
 

 

 

รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ 

 

แผนงาน 

การบริหารจัดการภาพลักษณจุดหมายปลายทางของประเทศไทย

ในยุคเครือขายสังคม 

 

โดย ศาสตราจารย ดร. ศิริลักษณ โรจนกิจอํานวย และคณะ 

 

 

ธันวาคม 2556 

 

 



บทคัดยอ 

 การมุงเนนการสรางและเผยแพรภาพลักษณดานการทองเท่ียวทีดีใหแกนักทองเท่ียว

ชาวตางชาติ จะเปนประโยชนในดานการกําหนดกลยุทธใหสอดคลองกับพฤติกรรมการทองเท่ียวของ

นักทองเท่ียวแตละกลุมท่ีแตกตางกัน การสรางภาพลักษณจุดหมายปลายทางนั้นมีความสําคัญมาก

สําหรับสินคาประเภทการทองเท่ียวเม่ือเปรียบเทียบกับสินคาท่ีจับตองไดท่ีสามารถมองเห็นสินคาได

ขณะกําลังตัดสินใจซ้ือ อยางไรก็ตามภาพลักษณอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาท่ีผานไป จึง

จําเปนตองมีการศึกษาอยางเปนระบบและ ตอเนื่องตามสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้

เครือขายสังคมออนไลนถือเปนเครื่องมือหนึ่งท่ีกําลังไดรับความนิยมในการนํามาประยุกตใชทางการ

ตลาด ซ่ึงรวมถึงการสรางภาพลักษณจุดหมายปลายทางดวย 

 จากความสําคัญของการสรางภาพลักษณจุดหมายปลายทางการทองเท่ียวดังกลาว 

คณะผูวิจัยจึงมุงท่ีจะศึกษาการบริหารจัดการภาพลักษณจุดหมายปลายทางของประเทศไทยในยุค

เครือขายสังคม โดยไดแบงงานวิจัยเรื่องนี้ออกเปน 2 โครงการ ไดแก การจัดการเครือขายสังคม

ออนไลนเพ่ือสรางภาพลักษณจุดหมายปลายทางของประเทศไทย การพัฒนาและวิเคราะหการสราง

ภาพลักษณจุดหมายปลายทางของกลุมนักทองเท่ียวคุณภาพและนักทองเท่ียวชาวตางชาติอ่ืน 

 จากการศึกษาพบวา องคประกอบหลักท่ีสงผลตอการสรางภาพลักษณจุดหมายปลาย

ทางการทองเท่ียวไทยไดแก องคประกอบดานการจัดการเครือขายสังคม องคประกอบคุณลักษณะเชิง

จิตวิทยา และ องคประกอบคุณลักษณะสถานท่ีทองเท่ียว โดยมีปจจัยดานการจัดการองคความรูเปน

ปจจัยซ่ึงสงผลในเชิงบวกตอภาพลักษณจุดหมายปลายทางมากท่ีสุด และรองลงมา คือ ปจจัยดาน

ความนาเชื่อถือ และ ปจจัยดานการจัดการเว็บไซตตามลําดับ สําหรับองคประกอบคุณลักษณะเชิง

จิตวิทยาประกอบดวย ปจจัยดานความรูและการปฏิสัมพันธทางสังคม และปจจัยดานแรงจูงใจดาน

พ้ืนฐาน สวนองคประกอบ คุณลักษณะของสถานท่ีทองเท่ียว ประกอบดวยปจจัย 6 ปจจัย ไดแก การ

เดินทางสะดวกสบาย  สภาพภูมิอากาศและบรรยากาศท่ีดี  ธรรมชาติท่ีนารื่นรมย  กิจกรรมท่ี

นาสนใจ โครงสรางพ้ืนฐานมีความนาเชื่อถือ  และวัฒนธรรมท่ีนาสนใจ ปจจัยยอยตางๆ เหลานี้ลวนมี

อิทธิพลตอการสรางภาพลักษณจุดหมายปลายทางท่ีดีอยางมีนัยสําคัญท้ังสิ้น  

 อยางไรก็ตามจากการเปรียบเทียบองคประกอบท่ีมีบทบาทในการสรางภาพลักษณจุดหมาย

ปลายทางของนักทองเท่ียวชาวตางชาติรวมถึงกลุมนักทองเท่ียวกลุม BRIC และ GCC เพ่ือวิเคราะห

องคประกอบท่ีมีบทบาทในการสรางภาพลักษณจุดหมายปลายทางของประเทศไทยนั้นพบวา 

นักทองเท่ียวกลุม GCC ใหคะแนนการรับรูภาพลักษณจุดหมายปลายทางของประเทศไทยอยูในเกณฑ

ท่ีตํ่ากวานักทองเท่ียวกลุมอ่ืนๆ อยางมีนัยสําคัญ โดยสวนท่ีไดคะแนนนอยคือเรื่องของสภาพ

ภูมิอากาศและบรรยากาศท่ีดี การเดินทางสะดวกสบาย และ โครงสรางพ้ืนฐานท่ีมีความนาเชื่อถือ 

  

 จากผลการศึกษาของท้ังสองโครงการ คณะผูวิจัยไดสังเคราะหและพัฒนาเปนกรอบในการ

สรางภาพลักษณจุดหมายปลายทางโดยรวมของประเทศไทย และขอเสนอแนะเชิงกลยุทธดาน

 



การตลาดโดยบูรณาการในสวนของการบริหารจัดการเครือขายสังคมออนไลนกับการสงเสริม

องคประกอบคุณลักษณะเชิงจิตวิทยา และ คุณลักษณะเชิงสถานท่ีทองเ ท่ียว เขาดวยกัน 

 



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. 

 


