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งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาการรั บรู้ ภาพลักษณ์ แบรนด์การท่องเที่ ยวประเทศไทย ภายใต้
แคมเปญ “Amazing Thailand” ในหมวดของ 7 Wonders of Amazing Thailand วิธีการวิจยั ประกอบด้วย การ
วิจยั เชิงคุณภาพและเชิงปริ มาณ เก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ 4 กลุ่มประเทศ ได้แก่ กลุ่มประเทศเอเชีย
กลุ่มประเทศภูมิภาคอเมริ กา กลุ่มประเทศยุโรป และกลุ่มประเทศโอเชี ยเนี ย รวม 420 ตัวอย่าง ผลการศึกษา
พบว่า ความทรงจํา ของนัก ท่ อ งเที่ ย ว แสดงให้เ ห็ น ถึ ง ความหมายในมิ ติ ข องวัฒ นธรรมและงานเทศกาล
ความคุม้ ค่าเงิน ด้านสถานที่ท่องเที่ยว คุณภาพของการบริ การและผูค้ น และทําเลที่ต้ งั ตามลักษณะทางภูมิศาสตร์
หากพิจารณาการรั บรู้ ของกลุ่ มนักท่ องเที่ ยวเป้ าหมายต่ อความเป็ นแบรนด์การท่ องเที่ ยวของประเทศไทย
ในมิติ 7 หมวด ภายใต้แคมเปญ Amazing Thailand พบว่ามีการรับรู้อย่างเด่นชัดในด้าน Nature: The Beauty of
Natural Wonders ด้าน Beaches: Sun Surf and Serenity ด้าน Treasures: Land of Heritage and History และ
ด้าน Thainess: The World’s Friendliness Culture ส่ วนด้าน Health & Wellness: The Beauty of Wellness and
Wellbeing ด้าน Trends: Your Senses with Unique Trends และด้าน Festivities: The Land of Year Round
Festivities ยังอยู่ในภาพที่ไม่เด่นชัด เมื่อวิเคราะห์ตามกลุ่มนักท่องเที่ยวเป้ าหมาย พบว่า กลุ่มประเทศยุโรป
และอเมริ กา มีความชัดเจนในเรื่ อง Beaches: Sun Surf and Serenity มากกว่ากลุ่มประเทศเอเชียและโอเชียเนีย
ผลการศึกษา ยังแสดงถึงองค์ประกอบของแบรนด์การท่องเที่ยวประเทศไทย ในมิติของ ความเป็ นต้นฉบับ
ของแท้ (Authentic) ความง่ายในการเข้าถึง (Accessibility) และคุณภาพของบริ การ (Quality of service) ที่มี
ผลต่อระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้ าหมาย ส่ วนคุณภาพแหล่งจําหน่ ายสิ นค้า คุณภาพสถาน
ที่พกั ความง่ายในการเข้าถึง และความแตกต่างด้านอาหารและเครื่ องดื่ม ยังเป็ นปั จจัยสําคัญที่ส่งผลต่อระดับ
ความภักดีของกลุ่มนักท่องเที่ยวเป้ าหมายที่มีต่อแบรนด์การท่องเที่ยวประเทศไทย
คําสํ าคัญ: นักท่องเที่ยวต่างชาติ แบรนด์การท่องเที่ยว การรับรู้ Amazing Thailand
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ABSTRACT
The objective of this study was to find out the perception of brand identity designed for tourism
promotion in Thailand’s Tourism Marketing Plan for 2009 under the “Amazing Thailand” campaign
highlighting the theme of Seven Wonders of Amazing Thailand. The research methodology involved both
qualitative and quantitative approaches. The data was collected from four geographic regions of travel
originating countries including Asia, America, Europe, and the Oceania. Totally 420 samples of
international tourists from the countries in the above-defined regions were covered as questionnaire respondents
for the opinion survey. The qualitative research was the in-depth interview with international tourists to obtain
information for performing Content Analysis and for use as background to develop the questionnaire to serve
the purpose of the present study. The quantitative research was a questionnaire survey to collect data for the
validity test of the study concept to assure its clarity and generalization. The result revealed that the memory of
international tourists, the meanings of nation brand for visit to Thailand could be expressed in the dimensions of
culture and event, value for money, attractions, quality of services and people, and geographic location. From
the investigation on the awareness of the target international tourists of the nation brand identity for Thailand’
tourism promotion under the Seven Wonders of Amazing Thailand campaign, it was found that the awareness
was clear for the following themes: Nature: The Beauty of Natural Wonders, Beaches: Sun Surf and Serenity,
Treasures: Land of Heritage and History, and Thainess: The World’s Friendliness Culture; while quite vague
for the following themes: Health & Wellness: The Beauty of Wellness and Wellbeing, Trends: Your Senses
with Unique Trends, and Festivities: The Land of Year Round Festivities. From the cross sectional analysis on
various target groups, the international tourists from European and American countries demonstrated to have
a clearer awareness of sun, surf, and serenity element than those from Asian countries and the Oceania. The
present study also found that certain elements of the nation brand identity had effect on international tourists’
satisfaction, which included authenticity, accessibility, and quality of service; and that some elements could be
important determinants of the brand loyalty giving rise to repeat visits to Thailand such as quality of shopping
facilities, quality of accommodation facilities, accessibility, and different gastronomy.
Keywords: International tourists, Tourism Brand, Perception, Amazing Thailand
บทนํา
การท่ อ งเที่ ย วมี ค วามสํา คัญ ต่ อ การพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสัง คมของประเทศ รั ฐ บาลมี น โยบายใน
การส่ งเสริ มการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กบั ประเทศอย่างต่อเนื่ อง ภายใต้การสร้างความเข้ม
แข็งของตราสิ นค้า (Brand) ประเทศไทยต้องการสร้างภาพลักษณ์แบรนด์การท่องเที่ยวประเทศไทยให้มีความ
โดดเด่น เพื่อให้นกั ท่องเที่ยวเกิดการรับรู้ จดจําและเกิดทัศนคติที่ดี อยากกลับมาเที่ยวซํ้า ปี 2552 การท่องเที่ยว
แห่ งประเทศไทย (ททท.) เน้นการสร้ างกระแสการเดิ นทางทั้งตลาดต่างประเทศ และในประเทศให้เกิ ดขึ้น
ตลอดทั้งปี ภายใต้กลยุทธ์รณรงค์ส่งเสริ ม “ปี ท่องเที่ยวไทย 2551-2552” ตามนโยบายของรัฐบาล ผนวกร่ วมกับ
การดําเนิ นงานสานต่อกลยุทธ์การตลาดในปี ที่ผ่านมา ซึ่ งมีจุดเน้นที่แตกต่างกันไปตามสภาวะและแนวโน้ม
ตลาดในแต่ละพื้นที่ สร้ างกระแสให้เกิ ดการรั บรู้ และความร่ วมมื อสนับสนุ นปี ท่องเที่ ยวไทย โดยนําเสนอ
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แคมเปญ “Amazing Thailand” ภายใต้แนวคิดหลัก 7 Wonders of Amazing Thailand โดยกําหนดตลาดเป้ า
หมายหลักเป็ นตลาดต่างประเทศ และนําเสนออัตลักษณ์ประเทศไทยด้านการท่องเที่ยวใน 7 แนวคิดย่อย ได้แก่
(1) Thainess : The World’s Friendliness Culture (2) Treasures : Land of Heritage and History (3) Beaches : Sun
Surf and Serenity (4) Nature : The Beauty of Natural Wonders (5) Health & Wellness : The Beauty of Wellness
and Wellbeing (6) Trends : Your Senses with Unique Trends และ (7) Festivities : The Land of Year Round
Festivities กอปรกับมุ่งเน้นส่ งเสริ มการท่องเที่ยวคุณภาพ และยัง่ ยืน ทั้งในมิติ “มูลค่า” และ “คุณค่า” เพื่อสร้าง
ความแตกต่างในจุดขายให้อตั ลักษณ์ที่ชดั เจนง่ายต่อการรับรู้ จดจําในลักษณะกลุ่มพื้นที่ และตอกยํ้าจุดแข็งใน
ด้านภาพลักษณ์มิตรไมตรี และสี สนั ของแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย ภายใต้การชูจุดขายภาพลักษณ์แบรนด์การ
ท่องเที่ยวที่โดดเด่น และแตกต่างของแต่ละพื้นที่
ดังนั้นจึ งเป็ นที่ น่าสนใจว่านักท่องเที่ ยวต่างชาติซ่ ึ งเป็ นกลุ่มนักท่องเที่ ยวเป้ าหมายของประเทศไทย
ภายใต้แนวคิดดังกล่าวได้มีการรับรู้ถึงภาพลักษณ์แบรนด์การท่องเที่ยวประเทศไทยภายใต้แคมเปญ และแนวคิด
ดังกล่าวข้างต้นอย่างไร และการรับรู้ของกลุ่มตลาดเป้ าหมายแต่ละกลุ่มมีความคล้ายคลึงหรื อมีความแตกต่างกัน
มากน้อยเพียงใด เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการทบทวน และพัฒนากลยุทธ์การสื่ อสารการตลาดที่มี
ประสิ ทธิผลในการจูงใจกลุ่มตลาดต่างประเทศได้มากขึ้น
แนวคิดประสบการณ์ กบั แบรนด์ (Brand Experience)
ประสบการณ์ที่ลกู ค้าเป้ าหมายได้สมั ผัสหรื อมีปฏิสมั พันธ์กบั แบรนด์ในทุกๆช่วงเวลา มีส่วนสนับสนุน
ให้ผบู้ ริ โภคเกิดการรับรู้ในแบรนด์ ซึ่ งการเกิดประสบการณ์กบั แบรนด์ได้มาจากการสัมผัสกับจุดสัมผัสของ
แบรนด์ต่างๆ อาทิ การโฆษณาผ่านสื่ อต่างๆ (วิทยุ หนังสื อพิมพ์ นิ ตยสาร ออนไลน์ โทรทัศน์) สัมผัสกับ
เอกลักษณ์ต่างๆ ของแบรนด์ อาทิ โลโก้บรรจุภณั ฑ์ การสื่ อสารขององค์กร สภาพแวดล้อมของ แบรนด์ อาทิ
การจัดตกแต่งบรรยากาศในร้าน เป็ นต้น ประสบการณ์ที่มีต่อแบรนด์จะเกิดขึ้นจากการที่ลกู ค้าพบเห็น รับรู้หรื อ
สัมผัสกับจุดสัมผัสแบรนด์ (Brand Touch Points) โดย Scott M. Davis (2002) แบ่งจุดสัมผัสแบรนด์ ดังนี้ (1)
จุดสัมผัสแบรนด์ที่ก่อให้เกิดประสบการณ์ก่อนการซื้อ (Pre-purchase Experience) เป็ นจุดสัมผัสที่ลูกค้า จะใช้
ในการตัดสิ นใจ เป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณาก่อนที่จะตัดสิ นใจซื้ อแบรนด์น้ นั (2) จุดสัมผัสแบรนด์ที่ก่อ
ให้เกิดประสบการณ์ขณะซื้ อ (Purchase Experience) เป็ นจุดสัมผัสที่ผบู้ ริ โภคมีโอกาสพบหรื อติดต่อด้วย ขณะ
หรื อระหว่างที่กาํ ลังดําเนินการซื้ อหรื อใช้บริ การ (3) จุดสัมผัสแบรนด์ที่ ก่อให้เกิดประสบการณ์หลังการซื้ อ
(Post-purchase Experience) เป็ นจุดสัมผัสที่ผบู้ ริ โภคจะได้พบเจอหรื อติดต่อด้วยหลังจากที่ได้ใช้บริ การสิ นค้า
หรื อบริ การนั้นไปแล้ว
หลักการทฤษฎีการรับรู้ (Perception Theory)
Robbins (2003) กล่าวว่า การรับรู้ หมายถึง กระบวนการที่ ปัจเจกบุคคลจัดระบบหรื อตีความสิ่ งที่
ประสาทสัมผัสได้ เพื่อให้ความหมายให้กบั สภาพแวดล้อมของสิ่ งนั้น ๆ ปั จจัยการรับรู้ประกอบด้วยประสาท
สัมผัส และปั จจัยทางจิต คือความรู้เดิม ความต้องการ และเจตคติเป็ นต้น การรับรู้ประกอบด้วยกระบวนการ
สามด้าน คือการรับสัมผัสการแปลความหมายและอารมณ์ การรับรู้เป็ นผลเนื่ องมาจาการที่มนุษย์ใช้อวัยวะรับ
สัมผัส (Sensory motor) ซึ่งเรี ยกว่า เครื่ องรับ (Sensory) ทั้ง 5 ชนิดคือ ตา หู จมูก ลิ้น และผิวหนัง การรับรู้
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จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใดขึ้น อยูก่ บั สิ่ งที่มีอิทธิ พล หรื อปั จจัยในการรับรู้ ได้แก่ ลักษณะของผูร้ ับรู้ ลักษณะ
ของสิ่ งเร้า โดย Schmitt (1999) ได้แบ่งประสบการณ์ออกเป็ น 5 ประเภท ได้แก่ ประสบการณ์ การรับสัมผัส
ประสบการณ์ทางอารมณ์ ประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดความรู้เข้าใจ ประสบการณ์ทางกายภาพพฤติกรรม วิถีชีวิต
และประสบการณ์ทางสังคมทําให้เกิดความเกี่ยวข้องกับกลุ่มอ้างอิงในระดับต่างๆ ซึ่งเป็ นการสร้างประสบการณ์
ผ่านประสาทสัมผัส (Sense) ความรู้สึก (Feel) ความคิด (Think) การปฏิบตั ิ (Act) และความเกี่ยวข้อง (Relate)
เพื่อให้เกิดความทรงจําที่ดีหรื อสร้างประสบการณ์เชิงบวกต่อลูกค้าหรื อนักท่องเที่ยว และทําให้เกิดการบอกต่อ
หรื อกลับมาเที่ยวซํ้าอีก
แนวคิดมูลค่ าแบรนด์ (Brand Equity)
European Institute for Brand Management (1991) กล่าวว่ามูลค่าแบรนด์ตามแนวคิดของ David
Aaker คือ กลุ่มหรื อผลรวมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สิน ซึ่ งหมายถึงความทรงจําด้านดีหรื อความทรงจําด้านลบ
ที่มีความเกี่ยวพันหรื อเชื่อมโยงกับชื่อแบรนด์ และสัญลักษณ์ ซึ่ งอาจสามารถเพิ่มหรื อลดคุณค่าในตัวผลิตภัณฑ์
ของแบรนด์น้ นั ได้ ซึ่ งคุณค่าดังกล่าวเป็ นคุณค่าที่เกิดจากมุมมองของลูกค้า (Customers Perspectives) ประกอบ
ด้วยองค์ประกอบหลัก คื อ การตระหนักรู้ ถึงการมี อยู่ของแบรนด์ (Brand Awareness) คุ ณภาพที่ ถูกรั บรู้
(Perceived Quality) ประเด็นความเชื่ อมโยงต่างๆที่มีกบั แบรนด์ (Brand Associations) ระดับความภักดีต่อ
แบรนด์ (Brand Loyalty) และสิ นทรัพย์ประเภทอื่นๆ ของแบรนด์ (Other Proprietary Brand Asset) การวัดมูลค่า
แบรนด์ โดยอาศัยกรอบแนวคิดของ Kevin Lane Keller มูลค่าแบรนด์ (Brand Equity) วัดจากความรู้ในแบรนด์
(Brand Knowledge) ตามแบบจําลองเครื อข่ายเชื่อมโยงในความทรงจํา (Associative Network Memory Model)
ซึ่งประกอบไปด้วย 2 องค์ประกอบ ได้แก่
1. การตระหนักรู้ในแบรนด์ (Brand Awareness) การตระหนักในแบรนด์ (Brand Awareness) เป็ นเรื่ อง
ของความแข็งแกร่ งของปุ่ มปมของแบรนด์ หรื อปุ่ มปมของข้อมูลต่างๆ ของแบรนด์ที่อยูใ่ นความทรงจําของผู้
บริ โภค ซึ่ งจะทําให้ผบู้ ริ โภคมีความสามารถในการที่จะแยกแยะหรื อระบุแบรนด์ภายใต้สถานการณ์ที่แตกต่าง
กันได้
2. ภาพลักษณ์แบรนด์ (Brand Image) เป็ นการรับรู้ของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อแบรนด์หนึ่งที่เกิดขึ้นมาจากการ
เชื่อมโยงต่างๆ ที่มีต่อแบรนด์ที่เกิดขึ้นในความทรงจําของผูบ้ ริ โภค ซึ่งการเชื่อมโยงที่เกิดขึ้นนั้นจะส่ งผ่านความ
หมายเกี่ยวกับแบรนด์ไปสู่ ผบู้ ริ โภค โดยการรับรู้น้ นั สามารถเป็ นได้ท้ งั การรับรู้ดา้ นเหตุผล และด้านอารมณ์ที่
มีต่อแบรนด์น้ นั การเชื่อมโยงแบรนด์ (Brand Associations) คือ การเชื่อมโยงระหว่างแบรนด์กบั องค์ประกอบ
ต่างๆ ของแบรนด์ในความทรงจําของผูบ้ ริ โภคตามแนวคิดของ David Aakerโดยความทรงจําระยะยาวของ
ผูบ้ ริ โภคที่เกี่ยวกับแบรนด์น้ นั จะประกอบไปด้วยปุ่ มปมของแบรนด์ (Brand Nodes) และปุ่ มปมของข้อมูลอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องซึ่ งปุ่ มปมเหล่านี้จะมีการเชื่อมโยงถึงกัน และความเชื่อมโยงที่เกิดขึ้นจะแสดงถึงความแข็งแกร่ งของ
ความสัมพันธ์ (Strength of Associations) ระหว่างข้อมูลต่างๆเหล่านั้น ซึ่งถ้าหากการเชื่อมโยงมีความแข็งแกร่ ง
จะทําให้ผบู้ ริ โภคสามารถจดจําแบรนด์น้ นั ได้ง่าย และส่ งผลต่อการเกิดพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค อย่างไรก็ตาม
ผูบ้ ริ โภคแต่ ละคนก็จะมี การเชื่ อมโยงในแบรนด์น้ ันๆ แตกต่ างกันไป แต่ ก็จะมี การเชื่ อมโยงในบางส่ วน
ที่ผบู้ ริ โภคโดยส่ วนใหญ่รับรู้ร่วมกันซึ่ งก็คือภาพลักษณ์แบรนด์น้ นั ๆ โดยความแตกต่างที่เกิดขึ้นของผูบ้ ริ โภค
แต่ละคนนั้นอาจมาจากความเกี่ยวพัน (Involvement) ที่มีต่อแบรนด์ที่แตกต่างกัน
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วัตถุประสงค์
ศึกษาการตระหนักรู้ ประเด็นความทรงจํา และความสัมพันธ์ของนักท่องเที่ยวต่างชาติต่อแบรนด์การ
ท่องเที่ยวประเทศไทย ตามองค์ประกอบมูลค่าแบรนด์ ภายใต้แคมเปญ Amazing Thailand ภายใต้แนวคิดหลัก 7
Wonders of Amazing Thailand
วิธีดาํ เนินการวิจยั
งานวิจยั นี้ ประกอบด้วยงานวิจยั เชิ งคุณภาพ และปริ มาณ งานวิจยั เชิ งคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิ ง
ลึ กจากนักท่ องเที่ ยว นําข้อมูลที่ ได้จากการสัมภาษณ์ เชิ งลึ กมาวิเคราะห์ เนื้ อหา และใช้ขอ้ มูลในการจัดทํา
แบบสอบถาม ส่ วนการวิจยั เชิ งปริ มาณ เป็ นการสํารวจข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถาม มุ่งเพื่อการทดสอบ
แนวคิดให้มีความชัดเจน และมีความน่าเชื่อถือ โดยในบทความนี้ได้เน้นนําเสนอผลการวิจยั เชิงปริ มาณ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจยั แบ่งเป็ น 4 กลุ่ม ได้แก่
ประชากรกลุ่มที่ 1 กลุ่มนักท่องเที่ยวจากกลุ่มประเทศในเอเชีย ได้แก่ ไทย กัมพูชา ติมอร์ตะวันออก
อินโดนีเชีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิ ลิปปิ นส์ สิ งคโปร์ เวียดนาม บรู ไน
ประชากรกลุ่มที่ 2 กลุ่มนักท่องเที่ยวจากกลุ่มประเทศอเมริ กา ได้แก่ แคนาดา กรี นแลนด์ (เดนมาร์ก)
แซงปี แยร์ และมีเกอลง (ฝรั่งเศส) และสหรัฐอเมริ กา
ประชากรกลุ่มที่ 3 กลุ่มนักท่องเที่ยวจากกลุ่มประเทศในยุโรป ได้แก่ กรี ซ ซานมารี โน เดนมาร์ ก
เนเธอร์แลนด์ นครรัฐวาติกนั นอร์เวย์ เบลเยียม โปรตุเกส ฝรั่งเศส ฟิ นแลนด์ มอลตา โมนาโก เยอรมัน ลักเซม
เบิร์ก ลิกเตนสไตน์ สเปน สวิตเซอร์ แลนด์ สวีเดน สหราชอาณาจักร ออสเตรี ย อันดอร์ รา อิตาลี ไอซ์แลนด์
ไอร์แลนด์
ประชากรกลุ่มที่ 4 กลุ่มนักท่องเที่ยวจากกลุ่มประเทศโอเชียเนีย ได้แก่ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วยตัวแทนที่ได้รับการคัดเลือกแบบเจาะจงจากกลุ่มประชากร 4
กลุ่ม รวม 420 ตัวอย่าง ดังนี้
2.1 กลุ่มประเทศเอเชี ย ได้แก่ประเทศ บรู ไน กัมพูชา อินโดนี เซี ย ลาว มาเลเซี ย พม่า ฟิ ลิปปิ นส์
สิ งคโปร์ เวียดนาม ไทย จีน ฮ่องกง ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน บังกลาเทศ อินเดีย เนปาล ปากีสถาน และศรี ลงั กา รวม
ทั้งสิ้ น 129 ตัวอย่าง
2.2 กลุ่มประเทศยุโรป ได้แก่ ประเทศ ออสเตรี ย เบลเยี่ยม เดนมาร์ ก ฟิ นแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี
ไอร์แลนด์ อิตาลี เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ รัสเซีย สเปน สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ และสหราชอาณาจักร รวมทั้งสิ้ น
160 ตัวอย่าง
2.3 กลุ่มประเทศอเมริ กา ได้แก่ประเทศ อาร์เจนตินา บราซิล แคนาดา และสหรัฐอเมริ กา รวมทั้งสิ้ น
69 ตัวอย่าง
2.4. กลุ่มประเทศโอเชียเนีย ได้แก่ประเทศ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ รวมทั้งสิ้ น 62 ตัวอย่าง
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เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
จากเอกสารที่ได้มีการทบทวน และสัมภาษณ์ขอ้ มูลเชิงลึกนักท่องเที่ยวจํานวน 10 ราย ผูว้ จิ ยั ได้นาํ ข้อมูล
และประเด็นต่างๆ มาปรับใช้ในการสร้างแบบสอบถามเพื่อวัดแนวคิดที่กาํ หนดไว้ในกรอบการวิจยั พร้อมทั้ง
ทดสอบความน่าเชื่อถือ โดยการหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของข้อคําถามในแบบสอบถาม
โดยให้ผเู้ ชี่ยวชาญจํานวน 2 ท่าน ทําการพิจารณาหาความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง จัดแปลแบบสอบถามเป็ นภาษา
อังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส และภาษาญี่ปุ่น มีการทดสอบแบบสอบถามจํานวน 120 ชุด เพื่อทดสอบความน่าเชื่อถือ
ของเครื่ องมือโดยการวิเคราะห์ดว้ ยการหาค่าความสอดคล้องภายในของค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟ่ าของครอนบาช
(The Coefficient of Alpha) หรื อ Cronbach’s Alpha พบว่าทุกองค์ประกอบมีค่าสัมปสิ ทธิ์อลั ฟ่ า (α) เท่ากับหรื อ
มากกว่า 0.7 ขึ้นไป
โครงสร้างคําถามในแบบสอบถาม ประกอบด้วย 5 ส่ วน ได้แก่
1. คําถามวัดการตระหนักรู้ถึงแบรนด์การท่องเที่ยวไทย (Brand Awareness) ประกอบด้วย
- ประเด็นที่นกั ท่องเที่ยวเลือกเมืองไทยเพื่อมาพักผ่อนเพราะอะไร คําถามปลายปิ ด เลือกได้หลาย
คําตอบ
- ประเด็นนักท่องเที่ยวรู้วา่ เมืองไทยเป็ นเมืองแบบไหน คําถามปลายปิ ด เลือกได้เพียง 1 คําตอบ
- ประเด็นเมือง ภาค หรื อ จังหวัดที่นกั ท่องเที่ยวคุน้ เคย คําถามปลายเปิ ด
2. คําถามวัดความหมายของแบรนด์ในภาพรวม (Brand Meaning – Overall) ประกอบด้วย ประเด็น
เกี่ยวกับเมืองไทยคืออะไร มีคาํ ถามปั จจัยย่อย 7 คําถาม วัดระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวตามสเกลของ
Likert Scale แบ่งออกเป็ น 5 ระดับ ได้แก่ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย เฉยๆ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
ทดสอบความความน่าเชื่อถือ ได้ค่า Cronbach’s Alpha = 0.718
3. คําถามวัดประเด็นเชื่อมโยงกับแบรนด์การท่องเที่ยว (Brand Meaning – Association) ประกอบ
ด้วย ประเด็นที่นึกถึงเมืองไทย ประเด็นเกี่ยวกับการรับรู้คุณภาพบริ การท่องเที่ยวของเมืองไทย แบ่งเป็ น 3 ระยะ
วางแผนก่อนเดินทาง ระหว่างการเดินทาง และระหว่างที่พาํ นักอยูใ่ นแหล่งท่องเที่ยว ประกอบด้วยคําถามย่อย
ที่เกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว คุณภาพการให้บริ การของบุคลากรด้านการท่องเที่ยว การเดินทาง สิ่ ง
อํานวยความสะดวก รวมถึงคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยว เป็ นต้น ประเด็นที่จูงใจให้นกั ท่องเที่ยวมาเที่ยวเมือง
ไทย ประกอบด้วยคําถามย่อย 13 ข้อ วัดระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวตามสเกลของ Likert Scale แบ่งออก
เป็ น 5 ระดับ เมื่อ 5= เห็นด้วยอย่างยิง่ ...... 1= ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
- การทดสอบความน่าเชื่อถือของข้อคําถามข้อ 8 ระยะวางแผนก่อนการเดินทาง มีจาํ นวนคําถาม 4
ข้อย่อย ได้ค่า Cronbach’s Alpha = 0.787
- การทดสอบความน่าเชื่อถือของข้อคําถามระหว่างการเดินทาง มีจาํ นวนคําถาม 6 ข้อย่อย ได้ค่า
Cronbach’s Alpha = 0.845
- การทดสอบความน่าเชื่อถือของข้อคําถามระหว่างที่พาํ นักอยูใ่ นแหล่งท่องเที่ยว มีจาํ นวนคําถาม
22 ข้อย่อย ได้ค่า Cronbach’s Alpha = 0.916
- การทดสอบความน่าเชื่อถือของข้อคําถามประเด็นจูงใจนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวเมืองไทย ได้ค่า
Cronbach’s Alpha = 0.787
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4. คําถามวัดระดับความพึงพอใจในภาพรวมที่ มีต่อแบรนด์การท่องเที่ ยว (Brand Satisfaction)
ด้วยสเกล 10 ระดับ
5. คําถามวัดความสัมพันธ์ของนักท่องเที่ ยวกับแบรนด์การท่องเที่ ยวไทย (Brand relationship)
ด้วยคําถามที่ระบุถึงความตั้งใจในการแนะนําการท่องเที่ยวประเทศไทยให้ผอู้ ื่นได้รู้จกั และใช้สเกล 10 ระดับ
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความถี่ และร้อยละ เพื่อวิเคราะห์
ข้อมูลพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวโดยทัว่ ไป เช่น ระยะเวลาพํานัก ช่วงวันหยุด ข้อมูลทางประชากรศาสตร์
เป็ นต้น
2. สถิ ติเพื่อทดสอบสมมติ ฐาน เพื่อใช้ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะทางสังคมและ
ประชากรศาสตร์ กบั ตัวแปรด้านอัตลักษณ์แบรนด์การท่องเที่ยวประเทศไทย และกับตัวแปรด้านความสัมพันธ์
กับแบรนด์การท่องเที่ยวประเทศไทยโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดี ยว (One-way ANOVA) และ
เปรี ยบเทียบความแตกต่างเป็ นรายคู่ดว้ ยวิธี LSD
สรุปผลการวิจยั
ข้ อมูลพืน้ ฐานของนักท่ องเทีย่ วและพฤติกรรมการท่ องเทีย่ ว
กลุ่มนักท่องเที่ยวต่างประเทศโดยเฉลี่ยเป็ นกลุ่มที่มีรายได้ปานกลางค่อนสู ง กลุ่มประเทศโอเชียเนีย
เป็ นกลุ่มที่มีรายได้ก่อนหักภาษีเฉลี่ยต่อปี สูง ($60,000-$80,000) เป็ นอันดับแรก รองลงไปคือกลุ่มประเทศยุโรป
และอเมริ กา ($40,000- $60,000) ส่ วนกลุ่มเอเชีย เป็ นกลุ่มที่มีรายได้ปานกลาง ($20,000-$40,000) (ตํ่ากว่ากลุ่ม
โอเชียเนีย ประมาณ 2.2 เท่า และตํ่ากว่ากลุ่มประเทศยุโรปและอเมริ กา ประมาณ 0.8 เท่า)
นัก ท่ อ งเที่ ย วจากกลุ่ ม เอเชี ย เดิ น ทางเข้า มาท่ อ งเที่ ย วซํ้า ในประเทศไทยมากเป็ นอัน ดับ หนึ่ ง
รองลงมาเป็ นกลุ่มประเทศยุโรป และโอเชียเนีย ร้อยละ 61, 49 และ 44 ตามลําดับ ส่ วนกลุ่มประเทศอเมริ กาเป็ น
กลุ่มที่มีสัดส่ วนน้อยที่สุด ร้อยละ 33 และนักท่องเที่ยวส่ วนใหญ่นิยมเดินทางท่องเที่ยวช่วงวันหยุดประจําปี
และโดยภาพรวมนักท่องเที่ยวต่างชาติมีจาํ นวนวันหยุดต่อปี ประมาณ 3 - 4 ครั้ง นักท่องเที่ยวจากกลุ่มประเทศ
เอเชีย เลือกเดินทางมาประเทศไทยช่วงเดือนธันวาคม ซึ่ งเป็ นช่วงเวลาที่ประเทศไทยมีอากาศเย็นที่สุด และเป็ น
ช่วงของเทศกาลเฉลิมฉลองท้ายปี ส่ วนนักท่องเที่ยวกลุ่มยุโรป เลือกเดือนทางมาช่วงเดือน สิ งหาคม ถึง ธันวาคม
ซึ่ งสอดคล้องกับนักท่องเที่ ยวกลุ่มโอเชี ยเนี ย ส่ วนกลุ่มประเทศอเมริ กานิ ยมเดิ นทางมาช่ วงเดื อนกรกฎาคม
ถึง สิ งหาคม ซึ่ งเป็ นช่วงปิ ดภาคฤดูร้อนของสถาบันการศึกษาในอเมริ กา บางส่ วนนิ ยมเดินทางมาในช่วงเดือน
ธันวาคม จะเห็นได้ว่า ช่วงเวลาที่นกั ท่องเที่ยวกลุ่มเป้ าหมายเหล่านั้นเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย
อยูใ่ นช่วงปลายปี เป็ นหลัก
นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้ าหมายร้อยละ 97 เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยโดยการบริ หารจัดการด้วย
ตนเอง และเดินทางมากับคู่รัก/ครอบครัว เป็ นอันดับหนึ่ง โดยเฉพาะกลุ่มประเทศยุโรปและอเมริ กา รองลงไป
คือเดินทางมากับกลุ่มเพื่อน โดยเฉพาะกลุ่มประเทศเอเชียและโอเชียเนีย ซึ่งสัดส่ วนยังมีความแตกต่างกันมากถึง
3 เท่า มีเป้ าหมายการเดินทางประสบการณ์แปลกใหม่แตกต่างจากชีวิตประจําวัน การวางแผนการเดินทางของ
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นักท่องเที่ยวส่ วนใหญ่ ดําเนินการล่วงหน้าประมาณ 3 เดือนก่อนเดินทาง และการเดินทางแต่ละครั้ง จะใช้เวลา
ตลอดการท่องเที่ยวประมาณ 10 วัน ยกเว้นนักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศเอเชีย ที่มีระยะเวลาตลอดการท่องเที่ยว
ที่ส้ นั กว่าครึ่ งของนักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศอื่น
ความหมาย (Meaning) แบรนด์ การท่ องเทีย่ วประเทศไทย
ความหมายแบรนด์การท่องเที่ยวประเทศไทย แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วนหลัก คือ
1. สมรรถภาพของแบรนด์ (Functional performance/Brand performance) ที่บอกได้ถึงคุณลักษณะและ
ประโยชน์พ้ืนฐานของแบรนด์ท้ งั หมด พบว่า ในภาพรวมของแบรนด์การท่องเที่ยวประเทศไทย ภายใต้กรอบ
Amazing Thailand ในความทรงจําของนักท่องเที่ยวเป้ าหมาย แสดงให้เห็นถึงความหมายในมิติของวัฒนธรรม
และงานเทศกาล ความคุม้ ค่าเงิน ด้านสถานที่ท่องเที่ยว คุณภาพของการบริ การและผูค้ น และทําเลที่ต้ งั ตาม
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ โดยกลุ่มประเทศเอเชียใต้ และกลุ่มประเทศอเมริ กามีความหมายของแบรนด์การท่อง
เที่ยวประเทศไทยที่เน้นด้านความเป็ นธรรมชาติและวัฒนธรรมเฉพาะถิ่น ความเป็ นธรรมชาติของประเทศไทย
ในความทรงจําของนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้ าหมาย เน้นหนักด้านความงดงามของธรรมชาติ ชายหาด แสงแดด
เกลียวคลื่น ผนวกความสงบร่ มเย็นของบรรยากาศความเป็ นอยูข่ องพื้นที่ ส่ วนด้านวัฒนธรรม มีความทรงจํา
ด้านความเป็ นมิตร มรดกทางประวัติศาสตร์ วิถีสุขภาพความงาม วิถีชีวิตที่มีความร่ วมสมัย นอกจากนี้ ผลการ
วิจยั พบว่า ประเด็นที่นกั ท่องเที่ยวนึกถึงเมืองไทย 5 อันดับแรกแยกตามกลุ่มประเทศ ดังนี้
เอเชีย (Asia)
(ผู้ตอบทั้งหมด
938 ราย)

ยุโรป (Europe)
(ผู้ตอบทั้งหมด
1,443 ราย)

1.ชายหาด (N=71)
2.ทิวทัศน์/ธรรมชาติ
(N=68)
3.ความแตกต่างด้าน
อาหารและเครื่ องดื่ม
(N=61)
4. ระดับต้นทุน/ราคา
ที่ตอ้ งจ่ายเมื่อมาเที่ยว
(N=54)
5. แหล่งซื้อสิ นค้า
(N=54)

1.ภูมิอากาศ (N=113)
2.ชายหาด (N=110)
3.ความแตกต่างด้าน
อาหารและเครื่ องดื่ม
(N=109)
4.ระดับต้นทุน/ราคา
ที่ตอ้ งจ่ายเมื่อมาเที่ยว
(N=85)
5.ทิวทัศน์/ธรรมชาติ
(N= 81)

อเมริกา (Americas)
(ผู้ตอบทั้งหมด
811 ราย)
1. ความแตกต่างด้าน
วัฒนธรรม (N=57)
2. ความแตกต่างด้าน
อาหารและเครื่ องดื่ม
(N=54)
3. ระดับต้นทุน/ราคา
ที่ตอ้ งจ่ายเมื่อมาเที่ยว
(N=49)
4.ชายหาด (N=46)
5. ภูมิอากาศ (N=44)

หมายเหตุ: ผูต้ อบตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
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โอเชียเนีย (Oceania)
(ผู้ตอบทั้งหมด
710 ราย)
1.ระดับต้นทุน/ราคาที่ตอ้ ง
จ่ายเมื่อมาเที่ยว (N=47)
2. ความแตกต่างด้านอาหาร
และเครื่ องดื่ม (N=46)
3. คุม้ ค่าราคา (N=46)
4. ความแตกต่างด้าน
วัฒนธรรม (N=45)
5. ภูมิอากาศ (N=43)
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นัก ท่ อ งเที่ ย วกลุ่ ม เอเชี ย ใต้ มี ค วามทรงจํา ที่ ส ะท้อ นความหมายของแบรนด์ก ารท่ อ งเที่ ย ว
ประเทศไทย ด้านธรรมชาติที่เน้นทิวทัศน์สวยงาม ชายหาด ประสบการณ์ดา้ นอาหารและเครื่ องดื่ มที่
หลากหลายแตกต่าง เรี ยงลําดับความชัดเจนจากมากไปน้อย นักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศยุโรป มีความทรง
จําที่สะท้อนความหมายของแบรนด์การท่องเที่ยวประเทศไทย ด้านภูมิอากาศที่ดี ชายหาด ประสบการณ์
ด้า นอาหาร และเครื่ อ งดื่ ม ที่ ห ลากหลายแตกต่ า ง และความคุ ม้ ค่ า ด้า นราคา เรี ย งลํา ดับ ความชัด เจน
จากมากไปน้อย
นักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศอเมริ กา มีความทรงจําที่สะท้อนความหมายของแบรนด์การท่องเที่ยว
ประเทศไทย ด้านเอกลักษณ์เชิ งวัฒนธรรมที่แตกต่าง ประสบการณ์ดา้ นอาหาร และเครื่ องดื่ มที่หลาก
หลายแตกต่าง ความคุม้ ค่าด้านราคา ชายหาด และภูมิอากาศ เรี ยงลําดับความชัดเจนจากมากไปน้อย
นัก ท่ อ งเที่ ย วกลุ่ ม ประเทศโอเชี ย เนี ย มี ค วามทรงจํา ที่ ส ะท้อ นความหมายของแบรนด์ก ารท่ อ งเที่ ย ว
ประเทศไทย ด้านความคุม้ ค่าด้านราคา ประสบการณ์ดา้ นอาหาร และเครื่ องดื่ มที่หลากหลายแตกต่าง
เอกลักษณ์เชิงวัฒนธรรมที่แตกต่าง และภูมิอากาศ เรี ยงลําดับความชัดเจนจากมากไปน้อย
2. ส่ วนที่เกี่ ยวข้องกับอารมณ์ (Emotion/Imagery) ที่ประเมินได้ดว้ ยความรู ้สึก และทัศนคติที่
มีต่อแบรนด์ดา้ นประโยชน์เชิงอารมณ์หรื อเชิงจิตวิทยา พบว่า กลุ่มนักท่องเที่ยวเป้ าหมายโดยรวม รับรู ้
ความหมายของแบรนด์การท่ องเที่ ยวประเทศไทย ในมิ ติของการได้รับประสบการณ์ และสิ่ งใหม่ ๆ
จากการท่องเที่ ยว การได้รับความสนุ กสนานตื่ นเต้นจากกิ จกรรมต่าง ๆ การเป็ นสถานที่ ที่เหมาะแก่
การหลีกหนี จากงานที่ทาํ และเป็ นการท่องเที่ยวที่ทาํ ให้ได้รับความเพลิดเพลินผสมผสานความสงบสุ ข
อิสระ และผ่อนคลาย ความรู ้สึกที่ดีที่สะท้อนจากความหมายของแบรนด์การท่องเที่ยวประเทศไทยที่อยู่
ในใจกลุ่มนักท่องเที่ยวเป้ าหมาย โดยภาพรวมเกิดขึ้นจากความเป็ นมิตรของคนในพื้นที่ ภาพลักษณ์ที่ดี
ของแหล่งท่องเที่ยวในสายตาประชาคมโลก และความสุ ขสงบของพื้นที่
นักท่องเที่ยวทั้งจากกลุ่มประเทศเอเชี ย กลุ่มประเทศยุโรป กลุ่มประเทศอเมริ กา กลุ่มประเทศ
โอเชี ย เนี ย รู ้ จ ัก ประเทศไทยด้า นการท่ อ งเที่ ย วใน 5 มิ ติ ห ลัก เรี ย งตามลํา ดับ จากมากไปน้อ ย คื อ
ความเป็ นประเทศที่มีวฒั นธรรม และงานเทศกาลที่น่าสนใจ ความคุม้ ค่าเงินเมื่อเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย
สถานที่ท่องเที่ยวมีความหลากหลายน่ าสนใจ คุณภาพของการให้บริ การที่ดีรวมถึงความเป็ นมิตรของ
ผูค้ น และลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่ดี โดยพิจารณาร่ วมกับเมืองที่กลุ่มนักท่องเที่ยวเป้ าหมายคุน้ เคย ได้แก่
กรุ งเทพฯ เชียงใหม่ ภูเก็ต เกาะสมุย และกระบี่ จึงสามารถสรุ ปประเด็นเบื้องต้นได้วา่ มิติดา้ นวัฒนธรรม
และเทศกาลที่ นัก ท่ อ งเที่ ย วรู ้ จ ัก มี ท้ ัง ด้า นความเป็ นวัฒ นธรรม/เทศกาลที่ มี รู ป แบบเฉพาะพื้ น ถิ่ น
ส่ วนลักษณะทางภูมิศาสตร์ ที่ดีรวมถึ งสถานที่ ท่องเที่ ยวน่ าสนใจ เป็ นประเด็นที่ มีความเกี่ ยวข้องกับ
ชายหาด และทะเลที่สวยงามของประเทศไทย กอปรกับการมีสถานที่ และกิจกรรมหลากหลายแวดล้อม
อยู่ ทําให้เกิดความสะดวกสบายในการท่องเที่ยวที่เดียวได้หลายรู ปแบบกิจกรรม เป็ นต้น
หากพิจารณาตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของนักท่ องเที่ ยวยังพบว่า ทุ กกลุ่มมี การรั บรู ้
ด้าน แบรนด์ท่องเที่ยวของประเทศไทยอย่างชัดเจนว่า เป็ นเรื่ องวัฒนธรรม และธรรมชาติ ที่ให้สุนทรี ยภาพ
ด้านอารมณ์ ความรู ้ สึกที่ ดี ดังนั้นการเสริ มสร้ างความเป็ นแบรนด์การท่องเที่ ยวของประเทศไทยควร
รวมมิ ติด้านวัฒนธรรม และความเป็ นธรรมชาติ ไว้เป็ นส่ วนหนึ่ งของคุ ณค่ าหลักของแบรนด์ (Core
Brand Value) ซึ่ งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ Bongkosh Ngamsom Rittichainuwat et al. (2002) พบว่า
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การส่ งเสริ มการตลาด ‘Amazing Thailand Years’ สร้างให้เกิดการตระหนักถึงสิ่ งดึงดูดการท่องเที่ยวใน
ประเทศที่หลากหลายโดยเฉพาะอย่างยิง่ สิ่ งดึงดูดทางวัฒนธรรม ธรรมชาติ อาหารไทย การซื้อสิ นค้า
หากพิ จ ารณาการรั บ รู ้ ข องกลุ่ ม นัก ท่ อ งเที่ ย วเป้ าหมายต่ อ ความเป็ นแบรนด์ ก ารท่ อ งเที่ ย ว
ของประเทศไทย ในมิติ 7 หมวด ภายใต้แคมเปญ Amazing Thailand ที่ได้นาํ เสนอผ่านช่องทางการสื่ อสาร
ทั้งช่องทางสื่ อสารมวลชน เว็ปไซด์ และกิจกรรมพิเศษต่างๆ พบว่าผลของการสื่ อสารสร้างให้เกิดการ
รับรู ้ของกลุ่มนักท่องเที่ยวเป้ าหมายอย่างเด่นชัดใน (1) ด้าน Nature : The Beauty of Natural Wonders
(2) ด้าน Beaches : Sun Surf and Serenity (3) Treasures : Land of Heritage and History และ (4)
Thainess : The World’s Friendliness Culture โดยผลงานวิจยั ของสุ ดาวรรณ (2543) ที่ได้ศึกษาสัญลักษณ์
ในเนื้ อหาสารโฆษณาการท่ องเที่ ยวโครงการ Amazing Thailand พบว่า มี ท้ งั หมด 12 ประเภท คื อ
(1) หัตถกรรม (2) อาหาร (3) วัตถุสิ่งของ (4) สิ่ งก่อสร้าง (5) สถานที่ (6) ธรรมชาติ (7) กิจกรรม (8) พาหนะ
(9) การแสดง (10) คน (11) สัตว์ และ (12) พืช และสัญลักษณ์เหล่านั้นถูกใช้เพื่อสื่ อทั้งความหมายโดยตรง
และความหมายโดยนัยไปพร้อมๆ กัน ซึ่ งสําหรับการสื่ อความหมายโดยนัยนั้น พบว่าประกอบไปด้วย
เรื่ องต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่ องวัฒนธรรมไทย เรื่ องธรรมชาติ และเรื่ องเชิงพาณิ ชย์ สารที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
ในโครงการ Amazing Thailand นั้น เป็ นสารที่มีกลยุทธ์การนําเสนอด้วย “สัญลักษณ์” เนื่ องจากพบว่า
มีการใช้สญ
ั ลักษณ์ต่างๆ มากมายในการสื่ อความ โดยเฉพาะอย่างยิง่ สัญลักษณ์ประเภทที่แสดงความหมาย
เรื่ องวัฒนธรรมมีมากที่สุด
นอกจากนี้ เมื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Anova)
ที่ระดับความเชื่ อมัน่ 95 % พบว่า กลุ่มอายุของนักท่องเที่ยวมีผลต่อการรับรู ้ของนักท่องเที่ยวต่างชาติ
ที่มีต่อแบรนด์การท่องเที่ยวไทย อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ 90% ได้แก่ (1) Beaches
: Sun Surf and Serenity (Sig. 0.030) (2) Nature : The Beauty of Natural Wonders (Sig. 0.048) และ
(3) Health & Wellness : The Beauty of Wellness and Wellbeing (Sig. 0.051)
ผลของการทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ณ ระดับความเชื่อมัน่
ที่ 95% พบว่า มีความแตกต่างกันต่อการรับรู ้ของนักท่องเที่ยวจําแนกตามกลุ่มประเทศต่อ (1) Beaches
: Sun Surf and Serenity (Sig. 0.011) (2) Thainess : The World’s Friendliness Culture (Sig. 0.029)
(3) Thainess : The World’s Friendliness Culture (Sig. 0.037) (4) Health & Wellness : The Beauty
of Wellness and Wellbeing (Sig. 0.050) พบว่า กลุ่มประเทศยุโรปและอเมริ กามีความชัดเจนกว่ากลุ่ม
ประเทศเอเชียและโอเชียเนีย ส่ วนสิ นค้าหมวด (5) Health & Wellness : The Beauty of Wellness and
Wellbeing (Sig. 0.041) พบว่า นักท่องเที่ยวจากกลุ่มประเทศยุโรปที่มีภาพลักษณ์ในเรื่ องความงดงามของ
ธรรมชาติชดั เจนกว่ากลุ่มประเทศอื่น
ผลจากการวิจยั สะท้อนให้เห็ นว่าการสื่ อสารการตลาดและกิ จกรรมส่ งเสริ มการท่องเที่ยวของ
ประเทศไทย ประเด็นด้าน (1) Nature : The Beauty of Natural Wonders (2) Trends : Your Senses with
Unique Trends และ (3) Festivities : The Land of Year Round Festivities ยังไม่ชดั เจนและกว้างขวางมาก
พอที่จะทําให้เกิดภาพลักษณ์แบรนด์การท่องเที่ยวของประเทศไทยในมิติดงั กล่าว ซึ่งสิ นค้าดังกล่าวอาจจะ
ตอบสนองและรับรู ้กบั ลูกค้าเฉพาะกลุ่ม ควรมีการศึกษาและวางแผนการตลาดเพื่อให้สอดคล้องกับลูกค้า
กลุ่มเป้ าหมาย และมีการทบทวนการสื่ อสารการตลาดเพื่อให้เกิดการจดจําในสิ นค้าเหล่านี้มากขึ้น
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สรุปและข้ อเสนอแนะ
1. ความเชื่อมโยง (Brand association) ของแบรนด์การท่องเที่ยวประเทศไทย
อัตลักษณ์แบรนด์การท่องเที่ยวของประเทศไทยที่ถูกเชื่อมโยงในความทรงจําของกลุ่มนักท่อง
เที่ยวเป้ าหมาย ซึ่ งเป็ นการสื่ อให้เห็นถึงความหมายของแบรนด์ในใจของกลุ่มเป้ าหมาย (Brand Meaning
Association) พบว่า มิติที่มีความชัดเจนสูงสุ ดใน 5 อันดับแรก คือ (1) อาหาร และเครื่ องดื่มที่มีความแตก
ต่างจากที่อื่น (2) ชายหาด (3) ภูมิอากาศ (4) ต้นทุนที่ตอ้ งจ่ายเมื่อท่องเที่ยว (5) ทิวทัศน์/ธรรมชาติ ตาม
ลําดับ ส่ วนนักท่องเที่ยวจากกลุ่มประเทศเอเชียมีความชัดเจนในภาพลักษณ์ของการเป็ นแหล่งซื้ อสิ นค้า
หากพิจารณายุทธศาสตร์ การพัฒนาการท่องเที่ยวของหลายพื้นที่ในประเทศไทยที่กาํ ลังมุ่งเน้นการท่อง
เที่ยวด้านการบํารุ ง และบําบัดสุ ขภาพกายและใจ อาทิ สปา สมาธิ การแพทย์ที่ทนั สมัย การนําเสนอ แหล่ง
ช็อปปิ้ ง บูติคโฮเต็ล รวมถึงสิ่ งที่ มนุ ษย์สร้ างขึ้น อาทิ สวนสนุ ก ห้างสรรพสิ นค้าชั้นนํา และกิ จกรรม
ท่องเที่ยวที่ควบคู่ไปกับความสนุกสนาน รื่ นเริ ง และความบันเทิง โดยนําเอางานเทศกาลระดับโลกและ
ระดับนานาชาติต่างๆ เป็ นตัวดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว และสื่ อมวลชนต่างชาติ พบว่า ยังไม่
ประสบความสําเร็ จในการขับเคลื่อนตามเป้ าหมายที่กาํ หนด ดังเห็นได้จากผลการศึกษาด้านการรับรู ้ภาพ
ลักษณ์แบรนด์การท่องเที่ยวของประเทศไทยนี้ ภาพลักษณ์แบรนด์อนั เป็ นผลจากอัตลักษณ์ที่นาํ เสนอ
ผ่านการสื่ อสารการตลาด และกิจกรรมพิเศษต่างๆ ยังอยูใ่ นระดับของประโยชน์ที่ได้รับในมิติกายภาพ
ซึ่ งมีลกั ษณะที่เป็ นรู ปธรรมสู ง ในขณะที่คุณประโยชน์เชิ งอารมณ์ความรู ้ สึกที่ได้รับจากการใช้บริ การ
เป็ นเรื่ องสําคัญในการสร้ างความสัมพันธ์ระยะยาวกับกลุ่มตลาดเป้ าหมาย ซึ่ งกรณี ภาพลักษณ์แบรนด์
การท่องเที่ ยวของประเทศไทยยังมี จุดอ่อนในเรื่ องนี้ และควรต้องมี การทบทวนต่อไป ดังนั้นในการ
กําหนดแนวทาง ยุทธศาสตร์ การพัฒนาพื้นที่ รวมถึงมาตรการที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่ งเสริ มการท่องเที่ยวของ
ประเทศไทยให้บรรลุผลตามเป้ าหมายของการเป็ น Amazing Thailand ควรต้องพิจารณาทั้งการเสริ มสร้าง
อัตลักษณ์แบรนด์การท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่ให้มีความชัดเจน และมีคุณภาพดี มีทิศทางที่สอดคล้องเชื่อม
โยงกับภาพใหญ่ของแบรนด์การท่องเที่ยวของประเทศไทย รวมถึงการวางแผนการสื่ อสารการตลาดไป
ยังกลุ่มตลาดเป้ าหมายอย่างเป็ นระบบ ต่อเนื่อง และชัดเจน เพื่อนําเสนอมิติของแบรนด์การท่องเที่ยวของ
ประเทศไทยให้ครบถ้วน และสอดคล้องกับอัตลักษณ์ที่มีอยูเ่ ดิมหรื อที่ส่งเสริ มให้เกิดการสร้างขึ้นมา
2. ความสัมพันธ์ของนักท่องเที่ยวเป้ าหมายกับแบรนด์การท่องเที่ยวประเทศไทย
ผลการวิจยั ชี้ ให้เห็นถึงองค์ประกอบของแบรนด์การท่องเที่ยวประเทศไทย ในมิติของ ความ
เป็ นต้นฉบับ/ของแท้ (Authentic) ความง่ายในการเข้าถึง (Accessibility) และคุณภาพของบริ การ (Quality of service) ที่มีผลต่อระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้ าหมาย ส่ วนคุณภาพแหล่งจําหน่าย
สิ น ค้า คุ ณ ภาพสถานที่ พ กั ความง่ า ยในการเข้า ถึ ง ความแตกต่ า งด้า นอาหาร และเครื่ อ งดื่ ม ยัง เป็ น
ปั จจัยสําคัญที่ส่งผลต่อระดับความพึงพอใจของกลุ่มนักท่องเที่ยวเป้ าหมายที่มีต่อแบรนด์การท่องเที่ยว
ประเทศไทย
3. ทัศนคติที่มีต่อการท่องเที่ยวประเทศไทย
กลุ่มนักท่องเที่ยวเป้ าหมายเห็นว่า การเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมีช่องทางเข้าถึง
แหล่งข้อมูลท่องเที่ยวได้ง่าย มีขอ้ มูลหลากหลายเกี่ ยวกับแหล่งข้อมูลท่องเที่ยว และไม่มีปัญหาในการ
จัดการการเดิ นทางรวมถึ งการได้รับข่าวสารที่ มีคุณภาพจากมื ออาชี พ การเดิ นทางมี ความปลอดภัย มี
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ความสะดวกสบาย เส้นทางการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวเข้าถึงได้ง่าย และเมื่อเดินทางไปถึงแหล่ง
ท่ องเที่ ยว พบว่า คนในท้องถิ่ นมี ความเป็ นมิ ตร มี ความคุ ม้ ค่าคุ ม้ ราคา สถานที่ ท่องเที่ ยวมี อตั ลักษณ์
สภาพภูมิอากาสดี และมีกิจกรรมที่หลากหลาย
แรงจู งใจที่ ทาํ ให้กลุ่ มนักท่ องเที่ ยวเป้ าหมายเดิ นทางมาเที่ ยวประเทศไทย ได้แก่ การได้รับ
ประสบการณ์ และสิ่ งแปลกใหม่ มีกิจกรรมที่สนุกสนานน่าตื่นเต้น ได้หนีออกจากงานที่ทาํ ประจํา ได้รับ
ความเพลิดเพลิน และสงบ รวมถึงความรู ้สึกผ่อนคลาย
นอกจากนี้ ยังพบว่า ประเด็นคุณภาพบริ การ และประเด็นด้านสภาพภูมิอากาศที่ดีในแหล่งท่อง
เที่ยวมีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ส่ วนประเด็นแหล่งท่องเที่ยวมีการปรับปรุ ง และพัฒนาอย่าง
มีคุณภาพ และต่อเนื่อง
ประเด็นด้านแหล่งท่องเที่ยวมีความเชื่อมโยงกับผูใ้ ห้บริ การต่างๆในภาคส่ วนการท่องเที่ยว เช่น
สายการบิน บริ ษทั ทัวร์ โรงแรม เป็ นต้น มีผลต่อระดับความภักดี ของกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีต่อแบรนด์
การท่องเที่ยวประเทศไทยอย่างมีนยั สําคัญ ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้เป็ นความคาดหวังของกลุ่มนักท่องเที่ยวเป้ าหมาย
ที่มีต่อประสบการณ์ที่จะได้รับจากการท่องเที่ยวในประเทศไทย และส่ งผลโดยตรงต่อภาพลักษณ์แบรนด์
การท่องเที่ยวของประเทศไทยในใจกลุ่มนักท่องเที่ยวเป้ าหมายเหล่านั้น
ดัง นั้น การพัฒ นาแบรนด์ก ารท่ อ งเที่ ย วประเทศไทยให้ ส ามารถตอบสนองความต้อ งการ
ของกลุ่มนักท่องเที่ยวเป้ าหมายรวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาว ควรต้องคํานึ งถึงการพัฒนาอัต
ลักษณ์ทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการบริ การการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้สามารถแสดงถึงประเด็นต่างๆ
ข้างต้นได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพด้วยการสร้ างความพึงพอใจแก่ นักท่องเที่ ยวเป้ าหมาย ควรต้องมุ่งเน้น
การพัฒนาคุณภาพการบริ การทั้งก่อน ระหว่าง และหลังจากการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว (บริ การหลัง
การขาย) โดยผลการวิจยั พบว่า คุณภาพการบริ การระหว่างการท่องเที่ยวระหว่างที่นกั ท่องเที่ยวกลุ่มเป้ า
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