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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์ผลการประเมินโครงการในปั จจัยองค์ประกอบ
ทั้ง 4 ด้า น ตามหลัก ของ CIPP Model ว่า มี ผลต่ อความพึง พอใจของกลุ่ ม ผูป้ ระกอบการใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง และนักท่องเที่ยวมากน้อยเพียงใด เพื่อให้ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาสและอุปสรรคในการดาเนิ นงาน 2) ทัศนคติต่อการตระหนักรู้คุณค่าของภาพลักษณ์ (Brand
Image) ของรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยในมุมมองของผูป้ ระกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวที่ได้รับ
รางวัลฯ และในมุ มมองของนักท่องเที่ยว และ 3) เพื่อจัดทาข้อเสนอแผนกลยุทธ์ในการส่ งเสริ ม
การตลาด และประชาสัมพันธ์คุณค่าภาพลักษณ์รางวัลฯ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในอนาคต ซึ่ งผู้
ศึกษาได้ใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) โดยการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากโครงการ
ประเมินผลสาเร็ จการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ซึ่งเป็ นตัวเลขทางสถิติที่ทางคณะวิจยั
(ทวีศกั ดิ์ และคณะ, 2556) ได้สรุ ปผลไว้ และข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบประชุ มกลุ่มย่อย (Focus
group) และเนื้ อหาการโฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการฯ จากบทความ นิ ตยสาร เว็บไซด์ และสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ โดยผูว้ จิ ยั ได้ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลและสรุ ปผลเชิงพรรณา เพื่อแสดงให้เห็นถึงผล
ความสัมพันธ์ต่อทัศนคติการตระหนักรู้ คุณค่าภาพลักษณ์รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ที่มีผลต่อ
ความเชื่อมัน่ ความผูกพันและความจงรักภักดีต่อตราสิ นค้า เพื่อนามาเป็ นแนวทางในการจัดทาแผนกล
ยุทธ์สื่อสารการตลาดในอนาคต
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จากผลการศึ กษาวิเคราะห์ พบว่า ผูป้ ระกอบการท่องเที่ยวและผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้องมีความพึงพอใจใน
โครงการโดยรวมในระดับมาก (ช่วงคะแนน 83.22-83.80) มีความเชื่อมัน่ ว่าโครงการประกวดรางวัลฯ
จะช่วยสร้างโอกาสกระตุน้ ให้เกิดการรับรู้ในภาพลักษณ์ (Brand Image) ของการท่องเที่ยวไทย รางวัล
ฯ ที่ได้มีความสาคัญต่องานด้านการท่องเที่ยว กระตุน้ ให้เกิดการแข่งขันในเชิงคุณภาพด้านการบริ หาร
จัดการและการบริ การในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว รางวัลที่ได้จะสร้างชื่อเสี ยงให้กบั ผูป้ ระกอบการ ให้
เป็ นที่ยอมรับด้านคุณภาพ เป็ นที่ยอมรับไว้วางใจและเป็ นต้นแบบการเรี ยนรู้ ช่วยสร้างภาพพจน์ความ
เป็ นมืออาชีพให้ผปู้ ระกอบการ ที่ระดับคะแนนความพึงพอใจ 83.08 แต่มีจุดอ่อนที่ควรต้องปรับปรุ ง
คือ ความชัดเจนและความเหมาะสมของการแบ่งประเภทรางวัลย่อยให้ตรงกับกลุ่มเป้ าหมาย อีกทั้ง
ผูป้ ระกอบการฯ มี ระดับคะแนนความพึงพอใจต่อการส่ งเสริ มด้านการตลาดในภาพรวมในระดับ
77.28-79.80 คะแนนความพึงพอใจต่อการขยายตลาด 78.20 - 82.9 และในด้านสิ ทธิ ประโยชน์สาหรับ
ผูไ้ ด้รับรางวัลมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง คะแนน69.5 โดยมีจุดอ่อนที่การประชาสัมพันธ์
สร้างการรับรู ้และเห็นคุณค่าของสิ ทธิประโยชน์ก่อนส่ งผลงานเข้าประกวดสาหรับผูป้ ระกอบการฯ ยัง
มีนอ้ ยเกินไป ทาให้มีผลต่อการเกิดความสนใจหรื อสร้างแรงกระตุน้ ให้สมัครเข้าประกวดรางวัลฯ ใน
ระดับที่นอ้ ย
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นอกจากนี้ ยังพบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทย 63% และนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ 86% ไม่รู้จกั รางวัล
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย และรางวัลเกี่ ยวกับการท่องเที่ยวไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกที่พกั หรื อ
สถานที่ท่องเที่ยวในมุมมองของนักท่องเที่ยว 55%-58% ซึ่ งผลที่ได้สะท้อนถึงจุดอ่อนในด้านการ
สื่ อสารเชิ งการตลาดข้อมูลออกไปยังนักท่องเที่ยว เพื่อสร้ างให้เกิดการตระหนักรู้ (Awareness) จดจา
ได้ (Recognition) และทัศนคติ (Attitude) ที่ดีต่อสถานประกอบการที่ได้รับรางวัลฯ ตลอดจนการ
ประชาสั ม พันธ์ ภ าพลัก ษณ์ และคุ ณค่า ในเชิ ง มาตรฐานของแหล่ ง ท่ องเที่ ย วที่ มี คุณภาพในวงกว้าง
เพื่อให้เป็ นที่รู้จกั ของประชาชนยังมีจากัดน้อยเกินไป อันมีผลทาให้รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย
ที่ได้รับไม่มีผลต่อทัศนคติหรื อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การจากนักท่องเที่ยว ทาให้ไม่เกิดมูลค่าเพิ่มใน
เชิงเศรษฐกิจ หรื อกล่าวได้วา่ ภาพลักษณ์และคุณค่ารางวัลฯ มีผลต่อการสร้างรายได้และการเพิ่ม-สร้าง
ฐานลูกค้าในระยะยาวให้กบั ผูป้ ระกอบการที่ได้รับรางวัลฯ ในระดับที่นอ้ ย
สรุ ปแผนกลยุทธ์การสื่ อสารการตลาดในอนาคต ททท ควรพิจารณาการบูรณาการประชาสัมพันธ์
ภาพลักษณ์ ฯ ให้เชื่ อมโยงหรื อสอดคล้องกับกิ จกรรมด้านการตลาดโครงการอื่นๆ ของ ททท และ
พิจารณาสร้ างความร่ วมมือระหว่างหน่ วยงานพันธมิตรโดยเน้นความร่ วมมือระยะยาว เพื่อเพิ่มการ
ส่ งเสริ มประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์รางวัลฯ และเพิ่มการรับรู้คุณค่าแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับรางวัลกินรี
ในการเป็ น Quality Tourism Destination ให้นัก ท่ องเที่ ย วเกิ ดการรั บ รู้ ตระหนัก และจดจาได้

ง
เพื่อกระตุน้ ความอยากท่องเที่ยวให้มากขึ้น ตลอดจนพัฒนาช่ องทางการประชาสัมพันธ์และส่ งเสริ ม
การขายด้วยระบบออนไลน์-IT ให้มากขึ้น
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คาสาคัญ : รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย /ภาพลักษณ์ตราสิ นค้า /
การรับรู้-จดจาได้ / การสื่ อสารการตลาดแบบผสมผสาน

