
บัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 1 
 

ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในการรับรู้ 
ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

IMAGE OF TOURISM AUTHORITY OF THAILAND  

         AS PERCEIVED BY PEOPLE IN BANGKOK 

โดย 
ก่อกานต์ หมีทอง และ รศ.แอนนา  จุมพลเสถียร 

สาชาวิชาการจัดการการสื่อสารองค์กร คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 
บทคัดย่อ 

 
การวิจัยเรื่อง “ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในการรับรู้ของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
การรับรู้ภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อการท่องเที่ยว   
แห่งประเทศไทยของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร อีกท้ังยังศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับ
ข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกับการรับรู้ภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกับแนวโน้ม
พฤติกรรมที่มีต่อการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  โดยการวิจัยครั้ งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) รูปแบบการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บข้อมูลกับประชาชนที่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร อายุ 18 - 60 ปี ที่เปิดรับ
ข่าวสารเกี่ยวกับ”การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย”อย่างน้อย 3 ครั้ง ในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา 
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 24 - 35 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี 
สถานภาพโสด ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และมีรายได้ส่วนบุคคล      
ต่อเดือน ระหว่าง 10,000 - 20,000 บาท 

ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่เปิดรับข่าวสารของ          
“การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย”ผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต เช่น เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม 
ฯลฯ มากที่สุด โดยเฉลี่ย 24 ครั้ง/เดือน  ตามด้วยสื่อโทรทัศน์เป็นอันดับที่ 2 ด้วยความถี่ โดยเฉลี่ย27 
ครั้ง/เดือน โดยเปิดรับเพ่ือต้องการทราบข้อมูล และเส้นทางสถานที่ท่องเที่ยว  นอกจากนั้นส่วนใหญ่มี
การรับรู้ถึงภาพลักษณ์โดยรวมของ”การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย”ในระดับมาก โดยมีการรับรู้
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ภาพลักษณ์ด้านองค์กรมากที่สุด ในด้านแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อ “การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย” 
พบว่า ส่วนใหญ่มีแนวโน้มพฤติกรรมต่อการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในด้านการสนับสนุนกิจกรรม
อยู่ในระดับมาก และด้านการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศในระดับมากที่สุด จากการทดสอบ
สมมติฐานการวิจัยพบว่า การเปิดรับข่าวสารจากสื่ออินเทอร์เน็ต มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ภาพลักษณ์
ด้านองค์กร และด้านกิจกรรมเพ่ือสังคม ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 แต่ไม่มีความสัมพันธ์กับ     
การรับรู้ภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยโดยรวม ด้านผู้บริหาร ด้านบุคลากร ด้านการ
บริหารงาน ส่วนการเปิดรับข่าวสารจากสื่อ โทรทัศน์ไม่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ภาพลักษณ์ของการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในทุกด้าน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  นอกจากนั้นยังพบว่า การรับรู้
ภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมทั้งในด้านการ
สนับสนุนกิจกรรมของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และด้านการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิต ิ0.01 

ค าส าคัญ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, การเปิดรับข่าวสาร, ภาพลักษณ์, การรับรู้ 
แนวโน้มพฤติกรรม 
  

บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด าเนินการในส่วนของการส่งเสริมการตลาด ให้ข้อมูลข่าวสาร 
ประชาสัมพันธ์ จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกี่ยวกับประเพณี วัฒนธรรม ฯลฯ 
ทั่วประเทศ ต่อเนื่อง และยาวนาน เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวในประเทศไทย ผ่านช่องทาง      
การสื่อสารที่หลากหลาย ทั้งในส่วนของออฟไลน์ ออนไลน์ และ Social media เพ่ือสร้างภาพลักษณ์
ทั้งในส่วนขององค์กรเอง และประเทศไทย และเพ่ือให้ทันต่อสังคม Social Network ในปัจจุบัน       
แต่เนื่องจากสถานการณ์การท่องเที่ยวในช่วง 10 - 15 ปีที่ผ่านมา ทั้งสภาพเศรษฐกิจ สังคม 
วิกฤตการณ์การเมือง ส่งผลต่อการท่องเที่ยวไทยเป็นอย่างมาก ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทย และ
ชาวต่างชาติ ท าให้สถิตินักท่องเที่ยว และรายได้จากการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีจ านวนลดลง     
อีกทั้งอาจส่งผลกระทบถึงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่มีหน้าที่ในด้านการตลาดการท่องเที่ยว      
ในด้านภาพลักษณ์และการบริหารจัดการการท างานด้านต่างๆ  

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบในส่วนของการส่งเสริม    
และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในประเทศไทย จึงมีการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์  กิจกรรมส่งเสริม     
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การท่องเที่ยวตลอดเวลา กระตุ้นให้คนไทย และชาวต่างชาติกลับมาเดินทางท่องเที่ยวประเทศไทย
เช่นเดิม เพ่ือเรียกความเชื่อมั่น และภาพลักษณ์ทั้งในส่วนขององค์กรเอง และประเทศไทยให้กลับมา
เหมือนเดิมโดยเร็วที่สุด ส่งผลให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยต้องสร้างจุดเด่นดึงดูดในการส่งเสริม
ประชาสัมพันธ์ โดยการจัดท าแคมเปญส่งเสริมการท่องเที่ยวในแต่ละปี  

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ให้ความส าคัญในภาระหน้าที่ทางด้านการตลาด         
การท่องเที่ยว เพ่ือเป็นองค์กรระดับสากลด้านการตลาดการท่องเที่ยวยุคใหม่ ที่มีบทบาทส าคัญใน   
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ นอกจากนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยยังตระหนัก  
ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในองค์กร เพ่ือการท างานด้านการตลาดการท่องเที่ยว          
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล แต่เนื่องด้วยการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง        
และการใช้สื่อใหม ่ท าให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยต้องใช้ช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย 
น าระบบสารสนเทศและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว กิจกรรม ประเพณี 
วัฒนธรรม เพ่ือดึงดูดและกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยว ซึ่ งการด าเนินงานดังกล่าวของ    
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยน่าจะมีผลต่อมุมมองและการรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับภาพลักษณ์    
ในส่วนของบทบาทหน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์ การท าการตลาดการท่องเที่ยว จึงเป็นที่มาของ        
การท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในการรับรู้ของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร เพ่ือที่จะน าข้อมูลที่ ได้มาพัฒนา ปรับปรุงการด าเนินงานให้สอดคล้องกับ          
ความคาดหวังของประชาชน ประโยชน์ที่สังคมจะได้รับ และด าเนินกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ของ
องค์กร และการท่องเที่ยวไทยต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ 
 

1. เพ่ือศึกษาการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การรับรู้
ภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทยของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทยกับการรับรู้ภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย    
กับแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
วิธีการวิจัย 
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การศึกษาเรื่อง “ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในการรับรู้ของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร” เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยกลุ่มตัวอย่างใน
การศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนคนไทยที่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร อายุ 18 – 60 ปี ซึ่งรู้จัก      
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และมีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอย่าง
น้อย 3 ครั้ง ในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา คน ใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบผสม (Mixed Sampling 
Method) โดยการสุ่มที่อาศัยความน่าจะเป็น (Probability Sampling) และไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non-
Probability Sampling) โดยเลือกขนาดตัวอย่างแบบกลุ่มแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Cluster Sampling)
โดยการศึกษานี้มีระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกรกฎาคม 2558 รวมระยะเวลา
ในการศึกษาทั้งสิ้น 3 เดือน ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปหรือตัวแปรในการวิจัย โดยใช้การแจกแจงความถี่ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ืออธิบายลักษณะ
ทางประชากร การเปิดรับข่าวสารความถี่ (ครั้ง/เดือน) เกี่ยวกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  การรับรู้
ภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยของกลุ่มตัวอย่าง และแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพ่ือวิเคราะห์และทดสอบ
สมมติฐาน ได้แก่ การทดสอบค่าที (t-test)  

 
ผลการวิจัยและอภิปราย 

 
จากการศึกษาลักษณะประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยเพศหญิง ร้อยละ 51.3 และเป็นเพศชาย ร้อยละ 48.7 มีอายุอยู่ในช่วง
ระหว่าง 24 - 35 ปี ร้อยละ 63.7 รองลงมา คือ อายุระหว่าง 18 – 23 ร้อยละ 18.6 และ อายุระหว่าง 
36 - 60 ปี ร้อยละ 17.7  มีการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 59.7 รองลงมา คือ การศึกษาระดับต่ ากว่า
ปริญญาตรี ร้อยละ 25.0 และการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 17.7 มีสถานภาพโสด ร้อยละ 80.3 
รองลงมา คือ สถานภาพสมรส ร้อยละ 17.7 และสถานภาพอ่ืนๆ ร้อยละ 2.0 มีอาชีพข้าราชการ /
พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 43.7 รองลงมา คือ อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 28.0 นักเรียน / 
นิสิต / นักศึกษา ร้อยละ 11.0 อาชีพค้าขาย / ประกอบธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 9.3 และอาชีพรับจ้าง / 
งานอิสระ ร้อยละ 5.3 และอาชีพอ่ืนๆ ร้อยละ 2.7 มีรายได้ส่วนบุคคลต่อเดือน ระหว่าง 10,000 - 
20,000 บาท ร้อยละ 44.6 รองลงมา คือ กลุ่มตัวอย่างมีรายได้ส่วนบุคคลต่อเดือนไม่เกิน 10,000  
บาท ร้อยละ 25.7 มีรายได้ส่วนบุคคลต่อเดือนระหว่าง 20,001 - 30,000  บาท ร้อยละ 15.0  มีรายได้
ส่วนบุคคลต่อเดือนตั้งแต่ 50,001 บาทขึ้นไป ร้อยละ 7.3 และกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ส่วนบุคคลต่อ
เดือนระหว่าง 40,001 - 50,000 บาท ร้อยละ 2.7  
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ด้านการเปิดรับข่าวสารจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) พบว่า กลุ่มตัวอย่างเปิดรับ
ข่าวสารจากอินเทอร์เน็ต เช่น เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม มากที่สุดเป็นอันดับที่ 1 คือ ร้อย
ละ 46.8 โดยกลุ่มตัวอย่างมีความถี่ในการเปิดรับข่าวสารจากอินเทอร์เน็ต เช่น เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ทวิต
เตอร์ อินสตาแกรม โดยเฉลี่ย 24 ครั้ง/เดือน ซึ่งส่วนใหญ่จะตอบ 3 ครั้ง / เดือน อันดับที่ 2 กลุ่มตัวอย่าง
เปิดรับข่าวสารจากสื่อโทรทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 35.6 โดยกลุ่มตัวอย่างมีความถี่ในการเปิดรับข่าวสารจาก
สื่อโทรทัศน์ โดยเฉลี่ย 27 ครั้ง/เดือน ซึ่งส่วนใหญ่จะตอบ 2 ครั้ง / เดือน   

ด้านเหตุผลที่เปิดรับข่าวสารจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) พบว่า เหตุผลที่
เปิดรับข่าวสารจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย คือ ต้องการทราบข้อมูล เส้นทางสถานที่ท่องเที่ยว 
คิดเป็นร้อยละ 31.1 รองลงมา คือ ต้องการข้อมูล การท่องเที่ยวที่น่าเชื่อถือ คิดเป็นร้อยละ 21.5 
ต้องการทราบข้อมูลกิจกรรมท่องเที่ยวที่ “ททท.” จัดขึ้น คิดเป็นร้อยละ 20.4 ต้องการทราบโปรแกรม
การท่องเที่ยวที่ “ททท.” จัดร่วมกับพันธมิตร/บริษัททัวร์ คิดเป็นร้อยละ 13.4 ชื่นชอบเนื้อหาสาระ 
รูปแบบ เทคนิคการน าเสนอ คิดเป็นร้อยละ 7.9 ต้องการร่วมสนุกกับเกมส์/กิจกรรมในเว็บไซต์ ของ 
“ททท.” คิดเป็นร้อยละ 5.1 และอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 0.6 

ด้านการรับรู้ภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
การรับรู้ภาพลักษณ์โดยรวมของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 
โดยกลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านองค์กร มากที่สุด คือ มีค่าเฉลี่ย 4.08  ด้านการบริหารงาน 
มีค่าเฉลี่ย 3.94 ด้านกิจกรรมเพ่ือสังคม มีค่าเฉลี่ย 3.76 ด้านผู้บริหาร มีค่าเฉลี่ย 3.75 และด้าน
บุคลากร มีค่าเฉลี่ย 3.74 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

ด้านแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
แนวโน้มพฤติกรรมโดยรวมต่อการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.17 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีแนวโน้มพฤติกรรมด้านการเดินทางท่องเที่ยวในระดับ
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.39 และด้านการสนับสนุนกิจกรรมของ “ททท.” ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.96  

สมมติฐานการวิจัยที่ 1 การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมี
ความสัมพันธ์กับการรับรู้ภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.1 การเปิดรับข่าวสาร ความถี่ (ครั้ง/เดือน) จากสื่ออันดับ 1  
(อินเทอร์เน็ต เช่น เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม) มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ภาพลักษณ์
ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยโดยรวม  

ผลการวิจัยพบว่า การเปิดรับข่าวสาร ความถี่ (ครั้ง/เดือน) จากสื่ออันดับ 1 (อินเทอร์เน็ต 
เช่น เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม)  ไม่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ภาพลักษณ์ของ         
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยโดยรวม สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับการรับรู้ที่จ าเนียร ช่วงโชติ 
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(2515, น. 81) ได้ให้ความหมายว่า การรับรู้ หมายถึง การแปลหรือการตีความหมายของการสัมผัส
หรืออาการสัมผัสที่คนได้รับออกมาเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีมีความหมาย หรือที่เรารู้จัก เข้าใจกัน ในการแปล
ความหมายหรือตีความคนจะต้องใช้ความรู้เดิมหรือประสบการณ์เดิม หรือความจัดเจนที่เคยมีมา     
แต่ก่อนเป็นเครื่องช่วยกระบวนการของการรับรู้ 

เมื่อพิจารณาภาพลักษณ์ในแต่ละด้าน พบว่า การเปิดรับข่าวสาร ความถี่ (ครั้ง /เดือน)   
จากสื่ออันดับ 1 (อินเทอร์เน็ต เช่น เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม) มีความสัมพันธ์กับ    
การรับรู้ภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด้านองค์กร และด้านกิจกรรมเพ่ือสังคม               
สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับประเภทของภาพลักษณ์ที่วิรัช ลภิรัตนกุล (2549, น. 82) กล่าวไว้ว่า 
ภาพลักษณ์ของสถาบันหรือองค์การ (Institutional image) คือ ภาพที่เกิดขึ้นในใจของประชาชนที่มี
ต่อสถาบัน หรือองค์กร ซึ่งโดยมากมักจะเน้นไปทางด้านตัวสถาบันหรือองค์การเพียงอย่างเดียว        
ไม่รวมถึงสินค้าหรือบริการที่จ าหน่าย และภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การหรือสถาบันใดสถาบันหนึ่ง     
ย่อมเป็นผลแห่งความเพียรพยายามด้วยเวลาอันยาวนานขององค์การสถาบันนั้น การสร้างภาพลักษณ์
ที่ดี จึงไม่อาจสามารถท าได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว หรือใช้เวลาเพียงช่วงสั้นๆ ได้ เพราะภาพลักษณ์เป็น
สิ่งที่เกิดขึ้นทีละน้อย และสะสมเพ่ิมพูนมากขึ้น จนฝังรากฐานมั่นคงแน่นหนาอยู่ในจิตใจ และทัศนคติ
หรือความรู้สึกนึกคิดของประชาชน  

ส่วนการเปิดรับข่าวสาร ความถี่ (ครั้ง/เดือน) จากสื่ออันดับ 1 (อินเทอร์เน็ต เช่น เว็บไซต์ 
เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม) ไม่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยว          
แห่งประเทศไทย ด้านผู้บริหาร ด้านบุคลากร และด้านการบริหารงาน สอดคล้องกับแนวคิดของ       
พรทิพย์ วรกิจโภคาทร (2530, หน้า 6) ที่ได้สรุปถึงการเปิดรับสื่อของผู้รับสารว่า ผู้รับสารจะเลือก
เปิดรับสื่อตามสิ่งที่ตนสะดวก (Convenience) ในปัจจุบัน ผู้รับสารสามารถเลือกรับสื่อได้ทั้งทางวิทยุ
โทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง หนังสือพิมพ์ นิตยสาร อินเทอร์เน็ต และสื่อบุคคลซึ่งแต่ละคนก็จะมี
พฤติกรรมการเปิดรับที่แตกต่างกันตามที่ตนสะดวก ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มีการสื่อสารใน
หลายช่องทาง จึงท าให้เฉพาะสื่ออินเทอร์เน็ตไม่อาจส่งผลต่อภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
ด้านผู้บริหาร ด้านบุคลากร และด้านการบริหารงานได้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ นางสาวญาดา 
ก่อวงษ์ (2556) ศึกษาเรื่อง การรับรู้ภาพลักษณ์หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ของประชาชนใน
จังหวัดนครปฐม โดยผลการวิจัยพบว่า ความถี่ในการเปิดรับข่าวสาร (ครั้ง/เดือน) ของสื่ออันดับที่ 1 
(สื่ออินเทอร์เน็ต) ไม่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านบุคลากรของหอภาพยนตร์ 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.2  การเปิดรับข่าวสาร ความถี่ (ครั้ง/เดือน) จากสื่ออันดับ 2 
(โทรทัศน์) มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยโดยรวม      

ผลการวิจัยพบว่า การเปิดรับข่าวสาร ความถี่ (ครั้ง/เดือน) จากสื่ออันดับ 2 (โทรทัศน์) ไม่มี
ความสัมพันธ์กับการรับรู้ภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยโดยรวม ซ่ึงสอดคล้องกับ
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งานวิจัยของวิภานุช รัตนเจริญไพศาล (2555) ศึกษาเรื่อง การรับรู้ภาพลักษณ์ บริษัท เวิร์คพอยท์    
เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผลการวิจัย พบว่า 
พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับ บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) จากสื่อ
โทรทัศน์ไม่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ภาพลักษณ์เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 

เมื่อพิจารณาภาพลักษณ์ในแต่ละด้าน พบว่า การเปิดรับข่าวสาร ความถี่ (ครั้ง /เดือน) 
จากสื่ออันดับ 2 (โทรทัศน์) ไม่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ด้านองค์กร ด้านผู้บริหาร ด้านบุคลากร ด้านการบริหารงาน ด้านกิจกรรมเพ่ือสังคม ด้านบุคลากร ด้าน
การบริหารงาน และด้านกิจกรรมเพ่ือสังคม ทั้งนี้เพราะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรที่มี
การส่งเสริมการท่องเที่ยวหลากหลายสื่อ ท าให้โทรทัศน์เพียงสื่อเดียว ไม่มีผลต่อการรับรู้ภาพลักษณ์ใน
ทุกด้านของประชาชน สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับความประทับใจของบุคคลที่วิรัช ลภิรัตนกุล    
(2549, น. 79) กล่าวว่า ภาพลักษณ์ (image) เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากความประทับใจอย่างแท้จริง       
(true impression) ของบุคคล อย่างไรก็ตาม ภาพลักษณ์ที่บุคคลหรือประชาชนมีต่อองค์การสถาบัน
จะเป็นไปอย่างไรนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนได้รับด้วย และสิ่งเหล่านี้
ย่อมจะก่อตัวขึ้นเป็นความประทับใจ ซึ่งอาจจะเป็นความประทับใจที่ดีหรือไม่ดีก็ได้ สุดแล้วแต่
พฤติกรรมหรือการกระท าขององค์การสถาบัน การประชาสัมพันธ์จึงเป็นงานที่ มีหน้าทีส าคัญอีก
ประการหนึ่ง ในการสร้างสรรค์ภาพลักษณ์ที่แท้จริง (true image) ขององค์การสถาบันเกิดขึ้นใน
ความรู้สึกนึกคิดจิตใจของประชาชน และการสร้างภาพลักษณ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ก็โดยอาศัยการให้
ข่าวสาร ความรู้ และประสบการณ์อย่างเพียงพอแก่ประชาชน 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2 : การรับรู้ภาพลักษณ์โดยรวมของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  
มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมโดยรวมที่มีต่อการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  

ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้ภาพลักษณ์โดยรวมของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย           
มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมโดยรวมที่มีต่อการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพราะ
ประชาชนค่อนข้างเชื่อถือในการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยซึ่งก่อตั้ง และด าเนินงานมาเป็นเวลานาน
สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสถานะแห่งการรับรู้ของ (Herbert C. Kelman (1976) 
อ้างถึงในศิริวรรณ จุลวนิชรัตนา, 2542, น. 24) กล่าวไว้ว่า ความน่าเชื่อถือของแหล่งสารยังสามารถโน้ม
น้าวใจ และเป็นส่วนประกอบหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการรับรู้ได้ ทั้งนี้  ความน่าเชื่อถือต่อ
แหล่งสารจะถูกน ามาแปรสภาพและน ามาใช้ร่วมกับประสบการณ์เดิมที่ผู้รับสารมีอยู่จากลักษณะสิ่งที่
พบเห็น สภาพจิตใจ สภาพแวดล้อม ในขณะเดียวกันการรับรู้สามารถส่งเสริมให้เกิดกลไก ในการสร้าง
ความคิดเห็น (Opinion) ให้เกิดขึ้นในลักษณะการแสดงออกของบุคคลด้วยค าพูดหรือการกระท า      
ซึ่งการเกิดขึ้นของความน่าเชื่อถือของแหล่งสาร (Source Credibility) นั้นสามารถสร้างความคิดเห็น
หรือโน้มน้าวใจให้ผู้อ่านน ามาใช้ในการตัดสินใจที่จะกระท าบางสิ่งบางอย่างได้อย่างมีเป้าหมาย         
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และสอดคล้องกับงานวิจัยของ นางสาวญาดา ก่อวงษ์ (2556) ศึกษาเรื่อง การรับรู้ภาพลักษณ์หอ
ภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ของประชาชนในจังหวัดนครปฐม โดยผลการวิจัยพบว่า การรับรู้
ภาพลักษณ์โดยภาพรวมของหอภาพยนตร์มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการ          
หอภาพยนตร์  

สมมติฐานการวิจัยที่ 2.1 : การรับรู้ภาพลักษณ์โดยรวมของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย    
มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมด้านการสนับสนุนกิจกรรมของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้ภาพลักษณ์โดยรวมของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย                 
มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมด้านการสนับสนุนกิจกรรมของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า การรับรู้ภาพลักษณ์ด้านองค์กร ด้านผู้บริหาร ด้านบุคลากร 
การบริหารงาน ด้านกิจกรรมเพ่ือสังคม มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมด้านการสนับสนุน
กิจกรรมของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ทั้งนี้เมื่อประชาชนมีการรับรู้ภาพลักษณ์ทั้ง โดยรวม       
และแต่ละด้านของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอยู่ในระดับดี โดยเฉพาะด้านการบริหารงาน ซึ่งเป็น     
การด าเนินภารกิจหลักด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย มีการประชาสัมพันธ์และจัด
กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทยตลอดเวลา และพยายามสร้างเนื้อหาให้เกิดความ
ประทับใจ อาจท าให้ประชาชนเกิดความตั้งใจที่จะสนับสนุน และตั้งใจที่จะแนะน าให้ ผู้อ่ืนสนับสนุน
กิจกรรมที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดขึ้น 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2.2 : การรับรู้ภาพลักษณ์โดยรวมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย                 
มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมด้านการเดินทางท่องเที่ยว  

ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้ภาพลักษณ์โดยรวมการท่ องเที่ยวแห่ งประเทศไทย                 
มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมด้านการเดินทางท่องเที่ยว  

เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า การรับรู้ภาพลักษณ์ด้านองค์กร ด้านผู้บริหาร ด้านบุคลากร 
ด้านการบริหารงาน ด้านกิจกรรมเพ่ือสังคม มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมด้านการเดินทาง
ท่องเที่ยว ทั้งนี้เมื่อประชาชนมีการรับรู้ภาพลักษณ์ทั้งโดยรวม และแต่ละด้านของการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทยอยู่ในระดับดี โดยเฉพาะด้านการบริหารงาน ซึ่งมีส่วนที่จะน าเสนอข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว 
และกิจกรรมท่องเที่ยว ที่จะสามารถดึงดูดประชาชนให้มีความสนใจในสถานที่ท่องเที่ยว อีกทั้งใน
ปัจจุบันมีการพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งเพ่ิมมากขึ้น ท าให้การเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยว
สะดวกยิ่งขึ้น กอปรกับประชาชนนิยมเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้น ก่อให้เกิดการตั้งใจจะเดินทาง
ท่องเที่ยว และตั้งใจที่จะแนะน าให้ผู้อ่ืนเดินทางท่องเที่ยวด้วย 

สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับการสร้างภาพลักษณ์ต้องอาศัยเวลา ของวิรัช ลภิรัตนกุล    
(2549, น. 79) กล่าวไว้ว่า การประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์การสถาบัน เพ่ือให้
ประชาชนมีความเชื่อมั่นและประทับใจ จึงเป็นงานที่ต้องใช้เวลาพอสมควร และเมื่อภาพลักษณ์ นั้น  
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ตราตรึงอยู่ในจิตใจของประชาชนแล้ว ผลที่ตามมาก็คือ ชื่อเสียง เกียรติคุณ ความนิยมชมชอบ       
ความเชื่อมั่น ศรัทธา ต่อองค์การสถาบันจะติดตามมาในที่สุด และประทับแน่นอยู่ในความทรงจ า     
ของประชาชนตราบนานเท่านาน และสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับ CEO กับการสร้างภาพลักษณ์ให้
องค์กรทีพ่จน์ ใจชาญสุขกิจ (2548, น. 33) กล่าวไว้ว่า การสร้างภาพลักษณ์องค์กรที่ดี จะช่วยสร้างความ
น่าเชื่อถือ ความเลื่อมใสศรัทธา การดึงดูดความสนใจต่อลูกค้าที่ต้องการเข้ามาใช้สินค้า  และบริการ   
มากขึ้นในการด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี จะช่วยสร้างความมั่นคงให้แก่หน่วยงาน
ไม่ว่าจะเกิดวิกฤตยามใด ก็ไม่อาจสั่นคลอนไปได้ ถือได้ว่าเป็นทุนขององค์กรนั้นที่ได้สั่งสมเอาไว้  ความ
เชื่อถือศรัทธาเป็นองค์ประกอบส าคัญที่จะสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กรได้โดยเฉพาะ จะเห็นได้จาก
องค์กรที่สามารถยืนหยัดและเป็นที่รู้จักเป็นระยะเวลาอันยาวนาน ถึงแม้ว่าสินคา/บริการยังเป็นสินค้า/
บริการเดิม แต่กลับสร้างความน่าเชื่อถือมาได้ตลอด เพียงแต่ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และวิธีการ
ประชาสัมพันธ์ให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งคงภาพลักษณ์ที่ดีของสินค้าและบริการของ
ตนเองได้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ นางสาวญาดา ก่อวงษ์ (2556) ศึกษาเรื่อง การรับรู้
ภาพลักษณ์หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ของประชาชนในจังหวัดนครปฐม โดยผลการวิจัยพบว่า 
การรับรู้ภาพลักษณ์ด้านองค์กร และด้านบุคลากรของหอภาพยนตร์มีความสัมพันธ์กับแนวโน้ม
พฤติกรรมการใช้บริการหอภาพยนตร์  

 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
ในการศึกษาเรื่อง “ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในการรับรู้ของประชาชนใน

เขตกรุงเทพมหานคร” ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา ดังนี้ 
1. ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ภาพลักษณ์โดยรวมของการท่องเที่ยว      

แห่งประเทศไทยในระดับที่ดี เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ถึงแม้ด้านบุคลากรจะมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับที่
ดีอยู่แล้ว แต่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด เท่ากับ 3.74 โดยบุคลากรจะต้องเพ่ิมความรวดเร็วในการบริการให้
มากขึ้น และเพ่ือให้สอดคล้องกับเหตุผลที่กลุ่มตัวอย่างเปิดรับข่าวสารจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทยอยู่ใน 3 ประเด็นหลัก โดยองค์กรยังคงต้องน าเสนอเกี่ยวกับข้อมูล เส้นทางสถานที่ท่องเที่ยว,ข้อมูล
การท่องเที่ยวที่น่าเชื่อถือ, ข้อมูลกิจกรรมท่องเที่ยว ซึ่งเป็นภาระหน้าที่หลักในการให้ข้อมูลข่าวสาร 
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป  

2. ผลการศึกษาพบว่า การเปิดรับข่าวสาร ความถี่ (ครั้ง/เดือน) จากสื่ออันดับ 1 
(อินเทอร์เน็ต เช่น เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม) มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ภาพลักษณ์
ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด้านองค์กร และด้านกิจกรรมเพ่ือสังคมอยู่ในระดับที่ดี แต่ยั งไม่สูง
มาก ดังนั้นองค์กรควรมีการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทยผ่านช่องทาง
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อินเทอร์เน็ตมากขึ้น เนื่องจากในสังคมปัจจุบันอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวัน และการ
เปิดรับข้อมูลข่าวสารของประชาชนมากขึ้น นอกจากนี้ควรเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการด าเนินกิจกรรม
เพ่ือสังคมมากข้ึน และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

3. ควรศึกษาการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในประชาชนในจังหวัดอ่ืนๆ 
หรือ เฉพาะส่วนของความรับผิดชอบของส านักงานที่อยู่ต่างจังหวัด เพ่ือสามารถน าข้อมูลไปพัฒนา
เฉพาะในส่วนส านักงานนั้นๆ ได้ และควรศึกษาการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยใน
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลายเพ่ิมเติม เช่น กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ  สื่อมวลชน 
ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว กลุ่มชุมชนที่เป็นเจ้าของแหล่งท่องเที่ยว พร้อมศึกษาในรูปแบบการวิจัย
เชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก เพ่ือให้ได้ข้อมูลการรับรู้ภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศแบบเจาะลึก และชัดเจนมากขึ้น  
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