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 ก�รท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย (ททท.) ในฐ�นะของหน่วยง�นทีร่บัผดิชอบด้�นก�รส่งเสรมิก�รท่องเทีย่ว

ของประเทศ ดำ�เนินก�รส่งเสริมก�รท่องเที่ยวด้วยภ�พลักษณ์ในเชิงน�มธรรมที่มุ่งเน้นในเรื่อง Thailand: Land 

of Smile / Thainess / Thai Hospitality แต่เมื่อสถ�นก�รณ์ต่�งๆ เปลี่ยนไป  ททท. จึงตระหนักถึงคว�มสำ�คัญ

ของภ�วะก�รเปลี่ยนผ่�นแห่งยุคสมัย (Transition Period) จึงกำ�หนดให้มีก�รจัดทำ�โครงก�รศึกษ�เพื่อทบทวน

ภ�พลักษณ์ด้�นก�รท่องเที่ยวของประเทศไทย เพื่อตรวจสอบข้อมูลในปัจจุบันที่สะท้อนภ�พคว�มเข้�ใจ คว�ม

เชื่อ คว�มค�ดหวังของนักท่องเที่ยวที่มีต่อประเทศไทย โดยประเมินว่�ผลก�รศึกษ�จะนำ�ม�ประกอบก�รจัดทำ�

แนวท�งก�รส่งเสริมภ�พลักษณ์ก�รท่องเท่ียวของประเทศอย่�งมีประสิทธิภ�พต่อไปท่�มกล�งก�รแข่งขันที่สูง

ขึ้น ก�รดำ�เนินโครงก�รนี้ได้กำ�หนดวัตถุประสงค์และกรอบก�รทำ�ง�นเพื่อนำ�ไปใช้ในก�รออกแบบง�นวิจัยไว้ 2 

ประก�ร คือ 

 • เพื่อค้นห�ภ�พลักษณ์ก�รท่องเที่ยวไทยจ�กมุมมองนักท่องเที่ยวจ�ก 14 ประเทศ 

 • เพื่อนำ�ผลก�รศึกษ�ม�เป็นแนวท�งก�รส่งเสริมภ�พลักษณ์ด้�นก�รท่องเที่ยว 

 ก�รค้นห�ภ�พลกัษณ์ทีไ่ด้ในภ�พรวมมุง่หวงัทีจ่ะตอบคำ�ถ�มหลกั คอื อะไรคอืคณุลกัษณะคว�มเป็นก�ร

ท่องเท่ียวไทยในส�ยต�นักท่องเที่ยว โดยภ�พเหล่�นี้เกิดขึ้นได้จ�กหล�ยปัจจัย เช่น จ�กก�รรับรู้ (Cognitive 

image) ภ�พลักษณ์ที่เกิดจ�กทัศนคติ (Affective image)  ภ�พลักษณ์ที่มีต่อสถ�นที่โดยรวม (Overall image)                  

(Baloglu & McCleary, 1999) ง�นวิจัยนี้ศึกษ�ภ�พลักษณ์ประเทศไทยจ�กมุมมองของนักท่องเที่ยวช�วต่�งช�ติ

ท่ีเป็นตล�ดหลัก 14 ประเทศ ซึ่งเป็นประเทศที่มีนักท่องเที่ยวม�เที่ยวยังประเทศไทยเป็นจำ�นวนม�ก  และมี

สำ�นักง�นส�ข�ของก�รท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตั้งอยู่ในประเทศดังต่อไปนี้ คือ ม�เลเซีย ญี่ปุ่น ไต้หวัน ฮ่องกง 

สหรัฐอเมริก� สหรัฐอ�หรับเอมิเรตส์ ออสเตรเลีย จีน เก�หลี อินเดีย รัสเซีย เยอรมนี สวีเดน และ อิต�ลี     

โดยศึกษ�ทั้งกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ม�เที่ยวประเทศไทยซำ้� (Repeated Visitors) และกลุ่มที่ม�เที่ยวประเทศไทย

เป็นครั้งแรก (First-Time Visitors)

 ก�รศึกษ�วิจัยนี้ใช้ข้อมูลทุติยภูมิและปฐมภูมิ (Secondary and Primary Data) โดยมีวิธีก�รสำ�รวจ

ทั้งเชิงปริม�ณและเชิงคุณภ�พเพื่อให้ได้ข้อมูลทั้งในเชิงลึกและเชิงสถิติ เพื่อให้ได้ผลที่มีคว�มน่�เชื่อถือ ก�รเก็บ

ข้อมูลและก�รวิเคร�ะห์ข้อมูลได้ดำ�เนินไปร่วมกันเพื่อให้ก�รเก็บข้อมูลครบถ้วนทุกประเด็นและมีก�รยืนยัน

บูรณ�ก�รข้อมูลเพื่อให้ผลที่ได้มีคว�มสมบูรณ์ (Cross-check/Data Triangulation) 

 ก�รเกบ็ข้อมลูเชงิคณุภ�พใช้ก�รระดมคว�มคิดเหน็ภ�พลกัษณ์ประเทศไทยจ�กมุมมองคว�มคิดเหน็ของผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสยี ท้ังท่ีอยูใ่นอตุส�หกรรมท่องเทีย่วทีมี่ส่วนในก�รนำ�แนวคิดบทสรปุไปกำ�หนดแนวท�งก�รดำ�เนนิง�น

ด้�นก�รตล�ดสำ�หรับก�รท่องเทีย่วไทยต่อไป ได้แก่ กลุม่ผูป้ระกอบก�รด้�นก�รท่องเทีย่วทัง้ช�วไทยและช�วต่�งช�ติ  

กลุ่มผู้เชี่ยวช�ญด้�นก�รตล�ดและกลยุทธ์แบรนด์ที่อยู่นอกอุตส�หกรรมท่องเที่ยว ตลอดจนกลุ่มผู้มีส่วนได้

ส่วนเสยีในเชิงนโยบ�ย ก�รเปิดโอก�สให้ทกุฝ่�ยมส่ีวนร่วมในก�รคดิจะทำ�ให้ก�รดำ�เนนิง�นด้�นก�รตล�ดเพือ่สร้�ง

บทสรุปผู้บริหาร
(Executive Summary)
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ภ�พลกัษณ์ด้�นก�รท่องเทีย่วของประเทศไทยเป็นไปในทศิท�งเดียวกนัและมีประสทิธภิ�พม�กขึน้ ทัง้นีก้�รระดม

คว�มคิดเห็นได้ดำ�เนินก�รเพื่อให้ครอบคลุมประเด็นดังต่อไปนี้

 1. ก�รนำ�เสนอแลกเปลี่ยนภ�พลักษณ์ก�รท่องเที่ยวไทยที่คิดว่�เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ในภ�พรวม โดยให้

  คิดว่� นักท่องเที่ยวนึกถึงประเทศไทยจะเห็นภ�พอะไรบ้�ง

 2. ก�รนำ�เสนอแลกเปลี่ยนภ�พลักษณ์ที่ควรจะเป็น และมีก�รสนับสนุน  เพื่อก�รดำ�เนินง�นด้�นก�ร

  ตล�ดท่องเที่ยว

 3. ก�รนำ�เสนอแลกเปลี่ยนแนวท�งก�รดำ�เนินง�นเพื่อให้ส�ม�รถสร้�ง ลบ แก้ ตอกยำ้�ภ�พลักษณ์                 

  ที่ได้นำ�เสนอ

 

 เมื่อค้นห�คว�มเป็นตัวตนและก�รมองภ�พลักษณ์ประเทศไทย จ�กกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อยู่ภ�ยใน

ประเทศไทยแล้ว จึงดำ�เนินก�รเก็บข้อมูลเชิงปริม�ณโดยก�รสัมภ�ษณ์นักท่องเที่ยวจ�กกลุ่มประเทศหลักทั้ง 

14 ประเทศ ทั้งนักท่องเที่ยวที่เคยม�เที่ยวประเทศไทย และยังไม่เคยม�เที่ยวประเทศไทย แต่รู้จักประเทศไทย                  

โดยอ�ศัยเทคนคิก�รเกบ็ข้อมลูจ�กเรือ่งร�ว (Story-telling) ก�รใช้คำ�หลกั (Keywords) และภ�พว�ด (Imagery) 

วเิคร�ะห์ประกอบกันโดยใช้วธิกี�รวเิคร�ะห์เนือ้ห� (Content Analysis) เพือ่ทำ�คว�มเข้�ใจถงึก�รรบัรูภ้�พลกัษณ์

ประเทศไทยได้อย่�งลึกซึ้ง และว�งแผนก�รเก็บข้อมูลเชิงปริม�ณเพื่อยืนยันข้อมูลเชิงสถิติต่อไป

 ขณะเดียวกัน ก�รศึกษ�นี้มีก�รเติมเต็มด้วยวิธีก�รวิจัย Netnography เพ่ือให้สอดคล้องกับพลวัตที่

เปลี่ยนแปลงไปของตล�ดและพฤติกรรมนักท่องเที่ยว และทิศท�งของก�รท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในก�รก้�ว

สู่องค์กร Modern Marketing  โดยก�รศึกษ�ด้วยก�รติดต�มพฤติกรรมจริงของนักท่องเที่ยว โดยอ�ศัยออนไลน์

แอพพลิเคชั่นสำ�หรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ไอโฟนและ iPad ที่นักท่องเที่ยวเป็นผู้บันทึกประสบก�รณ์ก�รท่องเที่ยว

ของตนผ่�นท�งแอพพลิเคชั่น และก�รศึกษ�ข้อมูล Sentiment Analysis เพื่อศึกษ�ภ�พลักษณ์ของประเทศไทย                  

ในโลกออนไลน์  ซึ่งพบว่�มีคว�มผันแปรเป็นช่วงต�มวิกฤตก�รณ์ที่เกิดขึ้น (โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งในช่วงเวล�ที่ทำ�

วิจัยเป็นช่วงค�บเกี่ยวกับมห�อุทกภัย) จึงอ�จไม่ส�ม�รถนำ�ม�สรุปว่�เป็นภ�พลักษณ์ประเทศไทยได้ชัดเจน

 ก�รเก็บข้อมูลเชิงปริม�ณ ได้พิจ�รณ�ถึงสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่ม�เที่ยวประเทศไทยเป็นครั้งแรก                  

และม�เที่ยวประเทศไทยซำ้� และจำ�นวนกลุ่มตัวอย่�งของ 14 ประเทศ โดยกำ�หนดไว้ทั้งหมด 3,000 ตัวอย่�ง 

ทำ�ให้กลุ่มตัวอย่�งที่จะนำ�ม�ใช้ในก�รศึกษ�วิจัยในครั้งนี้สำ�หรับ 14 ประเทศ โดยวิธี Proportional Sampling 

Plan โดยในที่สุดได้จัดเก็บทั้งสิ้นจำ�นวนแต่ละประเทศไม่น้อยกว่� 250 ตัวอย่�ง รวมทั้งสิ้น 3,640 ตัวอย่�ง

 โดยในผลก�รศึกษ�ในครั้งนี้แม้มิได้มุ่งหวังที่จะห�ส�เหตุว่�เพร�ะอะไรจึงทำ�ให้นักท่องเที่ยวมอง

ประเทศไทยเป็นเช่นนั้น จ�กภ�พสะท้อนมุมมองนักท่องเที่ยว จ�กก�รนำ�เสนอในผลก�รศึกษ�ท่ีแสดง                    

ช่องว่�งเป็นคะแนนคว�มแตกต่�งระหว่�งลักษณะที่นักท่องเที่ยวเห็นว่�ก�รท่องเที่ยวเป็นอย่�งไร โดยพบ                       

ค่อนข้�งชัดเจนว่� ภ�พที่ได้รับก�รตอกยำ้�ม�เป็นเวล�น�นทั้งจ�กก�รดำ�เนินง�นด้�นก�รตล�ดและจ�กก�รที่                  

นกัท่องเทีย่วทีเ่คยม�แล้วกลบัไปเล่�เรือ่งต่อๆ กนัไป ก�รท่องเทีย่วไทยห�กเป็นเฉดส ี นกัท่องเทีย่วมิได้เห็นเร�เป็น

สโีทนอ่อน แต่ห�กเป็นเฉดสทีีเ่ข้มหล�กส ีดงัจะเหน็จ�กภ�พทีโ่ดดเด่นทีส่ดุเป็นก�รอธบิ�ยคว�มเป็นท่องเทีย่วไทย

ที่เต็มไปด้วยคว�มสุข สนุกสน�น คว�มมีไมตรีจิตในก�รต้อนรับ แต่ห�กมองผลในเชิงเปรียบเทียบกับคว�มดึงดูด

จะเห็นได้ว่� คว�มสงบ คว�มเงียบควบคู่กับก�รได้พักผ่อนอย่�งแท้จริงมีปร�กฏขึ้นจนเห็นเป็นช่องว่�งระหว่�ง
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คว�มเป็นตัวตนของไทยที่นักท่องเที่ยวเห็น และคว�มดึงดูดที่นักท่องเที่ยวในภ�พรวมไม่พบชัดเจนในก�ร

ท่องเที่ยวไทย   ดังนั้นก�รตอกยำ้�ภ�พลักษณ์ที่แสดงคว�มเป็นจุดหม�ยปล�ยท�งเพื่อคว�มสนุกสน�น  เต็มเปี่ยม

ด้วยคว�มสขุและคว�มมไีมตรจีติคงมใิช่เรือ่งย�ก แต่ห�กนกัก�รตล�ดต้องก�รรเิริม่ให้ก�รรบัรูว่้�ประเทศไทยเป็น

จุดหม�ยปล�ยท�งเพ่ือก�รพักผ่อนอย่�งสงบ (Relaxed) ไม่วุ่นว�ย อ�จต้องมีกลวิธีในก�รสื่อส�รที่ชัดเจนและ

เลือกสื่อที่ส�ม�รถสร้�งก�รรับรู้นี้ได้คมชัดขึ้น

 กล่�วโดยสรุป คือ นักก�รตล�ดส�ม�รถนำ�ผลน้ีไปเพ่ือเป็นจุดเริ่มต้นในก�รทำ�คว�มเข้�ใจว่�                

นกัท่องเทีย่วเห็นภ�พเร�เป็นอย่�งไร และมอีะไรทีเ่ร�อ�จมไิด้เป็นในส�ยต�นกัท่องเทีย่ว ห�กนกัก�รตล�ดต้องก�ร

จะสร้�งภ�พที่นักท่องเที่ยวไม่ได้เห็นว่�เร�เป็นอย่�งชัดเจนนัก เช่น คว�มเป็นจุดหม�ยปล�ยท�งเพ่ือครอบครัว 

คว�มท้�ท�ยน่�ผจญภัย เป็นต้น ในกลยุทธ์ที่กำ�หนดเพื่อมุ่งหวังให้เกิดก�รสร้�งภ�พ (Image Building) เหล่�นั้น

ย่อมต้องกำ�หนดแผนในก�รสร้�งภ�พและตอกยำ้�ภ�พเหล่�นี้เพิ่มเติมอย่�งต่อเนื่อง มิใช่เพียงแค่ส่งเสริม ซึ่งอ�จ

ตอ้งใช้คว�มพย�ย�มม�กกว�่ก�รส่งเสริมภ�พทีน่ักทอ่งเที่ยวเห็นว่�เร�เป็นเช่นนัน้อยู่แลว้ ในกรณนีี้ผลก�รศึกษ�

แสดงไว้อย่�งชดัเจนในภ�พคว�มเป็นก�รท่องเท่ียวไทย คือ คว�มสนกุสน�น (Fun) คว�มมีไมตรจีติ (Hospitable) 

คว�มตื่นเต้น (Excited) น่�ประหล�ดใจ (Amazing)  โดยมิได้เป็นจุดหม�ยปล�ยท�งที่นักท่องเที่ยวเห็นว่�เป็นที่

ผ่อนคล�ย (Relaxed) จัดก�รดี (Organized) 

 ภ�พลักษณ์ต่�งๆ ที่เกิดจ�กก�รรับรู้ (Perceptual/Cognitive Image) เป็นก�รรับรู้ที่เกิดจ�กก�รเห็น

หรือก�รได้ยินจ�กสื่อต่�งๆ รวมถึงก�รรับรู้ที่ตนเองได้เห็น  หรือมีประสบก�รณ์ก�รท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว

ต่�งๆ ซึ่งภ�พลักษณ์ที่เกิดจ�กก�รรับรู้เป็นภ�พลักษณ์ที่ก่อให้เกิดคว�มเชื่อ (Beliefs) หรอืคว�มรู ้(Knowledge) 

เก่ียวกับประสบก�รณ์จ�กแหล่งท่องเทีย่วต่�งๆ ได้แก่ คว�มโดดเด่นของแหล่งท่องเทีย่ว ประเพณีและวัฒนธรรม

ในแต่ละพ้ืนที่เป็นต้น ซ่ึงคว�มเช่ือหรือคว�มรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับม�จ�กแหล่งข้อมูลต�่งๆ จะเป็น

ปัจจัยหนึ่งในก�รจูงใจหรือก�รกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเกิดคว�มอย�กรู้อย�กเห็นและเกิดคว�มสนใจที่จะม�สัมผัส

กับแหล่งท่องเที่ยวต่�งๆ นั้น  โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง จ�กก�รวิจัยนี้พบว่�นักท่องเที่ยวใหม่ที่ยังไม่เคยมีประสบก�รณ์

กับแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ ม�ก่อน มีก�รรับรู้เกี่ยวกับภ�พลักษณ์ประเทศไทยซึ่งกล�ยเป็นคว�มค�ดหวังก่อนก�ร

เดินท�งม�เท่ียวค่อนข้�งเป็นภ�พที่ใกล้เคียงกับผู้ที่เดินท�งม�เที่ยวประเทศไทยแล้ว  ห�กแต่นักท่องเที่ยวที่ม�

เท่ียวประเทศไทยซำ้� จะมีก�รรับรู้ในเรื่องมิตรไมตรีและสัมผัส ‘คว�มสุข’ แบบไทยๆ ในระดับที่ลึกซึ้งม�กขึ้น  

ดังน้ันก�รกำ�หนดช่องท�งในก�รใช้สื่อ โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งสื่อออนไลน์ที่ส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวที่เดินท�งม�

เท่ียวประเทศไทยแล้วให้บอกต่อ ควรเลือกใช้อย่�งระมัดระวังเพื่อให้เกิดผลท่ีคุ้มค่�ในก�รทั้งสร้�งและส่งเสริม

ภ�พลักษณ์ประเทศไทยด้�นก�รท่องเที่ยวเพื่อเกิดประโยชน์ในเชิงกลยุทธ์ในระยะย�ว

 

 ผลก�รศึกษ�นี้บ่งชี้ให้เห็นด้วยว่� ก�รสร้�งภ�พลักษณ์อ�จไม่จำ�เป็นต้องแยกเป็นกลุ่มย่อยแตกหล�ย 

Segments หรือที่เรียกว่� Portfolio Management คือก�รจัดก�รกลุ่มนักท่องเที่ยวแยกเป็นประเภทและ

ดำ�เนินง�นก�รตล�ดต�มแบบที่เหม�ะสมต�มกลุ่ม คำ�ถ�มเชิงกลยุทธ์นี้มีคว�มสำ�คัญเกี่ยวเนื่องไปถึงก�รจัดก�ร                     

งบประม�ณด้�นก�รตล�ดซึ่งโดยทั่วไปต้องใช้อย่�งมีประสิทธิผลม�กที่สุดในจำ�นวนที่มีอยู่จำ�กัด ดังนั้นก�รศึกษ�

นี้บ่งชี้ไว้ว่�มิพบคว�มแตกต่�งในแต่ละกลุ่มประเทศจนเป็นนัยสำ�คัญแต่อย่�งไร ดังนั้นนักก�รตล�ดควรคำ�นึง

ถึงก�รจัดก�รประเภทคว�มเป็นจุดหม�ยปล�ยท�ง (Category Management) ดังกล่�วแล้วก�รเข้�ใจภ�พ

ลกัษณ์และกำ�หนดในเชงิกลุ่มเปรยีบเทยีบกบัภ�พลกัษณ์ด้�นก�รท่องเทีย่วของประเทศคูแ่ข่งในส�ยต�นกัท่องเทีย่ว        
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เป็นเรื่องที่สำ�คัญต่อก�รรับรู้ และนำ�ไปสู่ก�รตัดสินใจเลือก เช่น ห�กพิจ�รณ� Category คว�มเป็นเฉดที่สดใส 

สนุกสน�น ประเทศไทยและประเทศม�เลเซีย อ�จมิได้อยู่ใน Category เดียวกัน แต่ประเทศไทยอ�จเข้�ไปอยู่

ในคว�มร้อนแรง ตื่นเต้น ใกล้เคียงกับประเทศอินเดีย อย่�งไรก็ต�ม ประเด็นเหล่�นี้เป็นได้เพียงก�รตั้งข้อสังเกต

โดยมิอ�จสรุปได้ ณ ที่นี้ ห�กจำ�เป็นต้องมีก�รศึกษ�เชิงเปรียบเทียบกับคู่แข่งต่อไปจึงส�ม�รถจัดเฉดคว�มเป็นตัว

ตนของประเทศไทยใน Category ทีเ่ฉพ�ะเจ�ะจงม�กขึน้เพ่ือประโยชน์ในก�รว�งแผนก�รตล�ดเพ่ือส่งเสรมิก�ร

ท่องเที่ยวต่อไป
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โครงการศึกษาภาพลักษณ์ 
ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย
ในสายตาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

1.1 หลักการและเหตุผล
 อุตส�หกรรมท่องเที่ยวนับได้ว่�เป็นอุตส�หกรรมสำ�คัญที่สร้�งง�นให้กับประช�ชน ตลอดจนสร้�ง

ร�ยได้ทีเ่ป็นเงนิตร�ต่�งประเทศม�เป็นระยะเวล�ย�วน�น ทัง้นี ้ประเทศไทยได้มีก�รส่งเสรมิก�รท่องเทีย่วม�กว่�       

50 ปี ก�รดำ�เนนิง�นของก�รท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย (ททท.) ในช่วงหล�ยปีทีผ่่�นม�ประเทศไทยประสบปัญห�

ม�กม�ย อ�ทิ ปัญห�ก�รเมืองและคว�มขัดแย้งภ�ยในประเทศ ภัยพิบัติท�งธรรมช�ติและก�รเปลี่ยนแปลง

ของสภ�พแวดล้อม ซึ่งส่งผลกระทบต่อคว�มเชื่อม่ันและภ�พลักษณ์ที่ดีของประเทศโดยจะเห็นได้จ�กลำ�ดับ                       

ของ Country Brands ของบริษัท Future Brand ในปี ค.ศ. 2010 พบว่�ประเทศไทยอยู่ในลำ�ดับที่ 26 จ�กลำ�ดับ

ที่ 20 ในปี ค.ศ. 2009 ในช่วงทศวรรษที่ผ่�นม�ปี ค.ศ. 2000-2010 กล่�วได้ว่�เป็นยุคแห่งก�รเปลี่ยนแปลง

ในระดบัทีไ่ม่เคยเกดิขึน้ม�ก่อน จ�กก�รเปล่ียนแปลงและเคลือ่นตัวในอตัร�ทีเ่รว็ช้�ต่�งกนั  เม่ือนำ�ม�เชือ่มโยงกบั

อตุส�หกรรมท่องเทีย่วและก�รเดนิท�ง พบว่�ปัจจยัทีส่่งผลต่อก�รตัดสนิใจเดินท�งท่องเทีย่วเร่ิมมีจำ�นวนม�กขึน้ 

และแต่ละปัจจยัมมีติทิีซ่บัซ้อนและละเอยีดอ่อน มพีลวตัสงู กอปรกบัก�รเปลีย่นแปลงดงักล่�วเป็นก�รเปลีย่นแปลง

ในลักษณะสองท�งคือ เป็นก�รเปลี่ยนแปลงทั้งในส่วนที่เป็นพ้ืนที่ส่งออกนักท่องเที่ยว (Generating Areas)    

และก�รเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ที่เป็นจุดหม�ยปล�ยท�งท�งก�รท่องเที่ยว (Destination Areas)

 ในกรณีของอุตส�หกรรมท่องเท่ียวและบริก�รของประเทศไทยตลอดช่วงทศวรรษที่ผ่�นม� ได้เกิดก�ร

เปลี่ยนแปลงในมิติที่กว้�งขว�งม�ก ห�กพิจ�รณ�ในส่วนที่เป็นปัจจัยภ�ยนอก จะพบว่�ก�รเปลี่ยนแปลงที่เกิด

ขึ้นเกี่ยวเน่ืองและเชื่อมโยงกับสถ�นก�รณ์โลก ก�รลงทุนข้�มช�ติ ก�รเปิดเสรีท�งก�รค้�ก�รลงทุน ก�รเผชิญ

กับปัจจัยภ�ยนอกดังกล่�วภ�คส่วนต่�งๆ ในประเทศไทยจำ�เป็นต้องรู้เท่�ทันและปรับตัวต่อสถ�นก�รณ์ดังกล่�ว 

โดยเฉพ�ะในส่วนของอุตส�หกรรมท่องเที่ยวซึ่งถือได้ว่�มีคว�มอ่อนไหวและเปร�ะบ�งสูงม�กอุตส�หกรรมหนึ่ง 

ก�รขับเคลื่อนจึงจำ�เป็นต้องดำ�เนินก�รไปอย่�งระมัดระวัง

 ก�รท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ในฐ�นะของหน่วยง�นที่รับผิดชอบด้�นก�รส่งเสริมก�ร

ท่องเท่ียวของประเทศ ดำ�เนินก�รส่งเสริมก�รท่องเที่ยวด้วยภ�พลักษณ์ในเชิงน�มธรรมที่มุ ่งเน้นในเรื่อง                                    

Thailand: Land of Smile / Thainess / Thai Hospitality แต่เมือ่สถ�นก�รณ์ต่�งๆ เปลีย่นไป ททท. จงึตระหนกั

ถงึคว�มสำ�คญัของภ�วะก�รเปลีย่นผ่�นแห่งยคุสมัย (Transition Period) จงึกำ�หนดให้มีก�รจดัทำ�โครงก�รศกึษ�

เพือ่ทบทวนภ�พลกัษณ์ด้�นก�รท่องเทีย่วของประเทศไทย เพือ่ตรวจสอบข้อมลูในปัจจบุนัทีส่ะท้อนภ�พคว�มเข้�ใจ                         

คว�มเช่ือ คว�มค�ดหวงัของนักท่องเท่ียวท่ีมต่ีอประเทศไทย  โดยประเมินว่�ผลก�รศกึษ�จะนำ�ม�ประกอบก�รจดัทำ�

แนวท�งก�รส่งเสรมิภ�พลักษณ์ก�รท่องเทีย่วของประเทศอย่�งมปีระสทิธภิ�พต่อไปท่�มกล�งก�รแข่งขนัทีส่งูข้ึน 

ก�รดำ�เนนิโครงก�รน้ีได้กำ�หนดวตัถปุระสงค์และกรอบก�รทำ�ง�นเพือ่นำ�ไปใช้ในก�รออกแบบง�นวจิยัดงัต่อไปนี้
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1.2 วัตถุประสงค์
 1.2.1 เพื่อค้นห�ภ�พลักษณ์ด้�นก�รท่องเที่ยวของประเทศไทยในปัจจุบัน

 1.2.2 เพ่ือจดัทำ�แนวท�งก�รส่งเสรมิภ�พลกัษณ์ด้�นก�รท่องเทีย่วของประเทศไทยอย่�งมีประสทิธภิ�พ

1.3 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 สร้�งคว�มเข้มแขง็แก่ภ�พลักษณ์ด้�นก�รท่องเทีย่วของประเทศและก่อให้เกดิกระแสก�รเดินท�งของ

นักท่องเที่ยวช�วต่�งช�ติม�ยังประเทศไทยเพิ่มขึ้น

1.4 กลุ่มเป้าหมายในการศึกษา
 1.4.1 นกัท่องเทีย่วช�วต่�งช�ตทิัง้ทีเ่คยเดินท�งม�ท่องเทีย่วในประเทศไทยแล้ว และไม่มปีระสบก�รณ์

ก�รเดินท�งท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยเลือกดำ�เนินก�รศึกษ�นักท่องเที่ยวจ�กประเทศที่เป็นตล�ดหลักซึ่งมี

สำ�นักง�น ททท. ตั้งอยู่ และส�ม�รถเป็นตัวแทนของแต่ละภูมิภ�คย่อยของโลก ได้แก่ ม�เลเซีย ส�ธ�รณรัฐ

ประช�ชนจีน (รวมไต้หวันและฮ่องกง) ญี่ปุ่น เก�หลี อินเดีย สหรัฐอ�หรับเอมิเรตส์ เยอรมนี อิต�ลี รัสเซีย 

สวีเดน สหรัฐอเมริก� และ ออสเตรเลีย 

 1.4.2 ผูท้ีม่ส่ีวนเกีย่วข้องกบัก�รส่งเสรมิก�รท่องเทีย่วไทย อ�ท ิผูป้ระกอบก�รธรุกจิบริก�รทีเ่กีย่วข้อง

กบัก�รท่องเท่ียว เช่น โรงแรม ส�ยก�รบนิ บรษิทันำ�เทีย่ว รวมทัง้นกัวชิ�ก�รด้�นสือ่ส�รมวลชนและผูเ้ชีย่วช�ญ

ด้�นก�รสร้�งภ�พลักษณ์ เป็นต้น

1.5 แนวทางการวิจัยและขอบเขตการศึกษา
 1.5.1 แนวท�งก�รวิจัย

 ก�รวิจัยเอกส�ร : ศึกษ�ข้อมูลทุติยภูมิจ�กร�ยง�นก�รวิเคร�ะห์สถ�นก�รณ์ท่องเที่ยวสถ�นก�รณ์

เศรษฐกิจและก�รเมือง เอกส�รสิ่งพิมพ์ทั้งในประเทศและต่�งประเทศ ข้อมูลในเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง วิเคร�ะห์

เนื้อห� (Content Analysis) เพื่อสังเคร�ะห์ข้อมูลให้เชื่อมโยงกับประเด็นวิจัยและนำ�ม�ใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้น

ในก�รกำ�หนดทิศท�งก�รจัดเก็บข้อมูลภ�คสน�มต่อไป

 ก�รสัมภ�ษณ์เชิงลึกและ/หรือก�รประชุมระดมสมอง : ก�รสัมภ�ษณ์เชิงลึกในกลุ่มผู้เชี่ยวช�ญและ

นักธุรกิจที่มีคว�มเก่ียวข้องกับก�รส่งเสริมก�รท่องเที่ยว นักวิช�ก�รด้�นสื่อส�รมวลชน นักวิช�ก�รด้�นคว�ม

สัมพันธ์ระหว่�งประเทศ นักก�รตล�ดที่ทำ�ง�นด้�นก�รสร้�งภ�พลักษณ์ และผู้มีอำ�น�จในก�รกำ�หนดทิศท�ง

ก�รพัฒน�ประเทศ

 ก�รวจิยัภ�คสน�ม : ก�รสมัภ�ษณ์โดยใช้แบบสอบถ�มกบันกัท่องเทีย่วช�วต่�งประเทศทีเ่ป็นกลุ่มเป้�

หม�ยในก�รศึกษ�ต�มข้อ 1.4.1

 1.5.2 ประเด็นก�รศึกษ�ประกอบด้วย

 ศึกษ�ก�รรับรู้ (Perception)  คว�มเชื่อถือ (Beliefs)  ก�รยอมรับ (Yielding)  และคว�มปร�รถน�

ที่จะเดินท�งม�ท่องเที่ยวในประเทศไทย (Desired destination) จ�กภ�พลักษณ์ ดังต่อไปนี้

  1.5.2.1 ภ�พลักษณ์ด้�นก�รท่องเที่ยวของประเทศไทยในเรื่องคุณภ�พ คว�มสวยง�มและคว�ม                 

หล�กหล�ยของสิ่งดึงดูดใจท�งก�รท่องเที่ยวธรรมช�ติ โดยเฉพ�ะห�ดทร�ยช�ยทะเล (Beaches) และอุทย�น

แห่งช�ติ (National Parks)
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  1.5.2.2 ภ�พลักษณ์ด้�นวัฒนธรรมที่แข็งแกร่งโดยเฉพ�ะลักษณะเด่นของคนไทย เช่น คว�มเป็น

มิตรไมตรี (Hospitality/ Friendly) คว�มอ่อนโยนและคว�มละเอียดอ่อน รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวท�งวัฒนธรรม

และประเพณีไทยที่เป็นเอกลักษณ์

  1.5.2.3 ภ�พลกัษณ์เกีย่วกบัก�รเป็นศนูย์กล�งด้�นก�รแพทย์ในเอเชยีแปซฟิิก หรอืก�รท่องเท่ียวเชิง

สุขภ�พคว�มง�ม รวมทั้งก�รท่องเที่ยวเพื่อทำ�กิจกรรมต�มคว�มสนใจเฉพ�ะด้�นอื่นๆ เช่น กอล์ฟ ดำ�นำ้� ช้อปปิ้ง

  1.5.2.4 ภ�พลักษณ์ด้�นคว�มปลอดภัยในก�รเดินท�งท่องเที่ยวภ�ยในประเทศ (Safety and 

Security)

  1.5.2.5 ภ�พลกัษณ์ด้�นคว�มสะดวกในก�รเข้�ถงึแหล่งท่องเทีย่ว รวมถงึสิง่อำ�นวยคว�มสะดวกด้�น

ที่พัก ก�รขนส่ง ก�รสื่อส�ร และเทคโนโลยีส�รสนเทศต่�งๆ

  1.5.2.6 ภ�พลักษณ์ในด้�นคุณค่�ของประสบก�รณ์จ�กก�รท่องเที่ยวในประเทศไทย (Tourism                  

Experience) และคว�มคุ้มค่�เงิน (Value for money)

 ก�รดำ�เนินโครงก�รมีระยะเวล� 8 เดือน โดยได้กำ�หนดแผนก�รปฏิบัติง�นต�มเงื่อนไขเวล�ไว้  โดยมี

ร�ยละเอียดก�รดำ�เนินง�นต่�งๆ ในร�ยละเอียดในบทต่อไป



โครงการศึกษาภาพลักษณ์ 
ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยในสายตาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

15

 แผ
นก

ําห
นด

เว
ลา
แส

ดง
ขั้น

ตอ
นก

าร
ทํา

งา
น 

แผ
นง

าน
 

W  1 

W  2 

W  3 

W  4 

W  5 

W  6 

W  7 

W  8 

W  9 

W  1 0 

W  1 1 

W  1 2 

W  1 3 

W  1 4 

W  1 5 

W  1 6 

W  1 7 

W  1 8 

W  1 9 

W  2 0 

W  2 1 

W  2 2 

W  2 3 

W  2 4 

W  2 5 

W  2 6 

W  2 7 

W  2 8 

W  2 9 

W  3 0 

W  3 1 

W  3 2 

เดื
อน

 
1 

2 
3 

4 
5 

6 
7 

8 

รว
บร

วม
ข้อ

มูล
ทุต

ิยภู
มิแ

ละ
เอ
กส

าร
ที่เ
กี่ย

วข้
อง

 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

เต
รีย

มข้
อมู

ลแ
ละ

แบ
บส

อบ
ถา
มเ
พื่อ

กา
รสั

มภ
าษ

ณ์
 

เชิ
งล
ึกแ

ละ
ระ
ดม

สม
อง
เริ่
มอ

อก
แบ

บ 
Ap

pl
ic
at

io
n 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

ปร
ะม

วล
ผล

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

รา
ยง
าน

แน
วท

าง
กา
รศ

ึกษ
าค

รั้ง
ที่ 

1 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

กา
รป

ระ
ชุม

ระ
ดม

สม
อง
กับ

ผู้ท
ี่เกี่
ยว

ข้อ
ง 

เริ่
มเ
ก็บ

แล
ะว

ิเค
รา
ะห

์ B
lo

gs
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

สัม
ภา

ษณ
์เชิ
งล
ึกกั

บน
ักท

่อง
เที่
ยว

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ปร
ะม

วล
ผล

แล
ะเ
ริ่ม

ออ
กแ

บบ
แบ

บส
อบ

ถา
ม 

La
un

ch
 A

pp
lic

at
io

n 
fo

r 
do

w
nl

oa
d 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

รา
ยง
าน

คร
ั้งท

ี่ 2
 

ผล
กา
รส

ัมภ
าษ

ณ
์ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  



โครงการศึกษาภาพลักษณ์ 
ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยในสายตาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

16

 

 

 แผ
นก

ําห
นด

เว
ลา
แส

ดง
ขั้น

ตอ
นก

าร
ทํา

งา
น 

 

แผ
นง

าน
 

W  1 

W  2 

W  3 

W  4 

W  5 

W  6 

W  7 

W  8 

W  9 

W  1 0 

W  1 1 

W  1 2 

W  1 3 

W  1 4 

W  1 5 

W  1 6 

เดื
อน

 
5 

6 
7 

8 

สํา
รว
จว

ิจัย
ภา

คส
นา

ม 
on

lin
e 

of
fli
ne

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 

วิเ
คร

าะ
ห์แ

ละ
ปร

ะม
วล

ผล
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

รา
ยง
าน

ครั้
งท

ี่  
3 

 
ผล

กา
รสั

งเ
คร

าะ
ห์ 
วิเ
คร

าะ
ห์ 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

ร่า
งร
าย
งา
นฉ

บับ
สม

บูร
ณ์

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

ปรั
บป

รุง
แก้

ใข
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

รา
ยง
าน

ฉบั
บส

มบู
รณ์

 
แล

ะด
ําเ
นิน

งา
นก

าร
จัด

แถ
ลง
ผล

กา
รศ

ึกษ
า 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  



 เอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
(Literature Review)

2



โครงการศึกษาภาพลักษณ์ 
ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยในสายตาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

18

2.1  กรอบแนวคิดด้านการจัดการภาพลักษณ์
	 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเกี่ยวกับภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย	 ในสายตาของนัก															

ท่องเท่ียวชาวต่างชาติ	 ดังนั้นจึงจ�าเป็นที่จะต้องน�าทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการก�าหนดกรอบแนวคิดทางการ

ศึกษาในครั้งนี้	กล่าวคือ	ทฤษฎีการสร้างแบรนด์สถานที่	(Destination	Branding)	ทฤษฎีด้านภาพลักษณ์สถานที่	

(Destination	 Image)	 ซึ่งเป็นทฤษฎีที่ใช้ในการประเมินภาพลักษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวรวมถึงภาพลักษณ์ของ

ประเทศ	 ทฤษฎีด้านปัจจัยท่ีก่อให้เกิดภาพลักษณ์	 (Image	 Formation)	 และทฤษฎีที่มีผลต่อภาพลักษณ์สถานที	่

รวมถึงผลงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง	ทัง้นี	้ทฤษฎแีละเอกสารทีเ่กีย่วข้องจะน�ามาเป็นจดุเริม่ต้นในการก�าหนดคณุลักษณะ	

ปัจจัยและประเด็นการศึกษาโดยมิได้หมายความว่าจะจ�ากัดอยู่เพียงที่ปรากฏในเอกสารงานวิจัยที่ผ่านมา	 แต่จะ

ท�าการค้นหาปัจจยัในการวดัภาพลกัษณ์ซึง่มลีกัษณะเฉพาะส�าหรบัประเทศไทย	เพ่ิมเติมจากวธิวีจิยัการเก็บข้อมลู

เชิงคุณภาพต่อไป	กรอบแนวคิดจากเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องมีดังต่อไปนี้

1. การสร้างแบรนด์สถานที่ (Destination Branding)

	 นกัวชิาการได้แสดงความคดิเห็นกันเสมอว่าแนวคิดในการสร้างแบรนด์สถานทีน่ัน้จะคล้ายคลงึกบัแนวคดิ

ในการสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์	เนื่องจากว่าสถานที่เป็นรูปแบบหนึ่งของผลิตภัณฑ์	ค�านิยามมีค่อนข้างหลากหลาย

และแปรเปลี่ยนไปจากอดีตซึ่งค่อนข้างจ�ากัดขอบเขต	 จนปัจจุบันมีขอบเขตกว้างขึ้นเพื่อให้ครอบคลุมการด�าเนิน

งานด้านการตลาดที่เปลี่ยนไปเช่นกัน	 เช่น	 Aaker	 (1991)	 ได้ให้ความหมายของแบรนด์ผลิตภัณฑ์	 (Brand)	 ไว้																							

ค่อนข้างจ�ากดัว่า	ตราย่ีห้อหรอืแบรนด์	คอื	การต้ังชือ่และการออกแบบสญัลกัษณ์ของสนิค้าหรอืบรกิาร	เพือ่ให้เหน็

ถึงความแตกต่างจากคู่แข่งขัน	ส่วน	Ritchie	และ	Ritchie	(1998)	ให้ค�าจ�ากัดความกว้างขึ้น	โดยเห็นว่าตราสถาน

ที่	(Destination	Brand)	หมายถึง	ชื่อ	(Name)		สัญลักษณ์	(Symbol)		โลโก้	(Logo)	หรือรูปภาพ	(Graphic)																			

ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของสถานที่	 หรือแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างจากสถานที่อื่น	 ซึ่งแบรนด์สถานที่เป็นกลไก

หนึง่ท่ีกระตุ้นให้นกัท่องเทีย่วมาเทีย่วในสถานทีน่ัน้ๆ	และก่อให้เกดิความทรงจ�าทีด่จีากการได้รบัประสบการณ์ตรง

ตามที่แบรนด์ได้ส่งเสริมไว้	(Rithchie	&	Ritchie	1998	หน้า	103		กล่าวไว้ใน	Blain		Levy	&	Ritchie		2005																					

หน้า	331)	นอกจากนี้แล้ว	Allan	(2004)	ยังแนะน�าว่าการสร้างแบรนด์ให้กับสถานที่นั้น	ควรจะเน้นถึงการให้นัก

ท่องเทีย่วมคีวามทรงจ�าท่ีดต่ีอสถานท่ี		ความน่าดงึดดูของสถานที	่	ความเป็นเอกลกัษณ์ของสถานที	่	แสดงคณุภาพ

ของสถานที่เพื่อให้แบรนด์ยั่งยืน		รวมถึงการสื่อสารแบรนด์ไปยังตลาดทั่วโลกเพื่อให้ทุกคนได้รับรู้ถึงสถานที่นั้น

	 Blain	et	al.	(2005)	ให้ความเห็นว่าการสร้างตราสถานที่	(Destination	Branding)	มีกระบวนการดังนี้

	 1.	การหาเอกลักษณ์หรือลักษณะเด่นของสถานที่นั้น	รวมถึงการสร้างชื่อ		สัญลักษณ์		หรือรูปภาพ	

						 2.	การน�าเสนอรูปแบบการท่องเที่ยวตามที่สัญญาไว้เพื่อให้นักท่องเที่ยวมีความทรงจ�าที่ดีต่อสถานที่นั้น

	 3.	การกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเกิดความชื่นชอบและสามารถจดจ�าสถานที่นั้น

เอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง         
(Literature Review)
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	 	 Wanjiru	(2006)	ได้เสนอแนะไว้ในแนวทางเดียวกนัว่าการสร้างแบรนด์ประเทศให้แข็งแรงนัน้	ควร

กระท�าดังนี้	คือ	แบรนด์นั้นจะต้องน�าเสนอในสิ่งที่สามารถท�าได้	เพราะจะต้องปฏิบัติได้ตามสัญญา	แบรนด์นั้นจะ

ต้องแสดงถงึภาพลกัษณ์ทีด่หีรอืชือ่เสยีงของประเทศ	และแบรนด์นัน้จะต้องถกูสร้างเพือ่ให้นกัท่องเทีย่วคุน้เคยและ

เกิดการยอมรบั	ดงันัน้จะเหน็ได้ว่าภาพลักษณ์หรอืชือ่เสียงของประเทศเป็นปัจจยัทีส่�าคญัปัจจยัหนึง่ในการกระตุน้

ให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจเลือกเดินทางมายังประเทศหนึ่งๆ	กรอบการสร้างแบรนด์สถานที่นี้ควรเป็นกรอบแนวคิด

ใหญ่	โดยการสร้างภาพลักษณ์เป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญในการน�าไปสู่การสร้างแบรนด์ได้อย่างมีประสิทธิผล

2. ภาพลักษณ์สถานที่ (Destination Image)

	 ภาพลักษณ์สถานที่	คือ	องค์รวมความประทับใจที่มีต่อสถานที่หนึ่งๆ	หรือการรับรู้เกี่ยวกับสถานที่หนึ่งๆ	

(Echtner	 &	 Ritchie	 	 2003)	 ซึ่งเป็นภาพลักษณ์ที่เกิดจากการที่นักท่องเที่ยวประเมินต่อสถานที่หรือประเมิน

ต่อสภาพแวดล้อมของสถานที่นั้นๆ	 โดยภาพลักษณ์สถานที่จะมีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกเดินทางของนัก								

ท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆ	 นักท่องเที่ยวมีแนวโน้มที่จะเลือกเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ที่มีภาพลักษณ์ที่ดี	

เช่น	สถานที่ที่มีชื่อเสียง	ที่มีความสวยงาม	มีความสะอาด	และมีความปลอดภัย	ในทางตรงกันข้ามนักท่องเที่ยว

จะหลีกเลี่ยงที่จะเดินทางไปยังสถานที่ที่มีภาพลักษณ์ที่ไม่ดี	กล่าวคือ	นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะไม่เลือกเดินทางไป

ยังสถานที่ที่สกปรก	สถานที่ที่ไม่ปลอดภัย	สถานที่ที่มีความไม่มั่นคงทางการเมืองหรือเกิดการประท้วง	การจลาจล	

เป็นต้น	ดังนั้น	สถานที่จ�าเป็นต้องบริหารจัดการภาพลักษณ์อย่างละเอียดอ่อนเพราะคือด่านที่ส�าคัญในการตัดสิน

ใจเลือกเดินทางไปยังจุดหมายนั้นๆ	ภาพลักษณ์เกิดขึ้นได้และถูกประเมินได้ดังนี้

 2.1 การประเมินภาพลักษณ์สถานที่

	 ภาพลักษณ์ของสถานท่ีประกอบด้วยภาพลักษณ์ที่เกิดจากการรับรู้	 (Cognitive	 Image)	 	 ภาพลักษณ์

ที่เกิดจากความรู้สึกหรือทัศนคติ	 (Affective	 Image)	 	 และภาพลักษณ์ที่มีต่อสถานที่โดยรวม	 (Overall/Global		

Image)	(Baloglu	&	McCleary		1999)	ซึ่งสามารถอธิบายได้	ดังนี้

  2.1.1	ภาพลักษณ์ทีเ่กิดจากการรบัรู	้(Perceptual/Cognitive	Image)	เป็นการรับรู้ทีเ่กดิจากการเหน็

หรือการได้ยนิจากสือ่ต่างๆ	รวมถึงการรบัรูท่ี้ตนเองได้เหน็หรือมปีระสบการณ์การท่องเทีย่วในแหล่งท่องเทีย่วต่างๆ	

ซึ่งภาพลักษณ์ที่เกิดจากการรับรู้เป็นภาพลักษณ์ที่ก่อให้เกิดความเชื่อ	(Beliefs)	หรือความรู้	(Knowledge)	เกี่ยว

กับแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ	ได้แก่	ความโดดเด่นของแหล่งท่องเที่ยว	ประเพณีและวัฒนธรรมในแต่ละพื้นที่	เป็นต้น	

ซึ่งความเชื่อหรือความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับมาจากแหล่งข้อมูลตามสื่อต่างๆ	 จะเป็นปัจจัยหนึ่งในการ

จงูใจหรอืการกระตุน้ให้นกัท่องเทีย่วเกิดความอยากรูอ้ยากเห็นและเกดิความสนใจทีจ่ะมาสมัผสักบัแหล่งท่องเทีย่ว

ต่างๆ	นั้น	โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักท่องเที่ยวใหม่ที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์กับแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ	มาก่อน

 	 2.1.2	ภาพลักษณ์ท่ีเกิดจากความรูส้กึหรอืทศันคต	ิ(Affective	Image)	เป็นภาพลกัษณ์ทีเ่กดิจากความ

รูส้กึทีถ่กูประเมินหลังจากนักท่องเท่ียวได้รับรู้ข้อมลูข่าวสารเกีย่วกบัสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ	หรอืเกีย่วกบัการท่องเทีย่ว

ของประเทศต่างๆ	ไม่ว่าจะเป็นการเห็นหรือการได้ยิน	ท�าให้นักท่องเที่ยวมีทัศนคติหรือมีความรู้สึกที่ดีหรือไม่ดีต่อ

สถานที่ต่างๆ	นั้น

  2.1.3	ภาพลกัษณ์ทีม่ต่ีอสถานท่ีโดยรวม	(Overall/Global	Image)	เป็นภาพลกัษณ์ทีเ่กดิจากการรบัรู้

เกี่ยวกับสถานที่ต่างๆ	(Cognitive	Image)	และภาพลักษณ์ที่เกี่ยวกับการประเมินความรู้สึกต่อคุณลักษณะต่างๆ	

ของสถานท่ีนัน้	(Affective	Image)	เกดิเป็นองค์รวมหรอืภาพรวมสะท้อนถึงความรูสึ้กนกึคดิของนกัท่องเทีย่วทีมี่ต่อ
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ภาพลกัษณ์ใหญ่ของสถานทีน้ั่นๆ	กล่าวคอื	ภาพลกัษณ์ตามคณุลกัษณะต่างๆ	ของสถานที	่เช่น	ทวิทศัน์ภมูปิระเทศ	

อากาศ	สถาปัตยกรรม	วัฒนธรรม	และสิ่งอ�านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว	เป็นต้น	และความรู้สึกที่ดีหรือ

ไม่ดต่ีอคณุลกัษณะต่างๆ	นัน้	เป็นปัจจัยท่ีมผีลต่อภาพลกัษณ์โดยรวมของจังหวดัหรอืภาพลักษณ์ของประเทศหน่ึงๆ		

 2.2 องค์ประกอบภาพลักษณ์สถานที่

	 Echtner	และ	Ritchie	(1991)	กล่าวว่า	การวัดภาพลักษณ์สถานที่ประกอบด้วย	3	ทิศทาง	คือ	

	 (1)	ภาพลักษณ์ด้านหน้าที่	(Functional	Characteristics)	–	ภาพลักษณ์ด้านจิตวิทยา	(Psychological	

Characteristics)

	 (2)	ภาพลักษณ์ตามรายละเอียด	(Attributes)	–	ภาพลักษณ์รวม	(Holistic)

	 (3)	ภาพลักษณ์ทั่วไป	(Common)	-	ภาพลักษณ์ที่เด่น	(Unique)	ดังแสดงในภาพประกอบที่	2-1

ภาพประกอบที่ 2-1 ภาพลักษณ์ที่มีต่อสถานที่

ทิศทางที่	1:		ภาพลักษณ์ด้านหน้าที่	 (Functional)	–	ภาพลักษณ์ด้านจิตวิทยา	(Psychological)	ซึ่งภาพลักษณ์

ด้านหน้าที่จะเป็นภาพลักษณ์ที่ประเมินมาจากลักษณะทางกายภาพของสถานที่	เช่น	ภูเขา		ทะเล		สวนสาธารณะ		

สถานที่พักอาศัย		แหล่งบันเทิง		แหล่งช้อปปิ้ง	แหล่งประวัติศาสตร์		พิพิธภัณฑ์		สภาพภูมิอากาศ		และสิ่งอ�านวย

ความสะดวกด้านการท่องเทีย่ว	ส่วนภาพลกัษณ์ด้านจติวทิยาจะเป็นภาพลกัษณ์ทีม่ผีลต่อความรูส้กึ	เช่น	การได้พกั

ผ่อน		ความปลอดภัย		การเพิ่มความรู้		และความเป็นมิตรของคนในท้องถิ่น	เป็นต้น

ทิศทางที่	2:		ภาพลักษณ์ตามรายละเอียด	(Attributes)	–	ภาพลักษณ์โดยรวม	(Holistic)	เป็นทิศทางที่เกี่ยวกับ

การวัดภาพลักษณ์โดยลงรายละเอียดต่างๆ	 ตลอดจนการวัดภาพลักษณ์โดยรวม	 การวัดภาพลักษณ์สถานที่ตาม

รายละเอียดต่างๆ	เช่น	ความสวยงามของทะเล		ความเจริญของเมือง		การมีแหล่งบันเทิงที่หลากหลาย		ความ

ปลอดภัยของประเทศ		และคุณภาพของสิ่งอ�านวยความสะดวก	เป็นต้น	ส่วนภาพลักษณ์สถานที่ในภาพรวม	จะ

เป็นการวัดภาพลักษณ์ของสถานที่	 ของจังหวัด	 หรือของประเทศโดยรวม	 เช่น	 ภาพลักษณ์โดยรวมของประเทศ		

หรือความรู้สึกต่อบรรยากาศในสถานที่



โครงการศึกษาภาพลักษณ์ 
ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยในสายตาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

21

ทิศทางที่	3:		ภาพลักษณ์ทั่วไป	(Common)	-	ภาพลักษณ์ที่เด่น	(Unique)	การวัดภาพลักษณ์ของสถานที่สามารถ

วัดจากลักษณะทั่วๆ	 ไปของสถานที่หนึ่งๆ	 หรือของประเทศหนึ่งๆ	 ทั้งภาพลักษณ์ด้านหน้าที่และภาพลักษณ์ด้าน

จิตวิทยา	 เช่น	ความสวยงามของสถานที่	 	 สิ่งอ�านวยความสะดวกด้านการคมนาคม	 	แหล่งบันเทิง	 วัฒนธรรม		

การพักผ่อน	และความปลอดภัยของประเทศหนึ่งๆ	เป็นต้น	ตลอดจนสามารถวัดเฉพาะลักษณะที่เป็นจุดเด่นของ

แต่ละสถานท่ีหรือจดุเด่นของแต่ละประเทศ	เช่น		ทชัมาฮาล	ในประเทศอนิเดยี		หรอื	ภเูขาเอเวอเรสต์	ในประเทศ

เนปาล	เป็นต้น

	 	 หลังจากที่	Echtner	และ	Ritchie	(1991)	ศึกษาภาพลักษณ์ของประเทศเนปาล	โดยรวบรวมราย

ละเอียดภาพลักษณ์ในรูปแบบต่างๆ	 ของประเทศเนปาล	 ท�าให้พวกเขาสามารถจ�าแนกภาพลักษณ์ต่างๆ	 ได้ตาม

ทิศทางที่ใช้วัดภาพลักษณ์สถานที่	ดังปรากฏอยู่ในภาพประกอบที่	2-2

ภาพลักษณ์ด้านจิตวิทยา

	 นอกจากนี้แล้ว	Beerli	และ	Martiín	 (2004)	 ได้รวบรวมวรรณกรรมที่เกี่ยวกับภาพลักษณ์สถานที่จาก

นักวิจัยหลายท่าน	 และได้จัดหมวดหมู่องค์ประกอบของภาพลักษณ์สถานที่ออกเป็น	 9	 องค์ประกอบด้วยกัน	 คือ							

องค์ประกอบด้านทรพัยากรธรรมชาต	ิ	โครงสร้างทัว่ไป		โครงสร้างด้านการท่องเทีย่ว		นนัทนาการ		ศลิปวฒันธรรม/

ประวตัศิาสตร์		เศรษฐกจิและการเมอืง		สภาพแวดล้อมทางธรรมชาต	ิ	สภาพแวดล้อมทางสงัคม		และบรรยากาศ

ของสถานที่	ซึ่งรายละเอียดในแต่ละองค์ประกอบ	ได้แสดงอยู่ในตารางที่	2-1

                

               

ภาพประกอบที่ 2-2 ภาพลักษณ์ต่อประเทศเนปาล

																 															อากาศเย็น									ภาพของลักษณะทางกายภาพ

																			 	 ราคาถูก		 เช่น	ภูเขา	หมู่บ้าน

																									สภาพถนนที่ย�่าแย่

							แหล่งบันเทิงยามค�่าคืนไม่มีคุณภาพ

															รายละเอียด	 																																				ภาพรวม

																																ผู้คนเป็นมิตร	 	สภาพบรรยากาศ

																												ความปลอดภัย
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ตารางที่ 2-1 องค์ประกอบและรายละเอียดภาพลักษณ์สถานที่

 

  

แหล่งที่มา: ดัดแปลงมาจาก Beerli และ Martíin (2004)

3. การก่อให้เกิดภาพลักษณ์ (Image Formation)

	 นักท่องเที่ยวอาจมีภาพลักษณ์ต่อสถานที่ที่แตกต่างกัน	 โดยภาพลักษณ์ที่นักท่องเที่ยวได้รับนั้นมาจาก

แหล่งข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายช่องทาง	 และในแต่ละแหล่งข้อมูลย่อมมีข้อมูลที่แตกต่างกันไป	 Gun	 (1972)															

ได้เสนอแนะว่าแหล่งก�าเนิดของภาพลักษณ์สามารถแบ่งออกได้เป็น	2	แหล่งใหญ่ๆ	คือ

 3.1	ภาพลักษณ์ท่ีเกิดจากข้อมลูของการส่งเสรมิการตลาด	(Induced	Image)	เป็นภาพลกัษณ์ทีก่่อขึน้จาก

ผลของข้อมลูทีไ่ด้รบัมาจากเครือ่งมอืการส่ือสารการตลาดขององค์กรทีเ่กีย่วกบัการท่องเทีย่ว	เช่น	การโฆษณาตาม

สื่อต่างๆ	ได้แก่	สื่อโทรทัศน์	วิทยุ	และ	นิตยสาร		ข้อมูลจากโบรชัวร์		ข้อมูลจากตัวแทนบริษัทน�าเที่ยว	เป็นต้น
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 3.2	 ภาพลักษณ์ท่ีเกิดจากข้อมูลท่ีไม่ใช่การส่งเสริมการตลาด	 (Organic	 Image)	 หรือเป็นภาพลักษณ์

ที่ก่อให้เกิดขึ้นทางอ้อม	 ซ่ึงเป็นภาพลักษณ์ท่ีก่อขึ้นเองโดยบุคคลน้ันได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านทางเอกสาร	 หนังสือ	

รายงานต่างๆ	หรือจากการแนะน�าของเพื่อน	คนรู้จัก	ญาติพี่น้อง	เป็นต้น

	 ซึ่งแนวความคิดของ	Gun	(1972)	ได้สอดคล้องกับแนวความคิดของ	Fakeye	และ	Crompton	(1991)	

ได้เสนอแนะว่าภาพลักษณ์ของสถานทีป่ระกอบด้วยภาพลกัษณ์ทีเ่กดิจากข้อมลูของการส่งเสรมิการตลาด	ข้อมลูที่

ไม่ใช่การส่งเสรมิการตลาด	และข้อมลูทีไ่ด้รบัมาจากประสบการณ์	ดังนัน้	นกัการตลาดควรจะส่งเสรมิภาพลกัษณ์

สถานที่ด้วยวิธีที่หลากหลายรูปแบบ	เพื่อเป็นการแจ้งข้อมูลข่าวสาร	การชักชวน	และการเตือนความจ�า

	 มีนักวิจัยหลายท่านได้ศึกษาถึงภาพลักษณ์สถานที่	 และพบว่าภาพลักษณ์ที่นักท่องเที่ยวมีต่อสถานที่

หนึ่งๆ		ได้ก่อขึ้นมาจากข้อมูลทั้งในรูปของการส่งเสริมการตลาดและข้อมูลที่ไม่ใช่การส่งเสริมการตลาด	ตัวอย่าง

เช่น	จากงานวิจัยของ	Ngamsom	(2001)	พบว่า	แหล่งข้อมูลท่องเที่ยวที่ส�าคัญที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติใช้ใน

การวางแผนมาเที่ยวประเทศไทย	คือ	แหล่งข้อมูลจากตัวแทนบริษัทน�าเที่ยว	การแนะน�าจากครอบครัว	หนังสือ

แนะน�าการเดินทาง	 เพ่ือน/ญาติ	 อินเทอร์เน็ต	 โบรชัวร์	 หนังสือพิมพ์	 การโฆษณาทางโทรทัศน์และวิทยุ	 ตาม

ล�าดบั	ซึง่จะเหน็ได้ว่านักท่องเทีย่วชาวต่างชาติได้รับข้อมูลการท่องเทีย่วมาจากทัง้แหล่งข้อมูลทีม่าจากการส่งเสรมิ																																																						

การตลาด	(Induced	Image)	และจากข้อมูลที่ไม่ใช่การส่งเสริมการตลาด	(Organic	Image)	ซึ่งในด้านของการ																																								

ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย	(ททท.)	ได้ท�าการส่งเสรมิการท่องเทีย่วของประเทศไทยสูต่ลาดต่างประเทศโดยท�าการ

โฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์	สื่อวิทยุ	สื่อสิ่งพิมพ์	สื่อกลางแจ้ง	สื่ออิเล็กทรอนิกส์	ท�าการเข้าร่วมงานส่งเสริมการขาย

ในต่างประเทศ	และการใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงเพื่อเป็นตัวแทนในการประชาสัมพันธ์	 เป็นต้น	เพื่อเป็นการส่งเสริม

การท่องเที่ยวของประเทศไทยสู่ตลาดต่างประเทศ	(การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	2551)	ส่วนงานวิจัยของ	

Suh	(2001)	พบว่านกัท่องเทีย่วชาวต่างชาต	ิ(ชาวญีปุ่น่	ชาวอเมรกินัและ	ชาวยโุรป)			ส่วนใหญ่ตัดสนิใจเดินทางมา

เท่ียวท่ีกรงุโซล	ประเทศเกาหลใีต้	เนือ่งจากพวกเขาได้รบัข้อมลูมาจากการแนะน�าของเพือ่นและจากประสบการณ์

ของตนเอง	ซึง่จะเหน็ได้ว่านกัท่องเทีย่วชาวต่างชาตกิลุ่มนีม้ภีาพลกัษณ์ทีเ่กดิจากข้อมลูทีไ่ม่ใช่การส่งเสรมิการตลาด

มากกว่าข้อมูลที่มาจากการส่งเสริมการตลาด	

4. ปัจจัยที่มีผลต่อภาพลักษณ์สถานที่

	 นักท่องเที่ยวแต่ละคนอาจประเมินภาพลักษณ์ต่อสถานที่ท่ีแตกต่างกัน	 ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อการประเมิน

ภาพลักษณ์สถานที่	มี	2	ปัจจัยใหญ่ๆ	คือ	ปัจจัยส่วนบุคคล	(Personal	Factors)	กับ	ปัจจัยกระตุ้น	(Stimulus	

Factors)(Baloglu	&	McCleary		1999)	โดยทั้งสองปัจจัยนี้มีผลต่อภาพลักษณ์สถานที่	 (Destination	Image)	

ไม่ว่าจะเป็นในด้าน	การรับรู้	(Perceptual/Cognitive)		ความรู้สึกที่มีต่อสถานที่	(Affective)	และภาพลักษณ์ที่มี

ต่อสถานที่โดยรวม	(Global	Image)	ดังแสดงในภาพประกอบที่	2-3

ภาพประกอบที่ 2-3 รูปแบบการก่อให้เกิดภาพลักษณ์สถานที่
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  4.1	 ปัจจัยส่วนบุคคล	 (Personal	 Factors)	 เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการประเมินภาพลักษณ์

สถานที่	ซึ่งปัจจัยนี้ประกอบด้วย	ปัจจัยด้านจิตวิทยา	(Psychological	Factors)	และ	ปัจจัยด้านสังคม	(Social	

Factors)	โดยในแต่ละปัจจัยมีองค์ประกอบย่อยๆ	ดังนี้	

   4.1.1	ปัจจยัด้านจติวทิยา	(Psychological	Factors)	เป็นลกัษณะความต้องการซึง่เกดิจากสภาพ

จิตใจและส่งผลต่อภาพลักษณ์สถานที่	อันประกอบด้วย

  คุณค่าการท่องเที่ยว (Value)	 เป็นตัวแปรที่นักท่องเที่ยวตระหนักถึงคุณค่าที่ได้รับจากการ																				

ท่องเที่ยวซึ่งก่อให้เกิดรูปแบบพฤติกรรมการท่องเที่ยว	 เช่น	 คุณค่าจากการแสวงหาความสุขในชีวิต	 คุณค่า

จากการแสวงหาส่ิงแปลกใหม่	 คุณค่าที่ต้องการสร้างความสัมพันธ์	 รวมถึงคุณค่าที่ได้รับการยกย่องจากการ																																	

ไปท่องเที่ยว	เป็นต้น

  การจูงใจนักท่องเที่ยว (Motivations)	 เป็นการกระตุ้น	 หรือเป็นแรงผลักดันให้นักท่องเที่ยวเกิด

ความต้องการอยากไปท่องเที่ยวยังสถานที่ต่างๆ	 เช่น	 แรงจูงใจในการไปเดินทางเพ่ือพักผ่อนเพ่ือหลีกหนีความ

จ�าเจ	หรือการท่องเที่ยวเพื่อแสวงหาความรู้ใหม่ๆ	เป็นต้น

  บุคลิกภาพของนักท่องเท่ียว (Personality)	 บุคลิกสะท้อนภาพลักษณ์ความเป็นตัวตน	 รวมถึง

แนวคิดของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกัน	 ซึ่งมีอิทธิพลต่อทัศนคติรูปแบบพฤติกรรม	 และการตอบสนองของ

บุคคลต่อสภาพแวดล้อมที่อยู ่รอบตัวที่แตกต่างกัน	 ดังนั้นบุคลิกภาพของแต่ละบุคคลย่อมมีการยอมรับ																														

และความเช่ือ	 รวมถึงความรู้สึกต่อข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน	 และส่งผลท�าให้เลือก																									

รูปแบบการท่องเที่ยว	และสถานที่ท่องเที่ยว	ที่ต่างกัน	

 	 	 4.1.2	ปัจจยัด้านสงัคม	(Social	Factors)	เป็นอกีปัจจยัหนึง่ทีมี่อทิธพิลต่อการรบัรูด้้านภาพลกัษณ์	

ความรู้สึกที่มีต่อภาพลักษณ์	และการประเมินภาพลักษณ์โดยรวม	ซึ่งปัจจัยด้านสังคม	ประกอบด้วย

	 	 -		อายุ (Age)	เป็นตัวแปรหนึ่งที่มีผลต่อการประเมินภาพลักษณ์	เนื่องจากช่วงอายุมีผลต่อการรับ

รู้และการประเมินความรู้สึกที่มีต่อสถานที่	Baloglu	และ	McCleary	 (1999)	พบว่านักท่องเที่ยวที่มีอายุมาก	มี

แนวโน้มทีจ่ะประเมนิภาพลกัษณ์ต่อคณุค่าและสภาพแวดล้อมของสถานทีท่่องเทีย่วในระดับทีน้่อยกว่ากลุม่นกัท่อง

เท่ียวท่ีมีช่วงอายทุีน้่อยกว่า	กล่าวคอืนกัท่องเทีย่วทีม่อีายุมากกว่าประเมนิว่าสถานทีท่่องเทีย่วนัน้มคีวามคุม้ค่าทาง

ด้านเงิน	มีอากาศดี	และมีสภาพแวดล้อมที่ดีน้อยกว่ากลุ่มคนที่มีอายุน้อยกว่า	ดังนั้นภาพลักษณ์ที่จะน�าเสนอด้าน

การท่องเที่ยวควรจะต้องถูกจัดให้สอดคล้อง	และเหมาะสมกับช่วงอายุของนักท่องเที่ยว

	 	 -		ระดับการศึกษา (Education)	เป็นอีกตัวแปรหนึ่งที่สร้างความแตกต่างในการประเมินการรับรู้

ด้านข้อมลูข่าวสารการท่องเท่ียว	คนท่ีมกีารศกึษามากย่อมได้เปรยีบในด้านการเปิดโลกทัศน์	เปิดรบัข่าวสาร	ค้นหา

ข้อมูล	 รวมถึงการใช้ชีวิต	 หรือมีประสบการณ์ด้านท่องเที่ยวมากกว่าคนที่มีการศึกษาน้อยกว่า	 ซึ่งการศึกษาของ	

Baloglu	และ	McCleary	(1999)	พบว่าระดับการศึกษาที่ต่างกัน	ประเมินการรับรู้ด้านคุณค่าการท่องเที่ยวและ

สภาพแวดล้อมของสถานที่ท่องเที่ยวที่ต่างกัน	กล่าวคือนักท่องเที่ยวที่ยิ่งมีระดับการศึกษาสูง	จะประเมินการรับรู้

ในด้านนี้น้อยกว่านักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาที่ต�่ากว่า

	 	 -		สถานภาพการสมรส (Marital Status)	นักท่องเที่ยวที่เป็นโสด	และนักท่องเที่ยวที่แต่งงานแล้ว	

อาจมีกระบวนการรบัรู้ข้อมลูข่าวสารทีต่่างกนั	รวมทัง้อาจมีความรูส้กึด้านภาพลกัษณ์ของสถานทีท่ี่แตกต่างกัน	และ

มีผลต่อการเลอืกรปูแบบหรอืพฤตกิรรมการท่องเทีย่วทีแ่ตกต่างกนั	ตวัอย่างเช่น	นกัท่องเทีย่วทีเ่ป็นโสดประเมนิภาพ
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ลักษณ์ของประเทศไทยว่าเป็นประเทศที่มีทิวทัศน์ที่สวยงาม	(Scenic	Beautiful)	และมีการท่องเที่ยวในรูปแบบ

ผจญภัยที่หลากหลาย	 (Adventure	Activities)	ส่วนนักท่องเที่ยวที่แต่งงานแล้ว	มีความเห็นว่าประเทศไทยเป็น

แหล่งท่องเที่ยวที่ปลอดภัยและมีความคุ้มค่าด้านการท่องเที่ยวโดยเฉพาะการพักโรงแรม	(Good-value	Hotels)	

ดังนั้น	กลุ่มคนโสดชอบการท่องเที่ยวแบบผจญภัย	และการท่องเที่ยวที่มีรูปแบบพฤติกรรมที่เน้นความคล่องตัวใน

การท่องเที่ยวมากกว่าคนที่มีครอบครัว	มีบุตร	รวมไปถึงค่าใช้จ่ายที่ประหยัดกว่าการท่องเที่ยวที่เป็นแบบลักษณะ

ครอบครวั	ส่วนนกัท่องเทีย่วทีแ่ต่งงานแล้วมกัชอบแหล่งท่องเทีย่วทีส่ามารถร่วมกจิกรรมกบัครอบครวั	และแหล่ง

ท่องเที่ยวที่มีความปลอดภัยต่อบุตร	เป็นต้น

	 	 	 -	ปัจจัยสังคมด้านอื่นๆ	เช่น	อาชีพและรายได้	เป็นต้น	ซึ่งอาจมีผลต่อการรับรู้และการประเมิน

ภาพลักษณ์สถานที่ที่แตกต่างกัน

 4.2		ปัจจยักระตุน้	(Stimulus	Factors)	เป็นปัจจยัทีก่ระตุ้นหรือผลกัดนัให้นกัท่องเทีย่วต้องการเดนิทาง

ท่องเที่ยว		ซึ่งปัจจัยเหล่านี้	ได้แก่

  4.2.1	ปัจจัยด้านแหล่งข้อมูลข่าวสาร	(Information	Sources)		เป็นปัจจัยหนึ่งที่ท�าให้นักท่องเที่ยว

ได้รู้จักแหล่งท่องเท่ียวในประเทศต่างๆ	 และเป็นปัจจัยหนึ่งที่ก่อให้นักท่องเที่ยวเกิดภาพลักษณ์ต่อสถานที่หรือต่อ

ประเทศต่างๆ	ซึ่งปัจจัยด้านแหล่งข้อมูลข่าวสาร	ประกอบด้วย	2	ปัจจัย	คือ	ชนิดของสื่อ	(Type)	และ	จ�านวนสื่อ

ที่ได้รับ	(Amount)	ชนิดของสื่อได้แก่	สื่อโฆษณาทางโทรทัศน์และวิทยุ		สื่อสิ่งพิมพ์จากแผ่นพับหรือโบรชัวร์	จาก

นิตยสาร	หนังสือพิมพ์	หรือ	หนังสือคู่มือเดินทาง		สื่อทางอินเทอร์เน็ต		การแนะน�าจากเพื่อน/ญาติ/ครอบครัว		

รวมถงึแหล่งข้อมลูจากประสบการณ์ทีผ่่านมา	ส่วนจ�านวนสือ่หรอืความหลากหลายของสือ่ทีถ่่ายทอดข้อมลูข่าวสาร	

ก็มีผลต่อการรับรู้และมีผลต่อการประเมินภาพลักษณ์สถานที่	 ดังน้ันการน�าเสนอข้อมูลด้านการท่องเที่ยวควรท�า

อย่างสม�่าเสมอและต่อเนื่อง	ซึ่งทั้งหมดนี้มีผลต่อภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวทั้งสิ้น	

 	 4.2.2.	ประสบการณ์ที่ผ่านมา	(Previous	Experience)		ถือว่าเป็นสิ่งที่ส�าคัญอย่างมาก	เนื่องจาก

ประสบการณ์การท่องเที่ยวมีผลต่อภาพลักษณ์ที่มีต่อสถานที่น้ันๆ	 	 เพราะนักท่องเที่ยวได้เห็นถึงภาพลักษณ์ของ

แหล่งท่องเท่ียวและสภาพแวดล้อมของสถานทีต่่างๆ	ทีต่นได้สมัผัสจากการท่องเทีย่ว	รวมถึงนกัท่องเทีย่วได้สะท้อน

ถึงความรู้สึกในสิ่งที่ตนเห็น	 และได้รับจากการท่องเที่ยวยังสถานที่นั้นๆ	 นอกจากนี้แล้ว	 ประสบการณ์ที่ได้รับมา

จากการท่องเที่ยวก็จะมีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวและส่งผลต่อพฤติกรรมการอยากกลับมาท่องเที่ยว

ซ�้า	รวมถึงสามารถแนะน�าสถานที่นั้นๆ	ต่อไปยังคนใกล้ชิด	เพื่อนฝูง	ครอบครัว	หรือ	ญาติพี่น้องได้	

 4.2.3	การกระจายข้อมูลข่าวสาร	(Distribution)	คือ	การกระจายข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวส่งไปยัง

นักท่องเที่ยว	ซึ่งสามารถสื่อสารได้หลายช่องทาง	ได้แก่	ข้อมูลที่มาจากเครื่องมือการส่งเสริมการตลาด	เช่น	การ

โฆษณาผ่านสือ่ต่างๆ	หรอืจากอนิเทอร์เนต็	และข้อมูลทีไ่ด้รบัมาจากสือ่สงัคม	เช่น	การแนะน�าจากเพ่ือนหรือญาต	ิ

เป็นต้น		ซ่ึงเนือ้หาข้อมลูและภาพทีเ่กีย่วกับการท่องเทีย่วทีก่ระจายตามแหล่งข้อมลูข่าวสารต่างๆ	นัน้	จะท�าให้นกั

ท่องเท่ียวเกิดการรบัรูแ้ละเกดิความสนใจทีอ่ยากไปเทีย่วตามสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ	ทีต่นได้รบัข้อมลูมาจากแหล่ง

ข้อมูลข่าวสารต่างๆ	หรือที่ตนค้นหาข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม

	 กล่าวโดยสรุป	ปัจจัยส่วนบุคคล	 (Personal	Factors)	และปัจจัยกระตุ้น	 (Stimulus	Factors)	มีผล							

กระทบต่อภาพลักษณ์สถานที่	 (Destination	Image)	ไม่ว่าจะเป็นในด้านการรับรู้เกี่ยวกับสถานที่	 (Perceptual/

Cognitive	Image)		การประเมินหรือความรู้สึกที่มีต่อสถานที่	(Affective	Image)		และภาพลักษณ์ที่มีต่อสถาน

ที่โดยรวม	(Overall/Global	Image)
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5. ลักษณะทางประชากรศาสตร์มีผลต่อภาพลักษณ์สถานที่

	 ลักษณะทางประชากร	โดยส่วนใหญ่เป็นการศึกษาถึงลักษณะด้านโครงสร้างของประชากร	ได้แก่	เพศ	

อายุ		การศึกษา	รายได้	อาชีพ		และถิ่นที่อยู่อาศัยโดยลักษณะทางประชากรย่อมมีผลต่อการประเมินภาพลักษณ์

สถานที่ที่แตกต่างกัน	 และส่งผลต่อรูปแบบการด�าเนินชีวิตและพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวและการพักผ่อน

ที่แตกต่างกันออกไป	ตัวอย่างเช่น	Beerli	และ	Martíin	 (2004)	พบว่า	ผู้เยี่ยมเยียนที่เป็นเพศหญิงและมาเที่ยว																	

เป็นครั้งแรกมีภาพพจน์ที่ดีต่อสิ่งอ�านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว	 และมีภาพลักษณ์ที่ดีต่อแหล่งธรรมชาต	ิ

และวฒันธรรมมากกว่าผูเ้ยีย่มเยยีนทีเ่ป็นเพศชายและมาเทีย่วเป็นครัง้แรก	นอกจากนีพ้วกเขายงัพบว่าผูเ้ยีย่มเยียน

ที่มีอายุมากมีภาพลักษณ์ที่ดีต่อสภาพแวดล้อมทางสังคมมากกว่าผู้เยี่ยมเยียนที่มีอายุน้อยกว่า	

	 Rittichainuwat,	Qu	 	 และ	Brown	 (2001)	พบว่า	 สถานภาพการสมรสและช่วงอายุที่ต่างกันมีการ

ประเมินภาพพจน์ต่อประเทศไทยที่ต่างกัน	 กล่าวคือ	 นักท่องเที่ยวที่เป็นโสดและมีอายุน้อยมีภาพลักษณ์ต่อ

ประเทศไทยว่ามทิีวทศัน์ทีส่วยงาม	(Scenic	Beautiful)	และมีกจิกรรมการท่องเทีย่วในรปูแบบผจญภยั		(Adventure	

Activities)	ทีห่ลากหลาย	มากกว่านกัท่องเท่ียวทีแ่ต่งงานแล้วและมอีายมุากนอกจากนีแ้ล้ว	นกัท่องเทีย่วที่แต่งงาน

แล้ว	มีความเห็นว่าประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ปลอดภัยและมีความคุ้มค่าด้านการท่องเที่ยว			

โดยเฉพาะการพักโรงแรม	(Good-value	Hotels)	มากกว่ากลุ่มคนโสดและกลุ่มคนอายุระหว่าง	20-39	ปี	ส่วน

กลุ่มคนที่มีอายุน้อยกว่า	20	ปี	มีความเห็นว่าประเทศไทยมีแหล่งช้อปปิ้งที่ดี	

	 นอกจากนี้แล้ว	Rittichainuwat,	Qu		และ	Brown	(2001)	ยังพบว่า	ระดับการศึกษา	และแหล่งที่อยู่

อาศัย	(Place	of	residence)	ที่แตกต่างกัน	เช่น	ตามทวีปเอเชีย	ทวีปยุโรป	ทวีปอเมริกาเหนือ		ทวีปโอเชียเนีย	

และจากทวีปอื่นๆ	 ก็รับรู้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยในลักษณะที่ต่างกันด้วย	 นั่นคือนักท่องเที่ยวที่จบการศึกษา

ระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า	 มีความเห็นว่าประเทศไทยมีความคุ้มค่าด้านการท่องเที่ยวและค่าโรงแรม	 มากกว่า

กลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาน้อยกว่า	 ในส่วนของแหล่งที่อยู่อาศัย	Rittichainuwat,	Qu	 	และ	Brown	

(2001)	 พบว่านักท่องเที่ยวที่มาจากถิ่นอาศัยต่างกัน	 ประเมินภาพลักษณ์ของประเทศไทยที่ต่างกัน	 โดยเฉพาะ												

นกัท่องเทีย่วทีม่าจากทวปีเอเชยีมคีวามเห็นว่า	ประเทศไทยมีปัญหาด้านสงัคมและสิง่แวดล้อม	ความปลอดภัยของ

แหล่งท่องเที่ยว	การมีวัฒนธรรมที่ดี	ความคุ้มค่าด้านการท่องเที่ยวและการพักโรงแรม	รวมถึงการมีแหล่งช้อปปิ้ง

ที่ดี	น้อยกว่าที่นักท่องเที่ยวที่มาจากทวีปอื่นๆ	มีความคิดเห็น

	 อนึ่ง	 จากการที่ได้มีผู้วิจัยศึกษาและพบว่าลักษณะทางประชากรศาสตร์มีความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์

สถานทีด่งักล่าวในข้างต้นแล้ว		แต่ในส่วนของวตัถปุระสงค์การเดนิทางของนกัท่องเทีย่วทีมี่ผลต่อภาพลกัษณ์สถาน

ที่น้ัน	 ยังมีการศึกษาอย่างจ�ากัด	 	 ดังนั้นนอกจากลักษณะทางประชากรศาสตร์จะมีความสัมพันธ์กับการประเมิน

ภาพลกัษณ์สถานท่ีแล้ว	วตัถปุระสงค์การเดนิทางของนักท่องเทีย่วน่าจะมีความสมัพนัธ์กบัการประเมนิภาพลกัษณ์

สถานทีเ่ช่นกนั			ดงันัน้ในงานวจิยันีจึ้งมเีป้าหมายหนึง่ในการศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างวตัถปุระสงค์ของการเดนิ

ทางกับภาพลักษณ์สถานที่ซึ่งจะได้กล่าวถึงในหัวข้อถัดไป

6. ความสัมพันธ์ของลักษณะประชากรกับแหล่งข้อมูลข่าวสาร

	 นกัท่องเท่ียวท่ีมลัีกษณะทางประชากรทีต่่างกนั	มกัจะมคีวามต้องการและการแสวงหาประโยชน์จากการ

ท่องเทีย่วทีแ่ตกต่างกนั	และพวกเขามกัจะมพีฤติกรรมการค้นหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทีแ่ตกต่างกนัด้วย	Fodness	

และ	Murray	(1999)	พบว่านักท่องเที่ยวที่มีรายได้สูงนิยมค้นหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลของหน่วยงานรัฐบาล						
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เช่น	 ศูนย์ข้อมูลการท่องเท่ียว	 ส่วนนักท่องเที่ยวที่มีรายได้น้อยนิยมค้นหาข้อมูลจากเพื่อนหรือญาติ	 Luo,	 Feng		

และ	Cai	(2004)	พบว่านกัท่องเทีย่วทีม่คีวามแตกต่างทางเพศและระดบัรายได้มคีวามแตกต่างในการค้นหาข้อมูล

จากทางอินเทอร์เน็ต	จากตัวแทนน�าเที่ยว	และจากการแนะน�าของเพื่อนและญาติ	กล่าวคือ	เพศชายนิยมค้นหา

ข้อมูลจากทางอนิเทอร์เนต็	จากตวัแทนน�าเทีย่ว	ในขณะทีเ่พศหญงิมีแนวโน้มทีจ่ะค้นหาข้อมลูจากการแนะน�าของ

เพือ่นและญาต	ินอกจากน้ีแล้วนกัท่องเทีย่วทีมี่รายได้สงู	(มากกว่าหรอืเท่ากับ	US$	40,000)	มแีนวโน้มทีจ่ะค้นหา

ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตและข้อมูลจากรัฐบาล	 หรือการท่องเที่ยวแห่งประเทศมากกว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีรายได้

น้อยกว่า	 ส่วนกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้น้อยมักพึ่งข้อมูลการท่องเที่ยวจากตัวแทนน�าเที่ยวและการแนะน�าจาก

เพื่อนหรือญาติ		นอกจากนี้แล้ว	Suh	(2001)	พบว่านักท่องเที่ยวชาวยุโรปและชาวอเมริกันนิยมค้นหาข้อมูลทาง

อินเทอร์เน็ตมากกว่านักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น

7. ความสัมพันธ์ของวัตถุประสงค์การเดินทางกับแหล่งข้อมูลข่าวสาร

	 นักท่องเที่ยว	คือ	ผู้มาเยือนชั่วคราวที่มาพักอาศัยอย่างน้อย	24	ชั่วโมง	ในประเทศที่ไปเยือนและมีเหตุ

จูงใจในการเยือนเพื่อเป็นการพักผ่อน		เพื่อความเพลิดเพลิน		เพื่อสุขภาพ		เพื่อการศึกษา		เพื่อการกีฬา		เพื่อการ

ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา		เพื่อเยี่ยมญาติ		หรือ	เพื่อการประชุม	(นิศา	ชัชกุล		2550)	Swarbrook	(2007)		

ได้ระบุวัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยวไว้ดังนี้

	 1.	การท่องเที่ยวเพื่อเยี่ยมเยือนเพื่อนและญาติพี่น้อง	(Visiting	Friends	and	Relatives)	

	 2.	การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ	(Business	Tourism)	

	 3.	การท่องเที่ยวเชิงศาสนา	(Religious	Tourism)	

	 4.	การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ	(Health	Tourism)	

	 5.	การท่องเที่ยวแบบสวัสดิการ	(Social	Tourism)	

	 6.	การท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา	(Educational	Tourism)	

	 7.	การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	(Cultural	Tourism)	

	 8.	การท่องเที่ยวแบบชมทิวทัศน์	(Scenic	Tourism)	

	 9.	การท่องเที่ยวแบบการแสวงหาความส�าราญ	(Hedonistic	Tourism)	

	 10.	การท่องเที่ยวเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมหรือท�ากิจกรรม	(Activity	Tourism)	

	 11.	การท่องเที่ยวแบบมุ่งความสนใจพิเศษ	(Special	Interest	Tourism)	

	 นักท่องเที่ยวแต่ละคนย่อมมีวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวและมีความต้องการในการท่องเที่ยวที่แตก

ต่างกัน	 เช่น	 นักท่องเที่ยวที่มีวัตถุประสงค์ต้องการการพักผ่อน	 ส่วนมากต้องการท่องเที่ยวเพ่ือการพักผ่อน														

หย่อนใจ	ต้องการความเพลิดเพลินบันเทิงใจและความสนุกสนานในการเดินทางท่องเที่ยว	ส่วนนักท่องเที่ยวที่มา

เพื่อธุรกิจหรือมาประชุม	 ต้องการสิ่งอ�านวยความสะดวกในการเดินทาง	 และความสะดวกด้านที่พักรวมถึงห้อง

สมัมนา	นอกจากนีแ้ล้วนกัท่องเทีย่วทีมี่วตัถปุระสงค์เพือ่ต้องการพกัผ่อนย่อมต้องการกจิกรรมการท่องเทีย่วมากกว่า

นักท่องเที่ยวที่มาเพื่อท�าธุรกิจหรือมาประชุม				จากการที่นักท่องเที่ยวมีความต้องการการท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน			

นักท่องเท่ียวจึงมีการค้นหาข้อมูลด้านการท่องเที่ยวที่แตกต่างกันตามแหล่งข้อมูลต่างๆ	 	 ดังนั้นนักการตลาดจึง

มีความจ�าเป็นอย่างยิ่งในการจัดกิจกรรม	 และการน�าเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับ
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วตัถปุระสงค์ของนักท่องเทีย่วในแต่ละกลุม่และให้เหมาะสมกบัแหล่งข้อมูลต่างๆ	Fodness	และ	Murray	(1999)	

เปิดเผยว่า	 	 นักท่องเที่ยวที่มาเพื่อพักผ่อนหย่อนใจมักเชื่อข้อมูลที่มาจากองค์กรการท่องเที่ยวของประเทศและ

ข้อมูลที่ได้รับมาจากประสบการณ์ของตนเอง	 ส่วนนักท่องเที่ยวที่มาเพื่อเยี่ยมเพื่อนหรือญาติมักเชื่อข้อมูลที่ได้รับ

มาจากเพื่อนหรือญาติและจากสมาคม	(Clubs).		นอกจากนี้แล้ว	Lo		Cheung		และ	Law	(2002)	พบว่านักท่อง

เที่ยวที่มาเพื่อพักผ่อนนิยมค้นหาข้อมูลการท่องเที่ยวจากบริษัทน�าเที่ยว	จากหนังสือแนะน�าการเดินทาง	จากการ

แนะน�าของเพื่อนและญาติ	และจากประสบการณ์ของตนเอง	ส่วนนักท่องเที่ยวที่มาเพื่อท�าธุรกิจนิยมค้นหาข้อมูล

จากบริษัทน�าเที่ยว	จากสายการบิน	จากอินเทอร์เน็ต

8. ผลงานวิจัยเชิงประจักษ์ด้านภาพลักษณ์ของประเทศต่างๆ (Empirical Studies)

	 นกัวจิยัหลายท่านได้ใช้องค์ประกอบการวดัภาพลกัษณ์ของประเทศ	(Country	Image)	โดยวดัจากทัศนคติ

ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ	ตามแนวความคิดของ	Echtner	และ	Ritchie	(1991)	โดยวัดรายละเอียดของภาพ

ลักษณ์ที่เป็นภาพลักษณ์ด้านหน้าที่และภาพลักษณ์ด้านจิตวิทยา	อาทิ		Ngamsom	(2001)	ศึกษาภาพลักษณ์ของ

ประเทศไทยและพบว่าภาพลกัษณ์ทีด่ขีองประเทศไทย	คอื	ความสวยงามทางด้านสถาปัตยกรรมประเพณวัีฒนธรรม

ที่น่าสนใจ		มิตรภาพของผู้คน	หาข้อมูลท่องเที่ยวได้ง่าย	ทัศนียภาพที่สวยงาม	เป็นต้น		ส่วนภาพลักษณ์ที่ไม่ดี	คือ	

มีประชากรอาศัยในเมืองใหญ่อย่างแออัด	 การจราจรที่ติดขัดและการค้าประเวณ	ี สถานอาบอบนวด	 และสถาน

บันเทิงยามค�่าคืนมีจ�านวนมาก	และปัญหาด้านมลพิษต่างๆ	ซึ่ง	Ngamsom	(2001)	ได้แนะน�าต่อว่านักการตลาด

ควรมีการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย	และควรปรับปรุงแก้ไขในส่วนของ

ภาพลักษณ์ที่ไม่ดีของประเทศ

	 O’Leary	และ	Deegan	(2005)	ศึกษาภาพลักษณ์ของประเทศไอร์แลนด์	และพบว่าประเทศไอร์แลนด์

มีภาพลัษณ์ที่ดีในด้านของทิวทัศน์ที่สวยงามและผู้คนเป็นมิตร	 นอกจากนี้แล้วประเทศไอร์แลนด์ยังมีช่ือเสียง

ด้านทะเลสาบที่สวยงามและการมีแหล่งบันเทิงมากมาย	ได้แก่	ผับหรือบาร์	ซึ่งค�าตอบนี้ได้มาจากค�าถามถามนัก																				

ท่องเที่ยวที่เป็นค�าถามแบบปลายเปิด

	 Hui	 และ	 Wan	 (2003)	 ศึกษาภาพลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์	 จากการศึกษาของพวกเขาพบว่า																								

นกัท่องเท่ียวเลอืกเดนิทางมาเทีย่วทีป่ระเทศสงิคโปร์	เพราะประเทศสงิคโปร์มจีดุเด่นคอื	มแีหล่งช้อปป้ิงทีด่	ีมคีวาม

ปลอดภัย	เป็นเมืองที่มีความทันสมัย	ง่ายต่อการเดินทางไปยังประเทศอื่นและเสนอแนะต่อไปว่าภาพลักษณ์ที่นัก

ท่องเที่ยวมีความรู้สึกที่ดีต่อคุณลักษณะต่างๆ	ของประเทศนั้น	สามารถน�ามาใช้ในการวางต�าแหน่งทางการตลาด

ของประเทศได้

	 และจากการศึกษาของ	Henkel,	Henkel,	Agrusa		และ	Tanner	(2006)	พบว่านักท่องเที่ยวชาวต่าง

ชาติและนักท่องเท่ียวชาวไทย	 ให้ความส�าคัญต่อการท่องเที่ยวของประเทศไทยที่เหมือนกันคือ	 ประเทศไทยเป็น

แหล่งท่องเที่ยวที่มีลักษณะเด่นด้านวัฒนธรรม	ผู้คนเป็นมิตรและการมีอาหารที่หลากหลาย	ส่วนในด้านที่ต่างกัน

คือ	นกัท่องเทีย่วชาวต่างชาตมิคีวามเหน็ว่า	การท่องเทีย่วในประเทศไทยนัน้ไม่แพง	และประเทศไทยมีแหล่งบนัเทงิ

ยามราตรีที่น่าสนใจมากมาย

	 บุษยา	สุธีธร	และ	ภัสวลี	นิติเกษตรสุนทร	(2541)	ได้ท�าการศึกษาเจตคติและความประทับใจของชาว

ต่างประเทศที่ได้มาเยี่ยมเยือนประเทศไทย	และพบว่าแหล่งข้อมูลที่รู้จักประเทศไทยมากที่สุดคือ	การแนะน�าจาก

ญาตพิีน้่อง/เพือ่น	รองลงมาคอืสือ่ทางอนิเทอร์เน็ต	จดัเป็นสือ่ทีน่กัท่องเทีย่วให้ความเช่ือถอืและใช้เป็นแหล่งข้อมูล
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ที่ท�าให้รู้จักประเทศไทย	 สิ่งจูงใจด้านการท่องเที่ยวก่อนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวใน

ประเทศไทย	 คือ	 แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ	 นั่นก็คือ	 ทะเลและชายหาดของประเทศไทยที่มีความสวยงาม	

ส�าหรับอาหารไทยมคีวามส�าคญัในระดบักลางทีจ่งูใจนกัท่องเทีย่วก่อนเดนิทางเข้ามายงัประเทศไทย	ความประทบั

ใจของนักเที่ยวชาวต่างประเทศ	 คือ	 แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ	 อาหารไทย	 การจับจ่ายซื้อของที่ระลึก	 ที่พัก																			

ค่าใช้จ่ายระหว่างอยูใ่นประเทศไทย	วฒันธรรมประเพณ	ีฯลฯ	ส่วนปัญหาอปุสรรค	ซึง่นกัท่องเทีย่วส่วนใหญ่เผชิญ	

คือ	ปัญหาด้านการจราจร	ปัญหาเกี่ยวกับการขอรับบริการจากหน่วยราชการ	ปัญหาด้านการสื่อสารและข้อมูลที่

เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว	อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังมีภาพลักษณ์ค่อนข้างดี	กล่าวคือ	ในทัศนคติของนัก		

ท่องเที่ยวส่วนใหญ่รู้สึกดีขึ้นเมื่อได้เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย

 อารยา	 วรรณประเสริฐ	 (2542)	 ได้ท�าการศึกษาภาพลักษณ์ประเทศไทยในสายตานักท่องเที่ยวชาว														

ต่างประเทศ	ผลการวิจัยพบว่า

	 1.	นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีภาพลักษณ์ที่ดีต่อประเทศไทยคือผู้คนเป็นมิตร		ส่วนภาพลักษณ์ท่ีเป็น		

	 	 กลางค่อนไปทางลบมากที่สุด	คือ	ประเทศไทยเต็มไปด้วยมลพิษ	

	 2.	นักท่องเที่ยวที่มีอายุต่างกันและมาจากทวีปที่เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยต่างกัน	มีภาพลักษณ์ต่อประเทศไทย

	 			ที่ต่างกัน	เป็นภาพลักษณ์ทางบวกในระดับสูงที่สุด

	 3.	นักท่องเที่ยวมีการเปิดรับข่าวสารจากสื่อมวลชน	สื่อบุคคล	และสื่อเฉพาะ	(จากดาวเทียม		

	 			จากเคเบิ้ลทีวี	และจากรายการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว)	ในระดับต�่ามาก	และมีการรับรู้ข่าวสารใน

	 			ระดับปานกลาง

	 4.	สื่อเฉพาะสามารถจูงใจนักเที่ยวให้ตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยได้สูงที่สุด	รองลงมา	

	 			คือสื่อมวลชน	และสื่อบุคคล	ตามล�าดับ

	 5.	เพศ	และอาชีพ	มีความสัมพันธ์กับการเปิดรับข่าวสารจากสื่อมวลชน	อายุและรายได้	มีความ

	 			สัมพันธ์กับการเปิดรับข่าวสารจากสื่อบุคคล	ส่วนอายุ	รายได้	และทวีปที่เป็นถ่ินที่อยู่อาศัย	มีความ

	 			สัมพันธ์กับการเปิดรับข่าวสารจากสื่อเฉพาะ

	 6.	ระดับการศึกษา	และอาชีพ	มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ข่าวสารด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย	

	 			กล่าวคือ	นักท่องเท่ียวท่ีมีระดับการศึกษาและอาชีพท่ีแตกต่างกันจะมีระดับความสามารถใน	 	

	 	 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน

	 7.	การเปิดรับข่าวสารจากส่ือมวลชน	สื่อบุคคลและสื่อเฉพาะมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ข่าวสาร	นั่น

	 			คือ	นักท่องเที่ยวที่ยิ่งเปิดรับข้อมูลข่าวสารมากย่อมมีความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวมากขึ้น

	 8.	การรับรู้ของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับข้อมูลการท่องเที่ยวของประเทศไทยมีผลต่อการประเมินภาพ

	 			ลักษณ์ของประเทศไทย
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2.2 ภาพรวมสถานการณ์การท่องเที่ยวไทย
	 เพื่อให้การวิเคราะห์ภาพลักษณ์ได้กรอบลักษณะนักท่องเที่ยวที่ควรน�ามาเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก	 การ

สรุปสถานการณ์จะช่วยให้ได้ภาพรวมสถานการณ์และกลยุทธ์	 ซึ่งเป็นทิศทางในการก�าหนดกลุ่มที่ควรเป็นกลุ่มที่

การวิจัยน้ีให้ล�าดับความส�าคัญในการเลือกมาเป็นกลุ่มหลัก	 เพื่อให้ความแม่นย�าเชิงสถิติเป็นไปได้ในการน�าไปสู่

ข้อสรปุของกลุม่ประชากรหลักของแต่ละประเทศทีท่�าการศกึษา	ดงันัน้การเลอืกกลุม่ตวัอย่างจะใช้กลยทุธ์ของการ

ด�าเนินงานการตลาดเป็นกลไกส�าคัญและตามมาด้วยความส�าคัญในเชิงสถิติ

1. สถานการณ์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

	 จากรายงานสรุปสถานการณ์นักท่องเที่ยวระหว่างประเทศปี	 2548-2553	 ของกรมการท่องเที่ยว		

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	สรุปได้ว่า	นักท่องเที่ยวระหว่างประเทศของไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โดยเพิม่ขึน้เฉลีย่ปีละ	7.51%	โดยปี	2548	มนีกัท่องเทีย่วจ�านวน	11,516,936	คนและเพิม่ขึน้เป็น	15,841,683	คน

ในปี	2553	ซึ่งเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของจ�านวนนักท่องเที่ยวทั่วโลกและความเข้มแข็งของปัจจัยพื้นฐานด้านการ

ท่องเท่ียวของประเทศไทย	คอื	การเปิดให้บริการของสนามบนิสวุรรณภมู	ิการมรีปูแบบการท่องเทีย่วทีห่ลากหลาย	

เช่น	 แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ	 วัฒนธรรม	 นันทนาการ	 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	 (บริการทางการแพทย์/

สปา)	เป็นต้น	นอกจากนี้แล้ว	ประเทศไทยยังจัดกิจกรรมระดับ	World	Event	ที่สนับสนุนด้านการท่องเที่ยว	เช่น	

มหกรรมพชืสวนโลก	งานเทศกาลมหาสงกรานต์	เป็นต้น	จงึท�าให้ประเทศไทยได้รบัรางวลัด้านการท่องเทีย่วระดบั

โลกหลายรายการเป็นประจ�า	เช่น	รางวัล	Best	Tourist	Country,		Best	Country	Brand	for	Value	for	Money	

(กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา		2554)

	 โดยในปี	2553	นกัท่องเทีย่วอาเซยีนมีจ�านวนมากทีส่ดุซึง่คดิเป็นร้อยละ	27.87	ของจ�านวนนกัท่องเทีย่ว

ชาวต่างชาติ	รองลงมา	ได้แก่	นักท่องเที่ยวยุโรป	เอเชียตะวันออกเอเชียใต้	อเมริกา	โอเชียเนีย	ตะวันออกกลาง

และแอฟริกา	ตามล�าดับ	ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกับปี	2548	พบว่าอาเซียนมีความส�าคัญเพิ่มขึ้นจากอันดับที่	3	มา

เป็นอันดบัท่ี	1	ในปี	2553	(ตามภาพประกอบที	่2-4)	ซึง่เป็นผลมาจากการเพิม่ข้ึนของจ�านวนนกัท่องเทีย่วอาเซยีน

	 โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวลาวที่มีเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ	 47.70%	 เนื่องจากความสะดวกในการเดินทางที่เพิ่ม

ขึ้น	 แต่ในทางตรงกันข้ามนักท่องเที่ยวเอเชียตะวันออกกลับมีอัตราการเติบโตที่ลดลง	 เนื่องจากไม่มั่นใจต่อความ

ปลอดภยัในการเดนิทางท่องเท่ียวมายังประเทศไทยจากสถานการณ์การเมืองภายในประเทศทีรุ่นแรงอย่างต่อเนือ่ง	

(กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา		2554)

ที่มา: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2554)

ภาพประกอบที่ 2-4จ�านวนนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศปี 2548 - 2553
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	 ในปี	2552	นกัท่องเทีย่วระหว่างประเทศทีม่าเยอืนประเทศไทยลดลง	4.24%	(ตามภาพประกอบที	่2-5)	

เนื่องจากการท่องเที่ยวของไทยได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายในคือการปิดสนามบินสุวรรณภูมิและเหตุการณ์

จลาจลในกรุงเทพฯ	 ที่มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัยในการท่องเที่ยวและผลกระทบจากปัจจัย

ภายนอก	คือ	วิกฤติสถาบันการเงินในสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป	(Hamburger	crisis)	ซึ่งส่งผลกระทบต่อ

พฤติกรรมการเดินทางของนักท่องเท่ียว	 เช่น	 การยกเลิกการเดินทาง	 การเปลี่ยนแปลงเป้าหมายไปท่องเท่ียวใน

แหล่งท่องเที่ยวระยะใกล้แทนเป็นต้น	(กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา		2554)

 

ที่มา: สิรินาถ นุชัยเหล็ก (2554)

ภาพประกอบที่ 2-5 จ�านวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไทยแยกตามรายภูมิภาค

	 เมื่อพิจารณาจ�านวนนักท่องเที่ยวโดยสัญชาติ	จากตารางที่	2-2	จะเห็นได้ว่า	ในปี	2553	นักท่องเที่ยว

ชาวมาเลเซีย	มาเที่ยวยังประเทศไทยมากที่สุด	 รองลงมาคือนักท่องเที่ยวชาวจีน	ญี่ปุ่น	 อังกฤษ	 เกาหลี	 อินเดีย	

ออสเตรเลีย	ลาว	สหรัฐอเมริกา	เยอรมนี	รัสเซีย	สิงคโปร์	ฝรั่งเศส	เวียดนาม	ไต้หวัน	ตามล�าดับ

 



โครงการศึกษาภาพลักษณ์ 
ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยในสายตาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

32

ตารางที่ 2-2 จ�านวนนักท่องเที่ยว 15 สัญชาติแรกปี 2552-2553

ที่มา: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2554)

	 โดยนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาตท่ีิเดินทางมาเทีย่วทีป่ระเทศไทยส่วนใหญ่เป็นนกัท่องเทีย่วทีมี่วตัถปุระสงค์

เพือ่ต้องการพกัผ่อน	(Leisure)	ซึง่คดิเป็นประมาณ	83.0%	และส่วนน้อยคือ	นกัท่องเทีย่วทีมี่วตัถปุระสงค์เพือ่ท�า

ธุรกิจ	(Business)	โดยคิดเป็นประมาณ	9.0%	เพื่อมาประชุม	(Convention)	มีประมาณ	3.0%	และมาเพื่อวัตถุ

ประสงค์อื่นๆ	อีกประมาณ	5.0%	ดังแสดงสัดส่วนตามรูปภาพที่	2-6

 

ที่มา: ดัดแปลงมาจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2550)

ภาพประกอบที่ 2-6 วัตถุประสงค์ของการเดินทาง

เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ

เพื่อมาประชุม

เพื่อมาท�าธุรกิจ

เพื่อพักผ่อน
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2. พฤติกรรมนักท่องเที่ยว

	 ประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย	 ได้แก่	 แหล่งท่องเที่ยวทาง

ธรรมชาติ	 แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	 แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	 เช่น	 การรักษา	 เสริมความงาม	 สปา																

และการนวด	เป็นต้น	และแหล่งท่องเทีย่วด้านนนัทนาการ	เช่น	แหล่งช้อปป้ิง	และแหล่งบนัเทงิยามราตร	ีเป็นต้น	

นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ	 พัทยา	 ภูเก็ต	 เชียงใหม่	 สมุย	 เชียงราย	 กระบี่	 กาญจนบุร	ี

พระนครศรีอยธุยา	เกาะพพี	ีเกาะเสม็ดและเกาะช้าง	อย่างไรกต็ามนกัท่องเทีย่วต่างชาตทิีม่ภีมูลิ�าเนาหรอืสัญชาติ

ที่ต่างกัน	มักมีรูปแบบพฤติกรรมการท่องเที่ยวและการค้นหาข้อมูลด้านการท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน	ดังต่อไปนี้

นักท่องเที่ยวชาวเอเชีย

	 นักท่องเที่ยวชาวเอเชียที่มาประเทศไทยโดยส่วนใหญ่	 มาจากประเทศมาเลเซีย	 จีน	 ญี่ปุ่น	 เกาหลี	

ลาว	สิงคโปร์	 เวียดนาม	ไต้หวัน	ตามล�าดับ	นักท่องเที่ยวชาวเอเชียนิยมท่องเที่ยวด้านความบันเทิงในยามราตรี																				

(บริษัท	ดิ	อินเตอร์แอคทีฟ	รีเสิร์ช	จ�ากัด)	นอกจากนี้แล้วนักท่องเที่ยวชาวเอเชียยังนิยมซื้อสินค้า	ซึ่งสินค้าที่ซื้อ

โดยส่วนใหญ่คือ	เสื้อผ้าและเครื่องหนัง	(บริษัท	ดิ	อินเตอร์แอคทีฟ	รีเสิร์ช	จ�ากัด)

	 เม่ือพิจารณาถึงนักท่องเที่ยวชาวจีน	 ปัจจัยที่ท�าให้นักท่องเที่ยวชาวจีน	 เดินทางมาเที่ยวประเทศไทย	

เพราะประเทศไทยมีโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีสะดวกในการเดินทาง	 ความมีวัฒนธรรมที่เด่น	 มีเอกลักษณ์เฉพาะ

ตัว	 และลักษณะทางกายภาพของสถานที่	 ได้แก่	 ทะเล	 หาดทราย	 น�้าตก	 และสภาพภูมิอากาศที่น่าดึงดูด																																				

(เทิดชาย	ช่วยบ�ารงุ		ไม่ระบปีุ)	ปัจจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกสถานทีท่่องเทีย่วของนกัท่องเทีย่วชาวจนี	คอื	สถานการณ์

ความเป็นไปของสถานท่ีหรือประเทศเป้าหมาย	 เช่น	 ความปลอดภัยจากความรุนแรงหรือปัญหาภายในประเทศ																		

สิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ	ของประเทศจุดหมายปลายทาง	ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว	และ	สินค้าและบริการ

ในการท่องเที่ยว	 นักท่องเที่ยวชาวจีนนิยมแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ	 โดยส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลการท่องเที่ยว

จากเพื่อน	เพื่อนร่วมงานหรือคนรู้จัก	เว็บไซต์ของการท่องเที่ยวหรือหน่วยงานท่องเที่ยวของรัฐหรือกระทรวงการ																		

ท่องเที่ยวของแต่ละประเทศที่จะเดินทางไป	รวมถึงรายการเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวทางโทรทัศน์	 (บริษัท	 เดอะ	

นีลเส็น	คอมปะนี		2553)	ในส่วนของนักท่องเที่ยวชาวไต้หวัน	นิยมท่องเที่ยวในประเทศไทย	เพราะประเทศไทย

มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม	 มีอาหารและมรดกแห่งแผ่นดินซึ่งเป็นสิ่งที่น่าดึงดูดในการมาเที่ยว	

นอกจากนี้แล้วนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ยังมีความเห็นว่าประเทศไทยมีความน่าสนใจด้านเทศกาลประเพณี		ทะเลและ

ชายหาด	 สปาและการนวด	 และกิจกรรมด�าน�้า	 	 โดยส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลด้านการท่องเที่ยวจากการแนะน�าต่อ		

(บรษิทั	เดอะ	นลีเสน็	คอมปะน	ี	2553)	ในด้านของนกัท่องเทีย่วชาวญีปุ่น่	แหล่งท่องเทีย่วทีช่าวญีปุ่น่นยิมมาเทีย่ว

ในประเทศไทยคือ	แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ	อาหาร	และมรดกด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม	(บริษัท	ดิ	

อินเตอร์แอคทีฟ	รีเสิร์ช	จ�ากัด		2553)	ในด้านของนักท่องเที่ยวที่เป็นนักธุรกิจซึ่งนิยมมาตีกอล์ฟในประเทศไทย

มากที่สุดคือ	นักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศญี่ปุ่นและเกาหลี		(บริษัท	แบรนด์	เมทริกซ์	รีเสิร์ช	จ�ากัด	2553)

	 นกัท่องเทีย่วชาวเอเชยี	โดยส่วนใหญ่นยิมท่องเทีย่วกบับรษัิททัวร์	ดังนัน้แหล่งข้อมูลทีไ่ด้รบัโดยส่วนใหญ่

จึงมาจากบริษัทน�าเที่ยว	และการแนะน�าต่อจากเพื่อนหรือครอบครัว
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นักท่องเที่ยวชาวยุโรป

	 นักท่องเที่ยวชาวยุโรปได้แก่	 นักท่องเที่ยวที่มาจาก	 สหราชอาณาจักร	 ประเทศออสเตรีย	 เบลเย่ียม	

เดนมาร์ก	ฟินแลนด์	 ฝรั่งเศส	 เยอรมนี	 อิตาลี	 เนเธอร์แลนด์	 นอร์เวย์	 รัสเซีย	 สเปน	สวีเดน	สวิตเซอร์แลนด์	

เป็นต้น	 จากข้อมูลการท่องเที่ยวปี	 2553	 นักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่มาเที่ยวประเทศไทยใน	 5	 อันดับแรกมาจาก																												

สหราชอาณาจักร	รัสเซีย	เยอรมนี	ฝรั่งเศส	และ	สวีเดน		ตามล�าดับ	โดยปัจจัยผลัก	(Push	Motivations)	ที่ท�าให้

นักท่องเท่ียวชาวยโุรปต้องการเดนิทางมาเทีย่วทีป่ระเทศไทยเพราะต้องการแสวงหาสิง่แปลกใหม่	(Novelty	Seeking)	

ต้องการหลีกหนีความจ�าเจและต้องการพักผ่อน	 (Escape	 and	 Relaxation)	 	 และความต้องการด้านสังคม	

(Socialization)	ส่วนปัจจัยดึง	(Pull	Motivations)	ของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่ตัดสินใจเดินทางมาประเทศไทย	

เพราะประเทศไทยมีรูปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย	 (A	 variety	 of	 tourists’attractions	

and	 activities)	 และ	 แหล่งดึงดูดเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์	 (Cultural	 and	 Historical	 Attractions)																																	

(อัศวิน	แสงพิกุล		2552)	รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวด้านความบันเทิงยามราตรี		(บริษัท	ดิ	อินเตอร์แอคทีฟ	รีเสิร์ช	

จ�ากัด	2553)	นอกจากนี้แล้วนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันและอังกฤษ	นิยมรูปแบบการท่องเที่ยวแบบผจญภัย

และท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ		(ธนกฤต	สังข์เฉย		2554)	ในด้านของนักกอล์ฟชาวยุโรปที่นิยมเดินทางมาตีกอล์ฟ

ยังประเทศไทย	 ได้แก่	 กลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย	 เยอรมนี	 ฟินแลนด์	 ฝรั่งเศส	 สเปน	 และ	 เนเธอร์แลนด	์																							

(บริษัทแบรนด์	เมทริกซ์	รีเสิร์ช	จากัด		2553)	

	 ซึ่งนักท่องเท่ียวชาวยุโรป	 ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวที่ท�าการวางแผนการท่องเที่ยว	 (Independent																			

Arrangement)	 ดังน้ัน	 นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้นิยมหาแหล่งข้อมูลการท่องเที่ยวจากทางอินเทอร์เน็ต	 จากหนังสือ

แนะน�าการเดินทาง	 (Travel	 Guidebook)	 และจากการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์และวิทยุ	 (ธนกฤต	

สังข์เฉย		2554)

นักท่องเที่ยวชาวโอเชียเนีย

	 นักท่องเที่ยวชาวโอเชียเนีย	ได้แก่	ออสเตรเลีย	นิวซีแลนด์	และ	ฟิจิ	เป็นต้น	นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้นิยม

ท่องเท่ียวในหลายรปูแบบ	อาท	ิการท่องเทีย่วแบบผจญภยั	การท่องเทีย่วทางธรรมชาติ	การช้อปป้ิง	การท่องเทีย่ว

เชิงวัฒนธรรม	และการท่องเที่ยวด้านความบันเทิงยามราตรี	 (บริษัท	ดิ	อินเตอร์แอคทีฟ	รีเสิร์ช	จ�ากัด		2553)						

ในรูปแบบการช้อปปิ้งนักท่องเท่ียวที่มาจากภูมิภาคโอเชียเนียนิยมซื้อสินค้าที่เป็นยี่ห้อต่างประเทศและยี่ห้อไทย	

รวมถึงชอบซื้อของประเภทอัญมณีและเพชรพลอย	(Jewelry)	

	 นักท่องเท่ียวท่ีมาจากภูมิภาคโอเชียเนีย	 โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศออสเตรเลีย																										

และประเทศนิวซีแลนด์นิยมวางแผนการท่องเที่ยวเองและเป็นนักท่องเที่ยวแบบอิสระ	(Independent	Traveler)	

ดังน้ัน	นักท่องเท่ียวกลุ่มนี้จะท�าการค้นหาข้อมูลด้วยตัวเอง	อาทิ	จากอินเทอร์เน็ต	จากหนังสือท่องเที่ยว	

นักท่องเที่ยวชาวออสเตรเลียท่ีเป็นนักธุรกิจมักค้นหาข้อมูลเองจาก	 สายการบิน	 ส�านักงานการท่องเท่ียวในเมือง															

ที่เป็นจุดหมายปลายทาง	(ธนกฤต	สังข์เฉย		2554)

นักท่องเที่ยวชาวอเมริกัน

	 นักท่องเที่ยวชาวอเมริกัน	 นิยมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	 และท่องเที่ยวด้านความบันเทิงยามราตร	ี	

นอกจากนีแ้ล้ว	นกัท่องเทีย่วชาวอเมรกินัชอบแหล่งท่องเทีย่วประเภทช้อปป้ิง	โดยกลุม่นีม้กัซือ้ของประเภทอญัมณี
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และของที่ระลึก	ได้แก่	ผ้าไหม	สินค้าประเภทไม้แกะสลัก	พวงกุญแจ	และเคร่ืองประดับ	เป็นต้น	(บริษัท	ดิ							

อินเตอร์แอคทีฟ	รีเสิร์ช	จ�ากัด	 	2553)	 โดยนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันในปัจจุบันจะให้ความส�าคัญกับคุณค่าหรือ

มูลค่าของการท่องเทีย่ว	นัน่คอืพวกเขาคาดหวงัความคุ้มค่ากบัสนิค้าและบรกิารจากการท่องเทีย่วทีจ่ะได้รบัความ

สขุของตวัเองและครอบครัว	นักท่องเท่ียวท่ีมกีลุม่อายเุฉลีย่	40	ปี	ชอบการท่องเทีย่วเพ่ือร่วมกจิกรรม	เช่น	กจิกรรม

ผจญภัย	กิจกรรมกลางแจ้ง	สปา		ส่วนนักท่องเที่ยวที่มีอายุเฉลี่ย	42	ปี	นิยมมาท่องเที่ยวกับครอบครัว	โดยมัก

ท่องเที่ยวใน	สวนสนุก	 เรือส�าราญ	และหาดทราย	และนักท่องเที่ยวที่มีอายุเฉลี่ย	 47	ปีชอบไปแหล่งท่องเที่ยว																							

ที่หรูหรา	ส�าหรับนักท่องเที่ยวที่มีอายุเฉลี่ย	52	ปี	นิยมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	ชอบไปพิพิธภัณฑ์	และนิยมพักใน

โรงแรมหรือรีสอร์ทแบบบูติค	(ยลรวี	สิทธิชัย		2554)

	 นกัท่องเทีย่วท่ีมาจากทวีปอเมรกิาเหนอืและยโุรปมีรปูแบบการค้นหาข้อมูลทีค่ล้ายคลงึกนั	คือ	นยิมค้นหา

ข้อมลูการท่องเทีย่วจากแหล่งอนิเทอร์เนต็	จากตัวแทนบรษัิทน�าเทีย่วและจากการแนะน�าต่อมาจากเพ่ือนหรอืญาต	ิ

(Suh		2001)	ช่องทางการส่งเสรมิการตลาดทีบ่รษิทัน�าเทีย่วใช้ส�าหรับนกัท่องเทีย่วชาวอเมรกัินในปัจจบุนัคอื	ทาง

อินเทอร์เน็ต	ได้แก่	อีเมล์เพื่อเสนอโปรโมชั่นพิเศษ	(Email)	เว็บไซต์บริษัท	(Website)	และจดหมายข่าว	

(ยลรวี	สิทธิชัย		2554)

นักท่องเที่ยวชาวแอฟริกัน

	 นักท่องเที่ยวชาวแอฟริกัน	โดยส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศแอฟริกาใต้	ซึ่งนักท่องเที่ยว

ชาวแอฟริกันนิยมมาเที่ยวประเทศไทย	เพราะประเทศไทยเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่น่าสนใจ	โดยพวกเขานิยมซื้อสินค้า

ประเภทเสื้อผ้า	(บริษัท	ดิ	อินเตอร์แอคทีฟ	รีเสิร์ช	จ�ากัด		2553)	เพื่อน�าไปจ�าหน่ายต่อในประเทศของพวกเขา	

ซ่ึงจ�านวนนักท่องเทีย่วชาวแอฟรกินัทีเ่ดนิทางมาเทีย่วประเทศไทยนัน้มอีตัราการขยายตวัเพิม่ขึน้อย่างมากภายใน

ระยะเวลา	3	ปี	คือ	ร้อยละ	65.38	กล่าวคือจ�านวนนักท่องเที่ยวชาวแอฟริกันในปี	2550		มีเพียง	79,652	คนและ

ปี	2553	เพิ่มขึ้นเป็น	121,816	คน

	 นกัท่องเทีย่วกลุม่นีส่้วนใหญ่ได้รบัข้อมูลการท่องเทีย่วมาจากการแนะน�าต่อ	จากประสบการณ์	และจาก

ทางอินเทอร์เน็ต	เป็นต้น

นักท่องเที่ยวชาวตะวันออกกลางและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

	 นักท่องเที่ยวที่มาจากภูมิภาคตะวันออกกลางและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิง

สุขภาพที่ส�าคัญของประเทศไทย	 อันเนื่องมาจากการประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลเอกชนชั้นน�าหลายแห่ง

ในประเทศไทย	 และการประชาสัมพันธ์จากองค์กรธุรกิจท่องเที่ยวต่างๆ	 เช่น	 บริษัทน�าเที่ยว	 โรงแรม	 เป็นต้น																							

นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ได้รับความพึงพอใจต่อบริการด้านสุขภาพและความงามในประเทศไทย	เพราะมีการให้บริการ

ที่เป็นมิตร/มารยาท/ความสุภาพ	ความสะดวก	และความหลากหลายครบวงจรของบริการ	 รวมถึงความช�านาญ

ของผูใ้ห้บรกิารและผลลัพธ์ท่ีดจีากการใช้บริการนอกจากนีย้งัมค่ีาบรกิารทีเ่หมาะสมกบัความคุม้ค่าในการใช้บรกิาร	

(บริษัท	มาร์เก็ตไว้ส์	จากัด		2553)	ซึ่งส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวทั้ง	2	กลุ่มนี้นิยมมาท่องเที่ยวกับครอบครัว	ในส่วน

ของชาวตะวันออกกลางท่ีมาท่องเที่ยวในประเทศไทยและพ�านักในประเทศไทยมากกว่า	 1	 เดือน	 มีความสนใจ

การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์	เพราะประเทศไทยมีโรงพยาบาลสมัยใหม่ที่มีเทคโนโลยีทันสมัย	และมีความสนใจใน																

แหล่งช้อปปิ้งของประเทศไทย	(สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม		ไม่ระบุปี)
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	 แหล่งข้อมูลการท่องเท่ียวท่ีนักท่องเที่ยวชาวตะวันออกกลางและชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนใหญ่

ได้รับมาจาก	การแนะน�าต่อ	บริษัทน�าเที่ยว	และจากอินเทอร์เน็ต	เป็นต้น

	 กล่าวโดยสรุป	นักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศที่แตกต่างกัน	จะมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวและการค้นหา

ข้อมูลด้านการท่องเทีย่วทีแ่ตกต่างกนั	ดงันัน้องค์กรต่างๆ	ทีเ่กีย่วข้องกบัการท่องเทีย่ว	ควรจะปรบักลยทุธ์ทางการ

ตลาดให้เหมาะสมกับความต้องการของนักท่องเที่ยวในแต่ละประเทศ	

	 จากข้อมูลของงานวิเคราะห์ตลาดต่างประเทศ	(พฤษภาคม		2554)	ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	

และจากข้อมูลที่น�าเสนอโดยส�านักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในต่างประเทศ	 (2554)	 ที่วิเคราะห์ตลาด

ท่องเที่ยวของประเทศไทย	ได้แก่	จุดแข็ง	จุดอ่อน	โอกาส	และอุปสรรค	รวมถึงวิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเที่ยว

ในแต่ละประเทศในการเลอืกกจิกรรมการท่องเทีย่ว	การค้นหาข้อมลู	ซึง่จากข้อมลูเหล่านัน้สามารถน�ามาใช้ในการ

วางแผนและก�าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด	ดังแสดงในตารางที่	2-3

ตารางที่ 2-3 กลุ่มเป้าหมายและการวิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเที่ยวแต่ละประเทศ
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	 กล่าวโดยสรุป	 ถึงแม้ว่านักท่องเที่ยวที่มาจากแต่ละประเทศ	 มีความนิยมในผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่

แตกต่างกัน	 แต่โดยส่วนใหญ่แล้ว	 ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมมาประเทศไทยคือ	 การ

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	ประเพณี	และประวัติศาสตร์	(Cultural	and	Historical	Tourism)		การท่องเที่ยวเชิง

ธรรมชาต	ิ(Nature-based	Tourism)	การท่องเทีย่วเชงิผจญภยั		(Adventure	Tourism)		การท่องเทีย่วเชงิสขุภาพ																		

และความงาม	(Health-wellness	Tourism)	และการช้อปปิ้ง	นอกเหนือจากนี้แล้วผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่เริ่ม

เป็นท่ีนิยมในประเทศไทยคือการเล่นกอล์ฟ	 การจัดพิธีการแต่งงานและกลุ่มคนที่มาฮันนีมูน	 ส่วนปัจจัยส�าคัญที่

ท�าให้นกัท่องเทีย่วต่างชาตไิม่อยากมาเท่ียวประเทศไทยเน่ืองจากความปลอดภยัในประเทศ	ในด้านของแหล่งข้อมลู

ข่าวสารด้านการท่องเท่ียว	แหล่งข้อมลูส่วนใหญ่ทีนั่กท่องเทีย่วท�าการค้นหาก่อนตัดสนิใจเดินทาง	ได้แก่	ข้อมลูจาก

ทางอินเทอร์เน็ต	จากสื่อสังคมออนไลน์	จากประสบการณ์	จากตัวแทนบริษัทน�าเที่ยว	จากการจัดงานแสดงสินค้า	

(Road	Show)	และจากการแนะน�าต่อมาจากเพื่อน	ญาติ	และครอบครัว

	 สิรินาถ	นุชัยเหล็ก	(2554)	กล่าวว่า	ปัจจัยสนับสนุนการเติบโตของตลาดชาวต่างชาติที่เดินทางมาเที่ยว

ประเทศไทย	คือ	

	 1.	ศักยภาพอันแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยท�าให้สามารถฟื้นตัวกลับมาเป็นปกติได้อย่าง

รวดเร็วเมื่อสิ้นเหตุการณ์วิกฤติ

	 2.	การฟ้ืนตวัของภาพรวมเศรษฐกจิโลก	แม้ว่าภาวะเศรษฐกิจในบางภมิูภาคจะมีการฟ้ืนตัวเป็นไปอย่าง

เชื่องช้าและค่อนข้างเปราะบาง

	 3.	การด�าเนินงานฟื้นฟูตลาดอาทิ	 การจัด	 Road	 Show	 ในพ้ืนที่ตลาดเพ่ือเร่งสร้างความเชื่อม่ันของ															

นกัท่องเทีย่วให้กลบัคนืมาโดยเรว็	การด�าเนนิการตลาดแบบ	Hard	Sale		การส่งเสรมิการตลาดร่วมกบัสายการบนิ

และบริษัทน�าเที่ยวในลักษณะ	Hand		in		Hand	Partnership		รวมทั้งมาตรการขยายเวลายกเว้นค่าธรรมเนียม

ในการตรวจลงตราเข้าประเทศไทยและการลดหย่อนค่าธรรมเนียมในการ	Parking	and	Landing	ส�าหรับเที่ยว

บินเช่าเหมาล�า	เป็นต้น

	 ส่วนปัจจัยที่เป็นอุปสรรคขัดขวางการเดินทางท่องเที่ยวมายังประเทศไทย	คือ

	 1.	การแข็งค่าของเงินบาทเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเงินสกุลหลักอื่น	 ทั้งดอลลาร์สหรัฐฯ	 ยูโร	 และปอนด	์	

สเตอริง		 โดยค่าเงินสกุลบาทที่แข็งค่าเป็นไปในทิศทางเดียวกับค่าเงินสกุลต่างๆ	 ในภูมิภาคเอเชีย	 ยกเว้นค่าเงิน

สกุลด่องของประเทศเวียดนามที่มีการอ่อนค่าลงเช่นเดียวกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ

	 2.	เหตุการณ์ความไม่สงบภายในประเทศไทยซึ่งส่งผลต่อความเชื่อมั่นในการเดินทางเข้าประเทศ

	 3.	วิกฤติภัยธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนท้ังในตลาดต่างประเทศและในประเทศไทย	 เช่น	 ภูเขาไฟใต้น�้าระเบิดที่

ประเทศไอซ์แลนด์	อุทกภัยครั้งใหญ่ในประเทศปากีสถาน	ปัญหาหมอกควันปกคลุมทั่วกรุงมอสโก	เหตุการณ์แผ่น

ดินไหวคร้ังแรกอย่างรนุแรงช่วงเดอืนธนัวาคม	ทีเ่มอืงไครสต์เชร์ิชประเทศนวิซแีลนด์		หรอืแม้กระทัง่การเกดิเหตุ

อุทกภัยหลายพื้นที่ของประเทศไทย		ในช่วงปลายปี	2553	และ	2554

3. ภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย

	 ประเทศไทยมีภาพลักษณ์ท่ีดีในสายตาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติคือ	 ประเทศไทยมีความสวยงาม

ทางธรรมชาติและความเป็นมิตรของคนในท้องถิ่น	 (Nuttavuthisit	 	 2006)	 มีความเด่นในด้านวัฒนธรรมและ

ประเพณี	ด้านความคุ้มค่าของเงนิในการท่องเทีย่ว		นอกจากนีแ้ล้ว	จากการศกึษาของ	Tapachai	และ	WarysZak	
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(2000)	พบว่าประเทศไทยมีภาพลักษณ์ที่เด่นในคุณค่าด้านหน้าที่	(Functional	Value)	คือมีแหล่งขายสินค้าที่ถูก																							

(Fascinating	Cheap	Shopping)	อาหารหลากหลาย	(Exotic	Food)		แหล่งประวัติศาสตร์ที่เป็นมิตร	(Friend-

liness	 Historical	 Sites)	 	 ชานเมืองที่ไม่ถูกท�าลาย	 (Tropical	 Unspoiled	 Countryside)	 	 ทิวทัศน์สวยงาม	

(Beautiful	 Scenery)	นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีภาพลักษณ์ที่เด่นในด้านคุณค่าที่ก่อให้เกิดความรู้	 (Epistemic	

Value)	ได้แก่	การมีประสบการณ์ในวัฒนธรรมที่แตกต่าง	(Different	Culture	Experience)	การมีประสบการณ์

กับอากาศท่ีแตกต่าง	(Different	Climate	Experience)	พร้อมกันนั้นผลจากการส�ารวจของ	Tapachai	

และ	WarysZak	(2000)	พบว่ากลุ่มตัวอย่างต้องการมาเที่ยวที่ประเทศไทยเพราะมีแหล่งขายสินค้าถูก		อาหาร

หลากหลาย		ผู้คนเป็นมิตร		และการมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าดึงดูดที่หลากหลาย	เช่น	แหล่งประวัติศาสตร์	ทะเล	

ชนบทที่ไม่ถูกท�าลาย	 ทิวทัศน์ที่สวยงาม	 	 และความรู้สึกถึงการได้พักผ่อนในทางตรงกันข้าม	 ประเทศไทยมีภาพ

ลักษณ์ที่ไม่ดีต่อสายตาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติคือ	 ความปลอดภัยและความสะอาดของอาหารและเคร่ือง

ดื่ม	(ซินโนเวต		2554)	และปัญหาด้านโสเภณี	(Nuttavuthisit		2006)	ภาพลักษณ์ต่างๆ	ของประเทศไทยปรากฏ

อยู่ในภาพประกอบที่	2-7

 

ที่มา: Nuttavuthisit ( 2006)

ภาพประกอบที่ 2-7  ภาพลักษณ์ของประเทศไทย

	 ดังนั้นจะเห็นได้ว่า	 ประเทศไทยมีภาพลักษณ์ที่เด่นทางด้านความสวยงามทางธรรมชาติ	 ความเป็น

มิตรของคนในท้องถิ่น	 วัฒนธรรมและประเพณี	 และความคุ้มค่าของเงินในการท่องเที่ยว	 และเมื่อพิจารณากับ																				

ภาพลกัษณ์ของประเทศไทยในทศันคตขิองนกัท่องเทีย่วชาวต่างชาติ	คือ	จนี	ออสเตรเลยี	สวเีดน	องักฤษ	เยอรมน	ี

สหรัฐอเมริกา	ฝรั่งเศส	รัสเซีย	บราซิล	ญี่ปุ่น	และ	สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์	(ดังแสดงอยู่ในตารางที่	2-4)	พบว่า

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีภาพลักษณ์ที่คล้ายคลึงกัน	 กล่าวคือ	 นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีภาพลักษณ์ที่ดีต่อ

ประเทศไทยในด้านประเพณีและวัฒนธรรม	ผู้คนเป็นมิตร	ความคุ้มค่าของเงินในการท่องเที่ยว	ส่วนภาพลักษณ์

ที่ไม่ดี	คือในด้านความปลอดภัย	ความสะอาดของอาหารและเครื่องดื่ม	และความสะอาดโดยรวม	ซึ่งภาพลักษณ์

ในส่วนที่ไม่ดีนี้	 ควรจะต้องน�ามาปรับปรุง	 โดยจะต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและ

ภาคเอกชน
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ตารางที่ 2-4 ภาพลักษณ์ของประเทศไทยในทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

ที่มา: ซินโนเวต (2554)
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	 กล่าวโดยสรุป	ประเทศไทยมีภาพลักษณ์ที่ดีมากกว่าภาพลักษณ์ที่ไม่ดี	ซึ่งองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการท่อง

เที่ยวทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน	รวมถึงคนในท้องถิ่นซึ่งเป็นเจ้าบ้าน	จะต้องรักษาและสนับสนุนภาพลักษณ์ที่

ดี	และจะต้องปรับปรุงภาพลักษณ์ที่ไม่ดี	เพื่อกระตุ้นและจูงใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวยังประเทศไทย	โดย

ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ที่ส�าคัญสามารถสรุปในประเด็นดังต่อไปนี้	

1.	ภาพลักษณ์ด้านคุณภาพ	ความสวยงาม	และความหลากหลายของสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวธรรมชาติ		

(Natural	 Tourism)	 โดยเฉพาะหาดทรายชายทะเล	 (Beach)	 และอุทยานแห่งชาติ	 (National	 Park)	 ซึ่ง

ประเทศไทยมีภาพลักษณ์ท่ีเด่นด้านความสวยงามทางธรรมชาติ	และการมีสิ่งดึงดูดด้านการท่องเที่ยวท่ีหลาก

หลาย	 	 เนื่องจากประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวทั้งบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทย	รวมทั้งชายฝั่งทะเล

ภาคตะวันออกที่เหมาะส�าหรับผู้ชื่นชอบในธรรมชาติของชายหาดและท้องทะเล	และการเลือกกิจกรรมต่างๆ	เช่น	

การด�าน�้า	และการพายเรือคายัค	เป็นต้น		นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีอุทยานแห่งชาติมากมาย	ซึ่งนักท่องเที่ยว

สามารถชื่นชมธรรมชาติ	อันได้แก่	น�้าตก	ภูเขา	และชมสัตว์ป่า	รวมถึงการอนุรักษ์พืชพันธุ์ธรรมชาติ	เป็นต้น

2.	 ภาพลักษณ์ด้านวัฒนธรรมที่แข็งแกร่ง	 (Cultural	 Tourism)	 โดยเฉพาะลักษณะเด่นของคนไทย	 เช่น	 ความ

เป็นมิตรไมตรี	(Friendliness)	ความอ่อนโยน	และความละเอียดอ่อน	รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและ

ประเพณีไทยท่ีเป็นเอกลักษณ์	 ซึ่งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีทัศนคติที่ดีต่อภาพลักษณ์เหล่านี้	 ดังที่กล่าวมาแล้ว

เบื้องต้น

3.	ภาพลักษณ์เกี่ยวกับการเป็นศูนย์กลางทางด้านการแพทย์	(Hub	of	Medical	Tourism)	ในเอเชียแปซิฟิก	หรือ

การท่องเทีย่วเชงิสขุภาพ	(Health	Tourism)	ความงาม	(Aesthetic	Tourism)	รวมทัง้การท่องเทีย่วเพือ่ท�ากจิกรรม

ตามความสนใจเฉพาะด้านอื่นๆ	(Special	Activity	Tourism)	เช่น	กอล์ฟ	ด�าน�้า	ช้อปปิ้ง	การท่องเที่ยวเชิงการ

แพทย์และสุขภาพ		เป็นการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่ได้รับความสนใจจากชาวต่างชาติ	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	นักท่อง

เที่ยวที่มาจากตะวันออกกลาง	(Middle	East)	ที่มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางเพื่อมารักษาสุขภาพ	มากกว่าที่จะ

มาท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อน	 เนื่องจากโรงพยาบาลชั้นน�าต่างๆ	 ในประเทศไทย	 เช่น	 โรงพยาบาลบ�ารุงราษฏร์	 โรง

พยาบาลสมติเิวช	เป็นต้น	ได้มกีารโฆษณาประชาสมัพนัธ์สูต่ลาดต่างประเทศ	และมกีารแนะน�าต่อจากเพ่ือน/ญาต/ิ

ครอบครัว	 โดยประเทศไทยมีศักยภาพในเรื่องของการบริการทางการแพทย์	 ทั้งในด้านบุคลากรและเทคโนโลยีที่

ทันสมัย	ตลอดจนเรื่องค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศคู่แข่งอื่นๆ		นอกจากนี้	ประเทศไทยยังมี

รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่หลากหลาย	เช่น	การนวดแผนโบราณ	(Massage)	และบริการด้านสปา	(Spa)	

ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมากของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ	ประเทศไทยมีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย	อาทิ	การ

ท่องเที่ยวแบบผจญภัย	คือ	การด�าน�้า	 การเดินป่า	และการไต่เขา	 เป็นต้น	การท่องเที่ยวแบบการออกก�าลังกาย	

(Sport	Tourism)		ได้แก่	กอล์ฟทวัร์	ได้รบัความนยิมเป็นอย่างมากจากนกัท่องเทีย่วชาวญีปุ่น่และชาวเกาหล	ีส่วนการ

ท่องเทีย่วในรูปแบบการซือ้สนิค้า	(Shopping)	กไ็ด้รับความนยิมจากนกัท่องเทีย่วทัว่โลก	คือ	นกัท่องเทีย่วทีม่าจาก

อาเซียน	ยุโรป	เอเชียตะวันออก	เอเชียใต้	อเมริกา	โอเชียเนีย	ตะวันออกกลาง	และแอฟริกา
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4.	ภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัยในการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ	 (Safety	and	Security)	จากที่กล่าว

ข้างต้น	ประเทศไทยมีภาพลักษณ์ทีค่่อนข้างไม่ดใีนด้านของความปลอดภยั	ทัง้ความปลอดภยัส่วนบคุคลและความ

ปลอดภยัท่ีเกิดจากการจลาจล	ความสะอาดของอาหารและเครือ่งดืม่	รวมถึงความสะอาดโดยรวม	ได้แก่	มลภาวะ

ด้านอากาศ	และสิง่แวดล้อม	ดงันัน้เพือ่ให้นกัท่องเทีย่วมีภาพลกัษณ์ต่อประเทศไทยในทางทีดี่ขึน้	องค์กรต่างๆ	ทัง้

ทางภาครัฐและภาคเอกชน	ควรควบคมุและตรวจสอบมาตรการด้านความปลอดภยั	ด้านอาหารและเครือ่งด่ืม	ด้าน

ความสะอาด	และด้านเสถียรภาพทางการเมือง	

5.	ภาพลักษณ์ด้านความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว	(Accessibility)	รวมทั้งสิ่งอ�านวยความสะดวกด้าน

ที่พัก	(Accommodation)	การขนส่ง	(Transportation)	การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ	(Commu-

nication	 and	Technology)	ประเทศไทยมีภาพลักษณ์ที่ดีในด้านของความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว	

เพราะประเทศไทยมรีะบบคมนาคมทีส่่งเสรมิการท่องเทีย่ว	ซึง่ครอบคลมุถงึ	การเดนิทางโดย	เครือ่งบนิ	เรอื	รถไฟ	

รถไฟฟ้า	BTS	รถไฟใต้ดนิ	MRT	รถโดยสารปรบัอากาศ	รถแทก็ซ่ี	และทางเดินเท้า	ในด้านทีพั่ก	ประเทศไทยมทีีพั่ก

ที่หลากหลายและเหมาะสมกับราคา	ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม	รีสอร์ท	นอกจากนี้แล้ว		การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ได้เห็นความส�าคัญและเริ่มปรับองค์กรเป็น	Digital	Organization	โดยที่ผ่านมา	ททท.ได้มีการส่งเสริมผู้ประกอบ

การในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยให้มีความรู้และน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้	ทั้งในรูปแบบการพัฒนา

เว็บไซต์การท�าอีคอมเมิร์ซการใช้เครือข่ายทางสังคม	 (Social	 Network)	 ตลอดจนการเพ่ิมบทบาทของกิจกรรม

ทางการตลาดโดยการใช้เครื่องมือสื่อสารในระบบดิจิตอล	(Digital	Tool)	ต่างๆ	ในการประชาสัมพันธ์จึงถือเป็น

โอกาสท่ีดท่ีีจะได้สนบัสนนุนกัพฒันาแอพพลิเคชัน่ใหม่ๆ	ทีส่ามารถผลติผลงานและสร้างสรรค์รปูแบบแอพพลเิคช่ันที่

จะมาตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว				และสร้างความสะดวกด้านการติดต่อระหว่างนักท่องเที่ยวกับ

ผู้ประกอบการด้านต่างๆ	ได้สะดวกมากขึ้น	ไม่ว่าจะเป็น	ด้านการเดินทาง	การจองตั๋ว	ด้านที่พัก	การจองโรงแรม	

ที่พักต่างๆ	ก็สะดวกรวดเร็วขึ้น	รวมไปถึงการสื่อสารติดต่อระหว่างกันด้วย	

6.	ภาพลกัษณ์ในด้านคณุค่าของประสบการณ์จากการท่องเทีย่วในประเทศไทย	(Tourism	Experience)	และความ

คุม้ค่าของเงนิ	(Value	for	Money)	ซ่ึงประสบการณ์ด้านการท่องเทีย่วและความคุ้มค่าของเงนิในการท่องเทีย่วย่อมมี

ผลกระทบต่อการตัดสินใจในการเดินทางมาเที่ยว	โดยจากการศึกษาของ	Ngamsom		et	al.	(2001)	พบว่าปัจจัย

ด้านความคุ้มค่าของการท่องเที่ยวเรือส�าราญและค่าบริการของโรงแรม	(Good	Value	for	Cruise	and	Hotel)	

เป็นปัจจัยที่ท�าให้นักท่องเที่ยวอยากมาเที่ยวประเทศไทยซ�้าอีก	 แต่ปัจจัยด้านปัญหาทางสังคมและสิ่งแวดล้อม	

(Social	and	Environmental	Problems)	เป็นปัจจยัทีน่กัท่องเทีย่วไม่อยากมาเทีย่วซ�า้	นอกจากนีแ้ล้วประเทศไทย

เป็นแหล่งท่องเที่ยวท่ีมีความคุ้มค่าของเงิน	 เพราะค่าเงินบาทของไทยที่น้อยกว่าค่าเงินสกุลอื่นๆ	 โดยเฉพาะเงิน

สกุลดอลลาร์	ปอนด์สเตอริง	และสกุลยูโร	เป็นต้น	และมีนักวิจัยหลายท่านพบว่าประเทศไทยเป็นแหล่งซื้อของที่

น่าดึงดูด	(Fascinate	Shopping)	เพราะมีสินค้าจ�าหน่ายที่หลากหลายและราคาถูก
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2.3 บทสรุปผลการศึกษาเอกสาร
	 จากงานวจิยัทีผ่่านมาด้านการศกึษาภาพลกัษณ์	(Destination	Image)	พบว่า	การก่อตวัของภาพลกัษณ์

มีปัจจัยท่ีเป็นสิง่ทีม่องเหน็ได้หรอืทีเ่รยีกว่า	Tangible	Attributes	และปัจจยัทางจติวทิยา	ความรูส้กึทีจ่บัต้องไม่ได้	

เช่น	ความสนุก	ความประทับใจในวัฒนธรรม	(Intangible	Attributes)	ดังเช่นรูปประกอบกรอบทฤษฏีด้านล่างนี้

 

 

ภาพประกอบที่ 2-8  กรอบทฤษฏี

	 ดังนั้น	 งานวิจัยนี้จะท�าการบูรณาการปัจจัยในการหาภาพลักษณ์ทั้งที่เป็นปัจจัยที่จับต้องได้และจับต้อง

ไม่ได้	โดยครอบคลุมประเด็นในการศึกษาที่ก�าหนดไว้ทั้ง	6	ประเด็น	โดยจัดกลุ่มตามกรอบ	ดังนี้

ภาพประกอบที่ 2-9 Tourist Destinaiton Images
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ลักษณะภาพลักษณ์ที่เป็น Functional หรือตามคุณลักษณะที่ให้ตามหน้าที่ เช่น

 

	 ภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยในเร่ืองคุณภาพ	 ความสวยงาม	 และความหลากหลาย

ของสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวธรรมชาติ		โดยเฉพาะหาดทรายชายทะเล	(Beaches)	และอุทยานแห่งชาติ	

(National	Parks)

	 ภาพลักษณ์เก่ียวกับการเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์ในเอเชียแปซิฟิก	หรือการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	

ความงาม	รวมทั้งการท่องเที่ยวเพื่อท�ากิจกรรมตามความสนใจเฉพาะด้านอื่นๆ	เช่น	กอล์ฟ	ด�าน�้า	ช้อปปิ้ง

	 ภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัยในการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ	(Safety	and	Security)

	 ภาพลักษณ์ด้านความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว	 รวมถึงสิ่งอ�านวยความสะดวกด้านที่พัก			

การขนส่ง	การสื่อสาร	และเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ

	 ความคุ้มค่าเงิน	(Value	for	money)

	 ลกัษณะดงักล่าวข้างต้น	เป็นคณุลกัษณะทีค่วรมีการวเิคราะห์ให้เหน็ภาพลกัษณ์ในลกัษณะองค์รวม	โดย

ควรมีการพิจารณาให้เห็นคุณลักษณะในเชิงจิตวิทยา	(Holistic	and	Psychological	Attributes)	ประกอบกันไป

ด้วย	ดังเช่น	ภาพลักษณ์ด้านวัฒนธรรมที่แข็งแกร่งโดยเฉพาะลักษณะเด่นของคนไทย	 เช่น	ความเป็นมิตรไมตรี	

(Hospitality/	Friendly	)	ความอ่อนโยนและความละเอยีดอ่อน	รวมทัง้แหล่งท่องเทีย่วทางวฒันธรรมและประเพณี

ไทยท่ีเป็นเอกลกัษณ์	ภาพลกัษณ์ในด้านคณุค่าของประสบการณ์จากการท่องเทีย่วในประเทศไทย	(Tourism	Experience)	

อย่างไรก็ตามแม้มีการแบ่งประเภทดังกล่าวนี้แล้ว หากการศึกษาค้นพบประเด็นอื่นๆ จะน�ามาพิจารณาเพื่อให้

ได้ภาพหรือคุณลักษณะต่างๆ ได้อย่างครบถ้วนที่สุด

	 ทั้งนี้จากการศึกษางานวิจัยและทบทวนเอกสารเบ้ืองต้นพบว่าได้มีการท�าการศึกษาภาพลักษณ์

ประเทศไทยจากหลากหลายมิติ	และในระยะเวลาที่ผ่านมานั้นมีการประมวลภาพต่างๆ	ไว้	โดยการศึกษานี้จะน�า

ผลการศึกษาที่ผ่านมาเป็นจุดเริ่มต้น	ที่ให้ภาพจากอดีตมาเปรียบเทียบกับผลการศึกษานี้ต่อไป	เช่น	การศึกษาภาพ

ลกัษณ์ประเทศไทยในปี	2001	พบภาพลักษณ์เชิงบวกด้านโบราณสถานและโดยเฉพาะความมไีมตรจีติของคนไทย

ตามท่ีมีการศึกษาในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่แสดงไว้ในภาพประกอบ		และมีผลการศึกษาที่ปรากฏในภาพประกอบ

ต่อไปน้ี	เป็นต้น
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ที่มา : Ngamsom (2001)

ภาพประกอบที่ 2-10 Thailand: Destination Image 2001 
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ที่มา : Ngamsom (2001)

ภาพประกอบที่ 2-11 
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	 การศกึษานีจ้ะใช้วธิกีารวจิยัอย่างผสมผสานเพือ่ให้สามารถหาผลในเชงิเปรยีบเทยีบและได้ผลในเชิงลกึ

สามารถอธิบายความหมายในแต่ละประเด็นเป็นนัยส�าคัญจากประสบการณ์ตรงของนักท่องเที่ยว	 การออกแบบ

งานวิจัยจึงมุ่งเน้นการน�าแนวคิดท้ังความน่าเชื่อถือเชิงสถิติ	 และ	 ความมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยวตามแนวคิด																	

การตลาดแนวใหม่	(Modern	Marketing)	โดยมรีายละเอยีดข้อเสนอทางเทคนคิและการออกแบบวธิวีจิยัดงัแสดง

ในรายละเอียดในบทต่อไป



ระเบียบวิธีวิจัย

3
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ระเบียบวิธีวิจัย
3.1 กรอบการวิเคราะห์ภาพลักษณ์
	 การส�ารวจการรับรู้ด้านภาพลักษณ์พื้นที่และประเทศไทยสามารถส�ารวจโดยจัดประเทศไทยและพื้นที่

ตามกรอบตัวอย่างข้างต้นได้ทั้งสองมิติ	คือ	ภาพลักษณ์ที่มิได้เสริมแต่ง	(Organic	Image)	เพื่อเป็นการหาแผนที่

ในใจนกัท่องเทีย่วว่าปัจจบุนันกัท่องเทีย่วเหน็ว่า	ประเทศไทยมภีาพลกัษณ์ด้านการท่องเทีย่วเป็นอย่างไร	และภาพ

ลักษณ์จากกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาแล้ว	(Induced	Image)	ค้นหาประเด็นต่างๆ	(Image	Attributes)	ก่อนเพื่อให้ได้

ครบถ้วนที่สุด	แล้วจึงศึกษาการรับรู้	และความปรารถนาที่จะมาเยือนของนักท่องเที่ยว		ปัจจุบันภาพลักษณ์การ

ท่องเที่ยวส�าหรับทั้ง	12	(+2)	ประเทศนี้เป็นอย่างไร	กล่าวคือ

	 1.	 กลุ่มที่เคยมาประเทศไทย	(Induced	Image)	

	 2.	 กลุ่มที่รับรู้	หรือรู้จักประเทศไทยแต่ไม่เคยมาประเทศไทย	(Organic	Image)	ดังนั้นการศึกษานี	้										

	 	 ไม่รวมกลุ่มที่ไม่เคยได้ยินหรือรู้จักประเทศไทยเลย	

3.2 ระเบียบวิธีวิจัย
การวัดภาพลักษณ์สถานที่

	 การวดัภาพลกัษณ์สถานที	่โดยทัว่ไปเป็นการวดัทศันคติของนกัท่องเทีย่วทีมี่ต่อรปูลกัษณ์ทางด้านหน้าที่

หรือลักษณะทางกายภาพของสถานที่นั้นๆ	เช่น	ทะเล	ภูเขา	สภาพอากาศ	การคมนาคมขนส่ง	สาธารณูปโภคพื้น

ฐาน	และ	ระดับราคา	เป็นต้น	นอกจากนี้แล้วยังรวมถึงการวัดรูปลักษณ์ที่เป็นด้านจิตวิทยาหรืออารมณ์ความรู้สึก

จากการสัมผัสสถานที่แหล่งท่องเที่ยวนั้น	 เช่น	 ความเป็นมิตรของคนท้องถิ่น	 ความปลอดภัย	 และคุณภาพการ

บริการ	เป็นต้น	ส�าหรับเทคนิคในการวัดภาพลักษณ์สถานที่	มีอยู่	2	วิธี	คือ

	 1.	 วิธีวัดแบบมีโครงสร้าง	(Structured	Methodology)	เป็นเครื่องมือวัดที่มีรูปแบบเป็นมาตรฐานโดย

ก�าหนดภาพลักษณ์จากคุณลักษณะทั่วไปของสถานที่	 และให้ผู้ตอบประเมินหรือจัดอันดับความส�าคัญของภาพ

ลักษณ์ที่มีต่อคุณลักษณะเหล่านั้น	วิธีนี้ท�าให้ง่ายต่อการวัด		เพราะง่ายต่อการลงรหัสและน�าไปประมวลผลโดยใช้

วิธีทางสถิติ	(Mark		1976;	Echtner	&	Ritchie		2003)	วิธีนี้มีโครงสร้างที่มีการวัดภาพลักษณ์ที่สมบูรณ์	ซึ่งมีทั้ง

การวัดภาพลักษณ์ด้านหน้าที่และภาพลักษณ์ด้านจิตวิทยา		ซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่น�ามาใช้อย่างแพร่หลายในการศึกษา

ด้านภาพลักษณ์สถานที่

	 2.	 วิธีวัดแบบไม่มีโครงสร้าง	 (Unstructured	Methodology)	 ซึ่งลักษณะค�าถามจะเป็นค�าถามปลาย

เปิด	 (Open–ended	 Question)	 โดยผู้ตอบสามารถตอบเกี่ยวกับภาพลักษณ์สถานที่ได้อย่างอิสระ	 และผู้ตอบ

สามารถระบุภาพลักษณ์เกี่ยวกับสถานที่ได้หลายคุณลักษณะ	 หลังจากนั้นนักวิจัยจะน�าคุณลักษณะหลากหลาย

ของภาพลกัษณ์มาท�าการจดัหมวดหมูห่รอืประเภท	โดยวธินีีมี้ส่วนช่วยในการวดัส่วนประกอบหลกัของภาพลกัษณ์																				

อีกทั้งยัง	ดึงเอาลักษณะเด่นของภาพลักษณ์ออกมาด้วย		นักวิจัยที่ศึกษาเรื่องภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวนิยม

ใช้วิธีที่มีโครงสร้าง	 เนื่องจากวิธีนี้ใช้มาตรฐานวัดความแตกต่างและความเหมือนให้ออกมาเป็นตัวเลข	 	 ในการ

วัดภาพลักษณ์ของการท่องเท่ียวยังเน้นท่ีส่วนประกอบที่เป็นคุณลักษณะพื้นฐานของแหล่งท่องเที่ยวมากกว่าส่วน

ประกอบหลักและลักษณะพิเศษ	(Echtner	&	Ritchie		2003)	



โครงการศึกษาภาพลักษณ์ 
ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยในสายตาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

53

	 มีนักวิจัยหลายท่าน	(Deslandes		2003;	Ngamsom	2001;	O	Leary	&	Deegan	2005;	Pawitra	&	

Tan	2003;	Shu		2001)	ได้ศึกษาภาพลักษณ์สถานที่	โดยใช้หลักการวัดภาพลักษณ์ตามทฤษฎีของ		Echtner	&	

Ritchie	 (1993)	 และพวกเขาได้แนะน�าว่า	 การประเมินภาพลักษณ์สถานที่ของนักท่องเที่ยว	 ควรจะประเมินทั้ง

ด้านรูปลักษณ์ด้านหน้าที่	และรูปลักษณ์ด้านจิตวิทยา	นอกจากนี้แล้ว	O	Leary	&	Deegan		2005	แนะน�าว่าการ

ประเมินภาพลักษณ์สถานที่ควรจะใช้ทั้งวิธีเชิงปริมาณและวิธีเชิงคุณภาพที่เป็นรูปแบบของค�าถามแบบปลายเปิด	

(Open-ended	Question)	ใช้ถามเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของประเทศนั้นๆ

	 O’Leary	และ	Deegan	(2005)	ศึกษาภาพลักษณ์ของประเทศไอร์แลนด์ของนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศส

โดยใช้วธิวีดัแบบ	5-point	rating	scale	กบั	18	คุณลกัษณะทีเ่กีย่วกบัภาพลกัษณ์ของประเทศ	(ทวิทศัน์ทีส่วยงาม	

ความเงยีบสงบ	ความเป็นมติร	การได้พบกบัส่ิงใหม่	แหล่งบันเทงิยามค�า่คืน	สถานทีท่ีพ่กัผ่อนหย่อนใจ	สิง่แวดล้อม	

วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์	ความสะอาด	สถานบริการ-ร้านค้าและร้านอาหาร	ความน่ารักของเมือง	กิจกรรม

และกีฬาที่น่าสนใจ	กิจกรรมร่วมกับครอบครัว	ความคุ้มค่าของราคาและคุณภาพ	บรรยากาศ	การเข้าถึงได้	และ

สภาพเศรษฐกิจ)	และใช้วิธีให้นักท่องเที่ยวตอบในค�าถามแบบปลายเปิด	(Open-ended	Question)

	 Hui	และ	Wan	(2003)	ศกึษาภาพลกัษณ์ของประเทศสงิคโปร์	โดยใช้เคร่ืองมอืวดัภาพลกัษณ์ของประเทศ

ทั้งในแบบการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้	5-point	Likert	scale	กับ	37	ข้อความที่เกี่ยวกับภาพลักษณ์ของประเทศ

สงิคโปร์และการวจิยัเชงิคณุภาพซึง่เป็นค�าถามแบบปลายเปิด	จ�านวน	3	ข้อ	เช่น		“อะไรเป็นภาพลกัษณ์ของประเทศ

สิงคโปร์	ที่ท�าให้ท่านเลือกเดินทางมาที่นี่	(What	Images	or	Characteristics	come	to	mind	when	you	think	

of	Singapore	as	a	vacation	destination?)”		“อะไรเป็นสิง่ทีท่่านคาดหวงัทีจ่ะได้รบัประสบการณ์ในการมาท่อง

เที่ยวที่ประเทศสิงคโปร์	(How	would	you	describe	the	atmosphere	or	mood	that	you	would	expect	to	

experience	while	visiting	Singapore?)”	และ	“กรุณาระบุลักษณะเด่นของแหล่งท่องเที่ยวที่ท�าให้ท่านนึกถึง

ประเทศสิงคโปร์	(List	any	distinctive	or	unique	tourist	attractions	that	you	think	of	in	Singapore)”

	 Rittichainuwat		Qu		และ	Brown	(2001)	ได้วัดภาพลักษณ์ของประเทศไทย	ในความรู้สึกของนักท่อง

เทีย่วชาวต่างชาต	ิด้วย	31	คณุลักษณะ	ได้แก่	สถาปัตยกรรมทีส่วยงาม	วฒันธรรมทีน่่าดงึดดู	แหล่งประวัตศิาสตร์/

วัฒนธรรมที่หลากหลาย	 ความคุ้มค่า	 ผู้คนเป็นมิตร	 การเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยวง่าย	 ความสวยงามของทิวทัศน์	

ความหลากหลายของเรือส�าราญ	ที่พักอาศัยที่ได้มาตรฐานสากล	ระบบการตรวจคนเข้าเมืองง่าย	การมีกิจกรรม

ที่หลากหลาย	การมีช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจน	การท่องเที่ยวแบบผจญภัย	บรรยากาศที่น่าพักผ่อน	เมือง

ที่แออัด	แหล่งท่องเที่ยวส�าหรับผู้ใหญ่	การเดินทางที่ปลอดภัย	การจราจรติดขัด	แหล่งช้อปปิ้ง	ไนต์คลับและอาบ

อบนวด	การมีศูนย์ข้อมลูการท่องเท่ียว	ร้านค้าจ�าหน่ายสินค้าทีมี่ยีห้่อและทนัสมยั	ความม่ันคงทางการเมือง	มลพษิ

ที่มาก	สถานที่ที่เหมาะกับครอบครัว	สถานที่ที่เสี่ยงต่อโรคเอดส์		อุปสรรคด้านภาษามีน้อย	ความสะอาดที่ได้รับ

มาตรฐาน	บรรยากาศที่ดี	ระบบการขนส่งที่ไม่มีประสิทธิภาพ	และการมีกิจกรรมกอล์ฟ

แนวทางการออกแบบแบบสอบถาม 

	 การออกแบบรายละเอยีดของแบบสอบถามจะน�าตัวแปรทีพ่บจากการทบทวนเอกสารวจิยัทีผ่่านมาจาก

การสรุปในบทที่	2	ข้างต้นเป็นฐานเริ่มต้นเพื่อให้เกิดความเที่ยงตรงและครอบคลุมความเป็นประเทศไทยได้อย่าง

ครบถ้วน	 การด�าเนินงานเก็บข้อมูลจากการวิจัยเชิงคุณภาพโดยเน้นแบบวิธีที่เป็นปลายเปิด	 ไม่มีโครงสร้างจ�ากัด	

(Unstructured)	จะท�าให้ได้ตัวแปรที่มีความสมบูรณ์และมีความเป็นลักษณะเฉพาะส�าหรับการวัดภาพลักษณ์
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ประเทศไทยมากขึ้น	ดังนั้นหลังจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพแล้วตัวแปรที่รวบรวมไว้ในตารางนี้	จะมี

การเปลีย่นแปลง	เพิม่เตมิและตดัทอนให้ได้ความชดัเจนมากขึน้จากมุมมองของทกุมิติและทกุภาคส่วนทีเ่กีย่วข้อง

	 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวดัแบบสอบถามอนัเกีย่วกบัแหล่งข้อมลูข่าวสารและภาพลกัษณ์เกีย่วกบัประเทศไทย	

ได้แสดงอยู่ในตารางที่	3-1	ให้พิจารณาเป็นกรอบเบื้องต้นเท่านั้น

ตารางที่ 3-1 ประมวลผลเบื้องต้นจากเอกสารเพื่อเครื่องมือแบบสอบถาม

 

เฉยๆ

เฉ
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	 นอกจากนีแ้ล้ว	ในส่วนของการวดัภาพลกัษณ์ของประเทศไทย	แบบสอบถามควรเพ่ิมค�าถามทีเ่ป็นค�าถาม

แบบปลายเปิด	เพือ่ให้นกัท่องเทีย่วได้มโีอกาสในการตอบเกีย่วกบัภาพลกัษณ์ทีเ่ด่นของประเทศไทยทีท่�าให้นกัท่อง

เที่ยวอยากเดินทางมาเที่ยวยังประเทศไทย

การก�าหนดระเบียบวิธีวิจัยและการประมวลผล

	 การศึกษาวิจัยใช้ข้อมูลทุติยภูมิและปฐมภูมิ	(Secondary	and	Primary	Data)	โดยมีวิธีการส�ารวจทั้ง

เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ	 	 เพื่อให้ได้ข้อมูลทั้งในเชิงลึกและเชิงสถิติเพื่อให้ได้ผลที่มีความน่าเชื่อถือและดีที่สุด		

การเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลจะด�าเนินไปพร้อมๆ	 กันเพื่อให้ทุกประเด็นที่ได้จากการสัมภาษณ์ในแต่ละ

ครั้งมีการยืนยันและบูรณาการได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์	 (Cross-check/Data	 triangulation)	 โดยออกแบบการ

ศึกษาไว้เพื่อให้ได้ผลต่างๆ	ในตารางดังนี้

ตารางที่ 3-2 ระเบียบวิธีวิจัยและการประมวลผล
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3.3 แผนการด�าเนินงานระดมความคิดเห็น (Brainstorm Elicitation-inside Out)
	 การระดมความคิดเห็นนี้	 เป็นการศึกษาภาพลักษณ์ประเทศไทยจากมุมมองความคิดเห็นของผู้มีส่วน

ในการก�าหนดทิศทาง	 และผู้ที่มีส่วนในการน�าแนวคิดบทสรุปไปก�าหนดแนวทางการด�าเนินงานด้านการตลาด

ส�าหรบัการท่องเทีย่วไทยต่อไป	การเปิดโอกาสให้ทกุฝ่ายมส่ีวนร่วมในการคดิจะท�าให้การด�าเนนิงานด้านการตลาด																

เพือ่สร้างภาพลกัษณ์ให้การท่องเทีย่วไทยไปในทศิทางเดียวกนัจะท�าได้อย่างมีประสทิธภิาพมากขึน้	ทัง้นีก้ารระดม

ความคิดเห็นจะครอบคลุมประเด็นดังต่อไปนี้

	 1.	 การน�าเสนอแลกเปลี่ยนภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยที่คิดว่าเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ในภาพรวม	โดยให้

	 	 คิดว่า	นักท่องเที่ยวนึกถึงประเทศไทยจะเห็นภาพอะไรบ้าง

	 2.	 การน�าเสนอแลกเปล่ียนภาพลักษณ์ทีค่วรจะเป็นและมกีารสนบัสนุนเพือ่การด�าเนนิงานด้านการตลาด

	 	 ท่องเที่ยว

	 3.	 การน�าเสนอแลกเปลีย่นแนวทางการด�าเนนิงานเพือ่ให้สามารถสร้าง	ลบ	แก้	ตอกย�า้ภาพลกัษณ์ทีไ่ด้

	 	 น�าเสนอ	

	 โดยในการระดมความคิดเห็นจะด�าเนินการส�าหรับกลุ่มต่อไปนี้	ประมาณกลุ่มละ	7-12	คน	เพื่อให้การ

ระดมความคิดเห็นได้ประสิทธิภาพสูงสุด	จ�านวนผู้ร่วมระดมความคิดเห็นจะมีผลต่อความลึกของข้อมูล	กล่าวคือ	

หากมีจ�านวนมากเกินไปจะท�าให้แต่ละท่านมีโอกาสในการอธิบายข้อคิดเห็นได้น้อย	 ดังนั้นเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก

อย่างมีคุณภาพ	การระดมความคิดเห็นจึงเป็นเพียงกลุ่มเล็กเท่านั้น	

	 	 •	 กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเชิงนโยบาย

	 	 •	 กลุ่มผู้ประกอบการชาวต่างชาติ

	 	 •	 กลุ่มผู้ประกอบการชาวไทย

	 	 •	 กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด

	 เกณฑ์ในการเลือกผู้ร่วมระดมความคิดเห็นเป็นการก�าหนดตามบทบาทและสามารถเป็นผู้ให้ข้อมูล

ได้ตามหลักการคัดเลือกตัวอย่างเพ่ือมุ่งเน้นข้อมูลเชิงลึก	 ต้องคัดจากกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้มีข้อมูล	 หรือเป็น																																						

Key	 Informants	 มิใช่คัดจากการเป็นตัวแทนกลุ่มประชากรในการศึกษาตามแนวคิดเชิงสถิติ	 (Representing	

Population)	ประกอบไปกับ	ความประสงค์ยินยอมด้วยจิตอาสาในการมีส่วนร่วม	มิสามารถใช้การบังคับได	้

ดังนั้นการก�าหนดผู้เข้าร่วมด�าเนินการโดยเชิญหน่วยงานให้เสนอตัวแทนและ/หรือ	เชิญบุคคลนั้นๆ	โดยตรง	ตาม

ความเชีย่วชาญด้านการตลาดและการมส่ีวนเกีย่วข้องในการจดัการการท่องเทีย่ว	(โดยได้มีการด�าเนนิการแล้วตาม

ก�าหนดรายชื่อต่างๆ	ไว้ตามแนบในภาคผนวก)

3.4 การออกแบบการสัมภาษณ์ (Outside-in)
	 เพ่ือให้การด�าเนินงานสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวได้ครอบคลุมทั้งสองกลุ่ม	 คือ	 กลุ่มที่เคยมาและกลุ่มที	่																																								

ไม่เคยมา	 การสัมภาษณ์ใช้นักวิจัยในแต่ละประเทศในการด�าเนินงานสัมภาษณ์	 ดังนั้นจึงจ�าเป็นต้องออกแบบ

โครงสร้างค�าถามเป็นภาษาอังกฤษ	โดยมิได้ใช้ภาษาไทยเพราะอาจมีผลต่อการแปลความได้	หรือที่เรียกว่า	

Bias	–Back	Translation	ดังนั้นจึงมิได้แปลเป็นภาษาไทยไว้	(โดยมีโครงสร้างค�าถามแสดงไว้ในภาคผนวก)
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3.5 Netnography- ส่วนเติมเต็ม
	 นอกเหนือจากการศึกษาวิจัยโดยข้อมูลทุติยภูมิและปฐมภูมิข้างต้นแล้ว	 การศึกษานี้จะมีการเติมเต็ม

ด้วยวิธีการวิจัย	Netnography	เพื่อให้สอดคล้องกับพลวัตที่เปลี่ยนแปลงไปของตลาดและพฤติกรรมนักท่องเที่ยว																			

และทิศทางของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในการก้าวสู่องค์กร	Modern	Marketing		การศึกษาโดยวิธี		

Netnography	จะแบ่งเป็น	2	ส่วนหลักคือ

	 1.	การศึกษา	Sentiment	Analysis	โดยอาศัยข้อมูลจากเว็บสื่อสังคมออนไลน์	(Social	Media)																			

	 	 เว็บบล็อก	(Blog)	ต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการท่องเที่ยว	ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ	และเว็บไซต์

	 	 ที่ไม่เก่ียวข้องโดยตรงแต่มีการสะท้อนภาพลักษณ์ประเทศไทย	เช่น	Youtube		เว็บไซต์	Review	

	 	 หนังภาพยนตร์		และตลอดจนเว็บไซต์แนะน�าด้านการท่องเที่ยวระดับโลก	(Travel	Advisory																																			

	 	 Website)	ต่าง	ๆ	อาทิ	Trip	Advisor	

	 2.	 การศึกษาโดยการติดตามพฤติกรรมจริงของนักท่องเที่ยวโดยอาศัยออนไลน์แอพพลิเคชั่นส�าหรับ

	 	 โทรศพัท์เคล่ือนทีไ่อโฟนและ	iPad		ซึง่จากการส�ารวจโดย	Trip	Advisor	พบว่า	ร้อยละ	60	ของผู้ที่

	 	 ใช ้โทรศัพท์มือถือสมาร ์ทโฟนมีการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นที่ เ ก่ียวข ้องกับการเดินทาง				

	 	 โดยแอพพลิเคชั่นดังกล่าว	จะไม่มุ่งหวังท่ีปริมาณการดาวน์โหลด	แต่เน้นคุณภาพของข้อมูลเชิงลึก																	

	 	 ทีน่กัท่องเทีย่วเป็นผูบ้นัทกึประสบการณ์การท่องเทีย่วของตนผ่านทางแอพพลเิคชัน่	ซึง่ออกแบบโดย

	 	 มวีตัถปุระสงค์เพือ่ตดิตามการรบัรูป้ระสบการณ์และพฤตกิรรมของนกัท่องเทีย่วทีม่าเทีย่วประเทศไทย	

	 	 ตั้งแต่ก่อนมาถึง	ขณะท่องเที่ยว	จนกระทั่งเสร็จสิ้นการท่องเที่ยวในประเทศไทย		โดยอาศัย																				

	 	 เครือข่ายในอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว	เพือ่สามารถเข้าถงึนกัท่องเทีย่วจากประเทศเป้าหมายได้อย่าง

	 	 เฉพาะเจาะจงในเวลาอันจ�ากัด

3.6 การก�าหนดกลุ่มตัวอย่างเพื่อการศึกษาเชิงปริมาณ
	 เพื่อให้การก�าหนดกลุ่มตัวอย่างในแต่ละประเทศมีนัยส�าคัญเชิงสถิติ	 การก�าหนดกรอบที่ชัดเจนของ

กลุ่มประชากรในการศึกษามีความส�าคัญอย่างยิ่ง	 ทั้งนี้งานวิจัยนี้จ�าเป็นต้องใช้กลยุทธ์ทางการตลาดเป็นแนวทาง																	

โดยมุ่งไปท่ีกลุม่ซึง่เป็นกลุ่มเป้าหมายส�าคญัเป็นหลกั	เพือ่ให้การ	Generalization	ผลการศกึษามีความหมายทีถู่กต้อง	

	 จากการวิเคราะห์แผนการตลาดและข้อมูลของประเทศต่างๆ	 ได้ข้อสรุปในการเลือกกลุ่มตัวอย่าง																				

และการก�าหนดจ�านวนกลุ่มตัวอย่างตามความแตกต่างระหว่างกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยมาโดยศึกษาความตั้งใจ																							

ท่ีจะมาแต่ยังไม่ได้มา	 เป็นการศึกษา	 Intention	 และการศึกษาพฤติกรรมของสองกลุ่มตัวอย่างคือ	 กลุ่มที่มา																	

เป็นครั้งแรกและกลุ่มที่กลับมาเยือนซ�้า	 การเลือกกลุ่มตัวอย่างในกลุ่มที่ไม่เคยมาประเทศไทยเลยส�าหรับประเทศ

ที่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวหลัก	 เช่น	 มาเลเซีย	 มีความท้าทายในการหากลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยมาประเทศไทย	 ดังนั้น

การก�าหนดจ�านวนแบบสัดส่วนจึงเป็นวิธีที่เป็นไปได้มากกว่า

	 เมื่อพิจารณาจ�านวนนักท่องเที่ยวจากแหล่งที่อยู่อาศัย			ดังแสดงอยู่ในตารางที่	3-3			จะเห็นได้ว่า	ปี	

พ.ศ.	 2553	 นักท่องเที่ยวโดยส่วนใหญ่มาจากประเทศมาเลเซีย	 มาเที่ยวยังประเทศไทยมากที่สุด	 รองลงมา	 คือ													

นกัท่องเท่ียวจากประเทศจนี	ญีปุ่น่	เกาหล	ีองักฤษ	อนิเดีย	ลาว	ออสเตรเลยี	สงิคโปร์	รสัเซยี	เยอรมนี	สหรฐัอเมรกิา	

ฝรั่งเศส		เวียดนาม	ฮ่องกง	ตามล�าดับ
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ตารางที่ 3-3 จ�านวนนักท่องเที่ยว 15 ประเทศแรก ปี 2552-2553

หมายเหตุ: รายละเอียดจ�านวนนักท่องเที่ยวทั้งหมด ดูได้จากภาคผนวก 1

ที่มา: ดัดแปลงมาจาก ส�านักงานตรวจคนเข้าเมืองอ้างในกรมการท่องเที่ยว (2554a)

	 	 งานวิจัยนี้ศึกษาภาพลักษณ์ประเทศไทยจากมุมมองของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เป็นตลาดหลัก																				

14	 ประเทศ	 ซ่ึงเป็นประเทศท่ีมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวยังประเทศไทยเป็นจ�านวนมาก	 และมีส�านักงานการ																											

ท่องเท่ียวต้ังอยูใ่นประเทศต่างๆ	นี	้	โดยจ�านวนนกัท่องเทีย่วและสดัส่วนทัง้หมดของนกัท่องเท่ียวท่ีมาประเทศไทย

ปี	พศ.	2552	และ	พศ.	2553	ดังแสดงอยู่ในตารางที่	3-4
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ตารางที่ 3-4 จ�านวนนักท่องเที่ยวตลาดหลัก 14 ประเทศ ปี 2552-2553

	 จากตารางที่	3-5	นักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศ	มาเลเซีย	ญี่ปุ่น	ไต้หวัน	ฮ่องกง	สหรัฐอเมริกา	สหรัฐ

อาหรับเอมิเรตส์	และออสเตรเลีย	โดยส่วนใหญ่	(มากกว่าร้อยละ	60)	มาเที่ยวประเทศไทยซ�้า	ส่วนนักท่องเที่ยว

ที่มาจากประเทศ	จีน	เกาหลี	อินเดีย	รัสเซีย	เยอรมนี	และ	อิตาลี	โดยส่วนใหญ่มาเที่ยวประเทศไทยเป็นครั้งแรก	

อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศเหล่านี้	ส่วนใหญ่จะมาเที่ยวประเทศไทยเป็นครั้งแรกแต่

สัดส่วนของผู้ที่มาเที่ยวครั้งแรกและมาเที่ยวซ�้านั้นไม่ได้ต่างกันมาก

ที่มา: ดัดแปลงมาจาก ส�านักงานตรวจคนเข้าเมืองอ้างในกรมการท่องเที่ยว (2554a)
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ตารางที่ 3-5 จ�านวนนักท่องเที่ยวที่มาประเทศไทยเป็นครั้งแรกและมาเที่ยวซ�้า ปี พศ. 2553

ที่มา: ดัดแปลงมาจาก กรมการท่องเที่ยว (2554b)

	 เมื่อพิจารณาถึงสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวประเทศไทยเป็นครั้งแรกและมาเที่ยวประเทศไทย

ซ�้า	ดังแสดงตามตารางที่	3-5	และจ�านวนกลุ่มตัวอย่างของ	14	ประเทศ	ทั้งหมด	3,000	คน	ท�าให้กลุ่มตัวอย่างที่

จะน�ามาใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ส�าหรับ	14	ประเทศ	โดยวิธี	Proportional Sampling Plan	ดังแสดงตาม

ตารางที่	3-6
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ตารางที่ 3-6 จ�านวนกลุ่มตัวอย่าง

	 เม่ือพจิารณาสดัส่วนของนกัท่องเทีย่ว	ส�าหรบั	14	ประเทศ	3,000	คน	แล้ว	ตามตารางที	่3-6	บางประเทศ

จะมกีลุม่ตวัอย่างไม่ถึง	100	คน	เพ่ือให้เกิดนยัทางสถติแิละเพ่ือให้สามารถเปรยีบเทยีบการศกึษาได้	(Comparative	

study)	ดังนั้นจึงเห็นควรแบ่งตามสัดส่วนของแต่ละประเทศเท่ากัน	คือ	ประเทศละ	200	หรือ	250	และหลังจาก

นั้นจึงแบ่งสัดส่วนตามการมาครั้งแรกและมาซ�้า
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 ตารางที่ 3-7 จ�านวนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละประเทศ

3.7 แผนการวิเคราะห์ข้อมูล
แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

	 การประมวลผลข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการระดมความคิดเห็นและการสัมภาษณ์จะใช้การจับ

ประเด็นด้วยการหาประเด็นที่พบ	เรียกว่า	Content	Analysis	“ค�า”	ถือเป็นหน่วยเล็กที่สุดของสภาพของข้อมูล																						

และการนับค�าซ�้าๆ	 ในผลที่ได้โดยการหาแก่นเรื่อง	 (Themes)	ซึ่งการท�า	Content	Analysis	 	นั้นเป็นการวิจัย					

ที่หาความส�าคัญไม่ใช่เฉพาะแต่		Manifest	Content		แต่เพียงเท่านั้น		แต่ยังรวมไปถึง		Latent	Content		

ด้วยการวิเคราะห์ทั้งสองแบบ	เช่น

	 Manifest	Content	คือ	ข้อความที่เป็นรูปธรรมเห็นได้ชัดเจน	เป็นไปตามค�าที่ปรากฏ	เช่น	ทะเลสวย	

และใช้การวิเคราะห์โดยนัยหรือการตีความหมายที่เรียกว่า	Latent	Content		คือ	ความหมายโดยนัย		เช่น	คน

ไทยใจดี	 (Kind)	 ใจดีอย่างไร	 เป็นต้น	 	 ดังนั้นการวิเคราะห์นี้จึงต้องมีการก�าหนดรหัส	 (Coding)	 โดยแผนการ

ก�าหนดรหัสของการท�า	Content	Analysis		นั้นแบ่งออกเป็น	2		ขั้นตอนหลักๆ		คือ	การออกแบบตารางลงรหัส																								

(Designing	a	Coding	Schedule)	และการออกแบบวิธีการลงรหัส	(Designing	a	Coding	Manual)	โดยน�า
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การทบทวนเอกสารวิจัยท่ีผ่านมาช่วยเป็นแนวทางในการออกแบบการลงรหัสนี้	 เพื่อหาค�าหลักหรือแก่นเรื่องที	่																		

นักท่องเที่ยวและผู้ถูกสัมภาษณ์กล่าวถึงประเทศไทย

	 อะไรที่ควรจะน�ามาพิจารณาในการลงรหัสค�าหรือแก่นเรื่องส�าหรับงานวิจัยนี้

	 1.	Word		เป็นองค์ประกอบหรือหน่วยที่เล็กที่สุดในการวิเคราะห์เนื้อหา		โดยทั่วไปจะใช้ในการหา				

	 	 ความถี่ของค�าหรือหัวข้อ

	 2.	 Themes	เป็นหน่วยในการพิจารณาที่มีประโยชน์มากกว่า		มีรูปแบบที่ง่ายที่สุด			Themes	คือรูป

	 	 ประโยคที่ง่ายๆ				

	 3.	 Characters	เป็นสิ่งส�าคัญในการวิเคราะห์	ซึ่งผู้วิจัยต้องนับจ�านวนครั้งของสถานที่	กิจกรรมหรือ

	 				ภาพต่างๆ	ที่ถูกกล่าวถึงมากกว่าที่จะสนใจในจ�านวน	Word	หรือ	Themes

	 4.	Concepts	จะเก่ียวพันกับการจัดกลุ่มของค�าที่ประกอบเป็นกลุ่มความคิดของตัวแปรต่างๆ	ใน

	 	 สมมุติฐานการวิจัย

แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 

	 การวิเคราะห์ใช้การอธิบายทางสถิติเป็นหลัก	 (Descriptive	 Data	 Analysis)	 เพื่อแสดงให้เห็น																							

ความคิดเห็นและการรับรู้	ประกอบกับการวิเคราะห์ค�า	รายละเอียดในการอธิบายภาพลักษณ์ประเทศไทย	จะใช้

การวิเคราะห์องค์ประกอบ	โดยการสังเคราะห์และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งสองชุดจะตอบค�าถามหลัก	คือ	นักท่องเที่ยว

ตามกลุ่มเป้าหมายที่ศึกษาเห็นประเทศไทยเป็นอย่างไร

3.8 แผนการด�าเนินการวิจัยเสริมโดยใช้เทคโนโลยีโมบายล์แอพพลิเคชั่น  (Mobile Application)
 

	 ดังท่ีคณะผู้วิจัยได้ด�าเนินการออกแบบโมบายล์แอพพลิเคชั่นที่มีชื่อว่า	 “iExperience	 Thailand”	

ส�าหรับโทรศัพท์เคล่ือนที่	 iPhone	 และ	 iPad	 เพื่อทดลองใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัยเพื่อศึกษาพฤติกรรมของ																													

นักท่องเท่ียวระหว่างที่เดินทางมาเที่ยวประเทศไทย	 นอกเหนือจากการให้ประโยชน์เชิงข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว																			

เพยีงอย่างเดยีว		แอพพลิเคชัน่ดงักล่าวมคีวามมุ่งหวังในการศกึษาความคาดหวงั	(Expectation)	ของนกัท่องเทีย่ว

ในการรับประสบการณ์ในการเดินทางมาเยือนประเทศไทยและประสบการณ์จริง	(Actual	Experience)	ของนัก

ท่องเท่ียว	ท่ีสะท้อนผ่านภาพถ่ายทีน่กัท่องเทีย่วคดัสรรเพือ่น�าเสนอและแบ่งปันให้ครอบครวั	และเพือ่นฝงูผ่านสือ่

สังคมออนไลน์	โดยศึกษาประกอบกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวเพิ่มเติม	เช่น	ระยะเวลาในการ

พ�านักอยู่ที่ประเทศไทย	 วัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยว	 	 จ�านวนงบประมาณที่คาดว่าจะใช้ในการท่องเที่ยวครั้งนี้		

บุคคลที่เดินทางด้วย	เป็นต้น	
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	 ขณะเดียวกันคณะผู้วิจัยได้ร่วมมือกับฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย																				

ในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ	 เพื่อเป็นประโยชน์แก่นักท่องเที่ยวที่ดาวน์โหลด																											

แอพพลิเคชั่น	โดยคณะผู ้วิจัยตัดสินใจที่จะไม่แบ่งข้อมูลกลุ ่มสินค้าท่องเที่ยวตามภูมิภาคหรือสถานที่ตั้ง	

(Geographic	 Segmentation)	 หากแต่แบ่งตามลักษณะไลฟ์สไตล์และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว																										

(Psychographic	 and	Behavioral	 Segmentation)	 โดยให้สอดคล้องกับข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในเว็บไซต์

ของ	ททท.	เพื่อประโยชน์ในการบูรณาการการศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวในระยะยาวของททท.	ต่อไป

 Usage Flow ของแอพพลิเคชั่น iExperience Thailand

 

ภาพประกอบที่ 3-1

ภาพประกอบที่ 3-1

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวของนักท่องเที่ยว (Privacy Issue)

	 คณะผู ้วิจัย	 ค�านึงถึงความปลอดภัยและความกังวลของนักท่องเท่ียวเรื่องความเป็นส่วนตัว																														

(Privacy	Issue)	ในการใช้แอพพลิเคชั่น	iExperience	Thailand	และภาพลักษณ์ของ	ททท.	ในฐานะที่เป็นผู้ร่วม

ให้การสนับสนุนในการใช้แอพพลิเคชั่นดังกล่าวดังนั้น	จึงมีการระบุไว้อย่างชัดเจนในส่วนของ	Legal	Disclaimer	

ว่าข้อมูลส่วนใดที่ทางแอพพลิเคชั่นจะจัดเก็บ	 อาทิ	 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว	 และข้อมูล																

ส่วนตัวท่ีจะไม่มกีารจดัเกบ็	เช่น	หมายเลขโทรศพัท์มือถอื	หมายเลขอมีีของเครือ่ง	อเีมล์	เป็นต้น	เพ่ือให้นกัท่อง

เทีย่วได้มีข้อมูลก่อนตัดสินใจใช้แอพพลิเคชั่น	iExperience	Thailand
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ข้อจ�ากัดในการใช้โมบายล์แอพพลิเคชั่นในการศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยว

	 ถึงแม้ว่าตลาดโมบายล์แอพพลิเคชั่นทั่วโลกมีการเปลี่ยนแปลงและเติบโตอย่างรวดเร็ว	 การใช้โมบายล์

แอพพลิเคชั่นในการเรียนรู้พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวยังถือเป็นสิ่งใหม่	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทย																			

และยงัไม่มแีนวทางแบบแผนการปฏบิตัท่ีิได้ผลส�าเรจ็	(Best	Practice)	ทีส่ามารถเรยีนรู้ได้		ดังนัน้		ในการทดลอง

ออกแบบและใช้แอพพลิเคชัน่ในครัง้น้ี	จงึเป็นการออกแบบในลกัษณะต่อยอดจากแอพพลเิคชัน่ด้านการท่องเทีย่ว

ที่มีปรากฏอยู่ในตลาดทั่วโลกอยู่แล้ว	 และแอพพลิเคชั่นที่มีอยู่แล้วของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	 	 ประกอบ

กับการตั้งสมมุติฐานในลักษณะ	 “What	 if”	 ว่าหากเกิดเหตุการณ์เช่นน้ี	 น่าจะเกิดผลอย่างไร	 และควรจะมีการ					

ออกแบบแอพพลิเคชั่นอย่างไรเพื่อป้องกันหรือลดผลกระทบที่ไม่พึงปรารถนาให้ได้มากที่สุด	ทั้งนี้	แม้การใช้					

โมบายล์แอพพลิเคชั่น	 ถือเป็นช่องทางใหม่ในการเรียนรู้พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวตามกระแสโลก	 เทคโนโลยี	

และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไป	 	 ปัจจุบันยังมีข้อจ�ากัดในการใช้โมบายล์แอพพลิเคชั่นในการศึกษา

พฤติกรรมนักท่องเที่ยวดังนี้	

	 1.	 ประเภทของโทรศัพท์เคล่ือนท่ีที่นักท่องเที่ยวใช้	ต้องอาศัยการออกแบบแอพพลิเคชั่นที่แตกต่างกัน	

	 	 ระหว่าง	iPhone/	iPad	หรือ	Andriod		หรือ	Blackberry	โดยแอพพลิเคชั่นของระบบใดระบบหนึ่ง	

	 	 ไม่สามารถใช้ร่วมกันกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบอื่นได้

	 2.	 การศึกษาพฤติกรรมโดยธรรมชาติของนักท่องเที่ยว	ต้องอาศัยระยะเวลาในการติดตามเก็บข้อมูล

	 	 ระยะหนึ่งเน่ืองจากนักท่องเที่ยวใช้ระยะเวลาในการวางแผนการเดินทางไม่เท่ากัน	และจ�านวน															

	 	 นักท่องเที่ยวที่มีความพร้อมและสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นได้มีจ�านวนจ�ากัด	

		 3.	 ข้อจ�ากัดทางด้านเทคโนโลยีซึ่งเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	ระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์เคลื่อนที่	

	 	 iPhone	ของนกัท่องเทีย่วบางรายอาจไม่ได้มีการ	Update	เป็นเวลานานเกนิ	6	เดือน	ท�าให้ไม่สามารถ

	 	 ท�างานร่วมกับระบบปฏบิตักิารทีใ่ช้ในการออกแบบแอพพลเิคชัน่	ซึง่โดยปกตจิะเป็นระบบปฏิบตักิาร

	 	 ล่าสุด	ณ	เวลาที่เริ่มการออกแบบแอพพลิเคชั่น

	 4.	 ข้อจ�ากดัในการเชือ่มต่อกบัอนิเทอร์เนต็ในประเทศไทยและความเรว็ในการดาวน์โหลดแอพพลิเคช่ัน	

	 	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	จากการใช้ระบบ	Edge	หรือแม้กระทั่ง	WiFifi	ในแหล่งท่องเที่ยวทั่วไป	มีความ	

	 	 ล่าช้าซึ่งอาจมีผลกระทบต่ออัตราในการยกเลิกการดาวน์โหลดกลางคัน	(Drop-out	Rate)	

	 5.	 ข้อมลูทีไ่ด้จากนกัท่องเทีย่วอาจเป็นตัวตนจรงิ	หรอืตัวตนเสมือน	หรอืข้อมูลทีน่กัท่องเทีย่ว	“ต้องการ

	 	 น�าเสนอ”	ในโลกออนไลน์

	 6.	ข้อจ�ากัดด้านภาษาท่ีนักท่องเที่ยวต้องมีความรู้ความเข้าใจภาษาอังกฤษ	จึงจะสามารถใช้

	 	 โมบายล์แอพพลิเคชั่นที่ออกแบบโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักได้

	 7.	 การออกแบบแอพพลเิคชัน่ให้เป็นลกัษณะ	Geolocation	Based	ให้สามารถระบแุละแชร์ข้อมลูจาก

	 	 แหล่งท่องเที่ยวจริง	สถานที่จริง	ในลักษณะ	Real-time	ต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูง

	 ทั้งนี้	 การเรียนรู้ที่ส�าคัญที่สุดในการออกแบบแอพพลิเคชั่น	 จะเกิดก็ต่อเม่ือได้มีการให้นักท่องเที่ยว																	

ได้ทดลองใช้แอพพลิเคช่ันจริงๆ	 	 ซึ่งการศึกษาข้อมูลเชิงสถิติ	 การพูดคุยกับนักท่องเที่ยว	 และการวิเคราะห์																				

Review	 ของนักท่องเที่ยว	 โดยจะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาการออกแบบโมบายล์แอพพลิเคช่ัน

ส�าหรับนักท่องเที่ยวต่อไป



ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ

4 
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4.1 แนวทางและวัตถุประสงค์การวิจัยเชิงคุณภาพ
 การศึกษาเชิงคุณภาพมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดการค้นหาคุณลักษณะภาพลักษณ์ประเทศไทยจาก                

หลากหลายมิติ โดยมิได้ให้ความส�าคัญกับจ�านวนหรือความเป็นตัวแทนของกลุ่มเป้าหมาย (Representatives of 

the Population) ทีจ่ะศกึษาแต่อย่างไร โดยธรรมชาตขิองการศกึษาเชงิคณุภาพมุง่หวงัทีเ่นือ้หาเป็นส�าคญั ดงันัน้

การค้นค�าคุณลักษณะเหล่านี้จึงใช้การสัมภาษณ์ การขอภาพและค�า ความสัมพันธ์ที่ผู้ให้ข้อมูลนึกถึงประเทศไทย

นึกถึงอะไรบ้าง จากการรับรู้และการประมวลผลอย่างภาพรวม (Overall Cognitive Image) การออกแบบการ

สมัภาษณ์ (ตามแนวค�าถามทีแ่นบในภาคผนวก) เป็นการถามย�า้เพ่ือให้เกดิความแม่นย�า หรอืทีเ่รยีกว่า Triangulation 

ทั้งนี้ การศึกษาเชิงคุณภาพนี้ประกอบด้วยทั้งที่เป็นภาพที่นักท่องเที่ยวมองประเทศไทยและภาพที่กลุ่มต่างๆคิดว่า

นักท่องเที่ยวมองประเทศไทยอย่างไรแบบรอบมิติ โดยเมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่า การใช้วิธีศึกษา

เชงิคณุภาพนีช่้วยให้ได้มติแิละมมุมองท่ีครอบคลมุและมคีวามเป็นของแท้มากขึน้ ภาพลกัษณ์ทีก่ลุม่ต่างๆ มองการ

ท่องเที่ยวไทย ได้ใช้วิธีคิดแบบรอบด้านมองเรื่องเดียว ดังภาพประกอบนี้

ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ

ภาพประกอบที่ 4-1
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 จากการศกึษาเชงิคุณภาพจากทกุมิตพิบทัง้ภาพลกัษณ์ทีเ่กดิจากการรับรู ้(Perceptual/Cognitive Image) 

เป็นการรับรู้ที่เกิดจากการเห็นหรือการได้ยินจากสื่อต่างๆ รวมถึงการรับรู้ที่ตนเองได้เห็นหรือมีประสบการณ์การ

ท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งภาพลักษณ์ที่เกิดจากการรับรู้เป็นภาพลักษณ์ที่ก่อให้เกิดความเชื่อ (Beliefs) 

หรือความรู้ (Knowledge) เกี่ยวกับการท่องเที่ยวไทย และ พบภาพลักษณ์ที่เกิดจากความรู้สึกหรือทัศนคติ 

(Affective Image) เป็นภาพลักษณ์ที่เกิดจากความรู้สึก ที่ถูกประเมินหลังจากนักท่องเที่ยวได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร

เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ หรือเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของประเทศต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเห็นหรือการได้ยิน 

ท�าให้นักท่องเที่ยวมีทัศนคติหรือมีความรู้สึกที่ดีหรือไม่ดีต่อสถานที่ต่างๆ นั้น และพบภาพลักษณ์ที่มีต่อการ                             

ท่องเท่ียวไทยโดยรวม (Overall/Global Image) เป็นภาพลกัษณ์ทีเ่กดิจากการรบัรูเ้กีย่วกบัสถานทีต่่างๆ (Cognitive 

Image) และภาพลกัษณ์ทีเ่กีย่วกบัการประเมินความรูส้กึต่อคุณลกัษณะต่างๆ ของสถานทีน้ั่น (Affective Image) 

เกิดเป็นองค์รวมหรือภาพรวมสะท้อนถึงความรู้สึกนึกคิดของนักท่องเที่ยวที่มีต่อภาพลักษณ์ใหญ่ของสถานที่นั้นๆ

4.2 บทวิเคราะห์และประมวลผล (The Synthesis of Brainstorms Result)
การระดมความคิดเห็นของ 4 กลุ่มที่มีต่อภาพลักษณ์ประเทศไทย

 การระดมความคิดเห็นใน 4 กลุ่มนี้เป็นการน�าผู้มีข้อมูล (Key Informants) ซึ่งประกอบด้วย 3 ภาค

ส่วน ได้แก่ ภาครัฐบาล (Public Sector) ภาคเอกชน หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งที่เป็นผู้ประกอบการไทยและจาก

ต่างประเทศ (Private Sector) และภาคเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญด้านการตลาดที่ออกนอกกรอบการท�างานด้าน

การท่องเที่ยว  (Experts from Private Sector ) ในที่นี้ภาครัฐบาล (Public Sector) คือ ผู้ทรงคุณวุฒิของคณะ

กรรมการนโยบายการท่องเทีย่วแห่งชาติ ภาคเอกชนผูเ้ชีย่วชาญ (Experts from Private Sector) คือ ผูท้รงคุณวุฒิ

ด้านการตลาดและโฆษณา และส่วนสุดท้ายภาคเอกชนหรือธุรกิจ (Private and Businesses)  คือ ผู้ประกอบ

การด้านการท่องเที่ยวในประเทศไทย แบ่งเป็นผู้ประกอบการชาวต่างชาติและผู้ประกอบการชาวไทย โดยจ�านวน

ผู้เข้าร่วมระดมความคิดในส่วนภาครัฐบาลมีทั้งสิ้น 14 ท่าน ภาคเอกชนมีทั้งสิ้น 10 ท่าน และภาคธุรกิจมีทั้งสิ้น 

20 ท่าน เพื่อท�าการรวบรวมความคิดของผู้เข้าร่วมระดมความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยในปัจจุบัน

ภาพประกอบที่ 4-2
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คุณลักษณะที่ค้นพบ

 จากผลจากการระดมความคิดเห็นทั้ง 3 ภาคส่วนดังแสดงในรายละเอียดรายกลุ่มแล้วนั้น ความคิดเห็น

เก่ียวกับภาพลักษณ์ออกมาคล้ายคลึงกัน ซึ่งเป็นผลจากการแสดงความคิดเห็นของผู้ร่วมที่ได้รับออกมาทันทีโดย                   

มิต้องไตร่ตรอง (Spontaneous Reaction) ต่อภาพลักษณ์ประเทศไทยเพ่ือให้ได้ความคิดแบบประมวลผลรวม

และมิต้องปรุงแต่ง ภาพลักษณ์ที่เกิดเช่นนี้จึงเป็นภาพความคิดที่จริงที่สุด ดังตารางข้างล่างนี้ 

     

 

 โดยความคิดเห็นของทั้ง 3 กลุ่มสามารถจัดกลุ่มคุณลักษณะเป็น 6 กลุ่มใหญ่ได้ ดังนี้ 

Nature = ความเป็นธรรมชาติที่สวยงาม คือ ความเป็นธรรมชาติของประเทศไทย ทั้งป่าเขา ต้นไม้รวมถึงท้อง

ทะเล มีแสงแดดและอบอุ่นตลอดทั้งปี ซึ่งภาพที่ผู้ร่วมระดมความคิดเห็นเห็นได้ชัดเจนที่สุดในหัวข้อนี้ คือ ทะเล

และเกาะแก่งต่างๆ ของประเทศไทย

Price = ราคา คือ ค่าใช้จ่ายที่สามารถจ่ายได้ส�าหรับนักท่องเที่ยวทั้งยุโรปและเอเชีย 

People = ผู้คน คือ ลักษณะความเฉพาะของคนไทย ได้แก่ ความเป็นมิตร การเป็นเจ้าบ้านที่ดี 

Culture = วัฒนธรรม คือ ความเป็นเอกลักษณ์ในด้านประเพณีและความเป็นอยู่ของคนไทย 

Variety = ความหลากหลาย คือ ความหลากหลายของกิจกรรมที่ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว ซึ่งสามารถ

ตอบสนองความต้องการที่แตกต่างหลากหลายของนักท่องเที่ยวอย่างครบวงจร

ตารางที่ 4-1
adorable effect hygine สุขอนามัย Thai people คนไทย   

attractions kind unique culture/arts  

beach/ island เกาะที่สวยงาม kindness มีน�้าใจ uniqueness in diversity  

never been bored ไม่น่าเบื่อ mauy thai มวยไทย value for money   

chaotic ความไม่เป็นระเบียบ mountian ภูเขา variety   

cheap destination nature ธรรมชาติ variety of attraction สถานที่/วิธีการเที่ยวหลากหลาย 

city of fun and happiness never mind ไม่เป็นไร warm & friendly

city of smiles and beauty nice People world no. 1 destination   

clean สะอาด non standard  ไม่มีมาตรฐาน 

convenience สะดวก patience อดทน      

culture วัฒนธรรม political disagreement มีการแบ่งแยกทางการเมืองที่รุนแรง  

diverse and delicious food political uncertain การเมืองไม่นิ่ง    

diversity safety ปลอดภัย      

easy going sea ทะเล       

entertainment service การบริการ      

food อาหาร smile ยิ้ม       

friendly มีความเป็นมิตร strange ความแปลก      

fun lively มีชีวิตชีวา ครึกครื้น surreal “doubt”      

fun สนุก swassdee การไหว้      

hospitality temple วัด 
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Unique /Thainess = ความเป็นไทยที่ไม่เหมือนใครในโลก คือ พลวัตความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยที่เกี่ยว

เนื่องไปกับการเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งท�าให้เกิดเอกลักษณ์ของไทยที่แตกต่างกันไปในแต่ละยุคสมัย

 

 และทัง้ 6 หวัข้อนีจ้ะเปรยีบเทยีบกบัคุณลกัษณะของ ‘ผูเ้คยมา’ (Visited) และ ‘ผูไ้ม่เคยมา’ (Neverbeen) 

จากความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมระดมความคิด

Nature = ความเป็นธรรมชาติที่สวยงาม

 

 

 ในหัวข้อนี้ ตามความคิดเห็นของผู้ร่วมระดมความคิดรู้สึกว่า ทั้งผู้เคยมาและผู้ไม่เคยมา มีความเห็นที่

ตรงกันของธรรมชาติของประเทศไทยคือ ชายหาดและทะเลที่สวยงามของประเทศไทย มีข้อแตกต่างเพียงเล็ก

น้อยคือ ผู้ที่เคยมา จะเห็นกิจกรรมที่มีได้มากขึ้น เช่น การด�าน�้า

ภาพประกอบที่ 4-3

ภาพประกอบที่ 4-4
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 และสิ่งที่ผู ้ร่วมระดมความคิดให้ความใส่ใจคือ การดูแลรักษาและการจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น                        

Eco-Tourism เป็นกระแสที่ก�าลังได้รับความนิยม แต่ประเทศไทยไม่มีนโยบายท่ีแน่ชัดอันจะตอบสนองการ                   

ท่องเท่ียวในแนวนี ้นอกจากการท่องเทีย่วเชงิอนรุกัษ์จะเป็นกระแสการท่องเทีย่วซึง่ก�าลงัได้รบัความสนใจจากนกั

ท่องเที่ยวบางกลุ่ม การดูแลและการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีนั้นจะน�ามาซึ่งการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

 เพราะฉะนั้นการท่องเที่ยวในหัวข้อความเป็นธรรมชาติ สามารถมองได้ 2 ประเด็น ได้แก่ ในเชิงการ

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (Ecotourism and Green Tourism) ที่ให้ความส�าคัญกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ

ในเชิงพาณิชย์ (Commercial Tourism) นั่นคือ เน้นการตอบสนองความต้องการของผู้มาเยือน 

 ข้อเสนอแนะ: การน�าเสนอภาพลักษณ์ของประเทศในคุณลักษณะข้อนี้จะท�าอย่างไรเพ่ือให้เกิดความ

สมดุลระหว่างการอนุรักษ์ธรรมชาติ กับความต้องการของนักท่องเที่ยว

Price = ราคา

 ในหัวข้อนี้ ตามความคิดเห็นของผู้ร่วมระดมความคิดต่างรู้สึกตรงกันว่า ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวมองว่า

ประเทศไทยคือจุดหมายของการท่องเที่ยวราคาถูก (Cheap) ที่นักท่องเที่ยวจากทุกภูมิภาคสามารถจ่ายได้ แต่มี

ข้อแตกต่างระหว่าง ผู้เคยมาและผู้ไม่เคยมา นั่นคือผู้เคยมาจะรู้สึกว่าการท่องเที่ยวในประเทศไทยคุ้มค่ากับเงินที่

ใช้จ่ายไป (Value for Money) 

 

ภาพประกอบที่ 4-6

ภาพประกอบที่ 4-7

ภาพประกอบที่ 4-5
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 ในที่นี้ค�าว่า ‘ราคาถูก’ (Cheap) มีนัยถึงประเทศไทยเป็นที่ที่มีค่าใช้จ่ายในการครองชีพไม่สูง ในขณะ

ที่การท่องเที่ยวอย่างคุ้มค่ากับเงินที่ใช้จ่ายไปนั้น (Value for Money) ไม่ได้วัดที่ค่าของจ�านวนเงินในการใช้จ่าย

แต่ละครั้งว่าเป็นจ�านวนเท่าไร แต่ดูที่คุณค่าระหว่างสิ่งที่ได้รับกับเม็ดเงินที่เสียไป เพราะฉะนั้นในจุดนี้ไม่ใช่

การจ่ายเงินท่ีถูกที่สุด แต่เป็นการจ่ายเงินที่คุ้มค่าในความรู้สึกที่ตรงกับความต้องการหรือมากกว่าความต้องการ                                      

โดยผู้จ่ายเงินคาดหวังที่จะได้รับสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพที่ดีกว่า เพราะฉะนั้นในส่วนนี้ผู้ร่วมระดมความคิด

ต่างรู้สึกว่าคุณค่าของการท่องเที่ยวจะแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญระหว่างสองค�านี้ 

 จากความเห็นของผู้ร่วมระดมความคิดมองว่า เม่ือนักท่องเท่ียวเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยแล้ว 

ประเทศไทยต่างต้องพบการสญูเสยีทรัพยากรในประเทศเท่ากัน แต่ผลประโยชน์จากนกัท่องเทีย่วทีใ่ห้ความใส่ใจใน

เรือ่งความคุ้มค่ากบัเงนิทีเ่สยีไปในการท่องเทีย่วนัน้กลบัได้รบัมากกว่านกัท่องเทีย่วทีม่องแต่ราคาถกูอย่างเดยีว ซึง่

ตรงนี้จะก่อให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพราะคนที่เห็นความคุ้มค่าต่างอยากได้คุณภาพจากสินค้าและบริการ 

ท�าให้ผู้มีส่วนร่วมต้องค�านึงถึงมาตรฐานคุณภาพของสิ่งแวดล้อมอันก่อให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยาวนาน

 ในขณะที่ผู้ประกอบการบางส่วนเห็นว่า การท่องเที่ยวราคาประหยัดเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งในการแข่งขัน

ด้านการท่องเที่ยวกับประเทศอื่นๆ 

ข้อเสนอแนะ:  ในคณุลกัษณะด้านราคา (Price) สามารถสอดคล้องไปกบัความต้องการของกลุม่เป้าหมาย โดยภาค

เอกชน (Private) เสนอแนะว่าควรมีการวัดผลของคุณค่าต่อหัวของนักท่องเที่ยว (Key Performance Indicator) 

เพื่อการน�าเสนอสินค้าและบริการในราคาที่เหมาะสมกับความต้องการของนักท่องเที่ยวในแต่ละกลุ่ม

People = ผู้คน

 

 ในหวัข้อนี ้ตามความคดิเหน็ของผูร่้วมระดมความคดิต่างรูส้กึตรงกนัว่าประเทศไทยยงัมภีาพลกัษณ์ของ

ความเป็นมิตร (Friendliness) ความเป็นเจ้าบ้านที่ดี (Hospitality) บริการที่ประทับใจ (Service Mind) โดยผู้

เคยมาจะเห็นภาพในเชิงลึกที่ต่างไป เช่น ความยากจนหรือคุณภาพชีวิต ซึ่งท�าให้พวกเขาเหล่านี้เกิดความห่วงใย

ต่อปัญหา รวมถึงประสบปัญหาจากการเป็นนักท่องเที่ยว เช่น การขายของเกินราคา (Rip off) ถูกหลอกลวงให้

เสียทรัพย์สิน (Scam)

ภาพประกอบที่ 4-8
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 จากกราฟด้านบนจะเห็นได้ว่าภาพลักษณ์ของผู้คนในประเทศไทย มีตั้งแต่ด้านบวกที่สุด คือ ความเป็น

เจ้าบ้านที่ดี (Hospitality) จนไปถึงด้านลบที่สุด คือ การหลอกลวงต้มตุ๋น (Scam) แต่ส่วนที่ท�าให้ประเทศไทยมี

เอกลกัษณ์และดึงดดูให้นักท่องเทีย่วกลับมามากทีส่ดุ ส่วนทีเ่ป็นด้านบวกทีส่ดุนัน่คอื ความเป็นเจ้าบ้านทีด่ ีซ่ึงเป็น

ส่วนที่ควบคุมไม่ได้ เพราะเป็นลักษณะภาพรวมของประเทศ แต่ที่จริงแล้วในส่วนนี้เป็นภาพลักษณ์ส่วนบุคคลซึ่ง

ยังไม่มีหน่วยงานใดมีส่วนร่วมในจุดนี้ 

 ความเป็นเจ้าบ้านที่ด ีHospitality คือ ความมีน�้าใจและพร้อมช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในทุกสถานการณ์

โดยไม่หวังผล เช่น ช่วยบอกทาง ช่วยเก็บสัมภาระคืนให้เจ้าของ ฯลฯ 

 รองลงมาคอื ความเป็นมติร Friendliness ได้แก่ การยิม้แย้มแจ่มใส พร้อมยืน่ไมตรจีติให้โดยไม่ได้ค�านึง

ถึงผลได้ผลเสีย เช่น เดินไปไหนก็ยิ้มให้ 

 การมใีจพร้อมให้บรกิาร Service Mind คอื บรกิารซึง่ดกีว่าทีน่กัท่องเทีย่วคาดคดิไว้ เช่น การมมีารยาท

ของพนกังานบรกิาร หรอื การให้บรกิารแก่นกัท่องเทีย่วแม้จะเลยเวลาท�าการไปแล้ว รวมถงึ การบรกิารทีดี่ Good 

Service คือ การบริการที่ตรงตามมาตรฐานอย่างที่นักท่องเที่ยวคาดหวัง ในส่วนนี้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมระดม

ความคิดต่างมองว่า ในหัวข้อเกี่ยวกับเรื่อง “บริการ” ภาครัฐควรมีส่วนช่วยในการอบรมให้ได้มาตรฐานที่ดีขึ้น  

 ส่วนด้านลบของหัวข้อนี้มากที่สุดคือ การหลอกลวงต้มตุ๋น (Scam) เช่น การหลอกพาขึ้นแท็กซี่แล้วไป

ส่งในจุดขายของต่างๆ ที่นักท่องเที่ยวไม่รู้จัก รองลงมาคือ การเอาเปรียบนักท่องเที่ยว (Rip off) เช่น การขาย

ของเกนิราคา แต่จดุนีบ้างคนมองว่านีคื่อประสบการณ์ทีพ่วกเขาสามารถต่อรองราคาได้ โดยภาพลกัษณ์ในเชิงลบ

นี้ยังไม่มีหน่วยงานเข้ามาดูแลจัดการแต่อย่างใด

ข้อเสนอแนะ:  ในจุดนี้การส่งภาพลักษณ์เชิงบวกนับได้ว่าส�าคัญ เพราะส่งผลต่อนักท่องเที่ยวที่ไม่เคยมาให้เกิด

ความรู้สึกอยากมาเยือนประเทศไทย รวมถึงส่งเสริมด้านบริการซึ่งภาครัฐสามารถเข้าไปดูแลจัดการ แต่ทั้งนี้ต้อง

ค�านึงว่า ‘การบริการที่ดี’ นั้นประเทศใดๆ ก็สามารถท�าได้ แต่ ‘การมีใจพร้อมบริการ’ นั้น...ไม่ใช่จะมีประเทศไหน

ที่ท�าได้ แต่ต้องออกมาจากหัวใจที่แท้จริง 

ภาพประกอบที่ 4-9



โครงการศึกษาภาพลักษณ์ 
ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยในสายตาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

75

 ในหวัข้อนี ้ตามความคดิเหน็ของผูร่้วมระดมความคดิต่างรูสึ้กตรงกนัว่า วฒันธรรมของประเทศไทยเป็น

เอกลักษณ์ ซึ่งประเทศใดๆ ไม่สามารถเลียนแบบได้ แต่ในส่วนภาคเอกชนและผู้ประกอบการต่างชาติบางส่วนให้

ข้อคิดว่า วัฒนธรรมไทยที่นักท่องเที่ยวจะได้เห็นนั้นเป็น ‘วัฒนธรรมประดิษฐ์’ (Performance Culture) นั่นคือ 

เป็นวัฒนธรรมเพื่อตอบสนองการท่องเที่ยว ไม่ได้เป็นวัฒนธรรมอันเป็นวิถีชีวิตของคนในสังคมอย่างแท้จริง เช่น 

นกัท่องเท่ียวจะเห็นการแสดงนาฏศลิป์ไทยในร้านอาหาร หรอื วฒันธรรมของบาหลท่ีีประสานเข้ากับวถิชีีวติอย่าง

เห็นได้ชัด

 การที่เห็นแต่วัฒนธรรมประดิษฐ์ สามารถดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวได้อย่างทันที แต่ขาดเสน่ห์

ท่ีจะท�าให้เกดิความยัง่ยนืจนพวกเขาอยากแวะเวียนมาอกี นัน่เพราะเหน็ว่าเป็นการจดัฉากเพ่ือดึงดดูนกัท่องเทีย่ว 

(Tourist Trap) เช่น “ตลาดน�้า 4 ภาค” 

ข้อเสนอแนะ:  ดังนั้นกลุ่มผู้ร่วมระดมความคิดจึงมีความคิดเห็นว่า เรื่องการจัดการด้านวัฒนธรรมไม่ได้เกิดจาก

ความรบัผิดชอบของหน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึง และการส่งเสรมิด้านวัฒนธรรมควรเกดิขึน้หลายด้านไม่ใช่เฉพาะ

เพือ่การท่องเทีย่ว ทัง้นีค้วรเป็นเรือ่งของการประสานงานระหว่างหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง เพือ่ให้วฒันธรรมทีแ่ท้จรงิ

เกิดขึ้นในชุมชน

ภาพประกอบที่ 4-10

ภาพประกอบที่ 4-11

Culture = วัฒนธรรม
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 ในหัวข้อนี้ ตามความคิดเห็นของผู้ร่วมระดมความคิดต่างรู้สึกตรงกันว่าประเทศไทยมีกิจกรรมที่                  

หลากหลายซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันไปของนักท่องเที่ยวได้อย่างครอบคลุม รวมถึงความ

หลากหลายด้านอาหาร ผลไม้ และวัฒนธรรมการกินของประเทศไทย

 

  ในขณะทีค่วามหลากหลายนีม้ผีลต่อภาพลกัษณ์ของประเทศไทยในสายตานกัท่องเทีย่วซึง่ถกูมองออก

ไปได้ในหลายแง่มมุจนเกดิความไม่ชดัเจนของภาพลกัษณ์ของประเทศได้เช่นกนั นอกจากภาพลกัษณ์อนัหลากหลาย

ที่มองเห็นในเชิงกายภาพแล้วยังส่งผลต่อด้านอารมณ์ความรู้สึก ในมุมมองของผู้ร่วมระดมความคิดเห็นต่างเห็น

ตรงกันว่า ความรู้สึกของนักท่องเที่ยวเมื่อมาประเทศไทยจะพบความหลากหลายและไม่จ�าเจ เป็นค�าจ�ากัดความ

ง่ายๆ ว่า “อยู่เมืองไทย ไม่เคยเบื่อ” (Never Bored) 

 รวมถึงด้านอาหารในประเทศไทยซึ่งมีความหลากหลายในหลายมิติด้วยเช่นกัน

ภาพประกอบที่ 4-12

ภาพประกอบที่ 4-13

Variety = ความหลากหลาย
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 - เอกลักษณ์ด้านอาหารไทยซึ่งบ่งบอกความเป็นไทยได้อย่างเด่นชัด (Thai Food) 

 - ความหลากหลายของอาหาร (Variety of food) เช่น อาหารจีน ญี่ปุ่น อินเดีย ฯลฯ ซึ่งมีรสชาติ  

  ปรับเปลี่ยนให้ถูกปากคนไทย

 - ความสะดวกสบาย (Convenience) ในการบริโภค เพราะไม่มีข้อจ�ากัดทั้งด้านสถานที่หรือเวลา   

  สามารถหาอาหารทานได้ทุกเมื่อ

 - อาหารริมถนน (Street food) ไม่สามารถหาได้ที่ไหนและเป็นรสชาติดั้งเดิมที่คนท้องถิ่นรับ  

  ประทานกันจริงๆ

 - ผลไม้อันเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งหาทานได้ยาก เช่น ทุเรียน มะม่วง มังคุด ฯลฯ แต่ประเทศไทยพบ  

  ความหลากหลายและสามารถหาทานได้ตลอดทั้งปี

 - ความถูกสุขลักษณะ (Hygiene) ซึ่งถูกมองว่าบางส่วนนั้นไม่ถูกสุขลักษณะ อันเป็นส่วนที่นักท่อง  

  เที่ยวควรระแวดระวัง

 ภาพลักษณ์ของอาหารไทยทุกคนสามารถรับรู้ในแง่มุมที่หลากหลายของอาหารไทย ซึ่งไม่จ�าเป็นต้อง

เป็นอาหารไทยแต่เป็น “อาหารในประเทศไทย” โดยเฉพาะในส่วนคนที่มีประสบการณ์หรือเคยมาประเทศไทยจึง

สามารถรับรู้ได้อย่างเด่นชัดจากประสบการณ์ตรง 

ข้อเสนอแนะ:  ในความหลากหลายนีส่้งผลต่อการสือ่ภาพลกัษณ์ของประเทศ ดงันัน้การสือ่ภาพลกัษณ์ตา่งๆ ต้อง

ค�านึงถึงกลุ่มเป้าหมายว่าเขามีความต้องการอย่างไร 

Unique / Thainess= ความเป็นไทยที่ไม่เหมือนใครในโลก

 ในหวัข้อนี ้ตามความคดิเหน็ของผูร่้วมระดมความคดิต่างรูส้กึตรงกนัว่าการรบัรู้ความเป็นไทยในอดตีกับ

ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยซึ่งมีผลต่อการรับรู้ของนักท่องเที่ยวที่เคยและไม่เคยมาแตกต่างกันไป

ภาพประกอบที่ 4-14
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 โดยภาพลักษณ์ของประเทศไทยแต่เดิมคือ Land of Smile แต่ปัจจุบันภาพลักษณ์น้ีไม่คมชัดเหมือน

เดิมอันเนื่องมาจาก ‘สื่อ’ เพราะการเข้าถึงสื่อที่ง่ายขึ้น ทั้งสื่อรูปแบบเดิม ได้แก่ วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อใหม่ เช่น                  

สื่อออนไลน์และ Social Network ทั้งในเรื่องของ การเมือง การจลาจล รวมถึงอุทกภัยและมลภาวะ เกิดทั้งใน

กลุ่มของผู้ท่ีเคยมาและไม่เคยมาในประเทศไทย เกิดเป็นภาพลักษณ์ของประเทศที่ “ขาดการจดัการวกิฤตท่ีด”ี 

(Ineffective Crisis Management) ซึ่งจุดนี้ก่อให้เกิดความรู้สึกไม่ปลอดภัยเมื่อมาท่องเที่ยวยังประเทศไทย โดย

เฉพาะในกลุ่มผู้ไม่เคยมาท่องเที่ยวประเทศไทย ในขณะที่กลุ่มผู้เคยมานั้นบางคนสามารถแยกประเด็นออกมาได้

ว่า วิกฤตการณ์ต่างๆ นั้นไม่ได้เกิดทั่วประเทศ สามารถหลีกเลี่ยงจุดที่เป็นวิกฤตได้ และต้องการที่จะกลับมาอีก 

 ภาพลักษณ์ที่เปลี่ยนแปลงอีกด้านคือ “การถูกมองเป็นประเทศอุตสาหกรรมทางเพศ” (Sex Industry) 

กล่าวคือ การเป็นประเทศแห่งโสเภณี สาวประเภทสองและธุรกิจค้าประเวณี

 ซ่ึงมคีวามคดิเห็นทีแ่ตกต่างกนัไประหว่างผูท้ีไ่ม่เคยมาและผูเ้คยมา โดยผูท้ีไ่ม่เคยมาเมือ่เหน็ภาพลกัษณ์

นีจ้งึกลายเป็นเหตผุลแรกๆ ท่ีเขาไม่อยากมาประเทศไทยและความรูส้กึน้ีน�าไปสูค่วามรูส้กึไม่ปลอดภยัเช่นเดยีวกนั 

ในขณะทีภ่าคธรุกจิยอมรบัว่าการท่องเทีย่วด้านนีมี้จรงิและสร้างเม็ดเงนิเข้าประเทศด้วย แต่ไม่ใช่สิง่ทีค่วรน�าเสนอ

อย่างโจ่งแจ้ง เพราะต้องยอมรับว่านักท่องเที่ยวบางส่วนมาด้วยจุดประสงค์นี้

ข้อเสนอแนะ:  ในความคิดเห็นของเรื่องเพศมีทั้งด้านดีและด้านเสีย ท�าอย่างไรที่ขอบข่ายของ ‘การถูกมองเป็น

ประเทศอุตสาหกรรมทางเพศ’ จะไม่กระทบกระเทือนต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยในด้านลบ
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 การเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยท�าให้สังคมไทยมีภาพลักษณ์ของความวุ่นวายที่จัดการแบบไทย ซึ่งกลุ่ม

ผู้ประกอบการต่างประเทศให้ความหมายว่า Chaotic Freedom จะมีเฉพาะกลุ่มคนที่เคยมาประเทศไทยแล้ว

เท่านั้นจึงได้รับประสบการณ์นี้ซึ่งจะท�าให้เขา ‘หลงรัก’ หรือ ‘ไม่ชอบ’ ประเทศไทยไปเลยก็ได้ ซึ่งคนที่สามารถ

ก้าวข้ามความไม่เข้าใจในประเด็นนี้และยอมรับใน “อิสรภาพแห่งความวุ่นวาย” จะหลงรักประเทศไทย เพราะ

เป็นบรรยากาศซ่ึงไม่สามารถหาได้ท่ีใดในโลก เพราะพวกเขาได้รับความรู้สึกของการผจญภัยและการค้นพบที่ไม่

หยุดนิ่ง

 และในขณะเดียวกันผู้ที่ไม่เข้าใจและรับไม่ได้กับความวุ่นวายนี้ จะรู้สึกถึงความไม่เป็นระเบียบ ความ

สกปรกและความไม่ได้มาตรฐานของสังคม พวกเขาจะขาดความประทับใจเมื่อมาท่องเที่ยวยังประเทศไทย

 จากแผนภาพดา้นบน ในความเป็นไปไดข้อง “อิสรภาพแหง่ความวุน่วาย”  เปน็ได้ตัง้แต่อสิรภาพในทาง

ความคิด  การเปิดใจยอมรับผู้อื่นและสิ่งใหม่ๆ การเป็นคนง่ายๆ ไม่สนใจระเบียบ จนถึงความยุ่งเหยิงและความ

ไม่มีมาตรฐานในสังคม

บทสรุปของผู้ที่เคยมาและผู้ที่ไม่เคยมาประเทศไทย

 จากข้อมูลข้างต้นเป็นการแสดงถึงขอบข่ายของคุณลักษณะของประเด็นต่างๆ ท่ีมีนัยส�าคัญ (Price, 

People,  Culture,  Variety,  Unique) จากกลุ่มผู้ร่วมสนทนาเพื่อระดมความคิด ทั้งนี้การที่จะน�าคุณลักษณะ                 

เหล่านี้มาใช้เพื่อการบริหารจัดการ หรือเพื่อการส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทย ยังควรค�านึงถึงข้อมูลจาก                      

กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวต่างชาติตามประเทศเป้าหมาย ทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ 

คุณลักษณะที่ควรตอกย�้าและควรส่งเสริม

 ในหัวข้อนี้จากการระดมความคิดของทุกภาคส่วน มีความคิดเห็นคล้ายคลึงกันถึงคุณลักษณะที่จับต้อง

ได้ (Tangible) และคุณลักษณะที่จับต้องไม่ได้ (Intangible) ซึ่งสัมพันธ์กับคุณลักษณะภาพลักษณ์ของประเทศที่

ค้นพบ (Price, People,  Culture,  Variety,  Unique) ข้างต้น
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วงกลมสีฟ้าอ่อน      = คุณลักษณะที่จับต้องได้และสามารถน�ามาเป็นจุดเด่นที่สามารถน�ามาใช้ในอุตสาหกรรม                 

                         การท่องเที่ยว

วงกลมสีม่วงอ่อน     = คุณลักษณะท่ีจับต้องไม่ได้แต่ให้คุณค่าทางจิตใจและส่งเสริมความเป็นเอกลักษณ์ให้

                         ประเทศไทยมีจุดเด่นด้านการท่องเที่ยวต่างจากประเทศอื่น

วงกลมสีม่วงขอบแดง = คุณลักษณะที่นักท่องเที่ยวคาดหวัง แต่ยังไม่เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย

ข้อแนะน�าจากกลุ่มสนทนา

 ในหัวข้อนี้จากความคิดเห็นของกลุ่มผู้ร่วมระดมความคิดต่างเห็นพ้องต้องกันว่า สิ่งที่คาดหวังจากการ

ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เมื่อเข้ามาสร้างภาพลักษณ์ของประเทศในจุดนี้จะได้ผลอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น 

โดยที่ ททท. มีความสามารถในการสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยต่อต่างประเทศได้อย่างกว้างขวาง แต่สิ่งที่

ผู้ร่วมสนทนามีความกังวลคือ เมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางมายังประเทศไทย สิ่งที่พวกเขาคาดหวังจากภาพลักษณ์ที่

ได้เห็นไม่ตรงกับภาพความเป็นจริงเมื่อได้มาพบเจอ เช่น ความเป็นเจ้าบ้านที่ดี (Hospitality) เริ่มลดลงในสภาวะ

สังคมปัจจุบัน หรือ การท่องเที่ยวในท้องถิ่นหาผลประโยชน์จากนักท่องเที่ยวอย่างไม่เป็นธรรม เช่น เมื่อนักท่อง

เที่ยวเดินทางไปภูเก็ต การคมนาคมสาธารณะไม่สามารถไปถึงจุดนั้นได้จึงต้องอาศัยรถรับจ้างส่วนบุคคล ซึ่งคิด

ราคาสงูกว่าความเป็นจรงิอย่างมาก ดงันัน้ทกุภาคส่วนจงึมคีวามต้องการให้ ททท. ช่วย ‘ประสานงาน’ กบัทกุภาค

ส่วนในประเทศซึ่งท�าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของประเทศไทย ตั้งแต่ ภาครัฐ เอกชน ท้องถิ่นและชุมชน 

เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างภาพลักษณ์ที่สร้างขึ้นกับแหล่งท่องเที่ยวให้มีความใกล้เคียงกันมากที่สุด 
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 โดยที่ส�าคัญคือ การที่ ททท. ท�าความเข้าใจและเป็นแกนหลักในการวางแผนระยะยาวให้กับชุมชน                 

ท่องเท่ียวเหล่านัน้ ซึง่แต่ละท้องถิน่มเีอกลกัษณ์และมีจดุเด่นทีแ่ตกต่างกนัไป เช่น แต่ละภมิูภาคมีเสน่ห์ทีแ่ตกต่าง

กันด้วยภาษา อาหาร เครื่องแต่งกาย ผ้าทอ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะท�าให้เกิดความน่าสนใจในแต่ละท้องถิ่น ซึ่งการเข้าถึง

ย่อมแตกต่างกันไปด้วย 

 “กระบ่ีไม่ต้องการเป็นอย่างพัทยา ไม่อยากมี Red / Light District เพราะต้องการน�าเสนอความเป็น 

ธรรมชาติของท้องถิ่นอย่างที่เป็น”

 รวมถึงการพัฒนาด้านบุคคลที่ไม่ได้อยู่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เช่น “ส่งเสริมให้เยาวชนรุ่นใหม่เข้าใจ

ถงึรากเหง้าของความเป็นไทย เพ่ือด�ารงไว้ถึงน�า้ใจทีเ่คยมมีา” ตลอดจนพัฒนาบคุลากรระดับท้องถ่ินเพือ่ให้รูว่้าควร

ปฏิบัติตัวอย่างไรกับนักท่องเที่ยวเพื่อผลในการท่องเที่ยวระยะยาว เช่น การท�าอย่างไรให้นักท่องเที่ยวรู้สึกเหมือน

อยู่บ้าน นั่นคือ “บ้านเป็นที่ให้เสรีแก่บุคคลมากที่สุดและปลอดภัยที่สุด”

 นอกจากนี้การท�าแผนประชาสัมพันธ์ที่เน้นไปยังภาพกว้างหรือไปในลักษณะของกลุ่มทัวร์ แต่ไม่ได้ให้

ความส�าคัญกับการประชาสัมพันธ์ไปถึงการท่องเท่ียวในระดับบุคคล กลุ่มสนทนาจึงคาดหวังให้ ททท. เข้ามามี

บทบาทในการสนับสนุนในส่วนนี้

 นอกจากนีค้วามคดิเหน็ในส่วนภาคเอกชนมองว่า ททท. ควรสือ่สารกบัภาคเอกชนมากกว่านี ้ทัง้ในเรือ่ง

ข้อมูลต่างๆ ตั้งแต่ แผนระยะยาวตลอดจนข้อมูลเมื่อเกิดวิกฤตการณ์ต่างๆ  รวมถึงการสื่อสารการตลาด ได้แก่ 

ข้อมูลลูกค้าที่ชัดเจนโดยเฉพาะด้านคุณภาพเพื่อจะได้เข้าใจถึงความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้า เพื่อน�าไป

สู่การแบ่งกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนยิ่งขึ้น (Segmentation)  

 เนือ่งด้วยปัจจบุนัผูป้ระกอบการบางส่วนมีความคิดเห็นว่าการท�าแผนประชาสมัพนัธ์แบบ Umbrella PR 

นั้นกว้างเกินไปและไม่ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่มีความต้องการแตกต่างกันไปอย่างแท้จริง 

 ดงันัน้สิง่ทีค่าดหวงัจากกลุม่สนทนาคอื นอกจากการที ่ททท. จะท�าหน้าทีส่ร้างภาพลกัษณ์ของประเทศไทย

ต่อนานาประเทศ (Communication) ซึ่งประสบความส�าเร็จแล้ว ถึงเวลาที่ ททท. จะหันมาประสานงานร่วมกัน

และเป็นแกนหลักในการน�าเสนอกลยุทธ์ และน�ามาประยุกต์ใช้ในระดับชุมชน (Strategic Planning and 

Implementation)

4.3 บทวิเคราะห์การสัมภาษณ์กลุ่มนักท่องเที่ยว
ผลการระดมความคิดเห็นจากต่างประเทศ

 การระดมความคิดเห็นในกลุ่มนี้ประกอบด้วยกลุ่มตัวอย่างจากประเทศต่างๆ รวม 14 ประเทศ ได้แก่ 

สหรัฐอเมริกา  ออสเตรเลีย  อิตาลี  เยอรมัน  สวีเดน  รัสเซีย  จีน  ฮ่องกง  อินเดีย  มาเลเซีย  ไต้หวัน  ญี่ปุ่น 

และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ซ่ึงแต่ละประเทศประกอบด้วยกลุ่มผู้ระดมความคิดจ�านวน 14 คน โดย                      

7 ท่านแรก คือ ผู้ที่มีประสบการณ์การท่องเที่ยวในประเทศไทย และอีก 7 ท่าน คือ ผู้ที่ไม่เคยมาท่องเที่ยวแต่รู้จัก

ประเทศไทยการระดมความคดิเห็นครัง้นีม้จีดุประสงค์เพือ่ค้นหาภาพลกัษณ์ของประเทศไทยจากกลุม่ตวัอย่างจาก

ต่างประเทศดังกล่าว

 จากการท�าการวจิยัเชงิคณุภาพ ค�าทีก่ลุม่ตวัอย่างนยิามประเทศไทยมมีากกว่า 1,000 ค�า แต่เมือ่จดักลุม่

คุณลักษณะที่มีการกล่าวซ�้ามากท่ีสุดจากกลุ่มตัวอย่างจากทุกกลุ่มประเทศ ทั้งแถบตะวันออกและตะวันตก หรือ
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ทั้งจากผู้ที่เคยมาและไม่เคยมา โดยคุณลักษณะที่ออกมาซ�้ากันมากที่สุดได้แก่ ชายหาด  ความเป็นมิตร  อาหาร

ไทย  วัฒนธรรมไทย  ช้าง และความหลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งคุณลักษณะดังกล่าวที่กลุ่มตัวอย่างระบุ

ออกมานีล้้วนเป็นภาพลักษณ์ทีเ่หน็จากสือ่ต่างๆ ทีก่ารท่องเทีย่วน�าเสนอจนเป็นภาพลกัษณ์ของประเทศไทยตลอด

ระยะเวลาที่ผ่านมา แต่ผู้ที่เคยมาจะเห็นภาพลักษณ์เหล่านี้ได้ลึกซึ้งกว่าผู้ที่ไม่เคยมา เพราะเขาได้เห็นถึงวิถีความ

เป็นไทยจากประสบการณ์ตรงที่ได้รับ นอกจากนี้คุณลักษณะต่างๆ ที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างต่างประเทศนั้นตรงกับ

คุณลักษณะ 6 ข้อที่ระบุได้จากการระดมความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างภายในประเทศอีกด้วย
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 โดยคณุลกัษณะเรือ่ง ‘ความเป็นไทย’ (Thainess) จะมคีวามเหมอืนกนัในทกุกลุม่ตวัอย่างจากทกุประเทศ

ที่เคยมาท่องเที่ยวประเทศไทยแล้ว

 และเรื่อง ‘ราคา’ (Price) มองว่าประเทศไทยเป็นประเทศท่องเที่ยวราคาถูก (Cheap) หรือคุ้มค่าเงิน 

(Value) ต่างเห็นตรงกันทุกประเทศ แต่คุณลักษณะนี้จะออกมาซ�้าๆ จากกลุ่มตัวอย่างจากประเทศทางแถบตะวัน

ออกมากกว่าแถบตะวันตก

 ส่วนคุณลักษณะที่นอกเหนือไปจากคุณลักษณะ 6 ข้อจากกลุ่มระดมความคิดภายในประเทศ ซึ่งเป็น

ความคิดเห็นเฉพาะจากกลุ่มตัวอย่างชาวต่างชาตินี้คือ สภาพภูมิอากาศของประเทศไทย (Weather)

 

 สภาพภูมิอากาศ ประกอบด้วย Sunshine, Sunny, Sun, Hot, Heat, Sweat, Humid, Warm 

 Sunshine  Sunny  Sun จะอยู่ในบริบทของ Beach ซึ่งมีความหมายเชิงบวก เพราะเป็นอากาศที่

เหมาะกับการท่องเที่ยวทางทะเลเป็นอย่างยิ่ง

 Hot, Heat, Sweat, Humid จะอยู่ในบริบทเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศในเมือง ซึ่งมีความหมายเชิงลบ 

เช่น Pollution, Dirtiness เพราะคุณลักษณะเหล่านี้บ่งบอกถึงสภาพอากาศที่ให้ความรู้สึกไม่สบายตัว และสื่อ

ความหมายเชิงอากาศที่เต็มไปด้วยมลพิษ
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 นอกจากนีย้งัมคีวามคิดเหน็เพิม่เตมิว่า ประเทศไทยเป็นประเทศทีม่กีารเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศได้

อย่างรวดเร็ว เช่น ฝนตกและแดดออกได้อย่างรวดเร็ว

Nature = ความเป็นธรรมชาติที่สวยงาม

 ค�าหลกัทีอ่อกมาในคณุลกัษณะในข้อน้ีจากกลุม่ตัวอย่างต่างประเทศ ทัง้แถบตะวนัออกและตะวนัตก ทัง้ผู้

ท่ีเคยมาและไม่เคยมาประเทศไทย คอืค�าว่า Beach เพราะพวกเขามองภาพประเทศไทยเป็นประเทศทีมี่ชายหาด

ทรายขาว ละเอียด ทอดยาว เต็มไปด้วยทิวมะพร้าวเรียงราย แต่ค�าว่า ‘ชายหาด’ แต่ละกลุ่มตัวอย่างมีความแตก

ต่างกัน ดังนี้

ซึ่งมีตั้งแต่ชายหาดที่คงความเป็นธรรมชาติที่สุดจนถึงชายหาดเชิงพาณิชย์

 - ชายหาดที่มีความเป็นธรรมชาติอย่างมาก เช่น “ทะเลสีเทอควอยซ์และมีเกาะแก่งต่างๆ ผุดขึ้นมา   

  ให้ความรู้สึกราวกับว่าอยู่อีกโลกหนึ่ง”

 - การด�าน�้าดูปะการัง

 - การพักผ่อนริมชายหาด อาบแดด 

 - ชายหาดที่มีความหลากหลายของผู้คน พลุกพล่าน ซึ่งให้ความรู้สึกนานาชาติ และมีกิจกรรมให้เล่น  

  เช่น บานาน่าโบ้ท

 - ชายหาดที่มีผับบาร์เรียงราย ได้จิบเครื่องดื่ม พร้อมชมวิวชายทะเล

 

 จากภาพรวมนีไ้ด้แนวความคดิท่ีว่ากลุม่ตัวอย่างล้วนมคีวามสขุกบัธรรมชาติอย่างง่ายๆ ต้ังแต่การได้เป็น

ส่วนหนึ่งในธรรมชาติ (To be a part of Nature) และการได้พักผ่อนอย่างเรียบง่าย (Relax) ตัวอย่างการเล่า

เรือ่งเม่ือนกึถึงประเทศไทย เช่น “แค่ได้นอนอาบแดด จบิน�า้สบัปะรดและได้ทานผลไม้สดๆ ทีข่ายรมิหาดกม็คีวาม

สุขแล้ว”  “พัทยามีพระอาทิตย์ที่กลมโตสวยมาก ทั้งๆ ที่ผมอาศัยอยู่ที่แคลิฟอร์เนีย”

ข้อเสนอแนะ:  เพียงค�าว่า ‘ชายหาด’ ค�าเดียวนั้นสามารถบ่งบอกถึงความต้องการและความประทับใจจากกลุ่ม

ตัวอย่างซึ่งมีหลากหลายและแตกต่าง เพราะฉะนั้นภาพลักษณ์ที่น�าเสนอออกไปน้ันคงไม่ใช่ภาพลักษณ์เดียวที่จะ

สื่อออกไปแล้วสร้างความประทับใจให้ได้กับทุกกลุ่มเป้าหมาย
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โครงการศึกษาภาพลักษณ์ 
ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยในสายตาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

85

Culture = วัฒนธรรมไทย

 ในหัวข้อนี้กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งแถบตะวันออกและตะวันตก ทั้งที่เคยมาและไม่เคยมา

ประเทศไทย มคีวามคาดหวงัทีจ่ะได้เหน็ความงดงามของวฒันธรรมไทยตามภาพลกัษณ์ทีไ่ด้รบัรูผ่้านทางสือ่ต่างๆ 

เช่น วดัวาอาราม การแต่งกายแบบไทย แต่ทัง้นีผู้ท้ีเ่คยมาจะสามารถเหน็ความงามของวฒันธรรมไทยในเชิงลกึได้

มากกว่า จนเกิดเป็นความประทับใจและเป็นภาพจดจ�าได้ไม่รู้ลืม ซึ่งเป็นความงดงามของวิถีชีวิตที่ไม่ได้ปรุงแต่ง

ความเป็นวัฒนธรรมไทยเข้าไป เช่น การได้เป็นส่วนหนึ่งในพิธีการแต่งงานแบบไทย หรือ การได้เข้าไปไหว้พระ

ในวัด หรือ การไปเยี่ยมชมวัดอรุณแล้วสัมผัสได้ถึงมนต์ขลัง

 ส่วน ‘การแสดง’ ที่บ่งบอกถึงความเป็นวัฒนธรรมไทยที่เห็นเด่นชัดในทุกกลุ่มคือ การแสดงช้าง ทั้งที่

จริงแล้วในความคิดเห็นของพวกเขาคือ การพึงพอใจที่จะได้เห็นหรือได้ใกล้ชิดกับช้าง เช่น การขี่ช้าง แต่เมื่อได้

พบการแสดงความสามารถพเิศษของช้าง เช่น ช้างเตะบอลหรอืวาดรปู ฯลฯ กท็�าให้เกดิความประทบัใจเป็นพเิศษ 

แต่ทัง้นีส้ิง่ท่ีต้องค�านงึถงึโดยเฉพาะในกลุม่นกัท่องเทีย่วตะวนัตก กคื็อ การให้ความส�าคัญในเรือ่งสวสัดิภาพความ

เป็นอยู่ของช้าง 

ข้อเสนอแนะ:  ควรรักษาและปกป้องวัฒนธรรมท้องถิ่นไว้ เพราะสิ่งเหล่านี้คือความประทับใจของนักท่องเที่ยว

อย่างแท้จริง ซึ่งไม่ใช่วัฒนธรรมไทยแบบการแสดงหรือปรุงแต่งแต่อย่างใด

Price = ราคา

 

 จากการระดมความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวต่างชาติ ทั้งตะวันออกและตะวันตก ทั้งที่เคย

มาและไม่เคยมา รับรู้ได้ว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวไม่สูงมากนัก ทั้งในเรื่องราคาถูก

จนถึงการคุ้มค่ากับเม็ดเงินท่ีจ่ายไป โดยในที่นี้สิ่งที่พูดถึงบ่อยที่สุดคือ เน้นราคาที่พัก ต่อมาคือ ค่าใช้จ่ายตลอด

ระยะเวลาที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

ภาพประกอบที่ 4-22

ภาพประกอบที่ 4-23



โครงการศึกษาภาพลักษณ์ 
ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยในสายตาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

86

 โดยนกัท่องเท่ียวฝ่ังตะวนัตกมองค่าใช้จ่าย (Budget) ในการท่องเทีย่วประเทศไทยมต้ัีงแต่ระดับการท่อง

เท่ียวราคาประหยดั จนไปถงึการท่องเทีย่วทีคุ่ม้ค่ากับเงนิทีใ่ช้จ่ายไป ส่วนนกัท่องเทีย่วทางแถบเอเชยีกเ็ห็นพ้องต่อ

เรื่องนี้เช่นเดียวกัน เช่น นักท่องเที่ยวเกาหลีบอกว่า “ในราคาที่จ่ายเท่ากัน ไม่มีที่ไหนในโลกให้ความสะดวกสบาย

เท่านี้” 

 นอกจากเรื่องที่พัก นักท่องเที่ยวเอเชียยังให้ความคิดเห็นเรื่อง ‘ราคา’ ในด้านช้อปปิ้ง ทั้งนี้การ

ช้อปปิ้งมีแต่นักท่องเที่ยวเอเชียที่ให้ความส�าคัญ เช่น นักท่องเที่ยวชาวจีนให้ความส�าคัญกับการซื้อของฝาก ของ

ที่ระลึก เพราะท้ังในราคาท่ีถูกเมื่อเทียบกับคุณภาพที่ได้รับ และผู้ที่เคยมาประเทศไทยยังชื่นชอบแหล่งช้อปปิ้งที่

หลากหลายและมีสินค้าแตกต่างให้เลือกอย่างมากมาย เช่น 

 “ถ้ามีเพื่อนผู้หญิงมาด้วย ฉันสามารถปล่อยเธอทิ้งไว้ที่ห้างแพลทตินัมได้ทั้งวัน” 

 “ฉันหงุดหงิดมากที่รถติดเป็นเวลา 2 ชั่วโมงจากแพลทตินัมไปมาบุญครอง เพราะท�าให้เวลาช้อปปิ้ง  

ของฉันลดลง”

 ส�าหรับกลุ่มตัวอย่างจากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ให้ความคิดเห็นว่า การรักษาพยาบาลใน

ประเทศไทยนั้นมีคุณภาพ ราคาคุ้มค่าบริการ และให้ความสะดวกสบาย รวดเร็วกว่า ไม่เฉพาะการรักษาทางด้าน

สุขภาพเท่านั้น ยังรวมไปถึงเรื่องความสวยงามส่วนบุคคล เช่น Facial Treatment 

ข้อสรุป:  ในเรื่องของ ‘ราคา’ เป็นหัวข้อที่กลุ่มตัวอย่างต่างให้ความคิดเห็นว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสมและตรงกับความ

คาดหวังอยู่แล้ว 

People = ผู้คน

 ภาพลักษณ์โดยรวมในคุณลักษณะข้อนี้จากกลุ่มตัวอย่างทั้งแถบตะวันออกและตะวันตก รวมถึงผู้ที่เคย

มาและไม่เคยมา ต่างเห็นพ้องว่า ประเทศไทยเป็นเมืองแห่งรอยยิ้ม มีความเป็นมิตรสูง คนไทยมีลักษณะของ                  

ความอบอุ่นและเป็นมิตรกับนักท่องเที่ยว

 แต่ผู้ที่เคยมาท่องเที่ยวประเทศไทยนั้นจะมีความเห็นในหัวข้อนี้ในเชิงลึกและแตกต่าง แบ่งเป็น 2 ขั้ว

อย่างชัดเจน

 ภาพลักษณ์ด้านบวก มากกว่าความเป็นมิตร คือ การเป็นเจ้าบ้านท่ีดี ซ่ึงพร้อมหยิบยื่นมิตรภาพให้                

ตลอดเวลา โดยเฉพาะการต้อนรับคนแปลกหน้า 
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 “It’s amazing how you treat strangers” 

 ในที่นี้ไม่ใช่ความหมายในเชิงนักท่องเที่ยวเท่านั้นแต่เป็นความหมายของคนที่ ‘ไม่เคยรู้จักกัน’ มาก่อน 

เช่น นักท่องเทีย่วชาวอติาลเีล่าว่า “ฉนัเดนิทางโดยเรอืและได้พูดคุยกบัชาวบ้านคนหนึง่จนถกูคอ หลงัจากนัน้ชาว

บ้านคนนัน้ได้ชวนไปทานข้าวท่ีบ้านพร้อมหน้าครอบครวัของเขาด้วย” หรอื “ฉนัขีร่ถมอเตอร์ไซค์จนหลงทางในป่า

ซ่ึงถนนนัน้เตม็ไปด้วยโคลน แต่มชีาวบ้านและครอบครวัของเขาพยายามบอกทางกลบัให้ฉนั จนประสบการณ์ครัง้

นี้กลายเป็นเรื่องสนุกและไม่น่าหวาดกลัว ซึ่งไม่มีที่ไหนในโลกที่เราหลงทางแล้วจะรู้สึกได้แบบนี้”

 ดังนั้นการเป็นมิตรของคนไทยและการเป็นเจ้าภาพที่ดีท�าให้นักท่องเที่ยวรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของผู้คนได้

อย่างรวดเร็ว (I can feel sense of belongings quickly.) 

 ในขณะเดียวกันนักท่องเที่ยวที่มาประเทศไทยก็ได้รับ ประสบการณ์ด้านลบ จากผู้คนเช่นกัน ทั้งนี้ผู้

ที่เคยมาอาจรู้สึกว่าน่ีเป็นส่วนหนึ่งในประสบการณ์การเดินทาง แต่เม่ือเรื่องนี้ได้ถูกบอกต่อกลับกลายเป็นภาพ                        

ด้านลบแก่ผู้ที่ไม่เคยมาได้เช่นกัน เช่น “มีคนไทยคนหนึ่งแสดงตนเป็นเจ้าบ้านที่ดี นัดกันว่าพรุ่งนี้จะไปเที่ยวด้วย

กัน แต่เมื่อถึงวันจริงพวกเราเปลี่ยนใจอยากเที่ยวกันเอง ปรากฏว่าคนไทยคนนั้นบอกว่าตนเองลางานแล้ว ขอค่า

เสียหายที่ต้องลางานเพราะพวกเราด้วย” 

 “เราถูกโก่งราคาเวลาซื้อของเพราะไม่รู้ว่าราคาจริงเท่าไร แต่ว่าก็ไม่เป็นไรถือเป็นประสบการณ์”

 ทัง้น้ีจากการแสดงความคดิเห็นของกลุม่ตวัอย่างทีว่่า แม้จะเป็นเพยีงเรือ่งการโก่งราคาแต่กน็�าไปสู่ความ

รู้สึกว่าต้องระวังตัวในการถูกต้มตุ๋นจนไปถึงความรู้สึก “ไม่ปลอดภัย” 

 ในเรื่อง ‘ผู้คน’ เป็นปัจจัยซ่ึงละเอียดอ่อนในความรู้สึกของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งสามารถท�าให้การ

ท่องเที่ยวตลอดการเดินทางนั้นกลายเป็นเรื่องน่าประทับใจหรือไม่ก็ได้เช่นกัน

Unique /Thainess = ความเป็นไทยไม่เหมือนใครในโลก

 จากการระดมความคดิจากกลุ่มตวัอย่างทัง้แถบตะวนัออกและตะวนัตก เกดิขึน้เฉพาะผูที้เ่คยมาท่องเทีย่ว

ประเทศไทยเท่านั้นที่จะรับรู้นั่นคือ Culture Shock เพราะเมื่อมาถึงประเทศไทย ภาพที่ได้พบแตกต่างจากภาพ

ลักษณ์ของประเทศไทยที่ได้รับรู้จากสื่อเป็นอย่างมาก ค�าที่ใช้อธิบายในที่นี้ เช่น Stray dog ขยะ ความสกปรก รถ

ติด มลภาวะ ความไม่มรีะเบยีบ ซึง่ต่างจากภาพประชาสมัพนัธ์ ค�าทีใ่ช้อธบิายคอื Paradise, Dream Destination
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 ในจุดนี้กลุ่มตัวอย่างให้ความคิดเห็นว่าถ้านักท่องเที่ยวรู้สึกถึงการมีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแบบแผน

อย่างไทยแล้ว สิ่งต่างๆ ที่เห็นนี้จะถูกยอมรับและรู้สึกเป็นวิถีชีวิตของคนไทยที่มี “อิสรภาพแห่งความวุ่นวาย” 

(Chaotic Freedom) ตัวอย่างเช่น ‘อาหารข้างถนน’ ที่สร้างความรู้สึกวุ่นวาย ไม่ได้มาตรฐานในความสะอาด 

แต่ในขณะเดียวกันนักท่องเที่ยวบางส่วนกลับรู้สึกว่า รสชาติอาหารข้างถนนเป็นรสชาติท้องถิ่น และเป็นสีสันที่มี

เสน่ห์ของประเทศไทย หรือจตุจักรและย่านพัฒน์พงษ์ที่มีสินค้าหลากหลาย ขายของทุกอย่างได้ในที่เดียว บ่งบอก

ได้ถึงความมีอิสระในวิถีการด�าเนินชีวิตแบบไทย

 ส่วนเรื่องภัยธรรมชาติและวิกฤตการเมืองที่เกิดขึ้นน้ัน สร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยในกลุ่มผู้ที่ไม่

เคยมาว่า เป็นประเทศที่ไม่มีเสถียรภาพในการด�าเนินชีวิต (Flood, National Disaster, Riot, Political Crisis, 

Political Unstable) ซ่ึงความรูสึ้กไม่ปลอดภยัน้ีมีผลท�าให้ผูท้ีไ่ม่เคยมาตัดสินใจเลือ่นการเดินทางมายงัประเทศไทย

หรอืตดัสนิใจไม่มาประเทศไทยเลย ในขณะเดยีวกนัในหวัข้อนีม้คีวามแตกต่างจากผูท้ีเ่คยมาซึง่มองว่า ประเทศไทย

มีความปลอดภัยในการด�าเนินชีวิต เพราะตระหนักว่าเหตุการณ์ต่างๆ เหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นทั่วประเทศหรือเกิดขึ้น

อย่างต่อเนื่อง เพราะสามารถหลีกเลี่ยงได้ โดยวิถีชีวิตโดยรวมนับได้ว่ายังปลอดภัยกับการท่องเที่ยว เช่น 

 นกัท่องเทีย่วชาวมาเลเซยีบอกว่า “การรบัประทานอาหารใน Food Court สามารถทิง้กระเป๋าไว้ท่ีโต๊ะก็

ไม่หาย ในขณะทีใ่นประเทศสิงคโปร์ซึง่มองว่าเป็นประเทศทีม่คีวามเป็นระเบยีบเรยีบร้อย สะอาด กลบัไม่สามารถ

ท�าเช่นนี้ได้ เพราะโครงสร้างของประเทศเปลี่ยนแปลงไป ด้วยความต้องการด้านบริการ (Service Sector)         

จึงท�าให้มีแรงงานต่างชาติมากยิ่งขึ้น จนเกิดเป็นปัญหาสังคม”

 ในหัวข้อนี้ภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัยมีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง               

โดยเฉพาะภาพของการเป็นประเทศที่เที่ยวได้เพียงล�าพัง (Solo Traveler)

 และในเรื่องภาพลักษณ์ด้าน ‘การถูกมองเป็นประเทศอุตสาหกรรมทางเพศ’ (Sex Industry) มีความ

เหน็ท่ีแตกต่างกนัระหว่างกลุม่ตวัอย่างจากแถบตะวนัออกกบัตะวนัตก โดยนกัท่องเทีย่วจากฝ่ังตะวนัตกไม่ได้กล่าว

ถึงภาพลักษณ์ด้านนี้เป็นส�าคัญ ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างจากแถบตะวันออกมองภาพลักษณ์ของประเทศไทยในด้าน

นี้ค่อนข้างชัดเจน ทั้งผู้ที่เคยมาและไม่เคยมา เช่น 

 นกัท่องเทีย่วอนิเดยี “ผมพบคนเสนอขายบรกิารทางเพศโดยตรงถงึ 2 ครัง้ ครัง้แรกทีพั่ทยา ผมจบิเบยีร์

ริมหาดก็มีมาชวน หลังจากเดินอยู่ซอยคาวบอยก็มีคนมาสะกิด แต่ผมก็มองว่าเป็นเรื่องตลกในชีวิต” 
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 ในเรื่องของ ‘สาวประเภทสอง’ (Lady Boy) นั้น นักท่องเที่ยวบางคนมองว่าไม่ได้ส่งผลต่อภาพลักษณ์

ของประเทศไทย แต่จากประสบการณ์ของกลุม่ตัวอย่างมองว่า หากพวกเขาเหล่านัน้เข้ามารกุล�า้หรอืแตะเนือ้ต้อง

ตัวก่อนได้รับอนุญาต เหมือนรู้สึกโดนดูถูกและรุกล�้าความเป็นส่วนตัว ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างชาวสหรัฐอาหรับ                     

เอมิเรตส์ได้กล่าวว่า “ผู ้หญิงไทยที่เดินบนถนน แท้จริงแล้วอาจจะไม่ใช่ผู ้หญิงจริงก็ได้” นอกจากนี้กลุ ่ม             

นักท่องเที่ยวจีนบางคนกล่าวถึงประเทศไทยว่า “ไม่มีผู้ชายจริง” (No Authentic Men)

 ซึ่งภาพลักษณ์นี้มีผลต่อผู้ที่ไม่เคยมา เพราะมองว่าเป็นประเทศที่ไม่มีมาตรฐาน น�าพาไปถึงความรู้สึก

ไม่ปลอดภัย โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาทั้งครอบครัว ทั้งนี้ในหัวข้อนี้มีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน โดยผู้ที่ไม่

เคยมามองว่าภาพลักษณ์นี้ท�าให้ไม่อยากมาท่องเที่ยวในประเทศไทย ในขณะที่นักท่องเที่ยวแถบตะวันออกซึ่งเคย

มาอาจมองว่า ภาพลักษณ์ด้านนี้ท�าลายความประทับใจที่มีต่อประเทศไทย หรือมองว่าเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่ง

ของการท่องเที่ยวได้เช่นกัน  

Variety = ความหลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยว

 ในหัวข้อนี้ตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง ทั้งแถบตะวันออกและตะวันตก และทั้งผู้ที่เคยมาและไม่

เคยมาจะรบัรู้ได้ถึงภาพลักษณ์ความหลากหลายของสถานทีท่่องเทีย่วของประเทศไทย แต่ผูท้ีเ่คยมาจะรับรูถ้งึความ

หลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวได้มากกว่า เช่น ผู้ที่ไม่เคยมามักพูดถึง กรุงเทพฯ พัทยาและภูเก็ต แต่ผู้ที่เคยมาจะ

เห็นได้ถึงแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ที่มีความหลากหลายมากขึ้น เช่น เชียงใหม่ อยุธยา สมุย และระยอง

 จากความหลากหลายของสถานทีท่่องเทีย่วนี ้ท�าให้ผูร่้วมระดมความคิดโดยเฉพาะนกัท่องเทีย่วชาวตะวัน

ตกซึง่ต้องใช้เวลาในการเดนิทางยาวนานกว่าจะถึงประเทศไทย พวกเขาจึงนยิมใช้เวลาหลายวนัในแหล่งท่องเทีย่ว

ต่างๆ ท�าให้มีเวลามากพอที่จะมองเห็นปัญหาซึ่งเกิดขึ้นในสังคมไทย เช่น ช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจน หรือ                 

ความแตกต่างระหว่างความเป็นเมืองกับชนบท เหล่านี้สะท้อนถึงคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคมที่พวกเขาระบุว่า

ควรได้รับความใส่ใจ

 ซึ่งความคิดเห็นเหล่านี้น�าพาไปสู่คุณลักษณะที่กลุ่มตัวอย่างพูดถึงความแตกต่างระหว่าง “เมือง” กับ 

“ชนบท” ของประเทศไทย โดยเมื่อพูดถึง “เมือง” ซึ่งโดยมากจะหมายถึง “กรุงเทพฯ” ค�าคุณลักษณะที่ระบุได้แก่

ค�าว่า bustle, sky scrapers, party,  night life,  party on street,  party town เพราะภาพของกรุงเทพฯ นั้น

เต็มไปด้วยตกึสงูและผูค้นขวกัไขว่ แต่งแต้มไปด้วยสสีนัของชวีติยามค�า่คนืและปาร์ตีไ้ด้ทกุหนแห่ง ในขณะเมือ่พดู

ถึง “ชนบท” ค�าที่บ่งบอกได้แก่ค�าว่า relax, family trip,  relax atmosphere,  inner peace,  slow activities 
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เพราะภาพที่กลุ่มตัวอย่างมองเห็นคือ ความเป็นพื้นถิ่นที่ยังคงความสงบสุขกับวิถีชีวิตที่ไม่รีบเร่ง ให้ความรู้สึก                

ผ่อนพักทั้งกายและใจ 

 รวมถึงความแตกต่างจนมีกลุ่มตัวอย่างบางส่วนให้นิยามประเทศไทยว่า Country of Contradiction 

ด้วยความต่างสุดขั้วตั้งแต่การเป็นเมืองพุทธ (Buddhism) จนถึงเมืองที่เต็มไปด้วยโสเภณี (Prostitute) และด้วย

ความหลากหลายของวัฒนธรรมที่แตกต่างซึ่งอยู่ร่วมกันในประเทศไทย จึงมีบางคนนิยามว่า See South East 

Asia by going to Thailand

 โดยเฉพาะกลุ่มตัวอย่างซึ่งมาจากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ซึ่งเป็นประเทศมุสลิม ส่วนใหญ่บอก

ว่าพวกเขาตั้งใจมาท่องเที่ยวประเทศไทยเพื่อใช้ชีวิตให้สนุก มีสีสัน โดยเฉพาะการใช้ชีวิตยามค�่าคืน (Night Life) 

อย่างเต็มที่ ค�าคุณลักษณะที่บ่งบอกได้แก่ good drink,  bar,  night life และ party on street ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่าง

บางคนบอกว่า “ประเทศไทยมาเพื่อเมาแต่ไม่ใช่เมาหัวราน�้า เพราะถ้าท�าตัวเมาเราจะถูกดูแลเหมือนคนเมา”       

(Do not act like drunk otherwise they will treat you like drunk)

 นอกจากนี้ในเรื่องความหลากหลายของสถานที่ช้อปปิ้งซ่ึงเป็นหัวข้อที่ถูกกล่าวถึงค่อนข้างมาก โดย

เฉพาะในกลุม่ตวัอย่างในแถบตะวนัออก เพราะประเทศไทยมคีวามหลากหลายของห้างสรรพสนิค้าไปถงึตลาดนดั         

แบกะดนิ รวมถึงความหลากหลายของสนิค้าให้เลอืกสรร ตัง้แต่เสือ้ผ้าจนถงึเคร่ืองใช้ไฟฟ้าอเิลก็ทรอนกิส์ทีส่ามารถ

หาซื้อได้ในสถานที่เดียวกัน แหล่งช้อปปิ้งที่ถูกกล่าวขวัญถึงมากคือ ตลาดนัดจตุจักร

 และทีส่�าคญัคอื ความหลากหลายด้าน “อาหาร” ทัง้นีก้ลุม่ตัวอย่างทีเ่คยมาประเทศไทยแล้วพวกเขารับ

รู้ถึงความหลากหลายของอาหารที่มีอยู่ ทั้งรสชาติ สัญชาติและรูปแบบ นั่นคือ ไม่ว่าจะปรุงหรือทานอาหารที่ไหน

อย่างไรก็อร่อย ไม่ใช่มีแค่อาหารไทยเท่านั้น แต่พวกเขายังพบเจออาหารญี่ปุ่น อินเดีย จีน เกาหลี ฯลฯ ได้ที่นี่          

รวมถึงรูปแบบตั้งแต่ภัตตาคารหรูจนถึงอาหารริมถนน ซึ่งความประทับใจส่วนใหญ่มาจาก Street Food หรือ 

Local Food นั่นเอง จนมีนักท่องเที่ยวบางคนแนะน�าเพื่อนให้มาลองชิมอาหารริมถนนของไทยเลยทีเดียว และ 

มีบางคนประทับใจอาหารพื้นถิ่น เขาเล่าถึงประสบการณ์ครั้งนั้นว่า 

 “ฉันหลงทางในป่า เมื่อเจอชาวบ้านเขาเลยพาไปทานอาหารที่บ้านเขา แม้ตอนแรกดูวิธีการท�าแล้วจะ

ไม่ถูกสุขลักษณะอนามัย แต่เมื่อเห็นความตั้งใจและเมื่อได้ลองทาน ท�าให้ฉันลืมเรื่องสุขอนามัยไปเลย” 

 รวมไปถึงการทานอะไรง่ายๆ ในรูปแบบที่แปลกออกไปซึ่งสร้างความประทับใจให้กลุ่มตัวอย่าง เช่น         

การดืม่น�า้ท่ีใส่ในถงุพลาสตกิทีเ่ขาไม่เคยพบในประเทศตนเอง อกีอย่างทีโ่ดดเด่นคอื ‘อาหารทะเล’ โดยเฉพาะกลุม่

ตวัอย่างจากประเทศอาหรบัเอมิเรสต์ซ่ึงประทบัใจอาหารทะเลของไทย เพราะทัง้อร่อยและราคาย่อมเยา รวมไปถงึ

ผลไม้ของประเทศไทยที่มีความหลากหลาย สด และอร่อย นักท่องเที่ยวชาวฮ่องกงคนหนึ่งกล่าวว่า “ประเทศไทย

มีผลไม้ที่ไม่มีในฮ่องกง ทั้งสด อร่อย แค่ได้ลิ้มลองฉันก็มีความสุขแล้ว”

 ส่วนผู้ที่ไม่เคยมามีความรู้สึกถึงเรื่องอาหารคือ พวกเขารับรู ้แต่ว่าอาหารไทยเป็นอาหาร “เผ็ด”                  

(Spicy food / hot) ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคเมื่อพาเด็กเล็กมาเที่ยว และอีกหนึ่งปัจจัยคือ เรื่องความสะอาดที่รู้สึกว่า

ไม่ถูกสุขลักษณะ 

ข้อเสนอแนะ:  เราต้องเรียนรู้ว่าอะไรคือเสน่ห์ที่แตกต่างของแต่ละท้องถิ่น เพราะความต้องการที่แท้จริงของ

นักท่องเที่ยวนั้นคือ ความเรียบง่ายและความเป็นท้องถิ่นจริงๆ ทั้งนี้ หากเรามุ่งที่จะตอบสนองเพื่อรองรับนักท่อง

เที่ยวเพียงอย่างเดียว อาจท�าให้เสน่ห์ของท้องถิ่นที่แท้จริงนั้นสูญเสียไป จนความหลากหลายสูญหายไปในที่สุด
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การวิเคราะห์ Netnography 

 การวจิยัภาพลกัษณ์ประเทศไทยในสายตาของนกัท่องเทีย่วชาวต่างชาติในประเทศหลกัครัง้นี ้ได้ด�าเนนิ

การส�ารวจระหว่างช่วงเวลาทีเ่กดิการเปลีย่นแปลงเป็นพลวตัทีส่งูมากระดับทีเ่รยีกว่าทกุๆ การเปลีย่นแปลงถอืเป็น

เรือ่งปกตใิหม่ (New Normal) ทั้งนี้  อินเทอร์เน็ตและสื่อออนไลนไ์ดม้ีบทบาทส�าคัญในการสื่อสารระหว่างองคก์ร 

ระหว่างมวลชน และระหว่างบุคคลทั่วโลกในเวลาเพียงปลายนิ้วสัมผัส  การสื่อสารโดยผู้บริโภคและผู้รับสารเป็น

ผูร่้วมสร้างและต่อเตมิเนือ้หา (User-generated content) กลายเป็นช่องทางหลกัในการค้นหาข้อมลูและแบ่งปัน

ข้อมูลทั้งก่อนการท่องเที่ยว ระหว่างการท่องเที่ยว และหลังการท่องเที่ยว  การวิเคราะห์ค�าบอกต่อและอารมณ์

ฝูงชนในโลกออนไลน์จึงเป็นข้อมูลที่จะช่วยส่งเสริมเติมเต็มให้เห็นภาพสะท้อนการบอกต่อและการรับรู้เกี่ยวกับ

ประเทศไทยได้หลากมิติยิ่งขึ้น 

การศึกษา Sentiment Analysis 

 คณะผูว้จิยั ได้ท�าการศกึษาข้อมลูทุตยิภมูซิึง่มผีูไ้ด้ท�าการศกึษา Sentiment Analysis เกีย่วกบัภาพลกัษณ์

ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยคณะของ William B. Claster, Malcolm Cooper และ Philip Sallis 

ได้ท�าการศึกษาวิจัยเรื่อง “Thailand – Tourism and Coflnfflflfllflict. Modeling Sentiment from Twitter Tweets 

using Naï     Bayes and Unsupervised Artiffifififiicial Neural Nets” ในปีค.ศ. 2010  โดยได้ท�าการวิเคราะห์

เหมืองข้อมูล (Data mining) ข้อความ Twitter จ�านวนกว่า 80 ล้านทวีท เพื่อศึกษาความรู้สึก (Sentiment) ของ

มหาชนที่ได้สื่อสารระหว่างกันบนโลกออนไลน์ต่อการท่องเที่ยวและต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยในช่วงระยะ

เวลาท่ีมีเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองโดยการสรุป (summarization) การวิเคราะห์ค�าหลัก (Keyword 

Analysis) และการวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีวิเคราะห์แบบจัดกลุ่ม (Cluster Analysis) ทั้งนี้ได้ใช้ Self-Organizing 

Maps (SOM) ของ Kohnen โดยอาศัยการเก็บข้อมูลแบบช่วงเวลา (Time Series) ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 

2009 ถึง 21 พฤษภาคม 2010 เพื่อเปรียบเทียบความรู้สึกต่อภาพลักษณ์ประเทศไทยในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน  

 งานวจิยัชิน้นีไ้ด้ตัง้สมมตฐิานว่า จากสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมอืงในประเทศไทยโดยเฉพาะการ

ชุมนมุของกลุม่คนเสือ้แดงในกรงุเทพมหานครจะไม่ส่งผลกระทบอย่างมนียัส�าคญัต่อการเดนิทางมาท่องเทีย่วทีเ่กาะ

ภูเก็ตเนื่องจากมีความห่างไกลระหว่างกรุงเทพมหานครและภูเก็ต คณะผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อความที่มีการ Tweet 

จ�านวน 70,570,800 ข้อความ ซึง่เทียบเท่ากบัความจขุ้อมูลจ�านวน 20.42 GB โดยได้เลอืกค�าหลกั (Keyword)  

2 ค�า คือ กรงุเทพมหานคร และภเูกต็ มกีารกลัน่กรองข้อมลูเป็นขัน้เป็นตอนโดยใช้ซอฟต์แวร์ (Software Package)  

ที่มีชื่อว่า Viscovery SOMiner 

 ผลวิจัยบ่งบอกว่า เมื่อกล่าวถึง “กรุงเทพมหานคร” จะพบค�าว่า “เสื้อแดง” “เคอร์ฟิว” “ทหาร” “บาด

เจ็บ” ซึ่งส่งผลให้แนวโน้มความรู้สึก (Sentiment) ของนักท่องเที่ยวหรือบุคคลที่ท�าการ Tweet ลดลงอย่างต่อ

เนื่อง ในขณะที่ค�าว่า “ภูเก็ต” ไม่ได้มีความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือสถานการณ์ทางการเมืองเหมือนใน

กรุงเทพมหานคร ท�าให้แนวโน้มความรู้สึก (Sentiment) ที่มีต่อภูเก็ตมีความเสถียร ไม่ได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง   

ซึ่งผลวิจัยนี้ได้สอดคล้องกับรายงานของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่ได้พยายามสื่อสารถึงคนท่ัวโลก

ระหว่างเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองว่า นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยได้ 

กรงุเทพมหานครไม่ใช่ท้ังหมดของประเทศไทย ยงัมแีหล่งท่องเทีย่วอกีมากมายทีไ่ม่ได้รบัผลกระทบจากสถานการณ์

การชุมนุมของคนเสือ้แดง และยังสอดคล้องกบัตวัเลขการเดนิทางเข้ามาท่องเทีย่วทีจ่งัหวดัภเูกต็ว่า นกัท่องเทีย่วจาก
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ประเทศจนีร้อยละ 30 ได้ยกเลิกการเดินทางมาภูเก็ต ในขณะที่นักท่องเที่ยวจากที่อื่นๆ ทั่วโลกยังคงเดินทางตาม

แผนที่จะมาภูเก็ตเหมือนเดิม 

 คณะผูว้จิยัสามารถสรปุได้ว่าสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ คือ “สถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในประเทศไทย

โดยเฉพาะการชมุนมุของกลุม่คนเสือ้แดงในกรงุเทพมหานครจะไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนยัส�าคัญต่อการเดินทางมา

ท่องเท่ียวท่ีเกาะภเูกต็ เนือ่งจากมคีวามห่างไกลระหว่างกรงุเทพมหานครและภูเกต็” เป็นจรงิมีความสมเหตุสมผล

จากข้อค้นพบดังกล่าว  การวิเคราะห์เหมืองข้อมูล (Data mining) ในสื่อสังคมบนโลก Online ช่วยอธิบายแนว

โน้มต่างๆ ของมหาชนได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากสามารถเก็บข้อมูลแบบช่วงเวลาเพื่อศึกษาความต่อ

เนื่องและได้ข้อมูลเชิงลึกในการท�าความเข้าใจวิธีคิดและความรู้สึกของผู้คน

บทวิเคราะห์

 จากที่กล่าวมาคุณลักษณะที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างภายในประเทศไทยและต่างประเทศมีความคล้ายคลึง

กัน โดยแบ่งเป็นคุณลักษณะทางกายภาพ (Functional Attributes) ได้แก่ ราคา (Price) ความเป็นธรรมชาติ 

(Nature) ความหลากหลาย (Variety) และคุณลักษณะทางด้านอารมณ์ (Emotional Attributes) ได้แก่ ผู้คน 

(People) ความเป็นไทย (Thainess)

 ทั้งนี้ คุณลักษณะทางกายภาพ ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่สามารถจับต้องและมองเห็นได้ จึงเป็นคุณสมบัติ

ข้างต้นทีส่ร้างความสนใจในระยะแรกเริม่ เพือ่ดึงดูดความสนใจให้นกัท่องเทีย่วต่างชาติเกิดความรูส้กึอยากมาท่อง

เที่ยวยังประเทศไทย แต่สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นภาพลักษณ์ของประเทศไทยที่ถูกน�าเสนออยู่ตลอดเวลาและเป็นภาพที่

ถูกท�าซ�้า 

 ขณะเดยีวกนัคณุลกัษณะ ‘ความหลากหลาย’ (Variety) ซึง่การท่องเทีย่วในประเทศอ่ืนๆ กใ็ช้คณุลกัษณะ

ดงักล่าวนีไ้ม่ต่างกัน เช่น ประเทศมาเลเซียท่ีน�าเสนอความหลากหลายทางวฒันธรรมภายในประเทศ หรอื ประเทศ

ญ่ีปุน่ท่ีน�าเสนอความหลากหลายตัง้แต่วฒันธรรมดัง้เดิมจนถงึความล�า้สมยัในปัจจบุนั ซึง่สิง่ทีก่ล่าวข้างต้นอาจจะ

ไม่ตอบสนองความต้องการของนกัท่องเทีย่วได้อย่างเพียงพอหมดทกุกลุม่เป้าหมาย ด้วยเหตุนีอ้าจเป็นเหตุผลหนึง่

ที่ภาพลักษณ์ดังกล่าวไม่สามารถดึงดูดใจนักท่องเที่ยวหน้าใหม่ให้มาเยือนประเทศไทยได้

ภาพประกอบที่ 4-28
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 ในขณะเดียวกัน คุณลักษณะทางอารมณ์ เป็นคุณลักษณะที่ท�าให้เห็นภาพออกมาได้ยาก แต่เป็น

คุณลักษณะที่ผู้ท่ีเคยมาเท่ียวประเทศไทยเท่านั้นที่จะบ่งบอกได้ แต่เหล่านี้ล้วนเป็นคุณลักษณะเฉพาะของไทยซึ่ง

ไม่มีใครสามารถเลียนแบบได้ เป็นสิง่ทีส่ร้างความประทบัใจจนเป็นเสน่ห์ทีท่�าให้นกัท่องเทีย่วต่างชาตกิลบัมาเทีย่ว

ซ�้า และเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ได้หยิบยกขึ้นมาน�าเสนอในปัจจุบัน

 แต่ในทางกลับกนั ถ้าคณุลักษณะน้ีเป็นไปในทางลบเมือ่ไร จะกระทบจติใจของนกัท่องเทีย่วต่างชาตเิป็น

อย่างมาก จนพวกเขาเหล่านั้นอาจตัดสินใจไม่มาเที่ยวประเทศไทยอีก รวมถึงอาจบอกต่อซึ่งก่อให้เกิดภาพลักษณ์

เชิงลบมากยิ่งขึ้น

 

 

 จากแผนภาพด้านบนจะเห็นได้ว่าคุณลักษณะต่างๆ ทั้งหมดได้แก่  ความเป็นธรรมชาติรวมถึงอากาศ 

ตลอดจนความหลากหลายของสถานท่ีท่องเท่ียวและผูค้น ล้วนเป็นสิง่ทีส่ร้างความคาดหวังว่าจะได้พบเจอเพือ่เป็น

ประสบการณ์ของการท่องเท่ียวในประเทศไทย เพราะเหล่านีล้้วนเป็นภาพท่ีพวกเขาได้พบเห็นจากสือ่ประชาสมัพันธ์

 ส่วนคณุลกัษณะ ความเป็นไทยทีไ่ม่เหมือนใครในโลก (Thainess) พวกเขาพบเหน็จากภาพลกัษณ์ทีถ่กู

น�าเสนอจากสื่อ และจากประสบการณ์ตรงเมื่อเขาได้มาเยือนประเทศไทยแล้ว 

 ในที่นี้ภาพลักษณ์ความเป็นไทยที่เห็นได้จากสื่อคือ การเมืองและภัยธรรมชาต ิ(Political and Natural 

Disaster) ทั้งจากการน�าเสนอของข่าวและสื่อต่างๆ ท�าให้ประเทศไทยดูเป็นประเทศที่ไม่มั่นคงและไม่ปลอดภัยที่

จะมาเยือน ส่วนภาพลักษณ์ความเป็นไทยที่ต้องมาเยือนประเทศไทยแล้วถึงจะได้สัมผัส คือ เรื่องของมลพิษ สุนัข

จรจัด ความยากจน ความสกปรก รวมถึงเรื่องของ ‘คน’ ถ้านักท่องเที่ยวมาพบประสบการณ์ที่ไม่ดีจากผู้คนล้วน

สร้างประสบการณ์ด้านลบที่ท�าให้ไม่อยากมาอีก รวมถึงเมื่อถูกบอกต่อเหล่านี้จะสร้างภาพลักษณ์เชิงลบเป็นอย่าง

มาก ทุกสิ่งข้างต้นที่กล่าวมาน�าไปสู่ความรู้สึก “ไม่ปลอดภัย” ที่จะมาเยือน

ภาพประกอบที่ 4-29
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 ปัจจัยที่ท�าให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจมาเยือนประเทศไทย นอกจากเรื่องของราคากับประสบการณ์ที่คาด

หวังว่าจะได้พบระหว่างการเดินทางแล้ว เรื่อง‘ความปลอดภัยและเสถียรภาพของชีวิต’ย่อมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย

เป็นประการส�าคัญ

ปัจจัยที่ท�าให้นักท่องเที่ยวไม่ตัดสินใจมาหรือเลื่อนการเดินทางมาประเทศไทย แบ่งเป็น 3 ส่วนส�าคัญ ได้แก่

ภาพประกอบที่ 4-30

ภาพประกอบที่ 4-31
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1. ปัจจัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับภาพลักษณ ์เช่น การไม่มีเวลา ระยะการเดินทางนาน การไม่มีเพื่อนมาเที่ยวด้วย การ

มีเงินไม่พอ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวแถบตะวันตกให้เหตุผลเรื่อง “การเดินทางที่ยาวนาน” เป็นจ�านวนมาก ทั้งนี้

ส่งผลเรื่องของการที่ต้องใช้เงินมากขึ้น ไม่สามารถลางานได้หรือต้องพาครอบครัวมาด้วย ล้วนท�าให้ไม่สะดวกต่อ

การท่องเที่ยว

   ปัจจัยในข้อนี้ไม่ได้เกี่ยวแค่การสร้างภาพลักษณ์เท่านั้นแต่อาจต้องอาศัยกลยุทธ์ด้านอื่นเช่น การจัด โปรโมชั่น 

การส่งเสริมกลยุทธ์การขายฯลฯ

2. ปัจจัยที่ว่า “ประเทศไทยไม่ใช่เป้าหมายแรกของที่ท่องเที่ยว” (Thailand is not dream destination) เกิด

จากสาเหตุต่างๆ ดังนี้ 

 - ไม่มคีวามรูแ้ละความเข้าใจอย่างเพยีงพอเกีย่วกบัประเทศไทย เช่น เขาเข้าใจว่าประเทศไทยคุยและ

เข้าใจแต่ภาษาไทย ท�าให้กังวลใจว่ามาแล้วไม่สามารถสื่อสารได้ หรือ เข้าใจว่าอาหารไทยมีแต่รสเผ็ด ท�าให้ไม่

สามารถน�าเด็กๆ มาเที่ยวและทานอาหารของไทยได้ เป็นต้น

 - ประเทศไทยไม่ใช่ตัวเลือกแรกของการมาเที่ยว เช่น นักท่องเที่ยวฮ่องกงกล่าวว่า “ผมยังไม่มาเที่ยว

ประเทศไทยหรอก ถ้าผมมีเงินพอผมจะไปเที่ยวยุโรปก่อน เพราะเมืองไทยมาเมื่อไรก็ได้ เป็นของตายอยู่แล้ว” 

 นั่นคือ ภาพลักษณ์ของไทยท่ีถูกน�าเสนอออกไปในปัจจุบันเป็นไปอย่างสม�่าเสมอในรูปแบบเดิม เพราะ

ฉะนั้นนักท่องเท่ียวในหัวข้อนี้ล้วนอยากมาเที่ยวประเทศไทย แต่ภาพลักษณ์ที่น�าเสนอไปนั้นไม่ดึงดูดความสนใจ

เพียงพอ  เพราะฉะนั้นทางแก้ไข คือ

 - ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยอย่างเพียงพอเพื่อสร้างความเข้าใจเพราะเขาเห็นภาพของ

ประเทศไทยเป็นภาพรวมกว้างๆ แต่ยังไม่เห็นในรายละเอียดที่เป็นเสน่ห์

3. ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ที่ไม่ดีท�าให้ไม่อยากมา แม้กลุ่มนี้สนใจอยากมาประเทศไทยจริงๆ แต่ภาพลักษณ์เชิงลบ

เช่น วิกฤตการเมือง ภัยธรรมชาติ โสเภณี ฯลฯ ล้วนมีผลต่อการตัดสินใจมาเที่ยวประเทศไทย อาจเกิดการชะลอ

ตัวหรือตัดสินใจไม่มาได้ ซึ่งในส่วนนี้ภาพลักษณ์ของประเทศนับได้ว่ามีส่วนส�าคัญในการแก้ไขปัญหาในข้อนี้มาก

บทสรปุ: จากข้อสรปุเรือ่งภาพลกัษณ์ของประเทศไทยทีไ่ด้จากกลุม่ผู้ระดมความคิดทัง้ในและต่างประเทศต่างเหน็

พ้องต้องกัน โดยการมองภาพลักษณ์และปัญหาของทั้งสองกลุ่มล้วนคล้ายคลึง กล่าวคือ เมื่อน�าความคิดเห็นจาก

กลุ่มผู้ระดมความคิดทั้งสองกลุ่มมาวิเคราะห์จะท�าให้เห็นปัญหาที่สามารถน�าเสนอเป็นข้อเสนอแนะ ดังนี้

 1. การสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยเพียงแบบเดียวไม่สามารถตอบสนองนักท่องเที่ยวได้ทุกกลุ่ม

เป้าหมาย เช่น เมื่อพูดถึงทะเล กลุ่มตัวอย่างได้ให้ค�าคุณลักษณะที่หลากหลายของทะเล ดังนั้นควรมีการศึกษา

พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวต่างชาติแต่ละกลุ่มว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร

 2. ควรรักษาประเพณีท้องถ่ินหรือความแตกต่างระหว่างท้องถิ่นเอาไว้ เพราะสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเสน่ห์

และแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของไทย ซึ่งสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว

 3. การรักษาความสมดุลระหว่างความเป็นธรรมชาติกับการตอบสนองในเชิงพาณิชย์ เพื่อสามารถตอบ

สนองความต้องการของนักท่องเที่ยวด้านความสะดวกสบาย ความปลอดภัย แต่ยังคงความเป็นธรรมชาติอัน

สวยงามไว้เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

 4. การสร้างความเข้าใจแก่นักท่องเที่ยวอย่างเพียงพอในเรื่องวิกฤตต่างๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งเหล่าน้ีล้วนมี               

ผลต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยเป็นอย่างมาก
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4.4 ประมวลผลและแนวทางการออกแบบสอบถาม
บทวิเคราะห์การระดมความคิดเห็น (ทั้ง 4 ครั้ง) และ การจัดกลุ่มค�าจากการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยว

 จากจ�านวนคณุลกัษณะทัง้หมดทีพ่บจ�านวน 1,745 ค�า เม่ือน�ามาจดัหมวดหมู่เพ่ือน�าไปวเิคราะห์และน�า

ไปใช้ในการออกแบบการศึกษาเชิงปริมาณต่อไป โดยมีการลงรหัสค�าหรือแก่นเรื่องส�าหรับงานวิจัยนี้

 1.  Word  เป็นองค์ประกอบหรือหน่วยที่เล็กที่สุดในการวิเคราะห์เนื้อหา  โดยทั่วไปจะใช้ในการ 

  หาความถี่ของค�าหรือหัวข้อ

 2.  Themes เป็นหน่วยในการพิจารณาที่มีประโยชน์มากกว่า   มีรูปแบบที่ง่ายที่สุด   Themes  คือ  

  รูปประโยคที่ง่ายๆ    

 3.  Characters เป็นสิ่งส�าคัญในการวิเคราะห์ซึ่งผู้วิจัยต้องนับจ�านวนครั้งของสถานที่ กิจกรรมหรือ 

  ภาพต่างๆ ที่ถูกกล่าวถึงมากกว่าที่จะสนใจในจ�านวน Word หรือ Themes

 4. Concepts จะเกี่ยวพันกับการจัดกลุ่มของค�าที่ประกอบเป็นกลุ่มความคิด ของตัวแปรต่างๆ ใน 

  สมมุติฐานการวิจัย

โดยการจัดหมวดหมู่ค�าได้น�าแกนแนวคิดทั้ง 6 ด้านที่ก�าหนดไว้มาประกอบการพิจารณาดังต่อไปนี้

 1. ภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยในเรื่องคุณภาพความสวยงามและความหลากหลาย 

    ของสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวธรรมชาติโดยเฉพาะหาดทรายชายทะเล (Beaches) และอุทยาน 

    แห่งชาติ (National Parks)

 2. ภาพลักษณ์เกี่ยวกับการเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์ในเอเชียแปซิฟิกหรือการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  

    ความงาม รวมทั้งการท่องเที่ยวเพื่อท�ากิจกรรมตามความสนใจเฉพาะด้านอื่นๆ เช่น กอล์ฟ ด�าน�้า   

    ช้อปปิ้ง

 3. ภาพลักษณ์ด้านวัฒนธรรมที่แข็งแกร่งโดยเฉพาะลักษณะเด่นของคนไทยเช่นความเป็น  

     มิตรไมตรี (Hospitality/ Friendly) ความอ่อนโยนและความละเอียดอ่อน รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยว 

    ทางวัฒนธรรมและประเพณีไทยที่เป็นเอกลักษณ์

 4. ภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัยในการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ (Safety and Security)

 5. ภาพลักษณ์ด้านความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงสิ่งอ�านวยความสะดวกด้านที่พัก

  การขนส่ง การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ

 6.  ภาพลกัษณ์ในด้านคณุค่าของประสบการณ์จากการท่องเทีย่วในประเทศไทย (Tourism Experience) 

    และความคุ้มค่าเงิน (Value for money)

 

 โดยสรปุ การออกแบบรายละเอียดของแบบสอบถามจะน�าตวัแปรทีพ่บจากการทบทวนเอกสารวจิยัทีผ่่าน

มาจากการสรุปในบทที่ 2 ข้างต้นเป็นฐานเริ่มต้นเพื่อให้เกิดความเที่ยงตรงและครอบคลุมความเป็นประเทศไทย

ได้อย่างครบถ้วน การด�าเนินงานเก็บข้อมูลจากการวิจัยเชิงคุณภาพโดยเน้นแบบวิธีที่เป็นปลายเปิดไม่มีโครงสร้าง

จ�ากัด (Unstructured) จะท�าให้ได้ตวัแปรทีม่คีวามสมบรูณ์และมคีวามเป็นลกัษณะเฉพาะส�าหรบัการวดัภาพลกัษณ์

ประเทศไทยมากขึ้น ดังนั้นหลังจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพแล้ว ตัวแปรที่รวบรวมไว้ในตารางนี้ จะมี

การเปลีย่นแปลง เพิม่เตมิและตดัทอนให้ได้ความชดัเจนมากขึน้จากมุมมองของทกุมิติและทกุภาคส่วนทีเ่กีย่วข้อง
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 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวดัแบบสอบถามอนัเกีย่วกบัแหล่งข้อมลูข่าวสารและภาพลกัษณ์เกีย่วกบัประเทศไทย 

ได้แสดงอยู่ในตารางที่ 4-3 ให้พิจารณาเป็นกรอบเบื้องต้นเท่านั้น

ตารางที่ 4-3  ประมวลผลเบื้องต้นจากเอกสารเพื่อเครื่องมือแบบสอบถาม

 

 

 นอกจากนีแ้ล้ว ในส่วนของการวัดภาพลกัษณ์ของประเทศไทย แบบสอบถามควรเพ่ิมค�าถามทีเ่ป็นค�าถาม

แบบปลายเปิด เพ่ือให้นกัท่องเทีย่วได้มโีอกาสในการตอบเกีย่วกบัภาพลกัษณ์ทีเ่ด่นของประเทศไทยทีท่�าให้นกัท่อง

เที่ยวอยากเดินทางมาเที่ยวยังประเทศไทยตามแบบสอบถามที่แนบมาในภาคผนวก

เฉ
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4.5 ผลการศึกษาจากข้อมูลการใช้แอพพลิเคชั่น iExperience Thailand
ผลการด�าเนินการส่งเสริมการตลาดแบบเจาะกลุ่ม (Niche Marketing) เพื่อประชาสัมพันธ์แอพพลิเคชั่น 

iExperience

  

 จากวันที่ทางบริษัท แอปเปิ้ล อิงค์ ได้อนุมัติให้มีการใช้และเปิดให้บุคคลทั่วไปสามารถดาวน์โหลดแอพ

พลิเคชั่น iExperience Thailand อย่างเป็นทางการจาก iTune Store ทั่วโลกในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555  

มีผู้ให้ความสนใจดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นนี้ทั้งสิ้น 411 Apple ID (โดยปกติ ผู้ใช้ 1 คน จะมี 1 Apple ID)  ดัง

ภาพประกอบที่ 4-33 

 

ภาพประกอบที่ 4-32
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 ในช่วงเวลาอาทิตย์แรกหลังจากการเปิดตัวใน iTune Store  มีจ�านวนผู้ดาวน์โหลดถึง 109 Apple 

IDs คิดเป็นประมาณ 1 ใน 4 ของจ�านวนครั้งที่ถูกดาวน์โหลดทั้งหมดจนถึงวันที่ 12 เมษายน เป็นที่น่าสังเกตว่า 

User ในกลุ่ม Early Adopter ที่ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นในช่วง 7 วันแรก (ไม่รวมการดาวน์โหลดโดย Apple 

ID ของประเทศไทยจ�านวน 44 Apple IDs)  จะกระจายตัวอยู่ในทุกภูมิภาคของโลก โดยมีอัตราการดาวน์โหลด

จากประเทศสหรัฐอเมริกาสูงที่สุด (จ�านวน 23 Apple IDs) รองลงมาเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในเอเชียรวมถึง 

ประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ (จ�านวน 4 Apple IDs) ไต้หวัน (จ�านวน 3 Apple IDs) สิงคโปร์ (จ�านวน 3 Apple IDs)  

และมาเลเซีย (จ�านวน 3 Apple IDs) ตามด้วยประเทศอังกฤษ (จ�านวน 2 Apple IDs) และบราซิล (จ�านวน 2 

Apple IDs)

 ท้ังนี ้หากพจิารณาตลอดระยะเวลาในการเกบ็ข้อมลูโดยแบ่งเป็นจ�านวนตามรายประเทศ  พบว่ามี user 

ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นทั้งหมด 43 ประเทศ  (ดูตารางที่ 4-4)  เฉลี่ยจ�านวนในการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น 

iExperience อยู่ที่ประมาณ  9 Apple IDs ต่อวัน

ภาพประกอบที่ 4-33 แสดงอัตราการดาวน์โหลดช่วงระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ถึง 

วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2555
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ตารางที่ 4-4 จ�านวน Apple ID ที่ดาวน์โหลด Application ตามรายประเทศ
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หมายเหตุ: แอพพลิเคชัน่น้ี มไิด้จ�ากัดกลุ่มเป้าหมายอยูเ่พียง 14 ประเทศทีเ่ป็นโจทย์ของการวจิยั แต่เปิดให้สามารถ 

Download ได้จากทุกประเทศทั่วโลกที่สามารถเข้าถึง iTune Store ได้ เพื่อกระจายการรับรู้และการบอกต่อให้

ได้มากท่ีสดุ และเรยีนรูจ้ากความสนใจและพฤตกิรรมการใช้สือ่ของนกัท่องเทีย่วให้ได้อย่างเป็นธรรมชาตมิากทีส่ดุ

 จากอัตราการดาวน์โหลดทั้งหมด 411 apple IDs มีจ�านวนคนที่ยินยอมแบ่งปันข้อมูล และได้ทดลอง

ใช้แอพพลิเคชั่น และส่งข้อมูลเบื้องต้นเข้ามาที่ระบบฐานข้อมูลทั้งสิ้น  48  Apple IDs  โดยเมื่อดึงแต่ข้อมูลที่มา

จากนักท่องเที่ยวที่ใช้ได้จริง และไม่รวมชาวไทยที่ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นไว้ใช้เอง จะมีจ�านวน  29 Apple IDs 

 การวิเคราะห์ความคาดหวัง (Expectation) ของจ�านวน user 29 Apple IDs นี้ อาจไม่สามารถให้ผล

ที่มีนัยส�าคัญเชิงสถิติได้ แต่หากท�าการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เพื่อน�ามาพิจารณาเพื่อประโยชน์ใน

การประกอบกับผลจากการใช้เครื่องมือวิจัยตัวอื่นๆ จะพบว่า ในภาพรวม  นักท่องเที่ยวมีความคาดหวังในการมา

ประเทศไทย ดังนี้ (ภาพประกอบด้านล่างนี้)
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 จากกลุ่มตัวอย่างที่ส่งข้อมูลกลับมาที่ฐานข้อมูลทั้งหมด  พบว่านักท่องเที่ยวหลายคน ระบุคาดหวังจะได้

รับประสบการณ์ที่สนุกสนาน (Fun) มีความสุข (Happy) ในการมาเที่ยวประเทศไทย  หากพิจารณาในเชิงสินค้า

ท่องเท่ียวหรือเชิงกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวตั้งใจจะท�าเม่ือมาเที่ยวประเทศไทย มีการระบุถึงการมาเที่ยวชายหาด 

โดยคูรั่กทีม่าฮนันมีนูคูห่นึง่จากประเทศมาเลเซยี มคีวามคาดหวงัว่าการเดนิทางมาครัง้นีจ้ะเป็น “A perfect trip.”  

นอกจากนี ้นกัท่องเท่ียวยงัคาดหวังมาช้อปป้ิง (Shopping) หรอืการมาสัมผสักับมิติทางวฒันธรรมต่างๆ (Culture) 

อาทิ วถีิชีวติคนไทย วฒันธรรมไทย อาหารไทย  ในขณะทีก่ลุม่ตวัอย่างจากประเทศสหรฐัอเมรกิา มคีวามคาดหวัง

ในการท�ากิจกรรมที่หลากหลาย เช่น “To truly experience life  religion and culture in Thailand…” และ 

“Beach  hiking  fun  culture.”  นักท่องเที่ยวหลายคน คาดหวังความตื่นเต้น (Exciting) หรือความประหลาด

มหัศจรรย์ “Exciting & Amazing Trip ” “Voyage Exotique”  

 คณะผู้วิจัยพบว่า ตลอดช่วงเวลาการด�าเนินการเก็บข้อมูลผ่านทางแอพพลิเคชั่นดังกล่าวนั้น  นักท่อง

เที่ยวมีอัตราในการส่งข้อมูลที่เป็นประสบการณ์จริง (Actual Experience) ระหว่างและภายหลังการท่องเที่ยว

น้อยมาก จนไม่สามารถน�าข้อมูลมาวิเคราะห์ประกอบกับการวิจัยภาพลักษณ์ประเทศไทยครั้งนี้อันมีระยะเวลาที่

จ�ากัดได้ 

ค�าแนะน�าเพิม่เตมิและการเรยีนรูส้�าหรบัการปรบัปรงุและการใช้โมบายล์แอพพลเิคชัน่ส�าหรบัการวจิยัพฤติกรรม

นักท่องเที่ยวต่อไป

 1. เนื่องจากการใช้โมบายล์แอพพลิเคชั่นในการเก็บข้อมูลเชิงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวมีข้อจ�ากัด

บางประการ เช่น ระบบเทคโนโลยขีองโทรศพัท์มอืถอืทีใ่ช้  ความเรว็ในการดาวน์โหลด  ความกงัวลใจของนกัท่อง

เที่ยวในเรื่องของความเป็นส่วนตัว การวางแผนก่อนการท่องเที่ยวที่มีระยะเวลาไม่เท่ากัน  นักท่องเที่ยวบางคนที่

ส่งข้อมูลความคาดหวังเข้ามามีการวางแผนที่จะมาเที่ยวจริงในเดือนกันยายน ซึ่งเป็นเวลาอีกหลายเดือน ดังนั้น 

หากต้องการให้ได้ข้อมูลเชิงลึก ในจ�านวนท่ีมีนัยส�าคัญทางสถิติจริง ต้องใช้เวลาในการเก็บข้อมูลนี้อย่างต่อเน่ือง

เพื่อให้ได้ข้อมูลมากเพียงพอต่อการวิเคราะห์เชิงลึกได้

ภาพประกอบที่ 4-34 แสดงเนื้อหาที่นักท่องเที่ยวระบุความคาดหวังในการมาเที่ยวประเทศไทย
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 2. เนือ่งจากการใช้แอพพลิเคชัน่ iExperience Thailand มคีวามจ�าเป็นต้องอาศยัระดบั Engagement 

ของนักท่องเที่ยวที่ค่อนข้างสูงมาก ตั้งแต่การยินยอมให้แอพพลิเคชั่นเก็บข้อมูล  การดาวน์โหลด  บันทึกข้อมูลที่

เก่ียวข้องกับความคาดหวงั และบนัทกึพร้อมแบ่งปันข้อมูลรปูภาพและค�าบรรยายเกีย่วกบัประสบการณ์ของตนจึง

จะได้ข้อมูลของนักท่องเที่ยวที่ครบถ้วน หากมีการปรับปรุงและออกแบบแอพพลิเคชั่นครั้งต่อไป จึงควรให้การใช้

งานมีความง่ายขึ้น  ลดขั้นตอนความซับซ้อน และลดจ�านวนข้อมูลที่นักท่องเที่ยวต้องกรอกลงให้เหลือน้อยที่สุด

พร้อมลดขนาดข้อมูลที่บรรจุในแอพพลิเคชั่น ซึ่งมีผลท�าให้ต้องใช้เวลานานในการดาวน์โหลด  ขณะเดียวกัน อาจ

ให้มีการผูกกับ Geolocation Based Social Media ท�าให้นักท่องเที่ยวไม่รู้สึกว่าเป็นภาระเพิ่มเติมในการใช้แอพ

พลิเคชั่น  หรือเปลี่ยนรูปแบบเป็นแอพพลิเคชั่นย่อยในสื่อสังคมออนไลน์ที่เป็นที่นิยมในขณะนั้นแทน

 3. การท�าการตลาดแอพพลเิคชัน่เพือ่สร้างการรบัรู ้(Awareness) ในขัน้แรกให้มจี�านวนคนดาวน์โหลด

แอพพลิเคชั่นควรท�า ณ จังหวะเวลาที่ user และบรรยากาศรายล้อม (Physical Evidence) มีความพร้อมและ

เอื้อต่อการดาวน์โหลดสูง เช่น เมื่ออยู่ในบริเวณที่สามารถเข้า Wififfii ความเร็วสูง  ในเวลาที่ไม่เร่งรีบ  และนักท่อง

เที่ยวมีโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีระบบปฏิบัติการรองรับ  แต่การสร้างให้เกิดพฤติกรรม Action และ Engagement 

เป็นความท้าทายท่ีต้องอาศัยการออกแบบแอพพลเิคชัน่เองให้มีความน่าใช้ เข้าใจง่าย มีประโยชน์ต่อผูใ้ช้สงู (User 

Utility) เนื่องจากเมื่อมีนักท่องเที่ยวดาวน์โหลดและเห็นว่าแอพพลิเคชั่นนี้มีประโยชน์  จะเข้าไปให้ Rating ใน 

iTune Store จ�านวนมากและส่งผลให้แอพพลิเคชั่นขึ้นอันดับใน iTune Store ซ่ึงเป็นช่องทางที่ทรงพลังที่สุด 

และมีผู้ใช้มากขึ้นเรื่อยๆ ดังจะเห็นว่าในช่วงอาทิตย์แรกที่แอพพลิเคชั่นยังอยู่ในชาร์ต New Release มีจ�านวน

ผู้ดาวน์โหลดมาก จึงอาจกล่าวได้ว่า ช่องทางที่ทรงพลังที่สุดในการประชาสัมพันธ์แอพพลิเคชั่น คือช่องทางใน 

iTune Store นั่นเอง

4.6  วิเคราะห์ Online Sentiment Analysis จากเสยีงสะท้อนภาพยนตร์ทีเ่กีย่วข้องกับประเทศไทย
ในโลกออนไลน์
 นอกเหนือจากการวิเคราะห์การรบัรูภ้าพลกัษณ์ด้านการท่องเทีย่วของประเทศไทยโดยผ่านกระบวนการ

วิจัยเชิงปริมาณโดยการระดมความคิดเห็น และการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวแล้ว  ทีมวิจัยได้ศึกษาถึงการรับรู้

ประเทศไทยเพือ่เป็นข้อมลูเสริม เพ่ิมเตมิจากการด�าเนนิงานในการท�าการวเิคราะห์เนือ้หาบนโลกออนไลน์ (Online 

Content Analysis) ที่ทางฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของ ททท. ได้ด�าเนินการอยู่แล้ว โดยเลือกศึกษาจากเว็บไซต์

วิจารณ์ภาพยนตร์ที่เป็นที่ยอมรับระดับโลกดังต่อไปนี้ 

 1. Internet Movie Databases: www.imdb.com 

 2. Rotten Tomatoes: www.rottentomatoes.com

 3. Yahoo! Movies: www.movies.yahoo.com

 ทั้งนี้ เพื่อศึกษาเสียงสะท้อนและการบอกเล่าเร่ืองราวของประเทศไทย ผ่านมุมมองจากการสัมผัสกับ

ภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยตั้งแต่ปี ค.ศ. 2011 ย้อนไปจนช่วงปี ค.ศ. 2000 ที่ผ่านมา โดยเน้นศึกษา

ข้อมูลเสียงสะท้อนจากภาพยนตร์ที่มีการถ่ายท�าในประเทศไทยจริง และน�าเสนอว่าเป็นประเทศไทย ดังรายนาม

ภาพยนตร์ดังต่อไปนี้ 
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 จากการวิจัย พบว่าในส่วนของเว็บไซต์วิจารณ์ภาพยนตร์ มีค�าคุณศัพท์มากมายที่ปรากฏเป็นเสียง

สะท้อนเกีย่วกบัมมุมองต่อประเทศไทย ท้ังคณุลกัษณะเชงิบวกและคุณลกัษณะเชงิลบ โดยจากการศกึษาความคดิเหน็                             

ทั้งสิ้นจ�านวน 1,232 reviews จากทั้งสามเว็บไซต์ต่อภาพยนตร์ทั้ง 4 เรื่อง โดยแบ่งเป็นจ�านวน 420 reviews 

จาก www.imdb.com  จ�านวน 312 review จาก www.movies.yahoo.com และจ�านวน 500 review จาก 

www.rottentomatoes.com พบว่ามีค�าคุณศัพท์เชิงลบ (อาทิ เรื่องด้านมืด โสเภณี สกปรก อาชญากรรม  ค้ายา 

เรื่องเพศ) ในสัดส่วนที่มากกว่า ดังนี้ 
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 ในขณะทีค่ณุลกัษณะด้านด ีจะเน้นเรือ่งของความสวยงามของภมูปิระเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ชายทะเล 

โดยค�าคุณลักษณะเชิงบวกที่ปรากฏอยู่บ่อยครั้งคือ “Heaven” และ “Exotic” โดยมีเรื่องความใจดีของคนไทยอยู่

เล็กน้อย ไม่โดดเด่นเท่าเรื่องสถานที่

 เสียงสะท้อนบางส่วนเห็นคล้อยตามเนื้อหาของภาพยนตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ที่น่าสังเกตคือคนที่ยังไม่

เคยมาประเทศไทยและมภีาพลักษณ์บางอย่างเก่ียวกับประเทศไทยในใจ “…and today all the thing that I have 

heard about Thailand has been confififfiirmed (that it is a beautiful place and all,…no pun intended. 

Ok, maybe a little.)” – Kool_ajeet from New York (23 May 2011) จาก DIMB.com กล่าวถึงภาพยนตร์

เรื่อง Hangover Part II
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ภาพยนตร์เรื่อง Hangover Part II

 หากพิจารณารายภาพยนตร์  พบว่าภาพยนตร์เรื่อง Hangover Part II มีคุณลักษณะเชิงลบทั้งจากตัว

ภาพยนตร์เอง และจากการวิพากษ์ของผู้ชมในลักษณะที่หลากหลายและจ�านวนสูงที่สุดดังนี้

หมายเหต:ุ ค�าคณุลกัษณะสะท้อนภาพลกัษณ์ประเทศไทยจากตารางดังกล่าวจากการศึกษาการวพิากษ์และแสดง

ความคิดเห็นจาก www.imdb.com จ�านวน 100 ครั้ง จาก www.movies.yahoo.com  จ�านวน 100 ครั้งและ 

จาก http://www.rottentomatoes.com  จ�านวน 200 ครั้ง
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 ขณะเดียวกันมีผู้ที่เข้ามาวิพากษ์วิจารณ์ภาพยนตร์ในลักษณะที่เห็นใจและปกป้องประเทศไทยโดยมอง

ว่าภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวดูหมิ่นประเทศไทยอย่างรุนแรง เช่น

“.…total lack of responsibility and morals, all presented as normal as a fififfiield of daisies. Is this what 

sells a picture today ? No, well-balanced people won’t buy it. Would any accountable adult let his/

her kids watch a piece of fiffiilth like this ? It’s sickening. As for the so called action, hastily sewed 

together by some uninspired script writers, it’s insulting to the people and authorities of Thailand, 

the big way. I very much doubt this rubbish will have any success in Bangkok. Probably the most 

appreciated scene will be the stick beating of the “heroes” by a monk. It’s the only realistic and 

gratifying part of a production that didn’t bring and shouldn’t bring a single smile.”- lristea from 

Romania (3 June 2011)  จาก IMDB.com

“It’s OK to have unprotected sex with a Thai tranny as long as you marry a beautiful girl in the 

end. It’s quite a hype to chop-off your own fififififfiinger as long as your sister marries the guy who got 

screwed by a tranny on his bachelor night. Hey, the wedding takes place in a beautiful and ex-

otic setting anyway. It’s alright to portray a whole country as a sinful place full of crime and 

brothels as long as you marry a sexy Asian girl in the end. It’s even better when your buddies 

think that your wife-to-be is an angel since she has a “good rack for an Asian girl”...I am appalled 

and disgusted of what Hollywood produces and of what movies people seem to enjoy. The current 

rating of 6.6 tells me exactly that...” - theodore-v from Greece (30 January 2012) จาก IMDB.com

“I was even willing to bet that the government of Thailand was seriously regretting ever having 

issued a fiffiilming permit (maybe they didn’t issue a permit). In any event, this movie lacked any 

humor or other redeeming social value. After the tasteless scene in the Ladyboy bar, I had enough 

and called it quits. I don’t even want to contemplate the kind of minds that gave this fiffiilm a posi-

tive rating.” -  llsee from New Mexico(11 December 2011) จาก IMDB.com

จาก Yahoo! Movies
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ภาพยนตร์เรื่อง Bangkok Dangerous 

หมายเหต:ุ ค�าคณุลกัษณะสะท้อนภาพลกัษณ์ประเทศไทยจากตารางดังกล่าวจากการศึกษาการวพิากษ์และแสดง

ความคิดเห็นจาก www.imdb.com จ�านวน 140 ครั้ง จาก www.movies.yahoo.com จ�านวน 100 ครั้งและ 

จาก http://www.rottentomatoes.com จ�านวน 100 ครั้ง

 เช่นเดียวกับภาพยนตร์ Hangover Part II ภาพยนตร์เรื่องนี้มีผู้กล่าวปกป้องประเทศไทยว่าน�าเสนอ

ภาพกรงุเทพมหานครในด้านมดืกว่าความเป็นจรงิ  น�าเสนอภาพประเทศอืน่แบบเหมารวมและต้ืนเขนิเกนิไป  โดย

เฉพาะอย่างยิ่งส�าหรับคนที่เคยมาประเทศไทย

“I liked the Bangkok scenes, although they depict Bangkok a little too dark than in reality. I think 

its a very sweet city, of course dense and polluted, but still cozy.” - tobu from Bratislava, Slovakia 

(16 March 2009) จาก IMDB.com
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“I don’t understand who this movie is made for. It seems to be tailored to insular folk who think 

in stereotypes and believe that watching a movie set in a foreign country is exactly the same as 

having visited the place themselves….pet an elephant”  - Howlin Wolf from Oldham, Gtr Manches-

ter, England. (12 October 2008)จาก IMDB.com

“Also Cage thanks in Thai by using the female way.. kopkhun khaa, instead of kopkhun krup or 

however it should be spelled... no idea why American movies always do such - tobu from Brati-

slava, Slovakia (16 March 2009) จาก IMDB.com

ภาพยนตร์เรื่อง Belly of the Beast

 

หมายเหต:ุ ค�าคณุลกัษณะสะท้อนภาพลกัษณ์ประเทศไทยจากตารางดังกล่าวจากการศึกษาการวพิากษ์และแสดง

ความคิดเห็นจาก www.imdb.com จ�านวน 80 ครั้ง จาก www.movies.yahoo.com จ�านวน 35 ครั้งและ จาก 

http://www.rottentomatoes.com จ�านวน 100 ครั้ง

ภาพยนตร์เรื่อง The Beach 
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หมายเหต:ุ ค�าคณุลกัษณะสะท้อนภาพลกัษณ์ประเทศไทยจากตารางดังกล่าวจากการศึกษาการวพิากษ์และแสดง

ความคิดเห็นจาก www.imdb.com จ�านวน 100 ครั้ง จาก www.movies.yahoo.com จ�านวน 77 ครั้งและ จาก 

http://www.rottentomatoes.com จ�านวน 100 ครั้ง

“And here is the best part - cinematography with heavenly beautiful landscape….Yes, for all those 

who thought (including me, I admit) it was digitally supported - the beach and the island are real 

- it’s Phi Phi Leh island in Thailand. It’s probably the best landscape I’ve ever seen in any fififfiifilm.” 

- Rudimir Bombardinovic - from Croatia (26 April 2008) จาก IMDB.com

“Having been to Thailand six times in my life, I wondered how Danny Boyle would catch one of 

it’s most beautiful sights, the island Phi Phi Leh….This mix of styles was as empty as the whole 

plot. No Thai would allow dozens of foreigners to stay on their island for such a long time the way 

those dope-addicted hippies did. No shark would appear to bite them. No marijuana farmers would 

shoot them. The only restricted areas in Thailand that equal paradises are on military ground. All 

the suspense in THE BEACH is based on lies. So it comes as no surprise that the Thais are now 

blaming the fiffiilm crew for having destroyed some natural surroundings of the island. Clear as one 

can see that neither the writer of the novel nor the fiffiilmmaker have any understanding of Thailand’ 

true soul, they probably didn’t even respect it’s natural beauty.” – Killer - Frankfurt, Germany (14 

January 2000) จาก IMDB.com



รายงานผลการศึกษาเชิงปริมาณ
และการสังเคราะห์ผลภาพรวม
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รายงานผลการศึกษาเชิงปริมาณ
และการสังเคราะห์ผลภาพรวม
5.1 บทน�า
	 จากการประมวลผลข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการระดมความคิดเห็นและการสัมภาษณ์ได้ช่วยในการ

จับประเด็นโดยใช้วิธีท่ีเรียกว่า	 Content	 Analysis	 ด้วยการนับค�าซ่ึงถือเป็นหน่วยเล็กที่สุดของสภาพของข้อมูล																	

และการนบัค�าซ�า้ๆ	โดยได้ผลเป็นแก่นเรือ่ง	(Themes)	โดยได้น�ามาพิจารณาในการลงรหัสค�าหรอืแก่นเรือ่งส�าหรบั

งานวิจัยนี้โดยใช้รูปแบบดังต่อไปนี้คือ

 1.	 Word		เป็นองค์ประกอบหรอืหน่วยทีเ่ลก็ทีส่ดุในการวเิคราะห์เนือ้หา		โดยทัว่ไปจะใช้ในการหาความ

ถี่ของค�าหรือหัวข้อ

 2.	 Themes	 เป็นหน่วยในการพิจารณาที่มีประโยชน์มากกว่า	 มีรูปแบบที่ง่ายที่สุด	 Themes	 คือ																							

รูปประโยคที่ง่ายๆ				

 3.	 Characters	เป็นสิง่ส�าคัญในการวิเคราะห์ซึง่ผูว้จิยัต้องนบัจ�านวนครัง้ของสถานที	่กจิกรรมหรอื	ภาพ

ต่างๆ	ที่ถูกกล่าวถึงมากกว่าที่จะสนใจในจ�านวน	Word	หรือ	Themes

 4.	 Concepts	 จะเกี่ยวพันกับการจัดกลุ ่มของค�าที่ประกอบเป็นกลุ ่มความคิด	 ของตัวแปรต่างๆ																								

ในสมมุติฐานการวิจัย

	 การประมวลผลเชิงคุณภาพได้น�าไปสู่การออกแบบแบบสอบถามโดยจ�าแนกเป็น	 6	 ตอน	 (ตาม

แบบสอบถามที่แนบมา)	ประกอบด้วย

	 1.	ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

	 2.	แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทย

	 3.	ความเป็นประเทศไทยในมุมมองของนักท่องเที่ยว

	 4.	ความน่าดึงดูดของประเทศไทยในมุมมองของนักท่องเที่ยว	

	 5.	 ทัศนคติของนักท่องเที่ยวที่มีต่อประเทศไทยในภาพลักษณ์	 กิจกรรมนันทนาการ	 และความเป็นไทย

ในด้านต่างๆ	

	 6.	ความน่าดึงดูดใจในสายตานักท่องเที่ยว	เมื่อจัดหมวดหมู่เป็น	ชายหาด	การต้อนรับขับสู้	และอาหาร	

	 ท้ังนีแ้บบสอบถามได้ถกูออกแบบโดยใช้ภาษาองักฤษเป็นภาษาหลกั	แบบสอบถามต้นแบบ	ได้น�าไปแปล

เป็นภาษาต่างๆ	ที่จ�าเป็นดังนี้	คือ	ภาษาญี่ปุ่น	ภาษารัสเซีย	ภาษาจีน	ภาษาอาหรับ	ภาษาเกาหลี	 โดยพิจารณา

เหน็ว่ากลุม่ตัวอย่างเหล่านีม้จี�านวนมาก	ทีไ่ม่ได้ใช้ภาษาองักฤษเป็นภาษาหลกัอย่างกว้างขวาง	เมือ่เปรยีบเทยีบกับ															

ประเทศอื่นๆ	ที่เหลือ
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5.2 ค�าถามงานวิจัย (Research Questions)
 การวิเคราะห์ข้อมูลมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบค�าถามหลักแบ่งเป็น 3 กลุ่มดังต่อไปนี้

 การใช้สื่อและการรับรู้ภาพลักษณ ์

	 (Media	Usage	and	Destination	Image)

	 	 นักท่องเท่ียวเห็นภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยแตกต่างกันหรือไม่เม่ือพิจารณาจากการใช้สื่อท่ี		

เป็นแบบ	Online	(Non-Traditional)	หรือ	Offfllflfline	(Traditional)

  นักท่องเที่ยวที่เคยมาและไม่เคยมามีความคิดเห็นอย่างไรต่อภาพลักษณ์ท่องเที่ยวไทย	

เมื่อพิจารณาแยกตามประเภทสื่อที่ใช้ทั้ง	แบบ	Online	(Non-Traditional)	และ	Offfllflfline	(Traditional)

 คุณลักษณะภาพลักษณ์และความดึงดูดของการท่องเที่ยวไทย 

	 (Destination	Perceived	Charisma	and	Attractive	Attributes)

	 	 นักท่องเที่ยวเห็นคุณลักษณะภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยเป็นอย่างไรบ้าง	

	 	 คุณลักษณะใดของภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยที่เป็นสิ่งดึงดูดในสายตานักท่องเที่ยว

 ความเข้มแข็งของภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยใน 6 ด้าน 

	 (Image	Strengths	Among	6	Clusters)

	 	 นักท่องเที่ยวคิดเห็นอย่างไรกับภาพลักษณ์ท่องเที่ยวไทยในด้านต่างๆ	ต่อไปนี้	คือ	ด้านความ		

	 	 ปลอดภัย	อาหาร	ความคุ ้มค่า	ธรรมชาติ	ความเป็นไทย	และกิจกรรมทางการท่องเท่ียว	

	 	 โดยพิจารณาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ ่มที่เคยมาและกลุ ่มที่ไม่เคยมา

  ค�าถามเพื่อเป็นแนวทางในการด�าเนินนโยบายปัจจุบัน		การสืบค้นการรับรู้ภาพลักษณ	์

	 	 ท่องเที่ยวไทยในความเป็น	“Miracle”	และ	“Amazing”	

	 ทั้งนี้การวิเคราะห์	จะท�าในภาพรวม	และแยกเป็นรายประเทศ	โดยใช้โครงสร้างค�าถาม	และแนวทาง		

ในการวิเคราะห์แบบเดียวกัน	และเพื่อให้ผลการวิจัยสามารถน�าไปใช้เป็นแนวทาง	ในการด�าเนินงานการตลาดได้

ในระดับภูมิภาค	 การวิเคราะห์จะแยกเป็น	 ประเทศในกลุ่มเอเชีย	 และประเทศในกลุ่มยุโรป	 (รวมสหรัฐอเมริกา

และออสเตรเลีย)	ด้วย

5.3 ระเบียบวิธีวิจัย
ประชากรเป้าหมาย (Target Population) 

	 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั้งที่เคยเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยแล้วและไม่มีประสบการณ์

การเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย	 โดยเป็นนักท่องเที่ยวจาก	 14	 ประเทศที่เป็นตลาดหลัก	 ได้แก่	 มาเลเซีย	

ฮ่องกง	ไต้หวัน	จีน	ญี่ปุ่น	เกาหลี	อินเดีย	สหรัฐอเมริกา	สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์	เยอรมนี	สวีเดน	อิตาลี	รัสเซีย																														

และออสเตรเลีย
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หลักเกณฑ์ในการก�าหนดค่าคะแนน และการแปลผล

	 โครงการประยกุต์ใช้มาตรวัด	แบบ	4	ระดับ	ตามความเหมาะสมของลกัษณะของข้อมูล	โดยมีหลกัเกณฑ์

ในการก�าหนดค่าคะแนน	ดังต่อไปนี้

    คะแนน 1 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

    คะแนน 2  = ไม่เห็นด้วย

    คะแนน 3   = เห็นด้วย 

    คะแนน 4 = เห็นด้วยอย่างยิ่ง

การควบคุมคุณภาพของงานวิจัย

ขั้นตอนที่	1	การเก็บรวบรวมข้อมูล

	 ด�าเนินการเก็บข้อมูลและประมวลผล	 โดยได้ลงพื้นที่ตามสถานที่ท่องเที่ยวหลักทั้งในกรุงเทพมหานคร	

และในจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลัก	 โดยส่วนใหญ่ได้เก็บข้อมูลทั้งที่เป็นแบบ	 Exit	 Survey	 ที่สนามบิน

สุวรรณภูมิ	 และท่ีเป็น	 Entry	 Point	 เพ่ือให้ได้ทั้งกลุ่มที่เคยมาแล้วและที่เพิ่งมาเยือนเป็นครั้งแรกตามจ�านวนที่

ก�าหนดไว้	

ขั้นตอนที่	2	การประมวลผลข้อมูล

	 มีการตรวจสอบความสมบูรณ์และความสอดคล้องของค�าตอบในแบบสอบถามทุกฉบับ

 มีการตรวจสอบการลงรหัสและการป้อนข้อมูลของค�าตอบในแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป		

	 ทางสถิติในการประมวลผล

ขั้นตอนที่	3	การวิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนรายงาน

	 ประยุกต์ใช้สถิติที่เหมาะสมในการวิเคราะห์	ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	

	 การวิเคราะห์และการเขียนรายงานการวิจัย

สรุประยะเวลาและขั้นตอนในการด�าเนินงาน

	 จัดท�า	และปรับปรุงแบบสอบถาม		 	 	 1	 สัปดาห์

	 เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม		 	 	 	 3	 สัปดาห์

	 จัดการข้อมูล	ประมวลผล	และเขียนรายงานวิจัย		 2	 สัปดาห์

	 รวมระยะเวลาด�าเนินโครงการ										 	 	 6	 สัปดาห์

	 โดยด�าเนินการระหว่างวันที่	20	กุมภาพันธ์	–	31	มีนาคม	2555

5.4 ภาพรวมผลการส�ารวจ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

เพศ 

 ตัวอย่างร้อยละ	49.8	เป็นเพศชาย	และร้อยละ	49.7	เป็นเพศหญิงโดยยังมีตัวอย่างอีกร้อยละ	0.5	ที่ไม่ระบุเพศ
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สัญชาต ิ

	 ตัวอย่างที่มีสัญชาติมาเลเซีย	จีน	ฮ่องกง	เกาหลี	อินเดีย	สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์	รัสเซีย	และอิตาลี	มี

อัตราส่วนเท่ากันอยู่ที่ร้อยละ	6.9	ไต้หวัน	สวีเดน	และออสเตรเลีย	มีอัตราส่วนอยู่ที่ร้อยละ	7.0	นอกจากนี้	ญี่ปุ่น

เยอรมนี	และสหรัฐอเมริกา	มีจ�านวนร้อยละ	7.4	,	8.2	และ	8.4	ตามล�าดับ

ช่วงอาย ุ

	 ตัวอย่างส่วนใหญ่หรือร้อยละ	41.6	อยู่ในช่วงอายุระหว่าง	18-25	ปี	รองลงมาร้อยละ	37.7	อยู่ในช่วง

อายุระหว่าง	26-35	ปี	ร้อยละ	11.3	ช่วงอายุระหว่าง	36	–	45	ปี	ร้อยละ	4.6		ช่วงอายุระหว่าง	46	-	55	ป ี

ร้อยละ	2.7	อายุมากกว่า	55	ปี	และร้อยละ	1.9	อายุต�่ากว่า	18	ปี	

สถานะ

	 ส่วนใหญ่คือร้อยละ	66.3	มีสถานะโสด	รองลงมาร้อยละ	29.8	แต่งงานแล้ว	มีเพียงแค่ร้อยละ	2.6	ระบุ

หย่าร้าง/หม้าย	

รายได้ส่วนบุคคลต่อเดือน

	 เกือบ	1	ใน	3	ของจ�านวนตัวอย่างหรือร้อยละ	30.4	มีรายได้อยู่ระหว่าง	1,001	–	2,000	เหรียญสหรัฐฯ	

รองลงมาร้อยละ	23.8	ระบุรายได้ไม่เกิน	1,000	เหรียญสหรัฐฯ	ร้อยละ	21.4	ระบุรายได้ระหว่าง	2,001	–	3,000	

เหรียญสหรัฐฯ	ร้อยละ	12.7	ระบุรายได้ไม่เกิน	4,000	เหรียญสหรัฐฯและร้อยละ	10.4	ระบุรายได้ระหว่าง	3,001	

–	4,000	เหรียญสหรัฐฯ

ระดับการศึกษา

	 เกินกว่าครึง่ของกลุ่มตวัอย่างหรือร้อยละ	54.0	ระบรุะดบัปรญิญาตร	ีรองลงมาร้อยละ	23.7	ระบตุ�า่กว่า

ระดับปริญญาตรี	ร้อยละ	19.7	ระบุสูงกว่าปริญญาตรี	และร้อยละ	0.7	ระบุอื่นๆ	

สายอาชีพ

	 ร้อยละ	24.8	ระบุเป็นนักเรียน	นักศึกษา	รองลงมา	ร้อยละ	21.3	ระบุประกอบอาชีพลูกจ้าง/พนักงาน

บริษัท	ร้อยละ	14.2	ระบุข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ	ร้อยละ	10.8	ระบุค้าขายอิสระ/ประกอบธุรกิจส่วนตัว	ส่วน

ที่เหลือของกลุ่มตัวอย่างระบุอาชีพที่หลากหลาย	ได้แก่	รับจ้างทั่วไป	เกษตรกร	และว่างงาน	เป็นต้น

จ�านวนครั้งที่มาท่องเที่ยวในเมืองไทย

 ประมาณครึ่งหนึ่งของจ�านวนตัวอย่างหรือร้อยละ	52.9	ระบุมาเที่ยวประเทศไทยเป็นครั้งแรก	รองลงมา 

1	ใน	3	ของตัวอย่างหรือร้อยละ	32.2	เคยมาประเทศไทยแล้ว	2	–	3	ครั้ง	และร้อยละ	14.6	เคยมาประเทศไม่

ต�่ากว่า	4	ครั้ง

วัตถุประสงค์ของการเดินทางมาประเทศไทย

	 ส่วนมากหรอืร้อยละ	72.9	เดนิทางมาประเทศไทยเพือ่การพกัผ่อน	ส�าหรบัตวัอย่างทีเ่ดนิทางมาเพือ่เยีย่ม
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เพื่อน/ญาติ	และธุรกิจ/ประชุม	มีจ�านวนร้อยละ	14.1	และ	8.6	ตามล�าดับ	นอกจากนี้เดินทางมาเพื่อวัตถุประสงค์

อื่นๆ	และไม่ระบุวัตถุประสงค์ในการเดินทาง

รายละเอียดแสดงในตารางที่ 5-1 - 5-9

ตารางที่ 5-1 แสดงจ�านวนและค่าร้อยละของตัวอย่าง จ�าแนกตามเพศ

 

  

ตารางที่ 5-2   แสดงจ�านวนและค่าร้อยละของตัวอย่าง จ�าแนกตามสัญชาติ
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ตารางที่ 5-3 แสดงจ�านวนและค่าร้อยละของตัวอย่าง จ�าแนกตามช่วงอายุ

 

ตารางที่ 5-4 แสดงจ�านวนและค่าร้อยละของตัวอย่าง จ�าแนกตามสถานภาพ

 

ตารางที่ 5-5 แสดงจ�านวนและค่าร้อยละของตัวอย่าง จ�าแนกตามช่วงรายได้
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ตารางที่ 5-6 แสดงจ�านวนและค่าร้อยละของตัวอย่าง จ�าแนกตามระดับการศึกษา

 

ตารางที่ 5-7 แสดงจ�านวนและค่าร้อยละของตัวอย่าง จ�าแนกตามอาชีพ

  

ตารางที่ 5-8 แสดงจ�านวนและค่าร้อยละของตัวอย่าง จ�าแนกตามจ�านวนครั้งที่เคยมาเที่ยวเมืองไทย
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ตารางที่ 5-9 แสดงจ�านวนและค่าร้อยละของตัวอย่าง จ�าแนกตามวัตถุประสงค์หลักของการมาเที่ยวเมืองไทย

 

  

 

	 กลุม่ตวัอย่างท่ีได้เป็นไปตามท่ีได้ก�าหนดจ�านวนไว้	โดยมีกลุม่ทีเ่ป็นนกัท่องเทีย่วทีเ่ดินทางมาประเทศไทย

เป็นครั้งแรกและเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เคยเดินทางมาประเทศไทยแล้วในสัดส่วนครึ่งหนึ่งตามที่ได้วางแผนไว้

5.5 การใช้สื่อและการรับรู้ภาพลักษณ์ประเทศไทย
	 เพือ่ตอบค�าถามเรือ่งการใช้สือ่และการรบัรูภ้าพลกัษณ์	(Media	Usage	and	Destination	Image)	โดย

มีค�าถามเฉพาะใน	2	เรื่องหลักคือ

	 1.	 นักท่องเท่ียวเห็นภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยแตกต่างกันหรือไม่เมื่อพิจารณาจากการใช้สื่อที่

เป็นแบบ	Online	(Non-Traditional)	หรือ	Offlfl fl fl fl flf fll fl fl fline	(Traditional)	

	 2.	 นักท่องเที่ยวที่เคยมาและไม่เคยมามีความคิดเห็นอย่างไรต่อภาพลักษณ์ท่องเที่ยวไทย	 เมื่อ

พิจารณาแยกตามประเภทสื่อที่ใช้ทั้งแบบ	Online	(Non-Traditional)	และ	Offflfl fl fl fll fl fl fline	(Traditional)

	 จากข้อมูลในตอนที่	2	เรื่องแหล่งที่มาของข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยพบว่าในภาพรวม	กลุ่มตัวอย่างทั้ง

ที่เพิ่งเคยมาประเทศไทยเป็นครั้งแรก	และกลุ่มที่มาประเทศไทยซ�้า	ระบุว่า	แหล่งข้อมูลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิน

ใจในช่วงก่อนเดินทางมาประเทศไทยเป็นสื่อออนไลน์ในสัดส่วนที่มากกว่า	 สื่อออฟไลน์เป็นสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน

มาก	ดังแสดงในภาพประกอบที่	5-1		โดยกลุ่มตัวอย่างที่มาเที่ยวประเทศไทยเป็นครั้งแรก	มีการเปิดรับสื่อเพื่อหา

ข้อมูลก่อนการท่องเทีย่วประเทศไทยเป็นจ�านวนมากและหลากหลายช่องทางกว่ากลุม่ทีม่าเทีย่วซ�า้ไม่ว่าจะเป็นสือ่

ออนไลน์หรือสื่อออฟไลน์	(ดังภาพประกอบ	5-2)



โครงการศึกษาภาพลักษณ์ 
ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยในสายตาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

122

ภาพประกอบที่ 5-1 แสดงสัดส่วนการใช้สื่อเพ่ือหาข้อมูลก่อนมาประเทศไทยระหว่างกลุ่มที่มาประเทศไทยเป็น

ครั้งแรก	และกลุ่มที่มาประเทศไทยซ�้า

ภาพประกอบที ่5-2 แสดงสดัส่วนจ�านวนการใช้สือ่เพ่ือหาข้อมูลเปรยีบเทยีบระหว่างสือ่ออฟไลน์และสือ่ออนไลน์

	 หากพิจารณาในภาพรวมทุกประเภทสื่อ	พบว่า	นอกเหนือจากค�าบอกเล่าของครอบครัวและเพี่อนแล้ว	

หนังสือแนะน�าสถานที่ท่องเที่ยว	(Guidebook)		สื่อเว็บไซต์	(Travel	Website)	สื่อโทรทัศน์	(Television)	และ

สื่อหนังภาพยนตร์	(Movie)	เป็นสื่อที่กลุ่มตัวอย่างระบุว่ามีอิทธิพลส�าคัญก่อนการเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยสูง

ที่สุดตามล�าดับ	(ตารางที่	5-10	ประกอบ)	



โครงการศึกษาภาพลักษณ์ 
ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยในสายตาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

123

ตารางที่ 5-10 แสดงจ�านวนและค่าร้อยละของแหล่งข้อมูล (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

 

  

	 ทั้งนี้	 หากพิจารณาเฉพาะสื่อออฟไลน์	 พบว่า	 สื่อหนังสือแนะน�าสถานที่ท่องเที่ยว	 (Guidebook)	 สื่อ

โทรทัศน์	(Television)	และสือ่ภาพยนตร์	(Movie)	เป็นสือ่ออฟไลน์ทีน่กัท่องเทีย่วเปิดรบัเป็นจ�านวนมากทีสุ่ดตาม

ล�าดับ		ขณะเดียวกัน		ในส่วนของสื่อออนไลน์		สื่อเว็บไซต์	(Travel	Website)	สื่อสังคมออนไลน์	(Social	Media)	

และ	บล็อก	(Blogs)	เป็นสื่อที่นักท่องเที่ยวระบุว่ามีอิทธิพลก่อนการเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยเป็นอันดับสูงสุด

ในปัจจุบัน

ภาพประกอบที ่5-3 แสดงล�าดบัของสือ่โดยเรยีงล�าดบัจากสือ่ทีม่ร้ีอยละสงูทีส่ดุทัง้ประเภทสือ่ออฟไลน์และออนไลน์
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ภาพลักษณ์ประเทศไทยเมื่อวิเคราะห์จากแหล่งข้อมูลสื่อออนไลน์

	 หากพิจารณาจากผู้ที่มาเป็นคร้ังแรกกับผู้ที่เคยมาท่องเที่ยวประเทศไทยแล้ว	 	 โดยเปรียบเทียบจากผู้ที่

ระบุว่าสื่อออนไลน์มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยว	พบว่าทั้งสองกลุ่มมีมุมมองต่อภาพลักษณ์ประเทศไทยค่อน

ข้างใกล้เคียงกัน		โดยมอง	Buddhism	Spirit		เป็นคุณลักษณะที่นักท่องเที่ยวเห็นว่าเป็นภาพลักษณ์ประเทศไทย

อันดับหนึ่ง		และ	Amazing	เป็นคุณลักษณะที่เด่นชัดและนักท่องเที่ยวค่อนข้างชื่นชอบ

	 เป็นที่น่าสังเกตว่านักท่องเที่ยวที่เคยมาประเทศไทยแล้ว	 มองคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับบุคลิกลักษณะ

ของคนไทยเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจให้ตนกลับมาเที่ยวซ�้าอีกครั้งหนึ่ง	ไม่ว่าจะเป็น	Welcoming	Friendly	หรือ	Happy		

โดยเฉพาะคุณลักษณะ	Happy	ยังไม่ปรากฏเด่นชัดเจน	เมื่อเปรียบเทียบกับนักท่องเที่ยวที่เพิ่งเคยมาประเทศไทย

เป็นครั้งแรก

ภาพประกอบที่ 5-4	ภาพลักษณ์ประเทศไทยเมื่อวิเคราะห์จากแหล่งข้อมูลสื่อออนไลน์

ภาพลักษณ์ประเทศไทยเมื่อวิเคราะห์จากแหล่งข้อมูลสื่อออฟไลน์

ภาพประกอบที่ 5-5 ภาพลักษณ์ประเทศไทยเมื่อวิเคราะห์จากแหล่งข้อมูลสื่อออฟไลน์

	 ขณะเดียวกัน	 หากพิจารณาจากนักท่องเที่ยวที่ระบุว่าสื่อออฟไลน์	 มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยว	

พบว่านกัท่องเทีย่วกลุ่มทีเ่คยมาท่องเทีย่วประเทศไทยมีมมุมองเกีย่วกับคณุลกัษณะของประเทศไทยไม่ต่างจากนกั

ท่องเท่ียวท่ีระบวุ่าสือ่ออนไลน์	มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจท่องเทีย่ว	ทัง้นี	้ประสบการณ์ตรงจากการมาเทีย่วอาจเป็น

เสมือนสื่อที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้สูงสุดของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวประเทศไทย				

 

 

Never been (1st time visited) On-line

mean Characteristics Attractiveness mean
3.37 Buddhism Spirited Welcoming 3.19
3.25 Exotic Amazing 3.16
3.24 Amazing Exciting 3.16
3.22 Welcoming Friendly 3.15
3.21 Exciting Exotic 3.13
3.20 Friendly Happy 3.13
3.18 Flavourful Warm hearted 3.13
3.16 Happy Flavourful 3.09
3.13 Fun-loving Fun-loving 3.09
3.12 Cheerful Relaxed 3.04

2.79 Miracle Miracle 2.85

Visited (Repeater) On-line

mean Characteristics Attractiveness mean
3.25 Buddhism Spirited Welcoming 3.20
3.23 Friendly Friendly 3.14
3.19 Amazing Happy 3.13
3.18 Happy Amazing 3.12
3.17 Welcoming Warm hearted 3.11
3.15 Cheerful Exciting 3.08
3.15 Flavourful Exotic 3.08
3.15 Fun-loving Flavourful 3.08
3.14 Exciting Cheerful 3.06
3.12 Easy-going Helpful 3.06

2.87 Miracle Miracle 2.91

Never been (1st time visited)

mean Characteristics Attractiveness mean
3.36 Buddhism Spirited Welcoming 3.20
3.25 Amazing Exciting 3.18
3.24 Friendly Friendly 3.17
3.23 Exotic Amazing 3.16
3.23 Welcoming Exotic 3.15
3.20 Exciting Happy 3.15
3.19 Flavourful Warm hearted 3.12
3.17 Happy Flavourful 3.10
3.15 Fun-loving Fun-loving 3.09
3.13 Warm hearted Cheerful 3.05

2.77 Miracle Miracle 2.83

Visited (Repeater)

mean Characteristics Attractiveness mean
3.23 Buddhism Spirited Welcoming 3.19
3.22 Friendly Friendly 3.17
3.19 Amazing Happy 3.14
3.18 Cheerful Amazing 3.12
3.18 Flavourful Exotic 3.09
3.18 Fun-loving Flavourful 3.09
3.18 Happy Relaxed 3.09
3.18 Welcoming Warm hearted 3.09
3.14 Easy-going Helpful 3.08
3.13 Exciting Exciting 3.06

2.87 Miracle Miracle 2.90
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5.6 ความเป็นประเทศไทยในสายตาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
	 เพื่อให้เข้าใจคุณลักษณะภาพลักษณ์และความดึงดูดของการท่องเที่ยวไทย	 (Destination	 Perceived	

Charisma	and	Attractive	Attributes)	ผลการวิเคราะห์จะน�าไปสู่การค้นหาค�าตอบใน	2	เรื่องหลักคือ

	 1.	นักท่องเที่ยวเห็นคุณลักษณะภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยเป็นอย่างไรบ้าง

	 2.	คุณลักษณะใดของภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยที่เป็นสิ่งดึงดูดในสายตานักท่องเที่ยว

 

	 ดังแสดงในตารางท่ี	 5-11	 คะแนนเฉลี่ยของความเป็นประเทศไทยในสายตานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

รวมทั้ง	14	ประเทศ	พบว่า	5	อันดับแรก	ได้แก่	การเป็นประเทศพุทธศาสนา	(Buddhism	Spirited)	มีคะแนน

เฉลี่ยอยู่ที่	3.31	รองลงมา	การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี	(Friendly)	3.22	ความตื่นตาตื่นใจ		(Amazing)	ซึ่งเป็นสิ่งที่มี

การประชาสัมพันธ์มาระยะหนึ่งนั้น	มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่	3.21	มีการต้อนรับเป็นอย่างดี	(Welcoming)	3.20	และ

ความแปลกใหม่และผสมผสานของวฒันธรรมทีห่ลากหลาย	(Exotic)	ทีค่ะแนนเฉลีย่	3.18	อย่างไรกต็าม	จากการ

ศึกษาพบว่า	5	อันดับสุดท้ายของคะแนนเฉลี่ยในสายตานักท่องเที่ยว	ได้แก่	เป็นประเทศที่เรียบง่าย	(Simple)	

ที่คะแนนเฉลี่ย	2.74	ความเป็นประเทศที่สงบ	(Calm)	2.72	คะแนน	มีความเชื่องช้า	(Slow)	2.66	มีความเป็น

ระเบียบ	(Organized)	2.65	และอันดับสุดท้าย	คือความขี้อาย	(Shy)	2.54

ตารางที่ 5-11 แสดงค่าร้อยละ และค่าเฉลีย่ของตวัอย่างทีร่ะบรุะดบัความคดิเหน็ทีม่ต่ีอความเป็นประเทศไทย

ในสายตานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
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	 เมื่อวิเคราะห์ค่าเฉล่ียสูงสุดจะพบชัดเจนว่าการท่องเที่ยวไทยมิได้มีภาพที่เป็นจุดหมายปลายทางที่เงียบ

สงบ	แม้ว่าจะเป็นทีร่บัรูอ้ย่างกว้างขวางว่าเป็นเมืองพุทธ	จากภาพประกอบจะเห็นว่า	กลุม่ค�าคุณลกัษณะทีพ่บเกีย่ว

กบัภาพลกัษณ์ประเทศไทย	มกีารเกาะกลุ่มกนัค่อนข้างชดัเจน	โดยจะเหน็ได้จากค�าทีอ่ธบิายความเป็นท่องเทีย่วไทย	

จะเป็นภาพความมีไมตรีจิต	ความสนุกสนาน	เต็มไปด้วยความมีรสชาติและสีสัน	ซึ่งภาพเหล่านี้เป็นภาพที่ปรากฏ

ชัดเจนมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง	 และยังคงเป็นภาพที่ตอกย�า้ความเป็นการท่องเที่ยวไทยในสายตานักท่องเที่ยวจาก

ผลการวิจัยนี้ด้วยเช่นกัน	ภาพที่นักท่องเที่ยวไม่เห็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวไทย	คือ	ความสงบ	ความเงียบ	ความมี

ระเบียบในการจัดการ	ดังนั้นจึงเป็นอีกหนึ่งเสียงสะท้อนในการตอกย�้าภาพที่เราเป็น	หรือ	ควรพยายามขับเคลื่อน

ให้เกิดภาพที่ยังไม่ได้รับรู้อย่างกว้างขวาง	 แต่อันที่จริงแล้วก็หาได้ในที่หมายปลายทางหลายแหล่งในประเทศไทย

โดยแสดงได้ชัดเจนขึ้นในภาพประกอบที่	5-6	นี้

     

ภาพประกอบที่ 5-6 คุณลักษณะภาพลักษณ์

5.7 ความดึงดูดของประเทศไทยในสายตาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
	 เพื่อค้นหาคุณลักษณะที่เราเป็นและเป็นปัจจัยดึงดูดอีกด้วย	 การวิเคราะห์จึงได้พิจารณาภาพลักษณ์ที่

กล่าวแล้วในประเด็นเดียวกันข้างต้นท้ังหมดและวัดว่าแต่ละคุณลักษณะมีความดึงดูดมากน้อยเพียงใดในสายตา

นักท่องเที่ยว	โดยพบปัจจัยต่างๆ	ที่เราเป็นแต่อาจมิได้เป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยว	ในหลายปัจจัย	ดังแสดงในตาราง

ที่	5-12	นี้
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ตารางที่ 5-12 แสดงค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ยของตัวอย่างที่ระบุระดับความคิดเห็นต่อความดึงดูดในสายตา

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
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17.9
3,57

	 ตารางข้างต้นแสดงค่าเฉลี่ยความดึงดูดใจในการมาท่องเที่ยวประเทศไทยในสายตานักท่องเที่ยวทั้ง	14	

ประเทศ	พบว่า	5	อันดับแรก	ได้แก่	การต้อนรับขับสู้	(Welcoming)	มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่	3.19	รองลงมา	การมี

มนษุยสมัพนัธ์ทีด่	ี(Friendly)	3.15	ความตืน่ตาตืน่ใจ	(Amazing)	ซึง่เป็นสิง่ทีมี่การประชาสมัพันธ์มาระยะหนึง่นัน้	

มีคะแนนเฉลีย่อยูท่ี	่3.13	ประเทศทีม่คีวามสขุ	(Happy)	3.13	และมคีวามตืน่เต้น	(Exciting)	3.12			อย่างไรก็ตาม	

จากการศึกษาพบว่า	5	อนัดบัสดุท้ายของคะแนนเฉลีย่ในสายตานกัท่องเทีย่ว	ได้แก่	เป็นประเทศทีมี่ความเช่ืองช้า	

(Slow)	ที่คะแนนเฉลี่ย	2.74	มีความเซ็กซี่	(Sexy)		2.73	คะแนน	มีความยุ่งเหยิง	(Messy)	ไม่เป็นระเบียบ	2.68	

มีความขี้อาย	(Shy)	2.63	และอันดับสุดท้าย	เป็นประเทศที่อึกทึกเสียงดัง	(Noisy)

	 เมื่อวิเคราะห์ค่าเฉล่ียสูงสุด	 จะพบชัดเจนว่าการท่องเที่ยวไทยสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว	

ในเร่ืองความมไีมตรจีติได้อย่างเสมอมา	โดยพบว่าแม้ว่าความเป็นประเทศเมอืงพทุธมกีารรบัรูอ้ย่างกว้างขวาง	แต่

มิได้เป็นความดึงดูดที่พบในสายตานักท่องเที่ยวในล�าดับต้นๆ	
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     ภาพประกอบที่ 5-7 สิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยว

	 เมื่อน�ามาวิเคราะห์เพื่อให้เห็นว่ามีเรื่องใดบ้างที่นักท่องเที่ยวเห็นว่าเป็นคุณลักษณะของการท่องเที่ยว

ไทย	 และพบว่าเป็นปัจจัยดึงดูดเกี่ยวกับประเทศไทยด้วยเช่นกัน	 ดังแสดงในรูปประกอบด้านล่างนี้	 ผลแสดงให้

เห็นชัดเจนว่า	ประเทศไทยมีลักษณะแห่งความสนุกสนานและเป็นปัจจัยดึงดูด	จึงควรส่งเสริมต่อไป	เช่น	ความ

ต่ืนเต้น	ความมรีสชาต	ิความสขุ	สนกุสนาน	มไีมตรจีติ	และเพ่ือให้เหน็ช่องว่างระหว่างคุณลกัษณะทีน่กัท่องเทีย่ว

เห็นว่าเราเป็นและความดึงดูดจะพบว่าแม้ความแตกต่างมีไม่มากแต่คุณลักษณะที่พบว่าเป็นช่องว่าง	คือ	ความมี

จติใจเป็นเมอืงพทุธ	ความสนกุสนาน	โดยพบว่าปัจจยัเหล่านีม้คีวามดงึดดูแต่น้อยกว่าภาพทีน่กัท่องเทีย่วเหน็ว่าเราเป็น 

ภาพประกอบที่ 5-9

ภาพประกอบที่ 5-8
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5.8 ภาพรวมภาพลักษณ์ที่โดดเด่นของการท่องเที่ยวประเทศไทย
	 ความโดดเด่นด้านสินค้าและบริการด้านต่างๆ	ได้น�ามาจัดกลุ่มเป็น	6	เรื่องหลัก	คือ	ธรรมชาติ	กิจกรรม	

(โดยได้รวมกิจกรรมหลักๆ	ไว้	เช่น	กิจกรรมผจญภัย	สปา	กิจกรรมเพื่อครอบครัว)	ความเป็นไทย	ความปลอดภัย	

อาหารไทย	และ	ความคุ้มค่าของเงิน	โดยผลการวัดความโดดเด่นของการท่องเที่ยวประเทศไทย	ได้แสดงไว้ดังนี้

ตารางที่ 5-13 แสดงค่าเฉลี่ยของตัวอย่างที่ระบุระดับความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ที่โดดเด่น ในสายตา

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
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	 ตารางข้างต้นแสดงคะแนนเฉลีย่ของรปูแบบการท่องเทีย่วประเภทต่างๆ		ของประเทศไทยทีนั่กท่องเทีย่ว

ชาวต่างชาติชอบมากท่ีสุดในแต่ละด้าน	 พบว่า	 ด้านการท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ	 ชายหาดที่สวยงาม	 (Beautiful	

Beach)	มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดอยู่ที่	3.29	เมื่อสอบถามถึงกิจกรรมต่างๆ	นักท่องเที่ยวระบุ	สปาและการบริการ

ทางด้านสุขภาพ	 (Variety	 of	 spa	 and	wellness	 offers)	 เป็นอันดับแรกๆ	 ที่คะแนนเฉลี่ย	 3.13	 	 และระบุ

กิจกรรมผจญภัยที่หลากหลาย	(Variety	of	adventure	activities)	ที่ค่าเฉลี่ย	3.12	ส่วนด้านความปลอดภัย	นัก

ท่องเที่ยวให้คะแนนเรื่องบริการทางเพศ	(Commercial	sex)	ที่สูงที่สุด	และความยุติธรรมในการจับจ่ายซื้อของ	

(Fair	shopping	offer)	โดยมีคะแนนเฉลี่ย	3.20	และ	3.02	ตามล�าดับ	ส่วนด้านความเป็นไทย	ชีวิตตลอดเวลา

ทั้งกลางวันกลางคืน	(Life	24	hours)	ได้รับคะแนนสูงที่สุด	ตามมาด้วยรอยยิ้มของชาวไทย	(Thai	smiles)	โดย

มีความเป็นวิถีชีวิตที่หาไม่ได้และความมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี	(Friendly	people)	ได้คะแนนเท่ากัน	ด้านอาหาร	นัก

ท่องเที่ยวชื่นชอบความหลากหลายของผลไม้ตามฤดูกาล	(Variety	of	tropical	fruits)	ที่คะแนนเฉลี่ย	3.34	และ
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อาหารตามท้องถนน	(Street	food)	และสุดท้ายด้านความคุ้มค่าของเงิน	คะแนนเฉลี่ยของความคุ้มค่าด้านที่พัก

อาศัย	(Value	for	money	accommodation)	และค่าครองชีพที่ต�่า	(Low	cost	of	living)	นั้นมาเป็นอันดับแรก

ที่	3.14

	 ทัง้นีเ้มือ่วเิคราะห์ภาพความเข้มแขง็ด้านต่างๆ	ทัง้	6	กลุม่ในสายตานกัท่องเทีย่ว	พบอย่างชดัเจนว่า	ด้าน

ความปลอดภัย	(Safety	and	Security)	ได้รับคะแนนน้อยที่สุด	โดยเมื่อน�ามาเปรียบเทียบระหว่างนักท่องเที่ยว

กลุ่มที่เคยมาและไม่เคยมาท่องเที่ยวประเทศไทย	ไม่พบความแตกต่าง	โดยมีภาพความโดดเด่นที่ชัดเจน	ในเรื่อง

ธรรมชาติ	(Nature)	และอาหารไทย	(Gastronomy)	แม้คะแนนไม่แตกต่างมาก	แต่ควรพิจารณาเรื่อง	ความคุ้ม

ค่าเงิน	(Value	for	money)	ในสายตานกัท่องเทีย่วทีไ่ม่เคยมากลบัมค่ีอนข้างชดัเจนกว่า	ในกลุม่นกัท่องเทีย่วทีเ่คย

มาท่องเท่ียวประเทศไทยแล้ว	 โดยในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เคยมาประเทศไทยแล้วเห็นความโดดเด่นเรื่องกิจกรรม	

(activities)	แม้จะมิใช่เป็นความเข้มแข็งมากที่สุด	ดังแสดงในภาพประกอบที่	5-10	ด้านบนนี้

	 โดยหากพิจารณาในแต่ละด้านจะพบอย่างชัดเจนว่ามีเรื่องใดบ้างที่การท่องเที่ยวไทยมีภาพในคะแนนที่

น้อย	 เช่นความโดดเด่นในความเป็นแหล่งท่องเที่ยวท่ีมีภูเขามาเป็นล�าดับสุดท้าย	 โดยมีภาพความเป็นชายหาดที่

สวยงามโดดเด่นมากท่ีสดุ	ภาพนีส้ะท้อนความเข้มแขง็ของความเป็นจดุหมายปลายทางทีมี่ชายหาด	ทีเ่ป็นสิง่ดงึดดู

ที่ส�าคัญมายาวนาน

ตารางที่ 5-14 ธรรมชาติ

ภาพประกอบที่ 5-10
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 ภาพประกอบที่ 5-11  Nature

	 ความเข้มแขง็ด้านกจิกรรมต่างๆ	ท่ีท่องเทีย่วไทยมเีป็นภาพทีน่กัท่องเทีย่วอาจไม่เห็นอย่างชดัเจนมากนกั		

โดยพบว่ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวมีคะแนนน้อยที่สุด		ตามมาด้วยกิจกรรมที่โรแมนติก	โดยพบความ

โดดเด่นทีสุ่ดด้านสปาและบรกิารทางด้านสขุภาพทีห่ลากหลาย	ดงัแสดงในตารางที	่5-15	และภาพประกอบท่ี	5-12 

ด้านล่างนี้

ตารางที่ 5-15 กิจกรรม

 

  

ภาพประกอบที่ 5-12  Activities
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	 	สิง่ทีน่่าเป็นห่วงส�าหรับการท่องเท่ียวไทยในตลอดระยะเวลาหลายปีทีผ่่านมา	ในเรือ่งของความปลอดภยั	

งานวิจัยนี้ก็สะท้อนภาพนี้เช่นกันโดยพบว่านักท่องเที่ยวให้ความเข้มแข็งด้านความปลอดภัยเป็นคะแนนน้อยที่สุด	

โดยเห็นว่าชีวิตยามราตรีไม่ได้มีความปลอดภัยนัก	 และมิได้รู้สึกว่ามีบริการสายด่วนที่นักท่องเที่ยวสามารถติดต่อ

ได้	24	ชัว่โมง	และให้คะแนนด้านช้อปป้ิงทีย่ตุธิรรมค่อนข้างด	ีมปีระเดน็ทีน่่าสนใจและเป็นทีถ่กเถยีงเสมอในเรือ่ง

ภาพลกัษณ์ด้านการบรกิารทางเพศ	งานวจิยันีไ้ด้จดัภาพการบรกิารทางเพศไว้ในหมวดความปลอดภยัเพือ่สะท้อนให้

เหน็ว่า	สิง่ท่ีนักท่องเทีย่วรบัรูเ้กีย่วกบัการบรกิารทางเพศจะน�าพามาซึง่ความรูส้กึไม่ปลอดภยัหรอืไม่	โดยในค�าถาม

นี้วัดว่าเรามีหรือไม่	ดังนั้นจึงพบว่าคะแนนภาพลักษณ์เมื่อถามว่าเรามีหรือไม่	นักท่องเที่ยววัดไว้ในคะแนนที่ค่อน

ข้างสูง	นั้นหมายความว่า	มีให้เห็นได้อย่างทั่วไปแต่มีนัยอนุมานได้เช่นกันว่ามิได้บ่งบอกถึงความไม่ปลอดภัย

ตารางที่ 5-16 ความปลอดภัย

 

  

ภาพประกอบที่ 5-13  Safety and Security

	 ความเป็นไทยเป็นอยู่อย่างไทย	เป็นอีกหนึ่งภาพลักษณ์ที่มีความโดดเด่นสูงเป็นล�าดับสองรองจากความ

เป็นธรรมชาติของการท่องเที่ยวไทย	โดยงานวิจัยนี้สะท้อนให้เห็นว่าชีวิตตลอด	24	ชั่วโมงได้คะแนนสูงที่สุด	ตาม

ด้วยรอยยิ้มของชาวไทย	โดยคะแนนในทุกด้านสูงค่อนข้างเกาะกลุ่ม	โดยมีวิถีชีวิตได้คะแนนน้อยที่สุด
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ตารางที่ 5-17 ความเป็นไทย

 

 

ภาพประกอบที่ 5-14 Thainess

	 ความโดดเด่นด้านอาหารพบว่าผลไม้ไทยที่หลากหลายมีภาพท่ีโดดเด่นชัดเจน	 ในขณะที่กิจกรรมที่

เกี่ยวข้องกับหลักสูตรการสอนประกอบอาหารไทยได้คะแนนน้อยไม่โดดเด่นนัก

ตารางที่ 5-18  อาหารไทย
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ภาพประกอบที่ 5-15  Gastronomy

	 จากภาพที่โดดเด่นของการท่องเที่ยวไทยในเรื่องความคุ้มค่าเงิน	 ในงานวิจัยนี้สะท้อนภาพนี้ชัดเจนใน

กลุ่มนักท่องเที่ยว	โดยพบว่าสถานที่พักเป็นปัจจัยที่นักท่องเที่ยวรู้สึกว่าคุ้มค่าเงินที่สุด	โดยมีค่าครองชีพโดยรวมที่

ต�่าได้คะแนนเท่ากัน

ตารางที่ 5-19 ความคุ้มค่าของเงิน

 

  

ภาพประกอบที่ 5-16  Value for money
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5.9 คุณลักษณะเฉพาะของการท่องเที่ยวประเทศไทย (Thematic Highlight)
	 การน�าเสนอข้อมูลในตารางที่	 5-20	ถึง	 ตารางที่	 5-22	และภาพประกอบที่	 5-17	ถึงภาพประกอบที่	

5-19	แสดงค่าร้อยละของสิ่งที่ดึงดูดความสนใจนักท่องเที่ยวสูงสุดทั้ง	 3	ด้าน	 ได้แก่	 ชายหาด	การต้อนรับขับสู้	

และอาหาร	โดยเริ่มจากด้านชายหาด	พบว่าตัวอย่างร้อยละ	32.1	ชื่นชอบชายหาดที่มีการอนุรักษ์ธรรมชาติ	ด้าน

การต้อนรับขับสู้	ร้อยละ	39.0	ระบุคนไทยมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อนักท่องเที่ยว	และด้านอาหาร	ร้อยละ	37.0	นัก

ท่องเที่ยวระบุชื่นชอบร้านอาหารทั่วไปตามท้องถนนมากที่สุด

ตารางที่ 5-20 แสดงค่าร้อยละ และจ�านวนของตัวอย่างที่ระบุความชอบต่อสิ่งที่ดึงดูดในสายตานักท่องเที่ยว

ชาวต่างชาติด้านชายหาด

 

     

ภาพประกอบที่ 5-17

	 นักท่องเท่ียวยังคงให้ความส�าคัญกับชายหาดที่มีการอนุรักษ์ธรรมชาติเป็นอย่างดี	 โดยมีภาพชายหาดที่

ผ่อนคลายตามมาเป็นล�าดับถัดไป	ดังแสดงในตารางที่	5-20	และภาพประกอบที่	5-17	ข้างต้น
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ตารางที่ 5-21 ด้านการต้อนรับขับสู้

 

ภาพประกอบที่ 5-18

 นกัท่องเทีย่วเหน็ว่าความดงึดดูในเรือ่งการต้อนรบัขบัสู้ของไทย	คอื	ความมมีนษุยสัมพันธ์ทีด่ต่ีอนกัท่องเทีย่ว 

ท่ีควรตัง้ข้อสงัเกตคอื	คะแนนการให้บรกิารเป็นอย่างดแีละมีจติใจบรกิารได้คะแนนน้อย	โดยอาจตคีวามได้ด้วยว่า	

งานบริการที่เกิดในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอาจจะยังมิได้เป็นที่ประทับใจ	 แต่การบริการที่เป็นธรรมชาติที่เกิด

จากคนไทยสามารถสร้างความจดจ�าและประทับใจได้ดีกว่า

	 โดยปัจจัยความเป็นของแท้เหล่านี้	สะท้อนให้เห็นเช่นกันในเรื่องอาหาร	โดยมีเรื่องอาหารทั่วไปที่หาได้

ตามท้องถนนและอาหารท้องถิ่นได้คะแนนสูงสุดและดึงดูดนักท่องเที่ยว	ดังแสดงในตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 5-22 ด้านอาหาร

 

ภาพประกอบที่ 5-19

	 อาหารที่เป็นที่ชื่นชอบคืออาหารทั่วไปที่หาได้ตามท้องถนน	 ซ่ึงยืนยันความต้องการประสบการณ์ที่เป็น

ของแท้ของนักท่องเที่ยวเมื่อเดินทางไปเยือนที่ต่างๆ		ดังจะเห็นได้จากผลการวิจัยนี้เช่นกัน		อาหารที่เป็นอาหาร

ท้องถิ่นได้รับคะแนนสูงที่สุด	โดยอาหารนานาชาติต่างๆ	ได้รับคะแนนน้อยที่สุด

5.10 คณุลกัษณะเฉพาะของการท่องเทีย่วประเทศไทยแบ่งตามประสบการณ์ของนกัท่องเทีย่วและ
ตามภูมิภาค
	 ส่วนนี้เป็นการน�าเสนอข้อมูลความเห็นของนักท่องเที่ยวต่อคุณลักษณะเฉพาะของประเทศไทย	 3	

คุณลักษณะ	ที่โดดเด่น	คือ	ชายหาด		การต้อนรับขับสู้	และ	อาหาร	โดยแบ่งกลุ่มดังนี้

	 1)	แบ่งตามประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวเป็นกลุ่มที่เคยมาประเทศไทยแล้ว	และยังไม่เคยมา	

	 2)	แบ่งเป็นรายภูมิภาค	ได้แก่	เอเชีย	ยุโรป	(สหรัฐ)อเมริกา	และ	ออสเตรเลีย
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ชายหาด (Beach)

	 ในกลุม่ทีเ่ป็นนกัท่องเทีย่วจากเอเชยี	ยโุรป	และประเทศสหรฐัอเมรกิา	ออสเตรเลยี	พบว่าไม่มคีวามแตก

ต่างกัน	 โดยทั้งสองกลุ่มให้ความส�าคัญกับชายหาดที่มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	 และไม่คิดว่าชายหาดที่มีกิจกรรม

มากมายเป็นส่ิงที่น่าดึงดูดแต่อย่างใด	 แต่พบเฉพาะในกลุ่มนักท่องเที่ยวจากออสเตรเลียเห็นว่าชายหาดที่มีปาร์ตี้

และมีความสนุกสนานเป็นล�าดับที่หนึ่ง	ดังแสดงในตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 5-23 สิ่งที่ดึงดูดความสนใจนักท่องเที่ยวด้านชายหาดโดยแบ่งตามกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เคยมาและ

ไม่เคยมาท่องเที่ยวประเทศไทย(จากทุกภูมิภาค)

ภาพประกอบที่ 5-20

ตารางที่ 5-24 สิ่งที่ดึงดูดความสนใจนักท่องเที่ยวด้านชายหาดโดยแบ่งตามภูมิภาค
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ภาพประกอบที่ 5-21

	 ภาพประกอบด้านบนแสดงความคิดเห็นค่อนข้างเกาะกลุ่ม	 และเป็นไปในทิศทางเดียวกันในทุกกลุ่มท่ี

แบ่งออกมา	โดยในกลุม่ประเทศเอเชยีให้คะแนนชายหาดทีเ่ป็นส่วนตวัส�าหรบัแขกทีพ่กัในโรงแรมเท่านัน้ค่อนข้าง

มากกว่านักท่องเที่ยวในกลุ่มอื่นๆ	

การต้อนรับขับสู้ (Hospitality)  

	 ในด้านการต้อนรับขับสูน้กัท่องเทีย่วทัง้ในกลุม่ทีเ่คยมาแล้วและมาเป็นครัง้แรกให้คะแนนความมีไมตรจีติ

สูงที่สุด	และไม่มีความแตกต่างแต่อย่างไรเมื่อเปรียบเทียบในสองกลุ่มนี้	และพบว่าคะแนนความมีไมตรีอย่างเกิน

ความคาดหมายมีมากกว่าในกลุ่มที่เคยมาแล้วอย่างไม่น่าแปลกใจ

ตารางที่ 5-25 สิ่งท่ีดึงดูดความสนใจนักท่องเท่ียวด้านการต้อนรับขับสู้โดยแบ่งตามกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เคยมา

และไม่เคยมาท่องเที่ยวประเทศไทย (จากทุกภูมิภาค)
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ภาพประกอบที่ 5-22

	 เมื่อพิจารณาในกลุ่มภูมิภาคความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวทุกภูมิภาคเป็นไปในทิศทางเดียวกันคือให้

คะแนนความมีไมตรีจิตสูงที่สุด	 โดยในกลุ่มนักท่องเที่ยวยุโรปเห็นความมีจิตใจบริการมากกว่ากลุ่มนักท่องเที่ยว

เอเชีย	 โดยหากพิจารณาเปรียบเทียบกันนักท่องเที่ยวจากประเทศออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกาพบว่าคะแนน

ความมีไมตรีจิตมีสูงที่สุด	

ตารางที่ 5-26 ภาพรวมสิ่งที่ดึงดูดความสนใจนักท่องเที่ยวด้านการต้อนรับขับสู้ โดยแบ่งตามภูมิภาค
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ภาพประกอบที่ 5-23

อาหาร (Food)  

	 อาหารทีห่าได้ตามท้องถนนเป็นความดึงดูดทีโ่ดดเด่นทัง้ในกลุม่นกัท่องเทีย่วทีเ่คยมาและไม่เคยมา	ตาม

มาด้วยอาหารพืน้ถิน่	ทัง้น้ีความแตกต่างระหว่างอาหารทีห่าได้ตามท้องถนนคือ	การมิได้มีร้านแต่เป็นประสบการณ์

การลิ้มลองอาหารจากร้านที่มีตามข้างถนนต่างๆ	

ตารางที่ 5-27 สิ่งที่ดึงดูดความสนใจนักท่องเที่ยวด้านอาหารโดยแบ่งตามกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เคยมาและไม่เคย

มาท่องเที่ยวประเทศไทย(จากทุกภูมิภาค)
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ภาพประกอบที่ 5-24

	 เมือ่พจิารณาเปรยีบเทยีบระหว่างกลุม่นกัท่องเทีย่วจากเอเชยีและจากยโุรปเหน็คล้ายกนั	โดยไม่เหน็ความ

โดดเด่นด้านอาหารที่เป็น	Fine	Dining	เป็นเรื่องโดดเด่นแต่อย่างไร	ดังแสดงในตารางที่	5-28	และภาพประกอบ

ที่	5-25	ดังต่อไปนี้

ตารางที่ 5-28 สิ่งที่ดึงดูดความสนใจนักท่องเที่ยวด้านอาหารโดยแบ่งตามภูมิภาค
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ภาพประกอบที่ 5-25

	 จากผลการศึกษาภาพลักษณ์ในภาพรวมและแยกภูมิภาคพบทั้งคุณลักษณะที่โดดเด่นและดึงดูด	 โดย

สะท้อนความเป็นภาพลกัษณ์การท่องเทีย่วไทยทีค่่อนข้างไปในทศิทางเดยีวกนัและชดัเจน	โดยภาพทัง้หมดนีเ้ป็นเช่น

กระจกสะท้อนให้เหน็ความเป็นตวัตนในสายตานกัท่องเทีย่ว	โดยแสดงทัง้ทีเ่ราเป็นอยูแ่ล้วและเป็นภาพสะท้อนให้

เหน็ในหลากหลายภาพทีห่ากว่าประเทศไทยต้องการสร้างหรอืส่งเสรมิผลการวจิยันีไ้ด้สะท้อนให้เหน็ว่าภาพความ

เป็นจุดหมายปลายทางเพือ่ครอบครวัและเป็นภาพแห่งความสงบ	จดัการได้	อาจมไิด้มีอยูใ่นใจนกัท่องเทีย่วมากนกั

ในปัจจุบัน



รายงานผลการศึกษาเชิงปริมาณ
และการสังเคราะห์ ผลภาพลักษณ์รายประเทศ

6
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รายงานผลการศกึษาเชงิปรมิาณและการสังเคราะห์
ผลภาพลกัษณ์รายประเทศ
6.1 บทน�า
   การวิเคราะห์และแสดงผลในบทนี้เพื่อมุ่งให้เห็นผลการศึกษาในสามส่วนดังนี้ คือ

 คุณลักษณะภาพลักษณ์และความดึงดูดของการท่องเที่ยวไทย (Destination Perceived Charisma   

 and Attractive Attributes)

 

 คุณลักษณะเฉพาะของการท่องเที่ยวประเทศไทย (Thematic Highlight) รายประเทศ

 

 ความเข้มแข็งของภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยใน 6 ด้าน (Image Strengths among 6 Clusters)

    โดยในการน�าเสนอจะแสดงผลรายประเทศเพื่อตอบค�าถามหลักดังต่อไปนี้

 นักท่องเที่ยวเห็นคุณลักษณะภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยเป็นอย่างไรบ้าง

  

 คุณลักษณะใดของภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยที่เป็นสิ่งดึงดูดในสายตานักท่องเที่ยว

 นักท่องเที่ยวคิดเห็นอย่างไรกับภาพลักษณ์ท่องเที่ยวไทยในด้านต่างๆ ต่อไปนี้ คือ ด้านความปลอดภัย  

 อาหาร ความคุ้มค่า ธรรมชาติ ความเป็นไทย และกิจกรรมทางการท่องเที่ยว โดยพิจารณาเปรียบ 

 เทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มที่เคยมาและกลุ่มที่ไม่เคยมา

6.2 ภาพลักษณ์ที่โดดเด่นของการท่องเที่ยวประเทศไทยแยกรายประเทศ

ประเทศมาเลเซีย

 จากการวิเคราะห์ภาพลักษณ์และความดึงดูดของการท่องเที่ยวไทย พบว่าในกลุ่มนักท่องเที่ยวจาก

ประเทศมาเลเซีย เห็นว่าประเทศไทยมีคุณลักษณะที่ชัดเจนที่สุดคือ การเป็นประเทศพุทธศาสนา มีคะแนนเฉลี่ย

อยู่ท่ี 3.34 รองลงมาคือการเป็นประเทศทีม่สีสีนัหลากหลายรสชาต ิและในขณะทีเ่หน็ว่าเรามคีวามสงบ เรยีบง่าย

น้อย ความดึงดูดที่นักท่องเที่ยวมาเลเซียเห็นคือ การต้อนรับขับสู้และมีความตื่นเต้น ความสุข 
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ภาพประกอบที่ 6-1

 ภาพประกอบนีแ้สดงให้เหน็ความแตกต่างระหว่างคุณลกัษณะและความดึงดูดอย่างชดัเจน ซ่ึงจะเหน็ได้

ว่าคุณลักษณะความเป็นเมืองพุทธและความเผ็ดร้อน (Spicy) ของประเทศไทยมิได้มีความดึงดูดต่อนักท่องเที่ยว

ชาวมาเลเซีย

ภาพประกอบที่ 6-2

 กลุม่ตวัอย่างนกัท่องเทีย่วชาวมาเลเซีย ระบวุ่าชืน่ชอบชายหาดทีมี่การอนรุกัษ์ธรรมชาติมากทีส่ดุ รองลง

มาเป็นชายหาดเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ เช่น การได้นอนอาบแดด นั่งดื่มน�้าผลไม้ริมชายหาด และการนวดแถว

ชายหาด โดยมีสัดส่วนร้อยละ 33.5 และ 30.7 ตามล�าดับ เมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มนักท่องเที่ยวที่
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ไม่เคยเดินทางมากับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เคยเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยแล้ว ไม่พบความแตกต่างระหว่าง

สองกลุม่นี ้โดยทัง้สองกลุม่นีไ้ม่ชืน่ชอบชายหาดทีมี่กจิกรรมเพราะอาจมีความวุน่วาย ในด้านการต้อนรบัขบัสูก้ลุม่

ตัวอย่างกลุม่นีช้ืน่ชอบความเป็นกนัเอง เป็นมิตร มีไมตรจีติทีดี่ต่อนักท่องเทีย่วเป็นล�าดับแรก โดยมีสัดส่วนถงึร้อย

ละ 40.2 เมือ่วเิคราะห์เปรยีบเทยีบระหว่างกลุม่นกัท่องเทีย่วทีไ่ม่เคยเดินทางมากบักลุม่นกัท่องเทีย่วทีเ่คยเดนิทาง

มาท่องเที่ยวในประเทศไทย มีประเด็นที่น่าสนใจคือ กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เคยเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยมี

ความชืน่ชอบการต้อนรบัขบัสูท้ีด่น้ีอยกว่ากลุ่มนกัท่องเทีย่วทีย่งัไม่เคยเดนิทางมาท่องเทีย่วในประเทศไทย ส่วนใน

ด้านของอาหารพบว่ากลุ่มตวัอย่างนกัท่องเทีย่วชาวมาเลเซยีชืน่ชอบร้านอาหารทีห่าได้ตามท้องถนน และเม่ือเปรยีบ

เทียบระหว่างกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ไม่เคยเดินทางมากับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เคยเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย 

ไม่พบความแตกต่างที่เป็นประเด็นโดดเด่นชัดเจนนัก ดังแสดงในภาพประกอบด้านล่างนี้

ภาพประกอบที่ 6-3 ภาพรวมสิ่งที่นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียชื่นชอบและเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่ไม่เคยเดิน

       ทางมากับกลุ่มที่เคยเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย
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ตารางที่ 6-1  ประเทศมาเลเซีย
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ภาพประกอบที่ 6-4

จุดเด่นและภาพลักษณ์ไทยจากสายตานักท่องเที่ยวมาเลเซีย

 จากตารางทัง้หมดข้างต้น  ได้แสดงถงึความคิดเหน็ต่อภาพลกัษณ์ทีโ่ดดเด่นของการท่องเทีย่วประเทศไทย

ในสายตานกัท่องเทีย่วชาวมาเลเซยีในด้านต่างๆ  พบว่า  ในด้านธรรมชาติ  ชายหาดทีส่วยงามเป็นภาพลกัษณ์ทีมี่

ความโดดเด่นมาเป็นอันดับแรก  ที่คะแนนเฉลี่ย  3.34  เมื่อสอบถามในด้านกิจกรรมต่างๆ  สปาและบริการทาง

ด้านสุขภาพที่หลากหลายเป็นกิจกรรมที่มีความโดดเด่นมากที่สุด  ที่คะแนนเฉลี่ย  3.23  ในด้านความปลอดภัย

นักท่องเที่ยวระบุว่า  การมีสายด่วนส�าหรับนักท่องเที่ยวตลอด  24  ชั่วโมงมีความโดดเด่นมากที่สุด  ที่คะแนน

เฉลี่ย  2.88  ในด้านความเป็นไทย  รอยยิ้มของชาวไทยเป็นภาพลักษณ์ที่นักท่องเที่ยวระบุว่ามีความโดดเด่นมาก

ที่สุด  ที่คะแนนเฉลี่ย  3.24  ส่วนในด้านอาหารไทย  ผลไม้ตามฤดูกาลที่หลากหลายมีความโดดเด่นมาเป็นอันดับ

แรก  ที่คะแนนเฉลี่ยสูงถึง  3.39  และสุดท้ายในด้านความคุ้มค่าของเงิน  พบว่า  สถานที่พักอาศัยนั้นคุ้มค่ากับ

เงินที่จ่ายไป  เป็นภาพลักษณ์ที่นักท่องเที่ยวมองว่าโดดเด่นมากที่สุด  ที่คะแนนเฉลี่ย  3.20

 กล่าวโดยสรุปคุณลักษณะเฉพาะของการท่องเที่ยวประเทศไทย (Thematic Highlight) ที่เป็นสิ่งดึงดูด

ในสายตานักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย ได้แก่ ชายหาดที่มีการอนุรักษ์ธรรมชาติมากที่สุด รองลงมาเป็นชายหาดเพื่อ

การพักผ่อนหย่อนใจ ชื่นชอบความเป็นกันเอง เป็นมิตร มีไมตรีจิตที่ดีต่อนักท่องเที่ยว  และชื่นชอบร้านอาหารที่

หาได้ตามท้องถนนมากที่สุด

ภาพประกอบที่ 6-5



โครงการศึกษาภาพลักษณ์ 
ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยในสายตาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

156

ประเทศจีน

 นกัท่องเทีย่วในกลุม่ประเทศจนีเหน็ว่าการท่องเทีย่วไทยมีความเป็นมิตร สนกุสนาน ในขณะทีค่วามดงึดดู

ท่ีสดุเป็นเร่ืองของการต้อนรบัขบัสูแ้ละความมนี�า้ใจโดยกลุม่ค�าในลกัษณะนีป้รากฏค่อนข้างเด่นชดัและไม่แตกต่าง

จากนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นๆ ที่ไม่เห็นว่าประเทศไทยมีการจัดการอย่างเป็นระบบ (Organized) 

ภาพประกอบที่ 6-6

 ภาพประกอบนี้แสดงให้เห็นความแตกต่างระหว่างคุณลักษณะและความดึงดูดพบอย่างชัดเจนในเรื่อง

ความเป็นประเทศเมืองพุทธและพบว่าความตื่นเต้น ความสบายสบายของประเทศไทยและความรักสนุก (Fun-

Loving) มิได้มีความดึงดูดเท่ากับภาพที่นักท่องเที่ยวเห็นว่าเราเป็นในเรื่องดังกล่าว

ภาพประกอบที่ 6-7
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 กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวจีน ระบุว่าชื่นชอบชายหาดที่มีการอนุรักษ์ธรรมชาติมากที่สุด รองลงมา

คือชายหาดเพื่อการพักผ่อน เช่น การได้นอนอาบแดด นั่งดื่มน�้าผลไม้ริมชายหาด และการนวดแถวชายหาด โดย

มีสัดส่วนร้อยละ 31.3 และ 30.6 ตามล�าดับ เมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ไม่เคยเดินทาง

มากับกลุม่นักท่องเทีย่วทีเ่คยเดนิทางมาท่องเทีย่วในประเทศไทย ไม่พบความแตกต่าง โดยทัง้สองกลุม่นีไ้ม่ช่ืนชอบ

ชายหาดท่ีมีกิจกรรมหรอืงานปาร์ตีท้ีม่กีารดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ ในด้านของการต้อนรับขับสู ้กลุม่ตัวอย่างนกัท่อง

เที่ยวชาวจีนชื่นชอบความเป็นกันเอง เป็นมิตร มีไมตรีจิตที่ดี โดยมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 32.5 และเมื่อวิเคราะห์

เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ไม่เคยเดินทางมากับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เคยเดินทางมาประเทศไทย ไม่พบ

ความแตกต่าง ในด้านของอาหาร พบว่ากลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวจีนชื่นชอบร้านอาหารที่หาได้ตามท้องถนน 

เม่ือเปรยีบเทียบระหว่างกลุม่นกัท่องเทีย่วทีไ่ม่เคยเดนิทางมากบักลุม่นกัท่องเทีย่วทีเ่คยเดนิทางมาประเทศไทย จะ

เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เคยเดินทางมาประเทศไทยชื่นชอบความสะดวกและความหลากหลาย

ของอาหารมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ยังไม่เคยมาประเทศไทย ดังแสดงในภาพประกอบด้านล่างนี้

ภาพประกอบที่ 6-8 ภาพรวมสิ่งที่นักท่องเที่ยวชาวจีนชื่นชอบและเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่ไม่เคยเดินทาง  

          มากับกลุ่มที่เคยเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย
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ตารางที่ 6-2 ประเทศจีน
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ภาพประกอบที่ 6-10

ภาพประกอบที่ 6-9

จุดเด่นและภาพลักษณ์ไทยจากสายตานักท่องเที่ยวจีน

 จากตารางข้างต้น  ได้แสดงถึงความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ที่โดดเด่นของการท่องเที่ยวประเทศไทยใน

สายตานักท่องเที่ยวชาวจีนในด้านต่างๆ  พบว่า  ในด้านธรรมชาติ  ชายหาดที่สวยงามอย่างเป็นธรรมชาติเป็น

ภาพลักษณ์ที่มีความโดดเด่นมาเป็นอันดับแรก  ที่คะแนนเฉลี่ย  3.28  เมื่อสอบถามในด้านกิจกรรมต่างๆ  สปา

และบริการทางด้านสุขภาพที่หลากหลายเป็นกิจกรรมที่มีความโดดเด่นมากที่สุด  ที่คะแนนเฉลี่ย  3.22  ในด้าน

ความปลอดภยันกัท่องเทีย่วระบวุ่า  การช้อปป้ิงทีย่ตุธิรรมมคีวามโดดเด่นมากทีส่ดุ  ทีค่ะแนนเฉลีย่  2.92  ในด้าน

ความเป็นไทย  รอยยิ้มของชาวไทยเป็นภาพลักษณ์ที่นักท่องเที่ยวระบุว่ามีความโดดเด่นมากที่สุด  ที่คะแนนเฉลี่ย  

3.27  ส่วนในด้านอาหารไทย  ผลไม้ตามฤดูกาลที่หลากหลายมีความโดดเด่นมาเป็นอันดับแรก  ที่คะแนนเฉลี่ยสูง

ถึง  3.36  และสุดท้ายในด้านความคุ้มค่าของเงิน  พบว่า  การช้อปปิ้งนั้นคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป  เป็นภาพลักษณ์

ที่นักท่องเที่ยวมองว่าโดดเด่นมากที่สุด  ที่คะแนนเฉลี่ย  3.14 สะท้อนภาพตลาดจีนซึ่งมีการจับจ่ายช้อปปิ้งและ

เห็นความคุ้มค่าซึ่งควรส่งเสริมต่อไป และที่น่าสนใจคือ กลุ่มนี้เห็นว่าชีวิตยามราตรีมีความปลอดภัยสูงเช่นกัน

 กล่าวโดยสรุปคุณลักษณะเฉพาะของการท่องเที่ยวประเทศไทย (Thematic Highlight) ที่เป็นสิ่งดึงดูด

ในสายตานกัท่องเทีย่วชาวจนี ได้แก่ ชายหาดทีมี่การอนรัุกษ์ธรรมชาติมากทีส่ดุ รองลงมาเป็นชายหาดเพ่ือการพกั

ผ่อนหย่อนใจ ชืน่ชอบความเป็นกนัเอง เป็นมติร มไีมตรจีติทีด่ต่ีอนกัท่องเทีย่ว  และชืน่ชอบร้านอาหารทีห่าได้ตาม

ท้องถนนมากที่สุด
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ประเทศญี่ปุ่น

 นักท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศญี่ปุ่นพบว่าความสุขเป็นหนึ่งในภาพที่ชัดเจนของประเทศไทย และเห็นว่า

ความดึงดูดของประเทศไทยคือ ความตื่นเต้น

ภาพประกอบที่ 6-11

 ภาพนี้แสดงค่อนข้างชัดในความแตกต่างระหว่างความเป็นเมืองพุทธ และ ความเผ็ดร้อนที่กลุ่มนักท่อง

เที่ยวญี่ปุ่นไม่คิดว่าเป็นเรื่องดึงดูด

ภาพประกอบที่ 6-12



โครงการศึกษาภาพลักษณ์ 
ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยในสายตาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

162

 กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นได้ระบุถึงล�าดับของสิ่งที่ดึงดูดความสนใจทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ชายหาด 

การต้อนรบัขับสู ้และอาหาร พบว่ากลุ่มตวัอย่างร้อยละ 33.6 ชืน่ชอบชายหาดทีม่กีารอนรุกัษ์ธรรมชาตมิาเป็นอันดบั

หนึง่ส�าหรบัด้านชายหาด และร้อยละ 36.5 ระบวุ่าชืน่ชอบความเป็นกันเอง เป็นมติร มไีมตรจีติ มาเป็นอนัดบัหน่ึง

ในด้านของการต้อนรับขับสู้ และสุดท้ายในด้านของอาหาร กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นระบุชื่นชอบร้าน

อาหารทั่วไปที่หาได้ตามท้องถนนสูงถึงร้อยละ 47.6 และเม่ือเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาว

ญี่ปุ่นที่ไม่เคยเดินทางมากับกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่เคยเดินทางมาประเทศไทยไม่พบความแตกต่าง

ระหว่างสองกลุ่มนี้ ดังแสดงในภาพประกอบด้านล่างนี้

ภาพประกอบที่ 6-13 ภาพรวมสิ่งที่นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นชื่นชอบและเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่ไม่เคยเดิน

            ทางมากับกลุ่มที่เคยเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย
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ตารางที่ 6-3 ประเทศญี่ปุ่น
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ภาพประกอบที่ 6-14

จุดเด่นและภาพลักษณ์ไทยจากสายตานักท่องเที่ยวญี่ปุ่น

 จากตารางข้างต้น  ได้แสดงความคิดเหน็ต่อภาพลกัษณ์ทีโ่ดดเด่นของการท่องเทีย่วประเทศไทยในสายตา

นกัท่องเทีย่วชาวญีปุ่น่ในด้านต่างๆ  พบว่า  ในด้านธรรมชาติ  ภมิูอากาศทีอ่บอุ่นเป็นภาพลกัษณ์ทีมี่ความโดดเด่น

มาเป็นอันดับแรก  ที่คะแนนเฉลี่ย  3.23  เมื่อสอบถามในด้านกิจกรรมต่างๆ  สปาและบริการทางด้านสุขภาพที่

หลากหลายเป็นกิจกรรมทีม่คีวามโดดเด่นมากทีส่ดุ  ทีค่ะแนนเฉลีย่  3.06  ในด้านความปลอดภยันกัท่องเทีย่วระบุ

ว่า  การมีสายด่วนส�าหรับนักท่องเที่ยวตลอด  24  ชั่วโมง  มีความโดดเด่นมากที่สุด  ที่คะแนนเฉลี่ย  2.65  ใน

ด้านความเป็นไทย  รอยยิ้มของชาวไทยเป็นภาพลักษณ์ที่นักท่องเที่ยวระบุว่ามีความโดดเด่นมากที่สุด  ที่คะแนน

เฉลี่ย  3.23  ส่วนในด้านอาหารไทย  ผลไม้ตามฤดูกาลที่หลากหลายมีความโดดเด่นมาเป็นอันดับแรก  ที่คะแนน

เฉลี่ยสูงถึง  3.33  และสุดท้ายในด้านความคุ้มค่าของเงิน  พบว่า  ค่าครองชีพที่ต�่า  เป็นภาพลักษณ์ที่นักท่อง

เที่ยวมองว่าโดดเด่นมากที่สุด  ที่คะแนนเฉลี่ย  3.22

ภาพประกอบที่ 6-15

 

 กล่าวโดยสรุปคุณลักษณะเฉพาะของการท่องเที่ยวประเทศไทย (Thematic Highlight) ที่เป็นสิ่งดึงดูด

ในสายตานักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น ได้แก่ ชายหาดที่มีการอนุรักษ์ธรรมชาติ ความเป็นกันเอง เป็นมิตร มีไมตรีจิตที่

ดีต่อนักท่องเที่ยว  และชื่นชอบร้านอาหารที่หาได้ตามท้องถนน
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ประเทศไต้หวัน

 นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ให้ความส�าคัญและคิดว่าประเทศไทยมีความดึงดูดเรื่องการต้อนรับขับสู้ ความมี

ไมตรีจิต และเป็นนักท่องเที่ยวที่เห็นว่าความรู้สึกผ่อนคลาย คือหนึ่งในปัจจัยดึงดูด

ภาพประกอบที่ 6-16

 ความแตกต่างทีเ่หน็อย่างชดัเจนในกลุม่นกัท่องเทีย่วไต้หวนันีคื้อ ความเป็นเมืองพุทธ ความสนกุสนาน 

(Cheerful) และความน่าค้นหาน่าสนใจอย่างอัศจรรย์ใจ (Exotic) เป็นหนึง่ในปัจจยัทีมี่ความดงึดูดน้อยกว่าภาพ 

ทีเ่ราเป็น

 กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวไต้หวันระบุถึงล�าดับของสิ่งที่ดึงดูดความสนใจทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ชายหาด 

การต้อนรับขับสู้ และอาหาร พบว่า กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวไต้หวันจ�านวนร้อยละ 30.8 ชื่นชอบชายหาด

ภาพประกอบที่ 6-17
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ส�าหรับการพักผ่อนหย่อนใจ เช่น การนอนอาบแดด การนั่งดื่มน�้าผลไม้ริมชายหาด และการนวดริมชายหาด แต่

ไม่ค่อยชื่นชอบชายหาดที่มีกิจกรรม เช่น การเล่นบานาน่าโบ๊ท การเล่นวอลเล่ย์บอลริมชายหาด และร้อยละ 41.1 

ระบุว่าช่ืนชอบความเป็นกนัเอง ความเป็นมติรมไีมตรจีติ และสุดท้ายร้อยละ 34.0 ระบวุ่าชืน่ชอบร้านอาหารทัว่ไป

ตามท้องถนน เมือ่เปรยีบเทยีบระหว่างกลุม่ตวัอย่างนกัท่องเทีย่วชาวไต้หวนัทีไ่ม่เคยเดินทางมากบักลุม่ตวัอย่างนกั

ท่องเท่ียวชาวไต้หวนัทีเ่คยเดนิทางมาประเทศไทยพบว่า กลุม่นกัท่องเทีย่วท่ีเคยเดนิทางมาประเทศไทยจะชืน่ชมกบั

ชายหาดส่วนตวัทีม่ไีว้บรกิารเฉพาะแขกของโรงแรมมากกว่ากลุม่นกัท่องเทีย่วทีไ่ม่เคยเดินทางมาประเทศไทย ส่วน

ในด้านของการต้อนรับขับสู้ กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เคยมาชื่นชอบในเรื่องของ เหนือความคาดหมาย สูงกว่ากลุ่มนัก

ท่องเที่ยวที่ไม่เคยมา ซึ่งถือได้ว่าเป็นประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ดี ส่วนในด้านของอาหาร ไม่พบความแตกต่าง

ของสองกลุ่มนี้ ดังแสดงในภาพประกอบด้านล่างนี้

ภาพประกอบที่ 6-18 ภาพรวมสิ่งที่นักท่องเที่ยวชาวไต้หวันชื่นชอบและเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่ไม่เคยเดิน

              ทางมากับกลุ่มที่เคยเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย
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ตารางที่ 6-4 ประเทศไต้หวัน
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ภาพประกอบที่ 6-19

จุดเด่นและภาพลักษณ์ไทยจากสายตานักท่องเที่ยวไต้หวัน

 จากตารางข้างต้น  ได้แสดงถงึคะแนนเฉลีย่ของความคดิเหน็ต่อภาพลกัษณ์ทีโ่ดดเด่นของการท่องเทีย่ว

ประเทศไทยในสายตานักท่องเที่ยวชาวไต้หวันในด้านต่างๆ  พบว่า  ในด้านธรรมชาติ  ชายหาดที่สวยงามเป็น

ภาพลักษณ์ที่มีความโดดเด่นมาเป็นอันดับแรก  ที่คะแนนเฉลี่ย  3.14  เมื่อสอบถามในด้านกิจกรรมต่างๆ  สปา

และบริการทางด้านสุขภาพที่หลากหลายเป็นกิจกรรมที่มีความโดดเด่นมากที่สุด  ที่คะแนนเฉลี่ย  3.12  ในด้าน

ความปลอดภัยนักท่องเที่ยวระบุว่า  การช้อปปิ้งที่ยุติธรรมมีความโดดเด่นมากที่สุด  ที่คะแนนเฉลี่ย  2.87  ใน

ด้านความเป็นไทย  รอยยิ้มของชาวไทยเป็นภาพลักษณ์ที่นักท่องเที่ยวระบุว่ามีความโดดเด่นมากที่สุด  ที่คะแนน

เฉลี่ย  3.19  ส่วนในด้านอาหารไทย  ผลไม้ตามฤดูกาลที่หลากหลายมีความโดดเด่นมาเป็นอันดับแรก  ที่คะแนน

เฉลี่ยสูงถึง  3.21  และสุดท้ายในด้านความคุ้มค่าของเงิน  พบว่า  สถานที่พักอาศัยและการช้อปปิ้งคุ้มค่ากับเงิน

ที่จ่ายไป  เป็นภาพลักษณ์ที่นักท่องเที่ยวมองว่าโดดเด่นมากที่สุด  ที่คะแนนเฉลี่ย  3.12

ภาพประกอบที่ 6-20

 กล่าวโดยสรุปคุณลักษณะเฉพาะของการท่องเที่ยวประเทศไทย (Thematic Highlight) ที่เป็นสิ่งดึงดูด

ในสายตานักท่องเที่ยวชาวไต้หวัน ได้แก่ ชายหาดเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ ความเป็นกันเอง เป็นมิตร มีไมตรีจิต

ที่ดีต่อนักท่องเที่ยว  และชื่นชอบร้านอาหารที่หาได้ตามท้องถนน
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ฮ่องกง

 นกัท่องเทีย่วในกลุม่นีพ้บว่าประเทศไทยมีความน่าค้นหาน่าสนใจอย่างอัศจรรย์ใจ (Exotic) โดยมคีวาม

ไร้กังวลเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ดึงดูดส�าหรับนักท่องเที่ยวในกลุ่มนี้ 

ภาพประกอบที่ 6-21

 ความแตกต่างที่เห็นชัดเจนคือ การไร้ความกังวลซึ่งเป็นหนึ่งในความดึงดูดของประเทศไทย แม้จะมิได้

เห็นว่าประเทศไทยเป็นเช่นนั้นมากนัก

ภาพประกอบที่ 6-22

 ตารางและภาพประกอบต่อไปนีแ้สดงล�าดบัของสิง่ทีด่งึดดูความสนใจของกลุม่ตวัอย่างนกัท่องเทีย่วชาว

ฮ่องกงทัง้ 3 ด้าน ได้แก่ ชายหาด การต้อนรบัขบัสู ้และอาหาร โดยเริม่จากชายหาดพบว่ากลุม่ตัวอย่างร้อยละ 34.0 

ชื่นชอบชายหาดส�าหรับการพักผ่อน และในขณะเดียวกันก็มีนักท่องเที่ยวอีกจ�านวนหนึ่งซึ่งคิดเป็นร้อยละ 28.8 ที่

ระบุว่าช่ืนชอบชายหาดส่วนตวัทีม่ไีว้ส�าหรบับรกิารแขกของโรงแรมเท่านัน้ เมือ่วเิคราะห์เปรยีบเทยีบระหว่างกลุม่
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ตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวฮ่องกงที่ไม่เคยเดินทางมากับกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวฮ่องกงที่เคยเดินทางมาเที่ยว

ในประเทศไทย พบว่าไม่มีความแตกต่างกันมากนัก โดยทั้งสองกลุ่มจะไม่ค่อยชอบชายหาดที่มีปาร์ตี้และมีการดื่ม

เครือ่งดืม่ท่ีมีแอลกอฮอล์ รวมถงึชายหาดทีม่กีจิกรรม ทัง้นีค้งเป็นเพราะนกัท่องเทีย่วต้องการทีจ่ะพกัผ่อน ต้องการ

บรรยากาศทีผ่่อนคลายและมคีวามเป็นส่วนตัว ส�าหรบัด้านการต้อนรบัขบัสู ้ร้อยละ 33.6 ระบวุ่าชืน่ชอบความเป็น

กันเอง เป็นมิตรและมีไมตรีจิตต่อนักท่องเที่ยว แต่เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวที่ไม่เคยเดิน

ทางมากบักลุม่ตวัอย่างนกัท่องเทีย่วทีเ่คยเดนิทางมาประเทศไทย พบข้อสงัเกตว่า กลุม่ทีเ่คยเดินทางมาให้คะแนน

ในด้านน้ีน้อยกว่ากลุม่ทีย่งัไม่เคยมา ส�าหรบัในด้านอาหาร กลุม่ตวัอย่างระบชุืน่ชอบร้านอาหารทัว่ไปตามท้องถนน

มากท่ีสดุคดิเป็นร้อยละ 38.4 โดยกลุม่ตวัอย่างนกัท่องเทีย่วชาวฮ่องกงทีไ่ม่เคยเดินทางมาประเทศไทยให้ความช่ืน

ชอบกับอาหารท้องถิ่นของไทยมากกว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวที่เคยเดินทางมา

ภาพประกอบที่ 6-23 ภาพรวมสิ่งที่นักท่องเที่ยวชาวฮ่องกงชื่นชอบและเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่ไม่เคยเดิน

              ทางมากับกลุ่มที่เคยเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย
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ตารางที่ 6-5 ฮ่องกง
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ภาพประกอบที่ 6-24

จุดเด่นและภาพลักษณ์ไทยจากสายตานักท่องเที่ยวฮ่องกง

 จากตารางข้างต้น  ได้แสดงถงึคะแนนเฉลีย่ของความคดิเหน็ต่อภาพลกัษณ์ทีโ่ดดเด่นของการท่องเทีย่ว

ประเทศไทยในสายตานักท่องเที่ยวชาวฮ่องกงในด้านต่างๆ  พบว่า  ในด้านธรรมชาติ  ชายหาดที่สวยงามเป็น

ภาพลักษณ์ที่มีความโดดเด่นมาเป็นอันดับแรก  ที่คะแนนเฉลี่ย  3.16  เมื่อสอบถามในด้านกิจกรรมต่างๆ  สวรรค์

แห่งการช้อปปิ้ง  เป็นกิจกรรมที่มีความโดดเด่นมากที่สุด  ที่คะแนนเฉลี่ย  3.15  ในด้านความปลอดภัยนักท่อง

เที่ยวระบุว่า  การช้อปปิ้งที่ยุติธรรมมีความโดดเด่นมากที่สุด  ที่คะแนนเฉลี่ย  3.01  ในด้านความเป็นไทย  การ

มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเป็นภาพลักษณ์ที่นักท่องเที่ยวระบุว่ามีความโดดเด่นมากที่สุด  ที่คะแนนเฉลี่ย  3.16  ส่วนใน

ด้านอาหารไทย  อาหารท้องถิ่นตามท้องถนนมีความโดดเด่นมาเป็นอันดับแรก  ที่คะแนนเฉลี่ยสูงถึง  3.25  และ

สุดท้ายในด้านความคุ้มค่าของเงิน  พบว่า  สถานที่พักอาศัยนั้นคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป  เป็นภาพลักษณ์ที่นักท่อง

เที่ยวมองว่าโดดเด่นมากที่สุด  ที่คะแนนเฉลี่ย  3.15

ภาพประกอบที่ 6-25

 กล่าวโดยสรุปคุณลักษณะเฉพาะของการท่องเที่ยวประเทศไทย (Thematic Highlight) ที่เป็นสิ่งดึงดูด

ในสายตานกัท่องเทีย่วชาวฮ่องกง ได้แก่ชายหาดเพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจมากทีส่ดุ รองลงมาเป็นชืน่ชอบชายหาด

ส่วนตัวที่มีไว้ส�าหรับบริการแขกของโรงแรมเท่านั้น ชื่นชอบความเป็นกันเอง เป็นมิตร มีไมตรีจิตที่ดีต่อนักท่อง

เที่ยว  และชื่นชอบร้านอาหารที่หาได้ตามท้องถนนมากที่สุด
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ประเทศเกาหลี

 นักท่องเที่ยวในกลุ่มนี้เห็นว่าความน่าตื่นตาตื่นใจ (Amazing) เป็นสิ่งดึงดูด โดยพบการผจญภัยเป็นอีก

หนึ่งความดึงดูดที่ปรากฏในกลุ่มนี้ โดยเห็นภาพท่องเที่ยวไทยว่ามีภาพความเป็นมิตรไมตรีจิตและความน่าตื่นเต้น

ในล�าดับสูง

ภาพประกอบที่ 6-26

 ความแตกต่างในกลุ่มนักท่องเที่ยวนี้พบว่ามีภาพเรื่องการผจญภัยเป็นอีกหนึ่งปัจจัยในความดึงดูด

ภาพประกอบที่ 6-27
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 ตารางและภาพประกอบต่อไปนี้แสดงล�าดับของสิ่งที่ดึงดูดความสนใจของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยว

ชาวเกาหลีทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ชายหาด การต้อนรับขับสู้ และอาหาร ด้านชายหาดพบว่าตัวอย่างร้อยละ 29.8 ชื่น

ชอบชายหาดส�าหรับผ่อนคลาย และมีกลุ่มหนึ่งที่ชื่นชอบชายหาดที่มีการอนุรักษ์ธรรมชาติ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อย

ละ 26.2 ซึ่งถือได้ว่าค่อนข้างใกล้เคียงกับกลุ่มแรก ในด้านการต้อนรับขับสู้ ร้อยละ 35.9 ระบุว่าชื่นชมความเป็น

กันเอง เป็นมิตรมีไมตรีจิตต่อนักท่องเที่ยว และในด้านอาหาร กลุ่มตัวอย่างระบุชื่นชอบร้านอาหารทั่วไปตามท้อง

ถนนในมากที่สุด ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 37.5 เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวที่ไม่เคยเดินทางมากับ

กลุ่มตัวอย่างที่เคยเดินทางมาเที่ยวในประเทศไทย ไม่พบประเด็นที่แตกต่างกันอย่างโดดเด่นมากนัก

ภาพประกอบที่ 6-28 ภาพรวมสิ่งที่นักท่องเที่ยวชาวเกาหลีชื่นชอบและเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่ไม่เคยเดิน

         ทางมากับกลุ่มที่เคยเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย
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ตารางที่ 6-6 ประเทศเกาหลี
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ภาพประกอบที่ 6-29

จุดเด่นและภาพลักษณ์ไทยจากสายตานักท่องเที่ยวเกาหลี

 จากตารางข้างต้น  ได้แสดงถงึคะแนนเฉลีย่ของความคดิเหน็ต่อภาพลกัษณ์ทีโ่ดดเด่นของการท่องเทีย่ว

ประเทศไทยในสายตานักท่องเที่ยวชาวเกาหลีในด้านต่างๆ  พบว่า  ในด้านธรรมชาติ  ชายหาดที่สวยงามเป็น

ภาพลกัษณ์ทีม่คีวามโดดเด่นมาเป็นอนัดบัแรก  ทีค่ะแนนเฉลีย่  3.24  เม่ือสอบถามในด้านกจิกรรมต่างๆ  สวรรค์

แห่งการช้อปปิ้ง  เป็นกิจกรรมที่มีความโดดเด่นมากที่สุด  ที่คะแนนเฉลี่ย  3.14  ในด้านความปลอดภัยนักท่อง

เที่ยวระบุว่า  ระบบคมนาคมที่ปลอดภัยและชีวิตยามราตรีที่ปลอดภัยมีความโดดเด่นมากที่สุด  ที่คะแนนเฉลี่ย  

2.72  ในด้านความเป็นไทย  รอยย้ิมของชาวไทยเป็นภาพลักษณ์ที่นักท่องเที่ยวระบุว่ามีความโดดเด่นมากที่สุด  

ที่คะแนนเฉลี่ย  3.18  ส่วนในด้านอาหารไทย  ผลไม้ตามฤดูกาลที่หลากหลายมีความโดดเด่นมาเป็นอันดับแรก  

ที่คะแนนเฉลี่ยสูงถึง  3.33  และสุดท้ายในด้านความคุ้มค่าของเงิน  พบว่า  ค่าครองชีพที่ต�่า  เป็นภาพลักษณ์ที่

นักท่องเที่ยวมองว่าโดดเด่นมากที่สุด  ที่คะแนนเฉลี่ย  3.09

ภาพประกอบที่ 6-30

 กล่าวโดยสรุปคุณลักษณะเฉพาะของการท่องเที่ยวประเทศไทย (Thematic Highlight) ที่เป็นสิ่งดึงดูด

ในสายตานักท่องเที่ยวชาวเกาหลี ได้แก่ชายหาดเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจมากที่สุด รองลงมาเป็นชายหาดที่มีการ

อนุรักษ์ธรรมชาติ ชื่นชอบความเป็นกันเอง เป็นมิตร มีไมตรีจิตที่ดีต่อนักท่องเที่ยว  และชื่นชอบร้านอาหารที่หา

ได้ตามท้องถนนมากที่สุด
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ประเทศอินเดีย

 ผลส�ารวจจากกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวอินเดียเห็นว่า ความอบอุ่นใจ (Warm-hearted) และความ

ใจกว้าง (Open-minded) เป็นอีกหนึ่งในปัจจัยที่มีความดึงดูด

ภาพประกอบที่ 6-31

 ภาพข้างล่างนี้แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างคุณลักษณะและความดึงดูด ซึ่งจะเห็นได้ว่า

คุณลักษณะของการรักสนุก การช่วยเหลือและการเป็นเมืองพุทธ (Buddhism Spirit) มิได้มีความดึงดูดต่อนัก

ท่องเที่ยวชาวอินเดียมากเท่ากับภาพที่นักท่องเที่ยวเห็นว่าเราเป็นในเรื่องดังกล่าว แต่ความใจกว้างเป็นสิ่งที่ดึงดูด

มากกว่าภาพสิ่งที่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เห็น

ภาพประกอบที่ 6-32
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 ตารางและภาพประกอบต่อไปนี้แสดงล�าดับของสิ่งที่ดึงดูดความสนใจกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาว

อินเดียทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ชายหาด การต้อนรับขับสู้ และอาหาร โดยเริ่มจากชายหาดพบว่าตัวอย่างร้อยละ 33.2 

ช่ืนชอบชายหาดทีม่กีารอนรุกัษ์ธรรมชาตมิากทีสุ่ด เมือ่เปรยีบเทยีบระหว่างกลุม่ตวัอย่างนกัท่องเทีย่วชาวอนิเดยีที่

ไม่เคยเดินทางมากับกลุ่มตวัอย่างนกัท่องเทีย่วชาวอนิเดยีทีเ่คยเดนิทางมาท่องเทีย่วในประเทศไทย ไม่พบประเดน็

ทีแ่ตกต่างกนัอย่างโดดเด่นมากนกั โดยทัง้สองกลุม่ระบตุรงกนัว่าไม่ค่อยชอบชายหาดท่ีมกีจิกรรม เช่น การเล่นบานาน่าโบ๊ท 

การเล่นวอลเล่ย์บอลชายหาด ในด้านการต้อนรับขับสู้ ร้อยละ 34.8 ระบุว่าชื่นชอบความเป็นกันเอง เป็นมิตรมี

ไมตรจิีตท่ีดีต่อนกัท่องเทีย่ว และในด้านอาหาร นกัท่องเทีย่วระบชุืน่ชอบร้านอาหารทัว่ไปตามท้องถนน ซึง่คดิเป็น

สัดส่วนร้อยละ31.6 และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวอินเดียที่ไม่เคยเดินทางมากับกลุ่ม

นกัท่องเทีย่วชาวอนิเดยีทีเ่คยเดนิทางมาท่องเทีย่วในประเทศไทย ไม่พบประเด็นทีแ่ตกต่างกนัอย่างโดดเด่นมากนกั

ทั้งด้านของการต้อนรับขับสู้และด้านอาหาร

ภาพประกอบที่ 6-33 ภาพรวมสิ่งที่นักท่องเที่ยวชาวอินเดียชื่นชอบและเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่ไม่เคยเดิน

            ทางมากับกลุ่มที่เคยเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย
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ตารางที่ 6-7  ประเทศอินเดีย
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ภาพประกอบที่ 6-34

จุดเด่นและภาพลักษณ์ไทยจากสายตานักท่องเที่ยวอินเดีย

 จากตารางข้างต้น  ได้แสดงถงึคะแนนเฉลีย่ของความคดิเหน็ต่อภาพลกัษณ์ทีโ่ดดเด่นของการท่องเทีย่ว

ประเทศไทยในสายตานกัท่องเทีย่วชาวอนิเดยีในด้านต่างๆ  พบว่า  ในด้านธรรมชาต ิ ชายหาดทีส่วยงามเป็นภาพ

ลักษณ์ที่มีความโดดเด่นมาเป็นอันดับแรก  ที่คะแนนเฉลี่ยสูงถึง  3.37  เมื่อสอบถามในด้านกิจกรรมต่างๆ  สปา

และบริการทางด้านสุขภาพที่หลากหลาย  เป็นกิจกรรมที่มีความโดดเด่นมากที่สุด  ที่คะแนนเฉลี่ย  3.25  ในด้าน

ความปลอดภยันักท่องเทีย่วระบวุ่า  ระบบคมนาคมทีป่ลอดภยัมีความโดดเด่นมากทีส่ดุ  ทีค่ะแนนเฉลีย่  2.94  ใน

ด้านความเป็นไทย  รอยยิ้มของชาวไทยเป็นภาพลักษณ์ที่นักท่องเที่ยวระบุว่ามีความโดดเด่นมากที่สุด  ที่คะแนน

เฉลี่ย  3.29  ส่วนในด้านอาหารไทย  ผลไม้ตามฤดูกาลที่หลากหลายมีความโดดเด่นมาเป็นอันดับแรก  ที่คะแนน

เฉลี่ย  3.31  และสุดท้ายในด้านความคุ้มค่าของเงิน  พบว่า  สถานที่พักอาศัยนั้นคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป  เป็นภาพ

ลักษณ์ที่นักท่องเที่ยวมองว่าโดดเด่นมากที่สุด  ที่คะแนนเฉลี่ย  3.08

ภาพประกอบที่ 6-35

 กล่าวโดยสรุปคุณลักษณะเฉพาะของการท่องเที่ยวประเทศไทย (Thematic Highlight) ที่เป็นสิ่งดึงดูด

ในสายตานักท่องเที่ยวชาวอินเดีย ได้แก่ชายหาดที่มีการอนุรักษ์ธรรมชาติ ความเป็นกันเอง เป็นมิตร มีไมตรีจิตที่

ดีต่อนักท่องเที่ยว  และชื่นชอบร้านอาหารที่หาได้ตามท้องถนน
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ประเทศสหรัฐอเมริกา

 จากกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันเห็นว่า ความสุข ความมีไมตรีจิต ความตื่นเต้น การผจญภัย 

รวมไปถึงความเผ็ดร้อน เป็นปัจจัยส�าคัญอย่างหนึ่งที่มีความดึงดูดโดยมีคุณลักษณะ ความน่าค้นหาน่าสนใจอย่าง

อัศจรรย์ใจ (Exotic) เป็นลักษณะส�าคัญที่โดดเด่นอีกปัจจัยหนึ่ง

ภาพประกอบที่ 6-36

 จากภาพข้างล่างนี้ จะเห็นได้ค่อนข้างชัดเจนในความแตกต่างระหว่างความเป็นเมืองพุทธ และ ความ

เผ็ดร้อนที่กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันไม่คิดว่าเป็นเรื่องที่ดึงดูดมากเท่ากับคุณลักษณะที่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เห็น

ภาพประกอบที่ 6-37
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 ตารางและภาพประกอบต่อไปนีแ้สดงล�าดบัของสิง่ทีด่งึดดูความสนใจของกลุม่ตวัอย่างนกัท่องเทีย่วชาว

อเมริกันทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ชายหาด การต้อนรับขับสู้ และอาหาร โดยเริ่มจากชายหาดพบว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 

40.5 ชื่นชอบชายหาดที่มีการอนุรักษ์ธรรมชาติ ด้านการต้อนรับขับสู้ ร้อยละ 41.4 ระบุว่าชื่นชมความเป็นกันเอง

และเป็นมิตร มีไมตรีจิตท่ีดีต่อนักท่องเท่ียว และสุดท้ายในด้านของอาหาร นักท่องเที่ยวระบุชื่นชอบร้านอาหาร

ทั่วไปตามท้องถนน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33.6 และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาว

อเมริกันที่ไม่เคยเดินทางมากับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันที่เคยเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย พบว่ากลุ่ม

ตัวอย่างที่ไม่เคยเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยให้ความชื่นชอบชายหาดที่มีปาร์ต้ีและมีการด่ืมเครื่องดื่มที่มี

แอลกอฮอล์มากกว่ากลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวที่เคยเดินทางมายังประเทศไทย ในด้านของการต้อนรับขับสู้ พบข้อ

สงัเกตท่ีน่าสนใจคอืกลุม่ตวัอย่างนกัท่องเทีย่วทีเ่คยเดินทางมาประเทศไทยให้ความชืน่ชมกบัการต้อนรบัขบัสูน้้อย

กว่ากลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวที่ไม่เคยเดินทางมายังประเทศไทย ในด้านของอาหาร ไม่พบประเด็นที่แตกต่างกัน

อย่างโดดเด่นมากนัก

ภาพประกอบที่ 6-38 ภาพรวมสิ่งที่นักท่องเที่ยวชาวอเมริกันชื่นชอบและเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่ไม่เคย

           เดินทางมากับกลุ่มที่เคยเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย
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ตารางที่ 6-8  ประเทศสหรัฐอเมริกา
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ภาพประกอบที่ 6-39

จุดเด่นและภาพลักษณ์ไทยจากสายตานักท่องเที่ยวสหรัฐอเมริกา

 จากตารางข้างต้น  ได้แสดงถงึคะแนนเฉลีย่ของความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ทีโ่ดดเด่นของการท่องเทีย่ว

ประเทศไทยในสายตานักท่องเที่ยวชาวสหรัฐอเมริกาในด้านต่างๆ  พบว่า  ในด้านธรรมชาติ  ชายหาดที่สวยงาม

เป็นภาพลักษณ์ที่มีความโดดเด่นมาเป็นอันดับแรก  ที่คะแนนเฉลี่ย  3.42  เมื่อสอบถามในด้านกิจกรรมต่างๆ  

กิจกรรมผจญภัยที่หลากหลาย  เป็นกิจกรรมที่มีความโดดเด่นมากที่สุด  ที่คะแนนเฉลี่ย  3.23  ในด้านความ

ปลอดภัยนักท่องเที่ยวระบุว่า  ระบบคมนาคมที่ปลอดภัยมีความโดดเด่นมากที่สุด  ที่คะแนนเฉลี่ย  2.85  ในด้าน

ความเป็นไทย  รอยยิ้มของชาวไทยเป็นภาพลักษณ์ที่นักท่องเที่ยวระบุว่ามีความโดดเด่นมากที่สุด  ที่คะแนนเฉลี่ย  

3.28  ส่วนในด้านอาหารไทย  ผลไม้ตามฤดกูาลทีห่ลากหลายมีความโดดเด่นมาเป็นอนัดับแรก  ทีค่ะแนนเฉลีย่สงู

ถึง  3.44  และสุดท้ายในด้านความคุ้มค่าของเงิน  พบว่า  ค่าครองชีพที่ต�่า  เป็นภาพลักษณ์ที่นักท่องเที่ยวมอง

ว่าโดดเด่นมากที่สุด  ที่คะแนนเฉลี่ย  3.26

ภาพประกอบที่ 6-40

 กล่าวโดยสรุปคุณลักษณะเฉพาะของการท่องเที่ยวประเทศไทย (Thematic Highlight) ที่เป็นสิ่ง

ดึงดูดในสายตานักท่องเที่ยวชาวอเมริกัน ได้แก่ชายหาดที่มีการอนุรักษ์ธรรมชาติ ความเป็นกันเอง เป็นมิตร มี

ไมตรีจิตที่ดีต่อนักท่องเที่ยว  และชื่นชอบร้านอาหารที่หาได้ตามท้องถนน
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ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

 กลุม่ตวัอย่างนกัท่องเทีย่วชาวสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์เห็นว่า ประเทศไทยมีคุณลกัษณะทีเ่ด่นชดัคือ ความ

รักสนุก ความสุข ความสดชื่นแจ่มใส (Cheerful) และความมีนวัตกรรมเป็นอีกคุณลักษณะหนึ่งที่กลุ่มนี้เห็นว่า

โดดเด่น ซึ่งแตกต่างจากกลุ่มนักท่องเที่ยวชาติอื่นๆ ส่วนความดึงดูดที่น่าสนใจได้แก่ ความเป็นมิตรไมตรี ความมี

อิสรภาพอย่างยุ่งเหยิง (Chaotic-Freedom)

ภาพประกอบที่ 6-41

 

 จากภาพข้างล่างนี้จะเห็นได้ว่า การไร้ความกังวล (Worry-Free) ซึ่งเป็นหนึ่งในความดึงดูดของ

ประเทศไทยต่อนกัท่องเทีย่วชาวอาหรบั ถงึแม้ว่านกัท่องเทีย่วกลุม่นีจ้ะมิได้เหน็ว่าประเทศไทยเป็นเช่นนัน้มากนกั

ภาพประกอบที่ 6-42
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  ตารางและภาพประกอบต่อไปนี้แสดงล�าดับของสิ่งที่ดึงดูดความสนใจของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยว

ชาวอาหรับเอมิเรตส์ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ชายหาด การต้อนรับขับสู้ และอาหาร ด้านชายหาดพบว่ากลุ่มตัวอย่าง

ร้อยละ 34.5 ชื่นชอบชายหาดที่มีการอนุรักษ์ธรรมชาติ และยังมีอีกกลุ่มหนึ่งที่ชื่นชอบชายหาดที่มีความเป็นส่วน

ตัวส�าหรับแขกของโรงแรมโดยเฉพาะ มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 32.1 ซึ่งถือว่าใกล้เคียงกับกลุ่มแรกมากๆ ในด้าน

การต้อนรับขับสู้ ร้อยละ 33.3 ระบุว่าชื่นชอบคนไทยที่มีความเป็นกันเอง เป็นมิตรและมีไมตรีจิตที่ดีต่อนักท่อง

เที่ยว รองลงมาคือการต้อนรับขับสู้ที่ดีต่อแขกผู้มาเยือน ซึ่งมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 32.9 และสุดท้ายในด้านของ

อาหาร กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวระบุชื่นชอบร้านอาหารทั่วไปตามท้องถนน คิดเป็นร้อยละ 28.6 และเมื่อเปรียบ

เทียบระหว่างกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวที่ไม่เคยเดินทางมากับกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวที่เคยเดินทางมาเท่ียวใน

ประเทศไทย ไม่พบประเดน็ทีแ่ตกต่างกนัอย่างโดดเด่นมากนกัในด้านของชายหาดและด้านอาหาร แต่พบประเดน็

ทีน่่าสนใจในด้านของการต้อนรบัขบัสูค้อื กลุม่ตัวอย่างนกัท่องเทีย่วชาวสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ทีเ่คยเดินทางมาท่อง

เท่ียวในประเทศไทยรูส้กึชืน่ชอบการให้บรกิารทีดี่มากกว่ากลุม่นกัท่องเทีย่วทีย่งัไม่เคยเดินทางมา ทัง้นีอ้าจจะเป็น

เพราะนักท่องเที่ยวกลุ่มที่เคยเดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยนั้น ใช้บริการของภาคธุรกิจที่จัดการเกี่ยวกับการน�า

เที่ยว

ภาพประกอบที่ 6-43 ภาพรวมสิ่งที่นักท่องเที่ยวชาวอาหรับเอมิเรตส์ชื่นชอบและเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่

         ไม่เคยเดินทางมากับกลุ่มที่เคยเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย
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ตารางที่ 6-9  ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
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ภาพประกอบที่ 6-44

จุดเด่นและภาพลักษณ์ไทยจากสายตานักท่องเที่ยวสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

 จากตารางข้างต้น  ได้แสดงถงึคะแนนเฉลีย่ของความคดิเหน็ต่อภาพลกัษณ์ทีโ่ดดเด่นของการท่องเทีย่ว

ประเทศไทยในสายตานักท่องเที่ยวชาวสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในด้านต่างๆ  พบว่า  ในด้านธรรมชาติ  ชายหาดที่

สวยงามเป็นภาพลักษณ์ที่มีความโดดเด่นมาเป็นอันดับแรก  ที่คะแนนเฉลี่ย  3.10  เมื่อสอบถามในด้านกิจกรรม

ต่างๆ  สปาและบริการด้านสุขภาพที่หลากหลาย  เป็นกิจกรรมที่มีความโดดเด่นมากที่สุด  ที่คะแนนเฉลี่ย  3.03  

ในด้านความปลอดภัยนักท่องเที่ยวระบุว่า  ระบบคมนาคมที่ปลอดภัยมีความโดดเด่นมากที่สุด  ที่คะแนนเฉลี่ย  

2.88  ในด้านความเป็นไทย  รอยย้ิมของชาวไทยเป็นภาพลักษณ์ที่นักท่องเที่ยวระบุว่ามีความโดดเด่นมากที่สุด  

ที่คะแนนเฉลี่ย  3.10  ส่วนในด้านอาหารไทย  ผลไม้ตามฤดูกาลที่หลากหลายมีความโดดเด่นมาเป็นอันดับแรก  

ที่คะแนนเฉลี่ยสูงถึง  3.11  และสุดท้ายในด้านความคุ้มค่าของเงิน  พบว่า  สถานที่พักอาศัยนั้นคุ้มค่ากับเงินที่

จ่ายไป  เป็นภาพลักษณ์ที่นักท่องเที่ยวมองว่าโดดเด่นมากที่สุด  ที่คะแนนเฉลี่ย  2.85

ภาพประกอบที่ 6-45

 กล่าวโดยสรุปคณุลักษณะเฉพาะของการท่องเทีย่วประเทศไทย (Thematic Highlight) ทีเ่ป็นสิง่ดงึดดูใน

สายตานักท่องเทีย่วชาวอาหรบัเอมเิรตส์ ไดแ้ก ่ชายหาดที่มกีารอนุรกัษ์ธรรมชาตมิากทีสุ่ด รองลงมาเป็นชายหาด

ทีม่คีวามเป็นส่วนตวัส�าหรบัแขกของโรงแรมโดยเฉพาะ ชืน่ชอบความเป็นกนัเอง เป็นมติร มีไมตรจีติทีดี่ต่อนกัท่อง

เที่ยว รวมทั้งการต้อนรับขับสู้ที่ดีต่อแขกผู้มาเยือน  และชื่นชอบร้านอาหารที่หาได้ตามท้องถนนมากที่สุด
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ประเทศรัสเซีย

 กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียเห็นว่า ความเป็นเมืองพุทธ ความน่าตื่นตาตื่นใจ และความสุภาพ 

(Polite) เป็นคุณลักษณะเด่นอย่างหนึ่งของประเทศไทย โดยมีความน่าตื่นตาตื่นใจ เป็นปัจจัยดึงดูดที่ส�าคัญที่สุด

  

ภาพประกอบที่ 6-46

 จากภาพข้างล่างนีจ้ะเหน็ได้ว่า ความน่าต่ืนเต้น เป็นปัจจยัดึงดูดนกัท่องเทีย่วชาวรสัเซีย แม้นกัท่องเทีย่ว

กลุ่มนี้จะมิได้เห็นว่าประเทศไทยมีคุณลักษณะเป็นเช่นนั้นมากนัก

 

ภาพประกอบที่ 6-47 

 กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย ชื่นชอบชายหาดเพื่อการพักผ่อน คิดเป็นร้อยละ 39.7 และเมื่อ

วิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียที่ไม่เคยเดินทางมากับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เคย

เดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศไทย ไม่พบประเด็นที่แตกต่างกันอย่างโดดเด่นมากนัก โดยทั้งสองกลุ่มนี้ไม่ชื่น

ชอบชายหาดท่ีมีกิจกรรม อาจเป็นเพราะไม่ชอบความวุ่นวาย ในด้านการต้อนรับขับสู้ กลุ่มตัวอย่างนี้ระบุว่าชื่น
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ชอบในเรื่องของความเป็นกันเอง เป็นมิตร มีไมตรีจิตที่ดี ซึ่งมีสัดส่วนถึงร้อยละ 40.1 เมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบ

ระหว่างกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียที่ไม่เคยเดินทางมากับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียที่เคยเดินทางมา

ท่องเทีย่วในประเทศไทย พบประเดน็ทีน่่าสนใจคอื กลุม่นกัท่องเทีย่วที่เคยเดนิทางมาท่องเทีย่วในประเทศไทย ให้

คะแนนในด้านการต้อนรับขับสู้ท่ีดีและการมีจิตบริการสูงกว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวที่ยังไม่เคยเดินทางมา ซึ่งถือได้ว่า

เป็นประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยวที่ดีและส่งผลในด้านบวกต่อการท่องเที่ยวของประเทศไทยในสายตาของ

นักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย ในด้านอาหาร พบว่ากลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียชื่นชอบร้านอาหารที่หาได้ตาม

ท้องถนน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 31.7 และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียที่ไม่เคย

เดินทางมากับกลุ่มนักท่องเท่ียวชาวรัสเซียท่ีเคยเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย ไม่พบประเด็นที่แตกต่างกัน

อย่างโดดเด่นมากนัก ดังแสดงในภาพประกอบด้านล่างนี้

   

   

   

ภาพประกอบที่ 6-48 ภาพรวมสิ่งที่นักท่องเที่ยวชาวรัสเซียชื่นชอบและเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่ไม่เคยเดิน

           ทางมากับกลุ่มที่เคยเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย



โครงการศึกษาภาพลักษณ์ 
ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยในสายตาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
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ตารางที่ 6-10  ประเทศรัสเซีย



โครงการศึกษาภาพลักษณ์ 
ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยในสายตาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
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โครงการศึกษาภาพลักษณ์ 
ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยในสายตาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
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ภาพประกอบที่ 6-49

จุดเด่นและภาพลักษณ์ไทยจากสายตานักท่องเที่ยวรัสเซีย

 จากตารางข้างต้น  ได้แสดงถงึคะแนนเฉลีย่ของความคดิเหน็ต่อภาพลกัษณ์ทีโ่ดดเด่นของการท่องเทีย่ว

ประเทศไทยในสายตานักท่องเที่ยวชาวรัสเซียในด้านต่างๆ  พบว่า  ในด้านธรรมชาติ  ภูมิอากาศที่อบอุ่นเป็นภาพ

ลกัษณ์ทีม่คีวามโดดเด่นมาเป็นอนัดบัแรก  ทีค่ะแนนเฉลีย่  3.39  เม่ือสอบถามในด้านกจิกรรมต่างๆ  กจิกรรมผจญ

ภัยที่หลากหลาย  เป็นกิจกรรมที่มีความโดดเด่นมากที่สุด  ที่คะแนนเฉลี่ย  3.29  ในด้านความปลอดภัยนักท่อง

เที่ยวระบุว่า  การช้อปปิ้งที่ยุติธรรมมีความโดดเด่นมากที่สุด  ที่คะแนนเฉลี่ย  3.03  ในด้านความเป็นไทย  การ

มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  เป็นภาพลักษณ์ที่นักท่องเที่ยวระบุว่ามีความโดดเด่นมากที่สุด  ที่คะแนนเฉลี่ย  3.26  ส่วน

ในด้านอาหารไทย  ผลไม้ตามฤดูกาลที่หลากหลายมีความโดดเด่นมาเป็นอันดับแรก  ที่คะแนนเฉลี่ยสูงถึง  3.40  

และสุดท้ายในด้านความคุ้มค่าของเงิน  พบว่า  สถานที่พักอาศัยนั้นคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป  เป็นภาพลักษณ์ที่นัก

ท่องเที่ยวมองว่าโดดเด่นมากที่สุด  ที่คะแนนเฉลี่ย  3.22

 

ภาพประกอบที่ 6-50

 กล่าวโดยสรุปคุณลักษณะเฉพาะของการท่องเที่ยวประเทศไทย (Thematic Highlight) ที่เป็นสิ่งดึงดูด

ในสายตานักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย ได้แก่ ชายหาดเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ ความเป็นกันเอง เป็นมิตร มีไมตรีจิต

ที่ดีต่อนักท่องเที่ยว  และชื่นชอบร้านอาหารที่หาได้ตามท้องถนน



โครงการศึกษาภาพลักษณ์ 
ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยในสายตาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
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ประเทศเยอรมนี

 กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันเห็นว่า ความน่าตื่นตาตื่นใจ เป็นทั้งคุณลักษณะที่โดดเด่นและมี

ความดึงดูดพวกเขาเป็นอย่างมาก ส่วนปัจจัยความดึงดูดอื่นๆ ได้แก่ ความสบายสบาย และการผจญภัย ก็เป็นอีก

ปัจจัยที่ค่อนข้างเด่น ส่วนคุณลักษณะด้านความอบอุ่นใจและความอึกทึก ถือเป็นอีกคุณลักษณะที่เด่นชัด

  

ภาพประกอบที่ 6-51

 จากภาพข้างล่างนี้จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันระบุว่า ประเทศไทย

มีคุณลักษณะของความอึกทึกเสียงดัง (Noisy) ซึ่งเป็นปัจจัยที่ไม่มีความดึงดูด 

 

 

ภาพประกอบที่ 6-52



โครงการศึกษาภาพลักษณ์ 
ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยในสายตาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
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 กลุม่ตวัอย่างนกัท่องเทีย่วชาวเยอรมันระบถึุงล�าดับของสิง่ทีดึ่งดูดความสนใจทัง้ 3 ด้าน ได้แก่ ชายหาด 

การต้อนรับขับสู้ และอาหาร พบว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 45.2 ชื่นชอบชายหาดที่มีการอนุรักษ์ธรรมชาติ และร้อย

ละ 47.5 ระบุว่าชื่นชอบความเป็นกันเอง ความเป็นมิตร การมีไมตรีจิตที่ดีต่อนักท่องเที่ยว และสุดท้ายในด้าน

ของอาหาร กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันระบุว่าชื่นชอบร้านอาหารทั่วไปที่หาได้ตามท้องถนนสูงถึงร้อย

ละ 46.9 เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันที่ไม่เคยเดินทางมากับกลุ่มนักท่องเที่ยว

ชาวเยอรมันที่เคยเดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศไทยไม่พบประเด็นท่ีแตกต่างกันอย่างโดดเด่นมากนักท้ังในด้าน

ของชายหาดและการต้อนรับขับสู้ แต่มีความแตกต่างในด้านอาหารคือ กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวที่เคยเดินทาง

มายังประเทศไทยให้ความชื่นชอบอาหารประจ�าท้องถิ่นมากกว่ากลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวที่ไม่เคยเดินทางมายัง

ประเทศไทย ดังแสดงในภาพประกอบด้านล่างนี้

   

   

   

ภาพประกอบที่ 6-53 ภาพรวมสิ่งที่นักท่องเที่ยวชาวเยอรมันชื่นชอบและเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่ไม่เคย

         เดินทางมากับกลุ่มที่เคยเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย



โครงการศึกษาภาพลักษณ์ 
ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยในสายตาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

203

ตารางที่ 6-11  ประเทศเยอรมนี



โครงการศึกษาภาพลักษณ์ 
ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยในสายตาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
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ภาพประกอบที่ 6-4



โครงการศึกษาภาพลักษณ์ 
ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยในสายตาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
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ภาพประกอบที่ 6-54

จุดเด่นและภาพลักษณ์ไทยจากสายตานักท่องเที่ยวเยอรมนี

 จากตารางข้างต้นได้แสดงถึงคะแนนเฉลี่ยของความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ที่โดดเด่นของการท่องเที่ยว

ประเทศไทยในสายตานักท่องเที่ยวชาวเยอรมันในด้านต่างๆ พบว่าในด้านธรรมชาติ ชายหาดที่สวยงามเป็นภาพ

ลักษณ์ที่มีความโดดเด่นมาเป็นอันดับแรก  ที่คะแนนเฉลี่ย  3.44  เมื่อสอบถามในด้านกิจกรรมต่างๆ  กิจกรรม

ผจญภัยที่หลากหลาย  เป็นกิจกรรมที่มีความโดดเด่นมากที่สุด  ที่คะแนนเฉลี่ย  3.10  ในด้านความปลอดภัยนัก

ท่องเที่ยวระบุว่า  สายด่วนส�าหรับนักท่องเที่ยวตลอด  24  ชั่วโมง  มีความโดดเด่นมากที่สุด  ที่คะแนนเฉลี่ย  

2.78  ในด้านความเป็นไทย  การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  เป็นภาพลักษณ์ที่นักท่องเที่ยวระบุว่ามีความโดดเด่นมาก

ที่สุด  ที่คะแนนเฉลี่ย  3.21  ส่วนในด้านอาหารไทย  ผลไม้ตามฤดูกาลที่หลากหลายมีความโดดเด่นมาเป็นอันดับ

แรก ที่คะแนนเฉลี่ยสูงถึง 3.47 และสุดท้ายในด้านความคุ้มค่าของเงิน  พบว่า  ค่าครองชีพที่ต�่า  เป็นภาพลักษณ์

ที่นักท่องเที่ยวมองว่าโดดเด่นมากที่สุด  ที่คะแนนเฉลี่ย  3.23

 

ภาพประกอบที่ 6-55

 กล่าวโดยสรุปคุณลักษณะเฉพาะของการท่องเที่ยวประเทศไทย (Thematic Highlight) ที่เป็นสิ่งดึงดูด

ในสายตานักท่องเที่ยวชาวเยอรมัน ได้แก่ชายหาดที่มีการอนุรักษ์ธรรมชาติ ความเป็นกันเอง เป็นมิตร มีไมตรีจิต

ที่ดีต่อนักท่องเที่ยว  และชื่นชอบร้านอาหารที่หาได้ตามท้องถนน



โครงการศึกษาภาพลักษณ์ 
ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยในสายตาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
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ประเทศอิตาลี

 กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวอิตาเลียนเห็นว่า การต้อนรับขับสู้และความน่าตื่นตาตื่นใจ เป็นปัจจัย

ดึงดูดที่ส�าคัญ และนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีปัจจัยเรื่อง ความสุภาพอ่อนโยน ความรักสนุก และการให้ความช่วย

เหลือ โดยเห็นว่าประเทศไทยมีคุณลักษณะที่โดดเด่นคือ ความเป็นเมืองพุทธ

  

ภาพประกอบที่ 6-56

 จากภาพข้างล่างนี้จะเห็นได้ว่า ความสุภาพอ่อนโยนและความอบอุ่นใจเป็นหน่ึงในความดึงดูดนักท่อง

เที่ยวชาวอิตาเลียน แม้ว่านักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะมิได้เห็นว่าประเทศไทยเป็นเช่นนั้นมากนัก นอกจากนี้ ความเป็น

เมืองพุทธ และ ความสุขเป็นสิ่งที่กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวอิตาเลียนไม่คิดว่าเป็นเรื่องที่ดึงดูดมากเท่ากับคุณลักษณะ

ที่นักท่องเที่ยวเห็น

 

ภาพประกอบที่ 6-57



โครงการศึกษาภาพลักษณ์ 
ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยในสายตาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
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 กลุม่ตวัอย่างนกัท่องเทีย่วชาวอติาเลยีน ระบวุ่าช่ืนชอบชายหาดเพ่ือการพกัผ่อน เช่น การได้นอนอาบแดด 

นั่งดื่มน�้าผลไม้ริมชายหาด และการนวดแถวชายหาด โดยคิดเป็นร้อยละ 27.0 และรองลงมาคือชายหาดที่มีการ

อนุรักษ์ธรรมชาติ โดยคิดเป็นร้อยละ 26.2 ซึ่งมีความใกล้เคียงกับกลุ่มแรกเป็นอย่างมาก ในด้านของการต้อนรับ

ขับสู้ กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ชื่นชอบความเป็นกันเอง ความเป็นมิตร และมีไมตรีจิตที่ดีต่อนักท่องเที่ยว 

ซ่ึงคิดเป็นสดัส่วนสงูถงึร้อยละ 43.4 ในเรือ่งของอาหาร พบว่ากลุม่ตวัอย่างนกัท่องเทีย่วชาวอติาเลยีนชืน่ชอบร้าน

อาหารทั่วไปที่หาได้ตามท้องถนนสูงถึงร้อยละ 34.4 และเม่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มตัวอย่างนักท่อง

เท่ียวชาวอิตาเลยีนทีไ่ม่เคยเดนิทางมากบักลุม่นกัท่องเทีย่วชาวอติาเลยีนทีเ่คยเดนิทางมาท่องเทีย่วในประเทศไทย 

ไม่พบประเด็นที่แตกต่างกันอย่างโดดเด่นมากนักทั้งสามด้าน ดังแสดงในภาพประกอบด้านล่างนี้

   

   

   

ภาพประกอบที่ 6-58 ภาพรวมสิ่งที่นักท่องเที่ยวชาวอิตาเลียนชื่นชอบและเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่ไม่เคย 

         เดินทางมากับกลุ่มที่เคยเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย



โครงการศึกษาภาพลักษณ์ 
ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยในสายตาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
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ตารางที่ 6-12   ประเทศอิตาลี



โครงการศึกษาภาพลักษณ์ 
ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยในสายตาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
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โครงการศึกษาภาพลักษณ์ 
ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยในสายตาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
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ภาพประกอบที่ 6-59

จุดเด่นและภาพลักษณ์ไทยจากสายตานักท่องเที่ยวอิตาลี

 จากตารางข้างต้น  ได้แสดงถงึคะแนนเฉลีย่ของความคดิเหน็ต่อภาพลกัษณ์ทีโ่ดดเด่นของการท่องเทีย่ว

ประเทศไทยในสายตานักท่องเที่ยวชาวอิตาเลียนในด้านต่างๆ  พบว่า  ในด้านธรรมชาติ  ภูมิอากาศที่อบอุ่นเป็น

ภาพลักษณ์ที่มีความโดดเด่นมาเป็นอันดับแรก  ที่คะแนนเฉลี่ยสูงถึง  3.34  เมื่อสอบถามในด้านกิจกรรมต่างๆ  

กิจกรรมผจญภัยที่หลากหลาย  เป็นกิจกรรมที่มีความโดดเด่นมากที่สุด  ที่คะแนนเฉลี่ย  3.12  ในด้านความ

ปลอดภัยนักท่องเที่ยวระบุว่า  ชีวิตยามราตรีที่ปลอดภัยมีความโดดเด่นมากที่สุด  ที่คะแนนเฉลี่ย  2.81  ในด้าน

ความเป็นไทย  รอยยิ้มของชาวไทยเป็นภาพลักษณ์ที่นักท่องเที่ยวระบุว่ามีความโดดเด่นมากที่สุด  ที่คะแนนเฉลี่ย  

3.18  ส่วนในด้านอาหารไทย  ผลไม้ตามฤดูกาลที่หลากหลายมีความโดดเด่นมาเป็นอันดับแรก  ที่คะแนนเฉลี่ย  

3.24  และสุดท้ายในด้านความคุ้มค่าของเงิน  พบว่า  สถานที่พักอาศัยนั้นคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป  เป็นภาพลักษณ์

ที่นักท่องเที่ยวมองว่าโดดเด่นมากที่สุด  ที่คะแนนเฉลี่ย  3.14

 

ภาพประกอบที่ 6-60

 กล่าวโดยสรุปคุณลักษณะเฉพาะของการท่องเที่ยวประเทศไทย (Thematic Highlight) ที่เป็นสิ่งดึงดูด

ในสายตานักท่องเที่ยวชาวอิตาเลียน ได้แก่ชายหาดเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจมากที่สุด รองลงมาเป็นชายหาดที่มี

การอนุรักษ์ธรรมชาติ ชื่นชอบความเป็นกันเอง เป็นมิตร มีไมตรีจิตที่ดีต่อนักท่องเที่ยว  และชื่นชอบร้านอาหาร

ที่หาได้ตามท้องถนนมากที่สุด
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ประเทศสวีเดน

 กลุม่ตวัอย่างนกัท่องเท่ียวชาวสวเีดนเหน็ว่า คณุลกัษณะทีโ่ดดเด่นของประเทศไทยคอื ความน่าตืน่ตาต่ืน

ใจ และความเป็นมติรไมตรี นอกจากนัน้ก็ยงัมีความสบายสบาย รวมถงึการให้ความช่วยเหลอื ส่วนความดงึดดูนัน้

มีปัจจัยที่เด่นชัดอยู่ที่การต้อนรับขับสู้ ความรู้สึกผ่อนคลาย รวมถึง การไร้ความกังวล (Worry-Free) และความ

เผ็ดร้อน

  

ภาพประกอบที่ 6-61

 จากภาพข้างล่างนีจ้ะเหน็ได้ว่า ความไร้กงัวล และความรูส้กึผ่อนคลาย เป็นหนึง่ในปัจจยัทีก่ลุม่ตวัอย่าง

นักท่องเที่ยวชาวสวีเดนเห็นว่ามีความดึงดูด แม้ว่าจะมิได้เห็นว่าประเทศไทยมีคุณลักษณะเป็นเช่นนั้นมากนัก

 

ภาพประกอบที่ 6-62
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 กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวสวีเดนระบุถึงล�าดับของสิ่งที่ดึงดูดความสนใจทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ชายหาด 

การต้อนรับขับสู้ และอาหาร พบว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 39.4 ชื่นชอบชายหาดที่มีการอนุรักษ์ธรรมชาติ และร้อย

ละ 41.3 ระบุว่าชืน่ชอบความเป็นกนัเอง ความเป็นมติร และการมไีมตรจีติทีด่ต่ีอนกัท่องเทีย่ว และสุดท้ายในด้าน

ของอาหาร กลุม่ตวัอย่างนกัท่องเทีย่วชาวสวเีดนระบวุ่าชืน่ชอบร้านอาหารทัว่ไปทีห่าได้ตามท้องถนนสงูถงึร้อยละ 

40.6 และเมือ่เปรยีบเทียบระหว่างกลุ่มตวัอย่างนกัท่องเทีย่วชาวสวเีดนทีไ่ม่เคยเดินทางมากบักลุม่นกัท่องเทีย่วชาว

สวีเดนที่เคยเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย ไม่พบประเด็นที่แตกต่างกันอย่างโดดเด่นมากนักทั้งสามด้าน ดัง

แสดงในภาพประกอบด้านล่างนี้

   

ภาพประกอบที่ 6-63 ภาพรวมสิ่งที่นักท่องเที่ยวชาวสวีเดนชื่นชอบและเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่ไม่เคยเดิน

              ทางมากับกลุ่มที่เคยเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย
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ตารางที่ 6-13  ประเทศสวีเดน
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ภาพประกอบที่ 6-64

จุดเด่นและภาพลักษณ์ไทยจากสายตานักท่องเที่ยวสวีเดน

 จากตารางข้างต้นได้แสดงถึงคะแนนเฉลี่ยของความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ที่โดดเด่นของการท่องเที่ยว

ประเทศไทยในสายตานักท่องเที่ยวชาวสวีเดนในด้านต่างๆ  พบว่า  ในด้านธรรมชาติ  ชายหาดที่สวยงามเป็น

ภาพลักษณ์ที่มีความโดดเด่นมาเป็นอันดับแรก  ที่คะแนนเฉลี่ยสูงถึง  3.44  เมื่อสอบถามในด้านกิจกรรมต่างๆ  

กิจกรรมผจญภัยที่หลากหลาย  เป็นกิจกรรมที่มีความโดดเด่นมากที่สุด  ที่คะแนนเฉลี่ย  3.23  ในด้านความ

ปลอดภัยนักท่องเที่ยวระบุว่า  สายด่วนส�าหรับนักท่องเที่ยวตลอด  24  ชั่วโมง  และการจัดการวิกฤตการท่อง

เที่ยวมีความโดดเด่นมากที่สุด  ที่คะแนนเฉลี่ย  2.79  ในด้านความเป็นไทย  การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  เป็นภาพ

ลักษณ์ที่นักท่องเที่ยวระบุว่ามีความโดดเด่นมากที่สุด  ที่คะแนนเฉลี่ย  3.29  ส่วนในด้านอาหารไทย  ผลไม้ตาม

ฤดูกาลที่หลากหลายมีความโดดเด่นมาเป็นอันดับแรก  ที่คะแนนเฉลี่ยสูงถึง  3.44  และสุดท้ายในด้านความคุ้ม

ค่าของเงิน  พบว่า  สถานที่พักอาศัยนั้นคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป  เป็นภาพลักษณ์ที่นักท่องเที่ยวมองว่าโดดเด่นมาก

ที่สุด  ที่คะแนนเฉลี่ย  3.25

 

ภาพประกอบที่ 6-65

 กล่าวโดยสรุปคุณลักษณะเฉพาะของการท่องเที่ยวประเทศไทย (Thematic Highlight) ที่เป็นสิ่งดึงดูด

ในสายตานักท่องเที่ยวชาวสวีเดน ได้แก่ ชายหาดที่มีการอนุรักษ์ธรรมชาติ ความเป็นกันเอง เป็นมิตร มีไมตรีจิต

ที่ดีต่อนักท่องเที่ยว  และชื่นชอบร้านอาหารที่หาได้ตามท้องถนน
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ประเทศออสเตรเลีย

 กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวออสเตรเลียเห็นว่า ความมีไมตรีจิต เป็นคุณลักษณะที่โดดเด่น รวมไป

จนถึงความอึกทึก (Noisy) โดยมีความดึงดูดที่ส�าคัญอยู่ที่การต้อนรับขับสู้

  

ภาพประกอบที่ 6-66

 จากภาพข้างล่างนี้จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า ความอึกทึกเป็นคุณลักษณะที่ประเทศไทยมี แต่มิได้สร้าง

ความดึงดูดต่อกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวออสเตรเลีย

 

ภาพประกอบที่ 6-67
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 ตารางและภาพประกอบต่อไปนี้แสดงล�าดับสิ่งที่ดึงดูดความสนใจของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาว

ออสเตรเลียทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ชายหาด การต้อนรับขับสู้ และอาหาร โดยเริ่มจากชายหาดพบว่าตัวอย่างร้อยละ 

38.2 ชื่นชอบชายหาดเพื่อการพักผ่อน รองลงมาคือ ชื่นชอบชายหาดที่มีการอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยคิดเป็นร้อยละ 

32.3 ในด้านการต้อนรับขับสู้ ร้อยละ 41.3 ระบุว่าชื่นชอบมีความเป็นกันเองและเป็นมิตรมีไมตรีจิตที่ดีต่อนักท่อง

เทีย่ว และสดุท้ายในด้านอาหาร กลุม่ตวัอย่างนกัท่องเทีย่วชาวออสเตรเลยีระบวุ่าชืน่ชอบร้านอาหารทัว่ไปตามท้อง

ถนน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 38.2 และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวออสเตรเลียที่ไม่เคยเดิน

ทางมากบักลุม่ตวัอย่างนกัท่องเท่ียวชาวออสเตรเลยีทีเ่คยเดินทางมาท่องเทีย่วในประเทศไทย พบว่ากลุม่ตัวอย่างที่

เคยเดินทางมาท่องเทีย่วในประเทศไทยให้ความชืน่ชอบในเรือ่งของความสะดวกและความหลากหลายของอาหาร

ที่น่ากิน น่าอร่อย มากกว่ากลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวที่ไม่เคยเดินทางมายังประเทศไทย ซึ่งถือได้ว่าเป็นประเด็นใน

ด้านบวกที่จะส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวของไทย หากนักท่องเที่ยวเหล่านั้นได้มีการแบ่งปันประสบการณ์กับเพื่อนๆ 

หรือญาติพี่น้องที่ยังไม่เคยเดินทางมาเที่ยวในประเทศไทย ส่วนในด้านของการต้อนรับขับสู้ และชายหาด ไม่พบ

ประเด็นที่แตกต่างกันอย่างโดดเด่นมากนัก

   

   

   

ภาพประกอบที่ 6-68 ภาพรวมสิ่งที่นักท่องเที่ยวชาวออสเตรเลียชื่นชอบและเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่ไม่เคย

         เดินทางมากับกลุ่มที่เคยเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย
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ตารางที่ 6-14  ประเทศออสเตรเลีย
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ภาพประกอบที่ 6-69

จุดเด่นและภาพลักษณ์ไทยจากสายตานักท่องเที่ยวออสเตรเลีย

 จากตารางข้างต้นได้แสดงถึงคะแนนเฉลี่ยของความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ที่โดดเด่นของการท่องเที่ยว

ประเทศไทยในสายตานกัท่องเทีย่วชาวออสเตรเลยีในด้านต่างๆ  พบว่า  ในด้านธรรมชาต ิ ภมูอิากาศทีอ่บอุน่เป็น

ภาพลักษณ์ที่มีความโดดเด่นมาเป็นอันดับแรก  ที่คะแนนเฉลี่ยสูงถึง  3.49  เมื่อสอบถามในด้านกิจกรรมต่างๆ  ส

ปาและบรกิารทางด้านสุขภาพทีห่ลากหลาย  เป็นกจิกรรมทีม่คีวามโดดเด่นมากทีส่ดุ  ทีค่ะแนนเฉลีย่  3.24  ในด้าน

ความปลอดภัยนักท่องเที่ยวระบุว่า  สายด่วนส�าหรับนักท่องเที่ยวตลอด  24  ชั่วโมง  ระบบคมนาคมที่ปลอดภัย  

และการช้อปปิ้งที่ยุติธรรม  มีความโดดเด่นมากที่สุด  ที่คะแนนเฉลี่ย  2.88  ในด้านความเป็นไทย  วิถีชีวิตของ

คนไทย  เป็นภาพลักษณ์ที่นักท่องเที่ยวระบุว่ามีความโดดเด่นมากที่สุด  ที่คะแนนเฉลี่ย  3.24  ส่วนในด้านอาหาร

ไทย  ผลไม้ตามฤดูกาลที่หลากหลายมีความโดดเด่นมาเป็นอันดับแรก  ที่คะแนนเฉลี่ย  3.41  และสุดท้ายในด้าน

ความคุ้มค่าของเงิน  พบว่า  สถานที่พักอาศัยนั้นคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป  เป็นภาพลักษณ์ที่นักท่องเที่ยวมองว่าโดด

เด่นมากที่สุด  ที่คะแนนเฉลี่ย  3.28

 

ภาพประกอบที่ 6-70

 กล่าวโดยสรุปคุณลักษณะเฉพาะของการท่องเที่ยวประเทศไทย (Thematic Highlight) ที่เป็นสิ่งดึงดูด

ในสายตานักท่องเที่ยวชาวออสเตรเลีย ได้แก่ชายหาดเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจมากที่สุด รองลงมาเป็นชายหาดที่

มีการอนุรักษ์ธรรมชาติ ชื่นชอบความเป็นกันเอง เป็นมิตร มีไมตรีจิตที่ดีต่อนักท่องเที่ยว  และชื่นชอบร้านอาหาร

ที่หาได้ตามท้องถนนมาก
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สรุปผลการศึกษาเชิงปริมาณและการสังเคราะห์ผลการศึกษาภาพลักษณ์รายตลาด

 สรุปประเด็นได้ 3 หัวข้อหลัก ดังนี้ 

 •  คุณลักษณะภาพลักษณ์และความดึงดูดของการท่องเที่ยวไทย 

 •  คุณลักษณะเฉพาะของการท่องเที่ยวประเทศไทย (Thematic Highlight) รายประเทศ

 •  ความเข้มแข็งของภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทย

คุณลักษณะภาพลักษณ์และความดึงดูดของการท่องเที่ยวไทย 

 คุณลกัษณะภาพลกัษณ์ของประเทศไทยทีเ่ชญิชวนให้มาเยอืน (Attractiveness) โดยทกุประเทศทีท่�าการ

ส�ารวจในครั้งนี้เห็นพ้องกันคือ ประเทศไทยมีภาพลักษณ์แบ่งออกเป็นคุณลักษณะใหญ่ 2 ด้าน คือ Friendly และ 

Amazing 

 - Friendly ประกอบด้วยค�าคุณลักษณะดังนี้ Welcoming, Warm-hearted และ Helpful โดยความ

รู้สึกในหัวข้อนี้มักเกิดจากผู้คนของประเทศไทย

 - Amazing ประกอบด้วยค�าคุณลักษณะดังนี้ Flavorful, Exciting, Spicy และ Exotic โดยความรู้สึก

ด้านนี้เกิดจากกิจกรรมหรือสถานที่ท่องเที่ยวแปลกใหม่ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาสัมผัส

ทั้งนี้ หลากหลายประเทศสะท้อนคุณลักษณะ  Happy และกลุ่มคุณลักษณะที่ใกล้เคียง คือ  Fun-loving, Relax, 

Worry-free โดยความรู้สึกด้านนี้เกิดจากความสบายใจ จากการได้เห็นและรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตแบบไทย

 

 จากคุณลักษณะนี้เมื่อแบ่งไปตามภูมิภาคของนักท่องเที่ยวแล้วจะมีค�าคุณลักษณะที่มีความเจาะจงมาก

ยิ่งขึ้น และมีความแตกต่างกัน ดังนี้

 - นักท่องเที่ยวในแถบภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ มาเลเซีย ไต้หวัน ฮ่องกง และ เกาหลี ซ่ึงนักท่องเที่ยว

ในภูมิภาคเหล่านี้มีคุณลักษณะท่ีดึงดูดกลุ่มนี้เป็นพิเศษคือ Flavorful หมายถึง การท่องเที่ยวเต็มรสชาติ โดย

คุณลักษณะน้ีนอกจากจะหมายถึงรสชาติอาหารแล้ว ยังรวมถึงการได้รับประสบการณ์การท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ 

ดังนั้น จึงควรเน้นการน�าเสนอภาพที่ให้เห็นสีสันและวิถีชีวิตของคนไทยแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วย 

ภาพประกอบที่ 6-71
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 - นักท่องเที่ยวในแถบภูมิภาคตะวันออกกลางและเอเชียใต้ ได้แก่ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และอินเดีย 

จะมีค�าคุณลักษณะท่ีดึงดูดให้เข้ามาคือ Relax ซึ่งเป็นค�าคุณลักษณะท่ีเพิ่มเติมเข้ามาจากข้างต้นดังนั้นภาพที่น�า

เสนอจึงควรเน้นให้เห็นถึงวิถีชีวิตที่ถ้อยทีถ้อยอาศัย รวมถึงความมีน�้าใจ

 - นกัท่องเทีย่วในแถบตะวนัตก ได้แก่ อเมรกิา ประเทศแถบยโุรป และออสเตรเลยี มีคุณลกัษณะทีด่งึดดู

ใจให้เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย คือ Exotic นั่นคือ ประเทศไทยนั้นมีความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมและ

วิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่แตกต่างจากประเทศในแถบนี้เป็นอย่างมาก ดังนั้นในการสื่อสาร จึงควรชูสินค้าที่โดดเด่น

แสดงความแตกต่างของประเทศไทยออกมาให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสผ่านทางองค์ประกอบทางศิลป์และการเลือก

การน�าเสนอสินค้าที่เหมาะสม

คุณลักษณะเฉพาะของการท่องเที่ยวประเทศไทย (Thematic Highlight) รายประเทศ

- ชายหาด

 นกัท่องเทีย่วแต่ละภูมภิาคให้คณุลกัษณะทีบ่่งบอกถงึชายหาดของประเทศไทย ม ี2 ค�าส�าคญัคอื ชายหาด

ที่มีการอนุรักษ์เป็นธรรมชาติ และ ชายหาดที่ให้ความผ่อนคลาย ดังนั้นในเร่ืองของการสื่อสารควรที่จะจ�าแนก

ประเภทของชายหาดซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทยให้เหมาะสมกับความคาดหวังของนักท่องเที่ยว

 ส�าหรับในหัวข้อ “ธรรมชาติ” นั้นนักท่องเที่ยวที่ยังไม่เคยมาให้คะแนนที่สูงกว่านักท่องเที่ยวที่เคย

มา ซึ่งอาจเป็นการบ่งชี้ว่าสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติของเราไม่เป็นไปตามความคาดหวัง อาจจะเป็นได้ว่า

ทรัพยากรธรรมชาติด้านการท่องเที่ยวของเราอาจยังไม่ได้รับการดูแลอย่างเต็มที่

 ส่วนหัวข้อ อาหารไทยถูกพูดถึงเป็นอย่างมากจากนักท่องเที่ยวทุกภูมิภาค โดยเฉพาะในประเด็น Street 

Food แต่ทั้งนี้มีความแตกต่างระหว่างนักท่องเที่ยวที่เคยมาประเทศไทยแล้วและยังไม่เคยมา โดยมีช่องว่างเรื่อง

ของ ‘ความคาดหวัง’ ทั้งนี้ผู้ที่ยังไม่เคยมาน้ันให้คะแนนสูงกว่าผู้ที่เคยมาแล้ว อาจจะเห็นได้ว่าการเข้าถึงแหล่ง 

Street Food ยังไม่มากพอ คุณภาพของอาหาร หรือความสะอาด ยังไม่เป็นไปตามความคาดหวังในตอนเริ่มต้น  

ดังนั้น อาจต้องรณรงค์เรื่องของคุณภาพ ตลอดจนท�าการสื่อสารให้นักท่องเที่ยวได้เข้าถึงแหล่ง Street Food ที่มี

คุณภาพเหล่านี้

ความเข้มแข็งของภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทย

 ในส่วนนี้ความเป็นตะวันออกและตะวันตกของนักท่องเที่ยวมีความเห็นที่ความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัด

กับภาพลักษณ์ด้านกิจกรรม โดยทั้งนี้นักท่องเที่ยวแถบตะวันออกเห็นด้วยว่าประเทศไทยมีกิจกรรมด้านช้อปปิ้ง 

รวมถงึกจิกรรมสปาและบรกิารทางด้านสขุภาพทีห่ลากหลาย ส่วนนกัท่องเทีย่วในแถบตะวนัตก เช่น อเมรกิาและ

ยโุรป กลบัมคีวามเห็นด้วยในด้านกจิกรรมผจญภยัทีห่ลากหลาย ในขณะทีน่กัท่องเทีย่วจากทวปีออสเตรเลยี มส่ีวน

ผสมระหว่างนกัท่องเทีย่วตะวนัออกและตะวนัตกทีใ่กล้เคยีงกนั โดยพวกเขาเหน็ด้วยทีป่ระเทศไทยมกีจิกรรมผจญ

ภัยที่หลากหลาย และยังมีกิจกรรมสปาและบริการทางด้านสุขภาพที่หลากหลายด้วยเช่นกัน 
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- ความคุ้มค่าเงิน

 ในหัวข้อนี้โดยส่วนใหญ่เห็นด้วยกับราคาสถานที่พักคุ้มค่าเงินที่จ่ายไป ซึ่งในจุดนี้เป็นส่วนส�าคัญในการ

บ่งชี้ความคุ้มค่าเงิน แต่ทั้งนี้ “ความคุ้มค่าเงิน” ไม่ใช่ “ราคาถูก” อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ชี้ได้ว่า ประเทศไทยไม่ใช่ 

Cheap Destination แต่เป็นจุดหมายที่มีคุณค่าพอกับเม็ดเงินที่จ่ายไป

 ในขณะทีป่ระเทศทีเ่จรญิแล้ว ได้แก่ อเมริกา เยอรมน ีเกาหล ีญีปุ่น่ เหน็ด้วยกบัความคุม้ค่าของเงนิของ

ประเทศไทยซึ่งเกิดจากค่าครองชีพที่ต�่า แต่ถ้าเกิดความผันผวนด้านเศรษฐกิจและการเงิน อาจจะท�าให้ความรู้สึก

ความคุ้มค่าเงินของนักท่องเที่ยวเหล่านี้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้

 อีกปัจจัยที่บ่งบอกถึงความคุ้มค่าเงินที่จ่ายไปซึ่งเกิดจากการช้อปปิ้ง ได้แก่ กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนและ

ฮ่องกง ซึ่งยอมรับว่าการจับจ่ายซื้อของที่ประเทศไทยคุ้มกับสินค้าที่ได้รับ 

- ความปลอดภัย

 คณุลกัษณะในหวัข้อนีม้คีวามเหน็ด้วยน้อยทีส่ดุจากการส�ารวจความคิดเหน็ของนกัท่องเทีย่วทกุภูมภิาค 

แสดงให้เหน็ว่าภาพลกัษณ์ด้านความปลอดภยัของประเทศไทยด้อยกว่าภาพลกัษณ์ด้านอืน่อย่างเหน็ได้ชดั แต่ทัง้นี้

ความปลอดภัยเป็นปัจจัยหลักส�าคัญอย่างหนึ่งในการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว 

 ทัง้นี ้พบว่า “ความปลอดภยั” ในท่ีนีร้วมถงึภาพลกัษณ์ด้านความปลอดภัย และ องค์ประกอบภายในของ

ประเทศในการดแูลนกัท่องเทีย่ว ถงึแม้นกัท่องเทีย่วญีปุ่น่ หรอืประเทศแถบยโุรปและอเมรกิาเหน็ด้วยกบัสายด่วน

ส�าหรับนักท่องเที่ยวตลอด 24 ชั่วโมง และการคมนาคมที่ปลอดภัย นักท่องเที่ยวจาก จีน ฮ่องกง และไต้หวัน ให้

ความเชือ่มัน่ในการช้อปป้ิงในราคาทีย่ตุธิรรม ซ่ึงเป็นประสบการณ์ตรงทีพ่วกเขาพบเจอในประเทศไทยแต่ผลความ

รูส้กึด้าน “ความปลอดภยั” ของนกัท่องเทีย่วลดลง เมือ่เทยีบกบัความคิดเหน็ของผูท้ีไ่ม่เคยมาเยอืน จงึอาจจะสรปุ

ได้ว่า ประสบการณ์โดยตรงนั้นส่งผลต่อความคิดเห็นด้านความปลอดภัยมากกว่าการเห็นจากสื่อ

ภาพประกอบที่ 6-72
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- ความเป็นไทย

 ภาพลักษณ์ของความเป็นไทยทีเ่ห็นเด่นชดัในทกุภมูภิาคคอื รอยย้ิมของชาวไทย และความมีมนษุยสมัพนัธ์ท่ีดี

- อาหารไทย

 นอกเหนือจาก Street food นักท่องเที่ยวทุกภูมิภาคเห็นด้วยว่าประเทศไทยมี “ผลไม้ที่หลากหลายตาม

ฤดูกาล” ซึ่งสามารถบ่งบอกถึงความเป็นอาหารไทยไม่แพ้การน�าเสนอภาพอาหารไทยเพียงอย่างเดียว

บทสรุป

 ภาพลักษณ์ของประเทศไทยได้มีการสั่งสมมานานถึง Friendly และ Amazing และคุณลักษณะที่เข้ม

แข็งเช่น “ความคุม้ค่าเงิน” “ความเป็นไทย” “อาหารไทย” สามารถดงึดดูนกัท่องเทีย่วทกุภมูภิาค ทว่านกัท่องเทีย่ว

แต่ละภมิูภาคอาจจะมคีวามคิดเห็นต่อสิง่ทีค่าดหวงัต่อประเทศไทยต่างกนัเลก็น้อย ดงันัน้กจิกรรมทีจ่ะดงึดดูพวกเขา

เหล่านัน้ให้มาท่องเทีย่วประเทศไทยจงึมคีวามแตกต่างกัน โดยองค์ประกอบทีส่�าคญัในระยะยาวคอื ประสบการณ์

ที่เขาได้เข้ามาเที่ยวแล้วบอกต่อ ซึ่งเกิดจากความคุ้มค่าด้านราคา คุณภาพ ความปลอดภัยนั่นเอง



ข้อเสนอแนะแนวทาง
การดำาเนินงานส่งเสริมภาพลักษณ์และบทสรุป
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ข้อเสนอแนะแนวทาง
การดำาเนินงานส่งเสริมภาพลักษณ์และบทสรุป

	 วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยน้ีเพ่ือค้นหาภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยจากมุมมองนักท่องเที่ยวจาก	

14	 ประเทศ	 เพ่ือน�าผลการศึกษามาเป็นแนวทางการส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว	 ภาพลักษณ์ท่ีได้ใน

ภาพรวมสามารถตอบค�าถามหลัก	ได้แก่	อะไรคือคุณลักษณะภาพลักษณ์ประเทศไทยด้านการท่องเที่ยวในสายตา

ของชาวต่างชาติ	 โดยภาพเหล่านี้เกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัย	 เช่น	จากการรับรู้	 (Perceptual/Cognitive	 Image)																												

ที่เกิดจากประสบการณ์ตรงหรือจากสื่อต่างๆ	 ภาพลักษณ์ที่เกิดจากทัศนคติ	 (Affective	 Image)	 ภาพลักษณ์ที่

มีต่อสถานที่โดยรวม	 (Overall	 Image)	 (Baloglu	 &	McCleary,	 1999)	 	 ดังนั้น	 ภาพลักษณ์ประเทศไทยด้าน																							

การท่องเที่ยว	 จึงมีการรับรู้อย่างเชื่อมโยงลึกซึ้งกับภาพลักษณ์ของคนไทย	 ภาพลักษณ์ด้านโครงสร้างการเมือง	

เศรษฐกิจ	สังคม	ตลอดจนขีดความสามารถทางการแข่งขันโดยรวมด้วย

	 ผลการศกึษาครัง้นีแ้ม้มไิด้มุง่หวงัทีจ่ะหาสาเหตวุ่าเพราะเหตใุดนกัท่องเทีย่วจงึมองประเทศไทยเป็นเช่น

นัน้	แต่จากภาพสะท้อนในมมุมองของนกัท่องเทีย่ว	และจากการน�าเสนอในผลการศกึษาทีแ่สดงช่องว่างความแตก

ต่างระหว่างลักษณะที่นักท่องเที่ยวเห็นว่าการท่องเที่ยวเป็นอย่างไร	 เปรียบเทียบกับคุณลักษณะที่ดึงดูดนักท่อง

เที่ยว	ผลการวิจัยค่อนข้างชัดเจนว่าภาพที่ได้รับการตอกย�้ามาเป็นเวลานาน	ทั้งจากการด�าเนินงานด้านการตลาด

และจากการที่นักท่องเที่ยวที่เคยมาแล้วกลับไปบอกต่อปรากฏแจ่มชัดในใจของนักท่องเที่ยว	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	

คุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของคนไทย

ตัวตนและภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของไทย
	 การท่องเท่ียวไทยหากเปรียบเป็นเฉดสี	 นักท่องเที่ยวมิได้เห็นเราเป็นสีโทนอ่อน	 แต่หากเป็นเฉดสีที่

เข้มหลากสี	 ดังจะเห็นจากภาพที่โดดที่สุดเป็นการอธิบายความเป็นท่องเที่ยวไทยที่เต็มไปด้วยความสนุกสนาน	

(Fun)	ความมีไมตรีจิต	(Hospitable)	ความตื่นเต้น	(Excited)	น่าประหลาดใจ	(Amazing)	แต่หากมองผลในเชิง																				

เปรียบเทียบกับความดึงดูดจะเห็นได้ว่า	นักท่องเที่ยวไม่เห็นความสงบ	(Calm)	และความผ่อนคลาย	(Relaxed)	

ปรากฏชัดเจนในการท่องเที่ยวไทยเมื่อเทียบกับคุณลักษณะอื่น	 ดังนั้นการตอกย�้าภาพลักษณ์ที่แสดงความเป็น																	

จดุหมายปลายทางเพ่ือความสนกุสนานเตม็เป่ียมด้วยความสขุและความมไีมตรซีึง่เป็นตวัตนทีมี่เสน่ห์จงึควรด�าเนิน

การต่อไป	 ขณะเดียวกันหากนักการตลาดต้องการริเริ่มให้การรับรู้ว่าประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางเพื่อการ

พักผ่อนอย่างสงบ	 ไม่วุ่นวาย	 หรือความเป็นจุดหมายปลายทางเพื่อครอบครัว	 ความท้าทายน่าผจญภัย	 อาจต้อง

มีกลวิธีในการท�าการตลาดที่ชัดเจนโดยเจาะกลุ่มตลาดเฉพาะมากขึ้น	(Niche	Marketing)	เพื่อมุ่งหวังให้เกิดการ

สร้างภาพ	(Image	Building)	เหล่านั้น	ย่อมต้องก�าหนดแผนยุทธศาสตร์ในการสร้างสมภาพลักษณ์อย่างต่อเนื่อง
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	 กล่าวโดยสรุปคือ	 	 นักการตลาดสามารถน�าผลนี้ไปใช้เพ่ือเป็นจุดเริ่มต้นในการท�าความเข้าใจว่า																								

นักท่องเที่ยวเห็นภาพเราเป็นอย่างไร	 และมีอะไรที่เรายังมิได้เป็นอย่างชัดเจนในสายตานักท่องเที่ยวเพ่ือก�าหนด

กลยุทธ์การสร้าง	สั่งสม	และดูแลภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวไทยในอนาคต	

วงจรชีวิตที่เปลี่ยนไปของการท่องเที่ยวไทย

	 ห้วงเวลาที่เปล่ียนไปท�าให้การรับรู้แปรเปล่ียนไปตามอายุของการท่องเที่ยวไทยเช่นกัน	 การท่องเที่ยว

ไทยได้เดินทางผ่านห้วงเวลาที่แสดงความเป็นของใหม่และเป็นจุดหมายที่น่าค้นหา	(Discovery	+	Exploration)																	

ไปเม่ือหลายปีก่อน	ขณะเดยีวกนั	จดุหมายปลายทางทีม่คีวามสดใหม่	ได้เกดิขึน้ในตลาดเป็นจดุหมายทีน่่าค้นหาต่อ

ไป	 ในขณะที่การรับรู้เกี่ยวกับประเทศไทยซึ่งเป็นเสียงสะท้อนจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในผลการศึกษานี้พบ

วิวัฒนาการในการรับรู้เช่นกัน	อาทิ	ในเรื่องของ	“อาหาร”	ที่พบว่าเป็นเรื่องโดดเด่นที่สุดเรื่องหนึ่งในภาพลักษณ์

ประเทศไทย	นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ชื่นชอบและระบุอาหารท้องถิ่น	(Local	Food)	และอาหารที่มีขายทั่วไปตาม

ท้องถนน	(Street	Food)	ทีม่กีลิน่อายของความเป็นวถิชีวีติของแท้ทีห่าได้อยูท่ัว่ไปมีความน่าดึงดูดให้อยากมาเทีย่ว

มากกว่าอาหารลักษณะชาววังที่มีการน�าเสนอผักผลไม้แกะสลักของไทยอย่างวิจิตรงดงาม

 

ภาพประกอบที่ 7-1

	 ภาพประกอบด้านบนนี้เป็นหลักแนวคิดอมตะเรื่องการเปลี่ยนแปลงวงจรชีวิตของจุดหมายปลายทาง		

โดย	Butler	 (1980)	นักการตลาดและการท่องเที่ยวน�ามาใช้เป็นแนวทางการก�าหนดกลยุทธ์ได้โดยต้องตระหนัก

เสมอถึงพลวัตของอายุขัยของสินค้าและจุดหมายปลายทาง	 ดังปรากฏในข้อถกเถียงเสมอว่า	 เราควรตอกย�้า																												

ความเป็น	Amazing	ของเราหรือไม่และควรน�าเสนอความเป็น	Amazing	ไปในทิศทางใด	ค�าถามว่าเราควร

ส่งข้อความเพือ่ตอกย�า้ความเป็น	Amazing	ของไทยต่อไปคงไม่ส�าคัญเท่ากบัการต้ังค�าถามทีส่�าคัญกว่า	คือ	เรายงั	

Amazing	หรือไม่	และ	เรา	Amazing	อย่างไรในสายตานักท่องเที่ยวในศักราชนี้	



โครงการศึกษาภาพลักษณ์ 
ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยในสายตาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

228

ภาพลักษณ์ประเทศไทยและแคมเปญ Amazing Thailand
	 จากการวิจยันีพ้บว่านกัท่องเท่ียวใหม่ทีย่งัไม่เคยมปีระสบการณ์กบัประเทศไทยมาก่อน		มกีารรบัรูเ้กีย่วกับ

ภาพลกัษณ์ประเทศไทยค่อนข้างเป็นภาพทีใ่กล้เคยีงกบัผูท้ีเ่ดนิทางมาเทีย่วประเทศไทยแล้ว			Amazing	Thailand	

กลายเป็นภาพลักษณ์ท่ีเป็น	 Footprint	 อยู่ในใจและเป็น	 “ความคาดหวัง”	 ของนักท่องเที่ยวที่ยังไม่เคยมาเยือน

ประเทศไทย	

	 อย่างไรก็ตาม	 แม้นักท่องเที่ยวในปี	 2012	 ยังกล่าวถึงประเทศไทยว่า	 “Thailand	 is	 really	 an																							

amazing	country!”	การให้ความหมายแก่ค�าว่า	Amazing	เป็นการตีความโดยอิสระในบริบทการรับรู้ของตนเอง	

และเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคมของประเทศไทย	 และประเทศตน	 โดย	 Amazing	

สะท้อนความประหลาด	อศัจรรย์ใจ	เช่น	ความสงบเงียบและพอเพยีงของวดัอยู่กันได้ติดกับห้างใหญ่ทีเ่ป็นสญัลกัษณ์

ของโลกวัตถุนิยม		เมืองที่แน่น	แออัดอยู่ใกล้กับทะเลและธรรมชาติที่สวยงาม	ความอิสระ	การยอมรับและเปิดรับ

ความแปลกแยกทางวัฒนธรรมและเพศวิถี	ภาพความ	Amazing	ไม่ได้เป็นภาพในเชิงบวกเพียงอย่างเดียว	แต่มี

ส่วนผสมของภาพลักษณ์เชิงลบที่ถูกชาวต่างชาติหยิบยกข้ึนมาน�าเสนอผ่านทางส่ือต่างๆ	 โดยเฉพาะอย่างย่ิงส่ือ

ภาพยนตร์ที่ถ่ายท�าในประเทศไทย	ซึ่งตอกย�้าความเป็น	Stereotype	ภาพลักษณ์ของประเทศที่ถึงแม้เน้นสถานที่

ถ่ายท�าสวยงามเหลือเชือ่	(Surreal	Beautiful)	น่าต่ืนเต้น	(Exotic)	แต่มภีาพของยาเสพติด	เรือ่งเพศ	อาชญากรรม	

รวมอยู่ด้วย	เสมือนมีทั้งสวรรค์	(Paradise)	และนรก	(Hell)	ทั้งสองรสอยู่ในที่เดียวกัน	และในขณะที่ภาพลักษณ์

ในลักษณะขั้วตรงข้ามนี้อาจมีเสน่ห์ดึงดูด	ท�าให้นักท่องเที่ยวบางกลุ่มเข้ามาค้นหา	นักท่องเที่ยวบางกลุ่มกลับมอง

ว่าภาพลักษณ์ประเทศไทยมีปัญหาด้านความปลอดภัยและมีผลต่อการตัดสินใจในการเดินทางมาเที่ยวเช่นกัน	

	 การเปลีย่นแปลงการรบัรู	้	การรเิริม่ใหม่	หรอืสร้างจดุยนืใหม่	ต้องอาศยัการเปลีย่นแปลงทีท่รงพลงั	และ

มีความเกี่ยวเนื่อง	 เชื่อมโยงกับความรู้สึก	 (Relevant)	 ของกลุ่มเป้าหมาย	จึงเป็นที่น่าคิดว่า	หากยังพิจารณาท�า

แคมเปญโดยใช้	Amazing	Thailand	ต่อไป	ควรเป็นการให้ความหมายโดยนกัท่องเทีย่วเองในระดบัประสบการณ์

ระดับบคุคล	และให้ความส�าคญักบั	Shade	of	Interest	การยอมรบัความเป็นตวัตนและคณุค่าในชวีติของแต่ละคน	

โดยต่อยอดจากคณุลักษณะท่ีดงึดดูส�าหรับกลุม่เป้าหมายในแต่ละตลาด	เช่น	ส�าหรบัตลาดประเทศอินเดยี	ความน่า

ตื่นเต้น	(Exotic)	อาจไม่ได้เห็นเป็นโอกาสชัดเจนเท่ากับการเน้นการสร้างภาพความเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่โรแมน

ติก	(Romantic)		ในขณะที่บางกลุ่มตลาดที่ภาพความโรแมนติกไม่ชัดเจนแต่มีศักยภาพ	เช่น	ตลาดสหรัฐอเมริกา				

ท่ีนักท่องเท่ียวมองว่าเรามีความน่าตื่นเต้น	(Exciting)	อาจเน้นการน�าเสนอ	Exciting	+	Romantic	เป็น	

Re-igniting	Romance	ส�าหรับคู่รักที่ต้องการจุดประกายชีวิตคู่ให้มีความสุข	เป็นต้น

“ความสุข” จากการสัมผัสกับคนไทยจุดแข็งของประเทศไทยที่นักท่องเที่ยวหลงรัก

	 แม้ว่าการมาสัมผัสกับชายหาดและธรรมชาติที่สวยงาม	ลิ้มลองอาหาร	Street	Food	สินค้าท่องเที่ยว																

ที่มีคุณค่ามากที่สุดส�าหรับประสบการณ์ของนักท่องเที่ยว	คือ	ความอบอุ่น	มิตรไมตรี	แฝงไปด้วยความสนุกและ

ความสุขที่ได้รับจากคนไทย	โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากคนที่ไม่ได้อยู่ในอุตสาหกรรมบริการด้านการท่องเที่ยว	ที่สร้าง

ความแตกต่างให้กับ	 Thailand	 Destination	 และเป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวที่มาแล้วมาซ�้าสัมผัสได้ในระดับที่ลึกซ้ึง	

แตกต่างจากนักท่องเที่ยวที่ยังไม่เคยมาประเทศไทย
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	 ดังน้ัน	 สิ่งที่เป็นจุดแข็ง	 และนักท่องเที่ยวระบุว่าเป็นสิ่งที่ดึงดูดให้มาเที่ยวประเทศไทย	 ควรตอกย�้า																		

ยึดต�าแหน่งในใจของนักท่องเที่ยวไว้ให้มั่นและรักษาไว้เป็นแก่นของภาพลักษณ์ที่ต้องการน�าเสนอ	เพื่อประโยชน์

เชิงกลยุทธ์ในระยะยาวอย่างที่ประเทศคู่แข่งไม่สามารถลอกเลียนแบบได้

	 ขณะเดียวกัน	 นักการตลาดควรค�านึงถึงการจัดการประเภทความเป็นจุดหมายปลายทาง	 ในเชิง																				

เปรียบเทียบกับประเทศคู่แข่งในสายตาของนักท่องเที่ยว	(Category	Management)	เช่น	หากพิจารณา	

Category	ความเป็นเฉดทีส่ดใส	สนกุสนาน	ประเทศไทยและประเทศมาเลเซยี	อาจมไิด้อยูใ่น	Category	เดยีวกัน	

ประเทศไทยอาจเข้าไปอยู่ในความร้อนแรงใกล้เคียงอินเดียมากกว่า	 จึงควรมีการศึกษาเชิงเปรียบเทียบกับคู่แข่ง

ในจุดที่มีการรับรู้ความแข็งแกร่งของประเทศไทย	โดยเปรียบเทียบกับประเทศที่มีคุณลักษณะคล้ายคลึงกัน		เพื่อ

วางแผนเกี่ยวกับการก�าหนด	Brand	Positioning	ด้านการท่องเที่ยวไทยต่อไป

จริตความสนใจของนักท่องเที่ยว (Shade of Interest)

	 แม้การศึกษานี้อาจเสนอว่าแนวทางในการด�าเนินงานด้านการตลาดโดยการชูภาพลักษณ์ที่โดดเด่น															

อย่างเป็นหนึ่งเดียวในลักษณะ	Single	Umbrella	Brand	อาจเป็นกลวิธีที่ควรด�าเนินต่อไป	อย่างไรก็ตาม	ภายใต้

สภาพแวดล้อมในยุค	Glocalization	(Globalization	+	Localization)	นักการตลาดมีความจ�าเป็นต้องค�านึงถึง

จริตความสนใจของนักท่องเที่ยว	(Shade	of	Interest)	ที่มีความแตกต่างกันด้วย	แม้จะชื่นชอบสินค้าท่องเที่ยว

ประเภทเดียวกัน	ดังนั้น	ภายใต้ร่มใหญ่จึงควรมีการเน้นการน�าเสนอภาพลักษณ์เฉพาะด้านผ่านทางเนื้อหาเฉพาะ

และรูปแบบในการน�าเสนอเพ่ือตอกย�้าจุดที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวในแต่ละกลุ่ม	 ดังเช่นการแสดงจริตความชื่นชอบ															

ในสินค้าท่องเท่ียวชายหาดท่ีเป็นภาพลักษณ์ที่เข้มแข็งล�าดับแรกของการท่องเที่ยวไทย	 คุณลักษณะของชายหาด

ที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบอาจมีความแตกต่างกันไป	 เช่น	 ในกลุ่มนักท่องเที่ยวฮ่องกงชื่นชอบทั้งชายหาดที่อนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมและตามมาด้วยชายหาดที่จัดไว้เฉพาะแขกของสถานท่ีพักนั้นๆ	 เท่านั้น	 เป็นต้น	 การเลือกใช้ภาพ																								

Key	Visual	ในการน�าเสนอให้ตรงกบัจรติความสนใจของนกัท่องเทีย่วแต่ละกลุม่จงึอาจเป็นกลยทุธ์ทีต้่องพจิารณา

อย่างลึกซึ้งขึ้น
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ภาพประกอบที่ 7-3

 

ภาพประกอบที่ 7-4
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บทบาทของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในยุคดิจิตอล (Digital Age)

	 ในขณะที่ต้องพิจารณาเชิงการแข่งขัน	 การจัดการภาพลักษณ์ต้องค�านึงถึงความรู้สึก	 (Emotion)																								

และคุณค่า	 (Value)	 ของนักท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มในการตัดสินใจด้วยอารมณ์	 ขณะเดียวกัน	 ในยุคดิจิตอล																		

(Digital	 Age)	 ท่ีนักท่องเท่ียวมีความรู้มากขึ้น	 การควบคุมดูแลภาพลักษณ์มีความท้าทายมากข้ึนเป็นเงาตามตัว	

การรับรู้ของชาวต่างชาตผ่ิานค�าบอกเล่าประสบการณ์ในสือ่ดจิติอล	(Digital	Media)	โดยเฉพาะอย่างยิง่	สือ่สงัคม

ออนไลน์	(Online	Media)	ส่งผลให้ผู้ที่ยังไม่เคยมาประเทศไทย	รับรู้ประเทศไทยเป็นภาพที่ใกล้เคียงกันกับผู้ที่เคย

มาแล้วอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน	 แม้กระทั่งการรับสื่อทั้งในรูปแบบออนไลน์หรือออฟไลน	์ ก็ไม่มีผลแตกต่างที่

มีนัยส�าคัญต่อการรับรู้	 เพราะสื่อออนไลน์กลายเป็นช่องทางสามัญที่นักท่องเที่ยวใช้ในการหาข้อมูล	 สอดรับกับ																										

วถีิการท�าการตลาดแนวใหม่ของ	ททท.	ในฐานะของผูด้แูลด้านการตลาดการท่องเทีย่วของประเทศ	ทีป่รบัจากการ

เน้นการด�าเนินการด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์ในลักษณะ	“ผู้น�าเสนอ”	ของดีของประเทศไทย	มาเป็น	“ผู้ช่วย”	

ให้กลุ่มนักท่องเที่ยวช่วยกันสร้างเนื้อหาและเป็นคนเล่าเรื่องราว	 กระพือกระแสประสบการณ์ความประทับใจ																

ในการมาเยือนประเทศไทยระหว่างกันเอง	

คุ้มค่า (Value for Money) หรือแหล่งท่องเที่ยวที่ทรงคุณค่า (Valued Destination)  

	 คณะผู้วิจัยพบว่า	 ภาพลักษณ์ที่ปรากฏชัดเจนในเรื่องความคุ้มค่าเงิน	 (Value	 for	Money)	 ในสายตา

นักท่องเที่ยวท่ีไม่เคยมา	 กลับมีค่อนข้างชัดเจนกว่าในกลุ่มที่มาแล้ว	 “ราคาถูก”	 ถูกรับรู้ในลักษณะเชิงบวกท่ี																															

นักท่องเที่ยวชื่นชอบ	 และไม่ได้มีผลต่อการรับรู้เกี่ยวกับ	 “คุณภาพ”	 ที่ได้รับเมื่อแลกกับเงินที่เสียไป	 แต่มีผลต่อ																				

วิธีการเสพประสบการณ์ในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวและอาจเป็นผลกระทบเชิงลบในระยะยาวต่อการเพิ่ม

มูลค่าของนักท่องเที่ยวต่อหัวและการสร้าง	Value	Added	ให้กับแบรนด์ประเทศไทยในฐานะแหล่งท่องเที่ยวชั้น

น�าของโลก

“ความปลอดภัย” ปัจจัยที่บั่นทอนภาพลักษณ์ประเทศไทย

	 การวิจัยนี้พบว่า	 กระบวนการในการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวก่อนเดินทางมาประเทศไทย	 เดินทาง

ผ่าน	3	ปัจจัยในการตัดสินใจ	คือ	ความปลอดภัย	(Safety)		คุณค่า	(Value)	และประสบการณ์คาดหวังจากการ																	

เดินทาง	(Travel	Experience)		โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยด้านความปลอดภัย	ซึ่งในระดับมหภาคภาพลักษณ์ด้าน

ความปลอดภัยเป็นสิ่งที่บั่นทอนภาพลักษณ์โดยรวมของประเทศไทยและเริ่มฝังรากลึกในการรับรู้ของนานาชาติ	

โดยการบริหารจัดการเมื่อเกิดภาวะวิกฤตเป็นปัญหาต่อภาพลักษณ์ประเทศไทยมากกว่าตัวเหตุการณ์วิกฤตเอง

	 ขณะเดยีวกนั	ภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัยระดับประสบการณ์ส่วนบคุคลมผีลยิง่ต่อการรบัรูภ้าพลกัษณ์

ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย	โดยนักท่องเที่ยวจีน	ฮ่องกง	มาเลเซีย	ไต้หวัน	อิตาลี	มาเที่ยวประเทศไทยซ�้า	

มีความมั่นใจด้านความปลอดภัยต�่ากว่าผู้ที่ไม่เคยมา	 อันเป็นผลจากประสบการณ์ที่พบเจอด้วยตัวเองหรือได้รับรู้

โดยตรง	 เช่น	 การถูกหลอกลวง	หรือความไร้มาตรฐาน	 	ทั้งนี้	 การศึกษาภาพลักษณ์นี้เป็นผลที่ได้จากการศึกษา

ในช่วงที่เกิดสถานการณ์ภาวะวิกฤตค่อนข้างหลากหลาย	 และมีผลต่อทัศนคติในช่วงเวลาที่ท�าการวิจัย	 ดังนั้นจึง

จ�าเป็นต้องมีการศึกษาซ�้าในช่วงเวลาอื่นๆ	ต่อไป
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แนวทางกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบยกกำาลังผ่านกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)

	 การใช้สื่อในการน�าเสนอภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย	 ควรเน้นให้เกิดการกระจายต่อ

ของข้อมูลข่าวสารแบบยกก�าลังผ่านทาง	Stakeholder	คือ	นักท่องเที่ยว	(Citizen	Journalist)	และชุมชนที่เป็น				

ผู้ส่งมอบประสบการณ์	 	 โดยแบ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวแล้วและบริหารจัดการเสมือนการแบ่งกลุ่มประเภท

สื่อ	เช่น	กลุ่มนักท่องเที่ยวแฟนพันธุ์แท้	และมีอัตราการบอกต่อเรื่องราวในโลกออนไลน์สูง	(Brand	Journalists)																		

กลุ่มที่มีอิทธิพลในโลกออนไลน์	 (Digital	 	 Inflffllflflflflfluencers)	 กลุ่มนักท่องเที่ยวที่ชอบการบอกต่อ	 หรือแบ่งปันในโลก

ออนไลน์ระดับกลาง	 (Prosumers)	 และกลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วไปท่ีรับอิทธิพลจากสื่อออนไลน์	 แต่ไม่ได้มีบทบาท

ในการแบ่งปันข้อมูลมากนัก	(Consumers)		ทั้งนี้	สื่อ	Traditional	Media	ยังมีความส�าคัญ	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	

Guidebook	และ	(การน�าเสนอข่าวเกี่ยวกับประเทศไทยของ)	สื่อโทรทัศน์ที่ต้องมีการบริหารข้อมูลข่าวสารอย่าง

เป็นระบบ

	 ภาพลักษณ์ประเทศไทยด้านการท่องเที่ยว	 มีการรับรู้อย่างเชื่อมโยงลึกซึ้งกับภาพลักษณ์ของคนไทย																		

ภาพลักษณ์ด้านโครงสร้างการเมือง	 เศรษฐกิจ	 สังคม	 ตลอดจนขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ					

โดยรวม	 และส่งผลกระทบต่อกัน	 จึงจ�าเป็นต้องอาศัยการท�างานเชิงกลยุทธ์ในทิศทางที่สอดคล้องกันโดยทุกๆ	

หน่วยงาน	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	เพื่อเสริมจุดเด่น	ลดจุดด้อยเพื่อรักษาและเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันของ

ประเทศไทยในระยะยาว	ดังนั้น	พันธกิจของ	ททท.	ในการท�าการตลาด	ควรมีส่วนในการร่วมมือกับหน่วยงานผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ	ควรผลักดันเรื่องการพัฒนาจิตส�านึกของคนไทยในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี	ภูมิใจ	และปฏิบัติต่อ

นกัท่องเทีย่วอย่างนกัเดนิทางทีม่เีรือ่งราว	มชีีวติ	จติใจ	ส่งเสรมิการเรยีนรู	้ร่วมมือ	แบ่งปัน	อนัจะมีผลต่อการบอก

ต่อของนักท่องเที่ยวในสื่อออนไลน์ในอนาคตอีกด้วย

แนวทางการใช้ Co-Created Experiential Marketing
	 ผลภาพลักษณ์นี้แสดงให้เห็นความจ�าเป็นในการสร้างประเทศไทยให้เป็นจุดหมายปลายทางที่

มีนวัตกรรมการตลาด	 รูป	 รส	 กลิ่น	 เสียง	 (Sensory)	 	 จากการท�าการตลาดสร้างภาพลักษณ์ในยุคแรกเป็นยุค																									

Romancing	Age	เป็นยุคที่เราค้นหาความเป็นตัวตนที่ชัดเจนแล้วสร้างจุดขายเฉพาะ	(Unique	Selling	Points)	

และการท่องเที่ยวได้ข้ามผ่านโลกแห่งการแข่งกันสร้างแบรนด์	 เมื่อหลายจุดหมายปลายทางมีการลอกเลียนแบบ

มีการน�าเสนอความเป็นตัวตนกันอย่างกว้างขวาง	 จนเกิดความไม่แตกต่างเลย	 ยุคปัจจุบันเราพบว่าเริ่มมีการให้

นักท่องเที่ยวเป็นผู้ก�าหนดตัวตนให้จุดหมายปลายทางเองในแบบที่ตนคิด	เช่น	“Your	Singapore”	อยากให้เป็น

แบบใดก็ได้ในแบบท่ีนักท่องเท่ียวคิด	 ดังนั้นการก�าหนดส่งเสริมภาพลักษณ์ต้องเข้าถึงการเปลี่ยนแปลงน้ีให้ลึกซึ้ง

เพราะจุดหมายปลายทางหนึ่งจุดหมายมีการผสมผสาน	Mixed	 Category-Product	 กันมาก	 ดังปรากฏในการ

ศึกษานี้	 เรามีลักษณะที่หลากหลายโดยไม่มีคะแนนด้านใดที่โดดเด่นจนสามารถสรุปมาเป็นข้อแตกต่างที่สามารถ

น�ามาเสนอได้อย่างขาดลอย	จึงเป็นที่มาของการท�าการตลาดที่เข้าสู่ยุคสมองซีกขวา	(Right	Brain)	และโดยเน้น

การใช้ความคิดสร้างสรรค์มากกว่าเหตุผลเพียงอย่างเดียว

	 การสร้างแบรนด์จ�าเป็นต้องมองให้ครบรอบด้าน	โดยเฉพาะอย่างยิง่การท่องเทีย่วทีเ่ข้าสู่ยคุ	Experience	

Economy	โดยมุ่งเน้นการเพิม่มลูค่าการท่องเทีย่วไทยด้วยกระบวนการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีน่าจดจ�า	(Memorable)	

และมีความหมาย	(Meaningful)	
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	 คณะผู้วิจัย	ตระหน้กดีว่า	แท้จริงแล้ว	ผู้สร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวต่อแหล่งท่องเที่ยวนั้น	ๆ 	คือ	

ตัวนกัท่องเทีย่วเองทีถ่กัทอภาพลกัษณ์ของประเทศไทยในใจของตนผ่านการรบัรูแ้ละระยะเวลา	หากแต่บทบาทของ

ททท.	ในฐานะนักการตลาดยุคใหม่	อาจเป็นเสมอืนผู้ช่วยคดิ	ช่วยสร้าง	จดัเตรยีมอุปกรณ์และสสัีนของประเทศไทย

ส�าหรับนักท่องเที่ยวในการสร้างสรรค์ประสบการณ์และการรับรู้ทิศทางที่เหมาะสม	และสนับสนุนสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ของประเทศในระยะยาว			

	 ดงันัน้	หากเปรียบการดแูลภาพลกัษณ์ด้านการท่องเทีย่วประเทศไทยและมุ่งหวงัสูค่วามเป็นแบรนด์คล้าย

กับสร้างคนที่มีชื่อเสียง	สิ่งที่ต้องค�านึงถึงคือ

	 1.	 Soul	 จิตวิญญาณเป็นอย่างไร	 ผลการศึกษานี้ชี้ให้เห็นความมีไมตรีจิตของคนไทยโดยรวม	 คือ												

จิตวิญญาณของการท่องเที่ยวไทย	ประสบการณ์การพบปะคนไทย	คือ	Soul	ของการท่องเที่ยวไทย

	 2.	Mind	ความคิด	ผลการศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่า	เราเป็นที่ที่สบาย	ไม่คิดมาก	คิดบวก	สนุก	ไม่อยู่ในกรอบ

	 3.	Behavior	พฤติกรรม	เราไม่ได้เป็นจุดหมายที่มีความเรียบร้อย	หากแต่เป็นความคล่องแคล่ว	มีเสน่ห์

น่าหลงใหลอย่างหาตัวจับยาก

	 4.	Appearance	ท่าทาง	เรามีเฉดสีสดใส	ไม่น่าเบื่อ	ยิ้มเริงร่าได้ตลอดเวลา	แม้ต้องพบต้องผ่านกับช่วง

วิกฤตก็ตาม

 

ทั้ง	4	องค์ประกอบรวมนี้	สามารถเปรียบกับกลยุทธ์แบรนด์ได้ดังนี้

	 •	 Soul	เทียบได้กับ	Brand	Essence	ซึ่งเป็นการค้นหาจิตวิญญาณของคนหรือของแบรนด์	หมายถึง	

	 	 แก่นของ	Brand

	 •	 Mind	เทียบได้กับ	Brand	Positioning	ซึ่งเป็นเรื่องความคิดของคนหรือ	ต�าแหน่งของสินค้า	

	 	 หมายถึง	จุดยืน	ความเชื่อยึดมั่นในเรื่องต่างๆ	ของแบรนด์

	 •	 Behavior	เทียบได้กับ	Brand	Personality	หมายถึง	เรื่องการแสดงออกต่างๆ	สะท้อนบุคลิกของ

	 	 แบรนด์

	 •	 Appearance	เทียบได้กับ	Brand	Identity	หมายถึง	อัตลักษณ์ของแบรนด์

	 ทั้งหมดนี้	 เป็นแนวทางที่เป็นผลมาจากการค้นหาตัวตนภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย	

(Thailand	Destination	Image)	เสมือนกับการสร้างคน	(Human	Being)	ที่มีชีวิตและจิตวิญญาณ	ที่เชิญชวน

ให้นักท่องเที่ยวมาร่วมแบ่งปัน	ให้ความหมาย	และสร้างประสบการณ์	(Co-Created)	เพื่อเป็นประโยชน์ส�าหรับ

องค์กรต่างๆ	 ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการน�าไปใช้เป็นแนวทางในการวางยุทธศาสตร์	 ตลอดจนด�าเนินพันธกิจด้าน			

การตลาดเพือ่ส่งเสรมิอตุสาหกรรมท่องเทีย่ว	และขดีความสามารถทางการแข่งของประเทศไทยภายใต้พลวตัโลก

ต่อไป
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ภาคผนวก

   • กิตติกรรมประกาศผู้มีส่วนร่วมเพื่อการระดมความคิดเห็น

   • โครงสร้างค�าถามการสัมภาษณ์

   • แบบสอบถาม

     รายนามคณะผู้วิจัย

 กติตกิรรมประกาศกลุม่และบคุคลผูม้ส่ีวนร่วมในการระดมความคดิเหน็ภาพลกัษณ์ประเทศไทย

          ทศิทางสูก่ารก�าหนดภาพลกัษณ์ท่องเทีย่วไทยอย่างบรูณาการ

 • กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเชิงนโยบาย

     1.  ฝ่ายนโยบายและแผนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย    

     2.  คุณฉัตรชัย  มงคลวิเศษไกวัล    

     3.  คุณสุวดี  ปาจรียางกูร     

     4.  คุณณัฐวิชช์  อธิธันยโรจน์     

     5.  คุณธานินทร์  ผะเอม    

     6.  คุณสุเทพ  เกื้อสังข์    

     7.  คุณวรรณสิริ  โมรากุล    

     8.  คุณวนาลี  โล่ห์เพชร    

      9.  พ.ต.อ.ปฏิพัทธ์  สุบรรณ ณ อยุธยา    

      10.  คุณสรรเพชญ์  วิบูลยเสข    

    11.  คุณปิยะมาน เตชะไพบูลย์    

    12.  คุณรัชนีวงษ์  วงษ์วันทนีย ์    

    13.  คุณอดิษฐ์  ชัยรัตนานนท์    

    14.  คุณโอภาส  เนตรอ�าไพ    

    15.  คุณอารัญ  บุญชัย  

•
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 • กลุ่มผู้ประกอบการชาวต่างชาติ

    1.  Eric Hallin GM,  RemBrandt Hotel

      2.  Bruce Hancock CEO,  Passion Plus

    3.  Brinley Waddell MD,  e-Hotel Alliance

    4.  Samir Wildemann GM , Okura Hotel Bangkok

    5.  Ken Scott MD,  Scott Asia Communications

    6.  Alan Verstein MD,  Siam Gazette

    7.  Elleni Chambiras Project Director,  Dusit International

    8.  Pornthep Srinarula CEO,  Omni Tower

    9.  Bob Lee President,  SKAL Bangkok

   10.  Dale Lawrence Founder,  Midnight Rambler Productions

   11.  Reid Ridgway Regional Director-Asia,  PATA

   12.  Peter Semone Chief Technical Advisor,  Lanith Project

   13.  Marcel Sawyere GM,  Ambassador Hotel Bangkok

   14.  Stuart H. Lloyd VP,  Media Trans Asia

   15.  Mark Van Ogtrop MD,  Golden Tulip Hospitality Management

   16.  Douglas B. Harrison MD,  Texxan Co.

   17.  Soren Wettendorff VP,  Asian Oasis

 • กลุ่มผู้ประกอบการชาวไทย

 

   1.  Khun Tunwa Kittikupt  Managing Director  Surreal Holidays    

 2.  คุณพรเพ็ญ สหวัฒนกิจ  Travel Agent Relations Manager  

       Central World Co.,  Ltd.    

   3.  คุณจิรภา ทรงศรีวิไล  Travel Agent Relations Manager  

       Central World Co., Ltd.    

   4.  คุณกฤษฐ์ หิรัญอริยมหาพงศ์  ผู้บริหาร HQ Hostel    

   5.  คุณศักรินทร์ ช่อไสว  ผู้จัดการสมาคมโรงแรมไทย    

   6.  คุณอลิสา พันธุศักดิ์   ผู้บริหารทิฟฟานี่

       ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมโรงแรมไทย  
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• กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด

 

1.  ผศ.ดร.มล.วิฏราธร จิรประวัติ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    

2.  คุณต่อ  สันติสิริ   nudJEH    

3.  คุณธนเดช  กุลปิติวัน   Managing Editor,  BrandAge Magazine    

4.  คุณสุทธิศักดิ์  สุจริตตานนท์  ประธานและประธานกรรมการบริหารฝ่ายสร้างสรรค์  BBDO   

      Thailand    

5.  คุณอรอุมา  ประยูรรัตนา  กรรมการผู้จัดการบริษัท 

      Temporal Brand Consulting. (Thailand) จ�ากัด    

6.  ดร.อัญชลี  กิบบินส์   Executive Director,  Yee Network (China) co., Ltd    

7.  คุณประภาส  ทองสุข   Executive Vice President, CIMB    

8.  คุณปรัชญา  ปิ่นแก้ว   ผู้ควบคุมการสร้างและผู้ก�ากับภาพยนตร์ยาแรมยู    

9.  คุณกิตติวรรณ  อนุเวชสกุล  Managing Director, McCann Erickson    

10. คุณสงกรานต์  เศรษฐสมภพ  CEO,  Leo Burnett  
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โครงสร้างค�าถามการสัมภาษณ์

Interview instructions and Narrative guidelines
  • Overview

This is an open-ended,  semi-structured method to capture holistic components and more distinctive 

or unique features of the destination Image. You are required to conduct an in-depth interviewing 

which is a qualitative research technique that involves conducting intensive individual interviews 

with a total of 15 respondents to explore their perspectives on the following issues:

• What do they think about Thailand as a destination?

• Destination of Choice

• Level of Loyalty as measured by the degree of tendency to refer Thailand to friends    

  and family

Themes of the interview will be emphasized on the three Fs  -Fantasies  Feelings and Fun

Interviewer introduces him/herself as being part of a research team with a letter of consent

The interviewer must make that person comfortable and appear interested in what they are saying.

They must also be sure to use effective interview techniques,  such as avoiding yes/no and 

leading questions,  using appropriate body language,  and keeping their personal opinions in check.

  • Plan

• Identify informants who will be involved.

Criteria checklist for validity of the selected informants

Group one (7-8 individuals): targets for experience-based perception 

Key informants have been identified as being male or female who has lived in the selected country 

for more than 10 years has at least in the past one year visited Thailand

Group Two (7-8 individuals): targets for non-experience based perception  
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• Provide list and profiffiile of selected informants to be interviewed.

Group 1: Been there done that – narrative psychology

proffiile record 

 Items             Categories           Description    

Male/Female     

Age     

Education     

Nationality     

State

Residency (if only live in the 

country for more than 10 years) 

Disposable income per   

year for traveling     

Frequency of trip to Thailand  

Frequency of trip per year   

(in general)     

Travel party (with whom) 

Which destinations in   

Thailand have you visited (top 5)

Preferred activities in  

Thailand (top 5)     

First heard about Thailand  

from what source of 

inFormation 

(friends, media (tv, Movie etc..) 

Will you tell your friend to   

visit Thailand?     

 Demographic data

 Tourism related proffiile
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• Ensure research will follow international and national ethical research standards.

 • Interviewing Questions and Guiding Principles

Group One: Been there done that

Question 1: Ask the informant to think of the most memorable or vivid experience when they 

visited Thailand (any trip if they visited more than once). Ask her or him to tell you the story as 

if you are his /her friend who is planning a trip to Thailand and you have never been to Thailand 

before.   (The story could be either positive or negative experiences,  let she or he tell it naturally 

from the top of his or her mind).

Note:  Your informants have the natural propensity to organize inFormation about their experiences 

in story format. It is therefore suggested that you should dwell on their interpretations of experi-

ence by stimulating them to tell stories about their trip to Thailand.

This is the narrative of the Thai destination Image as it is retold. Record the story told by the 

informant in details.

Question 2: Instruct informant to close their eyes and think of 10 key words when they think of 

Thailand (anything). These words could include how they feel,  smell,  see,  hear,  taste about their 

Thailand experience. For example,  hot,  sunshine,  beach,  Spicy etc…

1.  word ( brief clarification if needed)

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Note: list all words,  seek clarification if needed

Question 3: Please ask her or him to draw a picture of Thailand as a destination.

My Thailand (simple picture)
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Group two: Mental portrayal or prototype (I have never been to Thailand but I know about 

Thailand)

Note: by going through inFormation search,  planning the trip is an ongoing enjoyable and inter-

active social process,  where fantasy and emotions play an important role in Image Formation. 

Although they have not been to Thailand,  they have been exposed to media and many sources 

of inFormation. The following principle is called “phenomenographic approach” (Ryan  2000).  Ask 

them to imagine Thailand trip…so this is pre-visit perceived destination Image.

Profiffiile record

 Items             Categories           Description    

Male/Female     

Age     

Education     

Nationality     

State

Residency (if only live in the 

country for more than 10 years) 

Disposable income per   

year for traveling     

Frequency of trip to Thailand  

Frequency of trip per year   

(in general)     

Travel party (with whom) 

If ever go to Thailand,

Which destinations in 

Thailand (top 5)     

Wished activities in   

Thailand (top 5)     

First heard about Thailand  

from what source of 

inFormation  (friends, media 

(tv, Movie etc..) 

 Demographic data

 Tourism related proffiile
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Question 1: Imagine that next week you will visit Thailand for the fifififfiirst time. Tell me the story. What 

do you think your experience in Thailand would be like? What Images (pictures) and thoughts 

immediately come to mind?

Note: record the story in details. If she or he knows very little about Thailand, the story will prob-

ably be short. Short or long is ffiine. There is no right or wrong or best model answer, simply let 

the informants express their imagination.

Question 2: instruct them to do the following:

Close your eyes and think of 10 key words which you expect to see,  feel,  hear,  smell,  taste 

while you are in Thailand. For example,  hot,  sunshine,  beach,  etc…

1.  word ( brief clarification if needed)

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Note: list all words,  seek clarification if needed

Question 3: Please ask she or he to draw a picture of Thailand as a destination.

My Thailand (simple picture)

• please kindly explain what stop you from coming to Thailand?

_________________________________________

_________________________________________
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Dear Friends of Thailand  

We are a part of researching team, gathering your feedback on how you see Thailand as a 

destination. This questionnaire has been designed to ensure that we will not use too much of your 

precious time so PLEASE allow 7 minutes in thinking of whatever comes to your mind on each 

item. The result of this study will help us “do better” in ensuring Thai tourism will be a part of the 

world great resources. Everything you said will be kept confififififfiidential and will be used as important 

inFormation for how Thai tourism should be better managed and marketed.

We appreciate your support. Should you wish to write more to our research team,  please send 

your feedback to ThailandImage2012@gmail.com or you could give us your contact email here.

THANK YOU.

For offififififififfiice use: circle the nationality of the respondent

               China

              Taiwan

                 Hong Kong

             Malaysia

               Japan

               Korea

                India

              United Arab Emirate (UAE)

             Germany

                  Italy

             Sweden

              Russia

            The United State

             Australia

                Circle

             First timer

              Repeater
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Part 1: InFormation Source 

Besides family and friends, before travelling to Thailand,  what inFormation sources inflfiflflflflfflluence   

 you to think of Thailand?

Please tick (√    ) the inFormation sources which are applied (You can choose more than one source)

          

   Travel Agent

   Guidebook    Travel brochures  Travel Show/Exhibition

   Movie               Television   Radio

   Magazine     Newspaper

   Travel Website       YouTube        Blogs    

   Social Media (i.e facebook)   

   Mobile device applications    Others (please specify) ………………………

Part 2: Thailand Characteristics 

Please tick √(√    ) ONLY ONE response for each of the following Characteristics (that matches with 

your perception about Thailand). Please respond to ALL of the Characteristics. 

Circle:   1 if you strongly disagree with the characteristic.

  2 if you disagree.

  3 if you agree with the characteristic.

  4 if you strongly agree .

When I think of Thai Thailand,  I think of it as….

        

Adventurous        

Amazing        

Buddhism Spirited        

Calm        

Chaotic freedom        

Cheerful        

Creative        

Easy-going        

Exciting        

Characteristic 
Strongly 

Disagree
Strongly 

 Agree
 Disagree  Agree
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Exotic        

Family oriented        

Flavourful        

Friendly        

Fun-Loving        

Happy        

Helpful        

Innovative        

Laid-back        

Land of Contradiction        

Messy         

Miracle        

Noisy        

Open-Minded        

Organized        

Polite        

Relaxed        

Romantic        

Safe        

Sexy        

Shy        

Simple        

Sincere        

Skillful        

Slow        

Spicy         

Warm hearted        

Welcoming        

Worry-Free      

Characteristic 
Strongly 

Disagree
Strongly 

 Agree
 Disagree  Agree
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Part 3: Attractiveness 

Please tick √(√  ) ONLY ONE response for each of the following Characteristics that make you 

want to visit/ or revisit Thailand

Circle:   1 if you strongly disagree with the characteristic.

  2 if you disagree.

  3 if you agree with the characteristic.

   4 if you strangly agree.

Adventurous

Amazing        

Buddhism Spirited        

Calm        

Chaotic freedom        

Cheerful        

Creative        

Easy-going        

Exciting        

Exotic        

Family oriented        

Flavourful        

Friendly        

Fun-Loving        

Happy        

Helpful        

Innovative        

Laid-back            

Land of Contradiction 

Messy         

Miracle        

Noisy        

Open-Minded        

Organized        

Polite        

Relaxed        

Romantic        

     

Characteristic 
Strongly 

Disagree
Strongly 

 Agree
 Disagree  Agree
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Safe        

Sexy        

Shy        

Simple        

Sincere        

Skillful        

Slow        

Spicy         

Warm hearted    

Welcoming     

Worry-Free 

Characteristic 
Strongly 

Disagree
Strongly 

 Agree
 Disagree  Agree
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Part 4: Please circle the number to the right of each item that best fits your level of agree-

ment.    

               

                   
Nature                   
Beautiful beach         
Amazing rainforest      
Mountain         
Warm climate        
Activities
Variety of adventure activities      
Shopping paradise       
Variety of spa and wellness offers     
Family activities       
Romantic activities       
Safety and Security 
Call centre for tourist 24 hours     
Tourist crisis management      
Safe transportation       
Safe nightlife        
Fair shopping offer       
Commercial sex       
Thainess (culture and thai hospitality)
Life 24 hours        
Thai smiles         
Friendly people       
Authentic Street life       
Different ways of life I cannot fifififififififfifiind anywhere else   
Gastronomy
Lots of cooking classes      
Good ethnic foods from all over the world    
Street food         
Variety of tropical fruits     
Value for money
Value for money accommodation     
Value for money shopping      
Low cost of living     

Luxury for less price      

What do you think about Thailand?

Thailand has….. 

St
ro

ng
ly
 

Di
sa

gr
ee

St
ro

ng
ly
 

 A
gr

ee

 D
is
ag

re
e

 A
gr

ee

 1          2          3          4
 1          2          3          4
 1          2          3          4
 1          2          3          4

 1          2          3          4
 1          2          3          4
 1          2          3          4
 1          2          3          4
 1          2          3          4

 1          2          3          4
 1          2          3          4
 1          2          3          4
 1          2          3          4
 1          2          3          4

 1          2          3          4

 1          2          3          4
 1          2          3          4
 1          2          3          4
 1          2          3          4
 1          2          3          4

 1          2          3          4
 1          2          3          4
 1          2          3          4
 1          2          3          4

 1          2          3          4
 1          2          3          4
 1          2          3          4
 1          2          3          4
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Part 5: Attractiveness  please circle only one…  

 
 

Part 5: Attractiveness  please circle only one…

Part 6 : Please tick the box and answer the questions which are applicable to you.

 
1. Are you?                    Male                 Female

2. What is your age?         Below 18    18-25    26-35  36-45  46-55  
           over 55
 
3. What is your marital status?        Single     Married       Divorced/Widowed 

4. What is your personal monthly income? (Unit: US$) 
       < US$ 1,000      US$ 1,001 – 2,000    US$ 2,001 – 3,000
       US$ 3,001 – 4,000    > US$4,000

5. What is your highest level of education?
   Lower than bachelor     Bachelor            Postgraduate (Master and PhD)
  Other………………………..  

6. What is your occupation? ……………………………………………………………………………………
7. How many times have you visited Thailand including this trip?
      First time     2-3 times    4-5 times        More than 5 times
 
8. What is your primary purpose of trip?  
      Leisure       Business/Conference   Visit friends/relatives   Other.............

Thank you very much for your time.

–
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รายนามคณะผู้วิจัย

 หัวหน้าโครงการ ผศ. ดร. จุฑามาศ วิศาลสิงห์  (ผูเ้ชีย่วชาญด้านการตลาดและการท่องเทีย่ว)

 ผู้จัดการโครงการ อ.ณฤดี คริสธานินทร์   (ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดบูรณาการ  

         และกลยุทธ์แบรนด์)

 ที่ปรึกษาโครงการ ดร.หลุยส์ ดนัย คริสธานินทร์

 กลุ่มนักวิจัย  ดร. อภิชาต อินทรวิศิษฏ์  (ผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมนักท่องเที่ยว

         และการสื่อสาร)

     ดร.อุดม หงส์ชาติกุล   (ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด)

     อลิสรา ชรินทร์สาร  (ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด)

     วรนิษฐ์ วรพรธัญพัฒน์   (ผูเ้ชีย่วชาญด้านการวจิยัและพัฒนาองค์กร)

     สมยศ แก่นหิน    (ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการการท่องเที่ยว)

     สุทธิรักษ์ ลิ้มไชยาวัฒน์   (ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยการตลาด)

     เอกชัย เจริญพัฒนมงคล  (ผู้เชี่ยวชาญด้าน Online Application)

     ดร. สวรส ศรีสุตโต    (ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์แบรนด์)

 ทีมผู้ช่วยนักวิจัย ธัญนัทกรณ์ พุฒิชญาณ์นันต์ และทีมนักศึกษา

 เลขานุการโครงการ ยุวดี สุเสรีชัย
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โครงการศึกษาภาพลักษณ
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