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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
จากการที่ประเทศไทยตองเผชิญกับเหตุการณการชุมนุมและความไมสงบตางๆ

ภายในประเทศตลอดชวงเวลา 5 ปที่ผานมา ทําใหภาคการทองเที่ยวของไทยไดรับผลกระทบทางลบ
จากเหตุการณดังกลาว นอกจากน้ีการที่ไทยจะเขา เปนสวนหน่ึงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(ASEAN Economic Community: AEC) ในป ค.ศ. 2015 ยิ่งสรางความออนไหวแกภาคเศรษฐกิจน้ี
มากขึ้น ดังน้ัน กระทรวงการตางประเทศในฐานะกลไกสําคัญของภาครัฐในการดําเนินนโยบาย
เศรษฐกิจตางๆ จึงควรที่จะมีบทบาทในการชวยฟนฟูภาคการทองเที่ยวของประเทศ โดยการการ
สรางมูลคาเพิ่มใหแกภาคธุรกิจการบริการการทองเที่ยว รวมถึงการเตรียมความพรอมและ
เสริมสรางศักยภาพของผูประกอบการธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย เพื่อชวยเพิ่มขีด
ความสามารถและศักยภาพรองรับการเปดการคาเสรี AEC และสงเสริมใหอุตสาหกรรมน้ีสามารถ
เปนพลังขับเคลื่อนการเจริญเติบโตของประเทศไทยใหดําเนินไปอยางมีเสถียรภาพในอนาคตตอไป
การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคที่สําคัญ 2 ประการคือ 1) เพื่อศึกษาโอกาสการใชการทูตในการขยาย
ตลาดการทองเที่ยวไทย และ 2) เพื่อศึกษาบทบาทของกระทรวงการตางประเทศในการสนับสนุน
ภาคธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทยจากการเปดการคาเสรี AEC โดยผลการศึกษาสามารถสรุป
ไดดังน้ี
1. ผลการศึกษา

1.1 การศึกษาการเปดเสรีทางการคา AEC ทางการทองเที่ยวที่มีตออุตสาหกรรมการทองเที่ยว
ในประเทศไทย

การเปดเสรีทางการคา AEC สามารถสรางโอกาสใหแกอุตสาหกรรมการทองเที่ยวใน
ประเทศไทยได จากการสรางโอกาสในการเพิ่ม GDP ภาคการทองเที่ยว เน่ืองจากการทองเที่ยวจะมี
ตลาดกวางขึ้น รวมถึงสรางโอกาสในการสรางมูลคาของหวงโซอุปทานการทองเที่ยว โดยการ
สนับสนุนการทองเที่ยวเชิงอนุรักษตามแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรค ซึ่งจะเปนการชวยกระตุนธุรกิจการ
ทองเที่ยวในระดับชุมชน

1.2 การศึกษาการจําแนกประเภทอุตสาหกรรมการทองเที่ยวตามแนวคิดเศรษฐกิจ
สรางสรรค พบวา ประเทศไทยไดจัดประเภทเศรษฐกิจสรางสรรคโดยแบงเปน 4 กลุมหลัก ซึ่งการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural & Heritage Tourism) จัดเปน 1 ใน 4 กลุมหลักดังกลาว

1.3 การศึกษาการทองเที่ยวในกลุมประเทศอาเซียนตามประเภทกลุมเปาหมาย สามารถแบง
รายละเอียดผลการศึกษาออกไดเปน 3 สวน ไดแก การเปดเสรีทางการคา AEC โครงสรางทั่วไปของ
ประเทศที่เกี่ยวของกับการบริการการทองเที่ยว และนโยบายและการสนับสนุนจากภาครัฐ ซึ่งจากผล
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การศึกษาการทองเที่ยวในกลุมประเทศอาเซียนตามประเภทกลุมเปาหมายสามารถนําการวิเคราะหจุด
แข็งจุดแข็ง จุดออน โอกาส และขอจํากัดของภาคการทองเที่ยวในประเทศไทย ไดดังตอไปน้ี

จุดแข็งของภาคการทองเที่ยวของประเทศไทย ไดแก 1) ประเทศไทยมีโครงสรางพื้นฐาน
ทางดานการทองเที่ยวที่ดี 2) ลักษณะนิสัยของประชาชนที่เอ้ือตอการดึงดูดนักทองเที่ยว และ
3) ความหลากหลายของกิจกรรมสําหรับการทองเที่ยว ในขณะที่จุดออนของภาคการทองเที่ยวของ
ประเทศไทย ไดแก 1) ผูประกอบการและผูใหบริการขาดทักษะในดานภาษาตางประเทศ 2)
ปญหาอาชญากรรมตอนักทองเที่ยว และ 3) ปญหา Over-supply ของธุรกิจโรงแรม

สําหรับโอกาสของภาคการทองเที่ยวของประเทศไทย ไดแก 1) ภาครัฐใหความสําคัญและ
สงเสริมการทองเที่ยวอยางตอเน่ือง 2) มีการศึกษาตลาดการทองเที่ยวของกลุมลูกคาในแตล ะ
ประเทศ และ 3) มีการประยุกตใชเศรษฐกิจสรางสรรคกับภาคการทองเที่ยวในประเทศไทย ในขณะ
ที่อุปสรรค ไดแก 1) ปญหาความไมมั่นคงทางการเมือง 2) ปญหาความขัดแยงตามแนวชายแดนกับ
ประเทศเพื่อนบาน และ 3) การเปดเสรีภายใต AEC

2. ขอเสนอแนะจากการศึกษา
กระทรวงการตางประเทศ เปนหนวยงานที่ดําเนินกิจกรรมเชิงบูรณาการรวมกับหนวยงานอ่ืนๆ
ดังน้ัน การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และขอจํากัดภาคการทองเที่ยวของประเทศไทย
สามารถนําไปสูการเสนอแนะบทบาทของกระทรวงการตางประเทศในเชิงบูรณาการรวมกับ
หนวยงานอ่ืนๆ ในการสนับสนุนภาคธุรกิจการทองเที่ยว ทั้งน้ี สามารถแบงไดเปน 3 กลยุทธ ไดแก

2.1 กลยุทธการตลาดเชิงรุก
กระทรวงการตางประเทศควรรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการศึกษาเพื่อขยาย

ชองทางการประชาสัมพันธในลักษณะ Word of Mouth ผานทาง Social Network นอกจากน้ี ควร
สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธและดึงดูดกลุมลูกคาจากตางประเทศ และควรกระตุน
การทองเที่ยวของประเทศไทยดวยการสรางความรวมมือเชิงวัฒนธรรมกับประเทศเพื่อน
บาน โดยการจัดกิจกรรมการทองเที่ยวแบบ Twin City รวมถึงการทําการตลาดเชิงรุกกับ
องคกรที่เกี่ยวของเพื่อศึกษาความตองการของนักทองเที่ยวตางประเทศที่มีตอการบริการการ
ทองเที่ยวของประเทศไทย

2.2 กลยุทธเตรียมความพรอมผูประกอบการเพื่อรองรับการเปดเสรี AEC
กระทรวงการตางประเทศควรมีสวนรวมในการเตรียมความพรอมผูประกอบการใน 2

ดาน ไดแก 1) ดานเงินทุน กระทรวงฯ ควรดําเนินการทูตเพื่อดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศ
รวมทั้งควรรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อสนับสนุนเงินทุนใหแกผูประกอบการ SMEs
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นอกจากน้ี ควรมีการชี้แจงถึงโอกาสจากการเปดเสรีทางการคาใหแกผูประกอบการ เพื่อใหไดรับ
ทราบถึงชองทางในการลงทุนในตางประเทศ และมีบทบาทในการคัดเลือกผูประกอบการจาก
ตางประเทศที่ตองการรวมลงทุนกับธุรกิจในประเทศไทย และ 2) ดานการบริหารธุรกิจ กระทรวงฯ
ควรมีกฎเกณฑเพื่อกอใหเกิดการแลกเปลี่ยนองคความรูของผูประกอบการตางประเทศที่ตองการ
รวมลงทุนในประเทศไทยอยางแทจริง เพื่อเปนอีกชองทางหน่ึงในการเรียนรูและพัฒนาของ
ผูประกอบการ SMEs ในประเทศไทย

2.3 กลยุทธรักษาความมั่นคงและความปลอดภัย
กระทรวงการตางประเทศ และสถานทูตไทยในตางประเทศ ควรมีการจัดทําเอกสาร

ชี้แจงสิ่งที่ควรกระทํา/ไมควรกระทํา ระหวางที่นักทองเที่ยวเดินทางมาทองเที่ยวในประเทศและควร
มีบทบาทในการชี้แจงสถานการณที่ถูกตองใหสาธารณชนทราบผานสื่อตางๆ เพื่อสรางความเชื่อมั่น
ในการมาทองเที่ยวในประเทศ นอกจากน้ี กระทรวงฯ มีบทบาทหนาที่ในการเชื่อมความสัมพันธกับ
ประเทศเพื่อนบานและประเทศในอาเซียน โดยใชการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและการทองเที่ยว

โดยรวมสามารถสรุปไดวา กระทรวงการตางประเทศควรมีบทบาทในการทํางานเชิงบูรณาการ
รวมกับหนวยงานอ่ืนๆ เพื่อสนับสนุนภาคธุรกิจการทองเที่ยวของประเทศไทย โดยควรคํานึงถึง
นักทองเที่ยวที่เปนตลาดกลุมเฉพาะ (Niche Market) มากขึ้น เพื่อสนับสนุนการทองเที่ยงเชิงอนุรักษ
ทั้งการอนุรักษเชิงวัฒนธรรมหรือการอนุรักษเชิงนิเวศน ซึ่งจะเปนการชวยเพิ่มมูลคาการบริการการ
ทองเที่ยวโดยคํานึงถึงทรัพยากรที่เปนเอกลักษณพื้นฐานในประเทศไทยที่มีความไดเปรียบเปนหลัก
รวมถึงยังเปนการสนับสนุนการทองเที่ยวในระดับชุมชน เพื่อเปนการชวยเหลือผูประกอบการ SMEs
ของประเทศไทย นับวาการดําเนินงานดังกลาวเปนการบูรณาการทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อ
กอใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนแทจริง
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จัดทําเอกสารฉบับน้ี

นายสุหัตถ  สังชญา



ซ

สารบัญ
หนา

บทสรุปสําหรับผูบริหาร ง
กิตติกรรมประกาศ ช
สารบัญ ซ
บทท่ี 1 บทนํา 1

1. ความสําคัญของปญหา 1
2. วัตถุประสงค 2
3. ขอบเขตการศึกษา 3
4. ระเบียบวิธีการศึกษา 3
5. ประโยชนที่ไดรับจากการศึกษา 4

บทท่ี 2 แนวคิด  ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 5
1. ความสัมพันธระหวางประเทศ 5
2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 7
3. หวงโซอุปทาน (Supply Chain) และการสรางมูลคาเพิ่ม

(Value Added Creation) 9
4. เศรษฐกิจสรางสรรรค 16
5. การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และขอจํากัด (SWOT Analysis) 19

บทท่ี 3 ผลการศึกษา 21
1. ผลการศึกษาการเปดเสรีการคา AEC ทางการทองเที่ยวที่มีตอ

อุตสาหกรรมการทองเที่ยวในประเทศไทย 21
2. ผลการศึกษาการจําแนกประเภทอุตสาหกรรมการทองเที่ยว

ตามแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรค 22
3. ผลการศึกษาการทองเที่ยวในกลุมประเทศอาเซียนตามประเภท

กลุมเปาหมาย 24
4. ผลการศึกษาบทบาทของกระทรวงการตางประเทศตออุตสาหกรรม

การทองเที่ยวในประเทศไทย 34
5. การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และขอจํากัด (SWOT Analysis) 34



หนา

บทท่ี 4 สรุปและขอเสนอแนะ 40
1. สรุปผลการศึกษา 40
2. ขอเสนอแนะจากการศึกษา 43

ตารางผนวก 48
เอกสารอางอิง 84
ประวัติผูเขียน 85



บทท่ี 1
บทนํา

ในบทนําน้ี ไดนําเสนอประเด็นตางๆ เกี่ยวกับความสําคัญของปญหา วัตถุประสงค
การศึกษา ขอบเขตการศึกษา ระเบียบวิธีการศึกษา และประโยชนและผลที่คาดวาจะไดรับ โดยมี
รายละเอียดดังตอไปน้ี
1. ความสําคัญของปญหา

จากการที่ประเทศไทยจะเขาสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic
Community: AEC) ในป ค.ศ. 2015 ซึ่งมีวัตถุประสงคหลักในการเปนตลาดและฐานการผลิต
เดียวกัน (ASEAN Single Market and Production Base) โดยอาเซียนตองการพัฒนาเศรษฐกิจใน
กลุมของตน จึงตองการสรางอาเซียนใหเปนตลาดและฐานการผลิตเดียว และเปนการสงเสริมการ
รวมกลุมสาขาสําคัญของอาเซียนใหเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยมีแนวทางการดําเนินการเพื่อใหมี
การเคลื่อนยายของสินคาและบริการ รวมถึงการลงทุน และแรงงานฝมืออยางเสรีมากขึ้น อยางไรก็
ตาม จะเห็นไดวาหากมีการดําเนินงานตามแนวทางดัง กลาวยอมสงผลกระทบโดยตรงตอ
ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมของไทย (SMEs) ซึ่งมีขอจํากัดทางการเงิน ความสามารถ
ในการประกอบการ และขอจํากัดเกี่ยวกับองคความรูตางๆ ทั้งน้ี ผูประกอบการเหลาน้ีจะไมสามารถ
ปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมทางการแขงขันที่เปลี่ยนแปลงไปหากไมไดรับการชวยเหลือที่
เหมาะสมจากภาครัฐ

นอกจากน้ี ภายใตเหตุการณการชุมนุมและความไมสงบตางๆ ภายในประเทศที่ผานมาได
สงผลกระทบตอภาคเศรษฐกิจตางๆ อยางกวางขวาง ตลอดจนการแขงขันทางการคาในตลาดโลกที่
เพิ่มความรุนแรงขึ้นอยางตอเน่ือง ทําใหภาคเศรษฐกิจที่ไดรับผลกระทบทางลบมากที่สุดภาคหน่ึง
คือ ภาคการทองเที่ยว ซึ่งเปนแหลงที่มาของเงินตราตางประเทศที่สําคัญของประเทศไทย โดยรายได
จากการทองเที่ยวมีมูลคาสูงถึง 603,246.52 และ 575,170.90 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราสวนที่รอย
ละ 8.7 และ 9.2 ของมูลคาการสงออกทั้งหมดของไทย และรอยละ 54.3 และ 54.9 ของรายรับการ
สงออกบริการทั้งหมด ในป พ.ศ. 2551 และ 2552 ตามลําดับ และจากสถานการณการแขงที่มากขึ้น
และการพึ่งพิงเศรษฐกิจของตางประเทศน้ัน ทําใหอุตสาหกรรมทองเที่ยวของไทยมีสัญญาณการ
ถดถอยอยางตอเน่ืองดังจะเห็นไดจากในชวง 10 ปที่ผานมา หรือระหวางป พ.ศ. 2542-2552 รายรับ
จากภาคบริการไทยลดลงเฉลี่ยถึงรอยละ 6.1 อันนํามาซึ่งการสูญเสียผลประโยชนของชาติอยาง
หลีกเลี่ยงไมได
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กระทรวงการตางประเทศในฐานะหนวยงานที่มีหนาที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการ
รักษาและสรางเสริมผลประโยชนของประเทศในกิจกรรมและเวทีระหวางประเทศตางๆ ควรที่จะมี
บทบาทในการชวยฟนฟูภาคการทองเที่ยวของประเทศ เพื่อใหอุตสาหกรรมน้ีสามารถเปนพลัง
ขับเคลื่อนการเจริญเติบโตของประเทศไทยใหดําเนินไปอยางมีเสถียรภาพ ดังน้ัน ภารกิจที่สําคัญ
ของกระทรวงการตางประเทศประการหน่ึง คือการสนับสนุนเพื่อการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันทางเศรษฐกิจระหวางประเทศอยางยั่งยืน โดยนําแนวความคิดทางการทูตมาประยุกตกับ
เศรษฐศาสตรในมิติเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค เพื่อใหไดมาซึ่งกลยุทธในการฟนฟูภาคการทองเที่ยว
ของประเทศไทย กลาวคือ เศรษฐกิจเชิงสรางสรรคเปนแนวคิดที่สามารถนํามาปรับใชเปนกลยุทธ
หลักในการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนและเปนแนวคิดที่ทําใหประเทศไทยสามารถพัฒนาจุดแข็ง
ของประเทศเพื่อสราง Competitive Edge ใหแกอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของประเทศไทยให
สามารถแขงขันกับประเทศอ่ืนๆ ในฐานะเปน Tourist Destination ได โดยอาจชวยสราง New
Demand หรือการขยายอาณาเขตของตลาดเดิมใหแกอุตสาหกรรมทองเที่ยวดวยการสรางมูลคาสวน
เพิ่ม (Value Added Creation) ใหแกสินคาดานการทองเที่ยวของไทย โดยการสรางและสงเสริม
ภาพลักษณไทยในเวทีระหวางประเทศ รวมทั้งการสรางแรงดึงดูด (Gravity Creation) ใหกับการ
ทองเที่ยวไทยในสายตาตางประเทศได หากกระทรวงการตางประเทศสรางแรงผลักในดาน
ความสัมพันธและความรวมมือทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจระหวางประเทศตางๆ อยางตอเน่ือง
นอกจากจะเปนการกระตุนการทองเที่ยวไทยภายใตเอกลักษณแหงความเปนไทยที่ นําไปสูการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแขงขันในธุรกิจการทองเที่ยวและรายรับที่เพิ่มขึ้นอยางมีเสถียรภาพแลว ยัง
เปนการเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรมไทยในเวทีโลกดวย

ดังน้ัน บทบาทของกระทรวงการตางประเทศนอกจากการเสริมสรางความรวมมือและ
ความสัมพันธกับประเทศหรือองคการระหวางประเทศเพื่อผลประโยชนรวมกันในระดับอนุ
ภูมิภาค/ ภูมิภาค/ พหุภาคี โดยการรักษาผลประโยชนของประเทศไทยในการเจรจาการเปดการคา
เสรี AEC แลว กระทรวงฯ ควรมีบทบาทในการชวยฟนฟูภาคการทองเที่ยวของประเทศจากการ
สรางมูลคาสวนเพิ่มใหแกภาคธุรกิจการบริการการทองเที่ยว รวมถึงการเตรียมความพรอมและ
เสริมสรางศักยภาพของผูประกอบการธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย เพื่อชวยเพิ่มขีด
ความสามารถและศักยภาพรองรับการเปดการคาเสรี AEC ในอนาคตตอไป
2. วัตถุประสงค

1) เพื่อศึกษาโอกาสการใชการทูตในการขยายตลาดการทองเที่ยวไทย
2) เพื่อศึกษาบทบาทของกระทรวงการตางประเทศในการสนับสนุนภาคธุรกิจการ

ทองเที่ยวในประเทศไทยจากการเปดการคาเสรี AEC
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3. ขอบเขตการศึกษา
ขอบเขตการศึกษาในคร้ังน้ี ไดกําหนดกลุมเปาหมายเปน 2 กลุม ไดแก 1) กลุมเปาหมายดานอุป

สงคที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย โดยการศึกษาคร้ังน้ีเนนกลุมเปาหมาย
ในประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) เปนหลัก
และ 2) กลุมเปาหมายดานอุปทานที่ดําเนินธุรกิจการทองเที่ยวภายในประเทศไทย ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี

1) กลุมเปาหมายดานอุปสงค ประกอบดวย
1.1) การทองเที่ยวแหงชาติสิงคโปร (National Association of Travel Agents

Singapore: NATAS)
1.2) ผูประกอบการการทองเที่ยว ประเทศกัมพูชา
1.3) นักทองเที่ยว ประเทศมาเลเซีย

2) กลุมเปาหมายดานอุปทาน ประกอบดวย
2.1) เจาหนาที่ ฝายการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
2.2)สมาคมโรงแรมไทย
2.3)ผูประกอบการโรงแรมในประเทศไทย
2.4)ผูประกอบการจําหนายสินคาที่ระลึกในประเทศไทย

4. ระเบียบวิธีการศึกษา
1) การดําเนินการศึกษาจะทําการวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) โดย

สังเคราะหขอมูลที่รวบจากงานวิจัย เอกสาร และสื่อสิ่งพิมพตางๆ ที่เกี่ยวของเพื่อศึกษาเกี่ยวกับ
AEC หวงโซอุปทาน และการสรางมูลคาเพิ่มในหวงโซอุปทานการทองเที่ยว รวมทั้งจําแนก
ประเภทการทองเที่ยวที่มีลักษณะเขาขาย Creative Economy ซึ่งจะนําไปสูการศึกษาโอกาสและ
บทบาทของกระทรวงการตางประเทศในการสนับสนุนอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในประเทศไทย
ใหเติบโตอยางยั่งยืนตามวัตถุประสงคหลักของการศึกษา

2) วัตถุประสงคขอที่ 1 และ 2 จะดําเนินการศึกษาดวยการวิเคราะหเชิงพรรณนา
(Descriptive Analysis) แนวโนมดานตลาดการทองเที่ยวและความตองการของนักทองเที่ยว
ชาวตางชาติ โดยการสังเคราะหขอมูลที่รวบจากงานวิจัย เอกสาร สื่อสิ่งพิมพตางๆ ที่เกี่ยวของจาก
ขอที่ 1) รวมถึงการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว อันนําไปสูการ
วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และขอจํากัด (SWOT Analysis) เพื่อนําเสนอขอเสนอแนะโอกาส
และบทบาทของกระทรวงการตางประเทศในการสนับสนุนภาคธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย
5. ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา
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1) ผลการศึกษาสามารถนําไปเปนแนวทางใหภาคเอกชนในการปรับกลยุทธการดําเนินธุรกิจ
หรือรายใหมที่ตองการดําเนินธุรกิจการทองเที่ยว

2) ผลการศึกษาสามารถนําไปเปนแนวทางใหภาครัฐใชเปนขอมูลพื้นฐานในการใช
ประโยชนจากชองทางการทูตเพื่อฟนฟูและพัฒนาอุตสาหกรรมทองเที่ยวของประเทศไทย

3) ผลการศึกษาสามารถนําไปเปนแนวทางใหแกกระทรวงการตางประเทศในการสนับสนุน
แล ะ เ ต รี ย ม ค ว า ม พ ร อ ม ใ ห แ ก ภ า ค ธุ ร กิ จ ก า ร ท อง เ ที่ ย ว ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย จ า ก ก า ร AEC



บทท่ี 2
แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ

การตรวจเอกสารที่เกี่ยวของกับการศึกษาบทบาทกระทรวงการตางประเทศในการ
สนับสนุนการทองเที่ยวตามแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรคประกอบดวย 5 สวน ไดแก (1)
ความสัมพันธระหวางประเทศ (2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community:
AEC) (3) หวงโซอุปทาน (Supply Chain) และการสรางมูลคาเพิ่ม (Value Added Creation) ใหแก
หวงโซอุปทานการทองเที่ยว (4) เศรษฐกิจสรางสรรค และ (5) การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส
และขอจํากัด (SWOT Analysis) โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี

1. ความสัมพันธระหวางประเทศ
1.1 ขอบเขตของความสัมพันธระหวางประเทศ

เกี่ยวของกับเร่ืองตอไปน้ี (สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย, 2554)

1) ความสัมพันธทางสังคม เปนความสัมพันธระหวางประเทศที่มีวัตถุประสงค เชน
การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมการศึกษา การศาสนา การทองเที่ยว กิจกรรมที่ไดดําเนินการ เชน การ
แลกเปลี่ยนทุนการศึกษา การแสดงนาฏศิลปของแตละประเทศไปเผยแพรตามประเทศอ่ืน เปนตน

2) ความสัมพันธทางการเมือง เปนความสัมพันธระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับ
ผลประโยชนระหวางประเทศ เชน การทูต การทหาร การแทรกแซงทางการเมือง การกําหนด
นโยบายระหวางประเทศ เปนตน

3) ความสัมพันธทางเศรษฐกิจ เปนความสัมพันธที่เกี่ยวของกับการ “แลกเปลี่ยน”
ทรัพยากร หรือ บริการ เชน การซื้อขาย การกูยืม ประเทศไทยมีความตองการดานอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยีใหม ในขณะเดียวกัน ประเทศทางยุโรปตองการวัตถุดิบและนํ้ามันจากตะวันออก
กลาง ความสัมพันธทางเศรษฐกิจ รวมถึงการต้ังกฎเกณฑในเร่ืองภาษีศุลกากร รวมทั้งการปดลอม
ทางเศรษฐกิจ เปนตน

4) ความสัมพันธทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยี เปนความสัมพันธที่มีวัตถุประสงคใน
การแลกเปลี่ยนพัฒนาความรูทางวิทยาศาสตรและ เทคโนโลยีในการใชประโยชนรวมกันในการ
แกปญหาของชาวโลก เชน การสงเสริมคนควา ทดลองดานวิทยาศาสตรในการปองกันโรคมะเร็ง
หรือการประชุมสัมมนาดานวิทยาศาสตร ระหวางประเทศ เปนตน
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5) ความสัมพันธทางกฎหมาย เมื่อความสัมพันธระหวางพรมแดนมากขึ้น ปญหาหรือ
การกําหนดสิ่งที่ปฏิบัติรวมกันตองเกิดขึ้น เชน เกิดสัญญา กติกา หรือขอตกลงเกี่ยวกับนานนํ้าสากล
ระหวางไทยกับเวียดนาม เปนตน

1.2 เคร่ืองมือท่ีใชแสดงออกซึ่งพฤติกรรมระหวางประเทศ
ในการแสดงออกของตัวแทนในเวทีความสัมพันธระหวางป ระเทศ ตัวแทนอาจ

เลือกใชเคร่ืองมืออยางใดอยางหน่ึงมาประกอบการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมน้ันๆ ซึ่งตามปกติแลว
เคร่ืองมือที่ใชในการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมระหวางประเทศน้ันมีอยูดวยกัน 6 ประเภท ดังน้ี
(นรเศรษฐ เจียมจิโรจน, 2553)

1) เคร่ืองมือทางการเมืองและการทูต
เปนเคร่ืองมือที่ใชกันโดยทั่วไปในระบบความสัมพันธและการเมืองระหวาง

ประเทศ เคร่ืองมือแบบน้ีอาจจะปรากฏออกมาในรูปของการเจรจากันโดยตรงระหวางผูแทนของ
ประเทศตางๆ หรือในรูปของการเจรจาระหวางประเทศ ซึ่งเคร่ืองมือทางการทูตเปนการรักษา
ความสัมพันธอันดีระหวางกัน การทูตจะชวยลดความขัดแยงดวยการเจรจาหาทางประนีประนอม
ระหวางกัน การทูตเปนเคร่ืองมือสําหรับรัฐตางๆ ที่จะใชใหเกิดประโยชนไดโดยเสมอกัน แต
ประโยชนตอบแทนที่ไดรับจากการใชเคร่ืองมือทางการทูตน้ันยอมแตกตางกันออกไปขึ้นอยูกับ
ศิลปะของนักการทูตในการเจรจาซึ่งถือกันวาการทูตเปนศิลปะอยางหน่ึง ซึ่งมีวิธีการตางๆ เชน การ
ชี้ชวน โนมนาวและจูงจิตใจ การบีบบังคับ และการขมขวัญ เปนตน

2) เคร่ืองมือทางเศรษฐกิจ
การใชเคร่ืองมือทางเศรษฐกิจในการดําเนินความสัมพันธหรือนโยบายตางประเทศ

น้ัน โดยทั่วไปจะหมายถึงการคาขายและการใหความชวยเหลือทางดานเศรษฐกิจ หรับประเทศที่
สามารถจะใชประโยชนจากเคร่ืองมือชนิดน้ีไดอยางมีประสิทธิภาพก็คือประเทศที่มีความอุดม
สมบูรณ รวมทั้งมีความสามารถดานเศรษฐกิจที่พึ่งตนเองไดเปนอยางดี

3) เคร่ืองมือทางจิตวิทยา
เปนเคร่ืองมือที่ประเทศตางๆ ใชกันอยูทั่วไปในเวทีความสัมพันธระหวางประเทศ

ไดแก การโฆษณาจูงใจและการทําสงครามจิตวิทยา เปนตน สําหรับเปาหมายของการใชเคร่ืองมือ
ประเภทน้ีคือ ความพยายามที่จะสรางความรูสึกและภาพพจนที่ดีเกี่ยวกับประเทศของตนใหเปนที่
เขาใจและแพรหลายในหมูประชาชน รวมทั้งคณะผูนําประเทศ

4) เคร่ืองมือทางวัฒนธรรม
มีเปาหมายเพื่อสรางทัศนคติและความรูสึกอันดีเกี่ยวกับประเทศของตนใหแก

ประชาชน รวมทั้งผูนําประเทศอ่ืนๆ ซึ่งตัวอยางของการใชเคร่ืองมือทางวัฒนธรรม เชน การ
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แลกเปลี่ยนโครงการทางวัฒนธรรมระหวางประเทศ หรือการแลกเปลี่ยนนักเรียนระหวางประเท ศ
เปนตน

5) เคร่ืองมือทางทหาร
เปนเคร่ืองมือสุดทายที่ถูกนํามาใชในการตัดสินขอขัดแยงระหวางประเทศ รวมทั้ง

ชวยรักษาผลประโยชนของประเทศในกรณีที่ไมสามารถจะตกลงกันไดดวยวิธีทางการทูต
6) เคร่ืองมือที่กระทําอยางไมเปดเผย

2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) (โครงการศึกษา
วิเคราะหนโยบายติดตามและประเมินนโยบายระหวางประเทศ, สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม, 2554)

อาเซียนเปนกรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจที่มีความใกลชิดกับไทยมากที่สุดและหลาย
ประเทศเปนเพื่อนบานที่ติดตอเชื่อมโยงกันทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมกับไทยเปน
ระยะเวลานาน ปจจุบันอาเซียนจัดเปนทั้งพันธมิตรในดานเศรษฐกิจและเปนตลาดสงออกสําคัญ
อันดับหน่ึงของไทย โดยในป พ.ศ. 2552 การสงออกของไทยในตลาดอาเซียนมีสัดสวนเปนรอยละ
21.31 ของมูลคาการสงออกของประเทศเปรียบเทียบกับญ่ีปุน สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรปซึ่งมี
สัดสวนรอยละ 10.32 10.93 และ 11.90 ตามลําดับ โดยไทยเปนฝายไดดุลการคากับอาเซียนมูลคา
7,791.22 ลานเหรียญสหรัฐ และมีแนวโนมขยายตัวมากขึ้นในอนาคต และจากการที่ประเทศไทยจะ
เขาสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ในป ค.ศ. 2015
ซึ่งมีวัตถุประสงคหลักในการเปนตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน (ASEAN single market and
production base) โดยอาเซียนตองการพัฒนาเศรษฐกิจในกลุมของตน จึงตองการสรางอาเซียนให
เปนตลาดและฐานการผลิตเดียว เพื่อใหมีการเคลื่อนยายของสินคา บริการ การลงทุน เงินทุน และ
แรงงานฝมืออยางเสรีมากขึ้น รวมทั้งการสงเสริมการรวมกลุมสาขาสําคัญของอาเซียนใหเปน
รูปธรรมมากยิ่งขึ้น ดังน้ี (สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 2554)

1) การดําเนินการเพื่อใหเกิดการเคลื่อนยายของสินคาอยางเสรี (Free Flow of Goods) โดย
มุงเนนการลดอุปสรรคในการนําเขาสงออกสินคาของแตละประเทศในกลุมสมาชิก ไมวาจะเปน
อุปสรรคที่ เกิดจากดานภาษีศุลกากร ขอจํากัดทางการคาที่มิใชภาษี การปรับปรุงกฎวาดวย
แหลงกําเนิดสินคาของอาเซียนใหทันสมัยและเอ้ือตอการคาขายในภูมิภาค ตลอดจนวางมาตรการที่
จะอํานวยความสะดวกทางการคาในดานตางๆ เชน การจัดต้ัง ASEAN Single Window ที่จะทําใหผู
สงออกนําเขาเกิดความสะดวกในการติดตอประสานหนวยงานโดยยื่นเอกสารเพียงจุดเดียว
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2) การดําเนินการเพื่อใหเกิดการเคลื่อนยายของบริการอยางเสรี (Free Flow of Services) มี
การเจรจาเพื่อลดอุปสรรคในการเขามาประกอบธุรกิจบริการ ใหผูประกอบการสามารถดําเนินธุรกิจ
ไดอยางเสรี และผูบริโภคมีเสรีภาพที่จะเลือกใชบริการตางๆ ตามความพึงพอใจ สาขาธุรกิจบริการ
ที่อาเซียนต้ังเปาหมายเรงรัดการรวมกลุมใหเห็นผลเปนรูปธรรมมี 5 สาขา ไดแก สาขาทองเที่ยว
การบิน สุขภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศ และโลจิสติกส

3) การดําเนินการเพื่อใหเกิดการเคลื่อนยายของการลงทุนอยางเสรี (Free Flow of
Investment) มีการจัดทําความตกลงดานการลงทุนของอาเซียนฉบับใหม (ASEAN Comprehensive
Investment Agreement: ACIA) แทนความตกลงที่มีอยูเดิม คือ ความตกลงเขตการลงทุนอาเซียน
(Agreement on the ASEAN Investment Area: AIA) 1998 และความตกลงดานการสงเสริมและ
คุมครองการลงทุน (Agreement for the Promotion and Protection of Investment) 1987 ซึ่งความตก
ลงฉบับใหมน้ี จะมีขอบเขตกวางขึ้นและมีความครอบคลุมมากขึ้น โดยจะครอบคลุมเน้ือหา 4 ดาน
หลัก คือ การคุมครองการลงทุน การอํานวยความสะดวกและความรวมมือในการลงทุน การ
สงเสริมการลงทุน และการเปดเสรีการลงทุน ทั้งน้ีเพื่อเพิ่มและรักษาระดับความสามารถของ
อาเซียนในการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศและการลงทุนภายในภูมิภาคอาเซียน

4) การดําเนินการเพื่อใหเกิดการเคลื่อนยายของเงินทุนอยางเสรี (Free Flow of Capital)
ดําเนินงานตามแผนงานที่กําหนดโดยรัฐมนตรีคลังของอาเซียน เพื่อสงเสริมการพัฒนาตลาดทุน
และการเคลื่อนยายเงินทุนใหมีความเสรีมากขึ้น โดยประเทศสมาชิกยังสามารถมีมาตรการเพื่อรักษา
เสถียรภาพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศได

5) การดําเนินการเพื่อใหเกิดการเคลื่อนยายของแรงงานมีฝมืออยางเสรี (Free Flow of
Skilled Labour) แสวงหาความรวมมือที่จะสรางมาตรฐานที่ชัดเจนของแรงงานมีฝมือ และอํานวย
ความสะดวกใหกับแรงงานมีฝมือที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐานที่กําหนดใหสามารถเคลื่อนยายไป
ทํางานในกลุมประเทศสมาชิกไดงายขึ้น

ผลกระทบดานบวกของประเทศไทยจากการเขารวมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
หากไทยเขาสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ไทยจะไดรับโอกาสในการ

ดําเนินธุรกิจการทองเที่ยวที่มีตลาดกวางขึ้น ซึ่งรวมทั้งผูประกอบธุรกิจ (Meeting Incentive
Convention and Exhibition: MICE) ของไทยก็จะไดรับโอกาสที่ดีเชนกัน เน่ืองจากการเปดเสรีและ
การเปน AEC ทําใหเกิดการจัดกิจกรรมการแสดงและการประชุมตางๆ มากขึ้น แตทั้งน้ี ผลกระทบ
ทางบวกจะเกิดขึ้นและเปนประโยชนตอผูประกอบธุรกิจ MICE ในจังหวัดอ่ืนๆ ของไทย
นอกเหนือจากกรุงเทพมหานคร (เชน ขอนแกน เชียงใหม หาดใหญ และภูเก็ต) อยางแทจริงน้ัน
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ตองไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐเปนสําคัญ (ผูแทนสมาคมการแสดงสินคา (ไทย) และ
สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคกรมหาชน)

ผลกระทบดานลบของประเทศไทยจากการเขารวมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สามารถ
สรุปไดดังน้ี

1) ผลกระทบตอทรัพยากรตางๆ ของไทยที่มีอยูในทองถิ่นซึ่งเปนแหลงลงทุนดานการ
ทองเที่ยว

2) ผลกระทบตอแรงงานไทยจากขอตกลงการเคลื่อนยายแรงงาน 32 วิชาชีพที่จะมีผลโดย
สมบูรณในป พ.ศ. 2558 โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับมัคคุเทศกไทย ซึ่งแมวา
กฎหมายไทยจะระบุวา อาชีพมัคคุเทศก เปนอาชีพสงวนสําหรับคนไทยก็ตาม แตเมื่อ AEC เกิดขึ้น
ก็เปนไปไดวา ขอตกลงของ AEC ก็จะมีสวนทําไหไทยตองเปดชองทางใหบุคลากรจากอาเซียนมี
โอกาสไดประกอบวิชาชีพมัคคุเทศกในไทยดวย (ผูแทนสมาคมมัคคุเทศกอาชีพแหงประเทศไทย
และสมาพันธเครือขายทองเที่ยวแหงประเทศไทย)

3) ผลกระทบตอผูประกอบธุรกิจทองเที่ยวในระดับ SMEs ในไทยอันสืบเน่ืองจากปญหา
Over Supply และปญหาเงินทุนที่เสียเปรียบนักลงทุนตางชาติ  ทั้งน้ี ผูประกอบธุรกิจทองเที่ยวใน
ระดับ SMEs ของไทยมีมากกวารอยละ 70 ในระบบทองเที่ยวไทย การเปน AEC ทําใหภาคธุรกิจ
ระดับ SMEs มีความวิตกกังวลเน่ืองจากธุรกิจทองเที่ยวไทยไมไดแขงขันเฉพาะใน 10 ประเทศ
สมาชิกอาเซียนเทาน้ัน หลังการเปด AEC กลุมประเทศนอกอาเซียน เชน ยุโรป หรือสหรัฐอเมริกา
ก็สามารถเขามาลงทุนโดยใชสิทธิจากกรอบความรวมมือ AEC ได ตัวอยางเชน บริษัทยักษใหญใน
เยอรมนี ที่เขาไปเปดธุรกิจในสิงคโปร ก็สามารถใชสิทธิตามขอตกลงที่สิงคโปรมีตามกรอบ AEC
เขามาลงทุนในไทยไดเชนกัน นอกจากน้ี ปจจุบันมีการเปดเสรีการคาบริการและการลงทุนในธุรกิจ
โรงแรมมากขึ้น จนเกิดปญหา Over Supply ที่นําไปสูปญหาการตัดราคามากขึ้น ดวยเหตุน้ี มีความ
เปนไปไดวา  ยิ่งเปดเสรีก็ยิ่งจะทําใหเกิดปญหา Over Supply มากขึ้นตอไป ที่สําคัญ ผูประกอบ
ธุรกิจทองเที่ยวในระดับ SMEs ในไทยก็จะไดรับผลกระทบอยางมากเพราะไมสามารถแขงขันใน
เร่ืองเงินทุนกับนักลงทุนตางประเทศได

3. หวงโซอุปทาน (Supply Chain) และการสรางมูลคาเพิ่ม (Value Added Creation) ใหแก
หวงโซอุปทานการทองเท่ียว (โครงการศึกษาวิเคราะหนโยบายติดตามและประเมินนโยบาย
ระหวางประเทศ, สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 2554)

3.1 แนวคิดโซอุปทานภาคบริการทองเท่ียว
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ปจจุบันการแขงขันทางดานเศรษฐกิจและเพื่อความอยูรอดทําใหธุรกิจตางๆ ปรับตัวและให
ความสําคัญในการบริหารจัดการในภาพรวมและธุรกิจที่มีความตอเน่ืองกันต้ังแตตนนํ้า กลางนํ้า
และปลายนํ้า โดยอาศัยหลักการจัดการโซอุปทานที่เปนแนวคิดบริหารจัดการอยางเปนระบบ โดย
สวนใหญจะนําไปประยุกตใชกับภาคอุตสาหกรรมหรือภาคการผลิต แตก็สามารถประยุกตใชกับ
ธุรกิจภาคบริการไดเชนกัน โดยเฉพาะธุรกิจการทองเที่ยว เน่ืองจากเปนอุตสาหกรรมในภาคบริการ
ที่มีบทบาทสําคัญตอระบบเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ โดยสรางรายไดใหกับประเทศ เกิดการ
จางงาน และทําใหธุรกิจในภาคอ่ืนขับเคลื่อนไปดวยดี (สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม, 2554)

X. Zhang et al. (2009) ไดใหคํานิยามวา โซอุปทานการทองเที่ยว หมายถึง เครือขายของ
องคกรดานการทองเที่ยวที่มีสวนรวมในสรางสรรคกิจกรรมและผลิตภัณฑการทองเที่ยวจนกระทั่ง
มีการสงมอบบริการน้ันใหกับนักทองเที่ยว

สิริยุพา (2554) อางถึง Collier and Harraway (1997) ระบุวา อุตสาหกรรมทองเที่ยวมี
องคประกอบที่สําคัญ 4 สวน ซึ่งถือเปนผูใหบริการโดยตรง (Direct Providers) ในอุตสาหกรรม
ทองเที่ยว ไดแก

1. การขนสง (Transportation) การขนสงทําใหนักทองเที่ยวสามารถเดินทางเขาถึงยังแหลง
ทองเที่ยวไดอยางรวดเร็วและสะดวกสบาย เปนองคประกอบที่สําคัญอยางมากตออุตสาหกรรม
ทองเที่ยว การขนสงมีหลายรูปแบบ เชน การขนสงทางบก ทางนํ้า และทางอากาศ

2. ที่พัก (Accommodation) เพื่ออํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยวจึงจําเปนตองมีที่พักใน
บริเวณใกลเคียงแหลงทองเที่ยว เชน โรงแรม รีสอรท อพารทเมนท เกสตเฮาส การใหบริการดานที่
พักอาจแตกตางออกไปตามวัตถุประสงคของผูประกอบการ รสนิยมของผูบริโภคและสภาพแวดลอม
ของแหลงทองเที่ยว

3. สิ่งดึงดูดใจ กิจกรรม  และสิ่งอํานวยความสะดวกในการบริการตางๆ (Attractions
Activities and Ancillary Services) วัตถุประสงคหลักในการเดินทางทองเที่ยวของนักทองเที่ยวสวน
ใหญ คือตองการไดรับความเพลิดเพลินสนุกสนานและประสบการณแปลกใหมในการเดินทาง
ทองเที่ยว   สิ่งดึงดูดใจใหเกิดการเดินทางทองเที่ยวอาจเปนสถานที่หรือ เหตุการณ ซึ่งเกิดไดตาม
ธรรมชาติหรือมนุษยสรางขึ้น รวมไปถึงกิจกรรมการทองเที่ยว และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆใน
การใหบริการการทองเที่ยวเพื่อตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยว เชน การอํานวยความ
สะดวกในดานการเดินทางเขาออกประเทศ ดานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

4. การขาย (Sales) เปนกิจกรรมที่ชวยกระจายบริการดานการทองเที่ยวจากผูใหบริการไปยัง
ผูบริโภคหรือนักทองเที่ยว ซึ่งประกอบไปดวยหนวยธุรกิจที่เกี่ยวของหลายฝาย เชน ผูขายสงบริการ
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ดานการทองเที่ยว ตัวแทนจัดการเดินทาง ตัวแทนจําหนาย
สวน Richard Tapper  (2004) กลาววา โซอุปทานดานการทองเที่ยว ประกอบดวย กลุม

ผูผลิต (Suppliers) สินคาและบริการประเภทตางๆ (Goods and Services) ที่เขาไปอยูในระบบการ
จัดสงผลิตภัณฑทางการทองเที่ยว (Tourism Products) ไปยังผูบริโภค  กลุมผูผลิตดังกลาวครอบคลุม
ถึงผูผลิต (Suppliers) ที่ไมไดรับการติดตอโดยตรงจากธุรกิจจัดการทองเที่ยว (Tour Operators) จาก
บริษัทตัวแทนที่ใหบริการภาคพื้นดิน (Ground Handlers) หรือจากผูใหบริการดานที่พัก
(Accommodation Providers) ดวยเหตุน้ี หวงโซดานการทองเที่ยวจึงประกอบดวย ธุรกิจที่พัก ธุรกิจ
การขนสง ธุรกิจการจัดนําเที่ยวระยะสั้น (Excursion) ภัตตาคาร ผูผลิตงานหัตถกรรม (Handicrafts)
ผูผลิตอาหาร (Food Providers) ธุรกิจกําจัดของเสีย และหนวยงานบริการโครงสรางพื้นฐานที่สราง
ความสะดวกใหนักทองเที่ยวถึงจุดหมาย อ่ืนๆ โดยไดคงหลักของ Collier and Harraway (1997) และ
เพิ่มเติม 12 ประเด็น ทําให มีองคประกอบทั้งหมด 16 ประเด็น (ดังภาพที่ 2.1)

ภาพท่ี 2.1 องคประกอบและจุดเชื่อมโยงหวงโซอุปทานการทองเที่ยว

ท่ีมา : สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 2554 (อางในโครงการศึกษา
วิเคราะหนโยบายติดตามและประเมินนโยบายระหวางประเทศ, สํานักงานสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 2554))
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3.2 โซมูลคาการทองเท่ียว
การทองเที่ยวเปนสาขาบริการที่นํามาซึ่งรายไดใหกับประเทศไทยในสัดสวนที่สูงอยาง

โดยในป 2553 พบวามีจํานวนนักทองเที่ยวประมาณ 15.6 ลานคนและประมาณการวามี GDP ในสาขา
การเดินทางและทองเที่ยว (Travel & Tourism) ประมาณ 17,159 ลานเหรียญสหรัฐ หรือคิดเปนรอยละ
6.2 ของ GDP ในป 2553 จากการที่อุตสาหกรรมการทองเที่ยวเปนสาขาบริการซึ่งมีความแตกตางจาก
อุตสาหกรรมอ่ืนๆ ที่เปนรูปธรรม ในขณะที่การทองเที่ยวเปนการบริการที่ผูรับบริการตองเดินทางมา
รับบริการดวยตนเองในแหลงทองเที่ยว หากพิจารณาในเชิงเศรษฐศาสตรจะพบวาปจจัยที่มีผลตออุป
สงคการทองเที่ยวมีทั้งในสวนที่เปนปจจัยดานราคา (Price Determinant) และปจจัยที่ไมใชราคา (Non-
price Determinants) ในขณะที่อุปทานของการทองเที่ยวประกอบดวยกิจกรรมตางๆ ที่ ดําเนินการ
รวมกัน ทั้งที่เปนอิสระตอกันและที่ไมเปนอิสระตอกันจึงยากตอบริหารจัดการและควบคุมคุณภาพ
ของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวทั้งระบบ ทั้งน้ี UN (2007) ไดกลาวถึงกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว เชน การขนสง ที่พัก อาหารและเคร่ืองด่ืม สถานบันเทิง การจัดสัมมนา งาน
แสดงสินคา การกีฬา และ recreation นอกจากน้ี ยังมีกิจกรรมตางๆที่มีผลตออุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยว เชน ธุรกรรมทางการเงิน การสื่อสาร บริการสุขภาพ รวมทั้ง เร่ืองของพลังงาน คุณภาพนํ้า
ความปลอดภัยและกฎหมาย เปนตน

ภาพที่ 2.2 แสดงใหเห็นถึงโซมูลคาในอุตสาหกรรมที่มีความสัมพันธเกี่ยวของกับสาขา
ตางๆ ดังกลาวไวขางตน ดังน้ัน การบริหารจัดการโซคุณคาการทองเที่ยวเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม
การทองเที่ยวในภาพรวมจะตองมีการพัฒนาในแตละกิจกรรม ภาพใตโซมูลคาแตละหวง ดังน้ี
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ภาพท่ี 2.2 โซคุณคาของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว

ท่ีมา: สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 2554 (อางในโครงการศึกษา
วิเคราะหนโยบายติดตามและประเมินนโยบายระหวางประเทศ, สํานักงานสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 2554)
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1. การวางแผนการทองเที่ยว (Holiday Planning) เกี่ยวของกับการตลาดทองเที่ยว (เชนการ
โฆษณาประชาสัมพันธการทองเที่ยว ฯ) travel agencies และสินคาที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว (เชน
กระเปาเดินทาง เสื้อผา ฯ)

2. การเดินทาง (Transportation) เกี่ยวของกับการเดินทางทองเที่ยวทั้งทางบก นํ้า อากาศ
และทางราง รวมถึง tour operation (เชน รถบัสสําหรับทัวร) ระบบการจองต๋ัวโดยสาร

3. ที่พักแรม ซึ่งเกี่ยวของกับ 2 สวนใหญๆ คือ
3.1 การกอสรางที่พัก ซึ่งเกี่ยวของกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย สถาปนิก วิศวกร

อุปกรณกอสรางตางๆ และการบริการทางการเงินรวมทั้งเร่ืองของการกูยืม
อัตราดอกเบี้ย  และ

3.2 การดําเนินการ บริหารจัดการที่พัก  เกี่ยวของกับการตลาด การบริหารกิจการ
อาหารและสถานบันเทิง ระบบการจองที่พัก การบํารุงรักษา การดูแลดาน
ความปลอดภัย และ โทรคมนาคม

4. อาหารและสถานบันเทิง ซึ่งเกี่ยวของกับสินคาการเกษตร และสินคาแปรรูป เคร่ืองด่ืม
การจัดงานเลี้ยง และการบริการดานความบันเทิงตางๆ

5. การจับจายซื้อสินคาซึ่งรวมถึงสินคาเพื่อการอุปโภคบริโภคทั่วไป และสินคาหัตถกรรม
พื้นเมืองตางๆ ซึ่งเปนการซื้อในลักษณะของการคาปลีก และ

6. ประสบการณของนักทองเที่ยวที่เกี่ยวของกับการไดรับบริการในดาน tour operation
นิทรรศการ จุดหมายของนักทองเที่ยวในดานทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม

3.3 แนวทางการบริหารจัดการหวงโซอุปทานดานการทองเท่ียว (โครงการศึกษาวิเคราะห
นโยบายติดตามและประเมินนโยบายระหวางประเทศ, สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม, 2554)

การดําเนินการของธุรกิจในหวงโซอุปทานดานการทองเที่ยว จะเปนไปในลักษณะ ธุรกิจ
กับธุรกิจ (business-to-Business Relationships) สวนการบริหารจัดการหวงโซอุปทานการทองเที่ยว
น้ัน ดําเนินการบนพื้นฐานของเสถียรภาพทางการเงินของแตละธุรกิจที่เปนองคประกอบในหวงโซ
โดยมีการตรวจสอบเพื่อการปรับปรุงผลประกอบการทางการเงินเปนระยะๆ ทั้งน้ี ธุรกิจจัดการ
ทองเที่ยว (Tour Operators) เปนธุรกิจหลักที่มีอิทธิพลอยางมากตอกิจกรรมตางๆ ต้ังแตสวนแรกจน
สวนสุดทายของหวงโซ  ที่เปนเชนน้ีเพราะธุรกิจดังกลาวเปนปจจัยกําหนดปริมาณการทองเที่ยว
แหลงทองเที่ยวเปาหมาย และสิ่งอํานวยความสะดวกที่ตองใชทั้งหมด ซึ่งการมีอิทธิพลดังกลาว เปน
เคร่ืองมือหน่ึงของธุรกิจจัดการทองเที่ยว ในการกระตุนใหเกิดการปรับปรุงการทํางานของธุรกิจอ่ืน
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ในหวงโซที่ทําใหเกิดผลประกอบการที่มีเสถียรภาพอันเปนสวนหน่ึงของการทําการคาที่มี
ประสิทธิภาพในเวทีการแขงขัน

ในการกําหนดแผนบริหารจัดการหวงโซอุปทานดานการทองเที่ยวเพื่อนําไปสูความมี
เสถียรภาพน้ัน ธุรกิจจัดการทองเที่ยว ควรศึกษาตัวอยางแนวทางการทํางานขององคกรที่ประสบ
ความสําเร็จซึ่งเกี่ยวของในหวงโซอุปทาน

ธุรกิจที่เปนองคประกอบในหวงโซอุปทานดานการทองเที่ยวที่สามารถบริหารจัดการให
เกิดเสถียรภาพไดงายที่สุด คือ ธุรกิจที่พัก  สวนธุรกิจที่บริหารจัดการใหเกิดเสถียรภาพยากที่สุด คือ
ธุรกิจดานการขนสง (Transport) ในที่ น้ีจะวิ เคราะหรายละเอียดในสาขาโลจิสติกสตอไป
นอกจากน้ี ธุรกิจที่บริหารจัดการใหเกิดเสถียรภาพและสามารถเห็นผลเปนรูปธรรมมากที่สุด คือ
ธุรกิจที่จัดโปรมแกรมการทองเที่ยวระยะสั้น (Excursion) สวนธุรกิจที่บริหารจัดการแลวเกิด
ผลตอบแทนหรือเปนประโยชนตอเศรษฐกิจทองถิ่นมากที่สุด คือ ธุรกิจผูผลิตอาหารและผูผลิตงาน
หัตถกรรมหรือของที่ระลึก (Food and Craft Productions) นอกจากระบบการบริหารจัดการแลว
การรักษาความยั่งยืนของแหลงทองเที่ยวเปาหมาย (Destinations) น้ันเปนอีกงานหน่ึงของการสราง
เสถียรภาพของหวงโซอุปทานการทองเที่ยวซึ่งจํา เปนตองอาศัยความรวมมือจากหุนสวนธุรกิจ
(Stakeholder Partnership) ตางๆ ที่เกี่ยวของ โดยตองใชเวลาในการดําเนินการมากขึ้น

การบริหารจัดการเพื่อสรางเสถียรภาพของหวงโซอุปทานการทองเที่ยว ยังมีกิจกรรมที่
สําคัญอีกประการหน่ึง คือ การบริหารเสถียรภาพทางการเงิน ซึ่งตองอาศัยปจจัยสําคัญคือ ขอตกลง
ระหวางหุนสวนธุรกิจที่มีความแนนอน และมีเงื่อนไขที่ครอบคลุมถึงเหตุการณในอนาคตซึ่งรวมถึง
การกําหนดคาใชจายในอนาคตเพื่อสรางความสะดวกตอการลงทุนที่ จําเปนของกลุมผูผลิต
(Suppliers) และเพื่อสรางความเชื่อมั่นในความสัมพันธระหวางหุนสวนธุรกิจในหวงโซอุปทาน

ภายใตความสัมพันธระหวางธุรกิจจัดการทองเที่ยว (Tour Operators) กับกลุมผูผลิต
(Suppliers) มีปจจัยสําคัญที่สงเสริมความสําเร็จของหวงโซอุปทานดานการทองเที่ยว 3 ประการ คือ

1) การเปนหุนสวนระยะยาว (Long-term Partnership)
2) การกําหนดราคาที่ยุติธรรม (Fair Pricing)
3) การมีปริมาณกิจกรรมที่สอดคลองกันระหวางธุรกิจที่เกี่ยวของในหวงโซ (Consistent

Volume of Operations)
ทั้งน้ี ขั้นตอนการบริหารจัดการหวงโซอุปทานที่ประสบความสําเร็จซึ่งดําเนินการระหวาง

ธุรกิจจัดการทองเที่ยวกับกลุมผูผลิตประกอบดวย
1) กําหนดนโยบายสงเสริมหวงโซอุปทานและระบบการจัดการอยางเปนทางการ
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2) สนับสนุนกลุมผูผลิต ใหสามารถบรรลุเปาหมายดานเสถียรภาพทางธุรกิจ ซึ่งรวมถึง
การกระตุนจิตสํานึกเร่ืองความสําคัญของการสรางเสถียรภาพระหวางกลุมผูผลิต

3) บูรณาการกฎเกณตางๆ ที่นําไปสูการสรางเสถียรภาพ ไวในสัญญาตางๆ ที่เปนขอตกลง
ในกลุมผูผลิต

นอกจากขั้นตอนการบริหารจัดการหวงโซอุปทานแลว การประยุกตใชแนวทางบริหาร
จัดการที่ดี ของธุรกิจที่ประสบความสําเร็จน้ัน เปนปจจัยสําคัญอีกประการหน่ึ งตอการสราง
เสถียรภาพของการบริหารหวงโซอุปทาน ใหมีการบริหารจัดการที่ดี ไดแก การรักษากลุมลูกคา การ
เพิ่มรายได ลดคาใชจายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การรักษาความสามารถทางการ
แขงขันดวยการประเมินสถานการณ การรองรับความเสี่ยง และการเขาถึงโอกาสทางการตลาด การ
บริหารจัดการความเสี่ยงการและยึดถือขอกําหนดทางกฎหมายเปนหลัก การเพิ่มผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน การปรับแนวทางการรับพนักงานใหมที่ดีกวาเดิม และการรักษาจํานวนพนักงานเดิม
ใหคงอยู การปกปองสินทรัพยหลักขององคกร รวมทั้งสภาพแวดลอมและวัฒนธรรม การเพิ่มคุณคา
ของแบรนด ชื่อเสียง และสัดสวนทางการตลาด การปกปองภาพลักษณและสถานภาพองคกร
โดยเฉพาะภาพลักษณและสถานภาพในตลาดหลักทรัพย

นอกจากน้ีหากพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการของกลุมธุรกิจขนาดยอยในสวนของ
ธุรกิจที่พัก ซึ่งเปนโรงแรมขนาดกลาง และ ธุรกิจบริการรานอาหารและบริการอ่ืนที่เกี่ยวของใน
ระดับทองถิ่น จะพบวาควรใหความสนใจดานการบริหารจัดการในประเด็นยอยอ่ืนๆ ดวย เชน การ
ดูแลดานสิ่งแวดลอม การระบุภาระงานใหชัดเจน การสรางโอกาสในการจางงานของคนในทองถิ่น
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในแหลงทองเที่ยวเปาหมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งระบบบําบัดของเสีย
การสรางความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจทองถิ่นที่เนนสงเสริมกลุมผูผลิตอาหาร งานหัตถกรรม และ
เคร่ืองเรือนของทองถิ่น  การนําเสนอแผนการตลาดที่สงเสริมความมั่นคงทางสังคมและสิ่งแวดลอม
ที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมของกลุมผูผลิต ในทองถิ่น  สวนแนวทางการดานธุรกิจบริการรานอาหาร
และบริการอ่ืนที่เกี่ยวของในระดับทองถิ่น ควรใหความสนใจกับการกําหนดกระบวนการผลิตที่
สรางความยั่งยืน ซึ่งไดแก การวางแผนและการฝกอบรมพนักงาน การรักษาคุณภาพสินคาและ
บริการ การสรางความนาเชื่อถือ การกระจายสินคาและบริการอยางทั่วถึงเปนธรรม และการ
สงเสริมความสามารถในการเขาถึงตลาด อยางไรก็ตามการพิจารณาและบริหารหวงโซตองพิจารณา
รวมกับความเชื่อมโยงระหวางธุรกิจที่เกี่ยวของในหวงโซอุปทาน เชน ธุรกิจการขนสง ผูใหบริการ
ภาคพื้นดิน ธุรกิจจัดกิจกรรมการทองเที่ยวระยะสั้น ธุรกิจบารและภัตตาคาร หรือธุรกิจอ่ืนๆ ดวย
4. เศรษฐกิจสรางสรรค

4.1 นิยามเศรษฐกิจสรางสรรค
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การกําหนดนิยามของเศรษฐกิจสรางสรรคโดยทั่วไปขึ้นอยูกับการนําไปปรับใชใหเขา
กับระบบเศรษฐกิจของแตละประเทศและองคกรที่เกี่ยวของตางๆ ดังน้ันเมื่อกลาวถึงเ ศรษฐกิจ
สรางสรรค จึงมีการใหนิยามความหมายไวหลากหลาย ซึ่งสําหรับประเทศไทยปจจุบันยังไมมีการ
กําหนดนิยามอยางชัดเจน อยางไรก็ตาม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ หรือ สศช. (2552) ไดจัดประเภทเศรษฐกิจสรางสรรคโดยยึดรูปแบบของ UNCTAD
(2008) เปนกรอบ โดยแบงเปน 4 กลุมหลักและ 15 กลุมยอย ดังน้ี (สุมาลี สันติพลวุฒิ และคณะ,
2553)

1) กลุมมรดกทางวัฒนธรรม (Heritage or Cultural Heritage) ประกอบดวยกลุมยอย 4
กลุม ไดแก 1.1) งานฝมือและหัตถกรรม (Crafts) 1.2) การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural &
Heritage Tourism) 1.3) การแพทยแผนไทย (Thai Traditional Medicine) และ 1.4) อาหารไทย
(Thai Food)

2) กลุมศิลปะ (Arts) ประกอบดวยกลุมยอย 2 กลุม ไดแก 2.1) ศิลปะการแสดง
(Performing Arts) และ 2.2) ทัศนศิลป (Visual Arts)

3) กลุมสื่อ (Media) ประกอบดวยกลุมยอย 4 กลุม ไดแก 3.1) การพิมพและสื่อการ
พิมพ (Publishing) 3.2) การกระจายเสียง (Broadcasting) 3.3) ภาพยนตรและวีดิทัศน (Film &
Video) และ 3.4) ดนตรี (Music)

4) กลุมงานสรางสรรคตามลักษณะงาน (Functional Creation) ประกอบดวยกลุมยอย
5 กลุม ไดแก 4.1) งานออกแบบ (Design) 4.2) แฟชั่น (Fashion) 4.3) งานโฆษณา (Advertising)
4.4) สถาปตยกรรม (Architecture) และ 4.5) ซอฟทแวร (Software)

4.2 นโยบายเศรษฐกิจสรางสรรคในประเทศไทย
1) ความสําคัญและแนวทางของการพัฒนาประเทศไทยดวยความคิดสรางสรรค

พันศักด์ิ วิญญรัตน (2548) ไดกลาวไววายุทธศาสตรหลักที่สําคัญที่นํามาบริหาร
เศรษฐกิจของประเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศไทย คือการ
พัฒนาสินคาและบริการใหเกิด Value Creation เพิ่มมากยิ่งขึ้น โดย Value Creation คือการใชความ
ไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศ หรือการนําจุดแข็งของประเทศที่มีอยูตามธรรมชาติมา
สรางสรรคผลิตสินคาและบริการ เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดอยางเหมาะสม ซึ่ง
แนวทางการสราง Value Creation ของประเทศไทยควรตองเร่ิมตนจากการนําความคิดสรางสรรค
ด้ังเดิมและพื้นฐานของทักษะที่อยูบนสินทรัพยทางวัฒนธรรมมาผสมกับความรูการคิดคนทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดังน้ัน Value Creation สามารถนํามาใชเปนเคร่ืองมือในการชี้วัดความ
เขมแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศไทยได เพราะชวยสะทอนใหเห็นถึงองคประกอบของความเขมแข็ง
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ไดในหลายมิติ โดยเฉพาะการพึ่งพาตนเอง ประเทศไทยสามารถสรางโอกาสและพัฒนาไดดวยตัวเอง
จากการใช Value Creation ผานการนําทุนทางสังคม เชน วัฒนธรรมหรือความเปนไทย มาผนวกรวม
กับทุนทางกายภาพและทรัพยากรมนุษย เพื่อผลิตสินคาและบริการที่มีความหลากหลาย ซึ่งสามารถ
สรางสินคาและบริการไดโดยการใชปญญาเปนสําคัญ นอกจากการพึ่งพาตนเองแลว Value Creation
ยังเปนเคร่ืองมือชี้วัดการมีภูมิคุมกันทางเศรษฐกิจของประเทศดวย เน่ืองจาก Value Creation จะชวย
รองรับหรือลดปจจัยความเสี่ยงจากความผันผวนหรือการแขงขันอยางรุนแรงจากภายนอกประเทศ โดย
อาศัยความเขมแข็งภายในหรือจุดเดนที่ยากตอการเลียนแบบเปนพื้นฐาน ซึ่งสินคาและบริการที่มี
Value Creation หากมีการพัฒนาใหเหมาะสมและมีตลาดรองรับจะเปนสวนสําคัญตอภาคการสงออก
ของประเทศไทยตอไป

2) ความเปนไปไดของการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคของประเทศไทย
สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (2553) ไดพิจารณาถึงโอกาสและความ

เปนไปไดของการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคของประเทศไทยในภาพรวมพบวา ประเทศไทยมีจุด
แข็งและโอกาสอันเหมาะสมที่จะเอ้ืออํานวยใหการพัฒนาไปสูระบบเศรษฐกิจสรางสรรคมีความ
เปนไปไดสูง เน่ืองจาก

(1) ประเทศไทยมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งสะทอนใหเห็นไดจากมรดก
ทางวัฒนธรรมประเพณี รวมไปถึงภูมิปญญาทองถิ่นและศิลปะงานชางฝมือตาง ๆที่บงบอกถึง
เอกลักษณของประเทศไทยที่มีการนํามาประยุกตใชในกระบวนการผลิตสินคาและบริการที่เผยแพร
ไปทั่วโลก

(2) ประเทศไทยมีความหลากหลายทางภูมิศาสตรทั้งภูเขา ทะเล และพื้นที่ราบ
อุดมสมบูรณไปดวยทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งถือเปนทุนสําคัญของการพัฒนาการทองเที่ยวเชิง
ธรรมชาติ อีกทั้งประเทศไทยยังมีความหลากหลายทางชีวภาพติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก โดยเฉพาะ
พืชและสมุนไพรหลายชนิดที่สามารถใชเปนทุนในการแปรรูปและพัฒนาเปนยารักษาโรค รวมถึง
ผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพและความงามได

(3) คนไทยมีนิสัยออนนอมถอมตน ปรับตัวงาย มีใจรักการบริการ เปนมิตรและมี
จิตรใจโอบออมอารีตอบุคคลรอบขาง ซึ่งลวนแตเปนปจจัยสงเสริมงานใหบริการดานตางๆ ที่สราง
ความประทับใจแกผูมาใชบริการ ขณะเดียวกัน คนไทยจํานวนมากยังมีทักษะ ความรอบรู ความ
เชี่ยวชาญเชิงงานชางฝมือในหลากหลายสาขาอันเปนผลมาจากการถายทอดและการสั่งสมภูมิ
ปญญา ซึ่งถือเปนทุนในกาพัฒนาสินคาและบริการเชิงสรางสรรค

(4) กระแสความนิยมวัฒนธรรมตะวันออกและวัฒนธรรมเอเชียมีแนวโนม
ขยายตัวอยางตอเน่ือง สงผลใหมีการขยายตัวของสินคาและบริการดานวัฒนธรรมตามมา จึงเปน
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โอกาสอันดีที่ประเทศไทยจะสอดแทรกมิติทางวัฒนธรรมไทยอันโดดเดนไวในการสรางมูลคาเพิ่ม
ใหสินคาและบริการ

(5) ความกาวหนาของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เชื่อมโยงกันอยางทั่วถึงชวย
เปดโอกาสและชองทางใหภาคธุรกิจสามารถทําการตลาดแบบเฉพาะเจาะจง (Niche Market) ที่
หลากหลายมากขึ้น

(6) การดําเนินงานที่ผานมาทั้งในสวนของหนวยงานภาครัฐและเอกชนมีการ
ปรับตัวเพื่อใหเปนกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคไดดีขึ้น เชน

3) กลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสรางสรรค
ในป 2552 มีหนวยงานภาครัฐและองคการมหาชนหลายแหงที่เร่ิมมีบทบาทหนาที่

และใหความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค โดยการดําเนินงานในระดับนโยบายน้ัน มี
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ทําหนาที่สนับสนุนเชิง
นโยบายและชวยผลักดันแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรค โดยมีกระทรวงที่เกี่ยวของโดยตรงเปน
เจาภาพหลักรับผิดชอบดานการสงเสริมใหมีการประสานงานกันระหวางองคกรภาครัฐ ทั้งน้ีรัฐบาล
ไดจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ เพื่อทําหนาที่ขับเคลื่อน
ภารกิจเรงดวนที่ไมมีหนวยงานเจาภาพในการดําเนินการอยางชัดเจน โดยเฉพาะการพัฒนา
เศรษฐกิจสรางสรรค และไดมีการต้ังคณะอนุกรรมการเศรษฐกิจสรางสรรคขึ้นมาดูแล เพื่อจัดทํา
ยุทธศาสตรและแผนที่นําทางการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคของไทยที่สามารถนําไป ปฏิบัติได
อยางเปนรูปธรรม รวมทั้งขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคของไทยตลอดหวงโซมูลคา
(ศูนยสรางสรรคงานออกแบบ, 2552)

สําหรับดานการตลาด มีหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กระทรวงการตางประเทศ กรม
สงเสริมการสงออก กรมพัฒนาธุรกิจการคา การทองเที่ยวแหงประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรม
การทองเที่ยว เปนตน โดยจัดต้ังขึ้นเพื่อสงเสริมและสนับสนุนดานการตลาดแกกิจกรรมที่เกี่ยวของ
กับเศรษฐกิจสรางสรรคของไทย

5. การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และขอจํากัด (SWOT Analysis)
การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และขอจํากัดเปนการวิเคราะหเพื่อใหเกิดความเขาใจ

และรูจักสถานภาพขององคกรวาเปนอยางไร จึงจะทําใหสามารถกําหนดเปาหมายและทิศทางของ
องคกรในอนาคตได

ในการวิเคราะห SWOT น้ัน ไดแบงการวิเคราะหออกเปน 2 สวน คือ (1) การวิเคราะหจุด
แข็งและจุดออน ซึ่งเปนการวิ เคราะหจากสิ่งแวดลอมภายในขององคกร และ (2) การวิเคราะห
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โอกาสและขอจํากัด ซึ่งเปนการวิเคราะหจากสิ่งแวดลอมภายนอกขององคกร โดยมีรายละเอียดดังน้ี
(สุมาลี และคณะ อางถึง ธงชัย, 2536)

1) การวิเคราะหจุดแข็งและจุดออน (Strength and Weakness Analysis)
จุดแข็ง (S-Strengths) เปนการวิเคราะหปจจัยภายในจากมุมมองของผูที่อยูภายใน

องคกรหรืออุตสาหกรรมน้ันเองวาปจจัยใดภายในองคกรหรืออุตสาหกรรมที่เปนขอไดเปรียบหรือ
จุดเดนที่ควรนํามาใชในการพัฒนาองคกรหรืออุตสาหกรรมได และควรดํารงไวเพื่อการเสริมสราง
ความเข็มแข็งขององคกรหรืออุตสาหกรรม

จุดออน (W-Weaknesses) เปนการวิเคราะหปจจัยภายในจากมุมมองของผูที่อยูภายใน
องคกรหรืออุตสาหกรรมน้ันๆ เองวาปจจัยภายในองคกรหรืออุตสาหกรรมที่เปนจุดดอยหรือขอ
เสียเปรียบที่ควรปรับปรุงใหดีขึ้นหรือขจัดใหหมดไป มีปจจัยใดบางอันจะเปนประโยชนตอองคกร
หรืออุตสาหกรรม

2) การวิเคราะหโอกาสและขอจํากัด (Opportunity and Threat Analysis)
โอกาส (O-Opportunity) เปนการวิเคราะหวาปจจัยภายนอกองคกรหรืออุตสาหกรรม

ปจจัยใดที่สามารถสงผลกระทบตอประโยชนทั้งทางตรงและทางออมตอการดําเนินการขององคกร
หรืออุตสาหกรรมในระดับมหภาค และองคกรหรืออุตสาหกรรมสามารถนําขอดีเหลาน้ีมา
เสริมสรางใหหนวยงานเขมแข็งขึ้นได

ขอจํากัด (T-Threats) เปนการวิเคราะหวาปจจัยภายนอกองคกรหรืออุตสาหกรรมปจจัย
ใดที่สามารถสงผลกระทบในระดับมหภาค ในทางที่จะกอใหเกิดความเสียหายทั้งทางตรงและ
ทางออม ซึ่งองคกรหรืออุตสาหกรรมจําตองหลีกเลี่ยงหรือปรับสภาพใหมีความแข็งแกรงพรอมที่จะ
เผชิญแรงกระทบดังกลาวได ขอจํากัดน้ีบางทีเรียกวา อุปสรรค

การวิเคราะห SWOT เปนเพียงพื้นฐานที่จะนําไปสูกลยุทธที่ถูกตองเทาน้ัน กลาวคือ ถา
วิเคราะห SWOT ไดถูกตอง ก็จะสามารถกลั่นกรองทางเลือกที่มีความเสี่ยงตํ่าที่สุด เปนการพัฒนา
ทรัพยากรที่มีอยูจํากัด เพื่อหาจุดเดนและลบขอดอยในการที่จะสรางความแข็งแกรงภายใตโอกาสที่
เกิดขึ้น รวมทั้งหลีกเลี่ยงหรือหาทางปองกันผลเสียหายอันเกิดจากสิ่งคุกคามตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นตอ
องคกรหรืออุตสาหกรรม



บทท่ี 3
ผลการศึกษา

ผลการประเมินบทบาทกระทรวงการตางประเทศในการสนับสนุนการทองเที่ยวตาม
แนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรค ประกอบดวย 5 สวน คือ 1) ผลการศึกษาการเปดเสรีทางการคา AEC
ทางการทองเที่ยวที่มีตออุตสาหกรรมการทองเที่ยวในประเทศไทย 2) ผลการศึกษาการจําแนก
ประเภทอุตสาหกรรมการทองเที่ยวตามแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรค 3) ผลการศึกษาการทองเที่ยว
ในกลุมประเทศอาเซียนตามประเภทกลุมเปาหมาย 4) ผลการศึกษาบทบาทของกระทรวงการ
ตางประเทศโดยรวม และ 5) การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และขอจํากัด (SWOT Analysis)
โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี

1. ผลการศึกษาการเปดเสรีทางการคา AEC ทางการทองเท่ียวท่ีมีตออุตสาหกรรมการทองเท่ียวใน
ประเทศไทย

การเปดเสรีภายใตกรอบ AEC ทางการทองเที่ยวในประเทศ สามารถสรางโอกาสใหแก
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวในประเทศไทยได ดังมีรายละเอียดตอไปน้ี

1.1 โอกาสในการเพิ่ม GDP การทองเที่ยว
หากประเทศไทยเขาสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะทําใหไดรับ

โอกาสในการดําเนินธุรกิจการทองเที่ยวที่มีตลาดกวางขึ้น เน่ืองจาก AEC มุงเนนการเคลื่อนยายของ
สินคาและบริการ รวมถึงการลงทุน และแรงงานฝมืออยางเสรีมากขึ้น ทําใหภาคธุรกิจทุกสวนของ
ประเทศไทย รวมถึงภาคธุรกิจการทองเที่ยว ไดรับการพัฒนาในเชิงบริการและการบริหารจัดการใหมี
ความเทาเทียมกับประเทศในกลุมอาเซียนมากขึ้น ซึ่งจะนําไปสูโอกาสในการเพิ่ม GDP ในอุตสาหกรรม
การทองเที่ยวของประเทศไทยตอไป

1.2 โอกาสในการสรางมูลคาของหวงโซอุปทานการทองเที่ยว
การดําเนินธุรกิจการทองเที่ยวในตลาดที่กวางมากขึ้นเมื่อมีการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (AEC) น้ัน จะชวยกระตุนการทองเที่ยวในประเทศไทยจากนักทองเที่ยวตางประเทศ ซึ่งถือเปน
โอกาสของประเทศไทยในการสนับสนุนการทองเที่ยวเชิงอนุรักษตามแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรค
รวมถึงยังเปนการกระตุนธุรกิจการทองเที่ยวในระดับชุมชนเพื่อชวยสรางมูลคาหวงโซอุปทานการ
ทองเที่ยวโดยคํานึงถึงทรัพยากรพื้นฐานที่ประเทศไทยมีความไดเปรียบเปนหลัก
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2. ผลการศึกษาการจําแนกประเภทอุตสาหกรรมการทองเท่ียวตามแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรค
ประเทศไทยในปจจุบันยังไมมีการกําหนดนิยามอยางชัดเจน อยางไรก็ตามสํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ หรือ สศช. (2552) ไดจัดประเภทเศรษฐกิจ
สรางสรรคโดยยึดรูปแบบของ UNCTAD (2008) เปนกรอบ โดยแบงเปน 4 กลุมหลักและ 15 กลุม
ยอย ดังน้ี

1) กลุมมรดกทางวัฒนธรรม (Heritage or Cultural Heritage) ประกอบดวยกลุมยอย 4 กลุม
ไดแก

1.1) งานฝมือและหัตถกรรม (Crafts)
1.2) การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural & Heritage Tourism)
1.3) การแพทยแผนไทย (Thai Traditional Medicine)
1.4) อาหารไทย (Thai Food)

2) กลุมศิลปะ (Arts) ประกอบดวยกลุมยอย 2 กลุม ไดแก
2.1) ศิลปะการแสดง (Performing Arts)
2.2) ทัศนศิลป (Visual Arts)

3) กลุมสื่อ (Media) ประกอบดวยกลุมยอย 4 กลุม ไดแก
3.1) การพิมพและสื่อการพิมพ (Publishing)
3.2) การกระจายเสียง (Broadcasting)
3.3) ภาพยนตรและวีดิทัศน (Film & Video)
3.4) ดนตรี (Music)

4) กลุมงานสรางสรรรคตามลักษณะงาน (Functional Creation) ประกอบดวยกลุมยอย
5 กลุม ไดแก

4.1) งานออกแบบ (Design)
4.2) แฟชั่น (Fashion)
4.3) งานโฆษณา (Advertising)
4.4) สถาปตยกรรม (Architecture)
4.5) ซอฟทแวร (Software)

ทั้งน้ี การจัดประเภทเศรษฐกิจสรางสรรคของประเทศไทยสามารถเปรียบเทียบขอบเขตกับ
ตางประเทศได ดังแสดงในตารางที่ 3.1

จากนิยามของเศรษฐกิจสรางสรรค พบวา สามารถนําไปใชรวมในแนวคิดการสราง
มูลคาเพิ่มใหแกหวงโซอุปทานการทองเที่ยว เชน กลุมมรดกทางวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณสําคัญ
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ของประเทศ สามารถสรางตลาดการทองเที่ยวแบบที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท (Home stay) แก
ชาวตางชาติที่มีความตองการสัมผัสกับความเปนไทย เปนตน ซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจภายใตแนวคิด
เศรษฐกิจสรางสรรคน้ี ถือเปนการสรางผลประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม และวิถี
ชีวิต ซึ่งเปนทรัพยากรพื้นฐานของประเทศไทยโดยไมกอใหเกิดความเสื่อมโทรมตามมาภายหลัง
เน่ืองจากเปนการพัฒนาเชิงอนุรักษ รวมถึงยังเปนการสนับสนุนกลุมธุรกิจขนาดเล็กในชุมชนดวย

ตารางท่ี 3.1 ขอบเขตเศรษฐกิจสรางสรรคของประเทศไทยเปรียบเทียบกับตางประเทศ
ประเภทสินคา/ บริการ DCMS WIPO UNCTAD UNESCO ไทย

1. การโฆษณา     

2. สถาปตยกรรม     

3. การออกแบบ     

4. แฟชั่น   

5. ฟลมและวิดีโอ     

6. ฮารดแวร (อุปกรณ)   

7. บริการทองเที่ยว   

8. วรรณกรรม    

9. ดนตรี     

10. พิพิธภัณฑ หองแสดง
หองสมุด  

11. การพิมพ สื่อสิงพิมพ     

12. ซอฟตแวร    

13. กีฬา
14. ศิลปะการแสดง(ละครเวที และ
เตนรํา)     

15. การกระจายเสียง    

16. วิดีโอเกมสส     

17. ทัศนศิลป การถายภาพ งาน
ฝมือ     

18. อาหารไทย 

19. การแพทยแผนไทย 
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หมายเหตุ: DCMS หมายถึง กระทรวงวัฒนธรรม สื่อ และการกีฬา (Department for Culture,
Media and Sport) ประเทศสหราชอาณาจักร

WIPO หมายถึง องคการทรัพยสินทางปญญาโลก (World Intellectual Property
Organization)

UNCTAD หมายถึง องคการความรวมมือเพื่อการคาและการพัฒนา (United Nations
Conference on Trade and Development)

UNESCO หมายถึง องคการยูเนสโก (United Nations Educational, Scientific and
Cultural Organization)

ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2553)

3. ผลการศึกษาการทองเท่ียวในกลุมประเทศอาเซียนตามประเภทกลุมเปาหมาย
ผลการศึกษาการทองเที่ยวภายใตกรอบ AEC ของผูที่มีสวนเกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน

โดยแบงผลการศึกษาเปน 2 สวน ตามการกําหนดกลุมเปาหมายในขอบเขตการศึกษาในคร้ังน้ี ไดแก
1) กลุมเปาหมายดานอุปสงคที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย และ 2)
กลุมเปาหมายดานอุปทานที่ดําเนินธุรกิจการทองเที่ยวภายในประเทศไทย ซึ่งมีรายละเอียด ผล
การศึกษาดังน้ี

3.1 ผลการศึกษาการทองเท่ียวในกลุมประเทศอาเซียนตามกลุมเปาหมายดานอุปสงค
1) การทองเที่ยวแหงชาติสิงคโปร (National Association of Travel Agents

Singapore: NATAS)
การศึกษากลุมเปาหมายดานอุปสงคของการทองเที่ยวแหงชาติสิงคโปร ไดเก็บ

ขอมูลจากการสัมภาษณ คุณกาญจนา วงศสุวรรณ อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝายแรงงาน) หัวหนา
สํานักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร และ Mr. Robert Khoo ผูบริหารระดับ CEO การทองเที่ยว
แหงชาติสิงคโปร ซึ่งผลการศึกษามีรายละเอียดดังตอไปน้ี

การเปดเสรีทางการคาตามกรอบความรวมมือ AEC มีแนวทางในการสงเสริมการ
ลงทุนรวมกันระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งผูแทนกลุมธุรกิจบริการทองเที่ยวมีความเห็นวา
ผูประกอบการดานการทองเที่ยวของสิงคโปรยังไมมีความสนใจในการเปดรับนักลงทุนตางชาติเขา
มาลงทุนรวมกันภายในธุรกิจที่มีฐานอยูประเทศสิงคโปร เน่ืองจากทั้ง NATAS และบริษัทที่เปน
สมาชิกเนนการเจาะตลาดหรือนําเสนอบริการไปสูตลาดนอกประเทศสิงคโปรเปนหลัก  ซึ่งในป
ค.ศ. 2011 น้ี ผูประกอบการสิงคโปรมีแผนจะเดินทางไปเจรจาขยายตลาดในประเทศศรีลังกา แต
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ทั้งน้ี NATAS อาจไดรับขอมูลเกี่ยวกับกรอบความรวมมือ AEC มากขึ้น เน่ืองจากภายในอาเซียน มี
องคกรที่เรียกวา Federation of ASEAN Association ซึ่งประกอบดวยสมาคมหรือองคกรหลักดาน
การทองเที่ยวของประเทศสมาชิกแตละประเทศ เชน การทองเที่ยวแหงประเทศไทย องคกรลักษณะ
เดียวกับ NATAS เชน ASITA ของอินโดนีเซีย EPAA ของฟลิปปนส เปนตน อยางไรก็ตาม สมาชิก
ที่รวมประชุมมักจะไมอภิปรายเร่ืองการลงทุน แตจะเนนแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นเร่ืองการดําเนินธุรกิจ
ในภาพรวมและวิธีการจัดการกับปญหาทางธุรกิจมากกวาการหารือเร่ืองการลงทุน

เมื่อพิจารณาดานแรงงานภายหลังการเปดเสรีทางการคาตามกรอบความรวมมือ
AEC น้ัน ในภาพรวม ประเทศสิงคโปรมีมาตรการที่เครงครัดเพื่อปองกันการหลั่งไหลเขามาทํางาน
ของแรงงานตางชาติ สวนในประเทศมาเลเซีย มีชองวางดานกฏระเบียบที่เอ้ือตอการเขาไปทํางาน
อยางถูกกฎหมายและไมถูกกฎหมายของแรงงานตางชาติ ทั้งน้ี ในกรอบความรวมมือ AEC ประเทศ
ไทยเปนประเทศที่มีความกระตือรือรนในการหาคําตอบเร่ืองผลกระทบที่จะเกิดขึ้นมากกวาประเทศ
อ่ืนๆ โดยกระทรวงแรงงานของประเทศไทยมีการยกรางแผนการเคลื่อนยายแรงงานเสรีแลวโดยให
ความสําคัญกับการเตรียมการและการอํานวยความสะดวกสําหรับการเคลื่อนยายแรงงานที่จะเกิดขึ้น
อยางจริงจัง สวนในประเทศอ่ืน เชน ประเทศสิงคโปรกลับใหความสนใจกับนโยบายระดับประเทศ
ที่เนนสงเสริมผูประกอบการภายในประเทศเปนหลักพรอมกับกําหนดกฎระเบียบบางอยางที่ทําให
เกิดการกีดกันการเขาไปทํางานของแรงงานจากประเทศอ่ืนในลักษณะ NTB เชน ระเบียบการขอ
ใบอนุญาตทํางานของแรงงานตางชาติ ที่ตองมีการสอบโดยใชภาษาอังกฤษทําใหแรงงานตางชาติ
ตองมีคาใชจายในการเรียนภาษาเพิ่มเติมและคาใชจายในการสอบขอใบอนุญาตที่คอนขางสูง
นอกจากน้ี ยังมีเงื่อนไขดานคุณสมบัติเพื่อประเมินความเหมาะสมระหวางทักษะ ระดับการศึกษา
อัตราคาจาง และอ่ืนๆ กลาวโดยสรุป คือ การคาเสรีดานบริการและการเคลื่อนยายดานแรงงานมีการ
ดําเนินการมาเปนระยะเวลานานอยางไมมีขอบเขตจํากัด โดยประเทศอ่ืนๆ ตางก็ดําเนินมาตรการ
เพื่อรักษาผลประโยชนของประเทศและปกปองการขยายธุรกิจของประเทศอ่ืนมากอนแลวเชนกัน
ทั้งน้ี ประเทศสิงคโปร มีมาตรการที่ชัดเจนในการดูแลผูประกอบการภายในประเทศเปนหลักและ
ดําเนินมาตรการเพื่อลดการหลั่งไหลของแรงงานตางชาติอยางตอเน่ืองควบคูกันไปเชนกัน

2) ผูประกอบการการทองเที่ยว ประเทศกัมพูชา
การศึกษากลุมเปาหมายดานอุปสงคของผูประกอบการการทองเที่ยว ประเทศ

กัมพูชา ได เก็บขอมูลจากการสัมภาษณ คุณ Chan Phirom ผูประกอบการการทองเที่ยว
ภายในประเทศกัมพูชา ซึ่งผลการศึกษามีรายละเอียดดังตอไปน้ี

ผูประกอบการการทองเที่ยว ประเทศกัมพูชา มีความคิดเห็นวา ประเทศไทยมี
โครงสรางพื้นฐานดานการทองเที่ยวที่ดีกวาประเทศกัมพูชา เชน การเปนศูนยกลางการเดินทางโดย



26

เคร่ืองบิน ซึ่งนักทองเที่ยวสวนใหญของประเทศกัมพูชา จะตองเดินทาง มาประเทศไทยเพื่อใช
บริการสนามบิน เปนตน

สําหรับกิจกรรมสวนใหญที่นักทองเที่ยวประเทศกัมพูชานิยมเมื่อเดินทางมา
ทองเที่ยวในประเทศคือ การซื้อสินคาที่ระลึก ทั้งในบริเวณศูนยการคาและบริเวณการคาชายแดน
ระหวางประเทศไทยและประเทศกัมพูชา

3) นักทองเที่ยว ประเทศมาเลเซีย
การศึกษากลุมเปาหมายดานอุปสงคของนักทองเที่ยว ประเทศมาเลเซีย ไดเก็บ

ขอมูลจากการสัมภาษณ คุณ Chung Seng Sarn นักทองเที่ยวจากประเทศมาเลเซีย ซึ่งผลการศึกษามี
รายละเอียดดังตอไปน้ี

นักทองเที่ยวชาวตางชาตินิยมเดินทางมาทองเที่ยวในประเทศไทยเน่ืองจากความ
หลากหลายของภูมิประเทศ ทําใหมีกิจกรรมการทองเที่ยวที่หลากหลายเหมาะกับนักทองเที่ยวทุก
กลุมดวยเชนกัน โดยกิจกรรมสวนใหญที่นักทองเที่ยวนิยมคือ การทองเที่ยวกลางคืนและการนวด
แพทยแผนไทย นอกจากน้ี ประเทศไทยยังมีความโดดเดนในวัฒนธรรมและอาหาร ซึ่งสวนใหญน้ัน
นักทองเที่ยวจะเดินทางมาทองเที่ยวในประเทศไทยประมาณปละ 3 คร้ัง และใชเวลาทองเที่ยวในแต
ละคร้ังประมาณ 1 สัปดาห

นอกจากน้ี นักทองเที่ยวยังมีความคิดเห็นวา ประเทศไทยเปนประเทศที่นาสนใจ
เพราะมีประชาชนหลายเชื้อชาติสามารถอยูรวมกันไดอยางสงบ รวมถึงคนไทยมีลักษณะนิสัยสุภาพ
ออนนอม และมีนํ้าใจ ซึ่งเปนลักษณะนิสัยที่เอ้ือตอการบริการแกนักทองเที่ยว

เมื่อพิจารณาถึงโครงสรางพื้นฐานสําหรับการทองเที่ยวพบวา ที่พัก/โรงแรมมีราคา
ถูกเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพของโรงแรมที่ใหบริการ และสินคาที่ระลึกที่นักทองเที่ยวนิยมซื้อจะ
เปนสินคาประเภทอาหารและผลไมที่เปนเอกลักษณของประเทศไทยและสามารถหาซื้อไดงาย

นักทองเที่ยวใหขอคิดเห็นเพิ่มเติมวา รัฐบาลไทยควรเนนการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
(Ecotourism) มากขึ้น โดยนําวัฒนธรรมในแตละทองถิ่นมาประชาสัมพันธเชื่อมโยงกับการ
ทองเที่ยว มีการแบงนักทองเที่ยวตามประเภทความสนใจดานตางๆ เชน การทองเที่ยวทางนํ้า
อาหาร วัฒนธรรม หรือการทองเที่ยวที่สามารถทํากิจกรรมรวมกันเปนครอบครัว เปนตน เพราะ
นักทองเที่ยวแตละกลุมจะมีความตองการที่ตางกัน ดังน้ัน ภาครัฐจึงควรสนับสนุนกิจกรรมของ
นักทองเที่ยวแตละกลุมใหมีความหลากหลายมากขึ้น นอกจากน้ี ปญหาการเมืองเปนอุปสรรค
สําหรับการทองเที่ยว ซึ่งกระทรวงการตางประเทศควรมีบทบาทในดังกลาว เชน กระทรวงการ
ตางประเทศควรมีอํานาจในการควบคุมไมใหสถานทูตไทยในตางประเทศประกาศเตือนหาม
นักทองเที่ยวเขามาทองเที่ยวประเทศไทยในชวงเวลาที่มีปญหาความขัดแยงทางการเมือง เปนตน



27

รวมถึงปญหานักทองเที่ยวถูกเอาเปรียบจากผูประกอบการ รานคา และรถโดยสาร ซึ่งภาครัฐควรมี
มาตรการที่ เขมงวดเกี่ยวกับเร่ืองดังกลาวมากยิ่งขึ้น หรือควรมีคําแนะนํา และคําเตือนใหแก
นักทองเที่ยวในการใชบริการภายในประเทศไทย

3.2 ผลการศึกษาการทองเท่ียวในกลุมประเทศอาเซียนตามกลุมเปาหมายดานอุปทาน
1) เจาหนาที่ ฝายการทองเที่ยวแหงประเทศไทย

การศึกษากลุมเปาหมายดานอุปทานของเจาหนาที่ ฝายการทองเที่ยวแหงประเทศ
ไทย ไดเก็บขอมูลจากการสัมภาษณ คุณภาสกร สุพรรณพันธุ: ผูอํานวยการกองตลาดอาเซียน เอเชีย
ใต และแปซิฟกใต ฝายภูมิภาคอาเซียน เอเชียใต และแปซิฟกใต ซึ่งผลการศึกษา แบงออกเปน 3
ประเด็น ไดแก อุตสาหกรรมการทองเที่ยวในประเทศไทยตามแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรค บทบาท
ของกระทรวงการตางประเทศตอการทองเที่ยวแหงประเทศไทย และผลกระทบจากการเปดเสรี
ทางการคาตามกรอบความรวมมือ AEC ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปน้ี

1.1) อุตสาหกรรมการทองเที่ยวในประเทศไทยตามแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรค
ต้ังแตประเทศไทยไดนําแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรคมาชวยในการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจของประเทศน้ัน การทองเที่ยวแหงประเทศไทยไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของแนวคิด
ดังกลาว โดยไดนํามาประยุกตสําหรับการประชาสัมพันธเพื่อการทองเที่ยวในประเทศไทยดวย
เชนกัน เชน การประชาสัมพันธการทองเที่ยวเพื่อสุขภาพ หรือการนําผูประกอบการที่ผลิตสินคา
และบริการแบบวัฒนธรรมไทยไปรวมแสดงสินคาและสาธิตการผลิตในตางประเทศ ดังเชน การ
สาธิตการวาดลวดลายรวมของภาคเหนือ การแกะสลักอาหารและผลไม เปนตน

อยางไรก็ตาม การผลักดันใหการทองเที่ยวในประเทศไทยเปนไปตาม
แนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรคยังคงขึ้นอยูกับความตองการของนักทองเที่ยวในแตละประเทศดวย
เชนกัน เน่ืองจากนักทองเที่ยวในแตละประเทศมีความสนใจทองเที่ยวในรูปแบบที่แตกตางกันไป
ดังน้ัน การทองเที่ยวแหงประเทศไทยจึงตองมีการสํารวจการตลาดกอนการประชาสัมพันธเพื่อ
ตอบสนองตอความตองการของนักทองเที่ยวกลุมเปาหมายทุกรูปแบบ

1.2) บทบาทของกระทรวงการตางประเทศตออุตสาหกรรมการทองเที่ยวของ
ประเทศไทย

การเปดเสรีทางการคาตามกรอบความรวมมือ AEC น้ัน หนวยงานหลักใน
การเจรจา คือ กระทรวงการตางประเทศ ซึ่งจะเปนผูรวบรวมหนวยงานที่มีสวนไดสวนเสียในแตละ
ดานเพื่อไปเจรจารวมกัน โดยการเจรจาตามกรอบความรวมมือ AEC คร้ังน้ี กระทรวงการทองเที่ยว
และกีฬา จะเปนผูกําหนดแผนและการพัฒนา แตการทองเที่ยวแหงประเทศไทยจะรับหนาที่ดาน
การตลาดในเวทีอาเซียน
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สําหรับบทบาทของกระทรวงการตางประเทศตออุตสาหกรรมการทองเที่ยว
ของประเทศไทย สวนใหญจะเปนหนวยงานที่ดําเนินกิจกรรมรวมกับการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
เน่ืองจากการทองเที่ยวแหงประเทศไทยจะมีสถานที่ทําการในแตละประเทศ ซึ่งเวลาดําเนินกิจกรรม
จะตองขอความรวมมือไปยังกระทรวงการตางประเทศอยูแลว เชน การจัดงาน Thailand Destination
เพื่อประชาสัมพันธการทองเที่ยวในประเทศไทย โดยการทองเที่ยวแหงประเทศไทย จะเปน
ผูดําเนินการดานการตลาด นําสินคาในประเทศไปจําหนาย มีการสาธิตวัฒนธรรมไทย เชน การวาดรม
การแกะสลักผัก/ผลไม เปนตน ซึ่งการทองเที่ยวแหงประเทศไทยจะรวมมือกับสถานทูตในประเทศ
น้ันๆ เพื่อดําเนินกิจกรรมรวมกัน เปนตน นอกจากการจัดกิจกรรมรวมกันแลว ยังมีการแลกเปลี่ยน
ขอมูลซึ่งกันและกัน โดยการทองเที่ยวแหงประเทศไทยจะตองสงรายงานไปยังสถานทูตเปนประจําทุก
เดือน เพื่อรายงานผลการทํากิจกรรมรวมกับกระทรวงการตางประเทศ

1.3) ผลกระทบจากการเปดเสรีทางการคาตามกรอบความรวมมือ AEC
ประเทศไทยจะไดประโยชนจาก AEC ในดานการลงทุนจากตางประเทศ

อยางไรก็ตาม ประเทศไทยอาจจะเสียเปรียบไดหากวาผูประกอบการ SMEs ดานการโรงแรมและ
การบริการดานการทองเที่ยวของประเทศไทยยังไมมีศักยภาพและความพรอมมากพอในการแขงขัน
กับตางประเทศ เน่ืองจากถามีการลงนามทําสัญญาแลว ตางชาติจะสามารถเขามาลงทุนในการ
โรงแรมของประเทศไทยไดอยางเสรี นอกจากน้ี แรงงานและบุคลากรของประเทศไทยยังมี ความ
ออนดอยในเร่ืองการใชภาษาตางประเทศ ซึ่งเปนอุปสรรคที่สําคัญประการหน่ึงในการแขงขัน

อยางไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีปจจัยที่เอ้ือตอการทองเที่ยวของนักทองเที่ยว
ชาวตางชาติโดยเฉพาะอยางยิ่งดานลักษณะนิสัยของคนไทย เชน เปนคนที่โอบออมอารี ยิ้มงาย เปน
มิตร

2) สมาคมโรงแรมไทยและผูประกอบการโรงแรมในประเทศไทย
การศึกษากลุมเปาหมายดานอุปทานของสมาคมโรงแรมไทยและผูประกอบการโรงแรม

ในประเทศไทย ไดเก็บขอมูลจากการสัมภาษณ กลุมผูแทนสมาคมไทยบริการทองเที่ยวและสมาคม
ไทยธุรกิจการทองเที่ยว (ATTA) โดยมีรายชื่อดังน้ี

1) คุณสุทธิพงศ เผื่อนพิภพ อุปนายกฝายบริหารและกิจกรรม
2) คุณทัศนีย เกียรติกําจรชัย รองเลขาธิการสมาคมไทยบริการทองเที่ยว
3) คุณอุดม ศรีมหาโชตะ ที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ สมาคมโรงแรมไทย และ

อุปนายกสมาคมโรงแรมภาคตะวันตก
ผลการศึกษาสามารถแบงออกเปน 2 ประเด็น ไดแก ภาพรวมของอุตสาหกรรมการ

ทองเที่ยวดานการโรงแรมในประเทศไทย และผลกระทบจากการเปดเสรีทางการคา AEC ซึ่งมี
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รายละเอียดดังตอไปน้ี
2.1) ภาพรวมของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวดานการโรงแรมในประเทศไทย

ในปจจุบัน การประกอบการดานโรงแรมในประเทศไทยประสบปญหาหลัก
2 ประการ ไดแก ปญหาดานอุปสงค-อุปทาน และปญหาการลงทุนจากตางประเทศ

ปญหาดานอุปสงค-อุปทาน (Demand-Supply) ของธุรกิจการทองเที่ยวขนาด
กลางและเล็ก (SMEs) ในประเทศไทย คือ ปญหา Over-Supply ของหองพัก เน่ืองจากปจจุบันมี
โรงแรมที่จดทะเบียนถูกตองตามกฎหมายจํานวนประมาณ 250,000 หอง สวนโรงแรมที่ไมไดจด
ทะเบียนตามกฎหมายน้ันมีจํานวนประมาณ 250,000 หองเชนกัน แตเมื่อพิจารณาถึงจํานวน
นักทองเที่ยวน้ันพบวา ประเทศไทยมีนักทองเที่ยวตางชาติเดินทางมาทองเที่ยวประมาณ 15-16 ลาน
คน  และนักทองเที่ยวชาวไทยประมาณ 8-10 ลานคน ซึ่งทําใหมีอัตราการเขาพักในโรงแรมมีเพียง
รอยละ 50-55 เทาน้ัน และจากภาวะปญหาการมีหองพักจํานวนมากในลักษณะ Over-Supply ทําให
ผูประกอบการสวนใหญใชกลยุทธการแขงขันดานราคา (Pricing) และนําไปสูปญหาการกดราคา
จาก Tour Operators ในตางประเทศ และปญหาดังกลาวมีผลกระทบทั้งผูประกอบการรายใหญและ
SMEs ดวย ทั้งน้ี ในสวนของผูประกอบการระดับ SMEs ซึ่งเปนผูประกอบการสวนใหญของ
ประเทศไทยน้ัน นอกจากจะประสบปญหาดานการแขงขันแลว ยังเผชิญกับปญหาการทํากําไรไดรับ
นอยดวยเชนกัน ดวยเหตุน้ี ภาครัฐจึงตองใหความชวยเหลือธุรกิจโรงแรมขนาดกลางและเล็กเปน
พิเศษ

2.2) ผลกระทบจากการเปดเสรีทางการคา AEC
เมื่อมีการเปดเสรีการคาภาคบริการ ซึ่งเปดใหนักลงทุนตางชาติถือหุนไดถึง

รอยละ 70 น้ัน อาจทําใหผูประกอบการรายยอยขายหุนใหตางชาติในสัดสวนสูงและกลายเปน
กิจการที่ตางชาติถือครองในที่สุด ผลที่ตามมาคือ มีการนํากลุมผูบริหารตางชาติเขามาบริหารกิจการ
ที่ถือครองน้ันดวย โดยบุคลากรไทยจะไมมีโอกาสบริหารงานต้ังแตระดับ Middle Management ขึ้น
ไป เน่ืองจากนักลงทุนตางชาติมีทัศนคติวา คนไทยยังมีศักยภาพไมมากพอที่จะบริหารงานระดับ
ดังกลาว นอกจากน้ี บุคลากรระดับแรงงานของไทยยังมีปญหาดานภาษาในการสื่อสารแมวาจะมี
ความไดเปรียบดานทักษะการใหบริการก็ตาม ประกอบกับในปจจุบัน มีแรงงานตางชาติ เชน
แรงงานพมา เปนตน เขามาทํางานในธุรกิจการทองเที่ยวของไทยโดยแรงงานเหลาน้ันสามารถ
สื่อสารดวยภาษาอังกฤษได ดวยเหตุน้ี ภาครัฐจึงตองชวยเหลือบุคลากรและแรงงานไทยดวยการ
เสริมสรางศักยภาพดานภาษาและดานอ่ืนๆ ที่จําเปนเพื่อใหบุคลากรและแรงงานไทยมีศักยภาพใน
การแขงขันมากขึ้น ทั้งน้ี เพื่อรองรับกับการเปดเสรีการคาภาคบริการ
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นอกจากน้ี การนํากลุมผูบริหารตางชาติเขามาบริหารกิจการที่ถือครองน้ัน ยังสงผล
กระทบตอเน่ืองไปยังธุรกิจอ่ืนๆ ที่อยูในหวงโซอุปทานของกิจการโรงแรมดวย เชน ผูผลิตและจัด
จําหนายของใชในหองพัก และผูผลิตอาหาร เปนตน เน่ืองจากกิจการที่ถือครองโดยตางชาติจะ
บริหารงานเพื่อลดความเสี่ยง (Risk Management) โดยเลือกใชผลิตภัณฑที่ เปนไปตามลักษณะ
(Specification) หรือมาตรฐานของตางชาติ ดวยการนําเขาหรือเลือกใชผลิตภัณฑที่มี Brand
ตางประเทศเทาน้ัน ซึ่งภาวะดังกลาวจะกระทบตอผูประกอบการไทยที่ทําธุรกิจตางๆ ในหวงโซ
อุปทานของกิจการโรงแรมอยางมาก นอกจากน้ี ในอนาคตกลุมลูกคา (Customers) ของธุรกิจ
โรงแรมทั้งที่ถือครองโดยตางชาติหรือที่ไมไดจดทะเบียนตามกฎหมายน้ัน จะเลือกเฉพาะ
นักทองเที่ยวหรือกลุมลูกคาตางชาติเทาน้ันเพราะมีกําลังซื้อสูงกวา

สําหรับการบริหารจัดการโรงแรมน้ัน บริษัทตางชาติจะดําเนินการผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส ซึ่งสรางปญหาใหผูประกอบการรายยอยของประเทศไทยเน่ืองจากผูประกอบการ
เหลาน้ีไมมีศักยภาพในการเขาถึงลูกคาผานระบบดังกลาวไดมากนัก นอกจากน้ี การโอนเงินผาน
ระบบออนไลนสําหรับโปรแกรมการทองเที่ยวในไทยที่จัดโดยบริษัทตางชาติน้ัน จะมีการโอนไป
ยังประเทศเจาของกิจการไดโดยตรงโดยไมผานประเทศไทย ทําใหกิจการโรงแรมหรือกิจการดาน
การทองเที่ยวอ่ืนๆ ของประเทศไทยไดรับรายไดลดลงเน่ืองจากผูประกอบการรายยอยของประเทศ
ไทยไมมีอํานาจตอรอง มีภาวะ Over Supply และถูกกดราคาจากกลยุทธดาน Pricing

เมื่อพิจารณาถึงความรูและเขาใจเกี่ยวกับการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(AEC) ของผูประกอบธุรกิจระดับ SMEs ดานการทองเที่ยวในประเทศไทย พบวา ยังไมมีความ
เขาใจและไมตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหากมีการเปดเสรีตามกรอบ AEC รวมทั้งไมทราบ
วาหากเปน AEC แลวผูประกอบการจะไดรับประโยชนอยางไร ซึ่งแทที่จริงแลว การเปนประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน และการเปดเสรีตามกรอบความรวมมือดังกลาวไดสงผลกระทบตอ SMEs ใน
ประเทศไทย โดยเฉพาะผลกระทบดานศักยภาพการแขงขันซึ่งยังเปนจุดออนของผูประกอบธุรกิจ
ระดับ SMEs ดานการทองเที่ยวของประเทศไทย ดวยเหตุน้ี ภาครัฐจึงตองศึกษาเร่ืองผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นอยางถองแทและนําผลที่ไดไปพิจารณาวางแผนปองกัน ชวยเหลือ และเตรียมความพรอม
ใหแกกลุมผูประกอบการระดับ SMEs ของประเทศไทย

อยางไรก็ตาม การเปดเสรีการคาดานการทองเที่ยวเปนเร่ืองที่หลีกเลี่ยงไมได แต
รัฐบาลไทยควรเปดเสรีแบบมีเงื่อนไข ซึ่งในประเทศอ่ืนมีการเปดเสรีอยางมีเงื่อนไขมากอนหนาน้ี
แลว ทั้งน้ี สมาคมโรงแรมไทยเคยเสนอตอกรมเจรจาการคาระหวางประเทศของไทยใหเปดเสรี
ธุรกิจโรงแรมระดับ 5 ดาวกอน เพื่อใหโอกาสกับธุรกิจโรงแรมที่มีศักยภาพตํ่ากวาไดปรับตัวกอน
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การเปดเสรีทางการคา มิฉะน้ัน จะไมสามารถแขงขันกับธุรกิจโรงแรมตางชาติไดหากเปดเสรี
ทางการคาพรอมกันทั้งหมด

โดยสรุปแลวน้ัน การเปดเสรีทางการคาบริการภายใตกรอบ AEC น้ัน ภาครัฐควรพิจารณา
ประเด็นสําคัญ4ดานดังน้ี

1) ดานแรงงาน (Man) ผูประกอบการไทยยังมีปญหาดานแรงงาน นอกจาก
แรงงานและผูประกอบการไทยจะมีจุดดอยเร่ืองภาษาตางประเทศแลว ยังมีจุดดอยดานทักษะการ
ทํางานในระดับปฏิบัติการดวย ดังน้ัน คําถามสําคัญที่รัฐตองหาคําตอบ คือ ไทยเตรียมตัวเร่ือง
ศักยภาพของแรงงานไทยมากนอยเพียงใดกอนการเปน AEC ในอีก 4 ปขางหนา

2) ดานเคร่ืองมือ (Machine) ซึ่งในที่น้ี หมายถึง Know-how โดยตองหาคําตอบ
ใหไดวา Know-how ของผูประกอบการดานการทองเที่ยวระดับ SMEs ของไทยน้ันสามารถแขงขัน
กับตางชาติไดหรือไม โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผูประกอบการไทยมีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และคอมพิวเตอรมาใชในสถานประกอบการที่ชวยใหการทํางานรวดเร็วและแมนยํามากขึ้นหรือไม

3) ดานเงินทุน (Money) ผูประกอบการดานการทองเที่ยวระดับ SME ของไทย
ยังมีปญหาเร่ืองเงินทุน และไมสามารถแขงขันดานเงินทุนกับตางชาติได ทั้งน้ี ผูประกอบการดาน
การทองเที่ยวของตางชาติสามารถเปนบริษัทในตลาดหลักทรัพยได สวนผูประกอบการไทยยังไม
สามารถกาวไปสูตลาดหลักทรัพยได

4) ดานวัตถุดิบ (Material) ยังเปนขอไดเปรียบของผูประกอบการดานการ
ทองเที่ยวระดับ SMEs ของไทย แตหากรัฐไมสามารถบังคับใชกฎหมายกับธุรกิจตางชาติที่เกี่ยวของ
กับการทองเที่ยว ปญหาที่จะเกิดขึ้น คือ การรุกล้ําพื้นที่ที่เปนทรัพยากรธรรมชาติและเปนพื้นที่
สาธารณะของชุมชนไทยโดยนักลงทุนตางชาติจะถือสิทธิ์เปนของตนจากการทําธุรกิจทองเที่ยวดวย
การกั้นเขตเปนพื้นที่ตองหามซึ่งคนในชุมชนไมสามารถใชพื้นที่น้ันได

ประเด็นปญหาทั้ง 4 ดานขางตน ควรจะเปนประเด็นที่ภาครัฐตระหนักถึงการ
เตรียมตัวเพื่อรองรับการเปดเสรีในกรอบ AEC ซึ่งภาครัฐไมควรปลอยใหกลไกของตลาดเสรีดําเนิน
ไปอยางเดียว แตควรมีมาตรการเพื่อเตรียมความพรอมผูประกอบการไทยควบคูไปดวย รวมถึง
ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจอ่ืนที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวทั้งหมดน้ัน เปนธุรกิจที่เกี่ยวของกับวิถีชีวิต
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และความมั่นคงของประเทศ ดังน้ัน การ
เปดเสรีการคาบริการดานการทองเที่ยวจึงตองมีกฎหมายหรือเงื่อนไขควบคุมนักลงทุนตางชาติให
อยูในขอบเขตที่ไมทําลายสิ่งดีงามของไทยดังกลาวขางตน

สําหรับประเด็นดานกฎหมายเปนอีกสาเหตุหน่ึงที่ชาวตางชาติสนใจมาลงทุนใน
ประเทศไทย เน่ืองจากกฎหมายไทยมีการบังคับใชที่ไมเขมงวดเทาที่ควร จึงเปนชองวางทาง
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กฎหมายที่เอ้ือประโยชนตอนักลงทุนตางชาติ ในขณะที่ประเทศสิงคโปร เกาหลี และญ่ีปุน มีการ
บังคับใชกฎหมายดานสิ่งแวดลอม จํากัดปริมาณการลงทุนจากตางชาติ การทํา Zoning และดาน
อ่ืนๆ ที่สัมพันธกับการทองเที่ยวอยางเครงครัด สวนประเทศไทยในปจจุบันน้ัน ยังไมมีการบังคับใช
กฎหมายเพื่อจัดระเบียบผูประกอบการดานการทองเที่ยวที่ไมได จดทะเบียนอยางถูกตอง เชน
ผูประกอบการใหบริการที่พักรายวัน ซึ่งการใหบริการดังกลาวทําใหกลุมผูประกอบการที่จด
ทะเบียนถูกตองตามกฎหมายไดรับผลกระทบ โดยปจจุบัน กลุมผูประกอบการที่จดทะเบียนถูกตอง
ตามกฎหมายตองรับภาระเร่ืองการเสียภาษีและการตรวจสอบจากภาครัฐในเร่ืองตางๆ มากมาย เชน
การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ร.บ. ดานสิ่งแวดลอม หรือกฎหมายควบคุมการใชพลังงาน
เปนตน ซึ่งการทําตามเกณฑการตรวจสอบดังกลาว ทําใหผูประกอบการมีคาใชจายในการปรับ
ธุรกิจใหผานการตรวจสอบมากขึ้น  ในขณะที่กลุมที่ไมจดทะเบียน ไมตองรับภาระดานภาษีและไม
ตองถูกติดตามหรือตรวจสอบใดๆ จากภาครัฐมากนัก จึงมีตนทุนการใหบริการตํ่ากวา และ
ใหบริการแกนักทองเที่ยวในราคาที่ตํ่ากวา ดังน้ัน จึงทําใหกลุมผูประกอบการที่จดทะเบียนถูกตอง
ตามกฎหมายไมสามารถแขงขันได ดังน้ัน การบังคับใชกฎหมายของภาครัฐเปนปจจัยสําคัญ
ประการแรกที่จะชวยสงเสริมผูประกอบการไทยระดับ SMEs สามารถแขงขันกับนักลงทุนตางชาติ
ได

เมื่อพิจารณาถึงการเตรียมตัวรองรับการเปดเสรีตามกรอบความรวม AEC ใน
ประเทศอ่ืนๆ น้ันพบวา ประเทศเหลาน้ัน มีการต้ังรับหรือเตรียมตัวรองรับการเปดเสรีตามกรอบ
ความรวมมือ AEC แลว เชน การกําหนดเงื่อนไขระดับทองถิ่น (Domestic Regulations) รวมทั้ง
ขอกําหนดทางศาสนา เพื่อจํากัดการไหลเขาของ FDI ในขณะที่ประเทศไทยได เปดให
ผูประกอบการตางชาติ เชน สิงคโปร มาเลเซีย อินโดนีเซีย เปนตน เขามาลงทุนในธุรกิจดานการ
ทองเที่ยวมาเปนระยะเวลานานแลว โดยการเขามาลงทุนในประเทศไทยน้ันไมมีการปดกั้นจากการ
บังคับใชกฎหมายหรือเงื่อนไขใดๆ ในทางตรงขาม หากประเทศไทยตองการเขาไปลงทุนใน
ประเทศอ่ืนๆ ในอาเซียน กลับถูกจํากัดการลงทุนดวยเงื่อนไข ทั้งน้ี การเปดเสรีในกรอบ AEC จะไม
สงผลกระทบตอนักลงทุนตางชาติที่ประกอบกิจการในประเทศไทย เน่ืองจากไดมีการวางรากฐาน
และทําใหธุรกิจใหเติบโตอยางมั่นคงมาเปนระยะเวลาพอสมควรแลว ดังน้ัน ภาครัฐควรหา
มาตรการรองรับเพื่อทําใหผูประกอบการไทยระดับ SME ไดรับประโยชนและแขงขันได

สําหรับขอสังเกตเกี่ ยวกับปจจัยอ่ืนที่ เอ้ือตอการเขาไปลงทุนในตางประเทศ
นอกเหนือจากปจจัยดานกฎหมายหรือเงื่อนไขการลงทุน  คือ การสรางความสัมพันธสวนตัวลักษณะ
ตางๆ ที่ไมเกี่ยวกับการขออนุญาตการลงทุนแบบเปนทางการ เชน การมีภรรยาหรือเพื่อนที่มีสัญชาติ
ของประเทศที่ตองการเขาไปลงทุน เปนตน สวนปจจัยที่เปนอุปสรรค คือ ขอตกลงการเปดเสรีในเชิง
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เอกสารตางกับการดําเนินการในทางปฏิบัติ เชน ประเทศลาว ระบุในเอกสารทางการเร่ืองการเปดใหนัก
ลงทุนตางชาติเขาไปลงทุนไดตามกรอบความรวมมือการคาเสรี แตในทางปฏิบัติ กลับมีเงื่อนไขมากมาย
ที่ทําใหการเขาไปลงทุนน้ันมีความยากลําบาก เชนเดียวกับประเทศพมา ที่ในทางปฏิบัติน้ันจะรับ
งบประมาณเปนจากนักลงทุนตางชาติเทาน้ัน สวนการบริหารกิจการน้ัน บุคลากรของพมาจะเปน
ผูดําเนินการเอง ในขณะที่ประเทศฟลิปปนส จะเปนประเทศที่สงแรงงานเขาไปทํางานในประเทศอ่ืนๆ
มากกวาจะสงเสริมใหตางชาติเขาไปลงทุน เน่ืองจากแรงงานฟลิปปนส ไดเปรียบเร่ืองภาษา เปนตน

3) ผูประกอบการจําหนายสินคาที่ระลึกในประเทศไทย
การศึกษากลุมเปาหมายดานอุปทานของผูประกอบการจําหนายสินคาที่ระลึกใน

ประเทศไทย ไดเก็บขอมูลจากการสัมภาษณ คุณมนตรี มาลีพันธ ผูประกอบการจําหนายสินคาที่
ระลึกในประเทศไทย ซึ่งผลการศึกษาสามารถแบงออกเปน 2 ประเด็น ไดแก ภาพรวมของ
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวดานการจําหนายสินคาที่ระลึกในประเทศไทย และผลกระทบจากการ
เปดเสรีทางการคา AEC ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปน้ี

3.1) ภาพรวมของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวดานการจําหนายสินคาที่ระลึกใน
ประเทศไทย

นักทองเที่ยวตางชาติที่เขามาทองเที่ยวในประเทศไทย รวมถึงนักทองเที่ยวชาวไทย
สวนใหญจะซื้อสินคาที่ระลึกที่แสดงถึงเอกลักษณความเปนไทย เชน โขน หรือรถสามลอ (รถตุกตุก) เปน
ตน โดยนําเอกลักษณของประเทศไทยดังกลาวมาชวยในการออกแบบสินคาที่ระลึก เชน พวงกุญแกรูป
รถสามลอ ที่เขี่ยบุหร่ีรูปรถสามลอ ของตกแตงบานรูปหัวโขน เปนตน

อยางไรก็ตาม ผูประกอบการจําหนายสินคาที่ระลึกในประเทศไทยยังคงมี
ปญหาเร่ืองแรงงานในการผลิตสินคา เน่ืองจากการผลิตสินคาสวนใหญจะใชแรงงานในชุมชนซึ่งยัง
ขาดทักษะในการออกแบบสินคาและบรรจุภัณฑที่ชวยเพิ่มมูลคาใหแกสินคาที่ระลึกได ดังน้ัน ภาครัฐ
จึงควรเขามามีบทบาทในการฝกอบรมทักษะใหแกแรงงาน นอกจากน้ี การประชาสัมพันธงานแสดง
สินคาในตางประเทศ เปนอีกทางเลือกหน่ึงของผูประกอบการจําหนายสินคาที่ระลึกในประเทศไทยใน
การขยายชองทางทางการตลาด ซึ่งภาครัฐควรมีการประชาสัมพันธอยางทั่วถึงและดําเนินการอยาง
ตอเน่ือง

3.2) ผลกระทบจาก AEC ที่มีตอธุรกิจของที่ระลึกไทย
เน่ืองจากในปจจุบันน้ี สินคาสวนใหญที่จําหนายอยูน้ัน เปนสินคาที่ผลิตจาก

ในประเทศไทย และสินคาที่นําเขาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งนักทองเที่ยวสวนใหญจะนิยม
ซื้อสินคาที่ผลิตจากประเทศไทยมากกวา เน่ืองจากใชวัสดุที่มีคุณภาพ และมีราคาไมแตกตางเมื่อ
เปรียบเทียบกับสินคาที่นําเขาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ดังน้ัน ผูประกอบการจําหนายสินคาที่
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ระลึกในประเทศไทยมีความคิดเห็นวา การเปดเสรีทางการคา AEC จะไมมีผลกระทบตอธุรกิจ
ผูประกอบการจําหนายสินคาที่ระลึกในประเทศไทย

4. ผลการศึกษาบทบาทของกระทรวงการตางประเทศตออุตสาหกรรมการทองเท่ียวในประเทศ
ไทย

จากการศึกษาบทบาทของกระทรวงการตางประเทศพบวา การดําเนินงานของกระทรวง
การตางประเทศในสวนที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวของประเทศไทยน้ัน เปนการดําเนินงานที่ตอง
รวมมือกับหนวยงานอ่ืนๆ ในเชิงบูรณาการ ในขณะที่การดําเนินงานโดยภาพรวมน้ัน กระทรวงการ
ตางประเทศมีการวางยุทธศาสตรทั้งสิ้น 4 ยุทธศาสตร คือ 1) รักษา สถานะและกระชับ
ความสัมพันธระหวางประเทศเพื่อสงเสริมผลประโยชนของไทย 2) ขยายความรวมมือในกรอบพหุ
ภาคีเพื่อสงเสริมผลประโยชน บทบาท และสถานะของไทยในเวทีระหวางประเทศ 3) พัฒนาการ
ใหบริการดานการตางประเทศใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 4) พัฒนางานบริหารจัดการเพื่อสนับสนุน
ภารกิจตางประเทศ ซึ่งมีรายละเอียดตามตารางผนวกที่ 1

5. การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และขอจํากัด (SWOT Analysis)
จากผลการศึกษาภาพรวมของการทองเที่ยวในประเทศไทยตามกลาวมาแลวในหัวขอที่ 1-2 น้ัน ได

นํามาวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและสภาพแวดลอมภายนอก โดยสภาพแวดลอมภายในเปนการ
วิเคราะหจุดแข็งและจุดออนภาคการทองเที่ยว (การทองเที่ยวทั่วไป การโรงแรม และการจําหนายสินคาที่
ระลึก) ในประเทศไทย ซึ่งผลการวิเคราะหสรุปไดดังตารางที่ 3.2
ตารางท่ี 3.2 การวิเคราะหจุดแข็งและจุดออนของภาคการทองเที่ยวในประเทศไทย

จุดแข็ง สภาพท่ีเปนจริง
1. ประเทศไทยมีโครงสรางพื้นฐานทางดาน

การทองเที่ยวที่ดี
1. ประเทศไทยมีจํานวนธุรกิจการโรงแรม

และการจําหนายสินคาเปนจํานวนมาก มี
คุณภาพและมาตรฐานที่ นัก ทอง เที่ ย ว
ยอมรับ รวมถึงประเทศไทยเปนศูนยกลาง
การโดยสารทางเคร่ืองบิน

2. ลักษณะนิสัยของประชาชนที่เ อ้ือตอการ
บริการ

2. ประชาชนในประเทศไทยมีนิสัยออนโยน
ยิ้มแยมแจมใส และมีนํ้าใจ ซึ่งเปนลักษณะ
ข อ ง ผู ใ ห บ ริ ก า ร ที่ ดี ที่ นั ก ท อ ง เ ที่ ย ว
ประทับใจ
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ตารางท่ี 3.2 (ตอ)
จุดแข็ง สภาพท่ีเปนจริง

3. ความหลากหลายของกิจกรรมสําหรับการ
ทองเที่ยว

3. เน่ืองจากประเทศไทยมีความหลากหลาย
ท า ง
ภูมิประเทศ สงผลใหนักทองเที่ยวสามารถ
เขารวมกิจกรรมดานการทอง เที่ ยวได
หลากหลายเชนกัน ทําใหการทองเที่ยวใน
ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ส า ม า ร ถ ต อ บ ส น อ ง
นักทองเที่ยวไดหลากหลายประเภท

จุดออน สภาพท่ีเปนจริง
1. ผู ป ร ะ ก อ บ ก า ร แ ล ะ ผู ใ ห บ ริ ก า ร ข า ด

ความสามารถในภาษาตางประเทศ
1. ผูประกอบการไทยยังขาดความสามารถใน

การใชภาษาตางประเทศอยางมาก ทําให
เสียเปรียบแรงงานจากประเทศเพื่อนบาน

2. ปญหาอาชญากรรมตอนักทองเที่ยว 2. นักทองเที่ยวถูกหลอกลวงจากผูใหบริการ
ในประเทศไทย เชน รถโดยสาร ราคา
สิ น ค า แ ล ะ บ ริ ก า ร  ร ว ม ถึ ง ก า ร เ กิ ด
อาชญากรรมรายแรง เปนตน

3. ปญหา Over-supply ของธุรกิจการโรงแรม 3. จากภาวะจํานวนธุรกิจการโรงแรมแบบ
SMEs ในประเทศไทยมีจํานวนมาก ทําให
เกิดปญหาการแขงขันทางราคาตามมา

สําหรับการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกกลุมเปนการวิเคราะหโอกาสและอุปสรรค ซึ่งผลการ
วิเคราะหสรุปไดดังตารางที่ 3.3

ตารางท่ี 3.3 การวิเคราะหจุดแข็งและจุดออนของภาคการทองเที่ยวในประเทศไทย
โอกาส สภาพท่ีเปนจริง

1. ภาครัฐใหความสําคัญและสงเสริม การ
ทองเที่ยวในประเทศไทย

1. เน่ืองจากประเทศไทยสามารถสรางรายได
จากภาคการทองเที่ยวไดเปนจํานวนมาก ทํา
ใหภาครัฐใหความสําคัญและสนับสนุนภาค
การทองเที่ยวในประเทศไทยอยางตอเน่ือง
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ตารางท่ี 3.3 (ตอ)
โอกาส สภาพท่ีเปนจริง

2. มีการศึกษาตลาดการ
ทองเที่ยวของกลุมลูกคา
ในแตละประเทศ

2. หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวของประเทศไทย มี
การศึกษาความตองการของกลุมลูกคาเปาหมายในแตละประเทศ
เพื่อนําไปวางแผนการประชาสัมพันธใหตอบสนองตรงตอความ
ตองการของตลาด

3. ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต ใ ช
เศรษฐกิจสรางสรรคกับ
ภาคการทองเที่ ยวใน
ประเทศไทย

3. ประเทศไทยนําวัฒนธรรมและประเพณีมาประยุกตใชเพื่อการ
ประชาสัมพันธและการดําเนินกิจกรรมการทองเที่ยวใน
ประเทศ เชน การทองเที่ ยวเชิงนิ เวศนและการอนุรักษ
วัฒนธรรม การนวดแพทยแผนไทย และอาหารไทย เปนตน

อุปสรรค สภาพท่ีเปนจริง
1. ปญหาความไมมั่นคง

ทางการเมือง
1. ประเทศไทยมีความขัดแยงทางการเมือง และมีการเปลี่ยนแปลง

รัฐบาลบอยคร้ัง สงผลตอการวางแผนและปฏิบัติตามนโยบาย
ของประเทศ

2. ปญหาความขัดแยงตาม
แ น ว ช า ย แ ด น กั บ
ประเทศเพื่อนบาน

2. ปญหาความขัดแยงกับประเทศเพื่อนบาน สงผลตอการคา
บริเวณชายแดนระหวางประเทศไทยและประเทศกัมพูชา และ
เปนอุปสรรคตอการทองเที่ยวระหวางประเทศ รวมถึงทําให
นักทองเที่ยวขาดความเชื่อมั่นในการมาทองเที่ยวในประเทศ
ไทย

3. การเปดเสรีทางการคา
AEC

3. เน่ืองจากผูประกอบการด านการทองเที่ ยวสวนใหญ เปน
ผูประกอบการ SMEs ดังน้ัน หากมีการเปดเสรีทางการคา AEC
ซึ่งสามารถใหผูประกอบการจากตางประเทศเคลื่อนยายไดอยาง
เสรี อาจทําใหผูประกอบการไทยไมสามารถประกอบการแขงขัน
กับตางประเทศได

จากน้ันไดนําผลการวิเคราะห SWOT Analysis มาจัดทํา TOWS Matrix เพื่อกําหนดกลยุทธ
ในการพัฒนาการทองเที่ยวในประเทศไทย โดยการกําหนดกลยุทธดังกลาวจะคํานึงถึงกลยุทธภายใต
บทบาทและการดําเนินของกระทรวงการตางประเทศเทาน้ัน ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางที่ 3.4
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ตารางท่ี 3.4 TOWS Matrix ของภาคการทองเที่ยวในประเทศไทย
ปจจัยภายใน (IFAS)

จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weakness)
S1 ประเทศไทยมีโครงสรางพื้นฐานทางดานการ

ทองเที่ยวที่ดี
W1 ผูประกอบการและผูใหบริการขาดความสามารถใน

ภาษาตางประเทศ
S2 ลักษณะนิสัยของประชาชนที่เอ้ือตอการบริการ W2 ปญหาอาชญากรรมตอนักทองเที่ยว
S3 ความหลากหลายของกิจกรรมสําหรับการ

ทองเที่ยว
W3 ปญหา Over-supply ของธุรกิจการโรงแรม

ปจจัยภายนอก (EFAS) กลยุทธ
โอกาส (Opportunities) กลยุทธ SO กลยุทธ WO

O1 ภาครัฐใหความสําคัญและสนับสนุนนโยบาย
การทองเที่ยวในประเทศไทย

กลยุทธการตลาดเชิงรุก
(S1, S2, S3 + O1, O2, O3)

O2 การศึกษาตลาดการทองเที่ยวของกลุมลูกคา
ในแตละประเทศ

O3 การประยุกตใชเศรษฐกิจสรางสรรคกับภาค
การทองเที่ยวในประเทศไทย
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ตารางท่ี 3.4 (ตอ)
อุปสรรค (Threats) กลยุทธ ST กลยุทธ WT

T1 ปญหาความไมมั่นคงทางการเมือง กลยุทธเตรียมความพรอมผูประกอบการเพื่อ
การเขาสู AEC

(S1, S2, S3 + T3)

กลยุทธรักษาความมั่นคงและความปลอดภัย
(W2 + T1, T2)

T2 ปญหาความขัดแยงตามแนวชายแดนกับประเทศ
เพื่อนบาน

T3 การเขาสู AEC

หมายเหตุ: กําหนดกลยุทธภายใตบทบาทและการดําเนินของกระทรวงการตางประเทศเทาน้ัน
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บทท่ี 4
สรุปและขอเสนอแนะ

1. สรุปผลการศึกษา
จากการที่ประเทศไทยจะเขาสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic

Community: AEC) ในปค.ศ. 2015 ซึ่งมีวัตถุประสงคหลักในการเปนตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน
และเปนการสงเสริมการรวมกลุมสาขาสําคัญของอาเซี ยนใหเปนรูปธรรม โดยมีแนวทางการ
ดําเนินการเพื่อใหมีการเคลื่อนยายสินคาและบริการ รวมถึงการลงทุน และแรงงานฝมืออยางเสรีมาก
ขึ้น อยางไรก็ตาม จะเห็นไดวาหากมีการดําเนินงานตามแนวทางดังกลาวยอมสงผลกระทบโดยตรงตอ
ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ของไทย ซึ่งมีขอจํากัดทางการเงิน ความสามารถใน
การประกอบการ และขอจํากัดเกี่ยวกับองคความรูตางๆ ทั้งน้ี ผูประกอบการเหลาน้ีจะไมสามารถ
ปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมทางการแขงขันที่เปลี่ยนแปลงไป หากไมไดรับการชวยเหลือที่
เหมาะสมจากภาครัฐ นอกจากน้ี ภายใตเหตุการณการชุมนุมและความไมสงบตางๆ ภายในประเทศที่
ผานมาไดสงผลกระทบตอภาคเศรษฐกิจตางๆ อยางกวางขวาง ตลอดจนการแขงขันทางการคาใน
ตลาดโลกที่เพิ่มความรุนแรงขึ้นอยางตอเน่ือง ทําใหภาคเศรษฐกิจที่ไดรับผลกระทบทางลบมากที่สุด
ภาคหน่ึง คือ ภาคการทองเที่ยว ซึ่งเปนแหลงที่มาของเงินตราตางประเทศที่สําคัญของประเทศไทย

กระทรวงการตางประเทศในฐานะหนวยงานที่มีหนาที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการ
รักษาและสรางเสริมผลประโยชนของประเทศในกิจกรรมและเวทีระหวางประเทศตางๆ จึงควรมี
บทบาทในการชวยฟนฟูภาคการทองเที่ยวของประเทศดวยการสรางมูลคาสวนเพิ่ม (Value Added
Creation) ใหแกสินคาดานการทองเที่ยวของไทยโดยนําแนวความคิดทางการทูตมาประยุกตกับ
เศรษฐศาสตรในมิติเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค เพื่อใหอุตสาหกรรมน้ีสามารถเปนพลังขับเคลื่อนการ
เจริญเติบโตของประเทศไทยใหดําเนินไปอยางมีเสถียรภาพ โดย การสนับสนุนการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจระหวางประเทศอยางยั่งยืน

ทั้งน้ี การศึกษาบทบาทกระทรวงการตางประเทศในการสนับสนุนธุรกิจการทองเที่ยวจะ
ชวยฟนฟูความสามารถในการแขงขันของภาคการทองเที่ยวของประเทศไทย โดยนอกจากการ
รักษาผลประโยชนของประเทศไทยในสภาวะการเปดการคาเสรี AEC แลว ยังรวมถึงการมีบทบาท
ในการชวยฟนฟูภาคการทองเที่ยวของประเทศจากการสรางมูลคาสวนเพิ่มใหแกภาคธุรกิจการ
บริการการทองเที่ยว รวมถึงการเตรียมความพรอมและเสริมสรางศักยภาพของผูประกอบการธุรกิจ
การทองเที่ยวในประเทศไทย เพื่อชวยเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพรองรับการเปดการคาเสรี
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AEC ในอนาคต โดยการศึกษาดังกลาวมีวัตถุประสงคดังตอไปน้ี
1) เพื่อศึกษาโอกาสการใชการทูตในการขยายตลาดการทองเที่ยวไทย
2) เพื่อศึกษาบทบาทของกระทรวงการตางประเทศในการสนับสนุนภาคธุรกิจการ

ทองเที่ยวในประเทศไทยจากการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC
ขอบเขตการศึกษาในคร้ังน้ี ไดกําหนดกลุมเปาหมายเปน 2 กลุม ไดแก 1) กลุมเปาหมายดานอุป

สงคที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย โดยการศึกษาคร้ังน้ีเนนกลุมเปาหมาย
ในประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) เปนหลัก
ไดแก การทองเที่ยวแหงชาติสิงคโปร (National Association of Travel Agents Singapore: NATAS)
ผูประกอบการการทองเที่ยว ประเทศกัมพูชา และนักทองเที่ยว ประเทศมาเลเซีย และ 2)
กลุมเปาหมายดานอุปทานที่ ดําเนินธุรกิจการทองเที่ยวภายในประเทศไทย ไดแก เจาหนาที่การ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทย สมาคมโรงแรมไทย ผูประกอบการโรงแรมในประเทศไทย และ
ผูประกอบการจําหนายสินคาที่ระลึกในประเทศไทย

การศึกษาคร้ังน้ี ไดแบงระเบียบวิธีการวิจัยตามวัตถุประสงค โดยการดําเนินการศึกษาจะทํา
การวิเคราะหเชิงพรรณนาจากการรวบจากงานวิจัย เอกสาร และสื่อสิ่งพิมพตางๆ ที่เกี่ยวของเพื่อ
ศึกษาเกี่ยวกับการเปดเสรีทางการคา AEC หวงโซอุปทาน และการสรางมูลคาเพิ่มในหวงโซอุปทาน
การทองเที่ยว รวมทั้งจําแนกประเภทการทองเที่ยวที่มีลักษณะเขาขาย Creative Economy

ในขณะที่ วัตถุประสงคขอที่ 1 และ 2 จะดําเนินการศึกษาดวยการวิเคราะหเชิงพรรณนา
แนวโนมดานตลาดการทองเที่ยวและความตองการของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ โดยการสังเคราะห
ขอมูลที่รวบจากงานวิจัย เอกสาร สื่อสิ่งพิมพตางๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึงการสั มภาษณบุคคลที่
เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว เพื่อนําไปวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และขอจํากัด

ผลการศึกษา พบวา การเขาสู AEC ของประเทศไทยมีผลตออุตสาหกรรมการทองเที่ยวใน
ประเทศไทย โดยสามารถสรางโอกาสใหแกอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในประเทศไทยได จากการสราง
โอกาสในการเพิ่ม GDP ภาคการทองเที่ยว เน่ืองจากการทองเที่ยวจะมีตลาดกวางขึ้น รวมถึงสราง
โอกาสในการสรางมูลคาของหวงโซอุปทานการทองเที่ยว โดยการสนับสนุนการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
ตามแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรค ซึ่งจะเปนการชวยกระตุนธุรกิจการทองเที่ยวในระดับชุมชน

การศึกษาการจําแนกประเภทอุตสาหกรรมการทองเที่ยวตามแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรค
พบวา ประเทศไทยในปจจุบันยังไมมีการกําหนดนิยามอยางชัดเจน อยางไรก็ตามสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ หรือ สศช. (2552) ไดจัดประเภทเศรษฐกิจ
สรางสรรคโดยแบงเปน 4 กลุมหลักและ 15 กลุมยอย ดังน้ี

1) กลุมมรดกทางวัฒนธรรม (Heritage or Cultural Heritage) ประกอบดวยกลุมยอย 4 กลุม



42

ไดแก งานฝมือและหัตถกรรม (Crafts) การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural & Heritage Tourism)
การแพทยแผนไทย (Thai Traditional Medicine) และอาหารไทย (Thai Food)

2) กลุมศิลปะ (Arts) ประกอบดวยกลุมยอย 2 กลุมไดแก ศิลปะการแสดง (Performing
Arts) และทัศนศิลป (Visual Arts)

3) กลุมสื่อ (Media) ประกอบดวยกลุมยอย 4 กลุมไดแก การพิมพและสื่อการพิมพ
(Publishing) การกระจายเสียง (Broadcasting) ภาพยนตรและวีดิทัศน (Film & Video) และดนตรี
(Music)

4) กลุมงานสรางสรรรคตามลักษณะงาน (Functional Creation) ประกอบดวยกลุมยอย 5
กลุมไดแก งานออกแบบ (Design) แฟชั่น (Fashion) งานโฆษณา (Advertising) สถาปตยกรรม
(Architecture) และซอฟทแวร (Software)

พบวา ผูประกอบการดานการทองเที่ยวสวนใหญเปนผูประกอบการ SMEs ดังน้ัน หากมีการ
เปดเสรีทางการคา AEC ซึ่งสามารถใหผูประกอบการจากตางประเทศเคลื่อนยายไดอยางเสรี อาจทําให
ผูประกอบการไทยไมสามารถประกอบการแขงขันกับตางประเทศได จากการที่ผูประกอบการไทยยัง
ขาดความสามารถในการใชภาษาตางประเทศอยางมาก ความเขาใจและการรับรูเกี่ยวกับ AEC และ
ความสามารถในการบริหารจัดการ

โครงสรางทั่วไปของประเทศที่เกี่ยวของกับการบริการการทองเที่ยว มีจํานวนธุรกิจการ
โรงแรมและการจําหนายสินคาเปนจํานวนมาก มีคุณภาพและมาตรฐานที่นักทองเที่ยวยอมรับ
นอกจากน้ี ประเทศไทยเปนศูนยกลางการโดยสารทางเคร่ืองบิน รวมถึงประเทศไทยมีความ
หลากหลายทางภูมิประเทศ สงผลใหนักทองเที่ยวสามารถเขารวมกิจกรรมดานการทองเที่ยวได
หลากหลายเชนกัน ทําใหการทองเที่ยวในประเทศไทยสามารถตอบ สนองนักทองเที่ยวได
หลากหลายประเภท รวมถึงมีการนําวัฒนธรรมและประเพณีมาประยุกตใชเพื่อการประชาสัมพันธ
และการดําเนินกิจกรรมการทองเที่ยวในประเทศ เชน การทองเที่ยวเชิงนิเวศนและการอนุรักษ
วัฒนธรรม การนวดแพทยแผนไทย และอาหารไทย เปนตน

สําหรับนโยบายและการสนับสนุนจากภาครัฐน้ัน เน่ืองจากประเทศไทยสามารถสราง
รายไดจากภาคการทองเที่ยวไดเปนจํานวนมาก ทําใหภาครัฐใหความสําคัญและสนับสนุนภาคการ
ทองเที่ยวในประเทศไทยอยางตอเน่ือง รวมถึงหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวของ
ประเทศไทย มีการศึกษาความตองการของกลุมลูกคาเปาหมายในแตละประเทศ เพื่อนําไปวาง
แผนการประชาสัมพันธใหตอบสนองตรงตอความตองการของตลาด

จากผลการศึกษาการทองเที่ยวในกลุมประเทศอาเซียนตามประเภทกลุมเปาหมายสามารถนํา
การวิเคราะหจุดแข็งจุดแข็ง จุดออน โอกาส และขอจํากัดของภาคการทองเที่ยวในประเทศไทย ได
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ดังตอไปน้ี
จุดแข็งของภาคการทองเที่ยวในประเทศไทย ไดแก 1) ประเทศไทยมีโครงสรางพื้นฐาน

ทางดานการทองเที่ยวที่ดี 2) ลักษณะนิสัยของประชาชนที่เอ้ือตอการ และ 3) ความหลากหลายของ
กิจกรรมสําหรับการทองเที่ยว ในขณะที่จุดออนของภาคการทองเที่ยวในประเทศไทย ไดแก 1)
ผูประกอบการและผูใหบริการขาดความสามารถในภาษาตางประเทศ 2) ปญหาอาชญากรรมตอ
นักทองเที่ยว และ 3) ปญหา Over-Supply ของธุรกิจการโรงแรม

สําหรับโอกาสของภาคการทองเที่ยวในประเทศไทย ไดแก 1) ภาครัฐใหความสําคัญและ
สนับสนุนนโยบายการทองเที่ยวในประเทศไทย 2) การศึกษาตลาดการทองเที่ยวของกลุมลูกคาใน
แตละประเทศ และ3) การประยุกตใชเศรษฐกิจสรางสรรคกับภาคการทองเที่ยวในประเทศไทย
ในขณะที่อุปสรรค ไดแก 1)
ปญหาความไมมั่นคงทางการเมือง 2) ปญหาความขัดแยงตามแนวชายแดนกับประเทศเพื่อนบาน
และ 3) การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

จากการศึกษาการจําแนกประเภทอุตสาหกรรมการทองเที่ยวตามแนวคิดเศรษฐกิจ
สรางสรรค การศึกษาการทองเที่ยวในกลุมประเทศอาเซียนตามประเภทกลุมเปาหมาย การศึกษา
บทบาทของกระทรวงการตางประเทศโดยรวม และการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และ
ขอจํากัดภาคการทองเที่ยวในประเทศไทย สามารถนําไปสูการเสนอแนะบทบาทของกระทรวงการ
ตางประเทศในการสนับสนุนภาคธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย นําไปสูหัวขอถัดไป ขอเสนอแนะ
จากการศึกษาในลําดับตอไป

2. ขอเสนอแนะจากการศึกษา
จากการศึกษาพบวา กระทรวงการตางประเทศ เปนหนวยงานที่ดํา เนินกิจกรรมเชิงบูรณา

การรวมกับหนวยงานอ่ืนๆ ดังจะเห็นไดจากการเจรจากรอบความรวมมือ AEC น้ัน กระทรวงฯ มี
บทบาทในการรวบรวมหนวยงานผูมีสวนไดสวนเสียจาก AEC เพื่อไปเจรจารักษาผลประโยชน
ใหแกประเทศไทย นอกจากน้ี เมื่อพิจารณาถึงภาคธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไท ย กระทรวงฯ
มิไดมีบทบาทโดยตรงที่เกี่ยวของ ดังน้ัน การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และขอจํากัดภาคการ
ทองเที่ยวในประเทศไทย สามารถนําไปสูการเสนอแนะบทบาทของกระทรวงการตางประเทศใน
เชิงบูรณาการรวมกับหนวยงานอ่ืนๆ เชนเดียวกัน โดยสามารถแบงรายละเอียดไดทั้งสิ้น 3 กลยุทธ
ไดแก กลยุทธการตลาดเชิงรุก กลยุทธเตรียมความพรอมผูประกอบการเพื่อรองรับ AEC และกลยุทธ
รักษาความมั่นคงและความปลอดภัย ดังมีรายละเอียดตอไปน้ี

2.1 กลยุทธการตลาดเชิงรุก
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เน่ืองจากภาครัฐของประเทศไทยใหความสําคัญกับการพัฒนาและสนับสนุนภาคการ
ทองเที่ยว รวมถึงหนวยงานที่เกี่ยวของดานการทองเที่ยวน้ัน มีการศึกษาตลาดเพื่อสํารวจความ
ตองการของกลุมลูกคาในแตละประเทศ และมีการปรับประยุกตใชแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรค
โดยเนนการนําวัฒนธรรมและประเพณีของประเทศไทยเพื่อประชาสัมพันธการทองเที่ยว เมื่อนํา
โอกาสจากภาครัฐและจุดแข็งจากภาคการทองเที่ยวของประเทศไทยมาวิเคราะหพบวา ประเทศไทย
ควรดําเนินกลยุทธการตลาดเชิงรุก เพื่อชวยเพิ่มการประชาสัมพันธการทองเที่ยวในประเทศไทย ซึ่ง
อาจสามารถดําเนินการไดดังน้ี

 รวมมือกับการทองเที่ยวแหงประเทศไทย หรือหนวยงานที่เกี่ยวของในศึกษา
ชองทางการประชาสัมพันธเพิ่มเติมเพื่อขยายชองทางการประชาสัมพันธใหหลากหลาย ซึ่งชองทาง
ในการประชาสัมพันธที่สําคัญอีกชองทางหน่ึงคือ การประชาสัมพันธในลักษณะ Word of Mouth
โดยเปนการประชาสัมพันธผานทาง Social Network เพื่อใหนักทองเที่ยวที่เคยใชบริการการ
ทองเที่ยวในประเทศไทยไดมีโอกาสบอกเลาสิ่งที่ตนเองประทับใจใหแกนักทองเที่ยวรายอ่ืนๆ ที่
สนใจจะเดินทางมาทองเที่ยวในประเทศไทย และนําไปสูการเปนคานิยมของการมาทองเที่ยวใน
ไทย

 ตามยุทธศาสตรที่ 1 ในกลยุทธที่ 1.5 (ตารางผนวกที่ 1) น้ัน นอกจากกระทรวงการ
ตางประเทศจะดําเนินกิจกรรมหลักในตางประเทศที่มีกลุมลูกคาเปาหมายแลวน้ัน กระทรวงฯ ควร
สนับสนุนการจัดกิจกรรมภายในประเทศเพื่อประชาสัมพันธและดึงดูดกลุมลูกคาจากตางประเทศ
ใหเขามารวมกิจกรรมภายในประเทศดวยเชนกัน ไดแก การจัดงานประชาสัมพันธการทองเที่ยว
ไทยในระดับประเทศ หรือการจัดกิจกรรมการจับคูเจรจาธุกิจ (Business Matching) ดานการ
ทองเที่ยว เพื่อเปดโอกาสใหผูประกอบการไทยไดนําเสนอสินคาและบริการของตนเองแก
ผูประกอบการตางประเทศไดมากขึ้น รวมถึงทําใหผูประกอบการไดรับทราบความตองการของกลุม
ลูกคาในประเทศน้ันๆ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑใหตรงความตองการของนักทองเที่ยวตางประเทศ
ได

 กระตุ นกา รทอง เที ่ย วข อง ป ระ เทศ ไ ทย ดวย ก าร สรา งค วาม รวม มือ เชิง
วัฒนธรรมกับประเทศเพื่อนบาน โดยการจัดกิจกรรมการทองเที่ยว แบบ Twin City เพื่อ
ประชาสัมพันธการทองเที่ยวประเทศไทยควบคูไปกับประเทศเพื่อนบานของประเทศไทย ใน
ลักษณะการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism) โดยการประชาสัมพันธดังกลาว ควรให
ผูประกอบการการทองเที่ยวแตละรายทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบานไดมีโอกาสจับคู
เจรจาธุรกิจในการจัดกิจกรรมการทองเที่ยวแบบดังกลาว อันจะเปนการชวยกระตุนการทองเที่ยว
เชิงอนุรักษภายในประเทศไทยมากขึ้นอีกทางหน่ึง
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 เน่ืองจากกระทรวงการตางประเทศมีสํานักงานที่กระจายไปยังประเทศตางๆ ทั้งใน
อาเซียนและภูมิภาคอ่ืนๆ ดังน้ัน การทําการตลาดเชิงรุกกับองคกรที่เกี่ยวของ เชน การทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย เปนตน เพื่อศึกษาความตองการของนักทองเที่ยวตางประเทศที่มีตอการบริการการ
ทองเที่ยวของประเทศไทย โดยการศึกษาดังกลาวควรสอบถามทั้งนักทองเที่ยวที่เคยมาทองเที่ยวใน
ประเทศไทยแลว รวมถึงนักทองเที่ยวที่ยังไมเคยมาทองเที่ยวดวยเชนกัน จะทําใหไดผลการศึกษาที่
นาเชื่อถือและสามารถนําไปประยุกตใชในกลุมผูประกอบการในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเพื่อ
เตรียมการพัฒนารูปแบบการบริการใหสอดคลองกับความตองการของนักทองเที่ยวตางประเทศได
อันนําไปสูการเสริมสรางศักยภาพดานการแขงขันในรูปแบบบริการที่สอดคลองกับความตองการ
ของนักทองเที่ยวไดอยางสมบูรณยิ่งขึ้น ซึ่งเปนสวนหน่ึงของยุทธศาสตรที่ 1 กลยุทธที่ 1.6

2.2 กลยุทธเตรียมความพรอมผูประกอบการเพื่อการเปดเสรีทางการคา AEC
เน่ืองจากผูประกอบการดานการทองเที่ยวสวนใหญในประเทศไทยเปนผูประกอบการ

SMEs ซึ่งมีขอจํากัดในการบริหารจัดการและเงินทุน ดังน้ัน หากมีการเปดเสรีทางการคา AEC ที่
สามารถใหผูประกอบการจากตางประเทศเคลื่อนยายการดําเนินกิจการในประเทศไทยไดอยางเสรี อาจ
ทําใหผูประกอบการไทยยังมีศักยภาพไมมากพอที่จะแขงขันกับผูประกอบการตางประเทศได

ดังน้ัน กระทรวงการตางประเทศในฐานะที่ เปนหนวยงานหลักในการรวบรวม
หนวยงานที่มีสวนได-เสียจากการเปดเสรีทางการคา AEC เพื่อเจรจาตอรองขอตกลงดังกลาวน้ัน
กระทรวงฯ ควรรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของทางดานการทองเที่ยวเพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ
AEC แกผูประกอบการในประเทศไทย เพราะกรอบ AEC นับวาเปนขอมูลใหมที่ผูประกอบการสวน
ใหญยังไมรับทราบรายละเอียด จึงทําใหไมสามารถเตรียมความพรอมใหแกธุรกิจของตนเองเพื่อรองรับ
กับการเปดเสรีทางการคาดังกลาวไดทันทวงที หากกระทรวงฯ มีการชี้แจงรายละเอียด ผลกระทบ-
ผลประโยชนของผูประกอบการดานการทองเที่ยว รวมถึงใหคําแนะนําในการเตรียมความพรอมเพื่อ
รองรับกับสถานการณที่จะเกิดขึ้นภายหลังจากการเขาสู AEC อาจจะชวยลดความเสียหายอันจะเกิด
แกผูประกอบการ SMEs ดานการทองเที่ยวของประเทศไทย นอกจากน้ัน บทบาทของกระทรวงเพื่อ
สงเสริมการเตรียมความพรอมแตละดานใหแกผูประกอบการ สามารถแบงรายละเอียดไดดังน้ี

 ดานเงินทุน กระทรวงฯ ควรทําการทูตเพื่อจูงใจการลงทุนจากตางประเทศ รวมถึง
ควรรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของในประเทศไทย เชน สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม เปนตน เพื่อสนับสนุนเงินทุนใหแกผูประกอบการ SMEs นอกจากน้ี ควรมีการชี้แจงถึง
โอกาสจากการเปดเสรีทางการคาใหแกผูประกอบการไดรับทราบถึงชองทางในการลงทุน ใน
ตางประเทศ



46

นอกจากน้ี กระทรวงฯ ควรมีบทบาทที่เอ้ืออํานวยความสะดวก และคัดสรรผูประกอบการ
จากตางประเทศที่ตองการรวมลงทุนกับธุรกิจในประเทศไทย โดยเปนศูนยกลางขอมูลขาวสาร
ใหแกผูประกอบการทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อใหผูประกอบการธุรกิจการทองเที่ยวใน
ประเทศไทยรวมลงทุนกับตางประเทศโดยที่ไมกอใหเกิดการทําลายสภาพธุรกิจการทองเที่ยวและ
ทรัพยากรเชิงกายภาพและมิใชกายภาพ (เชน วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม) ในทองถิ่นของตนเองใน
อนาคต

 ดานการบริหารจัดการ เน่ืองจากผูประกอบการในตางประเทศไดนําเทคโนโลยีมา
ใชเพื่อการบริหารจัดการธุรกิจ ซึ่งทําใหเปนขอไดเปรียบมากกวาผูประกอบการในประเทศไทย
ดังน้ัน กระทรวงฯ จึงควรรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของศึกษารูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจโดย
ใชเทคโนโลยี และฝกอบรมใหแกผูประกอบการ SMEs ดานการทองเที่ยวในประเทศไทย เพื่อให
ผูประกอบการมีความรูดานการบริหารจัดการธุรกิจโดยใชเทคโนโลยีมากขึ้นและสามารถนําไป
ประยุกตใชในธุรกิจของตนเองได ซึ่งเปนพื้นฐานในการพัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจของตนเอง
ในอนาคตภายหลังจากเขาสูกรอบ AEC ของไทยแลว

เมื่อพิจารณาถึงบทบาทของกระทรวงฯ ดานเงินทุนตามที่ไดกลาวไวขางตนน้ัน ขอสําคัญ
อีกประการที่กระทรวงฯ ควรใหความสําคัญคือ การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (Foreign Direct
Investment: FDI) ซึ่งกอใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูในดานการบริการจัดการ เทคโนโลยี และองค
ความรูที่จําเปนอ่ืนๆ ตอการพัฒนาของผูประกอบการ SMEs ในประเทศ ดังน้ัน กระทรวงฯ ควร
รวมมือกับ BOI ไทยในการรางกฎเกณฑเพื่อกอใหเกิดแลกเปลี่ยนองคความรูของผูประกอบการ
ตางประเทศที่ตองการรวมลงทุนในประเทศไทยอยางแทจริง เพื่อเปนอีกชองทางหน่ึงในการเรียนรู
และพัฒนาของผูประกอบการ SMEs ในประเทศไทย ซึ่งเปนบทบาทตามยุทธศาสตรที่ 1 ในกลยุทธ
ที่ 1.6 (ตารางผนวกที่ 1)

2.3 ดานการสงเสริมความมั่นคง ความปลอดภัย และความสัมพันธระหวางประเทศที่มีตอ
การทองเที่ยวไทย

กลยุทธรักษาความมั่นคงและความปลอดภัย นับวาเปนกลยุทธดานการทองเที่ยวที่
สอดคลองกับการดําเนินงานหลักของกระทรวงการตางประเทศตามยุทธศาสตรที่ 1 ในกลยุทธที่
1.1 และ 1.5 (ตารางผนวกที่ 1) ซึ่งกลยุทธดังกลาวจะชวยแกไขจุดออนและอุปสรรคปญหาดาน
ความมั่นคงในประเทศและความปลอดภัยของนักทองเที่ยวระหวางการทองเที่ยวในประเทศไทย
หรือประเทศเพื่อนบานได

 ดานการรักษาความปลอดภัยแกนักทองเที่ยวน้ัน กระทรวงการตางประเทศ และ
สถานทูตไทยในตางประเทศ ควรมีการจัดทําเอกสารชี้แจงสิ่งที่ควรกระทํา-ไมควรกระทํา ระหวางที่
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นักทองเที่ยวเดินทางมาทองเที่ยวในประเทศไทย เพื่อชวยลดปญหาอาชญากรรมและการเอาเปรียบ
นักทองเที่ยวตางชาติ  ในขณ ะเดียวกัน ในชวงที่ประเทศไทยมี สถานการณความขัดแยง
ภายในประเทศ กระทรวงฯ ควรมีบทบาทในการชี้แจงสถานการณที่ถูกตองใหสาธารณชนทราบ
ผานสื่อตางๆ เพื่อสรางความเชื่อมั่นในการมาทองเที่ยวในประเทศไทย

 ดานความมั่นคงระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศมีบทบาทหนาที่ในการ
เชื่อมความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบานและประเทศในอาเซียน ซึ่งนอกจากกระทรวงฯ
ดําเนินการเจรจาและเยี่ยมเยือนระหวางประเทศแลวน้ัน กระทรวงฯ ควรใชการแลกเปลี่ยนทาง
วัฒนธรรมและการทองเที่ยวมาประยุกตกับบทบาทการเชื่อมความสัมพันธระหวางประเทศดวย
เชนกัน เพราะนอกจากจะเปนการกระชับความสัมพันธที่ดีตอกันแลวน้ัน ยังเปนการประชาสัมพันธ
การทองเที่ยวโดยเนนแนวคิดทางเศรษฐกิจสรางสรรคเปนหลักอีกดวย ในประเด็นน้ี ยังสามารถ
สงเสริมดานการตลาดใหแกผูประกอบการไทย จากการขยายอาณาเขตตลาดแบบ Twin City และ
ตอเน่ืองไปมากกวาระหวาง 2 ประเทศ

จากขอเสนอแนะขางตนเกี่ยวกับบทบาทของกระทรวงตางประเทศน้ันสามารถกลาวโดย
สรุปไดวา กระทรวงการตางประเทศควรมีบทบาทในการทํางานเชิงบูรณาการรวมกับหนวยงาน
อ่ืนๆ เพื่อสนับสนุนภาคธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย นอกจากน้ี เมื่อพิจารณาถึงความนิยม
ของนักทองเที่ยวตางประเทศในการทองเที่ยวประเทศไทย รวมถึงความพรอมของผูประกอบการ
SMEs ดานการทองเที่ยวในประเทศไทยน้ัน กระทรวงฯ ควรคํานึงถึงนักทองเที่ยวที่เปนตลาดกลุม
เฉพาะ (Niche Market) มากขึ้น เพื่อสนับสนุนการทองเที่ยงเชิงอนุรักษ ทั้งการอนุรักษเชิง
วัฒนธรรมหรือการอนุรักษเชิงนิเวศน ซึ่งจะเปนการชวยเพิ่มมูลคาการบริการการทองเที่ยวโดย
คํานึงถึงทรัพยากรที่เปนเอกลักษณพื้นฐานในประเทศไทยที่มีความไดเปรียบเปนหลัก รวมถึงยัง
เปนการสนับสนุนการทองเที่ยวในระดับชุมชน เพื่อเปนการชวยเหลือผูประกอบการ SMEs ของ
ประเทศไทย นับวาการดําเนินงานดังกลาวเปนการบูรณาการทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อ
กอใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนแทจริงผานบทบาทของกระทรวงฯ ในการสนับสนุนการพัฒนาการ
ทองเที่ยวไทยใหเติบโตไดอยางยั่งยืน
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นายสุหัตถ  สังชญา

เลขานุการกรมพิธีการทูต
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พ.ศ. 2538 เลขานุการโท สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม
พ.ศ. 2538 – 2542 เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม
พ.ศ. 2542 - 2544 เจาหนาที่การทูต 6 กรมสารนิเทศ
พ.ศ. 2544 - 2546 ชวยราชการสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
พ.ศ. 2546 - 2547 เลขานุการกรมอเมริกาและแปซิฟกใต
พ.ศ. 2547 – 2548 ชวยราชการสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
พ.ศ. 2548 – 2549 เจาหนาที่การทูต 7 กรมการกงสุล
พ.ศ. 2549 – ปจจุบัน เลขานุการกรมพิธีการทูต

เคร่ืองราชอิสริยาภรณไทย
5 ธ.ค. 2540 ตริตาภรณมงกุฎไทย
5 ธ.ค. 2542 ตริตาภรณชางเผือก
5 ธ.ค. 2546 ทวีติยาภรณมงกุฎไทย
5 ธ.ค. 2551 ทวีติยาภรณชางเผือก

รางวัลตางๆ
ขาราชการพลเรือนดีเดนประจําป 2552
รางวัลพระราชทานศิษยเกาดีเดนโรงเรียนราชวินิต พ.ศ. 2552 จากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
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ตารางผนวกท่ี 1 ยุทธศาสตร กลยุทธ ผลผลิต และกิจกรรมของกระทรวงการตางประเทศ

ยุทธศาสตร/ กลยุทธ ผลผลิต กิจกรรม
ยุทธศาสตรท่ี 1 รักษา สถานะและ
กระชับความสัมพันธระหวางประเทศ
เพื่อสงเสริมผลประโยชนของไทย
กลยุทธท่ี 1.1 เสริมสรางความสัมพันธ
ฉันมิตรกับประเทศเพื่อนบานและ
ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต

ผลผลิต 1.1.1 ความสัมพันธระหวาง
ไทยกับประเทศเพื่อนบานและประเทศ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต

กิจกรรมหลัก
1. ใหขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการดําเนินความสัมพันธระหวางไทยกับ
ประเทศเพื่อนบานและประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
2. จัดการแลกเปลี่ยน การเยือน การประชุมเจรจาระหวางไทยกับประเทศเพื่อน
บานและประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
3. สํารวจและจัดทําหลักเขตแดนกับประเทศเพื่อนบานรวมทั้งเจรจาเร่ืองการ
แบงเขตทางทะเลและการรวมพัฒนาพื้นที่ที่ไทยและเพื่อนบานอางสิทธิทับซอน
4. ดําเนินโครงการความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางไทยกับประเทศเพื่อน
บานและประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
5. ดําเนินโครงการ / กิจกรรมความรวมมือดานอ่ืนๆ ที่ชวยสงเสริม
ความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบานและประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต ในระดับ รัฐบาลและระดับประชาชน (โครงการ Flagship ประเทศเพื่อน
บาน โครงการภายใตงบทีมประเทศไทยและงบภารกิจเชิงรุก
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กลยุทธท่ี 1.2 เสริมสรางความสัมพันธ
ฉันมิตรระหวางไทยกับประเทศมุสลิม

ผลผลิต 1.2.1 ความสัมพันธระหวาง
ไทยกับประเทศมุสลิมในเอเชียใต
ตะวันออกกลางและแอฟริกา รวมทั้ง
ประเทศสมาชิก OIC

กิจกรรมหลัก
1. ใหขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการดําเนินความสัมพันธระหวางไทยกับ
ประเทศมุสลิมและกลุมประเทศมุสลิมอยางตอเน่ือง
2. จัดการแลกเปลี่ยน การเยือน การประชุมเจรจาระหวางไทยกับประเทศมุสลิม
และกลุมประเทศมุสลิม
3. ดําเนินโครงการความรวมมือกับประเทศมุสลิมและกลุมประเทศมุสลิม (เชน
โครงการภายใตงบยุทธศาสตรโลกมุสลิมบางโครงการ โครงการภายใตงบ
ภารกิจทีมประเทศไทยและงบภารกิจเชิงรุก)
4. จัด/เขารวมประชุม/หารือ/สัมมนาทั้งภายในและตางประเทศเพื่อหาแนว
ทางแกไขปญหาความไมสงบในชายแดนภาคใต
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ยุทธศาสตร/ กลยุทธ ผลผลิต กิจกรรม
กลยุทธท่ี 1.3 สงเสริมความสัมพันธ
แ ล ะ ค ว า ม ร ว ม มื อ กั บ ป ร ะ เ ท ศ ที่ มี
นัยสําคัญทางยุทธศาสตรตอไทย

ผลผลิต 1.3.1 ความสัมพันธและความ
ร ว ม มื อ ข อ ง ไ ท ย กั บ ป ร ะ เ ท ศ ที่ มี
นัยสําคัญทางยุทธศาสตรตอไทย

กิจกรรมหลัก
1. ใหขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการดําเนินความสัมพันธระหวางไทยกับ
ประเทศที่มีนัยสําคัญทางยุทธศาสตรตอไทย
2. จัดการแลกเปลี่ยนการเยือน การเจรจา การหารือ การประชุมเจรจาระหวาง
ประเทศในระดับทวิภาคี
3. จัดโครงการสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือ* ระหวางไทยกับประเทศ
ที่มีนัยสําคัญทางยุทธศาสตรตอไทยทั้งในระดับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคม (นักวิชาการไทยและอเมริกัน สาธารณชนไทยทั่วไป และเยาวชน
ไทยและอเมริกัน)
4. จัดโครงการความรวมมือเพื่อการพัฒนากับประเทศหุนสวนยุทธศาสตร
5. จัดโครงการ / กิจกรรมที่สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถของหนวยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนไทยในการแขงขันดานการคาและการลงทุนในประเทศที่
เปนหุนสวนทางยุทธศาสตรและมีนัยสําคัญทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม
ตอไทย ตลอดจนสนับสนุนการแสวงหา niche knowledge จากประเทศ
ดังกลาว เพื่อเสริมสรางผลประโยชนทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
6. จัดทําศูนยบริการขอมูลเศรษฐกิจระหวางประเทศ กรมเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศ เพื่อเผยแพรขอมูลทางเศรษฐกิจการคา และลูทางทางการคาใหกับ
หนวยงานราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวของ
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7. จัดทําขอมูลและขอวิเคราะหในประเด็นที่เกี่ยวของกับภาวะทางเศรษฐกิจของ
ไทยเพื่อใหหนวยงานราชการที่เกี่ยวของใชประกอบในการดําเนินกิจกรรม 1-5
ขางตน
8.การปรับขอมูลทางเศรษฐกิจใหเปนปจจุบันในประเด็นที่เกี่ยวของตางๆ อาทิ
เกษตร พลังงานทดแทน ไขหวัดนก ไดแกสอท./สกญ. ไทยในตางประเทศและ
หนวยงานราชการของไทยทราบและใชประโยชน
9. จัดการประชุมเจรจาเพื่อจัดทําความตกลงระหวางประเทศที่จะสงเสริมการ
รักษาผลประโยชนและขยายความรวมมือทางการคาและการลงทุนระหวางกัน
10. การจัด/เขารวม การประชุม/สัมมนา ในประเด็นดานเศรษฐกิจที่เปน
ผลประโยชนโดยตรงของประเทศไทย และ/หรือ เปนนโยบายดานเศรษฐกิจ
ของรัฐบาล อาทิ การเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตของสินคาเกษตรและ
อุตสาหกรรมไทย การยกระดับมาตรฐานสินคาอุตสาหกรรม/ เกษตร /การเพิ่ม
ความมั่นคงดานพลังงานและการสนับสนุนการพัฒนาพลังงานทดแทน/ การ
ติดตามความเคลื่อนไหวของโรคระบาดตางๆ (ไขหวัดนก/ไขหวัดใหญสายพันธุ
ใหม) ที่จะสงผลกระทบตอการผลิตและสงออกสินคาอาหารแปรรูปของไทยไป
ตางประเทศ

ยุทธศาสตร/ กลยุทธ ผลผลิต กิจกรรม
กลยุทธท่ี 1.3 สงเสริมความสัมพันธ
แ ล ะ ค ว า ม ร ว ม มื อ กั บ ป ร ะ เ ท ศ ที่ มี
นัยสําคัญทางยุทธศาสตรตอไทย

ผลผลิต 1.3.1 ความสัมพันธและความ
ร ว ม มื อ ข อ ง ไ ท ย กั บ ป ร ะ เ ท ศ ที่ มี
นัยสําคัญทางยุทธศาสตรตอไทย

11.การดําเนินโครงการตางๆ อาทิ การจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อเจาะตลาดเชิง
รุกในประเทศเปาหมายที่มีศักยภาพสูงเพื่อการพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรม
ฮาลาลของไทย เพื่ อนําไปสู การยอมรับรวมในมาตรฐานอาหารและ
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อุตสาหกรรมฮาลาลระหวางกัน การจัดและรวมงานแสดงสินคาอาหาร การ
สาธิตอาหารไทยตามนโยบายครัวไทยสูโลก ฯลฯ

กล ยุทธ ท่ี 1 . 4 รั ก ษ า แ ล ะ ส ง เ ส ริ ม
ผลประโยชนของไทยในบริบทของ
ค ว า ม สั ม พั น ธ กั บ ป ร ะ เ ท ศ / เ ข ต
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ที่ มี ค ว า ม สํ า คั ญ ต อ ไ ท ย
รองลงมา

ผลผลิตท่ี 1.4.1 ความสัมพันธระหวาง
ไทยกับประเทศ / เขตเศรษฐกิจที่มี
ความสําคัญตอไทยรองลงมา

กิจกรรมหลัก
1. ใหขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการดําเนินความสัมพันธระหวางไทยกับ
ประเทศ / เขตเศรษฐกิจที่มีความสําคัญตอไทยรองลงมา
2. จัดการแลกเปลี่ยน การเยือน การหารือทวิภาคี การประชุมเจรจาระหวาง
ไทยกับประเทศที่มีความสําคัญกับไทยรองลงมา
3. จัดโครงการสงเสริมความสัมพันธระหวางไทยกับประเทศ / เขตเศรษฐกิจที่มี
ความสําคัญตอไทยรองลงมาตลอดจนโครงการที่สนับสนุนการแสวงหา niche
knowledge จากประเทศดังกลาวเพื่อเสริมสรางผลประโยชนทางเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย
4. จัดโครงการความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางไทยกับประเทศที่ เปน
หุนสวนทางยุทธศาสตรและมีนัยสําคัญทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมตอ
ไทย
5. เขารวมการประชุมและกิจกรรมที่จัดโดยกลุมประเทศในภูมิภาค ไดแก
FEALAC,  PIF
6.จัดการประชุมเจรจาเพื่อจัดทําความตกลงระหวางประเทศที่จะสงเสริมการ
รักษาผลประโยชนและขยายความรวมมือทางการคาและการลงทุนระหวางกัน
7. การจัด/เข ารวม การประชุม/สัมมนา ในประเด็นดานเศรษฐกิจที่ เปน
ผลประโยชนโดยตรงของประเทศไทย และ/หรือ เปนนโยบายดานเศรษฐกิจของ
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รัฐบาล อาทิ การเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตของสินคาเกษตรและอุตสาหกรรม
ไทย การยกระดับมาตรฐานสินคาอุตสาหกรรม/ เกษตร /การเพิ่มความมั่นคงดาน
พลังงานและการสนับสนุนการพัฒนาพลังงานทดแทน/ การติดตามความ
เคลื่อนไหวของโรคระบาดตางๆ (ไขหวัดนก/ไขหวัดใหญสายพันธุใหม) ที่จะสงผล
กระทบตอการผลิตและสงออกสินคาอาหารแปรรูปของไทยไปตางประเทศ
8.การดําเนินโครงการตางๆ อาทิ การจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อเจาะตลาดเชิงรุก
ในประเทศเปาหมายที่มีศักยภาพสูงเพื่อการพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมฮา
ลาลของไทย เพื่อนําไปสูการยอมรับรวมในมาตรฐานอาหารและอุตสาหกรรม
ฮาลาลระหวางกัน การจัดและรวมงานแสดงสินคาอาหาร การสาธิตอาหารไทย
ตามนโยบายครัวไทยสูโลก ฯลฯ

ยุทธศาสตร/ กลยุทธ ผลผลิต กิจกรรม
กลยุทธท่ี 1.5 เสริมสรางความเขาใจ
และทัศนคติที่ดีของตางประเทศตอไทย

ผลผลิต 1 .5.1 สื่อและสาธารณชน
ตางประเทศไดรับขอมูลที่ถูกตอง เพื่อมี
ความเขาใจและทัศนคติที่ถูกตองตอ
ไทย

กิจกรรมหลัก
1. จัดโครงการ/กิจกรรมตางๆ เพื่อสงเสริมใหชาวตางประเทศรูจักไทยมากขึ้น
2. จัดกิจกรรม Road show ในตางประเทศ
3. จัดกิจกรรมสรางความเชื่อมั่นในเสถียรภาพทางการเมือง เศรษฐกิจของ
ประเทศไทย
4. สํารวจ รวบรวม และวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของกับภาพลักษณไทย อาทิ
รายงานขาวโดยสื่อตางประเทศ เพื่อดําเนินการแกไขปญหาใหตรงจุด
5. ใหขอมูลที่ถูกตองและครอบคลุมเกี่ยวกับประเทศไทยใหแกประเทศที่มี
นัยสําคัญทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมตอไทย
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6. จัดการชี้แจงตอรัฐบาลและสาธารณชนตางประเทศ และตอบโตสื่อมวลชนใน
ประเด็นดานลบตางๆ ที่เกี่ยวกับไทยที่ไดรับความสนใจ
7. เผยแพรขอมูลเกี่ยวกับประเทศไทย เพื่อสรางความเขาใจที่ถูกตองใหกับ
ประเทศที่เปนหุนสวนทางยุทธศาสตรและมีนัยสําคัญทางเศรษฐกิจการเมือง
และสังคมตอไทย เพื่อใหประเทศดังกลาวใหการยอมรับสถานะและบทบาท
ไทย

กลยุทธท่ี 1.6 บูรณาการและประสาน
การดําเนินภารกิจตางประเทศกับทุก
ภาคสวน

ผลผลิตท่ี 1.6.1 โครงการสนับสนุน
ภารกิจตางประเทศแบบบูรณาการ

กิจกรรมหลัก
1. การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางภาพลักษณ ความนิยมไทย และสรางความ
เชื่อมั่นของตางประเทศตอประเทศไทย
2. การจัดกิจกรรมเพื่อคุมครองและสงเสริมสิทธิและผลประโยชนของคนไทย
แรงงานไทยและสรางความเขมแข็งใหชุมชนไทยในตางประเทศ
3. การจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมบทบาทของไทยในกรอบความรวมมือระหวาง
ประเทศ
4. การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ใหผูประกอบการไทย
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ยุทธศาสตร/ กลยุทธ ผลผลิต กิจกรรม
ยุทธศาสตรท่ี 2 ขยายความรวมมือใน
กรอบพหุภาคีเพื่อสงเสริมผลประโยชน
บทบาท และสถานะของไทยในเวที
ระหวางประเทศ
กลยุทธท่ี 2.1 เสริมสรางความรวมมือ
แ ล ะ ค ว า ม สั ม พั น ธ กั บ ป ร ะ เ ท ศ /
อ ง ค ก า ร ร ะ ห ว า ง ป ร ะ เ ท ศ เ พื่ อ
ผลประโยชนรวมกันในระดับ
อนุภูมิภาค / ภูมิภาค / พหุภาคี

ผลผลิ ต 2 . 1 . 1 ค ว า ม ร ว ม มื อ ด า น
เศรษฐกิจและการพัฒนาในระดับอนุ
ภูมิภาค (ACMECS, GMS, IMT-GT
BIMSTEC Emerald Triangle และ
หุนสวนเพื่อการพัฒนา)

กิจกรรมหลัก
1. จัด* /เขารวมการประชุมในกรอบอนุภูมิภาค
2. จัดทํา / ใหขอเสนอแนะระดับนโยบายเกี่ยวกับความรวมมือในกรอบอนุ
ภูมิภาคแกรัฐบาล / หนวยงานราชการของไทย
3. จัด / เขารวมโครงการ / กิจกรรมความรวมมือตาง ๆ ในกรอบอนุภูมิภาค
*หมายเหตุ จัดตามวาระ

ผลผลิต 2 . 1 . 2 ค ว า ม ร ว ม มื อ เ พื่ อ
เสริมสรางความแข็งแกรงของอาเซียน

กิจกรรมหลัก
1. จัด / เขารวมการประชุมในกรอบอาเซียน / อาเซียน+คูเจรจา / ARF
2. จัดทํา / ให ขอเสนอแนะระดับนโยบายเกี่ยวกับความรวมมือในกรอบ
อาเซียน / อาเซียน+คูเจรจา / ARF แกรัฐบาล / หนวยงานราชการของไทย
3. จัด/เขารวมโครงการ / กิจกรรมความรวมมือตาง ๆ ในกรอบอาเซียน /
อาเซียน+คูเจรจา / ARF
4. เขารวมกิจกรรมและมีปฏิสัมพันธกับภาคประชาสังคมในเร่ืองที่เกี่ยวกับ
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อาเซียน / อาเซียน+คูเจรจา / ARF
5. ประสานงานใหมีการสงผูแทนในนามอาเซียนเขารวมและมีบทบาทในเวที
ระหวางประเทศ
6. จัดทํางบประมาณสนับสนุนแกองคการระหวางประเทศทั้งตามพันธกรณี
และเฉพาะกิจ
7. จัดกิจกรรม/โครงการสงเสริมความรวมมือในกรอบอาเซียนและการรวมตัว
ไปสูการเปนประชาคมอาเซียนกับภาคประชาสังคมไทย

ผลผลิต 2.1.3 ความรวมมือในกรอบ
ภูมิภาคในมิติตาง ๆ ทั้งการเมืองความ
มั่นคง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม
(ACD, APEC, ASEM, AMED,CICA)*
*หมายเหตุ ความรวมมือภายใตผลผลิต
น้ีรวมถึงความรวมมือในกรอบ APEC
CTTF, Sub-regional Meetings on
CTTC, Maritime Security Meetings

กิจกรรมหลัก
1. จัด / เขารวมการประชุมในกรอบภูมิภาคตาง ๆ
2. จัดทํา / ใหขอเสนอแนะระดับนโยบายเกี่ยวกับความรวมมือในกรอบภูมิภาค
ตาง ๆ  แกรัฐบาล / หนวยงานราชการของไทย
3. จัด / เขารวมโครงการ / กิจกรรมความรวมมือตาง ๆ ในกรอบภูมิภาค

ยุทธศาสตร/ กลยุทธ ผลผลิต กิจกรรม
ผลผลิต 2.1.4 ความรวมมือในกรอบ
สหประชาชาติและองคการระหวาง
ประเทศ
อ่ืน ๆ ในทุกมิติ

กิจกรรมหลัก
1. ประสานงาน / จัด / เขารวม / รายงานและติดตามผลการประชุมในกรอบ
สหประชาชาติและองคการระหวางประเทศอ่ืน ๆ
2. จัดทํา / ใหขอเสนอแนะระดับนโยบายเกี่ยวกับความรวมมือในกรอบ
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สหประชาชาติและองคการระหวางประเทศอ่ืน ๆ แกรัฐบาล / หนวยงานราชการ
ของไทย
3. ประสานงาน / จัด / เขารวม โครงการ / กิจกรรมความรวมมือตาง ๆ ใน
กรอบสหประชาชาติและองคการระหวางประเทศอ่ืน ๆ
4. ประสานงาน / สนับสนุน / ติดตามการปฏิบัติตามพันธกรณีระหวางประเทศ
ของไทยโดยหนวยงานที่เกี่ยวของของไทย
5. รณรงคหาเสียงใหประเทศไทย / คนไทยไดเขาเปนสมาชิก / ดํารงตําแหนง
ในองคการระหวางประเทศที่ไทยสามารถแสดงบทบาทที่สรางสรรคได
6. จัดทํางบประมาณสนับสนุนแกองคการระหวางประเทศทั้งตามพันธกรณี
เฉพาะกิจและ โดยสมัครใจ
7. ประสานงาน / ใหบริการ / อํานวยความสะดวกแกองคกรของสหประชาชาติ
และองคการระหวางประเทศอ่ืน ๆ ในการจัดต้ังและการบริหารสํานักงาน / การ
เยือนของผูบริหารระดับสูง

ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาการใหบริการ
ดานการตางประเทศใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
กลยุทธท่ี 3.1 พัฒนาบริการดานกงสุล
ต ล อ ด จ น ก า ร ใ ห ค ว า ม ช ว ย เ ห ลื อ
คุมครอง และดูแลสิทธิประโยชนของ
คนไทยในตางประเทศตามสิทธิโดย

ผลผลิต 3.1.1 ผูขอรับบริการได รับ
ค ว า ม คุ ม ค ร อ ง แ ล ะ ดู แ ล สิ ท ธิ แ ล ะ
ผลประโยชนตามหลักกฎหมายระหวาง
ประเทศ

กิจกรรมหลัก
1. จัดทําหนังสือเดินทาง / เอกสารเดินทางใหแกคนไทย
2. ดูแลชวยเหลือและคุมครองคนไทยที่ตกทุกขไดยากในตางประเทศ
3. ใหบริการงานทะเบียนราษฎรแกคนไทยในตางประเทศ
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สอดคลองกับกฎหมายภายในของแตละ
ประเทศและกฏหมายระหวางประเทศ

4. ดูแลสิทธิและผลประโยชนคนไทยในตางประเทศรวมทั้งจัดการเลือกต้ังนอก
ราชอาณาจักรแกคนไทยในตางประเทศ
5. ใหเงินสนับสนุน / เขารวมกิจกรรมของคนไทยในตางประเทศเพื่อสงเสริม
ใหมีการรวมตัวของชุมชนไทย
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ยุทธศาสตร/ กลยุทธ ผลผลิต กิจกรรม
ผลผลิต 3.1.2 ผูขอรับบริการไดรับ
บริการดานตรวจลงตราและนิติกรณ

กิจกรรมหลัก
1. ใหบริการตรวจลงตราแกชาวตางประเทศที่ตองการเดินทางมาประเทศไทย
2. ใหบริการนิติกรณและการรับรองเอกสารแกคนไทยและชาวตางประเทศที่มา
ขอรับบริการ

กลยุทธท่ี 3.2 พัฒนาการเผยแพรขอมูล
ข า ว ส า ร ด า น ก า ร ต า ง ป ร ะ เ ท ศ แ ก
กลุมเปาหมายภายในประเทศ
*หมายเหตุ กลุมเปาหมาย หมายถึง
สื่อมวลชน และภาคประชาสังคมไทย
(นักวิชาการ NGOs)

ผลผลิต 3 . 2 . 1 ส า ธ า ร ณ ช น ที่ เ ป น
กลุมเปาหมายในประเทศไดรับขาวสาร
และความรูดานการตางประเทศ

กิจกรรมหลัก
1. ใหความรูกลุมเปาหมายโดยผานทางขาว
สารนิเทศ / บทความดานการตางประเทศเพื่อเผยแพรผานสื่อตาง ๆ (สิ่งพิมพ
วิทยุ โทรทัศน อินเตอรเน็ต) รวมทั้งวิทยุสราญรมยของกระทรวงฯ
2. จัดกิจกรรมเพื่อเผยแพรความรูดานการตาง ประเทศแกกลุมเปาหมาย เชน
กิจกรรมยุวทูตความดี บัวแกวสัญจร วิทยุสราญรมยสัญจร การพาสื่อมวลชนไป
ทําขาวในโอกาสตางๆ และการประชาสัมพันธในโอกาสตางๆ เปนตน
3. อํานวยความสะดวกสื่อมวลชนตางประเทศที่ประจําในไทย
กิจกรรมรอง
1. เสริมสรางทักษะของบุคลากรของกระทรวงฯ ดานการทูตสาธารณะ

ผลผลิตท่ี 3.2.2 สวนราชการ หนวยงาน
ความมั่นคง สาธารณชน และหนวยงาน
ต า ง ป ร ะ เ ท ศ  ใ น ไ ท ย ไ ด รั บ ข อ มู ล

กิจกรรมหลัก
1. เผยแพรความรูและขอมูล เชน การบรรยายพิเศษ การหารือระดมสมอง การ
สัมมนา
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ประเ ด็นสนทนา เอกสารประเมิน
สถานการณความมั่นคงและความรูดาน
ความมั่นคงในมิติระหวางประเทศ

2. จัดทําบทสรุปและบทวิเคราะหประเด็นความมั่นคงเพื่อเผยแพรสวนราชการ
และสาธารณชน
3. ศึกษาสถานการณความมั่นคง และเสริมสรางเครือขายกับเจาหนาที่ในพื้นที่
เชน โครงการศึกษาสถานการณความมั่นคงบริเวณชายแดน
4. แลกเปลี่ยนขอมูล ขอคิดเห็น และเสริมสรางเครือขายความรวมมือกับ
หนวยงานตางประเทศในไทย เชน สถานเอกอัครราชทูต องคกรระหวาง
ประเทศ ทั้งของภาครัฐและภาคประชาสังคม

กลยุทธท่ี 3.3 สนับสนุนใหหนวยงาน
ราชการไดรับขอมูลและขอคิดเห็นดาน
กฎหมายระหวางประเทศที่ตรงประเด็น
และเปนประโยชน

ผลผลิต 3.3 .1 กลุมเปาหมายได รับ
บริการคําปรึกษาดานกฎหมายระหวาง
ประเทศ
หมายเหตุ กลุม เปาหมาย  คือ  สวน
รา ช ก า ร ที่ ม า ข อ รับ คํ า ป รึ ก ษ า ด า น
กฎหมายระหวางประเทศ

กิจกรรมหลัก
1. ใหขอมูล/ ขอคิดเห็น/ คําปรึกษาดานกฎหมายระหวางประเทศแกหนวยงาน
ราชการตาง ๆ ที่ขอรับบริการ
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ยุทธศาสตร/ กลยุทธ ผลผลิต กิจกรรม
กลยุทธท่ี 3.4 พัฒนางานบริการดาน
เอกสิทธิ์และความคุมกันทางการทูต

ผลผลิต 3.4.1 คณะทูต  คณะกงสุล
แ ล ะ อ ง ค ก า ร ร ะ ห ว า ง ป ร ะ เ ท ศ ใ น
ประเทศไทยไดรับบริการดานเอกสิทธิ์
ทางการทูตตาม พันธกรณีระหว า ง
ประเทศ และกฎหมายที่เกี่ยวของของ
ไทย

กิจกรรมหลัก
1. ดูแลและอํานวยความสะดวกในการยกเวนภาษีอากรประเภทตาง ๆ ใหแก
คณะทูต คณะกงสุล และองคการระหวางประเทศในประเทศไทย
2. ดูแลงานทะเบียนรถยนตของคณะทูต คณะกงสุล และองคการระหวาง
ประเทศในประเทศไทย
3. ศึกษากฎระเบียบเกี่ยวกับเอกสิทธิ์ที่คณะทูตของไทยในตางประเทศไดรับจาก
ประเทศผูรับ และนํามาเปรียบเทียบกับกฎระเบียบปฏิบัติของไทย เพื่อใหคณะ
ทูตไทยในตางประเทศไดรับเอกสิทธิ์ทางการทูตเทาเทียมและเสมอภาคตาม
หลักตางตอบแทนเชนกัน
4. กํากับดูแลมิใหมีการละเมิดกฎระเบียบเกี่ยวกับเอกสิทธิ์ทางการทูตตาม
พันธกรณีที่มีในอนุสัญญากรุงเวียนนา ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวของของไทย
กิจกรรมรอง
1. จัดทําระบบขอมูลพื้นฐานดานเอกสิทธิ์ใหมีประสิทธิภาพเพื่อเสริมสรางขีด
ความสามารถในการวางแผนและประเมินผล
2. จัดใหมีการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
3. จัดทําหนังสือคูมือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติและกฎระเบียบดานเอกสิทธิ์
ทางการทูต เพื่อใหคณะทูต คณะกงสุล และองคการระหวางประเทศในประเทศ
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ไทยมีความเขาใจกฎระเบียบดังกลาวไดอยางถูกตอง
4. จัดทําเว็บไซตเกี่ยวกับขอมูลดานเอกสิทธิ์และความคุมกัน เพื่อใหคณะทูต
คณะกงสุล และองคการระหวางประเทศในประเทศไทยสามารถเขาถึงขอมูล
ดังกลาวไดอยางรวดเร็ว
5. บรรยายสรุปแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสิทธิ์ทางการทูตใหแกขาราชการ
ประจําการในตางประเทศ
6. จัดการประชุมกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อแกไขปญหา เอกสิทธิ์และความ
คุมกันทางการทูต
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ยุทธศาสตร/ กลยุทธ ผลผลิต กิจกรรม
ผลผลิต 3.4.2 คณะทูต  คณะกงสุล
แ ล ะ อ ง ค ก า ร ร ะ ห ว า ง ป ร ะ เ ท ศ ใ น
ประเทศไทยไดรับอุปโภคความคุมกัน
ทางการทูตตาม พันธกรณีระหว า ง
ประเทศและกฎหมายระหวางประเทศ

กิจกรรมหลัก
1. ออกบัตรประจําตัวและอํานวยความสะดวกในการออกเอกสารอ่ืน ๆ ใหแก
นักการทูต พนักงานกงสุล และพนักงานองคการระหวางประเทศ และบุคคลใน
ครอบครัว
2. อํานวยความสะดวกใหแกนักการทูต พนักงานกงสุล และพนักงานองคการ
ระหวางประเทศในประเทศไทยในดานตาง ๆ ตามอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวย
ความสัมพันธทางการทูต อนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยความสัมพันธทางกงสุล
และตามกฎหมายระหวางประเทศ
3. อํานวยความสะดวกในการรักษาความปลอดภัย และการใหอารักขาสถาน
เอกอัครราชทูต สถานกงสุล และองคการระหวางประเทศในประเทศไทย
4. ไกลเกลี่ยขอขัดแยงระหวางคณะทูต คณะกงสุล และองคการระหวางประเทศ
ในประเทศไทยกับเอกชนในไทย
5. ศึกษากฎระเบียบเกี่ยวกับความคุมกันทางการทูตที่คณะทูตของไทยใน
ตางประเทศไดรับจากประเทศผูรับ และนํามาเปรียบเทียบกับกฎระเบียบปฏิบัติ
ของไทย เพื่อใหคณะทูตไทยในตางประเทศไดรับความคุมกันทางการทูตเทา
เทียมและเสมอภาคตามหลักตางตอบแทนเชนกัน
6. กํากับดูแลมิใหมีการละเมิดกฎระเบียบเกี่ยวกับความคุมกันทางการทูตตาม
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พันธกรณีที่มีในอนุสัญญากรุงเวียนนา ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวของของไทย

กิจกรรมรอง
1. จัดทําระบบขอมูลพื้นฐานดานความคุมกันทางการทูตใหมีประสิทธิภาพเพื่อ
เสริมสรางขีดความสามารถในการวางแผนและประเมินผล
2. จัดใหมีการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
3. จัดทําหนังสือคูมือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติและกฎระเบียบดานความคุมกัน
ทางการทูต เพื่อใหคณะทูต คณะกงสุล และองคการระหวางประเทศในประเทศ
ไทยมีความเขาใจกฎระเบียบดังกลาวไดอยางถูกตอง
4. จัดทําเว็บไซตเกี่ยวกับขอมูลดานความคุมกันและชองทางการติดตอสื่อสาร

เพื่อใหคณะทูต คณะกงสุล และองคการระหวางประเทศในประเทศไทยสามารถ
เขาถึงขอมูลดังกลาวไดอยางรวดเร็ว
5. บรรยายสรุปแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความคุมกันทางการทูตใหแกขาราชการ
ประจําการในตางประเทศ
- จัดการประชุมกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อแกไขปญหาความคุมกันทางการทูต

ยุทธศาสตร/ กลยุทธ ผลผลิต กิจกรรม
กลยุทธท่ี 3.5 เสริมสรางมาตรฐานและ
แบบแผน งานบริการดานพิธีการทูต

ผลผลิต 3.5.1 พระราชวงศ รัฐบาล
ค ณะ ทูต  ค ณะ ก ง สุล  แล ะ อง คก า ร
ระหวางประเทศในประเทศไทยไดรับ
บริการตามแบบแผนพิธีการทูต* ตาม

กิจกรรมหลัก
1. ประสานงานและดําเนินงานตามแบบแผนพิธีการทูตเพื่อสงเสริมและรักษา
ความสัมพันธระหวางประเทศ (การแตงต้ังผูแทนทางการทูต/กงสุล ของไทย/
ตางประเทศ)
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พันธกรณีระหวางประเทศและกฎหมาย
ที่เกี่ยวของของไทย
*หมายถึง  การแตงต้ังผูแทนทางการทูต
และกงสุล
การเตรียมการเยือนและการรับรองพระ
ราชวงศและ ผู นําตางประเทศ การ
อํานวยความสะดวกเกี่ยวกับการเขารวม
รัฐพิธี และการประสานงานดานพิธีการ
ทูต อ่ืน ๆตามที่กําหนดโดยกองแบบพิธี
และกองรับรอง

2. อํานวยความสะดวกและประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการเสด็จ
เยือนตางประเทศของพระราชวงศไทย และการเสด็จเยือนประเทศไทยของพระ
ราชวงศตางประเทศ ตามแบบแผนพิธีการทูต
3. อํานวยความสะดวกและประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการเยือน
ตางประเทศของนายกรัฐมนตรีและการเยือนประเทศไทยของผูนําตางประเทศ
ตามแบบแผนพิธี การทูต
4. อํานวยความสะดวกและประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ ในการดําเนินงาน
ดานพิธีการทูตตามคํารองขอของคณะทูต คณะกงสุล และองคการระหวาง
ประเทศในประเทศไทย
5. อํานวยความสะดวกและกํากับดูแลผูแทนตางประเทศ คณะทูต คณะกงสุล
และองคการระหวางประเทศในการเขารวมพระราชพิธี รัฐพิธี พิธีในโอกาสตาง
ๆ และงานเลี้ยงรับรอง ตามแบบแผนพิธีการทูต

กิจกรรมรอง
1. จัดทําวิธีปฏิบัติที่เปนมาตรฐาน (Standard of Procedure – SOP) ดานพิธี
การทูต แจงแกหนวยงานที่เกี่ยวของ
2. เตรียมการเปนคณะลวงหนา อํานวยความสะดวกและดําเนินการใหเปนไป
แนวปฏิบัติในการเสด็จเยือนตางประเทศ/การเยือนตางประเทศของพระราชวงศ
ไทย/นายกรัฐมนตรี และการเสด็จเยือนไทย/การเยือนไทยของพระรราชวงศ
ตางประเทศ/ผูนําตางประเทศ
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3. จัดทําคูมือ Diplomatic List ใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งฝายไทยและ
ตางประเทศ
4. จัดทําเลมกําหนดการในการเสด็จเยือนตางประเทศ/การเยือนตางประเทศของ
พระราชวงศไทย/นายกรัฐมนตรี และการเสด็จเยือนไทย/การเยือนไทยของพระ
ราชวงศตางประเทศ/ผูนําตางประเทศ
5. ประสานงานและใหขอมูลดานพิธีการทูตแกหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งฝายไทย
และตางประเทศ (การบรรยายแกหนวยงานตาง ๆ)
6. ประสานงานและอํานวยความสะดวกในการเปดหองรับรองที่ทาอากาศยาน
สําหรับแขกตางประเทศที่เดินทางมาเยือนประเทศไทย
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ยุทธศาสตร/ กลยุทธ ผลผลิต กิจกรรม
กลยุทธท่ี 3.5 เสริมสรางมาตรฐานและ
แบบแผน งานบริการดานพิธีการทูต

ผลผลิต 3.5.1 พระราชวงศ รัฐบาล
ค ณะ ทูต  ค ณะ ก ง สุล  แล ะ อง คก า ร
ระหวางประเทศในประเทศไทยไดรับ
บริการตามแบบแผนพิธีการทูต* ตาม
พันธกรณีระหวางประเทศและกฎหมาย
ที่เกี่ยวของของไทย
*หมายถึง  การแตงต้ังผูแทนทางการทูต
และกงสุล
การเตรียมการเยือนและการรับรองพระ
ราชวงศและ ผู นําตางประเทศ การ
อํานวยความสะดวกเกี่ยวกับการเขารวม
รัฐพิธี และการประสานงานดานพิธีการ
ทูต อ่ืน ๆตามที่กําหนดโดยกองแบบพิธี
และกองรับรอง

7. ดําเนินการจัดเลี้ยงรับรองเพื่อเปนเกียรติแกแขกตางประเทศในโอกาสตาง ๆ
และตามที่หนวยงานไทยรองขอ รวมทั้งการใหคําปรึกษาแกหนวยงานไทยใน
เร่ืองการจัดเลี้ยงรับรอง
8. จัดโครงการนําคณะทูตตางประเทศในไทยไปทัศนศึกษาในจังหวัดตางๆ เพื่อ
สงเสริมความสัมพันธอันดีกับคณะทูตตางประเทศ

ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนางานบริหาร
จั ด ก า ร เ พื่ อ ส นั บ ส นุ น ภ า ร กิ จ
ตางประเทศ
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งานบริหารจัดการ หมายถึง การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล การเงินการ
คลัง และการบริหารทรัพยสิน และการ
รักษาความปลอดภัย ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ การวิจัยและการพัฒนา
ระบบการทํางานของกระทรวงฯ
กลยุทธท่ี 4.1 พัฒนาระบบบริหารงาน
บุคคลรวมถึงคุณภาพของบุคลากรให
ไดระดับมาตรฐาน
หนวยงานหลัก
สํานักบริหารบุคคล / สถาบันการ

ตางประเทศเทวะวงศวโรปการ
มาตรฐานหมายถึง การปฏิบัติระเบียบ/
ขอกําหนดที่สํานักงาน ก.พ. กําหนดให
สวนราชการ

ผ ล ผ ลิ ต ท่ี 4 . 1. 1 ก ร ะ ท ร ว ง ฯ  มี
อัตรากําลังที่เหมาะสม และบุคลากรมี
คุณสมบัติตามที่กําหนด

กิจกรรมหลัก
1. สรรหาบุคลากรในตําแหนงนักการทูต  บุคลากรนอกสายการทูต  ลูกจาง
ชั่วคราว และนักเรียนทุน
2. ประเมินเลื่อนขั้น
3. ดูแลสิทธิประโยชนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร
4. บริหารงานลูกจางชั่วคราวในตางประเทศ
5. รักษาวินัย / การสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

ยุทธศาสตร/ กลยุทธ ผลผลิต กิจกรรม
กลยุทธท่ี 4.1 พัฒนาระบบบริหารงาน
บุคคลรวมถึงคุณภาพของบุคลากรให
ไดระดับมาตรฐาน

ผ ล ผ ลิ ต ท่ี 4 . 1. 1 ก ร ะ ท ร ว ง ฯ  มี
อัตรากําลังที่เหมาะสม และบุคลากรมี
คุณสมบัติตามที่กําหนด

กิจกรรมรอง
การสรรหา
1. ประชาสัมพันธเพื่อแนะนําการเขาและการทํางานในกระทรวงการ
ตางประเทศ (โดยเจาะกลุมเปาหมายที่กระทรวงการตางประเทศตองการ)
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2. จัดสัมมนานักเรียนทุนรัฐบาลตามความตองการของกระทรวงการ
ตางประเทศเพื่อรับทราบปญหาและแนะแนวการปรับตัวดานการศึกษาและชีวิต
ความเปนอยู รวมทั้งการเตรียมความพรอมดานการทํางานใหกับนักเรียนทุนฯ
การประเมินเลื่อนขั้น
3.จัดทําแนวทางและแบบการประเมินทักษะและสมรรถนะเชิงพฤติกรรมใหมี
เน้ือหาครอบคลุม มีประสิทธิภาพสามารถนําไปใชประเมินสมรรถนะและ
พฤติกรรมของขาราชการไดอยางแทจริง
4. จัดทําฐานขอมูลเกี่ยวกับนักบริหารระดับกลาง เพื่อใชประกอบการพิจารณา
คัดเลือกขาราชการเขารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.)
5. เจรจากับ ก.พ. เร่ืองการเทียบคุณสมบัติดานการบริหารของตําแหนงอัคร
ราชทูตที่ปรึกษาที่ปฏิบัติหนาที่ Head of Chancery ใหเทียบตําแหนง ผอ. เพื่อ
เอ้ือประโยชนแกขาราชการกระทรวงฯ ในการอบรมหลักสูตรดังกลาว
6. ประชาสัมพันธใหขาราชการในสังกัดไดรับทราบรายละเอียดและ
ความสําคัญของการเขารับการฝกอบรมหลักสูตร นบส.
การดูแลสิทธิประโยชนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร
7. จัดคณะสํารวจสภาพความเปนอยูและรับฟงขอเท็จจริงของขาราชการที่
ประจําการในประเทศที่มีสภาพความเปนอยูยากลําบาก เพื่อกําหนดเปนเมืองที่มี
ภาวะความเปนอยูไมปกติ และเมืองที่มีสถานการณพิเศษ เพื่อใหขาราชการและ
ครอบครัวไดรับสิทธิประโยชนตาง ๆ ทั้งน้ี เพื่อสรางขวัญและกําลังใจใหแก
ขาราชการ
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8. จัดคณะสํารวจ สอท./สกญ.ตาง ๆ ที่ขออัตรากําลังขาราชการเพิ่มตามนโยบาย
ของปลัดกระทรวงฯ เพื่อตรวจประสิทธิภาพการทํางานและบริหารสํานักงาน
(สงผูแทนสํานักบริหารบุคคลรวมเดินทางไปกับกลุมพัฒนาระบบบริหาร –คณะ
ผูตรวจราชการ)
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ยุทธศาสตร/ กลยุทธ ผลผลิต กิจกรรม
กลยุทธท่ี 4.1 พัฒนาระบบบริหารงาน
บุคคลรวมถึงคุณภาพของบุคลากรให
ไดระดับมาตรฐาน

ผ ล ผ ลิ ต ท่ี 4 . 1. 1 ก ร ะ ท ร ว ง ฯ  มี
อัตรากําลังที่เหมาะสม และบุคลากรมี
คุณสมบัติตามที่กําหนด

9. จัดกิจกรรมยอยเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตการทํางานของคนในองคกรที่มี
ความหลากหลายและตอเน่ืองตลอดปและจัดกิจกรรมใหญปละ 1 คร้ัง
10. เชิญชวนใหบุคลากรเขามามีสวนรวมกับกิจกรรมสงเสริมคุณภาพชีวิตที่จัด
ขึ้น
การบริหารงานลูกจางชั่วคราวในตางประเทศ
11. เจรจากับหนวยงานกลางที่เกี่ยวของเพื่อกําหนดอัตรากําลัง อัตราตําแหนง
อัตราคาจางของลูกจางชั่วคราวในตางประเทศใหเหมาะสม และกําหนด
หลักเกณฑในการจางงานใหสอดคลองกับกฎหมายทองถิ่น
12. ประชาสัมพันธใหสํานักงานในตางประเทศตระหนักถึงความสําคัญในการ
ดําเนินการจางลูกจางชั่วคราวในตางประเทศเปนไปตามกฎหมายการจางงาน
ทองถิ่น และสอดคลองกับหลักเกณฑและแนวปฏิบัติของกระทรวงการคลัง
พ.ศ.2544 เพื่อความเปนธรรมในการจางงาน และปองกันการฟองรองของ
ลูกจางและทางการทองถิ่น
การรักษาวินัย / การสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
13. อบรมความรูดานวินัย การรักษาวินัย คุณธรรมและจริยธรรม
เพื่อสรางความรู ความเขาใจ และความตระหนักแกบุคลากรตามหลักสูตรการ
ฝกอบรมบุคลากรที่กระทรวงฯกําหนด
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14. ทําความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยสั่งการของผูมีอํานาจหนาที่
ตามกฎหมายตอเร่ืองรองเรียน และรองทุกข เพื่อใหมีคําสั่งแตงต้ัง
คณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริง/คณะกรรมการสอบสวนวินัย รวมทั้งการทํา
ความเห็นประกอบการตรวจสํานวนการสอบทางวินัย เพื่อจัดใหมีคําสั่งทาง
ปกครองตามรูปแบบ ขั้นตอน และวิธีการที่กฎหมายกําหนด
15. ใหขอมูลการดําเนินการทางวินัยตอคณะกรรมการหรือสวนราชการที่
กฎหมายใหอํานาจในการพิจารณาเร่ืองอุทธรณรองทุกข
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ยุทธศาสตร/ กลยุทธ ผลผลิต กิจกรรม
กลยุทธท่ี 4.1 พัฒนาระบบบริหารงาน
บุคคลรวมถึงคุณภาพของบุคลากรให
ไดระดับมาตรฐาน

ผ ล ผ ลิ ต ท่ี 4 . 1. 1 ก ร ะ ท ร ว ง ฯ  มี
อัตรากําลังที่เหมาะสม และบุคลากรมี
คุณสมบัติตามที่กําหนด

กิจกรรมสนับสนุน
1. จัดสัมมนาเจาหนาที่สํานักบริหารบุคคล รวมถึงผูบริหารระดับสูงที่กํากับดูแล
งานบริหารบุคคล เพื่อใหไดรับทราบกฏระเบียบที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงาน
และนโยบายดานการบริหารบุคคลของกระทรวงฯ
2. จัดการฝกอบรมหรือถายทอดการใชงานระบบขอมูลสารสนเทศฯ ใหแก
บุคลากรหลักที่เกี่ยวของ
3. จัดทําฐานขอมูลบุคลากรใหมีความสมบูรณในระดับที่สามารถนําไปใช
ประโยชนในการปฏิบัติงาน หรือการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

ผลผลิต 4.1.2 กระทรวงฯ มีบุคลากรที่
ผานการฝกอบรมหลักสูตรตางๆ ตาม
มาตรฐานที่กระทรวงฯ กําหนด

กิจกรรมหลัก
1. ออกแบบและจัดทําหลักสูตรที่จะพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามมาตรฐานของ
กระทรวงฯ
2. จัดการฝกอบรมและติดตามผล

กลยุทธท่ี 4.2 เสริมสรางประสิทธิภาพ
ง า น ค ลั ง  ง า น จั ด ห า แ ล ะ บ ริ ห า ร
ทรัพยสิน
หนวยงานหลัก
สํานักบริหารการคลัง / สํานักจัดหาและ

ผลผลิ ต ท่ี 4.2.1 ง บ ป ร ะ ม า ณ ข อ ง
กระทรวงฯ ได รับการจัดสรรและ
เบิกจายตามแผนงาน

กิจกรรมหลัก
1. จัดสรรและเบิกจายงบประมาณใหหนวยงานในกระทรวงฯ  รวมทั้งจัดทํา
บัญชีและรายงานการเงินของกระทรวงฯ

กิจกรรมรอง (กลุมงานนิติการ)
1. ดําเนินคดี บังคับคดี และใชมาตรการบังคับทางปกครองใหเปนไปตาม
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บริหารทรัพยสิน

หนวยงานสนับสนุน
กลุมงานนิติการ

สัญญา คําสั่งทางปกครองและคําพิพากษาของศาล

ผลผลิตท่ี 4.2.2 ทรัพยสินและอาคาร
สถานที่ของกระทรวงฯ ทั้ งในและ
ตางประเทศไดรับการจัดหาและดูแล
รักษาตามแผนงาน

กิจกรรมหลัก
1. จัดหาทรัพยสิน
2. บริหารทรัพยสินอยางมีประสิทธิภาพและคุมคาเชิงงบประมาณ
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ยุทธศาสตร/ กลยุทธ ผลผลิต กิจกรรม
ผลผลิตท่ี 4.2.2 ทรัพยสินและอาคาร
สถานที่ของกระ ทรวงฯ ทั้ งในและ
ตางประเทศไดรับการจัดหาและดูแล
รักษาตามแผนงาน

กิจกรรมรอง
1. กําหนดแผนการจัดซื้อพัสดุอยางเปนระบบ และคุมคา
2. เสริมสรางผูมีหนาที่รับผิดชอบดานการบริหารทรัพยสินของทุกหนวยงานใน
กระทรวงฯ ใหเขาใจระเบียบพัสดุและกฎหมายที่เกี่ยวของอยางเปนระบบและ
ตอเน่ือง
3. กําหนดกลไกควบคุมตรวจสอบเพื่อใหการจัดซื้อจัดจางของทุกหนวยงาน
ของกระทรวงฯ ดําเนินไปโดยสุจริต โปรงใส
4. พัฒนาวิธีการจัดเก็บขอมูลทะเบียนทรัพยสินอยางเปนระบบแบบ
อิเลคทรอนิกส  เพื่อการควบคุมการใชอยางมีประสิทธิภาพ   การจัดเก็บอยาง
เหมาะสม  และการตรวจสอบไดอยางถูกตองและรวดเร็ว  และเพื่อการวาง
แผนการบริหารงานพัสดุทั้งระบบ
5. กําหนดรูปแบบวิธีการรักษา และซอมบํารุงสถานที่ใหมีความสวยงาม ยึด
อายุการใชงาน รวมทั้งมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี และประหยัดพลังงาน
6. กําหนดมาตรการควบคุมและตรวจสอบการใชทรัพยสินใหเปนไปเพื่อ
ประโยชนแกราชการอยางแทจริง
7. เสริมสรางผูมีหนาที่รับผิดชอบดานการบริหารทรัพยสินของทุกหนวยงานใน
กระทรวงฯ ใหเขาใจและปฏิบัติตามระเบียบพัสดุและกฎหมายที่เกี่ยวของในการ
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ใช การเก็บรักษา และการควบคุม

กิจกรรมสนับสนุน (กลุมงานนิติการ)
1. ตรวจรางสัญญาการจัดซื้อ/จัดจาง เพื่อใหมีความรัดกุมและเปนไปตาม
ระเบียบ
2. ใหความเห็น คําปรึกษาแนะนํา ขอหารือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
พัสดุ

กลยุทธท่ี 4.3 เสริมสรางประสิทธิภาพ
งานอํานวยการและการรักษาความ
ปลอดภัยของกระทรวงฯ

ผลผลิตท่ี 4.3.1 กลุมเปาหมายไดรับ
บริการดานขอมูลและการอํานวยความ
สะดวกดานการรับ-สงเอกสาร
กลุมเปาหมาย คือ ผูมาติดตอราชการ
และบุคลากรภายในกระทรวงฯ

กิจกรรมหลัก
1. เผยแพรประชาสัมพันธแนวปฏิบัติที่ถูกตองและแจงเวียนใหหนวยงานที่
เกี่ยวของทราบโดยสม่ําเสมอ
2. ใหบริการขอมูลแกบุคคลภายนอกที่มาติดตอ
3. รับเอกสารจากบุคคล / หนวยงานภายนอกสงใหหนวยงานในกระทรวงฯ
4. รับ - สงถุงเมลทางการทูต



77

ยุทธศาสตร/ กลยุทธ ผลผลิต กิจกรรม
ผลผลิตท่ี 4.3.1 กลุมเปาหมายไดรับ
บริการดานขอมูลและการอํานวยความ
สะดวกดานการรับ-สงเอกสาร

กิจกรรมรอง
1. จัดฝกอบรมใหขาราชการแรกเขา
2. จัดทําคูมือการปฏิบัติงานสําหรับ จนท. เวรกระทรวงฯ
3. จัดหลักสูตรฝกอบรมและจัดทําคูมือการปฏิบัติงานสําหรับ จนท .
ประชาสัมพันธกระทรวงฯ
4. ปรับปรุงฐานขอมูลเกี่ยวกับ ขรก. (ชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทร. ติดตอ) โดย
สม่ําเสมอ
5. จัดเจาหนาที่ประชาสัมพันธกระทรวงฯ
6. ปรับปรุงกระบวนการเลือกสรร จนท. ปชส. ใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น

ผลผลิตท่ี 4.3.2 กระทรวงฯ มีระบบ
การรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม

กิจกรรมหลัก
1. จัดทํามาตรฐานการปฏิบัติ (SOP) เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของ
กระทรวงฯ
2. ปรับปรุงมาตรการรักษาความปลอดภัยของกระทรวงฯ เพื่อใหสามารถ
รองรับภารกิจที่หลากหลายและสอดคลองกับสถานการณ
3. จัดทําแนวปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยกระทรวงฯ กรณีเหตุการณ
ชุมนุมประทวง/ ถูกปดลอม หรือถูกบุกรุก

กิจกรรมรอง
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1. จัดประชุมสวนราชการเพื่อกําหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยของ
กระทรวงฯ
2. เผยแพรมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่กระทรวงฯ
3. กํากับดูแลใหบุคลากรถือปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยโดย
เครงครัด
4. จัดทําสถิติผูฝาฝนแนวปฏิบัติดานการขับขี่ยานพาหนะในพื้นที่กระทรวงฯ
และเพิ่มมาตรการตรวจสอบและลงโทษผูฝาฝนแนวปฏิบัติ
5. จัดประชุมหารือภายในและกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อรวมกันพิจารณา
ความเสี่ยงและปรับปรุงแนวปฏิบัติดานการรักษาความปลอดภัย
6. พิจารณาจางเหมาบริษัทเอกชนที่นาเชื่อถือและมีผลงานเปนที่ยอมรับมาดูแลรักษา
ความปลอดภัยพื้นที่กระทรวงฯ
7. ติดต้ังอุปกรณรักษาความปลอดภัยที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
8. ประสานขอความรวมมือจากหนวยงานที่เกี่ยวของ (เชน สน. พญาไท) เพื่อ
ขอรับขอมูลขาวสารและการสนับสนุนกําลัง จนท. ในกรณีจําเปน

ยุทธศาสตร/ กลยุทธ ผลผลิต กิจกรรม
กลยุทธท่ี 4.4 พัฒนาและดูแลระบบ
เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร
(ICT) ของกระทรวงฯ ใหเปนเคร่ืองมือ
ที่มีประสิทธิภาพในการสนับสนุนการ
ทํางานของกระทรวงฯ

ผลผลิตท่ี 4.4.1 กลุมเปาหมายไดรับ
บริการดาน ICT เพื่อเปนเคร่ืองมือ
สนับสนุนการทํางาน  การจัดเก็บขอมูล
และการสื่อสาร

กิจกรรมหลัก
1. .ใหบริการเกี่ยวกับการใชเคร่ืองมือสื่อสารที่อยูในความรับผิดชอบ* ภายใน
กระทรวงฯ และระหวางกระทรวงฯ กับสอท./สกญ. ในตางประเทศ (* อีเมล /
โทรเลข / VoIP Phone / MFA Portal ฯลฯ)
2. ดูแล/พัฒนาและปองกันระบบ ICT* ของกระทรวงฯ (* ระบบงาน
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กลุมเปาหมายประกอบดวย บุคลากร
ของกระทรวงฯ/ หนวยงานภายใน
กระทรวงและสอท./สกญ./สํานักงาน
ในตางประเทศ

สารสนเทศ / เวปไซต / ระบบเครือขาย / ระบบความปลอดภัยทาง ICT / เคร่ือง
และอุปกรณคอมพิวเตอร ฯลฯ)
3. ฝกอบรมขาราชการเกี่ยวกับการใชระบบและเคร่ืองมือ ICT ของกระทรวงฯ
4. ใหคําปรึกษาแนะนําแกหนวยงาน/ขาราชการกระทรวงฯ ตามที่ไดรับการรอง
ขอ เกี่ยวกับการใชประโยชนจาก ICT

กิจกรรมรอง
เปนตัวแทนของกระทรวงฯ เขารวมการประชุม/สัมมนา/โครงการในกรอบ
เกี่ยวกับ ICT กับหนวยงานภายนอก

กลยุทธท่ี 4.5 พัฒนาระบบการทํางาน
ต้ังแตการวางแผน การดําเนินการตาม
แผน การตรวจสอบ และติดตาม
ประเมินผลใหมีประสิทธิภาพ

ผลผลิตท่ี 4.5.1 กระทรวงฯ มีแผน
ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการที่
สอดคลองกับนโยบายระดับชาติ

กิจกรรมหลัก
1. วิเคราะหนโยบายระดับชาติเพื่อนํามาถายทอดเปนแผนยุทธศาสตรของ
กระทรวงฯ
2. จัดใหมีระบบสื่อสารจากระดับนโยบายสูระดับปฏิบัติในทุกระดับเพื่อสราง
ความเขาใจรวมกันในองคกรถึงภารกิจที่ตองดําเนินการ
3. จัดทําแผนปฏิบัติการที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรและนโยบายขางตน
4. จัดทําประมาณการคาใชจายที่จําเปนสําหรับการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การ
5. ปรับแผนปฏิบัติการใหสอดคลองกับงบประมาณที่ไดรับจัดสรรในแตละป
รวมทั้งใหสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป
6. กํากับการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป
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7. กําหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสม
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ยุทธศาสตร/ กลยุทธ ผลผลิต กิจกรรม
ผลผลิตท่ี 4.5.2 กระทรวงฯ มี
แหลงขอมูลและองคความรูดานการ
ตางประเทศที่ชวยในการปฏิบัติงาน
ของขาราชการ

กิจกรรมหลัก
1. จัดทําฐานขอมูลดานการตางประเทศ และ update ฐานขอมูลใหทันสมัยอยู
เสมอ
2. บอกรับฐานขอมูล on-line ที่มีขอมูลที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานของ
ขาราชการ (เชน ขอมูลเชิงลึกดานการเมือง เศรษฐกิจ และความมั่นคงจากหลาย
มุมมองและทันสถานการณ)
3. สรางองคความรูดวยการจัดทํางานวิจัย ประชุม การจัดสัมมนาระดมสมอง
การบรรยายพิเศษและสัมมนาในรูปแบบตาง ๆ ที่หลากหลาย
4. เผยแพรความรูทางวิชาการดานการตางประเทศกับองคกรวิชาการและ
สาธารณชนภายนอกทั้งในและตางประเทศ โดยการจัดทําเวบไซท วารสาร
SIFA Perspective เผยแพร
5. การศึกษาขอมูลเชิงลึกในหัวขอที่กําหนดโดยผูบริหารระดับสูง
กิจกรรมรอง
1. สรางการมีสวนรวมระหวางกระทรวงฯ กับหนวยงานและภาคสวนตาง ๆ
ของไทย และสรางความรวมมือกับตางประเทศอันจะเปนประโยชนตอการ
จัดทําและดําเนินยุทธศาสตรของกระทรวงฯ และของประเทศ
2. จัดทําเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันวิชาการทั้งในและ
ตางประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลและประสบการณซึ่งกันและกัน
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ผลผลิตท่ี 4.5.3 กระทรวงฯ มีระบบ
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การปฏิบัติงาน

กิจกรรมหลัก
1. จัดใหมีระบบการติดตามการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณเปนไป
ตามแผน
2. จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณใหหนวยงานที่
เกี่ยวของ (สํานักงบประมาณ)
3. จัดทํารายงานผลการปฏิบัติการตามคํารับรองปฏิบัติราชการประจําป
3. นําขอมูลที่ไดจากการติดตามผลขางตนมาปรับปรุงการปฏิบัติงานหรือปรับ
แผนการปฏิบัติงานตามความเหมาะสม
4. ตรวจสอบการบริหารการเงิน การพัสดุ และการดําเนินงานโครงการตาง ๆ
ของหนวยงานภายในกระทรวงฯ ทั้งในและตางประเทศใหเปนไปตามกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับและมติ ครม. รวมทั้งติดตามผลการตรวจสอบอยางเปนระบบ
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ยุทธศาสตร/ กลยุทธ ผลผลิต กิจกรรม
ผลผลิตท่ี 4.5.3 กระทรวงฯ มีระบบ
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การปฏิบัติงาน

5. จัดสรรสิ่งจูงใจตามผลการปฏิบัติราชการ (เงินรางวัลประจําป)
6. ตรวจราชการสํานักงานในตางประเทศ (ตรวจดานการบริหารงาน และดาน
การติดตามประเมินผล การดําเนินงานตามแผนงานตางๆ ) และสํานักงานใน
ประเทศ (ตรวจดานการจัดเก็บรายไดแผนดิน การจัดทําหนังสือเดินทาง การเบิก
คาใชจาย การบริหารทรัพยสิน งานกงสุล การบริหารงานบุคคลและการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงาน)
กิจกรรมรอง
1. จัดทําคูมือการบริหารงาน
2. จัดทําคูมืองานคลัง
3. จัดทํา Checklist การบริหารความเสี่ยง
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