ยุทธศาสตร์ การวิจัยการท่ องเที่ยวแห่ งชาติ
(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)

โดย

สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ งชาติ (วช.)

การวิเคราะห์ สถานการณ์ การท่ องเที่ยวและบริ บทการวิจัยการท่ องเที่ยวไทย
เพื่อกาหนดยุทธศาสตร์ วิจัยการท่ องเที่ยวแห่ งชาติ
(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
บทนา
การดาเนินการวิจยั และการสนับสนุนทุนวิจัยการท่องเที่ยวของไทยในหลายปี ที่ผ่านมา มีหลาย
องค์กรให้ การสนับสนุนการดาเนินการวิจยั ในหลายประเด็นและหลากพื ้นที่ ด้ วยงบประมาณที่จดั สรรตาม
นโยบายและพันธกิจของแต่ละองค์กร ด้ วยเหตุดงั กล่าวนี ้ งานวิจยั การท่องเที่ยวจึงกระจัดกระจายทังเชิ
้ ง
ประเด็นและพืน้ ที่ ดังนัน้ ภาพรวมการวิจัยการท่องเที่ยวของไทยจึงไม่ชัดเจน ไร้ ทิศทาง ส่งผลให้ การนา
ผลการวิจยั สูก่ ารใช้ ประโยชน์ไม่สามารถดาเนินการได้ อย่างเต็มประสิทธิภาพ เมื่อวิเคราะห์อย่างลึกซึ ้งแล้ ว
พบว่า เกิดจากการขาดแผนยุทธศาสตร์ วิจยั การท่องเที่ยวแห่งชาติที่เป็ นกรอบการผลักดันให้ การวิจยั การ
ท่องเที่ยวไทยมีทิศทางและสัมฤทธิ์ผล ดังนัน้ การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ วิจยั การท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ.
๒๕๕๕-๒๕๕๙) จึงเป็ นปฐมบทของการสร้ างแผนแม่บทในการสนับสนุนและบริหารการจัดการการวิจยั การ
ท่องเที่ยวที่สามารถสร้ างความเข้ มแข็งแก่อตุ สาหกรรมการท่องเที่ยวไทยสู่เศรษฐกิจสร้ างสรรค์และความ
ยั่งยืน อีกทัง้ นาไปสู่การบริ หารจัดการงบประมาณการวิจัยการท่องเที่ ยวของชาติที่มีประสิทธิ ภาพและ
ประสิทธิผลในอนาคตต่อไป
หลักการและเหตุผล
สถานการณ์ การท่ องเที่ยวโลกและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
องค์การการท่องเที่ยวโลก (WTO) คาดการณ์ ว่าในปี ๒๕๖๓ จะมีนกั ท่องเที่ยวเดินทางระหว่าง
ประเทศเพิ่มขึ ้นเป็ น ๑.๕๖ พันล้ านคน โดยเป็ นผู้ที่เดินทางท่องเที่ยวภายในภูมิภาคของตนเองจานวน ๑.๒
พันล้ านคน ในขณะที่อีก ๓๗๘ ล้ านคนเป็ นผู้ที่เดินทางไกลข้ ามจากภูมิภาคหนึ่งไปยังอีกภูมิภ าคหนึ่ง หาก
จาแนกตามภูมิภาคจะพบว่ายุโรป (๗๑๗ ล้ านคน) เป็ นภูมิภาคที่ จะมีนกั ท่องเที่ยวมากที่สดุ รองลงมาเป็ น
เอเชียตะวันออกและแปซิฟิก (๓๙๗ ล้ านคน) อเมริ กา (๒๘๒ ล้ านคน) แอฟริ กา (๗๗ ล้ านคน) ตะวันออก
กลาง (๖๙ ล้ านคน) และเอเชียใต้ (๑๙ ล้ านคน) ตามลาดับ
องค์การการท่องเที่ยวโลก (WTO) ระบุว่า ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีความสาคัญด้ านการท่องเที่ยว
เป็ นอันดับ ๒ ของโลก รองจากยุโรป โดยมี ส่วนแบ่ง การตลาดร้ อยละ ๒๐.๐ ของจ านวนนักท่องเที่ ยว
ทังหมดของโลก
้
ซึ่งในช่วงปี ๒๕๓๓-๒๕๕๑ การท่องเที่ยวในภูมิภาคนี ้มีแนวโน้ มของส่วนแบ่งการตลาด
เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องจากนักท่องเที่ยว ๕๕.๘ ล้ านคน ในปี ๒๕๓๓ เป็ น ๑๘๔.๑ ล้ านคน ในปี ๒๕๕๑ หรื อ
เพิ่มขึน้ จากร้ อยละ ๑๒.๗ ในปี ๒๕๓๓ เป็ นร้ อยละ ๒๐.๐ ในปี ๒๕๕๑ โดยภูมิภาคที่มีอัตราการเติบโต
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ค่อนข้ างสูง ได้ แก่ เอเชียแปซิฟิกด้ านเหนือ ซึ่งเพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ ๖.๐ ในปี ๒๕๓๓ เป็ นร้ อยละ ๑๑.๐ ในปี
๒๕๕๑ และเอเชียแปซิฟิกด้ านใต้ เพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ ๔.๘ ในปี ๒๕๓๓ เป็ นร้ อยละ ๖.๗ ในปี ๒๕๕๑
สถานการณ์ การท่ องเที่ยวไทย
การท่องเที่ยวถือเป็ นแหล่งรายได้ หลักที่สาคัญของประเทศไทย โดยในปี ๒๕๕๑ รายรับจากการ
ท่องเที่ยวของไทยจัดอยู่ในอันดับ ๑ ของภูมิภาคอาเซียน ภาคการท่องเที่ยวสร้ างรายได้ ให้ กบั ประเทศไทย
ร้ อยละ ๙ ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศทังหมดและมี
้
การจ้ างงานกว่า ๑.๙ ล้ านคน คิดเป็ น
ร้ อยละ ๕ ของจานวนแรงงานทังหมดภายในประเทศ
้
หากพิจารณาสถิตนิ กั ท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทาง
มายังประเทศไทย พบว่า จานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ ามาประเทศไทยเพิ่มมากขึ ้นอย่าง
ต่อเนื่อง โดยในปี ๒๕๕๒ ประเทศไทยมีจานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทงหมด
ั้
๑๔,๑๔๙,๑๘๐ คน
สาหรับแนวโน้ มการท่องเที่ยวของประเทศไทย มีการคาดการณ์ว่า จะมีจานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
โดยรวมเพิ่มขึ ้นภายในปี ๒๕๕๖ มากกว่า ๒๐ ล้ านคนครัง้ ขณะที่ระยะเวลาพานักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยว
และรายได้ ด้านการท่องเที่ ยวเพิ่มมากขึน้ โดยในปี ๒๕๕๑ ระยะเวลาพ านักเฉลี่ ยของนักท่องเที่ ยว
ชาวต่างชาติอยูท่ ี่ ๙.๕๑ วัน และรายได้ จากการท่องเที่ยวคิดเป็ นมูลค่า ๕๗๔,๕๒๑ ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี
๒๕๕๐ ร้ อยละ ๕ โดยค่าใช้ จ่ายเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอยู่ที่ ๓,๔๘๓.๔๓ บาท/คน/วัน ในปี
๒๕๕๒ ไทยมีรายได้ จากการท่องเที่ยว ๗๑๕,๙๘๕.๑๘ ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ ๗.๙๑ ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศเบื ้องต้ น (GDP) (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, www.mots.go.th) จาก
การจัดอันดับของ The Travel & Tourism Competitiveness ในปี ๒๕๕๒ ของ World Economic Forum
(WEF) พบว่า ภาพรวมขีดความสามารถในการแข่งขันด้ านการเดินทางท่องเที่ยวของไทยจัดอยู่ในอันดับ ๓
ของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN) รองจากสิงคโปร์ และมาเลเซียเท่านัน้ (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, ๒๕๕๒: ๔)
ปั จจัยกระตุ้นการท่องเที่ยวมีทงปั
ั ้ จจัยภายในและภายนอก ปั จจัยภายในที่สาคัญ เช่น ทรัพยากร
การท่องเที่ยว ความปลอดภัย โครงสร้ างพื ้นฐาน สิ่งอานวยความสะดวก สินค้ าของที่ระลึก ภาพลักษณ์
การประชาสัมพันธ์ การเมือง เศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศ เป็ นต้ น ในขณะที่ปัจจัยภายนอก เช่น
สภาวะเศรษฐกิจและการเมืองของโลก ความนิยมในการท่องเที่ยว การขยายเส้ นทางคมนาคม การเปลี่ยน
นโยบายระหว่างประเทศ เป็ นต้ น ซึ่งส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทังทางตรงและทางอ้
้
อม
โดยปั จ จัย กระตุ้น อุต สาหกรรมการท่อ งเที่ ย วของไทยที่ ส าคัญ คื อ การก้ า วไปสู่ค วามเป็ นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) นโยบายรัฐบาลที่ส่งเสริ มเศรษฐกิจเชิง
สร้ างสรรค์ (Creative Economy) และ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ ที่น้อมนา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ เป็ นแนวทางในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ การ
สร้ างเศรษฐกิ จ ฐานความรู้ และสร้ างปั จ จัย แวดล้ อมเกี่ ยวกับ การท่อ งเที่ ย ว โดยสนับ สนุน ให้ ไ ทยเป็ น
“ศูนย์ กลางการผลิ ตสิ นค้าและบริ การในภูมิภาคบนฐานแนวคิ ดสร้ างสรรค์ และนวัตกรรม” ดังนัน้ แนวคิด
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เศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจเชิงสร้ างสรรค์จึงสนับสนุนให้ การท่องเที่ยวไทยพัฒนาบนฐานความเป็ นไทย
ที่มีความหลากหลายทางด้ านภูมิสงั คมและวัฒนธรรม
ภาพรวมการวิจัยการท่ องเที่ยวไทย
การวิจยั การท่องเที่ยวไทยในอดีตที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เป็ นการวิจยั เพื่อสร้ างองค์ความรู้ซึ่งเป็ นการ
วิจยั เฉพาะสาขา (Single Discipline) มุ่งเน้ นประเด็นการส่งเสริ มการตลาดและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใน
ระดับจุลภาคที่กระตุ้นเศรษฐกิจ การสนับสนุนทุนวิจยั การท่องเที่ยวกระจุกตัวในบางพืน้ ที่และกระจาย
อย่างไร้ ทิศทางไปตามพื ้นที่ตา่ งๆ ทัว่ ประเทศ อีกทังการวิ
้
จยั ท่องเที่ยวยังขาดการบูรณาการกับศาสตร์ อื่นๆ
และมีข้อจากัดด้ านวิธีวิทยา (Research Methodologies) ที่เน้ นนักวิจยั เป็ นศูนย์กลาง ขาดการวิจยั เชิง
ปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่วมจากภาคีทางการท่องเที่ยว (Participatory Action Research) จากสถานการณ์
ดังกล่าว สะท้ อนภาพว่า “ประเทศไทยควรสนับสนุนการวิ จยั การท่องเที ่ยวที ่เป็ นการวิ จยั ร่ วมสาขา (Transdisciplinary Research) ที ่บูรณาการกับศาสตร์ อื่นๆ บนฐานการมี ส่วนร่ วมที ่ผลการวิ จัยเกิ ดจากการ
ปฏิ บัติจ ริ ง ” จึง จะสามารถนาผลการวิจัยไปขยายผลและใช้ เพื่ อตอบสนองความต้ องการความรู้ เพื่ อ
พัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศ
เป้าหมายการพัฒนาการท่ องเที่ยวไทย
การท่องเที่ยวเชิ งสร้างสรรค์อย่างยั ่งยืน

ทรัพยากรทาง
การท่องเทีย่ ว

การตลาด
การท่องเทีย่ ว

อย่างสมดุลย์

กลไกการบริหาร
จัดการการท่องเทีย่ ว

บุคลากร
การท่องเทีย่ ว

ภาพ ๑ เป้าหมายการพัฒนาการท่องเที่ยวไทย
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ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
และแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์

จากการวิเคราะห์ยทุ ธศาสตร์ ที่เกี่ยวข้ องกับการท่องเที่ยวของหน่วยงานต่างๆ (ดังตาราง ๑) พบว่า
การพัฒ นาการท่ อ งเที่ ย วของไทยมี เ ป้ าหมายร่ ว มกัน คื อ ต้ อ งการให้ ประเทศไทยสามารถพัฒ นา
อุต สาหกรรมการท่อ งเที่ ย วสู่การท่อ งเที่ ย วเชิ ง สร้ างสรรค์ ในขณะเดี ย วกัน ก็ มี การบริ หารจัด การฐาน
ทรัพยากรอย่างยั่งยืน นอกจากนี ้ ทุกยุทธศาสตร์ ยงั ระบุถึงความสาคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ทางการท่องเที่ยวที่เป็ นส่วนสาคัญในการสร้ างความเข้ มแข็งให้ กบั กลไกการบริ หารจัดการการท่องเที่ยวอัน
จะนาไปสูก่ ารท่องเที่ยวคุณภาพ ที่คานึงถึงความสมดุลย์ระหว่างทรัพยากรทางการท่องเที่ยวและการตลาด
การท่องเที่ยว โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจสร้ างสรรค์ ดังนัน้ อาจกล่าวได้ ว่า
เป้าหมายของการพัฒนาการท่องเที่ยวไทยที่ทกุ ภาคีต้องการคือ “การท่องเทีย่ วเชิ งสร้างสรรค์อย่างยัง่ ยืน”
ตาราง ๑ ยุทธศาสตร์ เกี่ยวกับการท่ องเที่ยวของหน่ วยงานต่ างๆ
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ งชาติ (วช.)
นโยบายและยุทธศาสตร์ การวิจัยของชาติ
ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
ยุทธศาสตร์ การวิจัยที่ ๒ การสร้ างศักยภาพและ
ความสามารถเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
เป้าประสงค์ การวิจัย
อุตสาหกรรมบริ การ ซึง่ ครอบคลุมถึงการท่องเที่ยว การ
พัฒนาด้ านพลังงาน โลจิสติกส์แ ละเทคโนโลยี สารสนเทศ
สร้ างเสริ มองค์ความรู้ เพื่อเป็ นพืน้ ฐานสู่การสร้ างศักยภาพ
และความสามารถเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจที่เท่าเทียมและ
เป็ นธรรมอย่างสร้ างสรรค์ สมดุลและยั่งยื น โดยคานึงถึง
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าหมาย
๑) มีจานวนผลการวิจยั ที่มีการนาไปใช้ ประโยชน์ในเชิง
เศรษฐกิ จ และสาธารณะในระดั บ ชุ ม ชนท้ องถิ่ น และ
ระดับประเทศเพิ่มขึ ้น
๒) มี ก ารจัด สรรงบประมาณการวิ จัย ให้ ห น่ ว ยงาน
ภาครั ฐ ภายใต้ ยุท ธศาสตร์ ก ารวิจัย ที่ ๒ คิ ด เป็ นสัด ส่ ว น
เพิ่มขึ ้น
ยุ ท ธศาสตร์ การวิ จั ย นี ม้ ุ่ ง เน้ นการวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นา
ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต ทางการเกษตร ซึ่ง ครอบคลุม การ
สร้ างมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ป่ าไม้ และประมง รวมทัง้
การพัฒนาและจัดการองค์ความรู้ และภูมิปัญ ญาท้ อ งถิ่น

สานักงานคณะกรรมการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่ งชาติ (สศช.)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ ๑๑
(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
เป็ นแผนยุ ท ธศาสตร์ ที่
ยึด วิสัย ทัศ น์ ปี ๒๕๗๐ น้ อ ม
น าหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพี ย งมาประยุ ก ต์ ใ ช้ แ ละ
มุ่งสร้ างภูมิค้ มุ กันให้ ประเทศ
พร้ อมเผชิญการเปลี่ยนแปลง
ซึง่ มีวิสยั ทัศน์ “สังคมอยู่
ร่ วมกันอย่างมีความสุข ด้ วย
ความเสมอภาค เป็ นธรรม
แ ล ะ มี ภู มิ คุ้ ม กั น ต่ อ ก า ร
เปลี่ยนแปลง”
มียุทธศาสตร์ ที่เกี่ยวข้ อง
กั บ กั บ การ ท่ อ ง เที่ ยว คื อ
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร ส ร้ า ง
เศรษฐกิ จ ฐานความรู้ และ
สร้ าง ปั จจั ย แวด ล้ อ ม ซึ่ ง
สนับสนุนให้ ประเทศไทยเป็ น
ศูนย์กลางการผลิตสินค้ าและ
บริ การในภูมิภาคบนพืน้ ฐาน
แนวคิดสร้ างสรรค์แ ละสร้ าง
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พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙
๑. วิสัยทัศน์ “ประเทศไทย
เป็ นแหล่งท่อ งเที่ยวที่มีคุณ ภาพ มี
ขีดความสามารถในการแข่งขันด้ าน
การท่องเที่ยวในระดับโลก สามารถ
สร้ างรายได้ และกระจายรายได้ โดย
คานึงถึงความเป็ นธรรมสมดุลและ
ยัง่ ยืน”
๒. เป้ าประสงค์ ให้ แหล่ ง
ท่ อ งเที่ ย วของไทยมี คุณ ภาพโดย
การเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการ
แข่ ง ขั น ด้ านการท่ อ งเที่ ย วของ
ประเทศเพิ่มขึ ้นและรายได้ จากการ
ท่อ งเที่ยวของประเทศเพิ่มขึน้ โดย
เน้ นการพั ฒ นากิ จ กรรมที่ ส ร้ าง
มูล ค่ า และคุณ ค่ า ตลอดจนสร้ าง
รายได้ แ ละกระจายรายได้ สู่ชุมชน
โดยคานึงถึงความสมดุลและยัง่ ยืน
๓. เป้าหมาย
๓ . ๑ ) อั น ดั บ ขี ด
ความสามารถในการแข่ ง ขัน ด้ า น

สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ งชาติ (วช.)
นโยบายและยุทธศาสตร์ การวิจัยของชาติ
ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
เพื่อเป็ นพื ้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและเศรษฐกิจ
สร้ างสรรค์อย่างยัง่ ยืน นอกจากนี ้ ยังมุ่งเน้ นการวิจัยเพื่อการ
พั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต ทางอุ ต สาหกรรมและ
อุต สาหกรรมบริ ก าร ซึ่ง ครอบคลุม ถึง การท่อ งเที่ ย ว การ
พัฒนาด้ านพลังงาน โลจิสติกส์แ ละเทคโนโลยี สารสนเทศ
และการสื่อสาร โดยคานึงถึงบทบาทการแข่งขันของประเทศ
ภายใต้ ก ารเปลี่ ย นแปลง ทัง้ ในระดับ ประเทศและระดับ
นานาชาติ รวมทัง้ สัมพันธภาพกับประเทศเพื่อนบ้ าน และ
สร้ างองค์ความรู้ เพื่อ รองรั บการก้ าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน โดยดาเนินการบนพื น้ ฐานของปรั ชญาเศรษฐกิจ
พอเพี ย ง และมุ่ ง ก่ อ ให้ เกิ ด ประโยชน์ เ ชิ ง พาณิ ช ย์ แ ละ
สาธารณะ โดยในระดับ ภู มิ ภ าค อาจมุ่ง เน้ น ในประเด็ น
สาคัญที่มีความจาเป็ นต้ องการผลงานวิจยั ในพื ้นที่ด้วย ทังนี
้ ้
ได้ กาหนดกลยุทธ์การวิจยั ที่ให้ ความสาคัญในเรื่ องต่างๆ
โดยกลยุท ธ์ ก ารวิจัยที่ ๔ การพัฒ นาศักยภาพระดับ
คุณ ภาพบริ การในอุตสาหกรรมบริ การและการท่อ งเที่ย ว
ประกอบด้ วยแผนงานวิจยั ดังนี ้
๔.๑ การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพการบริ หาร
จัดการด้ านการท่องเที่ยวและรู ปแบบการบริ หารจัดการด้ าน
การท่องเที่ยวอย่างเป็ นธรรม
๔.๒ การวิจยั เกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชนกับการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวตามอัตลักษณ์ของท้ องถิ่น
๔.๓ การวิจัย เกี่ ย วกับการพัฒนาศัก ยภาพบุคคลใน
ชุมชนเพื่อการจัดการด้ านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อให้
ประชาชนสามารถจัดการท่องเที่ยวได้ ด้วยตนเอง
๔.๔ การวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาศั ก ยภาพทาง
เศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวที่ม่งุ เน้ นให้ เกิดการสร้ างรายได้
และการบริ หารทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน
๔.๕ การวิจัย เกี่ ย วกับ การพัฒ นาศัก ยภาพแหล่ ง
ท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน
๔.๖ การวิจัย เกี่ ย วกับการพัฒ นาศัก ยภาพบุคลากร
ด้ านการท่องเที่ยว
๔.๗ การวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาศั ก ยภาพทาง

สานักงานคณะกรรมการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่ งชาติ (สศช.)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ ๑๑
(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
นวัตกรรม รวมทังต่
้ อยอดองค์
ความรู้ ให้ สามารถสนับสนุน
การสร้ างมู ล ค่ า ในการปรั บ
โครงสร้ างภาคการผลิตและ
บริ การทุกขัน้ ตอนตลอดห่วง
โซ่อุป ทาน เพื่ อ ให้ เ ศรษฐกิ จ
สร้ างสรรค์เป็ นพลังขับเคลื่อน
ใหม่ ไ ปสู่ เ ศรษฐกิ จ ที่ ส มดุ ล
และยัง่ ยืนในระยะยาว พร้ อม
สร้ างบรรยากาศที่ เ สรี และ
เป็ นธรรมให้ เ อื อ้ ต่อ การผลิ ต
การค้ าและการลงทุน รวมทัง้
การพั ฒ นาผู้ ประกอบการ
ใ ห ม่ ส ร้ า ง เ ค รื อ ข่ า ย
โครงสร้ างพื น้ ฐานและโลจิ
สติก ส์ ภ ายในที่ เ ชื่ อ มโยงกับ
ประเทศในภูมิภาค
โดยมี แ นวการพั ฒ นา
ภาคการบริ การ ที่ ส ร้ าง
มูล ค่า เพิ่ ม ให้ ส าขาธุ ร กิ จ ที่ มี
ศักยภาพ ยกระดับ คุ ณภาพ
แ ห ล่ ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว ใ ห้
สอดคล้ อ งกับความต้ อ งการ
ของตลาดและชุมชน ให้ เป็ น
แหล่ ง สร้ างรายได้ หลัก ของ
ประเทศ รวมถึ ง เป็ นแหล่ ง
กระจายรายได้ สู่ ท้ องถิ่ น ที่
สามารถใช้ เ ป็ นเครื่ อ งมื อ ใน
การกระจายผลประโยชน์จาก
การพัฒนาได้ อย่างเป็ นธรรม
โดย
- เ ส ริ ม ส ร้ า ง ขี ด
ความสามารถในการแข่งขัน
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แห่ งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙
การท่ อ งเที่ ย วของประเทศไทย
เพิ่มขึ ้นไม่น้อยกว่า ๑๕ อันดับ หรื อ
เป็ น ๑-๕ ของทวี ป เอเชี ย โดย
แบ่งเป็ น
๑) อั น ดับ ขี ด ความสามารถด้ าน
กฎระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ องด้ านการ
ท่อ งเที่ ย วเพิ่ ม ขึน้ ไม่ น้ อ ยกว่า ๑๕
อั น ดั บ หรื อเป็ น ๑-๕ ของทวี ป
เอเชีย
๒) อั น ดับ ขี ด ความสามารถด้ าน
สภาวะแวดล้ อมและสิ่ ง อ านวย
ความสะดวกด้ า นการด าเนิ น การ
เพิ่มขึ ้นไม่น้อยกว่า ๑๐ อันดับ หรื อ
เป็ น ๑-๕ ของทวีปเอเชีย
๓) อั น ดั บ ขี ด ความสามารถของ
ทรั พ ยกรมนุ ษ ย์ ธรรมชาติ แ ละ
วัฒนธรรม เพิ่มขึน้ ไม่น้อยกว่า ๑๐
อั น ดั บ หรื อเป็ น ๑-๕ ของทวี ป
เอเชีย
๓ . ๒ ) ร า ยไ ด้ จ าก ก า ร
ท่ อ งเที่ ย วของประเทศเพิ่ ม ขึ น้ ไม่
น้ อยกว่าร้ อยละ ๕
๓.๓) กลุ่ม คลัสเตอร์ ด้า น
การท่องเที่ยวได้ รับการพัฒนา ๑๔
กลุ่มคลัสเตอร์
๔. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้ วย
๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี ้
๑ ) ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร พั ฒ น า
โครงสร้ างพื น้ ฐานและสิ่ ง อ านวย
ความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว เช่น
พั ฒ น า แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง ร ะ บ บ
โลจิ ส ติ ก ส์ การสร้ างโครงข่ า ย
เ ส้ น ท า ง ค ม น า ค ม แ ล ะ ร ะ บ บ

สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ งชาติ (วช.)
นโยบายและยุทธศาสตร์ การวิจัยของชาติ
ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
เศรษฐกิจจากการท่อ งเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งเชื่อ มโยงถึง
การสร้ างคุณค่าทางสังคมและวัฒนธรรม
๔.๘ การวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาศั ก ยภาพทาง
เศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
๔.๙ การวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาศั ก ยภาพทาง
เศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวทางทะเล
๔.๑๐ การวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาศั ก ยภาพทาง
เศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
๔.๑๑ การวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาศั ก ยภาพทาง
เศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
๔.๑๒ การวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาศัก ยภาพทาง
เศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวเชิงประวัตศิ าสตร์
๔.๑๓ การวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาศัก ยภาพทาง
เศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับการจัดการประชุม
และการจั ด แสดงนิ ท รรศการต่ า งๆ (MICE TourismMeeting, Incentive, Convention, Exhibition Tourism)
นอกจาก ๕ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารวิ จัย ดัง กล่ า วแล้ ว เมื่ อ
พิ จ ารณาความส าคั ญ กลุ่ ม เรื่ องวิ จั ย ที่ ค วรมุ่ ง เน้ นโดย
คานึงถึงวิกฤติการณ์ที่เกิดขึ ้น ความต้ องการผลงานวิจยั และ
ความรู้ เพื่อ เร่ งแก้ ไขปั ญหาและนาไปสู่การเสริ มสร้ างและ
การพัฒนาประเทศโดยเร็ ว ประการสาคัญ เพื่อรองรั บการ
เข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งในระดับภูมิภาค อาจ
มุ่งเน้ นในกลุ่มเรื่ องที่มีความจาเป็ น ต้ องการผลงานวิจยั ใน
พืน้ ที่ด้วย ดังนัน้ จึงกาหนด กลุ่ มเรื่ องวิจัยที่ควรมุ่งเน้ น
๑๓ กลุ่มเรื่ อง การท่ องเที่ยวก็อยู่ในกลุ่มเรื่ องเร่ งด่ วน
เช่ นกัน คือ
การบริ หารจัดการการท่ องเที่ยว เป็ นการวิจัยเพื่ อ
การบริ ห ารจั ด การด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว การพัฒ นาแหล่ ง
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและการมีส่วนร่ วมของชุมชนกับการ
พั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย ว โดยค านึ ง ถึ ง ความเชื่ อ มโยงกั บ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เป้ าประสงค์ คื อ สร้ างคุ ณ ค่ า จากวิ ถี ชี วิ ต และ
วัฒนธรรมท้ องถิ่น สร้ างรายได้ ให้ กบั ชุมชน เพิ่มรายได้ ให้ กบั

สานักงานคณะกรรมการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่ งชาติ (สศช.)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ ๑๑
(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
ของธุ ร กิ จ บริ การ บนฐาน
ความเป็ นไทย การสร้ าง
นวัตกรรมและต่อยอดความรู้
- ขยายฐานการผลิ ต
และหาตลาดภาคธุ ร กิ จ ที่ มี
ศั ก ย ภ า พ อ อ ก สู่ ต ล า ด
ต่างประเทศ
- พัฒนาปั จจัยให้ เอื ้อต่อ
การส่งเสริ มการลงทุนธุร กิจ
บริ การภายในประเทศ การ
ดึ ง ดู ด ก า ร ล ง ทุ น จ า ก
ต่ า งประเทศและยกระดั บ
คุณภาพชีวติ ของประชาชน
- ฟื ้น ฟู แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว
เ สื่ อ ม โ ท ร ม แ ล ะ พั ฒ น า
ย ก ร ะ ดั บ คุ ณ ภ า พ แ ห ล่ ง
ท่องเที่ยวในเชิงกลุ่มพืน้ ที่ให้
สอดคล้ อ งกับความต้ องการ
ของตลาดและชุมชน
- บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ท่อ งเที่ ย วให้ เ กิ ด สมดุล และ
ยัง่ ยืน
- เ ส ริ ม ส ร้ า ง ค ว า ม
เข้ มแ ข็ ง ขอ งภาค เอกชน
ท้ องถิ่น ชุมชน ผู้ประกอบการ
รายย่อ ยและวิสาหกิจชุมชน
ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
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กระทรวงการท่ องเที่ยวและกีฬา
แผนพัฒนาการท่ องเที่ยว
แห่ งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙
เชื่ อมโยงการเดินทางท่อ งเที่ยวกับ
ประเทศเพื่ อ นบ้ านและในภูมิภ าค
เป็ นต้ น
๒) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาและฟื น้ ฟู
แหล่งท่อ งเที่ยวให้ เกิดความยั่งยื น
เช่ น พัฒ นายกระดับ คุณ ภาพและ
แหล่งท่องเที่ยวใหม่ในเชิงกลุ่มพื ้นที่
ที่ มี ศั ก ย ภ า พ ก า ร ฟื ้ น ฟู แ ห ล่ ง
ท่องเที่ยว ฯลฯ
๓) ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นาสิ น ค้ า
บริ การและปั จจั ย สนั บ สนุ น การ
ท่องเที่ยว เช่น การพัฒนาเศรษฐกิจ
สร้ างสรรค์ กิจกรรม นวัตกรรมและ
มูล ค่าเพิ่ ม ด้ า นการท่อ งเที่ ย ว การ
เสริ มสร้ างโอกาสและแรงจูงใจเพื่อ
พัฒ นาการค้ า การลงทุน ด้ า นการ
ท่ อ งเที่ ย ว การพั ฒ นามาตรฐาน
สิ น ค้ าและบริ ก ารท่ อ งเที่ ย ว การ
ป้ องกัน และรั ก ษาความปลอดภัย
แก่นกั ท่องเที่ยว ฯลฯ
๔) ยุ ท ธศาสตร์ การสร้ างความ
เชื่ อ มั่น และส่ ง เสริ ม การท่อ งเที่ ย ว
เช่น สร้ างและเผยแพร่ ภ าพลักษณ์
ด้ า น ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว ส ร้ า ง
สภาพแวดล้ อมและพัฒ นาระบบ
สนับสนุนการตลาดท่องเที่ยว สร้ าง
กระแสการรับรู้ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้ กบั
สินค้ าการท่องเที่ยว ฯลฯ
๕ ) ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
กระบวนการมี ส่วนร่ วมของภาครั ฐ
ภาคประชาชนและองค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในการบริ ห ารจัด การ
ทรั พ ยากรการท่อ งเที่ ย ว เช่ น การ

สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ งชาติ (วช.)
นโยบายและยุทธศาสตร์ การวิจัยของชาติ
ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)

สานักงานคณะกรรมการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่ งชาติ (สศช.)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ ๑๑
(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)

ประเทศและน าไปสู่ ก ารสร้ างเสริ ม ภาพลัก ษณ์ ที่ ดี ข อง
ประเทศและคาดว่ าจะใช้ ปีละ ๒,๗๐๐ ล้ านบาท

กระทรวงการท่ องเที่ยวและกีฬา
แผนพัฒนาการท่ องเที่ยว
แห่ งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙
สร้ างและพัฒนากลไกในการบริ หาร
จัดการการท่องเที่ยว ส่งเสริ มการมี
ส่ ว นร่ วมของชุ ม ชนและองค์ ก ร
ปกครองส่วนท้ อ งถิ่นในการพัฒนา
ท่องเที่ยว เป็ นต้ น

จากการวิเคราะห์สถานการณ์การท่องเที่ยว บริ บทการวิจยั การท่องเที่ยวของไทยและยุทธศาสตร์
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวของหน่วยงานต่างๆ สรุปได้ ว่า ประเทศไทยจาเป็ นต้ องมีแผนยุทธศาสตร์ การวิจยั การ
ท่องเที่ยวแห่งชาติเพื่อเป็ น “เข็มทิ ศ” ด้ านการวิจยั การท่องเที่ยวที่หน่วยงานต่างๆ สามารถใช้ เป็ นแนวทาง
ในการสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยวของไทยอย่างสร้ างสรรค์และเป็ นนวัตกรรมสู่ความยัง่ ยืน
สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.) จึงจัดทายุทธศาสตร์ การวิจยั การท่องเที่ยวแห่งชาติ
(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ดังนี ้
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ยุทธศาสตร์ วิจัยการท่ องเที่ยวแห่ งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
การวิ จยั เพือ่ การพัฒนาและเสริ มสร้างความเข้มแข็งกลไกการบริ หารจัดการการวิ จยั การท่องเที ย่ ว (ระดับชาติ กลุ่มจังหวัด จังหวัดและท้องถิ น่ )

การวิ จยั เพือ่ สร้างนโยบายการท่องเที ย่ วในระดับมหภาค
ภูมสิ งั คมการท่องเทีย่ ว

การวิ จยั วาระแห่งชาติ ทางการท่องเที ย่ ว
ในพื้นทีเ่ ฉพาะ
อุปทานทาง
การท่องเทีย่ ว

กลไกการจัดการ
การท่องเทีย่ ว
อุปสงค์ทาง
การท่องเทีย่ ว

การวิ จยั ในพื้นทีเ่ ฉพาะทีม่ ี
ศักยภาพทางการท่องเที ย่ ว
และพื้นทีเ่ ชือ่ มโยง

โลจิสติกส์
ทางการท่องเทีย่ ว
กลุ่มทรัพยาการ
ทางการท่องเทีย่ ว

การท่องเที่ยวเชิ งสร้างสรรค์อย่างยังยื
่ น

ภาพ ๒ กรอบการวิจยั การท่องเที่ยว พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙
จากการวิเคราะห์สถานการณ์การท่องเที่ยว บริ บทการวิจยั การท่องเที่ยวของไทย ยุท ธศาสตร์ ที่
เกี่ ยวกับ การท่องเที่ ยวของหน่ว ยงานต่า งๆ และผลการประชุม ผู้เชี่ ยวชาญด้ านการท่องเที่ ยว รวมทัง้
การศึกษาข้ อมูลทุตยิ ภูมิ พบว่า ประเทศไทยมีความจาเป็ นอย่างเร่งด่วนในการพัฒนา “ระบบบริ หารจัดการ
การวิ จยั การท่องเทีย่ ว” ตังแต่
้ ระยะต้ นน ้า กลางน ้า ปลายน ้าและท้ ายน ้า ในระดับต่างๆ ที่สร้ างองค์ความรู้ที่
น่าเชื่อถือ เที่ยวตรงและสามารถนาสู่การปฏิบตั ิได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเน้ นประเด็น
วาระแห่งชาติทางการท่องเที่ยว ซึ่งประกอบด้ วย “การวิ จัยที ่สร้ างนโยบายการท่องเที ่ยวของประเทศใน
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ระดับมหภาค” “การวิ จัยเพือ่ ส่งเสริ มและพัฒนาอุปทานทางการท่องเที ่ยว” (Tourism Supply) “อุปสงค์
ทางการตลาดการท่องเที ่ยว” (Tourism Demand) และ “กลไกการจัดการการท่องเที ่ยว” (Tourism
Management Mechanism) ในพื ้นที่ที่มีศกั ยภาพทางการท่องเที่ยวและพื ้นที่เชื่อมโยง ซึ่งเน้ นกลุ่ม/พื ้นที่
ต่างๆ ดังนี ้ (๑) กลุม่ คลัสเตอร์ ภมู ิสงั คมการท่องเที่ยวใน ๑๔ กลุ่มพื ้นที่ตามกลุ่มคลัสเตอร์ ในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวของกระทรวงการท่องเที่ยวและกี ฬา พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๕ (๒) กลุ่มคลัสเตอร์ ของทรัพยากร
ทางการท่องเที่ยว (๓) กลุ่มคลัสเตอร์ ตามระบบโลจิสติกส์ทางการท่องเที่ยว ลักษณะการวิ จัยต้ องเน้น
กระบวนการวิ จัยเชิ งปฏิ บตั ิ การแบบมี ส่วนร่ วม (Participatory Action Research) และเป็ นการวิ จยั ร่ วม
สาขา (Trans-disciplinary Research) ที บ่ ูรณาการกับศาสตร์ อื่นๆ เพื่อให้ เหมาะสมกับลักษณะพิเศษของ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เป็ นอุตสาหกรรมบูรณาการ (Integrated Industry)
วิสัยทัศน์
เพิ่มมูลค่าและคุณค่าของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยผ่านระบบการบริ หารจัดการการวิจยั การ
ท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นาการท่องเที่ยวไทยสูเ่ ศรษฐกิจสร้ างสรรค์อย่างเป็ นธรรมยัง่ ยืน
พันธกิจ
สร้ างและถ่ายทอดองค์ความรู้ ผ่านกระบวนการวิจยั การท่องเที่ยวแบบบูรณาการด้ วยกลไกและ
ระบบการบริ หารจัดการการวิจัยการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่ วมเชิงเครื อข่ายพหุภาคีในพืน้ ที่ที่มีศกั ยภาพ
ทางการท่องเที่ยวและพืน้ ที่เชื่อมโยงอย่างเป็ นรู ปธรรมสู่การท่องเที่ยวไทยเชิงสร้ างสรรค์อย่างเป็ นธรรม
ยัง่ ยืน
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ การวิจยั การท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ประกอบด้ วย ๓ ยุทธศาสตร์
ได้ แก่ ๑) ส่ง เสริ ม การวิจัยวาระแห่ง ชาติทางการท่องเที่ ยว ๒) สนับสนุนการวิจัยในพื น้ ที่ ที่มี ศักยภาพ
ทางการท่องเที่ยวและพื ้นที่เชื่อมโยง และ ๓) สนับสนุนการวิจยั เพื่อสร้ างระบบบริ หารจัดการการวิจยั ด้ าน
การท่องเที่ยวของชาติ
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ยุทธศาสตร์ ท่ี ๑ ส่ งเสริ มการวิจัยวาระแห่ งชาติทางการท่ องเที่ยว
ยุท ธศาสตร์ ส่ ง เสริ ม การวิ จัย วาระแห่ ง ชาติ ท างการท่ อ งเที่ ย วประกอบด้ ว ยกลยุ ท ธ์ ภ ายใต้
๔ ประเด็น ได้ แก่ ๑) การวิจยั เพื่อกาหนดนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวไทยในระดับมหภาค ๒) การวิจยั
เพื่อส่งเสริ มและพัฒนาศักยภาพของอุปทานการท่องเที่ยวไทย ๓) การวิจยั เพื่อส่งเสริ ม พัฒนาและจัดการ
อุปสงค์ทางการตลาดการท่องเที่ยวของไทย ๔) การวิจยั เพื่อสร้ างและพัฒนากลไกการจัดการการท่องเที่ยว
ของไทย
กลยุทธ์ ท่ ี ๑.๑ การวิจัยเพื่อกาหนดนโยบายการพัฒนาการท่ องเที่ยวไทยในระดับมหภาค
การกาหนดนโยบายในการพัฒนาการท่องเที่ยวของไทยในระดับมหภาคต้ องวางอยู่บนพื ้นฐานของ
โครงสร้ างอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ที่ต้องศึกษาทัง้ ความต้ องการของนักท่องเที่ยวและศักยภาพของ
ผู้ประกอบการการท่องเที่ยว การลงทุนและรายได้ จากการท่องเที่ ยว (Tourism Satellite Account) รวมถึง
ผลกระทบจากการท่องเที่ยวที่เกิดจากปั จจัยภายในและภายนอกประเทศ โดยเฉพาะด้ านผลกระทบและ
การเตรี ยมความพร้ อมของไทยต่อความเป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ผลกระทบทางเศรษฐกิจ
การท่องเที่ยวของชาติทงั ้ การไหลเวียนเงินตรา การไหลออก (Leakage) และรายได้ คงเหลือ (Retained
Value) การกาหนดจุดยืนทางการท่องเที่ยวของชาติในอนาคต (Thailand Tourism Positioning) การ
พัฒนาโลจิสติกส์ทางการท่องเที่ยว (Tourism Logistics) และการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
พัฒนาการท่องเที่ยว โดยมีแนวทางดังนี ้
แนวทาง
๑.๑.๑ ส่งเสริมการวิจยั เพื่อวิเคราะห์ กาหนดและปรับโครงสร้ างอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย
๑.๑.๒ ส่งเสริมการวิจยั เพื่อเตรี ยมความพร้ อมของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและทรัพยากรมนุษย์
สูก่ ารรวมกลุม่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
๑.๑.๓ ส่งเสริมการวิจยั เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของชาติ
๑.๑.๔ ส่งเสริมการวิจยั เพื่อกาหนดจุดยืนทางการท่องเที่ยวของชาติในอนาคต
๑.๑.๕ ส่งเสริมการวิจยั เพื่อพัฒนาระบบโลจิสติกส์ทางการท่องเที่ยว
๑.๑.๖ ส่งเสริมการวิจยั เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยว
๑.๑.๗ ส่งเสริ มการวิจยั เพื่อพัฒนาเชิงนโยบายการกระจายภายใต้ และความรับผิดชอบอย่างเป็ น
ธรรม
๑.๑.๘ การศึกษาวิจยั เชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจไทยสู่การเป็ นศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียนในอนาคต
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๑.๑.๙ การศึกษาวิจยั เพื่อนาเสนอนโยบายเชิงรุก เพื่อการพัฒนาไปสู่การเป็ นศูนย์ภาคบริ การของ
ภูมิภาคอาเซียนในระยะสัน้
๑.๑.๑๐ การศึกษาวิจยั เพื่อนาเสนอนโยบายเชิงรุ ก เพื่อการพัฒนาไปสู่การเป็ นศูนย์ภาคบริ การ
ของภูมิภาคอาเซียน
๑.๑.๑๑ การศึกษาวิจยั ในการขยายวงกว้ างสูร่ ะดับสากลเพิ่มขึ ้น
กลยุทธ์ ท่ ี ๑.๒ การวิจัยเพื่อส่ งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุปทานการท่ องเที่ยวไทย
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยที่ผ่านมาประสบกับภาวะวิกฤติด้านคุณภาพของทรั พยากรการ
ท่องเที่ยว อีกทังยั
้ งเผชิญกับผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้ อม ทรัพยากรธรรมชาติ สังคมและวัฒนธรรม แม้
คุณภาพการบริ การของไทยจะสามารถแข่งขันกับประเทศคู่แข่งได้ แต่ก็ยงั ต้ องการการเสริ มมาตรฐานอีก
หลายด้ านเพื่อให้ เป็ นประเทศเป้าหมายหลักของการเดินทางที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ บนฐานความ
เป็ นไทย โดยมีแนวทางดังนี ้
แนวทาง
๑.๒.๑ ส่งเสริ มการวิจยั เพื่อค้ นหาศักยภาพทางการท่องเที่ยวรายสาขา (Tourism Sector) ที่สร้ าง
รายได้ ให้ กบั ประเทศอย่างแท้ จริง
๑.๒.๒ ส่งเสริมการวิจยั เพื่อสร้ างมูลค่าและคุณค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยว
๑.๒.๓ ส่งเสริมการวิจยั เพื่อเสริมสร้ างและรักษามาตรฐานคุณภาพการบริการ
๑.๒.๔ ส่งเสริมการวิจยั เพื่อประเมินความเสี่ยงและลดผลกระทบเชิงลบที่เกิดขึ ้นกับฐานทรัพยากร
การท่องเที่ยวของชาติ
๑.๒.๕ ส่งเสริมการวิจยั เพื่อสร้ างค่านิยมด้ านการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว
๑.๒.๖ ส่ ง เสริ ม การวิ จัย เพื่ อ ประเมิ น ความเสี่ ย งและลดผลกระทบเชิ ง ลบ (จากอุป ทานการ
ท่องเที่ยว) ต่อฐานความเป็ นไทย
๑.๒.๗ ส่งเสริ มการวิจยั เพื่อหามาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ ไขปั ญหาการค้ ามนุษย์ และยา
เสพติดจากอุปทานการท่องเที่ยว
กลยุทธ์ ท่ ี ๑.๓ การวิจัยเพื่อส่ งเสริม พัฒนาและจัดการอุปสงค์ ทางการตลาดการท่ องเที่ยวของไทย
นักท่องเที่ยวกลุม่ คุณภาพที่มีกาลังซื ้อสูงและน่าจับตามองของโลกในปั จจุบนั มี ๒ กลุ่มประเทศ คือ
๑) กลุม่ ประเทศ BRIC ซึง่ ประกอบด้ วยบราซิล รัสเซีย อินเดียและจีน เพราะเป็ นกลุ่มประเทศกาลังพัฒนาที่
มีประชากรจานวนมากและมีอตั ราการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ วโดยเฉพาะในช่วงก่อนเกิดวิกฤต
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เศรษฐกิจโลก ในปี ๒๕๕๑ BRIC มีส่วนส่งเสริ มให้ เศรษฐกิจโลกขยายตัวสูงถึงร้ อยละ ๕๙ และจากการ
คานวณโดยอาศัยข้ อมูลจาก IMF พบว่า ในปี ๒๕๕๒ BRIC จะมีสดั ส่วนใน GDP โลกประมาณร้ อยละ
๑๕.๔ สะท้ อนให้ เห็นบทบาทของ BRIC ที่ทวีความสาคัญมากขึ ้นต่อเศรษฐกิจโลก (โพสต์ทเู ดย์ ฉบับวันที่
๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๒, http://learners.in.th เข้ าถึงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๔) กลุ่มประเทศดังกล่าว
จึงเป็ นตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ที่ประเทศไทยต้ องให้ ความสนใจและแสวงหากลยุทธ์ในการเจาะกลุ่ม
นักท่องเที่ยวคุณภาพในกลุ่มประเทศนี ้ ๒) กลุ่มประเทศ GCC (Gulf Cooperation Council) ซึ่ง
ประกอบด้ ว ยกาตาร์ โอมาน สหรั ฐ อาหรั บ เอมิ เ รตส์ บาห์ เ รน คูเ วตและซาอุดิ อ าระเบี ย เป็ นตลาด
นักท่องเที่ยวที่มีกาลังซื ้อสูงที่สาคัญในอนาคต และตังแต่
้ เหตุการณ์ก่อวินาศกรรมในสหรัฐอเมริ กา ส่งผลให้
นักท่องเที่ยวในกลุ่ม ประเทศนี ้ หันเหการท่องเที่ ยวจากสหรั ฐ อเมริ กาและยุโรปสู่ภูมิภ าคเอเชี ยมากขึน้
นอกจากนี ้ นักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลางนิยมเข้ ารับบริ การทางการแพทย์จากโรงพยาบาลเอกชนใน
ต่างประเทศ รวมทังประเทศไทยเป็
้
นจานวนมาก (กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริ กา กระทรวงการ
ต่างประเทศ, http://sameaf.mfa.go.th เข้ าถึงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๔) นักท่องเที่ยว ๒ กลุ่มนี ้จึงเป็ น
กลุ่มที่มีแนวโน้ มสร้ างรายได้ สงู ให้ กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย อย่างไรก็ตาม การท่องเที่ยวไทย
ยังต้ องส่งเสริ มการท่องเที่ยวภายในประเทศ (Domestic Tourism) ต้ องรักษาฐานนักท่องเที่ยวเดิมไว้ เพื่อ
ก่อให้ เกิดการท่องเที่ยวซ ้าและเกิดการใช้ จ่ายเพิ่ม มากขึ ้น โดยส่งเสริ มการตลาดการท่องเที่ยวที่วางอยู่บน
ฐานความเป็ นไทย ซึง่ ประกอบด้ วยแนวทางดังนี ้
แนวทาง
๑.๓.๑ ส่งเสริมการวิจยั เพื่อค้ นหานักท่องเที่ยวกลุม่ คุณภาพโดยเน้ นกลุม่ BRIC และ GCC
๑.๓.๒ ส่งเสริมการวิจยั เพื่อรักษาฐานนักท่องเที่ยวเดิมเพื่อให้ เกิดการท่องเที่ ยวซ ้า
๑.๓.๓ ส่งเสริ มการวิจัยเพื่อส่งเสริ มการตลาดที่วางอยู่บนฐานอัตลักษณ์ (ท้ องถิ่น) (ภาพลักษณ์ )
และศักยภาพของประเทศ
๑.๓.๔ ส่งเสริมการวิจยั เพื่อสร้ าง (อัตลักษณ์ท้องถิ่น) ภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยวไทย
๑.๓.๕ ส่งเสริมการวิจยั เพื่อ (ประเมินศักยภาพ ทิศทาง และพฤติกรรมการท่องเที่ยวของกลุม่
นักท่องเที่ยวของกลุม่ นักท่องเที่ยวชาวไทย) กระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ
กลยุทธ์ ท่ ี ๑.๔ การวิจัยเพื่อสร้ างและพัฒนากลไกการจัดการการท่ องเที่ยวของไทย
กลไกการจัดการการท่องเที่ยวระดับชาติของไทย ต้ องเร่ งปรับโครงสร้ างการทางานเชิ งเครื อข่าย
ระหว่างองค์กร (ภาครัฐ ท้ องถิ่น และเอกชน) ด้ วยกระบวนการมีส่วนร่ วมในระดับต่างๆ ทังระดั
้ บชุมชน
ท้ องถิ่ น อาเภอ จัง หวัด กลุ่มจังหวัด ภาค ประเทศ ภูมิ ภาคและโลก อีกทัง้ ยังต้ องใช้ การท่องเที่ ยวเป็ น
12

เครื่ องมือในการสร้ างการเรี ยนรู้ เพื่อเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งให้ กับกลไกและหน่วยงานที่รับผิดชอบและ
เกี่ยวข้ องกับการท่องเที่ยวของไทยในระดับต่างๆ โดยมีแนวทางดังนี ้
แนวทาง
๑.๔.๑ ส่งเสริมการวิจยั เพื่อปรับโครงสร้ างการทางานเชิงเครื อข่ายระหว่างกระทรวง หน่วยงานและ
องค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องในการพัฒนาการท่องเที่ยวของชาติ
๑.๔.๒ ส่งเสริมการวิจยั เพื่อสร้ างเครื อข่ายการจัดการการท่องเที่ยวในระดับต่างๆ แบบพหุภาคี
๑.๔.๓ ส่งเสริ มการวิจยั เพื่อใช้ การท่องเที่ยวเป็ นเครื่ องมือสร้ างการเรี ยนรู้ในการเสริ มสร้ างความ
เข้ มแข็งให้ กบั หน่วยงาน องค์กร ชุมชนและภาคีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
๑.๔.๔ ส่งเสริ มการวิจยั เพื่อสร้ างกลไกรองรับการกระจายภายใต้ และความรับผิดชอบอย่างเป็ น
ธรรม
๑.๔.๕ ส่งเสริ มการวิจยั เพื่อสร้ างกฎระเบียบและข้ อบังคับที่เอื ้อต่อการส่งเสริ มการบริ การและการ
บริหารการท่องเที่ยวที่ยตุ ธิ รรมและเป็ นธรรม
๑.๔.๖ ส่งเสริมการวิจยั เพื่อให้ องค์การปกครองส่วนท้ องถิ่นสามารถนารายได้ จากการท่องเที่ยวทัง้
ทางตรงและอ้ อมมาใช้ ประโยชน์พฒ
ั นาชุมชนที่เป็ นเจ้ าของแหล่งท่องเที่ยวได้ อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน
ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ สนับสนุนการวิจัยในพื้นที่ที่มีศักยภาพทางการท่ องเที่ยวและพื้นที่เชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์ การวิจัยเพื่ อส่ง เสริ ม และพัฒ นาศักยภาพของอุปทานการท่องเที่ ยวไทยและพื น้ ที่
เชื่อมโยง ซึ่งใช้ พื ้นที่เป็ นตัวตัง้ (Area-Based) โดยเน้นให้การสนับสนุนทุนและดาเนิ นการวิ จัยในพืน้ ที ่ที่มี
ศักยภาพทางการท่องเทีย่ วและพืน้ ทีเ่ ชื ่อมโยงเท่านัน้ โดยใช้กลยุทธ์ การวิ จยั ที ่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ที่ ๑
หากสามารถดาเนิ นการดังกล่าว จะสามารถเพิ่มพลังการนาผลการวิจยั สู่การใช้ ประโยชน์ได้ อย่างแท้ จริ ง
โดยแบ่งเป็ น ๓ กลุ่ม ได้ แก่ ๑) กลุ่มคลัสเตอร์ ภูมิสังคมการท่องเที่ยว ๒) กลุ่มคลัสเตอร์ ของทรัพยากร
ทางการท่องเที่ยว และ ๓) กลุม่ คลัสเตอร์ ตามระบบโลจิสติกส์ทางการท่องเที่ยว
กลยุทธ์ ท่ ี ๒.๑ ส่ งเสริ ม การวิ จั ยในกลุ่ ม คลั สเตอร์ ภู มิ สั งคมการท่ อ งเที่ ยวใน ๑๔

กลุ่ ม พืน้ ที่

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ ใช้ แนวคิดกลุ่มคลัสเตอร์ ด้านการท่องเที่ยวในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๕ โดยแบ่งเป็ น ๑๔ กลุ่ม ประกอบด้ วย ๑) กลุ่มท่องเที่ยวน ้าพุร้อน ๒) กลุ่ม
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศและผจญภัย ๓) กลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้ านนา ๔) กลุ่มท่องเที่ยวมรดกโลกเชื่อมโยง
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ๕) กลุ่มท่องเที่ยวนิเวศป่ าร้ อนชื ้น ๖) กลุ่มท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น ้าภาคกลาง ๗)
กลุ่มท่องเที่ยว Royal Coast ๘) กลุ่มท่องเที่ยวมหัศจรรย์สองสมุทร ๙) กลุ่มท่องเที่ยวเลียบฝั่ งแม่น ้าโขง
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๑๐) กลุ่มท่องเที่ยวเส้ นทางไดโนเสาร์ ๑๑) กลุ่มท่องเที่ยวมหัศจรรย์เส้ นทางบุญ ๑๒) กลุ่มท่องเที่ยวอารย
ธรรมอีสานใต้ ๑๓) กลุ่มท่องเที่ยวเส้ นทางอัญมณีและการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ๑๔) กลุ่มท่องเที่ยว Active
Beach
แนวทางการวิจัย
๒.๑.๑ ส่ง เสริ ม การวิจัยเพื่ อพัฒ นาองค์ความรู้ เชื่ อมโยงประวัติศาสตร์ อารยธรรมล้ านนาและ
สุโขทัยให้ เป็ นกลุม่ ท่องเที่ยวสาคัญของประเทศ
๒.๑.๒ ส่งเสริ มการวิจยั เพื่อเชื่อมโยงกลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรมในภูมิภาคสู่ตลาดท่องเที่ยวตาม
ภูมิสงั คมการท่องเที่ยว
๒.๑.๓ ส่งเสริมการวิจยั เพื่อพัฒนาหลักสูตรท่องเที่ยวท้ องถิ่นและภูมิภาคสร้ างบุคลากรรองรับการ
ท่องเที่ยวในกลุม่ คลัสเตอร์ และกลุม่ พื ้นที่
๒.๑.๔ ส่งเสริ มการวิจยั เพื่อนาความหลากหลายทางภูมิปัญญา วัฒนธรรม และภูมินิเวศท้ องถิ่น
สร้ างสรรค์เป็ นนวัตกรรมการท่องเที่ยวไทย
กลยุทธ์ ท่ ี ๒.๒ ส่ งเสริมการวิจัยในกลุ่มคลัสเตอร์ ของทรัพยากรทางการท่ องเที่ยวที่มีศักยภาพ
ประเทศไทยมี ทรัพ ยากรการท่องเที่ยวที่ หลากหลาย หากแต่ทรั พยากรการท่องเที่ยวเพียงบาง
ประเภทเท่านัน้ ที่มีศกั ยภาพในการสร้ างรายได้ ให้ กับประเทศ ดังนัน้ ในกลยุทธ์ นี้จะเน้นการสนับสนุนทุน
และดาเนิ น การวิ จัยในฐานทรัพ ยากรการท่ องเที ่ย ว (Tourism Resources) ดัง นี ้ การท่อ งเที่ ยวเชิ ง
วัฒนธรรม (Cultural Tourism) การท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด (Marine and Beach Tourism) การ
ท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับการจัดประชุมและการจัดนิทรรศการต่างๆ (MICE Tourism-Meeting, Incentive,
Convention, Exhibition Tourism) การท่องเที่ ยวด้ านการช้ อปปิ ้ง (Shopping) และความบันเทิง
(Entertainment) การท่องเที่ยวกลุ่มสุขภาพความงาม (Spa and Wellness) การท่องเที่ยวเพื่อการเรี ยนรู้
เกี่ยวกับอาหาร (Gastronomic Tourism) การบาเพ็ญประโยชน์ (Voluntary Tourism) การท่องเที่ยวที่วาง
อยูบ่ นฐานภูมิปัญญาท้ องถิ่น (Local Wisdom-Based Tourism)
 การท่ องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม องค์การการท่องเที่ยวโลก (World Tourism Organization,
๒๐๐๓ อ้ างถึงใน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, ๒๕๕๐: ๘) ระบุว่า การท่องเที่ยวของโลกในศตวรรษที่
๒๑ ใช้ หลักการของแผนแม่บทของโลก (Agenda ๒๑) เป็ นกรอบในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน
โดยคานึงถึงหลักการ ๔ ประการ คือ ๑) การดาเนินกิจการการท่องเที่ยวในขอบเขตที่ความสามารถการ
รองรับของธรรมชาติ ชุมชน ขนบธรรมเนียม ประเพณีวฒ
ั นธรรมและวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ของชุมชนจะมีได้
๒) ความตระหนักในกิจกรรมการท่องเที่ยวที่จะมีผลกระทบต่อชุมชน ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณี
และวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ของชุมชนอันเป็ นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของชุมชนท้ องถิ่น ๓) การมีส่วนร่วม
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ของเจ้ าบ้ านและผู้มาเยือนต่อกิจกรรมการท่องเที่ยว ๔) การเชื่อมร้ อยประสานความจาเป็ นต่อการพัฒนา
ทางเลือกของชุมชนและกาหนดแผนงานทางเศรษฐกิจ การดารงอยู่ของชุมชนและการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม
และวัฒนธรรมท้ องถิ่นอย่างยัง่ ยืน ในขณะที่ประเทศไทยมีทรัพยากรการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม (Cultural
Resources) มากเป็ นอันดับ ๓ ของภูมิภาคเอเชีย (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, ๒๕๕๒: ๘) อีกทัง้
นโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศด้ านการท่องเที่ยวในระดับต่างๆ ของไทยทังแผนพั
้
ฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ นโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาด้ านการท่องเที่ยว
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ๒๕๕๕-๒๕๕๙ และนโยบายและยุทธศาสตร์ การวิจยั ของชาติฉบับที่ ๘
(๒๕๕๕-๒๕๕๙) ล้ วนให้ ความสาคัญกับวัฒนธรรม โดยเฉพาะนโยบายส่งเสริ มเศรษฐกิจสร้ างสรรค์ของ
รัฐบาลชุดปั จจุบนั ที่จดั ให้ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็ น ๑ ใน ๑๕ สาขาย่อยของเศรษฐกิจสร้ างสรรค์
แสดงให้ เ ห็นถึง ทิศทางการพัฒ นาการท่องเที่ ยวของไทยในอนาคตได้ เป็ นอย่างดี ผนวกกับพฤติกรรม
นักท่องเที่ยวที่ไร้ ความเร่งรี บเน้ นเสพสุนทรี ยศาสตร์ จากการเดินทางมากขึ ้น การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจึง
เป็ นการท่องเที่ยวที่มีแนวโน้ มจะได้ รับความนิยมมากในอนาคตและเป็ นจุดขายสาคัญของไทย
 การท่ องเที่ยวทางทะเลและชายหาด ประเทศไทยมีอาณาเขตทางทะเลโดยรวมประมาณ
๓๒๐,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร และมีชายฝั่ งอ่าวไทยและอันดามันยาวรวมกันประมาณ ๒,๘๐๐ กิโลเมตร
โดยมี ๒๓ จังหวัดที่มีอาณาเขตติดกับทะเล (สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน ้า จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ,
http://marinepolicy.trf.or.th เข้ าถึงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๔) ซึ่งพื ้นที่ดงั กล่าวมีทรัพยากรทางทะเลและ
ชายหาดที่สวยงามสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ มาเยือนได้ เป็ นจานวนมาก โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ต พังงา
กระบี่และสุราษฎร์ ธานีซงึ่ เป็ นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลของภาคใต้ ที่มีชื่อเสี ยงระดับนานาชาติ ในปี
๒๕๔๙ มีรายได้ จากการท่องเที่ยวรวมกันสูงถึง ๑๒๒,๒๘๖ ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ ๘๓ ของรายได้ รวม
จากการท่องเที่ยวของภาคใต้ (๑๔๗,๒๙๗ ล้ านบาท) และร้ อยละ ๘๑.๓ เป็ นรายได้ จากนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , ๒๕๕๑: ๕-๓) ส่วนภาค
ตะวันออกโดยเฉพาะจังหวัดชลบุรี ระยองและตราดก็สร้ างรายได้ ให้ กับประเทศจานวนมาก ดังนัน้ การ
ท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาดจึงยังคงสร้ างรายได้ ให้ กบั ประเทศอย่างต่อเนื่อง
 การท่ อ งเที่ ย วที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ การจั ด ประชุ ม และการจั ด นิ ท รรศการต่ า งๆ ( MICE
Tourism-Meeting, Incentive, Convention, Exhibition Tourism) ของไทยมีความได้ เปรี ยบและมี
ศักยภาพในการแข่งขันในระดับนานาชาติ อันเนื่องมาจากความพร้ อมของพืน้ ที่ให้ บริ การและสิ่งอานวย
ความสะดวกในการรองรับอย่างสมบูรณ์แบบในทุกด้ าน รวมทังความได้
้
เปรี ยบของความคุ้มค่าเงิน ส่ง ผล
ให้ ธุรกิจไมซ์ไทยก้ าวสู่เวทีโลก จากการจัดอันดับในปี ๒๕๕๒ ของ UFI (The Global Association of the
Exhibition Industry) ซึ่งเป็ นสมาคมอุตสาหกรรมนิทรรศการระดับโลก พบว่า ประเทศไทยยังคงเป็ นที่ ๑
ในตลาดการจัดงานแสดงสินค้ า (Exhibitions) ในภูมิภาคอาเซียน โดยเป็ นผู้ นาทัง้ ด้ านจานวนผู้ร่วมงาน
จานวนการจัดงาน ขนาดของพื ้นที่จดั งานและมูลค่าการสร้ างรายได้ ติดต่อกันมาเป็ นเวลา ๔ ปี ซ้ อน ซึ่งเป็ น
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เครื่ องยืนยันความสาเร็ จของธุรกิจไมซ์ไทยในระดับนานาชาติได้ เป็ นอย่างดี (การท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย, ๒๕๕๒: ๒๕) ธุรกิจไมซ์สามารถนานักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเข้ ามาในประเทศได้ มากกว่า ๗ แสน
คนต่อปี โดยนักท่องเที่ยวกลุม่ นี ้มีพฤติกรรมการใช้ จ่ายสูงกว่านักท่องเที่ยวทัว่ ไป โดยในปี ๒๕๔๘ กลุ่มไมซ์
มีผ้ เู ดินทางจานวน ๕๘๒,๓๙๒ คน มีมลู ค่าการใช้ จ่าย ๔๐,๕๘๖ ล้ านบาท ปี ๒๕๕๓ มีผ้ เู ดินทางจานวน
๗๘๙,๑๒๙ คน มีมลู ค่าการใช้ จ่าย ๖๓,๕๐๒ ล้ านบาท และคาดการณ์ว่าปี ๒๕๕๗ จะมีผ้ เู ดินทางจานวน
๘๙๓,๕๙๙ คน มีมลู ค่าการใช้ จา่ ย ๗๖,๖๔๙ ล้ านบาท จะเห็นได้ ว่าธุรกิจไมซ์มีแนวโน้ มดีขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
ทังจ
้ านวนผู้เดินทางและมูลค่าการใช้ จา่ ย (สานักงานส่งเสริมการประชุมและนิทรรศการ, ๒๕๕๒: ๘๕)
 การท่ องเที่ยวด้ านการช้ อปปิ ้ ง (Shopping) และความบันเทิง (Entertainment) เป็ นกิจกรรม
การท่องเที่ยวที่สร้ างรายได้ ให้ กบั ประเทศไม่น้อยเช่นกันและมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้น ซึ่งในปี ๒๕๔๙ ประเทศไทยมี
รายได้ จากการซื ้อสินค้ าที่ระลึก ๑๓๑,๘๖๖ ล้ านบาท และปี ๒๕๕๐ เพิ่มขึ ้นเป็ น ๑๔๒,๔๗๘ ล้ านบาท ซึ่ง
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ ๘ ในขณะที่รายได้ จากกิจกรรมบันเทิงในปี ๒๕๔๙ จานวน ๕๖,๓๓๕ ล้ านบาท และในปี
๒๕๕๐ จานวน ๖๓,๘๑๗ ล้ านบาท ซึง่ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ ๑๓.๓ (สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ, ๒๕๕๓: ๔๘๔)
 การท่ องเที่ยวกลุ่มสุขภาพความงาม (Spa and Wellness) นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ ามา
รับบริการทางการแพทย์ในไทยมากกว่าปี ละ ๑.๔ ล้ านคน สร้ างรายได้ มากกว่า ๔๕,๐๐๐ ล้ านบาท บริ การ
ทางการแพทย์ที่นกั ท่องเที่ยวชาวต่างชาตินิยม ได้ แก่ การตรวจเช็คสุขภาพ เลสิก ศัลยกรรมเสริ มความงาม
ทันตกรรม การผ่าตัด การรักษาโรคเฉพาะทางและกายภาพบาบัด (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, ๒๕๕๓:
๒๔) การเติบโตรวมของตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโลกและภูมิภาคเอเชียอยู่ในอัตราสูงอย่างต่อเนื่อง
ประมาณร้ อยละ ๒๐ และ ๒๘ ตามลาดับ ในปี ๒๕๕๓ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทยมีนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติร้อยละ ๖๐ มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อการท่องเที่ยวและถือโอกาสบริ การทางสุขภาพด้ วย ถือเป็ น
นักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ กอรปกับนโยบายรัฐบายส่งเสริ มให้ ไทยเป็ น “ศูนย์กลางทางการแพทย์แห่งภูมิภาค
เอเชีย (Medical Hub of Asia)” หนุนเสริ มให้ ตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพขยายตัวอย่างต่อเนื่อง (การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, ๒๕๕๓: ๕) ส่งผลให้ การท่องเที่ยวกลุม่ สุขภาพความงามขยายตัวตามไปด้ วย
 การท่ องเที่ยวเพื่อการเรี ยนรู้ เกี่ยวกั บอาหารและการบาเพ็ญประโยชน์ นโยบายและ
ยุท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นาการท่อ งเที่ ย วของไทยระบุว่า การท่ อ งเที่ ย วบ าเพ็ ญ ประโยชน์ (Voluntary
Tourism) เป็ นกลุ่ม ส าคัญ ที่ ท าให้ เ กิ ด กระบวนการเคลื่ อ นไหวของกลุ่ม ท่อ งเที่ ย วที่ ก้ า วหน้ า เพื่ อ สร้ าง
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ยงั่ ยืน และแผนการตลาดการท่องเที่ยวไทย ปี ๒๕๕๓ ของ ททท. มีกลยุทธ์
ขยายตลาดคุณภาพซึง่ รวมถึงกลุ่มเยาวชน (Youth) ด้ วย อีกทัง้ กาหนดกลยุทธ์เพื่อสร้ างความเข้ มแข็งให้
แบรนด์ประเทศไทยโดยส่งเสริ มการท่องเที่ยวด้ วยแคมเปญ “Amazing Thailand…Amazing Value”
ภายใต้ สินค้ า ๗ Wonders of Amazing Thailand ให้ ความสาคัญกับกลุ่มสินค้ าวิถีไทย "หัวใจแผ่นดิน"
(The World's Friendliness Culture) สะท้ อนแนวคิดนี ้ออกมาจากวัฒนธรรมและอาหารไทย รวมทัง้
(ร่าง) แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ระบุว่า โอกาสสาหรับการท่องเที่ยวของไทย
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ใน ๕ ปี ข้ างหน้ า การขยายตัวของการท่องเที่ยวจะเป็ นโอกาสให้ ไทยสามารถมีศกั ยภาพในการจัดการสินค้ า
ท่องเที่ยวโดยเฉพาะการจัดการธุรกิจอาหาร
 การท่ องเที่ยวที่ ว างอยู่ บ นฐานภูมิ ปั ญญาท้ องถิ่น จากนโยบายของรั ฐบาลที่ ส่ง เสริ ม
เศรษฐกิจเชิงสร้ างสรรค์ โดยเชื่อมโยงธุรกิจภาคบริ การ อุตสาหกรรมและเกษตรเข้ าด้ วยกันให้ เป็ นกลุ่ม
สินค้ า เช่น ธุรกิจสุขภาพ อาหารและการท่องเที่ยว รวมทัง้ สินค้ าบริ การที่ใช้ ความคิดสร้ างสรรค์บนฐาน
วัฒ นธรรมและภูมิ ปั ญ ญาไทยที่ เ ชื่ อ มโยงกับเทคโนโลยี ส มัย ใหม่ การท่อ งเที่ ยวลักษณะนี จ้ ะเป็ นการ
ยกระดับเศรษฐกิจในระดับจุลภาคและยังสามารถกระจายรายได้ สชู่ มุ ชนในระดับฐานราก
กลยุทธ์ ท่ ี ๒.๓ ส่ งเสริมการวิจัยในกลุ่มคลัสเตอร์ ตามระบบโลจิสติกส์ ทางการท่ องเที่ยว
ระบบโลจิสติกส์ทางการท่องเที่ยวของไทยพิจารณาจากเส้ นทางการคมนาคมทางอากาศ ทางบก
และทางนา้ ซึ่งประเทศไทยมีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภ าคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
สามารถรองรับจานวนเที่ยวบินได้ มากกว่า ๑,๐๖๙ เที่ยวต่อสัปดาห์ และมีศกั ยภาพในการรองรับผู้โดยสาร
ได้ สงู ถึง ๑๐๐ ล้ านคนต่อปี ในขณะเดียวกันมีการคมนาคมทางบกรวมถึงรถไฟที่มีประสิทธิภาพครอบคลุม
ทัว่ ประเทศและเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้ าน รวมทังมี
้ ท่าเรื อน ้าลึกระหว่างประเทศ ๘ แห่ง (ท่าเรื อน ้าลึก
กรุ งเทพ ท่าเรื อน ้าลึกแหลมฉบัง ท่าเรื อน ้าลึกมาบตาพุด ท่าเรื อน ้าลึกระนอง ท่าเรื อน ้าลึกภูเก็ต ท่าเรื อน ้า
ลึกสงขลา ท่าเรื อนา้ ลึกปากปาราและท่าเรื อนา้ ลึกนราธิ วาส) พร้ อมเครื่ องมื ออุปกรณ์ ที่ทันสมัย (การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, ๒๕๕๓: ๙) โดยกลยุทธ์ นี้จะเน้นให้การสนับสนุนทุนและดาเนิ นการวิ จยั ใน
เส้ น ทางการคมนาคมที ่ มี ศัก ยภาพซึ่ ง เชื ่ อ มโยงภายในและนอกประเทศ อาทิ เส้ นทางทางอากาศ
กรุงเทพมหานคร-สิงคโปร์ กรุงเทพมหานคร-เสียมเรี ยบ เป็ นต้ น เส้ นทางทางบก R๓A (ไทย-ลาว-จีน) EastWest Economic Corridor (จีน พม่า เวียดนาม ลาว กัมพูชาและไทย) North-South Economic Corridor
(ไทย-ลาว-จีน) เส้ นทางทางบกและทางน ้าตามกรอบความร่วมมือ IMT-GT (อินโดนีเซีย มาเลเซียและไทย)
และเส้ นทางทางน ้าภูเก็ต-สิงคโปร์ สตูล-ลังกาวี เป็ นต้ น
แนวทางการวิจัย
๒.๓.๑ ส่งเสริ มการวิจัยเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชนและการปรับตัวของชุมชนในเขตพืน้ ที่
เส้ นทาง R3A เป็ นฐานสร้ างอัตลักษณ์และภาพลักษณ์ท้องถิ่นไทย
๒.๓.๒ ส่งเสริ มการวิจยั เพื่อเสริ มสร้ างความพร้ อมขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นในการจัดให้ มี
ระบบบริ การสาธารณะ ความปลอดภัย โครงสร้ างพื น้ ฐาน และสิ่งอานวยความสะดวก ตลอดจนการ
สร้ างสรรค์ของที่ระลึกรองรับการท่องเที่ยว
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ยุทธศาสตร์ ท่ี ๓ สนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาและเสริมสร้ างความเข้ มแข็งกลไกการบริหาร
จัดการการวิจัยการท่ องเที่ยว
การสนับสนุนทุนและดาเนินการวิจยั การท่องเที่ยวที่ขาดความเป็ นเอกภาพ ส่งผลให้ สิ ้นเปลืองทัง้
งบประมาณ เวลาและบุคลากร รวมทังผลการวิ
้
จยั ก็ไม่สามารถนาไปสู่การพัฒนาได้ อย่างแท้ จริ ง ดังนัน้
ระบบบริ หารจัดการการวิจยั การท่องเที่ยวของชาติใ นระดับต่างๆ จึงเป็ น “กลไก” สาคัญที่ผลักดันให้ เกิด
ระบบการบริหารจัดการการวิจยั การท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตังแต่
้ กระบวนการตังโจทย์
้
การวิจยั สร้ างผลการวิจยั และผลักดันสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวของไทยบนฐานความรู้ โดยเฉพาะการ
ส่งเสริ มจัดตังศู
้ นย์ความเป็ นเลิศทางการวิจัยการท่องเที่ยวของชาติ (National Tourism Excellence
Center) ที่มีการทางานเชิงเครื อข่ายและเป็ นหน่วยบริ หารจัดการการวิจยั การท่องเที่ยวตังแต่
้ ต้นน ้าจนถึง
ท้ ายน ้า ผ่านกระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่วม อีกทังส่
้ งเสริ มการพัฒนานักวิจยั การท่ องเที่ยว
มืออาชีพที่สามารถผลิตงานวิจยั ที่มีคณ
ุ ภาพด้ วยวิธีวิทยาที่ทนั สมัย พร้ อมส่งเสริ มการวิจยั การท่องเที่ยว
แบบสหวิทยาการที่ สามารถบูรณาการหลายศาสตร์ เข้ าด้ วยกันและสร้ างวารสารวิช าการการวิจัยการ
ท่องเที่ยวระดับชาติและนานาชาติเพื่อเผยแพร่ ผลการวิจัยและกระตุ้นการนาผลการวิจยั ไปใช้ ประโยชน์
ต่อไป โดยมีกลยุทธ์ดงั นี ้
กลยุทธ์
๓.๑ สนับสนุนการวิจยั เพื่อส่งเสริ มการจัดตังศู
้ นย์ ความเป็ นเลิศด้ านการบริ หารจัด การท่องเที่ยว
และศูน ย์ ค วามเชี่ ย วชาญอื่ น ๆ ที่ ส ามารถสนับ สนุน ด าเนิ น การวิ จัย การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง เครื อ ข่ า ยผ่ า น
กระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม
๓.๒ สนับสนุนการวิจยั เพื่อส่งเสริมการดาเนินการวิจยั การท่องเที่ยวแบบบูรณาการสหวิทยาการ
๓.๓ สนับสนุนการวิจยั เพื่อพัฒนานักวิจยั การท่องเที่ยว
๓.๔ สนับ สนุนการวิ จัย เพื่ อสร้ างและพัฒ นาวารสารวิ ช าการและ/หรื อ การวิจัยการท่องเที่ ย ว
ระดับชาติและนานาชาติ
๓.๕ สนับสนุนการวิจยั เพื่อจัดทาฐานข้ อมูลด้ านการท่องเที่ยว เป็ นต้ น
๓.๖ สนับสนุนการวิจัยการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารสนับสนุนการพัฒนาระบบ
ข้ อมูลท่องเที่ยวเชิงแผนที่อย่างเป็ นระบบและมีเอกลักษณ์ความเป็ นไทย
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แผนการสนับสนุนทุนวิจัย สาขาการบริหารจัดการการท่ องเที่ยว พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ งชาติ (วช.)
เ า มาย
การวิ ัย
การวิ ัยเ ื่อ
ั นา
การท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์
อย่างยั่งยืน

ลลั ์
นโยบาย

6 ร เดน

ทะเล

วัฒนธรรมและ
มรดกโลก

อุปทาน+อุปสงค์
+กลไก

อุปทาน+อุปสงค์
+กลไก

ฐานข้อมูลและระบบการตัดสินใจ
ทางการท่องเที่ยว

นิเวศ
MICE ล อื่น

อุปทาน+อุปสงค์
กลไก

อุปทาน+อุปสงค์
+กลไก

ความร้เ ื่อกา นดน ย าย
นการ ั นาการท่องเที่ยว อง ร เท

พืน้ ทีท่ ่ัวประเทศ

การวิจัยเชิงป ิบัติการแบบมีส่วนร่วม

ร

วิ ัยเ ื่อสร้าง
ริ าร ัดการ
การวิ ัย
การท่องเที่ยว
วิ ยั เ ื่อกา นด
น ย าย
นการ อ สนอง
ความ ้องการ
เร่งด่วน อง ืนที่
ล สร้าง ้อมล
ืน าน

สร้างเครือข่ายภาคีต่างๆ ศูนย์หรือสถาบันการวิจัยเพื่อกาหนดนโยบาย
การท่องเที่ยวแห่งชาติ ศูนย์ความเชี่ยวชาญ วารสารวิชาการ

อุปทาน+อุปสงค์
+กลไก

เครือข่ายในทุกพื้นที่

นโยบายเร่งด่วน

ภาพ ๓ แผนการสนับสนุนทุนวิจยั สาขาการบริหารจัดการการท่องเที่ยว พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘
แผนการสนับสนุนทุนวิจัย สาขาการบริ หารจัดการการท่องเที่ยว พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ โดยในปี
๒๕๕๕ เน้ นการสนับสนุนการวิจยั เพื่อสร้ างนโยบายใน ๖ ประเด็น คือ ๑) การปรับโครงสร้ างอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวไทยในภาพรวมและราย Sector ในแต่ละ Cluster ๒) การพัฒนาทุนมนุษย์ของอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวเพื่อรองรับการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ๓) การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและมูลค่า
คงเหลือทางการท่องเที่ยวของชาติ ๔) การเพิ่มมูลค่าและคุณค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยวของชาติ ๕) การค้ นหา
ธารงศักยภาพและรักษาฐานทรัพยากรทางการท่องเที่ยวของชาติ ๖) การส่งเสริ มการตลาดการท่องเที่ยว
คุณภาพนานาชาติ ซึง่ ดาเนินการวิจยั ในพื ้นที่ทวั่ ประเทศด้ วยกระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่วม
ส่วนแผนการสนับสนุนทุนวิจยั ระหว่างปี ๒๕๕๖-๒๕๕๘ พิจารณาประเด็นการวิจยั จากประเภท
การท่องเที่ยวที่สร้ างรายได้ จากการท่องเที่ยวต่อนักท่องเที่ยว ๑ คน เรี ยงลาดับจากมากไปสู่น้อย เนื่องจาก
แนวโน้ มความต้ องการนักท่องเที่ยวคุณภาพที่มากขึ ้น รายได้ จากการท่องเที่ยวต่อ คนเบื ้องต้ นจึงเป็ นปั จจัย
สาคัญในการจัดลาดับประเภทการท่องเที่ยวสาหรับการวิจัยในแต่ละปี จากกลุ่มคลัสเตอร์ ภูมิสงั คมการ
ท่องเที่ ยว ๑๔ กลุ่ม พื น้ ที่ สามารถนามาจัดประเภทการท่องเที่ ยวได้ เป็ น ๓ ประเภท ซึ่ง มี จ านวน
นักท่องเที่ยว รายได้ จากการท่องเที่ยวและรายได้ จากการท่องเที่ยวเฉลี่ยต่อคน ดังนี ้ ๑) การท่ องเที่ยวทาง
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ทะเล ประกอบด้ วย ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มท่องเที่ยว Active Beach กลุ่มท่องเที่ยว Royal Coast และกลุ่ม
ท่อ งเที่ ย วมหัศ จรรย์ ส องสมุท ร มี จ านวนนัก ท่อ งเที่ ย ว ๓๔,๒๔๐,๘๒๑ คน รายได้ จ ากการท่อ งเที่ ย ว
๒๖๖,๒๐๘.๙๖ ล้ านบาท และรายได้ จากการท่องเที่ยวเฉลี่ย ๗,๗๗๕.๖๑ บาทต่อคน ๒) การท่ องเที่ยว
เชิ ง วั ฒ นธรรมและมรดกโลก ประกอบด้ ว ย ๕ กลุ่ม ได้ แ ก่ กลุ่ม ท่องเที่ ย วอารยธรรมล้ านนา กลุ่ม
ท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน ้าภาคกลาง กลุ่มท่องเที่ยวอายธรรมอีสานใต้ กลุ่มท่องเที่ย วมหัศจรรย์เส้ นทางบุญ
และกลุ่มท่องเที่ยวเส้ นทางไดโนเสาร์ มีจานวนนักท่องเที่ยว ๗๐,๐๗๔,๓๕๗ คน รายได้ จากการท่องเที่ยว
๔๑๗,๐๐๒.๕๒ ล้ านบาท และรายได้ จากการท่องเที่ยวเฉลี่ย ๕,๙๕๐.๘๖ บาทต่อคน ๓) การท่ องเที่ยว
เชิงนิเวศ ประกอบด้ วย ๖ กลุ่ม ได้ แก่ กลุ่มท่องเที่ยวน ้าพุร้ อน กลุ่มท่องเที่ยวเชิงนิเวศและผจญภัย กลุ่ม
ท่อ งเที่ ย วมรดกโลกเชื่ อ มโยงการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศ กลุ่ม ท่ อ งเที่ ย วนิ เ วศป่ าร้ อนชื น้ กลุ่ม ท่อ งเที่ ย ว
เส้ นทางอัญมณีและการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และกลุ่มท่องเที่ยวเลียบฝั่ งแม่น ้าโขง มีจานวนนักท่องเที่ยว
๕๒,๘๖๖,๒๕๐ คน รายได้ จากการท่องเที่ยว ๑๖๑,๓๖๐.๑๒ ล้ านบาท และรายได้ จากการท่องเที่ยวเฉลี่ย
๓,๐๕๒.๒๓ บาทต่อคน (ดังตาราง ๒) จะเห็นได้ ว่าการท่องเที่ยวทางทะเลสามารถสร้ างรายได้ ต่อหัวสูง
ที่สดุ รองลงมาเป็ นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและมรดกโลก และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตามลาดับ
ดังนัน้ ในปี ๒๕๕๖ จึงเน้ นการวิจยั ประเภทการท่องเที่ยวทางทะเล ส่วนปี ๒๕๕๗ เน้ นการวิจัย
ประเภทการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและมรดกโลก และปี ๒๕๕๘ เน้ นการวิจยั ประเภทการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ ซึ่ง จะครอบคลุมพื น้ ที่ ทั่วประเภท นอกเหนือจากการท่องเที่ ยว ๓ ประเภทดังกล่าวแล้ ว ยังมี การ
ท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับการจัดประชุมและการจัดนิทรรศการต่างๆ (MICE) การท่องเที่ยวด้ านการช้ อปปิ ง้
และความบันเทิง การท่องเที่ยวกลุม่ สุขภาพความงามและการท่องเที่ยวเพื่อบาเพ็ญประโยชน์ที่สร้ างรายได้
ให้ กบั ประเทศไม่น้อยและยังมีแนวโน้ มได้ รับความนิยมมากยิ่งขึ ้น ในปี ๒๕๕๙ จึงเน้ นการวิจยั สาหรับการ
ท่องเที่ยวประเภทดังกล่าว การสนับสนุนทุนวิจัยระหว่างปี ๒๕๕๖-๒๕๕๙ มุ่งเน้ นการวิจัย อุปสงค์ทาง
การตลาดการท่องเที่ยว อุปทานการท่องเที่ยวและกลไกการจัดการการท่องเที่ยวสาหรับการท่องเที่ยวในแต่
ละประเภท โดยใช้ กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์
อย่างยั่ง ยื น สร้ างระบบบริ ห ารจัด การการวิจัยการท่องเที่ ยว กาหนดนโยบายในการตอบสนองความ
ต้ องการเร่งด่วนของพื ้นที่และสร้ างข้ อมูลพื ้นฐาน ซึ่งในปี ๒๕๕๗-๒๕๕๙ จะสนับสนุนการวิจยั ในประเภท
การท่องเที่ยวของปี ก่อนด้ วยเพื่อเป็ นการต่อยอด
ผลผลิตของการวิจยั ทัง้ ๕ ปี จึงได้ ฐานข้ อมูลและระบบการตัดสินใจทางการท่องเที่ยว เครื อข่ายใน
ทุกพื ้นที่และนโยบายเร่งด่วนที่เป็ นความรู้เพื่อกาหนดนโยบายในการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศต่อไป
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ตาราง ๒ จ านวนนั ก ท่ อ งเที่ ย วและรายได้ จ ากการท่ อ งเที่ ย วของกลุ่ มจั ง หวั ด ตามประเภท
การท่ องเที่ยว ปี ๒๕๕๒
ที่
๑

ประเภทการท่ องเที่ยว
การท่ องเที่ยวทางทะเล

จานวน
นักท่ องเที่ยว
(คน)
๓๔,๒๔๐,๘๒๑

รายได้ จาก
การท่ องเที่ยว
(ล้ านบาท)
๒๖๖,๒๐๘.๙๖

รายได้ จาก
การท่ องเที่ยวเฉลี่ย
ต่ อคน (บาท)
๗,๗๗๕.๖๑

๗๐,๐๗๔,๓๕๗

๔๑๗,๐๐๒.๕๒

๕,๙๕๐.๘๖

๕๒,๘๖๖,๒๕๐

๑๖๑,๓๖๐.๑๒

๓,๐๕๒.๒๓

(๓ กลุ่ม ได้ แก่ กลุ่มท่อ งเที่ ยว Active Beach/กลุ่มท่ องเที่ ย ว Royal Coast/กลุ่ม
ท่องเที่ยวมหัศจรรย์สองสมุทร ประกอบด้ วย ๒๐ จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี
ตราด เพชรบุรี ประจวบคี รีขันธ์ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ ธานี นครศรี ธรรมราช ตรั ง
พัทลุง ภูเก็ต พังงา กระบี่ ปั ตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลาและสตูล)

๒

การท่ องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและมรดกโลก
(๕ กลุ่ม ได้ แก่ กลุ่มท่องเที่ ยวอารยธรรมล้ านนา/กลุ่มท่องเที่ ยววิถีชีวิตลุ่มนา้ ภาค
กลาง/กลุ่มท่องเที่ยวอายธรรมอีสานใต้ /กลุ่มท่องเที่ ยวมหัศจรรย์เส้ นทางบุญ/กลุ่ม
ท่องเที่ยวเส้ นทางไดโนเสาร์ ประกอบด้ วย ๓๙ จังหวัด คือ เชียงใหม่ ลาปาง ลาพูน
เชียงราย แพร่ พะเยา น่าน สุโขทัย กาแพงเพชร นนทบุรี พระนครศรี อยุธยา ปทุมธานี
อ่ า งทอง ลพบุรี สิ ง ห์ บุรี ชัย นาท นครปฐม สมุท รสาคร สมุท รปราการ ราชบุ รี
สุพรรณบุรี สมุทรสงคราม อุดรธานี หนองบัวลาพู มุกดาหาร สกลนคร กาฬสินธุ์
ขอนแก่น มหาสารคาม ร้ อยเอ็ ด นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ อุบลราชธานี
อานาจเจริ ญ ศรี สะเกษ ยโสธรและกรุงเทพมหานคร)

๓

การท่ องเที่ยวเชิงนิเวศ
(๖ กลุ่ม ได้ แก่ กลุ่มท่อ งเที่ ยวนา้ พุร้อน/กลุ่มท่ องเที่ ยวเชิ งนิ เวศและผจญภัย/กลุ่ม
ท่องเที่ยวมรดกโลกเชื่ อมโยงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ/กลุ่มท่องเที่ยวนิเวศป่ าร้ อนชืน้ /
กลุ่มท่องเที่ยวเส้ นทางอัญมณีและการท่องเที่ยวเชิ งเกษตร/กลุ่มท่องเที่ยวเลียบฝั่ ง
แม่นา้ โขง ประกอบด้ วย ๓๗ จัง หวัด คื อ เชี ยงใหม่ ลาปาง แม่ฮ่อ งสอน เชี ย งราย
พะเยา น่าน พิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิ ตถ์ กาแพงเพชร นครสวรรค์
อุทั ย ธานี พิ จิ ต ร พระนครศรี อ ยุธ ยา สระบุ รี ลพบุรี สิ ง ห์ บุรี ชั ย นาท สุพ รรณบุ รี
กาญจนบุรี ฉะเชิ งเทรา นครนายก สระแก้ ว ปราจี นบุรี นครราชสีมา ชลบุรี ระยอง
จันทบุรี ตราด เลย หนองคาย มุกดาหาร นครพนม อุบลราชธานีและอานาจเจริ ญ)

หมายเหตุ: บางจังหวัดถูกจัดให้อยู่ในประเภทการท่องเที ่ยว ๒ ประเภท
ที่มา: ดัดแปลงจากสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ ธานี, http://suratts.com/surat (เข้ าถึงวันที่ ๔
กรกฎาคม ๒๕๕๔)
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แผนการสนับสนุนทุนวิจัย สาขาการบริหารจัดการการท่ องเที่ยว พ.ศ. ๒๕๕๕
ด้ านการบริหารจัดการการท่ องเที่ยว
ภายใต้ แผนยุทธศาสตร์ การวิจยั การท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ได้ มีการจัดลาดับ
ความสาคัญของวาระแห่งชาติด้านการวิจยั การท่องเที่ยวไว้ อย่างหลากหลาย แต่อย่างไรก็ตาม สถานการณ์
การวิจยั การท่องเที่ยวไทย ได้ สะท้ อนภาพความสาคัญอย่างชัดเจนของ “การกาหนดและขับเคลื่อนเชิง
นโยบายการท่ องเที่ยวบนฐานความรู้ ” ในการส่งผลสู่การปฏิบตั ิเพื่อพัฒนา “การท่ องเที่ยวไทยอย่ าง
ยั่งยืนและสร้ างสรรค์ ” บนฐานความเชื่อที่ว่า หากผลการวิจยั สามารถนาไปสู่การกาหนดนโยบายด้ าน
การท่องเที่ ยวจะส่งผลกระทบเชิงบวกอย่างใหญ่หลวงต่อการพัฒนาและจัดการการท่องเที่ยวของชาติใน
อนาคต
กรอบการวิจัย (Agenda-Based) การท่องเที่ยวเพื่อยกระดับสูก่ ารกาหนดนโยบายในประเด็นดังต่อไปนี ้
๑. การวิจยั เพื่อวิเคราะห์ กาหนดและปรับโครงสร้ างอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยในภาคสาขาการ
ท่องเที่ยว (Tourism Sectors) ที่มีศกั ยภาพต่อการพัฒนาประเทศ เช่น การเปลี่ยนแปลงโครงสร้ าง
ตลาด โครงสร้ างค่าใช้ จา่ ยต่อหัว เป็ นต้ น
๒. การวิจยั เพื่อเตรี ยมความพร้ อมของทุนมนุษย์ (Human Capital) ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต่อ
ผลกระทบจากการรวมกลุม่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
๓. การวิจยั เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบและการกระจายตัวทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของชาติ (National
Tourism Economic Impacts) เพื่อคาดการณ์และวางแผนการเพิ่มมูลค่าคงเหลืออย่างเป็ นทางการ
ท่องเที่ยวของชาติ (National Tourism Retained Value) และกระบวนการจัดทาบัญชีประชาชาติ
ด้ านการท่องเที่ยว (Tourism Satellite Account)
๔. การวิจยั เพื่อสร้ างมูลค่าและคุณค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยวของชาติ (Tourism Value Adding) เช่น
การสร้ างเรื่ องราวการท่องเที่ยว (Story Telling) และนวัตกรรมกิจกรรมการท่องเที่ยว
๕. การวิจยั เพื่อค้ นหา ธารงศักยภาพและรักษาฐานทรัพยากรทางการท่องเที่ยวของชาติ
๖. การวิจัย เพื่ อ ศึก ษาและค้ น หาศัก ยภาพทางการตลาดการนักท่อ งเที่ ย ว โดยเน้ น นัก ท่อ งเที่ ย ว
คุณภาพ (High Quality Niche Markets) เช่น กลุ่มประเทศบราซิล รัสเซีย อินเดียและจีน (BRIC)
และกลุ่มประเทศ GCC (Gulf Cooperation Council: การ์ ตา โอมาน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
บาห์เรน คูเวตและซาอุดอิ าราเบีย)
๗. การวิ จัย เพื่ อ วางแผนการจัด ตัง้ ศูน ย์ น โยบายการท่อ งเที่ ย วแห่ง ชาติเ พื่ อ เป็ นกลไกสร้ างเสริ ม
ศักยภาพระบบบริหารจัดการการวิจยั เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวของไทย
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วัตถุประสงค์
๑. เพื่อผลักดันการนาผลการวิจัยสู่การกาหนดนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืนตาม
แนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้ างสรรค์
๒. เพื่อเพิ่มปริมาณงานวิจยั ที่สามารถใช้ ในพัฒนาพื ้นที่ที่มีศกั ยภาพทางการท่องเที่ยวของไทย
๓. เพื่อส่งเสริมการบูรณาการการวิจยั แบบสหวิทยาการสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศ
๔. เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจยั และสร้ างนักวิจยั รุ่นใหม่
๕. เพื่อกระตุ้นให้ เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวบนฐานความรู้ กบั หน่วยงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาการท่องเที่ยว
๖. เพื่อสร้ างการเปลี่ยนแปลงระหว่างกระบวนการวิจยั ที่กระตุ้นให้ เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวบน
ฐานความรู้
ขอบเขตด้ านรู ปแบบและวิธีวิทยาวิจัย
การวิ จัย ต้ อ งเป็ นการวิ จัย ร่ ว มสาขา (Trans–Disciplinary) ที่ เป็ นชุดโครงการ (Research
Program) และบูรณาการกับศาสตร์ อื่นๆ โดยเน้ นวิธีวิทยาวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่วม (Participatory
Action Research: PAR) โดยยกระดับผลการปฏิบตั ิจริ งแบบมีส่วนร่ วม (Participatory Action) จาก
กระบวนการวิจยั (Research Process) สู่ “การกาหนดนโยบายการท่ องเที่ยวด้ านต่ างๆ และส่ งเสริม
การจัดตั้งศูนย์ /สถาบันการวิจัยเพื่อกาหนดนโยบายการท่ องเที่ยวแห่ งชาติ (Tourism Excellent
Center)” ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและประชาชนที่เกี่ยวข้ อง
ขอบเขตสาขาการท่ องเที่ยวที่สนับสนุน (Tourism Sectors)
เน้ นรู ปแบบการท่องเที่ยวที่ มีศกั ยภาพของชาติ ดังนี ้ ๑) การท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรม (Cultural
Tourism) ๒) การท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด (Marine and Beach Tourism) ๓) การท่องเที่ยวที่
เชื่ อ มโยงกับ การจัด ประชุม และการจัด นิ ท รรศการต่า งๆ (MICE Tourism-Meeting, Incentive,
Convention, Exhibition Tourism) ๔) การท่องเที่ยวด้ านการช้ อปปิ ้ง (Shopping) และความบันเทิง
(Entertainment) ๕) การท่องเที่ยวกลุ่มสุขภาพความงาม (Spa and Wellness) ๖) การท่องเที่ยวเพื่อการ
เรี ย นรู้ เกี่ ยวกับอาหาร (Gastronomic Tourism) ๗) การท่องเที่ ยวเพื่ อ บาเพ็ ญประโยชน์ (Voluntary
Tourism) ๘) การท่องเที่ยวที่วางอยูบ่ นฐานภูมิปัญญาท้ องถิ่น (Local Wisdom-Based Tourism)
ขอบเขตด้ านพืน้ ที่ท่ ีสนับสนุน (Area-Based)
เน้ น ให้ การสนับสนุน ทุนและด าเนิ น การวิ จัย ในพื น้ ที่ ที่มี ศัก ยภาพทางการท่องเที่ ย วและพื น้ ที่
เชื่อมโยงเท่านัน้ โดยแบ่งเป็ น ๒ กลุม่ ได้ แก่
23

๑. กลุ่ม คลัส เตอร์ ภูมิ สัง คมการท่องเที่ ย ว ใช้ แ นวคิด กลุ่ม คลัส เตอร์ ด้ า นการท่อ งเที่ ยวในการ
พัฒนาการท่องเที่ยว พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๕ โดยแบ่งเป็ น ๑๔ กลุ่ม ประกอบด้ วย ๑) กลุ่มท่องเที่ยวน ้าพุร้อน
๒) กลุ่มท่องเที่ยวเชิงนิเวศและผจญภัย ๓) กลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้ านนา ๔) กลุ่มท่องเที่ยวมรดกโลก
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ๕) กลุ่มท่องเที่ยวนิเวศป่ าร้ อนชื ้น ๖) กลุ่มท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น ้าภาค
กลาง ๗) กลุ่มท่องเที่ยว Royal Coast ๘) กลุ่มท่องเที่ยวมหัศจรรย์สองสมุทร ๙) กลุ่มท่องเที่ยวเลียบฝั่ ง
แม่นา้ โขง ๑๐) กลุ่มท่องเที่ยวเส้ นทางไดโนเสาร์ ๑๑) กลุ่ม ท่องเที่ยวมหัศจรรย์ เส้ นทางบุญ ๑๒) กลุ่ม
ท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ ๑๓) กลุ่มท่องเที่ยวเส้ นทางอัญมณีและการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ๑๔) กลุ่ม
ท่องเที่ยว Active Beach
๒. กลุ่มคลัสเตอร์ ตามระบบโลจิสติกส์ทางการท่องเที่ยว เน้นให้การสนับสนุนทุนและดาเนิ นการ
วิ จัยในเส้นทางการคมนาคมที ่มีศกั ยภาพซึ่ งเชื ่อมโยงภายในและนอกประเทศ อาทิ เส้ นทางทางอากาศ
กรุงเทพมหานคร-สิงคโปร์ กรุงเทพมหานคร-เสียมเรี ยบ เป็ นต้ น เส้ นทางทางบก R๓A (ไทย-ลาว-จีน) EastWest Economic Corridor (จีน พม่า เวียดนาม ลาว กัมพูชาและไทย) North-South Economic Corridor
(ไทย-ลาว-จีน) เส้ นทางทางบกและทางน ้าตามกรอบความร่วมมือ IMT-GT (อินโดนีเซีย มาเลเซียและไทย)
และเส้ นทางทางน ้าภูเก็ต-สิงคโปร์ สตูล-ลังกาวี เป็ นต้ น
ผลผลิตเชิงองค์ ความรู้
เน้ นการสร้ างนโยบายระดับชาติและระดับกลุ่มจังหวัดใน ๘ Tourism Sectors เพื่อให้ เกิด Trickle
Down Effect และ Bottom Up Effect เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวในภาพรวม โดยเน้ นการนา
ผลการวิจยั สูก่ ารกาหนดนโยบายดังนี ้
๑. นโยบายการปรับโครงสร้ างอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยในภาพรวมและราย Sector ในแต่
ละ Cluster
๒. นโยบายการพัฒนาทุนมนุษย์ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการรวมกลุ่มประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
๓. นโยบายการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและมูลค่าคงเหลือทางการท่องเที่ยวของชาติ
๔. นโยบายการเพิ่มมูลค่าและคุณค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยวของชาติ
๕. นโยบายการค้ นหา ธารงศักยภาพและรักษาฐานทรัพยากรทางการท่องเที่ยวของชาติ
๖. นโยบายการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวคุณภาพนานาชาติ
๗. ส่งเสริ มการจัดตังศู
้ นย์/สถาบันการวิจยั เพื่อกาหนดนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (Tourism
Excellent Center)
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ผลผลิตเชิงปริมาณ
ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลการวิ จัย ที่ ส ามารถยกระดับ สู่ก ารก าหนดนโยบายการพัฒ นาการท่อ งเที่ ย วแก่
หน่วยงานภาครัฐระดับกระทรวง กรมและท้ องถิ่น หน่วยงานเอกชนและประชาชนผ่านกระบวนการวิจัย
แบบมี ส่ว นร่ ว มที่ เ สริ ม สร้ างศัก ยภาพแก่ ภ าคี ท างการท่ อ งเที่ ย วให้ ส ามารถพัฒ นาการท่ อ งเที่ ย วบน
ฐานความรู้สเู่ ศรษฐกิจสร้ างสรรค์
๑. จานวนงานวิจยั มากกว่าร้ อยละ ๘๐ ที่สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.) สนับสนุน
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ถูกยกระดับสู่การกาหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวของชาติ
โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
๒. นโยบายการพัฒ นาและส่ง เสริ ม การท่องเที่ ยวในแต่ละ Sub-Sector ในระดับต่า งๆ ใน
ระดับมหภาคและจุลภาคไม่น้อยกว่า ๕ Sectors ที่มีศกั ยภาพ
๓. จานวนหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและประชาชนที่เข้ าร่วมกระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมี
ส่วนร่วมไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยงาน
๔. จานวนผู้เข้ าร่วมในกระบวนการวิจยั ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ คน
๕. จานวนนักวิจยั รุ่นใหม่ทางการท่องเที่ยวได้ รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า ๕๐ คน
๖. จานวนนักวิจยั ข้ ามสาขาสูส่ าขาการท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า ๕๐ คน
๗. ผู้เข้ าร่วมการพัฒนาและเสริ มสร้ างศักยภาพด้ านการกาหนดนโยบายการพัฒนาและจัดการ
การท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า ๕๐๐ คน
๘. ศูนย์/สถาบันการวิจยั เพื่อกาหนดนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ ๑ ศูนย์
๙. ฐานข้ อมูลการวิจยั การท่องเที่ยว ๑ ฐาน
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แผนการสนับสนุนทุนวิจัย สาขาการบริหารจัดการการท่ องเที่ยว พ.ศ. ๒๕๕๖
ด้ านการบริหารจัดการการท่ องเที่ยว
ภายใต้ แผนยุทธศาสตร์ การวิจยั การท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ได้ มีการจัดลาดับ
ความสาคัญของวาระแห่งชาติด้านการวิจัยการท่องเที่ยวโดยพิจารณาจากรายได้ จากการท่องเที่ยวต่อ
นักท่องเที่ยว ๑ คน พบว่า “กลุ่มการท่ องเที่ยวทางทะเล” ซึ่งประกอบด้ วย ๒๐ จังหวัด ได้ แก่ จังหวัด
ชลบุ รี ระยอง จั น ทบุ รี ตราด เพชรบุ รี ประจวบคี รี ขั น ธ์ ชุ ม พร ระนอง สุ ร าษฎร์ ธานี
นครศรี ธรรมราช ตรั ง พั ทลุง ภูเก็ต พังงา กระบี่ ปั ตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลาและสตูล สร้ าง
รายได้ จากการท่ องเที่ยวเฉลี่ยต่ อนักท่ องเที่ยว ๑ คนมากที่สุดคิดเป็ น ๗,๗๗๕.๖๑ บาท รองลงมา
เป็ นกลุ่มการท่ องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและมรดกโลก ๕,๙๕๐.๘๖ บาท และกลุ่มการท่ องเที่ยวเชิง
นิเวศ ๓,๐๕๒.๒๓ บาท ดังนั้ น การดาเนิ นการวิจัยในปี ๒๕๕๖ จึงเริ่ มจากกลุ่มการท่ องเที่ยวทาง
ทะเลซึ่งเป็ น Sector ที่สร้ างรายได้ ให้ กับประเทศมากที่สุด รวมทั้งวิจัยเพื่อกาหนดนโยบายในการ
ตอบสนองความต้ องการเร่ งด่ วนของพื้นที่
กรอบการวิจัย (Agenda-Based) การท่องเที่ยว
๑. เพื่อยกระดับสูก่ ารกาหนดนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเลในประเด็นดังต่อไปนี ้
๑.๑ ส่ ง เสริ ม การวิ จัยเพื่ อ ปรั บโครงสร้ างอุตสาหกรรมการท่องเที่ ยวในภาพรวมของพื น้ ที่ การ
ท่องเที่ยวทางทะเล ๒๐ จังหวัด
๑.๒ ส่งเสริ มการวิจัยเพื่อ กาหนดและคาดการณ์ การลงทุนในอุตสาหกรรมที่ เกี่ ยวเนื่ องกับการ
ท่องเที่ยว เช่น ที่พกั รถบริการนาเที่ยว ร้ านอาหาร
๑.๓ ส่งเสริ มการวิจยั เพื่อพัฒนากาลังคนในกลุ่มการท่องเที่ยวทางทะเลเพื่อเสริ มสร้ างศักยภาพ
การแข่งขันและความร่วมมือเพื่อรองรับการรวมกลุม่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
๑.๔ ส่ง เสริ ม การวิ จัย เพื่ อ สร้ างระบบการประเมิ นผลและคาดการณ์ ผลกระทบทางเศรษฐกิ จ
ทางการท่องเที่ยวทางทะเลของชาติ
๑.๕ ส่งเสริ มการวิจยั เพื่อสร้ าง Brand ใหม่สาหรับกลุ่มการท่องเที่ยวทางทะเล (Re-Branding)
และสร้ างภาพลักษณ์ใหม่ (New Image)
๑.๖ ส่งเสริมการวิจยั เพื่อสร้ างเส้ นทางการท่องเที่ยวและเส้ นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงในกลุ่มการ
ท่องเที่ยวทางทะเล
๑.๗ ส่งเสริ มการวิจยั เพื่อ ส่งเสริ มและพัฒนากลุ่มการท่องเที่ยวทางทะเลให้ เป็ นเมืองสร้ างสรรค์
(Creative City) มีฐานข้ อมูลและระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อวางแผนและพัฒนาการ
ท่องเที่ยวและการตลาดการท่องเที่ยวในพื ้นที่
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๒. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุปทานการท่องเที่ยวทางทะเลของไทย
๒.๑ ส่งเสริ มการวิจยั เพื่อหากลวิธีธารงศักยภาพของทรัพยากรการท่องเที่ยวในกลุ่มการท่องเที่ยว
ทางทะเล
๒.๒ ส่งเสริมการวิจยั เพื่อสร้ างมูลค่าและคุณค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยวทางทะเลโดยใช้ การยกระดับ
ทุนทางวัฒนธรรมผ่านแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้ างสรรค์
๒.๓ ส่งเสริมการวิจยั เพื่อเสริ มสร้ างและรักษามาตรฐานคุณภาพการบริการการท่องเที่ยวทางทะเล
๒.๔ ส่งเสริ มการวิจยั เพื่อประเมินความเสี่ยงและลดผลกระทบเชิงลบที่เกิดขึ ้นกับฐานทรัพยากร
การท่องเที่ยวทางทะเลของชาติ
๓. เพื่อส่งเสริม พัฒนาและจัดการอุปสงค์ทางการตลาดการท่องเที่ยวทางทะเลของไทย
๓.๑ ส่งเสริ มการวิจยั เพื่อค้ นหานักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพโดยเน้ นกลุ่ม BRIC และ GCC ของการ
ท่องเที่ยวทางทะเล
๓.๒ ส่งเสริมการวิจยั เพื่อรักษาฐานนักท่องเที่ยวเดิมเพื่อให้ เกิดการท่องเที่ยวทางทะเลซ ้า
๓.๓ ส่งเสริ มการวิจัยเพื่อส่งเสริ มการตลาดการท่องเที่ยวทางทะเลที่วางอยู่บนฐานอัตลักษณ์ และ
ศักยภาพของประเทศ
๓.๔ ส่งเสริมการวิจยั เพื่อสร้ างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวทางทะเลของไทย
๓.๕ ส่งเสริมการวิจยั เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศของกลุม่ การท่องเที่ยวทางทะเล
๔. เพื่อสร้ างและพัฒนากลไกการจัดการการท่องเที่ยวทางทะเลของไทย
๔.๑ ส่งเสริ มการวิจยั เพื่อปรับโครงสร้ างการทางานเชิงเครื อข่ายระหว่างกระทรวง หน่วยงานและ
องค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องในการพัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเลของชาติ
๔.๒ ส่งเสริมการวิจยั เพื่อสร้ างเครื อข่ายการจัดการการท่องเที่ยวทางทะเลในระดับต่างๆ แบบพหุภาคี
๔.๓ ส่งเสริมการวิจยั เพื่อใช้ การท่องเที่ยวเป็ นเครื่ องมือสร้ างการเรี ยนรู้ในการเสริ มสร้ างความเข้ มแข็ง
ให้ กบั หน่วยงาน องค์กร ชุมชนและภาคีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องในกลุม่ การท่องเที่ยวทางทะเล
๕. เพื่อพัฒนาและเสริมสร้ างความเข้ มแข็งกลไกการบริหารจัดการการวิจยั การท่องเที่ยวทางทะเล
๕.๑ สนับสนุนการวิจยั เพื่อส่งเสริมการจัดตังศู
้ นย์ความเป็ นเลิศด้ านการบริ หารจัดการการวิจยั การ
ท่องเที่ยวทางทะเลและศูนย์ ความเชี่ ยวชาญอื่นๆ ที่ สามารถสนับสนุนดาเนินการวิจัยการ
ท่องเที่ยวทางทะเลเชิงเครื อข่ายผ่านกระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม
๕.๒ สนับสนุนการวิจัยเพื่ อส่งเสริ มการดาเนินการวิจัยการท่องเที่ ยวทางทะเลแบบบูรณาการสห
วิทยาการ
๕.๓ สนับสนุนการวิจยั เพื่อพัฒนานักวิจยั การท่องเที่ยวทางทะเล
๖. เพื่อสร้ างศูนย์/สถาบันการวิจัยเพื่อกาหนดนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (Tourism Excellent
Center)
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๗. เพื่อกาหนดนโยบายด้ านการท่องเที่ยวในการตอบสนองความต้ องการเร่งด่วนของพื ้นที่และสร้ าง
ฐานข้ อมูล
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อผลักดันการนาผลการวิจัยสู่การกาหนดนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเลสู่ความ
ยัง่ ยืนตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้ างสรรค์
๒. เพื่อเพิ่มปริมาณงานวิจยั ที่สามารถใช้ ในพัฒนาพื ้นที่การท่องเที่ยวทางทะเล
๓. เพื่ อส่ง เสริ ม การบูรณาการการวิจัยแบบสหวิทยาการสู่การพัฒนาการท่องเที่ ยวทางทะเลของ
ประเทศ
๔. เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจยั และสร้ างนักวิจยั รุ่นใหม่ในพื ้นที่การท่องเที่ยวทางทะเล
๕. เพื่อกระตุ้นให้ เกิดกระบวนการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเลบนฐานความรู้ กับ
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาการท่องเที่ยว
๖. เพื่อสร้ างการเปลี่ยนแปลงระหว่างกระบวนการวิจัยที่กระตุ้นให้ เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวทาง
ทะเลบนฐานความรู้
๗. เพื่อกาหนดนโยบายด้ านการท่องเที่ยวในการตอบสนองความต้ องการเร่ งด่วนของพื ้นที่และสร้ าง
ฐานข้ อมูล
ขอบเขตสาขาการท่ องเที่ยวที่สนับสนุน (Tourism Sectors)
เน้ นรู ปแบบการท่องเที่ยวที่มีศกั ยภาพของชาติ เพียง ๑ Sector จากทังหมด
้
๘ Sectors คือ การ
ท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด (Marine and Beach Tourism) และวิจยั เพื่อกาหนดนโยบายในการ
ตอบสนองความต้ องการเร่งด่วนของพื ้นที่ โดยต้ องเป็ นการวิจยั ร่วมสาขา (Trans–Disciplinary) ที่เป็ นชุด
โครงการ (Research Program) และบูรณาการกับศาสตร์ อื่นๆ โดยเน้ นวิธีวิทยาวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมี
ส่ว นร่ วม (Participatory Action Research: PAR) โดยยกระดับ ผลการปฏิ บัติจ ริ ง แบบมี ส่ว นร่ ว ม
(Participatory Action) จากกระบวนการวิจัย (Research Process) สู่ “การก าหนดนโยบายการ
ท่ องเที่ยว สร้ างข้ อมูลอุปทาน อุปสงค์ การท่ องเที่ยว เสริ มสร้ างความเข้ มแข็งกลไกการบริ หาร
จัดการการวิจัยการท่ องเที่ยวแบบพหุภาคีตดิ พื้นที่ สร้ างกลไกในการนาผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์
ในกลุ่ มการท่ องเที่ยวทางทะเลและส่ งเสริ มการจั ดตั้งสถาบั นการวิจัยเพื่ อกาหนดนโยบายการ
ท่ องเที่ยวแห่ งชาติ (Tourism Excellent Center)” ร่ วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและประชาชนที่
เกี่ยวข้ อง
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ผลผลิต
เน้ นการสร้ างนโยบายระดับชาติและระดับกลุ่มจังหวัดในกลุ่มการท่องเที่ยวทางทะเลเพื่อให้ เกิด
Trickle Down Effect และ Bottom Up Effect เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวในกลุ่มการท่องเที่ยว
ทางทะเล โดยเน้ นการนาผลการวิจัย ไปสู่การกาหนดนโยบาย สร้ างฐานข้ อมูลและสร้ างเครื อข่ายผ่าน
กระบวนการวิจัยแบบมี ส่วนร่ วมที่ เสริ ม สร้ างศักยภาพแก่ภาคีทางการท่องเที่ยวให้ สามารถพัฒ นาการ
ท่อ งเที่ ย วในกลุ่ม การท่อ งเที่ ยวทางทะเลบนฐานความรู้ สู่เ ศรษฐกิ จ สร้ างสรรค์ และนโยบายด้ า นการ
ท่องเที่ยวที่ตอบสนองความต้ องการเร่งด่วนของพื ้นที่ โดยผลผลิตประกอบด้ วย งานวิจยั มากกว่าร้ อยละ
๘๐ ที่สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.) สนับสนุนในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถูกยกระดับสู่การกาหนด
นโยบายเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวของชาติ นโยบายการพัฒนาและส่งเสริ มการท่องเที่ยวในกลุ่มการ
ท่องเที่ยวทางทะเลในระดับต่างๆ ในระดับมหภาคและจุลภาคไม่น้อยกว่า ๕ Sectors ที่มีศกั ยภาพ
หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและประชาชนที่เข้ าร่วมกระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่า
๑๕ หน่วยงาน ผู้เข้ าร่วมในกระบวนการวิจยั ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ คน นักวิจยั รุ่ นใหม่ทางการท่องเที่ยวได้ รับ
การพัฒนาไม่น้อยกว่า ๕๐ คน นักวิจยั ข้ ามสาขาสู่สาขาการท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า ๕๐ คน เครื อข่ายการ
วิจัยการท่องเที่ยวทางทะเลไม่น้อยกว่า ๑๕ เครื อข่าย ศูนย์/สถาบันการวิจัยเพื่อกาหนดนโยบายการ
ท่องเที่ยวแห่งชาติ (Tourism Excellent Center) ๑ ศูนย์ ฐานข้ อมูลการวิจยั การท่องเที่ยวทางทะเล ๑ ฐาน
และสร้ างนโยบายด้ านการท่องเที่ยวที่ตอบสนองความต้ องการเร่งด่วนของพื ้นที่
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แผนการสนับสนุนทุนวิจัย สาขาการบริหารจัดการการท่ องเที่ยว พ.ศ. ๒๕๕๗
ด้ านการบริหารจัดการการท่ องเที่ยว
ภายใต้ แผนยุทธศาสตร์ การวิจยั การท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ได้ มีการจัดลาดับ
ความสาคัญของวาระแห่งชาติด้านการวิจัยการท่องเที่ยวโดยพิจารณาจากรายได้ จากการท่องเที่ยวต่อ
นักท่องเที่ยว ๑ คน พบว่า “กลุ่มการท่ องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและมรดกโลก” ซึ่งประกอบด้ วย ๓๙
จังหวัด ได้ แก่ จังหวัด เชียงใหม่ ลาปาง ลาพูน เชียงราย แพร่ พะเยา น่ าน สุโขทัย กาแพงเพชร
นนทบุรี พระนครศรี อยุธยา ปทุมธานี อ่ างทอง ลพบุรี สิงห์ บุรี ชัยนาท นครปฐม สมุทรสาคร
สมุทรปราการ ราชบุรี สุพรรณบุ รี สมุทรสงคราม อุดรธานี หนองบั วลาพู มุกดาหาร สกลนคร
กาฬสินธุ์ ขอนแก่ น มหาสารคาม ร้ อยเอ็ ด นครราชสี มา ชั ยภู มิ บุ รีรัม ย์ สุ รินทร์ อุ บ ลราชธานี
อานาจเจริ ญ ศรี สะเกษ ยโสธรและกรุ งเทพมหานคร สร้ างรายได้ จากการท่ องเที่ยวเฉลี่ยต่ อคน
คิดเป็ น ๕,๙๕๐.๘๖ บาท รองจากกลุ่ม การท่ องเที่ ยวทางทะเล ดั งนั้ น การด าเนิ นการวิ จัยในปี
๒๕๕๗ จึงดาเนินการวิจัยที่เน้ นกลุ่ มการท่ องเที่ยวเชิงวั ฒนธรรมและมรดกโลก รวมทั้งการวิจัย
เพื่อกาหนดนโยบายในการตอบสนองความต้ องการเร่ งด่ วนของพื้นที่
กรอบการวิจัย (Agenda-Based) การท่องเที่ยว
๑. เพื่อยกระดับสู่การกาหนดนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและมรดกโลกในประเด็น
ดังต่อไปนี ้
๑.๑ ส่ง เสริ ม การวิ จัย เพื่ อ สนับ สนุน ภาคเอกชนในการลงทุน ด้ า นการท่อ งเที่ ย วของพื น้ ที่ ก าร
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและมรดกโลก ๓๙ จังหวัด
๑.๒ ส่งเสริ มการวิจัยเพื่อหาแนวทางการลงทุนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมและมรดกโลก เช่น ที่พกั รถบริการนาเที่ยว ร้ านอาหาร
๑.๓ ส่งเสริ มการวิจยั เพื่อพัฒนาวิชาชีพและบุคลากรด้ านการท่องเที่ยวในกลุ่มการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมและมรดกโลกให้ ได้ มาตรฐานเพื่อเสริ มสร้ างศักยภาพการแข่งขันและความร่วมมือ
เพื่อรองรับการรวมกลุม่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
๑.๔ ส่งเสริ มการวิจัยเพื่อสร้ างระบบการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจทางการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมและมรดกโลกของชาติ
๑.๕ ส่งเสริ มการวิจยั เพื่อสร้ างจิตสานึกและค่านิยมในความเป็ นไทย (Thainess) สาหรับกลุ่มการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและมรดกโลก
๑.๖ ส่งเสริ มการวิจยั เพื่อสร้ างกิจกรรมการท่องเที่ยวในระดับท้ องถิ่นของกลุ่มการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมและมรดกโลกเพื่อให้ เกิดกระแสการเดินทางท่องเที่ยวกระจายอย่างทัว่ ถึง
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๑.๗ ส่งเสริมการวิจยั เพื่อส่งเสริมและพัฒนากลุ่มการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและมรดกโลกให้ เป็ น
เมืองสร้ างสรรค์ (Creative City) มีฐานข้ อมูลและระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อวางแผน
และพัฒนาการท่องเที่ยวและการตลาดการท่องเที่ยวในพื ้นที่
๒. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุปทานการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและมรดกโลกของไทย
๒.๑ ส่งเสริ มการวิจยั เพื่อหากลวิธีธารงศักยภาพของทรัพยากรการท่องเที่ยวในกลุ่มการท่ องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมและมรดกโลก
๒.๒ ส่งเสริมการวิจยั เพื่อสร้ างมูลค่าและคุณค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและมรดกโลก
โดยใช้ การยกระดับทุนทางวัฒนธรรมผ่านแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้ างสรรค์
๒.๓ ส่งเสริ มการวิจยั เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริ การการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ
มรดกโลก
๒.๔ ส่งเสริ มการวิจัยเพื่อ เฝ้าระวัง ผลกระทบเชิงลบที่เกิดขึน้ กับฐานทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมและมรดกโลกของชาติ
๓. เพื่อส่งเสริม พัฒนาและจัดการอุปสงค์ทางการตลาดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและมรดกโลกของไทย
๓.๑ ส่งเสริ มการวิจยั เพื่อหาแนวทางการเพิ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพโดยเน้ นกลุ่ม BRIC และ
GCC ของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและมรดกโลก
๓.๒ ส่งเสริ มการวิจยั เพื่อรักษาฐานนักท่องเที่ยวเดิมเพื่อให้ เกิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ
มรดกโลกซ ้า
๓.๓ ส่งเสริ มการวิจยั เพื่อจัดงานแสดงต่างๆ (Event) ในการสนับสนุนวัฒนธรรมความคิดสร้ างสรรค์
ของการท่องเที่ ยวเชิ งวัฒนธรรมและมรดกโลกที่ วางอยู่บนฐานอัตลักษณ์ และศักยภาพของ
ประเทศ
๓.๔ ส่งเสริมการวิจยั เพื่อเผยแพร่และสื่อสารภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและมรดกโลกของไทย
๓.๕ ส่งเสริมการวิจยั เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศของกลุ่มการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
และมรดกโลก
๔. เพื่อสร้ างและพัฒนากลไกการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและมรดกโลกของไทย
๔.๑ ส่งเสริ มการวิจยั เพื่อส่งเสริ มการทางานเชิงเครื อข่ายระหว่างกระทรวง หน่วยงานและองค์กร
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและมรดกโลกของชาติ
๔.๒ ส่งเสริมการวิจยั เพื่อสร้ างเครื อข่ายการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและมรดกโลกแบบ
พหุภาคี
๔.๓ ส่งเสริ มการวิจัยเพื่ อใช้ การท่องเที่ยวเป็ นเครื่ องมือสร้ างการเรี ยนรู้ ในการเสริ มสร้ างความ
เข้ ม แข็ง ให้ กับหน่วยงาน องค์กร ชุม ชนและภาคีอื่น ๆ ที่เกี่ ยวข้ องในกลุ่ม การท่องเที่ยวเชิ ง
วัฒนธรรมและมรดกโลก
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๕. เพื่อพัฒนาและเสริมสร้ างความเข้ มแข็งกลไกการบริหารจัดการการวิจยั การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
และมรดกโลก
๕.๑ สนับสนุนการวิจยั เพื่อส่งเสริมการจัดตังศู
้ นย์ความเป็ นเลิศด้ านการบริ หารจัดการการวิจยั การ
ท่องเที่ ยวเชิ งวัฒ นธรรมและมรดกโลกและศูนย์ ความเชี่ยวชาญอื่ นๆ ที่สามารถสนับสนุน
ดาเนินการวิจยั การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและมรดกโลกเชิงเครื อข่ายผ่านกระบวนการวิจยั
เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม
๕.๒ สนับสนุนการวิจยั เพื่อส่งเสริ มการดาเนินการวิจยั การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและมรดกโลกแบบ
บูรณาการสหวิทยาการ
๕.๓ สนับสนุนการวิจยั เพื่อพัฒนานักวิจยั การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและมรดกโลก
๖. ส่ง เสริ ม การด าเนิ น งานของศูน ย์ / สถาบัน การวิ จัย เพื่ อ ก าหนดนโยบายการท่ อ งเที่ ย วแห่ง ชาติ
(Tourism Excellent Center)
๗. ส่งเสริมการวิจยั เพื่อต่อยอดกลุม่ การท่องเที่ยวทางทะเลในประเด็นดังนี ้
๗.๑ ปรั บปรุ ง ฐานข้ อมูล การท่องเที่ ยวทางทะเลและระบบสนับสนุน การตัดสินใจ (Decision
Support System) ให้ สามารถนาไปใช้ ประโยชน์ได้
๗.๒ พัฒนาคน หน่วยงานและสร้ างเครื อข่ายการวิจยั การท่องเที่ยวในกลุ่มการท่องเที่ยวทางทะเล
(Networking)
๘. เพื่อกาหนดนโยบายด้ านการท่องเที่ยวในการตอบสนองความต้ องการเร่งด่วนของพื ้นที่และสร้ างฐานข้ อมูล
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อผลักดันการนาผลการวิจยั สู่การกาหนดนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ
มรดกโลกสูค่ วามยัง่ ยืนตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้ างสรรค์
๒. เพื่อเพิ่มปริ มาณงานวิจยั ที่สามารถใช้ ในพัฒนาพื ้นที่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและมรดกโลก
๓. เพื่อส่งเสริ มการบูรณาการการวิจยั แบบสหวิทยาการสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ
มรดกโลกของประเทศ
๔. เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจยั และสร้ างนักวิจยั รุ่นใหม่ในพื ้นที่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและมรดกโลก
๕. เพื่อกระตุ้นให้ เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและมรดกโลก
บนฐานความรู้กบั หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาการท่องเที่ยว
๖. เพื่อสร้ างการเปลี่ยนแปลงระหว่างกระบวนการวิจัยที่กระตุ้นให้ เกิดการพัฒนาการท่องเที่ ยวเชิง
วัฒนธรรมและมรดกโลกบนฐานความรู้
๗. เพื่อกาหนดนโยบายด้ านการท่องเที่ยวในการตอบสนองความต้ องการเร่งด่วนของพื ้นที่และสร้ าง
ฐานข้ อมูล
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ขอบเขตสาขาการท่ องเที่ยวที่สนับสนุน (Tourism Sectors)
เน้ นรูปแบบการท่องเที่ยวที่มีศกั ยภาพของชาติ เพียง ๓ Sectors จากทังหมด
้
๘ Sectors คือ การ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเพื่อการเรี ยนรู้ เกี่ ยวกับอาหาร การท่องเที่ยวที่วางอยู่บนฐานภูมิ
ปั ญญาท้ องถิ่นและวิจยั เพื่อกาหนดนโยบายในการตอบสนองความต้ องการเร่งด่วนของพื ้นที่ โดยต้ องเป็ น
การวิจยั ร่ วมสาขา (Trans–Disciplinary) ที่เป็ นชุดโครงการ (Research Program) และบูรณาการกับ
ศาสตร์ อื่นๆ โดยเน้ นวิธีวิทยาวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR)
โดยยกระดับผลการปฏิบตั ิจริ งแบบมีส่วนร่ วม (Participatory Action) จากกระบวนการวิจยั (Research
Process) สู่ “การก าหนดนโยบายการท่ อ งเที่ ย ว สร้ างข้ อมู ล อุ ป ทาน อุ ป สงค์ การท่ อ งเที่ ย ว
เสริมสร้ างความเข้ มแข็งกลไกการบริหารจัดการการวิจัยการท่ องเที่ยวแบบพหุภาคีติดพื้นที่ สร้ าง
กลไกในการนาผลการวิ จั ยไปใช้ ป ระโยชน์ ในกลุ่ ม การท่ อ งเที่ ยวเชิ งวั ฒนธรรมและมรดกโลก
พัฒนาสถาบันการวิจัยเพื่อกาหนดนโยบายการท่ องเที่ยวแห่ งชาติ (Tourism Excellent Center) ต่ อ
ยอดการวิจัยในกลุ่มการท่ องเที่ยวทางทะเล” ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและประชาชนที่เกี่ยวข้ อง
ผลผลิต
เน้ นการสร้ างนโยบายระดับชาติและระดับกลุ่มจัง หวัดในกลุ่ม การท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรมและ
มรดกโลกเพื่อให้ เกิด Trickle Down Effect และ Bottom Up Effect เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยว
ในกลุม่ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและมรดกโลก โดยเน้ นการนาผลการวิจยั ไปสู่การกาหนดนโยบาย สร้ าง
ฐานข้ อมูลและสร้ างเครื อข่ายผ่านกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่ วมที่เสริ มสร้ างศักยภาพแก่ภาคีทางการ
ท่องเที่ยวให้ สามารถพัฒนาการท่องเที่ยวในกลุม่ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและมรดกโลกบนฐานความรู้สู่
เศรษฐกิจสร้ างสรรค์ โดยผลผลิตที่ได้ ประกอบด้ วย งานวิจยั มากกว่าร้ อยละ ๘๐ ที่สานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่ง ชาติ (วช.) สนับสนุนในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ถูกยกระดับสู่การกาหนดนโยบายเพื่ อการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวของชาติ นโยบายการพัฒนาและส่งเสริ มการท่องเที่ยวในกลุ่ม การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ
มรดกโลกในระดับต่างๆ ในระดับมหภาคและจุลภาคไม่น้อยกว่า ๕ Sectors ที่มีศกั ยภาพ หน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชนและประชาชนที่เ ข้ าร่ วมกระบวนการวิจัยเชิ งปฏิ บตั ิการแบบมี ส่วนร่ วมไม่น้อยกว่า ๑๕
หน่วยงาน ผู้เข้ าร่วมในกระบวนการวิจยั ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ คน นักวิจยั รุ่นใหม่ทางการท่องเที่ยวได้ รับการ
พัฒนาไม่น้อยกว่า ๕๐ คน นักวิจยั ข้ ามสาขาสู่สาขาการท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า ๕๐ คน เครื อข่ายการวิจยั
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและมรดกโลกไม่น้อยกว่า ๑๕ เครื อข่าย เครื อข่ายการวิจยั การท่องเที่ยวในกลุ่ม
การท่องเที่ยวทางทะเลเพิ่มเติม (Networking) ไม่น้อยกว่า ๕ เครื อข่าย ฐานข้ อมูลการวิจยั การท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมและมรดกโลก ๑ ฐาน และนโยบายด้ านการท่องเที่ยวที่ตอบสนองความต้ องการเร่งด่วนของ
พื ้นที่
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แผนการสนับสนุนทุนวิจัย สาขาการบริหารจัดการการท่ องเที่ยว พ.ศ. ๒๕๕๘
ด้ านการบริหารจัดการการท่ องเที่ยว
ภายใต้ แผนยุทธศาสตร์ การวิจยั การท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ได้ มีการจัดลาดับ
ความสาคัญของวาระแห่งชาติด้านการวิจัยการท่องเที่ยวโดยพิจารณาจากรายได้ จากการท่องเที่ยวต่อ
นักท่องเที่ยว ๑ คน พบว่า “กลุ่มการท่ องเที่ยวเชิงนิเวศ” ซึ่งประกอบด้ วย ๓๗ จังหวัด ประกอบด้ วย
จังหวัดเชี ยงใหม่ ลาปาง แม่ ฮ่องสอน เชี ยงราย พะเยา น่ าน พิษณุ โลก ตาก เพชรบู รณ์ สุ โขทัย
อุตรดิตถ์ กาแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี พิจิตร พระนครศรี อยุธยา สระบุรี ลพบุรี สิงห์ บุรี
ชัยนาท สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก สระแก้ ว ปราจีนบุรี นครราชสีมา ชลบุรี
ระยอง จันทบุรี ตราด เลย หนองคาย มุกดาหาร นครพนม อุบลราชธานีและอานาจเจริ ญ สร้ าง
รายได้ จากการท่ องเที่ยวเฉลี่ยต่ อคน ๓,๐๕๒.๒๓ บาท รองจากกลุ่มการท่ องเที่ยวทางทะเล และ
กลุ่ ม การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรมและมรดกโลก ดั ง นั้ น การด าเนิ น การวิ จั ย ในปี ๒๕๕๘ จึ ง
ดาเนินการวิจัยในกลุ่มการท่ องเที่ยวเชิงนิเวศและการวิจัยเพื่อกาหนดนโยบายในการตอบสนอง
ความต้ องการเร่ งด่ วนของพื้นที่
กรอบการวิจัย (Agenda-Based) การท่องเที่ยว
๑. เพื่อยกระดับสูก่ ารกาหนดนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในประเด็นดังต่อไปนี ้
๑.๑ ส่งเสริ มการวิจยั เพื่อ กาหนดโครงสร้ างอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในภาพรวมของพืน้ ที่การ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ๓๗ จังหวัด
๑.๒ ส่งเสริ มการวิจัยเพื่อกาหนดและคาดการณ์ การลงทุนในอุตสาหกรรมที่ เกี่ ยวเนื่ องกั บการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เช่น ที่พกั รถบริการนาเที่ยว ร้ านอาหาร
๑.๓ ส่งเสริ มการวิจัยเพื่อพัฒนากาลังคนในกลุ่มการท่องเที่ ยวเชิงนิเวศเพื่ อรองรั บการเคลื่อนย้ าย
แรงงานสาหรับการรวมกลุม่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
๑.๔ ส่ง เสริ ม การวิ จัย เพื่ อ สร้ างระบบการประเมิ นผลและคาดการณ์ ผลกระทบทางเศรษฐกิ จ
ทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชาติ
๑.๕ ส่งเสริมการวิจยั เพื่อสร้ างภาพลักษณ์ (Image) สาหรับกลุม่ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
๑.๖ ส่งเสริ มการวิจยั เพื่อสร้ างกิจกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ในกลุ่มการท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้
สอดคล้ องกับความสนใจและความต้ องการของนักท่องเที่ยวกลุม่ เป้าหมาย
๑.๗ ส่งเสริ มการวิจัยเพื่อส่งเสริ มและพัฒนากลุ่มการท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้ เป็ นเมืองสร้ างสรรค์
(Creative City) มีฐานข้ อมูลและระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อวางแผนและพัฒนาการ
ท่องเที่ยวและการตลาดการท่องเที่ยวในพื ้นที่
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๒. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุปทานการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของไทย
๒.๑ ส่งเสริ มการวิจยั เพื่อหากลวิธีธารงศักยภาพของทรัพยากรการท่องเที่ยวในกลุ่มการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ
๒.๒ ส่งเสริมการวิจยั เพื่อสร้ างมูลค่าและคุณค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยใช้ การยกระดับ
ทุนทางวัฒนธรรมผ่านแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้ างสรรค์
๒.๓ ส่งเสริมการวิจยั เพื่อเสริมสร้ างและรักษามาตรฐานคุณภาพการบริการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
๒.๔ ส่งเสริ มการวิจยั เพื่อประเมินความเสี่ยงและลดผลกระทบเชิงลบที่เกิดขึ ้นกับฐานทรัพยากร
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชาติ
๓. เพื่อส่งเสริม พัฒนาและจัดการอุปสงค์ทางการตลาดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของไทย
๓.๑ ส่งเสริ มการวิจยั เพื่อค้ นหานักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพโดยเน้ นกลุ่ม BRIC และ GCC ของการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
๓.๒ ส่งเสริมการวิจยั เพื่อรักษาฐานนักท่องเที่ยวเดิมเพื่อให้ เกิดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศซ ้า
๓.๓ ส่งเสริ มการวิจยั เพื่อพัฒนาตลาดการท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายหลักการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่วาง
อยูบ่ นฐานอัตลักษณ์และศักยภาพของประเทศ
๓.๔ ส่งเสริมการวิจยั เพื่อเผยแพร่และสื่อสารภาพลักษณ์ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศของไทย
๓.๕ ส่งเสริมการวิจยั เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศของกลุม่ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
๔. เพื่อสร้ างและพัฒนากลไกการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของไทย
๔.๑ ส่งเสริ มการวิจยั เพื่อปรับโครงสร้ างการทางานเชิงเครื อข่ายระหว่างกระทรวง หน่วยงานและ
องค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชาติ
๔.๒ ส่งเสริ มการวิจยั เพื่อสร้ างเครื อข่ายการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและมรดกโลกใน
ระดับต่างๆ แบบพหุภาคี
๔.๓ ส่งเสริ มการวิจัยเพื่ อใช้ การท่องเที่ยวเป็ นเครื่ องมือสร้ างการเรี ยนรู้ ในการเสริ มสร้ างความ
เข้ มแข็งให้ กบั หน่วยงาน องค์กร ชุมชนและภาคีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องในกลุม่ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
๕. เพื่อพัฒนาและเสริมสร้ างความเข้ มแข็งกลไกการบริหารจัดการการวิจยั การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
๕.๑ สนับสนุนการวิจยั เพื่อส่งเสริ มการจัดตังศู
้ นย์ความเป็ นเลิศด้ านการบริ หารจัดการการวิจยั การ
ท่องเที่ ยวเชิ งนิ เวศและศูนย์ ความเชี่ ย วชาญอื่ นๆ ที่ สามารถสนับสนุนด าเนิ นการวิ จัยการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศเชิงเครื อข่ายผ่านกระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีส่วนร่วม
๕.๒ สนับสนุนการวิจัยเพื่ อส่งเสริ มการดาเนินการวิจัยการท่องเที่ ยวเชิ ง นิ เวศแบบบูรณาการสห
วิทยาการ
๕.๓ สนับสนุนการวิจยั เพื่อพัฒนานักวิจยั การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
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๖. ส่ง เสริ ม การด าเนิ น งานของศูน ย์ / สถาบัน การวิ จัย เพื่ อ ก าหนดนโยบายการท่ อ งเที่ ย วแห่ง ชาติ
(Tourism Excellent Center)
๗. ส่งเสริ มการวิจยั เพื่อต่อยอดกลุ่มการท่องเที่ยวทางทะเลและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและมรดก
โลกในประเด็น ดังนี ้
๗.๑ ปรั บปรุ ง ฐานข้ อมูล การท่องเที่ ยวทางทะเลและระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision
Support System) ให้ สามารถนาไปใช้ ประโยชน์ได้
๗.๒ พัฒนาคน หน่วยงานและสร้ างเครื อข่ายการวิจยั การท่องเที่ยวในกลุ่มการท่องเที่ยวทางทะเล
(Networking)
๘. เพื่อกาหนดนโยบายด้ านการท่องเที่ยวในการตอบสนองความต้ องการเร่ งด่วนของพื ้นที่และสร้ าง
ฐานข้ อมูล
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อผลักดันการนาผลการวิจยั สูก่ ารกาหนดนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศสู่ความยัง่ ยืน
ตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้ างสรรค์
๒. เพื่อเพิ่มปริมาณงานวิจยั ที่สามารถใช้ ในพัฒนาพื ้นที่การท่องเที่ยวนิเวศ
๓. เพื่ อส่ง เสริ ม การบูร ณาการการวิ จัยแบบสหวิท ยาการสู่การพัฒ นาการท่องเที่ ยวเชิ ง นิเ วศของ
ประเทศ
๔. เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจยั และสร้ างนักวิจยั รุ่นใหม่ในพื ้นที่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
๕. เพื่อกระตุ้นให้ เกิดกระบวนการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศบนฐานความรู้ กับ
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาการท่องเที่ยว
๖. เพื่อสร้ างการเปลี่ยนแปลงระหว่างกระบวนการวิจัยที่กระตุ้นให้ เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศบนฐานความรู้
๗. เพื่อกาหนดนโยบายด้ านการท่องเที่ยวในการตอบสนองความต้ องการเร่งด่วนของพื ้นที่และสร้ าง
ฐานข้ อมูล
ขอบเขตสาขาการท่ องเที่ยวที่สนับสนุน (Tourism Sectors)
เน้ นรู ปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวิจยั เพื่อกาหนดนโยบายในการตอบสนองความต้ องการ
เร่ งด่วนของพืน้ ที่โดยต้ องเป็ นการวิจัยร่ วมสาขา (Trans–Disciplinary) ที่เป็ นชุดโครงการ (Research
Program) และบูรณาการกับศาสตร์ อื่นๆ โดยเน้ นวิธีวิทยาวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่วม (Participatory
Action Research: PAR) โดยยกระดับผลการปฏิบตั ิจริ งแบบมีส่วนร่ วม (Participatory Action) จาก
กระบวนการวิจยั (Research Process) สู่ “การกาหนดนโยบายการท่ องเที่ยว สร้ างข้ อมู ลอุปทาน
36

อุปสงค์ การท่ องเที่ยว เสริมสร้ างความเข้ มแข็งกลไกการบริ หารจัดการการวิจัยการท่ องเที่ยวแบบ
พหุภาคีติดพื้นที่ สร้ างกลไกในการนาผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์ ในกลุ่ มการท่ องเที่ยวเชิงนิ เวศ
พัฒนาสถาบันการวิจัยเพื่อกาหนดนโยบายการท่ องเที่ยวแห่ งชาติ (Tourism Excellent Center)
และต่ อ ยอดการวิ จัยในกลุ่ ม การท่ องเที่ยวทางทะเลและกลุ่ ม การท่ องเที่ยวเชิงวั ฒนธรรมและ
มรดกโลก” ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและประชาชนที่เกี่ยวข้ อง
ผลผลิต
เน้ นการสร้ างนโยบายระดับชาติและระดับกลุ่มจังหวัดในกลุ่มการท่องเที่ยวเชิง นิเวศ เพื่อให้ เกิด
Trickle Down Effect และ Bottom Up Effect เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวในกลุ่มการท่องเที่ยว
เชิ ง นิเ วศ โดยเน้ นการนาผลการวิจัยไปสู่การกาหนดนโยบาย สร้ างฐานข้ อมูลและสร้ างเครื อข่ายผ่าน
กระบวนการวิจัยแบบมี ส่วนร่ วมที่ เสริ ม สร้ างศักยภาพแก่ภาคีทางการท่องเที่ยวให้ สามารถพัฒ นาการ
ท่องเที่ยวในกลุม่ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ บนฐานความรู้ส่เู ศรษฐกิจสร้ างสรรค์ โดยผลผลิตที่ได้ ประกอบด้ วย
งานวิจยั มากกว่าร้ อยละ ๘๐ ที่สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.) สนับสนุนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ถูก
ยกระดับสู่การกาหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวของชาติ นโยบายการพั ฒนาและส่งเสริ มการ
ท่องเที่ยวในกลุ่มการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในระดับต่างๆ ในระดับมหภาคและจุลภาคไม่น้อยกว่า ๕ Sectors
ที่มีศกั ยภาพ หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและประชาชนที่เข้ าร่วมกระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วน
ร่วมไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยงาน ผู้เข้ าร่วมในกระบวนการวิจยั ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ คน นักวิจยั รุ่นใหม่ทางการ
ท่องเที่ยวได้ รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า ๕๐ คน นักวิจยั ข้ ามสาขาสู่สาขาการท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า ๕๐ คน
เครื อข่ายการวิจยั การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ไม่น้อยกว่า ๑๕ เครื อข่าย เครื อข่ายการวิจยั การท่องเที่ยวในกลุ่ม
การท่องเที่ยวทางทะเลเพิ่มเติม (Networking) ไม่น้อยกว่า ๕ เครื อข่าย เครื อข่ายการวิจยั การท่องเที่ยวใน
กลุม่ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและมรดกโลก (Networking) เพิ่มเติมไม่น้อยกว่า ๕ เครื อข่าย ฐานข้ อมูล
การวิจยั การท่องเที่ยวเชิง นิเวศ ๑ ฐาน และนโยบายด้ านการท่องเที่ยวที่ตอบสนองความต้ องการเร่งด่วน
ของพื ้นที่
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แผนการสนับสนุนทุนวิจัย สาขาการบริหารจัดการการท่ องเที่ยว พ.ศ. ๒๕๕๙
ด้ านการบริหารจัดการการท่ องเที่ยว
ภายใต้ แผนยุทธศาสตร์ การวิจยั การท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) นอกเหนือจากการ
ท่องเที่ยวประเภทการท่องเที่ยวทางทะเล การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและมรดกโลก และการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศแล้ ว ยังมี กลุ่มคลัสเตอร์ ของทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่มีศกั ยภาพซึ่งกาลังได้ รับความนิยมเป็ น
อย่างมาก คือ “การท่ องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับการจัดประชุมและการจัดนิทรรศการต่ างๆ (MICE) การ
ท่ องเที่ยวด้ านการช้ อปปิ้ งและความบันเทิง การท่ องเที่ยวกลุ่มสุขภาพความงามและการท่ องเที่ยว
เพื่อบาเพ็ญประโยชน์ ” ซึ่งสร้ างรายได้ ให้ แก่ ประเทศไม่ น้อยและเป็ นการท่ องเที่ยวที่กระจายอยู่
ตามจั ง หวั ด ต่ า งๆ ทั่ ว ประเทศ อี ก ทั้ ง มี ศั ก ยภาพในการพั ฒ นาและสามารถเสริ ม สร้ างความ
เข้ มแข็งให้ กับการท่ องเที่ยวของประเทศได้ ดังนั้ น การดาเนินการวิจัยในปี ๒๕๕๙ จึงดาเนินการ
วิจัยในกลุ่มดังกล่ าว รวมทั้งการวิจัยเพื่อกาหนดนโยบายในการตอบสนองความต้ องการเร่ งด่ วน
ของพื้นที่
กรอบการวิจัย (Agenda-Based) การท่องเที่ยว
๑. เพื่อยกระดับสู่การกาหนดนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ ยวที่เชื่อมโยงกับการจัดประชุมและการจัด
นิทรรศการต่างๆ (MICE) การท่องเที่ยวด้ านการช้ อปปิ ง้ และความบันเทิง การท่องเที่ยวกลุ่มสุขภาพความ
งามและการท่องเที่ยวเพื่อบาเพ็ญประโยชน์ ในประเด็นดังต่อไปนี ้
๑.๑ ส่งเสริ มการวิจยั เพื่อสนับสนุนรวมกลุ่มกันของภาคธุรกิจ การท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับการจัด
ประชุมและการจัดนิทรรศการต่างๆ (MICE) การท่องเที่ยวด้ านการช้ อปปิ ง้ และความบันเทิง
การท่องเที่ยวกลุ่มสุขภาพความงามและการท่องเที่ยวเพื่อบาเพ็ญประโยชน์ เพื่อเสริ มความ
แข็งแกร่งในการรองรับการเปิ ดการค้ าเสรี ทางการท่องเที่ยวในอนาคต
๑.๒ ส่งเสริ มการวิจัยเพื่อกาหนดและคาดการณ์ การลงทุนในอุตสาหกรรมที่ เกี่ ยวเนื่ องกับการ
ท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับการจัดประชุมและการจัดนิทรรศการต่างๆ (MICE) การท่องเที่ยวด้ าน
การช้ อปปิ ้ง และความบันเทิง การท่องเที่ ยวกลุ่ม สุขภาพความงามและการท่องเที่ ยวเพื่ อ
บาเพ็ญประโยชน์ เช่น ที่พกั รถบริการนาเที่ยว ร้ านอาหาร
๑.๓ ส่งเสริ มการวิจยั เพื่อพัฒนากาลังคนในกลุ่มการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับการจัดประชุมและการ
จัดนิทรรศการต่างๆ (MICE) การท่องเที่ยวด้ านการช้ อปปิ ง้ และความบันเทิง การท่องเที่ยว
กลุ่ม สุขภาพความงามและการท่องเที่ ย วเพื่ อบาเพ็ญประโยชน์ ตามกรอบข้ อตกลงความ
ร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรด้ านการท่องเที่ยวให้ ได้ มาตรฐานอาเซียน
๑.๔ ส่ง เสริ ม การวิ จัย เพื่ อ สร้ างระบบการประเมิ นผลและคาดการณ์ ผลกระทบทางเศรษฐกิ จ
ทางการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับการจัดประชุมและการจัดนิทรรศการต่างๆ (MICE) การ
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ท่องเที่ ยวด้ านการช้ อปปิ ้ง และความบันเทิง การท่องเที่ ยวกลุ่ม สุขภาพความงามและการ
ท่องเที่ยวเพื่อบาเพ็ญประโยชน์ของชาติ
๑.๕ ส่งเสริ มการวิจยั เพื่อสนับสนุนการเป็ นเจ้ าภาพจัดกิจกรรมนานาชาติในประเทศไทยสาหรับ
กลุ่มการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับการจัดประชุมและการจัดนิทรรศการต่างๆ (MICE) การ
ท่องเที่ ยวด้ านการช้ อปปิ ้ง และความบันเทิง การท่องเที่ ยวกลุ่ม สุขภาพความงามและการ
ท่องเที่ยวเพื่อบาเพ็ญประโยชน์
๑.๖ ส่งเสริ มการวิจยั เพื่อสร้ างนวัตกรรมและรู ปแบบของกิจกรรมในกลุ่มการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยง
กับการจัดประชุมและการจัดนิทรรศการต่างๆ (MICE) การท่องเที่ยวด้ านการช้ อปปิ ง้ และ
ความบันเทิง การท่องเที่ยวกลุม่ สุขภาพความงามและการท่องเที่ยวเพื่อบาเพ็ญประโยชน์
๑.๗ ส่งเสริ มการวิจยั เพื่อส่งเสริ มและพัฒนากลุ่มการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับการจัดประชุมและ
การจัดนิทรรศการต่างๆ (MICE) การท่องเที่ยวด้ านการช้ อปปิ ง้ และความบันเทิง การท่องเที่ยว
กลุ่ม สุข ภาพความงามและการท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ บ าเพ็ ญ ประโยชน์ ให้ เ ป็ นเมื อ งสร้ างสรรค์
(Creative City) มีฐานข้ อมูลและระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อวางแผนและพัฒนาการ
ท่องเที่ยวและการตลาดการท่องเที่ยวในพื ้นที่
๒. เพื่อส่งเสริ มและพัฒนาศักยภาพของอุปทานการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับการจัดประชุมและการจัด
นิทรรศการต่างๆ (MICE) การท่องเที่ยวด้ านการช้ อปปิ ง้ และความบันเทิง การท่องเที่ยวกลุ่มสุขภาพ
ความงามและการท่องเที่ยวเพื่อบาเพ็ญประโยชน์ของไทย
๒.๑ ส่งเสริมการวิจยั เพื่อหากลวิธีธารงศักยภาพของทรัพยากรการท่องเที่ยวในกลุ่มการท่องเที่ยวที่
เชื่อมโยงกับการจัดประชุมและการจัดนิทรรศการต่างๆ (MICE) การท่องเที่ยวด้ านการช้ อปปิ ง้
และความบันเทิง การท่องเที่ยวกลุม่ สุขภาพความงามและการท่องเที่ยวเพื่อบาเพ็ญประโยชน์
๒.๒ ส่งเสริมการวิจยั เพื่อสร้ างมูลค่าและคุณค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยวที่เชื่ อมโยงกับการจัดประชุม
และการจัดนิทรรศการต่างๆ (MICE) การท่องเที่ยวด้ านการช้ อปปิ ง้ และความบันเทิง การ
ท่องเที่ยวกลุ่มสุขภาพความงามและการท่องเที่ยวเพื่อบาเพ็ญประโยชน์ โดยใช้ การยกระดับ
ทุนทางวัฒนธรรมผ่านแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้ างสรรค์
๒.๓ ส่ง เสริ ม การวิ จัย เพื่ อ เสริ ม สร้ างและรั ก ษามาตรฐานคุณภาพการบริ การการท่อ งเที่ ย วที่
เชื่อมโยงกับการจัดประชุมและการจัดนิทรรศการต่างๆ (MICE) การท่องเที่ยวด้ านการช้ อปปิ ง้
และความบันเทิง การท่องเที่ยวกลุม่ สุขภาพความงามและการท่องเที่ยวเพื่อบาเพ็ญประโยชน์
๒.๔ ส่งเสริ มการวิจยั เพื่อประเมินความเสี่ย งและลดผลกระทบเชิงลบที่เกิดขึ ้นกับฐานทรัพยากร
การท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับการจัดประชุมและการจัดนิทรรศการต่างๆ (MICE) การท่องเที่ยว
ด้ านการช้ อปปิ ง้ และความบันเทิง การท่องเที่ยวกลุ่มสุขภาพความงามและการท่องเที่ยวเพื่อ
บาเพ็ญประโยชน์ของชาติ
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๓. เพื่อส่งเสริ ม พัฒนาและจัดการอุปสงค์ทางการตลาดการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับการจัดประชุมและ
การจัดนิทรรศการต่างๆ (MICE) การท่องเที่ยวด้ านการช้ อปปิ ง้ และความบันเทิง การท่องเที่ยวกลุ่ม
สุขภาพความงามและการท่องเที่ยวเพื่อบาเพ็ญประโยชน์ของไทย
๓.๑ ส่งเสริ มการวิจยั เพื่อค้ นหานักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพโดยเน้ นกลุ่ม BRIC และ GCC ของการ
ท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับการจัดประชุมและการจัดนิทรรศการต่างๆ (MICE) การท่องเที่ยวด้ าน
การช้ อปปิ ้ง และความบันเทิง การท่องเที่ ยวกลุ่ม สุขภาพความงามและการท่องเที่ ยวเพื่ อ
บาเพ็ญประโยชน์
๓.๒ ส่งเสริ มการวิจยั เพื่อรักษาฐานนักท่องเที่ยวเดิมเพื่อให้ เกิดการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับการจัด
ประชุมและการจัดนิทรรศการต่างๆ (MICE) การท่องเที่ยวด้ านการช้ อปปิ ง้ และความบันเทิง
การท่องเที่ยวกลุม่ สุขภาพความงามและการท่องเที่ยวเพื่อบาเพ็ญประโยชน์ซ ้า
๓.๓ ส่งเสริ มการวิจยั เพื่อส่งเสริ มการขายในกลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มที่เชื่อมโยงกับ
การจัดประชุมและการจัดนิทรรศการต่างๆ (MICE) การท่องเที่ยวด้ านการช้ อปปิ ง้ และความ
บันเทิง การท่องเที่ยวกลุม่ สุขภาพความงามและการท่องเที่ยวเพื่อบาเพ็ญประโยชน์
๓.๔ ส่งเสริมการวิจยั เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับการจัดประชุมและ
การจัดนิทรรศการต่างๆ (MICE) การท่องเที่ยวด้ านการช้ อปปิ ง้ และความบันเทิง การท่องเที่ยว
กลุม่ สุขภาพความงามและการท่องเที่ยวเพื่อบาเพ็ญประโยชน์ของไทย
๓.๕ ส่งเสริมการวิจยั เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศของกลุม่ การท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับ
การจัดประชุมและการจัดนิทรรศการต่างๆ (MICE) การท่องเที่ยวด้ านการช้ อปปิ ง้ และความ
บันเทิง การท่องเที่ยวกลุม่ สุขภาพความงามและการท่องเที่ยวเพื่อบาเพ็ญประโยชน์
๔. เพื่ อ สร้ างและพัฒ นากลไกการจัด การการท่ อ งเที่ ย วที่ เ ชื่ อ มโยงกับ การจัด ประชุม และการจัด
นิทรรศการต่างๆ (MICE) การท่องเที่ยวด้ านการช้ อปปิ ง้ และความบันเทิง การท่องเที่ยวกลุ่มสุขภาพ
ความงามและการท่องเที่ยวเพื่อบาเพ็ญประโยชน์ของไทย
๔.๑ ส่งเสริ มการวิจยั เพื่อปรับโครงสร้ างการทางานเชิงเครื อข่ายระหว่างกระทรวง หน่วยงานและ
องค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องในการพัฒนาการท่ องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับการจัดประชุมและการจัด
นิทรรศการต่างๆ (MICE) การท่องเที่ยวด้ านการช้ อปปิ ง้ และความบันเทิง การท่องเที่ยวกลุ่ม
สุขภาพความงามและการท่องเที่ยวเพื่อบาเพ็ญประโยชน์ของชาติ
๔.๒ ส่งเสริ มการวิจยั เพื่อสร้ างเครื อข่ายการจัดการการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับการจัดประชุมและ
การจัดนิทรรศการต่างๆ (MICE) การท่องเที่ยวด้ านการช้ อปปิ ง้ และความบันเทิง การท่องเที่ยว
กลุม่ สุขภาพความงามและการท่องเที่ยวเพื่อบาเพ็ญประโยชน์ในระดับต่างๆ แบบพหุภาคี
๔.๓ ส่งเสริ มการวิจัยเพื่ อใช้ การท่องเที่ยวเป็ นเครื่ องมือสร้ างการเรี ยนรู้ ในการเสริ มสร้ างความ
เข้ ม แข็ง ให้ กับ หน่ว ยงาน องค์ กร ชุม ชนและภาคี อื่น ๆ ที่ เกี่ ยวข้ อ งในกลุ่ม การท่อ งเที่ ย วที่
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เชื่อมโยงกับการจัดประชุมและการจัดนิทรรศการต่างๆ (MICE) การท่องเที่ยวด้ านการช้ อปปิ ง้
และความบันเทิง การท่องเที่ยวกลุม่ สุขภาพความงามและการท่องเที่ยวเพื่อบาเพ็ญประโยชน์
๕. เพื่อพัฒนาและเสริมสร้ างความเข้ มแข็งกลไกการบริหารจัดการการวิจยั การท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับ
การจัดประชุมและการจัดนิทรรศการต่างๆ (MICE) การท่องเที่ยวด้ านการช้ อปปิ ง้ และความบันเทิง
การท่องเที่ยวกลุม่ สุขภาพความงามและการท่องเที่ยวเพื่อบาเพ็ญประโยชน์
๕.๑ สนับสนุนการวิจยั เพื่อส่งเสริ มการจัดตังศู
้ นย์ความเป็ นเลิศด้ านการบริ หารจัดการการวิจยั การ
ท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับการจัดประชุมและการจัดนิทรรศการต่างๆ (MICE) การท่องเที่ยวด้ าน
การช้ อปปิ ้ง และความบันเทิง การท่องเที่ ยวกลุ่ม สุขภาพความงามและการท่องเที่ ยวเพื่ อ
บาเพ็ ญ ประโยชน์ และศูนย์ ความเชี่ ยวชาญอื่ นๆ ที่ สามารถสนับสนุนด าเนินการวิ จัย การ
ท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับการจัดประชุมและการจัดนิทรรศการต่างๆ (MICE) การท่องเที่ยวด้ าน
การช้ อปปิ ้ง และความบันเทิง การท่องเที่ ยวกลุ่ม สุขภาพความงามและการท่องเที่ ยวเพื่ อ
บาเพ็ญประโยชน์เชิงเครื อข่ายผ่านกระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่วม
๕.๒ สนับสนุนการวิจยั เพื่อส่งเสริมการดาเนินการวิจยั การท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับการจัดประชุมและ
การจัดนิทรรศการต่างๆ (MICE) การท่องเที่ยวด้ านการช้ อปปิ ง้ และความบันเทิง การท่องเที่ยว
กลุม่ สุขภาพความงามและการท่องเที่ยวเพื่อบาเพ็ญประโยชน์แบบบูรณาการสหวิทยาการ
๕.๓ สนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจยั การท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับการจัดประชุมและการจัด
นิทรรศการต่างๆ (MICE) การท่องเที่ยวด้ านการช้ อปปิ ง้ และความบันเทิง การท่องเที่ยวกลุ่ม
สุขภาพความงามและการท่องเที่ยวเพื่อบาเพ็ญประโยชน์
๖. ส่ง เสริ ม การด าเนิ น งานของศูน ย์ / สถาบัน การวิ จัย เพื่ อ ก าหนดนโยบายการท่ อ งเที่ ย วแห่ง ชาติ
(Tourism Excellent Center)
๗. ส่งเสริ มการวิจยั เพื่อต่อยอดกลุ่มการท่องเที่ยวทางทะเล การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและมรดกโลก
และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในประเด็น ดังนี ้
๗.๑ ปรับปรุงฐานข้ อมูลการท่องเที่ยวทางทะเล การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและมรดกโลกและการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศและระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System) ให้ สามารถ
นาไปใช้ ประโยชน์ได้
๗.๒ พัฒนาคน หน่วยงานและสร้ างเครื อข่ายการวิจยั การท่องเที่ยวในกลุ่มการท่องเที่ย วทางทะเล
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและมรดกโลกและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Networking)
๘. เพื่อกาหนดนโยบายด้ านการท่องเที่ยวในการตอบสนองความต้ องการเร่ งด่วนของพื ้นที่และสร้ าง
ฐานข้ อมูล
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วัตถุประสงค์
๑. เพื่อผลักดันการนาผลการวิจยั สู่การกาหนดนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับการจัด
ประชุมและการจัดนิทรรศการต่างๆ (MICE) การท่องเที่ยวด้ านการช้ อปปิ ง้ และความบันเทิง การ
ท่องเที่ยวกลุ่มสุขภาพความงามและการท่องเที่ยวเพื่อบาเพ็ญประโยชน์ ส่คู วามยัง่ ยืนตามแนวคิด
เศรษฐกิจเชิงสร้ างสรรค์
๒. เพื่อเพิ่มปริ มาณงานวิจยั ที่สามารถใช้ ในพัฒนาการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับการจัดประชุมและการ
จัดนิทรรศการต่างๆ (MICE) การท่องเที่ยวด้ านการช้ อปปิ ง้ และความบันเทิง การท่องเที่ยวกลุ่ม
สุขภาพความงามและการท่องเที่ยวเพื่อบาเพ็ญประโยชน์
๓. เพื่อส่งเสริ มการบูรณาการการวิจยั แบบสหวิทยาการสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับการ
จัดประชุมและการจัดนิทรรศการต่างๆ (MICE) การท่องเที่ยวด้ านการช้ อปปิ ง้ และความบันเทิง
การท่องเที่ยวกลุม่ สุขภาพความงามและการท่องเที่ยวเพื่อบาเพ็ญประโยชน์ ของประเทศ
๔. เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและสร้ างนักวิจัยรุ่ นใหม่ในกลุ่มการท่องเที่ยวที่ เชื่อมโยงกับการจัด
ประชุมและการจัดนิทรรศการต่างๆ (MICE) การท่องเที่ยวด้ านการช้ อปปิ ง้ และความบันเทิง การ
ท่องเที่ยวกลุม่ สุขภาพความงามและการท่องเที่ยวเพื่อบาเพ็ญประโยชน์
๕. เพื่อกระตุ้นให้ เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับการจัดประชุ ม
และการจัดนิทรรศการต่างๆ (MICE) การท่องเที่ยวด้ านการช้ อปปิ ง้ และความบันเทิง การท่องเที่ยว
กลุม่ สุขภาพความงามและการท่องเที่ยวเพื่อบาเพ็ญประโยชน์ บนฐานความรู้กบั หน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาการท่องเที่ยว
๖. เพื่อสร้ างการเปลี่ยนแปลงระหว่างกระบวนการวิจยั ที่กระตุ้นให้ เกิดการการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับ
การจัดประชุมและการจัดนิทรรศการต่างๆ (MICE) การท่องเที่ยวด้ านการช้ อปปิ ง้ และความบันเทิง
การท่องเที่ยวกลุม่ สุขภาพความงามและการท่องเที่ยวเพื่อบาเพ็ญประโยชน์ บนฐานความรู้
๗. เพื่อกาหนดนโยบายด้ านการท่องเที่ยวในการตอบสนองความต้ องการเร่งด่วนของพื ้นที่และสร้ าง
ฐานข้ อมูล
ขอบเขตสาขาการท่ องเที่ยวที่สนับสนุน (Tourism Sectors)
เน้ นรูปแบบการท่องเที่ยวที่มีศกั ยภาพของชาติ เพียง ๔ Sectors จากทังหมด
้
๘ Sectors คือ การ
ท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับการจัดประชุมและการจัดนิทรรศการต่างๆ (MICE) การท่องเที่ยวด้ านการช้ อปปิ ง้
และความบันเทิง การท่องเที่ยวกลุม่ สุขภาพความงามและการท่องเที่ยวเพื่อบาเพ็ญประโยชน์ และวิจยั เพื่อ
กาหนดนโยบายในการตอบสนองความต้ องการเร่งด่วนของพื ้นที่ โดยต้ องเป็ นการวิจยั ร่วมสาขา (Trans–
Disciplinary) ที่เป็ นชุดโครงการ (Research Program) และบูรณาการกับศาสตร์ อื่นๆ โดยเน้ นวิธีวิทยา
วิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) โดยยกระดับผลการปฏิบตั ิจริ ง
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แบบมีส่วนร่ วม (Participatory Action) จากกระบวนการวิจัย (Research Process) สู่ “การกาหนด
นโยบายการท่ องเที่ยว สร้ างข้ อมูลอุปทาน อุปสงค์ การท่ องเที่ยว เสริ มสร้ างความเข้ มแข็งกลไก
การบริหารจัดการการวิจัยการท่ องเที่ยวแบบพหุภาคีติดพื้นที่ สร้ างกลไกในการนาผลการวิจัยไป
ใช้ ป ระโยชน์ ในกลุ่ ม การท่ อ งเที่ ยวที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ การจั ด ประชุ ม และการจั ด นิ ทรรศการต่ า งๆ
(MICE) การท่ องเที่ยวด้ านการช้ อปปิ้ งและความบันเทิง การท่ องเที่ยวกลุ่มสุขภาพความงามและ
การท่ องเที่ยวเพื่ อบาเพ็ญประโยชน์ พั ฒนาสถาบั นการวิจัยเพื่อกาหนดนโยบายการท่ องเที่ยว
แห่ งชาติ (Tourism Excellent Center) และต่ อยอดการวิจัยในกลุ่มการท่ องเที่ยวทางทะเล กลุ่มการ
ท่ องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและมรดกโลกและกลุ่มการท่ องเที่ยวเชิงนิ เวศ” ร่ วมกับหน่วยงานภาครัฐ
เอกชนและประชาชนที่เกี่ยวข้ อง
ผลผลิต
เน้ นการสร้ างนโยบายระดับชาติและระดับกลุ่มจังหวัดในกลุ่มการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับการจัด
ประชุมและการจัดนิทรรศการต่างๆ (MICE) การท่องเที่ยวด้ านการช้ อปปิ ง้ และความบันเทิง การท่องเที่ยว
กลุ่มสุขภาพความงามและการท่องเที่ยวเพื่อบาเพ็ญประโยชน์ เพื่อให้ เกิด Trickle Down Effect และ
Bottom Up Effect เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวในกลุ่มการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับการจัด
ประชุมและการจัดนิทรรศการต่างๆ (MICE) การท่องเที่ยวด้ านการช้ อปปิ ง้ และความบันเทิง การท่องเที่ยว
กลุ่มสุขภาพความงามและการท่องเที่ยวเพื่อบาเพ็ญประโยชน์ โดยเน้ นการนาผลการวิจยั ไปสู่การกาหนด
นโยบาย สร้ างฐานข้ อมูลและสร้ างเครื อข่ายผ่านกระบวนการวิจยั แบบมีส่วนร่ วมที่เสริ มสร้ างศักยภาพแก่
ภาคีทางการท่องเที่ยวให้ สามารถพัฒนาการท่องเที่ยวในกลุ่มการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับการจัดประชุม
และการจัดนิทรรศการต่างๆ (MICE) การท่องเที่ยวด้ านการช้ อปปิ ง้ และความบันเทิง การท่องเที่ยวกลุ่ม
สุขภาพความงามและการท่องเที่ยวเพื่อบาเพ็ญประโยชน์บนฐานความรู้ส่เู ศรษฐกิจสร้ างสรรค์ ซึ่งผลผลิตที่
ได้ ประกอบด้ วย งานวิจยั มากกว่าร้ อยละ ๘๐ ที่สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.) สนับสนุนในปี
พ.ศ. ๒๕๕๘ ถูกยกระดับสู่การกาหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวของชาติ นโยบายการพัฒนา
และส่งเสริ มการท่องเที่ยวในกลุ่มการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับการจัดประชุมและการจัดนิทรรศการต่างๆ
(MICE) การท่องเที่ยวด้ านการช้ อปปิ ้งและความบันเทิง การท่องเที่ยวกลุ่มสุขภาพความงามและการ
ท่องเที่ยวเพื่อบาเพ็ญประโยชน์ ในระดับต่างๆ ในระดับมหภาคและจุลภาคไม่น้อยกว่า ๕ Sectors ที่มี
ศักยภาพ หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและประชาชนที่เข้ าร่วมกระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่วม
ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยงาน ผู้เข้ าร่วมในกระบวนการวิจยั ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ คน นักวิจยั รุ่ นใหม่ทางการ
ท่องเที่ยวได้ รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า ๕๐ คน นักวิจยั ข้ ามสาขาสู่สาขาการท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า ๕๐ คน
เครื อข่ายการวิจัยการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับการจัดประชุมและการจัดนิทรรศการต่างๆ (MICE) การ
ท่องเที่ยวด้ านการช้ อปปิ ้งและความบันเทิง การท่องเที่ยวกลุ่มสุขภาพความงามและการท่องเที่ยวเพื่ อ
บาเพ็ญประโยชน์ไม่น้อยกว่า ๑๕ เครื อข่าย เครื อข่ายการวิจยั การท่องเที่ยวในกลุ่มการท่องเที่ยวทางทะเล
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เพิ่มเติม (Networking) ไม่น้อยกว่า ๕ เครื อข่าย เครื อข่ายการวิจยั การท่องเที่ยวในกลุ่มการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมและมรดกโลก (Networking) เพิ่มเติมไม่น้อยกว่า ๕ เครื อข่าย เครื อข่ายการวิจยั การท่องเที่ยว
ในกลุ่มการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Networking) เพิ่มเติมไม่น้อยกว่า ๕ เครื อข่าย ฐานข้ อมูลการวิจยั การ
ท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับการจัดประชุมและการจัดนิทรรศการต่างๆ (MICE) การท่องเที่ยวด้ านการช้ อปปิ ง้
และความบันเทิง การท่องเที่ยวกลุ่มสุขภาพความงามและการท่องเที่ยวเพื่อบาเพ็ญประโยชน์ ๑ ฐาน และ
นโยบายด้ านการท่องเที่ยวที่ตอบสนองความต้ องการเร่งด่วนของพื ้นที่
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สรุ ปผลผลิต
จากการสนับสนุนทุนวิจัย สาขาการบริหารจัดการการท่ องเที่ยว พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙
ผลผลิตจากการสนับสนุนทุนวิจยั สาขาการบริหารจัดการการท่องเที่ยว พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ จะได้
ฐานข้ อมูลและระบบการตัดสินใจทางการท่องเที่ยวในภาพรวมและแยกตามประเภทการท่องเที่ยวทังการ
้
ท่องเที่ยวทางทะเล การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและมรดกโลก การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวที่
เชื่อมโยงกับการจัดประชุมและการจัดนิทรรศการต่างๆ (MICE) การท่องเที่ยวด้ านการช้ อปปิ ง้ และความ
บันเทิง การท่องเที่ยวกลุ่มสุขภาพความงามและการท่องเที่ยวเพื่อบาเพ็ญประโยชน์ ทังนโยบายการปรั
้
บ
โครงสร้ างอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยในภาพรวมและราย Sector ในแต่ละ Cluster นโยบายการพัฒนา
ทุนมนุษย์ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นโยบายการ
เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและมูลค่าคงเหลือทางการท่องเที่ยวของชาติ นโยบายการเพิ่มมูลค่าและคุณค่าเพิ่ม
ทางการท่องเที่ยวของชาติ นโยบายการค้ นหา ธารงศักยภาพและรักษาฐานทรัพยากรทางการท่องเที่ยวของ
ชาติ นโยบายการส่งเสริ มการตลาดการท่องเที่ยวคุณภาพนานาชาติ นโยบายการพัฒนาและส่งเสริ มการ
ท่องเที่ยวในแต่ละ Sub-Sector ในระดับต่างๆ ในระดับมหภาคและจุลภาคไม่น้อยกว่าปี ละ ๕ Sectors ที่มี
ศักยภาพ รวม ๒๕ Sectors
อีกทังยั
้ งได้ เครื อข่ายในทุกภาคีซึ่งประกอบด้ วย หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและประชาชนที่เข้ าร่ วม
กระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วมไม่น้อยกว่า ๑๐๕ หน่วยงาน ผู้เข้ าร่วมในกระบวนการวิจยั ไม่
น้ อยกว่าปี ละ ๕๐๐ คน รวม ๒,๕๐๐ คน นักวิจยั รุ่ นใหม่ทางการท่องเที่ยวไม่น้อยกว่าปี ละ ๕๐ คน รวม
๒๕๐ คน นักวิจยั ข้ ามสาขาสู่สาขาการท่องเที่ยวไม่น้อยกว่าปี ละ ๕๐ คน รวม ๒๕๐ คน ผู้เข้ าร่วมการ
พัฒนาและเสริ มสร้ างศักยภาพด้ านการกาหนดนโยบายการพัฒนาและจัดการการท่องเที่ยวไม่น้อยกว่าปี
ละ ๕๐๐ คน รวม ๒,๕๐๐ คน ศูนย์/สถาบันการวิจยั เพื่อกาหนดนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ ศูนย์ความ
เชี่ยวชาญและวารสารวิชาการทางการท่องเที่ยวเพื่อสร้ างระบบบริ หารจัดการการวิจยั การท่องเที่ยว รวมทัง้
สร้ างนโยบายในการตอบสนองความต้ องการเร่ ง ด่วนของพื น้ ที่ แ ละสร้ างข้ อมูล พื น้ ฐาน โดยงานวิ จัย
มากกว่าร้ อยละ ๘๐ ที่สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.) สนับสนุนในแต่ละปี ถูกยกระดับสู่การ
กาหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวของชาติ อันจะนาไปสูก่ ารท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์อย่างยัง่ ยืน
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สรุ ป
งบประมาณสนับสนุนการวิจัย สาขาการบริหารจัดการการท่ องเที่ยว พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙
ตาราง ๓ งบประมาณสนับสนุนการวิจัย สาขาการบริหารจัดการการท่ องเที่ยว พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙
งบประมาณ (ล้ านบาท)
ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗

ปี ๒๕๕๘

ปี ๒๕๕๙

เน้ นกลุม่ คลัสเตอร์ ภมู ิสงั คม
การท่องเที่ยวกับ
กลุม่ คลัสเตอร์ ของทรัพยากรทาง
การท่องเที่ยวที่มีศกั ยภาพทุกกลุม่

เน้ นกลุม่
การท่องเที่ยว
ทางทะเล

เน้ นกลุม่
การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมและ
มรดกโลก

เน้ นกลุม่
การท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ

เน้ นกลุม่ MICE
และอื่นๆ

๔๐

๔๐

๓๐

๓๐

๓๐

๔๐
๓๐
๕๐

๔๐
๔๐
๕๐

๕๐
๓๐
๔๐

๓๐
๓๐
๔๐

๓๐
๓๐
๔๐

-

-

๒๐

๒๐

๑๕

-

-

-

๒๐

๑๕

-

-

-

-

๑๐

๔๐

๓๐

๓๐

๓๐

๓๐

๒๐๐

๒๐๐

๒๐๐

๒๐๐

๒๐๐

ปี ๒๕๕๕
ที่

๑
๒
๓
๔
๕
๖

๗
๘

ประเด็นการวิจัยหลัก

นโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยว
(รวมนโยบายเร่งด่วน)
อุปทานการท่องเที่ยว
อุปสงค์ทางการตลาดการท่องเที่ยว
กลไกการบริ หารจัดการการวิจยั
การท่องเที่ยว
ส่งเสริ มการต่อยอดการวิจยั
กลุม่ การท่องเที่ยวทางทะเล
ส่งเสริ มการต่อยอดการวิจยั
กลุม่ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ
มรดกโลก
ส่งเสริ มการต่อยอดการวิจยั กลุม่
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ส่งเสริ มและพัฒนาศูนย์/สถาบัน
การวิจยั เพื่อกาหนดนโยบาย
การท่องเที่ยวแห่งชาติ
(Tourism Excellent Center)
รวม
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