
17

นิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 19

พฤติกรรมการท่องเที่ยว การเปิดรับข่าวสาร 
และทัศนคติต่อการท่องเที่ยววัฒนธรรมไทยของชาวแอฟริกาใต้
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บทคัดย่อ

 บทคว�มก�รวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษ�พฤติกรรมก�รท่องเที่ยว ก�รเปิดรับสื่อและก�รเปิดรับ

ข่�วส�รก�รท่องเท่ียว และทัศนคติต่อวัฒนธรรมไทยส�กลของช�วแอฟริก�ใต้ ใช้ก�รเก็บแบบสอบถ�มจำ�นวน 

464 คน ทำ�ก�รสำ�รวจด้วยแบบสอบถ�มที่มีคว�มเชื่อมั่นที่ระดับ 0.97 สำ�รวจในประเทศแอฟริก�ใต้ด้วยกลุ่มคน

และผ่�นระบบอินเทอร์เน็ต ผลก�รศึกษ�พบว่� ช�วแอฟริก�ใต้มีก�รท่องเที่ยวทั้งในและต่�งประเทศแบบไม่

แนน่อนแลว้แตโ่อก�ส เดนิท�งไปเทีย่วเองกับเพ่ือน ชอบทอ่งเทีย่วเมอืงและเทคโนโลยหีรือแหล่งบนัเทงิ ก�รเปิด

รับและค้นห�ข้อมูลก�รท่องเที่ยวทั่วไปและก�รท่องเที่ยวไทยในลักษะเดียวกัน คือ ผ่�นสื่ออินเทอร์เน็ตม�กที่สุด 

รองลงม�คอืจ�กสือ่วทิยโุทรทศัน ์รูจ้กัวฒันธรรมไทยคอืวฒันธรรม ก�รตกแตง่ร�่งก�ย อ�ห�รไทย และก�รศึกษ�

ไทย มคีว�มคดิเหน็ว�่วฒันธรรมไทยทีส่�ม�รถสร�้งก�รรบัรูใ้นเรือ่งก�รทอ่งเทีย่วไทยไดดี้ คือ ศลิปะจ�กภมูปิญัญ�

ช�วบ้�น ก�รแต่งง�นแบบไทย และก�รรำ�แบบไทย นอกจ�กนี้ยังมีคว�มเห็นว่�ห�กมีโอก�สม�ท่องเที่ยวไทย

ตอ้งก�รเข�้รว่มกจิกรรมม�กทีส่ดุ คอื กจิกรรมเกีย่วกบัก�รแกะสลกัทำ�เครือ่งประดบัร�่งก�ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัคว�ม

สวยง�ม เพื่อเสริมคว�มร่ำ�รวย และเพื่อเสริมโชคล�ง ผลก�รศึกษ�ยังพบว่� ก�รรับรู้วัฒนธรรมไทยส�กลมีคว�ม

สัมพันธ์กับช่องท�งก�รเปิดรับข่�วส�รในภ�พรวมอย่�งมีนัยสำ�คัญท�งสถิติที่ระดับ .05 (r=.137) หรือกล่�วได้

ว่�ก�รรู้จักวัฒนธรรมไทยส�กลของช�วแอฟริก�ใต้ข้ึนอยู่กับก�รเปิดรับข้อมูลข่�วส�รผ่�นสื่อเกี่ยวกับก�รท่อง

เที่ยวประเทศไทย รวมทั้งก�รรู้จักวัฒนธรรมไทยส�กลยังมีคว�มสัมพันธ์กันกับคว�มต้องก�รเข้�ร่วมกิจกรรม

วฒันธรรมไทยส�กลอย�่งมนียัสำ�คญัทีร่ะดบั .05 หรอืกล�่วอกีนยัหนึง่คอืคว�มตอ้งก�รเข�้รว่มกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง

กับวัฒนธรรมไทยส�กลขึ้นอยู่กับก�รรู้จักวัฒนธรรมไทยส�กลทุกวัฒนธรรม

คำาสำาคัญ: พฤติกรรมก�รท่องเที่ยว, ก�รรับรู้, ก�รเปิดรับสื่อ, วัฒนธรรมไทยส�กล, แอฟริก�ใต้ 

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 

* รองศ�สตร�จ�รย์ ดร. ส�ข�วิช�วิทยุกระจ�ยเสียงและวิทยุโทรทัศน์ คณะนิเทศศ�สตร์ 
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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 rich-

ness 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 de-

pend 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 sig-

nificance 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

บทนำา

 ประเทศไทยถึงแม้ว่�จะมีคว�มพร้อมด้�น

ก�รท่องเที่ยว อีกทัง้ยงัส�ม�รถดงึดดูนกัทอ่งเทีย่วให้

ม�ท่องเที่ยวในประเทศได้ดี แต่อย่�งไรก็ต�มก�ร

แขง่ขนัทีส่งูขึน้ของก�รทอ่งเทีย่วในหล�ยประเทศโดย

เฉพ�ะประเทศเกิดใหม่ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ภ�ยในทวีป

เอเชีย ซ่ึงมีจุดข�ยท่ีมีคว�มคล้�ยคลึงกันในเรื่องของ

วัฒนธรรมและธรรมช�ติ อีกทั้งในหล�ยประเทศต่�ง

กำ�หนดกลยุทธ์ด้�นก�รโฆษณ�และประช�สัมพันธ์

รวมทั้งก�รใช้นโยบ�ยเชิญชวนคนของตนให้เดินท�ง

ท่องเที่ยวภ�ยในประเทศเพื่อแย่งชิงตล�ดในเวทีโลก 

ซึ่งสถ�นก�รณ์ดังกล่�วส่งผลต่อก�รท่องเที่ยวไทย

อย�่งหลกีเล่ียงไม่ได ้ดงันัน้จงึเปน็ภ�ระหนกัสำ�หรบัผู้

ทีเ่กีย่วขอ้งในก�รรกัษ�กลุม่นกัทอ่งเทีย่วหลกัและยงั

ต้องเพิ่มสัดส่วนนักท่องเท่ียวจ�กภูมิภ�คอื่นไป    

พร้อม ๆ กัน จ�กข้อมูลสถิติก�รเข้�เมืองของนักท่อง

เที่ยว ของกรมก�รท่องเที่ยว กระทรวงก�รท่องเที่ยว

และกีฬ� (2556) ทำ�ให้เห็นอัตร�ก�รเพิ่มขึ้นและลด

ลงของนักท่องเที่ยวในแต่ละภูมิภ�ค คือเพิ่มขึ้นใน

กลุ่มประเทศเอเชียตะวันออก ยุโรป ประเทศอเมริก� 

เอเชียใตแ้ละโครเอเชีย สว่นนกัทอ่งเทีย่วแอฟรกิ�นัน้

มีจำ�นวนที่น้อยที่สุดและยังมีสัดส่วนที่ลดลงด้วยเช่น

กนั ก�รทีน่กัทอ่งเทีย่วจ�กภูมภิ�คนีม้จีำ�นวนนอ้ยนัน้

อ�จมีหล�ยเหตุผล ซึ่งอ�จเป็นเพร�ะแอฟริก�เป็น

ภูมิภ�คที่ย�กจน หรืออ�จเป็นเพร�ะก�รตรวจสอบ

ก�รเข้�ประเทศอย่�งเข้มงวดทั้งเรื่องก�รเงินและ

ประวัติด้�นย�เสพติด หรืออ�จเป็นเพร�ะแอฟริก�

เป็นภูมิภ�คที่ไม่ใช่เป้�หม�ยก�รท่องเที่ยวไทยจึงส่ง

ผลให้ก�รส่ือส�ร หรือก�รกระตุ้นก�รท่องเที่ยวลด

น้อยไปด้วยเช่นกัน

 แต่อย�่งไรกต็�มแอฟริก�เปน็กลุ่มประเทศท่ี

มีลักษณะที่น่�สนใจหล�ยอย่�ง กล่�วคือ แอฟริก�

เป็นทวีปที่มีขน�ดใหญ่รองจ�กทวีปเอเชีย อีกทั้งยังมี

ก�รเจริญเติบโตรวดเร็วที่สุดภูมิภ�คหนึ่งของโลก ใน

ภ�พรวมแอฟริก�มีสัดส่วน GDP คิดเป็นร้อยละ 2.5 

ของโลก แมจ้ะเปน็ทวปีทีมี่ระดับร�ยได้เฉล่ียต่อหวัอยู่

ในระดับตำ่�ร�ว 1,500 เหรียญสหรัฐ แต่ถือเป็นตล�ด

ที่มีประช�กรรวมม�กกว่� 970 ล้�นคน หรือคิดเป็น 

1 ใน 7 ของประช�กรท่ัวโลก อีกท้ังยังพบว่�ก�ร

บริโภคสินค้�หล�ยร�ยก�รยังผลิตเองได้ไม่เพียงพอ 

(ข่�วเศรษฐกิจหนังสือพิมพ์แนวหน้�: จันทร์ที่ 28 

มิถุน�ยน 2553) ปัจจุบันแอฟริก�เป็นที่สนใจจ�ก
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น�น�ประเทศจนผู้นำ�คนสำ�คัญของโลกอย่�ง

ประธ�น�ธบิดจีนี ส ีจ้ินผงิ เลอืกเดนิท�งเยอืนประเทศ

ในภูมิภ�คแอฟริก�เป็นประเทศแรกหลังจ�กเข้�รับ

ตำ�แหนง่เมือ่ชว่งตน้ปี 2556 หลงัจ�กนัน้ประธ�น�ธิบด ี

บ�รคั โอบ�ม� ของสหรฐัอเมรกิ� และน�ยกรฐัมนตรี

ไทยเองยังได้เดินท�งไปเยือนกลุ่มประเทศแอฟริก�

เช่นกัน ข้อมูลดังกล่�วแสดงให้เห็นว่�แอฟริก�เป็น

ภูมิภ�คที่น่�สนใจและควรต้องให้คว�มสนใจในก�ร

ขย�ยตล�ดก�รท่องเที่ยวของไทย ซึ่งนอกจ�กจะนำ�

ร�ยไดเ้ข�้ประเทศในรปูก�รทอ่งเทีย่วแลว้ ผลพลอยได้

คือก�รม�ดูสินค้�เพื่อก�รอุปโภคและบริโภคที่

แอฟริก�เองยังผลิตได้ไม่ ซึ่งก็อ�จส่งผลดีต่อก�รค้�

ด�้นอืน่ ๆ  ดว้ยเชน่กนั แตอ่ย�่งไรกต็�มก�รทอ่งเทีย่ว

จะเกิดขึ้นได้นั้นต้องปัจจัยหล�ย ๆ อย่�ง โดยเฉพ�ะ

ปัจจัยด้�นก�รเงินซ่ึงประเทศส่วนใหญ่ในภูมิภ�ค

แอฟริก�ย�กจน 

 จ�กขอ้มลูแสดงขน�ดเศรษฐกจิหรอืค�่ GDP 

ของ IMF (อ้�งถึงใน April Sayre Pulley, 1999) พบ

ว่�ประเทศแอฟริก�ใต้ (South Africa) เป็นประเทศ

ทีม่ขีน�ดเศรษฐกจิและคว�มสำ�คญัอนัดบั 1 ของทวปี

แอฟริก� และเป็นประเทศที่มีขน�ดเศรษฐกิจเป็น

อันดับที่ 32 ของโลก (IMF, 1999) นอกจ�กนี้ข้อมูล

ยงัแสดงใหเ้หน็อกีว�่ ช�วแอฟริก�ใต้มรี�ยได้เฉลีย่ตอ่

คนต่อปี (GDP per head) สูงถึง 7,342 ดอลล�ร์

สหรัฐม�กเป็นอันดับต้น ๆ ของภูมิภ�ค อีกทั้ง

เศรษฐกิจของแอฟริก�ใต้มีแนวโน้มขย�ยตัวต่อเนื่อง 

ล่�สุด EIU ค�ดว่�เศรษฐกิจแอฟริก�ใต้จะขย�ยต่อ

เนื่องเฉลี่ยร้อยละ 4.3 ระหว่�งปี 2557-2560 ทั้งนี้

เศรษฐกิจแอฟริก�ใต้ท่ีขย�ยตัวทำ�ให้ช�วแอฟริก�ใต้

มีกำ�ลังซ้ือสูงขึ้น โดยค�ดว่�ร�ยได้ท่ีใช้จ่�ยได้จริง 

(Personal Disposable Income) จะเพ่ิมขึ้นเป็น 

261.3 พันล้�นดอลล�ร์สหรัฐ ในปี 2560 จ�กระดับ 

202.9 พันล้�นดอลล�ร์สหรัฐ ในปี 2556
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ร�ยได้ที่ใช้จ่�ยได้จริง      อัตต�ขย�ยตัวท�งเศรษฐกิจ

พันล้�นดอลล�ร์สหรัฐ

       2556* 2557*    2558*       2559*  2560*

หม�ยเหตุ : *ตัวเลขค�ดก�รณ์

ภ�พที่ 1 แสดงแนวโน้มก�รขย�ยตัวท�งเศรษฐกิจของประเทศแอฟริก�ใต้ ระหว่�งปี 2557-2560

ที่ม�: Economist Intelligence Unit : EIU 

(อ้�งถึงใน ฝ่�ยวิจัยธุรกิจ ธน�ค�รเพื่อก�รส่งออกและนำ�เข้�แห่งประเทศไทย: 2556)
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 นอกจ�กนี้ยังพบข้อมูลแสดงให้ เห็นว่� 

ประเทศแอฟริก�ใต้เป็นคู่ค้�อันดับหนึ่งของไทยใน

ทวปีแอฟรกิ�และประเทศไทยจดัเปน็คูค่�้อนัดบัหนึง่

ของแอฟริก�ในภูมิภ�คอ�เซียน จ�กสถิติก�รค้�พบ

ว�่ก�รค�้ระหว�่งทัง้สองประเทศเพิม่ข้ึนและต่�งปรับ

อันดับเพิ่มขึ้นทั้งสองฝ่�ย ซึ่งประเทศไทยเป็นฝ่�ยได้

เปรยีบดลุก�รค�้กบัประเทศแอฟรกิ�ใตอ้ย�่งตอ่เนือ่ง 

โดยอัตร�ก�รขย�ยตัวของมูลค่�ก�รค้�ร่วมระหว่�ง

ประเทศไทยกับแอฟริก�ไต้ในปี 2555 ขย�ยตัวเพ่ิม

ขึ้นร้อยละ 32.18 เทียบกับปี 2554 (สถ�น

เอกอัครร�ชทูต ณ พริทอเรีย กรมเศรษฐกิจระหว่�ง

ประเทศ กระทรวงก�รต่�งประเทศ: 2556) ซ่ึง

นอกจ�กคว�มสมัพนัธอ์นัดรีะหว�่งก�รค�้แลว้ ทัง้สอง

ประเทศยังมีคว�มตกลงก�รยกเว้นก�รตรวจลงตร�  

ผู้ถือหนังสือเดินท�งทูตร�ชก�ร และผู้ถือหนังสือ             

เดินท�งธรรมด� มีคว�มตกลงว่�ด้วยก�รบริก�รท�ง

อ�ก�ศ ซึ่งข้อตกลงดังกล่�วส่งผลให้เกิดคว�มสะดวก

ในก�รเดนิท�งไปม�ระหว่�งประเทศ และผลพลอยได้

ท่ีประเทศไทยจะได้รับอีก คือส�ม�รถใช้แอฟริก�ใต้

เปน็ประตกู�รค�้เข�้ไปสูต่ล�ดในภมูภิ�คแอฟรกิ�ตอน

ใต้ เน่ืองจ�กประเทศแอฟริก�ใต้มีศักยภ�พเป็น

ศูนย์กล�งกระจ�ยสินค้� อีกทั้งประเทศแอฟริก�ใต้มี

พืน้ทีต่ดิกับประเทศเพือ่นบ�้นหล�ยประเทศ อ�ท ิน�

มเิบยี บอตสว�น� ซมิบบัเว โมซมับกิ และสว�ซแิลนด ์

และมีโครงสร้�งพื้นฐ�นสำ�หรับขนส่งสินค้�ที่ดี โดย

เฉพ�ะมีท่�เรือสำ�คัญ อ�ทิ Cape Town, Durban 

และ Port Elizabeth จึงเอื้อต่อก�รขนส่งสินค้�

ระหว่�งประเทศและภ�ยในภูมิภ�ค (ฝ่�ยวิจัยธุรกิจ 

ธน�ค�รเพื่อก�รส่งออกและนำ�เข้�แห่งประเทศไทย: 

2556) โดยเฉพ�ะประเทศสม�ชิกในกลุ่มประช�คม

เพื่อก�รพัฒน�แอฟริก�ตอนใต้ (Southern African 

Development Community - SADC) และกลุ่ม

สหภ�พศุลก�กรแอฟริก�ตอนใต้ (Southern Africa 

Customs Union – SACU)  ดังนั้นก�รกระตุ้นก�ร

ท่องเที่ยวอ�จกระทำ�ในประเทศท่ีมีคว�มพร้อมอย�่ง

ประเทศแอฟริก�ใต้ก่อน เนื่องจ�กประช�กรมีคว�ม

พรอ้มด�้นทนุทรพัยม์�กกว�่ประเทศอืน่ ๆ  ในภมูภิ�ค

และในอน�คต ด้วยเหตุผลดังกล่�ว ประเทศ

แอฟริก�ใต้จึงเป็นประเทศที่เหม�ะสมสำ�หรับก�ร

ขย�ยตล�ดก�รท่องเที่ยวไทยอันดับต้น ๆ ในทวีป

แอฟริก�

วัตถุประสงค์การวิจัย

 1. เพื่อศึกษ�พฤติกรรมก�รท่องเที่ยวของ

ประช�ชนในประเทศแอฟริก�ใต้

 2. เพื่อศึกษ�พฤติกรรมก�รเปิดรับสื่อ

ข่�วส�รก�รท่องเที่ยวไทยของประช�ชนในประเทศ

แอฟริก�ใต้

 3. เพือ่ศกึษ�ทศันคตติอ่วฒันธรรมไทยส�กล

ของประช�ชนในประเทศแอฟริก�ใต้

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสาร

 ก�รสื่อส�รนั้นเป็นกระบวนก�ร ซึ่งจะต้องมี

บุคคลหนึ่งเป็นผู้ส่งข้อมูล ข่�วส�ร คว�มคิด ใน

ลักษณะที่เป็นสัญลักษณ์คือคำ�พูด หนังสือ ตัวเลข ถึง

คนอีกคนหนึ่ง (Berelson and Steiner อ้�งถึงใน 

พัชนี เชยจรรย� และคณะ 2541: 3) ในกระบวน

สื่อส�รเพื่อก�รท่องเที่ยวนั้น ผู้ส่งส�รส�ม�รถเป็นได้

หล�ยแบบ อนัประกอบไปด้วยรฐับ�ล หนว่ยง�นภ�ค

เอกชนทีเ่กีย่วขอ้งกบัก�รทอ่งเทีย่ว หรอืแมก้ระทัง่คน

ทัว่ไปกส็�ม�รถเปน็ผู้ส่งส�รได้ เชน่ ห�กบคุคลนัน้เปน็

ผู้ริเริ่มพูดคุยเกี่ยวกับเนื้อห�ก�รท่องเที่ยว สำ�หรับ

เนื้อห�ของส�รก�รท่องเที่ยว มักหม�ยถึง “ข้อคว�ม

หรือข่�วส�ร” โดยคลุมถึงเรื่องก�รท่องเที่ยวที่ผู้ส่ง

ส�รแสดงออกม�ในลักษณะเป็นส�ระหรือประเด็น

ต่�ง ๆ เพื่อถ่�ยทอดไปยังผู้รับเพื่อสร้�งก�รรับรู้และ

ชักจูงใจให้เกิดก�รท่องเที่ยวได้ ในก�รศึกษ�ครั้งนี้

หม�ยถึงวัฒนธรรมไทยที่เป็นส�กล ช่องท�งหรือสื่อ

ทำ�หน้�ที่นำ�ส�รไปยังผู้รับส�ร ก�รส่ือส�รไม่ถูกช่อง

ท�ง ทำ�ให้ส่งผลเสียต่อกระบวนก�รสื่อส�รได้ กล่�ว

คือ ห�กต้องก�รทำ�ก�รสื่อส�รถึงผู้รับในประเทศ

แอฟริก�ใต้ห�กใช้ช่องท�งท่ีไม่เหม�ะสมก็จะทำ�ให้

ข่�วส�รที่ดีนั้นไปไม่ถึงผู้รับส�ร สื่อบ�งประเภทใช้ได้
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ดีกับผู้รับส�รกลุ่มหนึ่งแต่อ�จไม่เหม�ะกับอีกกลุ่ม

หนึ่งก็ได้ ส่วนองค์ประกอบสุดท้�ยคือ ผู้รับส�รซึ่ง

ถือว่�เป็นองค์ประกอบที่สำ�คัญต่อก�รสื่อส�รที่มี

ประสทิธภิ�พดว้ย ก�รรบัรูค้ว�มตอ้งก�รของผูร้บัส�ร

เกี่ยวกับก�รเปิดรับและเนื้อห� ก็จะส�ม�รถนำ�ไป

ออกแบบองค์ประกอบอื่นให้เหม�ะสมกับผู้รับได้เช่น

กัน องค์ประกอบทัง้ 4 นีม้คีว�มสมัพนัธซ์ึง่กนัและกนั 

ก�รเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบหนึ่งจะส่งผลต่อองค์

ประกอบหนึ่งทันที 

แนวคิดเรื่องทัศนคติ 

 นกัจติวทิย�สงัคมมคีว�มเหน็ว�่ทศันคตเิป็น

สิ่งที่เกิดจ�กก�รเรียนรู้ของมนุษย์ ซึ่งโดยทั่วไป

ประกอบด้วย องค์ประกอบ 3 ประก�ร โดยทัศนคติ

เปน็สิง่สำ�คญัโดยจะสอดแทรกระหว�่งขัน้คว�มรู้และ

ขัน้ก�รตัดสนิใจ และมผีลอย�่งยิง่ตอ่ผลของก�รตดัสนิ

ใจในแต่ละคร้ัง ในก�รวิจัยครั้งนี้ เป็นก�รศึกษ�

ทศันคตโิดยก�รศกึษ�ใน 3 องคป์ระกอบ คือ (Rosen-

berg and Hovland: 1960) 1. องค์ประกอบด้�น

ก�รรับรู้ คว�มรู้ ก�รรู้จัก คว�มเข้�ใจ หรือ คว�มเชื่อ 

(cognitive component or beliefs) 2. องค์

ประกอบด้�นคว�มรูส้ึก (affective component or 

emotions) และ 3. องคป์ระกอบด�้นพฤตกิรรมหรอื

ก�รแสดงออก (behavioral component or ac-

tions) ก�รรับรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยส�กลของ

ประช�ชนในประเทศแอฟริก�ใต้รู้จักหรือเคยได้รับ

ข�่วส�รเก่ียวกับประเทศไทยหรอืวฒันธรรมไทย รวม

ทัง้มีคว�มคดิเหน็ว�่วฒันธรรมไทยส�กลใดทีส่�ม�รถ

สร้�งให้เกิดคว�มต้องก�รท่องเที่ยวในประเทศ รวม

ทั้งมีคว�มต้องก�รเข้�ร่วมกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับ

วัฒนธรรมไทยส�กล แนวคิดทั้งหมดส�ม�รถนำ�ม�

เป็นแนวท�งในก�รสร�้งเนือ้ห�สำ�หรับก�รสือ่ส�รก�ร

ท่องเที่ยว

การสร้างแรงจูงใจด้วยข้อมูลข่าวสาร

 แรงจูงใจ หม�ยถึง พลังภ�ยในของแต่ละ

บุคคลที่ถูกกระตุ้น โดยบุคคลหรือสภ�พแวดล้อมให้

แสดงพฤตกิรรมอย�่งใดอย�่งหนึง่ออกม�เพือ่ไปสูเ่ป�้

หม�ยที่ตนต้องก�ร ซ่ึงก�รจูงใจให้นักท่องเที่ยวเกิด

คว�มต้องก�รม�ท่องเที่ยวนั้น อ�จต้องเร่ิมจ�กก�ร

สร้�งก�รรับรู้เพื่อนำ�ไปสู่ก�รกระตุ้นให้เกิดคว�ม

ต้องก�ร จ�กแนวคดิของ Wilber Schramm (1973) 

ที่กล่�วไว้ในหนังสือชื่อ “The Process and Effects 

of Mass Communications” และได้นำ�เสนอ            

Schramm’s Model of Communication โดยให้

คว�มสำ�คัญกับประสบก�รณ์ร่วม (Field of experi-

ence) ในก�รสื่อคว�มหม�ยว่� “ก�รสื่อส�รจะเกิด

ขึ้นได้ง่�ยห�กผู้ทำ�ก�รสื่อส�รนั้นมีประสบก�รณ์ร่วม

กัน แต่ถ้�ไม่มีหรือมีน้อย ก�รสื่อส�รก็จะเกิดขึ้นได้

ย�กหรือไม่เกิดขึ้นเลย” แนวคิดดังกล่�วได้นำ�ไป

ศกึษ�และประยกุตใ์ชใ้นกระบวนก�รทำ�ง�นในหล�ก

หล�ยลักษณะรวมทั้งก�รท่องเที่ยวด้วย และห�กนำ�

แนวคิดนี้ไปศึกษ�กับกลุ่มคนท่ีมีพ้ืนฐ�นท�งศ�สน�

และวัฒนธรรมเดียวกัน ซึ่งส�ม�รถอนุม�นได้ว่�กลุ่ม

คนท่ีมีลกัษณะท�งศ�สน�และวัฒนธรรมทีค่ล�้ยคลงึ

กันก็จะมีประสบก�รณ์ร่วมกัน จ�กแนวคิดดังกล่�ว

อ�จสรุปได้ว่�ก�รทำ�ก�รสื่อส�รในสิ่งที่ผู้รับ (นักท่อง

เที่ยว) คุ้นเคยย่อมส�ม�รถสร้�งก�รรับรู้ได้ง่�ยขึ้น

 จ�กแนวคิดดังกล่�วจึงนำ�ม�สู่ก�รค�ดก�รณ์

ทีว่�่ ก�รสร�้งก�รรับรูด้ว้ยสิง่ทีบ่คุคลคุน้เคยกค็�ดว�่

จะส�ม�รถก่อให้เกิดก�รรับรู้ในเรื่องนั้นได้ง่�ยขึ้น ซึ่ง

วัฒนธรรมถือเป็นส่ิงคุ้นเคยส่ิงหนึ่งในชีวิตประจำ�วัน

ของบุคคลท่ัวไปท่ีส�ม�รถใช้สร้�งให้เกิดก�รรับรู้

พร้อมท้ังเกิดจิตภ�พได้ง่�ยเนื่องจ�กบุคคลมีทัศนคติ

เดิมอยู่แล้ว หรือถ้�วัฒนธรรมนั้นใหม่สำ�หรับเข�แต่

ห�กบุคคลนั้นมีจิตภ�พหรือทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับเรื่อง

นัน้บ�้งแลว้กท็ำ�ใหบ้คุคลนัน้ ๆ  เกดิก�รรบัรูไ้ดง่้�ยขึน้ 

แตถ่งึแมว้�่วฒันธรรมจะเปน็สิง่ทีค่นทัว่ไปในสงัคมน้ัน

คุ้นเคยแต่ด้วยวัฒนธรรมเกิดจ�กมนุษย์ ดังนั้น

วัฒนธรรมจึงมีม�กม�ยในโลกนี้  ซึ่ งในบรรด�

วฒันธรรมทีม่เีป็นจำ�นวนม�กนัน้ George Murdock 

(1945 in Shepard, 2010: 81) ได้ศกึษ�และนำ�เสนอ

แนวคดิเร่ืองวฒันธรรมส�กล (Cultural Universals) 

โดยอธิบ�ยว่�วัฒนธรรมส�กล เป็นวัฒนธรรมที่
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ปร�กฏในทุกสังคมและเป็นเอกลักษณ์ของทุกสังคม

โลก ซึง่แนวคิดดงักล�่วส�ม�รถนำ�ม�ใชใ้นก�รกำ�หนด

กรอบของวัฒนธรรมที่มีเป็นจำ�นวนม�กได้

 คว�มสมัพนัธ์ของก�รเปดิรบัข�่วส�ร ก�รรบั

รู ้และก�รจูงใจให้เกดิพฤตกิรรม ก�รศกึษ�ทีเ่ก่ียวขอ้ง

กับก�รเปิดรับข่�วส�ร ก�รรับรู้ และก�รจูงใจหรือ

คว�มต้องก�รต�มแรงจูงใจ นั้นได้มีผู้ทำ�ก�รศึกษ�ไว้

เป็นจำ�นวนม�กอย่�ง โดยง�นวิจัยเหล่�นั้นค้นพบว่� 

คนท่ัวไปมแีนวโนม้ท่ีเลอืกส่ือท่ีตนเองสนใจหรือเสนอ

สิ่งที่ตรงกับคว�มคิดของตนเอง แต่คว�มเชื่อและ

ทัศนคติของผู้รับเหล่�นั้นจะเชื่อต�มสื่อหรือไม่  ขึ้น

อยู่กับว่�สื่อนำ�เสนอสิ่งที่สอดคล้องกับคว�มเชื่อ

ดัง้เดมิของแตล่ะบคุคล (Garret, 2009a, Knobloch-

Westerwick and Meng, 2009; Kobayashi and 

Ikeda, 2009; Melican and Dixon, 2008 Knob-

loch-Westerwick, 2012) โดยง�นวิจยัในกลุม่น้ี บ�ง

เร่ืองยังได้ศึกษ�ที่เน้นเรื่องของอินเทอร์เน็ต และพบ

หลักฐ�นว่�ก�รเปิดรับ ก�รรับรู้และก�รจูงใจของสื่อ

ด้ังเดิม (traditional media) นั้นสอดคล้องไปใน

ทิศท�งเดียวกันกับสื่ออินเทอร์เน็ตหรือสื่อออนไลน์

ด้วยเช่นกัน (Garret, 2009) 

 นอกจ�กน้ียังพบว่�ง�นวิจัยของ Yoori 

Hwang (2010) ศึกษ�เรื่อง Selective Exposure 

and Selective Perception of Anti-Tobacco 

Campaign Messages: ที่ผลก�รศึกษ�พบว่�ผู้ที่สูบ

บุหรี่จะมีก�รเลือกเปิดรับข่�วส�รท่ีเกี่ยวข้องกับก�ร

ดูหมิ่นก�รสูบบุหรี่ม�กกว่�ผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ และก�ร

ศกึษ�ยงัพบว�่ปรมิ�ณของก�รเปดิรบัส�รมกี�รขย�ย

ขอบเขตของผลก�รรับรูข้�่วส�ร ถงึแมว้�่ง�นวจิยัเรือ่ง

ดงักล�่วจะศกึษ�เกีย่วกบับหุรีโ่ดยไมเ่กีย่วขอ้งกบัก�ร

ท่องเที่ยว แต่ผลก�รศึกษ�ส�ม�รถใช้เป็นก�รยืนยัน

ผลคว�มสมัพันธ์ของตวัแปรไดเ้ปน็อย�่งด ีนอกจ�กนี้

ยังมีง�นวิจัยเร่ือง “The Impacts of Campaign 

Exposure on Selective ซึ่งผลก�รศึกษ�ยัง

สนับสนุนและไปในทิศท�งเดียวกันก�รง�นวิจัยของ 

Yoori Hwang เช่นเดียวกันกับและง�นของ Jong 

Woo Jun, Hyung Seok Lee and JaeHeePark 

(2009) ที่ได้ศึกษ�เรื่อง Roles of Media Exposure 

and Interpersonal Experiences on Country 

Brand: The Mediared Risk Perception Model 

ผลก�รวจิยัของก�รศกึษ�ครัง้นีไ้ดแ้สดงให้เหน็ว�่ก�ร

เปดิรบัสือ่และประสบก�รณส์ว่นตวัทีม่อีทิธพิลตอ่ก�ร

รับรู้ที่มีคว�มเสี่ยงที่เกี่ยวข้องท�งลบกับทัศนคติของ

ประเทศของแหล่งกำ�เนิด

 สำ�หรบัง�นวจัิยของคนไทยสว่นใหญไ่ดแ้สดง

ให้เห็นว่�ตัวแปรทั้งส�มตัวนี้มีคว�มสัมพันธ์ เช่น 1. 

ง�นวิทย�นิพนธ์ของจรัสศรี ปักกัดตัง (2542) เร่ือง 

ศึกษ�คว�มแตกต่�งและคว�มสัมพันธ์ระหว่�ง

ลักษณะท�งประช�กร ก�รเปิดรับข่�วส�ร ก�รรับรู้ 

และทัศนคติของผู้ ใช้อินเทอร์ เน็ต ที่มีต่อก�ร

ประช�สมัพนัธผ์�่นสือ่อนิเทอรเ์นต็ของหนว่ยง�นภ�ค

รัฐ 2. พรทิพย์ ศิริชูทรัพย์ (2542) เรื่อง ก�รเปิดรับ

ข�่วส�ร คว�มรู้ ทศันคต ิและก�รมสีว่นรว่มตอ่ปัญห�

สังคมของกลุ่มผู้ใช้สื่ออินเทอร์เน็ต บนเว็บไซต์ของ

องค์กรพัฒน�เอกชน และ 3. วิล�วัณย์ เรืองปฏิกรณ์ 

(2546) เร่ืองคว�มสมัพันธร์ะหว�่งพฤติกรรมก�รเปดิ

รับสื่อเพื่อก�รสื่อส�รก�รตล�ดกับคว�มรู้ ทัศนคติ 

และพฤติกรรมก�รท่องเทีย่วไทยในโครงก�รไทยเท่ียว

ไทย จ�กผลก�รวิจัยดังกล่�วส�ม�รถสรุปได้ว่�ก�ร

เปิดรับส�รในปริม�ณม�กส�ม�รถส่งผลต่อก�รรับรู้

และก�รรับรู้ที่ได้ก็ส�ม�รถส่งผลต่อคว�มคิดเห็นต่อ

สิ่งนั้นได้ กล่�วคือก�รเปิดรับข่�วส�รก�รท่องเที่ยว

ไทยส�ม�รถกอ่ใหเ้กดิก�รรบัรูเ้กีย่วกับวฒันธรรมไทย

ส�กลของนักท่องเท่ียวช�วแอฟริก�ใต้ และก�รรับรู้

วฒันธรรมไทยส�กลของนกัทอ่งเทีย่วช�วแอฟรกิ�ใต ้

ส�ม�รถส่งผลต่อระดับคว�มคิดเห็นต่อก�รใช้

วฒันธรรมไทยส�กลเพือ่เป็นก�รจงูใจ (คว�มตอ้งก�ร

เข้�ร่วมกิจกรรม) ในก�รวิจัยครั้งนี้จึงตั้งสมมติฐ�นว่�

 สมมติฐ�นที่ 1: ก�รเปิดรับข่�วส�รก�รท่อง

เที่ยวไทยมีคว�มสัมพันธ์กันกับระดับก�รรับรู้

วัฒนธรรมไทยส�กลของช�วประเทศแอฟริก�ใต้ 

อย่�งมีนัยสำ�คัญท�งสถิติที่ระดับ .05

 สมมติฐ�นท่ี 2: ก�รรับรู้วฒันธรรมไทยส�กล

มีคว�มสัมพันธ์กับระดับคว�มต้องก�รเข้�ร่วม
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กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมไทยส�กลของช�ว

แอฟริก�ใต้ อย่�งมีนัยสำ�คัญท�งสถิติที่ระดับ .05

นิยามศัพท์

 1) วัฒนธรรมส�กล (Cultural Universals) 

หม�ยถึง ประเด็นท�งวัฒนธรรมท่ีปร�กฏในทุก

วัฒนธรรมหรือปร�กฏในทุกสังคมของมนุษย์ ต�ม

กรอบแนวคิดของ George Murdock (1945) 

 2) วัฒนธรรมไทยส�กล (Thai Cultural 

Universals) หม�ยถึง ประเด็นท�งวัฒนธรรมไทยที่

สอดคล้องกับวัฒนธรรมส�กล 

 3) พฤติกรรมก�รเปิดรับสื่อหม�ยถึง ช่อง

ท�งก�รเปิดและก�รค้นห�ข่�วส�รก�รท่องเที่ยว

ทั่วไปและท่ีเ ก่ียวข้องกับประเทศไทยของช�ว

แอฟริก�ใต้

 4) ทัศนคติ หม�ยถึงคว�มคิดเห็นต่อเร่ือง

วัฒนธรรมไทยส�กลต่อก�รกระตุ้นให้เกิดก�รท่อง

เที่ยวไทย ภ�ยใต้องค์ประกอบ 3 องค์ประกอบคือ 

  4.1 ก�รรบัรูเ้กีย่วกบัวฒันธรรมไทย

ส�กล หม�ยถึง คว�มรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยส�กล

ช�วแอฟริก�ใต้ โดยแสดงคว�มคิดเห็นว่�รู้จัก

วัฒนธรรมไทยส�กล

  4.2 คว�มคดิเห็นเก่ียวกับวฒันธรรม

ไทยส�กล หม�ยถึง ระดับคว�มคิดเห็นของช�ว

แอฟรกิ�ใต ้ตอ่คว�มส�ม�รถของวฒันธรรมไทยส�กล

ที่จะกระตุ้นให้เกิดก�รท่องเที่ยวในประเทศไทย 

  4.3 คว�มต้องก�รเข้�ร่วมกิจกรรม

ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมไทยส�กล หม�ยถึง คว�ม

พร้อมหรือคว�มต้องก�รของช�วแอฟริก�ใต้ท่ีจะเข้�

ร่วมกิจกรรมก�รท่องเที่ยวในประเทศไทย 

รูปแบบการวิจัย

 เป็นก�รศึกษ�โดยใช้ก�รสำ�รวจ (Survey 

Method) ด้วยแบบสอบถ�มที่พัฒน�จ�กและ

ปรับปรุงจ�กง�นวิง�นวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมก�รเปิด

รับสื่อ ก�รค้นห�ข่�วส�รและก�รรับรู้วัฒนธรรมไทย

ส�กลเพื่อก�รสื่อส�รท่องเท่ียวสำ�หรับประช�ชนใน

กลุ่มประเทศอินโดจีน” (ก�ญจน� โชคเหรียญสุขชัย: 

2557) แบบสำ�รวจมีค่�สัมประสิทธิ์แอลฟ�ของข้อ

คำ�ถ�มที่เป็น rating scale มีคว�มเชื่อมั่น เท่�กับ 

0.97 ซึ่งต�มเกณฑ์อยู่ในระดับที่มีคว�มเชื่อมั่นสูง 

(เกียรติสุด� ศรีสุข, 2552: 144)

 ก�รสำ�รวจคว�มคิดเห็นกับประช�ชนใน

ประเทศแอฟริก�ใต้ได้กระทำ�ใน 2 ลักษณะคือ ก�ร

สำ�รวจในประเทศแอฟริก�ใต้ด้วยกลุ่มคนและก�ร

สำ�รวจผ่�นอินเทอร์เน็ต Google doc. ระหว่�ง 

มกร�คม-กรกฎ�คม 2558 รวมทั้งสิ้น 464 ชุด

ผลการศึกษา

 ลกัษณะพืน้ฐ�นและพฤตกิรรมก�รทอ่งเทีย่ว

ของช�วแอฟริก�ใต้ กลุ่มตัวอย่�งส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง มีอ�ยุอยู่ระหว่�ง 21-30 ปี มีก�รศึกษ�ระดับ

ปริญญ�ตรี เป็นนักเรียน/นักศึกษ� มีอ�ชีพรับจ้�ง/

พนักง�นบริษัทเอกชน มีร�ยได้เมื่อเทียบกับเงิน

อเมริกัน (เปรียบเทียบเงินอเมริกันที่ 1=34 บ�ท) คือ

ตำ่�กว่�หรือเท่�กับ 350/เดือน โดยกลุ่มตัวอย่�งส่วน

ใหญ่มีลักษณะท่องเที่ยวในและต่�งประเทศแบบไม่

แน่นอนแล้วแต่โอก�ส เดินท�งไปเที่ยวเองกับเพื่อน 

ชอบท่องเที่ยวเมืองและเทคโนโลยีหรือแหล่งบันเทิง

พฤติกรรมก�รเปิดรับส่ือก�รท่องเท่ียวของช�ว

แอฟริก�ใต้

 ช�วแอฟรกิ�ใต้มกี�รเปดิรบั คน้ห�ขอ้มลูก�ร

ทอ่งเทีย่วทัว่ไปและก�รเปดิรับข�่วส�รก�รทอ่งเทีย่ว

ไทยไปในลักษะเดียวกันคือผ่�นส่ืออินเทอร์เน็ตม�ก

ท่ีสุด รองลงม�คือจ�กส่ือวิทยุโทรทัศน์ ส่วนอันดับ

สุดท้�ยจ�กสื่อหนังสือพิมพ์ ดังแสดงนี้

ต�ร�งที่ 1 แสดงจำ�นวน ร้อยละ ค่�เฉลี่ย ส่วนเบี่ยง

เบนม�ตรฐ�นของพฤติกรรมก�รเปิดรับสื่อของช�ว

แอฟริก�ใต้
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         ก�รเปิดรับท่องเที่ยวทั่วไป      ก�รค้นห�ข้อมูล      ก�รเปิดข่�วส�รก�รท่องเที่ยวไทย

ช่องท�งก�รสื่อส�ร                                            ก�รท่องเที่ยวทั่วไป
     X         S.D     ระดับ            X     S.D       ระดับ          X        S.D     ระดับ

สื่อวิทยุโทรทัศน์  3.99 1.18 ม�ก      3.81     1.24     ม�ก         4.11      1.11     ม�ก

วิทยุกระจ�ยเสียง  3.21 1.39 ป�นกล�ง      3.34     1.41     ป�นกล�ง     3.32      1.49      ป�นกล�ง

สื่อบุคคล   3.11 1.51 ป�นกล�ง      3.47     1.42     ป�นกล�ง     3.38      1.55      ป�นกล�ง

สื่อหนังสือพิมพ์  3.05 1.45 ป�นกล�ง      3.29     1.44     ป�นกล�ง     3.29      1.51      ป�นกล�ง

สื่ออินเทอร์เน็ต  4.52 0.93 ม�กที่สุด      4.44     1.10     ม�ก         4.33      1.14      ม�ก

หม�ยเหตุ: ค่�เฉลี่ยระหว่�ง 4.21-5.00 หม�ยถึง ม�กที่สุด, 3.41-4.20 หม�ยถึง ม�ก, 2.61-3.40 หม�ยถึง 

ป�นกล�ง, 1.81-2.60 หม�ยถึง น้อย, 1.00-1.80  หม�ยถึง น้อยที่สุด 

 การรับรู้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยสากลและการท่องเที่ยวไทย

 ช�วแอฟรกิ�ใตรู้จ้กัวฒันธรรมไทยส�กลของประเทศไทย เปน็อนัดบัทีห่นึง่คอื วฒันธรรมก�รตกแตง่

ร่�งก�ย อันดับที่สองคือ อ�ห�รไทย อันดับที่ส�มคือก�รศึกษ�ไทย และมีคว�มคิดเห็นว่�วัฒนธรรมไทยท่ี

ส�ม�รถสร้�งก�รรับรู้ในเรื่องก�รท่องเที่ยวไทย อันดับที่หนึ่งคือ ศิลปะจ�กภูมิปัญญ�ช�วบ้�น อันดับที่สอง

คือ ก�รแต่งง�นแบบไทย และอันดับที่ส�มคือก�รรำ�แบบไทย

ต�ร�งที ่2 แสดงจำ�นวน ลำ�ดบัของก�รรบัรู ้และค่�เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนม�ตรฐ�น ต�มคว�มคดิเหน็ของระดบั

ของวัฒนธรรมไทยส�กลที่สร้�งคว�มต้องก�รท่องเที่ยวในประเทศไทยจำ�แนกต�มวัฒนธรรมไทยส�กล 

                                    ก�รรับรู้*                            คว�มคิดเห็น

วัฒนธรรมไทยส�กล จำ�นวน          ร้อยละ          ลำ�ดับ          X          S.D.          ระดับ          ลำ�ดับ

ก�รตกแต่งร่�งก�ย  192              41.38     1      2.86          1.09 ป�นกล�ง      11

สิ่งทอไทย  140         30.17     4      3.84          1.04 ม�ก     6

ศิลปะจ�กภูมิปัญญ�ช�วบ้�น 96         20.69     5      4.08          0.96 ม�ก     1

พืชพื้นบ้�นไทย  96         20.69     5      3.92          0.96 ม�ก     4

อ�ห�รไทย  172         37.07     2      3.68          1.10 ม�ก     8

ก�รรำ�แบบไทย  88         18.97     6      3.93          1.11 ม�ก     3

เรื่องร�วโบร�ณของไทย 60         12.93     7      3.72          1.06 ม�ก     7

ก�รศึกษ�ไทย  144         31.03     3      3.63          0.88 ม�ก     10

ก�รแต่งง�นแบบไทย 72         15.52     10      3.99          0.98 ม�ก     2

ก�รบำ�บัดโรคแบบไทย 60         12.93     7      3.67          1.06 ม�ก     9

ก�รค้�ข�ย  60         12.93     7      3.85          1.03 ม�ก     5

*เลือกได้ม�กกว่� 1 ข้อ
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ความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมไทยของชาวแอฟริกาใต้ 

 ช�วแอฟริก�ใต้มีระดับคว�มต้องก�รเข้�ร่วมกิจกรรมเม่ือมีโอก�สม�ท่องเท่ียวไทย คือม�กท่ีสุดคือ 

ต้องก�รเข้�ร่วมกิจกรรมหรือเยี่ยมชมก�รแกะสลักทำ�เคร่ืองประดับร่�งก�ยเพื่อคว�มสวยง�ม รองลงม�คือ

วัตถุประดับเพื่อเสริมคว�มรำ่�รวยและวัตถุเพื่อเสริมโชคล�ง

การพิสูจน์สมติฐาน

สมมตฐิ�นที ่1: ก�รเปดิรบัข�่วส�รก�รทอ่งเทีย่วไทยมคีว�มสมัพนัธก์นักบัระดับก�รรบัรูว้ฒันธรรมไทยส�กล

ของประช�ชนในประเทศแอฟริก�ใต้ อย่�งมีนัยสำ�คัญท�งสถิติที่ระดับ .05

ต�ร�งที่ 3 แสดงคว�มสัมพันธ์ระหว่�งก�รเปิดรับข่�วส�รก�รท่องเที่ยวไทยกับระดับก�รรับรู้วัฒนธรรมไทย

ส�กลของประช�ชนในประเทศแอฟริก�ใต้

     ก�รรับรู้                              ก�รเปิดรับข่�วส�รก�รท่องเที่ยว 

   วัฒนธรรม

   ไทยส�กล             วิทยุโทรทัศน์     วิทยุกระจ�ยเสียง     บุคคล     หนังสือพิมพ์     อินเทอร์เน็ต         รวม 

          

                                    .298*  .113*          .142* -.003            .269*       .137*

*นัยสำ�คัญท�งสถิติที่ระดับ .05 

 ก�รรับรู้วัฒนธรรมไทยส�กลมีคว�มสัมพันธ์กับช่องท�งก�รเปิดรับข่�วส�รในภ�พรวม อย่�งมีนัย

สำ�คญัท�งสถติทิีร่ะดบั .05 (r=.137) โดยชอ่งท�งก�รเปดิรบัขอ้มลูดว้ยสือ่วทิยโุทรทศัน ์สือ่วทิยกุระจ�ยเสยีง 

สื่อบุคคล และสื่ออินเทอร์เน็ต มีคว�มสัมพันธ์กับก�รรับรู้วัฒนธรรมไทยส�กล อย่�งมีนัยสำ�คัญท�งสถิติที่

ระดับ .05 (r=.298, r=.113, r=.142 และ r=.269 ต�มลำ�ดับ) หรือกล่�วได้ว่�ก�รรู้จักวัฒนธรรมไทยส�กล

ของช�วแอฟริก�ใต้ขึ้นอยู่กับก�รเปิดรับข้อมูลข่�วส�รผ่�นสื่อเกี่ยวกับก�รท่องเที่ยวประเทศไทย

สมมตฐิ�นที ่2: ก�รรบัรูว้ฒันธรรมไทยส�กลมคีว�มสมัพนัธก์บัระดบัคว�มตอ้งก�รเข�้รว่มกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง

กับวัฒนธรรมไทยส�กลประช�ชนในประเทศแอฟริก�ใต้ อย่�งมีนัยสำ�คัญท�งสถิติที่ระดับ .05

ต�ร�งที ่4 แสดงคว�มสมัพนัธร์ะหว�่งก�รรับรู้วฒันธรรมไทยส�กลกบัระดบัคว�มตอ้งก�รเข�้ร่วมกจิกรรมที่

เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมไทยส�กลของประช�ชนในประเทศแอฟริก�ใต้
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                     คว�มต้องก�รเข้�ร่วมกิจกรรม

ก�รรับรู้วัฒนธรรมไทยส�กล     Value    df   Sig.

สิ่งทอไทย     635.878*  127  .000

สิ่งของตกแต่งบ้�นแบบไทย   694.613*  127  .000

พืชพื้นบ้�นไทย     619.293*  127  .000

อ�ห�รไทย     626.938*  127  .000

ก�รร่�ยรำ�แบบไทย    659.783*  127  .000

เรื่องร�วโบร�ณของไทย    678.952*  127  .000

ก�รศึกษ�ไทย     573.940*  127  .000

ก�รแต่งง�นแบบไทย    602.012*  127  .000

ก�รดูแลหลังคลอดแบบไทย   618.627*  127  .000

ก�รบรรเท�ทุกข์ด้วยสิ่งเหนือธรรมช�ติแบบไทย 715.291*  127  .000

ศัลกรรมในไทย     675.165*  127  .000

ภ�ษ�ไทย     593.515*  127  .000

คว�มเชื่อที่มองไม่เห็นต�มคว�มเชื่อไทย  685.461*  127  .000

เวทมนต์แบบไทย    637.977*  127  .000

 จ�กต�ร�งแสดงให้ เห็นว่� ก�รรู้ จัก

วัฒนธรรมไทยส�กลและคว�มต้องก�รเข้�ร่วม

กิจกรรมวัฒนธรรมไทยส�กลมีคว�มสัมพันธ์กัน

อย่�งมีนัยสำ�คัญที่ระดับ .05 หรือกล่�วอีกนัยหนึ่ง

คือคว�มต้องก�รเข้�ร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ

วัฒนธรรมไทยส�กลขึ้นอยู่กับก�รรู้จักวัฒนธรรม

ไทยส�กลทุกวัฒนธรรม โดยผลก�รศึกษ�ส�ม�รถ

แสดงเป็นแบบจำ�ลองได้ดังนี้

ภ�พที่ 2 แสดงแบบจำ�ลองสรุปผลก�รศึกษ�

การอภิปรายผลที่ได้จากการวิจัย

การเปดิรบัสือ่ การคน้หาขา่วสาร และการเปดิรบั

ข่าวสารการท่องเที่ยวไทยของชาวแอฟริกาใต้

 จ�กก�รศึกษ�พบว่ �ถึ งแม้ประ เทศ

แอฟริก�ใต้รู้จักสถ�นที่ท่องเที่ยว อันดับที่หนึ่งจ�ก

สือ่อนิเทอร์เนต็อยูใ่นระดบัม�ก อนัดบัทีส่องจ�กสือ่

วิทยุโทรทัศน์อยู่ในระดับม�ก อันดับท่ีส�มจ�กส่ือ

วิทยุกระจ�ยเสียง ส่วนอันดับสุดท้�ยจ�กสื่อบุคคล 

และสื่อหนังสือพิมพ์ ทั้งนี้อ�จอธิบ�ยได้ว่� ระบบ

เทคโนโลยีส�รสนเทศกล�ยเป็นระบบส�กลใน

อุตส�หกรรมก�รท่องเที่ยว โดยระบบเทคโนโลยี

ส�รสนเทศ ทำ�ให้ข้อมูลต่�ง ๆ  มีก�รบริห�รจัดก�ร

และสื่อส�รอย่�งมีประสิทธิภ�พม�กขึ้น รวมทั้งยัง

ทำ�ให้ส�ม�รถถ่�ยโอนข้อมูลได้ทั่วโลกอย่�ง ระบบ

เทคโนโลยีทำ�ให้ข้อมูลมีก�รเคลื่อนไหวตลอดเวล� 

ดงันัน้สือ่อนิเทอร์เนต็เปน็สือ่ทีเ่หม�ะกบัก�รคน้ห�

ขอ้มลูรวมทัง้ก�รทอ่งเทีย่วอกีทัง้ยงัมอีทิธิพลตอ่ก�ร

ท่องเท่ียวด้วยเช่นกัน ดังปร�กฏผลก�รวิจัยหล�ย 

ก�รเปิดรับ

ก�รรับรู้

คว�มต้องก�ร

u

u

u
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เรื่องสนับสนุนแนวคิดดังกล่�วเช่น ง�นวิจัยของ 

Rasty, et al (2013) และ Bennett, et al (2005) 

ถงึแมว้�่กลุม่ตวัอย�่งในกลุม่ประเทศแอฟริก�ใตใ้น

ภ�พรวมได้รู้จักสถ�นที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

ผ่�นท�งสื่ออินเทอร์เน็ต และเม่ือพิจ�รณ�ก�รสื่อ

ในลำ�ดับรองลงม�พบว่� ประช�ชนประเทศ

แอฟริก�ใต้รู้จักสถ�นที่ท่องเที่ยวจ�กสื่อวิทยุ

โทรทศัน ์ซึง่สือ่โทรทศันถ์อืเปน็สือ่มวลชนท่ีส�ม�รถ

สร�้งก�รรบัรูไ้ดด้แีละในวงกว�้ง อกีทัง้ยงัมอีทิธพิล

ต่อผู้ชมดังแนวคิดทฤษฎีก�รปลูกฝังคว�มเป็นจริง 

(Cultivation Theory) ของ Gerbner (อ้�งถึงใน 

Cohen, J.; Weimann, G. (2000) อีกท้ังยังมี

อิทธิพลต่อก�รตดัสินใจไปท่องเทีย่วด้วย ดังจะเห็น

ได้จ�กผลก�รวิจัยของ Papa, et al (2000; 1989) 

และง�นวิจัยของ Sood and Rogers (2000) ที่

แสดงใหเ้หน็ว�่สือ่โทรทศันใ์นรปูของละครโทรทัศน์

ทีน่ำ�เสนอเกีย่วกบัสถ�นทีท่อ่งเทีย่วมีผลตอ่ก�รท่อง

เที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับปร�กฏก�รณ์ของละคร

โทรทัศน์จ�กประเทศเก�หลีที่ก่อให้เกิดก�รท่อง

เที่ยวต�มรอยละคร สื่อโทรทัศน์ส�ม�รถใช้เป็นสื่อ

ที่ แนะนำ � ใ ห้ รู้ จั กสถ�นที่ ท่ อ ง เ ท่ี ยวและ ส่ือ

อินเทอร์เน็ตส�ม�รถให้ข้อมูลได้ม�กขึ้น ซ่ึงก�ร

สื่อส�รนั้นส�ม�รถใช้สื่ออินเทอร์เน็ตควบคู่กับสื่อ

วิทยุโทรทัศน์ได้ ดังจะเห็นได้จ�กผลก�รวิจัยของ 

Ramona, et al (2008) ที่ศึกษ�เรื่อง Comparing 

the Effectiveness of the Website with Tran-

sitional Media in Tourism Industry Marketing 

ที่พบว่� ส่ือใหม่เว็บไซต์ส�ม�รถใช้ควบคู่กับสื่อ

ดั้งเดิมได้ดีในอุตส�หกรรมก�รท่องเที่ยวได้ดี

ความคิดเห็นของประชาชนแอฟริกาใต้ท่ีมีต่อ

วัฒนธรรมไทยสากลท่ีก่อให้เกิดความต้องการ

ท่องเที่ยว

 ช�วแอฟรกิ�ใตเ้ห็นว�่ศลิปะจ�กภมูปิญัญ�

ช�วบ้�น ก�รรำ�แบบไทย และพืชพื้นบ้�นไทย เป็น

วัฒนธรรมไทยส�กลที่ส�ม�รถสร้�งก�รรับรู้ให้เกิด

คว�มต้องก�รม�ท่องเที่ยวไทยได้ม�กต�มลำ�ดับ 

นอกจ�กนี้ผลก�รศึกษ�ยังแสดงให้เห็นว่�โดยช�ว

แอฟริก�ใต้มีคว�มเห็นว่�วัฒนธรรมไทยส�กล

ส�ม�รถสร้�งก�รรับรู้เร่ืองก�รท่องเที่ยวได้ดีโดย

เฉลีย่ในระดบัสงู ทัง้นีอ้�จเป็นเพร�ะช�วแอฟรกิ�ใต้

มีประสบก�รณ์ก�รติดต่อสื่ อส�รกับหรือมี

ประสบก�รณ์เดิมกับประเทศไทย ดังนั้นก�รมี

ประสบก�รณ์ร่วมท�งวัฒนธรรมอ�จต้องเกิดหลัง

จ�กคว�มรู้หรือก�รรับรู้จ�กก�รส่ือส�รก่อนไม่ว่�

จะในรูปแบบใด ๆ  กต็�ม ซ่ึงสิง่หนึง่ท่ีส�ม�รถยนืยนั

ไดก้ค็อื สิง่ทอไทยถอืเปน็วฒันธรรมไทยส�กลทีช่�ว

แอฟริก�รู้จักเกี่ยวกับประเทศไทย ท้ังนี้เนื่องจ�ก

ประเทศไทยส่งออกสิ่งทอไปยังประเทศแอฟริก�

เป็นจำ�นวนม�ก อีกท้ังส่ิงทอไทยได้รับก�รยอมรับ

ว�่เปน็สนิค�้คณุภ�พด ีจงึเปน็ไปไดว้�่ช�วแอฟริกนั

นึกถึงเก่ียวกับสิ่งทอไทยเป็นอันดับแรก ดังนั้นจึง

เป็นยืนยันแนวคิดว่�ก�รรับรู้ใด ๆ ก็ต�มย่อมเกิด

ขึ้นได้หลังจ�กต้องมีประสบก�รณ์ร่วมกัน 

 นอกจ�กนียั้งพบว�่ในคำ�ถ�มปล�ยเปดิช�ว

แอฟริกันพบว่� ช�วแอฟริก�ใต้ต้องก�รม�ท่อง

เท่ียวที่ประเทศไทยเนื่องจ�กก�รจัดอันดับของ

หน่วยง�นน�น�ช�ติให้ประเทศไทยติดอันดับ

ประเทศท่ีตอ้งม�ท่องเท่ียว ดงันัน้ก�รจดัอนัดบัของ

องค์กรด้�นก�รท่องเที่ยวระหว่�งประเทศเป็นก�ร

ประช�สัมพันธ์ รวมทั้งยังเป็นก�รรับรองม�ตรฐ�น

จ�กองคก์รนัน้ ๆ  ใหก้บัวฒันธรรมไทยและก�รทอ่ง

เทีย่วไทยไดด้ใีนระดบัส�กลดว้ยเชน่กนั จ�กผลก�ร

ศึกษ�ดังกล่�วทำ�ให้เห็นว่�ก�รรับรองจ�กหน่วย

ง�นด้�นก�รท่องเท่ียวส�ม�รถก่อให้เกิดก�ร

ประช�สัมพันธ์ให้กับประเทศไทยได้ดี รวมท้ังยัง

สร้�งคว�มน่�เชื่อถือได้ดีเช่นกัน ส่วนวัฒนธรรม

เกี่ยวกับก�รบรรเท�ทุกข์ด้วยสิ่งเหนือธรรมช�ติ

แบบไทยมีก�รรับรู้น้อยที่สุด ทั้งนี้อ�จเป็นเพร�ะ

ก�รบรรเท�ทุกข์ด้วยสิ่งเหนือธรรมช�ติ เป็น

วัฒนธรรมท่ีอยู่ ในระดับท่ีเป็นคว�มเช่ือยังไม่

ส�ม�รถพสิจูนห์รอืจับตอ้งได้เหมอืนอ�ห�รไทย จงึ

ทำ�ให้ไม่ส�ม�รถทำ�ก�รโฆษณ�ประช�สัมพันธ์ไปสู่

ในระดับส�กลได้ ส่วนม�กมักรับรู้ได้ด้วยสื่อบุคคล
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แบบป�กต่อป�ก แต่เนื่องจ�กแอฟริก�นั้นมีผู้ท่ีมี

ประสบก�รณ์ม�ทอ่งเท่ียวในไทยนอ้ย ด้วยประเทศ

อยู่ห่�งไกลกัน 

ความสมัพนัธ์ของช่องทางการเปิดรบัขา่วสารการ

ทอ่งเท่ียวไทยกับการรบัรูว้ฒันธรรมไทยสากลของ

ประชาชนแอฟริกาใต้

 ผลก�รศึกษ�พบว่� ช่องท�งก�รเปิดรับ

ข้อมูลข่�วส�รก�รท่องเที่ยวไทยและก�รรับรู้

วัฒนธรรมไทยส�กลมีคว�มสัมพันธ์กันอย่�งมีนัย

สำ�คัญท�งสถิติที่ระดับ .05 หรือกล่�วได้ว่�ก�รรับ

รู้วัฒนธรรมไทยส�กลขึ้นอยู่กับช่องท�งก�รเปิดรับ

ข้อมูลข่�วส�รเกี่ยวกับประเทศไทย ก�รเปิดรับ

ข้อมูลข่�วส�รเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยส�กลและ

คว�มตอ้งก�รเข�้ร่วมกจิกรรมวฒันธรรมไทยส�กล

มคีว�มสมัพนัธก์นัอย�่งมนียัสำ�คญัท�งสถติทิีร่ะดบั 

.05 หรือกล่�วอีกนัยหนึ่งคือคว�มต้องก�รเข้�ร่วม

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมไทยส�กลขึ้นอยู่

กบัก�รเปดิรบัขอ้มลูข�่วส�รเกีย่วกบัวฒันธรรมไทย

ส�กล

 ชอ่งท�งก�รเปดิรบัขอ้มลูข�่วส�รและก�ร

รบัรูว้ฒันธรรมไทยส�กล และคว�มตอ้งก�รเข�้รว่ม

กิจกรรม ตัวแปรทั้งส�มตัวมีคว�มสัมพันธ์กันอย่�ง

มีนัยสำ�คัญท�งสถิติ หรือกล่�วได้ว่�ก�รรับรู้

วัฒนธรรมไทยส�กลขึ้นอยู่กับช่องท�งก�รเปิดรับ

ข้อมูลข่�วส�รเกี่ยวกับประเทศไทย และเม่ือรับรู้

วัฒนธรรมไทยส�กลแล้ว ก็มีคว�มต้องก�รเข้�ร่วม

กิจกรรมอันเก่ียวเนื่องกับวัฒนธรรมไทยส�กลดัง

กล�่ว ซึง่ผลผลก�รศกึษ�เปน็ต�มสมมตฐิ�นทีต่ัง้ไว้

และสอดคล้องกับผลก�รวิจยัของ Garret, (2009a); 

ง�นวิจัยของ Johnson, et al (2009) ง�นวิจัยของ 

Knobloch- Westerwick and Meng, (2009) 

Kobayashi and Ikeda (2009) ง�นวิจัยของ 

Melican and Dixon (2008) ง�นวิจัยของ Bower 

and Saadat, 1998 และก�ญจน� โชคเหรียญสุข

ชัย (2557) นั่นหม�ยคว�มว่� ห�กต้องก�รให้เกิด

ก�รรับรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยส�กลแล้วต้อง

ทำ�ก�รสื่อส�รผ่�นส่ือที่ช�วแอฟริก�ใต้นิยมเปิดรับ

คือสื่ออินเทอร์เน็ตและสื่อวิทยุโทรทัศน์ อีกทั้งก�ร

รับรู้เร่ืองวฒันธรรมไทยส�กลกจ็ะส�ม�รถกอ่ใหเ้กดิ

คว�มต้องก�รเข้�ร่วมกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับ

วัฒนธรรมนั้น ๆ และห�กนำ�กิจกรรมเหล่�นั้นม�

เสริมในโปรแกรมก�รท่องเที่ยวแล้วก็จะส�ม�รถก็

ให้เกิดคว�มน่�สนใจม�กยิ่ง ๆ ขึ้น

การรับรู้วัฒนธรรมไทยสากลและความต้องการ

เข้าร่วมกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรมไทย

สากลของกลุ่มตัวอย่างจากประเทศแอฟริกาใต้

 ก�รรับรู้วัฒนธรรมไทยส�กลและคว�ม

ต้องก�รเข้�ร่วมกิจกรรมวัฒนธรรมไทยส�กลมี

คว�มสัมพันธ์กันอย่�งมีนัยสำ�คัญที่ระดับ .05 หรือ

กล�่วอกีนยัหนึง่คอืคว�มตอ้งก�รเข�้รว่มกจิกรรมที่

เกีย่วขอ้งกบัวฒันธรรมไทยส�กลขึน้อยูก่บัก�รรับรู้

วัฒนธรรมไทยส�กลทุกวัฒนธรรม วัฒนธรรม

อ�ห�รท่ีมีค่�เฉล่ียสูงกว่�วัฒนธรรมไทยส�กลเร่ือง

อื่น ๆ เหตุผลอ�จม�จ�กประเทศไทยได้นำ�ม�เป็น

ประเด็นในก�รประช�สัมพันธ์เพื่อสร้�งก�รรับรู้ม�

เป็นเวล�น�นประกอบกับอ�ห�รไทยหล�ยเมนูได้

รับก�รจัดอันดับจ�กหล�ยๆ หน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง

กับก�รท่องเที่ยวทั่วโลกให้เป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยว

ต้องรับประท�น อีกทั้งอ�ห�รเป็นสิ่งหนึ่งในปัจจัย

สี่สำ�หรับก�รดำ�รงชีวิตและเป็นหนึ่งในวัฒนธรรม

ส�กลที่มีอยู่ในทุกสังคม ผลก�รสำ�รวจนี้ยังเป็นไป

ในทิศท�งผลก�รสำ�รวจก�รรับรู้วัฒนธรรมไทย

ส�กลในกลุ่ มประเทศอินโดจีนที่พบว่ � รู้จัก

วัฒนธรรมอ�ห�รไทยม�กท่ีสุดเช่นกัน (ก�ญจน� 

โชคเหรียญสุขชัย: 2557)

 นอกจ�กนีผ้ลก�รศกึษ�ยงัพบว�่ ถงึแมช้�ว

แอฟริก�ใต้ มีคว�มสนใจเข้�ร่วมในกิจกรรมที่

เกี่ยวข้องกับคว�มเชื่อเหนือธรรมช�ติน้อย แต่จ�ก

ก�รสังเกตพบว่�ประช�ชนได้ให้คว�มสนใจในเรื่อง

ของตกแตง่บ�้น หรือตกแตง่ร่�งก�ยท่ีแฝงดว้ยเร่ือง

ก�รเสริมเรื่องโชคล�ง เช่น คว�มต้องก�รเรื่อง

ประดับท่ีมีคว�มหม�ยเสริมคว�มเช่ือเร่ืองโชคล�ภ 

ดังนั้นก�รลงทุนเพื่อม�เข้�ร่วมกิจกรรมท�งด้�น
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คว�มเชือ่อ�จไมน่�่สนใจ แตถ่�้ห�กนำ�คว�มเช่ือม�

แฝงไว้ในของที่ระลึกก็จะสร้�งคว�มน่�สนใจได้ดี

ข้อเสนอแนะโดยทั่วไป

 1. ก�รรบัรูข้องช�วแอฟรกิ�ใตส้ว่นหน่ึงม�

จ�กก�รจัดอันดับขององค์กรด้�นก�รท่องเท่ียวใน

ต่�งประเทศดังน้ัน อ�จเป็นได้ที่พย�ย�มนำ�เสนอ

ข้อมูล หรือรักษ�คุณภ�พให้ดีขึ้นหรือก�รดูแลนัก

ทอ่งเทีย่วช�วต�่งประเทศใหด้เีพือ่ก�รกล�่วถงึหรือ

โหวตให้เป็นประเทศที่ติดอันดับน่�ท่องเที่ยว 

 2. จ�กก�รศึกษ�พบว่�ก�รรับรู้วัฒนธรรม

ไทยส�กลและคว�มต้องก�รเข้�ร่วมกิจกรรม

วัฒนธรรมไทยส�กลมีคว�มสัมพันธ์กันอย่�งมีนัย

สำ�คัญ หรือกล่�วอีกนัยหนึ่งคือคว�มต้องก�รเข้�

รว่มกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัวฒันธรรมไทยส�กลขึน้

อยู่กับก�รรับรู้วัฒนธรรมไทยส�กล ดังนั้นห�ก

ตอ้งก�รให้ประช�ชนในประเทศแอฟรกิ�ใตต้อ้งก�ร

เข�้รว่มกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัวฒันธรรมไทยส�กล 

จึงต้องมีก�รสร้�งก�รรับรู้ ซึ่งกระทำ�โดยใช้สื่อท่ี

เหม�ะสมกบัลกัษณะของกลุม่ผูร้บั โดยใชส้ือ่ดัง้เดมิ 

(traditional media) คอืวทิยโุทรทศันแ์ละใหข้อ้มลู

โดยละเอียดในส่ือใหม่ (new media) นั่นคือสื่อ

อินเทอร์เน็ต

 3. ในก�รสร้�งก�รรับรู้ในหมู่คนแอฟริกัน

อ�จใช้เรื่องของสิ่งของเรื่องคว�มเชื่อเรื่องโชคล�ภ

แฝงในส่ิงของหรอืของทีร่ะลึก อ�จใชว้ธิกี�รนำ�เสนอ

ผ่�นท�งอินเทอร์เน็ต ใช้ก�ร review ในลักษณะ

ของคลิปสั้น ๆ โดยใช้ภ�ษ�อังกฤษ เพื่อสร้�งเป็น 

Gimmick ในทริปก�รท่องเที่ยวในประเทศไทย

 4. ประเทศไทยมีภ�พลักษณ์ของคว�มไม่

ปลอดภัยในประเทศ ซึ่งภ�พลักษณ์นี้เกิดจ�กก�ร

ข่�วส�รโดยเฉพ�ะข่�วส�รในเชิงลบเก่ียวกับคดี

ฆ�ตกรรมอย่�ง รวมทัง้ข่�วส�รก�รนำ�เสนอข�่วของ

ผู้นำ�ประเทศ เช่น คดีฆ่�นักท่องเที่ยวเก�ะเต่� ซึ่ง

ส่ือต�่งประเทศบ�งครัง้ยดึต�มสือ่ในประเทศ ดงันัน้

ส่ือมวลชนต้องมีก�รกรองข้อมูลข่�วส�รก่อนนำ�

เสนอ เนื่องจ�กข่�วส�รดังกล่�วส�ม�รถส่งผลต่อ

ภ�พลักษณ์ของประเทศโดยรวม

 5. ผลก�รศึกษ�พบว่�ช�วแอฟริก�รับรู้

ภ�พลกัษณข์องประเทศไทยว�่ มีคว�มน�่กลวัคว�ม

ไม่ปลอดภัยย�มค่ำ�คืน ปัญห�ก�รข่มขืนนักท่อง

เทีย่ว ก�รเอ�รดัเอ�เปรยีบนกัทอ่งเทีย่ว ซึง่สิง่เหล�่

นี้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องต้องทำ�ก�รจัดระบบควบคุม และ

ปร�บปร�มผู้ท่ีกระทำ�ผิดอย่�งจริงจัง และต้องเร่ง

สร้�งคว�มเชื่อมั่นให้กลับคืนม�อย่�งเร่งด่วน

 6. ประเทศไทยอ�จมีก�รส่งออกกิจกรรม

ท�งวฒันธรรมไทยส�กลอนัเกีย่วเนือ่งกับสนิค�้และ

อีกท้ังต้องมีก�รสร้�งกิจกรรมให้มีก�รท่องเที่ยวได้

ตลอดปี โดยอ�จต้องขอคว�มร่วมมือจ�กองค์กร

ส่วนท้องถิ่น 

ข้อเสนอแนะการสื่อสารการท่องเที่ยวโดยทั่วไป

 1. จ�กผลก�รศกึษ�พบว�่ คว�มรูเ้ดมิเกีย่ว

กบัประเทศไทยเปน็ปจัจยัสำ�คญัในก�รรับรู้เกีย่วกบั

วัฒนธรรมไทย ดังนั้นก�รสร้�งก�รรับรู้เกี่ยวกับ

วฒันธรรมไทย อ�จตอ้งเกดิหลงัจ�กคว�มรู้หรอืก�ร

รับรู้จ�กก�รสื่อส�รก่อนไม่ว่�จะในรูปแบบใด ๆ 

ก็ต�ม เช่น ก�รสร้�งก�รรับรู้อ�จสร้�งผ่�นสินค้�

ไทย หรือในรูปแบบของก�รสื่อส�รผ่�นท�ง

อินเทอร์เน็ต

 2. ผลิตภัณฑ์ท�งก�รท่องเที่ยวไทย ซึ่ง

ผลติภณัฑ์ท�งก�รทอ่งเทีย่วเป็นผลติภณัฑท์ีจ่บัตอ้ง

ไม่ได้ เป็นน�มธรรม (intangibility) ไม่ส�ม�รถ

ทดลองใช้ก่อนได้ เช่น ก�รบริก�ร คว�มสะดวก

สบ�ย คว�มปลอดภัย ลกูค�้จงึตอ้งใช้คว�มรู้สกึสว่น

ตัว อ�รมณ์และจินตน�ก�รในก�รตัดสินใจซื้อ ผู้

ประกอบธุรกิจก็ต้องนำ�เสนอข�ย โดยก�รสร้�ง

สถ�นก�รณส์มมตใิหล้กูค�้เกดิจนิตน�ก�ร และเห็น

ภ�พชัดขึ้นว่�ผลิตภัณฑ์เป็นอย่�งไร ก�รท่องเท่ียว

ไทยนอกจ�กจะใช้วัฒนธรรมอ�ห�รและทรัพย�กร

ท�งธรรมช�ตเิปน็ผลติภณัฑห์ลกัแลว้ อ�จจะมกี�ร

สร้�งผลิตภัณฑ์อื่นเสริมดังต่อไปนี้

  2.1 ก�รศกึษ�ไทย โดยก�รพัฒน�

หลักสูตรที่หล�กหล�ย เช่น ด้�นก�รเกษตร
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เนื่องจ�กประเทศไทยเป็นที่รู้จักเรื่องก�รเกษตร 

ก�รศึกษ�ยังเป็นสิ่งที่จำ�เป็นสำ�หรับประเทศกำ�ลัง

พฒัน�ทกุประเทศ ซึง่ในแต่ละประเทศยอ่มมทีัง้คน

ท่ีมคีว�มพรอ้มและไมพ่รอ้มท�งเศรษฐกิจ กลุ่มเป้�

หม�ยของไทยอ�จเป็นกลุ่มระดับกล�งท่ีส�ม�รถ

ดแูลค�่ใชจ้�่ย หลกัสตูรส�ม�รถนำ�ไปบรูณ�ก�รเปน็

วัฒนธรรมอื่น ๆ ได้ เช่น ก�รชกมวย หรืออ�ห�ร 

เป็นต้น 

  2 . 2 . สิ่ ง ท อ ไ ท ย  เ นื่ อ ง จ � ก

ประเทศไทยได้ส่งสิ่งทอไปยังหล�ยประเทศ ทำ�ให้

หล�ยประเทศรู้จัก อีกทั้งสิ่งทอยังเป็นปัจจัยสี่ ก�ร

จัดลักษณะเพ่ือเป็นก�รนำ�ชมสิ่งทอ นอกจ�กจะ

ส�ม�รถข�ยสินค้�ได้แล้ว ยังส�ม�รถต่อยอดเรื่อง

ก�รส่งออกได้ด้วย

  2.3.ส่ิงของตกแต่งประดับบ้�น 

เหล่�น้ีส�ม�รถนำ�ม�ผนวกกับก�รท่องเท่ียวไทย 

เนื่องจ�กคนทั่วไปรู้จักและเห็นคุณภ�พจ�กสินค้�

ไทยเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว

  2.4 ส่ิงของประดับร่�งก�ย เป็น

วัฒนธรรมที่เกิดก�รรับรู้อันเป็นผลม�จ�กก�รส่ง

ออก ส่ิงของประดบัของไทยมีรปูแบบทีส่วยง�นและ

ร�ค�ไมแ่พง แหลง่ข�ยสนิค้�ร�ค�สง่ เช่น ประตูนำ�้

หรือโบ๊เบ๊ ส�ม�รถนำ�พัฒน�เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้

เช่นกัน

  2.5 พืชพืน้บ�้นในรปูของสมุนไพร 

ส�ม�รถกระทำ�ได้ในลักษณะของก�รบำ�บัด ก�ร

รักษ�โรค นำ�ม�เสริมในก�รท่องเที่ยว จำ�ส�ม�รถ

สร�้งก�รรับรูแ้ละร�้งร�ยไดใ้ห้กบัชมุชนไดด้อีกีดว้ย

  2 .6  ก�รพย�กรณ์  ถื อ เ ป็น

วัฒนธรรมอย่�งหนึ่งท่ีผส�นม�กับคว�มเชื่อ ก�ร

พย�กรณ์จะเป็นสิ่ งที่นิยมอย่�งม�กในหล�ย

ประเทศ ก�รสร�้งก�รรบัรูด้ว้ยคว�มเชือ่จะส�ม�รถ

กอ่ใหเ้กดิพฤตกิรรมไดง่้�ย อย�่งเชน่ก�รเดินท�งไป

แสวงบุญ เป็นต้น ปัจจุบันคนไทยเดินท�งไปท่อง

เทีย่วทีป่ระเทศเมยีนม� โดยมีวตัถปุระสงค์เพือ่ก�ร

พย�กรณ์ ประเทศไทยเองก็ได้ขึ้นชื่อในเรื่องก�ร

พย�กรณ์ก็ส�ม�รถนำ�ม�เป็นประเด็นในก�รสร้�ง

ก�รรับรู้ได้ดีท�งหนึ่ง

  2.7 ก�รแตง่ง�น ส�ม�รถสร้�งเปน็

แหล่งของก�รแต่ง�นและก�รฮันนีมูนโดยใช้สถ�น

ที ่เชน่ ภูเกต็ หรอืเชยีงใหม ่บริก�รจดัให้เตม็รปูแบบ 

ถูกพิธี ก็ส�ม�รถต่อยอดในหล�กหล�ยธุรกิจที

เกี่ยวข้อง เช่น ของชำ�ร่วยและโรงแรม

  2.8 ก�รค้�ข�ย ประกอบด้วยก�ร

เยี่ยมชมตล�ดนำ้� หรือตล�ดเส�ร์อ�ทิตย์ เพื่อ

เป็นก�รสร้�งก�รรับรู้และยังส�ม�รถต่อยอดท�ง

ธุรกิจได้อีกด้วย

 ผลิตภัณฑ์ดังกล่�วส�ม�รถนำ�ม�สร้�งก�ร

รับรู้ด้วยก�รโฆษณ�ผ่�นท�งทีวีและทำ�ก�รเสริม

ขอ้มูลดว้ยชอ่งท�งผ�่นท�งอนิเทอรเ์นต็ ทัง้นีอ้�จมี

เชิญผู้ที่มีชื่อเสียงของแต่ละเทศ เช่น ด�ร� นักร้อง 

หรือผูท่ี้ทำ�หน�้ท่ีเขยีนหรือเสนอข�่วส�ม�รถท�งทีว ี

เว็บไซต์ ม�ท่องเที่ยวในประเทศไทยเพื่อเข�เหล่�

นัน้จะไดน้ำ�กลบัไปนำ�เสนอเร่ืองร�วในไทย ใหค้นใน

ประเทศของตนเองได้รับรู้

 ข่�วส�รคว�มคิดเห็นหรือทัศนคติใด ๆ ที่

เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ท�งก�รท่องเที่ยวและบริก�ร มี

อิทธิพลอย่�งม�กต่อผู้บริโภค และกล�ยเป็นส่ิงที่ผู้

บริโภคมีก�รเส�ะแสวงห�ก่อนเสมอ ส่วนก�รซื้อซำ้�

หรือก�รกลับม�ใช้บริก�รอีกค ร้ั ง  ขึ้ นอยู่ กับ

ประสบก�รณท์ีผ่�่นม�เปน็สำ�คญั ก�รประช�สมัพนัธ์

ผลิตภัณฑ์ท�งก�รท่องเท่ียว ส�ม�รถกระทำ�ได้จ�ก

คว�มร่วมมือของหล�ยฝ่�ย เช่นหน่วยง�นทั้งภ�ครัฐ

และเอกชนที่เกี่ยวข้องกับก�รท่องเที่ยว ไม่ว่�จะ

เปน็ก�รทอ่งเท่ียวแหง่ประเทศไทย สม�คมต�่ง ๆ  หรือ

ตัวแทนข�ยโปรแกรมก�รท่องเที่ยวที่มีส่วนช่วยข�ย 

ประช�สัมพันธ์และทำ�ก�รตล�ดให้กับผลิตภัณฑ์

ท�งก�รท่องเที่ยว 

 3. ก�รจัดจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์ท�งก�รท่อง

เที่ยวมักเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นพร้อม ๆ กันหล�ยช่อง

ท�ง เชน่ ก�รข�ยตรงตอ่ผูบ้รโิภค ก�รข�ยผ�่นตวัแทน

จำ�หน่�ยทัวร์ และก�รข�ยผ่�นท�งอินเทอร์เน็ต 

เป็นต้น
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 4. ร�ค� เน่ืองจ�กห�กกำ�หนดกลุม่เป�้หม�ย

ที่อยู่ในระดับกล�ง ก็จำ�เป็นต้องกำ�หนดร�ค�ให้

เหม�ะสมกับกลุ่ม แต่อย่�งไรก็ต�มต้องคำ�นึงถึง

คุณภ�พของนักท่องเท่ียวท่ีอ�จจกระทบต่อสิ่ง

แวดล้อมด้วยเช่นกัน นอกจ�กนี้ควรก�รสร้�งคว�ม

ภักดขีองผูบ้รโิภคต่อก�รทอ่งเทีย่วไทย เชน่ ก�รสร�้ง

เรือ่งร�วพเิศษตอ่ก�รทอ่งเทีย่วในครัง้ตอ่ไป หรือก�ร

สมคัรสม�ชกิกบัก�รทอ่งเทีย่วไทย เพือ่ก�รทอ่งเทีย่ว

ในส่วนอื่น ๆ ของประเทศไทย

ข้อเสนอแนะโดยทั่วไป

 นักท่องเที่ยวช�วแอฟริก�ใต้ ส่วนใหญ่เป็น

นกัทอ่งเทีย่ว ทีม่กี�รทอ่งเทีย่วแบบไมแ่นน่อนแล้วแต่

โอก�ส คำ�นึงถึงคว�มปลอดภัย ดังนั้นก�รกระตุ้น            

อ�จกระทำ�ได้ทุกฤดูก�ล โดยสร้�งบรรย�ก�ศเหม�ะ

กับก�รท่องเที่ยว เช่น บรรย�ก�ศของก�รท่องเที่ยว

กับเพื่อนหรือจัดแพ็กเกจแบบเป็นคู่ นอกจ�กนี้ควรมี

ก�รทำ�ให้ก�รท่องเที่ยวมีคว�มสะดวกเรื่องเดินท�ง 

สร้�งคว�มมั่นใจเรื่องคว�มปลอดภัย มีข่�วส�รด้�น

ก�รเดินท�งโดยเฉพ�ะข้อมูลด้�นสถ�นที่ท่องเที่ยว

ท�งธรรมช�ติผ่�นท�งอินเทอร์เน็ตให้ม�ก

 ช่องท�งก�รสื่อส�ร ก�รสื่อส�รเพื่อเข้�ถึง

ช�วแอฟริก�ใต้นั้น ผลก�รสำ�รวจพบว่�เปิดรับสื่อ

อินเทอร์เน็ตสูงสุด รองลงม�คือสื่อวิทยุโทรทัศน์ ซ่ึง

ก�รประช�สัมพันธ์สถ�นที่ก�รท่องเที่ยวอ�จกระทำ�

ผ่�นสื่ออินเทอร์เน็ตเป็นหลัก เพ่ือสร้�งก�รรับรู้หรือ

เปน็ก�รแนะนำ�สถ�นทีท่่องเทีย่วในภ�ษ�องักฤษ โดย

อ�จจะตอ้งใหข้อ้มลูเพิม่เตมิในร�ยละเอยีดใหม้�กข้ึน 

สว่นสือ่หนงัสอืพมิพอ์�จใชน้อ้ยลงแตอ่�จปรับเปลีย่น

เป็นป้�ยโฆษณ�ริมถนนเพื่อสร้�งก�รรับรู้แทน

 เนื้อห�ก�รสื่อส�ร ช�วแอฟริก�ใต้รู้จัก

วัฒนธรรมไทยส�กลของประเทศไทย เป็นอันดับที่

หนึ่งคือ วัฒนธรรมก�รตกแต่งร่�งก�ย อันดับท่ีสอง

วัฒนธรรมคือ อ�ห�รไทย อันดับที่ส�มคือก�รศึกษ�

ไทย และจ�กก�รศึกษ�นักท่องเที่ยวช�วแอฟริก�ใต้

พบว่� ชอบท่องเที่ยวแบบเมืองเทคโนโลยีหรือแหล่ง

บันเทิง ดังนั้นก�รสื่อส�รเพื่อสร้�งก�รรับรู้และ

กระตุ้นเพ่ือให้เกิดก�รท่องเท่ียวอ�จต้องเน้นเรื่องแห

ล่งชอปปิง เช่น ห้�งสรรพสินค้� ตล�ดสินค้�ข�ยส่ง

เสื้อผ้�สิ่งทอ และอ�จจะเสริมให้มีก�รได้กินอ�ห�รที่

อร่อยและสวยง�ม แสดงก�รเยี่ยมชมหัตถกรรมด้�น

ก�รตกแต่ง หรือก�รจัดเยี่ยมชมศูนย์จัดแสดงสินค้�

เพื่อก�รตกแต่งบ้�นหรือเครื่องประดับ เป็นต้น ก�ร

แสดงถึงส่ิงของที่ระลึกเสริมคว�มเชื่อเร่ืองโชคล�ง

เปน็ตน้ และในก�รศกึษ�ครัง้นีย้งัพบว�่ กลุม่ตวัอย�่ง

ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษ� ดังนั้นสิ่งหนึ่งที่อ�จต้อง

พิจ�รณ�คือกิจกรรมท�งก�รศึกษ� ปัจจุบันพบว่�มี

นักศึกษ�จ�กประเทศแอฟริก�ใต้ม�เรียนคณะ

บริห�รธุรกิจ และจ�กสัมภ�ษณ์นักศึกษ�น�น�ช�ติ

จ�กประเทศแอฟริก�ใต้พบว่� ประเด็นหลักที่เข้�ม�

ศกึษ�ในประเทศไทยกค็อืตอ้งก�รศกึษ�วธิกี�รทำ�ก�ร

ค้�แบบเอเชีย ต้องก�รรู้จักประเทศไทย และ

ประเทศไทยยังเป็นประเทศที่มีคว�มปลอดภัย 

(Boateng สัมภ�ษณ์ 5 ตุล�คม 2557) และนักศึกษ�

ทุนรัฐบ�ลจ�กประเทศเคนย่� พบว่�ประเทศเคนย่�

ให้คว�มเชื่อมั่นกับก�รศึกษ�ไทย (John สัมภ�ษณ์ 

14 ตุล�คม 2557) 

 ส่วนวฒันธรรมทีก่ลุ่มตัวอย�่งเหน็ว�่ห�กนำ�

ม�สร้�งก�รรับรู้เพื่อกระตุ้นก�รท่องเที่ยวให้กับช�ว

แอฟริก�ใต้ทั่วไปได้นั้นประกอบด้วย ศิลปะจ�ก

ภูมิปัญญ�ช�วบ้�น อันดับที่สองคือก�รแต่งง�นแบบ

ไทย และอันดับที่ส�มคือก�รรำ�แบบไทย ซ่ึงทั้งส�ม

สิ่งนี้ส�ม�รถนำ�ม�สร้�งเป็นภ�พท่ีสวยง�มเพื่อสร้�ง

ก�รรับรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมอันอ่อนช้อย งดง�มและ

ประณีตในมุมมองที่แตกต่�งจ�กของช�วแอฟริก�ใต้ 

โดยส�ม�รถสร้�งก�รรับรู้ผ่�นสื่อโทรทัศน์เพื่อสร้�ง

ก�รรับรู้ให้คนทั่วไป ส่วนร�ยละเอียดของก�รท่อง

เทีย่วนัน้ส�ม�รถใหร้�ยละเอยีดผ�่นท�งอินเทอรเ์นต็

ได้

 ผู้รับส�ร ผู้รับส�รส่วนใหญ่เป็นผู้มีอ�ยุน้อย

และร�ยไดไ้มส่งู ก�รเพิม่กลุม่เป�้หม�ยในคนวยันีอ้�จ

จะต้องเน้นเรื่องร�ค�ที่ไม่สูงม�กนัก รวมทั้งอ�จจะ

ต้องกระทำ�ผ่�นสื่อที่กลุ่มวัยนี้เข้�ถึงได้ง่�ยเช่นสื่อ

อินเทอร์เน็ต และอ�จนำ�เสนอกิจกรรมที่มีลักษณะ
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ผจญภัย เช่น ก�รปั่นจักรย�นท่องเที่ยวรอบ ๆ เมือง

โบร�ณ เป็นต้น

นอกจ�กนีอ้�จเพิม่กลุม่วัยก�รศึกษ�ระดบัปรญิญ�โท 

หรือกลุ่มวัยทำ�ง�นตอนต้น ให้ม�เพิ่มวุฒิระดับ

ปริญญ�โทและเอกในประเทศไทย

ข้อเสนอแนะสำาหรับการวิจัยครั้งต่อไป

 1. ก�รวิจัยครั้งเป็นก�รสำ�รวจและห�คว�ม

สัมพันธ์พื้นฐ�นเพ่ือพิสูจน์ทฤษฎีท�งก�รสื่อส�รจ�ก

ขอ้มลู ทีไ่ดจ้�กก�รสำ�รวจอ�จนำ�ไปศกึษ�เรือ่งโมเดล

ก�รรบัรูห้รอืเสน้ท�งก�รรับรูวั้ฒนธรรมไทยส�กลเพ่ือ

เป็นก�รต่อยอดก�รศึกษ�ครั้งนี้

 2. เนื่องจ�กก�รศึกษ�ครั้งนี้เป็นก�รสำ�รวจ

ขอ้มูลพืน้ฐ�นของประช�กรกลุ่มประเทศท�งแอฟรกิ� 

ก�รต่อยอดก�รศึกษ�ครั้งอ�จเป็นก�รศึกษ�เพื่อ

วิเคร�ะห์ผู้ รับส�รในเรื่องก�รเปิดรับสื่อเพื่อเป็น

ประโยชน์ในก�รออกแบบองค์ประกอบท�งก�ร

สื่อส�รต่อไป

 3. ศกึษ�ในลกัษณะนีก้บัประเทศทีม่ภีมูหิลงั

ทีแ่ตกต�่งกนัและส�ม�รถเปน็ตล�ดใหมท่�งก�รทอ่ง

เที่ยวไทยได้ เช่น ประเทศนับถือศ�สน�อิสล�มเพื่อ

เป็นก�รพิสูจน์ทฤษฎีท�งก�รสื่อส�รเรื่องก�รเปิดรับ

และก�รรับรู้ในมิติอื่น
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