บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การวิจยั เรื่ อง “การรับรู้ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่และเมืองหลวงพระบาง
ของนักท่องเที่ยว” ใช้ ทฤษฎีภาพลักษณ์เป็ นทฤษฎี หลักในการศึกษา มุ่งประเด็นเกี่ยวกับการรับรู้
ภาพลักษณ์ จังหวัดเชี ยงใหม่และเมื องหลวงพระบางของนักท่องเที่ ยวที่ เคยไปทัง้ 2 แห่งว่ารั บรู้
ภาพลัก ษณ์ แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วอย่ า งไร และประเด็ น ภาพลัก ษณ์ แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วในมุม มองของ
ผู้เชี่ยวชาญหรื อผู้เกี่ยวข้ องด้ านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และเมืองหลวงพระบาง ร่ วมกับ
ทฤษฎี การรั บรู้ และทฤษฎี การประมวลสารสนเทศ นํามาเป็ นกรอบในการศึกษา รวมทัง้ การ
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ ยวข้ องกับการศึกษาแหล่งท่องเที่ยวคือ จังหวัดเชียงใหม่และเมืองหลวง
พระบาง และการรั บรู้ ภาพลักษณ์ ของแหล่งท่องเที่ยวในภูมิภาคต่าง ๆ เพื่ อเป็ นแนวทางใน
การศึกษาการรับรู้ภาพลักษณ์ปัจจุบนั ของจังหวัดเชียงใหม่และเมืองหลวงพระบางของนักท่องเที่ยว
ที่เคยไปทังสองแห่
้
ง

ทฤษฎีเกี่ยวกับภาพลักษณ์
ความหมายของภาพลักษณ์
การศึกษาเกี่ยวกับภาพลักษณ์เริ่ มปรากฏในงานของโบลดิ ้ง (Boulding, K. E., 1956)
และมาร์ ทินวั (Martineau, 1958) ที่อธิบายว่าการแสดงออกของบุคคลขึ ้นอยู่กบั การมองเห็นและ
การรับรู้ภาพลักษณ์ของสิ่งต่าง ๆ ในสังคมมากกว่าการมองเห็นความเป็ นจริ ง งานวิจยั ในระยะ
ต่อมาได้ พฒ
ั นาเป็ นทฤษฎีภาพลักษณ์ (Image Theory) ขึ ้น กล่าวถึงภาพที่มีอยูใ่ นใจของบุคคลที่
เกิดจากการมองโลกของปั จเจกบุคคลตามการรับรู้ซงึ่ แตกต่างจากความเป็ นจริ ง อันเป็ นผลมาจาก
จิตวิทยาคือ ความรู้สึกนึกคิด ความเชื่อ การประเมิน การตีความของบุคคล ภาพลักษณ์จงึ มีคําจํากัด
ความที่รับรู้กนั ทัว่ ไปว่า เป็ นความเชื่อ ความคิด และความรู้สกึ ที่บคุ คลมีตอ่ สิง่ ใดสิ่งหนึง่
การทบทวนงานวิจยั ที่ผ่านมาพบว่า นักวิชาการทังชาวไทยและชาวต่
้
างประเทศให้
ความหมายของคําว่า “ภาพลักษณ์” (Image) ไว้ มากมาย เรี ยงลําดับงานวิจยั บางส่วนตังแต่
้
ช่วงแรก ๆ มาถึงงานในปั จจุบนั แสดงในตารางต่อไปนี ้
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ตารางที่ 2.1 การให้ ความหมายของคําว่ าภาพลักษณ์
ค.ศ. ที่ศึกษา
ผู้ศึกษา
ความหมาย
1959
Boulding, K. E และ ผลรวมของประสบการณ์ในอดีตของเจ้ าของภาพลักษณ์
1993 (2536) พรทิพย์ วรกิจโภคาทร เป็ นสิ่งที่เกิดขึ ้นในใจของบุคคลจากการรับรู้ ข่าวสารด้ วย
ประสาทสัมผัสทังห้
้ า หรื อมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่ องนัน้
เกิดความประทับใจ จดจําได้ และพัฒนาเป็ นภาพอย่างใด
อย่างหนึง่ ขึ ้นมา ซึง่ จะเป็ นทางบวกหรื อทางลบขึ ้นอยูก่ บั
ความประทับใจของการรับรู้ ภาพลักษณ์จะคงอยูไ่ ด้ นาน
หรื อเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรขึ ้นอยูก่ บั เนื ้อหาสาระและการ
ได้ รับรู้เรื่ องราวนัน้ ๆ อย่างสมํ่าเสมอ
1984
Stringer
ตัวแทนของความรู้สกึ หรื อสารสนเทศที่เป็ นแนวความคิด
1985
Berg
ความประทับใจ ความทรงจําในขณะใดขณะหนึง่ และ
การรับรู้ ที่เกิดจากการประมวลสภาพภายนอกของบุคคล
1987
Gartner & Hunt
ชื่อเสียงที่รํ่าลือกันมาปากต่อปาก
การประเมินหรื อ
คําแนะนําจากเพื่อน ความคาดหวังของผู้ใช้
1989
Olins
ชื่อเสียง/เอกลักษณ์ของหน่วยงาน/บริ ษทั
1991
Gioia & Chittipeddi ภาพลักษณ์ที่ปรารถนาในอนาคต
1993
Grunig
ความประทับใจ ความทรงจําในขณะใดขณะหนึง่
1996
Fombrun
ชื่อเสียง เป็ นที่ร้ ูจกั เลื่องลือ กิตติศพั ท์ และการรับรู้ที่เกิด
จากการประมวลสภาพการณ์ภายนอกของบุคคล
1996
Gioia & Thomas
ภาพที่เกิดจากการประกอบสร้ างขึ ้นภายในจิตใจของ
บุคคล เช่น การรับรู้ เป็ นต้ น
1996
Gioia & Thomas
ภาพลักษณ์ที่ปรารถนาในอนาคต
1997
Van Riel & Balmer ชื่อเสียง/เอกลักษณ์ของหน่วยงาน/บริ ษทั
1998 (2541) เสรี วงษ์ มณฑา
องค์ประกอบระหว่างข้ อเท็จจริ ง (Objective Facts) กับ
การประเมินส่วนตัว (Personal Judgement) กลายเป็ น
ความจริ งแห่ง ก ารรับรู้ (Perceptual)
2000
Gioia et al.
การรับรู้ ที่เกิดจากการหลอมรวมความรู้สึก ความเชื่อที่อยู่
ภายในบุคคลกับสภาพการณ์ภายนอกของบุคคล
27
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ความหมายดังกล่าวประมวลได้ วา่ ภาพลักษณ์คือผลรวมของความรู้ ความเชื่อ ความ
คิดเห็น ความรู้สึก และประสบการณ์ที่บคุ คลมีตอ่ สิ่งใดสิ่งหนึง่ ซึง่ เกิดจากสิ่งกระตุ้นคือสารสนเทศที่
บุคคลหรื อกลุม่ บุคคลได้ รับจากแหล่งต่าง ๆ เช่น สื่อมวลชน การพูดคุยกับเพื่อน คนในครอบครัว
ญาติ เป็ นต้ น ผ่านระบบประสาทสัมผัสทังห้
้ า นํามาประเมินร่ วมกับประสบการณ์ ส่วนบุคคล
ปรากฏออกมาเป็ นภาพต่าง ๆ ตามสารสนเทศที่แต่ละบุคคลได้ รับ หรื อประมวลเป็ นความหมาย
โดยรวมของสิ่งนัน้ ๆ
ความหมายของภาพลักษณ์ แหล่ งท่ องเที่ยว
นักวิชาการต่าง ๆ ให้ ความหมายของภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวไว้ คล้ ายคลึงกัน เรี ยง
ลําดับงานวิจยั บางส่วนตังแต่
้ ชว่ งแรก ๆ มาถึงงานในปั จจุบนั แสดงในตารางต่อไปนี ้
ตารางที่ 2.2 การให้ ความหมายของคําว่ าภาพลักษณ์ แหล่ งท่ องเที่ยว
ค.ศ. ที่ศึกษา
ผู้ศึกษา
1968
Myers
1979
1985
(2528)
1987

1984 และ
1994
1993
1993

ความหมาย
ความเชื่อ ความคิด และความรู้สึกที่บคุ คลมีตอ่ จุดหมาย
ปลายทางที่จะเดินทางไป
Crompton
ผลรวมของความเชื่อ ความคิด และความประทับใจที่
นักท่องเที่ยวมีตอ่ แหล่งท่องเที่ยว
Miossec (อ้ างถึง สิ่งที่นกั ท่องเที่ยวคิดเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวก่อนได้ สมั ผัส
ในตุ้ย ชุมสาย) จริงด้ วยตนเอง
Moutinho
การแปลความหมายสถานที่ทอ่ งเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่
เกิดจากการรับรู้ สาร ความรู้สกึ และความคาดหวังต่อ
สถานที่แห่งนัน้
Assac และ
ความคิดรวบยอดโดยรวมของสิ่งที่เกี่ยวข้ องกับแหล่ง
Fridgen
ท่องเที่ยว ซึง่ เกิดจากข้ อมูลที่ได้ รับจากแหล่งต่าง ๆ และ
จากที่สงั่ สมมานาน
Echtner and
ชุดรวมแห่งความประทับใจของสถานที่ซงึ่ สามารถ
Ritchie
ประกอบสร้ างให้ เป็ นรูปจําลองได้ หลากหลายมิติ
Kotler et al
การมองสิ่งของหรื อสถานที่ด้วยสมองโดยที่สิ่งนันหรื
้ อ
สถานที่นนไม่
ั ้ ได้ ปรากฏอยู่ตรงหน้ า
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ตารางที่ 2.2 การให้ ความหมายของคําว่ าภาพลักษณ์ แหล่ งท่ องเที่ยว (ต่ อ)
ค.ศ. ที่ศึกษา
ผู้ศึกษา
1996
Dann
1997

1999
2000

ความหมาย
ภาพหรื อสารสนเทศที่ประชาชนรับรู้ จากอดีตและ
ประสบการณ์ของตน
Lawson, F. and ผลรวมของการแสดงออกถึงความรู้ ความประทับใจ อคติ
Baud-Bovy, M. จินตนาการ และอารมณ์ของบุคคลหรื อกลุม่ บุคคลที่มีตอ่
สถานที่แห่งนัน้
Jenkins, O. H. การสร้ างความเข้ าใจของสมาชิกในกลุ่มที่มีต่อแหล่ง
ท่องเที่ยว
Andreu, Bigne, การรับรู้ ของผู้บริ โภคที่มีตอ่ สินค้ า สถาบัน ตราสินค้ า บริ ษัท
and Cooper
หรื อบุคคล ซึง่ อาจจะสอดคล้ องหรื อไม่สอดคล้ องกับความ
เป็ นจริ ง

การให้ คํานิยามเพื่ออธิบายความหมายของภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว ตามช่วงเวลาที่
ศึกษาในงานวิจยั ต่าง ๆ ข้ างต้ น อาจสรุปได้ วา่ ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวหรื อสถานที่ทอ่ งเที่ยว
เป็ นความคิดเห็นของบุคคล กลุม่ บุคคล สื่อต่าง ๆ และประชาชนทัว่ ไปที่มีตอ่ สถานที่และการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ในแหล่งท่องเที่ยว ความคิดเห็นดังกล่าวเกิดจากการรับรู้ของบุคคลและกลุม่ บุคคล
เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวหรื อสถานที่ท่องเที่ยวตามที่สถานที่นนั ้ ๆ นําเสนอเรื่ องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับ
ตนเอง สิ่งที่นําเสนออาจเป็ นลักษณะเด่นของแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมต่าง ๆ ของแหล่งท่องเที่ยว
เช่น งานเทศกาล ประเพณี วิถีชีวิต อัธยาศัยของคนในพื ้นที่ สินค้ าพื ้นเมือง ที่พกั อาหาร การ
เดินทาง กิจกรรมการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว เป็ นต้ น ซึง่ อาจสร้ างทังความประทั
้
บใจและ
อคติตอ่ นักท่องเที่ยว
กล่าวได้ ว่า
ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวหรื อสถานที่ทอ่ งเที่ยวเป็ นผลลัพธ์ขนสุ
ั ้ ดท้ าย
ระหว่างปฏิสมั พันธ์ของประสบการณ์ ความเชื่อ ความรู้ ความรู้สกึ และความประทับใจของ
ผู้เกี่ยวข้ องที่มีตอ่ แหล่งท่องเที่ยวหรื อสถานที่ท่องเที่ยวนัน้ ๆ ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวหรื อสถานที่
ท่องเที่ยวจึงก่อรู ปก่อร่ างขึ ้นจากคุณลักษณะที่เป็ นสิ่งดึงดูดใจหรื อสิ่งกระตุ้นของแหล่งท่องเที่ยวนัน้ ๆ
ปรากฏเป็ นเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวหรื อสถานที่ท่องเที่ยวตามการรับรู้ของแต่ละบุคคล ซึง่
อาจจะสอดคล้ องหรื อไม่สอดคล้ องกับความเป็ นจริ ง
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ความสําคัญของภาพลักษณ์ แหล่ งท่ องเที่ยว
รายงานการวิจยั หลายชิ ้นชี ้ให้ เห็นว่า
การที่นกั ท่องเที่ยวตัดสินใจเดินทางไปยังแหล่ง
ท่องเที่ยวแห่งใดนันมี
้ องค์ประกอบในการตัดสินใจหลายประการ เช่น จุดประสงค์ในการเดินทาง
งบประมาณของนักท่องเที่ยวหรื อค่าใช้ จ่ายในการเดินทาง ความชื่นชอบหรื อความสนใจในแหล่ง
ท่องเที่ยว ชื่อเสียงหรื อภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวนัน้ ๆ เป็ นต้ น (Ahmed, Z. U. 1991;
Goodall, B. 1990; Calantone, R. J. et al. 1989) การศึกษาเกี่ยวกับภาพลักษณ์ในช่วงสอง
ทศวรรษที่ผา่ นมาล้ วนแสดงให้ เห็นว่า ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวมีความสําคัญต่ออุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวอย่างยิ่ง ภาพลักษณ์เป็ นกุญแจสําคัญประการหนึง่ ในการดึงดูดนักท่องเที่ยว เป็ นสิ่งที่
ทรงคุณค่าในการสร้ างความเข้ าใจเพื่อคัดเลือกแหล่งท่องเที่ยว และมีผลต่อกระบวนการเลือกแหล่ง
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว1 ภาพลักษณ์ยงั เป็ นเครื่ องมือทางการตลาดประเภทหนึง่ ที่นกั วางแผนและ
นักการตลาดด้ านการท่องเที่ยวใช้ ส่งเสริ มและพัฒนาการท่องเที่ยวให้ เติบโตและประสบความสําเร็ จใน
การสื่อสารการตลาดกับกลุม่ เป้าหมายต่าง ๆ
ประเภทของภาพลักษณ์ แหล่ งท่ องเที่ยว
การแบ่งประเภทของภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวแบ่งได้ หลายแบบ ขึ ้นอยูก่ บั เกณฑ์ที่
นํามาใช้ ในการแบ่งคือ
1. การแบ่ งตามที่มาของภาพลักษณ์ แบ่งได้ 2 ลักษณะ (พรทิพย์ วรกิจโภคาทร,
2536, น. 65, 91-92) คือ
1.1 ภาพลักษณ์ที่เกิดจากการปรุงแต่ง เป็ นภาพลักษณ์ที่สามารถกําหนดไว้ ลว่ งหน้ า
ได้ ตามความต้ องการของผู้สร้ างภาพลักษณ์ เช่น ต้ องการให้ มีภาพลักษณ์ของความก้ าวหน้ า
ทันสมัย ภาพลักษณ์ของความรับผิดชอบต่อสังคม เป็ นต้ น
1.2 ภาพลักษณ์ที่เกิดจากธรรมชาติ เป็ นภาพลักษณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น
ลักษณะของหน่วยงาน สถานที่ ธุรกิจ เป็ นต้ น
ดวงพร คํานูญวัฒน์ และวาสนา จันทร์ สว่าง (2536) กล่าวว่า ภาพลักษณ์จะปล่อยให้
เกิดตามธรรมชาติไม่ได้ เพราะจะไม่เป็ นตามที่ต้องการ หรื ออาจผิดพลาดจากความเป็ นจริ ง จึงต้ อง
1

การศึกษาที่ผา่ นมาแสดงผลในทํานองเดียวกัน เช่น การศึกษาของ Croy, W. G.; Alhemoud, A. M.
and Armstrong, E. G., 1996; Milman, A. and Pizam A., 1995; Backman, S. and Crompton, J. L., 1991;
Baloglu, S. and McCleary, K., 1999; Goodall, B.,1990; Gartner, W. C., 1993; Tasci, Asli D. A. and
Gartner, W. C., 2007 เป็ นต้ น
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สร้ างเอง ภาพลักษณ์ทงที
ั ้ ่เกิดจากธรรมชาติและเกิดจากการปรุงแต่งอาจแยกเป็ น 2 ส่วนคือส่วนที่
เป็ นกิจกรรมและส่วนที่เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับบุคคล
2. การแบ่ งตามลักษณะของภาพที่ปรากฏให้ เห็น แบ่งออกเป็ น 3 ประเภท (Miossec
อ้ างถึงใน ตุ้ย ชุมสาย, 2528, น. 116-124) ดังนี ้
2.1 ภาพลักษณ์สว่ นรวม เป็ นภาพลักษณ์ที่แสดงถึงลักษณะทัว่ ๆ ไปหรื อลักษณะ
ทางกายภาพของแหล่งท่องเที่ยว ได้ แก่ สิ่งแวดล้ อม ภาพลักษณ์ทางกายภาพมีความสัมพันธ์กบั
ลักษณะทางจิตวิทยาของนักท่องเที่ยว เช่น ทัศนียภาพของสถานที่ท่องเที่ยวสร้ างความประทับใจให้
นักท่องเที่ยวจึงตัดสินใจเดินทางเข้ าไปยังสถานที่แห่งนัน้ เป็ นต้ น ภาพลักษณ์ส่วนรวมจะได้ รับการ
กระตุ้นจากการโฆษณา ภาพโปสเตอร์ การประชาสัมพันธ์ องค์ประกอบสําคัญของภาพลักษณ์
ส่วนรวมคือเรื่ องความปลอดภัยของสถานที่ทอ่ งเที่ยว
2.2 ภาพลักษณ์ด้านขนบธรรมเนียมประเพณี ได้ แก่ สิ่งที่เกี่ยวข้ องกับวรรณคดี ภาพวาด
ดนตรี กีฬา ความเชื่อ ความเป็ นอยูข่ องผู้คน ฯลฯ ภาพลักษณ์ประเภทนี ้เป็ นสิ่งที่นักท่องเที่ ยว
จะนึกคิดจินตนาการสร้ างภาพแหล่งท่องเที่ ยวเชื่ อมโยงกับความเป็ นมาของแหล่งท่องเที่ยว มัก
เป็ นภาพลักษณ์ที่เกิดกับกลุ่มที่มีการศึกษาดี นักท่องเที่ยวจะสนใจภาพลักษณ์ประเภทนี ้มาก หาก
แหล่งท่องเที่ยวมีขนบธรรมเนียมประเพณีแตกต่างจากขนบธรรมเนียมประเพณีของนักท่องเที่ยว วิถี
ชีวิตความเป็ นอยู่แบบดังเดิ
้ ม อายธรรมเก่า ประเพณีพื ้นบ้ าน จะเป็ นสิ่งแปลกและสร้ างความ
ตื่นเต้ นให้ นกั ท่องเที่ยว
2.3 ภาพลักษณ์สมัยนิยม เป็ นองค์ประกอบอย่างหนึง่ ที่นกั ท่องเที่ยวใช้ ตดั สินใจเลือก
แหล่งท่องเที่ยว ก่อนออกเดินทางนักท่องเที่ยวสร้ างภาพของแหล่งท่องเที่ยวและมีความรู้สกึ นึกคิด
ต่อแหล่งท่องเที่ยวไว้ ล่วงหน้ า ภาพดังกล่าวอาจเป็ นจริ งหรื อไม่ก็ได้ ภาพลักษณ์ประเภทนี ้จึงอาจ
เปลี่ยนแปลงไปตามเวลา ก่อนออกเดินทางนักท่องเที่ยวมีภาพแหล่งท่องเที่ยวแบบหนึง่ หลังการ
เดินทางนักท่องเที่ยวมีภาพแหล่งท่องเที่ยวอีกแบบหนึง่ ซึง่ อาจดีกว่าหรื อด้ อยกว่าภาพที่สร้ างไว้ ใน
ครัง้ แรกก็ได้ อย่างไรก็ตาม ภาพลักษณ์ ประเภทนี ้เป็ นองค์ประกอบสําคัญที่นกั ท่องเที่ยวใช้
พิจารณาเลือกแหล่งท่องเที่ยว
3. การแบ่ งตามผลรวมขององค์ ประกอบที่ทาํ ให้ เกิดภาพลักษณ์ อาจแบ่งภาพลักษณ์
ออกเป็ นประเภทต่าง ๆ ได้ ดงั นี ้
3.1 ภาพลักษณ์ทางกายภาพ ได้ แก่ ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ
3.2 ภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ได้ แก่ ความเป็ นมา ความเป็ นอยู่
วิถีชีวิต อาหาร การแต่งกาย
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3.3 ภาพลักษณ์ที่เกี่ยวข้ องกับเศรษฐกิจ ได้ แก่ สถานภาพทางเศรษฐกิจ การประกอบ
อาชีพ การใช้ แรงงาน
3.4 ภาพลักษณ์เกี่ยวกับการก่อสร้ าง สิ่งก่อสร้ าง อาจเป็ นสิ่งก่อสร้ างที่ให้ ความสําคัญ
ทางประวัตศิ าสตร์ ศาสนา หรื อภาพลักษณ์ที่มีความเป็ น “ที่สดุ ” เช่น ใหญ่ที่สดุ ยาวที่สดุ หรูหรา
ที่สดุ หนาวที่สดุ เป็ นต้ น ตัวอย่างของภาพลักษณ์ประเภทนี ้ เช่น อาคารแบบยุโรป บ้ านเรื อนไทย
สถาปั ตยกรรมแบบโคโลเนียล เป็ นต้ น
3.5 ภาพลักษณ์เกี่ยวกับพืชพันธุ์ธญ
ั ญาหารและสัตว์ที่แปลกและเด่น เป็ นที่ร้ ูจกั กันทัว่
โลก จนกลายเป็ นสัญลักษณ์ของท้ องถิ่นนัน้ ๆ เช่น กล้ วยไข่กําแพงเพชร ไข่เค็มไชยา จิงโจ้ และ
หมีกวั ลาร์ ออสเตรเลีย วัวกระทิงสเปน เป็ นต้ น
4. การแบ่ งตามรู ปลักษณ์ และพฤติกรรม อาจแบ่งเป็ นประเภทต่าง ๆ ดังนี ้
4.1 ภาพลักษณ์ทางกายภาพ เป็ นการอธิบายถึงสิ่งที่เป็ นรูปร่าง รู ปธรรม ได้ แก่
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ หน่วยงาน องค์กร
4.2 ภาพลักษณ์ทางมโนภาพ เป็ นการอธิบายถึงสิ่งที่เป็ นนามธรรม ใช้ อธิบายพฤติกรรม
หรื อความหมายที่เป็ นภาพสมมุติ เช่น ลุงแซมคืออเมริ กา ยิ ้มสยามคือประเทศไทยที่มีผ้ คู นใน
ประเทศยิ ้มแย้ มแจ่มใส เมืองมังกรคือประเทศจีนที่ใช้ มงั กรเป็ นสัญลักษณ์ของประเทศ นักสู้ววั
กระทิงหมายถึงประเทศสเปน การใช้ คนแก่ใส่ชดุ ธงชาติเป็ นความหมายของประเทศต่าง ๆ ตาม
ธงชาติที่คนแก่สวมใส่ เป็ นต้ น
คุณลักษณะของภาพลักษณ์ แหล่ งท่ องเที่ยว
ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวมักมี 2 ด้ าน (ตุ้ย ชุมสาย, 2528, น. 120) คือ
1. ด้ านบวก เป็ นด้ านที่สง่ เสริมให้ นกั ท่องเที่ยวเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวแห่งนัน้
2. ด้ านลบ เป็ นด้ านที่สะกัดกันความต้
้
องการ หรื อเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจเลือกแหล่ง
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
ที่มาและองค์ ประกอบของภาพลักษณ์ แหล่ งท่ องเที่ยว
โบลดิ ้ง (Kenneth E. Boulding, 1975, p. 91) กล่าวถึงลักษณะการก่อตัวของภาพลักษณ์
ต่อสิ่งใดสิ่งหนึง่ ในตัวปั จเจกบุคคลว่าเกิดจากการผสมผสานระหว่างองค์ประกอบด้ านความรู้ ด้ าน
การรับรู้ ด้ านความรู้สกึ และด้ านการกระทําของบุคคล เกิดเป็ นภาพของโลกที่บคุ คลนัน้ ๆ ได้ รับ
เป็ นประสบการณ์เฉพาะตน สิ่งที่ปัจเจกบุคคลสังเกตไม่วา่ จะสังเกตโดยตรงหรื อโดยอ้ อม จะรับรู้
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ผ่านประสาทสัมผัสทังห้
้ าผ่านสื่อต่าง ๆ ทังสื
้ ่อบุคคล สื่อมวลชน และสื่อกิจกรรม กระบวนการการ
รับรู้ของแต่ละบุคคลจะต้ องตีความหรื อให้ ความหมายแก่สิ่งที่ตนสังเกตแล้ วนําไปแยกแยะลักษณะ
ประเภท ความแตกต่างของสิ่งนัน้ ๆ ซึง่ การให้ ความหมายหรื อการตีความของบุคคลจะสัมพันธ์กบั
พื ้นฐานประสบการณ์เดิม ทัศนคติ ค่านิยม ของแต่ละคน เกิดเป็ นความรู้สกึ ที่บคุ คลมีตอ่ สิ่งนัน้ ๆ
พัฒนาขึ ้นเป็ นความผูกพันที่จะยอมรับหรื อไม่ยอมรับ ชอบหรื อไม่ชอบสิ่งนัน้ ๆ บุคคลอาจไม่แสดง
ความรู้สกึ เหล่านี ้ออกมา แต่ก็พร้ อมที่จะแสดงออกได้ เสมอ เมื่อแสดงออกจะแสดงเป็ นการกระทําที่
มีทิศทางด้ วย กล่าวคืออาจเป็ นการแสดงออกทางด้ านบวกหรื อด้ านลบก็ได้
การก่อตัวของภาพลักษณ์ตามแนวคิดของโบลดิ ้งดังกล่าวข้ างต้ น ชี ้ให้ เห็นว่าภาพลักษณ์
มีองค์ประกอบหลัก 4 ส่วนที่มีความเกี่ยวข้ องสัมพันธ์กนั อย่างไม่อาจแบ่งแยกได้ คือ
1. องค์ประกอบด้ านการรับรู้ (Perceptual Component) เป็ นสิ่งที่บคุ คลได้ จากการ
สังเกตโดยตรง แล้ วนําสิ่งนันไปสู
้ ก่ ารรับรู้เป็ นเบื ้องแรก จะได้ ภาพของสิ่งแวดล้ อมต่าง ๆ ของสิ่งที่
รับรู้ ซึง่ อาจจะเป็ นบุคคล สถานที่ เหตุการณ์ ความคิด หรื อสิ่งของต่าง ๆ
2. องค์ประกอบด้ านความรู้ (Cognitive Component) ได้ แก่ ส่วนที่เป็ นความรู้เกี่ยวกับ
ลักษณะ ประเภท ความแตกต่างของสิ่งต่าง ๆ ที่ได้ จากการสังเกตและการรับรู้
3. องค์ประกอบด้ านความรู้ สกึ (Affective Component) ได้ แก่ ความรู้สกึ ของบุคคลที่มี
ต่อสิ่งต่าง ๆ อาจเป็ นความรู้สกึ ผูกพัน ยอมรับหรื อไม่ยอมรับ ชอบหรื อไม่ชอบ ต้ องการหรื อไม่
ต้ องการ ฯลฯ
4. องค์ประกอบด้ านการกระทํา (Action Component) เป็ นความมุง่ หมายหรื อเจตนาที่
เป็ นแนวทางในการปฏิบตั เิ พื่อตอบโต้ สิ่งที่มากระตุ้นหรื อสิ่งเร้ าให้ บคุ คลเกิดการรับรู้ นัน่ คือ การที่
บุคคลตอบสนองเป็ นพฤติกรรมหรื อการแสดงออกอย่างใดอย่างหนึง่ เมื่อได้ รับสิ่งกระตุ้น องค์ประกอบ
ประเภทนี ้เป็ นผลของปฏิสมั พันธ์ระหว่างองค์ประกอบด้ านความรู้และด้ านความรู้สกึ
ระยะต่อมา นักวิชาการหลายคน1นําแนวคิดของโบลดิ ้งศึกษาที่มาหรื อการเกิดภาพลักษณ์
ของบุคคล พบว่า ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวมีที่มาจากมิตทิ ี่หลากหลาย เช่น การอ่านหนังสือ การ
สนทนา การได้ ยินชื่อเสียงที่รํ่าลือกันมานาน ภาพโฆษณา การประชาสัมพันธ์ ภาพโปสเตอร์
บริ ษัทจัดการท่องเที่ยว ตัวแทนจําหน่ายบริ การการท่องเที่ยว เป็ นต้ น ซึง่ จัดเป็ นกลุ่มได้ 2 กลุม่ คือ
กลุม่ ความรู้ (Cognitive) เป็ นการแปลความหมายของปั จเจกบุคคลที่เกิดจากความเชื่อและความรู้

1

ดังเช่นการวิจยั ของ Calantone, R. et al, 1989; Fakeye, P. C. and Crompton, J. L.,1991; Gray,
J., 1986; Mansfield, Y., 1992; Palmer, A. and Bejou, D., 1995; Telisman-Kosuta, R., 1989
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เกี่ยวกับคุณลักษณะทางด้ านกายภาพของแหล่งท่องเที่ยว และกลุม่ ความรู้สกึ (Affective) เป็ นการ
แสดงความรู้สกึ ของปั จเจกบุคคลที่มีตอ่ คุณลักษณะและสภาพแวดล้ อมโดยรอบของแหล่งท่องเที่ยว
ปี เตอร์ และโอลสันให้ ความเห็นว่า องค์ประกอบเกี่ยวกับความรู้และความรู้สกึ เป็ นการ
ตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นจากสภาพแวดล้ อมซึง่ ก่อเป็ นรูปเป็ นร่างขึ ้นในจิตใจของบุคคล การก่อรู ป
นันมี
้ การเปลี่ยนแปลงและมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างองค์ประกอบด้ านความรู้และความรู้สึก (Peter, J.
P.; and Olson, J. C., 1999, p.23) ในส่วนของความรู้ สกึ ที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้ านันมี
้ ทงด้
ั ้ านบวก
และด้ านลบซึง่ เป็ นคูต่ รงข้ ามกัน เช่น ความรู้สกึ รักกับเกลียด ชอบกับไม่ชอบ พอใจกับไม่พอใจ
ผ่อนคลายกับน่าเบื่อหน่าย เป็ นต้ น ซึง่ องค์ประกอบเหล่านี ้งานวิจยั หลายเรื่ องนํามาใช้ ประเมิน
แหล่งท่องเที่ยว
ส่วนเอชเนอร์ และริ ตชี (Echtner, C. M. and Ritchie, J. R. B., 1993) สรุปว่า
องค์ประกอบของภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวประกอบด้ วยคุณลักษณะในภาพรวมด้ านกายภาพของ
แหล่งท่องเที่ยวแห่งนัน้ การทําหน้ าที่ของแหล่งท่องเที่ยว คุณลักษณะทางจิตวิทยาที่เกี่ยวกับความ
รู้สกึ ความชอบ ความนิยม คุณลักษณะทัว่ ไปที่แหล่งท่องเที่ยวควรมี และสิ่งที่เป็ นคุณลักษณะ
เฉพาะของแหล่งท่องเที่ยวแห่งนัน้ ที่แสดงความเป็ นเอกลักษณ์หรื อสร้ างความแตกต่างจากแหล่ง
ท่องเที่ยวแห่งอื่น
เช่นเดียวกับงานวิจยั ด้ านจิตวิทยาสิ่งแวดล้ อมหลายเรื่ อง1แสดงผลการศึกษาที่สอดคล้ อง
กันว่าแหล่งท่องเที่ยวมีทงภาพลั
ั้
กษณ์ที่เกิดจากการรับรู้ และเกิดจากความรู้ความเข้ าใจ หมายถึง
องค์ประกอบด้ านการรับรู้และองค์ประกอบด้ านความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวสถานที่ เกี่ยวกับวัตถุ และ
องค์ประกอบด้ านความรู้สกึ หมายถึง ความรู้เกี่ยวกับคุณภาพของสถานที่ ของวัตถุ ที่มีผลต่อ
อารมณ์ (Genereux, Ward and Russel, 1983) นอกจากนี ้ยังมีงานวิจยั หลายเรื่ องรายงานผล
การศึกษาคล้ ายกันว่าองค์ประกอบภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวประกอบด้ วยความประทับใจ ความ
เชื่อ ความคิด ความคาดหวัง และความรู้สึกรวมที่มีตอ่ สถานที่ ณ เวลานัน้ 2

1

เช่นงานวิจยั ของ Burgess, 1978; Hanyu, 1993; Lynch, 1960; Russel and Pratt, 1980;
Russel, Lewicka and Nitt, 1989.
2
เช่นงานวิจยั ของ Lawson, F. and Band-Bovy, M., 1977; Baloglu, S. and McCleary, K. W.,
1999.
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การเกิดภาพลักษณ์ แหล่ งท่ องเที่ยวของนักท่ องเที่ยว
รายงานการวิจยั หลายเรื่ องแสดงผลการศึกษาสอดคล้ องกันว่าภาพลักษณ์ที่นกั ท่องเที่ยว
มีตอ่ แหล่งท่องเที่ยวขึ ้นอยู่กบั ประสบการณ์ของนักท่องเที่ยว (Gallarza, Saura and Garcia,
2002) การรับรู้ และมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ ชิดกับทัศนคติ แรงจูงใจ และพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยว (Ajzen, 2001; Bagozzi, 1988; Robertson, Zielinski and Ward, 1984) ภาพลักษณ์
เป็ นปฏิสมั พันธ์ระหว่างทัศนคติ ค่านิยม สิ่งแวดล้ อม ประสบการณ์เดิม ของแต่ละบุคคลที่มีความ
แตกต่างกัน โบลดิ ้งเห็นว่าภาพลักษณ์มีสว่ นสําคัญในการกําหนดพฤติกรรมของบุคคลต่อสิ่งที่พวก
เขาคิดถึงในภาพลักษณ์นนั ้ ๆ รวมทังระบบความเชื
้
่อซึง่ มีอทิ ธิพลและบทบาทสําคัญต่อกระบวนการ
รับรู้ (Cognitive Process) และการแสดงพฤติกรรมของบุคคลด้ วย กล่าวได้ วา่ ภาพลักษณ์เกิด
จากทัศนคติ ความเชื่อ การรับรู้ของบุคคล ที่นําไปสูก่ ารแสดงพฤติกรรมหรื อการตัดสินใจต่อสิ่งที่
บุคคลนันมี
้ ความเชื่อ
สิ่งที่มีอิทธิพลต่อการเกิดภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวขึ ้นในจิตใจของแต่ละบุคคลประกอบ
ด้ วยตัวแปรต่าง ๆ คือ การศึกษา ครอบครัว เพื่อน เพื่อนสนิท นัน่ คือการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล
รวมถึงการบอกเล่าแบบปากต่อปากจากนักท่องเที่ยวอื่น ๆ ด้ วย สื่อประเภทต่าง ๆ ทังสื
้ ่อทัว่ ไปและ
สื่อเฉพาะ เช่น นิตยสารนําเที่ยว คูม่ ือนักท่องเที่ยว คูม่ ือการเดินทาง รายการวิทยุโทรทัศน์เกี่ยวกับ
การท่องเที่ยว เป็ นต้ น การโฆษณาต่าง ๆ แผ่นพับ และเว็บไซต์ทงจากแหล่
ั้
งท่องเที่ยวโดยตรงและ
ตัวแทนการท่องเที่ยว และประสบการณ์เฉพาะตัวของแต่ละบุคคล (Technical Note, 2007, p. 8)
ดังนัน้ อาจสรุปได้ วา่ ตัวแปรหรื อองค์ประกอบต่าง ๆ ที่ทําให้ ปัจเจกบุคคลเกิดภาพลักษณ์ของแหล่ง
ท่องเที่ยวนันเป็
้ นการผสมผสานระหว่าง
1. ข้ อมูลที่นกั ท่องเที่ยวแสวงหาจากสื่อต่าง ๆ ซึง่ โบลดิ ้งกล่าวว่าความหมายที่อยูใ่ นข่าวสาร
(Message) เป็ นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ที่เกิดขึ ้นในใจของบุคคล ข่าวสารที่บคุ คลรับรู้มีผล
ต่อบุคคลนัน้ ๆ ได้ หลายลักษณะคือ อาจเพิ่มความมัน่ ใจที่มีตอ่ ภาพลักษณ์ของสิ่งนัน้ ๆ หรื อสร้ าง
ความไม่แน่ใจ ความคลุมเครื อ ความไม่ชดั เจน ความซับซ้ อนให้ เกิดขึ ้นกับบุคคลที่รับรู้ขา่ วสาร การ
แปลความหมายของข่าวสารที่บคุ คลได้ รับรู้มาจึงเป็ นสิ่งสําคัญในการสร้ างภาพลักษณ์ขึ ้นในใจของ
แต่ละบุคคลด้ วย (Boulding, K. E., 1959, pp. 7, 10-12, 87)
2. ความต้ องการส่วนบุคคล ความต้ องการของสังคม หรื อบทบาทหน้ าที่ของบุคคล
3. การเสนอแนะ โฆษณาชักชวน การส่งเสริ มการตลาดของหน่วยงานด้ านการท่องเที่ยว
และบริ ษัทหรื อตัวแทนด้ านการท่องเที่ยวผ่านสื่อต่าง ๆ
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ภาพลักษณ์ แหล่งท่องเที่ยวมีองค์ประกอบสําคัญที่ปรากฏให้ เห็นเป็ นภาพลักษณ์ 2
ประการคือ
1. ภาพลักษณ์ ทางกายภาพและศักยภาพของแหล่ งท่ องเที่ยว พิจารณาจากสภาพ
ภูมิศาสตร์ ตําแหน่งที่ตงั ้ รู ปร่าง การแสดงออกที่บง่ บอกเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถ
จําแนกประเภทได้ เช่น แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติทางบกมีลกั ษณะเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ ้น
เองตามธรรมชาติที่ตงอยู
ั ้ ่บนพื ้นดิน เช่น ภูเขา นํ ้าพุร้อน นํ ้าตก เป็ นต้ น
2. ภาพลักษณะที่เกิดจากการบริหารจัดการแหล่ งท่ องเที่ยว พิจารณาจากหน้ าที่
ตามกฎหมาย รูปแบบการบริ หารจัดการของหน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องมีสว่ น
ร่วมกันดูแล เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยดูแลการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น ภูเขา นํ ้าตก
ทะเล เป็ นต้ น กรมป่ าไม้ ดแู ลอุทยานแห่งชาติ พืชพันธุ์ และสัตว์ป่า เช่น กล้ วยไม้ เก้ ง กวาง หมี เป็ นต้ น
การศึกษาทฤษฎีสว่ นนี ้มีตวั แปรที่เกี่ยวข้ องกับประเด็นคําถามการวิจยั ซึง่ ผู้วิจยั นําไปใช้
สร้ างแบบสอบถามเพื่อเก็บข้ อมูลนักท่องเที่ยวในส่วนของข้ อมูลส่วนบุคคลคือ การศึกษา ข้ อมูล
เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวคือ ประสบการณ์การท่องเที่ยว และใช้ เป็ นตัวเลือกในข้ อคําถามเกี่ยวกับ
แหล่งสาร สารสนเทศ ช่องทางหรื อสื่อในการรับสาร การรับรู้ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว และสิ่ง
ดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว ได้ แก่ การอ่านหนังสือ การสนทนากับครอบครัว เพื่อน ญาติ และ
นักท่องเที่ยวด้ วยกัน การได้ ยินชื่อเสียงที่รํ่าลือมานาน โปสเตอร์ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์
บริ ษทั จัดการท่องเที่ยว ตัวแทนจําหน่ายบริ การการท่องเที่ยว ความปลอดภัยของสถานที่
ท่องเที่ยว เอกลักษณ์ ความมีชื่อเสียง วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ประวัตศิ าสตร์ ลักษณะ
ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ความรู้สกึ ชอบหรื อไม่ชอบสิ่งใดสิ่งหนึง่ ที่เกี่ยวข้ องกับแหล่งท่องเที่ยว

ทฤษฎีการรั บรู้
ความหมายของการรั บรู้
คําจํากัดความของคําว่า “การรับรู้ ” ปรากฏในงานวิจยั หลายเรื่ อง ดังเช่น ชิฟแมนและคานุก
(Schiffman & Kanuk, 1987, pp, 174-175) อธิบายว่าการรับรู้เป็ นกระบวนการที่บคุ คลมองเห็น
โลกรอบ ๆ ตัวพวกเขา การรับรู้ไม่จําเป็ นต้ องรับรู้โลกแห่งความเป็ นจริ งเสมอไป บางครัง้ การรับรู้
ทําให้ จิตใจของบุคคลนันก่
้ อรู ปเป็ นสิ่งใดสิ่งหนึง่ ขึ ้นโดยที่บคุ คลนันไม่
้ มีประสบการณ์หรื อไม่มีความรู้
ในเรื่ องนันมาก่
้ อน เพียงแต่ใช้ การสังเกตโลกรอบตัวเองก่อเป็ นรู ปเป็ นร่างสิ่งที่ได้ รับรู้ ขึ ้นมา การรับรู้
มีทงด้
ั ้ านบวกและด้ านลบ ในขณะที่พิซามและแมนฟิ ลด์ (Pizam and Mansfeld, 2000, p. 208)
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ให้ คําจํากัดความการรับรู้วา่ เป็ นกระบวนการที่ปัจเจกบุคคลได้ รับ คัดเลือก จัดเรี ยง และแปล
ความหมายสารสนเทศ เพื่อนําไปสร้ างเป็ นภาพที่มีความหมายของโลกที่บคุ คลนันอยู
้ ่ ปั จเจก
บุคคลมีความแตกต่างกันทําให้ การรับรู้สภาพแวดล้ อมต่าง ๆ รอบตัวของแต่ละคนแตกต่างกันไป
สอดคล้ องกับอันโทนิเดสและเฟรด แวน ราอิจ (Antonides and Fred Van Raaij, 1998, p. 109)
ที่ให้ ความเห็นว่าบุคคลมีความแตกต่างกันในการรับรู้ความเป็ นจริ ง ซึง่ ความแตกต่างนันขึ
้ ้นอยูก่ บั
ประสบการณ์ของแต่ละคน เรื่ องราวในชีวิตของบุคคล และสถานการณ์ของบุคคลนัน้ ๆ
ดังนัน้ อาจกล่าวได้ ว่าการรับรู้คือ กระบวนการตัดสินใจและแปลความหมายข้ อมูลที่ได้
รับมาจากประสาทสัมผัสทังห้
้ าร่ วมกับประสบการณ์ เดิมของแต่ละบุคคล มนุษย์รับรู้ ด้วยการที่
ร่างกายใช้ ประสาทสัมผัสทังห้
้ ารับสัมผัสจากสิ่งกระตุ้นหรื อสิ่งเร้ าซึง่ เป็ นสิ่งแวดล้ อมภายนอก เช่น
สารสนเทศการท่องเที่ยว สิ่งดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว เป็ นต้ น เข้ าสูร่ ะบบประสาทส่วนกลาง ทําให้
เกิดขันตอนที
้
่สําคัญ 4 ขันตอนต่
้
อเนื่องกันตามลําดับคือ การใช้ ประสาทสัมผัสรับสัมผัสต่อสิ่งเร้ า
การระลึกรู้หรื อการรับทราบต่อสิ่งเร้ านัน้ การจัดหมวดหมูข่ องสิ่งเร้ า และการแปลความหมายสิ่ง
นันออกมาเป็
้
นความรู้ความเข้ าใจร่วมกับความรู้ และประสบการณ์เดิม (Gouran, Wiethoff and
Doelger, 1994, pp. 22-26) ขันตอนดั
้
งกล่าวแสดงในภาพต่อไปนี ้

การรับสัมผัส

การระลึกรู้

การจัดหมู่สงิ่ เร้ า

การแปลความหมาย

ภาพที่ 2.1 แสดงขัน้ ตอนกระบวนการรับรู้
ที่มา: Dennis, W. and Joel, 1994, p. 22.

องค์ ประกอบของการรั บรู้
กระบวนการรับรู้ข้างต้ นมีองค์ประกอบ (สมร ทองดี, 2532, น. 201) ที่สําคัญคือ
1. สิ่งเร้ าที่จะรับรู้ หมายถึง สิ่งที่กระตุ้นให้ บคุ คลแสดงปฏิกิริยาตอบสนองหรื อแสดง
พฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึง่ ออกมา แบ่งออกเป็ น 2 ประเภทคือ
1.1 สิ่งเร้ าภายใน ได้ แก่ สิ่งเร้ าที่อยูภ่ ายในร่างกาย เช่น อวัยวะต่าง ๆ ที่ทําให้ เกิด
ความต้ องการ อารมณ์ ความรู้สกึ ความคิด ความคาดหวัง เป็ นต้ น สิ่งเร้ าประเภทนี ้มีอิทธิพล
ต่อการรับรู้ของบุคคลมาก
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1.2 สิ่งเร้ าภายนอก ได้ แก่ สิ่งที่อยูร่ อบ ๆ บุคคล เช่น วัตถุ สิ่งของ คลื่นเสียง คลื่น
แสง ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม เหตุการณ์ตา่ ง ๆ เป็ นต้ น
2. อวัยวะรับสัมผัสและประสาทสัมผัส อวัยวะรับสัมผัส ได้ แก่ ตา หู จมูก ลิ ้น กาย ที่
ช่วยให้ มนุษย์สามารถติดต่อกับสิ่งแวดล้ อมภายนอกด้ วยการเห็น การได้ ยิน การได้ กลิ่น การรู้รส
และการสัมผัสทางผิวหนัง ส่วนประสาทสัมผัสหมายถึงอาการรู้ สกึ ที่เกิดขึ ้นเนื่องจากปลายประสาท
สัมผัสรับความรู้สกึ จากการที่มีสิ่งเร้ ามากระตุ้นอวัยวะรับสัมผัส จึงสามารถมองเห็น ได้ ยิน ได้ กลิ่น
รู้รส และสัมผัสทางผิวหนัง
3. ประสบการณ์เดิม คือสิ่งที่แต่ละบุคคลสัง่ สมไว้ ซงึ่ มีผลต่อการแปลความหมายของ
สารที่ได้ รับทําให้ แต่ละคนมีความเข้ าใจสารต่างกัน บุคคลจะมีการรับรู้ได้ ดีมากน้ อยเพียงใดขึ ้นอยู่
กับปั จจัยที่สําคัญ 3 ประการคือ ความเชื่อ แรงกระตุ้นหรื อสิ่งดลใจ และทัศนคติ (Gouran,
Wiethoff and Doelger, 1994, pp. 22-26)
3.1 ความเชื่อ เป็ นความรู้สกึ ของบุคคลที่มีตอ่ เรื่ องราวข่าวสารที่ได้ รับ
3.2 แรงกระตุ้นหรื อสิ่งดลใจ เป็ นเหตุผลที่อยูเ่ บื ้องหลังการกระทํา เป็ นสาเหตุท่ีทําให้
แต่ละคนแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ กัน
3.3 ทัศนคติ เป็ นความโน้ มเอียงของบุคคลที่มีตอ่ การประเมินสิ่งต่าง ๆ ตามความ
ชอบหรื อไม่ชอบ
ปั จจัยทังสามนี
้
้มีอิทธิพลต่อการรับรู้ ของบุคคลทุกขันตอน
้
หากบุคคลรับรู้ผิดพลาดใน
ขันตอนใดขั
้
นตอนหนึ
้
ง่ ผลที่เกิดขึ ้นจากการแปลความหมายข้ อมูลข่าวสารที่ได้ รับย่อมคลาดเคลื่อน
ตามไปด้ วย
สําหรับการรับรู้ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว สิ่งกระตุ้นหรื อสิ่งเร้ าสําคัญคือสารสนเทศ
การท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้ องกับสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว ที่ทําให้ นกั ท่องเที่ยวแสดงออกอย่างใด
อย่างหนึง่ และอาจตัดสินใจเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวแห่งนัน้
สิ่งดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ จะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ เดินทางเข้ ามาเยี่ยมเยือนและเกิดความ
ประทับใจได้ มากน้ อยเพียงใดนัน้ พิจารณาได้ จากสิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยว (Goeldner, C. R.;
Ritchie, J. R.; and McIntosh, R. W., 2000, pp. 216-241) ดังนี ้
1. สิ่งดึงดูดใจทางวัฒนธรรม (Cultural Attractions) เป็ นสิ่งที่เชิญชวนให้ นกั ท่องเที่ยว
เข้ ามาชื่นชมอารยธรรมสมัยเก่า เรื่ องราวทางประวัติศาสตร์ ของอาณาจักรหรื อชุมชน ความเป็ นมา
ของสถานที่ โบราณสถาน โบราณวัตถุ สถาปั ตยกรรม วิถีชีวิตของชนเผ่าเชื ้อชาติตา่ ง ๆ ฯลฯ
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2. สิ่งดึงดูดใจทางธรรมชาติ (Natural Attractions) ที่เป็ นทังความงดงามของธรรมชาติ
้
บนพื ้นดิน ทะเล ภูเขา เกาะ ชายฝั่ ง ชายหาด สัตว์และพืชในท้ องถิ่นต่าง ๆ สวนสาธารณะ นํ ้าตก
นํ ้าพุร้อน ลําธาร ธารนํ ้าแข็ง แนวปะการัง ฯลฯ
3. สิ่งดึงดูดใจที่เป็ นเหตุการณ์ การจัดนิทรรศการต่าง ๆ (Events) ทังในระดั
้
บชาติ ระดับ
ชุมชนหรื อท้ องถิ่น งานเทศกาล พิธีกรรมทางศาสนา การแข่งขันกีฬา การแสดงสินค้ า การจัด
แสดงผลงานของบริ ษัท ห้ างร้ าน การประชุมสัมมนา การจัดงานแนะนําสถานที่ทอ่ งเที่ยว ฯลฯ
้ การชมวิว
4. สิ่งดึงดูดใจที่สร้ างความรื่ นรมย์หรื อนันทนาการ (Recreation) ตังแต่
ทิวทัศน์ของสถานที่ตา่ ง ๆ เช่น การล่องเรื อชมสองฝั่ งของลํานํ ้า การชมเมืองยามราตรี การนัง่ รถม้ า
ชมวิว เป็ นต้ น การเล่นกีฬาต่าง ๆ เพื่อผ่อนคลาย เช่น การว่ายนํ ้า การเล่นเทนนิส การขี่จกั รยาน
เป็ นต้ น รวมทังการท่
้
องเที่ยวผจญภัยรูปแบบต่าง ๆ เช่น การตังแคมป
้
์ การตกปลา การปี นเขา การ
เที่ยวถ้ า การเล่นสกี การล่องเรื อแคนู การล่าสัตว์ การดํานํ ้า เป็ นต้ น
5. สิ่งดึงดูดใจที่ให้ ความบันเทิง (Entertainment Attractions) ประเภทต่าง ๆ เช่น การ
ชมภาพยนตร์ การดูละครเวทีที่มีชื่อเสียงอย่างละครเวทีบรอดเวย์ การเที่ยวสวนสนุก เช่น ดิสนีย์
แลนด์ เป็ นต้ น การเที่ยวบ่อนการพนัน (Casino) ที่ถกู กฎหมาย อย่างการเที่ยวชมบ่อนการพนัน
ที่ลาสเวกัส การเที่ยวชมศูนย์ศลิ ปะการแสดง ศูนย์กีฬา การจับจ่ายซื ้อของ (Shopping) ฯลฯ
สิ่งดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวทัง้ 5 ประเภทดังกล่าวแสดงในภาพต่อไปนี ้
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สิง่ ดึงดูดใจ

สิง่ ดึงดูดใจ
ทางวัฒนธรรม

สิง่ ดึงดูดใจ
ทางธรรมชาติ

สิง่ ดึงดูดใจที่
เป็ นเหตุการณ์

สิง่ ดึงดูดใจที่สร้ าง
ความรื่ นรมย์

สิง่ ดึงดูดใจที่ให้
ความบันเทิง

ประวัติศาสตร์

พื ้นดิน

ระดับชาติ นานาชาติ

ชมทิวทัศน์

สวนสาธารณะ

โบราณคดี

ทะเล

ชุมชน ท้ องถิ่น

กอล์ฟ

สวนสนุก

สถาปั ตยกรรม

อุทยาน

เทศกาล

ว่ายนํ ้า

บ่อนการพนัน

อาหาร

ภูเขา

พิธีกรรมทางศาสนา

เทนนิส

ละครเวที

อนุสาวรี ย์

พืชท้ องถิ่น

กิจกรรมกีฬาต่าง ๆ

ปี นเขา

การจับจ่ายซื ้อของ

แหล่งอุตสาหกรรม

สัตว์ท้องถิ่น

การแสดงสินค้ า

การขี่จกั รยาน

ศูนย์ศิลปะการแสดง

พิพิธภัณฑ์

ชายฝั่ ง

ชนเผ่า ชุมชน

เกาะ

การจัดงานของบริษัท ร้ านค้ า กีฬาเกี่ยวกับหิมะ

ศูนย์กีฬา

คอนเสิร์ต
มหรสพ

ภาพที่ 2.2 สิ่งดึงดูดใจของแหล่ งท่ องเที่ยว

ที่มา: Goeldner, C. R.; Ritchie, J. R.; and McIntosh, R. W., 2000, p. 217.

การตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวและเลือกแหล่งท่องเที่ยว
ก่อนที่จะเดินทางท่องเที่ยว โดยทัว่ ไปนักท่องเที่ยวจะดําเนินการตามขันตอนต่
้
าง ๆ
(ตุ้ย ชุมสาย, 2528, น. 23-44) ดังนี ้
1. สํารวจความต้ องการเดินทางท่องเที่ยว และความพร้ อมที่จะเดินทาง กล่าวคือการ
เตรี ยมค่าใช้ จา่ ยหรื องบประมาณในการเดินทาง การกําหนดช่วงเวลาที่สะดวกในการเดินทาง ฯลฯ
2. แสวงหาข้ อมูลตามความสนใจของนักท่องเที่ยว ซึง่ แบ่งออกเป็ น 2 ประเภทคือ
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2.1 นักท่องเที่ยวที่ไม่มีจดุ หมายปลายทางแน่นอน
2.2 นักท่องเที่ยวที่มีจดุ หมายแน่นอน แต่ต้องการรายละเอียดเพื่อใช้ ตดั สินใจ
การแสวงหาข้ อมูลมีหลายวิธี เช่น ค้ นหาจากเอกสารเผยแพร่ของบริ ษัทนําเที่ยว คูม่ ือ
นักท่องเที่ยว เว็บไซต์แนะนําแหล่งท่องเที่ยว เว็บไซต์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โฆษณา
รายการท่องเที่ยว ร ายการวิทยุโทรทัศน์ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว พูดคุยกับบุคคลที่ค้ นุ เคยให้ แนะนํา
แหล่งท่องเที่ยว สอบถามข้ อมูลจากบุคคลที่เคยไปยังแหล่งท่องเที่ยวนัน้ ๆ นิตยสารเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยว เป็ นต้ น ข้ อมูลเหล่านี ้จะช่วยให้ นกั ท่องเที่ยวมีภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวในแต่ละพื ้นที่
ซึง่ นํามาใช้ เป็ นส่วนหนึง่ ในการตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยว หรื อยํ ้ายืนยันกับสถานที่ที่ได้ เลือกไว้
แล้ ว (กรณีที่นกั ท่องเที่ยวมีจดุ มุง่ หมายแน่นอน) ภาพลักษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวอาจมีทงด้
ั ้ าน
บวกและด้ านลบ เช่น การท่องเที่ยวในฮ่องกงสะดวกกว่าที่อื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียด้ วยกันเพราะไม่
ต้ องทําวีซา่ แต่มีคา่ ใช้ จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวสูงกว่าประเทศอื่น ๆ ด้ วย เป็ นต้ น
3. ตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเที่ยวจากข้ อมูลที่ได้ มา ด้ วยการพิจารณาองค์ประกอบต่าง ๆ คือ
3.1 ภูมิอากาศที่เหมาะสมกับสุขภาพของนักท่องเที่ยว และอยู่ในช่วงเวลาที่มีภมู ิอากาศ
แจ่มใสไม่เป็ นอุปสรรคในการเดินทาง ซึง่ เป็ นสิ่งดึงดูดใจที่สําคัญประการหนึง่ ในการตัดสินใจเลือก
แหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
3.2 ลักษณะทางกายภาพ ได้ แก่ ทําเลที่ตงั ้ บรรยากาศ ภูมิทศั น์ การเดินทาง การจัด
กิจกรรมทางการท่องเที่ยว ความปลอดภัย
3.3 สิ่งดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวที่ทําให้ นกั ท่องเที่ยวสนใจ อาจเป็ นสิ่งที่มีอยูต่ าม
ธรรมชาติหรื อสิ่งที่มนุษย์สร้ างขึ ้น เช่น เอกลักษณ์ของสถานที่ วัฒนธรรมท้ องถิ่น ร่องรอยทาง
ประวัติศาสตร์ โบราณสถาน พิพิธภัณฑ์ สถาบันที่มีชื่อเสียงทางการเมือง การศึกษา ศาสนา แหล่ง
บันเทิง เป็ นต้ น
3.4 จารี ตประเพณี เช่น เทศกาล งานประจําปี ประเพณีรื่นเริ ง ศิลปหัตถกรรม ดนตรี
ตํานานนิทานพื ้นบ้ าน วิถีชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้ องถิ่น เป็ นต้ น
ั้
ง
3.5 กฎหมาย ระเบียบข้ อบังคับของสถานที่นนั ้ ๆ หรื อประเทศที่เป็ นที่ตงของแหล่
ท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ตดั สินใจเลือกแหล่งท่องเที่ยวที่สะดวกในการเดินทางเข้ า-ออก มี
กฎระเบียบข้ อบังคับที่ให้ ความคุ้มครองนักท่องเที่ยว ให้ ความสะดวกในการจับจ่ายซื ้อสินค้ า ฯลฯ
3.6 ทัศนคติของคนในท้ องถิ่น ซึง่ จะสะท้ อนพฤติกรรมของเจ้ าบ้ านที่มีตอ่ ผู้มาเยือน
กล่าวคือ หากคนในท้ องถิ่นมีทศั นคติที่ดีตอ่ นักท่องเที่ยวจะกระตือรื อร้ นในการต้ อนรับ ช่วยเหลือ
นักท่องเที่ยว ในทางตรงกันข้ าม ถ้ าคนในท้ องถิ่นมีทศั นคติทางลบต่อนักท่องเที่ยว อาจขัดขวาง
27

27
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กิจกรรมทางการท่องเที่ยวของผู้จดั กิจกรรม เช่น ไม่ให้ เข้ าชมการประกอบอาชีพ (การทอผ้ า การ
ผลิตของที่ระลึก การเขียนลวดลายเซรามิค การทําขนม ฯลฯ) ไม่ให้ ความร่วมมือในการจัดเทศกาล
ของท้ องถิ่นเพื่อต้ อนรับนักท่องเที่ยว เป็ นต้ น
เมื่อเลือกแหล่งท่องเที่ยวได้ แล้ ว นักท่องเที่ยวควรใช้ ข้อมูลที่ได้ มาพิจารณาเลือกประเภท
การเดินทางให้ สอดคล้ องกับสถานที่ งบประมาณ ความปลอดภัยในการเดินทาง และจํานวน
นักท่องเที่ยวที่ร่วมเดินทาง เช่น เครื่ องบิน รถยนต์ เป็ นต้ น รวมทังเลื
้ อกประเภทของที่พกั และ
กิจกรรมระหว่างการท่องเที่ยวให้ เหมาะสมกับระยะเวลาที่ใช้ ในการเดินทาง เช่น กิจกรรมไหว้ พระ
ขอพรจากสิ่งศักดิส์ ิทธิ์ของแหล่งท่องเที่ยวนัน้ ซื ้อของที่ระลึก ชมแหล่งบันเทิงยามราตรี ชมศิลปะ
หรื อดนตรี หรื อการแสดงของท้ องถิ่น ในช่วงเวลา 3-5 วัน ควรมีกิจกรรมใดบ้ างและกิจกรรมใดควร
จัดก่อนหลังอย่างไร เป็ นต้ น
4. เตรี ยมการเดินทาง เช่น จองตัว๋ จองรายการท่องเที่ยว จองบริ ษัทท่องเที่ยว จัดทํา
เอกสารการเดินทาง เช่น หนังสือเดินทาง ตราอนุญาตเข้ าประเทศหรื อวีซา่ (Visa) เป็ นต้ น กรณีที่
ใช้ บริ การของบริ ษัทนําเที่ยวบริ ษัทนัน้ ๆ จะดําเนินการเรื่ องเหล่านี ้ให้ นักท่องเที่ยวเพียงแต่เตรี ยม
สัมภาระประจําตัวและสิ่งจําเป็ นในการเดินทาง เช่น เสื ้อผ้ าที่เหมาะกับภูมิอากาศของแหล่งท่องเที่ยว
หมวก ยา กล้ องถ่ายรู ป เป็ นต้ น
5. การเดินทางและการประเมินผล ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวจะสะสมทัง้
ความพึงพอใจและไม่พงึ พอใจไว้ เป็ นประสบการณ์เฉพาะตน ประสบการณ์ที่ได้ รับในการเดินทาง
เป็ นตัวแปรสําคัญอย่างหนึง่ ที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจเดินทางครัง้ ต่อไปและการท่องเที่ยวซํ ้าสถานที่
เดิม รวมทังการบอกเล่
้
าถึงสถานที่แห่งนันต่
้ อบุคคลอื่น ๆ ด้ วย ข้ อมูลที่บอกเล่าต่อ ๆ กันไปเป็ น
องค์ประกอบหนึง่ ในการสร้ างภาพลักษณ์ของสถานที่ทอ่ งเที่ยว
ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการที่นกั ท่องเที่ยวตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว
มิดเดิลตัน (Middleton, 1994, pp. 13-15) กล่าวถึงปั จจัยที่กําหนดความต้ องการการ
ท่องเที่ยวซึง่ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวของมนุษย์วา่ ประกอบด้ วยปั จจัยต่าง ๆ คือ
1. เศรษฐกิจในปั จจุบนั (Economic Factors) ถ้ าเกิดสภาพคล่อง ประชากรมีรายได้ ดี
โอกาสในการเดินทางท่องเที่ยวสูงกว่าช่วงที่เศรษฐกิจไม่คล่องตัว เพราะการมีรายได้ สงู ทําให้ มี
อํานาจในการซื ้อสูง
2. ลักษณะทางประชากร (Demographic Factors) ได้ แก่ ขนาดและองค์ประกอบของ
ครอบครัว อายุ การศึกษา รายได้ และประสบการณ์ มีผลต่อการกําหนดรูปแบบและปริ มาณการใช้
บริ การทางการท่องเที่ยว เพศและเชื ้อชาติเป็ นปั จจัยในการกําหนดรสนิยมและพฤติกรรมการท่องเที่ยว
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เช่น นักท่องเที่ยวชายนิยมการท่องเที่ยวผจญภัยมากกว่านักท่องเที่ ยวหญิ ง นักท่องเที่ยวชาว
ยุโรปนิยมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม นักท่องเที่ยวชาวเอเชียนิยมการท่องเที่ยวเพื่อจับจ่ายซื ้อสินค้ า
เป็ นต้ น
3. ลักษณะทางภูมิศาสตร์ (Geographic Factors) ที่เป็ นภูมิลําเนาของนักท่องเที่ยวมีผล
ต่อการกําหนดจุดหมายการเดินทางท่องเที่ยว เช่น คนที่อยูแ่ ถบชายทะเลไม่นิยมท่องเที่ยวชายหาด
ชายทะเล แต่จะแสวงหาแหล่งท่องเที่ยวที่ต่างไปจากถิ่นที่อยู่ของตนเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศใหม่
อาจท่องเที่ยวภูเขา ส่องสัตว์ ชมดาว ดูนก เป็ นต้ น
4. ลักษณะทางสังคม-วัฒนธรรม (Socio-culture Factors) ส่งผลต่อความต้ องการเดินทาง
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวด้ วยเช่นกัน เช่น ประเทศในตะวันออกกลางไม่เอื ้อให้ ผ้ หู ญิงเดินทางไป
ประเทศอื่น ประเทศทางตะวันตกให้ โอกาสผู้หญิงเดินทางท่องเที่ยวได้ อย่างอิสระ เป็ นต้ น
5. นโยบายของรัฐและกฎระเบียบต่าง ๆ (Government/regulatory Factors) เช่น ความ
ตึงเครี ยดทางการเมือง การกําหนดจํานวนวันหยุดประจําปี นโยบายการส่งเสริ มการท่องเที่ยว การ
อนุญาตให้ เข้ า-ออกประเทศ การให้ ความปลอดภัยนักท่องเที่ยว เป็ นต้ น สิ่งเหล่านี ้เป็ นปั จจัย
สําคัญในการสนับสนุนหรื อขัดขวางการเดินทาง ประเทศที่เดินทางเข้ าออกได้ สะดวก มีมาตรการ
รักษาความปลอดภัยสูงแต่ไม่เดือดร้ อนนักท่องเที่ยว ไม่มีกฎระเบียบข้ อห้ ามในการเข้ าพัก การซื ้อ
สินค้ า ย่อมเป็ นที่ปรารถนาของนักท่องเที่ยวมากกว่าประเทศที่เข้ มงวด
6. ราคา (Pricing Factors) เป็ นค่าใช้ จา่ ยในการเดินทางท่องเที่ยว ค่าพาหนะ ค่าที่พกั
ค่าครองชีพของบุคคลในแหล่งท่องเที่ยว การต่อรองสินค้ า สิ่งเหล่านี ้ล้ วนมีผลต่อการตัดสินใจเลือก
หรื อเปลี่ยนจุดหมายการท่องเที่ยวได้
7. ความสะดวกในการเดินทาง (Transport Factors) การเข้ าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้ ง่าย
และใช้ เวลาน้ อยดึงดูดใจได้ มากกว่าแหล่งท่องเที่ยวที่ต้องเดินทางลําบากใช้ เวลานาน และการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ ช่วยโน้ มน้ าวใจนักท่องเที่ยวที่กําลังตัดสินใจให้ เลือกเดินทางท่องเที่ยวได้
เช่นกัน
8. การโฆษณาประชาสัมพันธ์ (Advertising and Public Relations) เป็ นปั จจัยที่สง่ ผล
ให้ คนชื่นชอบแหล่งท่องเที่ยวนันมากหรื
้
อน้ อย และยังมีผลต่อการโน้ มน้ าวใจนักท่องเที่ยวที่กําลัง
ตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเที่ยวด้ วย
ส่วนเพ็นเดอร์ (Pender 1999, p. 78) ระบุวา่ ปั จจัยสําคัญที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจเลือก
แหล่งท่องเที่ยวคือเวลา หมายถึงช่วงเวลาที่สะดวกในการเดินทาง ช่วงเวลาที่ควรไปยังแหล่งท่องเที่ยว
แห่งนัน้ เช่น การชมดอกไม้ ภาคเหนือของไทยควรไปช่วงฤดูหนาว เป็ นต้ น ระยะทางหมายถึง
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ระยะห่างระหว่างแหล่งท่องเที่ยวกับถิ่นที่อยูข่ องนักท่องเที่ยว หากใช้ เวลาเดินทางนาน แหล่ง
ท่องเที่ยวอยูไ่ กลมากเกินไป การตัดสินใจที่จะเลือกแหล่งท่องเที่ยวแห่งนันจะมี
้ น้อยลง และ
งบประมาณ แหล่งท่องเที่ยวประเภทใกล้ เคียงกันที่ใช้ งบประมาณน้ อยและคุ้มค่าเงินจะได้ รับการ
คัดเลือกมากกว่าแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่ค้ มุ ค่าเงิน
ประเภทของการรั บรู้
เมตตา กฤตวิทย์ พัชนี เชยจรรยา และถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์ (2536, น. 73) กล่าวถึง
ลักษณะหรื อประเภทของการรับรู้วา่ แบ่งออกเป็ นประเภทต่าง ๆ คือ
1. การรับรู้แบบเหมารวม (Stereotype) เช่น มองว่าคนจีนทุกคนเอะอะเสียงดัง เป็ นต้ น
2. การรับรู้ แบบมีอคติหรื อมีความโน้ มเอียง (Bias) เช่น คนที่ชอบสัตว์มองเห็นว่าการไป
เที่ยวสวนสัตว์เป็ นสิ่งที่ดี น่าเที่ยว ไม่เป็ นอันตราย ส่วนคนที่กลัวสัตว์ไม่ชอบไปสวนสัตว์ เกรงว่า
เป็ นอันตราย เป็ นต้ น
3. การรับรู้แบบสุดขัว้ (Black or White) เป็ นความรู้สึกที่มีตอ่ แหล่งท่องเที่ยวอย่างใด
อย่างหนึง่ ในทิศทางเดียว เช่น ไม่ชอบคนจีนที่เอะอะเสียงดัง การมีทศั นคติวา่ คนจีนไม่เป็ นมิตร
ไมตรี ไม่เอื ้อเฟื อ้ นักท่องเที่ยว จีนจึงเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่มีสิ่งดึงดูดใจ เป็ นต้ น
4. การรับรู้แบบแช่แข็ง (Freezing) เป็ นความรู้สกึ ที่ฝังจิตฝั งใจ เช่น เห็นว่าเมืองจีน
ห้ องนํ ้าสกปรกก็จะสกปรกต่อไปไม่มีการเปลี่ยนแปลง เห็นว่าการท่องเที่ยวผจญภัยเป็ นอันตราย
น่ากลัวก็จะไม่ไปแหล่งท่องเที่ยวแบบผจญภัย เป็ นต้ น
งานวิจยั หลายเรื่ องชี ้ให้ เห็นว่า ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวเกี่ยวข้ องกับการรับรู้หรื อ
ความประทับใจในกิจกรรมการท่องเที่ยว (Fakeye and Crompton, 1991, Hunt, 1975 และ
Phelps, 1986) แต่ภาพลักษณ์ไม่สามารถเกิดขึ ้นได้ ทนั ที เมื่อปรากฏการณ์ตา่ ง ๆ เกิดขึ ้น บุคคลจะ
ส่งปรากฏการณ์เหล่านันผ่
้ านไปยังประสาทสัมผัสทังห้
้ า ประสาทสัมผัสและองค์ประกอบเฉพาะของ
บุคคลจะพิจารณาเหตุการณ์นนั ้
แล้ วจึงให้ การรับรู้แปลงเหตุการณ์ให้ เป็ นไปในความหมายตาม
ความคิดของบุคคลนัน้ ส่วนความประทับใจมีความสําคัญในการรับรู้ อีกลักษณะหนึง่ ที่เกี่ยวข้ องกับ
คุณภาพและปริ มาณของความทรงจํา ถ้ าประทับใจมากทังด้
้ านบวกและด้ านลบจะจดจําได้ มากและ
นานกว่าภาพลักษณ์ที่มีความประทับใจน้ อยหรื อไม่ประทับใจเลย การรับรู้ ความประทับใจ และ
ความทรงจําของปั จเจกบุคคลที่มีตอ่ แหล่งท่องเที่ยวจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การได้ รับข้ อมูลใหม่
หรื อไม่ได้ รับข้ อมูลเลย จะเป็ นตัวแปรสําคัญของการเปลี่ยนแปลงและการปรับปรุงภาพลักษณ์แหล่ง
ท่องเที่ยวในอนาคต
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ระดับของการรั บรู้
ระดับของการรับรู้ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว แบ่งออกเป็ น 2 ระดับ (Pizam & Mansfeld,
2000, p. 211 และ Pender, 1999, pp. 77–78) คือ
1. Organic Image เป็ นภาพลักษณ์ที่เกิดจากการสะสมสารสนเทศเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว
นันจากแหล่
้
งสารที่ไม่ใช่แหล่งสารที่นําเสนอสารเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้ า (Noncommercial
Sources) เช่น วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ภาพยนตร์ หนังสือ บทกลอน สื่อการศึกษา เป็ นต้ น
รวมถึงแหล่งสารที่บอกเล่าเกี่ยวกับความเป็ นมาของแหล่งท่องเที่ยว การเมือง ธรรมชาติ อุบตั ภิ ยั
และความหายนะจากสาเหตุตา่ ง ๆ ด้ วย ภาพลักษณ์ในระดับนี ้จะเปลี่ยนแปลงได้ ยาก เพราะส่วน
ใหญ่จะเกี่ยวข้ องกับอคติ (Prejudices) หรื อเป็ นภาพเหมารวม (Stereotypes)
2. Induced Image เป็ นภาพลักษณ์ ที่ก่อรู ปขึ ้นจากสารสนเทศที่นําเสนอผ่านสื่อที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อการค้ า เช่น การส่งเสริ มการขาย การอุปถัมภ์ (Sponsor) จากหน่วยงาน เป็ นต้ น
เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว
ภาพลักษณ์ ในระดับแรก ดูเหมือนจะมีอิทธิพลต่อการเลือกแหล่งท่องเที่ยวมากกว่า
ภาพลักษณ์ในระดับที่ 2 แต่ภาพลักษณ์ทงั ้ 2 ระดับล้ วนมีอิทธิพลต่อการรับรู้ภาพลักษณ์แหล่ง
ท่องเที่ยวของบุคคลทังสิ
้ ้น
การศึกษาทฤษฎีในส่วนนี ้ ผู้วิจยั พบว่า สารสนเทศเป็ นตัวแปรสําคัญที่เกี่ยวข้ องกับการ
รับรู้ และส่งผลต่อภาพลักษณ์
ผู้วิจยั จึงนําตัวแปรนี ้ไปสร้ างข้ อคําถามเกี่ยวกับข้ อมูลการเดินทาง
สารสนเทศที่นกั ท่องเที่ยวได้ รับรู้บอ่ ย ๆ และสารสนเทศที่ทําให้ ตดั สินใจยกเลิกการเดินทาง รวม
ทังตั
้ วแปรประสบการณ์ที่ผ้ วู ิจยั นําไปใช้ สร้ างข้ อคําถามในส่วนของข้ อมูลการเดินทางคือ ความถี่หรื อ
จํานวนครัง้ ที่เดินทาง ตลอดจนนําองค์ประกอบของการรับรู้เรื่ องสิ่งเร้ าและการตอบสนองมาใช้ เป็ น
กรอบสร้ างแบบสอบถามเกี่ยวกับข้ อมูลการเดินทาง สิ่งดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว และใช้
ประกอบการสร้ างตัวเลือกในแบบสอบถามเกี่ยวกับแหล่งสาร ช่องทางการสื่อสาร สารสนเทศ
และการรับรู้ ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว

ทฤษฎีการประมวลสารสนเทศ
ความหมายของสารสนเทศ
นักวิชาการหลายท่านให้ ความหมายของสารสนเทศ (Information) ไว้ คล้ ายคลึงกัน คือ
ชุตมิ า สัจจานันท์ (2530, น. 17) ให้ ความหมายของสารสนเทศไว้ ว่าคือ ข้ อมูล ข่าวสาร ความรู้
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ข้ อสนเทศ สารสนเทศ ทังในรู
้ ปแบบสิ่งพิมพ์ โสตทัศนวัสดุ และวัสดุย่อส่วน เพื่อใช้ ประโยชน์
ทางการสื่อสารและการพัฒนาด้ านต่างๆ ทังส่
้ วนบุคคลและสังคม
แม้ นมาส ชวลิต (2532, น. 5) ให้ ความหมายสารสนเทศคือความรู้ เรื่ องราว ข้ อมูล
ข่าวสารที่บนั ทึกและจัดการตามหลักวิชาการเพื่อการเผยแพร่ อันเป็ นประโยชน์ในการพัฒนาด้ าน
ต่าง ๆ ทังส่
้ วนบุคคลและสังคม
ประภาวดี สืบสนธิ์ (2543, น. 6) ได้ กล่าวถึงสารสนเทศไว้ วา่ หมายถึง ข้ อเท็จจริ ง
เหตุการณ์ ที่ผา่ นกระบวนการประมวลผล มีการถ่ายทอดและการบันทึกไว้ ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น
หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ รายงาน โสตทัศนวัสดุ เทป คอมพิวเตอร์ ตลอดจนการถ่ายทอดใน
รูปแบบอื่น ๆ เช่น คําพูด เป็ นต้ น
รี ช (Reitz, 2005) ให้ ความหมายสารสนเทศว่าคือ ข้ อมูล เรื่ องราว ความรู้ที่เขียนขึ ้นเพื่อ
ใช้ ในการสื่อสารทังที
้ ่เป็ นรูปแบบสิ่งพิมพ์หรื อรู ปแบบอื่น ๆ
สรุปได้ วา่ สารสนเทศ หมายถึง สิ่งที่ได้ จากการนําข้ อมูล ความรู้ ที่เก็บรวบรวมไว้ มา
ประมวลผล และเก็บบันทึกในสื่อรูปแบบต่าง ๆ เพื่อนํามาใช้ ประโยชน์ตามจุดประสงค์ สารสนเทศ
จึงเป็ นข้ อมูลที่ผา่ นการเลือกสรรและเก็บบันทึกไว้ ในรูปแบบที่เหมาะสมกับการใช้ งานแต่ละประเภท
สารสนเทศเป็ นสิ่งที่ขาดไม่ได้ ในการตัดสินใจ (ชุตมิ า สัจจานันท์, 2530, น. 38)
หน่วยงาน องค์การต่าง ๆ นักวิชาการ และบุคคลทัว่ ไปจําเป็ นต้ องใช้ สารสนเทศอยู่ตลอดเวลา แต่
จะเป็ นสารสนเทศด้ านใด มีความลึกซึ ้งเพียงใด ขึ ้นอยูก่ บั ลักษณะหน้ าที่ ภารกิจของหน่วยงานหรื อ
บุคคลนัน้ ๆ (พวา พันธุ์เมฆา, 2535, น. 2) สําหรับนักท่องเที่ยว หน่วยงานด้ านการท่องเที่ยวและ
ผู้เกี่ยวข้ องกับการท่องเที่ยวด้ านต่าง ๆ ล้ วนเกี่ยวข้ องกับสารสนเทศการท่องเที่ยวในลักษณะต่าง ๆ
กล่าวคือ นักท่องเที่ยวเป็ นผู้ใช้ สารสนเทศทางการท่องเที่ยวเพื่อประโยชน์ในการเดินทางท่องเที่ยว
หน่วยงานด้ านการท่องเที่ยวและผู้เกี่ยวข้ องกับการท่องเที่ยว ใช้ สารสนเทศทางการท่องเที่ยวเพื่อ
ประโยชน์ในการเผยแพร่ขา่ วสาร การโฆษณาประชาสัมพันธ์แนะนําแหล่งท่องเที่ยว ที่พกั อาหาร
การเดินทาง การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในแหล่งท่องเที่ยว การสร้ างภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว
การโน้ มน้ าวชักจูงให้ นกั ท่องเที่ยวเข้ ามายังแหล่งท่องเที่ยว ฯลฯ
ทฤษฎีการประมวลสารสนเทศ (Information Processing Theory)
ทฤษฎีการประมวลสารสนเทศของคลอสไมเออร์ (Klausmeier, H.J., 1985) ศึกษา
กระบวนการคิดของมนุษย์ ลําดับขันของการประมวลข่
้
าวสาร และการเรี ยกความรู้ตา่ ง ๆ (retrieve)
จากความจําระยะยาวมาใช้ ในเวลาที่ต้องการ เป็ นการอธิบายให้ เข้ าใจว่า บุคคลจะมีวิธีการรับ
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ข้ อมูลข่าวสารหรื อความรู้ใหม่อย่างไร เมื่อรับมาแล้ วจะมีวิธีการประมวลข้ อมูลข่าวสาร และเก็บ
สะสมไว้ ในลักษณะใด ตลอดจนจะสามารถดึงความรู้ นนมาใช้
ั้
ได้ อย่างไร
กระบวนการประมวลสารสนเทศที่เกิดขึ ้นในสมองของมนุษย์ตามที่คลอสไมเออร์ กล่าวไว้
อาจแบ่งออกเป็ นขันตอนต่
้
าง ๆ ดังนี ้
ขันที
้ ่ 1 เมื่อมีการปะทะกับสิ่งเร้ าหรื อสิ่งแวดล้ อม บุคคลจะเลือกสารสนเทศที่ตนเองรู้ จกั
หรื อสนใจด้ วยประสาทสัมผัสทังห้
้ าคือ หู ตา จมูก การสัมผัสหรื อทางผิวหนัง และทางปากหรื อลิ ้น
ขันที
้ ่ 2 การบันทึกผัสสะ สารสนเทศที่บคุ คลรับเข้ ามาจะบันทึกอยูใ่ นสมองส่วนที่เรี ยกว่า
Sensory Register ซึง่ เป็ นความจําระบบแรกเรี ยกว่าความจําผัสสะ สมองจะรับและเก็บข้ อมูลไว้
เพียงระยะสัน้ ๆ ประมาณ 1-3 วินาที เพื่อให้ บคุ คลตัดสินใจว่าจะให้ ความสนใจและบันทึกเรื่ องใด
ไว้ ในความจําระยะสันต่
้ อไป แม้ วา่ บุคคลจะได้ รับสารสนเทศหรื อสิ่งเร้ าต่างๆ ในสิ่งแวดล้ อมจํานวน
มากแต่กลไกในการรับรู้ ได้ แก่ การเลือก การใส่ใจ การรู้จกั การจําแนก จะช่วยในการคัดเลือกสิ่งที่
บุคคลนันสนใจเพื
้
่อนําไปบันทึกหรื อแปรรู ปเก็บไว้ ในความจําระยะสันและความจํ
้
าระยะยาวต่อไป
ขันที
้ ่ 3 ความจําระยะสัน้ (Short-term Memory) เป็ นแหล่งที่สองของการบันทึก
ความจํา หลังจากการบันทึกผัสสะแล้ วสารสนเทศที่ได้ รับการคัดเลือกจะถ่ายโยงไปอยูท่ ี่ Shortterm Memory ในระยะเวลาที่จํากัด จึงเรี ยกว่าความจําระยะสัน้ หรื อความจําขณะทํางาน
(Working Memory) เป็ นความจําเกี่ยวกับสิ่งที่บคุ คลต้ องการใช้ ในขณะหนึง่ หรื อในขณะที่กําลัง
ประมวลสารสนเทศ เช่น การจําหมายเลขโทรศัพท์ขณะที่เปิ ดอ่านจากสมุดโทรศัพท์ เป็ นต้ น
ขันที
้ ่ 4 ความจําระยะยาว (Long-term Memory) เป็ นการนําสารสนเทศที่บนั ทึกไว้ ใน
ความจําระยะสันผ่
้ านกระบวนการประมวลผลและเปลี่ยนแปลงไปสูค่ วามจําระยะยาว เพื่อให้ บคุ คล
นัน้ ๆ เรี ยกสารสนเทศที่บนั ทึกไว้ ออกมาใช้ ได้ ในภายหลัง กระบวนการที่ชว่ ยเปลี่ยนความจําระยะ
สันไปสู
้ ค่ วามจําระยะยาว เช่น การทบทวน การทําซํ ้า ๆ (Rehearsal) การเรี ยบเรี ยงและรวบรวม
หรื อจัดระเบียบ (Organize) การขยายความคิด การสร้ างความสัมพันธ์ หรื อการเชื่อมโยง
(Elaborative) ระหว่างสารสนเทศใหม่กบั ความรู้เดิมหรื อประสบการณ์ที่บคุ คลนันเคยได้
้
รับ เป็ นต้ น
ชิฟฟิ นและอัตคินสัน (Shiffin and Atkinson, 1969) เห็นว่า ถ้ าสารสนเทศใหม่ได้ รับการบันทึกไว้
ในความจําระยะยาว จะเป็ นความจําที่ถาวรและจะคงอยูต่ ลอดไป ในขณะที่ลอฟทัสและลอฟทัส
(Loftus and Loftus, 1980) เชื่อว่าสารสนเทศที่เก็บไว้ ในความจําระยะยาวอาจแทนที่ด้วย
สารสนเทศอื่น ๆ ที่บคุ ลนันรั
้ บเข้ ามาใหม่ เมื่อบุคคลนําบันทึกความทรงจําทังระยะสั
้
นและระยาว
้
มาใช้ จะแสดงออกอย่างใดอย่างหนึง่ เช่น การพูดคุย การแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ เป็ นต้ น
ขันตอนการประมวลสารสนเทศของคลอสไมเออร์
้
แสดงดังภาพต่อไปนี ้
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1
ประสาท
สัมผัส
ที่ใช้ รับ
ข้ อมูล

สิง่ เร้ า
สิง่ แวดล้ อม

2
การบันทึกผัสสะ กลไกของการรับรู้
รับและเก็บข้ อมูล - การเลือก
ในเวลาจํากัด
- การใส่ใจ
เรี ยกว่า
- การรู้จกั
ความจําผัสสะ
- การจําแนก

3
ความจําระยะสัน้
ความจําช่วง
ระยะทํางาน

4
ความจําระยะยาว
- ภาษา
- เหตุการณ์

- การเคลือ่ นไหว
- อารมณ์ความรู้สกึ

เครื่ องก่อให้ เกิดพฤติกรรม
การเคลือ่ นไหวหรื อการพูด
พฤติกรรมการเคลือ่ นไหว
หรื อการพูด

สิง่ แวดล้ อม

ภาพที่ 2.3 ขัน้ ตอนการประมวลสารสนเทศ
ที่มา (Klausmeier, H.J.1985)

เชลบี (Shelby, 1993) กล่าวว่าการสื่อสารได้ แผ่ขยายขอบเขตการศึกษาออกไปอย่าง
กว้ างขวาง การศึกษาการสื่อสารส่วนหนึง่ มีความเกี่ยวข้ องกับด้ านจิตวิทยาโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ
ความรู้สกึ นึกคิดของบุคคล (Cognitive) เพื่อทําความเข้ าใจประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับมนุษย์ได้
ครอบคลุมมากขึ ้น เช่น เรื่ องความไว้ วางใจ การทําสัญญา การใช้ อํานาจ การตัดสินใจ เป็ นต้ น การ
ส่งปรากฏการณ์ที่เกิดขึ ้นไปยังประสาทสัมผัสทังห้
้ า แล้ วแปลความหมายตามความคิดของบุคคล
ดังกล่าวในทฤษฎีการรับรู้และการประมวลสารสนเทศ เพื่อเลือกรับสารสนเทศและบันทึกความจํา
ระยะต่าง ๆ ล้ วนเกี่ ยวข้ องกับกระบวนการทางจิ ตวิทยา เช่น กระบวนการคิด การใส่ใจหรื อ
สนใจ การจําแนก การจดจํา การตีความ เป็ นต้ น เกี่ยวกับปรากฏการณ์และสรรพสิ่งต่าง ๆ ที่แต่ละ
บุคคลรับรู้จากสารสนเทศและสิง่ แวดล้ อม นําไปเชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมที่สะสมอยูใ่ นสมอง
เกิดเป็ นกรอบความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ ฯลฯ ที่เป็ นรู ปแบบใหม่หรื อยํ ้าสิ่งเดิมที่มีอยู่ในกรอบ
ความคิดให้ มนั่ คงยิ่งขึ ้น
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แหล่ งสารสนเทศและช่ องทางการสื่อสาร
การประมวลสารสนเทศและการนําสารสนเทศไปใช้ ประโยชน์ จะมีประสิทธิภาพมาก
น้ อยเพียงใดขึ ้นอยูก่ บั สารสนเทศที่แต่ละบุคคลได้ รับรู้ แล้ วสะสมไว้ เป็ นแหล่งความรู้ เป็ นประสบการณ์
หรื อความทรงจํา สารสนเทศที่บคุ คลได้ รับนันมาจากแหล่
้
งสารและช่องทางหรื อสื่อต่าง ๆ สําหรับ
แหล่งสารและช่องทางหรื อสื่อที่แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ นําเสนอสารสนเทศการท่องเที่ยวมีหลาย
ประเภท (Ryan, C. and Cave, J., 2005, p. 144; Govers, R.; Go, F. M.; and Kumar, K., 2007, pp.
19-20, Presenza, 2007, pp. 5-8) ได้ แก่
1. สื่อบุคคล อาจเป็ นเพื่อน ญาติ คนในครอบครัว คนคุ้นเคย คนในพื ้นที่แหล่งท่องเที่ยว
หรื อเจ้ าบ้ าน เจ้ าหน้ าที่หรื อพนักงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับการท่องเที่ยว เช่น บริ ษัทนําเที่ยว
สํานักงานท่องเที่ยว ตัวแทนการท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ เป็ นต้ น
2. สื่อมวลชน อาจเป็ นรายการแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวทางวิทยุโทรทัศน์ วิทยุกระจาย
เสียง หนังสือพิมพ์ นิตยสารนําเที่ยว
3. เอกสารเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ โฆษณาของแหล่งท่องเที่ยว ที่แหล่งท่องเที่ยวหรื อ
หน่วยงานด้ านการท่องเที่ยวจัดทําขึ ้น เช่น โปสเตอร์ แผ่นพับ คูม่ ือนําเที่ยว จุลสารการท่องเที่ยว
แผนที่ทอ่ งเที่ยว ป้ายโฆษณา ภาพถ่ายโปสการ์ ด เป็ นต้ น
4. การสร้ างเว็บไซต์ของแหล่งท่องเที่ยวและหน่วยงานด้ านการท่องเที่ยว เช่น เว็บไซต์
ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของจังหวัดเชียงใหม่ เว็บไซต์ขององค์การท่องเที่ยว
แห่งชาติลาว เป็ นต้ น ปั จจุบนั เว็บไซต์ตา่ ง ๆ เป็ นสื่อที่ได้ รับความนิยมมาก การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย (2550) เปิ ดเผยว่าใน พ.ศ. 2550 การเปิ ดใช้ เว็บไซต์เพื่อค้ นหาสารสนเทศทางการ
ท่องเที่ยวผ่านสื่ออินเทอร์ เน็ต เว็บไซต์ที่ใช้ ค้นหามากที่สดุ เรี ยงตามลําดับคือ Google จํานวน
11,624 ครัง้ คิดเป็ นร้ อยละ 81.24 Yahoo จํานวน 2,561 ครัง้ คิดเป็ นร้ อยละ 17.90 และ MSN
Search จํานวน 88 ครัง้ คิดเป็ นร้ อยละ 0.61 ส่วนคําสําคัญ (Key Word) ที่ใช้ ในการสืบค้ นมาก
ที่สดุ เรี ยงตามลําดับคือ คําว่า Thailand จํานวน 7,187 ครัง้ คิดเป็ นร้ อยละ 26.23 คําว่า tourism
จํานวน 6,393 ครัง้ คิดเป็ นร้ อยละ 23.33 และคําว่า statistics จํานวน 2,188 ครัง้ คิดเป็ นร้ อยละ
7.98 งานวิจยั ของ ซูจิน ชอย ซินแรน ลีโทะ และมอริสนั (Soojin Choi, Xinran Y. Lehto and
Alastair M. Morrison, 2007, pp. 118-129) แนะนําแหล่งท่องเที่ยวคือมาเก๊ าบนเว็บไซต์ตา่ ง ๆ
เช่น เว็บไซต์การท่องเที่ยวของราชการ เว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการท่องเที่ยวและบริ ษัทตัวแทนการ
ท่องเที่ยว นิตยสารการท่องเที่ยวที่นําเสนอบนเว็บไซต์ และเว็บไซต์คมู่ ือการท่องเที่ยว ส่งผลให้
นักท่องเที่ยวที่รับสารสนเทศทางเว็บไซต์เกิดภาพลักษณ์ของมาเก๊ าแตกต่างกันไปตามเนื ้อหาของ
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สารสนเทศที่นําเสนอบนเว็บไซต์ตา่ ง ๆ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั วัตถุประสงค์ของการสื่อสารและกลุม่ เป้าหมาย
ที่ต้องการส่งสารด้ วย
5. สื่อเฉพาะ เช่น ของที่ระลึก สินค้ าพื ้นเมือง เป็ นต้ น ที่จดั ทําในรู ปแบบต่าง ๆ เช่น
พวงกุญแจ ตุ๊กตา กระเป๋ าขนาดต่าง ๆ เสื ้อผ้ า เป็ นต้ น
สําหรับข้ อมูลข่าวสารหรื อสารสนเทศที่ปัจเจกบุคคลรับรู้ เพื่อนํามาใช้ สร้ างภาพลักษณ์
แหล่งท่องเที่ยวนัน้ เป็ นข้ อมูลที่มาจากหลายแหล่งและมีลกั ษณะข้ อความหลากหลาย (Gartner,
1993) แหล่งแรกคือข้ อมูลที่มีลกั ษณะจูงใจ มีข้อความส่งเสริมการขาย การเชิญชวน โน้ มน้ าวใจ
เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์ ความเห็นของผู้จดั การท่องเที่ยวและบริ ษัทท่องเที่ยว การชักชวนที่มาจาก
คําบอกเล่าต่อ ๆ กันมา เป็ นต้ น แหล่งที่ 2 มาจากข้ อมูลทัว่ ไปที่แต่ละคนได้ มาด้ วยตนเอง เช่น
บุคคลนันฟั
้ งจากสื่อต่าง ๆ รับรู้จากนวัตกรรมทันสมัย เช่น เว็บไซต์ เป็ นต้ น และแหล่งสุดท้ ายมา
จากการไปท่องเที่ยวของญาติมิตร เพื่อน ซึง่ ข้ อมูลประเภทนี ้เรี ยกว่า Organic Information และ
ข้ อมูลที่ได้ จากการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวด้ วยตนเอง ซึง่ การ์ ตเนอร์ ให้ ความเห็นว่าข้ อมูล
ประเภทนี ้น่าเชื่อถือมากที่สดุ
เช่นเดียวกับการศึกษาของบาลูกลู (Baloglu, S., 2000, pp. 81-89) ที่พบว่านักท่องเที่ยว
ที่ตงใจเดิ
ั ้ นทางท่องเที่ยวใช้ สารสนเทศจากแหล่งสารที่มีรูปแบบหลากหลาย แรงจูงใจให้ เดินทาง
ท่องเที่ยว และการรับรู้ ภาพลักษณ์ แหล่งท่องเที่ยว เป็ นปั จจัยสําคัญในการตัดสินใจเดินทาง
อย่างไรก็ตาม แหล่งสารแต่ละประเภทส่งผลต่อนักท่องเที่ยวกลุม่ ต่าง ๆ ในระดับต่างกัน ดังเช่น
งานวิจยั ของเจเน็ต ฮานลานและสเต็พเพ็น เค็ลลีย์ (Janet Hanlan and Stephen Kelly, 2005)
พบว่า สื่อหลักไม่มีผลต่อการรับรู้ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวอ่าวไบรอน (Byron Bay) ของนักท่องเที่ยว
กลุม่ สะพายเป้ (Back Pack) ชาวออสเตรเลียนจากทางเหนือของนิวเซาต์เวลส์ แต่การบอกเล่า
ปากต่อปากสามารถสร้ างภาพลักษณ์ให้ นกั ท่องเที่ยวได้ ดีกว่า ส่วนบานซาลและอีเซลต์ (Bansal
and Eiselt, 2004, p. 388) ระบุวา่ สื่อโฆษณาส่งผลโดยตรงต่อศักยภาพของนักท่องเที่ยวทังสื
้ ่อ
โฆษณาที่เป็ นปั จจัยผลักและที่เป็ นปั จจัยดึง
การศึกษาทฤษฎีในส่วนนี ้
ผู้วิจยั นําไปใช้ เป็ นกรอบในการสร้ างแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ข้ อมูลการเดินทาง ข้ อมูลการเลือกสถานที่ท่องเที่ยว แหล่งสารที่นกั ท่องเที่ยวใช้ แสวงหา
สารสนเทศการท่องเที่ยว และช่องทางการสื่อสารที่นกั ท่องเที่ยวนําไปใช้ ตดั สินใจเดินทางท่องเที่ยว
รวมทังสารสนเทศการท่
้
องเที่ยวที่นกั ท่องเที่ยวรับรู้เสมอ ๆ สารสนเทศที่สง่ ผลต่อการยกเลิกการ
เดินทาง และใช้ ประกอบการสร้ างแบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้ ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยว
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การทบทวนเอกสารงานวิจยั เกี่ยวกับเรื่ องที่จะศึกษา ผู้วิจยั แบ่งกลุม่ งานวิจยั ออกเป็ น 3
กลุม่ คือ
1. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการท่องเที่ยวของสปป.ลาว และเมืองหลวงพระบาง
2. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการท่องเที่ยวของประเทศไทยและจังหวัดเชียงใหม่
3. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับภาพลักษณ์และการรับรู้ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว
1. งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการท่ องเที่ยวของสปป.ลาว และเมืองหลวงพระบาง
ค. ศ. 1986 เป็ นปี ที่ สปป.ลาว มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมครัง้ ใหญ่
ด้ วยการประกาศใช้ กลไกเศรษฐกิจใหม่หรื อนโยบายจินตนาการใหม่ ที่ปรับทิศทางการพัฒนาประเทศ
ให้ เป็ นทุนนิยมมากขึน้ ส่งผลถึงการพัฒนากระบวนทัศน์ในการท่องเที่ยวของ สปป.ลาว ด้ วย
(Boonyasarit Aneksuk, 2004 และสันติพงษ์ ช้ างเผือก, 2546) กล่าวคือ มีการจัดทําแผนพัฒนา
การท่องเที่ยวโดยแบ่งกลุม่ แขวงต่าง ๆ ออกเป็ น 3 กลุม่ ได้ แก่ กลุม่ ภาคเหนือมีเมืองหลวงพระบาง
เป็ นเมืองหลักทางการท่องเที่ยว กลุม่ ภาคกลางมีเวียงจันทน์เป็ นเมืองหลักทางการท่องเที่ยว และ
กลุม่ ภาคใต้ มีจําปาสักเป็ นเมืองหลักทางการท่องเที่ยว มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ การท่องเที่ยวที่
ครอบคลุมนโยบายการปรับปรุงคุณภาพสินค้ าและบริ การการท่องเที่ยว การสร้ างภาพลักษณ์ของ
ประเทศ การกระจายผลประโยชน์จากการท่องเที่ยว และกําหนดแนวทางความร่ วมมือด้ านการ
ท่องเที่ ยวในกรอบต่าง ๆ ได้ แก่ กรอบอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ ้าโขง เส้ นทางเศรษฐกิ จเชื่ อมโยง
ตะวันออก-ตะวันตก (EWEC) และกรอบความร่ วมมือสามเหลี่ยมมรกต รวมทังการทํ
้
าแผนการ
ตลาดเพื่อเพิ่มจํานวนนักท่องเที่ยว (รัชนี เอื ้อไพโรจน์กิจ, 2547)
สปป.ลาว มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจสําหรับนัก
ท่องเที่ยวต่างชาติ รัฐบาลจึงให้ ความสําคัญกับการท่องเที่ยวแบบยัง่ ยืน เน้ นการท่องเที่ยวแบบมี
คุณค่า ประกอบด้ วยคุณค่าทางวัฒนธรรม จารี ตประเพณี และความหลากหลายของเชื ้อชาติหรื อ
ชนเผ่า (Boonyasarit Aneksuk, 2004 และรัชนี เอื ้อไพโรจน์กิจ, 2547) ประกอบกับรัฐบาลเห็นว่า
การท่องเที่ยวจะมีบทบาทที่สําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ขยายความร่ วมมือระหว่าง
ประเทศ ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็ นอยูข่ องประชาชน และเป็ นช่องทางเผยแพร่วฒ
ั นธรรมที่เป็ น
เอกลักษณ์ของชาติไปสูส่ ากล จึงจัดทําแผนประขาสัมพันธ์การท่องเที่ยวลาวในระดับโลก กําหนดปี
ท่องเที่ยวลาวระหว่าง ค.ศ. 1999-2000 ด้ วยคําขวัญว่า “ประเทศลาว ดินแดนแห่งความรักแห่งใหม่
ของคุณ” (Visit Laos Year 1999-2000: Laos-“Your New Love.” (สันติพงษ์ ช้ างเผือก, 2546, น.
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2) และให้ ค.ศ. 2005 เป็ นปี ท่องเที่ยวหลวงพระบางเมืองมรดกโลก เป็ นการวางกลยุทธ์การตลาดดึงดูด
นักท่องเที่ยวให้ เข้ ามา สปป.ลาวอย่างต่อเนื่อง
เมื่อมีนกั ท่องเที่ยวเข้ ามาจํานวนมาก แหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่งมีการพัฒนาด้ านต่าง ๆ
เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวที่รัฐบาล สปป.ลาวให้ ความสนใจใช้ เป็ นจุดขายที่สําคัญคือ
แหล่งมรดกโลก มรดกโลกแห่งแรกของสปป.ลาวคือเมืองหลวงพระบาง นักท่องเที่ยวจากทัว่ สารทิศ
หลัง่ ไหลมาเยี่ยมยามหลวงพระบาง เพื่อสัมผัสความเป็ นมรดกโลกที่ได้ ชื่อว่าเป็ นแหล่งมรดกโลกที่
ได้ รับการปกปั กรักษาดีที่สดุ ในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
การที่หลวงพระบางสามารถรักษาความเป็ นเมืองมรดกโลกที่ได้ รับการปกปั กรักษาดีที่สดุ
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปั จจัยสําคัญประการหนึง่ คือการจัดตังห้
้ องการมรดกเพื่อผลักดันให้ เกิด
การอนุรักษ์ บ้านเรื อน สิ่งก่อสร้ าง วัดวาอาราม ดูแลบริ หารจัดการทรัพยากรต่าง ๆ ของเมืองหลวงพระ
บาง จัดทําแผนอนุรักษ์ แบ่งพื ้นที่เป็ นเขตต่าง ๆ เป็ นเขตปกปั กรักษา เขตกิจการด้ านเศรษฐกิจ เขต
ชุมชนเลียบแม่นํ ้า เขตอ้ อมตัวเมือง เขตกสิกรรม ป่ าไม้ และแม่นํ ้า และเขตขยายตัวเมืองใน
อนาคต (ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์ เจริ ญเมือง, 2546 และภัทรพงศ์ คงวิจิตร, 2543) การจัดตังและ
้
การดําเนินงานของห้ องการมรดกได้ รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง ๆ ทังการสนั
้
บสนุนด้ าน
ผู้เชี่ยวชาญและงบประมาณ เช่น การสนับสนุนจากองค์กรต่าง ๆ เช่น World Conservation Union
(IUCN), United Nations Development Programme (UNDP), United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization (UNESCO) เป็ นต้ น (Boonyasarit Aneksuk, 2004 และ
ภัทรพงศ์ คงวิจิตร, 2543) คณะทํางานท้ องถิ่น (The Local Case Study Team, 2543) ที่ได้ รับการ
สนับสนุนจากยูเนสโก นําเสนอแนวทางการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของเมือง
หลวงพระบาง เน้ นความร่วมมือของผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ อง (Stakeholder) ทุกฝ่ ายเพื่อบริ หารจัดการ
เมืองมรดกโลก ดังแสดงเป็ นแผนภาพต่อไปนี ้
Ministry of Culture and Information
Department of Commerce
and Tourism

LOCAL HREITAGE
MANAGEMENT ORGANIZATION

Urban Development
Administration Authority

Community Organization Structure

ภาพที่ 2.4 การบริหารจัดการแหล่ งมรดกโลกเมืองหลวงพระบาง
ที่มา: The Local Case Study Team, 2000, p. 7.

54

แต่สถานภาพเมืองมรดกโลก ก็สง่ ผลทังด้
้ านบวกและด้ านลบแก่ประชาชนและตัวเมือง
หลวงพระบาง ด้ านบวกคือรัฐพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานทําให้ ผ้ คู นมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีขึ ้น มรดกทาง
วัฒนธรรมและมรดกทางธรรมชาติได้ รับการดูแลดีกว่าในอดีต เช่น การปรับเปลี่ยนให้ พิพิธภัณฑ์
พระราชวัง (พระราชวังเจ้ ามหาชีวิต) กลายเป็ นพิพิธภัณฑ์ระดับชาติที่เหมาะสมกับการอยูใ่ นเมือง
มรดกโลก นําระบบใหม่ ๆ มาใช้ ดําเนินการโดยไม่ต้องใช้ คอมพิวเตอร์ และบริ หารจัดการให้
พิพิธภัณฑ์ พ ระราชวังเป็ นสถานที่ ท่องเที่ ยวที่ สําคัญ แห่งหนึ่ง ของเมื องหลวงพระบาง เป็ นต้ น
(Vanpheng Keophannha, 2007) ประชาชนได้ รั บผลกระทบทางเศรษฐกิ จจากกิ จกรรมที่
เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว ส่วนด้ านลบคือค่าครองชีพสูงขึ ้น เมืองกลายเป็ นเมืองของนักท่องเที่ยว
วัฒนธรรมผิดเพี ้ยน และมีแนวโน้ มว่าผู้คนจะละทิ ้งวัฒนธรรมเดิมโดยเฉพาะผู้หญิงนุ่งกางเกงแทน
การนุ่งซิ่น เกิดปั ญหาสิ่งแวดล้ อม เช่น ขยะ นํ ้าเสีย รถติด อากาศเสีย เป็ นต้ น (ดวงจันทร์ อาภาวัชรุ ตม์
เจริ ญเมือง, 2546)
สําหรับทางเลือกในการพัฒนาการท่องเที่ยวของหลวงพระบาง สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (2540) นําเสนอทางเลือกการพัฒนา 5 รูปแบบ คือแบบที่ 1 เมือง
หลวงพระบางเป็ นศูนย์กลางและเมืองแหล่งท่องเที่ยว แบบที่ 2 เมืองหลวงพระบางเป็ นศูนย์กลาง
เมืองศูนย์กลางรอง และเมืองแหล่งท่องเที่ยว แบบที่ 3 เมืองหลวงพระบางเป็ นศูนย์กลาง เมือง
ขยาย และเมืองแหล่งท่องเที่ยว แบบที่ 4 เมืองศูนย์กลางบริการ เมืองเก่าหลวงพระบาง เมือง
ศูนย์กลางรอง และเมืองแหล่งท่องเที่ยว และแบบที่ 5 คือ เมืองศูนย์บริการ เมืองเก่าหลวงพระบาง
แหล่งท่องเที่ยวรองรับ เมืองศูนย์กลางรอง เมืองแหล่งท่องเที่ยว
การพัฒนาหลวงพระบางให้ เป็ นแหล่งท่องเที่ยว ไม่วา่ จะใช้ รูปแบบใดก็ไม่อาจปฏิเสธว่า
หลวงพระบางอยูใ่ นฐานะเมืองศูนย์กลางทางวัฒนธรรมของชาวลาวมาในอดีต ปั จจุบนั ได้ รับการ
สร้ างความหมายใหม่จากภาครัฐและเอกชนให้ มรดกลาวเป็ นมรดกของมวลมนุษยชาติ เพราะ
ได้ รับการขึ ้นทะเบียนเป็ นเมืองมรดกโลก หลวงพระบางจึงมีทงความหมายใหม่
ั้
และความหมายเก่า
ที่ผ้ สู ร้ างความหมายล้ วนต้ องการผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจบนพื ้นที่หลวงพระบางในฐานะแหล่ง
ท่องเที่ยว (ภัทรพงศ์ คงวิจิตร, 2543) เช่น การสร้ างพื ้นที่บ้านผานมให้ เป็ นแหล่งท่องเที่ยวเกี่ยวข้ อง
กับเงื่อนไขเชิงนโยบายของรัฐ การพัฒนาการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ และต้ นทุนทางวัฒนธรรม
ของบ้ านผานม การรับรู้ของคนภายนอกเกี่ยวกับบ้ านผานมในฐานะที่เป็ นแหล่งท่องเที่ยวเกิดจาก
กระบวนการผลิตสร้ างความหมายให้ ผ้ คู น สถานที่ และวัฒนธรรมให้ น่าสนใจ น่าบริ โภค น่าท่องเที่ยว
ผ่านตัวบทต่าง ๆ ในโลกของข้ อมูลข่าวสาร วงจรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและรู ปแบบวัฒนธรรม
มวลชนในท้ องถิ่น ต่างแข่งขันกันเสนอภาพบ้ านผานมอย่างหลากหลายทังส่
้ งเสริ มและขัดแย้ งกัน
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ความหมายที่ผลิตสร้ างขึ ้นมาไม่ได้ สะท้ อนความจริ งอย่างตรงไปตรงมา แต่เป็ นความหมายที่ผลิต
สร้ างขึ ้นเพื่อจัดระเบียบและสร้ างขอบเขตทางสัญลักษณ์ให้ กบั พื ้นที่ผานม (สันติพงษ์ ช้ างเผือก, 2546)
อย่างไรก็ตาม หลวงพระบางยังคงเป็ นนครแห่งวัฒนธรรม เป็ นเมืองโบราณที่ยงั มีชีวิต
รักษาวัฒนธรรมอันงดงามและรูปรอยของอดีตได้ ไม่บกพร่ อง แม้ จะมีการก่อสร้ างเพิ่มเติมหรื อมีการ
เปลี่ยนแปลงพื ้นที่ ความหมาย หรื อรูปแบบการพัฒนาของเมืองตลอดเวลาที่ผ่านมา นักท่องเที่ยว
ยังคงประทับใจดินแดนแห่งพุทธศาสนา การมาหลวงพระบางหากไม่ได้ เยี่ยมชมความงามของวัด
นับว่ามาไม่ถึงหลวงพระบาง แม้ เมืองหลวงพระบางในปั จจุบนั จะมีสิ่งอํานวยความสะดวกและความ
บันเทิงที่ทนั สมัย เช่น เคเบิลที่รับสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ส่ทู ี่พกั ต่าง ๆ โรงแรมและรี สอร์ ตระดับห้ า
ดาว ร้ านเช่าวีดโิ อ ร้ านอินเทอร์ เน็ต ร้ านอาหารแบบยุโรป เป็ นต้ น แต่วิถีชีวิตของชาวหลวงพระบาง
ยังคงสงบงามเช่นเดิม สิ ้นเสียงกะลอ พระแต่ละวัดจะออกมายืนหน้ าวัดและเดินเป็ นแถวมาพร้ อม
กันร่วมร้ อย ๆ รู ป พระในวัดแต่ละเขตที่มี 4 เขตในตัวเมืองจะเดินเป็ นเส้ นทางไม่ทบั ซ้ อนกัน การใส่
บาตรของชาวหลวงพระบางมีเพียงข้ าวเหนียวกระติบใหญ่อย่างเดียว หยิบใส่บาตรทีละนิดจนครบ
ทุกรูป กับข้ าวนันคนที
้
่ไม่ได้ มารอใส่บาตรตอนเช้ าจะนําไปถวายที่วดั เรี ยกกันว่าเอาไปลงจังหัน
ผู้คนยังคงยิ ้มแย้ มแจ่มใส ทักทายผู้มาเยือนในฐานะเจ้ าบ้ านที่ดี ทังหมดนี
้
้คือมนต์เสน่ห์ของนคร
วัฒนธรรมที่ไม่ได้ หยุดอยูเ่ พียง “วัด” หรื อตึกแถวสไตล์นีโอ-คลาสสิกเมื่อครัง้ ฝรั่งเศสยึดครอง ถนน
พระราชวังเป็ นถนนสายหลักในจํานวน 3 สายของหลวงพระบางที่รวมคนจากทุกมุมโลก ผู้คนแบกเป้
ถือคูม่ ือนําเที่ยว นัง่ มองถนน นอนเกสต์เฮ้ าส์ ก่อนกลับไปด้ วยความหลงใหลเมืองอุดมคติ (นงค์นชุ
ไพรพิบลู ยกิจ, 1998, น. 88 และกุลธิดา สืบหล้ า, 2544, น. 25)
2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการท่ องเที่ยวของประเทศไทยและจังหวัดเชียงใหม่
การศึกษาประเทศไทยในฐานะแหล่งท่องเที่ยว ส่วนใหญ่ศึกษาคุณลักษณะของ
แหล่งท่องเที่ยว ซึ่งเป็ นปั จจัยที่มีผลต่อภาพลักษณ์ แหล่งท่องเที่ยวในภาพรวมตามการรับรู้ ของ
นักท่องเที่ยว (วินยั วิริยวิทยาวงศ์, ซี. เอ็ม. แทง และ ไอ. ซี. กุบทา, 2546, Rittichainuwat, B.; Qu,
H. and Brown, T., 2001, Tapachi and Warysazk, 2000 และอารยา วรรณประเสริฐ, 2542)
ภาพลักษณ์ที่รับรู้จะแตกต่างกันไปตามกลุม่ นักท่องเที่ยว กล่าวคือ นักท่องเที่ยวทุกกลุม่ ยกเว้ น
กลุม่ ประเทศอาเซียนให้ ความสําคัญกับคุณลักษณะด้ านสภาพแวดล้ อมทางธรรมชาติ นักท่องเที่ยว
เกื อบทุกกลุ่มประเทศ ยกเว้ นกลุ่มประเทศอาเซียนและจีน ให้ ความสําคัญกับคุณลักษณะด้ าน
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม นักท่องเที่ยวกลุม่ ประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ฮ่องกง ไต้ หวัน
ญี่ ปนและเกาหลี
ุ่
ให้ ความสําคัญกับคุณลักษณะด้ านความคุ้มค่าเงิน นักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศ
สหรัฐอเมริ กา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ฮ่องกง ไต้ หวัน ญี่ปนและเกาหลี
ุ่
ให้ ความสําคัญกับ
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สาธารณูปโภคด้ านการท่องเที่ยว กลุม่ นักท่องเที่ยวจากประเทศฮ่องกงและไต้ หวันให้ ความสําคัญ
กับแหล่งจับจ่ายซื ้อสินค้ า นักท่องเที่ยวจากทุกกลุม่ ประเทศไม่สนใจคุณลักษณะด้ านความบันเทิง
และแหล่งบันเทิงยามราตรี (วินยั วิริยวิทยาวงศ์, ซี. เอ็ม. แทง และ ไอ. ซี. กุบทา, 2546) ส่วน
นักท่องเที่ยวที่ มีถิ่นที่ อยู่ในทวี ปยุโรปรั บรู้ ภาพลักษณ์ ประเทศไทยเป็ นเชิงบวก ด้ านที่รับรู้ เป็ น
ภาพลักษณ์ ทางบวกระดับสูงที่สุดคือ ประชาชนเป็ นมิตรและมีนํ ้าใจไมตรี ดีมาก และการรับรู้
ภาพลักษณ์ที่เป็ นกลางค่อนไปทางลบมากที่สดุ คือ ประเทศไทยมีมลภาวะ หากไม่ได้ เดินทางมา
ประเทศไทยนักท่องเที่ยวจากทวีปยุโรปกลุ่มนี ้สนใจท่องเที่ยวประเทศจีน ญี่ ปนุ่ และเวียดนาม
(อารยา วรรณประเสริ ฐ, 2542) สําหรับกลุม่ นักท่องเที่ยวที่จดั อันดับให้ ประเทศไทยเป็ นแหล่งท่องเที่ยว
ยอดนิยมรับรู้ภาพลักษณ์ประเทศไทยด้ านบวกในเรื่ องความรํ่ ารวยของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ทางวัฒนธรรม และทางประวัตศิ าสตร์ ส่วนด้ านลบนันรั
้ บรู้ในเรื่ องมลภาวะ การขายบริ การทาง
เพศ และความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยวบางแห่ง อย่างไรก็ตาม พวกเขายินดีที่จะกลับมา
เที่ยวเมืองไทยอีก แต่ต้องการให้ ชว่ ยดูแลการโฆษณาที่ให้ อิสระเกินไป เพราะบางครัง้ นักท่องเที่ยว
หลงเชื่อตามการโฆษณาเมื่อมาเมืองไทยแล้ วไม่ได้ รับบริ การตามที่โฆษณาไว้ เช่น จัดให้ นกั ท่องเที่ยว
พักในห้ องพักราคาถูกและรับประทานอาหารราคาถูก เป็ นต้ น (Rittichainuwat, Qu, and Brown,
2001)
ด้ านภาพลักษณ์ของประเทศไทยในภาพรวมในสายตาของนักท่องเที่ยวทัว่ ไป ปรากฏ
ว่าคุณลักษณะทางด้ านบทบาทหน้ าที่ของแหล่งท่องเที่ยวประกอบด้ วย คุณลักษณะเกี่ยวกับแหล่ง
จับจ่ายสินค้ า แหล่งอาหาร ความเป็ นมิตรของเจ้ าบ้ าน แหล่งท่องเที่ยวทางประวัตศิ าสตร์ ชายหาด
และทิวทัศน์ คุณลักษณะทางด้ านความรู้สกึ ประกอบด้ วยคุณลักษณะเกี่ยวกับประสบการณ์ที่แตกต่าง
ทางวัฒนธรรม และภูมิอากาศ และคุณลักษณะที่เป็ นเงื่อนไขในการเดินทางท่องเที่ยวประกอบด้ วย
คุณลักษณะเกี่ยวกับความใกล้ ไกล ราคา การเชื่อมโยงไปแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ เป็ นภาพลักษณ์ที่
เป็ นจุดแข็งซึง่ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่รับรู้เกี่ยวกับประเทศไทย (Tapachi and Warysazk, 2000)
การรับรู้ ดงั กล่าวส่วนใหญ่สอดคล้ องกับงานวิจยั ที่ผา่ นมา
ส่วนการรับรู้ภาพลักษณ์ประเทศไทยผ่านสื่อนัน้ ฮาม (Hahm, J., 2002) ใช้ สื่อ
ภาพยนตร์ เรื่ อง “The Beach” วัดความแตกต่างของการตัดสินใจเลื อกแหล่งท่องเที่ยวก่อน
และหลังชมภาพยนตร์ ข องกลุ่มนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยนการจัดการการท่องเที่ ยว ปรากฏ
ว่าการรับรู้ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวก่อนและหลังชมภาพยนตร์ มีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้
ชัด แต่ระดับความสนใจในแหล่งท่องเที่ยวก่อนและหลังชมภาพยนตร์ ไม่แตกต่างกัน แม้ จะไม่มี
หลักฐานยืนยันว่าการชมภาพยนตร์ ทําให้ คนมาเที่ยวเมืองไทยมากขึ ้น แต่งานวิจยั ของฮามทําให้
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เห็นว่าภาพยนตร์ เรื่ อง “The Beach” เปลี่ยนแปลงการรับรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะบางอย่างของ
ประเทศไทย พวกเขามีความรู้เกี่ยวกับประเทศไทยจํากัด สิ่งที่พวกเขาเห็นด้ วยมากที่สดุ คือประเทศ
ไทยมีอาหารหลากหลาย มีรูปแบบสถาปั ตยกรรม วัฒนธรรมวิถีชีวิต และธรรมชาติสวยงาม และมี
ชายหาดที่ดี การรับรู้ ภาพลักษณ์ที่มีตอ่ ประเทศไทยในภาพรวมเป็ นด้ านบวก กล่าวได้ วา่ ภาพยนตร์
ช่วยให้ พวกเขามีภาพลักษณ์ของประเทศไทยในทางบวกเพิ่มขึ ้น ดังนัน้ การเลือกภาพยนตร์ ที่
เจาะจงจะมีผลต่อการเปลี่ยนปลงการรั บรู้ ของคุณลักษณะแหล่งท่องเที่ยวได้ อย่างไรก็ ตาม
นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่เคยเดินทางมาประเทศไทยเลย
การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะที่เป็ นแหล่งท่องเที่ยวนัน้
มีการศึกษาเพื่อพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวที่เสื่อมโทรมของจังหวัดเชียงใหม่ ด้ วยการใช้ ระบบข้ อมูลติดตามสภาพทรัพยากร
การท่องเที่ยว พบแหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรมที่ต้องฟื น้ ฟู 12 แห่ง คือ เขื่อนแม่งดั ถํ ้าเชียงดาว วัด
พระสิงห์วรมหาวิหาร วัดเจ็ดยอด วัดแสนฟาง บ้ านบ่อสร้ างและบ้ านต้ นเปา บ้ านม้ งดอยปุย
บ้ านม้ งสันป่ าเกี๊ยะ นํ ้าตกห้ วยแก้ ว ดอยอ่างขาง บ้ านเหมืองกุง และเวียงท่ากาม การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทยต้ องจัดทําแผนปฏิบตั ิการเพื่อฟื น้ ฟูทรัพยากรการท่องเที่ยวในพื ้นที่อนุรักษ์ เพื่อไม่ให้ ความ
เสียหายเพิ่มขึ ้น (มนัส สุวรรณ และคณะ, 2541)
นอกจากผลกระทบของการท่องเที่ยวจะส่งผลต่อแหล่งท่องเที่ยวโดยตรงคือ ความเสื่อม
โทรมทางกายภาพของจังหวัดเชียงใหม่แล้ วยังมีผลด้ านเศรษฐกิจและสังคมที่สง่ ผลต่อพื ้นที่โดยรอบ
เมืองเชียงใหม่ด้วย เช่น พื ้นที่ชนบทจังหวัดลําพูน ลําปาง แม่ฮอ่ งสอน เชียงราย เป็ นต้ น ผลกระทบ
ดังกล่าวคือการใช้ จา่ ยของคนงานในตัวเมืองเชียงใหม่สงู ขึ ้น เนื่องจากการท่องเที่ยวสร้ างรายได้
ให้ กบั คนในตัวเมืองเชียงใหม่ ทําให้ มีการจับจ่ายใช้ สอยเพิ่มขึ ้น แต่การท่องเที่ยวไม่ก่อให้ เกิด
รายได้ ในชนบทเลย เช่นเดียวกับการใช้ จา่ ยของประชากรในตัวเมือง การท่องเที่ยวทําให้ เกิดรายได้
เฉพาะตัวเมืองเชียงใหม่ส่วนพื ้นที่ชนบทเกิดรายได้ เพียงเล็กน้ อย ด้ านการจ้ างงานปรากฏว่า
โรงงานในตัวเมืองเชียงใหม่ช่วยให้ คนในชนบทมีงานทํามากขึ ้น ส่วนผลกระทบด้ านสังคมนันคนใน
้
ชนบทเข้ าเมืองเพื่อไปซื ้อของกันมากที่สดุ
รองลงมาคือเยี่ยมญาติและท่องเที่ยว ด้ านความ
ตระหนักต่อสังคมพบว่าคนในชนบทได้ รับสารสนเทศเกี่ยวกับการเกษตร โครงการพัฒนาต่าง ๆ
การวางแผนครอบครัว ข้ อมูลเศรษฐกิจการเมืองจากตัวเมืองเชียงใหม่คอ่ นข้ างมาก แต่คนใน
ชนบทยังคงเชื่อเรื่ องโชคชะตา (พันธุ์สรู ย์ ลดาวัลย์ และคณะ, 2530) อาจกล่าวได้ วา่ การท่องเที่ยว
ทําให้ สภาพเศรษฐกิจและสังคมของเชียงใหม่และพื ้นที่โดยรอบเปลี่ยนไปทังทางบวกและทางลบ
้
สําหรับการพัฒนาศักยภาพของชุมชนด้ านการท่องเที่ยวนัน้ ส่งผลต่อสมาชิกในชุมชน
ทังโดยตรงและโดยอ้
้
อม เช่น สมาชิกของชุมชนแม่กื ้ด อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ สมาชิกใน
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ชุมชนได้ นําวัฒนธรรมชุมชนมาบริ หารจัดการด้ านการท่องเที่ยว และใช้ วฒ
ั นธรรมชุมชนเป็ นสิ่ง
ดึงดูดใจนักท่องเที่ยว ทําให้ ชาวบ้ านใช้ อาชีพและประเพณีในชุมชนเป็ นฐานในการประกอบอาชีพ
ขายของที่ปลูกและผลิตได้ มากขึ ้น ส่งผลให้ มีรายได้ เพิ่มขึ ้น มีการผลิตสินค้ าและการให้ บริ การ
นักท่องเที่ยวจนเป็ นที่ยอมรับของนักท่องเที่ยว สังเกตได้ จากการที่ชาวบ้ านขายสินค้ าได้ มากขึ ้น มี
นักท่องเที่ยวเข้ ามาเที่ยวเพิ่มขึ ้น มีการกระจายรายได้ ที่เกิดจากกิจกรรมการท่องเที่ยวไปสูส่ มาชิก
ใน ชุมชนได้ อย่างทัว่ ถึง ทําให้ ชาวบ้ านชุมชนแม่กื ้ดมีทศั นคติที่ดีตอ่ กิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชน
(จริ น ศิริ, 2549)
3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับภาพลักษณ์ และการรั บรู้ ภาพลักษณ์ ของแหล่ งท่ องเที่ยว
ช่วงทศวรรษที่ผ่านมา การศึกษาด้ านภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวได้ รับความสนใจ
มากขึ ้น ส่วนใหญ่ศกึ ษาคุณลักษณะของแหล่งท่องเที่ยวที่ก่อให้ เกิดภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว
เช่น การศึกษาของโฮซานีและคณะ (Hosany, S., Ekinci, Y., and Uysal, M. 2006, pp. 638-642.)
ชี ้ว่า ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวและคุณลักษณะของแหล่งท่องเที่ยวเป็ นแนวคิดที่สมั พันธ์กนั การ
วิเคราะห์สหสัมพันธ์ คาโนนิคลั (Canonical Correlation) แสดงให้ เห็นว่าองค์ประกอบด้ าน
อารมณ์ของภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว มีสว่ นร่วมกับความแปรปรวนในมิตขิ องคุณลักษณะแหล่ง
ท่องเที่ยว เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ มีการศึกษาภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวเฉพาะแห่งในความสนใจหรื อการ
รับรู้ของนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุม่ ตัวแปรสําคัญที่ใช้ ศกึ ษาคือคุณลักษณะของแหล่งท่องเที่ยวด้ าน
ต่าง ๆ กับองค์ประกอบหรื อปั จจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการรับรู้ของนักท่องเที่ยว เช่น การศึกษาแหล่ง
ท่องเที่ยว The Great Barrier Reef ทางตอนเหนือของออสเตรเลีย นักท่องเที่ยวเห็นความแตกต่าง
ของคุณลักษณะของภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวได้ ชดั เจน ซึง่ หน่วยงานด้ านการท่องเที่ยวนําไปใช้
ในการปรับกรอบของภาพลักษณ์ปัจจุบนั ของแหล่งท่องเที่ยวในบริ บทของนักท่องเที่ยวได้ (Murphy,
L. Ardo, G. M. and Benckendorff, P., 2007, pp. 5-14) การศึกษาภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว
ฟิ นแลนด์ของนักท่องเที่ยวชาวไอริ ช ทําให้ ร้ ูวา่ ฟิ นแลนด์เป็ นที่ร้ ูจกั ในฐานะแหล่งท่องเที่ยวของชาว
ไอริ ชน้ อย นักท่องเที่ยวรับรู้ ฟินแลนด์แบบภาพเหมารวม สิ่งดึงดูดเกี่ยวกับฟิ นแลนด์ที่นกั ท่องเที่ยว
รับรู้มากที่สดุ คือ คริ สต์มาสและ Lapland รวมทังสิ
้ ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคริ สต์มาสและ Lapland เช่น
ซานตาครอส สกี และ the Northern Lights ภาพลักษณ์ของชาวไอริ ชที่มีตอ่ ฟิ นแลนด์จะเปลี่ยนไป
ตามตลาดท่องเที่ยว นักการตลาดจึงต้ องสร้ างภาพลักษณ์ที่ดีอย่างเข้ มแข็งให้ อยูใ่ นใจของบุคคล
และแก้ ไขสิ่งไม่ดีให้ เป็ นทางบวก (Terho, H., 2007)
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การศึกษาภาพลักษณ์กบั ระดับของผลกระทบที่มีตอ่ ประสบการณ์ของนักท่องเที่ยว ใช้
ไอร์ แลนด์ (Ireland) แหล่งท่องเที่ยวของฝรั่งเศสเป็ นกรณีศกึ ษา ด้ วยการสํารวจความเห็นของนัก
ท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสเกี่ยวกับคุณลักษณะของแหล่งท่องเที่ยวก่อนมาเที่ยวและหลังจากมาเที่ยวแล้ ว
ปรากฏว่ามีคณ
ุ ลักษณะของแหล่งท่องเที่ยว 17 ประการที่มีความสําคัญต่อนักท่องเที่ยวชาว
ฝรั่งเศส เมื่อพวกเขาเลือกแหล่งท่องเที่ยวในวันหยุด ผู้วิจยั นําคุณลักษณะแหล่งท่องเที่ยวไอร์ แลนด์
มาเทียบเคียงกับคําตอบจากแบบสอบถาม ปรากฏว่าภาพลักษณ์ของไอร์ แลนด์ได้ รับการยืนยัน
จากประสบการณ์ของนักท่องเที่ยว ภาพลักษณ์ด้านบวกคือความสวยงามของทิวทัศน์และความเป็ น
มิตรของประชาชน ส่วนด้ านลบคือค่าใช้ จา่ ยสูง การเดินทางลําบาก งานวิจยั นี ้ชี ้ให้ เห็นว่าภาพลักษณ์
ทัง้ ด้ านบวกและลบยังคงติดอยู่กับนักท่องเที่ยวอยู่นาน แม้ ว่าความเป็ นจริ งสถานที่ นนั ้ มี การ
เปลี่ยนแปลงไปแล้ ว กรณีของไอร์ แลนด์ผ้ วู ิจยั อภิปรายว่าไอร์ แลนด์ติดอยู่กบั ขนบเดิม ๆ ทัง้ ๆ ที่มี
การเปลี่ยนแปลงมา 10 ปี แล้ ว แหล่งท่องเที่ยวต้ องรักษาคุณลักษณะที่ดี (ด้ านบวก) เอาไว้ การ
ดําเนิ นนโยบายของรั ฐและแหล่ง ท่องเที่ ยว ส่งผลต่อการเปลี่ ยนแปลงในทางที่ ไม่ดีต่อแหล่ง
ท่องเที่ยว เช่น ค่าครองชีพสูงขึ ้น เป็ นต้ น แต่สภาพด้ านกายภาพของแหล่งท่องเที่ยว เช่น ความ
สวยงามของทิวทัศน์ยงั คงมีอยู่ เป็ นต้ น ปั ญหานี ้เป็ นปั จจัยภายนอกแหล่งท่องเที่ยวที่ควรได้ รับการ
แก้ ไข (O’Leary and Deegan, 2005, pp. 247-256)
ส่วนการศึกษาของยอง เค ชู และการ์ เนอร์ (Suh, Yong K. and Gartner, W. C, 2004,
pp. 39-45) ใช้ จดุ ประสงค์ในการเดินทางเป็ นตัวแปรสําคัญศึกษาการรับรู้ของผู้มาเยี่ยมเยือนชาว
ต่างประเทศที่เดินทางมาเมืองโซล สาธารณรัฐเกาหลี แยกเป็ น 6 กลุม่ พบว่ากลุม่ นักธุรกิจชาว
ญี่ปนสนใจด้
ุ่
านความปลอดภัยและการทําหน้ าที่คณ
ุ สมบัติสินค้ าการท่องเที่ยวมากกว่ากลุม่ อเมริ กา
เหนือหรื อนักธุรกิจชาวยุโรป กลุม่ ที่ไม่ค้ นุ เคยกับสถานที่สนใจด้ านการท่องเที่ยวผจญภัยและความ
ตื่นเต้ นมาเป็ นอันดับแรก ส่วนการมาเที่ยวซํ ้าผู้เยี่ยมเยือนคํานึงคุณลักษณะด้ านความปลอดภัย
ของการท่องเที่ยว สินค้ า และงานประจําตามลําดับ นอกจากนี ้ผลการวิจยั ยังระบุว่าความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรมของกลุม่ ผู้มาเยือนสามารถนํามาอธิบายการรับรู้ ของกลุม่ ต่าง ๆ ที่แตกต่างกันได้
การใช้ ตวั แปรบรรพบุรุษศึกษาการรับรู้ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว ปรากฏในงานของ
โวโล (Volo, S., 2002, pp. 19 – 29) เป็ นการศึกษาบทบาทของบรรพบุรุษต่อการรับรู้ซิซิลีในฐานะ
แหล่งท่องเที่ยว ตามความเห็นของนักเรี ยนที่มีบรรพบุรุษเป็ นชาวอิตาเลียนจํานวน 276 คน ผล
ปรากฏว่านักเรี ยนเหล่านันรั
้ บรู้วา่ ซิซิลีรํ่ารวยด้ วยทัศนียภาพ วัฒนธรรม ดวงอาทิตย์ หาดทราย
ชายทะเล และการรับรู้ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวซิซิลีของนักเรี ยนมีภาพลักษณ์เป็ นบวก
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สําหรับการศึกษาภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวของไทย นิตย์ หทัยวลีวงศ์ สุขศรี (2550)
และมรกต บุญศิริชยั (Morakot Boonsirichai, 2002) สนใจศึกษาเกาะสมุยเป็ นแหล่งท่องเที่ยว
นิตย์ หทัยวลีวงศ์ สุขศรี ศึกษาภาพลักษณ์เกาะสมุยในทัศนะของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
ตัวแปรที่ศกึ ษาคือลักษณะทางประชากรและการรับรู้ขา่ วสารจากสื่อประเภทต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวของชาวต่างประเทศ ใช้ แบบสอบถามเก็บข้ อมูลนักท่องเที่ยวที่กําลังจะเดินทางออก ณ
บริ เวณห้ องพักผู้โดยสารขาออก ท่าอากาศยานกรุงเทพ และบนเรื อเฟอร์ รี่จํานวน 409 คน พบว่า
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เปิ ดรับข่าวสารการท่องเที่ยวจากอินเทอร์ เน็ตมากที่สดุ รองลงมาคือบริ ษัท
นําเที่ยวหรื อตัวแทนนําเที่ยว และจากประสบการณ์ตรงของตนเอง ภาพลักษณ์ในทัศนะของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศส่วนใหญ่ออกมาในเชิงบวกมากกว่าเชิงลบ ด้ านที่เป็ นเชิงบวกระดับสูง
คือภาพลักษณ์ด้านอารมณ์และความรู้สึก รองลงมาคือด้ านสังคม ด้ านธรรมชาติ ด้ านสภาวการณ์
และด้ านที่เป็ นเชิงบวกน้ อยที่สดุ คือด้ านคุณสมบัตขิ องแหล่งท่องเที่ยว ส่วนที่เป็ นกลางคือเป็ นแหล่ง
จับจ่ายซื ้อของราคาถูก ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับ การใช้ ภาษา ลักษณะทางประชากรที่มีผลต่อการเปิ ดรับ
ข่าวสารการท่องเที่ยวอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตคิ ืออายุ สถานภาพ อาชีพ รายได้ และขนาดครอบครัว
ในขณะที่มรกต บุญศิริชยั (2002) ศึกษาการรับรู้เกาะสมุยในภาพรวมของนักท่องเที่ยว
ทังชาวไทยและชาวต่
้
างประเทศในฐานะที่เป็ นแหล่งท่องเที่ยว และสํารวจปั ญหาเกี่ยวกับการให้
บริ การโครงสร้ างพื ้นฐานและสภาพแวดล้ อมของเกาะสมุย เก็บตัวอย่างจากนักท่องเที่ยวที่มาใช้ บริ การ
ที่ภตั ตาคารมูมธง (The Moom Thong) บนเกาะสมุยในช่วง 11.00-14.00 น. ในช่วงสัปดาห์ที่ 2 และ
3 ของเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2544 ผลการวิจยั ปรากฏว่านักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวที่
ไปเที่ยวซํ ้ามีแนวโน้ มในการรับรู้ คณ
ุ ภาพของเกาะสมุยตํ่ากว่านักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ และ
นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเป็ นครัง้ แรก เกาะสมุยจึงควรปรับปรุ งพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานและสภาพ
แวดล้ อมโดยเฉพาะในด้ านสภาพถนนและความปลอดภัย ด้ านการรักษาความสะอาด และด้ าน
ราคาสินค้ าและการบริ การ
งานของรณพร แววภักดี (2542) ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการเกิดภาพลักษณ์ของ
กรุงเทพมหานคร ได้ แก่ ค่าใช้ จา่ ยในการเดินทางมาท่องเที่ยว แหล่งวัฒนธรรม ชีวิตกลางคืน
ทัศนียภาพของสถานที่ท่องเที่ยว ความปลอดภัย การจับจ่ายสินค้ า และการคมนาคม พบว่า
นักท่องเที่ยวมองปั จจัยเหล่านี ้แตกต่างกันตามถิ่นที่อยูแ่ ละตามประสบการณ์ในการเดินทาง ปั จจัย
ที่นกั ท่องเที่ยวทุกกลุม่ พึงพอใจในระดับตํ่าเหมือนกันคือด้ านความปลอดภัย ก่อนการเดินทางมา
กรุงเทพมหานครนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศมีความพึงพอใจสูงด้ านอาหารไทย นิสยั คนไทย มี
ความพึงพอใจด้ านที่พกั ข้ อมูลการท่องเที่ยวระดับปานกลางถึงตํ่า ส่วนด้ านการกีฬาของคนไทยไม่
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เป็ นที่ร้ ูจกั แพร่หลายในกลุม่ นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศจึงเกิดทัศนคติเชิงลบในด้ านนี ้ หลังเดินทาง
ท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศมีความพึงพอใจด้ านแหล่งวัฒนธรรม นิสยั คนไทย อาหาร
ไทย การจับจ่ายสินค้ า ค่าใช้ จา่ ยในการเดินทางท่องเที่ยวในระดับสูง พึงพอใจด้ านชีวิตกลางคืน
ความปลอดภัย การคมนาคม ข้ อมูลด้ านการท่องเที่ยวและทัศนียภาพด้ านการท่องเที่ยวในระดับปาน
กลาง ส่วนด้ านกีฬานักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศยังคงมีความพึงพอใจในระดับตํ่ามาก
สําหรับการศึกษาแหล่งท่องเที่ยวมากกว่า 1 แห่ง มีการศึกษามากขึ ้นในช่วงทศวรรษที่
ผ่านมา เช่น การศึกษาของโดลนิคาร์ และกราเบลอร์ (Dolnicar, S and Grabler, K., 2004)
วิเคราะห์การรับรู้ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว 6 เมืองคือ บาร์ เซโลนา บูดาเปสต์ ปารี ส ปราก เวนิส
และเวียนนา เพื่อการตัดสินใจวางตําแหน่งแหล่งท่องเที่ยว โดยใช้ คณ
ุ ลักษณะของแหล่งท่องเที่ยว
เป็ นตัวแปรในการศึกษา วิเคราะห์ภาพลักษณ์ที่เป็ นคุณลักษณะเฉพาะของแต่ละเมือง ปรากฏว่า
การวางตําแหน่งที่ดีของเมืองเวียนนาและปารี สเป็ นของกลุม่ นักท่องเที่ยวที่เคยมาแล้ ว ภาพลักษณ์
ของแต่ละเมืองประกอบสร้ างด้ วยประวัตเิ มืองที่มีความเป็ นมาอย่างเข้ มแข็ง นักท่องเที่ยวรับรู้สิ่ง
ดึงดูดใจที่เด่น ๆ ของแต่ละเมือง ซึง่ อาจแปลความหมายได้ วา่ การที่สิ่งดึงดูดใจเรื่ องนันเด่
้ นเป็ น
เพราะเมืองนันมี
้ ภาพลักษณ์เรื่ องนันเข้
้ มแข็งก็ได้ ผลสรุปในที่สดุ ระบุวา่ นักท่องเที่ยวชอบปารี สร้ อย
ละ 42 ตามด้ วยเวียนนาร้ อยละ 24 เวนิสร้ อยละ 21 ปรากและบาร์ เซโลนาร้ อยละ 10 และอันดับ
สุดท้ ายคือเมืองบูดาเปสต์ ส่วนเมืองที่นกั ท่องเที่ยวยังคงจําได้ อนั ดับที่ 1 คือ ปารี ส นักท่องเที่ยว
จําได้ ร้อยละ 33 อันดับ 2 คือเมืองเวียนนา นักท่องเที่ยวจําได้ ร้อยละ 19
ด้ านการศึกษาเกี่ยวกับภาษาและสารสนเทศของแหล่งท่องเที่ยวนัน้ ฮง ไม-เชน และ
เชลดอน (Hong-Mei Chen and Sheldon, P. J, 1997) ศึกษาการสร้ างระบบสารสนเทศของ
แหล่งท่องเที่ยว รวบรวมข้ อมูลทังของส่
้
วนราชการและของเอกชนเพื่อให้ บริ การนักท่องเที่ยวเข้ าถึง
สารสนเทศได้ อย่างสะดวกรวดเร็ ว จัดระบบและบริหารจัดการ พร้ อมทังมี
้ วิธีแก้ ปัญหาที่นกั ท่องเที่ยว
พบไว้ ด้วย ให้ บริ การผ่านสื่อที่ครอบคลุมตลาดท่องเที่ยวทัว่ โลก รวมทังการนํ
้
าเทคโนโลยีทนั สมัยมา
ใช้ จดั ระบบและปรับองค์การทางด้ านการท่องเที่ยวให้ มีประสิทธิภาพขึ ้น ส่วนอเมาโม (Amoamo,
2003) ศึกษาภาพลักษณ์และภาษาที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับการท่องเที่ยวใช้ ในการส่งเสริ มการ
ท่องเที่ยวและการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์เพื่อตอบสนองความต้ องการของนักท่องเที่ยว มุง่ การ
แสดงออกของมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติในภูมิภาคตะวันตกเฉียงเหนือของแคนาดา ด้ วย
การเปรี ยบเทียบองค์ประกอบทังภาพและคํ
้
าพูดในประเด็นของการเป็ นภูมิภาคหรื อพื ้นที่ที่เป็ นแหล่ง
มรดก ความเป็ นมาของแหล่งท่องเที่ยว และใช้ การสัมภาษณ์นกั ท่องเที่ยวเพื่อศึกษาประสบการณ์
ของนักท่องเที่ยว ผู้วิจยั สรุปว่าเมื่อเปรี ยบเทียบระหว่างภาพในอดีตกับภาพในปั จจุบนั เห็นได้ ชดั ว่า
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ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา การเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์นนส่
ั ้ งผลต่อ
การท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวด้ วย ส่วนรู ปแบบภาพลักษณ์ แหล่งท่องเที่ยวมีการพัฒนาผ่าน
การสร้ างสรรค์ทางการใช้ ภาษาและจินตนาการของผู้สร้ างสาร ผู้สร้ างสารใช้ จินตนาการที่แตกต่าง
กันกับสินค้ าทางการท่องเที่ยวแต่ละชนิด เพื่อให้ สารที่สื่อไปยังนักท่องเที่ยวสอดคล้ องกับความ
ปรารถนาของนักท่องเที่ยว รวมทังต้
้ องสร้ างความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้ สารน่าสนใจ
ผลการศึกษายังพบว่า แหล่งท่องเที่ยวที่ผ้ วู ิจยั ศึกษานี ้ได้ เปลี่ยนการส่งเสริ มภาพลักษณ์จากพื ้นที่
มรดกทางธรรมชาติไปเป็ นพื น้ ที่มรดกทางวัฒนธรรม ซึ่งสอดรั บกับการรั บรู้ ของนักท่องเที่ ยว
การศึกษานี จ้ ึง เป็ นการยื นยันบทบาทที่ สําคัญ ของภาพลักษณ์ ใ นการสร้ างความเชื่ อ สร้ าง
ประสบการณ์ให้ กบั นักท่องเที่ยวด้ วย
การศึกษาที่เกี่ยวข้ องกับสื่อและสารสนเทศมีการศึกษาของคิมและริดชาร์ ดสัน (Kim
and Richardson, 2002) ที่ศกึ ษาการรับรู้ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวคือกรุงเวียนนาผ่านสื่อภาพยนตร์
ผลการวิจยั สรุ ปว่าสื่อภาพยนตร์ มีผลต่อภาพลักษณ์บางด้ านของแหล่งท่องเที่ยว แต่ไม่มีผลต่อ
ความคุ้นเคยกับแหล่งท่องเที่ยว ภาพยนตร์ เฉพาะเรื่ องมีผลต่อภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวและการ
รับรู้ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวที่ปรากฏในภาพยนตร์ ทงด้
ั ้ านบวกและด้ านลบ สามารถสร้ างความ
แตกต่างในการจดจําสถานที่ที่ปรากฏในสื่อ เพิ่มระดับความคุ้นเคยกับสถานที่ที่พบเห็นบ่อย ๆ แต่
การจดจําและความคุ้นเคยจะลบเลือนไปหรื อจืดจางลงเมื่อเวลาผ่านไป
อย่างไรก็ตาม งานวิจยั หลายเรื่ องสนับสนุนอิทธิพลของสื่อภาพเคลื่อนไหวที่มีผลต่อ
การเชิญชวนให้ มาเที่ยว (Kim and Richardson, 2002; Becton, 2001; Riley, R.; Baker, D. and
Van Doren, C. S., 1998; Riley and Van Doren, 1992; Workman, Zeiger and Caneday,
1990) ช่วยเพิ่มจํานวนนักท่องเที่ยวในบางประเทศ เช่น ออสเตรเลีย สก๊ อตแลนด์ สหรั ฐ อเมริ กา
สหราชอาณาจักร เป็ นต้ น ภาพยนตร์ ใช้ สง่ สารทางการเมือง ให้ ข้อเท็จจริ งทางประวัตศิ าสตร์ ที่
ถูกต้ อง สร้ างประสบการณ์ให้ ผ้ ชู มแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่หลากหลาย ภาพยนตร์ จงึ มีอิทธิพลต่อ
ทัศนคติของผู้ชมหลายระดับ การให้ ผ้ ชู มชมภาพยนตร์ ที่มีเนื ้อหาเฉพาะด้ านหรื อเลือกเรื่ องที่เจาะจง
ให้ ชมอาจส่งผลต่อความเชื่อของผู้ชม สร้ างการรับรู้ ให้ ผ้ ชู ม (Jeffers, 1997) เจฟเฟอร์ อธิบายว่า
ประชาชนได้ รับอิทธิพลจากสื่อเมื่อพวกเขาอยูใ่ นขันการตั
้
ดสินใจเลือก และสื่อรวมทังภาพเคลื
้
่อนไหว
มีอทิ ธิพลต่อผู้รับสารโดยตรง แต่อิทธิพลของการสื่อสารระหว่างบุคคลก็มีส่วนสําคัญในการตัดสินใจ
เช่นกัน ขณะเดียวกันบัตเทอร์ (Butler, R. 1990) สนับสนุนว่าสิ่งที่ปรากฏในวีดโิ อ รวมทังวิ
้ ทยุ
โทรทัศน์ ภาพยนตร์ และการบันทึกเรื่ องราว เนื ้อหาในสื่อรูปแบบต่าง ๆ เช่น ซีดี เป็ นต้ น จะ
กลายเป็ นสื่อที่สําคัญในการสร้ างภาพลักษณ์และเชิญชวนให้ ผ้ รู ับสารมาเที่ยวได้ มากกว่าสื่อสิ่งพิมพ์
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เช่นเดียวกับที่คมิ และริ ดชาร์ ดสัน (Kim and Richardson, 2002) พบว่าเนื ้อหาในภาพยนตร์ เกี่ยวข้ อง
กับการสร้ างภาพลักษณ์ ภาพลักษณ์บางด้ านอาจเปลี่ยนแปลงเป็ นบวก ขณะที่บางด้ านอาจกลาย
เป็ นลบขณะชมภาพยนตร์ อย่างไรก็ตาม การเปิ ดรับสารจากสื่อภาพยนตร์ มีการเปลี่ยนแปลงได้
ตลอดเวลา (Rodney, B. et al, 2005) แต่การศึกษาของอารยา วรรณประเสริ ฐ (2542) เกี่ยวกับ
การชักชวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศให้ เดินทางมาประเทศไทยกลับพบว่า การเปิ ดรับข่าวสาร
ของนักท่องเที่ยวจากทวีปยุโรปมีการเปิ ดรับสารจากสื่อมวลชน สื่อบุคคล และสื่อเฉ พ าะกิจใน
ระดับตํ่ามาก มีการรับรู้สารในระดับปานกลาง สื่อที่จงู ใจนักท่องเที่ยวให้ ตดั สินใจเดินทางมา
ท่องเที่ยวประเทศไทยได้ สงู ที่สดุ คือสื่อเฉพาะกิจ รองลงมาคือสื่อมวลชน และสื่อบุคคล การศึกษา
ของโรบินสัน (Robinson, P., 2005) เกี่ยวกับการรับรู้แหล่งท่องเที่ยวคือ หุบเขา Dovedale ใน
Derbyahire สหราชอาณาจักร กลับพบว่า การบอกเล่าปากต่อปากต่อ ๆ กันมาสามารถเชิญชวน
ผู้คนให้ มาท่องเที่ยวได้
การทบทวนงานวิจยั ต่าง ๆ ดังกล่าวอาจสรุ ปได้ วา่ การรับรู้ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว
สามารถประกอบสร้ างได้ หลายวิธี การรับรู้จะเพิ่มขึ ้นเมื่อได้ รับสารสนเทศจากสื่อต่าง ๆ เช่น
วรรณกรรม วิทยุโทรทัศน์ ภาพยนตร์ เพลง การโฆษณา สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเฉพาะ สื่อบุคคล เป็ นต้ น
สารสนเทศและภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวที่บคุ คลรับรู้ผา่ นสื่อจากแหล่งสารต่าง ๆ นันอาจ
้
แบ่งเป็ น 2 ประเภทคือ แหล่งสารที่เป็ นทางการและแหล่งสารที่ไม่เป็ นทางการ เช่น การให้
ความเห็น คําแนะนําของเพื่อน เป็ นแหล่งสารที่ไม่เป็ นทางการ เป็ นต้ น นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มกั
ใช้ แหล่งสารทังที
้ ่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ ในการประกอบสร้ างภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว
(Robertson, 2005, p. 7)
27
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ตัวแปรที่ใช้ ในการศึกษา
งานวิจยั ที่ได้ ทบทวนเอกสารมาดังกล่าว มีตวั แปรที่เกี่ยวข้ องกับคุณลักษณะของแหล่ง
ท่องเที่ยว การรับรู้ ภาพลักษณ์ แหล่งท่องเที่ยว สารสนเทศ สื่อที่นําเสนอสารสนเทศการท่องเที่ยว
เมื่อนํามาประมวลร่ วมกับการศึกษาทฤษฎีและความรู้ ที่ใช้ เป็ นกรอบในการศึกษางานวิจยั เรื่ องนี ้
ผู้วิจยั จัดกลุม่ ตัวแปรที่ใช้ ในการศึกษาได้ 5 กลุม่ คือ
1. ข้ อมูลส่วนบุคคล
2. ข้ อมูลการเดินทาง
3. กิจกรรมระหว่างการท่องเที่ยว
4. การรับรู้สารสนเทศเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว
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5. การรับรู้ภาพลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่และเมืองหลวงพระบางของนักท่องเที่ยวที่เคย
ไปทัง้ 2 แห่ง
ตัวแปรทัง้ 5 กลุม่ มีความสัมพันธ์กนั ดังแสดงในกรอบแนวคิดในการวิจยั ต่อไปนี ้

กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework)
ข้ อมูลส่ วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- การศึกษา
- อาชีพ
- รายได้
- ที่อยู่
ข้ อมูลการเดินทาง
- จํานวนครัง้ การเดินทาง
- ช่วงเวลาที่เดินทาง
- จํานวนวันพัก
- จุดประสงค์การเดินทาง
- ลักษณะการเดินทาง
- สิง่ จูงใจให้ เดินทาง
กิจกรรมระหว่ างการ
ท่ องเที่ยว
- ลักษณะการทํากิจกรรม
- ประเภทกิจกรรมที่ทํา
การรับรู้สารสนเทศ
เกี่ยวกับแหล่ งท่ องเที่ยว
- แหล่งสารสนเทศ
- ช่องทางการสือ่ สาร
- ประเภทของสารสนเทศ
ข้ อมูลเชิงคุณภาพ

การรับรู้ ภาพลักษณ์จงั หวัดเชียงใหม่
และเมืองหลวงพระบางของ
นักท่องเที่ยวที่เคยไปทัง้ 2 แห่ง

ภาพลักษณ์จงั หวัดเชียงใหม่และเมือง
หลวงพระบาง

ภาพลักษณ์จงั หวัดเชียงใหม่และเมือง
หลวงพระบางของผู้เชี่ยวชาญหรือ
ผู้เกี่ยวข้ องด้ านการท่องเที่ยวของจังหวัด
เชียงใหม่และเมืองหลวงพระบาง
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