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ประเด็นที่ 5 การท่องเที่ยว 
 

รายงานเล่มนี้ เป็นการน าเสนอตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 5
การท่องเที่ยว ซึ่งแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 การทบทวนเป้าหมายและตัวชี้วัดทั้งใน
ส่วนของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y2) และแผนย่อย (Y1) ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ
เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทฯ กับตัวชี้วัดนานาชาติและตัวชี้วัดของต่างประเทศ  และส่วนที่ 3  
การวิเคราะห์ความเหมาะสมตัวช้ีวัดและสถานภาพข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวช้ีวัด 

 
 

ส่วนที่ 1 การทบทวนเปา้หมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตรช์าติ (Y2) และแผนยอ่ย (Y1) 
 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (5) ประเด็น การท่องเที่ยว (พ.ศ. 2561 - 2580) 
องค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ ได้คาดการณ์ว่าในปี พ.ศ.2573 จะมีนักท่องเที่ยว

เดินทางทั่วโลก 1.8 พันล้านคน หรือขยายตัวในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 3.3 ต่อปี จึงนับเป็นโอกาสที่ดีของ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยในการพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ ยวทั่วโลก 
โดยการแสวงหาสินค้าและบริการท่องเที่ยวใหม่ ๆ ที่ไทยมีศักยภาพ มีความหลากหลาย และกระจายอยู่  
ทุกภูมิภาคของประเทศ รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อน ามาส่งเสริมพัฒนาให้เต็มตาม
ศักยภาพและสร้างสรรค์คุณค่าให้สอดรับกับทิศทางและแนวโน้มของตลาดยุคใหม่ ตลอดจนยกระดับมาตรฐาน
ความปลอดภัยและอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบนิเวศ และ
ทรัพยากรที่เอื้อต่อการเติบโตของการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ เพื่อกระจายโอกาสในการสร้างรายได้ไปสู่ชุมชน
และเมืองอย่างทั่วถึงและยั่งยืน บรรลุเป้าหมายด้านรายได้และการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย 

 
ก) เป้าหมายและตัวชี้วัดส าคัญทีอ่ยู่ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y2) ประเด็น การท่องเที่ยว 

โดยมีเป้าหมายและตัวชี้วัดส าคัญที่อยู่ในแผนแม่บทฯ ประเด็นดังกล่าว ได้แก่ เป้าหมาย 1 ผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้น  และมีตัวชี้วัด คือ สัดส่วน
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (ร้อยละ) เป้าหมาย 2 รายได้
จากการท่องเที่ยวของเมืองรองเพิ่มขึ้นขึ้น และมีตัวชี้วัดคือ อัตราส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองหลัก
และเมืองรอง (สัดส่วน) และเป้าหมาย 3 ความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยดีขึ้น 
และมีตัวชี้วัด คือ อันดับความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดย Travel &  
Tourism Competitiveness Index (TTCI) 
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ตารางที่ 1 เปา้หมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การท่องเที่ยว 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด CODE ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 2565 ปี 2566 - 2570 ปี 2571 - 2575 ปี 2576 - 2580 
1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้าน
การท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศเพิ่มขึ้น 

สั ดส่ วนผลิ ตภัณฑ์ มวลรวมในประเทศด้ าน 
การท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ  
(ร้อยละ) 

05000101 เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 22 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 25 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 28 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 30 

2. รายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองรอง
เพิ่มขึ้น 

อัตราส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองหลักและ 
เมืองรอง (สัดส่วน) 

05000201 80:20 75:25 70:30 60:40 

3. ความสามารถทางการแข่งขันด้าน
การท่องเที่ยวของประเทศไทยดีขึ้น 

อั นดั บความสามารถทางการแข่ งขั นด้ าน 
การท่องเที่ ยวของประเทศไทย โดย Travel &  
Tourism Competitiveness Index (TTCI) 

05000301 1 ใน 30 1 ใน 28 1  ใน 26 1 ใน 24 
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ข) แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็น การท่องเที่ยว 
 แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการท่องเที่ยว ประกอบด้วย 6 แผนย่อย ดังนี้ 
(1) แผนย่อยการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม (2) แผนย่อยการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ (3) แผนย่อย 
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย (4) แผนย่อยการท่องเที่ยวส าราญทางน้ า (5) แผนย่อย
การท่องเที่ยวเช่ือมโยงภูมิภาค และ (6) แผนย่อยการพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว 
 

1) แผนย่อยการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม  
การสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการการท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นการใช้องค์ความรู้และนวัตกรรม 

ผนวกกับจุดแข็งในด้านความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต เพื่อสร้างคุณค่าให้กับ
สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวที่ตอบสนองพฤติกรรมความต้องการนักท่องเที่ยว และสร้างทางเลือกของ
ประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับนักท่องเที่ยว  

เป้าหมาย 1 “รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น”และใช้ตัวชี้วัด คือ 
“อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม (เฉลี่ยร้อยละ)” เป้าหมาย 2 
“เมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น” และใช้ตัวชี้วัด คือ “จ านวน
เมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม” และเป้าหมาย 3 “สินค้าท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้น” และใช้ตัวชี้วัด คือ “อัตรา 
การขยายตัวของจ านวนสินค้าและบริการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา (เฉลี่ยร้อยละ)” 

แนวทางการพัฒนา 
1.1) สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการบนฐานของทุนทางวัฒนธรรมและ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ได้แก่ แหล่งอุทยานประวัติศาสตร์ เมืองมรดกโลก โบราณสถาน 
เมืองเก่า ย่านการค้า วิถีชีวิตลุ่มน้ า สินค้าชุมชน อาหารไทย และแพทย์แผนไทย เพื่อน ามาสร้างสรรค์คุณค่า
และมูลค่าผ่านองค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี และการออกแบบเพื่อสร้างสรรค์เป็นสินค้า รวมถึงการพัฒนา
กิจกรรมและบริการรูปแบบใหม่ ๆ ให้กับนักท่องเที่ยว เช่น การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวโดยชุมชน 
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยววิถีพุทธ การท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิม เป็นต้น 

1.2) พัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เพื่อน ามาพัฒนาต่อยอด
สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ การส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และการออกแบบ การสร้างนวัตกรรม 
การส่งเสริมการลงทุน การสร้างเครือข่ายวิสาหกิจการท่องเที่ยว การสื่อสารและการคมนาคม การพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล การส่งเสริมการตลาด และการสร้างเรื่องราวเพื่อบอกเล่านักท่องเที่ยว เป็นต้น  

1.3) เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพื่อให้มี
ทักษะและองค์ความรู้ในธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทานของการท่องเที่ยว ทั้งด้านการออกแบบ การวิจัยและพัฒนา 
การสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยี การบริหารจัดการธุรกิจและการตลาด เพื่อสร้างความแตกต่างและความโดดเด่น
ของสินค้าและบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดท่องเที่ยว  
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1.4) ส่งเสริมการจดทะเบียน การคุ้มครอง การใช้ทรัพย์สินทางปัญญาและภูมิปัญญา  
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาต่อยอดไปสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และการเป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวของ
ภูมิภาค ได้แก่ แหล่งประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมไทย มรดกทางวัฒนธรรม กิจกรรมและสินค้าของชุ มชน 
อาหารไทย และการแพทย์แผนไทย  

1.5) ส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวโดยการน าเสนอเอกลักษณ์ของประเทศไทยและของแต่ละ
ท้องถิ่น ให้เป็นที่เข้าใจในเวทีโลก ผ่านสื่อสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางสื่อต่าง ๆ รวมทั้งการส่งเสริมการสื่อสาร
เรื่องราวอันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละภูมิภาคและจังหวัดต่าง ๆ ผ่านการพัฒนาแบรนด์และการสื่อสารเรื่องราว
อย่างสร้างสรรค์ผ่านช่องทางการตลาดที่เป็นที่นิยมในกลุ่มเป้าหมาย 

 

2) แผนย่อยการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ   
ส่งเสริมให้ไทยเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ ครอบคลุมการจัดประชุมและนิทรรศการ

การจัดงานแสดงสินค้า การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเป็นรางวัล การจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ  
การท่องเที่ยวเชิงกีฬา รวมถึงการพักผ่อนระหว่างหรือหลังการประกอบธุรกิจหรือการท ากิจกรรมต่าง ๆ อันเป็น 
การดึงดูดกลุ่มนักเดินทางเพื่อธุรกิจและนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ อีกทั้งส่งเสริมให้การจัดงานธุรกิจและกิจกรรม 
ต่าง ๆ เป็นการสนับสนุนการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ โดยเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
และเทคโนโลยีที่น าไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม และเป็นเวทีเจรจาการค้าและการลงทุนของธุรกิจที่เกี่ยวเน่ือง 
กับอุตสาหกรรมเป้าหมาย  

เป้าหมาย 1 “รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ เพิ่มขึ้น” และใช้ตัวชี้วัด คือ “อัตราการขยายตัวของ
รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ (เฉลี่ยร้อยละ)”  เป้าหมาย 2 “การเป็นจุดหมายปลายทางในการจัดการประชุม
นานาชาติของไทย” และใช้ตัวชี้วัด คือ “อันดับของไทยในการเป็นจุดหมายปลายทางในการจัดการประชุม
นานาชาติ ตามดัชนี International Congress and Convention Association (ICCA)” 

แนวทางการพัฒนา 
2.1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกของเมืองท่องเที่ยวเชิงธุรกิจให้มี 

ความพร้อมส าหรับการเดินทางเพื่อประกอบธุรกิจ การจัดประชุมและนิทรรศการ การจัดงานแสดงสินค้า การจัด
กิจกรรม การจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ รวมถึงส่งเสริมการกระจายของการท่องเที่ยวธุรกิจไปยังพื้นที่ที่มี
ศักยภาพในการเป็นจุดหมายปลายทางของการจัดประชุมและนิทรรศการ การจัดงานหรือกิจกรรมพิเศษและ 
เพิ่มช่องทางการเข้าถึงการจัดแสดงผลงานรูปแบบต่าง ๆ ทั้งการจัดแสดงผลงานจริงและในรูปแบบเสมือนจริง  

2.2) สนับสนุนมาตรการเพื่อสร้างแรงจูงใจและอ านวยความสะดวกในการด าเนินกิจกรรม 
การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ รวมทั้งสร้างความพร้อมของธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องตลอดห่วงโซ่คุณค่าและระบบนิเวศของ 
การเดินทางท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ เช่น โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร การจัดเลี้ยง ของที่ระลึก บริการโลจิสติกส์  
สถานบันเทิง ธุรกิจน าเที่ยว ธุรกิจการจัดงาน เป็นต้น และส่งเสริมให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจ
เริ่มต้น และชุมชนท้องถิ่น ในการน าเสนอสินค้าและบริการเพื่อรองรับการเดินทางท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ รวมถึง 
การสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง 
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2.3) ส่งเสริมการตลาดและสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพจัดงานในระดับนานาชาติ รวมทั้ง
ประชาสัมพันธ์เมือง/พื้นที่ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ และส่งเสริมกิจกรรมที่ไทยมีศักยภาพในการเดินทางท่องเที่ยว เพื่อจูง
ใจให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ ทั้งก่อน ในระหว่าง และหลังการประกอบธุรกิจหรือการท ากิจกรรมต่าง ๆ 
ต่อยอดอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ รวมถึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การกีฬา เพื่อสนับสนุนให้เกิด 
การเข้าถึง การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่น าไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม ตลอดจนส่งเสริมให้เกิด 
เวทีเจรจาการค้าและการลงทุนของธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย  
 

3) แผนย่อยการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย  
พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย ทั้งสินค้า บริการ 

บุคลากร ผู้ประกอบการ และแหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่คุณค่าการท่องเที่ยว มุ่งเน้นการสร้าง 
ความแตกต่างและเอกลักษณ์จากการให้บริการตามแบบอย่างความเป็นไทยที่โดดเด่นในระดับสากล ร่วมกับการใช้
องค์ความรู้และภูมิปัญญาไทยที่พัฒนาต่อยอดกับความคิดสร้างสรรค์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย 

เป้าหมาย 1 “รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย เพิ่มขึ้น” และ 
ใช้ตัวชี้วัด คือ “อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย  
(เฉลี่ยร้อยละ)” เป้าหมาย 2 “อันดับด้านรายได้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย” และใช้ตัวชี้วัด คือ 
“อันดับด้านรายได้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย โดย Global Wellness Institute ดีขึ้น” และ
เป้าหมาย 3 “สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบริการทางการแพทย์ได้รับมาตรฐานเพิ่มขึ้น” 
และใช้ตัวชี้วัด คือ “อัตราการเพิ่มขึ้นของจ านวนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับมาตรฐาน
การท่องเที่ยว (เฉลี่ย ร้อยละ)” 

แนวทางการพัฒนา 
3.1) ยกระดับคุณภาพการให้บริการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้ได้มาตรฐานระดับสากล  

ทั้งคุณภาพของสถานประกอบการและคุณภาพของผู้ให้บริการที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญ ให้ความส าคัญ
เรื่องความสะอาดและความปลอดภัยในสถานประกอบการ ซึ่งครอบคลุมการให้บริการในธุรกิจสปาและบริการ
เสริมความงาม นวดแผนไทย โยคะ การดูแลผู้สูงอายุ สถานพักฟื้นเพื่อการฟื้นฟูสุขภาพและการผ่อนคลาย   

3.2) สร้างสรรค์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพรูปแบบใหม่บนพื้นฐานของทรัพยากรที่มีศักยภาพ 
ในการบ าบัด ฟื้นฟู รักษาสุขภาพ โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม และเอกลักษณ์ความเป็นไทยในการให้บริการ 
พร้อมทั้งสร้างความหลากหลายของกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากลและเชื่อมโยง
กับกิจกรรมการท่องเที่ยวต่าง ๆ เช่น การใช้พุน้ าร้อน น้ าแร ่สปาโคลน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เป็นต้น  

3.3) พัฒนายกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้านแพทย์แผนไทยให้มีมาตรฐานระดับสากลและ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ โดยการวิจัย พัฒนานวัตกรรมต่อยอด
ให้เกิดสินค้าใหม่ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ พร้อมสร้างความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์การแพทย์แผนไทย 
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3.4) ส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวทางการแพทย์ที่ไทยมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อสร้าง 
การรับรู้อย่างแพร่หลายในตลาดกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตลาดที่มีความสนใจเฉพาะด้าน ได้แก่ ศัลยกรรมเสริม
ความงาม การตรวจสุขภาพประจ าปี ทันตกรรม จักษุวิทยา การรักษาภาวะผู้มีบุตรยาก ศัลยกรรมกระดูกและ
ผ่าตัดหัวใจ เป็นต้น โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจรของไทย 
 

4) แผนย่อยการท่องเที่ยวส าราญทางน้ า  
ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ าให้เป็นทางเลือกหนึ่งของการท่องเที่ยวไทยซึ่งถือเป็นแหล่งสร้างรายได้

ใหม่ให้กับประเทศ โดยค านึงถึงความยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยวและการมีส่วนร่วมของชุมชน การท่องเที่ยว  
ทางน้ าจะครอบคลุมการท่องเที่ยวทางทะเลและชายฝั่ง และการท่องเที่ยวในลุ่มน้ าส าคัญ โดยการปรับปรุงและ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสิ่งอ านวยความสะดวกในการท่องเที่ยวทางน้ าให้ได้มาตรฐาน 
สร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว โดยค านึงถึง
บริบทของพื้นที่และชุมชนในพื้นที่  

เป้าหมาย 1 “รายได้การท่องเที่ยวส าราญ” และใช้ตัวชี้วัด คือ “อัตราการขยายตัวของรายได้ 
การท่องเที่ยวส าราญทางน้ า (เฉลี่ยร้อยละ)” และเป้าหมาย 2 “การขยายตัวของท่าเรือท่องเที่ยวในประเทศไทย
เพิ่มขึ้น” และใช้ตัวชี้วัด คือ “จ านวนท่าเรือท่องเที่ยวในประเทศไทย” 

แนวทางการพัฒนา 
4.1) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวให้เชื่อมโยงกับเส้นทางการท่องเที่ยว  

ทางทะเล ชายฝั่ง และลุ่มน้ าสายส าคัญ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวก่อน ระหว่าง และหลังการโดยสารด้วย  
เรือส าราญและเรือยอร์ช โดยให้ความส าคัญกับการรักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรแหล่งท่องเที่ ยว  
ทั้งปะการัง ชายหาด และคุณภาพน้ า รวมทั้งสร้างสรรค์และยกระดับกิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย
และสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ และตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นการกระจาย
กิจกรรมในพื้นที่ต่าง ๆ และการสร้างความพร้อมให้แก่ชุมชนเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่ท่องเที่ยวที่มี
ศักยภาพตามแนวชายฝั่งและหมู่เกาะ ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน และตามลุ่ มน้ าที่ส าคัญ เช่น ลุ่มน้ า
เจ้าพระยา และลุ่มแม่น้ าโขง เป็นต้น  

4.2) ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสิ่งอ านวยความสะดวก 
ในการท่องเที่ยวทางน้ า ทั้งท่าเรือส าราญในประเทศไทยเพื่อปรับบทบาทของท่าเรือในประเทศจากท่าเรือแวะ
พักเป็นท่าเรือหลักและท่าเรืออื่น ๆ ที่ใช้ส าหรับการท่องเที่ยวทางน้ าให้ได้มาตรฐาน ตลอดจนการบริหาร
จัดการท่าเรือทั้งในเรื่องความสะอาดและมาตรฐานด้านความปลอดภัย 

4.3) พัฒนาและปรับปรุงปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยวทางน้ าในทุกมิติ เช่น ความปลอดภัยใน
การเดินทาง การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการอ านวยความสะดวกในการเดินทางข้ามแดนของบุคคลและตัวเรือ 
และความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยว โดยเน้นการพัฒนาบุคลากรที่มีความถนัดเฉพาะทางเพื่อรองรับ
ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทางน้ า 
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4.4) การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ความพร้อมของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทางน้ า แหล่งท่องเที่ยว 
และกิจกรรมท่องเที่ยวต่อเนื่องในทุกรูปแบบ รวมทั้งส่งเสริมการท าการตลาดรูปแบบใหม่บนพื้นฐานของเทคโนโลยี
และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับพฤติกรรมความต้องการของนักท่องเที่ยวและธุรกิจสายการเดินเรือซึ่งถือเป็น  
กลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพที่มีการใช้จ่ายสูง รวมทั้งน าเสนอแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวให้เชื่อมโยงกับ
เส้นทางการท่องเที่ยวทางทะเล ชายฝั่ง และลุ่มน้ าสายส าคัญ 
 

5) แผนย่อยการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค   
ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวภายในภูมิภาคอาเซียน 

โดยใช้ประโยชน์จากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ แผนการลงทุนพัฒนาโครงข่ายคมนาคมทั้งทางถนน ทางราง ทางน้ า 
และทางอากาศ และกรอบความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว
ภายในประเทศ อนุภูมิภาค และอาเซียนเข้าด้วยกันบนฐานอัตลักษณ์เดียวกัน เพื่อส่งเสริมให้เป็นจุดหมาย
ปลายทางการท่องเที่ยวร่วมกัน  

เป้าหมาย 1 “ประเทศไทยเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางของนักท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน” และ
ใชต้ัวชี้วัด คือ “อัตราการขยายตัวของจ านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางผ่านแดนระหว่างประเทศไทย
กับประเทศสมาชิกอาเซียน (เฉลี่ยร้อยละ)” 

แนวทางการพัฒนา 
5.1) พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงระหว่างประเทศในภูมิภาค โดยใช้ประโยชน์จาก

โครงข่ายคมนาคมที่มีในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นใหม่ตามแผนพัฒนาในอนาคตทั้งทางถนน ทางราง ทางน้ า และ 
ทางอากาศ รวมทั้งส่งเสริมและบูรณาการความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวภายใต้กรอบความร่วมมือในระดับ 
อนุภูมิภาคและอาเซียน อาทิ กรอบความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง กรอบความร่วมมือ 
ทางเศรษฐกิจอิรวดี–เจ้าพระยา-แม่โขง การพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย และการพัฒนา
ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ เป็นต้น ซึ่งการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวยังรวมถึงการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว 
เชิงศิลปวัฒนธรรม เมืองประวัติศาสตร์ และเมืองมรดกโลกภายในอนุภูมิภาค  

5.2) อ านวยความสะดวกในการเดินทางระหว่างประเทศ โดยการพัฒนาและยกระดับพิธีผ่านแดน
ของการเดินทางในทุกรูปแบบอย่างไร้รอยต่อ การปรับปรุงและแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทาง 
ข้ามแดนของนักท่องเที่ยว และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ความรู้ เผยแพร่ข้อมูล และอ านวยความสะดวก 
ในการเดินทางแก่นักท่องเที่ยว  

5.3) ส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวระหว่างประเทศร่วมกันให้สอดรับกับทิศทางและแนวโน้ม 
ของตลาดยุคใหม่โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีให้สอดรับกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่   
โดยการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ และสร้างแรงจูงใจแก่นักท่องเที่ยว บนฐานอัตลักษณ์ร่วมกันของอนุภูมิภาค
และภูมิภาค เพื่อให้ประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นที่รู้จักและเป็นจุดหมายปลายทางร่วมของ
นักท่องเที่ยวทั่วโลก 
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6) แผนย่อยการพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว  
ระบบนิเวศที่เอื้อต่อการท่องเที่ยวเป็นแนวทางการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการยกระดับ 

ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวและการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย  

เป้าหมาย 1 “นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น” และใช้ตัวชี้วัด คือ “อันดับ
ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว โดย Travel &  Tourism Competitiveness 
Index (TTCI)” เป้าหมาย 2 “โครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวมีคุณภาพและมาตรฐานดีขึ้น”  
และใช้ตัวชี้วัด คือ “อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมทางบกและทางน้ า 
โดย Travel &  Tourism Competitiveness Index (TTCI)” และเป้าหมาย 3 “การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีขึ้น” และใช้ตัวชี้วัด คือ “อันดับขีดความสามารถด้านความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดย Travel &  Tourism Competitiveness Index (TTCI)” 

แนวทางการพัฒนา 
6.1) ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว และป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดจาก

กิจกรรมการท่องเที่ยวทุกมิติ รวมถึงคุณภาพมาตรฐานของสินค้า บริการและสิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพของนักท่องเที่ยว โดยอาศัยเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคีที่เกี่ยวข้องและอาสาสมัครด้านการท่องเที่ยว
ทั่วประเทศ  

6.2) พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ทั้งชายหาด ชายฝั่งทะเล เกาะและหมู่เกาะ 
แหล่งวัฒนธรรม และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยวทุกรูปแบบและการท่องเที่ยวเพื่อคน 
ทั้งมวล โดยค านึงถึงความยั่งยืนของการท่องเที่ยวและการบริหารจัดการแบบบูรณาการอย่างเป็นองค์รวม  

6.3) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ทั้งทางถนน ทางราง ทางน้ า และ 
ทางอากาศ เพื่อพัฒนาและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในพื้นที่ที่มีศักยภาพ เช่น พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ  
ภาคตะวันออก พื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันตก พื้นที่ริมฝั่งแม่น้ าโขง และพื้นที่แอ่งประวัติศาสตร์ลุ่มน้ าภาคกลางเป็นต้น 

6.4) พัฒนาชุมชน ผู้ประกอบการ และบุคลากรด้านการท่องเที่ยวทุกภาคส่วนให้มีความพร้อม 
ในการรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชน 
ในการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่  

6.5) ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวของไทย ทั้งแหล่ง
ท่องเที่ยว สินค้า บริการ และย่านการค้าที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยว รวมทั้งจัดท าเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยง 
ทั้งในและต่างประเทศให้สอดรับกับทิศทางและแนวโน้มของตลาดยุคใหม่  

6.6) สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาและบริหารจัดการ การท่องเที่ยว 
การพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยว และการพัฒนาฐานข้อมูลกลางด้านการท่องเที่ยว เพื่อการวางแผน การก าหนด
นโยบาย และการอ านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเทีย่ว  
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ตารางที่ 2 เปา้หมายและตัวชี้วัดตามแผนย่อยของแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการท่องเที่ยว 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
Code 
ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2561 - 2565 ปี 2566 - 2570 ปี 2571 - 2575 ปี 2576 - 2580 

แผนย่อยการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 
รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น 

อั ต ราการขยายตั วของราย ได้ จ าก 
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 
(เฉลี่ยร้อยละ) 

05010101 ขยายตัว  
ร้อยละ 10 

ขยายตัว  
ร้อยละ 12 

ขยายตัว  
ร้อยละ 15 

ขยายตัว  
ร้อยละ 20 

เมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
เพิ่มขึ้น 

จ านวนเมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้าน
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 

05010201 5 เมือง 15 เมือง 25 เมือง 35 เมือง 

สินค้ าท่องเที่ ยวเชิ งสร้ างสรรค์และ
วัฒนธรรมได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สิน
ทางปัญญาเพิ่มขึ้น 

อัตราการขยายตัวของจ านวนสินค้าและ
บริการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สิน
ทางปัญญา (เฉลี่ยร้อยละ) 

05010301 ขยายตัว  
ร้อยละ 5 

ขยายตัว  
ร้อยละ 7 

ขยายตัว  
ร้อยละ 10 

ขยายตัว  
ร้อยละ 12 

แผนย่อยการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ 
รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ เพิ่มขึ้น อัตราการขยายตัวของรายได้จากการ

ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ (เฉลี่ยร้อยละ) 
05020101 ขยายตัว  

ร้อยละ 5 
ขยายตัว  
ร้อยละ 5 

ขยายตัว  
ร้อยละ 5 

ขยายตัว  
ร้อยละ 5 

การเป็นจุดหมายปลายทางในการจัดการ
ประชุมนานาชาติของไทย 

อั นดั บของไทยในการเป็ นจุ ดหมาย
ปลายทางในการจัดการประชุมนานาชาติ 
ตามดั ชนี  International Congress and 
Convention Association (ICCA) 

05020201 1 ใน 23 1 ใน 20 1 ใน 18 1 ใน 15 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ประเด็นที่ 5 การท่องเที่ยว 
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     10 

ตารางที่ 2 เปา้หมายและตัวชี้วัดตามแผนย่อยของแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการท่องเที่ยว (ต่อ) 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด Code ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 2565 ปี 2566 - 2570 ปี 2571 - 2575 ปี 2576 - 2580 
แผนย่อยการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย 
รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
ความงาม และแพทย์แผนไทย เพิ่มขึ้น 

อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย (เฉลี่ย
ร้อยละ) 

05030101 ขยายตัว  
ร้อยละ 5 

ขยายตัว  
ร้อยละ 8 

ขยายตัว  
ร้อยละ 10 

ขยายตัว  
ร้อยละ 10 

อันดับด้านรายได้การท่องเที่ ยวเชิ ง
สุขภาพของประเทศไทย 

อันดับด้านรายได้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของ
ประเทศไทย โดย Global Wellness Institute ดีข้ึน 

05030201 อันดับที ่12 อันดับที ่10 อันดับที ่8 อันดับที ่7 

สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพและบริการทางการแพทย์ได้รับ
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

อัตราการเพิ่มขึ้นของจ านวนสถานประกอบการ
ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับมาตรฐาน
การท่องเที่ยว (เฉลี่ยร้อยละ) 

05030301 เพิ่มขึ้น  
ร้อยละ 5 

เพิ่มขึ้น  
ร้อยละ 7 

เพิ่มขึ้น  
ร้อยละ 10 

เพิ่มขึ้น  
ร้อยละ 10 

แผนย่อยการท่องเที่ยวส าราญทางน้ า 
รายได้การท่องเที่ ยวส าราญทางน้ า
เพิ่มขึ้น 

อัตราการขยายตัวของรายได้การท่องเที่ยว
ส าราญทางน้ า (เฉลี่ยร้อยละ) 

05040101 เพิ่มขึ้น  
ร้อยละ 5 

เพิ่มขึ้น  
ร้อยละ 7 

เพิ่มขึ้น  
ร้อยละ 10 

เพิ่มขึ้น  
ร้อยละ 10 

การขยายตัวของท่าเรือท่องเที่ยวใน
ประเทศไทยเพิ่มขึ้น 

จ านวนท่าเรือท่องเที่ยวในประเทศไทย 05040201 2 ท่าเรือ 4 ท่าเรือ 6 ท่าเรือ 8 ท่าเรือ 

แผนย่อยการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค 
ประเทศไทยเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทาง
ของนักท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน 

อัตราการขยายตัวของจ านวนนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติที่เดินทางผ่านแดนระหว่างประเทศ
ไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียน (เฉลี่ยร้อยละ) 

05050101 ขยายตัว  
ร้อยละ 5 

ขยายตัว  
ร้อยละ 5 

ขยายตัว  
ร้อยละ 10 

ขยายตัว  
ร้อยละ 10 
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ตารางที่ 2 เปา้หมายและตัวชี้วัดตามแผนย่อยของแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการท่องเที่ยว (ต่อ) 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด Code ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 2565 ปี 2566 - 2570 ปี 2571 - 2575 ปี 2576 - 2580 
แผนย่อยการพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว 
นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินมากขึ้น 

อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านความ
ปลอดภัยของนักท่องเที่ ยว  โดย Travel & 
Tourism Competitiveness Index (TTCI) 

05060101 1 ใน 70 1 ใน 65 1 ใน 60 1 ใน 55 

โครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว
มีคุณภาพและมาตรฐานดีขึ้น 

อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการคมนาคมทางบกและทางน้ า โดย 
Travel &  Tourism Competitiveness Index (TTCI) 

05060201 1 ใน 50 1 ใน 45 1 ใน 40 1 ใน 35 

การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อมดีขึ้น 

อันดับขีดความสามารถด้านความยั่งยืนของ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาต ิโดย Travel 
& Tourism Competitiveness Index (TTCI) 

05060301 1 ใน 110 1 ใน 100 1 ใน 90 1 ใน 80 
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ค) การเชื่อมโยงเป้าหมายและตัวชี้วัดระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (Z) กับแผนแม่บท ประเด็น การท่องเที่ยว 

 
***หมายเหตุ (1) ตัวอักษรสดี าและกรอบสนี้ าเงิน คือ เป้าหมายของยุทธศาสตรแ์ละแผนแม่บทฯ และ (2) ตัวอักษรและกรอบสีแดง คือ ตัวชี้วัดของค่าเป้าหมาย 

รูปที่ 1 แผนภมูิแสดงการถ่ายทอดเป้าหมายลงสู่การปฏิบัติ กรณี แผนแม่บท ประเด็น (5) การท่องเที่ยว 
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ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทฯ กับตัวชี้วัดนานาชาติและ 
ตัวชี้วัดของต่างประเทศ 

 

Y2.1  แผนแม่บทฯ ประเด็น การท่องเที่ยว 
เป้าหมายที่ 1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง คือ สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
ซึ่งพบว่ามีความสอดคล้องกับการจัดเก็บข้อมูลในหลาย ๆ แหล่ง อาทิเช่น UNWTO (World Tourism 
Organization), The World Bank, OECD, European Environment Agency, Eurostat, Knoema  

รายละเอียดตัวชี้วัดของหน่วยงานต่าง ๆ มีลักษณะคล้ายคลึงกัน โดยในที่นี้จะขอยกตัวอย่างของ 
UNWTO  

 ค านิยาม Tourism contribution to Gross Domestic Product (TGDP): The sum of the 
value added (at basic prices) generated by all industries in response to internal tourism 
consumption and the amount of net taxes on products and imports included within the value 
of this expenditure  

 หน่วยวัด หน่วยวัดอยู่ในรูปสกุลเงินท้องถิ่น และคิดเป็น % สัดส่วนต่อ GDP 
 วิธีการค านวณ ค านวณจาก The flow of visitors ประกอบกับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ 

การท่องเที่ยว (จากการประมาณการ) 
 การจัดเก็บ เก็บจากข้อมูลการเข้าออกประเทศ และการประมาณการด้านอื่น ๆ 
 อื่น ๆ เช่นเดียวกันกับ Eurostat UNWTO มีการแยกละเอียดระหว่างค าว่า Travel และ 

Tourism ซึ่ง Tourism จัดว่าเป็นส่วนหนึ่งของ Travel อีกที  
นอกจากนี้ยังมีการกล่าวถึงข้อจ ากัดในการเก็บสถิติข้อมูลการท่องเที่ยวที่อาจมีความคลาดเคลื่อน  
ตัวอย่างอื่นของต่างประเทศที่มีการจัดเก็บตัวชี้วัดต่างกันออกไป คือ Office for National Statistics 

ประเทศสหราชอาณาจักร ได้มีการจัดท า Tourism Benchmarking and Performance Indicators ซึ่งประกอบด้วย 
Indicators ต่าง ๆ ดังนี้  

- Number of day visitors [or trips] (+ % increase/decrease) 

- Number of overnight visitors [or trips] (+ % increase/decrease) 

- Value of staying visitor spend (+ % increase/decrease) 

- Value of day visitor spend (+ % increase/decrease) 

- Staying visitor spend per head (+ % increase/decrease) 

- Day visitor spend per head (+ % increase/decrease) 
เป็นที่สังเกตได้ว่า Indicators ต่าง ๆ ข้างต้น ก็สามารถน ามาค านวณเพื่อหาสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวม 

ในประเทศด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ได้เช่นกัน  
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Y2.2  แผนแม่บทฯ ประเด็น การท่องเที่ยว 
เป้าหมายที่ 2 รายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองรองเพิ่มขึ้น ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง คือ อัตราส่วนรายได้จาก

การท่องเที่ยวของเมืองหลักและเมืองรอง ซึ่งยังไม่พบตัวชี้วัดของต่างประเทศที่สอดคล้อง ถึงแม้ว่าหลาย ๆ 
ประเทศได้มีการกระตุ้นการท่องเที่ยวเมืองรอง (Secondary Cities or Second Tier Cities) แต่ทว่าไม่ได้มีการวัด
อัตราส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองหลักและเมืองรองแต่อย่างใด  

 

Y2.3  แผนแม่บทฯ ประเด็น การท่องเที่ยว 
เป้าหมายที่ 3 ความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยดีขึ้น  ตัวชี้วัด 

ที่เกี่ยวข้อง คือ อันดับความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดย Travel & 
Tourism Competitiveness Index (TTCI) พบว่า มีตัวชี้วัดที่คล้ายคลึง คือ OECD ได้มีความพยายามใน
การพัฒนาตัวชี้วัดที่มีความใกล้เคียงกันกับ TTCI ปรากฏอยู่ใน Dupeyras, A. and N. MacCallum (2013), 
“Indicators for Measuring Competitiveness in Tourism: A Guidance Document”, OECD Tourism 
Papers, 2013/02, OECD Publishing.  http://dx.doi.org/10.178/5k47t9q2t923-en  
 รายละเอียดตัวชี้วัดของหน่วยงาน 

 ค า นิ ย า ม  Tourism competitiveness for a destination is about the ability of the 
place to optimize its attractiveness for residents and non-residents, to deliver quality, 
innovative, and attractive (e.g., providing good value for money) tourism services to consumers 
and to gain market shares on the domestic and global market places, while ensuring that the 
available resources supporting tourism are used efficiently and in a sustainable way. 

 หน่วยวัด N/A  
 วิธีการค านวณ มีการให้น้ าหนักตัวชี้วัดย่อย ๆ (แสดงในตารางข้างล่าง) และให้คะแนน  

เพื่อน ามาค านวณเป็นคะแนนรวม 
 

  

http://dx.doi.org/10.178/5k47t9q2t923-en
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ตารางที่ 3 Indicators for Measuring Competitiveness in Tourism 
Core indicators 
Tourism performance and impacts 1.Tourism direct gross domestic product 

2. Inbound tourism revenues per visitor by source market 
3.Overnights in all types of accommodation 
4.Exports of tourism services 

Ability of a destination to deliver quality and 
competitive tourism services 

5.Labor productivity in tourism services 
6.Purchasing power parity (PPPs) and tourism prices 
7.Country entry visa requirements 

Attractiveness of a destination 8.Natural resources and biodiversity 
9.Cultural and creative resources  
10.Visitor satisfaction 

Policy responses and economic opportunities 11.National tourism action plan 
Supplementary indicators 
Tourism performance and impacts Market diversification and growth markets 
Ability of a destination to deliver quality and 
competitive tourism services 

Employment in tourism by age, education levels 
and type of contracts 
Consumer Price Index for tourism 
Air connectivity and inter-modality 

Attractiveness of a destination OECD Better Life Index 
Future Development Indicators 
Ability of a destination to deliver quality and 
competitive tourism 

Government budget appropriations for tourism 
Company mortality rate 

Policy responses and economic opportunities Use of e-tourism and other innovative services 
Structure of tourism supply chains 

 

 การจัดเก็บ ใช้ฐานข้อมูลจากหลายแหล่ง ประกอบกับการสัมภาษณ์ และการท าแบบสอบถาม 
 

Y1.1  แผนย่อยการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 
เป้าหมายที่ 1 รายได้การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพ่ิมขึ้น ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง คือ อัตรา

การขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม  ซึ่งไม่พบเป้าหมายและตัวชี้วัด 
ที่คล้ายคลึงกันนี้ในต่างประเทศ  

เป้าหมายที่ 2 เมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น 
ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง คือ จ านวนเมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม  
ซึ่งไม่พบว่ามีเป้าหมายและตัวชี้วัดที่คล้ายคลึงกันนี้ในต่างประเทศ อย่างไรก็ดีมีงานวิจัยเชิงวิชาการที่ได้มี
ความพยายามในการสร้างตัวช้ีวัดในคุณค่าเชิงวัฒนธรรมและการสร้างสรรค์ของเมือง อาทิเช่น 
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1) งานวิจั ย “Culture counts: An empirical approach to measure the cultural and creative 
vitality of European cities” โดย Valentina Montalto, Carlos Jorge Tacao Moura, Sven Langedijk, Michaela 
Saisana ในวารสาร Cities 89 (2019) 167-185 (https://doi.org/10.1016/j.cities.2019.01.014)  

งานวิจัยนี้ได้มีการพัฒนาฐานข้อมูลที่เรียกว่า The Cultural and Creative Cities Monitor 
(CCCM) ซึ่งมีการเก็บ 29 ตัวชี้วัด ส าหรับ 168 เมือง ใน 30 ประเทศยุโรป ซึ่ง CCCM นี้มีการวัดคุณค่าเชิง
วัฒนธรรมและการสร้างสรรค์ของเมืองในสามมิติคือ 

a. Cultural Vibrancy: The presence and attractiveness of cultural venues and facilities 
b. Creative Economy: The capacity of culture to generate jobs and innovation 
c. Enabling Environment: The conditions enabling cultural and creative processes to thrive 

2) งานวิจัย “Measuring the performance in creative cities: Proposal of a multidimensional 
model” โ ด ย  Margarida Rodrigues and Mario Franco ใ น ว า ร ส า ร  Sustainability 2018, 10, 4023; 
doi:10.3390/su10114023 

งานวิจัยนี้ได้มีการพัฒนาตัวชี้วัดส าหรับ Creative cities โดยแบ่งออกเป็นสามมิติ คือ Urban 
creativity, Intelligence, และ Sustainability ในส่วนของมิติแรกที่จัดท าเป็น Creativity Index น่าจะมี
ความใกล้เคียงกับตัวชี้วัดส าหรับเป้าหมายที่ 5 น้ีมากที่สุด ใน Creativity Index แบ่งออกเป็นสามมิติย่อย และ
มีตัวช้ีวัดดังนี้ 

 มิติย่อยที่ 1: Culture  
 ตัวชี้วัด:  Places of culture and facilities 
  Cultural participation and attractiveness 
 มิติย่อยที่ 2:  Creative economy 
 ตัวชี้วัด:  Creativity and employment  
  Intellectual property and innovation 
 มิติย่อยที่ 3:  Favorable climate 
 ตัวชี้วัด: Human capital and education  
  Opennes, tolerance, and trust 
  Local and international connections 
  Governance 

เป้าหมายที่ 3 สินค้าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
เพิ่มขึ้น ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง คือ อัตราการขยายตัวของจ านวนสินค้าและบริการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
และวัฒนธรรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งไม่พบว่ามีเป้าหมายและตัวชี้วัดที่คล้ายคลึงกัน
นี้ในต่างประเทศ 
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Y1.2  แผนย่อยการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ 
เป้าหมายที่ 1 รายได้จาการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจเพิ่มขึ้น ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง คือ อัตราการขยายตัวของ

รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ ซึ่งไม่พบเป้าหมายและตัวชี้วัดในลักษณะที่คล้ายคลึงกันในต่างประเทศ  
เป้าหมายที่ 2 การเป็นจุดหมายปลายทางในการจัดการประชุมนานาชาติของไทย ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง 

คือ อันดับของไทยในการเป็นจุดหมายปลายทางในการจัดการประชุมนานาชาติตามดัชนี International 
Congress and Convention Association (ICCA) ซึ่งไม่พบตัวชี้วัดอื่นในลักษณะเดียวกัน  

 

Y1.3  แผนย่อยการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย 
เป้าหมายที่ 1 รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทยเพิ่มขึ้น ตัวชี้วัด 

ที่เกี่ยวข้อง คือ อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย ซึ่งพบว่า
สิงคโปร์และมาเลเซียมีการตั้งเป้าหมายในการเป็น Medical Tourism Hub ในอาเซียน ส่วนตัวชี้วัดที่มี 
ความคล้ายคลึงกันคือข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนทริปและรายจ่ายของผู้เดินทางของ Global Wellness Institute ดังนี้ 
 รายละเอียดตัวชี้วัดของหน่วยงาน 

 ข้อมูล: Number of arrivals/trips และ Receipts/Expenditures 
 ประเทศ: จีน ญี่ปุ่น อินเดีย ไทย ออสเตรเลีย เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม นิวซีแลนด ์
 อื่น ๆ: ข้อมูลไม่ update  นอกจากข้อมูลข้างต้น ก็มีรายงาน Medical Tourism Market Reports 

ที่จัดท าโดย Reportlinker อีกด้วย  
เป้าหมายที่ 2 อันดับด้านรายได้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง คือ อันดับด้านรายได้

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทยโดย Global Wellness Institute พบว่ามีความคล้ายคลึงกัน  
ซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกับที่อธิบายในข้างต้น และยังอาจหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากรายงาน ‘Medical Tourism 
Market Reports’ โดยบริษัท Reportliker ได้อีกด้วย  

เป้าหมายที่ 3 สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบริการทางการแพทย์ได้รับ
มาตรฐานเพิ่มขึ้น ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง คือ อัตราการเพิ่มขึ้นของจ านวนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพที่ได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยว ซึ่งไม่พบเป้าหมายและตัวชี้วัดในลักษณะเดียวกันนี้ในตา่งประเทศ  

อย่างไรก็ดี พบว่ามีการวัดความพึงพอใจของคนไข้ที่มารับบริการด้านสุขภาพผ่านแบบสอบถาม ใน 46 
ประเทศ (รวมถึงประเทศไทยด้วย) และจัดท าเป็นตัวชี้วัด ‘Medical Tourism Index หรือ MTI’ โดย 
Medical Tourism Association เนื่องจากเป็นรายงานที่ต้องมีค่าใช้จ่าย จึงพอทราบข้อมูลในเบื้องต้นว่า
นอกจากการจัดอันดับโดยรวมแล้ว ยังมีการจัดอันดับในสามมิติย่อยคือ Destination environment, 
Medical tourism industry และ Quality of Facilities & Services  

 

Y1.4  แผนย่อยการท่องเที่ยวส าราญทางน้ า 
เป้าหมายที่ 1 รายได้การท่องเที่ยวส าราญทางน้ าเพิ่มขึ้น ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง คือ อัตราการขยายตัว

ของรายได้การท่องเที่ยวส าราญทางน้ า ซึ่งไม่พบเป้าหมายและตัวชี้วัดที่คล้ายคลึงกันในต่างประเทศ 
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เป้าหมายที่ 2 การขยายตัวของท่าเรือท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ้น  ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง คือ 
จ านวนท่าเรือท่องเที่ยวในประเทศไทย ซึ่งไม่พบเป้าหมายและตัวชี้วัดที่คล้ายคลึงกันในต่างประเทศ 

 

Y1.5  แผนย่อยการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค 
เป้าหมายที่ 1 ประเทศไทยเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางของนักท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน  ตัวชี้วัด 

ที่เกี่ยวข้อง คือ อัตราการขยายตัวของจ านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางผ่านแดนระหว่างประเทศไทย
กับประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งพบว่าประเทศมาเลเซียได้พยายามที่จะมีบทบาทส าคัญในการส่งเสริม 
การท่องเที่ยวภายในภูมิภาคอาเซียน แต่ไม่ได้มีการก าหนดเป้าหมายที่คล้ายคลึงกับของไทย 

 

Y1.6  แผนย่อยการพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว 
เป้าหมายที่ 1 นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง คือ อันดับ 

ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว โดย Travel & Tourism Competitiveness 
Index (TTCI) ซึ่งไม่พบตัวชี้วัดที่คล้ายคลึงกันในแหล่งอื่น  

เป้าหมายที่ 2 โครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวมีคุณภาพและมาตรฐานดีขึ้น ตัวชี้วัด 
ที่เกี่ยวข้อง คือ อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมทางบกและทางน้ า โดย 
Travel & Tourism Competitiveness Index (TTCI) พบว่า มีความคล้ายคลึ งกันกับตัวชี้ วัดที่  Global 
Competitiveness Index จัดท าโดย WEF ภายใต้หัวข้อ Enabling environment ในหัวข้อย่อย Infrastructure  

เป้าหมายที่ 3 การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีขึ้น ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง 
ก็คือ อันดับขีดความสามารถด้านความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดย Travel & Tourism 
Competitiveness Index (TTCI)  พบว่า มีความคล้ายคลึงกันกับ ตัวชี้วัดที่  Indicators of Sustainable 
Development for Tourism Destinations ซึ่งเป็นความพยายามของ UNWTO (World Tourism Organization) 
ที่ได้จัดท าเป็น Guide Book ขึ้น แต่ยังไม่ได้มีการเก็บข้อมูลจริง (Indicators of Sustainable Development for 
Tourism Destinations: A Guidebook by World Tourism Organization, 2004) ตาม Website: www.world-
tourism.org 

ในภาพรวมพบว่า ตัวชี้วัดในประเด็นการท่องเที่ยวโดยส่วนใหญ่ไม่มีความคล้ายคลึงกับของ  
ในต่างประเทศ เนื่องจากในต่างประเทศไม่ได้มีการก าหนดเป้าหมายในลักษณะเดียวกันกับของไทย อย่างไรก็ดี 
มีการจัดอันดับการท่องเที่ยวโดยหลายสถาบัน/หน่วยงานกลางในต่างประเทศที่อาจน ามาใช้เป็นตัวช้ีวัดได้ 

http://www.world-tourism.org/
http://www.world-tourism.org/
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ตารางที่ 4 สรุปความสอดคล้องระหว่างเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น การท่องเที่ยว กับเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของต่างประเทศ/นานาชาติ 

ประเดน็/แผนยอ่ย เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
CODE 
ตัวชี้วัด 

หนว่ยนบั 

องค์กรจดัท า
ข้อมูล

ตัวชี้วัดใน
ประเทศไทย 

เป้าหมายของ
ต่างประเทศที่
ทบทวนมีความ
คล้ายคลงึกับ

ของไทย 

ตัวชี้วัดของ
ต่างประเทศที่ทบทวน
มีความคล้ายคลงึกับ

ของไทย 

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตวัชี้วัด อาทเิชน่ 
ค านิยาม วิธีการค านวณ วิธกีารจดัเก็บ  

เป็นตน้ 

ชื่อประเทศหรือหน่วยงาน 
ต่างประเทศ ที่มีเป้าหมาย/
ตัวชี้วัด ที่เหมือนกนั หรอื 

คล้ายกนั 

ประเด็นการท่องเที่ยว ผลิ ตภั ณฑ์ มวลรวมใน
ประเทศด้านการท่องเที่ยว
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศเพิ่มขึ้น 

สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวม
ใน ป ระ เ ท ศด้ า นก า ร
ท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ (ร้อย
ละ) 

05000101 ร้อยละ กระทรวงการ
ท่องเทีย่วและ

กีฬา 

/ /  ค านิยาม Tourism contribution to Gross 
Domestic Product (TGDP) 
 หน่วยวัด หน่วยวัดอยู่ในรูปสกุลเงินท้องถิ่น 
และคิดเป็น % สัดส่วนต่อ GDP 
 วิธีการค านวณ ค านวณจาก The flow of 
visitors ประกอบกับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยว (จากการประมาณการ) 
 การจัดเก็บ เก็บจากข้อมูลการเข้าออก
ประเทศ และการประมาณการด้านอื่น ๆ  

UNWTO (World Tourism 
Organization), The World 

Bank, OECD, European 
Environment Agency, 

Eurostat, Knoema 

ประเด็นการท่องเที่ยว รายได้จากการท่องเท่ียว
ของเมืองรองเพิ่มขึ้น 

อัตราส่วนรายได้จากการ
ท่องเที่ยวของเมืองหลัก
และเมืองรอง (สัดส่วน) 

05000201 สัดส่วน กระทรวงการ
ท่องเทีย่วและ

กีฬา 

x x   
 

ประเด็นการท่องเที่ยว ความสามารถทางการ
แข่งขันด้านการท่องเที่ยว
ของประเทศไทยดีขึ้น 

อันดับความสามารถทางการ
แข่งขันด้านการท่องเที่ยวของ
ประเทศไทย โดย Travel & 
Tourism Competitiveness 
Index (TTCI) 
 

05000301 อันดับ - / / Travel & Tourism Competitiveness Index (TTCI) 
Indicators for measuring competitiveness 
in tourism ซึ่งมาจากการให้น้ าหนักตัวชี้วัด
ย่อย ๆ  ภายใต้ Core indicators ดังนี ้
1.Tourism performance and impacts 
2.Ability of a destination to deliver quality 
and competitive tourism services 
3.Attractive of a destination 
4.Policy responses and economic opportunities 

สภาเศรษฐกิจโลก  
(World Economic Forum; 

WEF) 
OECD 
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ตารางที่ 4 สรุปความสอดคล้องระหว่างเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น การท่องเที่ยว กับเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของต่างประเทศ/นานาชาต ิ(ต่อ) 

ประเดน็/แผนยอ่ย เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
CODE 
ตัวชี้วัด 

หนว่ยนบั 

องค์กรจดัท า
ข้อมูล

ตัวชี้วัดใน
ประเทศไทย 

เป้าหมายของ
ต่างประเทศที่
ทบทวนมีความ
คล้ายคลงึกับ

ของไทย 

ตัวชี้วัดของ
ต่างประเทศที่ทบทวน
มีความคล้ายคลงึกับ

ของไทย 

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตวัชี้วัด อาทเิชน่ 
ค านิยาม วิธีการค านวณ วิธกีารจดัเก็บ  

เป็นตน้ 

ชื่อประเทศหรือหน่วยงาน 
ต่างประเทศ ที่มีเป้าหมาย/
ตัวชี้วัด ที่เหมือนกนั หรอื 

คล้ายกนั 

แผนย่อยการท่องเที่ยว
เชิ งสร้ างสรรค์ และ
วัฒนธรรม 

รายได้จากการท่องเท่ียว
เ ชิ ง ส ร้ า ง ส ร รค์ แ ล ะ
วัฒนธรรมเพิ่มขึ้น 

อัตราการขยายตัวของ
รายได้จากการท่องเท่ียว
เ ชิ ง ส ร้ า ง ส ร รค์ แ ล ะ
วัฒนธรรม (เฉลี่ยร้อยละ) 

05010101 ร้อยละ - X X   
 

แผนย่อยการท่องเที่ยว
เชิ งสร้ างสรรค์ และ
วัฒนธรรม 

เ มื อ ง และชุ มชนที่ มี
ศักยภาพด้านการท่องเที่ยว
เ ชิ ง ส ร้ า ง ส ร รค์ แ ล ะ
วัฒนธรรมเพิ่มขึ้น 

จ านวนเมืองและชุมชนที่มี
ศักยภาพด้านการท่องเที่ยว
เ ชิ ง ส ร้ า ง ส ร รค์ แ ล ะ
วัฒนธรรม 

05010201 เมือง/
ชุมชน 

- X X  มีงานวิจัยเชิงวิชาการที่พยายามสร้างตัวชี้วัด
ในคุณค่าเชิงวัฒนธรรม 
1.The Cultural and Creative Cities Monitor 
(CCCM) ซึ่งมีการเก็บ 29 ตัวชี้วัด ส าหรับ 168 
เมือง ใน 30 ประเทศยุโรป ซึ่งวัดในสามมิติ คือ 
Cultural vibrancy, Creative economy และ 
Enabling environment  
2.Creativity Index ตามสามมิ ติ ย่ อย คื อ 
Culture, Creative economy และ Favorable 
climate  

 

แผนย่อยการท่องเที่ยว
เชิ งสร้ างสรรค์ และ
วัฒนธรรม 

สิ นค้ าท่ อ ง เที่ ย ว เชิ ง
สร้างสรรค์และวัฒนธรรม
ได้ รั บการขึ้ นทะเบี ยน
ทรั พย์ สิ นทางปั ญญา
เพิ่มขึ้น 

อัตราการขยายตัวของ
จ านวนสินค้าและบริการ
ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว เ ชิ ง
สร้างสรรค์และวัฒนธรรม
ที่ ได้รับการขึ้นทะเบียน
ทรั พย์ สิ นทางปั ญญา 
(เฉลี่ยร้อยละ) 

05010301 ร้อยละ - X X   
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ตารางที่ 4 สรุปความสอดคล้องระหว่างเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น การท่องเที่ยว กับเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของต่างประเทศ/นานาชาต ิ(ต่อ) 

ประเดน็/แผนยอ่ย เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
CODE 
ตัวชี้วัด 

หนว่ยนบั 

องค์กรจดัท า
ข้อมูล

ตัวชี้วัดใน
ประเทศไทย 

เป้าหมายของ
ต่างประเทศที่
ทบทวนมีความ
คล้ายคลงึกับ

ของไทย 

ตัวชี้วัดของ
ต่างประเทศที่ทบทวน
มีความคล้ายคลงึกับ

ของไทย 

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตวัชี้วัด อาทเิชน่ 
ค านิยาม วิธีการค านวณ วิธกีารจดัเก็บ  

เป็นตน้ 

ชื่อประเทศหรือหน่วยงาน 
ต่างประเทศ ที่มีเป้าหมาย/
ตัวชี้วัด ที่เหมือนกนั หรอื 

คล้ายกนั 

แผนย่อยการท่องเที่ยว
เชิงธุรกิจ 

รายได้จากการท่องเท่ียว
เชิงธุรกิจ เพิ่มขึ้น 

อัตราการขยายตัวของ
รายได้จากการท่องเท่ียว
เชิงธุรกิจ (เฉลี่ยร้อยละ) 

05020101 ร้อยละ - x x   
 

แผนย่อยการท่องเที่ยว
เชิงธุรกิจ 

การเป็นจุดหมายปลายทาง
ในการจั ดการประชุ ม
นานาชาติของไทย 

อันดับของไทยในการเป็น
จุดหมายปลายทางในการ
จัดการประชุมนานาชาติ 
ตามดั ชนี  International 
Congress and Convention 
Association (ICCA) 

05020201 อันดับ - x x ICCA Statistics Report Worldwide ranking: 
number of meetings per country 

International Congress and 
Convention Association 

(ICCA) 

แผนย่อยการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ ความงาม 
และแพทย์แผนไทย 

รายได้จากการท่องเท่ียว
เชิงสุขภาพ ความงาม และ
แพทย์แผนไทย เพิ่มขึ้น 

อัตราการขยายตัวของรายได้
จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
ความงาม และแพทย์แผนไทย 
(เฉลี่ยร้อยละ) 

05030101 ร้อยละ - x / 
สิงคโปร์ มาเลเซีย 

-ข้ อมู ล  : Number of arrivals/trips และ 
Receipts/Expenditures 
-Wellness Tourism Destination Markets 

Global Wellness Institute 

แผนย่อยการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ ความงาม 
และแพทย์แผนไทย 

อันดับด้ านรายได้การ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของ
ประเทศไทย 

อันดับด้ านรายได้การ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของ
ประเทศไทย โดย Global 
Wellness Institute ดีขึ้น 

05030201 อันดับ - x / 
สิงคโปร์ มาเลเซีย 

ข้ อมู ล  : Number of arrivals/trips และ 
Receipts/Expenditures 
-Wellness Tourism Destination Markets 

Global Wellness Institute 
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ตารางที่ 4 สรุปความสอดคล้องระหว่างเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น การท่องเที่ยว กับเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของต่างประเทศ/นานาชาต ิ(ต่อ) 

ประเดน็/แผนยอ่ย เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
CODE 
ตัวชี้วัด 

หนว่ยนบั 

องค์กรจดัท า
ข้อมูล

ตัวชี้วัดใน
ประเทศไทย 

เป้าหมายของ
ต่างประเทศที่ทบทวน
มีความคล้ายคลงึกับ

ของไทย 

ตัวชี้วัดของ
ต่างประเทศที่ทบทวน
มีความคล้ายคลงึกับ

ของไทย 

ข้อมูลประกอบการพัฒนา
ตัวชี้วัด อาทเิชน่ ค านิยาม 

วิธีการค านวณ วิธีการจัดเก็บ 
เป็นตน้ 

ชื่อประเทศหรือหน่วยงาน 
ต่างประเทศ ที่มีเป้าหมาย/
ตัวชี้วัด ที่เหมือนกนั หรอื 

คล้ายกนั 
แผนย่อยการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ ความงาม 
และแพทย์แผนไทย 

สถานประกอบการด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและ
บริการทางการแพทย์ได้รับ
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

อั ตราการเพิ่ มขึ้ นของจ านวนสถาน
ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่
ได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยว (เฉลี่ยร้อยละ) 

05030301 ร้อยละ  x x   
 

แผนย่อยการท่องเที่ยว
ส าราญทางน้ า 

รายได้การท่องเที่ยวส าราญ
ทางน้ าเพิ่มขึ้น 

อัตราการขยายตัวของรายได้การท่องเที่ยว
ส าราญทางน้ า (เฉลี่ยร้อยละ) 

05040101 ร้อยละ - x x   
 

แผนย่อยการท่องเที่ยว
ส าราญทางน้ า 

การขยายตั วของท่ าเรื อ
ท่องเที่ยวในประเทศไทย
เพิ่มขึ้น 

จ านวนท่าเรือท่องเที่ยวในประเทศไทย 05040201 ร้อยละ กรมเจ้าท่า x x   
 

แผนย่อยการท่องเที่ยว
เชื่อมโยงภูมิภาค 

ประเทศไทยเป็นจุดเชื่อมต่อ
การเดินทางของนักท่องเที่ยว
ในภูมิภาคอาเซียน 

อัตราการขยายตัวของจ านวนนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติที่ เดินทางผ่านแดนระหว่าง
ประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียน  

05050101 ร้อยละ กระทรวงการ
ท่องเทีย่และ

กีฬา 

x /   ประเทศมาเลเซียได้เคยมี
การก าหนดเป้าหมายที่

คล้ายคลึงกันนีเ้มื่อปี 2014 
แผนย่ อยการพัฒนา
ระบบนิเวศการท่องเที่ยว 

นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น 

อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้าน
ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว โดย Travel 
&  Tourism Competitiveness Index (TTCI) 

05060101 อันดับ - x x Safety and Security Travel &  Tourism 
Competitiveness Index 

(TTCI) 
แผนย่ อยการพัฒนา
ระบบนิเวศการท่องเที่ยว 

โครงสร้ างพื้ นฐานเพื่ อ
สนับสนุนการท่องเที่ยวมี
คุณภาพและมาตรฐานดีขึ้น 

อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้าน
โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมทางบก
และทางน้ า  โดย Travel &  Tourism 
Competitiveness Index (TTCI) 

05060201 อันดับ - / / ตัวชี้วัดที่ Global Competitiveness 
Index จัดท าโดย WEF ภายใต้หัวข้อ 
Enabling environment ในหั วข้ อ
ย่อย Infrastructure  

Travel &  Tourism 
Competitiveness Index 

(TTCI) 
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ตารางที่ 4 สรุปความสอดคล้องระหว่างเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น การท่องเที่ยว กับเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของต่างประเทศ/นานาชาต ิ(ต่อ) 

ประเดน็/แผนยอ่ย เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
CODE 
ตัวชี้วัด 

หนว่ยนบั 

องค์กรจดัท า
ข้อมูล

ตัวชี้วัดใน
ประเทศไทย 

เป้าหมายของ
ต่างประเทศที่ทบทวน
มีความคล้ายคลงึกับ

ของไทย 

ตัวชี้วัดของ
ต่างประเทศที่ทบทวน
มีความคล้ายคลงึกับ

ของไทย 

ข้อมูลประกอบการพัฒนา
ตัวชี้วัด อาทเิชน่ ค านิยาม 

วิธีการค านวณ วิธีการจัดเก็บ 
เป็นตน้ 

ชื่อประเทศหรือหน่วยงาน 
ต่างประเทศ ที่มีเป้าหมาย/
ตัวชี้วัด ที่เหมือนกนั หรอื 

คล้ายกนั 
แผนย่ อยการพัฒนา
ระบบนิเวศการท่องเที่ยว 

การท่องเท่ียวอย่างมีความ
รั บผิ ดชอบต่ อสั งคมและ
สิ่งแวดล้อมดีขึ้น 

อันดับขีดความสามารถด้านความยั่งยืนของ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดย 
Travel &  Tourism Competitiveness Index 
(TTCI) 

05060301 อันดับ - / / ตั ว ชี้ วั ด ที่  Indicators of 
Sustainable Development for 
Tourism Destinations 

UNWTO (World Tourism 
Organization) 

หมายเหต:ุ / หมายถึง พบข้อมูลที่มีความสอดคล้อง มีการจัดเก็บ 
      X หมายถึง ไม่พบข้อมูลที่มีความสอดคล้อง ไม่มีการจัดเก็บ 
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ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ความเหมาะสมตัวชี้วัดและสถานภาพข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด 
 

การวิเคราะห์ช่องว่างจากการถ่ายทอดตัวชี้วัด (KPI Deployment Gap) เป็นการน าผลการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทฯ ทั้ง 23 ฉบับ (Causal Relationship) กับของ SDGs กับ
ขององค์กรนานาชาติ ซึ่งสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมาย ตัวชี้วัด ของแผนแม่บทฯ และแผนย่อยกับ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs กับเป้าหมายหรือตัวชี้วัดการพัฒนาประเทศขององค์กรนานาชาติ มาท าการ
วิเคราะห์ช่องว่างการถ่ายทอดตัวชี้วัด ภายใต้หลักการว่า การขับเคลื่อนการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพจะต้องมี 
ความชัดเจนและสอดคล้องกันในด้านเป้าหมาย รวมถึงต้องมีตัวชี้วัดที่สอดรับกันอย่างเป็นระบบและสามารถ
ขับเคลื่อนผลการด าเนินงาน (Output) ไปสู่ผลลัพธ์ (Outcome) ของการพัฒนาได้  

โดยที่ปรึกษาได้พิจารณาถึงข้อจ ากัดต่าง ๆ ที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการถ่ายทอดตัวชี้วัด เช่น ข้อจ ากัดของ
ระบบจัดเก็บข้อมูล ข้อจ ากัดของความถูกต้องเที่ยงตรงของข้อมูล ข้อจ ากัดด้านการได้มาของข้อมูล ข้อจ ากัด 
ด้านการเชื่อมโยงข้อมูล เป็นต้น รวมถึงแนวคิด เกณฑ์ และแนวทางการคัดเลือกเป้าหมายและตัวชี้วัดของ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เข้าด้วยกันอีกทั้งจะน าผลจากการวิเคราะห์ดังกล่าวมาใช้ส าหรับการพิจารณา 
ความครบถ้วนสมบูรณ์ของตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายตามเป้าหมายที่ก าหนด รวมถึงการปรับปรุงและเพิ่มเติมตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย เพื่อให้สอดคล้องกันกับเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ (Target & KPI Alignment) 

ขั้นตอนในการด าเนินงานคัดเลือกตัวชี้วัด ประกอบด้วย 
1) ก าหนดเกณฑ์การพิจารณาตัวช้ีวัด  
2) จัดประชุมกลุ่มย่อย เพื่อคัดเลือกตัวช้ีวัดตามเกณฑ์การพิจารณาในข้อที่ 1 
3) สรุปร่างตัวชี้วัดจากการวิเคราะห์ตามหลักวิชาการผนวกกับผลการประชุมกลุ่มย่อย ซึ่งสามารถ

แบ่งได้ 3 กลุ่ม อันประกอบด้วย 1 กลุ่มตัวชี้วัดเดิมที่มีความเหมาะสมอยู่แล้ว 2 กลุ่มตัวชี้วัดเดิม + ตัวชี้วัด
เพิ่มเติมเพื่อให้ครอบคลุมเป้าหมาย 3 กลุ่มตัวช้ีวัดที่ถูกปรับเปลี่ยน 

4) ประชุมกับคณะกรรมการตรวจรับเพื่อน าเสนอ First Draft KPI 
5) ที่ปรึกษาเข้าพบหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อท าการตกผนึกตัวชี้วัดเดิมและตัวชี้วัด

ปรับเปลี่ยน รวมทั้งตัวชี้วัดที่เพิ่มเติม นอกจากนั้นยังหารือถึงความเหมาะสมของค่าเป้าหมายในตัวชี้วัดเดิม  
ในคราวเดียวกัน 

6) สรุปผลตัวชี้วัดเดิมพร้อมค่าเป้าหมายที่เหมาะสมและตัวชีว้ัดปรับเปลี่ยนต่อคณะกรรมการตรวจรับ 

ในการจัดท าตัวชี้วัด (Draft KPI) เพื่อแบ่งตัวชี้วัดออกเป็น (1) กลุ่มตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย เดิมที่มี
ความเหมาะสมอยู่แล้ว (2) กลุ่มตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย ที่เดิมที่มีความเหมาะสมอยู่แล้ว และต้องมีการเพิ่มเติมให้
ครอบคลุมเป้าหมาย และ (3) กลุ่มตัวชี้วัดที่ต้องปรับเปลี่ยน/ค่าเป้าหมายเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายตาม
แผนแม่บทฯ  
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รูปที่ 2 ขั้นตอนการคัดเลือกตัวชี้วัดที่เหมาะสม 

 

 
รูปที่ 3 สรุปกลุ่มตัวช้ีวัดที่ได้จากการวิเคราะห์ช่องว่างจากการถ่ายทอดตัวชี้วัด 

 

จากการประชุมกลุ่มย่อยและเข้าพบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ปรึกษาได้ท าการสรุปผลการวิเคราะห์ 
ความเหมาะสมตัวชี้วัดและสถานภาพข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัดแผนแม่บทฯ ประเด็นที่ 5 การท่องเที่ยว  
ตามหลักวิชาการโดยอาศัยเกณฑ์การพิจารณาประกอบกับผลคะแนนจากผู้เชี่ยวชาญที่ได้เข้าประชุมกลุ่มย่อย และ
การหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมสรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดในแต่ละเป้าหมายอีกทั้งที่ปรึกษายังท าการ
ตรวจสอบสถานภาพข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวช้ีวัด โดยการสืบค้นจาก website และเข้าหารือกับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องกับชุดข้อมูลเพื่อตรวจสอบสถานะข้อมูลภายใต้ตัวชี้วัดนั้น ๆ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะท าให้ทราบถึงความพร้อม
ของข้อมูลของแต่ละตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมตัวชี้วัด ประเด็นที่ 5 การท่องเที่ยว ดังแสดงในรูปที่ 4 
และตารางที่ 5 
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รูปที่ 4 สรุปตัวชี้วัดที่มีความเหมาะสม มีการปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติม ประเด็น การท่องเที่ยว  
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ประเด็น/แผนย่อย เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด

ผ่านเกณฑ์ 
ตัวชี้วัด 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 
สถานภาพ 
มีข้อมูล 

สถานภาพ 
ไม่มีข้อมูล 

ประเด็นที่ 5 การท่องเที่ยว 
ประเด็นการท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้าน

การท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศเพิ่มขึ้น 

สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยวต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (ร้อยละ) 

 / /  

การเพิ่มขึ้นของอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ด้านการท่องเที่ยวเมื่อเทียบกับอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ 

  /  

ประเด็นการท่องเที่ยว รายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองรอง
เพิ่มขึ้น 

อัตราส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองหลักและเมืองรอง 
(สัดส่วน) 

 /  / 

การเพิ่มขึ้นของอัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวของ
เมืองรองเมื่ อเทียบกับอัตราการขยายตัวของรายได้จาก 
การท่องเที่ยวของเมืองหลัก 

   / 

ประเด็นการท่องเที่ยว ความสามารถทางการแข่งขันด้าน
การท่องเที่ยวของประเทศไทยดีขึ้น 

อันดับความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศ
ไทย โดย Travel &  Tourism Competitiveness Index (TTCI) 

/  /  

แผนย่อยการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์และวัฒนธรรม 

รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น 

อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรม (เฉลี่ยร้อยละ) 

/   / 

แผนย่อยการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์และวัฒนธรรม 

เมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการ
ท่ องเที่ ยวเชิ งสร้ างสรรค์ และ
วัฒนธรรมเพิ่มขึ้น 

จ านวนเมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์และวัฒนธรรม 

 /  / 

จ านวนเมืองและชุมชนเชิงสร้างสรรค์     



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)  ประเด็นที่ 5 การท่องเที่ยว 
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     28 

ตารางที่ 5 ผลตัวชี้วัดที่ผ่านการคัดเลือกความเหมาะสมและข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวช้ีวัด ประเด็น การท่องเที่ยว (ต่อ) 

ประเด็น/แผนย่อย เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด

ผ่านเกณฑ์ 
ตัวชี้วัด 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 
สถานภาพ 
มีข้อมูล 

สถานภาพ 
ไม่มีข้อมูล 

ประเด็นที่ 5 การท่องเที่ยว 
แผนย่อยการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์และวัฒนธรรม 

สินค้าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรมได้รับการขึ้นทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้น 

อัตราการขยายตัวของจ านวนสินค้าและบริการการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์และวัฒนธรรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สิน 
ทางปัญญา (เฉลี่ยร้อยละ) 

/   / 

แผนย่อยการท่องเที่ยวเชิง
ธุรกิจ 

รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ 
เพิ่มขึ้น 

อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ  (เฉลี่ยร้อยละ)  /  / 
อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับ MICE    / 
อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงกีฬา และการเข้า
ร่วมงานกีฬาระดับชาติและระดับนานาชาติ  

   / 

แผนย่อยการท่องเที่ยวเชิง
ธุรกิจ 

การเป็นจุดหมายปลายทางในการ
จัดการประชุมนานาชาติของไทย 

อันดับของไทยในการเป็นจุดหมายปลายทางในการจัดการประชุม
นานาชาติ ตามดัชนี International Congress and Convention 
Association (ICCA) 

 / /  

อันดับ Total number of participants per country/territory 
โดย ICCA 

  /  

แผนย่อยการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ ความงาม และ
แพทย์แผนไทย 

รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
ความงาม และแพทย์ แผนไทย 
เพิ่มขึ้น 

อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  
ความงาม และแพทย์แผนไทย (เฉลี่ยร้อยละ) 

/   / 

แผนย่อยการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ ความงาม และ
แพทย์แผนไทย 

อันดับด้านรายได้การท่องเที่ยว 
เชิงสุขภาพของประเทศไทย 

อันดับด้านรายได้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย  
โดย Global Wellness Institute ดีข้ึน 

/  /  
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ประเด็น/แผนย่อย เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด 

ผ่านเกณฑ์ 
ตัวชี้วัด 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 
สถานภาพ 
มีข้อมูล 

สถานภาพ 
ไม่มีข้อมูล 

ประเด็นที่ 5 การท่องเที่ยว 
แผนย่อยการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ ความงาม 
และแพทย์แผนไทย 

สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพและบริการทางการแพทย์
ได้รับมาตรฐานเพิ่มขึ้น 

อัตราการเพิ่มขึ้นของจ านวนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพที่ได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยว (เฉลี่ยร้อยละ) 

/   / 

แผนย่อยการท่องเที่ยว
ส าราญทางน้ า 

รายได้การท่องเที่ยวส าราญทางน้ า
เพิ่มขึ้น 

อัตราการขยายตัวของรายได้การท่องเที่ยวส าราญทางน้ า (เฉลี่ยร้อยละ) /   / 

แผนย่อยการท่องเที่ยว
ส าราญทางน้ า 

การขยายตัวของท่าเรือท่องเที่ยวใน
ประเทศไทยเพิ่มขึ้น 

จ านวนท่าเรือท่องเที่ยวในประเทศไทย  /  / 
จ านวนการเทียบท่าของเรือที่เข้าท่าที่ก าหนด    / 

แผนย่อยการท่องเที่ยว
เชื่อมโยงภูมิภาค 

ประเทศไทยเป็นจุดเชื่อมต่อการ
เดินทางของนักท่องเที่ยวในภูมิภาค
อาเซียน 

อัตราการขยายตัวของจ านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางผ่านแดน
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียน (เฉลี่ยร้อยละ) 

/   / 

แผนย่ อยการพัฒนา
ระบบนิเวศการท่องเที่ยว 

นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินมากขึ้น 

อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว 
โดย Travel &  Tourism Competitiveness Index (TTCI) 

/  /  

แผนย่ อยการพัฒนา
ระบบนิเวศการท่องเที่ยว 

โครงสร้ างพื้นฐานเพื่ อสนับสนุน 
การท่องเที่ยวมีคุณภาพและมาตรฐาน
ดีข้ึน 

อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม
ทางบกและทางน้ า โดย Travel &  Tourism Competitiveness Index (TTCI) 

/  /  

อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม
ทางอากาศ โดย Travel &  Tourism Competitiveness Index (TTCI) 

   / 

อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานด้าน 
การบริการนักท่องเที่ยว 

   / 
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ตารางที่ 5 ผลตัวชี้วัดที่ผ่านการคัดเลือกความเหมาะสมและข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวช้ีวัด ประเด็น การท่องเที่ยว (ต่อ) 

ประเด็น/แผนย่อย เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด 

ผ่านเกณฑ์ 
ตัวชี้วัด 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 
สถานภาพ 
มีข้อมูล 

สถานภาพ 
ไม่มีข้อมูล 

ประเด็นที่ 5 การท่องเที่ยว 
แผนย่อยการพัฒนาระบบ
นิเวศการท่องเที่ยว 

การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีขึ้น 

อั นดั บขี ดความสามารถด้ านความยั่ งยื นของสิ่ งแวดล้ อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดย Travel &  Tourism Competitiveness Index (TTCI) 

/  /  

หมายเหต:ุ ตัวชี้วัดตัวเอียงหมายถึงตัวชี้วัดที่ปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติม 

 
ในส่วนของผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมตัวชี้วัดและสถานภาพข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด ที่ปรึกษาจะน าเสนอภาพรวมของตัวชี้วัดโดยระบุนิยามของ

ตัวชี้วัด วิธีการวัดและวิธีการค านวณ และหลังจากนั้นจะขอแบ่งการสรุปผลการวิเคราะห์ออกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย (1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากที่ประชุม
กลุ่มย่อย (2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงาน (3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงาน และ ( 4) สรุปตัวชี้วัดและ 
ค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษาฯ  
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเดน็ การท่องเที่ยว (5) 
เป้าหมาย: ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศดา้นการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้น 
Code 05000101: ตัวชี้วัด สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (ร้อยละ) 
ตัวชี้วัดปรับเปลี่ยนและมีการทดแทน 
Code 05000101_1: ตัวชี้วัด การเพ่ิมขึ้นของอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยวเมื่อเทียบกับอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ 
นิยามของตัวชี้วัด 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยว หมายถึง มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาตลาด แยกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เฉพาะสาขาการท่องเที่ยว 
วิธีการวัดและวิธีค านวณ  

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยว = 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยว  

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
× 100 

 

1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากทีป่ระชุมกลุ่มยอ่ย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 
  เห็นด้วยอย่างยิ่ง  (%) เห็นด้วยบางส่วน (%) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) 
Relevant 91 9 0 
Measurable 91 9 0 
Controllable 56 44 0 
Affordable 88 12 0 
Comparable 78 22 0 
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สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
 ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเห็นว่าเป็นตัวชี้วัดที่เหมาะสม เพราะเคยมีการเก็บตัวเลขไว้แล้ว แต่อาจต้องพิจารณาว่าสอดคล้องกับ TSA (Tourism Satellite Account) หรือไม่  
 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ท าหนังสือช้ีแจงว่าตัวชี้วัดยังไม่มีความเหมาะสม ด้วยเหตุผลดังนี้ (หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยวเกิด

จากมูลค่าการบริโภคเพื่อการท่องเที่ยวภายในประเทศ หรือ การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ) 
1) ปัญหาด้านการจัดเก็บข้อมูล 

1.1) ที่มาของข้อมูลควรมาจากที่เดียว เพื่อความถูกต้องและเกิดความเข้าใจตรงกันในการใช้ข้อมูลอ้างอิง ส าหรับเป็นกรอบการท างาน โดยผู้จัดท าข้อมูล คือ 
กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา ภายใต้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) ข้อมูลอยู่ในรายงานตารางบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยว (Tourism Satellite 
Account: TSA) ตามลิงค์ https://www.mots.go.th/more_news_new.php?cid=427 

1.2) ปัญหาเรื่องความสม่ าเสมอและต่อเนื่องของการออกข้อมูล เนื่องจากปัจจุบันข้อมูล TSA อย่างเป็นทางการยังไม่ได้มีการก าหนดการเผยแพร่ที่แน่นอน  
การอัปเดตข้อมูลล่าสุดคือปี 2560 และข้อมูลปี 2558 - 2560 มีรายละเอียดข้อมูลแตกต่างกัน 

1.3) ปัญหาเรื่องความขัดแย้งของข้อมูล จากข้อมูลสรุปเป้าหมาย ตัวชี้วัดข้อมูลฐานและค่าเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยส านักงาน 
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระบุสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ปี 2560 คือ ร้อยละ 8.96  
แต่ข้อมูลเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของไทย ปี 2560 โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ระบุว่า สัดส่วน ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยวโดยตรง 
(Tourism Direct Gross Domestic Product: TDGDP) ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ปี 2560 คือ ร้อยละ 6.98 หากเป็น (Tourism Indirect Gross 
Domestic Product: TIDGDP) ต่อ GDP คิดเป็นร้อยละ 10.68 และหากเป็น (Tourism Gross Domestic Product: TGDP) ต่อ GDP คิดเป็นร้อยละ 17.65  

2) ปัญหาด้านการใช้ข้อมูล 
2.1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยว (TDGDP) ≠ รายได้รวมจากการท่องเที่ยว (Internal Tourism Expenditure) กล่าวคือ ผลิตภัณฑ์ 

มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยว จะมีค่าน้อยกว่า รายได้รวมทางการท่องเที่ยว เนื่องจากผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยว จะหักลบ มูลค่า การน าเข้า
ต่าง ๆ ที่น ามาใช้ในภาคการท่องเที่ยว เช่น โรงแรม/ภัตตาคารน าเข้าผลิตภัณฑ์อาหารจาก ต่างประเทศมาประกอบอาหารให้นักท่องเที่ยว, โรงแรมน าเข้าเฟอร์นิเจอร์/ของ
ประดับมาตกแต่งสถานที ่
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2.2) ข้อมูล at basic prices ควรใช้ข้อมูล at current prices ที่รวมผลจากเงินเฟ้อด้วย เพื่อสามารถน าไปหาสัดส่วนความสัมพันธ์กับ “รายได้รวมจาก 
การท่องเที่ยว” ซึ่งรายได้รวมจะเป็นข้อมูล at current prices อันจะมีผลต่อการก าหนดอัตราการเติบโตของ “รายได้รวมจากการท่องเที่ยว”ต่อไป  

2.3) การก าหนดค่าอัตราการเติบโตของ “มูลค่าของผลิตภัณฑ์มวลรวมด้านการท่องเที่ยว (TDGDP)” ต้องสัมพันธ์กับค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมด้านการท่องเที่ยว/GDP 
หมายถึง อัตราเติบโตของ TDGDP ที่ +10% จะ ส่งผลให้ TDGDP / GDP = 22% ได้หรือไม่  

การก าหนดค่าตัวชี้วัดปี 2565 ที่สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยว/GDP เท่ากับร้อยละ 22 คาดว่าจะมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน โดยการน า
ค่าสัดส่วน “รายได้ทางการท่องเที่ยว” ต่อ GDP ปี 2560 ซึ่งมีค่าโดยประมาณร้อยละ 18 มาเป็นตัวต้ังในก าหนดค่าปี 2565  

ดังนั้น การก าหนดค่าสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยว/GDP เทา่กับร้อยละ 22 จึงอาจไม่สามารถเป็นไปได้ในปี 2565 
การก าหนดค่าอัตราการเติบโตของรายได้รวม จะส่งถึงตัวชี้วัดโดยมีความสัมพันธ์ดังแผนภาพ  

 
 

ดังนั้นการก าหนดค่าอัตราการเติบโตของรายได้รวม ที่ส่งผลให้ TGDP เป็น 22% ของ GDP ตาม เป้าหมายปี 2565 อย่างง่าย ด าเนินการได ้ดังนี้  
(1) หามูลค่า GDP ปี 2565*** (ตัวตั้งต้น)  
(2) ค านวณมูลค่า TDGDP ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้เป็น 22% ของ GDP 
(3) ค านวณหารายได้รวมจากท่องเที่ยวที่จะส่งผลให้ TDGDP มีสัดส่วนเป็น 22% ของ GDP ค านวณอย่างง่าย โดยใช้เทียบบัญญัติไตรยางค์ โดยใช้สัดส่วน 

TDGDP/รายได้รวมในปี 2560  
(4) จะท าให้ทราบมูลค่ารายได้รวมปี 2565 ที่จะส่งผลให้ TDGDP เป็น 22% ของ GDP 
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(5) ค านวณอัตราการเติบโตของ “รายได้รวมปี 2565” 
3) ปัญหาในการคดิค านวณค่าตัวชี้วัดระยะยาว 

การต้ังค่าอัตราการเติบโตแบบเส้นตรง คือ มีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น +10% ⇒+12%⇒ +15% ⇒+20% โดยทั่วไปในทางสถิติเป็นไปได้ยาก 

เนื่องจากเมื่อฐานจ านวนมีขนาดใหญ่ขึ้น การเติบโตจะไม่สามารถเพิ่มขึ้นได้ในอัตราเดิม แต่จะเพ่ิมขึ้นแบบถดถอย เช่น +10% ⇒ +8% ⇒ +6%  
สัดส่วน TDGDP ต่อ GDP ร้อยละ 30 ภายในปี 2580 เปน็อัตราทีสู่งมาก แปลความได้ว่า เศรษฐกจิของประเทศไทยพึ่งพิงภาคการท่องเที่ยวถึง 30% หรอื  

ภาคการท่องเทีย่วมีมูลค่าประมาณ 1 ใน 3 ส่วนของเศรษฐกิจไทย ถือว่าเป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งสัดส่วนดังกล่าวเป็นไปตามทศิทางของยทุธศาสตร์ชาติ
จริงหรือไม่ ยทุธศาสตร์ชาติต้องการใช้การทอ่งเที่ยวเป็นตัวน าในการยกระดับไปสู่การเปน็ประเทศพัฒนาแล้ว ใช่หรอืไม ่

การตั้งตัวชี้วัดของแผนแม่บทที่ไม่สอดคล้องกับภาพรวมของประเทศ เนื่องจากสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมด้านการท่องเที่ยวที่ต้องเพิ่มขึ้น ในขณะที่สัดส่วน
ผลิตภัณฑ์มวลรวมด้านอื่น ๆ ของประเทศต้องลดลง ซึ่งไม่สอดคล้องกับตัวชี้วัดของแผนแม่บทอื่นที่ก าหนดให้ทุกสาขาต้องมีรายได้เพิ่มขึ้นเช่นกัน ดังตารางตัวอย่ าง  
ปี 2560 (ข้อมูลปีฐาน) สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมด้านการเกษตร คิดเป็นร้อยละ 4.07 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ เป้าหมายของแผนแม่บทประเด็นเกษตร คือ 
ภายในปี 2565 ผลิตภัณฑ์มวลรวมด้านการเกษตรต้องขยายตัวร้อยละ 3.8 ในขณะที่สัดส่วนของผลิตภัณฑ์มวลรวมด้านเกษตรต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต้องเพิ่มขึ้น
ด้วย ซึ่งจะมีผลต่อเป้าหมายของแผนแม่บทการท่องเที่ยวที่ก าหนดไว้ว่า ในปี 2565 สัดส่วนของผลิตภัณฑ์มวลรวมด้านการท่องเที่ยวต้องเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 22 

 

 มูลค่า GDP ปี 2560  
(ล้านล้านบาท) 

 

สัดส่วน GDP ด้านต่าง ๆ ต่อ 
GDP ประเทศ ปี 2560  

(ร้อยละ) 

*(ตัวเลขสมมุติ) อัตราการเติบโต
ตามเป้าหมายแผนแม่บท ปี 2565 

(ร้อยละ) 

*(ตัวเลขสมมุต)ิ มูลค่า GDP 
ตามเป้าหมายแผนแม่บท  
ปี 2565 (ล้านล้านบาท) 

สัดส่วน GDP ด้านต่าง ๆ ต่อ 
GDPประเทศตามเป้าหมาย 

แผนแม่บทปี 2565 (ร้อยละ) 
รวมทั้งสิ้น 15.48  +5.00 16.25  
อุตสาหกรรม 3.38 21.83 +4.60 3.53 21.72 
เกษตร 0.63 4.07 +3.80 0.65 4.00 
ท่องเที่ยว 2.75 (รายได้รวมจาก 

การท่องเที่ยวทั้งในและ
ต่างประเทศ) 

17.76 (รายได้รวมจากการท่องเที่ยว
ต่อ GDP) 

+29.80 (อัตราการเติบโตเมื่อสัดส่วน 
GDP ด้านท่องเที่ยวในปี 2565 เป็น

ร้อยละ 22 ของ GDPประเทศ) 

3.57 
 

22.00 
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ประเทศที่มีรายได้จากท่องเที่ยวอันดับต้น อาทิ สเปน ฝรั่งเศส โดยปี 2559 ภาคการท่องเที่ยวของ สเปนคิดเป็นสัดส่วน 5.4% ของ GDP, ภาคการท่องเที่ยวของ
ฝรั่งเศสคิดเป็นสัดส่วน 3.6% ของ GDP 
ข้อเสนอ 
 ททท. ไดเ้สนอว่า การปรับค่าตัวชี้วัดจากการปรับตัวแปรตั้งต้นในการก าหนดค่าตัวชี้วัดต่าง ๆ เริ่มต้นจากยุทธศาสตร์ชาติปี 2580 “ประเทศไทยพัฒนาแล้ว” ดังนี ้

1) ตัวแปรตั้งต้น คือ เป้าหมายประเทศไทยเป็น “ประเทศพัฒนาแล้ว” โดย GNI = $15,000 ต่อปี 
2) ค านวณหามูลค่า GDP ในปี 2580 ที่จะท าให้ GNI = $15,000 ต่อปี 
3) ค านวณหามูลค่า TDGDP ที่ 30% ตามเป้าหมายตัวชี้วัด 
4) ค านวณหารายได้รวมจากการท่องเที่ยว จากการเทียบบัญญัติไตรยางค์จากข้อมูลปี 2560 สัดส่วน TDGDP/รายได้รวมจากการท่องเที่ยว 
และ ททท. เสนอให้มีการปรับตัวชี้วัดจากสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ เป็น ‘อัตราการเติบโตของ

ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยว’ 
ตัวชี้วัดทดแทน/เพิ่มเติม/ปรับปรุง 
 อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยว (ร้อยละ) 
นิยามตัวชี้วัดทดแทน/เพิ่มเติม/ปรับปรุง 
 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยว หมายถึง มูลค่าการบริโภคเพื่อการท่องเที่ ยวภายในประเทศ หรือ การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวไทยและ 
ชาวต่างประเทศ 

((ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยว ปีปัจจุบัน - ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยว ปีก่อน )/ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
ด้านการท่องเที่ยว ปีก่อน) * 100 
ข้อสังเกตจากที่ปรึกษา 
 ตัวช้ีวัดทดแทนมีความเหมาะสมกว่าตัวชี้วัดเดิมมาก เนื่องจากไม่ต้องเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ แต่วัดการท่องเที่ยวโดยตรง อย่างไรก็ดี ควรจะต้อง
มีการปรับค่าเป้าหมาย เนื่องจากภาคท่องเที่ยวขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่ควบคุมไม่ได้เป็นอย่างมาก เช่น โควิด เป็นต้น 
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2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงาน 
จากการหารือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ทางกระทรวงฯ ได้ให้ความคิดเห็นว่าการใช้สัดส่วนไม่น่าจะเหมาะสม เนื่องจากโครงสร้างด้านการท่องเที่ยว 

อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา และได้ข้อสรุปว่าตัวชี้วัดที่เหมาะสมที่ยังตอบเป้าหมายได้ตรง ก็คือ ‘การเพิ่มขึ้นของอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม 
ในประเทศด้านการท่องเที่ยวเมื่อเทียบกับอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ’  

 

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกบัหน่วยงาน 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เสนอให้ตั้งค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดใหม่ ‘การเพิ่มขึ้นของอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยว

เมื่อเทียบกับอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ’ ให้อยู่ในช่วงประมาณ 0.5-1%  
 

4) สรุปตัวชี้วดัและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 

ที่ปรึกษาเห็นว่าตัวชี้วัดใหม่ ‘การเพิ่มขึ้นของอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยวเมื่อเทียบกับอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ’ มีความเหมาะสมกว่าการวัดด้วยสัดส่วนของ GDP ในตัวช้ีวัดเดิม 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย 

เนื่องจากช่วงนี้มีสถานการณ์โควิด ซึ่งถือเป็นสถานการณ์ไม่ปกติส าหรับการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจโดยรวม ที่ปรึกษาจึงขอเสนอให้รอสถานการณ์โควิดคลี่คลาย
แล้วค่อยตั้งค่าเป้าหมาย เพราะการใช้ตัวชี้วัดใหม่ในช่วงสองสามปีน้ี คงจะไม่สมเหตุสมผลกับสภาพความเป็นจริง 
นิยามของตัวชี้วัด  

“การเพิ่มขึ้นของอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยวเมื่อเทียบกับอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ” ผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยว หมายถึง มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาตลาด แยกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เฉพาะสาขาการท่องเที่ยว 
วิธีการวัด 
 อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยว - อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
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ที่ปรึกษาได้ท าการทบทวนข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด พร้อมทั้งระบุหน่วยวัด หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงาน
ของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายเทียบผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

 

โครงสร้างตัวชี้วัดที่ปรับเปลี่ยน 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลือ่นเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถี่ 

การเพิ่มขึ้นของอัตราการขยายตัว
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ด้านการท่องเที่ยวเมื่อเทียบกับ
อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ 

อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศด้านการท่องเที่ยว 

ร้อยละ /  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รายป ี

อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ 

ร้อยละ /  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ

รายป ี

 

ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยว (ล้านบาท) 1,450,177.77 1,734,404.66 1,718,448.61 2,189,219.52 2,471,396.64 2,729,435.27 2,852,410.57  
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (ล้านบาท) 12,357,344 12,915,158 13,230,304 13,743,478 14,590,337 15,488,664 16,368,711 16,898,086 

ที่มา: https://www.nesdc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=8470&filename=ni_page 
ที่มา: https://www.mots.go.th/download/article/article_20210419143447.pdf 
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ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 
ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 

การเพิ่มขึ้นของอัตราการขยายตัว
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ด้านการท่องเที่ยวเมื่อเทียบกับ
อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ 

เป้าหมาย ตามแผนแม่บท
ภายใต้ ยุ ทธศาสตร์ ชาติ  
ประเด็น 5 การท่องเที่ยว 

     
    

ผลการด าเนินงาน (ร้อยละ)    6.72 4.28 -1.17 3.23 
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เป้าหมาย: รายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองรองเพิ่มขึ้น 
Code 05000201: ตัวชี้วัด อัตราส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองหลักและเมืองรอง (สัดส่วน) 
ตัวชี้วัดปรับเปลี่ยน และมีการทดแทน  
Code 05000201_1: ตัวชี้วัด การเพิ่มขึ้นของอัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองรองเมื่อเทียบกับอัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองหลัก 
นิยามของตัวชี้วัด 

เมืองรอง หรือ Less visited area หมายถึง เมืองที่ไม่ได้เป็นเมืองท่องเที่ยวหลัก หรือยังมีนักท่องเที่ยวไม่มากนัก การกระจายรายได้ถึงชุมชนท้องถิ่นจึงแตกต่างกับ
เมืองท่องเที่ยวหลัก เกณฑ์การพิจารณาความเป็นเมืองรองคือ เมืองดังกล่าวมีนักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวไม่ถึง 6 ล้านคนต่อปี ปัจจุบันมีเมืองรองอยู่ 55 จังหวัด 
วิธีการวัดและวิธีค านวณ  

 รายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองรอง = 
รายได้จากการท่องเที่ยวเมืองหลัก 

รายได้จากการท่องเที่ยวเมืองรอง 
 

 
1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากทีป่ระชุมกลุ่มยอ่ย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 
  เห็นด้วยอย่างยิ่ง  (%) เห็นด้วยบางส่วน (%) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) 
Relevant 82 9 9 
Measurable 82 9 9 
Controllable 56 22 22 
Affordable 50 50 0 
Comparable 20 70 10 
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สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
 ที่ประชุมมีข้อสังเกตเรื่องนิยามเมืองรองว่าพิจารณาที่ระดับรายได้จากการท่องเที่ยวหรือจ านวนนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังมีข้อสังเกต ว่าควรแยกตัวชี้วัดเฉพาะ
รายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองหลัก เมืองรอง หรือควรผสมผสานกัน ซึ่งส่วนใหญ่เห็นว่าควรพิจารณาวัดเฉพาะรายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองรอง ไม่จ าเป็นต้องไป
เทียบกับรายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองหลัก แต่ต้องพึงระวังว่าระดับรายได้มีการปรับเปลี่ยนไปตามกาลเวลา และต้องควรพิจารณาถึงเจตนารมณ์ด้วยว่าการมีตัวชี้วัดนี้
จะช่วยลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจระหว่างเมืองได้มากน้อยแค่ไหนเพียงใด  

ในส่วนของ ททท. ได้มีการช้ีแจงความคิดเห็นเพ่ิมเติมดังนี ้
 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง จากสัดส่วนเมืองรอง 20% เป็น 40% ในช่วงเวลา 20 ปี น่าจะเป็นไปได้ยากเนื่องจาก การใช้สัดส่วนมักมีเป้าหมายเพื่อปรับ

โครงสร้าง ไม่ใช่การเพิ่มหรือลดปริมาณ  
 จ านวนเมืองรองทั้ง 55 จังหวัด ที่มีนักท่องเที่ยวไม่เกิน 6 ล้านคนต่อปี เมื่อมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวบางจังหวัดอาจมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจนเกิน 6  

ล้านคนต่อปี ดังนั้นการนิยามตัวชี้วัดจะต้องชัดเจนว่าจะคงจังหวัดรองที่ 55 จังหวัดเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการคิดตัวชี้วัดที่ถูกต้องจนถึงปี 2580 หรือ จะพิจารณาทบทวน
จ านวนจังหวัดเมืองรองเพื่อเป็นข้อมูลในการค านวณตัวช้ีวัดทุกปี  

 การตั้งตัวชี้วัดอัตราส่วนรายได้ระหว่างเมืองหลักต่อเมืองรอง อาจจะไม่สอดคล้องกับเป้าหมายที่ต้องการให้รายได้เมืองรองเพิ่มขึ้น เนื่องจากเมื่อเกิดวิกฤติ 
โควิด รายได้เมืองหลักลดลง เนื่องจากนักท่องเที่ยวต่างชาติส่วนใหญ่เดินทางเข้าเมืองหลัก ส่วนเมืองรองมีรายได้คงที่เนื่องจากนักท่อ งเที่ยวส่วนใหญ่เป็นคนไทย ผลคือ
สัดส่วนรายได้เมืองรองเพ่ิมขึ้น แต่ไม่ได้เกิดจากการด าเนินงานด้านการท่องเที่ยวที่แท้จริง 
ผลการประเมนิความเหมาะสมของตัวชี้วดั 
 ควรมีการเปลี่ยนตัวชี้วัด  
ข้อเสนอแนะ 
 ยังมีความเห็นว่าการนิยามเมืองรองตามจ านวนนักท่องเที่ยวนั้นเหมาะสมแล้ว และไม่จ าเป็นต้องไปเทียบสัดส่วนรายได้กับเมืองหลัก แต่ให้ดูการขยายตัวของรายได้
การท่องเที่ยวของเมืองรองเลยน่าจะตรงประเด็นกว่า  
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อย่างไรก็ดี ควรมีการทบทวนการจ ากัดความของเมืองรองด้วย หากเมืองใดมีจ านวนนักท่องเที่ยวเกิน 6 ล้านคนแล้ว ก็อาจน าออกจากลิสต์ แต่ทั้งนี้ เนื่องจาก
ในช่วงโควิด การท่องเที่ยวเมืองรองอาจจะได้รับความนิยมเป็นพิเศษเพราะนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ของเมืองรองเป็นคนไทย และเมื่อเดินทางต่างประเทศไม่ได้ การท่องเที่ยว
ในเมืองรองก็น่าจะสูงขึ้นตาม จึงควรเลือกปีฐานเป็นปีต้ังต้นข้อมูล ไม่ใช่ปีที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัดทดแทน/เพิ่มเติม/ปรับปรุง 
 อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองรอง (ร้อยละ) 
นิยามตัวชี้วัดทดแทน/เพิ่มเติม/ปรับปรุง 

((รายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองรอง ปีปัจจุบัน - รายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองรอง ปีก่อน) - รายได้จาการท่องเที่ยวของเมืองรอง ปีก่อน) * 100  
อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลจากรายงานสถิตินักท่องเที่ยวภายในประเทศ (จ านวนตามภูมิภาคและจังหวัด) (Domestic Tourism Statistics Classify by Region and 
Province) โดยกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา กก.  
ข้อสังเกตจากที่ปรึกษา 
 ตัวชี้วัดทดแทนวัดเป้าหมายได้เฉพาะเจาะจงมากกว่า เนื่องจากตัวชี้วัดเดิมมีการเปรียบเทียบเป็นสัดส่วนกับรายได้จากการท่องเที่ยวเมืองหลัก อย่างไรก็ดี ควรมี
การทบทวนทุกปีว่าจังหวัดใดจัดเป็นเมืองรอง 
 

2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงาน 
จากการหารือกับ สศช. และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ทางกระทรวงฯ ก็เห็นด้วยกับที่ปรึกษาในการปรับเปลี่ยนตัวช้ีวัด โดยที่ปรึกษาได้เสนอตัวชี้วัดทดแทน

ที่ยังตอบเป้าหมายได้เป็นอย่างดีคือ “การเพิ่มขึ้นของอัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองรองเมื่อเทียบกับอัตราการขยายตัวขอ งรายได้จาก 
การท่องเที่ยวของเมืองหลัก”  
 

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงาน 
ต้องมีการปรับค่าเป้าหมายให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดใหม่ แต่ยังไม่มีข้อสรุป  
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4) สรุปตัวชี้วดัและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเหน็ของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 

ที่ปรึกษาสรุปว่า ตัวชี้วัดใหม่ ‘การเพิ่มขึ้นของอัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองรองเมื่อเทียบกับอัตราการขยายตัวของรายได้จาก  
การท่องเที่ยวของเมืองหลัก’ มีความเหมาะสมกว่าตัวช้ีวัดเดิม  
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย  
 เนื่องด้วยเป็นตัวชี้วัดที่ก าหนดขึ้นใหม่ ที่ปรึกษาเสนอให้มีการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นข้อมูลฐานก่อน แต่ด้วยสถานการณ์โควิด ณ ปัจจุบัน จะท าให้ข้อมูลที่ได้มาในปีนี้
ยังคงไม่สามารถใช้เป็นข้อมูลฐานได้ จึงขอให้ใช้ข้อมูลในปีหลังจากที่เหตุการณ์การแพร่ระบาดโควิดจบสิ้นก่อนจัดท าข้อมูลปีฐาน 
นิยามตัวชี้วัด  

“การเพ่ิมขึ้นของอัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองรองเมื่อเทียบกับอัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองหลัก” 
เมืองรอง หรือ Less visited area หมายถึง เมืองที่ไม่ได้เป็นเมืองท่องเที่ยวหลัก หรือยังมีนักท่องเที่ยวไม่มากนัก การกระจายรายได้ถึงชุมชนท้องถิ่นจึงแตกต่าง

กับเมืองท่องเที่ยวหลัก เกณฑ์การพิจารณาความเป็นเมืองรองคือ เมืองดังกล่าวมีนักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวไม่ถึง 6 ล้านคนต่อปี ปัจจุบันมีเมืองรองอยู่ 55 จังหวัด 
วิธีการวัด และวิธีค านวณ 

อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองรอง - อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองหลัก 
 

ที่ปรึกษาได้ท าการทบทวนข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด พร้อมทั้งระบุหน่วยวัด หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงาน
ของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายเทียบผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
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โครงสร้างตัวชี้วัดทีป่รับเปลี่ยน 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลือ่นเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถี่ 

การเพิ่มขึ้นของอัตราการขยายตัวของรายได้จาก 
การท่องเที่ยวของเมืองรองเมื่อเทียบกับอัตรา 
การขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวของ 
เมืองหลัก 

อัตราการขยายตัวของรายได้จาก 
การท่องเที่ยวของเมืองหลัก 

ร้อยละ  / กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รายป ี

อัตราการขยายตั วรายได้ จาก 
การท่องเที่ยวของเมืองรอง 

ร้อยละ  / กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รายป ี

 

ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองหลัก         
อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองรอง         

 

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 
ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 

การเพิ่มขึ้นของอัตรา
การขยายตัวของรายได้
จากการท่องเที่ยวของ
เมืองรองเมื่อเทียบกับ
อัตราการขยายตัวของ
รายได้จากการท่องเที่ยว
ของเมืองหลัก 

เป้าหมาย ตามแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็น 5  
การท่องเที่ยว 

     
ไม่มีการก าหนดค่าเป้าหมาย เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดใหม่ ที่ยังไม่มีข้อมูลในการก าหนด Baseline 

ผลการด าเนินงาน (ร้อยละ)              
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เป้าหมาย: ความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยดีขึ้น 
ตัวชี้วัด Code 05000301: อันดับความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดย Travel &  Tourism Competitiveness Index (TTCI) 
นิยามของตัวชี้วัด 

อันดับความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดย Travel &  Tourism Competitiveness Index (TTCI) โดย WEF มีการจัดอันดับใน
สี่ด้านหลักคือ Enabling environment, Travel & tourism policy and enabling conditions, Infrastructure, และ Natural and cultural resources 
วิธีการวัดและวิธีค านวณ  

ใช้ข้อมูลจากการส ารวจกลุ่มตัวอย่าง 
 

1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากทีป่ระชุมกลุ่มยอ่ย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 
  เห็นด้วยอย่างยิ่ง  (%) เห็นด้วยบางส่วน (%) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) 
Relevant 82 18 0 
Measurable 45 55 0 
Controllable 20 50 30 
Affordable 33.33 33.33 33.33 
Comparable 60 30 10 

 

สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
 ที่ประชุมเห็นด้วยกับการใช้การจัดอันดับของ TTCI แต่เห็นว่าควรมีการปรับค่าเป้าหมาย  
ผลการประเมนิความเหมาะสมของตัวชี้วดั 
 ตัวชี้วัดมีความเหมาะสมดีอยู่แล้ว อย่างไรก็ดี การถูกจัดอันดับในต าแหน่งที่ดีมาจากหลากหลายปัจจัย เช่น สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย จึ งจ าเป็นต้องบูรณาการ 
ในหลายภาคส่วน เพื่อให้อันดับการท่องเที่ยวของไทยเป็นไปตามค่าเป้าหมาย  
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แหล่งที่มาของข้อมูล คือ รายงานความสามารถในการเดินทางและการท่องเที่ยว (The Travel and Tourism Competitiveness Report) จากเว็บไซต์ 
http://reports.weforum.org/ 
ข้อสังเกตจากที่ปรึกษา 
 WEF เป็นหน่วยงานที่น่าเช่ือถือ การใช้อันดับ TTCI จาก WEF จึงเหมาะสมแล้ว 
 

2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงาน 
ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้ความเห็นว่าการใช้อันดับความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยโดย TTCI มีความไม่เหมาะสม

เท่าไรนัก เนื่องจากการจัดอันดับนี้จะเน้นไปที่การวัดประสิทธิภาพ เช่น ต ารวจ ป่าไม้ ฯลฯ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทางกระทรวงท่องเที่ยวฯ ไม่สามารถไปผลักดันได้ และไม่ตรงกับ
ข้อมูลของกระทรวง 

นอกจากนี้ ทางกระทรวงฯ ได้ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่า จากข้อมูลย้อนหลังพบว่าตัวเลขอันดับไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลง และข้อมูลก็ไม่ได้ออกทุกปี ดังนั้น ควรใช้ 
Ranking ด้านอื่นแทน เช่น อันดับจ านวนนักท่องเที่ยว (Inbound Tourists) และอันดับรายได้การท่องเที่ยว (Inbound Tourism) ของ UN หรือ WTO น่าจะเหมาะสม
กว่า และมีการประกาศตัวเลขทุกป ี

จากการปรึกษาหารือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพิ่มเติม ได้เสนอให้มีการวัดแค่เพียงบางตัวชี้วัดย่อย (จาก 14 ตัวชี้วัด) ใน TTCI ที่กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา สามารถควบคุมและผลักดันให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้นได้จริง ทั้งนี้ทางที่ปรึกษาได้ท าการ Mark ตัวชี้วัดย่อยที่น่าจะ
น ามาใช้ทดแทนอันดับรวมทั้งหมด  

(ตัวชี้วัดที่มีเครื่องหมาย ** หมายถึงตัวชี้วัดที่น่าจะมีความเกี่ยวข้องกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม  ซึ่งอาจต้องท างานหรือขอความ
ร่วมมือกับกระทรวงอ่ืนด้วย) 

1) Enabling environment 
a. Business environment 
b. Safety and security** 
c. Health and hygiene 
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d. Human resources and labor market 
e. ICT readiness 

2) Travel & tourism policy and enabling conditions 
a. Prioritization of travel & tourism** 
b. International openness** 
c. Price competitiveness** 
d. Environmental sustainability**  

3) Infrastructure 
a. Air transport infrastructure 
b. Ground and port infrastructure 
c. Tourist service infrastructure** 

4) Natural and cultural resources 
a. Natural resources** 
b. Cultural resources and business travel** 

 

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงาน 
ไม่มีความเห็นในที่ประชุม 

 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)  ประเด็นที่ 5 การท่องเที่ยว 
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     47 

4) สรุปตัวชี้วดัและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเหน็ของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 

ที่ปรึกษาเห็นว่าการใช้ตัวชี้วัดเดิมคือ ‘อันดับความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดย TTCI’ มีความเหมาะสมอยู่แล้ว เนื่องจากเป็น
การวัดความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวในภาพรวม ทั้งนี้ การพัฒนาการท่องเที่ยวมิได้ขึ้นอยู่กับกระทรวงใด กระทรวงหนึ่ง ถึงแม้ว่ากระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬาจะเป็นกระทรวงหลักที่รับผิดชอบเรื่องนี้ก็ตาม การพิจารณาอันดับในภาพรวมจะช่วยให้ภาครัฐสามารถบูรณาการนโยบายได้ดีกว่า ซึ่งแน่นอนว่าตัวชี้วัดย่อยจะมา
เป็นส่วนประกอบเพื่อใช้ประกอบการวางแผนว่าอะไรคือจุดอ่อน จุดแข็ง ของภาคการท่องเที่ยว และจะได้แก้ปัญหาให้ถูกจุดต่อไป 
ความคิดเหน็ของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย 

เห็นควรกับค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว ้
 

ที่ปรึกษาได้ท าการทบทวนข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด พร้อมทั้งระบุหน่วยวัด หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงาน
ของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายเทียบผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 

โครงสร้างตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถ่ี 

อันดับความสามารถทางการแข่งขันด้าน
การท่องเที่ยวของประเทศไทย โดย Travel 
&  Tourism Competitiveness Index 
(TTCI) 

อันดับความสามารถทางการแข่งขัน
ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย  

อันดับ /  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ราย 2 ป ี

 

ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

อันดับความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย    35  34  31 
ที่มา: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TTCR_2019.pdf 
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ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 
ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 

อันดับความสามารถทาง 
การแข่งขันด้านการท่องเที่ยว
ของประเทศไทย โดย Travel &  
Tourism Competitiveness 
Index (TTCI) 

ค่าเป้าหมาย ตามแผนแม่บท
ภายใต้ ยุ ทธศาสตร์ ชาติ  
ประเด็น 5 การท่องเที่ยว 

     
อันดับ 1 ใน 30 อันดับ 1  

ใน 28 
อันดับ 1  
ใน 26 

อันดับ 1  
ใน 24 

ผลการด าเนินงาน    35  34  31  
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แผนย่อยการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 
เป้าหมาย: รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวฒันธรรมเพ่ิมขึ้น 
Code 05010101: ตัวชี้วัด อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม (เฉลี่ยร้อยละ) 
นิยามของตัวชี้วัด 
 คู่มือการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ โดยกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2560) ได้นิยามการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ว่า
หมายถึง การท่องเที่ยวที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพเชิงสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมการมีส่วนร่ วม และจากประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ ซึ่งเป็น
ลักษณะเฉพาะของจุดหมายปลายทางของวันหยุดของนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ยังหมายถึงการท่องเที่ยวที่สัมพันธ์ กับประวัติศาสตร์ 
ศิลปวัฒนธรรม วิถีชุมชนและเอกลักษณ์ของสถานที่ โดยนักท่องเที่ยวได้เรียนรู้เพื่อสร้างประสบการณ์ตรงร่วมกับเจ้าของวัฒนธรรมและมีโอกาสได้ใช้ชีวิตร่วมกันกับเจ้าของ
สถานที่ อีกทั้งยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม วิถีชุมชน และเอกลักษณ์ของสถานที่ ไม่ใช่กิจกรรมที่เน้ นรายได้ของชุมชนแต่เป็นกิจกรรม 
ที่เน้นคุณค่าของชุมชนเท่านั้น 
วิธีการวัดและวิธีค านวณ  

 ((รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมปีปัจจุบัน - รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมปีฐาน )/รายได้จากการท่องเที่ยว 
เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมปีฐาน)) * 100  

 

1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากทีป่ระชุมกลุ่มยอ่ย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 
  เห็นด้วยอย่างยิ่ง  (%) เห็นด้วยบางส่วน (%) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) 
Relevant 45 55 0 
Measurable 40 50 10 
Controllable 40 30 30 
Affordable 22 33 45 
Comparable 20 70 10 
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สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
 ที่ประชุมมีความเห็นว่าเป็นตัวชี้วัดที่วัดได้ยาก เนื่องจากขาดค านิยามที่ชัดเจน ควรมีการก าหนดค านิยามที่มีความเป็นสากล เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถใช้
อ้างอิงและจัดเก็บข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ซึ่งอาจต้องมีการแยกระหว่างรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)) 
และรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (กระทรวงวัฒนธรรม) 
ผลการประเมนิความเหมาะสมของตัวชี้วดั 
 ตัวชี้วัดมีความเหมาะสมในระดับหน่ึง แต่ยังขาดหน่วยงานที่รวบรวมข้อมูล ควรเพ่ิมความชัดเจนในนิยาม  
ข้อเสนอ 
 ควรก าหนดค านิยามให้ชัดเจน และเนื่องจากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มีความซ้ าซ้อนกัน จึงจ าเป็นต้องมี หน่วยงานกลาง 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ปรับปรุงนิยามตัวชี้วัด 

การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) ตามค านิยามของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย คือ การท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้เกี่ยวกับ

ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต และเอกลักษณ์ของชุมชนจากประสบการณ์ตรง หรือร่วมสร้างประสบการณ์ที่ดีกับเจ้าของวัฒนธรรม หรือมีปฏิสัมพันธ์กับคนในพื้นที่ 
ทั้งจากการพูดคุย ทดลองท า และการใช้ชีวิตร่วม (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2556) 

ในขณะที่ ธีระ สินเดชารักษ์ และ นาฬิกอติภัค แสงสนิท (2556) ได้นิยาม การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ว่า คือ การน าวัฒนธรรม ประเพณี และสิ่งที่ดีงามของชุมชน 
หรือแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิมมาสร้างสรรค์รูปแบบการท่องเที่ยวแบบใหม่ให้มีความน่าสนใจภายใต้ความเข้มแข็งของชุมชน และคงไว้ซึ่ง เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของ
ชุมชนให้เป็นที่ดึงดูดของนักท่องเที่ยวมาเที่ยวอย่างยั่งยืน  

การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มีคุณลักษณะเฉพาะ 6 ประการ คือ (Richards, 2009) 
(1) เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่เพิ่มทักษะให้กับนักท่องเที่ยว โดยเกิดจากการที่นักท่องเที่ยวเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการท่องเที่ยว เ ช่น กิจกรรมการทอผ้า

พื้นเมือง กิจการการปรุงอาหาร  
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(2) เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่มีสินค้าหลัก คือ ทักษะและประสบการณ์ด้านวัฒนธรรมที่เกิดจากการเข้าร่วมกิจกรรม เช่น ประสบการณ์ทางดนตรีพ้ืนเมืองและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นที่ได้จากการเข้าร่วมงานเทศกาลดนตรี 

(3) เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนจากการขายทรัพยากรการท่องเที่ยวที่จับต้องได้สู่ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่จับต้องไม่ได้ เปลี่ยนจากการขายสินค้าที่เป็น
วัตถุไปสู่การขายสินค้าที่เรียกว่าประสบการณ์ เช่น เปลี่ยนจากการขายหัตถกรรม เป็นการสาธิตการท าหัตถกรรม 

(4) เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนจากสินค้าที่เป็นวัฒนธรรมระดับสูงไปสู่สินค้าที่เป็นวัฒนธรรมประจ าวัน เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามา รถเรียนรู้ สัมผัสถึง
ความเป็นท้องถิน่ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นได้ง่ายขึ้น 

(5) เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมการท่องเที่ยวร่วมกับชุมชนท้องถิ่น ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสถึงวิถีชีวิต
ของคนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง  

(6) เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่ต้องมีความโดดเด่นแตกต่างกันด้านทรัพยากรการท่องเที่ยวเพ่ือสร้างเอกลักษณ์ให้กับแหล่งท่องเที่ยว  
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นการศึกษาหาความรู้ในพื้นที่หรือบริเวณที่มีคุณลักษณะที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม มีการบอกเล่าเรื่องราวในการพัฒนา
ทางสังคมและมนุษย์ผ่านทางประวัติศาสตร์อันเป็นผลเกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรม องค์ความรู้ และการให้คุณค่าของสังคม โดยสถาปัตยกรรมที่มี คุณค่าหรือสภาพแวดล้อม 
ทางธรรมชาติที่สามารถแสดงออกให้เห็นถึงความสวยงามและประโยชน์ที่ได้รับจากธรรมชาติ สภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของคนในแต่ละยุคสมัยได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นสภาพ
ทางเศรษฐกิจ สังคม หรือขนบธรรมเนียมประเพณี (ไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว, 2555) 
 บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548) ระบุว่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมคลอบคลุมประเภทของแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ดังนี ้

(1) ประวัติศาสตร์และร่องรอยทางประวัติศาสตร ์
(2) โบราณคดีและพิพิธภัณฑ ์
(3) งานสถาปัตยกรรมเก่าแก่ดั้งเดิม 
(4) ศิลปะ หัตถกรรม ประติมากรรม ภาพวาด รูปป้ัน และแกะสลัก  
(5) ศาสนา รวมถึงพิธีกรรมต่าง ๆทางศาสนา 
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(6) ดนตรี การแสดงละคร และภาพยนตร ์
(7) ภาษาและวรรณกรรม 
(8) ประเพณี วัฒนธรรมพ้ืนบ้าน และเทศกาลต่าง ๆ 
(9) ลักษณะงานและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่น ามาใช้เฉพาะถิ่น 

ข้อสังเกตจากที่ปรึกษา 
 - เพื่อหลีกเลี่ยงความซ้ าซ้อนในการเก็บตัวชี้วัดนี้ ควรมีหน่วยงานกลางในการเก็บข้อมูล  
 - ข้อมูลจาก TSA ด้าน Cultural activities ครอบคลุมแค่เพียง การละเล่นพื้นบ้าน ศิลปวัฒนธรรม และสวนสัตว์ พิพิธภัณฑ์สถาน และสถานที่ทางประวัติศาสตร์ 
อุทยานแห่งชาติ และสวนพฤกษศาสตร์ จึงถือเป็นแค่เพียงส่วนหนึ่งของตัวช้ีวัดนี้เท่านั้น  
 

2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงาน 
 การจัดเก็บข้อมูลรายได้ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ไม่ตรงกันระหว่าง สศช . และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย สศช. เก็บข้อมูลรายได้ 
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม จาก 20 ชุมชน ตามนิยามขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ในขณะที่ 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เก็บข้อมูลรายได้มากจาก TSCI และซึ่งจัดท าเป็นตาราง I/O table ถ่วงน้ าหนักด้วย TSA 
 จากการปรึกษากับทางกระทรวงฯ เพิ่มเติม ทราบว่าทางกองเศรษฐกิจ ก าลังเริ่มโครงการจัดเก็บรายได้ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม คาดว่าน่าจะได้
หลักการ และข้อมูลปีฐาน เพื่อเริ่มน าไปเปรียบเทียบได้ตั้งแต่ปี 2565 
 

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงาน 
ต้องรอข้อมูลของปี 2564 เพื่อน าไปเป็นข้อมูลปีฐาน 
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4) สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 

ที่ปรึกษามีความเห็นว่าให้คงตัวชี้วัดเดิม ‘อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม’ โดยใช้ข้อมูลจากกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬาซึ่งก าลังเริ่มจัดเก็บ 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมายมีความเหมาะสมอยู่แล้ว 
 

ที่ปรึกษาได้ท าการทบทวนข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด พร้อมทั้งระบุหน่วยวัด หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงาน
ของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายเทียบผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 

โครงสร้างตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลือ่นเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถี่ 

อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยว 
เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม (เฉลี่ยร้อยละ) 

รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
และวัฒนธรรม 

บาท  / กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รายป ี

 

ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม NA NA NA NA NA NA NA NA 
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ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 
ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 

อัตราการขยายตัวของ
รายได้จากการท่องเที่ยว
เ ชิ ง ส ร้ า ง ส ร ร ค์ แ ล ะ
วัฒนธรรม (เฉลี่ยร้อยละ) 

เป้าหมาย ตามแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
ประเด็น 5 การท่องเที่ยว 
แผนย่อยการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์และวัฒนธรรม 

     

ขยายตัว ร้อยละ 10 ขยายตัว  
ร้อยละ 12 

ขยายตัว  
ร้อยละ 15 

ขยายตัว  
ร้อยละ 20 

ผลการด าเนินงาน               
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เป้าหมาย: เมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น 
Code 05010201: ตัวชี้วัด จ านวนเมืองและชุมชนที่มีศกัยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 
ตัวชี้วัดปรับเปลี่ยน และมีการทดแทน  
Code 05010201_1: ตัวชี้วัด จ านวนเมืองและชุมชนเชิงสร้างสรรค ์
นิยามของตัวชี้วัด  

n/a 
วิธีการวัดและวิธีค านวณ  

จ านวนเมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมปีปัจจุบัน 
 

1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากทีป่ระชุมกลุ่มยอ่ย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 
  เห็นด้วยอย่างยิ่ง  (%) เห็นด้วยบางส่วน (%) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) 
Relevant 55 27 18 
Measurable 9 73 18 
Controllable 22 56 22 
Affordable 25 63 12 
Comparable 33 45 22 

 

สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
 ที่ประชุมมีความเห็นเหมือนกับตัวชี้วัดข้างต้น ว่ายังขาดค านิยามที่ชัดเจน ควรมีการแยกระหว่าง ‘สร้างสรรค์’ และ ‘วัฒนธรรม’ ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบก็จะ
แตกต่างไป คือ ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ดูแลเรื่องเมืองและชุมชนเชิงสร้างสรรค์ กระทรวงวัฒนธรรมดูแลเรื่องเมืองและชุมชน  
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เชิงวัฒนธรรม แต่ทั้งนี้ควรก าหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบร่วม นอกจากนี้ยังมีประเด็นที่เกรงว่าเมืองและชุมชนเหล่านั้นจะสามารถคงศักยภา พได้ยาวนานแค่ไหน เพราะ
งบประมาณที่ให้อาจเป็นช่วงสั้น ๆ ซึ่งจะท าให้ไม่เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม  
 นอกจากนั้น ยังไม่มีนิยามหรือตัวชี้วัด ที่จะรับรองการเป็นเมืองศักยภาพ ในปัจจุบันมีเพียงการให้รางวัลแก่ชุมชนท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
ผลการประเมินความเหมาะสมของตัวชี้วัด  

ตัวชี้วัดยังไม่เหมาะสม เพราะไม่น่าจะสามารถวัดได้จริง และมีปัญหาว่าเมืองและชุมชนที่มีศักยภาพจะสามารถอยู่ได้นานแค่ไหน  
ข้อเสนอ  

ที่ปรึกษามีความเห็นว่าควรเปลี่ยนเป็นการวัด ‘เมืองและชุมชนเชิงสร้างสรรค์’ แทน เพราะค าว่า ‘มีศักยภาพ’ จะดูคลุมเครือ 
 ตัวชี้วัดทดแทน/เพิ่มเติม/ปรับปรุง 
 จ านวนเมืองและชุมชนเชิงสร้างสรรค์ 
ข้อสังเกตจากที่ปรึกษา 
 ควรก าหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบร่วมในการตัดสินว่าเมืองและชุมชนใด จัดเป็น ‘เมืองและชุมชนเชิงสร้างสรรค์’ และจ าเป็นต้องมีการทบทวนทุกปี เพราะหาก 
ไม่มีการรักษาสภาพไว้ ก็อาจเสียต าแหน่งไปได้เช่นกัน  
 

2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงาน 
จากการหารือกับหน่วยงานต่าง ๆ สศช. เห็นด้วยกับที่ปรึกษาในการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดดังกล่าว ส่วนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้ความเห็นว่าการเสนอ 

เป็นเมืองสร้างสรรค์ ท าได้ปีเว้นปี เนื่องจากต้องผ่านกระบวนการคัดกรองต่าง ๆ ดังนั้นการขยายตัวจึงท าได้ค่อนข้างยาก อีกทั้ง ควรมีการนิยามค าว่า “ศักยภาพ 
ด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม” ที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

ทางกระทรวงฯ ได้ให้ข้อเสนอเพิ่มเติมว่าทางที่ปรึกษาควรต้องไปปรึกษากับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น อพท. สสปน. ส านักงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และ
กระทรวงวัฒนธรรมที่ดูแลเรื่องมรดกโลก เพื่อจะได้ตีกรอบค าว่า ‘เมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม’ 

อย่างไรก็ดี ทางที่ปรึกษาเห็นว่า การมีเจ้าภาพหลายหน่วยงานจะท าให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เป็นไปด้วยความยากล าบาก จึงขอเสนอให้กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา เป็นแกนกลางในการจัดว่าเมืองหรือชุมชนใดที่เข้าข่ายว่าเป็นเมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ซึ่งตามข้อเสนอเดิม 
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ที่ทางที่ปรึกษาได้เสนอ คือ ‘จ านวนเมืองและชุมชนเชิงสร้างสรรค์’ ตามค าจ ากัดความของ UNCTAD (2008) ที่ได้ให้ค าจ ากัดความค าว่าเมืองสร้างสรรค์ไว้ข้างต้น  
โดยควรตัดค าว่า ‘ศักยภาพ’ ออกไป เพราะมีความคลุมเครืออยู่  

 

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกบัหน่วยงาน 
ไม่มีความเห็นในที่ประชุม 

 

4) สรุปตัวชี้วดัและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเหน็ของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
 ที่ปรึกษาเห็นว่าควรใช้ตัวชี้วัด ‘จ านวนเมืองสร้างสรรค์ที่จัดโดย UNESCO’ เนื่องจากเป็นองค์กรระดับสากลที่มีความน่าเชื่อถือ หากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบใน
ประเทศเป็นคนจัดว่าชุมชนหรือเมืองใดเข้าข่ายว่ามีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ก็จะขาดความน่าเชื่อถือ เพราะผู้จัดท ามาตรฐานกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเป็นหน่วยงานเดียวกัน  
ความคิดเหน็ของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย 
 ปัจจุบันประเทศไทยมี 4 จังหวัด (เมือง) ที่อยู่ในเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO อันได้แก่ ภูเก็ต (Gastronomy) เชียงใหม่ (Crafts and folk art) กรุงเทพฯ 
(Design) และสุโขทัย (Crafts and folk art) การจะเพิ่มจ านวนเมืองสร้างสรรค์นั้นเป็นไปไม่ง่ายนัก จึงควรก าหนดกรอบระยะเวลาในการเพิ่มจ านวนเมืองสร้างสรรค์ให้ยาวขึ้น เช่น 
5-10 ปี ในขณะนี้มีจังหวัดน่าน สุพรรณบุรี เพชรบุรี เชียงราย ก าลังอยู่ในกระบวนการยื่นใบสมัครขอเข้าร่วมเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO 
นิยามตัวชี้วัด: จ านวนเมืองและชุมชนเชิงสร้างสรรค ์

UNCTAD (2008) ให้ค าจ ากัดความของเมืองสร้างสรรค์ (Creative City) ว่า เป็นเมืองที่มีกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่หลากหลายและเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของ
เศรษฐกิจและสังคมของเมือง และประกอบไปด้วยรากฐานที่มั่นคงทางสังคมและวัฒนธรรม มีการรวมกลุ่มของคนท างานสร้างสรรค์จ านวนมาก และมีสถานที่เชิงวัฒนธรรม
ที่เป็นสิ่งดึงดูดการลงทุน 
วิธีการวัด: การคัดเลือกโดย UNESCO 
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ที่ปรึกษาได้ท าการทบทวนข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด พร้อมทั้งระบุหน่วยวัด หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงาน
ของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายเทียบผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

 

โครงสร้างตัวชี้วัดทีป่รับเปลี่ยน 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถ่ี 

จ านวนเมืองสร้างสรรค์ 
ที่จัดโดย UNESCO 

จ านวนเมืองสร้างสรรค์ที่จัดโดย UNESCO จ านวน  / กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รายปี 

 

ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

จ านวนเมืองสร้างสรรค์ที่จัดโดย UNESCO NA NA NA NA NA NA NA 4 

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 
ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 

จ านวนเมืองสร้างสรรค์
ที่จัดโดย UNESCO 

เป้าหมาย ตามแผนแม่บทภายใต้
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ  ป ระ เด็ น  5  
การท่องเที่ยว 

     
ไม่มีการก าหนดค่าเป้าหมาย เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดใหม่ที่ยังไม่มีข้อมูลในการก าหนด Baseline 

ผลการด าเนินงาน (จ านวน)              

 
  



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)  ประเด็นที่ 5 การท่องเที่ยว 
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     59 

เป้าหมาย: สินค้าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ิมขึ้น 
Code 05010301: ตัวชี้วัด อัตราการขยายตัวของจ านวนสินค้าและบริการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (เฉลี่ยร้อยละ) 
นิยามของตัวชี้วัด  

n/a 
วิธีการวัดและวิธีค านวณ  

((จ านวนสินค้าและบริการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาปีปัจจุบัน - จ านวนสินค้าและบริการท่องเที่ยว 
เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาปีฐาน )/จ านวนสินค้าและบริการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญาปีฐาน) * 100 

 

1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากทีป่ระชุมกลุ่มยอ่ย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 
  เห็นด้วยอย่างยิ่ง  (%) เห็นด้วยบางส่วน (%) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) 
Relevant 60 10 30 
Measurable 20 40 40 
Controllable 33.33 33.33 33.33 
Affordable 25 50 25 
Comparable 22 56 22 

 

สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
 ที่ประชุมมีความเห็นเช่นเดียวกันกับสองตัวชี้วัดข้างต้น ว่ายังขาดค านิยามที่ชัดเจน และควรมีการแยกระหว่าง ‘สร้างสรรค์’ และ ‘วัฒนธรรม’ ซึ่งมีหน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบแตกต่างกัน และยังมีผู้แสดงความคิดเห็นว่าการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญามักขึ้นกับ International Standard 
 ททท. ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมดังน้ี 
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- การขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาไม่มคีวามสัมพันธ์กันกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 
- ควรก าหนดตัวชี้วัดเป็นจ านวน เพราะสินค้าและบริการที่ขึน้ทะเบียนมีหน่วยวัดเป็นจ านวน ซึ่งง่ายต่อความเข้าใจและการเก็บข้อมูล 

ผลการประเมนิความเหมาะสมของตัวชี้วดั 
 ตัวชี้วัดนี้ยังมีความคลุมเครือ 
ข้อเสนอ 
 ที่ปรึกษามีความเห็นว่าควรปรับเปลี่ยนตัวช้ีวัดนี้  
ตัวชี้วัดทดแทน/เพิ่มเติม/ปรับปรุง 
 จ านวนสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา  
นิยามตัวชี้วัดทดแทน/เพิ่มเติม/ปรับปรุง 

แหล่งที่มา กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ 
ข้อสังเกตจากที่ปรึกษา 
 จ าเป็นต้องขอความร่วมมือจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เนื่องจากในปัจจุบัน กรมทรัพย์สินทางปัญญาแยกทรัพย์สินทางปัญญาออกตามประเภท คือ เครื่องหมาย
การค้า สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) แบบผังภูมิของวงจรรวม การผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี  
จึงต้องมีการตกลงกันต่อไปว่าจะจัดทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านี้ว่าเข้าข่ายเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมด้วยวิธีการใด 
 

2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงาน 
จากการหารือกับ สศช. และ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เสนอว่า ควรคงตัวชี้วัดดังกล่าวไว้ และควรปรึกษากับกรมทรัพย์สินทางปัญญา ในการเป็น

หน่วยงานเจ้าภาพในการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว 
 

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกบัหน่วยงาน 
ไม่มีความเห็นในที่ประชุม 
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4) สรุปตัวชี้วดัและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเหน็ของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 

ที่ปรึกษาเห็นว่าสามารถคงตัวชี้วัดเดิมไว้ได้ ‘อัตราการขยายตัวของจ านวนสินค้าและบริการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา’ ซึ่งสามารถหาข้อมูลจ านวนสินค้าและบริการที่ขึ้นทะเบียนได้จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา แต่การได้มาซึ่งการเพิ่มขึ้นของจ านวนสินค้าและบริการ
ดังกล่าวนั้น จ าเป็นต้องได้รับการผลักดันจากหลายหน่วยงาน ที่เป็นผู้ดูแลชุมชน และช่วยพิจารณาว่าควรน าไปขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรือไม่ เพราะกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญามีหน้าที่เป็นเพียงผู้รับจดทะเบียนเท่านั้น  

- กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
- การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
- องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. 
- กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ที่จัดท าโครงการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ 
- ส านักส่งเสริมภูมิปญัญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ที่ดูแลชุมชนนวัตวิถ ี

ความคิดเหน็ของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย 
 เห็นควรให้คงค่าเป้าหมายเดิมไว้ก่อน จนกว่าจะมีการจัดเก็บข้อมูลปีฐานได้ และท าการค านวณหาค่าเป้าหมายที่เหมาะสมอีกครั้ง 

 

ที่ปรึกษาได้ท าการทบทวนข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด พร้อมทั้งระบุหน่วยวัด หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงาน
ของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายเทียบผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
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โครงสร้างตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลือ่นเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถี่ 

อัตราการขยายตัวของจ านวนสินค้าและบริการ
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 
ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 
(เฉลี่ยร้อยละ) 

จ านวนสินค้าและบริการการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมที่ได้รับ
การขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 

ร้อยละ  / กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 
ททท., อพท., กรมส่งเสริมวัฒนธรรม, 
ส านักสง่เสริมภูมปิัญญาท้องถิ่นและ

วิสาหกิจชุมชน 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา รายป ี

 

ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

จ านวนสินค้าและบริการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 

NA NA NA NA NA NA NA NA 

 

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 
ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 

อัตราการขยายตัวของจ านวน
สินค้าและบริการการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมที่
ได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สิน
ทางปัญญา (เฉลี่ยร้อยละ) 

เป้าหมาย ตามแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
ประเด็น 5 การท่องเที่ยว  
แผนย่อยการท่องเที่ยว 
เ ชิ ง ส ร้ า ง ส ร ร ค์ แ ล ะ
วัฒนธรรม 

     

ขยายตัว ร้อยละ 5 ขยายตัว  
ร้อยละ 7 

ขยายตัว  
ร้อยละ 10 

ขยายตัว  
ร้อยละ 12 

ผลการด าเนินงาน               
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แผนย่อยการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ 
เป้าหมาย: รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ เพิ่มขึ้น 
Code 05020101: ตัวชี้วัด อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ (เฉลี่ยร้อยละ) 
ตัวชี้วัดปรับเปลี่ยน และมีการทดแทน  
Code 05020101_1: ตัวชี้วัดอัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับ MICE 
Code 05020101_2: ตัวชี้วัดอัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงกีฬา และการเข้าร่วมงานกีฬาระดับชาติและระดับนานาชาติ   
นิยามของตัวชี้วัด 
 การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจครอบคลุมการจัดประชุมและนิทรรศการ การจัดงานแสดงสินค้า การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเป็นรางวัล การจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ 
การท่องเที่ยวเชิงกีฬา รวมถึงการพักผ่อนระหว่างหรือหลังการประกอบธุรกิจหรือการท ากิจกรรมต่าง ๆ 
วิธีการวัดและวิธีค านวณ  

((รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจปีปัจจุบัน - รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจปีฐาน)/รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจปีฐาน) * 100  
 

1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากทีป่ระชุมกลุ่มยอ่ย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 
  เห็นด้วยอย่างยิ่ง  (%) เห็นด้วยบางส่วน (%) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) 
Relevant 73 18 9 
Measurable 73 27 0 
Controllable 67 33 0 
Affordable 62 38 0 
Comparable 78 22 0 
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สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
 ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความเห็นชอบในตัวชี้วัดนี้ในเบื้องต้น แต่ยังไม่แน่ใจว่าครอบคลุมเรื่องการแข่งขันกีฬา การท่องเที่ยวเชิงกีฬา  การจัดประชุมเกี่ยวกับ 
เรื่องกีฬา จ านวนคนเข้าร่วม หรือการแข่งขันเกมส์กีฬาต่าง ๆ ฯลฯ ด้วยหรือไม่ ซึ่งต้องสอบถามความชัดเจนไปที่ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา และมีเจ้าภาพรองคือส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และการกีฬาแห่งประเทศไทย  
ผลการประเมนิความเหมาะสมของตัวชี้วดั 
 ตัวชี้วัดมีความเหมาะสมในระดับหนึ่ง แต่ต้องเพิ่มความชัดเจนในนิยามว่าจะครอบคลุมการจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ และการท่องเที่ยวเชิงกีฬาด้วย
หรือไม่   
ข้อเสนอ 
 ที่ปรึกษามีความเห็นว่าเนื่องจากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจครอบคลุมการท่องเที่ยวหลายประเภท จึงสมควรแยกเป็นตัวชี้วัดย่อย ๆ ที่สามารถวัดได้จริง คือ  

(1) การจัดประชุมและนิทรรศการ การจัดงานแสดงสินค้า 
(2) การจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ  

ตัวชี้วัดทดแทน/เพิ่มเติม/ปรับปรุง 
1) อัตราการขยายตัวของรายได้จากการจัดประชุมและนิทรรศการ การจัดงานแสดงสินค้า 
2) อัตราการขยายตัวของรายได้จากการจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ  

วิธีการค านวณ 
((รายได้จากการจัดประชุมและนิทรรศการ การจัดงานแสดงสินค้า ปีปัจจุบัน - รายได้จากการจัดประชุมและนิทรรศการ การจัดงานแสดงสินค้า ปีก่อน )/รายได้

จากการจัดประชุมและนิทรรศการ การจัดงานแสดงสินค้า) * 100 
 

((รายได้จากการจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ ปีปัจจุบัน - รายได้จากการจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ ปีก่อน)/รายได้จากการจัดการแข่งขันกีฬาระดับ
นานาชาติ ปีก่อน) * 100 
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ข้อสังเกตจากที่ปรึกษา 
 จะต้องมีการเก็บข้อมูลใหม่ เนื่องจากข้อมูลของ TSA มีการแยกประเภทไม่เหมือนกัน โดยในกลุ่มของ Sports and Recreational Activities ใน TSA ประกอบ 
ไปด้วย กิจกรรมออกก าลังกายเพื่อการผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจ สปาและการนวด สนามกอล์ฟ กิจกรรมผจญภัย สวนสนุก กิจกรรมนันทนาการอื่ น ๆ กิจกรรม 
ด้านกีฬา การเช่าอุปกรณ์ด้านการท่องเที่ยวอื่น ๆ  
 ส่วนในหมวด Other country specific tourism characteristic activities ก็รวมกิจกรรมหลายประเภท นั่นคือ การจัดประชุมและแสดงสินค้า การให้บริการ
ด้านสุขภาพ การให้บริการฝึกอบรมและเรียนรู้วัฒนธรรม การให้บริการส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว เช่น ซักอบรีด เสริมสวย อาบอบนวด เป็นต้น 
 

2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงาน 
ผู้แทนจาก สศช. เห็นด้วยกับที่ปรึกษาในการแยกตัวชี้วัดออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ (1) อัตราการขยายตัวของรายได้จากการจัดประชุมและนิทรรศการ การจัดงาน

แสดงสินค้า และ (2) อัตราการขยายตัวของรายได้จากการจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ  
ส่วนผู้แทนจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ให้ความเห็นว่าสามารถเก็บข้อมูล รายได้จากการจัดประชุมและนิทรรศการ การจัดงานแสดงสินค้าได้ แต่ในส่วน

รายได้จากการจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติควรปรึกษาเพิ่มเติมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย เนื่องจากการกีฬาจะแยกเป็นระดับนานาชาติและระดับชาติ ดังนั้น  
ควรมีการก าหนดขอบเขตที่ชัดเจน 

 

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกบัหน่วยงาน 
ไม่มีความเห็นเพิ่มเติมในที่ประชุม 

 

4) สรุปตัวชี้วดัและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเหน็ของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
 ที่ปรึกษาเสนอตัวชี้วัดเพ่ิมเติม รวมเป็นสองตัวช้ีวัดดังนี้ 

 อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับ MICE 
 อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงกีฬา และการเข้าร่วมงานกีฬาระดับชาติและระดับนานาชาติ  
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นิยามการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ 
  การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ (Business tourism) ในเบื้องต้น หมายรวมถึง การเดินทางโดยผู้ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานให้เดินทางมาเข้าร่วมติดต่องาน เจรจา
ธุรกิจ ประชุม สัมมนา หรือเข้าร่วมงานนิทรรศการ และมีการพักแรมในสถานที่ปลายทางที่เป็นสถานที่ก าหนดให้มีการติดต่องาน เจรจาธุรกิจ ประชุม สัมมนา หรือจัด
นิทรรศการ นอกจากนี้ ที่ปรึกษาเห็นว่าควรรวมกิจกรรมการท่องเที่ยวที่จัดเป็นรางวัล (Incentives) การท่องเที่ยวเชิงกีฬา และการเข้าร่วมงานกีฬาระดับชาติและระดับ
นานาชาติด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติที่ต้องการส่งเสริมให้ไทยเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ ที่ครอบคลุมการจัดประชุมและนิทรรศการ 
การจัดงานแสดงสินค้า การจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเป็นรางวัล การจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ การท่องเที่ยวเชิงกีฬา รวมถึงการพักผ่อนระหว่างหรือหลังการประกอบ
ธุรกิจหรือการท ากิจกรรมต่าง ๆ  
 กล่าวโดยสรุป การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจหมายรวมถึงการท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับ MICE (Meeting, Incentive, Conference, Exhibition) และการท่องเที่ยวเชิงกีฬา 
และการเข้าร่วมงานกีฬาทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ  
 อย่างไรก็ดี ที่ปรึกษาขอตั้งข้อสังเกตว่านิยามการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ ของประเทศอื่น ๆและในระดับสากล ไม่ได้รวมถึงการท่องเที่ยวเชิ งกีฬา และการเข้าร่วมงาน
กีฬาทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ  
 โดยตัวชี้วัดที่ 1 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีข้อมูลอยู่แล้ว ส่วนตัวชี้วัดที่ 2 ทางกระทรวงฯ จ าเป็นต้องพัฒนาขึ้นมาใหม่ โดยทางที่ปรึกษาเสนอว่าให้วัด
เฉพาะรายได้ที่เกิดจากนักท่องเที่ยวที่มีการค้างคืนเท่านั้น ไม่รวมนักทัศนาจรที่เดินทางเช้าไป เย็นกลับ ซึ่งจากการค้นข้อมูลของส านั กงานสถิติแห่งชาติ ในหัวข้อ ‘สถิติ 
การท่องเที่ยวและกีฬา’ พบว่ามีการจ าแนกนักท่องเที่ยวตามวัตถุประสงค์ของการเดินทาง โดยมีการกีฬาอยู่ในนั้น แต่ยังไม่มีการเก็บข้อมูลจริง ตัวเลขจึงไปรวมอยู่ใน  
ยอดรวม ในขณะที่วัตถุประสงค์ของการเดินทางอื่น เช่น ประชุมของหน่วยงาน สมาคม งานแสดงสินค้า/นิทรรศการ มีการจัดเก็บข้อมูลแยกไว้แล้ว  
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย 

เนื่องด้วยเป็นตัวชี้วัดที่ก าหนดขึ้นใหม่ ที่ปรึกษาเสนอให้มีการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นข้อมูลฐานก่อน แต่ด้วยสถานการณ์โควิด ณ ปัจจุบัน จะท าให้ข้อมูลที่ได้มาในปีนี้
ยังคงไม่สามารถใช้เป็นข้อมูลฐานได้ จึงขอให้ใช้ข้อมูลในปีหลังจากที่เหตุการณ์การแพร่ระบาดโควิดจบสิ้นก่อนจัดท าข้อมูลปีฐาน 

 

ที่ปรึกษาได้ท าการทบทวนข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด พร้อมทั้งระบุหน่วยวัด หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงาน
ของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายเทียบผลการด าเนินงาน ดังนี ้
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โครงสร้างตัวชี้วัด  
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลือ่นเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถี่ 

อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยว
ที่เกี่ยวกับ MICE 

รายได้จากการท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับ MICE 
 

มูลค่า  / 
 

กระทรวงการท่องเทีย่วและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา 

รายป ี
 

อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยว
เชิงกีฬา และการเข้าร่วมงานกีฬาระดับชาติ
และระดับนานาชาติ 

รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงกีฬา และการเข้า
ร่วมงานกีฬาระดับชาติและระดับนานาชาติ 

มูลค่า  / กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา 

 

รายป ี

 

ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

รายได้จากการท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับ MICE NA NA NA NA NA NA NA NA 
รายได้จาการท่องเที่ยวเชิงกีฬา และการเข้าร่วมงานกีฬาระดับชาติและระดับนานาชาติ NA NA NA NA NA NA NA NA 

 

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 
ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 

อัตราการขยายตัวของรายได้
จากการท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับ 
MICE 

เป้าหมาย ตามแผนแม่บท
ภายใต้ ยุ ทธศาสตร์ ชาติ  
ประเด็น 5 การท่องเที่ยว 

     
ไม่มีการก าหนดค่าเป้าหมาย เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดใหมท่ี่ยังไม่มีข้อมูลในการก าหนด Baseline 

ผลการด าเนินงาน (มูลค่า)              
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ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 
ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 

อั ตราการขยายตั วของ
รายได้จากการท่องเที่ยวเชิง
กีฬา และการเข้าร่วมงาน
กีฬาระดับชาติและระดับ
นานาชาต ิ

เป้าหมาย ตามแผนแม่บท
ภายใต้ ยุ ทธศาสตร์ ชาติ  
ประเด็น 5 การท่องเที่ยว 

     
ไม่มีการก าหนดค่าเป้าหมาย เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดใหมท่ี่ยังไม่มีข้อมูลในการก าหนด Baseline 

ผลการด าเนินงาน (มูลค่า) 
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เป้าหมาย: การเป็นจุดหมายปลายทางในการจัดการประชุมนานาชาติของไทย 
Code 05020201: ตัวชี้วัด อันดับของไทยในการเป็นจุดหมายปลายทางในการจัดการประชุมนานาชาติ ตามดัชนี International Congress and Convention Association (ICCA) 
Code 05020201_1: ตัวชี้วัด อันดับ Total number of participants per country/territory โดย ICCA 
นิยามของตัวชี้วัด 

n/a 
วิธีการวัดและวิธีค านวณ  

International Congress and Convention Association (ICCA) มีการเก็บข้อมูลจ านวน Meetings ของแต่ละประเทศ และน ามาจัดอันดับ 
 

1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากทีป่ระชุมกลุ่มยอ่ย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 
  เห็นด้วยอย่างยิ่ง  (%) เห็นด้วยบางส่วน (%) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) 
Relevant 91 9 0 
Measurable 73 27 0 
Controllable 89 11 0 
Affordable 89 11 0 
Comparable 89 11 0 

 

สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
 ผู้เข้าประชุมส่วนใหญ่มีความเห็นชอบในตัวชี้วัด ยกเว้นค่าเป้าหมาย อย่างไรก็ดี ปัจจุบันรูปแบบการจัดประชุมมีการเปลี่ยนแปลงไป  เช่น การประชุมผ่านระบบ
ออนไลน์ การวัดจุดหมายปลายทางในการประชุมอาจจะไม่สามารถวัดได้ต่อไป 
ผลการประเมนิความเหมาะสมของตัวชี้วดั 
 ตัวชี้วัดมีความเหมาะสมดีอยู่แล้ว  
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ข้อสังเกตจากที่ปรึกษา 
 ในช่วงและหลังโควิด 19 จ าเป็นต้องมีการทบทวนค่าเป้าหมายให้สอดคล้องกับความเป็นจริง 
 

2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงาน 
 โดยปกติการจัดอันดับจะมีสองรูปแบบ คือ 1) จ านวนงาน และ 2) จ านวนผู้เข้าร่วมงาน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้ความเห็นว่า เนื่องด้วยทาง สศช .  
เลือกการจัดอันดับจ านวนงานเป็นตัววัด ซึ่งถ้าใช้การจัดอันดับจ านวนงานนั้นประเทศไทยจะตกเกณฑ์ ขณะที่ถ้าใช้การจัดอันดับจ านวนผู้เข้าร่วม ประเทศไทยจะผ่านเกณฑ์  
 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เสนอว่าควรใช้การจัดอันดับจ านวนผู้เข้าร่วมงาน เนื่องจากสามารถสะท้อนความสนใจในการเข้ามาร่วมงาน ทั้งนี้หากใช้จ านวน
งานอาจจะมีการจัดงาน แต่อาจจะไม่มีผู้เข้าร่วมที่สนใจเดินทางมาเข้าร่วมงานดังกล่าว ซึ่งอาจไม่สะท้อนกับวัตถุประสงค์ของเป้ าหมายที่แท้จริง แต่ทั้งนี้ควรมีการปรึกษา 
กับทาง สสปน. ต่อไป 
 

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงาน 
ไม่มีความเห็นในที่ประชุม 

 

4) สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
 ที่ปรึกษาเสนอให้ใช้ตัวเลขการจัดอันดับ Total number of participants per country/territory ที่รวบรวมโดย ICCA แทนตัวเลขการจัดอันดับการเป็น
จุดหมายปลายทางในการประชุมนานาชาติ  
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย 
 เนื่องจากการเลื่อนอันดับนั้นเป็นไปค่อนข้างยาก ข้อมูลในปี 2562 ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 19 ด้วยจ านวนผู้เข้าร่วมการประชุมนานาชาติที่ 74,603 คน  
ส่วนอันดับ 1, 2, และ 3 คือ สหรัฐอเมริกา (357,137 คน) สเปน (348,728 คน) และเยอรมนี (252,688 คน) ตามล าดับ แม้แต่อันดับที่ 10 คือประเทศออสเตรเลีย  
ก็ยังมีจ านวนผู้เข้าร่วมการประชุมนานาชาติมากกว่าไทยเกือบ 50% คือ 111,783 คน เป้าหมายที่วัดจึงควรเป็นช่วงเวลาอย่างน้อยหา้ปีขึ้นไป  
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ที่ปรึกษาได้ท าการทบทวนข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด พร้อมทั้งระบุหน่วยวัด หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงาน
ของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายเทียบผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

 

โครงสร้างตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลือ่นเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถี่ 

อันดับ Total number of participants 
per country/territory 

อันดับ Total number of participants 
per country/territory โดย ICCA 

อันดับ /  ส านักงานสง่เสริมการจัดประชุม
และนิทรรศการ (องค์กรมหาชน) 

ส านักงานสง่เสริมการจัดประชุม 
และนิทรรศการ (องค์กรมหาชน) 

รายปี  

 

ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

อันดับ Total number of participants per country/territory        19 
ที่มา: https://www.iccaworld.org/knowledge/benefit.cfm?benefitid=4036 
 

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 
ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 

อันดับ Total number 
of participants per 
country/territory 

เป้าหมาย ตามแผนแม่บทภายใต้
ยุ ทธศาสตร์ ชาติ  ประเด็ น  5  
การท่องเที่ยว 

     
ไม่มีการก าหนดค่าเป้าหมาย เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดใหมท่ี่ยังไม่มีข้อมูลในการก าหนด Baseline 

ผลการด าเนินงาน (อันดับ)       19       
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แผนย่อยการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย 
เป้าหมาย: รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย เพิ่มขึ้น 
Code 05030101: ตัวชี้วัด อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย (เฉลี่ยร้อยละ) 
นิยามของตัวชี้วัด 
 รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย หมายถึง รายได้มวลรวมที่เกิดจากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และบริการทางการแพทย์ รวมถึง
ผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศไทย ประกอบด้วยรายได้ที่เกิดขึ้นจากการส่งเสริมพัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์สมุนไพรในสี่ผลผลิตหลัก ได้แ ก่ บริการรักษาพยาบาล 
(Medical Service) บริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (Wellness) ศูนย์วิชาการทางการแพทย์ (Academic) และผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Product)   
วิธีการวัดและวิธีค านวณ  

((รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทยปีปัจจุบัน - รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทยปีฐาน)/รายได้
จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทยปีฐาน) * 100  
 

1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากทีป่ระชุมกลุ่มยอ่ย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 
  เห็นด้วยอย่างยิ่ง  (%) เห็นด้วยบางส่วน (%) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) 
Relevant 80 20 0 
Measurable 40 50 10 
Controllable 38 62 0 
Affordable 29 71 0 
Comparable 50 50 0 
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สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
 ผู้เข้าประชุมมีความเห็นว่านิยามยังขาดความชัดเจน และไม่มีหน่วยงานเจ้าภาพที่จัดเก็บข้อมูลได้อย่างครอบคลุม เป็นข้อมูลที่วัดได้ยา ก อย่างไรก็ตาม  
ควรพิจารณาความเชื่อมโยงกับข้อมูล TSA และข้อมูลที่จัดเก็บโดยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย น่ันคือ ต้องมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน นอกจากนั้น การแพทย์
แผนไทย ยังไม่มีหน่วยงานดูแลและรับผิดชอบ 
ผลการประเมินความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
 ตัวชี้วัดมีความเหมาะสมในระดับหน่ึง แต่อาจจะวัดได้ล าบาก เนื่องจากไม่มีหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพหลัก   
ข้อเสนอ 
 ที่ปรึกษามีความเห็นว่าควรเลือกวัดเฉพาะรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และความงาม เนื่องจากการวัดรายได้จากแพทย์แผนไทยเป็นไปได้ยาก  
ตัวชี้วัดทดแทน/เพิ่มเติม/ปรับปรุง 
 อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และความงาม (เฉลี่ยร้อยละ)  
นิยามตัวชี้วัดทดแทน/เพิ่มเติม/ปรับปรุง 

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และความงาม หมายรวมถึง นักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางมาประเทศไทยเพื่อวัตถุประสงค์ในการดูแลสุขภาพ รักษาพยาบาล เสริมความงาม   
วิธีการค านวณ = ((รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และความงาม ปีปัจจุบัน - รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และความงาม ปีก่อน)/รายได้จาก 

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และความงาม ปีก่อน) * 100  
แหล่งข้อมูล กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

ข้อสังเกตจากที่ปรึกษา 
 ต้องเก็บข้อมูลใหม่ เนื่องจาก TSA แบ่งประเภทการท่องเที่ยวต่างออกไป คือ สปาและการนวด อยู่ในหมวด Sports and Recreational Activities การให้บริการ
ด้านสุขภาพ อยู่ในหมวด Other Country Specific Tourism Characteristic Activities 
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2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงาน 
 จากการหารือกับ สศช . มีข้อเสนอว่า ให้คงตัวชี้วัดเดิมไว้และไม่ควรน ารายได้จากแพทย์แผนไทยออกจากตัวชี้วัด น้ี และควรหารือเพิ่มเติมกับกระทรวง 
การท่องเที่ยวและกีฬา ถึง I/O table ที่กระทรวงฯ จัดท าว่ามีข้อมูลครบหรือไม่ ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายืนยันว่าในตาราง I/O table ไม่มีข้อมูลแพทย์แผนไทย
แน่นอน แต่ได้ชี้แจงว่าทางกองเศรษฐกิจก าลังเริ่มโครงการจัดเก็บรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย คาดว่าน่า จะได้หลักการ และข้อมูล 
ปีฐาน เพื่อเริ่มน าไปเปรียบเทียบได้ตั้งแต่ปี 2565 
 

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกบัหน่วยงาน 
ต้องรอข้อมูลของปี 2564 เพื่อน าไปเป็นข้อมูลปีฐาน 
 

4) สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 

ที่ปรึกษามีความเห็นว่าให้คงตัวชี้วัดเดิม ‘อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย ’ โดยใช้ข้อมูลจาก 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งก าลังเริ่มจัดเก็บ 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย 

เห็นควรกับค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว ้
 

ที่ปรึกษาได้ท าการทบทวนข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด พร้อมทั้งระบุหน่วยวัด หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงาน
ของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายเทียบผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 
  



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)  ประเด็นที่ 5 การท่องเที่ยว 
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     75 

โครงสร้างตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลือ่นเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถี่ 

อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย  

รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
ความงาม และแพทย์แผนไทย 

ร้อยละ  / กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รายป ี

 

ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย NA NA NA NA NA NA NA NA 
 

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 
ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 

อัตราการขยายตัวของ
รายได้จากการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ ความงาม และ
แพทย์แผนไทย 

เป้าหมาย ตามแผนแม่บท
ภายใต้ ยุ ทธศาสตร์ ชาติ  
ประเด็น 5 การท่องเที่ ยว  
แผนย่ อยการท่ องเที่ ยว 
เชิงสุขภาพ ความงาม และ
แพทย์แผนไทย 

     

ขยายตัว ร้อยละ 5 ขยายตัว  
ร้อยละ 8 

ขยายตัว  
ร้อยละ 10 

ขยายตัว  
ร้อยละ 10 

ผลการด าเนินงาน              

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)  ประเด็นที่ 5 การท่องเที่ยว 
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     76 

เป้าหมาย: อันดับด้านรายได้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย 
Code 05030201: ตัวชี้วัด อันดับด้านรายได้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย โดย Global Wellness Institute ดีขึ้น 
นิยามของตัวชี้วัด  

n/a 
วิธีการวัดและวิธีค านวณ  

อันดับด้านรายได้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทยมีข้อมูลถึงปี 2017 และเป็นการจัดอันดับ Top ten wellness tourism markets ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค  
 

1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากทีป่ระชุมกลุ่มยอ่ย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 
  เห็นด้วยอย่างยิ่ง  (%) เห็นด้วยบางส่วน (%) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) 
Relevant 90 10 0 
Measurable 78 22 0 
Controllable 62 38 0 
Affordable 57 43 0 
Comparable 62 38 0 

 

สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
 ที่ประชุมมีความเห็นชอบในตัวชี้วัดนี้  
ผลการประเมนิความเหมาะสมของตัวชี้วดั 
 ตัวชี้วัดนี้มีความเหมาะสมในระดับหนึ่ง แต่ข้อมูลจะไม่ได้ถูกจัดเก็บให้เป็นปัจจุบัน 
 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)  ประเด็นที่ 5 การท่องเที่ยว 
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     77 

2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงาน 
 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ให้ความเห็นพ้องกับการใช้อันดับด้านรายได้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของ Global Wellness Institute แต่ก็มีความเสี่ยงว่าอาจมี 
การยกเลิกการจัดเก็บ ซึ่งจะต้องเตรียมตัวชี้วัดอื่นมาทดแทน นอกจากนี้ รายได้ที่จัดเก็บตามที่ตกลงและปฏิบัติอยู่  คือ กระทรวงการท่องเที่ยวฯ จะจัดเก็บรายได้ทาง 
ด้าน Wellness ส าหรับด้าน Medical กระทรวงสาธารณสุขจะเป็นผู้จัดเก็บ ซึ่งตามยุทธศาสตร์ จะให้รวมรายได้ทั้งสองอย่างไว้ในประเด็นเดียว จึงเห็นว่าตัวชี้วัดนี้ค่อนข้างมีปัญหา 

 อย่างไรก็ดี เมื่อได้ปรึกษากับทางผู้แทนของกระทรวงฯ เพิ่มเติม ก็เห็นพ้องกับที่ปรึกษาว่า อาจจะคงตัวชี้วัดเดิมไปก่อน เนื่องจากทาง Global Wellness Institute ก็ได้
ก าหนด ค าว่า Wellness Tourism ไว้ชัดเจน ว่าไม่ได้ทับซ้อนกับ Medical Tourism ซึ่งได้มีการวัดมูลค่าไปแล้วในบริการทางการแพทย์ (แผนแม่บทประเด็น 4) นั่นคือ  

‘The wellness tourism market includes two types of travelers: primary wellness travelers, who are motivated by wellness to take a trip or choose 
their destination based on its wellness offerings (e.g., someone visiting a wellness resort or participating in a yoga retreat); and secondary wellness travelers, 
who seek to maintain wellness or engage in wellness activities during any kind of travel (e.g., someone who visits a gym, gets a massage, or prioritizes 
healthy food when they take a trip).’  

 

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกบัหน่วยงาน 
ไม่มีความเห็นเพิ่มเติม  
 

4) สรุปตัวชี้วดัและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเหน็ของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
 ที่ปรึกษาเห็นว่าควรใช้ตัวช้ีวัดเดิม ‘อันดับด้านรายได้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย โดย Global Wellness Institute ดีขึ้น’  
ความคิดเหน็ของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย 

เห็นควรกับค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 

ปรึกษาได้ท าการทบทวนข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด พร้อมทั้งระบุหน่วยวัด หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงาน
ของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายเทียบผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
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โครงสร้างตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถ่ี 

อันดับด้านรายได้การท่องเที่ยว 
เชิงสุขภาพของประเทศไทย โดย 
Global Wellness Institute ดีข้ึน 

อั นดั บด้ านรายได้ การท่ องเที่ ยว 
เชิงสุขภาพของประเทศไทย 

อันดับ /  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ราย 2 ป ี

 

ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

อันดับด้านรายได้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย    13  13   
ที่มา: https://globalwellnessinstitute.org/wp-content/uploads/2018/11/GWI_GlobalWellnessTourismEconomyReport.pdf 
 

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 
ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 

อันดับด้ านรายได้ การ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของ
ประเทศไทย โดย Global 
Wellness Institute ดีข้ึน 

ค่าเป้าหมาย ตามแผนแม่บท
ภายใต้ ยุ ทธศาสตร์ ชาติ  
ประเด็น 5 การท่องเที่ยว 
แผนย่อยการท่องเที่ยวเชิง
สุ ขภาพ ความงาม และ
แพทย์แผนไทย 

     

อันดับที่ 12 อันดับที่ 10 อันดับที่ 8 อันดับที่ 7 

ผลการด าเนินงาน   13  13         
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เป้าหมาย: สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบริการทางการแพทย์ได้รับมาตรฐานเพิ่มขึ้น 
Code 05030301: ตัวชี้วัด อัตราการเพ่ิมขึ้นของจ านวนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยว (เฉลี่ยร้อยละ) 
นิยามของตัวชี้วัด 
 สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยวจากกรมการท่องเที่ยว 
วิธีการวัดและวิธีค านวณ  

((จ านวนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับมาตรฐานปีปัจจุบัน - จ านวนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับมาตรฐานปีฐาน)/
จ านวนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับมาตรฐานปีฐาน) * 100 

 

1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากทีป่ระชุมกลุ่มยอ่ย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 
  เห็นด้วยอย่างยิ่ง  (%) เห็นด้วยบางส่วน (%) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) 
Relevant 78 22 0 
Measurable 56 33 11 
Controllable 62 38 0 
Affordable 43 57 0 
Comparable 50 50 0 

 

สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
 ปัจจุบันยังไม่มีการเก็บข้อมูลที่ทันสมัยและครอบคลุมสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพทุกประเภท จ าเป็นต้องมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบในการพัฒนา/จัดเก็บข้อมูลในภาพรวม และระยะยาว สิ่งที่สามารถวัดได้ในขณะนี ้คือ จ านวนสปา เพราะมมีาตรฐานที่ได้ก าหนดไว้แล้ว  
ผลการประเมินความเหมาะสมของตัวชี้วัด  

ตัวชี้วัดมีความเหมาะสมในระดับหนึ่ง แต่ไม่สามารถวัดครอบคลุมสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพทุกประเภทได ้
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ข้อเสนอ  
 ที่ปรึกษาเห็นว่าควรระบุประเภทสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเฉพาะเจาะจง เช่น สปา   
ตัวชี้วัดทดแทน/เพิ่มเติม/ปรับปรุง  

อัตราการเพ่ิมขึ้นของสปาที่ได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยว (เฉลี่ยร้อยละ)  
นิยามตัวชี้วัดทดแทน/เพิ่มเติม/ปรับปรุง 

((จ านวนสปาที่ได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยว ปีปัจจุบัน - จ านวนสปาที่ได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยว ปีฐาน)/จ านวนสปาที่ได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยวปีฐาน) * 100 
ข้อสังเกตจากที่ปรึกษา  

ตัวชี้วัดทดแทนที่น าเสนอเป็นเพียง Proxy ของตัวช้ีวัดเดิมเท่าน้ัน  
 

2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงาน 
ที่ปรึกษาได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่า จากการศึกษา ‘สปา’ ไม่ใช่ตัวแทนทั้งหมดของสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบริการ  

ทางการแพทย์ ถึงแม้จะพบว่ากรมการท่องเที่ยวมีการจัดท ามาตรฐานการจัดบริก ารในสถานประกอบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ แต่มาตรฐานดังกล่าวไม่ได้รวม 
สถานประกอบการด้านบริการทางการแพทย์ ที่ประชุมจึงเห็นสมควรให้ใช้ตัวช้ีวัดเดิม “อัตราการเพ่ิมขึ้นของจ านวนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับ
มาตรฐานการท่องเที่ยว” 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายังได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่ามาตรฐานที่กระทรวงฯ จัดท า ไม่ใช่มาตรฐานบังคับ แต่ควรใช้ข้อมูลจากกองสถานประกอบการ  
เพื่อสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ที่บังคับให้ผู้ประกอบการ ‘สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ’ ต้องไปขึ้นทะเบียนแทน 

 

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงาน 
ไม่มีความเห็นในที่ประชุม 
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4) สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 

คงตัวชี้วัดเดิม ‘อัตราการเพิ่มขึ้นของจ านวนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยว ’ แต่ให้ใช้ข้อมูลจาก 
กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข แทน 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย 
 เห็นควรกบัค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 

ที่ปรึกษาได้ท าการทบทวนข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด พร้อมทั้งระบุหน่วยวัด หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงาน
ของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายเทียบผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

 

โครงสร้างตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลือ่นเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถี่ 

อัตราการเพิ่มขึ้นของจ านวนสถานประกอบการ
ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับมาตรฐาน
การท่องเที่ยว (เฉลี่ยร้อยละ) 

จ านวนสถานประกอบการด้าน 
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับ
มาตรฐานการท่องเที่ยว 

จ านวน  / กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กองสถานประกอบการ 
เพื่อสุขภาพ 

- กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
- กระทรวงสาธารณสุข 

รายป ี

 

ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

จ านวนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับ
มาตรฐานการท่องเที่ยว 

NA NA NA NA NA NA NA NA 
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ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 
ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 

อัตราการเพิ่มขึ้นของจ านวน
สถานประกอบการด้ าน 
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
ที่ ได้ รั บมาตรฐานการ
ท่องเที่ยว (เฉลี่ยร้อยละ) 

ค่าป้าหมาย ตามแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
ประเด็น 5 การท่องเที่ยว 
แผนย่อยการท่องเที่ ยว 
เชิงสุขภาพ ความงาม และ
แพทย์แผนไทย 

     

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 เพิ่มขึ้น  
ร้อยละ 7 

เพิ่มขึ้น  
ร้อยละ 10 

เพิ่มขึ้น  
ร้อยละ 10 

ผลการด าเนินงาน              
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แผนย่อยการท่องเที่ยวส าราญทางน้ า 
เป้าหมาย: รายได้การท่องเที่ยวส าราญทางน้ าเพิ่มขึ้น 
Code 05040101: ตัวชี้วัด อัตราการขยายตัวของรายได้การท่องเที่ยวส าราญทางน้ า (เฉลี่ยร้อยละ) 
นิยามของตัวชี้วัด 
 การท่องเที่ยวทางน้ าครอบคลุมการท่องเที่ยวทางทะเลและชายฝั่ง และการท่องเที่ยวในลุ่มน้ าส าคัญ 
วิธีการวัดและวิธีค านวณ  

((รายได้การท่องเที่ยวส าราญทางน้ าปีปัจจุบัน - รายได้การท่องเที่ยวส าราญทางน้ าปีฐาน)/รายได้การท่องเที่ยวส าราญทางน้ าปีฐาน) *100 
 

1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากทีป่ระชุมกลุ่มยอ่ย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 
  เห็นด้วยอย่างยิ่ง  (%) เห็นด้วยบางส่วน (%) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) 
Relevant 40 50 10 
Measurable 0 80 20 
Controllable 11 89 0 
Affordable 12 88 0 
Comparable 11 78 11 

 

สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
 ที่ประชุมกลุ่มย่อยมีความเห็นว่านิยามการท่องเที่ยวส าราญทางน้ ายังมีนิยามไม่ชัดเจน และเรือส าราญจะรวมถึงเรือประเภทต่าง  ๆ เช่น เรือ Ferry เรือ Cruise  
เรือ Yacht Marina เรือด่วนท่องเที่ยว หรือแพ ฯลฯ หรือไม่ และยังไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบและเก็บข้อมูลโดยตรง ข้อมูลที่มีอยู่จะเป็นเฉพาะเรือส าราญระหว่างประเทศเท่านั้น  
ผลการประเมนิความเหมาะสมของตัวชี้วดั  

ตัวชี้วัดมีความเหมาะสมในระดับหน่ึง แต่ควรต้องมีการปรับปรุงความชัดเจนในนิยาม  
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ข้อเสนอ 
ที่ปรึกษาเห็นว่าควรเพิ่มความชัดเจนในค านิยามการท่องเที่ยวส าราญทางน้ าว่าเป็นการท่องเที่ยวทางทะเลและชายฝั่ง  และการท่องเที่ยวในลุ่มน้ าส าคัญที่มี 

การค้างคืนอย่างน้อยหนึ่งคืน  
นิยามตัวชี้วัด/ปรับปรุง  

การท่องเที่ยวส าราญทางน้ า หมายถึง การท่องเที่ยวทางทะเลและชายฝั่ง และการท่องเที่ยวในลุ่มน้ าส าคัญ ที่มีการค้างคืนอย่างน้อยหนึ่งคืน และรวมถึงการใช้จ่ายบนฝั่ง 
ข้อสังเกตจากที่ปรึกษา 
 ต้องมีการเก็บข้อมูลใหม่ เนื่องจากใน TSA เก็บข้อมูลเฉพาะการขนส่งผู้โดยสารทางทะเลและชายฝั่ง อยู่ในหมวด Water passenger transport  
 

2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงาน 
จากการหารือกับ สศช. เสนอให้ใช้นิยามเดิม คือ การท่องเที่ยวทางทะเลและชายฝั่ง และการท่องเที่ยวในลุ่มน้ าส าคัญ ส่วนความเห็นของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

ก็มีทั้งเสนอนิยามของตัวชี้วัดว่าควรจะเป็นการเดินทาง เรือยอชท์ เรือส าราญ โดยไม่นับรวมการท่องเที่ยวทางเรือ เช่น แพเทค เจสกี เที่ยววัด ฯลฯ แต่ก็มีผู้แทนจากกระทรวงฯ 
บางท่านที่เห็นว่าควรครอบคลุมทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการค้างคืน และไม่ค้างคืน อย่างไรก็ดี ที่ปรึกษาได้ข้อมูลเพิ่มเติมมาว่าทางกองเศรษฐกิจ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
ก าลังด าเนินการจัดเก็บข้อมูลนี้อยู่ คาดว่าจะได้นิยามและปีฐานในปีนี้ และคาดว่าตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไปถึงจะสามารถน าไปเปรียบเทียบกับข้อมูลปีฐานได ้

 

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงาน 
ต้องรอข้อมูลของปี 2564 เพื่อน าไปเป็นข้อมูลปีฐาน 
 

4) สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
 ที่ปรึกษามีความเห็นว่าให้คงตัวชี้วัดเดิม ‘อัตราการขยายตัวของรายได้การท่องเที่ยวส าราญทางน้ า’ โดยใช้ข้อมูลจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งก าลังเริ่มจัดเก็บ 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย 

เห็นควรกับค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว ้
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ที่ปรึกษาได้ท าการทบทวนข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด พร้อมทั้งระบุหน่วยวัด หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงาน
ของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายเทียบผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 

โครงสร้างตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลือ่นเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถี่ 

อัตราการขยายตัวของรายได้การท่องเที่ยวส าราญ
ทางน้ า  

รายได้การท่องเที่ยวส าราญทางน้ า บาท  / กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รายป ี

 

ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

รายได้การท่องเที่ยวส าราญทางน้ า         
 

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 
ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 

อัตราการขยายตัวของ
รายได้การท่องเที่ยว
ส าราญทางน้ า 

เป้าหมาย ตามแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็น 5  
ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว  แ ผ น ย่ อ ย 
การท่องเที่ยวส าราญทางน้ า 

     

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 เพิ่มขึ้น  
ร้อยละ 7 

เพิ่มขึ้น  
ร้อยละ 10 

เพิ่มขึ้น  
ร้อยละ 10 

ผลการด าเนินงาน              
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เป้าหมาย: การขยายตัวของท่าเรือท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ้น 
Code 05040201: ตัวชี้วัด จ านวนท่าเรือท่องเที่ยวในประเทศไทย 
ตัวชี้วัดปรับเปลี่ยน และมีการทดแทน  
Code 05040201_1: ตัวชี้วัด จ านวนการเทียบท่าของเรือที่เข้าท่าที่ก าหนด 
นิยามของตัวชี้วัด 

ท่าเรือท่องเที่ยวทางทะเลและชายฝั่ง และในลุ่มน้ าส าคัญ 
วิธีการวัดและวิธีค านวณ 

จ านวนท่าเรือท่องเที่ยวในประเทศไทยปีปัจจุบัน  
 

1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากทีป่ระชุมกลุ่มยอ่ย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 
  เห็นด้วยอย่างยิ่ง  (%) เห็นด้วยบางส่วน (%) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) 
Relevant 33 11 56 
Measurable 25 25 50 
Controllable 0 50 50 
Affordable 0 62 38 
Comparable 0 50 50 

 

สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
 ที่ประชุมมีความเห็นว่าค านิยามของท่าเรือท่องเที่ยวยังไม่ชัดเจนว่าครอบคลุมท่าเรือรูปแบบไหนบ้าง การสร้างท่าเรือขนาดใหญ่จ าเป็นต้องมีการขอรับรองจาก EIA 
รวมทั้งการก่อสร้างท่าเรือต้องใช้เวลานาน ควรท าเป็นแผนในระยะยาว 5 ปี/10 ปี น่าจะมีความเหมาะสมกว่าการวัดเป็นรายปี นอกจากนี้ การสร้างท่าเรือขึ้นอยู่กับ 
ความต้องการของนักท่องเที่ยว ซึ่งหากไม่มีความต้องการ (Demand) ก็ไม่ควรสร้างท่าเรือเพิ่ม  
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 ในที่ประชุมได้มีการเสนอให้ใช้ตัวชี้วัด อัตราการขยายตัวการท่องเที่ยวทางน้ าที่เพ่ิมขึ้น 
ททท. ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า ท่าเรือในประเทศไทยมีหลายขนาด และหลายประเภท เช่น ท่าเรือส าราญขนาดใหญ่ ท่าเรือท่องเที่ยวทั่วไปในทะเล ท่าเรือ

ท่องเที่ยวในแม่น้ า เป็นต้น ดังนั้น การนิยามท่าเรือจึงต้องชัดเจน ก่อนที่จะระบุจ านวนและการเพิ่มจ านวนได้ อีกทั้งการบรรลุเป้าหมายของรายได้จากการท่องเที่ยวส าราญ
ทางน้ า ไม่สามารถบรรลุได้ด้วยการเพิ่มจ านวนท่าเรือเพียงประการเดียว หากแต่ต้องมีองค์ประกอบอื่นด้วย เช่น โครงสร้างพื้นฐานบนชายฝั่ง สิ่งอ า นวยความสะดวก  
การคมนาคมขนถ่ายนักท่องเที่ยวจากฝั่งสู่พื้นที่อื่น ๆ การตรวจคนเข้าเมือง เป็นต้น 
ผลการประเมินความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
 ตัวชี้วัดนี้ไม่มีความเหมาะสม เพราะไม่ได้สะท้อนถึงการท่องเที่ยวทางน้ าที่เพ่ิมขึ้น  
ข้อเสนอ 
 ที่ปรึกษาเห็นว่าควรเปลี่ยนตัวชี้วัด เป็นการวัดถึง Capacity ของท่าเรือ หรือ Demand การท่องเที่ยวแทน โดยเสนอให้วัดที่การขยายตัวของจ านวนนักท่องเที่ยว 
ตัวชี้วัดทดแทน/เพิ่มเติม/ปรับปรุง 
 อัตราการขยายตัวของจ านวนนักท่องเที่ยวส าราญทางน้ า 
นิยามตัวชี้วัดทดแทน/เพิ่มเติม/ปรับปรุง 

((จ านวนนักท่องเที่ยวส าราญทางน้ า ปีปัจจุบัน - จ านวนนักท่องเที่ยวส าราญทางน้ า ปีก่อน)/จ านวนนักท่องเที่ยวส าราญทางน้ า ปีก่อน) * 100 
นักท่องเที่ยวส าราญทางน้ า หมายถึง นักท่องเที่ยวทางทะเลและชายฝั่ง และการท่องเที่ยวในลุ่มน้ าส าคัญ ที่มีการค้างคืนอย่างน้อยหนึ่งคืน  

ข้อสังเกตจากที่ปรึกษา 
 ต้องขอความร่วมมือจากกรมเจ้าท่าในการเก็บข้อมูลใหม่นี้ 
 

2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงาน 
จากการหารือกับ สศช. เห็นควรเสนอตัวชี้วัดใหม่เป็น “อัตราการขยายตัวของจ านวนนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการท่าเรือ” อย่างไรก็ดีจะน าเรื่องปรึกษากับกรมเจ้าท่า 

ว่าสามารถเก็บข้อมูลการใช้บริการท่าเรือของเอกชนได้หรือไม่ เนื่องจากเป็นตัวชี้วัด ที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทาง สศช. เสนอให้พิจารณาการขยายท่าเรือ
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หรือพัฒนาท่าเรือโดยเน้นเรื่องมาตรฐานท่าเรือ มีความปลอดภัย เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว และควรเสนอกรมเจ้าท่า ให้จัดท านิยาม มาตรฐาน  โดยอาจใช้ตัวชี้วัดเป็น 
“จ านวนท่าเรือที่ได้มาตรฐาน” แทนที่จะเป็นจ านวนท่าเรือทั่ว ๆ ไป 

และจากการหารือกับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เสนอให้เปลี่ยนตัวชี้วัดเป็น “ท่าเรือที่มีมาตรฐานรับรองนักท่องเที่ยว” กล่าวคือ มีสิ่งอ านวยความสะดวก 
เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ า ความปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ฯลฯ และมีการตรวจสอบท่าเรือที่ชัดเจนจากหน่วยงานภาครัฐ นอกจากนี้ ผู้แทนจากกระทรวงฯ  
มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า หากทางกรมเจ้าท่า ไม่ได้มีการจัดท ามาตรฐานท่าเรือที่อ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ก็อาจเปลี่ยนตัวชี้วั ดเป็น ‘จ านวนเรือที่ให้บริการ
ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น’ ในระยะสั้นไปก่อน ส่วนในระยะยาว ที่ปรึกษาขอเสนอให้ทางกรมเจ้าท่าร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดท ามาตรฐานท่าเรือที่อ านว ย 
ความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว และเปลี่ยนตัวช้ีวัดเป็น ‘จ านวนท่าเรือสะสมที่ได้มาตรฐานที่อ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว’ 

 

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงาน 
ไม่มีความเห็นในที่ประชุม 

 

4) สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 

ที่ปรึกษาเห็นว่าการวัดจ านวนเรืออาจจะไม่ได้ตอบเป้าหมายของการขยายตัวของท่าเรือท่องเที่ยว และถึงแม้การวัดที่จ านวนท่าเรือสะสมจะดูมีความสมเหตุสมผล 
แต่การเพิ่มจ านวนท่าเรือไม่ใช่เป็นสิ่งที่ท าได้ง่าย ดังนั้นที่ปรึกษาจึงเสนอให้วัดที่ Capacity ของท่าเรือท่องเที่ยวแทน โดยตัวชี้วัดใหม่จะเป็น ‘จ านวนการเทียบท่าของเรือ 
ที่เข้าท่าที่ก าหนด’ โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาต้องเป็นหน่วยงานก าหนดว่าท่าเรือใดจัดเป็นท่าเรือท่องเที่ยวที่ต้องการเก็บข้อมูลจ านวนการเทียบท่าของเรือ  
ซึ่งทางกรมเจ้าท่ามีการเก็บข้อมูลในส่วนนี้อยู่แล้ว  
นิยามตัวชี้วัด: จ านวนการเทียบท่าของเรือที่เข้าท่าที่ก าหนด 

ท่าที่ก าหนด หมายถึง ท่าเรือทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน ที่ถูกก าหนดให้เป็นท่าเรือที่ใช้ในการท่องเที่ยวสัญจร ทั้งในทะเล ชายฝั่ง และลุ่มน้ าส าคัญ 
 

ที่ปรึกษาได้ท าการทบทวนข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด พร้อมทั้งระบุหน่วยวัด หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงาน
ของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายเทียบผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
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โครงสร้างตัวชี้วัดทีป่รับเปลี่ยน 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถ่ี 

จ านวนการ เที ยบท่ าของ เ รื อ 
ที่เข้าท่าที่ก าหนด 

จ านวนการเทียบท่าของเรือที่เข้าท่าที่ก าหนด จ านวน  / กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมเจ้าท่า รายปี 

 

ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

จ านวนการเทียบท่าของเรือที่เข้าท่าที่ก าหนด         
หมายเหต:ุ * เป็นท่าเทียบเรือโดยสารและการท่องเที่ยว 
https://md.go.th/stat/index.php/transport-information/item/424 
 

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 
ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 

จ านวนการเทียบท่าของ
เรือที่เข้าท่าที่ก าหนด 

เป้าหมาย ตามแผนแม่บทภายใต้
ยุ ทธศาสตร์ ชาติ  ประเด็ น 5  
การท่องเที่ยว 

     
ไม่มีการก าหนดค่าเป้าหมาย เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดใหม่ที่ยังไม่มีข้อมูลในการก าหนด Baseline 

ผลการด าเนินงาน (จ านวน)              
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แผนย่อยการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค 
เป้าหมาย: ประเทศไทยเป็นจุดเช่ือมต่อการเดินทางของนักท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน 
Code 05050101: ตัวชี้วัด อัตราการขยายตัวของจ านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางผ่านแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียน (เฉลี่ยร้อยละ) 
นิยามของตัวชี้วัด  

n/a 
วิธีการวัดและวิธีค านวณ 

((จ านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางผ่านแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียนปีปัจจุบัน - จ านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างขาติที่เดินทางผ่านแดน
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียนปีฐาน)/จ านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางผ่านแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียนปีฐาน) * 100 
 

1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากทีป่ระชุมกลุ่มยอ่ย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 
  เห็นด้วยอย่างยิ่ง  (%) เห็นด้วยบางส่วน (%) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) 
Relevant 56 33 11 
Measurable 20 60 20 
Controllable 12.50 75 12.50 
Affordable 29 57 14 
Comparable 25 62.50 12.50 

 

สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
 ที่ประชุมกลุ่มย่อยมีความเห็นว่าเป็นข้อมูลที่วัดได้ยาก ยกเว้นกรณีการเดินทางผ่านแดนทางบกที่เข้าและออกจากประเทศเพื่อนบ้านเท่านั้ น และยังขาด 
ความชัดเจนในการก าหนดนิยามของตัวชี้วัด 
 นอกจากนี้ ททท. ยังได้ให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่า 
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- การเดินทางผ่านแดน ควรระบุให้ชัดว่าด่านทางบก ทางอากาศ และทางน้ า ซึ่งจะท าให้เกิดความซับซ้อนกับตัวชี้วัดการท่องเที่ยวส าราญทางน้ า  และ 
การท่องเที่ยวกลุ่มอื่น ๆ ที่เดินทางทางอากาศหรือไม่ หากเลือกด่านที่ชัดเจน จะส่งผลต่อการระบุประเทศในอาเซียนที่จะน ามาวัดด้วย เช่น ทางบก เลือกเพียงประเทศ 
ที่มีอาณาเขตชายแดนติดต่อกับประเทศไทย  

- การนับจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศในอาเซียน จะมีวิธีนับอย่างไร นับเฉพาะเดินทางออกจากไทย หรอืนับทั้งเดินทางออก
และเดินทางเข้าประเทศไทย  

- การนับจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติผ่านแดน ต้องระวังข้อมูลผิดพลาดจากการที่นักท่องเที่ยวเดินทางข้ามแดนเพื่อขอขยายเวลา VISA เพื่ออยู่ประเทศไทยต่อ 
แต่ไม่ได้เดินทางเพื่อการท่องเที่ยว 
ผลการประเมินความเหมาะสมของตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัดไม่มีความเหมาะสม เนื่องจากวัดได้เฉพาะกรณีการเดินทางผ่านแดนทางบก   
ข้อเสนอ 
 ที่ปรึกษาเห็นว่าควรปรับปรุงวิธีการวัดตัวชี้วัดนี้ เนื่องจากปัจจุบันเก็บข้อมูลได้เฉพาะข้อมูลการผ่านแดนทางบก หากนักท่องเที่ยวเดินทางด้วยเครื่องบิน ก็จะไม่มี
ข้อมูลว่ามีการเดินทางต่อไปยังประเทศอาเซียนอื่น ๆ หรือไม่ เนื่องจากหากยังต้องการวัดเพื่อตอบเป้าหมายว่าประเทศไทยเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางของนักท่องเที่ยวใน
ภูมิภาคอาเซียน จ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทางส านักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเก็บข้อมูลเที่ยวบินว่ามีการบินต่อไปยังจุดหมายปลายทางที่ประเทศใด  
ข้อสังเกตจากที่ปรึกษา  

 ใช้ตัวชี้วัดเดิม แต่ต้องขอความร่วมมือจากส านักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเก็บข้อมูลการเข้าออกของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ผ่านแดนทุ กช่องทางการเดินทาง  
ไม่ว่าจะเป็น บก น้ า อากาศ ว่ามีการเดินทางต่อไปยังจุดหมายปลายทางที่ประเทศในอาเซียนหรือไม่ 
 

2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงาน 
ข้อสรุปจากการหารือกับหน่วยงานต่าง ๆ คือ ควรขอความร่วมมือจากส านักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเก็บข้อมูลการเข้าออกผ่านแดนในทุกช่องทางการเดินทาง  

ที่ผ่านจากประเทศไทยไปยังอาเซียน ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว 
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อย่างไรก็ดี ผู้แทนจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้ความเห็นว่าการเก็บข้อมูลไม่น่าจะมีปัญหาส าหรับทางบก เพราะทางกระทรวงฯ มีรายงานจาก ส านักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง ตามเลขที่ Type ของวีซ่า ส่วนทางน้ าการเดินทางส่วนใหญ่ จะไปประเทศสิงคโปร์เป็นหลัก แต่ส าหรับการเชื่อมโยงทางอากาศจะตรวจสอบยาก 
เนื่องจาก ไม่มีรายงานจากส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ว่ามีการเดินทางต่อไปยังประเทศใด จึงสรุปตัวชี้วัดว่าควรเปลี่ยนเป็น ‘จ านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทาง 
ผ่านแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียนโดยทางบกและทางน้ า’ 

 

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงาน 
ไม่มีความเห็นในที่ประชุม 

 

4) สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 

ที่ปรึกษามีความเห็นว่าสามารถคงตัวชี้วัดเดิมได้ แต่ระบุให้แคบลงมาว่าเป็น ‘อัตราการขยายตัวของจ านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางผ่านแดนระหว่าง
ประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียน โดยทางบกและทางน้ า’ 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย 

ควรจัดเก็บข้อมูลตามวิธีการวัดดังที่ระบุไว้ อย่างน้อย 2 ปี เพื่อให้ได้เห็นแนวโน้มแล้วจึงทบทวนค่าเป้าหมายอีกครั้ง 
ปรับปรุงวิธีการวัด ตัวชี้วัด 

((จ านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางผ่านแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียนโดยทางบกและทางน้ า ปีปัจจุบัน - จ านวนนักท่องเที่ยวชาว
ต่างขาติที่เดินทางผ่านแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียนโดยทางบกและทางน้ า ปีฐาน )/จ านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางผ่านแดนระหว่าง
ประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียนโดยทางบกและทางน้ า ปีฐาน) * 100 

 

ที่ปรึกษาได้ท าการทบทวนข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด พร้อมทั้งระบุหน่วยวัด หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงาน
ของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายเทียบผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
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โครงสร้างตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลือ่นเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถี่ 

อัตราการขยายตัวของจ านวนนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติที่เดินทางผ่านแดนระหว่าง
ประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียนโดย
ทางบกและทางน้ า 

จ านวนนักท่องเที่ ยวชาวต่ างชาติ 
ที่เดินทางผ่านแดนระหว่างประเทศไทย
กับประเทศสมาชิกอาเซียนโดยทางบก
และทางน้ า  

ร้อยละ  / กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง รายป ี

 

ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

จ านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางผ่านแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียนโดยทางบกและทางน้ า NA NA NA NA NA NA NA NA 
 

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 
ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 - 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 

อัตราการขยายตัวของจ านวนนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติที่เดินทางผ่านแดนระหว่าง
ประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียนโดย
ทางบกและทางน้ า 

เป้ าหมาย ตามแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 5 การท่องเที่ยว 
แผนย่อยการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค 

     
ขยายตัว  
ร้อยละ 5 

ขยายตัว  
ร้อยละ 5 

ขยายตัว  
ร้อยละ 10 

ขยายตัว  
ร้อยละ 10 

ผลการด าเนินงาน          
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แผนย่อยการพัฒนาระบบนเิวศการท่องเที่ยว 
เป้าหมาย: นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น 
Code 05060101: ตัวชี้วัด อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว โดย Travel & Tourism Competitiveness Index (TTCI) 
นิยามของตัวชี้วัด 
 อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว หรือ Travel &  Tourism Competitiveness Index (TTCI) โดย WEF ซึ่งมีข้อมูลของ
ปีล่าสุดคือ 2019 โดยใช้ตัวชี้วัดย่อยที่เรียกว่า Safety and security ซึ่งประกอบไปด้วย Business costs of crime and violence, Reliability of police services, 
Business costs of terrorism, Index of terrorism incidence และ Homicide rate. 
วิธีการวัดและวิธีค านวณ  

ข้อมูลที่น ามา Ranking มาจากตัวเลขทางสถิติที่เก็บโดยองค์กรระหว่างประเทศ สองในสาม ส่วนอีกหน่ึงในสาม มาจากการส ารวจ (Survey) ผู้บริหารในภาคธุรกิจ
ประจ าปีจ านวน 16,000 ราย 

 

1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากทีป่ระชุมกลุ่มยอ่ย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 
  เห็นด้วยอย่างยิ่ง  (%) เห็นด้วยบางส่วน (%) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) 
Relevant 67 11 22 
Measurable 89 0 11 
Controllable 75 0 25 
Affordable 72 14 14 
Comparable 88 0 12 
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สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
 ผู้เข้าประชุมส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการใช้ตัวชี้วัดย่อยของ TTCI แต่ก็มีผู้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในแบบสอบถามว่าดัชนี TTCI ไม่มีความเกี่ยวข้องกับ 
การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยตรง ดังนั้น การใช้ TTCI มาเป็นตัวก าหนดตัวชี้วัดด้านการท่องเที่ยวแผนย่อย จึงไม่สามารถเชื่อมโยงกับเป้าหมายได้โดยตรง ไม่สะท้อน 
การด าเนินงานการพัฒนาการท่องเที่ยว  
 มีการเสนอให้ใช้ดัชนีที่เกี่ยวกับความสุข (Happiness Index) หรือ ใช้ตัวชี้วัด มาตรฐานความยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยว (Global Sustainable Tourism Criteria) 
เกี่ยวกับ Green Destination มี Sustainable Destination Top 100 
ผลการประเมินความเหมาะสมของตัวชี้วัด  

ตัวชี้วัดมีความเหมาะสมดีอยู่แล้ว  
ข้อสังเกตจากที่ปรึกษา  

TTCI มาจาก WEF ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เชื่อถือได ้
 

2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงาน 
ผู้แทนจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้ความเห็นว่าการจัดอันดับของ TTCI ไม่ค่อยมีความเหมาะสมกับการวัดเป้าหมายนี้เท่าไรนัก และเสนอให้เปลี่ยน

ตัวชี้วัดเป็น ‘อัตราการลดลงของจ านวนคดีของนักท่องเที่ยว’ โดยสามารถเก็บข้อมูลจากกรมต ารวจ หรือ ‘จ านวนการเกิดโรคหรือป่วยของนักท่องเที่ยวต่างประเทศ’ โดย
สามารถเก็บข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น หรืออาจวัดที่ ‘การลดลงของสัดส่วนคดีกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อจ านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ’ ซึ่งอยู่ใน
ขอบเขตภารกิจของต ารวจท่องเที่ยวแทน 

 

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงาน 
ไม่มีความเห็นเพิ่มเติมในที่ประชุม 
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4) สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 

ที่ปรึกษาเห็นว่า การใช้ตัวชี้วัด ‘Safety and security’ ใน TTCI น่าจะเหมาะสมดีอยู่แล้ว เพราะ TTCI เป็นจัดอันดับด้าน Safety and security ในภาพรวม  
ซึ่งเหมือนกับที่อธิบายในข้างต้นว่า การพัฒนาการท่องเที่ยวจะต้องเป็นการบูรณาการจากหลายภาคส่วน และ WEF ก็เป็นหน่วยงานสากลที่มีความน่าเชื่อถือ 

‘Safety and security are critical factors determining the competitiveness of a country travel & tourism industry.  Tourists are likely to be 
deterred from traveling to dangerous countries or regions, making it less attractive to develop the travel & tourism sector in those places.  Here 
we take into account the costliness of common crime and violence as well as tourism, and the extent to which police services can be relied 
upon to provide protection for crime’.   

ซึ่งตัวชี้วัดย่อยใน ‘Safety and security’ ประกอบไปด้วย 
- Business costs of crime and violence 
- Reliability of police services 
- Business costs of terrorism 
- Index of terrorism incidence 
- Homicide rate 

ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย 
เห็นควรกับค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว ้
 

ที่ปรึกษาได้ท าการทบทวนข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด พร้อมทั้งระบุหน่วยวัด หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงาน
ของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายเทียบผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
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โครงสร้างตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลือ่นเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถี่ 

อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้าน
ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว โดย Travel 
&  Tourism Competitiveness Index (TTCI) 

อันดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
ด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว 

อันดับ /  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ราย 2 ป ี

 

ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว    132  118  111 
ที่มา: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TTCR_2019.pdf 
 

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 
ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 

อันดับขีดความสามารถใน
การแข่ งขั นด้ านความ
ปลอดภัยของนักท่องเที่ยว 
โดย Travel &  Tourism 
Competitiveness Index 
(TTCI) 

เป้าหมาย ตามแผนแม่บท
ภายใต้ ยุ ทธศาสตร์ ชาติ  
ประเด็น 5 การท่องเที่ยว 
แผนย่อยการพัฒนาระบบ
นิเวศการท่องเที่ยว 

     

1 ใน 70 1 ใน 65 1 ใน 60 1 ใน 55 

ผลการด าเนินงาน   132  118  111       
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เป้าหมาย: โครงสร้างพื้นฐานเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวมีคุณภาพและมาตรฐานดีขึ้น 
Code 05060201: ตัวชี้วัด อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมทางบกและทางน้ า โดย Travel & Tourism Competitiveness 
Index (TTCI) 
ตัวชี้วัดเพิ่มเติม 
Code 05060201_1: ตัวชี้วัด อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมทางอากาศ โดย Travel & Tourism Competitiveness 
Index (TTCI) 
Code 05060201_2: ตัวชี้วัด อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการบริการนักท่องเที่ยว 

นิยามของตัวชี้วัด 
 Ground and Port Infrastructure ใน TTCI โดย WEF มี 7 ตัวชี้วัดที่ครอบคลุมถึงความพร้อมของการเดินทางทางถนน รถไฟ ประกอบไปด้วย Quality of road 
infrastructure, Road density, Paved road density, Quality of railroad infrastructure, Railroad density, Quality of port infrastructure แ ล ะ  Ground 
transport efficiency. 
วิธีการวัดและวิธีค านวณ  

ข้อมูลที่น ามา Ranking มาจากตัวเลขทางสถิติที่เก็บโดยองค์กรระหว่างประเทศ สองในสาม ส่วนอีกหนึ่งในสาม มาจากการส ารวจ (Survey) ผู้บริหารในภาคธุรกิจ
ประจ าปีจ านวน 16,000 ราย 
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1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากที่ประชุมกลุ่มย่อย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 
  เห็นด้วยอย่างยิ่ง  (%) เห็นด้วยบางส่วน (%) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) 
Relevant 75 0 25 
Measurable 75 12.50 12.50 
Controllable 57 14 29 
Affordable 66 17 17 
Comparable 72 14 14 

 

สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
 ผู้เข้าประชุมส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการใช้ตัวชี้วัดย่อยใน TTCI แต่ก็มีผู้เขียนความเห็นเพิ่มเติมว่าดัชนี TTCI ไม่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยว  
ควรเปลี่ยนตัวชี้วัด  
ผลการประเมนิความเหมาะสมของตัวชี้วดั 
 ตัวชี้วัดมีความเหมาะสมดีอยู่แล้ว  
ข้อสังเกตจากที่ปรึกษา 
 TTCI มาจาก WEF ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เช่ือถือได้  
 

2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงาน 
ผู้แทนจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้ความเห็นว่า การวัดความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยใช้ TTCI อาจไม่เหมาะสมนัก เนื่องจากการพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานต้องใช้เวลานาน และเสนอตัวชี้วัดทดแทน เช่น การพัฒนาพื้นที่บริการ คนพิการ การขยายสถานีรถไฟฟ้า แหล่งท่องเที่ยวที่มีมาตรฐาน Universal Design  
เป็นต้น  



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)  ประเด็นที่ 5 การท่องเที่ยว 
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     100 

และทางผู้แทนกระทรวงฯ ได้เสนอแนะให้ทางที่ปรึกษาไปหารือกับกรมทางหลวงชนบท เพื่อพิจารณาถึงความพร้อมของถนนในการเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว กรมเจ้าท่า  
เพื่อพิจารณาถึงการปรับปรุงท่าเรือ การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว และการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย เพื่อพิจารณาถึงการปรับปรุงคุณภาพของท่าอากาศยาน รวมทั้ง กรมอุทยาน
แห่งชาติ กรมศิลปากร ที่มีการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวให้มี Universal design 
 อย่างไรก็ดี ทางที่ปรึกษาเห็นว่าการมีเจ้าภาพหลายหน่วยงานจะท าให้การเก็บข้อมูลในทางปฏิบัติจะเป็นไปได้อย่างล าบาก จึงเห็นว่า ควรน าตัวชี้วัดจาก TTCI ในส่วน 
ที่เกี่ยวกับ Infrastructure มาใช้ทั้งหมด 

 

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกบัหน่วยงาน 
ไม่มีความเห็นในที่ประชุม 
 

4) สรุปตัวชี้วดัและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเหน็ของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 

ที่ปรึกษาเห็นว่าการใช้การจัดอันดับจาก TTCI มีความเหมาะสมอยู่แล้ว เพราะจัดท าโดย WEF ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับสากลที่มีความน่าเชื่อถือ การเก็บข้อมูลจริง
จากหน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศไทย ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาน าเสนอ ในทางปฏิบัติเป็นไปได้ยาก และการเก็บข้อมูลแต่ของประเทศไทย โดย  
ขาดการเปรียบเทียบกับประเทศอื่น จะท าให้เราไม่สามารถทราบถึงความสามารถในการแข่งขันเชิงเปรียบเทียบกับประเทศอื่นได้ 

อย่างไรก็ดี ที่ปรึกษาเสนอให้เพิ่มตัวชี้วัดอีกสองด้านให้ครอบคลุมถึงการวัดเป้าหมาย ‘โครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวมีคุณภาพและมาตรฐานดีขึ้น’ 
จากที่ตัวชี้วัดเดิมมีแต่ ‘อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมทางบกและทางน้ า ’ ตัวชี้วัดที่ควรเพิ่มคือ ‘อันดับขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมทางอากาศ’ และ ‘อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการบริการนักท่องเที่ยว ’  
ดังรายละเอียดต่อไปน้ี  

Infrastructure ประกอบไปด้วย 3 pillars 
 Air transport infrastructure: Air connectivity is essential for travelers’ ease of access to and from countries, as well as movement 

within many countries.  In this pillar we measure the quantity of air transport, using indicators such as available seat kilometers, the number of 
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departures, airport density and the number of operating airlines, as well as the quality of air transport infrastructure for domestic and 
international flights. ซึ่งตัวชี้วัดย่อยประกอบไปด้วย 

▪ Quality of transport infrastructure 

▪ Available seat kilometers, domestic 

▪ Available seat kilometers, international 

▪ Aircraft departures 

▪ Airport density 

▪ Number of operating airlines 
 Ground and port infrastructure: The availability of efficient and accessible transportation to key business centers and tourist 

attractions is vital for the travel & tourism sector.  This requires a sufficiently extensive road and railroad network, proxied by road and railroad 
densities, as well as roads, railroads, and ports infrastructure that meet international standards of comfort, security and modal efficiency.  The 
pillar also accounts for unpaved roads, which enable local connections, and to some extent, can proxy the existence of picturesque roads, which 
can, in very specific contexts, attract tourists. ซึ่งตัวชี้วัดย่อยประกอบไปด้วย 

▪ Quality of roads 

▪ Road density 

▪ Paved road density 

▪ Quality of railroad infrastructure 

▪ Railroad density 

▪ Quality of port infrastructure 
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▪ Ground transport efficiency 
 Tourist service infrastructure: The availability of sufficient quality accommodation, resorts and entertainment facilities can represent 

a significant competitive advantage for a country.  We measure the level of tourism service infrastructure through the number of hotel rooms 
complemented by the extent of access to services such as car rentals and ATMs. ซึ่งตัวชี้วัดย่อยประกอบไปด้วย 

▪ Hotel rooms 

▪ Quality of tourism infrastructure 

▪ Presence of major car rental companies 

▪ Automated teller machines per adult population 
 

ที่ปรึกษาได้ท าการทบทวนข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด พร้อมทั้งระบุหน่วยวัด หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงาน
ของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายเทียบผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 

โครงสร้างตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลือ่นเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถี่ 

อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการคมนาคมทางบกและทางน้ า โดย 
Travel &  Tourism Competitiveness Index (TTCI) 

ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการคมนาคมทางบกและทางน้ า 

อันดับ /  กระทรวงคมนาคม สศช. ราย 2 ป ี

 

ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมทางบกและทางน้ า    71  72  72 
ที่มา: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TTCR_2019.pdf 
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ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 
ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 

อั นดั บขี ดความสามารถ ใน 
การแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้ านการคมนาคมทางบกและ 
ทางน้ า โดย Travel &  Tourism 
Competitiveness Index (TTCI) 

เป้าหมาย ตามแผนแม่บท
ภายใต้ ยุ ทธศาสตร์ ชาติ  
ประเด็น 5 การท่องเที่ยว 
แผนย่อยการพัฒนาระบบ
นิเวศการท่องเที่ยว 

     

1 ใน 50 1 ใน 45 1 ใน 40 1 ใน 35 

ผลการด าเนินงาน   71  72  72       
 

โครงสร้างตัวชี้วัดเพิ่มเติม 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลือ่นเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถี่ 

อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการคมนาคมทางอากาศ โดย Travel &  
Tourism Competitiveness Index (TTCI) 

ความสามารถในการแข่ งขันด้ าน
โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม 
ทางอากาศ 

อันดับ  / กระทรวงคมนาคม สศช. ราย 2 ป ี

 

โครงสร้างตัวชี้วัดเพิ่มเติม 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลือ่นเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถี่ 

อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการบริการนักท่องเที่ยว 

ความสามารถในการแข่ งขั นด้ าน
โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม 
ทางบกและทางน้ า 

อันดับ /  กระทรวงคมนาคม สศช. ราย 2 ป ี
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ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 
ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 

1. อันดับขีดความสามารถใน
การแข่ งขันด้านโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการคมนาคมทาง
อ า ก า ศ  โ ด ย  Travel &  
Tourism Competitiveness 
Index (TTCI) 
2. อันดับขีดความสามารถใน
การแข่ งขันด้านโครงสร้าง
พื้ น ฐ านด้ านการบริ การ
นักท่องเที่ยว 

เป้าหมาย ตามแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
ประเด็น 5 การท่องเที่ยว 

     
ไม่มีการก าหนดค่าเป้าหมาย เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดใหม่ที่ยังไม่มีข้อมูลในการก าหนด Baseline 

ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ง า น 
(อันดับ) 

             

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)  ประเด็นที่ 5 การท่องเที่ยว 
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     105 

เป้าหมาย: การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีขึ้น 
Code 05060301: ตัวชี้วัด อันดับขีดความสามารถด้านความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดย Travel & Tourism Competitiveness Index (TTCI) 
นิยามของตัวชี้วัด 
 Environmental Sustainability ใน TTCI โดย WEF ประกอบไปด้วย 10 ตัวชี้วัด คือ (1) Stringency of environmental regulations (2) Enforcement of environmental 
regulations (3) Sustainability of travel and tourism industry development (4) Particulate matter (2.5) concentration (5) Number of environmental treaty 
ratifications (6) Baseline water stress (7) Threatened species (8) Forest cover charge (9) Wastewater treatment และ (10) Fish stock status. 
วิธีการวัดและวิธีค านวณ 

 ข้อมูลที่น ามา Ranking มาจากตัวเลขทางสถิติที่เก็บโดยองค์กรระหว่างประเทศ สองในสาม ส่วนอีกหนึ่งในสาม มาจากการส ารวจ (Survey) ผู้บริหารใน 
ภาคธุรกิจประจ าปีจ านวน 16,000 ราย 
 

1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากที่ประชุมกลุ่มย่อย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 
  เห็นด้วยอย่างยิ่ง  (%) เห็นด้วยบางส่วน (%) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) 
Relevant 56 33 11 
Measurable 67 33 0 
Controllable 50 38 12 
Affordable 57 43 0 
Comparable 62 38 0 

 

สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
 ที่ประชุมมีความเห็นว่าควรมีการแยกระหว่างความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งใน TTCI มีการแยกกัน และมีการเสนอให้สร้างตัวชี้วัด 
ด้านมาตรฐานการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนนานาชาติ  
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ผลการประเมนิความเหมาะสมของตัวชี้วดั 
 ตัวชี้วัดมีความเหมาะสมในระดับหน่ึง แต่ยังไม่ครอบคลุมถึงความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ  
ข้อเสนอ 
 ควรเพ่ิมตัวช้ีวัดที่เป็นอันดับด้าน “Natural Resources” ใน TTCI 
ตัวชี้วัดทดแทน/เพิ่มเติม/ปรับปรุง 
 เพิ่มเติมตัวชี้วัดที่เป็นอันดับด้าน “Natural Resources” ซึ่งเป็น Pillar 13 ใน TTCI ซึ่งประกอบไปด้วยตัวชี้วัดย่อยคือ (1) Number of World Heritage 
natural sites (2) Total known species (3) Total protected areas (4) Natural tourism digital demand และ (5) Attractiveness of natural assets  
นิยามตัวชี้วัดทดแทน/เพิ่มเติม/ปรับปรุง 
ข้อสังเกตจากทีป่รึกษา 
 ตัวชี้วัดอาจไม่ตรงกับเป้าหมายนัก เพราะตัวชี้วัดดูที่ Supply การท่องเที่ยว แต่เป้าหมายดูที่ลักษณะของการท่องเที่ยว หรือเป็นด้าน Demand เสียมากกว่า 
 

2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงาน 
ผู้แทนจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้ความเห็นว่าไม่เห็นด้วยกับการเพิ่มตัวชี้วัดอันดับด้าน Natural Resources เพราะไม่ได้สะท้อนถึงเป้าหมาย  

‘การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีขึ้น’ เนื่องจากจ านวนกิจกรรม CSR ไม่น่าเกี่ยวข้องกับความสามารถด้านความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ควรหาตัวชี้วัดใหม่ เช่น การใช้ Green Leaf (การได้รับ Green Leaf Certification) เป็นต้น 
 และเมื่อได้ปรึกษากับผู้แทนของกระทรวงฯ เพิ่มเติมก็ได้แนวคิดว่า มีสองแนวทางในการเก็บข้อมูลคือ 

(1) ด้าน Supply ซึ่งอาจต้องขอข้อมูลจากทางกรมศิลปากร กรมอุทยานแห่งชาติ เพื่อดูถึงกฎระเบียบการเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยวว่าเป็นไปตามมาตรฐาน 
การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มากแค่ไหน เช่น การบังคับใช้ Zero Waste การไม่ใช้ถุงพลาสติก เป็นต้น 

(2) ด้าน Demand ซึ่งต้องใช้การส ารวจ (Survey) นักท่องเที่ยว ที่มาเที่ยวว่ามีพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นไปอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
มากน้อยแค่ไหน 
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อย่างไรก็ดี การเก็บข้อมูลด้าน Demand ต้องใช้งบประมาณและเวลามาก ที่ปรึกษาจึงเห็นว่าหากเก็บข้อมูลด้าน Supply ก็น่าจะเป็น Proxy ที่ดีได้ เนื่องจาก 
หากสถานที่ท่องเที่ยวมีการบังคับใช้กฎระเบียบการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมกับนักท่องเที่ยว ก็เท่ากับว่านักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นด้าน  Demand  
ก็ต้องปฏิบัติตามกฎนั้นอยู่แล้ว  

 

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงาน 
ไม่มีความเห็นในที่ประชุม 
 

4) สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 

จากความเห็นทั้งหมด ที่ปรึกษาจึงขอเสนอแนะให้ใช้ตัวชี้วัดเดิมคือ Environmental Sustainability ใน TTCI เพราะครอบคลุมถึงภารกิจของหลาย ๆ หน่วยงาน
อยู่แล้ว และถึงแม้ว่าจะเป็นการวัดทางด้าน Supply หรือการบังคับใช้กฎ แต่ก็ถือว่าเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่าการท่องเที่ยว (ทางด้าน Demand) ก็ต้องสอดคล้องไปกับ 
กฎระเบียบที่บังคับใช้ จึงถือว่าเป็น Proxy ที่ดีในการวัดเป้าหมาย ‘การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีขึ้น’  

Environmental Sustainability ใน TTCI โดย WEF ประกอบไปด้วย 10 ตัวชี้วัด คือ (1) Stringency of environmental regulations (2) Enforcement of environmental 
regulations (3) Sustainability of travel and tourism industry development (4) Particulate matter (2.5) concentration (5) Number of environmental treaty 
ratifications (6) Baseline water stress (7) Threatened species (8) Forest cover charge (9) Wastewater treatment และ (10) Fish stock status. 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย 
 เห็นควรกับค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว ้

 

ที่ปรึกษาได้ท าการทบทวนข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด พร้อมทั้งระบุหน่วยวัด หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงาน
ของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายเทียบผลการด าเนินงาน ดังนี ้
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)  ประเด็นที่ 5 การท่องเที่ยว 
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     108 

โครงสร้างตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลือ่นเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถี่ 

อั นดั บขี ดความสามารถด้ านความยั่ งยื นของ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดย Travel &  
Tourism Competitiveness Index (TTCI) 

ความสามารถด้านความยั่งยืนของ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาต ิ

อันดับ /  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิง่แวดล้อม 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

สศช. ราย 2 ป ี

 

ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

ความสามารถด้านความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ    116  122  130 
ที่มา: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TTCR_2019.pdf 
 

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 
ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 

อันดับขีดความสามารถ
ด้ านความยั่ งยืนของ
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดย 
Travel &  Tourism 
Competitiveness 
Index (TTCI) 

เป้าหมาย ตามแผนแม่บท
ภายใต้ ยุ ทธศาสตร์ ชาติ  
ประเด็น 5 การท่องเที่ยว 
แผนย่อยการพัฒนาระบบ
นิเวศการท่องเที่ยว 

     

1 ใน 110 1 ใน 100 1 ใน 90 1 ใน 80 

ผลการด าเนินงาน   116  122  130   
    

ที่มา: https://www.etda.or.th/th/Useful-Resource/documents-for-download.aspx?page=2 
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