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บทคัดยอ
การมุ ง เน น การสร า งและเผยแพร ภ าพลั ก ษณ ด า นการท อ งเที่ ย วที ดี ใ ห แ ก นั ก ท อ งเที่ ย ว
ชาวตางชาติ จะเปนประโยชนในดานการกําหนดกลยุทธใหสอดคลองกับพฤติกรรมการทองเที่ยวของ
นักทองเที่ยวแตละกลุมที่แตกตางกัน การสรางภาพลักษณจุดหมายปลายทางนั้นมีความสําคัญมาก
สําหรับสินคาประเภทการทองเที่ยวเมื่อเปรียบเทียบกับสินคาที่จับตองไดที่สามารถมองเห็นสินคาได
ขณะกําลังตัดสินใจซื้อ อยางไรก็ตามภาพลักษณอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาที่ผานไป จึง
จําเปนตองมีการศึกษาอยางเปนระบบและ ตอเนื่องตามสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้
เครือขายสังคมออนไลนถือเปนเครื่องมือหนึ่งที่กําลังไดรับความนิยมในการนํามาประยุกตใชทางการ
ตลาด ซึ่งรวมถึงการสรางภาพลักษณจุดหมายปลายทางดวย
จากความสํ า คั ญ ของการสร า งภาพลั ก ษณ จุ ด หมายปลายทางการท อ งเที่ ย วดั ง กล า ว
คณะผูวิจัยจึงมุงที่จะศึกษาการบริหารจัดการภาพลักษณจุดหมายปลายทางของประเทศไทยในยุค
เครือขายสังคม โดยไดแบงงานวิจัยเรื่องนี้ออกเปน 2 โครงการ ไดแก การจัดการเครือขายสังคม
ออนไลนเพื่อสรางภาพลักษณจุดหมายปลายทางของประเทศไทย การพัฒนาและวิเคราะหการสราง
ภาพลักษณจุดหมายปลายทางของกลุมนักทองเที่ยวคุณภาพและนักทองเที่ยวชาวตางชาติอื่น
จากการศึ ก ษาพบว า องค ป ระกอบหลั ก ที่ สง ผลต อการสร า งภาพลั ก ษณจุ ด หมายปลาย
ทางการทองเที่ยวไทยไดแก องคประกอบดานการจัดการเครือขายสังคม องคประกอบคุณลักษณะเชิง
จิตวิทยา และ องคประกอบคุณลักษณะสถานที่ทองเที่ยว โดยมีปจจัยดานการจัดการองคความรูเปน
ปจจัยซึ่งสงผลในเชิงบวกตอภาพลักษณจุดหมายปลายทางมากที่สุด และรองลงมา คือ ปจจัยดาน
ความนาเชื่อถือ และ ปจจัยดานการจัดการเว็บไซตตามลําดับ สําหรับองคประกอบคุณลักษณะเชิง
จิตวิทยาประกอบดวย ปจจัยดานความรูและการปฏิสัมพันธทางสังคม และปจจัยดานแรงจูงใจดาน
พื้นฐาน สวนองคประกอบ คุณลักษณะของสถานที่ทองเที่ยว ประกอบดวยปจจัย 6 ปจจัย ไดแก การ
เดิ น ทางสะดวกสบาย สภาพภู มิอ ากาศและบรรยากาศที่ดี ธรรมชาติที่ นารื่ น รมย กิจ กรรมที่
นาสนใจ โครงสรางพื้นฐานมีความนาเชื่อถือ และวัฒนธรรมที่นาสนใจ ปจจัยยอยตางๆ เหลานี้ลวนมี
อิทธิพลตอการสรางภาพลักษณจุดหมายปลายทางที่ดีอยางมีนัยสําคัญทั้งสิ้น
อยางไรก็ตามจากการเปรียบเทียบองคประกอบที่มีบทบาทในการสรางภาพลักษณจุดหมาย
ปลายทางของนักทองเที่ยวชาวตางชาติรวมถึงกลุมนักทองเที่ยวกลุม BRIC และ GCC เพื่อวิเคราะห
องค ป ระกอบที่ มี บ ทบาทในการสร า งภาพลั ก ษณ จุ ด หมายปลายทางของประเทศไทยนั้ น พบว า
นักทองเที่ยวกลุม GCC ใหคะแนนการรับรูภาพลักษณจุดหมายปลายทางของประเทศไทยอยูในเกณฑ
ที่ ต่ํ า กว า นั ก ท อ งเที่ ย วกลุ ม อื่ น ๆ อย า งมี นั ย สํ า คั ญ โดยส ว นที่ ไ ด ค ะแนนน อ ยคื อ เรื่ อ งของสภาพ
ภูมิอากาศและบรรยากาศที่ดี การเดินทางสะดวกสบาย และ โครงสรางพื้นฐานที่มีความนาเชื่อถือ
จากผลการศึกษาของทั้งสองโครงการ คณะผูวิจัยไดสังเคราะหและพัฒนาเปนกรอบในการ
สร า งภาพลั กษณ จุ ดหมายปลายทางโดยรวมของประเทศไทย และขอเสนอแนะเชิง กลยุทธดา น

การตลาดโดยบู ร ณาการในส ว นของการบริ ห ารจั ด การเครื อ ข ายสั ง คมออนไลน กั บ การส ง เสริ ม
องค ป ระกอบคุ ณ ลั ก ษณะเชิ ง จิ ต วิ ท ยา และ คุ ณ ลั ก ษณะเชิ ง สถานที่ ท อ งเที่ ย ว เข า ด ว ยกั น

Abstract
The creation and communication of good destination image to tourists is useful
for strategic tourism planning which fits behaviors of different tourist groups. The
creation of destination image is particularly important to tourism products as they
are intangible. However, destination image does change through time, and we
therefore need to study it systematically and consider the changing environments as
well. Besides, in the social media era, online social media are widely applied to
several marketing activities, including creating destination image.
According to the importance of destination image mentioned above, the
researchers aim to study the management of destination image of Thai tourism in
the social media era. The research is divided into two projects. One considers the
use and management of online social network to create destination image of Thai
tourism. The other studies the creation of destination image perceived by tourists
from BRIC, GCC and other parts of the world.
The two researches reveal three main components affecting the creation of
good destination image in Thai tourism, namely, social network management,
psychological factors and functional factors. The social network management affects
the creation of the destination image positively; it includes social network knowledge
management, trust, and social network site management. Psychological factor
includes knowledge and social interaction factor and infrastructure and physical
motivation factor. Functional factor composes 6 factors, namely transportation,
climate and atmosphere, nature, activities, infrastructure and culture. All of these
factors significantly affect the creation of destination image.
Comparing the three different tourist groups (BRIC, GCC, and others), we find
that tourists from GCC rate the destination image of Thai tourism significantly below
the average score rated by tourists from BRIC and tourists in other regions. The three
factors that received a lower-than-average score are climate and atmosphere,
transportation and infrastructure.
From the two projects, the researchers synthesize and develop the Thai
tourism destination image creation model and propose strategic recommendation for
integrated marketing. The results from the social network management and the
creation of Thai tourism destination image are combined and presented.

