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บทคัดย่อ 

 
การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือพฒันายทุธศาสตร์ความร่วมมือดา้นการท่องเท่ียวไปสู่การปฏิบติัในอนุภูมิภาค

ลุ่มน ้ าโขงของกลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน 2  และเพ่ือจดัท าขอ้เสนอแนะ  การพฒันายทุธศาสตร์ความร่วมมือดา้น
การท่องเท่ียวไปสู่การปฏิบติั  ตามกรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มน ้ าโขง ของกลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน 2  
ไดแ้ก่ จงัหวดัเชียงราย พะเยา แพร่  น่าน  เพ่ือใช้เป็นขอ้มูลพ้ืนฐานในการวางแผนไปสู่การปฏิบัติ  การจดัเตรียม
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของกลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน 2 ให้เป็นศูนยก์ลางการ
ท่องเท่ียวในอนุภูมิภาคลุ่มน ้ าโขง ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่  ผูบ้ริหารหน่วยงานและเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การท่องเท่ียว  ผูป้ระกอบการธุรกิจดา้นการท่องเท่ียว องคก์รภาครัฐ องคก์รพฒันาเอกชน  ผูบ้ริหารหน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน  ประชาชนท่ีเก่ียวขอ้งในพ้ืนท่ีพฒันาการท่องเท่ียวในประเทศเพ่ือนบา้น เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาและ
รวบรวมขอ้มูลคือการสนทนากลุ่มและการใชแ้บบสอบถาม  ท าการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชเ้ทคนิค SWOT 
 ผลการวจิยั พบวา่  การจดัท ายทุธศาสตร์ความร่วมมือดา้นการท่องเท่ียวไปสู่การปฏิบติัในอนุภูมิภาค
ลุ่มน ้ าโขงของกลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน 2  ไดมี้การก าหนดตวัช้ีวดัและกลยทุธ์ตามเป้าประสงคเ์ชิง
ยทุธศาสตร์ภายใตว้สิยัทศัน์ (Vision)“ประตูการคา้สู่สากล โดดเด่นวฒันธรรมลา้นนา น ้ า ป่า สมบูรณ์  ประชาชน
อยูดี่มีสุข” และ พนัธกิจ (Mission) ในการส่งเสริมพฒันาเศรษฐกิจ การคา้  การลงทุน การท่องเท่ียว และ                     
โลจิสติกส์เช่ือมโยงสู่สากลใหมี้การขยายตวัเพ่ิมข้ึน และสร้างความเขม้แขง็ใหภ้าคเกษตร อุตสาหกรรมเพ่ือเพ่ิม
มูลค่าและส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษว์ฒันธรรมอารยธรรมแห่งลา้นนาตะวนัออก ด ารงไวซ่ึ้งศิลปวฒันธรรม
และวถีิชีวติท่ีเป็นเอกลกัษณ์และเป็นอตัลกัษณ์และสุขภาพ  การอนุรักษส่์งเสริมการบริหารจดัการทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใหมี้ความสมบูรณ์ ด ารงไวซ่ึ้งฐานทรัพยากรธรรมชาติและการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีดี  
ส านกับริหารยทุธศาสตร์กลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน 2 ไดก้ าหนดเป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร์  ตวัช้ีวดัและกล
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ยทุธ์ขบัเคล่ือนนโยบายตามประเด็นของ 4  ยทุธศาสตร์การพฒันากลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน 2  บนจุดยนืทาง
ยทุธศาสตร์ 
 

ค าส าคญั : การพฒันายทุธศาสตร์ความร่วมมือดา้นการท่องเท่ียว  อนุภูมิภาคลุ่มน ้ าโขง  
                  กลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน 2 
 

Abstract 
The aims of this study were to develop practical cooperation strategies in GMS tourism for the Upper 

Northern Region 2, and to propose the guidelines developing the practical cooperation strategies based on GMS 
cooperation framework of the Upper Northern Region 2 including Chiang Rai, Phayao, Phrae, and Nan. The 
guidelines were to be used as the basic information for planning the implementation and preparing the plans, 
projects, and activities to maximize the capacity of the Upper Northern Region 2 in becoming the tourism 
center in GMS. The population included administrators and officers involved in tourism, tourism entrepreneurs, 
public and private organizations, and people in the GMS tourism area. Research instruments were focus group 
discussion and questionnaire. SWOT was used for analyzing the data.  
 The findings showed that: The development of practical cooperation strategies in GMS tourism for 
the upper northern region 2 involved formulating indicators and strategic targets based on vision and mission. 
The vision was “Global Trade Gateway, Outstanding Lanna Culture, Rich in Water and Green Resources, 
People Living Happily”. And, the missions were expanding the promotion of economic development, trade, 
investment, tourism, and global logistic connectivity; strengthening agricultural and industrial sectors to 
increase the products value; promoting cultural oriented tourism in preserving the civilization of East Lanna; 
sustaining arts, culture, exquisite ways of life and identity; conserving and promoting the effective management 
of fertile natural resources and environment. The Office of Strategy Management of the Upper northern Region 
2 then determined the strategic target, indicators, and strategies in driving the policy based on four development 
strategies of the Upper Northern Region 2. 
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บทน า 
 

              การท่องเท่ียวของประเทศไทย เป็นภาคการพัฒนาเศรษฐกิจหน่ึงท่ีเติบโตอย่างรวดเร็ว   และมี
ความส าคญัอยา่งยิ่งในการพฒันาประเทศอย่างต่อเน่ืองในช่วงระยะเวลากว่า 50 ปีท่ีผ่านมา จ านวนนักท่องเท่ียว
ต่างชาติและรายได้จากการท่องเท่ียวของประเทศได้เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง จากขอ้มูลนักท่องเท่ียวของกรมการ
ท่องเท่ียวระหวา่งปี 2550 –2555 พบวา่ ในปี 2550  ไทยมีนกัท่องเท่ียวเขา้ประเทศจ านวน 14,464,228 ลา้นคนและมี
รายไดจ้ากการท่องเท่ียว 574,781 ลา้นบาท ในปี 2555  ตวัเลขเพ่ิมเป็น 22,353,903  ลา้นคน  มีรายไดเ้พ่ิม เป็น 
983,928.36  ลา้นบาท ตามล าดบั นอกจากการสร้างรายไดเ้ขา้ประเทศแลว้ การท่ีไทยยงัมีแหล่งท่องเท่ียวหลายแห่ง
กระจายอยูใ่นทุกภูมิภาค ท าให้ภาคการท่องเท่ียว(Tourism Sector)  ของไทยมีส่วนช่วยอยา่งส าคญัในการพฒันา
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เศรษฐกิจในส่วนภูมิภาคในพ้ืนท่ีท่ีมีแหล่งท่องเท่ียว     โดยเหน่ียวน าให้เกิดการพฒันาในภาคบริการ ภาคพาณิชย ์และ
โครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ เพ่ือรองรับการพฒันาการท่องเท่ียว จึงก่อให้เกิดการสร้างงาน  สร้างรายได ้และการ
พฒันาคุณภาพชีวติของประชาชน การกระจายไปทัว่ประเทศ    นอกจากน้ี     การท่ีประเทศไทยไดมี้ส่วนส าคญัในการก่อตั้ง
ประชาคมอาเซียนและการพฒันาความร่วมมือในกลุ่มอนุภูมิภาค ท าให้เกิดการแลกเปล่ียนสินคา้ การบริการ 
แรงงาน และวตัถุดิบระหว่างประเทศ ซ่ึงเป็นฐานส าคัญของการเสริมสร้างเศรษฐกิจ การคา้ การลงทุนการ
ท่องเท่ียว และการเคล่ือนยา้ยแรงงาน วฒันธรรมในกลุ่มประชาคมอาเซียน (กรวรรณ สังขกร และ กาญจนา              
จ้ีรัตน์ ,2551) 
 นับตั้ งแต่ได้มีการจัดท าแผนพฒันาจังหวดั / กลุ่มจังหวดั   ในปี  2549  เป็นต้นมา  ส านักบริหาร
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวดัภาคเหนือตอนบน 2   ไดจ้ดัท ายุทธศาสตร์การพฒันาการท่องเท่ียวเป็นส่วนหน่ึงของ
แผนพฒันากลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน    เพ่ือใชเ้ป็นกรอบในการด าเนินงานพฒันาการท่องเท่ียวของกลุ่ม
จงัหวดัภาคเหนือตอนบน 2  และจงัหวดัในพ้ืนท่ี โดยหน่วยงานต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง ไดก้ าหนดวิสัยทศัน์ของการ
พฒันาการท่องเท่ียวใหก้ลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน 2   พ.ศ. 2553 – 2556  เป็น   “ประตูการคา้สู่สากล โดดเด่น
วฒันธรรมลา้นนา  ดิน  น ้ า  ป่าสมบูรณ์  ประชาชนอยู่ดีมีสุข” การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (2557) โดยมี
ประเด็นในการขบัเคล่ือนในยทุธศาสตร์ท่ี  3   พฒันาและส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์วฒันธรรมและสุขภาพ  
ประกอบดว้ย ประการแรกการพฒันาและส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  ประวติัศาสตร์  ศิลปวฒันธรรม และเชิง
สุขภาพ โดยปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียวเดิม พฒันาแหล่งท่องเท่ียวใหม่  และเช่ือมโยงกิจกรรมการท่องเท่ียวต่อเน่ือง
ในกลุ่มจงัหวดัฯ รวมถึงพฒันารูปแบบการท่องเท่ียวเฉพาะกลุ่ม มีโครงการส าคญั เช่น   โครงการตรูเดอลา้นนา
ตะวนัออก โครงการพฒันาความหลากหลายทางวฒันธรรม (เส้นทางวฒันธรรม) และส่งเสริมครูปัญญา 9 สาขา  
โครงการเช่ือมโยงวฒันธรรมลา้นนาตะวนัออก โครงการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์วฒันธรรมและสุขภาพ 
6 เวยีง  (เวยีงลอ เวยีงสอง เวยีงภูเพียง เวยีงวรนคร เวียงเชียงแสน และเวียงกาหลง)  เป็นตน้ประเด็นท่ีสองพฒันา
เป็นศูนยก์ลางการท่องเท่ียวเช่ือมโยงกบัประเทศเพ่ือนบา้น  GMS  โดยส่งเสริมความร่วมมือการท่องเท่ียว
เช่ือมโยงประเทศเพ่ือนบ้าน สร้างเครือข่ายและพฒันาสมรรถนะองค์การท่องเท่ียว มีโครงการส าคญั เช่น   
โครงการก่อสร้างศูนยป์ระชุมและแสดงศิลปวฒันธรรมลา้นนาตะวนัออก   และกลุ่มประเทศ GMS โครงการ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวลา้นนาตะวนัออกกบักลุ่มประเทศ GMS เป็นตน้ และพฒันามาตรฐานการบริการและ
บุคลากรการท่องเท่ียวสู่สากล รวมถึงพฒันาการประชาสมัพนัธ์และการตลาด  มีโครงการส าคญั     เช่น  โครงการ
พฒันาศักยภาพการท่องเท่ียวของกลุ่มจังหวดัฯ โครงการพฒันามาตรฐานการบริการและการตลาดสู่สากลแก่
บุคลากรดา้นการท่องเท่ียว  โครงการพฒันาศกัยภาพการท่องเท่ียวโดยชุมชน  4 จงัหวดั โครงการประกวดแหล่ง
ท่องเท่ียวเพ่ือยกระดบัคุณภาพสู่สากล   โครงการศูนยบ์ริการนกัท่องเท่ียวกลุ่มจงัหวดัฯ เป็นตน้(จงัหวดัเชียงราย. 
2557 : 12) 
              การด าเนินงานพฒันายุทธศาสตร์ความร่วมมือดา้นการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยืน   ในอนุภูมิภาคลุ่มน ้ าโขง ของ
กลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน 2  (ประกอบดว้ย  จงัหวดัเชียงราย จงัหวดัแพร่  จงัหวดัน่าน  และจงัหวดัพะเยา)  ท่ี
ผ่านมาพบว่า  การวางแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือดา้นการท่องเท่ียว   ยงัขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล      
ดงัจะเห็นไดจ้ากยทุธศาสตร์การท่องเท่ียวกลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน 2   และยทุธศาสตร์จงัหวดั 4 จงัหวดั ยงั
ขาดการเช่ือมโยงกบัแผนปฏิบติัราชการและงบประมาณของหน่วยงานต่างๆ ท าให้การด าเนินงานในพ้ืนท่ีไม่
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สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์การท่องเท่ียว ตามกรอบความร่วมมือ GMS  ท าให้เกิดความซ ้ าซอ้นของงาน และขาด
ความชดัเจนในหน่วยงานรับผิดชอบ   จึงไม่สามารถวางแผนและแกไ้ขปัญหาไดท้นักบัสภาพความเป็นจริง ยงัคง
ปรากฏใหเ้ห็น ตวัอยา่งเช่น  การพฒันามาตรฐานแหล่งท่องเท่ียวเก่าและแหล่งท่องเท่ียวใหม่    ปัญหาการจดัการ
ขยะและมลพิษจากส่ิงแวดลอ้ม    ปัญหาความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียว   ปัญหาความไม่เพียงพอของระบบการ
บริการขั้นพ้ืนฐานท่ีจ าเป็นต่อการท่องเท่ียวและการเตรียมความพร้อมในการรองรับการเปล่ียนแปลงในการเขา้สู่
ประชาคมอาเซียนในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน ้ าโขง  ดงันั้น   การแกไ้ขปัญหาในการพฒันายทุธศาสตร์ความร่วมมือ
ดา้นการท่องเท่ียวไปสู่การปฏิบติั    จึงมีความส าคญัต่อความ ส าเร็จในการเป็นศูนยก์ลางการท่องเท่ียวของกลุ่ม
จงัหวดัภาคเหนือตอนบน 2    และพ้ืนท่ีชายแดนของประเทศ เพ่ือนบา้นในอนุภูมิภาคลุ่มน ้ าโขงตอนบน (จงัหวดั
เชียงราย. 2557 : 24) 
              จากท่ีกล่าวมาการพฒันายุทธศาสตร์ความร่วมมือดา้นการท่องเท่ียวไปสู่การปฏิบติัในอนุภูมิภาคลุ่มน ้ า
โขง ของกลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน 2   และประเทศเพ่ือนบา้น ไดแ้ก่  เมืองท่าข้ีเหล็ก   สหภาพเมียนมาร์  
แขวงบ่อแกว้   สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  และเมืองสิบสองปันนา  สาธารณรัฐประชาชนจีน  มา
สะทอ้นใหเ้ห็นถึงปัญหาหลายดา้นท่ีเกิดข้ึนโดยมีปัญหาท่ีส าคญั ไดแ้ก่ นโยบายของรัฐและนโยบายการท่องเท่ียว
แห่งชาติ ขาดองค์ประกอบส าคญัในการเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์การท่องเท่ียวอาเซียน     การพฒันาการ
ท่องเท่ียวในอนุภูมิภาคลุ่มน ้ าโขง  นโยบายการท่องเท่ียวระดบัชาติสู่การปฏิบติัการในระดบัพ้ืนท่ีโดยเฉพาะเร่ือง
ของการมอบนโยบาย งบประมาณ   และปฏิทินการปฏิบติังานท่ีก าหนดไวค้ร่าวๆ ไม่ระบุหน่วยงานระดบักรม หรือ 
หน่วยปฏิบัติงาน  นอกจากน้ี ส่วนราชการท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีมกัจะเป็นผูก้  าหนดรูปแบบเน้ือหาในส่วนท่ี
หน่วยงาน ของตนดูแลรับผิดชอบ    ท าให้ขาดความคิดกวา้งไกลในการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน    
ภาคราชการและเอกชนยงัขาดการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารระหว่างกนั  ยุทธศาสตร์พฒันาการท่องเท่ียวขาด
ทิศทางท่ีเป็นจริงในบางประเด็น โดยเฉพาะในดา้นการศึกษาความเป็นไปได้ดา้นการตลาด ดา้นการเงินและ
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ นอกจากน้ียงัขาดการติดตามประเมินผลการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง และไม่มีตวัช้ีวดั
ผลการด าเนินงานท่ีชดัเจน  
 

วตัถุประสงค์การวจัิย 
 

             1.  เพ่ือพฒันายทุธศาสตร์ความร่วมมือดา้นการท่องเท่ียวไปสู่การปฏิบติัในอนุภูมิภาคลุ่มน ้ าโขงของกลุ่ม
จงัหวดัภาคเหนือตอนบน 2   
              2. เพ่ือจดัท าขอ้เสนอแนะการพฒันายทุธศาสตร์ความร่วมมือดา้นการท่องเท่ียวไปสู่การปฏิบติั ตามกรอบ
ความร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มน ้ าโขง ของกลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน 2 
 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัแบบผสม ดว้ยวธีิการวจิยัเชิงคุณภาพและการวจิยัเชิงปริมาณ เก็บขอ้มูลจาก 
กลุ่มตวัอยา่ง  ประกอบดว้ย    
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                   1. ผูใ้หข้อ้มูลส าคญั ซ่ึงผูว้จิยัไดพิ้จารณาแลว้เห็นวา่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ ในดา้น
การท่องเท่ียวของกลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบนเป็นอยา่งดี และมีส่วนส าคญัในการแสดงความคิดเห็นองคค์วามรู้  
และวสิยัทศัน์ท่ีก่อใหเ้กิดการพฒันายทุธศาสตร์การท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื   ประกอบดว้ย  
    กลุ่มท่ี 1 ผูบ้ริหารหน่วยงาน   และเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว  ผูป้ระกอบการธุรกิจดา้น
การท่องเท่ียว  และองค์กรภาครัฐองค์กรพฒันาเอกชนและประชาชนในพ้ืนท่ีกลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน 2  
จงัหวดัละ 15 คน รวม 4 จงัหวดั  จ านวน  60  คน  และผูบ้ริหารหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชนและประชาชน  ท่ี
เก่ียวขอ้งในพ้ืนท่ีพฒันาการท่องเท่ียวในประเทศเพื่อนบา้น ประเทศละ 5 คน  รวม 15 คน   รวมทั้งส้ิน 75 คน 
                   กลุ่มท่ี 2  ผูแ้ทนจากภาครัฐและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ผูป้ระกอบ การธุรกิจดา้นการท่องเท่ียว   ภาค
การศึกษา   และองคก์รภาครัฐ   และองคก์รภาคเอกชน ในกลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน 2  โดยการสัมมนาเชิง
ปฏิบติัการเพื่อวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มและจดัท าวิสัยทศัน์ประเด็นยทุธศาสตร์ เป้าประสงค ์และกลยทุธ์ในการ
พฒันายุทธศาสตร์ดา้นการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืนในอนุภูมิภาคลุ่มน ้ าโขง ของกลุ่มจังหวดัภาคเหนือตอนบน 2  
จ านวน 20 คน 
                   2.  ผูเ้ช่ียวชาญ คือ  ผูท่ี้มีความรู้  ความสามารถ มีความเช่ียวชาญดา้นการจดัท ายทุธศาสตร์  และการ
จดัการการท่องเท่ียวในกลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน 2  จ านวน 20  คน   
                   3. ประเทศเพ่ือนบ้าน ประกอบด้วย ผูแ้ทนหน่วยงานภาคราชการ เอกชนและองค์กรความร่วมมือ
ระหวา่งประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน ้ าโขง ประกอบดว้ย เมืองท่าข้ีเหลก็ สหภาพเมียนมาร์เมืองห้วยทราย  แขวง
บ่อแกว้  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ  เมืองสิบสองปันนา  มณฑลยนูาน    สาธารณรัฐ ประชาชน
จีน ประเทศละ 5 คน  รวม 15 คน   
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 แบบ ไดแ้ก่ การศึกษาเชิงคุณภาพ โดยการ
ใช้แบบสัมภาษณ์ การจัดท าการสนทนากลุ่ม การสัมมนาเชิงปฏิบัติการและการศึกษาเชิงปริมาณโดยการใช้
แบบสอบถาม  เก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Study) โดยใชก้ารศึกษาคน้ควา้รวบรวมจากเอกสาร
และงานท่ีเก่ียวขอ้ง การสมัภาษณ์ และการสงัเกตโดยตรง   เพ่ือให้ไดข้อ้มูลจากขอ้เท็จจริงท่ีน าไปสู่ขอ้เสนอแนะ
ในการก าหนดแนวทาง และวธีิการเพ่ิมประสิทธิภาพของการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์การท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงรายไปสู่
การปฏิบติั ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษา มีทั้ง ขอ้มูลทุติยภูมิ เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสืบคน้
รวบรวมจากเอกสาร และงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองต่างๆ ท่ีจะศึกษา     แหล่งขอ้มูล ไดแ้ก่ เอกสารทางราชการ ผลงาน
และบทความต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีปรากฏในเอกสารวิชาการ หรือท่ีคน้ไดท้างอินเตอร์เน็ต และขอ้มูลปฐมภูมิ   
ไดแ้ก่ ขอ้มูล  หรือขอ้คิดเห็น  ท่ีจะไดจ้ากกลุ่มบุคคลต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันายทุธศาสตร์การท่องเท่ียวอยา่ง
ย ัง่ยนื ในอนุภาคลุ่มน ้ าโขงของกลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน 2 ท าการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชเ้ทคนิค SWOT 
 

สรุปผลการวจัิย 
 สรุปตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพ่ือพฒันายุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยืนในอนุ
ภูมิภาคลุ่มน ้ าโขงของกลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน 2   ตลอดจนการรวบรวมปัญหา   ขอ้จ ากดัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวในอนุภูมิภาคลุ่มน ้ าโขง  
            ด้านจุดแข็ง พบว่า มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความสมบูรณ์และหลากหลายทางชีวภาพ สามารถน ามาใช้
ประโยชน์ในการพฒันาทั้งในดา้นเกษตรกรรมและการท่องเท่ียวเป็นกลุ่มจงัหวดัท่ีมีชายแดนติดต่อกบัประเทศ
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เพ่ือนบา้น (ลาวและพม่า)  ซ่ึงเป็นโอกาสในการด าเนินกิจกรรมการคา้การลงทุนและการท่องเท่ียวร่วมกนั มีศิลปะ
และวฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะทอ้งถ่ินกลุ่มลา้นนาตะวนัออก  ท่ีสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในการพฒันา
ดา้นการท่องเท่ียว และสร้างมูลคา่เพ่ิมใหก้บัสินคา้หตัถกรรม อุตสาหกรรม การคมนาคมสะดวกโดยมีสนามบิน
นานาชาติท่ีมีศกัยภาพในการเช่ือมโยงกบัเมืองหลกัในเขตภูมิภาคเอเซียอาคเนยแ์ละอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้ าโขง GMS 
และประเทศขา้งเคียงโครงการหลวงและศูนยศึ์กษาพฒันาตามโครงการพระราชด าริท่ีเขา้มามีบทบาทส าคญัใน
การสนบัสนุนการพฒันาในเขตพ้ืนท่ีกลุ่มจงัหวดั รวมทั้งมีพืชเศรษฐกิจท่ีส าคญั คือ ขา้ว ยางพารา ล าไย ล้ินจ่ี และ
ชา กาแฟ  ท่ีสามารถท ารายใหก้บักลุ่มจงัหวดัทั้งเป็นสินคา้สดและสินคา้แปรรูป  สถาบนัการศึกษาระดบัสูงพร้อม
ท่ีจะส่งเสริม สนบัสนุน การพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นการขบัเคล่ือนการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของกลุ่ม
จงัหวดั 
        ด้านจุดอ่อน พบว่า  ประชาชนในทอ้งถ่ินส่วนใหญ่ไม่ตระหนกัถึงความส าคญัของการอนุรักษท์รัพยากร 
ธรรมชาติส่ิง แวดลอ้ม  ประกอบกบัมีภยัธรรมชาติเกิดข้ึนบ่อยชุมชนทอ้งถ่ินยงัไม่สามารถน าทรัพยากรการ
ท่องเท่ียวและทุนทางสงัคมท่ีมีอยู ่รวมทั้งโอกาสของความร่วมมือกบัประเทศเพ่ือนบา้น  มาใชป้ระโยชน์ในการ
พฒันาการท่องเท่ียวอยา่งคุม้ค่าและยัง่ยนืขาดระบบการบริหารจดัการน ้ าท่ีมีประสิทธิภาพ   และไม่สามารถน าน ้ า
มาใชป้ระโยชน์ดา้นเกษตรกรรมอยา่งคุม้ค่าเกษตรกรมีค่านิยมในการประกอบอาชีพลอกเลียนแบบกนั ท าให ้
ผลผลิตตกต ่าลน้ตลาดและไม่มีคุณภาพ  อีกทั้งยงัขาดการรวมกลุ่มและเครือข่ายการร่วมมือกนัทั้งกบัไทยและ
ต่างประเทศท าใหเ้ป็นอุปสรรคในการพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัทรัพยากรธรรมชาติทั้งป่าไมแ้ละน ้ า
ถูกท าลาย  ท าใหส้ภาพนิเวศเปล่ียนแปลงและเส่ือมถอยอยา่งรวดเร็วระบบการคมนาคมขนส่ง  (Logistics)  ยงั
ไม่ไดรั้บการพฒันาเพ่ือใชใ้นการเช่ือมโยงกิจกรรมการคา้ การลงทุน และการท่องเท่ียวอยา่งเป็นระบบและทัว่ถึง
การท่องเท่ียวเป็นลกัษณะต่างคนต่างท าขาดหน่วยงานและระบบท่ีเป็นศูนยก์ลางขาดหน่วยงานท่ีจะเป็นศูนยก์ลาง
ดา้นเศรษฐกิจ การคา้ การลงทุน และการท่องเท่ียวส่งผลต่อความพร้อมในการรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
    ด้านโอกาส พบว่า สาธารณรัฐประชาชนจีนใหค้วามส าคญัและเร่งรัดการพฒันาแม่น ้ าโขง   ใหเ้ป็น
เสน้ทางคมนาคมขนส่งทางน ้ าท่ีสามารถเช่ือมโยงการคา้กบัประเทศต่างๆ ในเขตลุ่มน ้ าโขงสาธารณรัฐประชาชน
จีน พม่า และ สปป.ลาว    เป็นตลาดเป้าหมายท่ีมีประชากรจ านวนมากและมีก าลงัซ้ือสูง กระแสต่ืนตวัดา้นการ
รักษาสุขอนามยัท าใหค้นหนัมาสนใจอาหรปลอดสารพิษมากข้ึนกระแสการต่ืนตวัเร่ืองการเปล่ียนแปลงภูมิ 
อากาศ  (Climate   Change)     ท าใหเ้กิดความตระหนกัในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
รวมทั้งการบริหารจดัการน ้ าอยา่งเป็นระบบ มีองคก์รระหวา่งประเทศท่ีมีความพร้อมในดา้นการสนบัสนุน
โครงการความร่วมมือระหวา่งประเทศในกลุ่มอนุภาคลุ่มน ้ าโขงการท่ีจงัหวดัใหค้วามส าคญักบัประเด็นการพฒันา
ผูสู้งอาย ุ มีส่วนช่วยสนบัสนุนกิจกรรมกรท่องเท่ียวเฉพาะกลุ่มผูสู้งอายแุละการพ านกัยาว ซ่ึงเป็นการช่วยกระตุน้
เศรษฐกิจของพ้ืนท่ี 
 ด้านอุปสรรค พบว่า สภาวะทางเศรษฐกิจท่ีไม่มีเสถียรภาพท าใหร้ะบบเศรษฐกิจชะลอตวั การขบัเคล่ือน
การด าเนินงานไม่ต่อเน่ือง  ราคาผลผลิตทางการเกษตรไม่แน่นอนมีความผนัผวนตลอดเวลา   ราคาน ้ ามนัและ
พลงังานไม่มีเสถียรภาพเป็นปัจจยัส าคญัท่ีก่อใหเ้กิดความเส่ียงในการลงทุน    ปัญหาการเปล่ียนแปลงทาง
เศรษฐกิจโลกส่งผลท าใหเ้ศรษฐกิจไดรั้บความเสียหาย และนกัลงทุนขาดความเช่ือมัน่ในการลงทุนระบบ
คมนาคมในกลุ่มประเทศ  GMS ยงัไม่สมบูรณ์ตามแผนพฒันาท่ีก าหนดไว ้ท าใหก้ารพฒันาไม่เป็นไปตาม
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วสิยัทศัน์และประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ีกลุ่มจงัหวดัก าหนดไวจี้นและเวยีดนามเป็นคูแข่งท่ีส าคญัในการผลิตสินคา้
เกษตร และอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปในตลาดล่างการเคล่ือนยา้ยแรงงานอยา่งเสรีอาจท าใหเ้กิดปัญหาแรงงาน
เกินงาน ปัญหายาเสพติและกระทบต่อความมัน่คงของประเทศ 
 การศึกษาแนวทางการจดัท าร่างยทุธศาสตร์การท่องเท่ียวในอนุภูมิภาคลุ่มน ้ าโขงของกลุ่มจงัหวดั
ภาคเหนือตอนบน 2 พบวา่   
            วสัิยทศัน์ (Vision) คอื  ประตูการคา้สู่สากล  โดดเด่นวฒันธรรมลา้นนาน ้ า ป่า สมบูรณ์  ประชาชนอยูดี่มีสุข ” 
พนัธกจิ (Mission)  คอื ส่งเสริมพฒันาเศรษฐกิจ การคา้การลงทุน การท่องเท่ียว และโลจิสติกส์เช่ือมโยงสู่สากล 
ให้มีการขยายตวัเพ่ิมข้ึนส่งเสริมพฒันาการและสร้างความเขม้แข็งให้ภาคเกษตร อุตสาหกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
พัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ว ัฒนธรรม อารยธรรมแห่งล้านนาตะวันออก ด ารงไว้ซ่ึง
ศิลปวฒันธรรมและวถีิชีวติท่ีเป็นเอกลกัษณ์และเป็นอตัลกัษณ์และสุขภาพรวมถึงการอนุรักษ ์พฒันา และส่งเสริม
การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มให้มีความสมบูรณ์  ด ารงฐานทรัพยากรธรรมชาติและการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีดี โดยก าหนดจุดยืนทางยทุธศาสตร์“ ประตูการคา้สู่สากลบนพ้ืนฐานทรัพยากรธรรมชาติท่ี
อุดมสมบูรณ์ ”ตามยทุธศาสตร์การพฒันากลุ่มจงัหวดั (Strategic  Issues) ดงัน้ี 

ยุทธศาสตร์ที ่ 1 เสริมสร้างสภาพแวดลอ้มในการพฒันาการคา้ การลงทุน และโลจิสติกส์ เช่ือมอนุภาคลุ่ม
น ้ าโขงและเตรียมพร้อมรับความร่วมมือประชาคมอาเซียน 

 ยุทธศาสตร์ที ่2การสร้างความเขม้แขง็และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและ อุตสาหกรรม
การเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินคา้เกษตรท่ีมีศกัยภาพ 

 ยุทธศาสตร์ที ่ 3พฒันาและสนบัสนุนการยกระดบัการพฒันาสงัคม  การท่องเท่ียวเชิง 
อนุรักษว์ฒันธรรมและสุขภาพ เพ่ือเป็นฐานการพฒันาชุมชนอยา่งย ัง่ยนื  

 ยุทธศาสตร์ที ่ 4ด ารงฐานทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์และการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจงัหวดัสีเขียว 
           สรุปตามวตัถุประสงค์ข้อที ่2 เพ่ือจดัท าขอ้เสนอแนะการพฒันายทุธศาสตร์ความร่วมมือดา้นการท่องเท่ียว
ท่ีย ัง่ยนื ตามกรอบ ความร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มน ้ าโขง ของกลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน 2   สรุปไดว้า่               
              เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นศูนยก์ลางการพฒันาและสร้างสมดุลการพฒันาในทุกมิติ สามารถใชเ้ป็นแนวทางใน
การปฏิบติัควบคู่กบักระบวนทศัน์การพฒันาแบบบูรณาการ เพ่ือใหก้ารพฒันาและบริหารประเทศเป็นไปทางสาย
กลาง บนพ้ืนฐานความสมดุลการพฒันาเชิงพลวตัร เช่ือมโยงมิติ การพฒันาอยา่งบูรณาการ ตามหลกั “ภูมิสังคม” 
ท่ีมีความหลากหลายแตกต่างกันในการจัดท ายุทธศาสตร์การพฒันาจังหวดัและแผนปฏิบัติราชการประจ าปี    
รวมทั้ งหน่วยราชการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง    ใช้เป็นกรอบในการประสานแผนให้เกิดเป็นรูปธรรม  และเกิดการ
เปล่ียนแปลงการพฒันาในระดบัพ้ืนท่ีตลอดจนกระจายความเจริญไปสู่พ่ีน้องประชาชนในทุกพ้ืนท่ีกลุ่มจงัหวดั
ภาคเหนือตอนบน 2  ตามแผนพฒันากลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน 2 (จงัหวดัเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน)พ.ศ. 
2557 – พ.ศ. 2560   ไดจ้ดัท าโครงการสนบัสนุนและโครงการตามยทุธศาสตร์  โดยแยกเป็นโครงการสนบัสนุน 
38 โครงการ และโครงการตามยทุธศาสตร์ 88 โครงการ รวมทั้งส้ิน 126 โครงการซ่ึงพบวา่ ไดก้ าหนดตวัช้ีวดัผลท่ี
คาดวา่จะเกิดข้ึนตามยทุธศาสตร์การพฒันากลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน  2  กล่าวคือ 



8 

 

ยุทธศาสตร์ที ่ 1เสริมสร้างสภาพแวดลอ้มในการพฒันาการคา้ การลงทุน และโลจิสติกส์เช่ือมอนุภาค
ลุ่มน ้ าโขงและเตรียมพร้อมรับความร่วมมือประชาคมอาเซียน มีมูลค่าการคา้กบัต่างประเทศของกลุ่มจงัหวดั
ภาคเหนือตอนบน 2 เพ่ิมข้ึน ร้อยละ15 ต่อปี 

ยุทธศาสตร์ที ่ 2  การสร้างความเขม้แขง็และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและตสาหกรรม
การเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินคา้เกษตรท่ีมีศกัยภาพโดยสินคา้การเกษตรและ อุตสาหกรรมการเกษตร  มีคุณภาพได้
มาตรฐานจากการรองรับเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 

ยุทธศาสตร์ที ่ 3 พฒันาและสนบัสนุนการยกระดบัการพฒันาสงัคม  การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์
วฒันธรรมและสุขภาพ เพ่ือเป็นฐานการพฒันาชุมชนอยา่งย ัง่ยนื โดยมีรายไดจ้ากการท่องเท่ียวของกลุ่มจงัหวดั
เพ่ิมข้ึนเฉล่ียร้อยละ 10 ต่อปี 

ยุทธศาสตร์ที ่ 4ด ารงฐานทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์และการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มโดยการ
มีส่วนร่วมของชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจงัหวดัสีเขียวดว้ยการสร้างภาคีเครือข่าย เพ่ือบริหารจดัการ รักษาความ
สมบูรณ์ เพ่ืออนุรักษ ์ ฟ้ืนฟ ูป้องกนัและแกไ้ขปัญหา  สาธารณภยั เพ่ือใหท้รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใหมี้
ความหลากหลายทาง ชีวภาพเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 5 

 

อภิปรายผลการวจัิย 
 จาการวิเคราะห์จุดแข็งพบว่า มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความสมบูรณ์และหลากหลายทางชีวภาพ 
สามารถน ามาใชป้ระโยชน์ในการพฒันาทั้งในดา้นเกษตรกรรมและการท่องเท่ียว   เป็นกลุ่มจงัหวดัท่ีมีชายแดน
ติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน (ลาวและพม่า)  ซ่ึงเป็นโอกาสในการด าเนินกิจกรรมการคา้การลงทุนและการ
ท่องเท่ียวร่วมกนั มีศิลปะและวฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะทอ้งถ่ินกลุ่มลา้นนาตะวนัออก  ท่ีสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการพฒันาดา้นการท่องเท่ียว และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กบัสินคา้หัตถกรรม อุตสาหกรรม การคมนาคม
สะดวกโดยมีสนามบินนานาชาติท่ีมีศกัยภาพในการเช่ือมโยงกบัเมืองหลกัในเขตภูมิภาคเอเซียอาคเนยแ์ละอนุ
ภูมิภาคลุ่มแม่น ้ าโขง GMS และประเทศขา้งเคียง  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเทิดชาย  ช่วยบ ารุง  และคณะ(2558)ท่ีได้
สรุปวา่ การท่องเท่ียว เป็นหน่ึงในนโยบายส าคญัของกรอบความร่วมมือของประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวนั ออก
เฉียงใตเ้น่ืองจากในช่วงเวลาท่ีผ่านมาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้ าโขงมีการเติบโต อย่าง
รวดเร็ว  ในแต่ละปีมีนักท่องเท่ียวจากทัว่โลก  เดินทางมาเยือนอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้ าโขงเป็นจ านวนมาก และมี
แนวโนม้ท่ีจะเพ่ิมมากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง และผลประโยชน์จากการท่องเท่ียวในภูมิภาคโดยเฉพาะในอนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น ้ าโขง จะตกอยูก่บัประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่ และสอดคลอ้งกบัทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา(2553)ไดส้รุปวา่ 
ประเทศในกลุ่ม 6  ประเทศลุ่มน ้ าโขง  พฒันาเปิดเขตการคา้ เขตเศรษฐกิจ   สามารถเช่ือมจีน อินเดีย  และเช่ือม
ระหวา่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใตด้ว้ยกนั มีความร่วมมือเตม็ท่ี   เป็นตวัอยา่งท่ีจะบอกไดว้า่ภาพในอนาคตจะไปใน
ทิศทางใด   ซ่ึงส่ิงท่ีควรจะไดพิ้จารณาดว้ยคือการขจดัความยากจนผา่นกระบวนการทางเศรษฐกิจน้ี   เพราะ GMS 
ไม่ไดมี้วตัถุประสงคใ์หเ้ติบโตดา้นเศรษฐกิจอยา่งเดียว    แต่ตอ้งการลบความยากจนดว้ย  “วตัถุประสงคน้ี์ส าคญั 
มีการเติบโตผา่นโครงสร้างพ้ืนฐาน เกิดการหมุนเวียนสินคา้ เคล่ือนยา้ยผูค้น     แต่ก็ตอ้งระมดัระวงัให้มาก  การ
เติบโตในภูมิภาคน้ีจะสูงเป็น 6  เท่าในอนาคต    นกัท่องเท่ียวจีนจะหลัง่ไหลเชา้มา  เรามีดา้นบวกของเศรษฐกิจใน
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เขตชายแดน  แต่ดา้นลบ จะเห็นวา่   มีการเติบโตเฉพาะดา้นเงินทุน   เราจะเห็นวา่มีความแตกต่างเร่ืองของรายได ้
เกิดช่องวา่งมากทุกที  บางประเทศรายไดอ้ยูท่ี่เดิมไม่เติบโต” 

 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

               ข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ 
 เพ่ือพฒันายทุธศาสตร์ความร่วมมือดา้นการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยนืในอนุภูมิภาคลุ่มน ้ าโขงของกลุ่มจงัหวดั
ภาคเหนือตอนบน 2   ควรน าขอ้มูลทั้ง 4 จงัหวดั มาบูรณาการร่วมกนัในการพฒันาดา้นการท่องเท่ียว และการ
คน้หาอตัลกัษณ์ของแต่ละพ้ืนท่ีเพ่ือเช่ือมโยงกิจกรรมการท่องเท่ียว 

ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
             จากการท่ีนายกรัฐมนตรีพลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา ไดก้ าหนดนโยบายให้ปี 2558  เป็นปีท่องเท่ียววิถี
ไทย (2015 Discover Thainess) และเป็นวาระแห่งชาติ   ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557  
โดยรัฐบาลสนบัสนุนส่งเสริมการท่องเท่ียวและแหล่งท่องเท่ียวของประเทศไทย  ให้มีการรับรู้ไปอยา่งกวา้งขวาง
และเพ่ือผลักดันนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมปีการท่องเท่ียวไทยอย่างเป็นทางการ รองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ในฐานะประธานคณะกรรมการอ านวยการปีท่องเท่ียววถีิไทย 2558  ไดเ้ป็นประธานในพิธีเปิด
ปีท่องเท่ียววิถีไทย 2558 โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือน าเสนอภาพลกัษณ์ประเทศไทยในมุมมองใหม่     เน้นคุณค่าท่ี
นกัท่องเท่ียวจะไดรั้บจากการมาเท่ียวเมืองไทยผา่นวถีิไทย  เพ่ือให้เกิดความเขา้ใจยอมรับความเป็นไทยตลอดจน
ให้เกิดการแบ่งปันประสบการณ์อยา่งต่อเน่ือง โดยการน าความเป็นวิถีไทยในรูปขบวนแบบทางวฒันธรรม เพื่อ
สร้างการรับรู้ถึงภาพลกัษณ์อนังดงามและความเป็นเอกลกัษณ์ของไทยรวมทั้งมิตรไมตรีของคนไทยและความ
สนุกสนานท่ีพบเห็นไดทุ้กถ่ินทัว่ไทย      ในการท่ีจะท าให้ประเทศไทยกา้วไปขา้งหนา้  ประเทศไทยจะตอ้งเป็น
ประเทศท่ีมีความมั่นคง คือ มีเสถียรภาพ มัง่คัง่ในทุกระดับของประชาชนคนไทยและยัง่ยืน  ตามแนวทาง
พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยได้ก าหนด วิสัยทัศน์“มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”ซ่ึงจะ
ด าเนินการภายใน 5 ปี  เร่ิมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 – พ.ศ.2562    ซ่ึงประเด็นในการวิจยัคร้ังต่อไปควรเก่ียวขอ้งกบั
ประเด็นต่างๆ ดงัน้ี 
              1. มาตรการดูแลในเร่ืองความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น รวมทั้งการจดัระบบการใหข้อ้มูลข่าวสาร
และความรู้ท่ีถูกตอ้งกบัประชาชนและนกัท่องเท่ียว ทั้งการใหก้ารบริการ การคา้ขาย  หรือเร่ืองอาหารและโรงแรม
ท่ีพกั สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนัท่ีโลกมีการเช่ือมโยงกนัในทุกเร่ือง ไม่วา่จะเป็นเศรษฐกิจ สงัคม จิตวทิยา 
และความมัน่คง เป็นตน้      
 2. การเสริมสร้างความเขม้แขง็การท่องเท่ียวทางทะเล และทางน ้ า ใหเ้ช่ือมโยงกบัทุกจงัหวดัและทุก
ภาคส่วน เพ่ือกระตุน้เศรษฐกิจไทยใหเ้ขม้แขง็ดว้ยมาตรการส่งเสริมการท่องเท่ียว  
 3. การสืบสานและอนุรักษรั์กษาขนบธรรมเนียมวฒันธรรมประเพณีดั้งเดิม โดยเฉพาะขนบธรรมเนียม
วฒันธรรมการเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริยท่ี์เป็นสายใยเช่ือมโยงของคนในชาติ 
อนัเป็นเอกลกัษณ์อนัโดดเด่นในวถีิแห่งความเป็นไทย 
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              4. การศึกษาวจิยัรูปแบบนวตักรรมในการขบัเคล่ือนทางวฒันธรรม เพื่อน าเสนอความเป็นดินแดน
สุวรรณภูมิ ท่ีมีทั้งความอุดมสมบูรณ์ ความงดงาม และความเป็นเอกลกัษณ์ของประเทศไทย  
             5. ผลกระทบหรือปัจจยัท่ีมีผลต่อการด ารงรักษาไวซ่ึ้งวฒันธรรมประเพณีในทุกภูมิภาค น าเสนอความเป็น
ไทยท่ียงัคงเด่นชดัและยงัคงมีอยูจ่ริงในปัจจุบนัเพ่ือก าหนดนโยบายสนบัสนุน 
             6. แนวทางการประชาสมัพนัธ์เพ่ือเพ่ิมคุณค่าและมูลค่าทางมรดกวถีิไทย เป็นการน าเสนอมรดกศิลปะการ
ต่อสูแ้บบไทย และการไหวค้รูมวยไทย เพ่ือถ่ายทอดความเป็นหน่ึงเดียวของไทย ท่ีโดดเด่นและแตกต่าง จน
สามารถสร้างซ่ือเสียงใหป้ระเทศไทยไดใ้นระดบัโลก เช่น  ผา้ไหมไทย  อาหารไทย  ความสนุก สนานบนัเทิงท่ี
แทรกซึมอยูใ่นวฒันธรรมไทยท่ีมีอยูใ่นทุกพ้ืนท่ีของประเทศไทยจนเป็นท่ีประทบัใจไปทัว่โลก 
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