


สารบญั 
 

    หนา  
 

บทที่ 1  เครือขายวิสาหกิจทองเที่ยว กลุมจังหวัดนครสวรรค กําแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี 1-6 

 

 ภาพรวมของเครือขายวิสาหกิจทองเที่ยว กลุมจังหวัดนครสวรรค  1 

กําแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี  

 ผลการวิเคราะหเครือขายวิสาหกิจทองเที่ยว กลุมจังหวัดนครสวรรค  1 

 กําแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี    

 การประเมินปจจัยแวดลอมทางธุรกิจเครือขายวิสาหกิจ   4 

 ทองเที่ยว กลุมจังหวัดนครสวรรค กําแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี 

 ปจจัยแหงความสําเร็จของแผนฯ เครือขายวิสาหกิจทองเที่ยว  5 

 กลุมจังหวัดนครสวรรค กําแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี 

 แผนภาพเครือขายวิสาหกิจทองเที่ยว กลุมจังหวัดนครสวรรค   6 

 กําแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี  

 

บทที่ 2  แผนภาพเครือขายวิสาหกิจทองเที่ยว กลุมจังหวัดนครสวรรค กําแพงเพชร  7-8 

  พิจิตร อุทัยธานี   

           

บทที่ 3  แผนปฏิบัติการสงเสริมเครือขายวิสาหกิจทองเที่ยว กลุมจังหวัดนครสวรรค  9-41 

กําแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี  

   

 ตารางสรปุสาระสําคญัโครงการเครือขายวิสาหกิจทองเที่ยว   13 

 กลุมจังหวัดนครสวรรค กําแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี 

 รายละเอียดโครงการเครือขายวิสาหกิจทองเที่ยว    16 

       กลุมจังหวัดนครสวรรค กําแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี 
 
 
 
 
 
 



สารบญั (ตอ) 
 

    หนา  
 

บทที่ 4  เครือขายวิสาหกิจทองเที่ยว กลุมจังหวัดพิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ  42-47  

  สุโขทัย อุตรดิตถ  

      

 ภาพรวมของเครือขายวิสาหกิจทองเที่ยว กลุมจังหวัดพิษณุโลก ตาก  42 

เพชรบูรณ สุโขทัย อุตรดิตถ   

 ผลการวิเคราะหเครือขายวิสาหกิจทองเที่ยว กลุมจังหวัดพิษณุโลก  42 

 ตาก เพชรบูรณ สุโขทัย อุตรดิตถ   

 การประเมินปจจัยแวดลอมทางธุรกิจเครือขายวิสาหกิจ   45 

 ทองเที่ยว กลุมจังหวัดพิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ สุโขทัย อุตรดิตถ 

 ปจจัยแหงความสําเร็จของแผนฯเครือขายวิสาหกิจทองเที่ยว  46 

 กลุมจังหวัดพิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ สุโขทัย อุตรดิตถ 

 แผนภาพเครือขายวิสาหกิจทองเที่ยว กลุมจังหวัดพิษณุโลก ตาก   47 

 เพชรบูรณ สุโขทัย อุตรดิตถ  

 

บทที ่5  แผนภาพเครือขายวิสาหกิจทองเที่ยว กลุมจังหวัดพิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ  48-49 

  สุโขทัย อุตรดิตถ   

           

บทที่ 6  แผนปฏิบัติการสงเสริมเครือขายวิสาหกิจทองเที่ยว กลุมจังหวัดพิษณุโลก ตาก 50-84 

เพชรบูรณ สุโขทัย อุตรดิตถ  

   

 ตารางสรปุสาระสําคญัโครงการเครือขายวิสาหกิจทองเที่ยว   54 

 กลุมจังหวัดพิษณุโลก ตาก  เพชรบูรณ สุโขทัย อุตรดิตถ 

 รายละเอียดโครงการเครือขายวิสาหกิจทองเที่ยว กลุมจังหวัดพิษณุโลก  57 

       ตาก เพชรบูรณ สุโขทัย อุตรดิตถ 



  

เครือขายวิสาหกิจทองเที่ยว : กลุมพ้ืนที่ภาคเหนอืตอนลาง 

บทที่ 1 

เครือขายวิสาหกิจทองเที่ยว กลุมจังหวัดนครสวรรค กําแพงเพชร พิจติร อุทัยธานี 

 

1. ภาพรวมเครือขายวิสาหกิจทองเท่ียว  กลุมจังหวัดนครสวรรค กําแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี 

มีแหลงทองเที่ยวธรรมชาติใชเปนที่พักผอนหยอนใจ เชน บึงบอระเพ็ด บึงสีไฟ และมหีวย

ขาแขงที่เปนแหลงธรรมชาติมรดกโลกที่มีชื่อเสียง ซึ่งเปนจุดแข็งที่จะสามารถพัฒนาพื้นที่บริวารให

เปนศูนยกลางทองเที่ยวกีฬาและนันทนาการ ซึ่งจะเปนสวนหนึ่งของวงรอบการทองเที่ยวกลุม

จังหวัด  และมีเร่ืองราวดานวัฒนธรรมและประวัติศาสตรที่หลากหลายและกระจายในทุกจัง หวัด 

สามารถพัฒนาวงรอบการทองเที่ยวกลุมจังหวัด 

สายนํ้ากลุมเครือขายวิสาหกิจทองเที่ยว เร่ิมที่ตนนํ้าธุรกิจเปนปจจัยการผลิตที่อาศัยแหลง

ทรัพยากรธรรมชาติ สถานที่โบราณสถาน สิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐาน การบริหารจัดการและ

เงินทุน ปจจัยตนนํ้าน้ีมีความเกี่ยวโยงกับก ลุมธุรกิจหลักที่เปนกลางนํ้า คือ กลุมโรงแรมที่พัก และ

บริษัทนําเที่ยว รถเชา กลุมปลายนํ้าไดแก กลุมลูกคามีทั้งที่เปนลูกคานักทองเที่ยวในประเทศและ

นักทองเที่ยวตางประเทศ สําหรับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ อาทิ อุตสาหกรรมรานอาหาร ภัตตาคาร 

ของฝาก ของที่ระลึก การโฆษณา ประชาสัมพันธ ประกันภัย การคมนาคมขนสง การประชุมสัมมนา 

2. ผลการวิเคราะหเครือขายวิสาหกิจทองเท่ียว  กลุมจังหวัด นครสวรรค  กําแพงเพชร พิจิตร  

อุทัยธานี 

2.1 เง่ือนไขปจจัยการผลิต (Factor Conditions) 

กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลางกลุมที่  2 มีเอกชนซึ่งอยูในจังห วัดเพชรบูรณ เปน

เจาของบริษัทสายการบินทําใหเอ้ือตอการใหบริการทองเที่ยว มีโปรแกรมกิจกรรมการทองเที่ยวไว

ใหบริการ นอกจากนั้นยังมีโรงแรมและรีสอรทเปนจํานวนมาก และไดรับการสนใจจากนักลงทุน

หลายราย ในพื้นที่น้ีมีผลผลิตเกษตรที่ปลอดภัย และหลากหลาย อีกทั้งการที่ มีทรัพยากรแหลง

ทองเที่ยวหลากหลาย เชน มีภูเขาลอมรอบ เปนทะเลภูเขา และการคมนาคมสะดวก เปนเมืองที่ข้ึน

ชื่อดานมะขามหวาน มีอาหารที่อรอย ขนมจีนหลมเกา (เมอืงหลม ), ไกยางวิเชียรบุรี ทําให

นักทองเที่ยวทั้งภายในและนอกประเทศหันมาใหความสนใจในการใชบริการ แต ยังมีปญหาเชน 

การมีสนามบิน แตยังใชประโยชนไมเต็มที่ กิจกรรมตอเน่ืองใหอยูนานไมมี และไมชัดเจน  มีบริษัท

นําเที่ยวนอย  การใชภาษาอังกฤษของคนทองถิ่นยังไมชํานาญ การประชาสัมพันธ ปายแนะนําและ

ปายแสดงทิศทางมีนอย ไมมีโรงพยาบาลศูนย และโครงสรางทางภูมิศาสต รที่ไมติดกับทะเลจึงทํา

ใหนักทองเที่ยวมีนอยกวาจังหวัดที่มีพื้นที่ติดกับทะเล 
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2.2 เง่ือนไขดานอุปสงค (Demand Conditions) 

เน่ืองจากแหลงทองเที่ยวสวนใหญเปนแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร ทําใหกลุม

ผูสนใจทางดานศาสนา  และกลุมผูสนใจทางดานสุขภาพเขามาเที่ ยวมาก รวมถึงกลุมนักศึกษาและ

กลุมวัยรุนชอบทองเที่ยวนํ้าตก และภูเขา และนักธุรกิจที่มีจํานวนมาก ทําใหเปนขอไดเปรียบของ

กลุมพื้นที่ แตขอเสียเปรียบบางประการไดแก นักทองเที่ยวไดรับสื่อการประชาสัมพันธ ไมชัดเจน 

และขาดความตอเนื่อง และนักทองเที่ยวตางประเทศมานอย 

2.3 บริบทการแขงขันและกลยุทธทางธุรกิจ (Context for Firm Strategy and Rivalry) 

โครงสรางทางภูมิศาสตรของกลุมจังหวัดไดชื่อวาเปนสวิตเซอรแลนดเมืองไทย  ที่ มี

อุทยานแหงชาติมากที่สุด เปนศูนยกลางประเทศ การคมนาคมสะดวก มีศักยภาพและประวัติศาสตร

ที่พรอมจะเปนเมืองหลวง และ  เปนเมืองที่มีอากาศสบายหนาวเย็น ไมหางจากกรุงเทพฯ สามารถ

เดินทางไดทั้งป มีประวัติศาสตรที่หลากหลายและยาวนานกวา 2,000 ป จึงเปนขอไดเปรียบทางการ

แขงขัน แตไมมีการเชื่อมโยงประวัติศาสตร  เสนทางระหวางสถานที่ทองเที่ยวตอเน่ือง หา งไกลกัน 

กิจกรรมตอเนื่องมีไมมากพอ การประชาสัมพันธ ไมเพียงพอ และไมมีประสิทธิภาพขาดการบูรณา

การเชื่อมโยง ประวัติศาสตร สถานที่ สื่อ การศึกษา 

2.4 อุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวโยงและสนับสนุน ( Related & Supporting Industries) 

กลุมจังหวัดมี บริษัททองเที่ยวของจังหวัดอ่ืน  ที่เชื่อมโยงกัน  มีสมาคมนักธุรกิจการ

ทองเที่ยว ที่แข็งแกรง มีกรมอุทยานแหงชาติ ที่สนับสนุนอยางดี องคกรบริหารสวนจังหวัดเขมแข็ง 

สนับสนุนทุนในการอบรมมัคคุเทศก และมีสถาบันการศึกษาที่สนับสนุนในหลักสูตร สาขาวิชาการ

ทองเที่ยว มีชมรมที่สนับสนุนการทองเที่ยวม าก และชวยในการใหขอมูล แตขอเสียเปรียบบาง

ประการไดแก การขาดการสนับสนุนตอเน่ืองและชดัเจน  และขาดการเชื่อมโยงกันอยางตอเนื่อง

ระหวางภาครัฐและเอกชน 

2.5 บทบาทรัฐบาล 

นโยบายการสงเสริมใหการทองเที่ยวเปนเคร่ืองมือสําคัญในการแกไขปญหา

เศรษฐกิจ สรางงานใหกับประชาชนและเพิ่มรายไดใหกับประเทศ รวมทั้งสงเสริมใหการทองเที่ยวมี

บทบาทสําคัญในการชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วทุกภูมิภาคตามนโยบายรัฐบาล  และ

สงเสริมและพัฒนาการดําเนินงานดานการตลาดเชิงรุก การเพิ่มตลาดใหมและตลาดเฉพาะกลุม เพื่อ

เรงดึงดูดใหนักทองเที่ยวตางประเทศที่มีคุณภาพเดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศ และกระตุนให

นักทองเที่ยวชาวไทยทองเที่ยวภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งกําหนดจุดขายของประเทศไทย 

(Positioning Thailand) ใหมีความชัดเจน  โดยใหเกิดความรวมมือกับทุกฝายทั้งระดับในประเทศ

และตางประเทศ ในการสง เสริมและพัฒนาตลาดทองเที่ยว ทั้งน้ีเพื่อรวมกันขจัดอุปสรรคทางการ

ทองเที่ยว และเปนหนทางกาวสูการเปนศูนยกลางการทองเที่ยวในภูมิภาคเอเชีย  รวมถึงการมุง
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พัฒนาองคกร ระบบบริหารจัดการ และเสริมสรางบุคลากรใหมีทักษะและขีดความสามารถทาง

การตลาดทองเที่ยว เพื่อให เปนองคกรแหงการขับเคลื่อน (Driving Force) ที่มีประสิทธิภาพในการ

ดําเนินงานและมีศักยภาพทางการแขงขันระดับนานาชาติ ภายใตหลักธรรมาภิบาล รวมทั้ง พัฒนา

ความเขมแข็งขององคกรในบทบาทเชิงวิชาการและองคความรูที่เกี่ยวของกับเร่ืองการตลาด 
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3. การประเมินปจจัยแวดลอมทา งธุรกิจเครือขายวิสาหกิจทองเท่ียว  กลุมจังหวัดนค รสวรรค  

กําแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริบทการแขงขัน 
และกลยุทธทางธุรกิจ 

บทบาทรัฐบาล 

อุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวโยง

และสนันสนุน 

เงื่อนไขดานอุปสงค เงื่อนไขปจจัยการผลิต 

+ ไดชื่อวาเปนสวิตเซอรแลนดเมืองไทย 

+ มีอุทยานแหงชาติมากที่สุด 

+ เปนศูนยกลางประเทศ การคมนาคมสะดวก 

+ มีศักยภาพและประวัติศาสตรที่พรอมจะเปนเมืองหลวง 

+ เปนเมืองที่มีอากาศสบายหนาวเย็น ไมหางจากกรุงเทพฯ 

สามารถเดินทางไดทั้งป 

+ มีประวัติศาสตรที่หลากหลายและยาวนานกวา 2,000 ป 

-ไมมีการเชื่อมโยงประวัติศาสตร 

-เสนทางระหวางสถานที่ทองเที่ยวตอเนื่อง หางไกลกัน 

-กิจกรรมตอเนื่องมีไมมากพอ 

-.การประชาสัมพันธ ไมเพียงพอ ไม Effective 

-.ขาดการบูรณาการเชื่อมโยง ประวัติศาสตร สถานที่ สื่อ 

การศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ นโยบายการสงเสริมใหการทองเที่ยวเปนเคร่ืองมือสําคัญ

ในการแกไขปญหาเศรษฐกิจ 
 + สงเสริมใหการทองเที่ยวมีบทบาทสําคัญในการชวย

พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วทุกภูมิภาค 
+ พัฒนาการดําเนินงานดานการตลาดเชิงรุก การเพ่ิมตลาด

ใหมและตลาดเฉพาะกลุม  
 

+ กลุมผูสนใจทางดานศาสนามีมาก  

+ กลุมผูสนใจทางดานสุขภาพมีมาก 

+ กลุมนักศึกษาและกลุมวัยรุนชอบทองเที่ยว

น้ําตก และภูเขา 

+ นักธุรกิจมีมาก 

-นักทองเที่ยวไดรับสื่อการประชาสัมพันธ 

ไมชัดเจน และขาดความตอเนื่อง 

-นักทองเที่ยวตางประเทศมานอย 

+ มีเอกชนคนเพชรบูรณ เปนเจาของบริษัทสายการ

บิน 

+ มีโปรแกรมกิจกรรมการทองเที่ยวคิดไวแลว 

+ มโีรงแรม Resort มาก 

+ มีนักลงทุนมากราย  

+ มีผลผลิตเกษตรที่ปลอดภัย และหลากหลาย 

+ มีทรัพยากรแหลงทองเที่ยวหลากหลาย เชน มี

ภูเขาลอมรอบ เปนทะเลภูเขา  

+ การคมนาคมสะดวก 

+ เปนเมืองที่ขึ้นชื่อดานมะขามหวาน 

+ มีอาหารที่อรอย ขนมจีนหลมเกา(เมืองหลม), ไก

ยางวิเชียรบุรี 

จุดออน 

- มีสนามบิน แตยังใชประโยชนไมเต็มที ่

- กิจกรรมตอเนื่องใหอยูนานไมมี และไมชัดเจน 

- มีบริษัทนําเที่ยวนอย 

- ภาษาอังกฤษของคนทองถิ่นยังไมชํานาญ  

- การประชาสัมพันธ ปายแนะนําและปายแสดง

ทิศทางมีนอย 

- ไมมีโรงพยาบาลศูนย 

- ไมมีทะเล 

+ บริษัททองเที่ยวของจังหวัดอ่ืน  

 ที่เชื่อมโยงกัน 

+ มีสมาคมนักธุรกิจการทองเที่ยว ที่แข็งแกรง 

+ มีกรมอุทยานแหงชาติ ที่สนับสนุนอยางดี 

+ อบจ. เขมแข็ง สนับสนุนทุนในการอบรม 

 มัคคุเทศก 

+ มีสถาบันการศึกษาที่สนับสนุนในหลักสูตร 

 สาขาวิชาการทองเที่ยว 

+ มีชมรมที่สนับสนุนการทองเที่ยวมาก  

 และชวยในการใหขอมูล 

+ ขาดการสนับสนุนตอเนื่องและชัดเจน 

+ ขาดการเชื่อมโยงกันอยางตอเนื่องระหวาง 

 ภาครัฐและเอกชน 
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4. ปจจัยแหงความสําเร็จของแผนฯเครือขายวิสาหกิจทองเท่ียว  กลุมจังหวัด  นครสวรรค  

กําแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี 

4.1 การจัดทําฐานขอมูลของแหลงทองเท่ียว 

 เปนการสํารวจ คนหา สถานที่ และคนหาขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรการทองเที่ยว 

แหลงทองเที่ยวของชุมชน รวบรวมขอมูล เสนทาง ประวัติ ความสําคัญ เพื่อใชประโยชนในการ

บริหารจัดการและเปนการประชาสัมพันธ 

4.2 การพัฒนาและฟนฟู อนุรักษแหลงทองเท่ียว 

 โดยวางแผนพัฒนาปรับปรุ งแหลงทองเที่ยว สรางจิตสํานึกทําแผนพัฒนาทุกดาน 

การอนุรักษ การปองกันทรัพยากรการทองเที่ยว และสิ่งแวดลอม การสงเสริมดานนันทนาการตาม

แหลงทองเที่ยว และการบริหารพัฒนาบุคลากร เพื่อใหเกิดการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน 

4.3 การพัฒนามาตรฐานการใหบริการในการทองเท่ียว 

  การจัดใหมีการดูแลรักษาความปลอดภัยในแหลงทองเที่ยว วางระบบในการดูแล

รักษาความปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสินและสุขภาพอนามัย โดยเฉพาะที่พัก อาหาร และเคร่ืองด่ืม  ซึ่ง

การบริการและการจัดการแหลงทองเที่ยว ดูแลบริการสาธารณะทุกดานรวมทั้งระบบการจัดเก็บ

หรือทําลายขยะ การบําบัดนํ้าเสีย การจัดเก็บผลประโยชน การจัดทําของที่ระลึกชุมชน การจัดสิ่ง

อํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยว เชน อาสาสมัครประจําทองถิ่น ที่พักอาศัยของนักทองเที่ยวจะ

ทําใหการบริการเปนไปอยางมีมาตรฐาน 

4.4 การพัฒนาบุคลากรดานการใหบริการทองเท่ียว 

 การพัฒนาบุคลากรดานการใหบริการทองเที่ยวไมเพียงแตเปนบุคลากรที่มีอาชีพเปน

มัคคุเทศกเทาน้ันแตยังเปนการพัฒนาประชาชนในพื้นที่ในแหลงทองเที่ยวใหมีจิตใจรักบริการ และ

เปนการใหความรูแกชุมชนในการบริการนักทองเที่ยวอยางมีประสิทธิภาพดวย ซึ่งสามารถ

ชวยเหลือทางดานของการกระจายรายไดสูชุมชนไดอีกทางหนึ่ง 

4.5 การทําประชาสัมพันธและการตลาดการทองเท่ียว  

 การประชาสัมพันธ และเผยแพรขอมูลแหลงทองเที่ยวใหแกสาธารณชนผานสื่อ

ตางๆ เชน โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ นิตยสาร จดหมาย แผนพับ จะเปนการสงเสริมการทองเที่ยว

และเปนการพัฒนาการตลาดทั้งในและตางประเทศซึ่งถือเปนสวนสําคัญในการการสนับสนุนกลุม

อุตสาหกรรมการทองเที่ยวในกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 
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5. แผนภาพเครือขายวิสาหกิจทองเท่ียว กลุมจังหวัดนครสวรรค กําแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี 

 

Cluster Map ทองเที่ยว

ธุรกิจที่พัก/ 
โรงแรม

บริษัทนําเที่ยว

ธุรกิจหลัก (Core Activities)ปจจัยการผลิต (ตนน้ํา)

แหลงทองเที่ยวแหลงทองเที่ยว

ผูประกอบการ/
ผูใหบริการ
ผูประกอบการ/
ผูใหบริการ

อาคาร สถานที ่
อุปกรณอํานวยความ
สะดวก  สาธารณูปโภค
อุปกรณคุมครอง     ความ

ปลอดภัย ฯลฯ

อาคาร สถานที ่
อุปกรณอํานวยความ
สะดวก  สาธารณูปโภค
อุปกรณคุมครอง     ความ

ปลอดภัย ฯลฯ

เงินทุนเงินทุน

การบริหารจัดการการบริหารจัดการ

ตลาด (ปลายน้ํา)

นักทองเที่ยวภายในประเทศนักทองเที่ยวภายในประเทศ

นักทองเที่ยวตางประเทศ  นักทองเที่ยวตางประเทศ  

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ 

สถาบันการเงินสถาบันการเงิน

ศูนยจําหนายสินคาพื้นเมืองศูนยจําหนายสินคาพื้นเมือง

บริษัทประกันภัยบริษัทประกันภัย

การคมนาคม/ขนสงการคมนาคม/ขนสง

รานอาหารรานอาหาร

กอสรางกอสราง

รานจําหนายอุปกรณ
การทองเที่ยว

รานจําหนายอุปกรณ
การทองเที่ยว

สื่อโฆษณา/ประชาสัมพันธสื่อโฆษณา/ประชาสัมพันธ

ธุรกิจ MICEธุรกิจ MICE

หนวยงานที่เกี่ยวของ

•สถาบันพัฒนาฝมือ
แรงงาน
•มหาวิทยาลัย
•สถาบันอบรมในทาง
อาชีพ
•สถาบันการโรงแรม
และการทองเที่ยว

•สถาบันพัฒนาฝมือ
แรงงาน
•มหาวิทยาลัย
•สถาบันอบรมในทาง
อาชีพ
•สถาบันการโรงแรม
และการทองเที่ยว

สถาบันการศึกษา
• หอการคาจังหวัด
•สมาคมมัคคุเทศก
•สภาอุตสาหกรรมทองเที่ยว 
•สมาคมไทยธุรกิจทองเที่ยว 
(ATTA)
•สมาคมโรงแรมไทย (THA)
•สมาคมมัคคุเทศกอาชีพ 
(PGA)
•ชมรมแหลงทองเที่ยว

• หอการคาจังหวัด
•สมาคมมัคคุเทศก
•สภาอุตสาหกรรมทองเที่ยว 
•สมาคมไทยธุรกิจทองเที่ยว 
(ATTA)
•สมาคมโรงแรมไทย (THA)
•สมาคมมัคคุเทศกอาชีพ 
(PGA)
•ชมรมแหลงทองเที่ยว

กลุม สมาคม ชมรม องคกร หนวยงานภาครัฐ
•กระทรวงการทองเที่ยว
และกีฬา
•กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
•กระทรวงคมนาคม
•คณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทุน
•องคการปกครองสวน
ทองถิ่น
•กรมสรรพากร 
•กระทรวงการคลัง

หนวยงานภาครัฐ
•กระทรวงการทองเที่ยว
และกีฬา
•กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
•กระทรวงคมนาคม
•คณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทุน
•องคการปกครองสวน
ทองถิ่น
•กรมสรรพากร 
•กระทรวงการคลัง
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บทที่ 2 

แผนภาพเครือขายวิสาหกิจทองเที่ยว  
กลุมจังหวัดนครสวรรค กําแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี 

 
 

1.  ภาพรวมกลุมจังหวัด 

 
 

 

 

 

 

 

 

11..กลุมจังหวัดภาคเหนืกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน อตอนบน 

เชียงใหมเชียงใหม    เชียงรายเชียงราย    นานนาน    พะเยาพะเยา    
แพรแพร    แมฮองสอนแมฮองสอน    ลําปางลําปาง    ลําพูน ลําพูน 

22..กลุมจังหวัดภาคเหนือกลุมจังหวัดภาคเหนือ

ตอนลาง ตอนลาง 

ตากตาก    พิษณุโลกพิษณุโลก    เพชรบูรณเพชรบูรณ    

สุโขทัยสุโขทัย    อุตรดิตถอุตรดิตถ  กําแพงเพชรกําแพงเพชร    
นครสวรรคนครสวรรค    พิจิตรพิจิตร    อทัยธานีอทัยธานี  

  

77..  กลุมจังกลุมจังหวัดภาค หวัดภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 

นครราชสีมานครราชสีมา    ชัยภูมิชัยภูมิ    บุรีรัมยบุรีรัมย    สุรินทรสุรินทร  

อุบลราชธานีอุบลราชธานี    ศรีสะเกษศรีสะเกษ    ยโสธรยโสธร    
  

  

33..กลุมจังหวัดภาคกลาง กลุมจังหวัดภาคกลาง 

นนทบุรีนนทบุรี    ปทุมธานีปทุมธานี    อยุธยาอยุธยา    
อางทองอางทอง  ชัยนาทชัยนาท    ลพบุรีลพบุรี    สระบุรีสระบุรี    
สิงหบุรี สิงหบุรี 

  

66..  กลุมจังหวัดภาคกลุมจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและ

กลาง กลาง 

หนองคายหนองคาย    หนองบัวลําภูหนองบัวลําภู    เลยเลย    
อุดรธานีอุดรธานี  กาฬสินธุกาฬสินธุ    นครพนมนครพนม    

      

          

  

44..กลุมจังหวัดตะวันตก กลุมจังหวัดตะวันตก 

กาญจนบุรีกาญจนบุรี    นครปฐมนครปฐม    ราชบุรีราชบุรี    
สุพรรณบุรีสุพรรณบุรี  ประจวบคีรีขันธประจวบคีรีขันธ    เพชรบุรีเพชรบุรี    

สมุทรสงครามสมุทรสงคราม  สมุทรสาคร สมุทรสาคร 

  

55..    กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน 

ระนองระนอง  ตรังตรัง  กระบี่กระบี่    พังงาพังงา    ภูเก็ตภูเก็ต  
สตูล สตูล 

  

  88..  กลุมจังหวัดภาคตะวันออก กลุมจังหวัดภาคตะวันออก 

ฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา    นคนครนายกรนายก    ปราจีนบุรีปราจีนบุรี  

สมุทรปราการสมุทรปราการ  สระแกว สระแกว 

  จันทบุรีจันทบุรี  ชลบุรีชลบุรี  ตราดตราด  ระยอง ระยอง 

  

99..    กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย 

ชุมพรชุมพร    สุราษฎรธานีสุราษฎรธานี  นครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช    
พัทลุงพัทลุง  ปตตานีปตตานี    ยะลายะลา    นราธิวาสนราธิวาส    

สงขลา สงขลา 

    

1010..  กรุงเทพฯกรุงเทพฯ  
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2.  แผนภาพเครือขายวิสาหกิจทองเท่ียว กลุมจังหวัดนครสวรรค กําแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี 

 

 
 

 

11..กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 

อุตสาหกรรมทองเที่ยวอุตสาหกรรมทองเที่ยว  เกษตรเกษตร

และอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  

หัตถกรรมหัตถกรรม  สิ่งทอและแฟชั่นสิ่งทอและแฟชั่น    IICCTT  

  

22..กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 

การทองเที่ยวการทองเที่ยว  การคาการคาชายแดนชายแดน  ลอลอ

จิสติคสจิสติคส  แปรรูปอาหารแปรรูปอาหาร  ปศุสัตวปศุสัตว  

บริบริการองคความรูการองคความรู  ออยและน้ําตาลออยและน้ําตาล  

ขาวขาว  77..  กลุมจังหวัดภาคกลุมจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 

66..  กลุมจังหวัดภาคกลุมจังหวัดภาค          

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  

44..กลุมจังหวัดตะวันตก กลุมจังหวัดตะวันตก 

เลี้เลี้ยงสุกรคุณภาพยงสุกรคุณภาพ  ขาวเกษตรขาวเกษตร

อินทรียอินทรีย    กุงแปรรูปกุงแปรรูป  ทองเที่ยวทองเที่ยว    
สัปปะรดกระปอง สัปปะรดกระปอง 

55..    กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดากลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดา

มัน มัน 

ทองเที่ยวเชิงสุขภาพทองเที่ยวเชิงสุขภาพ  อาหารและอาหารและ

ขนมของฝากพื้นเมืองขนมของฝากพื้นเมือง  ผลิตภัณฑผลิตภัณฑ

จากยางพาราจากยางพารา  อูตอเรืออูตอเรือ  ซอมเรือซอมเรือ  

ทองเที่ยวเชิงนิเวศทองเที่ยวเชิงนิเวศ    ของฝากของที่ของฝากของที่

ระลึกระลึก  ทองเที่ยวเชิงนิเวศทองเที่ยวเชิงนิเวศ  

ยางพารายางพารา  

  88..  กลุมจังหวัดภาคตะวันออก กลุมจังหวัดภาคตะวันออก 

ทองเที่ยวทองเที่ยว  อาหารทะเลแปรรูปอาหารทะเลแปรรูป  อัญมณีอัญมณี

และเครื่องประดับและเครื่องประดับ    ผลไมสดและผลไมผลไมสดและผลไม

แปรรูปแปรรูป  ยานยนตและชิ้นสวนยานยนตและชิ้นสวน  BBIIOO  ppllaassttiicc  

99..    กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย 

  แพะแพะ  ยางพารายางพารา  เปาฮื้อเปาฮื้อ  สมุนไพรสมุนไพร  
ผลไมผลไม  ไกไก  อาหารทะเลอาหารทะเล  ปาลมน้ํามัน ปาลมน้ํามัน 

  สวนสวนผลไมผลไม  ทองเที่ยวทองเที่ยว  การคาชายแดน การคาชายแดน 

ทองเที่ยวทองเที่ยว    การคาชายแดนการคาชายแดน  ผาฝาย ผาฝาย 

ยอมครามยอมคราม    ทองเที่ยวเชิงนิเวทองเที่ยวเชิงนิเวศนศน    

ขาวหอมมะลิขาวหอมมะลิ    โลจิสติกสโลจิสติกส      

สิ่งทอสิ่งทอ  ไหมไหม  แปรรูปแปรรูปสุกรสุกร  ทองเที่ยวทองเที่ยว  

ยานยนตยานยนต  ขาวขาว    

1010..  กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ 

ธุรกิจนําเที่ยวธุรกิจนําเที่ยว  อาหารอาหาร  

โลจิสติกสโลจิสติกส  
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บทที่ 3 

แผนปฏิบัติการสงเสริมเครือขายวิสาหกิจทองเที่ยว  

กลุมจังหวัดนครสวรรค กําแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี 

 

1. 
สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม จัดต้ังขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ

เปนแกนกลางในการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของประเทศ มีภารกิจสําคัญ ในการ

เสนอแนะนโยบายและแผนสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของประเทศและภูมิภาค 

ครอบคลุมถึงการสงเสริมวิสาหกิจในชุมชนและทองถิ่นชนบท  โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรใน

ทองถิ่นอยางเหมาะสม การจัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) 

ที่สอดรับกับนโยบายของรัฐบาล ชุดปจจุบัน ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด และแผนการสงเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางกลางและขนาดยอมของประเทศไทย (พ.ศ. 2545 - 2549) ซึ่งมุงเนนการสงเสริม

และพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ใหเปนแกนหลักในการสรางความเขมแข็งใหกับ

ระบบเศรษฐกิจประเ ทศและเศรษฐกิจชุมชน มีบทบาทสํา 00000 คัญตอการสรางงานและรายได

ใหกับสังคมและทองถิ่น นอกจากน้ัน ยังมุงเนนการสงเสริมศักยภาพในการรวมกลุมการพัฒนา

เครือขายวิสาหกิจ (Cluster) ในแตละอุตสาหกรรมเปาหมายใหกับชุมชนและในพื้นที่ เพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถในการแขงขันสู ระดับสากลตอไป ดังน้ัน เพื่อใหการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอมในภูมิภาคสอดคลองกับแนวคิดขางตน และโครงสรางเศรษฐกิจสังคมของพื้นที่ ตอบสนอง

ความตองการและเพิ่มศักยภาพทองถิ่น และเกิดการบูรณาการในกระบวนการพัฒนาพื้นที่ 

สํานักงาน สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลา งและขนาดยอม จึงเห็นสมควรจัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริม

วิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอมรายพื้นที่ขึ้น เพื่อรวมกับผูมีสวนเกี่ยวของ (Stakeholder) ในพื้นที่ 

ไดแก ผูแทนภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ และกลุมประชาชนในพื้นที่ ในการศึกษาวิเคราะห จุด

แข็ง จุดออน โอกาส ขอจํากัด เพื่อศึกษาศักยภาพและกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร 

มาตรการและจัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดยอมรายสาขาแตละสาขา

อุตสาหกรรมเปาหมายในระดับกลุมจังหวัด  เพื่อใหเปนแนวทางสําหรับภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาค

ประชาชนในพืน้ทีใ่นการดําเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่ไปสูเปาหมายความสําเร็จที่

สอดคลองกนั 

หลักการและเหตุผล 
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สถานวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนองคกรในกํากับของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ไดรับการคัดเลือกเปนที่ปรึกษาโครงการการจัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมรายสาขา จําแนกตามพื้นที่ กลุมภาคเหนือตอนลาง (ตาก สุโขทัย 

อุตรดิตถ พิษณุโลก เพชรบูรณ กําแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค และอุทัยธานี ) ใหแกสํานักงาน

สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

 

2.     ข้ันตอนการดาํเนินงาน

จําแนกออกได  7  ขั้นตอน  ดังแสดงไวในภาพที่  1.2   ซึ่งมรีายละเอียดดังน้ี 

   

ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห
ภูมิเศรษฐกิจสําคัญ

ยุทธศาสตรมหภาค

ขั้นตอนที่ 2 

วิเคราะห
สถานภาพ SMEs

โอกาส /ขอจํากัด

จุดแข็ง / จุดออน

Focus Group

 Cluster Mapping

 Mapping of Industries and firm

Vision Mission 
Goal

Strategies 

Program
Project

วัตถุประสงค  กิจกรรม  ผลลัพธ

ตัวชี้วัด  ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ งบประมาณ

 ขั้นตอนที่ 1  ขั้นตอนที่ 2  ขั้นตอนที่ 3  ขั้นตอนที่ 4  ขั้นตอนที่ 5

Workshop

Policy meeting

การเชื่อมโยง Cluster

กระบวนการ กลไก การแปลงแผน

Government

Factor 
Input

condition

Demand
condition

Related and
Supporting 
Industries

Context for
Firm Strategies

and Rivalry

วิเคราะห

สถานภาพปจจุบัน

กําหนด

วัตถุประสงค

การคาดหวังของ

ผูมีสวนไดเสีย

ตําแหนง

การพัฒนา

จัดทําแผน

ปฏิบัติการ

ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 5

ขั้นตอนที่ 6

ขั้นตอนที่ 7

 

ภาพท่ี 1.2    แสดงขั้นตอนการศึกษาการพัฒนากลุมเครือขายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

 

 ข้ันตอนท่ี 1 รวบรวมและวิเคราะหขอมูลโครงสรางดานภูมิเศรษฐกิจสําคัญ (ภูมิศาสตร 

ประวัติศาสตร สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ สังคม การเมอืง และวัฒนธรรม ) และศักยภาพของจังหวัด 

กลุมจังหวัด และระดับภาคเหนือตอนลาง (ทรัพยากร โครงสรางพื้นฐาน การลงทุน การผลิต 

การเงิน การตลาด การขนสง องคกรชุมชน ) ในการสงเสริมการพัฒนากลุมเครือขายวิสาหกิจ 

(Cluster) ของแตละอุตสาหกรรมเปาหมาย 

 ข้ันตอนท่ี 2    สํารวจและรวบรวมขอมูลดานเศรษฐกิจ และสังคมในพื้นที่และขอมูล

สถานการณของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมรายจังหวัด และกลุมจังหวัดเปาหมายที่สงเสริม

การพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ (Cluster) ในแตละอุตสาหกรรมเปาหมาย และนําผลการวิเคราะหขอมูล

ที่ไดมาจัดทําวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายยุทธศาสตรการพัฒนากลุมเครือขายวิสาหกิจ  
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ข้ันตอนท่ี 3  จัดการประชุมกลุมยอย (Focus Group) โดยแบงตาม Cluster ของแตละ

อุตสาหกรรมเปาหมายในพื้นที่ กลุมละ 1 คร้ัง มีผูเกี่ยวของหรือผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) 

เขารวมประชุมในทุกจังหวัด เพือ่ระดมความคดิเห็นและรวมวิเคราะหศกัยภาพและปญหาของแตละ 

Cluster โดยใชตัวแบบรูปเพชร (Diamond Model) ของพอตเตอร 

 

แนวคิด  Michael Porter‘s “Diamond”

กลยุทธกิจการและกลยุทธกิจการและ

คูแขงขันคูแขงขัน

สภาพปจจัยสภาพปจจัย

ปอนเขาปอนเขา
สภาพดานอุปสงคสภาพดานอุปสงค

หนวยงานหนวยงาน

สนับสนุนสนับสนุน
แรงงาน ทรัพยากร

เงินทุน โครงสราง

พื้นฐาน รับชวงผลิต  อุตสาหกรรม

ตนน้ํา กลางน้ํา

การแขงขันระหวางประเทศ

ความตองการ

ขนาด รูปแบบ

คุณภาพ  ปริมาณ

Segment

ภาคธุรกิจหลัก

การแขงขัน

ผูเขามาใหม

 

ภาพท่ี 1.3   แสดงตัวแบบรูปเพชรของศาสตราจารยไมเคิล อี พอตเตอร  

 

 ข้ันตอนท่ี 4  จัดทําCluster Mapping ของการพัฒนากลุมเครือขายวิสาหกิ จ (Cluster) มา

ใชในการวิเคราะหขอมูลเชื่อมโยงสูการจัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริมการพัฒนากลุมเครือขาย

วิสาหกจิ (Cluster) ขนาดกลางและขนาดยอมรายพื้นที่  ในแตละอุตสาหกรรมเปาหมาย   (ทั้งระดับ

รายจังหวัดกลุมจังหวัด และระดับภาคเหนือตอนลาง  
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ภาพท่ี 1.4    แสดงกรอบแนวคิดของเครือขาย (Cluster framework) 

 ข้ันตอนท่ี 5 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) พิจารณารางกรอบแผนฯ  เพื่อ

นําเสนอผลการศึกษาเบื้องตน และพิจารณารวมกันถึงขอเสนอการจัดทําแผนปฏิบัติการการสงเสริม

วิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ มเกี่ยวกับการพัฒนากลุมเครือขายวิสาหกิจ (Cluster) ในแตละ

อุตสาหกรรมเปาหมาย  กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายการพัฒนากลุมวิสาหกิจ  ยุทธศาสตร  

เปาหมายแตละยุทธศาสตร มาตรการ และแผนงาน /โครงการ ตลอดจนจัดลําดับความสําคัญของ

แผนงาน/โครงการฯ ของกลุมจังหวัด  

 ข้ันตอนท่ี 6 จัดการประชุมเชิงนโยบาย (Policy Meeting) เพื่อพิจารณาและจัดลําดับ

ความสําคัญของแผนงาน /โครงการระยะสั้น โครงการระยะกลาง และโครงการระยะยาวภายใต

แผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเกี่ยวกับการพัฒนากลุมเครือขายวิสาหกิจ 

(Cluster) ในแตละอุตสา หกรรมเปาหมายของกลุมจังหวัด และระดับ ภาคพื้นที่เปาหมาย ใหแก

ผูบริหารระดับสูงในจังหวัด ผูมีสวนเกี่ยวของในระดับนโยบายในจังหวัด และผูมีสวนเกี่ยวของใน

ระดับนโยบายจากสวนกลาง  

 ข้ันตอนท่ี 7 เสนอแนะกระบวนการ /กลไก การแปลงแผนฯสูการปฏิบัติอยางมี

ประสิทธิภาพ 

จากขั้นตอนการดําเนินงานทั้ง 7 ขั้นตอนในจัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอมตามกลุมเครือขายวิสาหกิจ ไดแผนออกมารวมทั้งสิ้น 10 แผน องคประกอบของ

แตละแผนประกอบดวย จังหวัดที่เกี่ยวของ ยุทธศาสตร กลยุทธ โครงการ งบประมาณ  และปจจัย

แหงความสําเร็จของแผน รายละเอียดของแผนแตละแผนนําเสนอตามกลุมเครือขายวิสาหกิจ  

 

Leading Sector 

HR  Creativities 
Physical     Connectivity 
Social     Interaction 
Finance  Liquidities 
 

Regional Economic 
foundation 
 

Network of  suppliers 
And Related industries  
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รายละเอียดของโครงการมีดังน้ี 

 

1. โครงการศูนยสารสนเทศดานการทองเที่ยว 

2. โครงการงานวิจัยดานการทองเที่ยวกลุมจังหวัดอยางบูรณาการ 

3. โครงการสํารวจความตองการงานวิจัยในการพัฒนาการทองเที่ยว 

4. โครงการฟนฟูธรรมชาติ  รักษาประเพณี วัฒนธรรม 

5. โครงการใหความรูและทักษะการบริหารการเงิน 

6. โครงการพัฒนาและกลยุทธการตําแหนงกลุมลูกคา 

7. โครงการจัดหนวยเคลื่อนที่ใหความรูแกกลุมอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 

8. โครงการสงเสริมการวิจัยประยุกตในการแกปญหาการทองเที่ยว 

9. โครงการสรางชองทางการตลาดการทองเที่ยวกลุมจังหวัด 

10. โครงการสรางกิจกรรมการทองเที่ยวตลอดป 

11. โครงการสงเสริมการเรียนรูอยางตอเน่ืองในการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นเชิง

ทองเที่ยว 

12. โครงการจัดฝกอบรม กลุมกิจกรรมการทองเที่ยวในทองถิ่น 

13. โครงการจัดทําแผนพัฒนาการเปนศูนยกลางการทองเที่ยวเชิงนิเวศนและอารยะ

ธรรมทองถิ่น 

14. โครงการจัดทําแผนการตลาดการทองเที่ยว 

15. โครงการจัดทําแผนประชาสัมพันธการทองเที่ยว 

16. โครงการจัดทําแผนการพัฒนาแรงงานภาคการทองเที่ยว 

17. โครงการพัฒนาแหลงทรัพยากรการทองเที่ยว 

18. โครงการพัฒนาคุณภาพแหลงทองเที่ยว 

19. โครงการสรางเสริมความประทับใจในการบริการ 

20. โครงการสรางระบบเดินรถเพื่อบริการนักทองเที่ยวชาวตางประเทศกลุม Back Pack 

21. โครงการ Call Center เพื่อการทองเที่ยวของภาคเหนือ 

22. โครงการพฒันาหลกัสตูร 3 ภาษาเพื่อการทองเที่ยวแตละทองถิ่น 

23. โครงการพัฒนามาตรฐานศูนยจําหนายสินคาเพื่อนักทองเที่ยว 
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รายละเอียดของโครงการเครือขายวิสาหกิจทองเที่ยว กลุมจังหวัด นครสวรรค กําแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี 
 

ช่ือโครงการ   โครงการศูนยสารสนเทศดานการทองเทีย่ว 

หลักการเหตุผล  

ในโลกยุคขาวสารขอมูลท่ีแพรกระจายและเขาถึงไดอยางรวดเร็ว ผูบริโภคหรือนักทองเท่ียว

สามารถใชเปนแหลงสืบคนและตัดสินใจเรื่องการทอง เท่ียวได จึงควรมีศูนยสารสนเทศขึ้น  เพื่อให

นักทองเท่ียวเขามาคนหาขอมูลและความรูการทองเท่ียวในทองถ่ินเปนการชวยใหตัดสินใจเขามาทองเท่ียว 

ทําใหธุรกิจทองเท่ียวขยายตัว 

วัตถุประสงค  

1. เพื่อเปนศูนยกลางฐานขอมูลดานการทองเท่ียวทองถ่ินท่ีสมบูรณและทันสมัย 

2. เปนฐานขอมูลเชิงลึกสําหรับเครือขาย Cluster การทองเท่ียว เพื่อการบริหารจัดการธุรกิจ

อยางมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด  

1. จํานวนฐานขอมูลเพื่อการทองเท่ียว 

2. จํานวนการเชื่อมโยงเครือขายเขากับศูนยขอมูล 

ผลที่คาดวาจะไดรับ  

1. กิจกรรมและขาวสารดานการทองเท่ียวของจังหวัด มีการประชาสัมพันธอยางเปนระบบ 

2. มีการพัฒนาระบบฐานขอมูล และขอมูลดานการทองเท่ียว เพื่อประโยชนดานธุรกิจทองเท่ียว 

3. Cluster การทองเท่ียว มีศูนยกลางในการประชาสัมพันธและรับทราบขาวสารและขอมูล

ระหวางกัน เพื่อเสริมสรางเครือขาย Cluster กิจกรรมการทองเท่ียวท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด 

กิจกรรม  

1. จัดทํา Website “ศูนยขอมูลสารสนเทศดานการทองเท่ียว ” ภาษาไทยและอังกฤษสําหรับ

นักทองเท่ียว โดยทําระบบการสงขาวประชาสัมพันธจากหนวยงานตางๆท่ีเก่ียวของเพื่อใหขาวสารมีความ

ทันสมัย และมีขอมูลท่ัวไปสําหรับการทองเท่ีย วภายในจังหวัด โดยมีการสงเสริมการขายทางอินเตอรเน็ต

เพื่อกระตุนใหมีการเขาดูขอมูลในศูนยขอมูลมากขึ้น 

2. มีการจัดทําระบบฐานขอมูลสมาชิก เพื่อเสริมสรางเครือขายกิจกรรมการทองเท่ียวของกลุม Cluster  

3. มีโทรศัพทสายตรงเพื่อการทองเท่ียว สําหรับบริการสอบถามขอมูลด านเสนทางและแหลง

เท่ียวสําหรับ ชาวตางชาติ  

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป (พ.ศ. 2549) 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 

สมาคมการทองเท่ียวในจังหวัดนครสวรรค กําแพงเพชร อุทัยธานี สํานักงานการทองเท่ียวแหง

ประเทศไทยสาขาภาคเหนือ  

งบประมาณ   1,000,000 บาท  
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ชื่อโครงการ   โครงการงานวิจัยดานการทองเท่ียวกลุมจังหวัดอยางบูรณาการ 

หลักการเหตุผล  

กลุมจังหวัดในภาคเหนือตอนลางแตละจังหวัดมีศักยภาพและจุดขายดานการทองเที่ยว

ตางกันจึงควรมีการวิจัยเพื่อจัดทําแผนการพัฒนาทองเที่ยวอยางบูรณาการเพื่อใหเกิดการเชื่อมโยง

และเพิ่มศักยภาพการทองเที่ยวของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 

วัตถุประสงค  

1. เพื่อใหมีแผนการพัฒนาการทองเที่ยวของกลุมจังหวัดเชิงบูรณาการ 

2. เพื่อศึกษาปญหาและแนวทางแกไขในการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงบูรณาการ  เพื่อ

ปรับปรุงระบบการประสานงานอยาง มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ตัวชี้วัด   

ผลการวิจัยแผนการพัฒนาการทองเที่ยว 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

1. มีผลงานวิจัยดานการทองเที่ยวที่ไดรับการยอมรับ 

2. มีแนวทางการพัฒนาดานการทองเที่ยวของจังหวัดเชิงบูรณาการโดยนักวิชาการ 

3. ทราบปญหาและแนวทางแกไขในการรวมดําเนินงานดานการทองเที่ยวอยางบูรณาการ 

กิจกรรม  

1. ขอความรวมมือสถาบันการศึกษาในการจัดทําผลงานวิจัยดานการทองเที่ยวกลุม

จังหวัดอยางบูรณาการ 

2. นําเสนอผลงานวิจัยแกที่ประชุมหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อรับฟงและเสนอแนะ  

3. จัดทําแผนการดําเนินการดานการทองเที่ยวเชิงบูรณาการใหม  เพื่อเปนแนวทางการ

ปฏิบัติงานรวมกัน  

ระยะเวลาดาํเนินการ 1 ป (พ.ศ. 2549) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  

สถาบันอุดมศึกษา สมาคมโรงแรมและการทองเที่ยวในจังหวัดนครสวรรค กําแพงเพชร 

อุทัยธานี สํานักงานการทองเที่ยวแหงประเทศไทยสาขาภาคเหนือ  

งบประมาณ  1,000,000 บาท  

 

 



 

  

เครือขายวิสาหกิจทองเที่ยว : กลุมพ้ืนที่ภาคเหนอืตอนลาง 
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ชื่อโครงการ   โครงการสํารวจความตองการงานวิจัยในการพัฒนาการทองเท่ียว 

หลักการเหตุผล  

งานวิจัยและพัฒนาในดานตางๆ ลวนแลวแตตองอาศัยขอมูลมาเปนพื้นฐานการศึกษา 

เพื่อใหการวิจัยและพัฒนาการทองเที่ยวเปนไปตามวัตถุประสงคของผูใชงานวิจัย จึงควรที่จะมีการ

สํารวจความตองการงานวิจัยในการพัฒนาการทองเที่ยวขึ้นมาเพื่อนํามากําหน ดเปนเปาหมาย  

งานวิจัยไดตรงและสอดคลองกับความตองการของพื้นที่ 

วัตถุประสงค  

1. เพื่อทราบความตองการงานวิจัยในการพัฒนาการทองเที่ยว 

2. เพื่อสามารถลําดับความสําคัญในการพัฒนาการทองเที่ยวไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. เพื่อกําหนดเปาหมายและแนวทางในการพัฒนาการทองเที่ยวไดอยางมีทิศทาง 

ตัวชี้วัด  

1. เปาหมายและแนวทางในการพัฒนาการทองเที่ยว 

2. ลําดับความสําคัญในการพัฒนาการทองเที่ยวที่สอดคลองกับความตองการ 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

1. มีการพัฒนาการทองเที่ยวอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. มีแผนการพัฒนาการทองเที่ยวอยางมีระบบ และเปนไปตามลําดับความสําคัญ 

3. การพัฒนาการทองเที่ยวเปนไปในทิศทางที่ถูกตอง ตรงกับความตองการของลูกคา 

กิจกรรม  

1. จัดการประชุมเครือขาย Cluster การทองเที่ยว เพื่อนําเสนอและสํารวจความคิดเห็น 

ในการทํางานวิจัยเพื่อพัฒนาการทองเที่ยวตามความตองการของกลุมเครือขาย 

2. สรุปและลําดับความสําคัญของแตละโครงการวิจัยที่นําเสนอ 

3. จัดจางสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการวิจัย 

4. นําเสนอโครงการงานวิจัยแกกลุมเครือขาย 

5. จัดทําแผนการดําเนินการเพื่อพัฒนาการทองเที่ยวกลุมจังหวัด 

ระยะเวลาดาํเนินการ 3ป (พ.ศ. 2549-2551) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  

สมาคมโรงแรมและการทองเที่ยวในจังหวัดนครสวรรค กําแพงเพชร อุทัยธานี สํานักงาน

การทองเที่ยวแหงประเทศไทยสาขาภาคเหนือ  

งบประมาณ  4,000,000 บาท  



 

  

เครือขายวิสาหกิจทองเที่ยว : กลุมพ้ืนที่ภาคเหนอืตอนลาง 
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ชื่อโครงการ   โครงการฟนฟธูรรมชาติ รักษาประเพณี วัฒนธรรม 

หลักการเหตุผล  

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ประเพณี วัฒนธรรม เปนกระแสของโลก และมี

กลุมเปาหมายนั กอนุรักษที่ชัดเจน  ประกอบกับประเทศตางๆหันมาใหความสนใจในการฟนฟู 

รักษาและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติใหมีความยั่งยืน รักษาประเพณี วัฒนธรรม สิ่งเหลาน้ีสามารถ

นํามาสรางสมรรถนะของพื้นที่ดานทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการทองเที่ยวได 

วัตถุประสงค  

1. เพื่อธํารงรักษาภูมิป ญญาองคความรูและวัฒนธรรมทองถิ่น อันเปนเสนหดึงดูดการ

ทองเที่ยวใหคง อยู 

2. เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรมดานวัฒนธรรมทองถิ่นเพื่อสรางเอกลักษณของ

กลุมจังหวัดใหนาสนใจตอนักทองเที่ยว 

3. เพื่อใหคนในทองถิ่น มีบทบาทชวยกันดูแลรักษาสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ ไมให

ถูกทําลาย 

ตัวชี้วัด   

1. จํานวนกิจกรรมดานวัฒนธรรม ประเพณีเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยว 

2. ระดับการมีสวนรวมของทองถิ่นเขามาดูแลรักษาสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ  

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

1. คนในทองถิ่นมีความภาคภูมิใจและรวมมือในการรักษาวัฒนธรรมและประเพณีของตนไว 

2. มกีจิกรรม ดานวัฒนธรรม ประเพณีเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและ

ตางประเทศได 

3. มีแนวคิดในการรักษาสภาพแวดลอมตามธรรมชาติของสถานที่ทองเที่ยวอยางเปนระบบ 

4. มีการทองเที่ยวในสถานที่ทองเที่ยวตามธรรมชาติอยางมีจิตสํานึกมากขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

เครือขายวิสาหกิจทองเที่ยว : กลุมพ้ืนที่ภาคเหนอืตอนลาง 
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กิจกรรม  

1. จัดการอบรมมัคคุเทศก เกี่ยว กับขอมูลดานอารยะธรรมและวัฒนธรรมทองถิ่นที่

ถูกตอง 

2. จัดกิจกรรมประเพณีประจําปของกลุมจังหวัด เพื่อนําเสนอวัฒนธรรมและประเพณีที่

ถูกตองของทองถิ่น โดยจัดเปนงานนิทรรศการและแสดงวัฒนธรรมกลุมจังหวัด  โดยใหเวียนกนัจัด

ปละ 1 คร้ัง โดยแตละคร้ังใหทางจังหวัดเจาภาพ  นําเสนอวัฒนธรรมเดนๆของจังหวัดตนเองเปน

ไฮไลทของงาน 

3. จัดโครงการ “ติดดาว ” สําหรับสถานที่ทองเที่ยวที่มีการรักษาสภาพแวดลอมทาง

ธรรมชาติดีที่สุด เพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจแกหนวยงานรับผิดชอบ และสนับสนุนใหมี

การทองเที่ยวในทองถิ่น 

4. จัดทํามาตรฐานสถานที่ทองเที่ ยวทางธรรมชาติ  และผลิตเอกสารเผยแพรสถานที่

ทองเที่ยวทางธรรมชาติที่ผานเกณฑเพื่อกระตุนใหเกิดการทองเที่ยว 

ระยะเวลาดาํเนินการ 5 ป (พ.ศ. 2549-2553) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  

สํานักงานสงเสริมวัฒนธรรม  องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนทองถิ่น 

สมาคมการท องเที่ยว ในจังหวัดนครสวรรค กําแพงเพชร อุทัยธานี สํานักงานการทองเที่ยวแหง

ประเทศไทยสาขาภาคเหนือ  

งบประมาณ  10,000,000 บาท   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

เครือขายวิสาหกิจทองเที่ยว : กลุมพ้ืนที่ภาคเหนอืตอนลาง 
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ชื่อโครงการ   โครงการใหความรูและทักษะการบริหารการเงิน 

หลักการเหตุผล  

การเงินเปนปจจัยสําคัญในการดําเนินธุรกิจ เพื่อลดคว ามเสี่ยงทางการเงินใหแก

ผูประกอบการทองเที่ยว จึงควรมีการจัดอบรมใหความรูทักษะการบริหารการเงิน ใหทราบถึงการ

พยากรณ ความตองการเงินทุน การจัดหาและบริหารการใชเงินทุน 

วัตถุประสงค  

1. เพื่อสรางทักษะในการบริหารจัดการการเงินธุรกิจของเครือขายCluster การทองเที่ยว 

2. เพื่อใหธุรกิจดานการทองเที่ยวสามารถดําเนินธุรกิจไดอยางยั่งยืน ไมกอใหเกิดปญหา

ความนาเชื่อถือตอภาพรวม 

3. เพื่อสรางความมั่นคงตออุตสาหกรรมการทองเที่ยวของกลุมจังหวัด 

ตัวชี้วัด   

 ระดับทักษะความรูในการบริหารจัดการการเงินธุรกิจของเครือขายCluster การทองเที่ยว 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

1. ธุรกิจการทองเที่ยวโดยภาพรวมมีความนาเชื่อถือดานการเงินมากขึ้น 

2. ธุรกิจดํารงอยูได 

3. อุตสาหกรรมมีการพัฒนามากขึ้น มีมาตรฐานสูงขึ้น 

4. มีการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชี ทําใหผูประกอบการธุรกิจทราบผลการ

ดําเนินงานที่แทจริงของกิจการ 

กิจกรรม  

1. จัดการอบรมผูประกอบการธุรกิจดานการทองเที่ยวและเกี่ยวเน่ืองดานการบริหารจัดการ

การเงิน 

2. จัดใหมีที่ปรึกษาดานการบริหารการเงินแกผูประกอบการ  

3. ประเมินผลการนําไปใชทุก 6 เดือน 

ระยะเวลาดาํเนินการ 1ป (พ.ศ. 2549) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  

สมาคมโรงแรมและก ารทองเที่ยว สถาบันการศึกษา หอการคา สํานักงานการทองเที่ยว

จังหวัดในจังหวัดนครสวรรค กาํแพงเพชร อุทยัธานี  

งบประมาณ  1,000,000 บาท  



 

  

เครือขายวิสาหกิจทองเที่ยว : กลุมพ้ืนที่ภาคเหนอืตอนลาง 
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ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนากลยุทธกําหนดตําแหนงกลุมลูกคา 

หลักการเหตุผล  

ตลาดกลุมเปาหมายการทองเที่ยวมีหลายสวนและมีสภาพการแข งขันที่แตกตางกันไป 

การพัฒนาตลาดจึงควรมีความสอดคลองกับความตองการของลูกคา  เพื่อกําหนดตําแหนงกลุมลูกคา

เพื่อเพิ่มศักยภาพการแขงขันดานการทองเที่ยวของพื้นที่ 

วัตถุประสงค  

1. เพื่อศึกษากลุมลุกคาเปาหมายของกลุมจังหวัด 

2. วางแผนกลยุทธเพื่อเขาถึงความตองการของกลุมลูกคาเปาหมาย 

3. เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานดานการทองเที่ยวตามกลยุทธแตละกลุมเปาหมาย 

ตัวชี้วัด   

1. แผนกลยุทธกําหนดตําแหนงกลุมลูกคา 

2. แผนการปฏิบัติงานดานการทองเที่ยวตามกลยุทธแตละกลุมเปาหมาย 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

1. ทราบกลุมลูกคาเปาหมายชัด มีการวางแ ผนกลยุทธและปฏิบัติการเพื่อใหเขาถึงกลุม

ลูกคาเปาหมาย 

2. มีการพัฒนากลุมลูกคาใหมๆ 

3. มีแนวทางการจัดกิจกรรมอยางมีทิศทาง โดยมีลูกคาเปนศูนยกลาง 

กิจกรรม  

1. จัดการประชุมระดมสมองของเครือขาย Cluster เพื่อคนหากลุมเปาหมายของการ

ทองเที่ยวกลุม จังหวัด 

2. แบงกลุมเปาหมาย และวางแผนยุทธการเขาถึงกลุมเปาหมายทั้งในรูปแบบกิจกรรมที่

จูงใจและการตลาดที่เหมาะสมกับพฤติกรรมของกลุมเปาหมาย 

3. จัดทําแผนการปฏิบัติการ 

ระยะเวลาดาํเนินการ 1ป (พ.ศ. 2549) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  

สมาคมโรงแรมและการทองเที่ยว สถาบันการศึกษาในจังหวัดนครสวร รค กําแพงเพชร 

อุทัยธานี สํานักงานการทองเที่ยวแหงประเทศไทยสาขาภาคเหนือ  

งบประมาณ  3,000,000 บาท  



 

  

เครือขายวิสาหกิจทองเที่ยว : กลุมพ้ืนที่ภาคเหนอืตอนลาง 
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ชื่อโครงการ   โครงการจัดหนวยเคลื่อนท่ีใหความรูแกกลุมอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 

หลักการเหตุผล  

ในกระแสการเปลี่ยนแปลงที่โลกเขาสูการคาเสรี ฐานความรูดานการท องเที่ยวมี

ความสําคัญมากขึ้น จึงควรมีหนวยเคลื่อนที่ใหความรูเพื่อเพิ่มทักษะใหแกบุคลากรในกลุม

อุตสาหกรรมการทองเที่ยว 

วัตถุประสงค  

1. เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการทองเที่ยวในทองถิ่นใหมีมาตรฐานสูงขึ้น และมีความ

นาสนใจมากขึ้น 

2. เพื่อสรางองคความรูแกทองถิ่นในการพัฒนากิจกรรมการทองเที่ยวใหดีขึ้น 

3. เพื่อพัฒนาเครือขาย Cluster การทองเที่ยวใหกวางขวางยิ่งขึ้น 

ตัวชี้วัด  

1. จํานวนกิจกรรมของหนวยเคลื่อนที่ใหความรูเร่ืองการทองเที่ยว 

2. ระดับองคความรูในการพัฒนากิจกรรมทองเที่ยวของทองถิ่น 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

1. มีการพฒันาการจัดกิจกรรมการทองเที่ยวในทองถิ่นดีขึ้น และมีความนาสนใจมากขึ้น 

2. มีการนําองคความรูใหมๆไปใชการพัฒนากิจกรรมการทองเที่ยวใหดีขึ้น 

3. สรางเครือขาย Cluster การทองเที่ยวใหกวางขวางยิ่งขึ้น ทุกฝายไดประโยชนจากการ

รวมเครือขาย 

กิจกรรม  

1. ประชาสัมพันธโครง การ และจัดใหเทศบาลเปนผูแจงกิจกรรมในทองถิ่นที่สมควร

ไปใหความรูในการจัดกิจกรรม 

2. จัดทําแผนการเดินทาง 

3. จัดกลุมผูใหความรู  ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากหนวยงานตางๆ  เปนหนวย

เคลื่อนที่ไปพบแกนนําในการจัดกิจกรรม เพื่อใหคําแนะนําในการจัดงานอยางมีประสิทธิภาพ  และมี

ความนาสนใจ  

4. ประเมินผลการดําเนินการแตละโครงการ โดยประเมินจากผูปฏิบัติงานและผูรวมงาน 

ระยะเวลาดาํเนินการ 1ป (พ.ศ. 2549) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  

สมาคมโรงแรมและการทองเที่ยว สถาบันการศึกษาในจังหวัดนครสวรรค กําแพงเพชร อุทัยธานี  

งบประมาณ  2,000,000 บาท  



 

  

เครือขายวิสาหกิจทองเที่ยว : กลุมพ้ืนที่ภาคเหนอืตอนลาง 
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ชื่อโครงการ   สงเสริมการวิจัยประยุกตในการแกปญหาการทองเท่ียว 

หลักการเหตุผล  

งานวิจัยและพัฒนาเปนสิ่งที่ชวยสรางศักยภาพการแขงขันใหกับการทองเที่ยว จึงควรมี

การสงเสริมใหเกิดการวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกตเพื่อแกไขปญหาและเพิ่มประสิทธิภาพการ

ทองเที่ยวและเปนการยกระดับงานวิจัยพฒันาใหสงูขึน้ดวย 

วัตถุประสงค  

1. เพื่อวิเคราะห วิจัย ปญหาดานการ ทองเที่ยวในแงมุมตางๆ  

2. แกปญหาดานการทองเที่ยวตามลําดับความจําเปนเรงดวน 

3. เพื่อใหการพัฒนาการทองเที่ยวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพดีขึ้น 

ตัวชี้วัด  

1. ผลงานวิจัยประยุกตในการแกปญหาการทองเที่ยวของกลุมจังหวัด 

2. ปญหาการทองเที่ยวลดลง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

1. มีผลงานวิจัยประยุกตในการแกปญหาการทองเที่ยวของกลุมจังหวัด 

2. ทราบปญหาและแนวทางการแกไขปญหาดานการทองเที่ยว 

3. สามารถแกไขปญหาไดตรงจุดและตามลําดับความสําคัญ 

4. ทําใหการพัฒนาการทองเที่ยวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

กิจกรรม  

1. จัดประชมุหนวยงาน Cluster ดานการทองเที่ยว เพื่อเสนอแนะปญหาที่ตองการทํา

วิจัยเพื่อแกไขปญหา 

2. จัดจางคณะผูวิจัยปญหาดานการทองเที่ยว  

3. นําเสนอที่มาของปญหา ความจําเปน หรือความตองการ เพื่อทราบแนวทางการแกไข 

พฒันาและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น เปนตน เพื่อเปนทางเลือกในการพิจารณาแกไขปญหา 

4. ลําดับความสําคัญของปญหา 

5. จัดทําแผนการปฏิบัติงานเพื่อแกไขปญหา 

ระยะเวลาดาํเนินการ 1 ป (พ.ศ. 2549) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  

สมาคมโรงแรมและการทองเที่ยว สถาบันการศึกษาในจังหวัดนครสวรรค กําแพงเพชร อุทัยธานี  

งบประมาณ  4,000,000 บาท  



 

  

เครือขายวิสาหกิจทองเที่ยว : กลุมพ้ืนที่ภาคเหนอืตอนลาง 
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ช่ือโครงการ   โครงการสรางชองทางการตลาดการทองเทีย่วกลุมจังหวดั 

หลักการเหตุผล  

ชองทางการตลาดเปนกลยุทธหน่ึงทางการตลาดท่ีจะเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมาย และเปน

เครื่องมือสําคัญสําหรับการทําการตลาดเชิงรุก การสรางชองท างการตลาดจึงชวยใหลกูคาเขาถึงและมี

ขอมูลตัดสินใจ 

วัตถุประสงค  

1. เพื่อพัฒนาชองทางการตลาดของกิจกรรมการทองเท่ียวจังหวัด 

2. เพื่อขยายจํานวนนักทองเท่ียวในกลุมตางๆใหมากขึ้น 

3. เพื่อสรางความสะดวกแกกลุมเปาหมายในการเขาถึงขอมูลดานการทองเท่ียวของกลุมจังหวัด 

ตัวช้ีวัด  

1. จํานวนชองทางการตลาดของกิจกรรมการทองเท่ียวจังหวัด  

2. จํานวนนักทองเท่ียวท่ีเพิ่มขึ้น 

ผลที่คาดวาจะไดรับ  

1. มีการเพิ่มชองทางการตลาดของกิจกรรมทองเท่ียวกลุมจังหวัด 

2. จํานวนนักทองเท่ียวท่ีเขามาใชบริการขอมูลในชองทางตางๆมากขึ้น 

3. สรางความสะดวกแกลูกคาในการใชบริการดานการทองเท่ียว 

4. ทําใหการพัฒนาการทองเท่ียวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

กิจกรรม  

1. จัดทําการประชุมหนวยงาน  Cluster เพื่อศึกษาจุดดีและจุดดอยของชองทางการตลาดเดิม

แตละดาน  

2. นําเสนอชองทางการตลาดใหมๆ  ปญหาและอุปสรรคท่ีอาจจะมีขึ้น  อาทิ ชองทางการขาย

ผานสมาชิกบัตรเครดิต  ขายในรูปแบบคายนักเรียน ,นักศกึษาในสถาบันการศกึษา  รวมถึงการขายผาน

ระบบอินเตอรเน็ต เปนตน 

3. สรุปแนวทางการดําเนินการท้ังชองทางการตลาดเดิมและชองทางใหม 

4. จัดทําแผนการปฏิบัติการ เพื่อนําเสนอความรวมมือจาก Cluster และงบประมาณ 

5. ประเมินผลการปฏิบัติของแตละชองทาง เพื่อปรับเปล่ียนกลยุทธ 

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป (พ.ศ. 2549) 

หนวยงานที่รับผิดชอบ  

หอการคา  สมาคมโรงแรมและการทองเท่ียว สถาบันการศึกษาในจังหวัดนครสวรรค 

กําแพงเพชร อุทัยธานี สํานักงานการทองเท่ียวแหงประเทศไทยสาขาภาคเหนือ  

งบประมาณ  2,000,000 บาท   



 

  

เครือขายวิสาหกิจทองเที่ยว : กลุมพ้ืนที่ภาคเหนอืตอนลาง 
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ช่ือโครงการ  โครงการสงเสรมิการเรยีนรูอยางตอเน่ืองในการพฒันาภูมปิญญาทองถิน่ เชิงทองเที่ยว 

หลักการเหตุผล  

โลกกําลังเขาสูสังคมฐานความรู การพัฒนาจําเปนตองมีฐานความรู  การทองเท่ียวเปนสาขาทาง

เศรษฐกิจท่ีสําคัญของไทยและมีภูมิปญญาทองถ่ิน จึงสมควร ท่ีจะมีการสงเสริมการเรียนรูอยางตอเน่ืองใน

การพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ินเชิงทองเท่ียว  

วัตถุประสงค  

1. สงเสริมการเรียนรูอยางตอเน่ืองในการพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ินเชิงทองเท่ียว เพื่อใหชุมชน

เกิดการตอยอดความรูภูมิปญญาทองถ่ินใหเกิดสิ่งใหม ๆ ท่ีนาสนใจสําห รับนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและ

ชาวตางประเทศท่ีมาเยือนภาคเหนือตอนลางของไทย 

2. สามารถรับรูถึงความเปล่ียนแปลงและพัฒนาอยางตอเน่ืองของแตละทองถ่ินอันมีรากฐาน  

จากภูมิปญญาดังเดิม 

ตัวช้ีวัด  

1. กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูอยางตอเน่ืองในการพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ินเชิงทองเท่ียว 

2. จํานวนการตอยอดความรูภูมิปญญาทองถ่ิน 

ผลที่คาดวาจะไดรับ  

1. มีการพัฒนาภูมิปญญาอยางตอเน่ือง นําไปสูการทองเท่ียวท่ียั่งยืน อันเน่ืองมาจากความไม

หยุดน่ิงของการทองเท่ียว โดยเกิดการเปล่ียนแปลงใหม ๆ เกิดขึ้นอยูตลอดเวลา ทําใหนักทองเท่ียวไมเกิด

ความรูสึกซ้ําซากจําเจ และหาแหลงทองเท่ียวใหม  

2. แตละทองถ่ินก็เกิดความรักถ่ินฐานซึ่งมีรากฐานและเอกลักษณเฉพาะตัว  และตอยอด

ความรูดังกลาวและสามารถสรางมูลคาเพิ่มจากภูมิปญญาทองถ่ินได 

กิจกรรม   

1. ประชุมผูเก่ียวของระบุถึงภูมิปญญาทองถ่ินของตนเองพรอมกับตํานานท่ีเก่ียวของ  

2. ระดมสมอง การนําเอาภูมิปญญามาปรับใชในทองถ่ินอยางสรางสรรค  

3. สรางระบบเครือขายขอมูลเพื่อติดตามขาวสารการการนําภูมิปญญาของแตละทองถ่ินไปใช

อยางไดผล 

4. เยี่ยมเยียนชุมชนท่ีประสบผลสําเร็จในการพัฒนาภูมิปญญา และเปล่ียนประสบการณซึ่ง

กันและกัน เพื่อใหแตละชุมชนเรียนรูวิธีคิดในการพัฒนาภูมิปญญาซึ่งเปนของตนเองอยางมีเอกลักษณ 

ระยะเวลาดําเนินการ 5 ป (พ.ศ.2549-2553) 

หนวยงานที่รับผิดชอบ  

สํานักงานสงเสริมวัฒนธรรม องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนทองถ่ิน สมาคม

การทองเท่ียว ในจังหวัดนครสวรรค กําแพงเพชร อุทัยธานี สํานักงานการทองเท่ียวแหงประเทศไทยสาขาภาคเหนือ  

งบประมาณ  5,000,000 บาท  



 

  

เครือขายวิสาหกิจทองเที่ยว : กลุมพ้ืนที่ภาคเหนอืตอนลาง 
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ชื่อโครงการ   โครงการจัดฝกอบรม กลุมกิจกรรมการทองเท่ียวในทองถิ่น 

หลักการเหตุผล  

ธุรกิจทองเที่ยวเปนธุรกิจบริการที่มีความละเอียดออนและตองมีองคความรูแล ะ

ประสบการณ ผูประกอบการใหมที่เขามาในธุรกิจน้ีควรไดรับการอบรมใหความรูและเรียนรู ถึง

แนวทางการประกอบการธุรกิจและการใหบริการที่ถูกตอง 

วัตถุประสงค  

1. เพื่อใหกลุมกิจกรรมการทองเที่ยวในทองถิ่นเขตจังหวัดภาคเหนือตอนลางมีทักษะใน

การประกอบอาชีพทองเที่ยวอยางมืออาชีพ และมีความยั่งยืน 

2. สรางจิตสํานึกรักถิ่นฐานบานเกิดและอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ตัวชี้วัด   

1. ระดับความสามารถใหบริการแกนักทองเที่ยวไดอยางมืออาชีพ 

2. ระดับจิตสํานึกรักถิ่นฐานบานเกิดและอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

1. กลุมกิจกรรมการทองเที่ยวในทองถิ่นสามารถใหบริการแกนักทองเที่ยวไดอยางมือ

อาชีพและพรอมกันน้ันก็ดํารงไวซึ่งสภาพแวดลอมตามธรรมชาติ  

2. ทําใหนักทองเที่ยวเกิดความประทับใจ และมาเยือนในโอกาสตอไปรวมถึงการบอก

ตอใหกับเพื่อน ๆ มารวมกิจกรรมการทองเที่ยว 

กิจกรรม 

1. รางหลักสูตรที่เหมาะสมสอดคลองกับการพัฒนากลุมกิจกรรมการทองเที่ยวทองถิ่น 

2. ประชาสัมพันธโครงการใหกลุมกิจกรรมการทองเที่ยวทองถิ่นรับรู 

3. รับสมัครกลุมกิจกรรมการทองเที่ยวทองถิ่นที่สนใจเขารับการอบรม 

4. จัดอบรมโดยวิทยากรผูมีทักษะความรู ที่มีประสบการณในตํานานพื้นบ านและ

กิจกรรม พื้นบานมาถายทอดประสบการณเพื่อเปนเร่ืองราวบอกตอใหนักทองเที่ยวเกิดความประทับใจ 

5. จัดการสอบเพื่อรับรองมาตรฐาน 

6. แจกประกาศนียบัตรรับรองแกกลุมกิจกรรมการทองเที่ยวทองถิ่น 

ระยะเวลาดาํเนินการ 1 ป (พ.ศ.2549) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  

หอการคา  สมาคมโ รงแรมและการทองเที่ยว สถาบันการศึกษาในจังหวัดนครสวรรค 

อุทัยธานี สํานักงานการทองเที่ยวแหงประเทศไทยสาขาภาคเหนือ  

งบประมาณ  2,000,000 บาท 



 

  

เครือขายวิสาหกิจทองเที่ยว : กลุมพ้ืนที่ภาคเหนอืตอนลาง 
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ช่ือโครงการ  โครงการ จัดทาํแผนพฒันาการเปนศูนยกลางการทองเทีย่วเชิงนิเวศนและ

อารยะธรรมทองถิ่น 

หลักการเหตุผล  

ภาคเหนือต อนลางเปนแหลงธรรมชาติและอารยะธรรมประเพณีทองถ่ินหลายแหง จึงนาท่ีจะ

นํามาพัฒนาเปนจุดขายดานการทองเท่ียวเชิงนิเวศนและอารยะธรรมทองถ่ิน เพื่อเพิ่มความหลากหลาย

ทางเลือกของการทองเท่ียวในพ้ืนที 

วัตถุประสงค  

เพื่อใหเขตภาคเหนือตอนลางเปนศูนยกลางการทองเท่ี ยวเชิงนิเวศน เน่ืองจากมีสภาพแวดลอม

ทางดาน ภูมิประเทศและภูมิอากาศท่ีเหมาะสม 

ตัวช้ีวัด  

แผนพัฒนาการเปนศูนยกลางการทองเท่ียวเชิงนิเวศน 

ผลที่คาดวาจะไดรับ  

1. สามารถกําหนดแผนและเปาหมายรวมของการเปนศูนยกลางการทองเท่ียวเชิงนิเวศน  

2. ทําใหนักทองเท่ียวเกิดการตัดสินใจทองเท่ียวเขตภาคเหนือตอนลางในฐานะเปนศูนยกลาง

การทองเท่ียวเชิงนิเวศน 

กิจกรรม 

1. จัดสัมมนาระดมความคิดผูมีสวนเก่ียวของในแหลงทองเท่ียว รวมท้ังองคกรภาครัฐและ

สถาบันการศึกษาเพื่อรวมกันวิเคราะหและกําหนดเปาหมายรวมของการเปนศูนยกลางการทองเท่ียว เชิง

นิเวศน 

2. ลงสํารวจพื้นท่ีรวมกันของผูรวมโครงการเพื่อสํารวจหาจุดเดนท่ีนําเสนอโดยผูท่ีอยูใน

พื้นท่ีเพื่อยืนยันความเปนศูนยกลางการทองเท่ียวเชิงนิเวศน 

3. กําหนดเสนทางทองเท่ียวเชิงนิเวศน 

4. ทดสอบเสนทางการทองเท่ียวเชิงนิเวศนโดยกลุมตัวแทนกลุมนักทองเท่ียวเ ปาหมายพรอม

ท้ังผูเก่ียวของเพื่อทราบปญหาอุปสรรค ขอดี ขอเสียของภาพรวมของการทองเท่ียวดังกลาวเพื่อปรับปรุง

และเตรียมความพรอมของผูเก่ียวของกอนการประชาสัมพันธใหนักทองเท่ียวรับรูประชาสัมพันธใหเกิด

การรับรูถึงความเปนศูนยกลางการทองเท่ียวเชิงนิเวศนของเขตภาคเหนือตอนลาง 

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป (พ.ศ.2549) 

หนวยงานที่รับผิดชอบ  

สํานักงานสงเสริมวัฒนธรรม  องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนทองถ่ิน สมาคม

การทองเท่ียว ในจังหวัดนครสวรรค กําแพงเพชร อุทัยธานี สํานักงานการทองเท่ียวแหงประเทศไทยสาขา

ภาคเหนือ  

งบประมาณ  4,000,000 บาท 



 

  

เครือขายวิสาหกิจทองเที่ยว : กลุมพ้ืนที่ภาคเหนอืตอนลาง 
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ชื่อโครงการ   โครงการจัดทําแผนการตลาดการทองเท่ียว 

หลักการเหตุผล  

การแขงขันในตลาดมีความรุนแรงเนื่องจากมีคูแขงที่สําคัญหลายราย จึงควรที่จะมีการ

จัดทําแผนการตลาดใหมีทิศทางและแนวทางที่ใหการทองเที่ยวสามารถแขงขันได 

วัตถุประสงค  

1. เพื่อจัดทําแผนการตลาดการทองเที่ยว ประกอบดวย 4 P  

2. เพื่อทําใหการทําตลาดการทองเที่ยวในเขตภาคเหนือตอนลางสอดคลองกับกิจกรรม

ของทุกฝายที่เกี่ยวของ และสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ  

ตัวชี้วัด  

แผนการตลาดการทองเที่ยว 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

แผนการตลาดทองเที่ยวที่มีประสิทธิภาพนําไปใชประโยชนตอการทําธุรกิจทองเที่ยวใน

เขตภาคเหนือตอนลางไดอยางเหมาะสม 

กิจกรรม 

1. จัดสัมมนาระดมความคิดผูมีสวนเกี่ยวของในการวางแผนการตลาดทองเที่ยว 

2. กําหนดแผนการตลาดโดยมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรภาคเหนือตอนลาง 

3. ประชาสัมพันธแผนการตลาดใหผูที่เกี่ยวของนําไปเปนหลักในการปฏิบัติเพื่อใหเกิด

ประสิทธิภาพตอการทองเที่ยวของภาคเหนือตอนลางตอไป 

ระยะเวลาดาํเนินการ 1 ป (พ.ศ.2549) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  

องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนทองถิ่น สมาคมการทองเที่ยว ในจังหวัด

นครสวรรค กาํแพงเพชร อุทัยธานี สํานักงานการทองเที่ยวแหงประเทศไทยสาขาภาคเหนือ  

งบประมาณ  4,000,000 บาท 

 

 

 

 

 



 

  

เครือขายวิสาหกิจทองเที่ยว : กลุมพ้ืนที่ภาคเหนอืตอนลาง 
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ชื่อโครงการ   โครงการจัดทําแผนประชาสัมพันธการทองเท่ียว 

หลักการเหตุผล  

การทองเที่ยวจําเปนที่จะตองสื่อใหนักทองเที่ยวไดรับรูถึงขาวสาร เพื่อกระตุนใหเกิดการ

รับรูและแรงจูงใจที่จะมาเที่ยว จึงควรมีการประชาสัมพันธดานการทองเที่ยวเชิงรุก 

วัตถุประสงค  

เพื่อจัดทําแผนประชาสัมพันธการทองเที่ยวใหนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาว

ตางประเทศรับรูและเกิดความสนใจในการทองเที่ยวเขตภาคเหนือตอนลาง 

ตัวชี้วัด  

1. แผนประชาสัมพันธการทองเที่ยว 

2. ชองทางและสื่อที่จะใชในการประชาสัมพันธการทองเที่ยว 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

1. นักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศสนใจและมาทองเที่ยวภาคเหนือ

ตอนลางตามแผนประชาสัมพันธ ทําใหเกิดการสรางรายไดที่ยั่งยืนของชุมชนที่จัดกิจกรรม  

2. ทําใหชุมชนเกิดควา มภาคภูมิใจในถิ่นของตนทําใหเกิดความหวงแหนทองถิ่นและ

ชวยกันอนุรักษทองถิ่น 

กิจกรรม   

1. ประชุมผูเกี่ยวของรวมกันกําหนดแผนประชาสัมพันธการทองเที่ยว 

2. จัดทําแผนการประชาสัมพันธการทองเที่ยว 

3. เลือกชองทางและสื่อที่จะใชในการประชาสัมพันธการทองเที่ยว 

4. จัดทดลองทําสื่ อนําสื่อดังกลาวใหตัวแทนลูกคาเปาหมายติชมและปรับปรุงให

สอดคลองกับกลุมลูกคาเปาหมาย 

5. ทําสื่อและติดตอประสานงานกับชองทางตาง ๆ 

4. ประชาสัมพันธการทองเที่ยวตามกําหนด 

ระยะเวลาดาํเนินการ 1 ป (พ.ศ.2549) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  

ประชาสัมพันธจังหวัด  สํานักงานสงเสริม วัฒนธรรม  องคการบริหารสวนจังหวัด 

องคการบริหารสวนทองถิ่น สมาคมการทองเที่ยว ในจังหวัดนครสวรรค กําแพงเพชร อุทัยธานี 

สํานักงานการทองเที่ยวแหงประเทศไทยสาขาภาคเหนือ 

งบประมาณ  15,000,000 บาท 



 

  

เครือขายวิสาหกิจทองเที่ยว : กลุมพ้ืนที่ภาคเหนอืตอนลาง 
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ชื่อโครงการ   โครงการจดัทําแผนการพฒันาแรงงานภาคการทองเท่ียว 

หลักการเหตผุล  

แรงงานเปนปจจัยสําคัญในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว การกําหนดใหภาคเหนือตอนลาง

มีศักยภาพการพัฒนาดานการทองเที่ยวจึงจําเปนที่จะตองมีการวางแผนการพัฒนาแรงงานรองรับ

การทองเที่ยว ทั้งปริมาณและระดับทักษะแรงงานที่ตองการ 

วัตถุประสงค  

เพื่อพัฒนาแรงงานมีฝมือแตระดับผูบริหารจนถึงระดับปฏิบัติการเพื่อทําใหการทองเที่ยว

ในเขตภาคเหนือตอนลางมีบุคคลากรรองรับอยางเพียงพอ 

ตัวชี้วัด  

1. แผนการพัฒนาแรงงานภาคการทองเที่ยว  

2. ระดับทักษะและคุณภาพของแรงงาน 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

1. มีแรงงานในภาคบริการการทองเทียวอยางเพียงพอและมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับ เพื่อ

รองรับการขยายตัวของภาคการทองเที่ยวในเขตภาคเหนือตอนลาง   

2. สรางงานใหประชาชน และกอใหเกิดรายไดจากการทองเที่ยว  

กิจกรรม 

1. ประชุมผูเกี่ยวของรวมกันกําหนดแผนการพัฒนาแรงงานภาคการทองเที่ยว 

2. จัดทําแผนหลักสูตรพัฒนาแรงงานภาคการทองเที่ยว 

3. สรางระบบเครือขายขอมูลทุกเพื่อติดตามสถานการณของความตองการแรงงาน           

ภาคการทองเที่ยว 

4. กําหนด ประชาสัมพันธรับสมัครผูสนใจเขาอบรมเปนระยะใหสอดคลองกับความ

ตองการแรงงาน 

5. มีการสอบเพื่อรับรองความสามารถของฝมือในทุกระดับที่อบรม  

6. หลังการสอบจะมีการทดลองงาน แลแจกประกาศนียบัตร 

ระยะเวลาดาํเนินการ 1 ป (พ.ศ.2549) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  

สํานักพัฒนาฝมือแรงงาน  โรงเรียนสารพดัชาง  สถาบันการศึกษา  สมาคมธุรกิจทองเที่ยว

และโรงแรม ในจังหวัดนครสวรรค กาํแพงเพชร อุทยัธานี 

งบประมาณ  10,000,000 บาท 



 

  

เครือขายวิสาหกิจทองเที่ยว : กลุมพ้ืนที่ภาคเหนอืตอนลาง 
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ช่ือโครงการ   โครงการพฒันาแหลงทรัพยากรการทองเที่ยว 

หลักการเหตุผล 

แหลงทองเท่ียวเปนเรื่องท่ีสําคัญท่ีจะยกระดับการทองเท่ียวสูความเปนสากล จึงควรมีโครงการ

พัฒนาแหลงทองเท่ียวใหมีมาตรฐานและสามารถนําไปเปนจุดขายประชาสัมพันธและสรางกิจกรรมทาง

การตลาดเพื่อสงเสริมการทองเท่ียวได 

วัตถุประสงค  

1. เพื่อพัฒนาแหลงทรัพยากรการทองเท่ียวใหคงสภาพสมบูรณเพื่อใหเกิดการทองเท่ียวแบบยั่งยืน 

2. มีการฟนฟูทรัพยากรท่ีมีอยูใหดีขึ้น เชน สภาพปา สภาพดิน สภาพของแหลงนํ้า 

ตัวช้ีวัด  

1. ความสมบูรณของแหลงทรัพยากรการทองเท่ียว 

2. ระดับจิตสํานึกในการหวงแหนทรัพยากรทองถ่ิน 

ผลที่คาดวาจะไดรับ  

1. แหลงทรัพยากรการทองเท่ียวไดรับการดูแลรักษาใหอยูในระดับท่ีดี  

2. มีการฟนฟูทรัพยากรท่ีเสื่อมสภาพใหกลับมาอยูในสภาพท่ีดี เพื่อทําใหมีแหลงทองเท่ียวท่ี

มีความอุดมสมบูรณพรอมรองรับการทองเท่ียวตลอดท้ังป 

3. ทําใหบคุลากรภาคการทองเท่ี ยวมีรายไดอยางตอเน่ือง และเปนการสรางจิตสํานึกในการ

หวงแหนทรัพยากรทองถ่ินมิใหถูกทําลาย 

กิจกรรม 

1. ประชุมผูเก่ียวของรวมกันวางกรอบการพัฒนาทรัพยากรการทองเท่ียว 

2. จัดทํากรอบการพัฒนาทรัพยากรการทองเท่ียวโดยมีชุมชนเปนหลักในการพัฒนาโดยการ

สรางจิตสํานึกใหเกิดความหวงแหนในทรัพยากรของทองถ่ินและชวยกันพิทักษรักษาทรัพยากรรวมกัน 

3. สรางดัชนีชี้วัดความสมบูรณของทรัพยากรการทองเท่ียว 

4. วางแผนการพัฒนาในแตละชมุชนอยางเปนรปูธรรม 

5. ผลัดเปล่ียนหมุนเวียนกันไปเยี่ยมเยียนชุมชนท่ีประสบผลสําเร็จในการพัฒนาทรัพยากร

เพื่อเปนตัวอยางการ เรียนรู และ ซึมซับภูมิปญญาทองถ่ินพรอมท้ังผนวกความรูทางดานเทคโนโลยี

ผสมผสานไดอยางกลมกลืน 

6. สรางระบบเครือขายขอมูลเพื่อใหแตละชุมชนไดเรียนรูขอดีและนํามาปรบัใช 

ระยะเวลาดําเนินการ 5 ป (พ.ศ.2549-2553) 

หนวยงานที่รับผิดชอบ  

องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนทองถ่ิน สมาคมการทองเท่ียว ในจังหวัด

นครสวรรค กําแพงเพชร อุทัยธานี สํานักงานการทองเท่ียวแหงประเทศไทยสาขาภาคเหนือ  

งบประมาณ  20,000,000 บาท 
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ชื่อโครงการ   โครงการพัฒนาคุณภาพแหลงทองเท่ียว 

หลักการเหตุผล  

คุณภาพเปนสิ่งที่สรางความประทับใจแกนั กทองเที่ยวและกลับมาเที่ยวซ้ํา การสงเสริม

การทองเที่ยวจึงตองใหความสําคัญของคุณภาพแหลงทองเที่ ยวที่ควรมีการพัฒนาปรับปรุงสราง

ความพึงพอใจและประทับใจในแหลงทองเที่ยว 

วัตถุประสงค  

เพื่อพัฒนาแหลงทองเที่ยวที่มีอยูในเขตภาคเหนือตอนลาง  ใหมีคุณภาพไดรับการ ทํานุ

บํารุง เอาใจใส และพัฒนาอยางตอเนื่อง ทําแหลงทองเที่ยวมีความสวยงาม สะอาด ปลอดภัย สะดวก 

และสงบ คงเอกลักษณของทองถิ่นมิ  

ตัวชี้วัด   

ระดับมาตรฐานคุณภาพของแหลงทองเที่ยว 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

1. แหลงทองเที่ยวที่มีอยู ไดรับการพัฒนาคุณภาพอยางสม่ําเสมอ 

2. เกิดกระบวนการมสีวนรวม และเกดิจิตสาํนึกรักในทองถิน่โดยมหีนวยงานภายนอก

ใหการสนับสนุน ทําใหเกิดการทองเที่ยวที่ยั่งยืน 

กิจกรรม 

1. ประชุมผูเกี่ยวของรวมกันกําหนดแผนการพัฒนาคุณภาพแหลงทองเที่ยว 

2. วางแผนการพัฒนาคุณภาพแหลงทองเที่ยวในแตละชุมชนอยางเปนรูปธรรม 

3. สรางระบบเครือขายขอมูลทุกเพื่อติดตามสถานการณการพัฒนาแหลงทองเที่ยว 

4. สรางดัชนีชี้วัดคุณภาพแหลงทองเที่ยวของแตละชุมชนโดยเนนเอกลักษณที่มีอยู 

5. ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเยี่ยมเยียนชุมชนที่ประสบผลสําเร็จในการพัฒนาแหลง

ทองเที่ยวเพื่อเปนตัวอยางการเรียนรู  และซึมซับภูมิปญญาทองถิ่นพรอมทั้งผนวกความรูทางดาน

เทคโนโลยีผสมผสานไดอยางกลมกลืน 

6. สรางเครือขายชุมชนเพื่อเกิดการเรียนรูขอดีของการพัฒนาแหลงทองเที่ยวของแตละ

ชุมชนและนํามาปรับใชได 

ระยะเวลาดาํเนินการ 5 ป (พ.ศ.2549-2553) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  

องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนทองถิ่น สมาคมการทองเที่ยวสถาบันการศึกษา 

หอการคา ในจังหวัดนครสวรรค กําแพงเพชร อุทัยธานี สํานักงานการทองเที่ยวแหงประเทศไทยสาขาภาคเหนือ  

งบประมาณ  5,000,000  
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ชื่อโครงการ    โครงการสรางเสริมความประทับใจในการบริการ 

หลักการเหตุผล  

การใหบริการที่มีคุณภาพเปนสิ่งที่สรางความประทับใจแกนักทองเที่ยวและกลับมาเที่ยว

ซ้ําการสงเสริมการทองเที่ยวจึงตองใหความสําคัญของคุณภาพบริการที่ควรมีการพัฒนาปรับปรุง

ใหกับผูที่มีสวน ใหบริการใหตระหนักและเนนความสาํคญั 

วัตถุประสงค  

1. เพื่อสรางระบบการตอนรับที่เปนบรรยากาศความเปนกันเอง มิตรภาพในการบริการ  

2. เพื่อสรางความประทับใจใหเกิดการซื้อซ้ํา และบอกตอใหมาประชุมสัมมนาและ

ทองเที่ยว  

ตัวชี้วัด  

1. ระดับความประทับใจในการบริการ 

2. จํานวนนักทองเที่ยวที่เพิ่มขึ้นจากการกลับมาซื้อซ้ําและบอกตอ  

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. นักทองเที่ยวเกิดความประทับใจในมิตรภาพการบริการ 

2. นักทองเที่ยวเชื่อมั่นในความปลอดภัยการทองเที่ยวพักผอน และที่พัก  

3. สถานที่ซึ่งใชงบประมาณในการตกแตงตอเติมสรางใหมถูกใชบริการอยางมี

ประสิทธิภาพและเปนบูรณาการ 

4. นักทองเที่ยวจะบอกตอไปยังเพื่อน ครอบครัว และองคกรสถาบันไปพักผอน ประชุม 

สัมมนา หรือรับนอง เปนตน 

5. จํานวนนักทองเที่ยวที่เพิ่มขึ้นจากการกลับมาซื้อซ้ําและบอกตอ  

กิจกรรม   

1. จัดจางภาคเอกชน หรือสถาบันการศึกษา จัดหลักสูตรการบริการเปนทีมแบบบูรณาการ

เฉพาะสถานที่ (On the Job Training) อาทิ การจัดหลักสูต รอบรมจิตใฝบริการและการทํางานเปน

ทีม การจัดหลักสูตรอบรมและจัดวางระบบความปลอดภัยอยางละเอียดถี่ถวนเขมแข็งอยางตอเนื่อง

การอบรม 2 หลักสูตรน้ีอยางสม่ําเสมอ 2 ปแรก 

2. จัดอบรมหัวหนาและพนักงาน ตลอดจนชาวบานและผูเกี่ยวของในแตละทองที่เพื่อ

ทําความ เขาใจในเจตนาร มณ และมีจิตใจเปนมิตรภาพอยางธรรมชาติจริงใจใฝบริการ  สามารถ

บริการอยางเปนทีมเชื่อมโยงการบริการอยางเปนระบบสอดคลองกับทรัพยากรสิ่งกอสรางและสิ่ง

บริการในที่น้ัน ๆ  
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3. สรางความเขาใจแกเจาหนาที่ ชาวบาน แมคาและผูเกี่ยวของไดขาใจเจตนารมณของ

โครงการ  โดยทําขอตกลงรวมกัน  ในการคาขายและใหบริการแกนักทองเที่ยว  เพือ่การสรางสรรค

บรรยากาศบริการวัฒนธรรมมิตรภาพและเปนกันเอง เพื่อสรางกระบวนการกระตุนการชักชวนบอก

ตอหรือซื้อซ้ํา 

ระยะเวลาดาํเนินการ 3 ป (พ.ศ.2549-2551) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  

องคการบริหารสวนจังหวั ด องคการบริหารสวนทองถิ่น สมาคมการทองเที่ยว 

สถาบันการศึกษา หอการคา  ในจังหวัดนครสวรรค กําแพงเพชร อุทัยธานี สํานักงานการทองเที่ยว

แหงประเทศไทยสาขาภาคเหนือ  

งบประมาณ  5,000,000 บาท 

(โครงการนํารอง 5 แหง ๆ ละ 1 ลานบาท /ตลอด 2 ป / สถานที่)  
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ชื่อโครงการ   โครงการสรางระบบเดินรถเพื่อบริการนักทองเท่ียวชาวตางประเทศกลุม  

Back Pack 

หลักการเหตุผล  

ความสะดวกสบายในการเดินทางเปนปจจัยสําคัญในการดึงดูดนักทองเที่ยวเขามาใน

พื้นที่ และจะตองพัฒนามาตรฐานดานความปลอดภัย การบริการใหขอมูลและการใหคําแ นะนํา จึง

ควรมีโครงการสรางระบบเดินรถเพื่อบริการนักทองเที่ยวชาวตางประเทศกลุม Back Pack 

วัตถุประสงค  

1. เพื่อสรางโอกาสใหกลุมครอบครัวและ Back Pack กลุมเปาหมาย ประกอบดวย 

นักศึกษา และนักทองเที่ยว ชาวตางประเทศในเขตยุโรป อเมริกา และเอเชีย ไดสะดวกในการ

กลับมาเยอืนซ้าํดวยตนเอง 

2. เพื่อสรางความสะดวกในการซื้อซ้ําและบอกตอในระยะยาว 

3. เพื่อสรางความสะดวกในการเดินทางของชาวตางประเทศ 

ตัวชี้วัด  

1. ความสะดวกในการเดินทางของนักทองเที่ยว 

2. มาตรฐานและคุณภาพของการเดินรถ 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

1. กลุมครอบครัวและ Back Pack กลุมเปาหม าย ประกอบดวย นักศึกษา และ

นักทองเที่ยว ชาวตางประเทศในเขตยุโรป อเมริกา และเอเชีย กลับมาเยือนซ้ํา 

2. นักทองเที่ยวชาวตางประเทศกลุม Back Pack ไดรับความสะดวกในการซือ้ซ้าํและ

บอกตอในระยะยาว 

3. ชาวตางประเทศมีความสะดวกในการเดินทาง 

กิจกรรม   

1. จัดอบรมตํารวจทองเที่ยว ใ หเขาใจเจตนารมณ  และระบบของโครงการฯ และอบรม

ทั้ง 3 ภาษา ไดแก ไทย อังกฤษ จีน ญ่ีปุน  

2. จัดระบบประสานงานกับรถรับจางชนิดเหมาไป- กลับ ทุกคัน ใหทําปายรถ  4 ภาษา 

เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว ไดแก ไทย อังกฤษ จีน ญ่ีปุน  

3. ใหรถรับจางและคนขับรถที่จะเขารวมโครงการนี้ เขาอบรมมารยาทการแตงกาย  และ

ฝก 3 ภาษา 

4. ใหทําบัตรประจําตัวพนักงานขับรถที่ผานการอบรม 
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5. จัดระบบราคารับ-สงใหมาตรฐานและโปรงใส 

6. ใหตํารวจทองเที่ยวมีสิทธิที่จะตองติดตอแนะนํารถคันที่มีพนักงานที่ผานการอบรม

เทาน้ัน  

7. จัดต้ังปอมตํารวจทองเที่ยวไวบริการตามสถานี รถยนต  รถไฟ  และเคร่ืองบิน                   

ทุกจังหวัด 

8. จัดระบบบันทึกขอมูลที่นาเชื่อถือ  เชน การมีตํารวจทองเที่ยวบริการแนะนําและ

ระบบจดบันทึกหมายเลขทะเบียนรถรับสงและเสนทางเดินทางระหวางที่พักและแหลงทองเที่ยว  

การตกลงรับนัดหมายของคนขับรถไป-กลับ และบนัทกึเสนเดินทาง และที่พัก  เพื่อสรางความอุนใจ

และปลอดภัยแกนักทองเที่ยว  

ระยะเวลาดาํเนินการ 2 ป (พ.ศ.2549-2550) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  

ขนสงจังหวัด  สมาคมการทองเที่ยว ในจังหวัดนครสวรรค กําแพงเพชร อุทัยธานี 

สํานักงานการทองเที่ยวแหงประเทศไทยสาขาภาคเหนือ  

งบประมาณ  5,000,000 บาท  

(โครงการนํารอง 5 แหง ๆ ละ 1 ลานบาท ตลอดเวลา 2 ป)  
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ชื่อโครงการ   โครงการ Call Center เพื่อการทองเท่ียวของภาคเหนือ 

หลักการเหตุผล  

การมีศูนยกลางอํานวยความสะดวกที่เรียกวา Call center เปนสิ่งที่ชวยสรางความ

ประทับใจและความพึ งพอใจใหแกนักทองเที่ยว อีกทั้งยังสรางความมั่นใจ อบอุนใจ จึงควรมี

โครงการจัดต้ัง call center ขึ้นเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว 

วัตถุประสงค  

1. เพื่อสรางความสะดวกใหนักศึกษา นักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและตางประเทศในการ

เขาถึงขอมูลแหลงทองเที่ยว 

2. เพื่อใหนักทอ งเที่ยวทราบรายละเอียดแหลงทองเที่ยว  รวมถึงสถานที่ทองเที่ยวแหง

อ่ืน ๆ กอนเดินทางถึงตัวจังหวัด 

3. เพื่อใหนักทองเที่ยวทราบสะดวกในการสอบถามเสนทาง 

4. เพื่อรองรับสรางความสะดวกในการซื้อซ้ําและบอกตอในระยะยาว 

ตัวชี้วัด  

1. ระดับการรับรูของนักทองเที่ยวที่มีตอ Call Center 

2. จํานวนนักทองเที่ยวที่ใชบริการ Call Center 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

1. สถานที่ซึ่งใชงบประมาณในการตกแตงตอเติมสรางใหมถูกใชบริการมากขึ้น 

2. นักทองเที่ยวที่เคยมาจะชวยประชาสัมพันธและบอกตอสรางความมั่นใจไดงาย  

3. สถานที่ทองเที่ยวแหงใหม ๆ เปนที่รูจักแพรหลายมากขึ้นทั้งในและตางประเทศ  

4. จํานวนนักทองเที่ยวกลุม Back Pack หรือครอบครัว  จะเพิ่มขึ้นจากการซื้อซ้ําและ

บอกตอ อันเน่ืองมาจากมัน่ใจและสะดวกในการเดินทางดวยตนเองมากขึน้  

 กิจกรรม   

1. จัดจางวางระบบ Call Center โดยรวมกันทั้งภาคเหนือ 17 จังหวัด 

2. จัดทําการประชาสัมพันธเบอรโทรศัพท  และการทําปายเบอรโทรศัพทกอนเขาถึงตัว

จังหวัด และแหลงทองเทีย่วแตละแหง 

3. จัดอบรมเจาหนาที่ประชาสัมพันธประจํา ตํารวจทองเที่ยว และนักศึกษา Part Time 

หมนุเวียนกนัประจํา Call Center ใหเขาใจทั้ง 3 ภาษา ไดแก อังกฤษ จีน ญ่ีปุน  

4. ประส านงานกับยานพาหนะทุกชนิด ทั้งรถทัวร  รถไฟ  เคร่ืองบิน และรถรับจาง

ทองถิ่นทุกชนิด ทุกคัน ติดปายเบอร Call Center โดยติดทัง้ขางนอกรถและในรถ  
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5. ประสานโรงแรมทุกโรงแรมใหรวมประชาสัมพันธเบอร Call Center 

6. จัดระบบบันทึกขอมูลที่มักจะถูกถามบอย จัดทําเปนคูมือเพือ่พัฒนาการตอบคําถามเชิงรุก 

ระยะเวลาดาํเนินการ  2 ป (พ.ศ.25492550) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  

สาํนักงานจังหวัด  ประชาสัมพันธจังหวัด  ตํารวจทองเที่ยว  สมาคมมัคคุเทศก  สมาคม

โรงแรม  สมาคมรถรับสงเพื่อการทองเที่ยว  และสถาบันการศึกษาทองถิ่น  ในจังหวัดนครสวรรค 

กําแพงเพชร อุทัยธานี สํานักงานการทองเที่ยวแหงประเทศไทยสาขาภาคเหนือ  

งบประมาณ  5,000,000 บาท  
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ช่ือโครงการ   โครงการพฒันาหลกัสูตร 3 ภาษาเพื่อการทองเที่ยวแตละทองถิ่น 

หลักการเหตุผล  

ภาษาเปนสื่อท่ีสําคัญท่ีจะสรางความเขาใจใหแกนักทองเท่ียว ในโลกท่ี มีการทองเท่ียวขามหรือ

ตางวัฒนธรรม ความหลากหลายของเชื้อชาติและภาษามีมากขึ้น การพัฒนามัคคุเทศกมีทักษะหลายภาษา

จะชวยเพิ่มศักยภาพการทองเท่ียวได 

วัตถุประสงค  

1. เพื่อสรางรากฐานบุคลากรในแตละทองถ่ิน ต้ังแตนักเรียนถึงนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ให

สามารถรองรับบริการขอมูลใหแกนักทองเท่ียว 

2. เพื่อพัฒนามัคคุเทศกทองถ่ิน และมัคคเุทศกเยาวชนในอนาคต 

3. เพื่อพัฒนาใหทุกเมืองพรอมรองรับนักทองเท่ียวตางถ่ิน และตางชาติ 

4. เพื่อรองรับสรางความสะดวกในการซื้อซ้ําบริการการทองเท่ียว และบอกตอในระยะยาว 

ตัวช้ีวัด  

1. จํานวนและกลุมท่ีเขารับการอบรม 

2. ระดับการทดสอบทักษะดานภาษาเพื่อการทองเท่ียว 

ผลที่คาดวาจะไดรับ  

1. ภาคเหนือและเมืองไทย เปนเมืองทองเท่ียวท่ีมีมิตรไมตรี อบอุนเขาถึงนักทองเท่ียว 

2. นักทองเท่ียวท่ีเคยมาจะประทับใจ และชวยประชาสัมพันธและบอกตอ 

3. จํานวนคร ูและนักเรยีนนักศกึษาเก งดานภาษาตางประเทศมากขึ้น  รองรับการทําธุรกิจ

บรกิารกับนานาชาติไดในอนาคต 

4. มัคคุเทศกท่ีไมถนัดดานภาษา สามารถหาท่ีฝกภาษาเพื่อรองรับอาชีพตนเองไดงายทุกจังหวัด 

5. กลุม Back Pack หรือครอบครัว  จะเพิ่มขึ้นจากการซื้อซ้ํา และบอกตอ อันเน่ืองมาจาก

ม่ันใจและสะดวกในการสอบถามเสนทาง และไดรับรายละเอียดเพิ่มมากขึ้น  

กิจกรรม   

1. จัดจางสถาบันการศึกษาผูเชี่ยวชาญดานการทองเท่ียว จัดทําหลักสูตรทองเท่ียวฉบับ

ภาษาไทยและแปลเปนภาษาตาง ๆ และปรับใหมีความงายยากตามลําดับชั้นปการศึกษา 

2. ประเมินผล และทํา Focus Group เพื่อปรับปรุงพัฒนารวมกับคนในทองถ่ิน และมัคคเุทศก

มืออาชีพในแตละจังหวัด 

3. ประสานกับกระทรวงศึกษาใหบรรจุในหลักสูตรการเรียนในชั้นเรียนต้ังแต ประถม 1 ขึ้นไป 

ระยะเวลาดําเนินการ 2 ป (พ.ศ.2549-2550) 

หนวยงานที่รับผิดชอบ  

สมาคมมัคคเุทศก สมาคมโรงแรม และสถาบันการศกึษาทองถ่ินในจังหวัดนครสวรรค กําแพงเพชร อุทัยธานี 

งบประมาณ 2,000,000 บาท  
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ชื่อโครงการ   โครงการพัฒนาศูนยจําหนายสินคาเพื่อนักทองเท่ียว 

หลักการเหตุผล  

กลยุทธการตลาดหนึ่งในการสรางความไดเปรียบในการแขงขันคือ ชองทางการตลาด

ของการจัดจําหนายสินคาใหแกนักทองเที่ยว จึงควรที่จะตองมีศูนยจําหนายสินคาเพื่อนักทองเที่ยว 

วัตถุประสงค  

1. เพื่อสรางสถานที่จําหนายสินคาในใหเปนศูนยมาตรฐานครบวงจร ที่มีทําเลดี  

สามารถดึงดูด บริษัททัวร นักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและตางประเทศ ใหใชเวลาอยูในเมืองนานมากขึ้น 

2. เพื่อพัฒนาเมืองสําคัญใหสามารถพรอมรองรับนักทองเที่ยวตางถิ่น และตางชาติแบบครบวงจร 

ตัวชี้วัด  

1. สถานที่จําหนายสินคาเพื่อนักทองเที่ยว 

2. จํานวนนักทองเที่ยวที่มาใชบริการที่ศูนย 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

1. ภาคเหนือและเมืองไทย เปนเมืองทองเที่ยวที่สามารถดึงดูดนักทองเที่ยวใหแวะจับจาย 

2. นักทองเที่ยวที่เคยมาจะประทับใจ และชวยประชาสัมพันธและบอกตอ 

3. เกิดการสรางงานสรางรายไดของประชาชนจํานวนมาก 

กิจกรรม   

1. จัดสรางอาคารศูนยจําหนายสินคาในเชิงไนทพลาซา ที่มีมาตรฐาน 

2. จัดจางเอกชนเพื่อทําการบริหารพื้นที่อยางอิสระ คลองตัว  

3. การคัดเลือกแบงโซน และสัดสวนผู ประกอบการแตละประเภทสินคาโดยควรมี

สัญญาที่ไมผูกมัดยาวนาน ใหศูนยมีสิทธิเลือกผูประกอบการและประเภทสินคาและบริการ 

4. แบงโซนใหสดัสวนในการพฒันากลุมรากหญา มีแหลงจําหนายรองรับ 

5. การขอความรวมมือและสงเสริมบริษัทเอเยนตทัวรที่จะสั่งไกดและรถใหจอดแวะ 

ระยะเวลาดําเนินการ 3 ป (พ.ศ.2549-2551) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  

สมาคมมัคคุเทศก  สมาคมโรงแรม  สมาคมรถรับสงเพื่อการทองเที่ยว  และ

สถาบันการศึกษาทองถิ่น พาณิชยจังหวัด  สํานักงานสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัด ในจังหวัด

นครสวรรค กําแพงเพชร อุทัยธานี 

งบประมาณ  30,000,000 บาท (โครงการนํารอง 1 แหงในภาคเหนือ) 
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บทที่  4 

เครือขายวิสาหกิจทองเที่ยว กลุมจังหวัดพิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ สุโขทัย อุตรดิตถ 

 

1. ภาพรวมเครือขายวิสาหกิจทองเท่ียว กลุมจังหวัด  พิษณุโลก ตาก เพชรบรูณ สโุขทัย อุตรดิตถ 

มีความโดดเดนในแหลงทองเที่ยวที่เปนธรรมช าติ ประวัติศาสตร และความหลากหลาย

ทางประเพณี และวัฒนธรรม รวมทั้งเปนที่ต้ังมรดกโลก โดยเฉพาะมรดกโลกของกลุมอุทยาน

ประวัติศาสตรสุโขทัย- ศรีสัชนาลัย และอุทยานประวัติศาสตรศรีเทพ และมีอุทยานแหงชาติที่

กระจายครอบคลุมในทุกพื้นที่ท่ีสามารถเชื่อมโยงทางประวัติศาสตรและภูมิศาสตรไดอยางตอเน่ือง 

สายนํ้ากลุมเครือขายวิสาหกิจทองเที่ยว เร่ิมที่ตนนํ้าธุรกิจเปนปจจัยการผลิตที่อาศัยแหลง

ทรัพยากรธรรมชาติ สถานที่โบราณสถาน สิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐาน การบริหารจัดการและ

เงินทุน ปจจัยตนนํ้าน้ีมีความเกี่ยวโยงกับกลุมธุรกิจหลักที่ เปนกลางนํ้า คือ กลุมโรงแรมที่พัก และ

บริษัทนําเที่ยว รถเชา กลุมปลายนํ้าไดแก กลุมลูกคามีทั้งที่เปนลูกคานักทองเที่ยวในประเทศและ

นักทองเที่ยวตางประเทศ สําหรับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ อาทิ อุตสาหกรรมรานอาหาร ภัตตาคาร 

ของฝาก ของที่ระลึก การโฆษณา ประชาสัม พันธ ประกันภัย การคมนาคมขนสง การ

ประชุมสัมมนา 

2. ผลการวิเคราะหเครือขายวิสาหกิจทองเท่ียว  กลุมจังหวัด  พิษณุโลก ตาก เพชรบรูณ สโุขทัย 

อุตรดิตถ 

2.1 เง่ือนไขปจจัยการผลิต (Factor Conditions) 

กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลางกลุมที่ 1 เปนกลุมที่มีขอไดเปรียบทางดา นของ

ทรัพยากรธรรมชาติ ปาไม น้ําตก มีมากและยังสมบูรณ  มีที่พักใหเลือกมาก และหลากหลาย พรอม

ทั้งมีโครงสรางพื้นฐานที่ดี โดยมีโรงพยาบาลที่ทันสมัย และจํานวนมาก มีสถาบันการศึกษารองรับ

ในการผลิตคนและอาชีพ และนอกจากน้ันยังมีหางสรรพสินคาที่สะดวก กอใหเกิดความสะดว ก

สะบายตอนักทองเที่ยว แตยังมีปญหาบางประการที่เปนขอเสียเปรียบไดแก การที่สนามบินไม

เชื่อมตอเสนทางตางประเทศ / เชียงใหม  กิจกรรมตอเน่ืองใหทําใหนักทองเที่ยวที่ตองการพักใน

ระยะยาวไมมี และไมชัดเจน การรวบรวมสินคา OTOP ยังไมเดนชัด คอนขางกระจายแล ะมีนอย 

ปายบอกทางเปนภาษาไทย ไมรองรับนักทองเที่ยวตางประเทศ รวมทั้งการมีสนามกอลฟ ไม

เอ้ืออํานวย  ซึ่งปจจุบันนักทองเที่ยวจํานวนมากนิยมการเลนกอลฟ ซึ่งอาจจะสงผลกระทบบาง

เลก็นอย 

 



 

  

เครือขายวิสาหกิจทองเที่ยว : กลุมพ้ืนที่ภาคเหนอืตอนลาง 

  
    

- 43 - 

2.2 เง่ือนไขดานอุปสงค (Demand Conditions) 

กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลางกลุมที่  เปนที่ต้ังของศูนยบัญชาการกองทัพ ภาคที่ 3 

และเปนที่สนใจของนักเรียน นักศึกษา ทุกระดับ เปนศูนยกลางการจัดสัมมนา แบบบูรณาการ สวน

ใหญนักทองเที่ยวเปนกลุมคณะ ยุโรป ญ่ีปุน จีน ซึ่งเปนกลุมที่สนใจวัฒนธรรม และเปนที่สนใจของ

กลุมที่รักสุขภาพ และสนใจดูแลสุ ขภาพ แตนักทองเที่ยวไดรับสื่อการประชาสัมพันธ ไมชัดเจน 

และขาดความตอเนื่อง จึงสงผลใหนักทองเที่ยวตางประเทศไมคอยมาใชบริการมากนัก 

2.3 บริบทการแขงขันและกลยุทธทางธุรกิจ (Context for Firm Strategy and Rivalry) 

เมื่อพิจารณาถึงการแขงขันและกลยุทธทางธุรกิจ ความไดเปรียบของการมีความ

หลากหลายของสถานที่ และธรรมชาติ  อาหารอรอย /ราคาถูก ทรัพยากรธรรมชาติ ยังคงมีความ

สมบูรณมาก เปนเมืองที่ปลอดภัยจากคนและภัยธรรมชาติ เปนศูนยกลางการคมนาคม การเดินทาง

สะดวก การบริการและที่พักมีมาก หลากหลาย ราคาถูก ศูนยสถาบันการศึกษามีมา ก ทุกระดับ             

ทําใหศักยภาพของกลุมจังหวัดมีสูง แตถาเทียบกับภาคเหนือตอนบน มีความหลากหลายดาน 

ธรรมชาติ อีกทั้งนักทองเที่ยวปจจุบันหันไปใหความสนใจกับประเทศเพื่อนบานเชน ลาว พมา เขมร 

มีคาของเงินตํ่า มีความบริสุทธิ์ของทรัพยากรและแหลงทองเที่ยว รวมถึงความเปนเอกลักษณมาก 

2.4 อุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวโยงและสนับสนุน ( Related & Supporting Industries) 

กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลางกลุมที่ ขอไดมีเทศบาลดีเดนระดับประเทศ ที่

สนับสนุนการทองเที่ยว และการแกปญหาดานขยะ  รวมถึงการที่บริษัทเอกชนใหรวมมือกันในการ

คดัแยกขยะและมีเครือขายครอบคลุมทั่วประเทศ และการมีศูนยพัฒนาสี่แยกอินโดจีน (เนนการ

ขนสงมากกวาคมนาคม เนนการพัฒนาคน ) ศูนยพัฒนาอุตสาหกรรมชวยในการสงเสริม โดยไดรับ

การสนับสนุนศูนยกลางการสัมมนาฯ สโมสร ทั้งภาครัฐและเอกชนมีมาก และพรอมสนับสนุน 

องคกรบริหารสวนจั งหวัดมีความเขมแข็ง ทําใหการเชื่อมโยงและการสนุนไดรับความรวมมือทั้ง

ภาครัฐและเอกชน แตยังมีปญหาตรงที่ขาดการสนับสนุนตอเน่ืองและชัดเจน 

2.5 บทบาทรัฐบาล 

นโยบายการสงเสริมใหการทองเที่ยวเปนเคร่ืองมือสําคัญในการแกไขปญหา

เศรษฐกิจ สรางงานใหกับประชาชนและเพิ่มรายไดใหกับประเทศ รวมทั้งสงเสริมใหการทองเที่ยวมี

บทบาทสําคัญในการชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วทุกภูมิภาคตามนโยบายรัฐบาล  และ

สงเสริมและพัฒนาการดําเนินงานดานการตลาดเชิงรุก การเพิ่มตลาดใหมและตลาดเฉพาะกลุม เพื่อ

เรงดึงดูดใหนักทองเที่ยวตางประเทศที่มีคุณ ภาพเดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศ และกระตุนให

นักทองเที่ยวชาวไทยทองเที่ยวภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งกําหนดจุดขายของประเทศไทย 
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(Positioning Thailand) ใหมีความชัดเจน  โดยใหเกดิควา มรวมมือกับทุกฝายทั้งระดับในประเทศ

และตางประเทศ ในการสงเสริมและพัฒนาตลาดทองเที่ยว ทั้งนี้เพื่อรวมกันขจัดอุปสรรคทางการ

ทองเที่ยว และเปนหนทางกาวสูการเปนศูนยกลางการทองเที่ยวในภูมิภาคเอเชีย  รวมถึงการมุง

พัฒนาองคกร ระบบบริหารจัดการ และเสริมสรางบุคลา กรใหมีทักษะและขีดความสามารถทาง

การตลาดทองเที่ยว เพื่อใหเปนองคกรแหงการขับเคลื่อน (Driving Force) ที่มีประสิทธิภาพในการ

ดําเนินงานและมีศักยภาพทางการแขงขันระดับนานาชาติ ภายใตหลักธรรมาภิบาล รวมทั้ง พัฒนา

ความเขมแข็งขององคกรในบทบาทเชิงวิชาการและองคความรูที่เกี่ยวของกับเร่ืองการตลาด 
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3. การประเมินปจจัยแวดลอมทางธุรกิจเครือขายวิสาหกิจทองเท่ียว  กลุมจังหวัด  พิษณุโลก ตาก 

เพชรบรูณ สโุขทัย อุตรดิตถ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ เปนที่ต้ังของศูนยบัญชาการกองทัพ ภาคที่ 3 

+ เปนที่สนใจของนักเรียน นักศึกษา ทุกระดับ 

+ เปนศูนยกลางการจัดสัมมนา แบบบูรณาการ 

+ นักทองเที่ยวเปนกลุมคณะ ยุโรป ญ่ีปุน จีน  

 ซึ่งเปนกลุมที่สนใจวัฒนธรรม 

+ เปนที่สนใจของกลุมที่รักสุขภาพ และสนใจ

ดูแล 

 สุขภาพ 

- นักทองเที่ยวไดรับสื่อการประชาสัมพันธ  

 ไมชัดเจน และขาดความตอเนื่อง 

- นักทองเที่ยวตางประเทศไมคอยมา 

+ เปนเทศบาลดีเดนระดับประเทศ ที่สนับสนุนการ 

 ทองเที่ยว และการแกปญหาดานขยะ 

+ บริษัทเอกชนรวมมือกันในการคัดแยกขยะ และ 

 และมีเครือขายครอบคลุมทั่วประเทศ 

+ มีศูนยพัฒนาสี่แยกอินโดจีน 

 (เนนการขนสงมากกวาคมนาคม เนนการพัฒนาคน) 

+ ศูนยพัฒนาอุตสาหกรรมชวยในการสงเสริม  

+ ไดรับการสนับสนุนศูนยกลางการสัมมนาฯ 

+ สโมสร ทั้งภาครัฐและเอกชนมีมาก และพรอม 

สนับสนุน 

+ อบจ. มีความเขมแข็ง 

+ มีความเชื่อมโยงของภาครัฐและเอกชน 

- ขาดการสนับสนุนตอเนื่องและชัดเจน 

+ นโยบายการสงเสริมใหการทองเที่ยวเปน

เคร่ืองมือสําคัญในการแกไขปญหา

เศรษฐกิจ 
 + สงเสริมใหการทองเที่ยวมีบทบาทสําคัญ

ในการชวยพัฒนาคณุภาพชวีติของ

ประชาชนทั่วทุกภูมิภาค 
+ พัฒนาการดําเนินงานดานการตลาดเชิง

รุก การเพ่ิมตลาดใหมและตลาดเฉพาะกลุม  

บริบทการแขงขัน 
และกลยุทธทางธุรกิจ 

บทบาทรัฐบาล 

อุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวโยง

และสนันสนุน 

เงื่อนไขดานอุปสงค เงื่อนไขปจจัยการผลิต 

+ มีความหลากหลายของสถานที่ และธรรมชาติ 

+ อาหารอรอย/ราคาถกู 

+ ทรัพยากรธรรมชาติ ยังคงมีความสมบูรณมาก 

+ เปนเมืองที่ปลอดภัยจากคนและภัยธรรมชาติ 

+ เปนศูนยกลางการคมนาคม การเดินทางสะดวก 

+ การบริการและที่พักมีมาก หลากหลาย ราคาถกู 

+ ศูนยสถาบันการศึกษามีมาก ทุกระดับ 

- ภาคเหนือตอนบน มีความหลากหลายดาน ธรรมชาติ  

- ลาว พมา เขมร มีคาของเงินตํ่า มีความบริสุทธิ์ของ 

 ทรัพยากรและแหลงทองเที่ยว รวมถึงความเปน 

 เอกลักษณมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ ทรัพยากรธรรมชาติ ปาไม น้ําตก มีมาก และยัง

สมบูรณ 

+ มีที่พักใหเลือกมาก และหลากหลาย 

+ มีโรงพยาบาลที่ทันสมัย และจํานวนมาก  

+ สถาบันการศึกษารองรับในการผลิตคน และอาชีพ 

+ มีหางสรรพสินคาที่สะดวก 

- สนามบินไมเชื่อมตอตางประเทศ / เชียงใหม 

- กิจกรรมตอเนื่องใหอยูนานไมมี และไมชัดเจน 

- ศูนยรวบรวมสินคา OTOP ยังไมเดนชัด 

 คอนขางกระจายและมีนอย 

- ปายบอกทางเปนภาษาไทย ไมรองรับ 

 นักทองเที่ยวตางประเทศ 

- สนามกอลฟ ไมเอ้ืออํานวย 
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4. ปจจัยแหงความสําเร็จของแผนฯเครือขายวิสาหกิจทองเท่ียว  กลุมจังหวัด พิษณุโลก  ตาก 

เพชรบรูณ สโุขทัย อุตรดิตถ 

4.1 การจัดทําฐานขอมูลของแหลงทองเท่ียว 

 เปนการสํารวจ คนหา สถานที่ และคนหาขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรการทองเที่ยว 

แหลงทองเที่ยวของชุมชน รวบรวมขอมูล เสนทาง ประวัติ ความสําคัญ เพื่อใชประโยชนในการ

บริหารจัดการและเปนการประชาสัมพันธ 

4.2 การพัฒนาและฟนฟู อนุรักษแหลงทองเท่ียว 

 โดยวางแผนพัฒนาปรับปรุงแหลงทองเที่ยว สรางจิตสํานึกทําแผนพัฒนาทุกดาน 

การอนุรักษ การปองกันทรัพยากรการทองเที่ยว และสิ่งแวดลอม การสงเสริมดานนันทนาการตาม

แหลงทองเที่ยว และการบริหารพัฒนาบุคลากร เพื่อใหเกิดการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน 

4.3  การพัฒนามาตรฐานการใหบริการในการทองเท่ียว 

  การจัดใหมีการดูแลรักษาความปลอดภัยในแหลงทองเที่ยว วางระบบในการดูแล

รักษาความปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสินและสุขภาพอนามัย โดยเฉพาะที่พัก อาหาร และเคร่ืองด่ืม  ซึ่ง

การบริการและการจัดการแหล งทองเที่ยว ดูแลบริการสาธารณะทุกดานรวมทั้งระบบการจัดเก็บ

หรือทําลายขยะ การบําบัดนํ้าเสีย การจัดเก็บผลประโยชน การจัดทําของที่ระลึกชุมชน การจัดสิ่ง

อํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยว เชน อาสาสมัครประจําทองถิ่น ที่พักอาศัยของนักทองเที่ยว  จะ

ทําใหการบริการเปนไปอยางมีมาตรฐาน 

4.4 การพัฒนาบุคลากรดานการใหบริการทองเท่ียว 

 การพัฒนาบุคลากรดานการใหบริการทองเที่ยวไมเพียงแตเปนบุคลากรที่มีอาชีพเปน

มัคคุเทศกเทาน้ันแตยังเปนการพัฒนาประชาชนในพื้นที่ในแหลงทองเที่ยวใหมีจิตใจรักบริการ และ

เปนการใหความรูแกชุมชนในการบริก ารนักทองเที่ยวอยางมีประสิทธิภาพดวย ซึ่งสามารถ

ชวยเหลือทางดานของการกระจายรายไดสูชุมชนไดอีกทางหนึ่ง 

4.5  การทําประชาสัมพันธและการตลาดการทองเท่ียว  

  การประชาสัมพันธ และเผยแพรขอมูลแหลงทองเที่ยวใหแกสาธารณชนผานสื่อ

ตางๆ เชน โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ นิตยสาร จดหมาย แผนพับ จะเปนการสงเสริมการทองเที่ยว

และเปนการพัฒนาการตลาดทั้งในและตางประเทศซึ่งถือเปนสวนสําคัญในการการสนับสนุนกลุม

อุตสาหกรรมการทองเที่ยวในกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 
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5. แผนภาพเครือขายวิสาหกิจทองเท่ียว กลุมจังหวัดพิษณุโลก ตาก เพชรบรูณ สโุขทัย อุตรดิตถ 

 

Cluster Map ทองเที่ยว

ธุรกิจที่พัก/ 
โรงแรม

บริษัทนําเที่ยว

ธุรกิจหลัก (Core Activities)ปจจัยการผลิต (ตนน้ํา)

แหลงทองเที่ยวแหลงทองเที่ยว

ผูประกอบการ/
ผูใหบริการ
ผูประกอบการ/
ผูใหบริการ

อาคาร สถานที ่
อุปกรณอํานวยความ
สะดวก  สาธารณูปโภค
อุปกรณคุมครอง     ความ

ปลอดภัย ฯลฯ

อาคาร สถานที ่
อุปกรณอํานวยความ
สะดวก  สาธารณูปโภค
อุปกรณคุมครอง     ความ

ปลอดภัย ฯลฯ

เงินทุนเงินทุน

การบริหารจัดการการบริหารจัดการ

ตลาด (ปลายน้ํา)

นักทองเที่ยวภายในประเทศนักทองเที่ยวภายในประเทศ

นักทองเที่ยวตางประเทศ  นักทองเที่ยวตางประเทศ  

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ 

สถาบันการเงินสถาบันการเงิน

ศูนยจําหนายสินคาพื้นเมืองศูนยจําหนายสินคาพื้นเมือง

บริษัทประกันภัยบริษัทประกันภัย

การคมนาคม/ขนสงการคมนาคม/ขนสง

รานอาหารรานอาหาร

กอสรางกอสราง

รานจําหนายอุปกรณ
การทองเที่ยว

รานจําหนายอุปกรณ
การทองเที่ยว

สื่อโฆษณา/ประชาสัมพันธสื่อโฆษณา/ประชาสัมพันธ

ธุรกิจ MICEธุรกิจ MICE

หนวยงานที่เกี่ยวของ

•สถาบันพัฒนาฝมือ
แรงงาน
•มหาวิทยาลัย
•สถาบันอบรมในทาง
อาชีพ
•สถาบันการโรงแรม
และการทองเที่ยว

•สถาบันพัฒนาฝมือ
แรงงาน
•มหาวิทยาลัย
•สถาบันอบรมในทาง
อาชีพ
•สถาบันการโรงแรม
และการทองเที่ยว

สถาบันการศึกษา
• หอการคาจังหวัด
•สมาคมมัคคุเทศก
•สภาอุตสาหกรรมทองเที่ยว 
•สมาคมไทยธุรกิจทองเที่ยว 
(ATTA)
•สมาคมโรงแรมไทย (THA)
•สมาคมมัคคุเทศกอาชีพ 
(PGA)
•ชมรมแหลงทองเที่ยว

• หอการคาจังหวัด
•สมาคมมัคคุเทศก
•สภาอุตสาหกรรมทองเที่ยว 
•สมาคมไทยธุรกิจทองเที่ยว 
(ATTA)
•สมาคมโรงแรมไทย (THA)
•สมาคมมัคคุเทศกอาชีพ 
(PGA)
•ชมรมแหลงทองเที่ยว

กลุม สมาคม ชมรม องคกร หนวยงานภาครัฐ
•กระทรวงการทองเที่ยว
และกีฬา
•กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
•กระทรวงคมนาคม
•คณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทุน
•องคการปกครองสวน
ทองถิ่น
•กรมสรรพากร 
•กระทรวงการคลัง

หนวยงานภาครัฐ
•กระทรวงการทองเที่ยว
และกีฬา
•กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
•กระทรวงคมนาคม
•คณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทุน
•องคการปกครองสวน
ทองถิ่น
•กรมสรรพากร 
•กระทรวงการคลัง
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บทที่ 5 

แผนภาพเครือขายวิสาหกิจทองเที่ยว 

กลุมจังหวัดพิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ สุโขทัย อุตรดิตถ 
 

 

1.  ภาพรวมกลุมจังหวัด 

 
 

 

 

 

 

 

11..กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 

เชียงใหมเชียงใหม    เชียงรายเชียงราย    นานนาน    พะเยาพะเยา    

แพรแพร    แมฮองสอนแมฮองสอน    ลําปางลําปาง    ลําพูน ลําพูน 

22..กลุมจังหวัดภาคเหนือกลุมจังหวัดภาคเหนือ

ตอนลาง ตอนลาง 

ตากตาก    พิษณุโลกพิษณุโลก    เพชรบูรณเพชรบูรณ    
สุโขทัยสุโขทัย    อุตรดิตถอุตรดิตถ  กําแพงเพกําแพงเพชรชร    
นครสวรรคนครสวรรค    พิจิตรพิจิตร    อทัยธานีอุทัยธานี  

  

77..  กลุมจังหวัดภาค กลุมจังหวัดภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 

นครราชสีมานครราชสีมา    ชัยภูมิชัยภูมิ    บุรีรัมยบุรีรัมย    สุรินทรสุรินทร  
อุบลราชธานีอุบลราชธานี    ศรีสะเกษศรีสะเกษ    ยโสธรยโสธร    

  

  

33..กลุมจังหวัดภาคกลาง กลุมจังหวัดภาคกลาง 

นนทบุรีนนทบุรี    ปทุมธานีปทุมธานี    อยุธยาอยุธยา    
อางทองอางทอง  ชัยนาทชัยนาท    ลพบุรีลพบุรี    สระบุรีสระบุรี    
สิงหบุรี สิงหบุรี 

  

66..  กลุมจังหวัดภาคกลุมจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและ

กลาง กลาง 

หนองคายหนองคาย    หนองบัวลําภูหนองบัวลําภู    เลยเลย    
อุดรธานีอุดรธานี  กาฬสินธุกาฬสินธุ    นครพนมนครพนม    

      

          

  

44..กลุมจังหวัดตะวันตก กลุมจังหวัดตะวันตก 

กาญจนบุรีกาญจนบุรี    นครปฐมนครปฐม    ราชบุรีราชบุรี    

สุพรรณบุรีสุพรรณบุรี  ประจวบคีรีขันธประจวบคีรีขันธ    เพชรบุรีเพชรบุรี    
สมุทรสงครามสมุทรสงคราม  สมุสมุทรสาคร ทรสาคร 

  

55..    กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน 

ระนองระนอง  ตรังตรัง  กระบี่กระบี่    พังงาพังงา    ภูเก็ตภูเก็ต  

สตูล สตูล 

  

  88..  กลุมจังหวัดภาคตะวันออก กลุมจังหวัดภาคตะวันออก 

ฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา    นครนายกนครนายก    ปราจีนบุรีปราจีนบุรี  

สมุทรปราการสมุทรปราการ  สระแกว สระแกว 

  จันทบุรีจันทบุรี  ชลบุรีชลบุรี  ตราดตราด  ระยอง ระยอง 

  

99..    กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย 

ชุมพรชุมพร    สุราษฎรธานีสุราษฎรธานี  นครศรีธนครศรีธรรมราชรรมราช    

พัทลุงพัทลุง  ปตตานีปตตานี    ยะลายะลา    นราธิวาสนราธิวาส    
สงขลา สงขลา 

    

1010..  กรุงเทพฯกรุงเทพฯ  
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2.  แผนภาพเครือขายวิสาหกิจทองเท่ียว กลุมจังหวัดพิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ สุโขทัย อุตรดิตถ 

 

 
 

 

11..กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 

อุตสาหกรรมทองเที่ยวอุตสาหกรรมทองเที่ยว  เกษตรเกษตร

และอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  

หัตถกรรมหัตถกรรม  สิ่งทอและแฟชั่นสิ่งทอและแฟชั่น    IICCTT  

  

22..กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 

การทองเที่ยวการทองเที่ยว  การคาการคาชายแดนชายแดน  ลอลอ

จิสติคสจิสติคส  แแปรรูปอาหารปรรูปอาหาร  ปศุสัตวปศุสัตว  

บริการองคความรูบริการองคความรู  ออยและน้ําตาลออยและน้ําตาล  

ขาวขาว  77..  กลุมจังหวัดภาคกลุมจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 

66..  กลุมจังหวัดภาคกลุมจังหวัดภาค          

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  

44..กลุมจังหวัดตะวันตก กลุมจังหวัดตะวันตก 

เลี้ยงสุกรคุณภาพเลี้ยงสุกรคุณภาพ  ขาวเกษตรขาวเกษตร

อินทรียอินทรีย    กุงแปรรูปกุงแปรรูป  ทองเที่ยวทองเที่ยว    
สัปปะรดกระปอง สัปปะรดกระปอง 

55..    กลุกลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามจังหวัดภาคใตฝงอันดา

มัน มัน 

ทองเที่ยวเชิงสุขภาพทองเที่ยวเชิงสุขภาพ  อาหารและอาหารและ

ขนมของฝากพื้นเมืองขนมของฝากพื้นเมือง  ผลิตภัณฑผลิตภัณฑ

จากยางพาราจากยางพารา  อูตอเรืออูตอเรือ  ซอมเรือซอมเรือ  

ทองเที่ยวเชิงนิเวศทองเที่ยวเชิงนิเวศ    ของฝากของที่ของฝากของที่

ระลึกระลึก  ทองเที่ยวเชิงนิเวศทองเที่ยวเชิงนิเวศ  

ยางพารายางพารา  

  88..  กลุมจังหวัดภาคตะวันออก กลุมจังหวัดภาคตะวันออก 

ทองเที่ยวทองเที่ยว  อาหารทะเลแปรรูปอาหารทะเลแปรรูป  อัญมณีอัญมณี

และเครื่องปรและเครื่องประดับะดับ    ผลไมสดและผลไมผลไมสดและผลไม

แปรรูปแปรรูป  ยานยนตและชิ้นสวนยานยนตและชิ้นสวน  BBIIOO  ppllaassttiicc  

99..    กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย 

  แพะแพะ  ยางพารายางพารา  เปาฮื้อเปาฮื้อ  สมุนไพรสมุนไพร  

ผลไมผลไม  ไกไก  อาหารทะเลอาหารทะเล  ปาลมน้ํามัน ปาลมน้ํามัน 

  สวนสวนผลไมผลไม  ทองเที่ยวทองเที่ยว  การคาชายแดน การคาชายแดน 

ทองเที่ยวทองเที่ยว    การคาชายแดนการคาชายแดน  ผาฝาย ผาฝาย 

ยอมครามยอมคราม    ทองเที่ยวเชิงนิเวศนทองเที่ยวเชิงนิเวศน    

ขาวหอมมะลิขาวหอมมะลิ    โลจิสติกสโลจิสติกส      

สิ่งทอสิ่งทอ  ไหมไหม  แปรรูปแปรรูปสุกรสุกร  ทองเที่ยวทองเที่ยว  

ยานยนตยานยนต  ขาวขาว    

1010..  กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ 

ธุรกิจนําเที่ยวธุรกิจนําเที่ยว  อาหารอาหาร  
โลจิสติกสโลจิสติกส  
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บทที่ 6 

แผนปฏิบัติการสงเสริมเครือขายวิสาหกิจทองเที่ยว กลุมจังหวัดพิษณุโลก ตาก 

เพชรบูรณ สุโขทัย อุตรดิตถ 

 

1. 
สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม จัดต้ังขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่ อ

เปนแกนกลางในการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของประเทศ มีภารกิจสําคัญในการ

เสนอแนะนโยบายและแผนสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของประเทศและภูมิภาค 

ครอบคลุมถึงการสงเสริมวิสาหกิจในชุมชนและทองถิ่นชนบท  โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรใน

ทองถิ่นอยางเหมาะสม การจัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) 

ที่สอดรับกับนโยบายของรัฐบาล ชุดปจจุบัน ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด และแผนการสงเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางกลางและขนาดยอมของประเทศไทย (พ.ศ. 2545 - 2549) ซึ่งมุงเนนการสงเสริม

และพฒันาวิสาหกจิขนา ดกลางและขนาดยอม ใหเปนแกนหลักในการสรางความเขมแข็งใหกับ

ระบบเศรษฐกิจประเทศและเศรษฐกิจชุมชน มีบทบาทสํา 00000 คัญตอการสรางงานและรายได

ใหกับสังคมและทองถิ่น นอกจากน้ัน ยังมุงเนนการสงเสริมศักยภาพในการรวมกลุมการพัฒนา

เครือขายวิสาหกิจ (Cluster) ในแตละอุต สาหกรรมเปาหมายใหกับชุมชนและในพื้นที่ เพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถในการแขงขันสูระดับสากลตอไป ดังนั้น เพื่อใหการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอมในภูมิภาคสอดคลองกับแนวคิดขางตน และโครงสรางเศรษฐกิจสังคมของพื้นที่ ตอบสนอง

ความตองการและเพิ่มศักยภาพทองถิ่ น และเกิดการบูรณาการในกระบวนการพัฒนาพื้นที่ 

สํานักงาน สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม จึงเห็นสมควรจัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริม

วิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอมรายพื้นที่ขึ้น เพื่อรวมกับผูมีสวนเกี่ยวของ (Stakeholder) ในพื้นที่ 

ไดแก ผูแทนภาครัฐ ภาคเอกชน นัก วิชาการ และกลุมประชาชนในพื้นที่ ในการศึกษาวิเคราะห จุด

แข็ง จุดออน โอกาส ขอจํากัด เพื่อศึกษาศักยภาพและกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร 

มาตรการและจัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดยอมรายสาขาแตละสาขา

อุตสาหกรรมเปาหมายในระดับกลุมจังหวัด  เพื่อใหเปนแนวทางสําหรับภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาค

ประชาชนในพื้นที่ในการดําเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่ไปสูเปาหมายความสําเร็จที่

สอดคลองกนั 

หลักการและเหตุผล 
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สถานวิชาการนานาชาติ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนองคกรในกํากับของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ไดรับการคัดเลือกเปนที่ ปรึกษาโครงการการจัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมรายสาขาจําแนกตามพื้นที่ กลุมภาคเหนือตอนลาง (ตาก สุโขทัย 

อุตรดิตถ พิษณุโลก เพชรบูรณ กําแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค และอุทัยธานี ) ใหแกสํานักงาน

สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

 

2.     ข้ันตอนการดาํเนินงาน

 จําแนกออกได  7  ขั้นตอน  ดังแสดงไวในภาพที่  1.2   ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

   

ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห
ภูมิเศรษฐกิจสําคัญ

ยุทธศาสตรมหภาค

ขั้นตอนที่ 2 

วิเคราะห
สถานภาพ SMEs

โอกาส /ขอจํากัด

จุดแข็ง / จุดออน

Focus Group

 Cluster Mapping

 Mapping of Industries and firm

Vision Mission 
Goal

Strategies 

Program
Project

วัตถุประสงค  กิจกรรม  ผลลัพธ

ตัวชี้วัด  ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ งบประมาณ

 ขั้นตอนที่ 1  ขั้นตอนที่ 2  ขั้นตอนที่ 3  ขั้นตอนที่ 4  ขั้นตอนที่ 5

Workshop

Policy meeting

การเชื่อมโยง Cluster

กระบวนการ กลไก การแปลงแผน

Government

Factor 
Input

condition

Demand
condition

Related and
Supporting 
Industries

Context for
Firm Strategies

and Rivalry

วิเคราะห

สถานภาพปจจุบัน

กําหนด

วัตถุประสงค

การคาดหวังของ

ผูมีสวนไดเสีย

ตําแหนง

การพัฒนา

จัดทําแผน

ปฏิบัติการ

ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 5

ขั้นตอนที่ 6

ขั้นตอนที่ 7

 
ภาพท่ี 1.2    แสดงขั้นตอนการศึกษาการพัฒนากลุมเครือขายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

 ข้ันตอนท่ี 1 รวบรวมและวิเคราะหขอมูลโครงสร างดานภูมิเศรษฐกิจสําคัญ (ภูมิศาสตร 

ประวัติศาสตร สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม ) และศักยภาพของจังหวัด 

กลุมจังหวัด และระดับภาคเหนือตอนลาง (ทรัพยากร โครงสรางพื้นฐาน การลงทุน การผลิต 

การเงิน การตลาด การขนสง องคกรชุมชน ) ในการสงเสริมการพั ฒนากลุมเครือขายวิสาหกิจ 

(Cluster) ของแตละอุตสาหกรรมเปาหมาย 

 ข้ันตอนท่ี 2    สํารวจและรวบรวมขอมูลดานเศรษฐกิจ และสังคมในพื้นที่และขอมูล

สถานการณของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมรายจังหวัด และกลุมจังหวัดเปาหมายที่สงเสริม

การพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ (Cluster) ในแตละอุตสาหกรรมเปาหมาย และนําผลการวิเคราะหขอมูล

ที่ไดมาจัดทําวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายยุทธศาสตรการพัฒนากลุมเครือขายวิสาหกิจ  



 

  

เครือขายวิสาหกิจทองเที่ยว : กลุมพ้ืนที่ภาคเหนอืตอนลาง 

  
    

- 52 - 

ข้ันตอนท่ี 3  จัดการประชุมกลุมยอย (Focus Group) โดยแบงตาม Cluster ของแตละ

อุตสาหกรรมเปาหมายในพื้นที่ กลุมละ 1 คร้ัง มีผูเกี่ยวของหรือผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) 

เขารวมประชุมในทุกจังหวัด เพื่อระดมความคิดเห็นและรวมวิเคราะหศักยภาพและปญหาของแตละ 

Cluster โดยใชตัวแบบรูปเพชร (Diamond Model) ของพอตเตอร 

 

แนวคิด  Michael Porter‘s “Diamond”

กลยุทธกิจการและกลยุทธกิจการและ

คูแขงขันคูแขงขัน

สภาพปจจัยสภาพปจจัย

ปอนเขาปอนเขา
สภาพดานอุปสงคสภาพดานอุปสงค

หนวยงานหนวยงาน

สนับสนุนสนับสนุน
แรงงาน ทรัพยากร

เงินทุน โครงสราง

พื้นฐาน รับชวงผลิต  อุตสาหกรรม

ตนน้ํา กลางน้ํา

การแขงขันระหวางประเทศ

ความตองการ

ขนาด รูปแบบ

คุณภาพ  ปริมาณ

Segment

ภาคธุรกิจหลัก

การแขงขัน

ผูเขามาใหม

 
ภาพท่ี 1.3   แสดงตัวแบบรูปเพชรของศาสตราจารยไมเคิล อี พอตเตอร 

 

 ข้ันตอนท่ี 4  จัดทําCluster Mapping ของการพัฒนากลุมเครือขายวิสาหกิจ (Cluster) มา

ใชในการวิเคราะหขอมูลเชื่อมโยงสูการจัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริมการพัฒนากลุมเครือขาย

วิสาหกจิ (Cluster) ขนาดกลางและขนาดยอมรายพื้นที่  ในแตละอุตสาหกรรมเปาหมาย   (ทั้งระดับ

รายจังหวัดกลุมจังหวัด และระดับภาคเหนือตอนลาง  
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ภาพท่ี 1.4    แสดงกรอบแนวคิดของเครือขาย (Cluster framework) 

 ข้ันตอนท่ี 5 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) พิจารณารางกรอบแผนฯ  เพื่อ

นําเสนอผลการศึกษาเบื้องตน และพจิารณารวมกันถึงขอเสนอการจัดทําแผนปฏิบัติการการสงเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเกี่ยวกับการพัฒนากลุมเครือขายวิสาหกิจ (Cluster) ในแตละ

อุตสาหกรรมเปาหมาย  กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายการพัฒนากลุมวิสาหกิจ  ยุทธศาสตร  

เปาหมายแตละยุทธศาสตร มาตรการ และแผ นงาน/โครงการ ตลอดจนจัดลําดับความสําคัญของ

แผนงาน/โครงการฯ ของกลุมจังหวัด  

 ข้ันตอนท่ี 6 จัดการประชุมเชิงนโยบาย (Policy Meeting) เพื่อพิจารณาและจัดลําดับ

ความสําคัญของแผนงาน /โครงการระยะสั้น โครงการระยะกลาง และโครงการระยะยาวภายใต

แผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเกี่ยวกับการพัฒนากลุมเครือขายวิสาหกิจ 

(Cluster) ในแตละอุตสาหกรรมเปาหมายของกลุมจังหวัด และระดับ ภาคพื้นที่เปาหมาย ใหแก

ผูบริหารระดับสูงในจังหวัด ผูมีสวนเกี่ยวของในระดับนโยบายในจังหวัด และผูมีสวนเกี่ยวของใน

ระดับนโยบายจากสวนกลาง  

 ข้ันตอนท่ี 7 เสนอแนะกระบวนการ /กลไก การแปลงแผนฯสูการปฏิบัติอยางมี

ประสิทธิภาพ 

จากขั้นตอนการดําเนินงานทั้ง 7 ขั้นตอนในจัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอมตามกลุมเครือขายวิสาหกิจ ไดแผนออกมารวมทั้งสิ้น 10 แผน องคประกอบของ

แตละแผนประกอบดวย จังหวัดที่เกี่ยวของ ยุทธศาสตร กลยุทธ โครงการ งบประมาณ  และปจจัย

แหงความสําเร็จของแผน รายละเอียดของแผนแตละแผนนําเสนอตามกลุมเครือขายวิสาหกิจ  

Leading Sector 

HR  Creativities 
Physical     Connectivity 
Social     Interaction 
Finance  Liquidities 
 

Regional Economic 
foundation 
 

Network of  suppliers 
And Related industries  
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ตารางสรุป
สาระสําคัญ

โครงการเครือขายวิสาห
กิจท

องเท่ี
ยว กลุมจังห

วัดพ
ิษ

ณุ
โลก ตาก เพ

ชรบ
รูณ

 สโุขทั
ย อุตรดิตถ 

 

ยุท
ธศาสตร 

กลยุท
ธ 

โครงการ 
งบ

ป
ระมาณ

 (ลาน
บ

าท
) 

ยุท
ธศาส

ตรการส
รางคุณ

คา 
กลยุท

ธท
ี่ 1 พ

ัฒ
น

าระบ
บ

 
1. พ

ัฒ
น

าฐาน
ขอมูลท

องถิ่น
เพ

ื่อการท
องเท

ี่ยว 
5 

 
ส

ารส
น

เท
ศเพ

ื่อการท
องเท

ี่ยว 
2. ต้ังศูน

ยขอมูลการท
องเท

ี่ยวท
องถิ่น

 
1 

 
กลยุท

ธท
ี่ 2 วิจัยเพ

ื่อการพ
ัฒ

น
า 

1. วิจัยพ
ัฒ

น
าการท

องเท
ี่ยวแบ

บ
 H

om
e stay 

5 

 
ศักยภาพ

การท
องเท

ี่ยว 
2. ศึกษ

าส
มรรถน

ะ (C
ore C

om
petency) เพ

ื่อการท
องเท

ี่ยวท
ี่ยั่งยืน

 
1 

 
 

3. ส
ํารวจความตองการโครงส

รางพ
ื้น

ฐาน
ฯเพ

ื่อส
นั

บ
ส

นุ
น

การพ
ัฒ

น
า C

luster  
1 

 
 

การท
องเท

ี่ยว 
 

 
 

4. ฝกอบ
รมนั

กธุรกิจให
มใน

ธุรกิจการท
องเท

ี่ยว 
2 

ยุท
ธศาส

ตรการเพ
ิ่มคุณ

คา 
กลยุท

ธท
ี่ 1 ฟ

น
ฟ

ูและพ
ัฒ

น
า 

1.ฟ
น

ฟ
ูฐาน

ท
รัพ

ยากรธรรมชาติ 
5 

 
ท

รัพ
ยากรท

องเท
ี่ยว 

2. พ
ัฒ

น
าแห

ลงท
องเท

ี่ยวเชิงนิ
เวศน

และอารยะธรรมป
ระเพ

ณ
ีท

องถิ่น
 

10 

 
 

3. พ
ัฒ

น
าแห

ลงท
องเท

ี่ยวให
ม 

5 

 
กลยุท

ธท
ี ่2 ยกระดับ

 
1. พ

ัฒ
น

าคุณ
ภาพ

การให
บ

ริการการท
องเท

ี่ยว 
0.5 

 
ความส

ามารถใน
การแขงขัน

 
2. อบ

รมพ
ัฒ

น
ามัคคุเท

ศกท
องถิ่น

 
5 

 
 

3. พ
ัฒ

น
ามาตรฐาน

แห
ลงท

องเท
ี่ยว 

1 

 
 

4. ส
งเส

ริมการท
องเท

ี่ยวเชิงวัฒ
น

ธรรม
 

10 

 
 

5. มห
กรรม รักบ

าน
เรา รักษ

ส
ิ่งแวดลอม 

2 
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ยุท
ธศาสตร 

กลยุท
ธ 

โครงการ 
งบ

ป
ระมาณ

 (ลาน
บ

าท
) 

 
 

6. พ
ัฒ

น
าท

ักษ
ะและการบ

ริห
ารงาน

 
2 

 
กลยุท

ธท
ี่ 3 พ

ัฒ
น

าเส
น

ท
าง 

1. ศึกษ
าการพ

ัฒ
น

าเส
น

ท
างคมน

าคมส
ูแห

ลงท
องเท

ี่ยว 
5 

 
คมน

าคมเพ
ื่อการท

องเท
ี่ยว 

2. จัดท
ําเส

น
ท

างของส
ิน

คาวิส
าห

กิจชุมชน
ใน

เขตภาคเห
นื

อตอน
ลาง 

5 

 
 

3. จัดท
ําเส

น
ท

างการท
องเท

ี่ยวเชิงอนุ
รักษ

ใน
เขตภาคเห

นื
อตอน

ลาง 
10 

 
 

4.พ
ฒั

น
าโครงส

รางพ
ื้น

ฐาน
ท

ี่ส
นั

บ
ส

นุ
น

กลุมเครือขาย( C
luster) ท

องเท
ี่ยว 

10 

ยุท
ธศาส

ตรการส
งมอบ

 
กลยุท

ธท
ี่ 1 พ

ัฒ
น

าเครือขายและ 
1.พ

ัฒ
น

าเครือขายกลุมธุรกิจการท
องเท

ี่ยว 
1 

คุณ
คา 

จัดท
ําแผน

แมบ
ท

การท
องเท

ี่ยว 
2 จัดท

ําแผน
แมบ

ท
การท

องเท
ี่ยวภาคเห

นื
อตอน

ลาง 
5 

 
กลยุท

ธท
ี่ 2 ส

งเส
ริม 

1. แผน
การป

ระชาส
ัมพ

ัน
ธเชิงรุกดาน

การท
องเท

ี่ยว 
5 

 
ป

ระชาส
ัมพ

ัน
ธ 

2. ส
รางชองท

างการจําห
น

ายโป
รแกรมการท

องเท
ี่ยว 

5 

 
 

3. จัดรางวัลเท
ศบ

าลดีเดน
ดาน

พ
ฒั

น
าแห

ลงท
องเท

ีย่วดีเดน
 

1 
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รายละเอียดของโครงการมีดังน้ี 

 

1. โครงการสํารวจความตองการโครงสรางพื้นฐานฯเพือ่สนับสนุนการพฒันา Cluster การ

ทองเที่ยว 

2. โครงการมหกรรม รักบานเรา รักษสิ่งแวดลอม 

3. โครงการศูนยขอมูลการทองเที่ยวทองถิ่น 

4. โครงการจัดทําแผนแมบทการทองเที่ยวภาคเหนือตอนลาง  

5. โครงการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  

6. โครงการการประชาสัมพันธเชิงรุกดานการทองเทีย่ว 

7. โครงการการพัฒนาคุณภาพการใหบริการการทองเที่ยว 

8. โครงการพัฒนาเครือขายกลุมธุรกิจการทองเที่ยว 

9. โครงการฝกอบรมนักธุรกิจใหมในธุรกิจการทองเที่ยว 

10. โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหม 

11. โครงการรางวัลเทศบาลดีเดนดานพัฒนาแหลงทองเที่ยวดีเดน 

12. โครงการศึกษาสมรรถนะ (Core Competency) เพื่อการทองเที่ยวที่ยั่งยืน 

13. โครงการสรางชองทางการจําหนายโปรแกรมการทองเที่ยว 

14. โครงการจัดทําเสนทางของสินคาวิสาหกิจชุมชนในเขตภาคเหนือตอนลาง  

15. โครงการจัดทําเสนทางการทองเที่ยวเชิงอนุรักษในเขตภาคเหนือตอนลาง  

16. โครงการวิจัยพัฒนาการทองเที่ยวแบบ Home stay 

17. โครงการอบรมพัฒนามัคคุเทศกทองถิ่น   

18. โครงการศึกษาการพัฒนาเสนทางคมนาคมสูแหลงทองเที่ยว 

19. โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศนและอารยะธรรมประเพณีทองถิ่น  

20. โครงการฟนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ     

21. โครงการพัฒนามาตรฐานแหลงทองเที่ยว 

22. โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่สนับสนุนกลุมเครือขาย( Cluster) ทองเที่ยว 

23. โครงการพัฒนาทักษะและการบริหารงาน    

24. โครงการพัฒนาฐานขอมูลทองถ่ินเพ่ือการทองเที่ยว 
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รายละเอียดโครงการเครือขายวิสาหกิจทองเที่ยว  

กลุมจังหวัด พิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ สุโขทัย อุตรดิตถ 
 

ชื่อโครงการ  สํารวจความตองการโครงสรางพื้นฐานฯเพื่อสนับสนุนการพัฒนา Cluster การทองเท่ียว 

หลักการเหตุผล  

โครงสรางพื้นฐานเปนปจจัยสนับสนุนในการพัฒนาธุรกิจการทองเที่ยวและมีสวนในการ

สรางความไดเปรียบในการแขงขันใหกับกิจกรรมหลักโดยตรงในธุรกิจการทองเที่ยว จึงควร มีการ

สงเสริมใหมีการสํารวจความตองการโครงสรางพื้นฐานเพื่อพัฒนา Cluster การทองเที่ยว 

วัตถุประสงค  

1. เพื่อทราบความตองการโครงสรางพื้นฐานของกลุม Cluster ทองเที่ยว 

2. เพื่อจัดลําดับความสําคัญในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของกลุม Cluster ทองเที่ยวได

อยางมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด   

1. ผลสํารวจความตองการโครงสรางพื้นฐานของกลุม Cluster ทองเที่ยว 

2. ความสําคัญในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของกลุม Cluster ทองเที่ยว 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

1. มีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานฯสําหรับสนับสนุนการพัฒนา Cluster ทองเที่ยวที่ตรงกับ

ความตองการของเครือขาย 

2. มีแผนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการพัฒนา Cluster ทองเที่ยว อยางเปน

ระบบและบูรณาการ 

กิจกรรม  

1. จัดการประชุมเครือขาย Cluster การทองเที่ยว เพื่อนําเสนอแนวทางและสํารวจความ

คิดเห็น ในการสรางและพัฒนาเครือขาย Cluster การทองเที่ยว ในภาคเหนือตอนลาง 5 จังหวัด 

2. สรุปและนําเสนอโครงสรางพื้นฐานที่ตองการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเครือขาย Cluster 

การทองเที่ยวใหเปนจริง 

3. ลําดับความสําคัญของแตละโครงการ 
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4. นําเสนอโครงการเปนแผนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานตามยุทธศาสตรของจังหวัดใน

กลุม 5 จังหวัด 

5. นําเสนองบประมาณการพัฒนาและประเมินติดตามผลทุก 6 เดือน 

ระยะเวลาดาํเนินการ 3ป (พ.ศ. 2549-2551) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  

การทองเที่ยว   กฬีาและนันทนาการ , องคการบริหารสวนจังหวัด , สมาคมโรงแรม  และการ

ทองเที่ยวในจังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย ตาก เพชรบูรณ 

งบประมาณ  1 ลานบาท  
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ชื่อโครงการ   มหกรรม รักบานเรา รักษสิ่งแวดลอม 

หลักการเหตุผล  

ทรัพยากรการทองเที่ยวเปนปจจัยสําคัญที่จะตองดูแลรักษาใหไปสูการพัฒนาทองเที่ยวที่ยั่งยืน 

จึงควรมีกิจกรรมที่สรางจิตสํานึกใหทองถิ่นรักและรักษาสิ่งแวดลอม 

วัตถุประสงค  

1. เพื่อรณรงคการรักษ าสภาพแวดลอมทางธรรมชาติในทองถิ่นใหคงความเปนธรรมชาติให

มากที่สุด 

2. เพื่อใหคนในทองถิ่น มีบทบาทในการชวยกันดูแลรักษาสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ  

ไมใหถูกทําลาย 

3. เพื่อปลูกจิตสํานึกแกสังคมและหนวยงานที่เกี่ยวของ ในการอนุรักษสภาพแวดลอมทาง

ธรรมชาติใหสวยงามและนาทองเทีย่วอยูเสมอ 

ตัวชี้วัด   

1. ระดับความสมบูรณของสิ่งแวดลอม 

2. ความรับผิดชอบและตระหนักถึงความสําคัญของสิ่งแวดลอม 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

1. คนในทองถิ่นมีจิตสํานึกในการอนุรักษและรักษาสภาพแวดลอมตามธรรมชาติของ

สถานที่ทองเที่ยวมากขึ้น 

2. หนวยงานรับผดิชอบมแีนวคดิในการรั กษาสภาพแวดลอมตามธรรมชาติของสถานที่

ทองเที่ยวอยางเปนระบบ 

3. มีการทองเที่ยวในสถานที่ทองเที่ยวตามธรรมชาติอยางมีจิตสํานึกมากขึ้น 

กิจกรรม  

1. จัดกจิกรรมรณรงค “รักบานเรา รักษสิ่งแวดลอม ” โดยทั่วไป อาทิ การประกวดภาพถาย 

เรียงความ การรณรงคการไมทิ้งขยะลงในแมนํ้า  สถานที่ทองเที่ยว เปนตน รวมไปถึงการรักษาสภาพ

สถานที่ทองเที่ยวใหคงความเปนธรรมชาติใหมากที่สุด  

2. จัด Road Show แนะนําสถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติ โดยมุงเนน ความสําคัญของการ

รักษาสภาพธรรมชาติอยางยิ่งยืน โดยมุงเนนไปยังสถานศึกษาตางๆ 
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3. จัดโครงการ “ติดดาว” สําหรับสถานที่ทองเที่ยวที่มีการรักษาสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ

ดีที่สุด เพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจแกหนวยงานรับผิดชอบ และสนับสนุนใหมีการทองเที่ยวใน

ทองถิ่น 

4. จัดทํามาตรฐานสถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติ และผลิตเอกสารเผยแพรสถานที่ทองเที่ยว

ทางธรรมชาติที่ผานเกณฑเพื่อกระตุนใหเกิดการทองเที่ยว 

ระยะเวลาดาํเนินการ 3 ป (พ.ศ. 2549-2551) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  

องคการบริหารสวนจังหวัดในจังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย ตาก เพชรบูรณ , กรมอุทยานแหงชาติ  

การทองเที่ยวแหงประเทศไทยสาขาภาคเหนือ 

งบประมาณ  2 ,000,000 บาท  
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ชื่อโครงการ   ศูนยขอมูลการทองเท่ียวทองถิ่น 

หลักการเหตุผล  

ในโลกยุคขาวสารขอมูลที่แพรกระจายและเขา ถึงไดอยางรวดเร็ว ผูบริโภคหรื อนักทองเที่ยว

สามารถใชเปนแหลงสืบคนและตัดสินใจเร่ืองการทอง เที่ยวได จึงควรมีศูนยขอมูลกา รทองเที่ยวทองถิ่น

ขึ้นเพื่อใหนักทองเที่ยวเขามาคนหาขอมูลและความรูการทองเที่ยวใน ทองถิ่นเปนการชวยใหตัดสินใจเขา

มาทองเที่ยว ทําใหธุรกิจทองเที่ยวขยายตัว 

วัตถุประสงค  

1. เพื่อเปนศูนยกลางขอมูลดานการทองเที่ยวทองถิ่นที่สมบูรณและทันสมัยสําหรับ

นักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและตางประเทศ 

2. เปนฐานขอมูลเชิงลึกสําหรับเครือขาย Cluster การทองเที่ยว เพื่อการบริหารจัดการธุรกิจ

อยางมีประสิทธิภาพ  

ตัวชี้วัด   

1. จํานวนเครือขายสมาชิกของศูนยกลางขอมูลการทองเที่ยว 

2. ฐานขอมูลดานการทองเที่ยว 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

1. กิจกรรมและขาวสารดานการทองเที่ยวของจังหวัด มีการประชาสัมพันธอยางเปนระบบทั้ง

ทางเว็บไซด โทรศัพทและบอรดขาวสาร 

2. นักทองเที่ยวไดรับความสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในจังหวัด 

3. Cluster การทองเที่ยว มีศูนยกลางในการประชาสัมพันธและรับทราบขาวสารและขอมูล

ระหวางกัน เพื่อเสริมสรางเครือขาย Cluster กิจกรรมการทองเที่ยวที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 

กิจกรรม  

1. จัดทาํเว็บไซด  “ศูนยขอมูลการทองเที่ยวทองถิ่น ” ภาษาไทยและอังกฤษสําหรับ

นักทองเที่ยว โดยทําระบบการสงขาวประชาสัมพันธจากหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของเพื่อใหขาวสารมีความ

ทันสมัย และมีขอมูลทั่วไปสําหรับการทองเที่ยวภายในจังหวัด โดยมีการสงเสริมการขายทางอินเตอรเน็ต

เพื่อกระตุนใหมีการเขาดูขอมูลในศูนยขอมูลมากขึ้น 

2. มีการจัดทําระบบสมาชิกศูนยขอมูล เพื่อเสริมสรางเครือขายกิจกรรมการทองเที่ยวของ

กลุม Cluster ใหสามารถทราบขาวสาร กิจกรรม ขอมูลเชิงลึก และขอมูลเชิงวิเคราะหไดรวดเร็วยิ่งขึ้น 
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3. จัดต้ังเครือขายศูนยบริการสารสนเทศทางการทองเที่ยว โดยมีอินเตอรเน็ต เอกสารแนะนํา

การเดินทาง ทองเที่ยวในสถานที่ราชการและสถาบันอุดมศึกษาเพื่อความสะดวกของนักทองเที่ยว 

4. มีโทรศัพทสายตรงเพื่อการทองเที่ยว สําหรับสอบถามขอมูลดานการเดินทางและทองเที่ยว

สําหรับชาวชาติ 

ระยะเวลาดาํเนินการ 1 ป (พ.ศ. 2549) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  

องคการบริหารสวนจังหวัด ในจังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย ตาก เพชรบูรณ , การทองเที่ยวแหง

ประเทศไทยสาขาภาคเหนือ 

งบประมาณ  1,000,000 บาท  

 

 

 



 

  

เครือขายวิสาหกิจทองเที่ยว : กลุมพ้ืนที่ภาคเหนอืตอนลาง   

- 63 - 

ช่ือโครงการ   การจัดทาํแผนแมบทการทองเที่ยวภาคเหนือตอนลาง 

หลักการเหตุผล  

แตละจังหวัดมีศักยภาพการทองเท่ียวท่ีมีความหลากหลายและแตกตาง การจัดทําแผนแมบทกา ร

ทองเท่ียวจะชวยใหการพัฒนาการทองเท่ียวแตละจังหวัดเปนไปแบบบูรณาการมีทิศทางท่ีชัดเจน ทําใหเกิดการ

การสงเสริมการทองเท่ียวท่ีมีประสิทธิภาพและมีเอกภาพ 

วัตถุประสงค  

1. เพื่อวิเคราะหจุดแข็ง จุดออนของกลุมจังหวัดในการเปนศูนยกลางการทองเท่ียวและการจัดอบรม

สมัมนา 

2. เพื่อกําหนดแนวทาง เปาหมาย และโครงการหลักรวมกัน  

ตัวช้ีวัด   

1. เปาหมายรวมของการเปนศูนยกลาง 

2. จํานวนโครงการหลักท่ีมกีจิกรรมรวมกัน 

ผลที่คาดวาจะไดรับ  

1. มีการกําหนดเปาหมายรวมกันในการเปนศนูยกลางการทองเท่ียวและการจัดอบรมสมัมนา 

2. มีโครงการหลักท่ีดําเนินการรวมกัน เพื่อผลักดันใหกลุมจังหวัดเปนศูนยกลางการทองเท่ียวและ

การจัดอบรมสัมมนา 

3. เกิดการริเริ่มกิจกรรมและธุรกิจดานการทองเท่ียวท่ี จะผลักดันใหกลุมจังหวัดเปนศูนยกลางการ

ทองเท่ียวและการจัดอบรมสัมมนา 

กิจกรรม  

1. จัดการประชุมเครือขาย Cluster การทองเท่ียว เพื่อประเมิน วิเคราะห กําหนดเปาหมายท่ีจะ

ผลักดันใหกลุมจังหวัดในภาคเหนือตอนลาง 5 จังหวัด เปนศูนยกลางการทองเท่ียวและการจัดอบรมสัมมนา 

2. กําหนดโครงการและลําดับความสําคัญของโครงการเพื่อดําเนินการตามเปาหมาย 

3. นําเสนอโครงการเปนแผนการพัฒนาการทองเท่ียวตามยุทธศาสตรของจังหวัดในกลุม 5 จังหวัด 

เพื่อของบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล 

4. ประเมินติดตามผลทุก 6 เดือน 

ระยะเวลาดําเนินการ 5 ป (พ.ศ. 2549-2553) 

หนวยงานที่รับผิดชอบ  

หอการคา ,สภาอุตสาหกรรม ,สมาคมโรงแรม ในจังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย ตาก เพชรบูรณและการ

ทองเท่ียวการทองเท่ียวแหงประเทศไทยสาขาภาคเหนือ 

งบประมาณ  5,000,000 บาท  
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ชื่อโครงการ   การสงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

หลักการเหตุผล  

วัฒนธรรมเปนทรัพยาก รของพื้นที่ที่สําคัญ ประกอบกับกระแสความสนใจการเรียนรูเร่ือง

วัฒนธรรมมีมากขึ้น จึงควรมีการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวั ฒนธรรมขึ้นในพื้นที่เพื่อเผยแพร อนุรักษและ

นํามาขับเคลื่อนการทองเที่ยวใหขยายตัวได 

วัตถุประสงค  

1. เพื่อธํารง รักษา องคความรูและวัฒนธรรมทองถิ่น อันเปนเสนหดึงดูดทางการทองเที่ยวใหคงอยู 

2. เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรมดานวัฒนธรรมทองถิ่น  

3. เพื่อสรางเอกลักษณของกลุมจังหวัดใหนาสนใจตอนักทองเที่ยว 

ตัวชี้วัด   

1. การดํารงอยูขององคความรูและวัฒนธรรมทองถิ่น 

2. จํานวนการรับรูในกจิกรรมดานวัฒนธรรมทองถิ่น 

3. จํานวนและระดับความสนใจในเอกลกัษณ 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

1. คนในทองถิ่นมีความภาคภูมิใจและรวมมือในการรักษาวัฒนธรรมและประเพณีของตนไว 

2. มีการพัฒนาและเก็บขอมูลดานวัฒนธรรมและอารยะธรรมอยางเปนระบบ สามารถ

นํามาใชไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. มีกิจกรรมดานวัฒนธรรม ประเพณีเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและตางประเทศได 

4. สรางเร่ืองราวที่นาสนใจในแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัด กอใหเกิดการเที่ยวซ้ําได 

กิจกรรม  

1. จัดการรวบรวมขอมลูดานวัฒนธรรม อารยะธรรมในกลุมจังหวัด 5 จังหวัด เปนศูนยขอมูล

ดานวัฒนธรรมกลุมภาคเหนือลาง และเผยแพรแกนักทองเที่ยวและผูสนใจทั่วไป 

2. มีโครงการใหทุนการวิจัยและศึกษาอารยะธรรมและวัฒนธรรมทองถิ่นแกนักวิชาการ และ

สถานศึกษา เพื่อพัฒนาองคความรูดานน้ีใหมากขึ้น 

3. จัดการอบรมมัคคุเทศก เกี่ยวกับขอมูลดานอารยะธรรมและวัฒนธรรมทองถิ่นที่ถูกตอง 
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4. จัดกิจกรรมประเพณีประจําป 5 จังหวัด “รวมใจรักษวฒันธรรม  … ภาคภูมิอารยะธรรม ” 

เพื่อนําเสนอวัฒนธรรมและประเพณีที่ถูกตองของทองถิ่น โดยจัดเปนงานนิทรรศการและแสดง

วัฒนธรรม 5 จังหวัด โดยใหเวียนกนัจัดปละ 1 คร้ัง โดยแตละคร้ังใหทางจังหวัดเจาภาพ นําเสนอ

วัฒนธรรมเดนๆของจังหวัดตนเองเปนไฮไลทของงาน 

ระยะเวลาดาํเนินการ 5 ป (พ.ศ. 2549-2553) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  

องคการบริหารสวนจังหวัด  องคการบริหารสวนทองถิ่น สมาคมโรงแรมและการทองเที่ยว  

สมาคมมัคคุเทศก ในจังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย ตาก เพชรบูรณ  การทองเที่ยวแหงประเทศไ ทยสาขา

ภาคเหนือ 

งบประมาณ  10,000,000 บาท   
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ชื่อโครงการ  การประชาสัมพันธเชิงรุกดานการทองเท่ียว 

หลักการเหตุผล  

การทองเที่ยวจําเปนที่จะตองสื่อใหนักทองเที่ยวไดรับรูถึงขาวสาร เพื่อกระตุนใหเกิดการรับรู

และแรงจูงใจที่จะมาเที่ยว จึงควรมีการประชาสัมพันธเชิงรุกดานการทองเที่ยว 

วัตถุประสงค  

1. เพื่อประชาสัมพันธกิจกรรมดานการทองเที่ยวของกลุมจังหวัด 

2. เพื่อเพิ่มจํานวนนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและตางประเทศ 

3. เพื่อสรางการรับรูจุดเดนของกลุมจังหวัดดานการทองเที่ยว 

ตัวชี้วัด   

1. จํานวนนักทองเทีย่วสงูขึ้น 

2. รายไดของธุรกิจทองเที่ยวเพิ่มขึ้น 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

1. มีจํานวนนักทองเที่ยวสูงขึ้น 

2. สรางรายไดแกธุรกิจตอเน่ือง 

3. ประชาชนทั่วไปรับรูถึงจุดเดนดานการทองเที่ยวของกลุมจังหวัด 

กิจกรรม  

1. จัดทํา CUTOUT ประชาสัมพันธกิจกรรมดานการทองเที่ยวของจังหวัดบริเว ณใจกลาง

เมือง สถานีรถไฟ สนามบิน สถานีรถขนสง และเสนทางถนนเขาเมืองในแตละจังหวัด เพื่อติดปาย

ประชาสัมพันธกิจกรรมอยางสม่ําเสมอ 

2. ลงขาวกิจกรรมของกลุมจังหวัดอยางสม่ําเสมอในหนังสือพิมพทองถิ่นประจําจังหวัด 

3. จัดสงขาวสารกิจกรรมทางE-Letter แกบริษัททัวรทั้งในและตางประเทศ 

4. จัดแคมเปญสงเสริมการขายของโรงแรมและสถานบริการดานการทองเที่ยวทั้ง 5 จังหวัด 

เพื่อใหเปนเทศกาลแหงการทองเที่ยวของจังหวัด 

ระยะเวลาดาํเนินการ 3 ป (พ.ศ. 2549-2551) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  

 องคการบริหารสวนจังหวัด  ประชาสัมพันธจังหวัดใน จังหวัดพษิ ณุโลก สุโขทัย ตาก 

เพชรบรูณ การทองเที่ยวแหงประเทศไทยสาขาภาคเหนือ 

งบประมาณ  5,000,000 บาท  



 

  

เครือขายวิสาหกิจทองเที่ยว : กลุมพ้ืนที่ภาคเหนอืตอนลาง   

- 67 - 

ชื่อโครงการ   การพัฒนาคุณภาพการใหบริการการทองเท่ียว 

หลักการเหตุผล  

การใหบริการที่มีคุณภาพเปนสิ่งที่สรางความประทับใจแกนักทองเที่ยวและกลับมาเที่ยวซ้ํา 

การสงเสริมการทองเที่ยวจึงตองใหความสําคัญของคุณภาพบริการที่ควรมีการพัฒนาปรับปรุงใหกับผูท่ีมี

สวนใหบริการใหตระหนักและเนนความสาํคญั 

วัตถุประสงค  

1. เพื่อสรางมาตรฐานการใหบริการการทองเที่ยวของผูประกอบการใหดีขึ้น 

2. เพื่อเพิ่มจํานวนนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและตางประเทศ 

3. เพื่อสรางความประทับใจและเกิดการซื้อซ้ํา 

ตัวชี้วัด   

1. ระดับความประทับใจตอการใหบริการ 

2. จํานวนของทองเที่ยวที่กลับมาเที่ยวซ้ํา 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

1. นักทองเที่ยวมีความประทับใจตอการใหบริการ 

2. มีการมาเที่ยวซ้ํา 

3. มัคคุเทศก  บริษัททัวร คนขับรถ ฯลฯ มีทักษะที่ดี ส ามารถใหบริการที่นาประทับใจแก

นักทองเที่ยว 

กิจกรรม  

1. จัดทําเอกสาร”การบริการนาประทับใจ” แกบริษัททัวร คนขับรถ มัคคุเทศก เปนตน 

2. ขอความรวมมือจากสถานศึกษาจัดอบรมเทคนิคการใหบริการที่นาประทับใจ แกกลุมผู

ใหบริการระดับตางๆ โดยมีการแจกประกาศนียบัตร และให สิทธิพิเศษแกคนกลุมน้ัน เพื่อกระตุนใหทุก

หนวยงานใหความสําคัญตอการเขาอบรม 

3. ประเมินความพึงพอใจของนักทองเที่ยวเพื่อประเมินผลการอบรมในโครงการ 

ระยะเวลาดาํเนินการ 1 ป (พ.ศ. 2549) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ   

องคการบริหารสวนจังหวัด  สมาคมมัคคุเทศก  สมาคมโรงแรมแล ะการทองเที่ยว ในจังหวัด

พิษณุโลก สุโขทัย ตาก เพชรบูรณ 

งบประมาณ  500,000 บาท  
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ชื่อโครงการ   โครงการพัฒนาเครือขายกลุมธุรกิจการทองเท่ียว 

หลักการเหตุผล  

ธุรกิจทองเที่ยวมีสายนํ้าธุรกิจต้ังแตตนนํ้าไปสูปลายนํ้าที่ตองมีกิจกรรมรวมและสงคุณคาแก

กัน การพัฒนาเค รือขายกลุมธุรกิจทองเที่ยวจะชวยใหสายนํ้าธุรกิจมีความแข็งแรง เกิดความรวมมือและ

เปนการเพิ่มมูลคาในหวงโซธุรกิจ 

วัตถุประสงค  

1. เพื่อใหเกิดการรวมกลุมธุรกิจการทองเที่ยวใหเปนเครือขาย เปนการสนับสนุนและสงเสริม

ใหผูที่เขารวมในเครือขายไดรับประโยชนรวมกนั  

2. เพื่อสรางความสามัคคีและความยั่งยืนในการทําธุรกิจทองเที่ยว 

ตัวชี้วัด   

1. จํานวนกลุมเครือขาย 

2. ระดับความรวมมือและความสามัคคีของเครือขาย 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

1. เกิดเครือขายกลุมธุรกิจทองเที่ยวอยางเปนรูปธรรม  

2. มีการสนับสนุนซึ่งกันและกันทั้งทางดานขอ มูลและดานบุคลากร ตลอดจนการใช

เคร่ืองมือตาง ๆ ของเครือขายใหเกิดประโยชนสูงสุด  

กิจกรรม   

1. ประชุมกลุมธุรกิจการทองเที่ยวใหเห็นประโยชนของการพัฒนาเครือขายธุรกิจทองเที่ยว 

2. ประชุมกลุมธุรกิจการทองเที่ยวเพื่อหาวิธีการในการสรางเครือขาย 

3. สรางระบบเครือขายการสง การรับขอมูลทุกรวมกัน โดยทุกฝายแชรขอมูลที่เอ้ือประโยชน

ซึ่งกัน และกัน 

4. ทดลองระบบเพื่อหาจุดออน จุดแข็ง เพื่อรวมกันปรับใหเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

5. สรุปผลและทํางานรวมกันในรูปของเครือขาย 

ระยะเวลาดาํเนินการ 1 ป (พ.ศ.2549) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  

องคการบริหารสวนจังหวัด  สมาคมมัคคุเทศก  สมาคมโรงแรมและการทองเที่ยว ในจังหวัด

พิษณุโลก สุโขทัย ตาก เพชรบูรณ 

งบประมาณ  1 ลานบาท 



 

  

เครือขายวิสาหกิจทองเที่ยว : กลุมพ้ืนที่ภาคเหนอืตอนลาง   

- 69 - 

ชื่อโครงการ  โครงการฝกอบรมนักธุรกิจใหมในธุรกิจการทองเท่ียว 

หลักการเหตุผล  

ธุรกิจทองเที่ยวเปนธุรกิจบริการที่มีความละเอียดออนและต องมีองคความรูและ ประสบการณ 

ผูประกอบการใหมที่เขามาในธุรกิจนี้ควรไดรับการอบรมใหความรูและเรียนรูถึงแนวทางการประกอบการ

ธุรกิจและการใหบริการที่ถูกตอง 

วัตถุประสงค  

1. เพื่อฝกอบรมนักธุรกิจใหมในธุรกิจทองเที่ยวมีทักษะมีความพรอมในการประกอบธุรกิจ  

2. สรางความประทับใจใหแกนักทองเที่ยวที่มาเยือน และสามารถประกอบธุรกิจไดอยางยั่งยืน  

ตัวชี้วัด   

ระดับความประทับใจของนักทองเที่ยวที่มาเยือน 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ   

ผูประกอบการที่มีทักษะในการประกอบธุรกิจทองเที่ยวที่สามารถสรางความประทับใจแก

นักทองเที่ยวที่มาเยือนภาคเหนือตอนลางของไทย 

กิจกรรม 

1. รางหลักสูตรที่เหมาะสมสอดคลองกับการพัฒนาทักษะผูประกอบการ 

2. ประชาสัมพันธโครงการใหผูประกอบการรับรู 

3. รับสมัครผูประกอบการที่สนใจเขารวมโครงการ 

4. จัดอบรมโดยครูผูมีความรูความชํานาญ และมีความสามารถในการถายทอด 

5. จัดการสอบเพื่อรับรองมาตรฐาน 

6. แจกประกาศนียบัตรรับรองแกผูประกอบการ 

ระยะเวลาดาํเนินการ 1 ป (พ.ศ.2549) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  

หอการคาจังหวัด  สมาคมมัคคุเทศก  สมาคมโรงแรมและการทองเที่ยว ในจังหวัดพิษณุโลก 

สุโขทัย ตาก เพชรบูรณ 

งบประมาณ  2 ลานบาท 
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ชื่อโครงการ  โครงการพฒันาแหลงทองเท่ียว 

หลักการเหตุผล  

การทองเที่ยวเปนการพักผอนหยอนใจและขึ้นอยูกับความตองการและความพึงพอใจของลูกคา 

การพัฒนาทางเลือกใหมีแหลงทองเที่ยวใหมหรือการยกระดับมาตรฐานการใหบริการการทองเที่ยวให

สูงขึ้นจะชวยกระตุนใหนักทองเที่ยวมีความสนใจเขามาเที่ยวในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น 

วัตถุประสงค  

1. เพื่อเพิ่มแหลงทองเที่ยวทางเลือกใหมที่ตอบสนองความตองการแกตลาดและลูกคาเฉพาะ  

2. เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวของภูมิภาคใหเขาถึงนักทองเที่ยวไดหลากหลายกลุมตามรสนิยม 

ตัวชี้วัด   

1. มาตรฐานสินคาและบริการ 

2. จํานวนทางเลือกในการตอบสนองนักทองเที่ยว 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

1. นักทองเที่ยวไดสินคาและบริการทองเที่ยวใหมที่มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น  

2. เพิ่มทางเลือกในการตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวไดหลากหลายกลุม  

3. เพิ่มความสามารถในการแขงขันในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเพิ่มรายไดของ ทองถิ่น  

กิจกรรม 

1. ทําการสํารวจและควบคุมพื้นที่ที่มีศักยภาพสําหรับจัดโปรแกรมทัวร  และ /หรือแหลง

ทองเที่ยวใหมสงเสริมโครงสรางพื้นฐานอํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยวขณะเดียวกันรักษา

สภาพแวดลอมของธรรมชาติ 

2. จัดอบรมแกผูบริการทองเที่ยวและผูนําหมูบานเพื่อบริหารจัดการแหล งทองเที่ยวอยางมี

ประสิทธิภาพและยั่งยืน 

3. จัดทําแผนที่เสนทางและคูมือนักทองเที่ยวอยางปลอดภัย  

4. ทําการเผยแพรประชาสัมพันธทัวรมาตรฐาน และแหลงทองเที่ยวที่พัฒนาขึ้นใหม  

ระยะเวลาดาํเนินการ 2 ป (2549-2550) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  

องคการบริหารสวนจังหวัด  สมาคมมั คคุเทศก  สมาคมโรงแรมและการทองเที่ยว ในจังหวัด

พิษณุโลก สุโขทัย ตาก เพชรบูรณ สํานักงานการทองเที่ยวแหงประเทสไทยสาขาภาคเหนือ 

งบประมาณ  5 ลานบาท 
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ชื่อโครงการ   โครงการรางวัลเทศบาลดีเดนดานพัฒนาแหลงทองเท่ียวดีเดน 

หลักการเหตุผล  

การจัดประกวดใหรางวัลการพฒั นาแหลงทองเที่ยวดีเดนเปนการสรางแรงจูงใจใหเกิดการ

พัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเที่ยวใหดีขึ้น มุงความพึงพอใจแกนักทองเที่ยวเปนหลัก ทําใหเกิดการ

แขงขันในเชิงสรางสรรค 

วัตถุประสงค  

1. เพื่อกระตุนใหหนวยงานทองถิ่นทําการพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหนาสนใจอยูเสมอ 

2. เพื่อสรางการแขงขันดานการพัฒนาแหลงทองเที่ยวในกลุมจังหวัด 

ตัวชี้วัด   

1. จํานวนแหลงทองเทีย่วทีน่าสนใจ 

2. ระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยว 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

1. มีโครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวในกลุมจังหวัดมากขึ้น 

2. หนวยงานระดับเทศบาลจิตสํานึกดานการพัฒนาดานการทองเที่ยวมากขึ้น 

3. นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจในแหลงทองเที่ยวตางๆมากขึ้น 

กิจกรรม  

1. จัดโครงการประกวดโครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวของเทศบาลในกลุมจังหวัด 

2. ทําการประเมินและติดตามผลการดําเนินการตามโครงการของเทศบาลแตละแหง 

3. ใหรางวัล และประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวที่เขารอบและไดรับรางวัล 

ระยะเวลาดาํเนินการ 3 ป (พ.ศ. 2549-2551) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  

เทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย ตาก เพชรบูรณ 

งบประมาณ  1 ลานบาท   
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ชื่อโครงการ   โครงการศึกษา สมรรถนะเพื่อการทองเท่ียวท่ีย่ังยืน 

หลักการเหตุผล  

การพัฒนากลุมอุต สาหกรรมทองเที่ยว  ขึ้นอยูกับสมรรถนะหลักและความพรอมของกลุ มใน

ดานตางๆ เชนวัฒนธรรมองคกร ฐานขอมูลสารสนเทศที่มีอยูในองคกร ความพรอมของบุคลากรที่

เกี่ยวของทุกระดับ จึงควรมีการศึกษาถึงสมรรถนะดังกลาวเพื่อนํามาวางแผนรองรับการพัฒนา 

วัตถุประสงค  

1. เพื่อศึกษาสภาพแวดลอมของกลุมจังหวัดเพื่อหาจุดแข็งดานการทองเที่ยว 

2. เพื่อหาแนวทางและเปาหมาย ในการพัฒนาการทองเที่ยวของกลุมจังหวัดไปในทิศทางเดียวกัน 

3. เพื่อใหการพัฒนาการทองเที่ยวของกลุมจังหวัดเปนไปอยางบูรณาการ 

ตัวชี้วัด   

1. ระดับสมรรถนะดานการพัฒนาการทองเที่ยวของกลุมจังหวัด 

2. แผนกลยุทธและทิศทางการทองเที่ยว 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

1. กลุมจังหวัดมีสมรรถนะดานการทองเที่ยว 

2. มีแผนกลยุทธตามสมรรถนะของกลุมจังหวัด  

3. การพัฒนาทิศทางการทองเที่ยวของกลุมจังหวัดเปนไปอยางบูรณาการ 

กิจกรรม  

1. จัดการประชุมเครือขาย Cluster การทองเทีย่ว 5 จังหวัด เพื่อระดมสมองเกี่ยวกับสมรรถนะ

หรือ Core Competency ดานการทองเที่ยวในภาคเหนือตอนลาง 5 จังหวัด 

2. สรุปและนําเสนอสมรรถนะดานการทองเที่ยวในภาคเหนือตอนลาง 5 จังหวัด 

3. นําเสนอแผนกลยุทธเพื่อผลักดันใหสมรรถนะ ดานการทองเที่ยวตามขอสรุปเปนไปได 

4. จัดต้ังคณะกรรมการดําเนินการ และเสนอของบประมาณการพัฒนา 

5. ประเมินติดตามผลทุก 6 เดือน 

ระยะเวลาดาํเนินการ 3 ป (พ.ศ. 2549-2551) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  

องคการบริหารสวนจังหวัด  สมาคมมัคคุเทศก  สมาคมโรงแรมและการทองเที่ยว ในจังหวัด

พิษณุโลก สุโขทัย ตาก เพชรบูรณ 

งบประมาณ  งบประมาณ 1 ลานบาท 
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ชื่อโครงการ   โครงการสรางชองทางการจาํหนายโปรแกรมการทองเท่ียว 

หลักการเหตุผล  

ชองทางการจําหนายเปนกลยุทธหนึ่งทางการตลาดที่จะเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมาย และเปน

เคร่ืองมือสําคัญสําหรับการทําการตลาดเชิงรุก การสรางชองทางการจําหนายโปรแกรมทองเที่ ยว จึงชวย

ใหลูกคาเขาถึงและมีขอมูลตัดสินใจ 

วัตถุประสงค  

1. เพื่อสรางชองทางใหม ๆ ในการจําหนายโปรแกรมการทองเที่ยว ที่ทําใหนักทองเที่ยวทั้ง

ชาวไทยและชาวตางประเทศมีทางเลือกในการซื้อโปรแกรมการทองเที่ยว ดวยความสะดวก รวดเร็ว  

2. เพื่อใหมีขอมูลที่เพียงพอต อการตัดสินใจในราคาที่ยุติธรรม และมีโปรแกรมใหม ๆ ที่

หลากหลาย 

ตัวชี้วัด   

1. จํานวนชองทางใหม ๆ ในการจําหนายโปรแกรมการทองเที่ยว 

2. จํานวนฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

1. เกิดชองทางใหม ๆ ในการจําหนายโปรแกรมการทองเที่ยวในเขตภาคเหนือตอนลาง  

2. เปนการอํานวยความสะดวกใหนักทองเที่ยวอิสระใหสามารถเขาถึงวิธีการจองโปรแกรม

ทองเที่ยว ดวยความรวดเร็ว สะดวกสบาย และสามารถจองไดในราคาที่คุมคา 

กิจกรรม  

1. จัดต้ังคณะทํางานที่มีความชํานาญทางดานการตลาดสินคาบริการ โดยเฉพาะดานการ

ทองเที่ยว 

2. โดยศึกษาถึงเพื่อทราบถึงพฤติกรรมการลูกคาเปาหมายแตละกลุมในการใชชองทางการจัด

จําหนายโปรแกรมการทองเที่ยว แบบใหมสงเสริมประชาสัมพันธชองทางการจําหนายใหมใหแก

นักทองเที่ยวอยางทั่วถึง 

ระยะเวลาดาํเนินการ 5 ป (พ.ศ.2549-2553) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  

สํานักงาน จังหวัด  สมาคมมัคคุเทศก  สมาคมโรงแรมและการทองเที่ยว ในจังหวัดพิษณุโลก 

สุโขทัย ตาก เพชรบูรณ สํานักงานการทองเที่ยวแหงประเทศไทยสาขาสภาคเหนือ  

งบประมาณ  5 ลานบาท 
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ชื่อโครงการ   โครงการจัดทําเสนทางของสินคาวิสาหกิจชุมชนในเขตภาคเหนือตอนลาง 

หลักการเหตุผล 

การทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมปลายน้ํา ที่สามารถเชื่อมโยงและสงผานคุณคาของสมรรถนะ

ของพื้นที่ได วิสาหกิจชุมชนเปนหน่ึงในกิจกรรมที่เปนสมรรถนะของพื้นที่ที่นํามาเชื่อมโยงเขากับการ

ทองเที่ยวเพื่อสะทอนถึงวัฒนธรรมและสินคาในชุมชนเพื่อใหเกิดการเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจได 

วัตถุประสงค  

เพือ่นําเอกลั กษณของสินคาวิสาหกิจชุมชนในแตละจังหวัดในเขตภาคเหนือตอนลางมาสราง

จุดสนใจใหนักทองเที่ยวอิสระมีทางเลือกในการทองเที่ยว ที่อยากรูประวัติความเปนมาของสินคาชุมชนที่

ทรงคุณคาใน แตละจังหวัด 

ตัวชี้วัด   

1. จํานวนเสนทางของสินคาวิสาหกิจชุมชน 

2. ระดับความสนใจของนักทองเที่ยวตอสินคาวิสาหกิจชุมชน 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ   

1. เสนทางใหมในการทองเที่ยวที่มีความสนุกสนานและความรูในความเปนมาของสินคา

วิสาหกจิชมุชนแตละจังหวัด  

2. เพื่อเปนการเพิ่มทางเลือกแกการทองเที่ยวในเขตภาคเหนือตอนลาง 

กิจกรรม  

1. คัดสรรสินคาวิสาหกิจชุมชนของแตละจังหวัดที่มีตํานานความเปนมาที่นาสนใจ 

2. จัดเสนทางสินคาวิสาหกิจชุมชนที่ผานจังหวัดในเขตภาคเหนือตอนลางที่เชื่อมโยงถึงกัน 

3. สรางประสบการณใหมดานสินคาสําหรับลูกคา และตลาดเฉพาะใหแกผูประกอบกา ร

ทองเที่ยวและวิสาหกิจชุมชนที่เกี่ยวของ 

4. ประชาสัมพันธเสนทาง สินคาวิสาหกิจชุมชนของภูมิภาคเหนือตอนลางแกนักทองเที่ยว

กลุมเปาหมาย เชน การจัดทําคูมือนักทองเที่ยวเดินทางอิสระ จัดกิจกรรมสงเสริมการขายอยางตอเน่ือง 

ระยะเวลาดาํเนินการ 5 ป (พ.ศ. 2548-2552) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  

พัฒนาชุมชนสมาคมมัคคุเทศก สมาคมโรงแรมและการทองเที่ยว ในจังหวัด พิษณุโลก สุโขทัย 

ตาก เพชรบูรณ ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 และ ภาคที่ 3 สํานักงานการทองเที่ยวแห งประเทศไทย

สาขาภาคเหนือ  

งบประมาณ  5 ลานบาท 
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ชื่อโครงการ   โครงการจัดทําเสนทางการทองเท่ียวเชิงอนุรักษในเขตภาคเหนือตอนลาง 

หลักการเหตุผล  

การทองเที่ยวเชิงอนุรักษกําลังเปนกระแสที่อยูในความนิยมของนักทองเที่ยว ภาคเหนือ

ตอนลางเปนแหลงทรัพยากรทองเที่ยวทางธรรมชาติที่สําคัญและสามารถพัฒนาเปนการทองเที่ยว                 

เชิงอนุรักษได จึงควรมีการพัฒนาเสนทางการทองเที่ยวเชิงอนุรักษขึ้นเพื่อรองรับกระแสการทองเที่ยวดังกลาว 

วัตถุประสงค  

1. เพื่อสรางเสนทางการทองเที่ยวเชิงอนุรักษใหมีความเชื่อมโยงในแตละจังหวัดในเขต

ภาคเหนือตอนลาง  

2. เพื่อสรางจุดสนใจใหนักทองเที่ยวที่มีความชื่นชอบการทองเที่ยวเชิงอนุรักษสามารถใช

เวลาในการทองเที่ยวไดยาวนานขึ้นเปนการสรางทางเลือกใหมในการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

ตัวชี้วัด   

1. จํานวนเสนทางการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

2. ระดับความสนใจของนักทองเที่ยวตอการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

1. เสนทางใหมในการทองเที่ยวที่พรอมดวยความสนุกสนาน และความรูในความเป นมาของ

สถานที่ทองเที่ยวที่มีเอกลักษณเฉพาะในแตละจังหวัด  

2. นักทองเที่ยวสนใจและชื่นชอบการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เปนการเพิ่มทางเลือกแกการ

ทองเที่ยวในเขตภาคเหนือ ตอนลาง 

กิจกรรม   

1. คัดสรรแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษของแตละจังหวัดที่มีความนาสนใจและมีเอกลักษณ 

2. จัดเสนทางทองเที่ยวเชิงอนุรักษที่ผานจังหวัดในเขตภาคเหนือตอนลางที่เชื่อมโยงถึงกัน 

3. ประชาสัมพันธเสนทางทองเที่ยวเชิงอนุรักษของภูมิภาคเหนือตอนลางแกนักทองเที่ยว

กลุมเปาหมาย เชน การสื่อสารโดยตรงดวยการสรางชุมชนการทองเที่ยวในระบบอินเทอรเน็ทจัดทํา คูมือ

นักทองเที่ยว เดินทางอิสระ จัดกิจกรรมสงเสริมการขายอยางตอเน่ือง 

ระยะเวลาดาํเนินการ 5 ป (พ.ศ. 2549-2552) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  

สมาคมมัคคุเทศก  สมาคมโรงแรมและการทองเที่ยว ใน จังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย ตาก 

เพชรบรูณ สํานักงานการทองเที่ยวแหงประเทศไทยสาขาภาคเหนือ  

งบประมาณ  10 ลานบาท   
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ช่ือโครงการ   โครงการวิจัยพัฒนาการทองเที่ยววิถีชีวิตชุมชน (Home stay) 

หลักการเหตุผล  

วิถีชีวิตของชุมชนในพื้นท่ีเปนหน่ึงท่ีนํามาเปนจุดขายดานการทองเท่ียว จึงควรมีการวิจัยพัฒนา เพื่อ

หาแนวทางท่ีจะถายทอดวิถีชีวิตของชุมชนดังก ลาวเขาถึงความรูสึกและความสนใจท่ีจะเรียนรูของนักทองเท่ียว

กลุมเปาหมายได 

วัตถุประสงค  

1. เพื่อศึกษารวบรวมขอมูล พื้นท่ี ท่ีมีศักยภาพสามารถพัฒนาชุมชนและอนุรักษวิถีชีวิตในชุมชน  

2. เพื่อเพิ่มแหลงทองเท่ียวทางเลือกใหมท่ีตอบสนองความตองการแกตลาดและลูกคาเฉพาะ 

3. เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธ สรางเปนจุดขายทางการทองเท่ียวตอไป  

ตัวช้ีวัด   

1. แนวคดิรปูแบบการพัฒนาทองเท่ียวแบบ Long stay 

2. รายไดของชุมชนสูงขึ้น 

ผลที่คาดวาจะไดรับ  

1. เกิดปฏิสัมพันธการมีสวนรวมของคนในชุมชนเพื่อการอนุรักษวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมท่ีสามารถ

สรางมูลคาเพิ่มเปนโปรแกรมการทองเท่ียว  

2. สรางและกระจายรายได ทําใหความเปนอยูและคุณภาพชีวิตชุมชนดีขึ้น 

กิจกรรม 

1. สํารวจ รวบรวมขอมูลและคัดเลือกชุมชนหมูบานท่ีมีแหลงทองเท่ียวหรือประเพณีวิถีชีวิตท่ีจะ

นํามาตอยอดดานการทองเท่ียวได 

2. เสนอแนวคิดสําหรับรูปแบบการพัฒนาหมูบานตอผูนําชุมชน 

3. จัดต้ังชุมชนนํารอง เพื่อเปนตนแบบการทองเท่ียวท่ีใหชุมชนมีสวนรวม 

4. เผยแพรและประชาสัมพันธโครงการและเชื่อมโยงกับผูประกอบการธุรกิจทองเท่ียวเพื่อเพิ่มเปน

โปรแกรมทองเท่ียวทางเลือก  

ระยะเวลาดําเนินการ 2 ป (พ.ศ. 2549 – 2550) 

หนวยงานที่รับผิดชอบ  

สํานักงานจังหวัด ประชาสัมพันธจังหวัด สมาคมมัคคุเทศก สมาคม /ชมรมผูประกอบการทองเท่ียว

และบริการท่ีเก่ียวเน่ือง องคการบริหารสวนทองถ่ินและชุมชนในจังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย ตาก เพชรบูรณ 

งบประมาณ  5 ลานบาท   
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ชื่อโครงการ   โครงการอบรมพัฒนามัคคเุทศกทองถิ่น  

หลักการเหตุผล  

คุณภาพการบริการที่สําคัญในอุตสาหกรรมทองเที่ยวคือมัคคุเทศก เพราะเปนผูที่จะตองรอบรู 

การมีทักษะทางภาษาที่ดีและสามารถถายทอดเร่ืองราวความรูสูนักทองเที่ยวได มัคคุเทศกทองถิ่นจึงควร

ไดรับการอบรมใหเกิดทักษะทั้งดานภาษาและการบริการแกนักทองเที่ยว 

วัตถุประสงค  

1. เพื่อเพิ่มทักษะดานภาษา และการบริการการทองเที่ยวใหมีคุณภาพ  

2. เพื่อสรางรายไดใหแกชุมชน 

ตัวชี้วัด   

ระดับคุณภาพมาตรฐานของมัคคุเทศก 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

1. ไดมัคคุเทศกที่มีคุณภาพ ที่มีความรู ทักษะ รักษาภูมิปญญาทองถิ่น  

2. มีการกระจายรายไดสูชุมชน เพื่อใหไดรู ซึมซาบวิถีชีวิตในทองถิ่นอยางแทจริง 

กิจกรรม 

1. จัดหลักสูตรอบรม เพิ่มทักษะดานภาษาและการบริการการทองเที่ยวใหมีคุณภาพ แกคน

ในชุมชน 

2. จัดทําทําเนียบและขึ้นทะเบียนเปนมัคคุเทศกทองถิ่น เพื่อควบคุมคุณภาพของมัคคุเทศก 

3. ประชาสัมพันธโครงการ 

ระยะเวลาดาํเนินการ 3 ป (พ.ศ. 2549 – 2551) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  
สมาคมมัคคุเทศก  สมาคมโรงแรมและการทองเที่ยว ใน จังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย ตาก 

เพชรบรูณ สํานักงานการทองเที่ยวแหงประเทศไทยสาขาภาคเหนือ  

งบประมาณ  5 ลานบาท
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ชื่อโครงการ   โครงการศึกษาการพัฒนาเสนทางคมนาคมสูแหลงทองเท่ียว 

หลักการเหตุผล  

การคมนาคมเปนสื่อสําคัญที่จะสามารถเชื่อมโยงและนําไปสูการพัฒนาใหเกิดการขยายตัว

ดานอุตสาหกรรมทองเที่ยว ทําใหนักทองเที่ยวเที่ยวอยูในพื้นที่นานขึ้น กระจายไปตามพื้นที่ตางมาก

ขึ้น และใชจายมากขึ้น 

วัตถุประสงค  

1. เพื่อพัฒนาเสนทางคมนาคมสูแหลงทองเที่ยวที่มีศักยภาพ 

2. เพื่อเพิ่มจํานวนนักทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวใหมากขึ้น 

3. เพื่อสรางรายไดแกธุรกิจการทองเที่ยว อาทิ รานขายของที่ระลึก รานอาหาร เปนตน 

ตัวชี้วัด   

1. จํานวนเสนทางคมนาคมที่เพิ่มขึ้น 

2. จํานวนนักทองเที่ยวที่เพิ่มขึ้น 

3. รายไดที่เพิ่มขึ้น 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

1. มีการพัฒนาเสนทางคมนาคมสูแหลงทองเที่ยวที่มีศักยภาพและเหมาะสม 

2. มีจํานวนนักทองเที่ยวสูงขึ้น 

3. สรางรายไดแกธุรกิจตอเน่ือง 

กิจกรรม  

1. ประชุมหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อพิจารณาการพัฒนาเสนทางคมนาคมสูแหลงทองเที่ยว

ที่มีศักยภาพ โดยลําดับความสําคัญในการพัฒนาแตละเสนทาง 

2. จัดทําโครงการเพื่อนําเสนอแกกรมทางฯ 

3. ติดตามผลการดําเนินการทุก 6 เดือน 

ระยะเวลาดาํเนินการ 3 ป (พ.ศ. 2549-2551) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ   

องคการบริหารสวนจังหวัด  สมาคมโรงแรมและการทองเที่ยว  สมาคมมัคคุเทศก  สมาคม

โรงแรมและการทองเที่ยวในจังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย ตาก เพชรบูรณ 

งบประมาณ  5 ลานบาท  
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ชื่อโครงการ   โครงการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศนและอารยะธรรม ประเพณีทองถิ่น 

หลักการเหตุผล  

ภาคเหนือตอนลางเปนแหลงธรรมชาติและอารยะธ รรมประเพณีทองถิ่ นหลายแหง เชน

อุทัยธานี เพชรบูรณ สุโขทัย กําแพงเพชร จึงนาที่จะนํามาพัฒนาเปนจุดขายดานการทองเที่ยวเชิง

นิเวศนและอารยะธรรมทองถิ่น เพื่อเพิ่มความหลากหลายทางเลือกของการทองเที่ยวในพื้นที่ 

วัตถุประสงค  

เพื่อสรางตลาดเฉพาะกับกลุมนักทองเที่ยว อิสระที่ตองกา รสัมผัสธรรมชาติแล ะ 

ศิลปวัฒนธรรมประเพณีความเปนอยูของทองถิ่นแตละจังหวัดในเขตภาคเหนือตอนลาง 

ตัวชี้วัด    

1. จํานวนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศนและแหลงอารยะธรรม ประเพณีทองถิ่น 

2. จํานวนนักทองเทีย่ว 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

1. พัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศนและอารยะธรรม ประเพณีทองถิ่นเพื่อนักทองเที่ยว  

2. เกิดการสรางเครือขายและขีดความสามารถของชาวบานเจาของอารยะธรรมทองถิ่น 

เปนการเพิ่มทางเลือกแกการทองเที่ยวภาคเหนือตอนลาง 

กิจกรรม  

1. สํารวจแหลงอารยะธรรมประเพณีทองถิ่นและแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศนในเขต

ภาคเหนือตอนลาง 

2. พฒันาแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศนและแหลงอารยะธรรมประเพณีทองถิ่นใหเปนแหลง

ทองเที่ยวในระดับมาตรฐาน 

3. ประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวดังกลาวใหเปนที่รูจักแกนักทองเที่ยวอิสระ 

ระยะเวลาดาํเนินการ 5 ป (พ.ศ. 2549-2552) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  

สํานักงานจังหวัด สมาคมมัคคุเทศก สมาคมโรงแรมและการทองเที่ยว ในจังหวัดพิษณุโลก 

สุโขทัย ตาก เพชรบูรณ สํานักงานการทองเที่ยวแหงประเทศไทยสาขาภาคเหนือ 

งบประมาณ  10 ลานบาท 
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ชื่อโครงการ   โครงการฟนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ  

หลักการเหตผุล  

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนกร ะแสของโลก และมีกลุมเปาหมายนัก

อนุรักษที่ชัดเจน ประกอบกับประเทศตางๆหันมาใหความสนใจในการฟนฟู รักษาและพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติใหมีความย่ังยืน สองสิ่งน้ีสามารถนํามาเปนการสรางสมรรถนะของพื้นที่ดาน

ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการทองเที่ยวเชิงอนุรักษธรรมชาติได 

วัตถุประสงค  

1. เพื่อฟนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติใหมีความอุดมสมบูรณอันจะเปนการสรางจุดขายดาน

การทองเที่ยว  

2. ชวยสงเสริมความสามารถในการแขงขัน และลดอปุสรรคในการประกอบธรุกิจ 

ตัวชี้วัด   

1. ระดบัความอดุมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาต ิ

2. มูลคาเพิ่มในการทองเที่ยว 

ผลทีค่าดวาจะไดรับ  

1. ไดแหลงทองเที่ยวที่มีความสมบูรณพรอมใหบริการ และโครงสรางพื้นฐานการทองเที่ยว

ที่ครบถวนสมบูรณ  

2. สรางมูลคาเพิ่มในการทองเที่ยว เพิ่มจุดขาย  

3. 3.รักษาสภาพแวดลอมใหมีความหลากหลายทางชีวภาพ 

กิจกรรม    

1. คณะทํางานดานการทองเที่ยวของกลุมภาคเหนือต อนลาง ทําการรวบรวมแหลง

ทรัพยากร ธรรมชาติที่ตองการปรับปรุงและฟนฟู ขณะเดียวกันรวบรวมขอมูลเพื่อเปรียบเทียบความ

หลากหลายทางธรรมชาติของภูมิภาค 

2. ดานอุปทาน ทําการรณรงคใหคนทองถิ่นเกิดความภาคภูมิใจในแหลงทองเที่ยวทาง

ธรรมชาติ เพื่อชวยกันฟนฟูธรรมชาติและอนุรักษสิ่งแวดลอม เปนจุดขายทางการทองเที่ยว 

3. ดานอุปสงค ทําการเผยแพรประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่ฟนฟูแลพัฒนา

แลวแกนักทองเที่ยวกลุมเปาหมายทั้งในและตางประเทศ 

ระยะเวลาดาํเนินการ 5 ป (พ.ศ. 2549 – 2553) 

หนวยงานที่รับผิดชอบ  

องคการบริหารสวนจั งหวัด องคการบริหารสวนทองถิ่น สมาคมมัคคุเทศก สมาคมโรงแรม

และการทองเที่ยวในจังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย ตาก เพชรบูรณ 

งบประมาณ  5 ลานบาท 
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ชื่อโครงการ   โครงการบริหารจดัการมาตรฐานแหลงทองเท่ียว 

หลักการเหตุผล   

มาตรฐานเปนเร่ืองที่สําคัญที่จะยกระดับการทองเที่ ยวสูความเปนสากล จึงควรมีโครงการ

บริหารจัดการแหลงทองเที่ยวใหมีมาตรฐานและสามารถนําไปเปนจุดขายประชาสัมพันธและสราง

กิจกรรมทางการตลาดเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวได 

วัตถุประสงค  

ศึกษารายละเอียดและเสนอแนะแนวทางสงเสริมเพื่อการพัฒนาบริหารจัดการการแหลง

ทองเทีย่ว เชิงอนุรักษ เชิงนิเวศ เชิงวัฒนธรรม และมิตรภาพในภูมิภาคเหนือตอนลาง  

ตัวชี้วัด   

มาตรฐานของแหลงทองเที่ยว 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

1. มีการเก็บรวบรวมขอมูลทรัพยากรแหลงทองเที่ยวเพื่อทราบสถานการณบริหารจัดการ 

เชน แหลงที่ตองฟนฟูบูรณะ จัดสรางใหม หรือปรับปรุงพัฒนาใหมีมาตรฐาน  

2. เพื่อเพิ่มจุดขายและทางเลือกในโปรแกรมทองเที่ยว 

3. การมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่นและผูประกอบการทองเที่ยวในการอนุรักษแหลง

ทองเที่ยว  

กิจกรรม 

1. ศึกษารายละเอียดแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เชิงนิเวศ เชิงวัฒนธรรม และมิตรภาพ

ภายในกลุมภาคเหนื อตอนลาง โดยจะศึกษาจุดที่นาสนใจ กิจกรรมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษที่มี

ศักยภาพที่จะพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกที่ยังตองปรับปรุง 

2. กําหนดรูปแบบการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวและการบริการ กําหนดเสนทางการ

เดินทางและกิจกรรมการทองเที่ยวที่ครอบคลุมมากแหลงและหลากหลาย กระจายรายไดใหทั่วถึง  

3. ศึกษากิจกรรมที่จําเปนสําหรับสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เชิงนิเวศ เชิง

วัฒนธรรม และมิตรภาพภายในกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 

4. จัดทําแผนแมบทเพื่อการทองเที่ยวเชิงรุกในอนาคตและแผนประชาสัมพันธอยางตอเน่ือง 

ระยะเวลาดาํเนินการ 3 ป (พ.ศ. 2549 – 2551) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  

 องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนทองถิ่น สมาคมมัคคุเทศก สมาคมโรงแรม

และการทองเที่ยวในจังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย ตาก เพชรบูรณ 

งบประมาณ  1 ลานบาท 
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ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานท่ีสนับสนุน กลุมเครือขายทองเท่ียว 

หลักการเหตุผล  

โครงสรางพื้นฐานเปนปจจัยสนับสนุนในการพัฒนาธุรกิจ มีสวนในการสรางความ

ไดเปรียบในการแขงขันใหกับกิจกรรมหลักโดยตรงในธุรกิจอุตสาหกรรมทองเที่ยว จึงควรมีก าร

พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อเอ้ือตอกลุมเครือขายดานการทองเที่ยวในกา รดําเนินกจิกรรมการ

ทองเที่ยว 

วัตถุประสงค  

1. เพื่อยกระดับการบริการ สิ่งอํานวยความสะดวก โครงสรางพื้นฐานทางการทองเที่ยว  

2. เพื่อเพิ่มความสะดวกและครบวงจรยิ่งขึ้นใหแกกลุม Cluster ทองเที่ยว  

ตัวชี้วัด    

1. ระบบโครงสรางพื้นฐานที่สามารถรองรับ Cluster ทองเที่ยว 

2. แผนงบประมาณการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

1. การพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานที่สนับสนุน Cluster ทองเที่ยว 

2. เกิดความสะดวกสบายแกกลุม Cluster ทองเที่ยว 

กิจกรรม 

1. จัดต้ังคณะกรรมการและหนวยงานรับผิดชอบหลักศึกษาปญหาระบบโครงสราง

พื้นฐาน 

2. จัดจางที่ปรึกษาศึ กษาระบบโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป

ทั้งระบบ 

3. เกษตรกร ผูประกอบการและผูที่เกี่ยวของ มีสวนรวมพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน

ของเครือขาย 

4. เผยแพรขอมูลขาวสารโครงการ ใหเกษตรกร ผูประกอบการและผูมีสวนเกี่ยวของ  

ระยะเวลาดาํเนินการ 5 ป (พ.ศ. 2549 – 2553) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  

 องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนทองถิ่น สมาคมมัคคุเทศก สมาคมโรงแรม

และการทองเที่ยวในจังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย ตาก เพชรบูรณ 

งบประมาณ  10 ลานบาท 
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ชื่อโครงการ   โครงการพฒันาทักษะและการบริหารงาน  

หลักการเหตุผล  

ในกระแสการเปลี่ยนแปลงที่โลกเขาสูการคาเสรี การบริหารจัดการในเชิงธุรกิจมี

ความสําคัญมากขึ้น จึงควรที่จะมีการอบรมใหความรูเพื่อเพิ่มทักษะใหแกบุคลากรในอุตสาหกรรม

การทองเที่ยวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง 

วัตถุประสงค  

เพื่อสรางทักษะในการบริหารจัดการและบริการทองเที่ยวอยางมีคุณภาพ 

ตัวชี้วัด    

ระดับทักษะและคุณภาพในการบริหารจัดการและบริการทองเที่ยว 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

1. ผูใหบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ไดความรู ทักษะ แนวทางการบริหารจัดการ เพื่อ

การบริการทองเที่ยวใหมี คุณภาพมากยิ่งขึ้น  

2. เพิ่มจิตสํานึกการอนุรักษทรัพยากรการทองเที่ยว  

3. รักษาแหลงรายไดของชุมชนอยางยั่งยืน 

กิจกรรม    

1. จัดหลักสูตรฝกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติใหสอดคลองกับบทบาทในการบริหาร

จัดการและการบริการการทองเที่ยว ครอบคลุมบุคลากรผูใหบริการ ผูประกอบการ ผูนําชุมชน ผูมี

สวนไดสวนเสียตอการทองเที่ยว 

2. จัดทําทําเนียบของแหลงทองเที่ยว และขอมูลผูประกอบการ เพื่อเชื่อมยงแหลง

ทองเที่ยวกับการตลาดการขาย สรางเปนเครือขายทางธุรกิจ  

3. จัดการรณรงคและประชาสัมพันธ 

ระยะเวลาดาํเนินการ 3 ป (พ.ศ. 2549 – 2552) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  

 สมาคมโรงแรม สมาคมมัคคุเทศก สมาคม /ชมรมผูประกอบการทองเที่ยวและบริการ                  

ที่เกี่ยวเน่ือง หอการคาและสภาอุตสาหกรรม ในจังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย ตาก เพชรบูรณ 

 งบประมาณ 2 ลานบาท 
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ชื่อโครงการ   โครงการพัฒนาฐานขอมูลทองถิ่นเพื่อการทองเท่ียว 

หลักการเหตุผล  

ฐานขอมูลเปนสิ่ง ที่สําคัญตอการตัดสินใจในโลกปจจุบันที่ขอมูลมีการไหลอยางรวดเร็ว 

จึงควรมีโครงการการพัฒนาระบบฐานขอมูลรองรับฐานขอมูลอุตสาหกรรมทองเที่ยวและบริหาร

จัดการเพื่อนําไปใชในการพัฒนาอุตสาหกรรมทองเที่ยวใหมีความไดเปรียบในการแขงขัน 

วัตถุประสงค  

1. เพือ่ศกึษารายละเอี ยด รวบรวม  และปรับปรุงฐานขอมูล เพื่อการรวบรวม การจัดเก็บ 

การบริหารขอมูลการทองเที่ยว ใหมีประสิทธิภาพ  

2. เพื่อเปนแหลงขอมูลการทองเที่ยวภาคเหนือตอนลาง 

ตัวชี้วัด  

จํานวนฐานขอมูลการทองเที่ยวภาคเหนือตอนลาง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

1. มีการรวบรวมขอมูลทรัพยากรแหล งทองเที่ยวเพื่อทราบสถานการณบริหารจัดการ 

เชน แหลงที่ตองฟนฟูบูรณะ จัดสรางใหม หรือปรับปรุงพัฒนา  

2. เพื่อเพิ่มจุดขายและทางเลือกในโปรแกรมทองเที่ยว การมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่น

และผูประกอบการ ทองเที่ยวในการอนุรักษแหลงทองเที่ยว รวมถึงนําเสนอวัฒนธรรมแ ละมิตรภาพที่

นาประทับใจในฐานะเจาบานที่ดี  

3. ชุมชนทองถิ่นมีรายไดจากการทองเที่ยวอยางยั่งยืน และผูประกอบการทองเที่ยวเกิด

สภาพคลองทางธุรกิจ 

กิจกรรม 

1. ศึกษารายละเอียดและปรับปรุงระบบฐานขอมูล พัฒนาเทคโนโลยี สิ่งอํานวยความ

สะดวกที่ยังตองปรับปรุง 

2. กาํหนดรูปแบบระบบการบริหารจัดการฐานขอมูลการทองเที่ยว  

3. อบรมใหความรูในการวิธีการจัดเก็บและการฐานขอมูล  

4. จัดทําคูมือการใชขอมูลเพื่อการทองเที่ยวและแผนประชาสัมพันธอยางตอเน่ือง 

ระยะเวลาดาํเนินการ 2 ป (พ.ศ. 2549 – 2551) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  

 องคการบริหารสวนจังหวัด อ งคการบริหารสวนทองถิ่น สมาคมมัคคุเทศก  สมาคม

โรงแรมแล ะการทองเที่ยว ในจังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย ตาก เพชรบูรณ  สํานักงานการทองเที่ยว แหง

ประเทศไทยสาขาภาคเหนือ 

งบประมาณ  5 ลานบาท  
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