
นายยุทธศักดิ์ สุภสร
ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

การบริหารจัดการการท่องเที่ยว

วันท่ี 25 กันยายน 2559



ท าไมต้องการท่องเที่ยว
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ปี 2558
ท่ัวโลกต้อนรับนักท่องเท่ียว 1,184 ล้านคน

สร้างรายได้ 1.2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ
มูลค่าด้านการท่องเท่ียวโลกคิดเป็น 10% ของ GDP โลก



การท่องเที่ยวโลกมีการเติบโตมาอย่างต่อเน่ือง ซึ่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีแนวโน้มเติบโตสูง
และมีส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 30 ในปี 2573 โดยไทยมีการเติบโต
ทัง้ในด้านจ านวน รายได้ ค่าใช้จ่าย และวันพัก สูงกว่าการท่องเที่ยวโลก และเอเชียแปซิฟิก

โลก เอเชียแปซิฟิก

-3.9% -0.5% 24.2%

4.6% 5.6% 20.6%

รายได้
จ านวน

อัตราการเติบโต ปี 2558

2553

ท่ีมา : UNWTO

2563

2573

Asia/Pacific
8%

Asia/Pacific
22%

Asia/Pacific
30%
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รายได้จากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย
คิดเป็นร้อยละ 16.6 ของ GDP ประเทศ

สร้างงานกว่า 4.2 ล้านต าแหน่ง

ปี 2558

จัดเก็บภาษีได้ 332,530 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 15 ของภาษีทัง้หมด
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“ การท่องเที่ยวเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาสังคม เสริมสร้างการเรียนรู้ 
และความสัมพันธ์อันดี ของคนภายในประเทศและระหว่างประเทศ ”

ความเห็นของคนไทยต่อการท่องเที่ยวในมิติสังคม
84.61% 

เพิ่มระดบัความผูกพนัในครอบครัว

89.26% 

สร้างประสบการณ์เรียนรู้จากการท่องเที่ยว

88.89% 

ต้องการมีส่วนร่วมในการรักษาสังคมและส่ิงแวดล้อม
ที่มา : ผลการส ารวจความคิดเห็นของส านกังานสถิติแห่งชาติปี 2558



ภาพการท่องเที่ยวไทยในอนาคต
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(ร่าง) แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาต ิฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2564)

Vision

KPI

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตฉิบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)

การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวไม่ต ่ากว่า 3 ล้านล้านบาท
และอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว 
(The Travel & Tourism Competitiveness Index : TTCI) 

ไม่ต ่ากว่าอันดับที่ 30

ยุทธศาสตร์

KPI
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“ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชัน้น าของโลกที่เตบิโตอย่างมีดุลยภาพบนพืน้ฐานความเป็นไทย 
เพื่อส่งเสริมการพฒันาเศรษฐกิจ สังคม และกระจายรายได้สู่ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน”

อันดับขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันด้าน

การท่องเที่ยว ตดิอันดับ 
30 ของโลก หรืออันดับ 
7 ของเอเชียแปซิฟิก 

อัตราการเตบิโตเฉล่ียต่อปี
ของรายได้จากการท่องเที่ยว
รวมทัง้คนไทยและต่างชาติ
เพิ่มขึน้อย่างน้อย 10%

27 จังหวัดมีรายได้จาก
การท่องเที่ยวมากกว่า 
6,000 ล้านบาทต่อปี

อันดับขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันด้าน
การท่องเที่ยว (หัวข้อ

ย่อยเร่ืองความย่ังยืนของ
สิ่งแวดล้อม) ตดิ 1 ใน 
100 อันดับแรกของโลก

อัตราการเตบิโตเฉล่ียต่อปี
ของค่าใช้จ่ายนักท่องเที่ยว
ต่างชาตอิย่างน้อย 5% ต่อปี



Connect to the world

Thailand 4.0 Tourism 4.0



ภาพการท่องเที่ยวไทยในอนาคต

ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม อย่างยั่งยืน

ปี 2564

- รายได้ 1 ใน 7 ของโลก 
- รายได้รวม 4 ล้านล้านบาท

- นักท่องเที่ยวต่างชาติ 40 ล้านคน
- การเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศของคนไทย 
  200 ล้านคนครัง้ 

“Preferred Destination”
(แหลง่ท่องเท่ียวที่นกัท่องเท่ียวต่างชาติและคนไทยนกึถงึ

และเลอืกมาท่องเท่ียวเป็นอนัดบัต้นๆของโลก)



การก้าวสู่ Preferred Destination



อดีต ปัจจุบัน อนาคต (ปี 2560-2564)

Target /
Segment

Positioning / 

Branding

Attribute ความคุ้มค่า
- ราคาคุ้มค่า และประหยัด
- แหล่งท่องเที่ยวหลากหลาย

ประสบการณ์อันทรงคุณค่า
- วัฒนธรรม / วิถีไทย / อนุรักษ์ธรรมชาติ
- อุตสาหกรรมและ Supply Chain ท่ีมีมาตรฐานสากล

เน้นนักท่องเที่ยวกลุ่ม Mass

- นักท่องเที่ยวกลุ่ม Mass เป็นหลัก
- การเตบิโตของรายได้การท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่มาจากจ านวนนักท่องเที่ยว

ขยายสู่นักท่องเท่ียวกลุ่ม Premium Mass 
- เจาะกลุ่ม Niche / กลุ่ม High Income

- เน้นการเติบโตจาก Spending ท่ีสูงขึน้
- วางแผนมุ่งสู่กลุ่มระดับบน (High Value)

“Preferred Destination”
“Quality Leisure Destination”

“Value for Experience”
เป้าหมายปี 2564

“Value for Money”

แหล่งท่องเท่ียวท่ีท้ังนักท่องเท่ียวต่างชาติและนักท่องเท่ียวไทย
นึกถงึ เลือกมาท่องเท่ียวเป็นอันดับต้นๆของโลก
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การส่งเสริมการท่องเที่ยวปี 2560



Local Experience

สร้างความเข้มแข็งจากภายใน

Thainess



ประสบการณ์ท้องถิ่นไทย”

Participatory Experience 

Sensory Experience 

Value for Experience

Value for Money
Creative Tourism
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จุดเน้นส่งเสริมตลาดในประเทศ

เพิ่มนักท่องเที่ยว
กระแสหลกั

เพิม่ค่าใช้จ่ายจาก
นักท่องเที่ยวศักยภาพ

กระจายการท่องเที่ยว
สู่พืน้ที่รอง

กระจายโอกาสการเรียนรู้และรักษาส่ิงแวดล้อม

Chiang Rai

5 Clusters

ท่องเที่ยว
วิถีไทย
เก๋ไก๋
สไตล์ลกึซ้ึง

Product Offering : 

Local Experience

สร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนทางการท่องเที่ยว





ผู้หญิงท่อง...เที่ยว

เก๋ายกก๊วนชวนเที่ยว





สร้างความเข้มแข็งให้สังคมและส่ิงแวดล้อม...
กระจายโอกาสการเรียนรู้ผ่านการท่องเท่ียวสู่กลุ่มผู้มีรายได้น้อย 

ใครๆ ก็เที่ยวได้

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJhoqO2q7NAhUFK48KHXdcDS0QjRwIBw&url=https://twitter.com/bluecollarmiami&bvm=bv.124272578,d.c2I&psig=AFQjCNHJavNYw8xIkj6SBLVIzKd4vwtBuQ&ust=1466240605917051
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiKmpDJ-7XNAhVJPI8KHUroAqMQjRwIBw&url=http://interskate.net/2014/03/31/unique-corporate-outing-roller-skating/&bvm=bv.124817099,d.c2I&psig=AFQjCNFGmv5v3gADPXGD1Ad_Iui_bYI7lg&ust=1466490103323671
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiKmpDJ-7XNAhVJPI8KHUroAqMQjRwIBw&url=http://www.pineacampus.com/corporate/&bvm=bv.124817099,d.c2I&psig=AFQjCNFGmv5v3gADPXGD1Ad_Iui_bYI7lg&ust=1466490103323671
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จุดเน้นส่งเสริมตลาดต่างประเทศ



Focus Marketing

Thailand Positioning : Quality Leisure Destination

First Visit

First Visit

First Visit

First Visit

First Visit

First VisitFirst Visit

Muslim

Muslim

Young executive

youth / Gap Year

Young executive

youth / Gap Year

Young executive

youth / Gap Year

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiP3IS-lq7NAhXFQY8KHVmABL4QjRwIBw&url=http://www.outline-world-map.com/transparent-blank-world-maps&bvm=bv.124272578,d.c2I&psig=AFQjCNHiIEzmr3ZZL5axL6Zxx6K8t_YfAw&ust=1466222468446300


WEDDING & HONEYMOON



กลุ่มสตรี กลุ่มครอบครัว กลุ่ม Baby Boomer 





การขับเคล่ือนและการบริหารจัดการ
การท่องเที่ยวแบบองค์รวม

ี7

Inclusive Management for Inclusive Tourism



อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว
(TTCI : Travel & Tourism Competitiveness Index)

โดย World Economic Forum 2015

“จุดอ่อน” 
“ด้านความม่ันคงปลอดภัย” อันดับที่ 132 และ “ความยั่งยืนของส่ิงแวดล้อม” อันดับที่ 116 

เป็นอุปสรรคต่อการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของไทยในระดับโลก
ระดับโลก

ระดับเอเชียแปซิฟิก 

ระดับอาเซียน

/ 141 ประเทศ

(4.8) (3.8)

(4.9)

(5.0)

(4.3)

(4.9)

(3.7)

(5.1)
(3.5)

(4.6)

(3.4)

(5.7)

(4.5)

(2.8)

/ 23 ประเทศ
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ขับเคล่ือน Value Chain

การประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเที่ยว การวางแผนและบริหารแหล่งท่องเที่ยว การประเมินและผลักดนั
การด าเนินงาน• วางแผนและพฒันาแหลง่ท่องเท่ียวในภาพรวม

• บริหารแหลง่ท่องเท่ียว / ก าหนดมาตรฐานและกฎระเบียบ
• ประสานงาน / วางแผน – เพ่ือสร้างความพึงพอใจแก่นกัทอ่งเท่ียว
• ให้ข้อมลูและความช่วยเหลือแก่นกัท่องเท่ียว
• บริหารความปลอดภยัด้านการท่องเท่ียว
• พฒันาบคุลากรด้านการท่องเท่ียว
• วางแผนการคมนาคมระหวา่ง / ภายในแหลง่ท่องเท่ียว
• สง่เสริมและพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน และการจดัโซนแหลง่ท่องเท่ียว

• รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมลู
• ให้ข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การ
พฒันาด้านการท่องเท่ียวแก่
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
• ประเมินการด าเนินงานของ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
• เสนอแนวทางการปรับปรุงและ
ด าเนินงาน

วางแผน
• วิจยัตลาดการท่องเท่ียว
• แบ่งกลุม่ตลาดและก าหนดกลุม่ลกูค้า
• ออกแบบ Campaign

ท าการตลาด
• สื่อสารและให้ข้อมลูแหลง่ท่องเท่ียว
• จดั Event

• ช่วยเหลือการวางแผนท่องเท่ียวของ
นกัท่องเท่ียว

บูรณาการความร่วมมือด้านตลาดและประชาสัมพนัธ์ บูรณาการความร่วมมือในการรองรับ
บูรณาการ

ความร่วมมือเพื่อสร้าง
ความประทบัใจ/ภกัดี

บทบาทและหน้าที่หลักของหน่วยงานสนับสนุนด้านการท่องเทีย่วภาครัฐ



คณะกรรมการนยบาย
การทองทีไยวหงชาติ

ระดับนยบาย 

ระดับพืๅนทีไ

คณะกรรมการ นยบายการ
บริหารงานจังหวัดละกลุม

จังหวัดบบบูรณาการ
 ิก.น.จ.ี 

คณะกรรมการบริหารกลุม
จังหวัด  ิก.บ.ก.ี

ระดับ
ทຌองถิไน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

คณะกรรมการพฒันาการทองทีไยว 
ประจ าขต

สมาคมธุรกิจทองทีไยว รຌานอาหาร ประชาชน ครอืขายทองทีไยว  องค์กรชุมชน

คณะกรรมการพฒันาการ
ทอ่งเที่ยวจงัหวดั

คณะรัฐมนตรี

คณะกรรมการบริหารงาน
จังหวัดบบบูรณาการ  

ิก.บ.จ.ี

กลไกบูรณาการขับเคล่ือนการท่องเท่ียวไทย 

ดK̂นบ<MDK<จJดกK< นW;บK;ดK̂นท]องUทN];@

หน่วยงานเจา้ของแหล่งทอ่งเที่ยว

หน่วยงานด้านการท่องเที่ยว
และกระทรวงที่เก่ียวข้อง

เขตพัฒนาการท่องเที่ยว...
     - อารยธรรมล้านนา          - อันดามัน
     - อารยธรรมอีสานใต้        - ฝ่ังทะเลตะวันออก
     - ฝ่ังทะเลตะวันตก
     - วีถชีีวิตลุ่มแม่น า้เจ้าพระยาตอนกลาง
     - วิถชีีวิตลุ่มแม่น า้โขง
     - มรดกโลกด้านวัฒนธรรม

....



“PREFER”

People • อัธยาศัยไมตรี
• การต้อนรับ/เจ้าบ้านที่ดี
• วิถีไทย/วิถีชีวิตความเป็นอยู่

พัฒนาศักยภาพรองรับนักท่องเที่ยว...

https://supissararungrotthavatkit69.files.wordpress.com/2014/12/937202.jpg


ึึ



ึื



“PREFER”

People

REsource • พัฒนาสินค้าท่องเที่ยวเก่าและสร้างสรรค์
สินค้าท่องเที่ยวใหม่

• มาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการท่องเที่ยว
• ดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมและวัฒนธรรม

พัฒนาศักยภาพรองรับนักท่องเที่ยว...
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สร้างเอกลักษณ์ ความแตกต่างเชิงพืน้ที่ (Value Proposition )

การเดินทางเพื่อเก็บเกี่ยวแรงบนัดาลใจ

ความเป็นสดุยอดและความสนกุสนาน

เท่ียวใกล้ๆ สขุใจง่ายๆ กบัสิ่งใกล้ตวั

หยดุพกั หลบเร้นความวุ่นวาย ไร้กาลเวลา

การท่องเท่ียวที่เติมความสดใส เพิ่มสสีนัให้ชีวิต 
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การเดินทางเพื่อเก็บเกี่ยวแรงบนัดาลใจ

ตJกบKต<ผJก@MถNดNงK:ร VD]งUดN;@XนYท;
ชQ:ชน@Jดพ<IบKทD̂@;ต^:ร อ KU9อ>Nร̂ จั> KพRน

ตJกบKต<ผJกร ทJง̂ชQ:ชนกMน:JงC@M<JตM

อ;R]อ;]KงพอUพN;งU<N;บง]K;ร Uค<]งค<JดXนพQทธAKCนK



“24 เขาเล่าว่า....” แหล่งท่องเที่ยวที่มีต านาน

การสร้างสรรค์สนิค้าเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ด้วยวิถไีทย วิถถีิ่น

มวยไทย ผ้าไทย

อาหารไทย

เพิ่มมูลค่าสินค้า Value Creation

ภูมิปัญญาไทยขายได้ในเวทโีลก

Story Telling
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Agriculture + Wisdom Story Activities

    บ้@นบ@งพล?บ 
Model



Tigerland Rice Farm

Rice and Art 
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@ Daegu

TV Drama 
“LoveรRain”ร

Filming Sites







Environment Concern

http://oekoturisme.dk/wp-content/uploads/2013/06/Thailand-7-Greens-Strategy.jpg


Environment Concern/CSR



Environment Concern/Upcycling The Oceans



“PREFER”

People

REsource

Facility

• การเข้าถึง
• ส่ิงอ านวยความสะดวก

พัฒนาศักยภาพรองรับนักท่องเที่ยว...



พัฒนาการคมนาคม ขนส่ง และการเข้าถงึแหล่งท่องเที่ยว

รถม้าล าปางรถตุ๊กๆหัวกบ ตรังรถชมเมืองน่าน

• เส้นทางเช่ือมโยงเมืองหลัก-เมืองรอง
• เส้นทางภายในจังหวัด



แผนที่ท่องเที่ยว

ป้ายบอกทาง

http://www.gmwebsite.com/upload/weloveayutthaya.com/file/�ǹ�������Ҿ���������-b2.jpg


ุี

ส่ิงอ านวยความสะดวกเฉพาะกลุ่ม



“PREFER”

People

REsource

Facility

Engagement

• เจ้าของแหล่งท่องเที่ยว
• คนในพืน้ที่
• นักท่องเที่ยว

พัฒนาศักยภาพรองรับนักท่องเที่ยว...



สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน

•ร่วมออกแบบ บริหารงานโดยชุมชน เพื่อชุมชน
•พัฒนาศักยภาพ ทกัษะด้านการท่องเที่ยว



“PREFER”

People

REsource

Facility

Engagement

Respond to Safety & Security

• ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
นักท่องเที่ยว

พัฒนาศักยภาพรองรับนักท่องเที่ยว...



ุู

เสริมสร้างความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว
ความร่วมมือทุกภาคส่วน
• ภาครัฐ
• ภาคประชาชน : ต ารวจบ้าน



ช่องทางการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน

ข้อมูลบุคลากร

ระบบฐานข้อมูล
www.tourismthailand.org/TATIC)

www.tatreviewmagazine.com

หลักสูตร
Executive Tourism Management Program

- Sense of Tourism : Strategic Plan, Tourism Situation

- Stability : Landscape and Zoning, Laws, Tourist Behaviour,

Risk and Crisis Management

- Success : Branding and Image, Digital Marketing, 

Innovation and Creative Tourism, Value Creation

- Sustainability : Tourism Planning for Sustainability,

Competitiveness, Monitoring and Evaluation
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