสุด                         
ในการสนับสนุนการท่องเที่ยวและกีฬาของประเทศอย่างแท้จริง และพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนสามารถแข่งขันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในระดับสากลต่อไป
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ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

๑.

ยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

วิสัยทัศน์ (Vision)

“มุ่งพัฒนาและบูรณาการด้านการท่องเที่ยวและการกีฬา สร้างเสริมความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและสังคม                 
ของประเทศ”

๒.

พันธกิจ (Mission)

๑. จัดท�ำนโยบายและยุทธศาสตร์เพือ่ การพัฒนาการท่องเทีย่ วและกีฬาทีส่ อดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของประเทศ
๒. ก�ำหนดแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรเพือ่ สนับสนุนการด�ำเนินงานของทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ และน�ำ
นโยบายและยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติจริงอย่างได้ผล
๓. พัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวและกีฬาที่จ�ำเป็น ทั้งในด้านบุคลากร โครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัย                 
สนับสนุนอื่นๆ ที่จ�ำเป็นอย่างครบถ้วนและได้มาตรฐาน
๔. พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการบริหารและเพื่อการให้บริการ ตลอดจนองค์ความรู้และนวัตกรรม
ต่างๆ ที่สามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและกีฬา
๕. สร้างให้เกิดการท�ำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและกีฬาในแบบบูรณาการร่วมกัน
กับทุกภาคส่วนที่มีความเกี่ยวข้อง

๓.

เป้าหมาย (Goal) ของการด�ำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าหมายของยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เป็นเป้าหมายที่เน้นการ
พัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬาในมิติที่ส�ำคัญต่างๆ โดยเป้าหมาย (Goal) ของการด�ำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ คือ                   
“การพัฒนาและบูรณาการตามมิติราชการ (Function Base) มิติยุทธศาสตร์ (Agenda Base) และมิติพื้นที่ (Area Base)”
โดยสามารถแยกออกเป็นเป้าหมายย่อยที่สอดคล้องตามพันธกิจข้างต้น และเป็นรากฐานของการก�ำหนดประเด็นยุทธศาสตร์
(Strategic Issues) ของยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ดังนี้
๑. นโยบายและยุทธศาสตร์เพือ่ การพัฒนาการท่องเทีย่ วและกีฬาประสบความส�ำเร็จในการพัฒนาแหล่ง สินค้า บริการ
และการอ�ำนวยความสะดวกในตลาดการท่องเทีย่ วและกีฬาอย่างมีความสมดุลและยัง่ ยืน และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
ของประเทศในภาพรวม
๒. การจัดสรรทรัพยากรเพื่อการด�ำเนินงานของทุกภาคส่วนนั้นเป็นไปอย่างสมดุลและเพียงพอ การกระจาย                 
การพัฒนานัน้ เป็นไปอย่างทัว่ ถึงในระดับพืน้ ที่ ท�ำให้ชมุ ชนมีความสามารถในการแข่งขันและได้รบั โอกาสจากตลาดการท่องเทีย่ ว
และกีฬาอย่างทั่วถึง
๓. บุคลากรและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในตลาดการท่องเที่ยวและกีฬามีคุณภาพและสามารถแข่งขันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนได้รบั ปัจจัยสนับสนุนและมาตรฐานต่างๆ ทีจ่ ำ� เป็นในการส่งเสริมให้อตุ สาหกรรมการท่องเทีย่ วและกีฬา
ของประเทศประสบความส�ำเร็จในระดับสากล
๔. อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วและกีฬาเป็นอุตสาหกรรมทีส่ ามารถสร้างมูลค่าเพิม่ ทางเศรษฐกิจได้ผา่ นการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการบริหารและให้บริการ ตลอดจนการพัฒนาองค์ความรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ                   
อย่างเป็นระบบ
๕. การบริหารและการจัดการการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีการบูรณาการร่วมกันกับ              
ทุกระดับและทุกภาคส่วนทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง และทุกฝ่ายสามารถมีสว่ นร่วมในการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วและกีฬาได้
อย่างแท้จริง
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
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๔.

ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)

จากเป้าหมายข้างต้น สามารถจ�ำแนกเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ ๖ ประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งถ่ายทอดมาจากแผนพัฒนา
การท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)                
โดยแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์มีตัวชี้วัด และมาตรการและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาแหล่ง สินค้า บริการ การอ�ำนวยความสะดวกและการสร้างความสมดุลให้กับ
การท่องเที่ยวไทยผ่านการตลาด
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

๒๕๖๐

๑. ร้ อ ยละความส� ำ เร็ จ ของแผนการด� ำ เนิ น งาน                        ร้อยละ ๘๐
ด้านการพัฒนาแหล่ง สินค้า และบริการด้านการ                 
ต่อปี
ท่องเที่ยว

๒๕๖๑

ร้อยละ ๘๐
ต่อปี

ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๒
ร้อยละ ๘๐
ต่อปี

๒๕๖๓

ร้อยละ ๘๐
ต่อปี

๒๕๖๔

ร้อยละ ๘๐
ต่อปี

๒. ร้อยละความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วเป้าหมายต่อ ร้อยละ ๘๐
ร้อยละ ๘๐
ร้อยละ ๘๐
ร้อยละ ๘๐
ร้อยละ ๘๐
ความปลอดภัย คุณภาพและมาตรฐาน ในแหล่ง สินค้า
ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี
และบริการด้านการท่องเที่ยว
๓. อัตราการเติบโตของรายได้จากการท่องเที่ยวรวม ร้อยละ ๘ ต่อปี ร้อยละ ๘ ต่อปี ร้อยละ ๘ ต่อปี ร้อยละ ๘ ต่อปี ร้อยละ ๘ ต่อปี

มาตรการและแนวทางปฏิบัติ
๑. พัฒนาแหล่ง สินค้า และบริการด้านการท่องเที่ยวบนฐานของความสมดุลและยั่งยืน โดยการเน้นการยกระดับ
มาตรฐานของแหล่ง สินค้าและบริการของการท่องเที่ยวของประเทศไทยที่มีศักยภาพ พร้อมกับการกระจาย                
ความเจริญเติบโตไปยังสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทีม่ ศี กั ยภาพแหล่งรองเพือ่ เป็นการรักษาสมดุลเชิงพืน้ ที่ พร้อมทัง้ สร้างความ
ยั่งยืนของแหล่ง สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวที่อาศัยทรัพยากรด้วยการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว              
ให้มีศักยภาพเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล
๒. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการอ�ำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่นกั ท่องเทีย่ ว โดยการน�ำระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ เ พื่ อ รองรั บ การสนั บ สนุ น ภาคการท่ อ งเที่ ย ว เพิ่ ม ความปลอดภั ย และมั่ น ใจในการเดิ น ทาง                         
มาท่องเที่ยวในประเทศไทยแก่นักท่องเที่ยวด้วยการปรับปรุง พัฒนา ยกระดับมาตรการ วิธีการ การด�ำเนินการ           
ด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว
๓. ส่งเสริมการกระจายการเดินทางท่องเที่ยวเชิงพื้นที่เวลาและกลุ่มตลาด โดยการใช้ภาพลักษณ์และเอกลักษณ์
ความเป็นไทยประสานกับการตลาดในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อกระจายการท่องเที่ยวในมิติเชิงพื้นที่ เวลาใน
กลุม่ ตลาด การเสริมสร้างภาพลักษณ์ทอ่ งเทีย่ วไทยสูก่ ารเป็นแหล่งท่องเทีย่ วทีม่ คี ณ
ุ ภาพ การสร้างประสบการณ์การ
ท่องเทีย่ วทีแ่ ตกต่างด้วยเอกลักษณ์วถิ ไึ ทย การเพิม่ การใช้จา่ ยของนักท่องเทีย่ วกลุม่ คุณภาพทัง้ ชาวไทยและต่างชาติ
การกระจายการเดินทางท่องเที่ยวเชิงพื้นที่และเวลาท่องเที่ยว การกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวกลุ่ม             
กระแสหลัก การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าทางการท่องเที่ยวและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันทางการตลาด
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ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

๒๕๖๐

ระดับความส�ำเร็จในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและภาคี            ร้อยละ
เครือข่ายด้านการท่องเที่ยวตามแผนที่ก�ำหนด
๙๐ ต่อปี

ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓

๒๕๖๔

ร้อยละ
๙๐ ต่อปี

ร้อยละ
๙๐ ต่อปี

ร้อยละ
๙๐ ต่อปี

ร้อยละ
๙๐ ต่อปี

มาตรการและแนวทางปฏิบัติ
๑. พัฒนาศักยภาพชุมชน ผู้ประกอบการและบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน
โดยการเพิม่ ศักยภาพ พัฒนา ทักษะ และเสริมสร้างองค์ความรูแ้ ก่ผเู้ กีย่ วข้อง ได้แก่ ผูป้ ระกอบการ ตลอดจนบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อน�ำไปสู่การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว โดยศักยภาพนี้ยังหมายความรวมถึงการเป็น
เจ้าภาพทีด่ ี การมีสมรรถนะตามมาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเทีย่ วระดับภูมภิ าคและระดับสากล การสร้างระบบ
การเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาศักยภาพภาคี
เครือข่ายและเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนและท้องถิ่น และการสร้างภาพลักษณ์และความภาคภูมิใจในอาชีพ              
ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอันจะน�ำไปสู่ขีดความสามารถในการแข่งขันของตลาดการท่องเที่ยวของประเทศ                  
ที่ดีขึ้นได้
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการออกก�ำลังกายกีฬาพื้นฐานและกีฬามวลชน
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

๒๕๖๐

ร้อยละของจ�ำนวนประชาชนที่มีการออกก�ำลังกายหรือเล่นกีฬา ร้อยละ
อย่างสม�่ำเสมอ
๓๑ ขึ้นไป

ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓

ร้อยละ
๓๑ ขึ้นไป

ร้อยละ
๓๑ ขึ้นไป

ร้อยละ
๓๑ ขึ้นไป

๒๕๖๔

ร้อยละ
๓๑ ขึ้นไป

มาตรการและแนวทางปฏิบัติ
๑. สนับสนุน ส่งเสริมการออกก�ำลังกาย การเล่นกีฬาพื้นฐานและกีฬามวลชน โดยการส่งเสริมการพัฒนาการออก
ก�ำลังกาย กีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อให้ประชาชนโดยทั่วไปตระหนักถึงการเล่นกีฬาและ                   
การประกอบกิจกรรมกีฬา การส่งเสริมการพัฒนาอาสาสมัครกีฬาและผู้น�ำการออกก�ำลังกายและการเผยแพร่          
ความรู้เพื่อส่งเสริมการตระหนักด้านการออกก�ำลังกาย การเล่นกีฬา และการดูแลสุขภาพให้กับประชาชน                       
อันจะเป็นการกระตุ้นการเล่นกีฬาพื้นฐานและกีฬามวลชน ตลอดจนการจัดท�ำแนวทางเพื่อสร้างกิจกรรม                       
และสิง่ อ�ำนวยความสะดวกในการออกก�ำลังกายและเล่นกีฬาส�ำหรับประชาชน คนพิการ ผูด้ อ้ ยโอกาสและผูส้ งู อายุ               
ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมกีฬามวลชนที่สมบูรณ์อย่างแท้จริง
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
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ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาเป็นเลิศและกีฬาอาชีพ
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

๒๕๖๐

๑. อันดับการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ และ อันดับที่ ๑ จาก
อันดับการแข่งขันกีฬาคนพิการนานาชาติ
การแข่งขันกีฬา
ซีเกมส์ครั้งที่ ๒๙
(ในกีฬาสากล)
และจากการ
แข่งขันกีฬา
อาเซียนพาราเกมส์
ครั้งที่ ๙
ร้อยละ ๑๐๐
๒. ร้อยละของสมาคมกีฬาอาชีพสโมสรกีฬา
อาชีพที่มีระบบบริหารจัดการได้ตามมาตรฐาน
ที่ก�ำหนด
๓. ร้อยละความส�ำเร็จของการด�ำเนินงานตาม ร้อยละ ๘๐
แผนงานการจัดการศึกษา

๒๕๖๑

ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๒

ร้อยละ ๘๐

ร้อยละ ๘๐

อันดับที่ ๖ จาก
การแข่งขันกีฬา
เอเชียนเกมส์ครั้ง
ที่ ๑๘ และจาก
การแข่งขันกีฬา
เอเชียนพาราเกมส์
ครั้งที่  ๓

อันดับที่ ๑ จาก
การแข่งขันกีฬา
ซีเกมส์ครั้งที่ ๓๐
(ในกีฬาสากล)
และจากการ
แข่งขันกีฬา
อาเซียนพาราเกมส์
ครั้งที่  ๑๐
ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐

๒๕๖๓

๒๕๖๔

อันดับที่ ๗ ของ
เอเชียการแข่งขัน
กีฬาโอลิมปิก
เกมส์ครั้งที่ ๓๒
และอันดับที่ ๕
จากการแข่งขัน
กีฬาพาราลิมปิกส์
เกมส์ครั้งที่ ๑๖
ร้อยละ ๑๐๐

อันดับที่ ๑ จาก
การแข่งขันกีฬา
ซีเกมส์ครั้งที่ ๓๑
(ในกีฬาสากล)
และจากการ
แข่งขันกีฬา
อาเซียนพาราเกมส์
ครั้งที่  ๑๑
ร้อยละ ๑๐๐

ร้อยละ ๘๐

ร้อยละ ๘๐

มาตรการและแนวทางปฏิบัติ
๑. พัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศทุกมิติอย่างเป็นระบบ โดยการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากีฬาจังหวัด
(Sport Hero) การส่งเสริมและอุดหนุนการพัฒนา การเตรียมความพร้อม การส่งและจัดการแข่งขันกีฬาส�ำหรับ          
คนพิการ และการปรับปรุงระบบพัฒนานักกีฬาตัง้ แต่เยาว์วยั เริม่ ตัง้ แต่ระบบการเสาะหานักกีฬา การพัฒนาศักยภาพ
นักกีฬา การจัดท�ำเส้นทางการพัฒนานักกีฬา การส่งเสริมโอกาสการแข่งขันกีฬาทุกระดับและการสร้างความร่วม
มือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการพัฒนากีฬาในระดับต่างๆ และการสร้างความภาคภูมิใจของบุคลากรการกีฬา
ระดับต่างๆ เพื่อการพัฒนาองค์กรกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในทุกมิติ
๒. พัฒนากีฬาเพื่อสู่ความส�ำเร็จในระดับอาชีพอย่างเป็นระบบครบวงจร โดยเริ่มตั้งแต่การพัฒนาหลักสูตรและ
บุคลากรการกีฬาภายในประเทศให้มคี วามเข้มแข็ง ตลอดจนการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากีฬาอาชีพให้เป็น
ทีน่ ยิ มและได้รบั การยอมรับเพือ่ ให้เกิดความตระหนักถึงอาชีพนักกีฬา และการส่งเสริมความส�ำเร็จและเชิดชูเกียรติ
บุคลากรการกีฬาในทุกระดับให้ทกุ ภาคส่วนเล็งเห็นถึงผลตอบแทนและเกียรติยศในฐานะนักกีฬาและบุคลากรกีฬา
ที่ส�ำคัญ นอกจากนี้การพัฒนากีฬาสู่ความส�ำเร็จในระดับอาชีพนั้นยังรวมถึงการยกระดับมาตรฐานการแข่งขัน              
และการบริหารจัดการกีฬาอาชีพสู่มาตรฐานสากลอันจะเป็นการแสดงให้เห็นถึงความส�ำเร็จอย่างครบวงจร                 
ของวงการกีฬาไทยในภาพรวมด้วย
๓. พัฒนาการศึกษาให้มีมาตรฐาน โดยเริ่มจากการจัดการศึกษาและส่งเสริมการวิจัยด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน              
และอุดมศึกษาไปสู่การปรับเปลี่ยนสถานะของสถาบันการพลศึกษาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
นอกจากนี้ยังจะหมายความรวมถึงการให้บริการด้านวิชาการและการท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรมของประเทศและ          
การส่งเสริมและพัฒนากีฬาในภาพรวมสู่ความเป็นเลิศด้วย
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ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาและการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

๒๕๖๐

๑. ร้อยละการด�ำเนินงานตามแผนงาน
ร้อยละ ๘๐
๒. จ�ำนวนงานวิจัยและองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์            อย่างน้อย
การกีฬาทีจ่ ดั ท�ำแล้วเสร็จ
๖ เรือ่ ง

๒๕๖๑

ร้อยละ ๘๐
อย่างน้อย
๖ เรื่อง

ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๒
ร้อยละ ๘๐
อย่างน้อย
๖ เรื่อง

๒๕๖๓

ร้อยละ ๘๐
อย่างน้อย
๖ เรื่อง

๒๕๖๔

ร้อยละ ๘๐
อย่างน้อย
๖ เรื่อง

มาตรการและแนวทางปฏิบัติ
๑. พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬาและการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวและนันทนาการ
โดยการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงกีฬาซึ่งถือเป็นแนวทาง
การท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งของประเทศไทยที่มีศักยภาพและสอดคล้องกับแนวโน้มระดับสากล ตลอดจนการจัดท�ำ
ฐานข้อมูลส�ำหรับอุตสาหกรรมกีฬา อาทิ การพัฒนาระบบ Sport Intelligence Center (SIC) และการท�ำ                
การศึกษาและพัฒนาเมืองกีฬาต้นแบบเพื่อให้เมืองอื่นๆ น�ำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาและ              
การกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวและนันทนาการในพื้นที่ของตนด้วย
๒. รวบรวม จัดการ พัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรมทางการกีฬาอย่างเป็นระบบ โดยการสร้างเครือข่ายและจัดท�ำฐาน
ข้อมูลกลางส�ำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาและพัฒนาศูนย์วทิ ยาศาสตร์การกีฬาอย่างครบวงจรเพือ่ น�ำ
ไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการกีฬา และการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่องค์ความรู้ นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการกีฬาที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถน�ำองค์ความรู  ้
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อันจะน�ำไปสู่ประโยชน์ของวงการกีฬาของประเทศทั้งระบบ
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบูรณาการการบริหาร การจัดการการท่องเที่ยวและกีฬาทุกระดับให้มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

๒๕๖๐

๑. ร้อยละความส�ำเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ของ ร้อยละ ๙๕
กลุ่มจังหวัดและจังหวัดด้านการท่องเที่ยว
๒. ร้อยละความส�ำเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ของ ร้อยละ ๙๕
กลุ่มจังหวัดและจังหวัดด้านการกีฬาและนันทนาการ

๒๕๖๑

ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๒
ร้อยละ ๙๕

ร้อยละ ๙๕

ร้อยละ ๙๕

ร้อยละ ๙๕

ร้อยละ ๙๕

ร้อยละ ๙๕

ร้อยละ ๙๕

ร้อยละ ๙๕

๒๕๖๓

๒๕๖๔

มาตรการและแนวทางปฏิบัติ
๑. ส่งเสริม พัฒนา ปรับปรุง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของการบริหารการจัดการท่องเที่ยวทั้งระบบ โดยการ
ก�ำหนดมาตรการและแผนงานที่มีส่วนผลักดันและขับเคลื่อนการด�ำเนินงานและประเมินผลการพัฒนาตามแผน
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
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ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

พัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติภายใต้คณะกรรมการท่องเที่ยวชาติ การแก้ไขข้อบกพร่องและเพิ่มประสิทธิภาพ         
ด้านการจัดการท่องเทีย่ ว ติดตาม ประเมินและปรับปรุงผลการด�ำเนินงานอย่างต่อเนือ่ ง ตลอดจนการพัฒนา ปรับปรุง
แก้ไขกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว และการจัดท�ำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติทุกระยะ ๕ ปีด้วย
๒. ส่งเสริม พัฒนา ปรับปรุง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของการบริหารการจัดการกีฬาทั้งระบบ โดยการก�ำหนด
มาตรการและแผนงานที่มีส่วนผลักดันและขับเคลื่อนการด�ำเนินงานและประเมินผลการพัฒนาตามแผนพัฒนา           
การกีฬาแห่งชาติภายใต้คณะกรรมการกีฬาชาติ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านการออกก�ำลังกายและ                   
การกีฬา อาทิ แผนงานพัฒนาฐานข้อมูลด้านการออกก�ำลังกาย กีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา                    
การพัฒนาการจดแจ้งและระบบทะเบียนนักกีฬา บุคลากรทางกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ตลอดจนการจัดท�ำ                       
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติทุกระยะ ๕ ปี และการส่งเสริมและพัฒนาการออกก�ำลังกายและการเล่นกีฬาในระดับ                
ท้องถิ่นให้แพร่หลายและทั่วถึง
แผนภาพ เป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ของยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา ฉบับที่ ๔  (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์ที่ ๖
การบูรณาการ การบริหาร
การจัดการการท่องเที่ยวและกีฬา
ทุกระดับให้มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕
การพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬา
และการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๑
การพัฒนาแหล่ง สินค้า บริการ
การอ�ำนวยความสะดวกและ
การสร้างความสมดุลให้กับ
การท่องเที่ยวไทยผ่าน
การตลาด

เป้าหมาย
“การพัฒนาและบูรณาการ
ตามมิติราชการ (Function Base)
มิติยุทธศาสตร์ (Agenda Base)
และมิติพื้นที่ (Area Base)”

ยุทธศาสตร์ที่ ๔
การส่งเสริมและสนับสนุน
กีฬาเป็นเลิศและกีฬาอาชีพ
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน
ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ ๓
การส่งเสริมและสนับสนุน
การออกก�ำลังกาย กีฬาพื้นฐาน
และกีฬามวลชน

ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

แผนภาพ มาตรการและแนวทางปฏิบัติของประเด็นยุทธศาสตร์ในยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ฉบับที่ ๔
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
มาตรการและแนวทางปฏิบัติของยุทธศาสตร์ที่ ๑
• พัฒนาแหล่ง สินค้า และบริการด้านการท่องเที่ยวบนฐานของความสมดุลและยั่งยืน
• ส่งเสริมและพัฒนาด้านการอ�ำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว
• ส่งเสริมการกระจายการเดินทางท่องเที่ยวเชิงพื้นที่ เวลา และกลุ่มตลาด
มาตรการและแนวทางปฏิบัติของยุทธศาสตร์ที่ ๒
• พัฒนาศักยภาพ ชุมชน ผู้ประกอบการและบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน
มาตรการและแนวทางปฏิบัติของยุทธศาสตร์ที่ ๓
• สนับสนุน ส่งเสริมการอออกก�ำลังกาย การเล่นกีฬาพื้นฐานและกีฬามวลชน
มาตรการและแนวทางปฏิบัติของยุทธศาสตร์ที่ ๔
• การพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศทุกมิติอย่างเป็นระบบ
• พัฒนากีฬาเพื่อสู่ความส�ำเร็จในระดับอาชีพอย่างเป็นระบบครบวงจร
• พัฒนาการศึกษาให้มีมาตรฐาน
มาตรการและแนวทางปฏิบัติของยุทธศาสตร์ที่ ๕
• พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬาและการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวและนันทนาการ
• รวบรวม จัดการ พัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรมทางการกีฬาอย่างเป็นระบบ
มาตรการและแนวทางปฏิบัติของยุทธศาสตร์ที่ ๖
• ส่งเสริม พัฒนา ปรับปรุง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของการบริหารการจัดการท่องเที่ยวทั้งระบบ
• ส่งเสริม พัฒนา ปรับปรุง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของการบริหารการจัดการกีฬาทั้งระบบ
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๕.

ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

แผนปฏิบัติการ กลไกในการขับเคลื่อนและแปลงแผนไปสู่การปฎิบัติ/การติดตามและประเมินผล

ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) นั้น ทุกส่วนราชการ             
ทีม่ คี วามเกีย่ วข้องควรจะต้องมีการทบทวนบทบาทและหน้าทีข่ องตนเพือ่ ปฏิบตั หิ น้าที่ ตลอดจนประสานงานระหว่างกันได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ การด�ำเนินการต่างๆ จะต้องยึดหลักธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้เพื่อให้สอดคล้อง
กับการยกระดับให้ส่วนราชการภายใต้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้มีลักษณะอันพึงประสงค์ตามโมเดลไทยแลนด์ ๔.๐
โดยจะต้องยึดความเป็นส่วนราชการ ๔.๐ ซึ่งมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน เน้นการให้บริการประชาชนและการด�ำเนินการ
โดยให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วม มีการส่งเสริมหรือพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและกีฬาก็อย่างมีองค์ความรู้และอาศัย
นวัตกรรม มีการปรับปรุงข้อมูลด้านต่างๆ เกี่ยวกับเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬาให้ทันสมัยและเท่าทันต่อสถานการณ์               
และแนวโน้มต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนการติดตามและประเมินผลให้เห็นความก้าวหน้าของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
อย่างเป็นระบบ เพื่อที่จะท�ำให้ทราบถึงความคืบหน้า ปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะท�ำให้แก้ไขหรือเพิ่มเติมแนวทาง
ปฏิบัติได้อย่างทันท่วงที
แนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผลมีดังต่อไปนี้
๑. การเพิ่มความเข้มแข็งให้กับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยการจัดการของเขตพัฒนาการท่องเที่ยวในการ                
ด�ำเนินการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ในแต่ละประเด็นควรเปิดโอกาสให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียทุกภาคส่วนได้เข้ามามีสว่ นร่วมในการก�ำหนด
และตัดสินใจเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความพึงพอใจต่อทุกฝ่าย เครือข่ายเหล่านี้ได้แก่ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม
ชุมชนท้องถิ่น รวมถึงสถาบันด้านการศึกษาหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและกีฬาทั้งในเชิงภารกิจ
และพื้นที่ หลักการมีส่วนร่วมดังกล่าวนั้นจะต้องควบคู่ไปกับการด�ำเนินภารกิจอย่างอาศัยองค์ความรู้เพื่อพัฒนาและส่งเสริม
การท่องเที่ยวและกีฬาไปในทิศทางที่เหมาะสมและให้เกิดความยั่งยืนอีกด้วย
การด�ำเนินการของภาครัฐควรจะใช้เครือข่ายหรือหน่วยงานที่มีอยู่เป็นกลไกในการด�ำเนินการให้เกิดการมีส่วนร่วม            
ข้างต้น เช่น กลไกเขตพัฒนาการท่องเที่ยว ๘ เขต ส�ำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหรืออ�ำเภอ เป็นต้น เพื่อให้การปฏิบัติ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นั้นมีความเชื่อมโยงกับมิติเชิงภารกิจ มิติเชิงพื้นที่หรือบริบทและลักษณะของการด�ำเนินการ                       
ในแต่ละพืน้ ที่ การใช้กลไกเหล่านีจ้ ะท�ำให้เกิดเครือข่ายภาคประชาชนทีเ่ ข้มแข็งและพร้อมทีจ่ ะร่วมการขับเคลือ่ นในระดับพืน้ ที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. การสร้างองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา
ในการด�ำเนินการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ในแต่ละประเด็นให้เกิดประสิทธิภาพและสอดคล้องกับบริบทต่างๆ
จ�ำเป็นที่จะต้องอาศัยองค์ความรู้ในการพัฒนา องค์ความรู้เหล่านี้นั้นมีในหลากหลายประเด็นเช่น องค์ความรู้ด้านการบริหาร
จัดการ องค์ความรูด้ า้ นการตลาดและเศรษฐกิจการท่องเทีย่ วและกีฬา องค์ความรูใ้ นการจัดสรรทรัพยากรต่างๆ รวมถึงการพัฒนา
บุคลากรด้านการท่องเที่ยวและกีฬา องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นต้น องค์ความรู้ต่างๆ เหล่านี้จะเป็นส่วนช่วย               
ในการสนับสนุนให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆ ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที นอกจากนี้องค์ความรู้เหล่านี้ควรที่จะมีการแบ่งปันและให้เข้าถึงได้ง่าย             
ต่อภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพราะจะส่งเสริมให้การด�ำเนินการในแต่ละพื้นที่เป็นไปอย่างอาศัยองค์ความรู้และสามารถ               
สร้างนวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนต่อไปได้อีกด้วย
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ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

๓. ระบบการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ
ประเด็นส�ำคัญที่สุดประการหนึ่งในการด�ำเนินการใดๆ ก็ตามคือการพิจารณาว่าการด�ำเนินการนั้นบรรลุเป้าหมาย               
หรือไม่ การติดตามประเมินผลจึงเป็นส่วนทีจ่ ะชีใ้ ห้เห็นว่าการด�ำเนินการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์นนั้ ประสบผลส�ำเร็จหรือไม่เพียงใด
ระบบการติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพนั้นจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถแสดงให้เห็นดัชนีชี้วัดผลส�ำเร็จ         
ได้อย่างชัดเจนทั้งในภาพรวมและในระดับย่อย การด�ำเนินการติดตามประเมินผลควรจะมีผู้ที่รับผิดชอบโดยเฉพาะโดยควร                        
ทีจ่ ะมอบหมายคณะท�ำงานหรือคณะบุคคลทีม่ อี ยูแ่ ล้วหรือแต่งตัง้ คณะท�ำงานหรือคณะกรรมการขึน้ มาใหม่เพือ่ ท�ำหน้าทีต่ ดิ ตาม
ประเมินผลโดยประกอบด้วยบุคลากรจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องภายในกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้แก่ ส�ำนักงาน                
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมการท่องเที่ยว กรมพลศึกษา สถาบันการพลศึกษา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
การกีฬาแห่งประเทศ และกองบังคับการต�ำรวจท่องเที่ยว
ระบบการติดตามประเมินผลควรจะออกแบบให้ครอบคลุมโครงการต่างๆ และติดตามผลเป็นประจ�ำทุกเดือนหรือ            
ตามความเหมาะสมในการเร่งรัดงาน โดยในการติดตามผลนั้นจะต้องพิจารณาว่าการปฏิบัติงานนั้นได้ท�ำอยู่ภายในก�ำหนด              
ระยะเวลาที่ก�ำหนดไว้หรือไม่ โครงการได้รับทรัพยากรในการสนับสนุนเพียงพอหรือไม่ และผลการด�ำเนินโครงการนั้นเป็นไป
ตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้หรือไม่ เพียงใด หากในการติดตามผลดังกล่าวพบอุปสรรคหรือปัญหาใดๆ ที่อาจจะท�ำให้การด�ำเนิน
โครงการไม่ประสบผลส�ำเร็จหรือไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือมีความล่าช้าก็ควรมีการประสานงานหรือให้ความช่วยเหลือ                
อย่างทันท่วงทีเพื่อให้ผลการด�ำเนินงานเข้าใกล้เป้าหมายที่ตั้งไว้มากที่สุด นอกจากนั้นการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง            
จะท�ำให้เกิดการปรับปรุงแผนประจ�ำปีเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวและกีฬาที่เปลี่ยนแปลง
ไปได้อีกด้วย
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนา
แหล่ง สินค้า บริการ
การอ�ำนวยความสะดวกและ
การสร้างความสมดุลให้กับการ
ท่องเที่ยวไทยผ่านการตลาด

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรและภาคี
เครือข่ายทุกภาคส่วน
ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริม
และสนับสนุนการ
ออกก�ำลังกายกีฬาพื้นฐาน
และกีฬามวลชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนา
อุตสาหกรรมกีฬาและการเพิ่ม
มูลค่าทางเศรษฐกิจด้วย
องค์ความรู้และนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนา
องค์ความรู้และนวัตกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนา
อุตสาหกรรมการกีฬาเพื่อ
เป็นส่วนส�ำคัญในการสร้าง
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริม
และสนับสนุนกีฬา
เป็นเลิศและกีฬาอาชีพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริม
ให้มวลชนมีการออกก�ำลังกาย
และมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การกีฬา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริม
ให้เกิดความรู้และความ
ตระหนักด้านการออกก�ำลังกาย
และการกีฬาขั้นพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบูรณาการ
การบริหาร การจัดการการ
ท่องเที่ยวและกีฬาทุกระดับ
ให้มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การยกระดับ
การบริหารจัดการด้านการกีฬา
ให้มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนา
กีฬาเพื่อความเป็นเลิศและ
ต่อยอดเพื่อความส�ำเร็จ
ในระดับอาชีพ

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ ๒

ยุทธศาสตร์
กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
ฉบับที่ ๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนา
บุคลากรด้านการท่องเที่ยว
และสนับสนุนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการพัฒนา
การท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบูรณาการ
การบริหารจัดการการท่องเที่ยว
และการส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและ
สิ่งอ�ำนวยความสะดวกเพื่อ
รองรับการขยายตัวของ
การท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนา
ภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิจัยและนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและระบบ
โลจิสติกส์

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการ
ในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติ
มิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้าง
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้าง
ความเป็นธรรมลดความ
เหลื่อมล�้ำในสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างความสมดุล
ให้กับการท่องเที่ยวไทยผ่านการตลาด
เฉพาะกลุ่ม การส่งเสริมวิถีไทย และ
การสร้างความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนา
คุณภาพแหล่งท่องเที่ยวสินค้า
และบริการด้านการท่องเที่ยว
ให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

ยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ ๒๐ ปี

ภาพแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ ๒๐ ปี

๖.

แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖

ยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

ภาคผนวก

42

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

๑.๑ ร้อยละ
ความส�ำเร็จของ
แผนการด�ำเนิน
งานด้านการ
พัฒนาแหล่ง
สินค้า และบริการ
ด้านการท่องเที่ยว

๑. การพัฒนา
แหล่ง สินค้า บริการ
การอ�ำนวยความ
สะดวกและการ
สร้างความสมดุลให้
กับการท่องเที่ยว
ไทยผ่านการตลาด

๑.๑ พัฒนาแหล่ง
สินค้า และบริการ
ด้านการท่องเที่ยวบน
ฐานของความสมดุล
และยั่งยืน

มาตรการและ
แนวทางปฏิบัติ
๑.๑ แผนงานส่งเสริม พัฒนา ศึกษาขีดความ
สามารถ การท่องเที่ยวที่มีศักยภาพเพื่อสร้าง
สมดุลและยั่งยืนแก่อุตสาหกรรมท่องเที่ยว อาทิ
การท่องเที่ยวโดยชุมชน ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ทะเลชายหาด ทางน�้ำ 
เรือส�ำราญ

แผนปฏิบัติ
(แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม)
๒๕๖๐
๓๕.๐

๑.๒ แผนงานพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว
๘๕.๐
ให้มีศักยภาพเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเพื่อคน
ทั้งมวล
๑.๓ การส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนการ
๑๖๕.๘
ถ่ายท�ำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย
๑.๔ แผนงานพัฒนาและส่งเสริมสินค้าและ
๑๒๑.๕
บริการด้านการท่องเทีย่ วให้มคี ณ
ุ ภาพได้มาตรฐาน
๑.๒ ส่งเสริมและ
๑.๕ แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการอ�ำนวย
๒๔.๕
๑.๒ ร้อยละ
พัฒนาด้านการอ�ำนวย ความสะดวกด้านการท่องเที่ยว
ความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยว ความสะดวกและ
๑.๖ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ ๒๖.๗
เป้าหมายต่อความ ความปลอดภัยแก่
รองรับการสนับสนุนภาคการท่องเที่ยว
ปลอดภัย คุณภาพ นักท่องเที่ยว
๑.๗ แผนงานประชาสัมพันธ์ด้านความปลอดภัย ๑๐.๐
และมาตรฐาน
และเตือนภัยให้แก่นักท่องเที่ยวในแหล่งท่อง
ในแหล่ง สินค้า
เที่ยวที่ส�ำคัญ
และบริการด้าน
การท่องเที่ยว
๑.๘ แผนงานสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่อง
๖๕.๐
เที่ยวด้านความปลอดภัย และเตรียมความพร้อม
ในการรักษาความปลอดภัยพร้อมรับมือกับ
สถานการณ์รุนแรง

ตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตร์

๑๐๒.๘

๒๕๐.๐
๑๔๓.๐
๒๙.๗
๓๓.๐
๑๒.๐

๓๖.๐

๙๓.๕

๒๐๐.๐
๑๓๐.๐
๒๗.๐
๓๐.๐
๑๑.๐

๓๔.๐

๓๙.๐

๑๓.๐

๓๖.๓

๓๒.๖

๑๕๖.๓

๓๐๐.๐

๑๑๐.๐

๔๑.๕

๑๔.๐

๔๐.๐

๓๕.๐

๑๗๐.๐

๓๕๐.๐

๑๒๑.๐

ปีและงบประมาณ (ล้านบาท)
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
๕๖.๔
๕๒.๙
๖๐.๔
๕๗.๙

๒๑๕.๕

๖๐.๐

๑๖๖.๐

๑๔๘.๘

๗๒๐.๘

๑๒๖๕.๘

๕๑๒.๓

รวม
๒๖๒.๖

กรมการท่องเที่ยว /
บก.ทท.

สป.กก.

กรมการท่องเที่ยว

กรมการท่องเที่ยว

กรมการท่องเที่ยว

สป.กก./
กรมการท่องเที่ยว

หน่วยงานรับผิดชอบ

ตาราง ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด มาตรการและแนวทางปฏิบัติ และแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

๑. (ต่อ)

ประเด็นยุทธศาสตร์

มาตรการและ
แนวทางปฏิบัติ

แผนปฏิบัติ
(แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม)

๑.๙ แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ ดูแล
รักษาความปลอดภัย และให้ความช่วยเหลือ
นักท่องเที่ยว
๑.๑๐ แผนงานเพิ่มสถานที่ การรองรับดูแล
ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
๑.๑๑ โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ท่องเที่ยว
๑.๓ อัตราการ ๑.๓ ส่งเสริมการ
เติบโตของรายได้ กระจายการเดินทาง ไทยสู่ความเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพและมี
จากการท่องเที่ยว ท่องเที่ยวเชิงพื้นที่เวลา คุณค่าเชิงประสบการณ์ที่แตกต่างด้วยเอกลักษณ์
รวม
และกลุ่มตลาด
วิถีไทย
๑.๑๒ โครงการเพิ่มค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว
กลุ่มคุณภาพทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
๑.๑๓ โครงการส่งเสริมการกระจายพื้นที่และ
เวลาท่องเที่ยว
๑.๑๔ โครงการกระตุ้นการเดินทางของ
นักท่องเที่ยวคนไทยกลุ่มกระแสหลัก
๑.๑๕ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและ
ขยายโอกาสในการเดินทางท่องเที่ยวแก่คนไทย
๑.๑๖ โครงการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสิน
ค้าทางการท่องเที่ยวและเพิ่มขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันทางการตลาด

ตัวชี้วัด

-

-

-

-

๒๕๐.๐

หน่วยงานรับผิดชอบ
รวม
๓๙๘.๓ บก.ทท.

๕๙๙.๐
๗๒๐.๐
๑๘๐.๐
๙๒๘.๐

๔๖๐.๐
๗๒๐.๐
๑๘๗.๐
๙๐๘.๐

๒๓๘.๐

๙๕๒.๐

๗๙๒.๐

๒๔๗.๐

๙๘๙.๐

๘๒๓.๐

๑,๐๘๕.๐

๔,๓๑๕.๐

๓,๔๕๑.๐

๑,๒๐๓.๐ ๑,๒๒๖.๐ ๑,๒๗๔.๐ ๕,๕๓๙.๐

๒๓๓.๐

๙๓๔.๐

๗๗๗.๐

๑,๗๒๕.๐ ๑,๙๑๒.๐ ๒,๔๗๙.๐ ๒,๕๒๖.๐ ๒,๖๒๖.๐ ๑๑,๒๖๘.๐

๑,๒๖๒.๐ ๑,๒๒๗.๐ ๑,๕๙๑.๐ ๑,๖๒๑.๐ ๑,๖๘๖.๐ ๗,๓๘๗.๐ ททท.

๒๕๐.๐

๒๕๖๐
๑๕๐.๓

ปีและงบประมาณ (ล้านบาท)
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
๖๒.๐
๖๒.๐
๖๒.๐
๖๒.๐

ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
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ตัวชี้วัด

• ระดับความ
ส�ำเร็จในการ
พัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรและ
ภาคีเครือข่ายด้าน
การท่องเที่ยว
ตามแผนที่ก�ำหนด

• ร้อยละของ
จ�ำนวนประชาขน
ที่มีการออกก�ำลัง
กายหรือเล่นกีฬา
อย่างสม�่ำเสมอ

ประเด็นยุทธศาสตร์

๒. การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
และภาคีเครือข่าย
ทุกภาคส่วนใน
อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว

๓. ส่งเสริมและ
สนับสนุนการออก
ก�ำลังกาย
กีฬาพื้นฐาน
และกีฬามวลชน

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

• สนับสนุน ส่งเสริม
การออกก�ำลังกาย
การเล่นกีฬาพื้นฐาน
และกีฬามวลชน

• พัฒนาศักยภาพ
ชุมชนผู้ประกอบการ
และบุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยวให้มีขีดความ
สามารถในการแข่งขัน

มาตรการและ
แนวทางปฏิบัติ
๒.๑ แผนงานเพิ่มศักยภาพ พัฒนาทักษะ เสริม
สร้างองค์ความรู้ แก่ผู้ประกอบการ บุคลากรด้าน
การท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
๒.๒ ส่งเสริมการเป็นเจ้าบ้านที่ดีให้แก่บุคลากร
ด้านการท่องเที่ยว และภาคประชาชน
๒.๓ ส่งเสริมให้บุคลากรในอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวมีสมรรถนะตามมาตรฐานบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยวอาเซียน และมาตรฐานสากล
๒.๔ แผนงานการสร้างและพัฒนาระบบ
การเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒.๔ โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย
และเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนและท้องถิ่น
อาทิ แผนงาน Amazing Thai Host (ATH)
๒.๖ แผนงานสร้างภาพลักษณ์และความภาค
ภูมิใจในอาชีพอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
๓.๑ แผนงานส่งเสริมการออกก�ำลังกาย กีฬา
นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา
๓.๒ แผนงานส่งเสริมพัฒนาอาสาสมัครกีฬา
และผู้น�ำการออกก�ำลังกาย
๓.๓ ผนงานเผยแพร่ ความรู้ เพื่อเพิ่มการ
ตระหนักด้านการออกก�ำลังกาย การเล่นกีฬา และ
การดูแลสุขภาพ ให้กับประชาชน
๓.๔ แผนงานจัดท�ำแนวทางสร้างกิจกรรม
และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในการออกก�ำลังกาย
และเล่นกีฬาส�ำหรับประชาชน คนพิการ
ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ

แผนปฏิบัติ
(แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม)

๒๒๐.๐
๗.๐

๗๗๕.o

๒๓๕.๐
๗.๙

๔๓๗.๐

๓๗.๐

๑๐.๐

๔๐๑.๐

-

-

๓๘๘.๐

๒๕.๐

-

๔๙๕.๐

๔๑.๑

๖๔๙.๐

๙๑๐.๐

๙๐.๐

๒.๐

๔๖.๕

๙๙.๐

๔.๐

๕๗.๐

กรมการท่องเที่ยว

๓๓๐.๐

๙.๐

สป.กก.

๑๗๙.๕ สป.กก./
กรมการท่องเที่ยว

๖๓.๕

หน่วยงานรับผิดชอบ
รวม
๓๖๖.๔ สป.กก./
กรมการท่องเที่ยว

๕๑๓.๑

๔๕.๒

๑๕๐.๙

๕๓๓.๕ ๑,๙๗๘.๖

๔๙.๗

๘๒๙.๐ ๑,๐๑๒.๐ ๒,๙๔๕.๐

๙๗๐.๐ ๑,๐๓๕.๐ ๓,๗๐๔.๐ กรมพลศึกษา

๙๔.๐

๓.๐

๕๑.๐

๑๗.๕

๘.๕

๑๕.๐

๑๐.๐

๒๕๖๐
๖๑.๔

๑๒.๕

ปีและงบประมาณ (ล้านบาท)
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
๖๕.๐
๗๐.๐
๘๐.๐
๙๐.๐

ยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

๔.๑ อันดับการ
แข่งขันกีฬาระดับ
นานชาติ และ
อันดับการแข่งขัน
กีฬาคนพิการ
นานาชาติ

๔. ส่งเสริมและ
สนับสนุนกีฬาเป็น
เลิศและกีฬาอาชีพ

๔.๓ ร้อยละ
ความส�ำเร็จของ
การด�ำเนินงาน
ตามแผนงานการ
จัดการศึกษา

๔.๒ ร้อยละของ
สมาคมกีฬาอาชีพ
สโมสรกีฬาอาชีพ
ที่มีระบบบริหาร
จัดการได้ตาม
มาตรฐานที่
ก�ำหนด

ตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตร์

แผนปฏิบัติ
(แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม)

๗.๐

๗.๐

๒๐.๐

๒๐.๐
๗.๐

๒๑๗.๘

๑๘๐.๐

๑๕๒.๕

๑๕๒.๕

๗.๐

๒๐.๐

๒๕๑.๒

๑๕๒.๕

๗.๐

๒๐.๐

๒๘๖.๗

๑๕๒.๕

๓๕.๐

๑๐๐.๐

๑๐๖๓.๗

๗๖๒.๕

๕๘๒.๐

๑๒๖.๐

๑๗๖.๐

๗๖.๐

๑๒๖.๐

รวม
๕๐๐.๐

ปีและงบประมาณ (ล้านบาท)
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
๑๐๐.๐ ๑๐๐.๐ ๑๐๐.๐ ๑๐๐.๐

๔.๗ แผนงานยกระดับมาตรฐานการแข่งขันและ ๒๓๐.๐ ๒๓๐.๐ ๒๓๐.๐ ๒๓๐.๐ ๒๓๐.๐ ๑,๑๕๐.๐
การบริหารจัดการกีฬาอาชีพสู่มาตรฐานสากล
๔.๔ พัฒนาการศึกษา ๔.๘ โครงการปรับเปลีย่ นสถานะจากสถาบันการ ๗๕.๐
๗๐.๐
๖๕.๐
๖๐.๐
๕๐.๐
๓๒๐.๐
ให้มีมาตรฐาน
พลศึกษาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
๔.๙ โครงการจัดการศึกษาและส่งเสริมการวิจัย ๔,๐๐๐.๐ ๔,๔๐๐.๐ ๔,๘๔๐.๐ ๕,๓๒๔.๐ ๕,๘๕๖.๐ ๒๔,๔๒๐.๐
ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษา
๔.๑๐ โครงการบริการวิชาการและท�ำนุบ�ำรุง
๑๐.๐
๑๐.๐
๑๐.๐
๑๐.๐
๑๐.๐
๕๐.๐
ศิลปวัฒนธรรม
๔.๑๑ โครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ
๑๐๐.๐ ๑๑๐.๐ ๑๒๑.๐ ๑๓๓.๐ ๑๔๗.๐ ๖๑๑.๐

๔.๖ โครงการส่งเสริมความส�ำเร็จและเชิดชูเกียรติ
บุคลากรการกีฬาทุกระดับ

๒๕๖๐
๔.๑ พัฒนาการกีฬา ๔.๑ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา ๑๐๐.๐
เพื่อความเป็นเลิศทุก กีฬาจังหวัด (Sport Hero)
มิติอย่างเป็นระบบ
๔.๒ มาตรการส่งเสริม อุดหนุน การพัฒนา
๗๘.๐
การเตรียมความพร้อม การส่งและจัดการแข่งขัน
กีฬาส�ำหรับคนพิการ
๔.๓ แผนงานปรับปรุงระบบพัฒนานักกีฬาตัง้ แต่ ๑๕๒.๕
เยาว์วัยการจัดท�ำเส้นทางการพัฒนานักกีฬาและ
การพัฒนาองค์กรกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
๔.๓ พัฒนากีฬาเพื่อ ๔.๔ โครงการพัฒนาหลักสูตรและบุคลากรการ ๑๒๘.๐
สู่ความส�ำเร็จในระดับ กีฬาในประเทศ
อาชีพอย่างเป็นระบบ
ครบวงจร
๔.๕ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา ๒๐.๐
กีฬาอาชีพให้เป็นที่นิยมและได้รับการยอมรับ

มาตรการและ
แนวทางปฏิบัติ

สถาบัน
การพลศึกษา

การกีฬาแห่ง
ประเทศไทย/
กรมพลศึกษา
การกีฬาแห่ง
ประเทศไทย

การกีฬาแห่ง
ประเทศไทย

หน่วยงานรับผิดชอบ

ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
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๖. การบูรณาการ
การบริหาร การ
จัดการการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
ทุกระดับให้มี
ประสิทธิภาพ

๕.๑ ร้อยละ
การด�ำเนินงาน
ตามแผนงาน

๕. การพัฒนา
อุตสาหกรรมกีฬา
และการเพิ่มมูลค่า
ทางเศรษฐกิจด้วย
องค์ความรู้และ
นวัตกรรม

๕.๑ พัฒนา ส่งเสริม
สนับสนุนการเติบโต
ของอุตสาหกรรมกีฬา
และการกีฬาเพื่อการ
ท่องเที่ยวและ
นันทนาการ

มาตรการและ
แนวทางปฏิบัติ

แผนปฏิบัติ
(แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม)

๕.๑ การส่งเสริมการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว
เชิงกีฬาและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
เชิงกีฬา
๕.๒ โครงการจัดท�ำฐานข้อมูลส�ำหรับ
อุตสาหกรรมการกีฬาอาทิ การพัฒนาระบบ
Sport Intelligence Center (SIC)
๕.๓ แผนงานศึกษาและพัฒนาเมืองกีฬาต้นแบบ
๕.๒ จ�ำนวนงาน ๕.๒ รวบรวม จัดการ ๕.๔ โครงการสร้างเครือข่ายและจัดท�ำฐาน
ข้อมูลกลางส�ำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิจัยและองค์ความ พัฒนาองค์ความรู้
รู้ทางวิทยาศาสตร์ นวัตกรรมทางการกีฬา การกีฬา และพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา
อย่างครบวงจร
การกีฬาที่จัดท�ำ อย่างเป็นระบบ
แล้วเสร็จ
๕.๕ แผนงานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่องค์ความ
รู้ นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
กีฬาที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกภาคส่วน
๖.๑ ร้อยละ
๖.๑ ส่งเสริม พัฒนา ๖.๑ มาตรการขับเคลื่อนและประเมินผลการ
ความส�ำเร็จของ ปรับปรุง ปัจจัยที่มีผล พัฒนาตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ
โครงการตามแผน ต่อประสิทธิภาพของ ภายใต้คณะกรรมการท่องเที่ยวชาติ
ยุทธศาสตร์ของ การบริหารการจัดการ
๖.๒ โครงการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข กฎ
กลุ่มจังหวัดและ ท่องเที่ยวทั้งระบบ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
จังหวัดด้านการ
๖.๓ แผนงานการจัดท�ำแผนพัฒนาการ
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยวแห่งชาติทุกระยะ ๕ ปี
๖.๒ ร้อยละ
๖.๒ ส่งเสริม พัฒนา ๖.๔ มาตรการขับเคลื่อนและประเมินผลแผน
ความส�ำเร็จของ ปรับปรุง ปัจจัยที่มีผล พัฒนาการกีฬาชาติภายใต้คณะกรรมการกีฬาชาติ
โครงการตามแผน ต่อประสิทธิภาพของ
ยุทธศาสตร์ของ การบริหารการจัดการ
กลุ่มจังหวัดและ กีฬาทั้งระบบ
จังหวัดด้านการ
กีฬาและ
นันทนาการ

ตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตร์

-

๒๑.๒

๑๐.๕

๒๒.๐

๑๐.๐
-

-

๕.๔

๑๐.๕

๒๐.๐

๑๐.๐
-

๒๕๖๐
๔๖.๐

-

-

๑๐.๐

๒๕.๐

๑๐.๕

๖.๐
๕๐.๐

-

-

-

๑๐.๐

๒๘.๐

๑๐.๕

๕๖.๐

๑๐.๐

๑๐๐

๓๐.๐

๑๐.๐

๓๑.๐

๑๐.๕

๖๒.๐

๑๐.๐

ปีและงบประมาณ (ล้านบาท)
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
๖๘.๒
๖๘.๒
๖๘.๒
๖๘.๒

๑๐๐.๐

๓๐.๐

๕๐.๐

๑๒๖.๐

๕๒.๕

๖.๐
๑๙๔.๖

๒๐.๐

รวม
๓๑๘.๘

สป.กก./
กรมการท่องเที่ยว
สป.กก.

สป.กก.

สป.กก./การกีฬาแห่ง
ประเทศไทย/กรม
พลศึกษา/สถาบันการ
พลศึกษา
สป.กก./การกีฬาแห่ง
ประเทศไทย/สถาบัน
การพลศึกษา

สป.กก.

สป.กก./การกีฬาแห่ง
ประเทศไทย

หน่วยงานรับผิดชอบ
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ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

๖. (ต่อ)

ประเด็นยุทธศาสตร์

๖.๒ (ต่อ)

ตัวชี้วัด

๖.๒ (ต่อ)

มาตรการและ
แนวทางปฏิบัติ

๑๑๓.๓

๑๓๘.๑

๖.๗ แผนงานการจัดท�ำแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
ทุกระยะ  ๕ ปี
๖.๘ แผนงานส่งเสริมพัฒนาส�ำหรับการออกก�ำลังกาย
และการเล่นกีฬาในระดับท้องถิ่น

๔.๐

๔.๐

๖.๖ โครงการพัฒนาการจดแจ้งและระบบทะเบียน
นักกีฬา บุคลากรทางการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

๒๑.๑

๑๗.๑

๒๕๖๐

๒๗๙.๐

-

๔.๐

๔๐.๒

๒๘๘.๔

-

๔.๐

๔๖.๐

๙๑๖.๘

๓๐

๔.๐

๕๒.๐

ปีและงบประมาณ (ล้านบาท)
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

๖.๕ โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านการ
ออกก�ำลังกายและการกีฬา อาทิ แผนงานพัฒนาฐาน
ข้อมูลด้านการออกก�ำลังกาย กีฬา นันทนาการ และ
วิทยาศาสตร์การกีฬา

แผนปฏิบัติ
(แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม)

๑๗๓๕.๖

๓๐.๐

๒๐.๐

๑๗๖.๔

รวม

กรมพลศึกษา

การกีฬาแห่ง
ประเทศไทย/สถาบัน
พลศึกษา/สป.กก.
สป.กก.

สป.กก./กรมพลศึกษา/
การกีฬาแห่ง
ประเทศไทย/สถาบันการ
พลศึกษา

หน่วยงานรับผิดชอบ

ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
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ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

คณะผู้จัดท�ำ
ที่ปรึกษา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
อธิบดีกรมการท่องเที่ยว
อธิบดีกรมพลศึกษา
อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา
ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย
ผู้บัญชาการต�ำรวจท่องเที่ยว
กองบรรณาธิการ โดย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
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