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This research aims to explore perception towards crisis management and
Thailand’s tourism image in the views of foreign tourists. Using Quantitative Research
Method, data were collected from 400 foreign tourists traveling to Thailand.
Results show that in general, foreign tourists moderately perceived Thailand
crisis management. Nevertheless, they highly perceived that In Thailand, helps centers
are provided for victims of a crisis during the crisis situation and provides useful
information that can also be applied for a security purpose. The results also show
that their views towards Thailand crisis management; hailand gives clear information
about crisis, Thailand provides facts and details about crisis, the information about
crisis is reliable, the information about a crisis is provided and broadcasted during the
crisis situation in languages that the tourism target groups are able to understand, these
are barely perceived.
However, they positively perceived Thailand’s tourism image with highly rated
categories; Tourist attraction, Food & Service restaurant and Thainess and moderately
rated category; Safety.
From the hypothesis testing, the result concludes that the perception towards
crisis management is significantly related to Thailand’s tourism image (sig=.01) with
positive amd low correlation.
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ปัจจุบันความปลอดภัยถือเป็นปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวเป็นอย่าง
มาก และจากวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกในช่วงที่ผ่านมา ทั้งวิกฤตการณ์พิบัติภัยทางธรรมชาติที่
เกิดขึ้น อาทิเช่น การเกิดการเปลี่ ยนแปลงของภูมิอากาศของโลกทาให้เกิดดินถล่ม พายุ ภัยแล้ ง
รวมทั้งแผ่ นดินไหวและคลื่ นยั กษ์สึนามิครอบคลุ มหลายประเทศทั่ว โลก การเกิดระบาดโรคซาร์ส
(SARS) ที่เกิดขึ้นจากประเทศจีนและมีการแพร่ระบาดเกิ ดขึ้นทั่วโลกเป็นผลให้ประชากรเสียชีวิตจาก
กรณีนี้จานวนมาก นอกจากนี้ยังมีวิกฤตการณ์ภัยพิบัติที่เกิดจากมนุษย์สร้างขึ้น อาทิเช่น การชุมนุม
ทางการเมือง การปิดสนามบิน การก่อความไม่สงบในรูปแบบต่างๆ ทั้งหมดนี้ล้วนส่งผลกระทบทางลบ
โดยตรงต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวจึงต้องเผชิญกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนใน
การเดินทาง ตลอดจนความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว ซึ่งล้วนส่งผลกระทบทาง
จิตวิทยาต่อการชะลอการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคในการตัดสินใจเพื่อการเดินทางท่องเที่ยว ซึ่งอาจ
มีการลดจานวนวันในการท่องเที่ ยว เปลี่ยนแปลงเป้าหมายการเดินทางและการยกเลิกการเดินทาง
รวมทั้งยังส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอีกด้วย
(จักรพันธ์ รัตนกูล , 2555) จากวิกฤตการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทาให้นักท่องเที่ยวหลายกลุ่มจาเป็นต้องมี
การศึกษาข้อมูลและวางแผนการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดขึ้นจากการเดินทาง
ตลอดระยะเวลาที่ ผ่ า นมาประเทศไทยถื อ เป็ น ประเทศหนึ่ ง ที่ ต้ อ งเผชิ ญ กั บ ปั ญ หาด้ า น
ภาพลักษณ์และความเชื่อมั่น ในวิกฤตการณ์ต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว ดังจะเห็นได้จาก
ในช่วงปี พ.ศ. 2545 – 2556 ที่การท่องเที่ยวได้รับผลกระทบอย่างหนักจากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็น
ปัญหาทางด้านอุทกภัย ไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่ 2009 เหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิ ความไม่สงบทาง
การเมือง เป็นต้น
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ตารางที่ 1.1 แสดงข้อมูลและสถิตินักท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย
และเหตุการณ์สาคัญ ระหว่างปี พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2556
ปี
พ.ศ.

จานวน
นักท่องเที่ยว
(คน)

รายได้จากการ
ท่องเที่ยว
(ล้านบาท)

เหตุการณ์สาคัญ

2545
2546
2547

10,799,067
10,004,453
11,650,703

323,484
309,269
384,360

2548
2549
2550
2551

11,516,936
13,821,802
14,464,228
14,584,219

367,380
482,319
547,781
574,520

2552 14,149,841
2553 15,936,400
2554 19,230,470

510,255
592,794
776,217

2555
2556

983,928
1,171,651

- โรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (ซารส์)
- สงครามระหว่างสหรัฐและอิรัก
- เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้,
- สถานการณ์โรคระบาดของไข้หวัดนก (Bird Flu),
- เหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิ
- ปัญหาภัยแล้ง, ปัญหาอุทกภัยใน จังหวัดสงขลา
- การจัดงานเฉลิมฉลองการครองสิริราชสมบัติ 60 ปี
- เศรษฐกิจเกิดภาวะน้ามันขึ้นราคา, ค่าเงินบาทแข็งค่า
- การเรียกร้องทางการเมืองของกลุ่มต่างๆจนนาไปสู่เหตุการณ์
ปิดล้อมสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมือง,
- ชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาและยุโรป
- สถานการณ์จลาจลที่พัทยาและกรุงเทพฯ รวมทั้งบุกยึด
- สถานที่สาคัญตามจังหวัดของกลุม่ ผู้ชุมนุมทางการเมือง
- สถานการณ์คา่ เงินบาทที่แข็งค่ามากที่สุดในรอบ 13 ปี
- ภัยพิบัติทางธรรมชาติในภูมิภาคโอเชียเนีย และญี่ปุ่น
- เหตุการณ์ทางการเมืองในแอฟริกาเหนือ และตะวันออกกลาง
- มหาอุทกภัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่
โดยเฉพาะกรุงเทพฯ
- การขยายตัวทางเศรษฐกิจในภูมภิ าคเอเชีย
- การชุมนุมใหญ่ของมวลมหาประชาชนเพื่อต้องการที่จะต่อต้าน
ร่างพระราชบัญญัติ นิรโทษกรรม
- เศรษฐกิจยูโรโซนซึ่งกาลังเผชิญกับภาวะถดถอย
- การบังคับใช้กฎหมายท่องเที่ยวเพื่อควบคลุมคุณภาพทัวร์ของ
จีน

22,353,903
26,735,583

แหล่งที่มา: สรุปสถานการณ์นักท่องเที่ยวประจาปี พ.ศ. 2550 และปี พ.ศ. 2556 , กรมการท่องเที่ยว
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จากเหตุการณ์ที่กล่าวมา จะก่อให้เกิดผลกระทบในด้านความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยในสายตา
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ตัวอย่างเช่น ปัจจัยทางการเมืองที่ขาดเสถียรภาพ ทาให้นักท่องเที่ยวไม่
มั่นใจในความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ
การท่ องเที่ย วและได้รั บ ผลกระทบ จากการที่ การท่ องเที่ยวไม่ส ามารถดาเนิน ไปได้อย่ างราบรื่ น
จึงจาเป็นต้องหากลยุทธ์มาปรับใช้เพื่อให้เกิดผลกระทบด้านลบน้อยที่สุด เป็นการสะท้อนให้เห็นว่า
ปัจจัยภายนอกอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการท่องเที่ยว และเมื่อเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นก็จะ
ส่งผลให้จานวนนักท่องเที่ยวลดลง (กรมการท่องเที่ยว, 2557)
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตมาอย่างต่อเนื่อง
จนมาถึงกระทั่งในปี พ.ศ. 2557 เป็นวิกฤตการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นจากการประท้วงต่อต้านรัฐบาล
ยิ่งลั กษณ์ ชินวัตร ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 ถึง พฤษภาคม พ.ศ. 2557 โดย คณะกรรมการ
ประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ อันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข (กกปส.) มีแกนนาโดย นาย สุเทพ เทือกสุบรรณ ส่งผลให้จานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่
เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยในครึ่งปีแรก ลดลงประมาณร้อยละ 4.4 จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว
โดยมีจานวน 12.5 ล้านคน (กรมการท่องเที่ยว, 2557) นอกจากนี้ตลาดนักท่องเที่ยวชาวไทยก็ได้รับ
ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว โดยพบว่ารายได้ของโรงแรมที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ในช่ ว งเดื อ นมกราคมถึ ง กั น ยายน ของปี พ.ศ. 2557 ส่ ว นใหญ่ ล ดลงเกิ น กว่ า ร้ อ ยละ 10 เมื่ อ
เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี พ.ศ. 2556 ซึ่งเป็นผลมาจากรายได้จากการเข้าพัก และรายได้
จากการเป็นผู้ให้บริการสถานที่จัดงานระดับนานาชาติ (www.set.or.th, 2014)

ปัญหาด้านความปลอดภัยในการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทย ยังคงเป็นอีกหนึ่งสาเหตุ
ที่ยังคงเป็นที่วิตกกังวลของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ จากกรณีเหตุการณ์นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษ
2 คนถูก ฆาตกรรมบนเกาะเต่ า อ.เกาะพงั น จ.สุ ร าษฎ์ธ านี ในคื นวัน ที่ 15 กัน ยายน พ.ศ. 2557
เปรียบเสมือนเสียงที่ปลุกให้ทั่วโลกหันมาจ้องมองและตั้งคาถามเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรั พ ย์ สิ น ของนั กท่ องเที่ย วในประเทศไทย รวมไปถึงคดีการทาร้า ยร่า งกายและปล้ นทรั พย์ การ
หลอกลวงนักท่องเที่ยว การล้วงกระเป๋า กระชากกระเป๋า และการฉ้อโกงบัตรเครดิตที่เกิดขึ้นกับ
นักท่องเที่ย วในประเทศไทยบ่ อยครั้งตามสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมต่างๆ อาทิ เกาะสมุย ภูเก็ต
เชียงใหม่ พัทยา และกระบี่ ส่งผลให้ภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยติดลบในสายตา
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ชาวโลก จากกรณีเหตุการณ์ที่เกาะเต่าและการเปิดเผยข้อมูลอาชญากรรม ด้านการท่องเที่ยวใน
ประเทศไทยจากสื่อต่างๆทั่วโลก นามาซึ่งภาพลักษณ์ทางลบเกี่ยวกับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
ในประเทศไทยอย่ างเลี่ ยงไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความไม่มั่นใจต่อการรักษาความปลอดภัยของ
หน่วยงานภาครัฐ รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายซึ่งย่อหย่อนและขาดประสิทธิภาพ จนคดีสะเทือนขวัญ
จานวนหลายคดียังไม่ได้รับการสะสาง อาชญากรผู้ก่อเหตุยังคงไม่ถูกจับกุมและดาเนินคดี เพราะเหตุนี้
การดาเนินงานด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวในประเทศ
ไทย ถือเป็นปัจจัยหนึ่งซึ่งมีความสาคัญ

สภาวการณ์ ปั จ จุ บั น ประชาชนในโลกต่ า งก าลั ง ตื่ น ตระหนกต่ อกระแสข่ า วของการเกิ ด
สงครามและการก่อวินาศกรรม ไม่ว่าจะเป็นเหตุระเบิด ในบอสตันมาราธอน ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 15
เมษายน พ.ศ. 2556 สาหรับประเทศไทยนั้น ภาพความทรงจาของคนไทยทั้งประเทศต่อเหตุการณ์
เกิดระเบิดบริเวณสี่แยกราชประสงค์ กลางกรุงเทพมหานครฯ ใกล้กับศาลท้าวมหาพรหม ในวันที่ 17
สิงหาคม พ.ศ. 2558 เวลา 18.55 นาที ทาให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวซึ่งมา
เยี่ยมชมศาลท้าวมหาพรหม จานวน 12 คน และมีผู้บาดเจ็บจานวน 130 คน และระเบิดครั้งที่สอง ใน
วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เวลา 13.30 น. เกิดระเบิดใกล้ท่าเรือสาทร ฝั่งพระนคร ระเบิดภายใน
แม่น้าเจ้าพระยาช่ว งใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิ น จากเหตุการณ์ก่อการร้ายที่รุนแรงในครั้งนี้
ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยทั้งทางตรง อันได้แก่ ความปลอดภัย ความมั่นคง รวมไปถึงธุรกิจในด้าน
ต่างๆ และทางอ้อม อันได้แก่ ภาพลักษณ์ และชื่อเสี ยงของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการ
ท่องเที่ย ว เนื่ องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทาให้ เกิดกระแสข่าวจากสื่ อต่างๆรวมทั้งรัฐ บาลในหลาย
ประเทศ ได้ออกมาเตือนให้นักท่องเที่ยวเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศ
ไทย ดังจะเห็นได้จากรายงานสถิติของนั กท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เดินทางมาท่องเที่ยวยังประเทศ
ไทยในช่วงปลายปี พ.ศ. 2558 มีจานวนลดลงอย่างเห็นได้ชัด โดยสูญเสียรายได้ 64,300 ล้านบาท
และสูญเสียนักท่องเที่ยว 1.33 ล้านคน (กรมการท่องเที่ยว, 2558)
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แม้ว่าปัจจัยภายนอกต่างๆ จะส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยเฉพาะ
กรุงเทพมหานคร แต่ด้วยความได้เปรียบในด้านความมีชื่อเสียงของสถานที่ท่องเที่ยวและความพร้อม
อีกหลายๆ ด้าน ทาให้กรุงเทพมหานครยังคงได้รับการยอมรับจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยได้รับ
การโหวตให้เป็น “เมืองท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในโลก” อันดับที่ 2 (บริษัท มาสเตอร์ การ์ด , 2558) ดังนั้น
เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานและชื่อเสียงของการเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในโลก ประกอบกับการที่
ประเทศไทยกาลังจะก้าวเข้าสู่ “ประชาคมอาเซียน” ในปี พ.ศ. 2558 (องค์ความรู้ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน, 2555) ทาให้ประชาชนและธุรกิจทุกภาคส่วนต่างต้องตื่นตัวและเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือ
กับการเปลี่ยนแปลงที่กาลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ โดยเฉพาะการท่องเที่ยวของประเทศไทย ซึ่ง
ถือว่ามีความได้เปรียบประเทศเพื่อนบ้านในแง่ที่ประเทศไทยเปรียบเสมือนกับประตูสู่ภูมิภาค (องค์
ความรู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, 2555) ที่จะนานักท่องเที่ยวจากภูมิภาคอื่นๆ ทั่วโลกมายังอาเซียน
และกระจายไปสู่ประเทศต่างๆ จึงมีความจาเป็นที่จะต้องศึกษาและทาความเข้าใจเกี่ยวกับการวาง
แผนการสื่อสารประชาสั มพัน ธ์ในภาวะวิกฤต และการดาเนินนโยบายจัดการกับภาวะวิกฤตตาม
ขั้นตอนต่างๆ โดยใช้ “การสื่อสาร” เป็นหลัก การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งภายนอกและภายใน
ระหว่างและหลังเหตุการณ์วิกฤต เป็นปัจจัยสาคัญอย่างยิ่งในการจัดการภาวะวิกฤต หากมีแนวทางใน
การรับมือและสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายอย่างมีกลยุทธ์ ก็จะสามารถควบคุมเหตุการณ์วิกฤตได้อย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ วิกฤตนั้นก็จะสามารถคลี่คลายได้และทาให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด
จากวิกฤตการณ์ต่ างๆดังกล่ าว ผู้ วิ จัยเล็ งเห็ นปั ญหาที่ส่ ง ผลกระทบต่อ ความเชื่ อมั่น และ
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทย ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาการรับรู้การจัดการ
ภาวะวิกฤตและภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยในมุมมองนักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่ง
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ล้วนคาดหวังถึงความปลอดภัยและความมั่นใจในการเดินทาง
ปัญหานาวิจัย
1) การรับรู้การจัดการภาวะวิกฤตในมุมมองนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นอย่างไร
2) ภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยในมุมมองนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นย่างไร
3) การรับรูก้ ารจัดการภาวะวิกฤตมีความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศ
ไทยในมุมมองนักท่องเที่ยวต่างชาติหรือไม่อย่างไร
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1) เพื่อสารวจการรับรู้การจัดการภาวะวิกฤตในมุมมองนักท่องเที่ยวต่างชาติ
2) เพือ่ สารวจภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยในมุมมองนักท่องเที่ยวต่างชาติ
3) เพือ่ อธิบายความสัมพันธ์ของการรับรู้การจัดการภาวะวิกฤตกับภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว
ของประเทศไทยในมุมมองนักท่องเที่ยวต่างชาติ
สมมติฐานการวิจัย
ระดับการรับรู้การจัดการภาวะวิกฤตมีความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของ
ประเทศไทยในมุมมองนักท่องเที่ยวต่างชาติ

ขอบเขตการวิจัย
การศึกษาวิจั ย ครั้ งนี้มุ่งศึกษาการรับรู้การจัดการภาวะวิกฤต ที่กระทบต่อ การท่องเที่ยวของ
ประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2557 –2558 ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 3 วิกฤตการณ์ คือ วิกฤตการณ์ภายใต้
สถานการณ์ทางการเมือง กรณีตัว อย่าง เหตุการณ์รัฐประหารโดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
วิกฤตการณ์ด้านอาชญากรรม กรณีตัวอย่าง เหตุการณ์ฆาตกรรมนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษที่เกาะเต่า
และวิกฤตการณ์ด้านการก่อการข้ามชาติ กรณีตัวอย่าง เหตุการณ์ระเบิดบริเวณสี่แยกราชประสงค์
กรุงเทพมหานคร ศึกษาวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวใน
ประเทศไทย ระหว่างเดือน พฤษภาคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2559 จานวน 400 คน

นิยามศัพท์ในการวิจัย
1. การรับรู้การจัดการภาวะวิกฤต หมายถึง การได้รับข่าวสาร ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เรื่องราวและรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับ การจัดการภาวะวิกฤตด้านการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้น ได้แก่ การ
รับรู้การจัดการก่อนการเกิดภาวะวิกฤต การรับรู้การจัดการระหว่างการเกิดภาวะวิกฤต และการรับรู้
การจัดการหลังการเกิดภาวะวิกฤต
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2. ภาวะวิ ก ฤต หมายถึง เหตุ ก ารณ์ ห รื อ ภาวะอั น ไม่ พึ งประสงค์ ที่ อ าจมี ส าเหตุ จ ากภั ย
ธรรมชาติ โรคระบาด อาชญากรรม การก่อการร้าย ความไม่สงบทางการเมืองที่เกิดขึ้น และก่อให้เกิด
ผลกระทบอย่ างรุ น แรงต่อการท่องเที่ยวของประเทศไทย ซึ่งต้องการแก้ปัญหาและการตัดสิ นใจ
คลี่คลายสถานการณ์อย่างเร่งด่วน ในงานวิจัยครั้งนี้ หมายถึง เฉพาะวิกฤตการณ์ภายใต้สถานการณ์
ทางการเมื อ ง กรณี เ หตุ ก ารณ์ รั ฐ ประหารโดย พลเอก ประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา วิ ก ฤตการณ์ ด้ า น
อาชญากรรม กรณีเหตุการณ์ฆาตกรรมนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษที่ เกาะเต่า และวิกฤตการณ์ด้านการ
ก่อการข้ามชาติ กรณีเหตุการณ์ระเบิดบริเวณสี่แยกราชประสงค์ กรุงเทพมหานคร
3. ภาพลักษณ์ ด้ า นการท่องเที่ ยวของประเทศไทย หมายถึง ภาพที่เกิดขึ้นในจิตใจของ
นักท่องเที่ยวต่างชาติ เกี่ยวกับภาพรวมของการท่องเที่ยวของประเทศไทย เป็นภาพที่เกิดขึ้ นในจิตใจนี้
อันเป็นผลมาจากการได้รับข่าวสาร ข้อมูล รวมทั้งประสบการณ์ตรง หรือประสบการณ์ทางอ้อมที่
บุคคลนั้นรับรู้มาโดยมีองค์ประกอบดังนี้
1) ภาพลักษณ์ด้านแหล่งท่องเที่ยว เป็นภาพลักษณ์เกี่ยวกับ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ได้แก่ ชายหาด ภูเขา น้ าตก เป็น ต้น และแหล่ งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่ สถาปัตยกรรม
สิ่งก่อสร้าง โบราณสถาน สถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ และสถานบันเทิง
2) ภาพลักษณ์ด้านกิจกรรมท่องเที่ยว เป็นภาพลักษณ์เกี่ยวกับกิจกรรมผจญภัย บริการด้าน
สุขภาพและความงาม สถานที่ท่องเที่ยวทางกีฬา แหล่งช็อปปิ้ง และสวนสนุก
3) ภาพลักษณ์ด้านที่สถานที่พักแรม เป็นภาพลักษณ์เกี่ยวกับความหลากหลายของสถานที่พัก
แรม ความสะอาดถูกสุขอนามัย สิ่งอานวยความสะดวกพอเพียงกับราคา ความเอาใจใส่ในการบริการ
ของพนักงาน ความคุ้มค่าเงินในการเลือกที่พักอาศัย
4) ภาพลักษณ์ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว เป็นภาพลักษณ์เกี่ยวกับความสะดวกสบายใน
การเดินทางมาท่องเที่ย วที่ป ระเทศไทย ความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ข้อมูล แนะนา
สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย
5) ภาพลั กษณ์ ด้า นการบริการร้ านอาหารและภัตตาคาร เป็ นภาพลั กษณ์ เกี่ ยวกั บ ความ
หลากหลายของร้านอาหาร รสชาติอาหารไทย ความคุ้มค่าเงินในการเลือกรับประทานอาหารไทย
6) ภาพลักษณ์ด้านร้านขายของฝากและของที่ระลึก เป็นภาพลักษณ์เกี่ยวกับความเพียงพอ
ของจานวนร้านขายของฝากและของที่ระลึก คุณภาพของสินค้าเมื่อเทียบกับกับราคา
7) ภาพลักษณ์ด้านความเป็นไทย เป็นภาพลักษณ์เกี่ยวกับศิลปะ หัตถกรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ความเป็นมิตรไมตรีของคนไทย
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8) ภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัย เป็นภาพลักษณ์เกี่ยวกับ ความปลอดภัยในการเดินทาง
ท่ อ งเที่ ย วในประเทศ ความยุ ติ ธ รรมในการเลื อ กซื้ อ สิ น ค้ า และบริ ก ารต่ า งๆ ความเพี ย งพอของ
เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว
9) ภาพลักษณ์ด้านสิ่งอานวยความสะดวกบริการต่างๆ เป็นภาพลักษณ์เกี่ยวกับ บริการการ
ตรวจคนเข้าเมือง บริการนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ การบริการอินเทอร์เน็ต Wi-Fi ในพื้นที่สาธารณะ
และบริการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ
4. นักท่องเที่ยวต่างชาติ หมายถึง บุคคลที่มีที่พานักอยู่นอกประเทศ และเดินทางเข้ามาใน
ประเทศไทยโดยไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อทาธุรกิจ และพักค้างคืนอย่างน้อย 1 คืน งานวิจัยครั้งนี้มุ่ง
ศึกษา นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริม ณฑล ได้แก่ ท่าอากาศ
ยานสุวรรณภูมิ สถานีขนส่งโดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) ถนนข้าวสาร ถนนสุขุมวิท ย่านราชประสงค์
บริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ระหว่างเดือน พฤษภาคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2559

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1) เป็นองค์ความรู้พื้นฐานสาหรับการจัดการภาวะวิกฤตด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย
2) เป็ น ประโยชน์ ต่ อการวางแผนการจัด การภาวะวิกฤตเพื่อ ส่ งเสริมการท่อ งเที่ย วของ
ประเทศไทย
3) เป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการศึกษาเรื่อง “การรับรู้การจัดการภาวะวิกฤตและภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของ
ประเทศไทยในมุมมองนักท่องเที่ยวต่างชาติ ” ผู้ศึกษาได้ทบทวนทฤษฎี แนวคิด และผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องเพื่อนามาใช้เป็นกรอบในการศึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลและการอภิปรายผลในการวิจัย ดังนี้
1) แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้
2) แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการภาวะวิกฤต
3) แนวคิดการบริหารการสื่อสารภาวะวิกฤตด้านการท่องเที่ยว
4) แนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
5) แนวคิดเกี่ยวกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยว
6) งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้
ปรมะ สตะเวทิน (2530) ได้กล่าวถึง การรับรู้ว่าเป็นกระบวนการตีความหมาย สิ่งที่เราพบเห็นใน
สิ่งแวดล้อม โดยได้ให้ความหมายของการรับรู้ คือ สิ่งที่เกิดจากกระบวนการตีความหมายว่าเราจะ
ตีความหมายต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างไร ย่อมขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรารับรู้หรือตีความหมายสิ่งๆนั้นอย่างไร ใน
การรับรู้และการตีความหมายสิ่งที่เราพบเห็นนั้น เรากระทาโดยอาศัยประสบการณ์โดยตรงของเรา
ประสบการณฺของเรามีอิทธิพลต่อการรับรู้ และความหมายของเราต่อสิ่งที่พบเห็น
พัชนี เชยจรรยา และ คณะ (2534) ได้กล่าวถึงกระบวนการรับรู้ว่า การรับรู้ของบุคคลหรือ
ผู้รับสารแต่ละคนอาจต่างกัน แม้จะได้รับสิ่งเร้าเดียวกันหรือยู่ในสถานการณ์เดียวกัน ซึ่งการรับรู้ที่
แตกต่างกันเกิดจากอิทธิพลหรือตัวกรอง (Filter) บางอย่าง ได้แก่
1) แรงผลักดันหรือแรงจูงใจ (Motives) เรามักเห็นในสิ่งที่เราต้องการเห็นและได้ยินในสิ่งที่
เราต้องการได้ยิน เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง
2) ประสบการณ์เดิม (Past Experience) คนเราเติบโตขึ้นในสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน ถูก
เลี้ยงดูด้วยวิธีการที่ต่างกัน และคบหาสมาคมกับคนต่างกัน
3) กรอบอ้างอิง (Frame of Reference) ซึ่งเกิดจากการสั่ งสอนทางครอบครัว และสังคม
ฉะนั้นคนที่มาจากต่างครอบครัว มีสถานภาพทางสังคมต่างกัน นับถือศาสนาต่างกันจึงมีการรับรู้ใน
เรื่องต่าง ๆ แตกต่างกัน
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4) สภาพแวดล้ อ ม (Environment) คนที่ อ ยู่ ใ นสภาพแวดล้ อ มที่ ต่ า งกั น เช่ น อุ ณ หภู มิ
บรรยากาศ สถานที่ วัฒนธรรม ฯลฯ จะเปิดรับข่าวสาร และตีความข่าวสารที่ได้รับต่างกัน
5) สภาวะจิตใจและอารมณ์ (Mood) ได้แก่ความโกรธ ความกลัว ฯลฯ ตัวอย่างเช่น เรามักจะ
มองความผิดเล็กน้อยเป็นเรื่องใหญ่โต ขณะที่เราอารมณ์ไม่ดี หรือหงุดหงิด แต่กลับมองปัญหา หรือ
อุปสรรคใหญ่หลวงเป็นเรื่องเล็กน้อยขณะที่มีความรัก เป็นต้น
เสรี วงษ์มณฑา (2542) ได้ให้ความหมายของการรับรู้ไว้ว่า การรับรู้หมายถึงกระบวนการที่
มนุษย์เลือกที่จะรับรู้ สรุปการรับรู้ ตีความหมายการรับรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่สัมผัส เพื่อที่จะสร้างภาพที่มี
ความหมาย และมีความกลมกลืน
2. แนวคิดการจัดการภาวะวิกฤต
Coombs (อ้างถึงใน พรทิพย์ พิมลสินธุ์, 2540, น. 15-24) ได้เสนอการจัดการภาวะวิกฤต
ว่าเป็นการแก้ไขปัญหาภาวะวิกฤตต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น หรืออาจกล่าวได้อีกอย่างหนึ่งว่าเป็นการ
ป้องกันและลดผลกระทบจากภาวะวิกฤตให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ทั้งนี้ การจัดการกับภาวะ
วิกฤตแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้
1) การป้องกัน (Prevention) การป้องกันเป็นความระมัดระวังไม่ให้เกิดภาวะวิกฤต โดยอาจ
ดูจากสัญญาณความผิดปกติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น หรือการดูแล สอดส่อง ทาแบบสอบถามต่าง ๆ เพื่อ
ป้องกันเหตุการณ์ที่จะมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์และการดาเนินงานขององค์กร
2) การเตรียมการ (Preparation) การเตรียมการนั้นเป็นส่วนที่ควรคานึงถึงมากที่สุดในการ
จัดการกับภาวะวิกฤตเนื่องจากเป็นส่วนที่รวมถึงการวางระบบการจัดการ แผนการประชาสัมพันธ์
การวิจัย การอบรมบุ คลากรในองค์กร ฯลฯ เพื่อให้เกิดความรอบคอบและเกิดความคล่องตัวในการ
ดาเนินการจริงในช่วงที่ประสบกับวิกฤต
3) การดาเนินการจัดการกับภาวะวิกฤต (Response) การดาเนินการจัดการกับภาวะวิกฤตนี้
ถือว่าเป็นช่วงที่สาคัญอีกช่วงหนึ่ง เนื่องจากเป็นการดาเนินการต่าง ๆ ตามแผนที่ไ ด้วางไว้ โดยการ
ดาเนินการใด ๆ ที่จะต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงและรวดเร็ว ซึ่งการฝึกซ้อม ปฏิบัติล่วงหน้า
ก่อนขั้นตอนนี้จะเป็นส่วนที่ช่วยให้เกิดความคล่องตัวได้มากที่สุด เพราะจะช่วยให้บุคลากรในองค์กร
ทราบถึงขอบเขต หน้าที่การดาเนินงานของตนเป็นอย่างดี
4) การเรียนรู้ (Revision) ขั้นตอนการเรียนรู้เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการจัดการภาวะวิกฤต
โดยการเรียนรู้นี้เกิดจากประสบการณ์การทางาน หรือประสบการณ์ที่เกิดจากการแก้ไขปัญหาภาวะ
วิกฤตที่เกิดขึ้นแล้วนามาทบทวน ปรับปรุงให้เหมาะสมกับการดาเนินการครั้งต่อไป

11

นอกจากนี้ Harrison (อ้างถึงใน พรทิพย์ พิมลสินธุ์, 2552, น. 15-25) ได้เรียบเรียงขั้นตอน
การจัดการภาวะวิกฤตในลักษณะอื่น ซึ่งแบ่งออกเป็น 10 ขั้นตอน ดังนี้
1) การเตรียมพร้อม (Be prepared) อาจมีการเตรียมพร้อมโดยการวางแผนเป็นขั้นตอน ซึ่ง
ในขั้นตอนนี้จะประสบความสาเร็จได้จาเป็นจะต้องมีบุคลากรจากหลายฝ่ายและหลายระดับในองค์กร
มาระดมช่วยกันแสดงความคิดเห็ น เพื่อที่จะได้ความคิดที่ห ลากหลาย นอกจากนี้การใช้ที่ปรึกษา
ทางด้านประชาสัมพันธ์ก็เป็นหนทางหนึ่งที่จะทาให้การวางแผนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้
มีการวางแผนเพื่อจัดการกับภาวะวิกฤต เพราะหลังจากมีการวางแผนเป็นขั้นตอนแล้วในส่วนนี้ไม่
เพียงแต่จะช่วยในการคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นเท่านั้นแต่ยังสามารถบ่งบอกถึงผู้ที่จะเข้ามาดาเนินการ
ในช่วงภาวะวิกฤตได้อีกด้วย ซึ่งผู้ที่จะเข้ามาดาเนินการในช่วงภาวะวิกฤตนี้ จะมีลักษณะเป็นกลุ่มหรือ
ทีมที่แต่ละคนจะมีห น้าที่ในการรับผิดชอบแตกต่างกันไป แต่จะมีการดาเนินการไปในทิศทางและ
เป้าหมายเดียวกันโดยจาเป็นต้องมีการปรึกษาหารือและมีการประชุมบ่อยครั้ง เพื่อทบทวนแผนและ
ดาเนินการต่อไปอย่างถูกต้อง อีกส่วนหนึ่งคือการซักซ้อมแผนการที่ได้วางแผนไว้ เพื่อเป็นการทดสอบ
ว่าแผนที่วางไว้นั้นสามารถนามาใช้ได้จริงและเพื่อที่จะทาให้บุคคลในแต่ละฝ่ายได้รู้ว่าตนจะต้องทา
อะไร รั บ ผิ ดชอบอะไรเมื่อเกิดภาวะวิกฤต ซึ่งการซักซ้อมนี้จะช่ว ยให้ เกิดประสิ ทธิภ าพในการรับ
สถานการณ์ อีกทั้งยังสามารถนาข้อบกพร่องต่าง ๆ มาแก้ไขได้ทันอีกด้วย
2) จั ด หาข้ อ มู ล เบื้ อ งหลั ง (Provide background information) เมื่ อ เกิ ด ภาวะวิ ก ฤต
เหตุการณ์จ ะเกิดขึ้น อย่ างรวดเร็ว ดังนั้น ทีมงานควรจะทาการเตรียมการข้อมูลต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ตลอดจนภาพถ่ายและข้อมูลองค์กรที่จาเป็นต่อผู้สื่อข่าว เนื่องจากนักข่าวนั้น จาเป็นที่จะต้องมีข้อมูล
ต่าง ๆ ในการนาเสนออกไปสู่สาธารณชน ซึ่งหากทีมงานไม่มีข้อมูลดังกล่าวแล้ว ผู้สื่อข่าวอาจจะทา
การหาข่ าวจากแหล่ ง อื่ น แทน เช่น การสั มภาษณ์ บุค คลที่พ บเห็ นเหตุ ก ารณ์ซึ่ งอาจจะไม่มี ความ
น่าเชื่อถือเพียงพอ คาบอกเล่าของผู้อื่น หรือแม้กระทั่งการคิดเอาเองของผู้สื่อข่าว ซึ่งทาให้ข้อมูลที่
นาเสนออกไปไม่มีความน่าเชื่อถือและทาให้เกิดภาพลักษณ์เชิงลบแก่องค์กรได้
3) บริหารข้อมูล (Manage information flow) องค์กรควรจะมีการบริหารการจัดการข้อมูล
ที่ดี เนื่ องจากภาพลั ก ษณ์ข ององค์ก รอาจเป็ นไปในเชิ ง ลบ หากองค์ก รไม่ ท ราบรายละเอี ย ดของ
เหตุการณ์หรือถ้าหากองค์กรทราบแต่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนก็จะทาให้องค์กรดูไม่น่าเชื่อถือ ซึ่งบาง
กรณีหากองค์กรไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลใดๆ อาจทาให้เกิดข่าวลือต่างๆ ที่ไม่เป็นความจริงได้ ดังนั้น จึง
ควรมีการควบคุมปริ มาณของข้อมูล ที่จะนาเสนอออกไปโดยจากัดปริมาณข้ อมูล ให้ อยู่ในระดับที่
เหมาะสมและไม่เกิดผลเสียต่อองค์กรอีกประการหนึ่งเป็นการป้องกันไม่ให้บุคลากรในองค์กรและ
ประชาชนสับสนต่อข้อมูลที่ได้รับ ซึ่งทางองค์กรควรจัดให้มีผู้มีอานาจในการให้ข้อมูลเพียงคนเดียว
และบุคคลนั้นต้องได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีและจะต้องสามารถควบคุมอารมณ์ในขณะปฏิบัติ
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หน้าที่ ตลอดจนควบคุมอารมณ์ได้ซึ่งจะทาให้บุคลากรในองค์กรทราบว่าใครเป็นผู้มีอานาจในการให้
ข้อมูลและช่วยให้ผู้สื่อข่าวทราบถึงประเด็นต่างๆ ในการดาเนินงานและระยะเวลาในการดาเนินงาน
อย่างชัดเจน
4) ตกลงกันในเบื้องต้น (Agree ground-rules)
4.1 ตกลงกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการเอื้อต่อองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ
ผลกระทบ ดังนั้น ก่อนที่จะมีการวางแผนใด ๆ ควรจะมีการตกลงกันในเบื้องต้นกับองค์กรอื่น ๆที่
เกี่ยวข้องเสียก่อน
4.2 ตกลงกั บ สื่ อ มวลชน อาจท าได้โ ดยการควบคุม สื่ อ ในวิ ธี ต่ า ง ๆ เช่ น การให้
ผู้สื่ อข่าวตกลงที่จะยื มอุปกรณ์ต่าง ๆ จาพวกวีดีทัศน์จากองค์กรใหญ่ ๆ เนื่องจากเหตุการณ์บาง
เหตุการณ์นั้นไม่อนุญาตให้ผู้สื่อข่าวทุกคนเข้าไปทาข่าวพร้อมกันได้ แต่อาจมีผู้สื่อข่าวจากองค์กรหลัก
ๆ เช่น บีบีซี (BBC) หรือ ซีเอ็นเอ็น (CNN) เข้าไปทาข่าวได้แล้วส่งอุปกรณ์ วีดีทัศน์ให้แก่สื่อมวลชน
ต่อไป ทั้งนี้การทาเช่นนี้จะเป็นการจากัดขอบเขตของข่าวที่จะถูกนาเสนอออกไปได้
5) กาหนดแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือ (Be authoritative) องค์กรควรจะสร้างทีมข่าวขององค์กร
ขึ้นมาเพื่อให้ข้อมูลต่าง ๆ แก่สื่อมวลชนเองซึ่งจะเป็นการสร้างแหล่งข่าวที่น่ าเชื่อถือให้แก่สาธารณชน
โดยจะต้องมีการอบรมวิธีการดาเนินการต่าง ๆ ให้แก่พนักงานก่อนการปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง
6) พยายามพูด (Keep talking) การพยายามพูดในที่นี้จะคล้ายคลึงกับการให้ข้อมูลเบื้องหลัง
กล่าวคือ ถ้าเหตุการณ์ต่าง ๆ ยังไม่สรุปชัดเจนหรือยังมีข้อมูล ไม่เพียงพอ องค์กรไม่ควรจะนิ่งเฉยหรือ
พูดว่าไม่มีความคิดเห็นเพราะจะก่อให้เกิดความไม่โปร่งใสขึ้น ถ้าไม่มีสิ่งใดจะพูดก็ควรบอกไปตรง ๆ
และควรที่จะให้ความหวังกับผู้สื่อข่าวด้วยว่าจะมีให้ข้อมูลเพิ่มเติมในภายหลัง
7) กล่าวคาแสดงความเสียใจ (Say you’re sorry) การกล่าวคาแสดงความเสียใจเมื่อเกิด
ภาวะวิกฤตเป็นการแสดงออกถึงความรับผิดชอบขององค์กรว่าองค์กรไม่ได้เพิกเฉยต่อความสูญเสีย
ความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งวิธีการนี้อาจจะช่วยให้เกิดความผ่อนคลายความตึงเครียดต่าง ๆ ได้บ้าง
8) ยืนยันความถูกต้อง (Ensure accuracy) องค์กรสามารถยืนยันความถูกต้องได้ในเรื่อง
ของข้อมูลที่นาเสนอและข้อความในสื่อที่เสนอออกไปโดยการพูดความจริง ซึ่งเป็นสิ่งที่สาคัญที่สุด
เนื่องจากจะทาให้องค์กรดูน่าเชื่อถือแล้วสื่อมวลชนเองก็ต้องการที่จะได้ข่าวที่มีความถูกต้องมากที่สุด
ด้วยเช่นกัน นอกจากนี้การตรวจสอบสื่อต่าง ๆ เช่น การตรวจสอบข้อความที่จะตีพิมพ์หรือสิ่งที่สื่อ
นาเสนอออกไป เพื่อที่จะทาการปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมข้อความให้สมบูรณ์ก่อนที่จะเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน ซึ่งมีความสาคัญในการยืนยันความถูกต้องเช่นกัน
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9) ระมัดระวัง (Be sensitive) ระมัดระวังในที่นี้ หมายถึง การระมัดระวังในเรื่องของภาษาที่ใช้
สื่อสาร วิธีการสื่อสาร รูปแบบ สีสัน เนื้อหา ฯลฯ ซึ่งถือเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ไม่ควรมองข้ามเพื่อให้
การประชาสัมพันธ์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด ทั้งนี้ต้องคานึงถึงผู้รับสารทั้งภายนอกและ
ภายในองค์กร
10) เรีย นรู้จ ากประสบการณ์ (Learn from experience) การเรียนรู้จากประสบการณ์ คือ
การนาประสบการณ์ที่เคยได้จากการจัดการกับภาวะวิกฤต หรือจากการเรียนรู้การกระทาขององค์กร
อื่นๆ มาประยุกต์ใช้ เพื่อทาให้การจัดการกับภาวะวิกฤตในปัจจุบันนั้นได้ผลดีที่สุด ซึ่งจาเป็นที่จะต้อ ง
มีการประชุมกันระหว่างบุคคลหลายฝ่าย เพื่อให้ได้ทางเลือกที่เหมาะสมในการนามาวางแผนและ
ดาเนินการต่อไป
จะเห็นได้ว่าขั้นตอนเหล่านี้มีความสาคัญอย่างยิ่งในการจัดการกับภาวะวิกฤต ไม่ว่าวิกฤต
นั้น จะเกิดขึ้นในองค์กรระดับ เล็ ก ระดับใหญ่ห รือระดับชาติก็ตาม ผู้ ที่เกี่ยวข้ องหรือมีส่ ว นในการ
รับผิดชอบในองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ก็ไม่ควรที่จะละเลยขั้นตอนดังกล่าวได้
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แผนภาพที่ 2. 1 แสดงขั้นตอนการจัดการภาวะวิกฤต
การเตรียมพร้อม
จัดหาข้อมูล
เบื้องหลัง
บริหารข้อมูล
ตกลงกันในเบื้องต้น
กาหนดแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือ
พยายามพูด
กล่าวแสดงความเสียใจ
ยืนยันความถูกต้อง
ใช้ความระมัดระวัง
เรียนรู้จากประสบการณ์

ที่มา: “Crisis public relations,” by S. Harrison, 2000, in Public Relations: an introduction
(p. 97), United Kingdom: TJ International.
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3. แนวคิดการบริหารการสื่อสารภาวะวิกฤตด้านการท่องเที่ยว
ภาวะวิกฤตนั้นอาจเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน รวดเร็วหรืออาจเกิดจากการสะสมที่มีระยะเวลาใน
การพัฒนาให้เกิดเป็นเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ โดยอาจจะมาจากความเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตาม แต่
เมื่อประสบกับภาวะวิกฤตแล้วย่อมก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การสื่อสารในภาวะวิกฤต
จึงจาเป็นต้องดาเนินการสื่อสารขณะเกิดภาวะวิกฤต โดยยึดหลักของการระดมทรัพยากรบุคคล การ
ใช้สื่อ การใช้รูปแบบสื่อมวลชนสัมพันธ์ การแถลงข้อมูลข่าวสาร และการติดต่อกับผู้ได้รับผลกระทบ
จากภาวะวิกฤต
ดังนั้น การสื่อสารในภาวะวิกฤตจึงมีบทบาทที่สาคัญต่อองค์กรในการที่จ ะดาเนินงานตาม
นโยบายการบริหารจัดการในขั้นตอนต่างๆ โดยใช้การสื่อสารเป็นกลไกลที่สาคัญเพื่อให้สามารถรอด
พ้นและคลี่คลายปัญหาภาวะวิกฤตนั้นๆ ให้สาเร็จลุล่วงได้และก่อให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด แบ่ง
ออกเป็น การวางแผนด้านการสื่อสารในภาวะวิกฤตล่วงหน้า การสื่อสารระหว่างเกิดภาวะวิกฤต การ
สื่อสารหลังเกิดภาวะวิกฤต โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.1 การวางแผนด้านการสื่อสารในภาวะวิกฤตล่วงหน้า
การวางแผนด้านการสื่อสารในภาวะวิกฤตล่ว งหน้า คือ การกาหนดแผนงานการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ในการป้องกันการเกิดวิกฤตการณ์ขององค์กร การบริการจัดการระหว่างการเกิดภาวะ
วิกฤต หรือเพื่อแก้ไขภายหลังการเกิดภาวะวิกฤตในด้านการให้ข่าวสาร การควบคุมสื่อ การกาหนดผู้
แถลงข่าว และวิธีการติดต่อสื่อสารกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤต
Richard H. Truit and Sheila S. Kelley (1989) กล่าวถึงความสาคัญในการจัดเตรียมแผน
ล่วงหน้าในภาวะวิกฤตว่า “เมื่อไหร่ก็ตามที่ปัญหาที่รุนแรงเกิดขึ้น จะไม่สามารถแก้ไขได้ทันที ในที่สุด
องค์กรจะต้องค้นหาวิธีการอย่างเป็นทางการเพื่อที่จะเผชิญหน้ากับปัญหา ดังนั้นองค์กรจึงควรมีการ
กาหนดภาระหน้าที่อย่างเหมาะสมเพื่อเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหา”
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Bland (1998) ได้เสนอแนะให้ตรวจตราดูว่ามีเหตุการณ์วิกฤตอะไรที่เกิดในช่วงนี้บ้างและ
คอยดูว่ามีสัญญาณเตือนภัยอะไรเกิดขึ้นบ้าง โดยคานึงถึงการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งกาหนดไว้
4 กลุ่ม คือ
1) กลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤต
2) กลุ่มที่มีผลกระทบกับองค์กร/หน่วยงาน
3) กลุ่มที่เกี่ยวข้อง
4) กลุ่มที่ต้องการรู้
โดยแต่ละกลุ่มมีความต้องการการติดต่อสื่อสารในประเด็นที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับว่าเราจะ
ติดต่อสื่อสารกับเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วเพียงใด และกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มจะมี
ความคิดเห็น ทัศนคติของตนเองและต้องใช้หลักจิตวิทยาในการสื่อสารแต่ละกลุ่มอย่างไร
นอกจากนี้ Bland (1998) ยังได้เสนอแนวทางในการนาเสนอข้อมูล ข่าวสารว่าขึ้นอยู่กับ
ลักษณะและขั้นตอนของภาวะวิกฤตในเวลานั้น โดยได้กาหนดแนวทางการนาเสนอข้อมูลข่าวสารที่
สาคัญ 3 ประการ คือ
1) หลักการเผชิญหน้า คือ การแสดงออกซึ่งความจริงใจและความเห็นอกเห็นใจ
2) การสร้างความมั่น ใจ เนื่องจากในภาวะวิกฤตผู้ คนจะมีความวิตกกังวลว่าเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นจะมีความเสียหายหรือกินเวลายาวนานหรือไม่ สามารถควบคุมได้หรือไม่ เหตุการณ์จะกลับมา
ร้ายแรงอีกหรือไม่ ดังนั้น องค์กรจะต้องทาให้เกิดความมั่นใจอีกครั้งว่าทุกสิ่งทุกอย่างสามารถจัดการ
ได้ โดยยึดหลักทาให้ถูกต้อง หรือมีการปรับปรุงแก้ไข การชดใช้ในสิ่งที่เสียหายและพยายามทาให้เกิด
ความมั่นใจว่าเหตุการณ์นั้นจะไม่เกิดขึ้นอีก
3) การเตรียมข้อมูลสรุปย่อ ควรจัดเตรียมข้อมูลสรุปย่อขององค์กรไว้ให้พร้อมในกรณีที่เกิด
ภาวะวิกฤต สื่อมวลชนจะต้องการรายละเอียดต่าง ๆ ที่เป็นข้อมูลขององค์กรและควรเป็นข้อมูลที่
ถูกต้อง เพราะไม่เช่นนั้นสื่อมวลชนอาจจะไปแสวงหาข้อมูลจากแหล่งอื่น และอาจจะไม่ใช่ข้อมูลที่
ถูกต้องก็ได้

17
สอดคล้ องกั บ แนวคิ ดของ Newsom and Turk (1992) ได้ ก ล่ า วถึ ง การวางแผนงานการ
สื่อสารในภาวะวิกฤต คือ
1) การตัดสินใจที่ผิดพลาดขององค์กรทาให้เกิดภาวะวิกฤต
2) ต้องมีการวางแผนในภาวะวิกฤต
3) ปัจจัยสาคัญของแผนงาน ได้แก่ บุคคล และข่าวสาร
4) ดาเนินการสื่อสารตามแผนงานในภาวะวิกฤต
Phillip H. Ault (1986) ได้เสนอองค์ประกอบของการวางแผนในภาวะฉุกเฉิน ประกอบด้วย
1) คู่มือการปฏิบัติ
2) อานวยความสะดวกให้แก่สื่อ
3) เลือกและฝึกอบรมพนักงาน
4) วางแผนการสื่อสารกับครอบครัวที่ประสบเหตุการณ์
5) ตกลงกับโรงพยาบาล / รถพยาบาลในการรองรับผู้บาดเจ็บ
ในการวางแผนการสื่อสารในภาวะวิกฤต Wilcox (1994) ได้ให้ความสาคัญกับการพิจารณา
ปัจจัย 2 ประการในการกาหนดแผนการจัดการวิกฤต คือ
1) แสดงออกถึงองค์กรว่าเป็นพลเมืองที่ดีในการวางวิธีการปฏิบัติเพื่อควบคุมปัญหาที่เกิดขึ้น
2) ทาการสื่อสารอย่างรวดเร็ว อย่างสม่าเสมอ และมีความชัดเจนเหมาะสมกับผู้รับสารมี
ความตรงไปตรงมา เปิดเผย และมาใช้ภาษาเทคนิค
อาจกล่าวได้ว่าองค์ประกอบของแผนการสื่อสารในภาวะวิกฤต ได้แก่
1) ข้อมูลข่าวสาร คือ อานาจขององค์กร
2) การกาหนดข่าวสารเพื่อเสนอผ่านสื่อ
3) กลยุทธ์การสื่อสารผ่านช่องทางการสื่อสาร
4) ตรวจสอบรูปแบบข่าวสารองค์กรในส่วนของการนาเสนอภายนอกองค์กร
5) กาหนดบุคคลผู้ให้ข่าวสารอย่างรวดเร็ว และมีอานาจในการตัดสินใจให้ข่าวสาร
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ด้ว ยเหตุนี้ เมื่อพิจ ารณาถึงปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบในแผนการสื่ อสารในภาวะวิกฤต จึง
จาเป็นต้องมีการจัดเตรียมล่วงหน้าก่อนที่จะนาไปใช้เมื่อเกิดเหตุการณ์ ดังนั้นองค์กรขนาดใหญ่ที่มี
ความเกี่ยวข้องกับสาธารณชนจึงมี “แผนงานในภาวะฉุกเฉิน ” และแผนจะต้องมีการตรวจสอบโดย
ผู้บริหารองค์กร และให้ฝ่ายบุคคลที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและเข้าใจในสิ่งที่สาคัญ 4 ประการ ดังต่อไปนี้
ข้อมูลข่าวสาร
โดยทั่วไปการแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับอุบัติเหตุ หรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ จะได้รับคาสั่งจาก
ผู้บริหาร ซึ่งผู้ที่มีหน้าที่ในการควบคุมดูแลจะต้องพิจารณาผลกระทบของข้อมูลข่าวสาร โดยเฉพาะ
เจ้าหน้าที่ที่มีความสาคัญมาก คือ ผู้ที่รับผิดชอบในส่วนของการประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ใน
ภาวะฉุกเฉินในการควบคุมผู้นาเสนอข่าว
ผู้แถลงข่าว
ผู้แถลงข่าวเกี่ยวกับองค์กรอาจเป็นผู้อานวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ หรือผู้ปฏิบัติงานด้านการ
ประชาสัมพันธ์ ซึ่งจะต้องเสนอข่าวสารอย่างรวดเร็ว
ควบคุมสื่อ
วัตถุประสงค์ คือ การแจ้งข่าวสารที่เป็นข้อเท็จจริงของภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นให้กับสื่อมวลชน
เพื่อที่จะได้นาเสนอเฉพาะในส่วนที่องค์กรต้องการที่จะให้เผยแพร่ข่าวสารนั้นๆออกไป มีการจัดเตรียม
เครื่องอานวยความสะดวกให้ผู้สื่อข่าว เช่น ที่จอดรถ โทรศัพท์ และทางเข้าสถานที่เกิดเหตุ ห้องทา
ข่าวชั่วคราว พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานเฝ้าประตูเพื่อให้คาแนะนาที่เหมาะสมแก่ผู้สื่อข่าว
และผู้แถลงข่าวควรที่จะจัดในบริเวณศูนย์ข่าวที่กาหนด
การบอกเล่าข่าวกับครอบครัวที่ผู้ประสบเหตุการณ์
ผู้สื่อข่าวต้องการสิ่งที่คนสนใจและต้องการที่จะรู้ว่าใครคือผู้ที่บาดเจ็บและเสียชีวิต ไม่ควรที่
จะนาเสนอข่าวจนกระทั่งครอบครัวได้รับทราบข่าวจากสื่อ แล้วจึงเปิดเผยรายชื่อ
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3.2 การสื่อสารระหว่างเกิดภาวะวิกฤต
ภาวะวิกฤตไม่จาเป็นต้องเกิดขึ้นทันทีทันใดเสมอไป บางอย่างอาจเกิดขึ้นโดยอาศัยช่วงเวลา
อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เป็นภาวะวิกฤตจะจู่โ จมอย่างรวดเร็ว ซึ่งต้องอาศัยการสื่ อสารที่
น่าเชื่อถือ เพื่อไม่ทาให้เหตุการณ์รุนแรงมากขึ้น โดนเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนจะคาดหวังให้ผู้บริหาร
ขององค์กรแสดงออกซึ่งความซื่อสัตย์ และคุณสมบัติซึ่งไวต่อความรู้สึกในระหว่างและหลังการเกิด
วิกฤตการณ์ (Patrick Jackson and Allen H. Center, 1995 : 423)
การใช้รูปแบบสื่อมวลชนสัมพันธ์เพื่อสื่อสารระหว่างการเกิดภาวะวิกฤต จึงเป็นช่องทางหนึ่ง
ในการสื่อสารที่ได้รับความนิยมและประสบความสาเร็จมากที่สุด ในการสื่อสารในภาวะวิกฤตดังกล่าว
Dennis L. Wilcox and Lawrence W. Nolte (1994) ได้กล่ าวว่า สั มพันธภาพในการทางานของ
องค์กรกับสื่อสามารถที่จะทดสอบได้เป็นอย่างดีในช่วงเวลาที่เกิดภาวะวิกฤต ในระหว่างการเกิดภาวะ
วิกฤต สื่อสามารถเป็นได้ทั้งศัตรูหรือมิตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่ว่าองค์กรจะมีวิธีการอย่างไรในการที่จะจัดการกับ
ภาวะวิกฤต และมีความเข้าใจเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของสื่อแต่หละประเภท
เพราะฉะนั้น สื่อมวลชนจึงเปรียบเสมือนเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการสื่อสารระหว่างการ
เกิดภาวะวิกฤต โดย Doug Newsom (1992) ได้เสนอแนวความคิดเกี่ยวกับการดาเนินการสื่อสาร
ระหว่างการเกิดวิกฤตการณ์ จะต้องเริ่มต้นจากจัดตั้งแผนการสื่อสาร จัดคณะทางานในภาวะวิกฤต
และจัดทีมแถลงข่าว นอกจากนั้นยังได้กล่าวถึงองค์ประกอบการสื่อสารในภาวะวิกฤตว่าต้องประกอบ
ไปด้วย เครือข่ายของบุคคลที่ถ่ายทอดการเกิดวิกฤตการณ์ แนวโน้มและการตีความของวิกฤตการณ์ที่
แตกต่างกัน แหล่งข่าวสารที่น่าเชื่อถือ การเผยแพร่ข่าวสารของสื่อมวลชนเกี่ยวกับวิกฤตการณ์ยัง
ประชาชน และข้อมูลข่าวสารที่สามารถเปิดเผย
ประจวบ อินออด (2532) ได้เสนอถึงวิธีการใช้สื่อมวลชนเป็นสื่อกลางเมื่อเกิดภาวะวิกฤต คือ
จัดแถลงหรือชี้แจงข้อเท็จจริงแก่สื่อมวลชนทันที ซึ่งการแถลงหรือชี้แจงข้อเท็จจริงกับสื่อมวลชนทาได้
หลายวิธี เช่น ออกข่าวส่งให้แก่หนังสือพิ มพ์ จัดประชุมแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ ออกจดหมายส่ง
ให้แก่หนังสือหรือสื่อมวลชนที่เสนอข่าวคลาดเคลื่อนไปโดยตรง เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนเข้าพบเพื่อ
สัมภาษณ์ หรือจัดให้มีผู้รับผิดชอบในการแก้ข่าวจะเป็นผู้บริหาร หรือหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ของ
องค์กรก็ได้ เดินทางไปพบสื่อมวลชน เพื่อชี้แจงแถลงข่าวแบบถึงตัว เป็นต้น
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การสื่อสารในภาวะวิกฤตการใช้รูปแบบสื่อมวลชนสัมพันธ์การปฏิบัติงานต้องเข้าถึงเป้าหมาย
ของการสื่อสาร และโครงการจะต้องมีการกาหนดวัตถุประสงค์ในการสื่อสารที่ดี โดยในการปฏิบัติงาน
กับสื่อมวลชน วัตถุประสงค์จะเป็นพื้นฐานของการกาหนดกลยุทธ์ให้บรรลุผลสาเร็จในการเสนอสารไป
ยั งผู้ รั บ สาร โดยมี การจั ดเตรี ย มสารไว้ล่ ว งหน้ าให้ ส อดคล้ อ งกั บความต้ องการของสื่ อ ในรูป แบบ
สื่อมวลชนสัมพันธ์ (Media Relations)
ดั ง ที่ Leonard Saffir with John Tarrant (1992) เพิ่ ม เติ ม วิ ธี ก ารสื่ อ สารในภาวะวิ ก ฤต
จะต้ อ งประเมิ น ความต้ อ งการของสื่ อ ไปพร้ อมกั น ซึ่ ง ค าถามที่ ผู้ แ ถลงข่ า วต้ องให้ คาตอบจะต้ อ ง
ประกอบไปด้วย เกิดเหตุการณ์อะไร มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตหรือไม่ เหตุเกิดเมื่อใด เหตุเกิดที่ไหน
เกิดความเสียหายมากน้อยแค่ไหน และสาเหตุของเหตุการณ์คืออะไร
ธนวดี บุญลือ (2540) ได้เสนอการให้ข่าวสารในรูปแบบสื่อมวลชนสัมพันธ์ไปสู่ประชาชนใน
ภาวะวิกฤต โดยพิจ ารณาจากหาสาเหตุของการเกิดวิกฤตการณ์ แล้ ว จึงหาข้อมูล ข้อเท็จจริงมา
สนับสนุนองค์กรในภาวะวิกฤต ได้แก่
1) ข้อมูลที่เป็นตัวเลขที่ไม่จริง (Inaccurate) แก้ไขโดยเปิดเผยตัวเลขที่แท้จริง (Figure)
2) ข้อมูลที่เกิดจาการเข้าใจผิด (Misunderstanding) แก้ไขโดยให้ข้อมูลที่เป็นจริง
3) ข่าวลือ (Rumor) แก้ไขโดยให้ข้อมูลและตัวเลขประกอบ (Fact and Figure)
4) อุบั ติเ หตุเสี ย หายทรัพย์ สิ นและชีวิ ต (Casualty) แก้ไ ขโดยแสดงให้ เ ห็ นถึง ความ
รับผิดชอบและห่วงใย (Care)
5) ความหายนะขั้นรุ นแรง (Disaster) เช่น เครื่องบินตก โรงงานระเบิด หรือสารพิษ
รั่วไหล แก้ไขโดยประกอบด้วยการชดเชยทดแทน การฟื้นฟูการช่วยเหลือบรรเทาสา
ธารณภัย (Care and Relief)
6) ความเสียหายที่มีผลกระทบต่อจิตใจ (Painful) แก้ไขโดยประกอบด้วยปัจจัยเวลา
(Time Factor) เข้ามาช่วยบรรเทาความเศร้าโศกเสียใจ
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3.3 การสื่อสารหลังเกิดภาวะวิกฤต
เมื่อภาวะวิกฤตสิ้นสุดลง Bland (1998) ได้ให้ข้อเสนอแนะว่าในช่วงนี้เป็นช่วงที่ทีมงานควร
ประชุม อภิปรายว่าได้เรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์นั้น พร้อมทั้งเตรียมจัดทารายงานสรุปสถานการณ์
และสรุปข้อปรับปรุงกระบวนงานที่เกิดจากภาวะวิกฤตที่ได้เรียนรู้ควรคานึงถึงกลุ่มเป้าหมายบางกลุ่ม
ที่ยังคงให้ความสนใจหรือติดตามข่าวสารในสถานการณ์นั้นเพราะภาวะวิกฤตอาจหวนกลับมาอีกครั้ง
ในขณะที่หลายคนคิดว่าเหตุการณ์ได้จบไปแล้ว
นอกจากนี้ ดวงทิพย์ วรพันธุ์ (อ้างถึงใน ศิรินทร มหามนตรี , 2547, น. 45) ได้เสนอภารกิจ
เมื่อภาวะวิกฤตสิ้นสุดลงว่า ควรจัดทาคาแถลงสรุปเหตุการณ์ ให้ข้อมูลในภาพรวม ทั้งจานวนผู้ได้รับ
ความช่วยเหลือ ความเสียหายที่เกิดขึ้น การดาเนินการช่วยเหลือในขณะที่เกิดภาวะวิกฤตและที่จะ
ดาเนินการเร่งด่วนต่อไป รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ มีการประเมินผล
การปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องและแนวทางการปรับปรุงแผน/วิธีการปฏิบัติงานในอนาคต

4. แนวคิดเกี่ยวกับองค์ประอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
4.1 ความหมายของการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยว (Tourism) เป็นกิจกรรมนันทนาการอย่างหนึ่งที่มีการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้อง
โดยเป็นการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศและสภาพแวดล้อมและ
ก่อให้เกิดความสุขใจ และไม่ได้มีจุดประสงค์อื่น มีผู้เชี่ยวชาญได้ให้คานิยามหรือความหมายของการ
ท่องเที่ยวที่แตกต่างกันดังนี้
องค์การการท่องเที่ยวโลก World Tourism Organization – WTO ให้ความหมายของ การ
ท่องเที่ยว หมายถึง การเดินทางใดๆก็ตามเป็นการเดินทางตามเงื่อนไขสากล 3 ประการดังนี้
1) การเดินทางจากที่อยู่อาศัยปกติไปยังที่อื่นเป็นการชั่วคราว แต่ไม่ใช่ไปตั้งหลักแหล่งเป็น
การถาวร
2) การเดินทางนั้นเป็นไปด้วยความสมัครใจ หรือความพึงพอใจของ ผู้เดินทางเอง ไม่ใช่เป็น
การถูกบังคับ ไม่ใช่เพื่อทาสงคราม
3) การเดินทางด้วยวัตถุประสงค์ใดๆก็ตามที่ไม่ใช่ประกอบอาชีพหรือหารายได้ แต่เป็นการ
เดินทางมาเพื่อการพักผ่อน หย่อนใจ เพื่อเยี่ยมเยือนญาติมิตร เพื่อความเบิกบาน บันเทิงเริงรมย์ เพื่อ
เล่นกีฬาต่างๆ เพื่อการประชุมสัมมนา เพื่อศึกษาหาความรู้ และเพื่อติดต่อธุรกิจ
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ปรีชา แดงโรจน์ (2544) ได้อ้างถึงคานิยามการท่องเที่ยวขององค์การสหประชาชาติ ที่ได้จัด
ประชุมว่าด้วยการเดินทางและท่องเที่ยว ณ กรุงโรม เมื่อปี พ.ศ. 2506 ไว้ว่าหมายถึง กิจกรรมที่มี
เงื่อนไขเกี่ยวข้องอยู่ 3 ประการ คือ
1) ต้องมีการเดินทาง
2) ต้องมีสถานที่ปลายทาง ที่ประสงค์จะไปเยี่ยมเยือน
3) ต้องมีจุดมุ่งหมายของการเดินทาง
Coltman (1989) ให้ความหมายของการท่องเที่ยว คือ ความสัมพันธ์ซึ่งเกิดขึ้นซึ่งกัน และกัน
ระหว่างนักท่องเที่ยว ผู้จัดบริการด้านการท่องเที่ยว หน่วยงานของรัฐบาลในท้องถิ่น และประชาชนใน
แหล่งท่องเที่ยว ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ขององค์ประกอบทั้ง 4 ประการดังกล่าว ต้องกระทาอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ
Mill (1990) ให้ความหมายของการท่องเที่ยว คือ การจัดกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง กับการ
สร้างความประทับใจ การบริการ และการสร้างความพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยว
Davison (1993) ให้ความหมายของการท่องเที่ยว คือ การเดินทางออกจากบ้านพัก เป็นการ
ชั่วคราว ระยะเวลาสั้นๆเพื่อไปเยี่ยมญาติมิตร หรือวัตถุประสงค์อื่นๆทางด้านการท่องเที่ยว เช่น การ
พักผ่อน เล่นกีฬา การประชุม สัมมนา เป็นต้น
4.2 องค์ประกอบของการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวจัดเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมใหญ่ที่สุด ที่มีองค์ประกอบเป็นอุตสาหกรรมต่างๆที่
เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมจานวนมาก โดย ชูสิทธ์ ชูชาติ (2543) องค์ประกอบพื้นฐานสาคัญ
4 ประการ ของการท่องเที่ยว ดังนี้
1) สิ่งดึงดูดใจด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่ง
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ชาติพันธุ์ และการให้ความบันเทิง
1.1 แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางธรรมชาติ ทุ ก ๆพื้ น ที่ มี แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางธรรมชาติ ที่
สวยงามน่ าประทับ ใจ ซึ่งเกิด จากลั กษณะทางธรรมชาติ เช่ น อ่าว แหลม เกาะ หน้าผา โขดหิ น
ภูมิอากาศ และความสวยงามตามธรรมชาติ เป็นต้น
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1.2 วัฒนธรรม ในแต่หละพื้นที่ คือวิถีชีวิตของคนในเขตพื้นที่นั้นๆ อาจเหมือนกัน
หรื อต่างกัน วัฒ นธรรมอาจแสดงออกในรูปของศาสนา สถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต
ประชาชน จารีตประเพณีทั้งในอดีตและปัจจุบัน
1.3 ชาติพันธุ์ เป็นเหตุผลหนึ่งในการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวของประชาชน ซึ่ ง
ต้องการไป เยี่ยมเพื่อนและญาติมิตร หรือต้องการกลับไปเยี่ยมแผ่นดินของตนเอง
1.4 แหล่งบันเทิง นักท่องเที่ยวต้องการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยว ก็เพราะมี
แหล่งบันเทิงสาหรับพักผ่อนหย่อนใจฝากไว้ให้ แหล่งบันเทิงไม่ได้หมายถึงสถานเริงรมย์ยามราตรี
เท่านั้น แต่ยังหมายถึง สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สนามกีฬา เป็นต้น
2) สิ่ ง อ านวยความสะดวก สิ่ ง ที่ ดึ ง ดู ด ใจด้ า นการท่ อ งเที่ ย วได้ น าประชาชนไปยั ง แหล่ ง
ท่องเที่ยว เมื่อนักท่องเที่ยวไปยังสถานที่ดังกล่าวแล้วจึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอานวยความสะดวก
และบริการต่างๆ เพราะนักท่องเที่ยวเมื่อเดินทางห่างไกลบ้านย่อมต้องการสิ่งจาเป็นหลายอย่างในการ
ตอบสนองความต้องการของชีวิต เช่น ต้องการที่พัก อาหาร การบริการ และสิ่งอานวยความสะดวก
ต่างๆในการบริการ โดยสิ่งอานวยความสะดวกในการท่องเที่ยวมี 4 ประการ ได้แก่ ที่พัก ร้านอาหาร
และเครื่องดื่ม สถานบริการ (เช่น ร้านขายของที่ระลึก สถานที่นันทนาการ เป็นต้น) และปัจจัยพื้นฐาน
ทางเศรษฐกิจ ซึ่งการจัดเตรียมและเสริมบริการต่างๆให้ความสะดวกอย่างครบครัน เพื่อให้ผู้บริโภค
รู้สึกคุ้มค่าตลอดเวลาที่พักหรือใช้บริการอยู่ และเป็นประสบการณ์อันน่าประทับใจ
3) การขนส่ง การท่องเที่ยวเกิดจากการที่ ประชาชนต้องการเดินทางไปสู่สถานที่ซึ่งมีความ
แตกต่างทางด้านวัฒนธรรม ภูมิอากาศ และภูมิประเทศ เพื่อสัมผัสสิ่งที่แปลกออกไปจากประสบการณ์
เดิม ดังนั้น การขนส่งจึงเป็นสิ่งสาคัญในการนานักท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวอย่างรวดเร็ว สะดวก
และปลอดภัย
4) การต้อนรับของคนในพื้นที่ เป็นสิ่งที่สาคัญมาก เพราะนักท่องเที่ยวที่ต้องการกลับไปยัง
สถานที่เดิมนั้นเกิดความประทับใจในการต้อนรับของประชาชนหรือพนักงานในพื้นที่มากกว่าสภาพ
ทางธรรมชาติของแหล่งท่องเที่ยว ดังนั้นพื้นที่ใดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวต้องตระหนักถึงความสาคัญใน
ข้อนี้ ซึ่งการต้อนรับของประชาชนในแต่หละพื้นที่ย่อมแตกต่างกันออกไป
เช่ น เดี ย วกั บ พยอม ธรรมบุ ต ร (2549) ได้ ก ล่ า วถึ ง องค์ ป ระกอบของอุ ต สาหกรรมการ
ท่องเที่ยวเป็น 5 ประเภทดังนี้
1) แหล่งท่องเที่ยว (Attractions) นับเป็นองค์ประกอบที่มีความสาคัญสูงสุด เพราะเป็นจุด
ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวอาจเป็นแหล่งธรรมชาติที่มี ความโดดเด่น
เช่น ดอยอินทนนท์ ซึ่งมีความหลากหลายทางชีวภาพของเทือกเขาหิมาลัย หรือ แหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เช่น ปราสาทพนมรุ้ง ซึ่งแสดงถึงความรุ่งเรือง ของอาณาจักรขอม ตลอดจน
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การท่องเที่ยวชนบท เพื่อสัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้าน เรียนรู้ถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนโบราณสถานยุค
เก่าแก่ก่อนประวัติศาสตร์ เช่น วัฒนธรรมบ้านเชียง เป็นต้น
2) การเข้ า ถึ ง แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว (Accessibility) ได้ แ ก่ การมี ร ะบบโครงสร้ า งพื้ น ฐาน ที่
เหมาะสม เช่น สนามบิน ระบบคมนาคม ตลอดจนบริการด้านอุตสาหกรรมขนส่ง เช่น การขนส่งทาง
อากาศ ทางบก และทางน้า ซึ่งจะเอื้ออานวยให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทาง
(Destination) หรือแหล่งท่องเที่ยว (Attraction) ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย
3) ที่พักแรมและสิ่งอานวยความสะดวกในการต้ อนรับ (Accommodation) ได้แก่ โรงแรม
รีสอร์ท Bed&Breakfast เกสต์เฮ้าส์ โฮมสเตย์ ที่พักแรม ประเภทต่างๆจะมีสิ่งอานวยความสะดวก
(Facilities) ในระดับต่างๆกัน ซึ่งจะทาให้มีราคาและบริการในระดับต่างกัน เช่น ภัตตาคาร สระว่าย
น้า บาร์ ฟิตเนสเซ็นเตอร์ ซาวน่า บิสซิเนสเซ็นเตอร์ และสิ่งอานวยความสะดวกอื่นๆ
4) กิจกรรมการท่องเที่ยวและกิจกรรมนันทนาการ (Tourist activities and Recreational
activities) นับเป็นองค์ประกอบที่สาคัญเช่นกัน ในยุคปัจจุบัน ซึ่งการท่องเที่ยวมิได้หมายเพียงแค่การ
เดินทางไปชมโบราณสถาน อนุสาวรีย์ ความงดงามของธรรมชาติเท่านั้นหากความสาคัญสาหรับผู้มา
เยือน คือ การได้มีโอกาสทากิจกรรมต่างๆได้แก่ การเดินป่าศึกษาระบบนิเวศเขตเส้นศูนย์สูตรในป่า
ดิบชื้น (Rainforest) การล่องแก่งในแม่น้าท้องถิ่น การปีนหน้าผา การดาน้าในรูปแบบ Scuba Diving
หรือ Snorkeling การพายเรือแคนูในบริเวณป่าชายเลน การตกปลาหมึก ในทะเลลึก ตลอดจนการ
ร่วมกิจกรรมกับชุมชนเจ้าบ้าน เช่น การดานา การเกี่ยวข้าว การร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ เป็นต้น ซึ่ง
กิ จ กรรมทั้ ง หมดจะเป็ น ประสบการณ์ (Experience) ที่ อ ยู่ ใ นความทรงจ าของนั ก ท่ อ งเที่ ย วและ
กิจกรรมดังกล่าวมักก่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น
5) ส่วนประกอบอื่นๆ บริการเบ็ดเตล็ด (Ancillary) ได้แก่ ทั้งหมดที่มีให้นักท่องเที่ยว อาทิ
เช่น บริการด้านร้านอาหาร โรงพยาบาล ไปรษณีย์ สถานีบริการน้ามัน ร้านค้า ร้านขายของ ที่ระลึก
ห้องสุขา ฯลฯ
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4.3 ลักษณะของการท่องเที่ยว
การขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก่อให้เกิดการท่องเที่ยวหลายรูปแบบ ซึ่งขึ้นอยู่
กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น แรงจูงใจในการเดินทาง ประเภทของการคมนาคม จานวนนักท่องเที่ยว
และลักษณะของค่าใช้จ่าย การท่องเที่ยวอาจแบ่งได้เป็น 3 ชนิด ดังนี้
1) การท่องเที่ยวตามลักษณะพื้นฐานของการท่องเที่ยว การแบ่งชนิดของการท่องเที่ยวตาม
ลั กษณะพื้ น ฐานของการท่ องเที่ย ว โดยพิ จารณาตามวัตถุ ประสงค์ในการเดินทางท่องเที่ ยว ของ
นักท่องเที่ยว ซึ่งในการประชุมขององค์การสหประชาชาติเกี่ยวกับการเดินทางและการท่องเที่ยวที่จัด
ขึ้นในกรุงโรม ประเทศอิตาลีในปี ค.ศ.1963 ในที่ประชุมได้ส รุปว่าการเดินทางท่องเที่ยวสามารถ
เกิดขึ้นได้ เมื่อมีเวลาว่าง เพื่อการพักผ่อน ท่องเที่ยวในวันหยุดเพื่อการกีฬา เพื่อสุขภาพ เพื่อการศึกษา
2) การท่องเที่ยวตามมาตรฐานสากล การท่องเที่ยวชนิดนี้มีลักษณะดังนี้คือ การท่ องเที่ยว
ภายในประเทศ การท่องเที่ยวต่างประเทศ การท่องเที่ยวลักษณะส่วนตัวและ การท่องเที่ยวเป็นหมู่
คณะ
3) การท่องเที่ยวตามลักษณะการจัดการการท่องเที่ยวชนิดนี้มีรูปแบบดังนี้
3.1 กาหนดโดยประเภท ได้แก่ การท่องเที่ยวภายในประเทศ (Domestic tourism)
กับการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ (International tourism)
3.2 ก าหนดโดยระยะทาง ได้ แ ก่ การท่ อ งเที่ ย วระยะไกล (Long - Haul) กั บ
การท่องเที่ยวระยะใกล้ (Short- Haul)
3.3 ก าหนดโดยวั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการท่ อ งเที่ ย ว เช่ น พั ก ผ่ อ น ศึ ก ษาดู ง าน กี ฬ า
เยี่ยมญาติ การประชุม เพื่อสุขภาพ
3.4 กาหนดโดยระยะเวลา ได้แก่ การไปแวะเยี่ยม (Visit) หรือทัศนาจร (Excursion)
โดยไม่ค้างคืน กับการพักเยี่ยม (Staying visit) โดยค้างแรม ในปัจจุบันยังมี การท่องเที่ยวโฮมสเตย์
(Home stay) และการท่องเที่ยวพานักระยะยาว (Long stay) ซึ่งเป็น การท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม
สูง และเป็นที่น่าสนใจของผู้จัดนาเที่ยวทั่วโลก
3.5 กาหนดโดยนักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวเป็นผู้กาหนดแหล่งท่องเที่ยว และเส้นทาง
อาจเป็นการท่องเที่ยวคนเดียว หรือการท่องเที่ยวเป็นกลุ่ม
3.6 ก าหนดโดยวิ ธี ก ารจั ด การ ได้ แ ก่ การท่ อ งเที่ ย วแบบอิ ส ระ (Independent
travel) กับการท่องเที่ยวแบบเบ็ดเสร็จ (Inclusive travel and visits)
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3.7 กาหนดโดยปริมาณและคุณภาพ ได้แก่ การท่องเที่ยวมวลชน (Mass tourism)
เพราะสามารถไปครั้งละมากๆเป็นการท่องเที่ยวเพื่อประชาชน (Popular tourism) เพราะเป็นที่นิยม
ของประชาชน และการท่องเที่ยวเพื่อสังคม (Social tourism)
4.4 ประเภทของการท่องเที่ยว
ดาเกิง โถทอง และคณะ (2550) ได้กล่าวถึง การจาแนกประเภทของการท่องเที่ยวว่า การ
ท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมที่มนุษย์ใช้เป็นกิจกรรมนันทนาการ การเรียนรู้ไปในโลกกว้างตลอดจนการ
เสริมสร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัว หรือการศึกษาดูงานในหน่วยงานบูรณาการหลากหลาย
รูปแบบ ดังนี้ ประเภทของการท่องเที่ยวในที่นี้ หมายถึง ประสบการณ์ในการท่องเที่ยว กล่าวคือ ใน
การจ าแนกจุ ด หมายปลายทางของการท่ อ งเที่ ย ว (Type of Destination) หรื อ แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว
สามารถแบ่งออกเป็นกลุ่ม หรือประเภทของประสบการณ์ (Travel Experience) ที่นักท่องเที่ยวได้รับ
แบ่งออกเป็น 6 ประเภท คือ
1) การท่องเที่ยวเพื่อชาติพันธุ์ (Ethnic Tourism) เป็นการเดินทางด้วยวัตถุประสงค์ ที่จะ
สังเกตการแสดงออกทางวัฒนธรรม และแบบแผนการใช้ชีวิตของประชากรต่างเผ่าพันธุ์ ซึ่งจะรวมไป
ถึงการไปเยือนบ้านเกิดเมืองนอน การเข้าร่วมพิธีกรรมราฟ้อน และเข้าร่วมพิธี ทางศาสนาต่างๆ
2) การท่องเที่ยวเพื่อวัฒนธรรม (Cultural Tourism) เป็นการเดินทางเพื่อสัมผัส และบาง
กรณีก็เข้าร่วมใช้วิถีชีวิตดั้งเดิมที่ได้สูญหายไปหมดแล้ว กลับมาสร้างสีสันดึงดูดใจนักท่องเที่ยวซึ่งอาจ
จัดอาหารงานเทศกาลเครื่องแต่งกายตามประเพณี การราพื้นบ้าน การแสดงศิลปะ และหัตกรรมรุ่น
โบราณๆไว้บริการด้วย เป็นต้น
3) การท่องเที่ยวเพื่อประวัติศาสตร์ (Historical Tourist) เป็นการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์สถาน
และโบสถ์ เ ก่ า ๆ ที่ เ น้ น ความรุ่ ง เรื อ งของอดี ต อาจเป็ น การเยื อ นอนุ ส าวรี ย์ โ บสถ์ วิ ห าร วั ง ต่ า งๆ
การแสดงแสง สี เสียง เกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆในประวัติศาสตร์ เป็นต้น
4) การท่องเที่ยวเพื่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Tourism) คล้ายคลึงกับ การท่องเที่ยว
เพื่อชาติพันธุ์ กล่าวคือ ดึงดูดนักท่องเที่ยวมาจากแดนไกล แต่การท่องเที่ยว เพื่อสิ่งแวดล้อม เน้นสิ่ง
ดึงดูดใจ (Attraction) ที่เป็นสิ่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากกว่าที่จะเน้นชาติพันธุ์มนุษย์การกลับคืน
สู่ธรรมชาติ และการชื่นชมต่อความสัมพันธ์ของผู้คนกับพื้นพิภพก็อยู่ในกลุ่มนี้ ซึ่งจะรวมการถ่ายภาพ
การเดินทางไกล การปีนเขา การล่องเรือเล็ก และการตั้งแคมป์ เป็นต้น
5) การท่องเที่ยวเพื่อสันทนาการ (Recreational Tourism) เป็นการเข้าร่วมใน การแข่งขัน
กีฬา น้าพุแร่รักษาโรค การอาบแดด และการเข้าร่วมสมาคมเพื่อผ่อนคลายจิต ตามสถานที่ต่างๆ เช่น
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หาดทราย ชายทะเล ชายหาด ที่แนวต้นปาล์มไสว สนามกอล์ฟชั้นเยี่ยม หรือสนามเทนนิส ชั้นเลิศ
การส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มนี้จะดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ต้องการพักผ่อนหย่อนใจโดยเฉพาะ
6) การท่องเที่ย วเพื่อธุรกิจ (Business Tourism) มีลักษณะเด่น คือ การประชุมหรือ การ
พบปะกั น หรื อ การสั ม มนา ซึ่ ง มัก จะรวมเอาการท่อ งเที่ ย วประเภทอื่ นเข้า มาไว้ ด้ว ย เมื่อ มี การ
ท่องเที่ยวเพื่อธุรกิจเกิดขึ้น แหล่งท่องเที่ยวแต่ละแหล่งจะมีการท่องเที่ยวได้หลายประเภทบางแห่งเป็น
ทั้ง แหล่ งท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ สั น ทนาการ สิ่ ง แวดล้ อ มและวั ฒ นธรรม ทั้ ง นี้ แล้ ว แต่ ความต้ อ งการของ
นักท่องเที่ยว
4.5 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
ประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เช่น การรักษา เสริมความ
งาม สปา และการนวด เป็นต้น และ แหล่งท่องเที่ยวด้านสันทนาการ เช่น แหล่งช็อปปิ้ง และ แหล่ง
บันเทิงยามราตรี เป็นต้น นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ พัทยา ภูเก็ต เชียงใหม่
สมุย เชียงราย กระบี่ กาญจนบุรี พระนครศรีอยุธยา เกาะพีพี เกาะเสม็ดและเกาะช้าง อย่างไรก็ตาม
นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีภูมิลาเนาหรือสัญชาติที่ต่างกัน มักมีรูปแบบพฤติ กรรมการท่องเที่ยวและการ
ค้นหาข้อมูลด้านการท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน ดังต่อไปนี้
1) นักท่องเที่ยวชาวเอเชีย
The interactive research Co. Ltd (2553) ได้ ทาการศึ กษา ค้นพบว่ า นั กท่ องเที่ ยวชาว
เอเชีย ที่ม าประเทศไทยโดยส่ ว นใหญ่ มาจากประเทศมาเลเซี ย จี น ญี่ ปุ่น เกาหลี ลาว สิ ง คโปร์
เวียดนาม ไต้หวัน ตามลาดับ นักท่องเที่ยวชาวเอเชียนิยมท่องเที่ยวด้านความบันเทิงในยามราตรี
นอกจากนี้แล้วนักท่องเที่ยวชาวเอเชียยังนิยมซื้อสินค้าซึ่งสินค้าที่ซื้อโดยส่วนใหญ่คือเสื้อผ้าและเครื่อง
หนัง เมื่อพิจารณาถึงนักท่องเที่ยวชาวจีน ปัจจัยที่ทาให้ นักท่องเที่ยวชาวจีน เดินทางมาเที่ยวประเทศ
ไทย เพราะประเทศไทยมีโ ครงสร้ างพื้น ฐานที่ส ะดวกในการเดิน ทาง ความมีวั ฒ นธรรมที่ เด่ น มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัว และลักษณะทางกายภาพของสถานที่ ได้แก่ ทะเล หาดทราย น้าตก และสภาพ
ภูมิอากาศที่น่าดึงดูด (เทิดชาย ช่วยบารุง ไม่ระบุปี) ปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกสถานที่ท่องเที่ยวของ
นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวจี น คื อสถานการณ์ ค วามเป็ นไปของสถานที่ห รื อ ประเทศเป้ า หมาย เช่ น ความ
ปลอดภัย จากความรุ น แรงหรื อปั ญหาภายในประเทศ สิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ ของประเทศ
จุดหมายปลายทาง ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว และ สินค้าและบริการในการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยว
ชาวจีน นิยมแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ โดยส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลการท่องเที่ยวจากเพื่อน เพื่อน
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ร่วมงานหรื อคนรู้จัก เว็บ ไซต์ของการท่องเที่ยวหรือหน่ว ยงานท่องเที่ยวของรัฐหรือกระทรวงการ
ท่องเที่ยวของแต่ละประเทศที่จะเดินทางไป รวมถึงรายการเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวทางโทรทัศน์
The Nielsen Company (2553) ค้นพบในส่วนของนักท่องเที่ยวชาวไต้หวัน นิยมท่องเที่ยว
ในประเทศไทย เพราะประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม มีอาหารและมรดกแห่ง
แผ่นดินซึ่งเป็นสิ่งที่น่าดึงดูดในการมาเที่ยว นอกจากนี้แล้วนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ยังมีความเห็นว่าประเทศ
ไทยมีความน่าสนใจด้านเทศกาลประเพณี ทะเลและชายหาด สปาและการนวด และกิจกรรมดาน้า
โดยส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลด้านการท่องเที่ยวจากการแนะนา ในด้านของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น แหล่ง
ท่องเที่ยวที่ชาวญี่ปุ่นนิยมมาเที่ยวในประเทศไทยคื อ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ อาหาร และมรดก
ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
The interactive research Co. Ltd (2553) ศึกษาในด้านของนักท่องเที่ยวที่เป็นนักธุรกิจ
ซึ่งนิยมมาตีกอล์ฟในประเทศไทยมากที่สุดคือ นักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศญี่ปุ่นและเกาหลี และ
นักท่องเที่ยวชาวเอเชีย โดยส่วนใหญ่นิยมท่องเที่ยวกับบริษัททัวร์ ดังนั้นแหล่งข้อมูลที่ได้รับโดยส่วน
ใหญ่จึงมาจากบริษัทนาเที่ยว และการแนะนาต่อจากเพื่อนหรือครอบครัว
2) นักท่องเที่ยวชาวยุโรป
นักท่องเที่ยวชาวยุโรป ได้แก่ นักท่องเที่ยวที่มาจาก สหราชอาณาจักร ประเทศออสเตรีย
เบลเยี่ยม เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ รัสเซีย สเปน สวีเดน
สวิตเซอร์แลนด์ เป็นต้น จากข้อมูลการท่องเที่ยวปี 2553 นักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่มาเที่ยวประเทศ
ไทยใน 5 อันดับแรกมาจาก สหราชอาณาจักรรัสเซีย เยอรมนี ฝรั่งเศส และ สวีเดน ตามลาดับ โดย
ปัจจัยผลัก (Push Motivations) ที่ทาให้นักท่องเที่ยวชาวยุโรปต้องการเดินทางมาเที่ยวที่ประเทศไทย
เพราะต้องการแสวงหาสิ่งแปลกใหม่ ต้องการหลีกหนีความจาเจ ต้องการพักผ่อน และความต้องการ
ด้ า นสั ง คม ส่ ว นปั จ จั ย ดึ ง (Pull Motivations) ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวยุ โ รปที่ ตั ด สิ น ใจเดิ น ทางมา
ประเทศไทย เพราะประเทศไทยมีรูปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย และ แหล่งดึงดูด
เชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวด้านความบันเทิงยามราตรี (The interactive
research Co. Ltd, 2553) นอกจากนี้แล้ว นักท่องเที่ยวชาวเยอรมันและอั งกฤษ นิยมรูปแบบการ
ท่องเที่ยวแบบผจญภัย และท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ (ธนกฤต สังข์เฉย, 2554) ในด้านของนักกอล์ฟชาว
ยุโรปที่นิยมเดินทางมาตีกอล์ฟยังประเทศไทย ได้แก่ กลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย เยอรมนี ฟินแลนด์
ฝรัง่ เศส สเปน และ เนเธอร์แลนด์ (Brand Matrix Research Co. Ltd, 2553)
ซึ่งนักท่องเที่ยวชาวยุโรป ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวที่ทา การวางแผนการท่องเที่ยว ดังนั้น
นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้นิยมหาแหล่งข้อมูลการท่องเที่ยวจากทางอินเทอร์เน็ต จากหนังสือแนะนาการ
เดินทาง และจากการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์และวิทยุ (ธนกฤต สังข์เฉย, 2554)
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3) นักท่องเที่ยวชาวออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
นักท่องเที่ยวชาว ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้นิยมท่องเที่ยวในหลายรูปแบบ
อาทิ การท่องเที่ยวแบบผจญภัย การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ การช็อปปิ้งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
และการท่ อ งเที่ ย วด้ า นความบั น เทิ ง ยามราตรี (The interactive research Co. Ltd, 2553) ใน
รูปแบบการช็อปปิ้งนักท่องเที่ยวนิยมซื้อสินค้าที่เป็นยี่ห้อต่างประเทศและยี่ห้อไทย รวมถึงชอบซื้อของ
ประเภทอัญมณีและเพชรพลอย (Jewelry) นักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศออสเตรเลียและประเทศ
นิวซีแลนด์นิยมวางแผนการท่องเที่ยวเองและเป็นนักท่องเที่ยวแบบอิสระ (ดังนั้น นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้
จะทาการค้น หาข้อมูล ด้ว ยตัว เอง อาทิ จากอินเทอร์เน็ต จากหนังสือท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวชาว
ออสเตรเลียที่เป็นนักธุรกิจมักค้นหาข้อมูลเองจาก สายการบิน สานักงานการท่องเที่ยวในเมืองที่เป็น
จุดหมายปลายทาง (ธนกฤต สังข์เฉย, 2554)
4) นักท่องเที่ยวชาวอเมริกัน
นักท่องเที่ยวชาวอเมริกัน นิยมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และท่องเที่ยวด้านความบันเทิงยาม
ราตรี นอกจากนี้แล้ว นักท่องเที่ยวชาวอเมริกันชอบแหล่งท่องเที่ยวประเภทช็อปปิ้ง โดยกลุ่มนี้มักซื้อ
ของประเภทอั ญมณี และของที่ ร ะลึ ก ได้ แก่ ผ้ า ไหม สิ นค้ า ประเภทไม้ แกะสลั ก พวงกุ ญแจ และ
เครื่องประดับเป็นต้น (The interactive research Co. Ltd, 2553) โดยนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันใน
ปัจจุบันจะให้ความสาคัญกับคุณค่าหรือมูลค่าของการท่องเที่ยว นั่นคือพวกเขาคาดหวังความคุ้มค่ากับ
สินค้าและบริการจากการท่องเที่ยวที่จะได้รับความสุขของตัวเองและครอบครัว นักท่องเที่ยวที่มีกลุ่ม
อายุเฉลี่ย 40ปี ชอบการท่องเที่ยวเพื่อร่วมกิจกรรม เช่น กิจกรรมผจญภัย กิจกรรมกลางแจ้ง สปา
ส่วนนักท่องเที่ยวที่มีอายุเฉลี่ย 42 ปี นิยมมาท่องเที่ยวกับครอบครัว โดยมักท่องเที่ยวใน สวนสนุก เรือ
สาราญ และหาดทราย และนักท่องเที่ยวที่มีอายุเฉลี่ย 47 ปีชอบไปแหล่งท่องเที่ยวที่หรูหรา สาหรับ
นักท่องเที่ย วที่มีอายุเฉลี่ ย 52 ปี นิยมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชอบไปพิพิธภัณฑ์ และนิยมพักใน
โรงแรมหรือรีสอร์ทแบบบูติค (ยลรวี สิทธิชัย, 2554)
5) นักท่องเที่ยวชาวแอฟริกัน
นักท่องเที่ยวชาวแอฟริกัน โดยส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศแอฟริกาใต้ ซึ่ง
นักท่องเที่ยวชาวแอฟริกันนิยมมาเที่ยวประเทศไทย เพราะประเทศไทยเป็นแหล่งช็อปปิ้งที่น่าสนใจ
โดยพวกเขานิยมซื้อสินค้าประเภทเสื้อผ้า เพื่อนาไปจาหน่ายต่อในประเทศของพวก นักท่องเที่ยวกลุ่ม
นี้ส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลการท่องเที่ยวมาจากการแนะนาต่อ จากประสบการณ์และจากทางอินเทอร์เน็ต
เป็นต้น (The interactive research Co. Ltd, 2553)
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6) นักท่องเที่ยวชาวตะวันออกกลางและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ ม าจากภู มิ ภ าคตะวั น ออกกลางและเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ เ ป็ น กลุ่ ม
นักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่สาคัญของประเทศไทย อันเนื่องมาจากการประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาล
เอกชนชั้นนาหลายแห่งในประเทศไทย และการประชาสัมพันธ์จากองค์กรธุรกิจท่องเที่ยวต่างๆ เช่น
บริษัทนาเที่ยวโรงแรม เป็นต้น นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ได้รับความพึงพอใจต่อบริการด้านสุขภาพและ
ความงามในประเทศไทย เพราะมีการให้บริการที่เป็นมิตร/มารยาท/ความสุภาพความสะดวก และ
ความหลากหลายครบวงจรของบริการ รวมถึงความชานาญของผู้ให้บริการและผลลัพธ์ที่ดีจากการใช้
บริการนอกจากนี้ยังมีค่าบริการที่เหมาะสมกับความคุ้มค่าในการใช้บริการ (MarketWise Ltd, 2553)
ซึ่งส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวทั้ง 2 กลุ่มนี้นิยมมาท่องเที่ยวกับครอบครัว ในส่วนของชาวตะวันออกกลาง
ที่มาท่องเที่ยวในประเทศไทยและพานักในประเทศไทยมากกว่า 1 เดือน มีความสนใจการท่องเที่ยว
เชิงการแพทย์ เพราะประเทศไทยมีโรงพยาบาลสมัยใหม่ที่มีเทคโนโลยีทันสมัย และมีความสนใจใน
แหล่งช็อปปิ้งของประเทศไทย และแหล่งข้อมูลการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวชาวตะวันออกกลางและ
ชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนใหญ่ได้รับมาจาก การแนะนาต่อ บริษัทนาเที่ยว และจากอินเทอร์เน็ต
เป็นต้น (สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ไม่ระบุปี)
กล่าวโดยสรุป ถึงแม้ว่านักท่องเที่ยวที่มาจากแต่ละประเทศ มีความนิยมในผลิตภัณฑ์การ
ท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน แต่โดยส่วนใหญ่แล้ว ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมมา
ประเทศไทยคือ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประเพณี และประวัติศาสตร์ (Cultural and Historical
Tourism) การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง ธรรมชาติ (Nature-based Tourism) การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง ผจญภั ย
(Adventure Tourism) การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม (Health-wellness Tourism) และ
การช็อปปิ้งนอกเหนือจากนี้แล้วผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่เริ่มเป็นที่นิยมในประเทศไทยคือการเล่น
กอล์ฟ การจัดพิธีการแต่งงานและกลุ่มคนที่มาฮันนีมูน ส่วนปัจจัยสาคัญที่ทาให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ
ไม่อยากมาเที่ยวประเทศไทยเนื่องจากความปลอดภัยในประเทศ ในด้านของแหล่งข้อมู ลข่าวสารด้าน
การท่องเที่ยวแหล่งข้อมูลส่วนใหญ่ที่นักท่องเที่ยวทาการค้นหาก่อนตัดสินใจเดินทางได้แก่ข้อมูลจาก
ทางอินเทอร์เน็ตจากสื่อสังคมออนไลน์ จากประสบการณ์ จากตัวแทนบริษัทนาเที่ยว จากการจัดงาน
แสดงสินค้า (RoadShow) และจากการแนะนาต่อมาจากเพื่อน ญาติ และครอบครัว
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สิ ริ น าถ นุ ชัย เหล็ ก (2554) กล่ าวว่ า ปั จจัย สนั บสนุ นการเติ บโตของตลาดชาวต่ างชาติ ที่
เดินทางมาเที่ยวประเทศไทย คือ
1) ศักยภาพอันแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยทาให้สามารถฟื้นตัวกลับมาเป็นปกติ
ได้อย่างรวดเร็วเมื่อสิ้นเหตุการณ์วิกฤติ
2) การฟื้นตัวของภาพรวมเศรษฐกิจโลก แม้ว่าภาวะเศรษฐกิจในบางภูมิภาคจะมีการฟื้นตัว
เป็นไปอย่างเชื่องช้าและค่อนข้างเปราะบาง
3) การดาเนิ น งานฟื้น ฟูตลาดอาทิ การจัด Road Show ในพื้นที่ตลาดเพื่อเร่งสร้างความ
เชื่อมั่น ของนั กท่องเที่ ย วให้ กลั บ คืนมาโดยเร็ว การดาเนินการตลาดแบบ Hard Sale การส่ งเสริ ม
การตลาดร่ว มกับสายการบิ นและบริษัทนาเที่ยวในลักษณะ Hand in Hand Partnership รวมทั้ง
มาตรการขยายเวลายกเว้น ค่า ธรรมเนีย มในการตรวจลงตราเข้ าประเทศไทยและการลดหย่ อ น
ค่าธรรมเนียมในการ Parking and Landing สาหรับเที่ยวบินเช่าเหมาลาเป็นต้น
ส่วนปัจจัยที่เป็นอุปสรรคขัดขวางการเดินทางท่องเที่ยวมายังประเทศไทย คือ
1) การแข็งค่าของเงินบาทเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเงินสกุลหลักอื่น ทั้งดอลลาร์สหรัฐฯ ยูโร
และปอนด์สเตอริง โดยค่าเงินสกุลบาทที่แข็งค่าเป็นไปในทิศทางเดียวกับค่าเงินสกุลต่างๆ ในภูมิภาค
เอเชียยกเว้นค่าเงิน สกุล ด่องของประเทศเวียดนามที่มีการอ่อนค่าลงเช่นเดียวกับค่าเงินดอลลาร์
สหรัฐฯ
2) เหตุการณ์ความไม่สงบภายในประเทศไทยซึ่งส่งผลต่อความเชื่อมั่ นในการเดินทางเข้า
ประเทศ
3) วิกฤติภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นทั้งในตลาดต่างประเทศและในประเทศไทย เช่น ภูเขาไฟใต้น้า
ระเบิดที่ประเทศไอซ์แลนด์ อุทกภัยครั้งใหญ่ในประเทศปากีสถาน ปัญหาหมอกควันปกคลุม
ทั่ว กรุงมอสโก เหตุการณ์แผ่ น ดิน ไหวครั้งแรกอย่างรุนแรงช่วงเดือนธันวาคม ที่เมืองไครสต์เชิร์ช
ประเทศนิวซีแลนด์ หรือแม้กระทั่งการเกิดเหตุอุทกภัยหลายพื้นที่ของประเทศไทย ในช่วงปลายปี
พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2554
4.6 ภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย
ประเทศไทยมีภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติคือ ประเทศไทยมีความ
สวยงามทางธรรมชาติและความเป็นมิตรของคนในท้องถิ่น (Nuttavuthisit, 2006) มีความเด่นในด้าน
วัฒนธรรมและประเพณี ด้านความคุ้มค่าของเงินในการท่องเที่ยว
นอกจากนี้แล้ว Tapachai และ WarysZak (2000) พบว่าประเทศไทยมีภาพลักษณ์ที่เด่นใน
คุณค่าด้านหน้าที่ (Functional Value) คือมีแหล่งขายสินค้าที่ถูก (Fascinating Cheap Shopping)
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อาหารหลากหลาย (Exotic Food) แหล่งประวัติศาสตร์ที่เป็นมิตร (Friendliness Historical Sites)
ชานเมื อ งที่ ไ ม่ ถู ก ท าลาย (Tropical Unspoiled Countryside) ทิ ว ทั ศ น์ ส วยงาม (Beautiful
Scenery) นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีภาพลักษณ์ที่เด่นในด้านคุณค่าที่ก่อให้เกิดความรู้ (Epistemic
Value) ได้แก่ การมีประสบการณ์ในวัฒนธรรมที่แตกต่าง (Different Culture Experience) การมี
ประสบการณ์กับอากาศที่แตกต่าง (Different Climate Experience)
พร้อมกันนั้นผลจากการสารวจของ Tapachai และ WarysZak (2000) พบว่ากลุ่มตัวอย่าง
ต้องการมาเที่ยวที่ประเทศไทยเพราะมีแหล่งขายสินค้าถูก อาหารหลากหลาย ผู้คนเป็นมิตรและการมี
แหล่งท่องเที่ยวที่น่าดึงดูดที่หลากหลาย เช่น แหล่งประวัติศาสตร์ ทะเล ชนบทที่ไม่ถูกทาลายทิวทัศน์
ที่สวยงาม และความรู้สึกถึงการได้พักผ่อนในทางตรงกันข้าม
ประเทศไทยมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อสายตาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติคือ ความปลอดภัยความ
สะอาดของอาหารและเครื่องดื่ม และปัญหาด้านโสเภณี (Nuttavuthisit, 2006) ภาพลักษณ์ต่างๆ
ของประเทศไทยปรากฏอยู่ในภาพประกอบที่ 2.2
แผนภาพที่ 2.2 ภาพลักษณ์ของประเทศไทย

ที่มา: Nuttavuthisit ( 2006)
กล่าวโดยสรุป ประเทศไทยมีภาพลักษณ์ที่ดีมากกว่าภาพลักษณ์ที่ไม่ดี ซึ่งองค์กรที่เกี่ยวข้อง
กับการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน รวมถึงคนในท้องถิ่นซึ่งเป็นเจ้าบ้าน จะต้องรักษาและ
สนับสนุนภาพลักษณ์ที่ดี และจะต้องปรับปรุงภาพลักษณ์ที่ไม่ดี เพื่อกระตุ้นและจูงใจให้นักท่องเที่ยว
เดินทางมาเที่ยวยังประเทศไทย โดยปัจจัยด้านภาพลักษณ์ที่สาคัญสามารถสรุปในประเด็นดังต่อไปนี้
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1) ภาพลั ก ษณ์ ด้ า นแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว โดยแบ่ ง เป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางธรรมชาติ ได้ แ ก่
ชายหาด ภูเขา น้าตก เป็นต้น และแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่สถาปัตยกรรม สิ่งก่อสร้าง
โบราณสถาน สถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ และสถานบันเทิง เป็นต้น
2) ภาพลักษณ์ด้านกิจกรรมท่องเที่ยว ได้แก่ กิจกรรมผจญภัย บริการด้านสุขภาพและความ
งาม สถานที่ท่องเที่ยวทางกีฬา แหล่งช็อปปิ้ง และสวนสนุก เป็นต้น
3) ภาพลั กษณ์ด้ านที่ส ถานที่พั กแรม ได้แก่ ความหลากหลายของสถานที่พั กแรม ความ
สะอาดถูกสุ ขอนามัย สิ่ งอานวยความสะดวกพอเพียงกั บราคา ความเอาใจใส่ ใ นการบริการของ
พนักงาน และความคุ้มค่าเงินในการเลือกที่พักอาศัย เป็นต้น
4) ภาพลักษณ์ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ ความสะดวกสบายในการเดินทางมา
ท่องเที่ย วที่ป ระเทศไทย ความสะดวกในการเข้าถึงแหล่ งท่องเที่ยว รวมถึงข้อมูล แนะนาสถานที่
ท่องเที่ยวในประเทศไทย
5) ภาพลักษณ์ด้านการบริการร้านอาหารและภัตตาคาร ได้แก่ ความหลากหลาย รสชาติ และ
ความคุ้มค่าเงินในการเลือกรับประทานอาหารไทย
6) ภาพลักษณ์ด้านร้านขายของฝากและของที่ระลึก ได้แก่ ความเพียงพอของจานวนร้านขาย
ของฝากและของที่ระลึก คุณภาพของสินค้าเมื่อเทียบกับกับราคา
7) ภาพลักษณ์ด้านความเป็นไทย ได้แก่ ศิลปะ หัตถกรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมถึง
ความเป็นมิตรไมตรีของคนไทย
8) ภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัย ได้แก่ ความปลอดภัยในการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ
ความยุติธรรมในการเลือกซื้อสินค้าและบริการต่างๆ ความเพียงพอของเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย
ให้นักท่องเที่ยว
9) ภาพลักษณ์ด้านสิ่งอานวยความสะดวกบริการต่างๆ ได้แก่ บริการการตรวจคนเข้าเมือง
บริ ก ารน าเที่ ย วและมั ค คุ เ ทศก์ การบริ ก ารอิ น เตอร์ เ น็ ต Wi-Fi ในพื้ น ที่ ส าธารณะ และบริ ก าร
แลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ
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5. แนวคิดเกี่ยวกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยว
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเกี่ยวกับภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย ในสายตา
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ดังนั้น จึงจาเป็นที่จะต้องนาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการกาหนดกรอบ
แนวคิดทางการศึกษาในครั้งนี้ กล่ าวคือ ทฤษฎีภ าพลักษณ์สถานที่ (Destination Image) ซึ่ งเป็น
ทฤษฎีที่ใช้ในการประเมินภาพลักษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวรวมถึงภาพลักษณ์ของประเทศ และทฤษฎี
ด้านปั จ จั ย ที่ก่อ ให้ เกิ ดภาพลั กษณ์ (Image Formation) และทฤษฎี ที่มีผ ลต่ อภาพลั กษณ์ส ถานที่
รวมถึงผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กรอบแนวคิดจากเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องมีดังต่อไปนี้
5.1 แบรนด์สถานที่ (Destination Branding)
นั ก วิ ช าการได้ แ สดงความคิ ด เห็ น กั น เสมอว่ า แนวคิ ด ในการสร้ า งแบรนด์ ส ถานที่ นั้ น จะ
คล้ายคลึงกับแนวคิดในการสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ เนื่องจากว่าสถานที่เป็นรูปแบบหนึ่งของผลิตภัณฑ์
คานิยามมีค่อนข้างหลากหลายและแปรเปลี่ยนไปจากอดีตซึ่งค่อนข้างจากัดขอบเขตจนปัจจุบันมี
ขอบเขตกว้างขึ้นเพื่อให้ครอบคลุมการดาเนินงานด้านการตลาดที่เปลี่ยนไปเช่นกัน
Aaker (1991) ได้ให้ความหมายของแบรนด์ผลิตภัณฑ์ (Brand) ไว้ค่อนข้างจากัดว่า ตรายี่ห้อ
หรือแบรนด์ คือ การตั้งชื่อและการออกแบบ สัญลักษณ์ของสินค้ าหรือบริการ เพื่อให้เห็นถึงความ
แตกต่างจากคู่แข่งขัน
Blain และ Ritchie (2005) ได้ให้คาจากัดความกว้างขึ้นโดยเห็นว่าตราสถานที่ (Destination
Brand) หมายถึง ชื่อ (Name) สัญลักษณ์ (Symbol) โลโก้ (Logo) หรือรูปภาพ (Graphic) ที่แสดงถึง
เอกลักษณ์ของสถานที่หรือแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างจากสถานที่อื่น ซึ่งแบรนด์สถานที่เป็นกลไก
หนึ่งที่กระตุ้นให้นั กท่องเที่ยวมาเที่ยวในสถานที่นั้นๆ และก่อให้เกิดความทรงจาที่ดีจากการได้รับ
ประสบการณ์ตรงตามที่แบรนด์ได้ส่งเสริมไว้
นอกจากนั้นแล้ว Allan (2004) ยังแนะนาว่าการสร้างแบรนด์ให้กับสถานที่นั้น ควรจะเน้นถึง
การให้นักท่องเที่ยวมีความทรงจาที่ดีต่อสถานที่ ความน่าดึงดูดของสถานที่ ความเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานที่ แสดงคุณภาพของสถานที่เพื่อให้แบรนด์ยั่งยืน รวมถึงการสื่อสารแบรนด์ไปยังตลาดทั่วโลก
เพื่อให้ทุกคนได้รับรู้ถึงสถานที่นั้น
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Blain (2005) ได้ ใ ห้ ค วามเห็ น ว่ า การสร้ า งแบรนด์ ส ถานที่ (Destination Branding) มี
กระบวนการดังนี้
1) การหาเอกลักษณ์หรือลักษณะเด่นของสถานที่นั้น
2) การนาเสนอรูปแบบการท่องเที่ยวตามที่สัญญาไว้
3) การกระตุน้ ให้นักท่องเที่ยวเกิดความชื่นชอบและสามารถจดจาสถานที่นั้น
Wanjiru (2006) ได้เสนอแนะไว้ในแนวทางเดียวกันว่าการสร้างแบรนด์ประเทศให้แข็งแรง
นั้นควรกระทาดังนี้ คือ แบรนด์นั้นจะต้องนาเสนอในสิ่งที่สามารถทาได้ เพราะจะต้องปฏิบัติได้ตาม
สัญญาแบรนด์นั้นจะต้องแสดงถึงภาพลักษณ์ที่ดีหรือชื่อเสียงของประเทศ และแบรนด์นั้นจะต้องถูก
สร้างเพื่อให้นักท่องเที่ยวคุ้นเคยและเกิดการยอมรับ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าภาพลักษณ์หรือชื่อเสียงของ
ประเทศเป็ น ปั จ จั ย ที่ส าคัญปั จ จั ย หนึ่ง ในการกระตุ้น ให้ นั กท่อ งเที่ ยวตั ดสิ น ใจเลื อกเดิน ทางมายั ง
ประเทศหนึ่งๆ กรอบการสร้างแบรนด์สถานที่นี้ควรเป็นกรอบแนวคิดใหญ่ โดยการสร้างภาพลักษณ์
เป็นองค์ประกอบที่สาคัญในการนาไปสู่การสร้างแบรนด์ได้อย่างมีประสิทธิผล
5.2 ภาพลักษณ์สถานที่ (Destination Image)
ภาพลักษณ์สถานที่ คือ องค์รวมความประทับใจที่มีต่อสถานที่หนึ่งๆ หรือ การรับรู้เกี่ยวกับ
สถานที่หนึ่งๆ Echtner และ Ritchie (2003) ซึ่งเป็นภาพลักษณ์ที่เกิดจากการที่นักท่องเที่ยวประเมิน
ต่อสถานที่หรือประเมินต่อสภาพแวดล้อมของสถานที่นั้นๆ โดยภาพลักษณ์สถานที่จะมีผลต่ อการ
ตัดสินใจในการเลือกเดินทางของนักท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆ นักท่องเที่ยวมีแนวโน้มที่จะเลือก
เดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ที่มีภาพลักษณ์ที่ดี เช่น สถานที่ที่มีชื่อเสียง ที่มีความสวยงาม มีความ
สะอาด และมีความปลอดภัย ในทางตรงกันข้ามนักท่องเที่ยวจะหลีกเลี่ยงที่จะเดินทางไปยังสถานที่ที่มี
ภาพลักษณ์ที่ไม่ดี กล่าวคือ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะไม่เลือกเดินทางไปยังสถานที่ที่สกปรก สถานที่ที่
ไม่ปลอดภัยสถานที่ที่มีความไม่มั่นคงทางการเมืองหรือเกิดการประท้วง การจลาจล เป็นต้น
ดังนั้น สถานที่จาเป็นต้องบริหารจัดการภาพลักษณ์อ ย่างละเอียดอ่อนเพราะคือด่านที่สาคัญ
ในการตัดสินใจเลือกเดินทางไปยังจุดหมายนั้นๆ ภาพลักษณ์เกิดขึ้นได้และถูกประเมินได้ ดังนี้
1) การประเมินภาพลักษณ์สถานที่
ภาพลั ก ษณ์ ข องสถานที่ป ระกอบด้ ว ยภาพลั กษณ์ ที่เ กิ ดจากการรั บ รู้ (Cognitive Image)
ภาพลั ก ษณ์ ที่ เ กิ ด จากความรู้ สึ ก หรื อ ทั ศ นคติ (Affective Image) และภาพลั ก ษณ์ ที่ มี ต่ อ สถานที่
โดยรวม (Overall/Global Image) Baloglu และ McCleary (1999) ซึ่งสามารถอธิบายได้ ดังนี้
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1.1 ภาพลักษณ์ที่เกิดจากการรับรู้ (Perceptual/Cognitive Image) เป็นการรับรู้ที่
เกิดจากการเห็นหรือการได้ยินจากสื่อต่างๆ รวมถึงการรับรู้ที่ตนเองได้เห็นหรือมีประสบการณ์การ
ท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งภาพลักษณ์ที่เกิดจากการรับรู้เป็นภาพลักษณ์ที่ก่อให้เกิดความ
เชื่อ (Beliefs) หรือความรู้ (Knowledge) เกี่ยวกับแหล่ งท่ องเที่ยวต่างๆ ได้แก่ ความโดดเด่นของ
แหล่งท่องเที่ยวประเพณีและวัฒนธรรมในแต่ละพื้นที่เป็นต้น ซึ่งความเชื่อหรือความรู้เกี่ยวกับแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ได้รับมาจากแหล่งข้อมูลตามสื่อต่างๆ จะเป็นปัจจัยหนึ่งในการจูงใจหรือการกระตุ้นให้
นักท่องเที่ยวเกิดการอยากรู้อยากเห็น และเกิดความสนใจที่จะมาสัมผัสกับแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ นั้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักท่องเที่ยวใหม่ที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์กับแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ มาก่อน
1.2 ภาพลั ก ษณ์ ที่ เ กิ ด จากความรู้ สึ ก หรื อ ทั ศ นคติ ( Affective Image) เป็ น
ภาพลักษณ์ที่เกิดจากความรู้ สึก ที่ถูกประเมิ นหลังจากนักท่องเที่ยวได้รับรู้ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับ
สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ หรือเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของประเทศต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเห็นหรือการได้
ยิน ทาให้นักท่องเที่ยวมีทัศนคติหรือมีความรู้สึกที่ดีหรือไม่ดีต่อสถานที่ต่างๆ นั้น
1.3 ภาพลักษณ์ที่มีต่อสถานที่โดยรวม (Overall/Global Image) เป็นภาพลักษณ์ที่
เกิดจากการรับรู้เกี่ยวกับสถานที่ต่างๆ (Cognitive Image) และภาพลักษณ์ที่เกี่ยวกับการประเมิน
ความรู้ สึกต่อคุณลักษณะต่างๆ ของสถานที่นั้น (Affective Image) เกิดเป็นองค์รวมหรือภาพรวม
สะท้ อ นถึ ง ความรู้ สึ ก นึ ก คิ ด ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ มี ต่ อ ภาพลั ก ษณ์ ใ หญ่ ข องสถานที่ นั้ น ๆ กล่ า วคื อ
ภาพลั ก ษณ์ตามคุณลั ก ษณะต่า งๆ ของสถานที่ เช่น ทิว ทัศน์ภูมิ ประเทศ อากาศ สถาปัต ยกรรม
วัฒ นธรรม และสิ่ งอานวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว เป็นต้น และความรู้สึ กที่ดีห รือไม่ดีต่อ
คุณลักษณะต่างๆ นั้น เป็นปัจจัยที่มีผลต่อภาพลักษณ์โดยรวมของจังหวัดหรือภาพลักษณ์ของประเทศ
หนึ่งๆ
2) องค์ประกอบภาพลักษณ์สถานที่
Echtner และRitchie (1993) กล่าวว่า การวัดภาพลักษณ์สถานที่ประกอบด้วย 3 ทิศทางคือ
2.1 ภาพลั ก ษณ์ ด้ า นหน้ า ที่ (Functional Characteristics) – ภาพลั ก ษณ์ ด้ า น
จิตวิทยา (Psychological Characteristics)
2.2 ภาพลักษณ์ตามรายละเอียด (Attributes) – ภาพลักษณ์รวม (Holistic)
2.3 ภาพลักษณ์ทั่วไป (Common) - ภาพลักษณ์ที่เด่น (Unique)
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ทิศทางที่ 1: ภาพลักษณ์ด้านหน้าที่ (Functional)– ภาพลักษณ์ด้านจิตวิทยา (Psychological) ซึง่
ภาพลักษณ์ด้านหน้าที่จะเป็นภาพลักษณ์ที่ประเมินมาจากลักษณะทางกายภาพของสถานที่ เช่น ภูเขา
ทะเล สวนสาธารณะ สถานที่พักอาศัย แหล่งบันเทิง แหล่งช้อปปิ้ง แหล่งประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์
สภาพภูมิอากาศ และ สิ่งอานวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว ส่วนภาพลักษณ์ด้านจิตวิทยาจะเป็น
ภาพลักษณ์ที่มีผลต่อความรู้สึก เช่น การได้พักผ่อน ความปลอดภัย การเพิ่มความรู้ และความเป็น
มิตรของคนในท้องถิ่น เป็นต้น
ทิศทางที่ 2: ภาพลักษณ์ตามรายละเอียด (Attributes) – ภาพลักษณ์โดยรวม (Holistic) เป็นทิศทาง
ที่เกี่ยวกับการวัดภาพลักษณ์โดยลงรายละเอียดต่างๆ ตลอดจนการวัดภาพลักษณ์โดยรวม การวัด
ภาพลักษณ์สถานที่ตามรายละเอียดต่างๆ เช่น ความสวยงามของทะเล ความเจริญของเมือง การมี
แหล่งบั นเทิงที่ห ลากหลาย ความปลอดภัยของประเทศ และคุณภาพของสิ่งอานวยความสะดวก
เป็นต้น ส่วนภาพลักษณ์สถานที่ในภาพรวม จะเป็นการวัดภาพลักษณ์ของสถานที่ ของจังหวัด หรือ
ของประเทศโดยรวม เช่น ภาพลักษณ์โดยรวมของประเทศ หรือความรู้สึกต่อบรรยากาศในสถานที่
ทิศทางที่ 3: ภาพลักษณ์ทั่วไป (Common) - ภาพลักษณ์ที่เด่น (Unique) การวัดภาพลักษณ์ของ
สถานที่สามารถวัดจากลักษณะทั่วๆ ไปของสถานที่หนึ่งๆ หรือของประเทศหนึ่งๆ ทั้งภาพลักษณ์ด้าน
หน้าที่และภาพลักษณ์ด้านจิตวิทยา เช่น ความสวยงามของสถานที่ สิ่งอานวยความสะดวกด้านการ
คมนาคม แหล่ งบั น เทิง วัฒ นธรรม การพักผ่ อน และความปลอดภัย ของประเทศหนึ่ง ๆ เป็นต้ น
ตลอดจนสามารถวัดเฉพาะลักษณะที่เป็นจุดเด่นของแต่ละสถานที่หรือจุดเด่นของแต่ละประเทศ เช่น
ทัชมาฮาล ในประเทศอินเดีย หรือ ภูเขาเอเวอเรสต์ ในประเทศเนปาล เป็นต้น
นอกจากนี้แล้ว Beerli และ Martín (2004) ได้รวบรวมวรรณกรรมที่เกี่ยวกับภาพลักษณ์
สถานที่จากนักวิจัยหลายท่าน และได้จัดหมวดหมู่องค์ประกอบของภาพลักษณ์สถานที่ออกเป็น 9
องค์ประกอบด้วยกันคือองค์ประกอบด้านทรัพยากรธรรมชาติ โครงสร้างทั่วไป โครงสร้างด้านการ
ท่องเที่ยวนันทนาการ ศิลปวัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจและการเมือง สภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติสภาพแวดล้อมทางสังคม และบรรยากาศของสถานที่ ซึ่งรายละเอียดในแต่ละองค์ประกอบ
ได้แสดงอยู่ ในตารางที่ 2.1
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ตารางที่ 2. 1 ตารางแสดงองค์ประกอบการท่องเที่ยว
องค์ประกอบ
ทรัพยากรทางธรรมชาติ
(Natural resources)
โครงสร้างทัว่ ไป
(General infrastructure)
โครงสร้างด้านการท่องเที่ยว
(Tourist infrastructure)
สันทนาการ
(Tourist leisure and
recreation)
ศิลปวัฒนธรรม /
ประวัติศาสตร์
(Culture history and art)
เศรษฐกิจและการเมือง
(Political and economic
factors)
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
(Natural environment)

รายละเอียด
ภาพทิวทัศน์ทางธรรมชาติ ทะเล และความหลากหลายของสวนสัตว์
สวนรุกขชาติ
สิ่งอานวยความสะดวกด้านการคมนาคม ถนน สนามบิน ท่าเรือ การสื่อสาร
ร้านค้า บริการด้านสุขภาพ และตึกอาคาร
โรงแรมที่พัก ร้านอาหาร บาร์ ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว การเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวที่สะดวก
กิจกรรมด้านนันทนาการ สวนหย่อมและสวนสาธารณะ

สถาปัตยกรรมเชิงประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ อนุสาวรีย์ ประเพณี วัฒนธรรม
และวิถีการดาเนินชีวิต
ความปลอดภัย ความมั่นคงด้านการเมือง สภาพเศรษฐกิจ

ความสวยงามของธรรมชาติ ความสวยงามของท้องถิ่นและเมือง ความสะอาด
ปราศจากมลพิษด้านอากาศและเสียง ความไม่แออัด และการไม่มีปญ
ั หาจราจร
ที่ติดขัด
สิ่งแวดล้อมด้านสังคม
การต้อนรับและความเป็นมิตรของคนในท้องถิ่น คุณภาพชีวิตของคนท้องถิ่นดี
(Social environment)
ไม่มีความยากจนหรือสิทธิพิเศษ และไม่มีอุปสรรคด้านภาษา
บรรยากาศของสถานที่
สถานที่หรูหราทันสมัย มีชื่อเสียง น่าพักผ่อนหย่อนใจ น่าดึงดูดและแปลกใหม่
(Atmosphere of the place) รวมถึงสถานที่ที่ทาให้ครอบครัวมีกิจกรรมร่วมกันได้
แหล่งที่มา: ดัดแปลงมาจาก Beerli และ Martín (2004)

5.3 การก่อให้เกิดภาพลักษณ์ (Image Formation)
นักท่องเที่ยวอาจมีภาพลักษณ์ต่อสถานที่ที่แตกต่างกัน โดยภาพลักษณ์ที่นักท่องเที่ยวได้รับ
นั้นมาจากแหล่งข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายช่องทาง และในแต่ละแหล่งข้อมูลย่อมมีข้อมูลที่แตกต่าง
กันไป (Gun) 1972 ได้เสนอแนะว่าแหล่งกาเนิดของภาพลักษณ์สามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 แหล่ ง
ใหญ่ๆ คือ
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1) ภาพลักษณ์ที่เกิดจากข้อมูลของการส่งเสริมการตลาด (Induced Image) เป็นภาพลักษณ์
ที่ก่อขึ้น จากผลของข้อมูลที่ได้รั บ มาจากเครื่องมือการสื่ อสารการตลาดขององค์กรที่เกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยว เช่น การโฆษณาตามสื่อต่างๆ ได้แก่ สื่อโทรทัศน์ วิทยุ และ นิตยสาร ข้อมูลจากโบรชัวร์
ข้อมูลจากตัวแทนบริษัทนาเที่ยว เป็นต้น
2) ภาพลั ก ษณ์ ที่เกิ ดจากข้ อมู ล ที่ไ ม่ใ ช่ก ารส่ งเสริม การตลาด (Organic Image) หรือ เป็ น
ภาพลักษณ์ที่ก่อให้เกิดขึ้นทางอ้อม ซึ่งเป็นภาพลักษณ์ที่ก่อขึ้นเองโดยบุคคลนั้นได้รับข้อมูลข่าวสาร
ผ่านทางเอกสารหนังสือรายงานต่างๆ หรือ จากการแนะนาของเพื่อน คนรู้จัก ญาติพี่น้อง เป็นต้น
ซึ่ ง แนวความคิ ด ของ Gun (1972) ได้ ส อดคล้ อ งกั บ แนวความคิ ด ของ Fakeye และ
Crompton (1991) ได้เสนอแนะว่าภาพลักษณ์ข องสถานที่ประกอบด้วยภาพลักษณ์ที่เกิดจากข้อมูล
ของการส่งเสริมการตลาด ข้อมูลที่ไม่ใช่การส่งเสริมการตลาด และข้อมูลที่ได้รับมาจากประสบการณ์
ดังนั้น นักการตลาดควรจะส่งเสริมภาพลักษณ์สถานที่ด้วยวิธีที่หลากหลายรูปแบบ เพื่อเป็นการแจ้ง
ข้อมูลข่าวสาร การชักชวน และการเตือนความจา
มีนักวิจัยหลายท่านได้ศึกษาถึงภาพลักษณ์สถานที่ และพบว่าภาพลักษณ์ที่นักท่องเที่ยวมีต่อ
สถานที่หนึ่งๆ ได้ก่อขึ้นมาจากข้อมูลทั้งในรูปของการส่งเสริมการตลาดและข้อมูลที่ไม่ใช่การส่งเสริม
การตลาด ตัวอย่างเช่น จากงานวิจัยของ Ngamsom (2001) พบว่า แหล่งข้อมูลท่องเที่ยวที่สาคัญที่
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติใช้ในการวางแผนมาเที่ยวประเทศไทยคือ แหล่งข้อมูลจากตัวแทนบริษัทนา
เที่ย ว การแนะน าจากครอบครั ว หนังสื อแนะนาการเดินทาง เพื่อน/ญาติ อินเทอร์เน็ต โบรชัว ร์
หนังสือพิมพ์การโฆษณาทางโทรทัศน์และวิทยุตามลาดับ ซึ่งจะเห็นได้ว่านั กท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ได้รับข้อมูล การท่องเที่ยวมาจากทั้งแหล่งข้อมูลที่มาจากการส่ งเสริมการตลาด (Induced Image)
และจากข้อมูลที่ไม่ใช่การส่งเสริมการตลาด (Organic Image)
5.4 ปัจจัยที่มีผลต่อภาพลักษณ์
นักท่องเที่ยวแต่ละคนอาจประเมินภาพลักษณ์ต่อสถานที่ที่แตกต่างกัน ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อการ
ประเมินภาพลักษณ์สถานที่ มี 2 ปัจจัยใหญ่ๆ คือ ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal Factors) กับ ปัจจัย
กระตุ้น (Stimulus Factors) Baloglu และ McCleary (1999) โดยทั้งสองปัจจัยนี้มีผลต่อภาพลักษณ์
ไม่ว่าจะเป็ นในด้าน การรับ รู้ (Perceptual/Cognitive) ความรู้สึ กที่มีต่อสถานที่ (Affective) และ
ภาพลักษณ์ที่มีต่อสถานที่โดยรวม (Global Image) ดังแสดงในแผนภาพที่ 2.3
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แผนภาพที่ 2. 3 ปัจจัยที่มีผลต่อภาพลักษณ์
Personal factors
* Psychological
- Value
- Motivations
- Personality
* Social
- Age
- Education
- Marital Status
- Others

Destination image
- Perceptual/cognitive
- Affective

Stimulus factors
* Information
Sources
- Amount
- Type
* Previous
Experience
* Distribution

แหล่งที่มา: ดัดแปลงมาจาก Baloglu และ McCleary (1999)
1) ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล (Personal Factors) เป็ น ปั จ จั ย หนึ่ ง ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การประเมิ น
ภาพลั กษณ์ส ถานที่ ซึ่งปั จ จั ย นี้ ป ระกอบด้ว ย ปัจจัยด้านจิตวิทยา (Psychological Factors) และ
ปัจจัยด้านสังคม (Social Factors) โดยแต่ละปัจจัยมีองค์ประกอบย่อยๆ ดังนี้
1.1 ปัจจั ยด้านจิตวิทยา (Psychological Factors) เป็นลักษณะความต้องการซึ่ง
เกิดจากสภาพจิตใจและส่งผลต่อภาพลักษณ์สถานที่ อันประกอบด้วย
คุณค่าการท่องเที่ยว (Value) เป็นตัวแปรที่นักท่องเที่ยวตระหนักถึงคุณค่าที่ได้รับ
จากการท่องเที่ยวซึ่งก่อให้เกิดรูปแบบพฤติกรรมการท่องเที่ยว เช่น คุณค่าจากการแสวงหาความสุขใน
ชีวิต คุณค่าจากการแสวงหาสิ่งแปลกใหม่ คุณค่าที่ต้องการสร้างความสัมพันธ์ รวมถึงคุณค่าที่ได้รับ
การยกย่องจากการไปท่องเทีย่ ว เป็นต้น
การจู งใจนั กท่อ งเที่ย ว (Motivations) เป็นการกระตุ้น หรื อ เป็ นแรงผลั ก ดันให้
นักท่องเที่ยวเกิดความต้องการอยากไปท่องเที่ยวยังสถานที่ต่างๆ เช่น แรงจูงใจในการไปเดินทางเพื่อ
พักผ่อนเพื่อหลีกหนีความจาเจ หรือการท่องเที่ยวเพื่อแสวงหาความรู้ใหม่ๆ เป็นต้น
บุ คลิ กภาพของนั กท่องเที่ยว (Personality) บุคลิ กสะท้อ นภาพลั กษณ์ความเป็ น
ตัวตนรวมถึงแนวคิดของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกัน ซึ่งมีอิทธิพลต่อทัศนคติรูปแบบพฤติกรรมและการ
ตอบสนองของบุคคลต่อสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบตัวที่แตกต่างกัน ดังนั้นบุคลิกภาพของแต่ละบุคคล
ย่อมมีการยอมรับ และความเชื่อ รวมถึงความรู้สึกต่อข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน
และส่งผลทาให้เลือกรูปแบบการท่องเที่ยว และสถานที่ท่องเที่ยว ที่ต่างกัน
1.2 ปัจจัยด้านสังคม (Social Factors) เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ด้าน
ภาพลักษณ์ ความรู้สึกที่มีต่ อภาพลักษณ์ และการประเมินภาพลักษณ์โดยรวม ซึ่งปัจจัยด้านสังคม
ดังนี้
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อายุ (Age) เป็นตัวแปรหนึ่งที่มีผลต่อการประเมินภาพลักษณ์ เนื่องจากช่วงอายุมีผล
ต่ อ การรั บ รู้ แ ละการประเมิ น ความรู้ สึ ก ที่ มี ต่ อ สถานที่ Baloglu และ McCleary (1999) พบว่ า
นักท่องเที่ยวที่มีอายุมาก มีแนวโน้มที่จะประเมินภาพลักษณ์ต่อคุณค่า และสภาพแวดล้อมของสถานที่
ท่องเที่ยวในระดับที่น้อยกว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีช่วงอายุที่น้อยกว่า กล่าวคือนักท่องเที่ยวที่มีอายุ
มากกว่าประเมินว่าสถานที่ท่องเที่ยวนั้นมีความคุ้มค่าทางด้านเงิน มีอากาศดี และมีสภาพแวดล้อมที่ ดี
น้อยกว่ากลุ่มคนที่มีอายุน้อยกว่า ดังนั้นภาพลักษณ์ที่จะนาเสนอด้านการท่องเที่ยวควรจะต้องถูกจัดให้
สอดคล้อง และเหมาะสมกับช่วงอายุของนักท่องเที่ยว
ระดั บ การศึ ก ษา (Education) เป็ น อี ก ตั ว แปรหนึ่ ง ที่ ส ร้ า งความแตกต่ า งในการ
ประเมินการรับรู้ด้านข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ ยว คนที่มีการศึกษามากย่อมได้เปรียบในด้านการเปิด
โลกทัศน์เปิดรับข่าวสาร ค้นหาข้อมูล รวมถึง การใช้ชีวิต หรือมีประสบการณ์ด้านท่องเที่ยวมากกว่า
คนที่มีการศึกษาน้อยกว่า ซึ่งการศึกษาของ Baloglu และ McCleary (1999) พบว่าระดับการศึกษาที่
ต่างกันประเมินการรับรู้ด้านคุ ณค่าการท่องเที่ยวและสภาพแวดล้อมของสถานที่ท่องเที่ยวที่ต่างกัน
กล่าวคือนักท่องเที่ยวที่ยิ่งมีระดับการศึกษาสูง จะประเมินการรับรู้ในด้านนี้น้อยกว่านักท่องเที่ยวที่มี
ระดับการศึกษาที่ต่ากว่า
สถานภาพการสมรส (Marital Status) นักท่องเที่ยวที่เป็นโสด และนักท่องเที่ ยวที่
แต่งงานแล้ว อาจมีกระบวนการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ต่างกัน รวมทั้งอาจมีความรู้สึกด้านภาพลักษณ์
ของสถานที่ที่แตกต่างกัน และมีผลต่อการเลือกรูปแบบหรือพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน
ตัวอย่างเช่น นักท่องเที่ยวที่เป็นโสดประเมินภาพลักษณ์ของประเทศไทยว่าเป็นประเทศที่มีทิวทัศน์ที่
สวยงาม (Scenic Beautiful) และมี การท่ องเที่ ยวในรูป แบบผจญภัย ที่ ห ลากหลาย (Adventure
Activities) ส่วนนักท่องเที่ยวที่แต่งงานแล้ว มีความเห็นว่าประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ปลอดภัย
และมีความคุ้มค่าด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการพักโรงแรม (Good-value Hotels) ดังนั้น กลุ่มคน
โสดชอบการท่องเที่ยวแบบผจญภัย และการท่องเที่ยวที่มีรูปแบบพฤติกรรมที่เน้นความคล่องตัวใน
การท่องเที่ยวมากกว่าคนที่มีครอบครัว มีบุตร รวมไปถึงค่าใช้จ่ายที่ประหยัดกว่าการท่องเที่ยวที่เป็น
แบบลักษณะครอบครัว ส่วนนักท่องเที่ยวที่แต่งงานแล้วมักชอบแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถร่วมกิจกรรม
กับครอบครัว และแหล่งท่องเที่ยวที่มีความปลอดภัยต่อบุตร เป็นต้น
ปัจจัยสังคมด้านอื่นๆ เช่น อาชีพ และ รายได้ เป็นต้น ซึ่งอาจมีผลต่อการรับรู้และ
การประเมินภาพลักษณ์สถานที่ที่แตกต่างกัน
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2) ปั จ จั ย กระตุ้ น (Stimulus Factors) เป็ น ปั จ จั ย ที่ ก ระตุ้ น หรื อ ผลั ก ดั น ให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ต้องการเดินทางท่องเที่ยว ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ได้แก่
2.1 ปัจจัยด้านแหล่งข้อมูลข่าวสาร (Information Sources) เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทาให้
ได้รู้จักแหล่งท่องเที่ยวในประเทศต่างๆ และเป็นปัจจัยหนึ่งที่ก่อให้นักท่ องเที่ยวเกิดภาพลักษณ์ต่อ
สถานที่หรือต่อประเทศต่างๆ ซึ่งปัจจัยด้านแหล่งข้อมูลข่าวสาร ประกอบด้วย 2 ปัจจัย คือ ชนิดของ
สื่อ (Type) และ จานวนสื่อที่ได้รับ (Amount) ชนิดของสื่อได้แก่ สื่อโฆษณาทางโทรทัศน์และวิทยุ สื่อ
สิ่ งพิ มพ์จ ากแผ่ น พั บ หรื อโบรชั ว ร์ จากนิตยสาร หนัง สื อพิม พ์ หรือ หนัง สื อ คู่มือ เดิน ทาง สื่ อ ทาง
อินเทอร์เน็ต การแนะนาจากเพื่อน/ญาติ/ครอบครัว รวมถึงแหล่งข้อมูลจากประสบการณ์ที่ผ่านมา
ส่วนจานวนสื่อหรือความหลากหลายของสื่อที่ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร ก็มีผลต่อการรับรู้และมีผลต่อ
การประเมินภาพลักษณ์สถานที่ ดังนั้นการนาเสนอข้อมูลด้านการท่องเที่ยวควรทาอย่างสม่าเสมอและ
ต่อเนื่อง ซึ่งทั้งหมดนี้มีผลต่อภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวทั้งสิ้น
2.2 ประสบการณ์ที่ผ่านมา (Previous Experience) ถือว่าเป็นสิ่งที่สาคัญอย่างมาก
เนื่องจากประสบการณ์การท่องเที่ยวมีผลต่อภาพลักษณ์ที่มีต่อสถานที่นั้นๆ เพราะนักท่องเที่ยวได้เห็น
ถึ ง ภาพลั ก ษณ์ ข องแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วและสภาพแวดล้ อ มของสถานที่ ต่ า งๆ ที่ ต นได้ สั ม ผั ส จากการ
ท่องเที่ยวรวมถึงนักท่องเที่ยวได้สะท้อนถึงความรู้สึกในสิ่งที่ตนเห็น และได้รับจากการท่องเที่ยวยัง
สถานที่นั้นๆนอกจากนี้แล้ว ประสบการณ์ที่ได้รับมาจากการท่องเที่ยวก็จะมีผลต่อความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวและส่งผลต่อพฤติกรรมการอยากกลับมาท่องเที่ยวซ้า รวมถึงสามารถแนะนาสถานที่นั้นๆ
ต่อไปยังคนใกล้ชิดเพื่อนฝูง ครอบครัว หรือ ญาติพี่น้องได้
2.3 การกระจายข้อมูลข่าวสาร (Distribution) คือ การกระจายข้อมูลข่าวสารการ
ท่องเที่ยวส่งไปยังนักท่องเที่ยว ซึ่งสามารถสื่อสารได้หลายช่องทาง ได้แก่ ข้อมูลที่มาจากเครื่องมือการ
ส่งเสริมการตลาด เช่นการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ หรือ จากอินเทอร์เน็ต และข้อมูลที่ได้รับมาจากสื่อ
สังคม เช่น การแนะนาจากเพื่อนหรือญาติ เป็นต้น ซึ่งเนื้อหาข้อมูลและภาพที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่
กระจายตามแหล่งข้อมูลข่าวสารต่างๆ นั้น จะทาให้นักท่องเที่ยวเกิดการรับรู้และเกิดความสนใจที่
อยากไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่ตนได้รับข้อมูลมาจากแหล่งข้อมูลข่าวสารต่างๆ หรือที่ตน
ค้นหาข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม
กล่าวโดยสรุปปัจจัยส่วนบุคคล (Personal Factors) และปัจจัยกระตุ้น (Stimulus Factors)
มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์สถานที่ (Destination Image) ไม่ว่าจะเป็นในด้านการรับรู้เกี่ยวกับสถานที่
(Perceptual/Cognitive Image) การประเมินหรือความรู้สึกที่มีต่อสถานที่ (Affective Image) และ
ภาพลักษณ์ที่มีต่อสถานที่โดยรวม (Overall/Global Image)
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5.5 ลักษณะทางประชากรมีผลต่อภาพลักษณ์สถานที่
ลักษณะทางประชากร โดยส่วนใหญ่เป็นการศึกษาถึงลักษณะด้านโครงสร้างของประชากร
ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา รายได้ อาชีพ และถิ่นที่อยู่อาศัยโดยลักษณะทางประชากรย่อมมีผลต่อการ
ประเมินภาพลักษณ์สถานที่ที่แตกต่างกัน และส่งผลต่อรูปแบบการดาเนินชีวิตและพฤติกรรมการ
เดิน ทางท่องเที่ย วและการพักผ่ อนที่แตกต่างกันออกไป ตัว อย่างเช่น Beerli และ Martín (2004)
พบว่า ผู้เยี่ยมเยียนที่เป็นเพศหญิงและมาเที่ยวเป็นครั้งแรก มีภาพพจน์ที่ดีต่อสิ่งอานวยความสะดวก
ด้านการท่องเที่ยวและมีภาพลักษณ์ที่ดีต่อแหล่งธรรมชาติและวัฒนธรรมมากกว่าผู้เยี่ยมเยียนที่เป็น
เพศชายและมาเที่ยวเป็นครั้งแรก นอกจากนี้พวกเขายังพบว่าผู้เยี่ยมเยียนที่มีอายุมากมีภาพลักษณ์ที่ดี
ต่อสภาพแวดล้อมทางสังคมมากกว่าผู้เยี่ยมเยียนที่มีอายุน้อยกว่า
Rittichainuwat Qu และ Brown (2001) พบว่า สถานภาพการสมรสและช่วงอายุที่ต่างกัน
มีการประเมินภาพพจน์ต่อประเทศไทยที่ต่างกัน กล่าวคือ นักท่องเที่ยวที่เป็นโสดและมีอายุน้อยมี
ภาพลักษณ์ต่อประเทศไทยว่ามีทิวทัศน์ที่สวยงาม (Scenic Beautiful) และมีกิจกรรมการท่องเที่ยวใน
รูปแบบผจญภัย (Adventure Activities) ที่หลากหลายมากกว่านักท่องเที่ยวที่แต่งงานแล้วและมีอายุ
มาก นอกจากนี้แล้ว นักท่องเที่ยวที่แต่งงานแล้ ว มีความเห็นว่าประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่
ปลอดภั ย และมี ค วามคุ้ มค่ า ด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว โดยเฉพาะการพัก โรงแรม (Good-valueHotels)
มากกว่ากลุ่มคนโสดและกลุ่มคนอายุระหว่าง 20-39 ปี ส่วนกลุ่มคนที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปี มีความเห็น
ว่าประเทศไทยมีแหล่งช็อปปิ้งที่ดี
นอกจากนี้ แล้ ว Rittichainuwat Qu และ Brown (2001) ยังพบว่า ระดับการศึกษา และ
แหล่งที่อยู่อาศัย (Place of residence) ที่แตกต่างกัน เช่น ตามทวีปเอเชีย ทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา
เหนือ ทวีปโอเชียเนีย และจากทวีปอื่นๆ ก็รับรู้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยในลักษณะที่ต่างกันด้วย
นั่นคือนักท่องเที่ยวที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า มีความเห็นว่ าประเทศไทยมีความ
คุ้มค่าด้านการท่องเที่ยวและค่าโรงแรม มากกว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาน้อยกว่า ในส่วน
ของแหล่ ง ที่ อ ยู่ อ าศั ย นอกจากนั้ น ยั ง คงพบว่ า นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ ม าจากถิ่ น อาศั ย ต่ า งกั น ประเมิ น
ภาพลั กษณ์ของประเทศไทยที่ต่างกัน โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่มาจากทวีปเอเชียมีความเห็ นว่า
ประเทศไทยมีปัญหาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยของแหล่งท่องเที่ยว การมีวัฒนธรรมที่
ดี ความคุ้ ม ค่ า ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วและการพั ก โรงแรม รวมถึ ง การมี แ หล่ ง ช็ อ ปปิ้ ง ที่ ดี น้ อ ยกว่ า ที่
นักท่องเที่ยวที่มาจากทวีปอื่นๆ
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5.6 ความสัมพันธ์ของลักษณะประชากรกับแหล่งข้อมูลข่าวสาร
นั กท่อ งเที่ ย วที่ มีลั ก ษณะทางประชากรที่ต่า งกัน มั กจะมีความต้ องการและการแสวงหา
ประโยชน์ จ ากการท่ อ งเที่ ย วที่ แ ตกต่ า งกั น และพวกเขามั ก จะมี พ ฤติ ก รรมการค้ น หาข้ อ มู ล จาก
แหล่ งข้อมูลที่แตกต่างกันด้วย Fodness และ Murray (1999) ค้น พบว่านักท่องเที่ยวที่มีรายได้สู ง
นิ ย มค้ น หาข้ อ มู ล จากแหล่ ง ข้ อ มู ล ของหน่ ว ยงานรั ฐ บาล เช่ น ศู น ย์ ข้ อ มู ล การท่ อ งเที่ ย ว ส่ ว น
นักท่องเที่ยวที่มีรายได้น้อยนิยมค้นหาข้อมูลจากเพื่อนหรือญาติ
Luo Feng และ Cai (2004) ค้ น พบว่ า นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ มี ค วามแตกต่ า งทางเพศและระดั บ
รายได้ มีความแตกต่างในการค้นหาข้อมูล จากทางอินเทอร์เน็ต จากตัวแทนนาเที่ยว และจากการ
แนะนาของเพื่อนและญาติ กล่าวคือ เพศชายนิยมค้นหาข้อมูลจากทางอินเทอร์เน็ต จากตัวแทนนา
เที่ยว ในขณะที่เพศหญิงมีแนวโน้มที่จะค้นหาข้อมูลจากการแนะนาของเพื่อนและญาติ นอกจากนี้แล้ว
นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ มี ร ายได้ สู ง (มากกว่ า หรื อ เท่ า กั บ US$ 40,000) มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะค้ น หาข้ อ มู ล ทาง
อินเทอร์เน็ตและข้อมูลจากรัฐบาลหรือการท่องเที่ยวแห่งประเทศมากกว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีรายได้
น้อยกว่า ส่วนกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีรายได้น้อยมักพึ่งข้อมูลการท่องเที่ยวจากตัวแทนนาเที่ ยว และการ
แนะนาจากเพื่อนหรือญาติ
6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
อุษณีย์ สมบูรณ์ทรัพย์ (2537) ศึกษาเรื่องการบริหารการสื่อสารในภาวะวิกฤติ กรณีศึกษา
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3 เหตุการณ์ ได้แก่ เหตุการณ์สงครามอ่าวเปอร์เชีย เหตุการณ์
พฤษภาทมิฬ และเหตุการณ์กรณีกล่าวโทษคดีปั่นหุ้น พบว่า
1) ข่าวสารที่ส่งไปยังนักลงทุนและประชาชนทั่วไปมีสาระผ่อนคลายสถานการณ์
2) ข่าวสารนั้ นต้องมสาระเกี่ยวกับมาตรการแก้ไข การรองรับการค้าประกัน การชดเชย
ทดแทน การฟื้นฟูหรือการขยายโอกาส และการผ่อนคลายกฎเกณฑ์ของทางการ
3) ข่าวสารนั้นต้องมีสาระเกี่ยวกับเหตุการณ์และชี้ถึงปัจจัยพื้นฐานอันมั่นคง
4) นอกจากข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์แล้ว ยังต้องมีข่าวสารจากแหล่งอื่นๆ ที่นอกเหนือ
การควบคุมของตลาด ที่มีผลต่อจิตวิทยาของนักลงทุนและประชาชนทั่วไป
5) ในภาวะวิกฤติ ผู้รับสารมักจะต้องการข่าวสารที่รวดเร็วและมีความถี่สูงมากกว่าปกติ
งานวิ จั ย ของอุ ษ ณี ย์ เป็ น สถานการณ์ วิ ก ฤติ ก ารณ์ ท างการเงิ น ที่ มี ส าเหตุ จ ากวิ ก ฤติ ท าง
การเมือง และการก่ออาชญากรรม เช่นเดียวกับวิกฤติครั้งนี้เป็นวิกฤติการณ์ทางการเงิน แต่สาเหตุและ
ผลกระทบของเหตุการณ์นั้นแตกต่างกัน

45
สาหรับงานวิจัยของปาริชาติ บุญคล้าย (2548) ได้ศึกษาเรื่อง “การบริการข้อมูลข่าวสารชอง
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในภาวะวิกฤติ : ศึกษาเฉพาะกรณีธรณีพิบัติ” พบว่า การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทยมีการบริหารข้อมูลข่าวสารดังนี้
1) นโยบายการบริหารข้อมูลข่าวสารยึดถือการนาเสนอข้อมูลที่เป็นจริง เชื่อถือได้ ฉับไวทัน
ต่อเหตุการณ์ โดยผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นผู้มีอานาจสูงสุดในการดาเนินงานด้านต่างๆ
ทั้งนี้ เพื่อกอบกู้ภาพพจน์และชื่อเสียงของประเทศให้กลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด รวมทั้งมีการ
ดาเนินงานบริหารข้อมูลข่าวสาร ด้วยการจัดตั้งศูนย์สื่อสารฉุกเฉินขึ้น
2) เนื้ อหาข่า วสารที่ น าเสนอเน้น ข้อ เท็ จ จริ งที่ เชื่ อ ถือ ได้ ทั้ ง นี้เ พื่อ เรี ย กความเชื่ อมั่ นของ
นักท่องเที่ยวให้กลับคืนมาโดยเร็วที่สุด โดยใช้สื่อทุกสื่อในการนาเสนอข้อมูลไปยังกลุ่มเป้าหมายทั้งใน
และต่างประเทศ ได้แก่ สานักงานสาขาทุกแห่ง สื่อมวลชน ตัวแทนนาเที่ยว นักท่องเที่ยว ผู้ประสบภัย
และผู้เกี่ยวข้อง
ส่วนการบริหารข้อมูลข่าวสารเพื่อแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติ พบว่า
1) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแบ่งการบริหารข้อมูลออกเป็น 4 ช่วง ช่วงแรกเน้นการ
ช่ว ยเหลื อนั ก ท่ อ งเที่ย ว ช่ ว งที่ ส องเน้ นการชี้ แ จงข้ อ เท็ จ จริ ง โดยการระบุ พื้น ที่ ท่ อ งเที่ย วที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบ ช่วงที่สามนาเสนอแนวทางแก้ไขฟื้นฟู อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย ช่วงสุดท้าย เน้นการ
ช่วยเหลือผู้ประกอบการและแรงงานในพื้นที่ประสบภัย
2) ประเด็นข่าวสารที่เผยแพร่ในหน้าหนังสื อพิมพ์ ได้แก่ ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว การรายงานสถานการณ์ ความเสียหายต่างๆ มาตรการแก้ไข ช่ว ยเหลือ ฟื้นฟูและการ
ป้องกันภาพลักษณ์ของคนไทยที่ปรากฏต่อสายตาชาวโลก และกิจกรรมกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวใน
พื้นที่ประสบภัย ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้แจกจ่ายข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประเด็น
ข้างต้นให้กับสื่อมวลชนเป็นระยะๆ โดยสื่อมวลมีการนาเสนอแต่หละประเด็นตามลาดับความสาคัญ
ของสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
จากงานวิจั ย ของปาริ ช าติที่ศึ กษาประเด็นข้อมูล การสื่ อสารในภาวะวิกฤติ ผลการศึกษา
ดังกล่าว สามารถนามาศึกษาถึงประเด็นการสื่อสารในภาวะวิกฤติโดยเฉพาะ แม้จะเป็นสถานการณ์
วิกฤติที่แตกต่างกัน แต่ก็สามารถพิจารณาได้ว่าความแตกต่างของสถานการณ์วิกฤติ มีผลต่อประเด็น
การสื่อสารในภาวะวิกฤติหรือไม่
บุษยา สุธีธร และ ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร (2541) ได้ทาการศึกษา เจตคติและความประทับใจ
ของชาวต่างประเทศที่ได้มาเยี่ยมเยือนประเทศไทย และพบว่าแหล่งข้อมูลที่รู้จักประเทศไทยมากที่สุด
คือการแนะนาจากญาติพี่น้อง/เพื่อน รองลงมาคือสื่อทางอินเทอร์เน็ต จัดเป็นสื่อที่นักท่องเที่ยวให้
ความเชื่ อ ถื อ และใช้ เ ป็ น แหล่ ง ข้ อ มู ล ที่ ท าให้ รู้ จั ก ประเทศไทย สิ่ ง จู ง ใจด้ า นการท่ อ งเที่ ย วก่ อ น
นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งประเทศเดิน ทางเข้ า มาท่ องเที่ ย วในประเทศไทย คื อ แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทาง
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ธรรมชาติ นั่ น ก็ คื อ ทะเลและชายหาดของประเทศไทยที่ มี ค วามสวยงาม ส าหรั บ อาหารไทยมี
ความสาคัญในระดับกลางที่จูงใจ นักท่องเที่ยวก่อนเดินทางเข้ามายังประเทศไทย ความประทับใจของ
นักเที่ยวชาวต่างประเทศ คือ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ อาหารไทย การจับจ่ายซื้อของที่ระลึก ที่
พัก ค่าใช้จ่ายระหว่างอยู่ในประเทศไทย วัฒนธรรมประเพณี ฯลฯ
ส่ ว นปั ญ หาอุป สรรค ซึ่ งนั ก ท่ องเที่ ยวส่ ว นใหญ่เ ผชิ ญ คื อ ปั ญ หาด้ า นการจราจร ปั ญ หา
เกี่ยวกับการขอรับบริการจากหน่วยราชการ ปัญหาด้านการสื่อสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้านการ
ท่องเที่ยว อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังมีภาพลักษณ์ค่อนข้างดี กล่าวคือ ในทัศนคติของนักท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่รู้สึกดีขึ้นเมื่อได้เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย
อารยา วรรณประเสริ ฐ (2542) ได้ ท าการศึ ก ษา ภาพลั ก ษณ์ ป ระเทศไทยในสายตา
นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ผลการวิจัยพบว่า
1) นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีภาพลักษณ์ที่ดีต่อประเทศไทยคือผู้คนเป็นมิตร ส่วนภาพลักษณ์
ที่เป็นกลางค่อนไปทางลบมากที่สุดคือ ประเทศไทยเต็มไปด้วยมลพิษ
2) นักท่องเที่ยวที่มีอายุต่างกั นและมาจากทวีปที่เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยต่างกัน มีภาพลักษณ์ต่อ
ประเทศไทยที่ต่างกัน เป็นภาพลักษณ์ทางบวกในระดับสูงที่สุด
3) นักท่องเที่ยวมีการเปิดรับข่าวสารจากสื่อมวลชน สื่อบุคคล และสื่อเฉพาะ (จากดาวเทียม
จากเคเบิ้ลทีวี และจากรายการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว) ในระดับต่ามาก และมีการรับรู้ข่าวสารใน
ระดับปานกลาง
4) สื่อเฉพาะสามารถจูงใจนักเที่ยวให้ตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยได้สูงที่สุด
รองลงมา คือ สื่อมวลชน และสื่อบุคคล ตามลาดับ
5) เพศ และ อาชีพ มีความสัมพันธ์กับการเปิดรับข่าวสารจากสื่อมวลชน อายุและรายได้ มี
ความสัมพันธ์กับการเปิดรับข่าวสารจากสื่อบุคคล ส่วนอายุ รายได้ และทวีปที่เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยมี
ความสัมพันธ์กับการเปิดรับข่าวสารจากสื่อเฉพาะ
6) ระดับการศึกษา และอาชีพ มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ข่าวสารด้านการท่องเที่ยวของ
ประเทศไทย กล่าวคือนักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาและอาชีพที่แตกต่างกันจะมีระดับความสามารถ
ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน
7) การเปิ ดรับ ข่าวสารจากสื่อมวลชน สื่ อบุคคลและสื่อเฉพาะมีความสัมพันธ์กับการรับรู้
ข่าวสาร นั่นคือนักท่องเที่ยวที่ยิ่งเปิดรับข้อมูลข่าวสารมากย่อมมีความรู้เกี่ ยวกับแหล่งท่องเที่ยวมาก
ขึ้น
8) การรับรู้ของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับข้อมูลการท่องเที่ยวของประเทศไทยมีผลต่อการประเมิน
ภาพลักษณ์ของประเทศไทย

บทที่ 3
ระเบียบวิธวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การรับรู้การจัดการภาวะวิกฤตและภาพลักษณ์ด้านการท่อ งเที่ยวของ
ประเทศไทยในมุมมองนักท่องเที่ยวต่างชาติ” เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้
รูปแบบวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) ซึ่งมีระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร
ในการวิจั ย ครั้งนี้ ผู้ วิจัย ได้กาหนดกลุ่ มประชากรตัว อย่าง คือ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที
เดินทางมาท่องเที่ยวและพักค้างคืนในประเทศไทยอย่างน้อย 1 คืน (24 ชั่วโมง) ซึ่งสามารถทราบถึง
จานวนประชากรได้จากสถิติการเข้ามาท่องเที่ยวของชาวต่างชาติในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2558 ที่มี
จานวนทั้งสิ้น 26,860,547 คน (กรมการท่องเที่ยว, 2558)
1.2 กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่ มตัวอย่ างที่ใช้วิจัย ในครั้งนี้ ได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวใน
ประเทศไทย ซึ่งสามารถทราบถึงจานวนกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาจากคานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบ
ทราบจ านวนประชากรตามสู ตรการคานวณของ (Yamane, 1973) ดังนี้ สู ตรคานวณขนาดกลุ่ ม
ตัวอย่างแบบทราบค่าประชากร (ที่ระดับความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5%)
n

N
1  Ne 2

จากจานวนประชากรนามาคานวณขนาดตัวอย่างได้ดังนี้
n

26,860,547
1  26,860,547(0.05) 2

n  399.994
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e = ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง (กาหนดความคลาดเคลื่อนที่ 0.05)
N = จานวนประชากรที่ศึกษาทั้งหมด
n = จานวนตัวอย่าง
ดังนั้น จานวนกลุ่มตัวอย่างของประชากรที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จะนาไปใช้ในการ
การวิจัยครั้งนี้ คือ 400 คน
วิธีการเก็บข้อมูล
ผู้ วิจั ย เลื อกกลุ่ มตั ว อย่ างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Random Sampling Method)
โดยเลือกสถานที่ที่นักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมไป หรืออาศัยอยู่จานวนมากในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สถานีขนส่งโดยสารกรุงเทพฯ (จตุ จักร) ถนนข้าวสาร
ถนนสุขุมวิท ย่านราชประสงค์ บริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์ เป็นต้น ขั้นต่อมาผู้วิจัยใช้วิธีการเลือก
ตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ได้เลือกเอาไว้ก่อน โดยจะทา
การเก็บข้อมูลระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 คาถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ย (ต่อเดือน) ถิ่นที่พักอาศัย จานวนครั้งที่เดินทางมาท่องเที่ยว
ประเทศไทย และช่องทางในการรับข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวที่ประเทศไทย ลักษณะคาถามจะเป็น
ปลายปิด (Close end question)
ส่วนที่ 2 การรับรู้การจัดการภาวะวิกฤต ในส่วนนี้จะใช้แบบสอบถามแบบคาถามปลายปิด
(Close end question) แบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) โดยการวัดระดับความคิดเห็นจะใช้
มาตรวัดของลิเคิร์ทสเกล (Likert Scale) เพื่อวัดระดับการรับรู้การจัดการภาวะวิกฤตของประเทศไทย
โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
ระดับคะแนนที่ให้เท่ากับ 1
ไม่เห็นด้วย
ระดับคะแนนที่ให้เท่ากับ 2
ไม่แน่ใจ
ระดับคะแนนที่ให้เท่ากับ 3
เห็นด้วย
ระดับคะแนนที่ให้เท่ากับ 4
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
ระดับคะแนนที่ให้เท่ากับ 5
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ส่วนค่าคะแนนที่เป็นมาตรวัดแบบมาตราอันตรภาค (Interval Scale) ที่ใช้ในการศึกษาระดับ
ความคิดเห็นจากผลรวมของกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้ใช้ค่าเฉลี่ยเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา โดยกาหนด
ระดับคะแนน เป็น 5 กลุ่มเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจรณาระดับ ดังนี้
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 1.00 – 1.80 หมายถึง มีการรับรู้อยู่ในระดับต่ามาก
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 1.81 – 2.60 หมายถึง มีการรับรู้อยู่ในระดับต่า
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 2.61 – 3.40 หมายถึง มีการรับรู้อยู่ในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.41 – 4.20 หมายถึง มีการรับรู้อยู่ในระดับสูง
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 4.21 – 5.00 หมายถึง มีการรับรู้อยู่ในระดับสูงมาก
ส่วนที่ 3 ภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย ในส่วนนี้จะใช้แบบสอบถามแบบ
คาถามปลายปิด (Close end question) แบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) โดยการวัดระดับ
ความคิดเห็นจะใช้มาตรวัดของลิเคิร์ทสเกล Likert (1961) เพื่อวัดระดับความคิดเห็นด้านภาพลักษณ์
ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
ไม่เห็นด้วย
ไม่แน่ใจ
เห็นด้วย
เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ระดับคะแนนที่ให้เท่ากับ 1
ระดับคะแนนที่ให้เท่ากับ 2
ระดับคะแนนที่ให้เท่ากับ 3
ระดับคะแนนที่ให้เท่ากับ 4
ระดับคะแนนที่ให้เท่ากับ 5

ส่วนค่าคะแนนที่เป็นมาตรวัดแบบมาตราอันตรภาค (Interval Scale) ที่ใช้ในการศึกษาระดับ
ความคิดเห็นจากผลรวมของกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้ใช้ค่าเฉลี่ยเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา โดยกาหนด
ระดับคะแนน เป็น 5 กลุ่มเพื่อใช้ในการคานวณ ดังนี้
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 1.00 – 1.80 หมายถึง มีภาพลักษณ์เป็นลบอย่างยิ่ง
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 1.81 – 2.60 หมายถึง มีภาพลักษณ์เป็นลบ
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 2.61 – 3.40 หมายถึง มีภาพลักษณ์ปานกลาง
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.41 – 4.20 หมายถึง มีภาพลักษณ์เป็นบวก
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 4.21 – 5.00 หมายถึง มีภาพลักษณ์เป็นบวกอย่างยิ่ง
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การทดสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การหาค่าความตรง (Validity) ก่อนจะนาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นมาไปใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ผู้วิจัยจะนาแบบสอบถามไปตรวจสอบหาค่าความตรงของเนื้อหา (Content Validity) โดยให้
อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ 2 ท่าน ตรวจสอบความสมบูรณ์ ความถูกต้อง และความชัดเจนใน
เนื้อหาของข้อคาถามเป็นรายข้อว่าครอบคลุมกับวัตถุประสงค์หรือไม่ ได้แก่
1. อาจารย์ธารดล ธาดาดุสิตา (มหาวิทยาลัยเกษตร์ศาสตร์) กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการ
ดาเนินงาน โครงการหลักสูตรศิลปะศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (หลักสูตร
นานาชาติ)
2. คุณชมพู มฤศโชติ ผู้อานวยการกลุ่มสารสนเทศการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
จากนั้ น ได้ แ ปลแบบสอบถามเป็ น ภาษาอั ง กฤษ และตรวจสอบการใช้ ภ าษาอั ง กฤษโดย
อ.ดร. ธีรดา จงกลรัตนาภรณ์ อาจารย์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ คุณ วิภาวัส
อิสราพานิช อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ สถาบันจุฬาติวเตอร์
การหาค่ า ความเชื่ อ มั่ น (Reliability) โดยน าแบบสอบถามที่ ผ่ า นการตรวจสอบจาก
คณะกรรมการไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจานวน 30 ชุด จากนั้นนาข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้รับ
มาทดสอบหาค่าความเชื่อมั่น โดยคิดคานวณด้ว ยค่าสั มประสิ ทธิ์แอลฟ่าครอนบัค (Cronbach’s
Alpha Coefficient) กาหนดเกณฑ์ค่าแอลฟ่าไม่ต่ากว่า 0.80 โดยได้ค่าจากผลการทดสอบเพื่อหาค่า
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ดังนี้
การรับรู้การจัดการภาวะวิกฤต α = 0.808
ภาพลักษณ์การท่องที่ยวของประเทศไทย α = 0.907
การเก็บรวบรวมข้อมูล
แบบสอบถามทั้งหมด 400 ชุด จะเก็บตัวอย่างตั้งแต่วันจันทร์ – วันอาทิตย์ ช่วงเวลาของวัน
ในการเก็ บ ตั ว อย่ า ง คื อ ระหว่ า ง 08.00 – 18.00 น. สถานที่ ก ารเก็ บ ตั ว อย่ า ง คื อ สถานที่ ที่
นักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมไป หรืออาศัยอยู่จานวนมากในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สถานีขนส่งโดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) ถนนข้าวสาร ถนนสุขุมวิท
ย่านราชประสงค์ และบริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์
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การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ ดังนี้
1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive analysis) โดยวิธีการแจกแจงความถี่ และใช้สถิติร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
2) สถิติอ้างอิง (Inferential Statistics) เพื่อใช้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ทดสอบสมมุติฐานโดย
สมมุ ติ ฐ านใช้ ก ารหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ ข องเพี ย ร์ สั น ( Pearson Product-Moment
Correlation Coefficient)

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยเรื่อง “การรับรู้การจัดการภาวะวิกฤตและภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของ
ประเทศไทยในมุมมองนักท่องเที่ยวต่างชาติ” เป็นการวิจัยเชิงสารวจโดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยว
และพักค้างคืนในประเทศไทยอย่างน้อย 1 คืน (24 ชั่วโมง) จานวน 400 คน โดยผู้วิจัยได้แบ่งผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 การรับรู้การจัดการภาวะวิกฤตในประเทศไทย
ตอนที่ 3 การรับรู้ภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย
ตอนที่ 4 การทดสอบสมมติฐาน
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ใช้วิธีการแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละของแต่ละรายการ
ตารางที่ 4. 1 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามเพศ
เพศ
จานวน (คน)
ชาย
237
หญิง
163
รวม
400

ร้อยละ
59.2
40.8
100.0

จากตารางที่ 4.1 พบว่ากลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชายมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 59.2 รองลงมาเป็น
เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 40.8 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4. 2 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามอายุ
อายุ
จานวน (คน)
ไม่เกิน 20 ปี
52
21 – 30 ปี
131
31 – 40 ปี
102
41 – 50 ปี
58
51 – 60 ปี
32
60 ปีขึ้นไป
25
รวม
400

ร้อยละ
13.0
32.7
25.5
14.5
8.0
6.3
100.0

จากตารางที่ 4.2 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีอายุระหว่าง 21-30 ปีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 32.7
รองลงมา ได้แก่ อายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.5 และอายุระหว่าง 41-50 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 14.5 ตามลาดับ ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุระหว่าง 60 ปีขึ้นไป มีจานวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ
6.3
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ตารางที่ 4. 3 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามสถานภาพ
สถานภาพ
จานวน (คน)
ร้อยละ
โสด
209
52.2
สมรส
175
43.8
หม้าย
4
1.0
หย่าร้าง/แยกกันอยู่
12
3.0
รวม
400
100.0
จากตารางที่ 4.3 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีสถานภาพโสดมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 52.2 รองลงมา
ได้แก่ สถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 36.3 และสถานภาพหย่าร้าง คิดเป็นร้อยละ 3.0 ตามลาดับ
ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพหม้ายมีน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 1.0
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ตารางที่ 4. 4 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จานวน (คน)
ร้อยละ
มัธยมศึกษา
52
13.0
ปริญญาตรี
245
61.3
ปริญญาโท
85
21.3
ปริญญาเอก
18
4.4
รวม
400
100.0
จากตารางที่ 4.4 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ
61.3 รองลงมา ได้ แ ก่ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 21.3 และการศึ ก ษาระดั บ
มัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 13.0 ตามลาดับ ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มี การศึกษาระดับปริญญาเอกมีน้อย
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 4.4

57
ตารางที่ 4. 5 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามอาชีพ
อาชีพ
จานวน (คน)
นักเรียน/นักศึกษา
60
เจ้าของธุรกิจ
82
พนักงานบริษัท
112
ข้าราชการ
56
อาชีพอิสระ
38
เกษียณอายุ
31
อื่นๆ
21
รวม
400

ร้อยละ
15.0
20.5
28.0
14.0
9.5
7.8
5.2
100.0

จากตารางที่ 4.5 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีอาชีพพนักงานบริษัทมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 28.0
รองลงมา ได้แก่ อาชีพเจ้าของธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 20.5 และอาชีพนักเรียน/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ
15.0 ตามลาดับ ส่วนกลุ่มตัวอย่างอาชีพที่มีอาชีพอื่นๆมีน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 5.2
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ตารางที่ 4. 6 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามรายได้ต่อเดือน
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
จานวน (คน)
ร้อยละ
น้อยกว่า 500 เหรียญสหรัฐ
44
11.0
500 – 1,500 เหรียญสหรัฐ
51
12.7
1,501 – 2,500 เหรียญสหรัฐ
112
28.0
2,501 – 3,500 เหรียญสหรัฐ
90
22.5
3,501 – 4,500 เหรียญสหรัฐ
41
10.3
มากกว่า 4,500 เหรียญสหรัฐ
62
15.5
รวม
400
100.0
จากตารางที่ 4.6 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 1,501 – 2,500 เหรียญสหรัฐ
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 28.0 รองลงมา ได้แก่ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 2,501 – 3,500 เหรียญสหรัฐ คิด
เป็ น ร้ อ ยละ 22.5 และรายได้ เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นมากกว่ า 4,500 เหรี ย ญสหรั ฐ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 15.5
ตามลาดับ ส่วนกลุ่มที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 3,501 – 4,500 เหรียญสหรัฐน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ
10.3
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ตารางที่ 4. 7 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามภูมิภาค
ภูมิภาค
จานวน (คน)
ยุโรป
134
เอเชีย
117
อเมริกา
74
ตะวันออกกลาง
42
ออสเตเลีย/นิวซีแลนด์
30
แอฟริกา
3
รวม
400

ร้อยละ
33.5
29.2
18.5
10.5
7.5
0.8
100.0

จากตารางที่ 4.7 พบว่ากลุ่มตัวอย่างอาศัยอยู่ภูมิภาคยุโรปมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 33.5
รองลงมา ได้ แ ก่ ภู มิ ภ าคเอเชี ย คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 29.2 และภู มิ ภ าคอเมริ ก า คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 18.5
ตามลาดับ ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่ภูมิภาคแอฟริกามีจานวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.8
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ตารางที่ 4. 8 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามจานวนครั้งในการเดินทาง
จานวนครั้ง
จานวน (คน)
ร้อยละ
เดินทางมาครั้งแรก
50
12.5
เคยเดินทางมา 2 - 3 ครั้ง
255
63.7
เคยเดินทางมา 4 – 5 ครั้ง
32
8.0
เคยเดินทางมามากกว่า 5 ครั้ง
63
15.8
รวม
400
100.0
จากตารางที่ 4.8 พบว่ากลุ่มตัวอย่างเคยเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยมากที่สุด 2-3 ครั้ง
คิดเป็นร้อยละ 63.7 รองลงมา ได้แก่ เคยเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยมากกว่า 5 ครั้ง คิดเป็น
ร้อยละ 15.8 และเคยเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยในครั้งแรก คิดเป็นร้อยละ 12.5 ตามลาดับ
ส่ ว นกลุ่ มตั ว อย่ างที่เ คยเดิน ทางมาท่อ งเที่ยวประเทศไทย 4 – 5 ครั้ ง มี จานวนน้อ ยที่สุ ด คิด เป็ น
ร้อยละ 8.0
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ตารางที่ 4. 9 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามช่องทางในการรับข้อมูลข่าวสาร
การท่องเที่ยวในประเทศไทย
ช่องทางในการรับข้อมูลข่าวสาร
จานวน (คน)
ร้อยละ
เวปไซต์ท่องเที่ยว
202
50.5
สังคมออนไลน์ (เช่น เฟซบุ๊ก)
144
36.0
บล็อก
96
24.0
คู่มือนาเที่ยว
78
19.5
แผ่นผับ
75
18.8
บริษัทนาเที่ยว
62
15.5
ยูทูป
58
14.5
นิตยสาร
36
9.0
แอพพลิเคชั่นในมือถือ
10
2.5
โทรทัศน์
8
2.0
นิทรรศการท่องเที่ยว
6
1.5
หนัง
6
1.5
หนังสือพิมพ์
4
1.0
อื่นๆ
2
0.5
จากตารางที่ 4.9 พบว่ากลุ่มตัวอย่างรับข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวประเทศไทย ผ่านทางเวป
ไซต์ท่องเที่ยวมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50.5 รองลงมา ได้แก่ สังคมออนไลน์ (เช่น เฟซบุ๊ก) คิดเป็น
ร้อยละ 36.0 และบล็อก คิดเป็นร้อยละ 24.0 ส่วนกลุ่มตัวอย่างเลือกรับข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว
ประเทศไทยผ่านทางหนังสือพิมพ์น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 1.0
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ตอนที่ 2 การรับรู้การจัดการภาวะวิกฤตในประเทศไทย
ตารางที่ 4. 10 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับ
เหตุการณ์ภาวะวิกฤตในประเทศไทย
จานวนคนที่เคย
ร้อยละ
เหตุการณ์ภาวะวิกฤต
ได้รับข่าวสาร
192
48.0
เหตุการณ์รัฐประหาร ปี 2557 หลังเหตุการณ์ประท้วงรัฐบาล
เหตุการณ์ระเบิด ณ สี่แยกราชประสงค์

230

57.5

เหตุการณ์ฆาตกรรม 2 นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษที่เกาะเต่า

136

34.0

เหตุการณ์อื่นๆ (สึนามิ อุทกภัย แผ่นดินไหว โรคระบาด)
n = 400

52

13.0

จากตารางที่ 4.10 พบว่า กลุ่มตัวอย่างได้ยินหรือเคยได้รับข่าวสารเกี่ยวกับ เหตุการณ์ระเบิด
ณ สี่แยกราชประสงค์มีจานวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 57.5 รองลงมา ได้แก่ เหตุการณ์รัฐประหาร ปี
2557 หลังเหตุการณ์ประท้วงรัฐบาล คิดเป็นร้อยละ 48.0 และเหตุการณ์ฆาตกรรม 2 นักท่องเที่ยว
ชาวอังกฤษที่เกาะเต่า คิดเป็นร้อยละ 34.0 ส่วนกลุ่มตัวอย่างได้ยินหรือเคยได้รับข่าวสารเกี่ยวกับ
เหตุการณ์ภาวะวิกฤตอื่นๆ ที่มีผลต่อความมั่นใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทย เช่น สึนามิ
อุทกภัย แผ่นดินไหว โรคระบาด มีจานวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 13.0

63
ตารางที่ 4. 11 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จาแนกตามการการรับรู้การจัดกา ภาวะ
วิกฤตในประเทศไทย ก่อนการเกิดภาวะวิกฤต
การจัดการภาวะวิกฤตในประเทศไทย
S.D.
ระดับการรับรู้
X
ก่อนการเกิดภาวะวิกฤต
1) ประเทศไทยมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดภาวะวิกฤต
4.23
0.62
สูงมาก
2) ประเทศไทยมีหน่วยงานและบุคลากรในการจัดการ
3.40
0.69
ปานกลาง
ภาวะวิกฤตที่มีประสิทธิภาพ
3) ประเทศไทยมีการจัดเตรียมแผนภาวะวิกฤตล่วงหน้า 2.94
0.71
ปานกลาง
4) ประเทศไทยมีการสื่อสารภาวะวิกฤตอย่างมี
2.73
0.74
ปานกลาง
ประสิทธิภาพ
5) ประเทศไทยมีการจัดการภาวะวิกฤตอย่างมี
2.40
0.69
ต่า
ประสิทธิภาพ
รวม
3.14
0.69
ปานกลาง
จากตารางที่ 4.11 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้การจัดการภาวะวิกฤตในประเทศไทย ระยะ
ก่อนการเกิดภาวะวิกฤตโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีการรับรู้
เกี่ยวกับข้อความว่า ประเทศไทยมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดภาวะวิกฤตในระดับสูงมาก และประเทศ
ไทยมีการจัดการภาวะวิกฤตอย่างมีประสิทธิภาพมีการรับรู้ในระดับต่า
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ตารางที่ 4. 12 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จาแนกตามการการรับรู้การจัดการภาวะ
วิกฤตในประเทศไทย ระหว่างการเกิดภาวะวิกฤต
การจัดการภาวะวิกฤตในประเทศไทย
S.D.
ระดับการรับรู้
X
ระหว่างการเกิดภาวะวิกฤต
1) ประเทศไทยมีการนาเสนอข่าวสารเกี่ยวกับสภาวะ
3.58
0.61
สูง
วิกฤตผ่านช่องทางการสื่อสารที่ครอบคลุม
2) ประเทศไทยมีศูนย์อานวยความเชื่อเหลือแก่ผู้ประสบ
3.43
0.78
สูง
เหตุการณ์ในภาวะวิกฤต
3) ประเทศไทยมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะวิกฤตที่
3.41
0.65
สูง
เป็นประโยชน์และเอาไปใช้เพื่อความปลอดภัยได้
4) ประเทศไทยมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะวิกฤตที่
3.34
0.83
ปานกลาง
สามารถเข้าถึงง่าย
5) ประเทศไทยมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะวิกฤต
2.75
0.69
ปานกลาง
อย่างรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์
6) ประเทศไทยมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะวิกฤต
2.61
0.78
ปานกลาง
อย่างสม่าเสมอในช่วงที่เกิดเหตุการณ์
7) ประเทศไทยมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะวิกฤตที่
2.58
0.67
ต่า
ชัดเจน
8) ประเทศไทยมีการให้รายละเอียดและข้อเท็จจริง
2.54
0.59
ต่า
เกี่ยวกับสภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้น
9) ประเทศไทยมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะวิกฤตที่
2.40
0.69
ต่า
สร้างความน่าเชื่อถือ
10) ประเทศไทยมีการให้ข้อมูล โดยการใช้ภาษาที่
เข้าถึงนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายหลัก เช่น
1.91
0.62
ต่า
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น เมื่อเกิดภาวะวิกฤต
รวม
2.85
0.69
ปานกลาง
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จากตารางที่ 4.12 พบว่ า กลุ่ มตั ว อย่า งมี การรั บรู้ ก ารจัด การภาวะวิก ฤตในประเทศไทย
ระหว่างการเกิดภาวะวิกฤตโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีการรับรู้
เกี่ยวกับข้อความว่า ประเทศไทยมีการนาเสนอข่าวสารเกี่ยวกับสภาวะวิกฤตผ่านช่องทางการสื่ อสารที่
ครอบคลุม มีศูนย์ อานวยความเชื่อเหลือแก่ผู้ ประสบเหตุการณ์ในภาวะวิกฤต และมีการให้ข้อมูล
เกี่ยวกับสภาวะวิกฤตที่เป็นประโยชน์และเอาไปใช้เพื่อความปลอดภัยได้ มีการรับรู้ในระดับสูง และ
การรั บ รู้ ว่า ประเทศไทยมีการให้ ข้อมูล เกี่ยวกับ สภาวะวิ กฤตที่ชั ดเจน มี การให้ รายละเอียดและ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้น มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะวิกฤตที่สร้างความน่าเชื่อถือ
และมีการให้ ข้อมูล โดยการใช้ภ าษาที่เข้าถึงนักท่องเที่ยวกลุ่ มเป้าหมายหลั ก เช่น ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น เมื่อเกิดภาวะวิกฤต มีการรับรู้ในระดับต่า
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ตารางที่ 4. 13 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จาแนกตามการการรับรู้การจัดการภาวะ
วิกฤตในประเทศไทย หลังการเกิดภาวะวิกฤต
การจัดการภาวะวิกฤตในประเทศไทย
S.D.
ระดับการรับรู้
X
หลังการเกิดภาวะวิกฤต
1) ประเทศไทยมีการให้ข้อมูลที่เรียกความเชื่อมั่นต่อ
3.65
0.65
สูง
ภาพลักษณ์ของประเทศกลับคืนมา
2) ประเทศไทยมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการฟื้นฟูของ
3.58
0.62
สูง
พื้นที่ที่ส่งผลกระทบในเหตุการณ์วิกฤต
3) ประเทศไทยมีการชดเชยความเสียหายให้กับผู้ที่
3.42
0.69
สูง
ได้รับความเสียหายในเหตุการณ์วิกฤต
4) ประเทศไทยมีการติดต่อสื่อสารกับบุคคลที่ได้รับ
3.20
0.70
ปานกลาง
ผลกระทบในเหตุการณ์วิกฤต
5) ประเทศไทยมีการสรุปเหตุการณ์พร้อมจัดทาคา
2.60
0.69
ต่า
แถลงการณ์และให้ข้อมูลในภาพรวมในเหตุการณ์วิกฤต
รวม
3.29
0.67
ปานกลาง
จากตารางที่ 4.13 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้การจัดการภาวะวิกฤตในประเทศไทย หลัง
การเกิดภาวะวิกฤตโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีการรับรู้เกี่ยวกับ
ข้อความว่า ประเทศไทยมีการให้ข้อมูลที่เรียกความเชื่อมั่นต่อภาพลักษณ์ของประเทศกลับคืนมา มี
การให้ข้อมูลเกี่ ยวกับการฟื้นฟูของพื้นที่ที่ส่ งผลกระทบในเหตุการณ์วิกฤต และมีการชดเชยความ
เสียหายให้กับผู้ที่ได้รับความเสียหายในเหตุการณ์วิกฤต มีการรับรู้ในระดับสูง และการรับรู้ว่าประเทศ
ไทยมีการสรุปเหตุการณ์พร้อมจัดทาคาแถลงการณ์และให้ข้อมูลในภาพรวมในเหตุการณ์วิกฤตมีการ
รับรู้ในระดับต่า
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ตารางที่ 4. 14 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จาแนกตามการการรับรู้การจัดการภาวะ
วิกฤตในประเทศไทยในภาพรวม
การจัดการภาวะวิกฤตในประเทศไทย
S.D.
ระดับการรับรู้
X
1) หลังการเกิดภาวะวิกฤต
3.29
0.67
ปานกลาง
2) ก่อนการเกิดภาวะวิกฤต
3.14
0.69
ปานกลาง
3) ระหว่างการเกิดภาวะวิกฤต
2.85
0.69
ปานกลาง
รวม
3.09
0.68
ปานกลาง
จากตารางที่ 4.14 พบว่า กลุ่ มตัว อย่างมีการรับรู้การจัดการภาวะวิกฤตในประเทศไทย
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
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ตอนที่ 3 ภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย
ใช้วิธีหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ตารางที่ 4. 15 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จาแนกตามภาพลักษณ์ด้านการ
ท่องเที่ยวของประเทศไทย ด้านแหล่งท่องเที่ยว
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวประเทศไทย
S.D.
ระดับการรับรู้
X
ด้านแหล่งท่องเที่ยว
1) ประเทศไทยมีธรรมชาติที่สวยงาม เช่น
4.67
0.69 มีภาพลักษณ์เป็นบวกอย่างยิ่ง
ชายหาด ภูเขา และน้าตก
2) ประเทศไทยมีแหล่งสถานบันเทิงยาม
4.57
0.69 มีภาพลักษณ์เป็นบวกอย่างยิ่ง
ค่าคืนที่น่าสนุกสนาน
3) ประเทศไทยมีสถานที่สาคัญทาง
4.20
0.71
มีภาพลักษณ์เป็นบวก
ประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ
4) ประเทศไทยมีสถาปัตยกรรมที่เป็น
4.18
0.61
มีภาพลักษณ์เป็นบวก
เอกลักษณ์
5) ประเทศไทยมีโบราณสถาน
4.03
0.58
มีภาพลักษณ์เป็นบวก
และโบราณวัตถุที่คุณค่า
รวม
4.33
0.65 มีภาพลักษณ์เป็นบวกอย่างยิ่ง
จากตารางที่ 4.15 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีภาพลักษณ์ด้านแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทย
โดยรวมเป็นบวกอย่างยิ่ง โดยมองว่า ประเทศไทยมีธรรมชาติที่สวยงาม และมีแหล่งสถานบันเทิงยาม
ค่าคืนที่น่าสนุกสนาน
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ตารางที่ 4. 16 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จาแนกตามภาพลักษณ์ด้านการ
ท่องเที่ยวของประเทศไทย ด้านบริการร้านอาหารและภัตตาคาร
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวประเทศไทย
S.D.
ระดับการรับรู้
X
ด้านบริการร้านอาหารและภัตตาคาร
1) อาหารไทยมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์
4.65 0.61 มีภาพลักษณ์เป็นบวกอย่างยิ่ง
2) ราคาอาหารไทยมีความคุ้มค่ากับ
4.58 0.59 มีภาพลักษณ์เป็นบวกอย่างยิ่ง
เงินที่จ่ายไป
3) ประเทศไทยมีร้านอาหารให้บริการที่
3.75 0.73
มีภาพลักษณ์เป็นบวก
หลากหลาย
รวม
4.32 0.64 มีภาพลักษณ์เป็นบวกอย่างยิ่ง
จากตารางที่ 4.16 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีภาพลักษณ์ด้านบริการร้านอาหารและภัตตาคาร
โดยรวมเป็นบวกอย่างยิ่ง โดยมองว่าอาหารไทยมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ และราคาอาหารไทยมีความ
คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป
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ตารางที่ 4. 17 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จาแนกตามภาพลักษณ์ด้านการ
ท่องเที่ยวของประเทศไทย ด้านความเป็นไทย
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวประเทศไทย
S.D.
ระดับการรับรู้
X
ด้านความเป็นไทย
1) ประเพณีไทยมีความเป็นเอกลักษณ์
4.43 0.59
มีภาพลักษณ์เป็นบวกอย่างยิ่ง
2) คนไทยมีความเป็นมิตรไมตรี
4.33 0.57
มีภาพลักษณ์เป็นบวกอย่างยิ่ง
3) งานศิลปะไทยมีความสวยงาม
4.18 0.65
มีภาพลักษณ์เป็นบวก
4) งานหัตถกรรมไทยมีความสวยงาม
4.03 0.70
มีภาพลักษณ์เป็นบวก
รวม
4.24 0.62 มีภาพลักษณ์เป็นบวกอย่างยิ่ง
จากตารางที่ 4.17 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีภาพลักษณ์ด้านความเป็นไทยโดยรวมเป็นบวกอย่าง
ยิ่ง โดยมองว่า ประเพณีไทยมีความเป็นเอกลักษณ์ และคนไทยมีความเป็นมิตรไมตรี
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ตารางที่ 4. 18 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จาแนกตามภาพลักษณ์ด้านการ
ท่องเที่ยวของประเทศไทย ด้านสถานที่พักแรม
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวประเทศไทย
S.D.
ระดับการรับรู้
X
ด้านสถานที่พักแรม
1) มีความคุ้มเงินสาหรับการเลือก
4.57 0.59 มีภาพลักษณ์เป็นบวกอย่างยิ่ง
ที่พักอาศัย
2) สถานที่พักแรม/โรงแรมในประเทศไทยมี
4.48 0.71 มีภาพลักษณ์เป็นบวกอย่างยิ่ง
สิ่งอานวยความสะดวกเหมาะสมกับราคา
3) พนักงานผู้ให้บริการมีความเอาใจใส่ใน
4.40 0.62 มีภาพลักษณ์เป็นบวกอย่างยิ่ง
การบริการ
4) ประเทศไทยมีความหลากหลายของ
4.17 0.69
มีภาพลักษณ์เป็นบวก
สถานที่พักแรม/โรงแรม
5) สถานที่พักแรม/โรงแรมในประเทศไทย
3.36 0.75
มีภาพลักษณ์เป็นบวก
มีความสะอาด
รวม
4.19 0.67
มีภาพลักษณ์เป็นบวก
จากตารางที่ 4.18 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีภาพลักษณ์ด้านสถานที่พักแรมโดยรวมเป็นบวก
ทั้งนี้มองว่าประเทศไทยมีความคุ้มเงินสาหรับการเลือกที่พักอาศัย สถานที่พักแรม/โรงแรมในประเทศ
ไทยมีสิ่งอานวยความสะดวกเหมาะสมกับราคา และพนักงานผู้ให้บริการมีความเอาใจใส่ในการบริการ
เป็นเชิงบวกอย่างยิ่ง
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ตารางที่ 4. 19 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จาแนกตามภาพลักษณ์ด้านการ
ท่องเที่ยวของประเทศไทย ด้านกิจกรรมท่องเที่ยว
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวประเทศไทย
S.D.
ระดับการรับรู้
X
ด้านกิจกรรมท่องเที่ยว
1) ประเทศไทยมีความหลากหลายของ
4.67 0.69 มีภาพลักษณ์เป็นบวกอย่างยิ่ง
กิจกรรมผจญภัย เช่น ปีนเขา ดาน้า คายัก
2) ประเทศไทยเป็นสวรรค์ของแหล่งช็อปปิ้ง 4.40 0.67 มีภาพลักษณ์เป็นบวกอย่างยิ่ง
3) ประเทศไทยมีความหลากหลายของ
สถานที่ท่องเที่ยวทางกีฬา เช่น ตีกอล์ฟ
4.20 0.72
มีภาพลักษณ์เป็นบวก
เวกบอร์ด เจ็ทสกี
4) ประเทศไทยมีความหลากหลายของ
3.80 0.78
มีภาพลักษณ์เป็นบวก
บริการด้านสุขภาพและความงาม
5) ประเทศไทยมีความหลายหลายของสวน
3.43 0.66
มีภาพลักษณ์เป็นบวก
สนุก (Theme park)
รวม
4.10 0.60
มีภาพลักษณ์เป็นบวก
จากตารางที่ 4.19 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีภาพลักษณ์ด้านกิจกรรมท่องเที่ยวโดยรวมเป็นบวก
ทั้งนี้มองว่าประเทศไทยมีความหลากหลายของกิจกรรมผจญภัย และประเทศไทยเป็นสวรรค์ของ
แหล่งช็อปปิ้งเป็นเชิงบวกอย่างยิ่ง
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ตารางที่ 4. 20 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จาแนกตามภาพลักษณ์ด้านการ
ท่องเที่ยวของประเทศไทย ด้านร้านขายของฝากและของที่ระลึก
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวประเทศไทย
S.D.
ระดับการรับรู้
X
ด้านร้านขายของฝากและของที่ระลึก
1) จานวนร้านขายของฝาก และของที่ระลึกมี 3.97 0.65
มีภาพลักษณ์เป็นบวก
ให้บริการอย่างเพียงพอ
2) คุณภาพของของที่ระลึกเหมาะสมกับราคา 3.77 0.60
มีภาพลักษณ์เป็นบวก
ที่จ่ายไป
รวม
3.87 0.62
มีภาพลักษณ์เป็นบวก
จากตารางที่ 4.20 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีภาพลักษณ์ด้านกิจกรรมท่องเที่ยวโดยรวมเป็นบวก
โดยมองว่า ประเทศไทยมีร้านขายของฝากและของที่ระลึกให้บริการอย่างเพียงพอ และคุณภาพของ
ของที่ระลึกเหมาะสมกับราคาที่จ่ายไป
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ตารางที่ 4. 21 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จาแนกตามภาพลักษณ์ด้านการ
ท่องเที่ยวของประเทศไทย ด้านสิ่งอานวยความสะดวกและบริการต่างๆ
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวประเทศไทย
S.D.
ระดับการรับรู้
X
ด้านสิ่งอานวยความสะดวกและบริการต่างๆ
1) บริษัททัวร์ในประเทศไทยให้บริการ
มีภาพลักษณ์เป็นบวก
4.20 0.64
นักท่องเที่ยวได้อย่างเพียงพอ
2) มีบริการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่าง
มีภาพลักษณ์เป็นบวก
4.10 0.70
ประเทศอย่างเพียงพอ
3) บริการการตรวจคนเข้าเมืองมีความ
มีภาพลักษณ์เป็นบวก
3.88 0.65
รวดเร็ว
4) มัคคุเทศก์มีทักษะความรู้ในการบริการ
3.80 0.67
มีภาพลักษณ์เป็นบวก
5) มี Wi-Fi ให้บริการในพื้นที่สาธารณะอย่าง
มีภาพลักษณ์เป็นลบ
2.43 0.59
เพียงพอ
รวม
3.68 0.65
มีภาพลักษณ์เป็นบวก
จากตารางที่ 4.21 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีภาพลักษณ์ด้านกิจกรรมท่องเที่ยวโดยรวมเป็นบวก
ทั้งนี้มีภาพลักษณ์เชิงลบในข้อความว่า ประเทศไทยมี Wi-Fi ให้บริการในพื้นที่สาธารณะอย่างเพียงพอ
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ตารางที่ 4. 22 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จาแนกตามภาพลักษณ์ด้านการ
ท่องเที่ยวของประเทศไทย ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวประเทศไทย
S.D.
ระดับการรับรู้
X
ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
1) การเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยมี
4.20 0.58
มีภาพลักษณ์เป็นบวก
ความสะดวกสบาย
2) การเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวต่างๆใน 3.20 0.69
มีภาพลักษณ์ปานกลาง
ประเทศไทยมีความสะดวกสบาย
3) มีการให้ข้อมูลแนะนาสถานที่ท่องเที่ยวใน 3.13 0.65
มีภาพลักษณ์ปานกลาง
ประเทศไทยอย่างทั่วถึง
รวม
3.51 0.64
มีภาพลักษณ์เป็นบวก
จากตารางที่ 4.22 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีภาพลักษณ์ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเป็นบวก
โดยมองว่า ทั้งนี้มองว่ามีการให้ข้อมูลแนะนาสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยอย่างทั่วถึง มีภาพลักษณ์
ปานกลาง
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ตารางที่ 4. 23 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จาแนกตามภาพลักษณ์ด้านการ
ท่องเที่ยวของประเทศไทย ด้านความปลอดภัย
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวประเทศไทย
S.D.
ระดับการรับรู้
X
ด้านความปลอดภัย
1) การเลือกซื้อสินค้าและบริการมีความยุติธรรม
3.20 0.60 มีภาพลักษณ์ปานกลาง
2) มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว
2.40 0.69 มีภาพลักษณ์เป็นลบ
อย่างเพียงพอ
3) การเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยมี
2.37 0.68 มีภาพลักษณ์เป็นลบ
ความปลอดภัย
รวม
2.65 0.65 มีภาพลักษณ์ปานกลาง
จากตารางที่ 4.23 พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี ภ าพลั ก ษณ์ ด้ า นความปลอดภั ย โดยรวมเป็ น
ภาพลักษณ์ปานกลาง ทั้งนี้มองว่ามีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวอย่างเพียงพอ และการ
เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยมีความปลอดภัยมีภาพลักษณ์เป็นลบ
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ตารางที่ 4. 24 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จาแนกตามภาพลักษณ์ด้านการ
ท่องเที่ยวของประเทศไทยโดยรวม
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวประเทศไทย
S.D.
ระดับการรับรู้
X
1) ด้านแหล่งท่องเที่ยว
4.33
0.65
มีภาพลักษณ์เป็นบวกอย่างยิ่ง
2) ด้านบริการร้านอาหารและภัตตาคาร
4.32
0.64
มีภาพลักษณ์เป็นบวกอย่างยิ่ง
3) ด้านความเป็นไทย
4.24
0.62
มีภาพลักษณ์เป็นบวกอย่างยิ่ง
4) ด้านสถานที่พักแรม
4.19
0.67
มีภาพลักษณ์เป็นบวก
5) ด้านกิจกรรมท่องเที่ยว
4.10
0.60
มีภาพลักษณ์เป็นบวก
6) ด้านร้านขายของฝากและของที่ระลึก
3.87
0.62
มีภาพลักษณ์เป็นบวก
7) ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
3.68
0.65
มีภาพลักษณ์เป็นบวก
และบริการต่างๆ
8) ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
3.51
0.64
มีภาพลักษณ์เป็นบวก
9) ด้านความปลอดภัย
2.65
0.65
มีภาพลักษณ์ปานกลาง
รวม
3.87
0.63
มีภาพลักษณ์เป็นบวก
จากตารางที่ 4.24 พบว่า กลุ่มตัว อย่างมีภ าพลั กษณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย
โดยรวมเป็นบวก และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ภาพลักษณ์เป็นบวกอย่างยิ่งในด้านแหล่งท่องเที่ยว
ด้านบริการร้านอาหารและภัตตาคาร ด้านความเป็นไทย ภาพลักษณ์เป็นบวกในด้านสถานที่พักแรม
ด้ า นกิ จ กรรมท่ อ งเที่ ย ว ด้ า นร้ า นขายของฝากและของที่ ร ะลึ ก ด้ า นสิ่ ง อ านวยความสะดวก
และบริการต่างๆ ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว และภาพลักษณ์ปานกลางในด้านความปลอดภัย
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ตอนที่ 4 การทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis testing)
สมมติฐาน ระตารางที่ 2. 2ดับการรับรู้การจัดการภาวะวิกฤตมีความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์ด้านการ
ท่องเที่ยวของประเทศไทยในมุมมองนักท่องเที่ยวต่างชาติ
ประกอบด้วยสมมติฐานย่อย 10 ข้อ ได้แก่
สมมติฐานข้อที่ 1.1 ระดับการรับรู้การจัดการภาวะวิกฤตมีความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์การท่องเที่ยว
ของประเทศไทยโดยรวม
สมมติฐานข้อที่ 1.2 ระดับการรับรู้การจัดการภาวะวิกฤตมีความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์ ด้านแหล่ง
ท่องเที่ยว
สมมติฐานข้อที่ 1.3 ระดับการรับรู้การจัดการภาวะวิกฤตมีความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์ ด้านกิจกรรม
ท่องเที่ยว
สมมติฐานข้อที่ 1.4 ระดับการรับรู้การจัดการภาวะวิกฤตมีความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์ ด้านสถานที่
พักแรม
สมมติ ฐานข้อที่ 1.5 ระดับการรับรู้การจัดการภาวะวิกฤตมีความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์ ด้านการ
เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
สมมติฐานข้อที่ 1.6 ระดับการรับรู้การจัดการภาวะวิกฤตมีความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์ ด้านบริการ
ร้านอาหารและภัตตาคาร
สมมติฐานข้อที่ 1.7 ระดับการรับรู้การจัดการภาวะวิกฤตมีความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์ ด้านร้านขาย
ของฝากและของที่ระลึก
สมมติฐานข้อที่ 1.8 ระดับการรับรู้การจัดการภาวะวิกฤตมีความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์ด้านความเป็น
ไทย
สมมติฐานข้อที่ 1.9 ระดับการรับรู้การจัดการภาวะวิกฤตมีความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์ ด้านความ
ปลอดภัย
สมมติ ฐานข้อที่ 1.10 ระดับการรั บรู้การจัดการภาวะวิกฤตมีความสั มพันธ์กับภาพลั กษณ์ ด้านสิ่ ง
อานวยความสะดวกและบริการต่างๆ
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ตารางที่ 4. 25 แสดงผลวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การจัดการภาวะวิกฤตกับภาพลักษณ์
ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย
การรับรู้การจัดการภาวะวิกฤต
ตัวแปร
R Sig (2-tailed) ความสัมพันธ์
1. ภาพลักษณ์โดยรวม
0.271** 0.000
ระดับต่า
2. ด้านแหล่งท่องเที่ยว
.084
.204
ไม่มีความสัมพันธ์
3. ด้านกิจกรรมท่องเที่ยว
.180** .000
ระดับต่า
4. ด้านสถานที่พักแรม
.248** .000
ระดับต่า
5. ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
.258** .000
ระดับต่า
6. ด้านบริการร้านอาหารและภัตตาคาร
.247** .000
ระดับต่า
7. ด้านร้านขายของฝากและของที่ระลึก
.244** .000
ระดับต่า
8. ด้านความเป็นไทย
.220** .000
ระดับต่า
9. ด้านความปลอดภัย
.288** .000
ระดับต่า
10. ด้านสิ่งอานวยความสะดวกและบริการต่างๆ .212** .000
ระดับต่า
**มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตารางที่ 4.25 พบว่า การรับรู้การจัดการภาวะวิกฤตมีความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์ ด้าน
การท่องเที่ยวของประเทศไทยโดยรวม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาค่าสัมประ
สิทฺธิ์สหสัมพันธ์ พบว่า มีความสัมพันธ์ในระดับต่าและมีทิศทางแปรผันตามกัน นอกจากนั้น การรับรู้
การจัดการภาวะวิกฤตยังมีความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยด้านกิจกรรม
ท่องเที่ยว ด้านสถานที่พักแรม ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ด้านบริการร้านอาหารและภัตตาคาร
ด้านร้านขายของฝากและของที่ระลึก ด้านความเป็นไทย ด้านความปลอดภัย และด้านสิ่งอานวยความ
สะดวกและบริ ก ารต่ า งๆ อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.01 เมื่ อ พิ จ ารณาค่ า สั ม ประสิ ทฺ ธิ์
สหสัมพันธ์ พบว่า ทุกด้านมีความสัมพันธ์ในระดับต่าและมีทิศทางแปรผันตามกัน กล่าวคือ เป็นไป
ตามสมมติฐาน
ส่ ว นการรั บ รู้ ก ารจั ด การภาวะวิก ฤตไม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์กั บ ภาพลั กษณ์ ก ารท่ องเที่ ยวของ
ประเทศไทยด้านแหล่งท่องเที่ยว ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง “การรับรู้การจัดการภาวะวิกฤตและภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศ
ไทยในมุมมองนักท่องเที่ยวต่างชาติ” มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย ด้งนี้
1. เพื่อสารวจการรับรู้การจัดการภาวะวิกฤตในมุมมองนักท่องเที่ยวต่างชาติ
2. เพื่อสารวจภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยในมุมมองนักท่องเที่ยวต่างชาติ
3. เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ของการรับรู้การจัดการภาวะวิกฤตกับภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว
ของประเทศไทยในมุมมองนักท่องเที่ยวต่างชาติ
การวิ จั ย ครั้ งนี้ เป็ น การวิจั ย เชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) ใช้ รู ปแบบวิ จัย เชิง ส ารวจ
(Survey Research) กลุ่มตัวอย่างคือ นักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติ จานวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจั ย คือแบบสอบถามสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ การหาค่าร้อยละ (Percentage) การหา
ค่าเฉลี่ย (Mean) การหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และนาเสนอข้อมูลด้วย
ตาราง เพื่ อ อธิ บ ายลั ก ษณะเบื้ อ งต้ น ของข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล การรั บ รู้ก ารจั ด การภาวะวิก ฤต และ
ภาพลั ก ษณ์ ก ารท่ อ งเที่ ย วประเทศไทย ส่ ว นการทดสอบสมมติ ฐ านนั้ น ใช้ ก ารหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product-Moment Correlation Coefficient) จากการวิเคราะห์
และประมวลผลข้อมูล สามารถสรุปผลวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะต่างๆได้ ดังนี้
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สรุปผลการวิจัย
1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21 ถึง 30 ปีมากที่สุด เกินกว่า
ครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสอบถามมีสถานภาพโสด และมีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพพนักงาน
บริษัทจานวนมากที่สุด โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 1,501 – 2,500 เหรียญสหรัฐ มีถิ่นที่พัก
อาศัยอยู่ที่ทวีปยุโรป และเกินกว่าครึ่งหนึ่ง เคยเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยแล้ว 2 ถึง 3 ครั้ง
และเลือกรับข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวประเทศไทยผ่านทางเว็บไซต์ท่องเที่ยวมากที่สุด รองลงมาคือ
สังคมออนไลน์ (เช่น เฟซบุ๊ก) และ บล็อก ตามลาดับ
2. การรับรู้การจัดการภาวะวิกฤตในประเทศไทย
กลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึ่งหนึ่งมีรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับเหตุการณ์ระเบิด ณ. สี่แยกราชประสงค์
มากที่สุด รองลงมา ได้แก่ เหตุการณ์รัฐประหาร ปี พ.ศ. 2557 หลังเหตุการณ์ประท้วงรัฐบาล และ
เหตุการณ์ฆาตกรรม 2 นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษที่เกาะเต่า ตามลับดา ส่วนเหตุการณ์อื่นที่กระทบต่อ
ความเชื่อมั่นในการเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย (เช่น สึนามิ อุทกภัย แผ่นดินไหว โรคระบาด)
คิดเป็นร้อยละ 13.0
นอกจากนั้นกลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้การจัดการภาวะวิกฤตของประเทศไทยในภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่ามีการรับรู้ต่างกัน ดังนี้
การรับรู้ในระดับสูงมาก ได้แก่ ประเทศไทยมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดภาวะวิกฤต
การรับรู้ในระดับสูง ได้แก่ ประเทศไทยมีการนาเสนอข่าวสารเกี่ยวกับสภาวะวิกฤตผ่านช่อง
ทางการสื่อสารที่ครอบคลุม ประเทศไทยมีศูนย์อานวยความเชื่อเหลือแก่ผู้ประสบเหตุการณ์ในภาวะ
วิก ฤต ประเทศไทยมี ก ารให้ ข้ อ มูล เกี่ ย วกั บ สภาวะวิก ฤตที่ เ ป็น ประโยชน์แ ละเอาไปใช้ เพื่ อ ความ
ปลอดภัยได้ ประเทศไทยมีการให้ข้อมูลที่เรียกความเชื่อมั่นต่อภาพลักษณ์ของประเทศกลับคืนมา
ประเทศไทยมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการฟื้นฟูของพื้นที่ที่ส่งผลกระทบในเหตุการณ์วิกฤต และประเทศ
ไทยมีการชดเชยความเสียหายให้กับผู้ที่ได้รับความเสียหายในเหตุการณ์วิกฤต
การรับรู้ในระดับปานกลาง ได้แก่ ประเทศไทยมีหน่วยงานและบุคลากรในการจัดการภาวะ
วิกฤตที่มีประสิทธิภาพ ประเทศไทยมีการจัดเตรียมแผนภาวะวิกฤตล่วงหน้า ประเทศไทยมีการสื่อสาร
ภาวะวิกฤตอย่างมีประสิทธิภาพ ประเทศไทยมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะวิกฤตที่สามารถเข้าถึงง่าย

82
ประเทศไทยมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะวิกฤตอย่างรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ ประเทศไทยมี
การให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะวิกฤตอย่างสม่าเสมอในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ และประเทศไทยมีการให้
ข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะวิกฤตที่ชัดเจน
การรับรู้ในระดับต่า ได้แก่ ประเทศไทยมีการจัดการภาวะวิกฤตอย่างมีประสิทธิภาพ ประเทศ
ไทยมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะวิกฤตที่ชัดเจน ประเทศไทยมีการให้รายละเอียดและข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับสภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้น ประเทศไทยมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะวิกฤตที่สร้างความน่าเชื่อถือ
ประเทศไทยมี ก ารให้ ข้ อ มู ล โดยการใช้ ภ าษาที่ เ ข้ า ถึ ง นั ก ท่ อ งเที่ ย วกลุ่ ม เป้ า หมายหลั ก เช่ น
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น เมื่อเกิดภาวะวิกฤต และประเทศไทยมีการสรุปเหตุการณ์พร้อม
จัดทาคาแถลงการณ์และให้ข้อมูลในภาพรวมในเหตุการณ์วิกฤต
3. การรับรู้ภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย
กลุ่ มตัว อย่ างมีภาพลั กษณ์ ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยโดยรวมเป็นบวก และเมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า ด้านแหล่งท่องเที่ยว ด้านบริการร้านอาหารและภัตตาคาร และด้านความเป็น
ไทย มีภาพลักษณ์เป็นบวกอย่างยิ่ง ส่วนด้านความปลอดภัยมีภาพลักษณ์ปานกลาง
4.

การทดสอบสมมติฐาน

การวิจัยครั้งนี้มีสมมติฐานหลัก คือ การรับรู้การจัดการภาวะวิกฤตมีความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์
ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยในมุมมองนักท่องเที่ยวต่างชาติ และได้ทดสอบสมมติฐานย่อย ดังนี้
สมมติฐานข้อที่ 1.1 ระดับการรับรู้การจัดการภาวะวิกฤตมีความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์ด้าน
การท่องเที่ยวของประเทศไทยในมุมมองนักท่องเที่ยวต่างชาติ
ผลการทดสอบสมมติ ฐ าน พบว่ า การรั บ รู้ ก ารจั ด การภาวะวิ ก ฤตมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวประเทศไทยโดยรวม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณา
ค่าสัมประสิทฺธิ์สหสัมพันธ์ พบว่า มีความสัมพันธ์ในระดับต่าและมีทิศทางแปรผันตามกัน
สมมติฐานข้อที่ 1.2 ระดับการรับรู้การจัดการภาวะวิกฤตมีความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์การ
ท่องเที่ยวของประเทศไทยด้านแหล่งท่องเที่ยว
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ระดับการรับรู้การจัดการภาวะวิกฤตไม่มีความสัมพันธ์กับ
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยด้านแหล่งท่องเที่ยว ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน
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สมมติฐานข้อที่ 1.3 ระดับการรับรู้การจัดการภาวะวิกฤตมีความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์การ
ท่องเที่ยวของประเทศไทยด้านกิจกรรมท่องเที่ยว
ผลการทดสอบสมมติฐ าน พบว่า ระดับการรับรู้การจัดการภาวะวิกฤตมีความสัมพันธ์กับ
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยด้านกิจกรรมท่องเที่ยว อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.01
เป็นไปตามสมมติฐาน เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทฺธิ์สหสัมพันธ์ พบว่า มีความสัมพันธ์ในระดับต่าและมี
ทิศทางแปรผันตามกัน
สมมติฐานข้อที่ 1.4 ระดับการรับรู้การจัดการภาวะวิกฤตมีความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์ก าร
ท่องเที่ยวของประเทศไทยด้านสถานที่พักแรม
ผลการทดสอบสมมติฐ าน พบว่า ระดับการรับรู้การจัดการภาวะวิกฤตมีความสัมพันธ์กับ
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยด้านสถานที่พักแรม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.01
เป็นไปตามสมมติฐาน เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทฺธิ์สหสัมพั นธ์ พบว่า มีความสัมพันธ์ในระดับต่าและมี
ทิศทางแปรผันตามกัน
สมมติฐานข้อที่ 1.5 ระดับการรับรู้การจัดการภาวะวิกฤตมีความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์การ
ท่องเที่ยวของประเทศไทยด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
ผลการทดสอบสมมติฐ าน พบว่า ระดับการรับรู้การจัดการภาวะวิกฤตมีความสัมพันธ์กับ
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ.01 เป็นไปตามสมมติฐาน เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทฺธิ์สหสัมพันธ์ พบว่า มีความสัมพันธ์ใน
ระดับต่าและมีทิศทางแปรผันตามกัน
สมมติฐานข้อที่ 1.6 ระดับการรับรู้การจัดการภาวะวิกฤตมีความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์การ
ท่องเที่ยวของประเทศไทยด้านบริการร้านอาหารและภัตตาคาร
ผลการทดสอบสมมติฐ าน พบว่า ระดับการรับรู้การจัดการภาวะวิกฤตมีความสัมพันธ์กับ
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยด้านบริการร้านอาหารและภัตตาคาร อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ.01 เป็นไปตามสมมติฐานเมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทฺธิ์สหสัมพันธ์ พบว่า มีความสัมพันธ์ใน
ระดับต่าและมีทิศทางแปรผันตามกัน

84
สมมติฐานข้อที่ 1.7 ระดับการรับรู้การจัดการภาวะวิกฤตมีความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์การ
ท่องเที่ยวของประเทศไทยด้านร้านขายของฝากและของที่ระลึก
ผลการทดสอบสมมติฐ าน พบว่า ระดับการรับรู้การจัดการภาวะวิกฤตมีความสัมพันธ์กับ
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยด้านร้านขายของฝากและของที่ระลึก อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ.01 เป็นไปตามสมมติฐาน เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทฺธิ์สหสัมพันธ์ พบว่า มีความสัมพันธ์
ในระดับต่าและมีทิศทางแปรผันตามกัน
สมมติฐานข้อที่ 1.8 ระดับการรับรู้การจัดการภาวะวิกฤตมีความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์การ
ท่องเที่ยวของประเทศไทยด้านความเป็นไทย
ผลการทดสอบสมมติฐ าน พบว่า ระดับการรับรู้การจัดการภาวะวิกฤตมีความสัมพันธ์กับ
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยด้านความเป็นไทย อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.01
เป็นไปตามสมมติฐาน เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทฺธิ์สหสัมพันธ์ พบว่า มีความสัมพันธ์ในระดับต่าและมี
ทิศทางแปรผันตามกัน
สมมติฐานข้อที่ 1.9 ระดับการรับรู้การจัดการภาวะวิกฤตมีความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์การ
ท่องเที่ยวของประเทศไทยด้านความปลอดภัย
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า พบว่าระดับการรับรู้การจัดการภาวะวิกฤตมีความสัมพันธ์
กับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยด้านความปลอดภัย อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.01
เป็นไปตามสมมติฐาน เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทฺธิ์สหสัมพันธ์ พบว่า มีความสัมพันธ์ในระดับต่าและมี
ทิศทางแปรผันตามกัน
สมมติฐานข้อที่ 1.10 ระดับการรับรู้การจัดการภาวะวิกฤตมีความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์การ
ท่องเที่ยวของประเทศไทยด้านสิ่งอานวยความสะดวกและบริการต่างๆ
ผลการทดสอบสมมติฐ าน พบว่า ระดับการรับรู้การจัดการภาวะวิกฤตมีความสัมพันธ์กับ
ภาพลั ก ษณ์ การท่ องเที่ ย วของประเทศไทยด้ านสิ่ ง อานวยความสะดวกและบริ การต่ างๆ อย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.01 เป็นไปตามสมมติฐาน เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทฺธิ์สหสัมพันธ์ พบว่า มี
ความสัมพันธ์ในระดับต่าและมีทิศทางแปรผันตามกัน
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ตารางที่ 5. 1 ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐานด้านความสัมพันธ์การรับรู้การจัดการภาวะ
วิกฤตกับภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย
การรับรู้การจัดการภาวะวิกฤต
ภาพลักษณ์ด้านการ
ท่องเที่ยว
เป็นไปตาม ไม่เป็นไปตาม
ระดับ
ทิศทาง
ของประเทศไทย
สมมติฐาน สมมติฐาน
ความสัมพันธ์
ด้านภาพลักษณ์โดยรวม



-

ระดับต่า

แปรผันตามกัน

ด้านแหล่งท่องเที่ยว

-



ไม่มีความสัมพันธ์

-

ด้านกิจกรรมท่องเที่ยว

.

-

ระดับต่า

แปรผันตามกัน

ด้านสถานที่พักแรม



-

ระดับต่า

แปรผันตามกัน

ด้านการเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยว



-

ระดับต่า

แปรผันตามกัน

ด้านบริการร้านอาหาร
และภัตตาคาร



-

ระดับต่า

แปรผันตามกัน

ด้านร้านขายของฝาก
และของที่ระลึก



-

ระดับต่า

แปรผันตามกัน

ด้านความเป็นไทย



-

ระดับต่า

แปรผันตามกัน

ด้านความปลอดภัย

.

-

ระดับต่า

แปรผันตามกัน

ด้านสิ่งอานวยความ
สะดวก
และบริการต่างๆ



-

ระดับต่า

แปรผันตามกัน
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อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยจะนาเสนออภิปรายผลของการวิจัย ตามประเด็นดังต่อไปนี้
การรับรู้การจัดการภาวะวิกฤต
นักท่องเที่ยวต่างชาติมองว่าการรับรู้การจัดการภาวะวิกฤตโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณารายละเอียดพบว่ามีการรับรู้ต่างกัน ดังนี้
การรับรู้ในระดับสูงมาก ได้แก่ ประเทศไทยมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดภาวะวิกฤต
ทั้งนี้มีการรับรู้ว่ามีมีศูนย์อานวยความเชื่อเหลือแก่ผู้ประสบเหตุการณ์ในภาวะวิกฤต และการ
ให้ ข้อมูล เกี่ย วกับ สภาวะวิกฤตที่เป็นประโยชน์และเอาไปใช้เพื่อความปลอดภัยได้อยู่ในระดับสู ง
อย่างไรก็ตามการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะวิกฤตที่ชัดเจน การให้รายละเอียดและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
สภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้น การให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะวิกฤตที่สร้างความน่าเชื่ อถือ และการใช้ภาษาที่
เข้าถึงนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายหลักหลายกลุ่มยังอยู่ในระดับต่า จากวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะที่
ใดก็ตาม จาเป็ นอย่ างยิ่ งที่จะต้องทาการสื่อสาร และทาความเข้าใจกับประชาชนที่ต้องกลายเป็น
ผู้ประสบภัย หรือแม้แต่ประชาชนโดยทั่วไป เพื่อให้เกิ ดความเข้าใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ไม่ทาให้
เกิดความตื่นตระหนกมากจนเกินกว่าที่จะควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ สอดคล้องกับ (Karl A Slaikeu,
1984) ที่ว่าการสื่อสารในเหตุการณ์ภาวะวิ กฤตจะก่อให้เกิดผลในเชิงป้องกันในลักษณะดังนี้ คือ เพื่อ
ลดความสับสนอลม่าน เพื่อลดผลกระทบของเหตุการณ์ และเพื่อพยุงไม่ให้เกิดความเสื่อมเสีย ดังนั้น
“การสื่ อ สารในภาวะวิ ก ฤต” หรื อ Crisis Communication จึ ง เป็ น สิ่ ง จ าเป็ น ที่ ทุ ก หน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องจะต้องให้ความสนใจ เพื่อคลี่คลายสถานการณ์ ภาวะวิกฤตให้ดีขึ้น ดังที่ Leonard Saffir
and John Tarrant (1992) เพิ่มเติมวิธีการสื่อสารเมื่อเกิดเหตุการณ์ภาวะวิกฤตจะต้องประเมินความ
ต้อ งการของสื่ อ ไปพร้ อ มกั น ซึ่ งค าถามที่ ผู้ แ ถลงข่ า วต้ อ งให้ ค าตอบจะต้ อ งประกอบไปด้ ว ย เกิ ด
เหตุการณ์อะไร มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตหรือไม่ เหตุเกิดเมื่อใด เหตุเกิดที่ไหน เกิดความเสียหายมาก
น้อยแค่ไหน และสาเหตุของเหตุการณ์คืออะไร ซึ่งหากประเทศไทยมีการจัดการการสื่อสารภาวะวิกฤต
ที่ดี มีการดาเนินการตอบสนองที่รวดเร็ว ข้อมูลมีความถูกต้องแน่นอน รวมถึงองค์กรที่รับผิดชอบต้อง
มีความเปิดเผยจริงใจต่อผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยว ก็สามารถช่วยให้ เหตุการณ์วิกฤตที่เกิดขึ้น
บรรเทาเบาบางลงไปได้
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ภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวประเทศไทย
ทั้งในแง่ของมุมมองที่มีต่อภาพลักษณ์ซึ่งเป็นตัวแทนภาพของความคิด เห็นของนักท่องเที่ยว
ต่างชาติ รวมถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นจริงที่สะท้อนผ่านความคิดเห็นที่มีต่อ การท่องเที่ยวประเทศไทยใน
ด้านต่างๆ นักท่องเที่ยวต่างชาติมองว่าภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยโดยรวมเป็นบวก
และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านแหล่งท่องเที่ยว ด้านบริการร้านอาหารและภัตตาคาร และด้าน
ความเป็นไทย มีภาพลักษณ์เป็นบวกอย่างยิ่ง ซึ่งการศึกษาของ Henkel and Tanner (2006) ก็พบว่า
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและนักท่องเที่ยวชาวไทย ให้ความสาคัญต่อการท่องเที่ยวของประเทศไทยที่
เหมื อนกั น คื อ ประเทศไทยมี แหล่ ง ท่องเที่ย วที่ มีธ รรมชาติ ที่ส วยงาม ส่ ว นในด้านที่ แตกต่ างกั นคื อ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความเห็นว่า การท่องเที่ยวในประเทศไทยนั้น ราคาไม่แพง และประเทศไทยมี
แหล่งบันเทิงยามราตรีที่น่าสนใจมากมาย นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับ Ngamsom (2001) ที่ศึกษา
ภาพลั กษณ์ ของประเทศไทย และพบว่า ภาพลั กษณ์ ที่ดีของประเทศไทยคือ ประเพณีวั ฒ นธรรมที่
น่าสนใจ มิตรภาพของผู้คน หาข้อมูลท่องเที่ยวได้ง่าย ทัศนียภาพที่สวยงาม และความสวยงามทางด้าน
สถาปัตยกรรม
ส่วนด้านความปลอดภัยมีภาพลักษณ์ปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง โครงการศึกษา
ภาพลั กษณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย (2555) ได้ประเมิน ภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัย
พบว่า ภาพลั กษณ์ด้านความปลอดภัยเป็นตัวที่บั่นทอนภาพลักษณ์ของประเทศไทย โดยพบว่ าการ
บริหารจัดการเมื่อเกิดสภาวะวิกฤตเป็นปัญหาต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยมากกว่าตัวของเหตุการณ์
วิกฤตที่เกิดขึ้นในขณะนั้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ มณฑิรา เกียรติถาวรนันท์ (2558) เรื่อง การ
จัดการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภายใต้วิกฤตการณ์ทางการเมืองและความไม่สงบในจั งหวัดสงขลา
พบว่า ภาพลักษณ์ด้านบริการจากภาครัฐ โดยตัวแปรย่อยที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย มีค่าเฉลี่ยความ
คิดเห็นอยู่ในระดับน้อย คือ ระบบเตือนภัย สายด่วนสาหรับนักท่องเที่ยว 24 ชั่วโมง ศูนย์บริการข้อมูล
แก่นักท่องเที่ยวมีปริมาณที่เพียงพอและเข้าถึงสะดวก และการรั กษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ใน
แหล่งท่องเที่ยว ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งถือว่าเป็นภาพลักษณ์ที่นักท่องเที่ยวมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นน้อย
ที่สุดเมื่อเทียบกับด้านอื่นๆ
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ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งระดั บ การรั บ รู้ ก ารจั ด การภาวะวิ ก ฤตกั บ ภาพลั ก ษณ์ ด้ า นการ
ท่องเที่ยวของประเทศไทย
ผลการทดสอบสมมติ ฐ าน พบว่ า การรั บ รู้ ก ารจั ด การภาวะวิ ก ฤตมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวประเทศไทย โดยทั้งหมดมีความสัมพันธ์ในระดับต่าเท่านั้น และมีเพียงด้าน
เดียวที่ไม่มีความสัมพันธ์กับระดับการรับรู้ภาวะวิกฤต ได้แก่ ด้านแหล่งท่องเที่ยว ทั้งนี้ภาพลักษณ์ด้า น
แหล่งท่องเที่ย วถือว่าเป็ นภาพลักษณ์ที่ส าคัญ ในการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวในมุมมองของ
นักท่องเที่ยวต่างชาติ สะท้อนได้จากจานวนและรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติหลังเกิดเหตุการณ์
ภาวะวิกฤต ปี พ.ศ. 2558 มี นั กท่องเที่ยวจ านวน 29,881,091 คน ขยายตัว ร้อยละ20.44 จาก
ช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่รายได้จากการท่องเที่ยวมีมูลค่าเท่ากับ 1,447,158.05 ล้าน
บาท ขยายตัวร้อยละ 23.39 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา (กรมการท่องเที่ยว, 2558) ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ จักรพันธ์ รัตนกุล (2555) ที่ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลกระทบทางลบต่อการ
เดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ พบว่า หากมีความรุนแรงทาง
การเมือ ง เช่ น เหตุ ก ารณ์ รั ฐ ประหารในประเทศไทย จะส่ ง ผลให้ นั ก ท่ องเที่ ยวชาวต่ า งชาติ ป รั บ
พฤติกรรมโดยเปลี่ยนสถานที่ท่องเที่ยวมากที่สุด ต่อมาคือ ยังคงเดิ นทางตามปกติ เลื่อนการเดินทาง
เปลี่ยนสถานที่ท่องเที่ยว และยังคงเดินทางตามปกติแต่ลดวันท่องเที่ยวลง
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ข้อเสนอแนะเพื่อการประยุกต์ใช้
1) การรับรู้เกี่ยวกับการจัดการภาวะวิกฤตของประเทศไทยยังอยู่ในระดับปานกลางในด้าน ทั้งนี้
มีการรับรู้ว่ามีมีศูนย์อานวยความเชื่อเหลือแก่ผู้ประสบเหตุการณ์ในภาวะวิกฤต และการให้ข้อมูล
เกี่ยวกับสภาวะวิกฤตที่เป็นประโยชน์และเอาไปใช้เพื่อความปลอดภัยได้อยู่ในระดับสูง อย่างไรก็ตาม
การให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะวิกฤตที่ชัดเจน การให้รายละเอียดและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาวะวิกฤตที่
เกิ ด ขึ้ น การให้ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ สภาวะวิ ก ฤตที่ ส ร้ า งความน่ า เชื่ อ ถื อ และการใช้ ภ าษาที่ เ ข้ า ถึ ง
นั กท่ องเที่ ย วกลุ่ ม เป้ าหมายหลั กหลายกลุ่ มยั งอยู่ในระดับ ต่า ดั งนั้ นหน่ว ยงานที่ เกี่ ยวข้ องควรให้
ความสาคัญกับการจัดการและการสื่อสารในภาวะวิกฤต ไปยังกลุ่มนักท่องเที่ยวในด้านดังกล่าวมากขึ้น
2) ภาพลักษณ์ในเชิงบวกที่สามารถนามาส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย ได้แก่ แหล่ง
ท่องเที่ยวธรรมชาติ สถานบังเทิง อาหาร ประเพณี มิตรไมตรี และควรปรับปรุงภาพลักษณ์ด้านความ
ปลอดภัย
ข้อแนะนาในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหา ช่องทาง และผลของการสื่อสารเมื่อเกิดภาวะวิกฤตด้าน
การท่องเที่ยว
2) ควรมีก ารศึ กษาเชิ งเปรี ย บเทียบภาพลั ก ษณ์ ด้า นการท่ องเที่ย วของประเทศไทยกับ กลุ่ ม
นักท่องเที่ยวที่มีถิ่นที่พักอาศัยในแต่ละภูมิภาคของโลก
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แบบสอบถามภาษาอังกฤษ
QUESTIONNAIRE

“PERCEPTION TOWARDS CRISIS MANAGEMENT AND THAILAND’S TOURISM IMAGE
IN THE VIEWS OF FOREIGN TOURISTS”

This questionnaire is a part of the graduate thesis for the Faculty of Communication Arts at
Chulalongkorn University. This questionnaire comprises of three parts: personal data of the
respondent, the perception towards Thailand tourism crisis management and Thailand’s
tourism image. This questionnaire will take approximately 10-15 minutes to complete. All
provided data will be used for academic purposes and any data that will identify your personal
information will be strictly kept confidential. The results analyzed from the statistics will help us
to improve tourism management in Thailand. Your participation in this study would be gratefully
appreciated.

Part 1:

Personal data of the respondent

Please mark “” in  which are applicable to you.
1. Are you?
Female

2. What is your age?
-30
-50

-40
-60

3. What is your marital status?

4. What is your highest level of education?
Bachelor Degree

5. What is your occupation?

(please specific)…………………..………..
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6. Your approximately personal monthly income is… (Unit: US$)
– 1,500
– 4,500

– 3,500

– 2,500

7. Which continent is your country in?

(please specific)………………………..

8. How many times have you been to Thailand?
-3 times
-5 times

9. What information sources that influenced you to travel to Thailand (besides family and
friends)? (You can choose more than one source)

ice applications

(please specific)………………………..

Part 2: Perception towards crisis management in Thailand.
Please mark “” in  which are applicable to you.
1. Have you heard of the news reporting that the royal Thai army (RTA) launched a coup
d'etat in 2014, after some anti-government group in Thailand had had the protest against
government of Prime Minister Yingluck Shinawatra?

2. Have you heard of the news reporting that Two British backpackers were murdered on Koh
Tao (Tao Island)?

3. Have you ever heard the news about Bangkok bombing at the Ratchaprasong intersection?
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4. Have you heard of other news that discourage you to travel to Thailand?
(please
specific)…………………………………………………………………………………………………...

5. Do you agree or disagree with the following statement:
Remark: Crisis management is the process that an organization deals with a major or
sudden event that threatens to harm the organization in which communication strategies are
applied to cope with the crisis in order to prevent an organization from the loss.
Please mark “” in  which are applicable to you.

To what extent do you agree or
disagree that:
5.1 Thailand has high risk leading to crisis.
5.2 Thailand has prepared the crisis
management plan.
5.3 Thailand has an effective institution and
personnel to manage a crisis.
5.4 Thailand effectively manages
communication during a crisis.
5.5 Thailand effectively manage a crisis.
5.6 Thailand provides easily accessible
information about a crisis.
5.7 Thailand immediately provides information
about a crisis during the crisis situation.
5.8 Thailand provides fact and detail about a
crisis.
5.9 Thailand always provides information
about a crisis during the crisis situation.
5.10 Thailand gives clear information about a
crisis.
5.11 Thailand provides reliable information
about a crisis.
5.12 Thailand provides useful information that
can also be applied for a security purpose.
5.13 Thailand broadcasts news and
information about a crisis through extensive
channels.
5.14 In Thailand, helps centers are provided
for victims of a crisis during the crisis situation.
5.15 The information about a crisis is provided
and broadcasted during the crisis situation in
languages that the tourism target groups such
as the American, the Japanese and the
Chinese, are able to understand.
5.16 Thailand contacts victims of a crisis.
5.17 Thailand compensates victims of a crisis.
5.18 Thailand provides a synopsis and an
overview of a crisis situation to the public.
5.19 Thailand provides information to regain its
reputation and trust.
5.20 Thailand continuously reports and
provides information about restoration of the
area damaged by a crisis.

Strongly
Agree

Agree

Uncertain

Dis
agree

Strongly
Disagree
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Part 3:

Perception of Thailand’s tourism image

6. Do you agree or disagree with the following statement:
Please mark “” in  which are applicable to you.

To what extent do you agree or
disagree that:
Tourist Attraction
6.1 Natural attractions in Thailand such as
beaches, mountains and waterfalls are
impressive.
6.2 The architectures in Thailand represent
its uniqueness.
6.3 Thailand’s historic sites and antiques
are valuable.
6.4 Historic sites in Thailand are
interesting.
6.5 Entertainment venues and nightlife in
Thailand are enjoyable.
Tourist Activities
6.6 There are various adventure activities
(e.g. climbing, diving, kayaking) in Thailand.
6.7 There are various health & wellness
services provided in Thailand.
6.8 There are various sport-activity
destinations (e.g. golf, wakeboard, jet ski)
in Thailand.
6.9 Thailand is a shoppers’ heaven.
6.10 There are various kinds of theme
parks in Thailand.
Accommodation
6.11 There is a wide range of choices for
accommodation in Thailand.
6.12 Accommodations such as hotel and
residents in Thailand are clean/hygienic.
6.13 Price of accommodation’s facilities in
Thailand are reasonable.
6.14 Staffs are highly skilled and servicedminded.
6.15 Accommodations in Thailand value for
a stay.
Transportation
6.16 Traveling to Thailand is convenient.
6.17 Traveling in Thailand is convenient.
6.18 There are accessible tourist
information and maps about tourist spots
provided extensively in Thailand.
Food service/ Restaurant
6.19 There are various food services and
restaurants in Thailand.
6.20 The exotic taste of Thai food
represents Thailand’s uniqueness.
6.21 Food price in Thailand values for a
payment.

Strongly
Agree

Agree

Uncertain

Disagree

Strongly
Disagree
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To what extent do you agree or
disagree that:

Strongly
Agree

Agree

Uncertain

Souvenir shop
6.22 There are sufficient souvenir
shops for tourists.
6.23 The price of souvenirs is suitable
for its quality.
Thainess (Thai Hospitality)
6.24 Arts in Thailand are neat and fine.
6.25 Handcrafts in Thailand are neat
and fine.
6.26 Thai traditions are unique.
6.27 Thai people are friendly.
Safety
6.28 It is safe to travel in Thailand
6.29 Fair price of product and service
are offered in Thailand.
6.30 There are sufficient securities and
security guards to serve tourists in
Thailand.
Other services for tourists
6.31 Thailand immigration service is as
quick as required.
6.32 There are sufficient tour and
travel companies to service tourists in
Thailand.
6.34 Tour guides in Thailand have a
good skill in providing service.
6.34 Free Wi-Fi is sufficiently provided
in public.
6.35 Currency exchange service is
provided sufficiently in Thailand.

*****Thank you for your cooperation*****

Disagree

Strongly
Disagree
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แบบสอบถามภาษาไทย
แบบสอบถาม
เรื่อง การรับรู้ การจัดการภาวะวิกฤตและภาพลักษณ์ ด้านการท่ องเทีย่ วของประเทศไทยใน
มุมมองนักท่ องเที่ยวต่ างชาติ
แบบสอบถามชุ ดนี้ เ ป็ นส่ วนหนึ่ งของวิท ยานิ พนธ์ หลักสู ต รนิ เ ทศศาสตรมหาบัณฑิ ต จุ ฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย แบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน คือ ข้อมูลของผูต้ อบแบบสอบถาม การรับรู ้การจัดการภาวะวิกฤต
และภาพลักษณ์ดา้ นการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยใช้เวลาในการตอบแบบสอบถามชุดนี้ 10 – 15 นาที การให้
ข้อมูลของท่ า นในครั้ งนี้ จะใช้เพื่ อประโยชน์ท างการศึ กษาเท่ านั้น และข้อมูล จะถูก เก็บเป็ นความลับ ผลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลจากสถิติจะช่ วยพัฒนาด้านการการจัดการการท่องเที่ ยวของประเทศ ขอขอบพระคุณในความ
ร่ วมมือการตอบแบบสอบถามครั้งนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลของผูต้ อบแบบสอบถาม
กรุ ณาทาเครื่ องหมาย  ในช่องว่าง  ที่ตรงกับตัวท่านมากที่สุด
1. เพศ
 ชาย

 หญิง

2. อายุ
 น้อยกว่า 20
 31-40
 51-60
3. สถานภาพสมรส
 โสด
หม้าย
4. ระดับการศึกษา
 มัธยมศึกษา
 ปริ ญญาโท
5. อาชีพ
 นักศึกษา

 20-30
 41-50
 มากกว่า 60

 เจ้าของธุรกิจ

 พนักงานบริ ษทั

 ข้าราชการ
……………..

 อาชีพอิสระ

 เกษียณอายุ

 สมรส
 หย่าร้าง / แยกกันอยู่
 ปริ ญญาตรี
 ปริ ญญาเอก

 อื่นๆ
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6. รายได้ต่อเดือน (เหรี ยญสหรัฐ)
 น้อยกว่า 500 เหรี ยญสหรัฐ
 1,501 – 2,500 เหรี ยญสหรัฐ
 3,501 – 4,500 เหรี ยญสหรัฐ

 500 – 1,500 เหรี ยญสหรัฐ
 2,501 – 3,500 เหรี ยญสหรัฐ
 มากกว่า 4,500 เหรี ยญสหรัฐ

7. ถิ่นพักอาศัย
 เอเชีย

 อเมริ กา

 ออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์  ยุโรป

 แอฟริ กา
 ตะวันออกกลาง

 อื่นๆ ……………………..
8. จานวนครั้งที่ท่านเคยเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทย
 เดินทางมาครั้งแรก

 2 – 3 ครั้ง

 4-5 ครั้ง

 มากกว่า 5 ครั้ง

9. ท่านรับข้อมูลการท่องเที่ยวประเทศไทยจากสื่ อใดบ้าง (สามรถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
บริ ษทั นาเที่ยว
 คู่มือนาเที่ยว
 แผ่นผับ /โบว์ชวั ร์
 นิทรรศการท่องเที่ยว
 หนัง
 โทรทัศน์
 นิตยสาร
หนังสื อพิมพ์
 เวปไซต์ท่องเที่ยว
 ยูทูป
 บล็อก
 สังคมออนไลน์ (เช่น เฟซบุ๊ก)
 แอพพลิเคชัน่ ในมือถือ
 อื่นๆ (โปรดระบุ) ………………………
ส่ วนที่ 2: การรับรู้ต่อการจัดการภาวะวิกฤตในประเทศไทย
กรุ ณาทาเครื่ องหมาย  ในช่องว่าง  ที่ตรงตามความจริ งของท่าน
1. คุณเคยได้ยนิ หรื อเคยรับทราบข่าวสารเกี่ยวกับเหตุการณ์การรัฐประหาร ปี 2557 หลังเหตุการณ์ประท้วงรัฐบาล
ยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร หรื อไม่
เคย

ไม่เคย

2. คุณเคยได้ยนิ หรื อเคยรับทราบข่าวสารเกี่ยวกับเหตุฆาตกรรม 2 นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษที่เกาะเต่า หรื อไม่
เคย

ไม่เคย
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3. คุณเคยได้ยนิ หรื อเคยรับทราบข่าวสารเกี่ยวกับเหตุการณ์ระเบิด ณ สี่ แยกราชประสงค์ กรุ งเทพมหานครฯ หรื อไม่
เคย

ไม่เคย

4. คุณเคยได้ยนิ หรื อเคยรับทราบข่าวสารเกี่ยวกับเหตุการณ์อื่นๆ ที่มีผลต่อความมัน่ ใจในการเดินทางมาท่องเที่ยว
ที่ประเทศไทย หรื อไม่
(โปรดระบุ)
…………………………………………………………………………………………….……………………..
5. คุณเห็นด้วยกับข้อความต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด
หมายเหตุ: การจัดการภาวะวิกฤต หมายถึง การดาเนินงานตามนโยบายการบริ หารจัดการในขั้นตอนต่างๆ โดยใช้การสื่ อสารเป็ น
กลไกลที่สาคัญเพื่อให้สามารถรอดพ้นและคลี่คลายปั ญหาภาวะวิกฤตนั้นๆ ให้สาเร็ จลุล่วงได้และก่อให้เกิดความเสี ยหายน้อยที่สุด

กรุ ณาทาเครื่ องหมาย  ในช่องว่าง  ที่ตรงตามความจริ งของท่าน
ข้ อความ
5.1 ประเทศไทยมีความเสี่ ยงต่อการเกิดภาวะวิกฤต
5.2 ประเทศไทยมีการจัดเตรี ยมแผนภาวะวิกฤต
ล่วงหน้า
5.3 ประเทศไทยมีหน่วยงานและบุคลากรในการ
จัดการภาวะวิกฤตที่มีประสิ ทธิภาพ
5.4 ประเทศไทยมีการสื่ อสารภาวะวิกฤตอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
5.5 ประเทศไทยมีการจัดการภาวะวิกฤตอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
5.6 ประเทศไทยมีการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับสภาวะ
วิกฤตที่สามารถเข้าถึงง่าย
5.7 ประเทศไทยมีการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับสภาวะ
วิกฤตอย่างรวดเร็ วและทันต่อสถานการณ์
5.8 ประเทศไทยมีการให้รายละเอียดและ
ข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับสภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้น
5.9 ประเทศไทยมีการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับสภาวะ
วิกฤตอย่างสม่าเสมอในช่วงที่เกิดเหตุการณ์
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ข้ อความ
5.10 ประเทศไทยมีการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับสภาวะ
วิกฤตที่ชดั เจน
5.11 ประเทศไทยมีการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับสภาวะ
วิกฤตที่สร้างความน่าเชื่อถือ
5.12 ประเทศไทยมีการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับสภาวะ
วิกฤตที่เป็ นประโยชน์และเอาไปใช้เพื่อความ
ปลอดภัยได้
5.13 ประเทศไทยมีการนาเสนอข่าวสารเกี่ยวกับ
สภาวะวิกฤตผ่านช่องทางการสื่ อสารที่ครอบคลุม
5.14 ประเทศไทยมีศูนย์อานวยความเชื่ อเหลือแก่ผู ้
ประสบเหตุการณ์ในภาวะวิกฤต
5.15 ประเทศไทยมีการให้ขอ้ มูล โดยการใช้ภาษาที่
เข้าถึงนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้ าหมายหลัก เช่น
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น เมื่อเกิดภาวะ
วิกฤต
5.16 ประเทศไทยมีการติดต่อสื่ อสารกับบุคคลที่
ได้รับผลกระทบในเหตุการณ์วิกฤต
5.17 ประเทศไทยมีการชดเชยความเสี ยหายให้กบั ผู ้
ที่ได้รับความเสี ยหายในเหตุการณ์วิกฤต
5.18 ประเทศไทยมีการสรุ ปเหตุการณ์พร้อมจัดทา
คาแถลงการณ์และให้ขอ้ มูลในภาพรวมใน
เหตุการณ์วิกฤต
5.19 ประเทศไทยมีการให้ขอ้ มูลที่เรี ยกความ
เชื่อมัน่ ต่อภาพลักษณ์ของประเทศกลับคืนมา
20. ประเทศไทยมีการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการฟื้ นฟู
ของพื้นที่ที่ส่งผลกระทบในเหตุการณ์วิกฤต

เห็นด้ วย
อย่ างยิ่ง

เห็นด้ วย

ไม่ แน่ ใจ

ไม่ เห็นด้ วย

ไม่ เห็นด้ วย
อย่ างยิ่ง

105
ส่ วนที่ 3 การรับรู้ ภาพลักษณ์ ด้านการท่ องเทีย่ วของประเทศไทย
6. คุณเห็นด้วยกับข้อความต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด
กรุ ณาทาเครื่ องหมาย  ในช่องว่าง  ที่ตรงตามความจริ งของท่าน
ข้ อความ
ด้านแหล่งท่ องเที่ยว
6.1 ประเทศไทยมีธรรมชาติที่สวยงาม
เช่น ชายหาด ภูเขา และน้ าตก
6.2 ประเทศไทยมีสถาปัตยกรรมที่เป็ น
เอกลักษณ์
6.3 ประเทศไทยมีโบราณสถาน และ
โบราณวัตถุที่คุณค่า
6.4 ประเทศไทยมีสถานที่สาคัญทาง
ประวัติศาสตร์ ที่น่าสนใจ
6.5 ประเทศไทยมีแหล่งสถานบันเทิง
ยามค่าคืนที่น่าสนุกสนาน
ด้านกิจกรรมท่ องเที่ยว
6.6 ประเทศไทยมีความหลากหลายของ
กิจกรรมผจญภัย เช่น ปี นเขา ดาน้ า คา
ยัก
6.7 ประเทศไทยมีความหลากหลายของ
บริ การด้านสุขภาพและความงาม
6.8 ประเทศไทยมีความหลากหลายของ
สถานที่ท่องเที่ยวทางกีฬา เช่น ตีกอล์ฟ
เวกบอรด์ เจ็ทสกี
6.9 ประเทศไทยเป็ นสวรรค์ของแหล่งช็
อปปิ้ ง
6.10 ประเทศไทยมีความหลายหลายของ
สวนสนุก (Theme park)
ด้านสถานที่พกั แรม
6.11 ประเทศไทยมีความหลากหลาย
ของสถานที่พกั แรม/โรงแรม
6.12 สถานที่พกั แรม/โรงแรมในประเทศ
ไทย มีความสะอาด
6.13 สถานที่พกั แรม/โรงแรมในประเทศ
ไทยมีสิ่งอานวยความสะดวกเหมาะสม
กับราคา
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6.14 พนักงานผูใ้ ห้บริ การมีความเอาใจ
ใส่ในการบริ การ
6.15 มีความคุม้ เงินสาหรับการเลือกที่
พักอาศัย
ด้านการเข้ าถึงแหล่งท่ องเที่ยว
6.16 การเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศ
ไทยมีความสะดวกสบาย
6.17 การเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
ต่างๆในประเทศไทยมีความ
สะดวกสบาย
6.18 มีขอ้ มูลแนะนาสถานที่ท่องเที่ยวใน
ประเทศไทยอย่างทัว่ ถึง
ด้านการบริการร้ านอาหารและภัตตาคาร
6.19 ประเทศไทยมีร้านอาหารให้บริ การ
ที่หลากหลาย
6.20 อาหารไทยมีรสชาติเป็ นเอกลักษณ์
6.21 ราคาอาหารไทยมีความคุม้ ค่ากับ
เงินที่จ่ายไป
ด้านร้ านขายของฝากและของที่ระลึก
6.22 จานวนร้านขายของฝากและของที่
ระลึกมีให้บริ การอย่างเพียงพอ
6.23 คุณภาพของของที่ระลึกเหมาะสม
กับราคาที่จ่ายไป
ด้านความเป็ นไทย
6.24 งานศิลปะไทยมีความสวยงาม
6.25 งานหัตถกรรมไทยมีความสวยงาม
6.26 ประเพณี ไทยมีความเป็ นเอกลักษณ์
6.27 คนไทยมีความเป็ นมิตรไมตรี
ด้านความปลอดภัย
6.28 การเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ
ไทยมีความปลอดภัย
6.29 การเลือกซื้ อสิ นค้าและบริ การมี
ความยุติธรรม
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6.30 มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย
นักท่องเที่ยวอย่างเพียงพอ
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
และบริการต่ างๆ
6.31 บริ การการตรวจคนเข้าเมืองมี
ความรวดเร็ ว
6.32 บริ ษทั ทัวร์ ในประเทศไทย
ให้บริ การนักท่องเที่ยวได้อย่างเพียงพอ
6.33 มัคคุเทศก์มีทกั ษะความรู้ในการ
บริ การ
6.34 มี Wi-Fi ให้บริ การในพื้นที่
สาธารณะอย่างเพียงพอ
6.35 มีบริ การแลกเปลี่ยนเงินตรา
ระหว่างประเทศอย่างเพียงพอ

****ขอบพระคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม****
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