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การวิจยั เรื่องความต้องการข้อมูลข่าวสาร การเปิ ดรับและการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารเกีย่ วกับวัฒนธรรม
ไทยของนักท่องเทีย่ วชาวจีนมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา 1. ระดับความต้องการเนื้อหาข่าวสารและความต้องการ
ให้นาเสนอผ่านสื่อประเภทต่างๆ 2. พฤติกรรมการเปิ ด รับข่าวสารเกีย่ วกับวัฒนธรรมไทย 3. ระดับการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยของนักท่องเทีย่ วชาวจีนทีเ่ ดิน ทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย 4.
ความแตกต่างระหว่างลักษณะทางประชากรกับความต้องการ การเปิ ดรับและการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารเกีย่ วกับ
วัฒนธรรมไทยของนักท่องเทีย่ วชาวจีนทีเ่ ดินทางเข้ามาท่องเทีย่ วในประเทศไทย
การวิจ ัย ครัง้ นี้ เ ป็ น การวิจ ัย เชิง สารวจกลุ่ ม ตัว อย่ า งได้แ ก่ นัก ท่ อ งเที่ย วชาวจีน ที่ เ ดิน ทางเข้า มา
ท่อ งเที่ยวจ านวน 400 คน สุ่ม ตัวอย่ า งแบบหลายขัน้ ตอนโดยใช้เ ครื่อ งมือ วิจ ัย คือ แบบสอบถาม ผู้วิจ ัย
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานและการทดสอบค่า ที และ การวิเคราะห์
ความแปรปรวน
ผลการวิจยั พบว่า 1. นักท่องเทีย่ วชาวจีนทีเ่ ดินทางเข้ามาท่องเทีย่ วในประเทศไทยมีความต้องการ
เนื้อหาข่าวสารด้านวัฒนธรรมไทยอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะเนื้อหาเกี่ยวกับมารยาทและข้ อควรปฏิบตั ิใน
พิธกี รรมทางศาสนาและความเชื่อ รวมทัง้ มารยาทเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ ส่วนประเภทของสื่อที่ต้องการให้
นาเสนอนัน้ พบว่า นักท่องเทีย่ วชาวจีนมีความต้องการสือ่ ประเภทอินเทอร์เน็ต สือ่ ภาพยนตร์ เอกสารโฆษณา
ประชาสัมพันธ์สง่ เสริมการท่องเทีย่ วตามลาดับ 2.การเปิ ดรับข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับวัฒนธรรมไทยอยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยสือ่ ทีน่ กั ท่องเทีย่ วชาวจีนเปิ ดรับมากคือ ภาพยนตร์เรื่อง Lost In Thailand สื่อสิง่ พิมพ์ประเภท
ต่ างๆ และ กิจกรรมพิเ ศษที่จ ัดขึ้น เพื่อส่งเสริม การท่อ งเที่ย วประเทศไทยตามลาดับ 3.การรับ รู้เ กี่ย วกับ
วัฒนธรรมไทยนัน้ อยู่ในระดับปานกลางโดยทีก่ ารรับรูเ้ กีย่ วกับข้อควรปฏิบตั แิ ละมารยาทในการแสดงออกต่อ
บุคคลและสถาบันอันเป็ นที่เคารพของคนไทยอยู่ในระดับมาก และ 4. ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกัน
ได้แก่ อายุ การศึกษา อาชีพและรายได้ มีผลต่อความต้องการ การเปิ ดรับและการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารเกีย่ วกับ
วัฒนธรรมไทยแตกต่างกัน
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Abstract
The purposes of this research was to study the Information Demand, Media Exposure and
Perception of Thai Cultural among Chinese Tourists. The objectives of this research are as follows.
1. Levels of demand for information and demand for media exposure. 2. Demand behavior to Thai
cultural information. 3. Levels of Thai cultural information perception in Chinese tourists in Thailand.
4. Difference between demographics and need, exposure and perception of Thai cultural information
of Chinese tourists.
This research was Sample surveys of 400 Chinese tourists in Thailand which utilized
surveys as a medium. Researcher analyzed statistics by percentage, average, mean and hypothesis
test with t test and F test.
The results of the study were as follows: 1. Chinese tourists in Thailand had high
demands of Thai cultural information, especially, the information about manners and religious
ceremony regulations and beliefs, including public manners. About the type of media that demanded
for exposure were internet, movies, tourism publications, respectively. 2. The exposure of information
of Thai cultural was intermediate, however, the movie named “Lost In Thailand” had a high exposure
significantly followed by printing media and Thailand Tourism Exhibition Events. 3. Regarding to the
perception of Thai Cultural, manners to figures and beloved Thai constitutions and participation in
religious and cultural places were the issues that Chinese tourists were acknowledged and strictly
behaved to those constitutions and places. 4. Lastly, demographics had effects on demand,
exposure and perception of Thai cultural information, except sex and marital status valuables.
Key words: Information demand, Media exposure, Perception, Thai culture, Chinese tourists.

ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
การเปลีย่ นแปลงลักษณะโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน
ในช่วง 3 ทศวรรษทีผ่ ่านมา ทาให้ชาวจีนมีความเป็ นอยู่ คุณภาพชีวติ ฐานะทางเศรษฐกิจครัวเรือนและส่วน
บุคคลดีขน้ึ ประกอบกับความเจริญด้านเทคโนโลยีทางการสือ่ สาร ทาให้ชาวจีนได้เห็นโลกกว้างขึน้ ซึง่ เป็ นสิง่
กระตุ้นให้เ กิดความต้อ งการที่จ ะเดินทางท่องเที่ย วเพื่อสัมผัสโลกภายนอก อีกทัง้ รัฐบาลจีน ได้ผ่อนปรน
ข้อบังคับต่างๆ ในการเดินทางทาให้นักท่องเทีย่ วชาวจีนเดินทางไปท่องเทีย่ วยังประเทศต่างๆ เพิม่ ขึน้ อย่าง
มากมายและรวดเร็วในทุกๆ ปี ในปี พ.ศ. 2558 มีนักท่องเทีย่ วชาวจีนเดินทางไปท่องเทีย่ วทัวโลกกว่
่
า 100
ล้า นคนใช้จ่ า ยไปในการท่ อ งเที่ย วกว่ า 104,500 ล้า นบาท แต่ ดู เ หมือ นความมัง่ คัง่ ทางเศรษฐกิจ ของ
นักท่องเทีย่ วชาวจีนกับการปรับตัวในการใช้วฒ
ั นธรรมสากลหรือมารยาทสากลในการท่องเทีย่ วจะเป็ นสัดส่วน
ทีผ่ กผัน ดังนัน้ จึงเป็ นภารกิจสาคัญของเจ้าของประเทศทีต่ ้องสร้างความรูค้ วามเข้าใจทางด้านวัฒนธรรมและ
มารยาทสากลให้กบั นักท่องเทีย่ วชาวจีน เพื่อความเรียบร้อยของสังคมในประเทศนัน้ ๆขณะเดียวกันรัฐบาลจีน
ก็ได้พยายามพัฒนาพฤติกรรมของนักท่องเทีย่ วชาวจีนด้วยวิธกี ารต่างๆ เพื่อให้ชาวจีนเดินทางไปท่องเทีย่ ว
ทัวโลกได้
่
อย่างมีความรูค้ วามเข้าใจในวัฒนธรรมและมารยาทอันเป็ นสากล

สาหรับประเทศไทยตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2553 เป็ นต้นมา สถิตนิ ักท่องเทีย่ วเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่ องทุกปี จน
เมื่อปลายปี พ.ศ. 2555 ภาพยนตร์เรื่อง Lost in Thailand เริม่ ฉายในโรงภาพยนตร์และมีชาวจีนชมมากเป็ น
ประวัติการณ์ผู้สร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ถ่ายทอดความงดงามของทัศนียภาพและสอดแทรกเรื่ องราวด้าน
วัฒนธรรมไทยได้อย่างดียงิ่ เป็ นปั จจัยสาคัญส่งเสริมให้นักท่องเทีย่ วชาวจีนเดินทางมาท่องเที่ ยวประเทศไทย
มากขึน้ จาก 2.7 ล้านคนในปี พ.ศ. 2553 เป็ น 4.7 ล้านคนในปี พ.ศ. 2556 และ 7.9 ล้านคนในปี พ.ศ. 2558
ทาให้เศรษฐกิจหมุนเวียนดีขน้ึ ขณะเดียวกันก็มผี ลกระทบทางด้านวัฒนธรรมตามมา เพราะนักท่องเทีย่ วชาว
จีนมีพฤติกรรมเสมือนจะไม่รบั รูม้ ารยาทสากล เช่นไม่รกั ษาความสะอาด ไม่มวี นิ ยั ในการใช้สงิ่ ของหรือสถานที่
อันเป็ นสาธารณะ ทาลายทรัพยากรธรรมชาติ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ทัง้ โดยตัง้ ใจและไม่ตงั ้ ใจ การศึกษา
เรื่องราวต่างๆด้านวัฒนธรรมประเพณีของประเทศไทยก่อนเดินทางมาท่องเทีย่ วนัน้ ก็พบได้บา้ งแต่ส่วนใหญ่
ให้ความสนใจค่อนข้างน้อย เมื่อเดินทางมาถึงก็มกั ประสบปั ญหา จนบางกรณีกลายเป็ นปั ญหาใหญ่ทท่ี างการ
ต้องเข้ามาแก้ไข
ผูว้ จิ ยั จึงสนใจและเห็นความสาคัญของการศึกษาวิจยั ความต้องการ การเปิ ดรับและการรับรูข้ อ้ มูล
ข่าวสารเกีย่ วกับวัฒนธรรมไทยในหมู่นกั ท่องเทีย่ วชาวจีนทีเ่ ดินทางเข้ามาท่องเทีย่ วในประเทศไทยในประเด็น
ประเภทของสื่อและเนื้อหาของข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับวัฒนธรรมไทยทีน่ ักท่องเที่ยวชาวจีนเลือกเปิ ดรับและ
รับรู้เป็ นอย่างไรและอยู่ในระดับใด เพื่อเป็ นประโยชน์แก่หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถนาผลการศึกษามา
สร้างสรรค์แผนการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารเชิงวัฒนธรรมไทยเพื่อให้เกิดความเข้าใจทีด่ แี ละถูกต้องขึน้ ใน
หมู่นกั ท่องเทีย่ วชาวจีน เพื่อหาคาตอบดังวัตถุประสงค์การวิจยั ดังนี้

วัตถุประสงค์การวิ จยั
1. เพื่อศึกษาความต้องการเนื้อหาข่าวสารเกีย่ วกับวัฒนธรรมไทยและความต้องการให้มกี าร
นาเสนอจากสือ่ ประเภทต่างๆ ของนักท่องเทีย่ วชาวจีน
2. เพื่อศึกษาการเปิ ดรับข่าวสารเกีย่ วกับวัฒนธรรมไทยจากสือ่ ประเภทต่างๆ ของนักท่องเทีย่ วชาว
จีน
3. เพื่อศึกษาการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารด้านวัฒนธรรมไทยของนักท่องเทีย่ วชาวจีน
4. เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างลักษณะทางประชากรกับความต้องการ การเปิ ดรับ และการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับวัฒนธรรมไทยของนักท่องเทีย่ วชาวจีน

ขอบเขตการวิ จยั และประชากร
1. นักท่องเทีย่ วชาวจีนทีเ่ ดินทางเข้ามาท่องเทีย่ วในกรุงเทพมหานคร
2. ระยะเวลาทีท่ าการวิจยั ช่วงเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม พ.ศ.2559

ประโยชน์ ของการวิ จยั
1. หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง คือการท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทยสามารถนาผลการวิจยั ไปใช้เป็ นแนวทาง
ในการกาหนดนโยบาย วางแผน ส่งเสริมและพัฒนาความเข้าใจวัฒนธรรมไทยในหมู่นกั ท่องเทีย่ วชาวจีน และ
ชาติอ่นื ๆ
2. ภาคเอกชนทัง้ ธุรกิจการท่องเทีย่ วและธุรกิจอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง สามารถนาผลการวิจยั ไปใช้วางแผน
บริหารจัดการธุรกิจการท่องเทีย่ วให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้

กรอบแนวคิ ดการวิ จยั
จากแนวความคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกเปิ ดรับข่าวสารสามารถสรุปได้ว่า บุคคลที่เปิ ดรับ
ข่าวสารมากยิง่ มีหตู ากว้างไกลมีความรูค้ วามเข้าใจในสภาพแวดล้อมและเป็ นคนทีท่ นั สมัยทันเหตุการณ์กว่า
1
บุคคลทีเ่ ปิ ดรับข่าวสารน้อย ในการรับรูข้ ่าวสารนัน้ ปั จจัยทีบ่ ุคคลเลือกเปิ ดรับข่าวสารแตกต่างกันได้แก่ เพศ
อายุ อาชีพ การศึกษาและรายได้ ซึ่งผู้รบั สารจะมีกระบวนการเลือกสรรกรองข่าวสารแตกต่ างกันไปตาม
ประสบการณ์ ความต้องการ ความเชื่อ ทัศนคติ ความรูส้ กึ นึกคิด ของแต่ละบุคคล โดยทัวไปคนจะมี
่
แนวโน้ม
ทีจ่ ะเลือกรับเนื้อหาทีส่ อดคล้องกับทัศนคติและความสนใจทีต่ นนัน้ มีอยู่ และจะหลีกเลีย่ งเนื้อหาทีข่ ดั แย้งกับ
ทัศนคติกบั ความสนใจของตน นอกจากนัน้ ยังมีปัจจัยด้านบุคลิกภาพ และประสบการณ์ส่วนบุคคล ทาให้ผรู้ บั
สารแสวงหาข่าวสารต่างกัน ภูมหิ ลังทีต่ ่างกันย่อมทาให้บุคคลมีความสนใจและความต้องการเนื้อหาข่าวสาร
ต่างกัน การศึกษาและสภาพแวดล้อมเป็ นปั จจัยที่ทาให้เกิดความแตกต่างในพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่อและ
เนื้อหาข่าวสาร ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงนาทฤษฎีความต้องการแสวงหาข่าวสาร การเลือกเปิ ดรับ การเลือกรับรูข้ า่ วสาร
มาวิเคราะห์กบั ระดับทางสังคมและลักษณะความแตกต่างกันทางประชากรของนักท่องเทีย่ วชาวจีนว่ามีความ
แตกต่างกันอย่างไรดังกรอบแนวคิดการวิจยั และสมมติฐานการวิจยั ข้างล่างนี้

1

Atkin, C,K. “New Model for Mass Communication Research”. New York: The Free Press, 1973.

ลักษณะแตกต่าง
ทางประชากรของ
นักท่องเที่ยวชาว
จีน :
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพ
- การศึกษา
- อาชีพ
- รายได้เฉลีย่ ต่อ
เดือน

ความแตกต่างของความ
ต้องการข้อมูลข่าวสาร
- เนื้อหาข่าวสารได้แก่ ข้อควร
ปฏิบตั แิ ละมารยาทต่อสถาบัน
และบุคคลอันเป็ นทีเ่ คารพของ
คนไทย, สถานทีส่ าคัญหรือ
สถานทีป่ ระกอบพิธกี รรมทาง
ศาสนาและความเชื่อ, เมื่ออยู่ใน
สถานทีส่ าธารณะ, การเข้ามี
ส่วนร่วมกับงานประเพณีของ
ประเทศไทย
- ประเภทของสือ่ ได้แก่

1. สือ่ เฉพาะกิจ เช่น เอกสาร
ประชาสัมพันธ์แนะนา, คู่มอื ,
นิตยสาร, แผ่นพับ, ใบปลิว,
โปสเตอร์, บิลบอร์ด, วารสาร
บนเครื่องบิน, สนามบิน, ซีด,ี วี
ซีดี
2. อินเทอร์เน็ต เช่น เว็บไซต์
แอพพลิเคชัน่ YouKu
3. สือ่ มวลชน เช่น ภาพยนตร์,
วิทยุ, โทรทัศน์, หนังสือพิมพ์
4.สือ่ บุคคล เช่น เจ้าหน้าที่
บริษทั ทัวร์, หัวหน้าทัวร์, ไกด์
ท้องถิน่
5. สือ่ กิจกรรม เช่น นิทรรศการ
การท่องเทีย่ ว, โร้ดโชว์,
เอกสารโฆษณาประชาสัมพันธ์
การส่งเสริมการขายการ
ท่องเทีย่ ว

ความแตกต่าง
ของการเปิ ดรับ
สื่อประเภทต่าง ๆ

ความแตกต่างของ

- สือ่ สิง่ พิมพ์ได้แก่
หนังสือพิมพ์
นิตยสาร วารสาร
แผ่นพับ ใบปลิว
โปสเตอร์ บิลบอร์ด
เอกสารทีพ่ มิ พ์แจก
ในงานนิทรรศการ
การออกบู๊ธ

ด้านวัฒนธรรมไทย

- สือ่ อิเล็กทรอนิกส์
ได้แก่ วิทยุ
โทรทัศน์
ภาพยนตร์
- สือ่ อินเตอร์เน็ต
ได้แก่เว็บไซต์ แอพ
YouKu
- สือ่ บุคคลได้แก่
เพื่อน ญาติ หรือ
บุคคลในครอบครัว
เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั
ทัวร์ หัวหน้าทัวร์
ไกด์
- สือ่ เฉพาะกิจ
ได้แก่งาน
นิทรรศการ, การ
ออกบู๊ธ

ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

การรับรูข้ ่าวสาร

- การรับรูเ้ กีย่ วกับข้อ
ควรปฏิบตั แิ ละ
มารยาทต่อสถาบัน
และบุคคลอันเป็ นที่
เคารพของคนไทย
- การรับรูเ้ กีย่ วกับข้อ
ควรปฏิบตั แิ ละ
มารยาทในสถานที่
สาคัญทางศาสนาและ
ความเชื่อ
- การรับรูเ้ กีย่ วกับข้อ
ควรปฏิบตั แิ ละ
มารยาทในสถานที่
สาธารณะ
- การรับรูเ้ กีย่ วกับ
มารยาทในการมีสว่ น
ร่วมและเข้าชมใน
เทศกาลตามประเพณี
ไทย

วิ ธีการดาเนิ นการวิ จยั
การวิจ ัยนี้ เป็ นการวิจ ัยเชิง ปริมาณด้วยการวิจยั เชิงสารวจเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามและการ
สัม ภาษณ์ ก ลุ่ ม เพื่อ เก็บ ข้อ มูลประกอบการรายงานผล กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ใ ช้ใ นการวิจ ัย เชิง สารวจครัง้ นี้ คือ
นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร ช่วงเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม พ.ศ.
2559 จานวน 400 คน สุม่ ตัวอย่างแบบหลายขัน้ ตอน
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลในการสัมภาษณ์กลุ่ม (Focus Group Interview) ได้แก่นักท่องเทีย่ วชาวจีนทีเ่ ดินทางเข้า
มาท่องเทีย่ วในกรุงเทพมหานคร ช่วงเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม พ.ศ. 2559 จานวน 6 คน

เครื่องมือที่ ใช้ในการวิ จยั
เครื่ อ งมื อ การวิ จ ัย เชิ ง ส ารวจ ได้ แ ก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยผู้ วิจ ัย ได้แ บ่ ง
แบบสอบถามออกเป็ น 4 ตอน ดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามปั จจัยส่วนบุคคล ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (check
list) ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ สถานภาพสมรส ค่าบริการทีจ่ ่ายให้กบั บริษทั นา
เทีย่ ว
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกีย่ วกับความต้องการในการค้นคว้าข้อมูลข่าวสารวัฒนธรรมไทยจากเนื้อหา
และประเภทของสือ่ ของนักท่องเทีย่ วชาวจีน เป็ นคาถามปลายปิ ด
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกีย่ วกับพฤติกรรมการเปิ ดรับสือ่ ข่าวสารวัฒนธรรมไทยของนักท่องเทีย่ วชาว
จีนทีเ่ ดินทางเข้ามาท่องเทีย่ วในประเทศไทยลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบปลายปิ ด
ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกีย่ วกับการรับรูข้ องนักท่องเทีย่ วชาวจีนทีม่ ตี ่อเนื้อหาข่าวสารด้านวัฒนธรรม
ไทย เป็ นคาถามแบบตัวเลือก
ผูว้ จิ ยั ได้นาแบบสอบถามให้ผเู้ ชีย่ วชาญตรวจสอบความถูกต้องได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC อยู่
ระหว่าง 0.67-1 และทาการทดสอบความเชื่อมันโดยน
่
าผลจากการทดลองใช้แบบสอบถามกับนักท่องเทีย่ ว
ชาวจีน 30 คนในตอนที่ 3 และ 4 ไปหาค่าสัมประสิทธิแอลฟ่
า (Alfa Coefficient) ของครอนบัคโดยได้ค่า KR์
20 เท่ากับ 0.7659 และค่า KR-21 เท่ากับ 0.7531
การสัมภาษณ์กลุ่ม ผู้วจิ ยั ออกแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเป็ นเครื่องมือสาหรับการสัมภาษณ์
กลุ่มใช้เวลาการสัมภาษณ์ประมาณ 40 นาที โดยเตรียมคาถามอย่างมีโครงสร้าง
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั เก็บข้อมูลโดยขอความร่วมมือจากนักท่องเทีย่ วได้ทาแบบสอบถาม
ด้วยตนเอง ทาการเก็บข้อมูลในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคม–กรกฎาคม พ.ศ.2559
สาหรับการการสัมภาษณ์ กลุ่ม ผู้วิจยั สัมภาษณ์ นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เป็ นอาสาสมัคร 6 คน ที่มี
ลักษณะทางประชากรทีค่ ละกัน โดยเตรียมคาถามอย่างมีโครงสร้าง ในเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559

การวิ เคราะห์ข้อมูล
ใช้การประมวลผลเชิงสถิติโดยใช้โ ปรแกรมสาเร็จรูป ทางคอมพิวเตอร์ ใช้สถิติการวิเคราะห์เชิง
พรรณนาดังนี้ คือ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean: µ) และค่าส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) และใช้สถิติ t-test และ F-test (One-way Anova)
การวิเคราะห์ขอ้ มูลทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์กลุ่มด้วยแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ใช้การวิเคราะห์
เชิงพรรณนาเพื่อให้ได้คาตอบตามวัตถุประสงค์

สรุปผลการวิ จยั
1. ความต้องการเนื้อหาข่าวสารเกีย่ วกับวัฒนธรรมไทย และความต้องการให้มกี ารนาเสนอทางสื่อ
ประเภทต่างๆ
นักท่องเทีย่ วชาวจีนทีเ่ ดินทางเข้ามาท่องเทีย่ วในประเทศไทยมีความต้องการข้อมูลเกีย่ วกับข้อควร
ปฏิบตั แิ ละมารยาทเมื่ออยู่ในสถานทีส่ าคัญหรือสถานทีป่ ระกอบพิธกี รรมทางศาสนาและความเชื่อมากทีส่ ุด
รองลงมาคือข้อควรปฏิบตั ติ ่อผูอ้ ่นื และมารยาทเมื่ออยู่ในสถานทีส่ าธารณะ สาหรับ ความต้องการประเภทของ
สื่อนัน้ พบว่าความต้องการประเภทของสื่อด้านข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยนัน้ มาจาก 5 สื่อหลัก
ได้แก่ เว็บไซต์ภาพยนตร์เรื่อง Lost In Thailand เอกสารประชาสัมพันธ์แนะนา/คู่มอื หัวหน้าทัวร์และ
มัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่
นอกจากนัน้ จากการสัม ภาษณ์ ก ลุ่ ม นั ก ท่ อ งเที่ย วชาวจีน พบว่ า ความแตกต่ า งของอายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้ของนักท่องเทีย่ วชาวจีนส่งผลต่อความต้องการเนื้อหาข่าวสารและความต้องการ
ให้มกี ารนาเสนอผ่านทางสือ่ ประเภทต่าง ๆ แตกต่างกัน นักท่องเทีย่ วทีม่ อี ายุน้อย ระดับการศึกษาค่อนข้างสูง
มีรายได้จากการทางานประจา จะเปิ ดกว้างในความต้องการเนื้อหาข่าวสารเกีย่ วกับวัฒนธรรมไทยในด้านชีวติ
ความเป็ นอยู่ ความเชื่อ มารยาทและข้อควรปฏิบตั ติ ่อสถาบัน สถานทีส่ าคัญทางศาสนาและสถานทีส่ าธารณะ
โดยนิยมค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเป็ นหลัก
ส่วนนักท่องเที่ยวที่สูงอายุ การศึกษาไม่สูง อาชีพค้าขายหรือเป็ นแม่บ้านอยู่ในกลุ่มอนุ รกั ษ์นิยม
ไม่ได้ให้ความสาคัญกับการค้นคว้าข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยมากนัก ส่วนใหญ่มกั รับฟั งจากสื่อ
บุคคล ได้แก่ พนักงานขายของบริษทั ทัวร์เมื่อซือ้ รายการท่องเทีย่ วก็มกั จะได้รบั การแนะนาเรื่องราวเกีย่ วกับ
วัฒนธรรมไทยว่าสิง่ ไหนควรปฏิบตั หิ รือไม่ควรปฏิบตั ิ รับฟั งคาแนะนาเกีย่ วกับข้อมูลข่าวสารด้านวัฒนธรรม
ไทย จากมัคคุเทศก์เมื่อเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยแล้วส่วนเพื่อนหรือญาติท่เี คยเดินทางเข้ามา
ท่องเทีย่ วในประเทศไทยก็มกั จะให้ขอ้ มูลดังกล่าวเมื่อมีการสนทนากัน
2. การเปิ ดรับข่าวสารเกีย่ วกับวัฒนธรรมไทยจากสือ่ ประเภทต่างๆ
จากการสารวจด้วยแบบสอบถามและสัมภาษณ์กลุ่ม ได้ผลตรงกันโดยพบว่าระดับการเปิ ดรับข้อมูล
ข่าวสารเกีย่ วกับวัฒนธรรมไทยของนักท่องเทีย่ วชาวจีนในสือ่ ประเภทต่างๆ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง แต่
เมื่อพิจารณาในรายละเอียดประเภทของสื่อแต่ละประเภทพบว่ ามีการเปิ ดรับสื่อภาพยนตร์เรื่อง Lost In
Thailand มากที่สุด สื่อทีเ่ ปิ ดรับรองลงมาคือกิจกรรมพิเศษทีจ่ ดั ขึน้ เพื่อส่งเสริมการท่องเทีย่ วประเทศไทย
คู่มอื เดินทางท่องเทีย่ วในประเทศไทยคาแนะนาจากมัคคุเทศก์หรือพนักงานของบริษทั นาเที่ยวและสือ่ สิง่ พิมพ์
ตามลาดับ
3. การรับรูข้ า่ วสารเกีย่ วกับวัฒนธรรมไทยจากสือ่ ประเภทต่างๆ
การรับรูเ้ นื้อหาข่าวสารของนักท่องเทีย่ วชาวจีนเกีย่ วกับข้อควรปฏิบตั แิ ละมารยาทต่อสถาบันและ
บุคคลอันเป็ นทีเ่ คารพของคนไทยอยู่ในระดับการรับรูม้ าก ส่วนการรับรูเ้ กีย่ วกับข้อควรปฏิบตั แิ ละมารยาทใน
สถานทีส่ าคัญทางศาสนาและความเชื่อตลอดจนมารยาทในการมีสว่ นร่วมขณะเข้าชมในเทศกาลประเพณีไทย
นัน้ อยู่ในระดับปานกลาง สาหรับการรับรูเ้ กีย่ วกับมารยาทและข้อควรปฏิบตั ใิ นสถานทีส่ าธารณะอยู่ในระดับ
การรับรูน้ ้อย
นอกนัน้ จากการสัมภาษณ์กลุ่มพบว่าการรับรูเ้ นื้อหาข่าวสารของนักท่องเทีย่ วชาวจีนทีเ่ ป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูล
หลักทุกคนนัน้ มีการรับรู้เกี่ยวกับข้อควรปฏิบตั แิ ละมารยาทต่อทัง้ สถาบันและบุคคลอันเป็ นที่เคารพของคน
ไทย สถานที่สาคัญทางศาสนา และความเชื่ออยู่ในระดับมาก ส่วนมารยาทในการมีส่วนร่วมขณะเข้าชมใน

เทศกาลประเพณีไทยนัน้ อยู่ในระดับปานกลางสาหรับการรับรู้เกีย่ วกับมารยาทและข้อควรปฏิบตั ิในสถานที่
สาธารณะอยู่ในระดับการรับรูน้ ้อยสอดคล้องกับผลการวิจยั เชิงปริมาณทีไ่ ด้เสนอแล้วดังกล่าว
4. ผลการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ
ผลทดสอบลักษณะทางประชากรของนักท่องเทีย่ วชาวจีนพบว่า
เพศและสถานภาพการสมรสของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่แตกต่างกันมีความต้องการเนื้อหาข่าวสาร
เกีย่ วกับวัฒนธรรมไทยและความต้องการให้มกี ารนาเสนอจากสื่อประเภทต่างๆ มีการเปิ ดรับข้อมูลข่าวสาร
เกีย่ วกับวัฒนธรรมไทยจากสือ่ ประเภทต่างๆและการรับรูต้ ่อเนื้อหาข่าวสารวัฒนธรรมไทยโดยรวมไม่แตกต่าง
กัน
อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ ของนักท่องเที่ยวชาวจีน ที่แตกต่ างกันมีความต้องการเนื้อหา
ข่าวสารเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยและความต้องการให้มกี ารนาเสนอจากสื่อประเภทต่างๆ มีการเปิ ดรับข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยจากสื่อประเภทต่างๆ และการรับรูต้ ่อเนื้อหาข่าวสารวัฒนธรรมไทยโดยรวม
แตกต่างกัน

อภิ ปรายผล
1. ความต้องการเนื้อหาข่าวสารเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยและประเภทของสื่อที่ต้องการให้นาเสนอ
พบว่านักท่องเทีย่ วชาวจีนทีเ่ ดินทางเข้ามาท่องเทีย่ วในประเทศไทยมีความต้องการข้อมูลเกีย่ วกับวัฒนธรรม
ไทยอยู่ในระดับมาก และความต้องการข้อมูลเกีย่ วกับข้อควรปฏิบตั แิ ละมารยาทเมื่ออยู่ในสถานทีส่ าคัญหรือ
สถานที่ประกอบพิธกี รรมทางศาสนาและความเชื่อมากที่สุด ในกรณีน้ีอาจกล่าวได้ว่านักท่องเที่ยวชาวจีน
ต้องการเนื้อหาดังกล่าวเพราะในช่วงการปฏิวตั วิ ฒ
ั นธรรมของประเทศจีนเมื่อปี พ.ศ. 2509 ทาให้องค์ความรู้
ทางวัฒนธรรมสูญหายไป เมื่อบริบททางด้านการปกครองเปลีย่ นแปลงไปทาให้ชาวจี นทีอ่ อกไปท่องเทีย่ วใน
ประเทศต่ างๆ กระตือรือร้นที่จะแสวงหาเนื้อหาข่าวสารทางด้านวัฒนธรรมจากสื่อประเภทต่ างๆ มากขึ้น
ประกอบกับความเจริญทางด้านเทคโนโลยีทเ่ี จริญขึน้ และรัฐบาลจีนได้ผ่อนปรนข้อจากัดต่างๆ ทางด้านการ
สือ่ สารส่งผลให้การเข้าถึงเว็บไซต์สะดวกขึน้ ซึง่ ตรงกับผลการวิจยั ทีพ่ บว่านักท่องเทีย่ วชาวจีนมีความต้องการ
ประเภทของสื่อจากสื่ออินเทอร์เน็ตมากที่สุดซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการแสวงหาข้อมูลข่าวสารตามการใช้
2
ประโยชน์และความพึงพอใจจากการใช้สอ่ื ของบุคคลดังที่ Krikelas (1983) กล่าวว่าการทีบ่ ุคคลใดบุคคลหนึ่ง
กระทาในสิง่ หนึ่งเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารที่จะสนองตอบความต้องการของตน อันเนื่องมาจากการที่
บุคคลนัน้ ต้องการเรียนรู้ศึกษาและวิเคราะห์ในประเด็นหนึ่งและพบว่ าความรู้ท่ตี นมีอยู่ นัน้ ไม่เพียงพอจึง
ทาการศึกษาเพื่อเพิม่ เติมความรูด้ งั กล่าวด้วยการแสวงหาจากแหล่งข่าวสารทีต่ นพึงพอใจ
2. ระดับการเปิ ดรับข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับวัฒนธรรมไทยของนักท่องเทีย่ วชาวจีนในสื่อประเภทต่าง
ๆ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางเกือบจะถึงระดับมาก สื่อภาพยนตร์เรื่อง Lost In Thailand เป็ นสื่อที่
นักท่องเที่ยวชาวจีนเปิ ดรับมากที่สุดภาพยนตร์เรื่องนี้มเี นื้อหาที่สนุ กสนาน ตื่นเต้น ชวนติดตาม อีกทัง้ ยัง
แสดงให้เ ห็น ถึง ความงดงามทางธรรมชาติข องประเทศไทย ที่สาคัญ ไปกว่ า นัน้ คือ ภาพยนตร์เ รื่อ งนี้ ไ ด้
สอดแทรกสถานที่ ประเพณีท่เี กี่ยวกับวัฒนธรรมไทยไว้ได้อย่างมีศลิ ปะ เมื่อชาวจีนได้ชมจะสามารถเข้าถึง
เนื้อหาได้อย่างง่ายดาย ซึ่งอาจเป็ นเหตุผลหนึ่งที่ทาให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รบั ความนิยมสูงสุดเรื่องหนึ่งใน
2
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ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์จนี กระแสความนิยมดังกล่าวน่ าจะเป็ นแรงจูงใจที่กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวชาวจีน
เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย และเปิ ดรับข้อมูลข่าวสารวัฒนธรรมไทยมากขึ้น จากปรากฏการณ์
3
ดังกล่าวจะเห็นได้ว่าผลจากการวิจยั สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Pizam and Mansfield และฉลองศรี พิมล
4
สมพงษ์ สนับสนุ นความคิดที่ว่าแรงจูงใจนัน้ เป็ นพลังทางวัฒนธรรมและพลังทางชีววิทยาในการกาหนด
พฤติกรรมการท่องเทีย่ ว ทีผ่ ลักดันกระตุน้ ให้นกั ท่องเทีย่ วต้องการไปเห็นสิง่ แปลกใหม่ส่วนระดับการเปิ ดรับที่
แตกต่ างในข้อ อื่น ๆ นัน้ ขึ้นอยู่กบั พฤติกรรมการสื่อสารของแต่ ละบุค คล ซึ่งสอดคล้องกับ ทฤษฎีทางด้า น
ประชากรศาสตร์กบั การเปิ ดรับข่าวสาร ยุบล เบ็ญจรงค์กจิ 5 ทีก่ ล่าวว่าผูร้ บั ข่าวสารทีม่ ลี กั ษณะทางประชากร
5
แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรม ความสนใจ ในการรับข่าวสารแตกต่างกันด้วยและแคลปเปอร์ ได้กล่าวถึงแนวคิด
เกี่ยวกับกระบวนการเลือกรับข่าวสารหรือเปิ ดรับข่าวสารเปรียบเสมือนเครื่องกรองข่าวสารในการรับรู้ของ
มนุษย์โดยเฉพาะเรื่องการเลือกเปิ ดรับ (Selective Exposure) ซึง่ ขึน้ อยู่กบั ความชานาญและความถนัดในการ
เลือกเปิ ดรับข่าวสาร
3. ระดับการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารเกีย่ วกับวัฒนธรรมไทยของนักท่องเทีย่ วชาวจีนโดยรวมมีระดับการ
รับรูป้ านกลาง สาหรับการรับรูเ้ กีย่ วกับมารยาทและข้อควรปฏิบตั ใิ นสถานทีส่ าธารณะอยู่ในระดับการรับรูน้ ้อย
อธิบายได้ว่าปรากฏการณ์น้ีสอดคล้องกับทฤษฎีกระบวนการเลือกสรรเปิ ดรับข่าวสาร (Selective Process)
6
โดย โจเซฟ ที แคลปเปอร์ บุคคลเลือกรับรูแ้ ละตีความหมาย (Selective Perception and Interpretation)
เมื่อ เปิ ด รับ ข้อ มูล ข่ า วสารแล้ว ก็จ ะเลือ กรับ รู้ แ ละตีค วามหมายแตกต่ า งกัน ไปตามความสนใจ ทัศ นคติ
ประสบการณ์ ความเชื่อ ความต้องการ ความคาดหวัง แรงจูงใจ หรือสภาวะทางอารมณ์และจิตใจ ฉะนัน้ แต่ละ
คนอาจรับรูต้ คี วามข่าวสารบิดเบือนให้มที ศิ ทางทีต่ นพอใจด้วย
อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ ของนักท่องเที่ยวชาวจีน ที่แตกต่ า งกันมีความต้องการเนื้อหา
ข่าวสารเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยและความต้องการให้มกี ารนาเสนอจากสื่อประเภทต่างๆ มีการเปิ ดรับข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยจากสื่อประเภทต่าง ๆและการรับรูต้ ่อเนื้อหาข่าวสารวัฒนธรรมไทยโดยรวม
แตกต่างกัน เป็ นไปตามแนวคิดทฤษฎีดา้ นประชากรศาสตร์ และแนวความคิดทฤษฎีเกีย่ วกับการใช้ส่อื และ
7
ความพึงพอใจของแมคคอมส์และเบคเคอร์ ทีก่ ล่าวว่าบุคคลจะใช้ส่อื ตามความพอใจและความต้องการบุคคล
ใช้ส่อื เพื่อสนองความต้องการรู้เหตุ การณ์ ช่วยตัดสินใจ ต้องการข้อมูลเพื่อพูดคุย ต้องการการมีส่วนร่วม
8
ต้องการแสดงความคิดเห็นหรือสนับสนุ นการตัดสินใจ ต้องการความบันเทิง ซึ่ง คิพแพ็คและเมอร์เรย์ ได้
เพิม่ เติมในเรื่องการใช้สอ่ื และการรับรูใ้ นคุณประโยชน์ของสือ่
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นักท่องเทีย่ วชาวจีนที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็ นจานวนมากนัน้ มีความแตกต่างกันด้วย
ลักษณะทางประชากร สถานภาพสังคม และลักษณะทางจิตวิทยา ทาให้ระดับการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารแตกต่าง
กัน ส่งผลให้พฤติกรรมทีแ่ สดงออกระหว่างการท่องเทีย่ วของนักท่องเทีย่ วชาวจีนแตกต่างกัน ดังนัน้ แนวคิด
ทฤษฎีเรื่องการสือ่ สารระหว่างวัฒนธรรมในประเด็นทีก่ ล่าวถึงสิง่ ใด “ควรทา” สิง่ ใด “ไม่ควรทา” จึงควรนามา
ศึก ษาและผลิต สื่อ เสนอนัก ท่ อ งเที่ย วชาวจีน เพื่อ เป็ น การปรับ พื้น ฐานพฤติก รรมการรับ รู้ข้อ มูล ข่า วสาร
วัฒนธรรมไทยทีแ่ ตกต่างกันดังทีก่ ล่าวข้างต้น เพื่อสร้างความเข้าใจให้เป็ นบรรทัดฐานเดียวกันจะช่วยป้ องกัน
ไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการแสดงพฤติกรรมต่างๆ อันไม่พงึ ปรารถนาของประเทศเจ้าบ้าน

ข้อเสนอแนะจากการวิ จยั
1. ผลจากการวิจยั พบว่า ภาพยนตร์มผี ลต่อการเปิ ดรับและรับรูข้ า่ วสารในระดับสูง ดังนัน้ หน่ วยงาน
รัฐและเอกชน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยเช่นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยควร
สนับสนุ นส่งเสริมให้มกี ารผลิตและพัฒนาเนื้อหา ข่าวสารเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยในรูปแบบของภาพยนตร์
และนาเสนอต่อนักท่องเทีย่ วตามโอกาสต่าง ๆ ทีเ่ หมาะสม
2. ผลจากการวิจยั พบว่า ระดับการรับรูเ้ กีย่ วกับข้อควรปฏิบตั แิ ละมารยาทในสถานทีส่ าธารณะอยู่ใน
ระดับน้อย จึงสมควรสนับสนุ นให้ใช้ช่องทางการสื่อสารทุกประเภทเพื่ อให้ขอ้ มูลทีถ่ ูกต้องกับสิง่ ทีค่ วรและไม่
ควรปฏิบตั กิ บั นักท่องเทีย่ วชาวจีน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ควรสนับสนุ นสื่อบุคคลเช่น มัคคุเทศก์ โดยการอบรม
และสอบอยู่เนือง ๆ
3. ผลจากการวิจยั พบว่านักท่องเทีย่ วส่วนใหญ่ต้องการให้เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารผ่านอินเทอร์เน็ต
ดังนัน้ หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้องโดยเฉพาะการท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทยควรเสนอเนื้อหาเกีย่ วกับสิง่ ทีค่ วรและ
ไม่ควรปฏิบตั ใิ นสถานทีท่ ่องเทีย่ วโดยผ่านเว็บเพจประชาสัมพันธ์ให้มากขึน้

ข้อเสนอแนะในการทาวิ จยั ครัง้ ต่อไป
1. ควรทาการศึกษาความต้องการประเภทและเนื้อหาของสือ่ พฤติกรรมการเปิ ดรับสือ่ และระดับการ
รับรูข้ อ้ มูลข่าวสารเกีย่ วกับวัฒนธรรมไทยของนักท่องเทีย่ วชาวจีนจากมัคคุเทศก์ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเชิงลึก
เนื่องจากมัคคุเทศก์ทางานใกล้ชดิ กับนักท่องเทีย่ วมากทีส่ ดุ
2. ควรทาการศึกษาความต้องการประเภทและเนื้อหาของสือ่ พฤติกรรมการเปิ ดรับสือ่ และระดับการ
รับรูข้ อ้ มูลข่าวสารเกีย่ วกับวัฒนธรรมไทย ของนักท่องเทีย่ วกลุ่มอื่นๆ ให้เพิม่ มากขึน้ โดยเฉพาะ การสือ่ สาร
ข้อควรปฏิบตั แิ ละมารยาทในสังคมไทย
3. ควรทาการศึกษาปั ญหาและอุปสรรคต่างๆ ความไม่เข้าใจ หรือข้อห้ามข้อควรปฏิบตั ติ ่างๆ ที่
นักท่องเทีย่ วได้รบั ระหว่างการท่องเทีย่ วในประเทศไทย เพื่อสามารถนาข้อมูลมาปรับปรุงแก้ไขทัง้ ประเภท
ของสือ่ และเนื้อหาของสือ่ ให้เหมาะสมมากขึน้ เพื่อเป็ นแรงจูงใจและแสวงหาข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับวัฒนธรรม
ไทยในหมู่นกั ท่องเทีย่ วชาวจีน และสร้างความเชื่อมันในภาพลั
่
กษณ์ ทด่ี ตี ่อการท่องเทีย่ วของไทยในสายตา
นักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติชาติอน่ื ๆ ด้วย
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