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“เปนประตูเชื่อมโยงสูการทองเที่ยวในอาเซียน 
ที่คงไวซึ่งเอกลักษณความเปนไทยที่ดีงาม”

“เพื่อเพิ่มจำนวนและรายไดจากนักทองเที่ยว 
ทั้งจากในและนอกอาเซียน อยางตอเนื่องและยั่งยืน”

เสนอ 5 ยุทธศาสตรภายใตแผนยุทธศาสตรการตลาดการทองเที่ยวเพื่อการเติบโตอยางยั่งยืน
จากการเขาสูประชาคมอาเซียน พ.ศ.2559 ดังนี้

ทำไม
ตองเปน

จะเปนได
อยางไร

ผลิตภัณฑ ชุมชน ชองทางการตลาด สื่อสาร บูรณาการ

สงเสริมการมีสวนรวม
ของชุมชน เพื่อการทอง 
เที่ยวชุมชนที่ยั่งยืน

ขยายชองทางการ
สื่อสารการตลาดดวย
เทคโนโลยีสมัยใหม

สื่อสารภาพลักษณ
เอกลักษณ อัตลักษณ
ของไทยในการเปน
ประตูสูอาเซียน

จุดยืนประเทศไทย

สงเสริมเสนทางทองเท่ียว
เช่ือมโยงประเทศเพ่ือนบาน 
(Multi Destination)

สงเสริมการทองเท่ียวเมือง
ชายแดน

สงเสริมผลิตภัณฑการทอง
เท่ียวเพ่ือนักทองเท่ียวท่ีมี
ความสนใจเฉพาะกลุม 
และผลิตภัณฑท่ีเนนจุดเดน
ของประเทศไทย

ประสาน ผลักดัน 
และสนับสนุนใหเกิดการ
พัฒนาศักยภาพและการ
ใหบริการ ของไกดทองถิ่น
/ปราชญ ชาวบาน

สงเสริมการขายการ
ทองเที่ยวในรูปแบบ 
Volunteer Tourism

สงเสริมการขายโปรแกรม
การทองเที่ยวโดยชุมชน

ขยายการทองเที่ยวแบบ 
Home Stay 
ในกลุมนักทองเที่ยวนอก
อาเซียน

ผลักดันใหชุมชนมีสวนรวม
ในการดูแลรักษาทรัพยากร
แหลงทองเที่ยวในชุมชน

สงเสริมใหชุมชนมีจิตใจรัก
บริการและการเปนเจา
บานที่ดีพรอมตอนรับ
นักทองเที่ยว

เผยแพรประชาสัมพันธ
สินคาในกลุมเช่ือมโยง
อาเซียนผาน New Media 
เชน แอพพลิเคชัน
ที่ใชในโทรศัพทมือถือ
สังคมออนไลน เว็บไซต 
เปนตน

สงเสริมการถายทำ
ภาพยนตรในไทย

ขยายการสื่อสารผานทาง
เว็บไซตดวยภาษาอาเซียน

พัฒนาการส่ือสาร
การตลาดการทองเท่ียว
ไทยท่ีมีภาพลักษณเปน
ประตูสูอาเซียน

สงเสริมภาพลักษณของ
ประเทศตามตำแหนงทาง
การตลาด

พัฒนารูปแบบและความ
รวดเร็วของการตอบสนอง
ตอคำถามของผูใชเว็บไซต 
ททท.

พัฒนาและลงทุนดานการ
ขนสงสาธารณะเพ่ือให
สามารถเขาถึงแหลง
ทองเท่ียวไดโดยงาย

ผลักดันใหทาอากาศยาน
ไทยพัฒนาระบบการ
บริการนักทองเท่ียวให
ราบร่ืน รวดเร็วและถูกตอง

อำนวยความสะดวกใน
การขามพรมแดนทางบก

สรางความรวมมือในการ
ใช Single Visa

สรางส่ือตอนรับนักทองเท่ียว
อยางเฉพาะเจาะจงสัญชาติ

สนับสนุนใหผูประกอบการ
ใชประโยชนจากขอมูล
การทองเท่ียว

สงเสริมโรงแรม/ที่พักทอง
ถิ่นที่ใหบริการที่เปนเลิศ
และมีเอกลักษณความ
เปนไทย

พัฒนา ททท. ใหเปน
สถาบันแหงความเปนเลิศ
ดานการตลาดการทองเท่ียว 
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เพื ่อการเติบโตอยางยั ่งยืนจากการเขาสู ประชาคมอาเซียน 

การตลาดการทองเที ่ยว

แผนยุทธศาสตร

รายได นักทองเที่ยว

นักทองเที่ยวกลุมศักยภาพสูง นักทองเที่ยวกลุมทั่วไป
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Spa and Wellness

Wedding and Honeymoon 

กิจกรรมทางศาสนา

งานเทศกาล งานดนตรี 

สวนสนุก สวนน้ำ

หัวเมืองชายแดน เชน เชียงราย 

หาดใหญ หนองคาย สระแกว เปนตน

เมืองทองเที่ยวรอง เชน ลำปาง 

บุรีรัมย ตรัง สมุทรปราการ เปนตน

ทองเที่ยวเชิงนิเวศ

ทองเที่ยวเชิงเกษตร

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

Medical Tourism (บรูไน เมียนมาร 

กัมพูชา)

Spa and Wellness (สิงคโปร 

เมียนมาร บรูไน เวียดนาม)

กิจกรรมทางทะเล (ลาว กัมพูชา)

ชิมอาหารไทย (มาเลเซีย บรูไน 

เมียนมาร อินโดนีเซีย ฟลิปปนส)

ชอปปง ความบันเทิง (มาเลเซีย 

อินโดนีเซีย บรูไน) 

สวนสนุก สวนน้ำ (อินโดนีเซีย บรูไน)

กอลฟ (มาเลเซีย เมียนมาร 

ฟลิปปนส)

การทำอาหารไทย (มาเลเซีย)

กีฬาผาดโผน (สิงคโปร มาเลเซีย)

ทองเที่ยวชุมชน (เวียดนาม 

ฟลิปปนส)

Wedding and Honeymoon 

(อินเดีย จีน ฮองกง สหราชอาณาจักร)

Medical Tourism (ตะวันออกกลาง)

กอลฟ (ญี่ปุน เกาหลี จีน) 

Spa and Wellness 

(จีน ตะวันออกกลาง)

ชิมอาหารไทย (ตะวันออกกลาง ยุโรป)

กิจกรรมทางทะเล (เกาหลี ยุโรป 

ตะวันออกกลาง)

Nightlife (ตะวันออกกลาง 

บราซิล ยุโรป)

ทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร 

(ออสเตรเลีย)

การเรียนทำอาหารไทย 

ออสเตรเลีย ยุโรป)

ดำน้ำ (สหราชอาณาจักร ยุโรป)

เรียนมวยไทย (สหรัฐอเมริกา 

สหราชอาณาจักร ยุโรป)

ทองเที่ยวชุมชน (จีน ญี่ปุน 

ไตหวัน ออสเตรเลีย)

ขนาดตลาดใหญข้ึนจากการรวมตัวกันเปน
ตลาดเดียวของท้ัง 10 ประเทศ

โครงสรางพ้ืนฐานรองรับไดไมเพียงพอ
ตอความตองการ

นักทองเท่ียวนิยมเดินทางดวยตนเอง
มากข้ึน ไมนิยมเท่ียวกับกรุปทัวร

คาดหวังการบริการท่ีดีข้ึน

โอกาสสูญเสียรายได และวันพักเฉล่ีย

สูญเสียอัตลักษณ และเอกลักษณ
ของความเปนไทยจากการแขงขันเสรีในอาเซียน

การทองเท่ียวเชิงนิเวศจะไดรับการผลักดัน 
ใหมีความสำคัญมากข้ึน

ขยายโอกาสทางธุรกิจไดมากข้ึน

ผูประกอบอาชีพเก่ียวกับการทองเท่ียว
ของไทยสามารถยายถ่ินฐานการทำงาน
ไปตางประเทศไดงายข้ึน

ท่ีต้ังของประเทศไทยมีความไดเปรียบ
เพราะเปนศูนยกลางของภูมิภาค
อาเซียนในการเดินทางเช่ือมโยง

ความทาทายจากการเปดอาเซียนประโยชนจากการเปดอาเซียน

THAILAND ASEAN

กลุมตลาดเปาหมาย และสินคาทางการทองเที่ยว

บูรณาการหนวยงานที่
เกี่ยวของเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
แขงขันดานการทองเท่ียว

สงเสริมการเดินทาง
เชื่อมโยงกับประเทศ
เพื่อนบานโดยยังคง
เอกลักษณความเปนไทย
และแตกตางจากประเทศ
อื่นในอาเซียน


