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บทคัดย่อ

 ในการศึกษาทัศนคติของประชาชนที่มีต่อโฆษณาเชิญชวนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็น

ประชากรที่อาศัยอยู่ในอ�าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า กลุ่มตัวอย่าง

ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อาย ุ23 - 27 ปี สถานภาพโสด มรีะดบัการศกึษาระดบัปริญญาตร/ีเทยีบเท่า สถานภาพ

การท�างานรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ และมีรายได้ต่อเดือนของครอบครัว ระหว่าง 15,001 – 20,000 บาท 

กลุ่มตัวอย่างมีความเพียงพอของรายได้ 

 ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อสื่อโฆษณาเชิญชวนการท่องเที่ยว ภาพรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.42 

อยู่ในระดับ เห็นด้วย เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า การน�าเสนอข้อมูลของสื่อโฆษณาเชิญชวนการท่องเที่ยว 

ผ่านเหล่าคนดงัหรอืดารานักแสดง ท�าให้เกิดแนวคดิของสถานทีท่่องเทีย่วเหล่าน้ันชดัเจนยิง่ขึน้ ด้วยรูปแบบ

การน�าเสนอผ่านทางอริิยาบถต่าง ๆ  การแสดง อารมณ์ การเลอืกเสือ้ผ้าทีส่วมใส่ มค่ีาเฉลีย่สงูทีส่ดุมค่ีาเท่ากับ 

3.73 อยูใ่นระดบัเห็นด้วย รองลงมารู้สกึพงึพอใจต่อการน�าเสนอข้อมลูสือ่โฆษณาเชญิชวนการท่องเทีย่ว และ

กิจกรรมการท่องเที่ยวต่าง ๆ ในรูปแบบที่มีความแปลกใหม่ เช่น การน�าเสนอข่าวสาร กิจกรรมการ

ท่องเทีย่ว ผ่านการบอกเล่าด้วยภาพ มากกว่าเขยีนบรรยายข้อมลู มค่ีาเฉลีย่เท่ากับ 3.66 อยูใ่นระดบัเห็นด้วย 

การน�าเสนอข้อมูลของสื่อโฆษณาเชิญชวนการท่องเที่ยวของเหล่าคนดังหรือดารา นักแสดง มักสร้าง

จุดสนใจในเน้ือหาสือ่โฆษณาเชญิชวนการท่องเทีย่ว แหล่งท่องเทีย่วให้ผู้รบัสารเป็นอย่างมาก ค่าเฉลีย่เท่ากับ 

3.65 อยู่ในระดับเห็นด้วย การน�าเสนอสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ของเหล่าคนดังหรือดารา นักแสดง ท�าให้

รู้สึกเพลิดเพลินที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 อยู่ในระดับเห็นด้วยเช่นกัน 

ส่วนรู้สึกพึงพอใจต่อปริมาณเน้ือหาของข้อมูลโฆษณาประชาสัมพันธ์ ด้านการท่องเที่ยว และกิจกรรม

การท่องเที่ยวต่าง ๆ จากสื่ออินเทอร์เน็ต ที่เพียงพอกับความต้องการในการประเมินทางเลือกส�าหรับ

การวาง แผนการเดินทางท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยต�่าที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.17 อยู่ในระดับไม่แน่ใจ

ค�าส�าคัญ :  ทัศนคติ สื่อโฆษณา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
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Abstract

 The research population of this study was the people in Phutthamonthon, Nakhon 

Pathom province. The results of data analysis showed that most of the samples were male, 

aged 23-27, single, with bachelor’s degree/equivalent, working for government services or 

state enterprises, with monthly family income between 15,001-20,000 baht. The group had 

sufficient earning.

 The public attitude towards the tourism advertisement, as a whole had a mean 

level of 3.42., when considered each aspect, it was found that the information presentation 

on the media through celebrities or actors/actresses helped create clear concept about the 

tourist attractions. The new format of presentation such as through the various postures, 

emotional expressions while choosing clothes to wear had the highest mean level at 3.73, 

followed by the satisfaction for the new format of presentation about the tourism and tourism 

activities, for example the presentation of news and activities of tourism through pictures 

instead of written description had a mean level of 3.66.

 The media presentation of tourism information through celebrities, actors/actresses 

tended to draw the attention of the audience to the contents of the advertisement about 

the tourist attractions, the mean level was at 3.65. Besides these celebrities and actors 

and actresses gave pleasure to the viewers who were happy to follow tourism information, 

the mean level was at 3.63. As for the satisfaction about the amount of data in the public 

relations campaign about tourism and activities on the Internet that would be enough and 

meet their requirement for alternative travel planning, the mean level was at the lowest 

level of 3.17.

Keywords : Attitude, Advertising, Media Tourism of Thailand
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บทน�ำ

	 ในอดีตผู้ใหญ่สมัยก่อนย้อนหลังไปเพียง	50-60	ปี	มักจะสั่งสอนลูกหลานว่า	“อย่าเที่ยวเตร่

ให้มากนักจะเสียผู้เสียคน”	 ทั้งนี้	 เพราะภาพลักษณ์ของค�าว่า	 “ท่องเที่ยว”	 ในสมัยที่การคมนาคม

ถนนหนทางยงัไม่สะดวก	โดยการออกเดินทางไปท่องเทีย่วนัน้จะออกเดินทางรอนแรมไปกบักองเกวยีน

ในหน้าแล้ง	 เพื่อไปไหว้พระพุทธบาท	 ไปท�าบุญยังวัดวาอารามที่อยู่ห่างไกลจากถิ่นที่อยู่ของตน	 หรือ

ล่องเรือไปทอดผ้าป่า	ทอดกฐิน	ยังวัดริมน�้าในจังหวัดไกล	ๆ	เพียงแต่เขาไม่พูดกันว่าไปเที่ยวพระบาท

หรือไปเที่ยววัด	 เพราะฟังดูขัดกับความรู้สึกของพุทธศาสนิกชนที่ถือว่าวัดเป็นสถานที่ศักด์ิสิทธิ์

ไม่ควรนับเป็นที่เที่ยว	 ดังนั้นการท่องเที่ยวจึงเป็นการเดินทางที่เกิดขึ้น	 ตามเง่ือนไข	 3	 ประการ	 คือ

1.	 เป็นการเดินทางจากที่อยู่อาศัยปกติไปยังที่อ่ืนเป็นการช่ัวคราว	 2.	 เป็นการเดินทางด้วยความ

สมัครใจ	และ	3.	 เป็นการเดินทางด้วยวัตถุประสงค์ใดก็ตาม	ที่มิใช่เพื่อประกอบอาชีพหรือหารายได้	

(https://tourismatbuu.wordpress.com)

	 “การท่องเที่ยว”	 ในปัจจุบันจะมองเห็นภาพชาวต่างประเทศสะพายกล้องถ่ายรูปเดินกันเป็น

กลุ่มใหญ่บ้างเล็กบ้างอยู่ตามวัด	วัง	โบราณสถาน	หรือนุ่งน้อยห่มน้อยอาบแดดอยู่ตามชายหาด	และ

อีกจ�านวนไม่น้อยที่ไปเที่ยวชมป่าเขาล�าเนาไพร	 เรามักจะมองเห็นว่าชาวต่างประเทศเหล่านี้ได้ใช้จ่าย

เงินเป็นค่าที่พัก	ค่าอาหาร	ค่าเดินทางไปชมสถานที่ต่าง	ๆ	ค่าซื้อของฝากของที่ระลึก	โดยที่เราไม่คิด

ว่านั่นเป็นเงินตราต่างประเทศเข้ามาใช้จ่ายในบ้านเมืองของเรา	 ในขณะเดียวกันเรามักจะไม่คิดถึงคน

ไทยทีเ่ดินทางท่องเทีย่วอยูภ่ายในประเทศทัง้	ๆ 	ทีน่กัท่องเทีย่วคนไทยเหล่านีม้จี�านวนเพิม่ขึน้มากทกุปี

เพราะการเดินทางท่องเทีย่วนัน้เป็นการผ่อนคลายความเคร่งเครยีดพร้อม	ๆ 	กบัการได้รบัความรูเ้กีย่วกบั

วัฒนธรรมประเพณี	 ได้เห็นภูมิประเทศท่ีแปลกตาและได้สร้างความสัมพันธ์กับคนต่างถิ่นด้วย	 เมื่อ

การคมนาคมสะดวก	การเดินทางท่องเที่ยวกลายเป็นความนิยม	ธุรกิจต่าง	ๆ	ก็เกิดขึ้นเพื่อรองรับการ

เดินทางการท่องเทีย่วมากมาย	ทัง้ธรุกจิทีเ่กีย่วข้องโดยตรง	เช่น	ธรุกจิการขนส่ง	ธรุกจิทีพ่กัและอาหาร	

ธรุกจิน�าเทีย่ว	ธรุกิจการค้า	ของทีร่ะลกึ	ธรุกิจเหล่านีข้ายบรกิารให้กบัตัวนกัท่องเทีย่วเอง	และยงัมธีรุกจิ

ที่เกี่ยวข้องทางอ้อม	เช่น	การก่อสร้างอาคาร	ที่พัก	ร้านอาหาร	การผลิตสินค้าเกษตรกรรม	เพื่อขายให้

แก่ธุรกิจที่พักและอาหาร	 การผลิตสินค้าหัตถกรรมพื้นบ้านเพื่อส่งร้านค้าของที่ระลึก	 เป็นต้น	 ธุรกิจ

เหล่านี้จะก่อให้เกิดงานอาชีพใหม่	ๆ	และการกระจายเงินตราซึ่งถือเป็นการเสริมสร้างความเจริญทาง

เศรษฐกิจและสังคมให้กับประเทศนั่นเอง	(การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,	2559:3)

	 การส่งเสริมการท่องเท่ียวได้เริ่มขึ้นอย่างชัดเจนใน	 พ.ศ.	 2479	 เมื่อ	 กระทรวงเศรษฐการ

เสนอโครงการบ�ารุงอุตสาหกรรมท่องเท่ียวในประเทศสยามต่อคณะรัฐมนตรี	 โดยเสนอแผนและ

วัตถุประสงค์ของการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว	 3	 ประการ	 คือ	 1.	 งานโฆษณาชักชวนนักท่องเที่ยว	

2.	งานรบัรองนกัท่องเท่ียว	และ	3.	งานบ�ารงุสถานทีท่่องเทีย่วและทีพ่กั	(http://thai.tourismthailand.
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org/)	ขณะที่การโฆษณาคือการให้ข้อมูล	ข่าวสาร	เป็นการสื่อสารจูงใจผ่านสื่อโฆษณาประเภทต่าง	ๆ	

เพือ่จงูใจหรอืโน้มน้าวใจให้กลุม่ผู้บรโิภคเป้าหมาย	มพีฤติกรรมคล้อยตามเน้ือหาสารทีโ่ฆษณา		อันเอ้ือ

อ�านวยให้มกีารซ้ือหรอืใช้สนิค้าและบรกิาร		ตลอดจนชักน�าให้ปฏิบติัตามแนวความคิดต่าง	ๆ 	ทัง้น้ีขอให้

ผู้โฆษณาหรอืผู้อุปถมัภ์จะต้องเสยีค่าใช้จ่ายในการสือ่นัน้	ๆ 	การโฆษณานัน้เป็นการกระท�าทีม่เีป้าหมาย

เพือ่ทีจ่ะดึงดูดความสนใจของกลุม่เป้าหมายไปสูก่ารกระท�า	คือการบรโิภคผลติภัณฑ์ทีโ่ฆษณา	นักเขยีน

โฆษณาจึงได้คิดค้นเลอืกสิง่เร้าในการโฆษณาให้ดีทีส่ดุโดยต้องพจิารณาองค์ประกอบทีเ่กีย่วข้องต่าง	ๆ 	

กนั	ได้แก่	จดุมุง่หมายและนโยบายของการโฆษณาลกัษณะของกลุม่เป้าหมาย	ลกัษณะของผลติภัณฑ์	

และสื่อที่จะใช้โฆษณาอย่างถ่องแท้	 เพื่อค้นหาสิ่งเร้าที่เกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์	 สิ่งเร้าที่เกี่ยวข้องกับ

ผู้บริโภค	และสิ่งเร้าอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	(สมพร	มันตะสูตร,	2540)

	 นักการโฆษณาในปัจจุบันไม่ได้ใช้สิ่งเร้าที่เป็นเพียงการเสนอรูปของผลิตภัณฑ์เท่านั้น	 แต่

นักโฆษณายังได้น�าเอาสัญลักษณ์ต่าง	 ๆ	 ที่คนในสังคมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีงามเข้ามาแฝงอยู่ในตัวชิ้นงาน

โฆษณา	 เป็นการเพิ่มคุณค่าและความหมายให้แก่สินค้า	 เช่น	 ความรักชาติ–สบู่ตรานกแก้ว	 ยาแก้

ไอชวนป๋วยปีแป่กอ–ลูกกตัญญู	 หรือ	 ไวน์คูลเลอร์คลับ-ความเป็นผู้หญิง	 อันเป็นการตัดเอา

บางส่วนของค�า	สัญลักษณ์	สิ่งดีงามทางวัฒนธรรมเข้ากับสิ่งนั้น	ๆ	ท�าให้ไม่ได้เป็นเพียงการขายสินค้า

แต่เป็นการขายสิ่งดีงามนั้น	 ๆ	 แทน	 (เกษียร	 เตชะพีระ,	 2559)	 โดยลักษณะการโฆษณาเช่นนี้เป็น

การลบความหมายหรอืคุณค่าเดิมของสนิค้า	แล้วเติมคุณค่าใหม่เข้าไปท�าให้ผู้รบัสารลมืคุณค่าเดิมของ

มันและซื้อสินค้า	เพราะคุณค่าใหม่ที่ถูกใส่เข้าไปแทนที่	และเกิดความต้องการอยากได้อยากมีเพิ่มขึ้น	

ซ่ึงการสร้างแนวความคิดใหม่ป้อนให้กับสนิค้าบางชนดิอาจจะกระท�าได้	โดยทีอ่าจจะไม่กระทบต่อภาพ

รวมมากนัก	แต่ขณะเดียวกันในการด�าเนินการในลักษณะเช่นนี้กับการท่องเที่ยวของประเทศไทย	ที่มี

จุดเด่นและจุดขายในตัวตนอยู่แล้ว	 อาจจะท�าให้นักท่องเที่ยวเกิดความสับสนได้	 และอาจจะเกิดผล

กระทบทั้งด้านแนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในประเทศไทย	การรับรู้ความหมายจากสื่อ	ที่น�าเสนอใน

รูปแบบต่าง	 ๆ	 ที่ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือตอกย�้าความเป็นไทย	 รวมไปถึงพฤติกรรมการ

ท่องเที่ยว	 การวางแผนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่อาจจะคาดเคลื่อนจากนักท่องเที่ยว	 และทัศนคติต่อ

การท่องเที่ยวในประเทศที่แปรเปลี่ยนไปจากในอดีตคือการอนุรักษ์ความเป็นไท

	 ดงันั้นผู้วิจัยได้เล็งเห็นปัญหาดงักล่าวจึงได้เกิดความสนใจและศกึษาทัศนคตขิองผู้บริโภคที่มี

ต่อโฆษณาเชิญชวนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

 เพื่อศึกษาทัศนคติของประชาชนที่มีต่อโฆษณาเชิญชวนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
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ระเบียบวิธีวิจัย

กำรก�ำหนดประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

	 ประชำกร	 ในการศึกษาครั้งนี้คือประชากรที่อาศัยอยู่ในอ�าเภอพุทธมณฑล	 จังหวัดนครปฐม	

ประกอบด้วย	3	ต�าบล	18	หมูบ้่าน	และมจี�านวนประชากรทัง้สิน้	33,654	คน	(ศูนย์ข้อมลูประเทศไทย,

2559)

	 กำรคัดเลือกกลุ่มตัวอย่ำง	ผู้วจัิยก�าหนดขนาดของตัวอย่างประชากรทีร่ะดับความมนัียส�าคัญ	

.05	 (หรือ	 2	σ	 Confidence	 Interval)	 คิดขนาดของความคลาดเคลื่อน	 (e)	 เป็นร้อยละ	 +	 5%
ซ่ึงจากจ�านวนประชากรทั้งหมด	 การวิจัยเชิงปริมาณ	 (Quantitative Research) มีรูปแบบการวิจัย

เชิงส�ารวจ	(Survey Research) แบบวัดผลเพียงครั้งเดียว	(One–shot	Case	Study)	ของประชากร

ทัว่ไป	มจี�านวนรวมกนั	ทัง้สิน้	33,654	คน	น�ามาค�านวณหาขนาดของกลุม่ตัวอย่างทีจ่ะสามารถยอมรบั

ได้และเหมาะสมพอที่จะใช้เป็นตัวแทนของประชากรได้	 ตามสูตร	 Taro Yamane ได้จ�านวนกลุ่ม

ตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้	 เป็นจ�านวน	 400	 คน	 และเพื่อลดจ�านวนการผิดพลาดในการเก็บข้อมูล	

ผู้วิจัยเพิ่มจ�านวนกลุ่มตัวอย่างเป็นจ�านวน	420	คน

	 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล	 เมื่อทราบจ�านวนประชากรกลุ่มตัวอย่างแล้ว	 ผู้วิจัยจะใช้วิธีการสุ่ม

ตวัอย่างแบบล�าดบัชั้นแบบตามสัดส่วน	(Proportional	Stratified	Random	Sampling)	รายละเอยีด

ดังนี้

จ�ำนวนประชำกร

ล�ำดับที่ จังหวัด จ�ำนวน/คน จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่ำง ร้อยละ

1 ต�าบลศาลายา 18,848 235 56

2 ต�าบลคลองโยง 6,942 87 20.7

3 ต�าบลมหาสวัสดิ์ 7,864 98 23.3

รวม 33,654 420 100

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

	 ผู้วิจัยจะด�าเนินการการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองและผู้ช่วยนักวิจัย	 เก็บรวบรวมข้อมูล

กับกลุ่มตัวอย่างที่มีคุณสมบัติตรงตามก�าหนด	 และเป็นผู้ให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูล	 โดยการ

แจกแบบสอบถามทีส่ร้างขึน้	โดยผู้วจัิยจะแนะน�าตัวพร้อมทัง้วตัถปุระสงค์ของการศึกษา	และค�าช้ีแจง

เกี่ยวกับแบบสอบถามในแต่ละส่วนเพื่อให้เกิดความเข้าใจ	แล้วจึงน�าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ไปท�าการ

ประมวลผลและวิเคราะห์ต่อไป
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กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

	 หลงัจากเกบ็รวบรวมข้อมลูแล้วกน็�าข้อมลูมาตรวจสอบและประมวลข้อมลูด้วยคอมพวิเตอร์	

และวิเคราะห์ผลการวิจัย	โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ	SPSS	for	Windows	โดยใช้สถิติในการ

วิเคราะห์ข้อมูล	ดังนี้

 1.	ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์	 ลักษณะประชากร	 รูปแบบการโฆษณาเชิญชวนการวิเคราะห์

ค่าความถี่	ค่าเฉลี่ย	และค่าร้อยละ

	 2.	ข้อมลูทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างลกัษณะทางประชากรศาสตร์กบัทศันคติของประชาชน

ที่มีต่อโฆษณาเชิญชวนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	วิเคราะห์ค่าด้วยสถิติ	Chi-square	Test

ผลกำรวิจัย

ตำรำงทัศนคติของประชำชนที่มีต่อโฆษณำเชิญชวนกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

	 ทัศนคติของประชำชน	 X	 S.D.	 ควำมหมำย

	 1.	การน�าเสนอข้อมูลของสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว	 3.73	 1.02	 เห็นด้วย

	 	 ผ่านเหล่าคนดังหรือดารานักแสดง	ท�าให้เกิดแนวคิดของสถานที่

	 	 ท่องเที่ยวเหล่านั้นชัดเจนยิ่งขึ้น	ด้วยรูปแบบการน�าเสนอ	ผ่านทาง

	 	 อิริยาบถต่าง	ๆ	การแสดง	อารมณ์	การเลือกเสื้อผ้าที่สวมใส่	

	 2.	การน�าเสนอข้อมูลของสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว	 3.65	 .98	 เห็นด้วย

	 	 ของเหล่าคนดังหรือดารา	นักแสดง	มักสร้างจุดสนใจในเนื้อหา

	 	 การประชาสัมพันธ์	แหล่งท่องเที่ยวให้ผู้รับสารเป็นอย่างมาก	

	 3.	การน�าเสนอสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ของเหล่าคนดังหรือดารา	 3.63	 .97	 เห็นด้วย 

	 	 นักแสดง	ท�าให้ท่านรู้สึกเพลิดเพลินที่จะติดตามข้อมูลข่าวสาร

	 	 การท่องเที่ยว	

	 4.	การน�าเสนอสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ของเหล่าคนดัง	หรือดารา	 3.49	 .97	 เห็นด้วย

	 	 นักแสดง	มีข้อมูลเนื้อหาที่มีความคิดสร้างสรรค์	สามารถท�าให้

	 	 สถานที่	ท่องเที่ยวที่ไม่น่าสนใจ	ดูน่าสนใจขึ้นมาได้	

	 5.	การน�าเสนอสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ของเหล่าคนดัง	หรือดารา	 3.52	 1.02	 เห็นด้วย

	 	 นักแสดง	ท�าให้สามารถเข้าใจในแนวคิดของสถานที่ท่องเที่ยว

	 	 เหล่านั้น	ได้อย่างชัดเจน	

	 6.	การน�าเสนอสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านคนดังข้ามคืนมีส่วนช่วย	 3.37	 1.03	 ไม่แน่ใจ

	 	 กระตุ้นให้ท่านตัดสินใจวางแผนเดินทางท่องเที่ยวได้	
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ตำรำงทัศนคติของประชำชนที่มีต่อโฆษณำเชิญชวนกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	(ต่อ)

	 ทัศนคติของประชำชน	 X	 S.D.	 ควำมหมำย

	 7.	การน�าเสนอสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านคนดัง	หรือดารา	 3.34	 1.08	 ไม่แน่ใจ 

  นักแสดง	ท�าให้ท่านสามารถสร้างกลุ่มเพื่อนและกลุ่มเครือข่าย

	 	 ที่มีความสนใจในเรื่องการ	ท่องเที่ยวแบบเดียวกันได้	

	 8.	การน�าเสนอสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านคนดังหรือดารา	นักแสดง	 3.28	 .99	 ไม่แน่ใจ

	 	 ท�าให้ท่านได้	แนวทางในการวางแผนการเดินทางท่องเที่ยวได้	

	 9.	การน�าเสนอสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์โดยใช้ภาพเสมือนเป็นกลยุทธ์	 3.41	 1.04	 เห็นด้วย

	 	 ที่นิยมอย่างแพร่หลายในธุรกิจท่องเที่ยวต่าง	ๆ	บนสังคมออนไลน์	

	 	 ที่มีผล	ต่อการสร้างประสบการณ์ให้กับนักท่องเที่ยว	ก่อนไปสัมผัส

	 	 ประสบการณ์	จริงด้วยตัวเอง	

	10.	การน�าเสนอข้อมูลของสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวผ่าน	 3.35	 1.02	 ไม่แน่ใจ

	 	 ภาพเสมือนท�าให้แนวคิดของสถานที่ท่องเที่ยวเหล่านั้นชัดเจนยิ่งขึ้น	

	11.	การน�าเสนอข้อมูลของสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวผ่าน	 3.31	 1.07	 ไม่แน่ใจ

	 	 ภาพเสมือนมักท�าให้เห็นสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันของแหล่ง	

	 	 ท่องเที่ยวนั้น	ๆ	

	12.	การน�าเสนอสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านภาพเสมือน	ท�าให้ท่านรู้สึก	 3.26	 1.04	 ไม่แน่ใจ

	 	 เพลิดเพลินที่จะติดตามข้อมูลการท่องเที่ยว	

	13.	การน�าเสนอสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านเสมือน	ท�าให้ท่านสามารถ	 3.29	 1.11	 ไม่แน่ใจ

	 	 เข้าใจในแนวคิดของสถานที่ท่องเที่ยวนั้นได้อย่างชัดเจน	

	14.	การน�าเสนอสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านเสมือน	ท�าให้ท่านสามารถ	 3.58	 .95	 เห็นด้วย

	 	 เข้าใจในแนวคิดของสถานที่ท่องเที่ยวนั้นได้อย่างชัดเจน	

	15.	การน�าเสนอสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านภาพเสมือนมีส่วนช่วย	 3.55	 1.03	 เห็นด้วย

	 	 กระตุ้นให้ท่านตัดสินใจวางแผนเดินทางท่องเที่ยวได้	

	16.	การน�าเสนอสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านภาพเสมือน	ท�าให้ท่านได้		 3.47	 1.06	 เห็นด้วย

	 	 แนวทางในการวางแผนการเดินทางท่องเที่ยวได้	

	17.	การน�าเสนอข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ผ่านบล็อกเกอร์ก�าลัง	 3.50	 1.04	 เห็นด้วย

	 	 เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในธุรกิจต่าง	ๆ	ด้วยวิธีการเขียนแสดง

	 	 ความคิดเห็นต่อแหล่งท่องเที่ยวนั้น	ๆ	ทั้งในเชิงบวก	และเชิงลบ	

	18.	การน�าเสนอข้อมูลของสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวผ่าน	 3.43	 1.04	 เห็นด้วย

	 	 บล็อกเกอร์	มักท�าให้แนวคิดของสถานที่ท่องเที่ยวเหล่านั้นชัดเจน

	 	 ยิ่งขึ้น	โดยการน�าเสนอผ่านประสบการณ์	และมุมมองที่แตกต่าง	
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	19.	การน�าเสนอข้อมูลของสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว	 3.41	 1.06	 เห็นด้วย

	 	 บล็อกเกอร์	มักมีประเด็นที่น่าสนใจ	เช่น	การเปรียบเทียบราคา

	 	 การแสดง	ความคิดเห็นทั้งทางบวกและลบของสถานที่ท่องเที่ยวนั้น	ๆ	

	20.	การน�าเสนอสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านบล็อกเกอร์ท�าให้ท่านรู้สึก	 3.34	 1.08	 ไม่แน่ใจ

	 	 เพลิดเพลินที่จะติดตามข้อมูลการท่องเที่ยว	

	21.	การน�าเสนอสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านบล็อกเกอร์ท�าให้ท่านได้รับ	 3.34	 1.04	 ไม่แน่ใจ

	 	 ข้อมูลเนื้อหาที่น่าเชื่อถือ	

	22.	การน�าเสนอสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านบล็อกเกอร์ท�าให้ท่าน	 3.38	 1.02	 ไม่แน่ใจ

	 	 สามารถเข้าใจในแนวคิดของสถานที่ท่องเที่ยวนั้นได้อย่างชัดเจน	

	23.	การน�าเสนอสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านบล็อกเกอร์กระตุ้นให้ท่าน	 3.28	 1.03	 ไม่แน่ใจ

	 	 ตัดสินใจวางแผนเดินทางท่องเที่ยวได้	

	24.	การน�าเสนอสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านบล็อกเกอร์ท�าให้ท่าน	 3.25	 1.10	 ไม่แน่ใจ

	 	 สามารถสร้างกลุ่มเพื่อนและกลุ่มเครือข่ายที่มีความสนใจในเรื่อง

	 	 การท่องเที่ยวแบบเดียวกันได้	

	25.	การน�าเสนอสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านบล็อกเกอร์ท�าให้ท่านได้	 3.29	 1.01	 ไม่แน่ใจ

	 	 แนวทางในการวางแผนการเดินทางท่องเที่ยวได้

	26.	ท่านรู้สึกพึงพอใจต่อความชัดเจนรายละเอียดของข้อมูลโฆษณา	 3.29	 1.08	 ไม่แน่ใจ

	 	 ประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว	และกิจกรรมการท่องเที่ยวต่าง	ๆ

	 	 ที่น�าเสนอผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต	

	27.	ท่านรู้สึกพึงพอใจต่อความถูกต้องของข้อมูลโฆษณาประชาสัมพันธ์	 3.25	 1.05	 ไม่แน่ใจ

	 	 ด้านการท่องเที่ยว	และกิจกรรมการท่องเที่ยวต่าง	ๆ	ที่น�าเสนอ

	 	 ผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต	

	28.	ท่านรู้สึกพึงพอใจต่อปริมาณเนื้อหาของข้อมูลโฆษณาประชาสัมพันธ์	 3.17	 1.09	 ไม่แน่ใจ

	 	 ด้านการท่องเที่ยว	และกิจกรรมการท่องเที่ยวต่าง	ๆ	จากสื่อ

	 	 อินเทอร์เน็ต	ที่เพียงพอกับความต้องการในการประเมินทางเลือก

	 	 ส�าหรับการวาง	แผนการเดินทางท่องเที่ยว	

	29.	ท่านรู้สึกพึงพอใจต่อความสวยงาม	เหมาะสมและน่าสนใจของข้อมูล	 3.57	 1.04	 เห็นด้วย

	 	 โฆษณาประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว	และกิจกรรมการท่องเที่ยว

	 	 ต่าง	ๆ	ที่น�าเสนอผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต	เช่น	รูปแบบ	ขนาด	และ

	 	 สีของตัวอักษร	ที่สามารถอ่านได้ง่ายและเหมาะสม	

ตำรำงทัศนคติของประชำชนที่มีต่อโฆษณำเชิญชวนกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	(ต่อ)

	 ทัศนคติของประชำชน	 X	 S.D.	 ควำมหมำย
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	 จากตารางพบว่าทัศนคติของประชาชนที่มีต่อสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ภาพรวม	 มีค่า

เฉลี่ยเท่ากับ	3.42	อยู่ในระดับเห็นด้วย	เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า	การน�าเสนอข้อมูลของสื่อโฆษณา

ประชาสมัพนัธ์การท่องเทีย่วผ่านเหล่าคนดังหรอืดารานักแสดง	ท�าให้เกดิแนวคิดของสถานทีท่่องเทีย่ว

เหล่านั้นชัดเจนยิ่งขึ้น	ด้วยรูปแบบการน�าเสนอผ่านทางอิริยาบถต่าง	ๆ	การแสดง	อารมณ์	การเลือก

เสื้อผ้าที่สวมใส่	 มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดมีค่าเท่ากับ	 3.73	อยู่ในระดับเห็นด้วย	 รองลงมารู้สึกพึงพอใจต่อ

การน�าเสนอข้อมูลโฆษณาประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว	 และกิจกรรมการท่องเที่ยวต่าง	 ๆ	 ในรูป

แบบที่มีความแปลกใหม่	 เช่น	 การน�าเสนอข่าวสาร	 กิจกรรมการท่องเที่ยวผ่านการบอกเล่าด้วยภาพ	

มากกว่าเขียนบรรยายข้อมูล	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	3.66	อยู่ในระดับเห็นด้วย	การน�าเสนอข้อมูลของสื่อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์การท่องเทีย่ว	ของเหล่าคนดังหรอืดารา	นักแสดง	มกัสร้างจุดสนใจในเนือ้หาการ

ประชาสัมพันธ์	แหล่งท่องเที่ยวให้ผู้รับสารเป็นอย่างมาก	ค่าเฉลี่ยเท่ากับ	3.65	อยู่ในระดับเห็นด้วย	

การน�าเสนอสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ของเหล่าคนดังหรือดารา	 นักแสดง	 ท�าให้ท่านรู้สึกเพลิดเพลิน

ที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว	ค่าเฉลี่ยเท่ากับ	3.63	อยู่ในระดับเห็นด้วยเช่นกัน	ส่วนรู้สึก

พึงพอใจต่อปริมาณเนื้อหาของข้อมูลโฆษณาประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว	 และกิจกรรมการ

ท่องเที่ยวต่าง	 ๆ	 จากสื่ออินเทอร์เน็ต	 ที่เพียงพอกับความต้องการในการประเมินทางเลือกส�าหรับ

การวางแผนการเดินทางท่องเที่ยว	มีค่าเฉลี่ยต�่าที่สุด	ค่าเฉลี่ยเท่ากับ	3.17	อยู่ในระดับไม่แน่ใจ

ตำรำงทัศนคติของประชำชนที่มีต่อโฆษณำเชิญชวนกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	(ต่อ)

	 ทัศนคติของประชำชน	 X	 S.D.	 ควำมหมำย

	30.	ท่านรู้สึกพึงพอใจต่อการน�าเสนอข้อมูลโฆษณาประชาสัมพันธ์	 3.66	 .95	 เห็นด้วย

	 	 ด้านการท่องเที่ยว	และกิจกรรมการท่องเที่ยวต่าง	ๆ	ในรูปแบบที่

	 	 มีความแปลกใหม่	เช่น	การน�าเสนอข่าวสาร	กิจกรรมการท่องเที่ยว

	 	 ผ่านการบอกเล่าด้วยภาพ	มากกว่าเขียนบรรยายข้อมูล	

	31.	ท่านรู้สึกพึงพอใจต่อรูปแบบการน�าเสนอข้อมูลโฆษณา		 3.52	 1.07	 เห็นด้วย

	 	 ประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว	และกิจกรรมการท่องเที่ยวต่าง	ๆ	

	 	 ด้วยกิจกรรม	เกมส์	ที่ท�าให้ท่านมีส่วนร่วม	

	32.	ท่านรู้สึกพึงพอใจต่อความรวดเร็วและทันเหตุการณ์ในการน�าเสนอ	 3.49	 .98	 เห็นด้วย

	 	 ข้อมูลโฆษณาประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว	และกิจกรรม

	 	 การท่องเที่ยวต่าง	ๆ	ผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต	

	33.	ท่านรู้สึกพอใจต่อความสะดวกในการค้นหาข้อมูลโฆษณา	 3.47	 1.01	 เห็นด้วย 

	 	 ประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว	และกิจกรรมการท่องเที่ยวต่าง	ๆ	

	34.	ท่านรู้สึกพอใจต่อความรวดเร็วในการโหลดข้อมูลโฆษณาและ	 3.35	 1.08	 ไม่แน่ใจ

	 	 ประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว	และกิจกรรมการท่องเที่ยวต่าง	ๆ	
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สรุปและอภิปรำยผล

	 ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อการกระตุ้นให้คนไทยเดินทางท่องเที่ยว	จับจ่ายใช้สอย	เพื่อ

หวังผลด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลทั้งในครอบครัวหรือกลุ่มบุคคลในระดับ

ต่างๆ	 ให้ดีขึ้น	 โดยผ่านการสื่อสาร	 การโฆษณาจากสื่อประเภทต่าง	 ๆ	 ในการเชิญชวนประชาชนใน

การท่องเทีย่ว	แต่ด้วยในปัจจุบนั	เทคโนโลยีทีท่นัสมยัขึน้ในปัจจุบนั	ช่องทางการเข้าถงึสือ่ของประชาชน

มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากและรูปแบบการรับสารเปิดกว้างอย่างไร้ขีดจ�ากัด	 ซ่ึงสังเกตได้จากผล

การศึกษาพบว่า	 ในการเดินทางท่องเที่ยวของกลุ่มตัวอย่างพาหนะท่ีใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวเป็น

รถยนต์ส่วนตัว	 มักเดินทางท่องเท่ียวไปกับเพื่อน	 ชอบเที่ยวทะเล	 โดยแหล่งข้อมูลในตัดสินใจ

ท่องเที่ยวของกลุ่มตัวอย่างคืออินเทอร์เน็ต	 ช่วงเวลาในการการเดินทางท่องเที่ยวของกลุ่มตัวอย่าง

พบว่าช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์	(เสาร์	-	อาทิตย์)	ลักษณะที่พักที่เลือก	โรงแรม	/	Hostel	แหล่งค้นหา

ข้อมูลที่พักส�าหรับการท่องเที่ยวภายในประเทศจากเว็บไซต์	 /	 อินเทอร์เน็ต	 ปัจจัยในการเลือกที่พัก

ของกลุ่มตัวอย่าง	 พบว่า	 ราคาค่าใช้จ่ายส�าหรับที่พักโดยเฉลี่ยต่อคืน	 ราคาระหว่าง	 1,501	 บาท

ถึง	3,500	บาท

	 ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์	พบว่า	การน�าเสนอข้อมูลของสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวผ่านเหล่าคนดังหรือดารานักแสดง	 ท�าให้เกิดแนวคิดของสถาน

ที่ท่องเที่ยวเหล่านั้นชัดเจนยิ่งขึ้น	ด้วยรูปแบบการน�าเสนอผ่านทางอิริยาบถต่าง	ๆ	การแสดง	อารมณ์	

การเลอืกเสือ้ผ้าทีส่วมใส่	แต่ทัง้นีทั้ง้นัน้	ประชาชนยงัไม่แน่ใจเนือ้หาของข้อมลู	โฆษณาประชาสมัพนัธ์	

ด้านการท่องเที่ยว	และกิจกรรมการท่องเที่ยวต่าง	ๆ	จากสื่ออินเทอร์เน็ต	ที่เพียงพอกับความต้องการ

ในการประเมินทางเลือกส�าหรับการวาง	และแผนการเดินทางท่องเที่ยวของผู้บริโภค

	 มากไปกว่านั้นจากตารางจะเห็นว่ากลุ่มตัวอย่างยังไม่แน่ใจกับหลาย	 ๆ	 ประเด็นไม่ว่าจะเรื่อง	

การน�าเสนอข้อมลูของสือ่โฆษณาประชาสมัพนัธ์การท่องเท่ียวผ่านภาพเสมอืน	ท�าให้แนวคิดของสถานที่

ท่องเที่ยวเหล่านั้นชัดเจนยิ่งขึ้น	หรือ	การน�าเสนอสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านบล็อกเกอร์ท�าให้ท่าน

ได้รับข้อมูลเนื้อหาที่น่าเช่ือถือ	 ซ่ึงนั่นแสดงให้เห็นถึงความไม่แน่ใจของกลุ่มตัวอย่างในการรับรู้และ

ทัศนคติต่อการน�าเสนอของสื่อในประเภทต่าง	 ๆ	 ที่น�าเสนอแหล่งการท่องเที่ยวหรือข้อเสนอแนะ

จากบลอ็กเกอร์	หรอืแอปพเิคช่ันต่าง	ๆ 	ทีน่�าเสนอแหล่งสถานทีท่่องเทีย่วต่าง	ๆ 	น้ันถกูต้องและมคีวาม

น่าเชื่อถือหรือไม่	
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ข้อเสนอแนะ

	 1.	ภาพยนตร์โฆษณาเชิญชวนการท่องเทีย่วควรน�าเสนอถงึคุณค่าของแหล่งสถานทีท่่องเทีย่ว

หรือให้แสดงถึงการมีจิตส�านึกในการท่องเที่ยวให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้	และพักผ่อนไปด้วย

	 2.	ภาพยนตร์โฆษณาเชิญชวนการท่องเที่ยว	ที่ใช้จุดจับใจด้านอารมณ์ขันบางส่วนมีความรู้สึก

ชอบรู้สึกประทับใจ	รวมถึงรู้สึกตลกขบขันโฆษณามากกว่าที่จะสนใจในแหล่งสถานที่ท่องเที่ยว	เพราะ

โฆษณาบางช้ินนั้นแหล่งสถานที่ท่องเที่ยว	 กับโฆษณาไม่ค่อยมีความสัมพันธ์กัน	 ท�าให้ผู้ที่รับชมจ�า

โฆษณาได้	แต่จ�าแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวไม่ได้	กลุ่มตัวอย่างบางคนให้ความคิดเห็นว่า	โฆษณาบางชิ้น

ให้เพียงความรู้สึกตลกขบขัน	ผ่อนคลายความเครียด	ให้หัวเราะได้	แต่ไม่ได้ท�าให้จดจ�าแหล่งสถานที่

ท่องเที่ยวได้	 ดังนั้นจึงควรใช้อารมณ์ขันให้เหมาะกับแหล่งสถานที่ท่องเที่ยว	 ผู้บริโภคจึงจะสามารถ

จดจ�าแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม

	 3.	การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างยังไม่เพียงพอ	รวมถึงช่วงเวลาในการเก็บรวบรวม

ข้อมลูมน้ีอยเกนิไป	ควรพจิารณาถงึความเหมาะสมและความเป็นไปได้	ทีจ่ะสามารถเก็บรวบรวมข้อมลู

ได้	ซึ่งมีผลกระทบต่อการวิเคราะห์ข้อมูลโดยตรง
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