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ชื่อเรื่อง การรั บรู้ภาพลักษณ์ แหล่ งท่ องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ และเมืองหลวงพระบางของนักท่ องเที่ยว
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บทคัดย่ อ
การท่องเที่ยวยุคปั จจุบนั มีฐานะเป็ นสินค้ าเศรษฐกิจสร้ างรายได้ ให้ ประเทศต่าง ๆ แหล่ง
ท่องเที่ยวจะดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ จะต้ องมีภาพลักษณ์ ที่ดี การศึกษาภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่
ยืนยันผลทํานองเดียวกันว่า ภาพลักษณ์เป็ นปั จจัยสําคัญในการส่งเสริ มความสําเร็ จของแหล่งท่องเที่ยว นิยมใช้
การวิจยั เชิงปริ มาณวิเคราะห์ข้อมูล
แต่ยงั ขาดการศึกษาเชิงเปรี ยบเทียบพื ้นที่ซงึ่ มีความโดดเด่นใกล้ เคียงกัน
งานวิจยั นี ้จึงวิเคราะห์การรับรู้ภาพลักษณ์เชียงใหม่และหลวงพระบางของนักท่องเที่ยวที่เคยไปทัง้ 2 แห่ง
วิเคราะห์ภาพลักษณ์เชียงใหม่ในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญเชียงใหม่
และภาพลักษณ์หลวงพระบางในมุมมอง
ผู้เชี่ยวชาญหลวงพระบาง
นํามาเปรี ยบเทียบภาพลักษณ์ระหว่างการรับรู้ ของนักท่องเที่ยวกับมุมมองของ
ผู้เชี่ยวชาญ ด้ วยข้ อมูลจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เจาะลึก ผลพบว่า วัตถุประสงค์การเดินทาง สิ่งจูงใจ
และประเภทของสารสนเทศมีความสัมพันธ์กบั การรับรู้ภาพลักษณ์อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ด้ านจํานวนครัง้
ที่มามีความสัมพันธ์เฉพาะเชียงใหม่อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
เมื่อพิจารณาภาพลักษณ์ในมุมมองของ
ผู้เชี่ยวชาญกับการรับรู้ของนักท่องเที่ยวพบว่าเป็ นภาพลักษณ์ประเภทเดียวกันคือด้ านขนบธรรมเนียมประเพณี
ดังนันขอเสนอแนะว่
้
าแหล่งท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นคล้ ายคลึงกันควรสร้ างเส้ นทางการท่องเที่ยวเชื่อมต่อกัน
และให้ ความสําคัญกับขีดความสามารถในการรองรับ (Carrying Capacity) ทรัพยากรต่าง ๆ ซึง่ เกี่ยวโยงถึง
ภาวะโลกร้ อนเพื่อตอบสนองแนวคิดการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ ยืน
ด้ วยการบริ หารจัดการให้ แหล่ง
ท่องเที่ยวคงเอกลักษณ์และสภาพธรรมชาติดงเดิ
ั ้ มไว้ ไม่ให้ การพัฒนากระทบความสวยงาม วิถีชีวิตชุมชน และ
ทรัพยากรท้ องถิ่น

บทนํา
การศึกษาเกี่ยวกับภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวเริ่ มต้ นในช่วงต้ น พ.ศ. 2513 เมื่อฮันต์ (Hunt, 1975)
ศึกษาบทบาทภาพลักษณ์ในการพัฒนาการท่องเที่ยว ต่อจากนันการศึ
้
กษาเกี่ยวกับภาพลักษณ์แหล่ง
ท่องเที่ยวเพิ่มปริ มาณมากขึ ้นเนื่องจากได้ รับการพัฒนาเป็ นสาขาหนึง่ ของการวิจยั ท่องเที่ยวและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้ องกับการท่องเที่ยวนําผลวิจยั ใช้ ปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดได้ (Grosspietsch, 2004, p. 225) รายงาน
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การวิจยั ส่วนใหญ่ใช้ การวิจยั เชิงปริ มาณวิเคราะห์ข้อมูล แม้ ระยะหลังจะใช้ การศึกษาแบบอื่นเพิ่มขึ ้น แต่เป็ น
การศึกษาที่ใช้ เฉพาะวิธีการใดวิธีการหนึง่ (Baloglu and McCleary, 1999, p. 869; Pike, 2002, pp. 541549) นอกจากนี ้ยังขาดการศึกษาเชิงเปรี ยบเทียบพื ้นที่ซงึ่ มีความโดดเด่นใกล้ เคียงกัน รวมทังพื
้ ้นที่ที่ศกึ ษาใน
เอเชียยังไม่ได้ รับความสนใจศึกษามากเท่ากับพื ้นที่ที่ศกึ ษาในยุโรป อเมริ กา หรื อแอฟริ กา จึงจําเป็ นที่จะต้ อง
ศึกษาภาพลักษณ์ แหล่งท่องเที่ยวในพื ้นที่แถบเอเชียเพิ่มขึ ้น
พื ้นที่แถบเอเชียโดยเฉพาะดินแดนในกลุม่ อนุภมู ิภาคลุม่ แม่นํ ้าโขง (The Greater Mekong Region:
GMS) เป็ นดินแดนอารยธรรมเก่า มีโบราณสถาน โบราณวัตถุ และสถาปั ตยกรรมที่เป็ นเอกลักษณ์ มีความเป็ น
ธรรมชาติที่สวยงาม จารี ตประเพณี วัฒนธรรมและวิถีชีวิตผู้คนที่นา่ สนใจ ซึง่ เป็ นสิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยวได้
จํานวนมาก แหล่งท่องเที่ยวที่ได้ รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวจํานวนมากคือ จังหวัดเชียงใหม่และเมืองหลวง
พระบาง เห็นได้ จากการจัดอันดับเมืองท่องเที่ยวในเอเชียของนิตยสารท่องเที่ยว “Asia Traveler” ปี 2006
ปรากฏว่ามีเมืองชันเยี
้ ่ยมขนาดสามดาวที่เหมาะสําหรับการแวะชมเป็ นจํานวน 30 เมือง หนึง่ ในจํานวน 30 เมือง
นันคื
้ อจังหวัดเชียงใหม่ของไทย (ศูนย์วิจยั และให้ คําปรึ กษา, 2549, น. 65-66) สําหรับเมืองหลวงพระบางของ
สปป.ลาว ได้ รับรางวัล “Golden Award” ใน พ.ศ. 2549-2550 รางวัล “Short listed for the Top City Tourist
Destination” พ.ศ. 2551 จากการจัดอันดับแหล่งท่องเที่ยวของนิตยสาร Wanderlust Travel Magazine ของส
หราชอาณาจักรอังกฤษ (Lee and Denny, 2008)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับการท่องเที่ยว เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย องค์การการท่องเที่ยว
แห่งชาติของสปป.ลาว บริ ษัทจัดทําธุรกิจการท่องเที่ยว เป็ นต้ น ใช้ สิ่งดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวเป็ นสิ่งเร้ า
นําเสนอสารสนเทศผ่านการจัดกิจกรรมและสื่อต่าง ๆ เช่น ขบวนแห่นางสงกรานต์ในเทศกาลสงกรานต์ของ
จังหวัดเชียงใหม่ ขบวนแห่นางสังขานปู่ เยอ-ย่าเยอในเทศกาลสงกรานต์ของเมืองหลวงพระบาง การจัด
นิทรรศการแนะนําการท่องเที่ยว โปสเตอร์ แผ่นพับ คูม่ ือนําเที่ยว เป็ นต้ น สื่อสารให้ นกั ท่องเที่ยวรับรู้เกี่ยวกับ
แหล่งท่องเที่ยว สิ่งที่นกั ท่องเที่ยวได้ รับรู้ทกุ เรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับแหล่งท่องเที่ยวจะผสมผสานกันเป็ นภาพลักษณ์
โดยรวมของแหล่งท่องเที่ยวนัน้ ๆ (Gartner, 1986, pp. 635-636)
ภาพลักษณ์ส่วนใหญ่เป็ นเรื่ องของการรับรู้ ที่เกิดจากการตีความด้ วยเหตุผลและความรู้สึกของผู้รับสาร
ร่วมกับแรงกระตุ้นของสินค้ าและลักษณะนิสยั ใจคอของผู้รับสาร (Dobni and Zinkhan, 1990) การประมวล
สารสนเทศให้ เป็ นภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวของผู้รับสาร อาจจะคล้ ายคลึงหรื อแตกต่างจากภาพลักษณ์ที่ผ้ ู
ส่งสารต้ องการให้ เกิดขึ ้น จึงจําเป็ นที่จะต้ องศึกษาความสอดคล้ องระหว่างภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวกับของผู้เชี่ยวชาญหรื อผู้เกี่ยวข้ องด้ านการท่องเที่ยวด้ วย
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วัตถุประสงค์ การวิจัย
การวิจยั เรื่ องนี ้มีวตั ถุประสงค์ ดังนี ้
1. เพื่อวิเคราะห์การรับรู้ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่และเมืองหลวงพระบางของ
นักท่องเที่ยวที่เคยไปทัง้ 2 แห่ง
2. เพื่อวิเคราะห์ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญหรื อ
ผู้เกี่ยวข้ องด้ านการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
3. เพื่อวิเคราะห์ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวเมืองหลวงพระบางในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญหรื อผู้เกี่ยวข้ อง
ด้ านการท่องเที่ยวเมืองหลวงพระบาง
4. เพื่อเปรี ยบเทียบภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่และเมืองหลวงพระบางระหว่าง
การรับรู้ ของนักท่องเที่ยวที่เคยไปทัง้ 2 แห่งกับมุมมองของผู้เชี่ยวชาญหรื อผู้เกี่ยวข้ องด้ านการท่องเที่ยว
วิธีดาํ เนินการวิจัย
การวิจยั นี ้ใช้ วิธีวิทยาการวิจยั แบบผสม (Mixed Methodology) กล่าวคือการวิจัยเชิงปริ มาณใช้
แบบสอบถามเก็ บรวบรวมข้ อมูลนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ ามายังจังหวัดเชียงใหม่และเมืองหลวงพระบาง
ในช่วง พ.ศ. 2550-2551 รวมทังนั
้ กท่องเที่ยวที่เดินทางมาเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่หรื อเมืองหลวงพระบางใน
พ.ศ. 2550-2551 แต่เคยเดินทางมาจังหวัดเชียงใหม่หรื อเมืองหลวงพระบางระหว่าง พ.ศ. 2547-2551 ตัวแปรที่
ใช้ ในการศึกษาแบ่งออกเป็ น 5 กลุม่ คือ ข้ อมูลส่วนบุคคล ข้ อมูลการเดินทาง กิจกรรมระหว่างการท่องเที่ยว การ
รับรู้สารสนเทศเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว และการรับรู้ภาพลักษณ์ของเมืองหลวงพระบางและจังหวัดเชียงใหม่
สําหรับการวิจยั เชิงคุณภาพใช้ การสัมภาษณ์เจาะลึกด้ วยแบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้ างเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้เชี่ยวชาญหรื อผู้เกี่ยวข้ องด้ านการท่องเที่ยวของทังจั
้ งหวัดเชียงใหม่และเมืองหลวงพระบาง นําข้ อมูลมา
วิเคราะห์เนื ้อหาให้ ได้ บทสรุ ป เพื่ อใช้ อภิ ปรายผลการวิ จัยร่ วมกับข้ อมูลเชิง ปริ มาณ

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริ มาณพบว่า ข้ อมูลการเดินทางด้ านวัตถุประสงค์ในการเดินทางและ
สิ่งจูงใจให้ เดินทางมีความสัมพันธ์กบั การรับรู้ภาพลักษณ์ทงจั
ั ้ งหวัดเชียงใหม่และเมืองหลวงพระบางของกลุม่
ตัวอย่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในขณะที่ด้านจํานวนครัง้ ที่มามีความสัมพันธ์กบั การรับรู้
ภาพลักษณ์ของกลุม่ ตัวอย่างเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 สําหรับการทํา
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กิจกรรมระหว่างการท่องเที่ยวพบว่าลักษณะการทํากิจกรรมมีความสัมพันธ์ กับการรับรู้ ภาพลักษณ์ ของทัง้
จังหวัดเชียงใหม่และเมืองหลวงพระบางของกลุม่ ตัวอย่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 และการรับรู้
สารสนเทศการท่องเที่ยวของกลุม่ ตัวอย่างพบว่าประเภทของสารสนเทศเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์
กับการรับรู้ภาพลักษณ์ทงจั
ั ้ งหวัดเชียงใหม่และเมืองหลวงพระบางของกลุม่ ตัวอย่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่
ระดับ 0. 05 ดังแสดงในตารางต่อไปนี ้
ตารางที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ ของการรับรู้ภาพลักษณ์ จังหวัดเชียงใหม่ และเมืองหลวงพระบางกับข้ อมูลส่ วนบุคคล
ข้ อมูลการเดินทาง กิจกรรมระหว่ างการท่ องเที่ยว และการรับรู้สารสนเทศ
การแสดง
ความสัมพันธ์ ของกลุ่มตัวแปร

การแสดงความสัมพันธ์ รายด้ าน

เพศ*การรับรู้ภาพลักษณ์
อายุ*การรับรู้ภาพลักษณ์
ข้ อมูลส่วนบุคคล*การรับรู้
การศึกษา*การรับรู้ภาพลักษณ์
ภาพลักษณ์
อาชีพ*การรับรู้ภาพลักษณ์
รายได้ *การรับรู้ภาพลักษณ์
ที่อยู*่ การรับรู้ภาพลักษณ์
จํานวนครัง้ *การรับรู้ภาพลักษณ์
จํานวนวัน*การรับรู้ภาพลักษณ์
ข้ อมูลการเดินทาง*การรับรู้
ช่วงทีเ่ ดินทาง*การรับรู้ภาพลักษณ์
ภาพลักษณ์
จุดประสงค์*การรับรู้ภาพลักษณ์
ลักษณะการเดินทาง*การรับรู้ภาพลักษณ์
สิง่ จูงใจให้ เดินทาง*การรับรู้ภาพลักษณ์
กิจกรรมระหว่างการท่องเที่ยว*การ ประเภทของกิจกรรม*การรับรู้ภาพลักษณ์
รับรู้ ภาพลักษณ์
ลักษณะการทํากิจกรรม*การรับรู้ภาพลักษณ์
แหล่งสารสนเทศ*การรับรู้ภาพลักษณ์
การรับรู้สารสนเทศ*การรับรู้
ช่องทางการสือ่ สาร*การรับรู้ภาพลักษณ์
ภาพลักษณ์
ประเภทของสารสนเทศ*การรับรู้ภาพลักษณ์
หมายเหตุ ns หมายถึง ข้ อมูลไม่มีความสัมพันธ์กนั ทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95
* หมายถึง ข้ อมูลมีความสัมพันธ์กนั ทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95

χ2- test
หลวงพระบาง
0.341 ns
0.992 ns
0.593 ns
0.302 ns
0.421 ns
0.731 ns
0.999 ns
0.209 ns
0.454 ns
0.000 *
0.972 ns
0.000 *
0.530ns
0.000 *
0.953 ns
0.214 ns
0.012 *

เชียงใหม่
0.527 ns
0.308ns
0.923ns
0.387ns
0.474 ns
0.766 ns
0.049 *
0.494ns
0.200ns
0.000 *
0.390 ns
0.000 *
0.097 ns
0.000 *
0.323 ns
0.686 ns
0.002 *
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ผลการวิเ คราะห์ ข้อมูลเชิง คุณภาพพบว่า กลุม่ ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นในทิศทางเดียวกันคือทัง้
จังหวัดเชียงใหม่และเมืองหลวงพระบางมีภาพลักษณ์อยูใ่ นประเภทภาพลักษณ์ด้านขนบธรรมเนียมประเพณี
เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ลกั ษณะของภาพที่ปรากฏให้ เห็น โดยที่เมืองหลวงพระบางให้ ความสําคัญกับมรดก
โลกและวัฒนธรรม ประเพณี ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ให้ ความสําคัญกับการเป็ นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมบน
ความหลากหลายและทันสมัย
สําหรับการเปรี ยบเทียบภาพลักษณ์จงั หวัดเชียงใหม่และเมืองหลวงพระบางระหว่างมุมมองของ
ผู้เชี่ยวชาญหรื อผู้เกี่ยวข้ องด้ านการท่องเที่ยวกับการรับรู้ ของนักท่องเที่ยวที่เคยไปทัง้ 2 แห่ง ผลพบว่า มีความ
คล้ ายคลึงกัน กล่าวคือ ทุกฝ่ ายต่างเห็นว่าเมืองหลวงพระบางและจังหวัดเชียงใหม่มีภาพลักษณ์ ด้าน
ขนบธรรมเนียมประเพณีเช่นกัน
สรุ ปผลและอภิปรายผล
การที่ข้อมูลการเดินทางด้ านจํานวนครัง้ ที่เดินทางของกลุม่ ตัวอย่าง มีผลต่อการรับรู้ภาพลักษณ์
เฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ ในขณะที่ด้านจุดประสงค์ในการเดินทางและสิ่งจูงใจให้ เดินทางมีผลต่อการรับรู้ภาพลักษณ์
ทัง้ 2 แห่ง อธิบายได้ วา่ ความถี่ในการเดินทางมายังแหล่งท่องเที่ยวจะทําให้ นกั ท่องเที่ยวมีประสบการณ์ใน
แหล่งท่องเที่ยวนันมากขึ
้
้น ข้ อมูลเชิงประจักษ์ ชี ้ให้ เห็นว่าจํานวนครัง้ ที่กลุม่ ตัวอย่างเดินทางมาจังหวัดเชียงใหม่
มีมากกว่าจํานวนครัง้ ที่กลุม่ ตัวอย่างเดินทางมาเมืองหลวงพระบางถึง 2 เท่า ดังปรากฏในตารางที่ 2 เป็ น
สาเหตุที่ทําให้ ข้อมูลการเดินทางด้ านจํานวนครัง้ มีผลต่อการรับรู้ภาพลักษณ์เฉพาะจังหวัดเชียงใหม่
ตารางที่ 2 แสดงจํานวนครั ง้ ที่กลุ่มตัวอย่ างเดินทางมาท่ องเที่ยวเมืองหลวงพระบางและจังหวัดเชียงใหม่
จํานวนครั ง้ ที่เดินทาง
มาครัง้ แรก

มามากกว่า 1 ครัง้

เมืองหลวงพระบาง

จังหวัดเชียงใหม่

จํานวน

ร้ อยละ

จํานวน

ร้ อยละ

กลับมา

250

62.50

209

52.20

ไม่กลับมา

59

14.70

28

7.00

อาจจะมา

30

7.50

16

4.00

2-6 ครัง้

54

13.60

124

31.00

7 ครัง้ ขึ ้นไป

7

1.70

23

5.80

400

100.00

400

100.00

รวม
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สําหรับผลการวิจยั ด้ านสิ่งจูงใจให้ กลุม่ ตัวอย่างเดินทางมาทังจั
้ งหวัดเชียงใหม่และเมืองหลวงพระบาง
พบว่า ส่วนมากเดินทางมาเพราะสิ่งดึงดูดใจทางวัฒนธรรม ได้ แก่ โบราณสถานทางประวัตศิ าสตร์ และ
วัฒนธรรม วิถีชีวิตของคนท้ องถิ่น ความเป็ นมิตรของคนท้ องถิ่น ประเพณีท้องถิ่น และเทศกาลต่าง ๆ ซึง่ สอดรับ
กับเหตุผลที่กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่กลับมาเที่ยวซํ ้าทัง้ 2 แห่ง เพราะชอบธรรมชาติที่สวยงามและชอบ
วัฒนธรรม ผลการวิจยั ครัง้ นี ้คล้ ายคลึงกับรายงานการวิจยั ที่ผา่ นมาหลายเรื่ องที่มีผลการศึกษาในทํานอง
เดียวกัน เช่น งานของคูและบราวน์ (Qu, and Brown, 2001) ประเด็นหนึง่ พบว่า กลุม่ นักท่องเที่ยวจัดอันดับให้
ประเทศไทยมีภาพลักษณ์ด้านบวกเรื่ องความรํ่ ารวยของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ทางวัฒนธรรม และทาง
ประวัติศาสตร์ งานวิจยั ของฮาม (Hahm, J., 2002) พบว่ากลุม่ ตัวอย่างมีการรับรู้ภาพลักษณ์ของประเทศไทย
ว่ามีอาหารหลากหลาย มีรูปแบบสถาปั ตยกรรม วัฒนธรรมวิถีชีวิต ธรรมชาติ และชายหาดสวยงาม เป็ นต้ น
เมื่อพิจารณาด้ านลักษณะการทํากิจกรรมระหว่างการท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์ กบั การรับรู้เกี่ยวกับ
ภาพลักษณ์ของทัง้ 2 แห่งของกลุม่ ตัวอย่าง อธิบายได้ วา่ การร่วมทํากิจกรรมใด ๆ ในลักษณะใดลักษณะหนึง่
ล้ วนสร้ างประสบการณ์ให้ นกั ท่องเที่ยวทังสิ
้ ้น ประสบการณ์ ดงั กล่าวเป็ นปั จจัยหนึ่งที่นกั ท่องเที่ยวใช้ สร้ าง
ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวขึ ้น นอกจากนี ้กิจกรรมระหว่างเดินทางท่องเที่ยวยังเป็ นสิ่งดึงดูดใจของแหล่ง
ท่องเที่ยวประเภทหนึง่ ที่มีสว่ นช่วยให้ นกั ท่องเที่ยวตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเที่ยวแห่งนัน้
สําหรับตัวแปรกลุม่ การรับรู้สารสนเทศการท่องเที่ยวพบว่า ประเภทของสารสนเทศการท่องเที่ยวเป็ น
เพียงด้ านเดียวที่มีความสัมพันธ์กบั การรับรู้ เกี่ยวกับภาพลักษณ์ของทัง้ 2 แห่งของกลุม่ ตัวอย่าง เป็ นเพราะ
นักท่องเที่ยวได้ รับสิ่งกระตุ้นหรื อสิ่งเร้ าซึง่ เป็ นสิ่งแวดล้ อมภายนอก เช่น สารสนเทศการท่องเที่ยว สิ่งดึงดูดใจของ
แหล่งท่องเที่ยว เป็ นต้ น จะใช้ กระบวนการตัดสินใจและแปลความหมายสิ่งกระตุ้นที่ได้ รับออกมาเป็ นความรู้
ความเข้ าใจร่ วมกับความรู้และประสบการณ์เดิมของแต่ละบุคคล (Gouran, Wiethoff & Doelger, 1994, pp.
22-26) ในขณะที่ด้านแหล่งสารสนเทศและช่องทางการสื่อสารไม่มีความสัมพันธ์กบั การรับรู้เกี่ยวกับภาพลักษณ์
ของทัง้ 2 แห่ง เนื่องจากแหล่งสารแต่ละประเภทส่งผลต่อนักท่องเที่ยวกลุม่ ต่าง ๆ ในระดับต่างกัน เช่นเดียวกับ
งานวิจยั บาโลกลู (Baloglu, S., 2000, pp. 81-89) ที่พบว่านักท่องเที่ยวใช้ สารสนเทศจากแหล่งสารที่มีรูปแบบ
หลากหลาย
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