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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากรของนักท่องเที่ยวชาวจีน
ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย เพ่ือศึกษาการเปิดรับสื่อเกี่ยวกับการท่องเที่ยวประเทศไทยของ
นักท่องเที่ยวชาวจีน เพ่ือศึกษาการรับรู้ภาพลักษณ์ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวประเทศไทยของ
นักท่องเที่ยวชาวจีน เพ่ือศึกษาความแตกต่างระหว่างลักษณะประชากรกับการเปิดรับสื่อเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวจีน เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับสื่อเกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวจีนกับการรับรู้ภาพลักษณ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
ประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวจีน โดยการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามกับนักท่องที่ยวชาวจีน
จ านวน 307 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) นักท่องเที่ยวจีนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31-40 ปี 
มีรายได้ต่อเดือน 6,001 – 8,000 หยวน (15,800-32,000 บาท) ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส และมา
จากมณฑลกวางตุ้ง 2) การเปิดรับสื่อเกี่ยวกับการท่องเที่ยวประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวจีน  มี
ระดับความถี่ในการเปิดรับปานกลาง มีการเปิดรับสื่อบุคคล มากที่สุด รองลงมา สื่อมวลชน สื่อใหม่ 
และสื่อกิจรรมตามล าดับ   3) ส าหรับการรับรู้ภาพลักษณ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวประเทศไทยของ
นักท่องเที่ยวชาวจีน  โดยรวมอยู่ในระดับมาก   นักท่องเที่ยวชาวจีนเห็นว่าประเทศไทยมีแหล่ง
ท่องเที่ยวไทยมีชื่อเสียงดี มีความคุ้มค่าในการท่องเที่ยว ประชาชนไทยเป็นมิตร มีสินค้าและบริการที่ดี 
และมีความปลอดภัย 4) เมื่อเปรียบเทียบลักษณะทางประชากรกับการเปิดรับสื่อเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวประเทศไทย พบว่า เพศและภูมิล าเนา/เขตการปกครองของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ไม่มีผลต่อ
การเปิดรับสื่อเกี่ยวกับการท่องเที่ยวประเทศไทย แต่ลักษณะประชากรด้านอายุ สถานภาพ และ
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รายได้ต่อเดือนมีคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นต่อการเปิดรับสื่อเกี่ยวกับการท่องเที่ยวประเทศไทย
แตกต่างกัน โดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และ 5) การเปิดรับสื่อเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
ประเทศไทย ประเภทสื่อมวลชน มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ภาพลักษณ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวประเทศ
ไทย  ที่ระดับนัยส าคัญ .05 โดยเป็นความสัมพันธ์เชิงบวก  

 
ค าส าคัญ: การเปิดรับสื่อ, การรับรู้, ภาพลักษณ์, การท่องเที่ยว, นักท่องเที่ยวชาวจีน 

Abstract 

 This main purpose of this study are 1 ) study demographic characteristics of 
Chinese tourists in Thailand, 2) investigate media expose about Thailand’s tourism of 
Chinese tourists in Thailand,  3 ) find out Thailand’s tourism image perception of 
Chinese tourists in Thailand,  4 ) compare demographic characteristics and media 
expose about Thailand’s tourism of Chinese tourists in Thailand, and 5 ) identify the 
relationships  between media expose about Thailand’s tourism and Thailand’s 
tourism image perception of Chinese tourists in Thailand. This research was a 
quantitative approach and the data were collected from 307 Chinese tourists in 
Thailand by questionnaires. The results showed that the majority of the sample were 
mostly female, aged between 31-40 years old with average income of 3,000-6,000 
yuan (15,800-32,000 baht) per month. They were married and lived in Guangdong 
Province. This research indicated that media expose of Chinese tourists were at 
medium level; personal media, mass media, new media, activity media respectively. 
According to Thailand’s Tourism Image Perception, the majority from this study 
perceived at a high level toward tourist attraction variety, value for money, Thai 
people, goods and service, and safety. The comparison results showed that 
personnel with different gender, native habitation had no different but personnel 
with different age, status, and income per month had different in media expose at 
0 .0 5  statistically significant levels. The analysis of the correlation between media 
expose and Thailand’s tourism image perception of Chinese tourists showed that 
media expose showed correlation with Thailand’s tourism image perception at 0.05 
statistically significant levels in the same direction. 
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บทน า  

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 การท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักที่ส าคัญของประเทศไทย มีการเติบโตอย่าง
รวดเร็ว ดังจะเห็นได้จากการพัฒนาและสนับสนุนจากรัฐบาลให้มีแหล่งท่องเที่ยวใหม่เกิดขึ้นเป็น
จ านวนมากอย่างต่อเนื่อง โดยในแต่ละปีนอกจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะสามารถสร้างรายได้
เข้าสู่ประเทศในรูปเงินตราต่างประเทศปีละหลายแสนล้านบาท รวมทั้งสร้างเงินหมุนเวียน 
ภายในประเทศจากคนไทยเที่ยวในประเทศไทยนับแสนล้านบาทเช่นกันแล้ว  
 เมื่อพิจารณาถึงจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยในระหว่าง
เดือนมกราคมถึง พฤศจิกายน 2558 พบว่า มีจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติมากกว่า 12.4 ล้านคน ซึ่ง
สร้างรายได้ให้กับภาคการท่องเที่ยวของไทยมากถึง 6 แสนล้านบาท ซึ่งนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยว
ประเทศไทยมากที่สุด คือ นักท่องเที่ยวชาวจีน จ านวน 7,934,791 คน โดยนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ๆ 
ของจีนมีแนวโน้มที่จะขยายตัวเพ่ิมขึ้น (กรมการท่องเที่ยว, 2558) และใน ปี  พ.ศ. 2559 การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มีนโยบายรณรงค์การท่องเที่ยว โดยตั้งเป้าหมายรายได้ใน
ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทยไว้ที่ประมาณ 2.33 ล้านล้านบาท (กรมท่องเที่ยว, 
2558) ซ่ึง ให้ความส าคัญกับการเพ่ิมค่าใช้จ่ายนักท่องเที่ยว ผ่านแนวคิด ปีท่องเที่ยววิถีไทย เป็นจุด
ขาย โดยสัดส่วนนักท่องเที่ยวแต่ละตลาด เน้นตลาดระยะใกล้แถบเอเชียแปซิฟิก โดยเฉพาะกลุ่ม
นักท่องเที่ยวชาวจีน โดยตั้งเป้าหมายว่าจะมีนักท่องเที่ยวจากประเทศจีน 12 ล้านคน (ผู้จัดการ
ออนไลน์, 2558)  
 ในขณะเดียวกัน ปัญหาส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของไทย คือ ภาพลักษณ์บาง
ประการของประเทศไทยที่ท าให้นักท่องเที่ยวขาดความเชื่อมั่น เช่น การขาดความม่ันคงทางการเมือง 
การท าร้ายนักท่องเที่ยว การระบาดของโรคสายพันธุ์ใหม่ รวมไปถึงการประสบภัยธรรมชาติที่อยู่
นอกเหนือการควบคุม ซึ่งปัญหาเหล่านี้ท าให้นักท่องเที่ยวเกิดความรู้สึกไม่ปลอดภัยต่อการเดินทางเข้า
มาท่องเที่ยวในประเทศไทย (กรมการท่องเที่ยว, 2555) ดังนั้น การวางแผนและด าเนินนโยบายสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว เพ่ือกระตุ้นการท่องเที่ยวไทยและดึ งดูด ส่งเสริมความมั่นใจให้แก่
นักท่องเที่ยวต่างประเทศจึงมีความส าคัญการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยในปี 2559 
รัฐบาลเตรียมยกระดับการท่องเที่ยวไทยครั้งใหญ่ให้ก้าวสู่การลงทุนเพ่ือการท่องเที่ยวคุณภาพ อย่าง
แท้จริง มีความปลอดภัย และภาพลักษณ์ที่ดีต่อตลาดต่างประเทศ และยังมีแผนประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวประเทศไทยในต่างประเทศ โดยท าเป็นแบบโรดโชว์ในประเทศจีน (ไทยโพสต์, 2558)  
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 ทั้งนี้ถือว่าสื่อมีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก สื่อการท่องเที่ยวทุกรูปแบบมีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว ดังนั้น การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารทางการท่องเที่ยวของประเทศไทยผ่านสื่อรูปแบบต่างๆนั้น ท าให้นักท่องเที่ยวชาวจีนได้
รับรู้ข้อมูลการท่องเที่ยว หรือสามารถเปิดรับข่าวสารการโฆษณาประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมได้  แตใ่นประเทศจีนกดีกันการเข้าไปใช้บริการของประชาชน ดังนั้น  การเตรียม
ตัวเดินทางท่องเที่ยวของชาวจีนจึงท าได้โดยการหาข้อมูลได้จึงมีข้อจ ากัด ไม่ว่าจะเป็นทางโทรทัศน์ 
ทางนิตยสาร กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว  การโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์ภาษาจีน 
หรือทางสื่ออ่ืนๆ เป็นต้น (ศรีสุดา วนภิญโญศักดิ์, 2558, 2)  และจากการส ารวจเอกสารในงานวิจัย
ทางวิชาการนั้นมีเพียงงานที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว การเปิดรับสื่อท่องเที่ยว (พิชัย นิรมานสกุล, 
2554; ชีวานวล โปตระนันทน์, 2554; กษมา ประวีณไว, 2555) และภาพลักษณ์การท่องเที่ยว เพ่ือ
เป็นการต่อยอดองค์ความรู้เดิม อีกทั้งผู้วิจัยเคยได้ศึกษาและประสบการณ์ท างานที่ประเทศจีนจึงเห็น
ว่าการเข้าถึงสื่อต่างๆนั้นมีความแตกต่างจากประเทศอ่ืนๆ และมีสื่อของจีนโดยเฉพาะ ดังนั้นจึงสนใจ
ศึกษาเพ่ิมเติมในมุมของนักท่องเที่ยวชาวจีน 
 ด้วยเหตุนี้ การศึกษาเรื่อง “การเปิดรับสื่อและการรับรู้ภาพลักษณ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
ประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวจีน” เพ่ือให้ทราบถึงการเปิดรับสื่อ การรับรู้ภาพลักษณ์เกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวจีน รวมทั้ง ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับสื่อเกี่ยวกับ
การรับรู้ภาพลักษณ์เก่ียวกับการท่องเที่ยวประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวจีนด้วย ซึ่งผลที่ได้จากการ
วิจัยในครั้งนี้สามารถน าไปวางกลุยุทธ์ในการเลือกประเภทของสื่อที่ใช้ในประชาสัมพันธ์หรือแจ้งข้อมูล
ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวชาวจีน นอกจากนี้ยังสามารถสร้างฐานข้อมูล
เพ่ือใช้ในการวางแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวในการวางกลยุทธ์การใช้สื่อได้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย 
เพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวประเทศไทยในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนได้อีกด้วย  
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากรของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศ
ไทย 

2. เพ่ือศึกษาการเปิดรับสื่อเกี่ยวกับการท่องเที่ยวประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวจีน  
3. เพ่ือศึกษาการรับรู้ภาพลักษณ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวจีน 
4. เพ่ือศึกษาความแตกต่างระหว่างลักษณะประชากรกับการเปิดรับสื่อเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

ประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวจีน 



บัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 5 
 

5. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับสื่อเกี่ยวกับการท่องเที่ยวประเทศไทยของ
นักท่องเที่ยวชาวจีนกับการรับรู้ภาพลักษณ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวจีน 

 
 

สมมติฐานการวิจัย 

          1. นักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีลักษณะทางประชากรแตกต่างกัน  มีการเปิดรับสื่อเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวประเทศไทยแตกต่างกัน 

2. การเปิดรับสื่อเกี่ยวกับการท่องเที่ยวประเทศไทยมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ภาพลักษณ์
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวประเทศไทยของกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีน   

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
  การวิจัยครั้งนี้ใช้แนวคิดและทฤษฎีในการสร้างกรอบแนวคิดของการวิจัย ดังนี้ 
   1. แนวคิดและทฤษฎีการเปิดรับสื่อ บุคคลมีพฤติกรรมการสื่อสารแตกต่างกัน โดยเฉพาะ
สื่อในระเทศจีนที่มีข้อจ ากัดและมีลักษณะเฉพาะ (จิราภรณ์ สุวรรณวาจกกสิกิจ, 2554) ซึ่งสามารถ
แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ สื่อมวลชน  สื่อบุคคล สื่อใหม่ และสื่อกิจกรรม ซึ่งผู้วิจัยได้น าแนวคิดนี้มา
ปรับใช้กับแบบสอบถามในประเด็นการเปิดรับสื่อเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้แก่
นักท่องเที่ยวชาวจีน เพ่ือให้ทราบว่านักท่องเที่ยวจีนมีการเปิดรับสื่อเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของประเทศ
ไทยใดบ้าง   

2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้ การรับรู้ของบุคคลขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความ
สนใจ และการรับรู้เป็นตัวก าหนดพฤติกรรมการสื่อสาร ทัศนคติและความคาดหวังของนักท่องเที่ยวที่
เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยได้ (ขวัญเรือน กิติวัฒน์, 2531) ซึ่งจากแนวคิดนี้ท าให้ผู้วิจัยเข้าใจ
ลักษณะการรับรู้ของบุคคลมากขึ้น และจะน าไปสู่การวิเคราะห์และอภิปรายผลต่อไป  

3. แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ช่วยสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของนักท่องเที่ยวและ
ความส าคัญของการท่องเที่ยว (ชิดจันทร์ หังสสูต, 2532) ซ่ึงท าให้ผู้วิจัยสามารถระบุได้ว่านักท่องเที่ยว
ชาวจีนที่ศึกษานั้น เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ที่เดินทางมาท่องเที่ยวโดยมีวัตถุประสงค์การ
ท่องเที่ยวเพื่อความสนุกสนาน เพ่ือพักผ่อน และท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  

4. แนวคิดเกี่ยวกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ภาพลักษณ์ที่นักท่องเที่ยวหรือประชาชนใน
ท้องถิ่นมีต่อแหล่งท่องเที่ยวนั้น เป็นองค์ประกอบส าคัญของการสร้างความคาดหวังของนักท่องเที่ยว 
ซึ่งผู้วิจัยได้น าแนวคิดนี้มาสรุปภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวจีน 
(Cooper& Fletcher, 1993; Tsiotsou and Goldsmith, 2012)โดยแบ่งออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ 
ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว ภาพลักษณ์สินค้าและบริการ ภาพลักษณ์การเดินทาง ภาพลักษณ์ความ
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คุ้มค้าในการท่องเที่ยว ภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัย ภาพลักษณ์ประชาชน และน ามาประยุกต์ใช้
กับแบบสอบถามในส่วนการรับรู้ของภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทย 
 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 การวิ จั ยครั้ งนี้ เป็ นการวิจั ย เชิ งปริมาณ  (Quantitative Research) เก็ บข้อมู ลด้ วย
แบบสอบถามระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2559 จากนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดิน
ทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยเก็บข้อมูลตามสถานที่ท่องเที่ยวที่
นักท่องเที่ยวชาวจีน ให้ความสนใจ  ได้แก่  วัดพระแก้ว วัดอรุณราชวราราม เอเชียทีค และ
ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน เนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวจีนนิยมมาเที่ยวมากที่สุด 
(กรุงเทพธุรกิจ, 2558) จ านวน 307 คน  โดยค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรที่ไม่ทราบ
ประชากรตามสูตรของ W.G.cochran จากนั้นน าไปประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติ (Statistical Software) โดยการวิเคราะห์ข้อมูยใช้สถิติ ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา ใช้
การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน 
(Inferential Statistics) ได้แก่ Independent Samples T-Test, Oneway ANOVA และ Pearson 
Correlation  

ผลการวิจัยและการอภิปราย 

 ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 58.3 เป็นเพศหญิง ร้อยละ 35.5 มีอายุ 31-
40 ปี โดยร้อยละ 42.0 มีสถานภาพสมรส และส่วนใหญ่ร้อยละ 29.0 มีรายได้ 6,001 – 8,000 หยวน 
(31,600-42,090 บาท) และมีภูมิล าเนาร้อยละ 31.6 คือ มณฑลกวางตุ้ง   
 ในประเด็นการเปิดรับสื่อเกี่ยวกับการท่องเที่ยวประเทศไทยประเภทสื่อบุคคลมากที่สุด 

รองลงมา สื่อมวลชน สื่อใหม่ และสื่อกิจกรรมมีระดับความถี่ในการเปิดรับน้อยที่สุด ตามล าดับ ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะการเปิดรับสื่อของบุคคลมีแตกต่างกัน ทางสภาพส่วนบุคคล หรือสภาพจิตวิทยามีผล
ต่อการเปิดรับข่าวสาร โดยมีกระบวนการเลือกสรร ซึ่งสื่อบุคคลสามารถมีปฏิกิริยาโต้ตอบระหว่างกัน 
และการติดต่อโดยตรง เพราะสื่อบุคคลเป็นการเผยแพร่ข่าวสารเพ่ือสร้างความเข้าใจหรือชักจูงโน้ม
น้าวใจกับประโยชน์โดยตรง และการติดต่อโดยกลุ่มบุคคลจะมีอิทธิพลต่อบุคคลส่วนรวมช่วยให้การ
สื่อสารของบุคคลบรรลุเป้าหมายได้ เพราะเมื่อกลุ่มมีความสนใจในเรื่องหรือทิศทางเดียวกัน บุคคล
ส่วนใหญ่ในกลุ่มก็จะมีความสนใจนั้นด้วย จึงท าให้นักท่องเที่ยวชาวจีนนิยมเปิดรับสื่อ เกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวประเทศไทย เพราะสามารถสอบถามข้อมูลที่ตนเองสนใจได้  และเนื่องจากประเทศยังมี
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ข้อจ ากัดในการใช้สื่อสังคมออนไลน์  จึงท าให้นักท่องเที่ยวหาข้อมูลจากคนใกล้ชิดมากกว่าการใช้สื่อ
ประเภทอ่ืนๆ ดังนั้น ในการสื่อสารด้านการท่องเที่ยวไทยควรเน้นการประชาสัมพันธ์โดยสื่อบุคคล 
เพราะเป็นช่องทางที่เข้าถึงนักท่องเที่ยวชาวจีนเปิดรับมากที่สุด  

การรับรู้ภาพลักษณ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวจีน โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก  โดยนักท่องเที่ยวชาวจีนมีการรับรู้ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวไทยมีชื่อเสียงดี  มีระดับการ
รับรู้มากที่สุด   รองลงมา  ภาพลักษณ์ความคุ้มค่าในการท่องเที่ยว  ภาพลักษณ์ประชาชนไทย 

ภาพลักษณ์สินค้าและบริการ ภาพลักษณ์ความปลอดภัย และภาพลักษณ์การเดินทาง ตามล าดับ 

กล่าวได้ว่า นักท่องเที่ยวชาวจีนรับรู้ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทยที่มีทัศนียภาพที่
สวยงาม วัฒนธรรมที่หลากหลาย  เช่น มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียง มีคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม มีการท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับความเป็นมา ความเป็นอยู่ของผู้คนในท้องถิ่น
ต่างๆ  อีกทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ซึ่งภาพลักษณ์ของเมืองท่องเที่ยวเป็นสิ่งจ าเป็นอันดับ
แรกๆ ที่กระตุ้นความสนใจของนักท่องเที่ยว (Cooper & Fletcher , 1993; Middleton, 1994) โดย 
ในปี 2006 Henkel, Henkel, Agrusa and Tanner ได้ศึกษาภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศ
ไทยในมุมมองของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและชาวไทย พบว่า ประเทศไทยมีภาพลักลกัษณ์แหล่ง
ท่องเที่ยวที่โดดเด่น ผู้คนเป็นมิตร และมีอาหารที่หลากหลาย และจากข้อมูลจากกรมการท่องเที่ยว 
(2555) พบว่า ประเทศไทยมีภาพลักษณ์ท่ีโดดเด่นทางด้านความสวยงามทางธรรมชาติ ด้านความเป็น
มิตรของคนในท้องถิ่น วัฒนธรรมและประเพณี รวมถึงความคุ้มค่าของเงินในการท่องเที่ยว  เมื่อ
พิจารณากับภาพลักษณ์ของประเทศไทยในทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ พบว่า นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติมีภาพลักษณ์ที่คล้ายคลึงกัน กล่าวคือ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีภาพลักษณ์ที่ดีต่อประเทศ
ไทยในด้านประเพณีและวัฒนธรรม ผู้คนเป็นมิตร ความคุ้มค่าของเงินในการท่องเที่ยว  

ผลการเปรียบเทียบลักษณะทางประชากรกับการเปิดรับสื่อเกี่ยวกับการท่องเที่ยวประเทศ
ไทย พบว่า เพศและภูมิล าเนา/เขตการปกครองของนักท่องเที่ยวชาวจีนไม่มีผลต่อการเปิดรับสื่อ
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวประเทศไทย แต่ลักษณะประชากรด้านอายุ สถานภาพ และรายได้ต่อเดือนมี
คะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นต่อการเปิดรับสื่อเกี่ยวกับการท่องเที่ยวประเทศไทยแตกต่างกัน โดยมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อาจเป็นเพราะการเดินทางในแต่ละครั้งของแต่ละคน เดินทางไปใน
สถานที่ที่แตกต่างกัน และมีเหตุผลในการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน  ขึ้นอยู่กับปัจจัย
หลายด้าน ดังนั้นในการสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวควรพิจารณาถึงปัจจัยทางลักษณะของ
บุคคล โดยเฉพาะอายุ สถานภาพ และรายได้ต่อเดือน  

นอกจากนี้ ในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนการเปิดรับสื่อเกี่ยวกับการท่องเที่ยวประเทศไทย 
ประเภทสื่อมวลชน สื่อบุคคล สื่อใหม่ และสื่อกิจกรรมมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ภาพลักษณ์เกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวประเทศไทย ที่ระดับนัยส าคัญ .05 โดยเป็นความสัมพันธ์เชิงบวก สอดคล้องกับงานวิจัย 
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(วีรวรรณ แซ่จ๋าว, 2557) ได้ศึกษาอิทธิพลของทัศนคติและความพึงพอใจในการเปิดรับข่าวสารจากสื่อ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตที่มีต่อพฤติกรรมการตัดสินใจวางแผนการท่องเที่ยว  
พบว่า การประชาสัมพันธ์ผ่านบุคคลที่มีอิทธิพลด้านการท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
พฤติกรรมการเปิดรับรู้สื่อข่าวสารโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์   

 
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการปรับกลยุทธ์การใช้สื่อประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวใน
เชิงรุกมากขึ้น โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องให้ความส าคัญในการเพ่ิมข้อมูลท่องเที่ยวที่ทันสมัย อยู่
ตลอดเวลา และต้องเผยแพร่อย่างต่อเนื่องทั้งในและนอกประเทศ และควรให้ความสนใจกับสื่อบุคคล
มากขึ้น รวมไปถึงการสื่อสารผ่านภาพยนตร์ละครรายการโทรทัศน์ ที่สามารถสื่อสารได้โดยตรง อีกทั้ง
ควรพิจารณาถึงสื่อใหม่หรือสื่อสังคมออนไลน์ที่มีชาวจีนนิยมใช้ เช่น Wechat,  QIONGYOUWANG, 
Weibo มากขึ้น เพราะสาธารณรัฐประชาชนจีนมีการใช้สื่อใหม่เฉพาะของตน  เพ่ือประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวของไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย  
  2. การวิจัยเกี่ยวกับการรับรู้ภาพลักษณ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวประเทศไทยของนักท่องเที่ยว
ชาวจีน ท าให้ทราบว่าจุดแข็งของภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยในมุมมองของชาวจีน ได้แก่ แหล่ง
ท่องเที่ยว ความคุ้มค่าในการท่องเที่ยว ประชาชนไทยมีคนไทยมีความเป็นมิตรไมตรี  ดังนั้น หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทย ต้องพยายามสื่อสารภาพลักษณ์เกี่ ยวกับการ
ท่องเที่ยวประเทศไทยที่เป็นจุดแข็งดังกล่าว เพ่ือสร้างข้อได้เปรียบในการท่องเที่ยวของไทย ให้เหนือ
คู่แข่งท่ีเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมในแถบภูมิภาคที่ใกล้เคียงกัน  

3. ผลการวิจัยเพ่ือเปรียบเทียบลักษณะทางประชากรของนักท่องเที่ยวชาวจีน กับการเปิดรับ
สื่อเกี่ยวกับการท่องเที่ยวประเทศไทย พบว่า นักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีอายุ สถานภาพ และรายได้
แตกต่างกันมีการเปิดรับข้อมูลแตกต่างกัน ดังนั้น ข้อมูลข่าวสารที่ถูกเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ อาจต้อง
พิจารณาลักษณะทางประชากรทั้ง 3 องค์ประกอบนี้ด้วย เช่น การเพ่ิมรูปแบบการท่องเที่ยวของคน
โสดเข้าไปด้วย  ธุรกิจโรงแรมอาจมีการจัดให้พักห้องเดี่ยวมากขึ้น ธุรกิจร้านอาหารอาจมีการจัดร้าน
ให้เหมาะกับผู้ที่เข้าไปทานคนเดียวมากขึ้น เป็นต้น 

4. จากผลการวิจัยความสัมพันธ์การเปิดรับสื่อเกี่ยวกับการท่องเที่ยวประเทศไทยกับการรับรู้
ภาพลักษณ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวประเทศไทย ยังไม่มีความสัมพันธ์ในประเด็นภาพลักษณ์ความคุ้มค่า
ในการท่องเที่ยว ดังนั้น ต้องเร่งสร้างภาพลักษณ์ความคุ้มค่า เพราะเมืองไทยมีค่าครองชีพไม่สูงเมื่อ
เทียบกับประเทศแถบยุโรป การเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวจีนมี
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ค่าใช้จ่ายน้อย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจจ าเป็นต้องคิดทบทวนถึงแผนการประชาสัมพันธ์หรือรณรงค์
การท่องเที่ยวให้สื่อถึงความคุ้มค่าในการมาท่องเที่ยวในประเทศไทยให้มากข้ึน 
 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 

 1. การศึกษาในครั้งนี้ ได้ศึกษากับกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวจีน ในกรุง เทพมหานคร 
ดังนั้นการศึกษาวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษานักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเข้าท่องเที่ยวจังหวัดอ่ืนๆที่
นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางไปท่องเที่ยว เช่น จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดภูเก็ต  เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็น
ภาพรวมของประเทศมากขึ้น และสามารถน าผลที่ได้มาพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวได้อย่างครอบคลุม 
 2. การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณด้วยการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งอาจท าให้เห็นผลการวิจัยในภาพกว้างเท่านั้น  ดังนั้น หากมีการศึกษา
เกี่ยวกับการเปิดรับสื่อการท่องเที่ยวของชาวจีนต่อไป ควรท าการศึกษาโดยใช้วิธีการวิจัยแบบอ่ืน เช่น 
การสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์ การท า focus group ที่อาจท าให้ทราบผลการวิจัยในเชิงลึกได้
มากกว่า 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 

การค้นคว้าอิสระฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ทั้งนี้ด้วยความกรุณายิ่งจาก อาจารย์ ดร. 
โมไนยพล รณเวช ที่ท่านได้กรุณารับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉรา ปัณฑรานุ
วงศ์ ที่ได้กรุณารับเป็นกรรมการ และอาจารย์ ดร. พีรยุทธ โอรพันธ์ ที่กรุณาเป็นประธานกรรมการ
สอบให้แก่ข้าพเจ้า โดยอาจารย์ทั้งสามท่านได้ให้ค าปรึกษา ค าชี้แนะ ตลอดจนให้ก าลังใจ  ผลักดัน
ข้าพเจ้าในการท าวิจัยทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นจนส าเร็จออกมาเป็นรูปเล่มที่สมบูรณ์  ขอกราบ
ขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้    

ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ ป่าย ลู่ จาก Beijing Language And Cultural University 
(BLCU) ประเทศจีน ที่ได้ให้ความกรุณาช่วยตรวจสอบความถูกต้องของภาษาจีนในแบบสอบถามของ
ข้าพเจ้าขอขอบคุณ คุณ ยวี่ หยิน ฮ่าน ที่ได้ให้ความช่วยเหลือในการแปลภาษาจีน และขอขอบคุณ
เพ่ือนชาวจีนทุกคนที่ช่วยแนะน า ให้ข้อมูลความรู้ด้านต่างๆ ในประเทศจีนให้ข้าพเจ้าได้เป็นอย่างดี  
ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ ครอบครัว และเพ่ือนทุกคน ที่คอยให้ก าลังใจ รับฟัง และให้
ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ในการให้ค าปรึกษา ให้ค าแนะน าวิธีการแก้ปัญหาต่างๆที่ประสบระหว่าง
การท าวิจัย ให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีทุกครั้ง 
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และสุดท้ายนี้ ขอขอบพระคุณคณาจารย์คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนทุกท่าน ที่ได้
มอบความรู้และประสบการณ์ที่ดี มีประโยชน์แก่ข้าพเจ้าน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันและการประกอบ
อาชีพ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่โครงการทุกท่านที่ได้ให้ความช่วยเหลือและแนะน าขั้นตอนการด าเนินงาน
ต่างๆในการศึกษาครั้งนี้จนส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
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