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พฤติกรรมการท่องเที่ยว การเปิดรับข่าวสาร
และทัศนคติต่อการท่องเที่ยววัฒนธรรมไทยของชาวแอฟริกาใต้
The Travel Behavior, the Media and Information
Exposure and the Attitude on Thai Cultural Universals of
South African People
กาญจนา โชคเหรียญสุขชัย*
บทคัดย่อ
บทความการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยว การเปิดรับสื่อและการเปิดรับ
ข่าวสารการท่องเที่ยว และทัศนคติต่อวัฒนธรรมไทยสากลของชาวแอฟริกาใต้ ใช้การเก็บแบบสอบถามจำ�นวน
464 คน ทำ�การสำ�รวจด้วยแบบสอบถามที่มีความเชื่อมั่นที่ระดับ 0.97 สำ�รวจในประเทศแอฟริกาใต้ด้วยกลุ่มคน
และผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ผลการศึกษาพบว่า ชาวแอฟริกาใต้มีการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศแบบไม่
แน่นอนแล้วแต่โอกาส เดินทางไปเทีย่ วเองกับเพือ่ น ชอบท่องเทีย่ วเมืองและเทคโนโลยีหรือแหล่งบันเทิง การเปิด
รับและค้นหาข้อมูลการท่องเที่ยวทั่วไปและการท่องเที่ยวไทยในลักษะเดียวกัน คือ ผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตมากที่สุด
รองลงมาคือจากสือ่ วิทยุโทรทัศน์ รูจ้ กั วัฒนธรรมไทยคือวัฒนธรรม การตกแต่งร่างกาย อาหารไทย และการศึกษา
ไทย มีความคิดเห็นว่าวัฒนธรรมไทยทีส่ ามารถสร้างการรับรูใ้ นเรือ่ งการท่องเทีย่ วไทยได้ดี คือ ศิลปะจากภูมปิ ญ
ั ญา
ชาวบ้าน การแต่งงานแบบไทย และการรำ�แบบไทย นอกจากนี้ยังมีความเห็นว่าหากมีโอกาสมาท่องเที่ยวไทย
ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมมากทีส่ ดุ คือ กิจกรรมเกีย่ วกับการแกะสลักทำ�เครือ่ งประดับร่างกายทีเ่ กีย่ วข้องกับความ
สวยงาม เพื่อเสริมความร่ำ�รวย และเพื่อเสริมโชคลาง ผลการศึกษายังพบว่า การรับรู้วัฒนธรรมไทยสากลมีความ
สัมพันธ์กับช่องทางการเปิดรับข่าวสารในภาพรวมอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r=.137) หรือกล่าวได้
ว่าการรู้จักวัฒนธรรมไทยสากลของชาวแอฟริกาใต้ขึ้นอยู่กับการเปิดรับข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อเกี่ยวกับการท่อง
เที่ยวประเทศไทย รวมทั้งการรู้จักวัฒนธรรมไทยสากลยังมีความสัมพันธ์กันกับความต้องการเข้าร่วมกิจกรรม
วัฒนธรรมไทยสากลอย่างมีนยั สำ�คัญทีร่ ะดับ .05 หรือกล่าวอีกนัยหนึง่ คือความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
กับวัฒนธรรมไทยสากลขึ้นอยู่กับการรู้จักวัฒนธรรมไทยสากลทุกวัฒนธรรม
คำ�สำ�คัญ: พฤติกรรมการท่องเที่ยว, การรับรู้, การเปิดรับสื่อ, วัฒนธรรมไทยสากล, แอฟริกาใต้
Abstract
The purposes of this research article are: to study the travel behavior, the media and
information exposure and the attitude on Thai cultural universals of 464 South African people.
The questionnaire has a confidence level of 0.97 and survey in two different ways by a group
* รองศาสตราจารย์ ดร. สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
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of people and through the Internet in South Africa. The study found that most South African
people had frequency travel in and out of country uncertainty and occasionally. They preferred
traveling with friends, visiting technology or entertainment places, searching travel information
and known tourist destinations in Thailand via internet. The South Africans had known Thai
bodily adornment, Thai Cooking and Thai Education. If they had a chance to visit Thailand, they
would like to participate in carving stones to make body decorations, and to enhance the richness and for luck. The result had shown that the perception on Thai cultural universal was
associated with media exposure in the overall level of statistical significance. 05
(r =
.137). It could be said that perception of South African people on Thai cultural universals depend on media exposure of Thai tourism. The result had showed that Thai cultural universal
perception was associated with the demand of activities of the South African in different significance level. 05. In other words, participation in activities related to Thai cultural universals
based on the known of Thai Cultural Universals in any aspects.
Keywords: Travel Behavior, Perception, Media Exposure, Thai Cultural Universals, South Africa
บทนำ�

ประเทศไทยถึงแม้ว่าจะมีความพร้อมด้าน
การท่องเที่ยว อีกทัง้ ยังสามารถดึงดูดนักท่องเทีย่ วให้
มาท่องเที่ยวในประเทศได้ดี แต่อย่างไรก็ตามการ
แข่งขันทีส่ งู ขึน้ ของการท่องเทีย่ วในหลายประเทศโดย
เฉพาะประเทศเกิดใหม่ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ภายในทวีป
เอเชีย ซึ่งมีจุดขายที่มีความคล้ายคลึงกันในเรื่องของ
วัฒนธรรมและธรรมชาติ อีกทั้งในหลายประเทศต่าง
กำ�หนดกลยุทธ์ด้านการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
รวมทั้งการใช้นโยบายเชิญชวนคนของตนให้เดินทาง
ท่องเที่ยวภายในประเทศเพื่อแย่งชิงตลาดในเวทีโลก
ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลต่อการท่องเที่ยวไทย
อย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ ดังนัน้ จึงเป็นภาระหนักสำ�หรับผู้
ทีเ่ กีย่ วข้องในการรักษากลุม่ นักท่องเทีย่ วหลักและยัง
ต้ อ งเพิ่ ม สั ด ส่ ว นนั ก ท่ อ งเที่ ย วจากภู มิ ภ าคอื่ น ไป
พร้อม ๆ กัน จากข้อมูลสถิติการเข้าเมืองของนักท่อง
เที่ยว ของกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา (2556) ทำ�ให้เห็นอัตราการเพิ่มขึ้นและลด
ลงของนักท่องเที่ยวในแต่ละภูมิภาค คือเพิ่มขึ้นใน
กลุ่มประเทศเอเชียตะวันออก ยุโรป ประเทศอเมริกา
เอเชียใต้และโครเอเชีย ส่วนนักท่องเทีย่ วแอฟริกานัน้
18

มีจำ�นวนที่น้อยที่สุดและยังมีสัดส่วนที่ลดลงด้วยเช่น
กัน การทีน่ กั ท่องเทีย่ วจากภูมภิ าคนีม้ จี �ำ นวนน้อยนัน้
อาจมีหลายเหตุผล ซึ่งอาจเป็นเพราะแอฟริกาเป็น
ภูมิภาคที่ยากจน หรืออาจเป็นเพราะการตรวจสอบ
การเข้าประเทศอย่างเข้มงวดทั้งเรื่องการเงินและ
ประวัติด้านยาเสพติด หรืออาจเป็นเพราะแอฟริกา
เป็นภูมิภาคที่ไม่ใช่เป้าหมายการท่องเที่ยวไทยจึงส่ง
ผลให้การสื่อสาร หรือการกระตุ้นการท่องเที่ยวลด
น้อยไปด้วยเช่นกัน
แต่อย่างไรก็ตามแอฟริกาเป็นกลุม่ ประเทศที่
มีลักษณะที่น่าสนใจหลายอย่าง กล่าวคือ แอฟริกา
เป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่รองจากทวีปเอเชีย อีกทั้งยังมี
การเจริญเติบโตรวดเร็วที่สุดภูมิภาคหนึ่งของโลก ใน
ภาพรวมแอฟริกามีสัดส่วน GDP คิดเป็นร้อยละ 2.5
ของโลก แม้จะเป็นทวีปทีม่ รี ะดับรายได้เฉลีย่ ต่อหัวอยู่
ในระดับตํ่าราว 1,500 เหรียญสหรัฐ แต่ถือเป็นตลาด
ที่มีประชากรรวมมากกว่า 970 ล้านคน หรือคิดเป็น
1 ใน 7 ของประชากรทั่วโลก อีกทั้งยังพบว่าการ
บริโภคสินค้าหลายรายการยังผลิตเองได้ไม่เพียงพอ
(ข่าวเศรษฐกิจหนังสือพิมพ์แนวหน้า: จันทร์ที่ 28
มิถุนายน 2553) ปัจจุบันแอฟริกาเป็นที่สนใจจาก
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นานาประเทศจนผู้ นำ � คนสำ � คั ญ ของโลกอย่ า ง
ประธานาธิบดีจนี สี จิน้ ผิง เลือกเดินทางเยือนประเทศ
ในภูมิภาคแอฟริกาเป็นประเทศแรกหลังจากเข้ารับ
ตำ�แหน่งเมือ่ ช่วงต้นปี 2556 หลังจากนัน้ ประธานาธิบดี
บารัค โอบามา ของสหรัฐอเมริกา และนายกรัฐมนตรี
ไทยเองยังได้เดินทางไปเยือนกลุ่มประเทศแอฟริกา
เช่นกัน ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าแอฟริกาเป็น
ภูมิภาคที่น่าสนใจและควรต้องให้ความสนใจในการ
ขยายตลาดการท่องเที่ยวของไทย ซึ่งนอกจากจะนำ�
รายได้เข้าประเทศในรูปการท่องเทีย่ วแล้ว ผลพลอยได้
คื อ การมาดู สิ น ค้ า เพื่ อ การอุ ป โภคและบริ โ ภคที่
แอฟริกาเองยังผลิตได้ไม่ ซึ่งก็อาจส่งผลดีต่อการค้า
ด้านอืน่ ๆ ด้วยเช่นกัน แต่อย่างไรก็ตามการท่องเทีย่ ว
จะเกิดขึ้นได้นั้นต้องปัจจัยหลาย ๆ อย่าง โดยเฉพาะ
ปัจจัยด้านการเงินซึ่งประเทศส่วนใหญ่ในภูมิภาค
แอฟริกายากจน

จากข้อมูลแสดงขนาดเศรษฐกิจหรือค่า GDP
ของ IMF (อ้างถึงใน April Sayre Pulley, 1999) พบ
ว่าประเทศแอฟริกาใต้ (South Africa) เป็นประเทศ
ทีม่ ขี นาดเศรษฐกิจและความสำ�คัญอันดับ 1 ของทวีป
แอฟริกา และเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจเป็น
อันดับที่ 32 ของโลก (IMF, 1999) นอกจากนี้ข้อมูล
ยังแสดงให้เห็นอีกว่า ชาวแอฟริกาใต้มรี ายได้เฉลีย่ ต่อ
คนต่อปี (GDP per head) สูงถึง 7,342 ดอลลาร์
สหรั ฐ มากเป็ น อั น ดั บ ต้ น ๆ ของภู มิ ภ าค อี ก ทั้ ง
เศรษฐกิจของแอฟริกาใต้มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง
ล่าสุด EIU คาดว่าเศรษฐกิจแอฟริกาใต้จะขยายต่อ
เนื่องเฉลี่ยร้อยละ 4.3 ระหว่างปี 2557-2560 ทั้งนี้
เศรษฐกิจแอฟริกาใต้ที่ขยายตัวทำ�ให้ชาวแอฟริกาใต้
มีกำ�ลังซื้อสูงขึ้น โดยคาดว่ารายได้ที่ใช้จ่ายได้จริง
(Personal Disposable Income) จะเพิ่มขึ้นเป็น
261.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2560 จากระดับ
202.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2556
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ภาพที่ 1 แสดงแนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศแอฟริกาใต้ ระหว่างปี 2557-2560
ที่มา: Economist Intelligence Unit : EIU
(อ้างถึงใน ฝ่ายวิจัยธุรกิจ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำ�เข้าแห่งประเทศไทย: 2556)

19

Siam Communication Review Vol.15 Issue 19

นอกจากนี้ ยั ง พบข้ อ มู ล แสดงให้ เ ห็ น ว่ า
ประเทศแอฟริกาใต้เป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยใน
ทวีปแอฟริกาและประเทศไทยจัดเป็นคูค่ า้ อันดับหนึง่
ของแอฟริกาในภูมิภาคอาเซียน จากสถิติการค้าพบ
ว่าการค้าระหว่างทัง้ สองประเทศเพิม่ ขึน้ และต่างปรับ
อันดับเพิ่มขึ้นทั้งสองฝ่าย ซึ่งประเทศไทยเป็นฝ่ายได้
เปรียบดุลการค้ากับประเทศแอฟริกาใต้อย่างต่อเนือ่ ง
โดยอัตราการขยายตัวของมูลค่าการค้าร่วมระหว่าง
ประเทศไทยกับแอฟริกาไต้ในปี 2555 ขยายตัวเพิ่ม
ขึ้ น ร้ อ ยละ 32.18 เที ย บกั บ ปี 2554 (สถาน
เอกอัครราชทูต ณ พริทอเรีย กรมเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ กระทรวงการต่ า งประเทศ: 2556) ซึ่ ง
นอกจากความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างการค้าแล้ว ทัง้ สอง
ประเทศยังมีความตกลงการยกเว้นการตรวจลงตรา
ผู้ถือหนังสือเดินทางทูตราชการ และผู้ถือหนังสือ
เดินทางธรรมดา มีความตกลงว่าด้วยการบริการทาง
อากาศ ซึ่งข้อตกลงดังกล่าวส่งผลให้เกิดความสะดวก
ในการเดินทางไปมาระหว่างประเทศ และผลพลอยได้
ที่ประเทศไทยจะได้รับอีก คือสามารถใช้แอฟริกาใต้
เป็นประตูการค้าเข้าไปสูต่ ลาดในภูมภิ าคแอฟริกาตอน
ใต้ เนื่ อ งจากประเทศแอฟริ ก าใต้ มี ศั ก ยภาพเป็ น
ศูนย์กลางกระจายสินค้า อีกทั้งประเทศแอฟริกาใต้มี
พืน้ ทีต่ ดิ กับประเทศเพือ่ นบ้านหลายประเทศ อาทิ นา
มิเบีย บอตสวานา ซิมบับเว โมซัมบิก และสวาซิแลนด์
และมีโครงสร้างพื้นฐานสำ�หรับขนส่งสินค้าที่ดี โดย
เฉพาะมีท่าเรือสำ�คัญ อาทิ Cape Town, Durban
และ Port Elizabeth จึงเอื้อต่อการขนส่งสินค้า
ระหว่างประเทศและภายในภูมิภาค (ฝ่ายวิจัยธุรกิจ
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำ�เข้าแห่งประเทศไทย:
2556) โดยเฉพาะประเทศสมาชิกในกลุ่มประชาคม
เพื่อการพัฒนาแอฟริกาตอนใต้ (Southern African
Development Community - SADC) และกลุ่ม
สหภาพศุลกากรแอฟริกาตอนใต้ (Southern Africa
Customs Union – SACU) ดังนั้นการกระตุ้นการ
ท่องเที่ยวอาจกระทำ�ในประเทศที่มีความพร้อมอย่าง
ประเทศแอฟริกาใต้ก่อน เนื่องจากประชากรมีความ
พร้อมด้านทุนทรัพย์มากกว่าประเทศอืน่ ๆ ในภูมภิ าค
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และในอนาคต ด้ ว ยเหตุ ผ ลดั ง กล่ า ว ประเทศ
แอฟริกาใต้จึงเป็นประเทศที่เหมาะสมสำ�หรับการ
ขยายตลาดการท่องเที่ยวไทยอันดับต้น ๆ ในทวีป
แอฟริกา
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวของ
ประชาชนในประเทศแอฟริกาใต้
2. เพื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการเปิ ด รั บ สื่ อ
ข่าวสารการท่องเที่ยวไทยของประชาชนในประเทศ
แอฟริกาใต้
3. เพือ่ ศึกษาทัศนคติตอ่ วัฒนธรรมไทยสากล
ของประชาชนในประเทศแอฟริกาใต้
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสาร
การสื่อสารนั้นเป็นกระบวนการ ซึ่งจะต้องมี
บุ คคลหนึ่ ง เป็ นผู้ ส่ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสาร ความคิ ด ใน
ลักษณะที่เป็นสัญลักษณ์คือคำ�พูด หนังสือ ตัวเลข ถึง
คนอีกคนหนึ่ง (Berelson and Steiner อ้างถึงใน
พัชนี เชยจรรยา และคณะ 2541: 3) ในกระบวน
สื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวนั้น ผู้ส่งสารสามารถเป็นได้
หลายแบบ อันประกอบไปด้วยรัฐบาล หน่วยงานภาค
เอกชนทีเ่ กีย่ วข้องกับการท่องเทีย่ ว หรือแม้กระทัง่ คน
ทัว่ ไปก็สามารถเป็นผูส้ ง่ สารได้ เช่น หากบุคคลนัน้ เป็น
ผู้ริเริ่มพูดคุยเกี่ยวกับเนื้อหาการท่องเที่ยว สำ�หรับ
เนื้อหาของสารการท่องเที่ยว มักหมายถึง “ข้อความ
หรือข่าวสาร” โดยคลุมถึงเรื่องการท่องเที่ยวที่ผู้ส่ง
สารแสดงออกมาในลักษณะเป็นสาระหรือประเด็น
ต่าง ๆ เพื่อถ่ายทอดไปยังผู้รับเพื่อสร้างการรับรู้และ
ชักจูงใจให้เกิดการท่องเที่ยวได้ ในการศึกษาครั้งนี้
หมายถึงวัฒนธรรมไทยที่เป็นสากล ช่องทางหรือสื่อ
ทำ�หน้าที่นำ�สารไปยังผู้รับสาร การสื่อสารไม่ถูกช่อง
ทาง ทำ�ให้ส่งผลเสียต่อกระบวนการสื่อสารได้ กล่าว
คือ หากต้องการทำ�การสื่อสารถึงผู้รับในประเทศ
แอฟริกาใต้หากใช้ช่องทางที่ไม่เหมาะสมก็จะทำ�ให้
ข่าวสารที่ดีนั้นไปไม่ถึงผู้รับสาร สื่อบางประเภทใช้ได้
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ดีกับผู้รับสารกลุ่มหนึ่งแต่อาจไม่เหมาะกับอีกกลุ่ม
หนึ่งก็ได้ ส่วนองค์ประกอบสุดท้ายคือ ผู้รับสารซึ่ง
ถื อ ว่ า เป็ น องค์ ป ระกอบที่ สำ � คั ญ ต่ อ การสื่ อ สารที่ มี
ประสิทธิภาพด้วย การรับรูค้ วามต้องการของผูร้ บั สาร
เกี่ยวกับการเปิดรับและเนื้อหา ก็จะสามารถนำ�ไป
ออกแบบองค์ประกอบอื่นให้เหมาะสมกับผู้รับได้เช่น
กัน องค์ประกอบทัง้ 4 นีม้ คี วามสัมพันธ์ซงึ่ กันและกัน
การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบหนึ่งจะส่งผลต่อองค์
ประกอบหนึ่งทันที
แนวคิดเรื่องทัศนคติ
นักจิตวิทยาสังคมมีความเห็นว่าทัศนคติเป็น
สิ่ ง ที่ เ กิ ด จากการเรี ย นรู้ ข องมนุ ษ ย์ ซึ่ ง โดยทั่ ว ไป
ประกอบด้วย องค์ประกอบ 3 ประการ โดยทัศนคติ
เป็นสิง่ สำ�คัญโดยจะสอดแทรกระหว่างขัน้ ความรูแ้ ละ
ขัน้ การตัดสินใจ และมีผลอย่างยิง่ ต่อผลของการตัดสิน
ใจในแต่ ล ะครั้ ง ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การศึ ก ษา
ทัศนคติโดยการศึกษาใน 3 องค์ประกอบ คือ (Rosenberg and Hovland: 1960) 1. องค์ประกอบด้าน
การรับรู้ ความรู้ การรู้จัก ความเข้าใจ หรือ ความเชื่อ
(cognitive component or beliefs) 2. องค์
ประกอบด้านความรูส้ ึก (affective component or
emotions) และ 3. องค์ประกอบด้านพฤติกรรมหรือ
การแสดงออก (behavioral component or actions) การรับรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยสากลของ
ประชาชนในประเทศแอฟริกาใต้รู้จักหรือเคยได้รับ
ข่าวสารเกีย่ วกับประเทศไทยหรือวัฒนธรรมไทย รวม
ทัง้ มีความคิดเห็นว่าวัฒนธรรมไทยสากลใดทีส่ ามารถ
สร้างให้เกิดความต้องการท่องเที่ยวในประเทศ รวม
ทั้งมีความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
วัฒนธรรมไทยสากล แนวคิดทั้งหมดสามารถนำ�มา
เป็นแนวทางในการสร้างเนือ้ หาสำ�หรับการสือ่ สารการ
ท่องเที่ยว
การสร้างแรงจูงใจด้วยข้อมูลข่าวสาร
แรงจูงใจ หมายถึง พลังภายในของแต่ละ
บุคคลที่ถูกกระตุ้น โดยบุคคลหรือสภาพแวดล้อมให้

แสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึง่ ออกมาเพือ่ ไปสูเ่ ป้า
หมายที่ตนต้องการ ซึ่งการจูงใจให้นักท่องเที่ยวเกิด
ความต้องการมาท่องเที่ยวนั้น อาจต้องเริ่มจากการ
สร้ า งการรั บ รู้ เ พื่ อ นำ � ไปสู่ ก ารกระตุ้ น ให้ เ กิ ด ความ
ต้องการ จากแนวคิดของ Wilber Schramm (1973)
ที่กล่าวไว้ในหนังสือชื่อ “The Process and Effects
of Mass Communications” และได้นำ�เสนอ
Schramm’s Model of Communication โดยให้
ความสำ�คัญกับประสบการณ์ร่วม (Field of experience) ในการสื่อความหมายว่า “การสื่อสารจะเกิด
ขึ้นได้ง่ายหากผู้ทำ�การสื่อสารนั้นมีประสบการณ์ร่วม
กัน แต่ถ้าไม่มีหรือมีน้อย การสื่อสารก็จะเกิดขึ้นได้
ยากหรือไม่เกิดขึ้นเลย” แนวคิดดังกล่าวได้นำ�ไป
ศึกษาและประยุกต์ใช้ในกระบวนการทำ�งานในหลาก
หลายลักษณะรวมทั้งการท่องเที่ยวด้วย และหากนำ�
แนวคิดนี้ไปศึกษากับกลุ่มคนที่มีพื้นฐานทางศาสนา
และวัฒนธรรมเดียวกัน ซึ่งสามารถอนุมานได้ว่ากลุ่ม
คนทีม่ ลี กั ษณะทางศาสนาและวัฒนธรรมทีค่ ล้ายคลึง
กันก็จะมีประสบการณ์ร่วมกัน จากแนวคิดดังกล่าว
อาจสรุปได้ว่าการทำ�การสื่อสารในสิ่งที่ผู้รับ (นักท่อง
เที่ยว) คุ้นเคยย่อมสามารถสร้างการรับรู้ได้ง่ายขึ้น
จากแนวคิดดังกล่าวจึงนำ�มาสูก่ ารคาดการณ์
ทีว่ า่ การสร้างการรับรูด้ ว้ ยสิง่ ทีบ่ คุ คลคุน้ เคยก็คาดว่า
จะสามารถก่อให้เกิดการรับรู้ในเรื่องนั้นได้ง่ายขึ้น ซึ่ง
วัฒนธรรมถือเป็นสิ่งคุ้นเคยสิ่งหนึ่งในชีวิตประจำ�วัน
ของบุ คคลทั่วไปที่ สามารถใช้ส ร้า งให้เกิ ดการรับรู้
พร้อมทั้งเกิดจิตภาพได้ง่ายเนื่องจากบุคคลมีทัศนคติ
เดิมอยู่แล้ว หรือถ้าวัฒนธรรมนั้นใหม่สำ�หรับเขาแต่
หากบุคคลนั้นมีจิตภาพหรือทัศนคติท่ีดีเกี่ยวกับเรื่อง
นัน้ บ้างแล้วก็ท�ำ ให้บคุ คลนัน้ ๆ เกิดการรับรูไ้ ด้งา่ ยขึน้
แต่ถงึ แม้วา่ วัฒนธรรมจะเป็นสิง่ ทีค่ นทัว่ ไปในสังคมนัน้
คุ้ น เคยแต่ ด้ ว ยวั ฒ นธรรมเกิ ด จากมนุ ษ ย์ ดั ง นั้ น
วั ฒ นธรรมจึ ง มี ม ากมายในโลกนี้ ซึ่ ง ในบรรดา
วัฒนธรรมทีม่ เี ป็นจำ�นวนมากนัน้ George Murdock
(1945 in Shepard, 2010: 81) ได้ศกึ ษาและนำ�เสนอ
แนวคิดเรือ่ งวัฒนธรรมสากล (Cultural Universals)
โดยอธิ บ ายว่ า วั ฒ นธรรมสากล เป็ น วั ฒ นธรรมที่
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ปรากฏในทุกสังคมและเป็นเอกลักษณ์ของทุกสังคม
โลก ซึง่ แนวคิดดังกล่าวสามารถนำ�มาใช้ในการกำ�หนด
กรอบของวัฒนธรรมที่มีเป็นจำ�นวนมากได้
ความสัมพันธ์ของการเปิดรับข่าวสาร การรับ
รู้ และการจูงใจให้เกิดพฤติกรรม การศึกษาทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการเปิดรับข่าวสาร การรับรู้ และการจูงใจหรือ
ความต้องการตามแรงจูงใจ นั้นได้มีผู้ทำ�การศึกษาไว้
เป็นจำ�นวนมากอย่าง โดยงานวิจัยเหล่านั้นค้นพบว่า
คนทัว่ ไปมีแนวโน้มทีเ่ ลือกสือ่ ทีต่ นเองสนใจหรือเสนอ
สิ่งที่ตรงกับความคิดของตนเอง แต่ความเชื่อและ
ทัศนคติของผู้รับเหล่านั้นจะเชื่อตามสื่อหรือไม่ ขึ้น
อยู่ กั บ ว่ า สื่ อ นำ � เสนอสิ่ ง ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความเชื่ อ
ดัง้ เดิมของแต่ละบุคคล (Garret, 2009a, KnoblochWesterwick and Meng, 2009; Kobayashi and
Ikeda, 2009; Melican and Dixon, 2008 Knobloch-Westerwick, 2012) โดยงานวิจยั ในกลุม่ นี้ บาง
เรื่องยังได้ศึกษาที่เน้นเรื่องของอินเทอร์เน็ต และพบ
หลักฐานว่าการเปิดรับ การรับรู้และการจูงใจของสื่อ
ดั้งเดิม (traditional media) นั้นสอดคล้องไปใน
ทิศทางเดียวกันกับสื่ออินเทอร์เน็ตหรือสื่อออนไลน์
ด้วยเช่นกัน (Garret, 2009)
นอกจากนี้ ยั ง พบว่ า งานวิ จั ย ของ Yoori
Hwang (2010) ศึกษาเรื่อง Selective Exposure
and Selective Perception of Anti-Tobacco
Campaign Messages: ที่ผลการศึกษาพบว่าผู้ที่สูบ
บุหรี่จะมีการเลือกเปิดรับข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการ
ดูหมิ่นการสูบบุหรี่มากกว่าผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ และการ
ศึกษายังพบว่าปริมาณของการเปิดรับสารมีการขยาย
ขอบเขตของผลการรับรูข้ า่ วสาร ถึงแม้วา่ งานวิจยั เรือ่ ง
ดังกล่าวจะศึกษาเกีย่ วกับบุหรีโ่ ดยไม่เกีย่ วข้องกับการ
ท่องเที่ยว แต่ผลการศึกษาสามารถใช้เป็นการยืนยัน
ผลความสัมพันธ์ของตัวแปรได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้
ยังมีงานวิจัยเรื่อง “The Impacts of Campaign
Exposure on Selective ซึ่ ง ผลการศึ ก ษายั ง
สนับสนุนและไปในทิศทางเดียวกันการงานวิจัยของ
Yoori Hwang เช่นเดียวกันกับและงานของ Jong
Woo Jun, Hyung Seok Lee and JaeHeePark
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(2009) ที่ได้ศึกษาเรื่อง Roles of Media Exposure
and Interpersonal Experiences on Country
Brand: The Mediared Risk Perception Model
ผลการวิจยั ของการศึกษาครัง้ นีไ้ ด้แสดงให้เห็นว่าการ
เปิดรับสือ่ และประสบการณ์สว่ นตัวทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการ
รับรู้ที่มีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องทางลบกับทัศนคติของ
ประเทศของแหล่งกำ�เนิด
สำ�หรับงานวิจยั ของคนไทยส่วนใหญ่ได้แสดง
ให้เห็นว่าตัวแปรทั้งสามตัวนี้มีความสัมพันธ์ เช่น 1.
งานวิทยานิพนธ์ของจรัสศรี ปักกัดตัง (2542) เรื่อง
ศึ ก ษาความแตกต่ า งและความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
ลักษณะทางประชากร การเปิดรับข่าวสาร การรับรู้
และทั ศ นคติ ข องผู้ ใ ช้ อิ น เทอร์ เ น็ ต ที่ มี ต่ อ การ
ประชาสัมพันธ์ผา่ นสือ่ อินเทอร์เน็ตของหน่วยงานภาค
รัฐ 2. พรทิพย์ ศิริชูทรัพย์ (2542) เรื่อง การเปิดรับ
ข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และการมีสว่ นร่วมต่อปัญหา
สังคมของกลุ่มผู้ใช้สื่ออินเทอร์เน็ต บนเว็บไซต์ของ
องค์กรพัฒนาเอกชน และ 3. วิลาวัณย์ เรืองปฏิกรณ์
(2546) เรือ่ งความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิด
รับสื่อเพื่อการสื่อสารการตลาดกับความรู้ ทัศนคติ
และพฤติกรรมการท่องเทีย่ วไทยในโครงการไทยเทีย่ ว
ไทย จากผลการวิจัยดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่าการ
เปิดรับสารในปริมาณมากสามารถส่งผลต่อการรับรู้
และการรับรู้ที่ได้ก็สามารถส่งผลต่อความคิดเห็นต่อ
สิ่งนั้นได้ กล่าวคือการเปิดรับข่าวสารการท่องเที่ยว
ไทยสามารถก่อให้เกิดการรับรูเ้ กีย่ วกับวัฒนธรรมไทย
สากลของนักท่องเที่ยวชาวแอฟริกาใต้ และการรับรู้
วัฒนธรรมไทยสากลของนักท่องเทีย่ วชาวแอฟริกาใต้
สามารถส่ ง ผลต่ อ ระดั บ ความคิ ด เห็ น ต่ อ การใช้
วัฒนธรรมไทยสากลเพือ่ เป็นการจูงใจ (ความต้องการ
เข้าร่วมกิจกรรม) ในการวิจัยครั้งนี้จึงตั้งสมมติฐานว่า
สมมติฐานที่ 1: การเปิดรับข่าวสารการท่อง
เที่ ย วไทยมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น กั บ ระดั บ การรั บ รู้
วั ฒ นธรรมไทยสากลของชาวประเทศแอฟริ ก าใต้
อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05
สมมติฐานที่ 2: การรับรูว้ ฒ
ั นธรรมไทยสากล
มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ระดั บ ความต้ อ งการเข้ า ร่ ว ม
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กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมไทยสากลของชาว
แอฟริกาใต้ อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05
นิยามศัพท์
1) วัฒนธรรมสากล (Cultural Universals)
หมายถึ ง ประเด็ น ทางวั ฒ นธรรมที่ ป รากฏในทุ ก
วัฒนธรรมหรือปรากฏในทุกสังคมของมนุษย์ ตาม
กรอบแนวคิดของ George Murdock (1945)
2) วัฒนธรรมไทยสากล (Thai Cultural
Universals) หมายถึง ประเด็นทางวัฒนธรรมไทยที่
สอดคล้องกับวัฒนธรรมสากล
3) พฤติกรรมการเปิดรับสื่อหมายถึง ช่อง
ทางการเปิดและการค้นหาข่าวสารการท่องเที่ยว
ทั่ ว ไปและที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ประเทศไทยของชาว
แอฟริกาใต้
4) ทัศนคติ หมายถึงความคิดเห็นต่อเรื่อง
วัฒนธรรมไทยสากลต่อการกระตุ้นให้เกิดการท่อง
เที่ยวไทย ภายใต้องค์ประกอบ 3 องค์ประกอบคือ
		
4.1 การรับรูเ้ กีย่ วกับวัฒนธรรมไทย
สากล หมายถึง ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยสากล
ชาวแอฟริ ก าใต้ โดยแสดงความคิ ด เห็ น ว่ า รู้ จั ก
วัฒนธรรมไทยสากล
		
4.2 ความคิดเห็นเกีย่ วกับวัฒนธรรม
ไทยสากล หมายถึ ง ระดั บ ความคิ ด เห็ น ของชาว
แอฟริกาใต้ ต่อความสามารถของวัฒนธรรมไทยสากล
ที่จะกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวในประเทศไทย
		
4.3 ความต้องการเข้าร่วมกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมไทยสากล หมายถึง ความ
พร้อมหรือความต้องการของชาวแอฟริกาใต้ที่จะเข้า
ร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทย
รูปแบบการวิจัย
เป็นการศึกษาโดยใช้การสำ�รวจ (Survey
Method) ด้ ว ยแบบสอบถามที่ พั ฒ นาจากและ
ปรับปรุงจากงานวิงานวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการเปิด
รับสื่อ การค้นหาข่าวสารและการรับรู้วัฒนธรรมไทย
สากลเพื่อการสื่อสารท่องเที่ยวสำ�หรับประชาชนใน

กลุ่มประเทศอินโดจีน” (กาญจนา โชคเหรียญสุขชัย:
2557) แบบสำ�รวจมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของข้อ
คำ�ถามที่เป็น rating scale มีความเชื่อมั่น เท่ากับ
0.97 ซึ่งตามเกณฑ์อยู่ในระดับที่มีความเชื่อมั่นสูง
(เกียรติสุดา ศรีสุข, 2552: 144)
การสำ � รวจความคิ ด เห็ น กั บ ประชาชนใน
ประเทศแอฟริกาใต้ได้กระทำ�ใน 2 ลักษณะคือ การ
สำ�รวจในประเทศแอฟริกาใต้ด้วยกลุ่มคนและการ
สำ�รวจผ่านอินเทอร์เน็ต Google doc. ระหว่าง
มกราคม-กรกฎาคม 2558 รวมทั้งสิ้น 464 ชุด
ผลการศึกษา
ลักษณะพืน้ ฐานและพฤติกรรมการท่องเทีย่ ว
ของชาวแอฟริกาใต้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง มีอายุอยู่ระหว่าง 21-30 ปี มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี เป็นนักเรียน/นักศึกษา มีอาชีพรับจ้าง/
พนั ก งานบริ ษั ท เอกชน มี ร ายได้ เ มื่ อ เที ย บกั บ เงิ น
อเมริกัน (เปรียบเทียบเงินอเมริกันที่ 1=34 บาท) คือ
ตํ่ากว่าหรือเท่ากับ 350/เดือน โดยกลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่มีลักษณะท่องเที่ยวในและต่างประเทศแบบไม่
แน่นอนแล้วแต่โอกาส เดินทางไปเที่ยวเองกับเพื่อน
ชอบท่องเที่ยวเมืองและเทคโนโลยีหรือแหล่งบันเทิง
พฤติ ก รรมการเปิ ด รั บ สื่ อ การท่ อ งเที่ ย วของชาว
แอฟริกาใต้
ชาวแอฟริกาใต้มกี ารเปิดรับ ค้นหาข้อมูลการ
ท่องเทีย่ วทัว่ ไปและการเปิดรับข่าวสารการท่องเทีย่ ว
ไทยไปในลักษะเดียวกันคือผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตมาก
ที่สุด รองลงมาคือจากสื่อวิทยุโทรทัศน์ ส่วนอันดับ
สุดท้ายจากสื่อหนังสือพิมพ์ ดังแสดงนี้
ตารางที่ 1 แสดงจำ�นวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐานของพฤติกรรมการเปิดรับสื่อของชาว
แอฟริกาใต้
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ช่องทางการสื่อสาร
สื่อวิทยุโทรทัศน์		
วิทยุกระจายเสียง		
สื่อบุคคล			
สื่อหนังสือพิมพ์		
สื่ออินเทอร์เน็ต		

การเปิดรับท่องเที่ยวทั่วไป
X

S.D

3.99
3.21
3.11
3.05
4.52

1.18
1.39
1.51
1.45
0.93

ระดับ
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มากที่สุด

การค้นหาข้อมูล การเปิดข่าวสารการท่องเที่ยวไทย
การท่องเที่ยวทั่วไป
X

S.D

ระดับ

3.81
3.34
3.47
3.29
4.44

1.24
1.41
1.42
1.44
1.10

มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก

X

S.D

4.11
3.32
3.38
3.29
4.33

1.11
1.49
1.55
1.51
1.14

ระดับ

มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.21-5.00 หมายถึง มากที่สุด, 3.41-4.20 หมายถึง มาก, 2.61-3.40 หมายถึง
ปานกลาง, 1.81-2.60 หมายถึง น้อย, 1.00-1.80 หมายถึง น้อยที่สุด
การรับรู้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยสากลและการท่องเที่ยวไทย
ชาวแอฟริกาใต้รจู้ กั วัฒนธรรมไทยสากลของประเทศไทย เป็นอันดับทีห่ นึง่ คือ วัฒนธรรมการตกแต่ง
ร่างกาย อันดับที่สองคือ อาหารไทย อันดับที่สามคือการศึกษาไทย และมีความคิดเห็นว่าวัฒนธรรมไทยที่
สามารถสร้างการรับรู้ในเรื่องการท่องเที่ยวไทย อันดับที่หนึ่งคือ ศิลปะจากภูมิปัญญาชาวบ้าน อันดับที่สอง
คือ การแต่งงานแบบไทย และอันดับที่สามคือการรำ�แบบไทย
ตารางที่ 2 แสดงจำ�นวน ลำ�ดับของการรับรู้ และค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ตามความคิดเห็นของระดับ
ของวัฒนธรรมไทยสากลที่สร้างความต้องการท่องเที่ยวในประเทศไทยจำ�แนกตามวัฒนธรรมไทยสากล

วัฒนธรรมไทยสากล

การรับรู้*
จำ�นวน

การตกแต่งร่างกาย		
192
สิ่งทอไทย		
140
ศิลปะจากภูมิปัญญาชาวบ้าน 96
พืชพื้นบ้านไทย		
96
อาหารไทย		
172
การรำ�แบบไทย		
88
เรื่องราวโบราณของไทย
60
การศึกษาไทย		
144
การแต่งงานแบบไทย
72
การบำ�บัดโรคแบบไทย
60
การค้าขาย		
60
*เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ
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ความคิดเห็น

ร้อยละ

ลำ�ดับ

41.38
30.17
20.69
20.69
37.07
18.97
12.93
31.03
15.52
12.93
12.93

1
4
5
5
2
6
7
3
10
7
7

X

S.D.

ระดับ

ลำ�ดับ

2.86
3.84
4.08
3.92
3.68
3.93
3.72
3.63
3.99
3.67
3.85

1.09
1.04
0.96
0.96
1.10
1.11
1.06
0.88
0.98
1.06
1.03

ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

11
6
1
4
8
3
7
10
2
9
5
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ความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมไทยของชาวแอฟริกาใต้
ชาวแอฟริกาใต้มีระดับความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมเมื่อมีโอกาสมาท่องเที่ยวไทย คือมากที่สุดคือ
ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมหรือเยี่ยมชมการแกะสลักทำ�เครื่องประดับร่างกายเพื่อความสวยงาม รองลงมาคือ
วัตถุประดับเพื่อเสริมความรํ่ารวยและวัตถุเพื่อเสริมโชคลาง
การพิสูจน์สมติฐาน
สมมติฐานที่ 1: การเปิดรับข่าวสารการท่องเทีย่ วไทยมีความสัมพันธ์กนั กับระดับการรับรูว้ ฒ
ั นธรรมไทยสากล
ของประชาชนในประเทศแอฟริกาใต้ อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารการท่องเที่ยวไทยกับระดับการรับรู้วัฒนธรรมไทย
สากลของประชาชนในประเทศแอฟริกาใต้
การรับรู้		
วัฒนธรรม
ไทยสากล

การเปิดรับข่าวสารการท่องเที่ยว
วิทยุโทรทัศน์
.298*		

วิทยุกระจายเสียง

บุคคล

.113*

.142*

หนังสือพิมพ์
-.003

อินเทอร์เน็ต

รวม

.269*

.137*

*นัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05
การรับรู้วัฒนธรรมไทยสากลมีความสัมพันธ์กับช่องทางการเปิดรับข่าวสารในภาพรวม อย่างมีนัย
สำ�คัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 (r=.137) โดยช่องทางการเปิดรับข้อมูลด้วยสือ่ วิทยุโทรทัศน์ สือ่ วิทยุกระจายเสียง
สื่อบุคคล และสื่ออินเทอร์เน็ต มีความสัมพันธ์กับการรับรู้วัฒนธรรมไทยสากล อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่
ระดับ .05 (r=.298, r=.113, r=.142 และ r=.269 ตามลำ�ดับ) หรือกล่าวได้ว่าการรู้จักวัฒนธรรมไทยสากล
ของชาวแอฟริกาใต้ขึ้นอยู่กับการเปิดรับข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อเกี่ยวกับการท่องเที่ยวประเทศไทย
สมมติฐานที่ 2: การรับรูว้ ฒ
ั นธรรมไทยสากลมีความสัมพันธ์กบั ระดับความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
กับวัฒนธรรมไทยสากลประชาชนในประเทศแอฟริกาใต้ อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการรับรูว้ ฒ
ั นธรรมไทยสากลกับระดับความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมไทยสากลของประชาชนในประเทศแอฟริกาใต้
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การรับรู้วัฒนธรรมไทยสากล			
สิ่งทอไทย					
สิ่งของตกแต่งบ้านแบบไทย			
พืชพื้นบ้านไทย					
อาหารไทย					
การร่ายรำ�แบบไทย				
เรื่องราวโบราณของไทย				
การศึกษาไทย					
การแต่งงานแบบไทย				
การดูแลหลังคลอดแบบไทย			
การบรรเทาทุกข์ด้วยสิ่งเหนือธรรมชาติแบบไทย
ศัลกรรมในไทย					
ภาษาไทย					
ความเชื่อที่มองไม่เห็นตามความเชื่อไทย		
เวทมนต์แบบไทย				

u

จากตารางแสดงให้ เ ห็ น ว่ า การรู้ จั ก
วั ฒ นธรรมไทยสากลและความต้ อ งการเข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมวัฒนธรรมไทยสากลมีความสัมพันธ์กัน
อย่างมีนัยสำ�คัญที่ระดับ .05 หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง
คือความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
วัฒนธรรมไทยสากลขึ้นอยู่กับการรู้จักวัฒนธรรม
ไทยสากลทุกวัฒนธรรม โดยผลการศึกษาสามารถ
แสดงเป็นแบบจำ�ลองได้ดังนี้
การเปิดรับ
u

การรับรู้
ความต้องการ
u

ภาพที่ 2 แสดงแบบจำ�ลองสรุปผลการศึกษา
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ความต้องการเข้าร่วมกิจกรรม
Value		
df		
Sig.
635.878*		
694.613*		
619.293*		
626.938*		
659.783*		
678.952*		
573.940*		
602.012*		
618.627*		
715.291*		
675.165*		
593.515*		
685.461*		
637.977*		

127		
127		
127		
127		
127		
127		
127		
127		
127		
127		
127		
127		
127		
127		

.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000

การอภิปรายผลที่ได้จากการวิจัย
การเปิดรับสือ่ การค้นหาข่าวสาร และการเปิดรับ
ข่าวสารการท่องเที่ยวไทยของชาวแอฟริกาใต้
จากการศึ ก ษาพบว่ า ถึ ง แม้ ป ระเทศ
แอฟริกาใต้รู้จักสถานที่ท่องเที่ยว อันดับที่หนึ่งจาก
สือ่ อินเทอร์เน็ตอยูใ่ นระดับมาก อันดับทีส่ องจากสือ่
วิทยุโทรทัศน์อยู่ในระดับมาก อันดับที่สามจากสื่อ
วิทยุกระจายเสียง ส่วนอันดับสุดท้ายจากสื่อบุคคล
และสื่อหนังสือพิมพ์ ทั้งนี้อาจอธิบายได้ว่า ระบบ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศกลายเป็ น ระบบสากลใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทำ�ให้ข้อมูลต่าง ๆ มีการบริหารจัดการ
และสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งยัง
ทำ�ให้สามารถถ่ายโอนข้อมูลได้ทั่วโลกอย่าง ระบบ
เทคโนโลยีทำ�ให้ข้อมูลมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา
ดังนัน้ สือ่ อินเทอร์เน็ตเป็นสือ่ ทีเ่ หมาะกับการค้นหา
ข้อมูลรวมทัง้ การท่องเทีย่ วอีกทัง้ ยังมีอทิ ธิพลต่อการ
ท่องเที่ยวด้วยเช่นกัน ดังปรากฏผลการวิจัยหลาย

นิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 19

เรื่องสนับสนุนแนวคิดดังกล่าวเช่น งานวิจัยของ
Rasty, et al (2013) และ Bennett, et al (2005)
ถึงแม้วา่ กลุม่ ตัวอย่างในกลุม่ ประเทศแอฟริกาใต้ใน
ภาพรวมได้รู้จักสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย
ผ่านทางสื่ออินเทอร์เน็ต และเมื่อพิจารณาการสื่อ
ในลำ � ดั บ รองลงมาพบว่ า ประชาชนประเทศ
แอฟริ ก าใต้ รู้ จั ก สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วจากสื่ อ วิ ท ยุ
โทรทัศน์ ซึง่ สือ่ โทรทัศน์ถอื เป็นสือ่ มวลชนทีส่ ามารถ
สร้างการรับรูไ้ ด้ดแี ละในวงกว้าง อีกทัง้ ยังมีอทิ ธิพล
ต่อผู้ชมดังแนวคิดทฤษฎีการปลูกฝังความเป็นจริง
(Cultivation Theory) ของ Gerbner (อ้างถึงใน
Cohen, J.; Weimann, G. (2000) อีกทั้งยังมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจไปท่องเทีย่ วด้วย ดังจะเห็น
ได้จากผลการวิจัยของ Papa, et al (2000; 1989)
และงานวิจัยของ Sood and Rogers (2000) ที่
แสดงให้เห็นว่าสือ่ โทรทัศน์ในรูปของละครโทรทัศน์
ทีน่ �ำ เสนอเกีย่ วกับสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วมีผลต่อการท่อง
เที่ ย ว ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ปรากฏการณ์ ข องละคร
โทรทัศน์จากประเทศเกาหลีที่ก่อให้เกิดการท่อง
เที่ยวตามรอยละคร สื่อโทรทัศน์สามารถใช้เป็นสื่อ
ที่ แ นะนำ � ให้ รู้ จั ก สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วและสื่ อ
อินเทอร์เน็ตสามารถให้ข้อมูลได้มากขึ้น ซึ่งการ
สื่อสารนั้นสามารถใช้สื่ออินเทอร์เน็ตควบคู่กับสื่อ
วิทยุโทรทัศน์ได้ ดังจะเห็นได้จากผลการวิจัยของ
Ramona, et al (2008) ที่ศึกษาเรื่อง Comparing
the Effectiveness of the Website with Transitional Media in Tourism Industry Marketing
ที่พบว่า สื่อใหม่เว็บไซต์สามารถใช้ควบคู่กับสื่อ
ดั้งเดิมได้ดีในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้ดี
ความคิ ด เห็ น ของประชาชนแอฟริ ก าใต้ ที่ มี ต่ อ
วัฒนธรรมไทยสากลที่ก่อให้เกิดความต้องการ
ท่องเที่ยว
ชาวแอฟริกาใต้เห็นว่าศิลปะจากภูมปิ ญ
ั ญา
ชาวบ้าน การรำ�แบบไทย และพืชพื้นบ้านไทย เป็น
วัฒนธรรมไทยสากลที่สามารถสร้างการรับรู้ให้เกิด
ความต้องการมาท่องเที่ยวไทยได้มากตามลำ�ดับ

นอกจากนี้ผลการศึกษายังแสดงให้เห็นว่าโดยชาว
แอฟริ ก าใต้ มี ค วามเห็ น ว่ า วั ฒ นธรรมไทยสากล
สามารถสร้างการรับรู้เรื่องการท่องเที่ยวได้ดีโดย
เฉลีย่ ในระดับสูง ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะชาวแอฟริกาใต้
มี ป ระสบการณ์ ก ารติ ด ต่ อ สื่ อ สารกั บ หรื อ มี
ประสบการณ์ เ ดิ ม กั บ ประเทศไทย ดั ง นั้ น การมี
ประสบการณ์ร่วมทางวัฒนธรรมอาจต้องเกิดหลัง
จากความรู้หรือการรับรู้จากการสื่อสารก่อนไม่ว่า
จะในรูปแบบใด ๆ ก็ตาม ซึง่ สิง่ หนึง่ ทีส่ ามารถยืนยัน
ได้กค็ อื สิง่ ทอไทยถือเป็นวัฒนธรรมไทยสากลทีช่ าว
แอฟริการู้จักเกี่ยวกับประเทศไทย ทั้งนี้เนื่องจาก
ประเทศไทยส่งออกสิ่งทอไปยังประเทศแอฟริกา
เป็นจำ�นวนมาก อีกทั้งสิ่งทอไทยได้รับการยอมรับ
ว่าเป็นสินค้าคุณภาพดี จึงเป็นไปได้วา่ ชาวแอฟริกนั
นึกถึงเกี่ยวกับสิ่งทอไทยเป็นอันดับแรก ดังนั้นจึง
เป็นยืนยันแนวคิดว่าการรับรู้ใด ๆ ก็ตามย่อมเกิด
ขึ้นได้หลังจากต้องมีประสบการณ์ร่วมกัน
นอกจากนีย้ งั พบว่าในคำ�ถามปลายเปิดชาว
แอฟริกันพบว่า ชาวแอฟริกาใต้ต้องการมาท่อง
เที่ ย วที่ ป ระเทศไทยเนื่ อ งจากการจั ด อั น ดั บ ของ
หน่ ว ยงานนานาชาติ ใ ห้ ป ระเทศไทยติ ด อั น ดั บ
ประเทศทีต่ อ้ งมาท่องเทีย่ ว ดังนัน้ การจัดอันดับของ
องค์กรด้านการท่องเที่ยวระหว่างประเทศเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ รวมทั้งยังเป็นการรับรองมาตรฐาน
จากองค์กรนัน้ ๆ ให้กบั วัฒนธรรมไทยและการท่อง
เทีย่ วไทยได้ดใี นระดับสากลด้วยเช่นกัน จากผลการ
ศึกษาดังกล่าวทำ�ให้เห็นว่าการรับรองจากหน่วย
งานด้ า นการท่ อ งเที่ ย วสามารถก่ อ ให้ เ กิ ด การ
ประชาสัมพันธ์ให้กับประเทศไทยได้ดี รวมทั้งยัง
สร้างความน่าเชื่อถือได้ดีเช่นกัน ส่วนวัฒนธรรม
เกี่ยวกับการบรรเทาทุกข์ด้วยสิ่งเหนือธรรมชาติ
แบบไทยมีการรับรู้น้อยที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
การบรรเทาทุ ก ข์ ด้ ว ยสิ่ ง เหนื อ ธรรมชาติ เป็ น
วั ฒ นธรรมที่ อ ยู่ ใ นระดั บ ที่ เ ป็ น ความเชื่ อ ยั ง ไม่
สามารถพิสจู น์หรือจับต้องได้เหมือนอาหารไทย จึง
ทำ�ให้ไม่สามารถทำ�การโฆษณาประชาสัมพันธ์ไปสู่
ในระดับสากลได้ ส่วนมากมักรับรู้ได้ด้วยสื่อบุคคล
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แบบปากต่อปาก แต่เนื่องจากแอฟริกานั้นมีผู้ที่มี
ประสบการณ์มาท่องเทีย่ วในไทยน้อย ด้วยประเทศ
อยู่ห่างไกลกัน
ความสัมพันธ์ของช่องทางการเปิดรับข่าวสารการ
ท่องเทีย่ วไทยกับการรับรูว้ ฒ
ั นธรรมไทยสากลของ
ประชาชนแอฟริกาใต้
ผลการศึกษาพบว่า ช่องทางการเปิดรับ
ข้ อ มู ล ข่ า วสารการท่ อ งเที่ ย วไทยและการรั บ รู้
วัฒนธรรมไทยสากลมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัย
สำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05 หรือกล่าวได้ว่าการรับ
รู้วัฒนธรรมไทยสากลขึ้นอยู่กับช่องทางการเปิดรับ
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประเทศไทย การเปิดรับ
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยสากลและ
ความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมวัฒนธรรมไทยสากล
มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ
.05 หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือความต้องการเข้าร่วม
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมไทยสากลขึ้นอยู่
กับการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับวัฒนธรรมไทย
สากล
ช่องทางการเปิดรับข้อมูลข่าวสารและการ
รับรูว้ ฒ
ั นธรรมไทยสากล และความต้องการเข้าร่วม
กิจกรรม ตัวแปรทั้งสามตัวมีความสัมพันธ์กันอย่าง
มี นั ย สำ � คั ญ ทางสถิ ติ หรื อ กล่ า วได้ ว่ า การรั บ รู้
วัฒนธรรมไทยสากลขึ้นอยู่กับช่องทางการเปิดรับ
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประเทศไทย และเมื่อรับรู้
วัฒนธรรมไทยสากลแล้ว ก็มีความต้องการเข้าร่วม
กิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรมไทยสากลดัง
กล่าว ซึง่ ผลผลการศึกษาเป็นตามสมมติฐานทีต่ งั้ ไว้
และสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ Garret, (2009a);
งานวิจัยของ Johnson, et al (2009) งานวิจัยของ
Knobloch- Westerwick and Meng, (2009)
Kobayashi and Ikeda (2009) งานวิจัยของ
Melican and Dixon (2008) งานวิจัยของ Bower
and Saadat, 1998 และกาญจนา โชคเหรียญสุข
ชัย (2557) นั่นหมายความว่า หากต้องการให้เกิด
การรั บ รู้ เ กี่ ย วกั บ วั ฒ นธรรมไทยสากลแล้ ว ต้ อ ง
ทำ�การสื่อสารผ่านสื่อที่ชาวแอฟริกาใต้นิยมเปิดรับ
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คือสื่ออินเทอร์เน็ตและสื่อวิทยุโทรทัศน์ อีกทั้งการ
รับรูเ้ รือ่ งวัฒนธรรมไทยสากลก็จะสามารถก่อให้เกิด
ความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับ
วัฒนธรรมนั้น ๆ และหากนำ�กิจกรรมเหล่านั้นมา
เสริมในโปรแกรมการท่องเที่ยวแล้วก็จะสามารถก็
ให้เกิดความน่าสนใจมากยิ่ง ๆ ขึ้น
การรับรู้วัฒนธรรมไทยสากลและความต้องการ
เข้าร่วมกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรมไทย
สากลของกลุ่มตัวอย่างจากประเทศแอฟริกาใต้
การรั บ รู้ วั ฒ นธรรมไทยสากลและความ
ต้ อ งการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมวั ฒ นธรรมไทยสากลมี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำ�คัญที่ระดับ .05 หรือ
กล่าวอีกนัยหนึง่ คือความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมที่
เกีย่ วข้องกับวัฒนธรรมไทยสากลขึน้ อยูก่ บั การรับรู้
วั ฒ นธรรมไทยสากลทุ ก วั ฒ นธรรม วั ฒ นธรรม
อาหารที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าวัฒนธรรมไทยสากลเรื่อง
อื่น ๆ เหตุผลอาจมาจากประเทศไทยได้นำ�มาเป็น
ประเด็นในการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้มา
เป็นเวลานานประกอบกับอาหารไทยหลายเมนูได้
รับการจัดอันดับจากหลายๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการท่องเที่ยวทั่วโลกให้เป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยว
ต้องรับประทาน อีกทั้งอาหารเป็นสิ่งหนึ่งในปัจจัย
สี่สำ�หรับการดำ�รงชีวิตและเป็นหนึ่งในวัฒนธรรม
สากลที่มีอยู่ในทุกสังคม ผลการสำ�รวจนี้ยังเป็นไป
ในทิ ศ ทางผลการสำ � รวจการรั บ รู้ วั ฒ นธรรมไทย
สากลในกลุ่ ม ประเทศอิ น โดจี น ที่ พ บว่ า รู้ จั ก
วัฒนธรรมอาหารไทยมากที่สุดเช่นกัน (กาญจนา
โชคเหรียญสุขชัย: 2557)
นอกจากนีผ้ ลการศึกษายังพบว่า ถึงแม้ชาว
แอฟริ ก าใต้ มี ค วามสนใจเข้ า ร่ ว มในกิ จ กรรมที่
เกี่ยวข้องกับความเชื่อเหนือธรรมชาติน้อย แต่จาก
การสังเกตพบว่าประชาชนได้ให้ความสนใจในเรื่อง
ของตกแต่งบ้าน หรือตกแต่งร่างกายทีแ่ ฝงด้วยเรือ่ ง
การเสริมเรื่องโชคลาง เช่น ความต้องการเรื่อง
ประดับที่มีความหมายเสริมความเชื่อเรื่องโชคลาภ
ดังนั้นการลงทุนเพื่อมาเข้าร่วมกิจกรรมทางด้าน
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ความเชือ่ อาจไม่นา่ สนใจ แต่ถา้ หากนำ�ความเชือ่ มา
แฝงไว้ในของที่ระลึกก็จะสร้างความน่าสนใจได้ดี
ข้อเสนอแนะโดยทั่วไป
1. การรับรูข้ องชาวแอฟริกาใต้สว่ นหนึง่ มา
จากการจัดอันดับขององค์กรด้านการท่องเที่ยวใน
ต่างประเทศดังนั้น อาจเป็นได้ที่พยายามนำ�เสนอ
ข้อมูล หรือรักษาคุณภาพให้ดีขึ้นหรือการดูแลนัก
ท่องเทีย่ วชาวต่างประเทศให้ดเี พือ่ การกล่าวถึงหรือ
โหวตให้เป็นประเทศที่ติดอันดับน่าท่องเที่ยว
2. จากการศึกษาพบว่าการรับรู้วัฒนธรรม
ไทยสากลและความต้ อ งการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม
วัฒนธรรมไทยสากลมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัย
สำ�คัญ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือความต้องการเข้า
ร่วมกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับวัฒนธรรมไทยสากลขึน้
อยู่ กั บ การรั บ รู้ วั ฒ นธรรมไทยสากล ดั ง นั้ น หาก
ต้องการให้ประชาชนในประเทศแอฟริกาใต้ตอ้ งการ
เข้าร่วมกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับวัฒนธรรมไทยสากล
จึงต้องมีการสร้างการรับรู้ ซึ่งกระทำ�โดยใช้สื่อที่
เหมาะสมกับลักษณะของกลุม่ ผูร้ บั โดยใช้สอื่ ดัง้ เดิม
(traditional media) คือวิทยุโทรทัศน์และให้ขอ้ มูล
โดยละเอียดในสื่อใหม่ (new media) นั่นคือสื่อ
อินเทอร์เน็ต
3. ในการสร้างการรับรู้ในหมู่คนแอฟริกัน
อาจใช้เรื่องของสิ่งของเรื่องความเชื่อเรื่องโชคลาภ
แฝงในสิง่ ของหรือของทีร่ ะลึก อาจใช้วธิ กี ารนำ�เสนอ
ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ใช้การ review ในลักษณะ
ของคลิปสั้น ๆ โดยใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อสร้างเป็น
Gimmick ในทริปการท่องเที่ยวในประเทศไทย
4. ประเทศไทยมีภาพลักษณ์ของความไม่
ปลอดภัยในประเทศ ซึ่งภาพลักษณ์นี้เกิดจากการ
ข่าวสารโดยเฉพาะข่าวสารในเชิงลบเกี่ยวกับคดี
ฆาตกรรมอย่าง รวมทัง้ ข่าวสารการนำ�เสนอข่าวของ
ผู้นำ�ประเทศ เช่น คดีฆ่านักท่องเที่ยวเกาะเต่า ซึ่ง
สือ่ ต่างประเทศบางครัง้ ยึดตามสือ่ ในประเทศ ดังนัน้
สื่อมวลชนต้องมีการกรองข้อมูลข่าวสารก่อนนำ�
เสนอ เนื่องจากข่าวสารดังกล่าวสามารถส่งผลต่อ

ภาพลักษณ์ของประเทศโดยรวม
5. ผลการศึกษาพบว่าชาวแอฟริการับรู้
ภาพลักษณ์ของประเทศไทยว่า มีความน่ากลัวความ
ไม่ปลอดภัยยามค่ำ�คืน ปัญหาการข่มขืนนักท่อง
เทีย่ ว การเอารัดเอาเปรียบนักท่องเทีย่ ว ซึง่ สิง่ เหล่า
นี้ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องทำ�การจัดระบบควบคุม และ
ปราบปรามผู้ที่กระทำ�ผิดอย่างจริงจัง และต้องเร่ง
สร้างความเชื่อมั่นให้กลับคืนมาอย่างเร่งด่วน
6. ประเทศไทยอาจมีการส่งออกกิจกรรม
ทางวัฒนธรรมไทยสากลอันเกีย่ วเนือ่ งกับสินค้าและ
อีกทั้งต้องมีการสร้างกิจกรรมให้มีการท่องเที่ยวได้
ตลอดปี โดยอาจต้องขอความร่วมมือจากองค์กร
ส่วนท้องถิ่น
ข้อเสนอแนะการสื่อสารการท่องเที่ยวโดยทั่วไป
1. จากผลการศึกษาพบว่า ความรูเ้ ดิมเกีย่ ว
กับประเทศไทยเป็นปัจจัยสำ�คัญในการรับรูเ้ กีย่ วกับ
วัฒนธรรมไทย ดังนั้นการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับ
วัฒนธรรมไทย อาจต้องเกิดหลังจากความรูห้ รือการ
รับรู้จากการสื่อสารก่อนไม่ว่าจะในรูปแบบใด ๆ
ก็ตาม เช่น การสร้างการรับรู้อาจสร้างผ่านสินค้า
ไทย หรื อ ในรู ป แบบของการสื่ อ สารผ่ า นทาง
อินเทอร์เน็ต
2. ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวไทย ซึ่ง
ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเทีย่ วเป็นผลิตภัณฑ์ทจี่ บั ต้อง
ไม่ได้ เป็นนามธรรม (intangibility) ไม่สามารถ
ทดลองใช้ก่อนได้ เช่น การบริการ ความสะดวก
สบาย ความปลอดภัย ลูกค้าจึงต้องใช้ความรูส้ กึ ส่วน
ตัว อารมณ์และจินตนาการในการตัดสินใจซื้อ ผู้
ประกอบธุรกิจก็ต้องนำ�เสนอขาย โดยการสร้าง
สถานการณ์สมมติให้ลกู ค้าเกิดจินตนาการ และเห็น
ภาพชัดขึ้นว่าผลิตภัณฑ์เป็นอย่างไร การท่องเที่ยว
ไทยนอกจากจะใช้วัฒนธรรมอาหารและทรัพยากร
ทางธรรมชาติเป็นผลิตภัณฑ์หลักแล้ว อาจจะมีการ
สร้างผลิตภัณฑ์อื่นเสริมดังต่อไปนี้
		
2.1 การศึกษาไทย โดยการพัฒนา
หลั ก สู ต รที่ ห ลากหลาย เช่ น ด้ า นการเกษตร
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เนื่องจากประเทศไทยเป็นที่รู้จักเรื่องการเกษตร
การศึกษายังเป็นสิ่งที่จำ�เป็นสำ�หรับประเทศกำ�ลัง
พัฒนาทุกประเทศ ซึง่ ในแต่ละประเทศย่อมมีทงั้ คน
ทีม่ คี วามพร้อมและไม่พร้อมทางเศรษฐกิจ กลุม่ เป้า
หมายของไทยอาจเป็นกลุ่มระดับกลางที่สามารถ
ดูแลค่าใช้จา่ ย หลักสูตรสามารถนำ�ไปบูรณาการเป็น
วัฒนธรรมอื่น ๆ ได้ เช่น การชกมวย หรืออาหาร
เป็นต้น
		
2 . 2 . สิ่ ง ท อ ไ ท ย เ นื่ อ ง จ า ก
ประเทศไทยได้ส่งสิ่งทอไปยังหลายประเทศ ทำ�ให้
หลายประเทศรู้จัก อีกทั้งสิ่งทอยังเป็นปัจจัยสี่ การ
จัดลักษณะเพื่อเป็นการนำ�ชมสิ่งทอ นอกจากจะ
สามารถขายสินค้าได้แล้ว ยังสามารถต่อยอดเรื่อง
การส่งออกได้ด้วย
		
2.3.สิ่ ง ของตกแต่ ง ประดั บ บ้ า น
เหล่านี้สามารถนำ�มาผนวกกับการท่องเที่ยวไทย
เนื่องจากคนทั่วไปรู้จักและเห็นคุณภาพจากสินค้า
ไทยเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว
		
2.4 สิ่งของประดับร่างกาย เป็น
วัฒนธรรมที่เกิดการรับรู้อันเป็นผลมาจากการส่ง
ออก สิง่ ของประดับของไทยมีรปู แบบทีส่ วยงานและ
ราคาไม่แพง แหล่งขายสินค้าราคาส่ง เช่น ประตูนาํ้
หรือโบ๊เบ๊ สามารถนำ�พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้
เช่นกัน
		
2.5 พืชพืน้ บ้านในรูปของสมุนไพร
สามารถกระทำ�ได้ในลักษณะของการบำ�บัด การ
รักษาโรค นำ�มาเสริมในการท่องเที่ยว จำ�สามารถ
สร้างการรับรูแ้ ละร้างรายได้ให้กบั ชุมชนได้ดอี กี ด้วย
		
2.6 การพยากรณ์ ถื อ เป็ น
วัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่ผสานมากับความเชื่อ การ
พยากรณ์ จ ะเป็ น สิ่ ง ที่ นิ ย มอย่ า งมากในหลาย
ประเทศ การสร้างการรับรูด้ ว้ ยความเชือ่ จะสามารถ
ก่อให้เกิดพฤติกรรมได้งา่ ย อย่างเช่นการเดินทางไป
แสวงบุญ เป็นต้น ปัจจุบันคนไทยเดินทางไปท่อง
เทีย่ วทีป่ ระเทศเมียนมา โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ การ
พยากรณ์ ประเทศไทยเองก็ได้ขึ้นชื่อในเรื่องการ
พยากรณ์ก็สามารถนำ�มาเป็นประเด็นในการสร้าง
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การรับรู้ได้ดีทางหนึ่ง
		
2.7 การแต่งงาน สามารถสร้างเป็น
แหล่งของการแต่งานและการฮันนีมูนโดยใช้สถาน
ที่ เช่น ภูเก็ต หรือเชียงใหม่ บริการจัดให้เต็มรูปแบบ
ถู ก พิ ธี ก็ ส ามารถต่ อ ยอดในหลากหลายธุ ร กิ จ ที
เกี่ยวข้อง เช่น ของชำ�ร่วยและโรงแรม
		
2.8 การค้าขาย ประกอบด้วยการ
เยี่ ย มชมตลาดนํ้ า หรื อ ตลาดเสาร์ อ าทิ ต ย์ เพื่ อ
เป็นการสร้างการรับรู้และยังสามารถต่อยอดทาง
ธุรกิจได้อีกด้วย
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสามารถนำ�มาสร้างการ
รับรู้ด้วยการโฆษณาผ่านทางทีวีและทำ�การเสริม
ข้อมูลด้วยช่องทางผ่านทางอินเทอร์เน็ต ทัง้ นีอ้ าจมี
เชิญผู้ที่มีชื่อเสียงของแต่ละเทศ เช่น ดารา นักร้อง
หรือผูท้ ที่ �ำ หน้าทีเ่ ขียนหรือเสนอข่าวสามารถทางทีวี
เว็บไซต์ มาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพื่อเขาเหล่า
นัน้ จะได้น�ำ กลับไปนำ�เสนอเรือ่ งราวในไทย ให้คนใน
ประเทศของตนเองได้รับรู้
ข่าวสารความคิดเห็นหรือทัศนคติใด ๆ ที่
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวและบริการ มี
อิทธิพลอย่างมากต่อผู้บริโภค และกลายเป็นสิ่งที่ผู้
บริโภคมีการเสาะแสวงหาก่อนเสมอ ส่วนการซื้อซํ้า
หรื อ การกลั บ มาใช้ บ ริ ก ารอี ก ครั้ ง ขึ้ น อยู่ กั บ
ประสบการณ์ทผี่ า่ นมาเป็นสำ�คัญ การประชาสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว สามารถกระทำ�ได้จาก
ความร่วมมือของหลายฝ่าย เช่นหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะ
เป็นการท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย สมาคมต่าง ๆ หรือ
ตัวแทนขายโปรแกรมการท่องเที่ยวที่มีส่วนช่วยขาย
ประชาสั ม พั น ธ์ แ ละทำ � การตลาดให้ กั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์
ทางการท่องเที่ยว
3. การจัดจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ทางการท่อง
เที่ยวมักเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นพร้อม ๆ กันหลายช่อง
ทาง เช่น การขายตรงต่อผูบ้ ริโภค การขายผ่านตัวแทน
จำ � หน่ า ยทั ว ร์ และการขายผ่ า นทางอิ น เทอร์ เ น็ ต
เป็นต้น
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4. ราคา เนือ่ งจากหากกำ�หนดกลุม่ เป้าหมาย
ที่ อ ยู่ ใ นระดั บ กลาง ก็ จำ � เป็ น ต้ อ งกำ � หนดราคาให้
เหมาะสมกั บ กลุ่ ม แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามต้ อ งคำ � นึ ง ถึ ง
คุ ณ ภาพของนั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ อ าจจกระทบต่ อ สิ่ ง
แวดล้อมด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ควรการสร้างความ
ภักดีของผูบ้ ริโภคต่อการท่องเทีย่ วไทย เช่น การสร้าง
เรือ่ งราวพิเศษต่อการท่องเทีย่ วในครัง้ ต่อไป หรือการ
สมัครสมาชิกกับการท่องเทีย่ วไทย เพือ่ การท่องเทีย่ ว
ในส่วนอื่น ๆ ของประเทศไทย
ข้อเสนอแนะโดยทั่วไป
นักท่องเที่ยวชาวแอฟริกาใต้ ส่วนใหญ่เป็น
นักท่องเทีย่ ว ทีม่ กี ารท่องเทีย่ วแบบไม่แน่นอนแล้วแต่
โอกาส คำ�นึงถึงความปลอดภัย ดังนั้นการกระตุ้น
อาจกระทำ�ได้ทุกฤดูกาล โดยสร้างบรรยากาศเหมาะ
กับการท่องเที่ยว เช่น บรรยากาศของการท่องเที่ยว
กับเพื่อนหรือจัดแพ็กเกจแบบเป็นคู่ นอกจากนี้ควรมี
การทำ�ให้การท่องเที่ยวมีความสะดวกเรื่องเดินทาง
สร้างความมั่นใจเรื่องความปลอดภัย มีข่าวสารด้าน
การเดินทางโดยเฉพาะข้อมูลด้านสถานที่ท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติผ่านทางอินเทอร์เน็ตให้มาก
ช่องทางการสื่อสาร การสื่อสารเพื่อเข้าถึง
ชาวแอฟริกาใต้นั้น ผลการสำ�รวจพบว่าเปิดรับสื่อ
อินเทอร์เน็ตสูงสุด รองลงมาคือสื่อวิทยุโทรทัศน์ ซึ่ง
การประชาสัมพันธ์สถานที่การท่องเที่ยวอาจกระทำ�
ผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตเป็นหลัก เพื่อสร้างการรับรู้หรือ
เป็นการแนะนำ�สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วในภาษาอังกฤษ โดย
อาจจะต้องให้ขอ้ มูลเพิม่ เติมในรายละเอียดให้มากขึน้
ส่วนสือ่ หนังสือพิมพ์อาจใช้นอ้ ยลงแต่อาจปรับเปลีย่ น
เป็นป้ายโฆษณาริมถนนเพื่อสร้างการรับรู้แทน
เนื้ อ หาการสื่ อ สาร ชาวแอฟริ ก าใต้ รู้ จั ก
วัฒนธรรมไทยสากลของประเทศไทย เป็นอันดับที่
หนึ่งคือ วัฒนธรรมการตกแต่งร่างกาย อันดับที่สอง
วัฒนธรรมคือ อาหารไทย อันดับที่สามคือการศึกษา
ไทย และจากการศึกษานักท่องเที่ยวชาวแอฟริกาใต้
พบว่า ชอบท่องเที่ยวแบบเมืองเทคโนโลยีหรือแหล่ง
บั น เทิ ง ดั ง นั้ น การสื่ อ สารเพื่ อ สร้ า งการรั บ รู้ แ ละ

กระตุ้นเพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวอาจต้องเน้นเรื่องแห
ล่งชอปปิง เช่น ห้างสรรพสินค้า ตลาดสินค้าขายส่ง
เสื้อผ้าสิ่งทอ และอาจจะเสริมให้มีการได้กินอาหารที่
อร่อยและสวยงาม แสดงการเยี่ยมชมหัตถกรรมด้าน
การตกแต่ง หรือการจัดเยี่ยมชมศูนย์จัดแสดงสินค้า
เพื่อการตกแต่งบ้านหรือเครื่องประดับ เป็นต้น การ
แสดงถึงสิ่งของที่ระลึกเสริมความเชื่อเรื่องโชคลาง
เป็นต้น และในการศึกษาครัง้ นีย้ งั พบว่า กลุม่ ตัวอย่าง
ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น นั ก ศึ ก ษา ดั ง นั้ น สิ่ ง หนึ่ ง ที่ อ าจต้ อ ง
พิจารณาคือกิจกรรมทางการศึกษา ปัจจุบันพบว่ามี
นั ก ศึ ก ษาจากประเทศแอฟริ ก าใต้ ม าเรี ย นคณะ
บริหารธุรกิจ และจากสัมภาษณ์นักศึกษานานาชาติ
จากประเทศแอฟริกาใต้พบว่า ประเด็นหลักที่เข้ามา
ศึกษาในประเทศไทยก็คอื ต้องการศึกษาวิธกี ารทำ�การ
ค้ า แบบเอเชี ย ต้ อ งการรู้ จั ก ประเทศไทย และ
ประเทศไทยยั ง เป็ น ประเทศที่ มี ค วามปลอดภั ย
(Boateng สัมภาษณ์ 5 ตุลาคม 2557) และนักศึกษา
ทุนรัฐบาลจากประเทศเคนย่า พบว่าประเทศเคนย่า
ให้ความเชื่อมั่นกับการศึกษาไทย (John สัมภาษณ์
14 ตุลาคม 2557)
ส่วนวัฒนธรรมทีก่ ลุม่ ตัวอย่างเห็นว่าหากนำ�
มาสร้างการรับรู้เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวให้กับชาว
แอฟริ ก าใต้ ทั่ ว ไปได้ นั้ น ประกอบด้ ว ย ศิ ล ปะจาก
ภูมิปัญญาชาวบ้าน อันดับที่สองคือการแต่งงานแบบ
ไทย และอันดับที่สามคือการรำ�แบบไทย ซึ่งทั้งสาม
สิ่งนี้สามารถนำ�มาสร้างเป็นภาพที่สวยงามเพื่อสร้าง
การรับรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมอันอ่อนช้อย งดงามและ
ประณีตในมุมมองที่แตกต่างจากของชาวแอฟริกาใต้
โดยสามารถสร้างการรับรู้ผ่านสื่อโทรทัศน์เพื่อสร้าง
การรับรู้ให้คนทั่วไป ส่วนรายละเอียดของการท่อง
เทีย่ วนัน้ สามารถให้รายละเอียดผ่านทางอินเทอร์เน็ต
ได้
ผู้รับสาร ผู้รับสารส่วนใหญ่เป็นผู้มีอายุน้อย
และรายได้ไม่สงู การเพิม่ กลุม่ เป้าหมายในคนวัยนีอ้ าจ
จะต้องเน้นเรื่องราคาที่ไม่สูงมากนัก รวมทั้งอาจจะ
ต้องกระทำ�ผ่านสื่อที่กลุ่มวัยนี้เข้าถึงได้ง่ายเช่นสื่อ
อินเทอร์เน็ต และอาจนำ�เสนอกิจกรรมที่มีลักษณะ
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ผจญภัย เช่น การปั่นจักรยานท่องเที่ยวรอบ ๆ เมือง
โบราณ เป็นต้น
นอกจากนีอ้ าจเพิม่ กลุม่ วัยการศึกษาระดับปริญญาโท
หรื อ กลุ่ ม วั ย ทำ � งานตอนต้ น ให้ ม าเพิ่ ม วุ ฒิ ร ะดั บ
ปริญญาโทและเอกในประเทศไทย
ข้อเสนอแนะสำ�หรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. การวิจัยครั้งเป็นการสำ�รวจและหาความ
สัมพันธ์พื้นฐานเพื่อพิสูจน์ทฤษฎีทางการสื่อสารจาก
ข้อมูล ทีไ่ ด้จากการสำ�รวจอาจนำ�ไปศึกษาเรือ่ งโมเดล
การรับรูห้ รือเส้นทางการรับรูว้ ฒ
ั นธรรมไทยสากลเพือ่
เป็นการต่อยอดการศึกษาครั้งนี้

2. เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้เป็นการสำ�รวจ
ข้อมูลพืน้ ฐานของประชากรกลุม่ ประเทศทางแอฟริกา
การต่ อ ยอดการศึ ก ษาครั้ ง อาจเป็ น การศึ ก ษาเพื่ อ
วิ เ คราะห์ ผู้ รั บ สารในเรื่ อ งการเปิ ด รั บ สื่ อ เพื่ อ เป็ น
ประโยชน์ ใ นการออกแบบองค์ ป ระกอบทางการ
สื่อสารต่อไป
3. ศึกษาในลักษณะนีก้ บั ประเทศทีม่ ภี มู หิ ลัง
ทีแ่ ตกต่างกันและสามารถเป็นตลาดใหม่ทางการท่อง
เที่ยวไทยได้ เช่น ประเทศนับถือศาสนาอิสลามเพื่อ
เป็นการพิสูจน์ทฤษฎีทางการสื่อสารเรื่องการเปิดรับ
และการรับรู้ในมิติอื่น

บรรณานุกรม
ภาษาไทย
กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. (2556). ข้อมูลสถิติการเข้าเมืองของนักท่องเที่ยว. สืบค้น
จาก www.tourism.go.th
กาญจนา โชคเหรียญสุขชัย. (2557). พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ การค้นหาข่าวสาร และการรับรู้วัฒนธรรมไทย
สากลเพื่อการสื่อสารท่องเที่ยวสำ�หรับประชาชนในกลุ่มประเทศอินโดจีน (รายงานผลการวิจัย).
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, กรุงเทพฯ.
เกียรติสุดา ศรีสุข. (2552). ระเบียบวิธีวิจัย. เชียงใหม่: โรงพิมพ์ครองช่าง.
ข่าวเศรษฐกิจ. (2553, 28 มิถุนายน). แนวหน้า, น. 9.
จรัสศรี ปักกัดตัง. (2542). ศึกษาความแตกต่างและความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากร การเปิดรับ
ข่าวสาร การรับรู้ และทัศนคติของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่มีต่อการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตของ
หน่วยงานภาครัฐ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.
พรทิพย์ ศิริชูทรัพย์. (2542). การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมต่อปัญหาสังคมของกลุ่มผู้
ใช้สื่ออินเทอร์เน็ต บนเว็บไซต์ขององค์กรพัฒนาเอกชน (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์).
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.
พัชนี เชยจรรยา และคณะ. (2541). แนวคิดหลักนิเทศศาสตร์. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิลาวัณย์ เรืองปฏิกรณ์. (2546). ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับสือ่ เพือ่ การสือ่ สารการตลาดกับความ
รู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการท่องเที่ยวไทยในโครงการไทยเที่ยวไทย (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต
ไม่ได้ตีพิมพ์). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพฯ.
ภาษาอังกฤษ
Bennett, M. M., & Chi-Wen Kevin. (2005). The Impact of the Internet on Travel Agencies in
Taiwan. Tourism & Hospitality Research, 6(1), 8-23.
32

นิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 19

Bower, J.A., & Saadat, M.A. (1998). Consumer Preference for Retail Fat Spreads: an Olive
Oil Based Product Compared with Market Dominant Brands. Food Quality
Preference, 9(1), 367-376.
Cohen, J., & Weimann, G. (2000). Cultivation Revisited: Some Genres Have Some Effects
on Some Viewers. Communication Reports, 13(2), 99–114.doi:10.1080/08934210009367728
Garrett, R. K. (2009a). Echo Chambers Online? Politically Motivated Selective Exposure
among Internet News Users. Journal of Computer-Mediated Communication, 14(1),
265–285.
George, P. M. (1945). The Common Denominator of Culture. In Ralph Linton (Ed.), the
Science of Man in the World Crisis (pp. 123-142). NY: Columbia University
Press.
Hwang, Y. (2010). Selective Exposure and Selective Perception of Anti-Tobacco Campaign
Messages: The Impacts of Campaign Exposure on Selective Perception. Health
Communication, 25(2), 182-190.
Jong, W. J, Hyung, S. L & Jae Hee Park. (2009). Roles of Media Exposure and Interpersonal
Experiences on Country Brand: The Mediated Risk Perception Model. Journal
of Promotion Management, 15(1-2), 321-339.
Knobloch-Westerwick, S., & Meng, J. (2009). Looking the Other Way Selective Exposure to
Attitude-Consistent and Counter-attitudinal Political Information. Communication
Research, 36(3), 426-448.
Knobloch-Westerwick, S. (2012). Selective Exposure and Reinforcement of Attitudes and
Partisanship before a Presidential Election. Journal of Communication, 62(4), 628642.
Kobayashi, T., & Ikeda, K. (2009). Selective Exposure in Political Web Browsing: Empirical
Verification of ‘Cyber-balkanization’ in Japan and the USA. Information.
Communication & Society, 12(6), 929-953. doi:10.1080/13691180802158490
Melican, D. B., & Dixon, T. L. (2008). Credibility, Selective Exposure and Racial Prejudice.
Communication Research, 35(2), 151-168.
Ramona, G., Gheorghe, P. & Roxana, N. (2008). Comparing the Effectiveness of the Website
with Traditional Media in Tourism Industry Marketing. Retrieved from steconomi
ceuoradea.ro
Rasty, F., Chou, C., & Feiz, D. (2013). The Impact of Internet Travel Advertising Design,
Tourists’ Attitude and Internet Travel Advertising Effect on Tourists’ Purchase In
tention: The Moderating Role of Involvement. Journal of Travel & Tourism Market
ing, 30(5), 482-496.

33

Siam Communication Review Vol.15 Issue 19

Rosenberg, M. J., & Hovland, C. I. (1960). Cognitive, Affective and Behavioral Components
of Attitudes, In C.I. Hovland and M.J. Rosenberg (Eds.), Attitude Organization and
Change: An Analysis of Consistency among Attitude Components (pp. 1-14.). New
Haven, CT: Yale University Press.
Schramm, W. (1973). How Communication Work’s. In D. C. Mortensen (Ed.). Basic Reading
in Communication Theory (pp. 28-36). NY: Harper and Row Publishers.
Shepard J. M. (2010). Sociology: Cengage Advantage books (10th ed.). CA: Wadsworth
Cengage Learning Belmont.

34

