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บทสรุปผู้บริหาร 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “ศักยภาพการท่องเที ่ยวของกลุ ่มภาคใต้ชายแดนสู่อาเซียน : 

วิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนางานด้านการตลาด ประชาสัมพันธ์ และทุนมนุษย์”  
จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ จัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การตลาด การประชาสัมพันธ์ และทุนมนุษย์  
ให้ทราบถึงสิ่งที่ต้องการและโครงการ เพื่อนำไปประกอบแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการการท่องเที่ยว  
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. การอภิปรายหัวข้อ วิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการการพัฒนางานด้านการตลาด 
และประชาสัมพันธ์ ในครั้งนี้ ผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว จากภาคชุมชน ภาคธุรกิจ ภาครัฐ  
ภาควิชาการ และต่างประเทศ ได้มีการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและตอบแบบสำรวจความคิดเห็น 
ประกอบด้วย 2 ประเดน็ที่สำคัญ ดังนี้  

1.1 สิ่งที่ต้องการพัฒนาการท่องเที่ยวด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ ดังตารางที่ 1 
สิ่งท่ีต้องการพัฒนา รายละเอียด 

1.การลดความรุนแรง เน้นการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 
2.การสร้างการทำงานเชิงบูรณาการเพ่ือ
ลดความซ้ำซ้อน 

เน้นการมีส่วนร่วมของ 4 + 1 คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
วิชาการ ภาคชุมชน และภาคต่างประเทศ  

3.Execution เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่าทำ
มากแต่ทำไม่ค่อยสำเร็จ   

- มองอาเซียนใต้ 
- รู้เขา รู้เรา (Inside Out กับ Outside In)  เข้าใจความ
แตกต่างทางวัฒนธรรมอย่างลึกซ้ึง  
- การสร้าง Awareness ทางการตลาดสำหรับการท่องเที่ยว  

4.เพ่ิมศักยภาพทางการตลาดไปยัง
กลุ่มเป้าหมาย 

นำความสามารถทางวิชาการไปช่วยเพิ่มมูลค่ากับสิ่งที่มีอยู่  

5.การมองชุมชนเป็นทรัพย์สินและใส่
นวัตกรรมในนโยบายการท่องเที่ยว 

วัฒนธรรมภูมิปัญญาสู่การพัฒนานวัตกรรมภูมิปัญญาแบบ 
Single Compound โดยร่วมมือไตรภาคี และ ใช้ AI 
ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลท่องเที่ยวแบบ Real Time 

6.การสร้างความยั่งยืนทางการท่องเที่ยว ต้องมีการร่วมมือกันในทุกภาคส่วน ซึ่งการท่องเที่ยวมีอยู่หลาย
มิต ิ

7.ปรับการทำการตลาดให้สอดคล้องกับ
พฤติกรรมนักท่องเที่ยว 

- ควรมีการพัฒนาเรื่องการสื่อสาร มี QR Code ที่ทำให้ทราบ
แหล่งท่องเที่ยวและอาหาร  
- จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ และสื่อสารให้
นักท่องเที่ยวเข้าถึงง่าย 
- สร้างการเรียนรู้ระหว่างคนในชุมชนและแหล่งท่องเที่ยว  
การรวมพลังจากความหลากหลาย  
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8. การสร้างความประทับใจทางการ
ท่องเที่ยว และการสร้างความโดดเด่น
ทางการท่องเที่ยว   

เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้จดจำและบอกต่อความประทับใจ  

9. ให้ชาวบ้านทำการตลาดเอง เนื่องจากชุมชนสามารถบอกตัวตนของพ้ืนที่ได้ จึงควรเน้นให้
ทำตามบริบทชุมชน  

10.เน้นการแลกเปลี่ยนทางการท่องเที่ยว 
การท่องเที่ยว 2 ทาง 

เชื่อมโยงการท่องเที่ยวของแต่ละจังหวัด  ให้นักท่องเที่ยวได้
สัมผัสการท่องเที่ยวที่มีในหลายรูปแบบ 

11. การตลาดอินโดนีเซียใน 5 จังหวัด
ชายแดนใต้  

สายการบินตรงเพ่ือความสะดวกในการท่องเที่ยวจาก
อินโดนีเซียเชื่อมโยงไป5จังหวัดภาคใต้ชายแดน 

12.สร้างบุคลากรทางการท่องเที่ยวให้มี
ส่วนร่วมพัฒนาการตลาดท่องเที่ยว 

คนรุ่นใหม่ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและมีอิทธิพลใน
การสื่อสารต่าง ๆ สู่กลุ่มเพ่ือนที่รู้จัก จะช่วยในการแพร่หลาย
ได้ดี  

13. ดำเนินการพัฒนาการตลาดให้เป็น 
One Stop Service ของข้อมูล 

ประกอบการวางแผนการท่องเที่ยว การแสดงเอกลักษณ์ ที่
เป็นอัตลักษณ์หรือจุดเด่นของพ้ืนที่ออกมาพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว  

14.การเชื่อมโยงให้เป็นที่รู้จัก โครงสร้างพื้นฐานและการติดต่อระหว่างประเทศ การทำ
การตลาดร่วมกัน Single Destination ให้มีจุดมุ่งหมาย
แนวทางเดียวกัน เพื่อมองให้เป็นการท่องเที่ยวไร้พรมแดน  
เน้นการทำการตลาดแบบเบ็ดเสร็จ และครบวงจร  

15. การประชาสัมพันธ์ทางการท่องเที่ยว  ภาครัฐแต่ละโครงการควรมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง   
 

1.2 โครงการที่สนใจในการพัฒนาการท่องเที่ยวด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ ดังตารางที่ 2 
โครงการ รายละเอียด 

1.การคัดเลือกชุมชนใน 3 จังหวัดภาคใต้ที่
มีเป็นเลิศ  

สร้างแบรนด์โดยอาจทำเป็นโครงการ สร้างให้เกิด Impact 
ระหว่างประเทศ 

2.การลดความเหลื่อมล้ำ ร่วมมือและดึงแนวร่วมจากทุนใหญ่จะเข้ามาช่วยชุมชน สร้าง 
Mutual Benefit ได้อย่างไร   

3.การสร้าง Education Tourism - เชื่อมโยงอาเซียนใต้ ใช้ University Network  
- ยกอัตลักษณ์ทางการศึกษา 

4.การสร้างปฏิทิน หรือกิจกรรมทางการ
ท่องเที่ยว 

 พัฒนาการจัดอีเวนท์  
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สรุปผลการสำรวจผ่านแบบสอบถาม 
1.3 วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์สำหรับการท่องเที่ยวของ 

กลุ่มจังหวัดชายแดนใต้  (ปัจจัยที่เป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และความท้าทาย) ดังตารางที่ 3 ดังนี้ 
ปัจจัยภายใน 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. ความสามารถในการบริการ / จิตบริการสูง 1. ไม่เคยมองจากมุมมองภายนอก (Outside in) 
2. มีวัฒนธรรมหลากหลาย /มีภูมิปัญญาที่สะสม
มานาน 

2. ขาดทักษะด้าน Digital Marketing  

3. มีทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่หลากหลาย / 
สวยงาม บริสุทธิ์ 

3. ไม่มีความชัดเจนด้านการประชาสัมพันธ์ /ตอบโจทย์
ลูกค้าไม่ตรงจุด ไม่ทั่วถึง 

4. ชุมชนมีทรัพยากรพร้อมทางการท่องเที่ยว /
ชุมชนมีเข้มแข็ง 

4. การทำงานของหน่วยงานมีความซ้ำซ้อน  

5. ความใกล้เคียงกันทางด้านภูมิศาสตร์และ
วัฒนธรรม 

5. ขาดความรู้ด้านการสื่อสาร อาทิ ภาษาท่ีใช้ในการ
สื่อสาร 

6. ความรวดเร็วทางข้อมูลข่าวสาร /การ
ประชาสัมพันธ์หลากหลาย 

6. ยังไม่มีจุดเด่นชัดเจน  

 7. ยังไม่มีความเป็นสากล 
ปัจจัยภายนอก 

โอกาส ภัยคุกคาม/ความเสี่ยง 
1. ประเทศไทยเป็นที่ตั้งที่เป็นจุดศูนย์กลาง
อาเซียน 

1. ความเชื่อมั่นด้านปลอดภัยในภูมิภาค อาทิ ปัญหา
ทางการเมือง ความไม่สงบในภาคใต้  

2. ภูมิภาคยังเอ้ือต่อการพัฒนา/บูรพาภิวัตน์ 2. การแข่งขันสูง  
3. ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเป็นที่รู้จัก 3. การเปลี่ยนแปลงบ่อย 
4. นโยบายระหว่างประเทศที่สอดคล้องและ
เชื่อมโยงกัน 

4. การกีดกันทางการค้า 

5. ความสะดวกด้านโลจิสติกส์  
6. มีตลาดรองรับหลายประเทศ  

 

เป้าหมายด้านการพัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธ์ทางการท่องเที่ยว 
พัฒนาข้อมูลการท่องเที่ยวแบบเป็น Package การสร้างฐานข้อมูลบน Digital Platform  การสร้าง 

Sandbox สำหรับการประกอบการท่องเที่ยว การส่งเสริมคนรุ่นใหม่/เยาวชนให้มีส่วนร่วมทางการสื่อสารมาก
ขึ้น และมีการตลาดและประชาสัมพันธ์ที่ครอบคลุมทั้งในและต่างประเทศ  เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 

 



ง 
 

2. การอภิปรายหัวข้อ วิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการการพัฒนางานด้านทุนมนุษย์ 
จากการร่วมอภิปราย หัวข้อ หัวข้อ วิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการการพัฒนางานด้าน

ทุนมนุษย ์สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเด็นดังนี้ 
2.1 สิ่งที่ต้องการพัฒนาการท่องเที่ยวด้านทุนมนุษย์ ดังตารางที่ 4 

สิ่งท่ีต้องการพัฒนา รายละเอียด 
1.ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานทางการ
ท่องเที่ยว 

- มาตรฐานความสะอาดท่องเที่ยวชุมชน (Homestay 
Standard)  
- การท่องเที่ยวสู่นานาชาติ (International)  

2. การสร้างงาน ให้ชุมชน  ให้คนมีงานทำ มีรายได้  
3.การมีโค้ชที่จริงใจ(และรู้จริง) เพ่ือช่วยการพัฒนาการท่องเที่ยวที่เป็นอัตลักษณ์ และ

เอกลักษณ์ ให้เป็นสไตล์ของตัวเอง เน้นการพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืน  

4. การพัฒนาศักยภาพของ 3 จังหวัด
ชายแดนใต้ 
 

- พัฒนาศักยภาพของพ้ืนที่ให้เกิดการสร้างรายได้ การจ้างงาน 
การปฏิบัติเน้นการทำงานเชิงบูรณาการ 

- ปรับวิธีการในการทำงานร่วมกัน พัฒนาบุคลากรให้มีความ
พร้อม   

- สิ่งสำคัญ คือ ความปลอดภัย  
5. การพัฒนาเจ้าหน้าที่ หรือคนที่มี
บทบาทเก่ียวข้องกับการต้อนรับ
นักท่องเที่ยว 

ผู้ที่เกี่ยวข้องเหล่านี้ เป็นด่านแรกท่ีนักท่องเที่ยวเจอ อาทิ
เจ้าหน้าที่เขตแดน ตำรวจ  
  

6.การส่งเสริมให้มีมัคคุเทศก์ดูแล
นักท่องเที่ยวโดยตรง  

เพ่ือดูแลศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ต้อง
สามารถให้ข้อมูลและความจริงกับนักท่องเที่ยว รวมถึงการ
สร้างความม่ันคงทางจิตใจ 

7. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   
 

ให้มีหลักสูตรท้องถิ่นตั้งแต่ประถมศึกษา เฉพาะเจาะจงในเขต
พ้ืนที่ท่องเที่ยว เน้น 2 เรื่อง  คือจิตสาธารณะ และเจ้าบ้านที่ดี  

8. การพัฒนาเยาวชนทางการท่องเที่ยว  
 

-  พัฒนาเด็กที่จบการศึกษาให้มีทั้งสาระวิชา และความมีส่วน
ร่วมกับชุมชน นำมหาวิทยาลัยและชุมชนมามีส่วนร่วม สร้าง
เป็น Sandbox  

9.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน - การปรับและพัฒนาพ้ืนที่ โดยนำ IT เป็นเครื่องมือในการ 
Update ความรู้ใหม่ เพ่ือพัฒนาเป็น Data  

10. ขอให้มีอนุกรรมการท่องเที่ยวของ
จังหวัดสงขลา  

โดยคณะอนุกรรมการทำเรื่องการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ต้องมี
ยุทธศาสตร์การบริหารสังคมจึงเดินได้  
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11.การทำงานของภาคราชการ  ภาคเอกชนควรมีส่วนร่วม  
12.การทำ Application  
 

จัดเตรียม Content ให้ลงลึกไปที่ Data ที่ต้องการเพ่ือให้มี
ข้อมูล 

13.การปลูกฝังเยาวชนให้มีส่วนร่วม
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

- ปลูกฝังมัคคุเทศก์น้อย โดยเน้นการปลูกฝังระยะยาว และ
ปลูกฝังเรื่องการอนุรักษ์ด้วย เน้นการปลูกฝังให้รักพ้ืนที่ของ
ตนเอง  

14.ให้เด็กเรียนรู้การดำรงชีวิต โดยให้พึ่งพาตนเอง สอนถึงคุณค่าของวิถีในพ้ืนที่ 
15.การรวบรวมหลักสูตรการท่องเที่ยว 
 

รวบรวมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เป็นฐานข้อมูล
ขนาดใหญ่ และให้แต่ละประเทศมาแลกเปลี่ยนทางการศึกษา 

16.พัฒนาความเชี่ยวชาญของมัคคุเทศก์
ท้องถิ่น  

อบรมเรื่องที่มัคคุเทศก์ควรรู้ เพ่ือเสริมทักษะแก่ผู้นำเที่ยว 

17. การฝึกอบรมเรื่องภาษา  
 

- ให้เรียนรู้จากสิ่งที่ใกล้ตัวก่อน สร้างภูมิต้านทานด้าน 
ความรู้ 

 

2.2 โครงการที่สนใจในการพัฒนาการท่องเที่ยวด้านทุนมนุษย์ ดังตารางที ่5 
โครงการ รายละเอียด 

การศึกษาดูงาน  
 

- การศึกษาดูงานสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็น Best Practice เพ่ือ 
ส่งเสริมให้ชุมชนมีมาตรฐานสู่ High Standard 

 
สรุปผลการสำรวจผ่านแบบสอบถาม 

วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันด้านทุนมนุษย์สำหรับการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้  
(ปัจจัยที่เป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และความท้าทาย) ดังตารางที่ 6 

ปัจจัยภายใน 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. คนไทยยิ้มแย้มแจ่มใส มีความสามารถด้าน
บริการ 

1. ขาดทักษะด้านภาษาต่างประเทศ/พหุภาษา 

2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางเทคโนโลยี 2. การทำงานเป็นทีมไม่ค่อยเก่ง 
3. บุคลากรมีความหลากหลายและเพียงพอ 3. บุคลากรมีความรู้ไม่เพียงพอ ยังไม่มีมาตรฐานและ

ความเป็นสากล อาทิ การบริการ และภาษา ขาดการ
พัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง 

4. มีความคิดสร้างสรรค์ 4. การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
 5. การทำงานซ้ำซ้อน หน่วยงานแย่งกันทำงาน 

6. สิ่งที่เรียนมาไม่ได้ใช้จริง 
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7. ความสนใจต่ออาชีพบริการ และอิสระมีน้อย  
ปัจจัยภายนอก 

โอกาส ภัยคุกคาม/ความเสี่ยง 
1.มีภูมิปัญญา และวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์  1. การปรับตัวของภาคธุรกิจ 
2.การสร้างสรรค์สินค้าชุมชนสม่ำเสมอ 2. ความไม่ม่ันคงในอาชีพ / เปลี่ยนงานบ่อย  
3. ความเชื่อมโยงของคนในภูมิภาค /การ
แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมทางการท่องเที่ยว /การ
ถ่ายทอดทางวัฒนธรรมที่มีมายาวนาน 

3. เทคโนโลย ี

4. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 4. ภาษา 
 

เป้าหมายด้านการพัฒนาทุนมนุษย์ทางการท่องเที่ยว 
สถาบันการศึกษาที่ตอบรับการเปลี ่ยนแปลง มีศูนย์การเรียนรู ้และพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง  

การท่องเที่ยวยั่งยืน สิ่งแวดล้อม คน ความรู้ ชุมชนอยู่อย่างยั่งยืนมีความสุข  บุคลากรมีความรู้ความสามารถ 
และประสิทธิภาพในการทำงานอย่างมืออาชีพ สามารถแข่งขันในระดับโลก การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบ
บูรณาการ ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย และการทำงานที่มีเป้าหมายเดียวกัน และเข้าใจรูปแบบการทำงานอย่าง
แท้จริง 

 
จากการประชุมในครั้งนี้ ทำให้ทราบถึงสิ่งที่ต้องการและโครงการ เพื่อนำไปประกอบแผนยุทธศาสตร์

และแผนปฏิบัติการการท่องเที่ยวจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การตลาด การประชาสัมพันธ์ และทุนมนุษย์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางด้านการตลาด ประชาสัมพันธ์ คือ การให้ความสำคัญตามความต้องการของ
ผู้บริโภค และความน่าสนใจของการเดินทางท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน สร้างกระแสการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนมนุษย์ทางการท่องเที่ยว จะต้องพัฒนาทั้งทุนทางด้านความรู้ 
วัฒนธรรม นวัตกรรม อารมณ์ และการสร้างสรรค์ พัฒนาความรู้ทางด้านภาษา เพิ่มความสามารถในการแข่ง
กัน 

การดำเนินงานต่อไป จะมีการประชุมเชิงปฏิบัติพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพ่ือ
การพัฒนาโครงการการศึกษาเพื ่อพัฒนาศักยภาพการท่องเที ่ยวของกลุ ่มจังหวัดชายแดนใต้เพื ่อเพ่ิม
นักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซีย ในเดือนกันยายน 2562 เพื่อนำเสนอร่างแผนและระดมความคิดเห็นต่อแผนที่ได้
ดำเนินการจัดทำเพ่ือนำไปใช้ต่อไป 
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ค าน า 
 โครงการศึกษาพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน เพื่อเพิ่มนักท่องเที่ยว
จากอินโดนีเซียและอาเซียนใต้ จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจและรวบรวมข้อมูลสำหรับจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อรองรับ
นักท่องเที่ยวจากประเทศอาเซียนตอนใต้เพื่อเผยแพร่และเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับการตัดสินใจ และการลงทุน
ในประเทศอาเซียนใต้ 
 ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “ศักยภาพ
การท่องเที่ยวของกลุ่มภาคใต้ชายแดน สู่อาเซียน : วิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพื่อการ
พัฒนางานด้านการตลาด ประชาสัมพันธ์และทุนมนุษย์” ดำเนินการภายใต้โครงการศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
ท่องเที่ยวของกลุ่มภาคใต้ชายแดน เพ่ือเพ่ิมนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ระดมความคิดของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยวของท้องถิ่น ซึ่งเป็นตัวแทน
จาก 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการและชุมชน/ภาคประชาชน รายงานฉบับ
นี้จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมผลจากศึกษาและวางแผนการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด ภาคใต้
ชายแดน เพ่ือแก้ปัญหาการขาดองค์ความรู้ ข้อมูลเชิงลึกและเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ที่เป็นฐานข้อมูลสำคัญใน
การเพิ่มศักยภาพทางการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ที่มีมิติด้านวัฒนธรรมและทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวที่หลากหลายและมีศักยภาพสามารถเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศอินโดนีเซียและอาเซียนใต้สู ่การ
พัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในระดับสากล  

 คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู ้อ่ านเพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูล

ประกอบฐานข้อมูลเชิงลึกและเชิงวิเคราะห์ทางด้านการท่องเที่ยว ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม

สิ่งแวดล้อม ความมั่นคงของอาเซียนตอนใต้และเป็นแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดสำหรับ

นักท่องเที่ยวจากอาเซียนตอนใต้ เกิดเครือข่ายและแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาและแลกเปลี่ยนข้อมูล

ระหว่างหน่วยงานต่อไป 
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1.วิธีการด าเนินงาน   
          1.1 ขั้นตอนการจัดกิจกรรม แบ่งเป็น 4 ส่วนคือ 

• ส่วนที่ 1 การแนะนำโครงการ การดำเนินงาน วัตถุประสงค์ ขอบข่ายการทำงาน และรายงาน

สถานการณ์ปัจจุบันและข้อมูลที่สำคัญของการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 

• ส่วนที่ 2 การอภิปราย หัวข้อ วิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการการพัฒนางาน
ด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ 

• ส่วนที่ 3 การอภิปราย หัวข้อ วิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการการพัฒนางาน
ด้านทุนมนุษย์  

• ส่วนที่ 4 วิเคราะห์และสรุปผล 

          1.2 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วยผู้เข้าร่วมจาก 4 ภาคส่วน ประกอบด้วย ภาคชุมชน ภาคธุรกิจ 
ภาครัฐ และภาควิชาการ โดยมีเครือข่ายต่างประเทศเป็นส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและเผยแพร่การ
ดำเนินการ รวมถึงคณะทำงานด้านวิชาการเพ่ือวิเคราะห์จุดแข็ง โอกาส และข้อเสนอแนะ 

 1.3 วัน เวลา และสถานที่ในการจัดกิจกรรม  

ดำเนินการจัดกิจกรรมวันที่ 27 สิงหาคม 2561 ณ ห้องอบรม 1401 ชั้น 14 อาคารศูนย์ทรัพยากรการ
เรียนรู้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
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2. ผลการประชุมเชิงปฏบิัติการ 
ส่วนที่ 1 การแนะนำโครงการ  

การประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “ศักยภาพการท่องเที ่ยวของกลุ ่มภาคใต้ชายแดนสู่อาเซียน : 
วิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนางานด้านการตลาด ประชาสัมพันธ์ และทุนมนุษย์” 
โดย ศูนย์อาเซียนศึกษาได้จัดประชุมขึ้นเพื่อระดมความคิดของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีบทบาทสำคัญในการ
พัฒนาการท่องเที่ยว ซึ่งจะเป็นตัวแทนจาก 5 จังหวัดชายแดนใต้ ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และ
ชุมชน/ภาคประชาชน  วัตถุประสงค์ของการประชุมในครั้งนี้ได้มุ่งเน้น 2 ประเด็นหลักที่สำคัญที่จะนำไปสู่การ
พัฒนางานด้านการตลาด ประชาสัมพันธ์ และทุนมนุษย์ทางการท่องเที่ยว  

ส่วนที่ 2 การอภิปราย หัวข้อ วิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการการพัฒนางานด้านการตลาด

และประชาสัมพันธ์   

ปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีความสำคัญอย่างมาก ต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม-วัฒนธรรม และ
ความมั่นคงของประเทศไทย ประชาคมอาเซียน และนานาประเทศทั่วโลก ด้วยศักยภาพการจัดการที ่ดี 
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั ้งระบบ สามารถเพิ ่มรายได้ประชาชาติด้วยการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่
ประชาชนตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Tourism Value Chain) ซึ่งมีส่วนช่วยยกระดับมาตรฐานการครองชีพของ
ประชากรในสังคมให้ดีขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ นอกจากบทบาทในการสร้างสรรค์ความเจริญไปสู่ภูมิภาคต่าง ๆ 
แล้ว การท่องเที่ยวยังสามารถส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีงามของผู้คน ทั้งระดับประชาชน ระดับประเทศ ระดับ
ภูมิภาค และก่อให้เกิดสันติภาพจากการเดินทางท่องเที่ยวทั่วโลก รวมถึงบทบาทในการส่งเสริมให้ประชาชนได้
เข้าใจถึงความสำคัญของศิลปวัฒนธรรม และประเพณีต่าง ๆ ทั้งของตนเอง และคุณค่าของความแตกต่าง
หลากหลายระหว่างกันและกันด้วย 

อย่างไรก็ตาม ตลาดของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นตลาดที่อ่อนไหวไปตามสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจ การเมือง สภาพสังคม รวมถึงสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและควบคุมไม่ได้ ดังนั้น 
การจัดการด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว จึงต้องมีการวางแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้น
ที่สามารถปรับเปลี่ยนให้สอดรับกับโอกาส ในขณะเดียวกันก็ต้องมีแผนดำเนินการในระยะยาวเพื่อความมั่นคง
ยั่งยืนของทรัพยากรการท่องเที่ยว และเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดข้ึนได้ตลอดเวลา 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดและการ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้ โดยศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศในครั้งนี้ ได้จัดทำอย่างเป็นกระบวนการ ประกอบด้วย  

1.1 การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งที่เป็นเอกสารและข้อมูลจากภาครัฐ 
ประกอบด้วยกรอบแนวคิดทางวิชาการ โดยเฉพาะจากหน่วยงานหลักด้านการตลาดการท่องเที่ยวภาครัฐ คือ 
สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  
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1.2 ข้อมูลและความเห็นจากเครือข่ายพันธมิตรสาขาต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ทั้งจากกลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ ตลอดจนข้อมูลในประเทศและต่างประเทศ  

1.3 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก รวมถึงการหารือกับคณะที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง 
นำมากำหนดเป็นทิศทางในการจัดประชุมปฏิบัติการเพ่ือสรุปเป็นแผนยุทธศาสตร์ฯ         

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อร่างแผนยุทธศาสตร์การตลาดการท่องเที่ยวแบบ 4.0 เพื่อเพิ่มรายได้ใน
แนวทางความยั่งยืน และช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้ ในทิศทางที่จะตอบ
โจทย์ทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และสิ่งแวดล้อม ให้เป็นหลักสำคัญในการพัฒนาประเทศ  
โดยตระหนักถึงความร่วมมือเพ่ือสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนร่วมกันในภูมิภาคอาเซียนด้วย 

กรอบแนวคิดการพัฒนาการตลาดท่องเที่ยวไทย 4.0 
กรอบแนวคิดหลัก : การท่องเที่ยวเพื่อเพ่ิมรายได้ประชาชาติแบบยั่งยืน 
กระบวนการ : การรังสรรค์ร่วมทุกภาคส่วน (Co-creation) เพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่าแบบ 3 V’s ตลอด

ห่วงโซ่คุณค่าการท่องเที่ยว (Tourism Value Chain) 
เครื่องมือ : การตลาด 4.0 (การสร้างนวัตกรรมการท่องเที่ยว การบูรณาการเครือข่ายและเทคโนโลยี 

Smart People และการสร้างความยั่งยืน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ) 
ประเด็นท้าทายสำคัญ 
ประเด็นท้าทายสำคัญด้านการตลาดการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ จากการสังเคราะห์ข้อมูล
ต่าง ๆ สรุปได้ ดังนี้  

1. การขยายตัวอย่างก้าวกระโดดของตลาดใหม่ อาทิ ตลาดจีน อินเดีย และรัสเซีย ในขณะที่มี
ส ัญญาณการขยายตัวที ่ชะลอลงในตลาดท่องเที ่ยวหลักเดิม อาทิ จากตลาดมาเลเซีย ยุโรป อเมริกา 
สแกนดิเนเวีย และออสเตรเลีย เป็นต้น 

2. สภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ความรู้สึกไม่ปลอดภัยในการเดินทางท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้ รวมทั้งสถานะตลาดอิ่มตัวของตลาด
หลัก นับเป็นประเด็นท้าทายที่ต้องก้าวผ่าน 

3. โครงสร้างประชากร รูปแบบการใช้ชีวิต และแรงขับทางจิตวิทยาที่เปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อม
ปัจจุบัน เป็นตัวแปรสำคัญที่ส่งผลให้เกิดกลุ่มเป้าหมายศักยภาพที่มีแนวโน้มในการใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวที่
สูง และสามารถเดินทางได้บ่อยครั้ง ตัวอย่างเช่นกลุ่มลูกค้า "Silver Age & Golden Age" การท่องเที่ยวเชิง
ประชุมสัมมนา (Mice) การท่องเที่ยวเชิงการศึกษา การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงกีฬา ตลอดจน
การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น 

4. ท่ามกลางการแข่งขันที่จะเพิ่มขึ้นระหว่างประเทศในประชาคมอาเซียน การปรับบทบาทและ
ทิศทางของตลาดท่องเที่ยวไทยให้ได้รับประโยชน์จากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยไม่เสียส่วนแบ่ง
การตลาด (Market share) ในขณะเดียวกันด้วยความเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียน ไทยมีพันธกิจที่ต้อง



 

-4- 

 

สร้างสมดุลในการพัฒนาให้ภูมิภาคอาเซียนเป็นปลายทางการท่องเที่ยวเดียว นับเป็นประเด็นท้าทายที่ต้องก้าว
ข้ามปัญหาอุปสรรค แต่ในขณะเดียวกันก็มองเห็นโอกาสต่าง ๆ มากมาย 

5. อย่างไรก็ตาม การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐในภาคใต้ และการพัฒนาด้านโล
จิสติกส์ทางการท่องเที่ยวเชื่อมต่อในภูมิภาค เป็นโอกาสให้เกิดการขยายตลาดให้กว้างขวางมากขึ้น 

6. นโยบายประเทศไทย 4.0 ที ่สนับสนุนให ้เก ิดนว ัตกรรมทางการท่องเที ่ยวรูปแบบใหม่ๆ                     
และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิตัล จะเป็นเครื่องมือในการทำการตลาดและการสื่อสารประชาสัมพันธ์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

7. ปัญหาอุปสรรค โอกาส และประเด็นท้าทายอื่น ๆ ที่จะได้เพ่ิมเติมจากการประชุมฯ 
ประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางในการร่างแผนฯ 

ประเด็นหลักด้านการตลาด ประมวลจากข้อมูลของบริบทที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับการผลักดันทาง
การตลาดของสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) คือ การให้ความสำคัญกับความต้องการของ
ลูกค้าการสร้างแบรนด์ที ่โดดเด่นเป็นอัตลักษณ์ และการสร้างกระแสการท่องเที ่ยวอย่างยั ่งยืน ฯลฯ 
ประกอบด้วยแนวทางต่าง ๆ ดังนี้ 

- แผนยุทธศาสตร์การจูงใจ "ลูกค้า" การท่องเที่ยว : Aware 
กลยุทธ์  "Content Marketing" คือ การสร้างสรรค์เนื้อหาทางการตลาดที่ดึงดูดใจ และตรงใจลูกค้า

แต่ละกลุ่ม เพื่อเพิ่มคุณค่าและความน่าสนใจให้กับประสบการณ์ (Experience) ของการเดินทางท่องเที่ยวใน
กลุ่มจังหวัดชายแดนใต้ เป็นแนวทางในการนำเสนอสินค้าการท่องเที่ยวทุกประเภททั้งเก่าและใหม่ 

- แผนยุทธศาสตร์การสร้างแบรนด์ (Brand Building) เน้นอัตลักษณ์ (Identity) : Appeal 
กลยุทธ์ : สร้างแบรนด์ "Amazing Thai Local Experience" ด้วยการรังสรรค์รูปแบบ "การท่องเที่ยว

สัมผัสวิถีไทย" อาทิ การรับประทานอาหารไทย อาหารพื้นเมืองภาคใต้ อาหารฮาลาล อาหารทะเล และผลไม้
ไทยรสเลิศ รวมถึงสินค้าทางการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ ศาสนา   พหุสังคมแบบเครือญาติ และ
วัฒนธรรมผสมผสานแบบไทย-จีน-มลายู ซึ่งกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้มีความแตกต่างหลากหลายเป็นเสน่ห์อัน
ดึงดูดใจ 

- แผนยุทธศาสตร์ : การสร้างกระแสการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ : การสอดประสานความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม "Green Tourism" การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

"Eco Tourism" ในทุกรูปแบบและผลิตภัณฑ์ของสินค้าการท่องเที่ยว นับเป็นการท่องเที่ยวกระแสใหม่ ที่
นอกจากจะเพิ่มนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มแล้ว ในภาพรวมยังช่วยชะลอความเสื่อมโทรมของทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวได้อย่างดียิ่ง 

- แผนยุทธศาสตร์ : การรังสรรค์ร่วม (Co-Creation) 
กลยุทธ์ : แนวทางการตลาดการท่องเที่ยวแบบ 4.0  (Creating Shared Value & Value Chain) คือ

การรังสรรค์รูปแบบทางการท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ และสินค้าทางการท่องเที่ยวร่วมกัน ทั้งลูกค้า ผู้ให้บริการ ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนในท้องถิ่น โดยมีภาครัฐและภาควิชาการเป็นผู้ร่วมสนับสนุน โดยเน้นการสร้าง
คุณค่า และแบ่งปันประโยชน์สุข ตลอดห่วงโซ่คุณค่า ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ 
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- แผนยุทธศาสตร์ประสานความร่วมมือเครือข่ายทางการตลาด และเสริมศักยภาพการท่องเที่ยว 
กลยุทธ์ : การเข้าร่วมกิจกรรม การประชุม สัมมนา 
กลยุทธ์ : ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย 
กลยุทธ์ : จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและการขาย โดยเน้นให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน 
กลยุทธ์ : การบูรณาการการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร 
- แผนยุทธศาสตร์การบูรณาการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร 

     กลยุทธ์ : (Integrated Marketing Communication) : Aware Ask /Act /Advocate) คือการใช้ 
กระบวนการสื่อสารการตลาด และการประชาสัมพันธ์แบบ 4.0 โดยการบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล กับ
เครื่องมือสื่อสารรูปแบบต่าง ๆ เข้าด้วยกัน  

การร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ผู้เข้าร่วมการประชุมร่วมระดมความคิดเห็นในประเด็นการตลาดและการประชาสัมพันธ์ มองว่า

นักท่องเที่ยวในปัจจุบันมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวเปลี่ยนไป ดังนั้น ในเชิงการท่องเที่ยวจะต้องศึกษาว่ามีเรื่อง
ใดบ้างที่สามารถทำได้ เช่น การทำการสื่อสาร และ QR Code แนะนำแหล่งอาหาร นำเสนออาหารของคนใน
พื้นที่ การท่องเที่ยวชุมชนต้องมีการปรับตัวให้สอดรับการท่องเที่ยว มีการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักท่องเที่ยว
กับคนในชุมชน 

การเชื ่อมโยงเขตพื้นที ่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ ต้องสร้างบุคลากรทางการท่องเที ่ยวให้มี ส่วนร่วม
พัฒนาการท่องเที่ยว โดยเฉพาะกับคนรุ่นใหม่ เนื่องจากในปัจจุบันกลุ่มคนรุ่นใหม่จะมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นและมีอิทธิพลในการสื่อสารไปสู่กลุ่มเพ่ือนและกลุ่มคนอ่ืน ๆ ที่รู้จัก นับว่าเป็นการกระจายข่าวสาร
ที่ดีอีกรูปแบบหนึ่ง เพราะการทำการตลาดที่สำคัญไม่ใช่แค่การเยี่ยมเยียน แต่เป็นการสร้างให้บุคลากรสามารถ
พูดแบบปากต่อปาก สิ่งนี้เป็นสาเหตุให้ Social Media ในปัจจุบันมีคุณค่ามากข้ึน  

ปัจจุบันชาวอินโดนีเซียเข้ามาอยู่ในภาคใต้ ส่วนใหญ่เป็นเด็กรุ่นใหม่ที่เข้ามาเรียน ในทุกปีจะมีการ  
ออกวีซ่าให้นักศึกษาอินโดนีเซียราว 1,200 คนให้เดินทางมาประเทศไทย คาดว่าในอนาคตจะต้องทำการ
ประชาสัมพันธ์การตลาดร่วมกัน ที่ผ่านมา พบว่า ตัวเลขการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวของไทยกับอาเจะฮ์ยังน้อย 
แต่ในปีนี ้คาดว่าตัวเลขจะเพิ ่มขึ ้น เนื ่องจากทางกงสุลได้เชิญอาเจะฮ์มาทำการตลาดประชาสัม พันธ์ให้
นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ซึ่งบางส่วนได้รับข้อมูลจากนักศึกษาอินโดนีเซียที่เรียนกับคนไทย จึงทำให้มีนักท่องเที่ยว
ไทยไปเที่ยวอาเจะฮ์เพิ่มขึ้น สิ่งนี้เป็นเรื่องของการสื่อสารจากข้อมูลที่ได้รับในการเรียนรู้ ทำให้เกิดการกระตุ้น
ให้คนไปเที่ยวอาเจะฮ์มากขึ้น นักศึกษาอินโดนีเซียที่ เข้ามาศึกษาในประเทศไทยจึงมีบทบาทสำคัญในการ
สื่อสารและประชาสัมพันธ์ สิ่งสำคัญที่สุดในการเชื่อมต่อกับกลุ่มประเทศอาเซียนใต้ คือ ความปลอดภัย หาก
ต้องการดึงดูดนักท่องเที่ยว ชุมชนและประชาชนในพื้นที่ต้องสามารถรับรองเรื่องความปลอดภัย โดยแนวทาง
ในการแก้ปัญหา คือ การสร้างงาน ส่งเสริมให้คนในพื้นที่มีรายได้ เมื่อชุมชนมีรายได้ ชุมชนจะสามารถดูแลกัน
และไม่เกิดความแตกแยกในพื้นที่ 
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ส่วนที่ 3 การอภิปราย หัวข้อ วิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการการพัฒนางานด้านทุนมนุษย์  

ด้วยกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก ปัจจุบัน ยุทธศาสตร์ "Thailand 4.0" เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบาย
ของรัฐบาลไทยที่ต้องการพัฒนาประเทศไปสู่ความ "มั่นคง มั่งค่ัง (และ) ยั่งยืน" เพ่ือรับมือกับสถานการณ์โลกที่
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่างรวดเร็ว รุนแรง และคาดเดาไม่ได้โดยการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ 
Value-Based Economy ซึ่งเป็นระบบเศรษฐกิจแบบ 4.0   ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี ความคิด
สร้างสรรค์ และภาคบริการมูลค่าสูง โดยเฉพาะในกลุ่ม 5 อุตสาหกรรมหลัก ประกอบด้วย 

     1) กลุ่มอาหารเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ  
     2) กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ 
     3) กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเลกทรอนิกส์ควบคุม 
     4) กลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อ ( IOT : Internet of Things) ปัญญาประดิษฐ์ 

และเทคโนโลยีสมองกล  
     5) กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรมเพื่อเพ่ิมคุณค่า และบริการที่มีมูลค่าสูง ซึ่งอุตสาหกรรม

การท่องเที่ยวจัดอยู่ในกลุ่มนี้ด้วย 
นอกจากกลุ ่มอุตสาหกรรม 4.0 ทั ้ง 5 กลุ ่มนี ้แล้ว ในภาพรวมของความเป็นจริง ประเทศไทย

ประกอบด้วย ภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมในยุค 1.0, 2.0 และ 3.0 ที่ยังดำรงอยู่ ซึ่งต้องมีการขับเคลื่อน
ให้เกิดการเพิ ่มคุณค่าและมูลค่าของสินค้าและบริการทุกประเภทให้สูงขึ ้น จนสามารถยกระดับรายได้
ประชาชาติไปสู่ประเทศรายได้สูงได้อย่างถ้วนหน้า 

โดยรัฐบาลไทยได้น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) เป็นยุทธศาสตร์สำคัญท่ีจะช่วยกำกับให้เป็นการเติบโตแบบยั่งยืน มุ่งเน้น
การพัฒนาอย่างทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนได้อย่างแท้จริง และสามารถรักษาสมดุลของคนกับ
ธรรมชาติ คนกับสังคม-วัฒนธรรม และคนกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน (Eco & Green Growth for People) 

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยในภาพรวม หรือกล่าวเฉพาะการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด
ชายแดนใต้นั้น เป็นภาคส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ในกลุ่มอุตสาหกรรมกลุ่มที่ 5 คือ กลุ่ม
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง ที่เน้นด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิด
สร้างสรรค์ในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวให้เพ่ิมคุณค่าและมูลค่าแบบ Value Base Economy ซึ่งทั้ง
การจัดการรูปแบบของการท่องเที่ยว รวมถึงสินค้า และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวมีความยึดโยง
เกี่ยวพันกับทุกกลุ่มอุตสาหกรรมอย่างแยกไม่ออก 

ดังนั้น ยุทธศาสตร์การพัฒนาและบริหารจัดการ "ทุนมนุษย์" ภาคการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ที่เป็นปัจจัยสำคัญท่ีสุดในการเปลี่ยนผ่านสู่การท่องเที่ยวแบบ 4.0 และสามารถพัฒนาศักยภาพของการ
ท่องเที่ยวไทยให้ไปสู่เป้าหมายความสำเร็จอย่างตรงประเด็นและยั่งยืนนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาใน
กรอบของ "ทุนมนุษย์ 4.0" เพื่อให้ยุทธศาสตร์ด้านนี้สามารถดำเนินการต่าง ๆ ได้อย่างสอดคล้องกับนโยบาย 
ทิศทาง และการผลักดันของภาครัฐ 
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กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
ทฤษฎีการปลูก  

8 K’s : ทฤษฎีทุน 8 ประเภทพ้ืนฐานของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
Human Capital       ทุนมนุษย ์
Intellectual Capital ทุนทางปัญญา 
Ethical Capital       ทุนทางจริยธรรม 
Happiness Capital ทุนแห่งความสุข 
Social Capital       ทุนทางสังคม 
Sustainability Capital   ทุนแห่งความยั่งยืน 
Digital Capital        ทุนทาง IT 
Talented Capital  ทุนทางความรู้ ทักษะ และทัศนคติ 

5 K’s (ใหม่) : ทฤษฎีทุนใหม่ 5 ประการเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุคโลกาภิวัตน์ 
Creativity Capital ทุนแห่งการสร้างสรรค์ 
Knowledge Capital     ทุนทางความรู้ 
Innovation Capital      ทุนทางนวัตกรรม 
Emotional Capital ทุนทางอารมณ ์
Cultural  Capital ทุนทางวัฒนธรรม 

ทฤษฎีการเก็บเกี่ยว  
ทฤษฎี 3 วงกลม ประกอบด้วย องค์กรที่ดี คนมีสมรรถนะที่ดี และแรงจูงใจในการทำงาน  

 Execution คือ การลงมือทำให้สำเร็จ เกิดจากปัจจัยคือ 
  1. ผู้นำ 
  2. CEO / HR / Non HR 
  3. Change Management การบริหารการเปลี่ยนแปลง 
  4. Mindset เปลี่ยนจาก Fixed Mindset เป็น Growth Mindset  

5. ตัวละคร 

กรอบการเขียนแผนยุทธศาสตร์ 
บริบทภายในประเทศ 
1. นโยบายของรัฐบาล และยุทธศาสตร์ภาครัฐ : Thailand 4.0, เศรษฐกิจพอเพียง, นวัตกรรม, 

เ ทค โ น โ ลยี , Value -  Base Economy, Cultural & Creation Economy, Digital Economy, Smart 
Industry & Smart City & Smart People, การบริหารจัดการการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน, Green Growth, 
การบูรณาการทุกภาคส่วน, การรังสรรค์ประโยชน์สุขตลอดห่วงโซ่คุณค่าทางการท่องเที่ยว (Creating Shared 
Values : Value Chain)  
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2. ภาควิชาการ ปราชญ์ชาวบ้าน ปราชญ์ชุมชน และผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ : งานพัฒนาและบริหาร
จัดการทุนมนุษย์ 4.0 ทั้งการศึกษาในระบบ, การให้บริการทางวิชาการ, การฝึกอบรม, Training & Coaching,  
รวมถึงการสร้างสรรค์งานวิจัย และนวัตกรรมการท่องเที่ยวเชิงพัฒนาอย่างยั่งยืน ฯลฯ 

3. ภาคเอกชน และผู้ประกอบการ : การยกระดับมาตรฐานทุนมนุษย์ภาคการท่องเที่ยวแบบ 4.0, การ
สร้างผู้ประกอบการแบบ 4.0 - Smart SME - Start Up - วิสาหกิจทางการท่องเที่ยว, การพัฒนาและบริหาร
จัดการทุนมนุษย์ด้านความคิดสร้างสรรค์ การรังสรรค์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าและคุณค่าแบบ 3 Values - นวัตกรรมการ
ท่องเที่ยว - ความรู้ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี , การบริหารจัดการข้อมูลการท่องเที่ยวแบบ 4.0 , Smart 
Talent, Knowledge Worker, Skill Labor, การสื่อสารและการใช้ภาษาต่างประเทศ เป็นต้น 

4. ภาคประชาชน ชุมชน และท้องถิ่น : การสร้างอัตลักษณ์ ( Identity), ผู ้นำแบบ Collective 
Leadership, ศาสตร์พระราชา, ปราชญ์ชุมชน, ครูบา, ครูช่าง-สล่า- ช่างฝีมือ, ศิลปาชีพ, นวัตกรรม, การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี, Smart Peoples, พลังทางเครือข่าย, การเพิ่มมูลค่าและสร้างเสริมคุณค่าแบบ 3 
Values, พหุสังคม, มัคคุเทศก์ท้องถิ่น, นักอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรการท่องเที่ยว , 
วัฒนธรรมความปลอดภัย, ผลประโยชน์องค์รวม (Net Benefit), สังคมผู้สูงอายุ, พลังเยาวชน, การสื่อสารและ
การใช้ภาษา, การบริหารจัดการความหลากหลาย ฯลฯ 

บริบทต่างประเทศ 
1. ภูมิทัศน์ด้านการท่องเที่ยว Tourism Landscape ที่จะเคลื่อนมาสู่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคถึง 416 

ล้านคน ซึ่งประเทศไทยจะเป็นจุดหมายปลายทางที่สำคัญ โดยองค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ 
(UN.WTO)ประเมินว่าในปี 2563 จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาถึง 71 ล้านคน หรือมีจำนวนเท่ากับประชากรใน
ประเทศ 

2. แนวโน้มของการท่องเที่ยวแบบ 4.0 จะสอดคล้องกับลักษณะของนักท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ซึ่งจะมี
ลักษณะเป็นผู้ค้นหาความโดดเด่นในสังคม (Social Capital Seekers) โดยใช้สื ่อออนไลน์ ที ่เรียกว่าการ
ท่องเที่ยว So Lo Mo (Social Location and Mobile) ในการแบ่งปันประสบการณ์ที่ได้รับจากสินค้าและ
บริการการท่องเที่ยว  

3. เป้าหมายความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ มุ่งส่งเสริมให้ทั่ว
โลกพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มุ่งสู่คุณค่าสูงและสร้างผลกระทบน้อย 
การร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
 การพัฒนาปีพ.ศ.2540 ในเขตอุทยานแห่งชาติของจังหวัดสตูล มีการพยายามรักษาอนุร ักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยจัดตั้งชมรมองครักษ์พิทักษ์ปะการัง มีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้ปะการังสามารถอยู่ได้
อย่างยั่งยืน โดยมีวิธีการ คือ สอนการปลูกปะการังให้แก่เยาวชน ผลคือบริเวณที่ปลูกปะการังนั้น กลายเป็น
แหล่งปะการังที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในปี 2545 ซึ่งการปลูกฝังมัคคุเทศก์น้อยจะเป็นผลระยะยาวมาถึงปัจจุบัน
และอนาคต ดังนั้น ต้องปลูกฝังเรื่องการอนุรักษ์และปลูกฝังให้รักพ้ืนที่ของตนเอง  
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จังหวัดสตูลมีจุดเด่นเรื่องพหุวัฒนธรรม การสร้างความสามารถในการแข่งขัน คือ การปรับและพัฒนา
พ้ืนที่ โดยนำระบบ IT มาใช้ในการวิเคราะห์ ประมวลผล และพยากรณ์ข้อมูล ซึ่งจะเป็นเครื่องมือในการเพ่ิมพูน
ความรู้ใหม่ ทำให้ทราบข้อมูลได้อย่างทันท่วงทีและแม่นยำ โดยมีกระบวนการ คือ 
 1. Ask เริ่มจากการถาม  

2. Brainstorm คุยกับชุมชน  
 3. Co – creation สร้างคนให้มีส่วนร่วม  
 4. Digitize การใช้ระบบดิจิทัล   

อุปสรรคอีกอย่างหนึ่งของการลงทุนด้านทุนมนุษย์ คือ การพัฒนาภาษาในกลุ่มอาเซียน สิ่งที่น่าสนใจ 
คือ ในประเทศอินโดนีเซียมีหมู่บ้านแห่งหนึ่งเป็นหมู่บ้านภาษาอังกฤษ ซึ่งเน้นให้เยาวชนฝึกพูดภาษาอังกฤษ
เพื่อสร้างศักยภาพทุนมนุษย์ให้คนอินโดนีเซียกล้าพูดภาษาอังกฤษ ทำให้หมู่ บ้านแห่งนี้กลายเป็นที่รู้จักและ
ได้รับความสนใจในการเป็น Study Tour ที่สามารถนำคนไปเรียนภาษาอังกฤษได้  
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ส่วนที่ 4 วิเคราะห์และสรุปผล 

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทย นับเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญอีกอย่างหนึ่งของ
ประเทศไทย หากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นไปในทางที่ดี ก็จะส่งผลให้เรื่องอื่น ๆ ดีขึ้นด้วย ไม่ว่าจะเป็น 
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการตลาด ปัจจุบันพฤติกรรมการท่องเที่ยวมีการเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยีและสื่อ
ออนไลน์เข้ามามีบทบาทสำคัญมากขึ้น ชุมชนต้องมีการปรับตัวในการใช้เทคโนโลยี มีส่วนร่วมในการกระจาย
ข่าวสารและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว โดยเฉพาะการสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ เนื่องจากการ
จัดทำข้อมูลการท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวผ่านช่องทางออนไลน์มีความจำเป็นและมี
ความสำคัญอย่างมากต่อการตัดสินใจในการเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ ของนักท่องเที่ย ว สิ่งสำคัญของ
การตลาด  คือ ต้องคำนึงถึงผู้บริโภคเป็นหลัก ต้องสร้างสมดุลที่ดี และเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมกันทุกภาค
ส่วนเพื่อเพ่ิมคุณค่าและมูลค่าตลอดห่วงโซ่การท่องเที่ยว โดยมีประเด็นท้าทายที่สำคัญ คือ  

1. การเปลี่ยนแปลงของตลาดการท่องเที่ยว รองรับการขยายตัวอย่างก้าวกระโดดของตลาดท่องเที่ยว
ใหม่ และรองรับการชะลอตัวของตลาดท่องเที่ยวหลัก 

2. สภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองทีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  
 ทั้งนี้มีประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางด้านการตลาด คือ การให้ความสำคัญตามความต้องการของ
ผู้บริโภค เพิ่มคุณค่า และความน่าสนใจของการเดินทางท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน สร้างกระแส
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เช่น การใส่ใจสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ซึ่งจะช่วยชะลอความเสื่อมโทรม
ของทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวได้ดี ต้องสร้างแบรนด์ที่โดนเด่น และสร้างการตลาดที่ดึงดูดใจ โดยเชื่อมโยงทุก
เครื่องมือด้านการตลาดไว้ด้วยกัน ผสานการตลาดแบบดั้งเดิมและแบบ 4.0 การขายผ่านสื่อออนไลน์ 
 การพัฒนาทุนมนุษย์ทางการท่องเที่ยว จะต้องพัฒนาทั้งทุนทางด้านความรู้ วัฒนธรรม นวัตกรรม 
อารมณ ์และการสร้างสรรค์ พัฒนาความรู้ทางด้านภาษา เพ่ิมความสามารถในการแข่งกันโดยการนำเทคโนโลยี
เป็นเครื่องมือในการเพ่ิมพูนความรู้ใหม่ ๆ ส่งเสริมความรู้สึกของการหวงแหนและการเป็นเจ้าของทรัพยากรใน
พ้ืนที่ และปลูกฝังเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ของตนให้มีความยั่งยืน 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 1 
 

เอกสารประกอบการประชุม 
เรื่อง ศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มภาคใต้ชายแดนสู่อาเซียน : วิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ

การเพื่อการพัฒนางานด้านการตลาด ประชาสัมพันธ์ และทุนมนุษย์ 
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เรื่อง ศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มภาคใต้ชายแดนสู่อาเซียน : วิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
การเพื่อการพัฒนางานด้านการตลาด ประชาสัมพันธ์ และทุนมนุษย์ 
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ภาคผนวก 2 
 

รายละเอียดโครงการ 
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โครงการศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้  
เพ่ือเพ่ิมนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต้ 

ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – กันยายน 2561 
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

หลักการและเหตุผล 

การท่องเที่ยวและบริการเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้มหาศาลเข้าประเทศ ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ

ที ่อุดมสมบูรณ์ และวัฒนธรรมที่หลากหลายมีความเป็นเอกลักษณ์ ทำให้สามารถดึงดูดนักท่องเที ่ยว

ชาวต่างชาติ  ให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวได้เป็นจำนวนมาก อีกทั้งรัฐบาลมีนโยบายในการเพิ่มศักยภาพทาง

เศรษฐกิจของประเทศ โดยใช้การท่องเที่ยวช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมและพัฒนาการ

ท่องเที่ยวที่หลากหลายและเชื่อมโยงสู่ภูมิภาคอ่ืน  

     กลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมและทรัพยากรการท่องเที่ยว ไม่ว่า

จะเป็นการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละจังหวัด

และอีกมากมาย ซึ่งทำให้มีนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย 

สิงคโปร์ และอินโดนีเซียเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ในแต่ละปี ธุรกิจด้านการท่องเที่ยวจึงนำ

รายได้เข้าสู่ประเทศเป็นจำนวนมาก และยังมีโอกาสที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยปัจจัยหลายๆด้าน เช่น การ

เป็นเมืองการค้าชายแดน เมืองในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เป็นต้น ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวที่

ยั่งยืนจึงต้องมีการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงพัฒนามาตรฐาน

การบริหารจัดการการท่องเที่ยวและบุคลากรด้านการท่องเที่ยวสู่ระดับสากล 

การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ผ่านมา ส่วนใหญ่ยังมีปัญหาในเรื่องการขาดองค์ความรู้ ข้อมูลเชิงลึก และ

เชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ ซึ่งมีความสำคัญในการเพิ ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ใน

ประชาคมอาเซียนที่กำลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในแถบอาเซียนตอนใต้ ซึ่งมีประชากรอยู่หนาแน่น

และประเทศอินโดนีเซียประเทศเดียวมีประชากรเกือบครึ่งหนึ่งของประชากรอาเซียนทั้งหมด การพัฒนาบน

ฐานของข้อมูลที่มีคุณภาพ ทันสมัย จึงเป็นความจำเป็นเร่งด่วน ในการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถใน

การแข่งขันด้านการท่องเที่ยวและบริการของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้และของประเทศไทยในภาพรวม 

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยวที่

สร้างสรรค์และยั่งยืน จึงกำหนดจัดโครงการศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้ 

เพื่อเพิ่มนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ – 

กันยายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสำรวจและรวบรวมความต้องการข้อมูลจากผู้ใช้ข้อมูล 
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2. เพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงลึก วิเคราะห์และสังเคราะห์ ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 

สิ่งแวดล้อมของอาเซียนตอนใต้ รวมถึงมาตรฐาน แนวปฏิบัติสากลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและบริการ 

3. เพ่ือจัดทำฐานข้อมูลเชิงลึกของอาเซียนตอนใต้ที่เป็นเว็บเบส 

4. เพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติการเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวจากประเทศอาเซียนตอนใต้ 

5. เพ่ือเผยแพร่และเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับการตัดสินใจ และการลงทุนในประเทศอาเซียนใต้ 

วิธีการดำเนินการ 
1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ใช้ข้อมูลทุกภาคส่วนเพื่อรับฟังความต้องการและประเด็นปัญหา  
2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเฉพาะกลุ่ม เพ่ือรวบรวมข้อมูลเชิงลึก และเชิงวิเคราะห์ 
3. จัดประชุมเพ่ือรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

วัน เวลาและสถานที่ ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ – กันยายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
หัวข้อกิจกรรมและระยะเวลาที่ดำเนินการ 

1. การประชุม หัวข้อ ความปลอดภัยในการท่องเที่ยวจังหวัดชายแดนใต้ เดือนเมษายน 2561 
(40 คน 1 วัน) 

2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การพัฒนาความร่วมมือด้านการท่องเที ่ยวประเทศ
อินโดนีเซียและมาเลเซีย เดือนพฤษภาคม 2561 (150 คน 2 วัน) 

3. การประชุม หัวข้อ โลจิสติกส์กับการท่องเที่ยวจังหวัดชายแดนใต้ เดือนพฤษภาคม 2561 (40 
คน 1วัน) 

4. การประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว จังหวัดสงขลาและสตูล 
สินค้าและบริการ ความพร้อม ปัญหาและอุปสรรค เดือนกรกฎาคม 2561 (60 คน 1 วัน) 

5. การประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว 3 จังหวัดชายแดนใต้ 
สินค้าและบริการความพร้อม ปัญหาและอุปสรรค เดือนกรกฎาคม 2561 (60 คน 1 วัน) 

6. การประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ กฎระเบียบและข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เดือน
สิงหาคม 2561 (60 คน 1 วัน) 

7. การประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การท่องเที่ยวชุมชน เดือนสิงหาคม 2561 (60 คน 1 วัน) 
8. การประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การพิจารณายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านการ

ท่องเที่ยว เดือนกันยายน 2561 (150 คน 2 วัน) 
วิทยากร  อยู่ระหว่างการประสานงาน   
กลุ่มเป้าหมาย จำนวนทั้งสิ้น 600 คน 

1. บุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว 
2. หน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว  

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ฐานข้อมูลเชิงลึกและเชิงวิเคราะห์ทางด้านการท่องเที ่ยว ครอบคลุ มด้านเศรษฐกิจ สังคม 

วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ความมั่นคงของอาเซียนตอนใต้ เกณฑ์มาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 
บริการ 

2. เกิดเครือข่ายและแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาและแชร์ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 
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ภาคผนวก 3 

 

รายช่ือผู้เข้าร่วมการประชุมโต๊ะกลม 

  



 

-21- 

 

รายช่ือผู้เข้าร่วมการประชุมโต๊ะกลม  

เรื่อง “ศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้สู่อาเซียน : วิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ

การเพ่ือการพัฒนางานด้านการตลาด ประชาสัมพันธ์ และทุนมนุษย์ 

จังหวัดสงขลา  

หน่วยงานภาครัฐ 

ลำดับ  ชื่อ – สกุล   ตำแหน่ง       หน่วยงาน 

1. นายบัวยัญ สุวรรณมณี อดีตท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา สำนักงานท่องเที่ยว 

         และกีฬาจังหวัดสงขลา 

หน่วยงานภาคเอกชน 

ลำดับ  ชื่อ – สกุล   ตำแหน่ง       หน่วยงาน 

1. นายชนินทร์ สาครินทร์  ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สภาอุตสาหกรรม 
          ท่องเที่ยวจังหวัด 
          สงขลา 
2. นายอุสมาน มะอะหมีน  รองนายกฯ    สมาคมการค้าการ
          ท่องเที่ยว 

ฮาลาลไทย-อาเซียน 
3. นายกิตธนา สุบรรพวงศ์  กรรมการสมาคมฯ   สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจ
          การท่องเที่ยวจังหวัด
          สงขลา 
หน่วยงานภาคชุมชน 

ลำดับ  ชื่อ – สกุล   ตำแหน่ง       หน่วยงาน 

1. นายทวี ชาตะวิทยากูล  รองประธานการท่องเที่ยวเกาะยอ      ชุมชนท่องเที่ยวเกาะยอ 

2. นางสาวสุชาดา ทองพูน  ผู้ประสานงานประชาสัมพันธ์      ชุมชนท่องเที่ยวเกาะยอ 
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หน่วยงานภาควิชาการ 

ลำดับ  ชื่อ – สกุล   ตำแหน่ง        หนว่ยงาน 

1 ผศ.ดร.สุพัตรา เดวิสัน  อธิการบดีฝ่ายอาเซียนศึกษา ศูนย์อาเซียนศึกษา  ม.อ. 

2 ผศ.ยุพาวดี สมบูรณกุล     ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

พัฒนาสหกิจศึกษา    

3 ผศ.ดร.อาภรณ์ทิพย์ บัวเพ็ชร์ อาจารย์    คณะพยาบาลศาสตร์ม.อ. 

4 รศ.ดร.ปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร ผู้อำนวยการ   สถานวิจัยการจัดการ 

         ท่องเที่ยวเชิงนิเวศพ้ืนที่ 

         ภาคใต้แบบบูรณาการ  

         มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

5 อาจารย์เทพรัตน์ จันทพันธ์ ผู้อำนวยการ   วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน  

         มหาวิทยาลัยทักษิณ 

6 นายสัญญา วัชรพันธุ์  ผู้อำนวยการ   สถาบันพัฒนาความคิด 

         เพ่ือชีวิตและสังคม 

7 นายอุดม พานทอง  อาจารย์    คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อ. 

8 อาจารย์อานนท์ อุปบัลลังก์ อาจารย์    คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. 

9 นายทวาทศ สุวรรณโร  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์  งานประชาสัมพันธ์ ม.อ. 

10 นางวราภรณ์ ชวพงษ์  นักประชาสัมพันธ์  งานประชาสัมพันธ์ ม.อ. 

11 นางสาวศิริประภา เรณุมาศ นักวิชาการศึกษา   งานประชาสัมพันธ์ ม.อ. 

12 นางสาวจุฑาภรณ์ เยาวนานนท์ นักวิชาการศึกษา   งานประชาสัมพันธ์ ม.อ. 

13 นางสาวธนกร เรืองดำ  นักวิชาการศึกษา   งานประชาสัมพันธ์ ม.อ. 

14 นางสาวสิรีธร โสพร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการม.อ. 

15 นางสาวพรรษา บัวรัตนะ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์  ศูนย์บริการวิชาการม.อ. 

16 นางปณิญชญาณ์ สุวรรณชาตรี นักวิชาการศึกษา   ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการ 

                            เรียนรู้ ม.อ. 

17 นางสาวมัลลิยา พรหมแก้ว นักวิชาการศึกษา   ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการ 

         เรียนรู้ ม.อ. 
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หน่วยงานภาควิชาการ 

ลำดับ  ชื่อ – สกุล   ตำแหน่ง        หนว่ยงาน 

18 นางสาวชุษณา สุวรรณมาลา นักวิชาการศึกษา   งานวิเทศน์สัมพันธ์ ม.อ. 

19 นายไฟซอล บินอาสัน  นักวิชาการศึกษา   งานวิเทศน์สัมพันธ์ ม.อ. 

20 นางสาวเสาวรส ปลื้มใจ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์อาเซียนศึกษา ม.อ. 

21 นายสุวนนท์ ชูจันทร์  นักวิชาการ   ศูนย์อาเซียนศึกษา ม.อ. 

22 นายพงสรรญ คัณทะโร  ผู้ประสานงานโครงการ  ศูนย์อาเซียนศึกษา ม.อ. 

23 นายพาณุวัชร ชนะสกุล  ผู้ประสานงานโครงการ  ศูนย์อาเซียนศึกษา ม.อ. 

24 นางสาวรุสนีนา เจ๊ะมะ  ผู้ประสานงานโครงการ  ศูนย์อาเซียนศึกษา ม.อ. 

 

หน่วยงานภาคต่างประเทศ 

ลำดับ  ชื่อ – สกุล   ตำแหน่ง       หน่วยงาน 

1. Mr.Gamma Arifian Siddik  Consul Economy, Indonesia  สถานกงสุล 

          อินโดนีเซีย  

ประจำจังหวัดสงขลา 

2. นายสุวิทย์ บินหวัง  เจ้าหน้าที่ฝ่ายเศรษฐกิจ    สถานกงสุล 

          อินโดนีเซีย  

ประจำจังหวัดสงขลา 

3. นางสาวสุรัสวดี กาญิกมัน  เจ้าหน้าที่ฝ่ายเศรษฐกิจ   สถานกงสุล 

          อินโดนีเซีย  

ประจำจังหวัดสงขลา 
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จังหวัดสตูล  

หน่วยงานภาคเอกชน 

ลำดับ  ชื่อ – สกุล   ตำแหน่ง       หน่วยงาน 

1. นายหรน กิ้งปาถ้ำ  นายกสมาคมมัคคุเทศอาชีพ จ.สตูล สมาคมมัคคุเทศก์ 

          อาชีพ จ. สตูล 

2. นายหมัดรอดี กินตาสัน  ผู้จัดการ     สมาร์ททราเวลแอนด์

          ทัวร์ 

 

 

หน่วยงานภาคชุมชน 

ลำดับ  ชื่อ – สกุล   ตำแหน่ง       หน่วยงาน 

1. นายมุสตอฟา มังกะลู  ประธาน     ท่องเที่ยวโดยชุมชน

          บ้านบ่อเจ็ดลูก 

 

จังหวัดปัตตานี  

หน่วยงานภาครัฐ 

ลำดับ  ชื่อ – สกุล   ตำแหน่ง       หน่วยงาน 

1. พลเอกสุวัฒน์ ทองใบ  รอง ผอ.สนผ.กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า กองอำนวยการรักษา

          ความมั่นคงภายใน

          ภาค 4 ส่วนหน้า 

(กอ.รมน.ภาค4) 

 

จังหวัดนราธิวาส 

หน่วยงานภาคเอกชน 

ลำดับ  ชื่อ – สกุล   ตำแหน่ง       หน่วยงาน 

1. นาย ปรีชาวุฒิเดช  ประธานกรรมการ   บริษัท ประชารัฐรัก

          สามัคคีนราธิวาส 

          (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) 
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จังหวัดอ่ืนๆ 

หน่วยงานเอกชน 

ลำดับ  ชื่อ – สกุล   ตำแหน่ง       หน่วยงาน 

1. ศาตราจารย์ ดร.จีระ หงส์ลดารมณ์  เลขาธิการฯ    มูลนิธิพัฒนากรมนุษย์ 

           ระหว่างประเทศ 

2. นายปฐมพงศ์ วรเจริญ   ผู้บริหาร     ALLY Group 

3. อาจารย์พิชญ์ภูรี พ่ึงสำราญ  ที่ปรึกษา    มูลนิธิพัฒนากรมนุษย์ 

           ระหว่างประเทศ 

4. นางวราพร ชูภักด ี   เลขานุการ    มูลนิธิพัฒนากรมนุษย์ 

           ระหว่างประเทศ 

5. นางสาวเขมิกา ถึงแก้วธนกุล  นักวิจัย     มูลนิธิพัฒนากรมนุษย์ 

           ระหว่างประเทศ 

6. นางจงกลกร สิงห์โต        มูลนิธิพัฒนากรมนุษย์ 

           ระหว่างประเทศ 
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ข้อมูลผู้เข้าร่วมการประชุมโต๊ะกลม  

เรื่อง “ศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้สู่อาเซียน : วิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ

การเพ่ือการพัฒนางานด้านการตลาด ประชาสัมพันธ์ และทุนมนุษย์ 

 

ตารางที่ 1.1 จำนวนและร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการจำแนกตามจังหวัด 

จังหวัด จำนวน ร้อยละ 
สงขลา 33 75.00 
สตูล 3 6.82 

ปัตตานี 1 2.27 
ยะลา 0 0 

นราธิวาส 1 2.27 
อ่ืน ๆ 6 13.64 
รวม 44 100.00 

 

จากตารางที่ 1.1 พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้เข้าร่วมจากจังหวัดสงขลามากกว่าจังหวัดสตูล จังหวัดปัตตานี 

จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดอื ่น ๆ โดยเป็นผู ้เข้าร่วมจากจังหวัดสงขลา ร้อยละ 75.00                

จังหวัด อื่นๆ ร้อยละ 13.64 จังหวัดสตูล ร้อยละ 6.82 จังหวัดปัตตานี ร้อยละ 2.27 และจังหวัดนราธิวาส  

ร้อยละ 2.27  

 

ตารางที่ 1.2 จำนวนและร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการจำแนกตามภาคส่วน 

ภาคส่วน จำนวน ร้อยละ 
ภาครัฐ 2 4.55 

เอกชน – ธุรกิจ 12 27.27 
ชุมชน 3 6.82 

วิชาการ 24 54.54 
ต่างประเทศ 3 6.82 

รวม 44 100.00 
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จากตารางที่ 1.2 พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภาควิชาการมากกว่าหน่วยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชน – ธุรกิจ ชุมชน และต่างประเทศ โดยเป็นผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภาควิชาการ ร้อยละ 54.54 

ภาคเอกชน – ธุรกิจ ร้อยละ 27.27 ชุมชน ร้อยละ 6.82 ต่างประเทศ ร้อยละ 6.82 และภาครัฐ ร้อยละ 4.55   

ตารางที่ 1.3 จำนวนและร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการจำแนกตามภาคส่วนของจังหวัดต่าง ๆ 

1.) จังหวัดสงขลา 

ภาคส่วน จำนวน ร้อยละ 
ภาครัฐ 1 3.03 

เอกชน – ธุรกิจ 3 9.09 
ชุมชน 2 6.06 

วิชาการ 24 72.73 
ต่างประเทศ 3 9.09 

รวม 33 100.00 
 

จากตารางที่ 1.) พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการจากจังหวัดสงขลา เป็นผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภาควิชาการมากกว่า

หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน – ธุรกิจ ชุมชน และต่างประเทศ โดยเป็นผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภาควิชาการ 

ร้อยละ 72.73 ภาคเอกชน – ธุรกิจ ร้อยละ 9.09 ต่างประเทศ ร้อยละ 9.09 ชุมชน ร้อยละ 6.06 และภาครัฐ 

ร้อยละ 3.03 

2.) จังหวัดสตูล 

ภาคส่วน จำนวน ร้อยละ 
ภาครัฐ 0 0 

เอกชน – ธุรกิจ 2 66.67 
ชุมชน 1 33.33 

วิชาการ 0 0 
ต่างประเทศ 0 0 

รวม 3 100.00 
 

จากตารางที่ 2.) พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการจากจังหวัดสตูล เป็นผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภาคเอกชน – ธุรกิจ 

มากกว่าหน่วยงานภาครัฐ ชุมชน ภาควิชาการ และต่างประเทศ โดยเป็นผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภาคเอกชน – 

ธุรกิจ ร้อยละ 66.67 และชุมชน ร้อยละ 33.33  
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3.) จังหวัดปัตตานี 

ภาคส่วน จำนวน ร้อยละ 
ภาครัฐ 1 100.00 

เอกชน – ธุรกิจ 0 0 
ชุมชน 0 0 

วิชาการ 0 0 
ต่างประเทศ 0 0 

รวม 1 100.00 
 

จากตารางที่ 3.) พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการจากจังหวัดปัตตานี เป็นผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภาครัฐมากกว่า

หน่วยงานภาคเอกชน – ธุรกิจ ภาควิชาการ และต่างประเทศ โดยเป็นผู ้เข้าร่วมจากหน่วยงานภาครัฐ                 

ร้อยละ 100.00  

 

4.) จังหวัดนราธิวาส 

ภาคส่วน จำนวน ร้อยละ 
ภาครัฐ 0 0 

เอกชน – ธุรกิจ 1 100.00 
ชุมชน 0 0 

วิชาการ 0 0 
ต่างประเทศ 0 0 

รวม 1 100.00 
 

จากตารางที่ 4.) พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการจากจังหวัดนราธิวาส เป็นผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภาคเอกชน – ธุรกิจ

มากกว่าหน่วยงานภาครัฐ ชุมชน ภาควิชาการ และต่างประเทศ โดยเป็นผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภาคเอกชน – 

ธุรกิจวิชาการ ร้อยละ 100.00 

5.) จังหวัดอ่ืน ๆ 

ภาคส่วน จำนวน ร้อยละ 
ภาครัฐ 0 0 
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เอกชน – ธุรกิจ 6 100.00 
ชุมชน 0 0 

วิชาการ 0 0 
ต่างประเทศ 0 0 

รวม 6 100.00 
 

จากตารางที่ 5.) พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการจากจังหวัดอื่น ๆ เป็นผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภาคเอกชน – ธุรกิจ

มากกว่าหน่วยงานภาครัฐ ชุมชน ภาควิชาการ และต่างประเทศ โดยเป็นผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภาคเอกชน – 

ธุรกิจ ร้อยละ 100.00 
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ภาคผนวก 4 
 

ประมวลภาพกิจกรรม 
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ประมวลภาพกิจกรรม 

 

    

    

    

 


