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ภาพลั ก ษณ ก ารท อ งเที่ ย วของประเทศไทยเป น ภาพที่ เ กิ ด ขึ้ น ในใจของ
นักทองเที่ยวที่มีตอการทองเที่ยวในประเทศไทย ประกอบดวย ภาพลักษณองคกร
ภาพลักษณสนิ คาและบริการ และภาพลักษณแหลงทองเทีย่ ว ภาพลักษณการทองเทีย่ ว
มีผลตอทัศนคติ พฤติกรรม การจูงใจ และการเลือกแหลงทองเที่ยวของนักทองเที่ยว
การสรางและการจัดการภาพลักษณแหลงทองเที่ยวใหมีความนาสนใจและอยูในใจของ
นักทองเที่ยวเปนเปาหมายหลักที่สำ�คัญที่จะนำ�ไปสูความสำ�เร็จที่ยั่งยืนของทุกธุรกิจ
การทองเทีย่ วเพราะภาพลักษณการทองเทีย่ วเปนพืน้ ฐานของการสรางความเชือ่ มัน่ ของ
นักทองเที่ยว นอกจากนี้ภาพลักษณการทองเที่ยวที่ดียังสงผลตอความยั่งยืนของ
แหลงทองเทีย่ ว ภาพลักษณการทองเทีย่ วสามารถประเมินไดจากสามตัวชีว้ ดั คือ องคกร
สินคาและบริการ และแหลงทองเที่ยว ดังนั้นภาพลักษณการทองเที่ยวสามารถสรางขึ้น
โดยการปรับปรุงสามดานนี้ และสรางบนรากฐานของความเปนจริงเพื่อใหนักทองเที่ยว
จดจำ�และเกิดเปนภาพความประทับใจแบบไมรูลืม
คำ�สำ�คัญ:
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Abstract		
For tourists travelling to Thailand, tourist destination consists of corporates
image, goods and services image, and tourism destinations images. It has an
influence on tourists’ attitudes, behaviors, motives and selection of destination.
Creating and managing an attractive destination image in target tourists’ minds
is an important key to sustainable success for all tourism businesses because a
destination image is the basis of the confidence of tourists. Additionally, a positive
destination image affect the sustainability of a tourism destination. Destination
image can be measured by three indicators: the corporate, goods and service,
and tourism destination. Thus, destination image can be built by developing these
three factors. This would result in recognition and a lasting impression of the
tourists.
Keywords: 1. Destination Image. 2. Thailand.
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บทนำ�

กอนทีน่ กั ทองเทีย่ วจะไดรบั ประสบการณจากการเดินทางทองเทีย่ ว นักทองเทีย่ ว
จะตองมีความรูส กึ นึกคิดเกีย่ วกับแหลงทองเทีย่ วนัน้ ๆ ไวลว งหนากอน ความรูส กึ นึกคิด
อาจมีทมี่ าตางกัน เชน จากการศึกษาคนควาจากเอกสาร จากสือ่ โฆษณาประเภทตางๆ
เปนตน (Govers and Go, 2009) เมือ่ กลาวถึงแหลงทองเทีย่ วบางแหง ผูท ไี่ ดฟง จะนึกถึง
สิ่งใดสิ่งหนึ่งควบคูกันไป โดยที่ผูนั้นยังมิไดไปเห็นและสัมผัสจริงดวยตนเอง ความรูสึก
นึกคิดลวงหนาเกีย่ วกับแหลงทองเทีย่ วนีเ้ รียกวา “ภาพลักษณการทองเทีย่ ว” ซึง่ สงผลตอ
ความคาดหวังตอการเขามาทองเที่ยวของนักทองเที่ยว (Gallarza, Saura and Garcia,
2002 ; Govers, Go and Kumar, 2007)
ความหมายของภาพลักษณการทองเที่ยว
ภาพลักษณการทองเที่ยวเปนภาพที่เกิดขึ้นในใจของนักทองเที่ยวที่มีตอการ
ทองเที่ยวในสถานที่ทองเที่ยวแหงใดแหงหนึ่งในดานตางๆ ประกอบดวย 3 ดาน ไดแก
1) ดานองคกร 2) ดานสินคาและบริการ และ 3) ดานแหลงทองเที่ยว (Echtner and
Ritchie, 2003; Kozak and Decrop, 2009) ซึง่ ภาพลักษณเหลานีเ้ กิดมาจากประสบการณ
การทองเทีย่ วของนักทองเทีย่ วโดยตรง หรือไดยนิ จากคำ�บอกเลาของผูอ นื่ รวมถึงการรับรู
จากสือ่ โฆษณาประชาสัมพันธขององคกรการทองเทีย่ ว (Tsiotsou and Goldsmith, 2012)
โดยสถานที่ทองเที่ยวแตละแหงจะมีลักษณะของภาพลักษณของแหลงทองเที่ยวที่
แตกตางกัน (Kim and Richardson, 2003) โดยนักทองเที่ยวแตละคนอาจจะมีความ
คิดเห็น มุมมอง ความเชื่อและความประทับใจตอการทองเที่ยวในสถานที่นั้นแตกตาง
กัน (Kozak and Decrop, 2009) และเมื่อเกิดเปนภาพแหงความประทับใจที่มีตอแหลง
ทองเที่ยวแหงหนึ่งแหงใด ภาพที่ปรากฏในใจของบุคคลนั้นจะเปนภาพที่ดี (Kotler,
Bowen and Makens, 2003) โดยภาพนั้นเกิดจากการสะสมของการรับรูเรื่องราว
ตางๆ ที่เกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยวนั้น หากการรับรูเรื่องใหมขัดแยงกับสิ่งที่มีอยูเดิม
ภาพนั้นก็จะเปลี่ยนแปลง แตถาการรับรูใหมสอดคลองกับภาพเดิมจะเปนการตอกย้ำ�
ทำ�ใหเห็นภาพนั้นเดนชัดขึ้น (Wang and Pizam, 2011) กลายเปนภาพที่ฝงใจอยูใน
ความรูส กึ นึกคิดของบุคคลยากทีจ่ ะเปลีย่ นแปลง อยางไรก็ตามภาพลักษณการทองเทีย่ ว
เปนสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงได (Kim and Richardson, 2003) ปจจัยสำ�คัญที่สงผล
ตอการเปลี่ยนแปลงของภาพลักษณการทองเที่ยว ประกอบดวย การสรางคุณคาใหแก
แหลงทองเทีย่ ว การปรับปรุงคุณภาพบริการทางการทองเทีย่ วใหมคี ณ
ุ ภาพทีด่ อี ยูเ สมอ
รวมถึงการใหขอมูลขาวสารโดยการโฆษณาประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ เชน โทรทัศน
วิทยุ ปายโฆษณา นิตยสาร หนังสือพิมพ แผนพับ และอินเตอรเน็ต เปนตน (Prebensen,
2007)
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ความสำ�คัญของภาพลักษณการทองเที่ยว
ภาพลักษณการทองเที่ยวมีความสำ�คัญตอการตัดสินใจเขามาทองเที่ยวของ
นักทองเที่ยวทั้งในปจจุบันและอนาคต (Chen and Tsai, 2007) รวมถึงภาพลักษณการ
ทองเที่ยวยังมีความสำ�คัญอยางยิ่งตอความยั่งยืนของแหลงทองเที่ยวนั้น องคกรซึ่งมี
หนาที่กำ�กับดูแลแหลงทองเที่ยวที่มีการบริหารจัดการที่ดีจำ�เปนตองสรางความศรัทธา
ความนาเชื่อถือ และภาพลักษณที่ดีใหแกการทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวนั้น (Kozak
and Decrop, 2009) อีกทัง้ ภาพลักษณจะเปนตัวกำ�หนดทิศทางพฤติกรรมของปจเจกชน
ที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งรอบตัวบุคคล กลาวคือหากบุคคลมีภาพลักษณตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ที่อยูรอบตัวในเชิงบวก บุคคลก็จะมีแนวโนมในการแสดงพฤติกรรมเชิงบวก แตหาก
บุคคลมีภาพลักษณเชิงลบตอสิง่ เหลานัน้ บุคคลก็จะมีแนวโนมทีแ่ สดงพฤติกรรมเชิงลบ
ออกมาเชนกัน และสิง่ สำ�คัญคือ ภาพลักษณนนั้ กอใหเกิดอคติในการพิจารณาพฤติกรรม
ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ตนเองเคยมีภาพลักษณมากอน เพราะภาพลักษณเปนเรื่องฝงใจที่
ยากจะแกไข (Swarbrooke and Horner, 2007) จึงกลาวไดวา ภาพลักษณการทองเทีย่ ว
เป น สิ่ ง ที่ มี ค วามสำ� คั ญ ยิ่ ง ต อ ความคาดหวั ง ของนั ก ท อ งเที่ ย วที่ ค าดหวั ง จากแหล ง
ทองเทีย่ วนัน้ ๆ (YØksel, 2008) ซึง่ จะมีสว นชวยใหนกั ทองเทีย่ วเตรียมตัวเตรียมใจไป
สัมผัสภาพลักษณนนั้ ไดอยางถูกตอง (Page, 2011) ฉะนัน้ แหลงทองเทีย่ วตางๆ จึงควร
พยายามสรางภาพลักษณทางการทองเที่ยวดานดีใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริง
จึงจะชวยเปนสื่อกลางการโฆษณาใหแกแหลงทองเที่ยวนั้น และชวยใหแหลงทองเที่ยว
นัน้ ดำ�รงอยูไ ดอยางยัง่ ยืน (บุญเลิศ จิตตัง้ วัฒนา, 2548) จากการศึกษาพบวาภาพลักษณ
การทองเที่ยวสงผลตอพฤติกรรมการทองเที่ยว ทำ�ใหนักทองเที่ยวเกิดความคาดหวังที่
จะไดรบั สิง่ ตางๆ จากสถานทีท่ ตี่ นเองไดไปทองเทีย่ ว และภาพลักษณทดี่ ยี อ มกอใหเกิด
ความพึงพอใจของนักทองเทีย่ ว (Chi and Qu, 2008) และเกิดความประทับใจจนสามารถ
จดจำ�คุณลักษณะทีเ่ กีย่ วของกับภาพลักษณของการทองเทีย่ วนัน้ ได (Beerli and Martin,
2004) ดังนั้น ภาพลักษณการทองเที่ยวที่ดีจำ�เปนจะตองใชการบริหารจัดการแบบ
องครวม โดยบุคลากรทางดานการทองเที่ยวและผูที่เกี่ยวของทุกภาคสวนจำ�เปนจะ
ตองรวมมือกันเพือ่ สรางภาพลักษณทดี่ ใี หกบั การทองเทีย่ ว เพือ่ สงเสริมใหการทองเทีย่ ว
มีความเจริญเติบโตเปนที่เชื่อถือและยอมรับจากนักทองเที่ยวมากขึ้น (Pike, 2004 ;
Burns…et al., 2010)
ประเภทของภาพลักษณการทองเที่ยว
การกำ�หนดประเภทของภาพลักษณการทองเที่ยวกับสวนที่เกี่ยวของ (Burns
and Novelli, 2008; บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2548) มีดังนี้
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1. ภาพลักษณการทองเทีย่ วทางกายภาพ เปนภาพลักษณการทองเทีย่ วทีเ่ กีย่ ว
กับลักษณะภูมปิ ระเทศ เชน มีทะเลสาบ มีภเู ขาลอมรอบ มีทงุ หญากวางใหญสลับเนินเขา
แมน้ำ�ลำ�คลอง เกาะแกง หุบเหว หนาผา ชายหาดสวยงาม หาดทราย อากาศบริสุทธิ์
ตลอดป มีฝนตกชุดตลอดป เปนตน ซึ่งภาพลักษณทางกายภาพของแหลงทองเที่ยว
ตางๆ เมือ่ กลาวถึงสถานทีน่ นั้ จะทำ�ใหนกึ ถึงสิง่ สำ�คัญทีส่ ดุ ทีเ่ ปนสัญลักษณ เชน อุทยาน
แหงชาติอาวพังงา ภาพลักษณทางการทองเที่ยว ทองเขาตะปู ดูปาชายเลน
2. ภาพลักษณการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร เปนภาพลักษณ
ทางการทองเที่ยวที่เกี่ยวกับความเปนมา เปนอยู และเปนไปของผูคนในทองถิ่นตางๆ
ยอมเปนที่สนใจของนักทองเที่ยว และเปนสิ่งดึงดูดใจใหนักทองเที่ยวตองการเดินทาง
ไปชม เชน อุทยานแหงชาติตะรุเตา ภาพลักษณทางการทองเที่ยวคือ ตำ�นานหมูเกาะ
ทะเลใต
3. ภาพลักษณการทองเที่ยวทางเศรษฐกิจ เปนภาพลักษณทางการทองเที่ยว
ทีเ่ กีย่ วของกับสภาพทางเศรษฐกิจของสถานทีท่ อ งเทีย่ วนัน้ รวมถึงฐานะการเงิน สภาพ
ความเปนอยู และอาชีพของคนในชุมชนทองถิ่นนั้น เชน หาดใหญ ภาพลักษณการ
ทองเที่ยวคือ ศูนยกลางทางดานการคาและการทำ�ธุรกิจของภาคใต
4. ภาพลักษณการทองเที่ยวทางสิ่งกอสราง เปนภาพลักษณทางการทองเที่ยว
ที่เกี่ยวของกับสิ่งกอสรางที่มีความสำ�คัญทางประวัติศาสตร ศาสนา หรือสิ่งกอสรางที่มี
ความเปน “ทีส่ ดุ ” หายาก และควรแกการทองเทีย่ วศึกษา เชน อุทยานแหงชาติเขาน้�ำ คาง
ภาพลักษณทางการทองเที่ยวคือ อุโมงคประวัติศาสตร
5. ภาพลักษณการทองเที่ยวทางพืชพันธุและสัตว เปนภาพลักษณทางการ
ทองเที่ยวเทียบเคียงกับพันธุพืชและสัตวที่แปลกเดนจนเปนที่รูจักของคนทั่วไป และ
กลายเปนเอกลักษณทจี่ ะสรางภาพลักษณแกทอ งถิน่ นัน้ เชน อุทยานแหงชาติเขาหลวง
ภาพลักษณการทองเที่ยวคือ ปาเฟรนดึกดำ�บรรพ มหัศจรรยแหลงกลวยไม
กระบวนการเกิดและสรางภาพลักษณการทองเที่ยว
การเกิดเปนภาพลักษณสามารถเกิดขึน้ ได 2 ทางคือ หนึง่ ภาพลักษณทเี่ กิดจาก
แหลงขอมูลที่นักทองเที่ยวคนหาดวยตนเอง ไดแก ประสบการณโดยตรงจากการ
ทองเที่ยว การแนะนำ�ของเพื่อน คนรูจัก ญาติพี่นอง ขาวลือที่เกี่ยวกับแหลงทองเที่ยว
เป น ต น สอง ภาพลั ก ษณ ที่ เ กิ ด จากการโฆษณาประชาสั ม พั น ธ ข ององค ก รหรื อ
หนวยงานตางๆ ในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวซึ่งเปนขอมูลขาวสารที่ถูกสรางและ
ผลิตขึ้นมา และนำ�ไปเผยแพรผานสื่อตางๆ ไดแก สื่อโทรทัศน วิทยุ นิตยสาร
ปายโฆษณา โบรชัวร เปนตน นอกจากนี้นักทองเที่ยวอาจไดรับขอมูลจากตัวแทน
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บริษัทนำ�เที่ยว (Kelly and Nankervis, 2001 ; Kozak and Baloglu, 2011) ซึ่งในการ
โฆษณาประชาสัมพันธการทองเที่ยวในประเทศไทยเปนหนาที่ขององคการทองเที่ยว
แหงประเทศไทย (ททท.) ซึ่งมีหนาที่สงเสริมการทองเที่ยวของประเทศไทยสูตลาด
ตางประเทศและตลาดภายในประเทศโดยทำ�การโฆษณาผานสื่อโทรทัศน สื่อวิทยุ
สื่อสิ่งพิมพ สื่อกลางแจง สื่ออิเล็กทรอนิกส การเขารวมงานสงเสริมการขายในประเทศ
และตางประเทศ และการใชบุคคลที่มีชื่อเสียงเพื่อเปนตัวแทนในการประชาสัมพันธ
(การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2551) ทั้งนี้ภาพลักษณการทองเที่ยวที่เกิดจากการ
โฆษณาประชาสัมพันธขององคกรการทองเทีย่ วสามารถควบคุมไดงา ยกวา อยางไรก็ตาม
การสรางภาพลักษณที่ดีจำ�เปนจะตองสรางใหเกิดขึ้นทั้งสองทาง คือ เมื่อนักทองเที่ยว
เกิดภาพลักษณทดี่ แี ละเขามาทองเทีย่ ว ยอมคาดหวังการบริการทีด่ จี ากแหลงทองเทีย่ ว
นั้น หากเปนไปตามที่คาดหวังยอมสรางความพึงพอใจใหแกนักทองเที่ยว (Kahle and
Kim, 2006) และหากองคกรมีความพรอมตอการใหบริการที่ดี รวมถึงการมีสวนรวมตอ
กิจกรรมเพือ่ สังคมตางๆ ยอมสงผลตอภาพลักษณทดี่ ขี ององคกร (Kozak and Baloglu,
2011; Kozak and Decrop, 2009)
กระบวนการสรางภาพลักษณการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวเริ่มจากการไดรับ
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวจากสื่อตางๆ ประกอบกับประสบการณสวน
บุคคล การแนะนำ� และการบอกตอ ทำ�ใหนักทองเที่ยวเกิดความตระหนักรู กลายเปน
ภาพลักษณที่เกิดจากแหลงขอมูลขาวสารที่ไดรับรู (Govers and Go, 2009) ซึ่งเปน
แรงจูงใจใหนักทองเที่ยวเกิดความสนใจในแหลงทองเที่ยวดังกลาว ทำ�ใหตองแสวงหา
สืบคนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวนั้น ซึ่งมักจะไดจากแหลงขอมูลที่จัดทำ�
ขึ้นโดยหนวยงานหรือองคกรการทองเที่ยวตางๆ ทำ�ใหมีขอมูลเกี่ยวกับการทองเที่ยว
มากขึน้ เกิดเปนภาพลักษณของการทองเทีย่ ว ซึง่ เปนทัศนคติโดยรวมของนักทองเทีย่ ว
เกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวนั้นๆ โดยที่ภาพลักษณจากขอมูลขาวสารขั้นตนและขอมูล
ขาวสารที่นักทองเที่ยวสืบคนเพิ่มเติม จะสงผลตอการตัดสินใจเขามาทองเที่ยวของ
นักทองเที่ยว (Govers, Go, and Kumar, 2007; Kozak and Baloglu, 2011; Tsiotsou
and Goldsmith, 2012)
Ngamsom (2001) ไดศึกษาแหลงขอมูลการทองเที่ยวที่สำ�คัญตอนักทองเที่ยว
ตางชาติในการวางแผนเขามาทองเทีย่ วในประเทศไทย พบวา นักทองเทีย่ วชาวตางชาติ
ไดรบั ขอมูลการทองเทีย่ วมาจากทัง้ แหลงขอมูลทีม่ าจากการสงเสริมการตลาด (Induced
image) และจากขอมูลที่ไมใชการสงเสริมการตลาด และแหลงขอมูลการทองเที่ยวที่
สำ�คัญตอนักทองเที่ยวชาวตางชาติในการวางแผนเขามาทองเที่ยวในประเทศไทย คือ
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แหลงขอมูลจากตัวแทนบริษัทนำ�เที่ยว การแนะนำ�จากคนในครอบครัว หนังสือแนะนำ�
การเดินทาง เพื่อนหรือญาติ อินเทอรเน็ต โบรชัวร หนังสือพิมพ การโฆษณาทาง
โทรทัศนและวิทยุ ตามลำ�ดับ
การทองเทีย่ วแหงประเทศไทย (2555) ไดศกึ ษาการใชสอื่ และการรับรูภ าพลักษณ
การทองเที่ยว โดยมีคำ�ถามเฉพาะใน 2 เรื่องหลักคือ
1. นักทองเที่ยวเห็นภาพลักษณการทองเที่ยวไทยแตกตางกันหรือไม เมื่อ
พิจารณาจากการใชสื่อที่เปนแบบออนไลน และสื่อที่เปนแบบออฟไลน
2. นักทองเที่ยวที่เคยมาและไมเคยมามีความคิดเห็นอยางไรตอภาพลักษณ
ทองเที่ยวไทย เมื่อพิจารณาแยกตามประเภทสื่อที่ใชทั้งแบบออนไลน และออฟไลน
ผลการศึกษาพบวา ในภาพรวม กลุมตัวอยางทั้งที่เพิ่งเคยมาประเทศไทยเปน
ครั้งแรก และกลุมที่มาประเทศไทยซ้ำ� ระบุวา แหลงขอมูลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
ในชวงกอนเดินทางมาประเทศไทยเปนสื่อออนไลนมากกวาสื่อออฟไลน โดยกลุม
ตัวอยางทีม่ าเทีย่ วประเทศไทยเปนครัง้ แรกมีการเปดรับสือ่ เพือ่ หาขอมูลแหลงทองเทีย่ ว
กอนการเขามาทองเที่ยวในประเทศไทยเปนจำ�นวนมากและหลากหลายชองทางกวา
กลุมที่มาเที่ยวซ้ำ�
หากพิจารณาในภาพรวมทุกประเภทสื่อ พบวา สื่อที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
ในชวงกอนเดินทางมาประเทศไทยคือ คำ�บอกเลาของครอบครัวและเพือ่ น รองลงมาคือ
หนังสือแนะนำ�สถานทีท่ อ งเทีย่ ว หากพิจารณาเฉพาะสือ่ ออฟไลน พบวา สือ่ ทีม่ อี ทิ ธิพล
ตอการตัดสินใจในชวงกอนเดินทางมาประเทศไทยคือ หนังสือแนะนำ�สถานที่ทองเที่ยว
รองลงมาคือ โทรทัศน ในสวนของสือ่ ออนไลนมอี ทิ ธิพลตอการตัดสินใจในชวงกอนเดิน
ทางมาประเทศไทยคือ เว็บไซตการทองเที่ยว รองลงมาคือ สื่อสังคมออนไลน
เมื่อพิจารณาถึงคุณลักษณะของภาพลักษณการทองเที่ยวของประเทศไทยใน
สายตานักทองเที่ยวชาวตางชาติรวมทั้ง 14 ประเทศ พบวา ภาพลักษณการทองเที่ยว
ของประเทศไทย 5 อันดับแรก ไดแก การเปนประเทศพุทธศาสนา รองลงมาคือ การมี
มนุษยสัมพันธที่ดี ความตื่นตาตื่นใจของแหลงทองเที่ยว การตอนรับเปนอยางดี และ
ความแปลกใหมจากการผสมผสานวัฒนธรรมทีห่ ลากหลาย ตามลำ�ดับ สวนภาพลักษณ
การทองเที่ยวที่นักทองเที่ยวชาวตางชาติไมเห็นวาเปนภาพลักษณการทองเที่ยวของ
ประเทศไทยคือ ความสงบ ความเงียบ ความมีระเบียบในการจัดการ ดังนัน้ ผลการศึกษา
นีจ้ งึ เปนอีกหนึง่ เสียงสะทอนในการตอกย้�ำ ภาพลักษณการทองเทีย่ วไทยทีค่ วรขับเคลือ่ น
ใหเกิดภาพที่ยังไมไดรับรูอยางกวางขวางใหเกิดเปนภาพลักษณการทองเที่ยวไทยที่
เดนชัดขึ้นและสามารถรับรูไดอยางกวางขวาง

37

ภาพลักษณการทองเที่ยวของประเทศไทย

วิวัฒน จันทรกิ่งทอง

ปจจัยที่เปนผลกระทบตอภาพลักษณที่ดีขององคกรการทองเที่ยว
ปจจัยที่เปนผลกระทบตอภาพลักษณที่ดีขององคกรมีหลายประการ ซึ่งเกิดขึ้น
จากตัวองคกรเอง (Burns and Novelli, 2008 ; Kozak and Baloglu, 2011) อาทิ
1. ขาวลือเปนวิกฤตการณที่หนักหนวงสำ�หรับองคกร โดยเฉพาะขาวลือใน
เชิงทำ�ลายเพราะแพรกระจายไปรวดเร็วมาก คนทีไ่ ดรบั ขาวตอก็มกั จะระบายสีเพิม่ เติม
จนดูนาสะพรึงกลัวและคนสวนมากจะไมเขาใจวาจริงหรือไมจริง เชน ขาวลือเกี่ยวกับ
การลวงละเมิดทางเพศตอสตรีบริเวณอุทยานแหงชาติ ขาวลือเชนนี้ยอมสงผลกระทบ
ตอการเขามาทองเที่ยวอุทยานแหงชาติของกลุมสุภาพสตรี
2. พฤติกรรมขององคกรเชิงลบ เชน การบริหารไมมีประสิทธิภาพ เจาหนาที่
ไมเอาใจใสตอนักทองเที่ยว พูดจาไมสุภาพ เปนตน ซึ่งสงผลกระทบตอความรูสึกของ
นักทองเทีย่ ว หากองคกรไมใหความสำ�คัญกับเรือ่ งดังกลาว และไมคดิ ปรับปรุงหรือแกไข
แลว ยอมกอใหเกิดภาพลักษณขององคกรที่ไมดีในสายตานักทองเที่ยว
การวัดภาพลักษณการทองเที่ยว
การวัดภาพลักษณการทองเที่ยวประกอบดวยภาพลักษณที่เกิดจากการรับรู
ภาพลักษณที่เกิดจากความรูสึกหรือทัศนคติ และภาพลักษณที่มีตอสถานที่ทองเที่ยว
โดยรวม (Baloglu and McCleary, 1999) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. ภาพลักษณที่เกิดจากการรับรู เปนการรับรูที่เกิดจากการเห็นหรือการ
ไดยินจากสื่อตางๆ รวมถึงการรับรูที่ตนเองไดเห็นหรือมีประสบการณการทองเที่ยวใน
แหลงทองเที่ยวนั้น ซึ่งภาพลักษณที่เกิดจากการรับรูเปนภาพลักษณท่ีกอใหเกิดความ
เชื่อ หรือความรู เกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวนั้น ไดแก ความโดดเดนของแหลงทองเที่ยว
ประเพณีและวัฒนธรรมในแตละพื้นที่ ซึ่งความเชื่อหรือความรูเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยว
ที่ไดรับมาจากแหลงขอมูลตามสื่อตางๆ จะเปนปจจัยหนึ่งในการจูงใจหรือการกระตุน
ใหนักทองเที่ยวเกิดความอยากรูอยากเห็นและเกิดความสนใจที่จะมาสัมผัสกับแหลง
ทองเที่ยวตางๆ นั้น โดยเฉพาะอยางยิ่งนักทองเที่ยวใหมที่ยังไมเคยมีประสบการณ
กับแหลงทองเที่ยวนั้นๆ มากอน
2. ภาพลักษณที่เกิดจากความรูสึกหรือทัศนคติ เปนภาพลักษณที่เกิดจาก
ความรูสึกที่ถูกประเมินหลังจากนักทองเที่ยวไดรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสถานที่
ทองเที่ยวตางๆ หรือเกี่ยวกับการทองเที่ยวของประเทศตางๆ ไมวาจะเปนการเห็นหรือ
การไดยนิ ทำ�ใหนกั ทองเทีย่ วมีทศั นคติหรือมีความรูส กึ ทีด่ หี รือไมดตี อ สถานทีต่ า งๆ นัน้
3. ภาพลักษณที่มีตอสถานที่ทองเที่ยวโดยรวม เปนภาพลักษณที่เกิดจากการ
รับรูเกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยวตางๆ และภาพลักษณที่เกี่ยวกับการประเมินความรูสึก
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ตอคุณลักษณะตางๆ ของสถานทีท่ อ งเทีย่ วนัน้ เกิดเปนองครวมหรือภาพรวมสะทอนถึง
ความรูสึกนึกคิดของนักทองเที่ยวที่มีตอภาพลักษณใหญของสถานที่นั้นๆ กลาวคือ
ภาพลักษณตามคุณลักษณะตางๆ ของสถานที่ เชน ทิวทัศนภูมิประเทศ อากาศ
สถาปตยกรรม วัฒนธรรม และสิ่งอำ�นวยความสะดวกดานการทองเที่ยว เปนตน และ
ความรูสึกที่ดีหรือไมดีตอคุณลักษณะตางๆ นั้นเปนปจจัยที่มีผลตอภาพลักษณโดยรวม
ของสถานที่ทองเที่ยวนั้นๆ
การวัดภาพลักษณการทองเที่ยวมีองคประกอบในการวัด (Echtner & Ritchie,
2003) ดังนี้
1. การวัดภาพลักษณการทองเที่ยวดานหนาที่ เปนการวัดภาพลักษณการ
ทองเที่ยวที่ประเมินมาจากลักษณะทางกายภาพของสถานที่ทองเที่ยว เชน ภูเขา ทะเล
สวนสาธารณะสถานที่พักอาศัย แหลงบันเทิง แหลง ชอปปง แหลงประวัติศาสตร
พิพิธภัณฑ สภาพภูมิอากาศ และสิ่งอำ�นวยความสะดวกดานการทองเที่ยว เปนตน
2. การวัดภาพลักษณการทองเที่ยวดานจิตวิทยา เปนการวัดภาพลักษณ
การทองเที่ยวที่มีผลตอความรูสึกของนักทองเที่ยว เชน การไดพักผอน ความปลอดภัย
การเพิ่มความรู และความเปนมิตรของคนในทองถิ่น เปนตน
3. การวัดภาพลักษณการทองเที่ยวตามรายละเอียดตางๆ เชน ความสวยงาม
ของทะเล ความเจริญของเมือง การมีแหลงบันเทิงที่หลากหลาย ความปลอดภัยของ
ประเทศ และคุณภาพของสิ่งอำ�นวยความสะดวก เปนตน
4. การวั ด ภาพลั ก ษณ ก ารท อ งเที่ ย วในภาพรวม เป น การวั ด ภาพลั ก ษณ
การทองเที่ยวของสถานที่ทองเที่ยวในจังหวัด หรือในประเทศโดยรวม เชน ความรูสึก
ตอบรรยากาศในสถานที่ทองเที่ยวในจังหวัด หรือในประเทศนั้นๆ
5. การวัดภาพลักษณการทองเทีย่ วโดยทัว่ ไป เปนการวัดภาพลักษณการทองเทีย่ ว
จากลักษณะทั่วๆ ไปของสถานที่ทองเที่ยวแหงใดแหงหนึ่งตามความรูสึกนึกคิดของ
นักทองเที่ยวแตละคน
6. การวัดภาพลักษณการทองเที่ยวที่เดน เปนการวัดภาพลักษณการทองเที่ยว
เฉพาะลักษณที่เปนจุดเดนของแตละสถานที่ทองเที่ยว หรือจุดเดนของประเทศ เชน
ทัชมาฮาลในประเทศอินเดีย ภูเขาเอเวอเรสต ในประเทศเนปาล วัดพระแกวใน
ประเทศไทย เปนตน
การกำ�หนดองคประกอบในการวัดภาพลักษณการทองเที่ยวที่สำ�คัญ (Pike,
2004) มีดังนี้
1. ภาพลักษณองคกร เปนภาพที่เกิดขึ้นในใจของนักทองเที่ยวที่มีตอองคกร
ที่กำ�กับดูแลการทองเที่ยวในสถานที่ทองเที่ยวนั้น ซึ่งประกอบดวย ภาพลักษณดาน
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ชื่อเสียงขององคกร ภาพลักษณดานความยั่งยืนของแหลงทองเที่ยว และภาพลักษณ
ดานการดำ�เนินงานขององคกร เปนตน
2. ภาพลักษณสินคาและบริการ เปนภาพที่เกิดขึ้นในใจของนักทองเที่ยวที่มีตอ
สินคาและบริการขององคกร ดังนั้นองคกรที่ขายสินคาและบริการที่ไมมีคุณภาพ หรือ
ที่มีโทษตอรางกาย ยอมสงผลเชิงลบตอภาพลักษณของสินคาและบริการ อีกทั้งยังสง
ผลเชิงลบตอองคกรดวยเชนกัน ภาพลักษณของสินคาและบริการที่ดีจะตองมีความ
หลากหลาย แปลกใหม มีรูปลักษณที่สวยงาม มีความสะอาด และการตั้งราคาจะตอง
เหมาะสมกับคุณภาพของสินคาและบริการนั้น
3. ภาพลักษณแหลงทองเที่ยว เปนสิ่งที่นักทองเที่ยวนึกคิดเกี่ยวกับแหลง
ทองเที่ยวในดานตางๆ ทั้งที่เปนรูปธรรมและนามธรรม ประกอบดวย ความสวยงาม
ความสะอาด ความปลอดภัย ความเปนเอกลักษณ และความอุดมสมบูรณของทรัพยากร
ธรรมชาติของแหลงทองเที่ยวนั้น เปนตน
ปจจัยที่มีผลตอภาพลักษณการทองเที่ยว
นักทองเที่ยวแตละคนมีการประเมินภาพลักษณการทองเที่ยวที่แตกตางกัน ซึ่ง
ปจจัยที่มีผลตอการประเมินภาพลักษณสถานที่มี 2 ปจจัยใหญๆ คือ ปจจัยสวนบุคคล
กับ ปจจัยกระตุน โดยทัง้ สองปจจัยนีม้ ผี ลตอภาพลักษณการทองเทีย่ วไมวา จะเปนในดาน
การรับรู ความรูสึกที่มีตอสถานที่ทองเที่ยวเฉพาะสวน และภาพลักษณที่มีตอสถานที่
โดยรวม (Baloglu and McCleary, 1999) มีรายละเอียดดังนี้
1. ปจจัยสวนบุคคล เปนปจจัยหนึง่ ทีม่ อี ทิ ธิพลตอการประเมินภาพลักษณสถานที่
ซึ่งปจจัยนี้ประกอบดวย ปจจัยดานจิตวิทยา และปจจัยดานสังคม โดยในแตละปจจัย
มีองคประกอบยอย ๆ ดังนี้
		 1.1 ปจจัยดานจิตวิทยา เปนลักษณะความตองการซึง่ เกิดจากสภาพจิตใจและ
สงผลตอภาพลักษณสถานที่ อันประกอบดวย
			 1.1.1 คุณคาการทองเทีย่ ว เปนตัวแปรทีน่ กั ทองเทีย่ วตระหนักถึงคุณคา
ที่ไดรับจากการทองเที่ยวซึ่งกอใหเกิดรูปแบบพฤติกรรมการทองเที่ยว เชน คุณคาจาก
การแสวงหาความสุขในชีวติ คุณคาจากการแสวงหาสิง่ แปลกใหม คุณคาทีต่ อ งการสราง
ความสัมพันธ รวมถึงคุณคาที่ไดรับการยกยองจากการไปทองเที่ยว เปนตน
			 1.1.2 การจูงใจนักทองเที่ยว เปนการกระตุนหรือเปนแรงผลักดันให
นักทองเที่ยวเกิดความตองการอยากไปทองเที่ยวยังสถานที่ตางๆ เชน แรงจูงใจในการ
ไปเดินทางเพื่อพักผอนเพื่อหลีกหนีความจำ�เจ หรือการทองเที่ยวเพื่อแสวงหาความรู
ใหมๆ เปนตน
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			 1.1.3 บุคลิกภาพของนักทองเที่ยว เปนบุคลิกที่สะทอนภาพลักษณ
ความเปนตัวตน รวมถึงแนวคิดของแตละบุคคลที่แตกตางกัน ซึ่งมีอิทธิพลตอทัศนคติ
รูปแบบพฤติกรรม และการตอบสนองของบุคคลตอสภาพแวดลอมทีอ่ ยูร อบตัวทีแ่ ตกตาง
กัน ดังนั้นบุคลิกภาพของแตละบุคคลยอมมีการยอมรับและความเชื่อ รวมถึงความรูสึก
ต อ ข อ มู ล ข า วสารด า นการท อ งเที่ ย วที่ แ ตกต า งกั น และส ง ผลทำ � ให เ ลื อ กรู ป แบบ
การทองเที่ยว และสถานที่ทองเที่ยว ที่แตกตางกัน
		 1.2 ปจจัยดานสังคม เปนอีกปจจัยหนึง่ ทีม่ อี ทิ ธิพลตอการรับรูด า นภาพลักษณ
ความรูสึกที่มีตอภาพลักษณ และการประเมินภาพลักษณโดยรวม ซึ่งปจจัยดานสังคม
ประกอบดวย
			 1.2.1 อายุ เปนตัวแปรหนึ่งที่มีผลตอการประเมินภาพลักษณ เนื่องจาก
ชวงอายุมีผลตอการรับรูและการประเมินความรูสึกที่มีตอสถานที่ ผลการศึกษา พบวา
นักทองเทีย่ วทีม่ อี ายุมากมีแนวโนม ทีจ่ ะประเมินภาพลักษณตอ คุณคา และสภาพแวดลอม
ของสถานทีท่ อ งเทีย่ วในระดับทีน่ อ ยกวากลุม นักทองเทีย่ วทีม่ ชี ว งอายุทนี่ อ ยกวา กลาวคือ
นักทองเที่ยวที่มีอายุมากกวาประเมินวาสถานที่ทองเที่ยวนั้นมีความคมุคาทางดาน
เงิน มีอากาศดี และมีสภาพแวดลอมที่ดีนอยกวากลุมคนที่มีอายุนอยกวา ดังนั้น
ภาพลักษณทจี่ ะนำ�เสนอดานการทองเทีย่ วควรจะตองถูกจัดใหสอดคลอง และเหมาะสม
กับชวงอายุของนักทองเที่ยว
			 1.2.2 ระดับการศึกษา เปนตัวแปรหนึง่ ทีส่ รางความแตกตางในการประเมิน
การรับรูดานขอมูลขาวสารการทองเที่ยว คนที่มีการศึกษามากยอมไดเปรียบในดาน
การเปดโลกทัศน เปดรับขาวสาร คนหาขอมูล รวมถึงการใชชีวิต หรือมีประสบการณ
ดานทองเทีย่ วมากกวาคนทีม่ กี ารศึกษานอยกวา ซึง่ ผลการศึกษา พบวา ระดับการศึกษา
ที่ตางกัน ประเมินการรับรูดานคุณคาการทองเที่ยวและสภาพแวดลอมของสถานที่
ทองเที่ยวที่ตางกัน กลาวคือนักทองเที่ยวที่ยิ่งมีระดับการศึกษาสูงจะประเมินการรับรู
ในดานนี้นอยกวานักทองเที่ยวที่มีระดับการศึกษาที่ต่ำ�กวา
			 1.2.3 สถานภาพการสมรส นักทองเที่ยวที่เปนโสด และนักทองเที่ยว
ที่แตงงานแลวอาจมีกระบวนการรับรูขอมูลขาวสารที่ตางกัน รวมทั้งอาจมีความรูสึก
ดานภาพลักษณของสถานที่ทองเที่ยวที่แตกตางกัน และมีผลตอการเลือกรูปแบบ
หรือพฤติกรรมการทองเทีย่ วทีแ่ ตกตางกัน ตัวอยางเชน นักทองเทีย่ วทีเ่ ปนโสดประเมิน
ภาพลักษณของประเทศไทยวาเปนประเทศทีม่ ที วิ ทัศนทสี่ วยงาม และมีการทองเทีย่ วใน
รูปแบบผจญภัยทีห่ ลากหลาย สวนนักทองเทีย่ วทีแ่ ตงงานแลว มีความเห็นวาประเทศไทย
เป น แหล ง ท อ งเที่ ย วที่ ป ลอดภั ย และมี ค วามคุ  ม ค า ด า นการท อ งเที่ ย วโดยเฉพาะ
การพักโรงแรม ดังนั้น กลุมคนโสดชอบการทองเที่ยวแบบผจญภัย และการทองเที่ยว
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ที่มีรูปแบบพฤติกรรมที่เนนความคลองตัวในการทองเที่ยวมากกวาคนที่มีครอบครัว
มีบุตร รวมไปถึงคาใชจายที่ประหยัดกวาการทองเที่ยวที่เปนแบบลักษณะครอบครัว
สวนนักทองเที่ยวที่แตงงานแลวมักชอบแหลงทองเที่ยวที่สามารถรวมกิจกรรมกับ
ครอบครัว และแหลงทองเที่ยวที่มีความปลอดภัยตอบุตร เปนตน
			 1.2.4 ปจจัยสังคมดานอื่นๆ เชน อาชีพและรายไดมีผลตอการรับรู
และการประเมินภาพลักษณสถานที่ทองเที่ยวที่แตกตางกัน
2. ปจจัยกระตุน เปนปจจัยทีก่ ระตุน หรือผลักดันใหนกั ทองเทีย่ วตองการเดินทาง
ทองเที่ยว ซึ่งประกอบดวยปจจัยดังตอไปนี้
		 2.1 แหลงขอมูลขาวสาร เปนปจจัยหนึ่งที่ทำ�ใหนักทองเที่ยวไดรูจักแหลง
ทองเที่ยวในประเทศตางๆ และเปนปจจัยหนึ่งที่กอใหนักทองเที่ยวเกิดภาพลักษณตอ
สถานที่ทองเที่ยวหรือตอประเทศตางๆ ซึ่งปจจัยดานแหลงขอมูลขาวสาร ประกอบดวย
2 ปจจัย คือ ชนิดของสื่อ และจำ�นวนสื่อที่ไดรับ ชนิดของสื่อไดแก สื่อโฆษณาทาง
โทรทัศนและวิทยุ สื่อสิ่งพิมพจากแผนพับหรือโบรชัวร สื่อนิตยสาร หนังสือพิมพ หรือ
หนังสือคูมือเดินทาง สื่อทางอินเทอรเน็ต การแนะนำ�จากเพื่อน/ญาติ/ครอบครัว รวมถึง
แหลงขอมูลจากประสบการณที่ผานมา สวนจำ�นวนสื่อหรือความหลากหลายของสื่อที่
ถายทอดขอมูลขาวสารก็มีผลตอการรับรูและมีผลตอการประเมินภาพลักษณสถานที่
ทองเทีย่ ว ดังนัน้ การนำ�เสนอขอมูลดานการทองเทีย่ วควรทำ�อยางสม่�ำ เสมอและตอเนือ่ ง
ซึ่งทั้งหมดนี้มีผลตอภาพลักษณการทองเที่ยวทั้งสิ้น
		 2.2 ประสบการณ ที่ ผ  า นมา ถื อ ว า เป น สิ่ ง ที่ สำ � คั ญ อย า งมาก เนื่ อ งจาก
ประสบการณการทองเที่ยวมีผลตอภาพลักษณที่มีตอสถานที่นั้นๆ เพราะนักทองเที่ยว
ไดเห็นถึงภาพลักษณของแหลงทองเที่ยวและสภาพแวดลอมของสถานที่ตางๆ ที่ตน
ไดสัมผัสจากการทองเที่ยว รวมถึงนักทองเที่ยวไดสะทอนถึงความรูสึกในสิ่งที่ตน
เห็น และไดรับจากการเขามาทองเที่ยวยังสถานที่ทองเที่ยวนั้นๆ นอกจากนี้แลว
ประสบการณที่ไดรับมาจากการทองเที่ยวยังมีผลตอความพึงพอใจของนักทองเที่ยว
และสงผลตอพฤติกรรมการอยากกลับมาทองเที่ยวซ้ำ� รวมถึงสามารถแนะนำ�สถานที่
นั้นๆ ตอไปยังคนใกลชิด เพื่อนฝูง ครอบครัว หรือ ญาติพี่นองได
		 2.3 การกระจายขอมูลขาวสาร เปนการกระจายขอมูลขาวสารการทองเทีย่ ว
สงไปยังนักทองเที่ยว ซึ่งสามารถสื่อสารไดหลายชองทาง ไดแก ขอมูลที่มาจาก
เครื่องมือการสงเสริมการตลาด เชน การโฆษณาผานสื่อตางๆ เชน อินเตอรเน็ต
สื่อสังคมออนไลน การแนะนำ�จากเพื่อนหรือญาติ เปนตน ซึ่งเนื้อหาขอมูลและภาพที่
เกีย่ วกับการทองเทีย่ วทีก่ ระจายตามแหลงขอมูลขาวสารตางๆ นัน้ จะทำ�ใหนกั ทองเทีย่ ว
เกิดการรับรูและเกิดความสนใจที่อยากไปเที่ยวตามสถานที่ทองเที่ยวตางๆ ที่ตนไดรับ
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ขอมูลมาจากแหลงขอมูลขาวสารตาง ๆ หรือที่ตนคนหาขอมูลขาวสารเพิ่มเติม
กลาวโดยสรุป ปจจัยสวนบุคคล และปจจัยกระตุน มีผลกระทบตอภาพลักษณ
การทองเที่ยว ไมวาจะเปนในดานการรับรูเกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยว การประเมิน หรือ
ความรูสึกที่มีตอสถานที่ทองเที่ยว และภาพลักษณที่มีตอสถานที่ทองเที่ยวโดยรวม
นอกจากนี้ภาพลักษณการทองเที่ยวเปนปจจัยที่สงตอพฤติกรรมความตั้งใจ
ของนักทองเที่ยวในอนาคต กลาวคือเมื่อนักทองเที่ยวไดสัมผัสถึงภาพลักษณการ
ทองเที่ยวที่ดียอมสงผลตอการรับรูถึงคุณคาที่ไดรับจากการทองเที่ยวและเกิดความ
พึงพอใจ ซึ่งจะนำ�ไปสูความภักดีของนักทองเที่ยว (Swarbrooke and Horner, 2007)
วิวัฒน จันทรกิ่งทอง (2555) ไดศึกษาความสัมพันธของปจจัยภาพลักษณ
การทองเทีย่ วกับความภักดีของนักทองเทีย่ วในอุทยานแหงชาติทางทะเลในภาคใตของ
ประเทศไทย ผลการศึกษาพบวา ภาพลักษณการทองเที่ยวสงผลทางตรงตอความภักดี
ของนักทองเทีย่ ว ซึง่ หมายความวา ภาพลักษณทดี่ ดี า นการทองเทีย่ วของอุทยานแหงชาติ
ทางทะเลในภาคใตของประเทศไทยจะสงใหนักทองเที่ยวเกิดความภักดีตอแหลง
ทองเที่ยว ซึ่งจะแสดงออกโดยการเขามาทองเที่ยวซ้ำ� และการแนะนำ�และบอกตอใน
ทางบวก อีกทัง้ ภาพลักษณการทองเทีย่ วยังสงผลทางออมตอความภักดีของนักทองเทีย่ ว
โดยผานคุณคาที่ไดรับจากการทองเที่ยวและผานความพึงพอใจของนักทองเที่ยว ซึ่ง
หมายความวา ภาพลักษณทดี่ ดี า นการทองเทีย่ วของอุทยานแหงชาติทางทะเลในภาคใต
ของประเทศไทยจะสงใหนกั ทองเทีย่ วรับรูถ งึ คุณคาทีไ่ ดรบั จากการทองเทีย่ ว และเกิดเปน
ความพึงพอใจตอการทองเที่ยว ซึ่งจะนำ�ไปสูความภักดีของนักทองเที่ยว
การรับรูภาพลักษณการทองเที่ยวไทย
วันเวลาที่ผานไปทำ�ใหการรับรูของภาพลักษณการทองเที่ยวของประเทศไทย
เปลีย่ นแปลงไป ขณะนีก้ ารทองเทีย่ วไทยไดเดินทางผานหวงเวลาทีแ่ สดงความเปนของ
ใหมและเปนจุดหมายทีน่ า คนหาไปเมือ่ หลายปกอ น ขณะเดียวกันจุดหมายปลายทางทีม่ ี
ความสดใหม ไดเกิดขึน้ ในตลาดเปนจุดหมายทีน่ า คนหาตอไป ในขณะทีก่ ารรับรูเ กีย่ วกับ
ภาพลักษณการทองเที่ยวของประเทศไทยซึ่งเปนเสียงสะทอนจากนักทองเที่ยวชาว
ตางชาติในผลการศึกษา พบวา วิวัฒนาการในการรับรู อาทิ ในเรื่องของ “อาหาร” ที่
พบวาเปนเรือ่ งโดดเดนทีส่ ดุ เรือ่ งหนึง่ ในภาพลักษณประเทศไทย นักทองเทีย่ วสวนใหญ
ชื่นชอบและระบุอาหารทองถิ่น และอาหารที่มีขายทั่วไปตามทองถนน ที่มีกลิ่นอายของ
ความเปนวิถีชีวิตของแทที่หาไดอยูทั่วไปมีความนาดึงดูดใหอยากมาเที่ยวมากกวา
อาหารลักษณะชาววังทีม่ กี ารนำ�เสนอผักผลไมแกะสลักของไทยอยางวิจติ รงดงาม (การ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2555)
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การกำ�หนดกลยุทธการตลาดจำ�เปนตองตระหนักถึงวงจรชีวติ ผลิตภัณฑ (Kotler
and Keller, 2011) และการทองเที่ยวนับวาเปนผลิตภัณฑหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
ตามวงจรชีวิตผลิตภัณฑ โดยมีขอถกเถียงเสมอวา เราควรตอกย้ำ�ความแปลกใหม
(Amazing) ของแหลงทองเที่ยวในประเทศไทยของเราหรือไม และควรนำ�เสนอความ
แปลกใหมของการทองเทีย่ วไทยไปในทิศทางใด อีกทัง้ เราควรเผยแพรขอ มูลเพือ่ ตอกย้�ำ
ความแปลกใหมของการทองเทีย่ วไทยตอไปหรือไม แตกอ นอืน่ เราควรทราบวาประเทศ
ไทยยังมีความแปลกใหมของการทองเที่ยวหรือไม และมีความแปลกใหมอยางไรใน
สายตาของนักทองเที่ยวในศักราชนี้ (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2555)
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (2555) ไดศึกษาถึงการรับรูของนักทองเที่ยว
ตางชาติตอภาพลักษณการทองเที่ยวของประเทศไทย พบวา นักทองเที่ยวใหมที่ยัง
ไม เ คยมี ป ระสบการณ กั บ ประเทศไทยมาก อ นมี ก ารรั บ รู  เ กี่ ย วกั บ ภาพลั ก ษณ ข อง
ประเทศไทยคอนขางเปนภาพที่ใกลเคียงกับผูที่เดินทางมาเที่ยวประเทศไทยแลว โดย
นักทองเที่ยวที่ไมเคยมีประสบการณทองเที่ยวในประเทศไทย เมื่อไดเขามาทองเที่ยว
ในประเทศไทยจะสงผลใหภาพลักษณการทองเที่ยวที่มีอยูเดิมมีความเดนชัดอยูในใจ
มากขึ้น และเกิดเปนความตั้งใจที่อยากจะเขามาทองเที่ยวซ้ำ�อีก
นอกจากนีน้ กั ทองเทีย่ วตางชาติยงั กลาวถึงประเทศไทยวาเปนประเทศทีม่ คี วาม
แปลกใหมทางดานการทองเที่ยว โดยเปนการตีความโดยอิสระในบริบทการรับรูของ
ตนเองและเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคมของประเทศไทย
และสิ่งที่สะทอนความประหลาด อัศจรรยใจของการทองเที่ยวไทย เชน ความสงบเงียบ
ของวัดอยูต ดิ กับหางใหญทเี่ ปนสัญลักษณของโลกวัตถุนยิ ม เมืองทีแ่ นนและแออัดอยูใ กล
กับทะเลและธรรมชาติที่สวยงาม ทั้งนี้ภาพลักษณความแปลกใหมของการทองเที่ยว
ไมไดเปนภาพในเชิงบวกเพียงอยางเดียว แตมีสวนผสมของภาพลักษณเชิงลบที่
ถูกชาวตางชาติหยิบยกขึน้ มานำ�เสนอผานทางสือ่ ตางๆ โดยเฉพาะอยางยิง่ สือ่ ภาพยนตร
ที่ถายทำ�ในประเทศไทย ซึ่งตอกย้ำ�ภาพลักษณทางดานลบของประเทศไทย ถึงแมวา
สถานที่ถายทำ�มีความสวยงาม นาตื่นเตน แตมีภาพของยาเสพติด การบริการทางเพศ
อาชญากรรมรวมอยูด ว ย เสมือนมีทงั้ สวรรค และนรกทัง้ สองรสอยูใ นทีเ่ ดียวกัน อยางไร
ก็ตามภาพลักษณในลักษณะขั้วตรงขามนี้มีเสนหดึงดูดทำ�ใหนักทองเที่ยวบางกลุม
ตองการเขามาทองเที่ยวเพื่อคนหาความแปลกใหมของการทองเที่ยว
ผลการวิจัยภาพลักษณการทองเที่ยวในประเทศไทย
Ngamsom (2001) ศึกษาภาพลักษณของประเทศไทย พบวา ภาพลักษณที่ดี
ของประเทศไทย คือ ความสวยงามทางดานสถาปตยกรรมประเพณีวฒ
ั นธรรมทีน่ า สนใจ
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มิตรภาพของผูค น การคนหาขอมูลแหลงทองเทีย่ วไดงา ย ทัศนียภาพทีส่ วยงาม เปนตน
สวนภาพลักษณที่ไมดีคือ มีประชากรอาศัยในเมืองใหญอยางแออัด การจราจรที่ติดขัด
การคาประเวณี สถานอาบอบนวดและสถานบันเทิงยามค่ำ�คืนมีจำ�นวนมาก และปญหา
ดานมลพิษตาง ๆ และไดเสนอแนะวาองคกรที่เกี่ยวของควรมีการสงเสริมภาพลักษณ
ที่ดีของประเทศไทยใหเปนที่รูจักอยางแพรหลาย และควรปรับปรุงแกไขในสวนของ
ภาพลักษณที่ไมดีของประเทศ
Henkel, Henkel, Agrusa and Tanner (Henkel…et al., 2006) ศึกษาภาพลักษณ
การทองเทีย่ วของประเทศไทยในมุมมองของนักทองเทีย่ วชาวตางชาติและนักทองเทีย่ ว
ชาวไทย พบวา นักทองเที่ยวชาวตางชาติและนักทองเที่ยวชาวไทยมีมุมมองดาน
ภาพลักษณการทองเที่ยวของประเทศไทยที่เหมือนกันคือ ประเทศไทยเปนแหลง
ทองเที่ยวที่มีลักษณะเดนดานวัฒนธรรม ผูคนเปนมิตร และการมีอาหารที่หลากหลาย
สวนในดานที่ตางกันคือ นักทองเที่ยวชาวตางชาติมีความเห็นวา การเขามาทองเที่ยว
ในประเทศไทยนั้นไมแพง และประเทศไทยมีแหลงบันเทิงยามราตรีที่นาสนใจมากมาย
ในขณะที่ บุษยา สุธธี ร และ ภัสวลี นิตเิ กษตรสุนทร (2541) ไดท�ำ การศึกษาเจตคติ
และความประทับใจของชาวตางประเทศที่ไดมาเยี่ยมเยือนประเทศไทย พบวา แหลง
ขอมูลทีท่ �ำ ใหนกั ทองเทีย่ วชาวตางประเทศรูจ กั ประเทศไทยมากทีส่ ดุ คือ การแนะนำ�จาก
ญาติพ่ีนอง/เพื่อน รองลงมาคือ สื่อทางอินเตอรเน็ต ซึ่งจัดเปนสื่อที่นักทองเที่ยวให
ความเชื่อถือและเปนแหลงขอมูลที่ทำ�ใหนักทองเที่ยวรูจักประเทศไทย และภาพลักษณ
การทองเทีย่ วทีด่ ใี นความรูส กึ นึกคิดของนักทองเทีย่ วชาวตางประเทศกอนเดินทางเขามา
ทองเทีย่ วในประเทศไทย คือ แหลงทองเทีย่ วทางธรรมชาติ อาหารไทย การจับจายซือ้ ของ
ที่ระลึก ที่พัก คาใชจายระหวางอยูในประเทศไทย วัฒนธรรมประเพณี สวนภาพลักษณ
ที่ไมดี คือ การจราจรที่ติดขัด การบริการของหนวยงานราชการ การใหขอมูลดาน
การทองเที่ยว อยางไรก็ตามประเทศไทยมีภาพลักษณที่ดีมากกวาภาพลักษณที่ไมดี
ในทัศนคติของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ และนักทองเที่ยวตางประเทศสวนใหญ
มีความประทับที่ไดเขามาทองเที่ยวในประเทศไทย
นอกจากนี้ อารยา วรรณประเสริฐ (2542) ไดท�ำ การศึกษาภาพลักษณประเทศไทย
ในสายตานักทองเที่ยวชาวตางประเทศ พบวา
1. นักทองเที่ยวชาวตางชาติมีมุมมองตอภาพลักษณที่ดีของประเทศไทยคือ
ผูคนเปนมิตร สวนภาพลักษณที่ไมดีคือ ประเทศไทยเต็มไปดวยมลพิษ
2. นักทองเที่ยวที่มีอายุตางกันและมาจากทวีปที่ตางกัน มีภาพลักษณตอ
ประเทศไทยที่ตางกัน โดยนักทองเที่ยวสวนใหญมีมุมมองตอภาพลักษณประเทศไทย
ทางดานบวกมากกวาดานลบ
45

ภาพลักษณการทองเที่ยวของประเทศไทย

วิวัฒน จันทรกิ่งทอง

3. นักทองเทีย่ วสวนใหญมกี ารเปดรับขาวสารจากสือ่ มวลชน การเปดรับขาวสาร
จากสื่อบุคคล และการเปดรับขาวสารจากสื่อเฉพาะ เชน ดาวเทียม เคเบิ้ลทีวี ในระดับ
ปานกลาง
4. สือ่ เฉพาะสามารถจูงใจนักเทีย่ วใหตดั สินใจเดินทางมาทองเทีย่ วประเทศไทย
ไดสูงที่สุด รองลงมา คือสื่อมวลชน และสื่อบุคคล ตามลำ�ดับ
5. เพศ และอาชีพ มีความสัมพันธกบั การเปดรับขาวสารจากสือ่ มวลชน อายุและ
รายได มีความสัมพันธกับการเปดรับขาวสารจากสื่อบุคคล สวนอายุ รายได และทวีปที่
เปนถิ่นที่อยูอาศัย มีความสัมพันธกับการเปดรับขาวสารจากสื่อเฉพาะ
6. ระดับการศึกษา และอาชีพ มีความสัมพันธกับการรับรูขาวสารดานการ
ทองเทีย่ วของประเทศไทยกลาวคือ นักทองเทีย่ วทีม่ รี ะดับการศึกษาและอาชีพทีแ่ ตกตาง
กันจะมีระดับความสามารถในการรับรูขอมูลขาวสารดานการทองเที่ยวที่แตกตางกัน
7. การเปดรับขาวสารจากสื่อมวลชน สื่อบุคคลและสื่อเฉพาะมีความสัมพันธ
กับการรับรูขาวสาร กลาวคือ นักทองเที่ยวที่ยิ่งเปดรับขอมูลขาวสารมากยอมมีความรู
เกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวมากขึ้น
8. การรับรูของนักทองเที่ยวเกี่ยวกับขอมูลการทองเที่ยวของประเทศไทยมี
ผลตอการประเมินภาพลักษณของประเทศไทย
นอกจากนี้ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (2555) ไดศึกษาภาพลักษณดาน
การทองเที่ยวของประเทศไทยในสายตาของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ โดยไดศึกษา
ภาพลักษณการทองเที่ยวที่โดดเดนของประเทศไทย ผลการศึกษา พบวา ภาพลักษณ
การทองเทีย่ วของประเทศไทยสามารถจัดกลุม เปน 6 ดานหลัก คือ 1) ดานการทองเทีย่ ว
เชิงธรรมชาติ 2) กิจกรรม เชน กิจกรรมผจญภัย สปา การบริการทางดานสุขภาพ กิจกรรม
เพื่อครอบครัว 3) ความเปนไทย 4) ความปลอดภัย 5) อาหารไทย และ 6) ความคุมคา
ของเงิน
ผลจากการวัดความโดดเดนของภาพลักษณการทองเที่ยวของประเทศไทย
ที่นักทองเที่ยวชาวตางชาติชื่นชอบมากที่สุดในแตละดาน พบวา ดานการทองเที่ยว
เชิงธรรมชาติ สิ่งที่ชาวตางชาติชื่นชอบคือ ชายหาดที่สวยงาม รองลงมาคือ ภูมิอากาศ
ที่อบอุน ดานกิจกรรมตางๆ สิ่งที่ชาวตางชาติชื่นชอบคือ สปาและการบริการทางดาน
สุขภาพที่หลากหลาย รองลงมาคือ กิจกรรมผจญภัยที่หลากหลาย ดานความเปนไทย
สิ่งที่ชาวตางชาติชื่นชอบคือ การใชชีวิตไดตลอด 24 ชั่วโมง รองลงมาคือ รอยยิ้มของ
ชาวไทย ดานความปลอดภัย สิ่งที่ชาวตางชาติชื่นชอบ คือ การบริการทางเพศ รองลง
มาคือ ความยุติธรรมในการจับจายซื้อของ ดานอาหารไทย สิ่งที่ชาวตางชาติชื่นชอบ
คือ ความหลากหลายของผลไมตามฤดูกาล รองลงมาคือ อาหารตามทองถนน และดาน
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ความคุมคาของเงิน สิ่งที่ชาวตางชาติชื่นชอบ คือ ความคุมคาของที่พักอาศัย รองลงมา
คือ คาครองชีพที่ต่ำ�
จิตติมา คนตรง (2548) ไดศกึ ษาภาพลักษณการทองเทีย่ วแหงประเทศไทยตาม
ความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทย พบวา กลุมตัวอยางมีความเห็นตอภาพลักษณ
ของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) วาเปนหนวยงานที่มีบทบาทหนาที่ในการ
โฆษณาประชาสัมพันธและสรางคานิยมใหคนไทยมีความภาคภูมิใจในการเดินทาง
ทองเที่ยวภายในประเทศ ทำ�ใหประชาชนไดรูจักแหลงทองเที่ยวใหมๆ เพิ่มขึ้น รวมถึง
สงเสริมใหเกิดการกระจายพื้นที่การทองเที่ยวไปสูภูมิภาคตางๆ
บทสรุปและขอเสนอแนะ
ภาพลั ก ษณ ก ารท อ งเที่ ย วของประเทศไทยเป น ภาพที่ เ กิ ด ขึ้ น ในใจของ
นักทองเที่ยวที่มีตอการทองเที่ยวในสถานที่ทองเที่ยวแหงใดแหงหนึ่งของประเทศไทย
ในดานตางๆ ประกอบดวย 3 ดาน ไดแก 1) ดานองคกร 2) ดานสินคาและบริการ
และ 3) ดานแหลงทองเที่ยว ภาพลักษณการทองเที่ยวในทัศนคติของนักทองเที่ยว
มีตอแหลงทองเที่ยวนั้นจะเปนเชนไรนั้นขึ้นอยูกับประสบการณที่ไดรับรูจากการเขาไป
ทองเทีย่ ว หรือขอมูลขาวสารทีน่ กั ทองเทีย่ วไดรบั จากบุคคลและสือ่ ตางๆ และสิง่ เหลานี้
ยอมกอตัวขึ้นเปนทัศนคติของนักทองเที่ยวที่มีตอแหลงทองเที่ยวนั้น ซึ่งอาจจะเปน
ทัศนคติที่ดีหรือไมดีก็ได โดยภาพลักษณการทองเที่ยวที่ดีของประเทศไทยไดรับการ
ยอมรับและกลาวขานในเรือ่ งความงดงามของธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และนําใจของคนไทย จนไดรับการกลาวขานวาเปน “สยามเมืองยิ้ม” อยางไร
ก็ตามภาพลักษณการทองเที่ยวของประเทศไทยเปนสิ่งที่องคกรการทองเที่ยวสามารถ
สรางขึ้นได ดังนั้นองคกร หรือหนวยงานตางๆ ที่มีสวนเกี่ยวของกับภาพลักษณการ
ทองเที่ยวของประเทศไทย อาทิ กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา การทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย บริษัทนำ�เที่ยว องคการบริหารสวนทองถิ่น ชุมชนในแหลงทองเที่ยว
เปนตน ควรใหความสำ�คัญกับภาพลักษณการทองเที่ยวไทย โดยกำ�หนดเปนนโยบาย
และแผนการดำ � เนิ น การเพื่ อ สร า งภาพลั ก ษณ ที่ ดี ใ ห แ ก แ หล ง ท อ งเที่ ย วต า งๆ ใน
ประเทศไทย อีกทัง้ การรวมมือกันในการใหบริการทีด่ แี กนกั ทองเทีย่ ว เพือ่ ใหนกั ทองเทีย่ ว
เกิดความรูส กึ ทีด่ ตี อ การทองเทีย่ วในประเทศไทย และเมือ่ นักทองเทีย่ วเขามาทองเทีย่ ว
ก็สามารถรับรูถึงคุณคาที่ไดรับจากการทองเที่ยว และเกิดเปนความพึงพอใจ ความ
ประทับใจ ตลอดจนเกิดความตองการที่จะเขามาทองเที่ยวซ้ำ�อีก รวมถึงการแนะนำ�
บอกตอผูอื่นในทางบวก
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