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บทคัดย่อ 

 การศึกษาเรื่อง “กลยุทธ์และการวางแผนปฏิบัติการสารสนเทศการตลาดปี 2557 ของการ

ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย” ใช้วิธีการศึกษาในเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) อันประกอบด้วย

การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Dept Interview) พนักงานและผู้บริหารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่

เกี่ยวข้อง การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) และการส ารวจข้อมูลจากเอกสารต่างๆ 

(Document) วัตถุประสงค์ในการศึกษาประกอบด้วย การศึกษารูปแบบโครงสร้างองค์การของกลุ่ม

สารสนเทศการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การศึกษากลยุทธ์และการวางแผนปฏิบัติการ

สารสนเทศการตลาดปี 2557 การศึกษาแผนการด าเนินงานโครงการและกิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการ

สารสนเทศการตลาดปี 2557 การศึกษาการใช้เครื่องมือสื่อสารการตลาดในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติ

การสารสนเทศการตลาดปี 2557 และการศึกษาปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหาการด าเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติการปี 2557 ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

 ผลการศึกษาพบว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มีลักษณะของการเป็นองค์การรัฐวิสาหกิจ

ภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีภารกิจในการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยว

ภายในประเทศ ผลักดันให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยเจริญเติบโต กลุ่มสารสนเทศการตลาด เป็น

หน่วยงานส าคัญที่ท าการศึกษาในครั้งนี้ ด าเนินการอยู่ภายใต้ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านนโยบาย

และแผน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กลุ่มสารสนเทศการตลาดมีภารกิจในการวางแผนพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ และการตลาดของ ททท. ด าเนินการจัดท า พัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์ด้าน

การตลาดของ ททท. สนับสนุนการด าเนินงานด้านพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ของ ททท. ส่งเสริม
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ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในการเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันด้านการค้าในเชิงพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้มีการวางกลยุทธ์การส่งเสริมตลาดต่างประเทศปี 2557 โดยมี

เป้าหมายในการสร้างรายได้หมุนเวียนทางเศรษฐกิจ และจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามา

ท่องเที่ยวในประเทศไทย รวมถึงสื่อสารความเป็นไทยและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการท่องเที่ยวประเทศ

ไทย ซึ่งจากการศึกษาพบว่าในส่วนของแผนปฏิบัติการสารสนเทศการตลาดปี 2557 ก าหนดให้มีการวาง

แผนการด าเนินงานภายใต้กลยุทธ์สร้างภาพลักษณ์เชิงคุณค่า Happiness you can share ของแบรนด์

ประเทศไทย ซึ่งภายใต้กลยุทธ์ดังกล่าวมีโครงการหลักท่ีให้ความส าคัญในเรื่องของการเผยแพร่และสื่อสาร

ภาพลักษณ์ของประเทศไทย โดยเน้นการแบ่งปัน (Share) ประสบการณ์และความสุขให้กับผู้ อ่ืน คน

ใกล้ชิด และนักท่องเที่ยวทั่วโลก กลุ่มสารสนเทศการตลาดได้น ากลยุทธ์และโครงการหลักมาวางแผน

ปฏิบัติการสารสนเทศการตลาด ในส่วนของโครงการย่อย และกิจกรรม รวมทั้งมีการด าเนินงาน 

ดังต่อไปนี้ 

โครงการหลัก Experience Sharing ก าหนดเป็นโครงการย่อย คือ โครงการ Experience 

Sharing (Blue Print) ต ล าดต่ า งป ระ เท ศ  ป ระก อบ ด้ ว ยกิ จ ก รรม  Thailand Brand Content 

Development ส าหรับสินค้าท่องเที่ยวไทยและสินค้าเชื่อมโยง AEC ด าเนินการจัดท าคลิปวีดีโอส่งเสริม

การท่องเที่ยวไทยเชื่อมโยง AEC เพ่ือสร้างกระแสการแชร์ผ่านช่องทางออนไลน์ กิจกรรม (Promote 

Sharing) Amazing Thailand : Happiness you can share “มวยไทย” ด าเนินการประชาสัมพันธ์

ภาพลักษณ์ประเทศไทยผ่านกิจกรรมมวยไทย และกิจกรรมการจัดออนไลน์แคมเปญในกลุ่มสินค้า 

Special Interest ได้แก่  Thailand Med Tourism และ Wedding & Honeymoon เพ่ื อสร้างการ 

share ข้อมูลสินค้าการท่องเที่ยวในตลาด niche market ด าเนินการส่งเสริมตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่ม

ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยการท าออนไลน์แคมเปญ Thailand Extreme Makeover และส่งเสริมตลาด

กลุ่มคู่รักและคู่แต่งงานโดยจัดแคมเปญ Circle of love ผ่านช่องทางออนไลน์ 

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศตลาดเพ่ือสื่อสารภาพลักษณ์ประเทศ

ไทย ก าหนดเป็นโครงการย่อย คือ โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศการตลาด

เพ่ือสื่อสารภาพลักษณ์ประเทศไทย ประกอบด้วยกิจกรรมด าเนินการตอกย้ า Brand ประเทศไทยผ่านการ
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ท าแคมเปญทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด าเนินการเผยแพร่และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแบรนด์ประเทศ

ไทย เช่นการจัดกิจกรรมภายในบูธประเทศไทยในงาน Trade Show และ Road Show เป็นต้น กิจกรรม

ด าเนินการบริหารจัดการนวัตกรรมใหม่และพัฒนาระบบน าเสนอข้อมูลท่องเที่ยวผ่าน New Media 

ด าเนินการพัฒนา Mobile Application และ New Media เพ่ือเป็นช่องทางในการสื่อสารข้อมูลด้านการ

ท่องเที่ยวของประเทศไทย กิจกรรมด าเนินการส่งเสริม / สนับสนุน Online campaign ของพันธมิตรเพื่อ

สื่อสารแบรนด์ประเทศไทย ด าเนินการให้การสนับสนุนหน่วยงานต่างๆที่ท าการสื่อสารแบรนด์ประเทศ

ไทย และกิจกรรมการดูแลประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เว็บไซต์ ททท. ในตลาดโลก ด าเนินการจัดท า

เว็บไซต์ท่าคือ www.tourismthailnd.org เพ่ือเป็นช่องทางในการสื่อสาร โดยเน้นการให้ข้อมูลข่าวสาร

แบบครบวงจรในเรื่องท่องเที่ยวไทย 

โครงการ Social Customer Relationship Management ก าหนดเป็นโครงการย่อย คือ 

โครงการ TAT Social Customer Relationship Management ประกอบด้วยกิจกรรมจัดท าระบบ TAT 

Database System ด าเนินการจัดรวบรวมข้อมูลของนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม

ท่องเที่ยวเพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานและเป็นการสร้างกิจกรรมผ่านช่องทางออนไลน์เพ่ือสร้างความภักดีแก่

นักท่องเที่ยว และกิจกรรม Online Campaign ด าเนินการผ่านแคมเปญ Thailand Super Quality 

Loyalty Program Reward เป็นออนไลน์แคมเปญเพ่ือให้นักท่องเที่ยวเกิดความภักดีต่อแบรนด์ประเทศ

ไทย 

การใช้เครื่องมือสื่อสารการตลาดในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการสารสนเทศการตลาดปี 

2557 ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พบว่ามีการใช้สื่อประเภทต่างๆในการสื่อความหมาย สร้างความ

เข้าใจ ตลอดจนท าให้เกิดการยอมรับระหว่างกลุ่มเป้าหมายกับองค์กร โดยตามแผนปฏิบัติการสารสนเทศ

การตลาดมีการเลือกใช้เครื่องมือในการสื่อสารการตลาด คือ การใช้สื่อออนไลน์ อย่าง Website, Social 

Media, Mobile Application การซื้อพ้ืนที่โฆษณา Banner Advertising หรือแม้กระทั่งการน าเสนอ

ข้อมูลข่าวสารในรูปแบบ Infographic การโฆษณาผ่านสื่อมวลชนอย่างวิทยุกระจายเสียง สื่อโทรทัศน์ 

หนังสือพิมพ์ และนิตยสาร การประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ การท าการตลาดทางตรง การจัด

กิจกรรมพิเศษ การจัดนิทรรศการ การให้บริการ หรือแม้กระทั่งการให้การสนับสนุน ทั้งนี้ การใช้เครื่องมือ
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การสื่อสารการตลาดที่หลากหลายและครอบคลุมนี้ก็เพ่ือมุ่งหวังให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนปฏิบัติการ

สารสนเทศการตลาดได้ตั้งไว้ 

นอกจากนี้ ยังพบปัญหาและอุปสรรคหลายประการ ได้แก่ ปัญหาด้านโครงสร้างการบริหารใน

เรื่องของสายการบังคับบัญชามีความซับซ้อนและการประสานงานระหว่างกอง/กลุ่มงานไม่มีประสิทธิภาพ 

ด้านงบประมาณได้แก่ ปัญหางบประมาณในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการและปัญหางบประมาณ

สนับสนุนอุปกรณ์  และด้านบุคลากรได้แก่ การขาดแคลนบุคลากร และปัญหาอัตราค่าจ้างและ

ค่าตอบแทน ซึ่งแนวทางการแก้ไขปัญหานั้นไม่สามารถแก้ไขได้จากต้นเหตุเนื่องจากมีข้อจ ากัดมากมาย

ตามแบบแผนของหน่วยงานราชการ แต่แนวทางการแก้ไขเป็นเพียงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพ่ือให้การ

ด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเท่านั้น ทั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการศึกษาเพื่อให้

ผู้สนใจได้น าไปเป็นกรอบในการศึกษาครั้งต่อไป 

ค าส าคัญ กลยุทธ์, การวางแผน, แผนปฏิบัติการสารสนเทศการตลาดปี 2557, การท่องเที่ยวแห่ง

ประเทศไทย 

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีบทบาทในฐานะองค์กรภาครัฐที่มีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อน

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศ โดยได้มีการวางแผนกลยุทธ์เพ่ือกระตุ้นตลาดการท่องเที่ยวไทย

อย่างต่อเนื่อง และยังตระหนักถึงความส าคัญในการวางกลยุทธ์ส่งเสริมตลาดต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถในการน าเสนอสินค้าและบริการการท่องเที่ยวไทยให้กับผู้ประกอบการ และผู้ที่อยู่ใน

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทย ในกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักท่องเที่ยวทั่วโลก จึงต้องมีการส่งเสริมตลาด

ต่างประเทศโดยการมุ่งเน้นการน าส่งสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวที่มีคุณค่าตรงกับความต้องการ

ของนักท่องเที่ยว พร้อมน าสื่อดิจิตอลมาเป็นนวัตกรรมทางการตลาดให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแข่งขันในการท าการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์บนอินเตอร์เน็ตและอุปกรณ์สื่อสาร 

การใช้สื่อสังคมออนไลน์ รวมทั้งการพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพ่ืออ านวยความสะดวกของนักท่องเที่ยวทั่วโลก

ในการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย 
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การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมุ่งเน้นการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวพร้อมทั้งปรับตัวให้ทันกับแนว

โน้นเทคโนโลยี เพ่ือรู้เท่าทันพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลง มาก าหนดแนวทางการตลาดใหม่ๆ ให้สอดรับ

กับไลฟ์สไตล์ของนักท่องเที่ยว เพ่ือให้ ททท. เป็น Digital Organization ที่ชัดเจนในการก้าวสู่ความเป็น

ผู้น าด้านท่องเที่ยวของเอเชีย ควบคู่กับการเน้นความส าคัญของแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพในการส่งเสริม

ตลาดต่างประเทศ พร้อมตอกย้ าภาพลักษณ์ของประเทศไทยที่โดดเด่นและแตกต่างเหนือคู่แข่งภายใต้

แคมเปญ “Amazing Thailand : Always Amazes You เพ่ือเป็นการยืนยันที่จะส่งมอบคุณค่า ความ

ประทับใจ และประสบการณ์ที่เหนือความคาดหมายให้นักท่องเที่ยวทุกครั้งที่มาเยือน พร้อมทั้งแสวงหา

ความร่วมมือกับพันธมิตรทางการท่องเที่ยว เพ่ือผลักดันการเติบโตของทุกกลุ่มตลาด นอกจากนี้ได้ใช้กล

ยุทธ์กระตุ้นการเดินทางซ้ าในกลุ่มนักท่องเที่ยวเก่าควบคู่กับการเร่งขยายฐานกลุ่มนักท่องเที่ยวหน้าใหม่

เพ่ิมข้ึน รวมทั้งส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นจุดหมายปลายทางที่สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี 

 กลุ่มสารสนเทศการตลาด ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับก าหนด

นโยบายและการวางแผนการสื่อสารผ่านระบบสารสนเทศการตลาดขององค์กร และการน าระบบ

สารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ เพ่ือการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการเรื่องพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  การ

ออกแบบ จัดท า พัฒนา และเผยแพร่เว็บไซต์ขององค์กร ด าเนินการจัดท าการสื่อสารผ่านช่องทาง

ออน ไลน์  Social Network, Mobile Application เพ่ื อ ให้ สอดคล้ อ งกับพฤติ ก รรมและการใช้

ชีวิตประจ าวันของผู้ที่นิยมบริโภคข้อมูลข่าวสารทางระบบออนไลน์แบบ  24 ชั่วโมง อีกทั้งได้ขยายความ

ร่วมมือไปยังองค์กรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับนานาชาติเพ่ือความเป็นสากลอีกด้วย 

 การศึกษากลยุทธ์และการวางแผนปฏิบัติการสารสนเทศการตลาดปี 2557 ของการท่องเที่ยวแห่ง

ประเทศไทย จะเป็นการศึกษาให้เห็นถึงแนวทางของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในปี 2557 ต่อการวาง

กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการสารสนเทศการตลาด เพ่ือสนับสนุนการส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทย 

รวมถึงกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวตลอดทั้งปี และพัฒนาการสื่อสารผ่านระบบสารสนเทศให้

ประสบความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพ่ือทราบถึงเป้าหมาย ปัญหา และอุปสรรคในการ

ด าเนินงาน ซึ่งสามารถน าผลการศึกษามาเป็นกรณีตัวอย่าง เพ่ือประสิทธิผลที่จะส่งผลในการขับเคลื่อน

องค์กรให้สนองตอบต่อการบริหารวิสาหกิจ และยังเป็นแนวทางในการวางแผนการสื่อสารประชาสัมพันธ์
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ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อันจะส่งผลต่อภาพลักษณ์โดยรวมด้ านการ

ท่องเที่ยวของประเทศไทยให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษารูปแบบโครงสร้างองค์การของกลุ่มสารสนเทศการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศ

ไทย 

2. เพ่ือศึกษากลยุทธ์และการวางแผนปฏิบัติการสารสนเทศการตลาดปี 2557 ของการท่องเที่ยว

แห่งประเทศไทย 

3. เพ่ือศึกษาแผนการด าเนินงานโครงการและกิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการสารสนเทศ

การตลาดปี 2557 ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  

4. เพ่ือศึกษาการใช้เครื่องมือสื่อสารการตลาดในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการสารสนเทศ

การตลาดปี 2557 ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

5. เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหาการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการปี 

2557 ของกลุ่มสารสนเทศการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

วิธีการวิจัย 

 การศึกษาเรื่อง “กลยุทธ์และการวางแผนปฏิบัติการสารสนเทศการตลาดปี 2557 ของการ

ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย” ได้ใช้วิธีการศึกษาในเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) อันประกอบด้วย

การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Dept Interview) พนักงานและผู้บริหารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่

เกี่ยวข้อง การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) และการส ารวจข้อมูลจากเอกสารต่างๆ 

(Document) จากนั้นจึงท าการศึกษาข้อมูลที่ได้ และมีการการตรวจสอบข้อมูล และจัดแบ่งประเภทของ

หัวเรื่องที่ศึกษาโดยน าแนวคิด และทฤษฎีมาใช้เป็นกรอบแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือให้การ

วิเคราะห์เป็นไปอย่างมีระบบ และครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ของการศึกษา  และน าเสนอข้อมูลที่ได้จาก

การวิเคราะห์ ในรูปแบบของการบรรยายเชิงพรรณนา อภิปรายข้อมูล และบรรยายสรุป โดยแยกตาม

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
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ผลการวิจัยและอภิปราย 

 กลยุทธ์และการวางแผนปฏิบัติการสารสนเทศการตลาดปี 2557 ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศ

ไทย สามารถเสนอผลการศึกษาได้เป็น 5 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 รูปแบบโครงสร้างองค์การของกลุ่มสารสนเทศการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มีลักษณะของการเป็นองค์การรัฐวิสาหกิจภายใต้การก ากับดูแล

ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมีภารกิจในการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวภายในประเทศ 

ผลักดันให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยเจริญเติบโต การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดตั้งขึ้นตามพระ

ราชบัญญัตการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 มีอิสระในการจัดรูปแบบและโครงสร้างองค์การ ท า

ให้องค์การมีความคล่องตัวในการด าเนินงาน  

กลุ่มสารสนเทศการตลาด เป็นหน่วยงานส าคัญที่ท าการศึกษาในครั้งนี้ ด าเนินการอยู่ภายใต้

ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านนโยบายและแผน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กลุ่มสารสนเทศ

การตลาดมีภารกิจในการวางแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการตลาดของ ททท. ด าเนินการ

ออกแบบ จัดท า พัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์ด้านการตลาดของ ททท. สนับสนุนการด าเนินงานด้าน

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของ ททท. ส่งเสริมผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในการเพ่ิมขีด

ความสามารถการแข่งขันด้านการค้าในเชิงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับ

มอบหมาย นอกจากนี้กลุ่มสารสนเทศการตลาดยังมีภาระกิจในการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือท าการตลาด 

การประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ การท าแคมเปญและสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 

เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และเทคโนโลยีสารสนเทศอ่ืนๆ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินการทางด้านการตลาดของ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

กลุ่มสารสนเทศการตลาดเป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านนโยบาย

และแผน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผู้บริหารสูงสุดของกลุ่มสารสนเทศการตลาดคือ ผู้อ านวยการ

กลุ่มสารสนเทศการตลาด รองลงมาคือช่วยผู้อ านวยการกลุ่มสารสนเทศการตลาดจ านวน 2 คน 

นอกจากนี้ กลุ่มสารสนเทศการตลาดมีเจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติการจ านวน 11 คน ประกอบด้วย 
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พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์ 3 คน พนักงานสารสนเทศ 3 คน ลูกจ้างโครงการ 3 คน และลูกจ้างเหมา

บริการบริษัท 2 คน 

ส่วนที่ 2 กลยุทธ์และการวางแผนปฏิบัติการตลาดสารสนเทศปี 2557 ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศ

ไทย 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้มีการวางกลยุทธ์ในการด าเนินการประจ าปี 2557 โดยแบ่งกล

ยุทธ์ออกเป็น 2 ลักษณะ คือ กลยุทธ์ส่งเสริมตลาดในประเทศ และกลยุทธ์ส่งเสริมตลาดต่างประเทศ ซึ่ง

จากการศึกษาแผนปฏิบัติการสารสนเทศการตลาดปี 2557 เกี่ยวข้องเฉพาะในส่วนของกลยุทธ์ส่งเสริม

ตลาดต่างประเทศ โดยกลยุทธ์ส่งเสริมตลาดต่างประเทศของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ปี 2557 มี 5 

กลยุทธ์ ดังนี้ 

กลยุทธ์ที่  1 กลยุทธ์สร้างภาพลักษณ์ เชิงคุณค่า Happiness you can share ของแบรนด์

ประเทศไทย เพ่ือสร้างการรับรู้ประเทศไทยในฐานะแหล่งท่องเที่ยวที่ทรงคุณค่าตามแนวคิด Happiness 

you can share 

กลยุทธ์ที่ 2 กลยุทธ์สร้างสรรค์สินค้าเชิงคุณค่า เพ่ือผลักดันให้เกิดสินค้าเชิงคุณค่า และการ

บริการทางการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ๆ ตามแนวคิด Modern Marketing เข้าสู่กระบวนการขาย 

กลยุทธ์ที่ 3 กลยุทธ์ขยายตลาดคุณภาพ เพ่ือเพ่ิมสัดส่วนของนักท่องเที่ยวระดับกลาง – บน 

กลยุทธ์ที่  4 กลยุทธ์ขยายฐานตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่ม Mainstream เพ่ือเพ่ิมความถี่และ

ก่อให้เกิดการเดินทางซ้ า 

กลยุทธ์ที่ 5 กลยุทธ์สร้างศูนย์กลางการเดินทางท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน (AEC) เพ่ือส่งเสริม

การขายและสร้างภาพลักษณ์ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการเดินทางท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน 

ในส่วนของแผนปฏิบัติการสารสนเทศการตลาดปี 2557 ก าหนดให้มีการวางแผนการด าเนินงาน

ภายใต้กลยุทธ์ที่ 1 กลยุทธ์สร้างภาพลักษณ์เชิงคุณค่า Happiness you can share ของแบรนด์ประเทศ

ไทย ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ให้ความส าคัญการเผยแพร่และสื่อสารภาพลักษณ์ของประเทศไทย โดยเน้นการ
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แบ่งปัน (Share) ประสบการณ์และความสุขให้กับผู้อ่ืน คนใกล้ชิด และนักท่องเที่ยวทั่วโลก ทั้งในลักษณะ 

Online และ Offline ซึ่งกลยุทธ์ดังกล่าวมีโครงการหลักท่ีถูกก าหนดไว้ ดังนี้ 

โครงการหลักที่ 1 โครงการเผยแพร่ความเป็นไทย (Thainess) ผ่านช่องทางสื่อต่างประเทศ 

ด าเนินการเผยแพร่ความเป็นไทยผ่านสื่อประเภทต่างๆ ทั้งสื่อ Online และ Offline 

โครงการหลักที่ 2 โครงการเผยแพร่ข่าวกิจกรรมภาพลักษณ์เชิงบวก ด าเนินการเผยแพร่ข่าวสาร 

กิจกรรมที่สร้างภาพลักษณ์เชิงบวก และจัดท าข้อมูลข่าวสารให้กับเครือข่ายสื่อมวลชน 

โครงการหลักที่  3 โครงการผลิตสื่ อวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการส่งเสริมตลาดต่างประเทศ 

ด าเนินการผลิตและออกแบบเครื่องมือในการส่งเสริมการตลาดและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

โครงการหลักที่ 4 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศตลาดเพ่ือสื่อสาร

ภาพลักษณ์ประเทศไทย ด าเนินการสร้างและตอกย้ าแบรนด์ประเทศไทยผ่านช่องทางออนไลน์ และ

สนับสนุนการคจัดท าออนไลน์แคมเปญ 

โครงการหลักที่ 5 โครงการ Experience Sharing ด าเนินการใช้ช่องทางออนไลน์เพ่ือก่อให้เกิด

การแบ่งปันประสบการณ์การท่องเที่ยว เพ่ือเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์ประเทศไทย 

โครงการหลักที่ 6 โครงการ Social Customer Relationship Management ด าเนินการรักษา

และขยายฐานนักท่องเที่ยวให้ผูกพันธ์และภักดีต่อแบรนด์ประเทศไทยมากข้ึนผ่านช่องทางระบบออนไลน์ 

โครงการหลักที่ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ ในส่วนของกลุ่มสารสนเทศการตลาดรับผิดชอบนั้นมี

เพียงแค่ 3 โครงการหลัก คือ โครงการหลักที่ 4 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและประยุกต์ใช้ระบบ

สารสนเทศตลาดเพ่ือสื่อสารภาพลักษณ์ประเทศไทย โครงการหลักที่ 5 โครงการ Experience Sharing 

และโครงการหลักที่  6 โครงการ Social Customer Relationship Management ซึ่งทั้ งหมดกลุ่ม

สารสนเทศการตลาดจะได้น ามาวางแผนปฏิบัติการสารสนเทศการตลาด ในส่วนของโครงการย่อย และ

กิจกรรมต่อไป 

การวางแผนปฏิบัติการสารสนเทศการตลาดปี 2557 ด าเนินตามขั้นตอนกระบวนการจัดท า

แผนปฏิบัติการการตลาด ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งเริ่มจากการจัดท าค าของบประมาณไปยัง
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ส านักงบประมาณ โดยการเขียนค าของบประมาณจากโครงการหลัก ตามกรอบทิศทางแผนการตลาดการ

ท่องเที่ยวปี 2557 ที่คณะกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเห็นชอบในช่วงเดือนมกราคม -เมษายน 

2556 จากนั้นเข้าร่วมการประชุมภูมิภาคตลาดต่างประเทศในช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2556 เพื่อ

หาแนวทางส่งเสริมตลาดต่างประเทศและก าหนดทิศทางในการด าเนินการการท าตลาดต่างประเทศใน

ภาพรวม เมื่อได้ก าหนดทิศทางการท าตลาดแล้วจึงจะเข้าสู่การประชุมแผนปฏิบัติการการท่องเที่ยวแห่ง

ประเทศไทยที่จัดขึ้นในวันที่ 1-5 กรกฎาคม 2556 เพ่ือร่างโครงการย่อยและกิจกรรมในแผนปฏิบัติการ

สารสนเทศปี 2557 เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนนี้ในภาพรวมจะได้แผนการด าเนินการทางด้านการตลาดการ

ท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทั้งหมด จากนั้นจะเป็นการน าเสนอทิศทางการด าเนินงานให้

คณะกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยให้ความเห็นชอบในวันที่  8 กรกฎาคม 2556 เมื่อ

คณะกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเห็นชอบจึงจะเป็นการจัดท าแผนปฏิบั ติการสารสนเทศ

การตลาดปี 2557 ลงในระบบ Marketing Database ในเดือนสิงหาคม และน าเสนอแผนปฏิบัติการ

สารสนเทศการตลาดและแผนปฏิบัติการการตลาดทั้งหมดน าเสนอคณะกรรมการการท่องเที่ยวแห่ง

ประเทศไทยเพ่ือให้ความเห็นชอบภายในเดือนกันยายน 2556 เพ่ือเริ่มด าเนินการในปีงบประมาณ 2557 

ซึ่งจะเริ่มต้นปีงบประมาณในวันที่ 1 ตุลาคม 2556 

เมื่อผ่านขั้นตอนการวางแผนปฏิบัติการสารสนเทศการตลาดปี 2557 จากโครงการหลักที่

ก าหนดให้กลุ่มสารสนเทศการตลาดเป็นผู้ด าเนินการ 3 โครงการหลัก ท าให้ได้โครงการย่อยและกิจกรรม 

ดังต่อไปนี้ 

1. โครงการหลัก โครงการ Experience Sharing 

ก าหนดเป็นโครงการย่อย คือ โครงการ Experience Sharing (Blue Print) ตลาดต่างประเทศ 

เป็นโครงการที่เน้นให้เกิดการสร้างกระแสการเดินทางผ่านการแชร์ในโลกออนไลน์เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้

เกิดการรับรู้ข่าวสารการท่องเที่ยวของไทยให้มากท่ีสุด ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้ 

1. กิจกรรมThailand Brand Content Development ส าหรับสินค้าท่องเที่ยวไทยและสินค้า

เชื่อมโยง AEC  
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2. กิจกรรม (Promote Sharing) Amazing Thailand : Happiness you can share “มวย

ไทย”  

3. กิจกรรม การจัดออนไลน์แคมเปญในกลุ่มสินค้า Special Interest ได้แก่ Thailand Med 

Tourism และ Wedding & Honeymoon เพ่ือสร้างการ share ข้อมูลสินค้าการท่องเที่ยวในตลาด 

niche market 

2. โครงการหลัก โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศการตลาดเพ่ือ

สื่อสารภาพลักษณ์ประเทศไทย 

 ก าหนดเป็นโครงการย่อย คือ โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ

การตลาดเพ่ือสื่อสารภาพลักษณ์ประเทศไทย เป็นโครงการที่เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ

การตลาดเพ่ือสื่อสารภาพลักษณ์ประเทศไทย และใช้เครื่องมือการสื่อสารออนไลน์ของ ททท. ให้เป็น

เครื่องมือในการท าการตลาดออนไลน์ ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้ 

1. กิจกรรมด าเนินการตอกย้ า Brand ประเทศไทยผ่านการท าแคมเปญทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ 

2. กิจกรรมด าเนินการบริหารจัดการนวัตกรรมใหม่และพัฒนาระบบน าเสนอข้อมูลท่องเที่ยวผ่าน 

New Media 

3. กิจกรรมด าเนินการส่งเสริม / สนับสนุน Online campaign ของพันธมิตรเพ่ือสื่อสารแบรนด์

ประเทศไทย 

4.การดูแลประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เว็บไซต์ ททท. ในตลาดโลก 

3. โครงการหลัก โครงการ Social Customer Relationship Management 

 ก าหนดเป็นโครงการย่อย คือ โครงการ TAT Social Customer Relationship Management 

เป็นโครงการที่ เน้นการสร้าง Brand Loyalty รัษาฐานนักท่องเที่ยวโดยการเก็บสะสม Database 

นักท่องเที่ยวผ่านระบบออนไลน์ และขยายฐานนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ๆจากการบอกต่อ และท า CRM ผ่าน

ออนไลน์แคมเปญ เพ่ือให้เกิดความภักดีกับแบรนด์ประเทศไทย ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้  
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1. กิจกรรมจัดท าระบบ TAT Database System 

2. Online Campaign 

 

ส่วนที่ 3 แผนการด าเนินงานโครงการและกิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการสารสนเทศการตลาดปี 2557 

ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

แผนการด าเนินงานโครงการและกิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการสารสนเทศการตลาดปี 2557 

ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  พบว่ากลุ่มสารสนเทศการตลาดได้ก าหนดโครงการย่อย 3 โครงการ 

ได้แก่ โครงการ Experience Sharing (Blue Print) ตลาดต่างประเทศ โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและ

ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศการตลาดเพ่ือสื่อสารภาพลักษณ์ประเทศไทย และโครงการ TAT Social 

Customer Relationship Management โดยแต่ละโครงการย่อยมีการด าเนินการกิจกรรมดังนี้ 

1. โครงการหลัก Experience Sharing ก าหนดเป็นโครงการย่อย คือ โครงการ Experience 

Sharing (Blue Print) ตลาดต่างประเทศ ประกอบด้วยกิจกรรม 3 กิจกรรม คือ  

1.1 Thailand Brand Content Development ส าหรับสินค้าท่องเที่ยวไทยและสินค้าเชื่อมโยง 

AEC ด าเนินการจัดท าคลิปวีดีโอส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยเชื่อมโยง AEC เพ่ือสร้างกระแสการแชร์ผ่าน

ช่องทางออนไลน์  

1.2 กิจกรรม (Promote Sharing) Amazing Thailand : Happiness you can share “มวย

ไทย” ด าเนินการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ประเทศไทยผ่านกิจกรรมมวยไทย  

1.3 กิจกรรมการจัดออนไลน์แคมเปญในกลุ่มสินค้า Special Interest ได้แก่ Thailand Med 

Tourism และ Wedding & Honeymoon เพ่ือสร้างการ share ข้อมูลสินค้าการท่องเที่ยวในตลาด 

niche market ด าเนินการส่งเสริมตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยการท าออนไลน์

แคมเปญ Thailand Extreme Makeover และส่งเสริมตลาดกลุ่มคู่รักและคู่แต่งงานโดยจัดแคมเปญ 

Circle of love ผ่านช่องทางออนไลน์ 
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2. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศตลาดเพ่ือสื่อสารภาพลักษณ์

ประเทศไทย ก าหนดเป็นโครงการย่อย คือ โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ

การตลาดเพื่อสื่อสารภาพลักษณ์ประเทศไทย ประกอบด้วย 4 กิจกรรม คือ 

2.1 กิจกรรมด าเนินการตอกย้ า Brand ประเทศไทยผ่านการท าแคมเปญทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ ด าเนินการเผยแพร่และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแบรนด์ประเทศไทย เช่นการจัดกิจกรรม

ภายในบูธประเทศไทยในงาน Trade Show และ Road Show เป็นต้น  

2.2 กิจกรรมด าเนินการบริหารจัดการนวัตกรรมใหม่และพัฒนาระบบน าเสนอข้อมูลท่องเที่ยว

ผ่าน New Media ด าเนินการพัฒนา Mobile Application และ New Media เพ่ือเป็นช่องทางในการ

สื่อสารข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย  

2.3 กิจกรรมด าเนินการส่งเสริม / สนับสนุน Online campaign ของพันธมิตรเพ่ือสื่อสารแบ

รนด์ประเทศไทย ด าเนินการให้การสนับสนุนหน่วยงานต่างๆที่ท าการสื่อสารแบรนด์ประเทศไทย  

2.4 กิจกรรมการดูแลประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เว็บไซต์ ททท. ในตลาดโลก ด าเนินการจัดท า

เว็บไซต์ท่าคือ www.tourismthailnd.org เพ่ือเป็นช่องทางในการสื่อสาร โดยเน้นการให้ข้อมูลข่าวสาร

แบบครบวงจรในเรื่องท่องเที่ยวไทย 

3. โครงการ Social Customer Relationship Management ก าหนดเป็นโครงการย่อย คือ 

โครงการ TAT Social Customer Relationship Management ประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ 

3.1  กิจกรรมจัดท าระบบ TAT Database System ด า เนินการจัดรวบรวมข้อมูลของ

นักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพ่ือเป็นข้อมูลพื้นฐานและเป็นการสร้างกิจกรรม

ผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อสร้างความภักดีแก่นักท่องเที่ยว  

3.2 กิจกรรม Online Campaign ด าเนินการผ่านแคมเปญ Thailand Super Quality Loyalty 

Program Reward เป็นออนไลน์แคมเปญเพ่ือให้นักท่องเที่ยวเกิดความภักดีต่อแบรนด์ประเทศไทย 

ส่วนที่ 4 การใช้เครื่องมือสื่อสารการตลาดในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการสารสนเทศการตลาดปี 

2557 ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
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 ตามแผนปฏิบัติการสารสนเทศการตลาดปี 2557 ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้มีการใช้

เครื่องมือสื่อสารกดารตลาด เพ่ือมุ่งเป้าในการสื่อสารไปยังนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย โดยได้มีการ

ผสมผสานและเลือกใช้เครื่องมือสื่อสารหลากหลายชนิดในการสื่อสารการตลาด โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. การใช้สื่อออนไลน์ 

 การใช้สื่ออนไลน์ เรียกว่าเป็นเครื่องมือหลักในการสื่อสารแคมเปญและกิจกรรมต่างๆ โดยได้มี

การใช้สื่อออนไลน์ที่หลากหลายในการเป็นเครื่องมือสื่อสารการตลาด ได้แก่ เว็บไซต์ ซึ่งเป็นช่องทางหลัก

ในการให้ข่าวสารกิจกรรมและแคมเปญต่างๆ การใช้เว็บไซต์ในการสื่อสารมีวัตถุประสงค์ 2 ประการคือ 

การจัดกิจกรรมออนไลน์บนเว็บไซต์ และการประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ อีกช่องทางในการสื่อสารออนไลน์

คือ Social Media เป็นอีกช่องทางที่ทรงพลังมากในปัจจุบัน ซึ่งกลุ่มสารสนเทศการตลาดได้มีการจัดท า 

Official Account ของ ททท.และมีการจัดกิจกรรมผ่าน Social Media อีกด้วย  การใช้  Mobile 

Application เพ่ือสื่อสารไปยังผู้ใช้งาน Smart Phone นอกจากนี้ยังมีการซื้อพ้ืนที่ โฆษณา Banner 

Advertising ซึ่งเป็นการเพ่ิมโอกาสในการพบเห็นข้อมูลข่าวสาร และสุดท้าย Infographic ที่เป็นการย่อ

ข้อมูลให้นักท่องเที่ยวเข้าใจได้ง่ายด้วยภาพกราฟฟิคที่สวยงามและเข้าใจง่าย โดยการเผยแพร่ลงใน 

Social Media ของ ททท. 

2. การโฆษณา 

 การโฆษณาผ่านสื่อมวลชนอย่างเช่น วิทยุกระจายเสียง สื่อโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และนิตยสาร 

เป็นสื่อสารมวลชนที่กลุ่มสารเทศการตลาดได้ให้ความสนใจ เพ่ือสร้างการรับรู้ ดึงดูดความสนใจ และสร้าง

การจดจ าที่ดีให้กับผู้รับสาร  

3. การประชาสัมพันธ์ 

 ตามแผนปฏิบัติการสารสนเทศการตลาดปี 2557 ได้มีการประชาสัมพันธ์อย่างหลากหลายวิธี ไม่

ว่าจะเป็นการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ ที่เป็นสื่อมวลชนและสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร การสัมภาษณ์ 

การจัดงานแถลงข่าว การประชาสัมพันธ์ผ่านเอกสารข่าวแจก และการใช้สื่อบุคคลในการประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร 
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 4. การตลาดทางตรง 

 กลุ่มสารสนเทศการตลาดได้มีการก าหนดเครื่องมือสื่อสารการตลาดโดยวิธีการการตลาดทางตรง 

ผ่านการส่ง E-Direct Mail หรือ EDM ไปยังนักท่องเที่ยวโดยตรงตามฐานข้อมูลของ ททท.โดยการจัดท า

ในลักษณะการแจ้งข้อมูลข่าวสาร ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

5. การจัดกิจกรรมพิเศษ 

กลุ่มสารสนเทศการตลาดพยายามที่จะสื่อสารภาพลักษณ์ความเป็นไทยผ่านการจัดกิจกรรมพิเศษ 

โดยเป็นการให้ประสบการณ์กับกับนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย ให้เกิดการรับรู้ และสัมผั สประสบการณ์

จริงจากกิจกรรมต่างๆ  

6. การจัดนิทรรศการ 

กลุ่มสารสนเทศการตลาดได้มีการจัดนิทรรศการทั้งในประเทศและต่างประเทศในงานท่องเที่ยว

ระดับโลก เพ่ือเป็นการเผยแพภาพลักษณ์ความเป็นไทย เป็นการสร้างความเข้าใจอันดีและสร้างความ

ประทับใจให้กับผู้บริโภคได้โดยตรง ท าให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีกับองค์กร และประเทศไทยได้อีกด้วย 

7. การให้บริการ 

ในส่วนของกลุ่มสารสนเทศการตลาดนั้น ได้มีการให้บริการกับนักท่องเที่ยวใน 2 ลักษณะ ได้แก่ 

การให้บริการผ่านเว็บไซต์ คือ การจัดตั้งทีมบริการตอบค าถามผู้ใช้งานเว็บไซต์ในกรณีมีปัญหาและ

ต้องการติดต่อสอบถามผ่านระบบเว็บไซต์ และการให้บริการข้อมูล 1672 คือ การสนับสนุนข้อมูลข่าวสาร

กิจกรรมและแคมเปญทั้งหมดของกลุ่มสารสนเทศการตลาดให้กับผู้บริการ 1672 ไว้ส าหรับบริการให้หับผู้

ที่ติดต่อ 1672  

8. การให้การสนับสนุน 

การให้การสนับสนุนซึ่งเป็นการส่งเสริมและสนับสนุน Online Campaign ของพันธมิตรหรือ

หน่วยงานต่างๆ เพื่อการสื่อสารแบรนด์ประเทศไทยนั้น กลุ่มสารสนเทศการตลาดได้บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติ

การสารสนเทศการตลาดปี 2557 ตัวอย่างที่กลุ่มสารสนเทศการตลาดให้การสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ 
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เช่น การสนับสนุนเว็บไซต์ออนไลน์เมกะเซล เพ่ือเป็นการเผยแพร่ banner ของ ททท.บนเว็บไซต์ขาย

สินค้าออนไลน์ ซึ่งมีการขายสินค้าด้านการท่องเที่ยว การสนับสนุนงาน Blogger Award เป็นต้น 

การใช้เครื่องมือสื่อสารการตลาดในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการสารสนเทศการตลาดปี 

2557 ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยรวมแล้วมีวัตถุประสงค์ในการใช้เครื่องมือสื่อสารการตลาด

แบบบูรณาการมีสองประเด็น คือ การสื่อสารไปสู่แคมเปญและกิจกรรมที่กลุ่มสารสนเทศเป็นผู้ด าเนินการ 

และการสื่อสารภาพลักษณ์และแบรนด์ประเทศไทย ซึ่งการบูรณาการเครื่องมือสื่อสารการตลาดที่

หลากหลาย ก็เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดคือท าให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยให้มากที่สุด 

การสื่อสารการตลาดจัดว่ามีบทบาทอย่างมากในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการสารสนเทศการตลาด

ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

ส่วนที่ 5  ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหาการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการปี 2557 ของ

กลุ่มสารสนเทศการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

1. ปัญหาด้านโครงสร้างการบริหารงาน เกิดจากสายการบังคับบัญชาที่มีความซับซ้อน มีล าดับชั้น

มากมายไม่คล่องตัวในการท างาน ในบางครั้งความซับซ้อนของสายงานอาจท าการประสานงานระหว่าง

ฝ่าย กลุ่มงาน กอง มีปัญหาอีกด้วย แนวทางการแก้ไขคือ พนักงานต้องมีความตื่นตัวในการปฏบัติงาน 

ติดตามงานอยู่เสมอ และเผื่อเวลาในการด าเนินงาน รวมทั้งประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ

หารือแนวทางการท างานร่วมกันอยู่เสมอ 

2. ปัญหาด้านงบประมาณ เกิดจากการได้รับงบประมาณในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่

ค่อนข้างจ ากัดซึ่งสวนทางกับการเพ่ิมของตัวชี้วัดทุกปีซึ่งเป็นอุปสรรคในการท างาน มีแนวทางการแก้ไข

ปัญหาคือ ปรับกลยุทธ์การด าเนินงาน โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงานพันธมิตร ทั้งภายใน ททท. 

รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ปัญหาอีกข้อคือไม่มีงบประมาณสนับสนุนในการจัดหาวัสดุ

อุปกรณ์ในการสนับสนุนการด าเนินงาน ท าให้ต้องหาแนวทางแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า อย่างการหยิบยืม

อุปกรณ์จากหน่วยงานข้างเคียงมาใช้ก่อนในเวลาที่มีความจ าเป็น 

3. ปัญหาด้านบุคลากร ที่ภาระงานไม่สอดคล้องกับจ านวนบุคคลากรในการปฏิบัติงาน แนว

ทางการแก้ไขปัญหาคือ การจ้างลูกจ้างปฏิบัติงานเพ่ิมเติมตามงบประมาณของโครงการฯ และการจัดสรร
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ลูกจ้างบริษัท ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อช่วยการปฏิบัติงาน ส่วนปัญหาอีกอย่างคือปัญหาอัตราค่าจ้าง

และตอบแทนที่ค่อนข้างต่ า ท าให้บุคลากรเลือกที่จะไปท างานที่อ่ืนที่ได้รับค่าตอบแทนมากกว่า เกิดปัญหา

ขาดแคลนบุคลากรตามมา ท าให้ต้องมีการต้องเพ่ิมแรงจูงใจในการท างานมากขึ้น 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาเรื่องกลยุทธ์และการวางแผนปฏิบัติการสารสนเทศการตลาดปี 2557 ของการ

ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มีข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในอนาคต ดังต่อไปนี้ 

1. ในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาแผนปฏิบัติการสารสนเทศการตลาดปี 2557 ซึ่ง

ก าลังอยู่ในระหว่างการด าเนินการ บางกิจกรรมยังไม่ได้มีการเริ่มการด าเนินการ ท าให้ข้อมูลในการศึกษา

อาจะยังไม่ควรถ้วน ผู้ศึกษาขอแนะน าให้ท าการศึกษาแผนปฏิบัติการสารสนเทศการตลาดในปีที่ผ่านมา 

เพ่ือที่จะได้ศึกษาข้อมูลกิจกรรมได้อย่างครบถ้วน และยังสามารถน ามาวิเคราะห์และใช้ประโยชน์ต่อการ

ปรับปรุง และพัฒนาการวางแผนปฏิบัติการสารสนเทศการตลาดในปีต่อไปได้อย่างสมบูรณ์ 

2. การศึกษาในครั้งต่อไปควรมีการศึกษาในระดับย่อยลงไปในรายโครงการ หรือรายกิจกรรมมาก

ขึ้น เนื่องจากการศึกษากลยุทธ์และการวางแผนปฏิบัติการสารสนเทศปี 2557 ของการท่องเที่ยวแห่ง

ประเทศไทยเป็นการศึกษาเฉพาะกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องและการวางแผนโครงการและกิจกรรมทั้งหมดของ

กลุ่มสารสนเทศการตลาด ซึ่งเป็นการศึกษาในระดับภาพรวม อาจไม่มีรายละเอียดการด าเนินการ หรือ

การใช้สื่อออนไลน์และสื่ออ่ืนๆเพ่ือการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ละเอียดเท่าที่ควร ทั้งนี้ในการศึกษา

ระดับย่อยลงไปนั้นเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาและการสร้างสรรค์กิจกรรมออนไลน์แคมเปญ เพ่ือให้

การด าเนินการใช้สื่อสารสนเทศการตลาดเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวประสบความส าเร็จมากขึ้น 

3. การศึกษาครั้งต่อไปควรมีการน ารูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดย

การใช้แบบสอบถามวัดพฤติกรรม ทัศนคติ และความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อการรับรู้แคมเปญ

ต่างๆของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพ่ือให้ได้การศึกษาจากกลุ่มเป้าหมายใหญ่ในเชิงกว้าง และทราบ

ถึงประสิทธิผลของการสื่อสารการตลาดจากผู้รับสาร ทั้งนี้ เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับกลยุทธ์

การสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ของหารท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพ และเข้าถึง

กลุ่มเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้นในอนาคต 
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4. ควรมีการเปรียบเทียบแผนปฏิบัติการสารสนเทศการตลาด หรือแผนการสื่อสารออนไลน์กับ

หน่วยงานในลักษณะเดียวกัน หรือหน่วยงานในภาคราชการหรือรัฐวิสาหกิจ เพ่ือเปรียบเทียบรวมถึง

วิเคราะห์ถึงโอกาสและอุปสรรค เพ่ือใช้เป็นแนวทางการวางกลยุทธ์และวางแผนสารสนเทศการตลาดหรือ

แผนการสื่อสารสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ในรูปแบบที่สร้างความแตกต่างและสร้างสรรค์มากขึ้นใน

อนาคต  
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