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บทสรุปผู้บริหาร : 
1. หลักการและเหตุผล 

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันท่ี 26 เมษายน 2554 ให้ความเห็นชอบการประกาศพื้นท่ีพิเศษเพื่อการ
ท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนเลย ครอบคลุมพื้นท่ี 7,193.01 ตารางกิโลเมตร หรือ 4,495,645.28 ไร่ ประกอบด้วย อ าเภอ
เมืองเลย อ าเภอเชียงคาน อ าเภอท่าล่ี อ าเภอด่านซ้าย อ าเภอภูเรือ อ าเภอนาแห้วอ าเภอภูกระดึง อ าเภอหนองหิน 
และอ าเภอภูหลวง 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน 
(องค์การมหาชน) (อพท.) ได้ด าเนินโครงการจัดท าแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการพื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียว
อย่างยั่งยืนเลย โดยได้ก าหนดวิสัยทัศน์ของการพัฒนาพื้นท่ีพิเศษเลยให้เป็น “เมืองน่าพักผ่อนและเรียนรู้
ประสบการณ์ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เอกลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่น การพัฒนาท่ียั่งยืนสู่คุณภาพระดับสากล” และได้
ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาพื้นท่ีพิเศษเลย ในระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2565) ได้แก่ 1) จ านวน
นักท่องเท่ียวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.96 ต่อปีในช่วง 10 ปีแรกของการด าเนินการแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการพื้นท่ีพิเศษ
เพื่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนเลย โดยมีการเข้าพักเฉล่ียเพิ่มเป็น 3.53 วัน ภายใต้ขีดความสามารถในการรองรับของ
พื้นท่ีและเน้นกลุ่มนักท่องเท่ียวเชิงนิเวศ และ 2) รายได้จากการท่องเท่ียวมีอัตราการขยายตัวเฉล่ียร้อยละ 35.6 
ต่อปีในช่วง 10 ปีแรกของแผนแม่บทฯ โดยมีรายได้จากการท่องเท่ียวเพิ่มจากจ านวน 2 ,288.19 ล้านบาทในปี 
พ.ศ. 2556 เพิ่มเป็นจ านวน 35,505.56 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2565 หากการลงทุนในแผนแม่บทและแผนปฏิบัติ
การพื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนเลย มีการด าเนินการไปตามแผนแม่บทฯ ท่ีก าหนดไว้จะเกิดการ
กระจายผลประโยชน์สู่ชุมชนท้องถิ่นอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม 

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันท่ี 27 มีนาคม 2558 รับทราบแผนแม่บทบูรณาการการบริหารการพัฒนาพื้นท่ี
พิเศษ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-ก าแพงเพชร เมืองเก่าน่าน เลย และเมืองโบราณอู่ทอง ตามท่ี 
อพท. เสนอ ท้ังยังเห็นชอบในหลักการแผนยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพื้นท่ีพิเศษท้ัง 4 แห่ง โดยให้จังหวัด
เลยเป็นโครงการน าร่องก่อน และเพื่อให้การยกระดับการพัฒนาพื้นท่ีพิเศษต่าง ๆ มีการบูรณาการและมีความ
เช่ือมโยงทุกพื้นท่ี เห็นควรให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับไปด าเนินการ 



อพท. โดยส านักงานพื้นท่ีพิเศษเลย ได้ด าเนินการขับเคล่ือนแผนแม่บทและแผนปฏิบัติพื้นท่ีพิเศษเลยมา
โดยตลอด โดยปัจจุบันข้อมูลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการตามแผนแม่บทฯ จ านวน 189 โครงการ มีการ
ขับเคล่ือนโครงการไปแล้ว 94 โครงการ ซึ่งคิดเป็น ร้อยละ 49.7 ซึ่งตามแผนแม่บทฯ ก าหนดไว้ในช่วง 10 ปี  
มีรายได้จากการท่องเท่ียวเพิ่มเป็นจ านวน 35,505.56 ล้านบาท  หากสามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายท่ีวางไว้  
นอกจากจะเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดแล้ว  ยังช่วยให้การจัดการท่องเท่ียวในจังหวัดมีความสอดคล้อง
กับมาตรฐานสากล  ซึ่งจะน าไปสู่ความยั่งยืนในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรด้านการท่องเท่ียวเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดเลยท้ังด้านการกระจายรายได้และคุณภาพชีวิตท่ีมั่นคงในระยะยาว 

อย่างไรก็ตาม  ในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา พฤติกรรมการท่องเท่ียวท่ีเปล่ียนไปของคนไทยและชาวต่างชาติ   

ท้ังในด้านการส ารวจข้อมูล การตัดสินใจท่องเท่ียวด้วยการหาข้อมูลผ่านเว็บไซต์หรือส่ือออนไลน์ โดยให้

ความส าคัญกับความเห็นของผู้ท่ีเคยเดินทางไปท่องเท่ียวยังสถานท่ีนั้นแล้วควบคู่ไปกับส่ือประชาสัมพันธ์ของ

แหล่งท่องเท่ียว มีการวางแผนในการท่องเท่ียวล่วงหน้าท่ีส้ันลง  มีก าหนดสถานท่ีท่ีจะไปก่อน  แล้วจึงเลือก

ช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในภายหลัง  มีความใส่ใจต่อผลกระทบท่ีมีต่อส่ิงแวดล้อมมากขึ้น  แสวงหาแหล่งท่องเท่ียวท่ี

หลากหลายเพื่อค้นหาประสบการณ์ใหม่  ส่ิงเหล่านี้ล้วนแต่ส่งผลต่อทิศทางการท่องเท่ียวอย่างมีนัยส าคัญ   

ประกอบกับการท่ีจ านวนนักท่องเท่ียวชาวไทยและต่างชาติเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาดังกล่าว  ย่อมส่งผล

ต่อทิศทางการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวของแต่ละพื้นท่ีอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ นอกจากนี้แล้วการ

เปล่ียนแปลงของภูมิอากาศ  รวมถึงปัจจัยด้านการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง ยังเป็นปัจจัย

ภายนอกท่ีส่งผลต่อภาคการท่องเท่ียวของไทยด้วยเช่นกัน   

ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนจังหวัดเลยบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
และสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการพัฒนามาตรฐานคุณภาพการท่องเท่ียวของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพเป็น
รูปธรรม และเพื่อตอบสนองเป้าหมายการสร้างรายได้จากการท่องเท่ียวและบริการ  มีความสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมทางการท่องเท่ียวท่ีเปล่ียนไป รวมท้ังเพื่อให้การขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนา
พื้นท่ีพิเศษ เป็นไปตามมติ ครม. โดยเฉพาะท่ีให้จังหวัดเลยเป็นโครงการน าร่องก่อนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
จึงควรมีการจัดท าแผนขับเคล่ือนการพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนในพื้นท่ีพิเศษเลย โดยมีการทบทวนแผน
แม่บทบูรณาการการบริหารการพัฒนาเพื่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนเลยท่ีได้จัดท าขึ้นต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555 รวมไปถึงการวิเคราะห์ความส าเร็จในปัจจุบัน ท้ังในเชิงการขับเคล่ือนโครงการ ตัวช้ีวัดค่ าเป้าหมาย 
ท่ีก าหนดไว้ในแผนแม่บทฯ เช่น ข้อมูลรายได้ จ านวนนักท่องเท่ียว ค่าใช้จ่ายเฉล่ีย ระยะเวลาพักเฉล่ีย  
การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจของพื้นท่ีพิเศษเลย เป็นต้น เพื่อวางแผนและก าหนดแนวทางการพัฒนาการ
ท่องเท่ียวในพื้นท่ีพิเศษให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ใน 10 ปี และเช่ือมโยงถึงกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 
20 ปี (พ.ศ. 2561– 2580) ตลอดจนจังหวัดเลยเป็นหนึ่งในจังหวัดในเขตพัฒนาการท่องเท่ียววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ าโขง 



จึงควรมีการจัดท าแนวทางในการบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาการท่องเท่ียวในเขตพัฒนาการท่องเท่ียววิถีชีวิต
ลุ่มแม่น้ าโขง โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาการท่องเท่ียวให้เกิดความอย่างยั่งยืน 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพื่อจัดท าแผนขับเคล่ือนการพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนในพื้นท่ีพิเศษเลยโดยมีการทบทวนแผน
แม่บทบูรณาการการบริหารการพัฒนาเพื่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนเลยและให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 

2.2 เพื่อเตรียมความพร้อมในการยกระดับโดยจัดท าแนวทางในการบูรณาการความร่วมมือการ
พัฒนาการท่องเท่ียวในเขตพัฒนาการท่องเท่ียววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ าโขง 

2.3 เพื่อวิเคราะห์ความส าเร็จในการขับเคล่ือนแผนแม่บทบูรณาการการบริหารการพัฒนาเพื่อการ
ท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนเลยในระยะแรก และวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจของพื้นท่ีพิเศษเลย เพื่อ
วางแผนและก าหนดแนวทางการพัฒนาการท่องเท่ียวในพื้นท่ีพิเศษให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 

2.4 เพื่อด าเนินการสร้างภาพลักษณ์ให้พื้นท่ีพิเศษเลยเป็นศูนย์การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ และเมืองแห่งการ
พักผ่อนมาตรฐานสากล 
3. พื้นที่ด าเนินการ 

เป็นการด าเนินการในพื้นท่ีพิเศษเลย 9 อ าเภอ  ได้แก่  เมืองเลย  เชียงคาน  ท่าล่ี  ภูกระดึง  ภูเรือ   
ภูหลวง  ด่านซ้าย  หนองหิน  และนาแห้ว เพื่อเตรียมความพร้อมในการยกระดับพื้นท่ีในเขตพัฒนาการท่องเท่ียว
วิถีชีวิตลุ่มแม่น้ าโขง ซึ่งเป็นพื้นท่ีท่ีเป็นการบริการจัดการการท่องเท่ียวในพื้นท่ีพิเศษของ อพท. และเพื่อเตรียม
ความพร้อมในการยกระดับพื้นท่ีในเขตพัฒนาการท่องเท่ียวเป็นพื้นท่ีพิเศษ ตามการปรับโครงสร้างพื้นท่ีพิเศษใน 
9 เขตพัฒนาการท่องเท่ียว (คลัสเตอร์) ตามพระราชกฤษฎีกาแก้ไข การจัดต้ัง อพท. ท่ีจะประกาศใช้ในอนาคต 
4. กลุ่มเป้าหมาย 

ชุมชน นักท่องเท่ียว หน่วยงานท้ังภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการ สถาบันการศึกษา/นักวิชาการ ภาคี
เครือข่ายท่ีเข้าร่วมโครงการฯ 
5. วิธีการด าเนินงาน 
 รูปท่ี 5.1 เป็นการสรุปภาพรวมของการท างานเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในแต่ละข้อ ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ท่ี 1 เป็นการจัดท าแผนขับเคล่ือนการพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน โดยเริ่มจาก
การศึกษาและส ารวจสถานการณ์แนวโน้มการท่องเท่ียว จากนั้นจึงน าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาและส ารวจมา
ประเมินและวิเคราะห์ความส าเร็จในการขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ แล้วจึงจัดท ารายงานความส าเร็จของแผนแม่ 
บทฯ จัดท าแผนขับเคล่ือนการพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนฯ และจัดท าแผนปฏิบัติงาน/โครงการ 

วัตถุประสงค์ท่ี 2 ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมในการยกระดับโดยจัดท าแนวทางในการบูรณาการความ
ร่วมมือ  เริ่มจากการศึกษาและส ารวจข้อมูลทางสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และทรัพยากร เพื่อน ามา
พัฒนาจุดเด่นในพื้นท่ีให้การเป็นคุณค่าท่ีน าเสนอ (Value Proposition)  รวมถึงการจัดท าแนวทางการบูรณาการ



ความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ  โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดท าแนวทาง 
ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก/การประชุมกลุ่มย่อย/การส ารวจความคิดเห็น เป็นต้น 

วัตถุประสงค์ท่ี 3  เป็นการวิเคราะห์ความส าเร็จในการขับเคล่ือนแผนแม่บทบูรณาการ โดยเริ่มจากการ
เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพเพื่อใช้ในการประเมินความส าเร็จของแผนแม่บทฯ ท้ังจาก
สถิติทางการ  การส ารวจ  และสัมภาษณ์ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  แล้วจึงน าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์และประเมินตามตัวชี้วัด 
ท่ีมีและค่าเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ รวมถึงการศึกษาถึงปัญหา อุปสรรค และแนวทางท่ีใช้ในการรับมือ ตลอดจนถึง
ระดับความส าเร็จท่ีเกิดขึ้นจากการใช้แนวทางดังกล่าว  เพื่อจัดท ารายงานวิเคราะห์ความส าเร็จของแผนแม่บทฯ 
และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

วัตถุประสงค์ท่ี 4 เป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้พื้นท่ีพิเศษเลยเป็นศูนย์การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ โดยเริ่มจาก
การน าคุณค่าท่ีน าเสนอในแต่ละพื้นท่ี (Area-Based Value Proposition) มาพัฒนากลยุทธ์ในการส่ือสารและ
สร้างภาพลักษณ์ของพื้นท่ี  แล้วจึงจัดท าส่ือและช่องทางการส่ือสารไปยังกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ  เพื่อน ากลยุทธ์การ
ส่ือสารและส่ือไปน าเสนอในการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้น ท่ี   
เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์และส่ือแล้วจึงน าไปใช้จริงต่อไป 

รูปที่ 5.1 ภาพรวมของการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 
 
ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : คณะผู้วิจัย 

วัตถุประสงค์ที่ 1  
จัดท ำแผนขับเคลื่อนกำร

พัฒนำกำรท่องเที่ยวอย่ำงย่ังยืน

 น 

วัตถุประสงค์ที่ 2  
เตรียมควำมพร้อมในกำร

ยกระดับโดยจัดท ำแนวทำงใน
กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือ 

วัตถุประสงค์ที่ 3 
วิเครำะห์ควำมส ำเร็จในกำร

ขับเคลื่อนแผนแม่บทบูรณำกำร 

วัตถุประสงค์ที่ 4 
กำรสร้ำงภำพลักษณ์ให้พื้นที่

พิเศษเลยเป็นศูนย์กลำง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

 

ศึกษำและส ำรวจสถำนกำรณ์
และแนวโน้มกำรท่องเที่ยว น ำเอำคุณค่ำที่เสนอในแต่ละ

พื้นที่ (Area-Based Value 
Proposition) มำพัฒนำกลยุทธ์

ในกำรสื่อสำรและสร้ำง
ภำพลักษณ์ของพื้นที่ 

ศึกษำและส ำรวจข้อมูลทำง
สถำนภำพเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม และทรัพยำกร 

เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมำณ
และเชิงคุณภำพที่ใช้ในกำร

ประเมินควำมส ำเร็จของแผนฯ 
ทั้งจำกสถิติทำงกำร กำรส ำรวจ 

และสัมภำษณ์ผู้ที่เก่ียวข้อง ประเมินและวิเครำะห์

ควำมส ำเร็จในกำรขับเคลื่อน

แผนแม่บทฯ 

จัดท ำสื่อและช่องทำงกำรสื่อสำร
ไปยังกลุ่มเป้ำหมำยต่ำง ๆ 

พัฒนำจุดเด่นในพื้นที่ให้เป็น
คุณค่ำที่น ำเสนอ (Value 

Proposition)  

วิเครำะห์ประเมินตำมตัวชี้วัดที่มี

และค่ำเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 

จัดท ำรำยงำนควำมส ำเร็จของ
แผนแม่บทฯ 

จัดท ำแนวทำงกำรบรูณำกำร
ควำมร่วมมือระหว่ำงภำคส่วน

ต่ำง ๆ โดยเปิดโอกำสให้ทุกภำค
ส่วนที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในกำร

จัดท ำแนวทำงฯ ด้วยกำร
สัมภำษณ์เชิงลึก/กำรประชุม
กลุ่มย่อย/กำรส ำรวจควำม

คิดเห็น เป็นต้น 

ศึกษำถึงปัญหำ อุปสรรค และ

แนวทำงที่ใช้ในกำรรับมือ ตลอด

จนถึงระดับควำมส ำเร็จที่เกิดขึ้น

จำกกำรใช้แนวทำงดังกล่ำว 

 

น ำกลยุทธกำรสื่อสำรและสื่อไป
น ำเสนอในกำรประชุมกลุ่มย่อย
เพื่อรับฟังควำมคิดเห็นจำกผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ 
จัดท ำแผนขับเคลื่อนกำร

พัฒนำกำรท่องเที่ยวอย่ำงย่ังยืน 

จัดท ำแผนปฏิบัติงำน/โครงกำร 

จัดท ำรำยงำนวิเครำะห์

ควำมส ำเร็จของแผนฯ และ

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย 

ปรับปรุงกลยุทธ์และสื่อ  
แล้วน ำไปใช้จริงต่อไป 



รูปท่ี 5.2 แสดงขั้นตอนของการวิเคราะห์และรับฟังความคิดเห็น  โดยเริ่มจากการวิเคราะห์สภาพ
ปัจจุบัน ประเมินศักยภาพด้านการท่องเท่ียวของจังหวัด  และนโยบายท่ีเกี่ยวข้อง  จากนั้นจึงมีการจัดประชุม
ระดับจังหวัดครั้งท่ี 1 เพื่อช้ีแจงโครงการและระดมความเห็นเกี่ยวกันสภาพปัจจุบัน  ประเมินระดับความพร้อมใน
การด าเนินการตามเกณฑ์ GSTC มีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 200 คนจากภาครัฐ  เอกชน  ชุมชน และภาคส่วนท่ี
เกี่ยวข้อง หลังจากการจัดประชุมระดับจังหวัดแล้ว  มีการจัดประชุมกลุ่มย่อยระดับอ าเภอ 9 อ าเภอ  เพื่อ
ประเมินศักยภาพการท่องเท่ียวระดับอ าเภอซึ่งจะน ามาใช้ก าหนดต าแหน่งทางการตลาด และจัดท าร่างโครงการ 
(Project Idea) ของแต่ละอ าเภอ  โดยมีตัวแทนจากภาครัฐ  และชุมชน  เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 20 คน นอกจากนี้
แล้ว  ยังมีการจัดประชุมกลุ่มย่อยกับตัวแทนหน่วยงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 1 ครั้ง จากนั้น
จ าน าข้อมูลท่ีได้  และข้อมูลจากแหล่งทุติยภูมิมาใช้ในการประเมินความส าเร็จของการขับเคล่ือนแผนแม่บทในปี 
2 5 5 8 -2 5 6 1   
แล้วจึงจัดประชุมระดับจังหวัดครั้งท่ี 2 เพื่อน าเสนอผลการศึกษา ร่วมกันประเมินความเส่ียงท่ีจะส่งผลต่อการ
ท่องเท่ียว ประเมินความเหมาะสมของโครงการ และเสนอโครงการเพิ่มเติม มีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 200 คนจาก
ภาครัฐ เอกชน ชุมชน และภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง แล้วน าข้อมูลท่ีได้ไปจัดท าข้อเสนอแนะและแผนปฏิบัติการฯ 
ส าหรับการด าเนินการในปี 2562-2570 ต่อไป 

ส าหรับขั้นตอนการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและศักยภาพด้านการท่องเท่ียวของจังหวัดศึกษา จะเริ่มด้วย
การศึกษาศักยภาพด้านการท่องเท่ียวและแหล่งท่องเท่ียวในจังหวัดจากเอกสารทุติยภูมิ การประชุมกลุ่มย่อยกับ
ตัวแทนของหน่วยงานและชุมชนของแต่ละอ าเภอ แล้วจึงท าการประเมินโครงสร้างทางเศรษฐกิจ อัตราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ การจ้างงาน รายได้  และการกระจายรายได้  ควบคู่ไปกับการวิเคราะห์จากข้อมูล
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดของส านักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และข้อมูลการ
ท างานของประชากรจากส านักงานสถิติแห่งชาติ มาใช้ประกอบการศึกษา มีการประเมิน SWOT และปัญหา
อุปสรรคในการจัดการพัฒนาการท่องเท่ียวของจังหวัดและอ าเภอ  การสัมภาษณ์เชิงลึกตัวแทนหน่วยงาน การ
ประชุมกลุ่มย่อยกับตัวแทนของหน่วยงานและชุมชนของแต่ละอ าเภอ ประเมินความพร้อมในการด าเนินการตาม 
GSTC (GSTC Readiness Assessment) ซึ่งประเมินโดยใช้แบบประเมินความพร้อมท่ีพัฒนาขึ้นมาตามเกณฑ์ 
GSTC  ผู้ประเมินคือ ตัวแทนของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท่ีเข้าร่วมประชุม
เปิดตัวโครงการ รวมแล้วไม่น้อยกว่า 200 คน แล้วจึงมีการประเมินศักยภาพการเป็นแหล่งท่องเท่ียวของ  
9 อ าเภอและความเส่ียงท่ีจะส่งผลกระทบต่อการท่องเท่ียว รายละเอียดตามท่ีแสดงไว้ในรูปท่ี 5.3 
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รูปที่ 5.2 ขั้นตอนของการวิเคราะห์และรับฟังความคิดเห็น 
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รูปที่ 5.3 การวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและศักยภาพด้านการท่องเท่ียวของจังหวัด 
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ขั้นตอนการวิเคราะห์ความส าเร็จของแผนการขับเคล่ือนแผนแม่บทได้แสดงไว้ในรูปท่ี 5.4  
โดยเริ่มจากการรวบรวมจ านวนโครงการท่ีมีการด าเนินการ และสถานภาพของโครงการ  ซึ่งเป็นเก็บ
รวบรวมข้อมูลการด าเนินโครงการในปี 2558-2561 ท่ีสอดคล้องกับแผนแม่บทจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
ในการประเมินผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมายท่ีวางไว้  ได้แก่ จ านวนนักท่องเท่ียว รายได้จากการ
ท่องเท่ียว  และจ านวนวันพักเฉล่ีย จะน าข้อมูลสถิติการท่องเท่ียวของจังหวัดเลยในปี 2555 -2561   
ท่ีจัดท าโดยกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬามาวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายท่ีก าหนดไว้  
ส าหรับประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและสังคมของงบประมาณท่ีหน่วยงานต่าง ๆ ใช้ไปเพื่อขับเคล่ือน
การท่องเท่ียวในปี 2558-2561 นั้น ค านวณโดยใช้การสร้างแบบจ าลองทางสถิติมาค านวณความคุ้มค่า
ทางสังคม (Social Rates of Returns หรือ SROI) โดยใช้ข้อมูลโครงสร้างเศรษฐกิจ และข้อมูลระดับ
ครัวเรือนจากส านักงานสถิติแห่งชาติ  ส าหรับประเมินผลท่ีเกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจของจังหวัดเลยในภาพรวม
นั้น ประเมินโดยใช้ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดเลยของส านักงานคณะกรรมการการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังมและข้อมูลระดับครัวเรือนจากส านักงานสถิติแห่งชาติ มาสร้างแบบจ าลองประเมินผล
ก ร ะ ท บ 
ท่ีเกิดขึ้น  แล้วจึงน าผลท่ีได้ไปประเมินความส าเร็จของการขับเคล่ือนตามแผนแม่บท 

อย่างไรก็ตาม  เนื่องจากจังหวัดเลยมีต าแหน่งทางการตลาดในภาพรวมท่ีชัดเจนอยู่แล้ว แต่ยังไม่มี
การก าหนดต าแหน่งทางการตลาดในระดับอ าเภอให้สอดคล้องกัน ท าให้แต่ละอ าเภอยังขาดแนวทางในการ
พัฒนาท่ีชัดเจน  จึงจ าเป็นต้องวิเคราะห์และก าหนดต าแหน่งทางการตลาดในระดับอ าเภอโดยเริ่มจากการใช้
ผลการประเมินศักยภาพการเป็นแหล่งท่องเท่ียวของแต่ละอ าเภอท่ีได้จากการประชุมกลุ่มย่อยระดับอ าเภอมา
วิเคราะห์ควบคู่ไปกับความเห็นของผู้เช่ียวชาญท่ีประกอบไปด้วย  นักวิชาการด้านการท่องเท่ียว 9 คน ตัวแทน
จากผู้ประกอบวิชาชีพน าเท่ียว 6 คน เพื่อให้ความเห็นในเชิงวิชาการและผู้มีประสบการณ์ตรงในการจัดการ
ท่องเท่ียว ในการคัดเลือกผู้เช่ียวชาญจะมีเงื่อนไขว่าต้องเคยมาเท่ียวจังหวัดเลยแล้วอย่างน้อย 1 ครั้งภายในช่วง 
2 ปีท่ีผ่านมา ข้อมูลเหล่านี้จะน าไปวิเคราะห์ร่วมกับผลการส ารวจพฤติกรรมนักท่องเท่ียวและข้อมูลจากแหล่ง
ทุติยภูมิท่ีเกี่ยวข้อง รายละเอียดตามท่ีแสดงไว้ในรูปท่ี 5.5 
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รูปที่ 5.4 การวิเคราะห์ความส าเร็จของการขับเคล่ือนแผนแม่บท 
 
 
 
 

 
 รายละเอียดตามท่ีแสดงไว้ในรูปท่ี 3.5 
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รูปที่ 5.5 การก าหนดต าแหน่งทางการตลาดระดับอ าเภอ 9 อ าเภอให้สอดคล้องกับต าแหน่งทางการตลาดในภาพรวมของจังหวัดเลย 
 
 

           
              

              
          

                               
                     

                              
                       

                               
                  

                             

                  
           



 
 

 
 

6. ผลการศึกษา 
6.1  โครงการท่ีมีการด าเนินการ 
เนื้อหาในส่วนนี้เป็นการสรุปจากเอกสารรายงานผลการด าเนินงานการขับเคล่ือนแผนแม่บท

และแผนปฏิบัติการพื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนเลย ท่ีจัดท าโดย อพท. ข้อมูล ณ เดือน
เมษายน 2562 โดยหากจ าแนกโครงการตามยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการ
ท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนเลย ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ จะมีโครงการจ านวน 189 โครงการ วงเงิน
ลงทุน 3,077.40 ล้านบาท ระยะเวลาด าเนินการ 10 ปี และเป็นกลไกในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์
ในช่วงระยะเวลา 10 ปีของการด าเนินงานตามแผนแม่บทฯ ประกอบด้วย แผนงานและโครงการ โดย
มีรายละเอียดตามท่ีแสดงไว้ในตารางท่ี 6.1 โดยโครงการท่ีด าเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ 
พื้น ท่ีพิเศษเลย รวมท้ังส้ิน 189 โครงการ จ าแนกตามยุทธศาสตร์ ท่ี 1 จ านวน 34 โครงการ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 จ านวน 82 โครงการ ยุทธศาสตร์ท่ี 3 จ านวน 15 โครงการ ยุทธศาสตร์ท่ี 4 จ านวน 5 
โครงการ ยุทธศาสตร์ท่ี 5 จ านวน 21 โครงการ และยุทธศาสตร์ท่ี 6 จ านวน 32 โครงการ โดย
โครงการท่ีได้มีการด าเนินการตามแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการพื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่าง
ยั่งยืนเลย มีการขับเคล่ือนไปแล้ว 94 โครงการ แบ่งเป็น โครงการท่ีรับผิดชอบโดย อพท.5 จ านวน 23 
โครงการ และโครงการท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่น จ านวน 71 โครงการ  

ตารางที่ 6.1 จ านวนโครงการ จ าแนกตามยุทธศาสตร์ 

ล าดับ ยุทธศาสตร์ 
จ านวน
โครงการ 

1 ยุทธศาสตร์ที่  1 การอนุรักษ์  ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรธรณี และ
ส่ิงแวดล้อมสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติท่ีได้คุณภาพมาตรฐานอย่างยั่งยืน 

34 

2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศและจัดหาส่ิงอ านวยความสะดวก
ต่าง ๆ และการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมของท้องถิ่นให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชนท้องถิ่นโดยไม่เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ 

82 

3 ยุทธศาสตร์ที่  3 การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การจัดหาและพัฒนา
เส้นทางท่องเท่ียวเชิงนิเวศ การสร้างสรรค์และการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริการให้ได้มาตรฐานของสินค้าและบริการเพื่อเพิ่มรายได้และ
เศรษฐกิจชุมชน และยกระดับคุณภาพชีวิตบนฐานความรู้ด้วยการบริหารจัดการ
ท่องเท่ียวชุมชน 

15 

4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การฟื้นฟู อนุรักษ์และเผยแพร่วิถีชีวิต ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น 
และการจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้และส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยชุมชนด้วย
กระบวนการมีส่วนร่วม 

5 

5 ยุทธศาสตร์ที่  5 การสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมการท่องเท่ียว การ
ฝึกอบรม และพัฒนาผู้ประกอบการด้านการท่องเท่ียวให้มีความเข้าใจในเรื่องการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศอย่างถูกต้องและเกิดความตระหนักถึงผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นต่อ
แหล่งท่องเท่ียวขณะเดียวกันก็ไม่กระทบต่อการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจ 

21 



 
 

 
 

ล าดับ ยุทธศาสตร์ 
จ านวน
โครงการ 

6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการพื้นท่ี
พิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนเลยในรูปแบบส่ือต่าง ๆ ในการสร้างความเข้าใจ
แก่ทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง การประชาสัมพันธ์กับนักท่องเท่ียวคุณภาพให้มา
ท่องเท่ียวเมืองเลย การจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการท่องเท่ียว และติดตาม
ประเมนิผลการพัฒนาการท่องเท่ียวในพื้นท่ีพิเศษเลย 

32 

 รวมทุกยุทธศาสตร์ 189 
ท่ีมา : คณะผู้วิจัยสรุปจากแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการพื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนเลย และหน่วยงาน
ท่ีได้สัมภาษณ์เพิ่มเติม 
 

6.2  การประเมินผลในการด าเนินการตามแผนแม่บทเทียบกับค่าเป้าหมาย  
  เป้าหมายท่ี 1 จ านวนนักท่องเท่ียวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.96 ต่อปี ในช่วง 10 ปีแรกของการ
ด าเนินการแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการพื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนเลย นักท่องเท่ียวท่ี
เดินทางมาท่องเท่ียวท่ีจังหวัดเลยช่วงปี 2555 ถึง 2561 จะเห็นได้ว่า จ านวนนักท่องเท่ียวในปี 2555 
เท่ากับ 1,365,772 คน และเพิ่มขึ้นเป็น  2,256,432 ในปี 2561  โดยนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็น
นักท่องเท่ียวไทย  หากพิจารณาอัตราการขยายตัวเฉล่ียของจ านวนนักท่องเท่ียวตามท่ีแสดงไว้ใน
ตารางท่ี 8.3 อัตราการขยายตัวเฉล่ีย 3 ปี ในช่วงปี  2558 ถึง 2561 มีค่าร้อยละ 5.29 ซึ่งต่ ากว่าค่า
เป้าหมายท่ีก าหนดอัตราการขยายตัวเฉล่ียไว้ที่ร้อยละ 5.96 ต่อปี 

เป้าหมายท่ี 2 มีการเข้าพักเฉล่ียเพิ่มเป็น 3.53 วัน ภายใต้ขีดความสามารถในการรองรับของ
พื้นท่ีและเน้นกลุ่มนักท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ในช่วง 10 ปีแรกของการด าเนินการแผนแม่บทและ
แผนปฏิบัติการพื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนเลย ข้อมูลจ านวนวันเข้าพักเฉล่ียของ
นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวท่ีจังหวัดเลยช่วงปี 2559 ถึง 2561 ตามท่ีแสดงไว้ในตารางท่ี 8.5 
มีจ านวนท่ีค่อนข้างคงท่ีอยู่ในช่วง 2.23 ถึง 2.25 วัน  ท าให้ค่าเฉล่ีย 3 ปีเท่ากับ 2.24 จึงมีค่าต่ ากว่า
ค่าเป้าหมายท่ีก าหนดไว้เท่ากับ 3.53 วัน   

เป้าหมายท่ี 3 รายได้จากการท่องเท่ียวมีอัตราการขยายตัวเฉล่ียร้อยละ 35.6 ต่อปี  ในช่วง 
10 ปีแรกของการด าเนินการแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการพื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน
เลย ส าหรับด้านรายได้จากการท่องเท่ียวนั้น  ข้อมูลในตารางท่ี 8.6  แสดงให้เห็นว่ารายได้เพิ่มขึ้นจาก 
2,200.01 ล้านบาทในปี 2555 เป็น  4 ,668.34  ล้านบาทในปี 2561  และข้อมูลจากอัตราการ
ขยายตัวของรายได้ในตารางท่ี 8.6 แสดงให้เห็นว่าอัตราการขยายตัวเฉล่ีย 3 ปี มีค่าร้อยละ 21.01 ซึ่ง
ต่ ากว่าค่าเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ร้อยละ 35.6 ต่อปี 

6.3  ผลท่ีมีต่อเศรษฐกิจของจังหวัดในภาพรวม 
 ผลท่ีมีต่อเศรษฐกิจในภาพรวมจากโครงการเหล่านี้  จะวิเคราะห์จากผลทางตรงท่ีเกิดจาก
รายได้ท่ีเพิ่มขึ้นโดยตรงจากโครงการเท่านั้น  ในการประมาณค่าจะเริ่มด้วยการค านวณตัวคูณทวี



 
 

 
 

รายจ่าย  โดยสามารค านวณได้จากสูตร Multiplier = 1/(1-MPC) โดยท่ี MPC คือสัดส่วนระหว่าง
รายได้ต่อรายจ่าย  จากการวิเคราะห์ข้อมูลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนในปี 
2560 พบว่า สัดส่วนดังกล่าวของจังหวัดเลยคิดเป็นร้อยละ 88.55 ตามท่ีได้อธิบายไว้ ในส่วนการ
ค านวณมูลค่าทางเศรษฐกิจท่ีเป็นผลโดยตรงจากโครงการ  มูลค่าท่ีจะเกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจในภาพรวม
จึงเท่ากับรายได้ท่ีเพิ่มขึ้นคูณด้วยตัวคูณทวี = (1/1-0.8324) x 2,090.58 ล้านบาท =  12,472.04 
ล้านบาท หรือประมาณ 3,118.01 ล้านบาทต่อปี ข้อมูลจากส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระบุว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดเลยในปี 2560 มีค่าประมาณ 
52,669.57 ล้านบาท  เมื่อน าผลของโครงการตามแผนแม่บทฯ เข้าไปค านวณด้วย จะพบว่า โครงการ
นี้มีส่วนช่วยให้เศรษฐกิจของจังหวัดเลยขยายตัวเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 5.92 ต่อปี 

6.4  การประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมจากการด าเนินงานในปี พ.ศ. 2558-2562 
การศึกษาพบว่ามูลค่ารวมทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินการตามแผนฯ  

ในช่วงเวลาท่ีผ่านมามีค่าประมาณ 6,564.84 ล้านบาท  เมื่อน ามาเทียบกับมูลค่าปัจจุบันของ
งบประมาณท่ีใช้ใน 87 โครงการจ านวน 1,430.3 ล้านบาท  จะพบว่าอัตราผลตอบแทนทางสังคม 
(Social Returns on Investment : SROI) จะมีค่าเท่ากับ 1 : 4.59 หมายความว่า เงินงบประมาณ
โครงการ 1 บาท  จะให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมเท่ากับ 4.59 บาทในช่วงปี 2558 ถึง 
2561 สะท้อนให้เห็นว่าการด าเนินโครงการตามแผนแม่บทฯ มีความคุ้มค่าในการด าเนินการ  
รายละเอียดตามท่ีแสดงไว้ในตารางท่ี 6.2 

 

ตารางที่ 6.2 มูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมจากการด าเนินโครงการตามแผนแม่บทฯ ในปี 
พ.ศ. 2558-2562 

ด้านที่ประเมิน มูลค่า (ล้านบาท) 
มูลค่าปัจจุบันของมูลค่าทางเศรษฐกิจ 2,090.58 
มูลค่าทางสังคม   
การเรียนต่อ 3,780 
สุขภาพ 181 
ภาระหนี ้ 513 

รวมมูลค่าปัจจุบันทางสังคม 4,474 
มูลค่าปัจจุบันของมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม 6,564.84 
มูลค่าปัจจุบันของงบประมาณที่ใช้                  1,430.3  
อัตราผลตอบแทนทางสังคม (SROI)                  1 : 4.59  

ท่ีมา: ค านวณโดยคณะผู้วิจ้ย 
 



 
 

 
 

7. แผนที่น าทาง (Road Map) ของแผนยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเลย พ.ศ. 2563 – 2570    
 ทิศทางการด าเนินการในช่วงระยะเวลาท่ีเหลือจะสอดคล้องกับแผนท่ีน าทาง (Road Map) 
ของแผนยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนเลย พ.ศ. 2563 – 
2570  จะแบ่งการด าเนินงานออกเป็น 3 ช่วงเวลาด้วยกัน  ตามท่ีแสดงไว้ในรูปท่ี 7.1  และมีตัวขี้วัด 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ช่วงที่ 1 พ.ศ. 2563 – 2565 เป็นช่วงของการกระตุ้นอุปสงค์การท่องเที่ยว เพื่อเพิ่ม
จ านวนนักท่องเที่ยวคุณภาพ  ควบคู่ไปกับการพัฒนาปัจจัยด้านอุปทานการท่องเที่ยว  ด้วยการ
ส่ือสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลแหล่งท่องเท่ียวและต าแหน่งทางการตลาดของแต่ละอ าเภอ การจัด
กิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์และการรับรู้ของกลุ่มนักท่องเท่ียวเป้าหมายให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ
จังหวัด  และต าแหน่งทางการตลาดรายอ าเภอ  มีการเพิ่มแหล่งท่องเท่ียวรายอ าเภอ/ชุมชน  รวมถึง
การพัฒนาเส้นทางการท่องเท่ียวเพิ่มเติม ท่ีเช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียวในพื้นท่ี และระหว่างอ าเภอ   
ซึ่งจะช่วยเพิ่มทางเลือกในการท่องเท่ียวให้มีความหลากหลายกว่าเดิม มีการพัฒนาพื้นท่ีต้นแบบให้ได้
เกณฑ์มาตรฐานสากล คือ อ าเภอเชียงคานให้ผ่านเกณฑ์ GSTC และอ าเภอด่านซ้ายให้ผ่านเกณฑ์ 
UCCN  พร้อมกันนั้น จะต้องมีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการท่องเท่ียวให้มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการจัดการท่องเท่ียวให้สอดคล้องกับเกณฑ์ GSTC เกณฑ์ UCCN และมาตรฐานการ
ท่องเท่ียวอื่น ๆ  ยกระดับคุณภาพโรงแรมและท่ีพักให้มีคุณภาพสูงขึ้น  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่ี
จ าเป็นในการอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเท่ียว  และมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นจุดดึงดูดนักท่องเท่ียว
เพิ่มขึ้นในระดับอ าเภอ  รวมถึงการมีระบบติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนฯ เพื่อให้
ทราบถึงผลการด าเนินงานท่ีเป็นปัจจุบัน 
 ผลที่จะเกิดขึ้นในระยะที่ 1 (Mile Stone1) จ านวนนักท่องเท่ียวคุณภาพเพิ่มขึ้น มีแหล่ง
ท่องเท่ียวต้นแบบในพื้นท่ีพิเศษตามเกณฑ์ GSTC ท่ีได้รับรางวัล Sustainable Destinations Top 
100 โดย ITB Berlin และ Green Destination (GSTC Accredited)  มีบุคลากร และมีส่ิงอ านวย
ความสะดวกตามเกณฑ์มาตรฐานสากล 

ช่วงที่ 2 พ.ศ. 2566 – 2568 ยกระดับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของจังหวัดเลยให้อยู่ใน
ระดับสากล  ซึ่งจะเริ่มจากการทบทวนแผนการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนา
พื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนเลย พ.ศ. 2563 – 2570 ในช่วงท่ี 1 เพื่อปรับปรุงแผนฯ  
ควบคู่ไปกับการเพิ่มแหล่งท่องเท่ียวรายอ าเภอ/ชุมชน รวมถึงการพัฒนาเส้นทางการท่องเท่ียวเพิ่มเติม 
เพื่อเช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียวในพื้นท่ี และระหว่างอ าเภอ ตามมาตรฐานสากล มีการเพิ่มจ านวนพื้นท่ี
ต้นแบบท่ีผ่านเกณฑ์ GSTC เพิ่มจ านวนบุคลากรด้านการท่องเท่ียวให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดการท่องเท่ียวให้สอดคล้องกับเกณฑ์ GSTC เกณฑ์ UCCN และมาตรฐานอื่น ๆ ยกระดับคุณภาพ
โรงแรมและท่ีพักในแหล่งท่องเท่ียวหลักให้มีคุณภาพสูงขึ้น มีการเพิ่มจุดดึงดูดนักท่องเท่ียวในระดับ
อ าเภอ (Landmark) ตลอดจนถึงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ในระดับสากลในการท่ีจังหวัด



 
 

 
 

เลยเป็นแหล่งท่องเท่ียวยั่งยืนท่ีได้การรับรองตามเกณฑ์ GSTC มีจัดกิจกรรมและด าเนินการส่ือสารใน
ระดับสากลเพื่อยกระดับภาพลักษณ์  คุณภาพการให้บริการ และส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ได้
มาตรฐานการเป็นแหล่งท่องเท่ียวระดับสากล 

ผลที่จะเกิดขึ้นในระยะที่ 2 (Mile Stone2) จังหวัดเลยได้รับการยอมรับในฐานแหล่ง
ท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนในระดับสากล  และเป็นท่ีรู้จักในระดับนานาชาติ 

ช่วงที่ 3 พ.ศ. 2569 – 2570  การรักษาพลวัตด้านการท่องเที่ยว ด้วยการด าเนินกิจกรรม
ท่ีเกี่ยวข้องกับการรักษาพลวัตรในการเป็นแหล่งท่องเท่ียวยั่งยืนระดับสากล  เช่น การจัดกิจกรรม   
การส่ือสารประชาสัมพันธ์  การผลิตบุคลากรมาตรฐานสากลเพื่อเพิ่มเติมและทดแทนบุคลากรท่ีมีอยู่  
การรักษาคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวให้อยู่ในสภาพดี  รวมถึงการท าให้วิถี GSTC กลายเป็นวิถีชีวิตของ
ประชาชนจังหวัดเลย และมีการถอดบทเรียนการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารการ
พัฒนาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนเลย พ.ศ. 2563 – 2570 เพื่อวางแนวทางการพัฒนาใน
ระยะต่อไป 

ผลที่จะเกิดขึ้นในระยะที่  3 (Mile Stone3) รายได้รวมจากการท่องเท่ียวไม่น้อยกว่า 
35,505.56 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2570 และกลายเป็นต้นแบบแหล่งท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน ท่ีสามารถ
น าเอาแนวทางของ GSTC มาเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตได้อย่างเหมาะสม 
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รูปที่ 7.1  แผนท่ีน าทาง (Road Map) ของแผนยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนเลย พ.ศ. 2563 – 2570  
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8. กระบวนการจัดท าโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ 
กระบวนการจัดท าโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการ

ท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนเลย พ.ศ.2563 – 2570    เริ่มจากการวิเคราะห์ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์/
แผนงานท่ีเกี่ยวข้องในระดับชาติ  ระดับหน่วยงาน  และระดับจังหวัด  ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ
จังหวัดเลยท่ีก าหนดไว้ในแผนพัฒนาจังหวัดเลย 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564   แล้วจึงเช่ือมโยงมาสู่
ยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนเลยท้ัง  6 ข้อ   

ในการจัดท าโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียว
อย่างยั่งยืนเลย พ.ศ.2563 – 2570  จะให้ความส าคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน
พื้นท่ี จึงได้จัดให้มีการประชุมเพื่อช้ีแจงการท างานและการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Working Group)  
ในระดับจังหวัด 2 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมท้ังส้ิน  426 คน  มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Working Group)   
กับหน่วยด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  มีผู้เข้าร่วมท้ังส้ิน  35 คน   การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ (Working Group)    รายอ าเภอ  ท้ัง 9 อ าเภอ    มี ผู้เข้าร่วมท้ังส้ิน  284 คน  เพื่อ
ร่วมกันวิเคราะห์ความพร้อมของพื้นท่ีในการด าเนินการตามเกณฑ์การท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนโลก 
(GSTC) การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค   (SWOT)  การประเมินศักยภาพของ
แหล่งท่องเท่ียว  การประเมินความเส่ียง  และประเด็นอื่น ๆ  ท่ีเกี่ยวข้อง  นอกจากนี้แล้ว  ยังมีการ
ประมวลความเห็นจากผู้เช่ียวชาญด้านการท่องเท่ียว  การส่ือสาร  และการตลาด  รวมท้ังส้ิน 15 คน  
และการส ารวจความเห็นของนักท่องเท่ียวจ านวน 3,021 คน  เพื่อก าหนดประเด็นในการพัฒนา  
รวมถึงการก าหนดต าแหน่งทางการตลาดในระดับอ าเภอเพื่อเป็นแนวทางการในการพัฒนา  จากนั้น
จึงร่วมกันเขียนโครงการ (Project Idea)   ระดับจังหวัด  ระดับอ าเภอ    และระดับชุมชน  โดย
พิจารณาถึงยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนเลยท้ัง 6 
ยุทธศาสตร์  เกณฑ์ GSTC และเกณฑ์เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก (UNESCO 
Creative Cities Network - UCCN)  รวมเป็นจ านวนโครงการทั้งสิ้น   228  โครงการ  เป็น
โครงการระดับจังหวัด 69 โครงการ  เป็นโครงการระดับพื้นที่ (อ าเภอ/ชุมชน) 159 โครงการ  
งบประมาณรวมทั้งสิ้น  2,558.226  ล้านบาท   

เพื่อให้การด าเนินการตามแผนขับเคล่ือนการพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนในพื้นท่ีพิเศษ
เลยมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  สามารถบรรลุผลตามท่ีก าหนดไว้  จ าเป็นจะต้องมีการก าหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องรวมถึงตัวช้ีวัดความส าเร็จในระดับแผนงาน  โดยประเด็นยุทธศาสตร์
ท้ัง 6 ยุทธศาสตร์สามารถแยกออกเป็น 14 กลยุทธ์  21 แผนงาน และมีตัวช้ีวัดท่ีเกี่ยวข้องท้ังส้ิน 38 
ตั ว ช้ี วั ด    ร า ย ล ะ เ อี ย ด ต า ม ท่ี แ ส ด ง ไ ว้ ใ น ต า ร า ง ท่ี   8 .
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ตารางที ่8.1 ประเด็นยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ผลลัพธ ์ แผนงาน ตัวชี้วัด 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ 
ทรัพยากรธรณี และ
ส่ิงแวดล้อมสู่การเป็น
แหล่งเรียนรู้ทาง
ธรรมชาติท่ีได้คุณภาพ
มาตรฐานอย่างยั่งยืน 

ป1.1 ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในพื้นท่ีเป้าหมาย
สามารถอนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ 
ทรัพยากรธรณีและ
ส่ิงแวดล้อม  เพื่อให้
สามารถใช้ประโยชน์
ด้านการท่องเท่ียวได้
อย่างยั่งยืน 
ป1.2 มีแหล่งเรียนรู้ทาง
ธรรมชาติท่ีได้คุณภาพ
มาตรฐานตามเกณฑ์
ความยั่งยืน 

กลยุทธ์ที่ 1.1 การ
อนุรักษ์  ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ 
ทรัพยากรธรณี และ
ส่ิงแวดล้อม 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
ทรัพยากรธรณีและ
ส่ิงแวดล้อม ได้รับการ
ดูแลอย่างเหมาะสม 
เพื่อให้สามารถใช้
ประโยชน์ด้านการ
ท่องเท่ียวได้อย่างยั่งยืน 

ผ1.1.1 แผนงานด้าน
การอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ  
ทรัพยากรธรณี  และ 
ส่ิงแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 
ผ1.1.2  แผนงานด้าน
การใช้ประโยชน์จาก
การท่องเท่ียวที่ได้
คุณภาพมาตรฐาน
อย่างยั่งยืน 

ย1.1.1 ร้อยละของโครงการท่ี
ได้รับการด าเนินการมีไม่น้อย
กว่าร้อยละ 75 ของโครงการ
ท้ังหมดตามแผนงาน 
ย1.1.2 ร้อยละของจ านวน
แหล่งท่องเท่ียวที่ได้รับการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูมไีม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 ของแหล่ง
ท่องเท่ียวทั้งหมดท่ีต้องการ
พัฒนา 
ย.1.1.3 ร้อยละของจ านวน
แหล่งท่องเท่ียวที่เป็นไปตาม
เกณฑ์ของ GSTC มีไม่น้อย
กว่าร้อยละ 75 ของแหล่ง
ท่องเท่ียวทั้งหมดท่ีได้รับการ
ประเมิน 

กลยุทธ์ที่ 1.2 การพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ทาง

มีแหล่งเรียนรู้ท่ีสามารถ
ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อ

ผ1.2.1  แผนงานด้าน
การพัฒนาแหล่ง

ย1.2.1  ร้อยละของโครงการ
ท่ีได้รับการด าเนินการมีไม่
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ธรรมชาติท่ีได้คุณภาพ
มาตรฐานอย่างยั่งยืน 

ส่งเสริมการท่องเท่ียว
อย่างยั่งยืนได้ 

เรียนรู้ทางธรรมชาติท่ี
ได้คุณภาพมาตรฐาน
อย่างยั่งยืน 
ผ1.2.2 การถ่ายทอด
องค์ความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้สู่การท่องเท่ียว
อย่างยั่งยืน 

น้อยกว่าร้อยละ 75 ของ
โครงการท้ังหมดตามแผนงาน 
ย1.2.2  มีการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ทางธรรมชาติท่ีเป็นไป
ตามเกณฑ์ GSTC ไม่น้อยกว่า 
27 แห่งใน 9 อ าเภอเป้าหมาย 
(อ าเภอละ 3 แห่ง) 
ย1.2.3 ร้อยละของประชาชน
และนักท่องเท่ียวที่ได้รับการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีช่วย
ส่งเสริมการท่องเท่ียวอย่าง
ยั่งยืนมีไมน่้อยกว่าร้อยละ 75 
ของกลุ่มเป้าหมายท้ังหมด 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ก า ร พั ฒ น าแ ห ล่ ง
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศและ
จัดหาส่ิงอ านวยความ
สะดวกต่าง ๆ และการ
จั ด ก า ร ภู มิ ทั ศ น์
วัฒนธรรมของท้องถิ่น 

ป2.1 เพื่อให้มแีหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ี
เหมาะสมพื้นท่ี
เป้าหมายใน 9 อ าเภอ  
และเป็นแหล่งท่องเท่ียว
ท่ีมีความพร้อมในการ
รองรับนักท่องเท่ียวที่

กลยุทธ์ที่ 2.1 การพัฒนา
แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
และจัดหาส่ิงอ านวยความ
สะดวกต่าง ๆ 

พื้นท่ีเป้าหมายใน 9 
อ าเภอ  มีแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ี
สามารถรองรับ
นักท่องเท่ียวที่เป็น
กลุ่มเป้าหมาย  โดยไม่
ส่งผลต่อวัฒนธรรมและ

ผ2.1.1 แผนงานด้าน
การพัฒนาแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  
ผ2.1.2 แผนงานด้าน
การจัดหาส่ิงอ านวย
ความสะดวกเพื่อ
รองรับนักท่องเท่ียว  

ย2.1.1 ร้อยละของโครงการท่ี
ได้รับการด าเนินการมีไม่น้อย
กว่าร้อยละ 75 ของโครงการ
ตามแผน 
ย2.1.2 ร้อยละของจ านวน
แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ี
ได้รับการพัฒนา / จัดหาส่ิง
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ให้มีคุณภาพสอดคล้อง 
กับความต้องการของ
ชุมชนท้องถิ่น โดยไม่
เกิ ด ผ ล ก ระ ท บ ต่ อ
ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม ท า ง
ธรรมชาติ 

เป็นกลุ่มเป้าหมาย  โดย
ไม่ส่งผลต่อวัฒนธรรม
และส่ิงแวดล้อมในพื้นท่ี 
ป2.2 แหล่งท่องเท่ียว
ในชุมชนมีการจัดการ
ภูมิทัศน์วัฒนธรรมท่ีมี
คุณภาพ และเป็นการ
จัดการโดยไม่ส่งผล
กระทบต่อส่ิงแวดล้อม
ทางธรรมชาติจนส่งผล
ต่อความยั่งยืน 

ส่ิงแวดล้อมในพื้นท่ี อ านวยความสะดวกมีไม่น้อย
กว่าร้อยละ 75 ของแห่ง
ท่องเท่ียวทั้งหมดท่ีคัดเลือกไว้
เพื่อการพัฒนา 

กลยุทธ์ที่ 2.2 การจัดการ
ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นให้มีคุณภาพ
สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน
ท้องถิ่นโดยไม่เกิด
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม
ทางธรรมชาติ 

ชุมชนสามารถจัดการ    
ภูมิทัศน์วัฒนธรรมท่ีมี
คุณภาพ  และเป็นการ
จัดการโดยไม่ส่งผล
กระทบต่อส่ิงแวดล้อม
ทางธรรมชาติจนส่งผล
ต่อความยั่งยืน 

ผ2.2.1 แผนงานด้าน
จัดการภูมิทัศน์
วัฒนธรรมท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับต้องการ
ของชุมชน 

ย2.2.1 ร้อยละของโครงการท่ี
ได้รับการด าเนินการมีไม่น้อย
กว่าร้อยละ 75 ของโครงการ
ตามแผน 
ย2.2.2 ร้อยละของชุมชนท่ีมี
ความสามารถในการจัดการ     
ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของท้องถิ่น
มีไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของ
ชุมชนเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
ก า ร เ พิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการ
แข่งขัน การจัดหาและ
พั ฒ น า เ ส้ น ท า ง
ท่อง เท่ี ยว เชิ งนิ เวศ 
การสร้างสรรค์และ

ป3.1 แหล่งท่องเท่ียว
เชิงนิเวศท่ีมีศักยภาพ
ได้รับการพัฒนาให้ได้
เกณฑ์มาตรฐานด้าน
การท่องเท่ียว 
ป3.2 มีการสร้างสรรค์
และมีการน าภูมิปัญญา

กลยุทธ์ที่ 3.1 การเพิ่ม
ขีดความสามารถในการ
แข่งขัน การจัดหาและ
พัฒนาเส้นทางท่องเท่ียว
เชิงนิเวศ 

มีการพัฒนาแหล่ง
ท่องเท่ียวที่เหมาะสม
ตามศักยภาพของพื้นท่ี  
และมีการพัฒนา
เส้นทางท่องเท่ียวเชิง
นิเวศ 

ผ3.1.1 แผนงานด้าน
การเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
ท่องเท่ียวโดยชุมชน 
ผ3.1.2 แผนงานด้าน
การจัดหาและพัฒนา
เส้นทางท่องเท่ียวเชิง

ย3.1.1 ร้อยละของโครงการท่ี
ได้รับการด าเนินการมีไม่น้อย
กว่าร้อยละ 75 ของโครงการ
ตามแผน 
ย3.1.2 ชุมชนท่ีมีแผนงานด้าน
การเพิ่มขีดความสามารถใน
การท่องเท่ียวโดยชุมชนใน
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ก าร น าภู มิ ปั ญ ญ า
ท้ อ ง ถิ่ น ม าพั ฒ น า
ผลิตภัณฑ์และบริการ
ให้ ได้มาตรฐานของ
สินค้าและบริการ เพื่อ
เพิ่ ม ร า ย ไ ด้ แ ล ะ
เศรษฐกิจชุมชนและ
ยกระดับคุณภาพชีวิต
บนฐานความรู้ในการ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ท่องเท่ียวชุมชน 

ท้องถิ่นมาพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริการให้
ได้มาตรฐานของสินค้า
และบริการเพื่อเพิ่ม
รายได้และพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน 
ป3.3 เพื่อให้มีการการ
ยกระดับคุณภาพชีวิต
บนฐานความรู้ด้วยการ
บริหารจัดการท่องเท่ียว
ชุมชน 

นิเวศ ระยะ 5 ปีและได้ถูกน าไปใช้มี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของ
ชุมชนเป้าหมาย 
ย3.1.3 จ านวนเส้นทาง
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีได้รับการ
พัฒนามีไมน่้อยกว่าร้อยละ 60 
ของเส้นทางเป้าหมายท่ี
ก าหนดขึ้น 

กลยุทธ์ที่ 3.2 การ
สร้างสรรค์และการน าภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริการให้
ได้มาตรฐานของสินค้า
และบริการเพื่อเพิ่ม
รายได้และพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน 

มีการผลิตภัณฑ์หรือ
บริการท่ีเกิดจากการน า
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
พัฒนาท่ีได้มาตรฐาน
สามารถเพิ่มรายได้และ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

ผ3.2.1 แผนงานด้าน
การสร้างสรรค์และน า
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
พัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บริการให้ได้มาตรฐาน 
ผ3.2.2 แผนงานด้าน
การเพิ่มรายได้และ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
จากผลิตภัณฑ์และ
บริการของชุมชน 

ย3.2.1 ร้อยละของโครงการท่ี
ได้รับการด าเนินการมีไม่น้อย
กว่าร้อยละ 75 ของโครงการ
ตามแผน 
ย3.2.2  จ านวนผลิตภัณฑ์
และบริการท่ีได้รับการ
สร้างสรรค์จากภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมีไม่น้อยกว่าร้อยละ 
60 ของผลิตภัณฑ์และบริการ
ท่ีมีศักยภาพเพียงพอจะน ามา
พัฒนา 
ย3.2.3 รายได้ของครัวเรือน
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เฉพาะส่วนท่ีได้ประโยชน์
โดยตรงจากการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริการเพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ต่อปี 

กลยุทธ์ที่ 3.3 การ
ยกระดับคุณภาพชีวิตบน
ฐานความรู้ด้วยการ
บริหารจัดการท่องเท่ียว
ชุมชน 

สมาชิกในชุมชนมีรายได้
จากการบริหารจัดการ
ท่องเท่ียวชุมชน 

ผ3.3.1 แผนงานด้าน
การเพิ่มรายได้ด้วย
การบริหารจัดการ
ท่องเท่ียวชุมชน 

ย3.3.1 ร้อยละของโครงการท่ี
ได้รับการด าเนินการมีไม่น้อย
กว่าร้อยละ 75 ของโครงการ
ตามแผน 
ย3.3.2 รายได้ท่ีได้จากการ
จัดการท่องเท่ียวของชุมชน
ของครัวเรือนท่ีเข้าร่วมกับการ
จัดการท่องเท่ียวชุมชนเพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ต่อปี 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การฟื้นฟูอนุรักษ์และ
เผ ย แ พ ร่ วิ ถี ชี วิ ต 
ประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น และการจัด
กิ จ ก ร ร ม เพื่ อ ก า ร
เรียน รู้ และ ส่งเสริม

ป4.1 เพื่อให้ชุมชน
สามารถจัดกิจกรรมเพื่อ
การเรียนรู้และส่งเสริม
การท่องเท่ียวโดยชุมชน
ด้วยกระบวนการมีส่วน
ร่วมที่เกี่ยวข้องกับการ
ฟื้นฟู อนุรักษ์และ

กลยุทธ์ที่ 4.1 การฟื้นฟู 
อนุรักษ์และเผยแพร่วิถี
ชีวิต ประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

ชุมชนมีกิจกรรมเพื่อ
การเรียนรู้และส่งเสริม
การท่องเท่ียวโดยชุมชน
ด้วยกระบวนการมีส่วน
ร่วมที่เกี่ยวข้องกับการ
ฟื้นฟู อนุรักษ์และ
เผยแพร่วิถีชีวิต 

ผ4.1.1 แผนงานด้าน
การฟื้นฟู อนุรักษ์และ
เผยแพร่วิถีชีวิต 
ประเพณี วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

ย4.1.1 ร้อยละของโครงการท่ี
ได้รับการด าเนินการมีไม่น้อย
กว่าร้อยละ 75 ของโครงการ
ท้ังหมดตามแผนงาน 
ย4.1.2  ร้อยละของกิจกรรม/
โครงการการฟื้นฟู อนุรักษ์
และเผยแพร่วิถีชีวิต ประเพณี 
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ก าร ท่ อ ง เท่ี ย ว โด ย
ชุ ม ช น ด้ ว ย
กระบวนการมี ส่วน
ร่วม 

เผยแพร่วิถีชีวิต 
ประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 
ป4.2 ชุมชนสามารถจัด
กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้
และส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวโดยชุมชนด้วย
กระบวนการมีส่วนร่วม 

ประเพณี  วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

วัฒนธรรมท้องถิ่นมีไมน่้อย
กว่าร้อยละ 75 ของประเภท
ของวิถีชีวิต ประเพณี 
วัฒนธรรมท้องถิ่นที่ต้องการจะ
ฟื้นฟ ู

กลยุทธ์ที่ 4.2 การจัด
กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้
และส่งเสริมการท่องเท่ียว
โดยชุมชนด้วย
กระบวนการมีส่วนร่วม 

ชุมชนสามารถจัด
กจิกรรมเพื่อการเรียนรู้
และส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวโดยชุมชนด้วย
กระบวนการมีส่วนร่วม 

ผ4.2.1 แผนงานด้าน
การเรียนรู้และส่งเสริม
การท่องเท่ียวโดย
ชุมชน 

ย4.2.1 ร้อยละของโครงการท่ี
ได้รับการด าเนินการมีไม่น้อย
กว่าร้อยละ 75 ของโครงการ
ท้ังหมดตามแผนงาน 
ย4.2.2  ร้อยละชุมชนท่ี
สามารถจัดกิจกรรมเพื่อการ
เรียนรู้และส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวโดยชุมชนมีไม่น้อย
กว่าร้อยละ 65 ของของชุมชน
เป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การสนับสนุนและ
ส่งเสริมการจัด
กิจกรรมการท่องเท่ียว 
การฝึกอบรม และ

ป5.1 เพื่อให้มีแนวทาง
และมีการสนับสนุนและ
ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
การท่องเท่ียว 
ป5.2 เพื่อให้

กลยุทธ์ที่ 5.1 การ
สนับสนุนและส่งเสริมการ
จัดกิจกรรมการท่องเท่ียว 

ชุมชนได้รับการ
สนับสนุนและมีการ
ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
การท่องเท่ียวตาม
ศักยภาพของพื้นท่ี 

ผ5.1.1 แผนงานด้าน
การสนับสนุนและ
ส่งเสริมการจัด
กิจกรรมการท่องเท่ียว 

ย5.1.1 ร้อยละของโครงการท่ี
ได้รับการด าเนินการมีไม่น้อย
กว่าร้อยละ 75 ของโครงการ
ท้ังหมดตามแผนงาน 
ย5.1.2 ร้อยละของชุมชนท่ี
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พัฒนาผู้ประกอบการ
ด้านการท่องเท่ียวให้มี
ความเข้าใจในเรื่องการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
อย่างถูกต้องและเกิด
ความตระหนักถึง
ผลกระทบ 
ท่ีจะเกิดขึ้นต่อแหล่ง
ท่องเท่ียวขณะเดียวกัน
ก็ไม่กระทบต่อการ
ด าเนินกิจกรรมทาง
ธุรกิจ 

ผู้ประกอบการด้านการ
ท่องเท่ียวให้มีความ
เข้าใจในเรื่องการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศอย่าง
ถูกต้องและเกิดความ
ตระหนักถึงผลกระทบท่ี
จะเกิดขึ้นต่อแหล่ง
ท่องเท่ียวขณะเดียวกัน
ก็ไม่กระทบต่อการ
ด าเนินกิจกรรมทาง
ธุรกิจ 

ได้รับการสนับสนุนให้สามารถ
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการ
ท่องเท่ียวตามศักยภาพใน
พื้นท่ีมีไม่น้อยว่าร้อยละ 65 
ของชุมชนเป้าหมาย 
ย5.1.3 ร้อยละนักท่องเท่ียวที่
เข้าไปท่องเท่ียวในชุมชนท่ีมี
ความพึงพอใจต่อ
ประสบการณ์การท่องเท่ียวมี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

กลยุทธ์ที่ 5.2 การ
ฝึกอบรมและพัฒนา
ผู้ประกอบการด้านการ
ท่องเท่ียวให้มีความเข้าใจ
ในเรื่องการท่องเท่ียวเชิง
นิเวศอย่างถูกต้องและ
เกิดความตระหนักถึง
ผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นต่อ
แหล่งท่องเท่ียว
ขณะเดียวกันก็ไม่กระทบ

ผู้ประกอบการด้านการ
ท่องเท่ียวสามารถ
จัดการท่องเท่ียวเชิง
นิเวศอย่างถูกต้องโดย
ไม่ส่งผลกระทบต่อ
แหล่งท่องเท่ียวและไม่
กระทบต่อการด าเนิน
กิจกรรมทางธุรกิจ 

ผ5.2.1 แผนงานด้าน
การฝึกอบรมและ
พัฒนาผู้ประกอบด้าน
การท่องเท่ียว 
ผ5.2.2 แผนงานด้าน
การสร้างความ
ตระหนักในการด าเนิน
ธุรกิจท่ีไม่ส่งผล
กระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

ย5.2.1 ร้อยละของโครงการท่ี
ได้รับการด าเนินการมีไม่น้อย
กว่าร้อยละ 75 ของโครงการ
ท้ังหมดตามแผนงาน 
ย5.2.2 ร้อยละของผู้เข้า
ฝึกอบรมที่ผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบภายหลังการฝึกอบรม
มีไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของ
จ านวนผู้เข้าฝึกอบรม 
ย5.2.3 ร้อยละของผู้เข้า
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ต่อการด าเนินกิจกรรม
ทางธุรกิจ 

ฝึกอบรมที่ผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบภายหลังจากการ
ฝึกอบรมและน าเอาความรู้
จากการฝึกอบรมไปใช้มีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 75 ของผู้ผ่าน
การทดสอบท้ังหมด 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  
การเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์แผน
แม่บทและแผนปฏิบัติ
การพื้นท่ีพิเศษเพื่อ
การท่องเท่ียวอย่าง
ยั่งยืนเลยในรูปแบบ
ส่ือต่าง ๆ ในการสร้าง
ความเข้าใจแก่ทุกภาค
ส่วนท่ีเกี่ยวข้อง การ
ประชาสัมพันธ์กับ
นักท่องเท่ียวคุณภาพ
ให้มาท่องเท่ียวเมือง
เลย การจัดท าระบบ

ป6.1 เพื่อให้เกิดการ
เผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์แผน
แม่บทและแผนปฏิบัติ
การพื้นท่ีพิเศษเพื่อการ
ท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน
เลยในรูปแบบส่ือต่าง ๆ 
ในการสร้างความเข้าใจ
แก่ทุกภาคส่วนท่ี
เกี่ยวข้อง 
ป6.2 มีการ
ประชาสัมพันธ์กับ
นักท่องเท่ียวคุณภาพให้
มาท่องเท่ียวเมืองเลย 

กลยุทธ์ที่ 6.1 การ
เผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์แผน
แม่บทและแผนปฏิบัติ
การพื้นท่ีพิเศษเพื่อการ
ท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนเลย
ในรูปแบบส่ือต่าง ๆ ใน
การสร้างความเข้าใจแก่
ทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

1.ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก
กลุ่มทราบรายละเอียด
ของแผนแม่บทและ
แผนปฏิบัติการพื้นท่ี
พิเศษเพื่อการท่องเท่ียว
อย่างยั่งยืนเลย  

ผ6.1.1 แผนงานด้าน
การเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์แผน
แม่บทและแผนปฏิบัติ
การ 
 

ย6.1.1 ร้อยละของโครงการท่ี
ได้รับการด าเนินการมีไม่น้อย
กว่าร้อยละ 75 ของโครงการ
ท้ังหมดตามแผนงาน 
ย6.1.2 ร้อยละของการรับรู้
ของภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องท่ีมีต่อ
แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ
พื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียว
อย่างยั่งยืน  มีไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 75 

กลยุทธ์ที่ 6.2 การ
ประชาสัมพันธ์กับ
นักท่องเท่ียวคุณภาพให้
มาท่องเท่ียวเมืองเลย 

นักท่องเท่ียวคุณภาพมี
จ านวนเพิ่มขึ้น 

ผ6.2.1 แผนงานด้าน
การสร้างการรับรู้ และ
สร้างความเข้าใจ
ภาพลักษณ์การ

ย6.2.1  ร้อยละของโครงการ
ท่ีได้รับการด าเนินการมีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 75 ของ
โครงการท้ังหมดตามแผนงาน 
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ข้อมูลสารสนเทศด้าน
การท่องเท่ียว และ
จัดท าระบบเตือนภัย
เพื่อแจ้งภัยต่าง ๆ แก่
นักท่องเท่ียว รวมถึง
การศึกษาและติดตาม
ประเมินผลการ
พัฒนาการท่องเท่ียว
ในพื้นท่ีพิเศษเลย 

ป6.3 มีการจัดท าระบบ
ข้อมูลสารสนเทศด้าน
การท่องเท่ียวและ
ติดตามประเมินผลการ
พัฒนาการท่องเท่ียวใน
พื้นท่ีพิเศษเลย 

ท่องเท่ียวในพื้นท่ี
พิเศษเลยต่อ
นักท่องเท่ียวทั่วไป
และนักท่องเท่ียว
คุณภาพ 

ย6.2.2 ร้อยละของการรับรู้
ของนักท่องเท่ียวที่มีต่อ
ต าแหน่งทางการตลาดของ
จังหวัดและพื้นท่ีเป้าหมาย 9 
อ าเภอมีไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
ย6.2.3  ร้อยละของการรับรู้ 
ของนักท่องเท่ียวคุณภาพท่ีมี
ต่อต าแหน่งทางการตลาดของ
จังหวัดและพื้นท่ีเป้าหมาย 9 
อ าเภอมีไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
ย6.2.4 ร้อยละนักท่องเท่ียว
คุณภาพท่ีมีความพึงพอใจต่อ
ประสบการณ์การท่องเท่ียวมี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

กลยุทธ์ที่ 6.3 การจัดท า
ระบบข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการท่องเท่ียวและ
ติดตามประเมินผลการ
พัฒนาการท่องเท่ียวใน
พื้นท่ีพิเศษเลย 

มีการน าระบบข้อมูล
สารสนเทศด้านการ
ท่องเท่ียวและติดตาม
ประเมินผลการ
พัฒนาการท่องเท่ียวใน
พื้นท่ีพิเศษเลย  เพื่อ

ผ6.3.1 แผนงานด้าน
การจัดท าระบบข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการ
ติดตามและ
ประเมินผลการ
พัฒนาการท่องเท่ียว

ย6.3.1  ร้อยละของโครงการ
ท่ีได้รับการด าเนินการมีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 75 ของ
โครงการท้ังหมดตามแผนงาน 
ย6.3.2 มีระบบการติดตาม
ประเมินผลท่ีครอบคลุมตาม
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ปรับปรุงการท างาน ในพื้นท่ีพิเศษเลย 
ผ6.3.2 แผนงาน
ติดตาม ประเมินผล 
ทบทวนแผนปฏิบัติ
การ 

ยุทธศาสตร์ท้ัง 6 ด้าน 
ย6.3.3 ร้อยละของหน่วยงาน
ภาครัฐ  ภาคเอกชน  และภาค
ประชนชนในพื้นท่ีได้ใช้หรือ
ได้รับประโยชน์จากระบบ
ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 
80 ของหน่วยงานท้ังหมดท่ีจะ
ได้ใช้หรือได้รับประโยชน์ 
ย6.3.4 มีการทบทวน
แผนปฏิบัติการอย่างน้อย 1 
ครั้ง  เพื่อปรับปรุงแผนให้มี
ความเหมาะสมสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมด้านการ
ท่องเท่ียวที่เปล่ียนไป 

ท่ีมา  การวิเคราะห์ของคณะผู้วิจัย 



 
 

 
 

9. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่พิเศษ
เลย 
 โครงการตามแผนการปฏิบัติงานในปี 2563 ถึง 2570 จ าแนกตามยุทธศาสตร์  6 ยุทธศาสตร์
ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรธรณี และส่ิงแวดล้อมสู่การเป็น
แหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติท่ีได้คุณภาพมาตรฐานอย่างยั่งยืน มีจ านวนโครงการท้ังส้ิน 28 โครงการ ยุทธศาสตร์
ที่ 2 การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศและจัดหาส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ และการจัดการภูมิทัศน์
วัฒนธรรมของท้องถิ่นให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่นโดยไม่เกิดผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ มีจ านวนโครงการท้ังส้ิน 69 โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขัน การจัดหาและพัฒนาเส้นทางท่องเท่ียวเชิงนิเวศ การสร้างสรรค์และการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ได้มาตรฐานของสินค้าและบริการเพื่อเพิ่มรายได้และเศรษฐกิจชุมชน และ
ยกระดับคุณภาพชีวิตบนฐานความรู้ด้วยการบริหารจัดการท่องเท่ียวชุมชน มีจ านวนโครงการท้ังส้ิน 35 
โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การฟื้นฟู อนุรักษ์และเผยแพร่วิถีชีวิต ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น และการจัด
กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้และส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยชุมชนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม มีจ านวนโครงการ
ท้ังส้ิน 36 โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมการท่องเท่ียว การฝึกอบรม 
และพัฒนาผู้ประกอบการด้านการท่องเท่ียวให้มีความเข้าใจในเรื่องการท่องเท่ียวเชิงนิเวศอย่างถูกต้องและเกิด
ความตระหนักถึงผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นต่อแหล่งท่องเท่ียวขณะเดียวกันก็ไม่กระทบต่อการด าเนินกิจกรรมทาง
ธุรกิจ มีจ านวนโครงการท้ังส้ิน 41 โครงการ และยุทธศาสตร์ที่ 6 การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แผนแม่บท
และแผนปฏิบัติการพื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนเลยในรูปแบบส่ือต่าง ๆ ในการสร้างความเข้าใจแก่
ทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง การประชาสัมพันธ์กับนักท่องเท่ียวคุณภาพให้มาท่องเท่ียวเมืองเลย การจัดท าระบบ
ข้อมูลสารสนเทศด้านการท่องเท่ียว และติดตามประเมินผลการพัฒนาการท่องเท่ียวในพื้นท่ีพิเศษเลย มีจ านวน
โครงการท้ังส้ิน 19 โครงการ รวมโครงการท้ัง 6 ยุทธศาสตร์ จ านวนท้ังส้ิน 228 โครงการ เป็นวงเงินท้ังส้ิน 
2,558.226 ล้านบาท  รายละเอียดตามท่ีแสดงไว้ตามตารางท่ี 8.1  

ตารางที่ 9.1 จ านวนโครงการตามแผนปฏิบัติการในปี 2563 ถึง 2570 จ าแนกตามยุทธศาสตร์ 

ล าดับ ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

(โครงการ) 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

1 ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่  1  ก า ร อ นุ รั ก ษ์  ฟื้ น ฟู
ท รัพ ยากรธรรมชาติ  ท รัพ ยากรธรณี  และ
สิ่งแวดล้อมสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติที่
ได้คุณภาพมาตรฐานอย่างยั่งยืน 

28 961 

 กลยุทธ์ที่ 1.1 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
ทรัพยากรธรณีและส่ิงแวดล้อม 

20 559.6 

 กลยุทธ์ที่ 1.2 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ
ท่ีได้คุณภาพมาตรฐานอย่างยั่งยืน 

8 401.4 

2 ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิง 69 932.34 



 
 

 
 

ล าดับ ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

(โครงการ) 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

นิเวศและจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ 
และการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมของท้องถ่ินให้มี
คุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
ท้องถ่ินโดยไม่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ 

 กลยุทธ์ที่ 2.1 การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
และจัดหาส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ 

57 578.44 

 กลยุทธ์ที่  2.2 การจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชนท้องถิ่นโดยไม่เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม
ทางธรรมชาติ 

12 353.9 

3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน การจัดหาและพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ การสร้างสรรค์และการน าภูมิปัญญา
ท้องถ่ินมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ได้
มาตรฐานของสินค้าและบริการเพื่อเพิ่มรายได้
และเศรษฐกิจชุมชน และยกระดับคุณภาพชีวิต
บนฐานความรู้ด้วยการบริหารจัดการท่องเที่ยว
ชุมชน 

35 197.8 

 กลยุทธ์ที่ 3.1 การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
การจัดหาและพัฒนาเส้นทางท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

15 127.4 

 กลยุทธ์ที่ 3.2 การสร้างสรรค์และการน าภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาพัฒ นาผลิตภัณฑ์ และบริการให้ ไ ด้
มาตรฐานของสินค้าและบริการเพื่อเพิ่มรายได้และ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

13 33.4 

 กลยุทธ์ที่  3.3 การยกระ ดับ คุณ ภาพ ชีวิ ตบน
ฐานความรู้ด้วยการบริหารจัดการท่องเท่ียวชุมชน 

7 37 

4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การฟื้นฟู อนุรักษ์และเผยแพร่วิถี
ชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมท้องถ่ิน และการจัด
กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยว
โดยชุมชนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม 

36 204.55 

 กลยุทธ์ที่ 4.1 การฟื้นฟู อนุรักษ์และเผยแพร่วิถีชีวิต 
ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น 

17 97 

 กลยุทธ์ที่ 4.2 การจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้และ 19 107.55 



 
 

 
 

ล าดับ ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

(โครงการ) 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยชุมชนด้วยกระบวนการมี
ส่วนร่วม 

5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสนับสนุนและส่งเสริมการจัด
กิจกรรมการท่องเที่ยว การฝึกอบรม และพัฒนา
ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวให้มีความเข้าใจ
ในเร่ืองการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างถูกต้องและ
เกิดความตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อ
แหล่งท่องเที่ยวขณะเดียวกันก็ไม่กระทบต่อการ
ด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจ 

41 170.06 

 กลยุทธ์ที่  5.1 การสนับสนุนและส่งเสริมการจัด
กิจกรรมการท่องเท่ียว 

29 129.56 

 ก ล ยุ ท ธ์ ที่  5.2 ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม แ ล ะ พั ฒ น า
ผู้ประกอบการด้านการท่องเท่ียวให้มีความเข้าใจใน
เรื่องการท่องเท่ียวเชิงนิเวศอย่างถูกต้องและเกิด
ความตระหนักถึงผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นต่อแหล่ง
ท่องเท่ียวขณะเดียวกันก็ไม่กระทบต่อการด าเนิน
กิจกรรมทางธุรกิจ 

12 40.5 

6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการพื้นที่พิเศษเพื่อการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเลยในรูปแบบสื่อต่าง ๆ ใน
การสร้างความเข้าใจแก่ทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง 
การประชาสัมพันธ์กับนักท่องเที่ยวคุณภาพให้มา
ท่อ งเที่ ยว เมื องเลย การจัดท าระบบ ข้อ มูล
สารสนเทศด้านการท่อ งเที่ ยว  และติดตาม
ประเมินผลการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษ
เลย 

19 92.476 

 กลยุทธ์ที่ 6.1 การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แผน
แม่บทและแผนปฏิบั ติการพื้น ท่ีพิ เศษเพื่ อการ
ท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนเลยในรูปแบบส่ือต่าง ๆ ในการ
สร้างความเข้าใจแก่ทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

2 5.8 

 กลยุทธ์ที่ 6.2 การประชาสัมพันธ์กับนักท่องเท่ียว
คุณภาพให้มาท่องเท่ียวเมืองเลย 

10 70.15 

 กลยุทธ์ที่ 6.3 การจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศด้าน
การท่องเท่ียวและติดตามประเมินผลการพัฒนาการ

7 16.526 



 
 

 
 

ล าดับ ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

(โครงการ) 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ท่องเท่ียวในพื้นท่ีพิเศษเลย 
 รวมทุกยุทธศาสตร์ 228 2,558.226 

ท่ีมา : คณะผู้วิจัยสรุปจากแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการพื้นท่ีพิเศษเพื่ อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนเลย 
ข้อมูลจากหน่วยงานท่ีสัมภาษณ์  และการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัดและระดับอ าเภอ 



 
  

 

10.  การก าหนดต าแหน่งทางการตลาดรายอ าเภอ 
  แม้ว่าท่ีผ่านมารายได้และจ านวนนักท่องเท่ียวจะเพิ่มมากขึ้น  แต่การท่องเท่ียวส่วนใหญ่ยังกระจุกตัว
อยู่ในบางพื้นท่ีและบางอ าเภอเท่านั้น  จึงท าให้การกระจายรายได้ในเชิงพื้นท่ียังไม่ท่ัวถึงเท่าท่ีควร อย่างไรก็ตาม  
การจะให้นักท่องเท่ียวกระจายตัวไปยังทุกอ าเภอจ าเป็นต้องมีต าแหน่งทางการตลาดรายอ าเภอเพื่อเป็นจุดขาย
นักท่องเท่ียวเฉพาะกลุ่ม   

จากการก าหนดต าแหน่งทางการตลาด “สบาย สบาย สไตล์ เลย” หรือ “Leisure Loei” ท่ีเป็นกรอบ
ใหญ่  คณะผู้วิจัยได้พัฒนาต าแหน่งทางการตลาดรายอ าเภอตามท่ีแสดงไว้ในตารางท่ี 10.1 โดยใช้ข้อมูลการ
ประเมินศักยภาพแหล่งท่องเท่ียวของผู้เช่ียวชาญและตัวแทนในพื้นท่ีมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาเพื่อให้แต่ละ
อ าเภอมีต าแหน่งทางการตลาดท่ีแตกต่างกันแต่ก็ส่งเสริมซึ่งกันและกัน  ซึ่งจะช่วยให้การออกแบบเส้นทาง
ท่องเท่ียวมีความหลากหลายมากขึ้น  สามารถดึงดูดกลุ่มนักท่องเท่ียวเป้าหมายได้  ยกตัวอย่างเช่น การพัฒนา
เส้นทางท่องเท่ียวส าหรับนักท่องเท่ียวท่ีสนใจการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ท่ีสามารถเดินทางตามเส้นทางท่ี
เช่ือมโยงระหว่างเมืองเลย เชียงคาน และด่านซ้าย นักท่องเท่ียวท่ีสนใจการท่องเท่ียวเชิงผจญภัยสามารถ
ท่องเท่ียวตามเส้นทาง ภูกระดึง  ภูหลวง และด่านซ้าย  เป็นต้น 

 
ตารางที่ 10.1 การก าหนดต าแหน่งทางการตลาดของแต่ละอ าเภอ 

อ าเภอ ต าแหน่งทางการตลาด 
เมืองเลย Local Loei Experience สัมผัสเสน่ห์เมืองเลย  
เชียงคาน Mekong…the Eco-Culture River วิถีเชียงคาน วัฒนธรรมริมโขง 

ท่าล่ี AEC Connectivity Checkpoint ท่าล่ีท่ีเดียวเท่ียวสองแผ่นดิน 
ภูกระดึง Loei Challenge ภูกระดึงปฐมบทแห่งการผจญภัย 
ภูเรือ Green Tourism @ Phu Ruea แดน 3 ภูคู่สวนเกษตร 

ภูหลวง Wellspring of Life สัมผัสดินแดนต้นทางแห่งชีวิต 
ด่านซ้าย Creative Hub ชุมทางคนสร้างสรรค์  
หนองหิน The Wonder of Maze Mountain มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ และภูผา 
นาแห้ว Everlasting Loei Culture วัฒนธรรมเลยไม่มีวันตาย 

         ท่ีมา : คณะผู้วิจัยเรียบเรียง  โดยใช้ข้อมูลจากบทท่ี 6  
 
 
 



 
  

 

11. มูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมและอัตราผลตอบแทนทางสังคมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการด าเนินการ
ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเลย พ.ศ. 2563 - 
2570 

จากการประมาณคาดว่ามูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีจะเกิดขึ้นหากมีการด าเนินการตามแผน

ยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนเลย พ.ศ. 2563 – 2570  จะมี

ค่าประมาณ  29,044.32 ล้านบาท  เมื่อน ามาเทียบกับมูลค่าปัจจุบันของงบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินการ

ท้ังหมดจ านวน 2,558.226 ล้านบาท  จะพบว่า อัตราผลตอบแทนทางสังคม (Social Returns on 

Investment : SROI) จะมีค่าเท่ากับ 1 : 11.35 หมายความว่า เงินงบประมาณโครงการ 1 บาท  จะให้

ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมเท่ากับ 11.35 บาทในช่วงปี 2562 ถึง 2570 สะท้อนให้เห็นว่ า 

งบประมาณท่ีจัดสรรไปเพื่อการด าเนินโครงการตามแผนแม่บทฯ มีความคุ้มค่าในการด าเนินการทางเศรษฐกิจ

และสังคม  ผลท่ีได้สอดคล้องกับการศึกษาในต่างประเทศซึ่งพบว่า การพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนจะให้

ผลตอบแทนระยะยาวจากการศึกษาของ Carrick (2014) และ Linsley and McMurray (2018) ท่ีพบว่า  

การพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนในระดับพื้นท่ีจะมีอัตราผลตอบแทนทางสังคมระหว่าง 1 :7 ถึง 1:13 

รายละเอียดตามท่ีแสดงไว้ในตารางท่ี 11.1 

ตารางที่ 11.1 มูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมจากการด าเนินโครงการตามแผนฯ 
ด้านที่ประเมิน มูลค่า (ล้านบาท) 

มูลคา่ปัจจุบันของมูลค่าทางเศรษฐกิจ 17,737.52 
มูลค่าทางสังคม   
การเรียนต่อ 9,398.7 
สุขภาพ 498.1 
ภาระหนี ้ 1,410 

รวมมูลค่าปัจจุบันทางสังคม 11,306.8  
มูลค่าปัจจุบันของมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม 29,044.32 
มูลค่าปัจจุบันของงบประมาณที่คาดว่าจะใช้ในปี 2563 ถึง 2570                  2,558.23   
อัตราผลตอบแทนทางสังคม (SROI)                  1 : 11.35  

    ท่ีมา: การค านวนของคณะผู้วิจัย 
 
 
 



 
  

 

12. ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 
12.1 การพัฒนาภูมิ ทัศน์ของพื้ น ท่ีรายอ าเภอเพื่ อเป็น จุดหมายการเช็คอินและถ่ายภาพ 

(Instagrammable Loei) 
ในปัจจุบันนี้  การท่องเท่ียวเพื่อช่ืนชมและแบ่งปันภูมิทัศน์ ( Instagrammable Tourism) ก าลัง

ได้รับความนิยมมากขึ้น  และถือเป็นหนึ่งในแรงจูงใจท่ีสามารถกระตุ้นให้นักท่องเท่ียวเดินทางไปยังจุดหมายท่ี
อยู่ห่างไกลได้  ดังนั้นการออกแบบภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม  สอดคล้องกับต าแหน่งทางการตลาดรายอ าเภอ
ตามท่ีเสนอไว้ในส่วนท่ี 9.1  จะช่วยให้อ าเภอมีเป้าหมายส าคัญในการท่องเท่ียว  ซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ท่ี 
ออสเตรเลียใช้ในการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวจนได้รับการคัดเลือกให้เป็น The Most Instagrammable 
Country in the World* จากการจัดอันดับของ Big 7 Travel นอกจากประเทศออสเตรเลียแล้ว  ประเทศท่ี
ใช้หลัก Instagrammable Tourism มาพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวจนได้รับความนิยม ได้แก่   แคนาดา  
อินโดนีเซีย  แอฟริกาใต้  มัลดีฟส์  อินเดีย  สหรัฐอเมริกา  ดูไบ  มาเลเซีย  สเปน และกรีซ  เป็นต้น 

12.2  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออ านวยความสะดวกและสร้างความปลอดภัยให้กับ
นักท่องเท่ียว 

ประเด็นส าคัญประการหนึ่งท่ีได้จากการประชุมระดมความคิดเห็น  และการประเมินความพร้อมของ
พื้นท่ี  คือ  ความจ าเป็นในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออ านวยความสะดวกและสร้างความปลอดภัยให้กับ
นักท่องเท่ียว  เพื่อให้สามารถรองรับนักท่องเท่ียวจ านวนมากได้  โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมใน
พื้นท่ี  ดังนั้น แผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจึงไม่ได้จ ากัดอยู่แค่การสร้างถนน  ท่ีจอดรถ  ห้องสุขา  เท่านั้น  
แต่ยังรวมไปถึงระบบการจัดเก็บขยะ  ระบบการก าจัดของเสีย  ท่ีถูกต้องตามสุขอนามัยและเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อมอีกด้วย   

12.3  การจัดท าโครงการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (Public-Private Partnership: 
PPP) 

วัตถุประสงค์หลักของการจัดท าโครงการ PPP นั้น  ไม่ได้อยู่ท่ีการลดภาระทางการคลังของหน่วยงาน
ภาครัฐเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้ตัวแทนของชุมชนในพื้นท่ีหรือผู้ประกอบการใน
พื้นท่ี  มีโอกาสได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวในจังหวัด โดยการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การ
บริหารการพัฒนาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนเลย  พ.ศ. 2563 – 2570 ในปี พ.ศ 2566 ควรมี
การศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการเพิ่มบทบาทของเอกชนในการร่วมลงทุนในการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว  
โครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียว เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าว ตลาดการ
ท่องเท่ียวภายในจังหวัดเลยได้มีการเติบโตและมีศักยภาพมากพอจะให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกับนักลงทุนได้ 

12.4 การสร้างกรอบความคิดของการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism Mindset) 
ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นท่ี 



 
  

 

ผลจากการประเมินศักยภาพของพื้นท่ี การประชุมเพื่อระดมความเห็น  และผลการประเมินความ
พร้อมในการด าเนินตามเกณฑ์ของ GSTC ในระดับพื้นท่ีพบว่า  ตัวแทนของพื้นท่ียังมีระดับความพร้อมไม่สูง
นักในด้านการด าเนินการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  การบริการจัดการแหล่ง
ท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน  และการรักษาวัฒนธรรมในพื้นท่ี   โดยเฉพาะสมาชิกในชุมชนท่ีไม่ได้เป็นผู้น าชุมชน  
หรือเป็นผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการท่องเท่ียวโดยตรง  การสร้างกรอบความคิดของการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน 
(Sustainable Tourism Mindset)  ท่ีให้ความส าคัญกับมิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  สังคม  
สุขอนามัย  และวัฒนธรรม  ควบคู่ไปกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจจึงเป็นส่ิงท่ีส าคัญท่ีสมาชิกในชุมชนควรมี   

12.5 การสร้างความเข้าใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่างานตามภารกิจของตนเองหรือหน่วยงานมี
ความเช่ือมโยงกับเกณฑ์ของ GSTC อย่างไร  

จากการประเมินลักษณะการด าเนินโครงการของโครงการท่ีด าเนินการตามแผนแม่บทตามท่ีแสดงไว้
ในบทท่ี 5 พบว่า  โครงการเหล่านี้มีความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดของ  GSTC แต่เป็นการมองจากภารกิจของ
หน่วยงานเป็นท่ีต้ัง  ท าให้เกิดการมองแบบแยกส่วน  เป็นการจัดท าโครงการเพื่อตอบสนองต่อภารกิจของ
หน่วยงานเป็นหลัก  แม้ว่าจะเป็นโครงการท่ีเป็นประโยชน์  ให้ความส าคัญกับการพัฒนาในระดับชุมชน  และ
มีการกระจายไปยังพื้นท่ีต่าง ๆ ในจังหวัด  แต่ยังไม่ได้มีการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้ทราบว่างานท่ีตน
ท าอยู่มีความเช่ือมโยงกับการพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนของจังหวัดได้อย่างไร  จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนา
ศักยภาพของการท างานของบุคลากรให้มีความเข้าใจว่า GSTC มีความเช่ือมโยงกับงานของตนเองอย่างไร  
จังหวัดเลยควรก าหนดนโยบายท่ีชัดเจนว่าจะใช้เกณฑ์ GSTC ในการขับเคล่ือนการท างานของหน่วยงานใน
พื้นท่ีในทุกระดับ  

12.6 การส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมมากขึ้น 
แม้ว่าโครงการท่ีด าเนินการจะเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม  แต่ตามหลักบันได 5 ช้ันในการ

เสริมสร้างพลังให้ชุมชน (Community Empowerment) โครงการควรถูกออกแบบให้ตัวแทนในชุมมีส่วน
ร่วมเป็นขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นที่ 1 การให้ข้อมูลแก่ชุมชนเพื่อให้ชุมชนเห็นความส าคัญของโครงการท่ีมีต่อชุมชน (Informing) 
ขั้นท่ี 2 มีการปรึกษากับชุมชนถึงความต้องการและรูปแบบของโครงการ/กิจกรรมท่ีเหมาะสม 

(Consulting) 
ขั้นที่ 3 เปิดโอกาสให้สมาชิกของชุมชนมีส่วนร่วมในการออกแบบโครงการ/กิจกรรม (Involving) 
ขั้นท่ี 4 การด าเนินงานจะต้องเป็นการด าเนินการร่วมกันด้วยหลักการเป็นพันธมิตรท่ีเท่าเทียม 

(Equal Partnership Collaboration) 



 
  

 

ขั้นท่ี 5  การสร้างพลังให้กับชุมชน (Community Empowerment) หากด าเนินการใน 4 ขั้นตอน
ข้างต้น  หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้ชุมชน  เป็นผู้จัดการโครงการ  และตัดสินใจเรื่องการวางแผนการ
ด าเนินงาน  การจัดกิจกรรม และการใช้ทรัพยากรเพื่อการด าเนินการด้วยตนเอง 

12.7 การวางแผนปฏิบัติการการส่ือสารบูรณาการตลอดปีของหน่วยงานและชุมชน (Year-round 
Integrated Communication Action Plan) 
 การส่ือสารเพื่อก าหนดต าแหน่งทางการตลาดของจังหวัดและของอ าเภอให้นักท่องเท่ียวรู้จักและ
จดจ าได้นั้น  การส่ือสารของหน่วยงานและชุมชนควรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  สอดรับกัน  และก าหนดเวลา
ท่ีชัดเจน  เพื่อให้เกิดความเช่ือมโยงกันได้  ด้วยเหตุนี้  จึงจ าเป็นจะต้องมีการวางแผนปฏิบัติการการส่ือสาร
บูรณาการตลอดปี  รวมถึงการก าหนดแนวทางในการท าเนื้อหา (Content) ท่ีเหมาะสม  ซึ่งอาจจ าเป็นจะต้อง
ใช้ผู้เช่ียวชาญหรือบริษัทท่ีมีความเช่ียวชาญด้านการส่ือสารการตลาดมาช่วยให้ค าแนะน า จัดท าเนื้อหา
บางส่วน รวมถึงการบริหารจัดการการใช้ส่ือออนไลน์เพื่อการส่ือสาร  เพื่อให้ได้ผลสูงสุด  ท้ังนี้  แผนการ
ส่ือสารจะต้องมีท้ังส่วนท่ีเป็นการส่ือสารไปยังนักท่องเท่ียวไทย  และการส่ือสารไปยังกลุ่มนักท่อง เท่ียว
ต่างชาติด้วยภาษาหลัก  เช่น  ภาษาอังกฤษ  ภาษาจีน  เป็นต้น 

ในการเล่าเรื่อง (Story-telling) และการคิดประเด็นเพื่อประชาสัมพันธ์ (Media content) ควรมี

เนื้อหาท่ีสอดคล้องกับต าแหน่งทางการตลาดท่ีก าหนดไว้ เพื่อให้ภาพลักษณ์ของแต่ละอ าเภอเด่นชัดขึ้น ส่งผล

ให้นักท่องเท่ียวเกิดการจดจ า ซึ่งในแต่ละอ าเภอ แต่ละชุมชนจะมีเอกลักษณ์ท่ีแตกต่างกัน ดังนั้นผู้ท่ีจะก าหนด

เนื้อเรื่องและประเด็นเพื่อประชาสัมพันธ์ในแต่ละสัปดาห์ได้เหมาะสมท่ีสุด คือ ประชาชนหรือหน่วยงานใน

พื้นท่ี  

12.8  การตั้งคณะกรรมการจัดการความเส่ียงด้านการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน 
 จากการประเมินความเส่ียงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของจังหวัดพบว่าความเส่ียงส าคัญท่ีจะส่งผลต่อการ
ท่องเท่ียวของจังหวัดเลย  คือ  การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ปัญหาส่ิงแวดล้อม การอนุรักษ์และการ
จัดการด้านส่ิงแวดล้อม  การบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียว  และสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีผันผวน  ด้านความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาอาชญากรรม  จึงจ าเป็นต้องมีคณะกรรรมการจัดการความเส่ียงด้านการ
ท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน  เพื่อร่วมกันก าหนดแนวทางและสร้างแผนการรับมือกับความเส่ียงท่ีอาจส่งผลกระทบ
ต่อการท่องเท่ียวในแต่ละช่วงเวลาของปีให้เหมาะสม  จะได้ลดโอกาสในการเกิดความเส่ียง  ท้ังยังช่วยบรรเทา
ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที 

12.9 การพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลความส าเร็จของการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน 
 เพื่อให้สามารถติดตามประเมินผลความส าเร็จของการขับเคล่ือนตามแผนแม่บท  จึงควรมีการพัฒนา
ระบบการติดตามและประเมินผล  ด้วยการส ารวจผลทางเศรษฐกิจท่ีครัวเรือนได้รับจากการพัฒนาการ
ท่องเท่ียว ซึ่งระยะแรกนี้ คณะผู้วิจัยได้ท าการพัฒนาฐานข้อมูลครัวเรือนจ านวน 1,200 ครัวเรือนใน 9 อ าเภอ  



 
  

 

เพื่อให้เป็นหน่วยข้อมูลส าหรับการติดตามประเมินผลแล้ว อย่างไรก็ตามในระยะต่อไป ควรมีการเพิ่มจ านวน
ครัวเรือนตัวอย่างในแต่ละอ าเภอให้มีไม่น้อยกว่า 275 ครัวเรือน หรือรวมท้ัง 9 อ าเภอแล้วควรมีจ านวนไม่
น้อยกว่า 2,475 ครัวเรือน ภายในปี 2565 เพื่อให้สามารถติดตามประเมินผลระดับอ าเภออย่างเหมาะสมและ
ท่ัวถึง   
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1. Introduction 

Designated Areas for Sustainable Tourism Administration (Public Organization) 
(DASTA), by Designated Area of Leoi Province, had been implementaing the Designated Area 
Master Plan. As of 2017, out of 189 projects proposed, 94 were implemented.  It is 
expected that, within 10 years since the implementation of the Master Plan, at least 
35,505.56 million Baht would be generated. Achieving such target will not only bring benefit 
in terms of higher income; it will also bring about higher quality of living; issues borned out 
of inequality will as so be addressed.  

What need to be kept in mind is that such target must be achieved in a sustainble 
way; in addition,  such development has to be consistent with the government’s goal of 
improving tourism quality standard in a concrete way. The cabinet resolution had granted 
Loei to be a pilot area for the Master Plan. However, in the past years, tourism-related 
factors such as tourist compositions, tourist expectations, economic growth etc. have been 
changing at rapid pace; this means that the Plan has to take into account these factors to 
ensure that its implementation is efficient and effective; the Master Plan which was 
developed in 2012, therefore, should be revised and updated to take into account current 
state of developments and changing environmental factors. This is what the study attempts 
to achieve. 
2. Objectives 
 2 .1   To develop an operational plan for Designated Area of Leoi Province which is 
inline with Thailand’s 20 years plan; 



 
  

 

 2.2 To prepare appropriate approaches to evelate collaboration among stakeholders 
to promote lifestyle tourism within the Mekong river basin; 
 2.3  To evaluate the success of the first phase of the Master Plan implementation. 
This should take into account socio-economic changes relevant to the success of the 
Master Plan; 

2 . 4  To promite Loei as a destination for eco-tourism and leisure city with 
international standard; 
3. Methodology 
 There are three main exercises of methodology employed. The first is consultation 
with stakeholders. This can be broken down into three main stages. The first stage was the 
kick-off meeting with 200 participants from government agencies, business representatives 
and local communities. The objective of this meeting was to inform local representatives 
on the nature of the project. Participants also took part in analysis of toursim potential, 
GSTC readiness, SWOT and 5-year forsight exercise.  
 The second stage was to conduct focus groups at subdistric levels of 9 subdistricts 
that had been designated as special areas, each with at least 30 participants; total 
participants of this exercise were around 270 participants. The aims were to develop 
relevant toursim development projects proposal. Additional supplementary in-dept 
interviews were also carried out. 
 The last stage was to present findings to 200 participants from government agencies, 
business representatives and local communities. This was also the opportunity to revise 
and update the proposed projects. Participants also took part in risk assessment exercise. 
 The second exercise involved the calculation of Social Rates of Return on 
Investments and to assess progress against the Master Plan’s targets. The third exercise 
were to conduct documentary surveys fo relevant materials; supplementary statistical 
analysis were also conducted. These information would be used to develop sub-district 
market positionings.  
4. Performance evaluation from 2015-2018 

4.1 Projects breakdown by strategic category 



 
  

 

Initial number of projects were 150 when the Master Plan were implemented; 
however, by April 2019. There were 189 projects intended to serve the Master Plan. Among 
the original 150 projects, 92 projects had been completed. Table 4.1 provides breakdown of 
these projects by strategic categories.  

 
Table 4.1 Projects breakdown by Strategic Categories (2015 - 2018) 

 Strategic Category 
Number of 

projects 

1 Strategic category 1: To proserve and restore natural resources in 
order to promote them as nature-based learning center passing 
sustainbility standard. 

34 

2 Strategic category 2: To develop econ-tourism destinations and 
provide them with appropriate facilities, land scape development 
taking into account cultural and diversity of local communities without 
detrimental effect to the environment. 

82 

3 Strategic category 3: To improve destinations’ competitiveness; to 
develop new eco-tourism travel routes. To develop new products and 
services based on local wisdom. These products and services should 
pass relevant standard requirements. Improvement of quality life of 
communities should be based on local wisdom and local knowedge. 

15 

4 Strategic category 4: To restore, preserve, and proliferate local lifestyle 
and culture. Activities to promote learning and participatory 
community-based toursim should be implemented. 

5 

5 Strategic category 5: To promote and support tourism-related 
activities, including capacity building of local tourism-related business 
on proper conduct of eco-tourism practices. Way to minimize 
undesirable effect from such activities should also be provided. 

21 

6 Strategic category 6: To promote the Master Plan and complementary 32 



 
  

 

 Strategic Category 
Number of 

projects 

operational plan to the public using multiple media platforms and 
materials. Monotoring and evaluation apparatus should also be 
developed. 

 Total 189 

Source: Based on data from relevant government agencies and interviews 
 

4.2 Performance by indicators 
There are three indicators to monitor the progress of the Plan: 1) tourist growth rate 

per annum (percent); 2) average length of stay (days); and 3) Annual income growth from 
tourism activities (percent). Table 4.2 summarize the Master Plan’s performance against 
their designated target. It can be seen that current achievement has been satisfactory. 

Table 4.2 Performance Evaluation from 2015-2018 
Indocators Target Achieved 

Tourist growth rate per annum (percent) 5.29 5.96 
Average length of stay (day) 3.53 2.24 
Annual income growth from tourism activities 
(percent) 

35.6 21.01 

Source: Calculated by researhers based on tourism statistics from Ministry of Tourism and 
Sports 

4.3 Social and economic impacts  
Quantitative analysis of economic and social impacts were conducted. It was found 

that total economic value generate in the first five years of the plan was around 2,090 
million Baht; social values were calculated to be around 4,474 million Baht. Thus the total 
value generated was 6,564 million Baht. The Social Rate of Return was 1: 4.59 
5. Plan revision and proposed projects from 2019 - 2027 
 5.1 Proposed projects and budgets 



 
  

 

The revision was carried out in accordance with the process described in section 3; 
the process emphasized on stakehoders’ participations to ensure that proposed projects 
would help to address the issues of their concerns. The revision resulted in 228 proposed 
project with total budet of 2,558.226 million Baht. These projects will be carried out from 
2019 – 2027. Table 5.1 provides an overview distributions of these projects by strategic 
categories. 
 

Table 5.1 Breakdown of Proposed Projects by Strategic Category (2019 – 2027) 

 

Strategic Category 

 

 

Number of 
projects 

 

 

Estimated 
budget 

(Million 
Baht) 

1 Strategic category 1: To proserve and restore 
natural resources in order to promote them as 
nature-based learning center passing sustainbility 
standard. 

28 961 

2 Strategic category 2: To develop econ-tourism 
destinations and provide them with appropriate 
facilities, land scape development taking into 
account cultural and diversity of local 
communities without detrimental effect to the 
environment. 

69 932.34 

3 Strategic category 3: To improve destinations’ 
competitiveness; to develop new eco-tourism 
travel routes. To develop new products and 
services based on local wisdom. These products 
and services should pass relevant standard 
requirements. Improvement of quality life of 

35 197.8 



 
  

 

 

Strategic Category 

 

 

Number of 
projects 

 

 

Estimated 
budget 

(Million 
Baht) 

communities should be based on local wisdom 
and local knowedge. 

4 Strategic category 4: To restore, preserve, and 
proliferate local lifestyle and culture. Activities to 
promote learning and participatory community-
based toursim should be implemented. 

36 204.55 

5 Strategic category 5: To promote and support 
tourism-related activities, including capacity 
building of local tourism-related business on 
proper conduct of eco-tourism practices. Way to 
minimize undesirable effect from such activities 
should also be provided. 

41 170.06 

6 Strategic category 6: To promote the Master Plan 
and complementary operational plan to the 
public using multiple media platforms and 
materials. Monotoring and evaluation apparatus 
should also be developed. 

19 40.5 

 Total 228 2,558.226 

Source: Based on data from relevant government agencies and interviews 
 
 5.2 Expected social and economic impacts  

Quantitative analysis of economic and social impacts were conducted. It was found 
that total economic value generate in the first five years of the plan was around 17,737.52 



 
  

 

million Baht; social values were calculated to be around 11,306.8 million Baht. Thus the 
total value generated was 29,044.32 million Baht. The Social Rate of Return was 1: 11.35 

 
 
 

6. Reccommendations 
1. Training should be conducted to all personnels involved in the implementation of 

the Master Plan. Professional Leanring Community should also be promoted. 
Understanding of Global Sustainable Tourism Council (GSTC) indicators should also 
be promoted. 

2. Further promotion of collaboration among local stakeholders would increase the 
efficiency and effectiveness of the progress towards targets of the Master Plan. 

3. There should be a system of monitoring and evalation both at provincial and sub-
district level. This will help relevent authorities too track to progress of relevant 
projects without losing sight on the big picture. 

4. Progress of the Master Plan and its revision should be updated again within 3 to 4 
years. 

5. Sub-district-wise communication plan should be developed to ensure that messages 
sent out the target tourists are clear and consistent. 

6. There should be a committee overseeing tourism-related risk and develop a proper 
mitigation plan for such events. 

 

 
 
 
 
 


