
ข 
 

หวัขอ้การคน้ควา้อิสระ การวิเคราะห์ภาพลักษณ์รางวลัอุตสาหกรรมท่องเท่ียวไทยและแนว
ทางการส่งเสริมการตลาด กรณีศึกษา: โครงการการจดัประกวดรางวลั
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวไทย คร้ังท่ี 9 ปี 2556 

 (Thailand Tourism Awards’ Brand Image Recognition and Marketing 
Analysis, Case Study: The Thailand Tourism Awards, 2013) 

หน่วยกิต 3 
ผูเ้ขียน นางสาวโสภิญ วชิรภูวดล 
อาจารยท่ี์ปรึกษา ดร.ทวศีกัด์ิ  กฤษเจริญ 
หลกัสูตร บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
สาขาวชิา การจดัการ 
วชิาเอก การบริหารจดัการองคก์ร 
คณะ บณัฑิตวทิยาลยัการจดัการและนวตักรรม 
พ.ศ. 2556 
 

บทคดัยอ่ 
การศึกษาวจิยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) วิเคราะห์ผลการประเมินโครงการในปัจจยัองคป์ระกอบ
ทั้ง 4 ด้าน ตามหลักของ CIPP Model ว่ามีผลต่อความพึงพอใจของกลุ่มผูป้ระกอบการใน
อุตสาหกรรมท่องเท่ียวท่ีเก่ียวขอ้ง และนกัท่องเท่ียวมากน้อยเพียงใด เพื่อให้ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาสและอุปสรรคในการด าเนินงาน 2) ทศันคติต่อการตระหนกัรู้คุณค่าของภาพลกัษณ์ (Brand 
Image) ของรางวลัอุตสาหกรรมท่องเท่ียวไทยในมุมมองของผูป้ระกอบการธุรกิจการท่องเท่ียวท่ีไดรั้บ
รางวลัฯ และในมุมมองของนักท่องเท่ียว และ 3) เพื่อจดัท าขอ้เสนอแผนกลยุทธ์ในการส่งเสริม
การตลาด และประชาสัมพนัธ์คุณค่าภาพลกัษณ์รางวลัฯ เพื่อสนบัสนุนการท่องเท่ียวในอนาคต ซ่ึงผู ้
ศึกษาไดใ้ช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) โดยการรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิจากโครงการ
ประเมินผลส าเร็จการประกวดรางวลัอุตสาหกรรมท่องเท่ียวไทย ซ่ึงเป็นตวัเลขทางสถิติท่ีทางคณะวิจยั
(ทวีศกัด์ิ และคณะ, 2556) ไดส้รุปผลไว ้และขอ้มูลจากการสัมภาษณ์แบบประชุมกลุ่มยอ่ย (Focus 
group) และเน้ือหาการโฆษณาประชาสัมพนัธ์โครงการฯ จากบทความ นิตยสาร เว็บไซด์ และส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ โดยผูว้จิยัไดท้  าการวเิคราะห์ขอ้มูลและสรุปผลเชิงพรรณา เพื่อแสดงให้เห็นถึงผล
ความสัมพนัธ์ต่อทศันคติการตระหนกัรู้คุณค่าภาพลกัษณ์รางวลัอุตสาหกรรมท่องเท่ียวไทย ท่ีมีผลต่อ
ความเช่ือมัน่ ความผกูพนัและความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการจดัท าแผนกล
ยทุธ์ส่ือสารการตลาดในอนาคต 
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จากผลการศึกษาวิเคราะห์พบว่า ผูป้ระกอบการท่องเท่ียวและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจใน
โครงการโดยรวมในระดบัมาก (ช่วงคะแนน 83.22-83.80) มีความเช่ือมัน่วา่โครงการประกวดรางวลัฯ 
จะช่วยสร้างโอกาสกระตุน้ใหเ้กิดการรับรู้ในภาพลกัษณ์ (Brand Image) ของการท่องเท่ียวไทย รางวลั
ฯ ท่ีไดมี้ความส าคญัต่องานดา้นการท่องเท่ียว กระตุน้ใหเ้กิดการแข่งขนัในเชิงคุณภาพดา้นการบริหาร
จดัการและการบริการในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว รางวลัท่ีไดจ้ะสร้างช่ือเสียงให้กบัผูป้ระกอบการ ให้
เป็นท่ียอมรับดา้นคุณภาพ เป็นท่ียอมรับไวว้างใจและเป็นตน้แบบการเรียนรู้ ช่วยสร้างภาพพจน์ความ
เป็นมืออาชีพให้ผูป้ระกอบการ ท่ีระดบัคะแนนความพึงพอใจ 83.08 แต่มีจุดอ่อนท่ีควรตอ้งปรับปรุง
คือ ความชดัเจนและความเหมาะสมของการแบ่งประเภทรางวลัย่อยให้ตรงกบักลุ่มเป้าหมาย อีกทั้ง
ผูป้ระกอบการฯ มีระดบัคะแนนความพึงพอใจต่อการส่งเสริมด้านการตลาดในภาพรวมในระดับ 
77.28-79.80 คะแนนความพึงพอใจต่อการขยายตลาด 78.20 - 82.9 และในดา้นสิทธิประโยชน์ส าหรับ
ผูไ้ดรั้บรางวลัมีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง คะแนน69.5 โดยมีจุดอ่อนท่ีการประชาสัมพนัธ์
สร้างการรับรู้และเห็นคุณค่าของสิทธิประโยชน์ก่อนส่งผลงานเขา้ประกวดส าหรับผูป้ระกอบการฯ ยงั
มีนอ้ยเกินไป ท าใหมี้ผลต่อการเกิดความสนใจหรือสร้างแรงกระตุน้ให้สมคัรเขา้ประกวดรางวลัฯ ใน
ระดบัท่ีนอ้ย 
 
นอกจากน้ี ยงัพบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวไทย 63% และนกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ 86% ไม่รู้จกัรางวลั
อุตสาหกรรมท่องเท่ียวไทย และรางวลัเก่ียวกบัการท่องเท่ียวไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกท่ีพกัหรือ
สถานท่ีท่องเท่ียวในมุมมองของนกัท่องเท่ียว 55%-58% ซ่ึงผลท่ีไดส้ะทอ้นถึงจุดอ่อนในดา้นการ
ส่ือสารเชิงการตลาดขอ้มูลออกไปยงันกัท่องเท่ียว เพื่อสร้างให้เกิดการตระหนกัรู้ (Awareness) จดจ า
ได ้(Recognition) และทศันคติ (Attitude) ท่ีดีต่อสถานประกอบการท่ีไดรั้บรางวลัฯ ตลอดจนการ
ประชาสัมพนัธ์ภาพลกัษณ์และคุณค่าในเชิงมาตรฐานของแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพในวงกวา้ง 
เพื่อใหเ้ป็นท่ีรู้จกัของประชาชนยงัมีจ ากดันอ้ยเกินไป อนัมีผลท าให้รางวลัอุตสาหกรรมท่องเท่ียวไทย
ท่ีไดรั้บไม่มีผลต่อทศันคติหรือการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการจากนกัท่องเท่ียว ท าให้ไม่เกิดมูลค่าเพิ่มใน
เชิงเศรษฐกิจ หรือกล่าวไดว้า่ภาพลกัษณ์และคุณค่ารางวลัฯ มีผลต่อการสร้างรายได้และการเพิ่ม-สร้าง
ฐานลูกคา้ในระยะยาวใหก้บัผูป้ระกอบการท่ีไดรั้บรางวลัฯ ในระดบัท่ีนอ้ย 
 
สรุปแผนกลยุทธ์การส่ือสารการตลาดในอนาคต ททท ควรพิจารณาการบูรณาการประชาสัมพนัธ์
ภาพลกัษณ์ฯ ให้เช่ือมโยงหรือสอดคล้องกบักิจกรรมด้านการตลาดโครงการอ่ืนๆ ของ ททท และ
พิจารณาสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานพนัธมิตรโดยเน้นความร่วมมือระยะยาว เพื่อเพิ่มการ
ส่งเสริมประชาสัมพนัธ์ภาพลกัษณ์รางวลัฯ และเพิ่มการรับรู้คุณค่าแหล่งท่องเท่ียวท่ีไดรั้บรางวลักินรี
ในการเป็น Quality Tourism Destination ให้นักท่องเท่ียวเกิดการรับรู้ ตระหนัก และจดจ าได ้
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เพื่อกระตุน้ความอยากท่องเท่ียวให้มากข้ึน ตลอดจนพฒันาช่องทางการประชาสัมพนัธ์และส่งเสริม
การขายดว้ยระบบออนไลน์-IT ใหม้ากข้ึน 
 
ค าส าคญั : รางวลัอุตสาหกรรมท่องเท่ียวไทย / การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย /ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ / 

การรับรู้-จดจ าได ้/ การส่ือสารการตลาดแบบผสมผสาน 
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