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โครงการสัมมนาการส่งเสริมตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพอเมริกา  
 
หลักการและเหตุผล 
 
  ประเทศสหรัฐอเมริกา 1มีพ้ืนท่ีขนาดใหญ่เป็นอันดับท่ี ๓ ของโลก มีประชากร                ราว  
๓๐๘ ล้านคน มากเป็นอันดับท่ี ๓ ของโลก เป็นประเทศซ่ึงมีความแตกต่างหลากหลายในเชื้อชาติและวัฒนธรรม 
ด้านเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกามีเศรษฐกิจระดับชาติท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกโดยมีอัตราผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 
เม่ือปี พ.ศ. ๒๕๕๑ กว่า ๑๔.๔ ล้านล้านดอลล่าร์สหรัฐ ในด้านสถานการณ์การท่องเท่ียวของตลาดสหรัฐอเมริกา
มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้จะเกิดปัญหาวิกฤตเศรฐกิจของประเทศสหรัฐฯ   ในปี ๒๕๕๒ ท่ีส่งผลให้
ตัวเลขการขยายตัวทางด้านเศษรฐกิจ หรือ GDP มีการหดตัวส่งผลให้นักท่องเท่ียวสหรัฐฯชะลอการเดินทางเข้า
ไทยก็ตาม  แต่ก็มีสัญญาณการฟ้ืนตัวด้านเศรษฐกิจของสหรัฐฯท่ีค่อนข้างดีข้ึนเป็นลําดับ โดยสถิตินักท่องเท่ียว
สหรัฐฯเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทยระหว่างปี ๒๕๔๘-๒๕๕๒ ท่ีผ่านมามีอัตราการขยายตัวของนักท่องเท่ียว
เฉลี่ยเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๐.๕๙ โดยในปี ๒๕๕๒ มีนักท่องเท่ียวสหรัฐฯเดินทางเข้ามายังประเทศไทยจํานวนท้ังสิ้น 
๕๙๙,๔๗๕ คน และมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อวัน เป็นเงิน ๔,๔๑๘ บาท ซ่ึงสูงกว่าค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของ
นักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศท่ีเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวในประเทศไทย 2จากแนวโน้มตลาดอเมริกาท่ีกําลังขยับ
ฟ้ืนคืนกลับสู่ภาะปกติในช่วง ๑๑ เดือนของปี ๒๕๕๓ มีนักท่องเท่ียวกลุ่มตลาดอเมริกาเดินทางเข้าประเทศไทย 
จํานวน ๕๔๙,๗๒๒ คน  มีอัตราลดลงร้อยละ๑.๔  จากสาเหตุวิกฤติทางการเมืองไทยและภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศสหรัฐฯ 
   

อย่างไรก็ตาม เป็นท่ีคาดการณ์ว่าหากไม่มีวิกฤติใดๆ เกิดข้ึน จํานวนนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางเข้า
มาท่องเท่ียวในประเทศไทยมีแนวโน้มจะเติบโตเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะกลุ่มตลาดคุณภาพท่ีนักท่องเท่ียวยังคงเดินทาง
ท่องเท่ียวและมีลักษณะเฉพาะในพฤติกรรมการบริโภคสินค้า และบริการทางการท่องเท่ียว          โดยนิยมการ
ท่องเท่ียวแบบ “Philanthropic”  เน้นการท่องเท่ียวในสถานท่ีต่างๆและช่วยเหลือสังคมหรือสิ่งแวดล้อมไป
พร้อมกันด้วย นอกจากนี้ยังมีกลุ่มนักท่องเท่ียวสหรัฐฯท่ีเดินทางเพ่ือแสวงหาประสบการณ์ชีวิตตามสถานท่ีแหล่ง
ท่องเท่ียวประเภทประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ท่ีมีความสําคัญอย่างยิ่งด้วย ตลาดอเมริกาจึงนับเป็นตลาดคุณภาพท่ี
จะต้องให้ความสําคัญ ดังนั้นการท่ีจะรักษาฐานตลาดเดิมและขยายตลาดใหม่ ผู้ประกอบการจะต้องมีความรู้ 
ความเข้าใจ สามารถนําเสนอขายสินค้าและบริการทางการท่องเท่ียวให้มีความเหมาะสมตรงตามแนวโน้มความ
ต้องการและพฤติกรรมนักท่องเท่ียว 

 
 
 
 

________                                
1    วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี 
2   งานวิเคราะห์ตลาดต่างประเทศ กองกลยุทธ์การตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พฤศจิกายน 2553 
           

 
 
 



 2 

เพ่ือสนับสนุนการสร้างความเข็งแกร่งให้กับแบรนด์ประเทศไทย รักษาฐานตลาด และ     
ขยายฐานตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่ งกลุ่มนักท่องเ ท่ียวตลาดอเมริกา ซ่ึง เป็นตลาดคุณภาพท่ีสํา คัญ                    
การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) เห็นความสําคัญและความจําเป็นในการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้   แก่
บุคลากรระดับบริหารในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว ด้านการตลาดท่องเท่ียวสําหรับตลาดนักท่องเท่ียวคุณภาพ
อเมริกา จึงได้กําหนดจัดโครงการสัมมนาส่งเสริมตลาดนักท่องเท่ียวคุณภาพภูมิภาคอเมริกา “ท่องเท่ียวฝ่าวิกฤต 
พิชิตตลาดคุณภาพอเมริกา”  เพ่ือพัฒนาบุคลากรเหล่านี้ให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านการตลาดการท่องเท่ียว 
สามารถนําความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนและดําเนินการทาง  การตลาดการท่องเท่ียวภายใต้แบ
รนด์ประเทศไทยให้มีความเหมาะสม ตรงตามแนวโน้มความต้องการและพฤติกรรมของนักท่องเท่ียว อันจะนํามา
สู่ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียว สนับสนุนให้นักท่องเท่ียว เกิดความเชื่อม่ันต่อแบรนด์ประเทศไทย เพ่ือประเทศ
ไทยจะยังคงเป็นจุดหมายปลายทางทางการท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพสําหรับกลุ่มตลาดนักท่องเท่ียวอเมริกา  
 
 
วัตถุประสงค์ 
  ๑. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้เก่ียวกับ สถานการณ์และแนวโน้มทางการท่องเท่ียว 
นโยบาย กลยุทธ์และการดําเนินการทางการตลาด รวมถึงความต้องการทางการตลาด การทําการตลาดออนไลน์ 
และ ได้เรียนรู้กรณีศึกษาความสําเร็จในการดําเนินการทางการตลาดสําหรับตลาดนักท่องเท่ียวคุณภาพอเมริกา 
  ๒. ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนและดําเนินการทาง  
การตลาดการท่องเท่ียวภายใต้แบรนด์ประเทศไทยให้มีความเหมาะสม ตรงตามแนวโน้มความต้องการทาง  
การตลาด 
  ๓. เพ่ือสนับสนุนการสร้างเครือข่ายพันธมิตรระหว่างผู้เก่ียวข้องในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
 
 
กําหนดการและสถานท่ีจัดสัมมนา 
                     จัดสัมมนา วันท่ี ๖-๗ เดือนมิถุนายน  ๒๕๕๔ ณ กรุงเทพมหานคร 
                 
กลุ่มเป้าหมาย 
  ผู้บริหารหรือผู้ท่ีมีอํานาจในการตัดสินใจของภาคธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียว อาทิ ธุรกิจ
ท่ีพัก  บริษัทนําเท่ียว ธุรกิจขนส่ง ภัตตาคาร ร้านอาหาร สายการบิน ร้านขายของท่ีระลึก สมาคม/    ชมรมด้าน
การท่องเท่ียว  หน่วยงานท่ีได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเท่ียวไทยประจําปี ๒๕๕๓  สถาบันการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี ททท. จํานวนประมาณ  ๑๐๐ คน 
 
รูปแบบการสัมมนา   การบรรยาย การเสวนา ถาม-ตอบ  
 
ภาษาท่ีใช้ในการสัมมนา   ภาษาไทยและอังกฤษ 
   
หัวข้อการสัมมนา 
  ๑.  “รู้จักและเข้าใจตลาด  โอกาสความสําเร็จ”  
  ๒.  “ทําการตลาดเชิงรุก บุกตลาดกับ ททท.” 
  ๓.  “เจาะกลุ่มเป้าหมาย  ในหลายหลากกลยุทธ์” 
  ๔.   “ทําตลาดเชิงรุกอย่างไร  ให้ประสบความสําเร็จ” 
  ๕.   “การตลาดออนไลน์ เพ่ิมยอดขายทางการท่องเท่ียว” 
   
วิทยากร -  นางพัฒน์มาศ  วงศ์พัฒนศิริ    ผู้อํานวยการฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเท่ียว ททท. 
 -  นายชาญชัย  ดวงจิตต์           ผู้อํานวยการสํานักงาน ททท. สํานักงานลอสเเองเจริส 
 -  นางศรีสุดา   วนภิญโญศักดิ์    ผู้อํานวยการสํานักงาน ททท. สํานักงานนิวยอร์ก 
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           -  นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์  ผู้อํานวยการกลุ่มสารสนเทศการตลาด 
 -  Marketing Manager    สํานักงาน ททท. สํานักงานลอสเเองเจริสและนิวยอร์ก 
  -  ผู้แทนบริษัทนําเท่ียวอเมริกาฝั่งตะวันตกและผู้แทนบริษัทนําเท่ียวอเมริกาฝั่งตะวันออก 
  -  นางประชุม ฉายาพงศ์   รองผู้จัดการท่ัวไป โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ  
  -  ผู้แทนบริษัทนําเท่ียวในประเทศไทย   
  -  ผู้เชี่ยวชาญการทําการตลาดออนไลน์ 
 
ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา   ๘๐๐  บาท รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเอกสาร     
                                      ประกอบการสัมมนา 
 
 
การรับสมัครและการชําระเงินค่าลงทะเบียน  
  - รับสมัครตั้ งแต่วัน ท่ี ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๔ ดูรายละเอียดการสมัครและชําระเงิน
ค่าลงทะเบียนได้ท่ี  http://thai.tourismthailand.org ในหมวดข่าวอัพเดท หรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม
ได้ท่ีงานฝึกอบรม กองเผยแพร่ความรู้ด้านการท่องเท่ียว โทรศัพท์ ๐ ๒๒๕๐ ๕๕๐๐ ต่อ ๔๔๗๗-๘ หรืออีเมลล์ 
ttndiv@tat.or.th 
 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 
Output ๑. มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจากภาครัฐและเอกชนประมาณ ๑๐๐  คน 
  ๒. ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้เก่ียวกับสถานการณ์และแนวโน้มทางการท่องเท่ียว  นโยบาย 
กลยุทธ์และการดําเนินการทางการตลาด รวมถึงความต้องการทางการตลาด การทําการตลาด        E-
Marketing ท่ีเหมาะสม และแนวทางในการทําการตลาดการท่องเท่ียวจากกรณีศึกษาท่ีประสบความสําเร็จ  
  ๓ .  เ กิ ด ก า ร ส ร้ า ง พั น ธ มิ ต ร  แ ล ะ ส ร้ า ง แ น ว ทา งก ล ยุ ท ธ์ ท า ง ก า ร ตล าด ร่ ว ม กั น                 
ระหว่างผู้เก่ียวข้อง 
 
Outcome ๑. ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถนําความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในการกําหนดทิศทางและ       
การทําการตลาดการท่องเท่ียวท่ีสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ รวมถึงการส่งเสริมสินค้าและบริการทาง      การ
ท่องเท่ียวให้ตรงกับความต้องการทางการตลาดของนักท่องเท่ียวคุณภาพอเมริกา  อันจะนํามาสู่ความพึงพอใจ
ของนักท่องเท่ียว และเกิดการซ้ือซํ้าและช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประเทศไทย 
  ๒. เกิดเครือข่ายระหว่างผู้เข้าร่วมสัมมนา ซ่ึงจะส่งผลถึงความร่วมมือในการทําการตลาดการ
ท่องเท่ียวร่วมกันระหว่างพันธมิตร 
  ๓. ตอบสนองกลยุทธ์สร้างความเข้มแข็งให้กับแบรนด์ประเทศไทย กลยุทธ์รักษาส่วนแบ่ง
การตลาดและการขยายตลาดคุณภาพ รวมถึงการเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน 


