
หัวขอ : การบริหารจัดการการทองเที่ยว 
วิทยากร : นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผูวาการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
 

1. การทองเท่ียวเปนเรื่องสําคัญและมีความออนไหวในเรื่องความเชื่อมั่น เชน มีสถานการณระเบิดทาว

มหาพรหมที่ผานมา ก็ตองเรียกความมั่นใจใหนักทองเที่ยวเกิดขึ้น ดวยการเรียนเชิญหมีเซี๊ยะและหลิวเตอหัว 

มาสักการะ เพื่อสรางความมั่นใจใหกับนักทองเที่ยว เปนตน  

2. ผวจ. เปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการทองเที่ยว และผมขออนุญาตนําทองเที่ยวฯ มาพบทาน   

ซึ่งทองเที่ยวเปนการทํางานดาน Supply Side และทําหนาที่ดานการตลาดเปนหลัก ในการที่จะขายของใหได 

และมีงานซ้ําซอนของ Product เขามา ซึ่งผูวาฯ จะเปนผูชวยสนับสนุนงานทองเที่ยว 

3. ภาพรวมป  2558 ทั่วโลกตอนรับนักทองเที่ยว 1,184 ลานคน สรางรายได 1.2 ลานลานบาท  และ

ภูมิภาคอาเซียนแปซิฟกมีแนวโนมเติบโตสูงและมีสวนแบงทางการตลาดเพ่ิมขึ้นเปนรอยละ 30 และการทองเท่ียว

มีความสําคัญเนื่องจากรายไดจากอุตสาหกรรมทองเท่ียวไทยคิดเปนรอยละ 16.6 ของ GDP ประเทศ ซึ่งสรางงาน

เพิ่มมากขึ้น เราตองมองทั้งภาพมิติเศรษฐกิจ มิติทางสังคม มิติความสัมพันธระหวางประเทศ เปนการสราง

ความสัมพันธระหวางประเทศ  และเปนการเพิ่มการผูกพันในครอบครัว และมีการเรียนรูสิ่งแวดลอม   

4. ทิศทางที่จะทําในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และอีก 4 ปขางหนา  ซึ่งแผนฯ 12 ปรากฏถึงตัวชี้วัด           

การทองเที่ยวใหมีรายไดไมต่ํากวา 3 ลานลานบาท และอันดับความสามารถในการแขงขันดานการทองเที่ยวไมต่ํากวา

อันดับที่ 30  และอยูระหวางการจัดทําแผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2564) เนน

ทองเที่ยวทองถิ่น เพราะปจจุบันการกระจายรายไดที่มาจากการทองเที่ยวคอนขางกระจุกตัวไมกี่จังหวัด สราง

โอกาสของจังหวัด และเพิ่มรายไดและกระจายจังหวัดโดยมองของการมีสวนรวมในพ้ืนที ่

5. การทองเที่ยวใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ดวยการสรางความเขมแข็งของฐานราก จึงนํา 

Thailand 4.0 มาเปน ทองเที่ยว 4.0  โดยการเสริมสรางความเขมแข็งภายในใหมากขึ้น และใหจังหวัดที่ทาน

รับผิดชอบรวมดําเนินการทองเที่ยววาจะเนนการขายอะไร และทําอยางไรใหประเทศไทยเปนแหลงทองเที่ยว

ยอดนิยมอยางยั่งยืน (Preferred Destination) พบวาทุกประเทศพยายามเนนการทองเที่ยวของตนเองมากขึ้น 

เราจึงตองพัฒนาการทองเที่ยวทั้งคนในประเทศ และตางประเทศใหเที่ยวไทยมากขึ้น  

6. การสงเสริมการทองเที่ยวป 60 เนนแหลงทองเที่ยวเชิงคุณภาพ และกระตุนใหเกิดการเดินทางจริง 

เพื่อเพิ่มมูลคาเศรษฐกิจจริง ดวยการคนหา Amazing Thailand เปน Story เพื่อหาประสบการณของทองถิ่น 

(Local Experience) ใหทดลองทําอาหารไทย มวยไทย  เปน Value For Experience ใหมีรายไดของจังหวัด 

ทําอยางไรใหเกิดการ (1) พักนานขึ้น อาจดูขอมูลยอนหลัง 3 ป วานอนจังหวัดทานกี่วัน  (2) มีคาใชจายตอคน

ตอวันจํานวนเทาไร แลวคุณนํา 2 ขอมาวิเคราะห วาควรตองเสริมกิจกรรมภาคค่ําเพื่อใหมีจํานวนวันคางคืน

เพิ่มมากขึ้น  หรือตองเสริมทั้ง 2 ขอ แตตองระวังมิใหแตละจังหวัดเกิดการแยงกัน มิใช Zero Sum แตตองการ

ใหเปน Total เพิ่มขึ้นดวยการสรางความแตกตางของทองถิ่นในจังหวัดและไดลองทําแบบชาวบาน อาทิเชน  

(1) Food การทําอาหารทองถิ่นที่ใชวัตถุดิบของทองถิ่นเอง  - ขาวแรมฟน ขาวคลุกพริกแกง  

(2) Fun การจัดทํากิจกรรมอะไรที่สนุกสนามเปนเอกลักษณ 

(3) Festival งานประเพณีสืบเนื่อง หรืองานครั้งแรก 



และสามารถหากิจกรรมอะไรที่เพิ่มขึ้นในจังหวัด เพื่อเนนสงเสริมตลาดในประเทศ ไมใหกระจายตัวเที่ยวแควัน
ศุกร เสาร อาทิตย และกระจุกตัวไมกี่จังหวัด 

7. แนวทางการทําตลาด ทําทองเที่ยวในวิถีไทยบนความเปนไทย ในรูปแบบของ วิถีไทยเกสไตลลึกซึ้ง 
ขอยกตัวอยาง การบริหารจัดการทองเที่ยวของตางประเทศ โดยกําหนดจํานวนชั่วโมง ถามีเวลา 1 ชั่วโมง 
จนถึงสัปดาหจะมีการทองเที่ยวอะไรบาง ซึ่งถา 1 ชั่วโมง สามารถทองเที่ยวไดโดยขึ้นเครื่องเฮลิคอปเตอรเพื่อ
ชมเมืองรอบสถานที่ได 

8. มิติตางประเทศ ททท. มี ๒๗ แหงทั่วโลก เราพยายามสรางวิถีไทยและเจาะจงกลุมนักทองเที่ยวมาก
ขึ้นวาตองการทองเที่ยวแบบไหน เพื่อเจาะกลุมและสถานที่ไดชัดเจน  เนื่องจากปจจุบันโดยเฉลี่ยทองเที่ยว
สถานที่อยูที่ 5,000 บาท ทองเที่ยวเพื่อสุขภาพ นอกจากการรักษาพยาบาลอยูที่ 1 แสนกวาบาท ก็ขยายมา
เปนรักษาสุขภาพชองฟน  

9. จุดออนของการทองเที่ยวประเทศไทย เปนทั้งเรื่องของ Safety & Security ขณะนี้ประเทศไทยถูก
จัดอันดับ อยูในอันดับที่ 132 และความยั่งยืนของสิ่งแวดลอม อยูอันดับที่ 118 เปนอุปสรรคตอการแขงขันดาน
การทองเท่ียวของไทยในระดับโลก เราตองใหเขาประทับใจแลวกลับมาทองเที่ยวอีก 

10.  ตามขอ 9 เรื่องความปลอดภัย ขอความกรุณาทานผูวาฯ ขอใหอยูแลวปลอดภัย (Stay Safe) ทั้งที่
โรงแรมและนอกโรงแรม อาจใชคนในทองถิ่นเอง / ความสะอาดของอาหาร (Eat Safe) / และราคาสินคา
บริการมาตรฐาน (Pay Safe)  

11.  ตามขอ 9 เรื่องสิ่งแวดลอม นอกจากใหหนวยงานที่รับผิดชอบเปนผูจัดการโดยตรงไมได และปญหา
มากที่สุด คือ ขยะ ดังนั้น ททท.รวมมือกับเอกชน กําหนดให ททท.พื้นที่ไดรณรงคใหนักทองเที่ยวชวยเก็บขยะ 
(Trash Hero) ไมใหทะเลมีขยะ กระบวนการเหลานี้ตองทําใหยั่งยืน ยาวนาน และเก็บไปแลวนําไปแยก เชน 
อบต.แหงหนึ่งในจังหวัดอุตรดิตถ ของบประมาณซื้อรถเก็บขยะไมได จึงตองสอนใหชาวบานเก็บขยะ แยกขยะ 
ซึ่งขณะนี้ก็เงียบไปแลว และการนําแหที่ทิ้งหรือไมใชแลวนําไปประดิษฐเปนรองเทา กระเปา (Upcyling the 
Oceans)  

12.  สรุป PREFER ดวยการขอความรวมมือของคนในทองถิ่น  People การใชและดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม Resource และการเขาถึง และสิ่งอํานวยความสะดวก Facility และถาจังหวัดของทานไมมีสิ่ง
ดึงดูด ทานสามารถทํารวมกับกลุมจังหวัด เพื่อกระตุนการทองเที่ยวมากขึ้น 

13. คําถาม กรณีที่ ผวจ. เดิมจัดสรรงบประมาณไปแลว แลวเราจะตอยอดทองเที่ยวใหมในป งบประมาณ 
พ.ศ. 2560 จะใหดําเนินการอยางไร 

คําตอบ ผูวา ททท. ทานสามารถคิดโครงการและทําการตลาดไดโดยผาน ททท.จังหวัดไดโดยตรง 
แลวทาง ททท.จะเขาคณะกรรมการเพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณตอไป 

 

 
 

 


