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บทน า 

ง า น  Thailand Travel Mart Plus Amazing Gateway to the Greater Mekong Subregion 2 0 1 2 

(TTM+ 2012) เป็นงานสง่เสรมิการตลาดการทอ่งเทีย่วทีก่ารท่องเทีย่วแหง่ประเทศไทย (ททท.) จัดขึน้ อยา่ง

ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 เพื่อสนับสนุนใหผู้ป้ระกอบธุรกจิน าเที่ยวไทย (ผูข้าย) ไดน้ าเสนอขายสนิคา้และบรกิาร

ทางการท่องเทีย่วแกผู่ป้ระกอบการธุรกจิน าเทีย่ว (ผูซ้ ือ้) จากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก  รวมทัง้แลกเปลีย่นความ

คดิเห็นระหว่างกัน อันจะน าสู่ไปการด าเนนิธุรกจิตามกลไกตลาด  ผนวกกับความร่วมมอืระหว่างประเทศเพือ่น

บา้นจากกลุม่ประเทศอนุภาคลุม่แมน่ ้าโขง เขา้รว่มงานเพือ่เพิม่บทบาทประเทศไทยใหเ้ป็นประตสููป่ระเทศเพือ่น

บา้น ภายใตแ้นวคดิ Amazing Gateway to the Greater Mekong Subregion  

การจัดงานดังกลา่ว ททท. ก าหนดใหเ้ป็นสว่นหนึง่ของการด าเนนิงานภายใตแ้ผนงานเจาะกลุม่ลกูคา้ใหม ่

กลยทุธส์รา้งตลาดกระแสหลัก (Leisure)  ซึง่จากการด าเนนิงานตามแผนงานดังกลา่ว ถอืวา่ประสบความส าเร็จ

เป็นอยา่งด ี เห็นไดจ้ากกลุ่มผูซ้ ือ้ทีเ่ดนิทางมาจากต่างประเทศ (International Buyer) มจี านวนเพิม่ขึน้อยา่ง

มากเมือ่เทยีบกบัปีทีผ่า่นมา  และมจี านวนสงูทีส่ดุในการจัดงานในชว่ง 5 ปีทีผ่า่นมาอกีดว้ย นอกจากนีย้งัมผีูซ้ ือ้

จากตลาดใหมเ่ขา้รว่มงานเพิม่มากขึน้ โดยผูซ้ ือ้มาจากทัง้ภมูภิาคยโุรป ภมูภิาคตะวันออกกลาง ภมูภิาคอเมรกิา 

และภมูภิาคเอเชยี 

 นอกจากนี ้ททท. ยงัมุง่หวังใหง้าน TTM+ เป็นสถานทีส่ าหรับการเจรจาธรุกจิและเพิม่ศักยภาพการขาย

แหล่งท่องเทีย่วและบรกิารทางการท่องเทีย่วของไทยในตลาดต่างประเทศ รวมถงึเป็นการเพิม่ประสบการณ์ใน

การเสนอขายและสรา้งความมั่นใจใหแ้กภ่าคเอกชนไทยตอ่การแขง่ขันในเวทสีากล ซึง่เป้าหมายในการจัดงาน 

TTM+2012 ดังกล่าวบรรลุผลส าเร็จเป็นอย่างดี พจิารณาไดจ้ากสัดส่วนของผูซ้ ือ้และผูข้ายรายใหม่ที่เขา้

รว่มงานไดบ้รรลตุามเป้าหมายทีท่าง ททท.ตัง้ไว ้รวมถงึผูข้ายมคีวามพงึพอใจมากตอ่การจัดงานทัง้ในสว่นของ 

การลงทะเบยีน การนัดหมายล่วงหนา้และความจรงิจังในการตดิต่อธุรกจิของผูซ้ ือ้ นอกจากนีผู้ซ้ ือ้ทีเ่ขา้รว่มงาน

ยังเห็นว่าสนิคา้และบรกิารทีน่ าเสนอภายในงานตรงกับความตอ้งการของตลาดของตน มคีวามน่าดงึดูดใจและ

น าไปสู่การขายไดท้ันท ี รวมถงึยังใหค้วามสนใจที่จะน าเสนอขายแพคเก็จเชือ่มโยงระหว่างไทยกับประเทศ

เพือ่นบา้นอกีดว้ย 

 ผลความส าเร็จทัง้หมดในกรอบกลยุทธแ์ละแผนการด าเนินงานดังกล่าวนัน้ ไดถู้กน ามาประเมนิผ่าน

ตัวชีว้ัดทีจ่ับตอ้งไดใ้นรายงานฉบบันี ้โดยกองตดิตามและประเมนิผล ไดก้ าหนดกรอบแนวคดิเพือ่ประเมนิผลการ

ด าเนนิงานอยา่งเป็นระบบ  เพือ่เทยีบกบัการด าเนนิการในปีทีผ่า่นมาและน าไปพัฒนาการจัดงานในครัง้ตอ่ไป 
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กลุม่เป้าหมาย จ านวนหนว่ยตวัอยา่ง และวธิกีารเก็บขอ้มลู 
 

จากกรอบการด าเนินงานที่ทาง ททท. ไดต้ัง้ไว ้โครงการประเมนิผลการจัดงานส่งเสรมิการขาย 

Thailand Travel Mart Plus Amazing Gateway to the Greater Mekong Subregion 2012 นี้ มเีป้าหมายใน

การรับทราบความคดิเห็นจากมมุมองของผูร้ว่มงาน 3 กลุม่ ไดแ้ก ่

กลุม่เป้าหมาย ชว่งเวลาในการเก็บขอ้มูล 
จ านวนหนว่ย

ตวัอยา่ง(ราย) 

ผูซ้ือ้ทีเ่ขา้ร่วมงาน TTM+2012 

ระหวา่งการจัดงาน 204 

ภายหลงัการจัดงาน 100 วนัโดยวธิตีอบแบบสอบถามทาง On-line 18 

รวม 222 

ผลตอ่เนือ่งทางธรุกจิภายหลงัการจัดงาน โดยการตอบ

แบบสอบถามทาง On-line 
70 

ผูข้ายทีเ่ขา้ร่วมงาน TTM+2012 

ระหวา่งการจัดงาน 321 

ภายหลงัการจัดงาน โดยวธิ ีOn-line 9 

รวม 330 

ผลตอ่เนือ่งทางธรุกจิ 45 วนัภายหลงัการจัดงาน สมัภาษณ์ทาง

โทรศพัท ์หรอื ตอบแบบสอบถามทาง On-line 
99 

ผูเ้ขา้ร่วมสมัมนา(Forum)และ

ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม Pre-Post Tour 

ระหวา่งการจัดงาน (Pre Tour 54 ราย Post Tour 38 ราย Forum 

117 ราย) 
209 
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รายงานสรปุฉบบัผูบ้รหิาร 

โครงการประเมนิผลการจัดงานสง่เสรมิการขาย Thailand Travel Mart Plus 

Amazing Gateway to the Greater Mekong Subregion 2012 

1. ภาพรวมผูเ้ขา้รว่มงาน TTM+ 2012 

1.1 ผูเ้ขา้รว่มงานในฐานะ “ผูซ้ือ้”  

การจั ด งาน  Thailand Travel Mart Plus Amazing Gateway to the Greater Mekong Subregion 

2012 (TTM+ 2012)  มผีูป้ระกอบการที่มาร่วมงานในฐานะ “ผูซ้ ือ้” ทัง้จากในประเทศและต่างประเทศจ านวน  

409 ราย (ลดลงรอ้ยละ 3.8 จากปีทีผ่า่นมา)   

การลดลงของจ านวนผูซ้ ือ้ในภาพรวม 

มาจากจ าน วนผู ้ซื้ อที่  ททท . ส นับส นุน

ค่าใชจ้่าย หรอื Hosted Buyer ทีล่ดลงรอ้ยละ 

14.7 จากปีทีแ่ลว้  ขณะทีก่ลุ่มผูซ้ ือ้ทีเ่ดนิทาง

มาเอง หรอื Buyer มจี านวนเพิม่ขึน้ถงึรอ้ยละ 

15.7 ซึ่งก ารเพิ่มสู งขึ้นนี้ เก ิด จากผู ซ้ ื้ อที่

เดินทางมาจากต่างประเทศ (International 

Buyer) ที่มีจ านวนเพิ่มขึ้นถึงรอ้ยละ 53.1  

จากปีที่ผ่านมา ในขณะที่ผูซ้ ือ้ภายในประเทศ 

(Domestic Buyer) ลดลงเล็กนอ้ยเพียงรอ้ย

ละ 11.2  

 

หากพจิารณาการจัดงาน TTM+ ในระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมารวมถงึปีนี้พบว่ากลุ่มผูซ้ ือ้ที่เดนิทางมาเอง 

(Buyer) มีจ านวนเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในงาน TTM+2012 ในครัง้นี้ กลุ่มผูซ้ ือ้ที่เดินทางมาจาก

ตา่งประเทศ (International Buyer) มจี านวนเพิม่ขึน้มากเมือ่เทยีบกบัปีทีผ่า่นมา  และมจี านวนสงูทีส่ดุในการจัด

งาน 5 ปีที่ผ่านมาอีกดว้ย ในขณะที่ ผูซ้ ื้อภายในประเทศ (Domestic Buyer) และผูซ้ ื้อที่ ททท. สนับสนุน

คา่ใชจ้า่ย (Hosted Buyer) มแีนวโนม้ลดลง 

อย่างไรก็ดีในปีนี้ พบว่ามผีูซ้ ือ้จากภูมภิาคแอฟรกิา ภูมภิาคโอเชยีเนีย และภูมภิาคเอเชยีเขา้ร่วมงาน 

TTM+2012  เพิม่มากขึน้กว่าปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะผูซ้ ือ้จากภูมภิาคแอฟรกิา เพิม่ขึน้รอ้ยละ 55.6 รองลงมา

ไดแ้ก่ ผูซ้ ือ้จากภูมภิาคโอเชยีเนีย เพิม่ขึน้รอ้ยละ 30.8 โดยเฉพาะผูซ้ ือ้จากประเทศออสเตรเลยี และผูซ้ ือ้จาก

ภมูภิาคเอเชยี เพิม่ขึน้รอ้ยละ 10.0 โดยเฉพาะผูซ้ ือ้จากประเทศญีปุ่่ น  

ในทางกลับกนั ผูซ้ ือ้จากภมูภิาคตะวันออกกลาง ภมูภิาคยโุรปและภมูภิาคอเมรกิา มจี านวนลดลงจากปีที่

ผ่านมา โดยผูซ้ ือ้จากภูมภิาคตะวันออกกลาง ลดลงรอ้ยละ 25.0 โดยเฉพาะผูซ้ ือ้จากประเทศสหรัฐอาหรับเอ

มเิรตสท์ีม่ารว่มงานเพยีง 1 รายเปรยีบเทยีบจากปีทีผ่า่นมาทีจ่ านวน 4 ราย   และผูซ้ ือ้จากภมูภิาคยโุรปลดลงรอ้ย

ละ 24.2  โดยเฉพาะผูซ้ ือ้จากประเทศเนเธอรแ์ลนดท์ีม่ารว่มงานเพยีง 1 รายเปรยีบเทยีบจากปีทีผ่า่นมาจ านวน 6 

ราย  และผูซ้ ือ้จากภูมภิาคอเมรกิามจี านวนลดลง 7 ราย หรอืลดลงรอ้ยละ 15.6  โดยเฉพาะผูซ้ ือ้จากประเทศ

สหรัฐอเมรกิาทีม่ารว่มงานเพยีง 18 รายเปรยีบเทยีบจากปีทีผ่า่นมาจ านวน 27 ราย  

 

จ านวนผูซ้ือ้ (ราย) 

341

99

258

149

231

167

272

153

232
177

Hosted Buyer Buyer

TTM+2008 TTM+2009 TTM+2010 TTM+2011 TTM+2012

แผนภมูทิ ี ่1 แสดงจ านวนผูซ้ ือ้ทีเ่ขา้รว่มงาน TTM+ เปรยีบเทยีบ

ในชว่งเวลา 5 ปี 

(ราย) 
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1.2 ผูเ้ขา้รว่มงานในฐานะ “ผูข้าย”  

ในงาน TTM+2012 ครัง้นี้ มผีูป้ระกอบการธรุกจิทอ่งเทีย่วมารว่มออกงานในฐานะ “ผูข้าย” จ านวน 380 

ราย ใน 420 คหูา  ในภาพรวมจ านวนผูข้ายเพิม่ขึน้เล็กนอ้ยทีร่อ้ยละ 3.3 เมือ่เทยีบกบัปีทีผ่า่นมา  กลุม่ทีม่อีตัรา

เพิม่ขึน้มากทีส่ดุ ไดแ้ก ่ผูป้ระกอบการธรุกจิสนามกอลฟ์ เพิม่ขึน้ประมาณรอ้ยละ 250.0 โดยมผีูป้ระกอบการเขา้

รว่มงาน 7 ราย เมือ่เทยีบกบัปีทีผ่่านทีจ่ านวนเพยีง 2 ราย รองลงมาไดแ้ก ่ผูป้ระกอบการธุรกจิขนสง่เพิม่ขึน้รอ้ย

ละ 100.0 มผีูป้ระกอบการเขา้รว่มงาน 4 ราย เมือ่เทยีบกบัปีทีผ่า่นมาทีจ่ านวนเพยีง 2 ราย ส าหรับผูป้ระกอบการ

ธุรกจิท่องเที่ยวเชงินิเวศ เพิม่ขึน้รอ้ยละ 66.7 ธุรกจิเกีย่วกับสุขภาพ/สปา เพิม่ขึน้รอ้ยละ 58.3 และธุรกจิที่

เกีย่วขอ้งกบัการทอ่งเทีย่ว เพิม่ขึน้รอ้ยละ 55.6   

ประเภทธุรกจิทีม่จี านวนผูป้ระกอบการ

เขา้ร่วมงานในอัตราลดลงมากที่สุด ไดแ้ก ่

กลุ่มธุรกจิท่องเที่ยวอื่นๆ โดยลดลงรอ้ยละ 

33.3  รองลงมาไดแ้ก่ กลุ่มธุรกิจน าเที่ยว 

ลดลงรอ้ยละ 16.7 ธุรกจิบันเทงิ สันทนาการ 

ลดลงรอ้ยละ 15.4 และ กลุ่ม GMS ลดลงรอ้ย

ละ 14.3 ส าหรับในปีนีม้กีลุม่ธรุกจิงานแตง่งาน

และฮันนีมูนเพิม่เขา้มา ซึง่มผีูป้ระกอบการใน

กลุม่นีเ้ขา้รว่มงานทัง้สิน้ 11 ราย 

 

 

 

2. การประเมนิความส าเร็จระดบัโครงการ: การประเมนิผลส าเร็จดา้นการเจรจาธุรกจิและการ

เพิม่ประสบการณ์ในการเสนอขายสนิคา้แกภ่าคเอกชนไทยตอ่การแขง่ขนัในเวทสีากล 

 

2.1 การประเมนิผลส าเร็จภาพรวมการเจรจาธุรกจิของผูซ้ือ้และผูข้ายทีเ่ขา้รว่มงาน TTM+2012 

2.1.1 จ านวนนดัหมายการเจรจาธุรกจิ 

การนัดหมายระหว่างผูซ้ ือ้

และผูข้ายเกิดขึ้นใน 3 รูปแบบ 

ป ระก อ บ ด ้ว ย  ก า ร นั ด ห ม าย

ล่ ว ง ห น ้ า  ( Pre-appointment) 

รอ้ยละ 94.8 การนัดหมายแบบ

หนา้งาน (On-site appointment) 

รอ้ยละ 61.8 และการนัดหมาย

แ บ บ ก ะ ทั น หั น  ( Walk-in 

appointment) รอ้ยละ 67.9 ซึ่ง

สัดส่วนดังกล่าวใกลเ้คียงกับปีที่

ผา่นมา   

 

(รอ้ยละ) 

แผนภมูทิ ี ่3 แสดงรอ้ยละของผูข้ายทีไ่ดร้ับการนัดหมายในประเภทตา่งๆ     

ในชว่ง 5 ปีทีผ่่านมา 

Pre-appointment On-site appointment Walk-in appointment

81

60
70

93

65
71

97

70 73

97

62
69

95

62
68

TTM+2008 TTM+2009 TTM+2010 TTM+2011 TTM+2012

แผนภมูทิ ี ่2 แสดงจ านวนผูข้ายทีเ่ขา้รว่มงาน TTM+ เปรยีบเทยีบ

ในชว่งเวลา 5 ปี 

388
400

386

368
380

TTM+2008 TTM+2009 TTM+2010 TTM+2011 TTM+2012

(ราย) 
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โดยรวมผูข้ายมนัีดหมายกบัผูซ้ ือ้โดยเฉลีย่ 28 นัดหมาย/ราย ลดลงจากปีทีผ่า่นมาเฉลีย่ 7 นัดหมาย/ราย 

โดยจ าแนกเป็นนัดหมายล่วงหนา้ เฉลีย่ 21 นัดหมาย/ราย ซึง่ลดลงจากปีทีแ่ลว้เพยีงเล็กนอ้ย นัดหมายทีผู่ซ้ ือ้

และผูข้ายนัดหมายเองแบบหนา้งาน เฉลีย่ 3 นัดหมาย/ราย และเป็นนัดหมายแบบกะทันหัน เฉลีย่ 4 นัดหมาย/

ราย  ซึง่ลดลงจากปีทีผ่า่นมาเฉลีย่ 3 นัดหมาย/ราย เทา่กนั 

 

 

 

2.1.2 ความพงึพอใจของผูข้ายในการตดิตอ่เจรจาธุรกจิกบัผูซ้ือ้ 

การประเมนิความพงึพอใจของผูข้ายในการตดิตอ่เจรจาธรุกจิกบัผูซ้ ือ้  พบวา่ ผูข้ายสว่นใหญไ่มไ่ดม้คีวาม

พงึพอใจมากนักในการเจรจาธุรกจิกับผูซ้ ือ้  ซึง่ประเด็นที่ผูข้ายมคีวามพึงพอใจต่อการเจรจาธุรกจิมากที่สุด  

ไดแ้ก่  ’ยอดขายทีไ่ดร้บัจากการเจรจาธุรกจิ’ ทีค่่าเฉลีย่ 3.57 รองลงมา ไดแ้ก่ ’ระยะเวลาแตล่ะรอบการ

เจรจาธุรกจิ’ ทีค่า่เฉลีย่ 3.21  

2.2 การประเมนิคณุภาพของผูซ้ือ้ทีเ่ขา้รว่มงาน (พจิารณาจากความเห็นของผูข้าย) 

2.2.1 ความพงึพอใจของผูข้ายตอ่คณุภาพของผูซ้ือ้ 

โดยรวมผูข้ายสว่นใหญ่ไมไ่ดม้คีวามพงึพอใจมากนักต่อคุณภาพของผูซ้ ือ้  ซึง่ประเด็นทีผู่ข้ายมคีวามพงึ

พอใจต่อคุณภาพของผูซ้ ื้อมากที่สุด  ไดแ้ก่  ’ความสามารถในการตดัสนิใจของผูซ้ื้อ’ ที่ค่าเฉลี่ย 3.38 

รองลงมา ไดแ้ก ่‘จ านวนของการนดัหมาย’ ทีค่า่เฉลีย่ 3.32 และ  ‘ความจรงิจงัในการตดิตอ่เจรจาธุรกจิกบั

ผูซ้ือ้’ ทีค่่าเฉลีย่ 3.31 ในขณะทีป่ระเด็นทีผู่ข้ายมคีวามพงึพอใจต่อคุณภาพของผูซ้ ือ้นอ้ยทีสุ่ด ไดแ้ก ่‘จ านวน

ของผูซ้ือ้’ ทีค่า่เฉลีย่ 3.23  

2.2.2 อตัรา No Show ของผูซ้ือ้ (พจิารณาจากความเห็นของผูข้าย) 

ผูซ้ ือ้ทีไ่มม่าตามนัดหมาย (No Show) มจี านวนทัง้สิน้ 563 นัดหมาย (รอ้ยละ 7.2) ซึง่เป็นอัตราทีล่ดลง

อยา่งมากเมือ่เปรยีบเทยีบกบังานในปีทีผ่า่นมาทีร่อ้ยละ 16.4  สดัสว่นทีล่ดลงดังกลา่วสะทอ้นใหเ้ห็นถงึผลส าเร็จ

ของททท.ในการคัดเลอืกผูซ้ ือ้ทีม่คีณุภาพเขา้รว่มงานในปีนีเ้พิม่มากขึน้ 

 2.2.3 สดัสว่นของ International Buyer เทยีบกบัจ านวนผูซ้ือ้ท ัง้หมดทีเ่ขา้รว่มงาน 

ผูซ้ ือ้จากภูมภิาคเอเชยี มสีัดส่วนสูงที่สุด  คดิเป็นรอ้ยละ 70.4  โดยประเทศที่มผีูเ้ขา้ร่วมงานสูงที่สุด 

ไดแ้ก่ประเทศอนิเดยี มผีูเ้ขา้ร่วมงานทัง้หมด 13 ราย รองลงมาไดแ้ก่ประเทศจีน มผีูเ้ขา้ร่วมงาน 12 ราย และ

ประเทศเกาหล ีมผีูเ้ขา้รว่มงาน 8 ราย ผูซ้ ือ้จากภมูภิาคยโุรปมสีัดสว่นรองลงมา คดิเป็นรอ้ยละ 15.3 โดยประเทศ

ทีม่ผีูเ้ขา้รว่มงานสงูสดุ ไดแ้ก ่ประเทศองักฤษ มผีูเ้ขา้รว่มงานทัง้หมด 6 ราย รองลงมา ไดแ้ก ่ประเทศเยอรมัน มี

ผูเ้ขา้ร่วมงาน 3 ราย ในขณะทีผู่ซ้ ือ้จากภูมภิาคแอฟรกิามสีัดส่วนนอ้ยทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ  1.0 โดยมผีูเ้ขา้ร่วม

งานจากประเทศจากแอฟรกิาใต ้เขา้รว่มงานเพยีง 1 ราย 

 

ตารางที1่ แสดงจ านวนนัดหมายเฉลีย่ตอ่ผูข้ายในงาน TTM+ ในชว่ง 5 ปีทีผ่า่นมา 
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2.3 การประเมนิการบรหิารจดัการงาน 

2.3.1 ความพงึพอใจของผูซ้ือ้และผูข้ายเกีย่วกบัการจดังาน 

ในภาพรวมผูซ้ือ้มคีวามพงึพอใจกบังาน TTM+2012 อยูใ่นระดับ “พงึพอใจมาก” ทีค่า่เฉลีย่ 4.04 ลดลง

จากปีที่ผ่านมาที่ค่าเฉลี่ย 4.26 ซึง่ประเด็นที่ผูซ้ ือ้พงึพอใจกับงาน TTM+2012 มากที่สุด 3 อันดับแรก ไดแ้ก ่

‘การอ านวยความสะดวกในการลงทะเบยีน’ ทีค่า่เฉลีย่ 4.25 ‘การจดังานในภาพรวม’ ทีค่่าเฉลีย่ 4.13 และ 

‘การเจรจาธุรกจิในภาพรวม’ ทีค่่าเฉลีย่ 3.95 ในขณะที ่ประเด็นทีผู่ซ้ ือ้มคีวามพงึพอใจนอ้ยทีส่ดุเกีย่วกับงาน 

TTM+2012  ซึง่ทาง ททท.สามารถน าไปปรับปรุงพัฒนาต่อไป ไดแ้ก่ ‘การท าการนดัหมายล่วงหนา้’  ที่

คา่เฉลีย่ 3.90 

เมือ่พจิารณาในรายละเอยีดถงึความพงึพอใจของผูซ้ ือ้ทีม่ตีอ่การจัดงาน TTM+2012 พบว่า ประเด็นทีผู่ ้

ซือ้พงึพอใจตอ่การจัดงาน TTM+2012 มากทีส่ดุ 3 อันดับแรก ไดแ้ก ่‘สถานทีแ่ละสิง่อ านวยความสะดวก ณ 

สถาทีจ่ดังาน’ ทีค่่าเฉลีย่ 4.03 ‘จ านวนของผูข้าย’ ทีค่า่เฉลีย่ 4.01 และ ‘การเป็นเวทใีนการเจรจาธุรกจิ’ ที่

ค่าเฉลีย่ 4.00 ในขณะที ่ประเด็นทีผู่ซ้ ือ้มคีวามพงึพอใจนอ้ยทีส่ดุเกีย่วกับการจัดงานTTM+2012  ซึง่ทาง ทท

ท.สามารถน าไปปรับปรงุพัฒนาตอ่ไป ไดแ้ก ่‘จ านวนผูข้ายจากกลุม่อนภุาคลุม่แมน่ า้โขง (GMS)’  ทีค่า่เฉลีย่ 

3.59 และ ‘จ านวนผูข้ายจากกลุม่ตลาดเฉพาะ(Niche Market)’ ทีค่า่เฉลีย่ 3.76  

ในภาพรวมผูข้ายมคีวามพงึพอใจกบังาน TTM+2012 อยูใ่นระดับ’พงึพอใจ’ ทีค่า่เฉลีย่ 3.55 ใกลเ้คยีง

กบัปีทีผ่า่นมาทีค่า่เฉลีย่ 3.56 ซึง่ประเด็นทีผู่ข้ายมคีวามพงึพอใจกบังาน TTM+2012 มากทีส่ดุ 3 อนัดับแรก 

ไดแ้ก ่ ‘การอ านวยความสะดวกในการลงทะเบยีน’ ทีค่า่เฉลีย่ 3.88 รองลงมา ไดแ้ก ่ ‘การจดังานใน

ภาพรวม’  ทีค่า่เฉลีย่ 3.73  ในขณะทีป่ระเด็นทีผู่ข้ายพงึพอใจนอ้ยทีส่ดุเกีย่วกบังาน TTM+2012  ซึง่ทาง ทท

ท.สามารถน าไปปรับปรงุพัฒนาตอ่ไป  ไดแ้ก ่‘การท าการนดัหมายลว่งหนา้’ ทีค่า่เฉลีย่ 3.59  

เมือ่พจิารณาในรายละเอยีดถงึความพงึพอใจของผูข้ายทีม่ตีอ่การจดังาน TTM+2012 พบวา่ ประเด็นที่

ผูข้ายพงึพอใจตอ่การจดังาน TTM+2012 มากทีส่ดุ 3 อนัดับแรก ไดแ้ก ่ ‘สถานทีแ่ละสิง่อ านวยความสะดวก 

ณ สถานทีจ่ดังาน’ ทีค่า่เฉลีย่ 3.72  รองลงมาไดแ้ก ่ ‘การเป็นเวทใีนการเจรจาธุรกจิ’ ทีค่า่เฉลีย่ 3.69 และ 

‘การประสานงานและใหค้วามชว่ยเหลอืจาก ททท.’ ทีค่า่เฉลีย่ 3.68 ในขณะที ่ ประเด็นทีผู่ข้ายมคีวามพงึ

พอใจนอ้ยทีส่ดุตอ่การจัดTTM+2012  ซึง่ทาง ททท.สามารถน าไปปรับปรงุพัฒนาตอ่ไป ไดแ้ก ่ ‘สถานทีจ่อด

รถ’  ทีค่า่เฉลีย่ 3.38  และ ‘การจดังานทีน่า่สนใจและตอบโจทยธ์มีงาน Amazing Gateway to the 

Greater Mekong Subregion ’ ทีค่า่เฉลีย่ 3.50  

ความพงึพอใจโดยรวมตอ่การจดังาน TTM+2012 

แผนภมูทิ ี4่ แสดงสดัสว่นและคา่เฉลีย่ความพงึพอใจของผูซ้ ือ้ทีม่ตีอ่การจัดงาน TTM+2012 

จ ำนวนผูข้ำยจำกกลุม่อนุภำคลุม่แมน่ ้ำโขง

จ ำนวนผูข้ำยจำกกลุม่ตลำดเฉพำะ

กำรจัดงำนทีน่่ำสนใจและตอบโจทยธ์มีงำน

กำรเป็นเวทใีนกำรเจรจำธรุกจิ

จ ำนวนของผูข้ำย

สถำนทีแ่ละสิง่อ ำนวยควำมสะดวก

1.4

2.3

1.8

1.4

1.8

2.7

11.0

5.9

6.4

4.1

5.9

5.9

32.1

29.0

25.6

18.6

16.7

14.5

38.5

39.8

37.0

45.5

41.0

39.8

17.0

23.1

29.2

30.5

34.7

37.1

คา่เฉลีย่ 

4.03 

4.01 

4.00 

3.85 

3.76 

3.59 
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2.4 การประเมนิการเพิม่ประสบการณ์การเสนอขายและสรา้งความม ัน่ใจแกภ่าคเอกชนไทย 

2.4.1 สดัสว่นของผูข้ายรายใหมท่ีเ่ขา้รว่มงาน 

ผูข้ายทีเ่ขา้ร่วมงาน TTM+2012 สว่นใหญ่รอ้ยละ 80.0 เคยเขา้ร่วมงาน TTM+ มากอ่น โดยผูข้ายทีม่า

เขา้ร่วมงาน TTM+ ครัง้นี้เป็นครัง้แรกมสีัดสว่นลดลงเล็กนอ้ยจากรอ้ยละ 26.0 ในปีทีผ่่านมา ลดลงเหลอืรอ้ยละ 

20.0 ในปีนี ้

2.5 การประเมนิผลส าเร็จของการจดัสมัมนา (Forum) 

ในปีนี้ทาง ททท. ไดม้กีารจัดงานสัมมนาขึน้เป็นครัง้ที่ 2   โดยมรีูปแบบของการจัดงานที่รวมเป็นงาน

เดยีวส าหรับทัง้ผูซ้ ือ้และผูข้าย ภายใตห้ัวขอ้ “Customize Your Experience in Thailand”  ผลการประเมนิพบวา่

ความพงึพอใจของผูเ้ขา้ร่วมสัมมนาในภาพรวมลดลงจากปีทีผ่่านมา(จากค่าเฉลีย่ความพงึพอใจที ่3.85 ในปีที่

ผา่นมาลดลงเหลอื 3.41)  แต่อยา่งไรก็ตามรอ้ยละ 72.6 ของผูเ้ขา้ร่วมงานยังคงเห็นดว้ยทีจ่ะใหม้กีารจัดสัมมนา

ในลักษณะเดยีวกนันีอ้กีในงาน TTM+ ครัง้ตอ่ไป  

ในการเขา้ร่วมงานสัมมนาในครัง้นี้ผูเ้ขา้ร่วมต่างใหค้วามส าคัญและตัง้ความคาดหวังที่สูงที่สุดในเรือ่ง 

‘การได้รบัข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

และเป็นประโยชนต์อ่ธุรกจิ’ ซึง่

มผีูเ้ขา้รว่มกจิกรรมรอ้ยละ 55.3 ที่

เห็นดว้ยว่าประเด็นดังกล่าวไดรั้บ

การตอบสนองได เ้ป็นอย่างด ี

รองลงมา ได แ้ก่  ‘การได้ร ับ

ขอ้มูลใหม่ๆ/สิง่ทีไ่ม่เคยทราบ

มากอ่นเกีย่วกบัผลติภณัฑแ์ละ

บ ริก ารก ารท่ อ ง เที่ย วของ

ประเทศไทย’ มผีูเ้ขา้รว่มกจิกรรม

รอ้ยละ 70.6 ทีเ่ห็นดว้ยวา่ประเด็น

นีไ้ดรั้บการตอบสนองทีด่ ี 

 
แผนภมูทิ ี6่ แสดงการประเมนิผลส าเร็จของกจิกรรมสัมมนา Forum 

สถำนทีจ่อดรถ

กำรจัดงำนทีน่่ำสนใจและตอบโจทยธ์มีงำน

ขอ้มลู/ขำ่วสำรทีไ่ดร้ับจำก ททท.

กำรประสำนงำนและกำรใหค้วำมชว่ยเหลอืจำกททท.

กำรเป็นเวทใีนกำรเจรจำธรุกจิ

สถำนทีแ่ละสิง่อ ำนวยควำมสะดวก

5.0

2.4

1.8

1.2

0.9

1.8

11.5

8.8

8.2

7.0

7.0

7.9

33.0

35.1

30.8

30.3

27.7

20.6

41.4

43.6

47.9

48.8

52.3

56.1

9.0

10.1

11.3

12.7

12.2

13.6

ความพงึพอใจโดยรวมตอ่การจดังาน TTM+2012 
คา่เฉลีย่ 

 
3.72 

 
3.68 

 
3.65 

 
3.59 

 
3.50 

 

3.38 

แผนภมูทิ ี5่ แสดงสัดสว่นและคา่เฉลีย่ความพงึพอใจของผูข้ายทีม่ตี่อการจัดงาน TTM+2012 
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สว่นประเด็นทีผู่เ้ขา้รว่มกจิกรรมเห็นวา่ยงัไมไ่ดรั้บการตอบสนองไดด้เีทา่ทีค่วร  ไดแ้ก่เรือ่ง ‘การน าเสนอ

ขอ้มูลทีน่่าสนใจเกีย่วกบักลุ่มตลาดเฉพาะ (Niche Market)’ ซึง่เป็นหนึ่งในเป้าหมายส าคัญในการจัด

สัมมนาในครัง้นี้และประเด็นดา้น ‘โอกาสทีด่ใีนการสรา้งความสมัพนัธ/์พบปะกบัผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมราย

อืน่ๆ’  

 

เมือ่สอบถามถงึความคดิเห็นของหัวขอ้ในการสัมมนาทีผู่เ้ขา้ร่วมงานเห็นว่ามคีวามน่าสนใจทีสุ่ด รอ้ยละ 

17.9 ของผูเ้ขา้ร่วมงานเห็นว่าหัวขอ้ ”A Changing World : The Challenge for the Tourism Business” เป็น

หัวขอ้ที่น่าสนใจ รองลงมาคือหัวขอ้เกี่ยวกับ 4 กลุ่มตลาดเฉพาะโดยมีผูเ้ข่าร่วมงานรอ้ยละ 12.0 เห็นว่า 

“Wedding & Honeymoon” เป็นหัวขอ้ทีม่คีวามน่าสนใจทีส่ดุในกลุม่นี ้นอกจากนีผู้เ้ขา้รว่มกจิกรรมยงัไดใ้หค้วาม

คดิเห็นตา่งๆไวด้ังนี ้
 

 ระยะเวลาในการจัดสมัมนายาวตอ่เนือ่งกนัมากเกนิไป ควรมชีว่งเวลาพักระหวา่งงาน เพือ่ใหผู้ฟั้งได ้

ท าธรุะสว่นตวั และยงัคงความตอ่เนือ่งของงานอยู ่

 ควรมกีารแยกหวัขอ้ในการสมัมนาออกเป็นหวัขอ้ยอ่ยๆ และใหผู้เ้ขา้รว่มงานสามารถเลอืกเขา้รว่ม

สมัมนาตามหัวขอ้ทีต่นเองสนใจได ้ 

 ควรมชีว่งเวลาส าหรับการถาม-ตอบใหม้ากขึน้ เพือ่ใหผู้ฟั้งไดม้สีว่นรว่ม  

 ควรมกีารยกตวัอยา่งและใหข้อ้มลูเชงิลกึเกีย่วกบัสนิคา้/บรกิารทอ่งเทีย่วทีก่ลา่วถงึ เชน่ แนวโนม้

ของตลาดโดยรวม กลยทุธท์ีแ่ตล่ะประเทศใชใ้นการน าเสนอตลาดกลุม่นี ้ รวมถงึรายชือ่หรอืตวัแทน

ในกลุม่การทอ่งเทีย่วนัน้ทีส่ามารถใหข้อ้มลูเพิม่เตมิไดใ้นภายหลัง  

 

2.6. การประเมนิผลส าเร็จของการจดักจิกรรม Pre-Post Tour 

 วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม Pre 

Tour และ Post  Tour คือ เพื่อเปิดโอกาสให ้

ผู ป้ระกอบการน าเที่ยวจากต่างประเทศไดม้ี

โอกาสส ารวจและสัมผัสประสบการณ์ตรงกับ

แ ห ล่ งท่ อ ง เที่ ย ว แ ล ะก า รบ ริก า รต่ า ง ๆที่

หลากหลายของไทยและเหมาะสมกับตลาดของ

ตน  รวมถงึกจิกรรมต่างๆทีจ่ัดโดยผูป้ระกอบการ

น าเที่ยว เพื่อประกอบการตัดสินใจว่าแหล่ง

ท่องเที่ยวและบริการต่างๆ เหล่านั้นมีความ

น่าสนใจหรือดึงดูดใจเพียงพอที่จะจัดไวใ้น

รายการน า เที่ ยวหรือสามารถน าไปพัฒ นา 

ปรับปรุง เพื่อน าไปสู่การขายใหก้ลุ่มลูกค า้

เป้าหมายในตลาดของตนได ้
 

2.6.1 ผลส าเร็จของการจดักจิกรรม Pre Tour 

      ในปีนี้มจี านวนผูซ้ ือ้และสือ่มวลชนทีใ่หค้วามสนใจเขา้รว่มกจิกรรม Pre Tour เป็นจ านวนทัง้สิน้ 98 ราย 
ซึง่เป็นจ านวนทีเ่พิม่สงูขึน้มากเมือ่เปรยีบเทยีบกบัปีทีผ่า่นมาที ่63 ราย หรอืเพิม่ขึน้ถงึรอ้ยละ 55.6 ถงึแมใ้นปีนีจ้ะ
มจี านวนเสน้ทางทีล่ดลงจาก 7 เป็น 5 เสน้ทางเมือ่เปรยีบเทยีบกบัปีทีผ่า่นมาก็ตาม  
 
  

 

89

115

63
56

98

41

Pre Tour Post Tour

TTM+2010

TTM+2011

TTM+2012

จ ำนวนผูเ้ขำ้รว่มกจิกรรม Pre-Post Tour 

แผนภมูทิ ี7่ แสดงจ านวนผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม Pre-Post Tour      

ในชว่ง 3 ปีทีผ่่านมา 
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กจิกรรม Pre Tour ทีไ่ดรั้บความสนใจมากทีสุ่ดทัง้ในปีนี้และปีทีผ่่านมา คอื กจิกรรม Beauty Health 
& Wellness โดยมผีูเ้ขา้รว่ม 36 ราย รองลงมาไดแ้ก ่กจิกรรม Shopping Phenomenon โดยมผีูเ้ขา้รว่ม 22 
ราย ซึง่เป็นจ านวนที่เพิม่สูงขึน้มากเมือ่เปรยีบเทียบกับปีที่ผ่านมา (ในปีที่ผ่านมามผีูเ้ขา้ร่วมเพียง 2 ราย) การ
เพิม่ขึน้ของจ านวนผูใ้หค้วามสนใจดังกล่าวอาจเป็นผลมาจากการน าเสนอสนิคา้การท่องเที่ยวส าหรับกจิกรรม 
Shopping ใหม่ๆ  ทีม่เีอกลักษณ์ และมคีวามน่าสนใจ ไดแ้ก ่Terminal 21 และ ASIATIQUE 

ในภาพรวมผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม Pre Tour มีความพงึพอใจอยู่ในระดับ ‘พงึพอใจมาก’ ที่ค่าเฉลี่ย 4.34 

ลดลงจากปีทีผ่า่นมาเล็กนอ้ยทีค่า่เฉลีย่ 4.52 ซึง่กจิกรรมทีไ่ดรั้บความพงึพอใจมากทีส่ดุ ไดแ้ก ่Spicy Route : 

Baipai Thai Cooking School ทีค่่าเฉลีย่ 4.86 โดยผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมชืน่ชอบการมสีว่นรวมในการท าอาหาร

ดว้ยตนเองเป็นอย่างมาก รองลงมา ไดแ้ก่ กจิกรรม Beauty Health & Wellness : Relaxation in the 

City ที่ค่าเฉลี่ย 4.69 โดยผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมประทับใจกับการไดม้ีโอกาสเขา้ร่วมกจิกรรม Message & Spa 

Treatment โดยตรง ท าใหรู้ส้กึผ่อนคลาย รวมถงึความประทับใจในวัฒนธรรมไทย ประวัตคิวามเป็นมาของ

ตัวสปา ท าใหเ้ขา้ใจตลาดมากขึน้ซึง่ท าใหรู้ไ้ดว้่าจะตอบโจทยล์ูกคา้ของตนไดอ้ย่างไร และ Bangkok West 

Side Smile Bike ทีม่คีา่เฉลีย่ความพงึพอใจที ่4.67 ซึง่เป็นการจัดกจิกรรมขีจั่กรยานตามเสน้ทางทีก่ าหนดไว ้

ซึง่ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมต่างชืน่ชอบววิทวิทัศน์ที่สวยงามโดยรอบ และที่ส าคัญคือการไดเ้รยีนรูว้ถิชีวิติของคนใน

ชมุชน 

โดยโปรแกรม Pre Tour ทีผู่ซ้ ือ้เห็นว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและกจิกรรมที่ตรงตามความตอ้งการของ

ลูกคา้ในตลาด  ไดแ้ก่ กจิกรรมใน Spicy Route : Baipai Thai Cooking School (ค่าเฉลี่ย 4.57) และ

กจิกรรมทีใ่หข้อ้มลูขา่วสารใหม่ๆ เกีย่วกบัสนิคา้และบรกิารการทอ่งเทีย่วไดม้ากทีส่ดุคอื Prosperous Twilight 

Capital และ Spicy Route : Baipai Thai Cooking School ที่ค่าเฉลี่ย 4.14 เท่ากัน และกิจกรรมที่

สามารถพัฒนา ปรับปรุงเพือ่น าไปสูก่าร

ขายได ใ้นอนาคต  ได แ้ก่  ก ิจกรรม 

Prosperous Twilight Capital 

(คา่เฉลีย่ 4.43) พรอ้มกันนี้กจิกรรมนีย้ัง

มคี่าเฉลีย่สูงสุดที ่4.14 ในประเด็นของ

การเป็นสินคา้และบริการที่สามารถ

น าเสนอขายไดท้ันทีอีกดว้ย โดยที่

ก ิ จ ก ร ร ม  Spicy Route : Baipai 

Thai Cooking School และ กจิกรรม 

Shopping Phenomenon เ ป็ น

กจิกรรมที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด  3.71 ใน

ประเด็นของการเป็นกจิกรรมที่สามารถ

จูงใจใหเ้กิดการจองซื้อหรือมีการท า

สญัญาไดภ้ายในงานครัง้นี ้ 

2.6.2 ผลส าเร็จของการจดักจิกรรม Post Tour 

ส าหรับกจิกรรมPost Tour มีผูท้ี่สนใจเขา้ร่วมกจิกรรมทัง้สิน้ 41 ราย ลดลงจากปีที่แลว้ที่มีจ านวน
ผูเ้ขา้รว่มกจิกรรม Post Tour 56 ราย หรอืลดลงรอ้ยละ 26.78  

เสน้ทางที่ไดรั้บความสนใจมากที่สุดคือเสน้ทางของ Golf on The Green ซึง่มีผูเ้ขา้ร่วม 35 ราย 

รองลงมาคือ Chiang Rai Golden Culture จ านวน 15 ราย ในปีนี้ความพงึพอใจโดยรวมต่อกจิกรรม Post 

Tour อยู่ในระดับ’พงึพอใจมาก’ ที่ค่าเฉลีย่ 4.37 แต่มคี่าลดลงจากปีที่ผ่านมาเล็กนอ้ยที่ค่าเฉลี่ย4.55 โดยปีนี้

กจิกรรมทีไ่ดรั้บความพงึพอใจมากทีส่ดุเป็นเสน้ทางของ Golf on The Green ทีค่่าเฉลีย่ 4.77 ซึง่ทาง ททท. 

ไดจั้ดขึน้เป็นเสน้ทางพเิศษ โดยผูเ้ขา้รว่มสว่นใหญ่ชืน่ชอบกับการไดเ้ขา้เยีย่มชมส ารวจบรรยากาศและภมูทิัศน์ที่

แผนภมูทิ ี8่ แสดงคา่เฉลีย่ผลส าเร็จของกจิกรรม Pre Tour 
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สวยงามของสนามกอลฟ์ และการไดเ้ขา้ชมไรไ่วน ์รวมถงึการมโีอกาสไดพ้บปะพดูคยุกบัผูค้า้รายอืน่ๆ ระหวา่งการ

รับประทานอาหาร รองลงมาคือเสน้ทางของ Sukhothai World Heritage & Lifestyle ซึง่มีผูเ้ขา้ร่วม

กจิกรรมเพยีง 4 ราย แต่ไดรั้บความพงึพอใจมากทีค่่าเฉลีย่ 4.50 โดยผูเ้ขา้รว่มชืน่ชอบการไดม้โีอกาสสัมผัสกับ

วถิีชวีติความเป็นไทยกับการปลูกขา้ว และกจิกรรมเครือ่งปั้นดนิเผามากเป็นที่สุด รองลงมาคือเสน้ทางของ 

Chiang Rai Golden Culture ซึง่มคีา่เฉลีย่ความพงึพอใจอยูท่ี ่4.14 กจิกรรมทีผู่เ้ขา้รว่มชืน่ชอบในเสน้ทางนี้

คอื การไดเ้ขา้เยีย่มชมวัดไทย ซึง่มเีอกลักษณ์และประตมิากรรมทีส่วยงาม โดยเฉพาะวัดรอ่งขนุ เสน้ทาง Krabi 

: Wedding & Honeymoon Destination เป็นเสน้ทางทีไ่ดรั้บความพงึพอใจนอ้ยทีส่ดุเมือ่เปรยีบเทยีบกับ

เสน้ทางอืน่ๆ ทีค่่าเฉลีย่ 4.00 แต่ก็ยังอยูใ่นระดับความพงึพอใจมาก เสน้ทางนี้มกีจิกรรมทีผู่เ้ขา้ร่วมชืน่ชอบมาก

คอืการไดม้โีอกาสขีช่า้งเดนิชมป่า และการไดพ้ายเรอืคายคั รวมถงึการไดรั้บบรกิารนวดสปา 

 เมื่อพจิารณาผลส าเร็จของกจิกรรม

ในประเด็นต่างๆพบว่า เสน้ทาง Sukhothai 

World Heritage & Lifestyle เ ป็ น

เสน้ทางทีผู่เ้ขา้ร่วมกจิกรรมเห็นวา่เป็นสถานที่

ท่ องเที่ ย วและกิจกรรมที่ ต รงตามความ

ตอ้งการของลูกคา้ในตลาด(ค่าเฉลี่ย4.33) 

ส าหรับกิจกรรมที่ใหข้อ้มูลข่าวสารใหม่ๆ

เกีย่วกับสนิคา้และบรกิารการท่องเที่ยวของ

ไทยไดม้ากที่สุดคือ เสน้ทาง Chiang Rai 

Golden Culture (ค่ า เฉ ลี่ ย  4.42)  แล ะ

เ ส ้ น ท า ง  Krabi : Wedding & 

Honeymoon Destination ผู ้ เ ข ้ า ร่ ว ม

กจิกรรมเห็นว่าเป็นกจิกรรมที่สามารถพัฒนา

ปรับปรุงเพือ่น าไปสูก่ารขายไดภ้ายในอนาคต

(ค่าเฉลี่ย 5.00)  และการเป็นสนิคา้และบรกิารทีส่ามารถน าเสนอขายไดท้ันที(ค่าเฉลี่ย 4.67)  และกจิกรรมที่

สามารถจูงใจใหเ้กดิการจองซื้อหรือมีการท าสัญญาไดภ้ายในงาน TTM+2012 ครัง้นี้ ไดแ้ก่ เสน้ทางของ 

Sukhothai World Heritage & Lifestyle (คา่เฉลีย่ 4.67)  

เมือ่สอบถามถงึกจิกรรมหรอืเสน้ทางทีผู่เ้ขา้รว่มตอ้งการสมัผัสในการจัด Post Tour ครัง้หนา้ รอ้ยละ 

31.6 ไดส้นใจเสน้ทางเกีย่วกบัชายหาด ทะเล กจิกรรมทางน ้า และการทอ่งเทีย่วเชงิอนุรักษ์ รอ้ยละ 28.9 สนใจ

เสน้ทางกฬีากอลฟ์ และรอ้ยละ 26.3 เสน้ทางทีเ่กีย่วกบัวัฒนธรรม ประเพณีไทย รวมถงึเสน้ทางการทอ่งเทีย่ว

ภายในประเทศไทยและประเทศเพือ่นบา้น เชน่ กมัพชูา พมา่ เวยีดนาม เป็นตน้ 

2.7 การประเมนิศกัยภาพของสนิคา้ทีน่ าเสนอขายภายในงาน 

การประเมนิศักยภาพของสนิคา้ทีน่ าเสนอขายภายในงาน TTM+2012 โดยวัดจากความคดิเห็นของผูซ้ ือ้

เกีย่วกบัสนิคา้ทีเ่สนอขายภายในงานในครัง้นี ้พบวา่ ม ี4 ประเด็นทีม่ผีูซ้ ือ้เห็นดว้ยมาก ไดแ้ก ่ ’สนิคา้และบรกิาร

ทีส่ามารถพฒันา/ปรบัปรงุเพือ่น าไปสูก่ารขาย’ (รอ้ยละ 98.2) ประเด็นในดา้น ‘การมสีนิคา้และบรกิารที่

ตรงกบัความตอ้งการของตลาดของตน’ (รอ้ยละ 99.5) และ ‘มสีนิคา้และบรกิารทีน่่าดงึดดูใจเพยีงพอและ

น าไปสูก่ารขายไดท้ันท’ี (รอ้ยละ 96.4) และ ‘การใหข้อ้มลูใหม่ๆ เกีย่วกบัสนิคา้และบรกิารการทอ่งเทีย่ว

ของประเทศไทย’ (รอ้ยละ 98.2) 

 

 

แผนภมูทิ ี9่  แสดงคา่เฉลีย่ผลส าเร็จของกจิกรรม Post Tour 
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2.8 การประเมนิผลส าเร็จของการเขา้รว่มงานของผูป้ระกอบการในกลุม่ GMS 

เป้าหมายของงาน TTM+2012 ในดา้น ‘การเป็นประตเูชือ่มโยงสูป่ระเทศเพือ่นบา้นในกลุม่อนุภมูภิาคลุม่

แมน่ ้าโขง’ เป็นเป้าหมายหนึง่ทีบ่รรลผุลส าเร็จในมมุมองของผูข้าย จะเห็นไดจ้ากความพงึพอใจของผูข้ายทีอ่ยูใ่น

กลุม่อนุภมูภิาคลุม่แมน่ ้าโขง (GMS) ตอ่งาน TTM+2012 ในปีนีซ้ ึง่อยูใ่นระดับที ่‘พงึพอใจมาก’ ทีค่า่เฉลีย่ 3.88    

2.9 การประเมนิผลส าเร็จในการจดัแพคเก็จเชือ่มโยง (Combine Package) 

เมือ่พจิารณาถงึความสนใจของผูซ้ ือ้ทีม่ตีอ่สนิคา้ในกลุม่อนุภาคลุม่แมน่ ้าโขง หรอื GMS พบวา่ ผูซ้ ือ้สว่น

ใหญ ่ รอ้ยละ 72.1 ใหค้วามสนใจทีจ่ะน าเสนอขายแพคเก็จเชือ่มโยงระหวา่งไทยกบัประเทศเพือ่นบา้น โดย

ภมูภิาคทีม่สีดัสว่นของผูซ้ ือ้ใหค้วามสนใจน าเสนอขายแพคเก็จเชือ่มโยงระหวา่งไทยกบัประเทศเพือ่นบา้นมาก

ทีส่ดุ ไดแ้ก ่ภมูภิาคอเมรกิา(รอ้ยละ 90.5) รองลงมา ไดแ้ก ่ผูซ้ ือ้จากภมูภิาคยโุรป (รอ้ยละ 77.4) และ ผูซ้ ือ้จาก

ภมูภิาคเอเชยี (รอ้ยละ 71.6) ในขณะทีภ่มูภิาคทีม่สีดัสว่นของผูซ้ ือ้ใหค้วามสนใจน าเสนอขายแพคเก็จเชือ่มโยง

ระหวา่งไทยกบัประเทศเพือ่นบา้นนอ้ยทีส่ดุ ไดแ้ก ่ผูซ้ ือ้จากภมูภิาคตะวันออกกลาง (รอ้ยละ 57.1)  

 

3. การประเมนิความส าเร็จระดบักลยทุธ ์: การประเมนิผลส าเร็จในดา้นการสนบัสนนุใหเ้กดิการ

เพิม่รายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว และ การสนบัสนนุการเจาะกลุม่ลกูคา้ใหม ่  

3.1 การประเมนิผลส าเร็จในดา้นการสนบัสนนุใหเ้กดิการเพิม่รายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว 

3.1.1  ความพงึพอใจจากการตดิตอ่เจรจาธุรกจิของผูข้าย 

ในภาพรวมผูข้ายมีความพึงพอใจกับงาน TTM+2012 อยู่ในระดับ ‘พึงพอใจมาก’ ที่ค่าเฉลี่ย 3.55 

อยา่งไรก็ดใีนภาพรวมปีนี้ ผูข้ายทีร่อ้ยละ 65.8 เห็นวา่งาน TTM+2012 จัดไดต้รง/ดกีว่าทีค่าดหวังไว ้และมรีอ้ย

ละ 34.2 ทีเ่ห็นวา่แยก่วา่ทีค่าดหวังไว ้โดยในการเขา้รว่มงาน TTM+2012 นี้ ผูข้ายสว่นใหญร่อ้ยละ 50.0 ตา่งให ้

ความส าคัญและตัง้ความคาดหวังทีส่งูทีส่ดุในเรือ่ง ‘โอกาสในการประชาสมัพนัธผ์ลติภณัฑแ์ละบรกิารของ

ตนกบัผูซ้ือ้จ านวนมาก’ ซึง่ประเด็นดังกล่าวไดรั้บการตอบสนองเป็นอย่างดมีาก โดยมผีูข้ายถงึรอ้ยละ 83.3 

เห็นว่างาน TTM+ ในปีนี้จัดไดต้รง/ดกีว่าความคาดหวังในเรือ่งดังกล่าว ในขณะทีค่วามคาดหวังทีอ่ยู่ในอันดับ

รองลงมา ที่ผูข้ายรอ้ยละ 22.7 ใหค้วามส าคัญ คือ ‘โอกาสในการขยายธุรกจิไปยงัตลาดตา่งประเทศ ’ ก็

ไดรั้บการตอบสนองทีด่เีชน่กนั โดยมผีูข้ายถงึรอ้ยละ 87.6 เห็นวา่ งานในปีนี้จัดขึน้ไดต้รง/ดกีว่าความคาดหวังใน

เรือ่งนี ้ 

แต่ประเด็นทีย่ังไม่เป็นไปตามความคาดหวังเท่าทีค่วร ไดแ้ก่ ‘คุณภาพของผูซ้ือ้’  ทีม่ผีูข้ายทีร่อ้ยละ 

29.1 เห็นวา่แยก่วา่ทีค่าดหวังไว ้  และประเด็นในเรือ่งของ ‘ยอดขายทีไ่ดร้บัจากการเจรจาธุรกจิภายในงาน’ 

ก็เป็นประเด็นทีม่ผีูข้ายรอ้ยละ 31.8  ทีย่งัเห็นวา่แยก่วา่ทีค่าดหวังไวเ้ชน่กนั 

ส าหรับผูซ้ื้อ ในภาพรวมปีนี้ผูซ้ ือ้มีความพึงพอใจกับงาน TTM+2012 อยู่ในระดับ ‘พึงพอใจมาก’ ที่

ค่าเฉลีย่ 4.04  ซึง่ผูซ้ ือ้สงูถงึรอ้ยละ 91.9 เห็นว่างาน TTM+2012 จัดไดต้รง/ดกีว่าทีค่าดหวังไว ้โดยผูซ้ ือ้สว่น

ใหญ่รอ้ยละ 27.0 ต่างใหค้วามส าคัญและตัง้ความคาดหวังทีส่งูทีส่ดุในเรือ่ง ‘การมสีนิคา้และบรกิารทีต่รงกบั

ความตอ้งการของตลาดของตน’ ซึง่ประเด็นดังกล่าวไดรั้บการตอบสนองเป็นอยา่งดมีาก โดยมผีูซ้ ือ้ถงึรอ้ยละ 

93.2 เห็นว่างาน TTM+ ในปีนี้จัดไดต้รง/ดกีว่าความคาดหวังในเรือ่งดังกล่าว ในขณะที่ความคาดหวังที่อยู่ใน

อนัดับรองลงมา ทีผู่ซ้ ือ้รอ้ยละ 20.3 ใหค้วามส าคัญ คอื ‘มผีลติภณัฑแ์ละบรกิารทีส่ามารถพฒันา/ปรบัปรุง

เพือ่น าไปสูก่ารขาย’ ก็ไดรั้บการตอบสนองทีด่เีชน่กัน โดยมผีูซ้ ือ้รอ้ยละ 93.7 เห็นว่า งานในปีนี้จัดขึน้ไดต้รง/

ดกีว่าความคาดหวังในเรือ่งนี้  และความคาดหวังในเรือ่ง ‘การใหข้อ้มูลใหม่ๆ เกีย่วกบัสนิคา้และบรกิารการ
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ทอ่งเทีย่วของประเทศไทย’  ทีผู่ซ้ ือ้รอ้ยละ 18.5  ใหค้วามส าคัญ ก็เป็นอกีประเด็นทีไ่ดรั้บการตอบสนองเป็น

อยา่งดมีาก  โดยมผีูซ้ ือ้ถงึรอ้ยละ 96.4 เห็นวา่งาน TTM+ ในปีนีจ้ัดไดต้รง/ดกีวา่ความคาดหวังในเรือ่งดังกลา่ว   

 

3.1.2  สดัสว่นของรปูแบบการตดิตอ่ธุรกจิทีผู่ข้ายไดร้บัภายในงาน 

ในภาพรวมผูข้ายไดรั้บการตดิต่อจากผูซ้ ือ้เป็นลักษณะการขอขอ้มลูสนิคา้และบรกิารท่องเทีย่วมากทีส่ดุ  

(รอ้ยละ 55.3) ซึง่สดัสว่นของประเด็นดังกลา่วลดลงมากทีส่ดุจากปีทีผ่่านมา รองลงมา ไดแ้ก ่การอยูร่ะหวา่งการ

ตดิตามผลการเจรจากับผูซ้ ือ้(รอ้ยละ 41.6) มสีัดสว่นลดลงจากปีทีผ่่านมา พบผูข้ายทีไ่ดต้กลงลงนามสัญญาใน

เบือ้งตน้ (Tentative Booking) (รอ้ยละ 37.6)  มสีัดส่วนลดลงจากปีที่ผ่านมาเล็กนอ้ย และพบผูข้ายทีป่ระสบ

ผลส าเร็จในการลงนามสญัญา (Sign Contract) ทีร่อ้ยละ 17.0 ซึง่เป็นสดัสว่นใกลเ้คยีงกบัปีทีผ่า่นมา 

 

แผนภมูทิ ี ่10 แสดงรอ้ยละรปูแบบการตดิตอ่ธุรกจิทีผู่ข้ายไดรั้บจากผูซ้ ือ้ในงาน TTM+2012 

3.2 การประเมนิผลส าเร็จในดา้นการสนบัสนนุการเจาะกลุม่ลกูคา้ใหม่ 

3.2.1 สดัสว่นของผูซ้ือ้จากตลาดใหมท่ีเ่ขา้รว่มงาน 

ในการจัดงาน TTM+2012 ในครัง้นี้มผีูซ้ ือ้จากตลาดใหม่เขา้ร่วมในงานไม่มากนัก รวมทัง้สิน้มเีพยีง 8 

ราย  หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 2.0 จากจ านวนผูซ้ ือ้ทัง้หมดทีเ่ขา้ร่วมงาน โดยมผีูซ้ ือ้จากตลาดใหม่เขา้ร่วมจ านวน 8 

ตลาดๆละ 1 ราย ซึง่มาจากภูมภิาคยุโรป 5 ราย ไดแ้ก่ ผูซ้ ือ้จากประเทศ เอสโตเนีย คาซัคสถาน ลทิัวเนีย 

เซอรเ์บยี ยูเครน ผูซ้ ือ้จากภูมภิาคตะวันออกกลาง 1 ราย ไดแ้ก่ประเทศบาห์เรน   ผูซ้ ือ้จากภูมภิาคอเมรกิา 1 

รายไดแ้กป่ระเทศอรุกุวัย และผูซ้ ือ้จากภมูภิาคเอเชยี 1 รายไดแ้ก ่ประเทศบงักลาเทศ 
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3.2.2  สดัสว่นของผูซ้ือ้ทีเ่ขา้รว่มงานคร ัง้แรก 

สดัสว่นของผูซ้ ือ้รายใหมท่ีเ่ขา้รว่มงาน TTM+ เป็นครัง้แรกเพิม่สงูขึน้จากรอ้ยละ 40.0 ในปีทีผ่า่นมา เป็น

รอ้ยละ 48.2 ในปีนี้  โดยแบ่งเป็นผูซ้ ือ้จากหน่วยงาน/องค์กรที่ไม่เคยเขา้ร่วมงาน TTM+ มาก่อนเลย รอ้ยละ 

32.0  และ ผูซ้ ือ้ทีไ่มเ่คยเขา้รว่มงาน TTM+ มากอ่นแตห่น่วยงาน/องคก์รของตนเคยสง่คนเขา้มารว่มงาน TTM+ 

กอ่นหนา้นีแ้ลว้ คดิเป็นรอ้ยละ 16.2     

เมือ่พจิารณาผูซ้ ือ้จ าแนกตามภมูภิาค พบว่า ผูซ้ ือ้จากภมูภิาคอเมรกิามสีัดสว่นในการเขา้รว่มงาน TTM+  

เป็นครัง้แรกมากทีสุ่ดถงึรอ้ยละ 71.4  รองลงมาไดแ้ก่ผูซ้ ือ้จากภูมภิาคเอเชยี รอ้ยละ 52.2 ในขณะทีผู่ซ้ ือ้จาก

ภมูภิาคโอเชยีเนยีมสีดัสว่นในการเขา้รว่มงาน TTM+ เป็นครัง้แรกนอ้ยทีส่ดุ คดิเป็นรอ้ยละ 25.0 

เมือ่พจิารณาจ าแนกตามประเภทผูซ้ ือ้ พบวา่ผูซ้ ือ้ประเภท Buyer มสีดัสว่นในการเขา้รว่มงาน TTM+ เป็น

ครัง้แรกรอ้ยละ 51.1  ซึง่สูงกว่าผูซ้ ือ้ประเภท Hosted Buyer ทีม่สีัดส่วนในการเขา้ร่วมงาน TTM+เป็นครัง้แรก

รอ้ยละ 44.7  และผูซ้ ือ้จากในประเทศ (Domestic Buyer)ทัง้หมด รอ้ยละ 100.0 เคยเขา้รว่มงาน TTM+ มากอ่น 

ส าหรับผูซ้ ือ้จากตา่งประเทศ (International Buyer) มสีดัสว่นในการเขา้รว่มงานครัง้แรกรอ้ยละ 49.0 

  
ภมูภิาค ประเภทผูซ้ือ้ ประเทศ 

เอเชยี ยโุรป โอเชยีเนยี อเมรกิา 
ตะวนัออก

กลาง 
แอฟรกิา Buyer 

Hosted 

Buyer 

Domestic 

Buyer 

Interna-

tional Buyer 

จ านวนผูซ้ ือ้ทีต่อบแบบสอบถาม (ราย) 67 53 24 21 7 5 45 132 10 165 

 ผูซ้ ือ้จากหน่วยงาน/องคก์รทีเ่ขา้
รว่มงาน TTM+ เป็นครัง้แรก 

37.3% 26.4% 16.7% 52.4% 28.6% 20.0% 46.7% 27.3% 0.0% 34.5% 

 ผูซ้ ือ้ทีเ่ขา้รว่มงาน TTM+ เป็นครัง้
แรก แตห่น่วยงาน/องคก์รของตน
เคยสง่คนเขา้มารว่มงาน TTM+ 
กอ่นหนา้นีแ้ลว้ 

14.9% 13.2% 8.3% 19.0% 14.3% 20.0% 4.4% 17.4% 0.0% 14.5% 

 ผูซ้ ือ้ทีเ่คยเขา้รว่มงาน TTM+      
มากอ่น 

47.8% 60.4% 75.0% 28.6% 57.1% 60.0% 48.9% 55.3% 100.0% 50.9% 

 

3.3 ผลส าเร็จจากการเจรจาธุรกจิ  

จากการเจรจาธุรกจิในงาน TTM+ 2012 ระหวา่งวันที ่6-8 มถิุนายน 2555 พบผูซ้ ือ้ทีป่ระสบผลส าเร็จใน

การลงนามสัญญา (Sign Contract) ที่รอ้ยละ 38.7 พบผูซ้ ือ้ที่ไดต้กลงลงนามสัญญาในเบือ้งตน้ (Tentative 

Booking) ทีร่อ้ยละ 23.0 และอยูร่ะหวา่งการเจรจา (Under negotiation) ทีร่อ้ยละ 62.3 

โดยขอ้มูลจากผูซ้ ือ้ทีต่อบแบบสอบถามนี้สามารถน ามาค านวณหาจ านวนผลส าเร็จของการเจรจาธุรกจิ

จากมูลค่าของยอดขายของสนิคา้และบรกิารการท่องเที่ยวที่เกดิขึน้ภายในงาน TTM+ 2012 รวมประมาณ 

2,123.97 ลา้นบาท โดยเป็นมลูค่าของยอดขายทีเ่กดิจากการตกลงลงนามสญัญา (Sign Contract) เป็นจ านวน

ประมาณ 1,216.68 ลา้นบาท และมลูค่าของยอดขายทีเ่กดิจากลงนามสญัญาในเบือ้งตน้ (Tentative Booking) 

เป็นจ านวนประมาณ 907.29 ลา้นบาท   

 

 

 

 

ตารางที2่ แสดงสัดสว่นของผูซ้ ือ้ทีเ่ขา้รว่มงานครัง้แรกจ าแนกตามภมูภิาค,ประเทศและประเภทผูซ้ ือ้ 
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4. ประเด็นปญัหาและอปุสรรคทีพ่บระหวา่งการจดังาน TTM+2012 

 สรปุประเด็นปญัหาและอปุสรรคทีพ่บระหวา่งการจดังาน TTM+2012 

ปัญหา/อุปสรรคที่พบระหว่างการจัดงานทีท่ัง้กลุ่มผูซ้ ือ้และกลุ่มผูป้ระกอบการหรอืผูข้ายที่เขา้ร่วมงาน 

TTM+2012 ไดแ้สดงความคดิเห็นไว ้ สามารถสรปุเป็นประเด็นปัญหาและอปุสรรคตา่งๆไดด้ังนี้ 

 เกีย่วกบัผูซ้ือ้และผูข้าย  

จ านวนผูเ้ขา้ร่วมงานทัง้กลุ่มผูซ้ ือ้และผูข้ายมจี านวนนอ้ยและไมห่ลากหลาย  โดยผูซ้ ือ้ตอ้งการ

ใหม้ผีูข้ายในธุรกจิ โรงแรม/รสีอรท์  การท่องเทีย่วเชงินเิวศ และสนามกอลฟ์ เพิม่มากขึน้ และส าหรับ

กลุ่มผูข้ายตอ้งการใหม้ผีูซ้ ือ้ในกลุ่มบรษัิทน าเทีย่ว (Travel Agents) และ กลุ่มอนุภาคลุ่มน ้าโขง (GMS) 

เขา้รว่มงานเพิม่มากขึน้  

 สถานทีจ่ดังาน 

ทัง้ผูซ้ ือ้และผูข้ายเห็นว่าสถานที่ในการจัดงาน TTM+2012 ที่อมิแพค เมอืงทองธานี อยู่ไกล

จากตัวเมอืงและโรงแรมทีพั่กมาก  ท าใหก้ารเดนิทางไปยงัสถานทีจั่ดงานไมส่ะดวก และการใชบ้รกิารรถ

สาธารณะและรถแท็กซีเ่ป็นไปอยา่งยากล าบาก เนือ่งจากระยะทางไกลและตอ้งเจอกบัปัญหาการจราจรที่

คับคั่งในช่วงเชา้และช่วงเย็น รวมถงึปัญหาในดา้นการใหบ้รกิารรถรับ-ส่งระหว่างการจัดงาน มจี านวน

เทีย่วในแตล่ะวันคอ่นขา้งนอ้ย และไมม่ตีารางเวลาการเดนิรถทีแ่น่นอน 

 การนดัหมาย/ชว่งเวลาในการเจรจาธุรกจิ 

ชว่งระยะเวลาทีจั่ดไวส้ าหรับการเจรจาธรุกจิ (2 วัน) นัน้นอ้ยเกนิไป ท าใหจ้ านวนการนัดหมายตอ่

วันมากจนเกนิไป ควรจะเพิม่วันและเวลาในการเจรจาธรุกจิมากกว่านี ้ทัง้กลุม่ผูซ้ ือ้และผูข้ายตอ้งการใหม้ี

เวลาวา่งทีจ่ะสามารถเขา้ไปพบปะพูดคยุกบัผูท้ีไ่มไ่ดนั้ดหมายไวบ้า้ง นอกจากนีผู้ซ้ ือ้และผูข้ายยังเห็นว่า

การนัดหมายลว่งหนา้ระหวา่งผูซ้ ือ้และผูข้ายยงัไมต่รงกลุม่ 

 การสือ่สาร การใหข้อ้มลูและการใหบ้รกิารของเจา้หนา้ที ่ททท. 

กลุ่มผูซ้ ือ้และผูข้ายตอ้งการให ้ททท. แจง้รายละเอยีดทีค่วรรูเ้กีย่วกับการเขา้ร่วมงานล่วงหนา้

กอ่นการจัดงาน เชน่ ขอ้มลูในดา้นรายละเอยีดการจัดงานตา่งๆ   อาหาร และ บรกิารรถรับ-สง่ระหวา่งการ

จัดงาน นอกจากนี้ ยังกล่าวถงึปัญหาเกีย่วกับเจา้หนา้ที ่ทีไ่มส่ามารถสือ่สารจัดการเรือ่งต่างๆ ไดอ้ยา่งมี

ประสทิธภิาพ รวมถงึไมส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืแกผู่เ้ขา้รว่มงานไดเ้ทา่ทีค่วร 

 การอ านวยความสะดวกภายในงาน 

ปัญหาในดา้นการอ านวยความสะดวกภายในงานทผีูซ้ ือ้และผูข้าย กลา่วถงึ ไดแ้ก ่การไมม่บีรกิาร

อนิเตอร์เน็ตไรส้าย (Wi-Fi)ภายในบรเิวณที่จัดงาน  การหาบูธที่จัดแสดงภายในงานเป็นไปอย่าง

ยากล าบาก โดยเฉพาะผูข้ายรายเล็ก รวมถงึไมม่ป้ีายบอกทางไปหอ้งน ้าทีช่ดัเจน  และไมม่สีบู,่กระดาษ

ช าระจัดไวบ้รกิารในหอ้งน ้า 

 อืน่ๆ 

ขัน้ตอนการลงทะเบยีนผ่านระบบออนไลน์สรา้งความไมส่ะดวกต่อผูซ้ ือ้และผูข้ายเป็นอยา่งมาก 

นอกจากนีท้ัง้ผูซ้ ือ้และผูข้ายยงักลา่วถงึ บธูกาแฟทีจ่ัดไวภ้ายในงานเปิดใหบ้รกิารชา้เกนิไป 



                                                                                                          รายงานฉบับผูบ้รหิารโครงการประเมนิผลการจัดงานสง่เสรมิการขาย 
Thailand Travel Mart Plus Amazing Gateway to the Greater Mekong Subregion 2012   

 

GfK MarketWise Ltd. 

 

18 

5. ขอ้เสนอแนะทีไ่ดร้ะหวา่งการจดังานTTM+2012 เพือ่ใชใ้นการปรบัปรงุการจดังาน TTM+ 

ในคร ัง้ตอ่ไป 

การประเมนิผลการจัดงาน TTM+2012 ในครัง้นี ้ผูเ้ขา้รว่มงานทัง้ผูซ้ ือ้และผูข้ายไดแ้สดงความคดิเห็น

และใหข้อ้เสนอแนะไวห้ลายประการ  ซึง่คณะผูจั้ดงานสามารถน าขอ้คดิเห็นเหล่านี้ไปปรับปรุงตามสมควรใน

การจัดงาน TTM+ ครัง้ตอ่ไป  ดังนี ้

 เกีย่วกบัผูซ้ือ้และผูข้าย 

ทัง้กลุม่ผูซ้ ือ้และผูข้ายตอ้งการใหผู้เ้ขา้รว่มงานมจี านวนมากและหลากหลายมากกวา่นี ้ โดยผูซ้ ือ้

ตอ้งการเห็นผูข้ายในกลุ่มตลาดเฉพาะ (Niche Market) ไดแ้ก่ ธุรกจิสถานบ าบัดสุขภาพ/สปา  สนาม

กอลฟ์  การแตง่งานและฮนันมีนู   และการท่องเทีย่วเชงินเิวศ  รวมถงึผูข้ายในกลุ่มธรุกจิโรงแรม/รสีอรท์ 

และกลุ่มอนุภาคลุ่มน ้าโขง (GMS) เขา้ร่วมงานเพิม่มากขึน้ ส าหรับผูข้ายตอ้งการเห็นผูซ้ ือ้ในกลุ่มธุรกจิ

สถานบ าบดัสขุภาพ/สปา  การทอ่งเทีย่วเชงินเิวศ  และสายการบนิเพิม่มากขึน้ 

 การนดัหมายและชว่งเวลาการเจรจาธุรกจิ 

ทั ้งกลุ่มผูซ้ ื้อและผูข้ายเสนอใหเ้พิ่มระยะเวลากการจัดงานใหน้านกว่านี้  เนื่องจากเห็นว่า

ระยะเวลาส าหรับการนัดหมายเจรจาธุรกจินอ้ยเกนิไป จงึท าใหก้ารนัดหมายในแต่ละวันมจี านวนมาก 

รวมถงึตอ้งการเวลาในการพบปะพูดคยุกับผูข้ายและผูซ้ ือ้ทีต่นสนใจและสามารถนัดหมายกันภายในงาน

ไดม้ากขึน้ (On -Site Appointment)  ประเด็นรองลงมาทีท่ัง้กลุม่ผูซ้ ือ้และผูข้ายตอ้งการใหป้รับปรงุ คอื 

เรื่องการนัดหมายล่วงหนา้ (Pre Appointment)  ควรขยายระยะเวลาการนัดหมายล่วงหนา้ผ่าน

อนิเตอรเ์น็ต  และการนัดหมายล่วงหนา้ควรจัดใหต้รงกลุ่มธุรกจิทีส่นใจ รวมถงึควรจะสามารถท าการนัด

หมายไดใ้นชว่งตน้ของการจัดงาน 

 โปรแกรมการจดังาน 

ทัง้กลุม่ผูซ้ ือ้และผูข้ายไดใ้หข้อ้เสนอแนะเกีย่วกบัโปรแกรมการจัดงานไว ้ดังนี ้ 

- ควรจัดใหม้กีารพบปะระหว่างผูซ้ ือ้และผูข้ายเพิม่มากขึน้  เชน่ ชว่ง Forum และชว่งระหว่างการ  

รับประทานอาหารกลางวัน  หรอืการจัดใหม้งีานเลีย้งสงัสรรคร์ะหว่างผูซ้ ือ้และผูข้ายกอ่นการเปิด

งาน (Opening Party) เพือ่เพิม่โอกาสในการเจรจาธรุกจิระหวา่งผูซ้ ือ้และผูข้ายมากขึน้ 

- Forum ทีจ่ัดขึน้ ไมไ่ดใ้หป้ระโยชนก์บักลุม่ผูซ้ ือ้และผูข้ายมากนัก ควรจัดใหน่้าสนใจมากขึน้ และ

น าเสนอเนือ้หาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทอ่งเทีย่วมากกวา่นี้ 

- ช่วงเวลาการจัดงาน TTM+ ควรจัดช่วงปลายเดือน เมษายน /พฤษภาคม หรือ ช่วงปลายปี 

เนือ่งจากชว่งเวลาไมท่ับซอ้นกบังานดา้นการทอ่งเทีย่วอืน่ๆ   

- ควรจัดใหม้กีจิกรรมการแสดงทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นถงึวัฒนธรรมไทยเพิม่มากขึน้ 
 

 การอ านวยความสะดวกภายในงาน 

กลุ่มผูซ้ ือ้และผูข้ายตอ้งการใหม้บีรกิารอนิเตอรเ์น็ตไรส้าย (Wi-Fi) ในบรเิวณทีจ่ัดงาน  และการ

จัดใหม้อีปุกรณ์ต่างๆทีเ่พยีงพอภายในบธู เชน่ ทีน่ั่ง จอทวี ีและจอฉายสไลด ์นอกจากนี้ ควรมป้ีายบอก

ทางทีแ่สดงต าแหน่งแต่ละบธูทีช่ัดเจนและเรยีงตามตัวอักษร รวมถงึการจัดบูธใหก้ลุ่มธุรกจิเดยีวกันอยู่

ใกลก้นั  เพือ่ใหง้า่ยตอ่การคน้หาบธูทีต่อ้งการมากขึน้ 
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 การสือ่สาร การใหข้อ้มลูและการบรกิารของเจา้หนา้ทีท่ทท. 

กลุ่มผูซ้ ือ้และผูข้ายไดเ้สนอแนะใหท้ทท.  เพิม่การประชาสัมพันธง์านผ่านอนิเตอรเ์น็ตและสือ่

ตา่งๆใหม้ากขึน้   รวมถงึการใหข้อ้มลูแกผู่เ้ขา้รว่มงานในดา้นรายละเอยีดการจัดงานเพิม่มากขึน้   

 อาหารและเครือ่งดืม่ทีจ่ดัภายในงาน 

กลุม่ผูซ้ ือ้และผูข้ายไดใ้หข้อ้เสนอแนะเกีย่วกับอาหารและเครือ่งดืม่ทึจั่ดภายในงาน โดยตอ้งการ

ใหเ้พิม่ประเภทอาหารนานาชาตมิากขึน้   และจัดอาหารว่างใหเ้พยีงพอต่อความตอ้งการของผูเ้ขา้ร่วม

งาน รวมถงึการปรับปรงุรสชาตอิาหารใหด้ขี ึน้  นอกจากนีย้งัตอ้งการใหบ้ธูกาแฟทีจ่ัดใหบ้รกิารภายในงาน

เปิดใหบ้รกิารเร็วขึน้กวา่เดมิประมาณ 30 นาท ีถงึ 1 ชัว่โมง 

 สถานทีจ่ดังาน 

กลุ่มผูซ้ ือ้และผูข้ายเสนอใหป้รับเปลีย่นสถานที่จัดงาน  โดยเลอืกสถานที่ทีอ่ยู่ในตัวเมอืงหรอื

ใกลก้บัโรงแรม/ทีพั่ก  ทีม่รีะบบขนสง่สาธารณะทีจ่ะชว่ยใหก้ารเดนิทางสะดวกมากขึน้ 

 การใหบ้รกิารรถรบัสง่ระหวา่งการจดังาน 

กลุ่มผูซ้ ือ้และผูข้ายเสนอแนะใหม้กีารจัดเตรยีมรถโดยสารรับ-สง่ใหม้ากขึน้  และควรมรีถรับ-ส่ง

ใหบ้รกิารตลอดทัง้วัน เพือ่ความสะดวกแกผู่เ้ขา้รว่มงาน  

 

6. ความคดิเห็นของผู ้เข ้าร่วมงาน  TTM+2012 ที่มตี่อการจดังานด้านการท่องเที่ยว 

(Travel Mart) อืน่ๆในภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิก 

จากความคดิเห็นของกลุ่มผูซ้ ือ้และผูข้าย ที่มตี่อการจัดงานดา้นการท่องเที่ยว (Travel Mart) อืน่ๆใน

ภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิกสามารถสรปุประเด็นส าคัญไดด้ังนี ้

 

ผูซ้ ือ้และผูข้ายทีเ่คยเขา้รว่มงานการทอ่งเทีย่ว (Travel Mart) อืน่ๆทีจั่ดขึน้ในภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิกมา

กอ่น เห็นตรงกนัวา่งาน TTM+ เป็นงานดา้นการทอ่งเทีย่วทีด่ทีีส่ดุในภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิก  รองลงมาไดแ้ก ่งาน 

ITB, งาน ATF  และงาน PATA  โดยงาน PATA และงาน TTM+2012 เป็นงานที่ทัง้กลุ่มผูซ้ ือ้และผูข้ายมี

ความพงึพอใจอยูใ่นระดับสงู 

เมือ่ใหก้ลุ่มผูซ้ ือ้และผูข้ายพจิารณาเปรยีบเทียบงานดา้นการท่องเที่ยวต่างๆที่จัดขึน้ในภูมภิาคเอเชยี

แปซฟิิกกบังาน TTM+2012 พบวา่ ผูซ้ ือ้และผูข้ายทีเ่ห็นวา่งาน TTM+2012 จัดไดด้กีว่างานดา้นการทอ่งเทีย่ว

อืน่ๆ กลา่ววา่ งาน TTM+2012 มกีารบรหิารจัดการงานด/ีมคีณุภาพมากกวา่ และมสีนิคา้ใหม่ๆ ภายในงานมากกวา่

งานดา้นการท่องเที่ยวอื่นๆ รวมถงึผูเ้ขา้ร่วมงานทัง้กลุ่มผูซ้ ือ้และผูข้ายมีจ านวนมากและมาจากหลากหลาย

ประเทศ 

ส าหรับกลุ่มผูซ้ ือ้และผูข้ายทีเ่ห็นว่างาน ITB จัดไดด้กีว่างาน TTM+2012 ไดใ้หเ้หตุผลว่า งาน ITB มี

การบรหิารจัดการงานด/ีมคีุณภาพ, สถานทีจ่ัดงานด,ี มผีูเ้ขา้ร่วมงานจ านวนมากและมาจากหลากหลายประเทศ 

และเป็นเวททีีใ่ชใ้นการตดิตอ่เจรจาธรุกจิทีใ่หญก่วา่งาน TTM+2012 
 

ในส่วนของผูซ้ ือ้และผูข้ายที่เห็นว่า งาน ATF จัดไดด้ีกว่างาน TTM+ 2012 ไดก้ล่าวถงึขอ้ดีของงาน 

ATF ว่า เป็นงานทีม่ผีูซ้ ือ้และผูข้ายเขา้ร่วมงานจ านวนมากและมาจากหลากหลายประเทศ และเป็นงานทีม่กีาร

บรหิารจัดการด/ีมคีณุภาพมากกวา่งาน TTM+2012 รวมถงึเป็นงานดา้นการทอ่งเทีย่วระดับอาเซยีน/นานาชาต ิ
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ส าหรับกลุ่มผูซ้ ือ้และผูข้ายที่เห็นว่า งาน PATA จัดไดด้กีว่างาน TTM+ 2012 ไดใ้หเ้หตุผลตรงกันว่า 

งาน PATA มผีูซ้ ือ้และผูข้ายเขา้ร่วมงานจ านวนมากกว่างาน TTM+2012 และผูเ้ขา้ร่วมงานมาจากหลากหลาย

ประเทศ  

 

7. การประเมนิผลตอ่เนือ่งทางธุรกจิทีเ่กดิข ึน้ภายหลงัการเขา้รว่มงาน TTM+2012 

 

7.1 ภาพรวมของผูข้ายทีใ่หข้อ้มลูภายหลงัจากการเขา้รว่มงาน TTM+2012 

จากการส ารวจขอ้มลูผลตอ่เนือ่งทางธรุกจิทีเ่กดิขึน้จากการเขา้รว่มงาน TTM+2012 พบวา่ภายหลังการ

จัดงาน TTM+2012 สัดส่วนของผูข้ายที่ไดรั้บการตดิต่อกลับจากผูซ้ ือ้ใกลเ้คียงกับปีทีผ่่านมา โดยมสีัดส่วน

ลดลงเพยีงเล็กนอ้ยจากรอ้ยละ 79.4 เป็นรอ้ยละ 75.8 ในปีนี ้

เมือ่สอบถามเกีย่วกบัรปูแบบการตดิตอ่จาก

ผูซ้ ื้อ ผูข้ายส่วนใหญ่รอ้ยละ 47.1 ยังอยู่ระหว่าง

ขัน้ตอนการเจรจากบัผูซ้ ือ้ซ ึง่มสีดัสว่นเพิม่ขึน้จากปี

ที่ผ่านมาเล็กนอ้ย รองลงมาผูข้ายรอ้ยละ 44.4 

ไดรั้บการตดิต่อจากผูซ้ ือ้ในลักษณะการขอขอ้มูล

เกีย่วกับสนิคา้และบรกิารท่องเทีย่ว และพบผูข้าย

รอ้ยละ 33.3 ที่ประสบผลส าเร็จในการตกลงท า

สัญญากับผูซ้ ือ้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยเฉลีย่ต่อ

ผูข้าย 1 ราย จะไดรั้บการตดิต่อจากผูซ้ ือ้เพื่อขอ

ขอ้มลูจ านวน 9 ราย เพิม่ขึน้ประมาณ 3 รายจากปีที่

ผ่านมา  ผูซ้ ือ้ที่ตดิต่อและอยู่ในขัน้ตอนการเจรจา

เฉลีย่มจี านวน 7 ราย เพืม่ขึน้ประมาณ 2 รายจากปี

ทีผ่่านมา  สว่นผูซ้ ือ้ทีไ่ดม้กีารลงนามในสัญญากับ

ผูข้ายแลว้เฉลีย่อยู่ที่ 7 รายซึง่มจี านวนเท่ากับปีที่

ผา่นมา 

 จากการสอบถามผูข้ายเกีย่วกบัยอดขายทีเ่กดิขึน้จากการเขา้รว่มงาน TTM+2012 เปรยีบเทยีบกบั 

TTM+2011 ผูข้ายสว่นใหญร่อ้ยละ 52.5 ใหค้วามเห็นวา่ยอดขาย “ไมแ่ตกตา่ง” จากปีทีผ่า่นมา และผูข้ายรอ้ยละ 

27.3 ใหค้วามเห็นวา่ยอดขาย “เพิม่ขึน้” จากปีทีผ่า่นมา และมผีูข้ายเพยีงรอ้ยละ 13.1 ทีใ่หค้วามเห็นวา่ยอดขาย 

“ลดลง” จากปีทีผ่า่นมา นอกจากนี ้ ผูข้ายสว่นใหญร่อ้ยละ 53.2 ใหค้วามเห็นวา่ยอดขายทีเ่กดิขึน้จากการเขา้

รว่มงาน TTM+2012 “ต ่ากวา่ทีค่าดหวังไว”้  มผีูข้ายรอ้ยละ 36.2 ทีเ่ห็นวา่ยอดขาย “เป็นไปตามทีค่าดหวัง” และ

มผีูข้ายเพยีงรอ้ยละ 10.6 ทีเ่ห็นวา่ยอดขายทีเ่กดิขึน้ “ดกีวา่ทีค่าดหวังไว”้ 

7.2 ความคดิเห็นของผูข้ายถงึผลตอ่ธุรกจิจากการเขา้รว่มงาน TTM+2012 ของ

ผูป้ระกอบการกลุม่ GMS 

เมือ่สอบถามผูข้ายเกีย่วกบัการเขา้รว่มงาน TTM+2012 ของผูป้ระกอบการกลุม่ลุม่แมน่ ้าโขง GMS วา่มี

ผลตอ่ธรุกจิหรอืไม ่ พบวา่ผูข้ายสว่นใหญ ่รอ้ยละ 50.5  เห็นวา่ “มผีล”  ไดใ้หเ้หตผุลไวด้ังนี ้

- ท าใหส้ามารถขยายตลาดไดก้วา้งขึน้ (รอ้ยละ 26.0) 

- ท าใหง้าน TTM+ มคีวามน่าสนใจมากขึน้/มแีหลง่ทอ่งเทีย่วเพิม่มากขึน้ (รอ้ยละ 18.0) 

- ท าใหม้ผีูข้ายเขา้รว่มงานเพิม่ขึน้ ซึง่อาจท าใหส้ว่นแบง่ทางการตลาดลดลงได ้(รอ้ยละ 12.0) 

        แผนภมูทิ ี1่1 แสดงรอ้ยละของผูข้ายทีไ่ดรั้บการตดิตอ่จากผูซ้ ือ้ 

   ภายหลังจากการไดเ้ขา้รว่มงาน TTM+2012 เปรยีบเทยีบชว่งเวลา 5 ปี 

17.1 25.0
37.1

20.6 20.2

82.9 75.0
62.9

79.4 75.8

TTM+2008 TTM+2009 TTM+2010 TTM+2011 TTM+2012

ไมไ่ดรั้บกำรตดิตอ่ ไดรั้บกำรตดิตอ่

(รอ้ยละ) 
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- ท าใหม้ผีูซ้ ือ้สนใจเขา้รว่มงานมากขึน้ (รอ้ยละ 8.0) 

- ท าใหม้โีอกาสในการตดิตอ่ทางธรุกจิมากขึน้ (รอ้ยละ 8.0) 

 

7.3 ความคดิเห็นของผูข้ายทีม่ตีอ่การจดังาน TTM+ คร ัง้ตอ่ไปในปี 2013 

 เมือ่สอบถามความคดิเห็นของผูข้ายถงึชว่งเวลาทีม่คีวามเหมาะสมในการจัดงาน TTM+ 2013 พบวา่ 

ผูข้ายสว่นใหญร่อ้ยละ 58.6  เห็นวา่ ชว่งเดอืนมถินุายน  เป็นชว่งเวลาทีม่คีวามเหมาะสมทีส่ดุในการจัดงาน 

TTM+ 2013  โดยผูข้ายสว่นใหญไ่ดใ้หเ้หตผุลวา่ ชว่งเดอืนมถินุายน เป็นชว่ง Low season จงึสามารถท าสญัญา

ทางธรุกจิใหมไ่ด ้และมเีวลาเพยีงพอในการตดิตาม/วางแผนกอ่นถงึชว่ง High season นอกจากนีย้งัเป็นชว่งเวลา

การจัดงานทีไ่มซ่อ้นทับกบังานดา้นการทอ่งเทีย่วอืน่ 

  นอกจากนีผู้ข้ายยงัเสนอแนะรปูแบบหรอืธมีงานทีค่วรใชส้ าหรับการจัดงาน TTM+ 2013  ซึง่ผูข้ายสว่น

ใหญร่อ้ยละ 12.1  เห็นวา่ธมีงานที ่ ”เนน้รปูแบบความเป็นไทย แสดงถงึวฒันธรรมไทย” มคีวามเหมาะสม

ส าหรับงาน TTM+ 2013   รองลงมาผูข้ายรอ้ยละ 10.1 ไดเ้สนอความคดิเห็นเกีย่วกบัธมีของงานที ่ “แสดง

จดุเดน่/วฒันธรรมของแตล่ะภาคในประเทศไทย”   

7.4 ภาพรวมของผูซ้ ือ้ทีใ่หข้อ้มลูภายหลงัจากการเขา้รว่มงาน TTM+2012 

จากการส ารวจขอ้มูลผลต่อเนื่องทางธุรกจิทีเ่กดิขึน้จากการเขา้ร่วมงาน TTM+2012 โดยสง่จดหมาย

อเิล็กทรอนิกส ์(E-mail) ถงึผูซ้ ือ้ที่เขา้ร่วมงาน TTM+2012 จ านวน 409 ราย พบว่า มผีูซ้ ือ้ตอบกลับจ านวน

ทัง้สิน้ 70 ราย หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 17.1 ของผูซ้ ือ้ทีเ่ขา้รว่มงานทัง้หมด ซึง่ผูซ้ ือ้จ านวนดังกลา่วเกอืบทัง้หมดได ้

มกีารตดิตอ่กบัผูข้ายภายหลังการจัดงาน TTM+2012 หรอืคดิเป็นสดัสว่นทีส่งูถงึรอ้ยละ 98.6  

 จากขอ้มลูของผูซ้ ือ้พบว่าภายหลังการจัดงาน รูปแบบการตดิต่อระหว่างผูซ้ ือ้และผูข้ายสว่นใหญ่ยังอยู่

ระหว่างขัน้ตอนการเจรจา คดิเป็นรอ้ยละ 72.9 รองลงมาผูซ้ ื้อไดต้ดิต่อขอขอ้มูลเกี่ยวกับสนิคา้และบรกิาร

ทอ่งเทีย่วจากผูข้าย คดิเป็นรอ้ยละ 71.4 และพบผูซ้ ือ้ทีไ่ดม้กีารตกลงท าสัญญากบัผูข้ายเป็นลายลักษณ์อักษร 

ถึงรอ้ยละ 70.0 นอกจากนี้ยังมีผูซ้ ื้ออีกรอ้ยละ 37.1 ที่ตกลงกับผูข้ายว่าจะท าสัญญาในงานครัง้อื่นๆ   

โดยงานดา้นการท่องเที่ยวที่ผูซ้ ื้อส่วนใหญ่รอ้ยละ 11.5 กล่าวถึง ไดแ้ก่ งาน ATF  รองลงมาไดแ้ก่ งาน 

TTM+2013 และ งาน PATA โดยมผีูซ้ ือ้รอ้ยละ 7.7 เทา่กนักลา่ววา่จะท าสญัญากบัผูข้ายในงานดังกลา่ว 

จากขอ้มูลที่ส ารวจจ านวนผูข้ายที่

ไดรั้บการตดิต่อจากผูซ้ ือ้ในรูปแบบ

ตา่งๆ พบวา่ เฉลีย่ตอ่ผูซ้ ือ้ 1 ราย จะ

ตดิต่อกับผูข้ายเพือ่ขอขอ้มลูจ านวน 

11 ราย ผูข้ายที่อยู่ในขัน้ตอนการ

เจรจาเฉลี่ยมีจ านวน 7 ราย ส่วน

ผูข้ายทีไ่ดม้กีารลงนามในสญัญากับ

ผู ซ้ ื้อแลว้เฉลี่ยอยู่ที่  7 ราย และ 

ผูข้ายที่ไดรั้บการยนืยันจากผูซ้ ือ้ว่า

จะท าสญัญาในงานครัง้อืน่ๆเฉลีย่อยู่

ที ่ 3 ราย  

 

(รอ้ยละ) 

แผนภมูทิ ี ่12  แสดงมลูคา่สัญญาโดยเฉลีย่และจ านวนผูข้ายเฉลีย่ทีไ่ดร้ับการตดิตอ่ทาง

ธุรกจิจากผูซ้ ือ้ในรปูแบบตา่งๆภายหลังการจัดงาน TTM+2012 
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เมือ่สอบถามผูซ้ ือ้ถงึประมาณการณ์ของมลูค่าสัญญาทีจ่ะเกดิขึน้ในการตดิต่อระหว่างผูซ้ ือ้และผูข้ายใน

รปูแบบตา่งๆ พบวา่ การตดิตอ่ระหวา่งผูซ้ ือ้และผูข้ายทีย่งัอยูใ่นระหวา่งขัน้ตอนการขอขอ้มลู มมีลูคา่สญัญาทีค่าด

ว่าจะเกดิขึน้โดยเฉลี่ยอยู่ที ่2,246,310 บาท การตดิต่อระหว่างผูซ้ ือ้และผูข้ายทีอ่ยู่ในขัน้ตอนของการเจรจา มี

มูลค่าสัญญาที่คาดว่าจะเกดิขึน้โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 1,925,340 บาท ผูซ้ ือ้และผูข้ายที่ไดต้กลงท าสัญญาเป็นลาย

ลักษณ์อกัษรแลว้ มมีลูคา่สญัญาทีเ่กดิขึน้โดยเฉลีย่อยูท่ี ่2,056,740 บาท ผูซ้ ือ้ทีต่กลงวา่จะท าสญัญาในงานครัง้

อืน่ๆกบัผูข้าย มมีลูคา่สญัญาทีค่าดวา่จะเกดิขึน้โดยเฉลีย่อยูท่ี ่1,380,000 บาท         

 

 จากการสอบถามผูซ้ ื้อเกี่ยวกับมูลค่าของ

สัญญาที่เก ิดขึ้นจากการเขา้ร่วมงาน TTM+2012 

เปรียบเทียบกับ TTM+2011 ผูซ้ ือ้ส่วนใหญ่รอ้ยละ 

52.9 ใหค้วามเห็นวา่มลูคา่สญัญา “เพิม่สงูขึน้” จากปี

ที่ผ่านมา(โดยเฉลี่ยมูลค่าสัญญาเพิม่สูงขึน้จากปีที่

ผ่านมาประมาณรอ้ยละ  35.0)  และผูซ้ ื้อรอ้ยละ 

31.4 ใหค้วามเห็นวา่มลูคา่สญัญา “ไมแ่ตกตา่ง” จาก

ปีทีผ่่านมา มผีูซ้ ือ้เพยีงรอ้ยละ 2.9 ทีใ่หค้วามเห็นว่า

มูลค่าสัญญา “ลดลง” จากปีที่ผ่านมา (โดยเฉลี่ย

มูลค่าสัญญาลดลงจากปีที่ผ่านมาประมาณรอ้ยละ 

25.0)  

 

 

7.5 ความคดิเห็นของผูซ้ ือ้ทีม่ตีอ่การจดังาน TTM+ คร ัง้ตอ่ไปในปี 2013 

 เมือ่สอบถามความคดิเห็นของผูซ้ ือ้ถงึชว่งเวลาทีม่คีวามเหมาะสมในการจัดงาน TTM+ 2013 พบวา่ ผูซ้ ือ้

สว่นใหญ่รอ้ยละ 60.0  เห็นตรงกนักับผูข้ายว่า ชว่งเดอืนมถิุนายน  เป็นชว่งเวลาทีม่คีวามเหมาะสมทีส่ดุในการ

จัดงาน TTM+ 2013  โดยผูซ้ ือ้สว่นใหญไ่ดใ้หเ้หตุผลวา่ ชว่งเดอืนมถินุายน เป็นชว่งทีม่นัีกทอ่งเทีย่วมาเทีย่วกัน

นอ้ย Low season และเป็นช่วงเริม่ท าสัญญาส าหรับฤดูกาลใหม่ นอกจากนี้ยังเป็นช่วงเวลาการจัดงานที่ไม่

ซอ้นทับกบังานดา้นการทอ่งเทีย่วอืน่  

  นอกจากนี้ผูซ้ ือ้ยงัเสนอแนะรปูแบบงานทีเ่หมาะสมส าหรับการจัดงาน TTM+ 2013 ดังนี้  ผูซ้ ือ้สว่นใหญ่

รอ้ยละ 14.29 ตอ้งการใหม้บีรษัิทน าเทีย่วจากทางภาคใตข้องประเทศไทยเขา้รว่มในงาน TTM+2013 เพิม่มาก

ขึน้ รองลงมาผูซ้ ือ้รอ้ยละ 7.14 ไดเ้สนอสถานที่จัดงาน TTM+2013 ใหอ้ยู่ใจกลางเมอืงสามารถเดนิทางดว้ย

รถไฟฟ้าไดส้ะดวก 

 

 

 

 

  แผนภมูทิ ี ่13  แสดงสัดสว่นการเปรยีบเทยีบมลูคา่สัญญาที่

เกดิขึน้จากการเขา้รว่มงาน TTM+2012 ของผูซ้ ือ้กับปีทีผ่า่นมา 
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8.  สรปุลกัษณะและพฤตกิรรมของกลุม่นกัทอ่งเทีย่วทีม่าท ากจิกรรมในกลุม่ตลาดเฉพาะ 

 นกัทอ่งเทีย่วกลุม่สขุภาพ 

ปัจจัยส าคัญทีท่ าใหนั้กท่องเทีย่วเลอืกเดนิทางมาประเทศไทยเพือ่ใชบ้รกิารสุขภาพ นักท่องเทีย่วส่วน

ใหญ่รอ้ยละ 67.0  เห็นว่าการตอ้นรับและบรกิารทดีขีองคนไทยเป็นปัจจัยทีส่ าคัญทีส่ดุ  รองลงมานักท่องเทีย่ว

รอ้ยละ 50.0 เห็นว่าประเทศไทยมเีทคโนโลยทีางการแพทยท์ี่ทันสมัย  และนักท่องเที่ยวรอ้ยละ 45.0 เท่ากัน 

เห็นว่าค่ารักษาพยาบาลทีส่มเหตุสมผล และการมชีือ่เสยีงทีด่ใีนเรือ่งของการเป็นแหล่งการแพทยค์ุณภาพระดับ

โลก เป็นปัจจัยที่ท าใหเ้ดนิทางมาใชบ้รกิารสุขภาพในประเทศไทย ส าหรับบรกิารดา้นสุขภาพที่นักท่องเที่ยว

เลอืกใชม้ากที่สุด  ไดแ้ก่ การตรวจร่างกาย (รอ้ยละ 48.0) รองลงมา ไดแ้ก่ การรักษาทางทันตกรรม (รอ้ยละ 

36.0) โดยนักท่องเทีย่วส่วนใหญ่ใชบ้รกิารในเรือ่งของ การฟอกฟันขาว การครอบฟัน และทันตกรรมรากเทียม 

และการใชบ้รกิารในดา้นอายุรศาสตร/์โรคทั่วไป (รอ้ยละ 17.0)  เชน่ การผ่าตัดเปลีย่นขอ้เข่าเทียม การผ่าตัด

รักษาโรคหลอดเลอืดหัวใจ และการเชือ่มขอ้กระดกูสนัหลัง 

ส าหรับกจิกรรมท่องเที่ยวอื่นๆที่นักท่องเที่ยวกลุ่มสุขภาพส่วนใหญ่รอ้ยละ 84.0 ท าเมื่อเดนิทางมา

ประเทศไทย ไดแ้ก ่กจิกรรมเกีย่วกับความบันเทงิและอาหาร นักท่องเทีย่วชอบทีจ่ะลิม้รสอาหารไทย และเลอืก

ซือ้เสือ้ผา้พืน้เมอืง รองลงมานักท่องเทีย่วรอ้ยละ 60.0 ท ากจิกรรมเกีย่วกับศลิปะ, วัฒนธรรรมและผูค้น เชน่การ

เทีย่วชมเมอืง ท่องเทีย่วเชงิประวัตศิาสตร ์เชน่ พระราชวัง, ปราสาท, วัด เป็นตน้ และนักท่องเทีย่วรอ้ยละ 57.0 

ท ากจิกรรมเกีย่วกบัธรรมชาต ิเชน่ การเทีย่วทะเลและหาดทราย และการชมป่า, สวนสตัว,์ ภเูขา ,น ้าตก 

 นกัทอ่งเทีย่วกลุม่กอลฟ์ 

ปัจจัยส าคัญที่ท าใหนั้กท่องเที่ยวเลอืกเดนิทางมาประเทศไทยเพื่อใชบ้รกิารกอลฟ์ นักท่องเที่ยวส่วน

ใหญ่รอ้ยละ 65.0  เห็นว่าประเทศไทยมคีุณภาพสนามกอลฟ์ทีด่ ีเชน่ ทางเชือ่มหลุม, ความเขยีวชอุ่ม และร่อง

ทราย รองลงมานักทอ่งเทีย่วรอ้ยละ 61.0 เห็นวา่ประเทศไทยมชีือ่เสยีงทีด่ใีนดา้นสนามกอลฟ์  และนักทอ่งเทีย่ว

รอ้ยละ 57.0 เห็นวา่ทัศนยีภาพและธรรมชาตทิีส่วยงาม  

ส าหรับกจิกรรมท่องเทีย่วอืน่ๆทีนั่กทอ่งเทีย่วกลุม่กอลฟ์สว่นใหญ่รอ้ยละ 87.0 ท าเมือ่เดนิทางมาประเทศ

ไทย ไดแ้ก่ กจิกรรมเกีย่วกับความบันเทงิและอาหาร เช่นการลิม้รสอาหารไทย และเลือกซือ้เสือ้ผา้พื้นเมอืง 

รองลงมานักท่องเทีย่วรอ้ยละ 65.0 ท ากจิกรรมเกีย่วกับสขุภาพและความงาม เชน่การใชบ้รกิารสปาและสขุภาพ 

และนักท่องเทีย่วรอ้ยละ 60.0 ท ากจิกรรมเกีย่วกับธรรมชาต ิเชน่ การเทีย่วทะเลและหาดทราย และการชมป่า, 

สวนสตัว,์ ภเูขา ,น ้าตก 

 นกัทอ่งเทีย่วกลุม่ฮนันมีนูและการแตง่งาน 

ปัจจัยส าคัญทีท่ าใหนั้กทอ่งเทีย่วเลอืกเดนิทางมาประเทศไทยเพือ่แตง่งานและฮนันมีนูนักทอ่งเทีย่วสว่น

ใหญ่รอ้ยละ 67.0  เห็นว่าประเทศไทยมทีะเลและชายหาดทีส่วยงาม แปลกใหม่รองลงมานักท่องเทีย่วรอ้ยละ 

54.0 เห็นว่าประเทศไทยมโีรงแรมทีเ่หมาะแก่การเฉลมิฉลองและหรูหรา  และนักท่องเทีย่วรอ้ยละ 52.0 เห็นว่า

ความเป็นมติรและการตอ้นรับที่อบอุ่นของคนไทย เป็นปัจจัยที่ท าใหเ้ดนิทางมาประเทศไทยเพื่อแต่งงานและ

ฮนันมีนู 
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ส าหรับกจิกรรมท่องเทีย่วอืน่ๆทีนั่กท่องเทีย่วกลุ่มการแต่งงานและฮันนีมนูสว่นใหญ่รอ้ยละ 91.0 ท าเมือ่

เดนิทางมาประเทศไทย ไดแ้ก่ กจิกรรมเกีย่วกับความบันเทงิและอาหาร เชน่การลิม้รสอาหารไทย และเลอืกซือ้

เสือ้ผา้พืน้เมอืง รองลงมานักทอ่งเทีย่วรอ้ยละ 87.0  ชอบท ากจิกรรมเกีย่วกบัธรรมชาต ิเชน่การเทีย่วชมทะเลและ

หาดทราย และชมป่า, สวนสัตว์, ภูเขา ,น ้าตก และนักท่องเที่ยวรอ้ยละ 66.0 ชอบท ากจิกรรมเกีย่วกับศลิปะ

,วัฒนธรรม และผูค้น เช่น การเที่ยวชมเมอืง, การท่องเที่ยวเชงิประวัตศิาสตร์ เช่น พระราชวัง, ปราสาท, วัด    

เป็นตน้ 

 นกัทอ่งเทีย่วกลุม่เชงินเิวศ 

ส าหรับปัจจัยส าคัญที่ท าใหนั้กท่องเที่ยวเลือกเดินทางมาประเทศไทยเพื่อการท่องเที่ยวเชงินิเวศ

นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่รอ้ยละ 81.0  เห็นว่าสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยมีความน่าสนใจรองลงมา

นักท่องเทีย่วรอ้ยละ 76.0 เห็นวา่ประเทศไทยมกีจิกรรมทีส่นุกและน่าตืน่เตน้  และนักทอ่งเทีย่วรอ้ยละ 46.0 เห็น

วา่ความสะดวกสบายและความปลอดภยัของเสน้ทางเป็นปัจจัยทีท่ าใหเ้ดนิทางมาประเทศไทยเพือ่การทอ่งเทีย่ว

เชงินเิวศ 

ส าหรับกจิกรรมท่องเที่ยวอืน่ๆที่นักท่องเที่ยวกลุ่มเชงินิเวศส่วนใหญ่รอ้ยละ 93.0 ท าเมือ่เดนิทางมา

ประเทศไทย ไดแ้ก่ กจิกรรมเกีย่วกับธรรมชาต ิเชน่การเที่ยวชมทะเลและหาดทราย, ชมป่า, สวนสัตว,์ ภูเขา ,

น ้าตก และทอ่งเทีย่วผจญภยั เชน่ การล่องแพ, การพายเรอืแคนนู และการปีนหนา้ผา รองลงมานักทอ่งเทีย่วรอ้ย

ละ 90.0  ชอบท ากจิกรรมเกีย่วกบัความบนัเทงิและอาหาร เชน่การลิม้รสอาหารไทย และเลอืกซือ้เสือ้ผา้พืน้เมอืง 

และนักท่องเทีย่วรอ้ยละ 64.0 ชอบท ากจิกรรมเกีย่วกับศลิปะ,วัฒนธรรม และผูค้น เชน่ การเทีย่วชมเมอืง, การ

ทอ่งเทีย่วเชงิประวัตศิาสตร ์เชน่ พระราชวัง, ปราสาท, วัด เป็นตน้ 

 ขอ้เสนอแนะ 

จากขอ้มูลที่ไดจ้ากการจัดงาน TTM+ 2012 พบว่า มีสัดส่วนของผูซ้ ื้อในกลุ่มตลาดเฉพาะ(Niche 

Market) ใหค้วามสนใจและเขา้ร่วมงาน TTM +2012 เพิม่มากขึน้จากปีทีผ่่านมา ซึง่แสดงใหเ้ห็นว่าสนิคา้และ

บรกิารในกลุ่มตลาดเฉพาะของประเทศไทยเป็นทีส่นใจแก่กลุ่มนักท่องเทีย่วต่างประเทศเพิม่ขึน้ ซึง่การจัดงาน 

TTM+ ก็เป็นอกีหนึง่ชอ่งทางในการประชาสมัพันธก์ารทอ่งเทีย่วในกลุม่ตลาดเฉพาะใหเ้ป็นทีรู่จั้กแกนั่กทอ่งเทีย่ว

ตา่งประเทศเพิม่มากขึน้ 

ผลจากการศกึษาตลาด Niche Market ร่วมกับททท.ท าใหท้ราบถงึความตอ้งการของ”นักท่องเทีย่ว”ใน

กลุ่มตลาดเฉพาะ (Niche Market) ซึง่ขอ้มลูทีไ่ดเ้ป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการน ามาใชใ้นการพัฒนาการจัดงาน 

TTM+ โดยมแีนวทางในการด าเนนิงานตา่งๆ ดังนี้ 

 การประชาสัมพันธ์ ชักชวนใหผู้ข้ายหรอืผูป้ระกอบการไทยในกลุ่มตลาดเฉพาะเขา้ร่วมงาน TTM+ 

เพิม่มากขึน้ ถงึแมว้่าผูป้ระกอบการในกลุม่ตลาดเฉพาะทีเ่ขา้รว่มงาน TTM+2012 จะมจี านวนเพิม่มาก

ขึน้จากปีที่ผ่านมา  แต่ยังมสีัดส่วนที่นอ้ยเมือ่เทียบกับความตอ้งการสนิคา้และบรกิารในกลุ่มตลาด

เฉพาะของผูซ้ ือ้ทีเ่ขา้รว่มงาน 

 การใหข้อ้มลูแกผู่ป้ระกอบการไทยถงึความตอ้งการของนักทอ่งเทีย่วในกลุม่ตลาดเฉพาะในแต่ละกลุ่ม 

เพือ่ทีผู่ป้ระกอบการจะสามารถพัฒนาและน าเสนอสนิคา้และบรกิารทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการของ

นักทอ่งเทีย่วกลุม่ตลาดเฉพาะไดด้ยี ิง่ขึน้   
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 การประชาสมัพันธห์รอืน าเสนอจดุเดน่ของการทอ่งเทีย่วในกลุม่ตลาดเฉพาะของประเทศไทยทีต่รงกบั

ความสนใจของนักท่องเที่ยวต่างประเทศ เพือ่ชว่ยดงึดูดนักท่องเทีย่วจากต่างประเทศใหเ้กดิความ

สนใจมาใชบ้รกิารดา้นการท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มมากขึน้ ตัวอย่างเช่น กลุ่มสุขภาพ  ควร

น าเสนอจดุเดน่ในดา้น ความเชีย่วชาญ และการใหบ้รกิารของคนไทยทีม่คีวามเป็นมติรและมใีจรักการ

บรกิาร, กลุม่กอลฟ์ ควรน าเสนอในดา้นคุณภาพของสนามกอลฟ์ และการมทีัศนยีภาพและธรรมชาตทิี่

สวยงามของสนามกอล์ฟในประเทศไทย, กลุ่มฮันนีมูนและการแต่งงาน ควรน าเสนอจุดเด่นในดา้น

ความสวยงามของทะเลและชายหาด รวมถงึการมสีถานทีท่ีส่วยงามเหมาะสมแกก่ารเฉลมิฉลอง หรอื

กลุม่เชงินเิวศ ควรน าเสนอถงึความน่าสนใจของสถานทีท่อ่งเทีย่วเชงินเิวศ รวมถงึการมกีจิกรรมทีส่นุก

น่าตืน่เตน้ 

 การจัดโประแกรมเทรนนิง่ ฝึกอบรมใหแ้กผู่ป้ระกอบการไทยใหม้คีวามเป็นผูเ้ชีย่วชาญในกลุ่มตลาด

เฉพาะในแต่ละกลุ่ม ใหผู้ป้ระกอบการไทยสามารถพัฒนาสรา้งมลูค่าเพิม่ใหแ้กก่ารท่องเทีย่วในกลุ่ม

ตลาดเฉพาะ รวมถงึน าเสนอสนิคา้และบรกิารดา้นการท่องเที่ยวไดอ้ย่างครบวงจรและแตกต่างจาก

ประเทศอืน่ๆ 

 การท าการตลาดและการใชส้ือ่ประชาสัมพันธใ์นการสือ่สารแก่นักท่องทีย่วกลุ่มตลาดเฉพาะอย่างมี

ประสทิธภิาพ โดยเนน้การท าตลาดผ่านดจิติอลมารเ์ก็ตติง้ โดยการประชาสัมพันธผ์า่นสือ่อนิเตอรเ์น็ต

และสังคมออนไลน์เพิม่มากขึน้  นอกจากนี้ยังสามารถใชส้ือ่ดังกล่าวเป็นชอ่งทางการขายใหม่ๆ แก่

ผูป้ระกอบการดา้นทอ่งเทีย่วของประเทศไทย 

 นอกเหนอืไปจากกจิกรรมหลักทีนั่กทอ่งเทีย่วในกลุม่ตลาดเฉพาะตัง้ใจมาท าทีป่ระเทศไทยแลว้ พบวา่

นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ต่างมีการท ากจิกรรมอื่นๆ ร่วมดว้ย นอกจากการน าเสนอกจิกรรมหลักที่

นักท่องเทีย่วในกลุ่มตลาดเฉพาะใหค้วามสนใจ  กจิกรรมอืน่ๆ เชน่ การเทีย่วชมทะเลและหาดทราย  

สปา การนวดแผนไทย และการไดล้ิม้รสอาหารไทย ก็เป็นสิง่ทีนั่กทอ่งเทีย่วต่างใหค้วามสนใจและชืน่

ชอบ ดังนัน้ การน าเสนอสนิคา้ในแต่ละกลุ่มตลาดเฉพาะ นอกจากสนิคา้และบรกิารหลักทีน่ าเสนอแก่

นักท่องเทีย่วแลว้ ยังสามารถจัดกจิกรรมอืน่ๆ เพิม่เตมิเพือ่ดงึดูดความสนใจและสรา้งความประทับใจ

แกนั่กทอ่งเทีย่วตา่งประเทศไดอ้กีดว้ย 
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ภาคผนวก 

ตารางสรปุผลการประเมนิการจดังาน TTM+2012 
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การประเมนิผลการด าเนนิงาน โครงการ Thailand Travel Mart Plus Amazing Gateway to the Greater Mekong Subregion 2012 ผา่นตัวชีว้ัดตา่งๆ ทีไ่ดม้ี

การก าหนดไวซ้ ึง่ครอบคลมุ 2 มติ ิไดแ้ก ่ผลสาเร็จในระดับกลยทุธ ์และผลส าเร็จในระดับโครงการ เป็นดังนี ้
 

วตัถปุระสงค ์ ประเด็นการประเมนิ ตวัชีว้ดั เป้าหมายปี 2012 

 
 

ผลการด าเนนิงาน TTM+ 2012 
 

 

ผลการด าเนนิงาน
เปรยีบเทยีบกบั
เป้าหมาย 

ระดบักลยทุธ ์

1. เพื่อเพิ่มศักยภาพการ

ขายแหล่งท่องเทีย่วและ

บรกิารทางการท่องเทีย่ว

ขอ งไท ย    ในตลาด

ต่างประเทศ ซึ่งจะเป็น

ก า ร เ พิ่ ม จ า น ว น

นักท่องเที่ยว ขยายวัน

พักและ เพิม่รายไดเ้ขา้สู่

ประเทศตามนโยบาย

กระตุน้เศรษฐกจิ โดยใช ้

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

เป็ นตั วน ารายได ้เข ้า

ประเทศ 

 

1.1  การสนั บส นุ นให ้

เกิดการเพิ่มรายได ้

จากการทอ่งเทีย่ว 

 

1)  ความพงึพอใจจากการ

ตดิตอ่เจรจาธุรกจิของ

ผูข้าย 

 

3.50 

 

3.53 
 

2)  รอ้ยละของรูปแบบการ

ตดิตอ่ธุรกจิทีผู่ข้ายไดร้ับ

ภายในงาน 

    - ตกลงลงนามสัญญา  

      (Sign Contract) 

 

 
รอ้ยละ 20.0 

 
 

รอ้ยละ 17.0 
 
 

 

     - ตกลงลงนามสัญญาใน

เบือ้งตน้    

      (Tentative Booking)  

รอ้ยละ 50.0 รอ้ยละ 37.6  

1.2  การสนับสนุนการ

เจ าะก ลุ่ ม ลู ก ค ้า

ใหม ่

1) รอ้ยละของผูซ้ ือ้จากตลาด

ใหมท่ีเ่ขา้รว่มงาน 

รอ้ยละ 2.0 รอ้ยละ 2.0  

2) รอ้ยละของผู ซ้ ื้อที่ เข า้

รว่มงานครัง้แรก 

รอ้ยละ 40.0 รอ้ยละ 46.9  

 

หมายเหต ุ: N/A คอืตัวชีวั้ดทียั่งไมไ่ดถ้กูประเมนิในระหวา่งการจัดงาน 
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 (ตอ่) 
 

วตัถปุระสงค ์ ประเด็นการประเมนิ ตวัชีว้ดั เป้าหมายปี 2012 ผลการด าเนนิงาน TTM+ 2012 
ผลการด าเนนิงาน
เปรยีบเทยีบกบั
เป้าหมาย 

ระดบัโครงการ 
2. เพื่ อ ใช ้งาน  TTM+ เป็ น

สถานที่ เจรจาธุรกิจ และ
น าเสนอขายสินค า้การ

ท่ องเที่ ย วของไทยแก่
ผูป้ระกอบการน าเที่ยวจาก
ต่างประเทศ  และเป็นการ
เพิ่มประสบการณ์ ในการ
เสนอขายและสรา้งความ
มั่ นใจให แ้ก่ภาคเอกชน
ไทยต่อการแข่งขันในเวที
สากล 

 
2.1  ผลส าเร็จจากการ

เจรจาธุรกจิ 
 

 
1)  จ านวนนัดหมายทีไ่ดร้ับ 

 
30 นัดหมาย/ราย 

 
28 นัดหมาย/ ราย 

 

2)  รอ้ยละของผูข้ายทีไ่ดร้ับ
การตดิตอ่จากผูซ้ ือ้ภายหลัง

การเขา้รว่มงาน 

รอ้ยละ 80.0 รอ้ยละ 75.8  

2.2  คณุภาพของผูซ้ ือ้
ทีเ่ขา้รว่มงาน 

1)  ความพงึพอใจของผูข้ายตอ่
ผูซ้ ือ้ ในประเด็น 

    - ความสามารถในการ 
      ตัดสนิใจ 

 
 

3.50 

 
 

3.38  

    - ความจรงิจังในการตดิตอ่ 
      เจรจาธุรกจิ 

3.30 3.31  

2)  อัตรา No Show ของผูซ้ ือ้ 
(พจิารณาจากความเห็นของ
ผูข้าย) 

รอ้ยละ 16.0 รอ้ยละ 7.2  

3)  สัดสว่นของ International 
Buyer (Non Hosted) 

เทยีบกับจ านวนผูซ้ ือ้
ทัง้หมดทีเ่ขา้รว่มงาน  

รอ้ยละ 20.0 
รอ้ยละ 24.0 

(98 ราย) 
 

 
2.3  การบรหิารจัดการ

งาน 

 
1) ความพงึพอใจของผูซ้ ือ้และ

ผูข้ายเกีย่วกับการจัดงาน 
 - การลงทะเบยีน 

ผูซ้ ือ้ 4.35 
ผูข้าย 3.85 

ผูซ้ ือ้ 4.24 
ผูข้าย 3.88 

 
 

  - การจัด Pre Appointment ผูซ้ ือ้ 3.95 
ผูข้าย 3.50 

ผูซ้ ือ้ 3.90 
ผูข้าย 3.59 

 
 

  - รปูแบบการจัดงาน 
จัดเก็บเป็นฐานขอ้มลู 

ผูซ้ ือ้ 4.13 
ผูข้าย 3.73 

- 
- 

2.4  การเพิม่
ประสบการณ์การ
เสนอขายและสรา้ง
ความมั่นใจแก่
ภาคเอกชนไทย 

1)  รอ้ยละของผูข้ายรายใหมท่ี่
เขา้รว่มงาน 

รอ้ยละ 15.0 รอ้ยละ 19.7  
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(ตอ่) 
 

วตัถปุระสงค ์ ประเด็นการประเมนิ ตวัชีว้ดั เป้าหมายปี 2012 ผลการด าเนนิงาน TTM+ 2012 
ผลการด าเนนิงาน
เปรยีบเทยีบกบั
เป้าหมาย 

 

2.5  การประชาสัมพันธ์
การจัดงานออกสู่

ระดับนานาชาต ิ
  

1)  มกีารด าเนนิงานรว่มกับสือ่
พันธมติรในระดับนานาชาต ิ
(Media Partner) 

ม ี N/A N/A 

2)  จ านวนบทความเกี่ยวกับ
งาน TTM+ ที่เผยแพร่โดย
สื่อมวลชนต่างประเทศที่
เดนิทางมากับ ส านั ก งาน 
ททท . ส า นั ก งานส าข า
ตา่งประเทศ 

ม ี N/A N/A 

2.6  ผลส าเร็จของการ
จัดสัมมนา 
(Forum) 

1)  ความคดิเห็นเกีย่วกับขอ้มูล
ที่ไดร้ับมีประโยชน์ต่อการ
ท าธุรกจิ 

จัดเก็บเป็นฐานขอ้มลู ผูซ้ ือ้ 3.34 
ผูข้าย 3.61 

- 
- 

2)  ความพงึพอใจโดยรวมจาก
การเขา้รว่มสัมมนา 

ผูซ้ ือ้ 3.85 ผูซ้ ือ้ 3.54 
ผูข้าย 3.33 

 
- 

3)  รอ้ยละของผูท้ีอ่ยากใหม้ี
การจัดสัมมนาขึน้อกีในครัง้

ตอ่ไป 

จัดเก็บเป็นฐานขอ้มลู ผูซ้ ือ้ 69% 
ผูข้าย 89% 

- 
- 

3. เพื่ อ เ ปิ ด โ อ ก า ส ใ ห ้
ผู ป้ ระกอบการน าเที่ ยว 
จากต่ างป ระเท ศได ้มี
โ อ ก าส ส า รว จ แห ล่ ง
ท่ อ ง เที่ ย วแล ะศึ ก ษ า
กิจกรรมท่ องเที่ยวและ
บรกิารต่างๆที่หลากหลาย
ของไทย และเหมาะสมกับ
ตลาดของตน 

3.1  ผลส าเร็จของการ
จัดกจิกรรม Pre-
Post Tour 

1)  ความพงึพอใจของผูซ้ ือ้ตอ่
การเขา้รว่มกจิกรรม 

Pre-Tour  4.52 
Post-Tour  4.55 

Pre-Tour  4.34 
Post-Tour  4.27 

 
 

2)  รอ้ยละความเห็นของผูซ้ ื้อ
เกี่ยวกับความพรอ้มของ
สนิคา้และบรกิารที่น าเสนอ
ใน Pre-Post Tour 

   - ตรงกับความตอ้งการของ 
       ตลาด 

 
 
 

จัดเก็บเป็นฐานขอ้มลู 

 
 
 

Pre-Tour  รอ้ยละ 100 
Post-Tour  รอ้ยละ 96 

 
 
 
- 
- 

  - สามารถน าเสนอขายได ้
       ทันท ี

จัดเก็บเป็นฐานขอ้มลู Pre-Tour    รอ้ยละ 94 
Post-Tour  รอ้ยละ 96 

- 
- 

   - สามารถพัฒนา/ปรับปรงุ 
      เพือ่น าไปสูก่ารขาย 

จัดเก็บเป็นฐานขอ้มลู Pre-Tour     รอ้ยละ 94 
Post-Tour  รอ้ยละ 100 

- 
- 
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(ตอ่) 

วตัถปุระสงค ์ ประเด็นการประเมนิ ตวัชีว้ดั เป้าหมายปี 2012 ผลการด าเนนิงาน TTM+ 2012 
ผลการด าเนนิงาน
เปรยีบเทยีบกบั
เป้าหมาย 

4. เพื่อแสดงใหเ้ห็นศักยภาพ
ของสินคา้การท่องเที่ยวของ
ไทย ซึง่ส่งผลถงึบทบาทของ

ไทยที่จะเป็นประตูเชื่อมโยง 
(Gateway) หลั กสู่ ป ระเท ศ
เพือ่นบา้น 

4.1  ศักยภาพของสนิคา้ที่
น าเสนอ ขายภายใน
งาน 

1)  รอ้ยละความคิดเห็น
ข อ ง ผู ้ซื้ อ เกี่ ย ว กั บ
สิ น ค ้า ที่ เส น อ ข า ย

ภายในงาน 
   - ตรงกับความตอ้งการ 

 
 
 

จัดเก็บเป็นฐานขอ้มลู 

 
 
 

รอ้ยละ 100 

 
 
 

- 
 

   - มคีวามหลากหลาย จัดเก็บเป็นฐานขอ้มลู รอ้ยละ 97 - 
 

4.2  ผลส าเร็จของการเขา้
รว่มงานของ
ผูป้ระกอบการในกลุม่ 
GMS 

1)  ความพงึพอใจภาพรวม
ของผูป้ระกอบการใน
ก ลุ่ ม  GMS ที่ เ ข ้ า
รว่มงาน 

จัดเก็บเป็นฐานขอ้มลู 3.88 - 
 

4.3  การจัดแพคเก็จ
เชือ่มโยง  

       (Combine Package) 

1)  ร อ้ ย ล ะข อ งผู ้ซื้ อ ที่
สนใจจะน าเสนอขาย
แพ ค เก็ จ เชื่ อ ม โ ย ง
ร ะ ห ว่ า ง ไ ท ย กั บ
ประเทศเพือ่นบา้น 

จัดเก็บเป็นฐานขอ้มลู รอ้ยละ 72.1 - 
 

 

หมายเหต ุ: N/A คอืตัวชีวั้ดทียั่งไมไ่ดถ้กูประเมนิในระหวา่งการจัดงาน 

 

 


