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The purpose of this research was to set up the strategies to the media to restore the ecotourism to Pai, Mae Hong Son province.
The 400 samples were accidentally selected from Thai tourists who travelled to Pai
district. Mae Hong Son province. Questionnaire was used for data collecting. The statistical
analysis was analyzed in term of means, standard deviation, t-test and in-depth interview the
environment specialists.
The results showed as follow:
From the analysis of the opinions of visitors to the promotion of eco-tourism Pai. The tourists’
opinions toward the commercialization of eco-tourism were at the high level.
1. Green heart’ public relation strategies by using the publication such as; mass
media, printed media, personal media and web media.
2. Green logistic’ public relation strategies by using personal media such as tourist
guide.
3. Green attraction’ public relation strategies by using identity media such as; bill
boards and sign boards, and mass media.
4.Green Community’ public relation strategies by using special event or tourism
promoting project.
5. Green Activity’ public relation strategies by using exhibition and special event.
6. Green Service’ public relation strategies by using online media and establishment
rewards
7. Green plus’ public relation strategies by using television media, radio media,
community radio media median and special activity relating to community.
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ในปี พ.ศ. 2520-2524 รัฐบาลได้บรรจุการท่องเที่ยวเข้าไปในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 4 (คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ , 2550) เพื่อกระตุน้
เศรษฐกิ จของประเทศโดยการท าให้เกิ ดการเดิ นทางท่อ งเที่ยวภายในประเทศ ภายหลังจากการ
ประกาศใช้แผนพัฒนาฯ ฉบับดังกล่าว พบว่า กระแสการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศมีจานวน
เพิ่ ม มากขึ้ น อย่า งต่ อ เนื่ อ ง ปั จ จัย ที่ ท าให้ เ กิ ด การเดิ น ทางล้ว นแล้ ว แต่ มี อิ ท ธิ พ ลมาจากการ
ประชาสัมพันธ์เป็ นปั จจัยหลัก เนื่องจากการประชาสัมพันธ์เป็ นองค์ประกอบที่สาคัญที่ทาให้สินค้า
ทางการท่องเที่ยวหรื อผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว (ทศพล เดชะ, 2553) เป็ นที่รู้จกั หลายๆองค์กรที่
เกี่ ย วข้อ งกับการท่อ งเที่ยว เช่ น กระทรวงการท่อ งเที่ ยวและกี ฬ า กรมการท่ อ งเที่ ยว กระทรวง
ต่างประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และผูป้ ระกอบการภาคเอกชน ต่างก็กระตุน้ ให้เกิดการ
เดินทางท่องเที่ยวโดยการประชาสัมพันธ์และนาเสนอสินค้าทางการท่องเที่ยวผ่านสื่อต่างๆ
การท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย (ททท.) เป็ นองค์กรหลักที่ส่งเสริ มการเดินทางท่องเที่ยว
ภายในประเทศ ซึ่งดาเนินการภายใต้ภารกิจหลัก 3 ประการ คือ 1) การโฆษณาเชิญชวนนักท่องเที่ยว
2) งานรับรองนักท่องเที่ยว 3) งานบารุ งสถานที่ท่องเที่ยวและที่พกั (การท่องเที่ยวแห่ งประเทศ
ไทย, 2538b) ททท.ได้จดั ทาโครงการต่างๆเพื่อกระตุน้ และดึงดูดให้นักท่องเที่ยวออกเดินทาง เช่น
“Amazing Thailand” “เมื องไทยใครๆก็รัก” “เที่ ยวไทยครึ กครื ้ น เศรษฐกิ จไทยคึ กคัก ” “เที่ ยวที่
ไหนไม่ สุขใจเท่ าบ้ านเรา” และ “เที่ ยวหั วใจใหม่ เมื องไทยยัง่ ยืน ” เป็ นต้น โครงการส่ งเสริ มการ
ท่องเที่ยวดังกล่าว ได้ถูกเผยแพร่ โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ อประเภทต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์
นิ ตยสาร สื่ อ กลางแจ้ง งานนิ ทรรศการ งานเทศกาลและการใช้สื่อ ประเภทบุคคลหรื อ ที่เรี ยกว่า
“Celebrity Marketing” (ยลรวี สิ ทธิชัย, 2552) ผลจากการประชาสัมพันธ์ดงั กล่าวทาให้จานวน
นักท่องเที่ยวออกเดินทางเพิม่ มากขึ้นกว่าที่ ททท. ได้คาดการณ์ไว้ถึงร้อยละ17
อ าเภอปาย จัง หวัดแม่ ฮ่อ งสอนเป็ นที่รู้ จกั ของนัก ท่อ งเที่ ยวชาวตะวัน ตกว่าเป็ นแหล่ ง
ท่อ งเที่ย วเชิ งอนุ รัก ษ์ต้ งั แต่ ปีพ.ศ. 2538โดยค าบอกเล่ า แบบปากต่อ ปากของนัก ท่อ งเที่ ยวที่เ คย
เดิ น ทางมายัง อ าเภอปาย ภายหลัง เมื่ อ อ าเภอปายเริ่ ม เป็ นที่ รู้ จ ัก หน่ ว ยงานและองค์ก รต่ า งๆ
โดยเฉพาะการท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทยได้ทาการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปยัง
อาเภอปายมากขึ้น ด้วยสื่อประเภทต่างๆไม่วา่ จะเป็ น การจัดกิจกรรมคอนเสิ ร์ต ภาพยนตร์เรื่ อง“รัก
จัง” “อุบตั ิรักข้ามขอบฟ้ า” และ “Happy Birthday” การแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ท่องเที่ยว
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ น ห้องบลูแพลนเน็ท พันทิปเทร็ คกิ้งไทยอีซี่ทริ ป(กรุ งเทพธุรกิจ, 2553) และการ
ประชาสัมพันธ์ของการท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย ได้แก่ โครงการ “ปายรักกันสุ ดขอบฟ้ า” ในปี
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พ.ศ. 2553 (การท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย, 2553a) เป็ นโครงการที่การท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย
สานักงานแม่ฮ่องสอน จัดขึ้นเพือ่ ส่งเสริ มการท่องเที่ยวและกระตุน้ เศรษฐกิจในพื้นที่อาเภอปาย โดย
การจัดงานสมรสหมู่ ทาให้มีนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางมาท่องเที่ยวเป็ นจานวนมาก รวมไปถึ ง
จานวนที่เพิม่ มากขึ้นของผูป้ ระกอบการ
ถึงแม้อ าเภอปายจะเป็ นอ าเภอเล็ก แต่สามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวสู งถึง 2,500
ล้านบาท อีกทั้งมีจานวนห้องพักมากถึง 30,000 ห้อง (สุ พจน์ กลิ่นปราณี ต, 2553)ในปี พ.ศ. 2553
อาเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอนถูกจัดอันดับเป็ นแหล่งท่องเที่ยวอันดับ 1 ที่นกั ท่องเที่ยวนิ ยมเดินทาง
ไปท่องเที่ยวนอกจากนี้ ยงั พบว่า อาเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยังเป็ นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิ ยม 5
อันดับแรกที่นกั ท่องเที่ยวชาวไทยนิยมเดินทางไปท่องเที่ยวอีกด้วย จนทาให้ทิศทางการท่องเที่ยวใน
พื้น ที่ อ าเภอปายเปลี่ ย นไปจากการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อนุ รั ก ษ์เ ป็ นการท่ อ งเที่ ยวแบบมวลชน (mass
tourism) ทาให้เกิดปั ญหาตามมาไม่ว่าจะเป็ นนายทุนได้รวบรวมซื้ อที่ดินทางการเกษตรเพื่อนาไป
สร้างเป็ นรี สอร์ ท เกสท์เฮ้าส์ หรื อ โรงแรมต่างๆ การขยายพื้นที่เพื่อ สร้างสถานบริ การด้านการ
ท่อ งเที่ยว การขยายตัวของสถานประกอบการที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ วจนขาดความพร้อ มในการ
รองรับ สถานที่ ท าให้เ กิ ด การรื้ อ ทิ้ง ของอาคารเดิ ม ที่เ ป็ นสถาปั ต ยกรรมท้อ งถิ่ น ที่ มี คุ ณ ค่า และ
เอกลัก ษณ์ การบุก รุ กพื้นที่ อ นุ รัก ษ์ เกิ ดความเสื่ อ มของวัฒนธรรมดั้ง เดิ ม ปริ มาณขยะในแหล่ ง
ท่อ งเที่ยวเพิ่ม ขึ้น น้ าประปาไม่ มีคุณภาพและไม่ เพียงพอต่อ การบริ โภค คนในชุ มชนต่างพากัน
อพยพออกจากแหล่งที่อยูเ่ ดิม ทาให้รูปแบบในการดาเนิ นชีวิตของชุมชนเปลี่ยนไปจากเดิม จนทา
ให้อ าเภอปาย ไม่ ไ ด้เป็ นแหล่ งท่อ งเที่ยวเชิ งอนุ รักษ์อ ย่างแท้จริ งอี กต่อ ไป(กรมส่ งเสริ มคุ ณภาพ
สิ่ งแวดล้อ ม, 2553)จานวนนักท่อ งเที่ยวคุ ณภาพลดลง (รัศมี ชู ทรงเดช, 2549) เนื่ อ งจากกลุ่ ม
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวส่วนใหญ่จะเป็ นกลุ่มคนที่มีรสนิ ยม ศิลปิ นตกงานที่เข้ามาตั้งถิ่นฐาน
ที่อาเภอปาย เพือ่ สร้างสถานประกอบการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นร้านขายของที่ระลึก แกลลอรี่ จนทาให้
สื่ อมวลชนแขนงต่างๆได้นาเสนอแหล่งท่องเที่ยวแห่ งนี้ จนเป็ นที่รู้จกั และเกิดการเดิ นทางมากขึ้น
(ดวงจันทร์, 2553)
จากผลกระทบทางลบดังกล่าว ทาให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรง
โปรดเกล้าให้มีพระราชบัญญัตินโยบายการท่อ งเที่ยวแห่ งชาติ พ.ศ.2551 ขึ้น(ศูนย์ทนายความทัว่
ไทย, 2554) และหลายๆองค์กรรวมทั้งคณะรัฐบาลไทยต่างก็ตระหนักถึงความสาคัญของทรัพยากร
ทางการท่อ งเที่ยวและได้ให้ความสาคัญกับการท่องเที่ยวโดยประกาศให้การท่อ งเที่ยวเป็ นวาระ
แห่งชาติ (National Agenda) ในวันที่ 17 เมษายน 2554 เพือ่ ให้ทุกฝ่ ายได้ใช้ความพยายามทุกรู ปแบบ
ในการช่วยกูว้ กิ ฤตให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่ งเป็ นฐานเศรษฐกิจที่สาคัญของประเทศให้กลับ
ฟื้ นตัวได้ในเวลาอันรวดเร็ว (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2552)
การวิจยั ศึกษาในครั้งนี้ ตอ้ งการศึกษาถึงกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อ ฟื้ นฟูอาเภอปาย
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยมีวตั ถุประสงค์ในการสร้างการรับรู ้และ

ฑ

เข้าใจในเรื่ องความสาคัญของการท่อ งเที่ยวเชิงอนุ รักษ์ให้เกิดกับนักท่องเที่ยวและผูป้ ระกอบการ
รวมถึ งให้ เ กิ ด ความร่ วมมื อระหว่ า งผู ้ ป ระกอบการและนั ก ท่ อ งเที่ ย วในการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่อาเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอนมากยิง่ ขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อ ก าหนดกลยุท ธ์ใ นการใช้สื่อ ประชาสัมพันธ์เพื่อ ฟื้ นฟู การท่ อ งเที่ ยวเชิ งอนุ รั ก ษ์
อาเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
คาสาคัญ
กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ การฟื้ นฟูการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เทศบาลตาบลปาย
ขอบเขตการวิจัย
พืน้ ที่
อาเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกอบไปด้วย 7 ตาบล คือ ตาบลเวียงใต้ ตาบลเวียงเหนื อ
ตาบลแม่นาเติง ตาบลแม่ฮ้ ี ตาบลทุ่งยาว ตาบลเมืองแปง และตาบลโป่ งสา การศึกษาวิจยั ในครั้งนี้
ทาการศึกษา โดยเลือกทาการเก็บข้อมูลในตาบลเวียงเหนื อ ตาบลเวียงใต้ และตาบลแม่ฮ้ ี เนื่ องจาก
เป็ นพื้ น ที่ ที่ มี ก ารกระจายตัว ของแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเป็ นจ านวนมาก เป็ นสถานที่ ต้ ัง ของสถาน
ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและหน่ วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเป็ นจานวนมาก
อีกทั้งยังเป็ นพื้นที่ที่ประสบปั ญหาทั้งในเรื่ องของการท่องเที่ยว และปั ญหาสิ่งแวดล้อมมากที่สุด
คาจากัดความที่ใช้ ในการวิจัย
กลยุทธ์ก ารประชาสัม พัน ธ์ หมายถึ ง หมายถึ ง ขั้น ตอนและการปฏิบ ัติ ที่ เ กิ ด จากการ
วางแผนล่วงหน้า ในการที่จะสร้างความเข้าใจกับสาธารณชนที่เกี่ยวข้องเพื่อก่อให้เกิดทัศนคติที่ดี
ภาพพจน์ที่ดี อันจะนาไปสู่สมั พันธภาพที่ดีระหว่างหน่วยงานและสาธารณชนที่เกี่ยวข้อง (เสรี วงษ์
มณฑา, 2553) ก่อให้เกิดการสนับสนุ นและความร่ วมมือกันเป็ นอย่างดีในการฟื้ นฟูการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์อาเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
การฟื้ นฟูการท่องเที่ยว หมายถึง การเสริ มสร้างป้ องกัน และแก้ไขปั ญหา ความบกพร่ อ ง
ของการท่องเที่ยวที่สูญเสียไปให้มีศกั ยภาพเหมาะสมดังเดิมหรื อดีข้ ึน ให้กบั การท่องเที่ยวในอาเภอ
ปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
การท่องเที่ยวเชิงอนุ รักษ์ หมายถึง การท่องเที่ยวในอ าเภอปายที่คานึ งถึ งผลทางเศรษฐกิ จ
ควบคู่ ไ ปกับ การอนุ รั ก ษ์สิ่ ง แวดล้อ ม วัฒ นธรรม วิถี ค วามเป็ นอยู่ข องคนในท้อ งถิ่ น มี ก ารให้
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การศึกษาแก่นกั ท่องเที่ยว และเปิ ดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมอย่างแท้จริ ง เพื่อชุมชนท้องถิ่น
นั้นมีความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ นึ ตามแนวคิด 7 Greens ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สื่อ หมายถึง สิ่งใดๆ ก็ตามที่เป็ นตัวกลางระหว่างแหล่งกาเนิ ดของสารกับผูร้ ับสาร เป็ นสิ่ ง
ที่นาพาสารจากแหล่งกาเนินไปยังผูร้ ับสาร เพือ่ ให้เกิดผลใดๆ ตามวัตถุประสงค์ของการสื่ อสาร ใน
ที่น้ ี หมายถึงตัวกลางที่นาสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอาเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไป
ยังกลุ่มนักท่องเที่ยว
ประโยชน์ ที่ได้ รับ
1. ทราบสื่ อ ที่ มี ผ ลในการประชาสั ม พัน ธ์ ก ารท่ อ งเที่ ย วในพื้ น ที่ อ าเภอปาย จัง หวัด
แม่ฮ่องสอน
2. สามารถนากลยุทธ์ที่ได้จากการศึกษาไปใช้ในการประชาสัมพันธ์เพือ่ ฟื้ นฟูการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ อาเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
3. สามารถนากลยุทธ์ที่ได้จากการศึกษาไปใช้กบั แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุ รักษ์พ้นื ที่อื่นๆใน
ประเทศไทย

ณ

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลในการเลือกใช้ สื่อ





ลักษณะของตลาดหรื อกลุ่มเป้ าหมาย
วัตถุประสงค์ของการโฆษณา
คุณสมบัติของสื่ อโฆษณา
ต้นทุนและงบประมาณในการเลือกใช้
สื่ อ
ที่มา : (นพรัตน์ ภูมิวุฒิสาร, 2543)

การท่องเทีย่ วเชิงอนุรักษ์ ตามแนวคิด 7 Greens

กลยุทธ์ การประชาสัมพันธ์
 การเผยแพร่ ข่าวสารด้วยวิธีการต่างๆ
(Publication)
 การจัดกิจกรรมพิเศษ (Events)
 การนาเสนอข่าวผ่านสื่ อมวลชน (News)
 การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับชุมชน
(Community Involvement Activities)
 การใช้สื่อเฉพาะ (Identity Media)การ
โน้มน้าวใจ (Lobbying Activity)
 ความรับผิดชอบต่อสังคม
(SocialResponsibility)
 ที่มา : (Philip Kotler, 1993)

 หัวใจสี เขียว Green Hearts
 แบบการเดินทางสี เขียว Green Logistics
 แหล่งท่องเที่ยวสี เขียว Green Attractions
 ชุมชนสี เขียว Green Communities
 กิจกรรมสี เขียว Green Activities
 การบริ การสี เขียว Green Services
ที่มา : (การท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย, 2553b)
 ความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่ งแวดล้อม Green Plus
ที่มา : (การท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย, 2550)

กลยุทธ์ การประชาสัมพันธ์ การท่องเทีย่ วเชิงอนุรักษ์
อาเภอปาย จังหวัดแม่ ฮ่องสอน
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จากการค้ น คว้า เอกสารและงานวิ จ ั ย ที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ การศึ ก ษาเรื่ อง “กลยุ ท ธ์ ก าร
ประชาสัม พัน ธ์เ พื่อ ฟื้ นฟู ก ารท่อ งเที่ ยวเชิ ง อนุ รั ก ษ์ อ าเภอปาย จัง หวัด แม่ ฮ่ อ งสอน” ผูว้ ิจ ัย ได้
รวบรวมแนวคิด ทฤษฎีและงานวิ จยั ที่เกี่ ยวข้อ งจากแหล่งอ้างอิงต่างๆ เพื่อเป็ นแนวทางการศึกษา
ดังนี้
1. ทฤษฎีการประชาสัมพันธ์
2. ทฤษฎีการเปิ ดรับสารจากสื่อ
3. ทฤษฎีส่วนประสมการตลาด
4. ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
5. แนวคิดการจัดการและฟื้ นฟูแหล่งท่องเที่ยว
6. หลักการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
7. แนวคิด 7 Greens
8. นโยบายด้านการท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
9. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ทฤษฎีการประชาสั มพันธ์
ความหมายและความสาคัญของการประชาสั มพันธ์
การประชาสัมพันธ์เป็ นคาที่แปลมาจากภาษาอังกฤษว่า “Public Relations” วิเคราะห์รูป
ศัพท์ได้ดงั นี้
Public
=
หมู่คน
Relations
=
การผูกพัน
มี ผู ้ใ ห้ ค วามหมายของค าว่ า การประชาสั ม พัน ธ์ ไ ว้ม ากมาย มี นั ก วิ ช าการด้า นการ
ประชาสัมพันธ์บางท่านได้ให้ความหมายของคาย่อของการประชาสัมพันธ์ PR ว่า
PR
=
Performance and Recognition
P หมายถึ ง การกระทา (Performance) หรื อ การประพฤติปฏิบตั ิตามที่พูดหรื อเผยแพร่
ชี้แจงเอาไว้
R หมายถึง การยอมรับ (Recognition) เป็ นการดาเนิ นงานประชาสัมพันธ์ขององค์กรหรื อ
หน่วยงานเพือ่ ให้เกิดการยอมรับ เมื่อเกิดการยอมรับก็จะทาให้เกิดความร่ วมมือสนับสนุ นเป็ นอย่าง
ดี

18
เบอเน (Bernay, 1952) ได้ให้ทศั นะว่า การประชาสัม พันธ์ไม่ ใช่การเผยแพร่ แต่เป็ นการ
ติดต่อสื่อสารแบบสองทาง (Two – way street) แต่ในทางกลับกัน การเผยแพร่ เป็ นการสื่ อสารแบบ
ทางเดียว (One – way street)
ดัน และ บาเบิน (Dunn &Barban, 1986) อธิบายว่า การประชาสัมพันธ์มีความหมายกว้าง
กว่าการเผยแพร่ แต่มีความหมายที่ใกล้เคียงกันจนทาให้บางครั้งเกิดความสับสนในการนามาใช้ การ
โฆษณา การส่งเสริ ม การเผยแพร่
คัทลิป และ บรู ม (Cutlip& Broom, 1994)ให้คาจากัดความของ การประชาสัมพันธ์ว่า เป็ น
การติดต่อสื่อสารและการสื่อความหมายเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นและประชามติที่ประชาชนมี
ต่อองค์การสถาบันด้วยความพยามยามอย่างจริ งใจ โดยมุ่งที่จะสร้างผลประโยชน์ร่วมกันและช่วย
ให้ ส ถาบัน สามารถปรั บ ตัว เองให้ ส อดคล้ อ ง (Harmonious adjustment)กั บ สั ง คมได้ การ
ประชาสัมพันธ์ได้ถูกนามาใช้ในความหมายที่แตกต่างกัน 3 ประการ คือ
1. การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรสถาบันกับกลุ่มประชาชน
2. วิธีการที่องค์การสถาบันใช้เพือ่ สร้างความสัมพันธ์
3. คุณภาพและสถานภาพแห่งความสัมพันธ์น้ นั ๆ
เบอเน (Bernay, 1952) ได้ให้ความหมายของการประชาสัมพันธ์ไว้ดงั นี้
1. เผยแพร่ ช้ ีแจงให้ประชาชนทราบ
2. ชัก ชวนให้ ป ระชาชนมี ส่ ว นร่ ว มด้ว ย และเห็ น ด้ว ยกับ วัต ถุ ป ระสงค์ และวิ ธี ก าร
ดาเนินงานของสถาบัน
3. ประสานความคิดเห็นของกลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้องให้เข้ากับจุดมุ่งหมาย และวิธีการ
ดาเนินงานของสถาบัน
สะอาด ตัณศุภผล, 2527ให้คาจากัดความว่าการประชาสัมพันธ์ คือ วิธีการของสถาบัน
อันมีแผนและการกระทาที่ต่อเนื่ องกัน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ประชาชน เพื่อให้สถาบัน
และกลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้องมีความรู ้ ความเข้าใจ และให้ความสนับสนุ นร่ วมมือกัน อันจะเป็ น
ประโยชน์ให้สถาบันนั้น ดาเนิ นงานไปได้ด้วยดี และประสบผลสาเร็ จตามความมุ่ งหมาย โดยมี
ประชามติเป็ นแนวบรรทัดฐานที่สาคัญ
วัตถุประสงค์ของการประชาสั มพันธ์
การประชาสัมพันธ์เป็ นการสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อ ันดีกับกลุ่ มประชาชนที่
เกี่ ยวข้อ งโดยจะต้อ งมี จุด มุ่ งหมายที่ชัดเจนเพื่อ ให้เหมาะสมกับกลุ่ ม ประชาชนและสภาวการณ์
สามารถแบ่งวัตถุประสงค์ทวั่ ไปของการประชาสัมพันธ์ได้ 4 ประการ ดังนี้ (อรุ ณรัตน์ ชินวรณ์ ,
2553)
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1. เพือ่ สร้างความนิยมศรัทธาให้เกิดขึ้นกับองค์กร องค์กรใดที่ตอ้ งการเป็ นที่นิยมของกลุ่ม
ประชาชนแล้วนั้น จะต้องเป็ นองค์กรที่มีความรับผิดชอบและทาประโยชน์ให้กับสังคม ต้อ งให้
ความรู ้ความเข้าใจอันดีต่อประชาชน เพื่อทาให้กลุ่มประชาชนรับรู ้ว่าองค์กรได้ดาเนิ นโครงการที่
เป็ นประโยชน์ใดบ้างต่อสังคม
2. เพื่อ ป้ องกัน และรัก ษาชื่ อ เสี ย ง องค์ก รจะต้อ งมี คุณ งามความดี มี ค วามซื่ อ ตรง ท า
ประโยชน์ให้กบั สังคมเพราะถ้าหากว่าองค์กรทาความเสื่อมเสีย ประชาชนก็จะขาดความศรัทธาและ
เกิดความยากลาบากในการดาเนินงานของบริ ษทั
3. เพือ่ สร้างความเข้าใจอันดี เป็ นการสร้างความเข้าใจระหว่างประชาชนทั้งภายในองค์กร
และภายนอกองค์กร เพือ่ ทาให้เกิดการยอมรับและประสบความสาเร็จในการดาเนินงาน
4. เพือ่ สนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด เมื่อใดก็ตามที่ประชาชนกลุ่มเป้ าหมายมีทศั นคติที่
ดีต่อองค์กร มีความนิยมชมชอบ ประชาชนให้ความยอมรับและมีความเข้าใจอันดีระหว่างองค์กร
กับประชาชนแล้ว ประชาชนกลุ่มเป้ าหมายก็จะมีความยินดีให้ความร่ วมมือสนับสนุนเป็ นอย่างดี
นอกจากนี้ ยังมีผเู ้ ชี่ยวชาญได้อธิบายถึงวัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์ไว้ 3 ประการ
(Howard, 1960) คือ
1. เพือ่ ดึงดูดความสนใจ
2. เพือ่ สร้างความเชื่อถือ
3. เพือ่ สร้างสรรค์ความเข้าใจ
กระบวนการดาเนินงานประชาสั มพันธ์
การดาเนินงานด้านประชาสัมพันธ์เป็ นการดาเนินงานแบบกระบวนการ (Process) กล่าวคือ
เป็ นการทางานมีที่กระบวนการต่อเนื่ องกัน แต่ละขั้นตอนมีความเกี่ยวข้องและมีความสัมพันธ์ซ่ ึ ง
กันและกัน กล่าวได้ว่า ขั้นตอนในการเลือกใช้สื่อเป็ นกระบวนการหนึ่ งในการประชาสัมพันธ์ ซึ่ ง
ประกอบด้วยขั้นตอน 4 ขั้นตอน(Cutlip & Broom, 1994)ดังนี้
1. การวิจยั รับฟัง หรื อการศึกษาหาข้อมูล (Resesrch) เป็ นขั้นตอนแรกของการดาเนิ นงาน
ประชาสัมพันธ์ เป็ นการศึกษาหาข้อเท็จจริ งจากข้อมูลต่างๆที่ได้มาจากการวิจยั หรื อการรับฟั ง เป็ น
การสารวจตรวจสอบประชามติ ความคิดเห็น ทัศนคติ ตลอดจนปฎิ กิริยาที่ผูท้ ี่เกี่ ยวข้อ งมีต่อการ
ดาเนิ นงานขององค์กร(วิรัช ลภิรัตนกุล , 2553) เพื่อเป็ นแนวทางในการกาหนดนโยบายและการ
ดาเนินงานให้สอดคล้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2. การวางแผน การตัดสิ นใจ (Planning – Decision Making) หมายถึ ง การกาหนด
วิธีการปฏิบตั ิเพื่อใช้เป็ นแนวทางในดารดาเนิ นงาน เพื่อ ให้งานทุกฝ่ ายมีความสอดคล้องต่อเนื่ อ ง
บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายที่วางไว้
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3. การติดต่อ สื่ อสาร – การปฏิบตั ิ (Communication/Action) องค์กรจะต้อ งเลื อกวิธีการ
สื่อสารและเลือกสื่อให้ให้เหมาะสมกับประชาชนกลุ่มเป้ าหมายและเพื่อให้เกิดประสิ ทธิภาพสู งสุ ด
ซึ่ งการติดต่อสื่ อสารทางการประชาสัมพันธ์เป็ นการติดต่อสื่ อสารแบบสองทาง ดังนั้น เมื่อมีการ
สื่ อ สารไปยัง ประชาชนกลุ่ ม เป้ าหมายแล้ว องค์ก็ ต ้อ งรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ทัศ นคติ ท่ า ที ข อง
ประชาชนที่มีต่อองค์กรด้วย
4. การประเมิ น ผล (Evaluation) เป็ นขั้น ตอนสุ ด ท้า ยของกระบวนการด าเนิ น งาน
ประชาสัมพันธ์ เป็ นการประเมินประสิทธิภาพของงานที่กระทาไปแล้ว
หลักในการวางแผนการประชาสั มพันธ์
วิรัช ลภิรัตนกุล (2553)ได้กล่ าวว่าการประชาสัมพันธ์จะต้องมี การวางแผน โดยจะต้อ ง
คานึงถึงหลักสาคัญ ดังนี้
1. การก าหนดวัต ถุ ป ระสงค์ (Objective)ต้อ งระบุ ใ ห้ ชั ด เจนว่ า ต้อ งการ
ประชาสัมพันธ์เพือ่ อะไร และต้องการแก้ปัญหาใดบ้าง
2. การกาหนดกลุ่ มประชาชนเป้ าหมาย (Target Public)ต้อ งระบุให้ชัดเจนว่า
กลุ่มเป้ าหมายเป็ นกลุ่มใด มีภูมิหลังอย่างไรบ้าง รายละเอียดปลีกย่อยต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ การศึกษา
สังคมรวมไปถึงด้านจิตวิทยา
3. การกาหนดแนวหัวข้อเรื่ อง (Themes)กาหนดทิศทางของหัวข้อเรื่ อง ตลอดจน
การกาหนดสัญลักษณ์หรื อข้อความสั้นๆ ที่จดจาได้ง่ายและดึงดูดความสนใจ
4. การกาหนดช่วงระยะเวลา (Timing)เป็ นการกาหนดช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม
ในการประชาสัมพันธ์เพือ่ ให้การดาเนินงานมีประสิทธิภาพ เช่น การเผยแพร่ ล่วงหน้าเพือ่ เรี ยกความ
สนใจ
5. การกาหนดสื่อและเทคนิคต่างๆ (Media and Techniques)จะต้องกาหนดว่าจะ
ใช้สื่อหรื อเครื่ องมือประเภทใดในการเผยแพร่
6. การก าหนดงบประมาณ (Budget) จะต้อ งก าหนดงบประมาณ รวมไปถึ ง
กาหนดจานวนบุคลากรที่ใช้ในการดาเนินงานให้ชดั เจนเพือ่ ป้ องกันความผิดพลาด
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ประเภทของสื่ อประชาสั มพันธ์
สื่ อ ในการประชาสัม พันธ์ คือ ช่ อ งทางการสื่ อ สารที่จะนาข่าวสารไปยังประชาชนหรื อ
กลุ่ ม เป้ าหมาย องค์ ก รต้อ งเลื อ กประเภทสื่ อ ที่ เ หมาะสมและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ จะท าให้ ก าร
ประชาสัมพันธ์ประสบความสาเร็จ มีผแู ้ บ่งประเภทของสื่อไว้ตามหลักเกณฑ์ต่างๆ
อรวรรณ ปิ ลันธน์โอวาท (2546) ได้แบ่งประเภทของสื่อไว้ดงั นี้
1. แบ่งตามวิวฒั นาการ ได้แก สื่อประเพณี สื่อมวลชนและ สื่อเฉพาะกิจ
2. แบ่งตามบทบาทหน้าที่ของสังคม ได้แก่ สื่ อข่าวสาร สื่ อ การศึกษาและ สื่ อ
บันเทิง
3. แบ่งตามประสาทที่ใช้ในการรับสาร ได้แก่ สื่อโสต สื่อทัศน์และ สื่อโสตทัศน์
ปรมะ สตะเวทิน (2539) ยังได้แบ่งประเภทของสื่อที่ใช้ในการสื่อสารไว้ 3 ประเภท ดังนี้
สื่ อบุคคล หมายถึ ง ตัวบุคคลที่ถูกนามาใช้ในการสื่ อสาร อาจจะเป็ นในรู ปแบบของการ
สนทนา
1. สื่ อมวลชน หมายถึง สื่ อ ที่มามารถนาเอาข่าวสารไปยังผูร้ ับสารเป็ นจานวน
มากในเวลาเดียวกัน หรื อใกล้เคียงกัน เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และภาพยนตร์ เป็ นต้น
2. สื่อเฉพาะกิจ หมายถึง สื่อที่ผลิตขึ้น โดยมีเนื้อหาและจุดมุ่งหมายเฉพาะเจาะจง
ไปยังผูร้ ับสาร เช่น คู่มือ จุลสาร แผ่นพับ โปสเตอร์ เป็ นต้น
นอกจากนี้ เสรี วงษ์มณฑา (2540)กล่าวว่า สื่ อโฆษณาสามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภท
ดังนี้
1. สื่ อมวลชน (Mass media) สื่ อ ประเภทนี้ มุ่ ง สู่ กลุ่ ม เป้ าหมายที่ ไ ม่ สามารถ
จาเพาะเจาะจงได้มากนัก เนื่องจากโดยธรรมชาติของสื่อประเภทนี้จะเป็ นกลุ่มคนขนาดใหญ่และมี
ความหลากหลาย โดยทัว่ ไปประกอบด้วย สื่ อสิ่ งพิมพ์ และสื่ อกระจายเสี ยง ซึ่ งมักเรี ยกว่าสื่ อหลัก
(major media) หรื อสื่อตามธรรมเนียมนิยม (conventional media) เพราะคนที่คิดจะลงโฆษณาส่ วน
ใหญ่ม ักคิดถึ งสื่ อ ประเภทนี้ ได้แก่ หนังสื อพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์และนิ ตยสาร ซึ่ งในปั จจุบนั อาจ
รวมถึงสื่ออินเทอร์เน็ตด้วย(เสรี วงษ์มณฑา, 2540)
2. สื่ออื่น ๆ ที่นอกเหนือจากสื่อมวลชน สื่อเหล่านี้สามารถสร้างกลุ่มเป้ าหมายที่
เฉพาะได้ม ากขึ้นและใช้เป็ นสื่ อเสริ มในอีกทางหนึ่ ง ซึ่ งเราอาจเรี ยกว่าสื่ อ เฉพาะกิจ (specialized
media) เช่ น แผ่นป้ ายโฆษณาขนาดใหญ่ (cut-out) ใบปิ ด (poster) ใบปลิ ว (leaflet) แผ่นพับ
(folder/hand bill) หนังสื อเล่มเล็ก (brochure) แผ่นติด (sticker) ของขวัญติดข้อความโฆษณา
(merchandise) ป้ ายแขวน (mobile) รวมถึงป้ ายโฆษณาเคลื่อนที่ (traveling display) เช่น ข้อความ
ข้างรถ (transit) ป้ ายหลังรถเมล์ (bus side) หรื อแม้กระทัง่ โฆษณาบนตัวถังรถเมล์หรื อรถตู ้ (bus
body) ฯลฯ(เสรี วงษ์มณฑา, 2540)
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ประโยชน์ และข้ อเสี ยของสื่ อแต่ ละประเภท
สื่ อโทรทัศน์ (Television)
ประโยชน์
ในประเทศไทยมีผชู ้ มโทรทัศน์จานวนมากโทรทัศน์มีรายการหลายประเภท
ช่วยให้เลือกกลุ่มเป้ าหมายได้ มี ท้ งั ภาพ เสี ยง และการเคลื่อ นไหว (sight, sounds and motion)
ดังนั้น จึงมี ก ารสร้ างสรรค์ไ ด้อ ย่างมากมายสามารถสร้างผลในด้านความประทับ ใจหรื อ สร้า ง
ผลสัมฤทธิ์ (impact) ได้สูงรวมทั้งสามารถสร้างการดึงดู ด (hook) ใจคนดูให้ดูโฆษณาตลอดได้
ผูช้ มมีความภักดีต่อรายการสูง หรื อกล่าวอีกนัยหนึ่งผูช้ มมักติดตามชมรายการอยูเ่ สมอทาให้ได้รับ
สารโฆษณาอย่างต่อเนื่องความสนใจในโฆษณาทางโทรทัศน์จะไม่ข้ ึนอยูก่ บั ความยาวถ้าเป็ นงาน
สร้างสรรค์ที่ดีแล้วจะได้รับความสนใจพอ ๆกันในขณะที่สื่อหนังสื อพิมพ์และนิ ตยสารจะขึ้นอยู่
กับขนาด ถ้ามี ขนาดใหญ่จะได้รับความสนใจมากกว่า มีตน้ ทุนการผลิ ตต่อหัวต่าที่สุด(เสรี วงษ์
มณฑา, 2540)
ข้ อเสี ย
1. ค่าใช้จ่ายสูง
2. อายุการรับรู ้ส้ นั เพราะหากผูด้ ูหันเหความสนใจไปเพียงเล็กน้อยก็จะ
เสียการรับรู ้
3. เป็ นสื่อที่เคลื่อนย้ายลาบากเมื่อเทียบกับวิทยุ
สื่ อวิทยุ
ประโยชน์
1. ครอบคลุมพื้นที่กว้างขวาง
2. เป็ นสื่ อส่ วนตัวที่สมาชิกแต่ล ะคนในบ้านสามารถมี เป็ นส่ วนตัวและ
แยกกันฟังทาให้เจาะกลุ่มเป้ าหมายได้ง่าย
3. ค่าใช้จ่ายไม่สูง
4. การเปิ ดรับไม่จาเป็ นต้องอ่านออกเขียนได้
5. เคลื่อนย้ายได้ง่าย
6. ผูฟ้ ั งมักมี ความภักดีต่อ รายการหรื อผูจ้ ดั รายการ คือ ฟั งเป็ นประจา มี
การติดตามทาให้เป็ นสื่อที่สามารถสร้างความถี่ได้บ่อยครั้งและเน้นย้าข่าวสารได้
ข้ อเสี ย
1. ไม่เหมาะกับการโฆษณาสิ นค้าหรื อบริ การที่ตอ้ งการสี สันหรื อ ความ
เคลื่อนไหว
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2. จะต้อ งโฆษณาที ล ะประเด็ น เพราะหากมี ห ลายประเด็ น ผู ้ฟั ง จะ
จินตนาการได้ไม่ดี เนื่องจากใช้การฟังแต่เพียงอย่างเดียว
3. คนส่วนใหญ่มกั ฟังวิทยุขณะที่ทางานอื่นไปด้วย ความสนใจต่อเนื้ อหา
จึงไม่ค่อยดีนกั
4. เป้ าหมายของสื่ อ วิท ยุมีอ ยู่อ ย่างกระจัด กระจาย และผูฟ้ ั ง ของแต่ล ะ
รายการมีไม่มากนักเพราะสถานีวทิ ยุมีมาก
5. ผูฟ้ ังมักหมุนคลื่นไปสถานีอื่นเมื่อมีโฆษณา
6. เวลาที่มีอยูอ่ ย่างจากัด ทาให้ใส่เนื้อหาได้นอ้ ย และเมื่อเวลาผ่านไปแล้ว
ก็ไม่สามารถย้อนกลับมาฟังอีกได้ เนื้อหาของรายการและของโฆษณาจะเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา
สื่ อหนังสื อพิมพ์
ประโยชน์
1. เป็ นสื่อที่มองเห็นได้และใช้ภาพดึงดูดใจได้เป็ นอย่างดี
2. มีความทันสมัยในแง่ของข่าวสาร เพราะมีการพิมพ์ออกจาหน่ายทุกวัน
สามารถใช้เร่ งความถี่ในการโฆษณาได้ โดยเฉพาะช่วงที่มีการส่ งเสริ มการขายพิเศษที่ตอ้ งการเร่ ง
กาลังซื้อของผูบ้ ริ โภค
3. เป็ นสื่ อ ที่ค่อนข้างมี การเข้าถึงสู ง ลงโฆษณาบ่อ ยมากน้อยก็ไ ด้ หรื อ
โฆษณาขนาดใดก็ได้
4. สามารถให้รายละเอียดได้มาก เนื่องจากหนังสือพิมพ์จะมีหน้ากระดาษ
กว้าง มีพน้ื ที่มาก
5. มีธรรมชาติของความเป็ นการประกาศข่าว (Announcement) สร้าง
ความตื่นเต้นหน้าติดตามให้กบั ข่าวสารใหม่ ๆ
ข้ อเสี ย
1. กาหนดกลุ่มเป้ าหมายที่เป็ นผูอ้ ่านหนังสื อพิมพ์ได้ยากเพราะผูอ้ ่านมี
ตั้งแต่คนที่อ่านออกเขียนได้ ไปจนถึงระดับปริ ญญาเอก รายได้ต่าถึงรายได้สูง
2. หนังสื อพิมพ์โดยทัว่ ไปผลิตสี ไม่สวยเท่านิ ตยสาร หนังสื อพิมพ์จึงไม่
เหมาะกับโฆษณาต้องการใช้สีสนั
สื่ อนิตยสาร
ประโยชน์
1. มีการใช้ภาพจูงใจได้เป็ นอย่างดี เนื่ องจากสี สันสะท้อนความเป็ นจริ ง
ได้ดีเหมาะกับสินค้าที่ตอ้ งการขายสีสนั
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2. ความน่ าสนใจของภาพทาให้ผูอ้ ่ านสนใจที่จะอ่ านข้อ ความโฆษณา
และวิธีการลงโฆษณาก็ไม่ปะปนเหมือนอย่างหนังสือพิมพ์ ทาให้มีความเป็ นสัดส่วน
3. แบ่งกลุ่มผูอ้ ่านได้ชดั เจนด้วยเนื้อหาที่ปรากฏในนิ ตยสาร ทาให้เจาะจง
กลุ่มผูบ้ ริ โภคได้
4. ผูอ้ ่านมักอ่านในเวลาว่าง มีเวลาอ่านได้นาน และละเอียดกว่า จึงสนใจ
โฆษณาได้มากกว่า
5. นิ ตยสารมีลักษณะเป็ นการอ้างอิ ง (Reference) เป็ นสิ่ งที่ผซู ้ ้ื อ เก็บไว้
และจะย้อนกลับมาดูใหม่ แม้จะมีเล่มใหม่มาทดแทนแต่ก็ไม่ทาให้หนังสื อเล่มเก่ามีความน่ าสนใจ
ลดลง
ข้ อเสี ย
1. มีอตั ราการเข้าถึงต่า เพราะเป็ นตลาดเฉพาะกลุ่ม
2. เข้าถึงกลุ่มผูอ้ ่านได้ชา้ กว่าสื่อโทรทัศน์ วิทยุ หรื อหนังสือพิมพ์สร้าง
3. ความถี่ ในการโฆษณาได้ย ากเพราะการออกนิ ตยสารแต่ล ะฉบับใช้
เวลานาน
4. ต้อ งส่ งต้นแบบโฆษณาให้กับสานักพิมพ์ล่วงหน้าหลายวันทาให้ไ ม่
เหมาะสมกับข่าวสารที่ตอ้ งการความทันสมัย เช่ น การลด แลก แจก แถมที่ตอ้ งการความเป็ น
ปั จจุบนั รวมทั้งขาดความยืดหยุน่ ในการเปลี่ยนแปลงข้อความ
สื่ ออินเตอร์ เน็ต
ประโยชน์
1. เป็ นสื่อที่สามารถสื่อสารได้กว้าง ครอบคลุมการสื่อสารไปทัว่ โลกและ
ใช้ระยะเวลาสั้น จึงเหมาะสมกับการโฆษณาสิ นค้าในระดับนานาชาติ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการทา
โฆษณา และส่งเสริ มภาพลักษณ์สินค้าให้ดูมีความทันสมัย
2. เป็ นการสื่ อสารแบบโต้ตอบ (Interactive communication) ทาให้ผรู ้ ับ
สารสามารถมีปฏิกิริยาโต้ตอบได้ทนั ที (Feedback) ซึ่ งช่วยให้กระบวนการทางธุรกิจใช้เวลาสั้นลง
สามารถดึงดูดใจได้ท้งั ภาพ เสียง และกราฟฟิ กต่าง ๆ
3. สามารถเข้าถึ งกลุ่ มเป้ าหมายที่ชัด เจนได้ เนื่ อ งจากผูท้ ี่จ ะเข้า มาเปิ ด
โฮมเพจหนึ่ ง ๆ นั้น จะต้องเป็ นผูท้ ี่สนใจสิ นค้าหรื อ บริ การนั้น และอาจอยู่ในช่วงกาลังหาข้อ มู ล
เกี่ยวกับสินค้าหรื อบริ การนั้น ๆ อยู่
4. การแก้ไขหรื อการเปลี่ยนแปลงเนื้ อหาโฆษณา สามารถทาได้ง่ายและ
รวดเร็วกว่าสื่ออื่น ๆ
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5. เป็ นสื่อที่คงทนและเผยแพร่ ได้ตลอด 24 ชัว่ โมง ไม่สูญหายไปเหมือน
สื่อโทรทัศน์ และวิทยุ โดยทัว่ ไปกลุ่มเป้ าหมายของสื่ออินเทอร์เน็ตจะเป็ นผูท้ ี่มีกาลังซื้อสูง
ข้ อเสี ย
1. มีกลุ่มเป้ าหมายในวงแคบ เช่น นักเรี ยน นักศึกษา พนักงานบริ ษทั และ
นักวิชาการ เป็ นต้น เพราะการใช้อินเทอร์เน็ตนั้นต้อ งเสี ยค่าใช้จ่ายสู ง และเป็ นการสื่ อ สารที่ตอ้ ง
อาศัยภาษาอังกฤษ
2. เหมาะสาหรับการโฆษณาสินค้าหรื อบริ การบางประเภท เช่น สิ นค้าที่
สามารถตัดสินใจซื้อได้จากรู ปลักษณ์ภายนอก หรื อเป็ นเจ้าของสินค้าหรื อบริ การที่มีความน่ าเชื่อถือ
อยูแ่ ล้ว
สื่ อภาพยนตร์
ประโยชน์
1. สามารถเข้า ถึงกลุ่ ม เป้ าหมายได้ม าก โดยเฉพาะกับกลุ่มเป้ าหมายที่
เป็ นกลุ่มวัยรุ่ นและกลุ่มคนที่เพิง่ เริ่ มทางานใหม่ ๆ
2. เป็ นสื่ อ ที่มีราคาถูกเมื่อเทียบกับผลกระทบ (Impact) ที่ไ ด้ เพราะการ
โฆษณาผ่านสื่อ โรงภาพยนตร์น้ ีสามารถสร้างอรรถรสได้ท้งั ภาพและเสียงที่ค่อนข้างสมบูรณ์แบบ
3. เป็ นสื่อที่สามารถบังคับให้ผชู ้ มเปิ ดรับได้เนื่องจากผูช้ มเมื่อเข้าไปสู่โรง
ภาพยนตร์แล้วจาต้องดูโฆษณา เพราะไม่สามารถหลีกเลี่ยงไปทากิจกรรมอื่น ๆ หรื อการเปลี่ยนช่อง
การรับชมเหมือนการชมโทรทัศน์หรื อการฟังวิทยุที่บา้ น
4. เมื่อคนไปชมภาพยนตร์จะมีความรู ้สึกอยากพักผ่อนจึงมีอารมณ์ที่จะ
รับข่าวสารและข้อมูลได้อย่างเต็มที่(จรรยา ยามาลี, 2553)
ข้ อเสี ย
1. ไม่สามารถครอบคลุมกลุ่มเป้ าหมายได้ท้งั หมด ไม่ทวั่ ทุกพื้นที่
2. ความคุม้ ค่าทางราคาต่า
3. ความถี่ ใ นการเห็ น โฆษณาได้ย ากนอกจากผูช้ มที่ ดู ภ าพยนตร์ เ ป็ น
ประจา(จรรยา ยามาลี, 2553)
สื่ อแผ่ นพับ (folder/hand bill) หรือใบปลิว (leaflet)
ประโยชน์
มีความยืดหยุน่ ในการใช้รูปแบบ และองค์ประกอบต่าง ๆ สาหรับดึ งดู ดใจ
เช่ น การใช้สีสัน ภาพประกอบ และรวมถึ งความยืดหยุ่นในด้านค่าใช้จ่ายในการผลิ ต กล่ าวคือ
สามารถกาหนดความสั้นยาวของเนื้ อหาการโฆษณา จานวนมากน้อ ยของภาพตัวอย่างได้ตาม
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ต้องการ โดยไม่ตอ้ งคานึงถึงเงื่อนไขด้านเวลาที่จากัด หรื อข้อจากัดเรื่ องค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่ อที่
สูง ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเทียบกับสื่ อชนิ ดอื่น ฉะนั้นจึงสามารถให้ขอ้ มูลที่อาจจะเป็ นจุดดึงดูดใจแก่ผรู ้ ับ
สารที่เป็ นกลุ่มเป้ าหมายได้มากขึ้น
ข้ อเสี ย
การส่งสารที่ไม่ถึงกลุ่มเป้ าหมาย และก่อให้เกิดการสู ญเปล่าสู ง เนื่ องจากการ
โฆษณาโดยใช้ใบปลิวหรื อแผ่นพับมีโอกาสที่ผรู ้ ับสารไม่ใช่กลุ่มเป้ าหมายอยูม่ าก
สื่ อโปสเตอร์
ประโยชน์
1. สามารถทาการสื่อสารกับกลุ่มเป้ าหมายได้รวดเร็วและบ่อยครั้ง
2. สามารถครอบคลุมตลาดได้อย่างกว้างขวาง
3. สามารถเน้นตลาดที่ตอ้ งการโฆษณาได้โดยติดตั้งตามพื้นที่ตอ้ งการ
เน้น
4. สามารถจัดทาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมได้
5. เสียค่าใช้จ่ายเมื่อคิดต่อหัวต่า
6. เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้ทุกเพศ ทุกวัย และทุกระดับการศึกษา
ข้ อเสี ย
1. การใช้ขอ้ ความต้องใช้ขอ้ ความสั้นๆไม่สามารถลงรายละเอียดมากนัก
2. ไม่สามารถใช้เพือ่ เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายที่เฉพาะเจาะจงได้
3. อยูก่ บั ที่เป็ นเวลานานทาให้คนไม่สนใจ
สื่ อโฆษณาเคลื่อนที่
ประโยชน์
1. สามารถสร้างความถี่ และการเข้าถึงได้มากเพราะคนมักใช้เส้นทางเดิม
ซ้ า ๆ จึงสามารถพบเห็นได้อย่างสม่าเสมอ และเป็ นการย้าเตือนชื่อสินค้าได้อย่างต่อเนื่องโดยจากรถ
โดยประจาทางที่มีเส้นทางเดินรถที่แน่นอน
2. เป็ นสื่อที่ครอบคลุมพืน้ ที่ในกรุ งเทพฯได้มาก ทั้งจากรถโดยประจาทาง
รถตูร้ ถสามล้อ (ตุก๊ ตุก๊ )
3. ค่าใช้จ่ายต่า
4. สามารถจัดทาให้มีสีสนั สวยงามเพือ่ ดึงดูดความสนใจได้
5. ผูอ้ าศัยยวดยานขนส่งสามารถอ่านโฆษณาได้ง่ายกว่าการอ่านโฆษณา
ในหน้าหนังสือพิมพ์ในขณะเดินทางโดยเฉพาะเมื่ออยูใ่ นรถยนต์
ข้ อเสี ย
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1. ให้ข่าวสารได้จากัดจึงเหมาะที่จะนามาใช้เพือ่ ให้รายละเอียด
2. ไม่สามารถเลือกการเข้าถึงเป้ าหมายเฉพาะกลุ่มได้
3. ใช้เวลานานในการติดตั้ง
สื่ อแผ่ นป้ ายโฆษณาขนาดใหญ่ (Cut-out)
ประโยชน์
1. เนื่องจากป้ ายโฆษณามีขนาดใหญ่จึงสามารถสร้างผลสัมฤทธิ์ (Impact)
ได้ดีกว่า
2. สร้างความถี่ไ ด้ดีเพราะคนมักใช้เส้นทางเดิ ม (ในกรณี ที่เป็ นสื่ อที่อ ยู่
กลางแจ้ง)
3. สามารถเน้นตลาดที่ตอ้ งการได้ โดยการติดตั้งตามพื้นที่ที่ตอ้ งการเน้น
ข้ อเสี ย
1. ข้อ ความที่ อ ยู่บ นป้ ายโฆษณา ไม่ สามารถมี ร ายละเอี ย ดได้ม ากนัก
ส่วนมากมักใช้ขอ้ ความน้อย ๆ สั้น ๆ และกระชับ
2. คุ ณ ภาพของภาพและสี สั น ด้ อ ยกว่ า สื่ อ ที่ ใ ห้ ภ าพชนิ ด อื่ น ๆ เช่ น
นิตยสาร โปสเตอร์และแผ่นพับยกเว้นหนังสือพิมพ์
3. ไม่สามารถเลือกการเข้าถึงเป้ าหมายเฉพาะกลุ่มได้
4. ดูแลยากโดยเฉพาะหากเป็ นสื่อที่อยูก่ ลางแจ้ง
5. ได้รับการวิจารณ์วา่ ทาลายทัศนียภาพ
6. อยูก่ บั ที่เป็ นเวลานานทาให้คนไม่สนใจ
ทฤษฎีปัจจัยในการเลือกสื่ อโฆษณา
นพรัตน์ ภูมิวฒ
ุ ิสาร (2543) ได้กล่าวว่า ปั จจัยที่ควรพิจารณาในการเลือกสื่อโฆษณาได้แก่
1. ลักษณะของตลาด หมายถึง ผูอ้ ่าน ผูฟ้ ัง หรื อผูด้ ู สิ่งเหล่านี้ เป็ นสิ่ งแรก
ที่ผโู ้ ฆษณาจะต้องทาความเข้าใจให้ชดั เจนก่อ นเลือ กใช้สื่อโฆษณา โดยผูโ้ ฆษณาจะต้อ ง
ทราบว่ากลุ่ มเป้ าหมายเป็ นกลุ่ ม ลู กค้ากลุ่ มใด โดยพิจารณาถึ งปั จจัยต่างๆ เช่ น อายุ เพศ
การศึกษา ระดับรายได้ เป็ นต้น
2. ลักษณะของผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการเลื อกใช้
สื่อโฆษณาที่ต่างกัน
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3. วัตถุประสงค์ของการโฆษณา ผูโ้ ฆษณาจะต้องเลือกใช้สื่อโฆษณาที่มี
ประสิทธิภาพสูงุดในการที่จะส่ งข่าวไปยังผูบ้ ริ โภค โดยพิจารณาถึงอิทธิพลของสื่ อที่มีต่อ
ผูบ้ ริ โภคและตัวแทนจาหน่าย
4. คุณสมบัติของสื่อโฆษณา สื่อต่างๆจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันไปใน
เรื่ อ งของ ขนาดหรื อ เนื้ อ ที่ โฆษณา ความถี่ สี สัน การเคลื่ อ นไหว เสี ยง ความยาวของ
ข้อความโฆษณา อายุของสื่อ ความคล่องตัว คุณภาพ ความสามารถในการครอบคลุมและ
อื่นๆ
5. ต้นทุนในการใช้สื่อ โฆษณาต่างๆ รวมไปถึ ง งบประมาณที่มีในการ
เลือกสื่อโฆษณา
6. กลวิ ธี ใ นการสร้ า งโฆษณา อาจท าได้ โ ดยการเลื อ กสื่ อ แบบ
เฉพาะเจาะจง
7. การใช้สื่อโฆษณาของคู่แข่งขัน คือ ควรพิจารณาถึงแผนการโฆษณา
ประชาสัม พัน ธ์ของคู่ แข่ งขัน โดยเฉพาะสื่ อ ที่ ประสบความสาเร็ จในการโฆษณาและ
เหตุผลที่เลือกใช้สื่อนั้นๆ
8. แผนโฆษณาที่ใช้ในการรณรงค์การโฆษณา ยกตัวอย่างเช่น ถ้าต้องการ
โฆษณาผลิตภัณฑ์ใหม่หรื อเพื่อสู ้กบั คู่แข่งขันในเขตท้องที่ใดท้องที่หนึ่ ง อาจเลือกใช้สื่อ
ประเภทหนังสือพิมพ์ หรื อวิทยุประจาท้องถิ่นหรื อโฆษณากลางแจ้ง เป็ นต้น
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ อการเลือกเปิ ดรับข่ าวสาร
วิลเบอร์ ชแรมม์ (1973) ได้กล่าวถึง หลักการทัว่ ไปของการเลือกความสาคัญของข่าวสารว่า
ขึ้นอยูก่ บั การใช้ความพยายามน้อยที่สุด (Least effect) และผลที่จะได้ (Promise of reward) ซึ่ งอยูใ่ น
รู ปของสูตรการเลือกรับข่าวสารดังนี้

การเลือกรับข่าวสาร =

สิ่งตอบแทนที่คาดหวัง
ความพยายามที่ตอ้ งใช้

จากสู ต รนี้ จะเห็ น ได้ว่า คนส่ ว นใหญ่ เ ลื อ กที่ จ ะรั บ สารด้ว ยสาเหตุ ที่ แ ตกต่ า งกัน เช่ น
ประสบการณ์ ความสมารถในการประเมินประโยชน์ของข่าวสาร รวมทั้งสภาวะทางสังคมและ
จิตใจ แต่แนวโน้มในการเลือกรับสาร คือ คนเรามีแนวโน้มที่จะเปิ ดรับข่าวสารที่ใช้ความพยายาม
น้อยเช่นข่าวสารต่าง ๆ ที่อยูใ่ กล้ตวั สามารถเลือกรับได้ง่ายและมีสาร ประโยชน์ต่อตนเองในการ
เลือกนั้นอาจมีสาเหตุอื่น ๆอีก เช่น ประสบการณ์ต่างกันความสามารถในการประเมินสารประโยชน์
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ของข่าวสารตลอดจนสภาวะทางสังคมและจิตใจของแต่ละคนด้วยแต่แนวโน้มในการเลือกรับสาร
นั้น คือ สามารถเลือกรับได้ง่ายและมีประโยชน์ต่อตนเอง
สาหรั บความหมายของการเปิ ดรับ ข่ า วสารนั้น แซมมวล เบคเกอร์ (1972) ได้ใ ห้
ความหมายโดยจาแนกตามพฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสารดังนี้
1. การแสวงหาข้อมูล (Information Seeking) กล่าวคือ บุคคลที่จะแสวงหาข้อมูลเมื่อ
ต้องการให้มีความคล้ายคลึงกับบุคคลอื่นในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งหรื อเรื่ องทัว่ ๆ ไป
2. การเปิ ดรับข้อมูล (Information Receptivity) กล่าวคือ บุคคลจะเปิ ดรับ ข่าวสารเพื่อ
ทราบข้อมูลที่ตนเองสนใจ อยากรู ้หากมีขอ้ มูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับตนเองก็จะให้ความเอาใจใส่
อ่าน ดู หรื อฟังเป็ นพิเศษ
3. การเปิ ดรับประสบการณ์ (Experience Receptivity) กล่ าวคือบุคคลที่จะเปิ ดรับ
ข่าวสารเพราะต้องการกระทาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรื อเพือ่ ผ่อนคลายอารมณ์
ทฤษฎีการเปิ ดรับสารจากสื่ อ
มนุ ษ ย์ทุก คนมี ประสาทสัม ผัส ในการรับรู ้ แตกต่า งกัน ขึ้นอยู่กับความสามารและความ
บกพร่ องของแต่ละบุคคล ซึ่ งสามารถรับรู ้จากความรู ้สึก จากการมองเห็น จากการได้ฟัง จากการ
สัมผัส กระบวนการรับรู ้เป็ นการสื่อสารจากภายในตัวเอง มีข้นั ตอนการรับรู ้ ดังนี้ (Devito, 2000)
1. การเปิ ดรั บต่ อ สิ่ งเร้า เป็ นการใช้ป ระสาทสัมผัสทั้ง 5 ของมนุ ษ ย์รั บรู ้ ต่อ สิ่ ง เร้ า
ภายนอก ความสามารถในการรับรู ้ข้ นึ อยูก่ บั แต่ละบุคคล จากการฟัง เห็น ได้กลิ่น ชิม และสัมผัส
2. ขั้นตอนการประมวลผลที่เกิดจากสิ่ งเร้า เมื่อผูร้ ับสิ่ งเร้าได้รับรู ้จากประสาทสัมผัส
ทั้ง 5 แล้วจะเกิดขั้นตอนการเปรี ยบเทียบจากภูมิหลังหรื อประสบการณ์ของผูร้ ับสิ่งเร้าว่าสิ่งที่ได้รับรู ้
นั้น ตรงกับประสบการณ์ที่เคยรับรู ้หรื อไม่
3. การแปลผลความรู ้สึกจากการสัมผัส เป็ นขั้นตอนของการวิเคราะห์ขอ้ มูลกับภูมิหลังว่า
สิ่งที่ได้รับจากสิ่ งเร้า คืออะไร เคยได้สัมผัสจากที่ใด เหมือนหรื อแตกต่าง ถ้าเกิดสัมผัสกับสิ่ งที่ไม่
เคยมีภูมิหลัง การแปลผลของผูร้ ับจะอาศัยทัศนคติ สิ่ งแวดล้อมภายนอก อารมณ์ และความเชื่อ ที่
ช่วยในการตัดสินใจ
การเปิ ดรับข้อมูล มีปริ มาณไม่เท่ากันขึ้นอยูก่ ับแต่ละบุคคล ซึ่ งเป็ นการแสดงออกจากตัวตน
ของผูเ้ ปิ ดรับข้อมูล ว่าเต็มใจในการเปิ ดเผยตนเองต่อ ข้อมูลที่ตอ้ งการมากเพียงใด (Devito, 2000)
โดยมีประเด็นดังนี้
1. ความชอบ นิ ยมเกิดกับเพศหญิงมากกว่าเพศชาย จะเปิ ดเผยตัวกับสิ่ งที่ตวั เองรู ้สึกชอบ
หรื อ สนใจเป็ นพิเศษ เช่ น การชื่ นชอบศิล ปิ นหรื อ เป็ นแฟนคลับโดยแสดงตัวตนชัดเจน ติดตาม
สะสมรู ปภาพบทบาทการเคลื่อนไหวต่าง ๆ
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2. อายุ การเปิ ดเผยตนเองจะเกิดขึ้นได้อย่างมากเมื่อการรับรู ้ในเรื่ องนั้นเหมาะกับวัย หรื อผู ้
สนทนามีอายุในวัยใกล้เคียงกัน ซึ่งมีการเปิ ดเผยตนเองได้มากกว่าการสนทนากับผูส้ นทนาที่ต่างวัย
กัน
3. เพศ ความสนใจในการเปิ ดเผยตนเองในแต่ล ะเรื่ อ งแตกต่างกัน โดยเพศชายจะเปิ ดเผย
ตนเองน้อยกว่าเพศหญิง ซึ่ งการไม่เปิ ดเผยตนเองเนื่ อ งจากกลัวจะเสี ยภาพลักษณ์ ที่มี อ ยูเ่ ดิ ม เช่ น
ผูช้ ายที่มีความเข้มแข็งทางด้านร่ างกายและแสดงออกถึ งความเป็ นผูช้ าย แต่ชอบทานไอศกรี มสต
อเบอรี่ ซึ่งไอศกรี มสตอเบอรี่ มีสีชมพู มีความอ่อนหวานโดยส่ วนใหญ่ผหู ้ ญิงจะนิ ยมมากกว่า ทาให้
เกิดความขัดแย้งกับภาพลักษณ์ที่เห็นจากภายนอก
4. บุคลิก แต่ละบุคคลจะมีความสนใจทางด้านสังคมแตกต่างกัน บางคนเก็บตัวไม่สมาคม
คบค้ากับใคร จึงมีบุคลิกที่เป็ นคนเงียบไม่เปิ ดเผยตนเองกับบุคคลอื่น
5. วัฒนธรรม แต่ล ะสังคมจะมีวฒั นธรรมแตกต่างกันในการแสดงออก จึงส่ งผลต่อ การ
เปิ ดเผยตนเองให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมและช่วงเวลา ถ้าเปิ ดเผยตนเองกับสังคมที่ไม่ยอมรับในการ
เปิ ดเผยในเรื่ องดังกล่าว จะกลายเป็ นการทาผิดวัฒนธรรมที่เคยมีมา
6. ขนาดของกลุ่ม เป็ นตัวแปรสาคัญในการเปิ ดเผยตนเองและการเปิ ดใจ ถ้ากลุ่มมีขนาดเล็ก
การสื่ อสารสามารถสื่ อ สารกันผิดพลาดน้อ ย และสนทนาได้อ ย่างครบถ้วน จึงเปิ ดเผยตนเองได้
มากกว่าการสื่อสารที่มีกลุ่มขนาดใหญ่
7. หัวข้อการเปิ ดเผย แต่ละคนจะยอมเปิ ดเผยในแต่ละเรื่ องแตกต่างกัน โดยส่ วนใหญ่มนุ ษย์
จะเปิ ดเผยในเรื่ องที่ไม่เกิดความเสียหายต่อตนเอง และการเปิ ดเผยจะได้ประโยชน์สาหรับตนเอง แต่
สาหรับการเปิ ดเผยในเรื่ องส่วนตัวมาก ๆ ต่อผูส้ นทนาแสดงว่าให้ความสาคัญต่อผูส้ นทนาบุคคลนั้น
มากเป็ นพิเศษ จึงยอมเปิ ดเผยข้อมูลในเชิงลึกมากขึ้น
หากพิจารณาจากจากกระบวนการเชื่ อมโยงความคิดและพฤติกรรมส่ งผลต่อการรับรู ้ที่
แตกต่างกัน โดยแบ่งได้เป็ น 2 ส่วนคือ ส่วนการตอบสนองและส่วนที่เป็ นสิ่งเร้า(Osgood, 1962)
ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)
องค์ป ระกอบหรื อ ส่ ว นผสมทางการตลาดในอุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย ว หมายถึ ง
องค์ประกอบหลายๆ อย่างที่ใช้เป็ นเครื่ องมือในการกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดที่สามารถควบคุม
ได้ (8Ps) เพือ่ ให้ธุรกิจท่องเที่ยวประสบความสาเร็จ (Kotler, 2003 ) องค์ประกอบเหล่านี้ได้แก่
1. ผลิ ตภัณฑ์ (Product) หมายถึ ง สิ นค้า และบริ การทุกอย่างที่ผูป้ ระกอบ
ธุรกิจเสนอขาย เช่น รายการทัวร์เหมา (Package Tour) เรื อสาราญ (Cruise)
2. ราคา (Price) หมายถึง ราคาของสินค้าและบริ การ และการกาหนดราคา
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3. ช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ย (Place/Process of Delivery) หมายถึ ง
กระบวนการหรื อช่องทางการจัดจาหน่ ายสิ นค้าและบริ การไปให้ถึงลูกค้าโดยรวดเร็ วและสะดวก
ที่สุด เช่น จัดจาหน่ายโดยบริ ษทั ตัวแทนจาหน่าย (Travel Agent)
4. การส่งเสริ มการตลาด (Promotion) หมายถึง วิธีการที่จะกระตุน้ ให้ลูกค้า
ต้อ งการซื้ อ สิ น ค้าและบริ การเร็ วขึ้ น ซื้ อ จ านวนมากขึ้น เช่ น การโฆษณา (Advertising) การ
ส่งเสริ มการขาย (Sales Promotion)
5. สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Environment) หมายถึง บรรยากาศ
ขณะซื้อขายสินค้าและบริ การ และขณะที่ลูกค้าบริ โภคสิ นค้า ซึ่ งจะสามารถสร้างความรู ้สึกพอใจ
หรื อ ไม่ พ อใจได้ในทันที เช่ น การขายทัว ร์ ที่เคาน์ เตอร์ ข องพนัก งานขายกับลู ก ค้า การพักใน
ห้องพักของโรงแรม
6. กระบวนการซื้ อ (Purchasing Process) หมายถึ ง การศึก ษาข้อ มู ลทาง
การตลาดเพือ่ ให้ทราบถึงกระบวนการซื้อของนักท่องเที่ยวและการเลือกสรรผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับ
กลุ่มตลาดนักท่องเที่ยว
7. การจัดรวมผลิตภัณฑ์ (Packaging) หมายถึง การจัดรวมสิ นค้าและบริ การ
ทางการท่องเที่ยวหลายๆอย่าง ที่เหมาะสมเข้าด้วยกันเพือ่ ตอบสนองกลุ่มตลาด เป้ าหมายของธุรกิจ
เช่น รายการนาเที่ยวแบบเบ็ดเสร็จ (All – inclusive tour)
8. ความร่ ว มมื อ ทางธุ ร กิ จ (Partnership / Participation) หมายถึ ง การ
ประสานงานร่ วมมือกันทางธุรกิจระหว่างผูซ้ ้ือ (Buyers) และผูข้ าย (Sellers) ในธุรกิจท่องเที่ยวใน
การร่ วมมือกันสูงสุด โดยการรักษาคุณภาพมาตรฐานการบริ การ และระดับราคาที่เหมาะสม
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ อพฤติกรรมผู้บริโภค
นักท่องเที่ยวเป็ นผูบ้ ริ โภคที่ตอ้ งการสินค้าและบริ การแตกต่างจากการบริ โภคสิ นค้าจาเป็ น
และสิ น ค้า อุ ต สาหกรรมทั่ว ไปผูป้ ระกอบธุ ร กิ จ จ าเป็ นต้อ งค้น หาพฤติ ก รรมการบริ โ ภคของ
นักท่องเที่ยวว่ามีพฤติกรรมการซื้ อ ก่อนและหลังการใช้บริ การอย่างไรคาถามที่นิยมใช้เพื่อค้นหา
พฤติกรรมการบริ โภคของนักท่องเที่ยวประกอบด้วย 6 Wh (Who, Who, What, Why, When and
Where) และ 1H (How) คาตอบ 7 ค าตอบที่ต ้อ งการทราบเพื่อ รู ้ จกั พฤติ กรรมการบริ โ ภค
ประกอบด้วย 7O (Occupants, Objects, Objectives, Organizations, Occasions, Outlets and
Operations)(กิตติมา คงอยู,่ 2550)
ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริ โภคสินค้าการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวแต่ละคนทา
ให้พฤติกรรมการเดินทางตลอดจนการเลือกซื้อรู ปแบบของกิจกรรมการท่องเที่ยวต่างกันแบ่งเป็ น 2
ประเภทใหญ่ ๆ (ฉลองศรี พิมลสมพงศ์, 2548)คือ
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1. ปั จจัยภายใน (personal factors/internal variables) ได้แก่
1.1 ความจาเป็ น ความต้องการ และการจูงใจ (Needs, Wants and Motivation)
ทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว์ มี ขอ้ สมมติฐานว่า มนุ ษย์มีความต้อ งการอยูเ่ สมอและไม่ สิ้นสุ ด ถ้า
ความต้องการใดได้รับการตอบสนองแล้วความต้องการอื่นก็จะเข้ามาแทนที่โดยไม่มีที่สิ้นสุ ด ความ
ต้องการของมนุษย์มีการเรี ยงลาดับความสาคัญจากมากไปหาน้อย เมื่อความต้องการระดับต่าได้รับ
การตอบสนองแล้วความต้อ งการระดับสู งก็จะถู ก เรี ยกร้อ งให้ตอบสนองทันที การเดิ นทางและ
ท่องเที่ยวเกิ ดจากความต้องการและความรู ้สึกภายในของแต่ละบุคคลอย่างแท้จริ ง ประกอบกับมี
ปั จจัยต่าง ๆ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมที่ผลักดันให้สามารถเดินทางได้และยังมีแรงจูงใจอี ก
หลายอย่างที่ดึงดูดให้คนเดินทางมากขึ้น
1.2 การรับรู ้ (Perception) กระบวนการรับรู ้และความเข้าใจของบุคคลขึ้นอยูก่ บั
ปั จจัยภายใน ได้แก่ ความเชื่ อ ประสบการณ์ อารมณ์ และปั จจัยภายนอก ได้แก่ สิ่ งกระตุน้ ที่ม า
กระทบกับประสาทสัมผัสทั้ง 5 กระบวนการรับรู ้ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ (1) การรับรู ้ขอ้ มูล (2)
การตั้งใจรับข้อมูลที่ได้เลือกสรร (3) ความเข้าใจและตีความหมายของข้อมูลที่ได้รับมา (4) การเก็บ
รักษาข้อมูลที่ได้รับเลือกสรรซึ่งนาไปสู่การกระตุน้ ให้เกิดความต้องการ และ (5) ตัดสินใจซื้อ
1.3 การเรี ยนรู ้ (Learning) การเรี ยนรู ้ของบุคคลเกิดขึ้นเมื่อ ได้รับการกระตุน้
ผ่านเข้ามาในความรู ้สึกนึกคิดและเกิดการตอบสนอง
1.4 บุคลิกภาพ (Personality) บุคลิกภาพเป็ นลักษณะเด่นของแต่ละบุคคล เกิดจาก
ความรู ้สึกนึ กคิด ความรับผิดชอบ ความต้องการภายใน การจูงใจ การรับรู ้ การเรี ยนรู ้ของบุคคล
และแสดงออกมาเป็ นบุคลิ กภาพเฉพาะตนตอบสนองต่อสิ่ งแวดล้อ มรอบตัวเอง นักท่องเที่ยวมี
บุคลิ กภาพแตกต่ างกันตามเชื้ อ ชาติ ศาสนา วัฒ นธรรม และสัง คม ดัง นั้น การเรี ยนรู ้ และเข้าใจ
บุคลิกภาพของนักท่องเที่ยวจึงเป็ นการทาความเข้าใจพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวด้วย
1.5 รู ป แบบการด ารงชี วิ ต (Life style) รู ป แบบการด ารงชี วิ ต ขึ้ นอยู่กับ
วัฒนธรรม ชั้นของสังคม และกลุ่มอาชีพของแต่ละบุคคล การเลือกบริ โภคหรื อเลือกซื้ อสิ นค้าและ
บริ การขึ้นอยูก่ บั รู ปแบบการดารงชีวติ ของแต่ละบุคคล
1.6 แนวความคิดเกี่ ยวกับตัวเอง Self-concept) หมายถึ ง ความคิดหรื อความเข้า ใจที่ เกิ ด ขึ้ น ภายในของบุค คลพร้ อ ม ๆ กับ การรั บ รู ้ ซึ่ งมี ผ ลต่อ การตัด สิ น ใจซื้ อ บริ ก ารการ
ท่องเที่ยวและต้องการสร้างความประทับใจให้แก่บุคคลใกล้ชิดด้วย
1.7 ทัศนคติ (Attitudes) หมายถึ ง ความโน้มเอียงที่เกิ ดจากการเรี ยนรู ้ในการ
ตอบสนองต่อสิ่งกระตุน้ ไปในทิศทางที่สม่าเสมอ หรื อความรู ้สึกนึ กคิดของบุคคลที่มีต่อสิ่ งหนึ่ งสิ่ ง
ใด ทัศ นคติ เ ป็ นพลังที่ ส าคัญ และมี อิ ท ธิ พลอย่า งยิ่ง ต่ อ การรับ รู ้ และพฤติ กรรมการบริ โ ภคของ
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นักท่องเที่ยวโดยพยามกลัน่ กลองสิ่ งที่ตนเองคิดว่าดีไม่ ขดั แย้งกับทัศนคติที่มีอยู่ ทัศนคติสามารถ
บิดเบือนข่าวสารข้อมูลที่เป็ นความจริ งได้ในลักษณะโต้แย้ง
2. ปั จจัยภายนอก (Interpersonal factors/External variables) ได้แก่
2.1 วัฒนธรรมและวัฒนธรรมย่อ ย (Culture and Subcultures) วัฒนธรรมเป็ น
เครื่ องผูกพันคนในสังคมไว้ดว้ ยกัน แสดงออกมาในรู ปความเชื่อ ค่านิยม ทัศนคติ อุปนิ สัย ประเพณี
ขนบธรรมเนี ย ม และพฤติ กรรมของบุคคล วัฒนธรรมพื้นฐานเป็ นสิ่ งที่ กาหนดพฤติกรรมการ
บริ โภคของบุคคลเพราะวัฒนธรรมเป็ นตัวหล่อหลอมลักษณะนิสยั และความคิดของคน
2.2 ชั้นของสังคม (Social classes) เป็ นการจัดลาดับบุคคลในสังคมออกเป็ นกลุ่มที่
มีลักษณะคล้ายคลึงกันจากระดับสู งไปต่า สิ่ งที่นามาแบ่งชั้นสังคม คือ อาชี พ ฐานะ รายได้ ชาติ
กาเนิด สถานที่พานัก ระดับการศึกษา ตาแหน่งหน้าที่และบุคลิกลักษณะของบุคคล
2.3 กลุ่ มอ้างอิง (Reference groups) เป็ นกลุ่มที่เข้าไปมีอิทธิพลต่อ ความคิดเห็ น
ทัศนคติ ความชอบ/ไม่ชอบ และค่านิยมของบุคคล กลุ่มอ้างอิงจะมีอิทธิพลต่อบุคคลมากในด้านการ
เลื อ กพฤติ กรรมการดาเนิ นชี วิต เพราะจะให้แ นวคิดซึ่ ง ทาให้บุคคลคล้อ ยตามเพื่อ ให้ไ ด้รับการ
ยอมรับจากกลุ่มจึงทาให้มีอิทธิพลต่อการติดสินใจของผูบ้ ริ โภคและมีอิทธิพลต่อการเลือกซื้ อสิ นค้า
และบริ การการท่องเที่ยวเช่นเดียวกัน
2.4 ผูน้ าความคิดเห็น (Opinion leaders) เป็ นสมาชิกของกลุ่มที่มีอานาจและความ
คิดเห็นของเขามักเป็ นที่ยอมรับของกลุ่ม มักจะเป็ นผูร้ ู ้ช่องทางข้อมูลมากกว่าสมาชิกคนอื่น ๆ ผูน้ า
กลุ่มเหล่านี้ กระตือรื อร้นที่จะค้นหาข้อมูลพิเศษกว้างออกไปเรื่ อย ๆ จนเป็ นผูร้ ู ้หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญใน
เรื่ องนั้น ๆ
2.5 ครอบครัว (The family) คือ กลุ่มบุคคลที่เกี่ ยวข้องกันทางกาเนิ ด โดยการ
แต่งงาน หรื อโดยการรับอุปการะเข้ามาใช้ชีวติ ในครอบครัวเดียวกัน ค่านิ ยมและทัศนคติของบุคคล
จะได้รับมาจากครอบครัวมากที่สุด ลักษณะครอบครัวที่แตกต่างกันจะทาให้รูปแบบการดารงชีวิต
ต่างกัน พฤติกรรมการบริ โภคของครอบครัวจะแตกต่างกันตามลาดับขั้นวัฏจักรชี วิตครอบครัว
(Family life-cycle)
แนวคิดการจัดการและฟื้ นฟูแหล่ งท่องเที่ยว
การจัดการและการฟื้ นฟูทรัพยากรการท่องเที่ยว เป็ นกระบวนการที่มีความสาคัญอย่างยิง่
การปรับปรุ งส่ งเสริ ม ให้ทรัพยากรการท่อ งเที่ยวอยูใ่ นสภาพที่เหมาะสมและเป็ นที่ประทับใจแก่
นักท่อ งเที่ยว และช่ วยให้การท่ อ งเที่ยวมี การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ตามแผนพัฒนาการท่อ งเที่ยวใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 อย่างไรก็ตามการจัดการและการฟื้ นฟูทรัพยากร
ทางการท่อ งเที่ยวอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพต้อ งดาเนิ นไปอย่างมี ทิศทาง โดยอาศัยกรอบความคิดที่
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เหมาะสม (Framework) เป็ นเข็ ม ทิ ศ ชี้ น าทาง กรอบแนวคิ ด ดัง กล่ า ว ได้แ ก่ เ ป้ าหมาย(Goal)
หลักการ (Principle) และทฤษฎีและแนวคิด (Theories and concepts)
เป้ าหมาย (Goal) ประกอบด้วย
1. ทรัพยากรการท่องเที่ยวอยูใ่ นสภาพที่เหมาะสม
2. นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจ
3. คนในท้องถิ่นชุมชนมีความพึงพอใจ
หลักการ (Principle) ประกอบด้วย
1. การจัดการและการฟื้ นฟูทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ทฤษฎีและแนวคิด (Theories and Concepts) ประกอบด้วย
2. การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
3. การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน
4. ระบบการท่องเที่ยว
5. การจัดการเกี่ยวกับขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยว
แนวทางและมาตรการการจัดการและการฟื้ นฟูทรัพยากรการท่ องเที่ยว ประกอบด้วย
1. การออกแบบสภาพแวดล้อมและการใช้พ้นื ที่
2. การสงวนรักษาโบราณสถานและแหล่งประวัติศาสตร์
หลักการการท่ องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ความหมาย
การท่องเที่ยวเชิงอนุ รักษ์เป็ นแนวความคิดที่เพิ่มปรากฏเมื่อไม่นานมานี้ และยังมีการใช้คา
ภาษาอังกฤษอื่นๆที่ให้ความหมายเช่นเดียวกัน ที่สาคัญได้แก่ Nature Tourism, Biotourism, Green
Tourism เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม การท่องเที่ยวดังกล่าวล้วนแต่เป็ นการบ่งบอกถึง การท่องเที่ยวแบบ
ยัง่ ยืน (sustainable tourism) จากการประชุม Globe 1990 ณ ประเทศแคนาดาได้ให้คาจากัดความ
ของการท่องเที่ยว แบบยัง่ ยืนว่าเป็ น "การพัฒนาที่สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว
และผูเ้ ป็ นเจ้าของท้องถิ่นในปั จจุบนั โดยมีการปกป้ องและสงวน รักษาโอกาสต่างๆของอนุ ชนรุ่ น
หลังด้วย การท่องเที่ยวนี้ มีความหมายรวมถึงการจัดการทรัพยากรเพื่อตอบสนองความจาเป็ นทาง
เศรษฐกิจสังคม และความงามทางสุ นทรี ยภาพ ในขณะที่สามารถรักษาเอกลักษณ์ ทางวัฒนธรรม
และระบบนิ เวศด้วย" โดยมี ล ัก ษณะที่สาคัญคือ เป็ นการท่อ งเที่ ยว ที่ดาเนิ นการภายใต้ขีดจากัด
ความสามารถของธรรมชาติ และต้อ งตระหนั ก ถึ ง การมี ส่ ว นร่ วมของประชากร ชุ ม ชน
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ที่มีต่อขบวนการท่องเที่ยว อีกทั้งต้องยอมรับให้ประชาชนทุกส่ วนได้รับ
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ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการท่องเที่ยวอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน และต้องชี้นาภายใต้
ความปรารถนาของประชาชนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่ท่องเที่ยวนั้นๆ (สถานบันวิจยั วิทยาศาสตร์
และสิ่ งแวดล้อ ม แห่ งประเทศไทย, 2539) สาหรับความหมายของการท่องเที่ยวเชิ งอนุ รักษ์ ได้มี
บุคคลหรื อองค์กรต่างๆให้ความหมายและคาจากัดความไว้มากมาย เป็ นที่ยอมรับในระดับหนึ่ งและ
ได้รับการอ้างอิงถึงเสมอ ที่สาคัญมีดงั นี้
เซบาลอสลัสคิวเรน (CeballosLascurain ,1991) เป็ นคนแรกที่ได้ให้คาจากัดความของการ
ท่อ งเที่ยวเชิ งอนุ รักษ์ว่า "เป็ นการท่อ งเที่ยว รู ปแบบหนึ่ งที่เกี่ ยวข้อ งกับ การเดิ นทางไปยังแหล่ ง
ธรรมชาติ โดยไม่ให้เกิดการรบกวนหรื อทาความเสียหายแก่ธรรมชาติ แต่มีวตั ถุประสงค์ เพื่อชื่นชม
ศึ ก ษาเรี ย นรู ้ และเพลิ ด เพลิ น ไปกับ ทัศ นี ย ภาพ พื ช พรรณ และสัต ว์ป่ า ตลอดจนลัก ษณะทาง
วัฒนธรรมที่ปรากฏในแหล่งธรรมชาติ เหล่านั้น"
อลิซาเบธ บู (Elizabeth Boo , 1991) ให้คาจากัดความการท่องเที่ยวเชิงอนุ รักษ์ว่า "การ
ท่องเที่ยวแบบอิงธรรมชาติที่เอื้อประโยชน์ต่อ การอนุ รักษ์ อันเนื่ องมาจากการมีเงินทุนสาหรับการ
ปกป้ องดูแลรักษาพื้นที่ มีการสร้างงานให้กบั ชุมชนหรื อท้องถิ่น พร้อมทั้งให้การศึกษาและ สร้าง
จิตสานึกด้านสิ่งแวดล้อม"
The Ecotourism Society (1991) ได้ให้คาจากัดความการท่อ งเที่ยวเชิงอนุ รักษ์ว่า "การ
เดินทางไปเยือนแหล่งธรรมชาติ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ การเรี ยนรู ้ถึงวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์
ด้ว ยความระมัด ระวัง ไม่ ใ ห้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงหรื อ ท าลายคุ ณ ค่ า ของ ระบบนิ เ วศและใน
ขณะเดี ย วกันก็ ช่ ว ยสร้ า งโอกาสทางเศรษฐกิ จ ที่ ส่ งผลให้ก ารอนุ รั ก ษ์ท รั พ ยากรธรรมชาติ เกิ ด
ประโยชน์ต่อประชาชนท้องถิ่น"
เวสเทิร์น (Western, 1993) ได้ปรับปรุ งคาจากัดความการท่องเที่ยวเชิ งอนุ รักษ์ของ The
Ecotourism Society ให้ส้ ัน และกระทัด รัด แต่มี ความหมายสมบูร ณ์ ม ากขึ้น คือ "การเดิ น ทาง
ท่องเที่ยวที่รับผิดชอบต่อแหล่งธรรมชาติซ่ ึ งมีการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม และทาให้ชีวิตความเป็ น อยู่
ของประชาชนท้องถิ่นดีข้ นึ "
The Commonwealt Department of Tourism (1994) ได้ให้คาจากัดความการท่องเที่ยวเชิง
อนุ รักษ์ว่า เป็ นการท่อ งเที่ยว ธรรมชาติที่ครอบคลุ มถึ งสาระด้านการศึกษา การเข้าใจธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และการจัดการเพือ่ รักษาระบบนิเวศให้ยงั่ ยืน คาว่า ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมยังครอบคลุม
ถึงขนบธรรมเนี ยมประเพณี ทอ้ งถิ่ นด้วย ส่ วนคาว่าการรักษาระบบนิ เวศให้ยงั่ ยืนนั้นหมายถึง การ
ปั นผลประโยชน์ต่างๆ กลับสู่ชุมชนท้องถิ่นและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
เสรี เวชบุษกร (2538) ให้คาจากัดความการท่องเที่ยวเชิงอนุ รักษ์ว่าเป็ น "การท่องเที่ยวที่มี
ความรับผิดชอบต่อแหล่งท่องเที่ยว ที่เป็ นธรรมชาติและต่อสิ่ งแวดล้อมทางสังคม ซึ่ งหมายรวมถึง
วัฒนธรรมของชุมชนในท้องถิ่น ตลอดจนโบราณสถาน โบราณวัตถุที่มีอยูใ่ น ท้องถิ่นด้วย"
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จากการให้ความหมายและคาจากัดความการท่องเที่ยวเชิงอนุ รักษ์ดังกล่ าวข้างต้น พอจะ
สรุ ปได้วา่ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หมายถึง การท่องเที่ยวรู ปแบบหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไป
ยังแหล่งธรรมชาติ และแหล่งวัฒนธรรมอย่างมีความรับผิดชอบ โดยไม่ก่อให้เกิด การรบกวนหรื อ
ทาความเสี ยหายแก่ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อ ม ศึกษาเรื่ อ งราวของสรรพชี วิต เช่น เดิ น
เที่ยวบนเส้นทางศึกษาธรรมชาติภายในเขตอุทยานแห่ งชาติ เดินป่ าระยะไกล ดูนก ดูผีเสื้ อ ดูพรรณ
ไม้ รวมถึ งการท่ อ งเที่ยวเชิ ง เกษตร เช่ น การเที่ ยวชมฟาร์ มปศุสัต ว์ ไร่ อ งุ่ น (การท่อ งเที่ย วแห่ ง
ประเทศไทย, 2552) ลักษณะทางวัฒนธรรมที่ปรากฏในแหล่งธรรมชาติน้ นั อีกทั้งช่วยสร้างโอกาส
ทางเศรษฐกิจที่ส่งผลให้การอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมเกิดประโยชน์ต่อชุมชน
ท้องถิ่นด้วย
แนวคิดพืน้ ฐานการท่ องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ได้กล่าวถึงแนวคิด ที่เป็ นพื้นฐาน
หรื อหลักการของการท่องเที่ยวเชิงอนุ รักษ์ โดยสรุ ปได้ดงั นี้ (ดรรชนี เอมพันธ์ และสุ รเชษฎ์ เชษฐ
มาล, 2540)
1. เป็ นการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ (Nature-based) รวมถึงแหล่ง
วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ ซึ่ งมีความเป็ นเอกลักษณ์ เฉพาะถิ่น (Identical or Unique) และ
ทรงคุณค่าในพืน้ ที่น้ นั
2. เป็ นการท่อ งเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsibly Travel) และมีการ
จัด การอย่า งยัง่ ยืน (Sustainable Management) ไม่ ก่อ ให้เ กิ ด ผลกระทบ หรื อ ส่ งผลกระทบต่ อ
สิ่ งแวดล้อมค่อนข้างต่า (No or Low impact) และช่วยส่ งเสริ มการรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม ของ
แหล่งท่องเที่ยวให้ยงั่ ยืนตลอดไป
3. เป็ นการท่องเที่ยวที่มีกระบวนการเรี ยนรู ้ (Learning) และการให้การศึกษา
(Education) เกี่ ย วกับ ระบบนิ เ วศ และสิ่ ง แวดล้อ มของ แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ เพิ่ ม พู น ความรู ้
(Knowledge) ความประทับใจ (Appreciation) และประสบการณ์ (Experience) ที่มี คุณค่า ซึ่ งจะ
สร้างความตระหนักและจิต สานึ กที่ถูกต้อ งทางด้านการอนุ รักษ์ ทั้ง ต่อ นักท่อ งเที่ ยว ประชาชน
ท้องถิ่น ตลอดจนผูป้ ระกอบการที่เกี่ยวข้อง
4. เป็ นการท่ อ งเที่ ย วที่ น าไปสู่ ก ารกระจายรายได้ ทั้ง ในระดับ ท้อ งถิ่ น และ
ระดับประเทศ โดยคานึงถึงการมีส่วนร่ วมของชุมชนท้องถิ่น (Involvement of Local Community or
People Participation) ในภาคบริ การต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อท้องถิ่น (Local Benefit)
มากกว่า การท่อ งเที่ ยวที่ เคยส่ ง เสริ ม กันมาตั้ง แต่ อ ดี ต จนกระทัง่ ปั จ จุ บนั ที่ เ รี ยกว่า Conventional
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Tourism ซึ่งมักจะเป็ น การท่องเที่ยวแบบหมู่คณะใหญ่ๆ (Mass Tourism) ที่ผลประโยชน์ส่วนใหญ่
มักจะตกอยูก่ บั ผูป้ ระกอบการ หรื อบริ ษทั นาเที่ยวเท่านั้น
การกาหนดแหล่ งท่ องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
องค์ประกอบที่สาคัญของการท่อ งเที่ยวเชิ ง อนุ รักษ์ที่ มุ่งเน้นการท่อ งเที่ยวอย่า งมี ความ
รั บ ผิ ด ชอบมุ่ ง ให้ ค วามรู ้ แ ละเพิ่ ม ประสบการณ์ ต่ อ นั ก ท่ อ งเที่ ย วมี จิ ต ส านึ กต่ อ การรั ก ษา
สภาพแวดล้อ มและวัฒ นธรรมท้อ งถิ่ นโดยประชาชนในท้อ งถิ่ น มี ส่ วนร่ ว มในการจัด การการ
ท่อ งเที่ย วในแหล่ งธรรมชาติ เป็ นหลัก ซึ่ ง หลักเกณฑ์ก ารกาหนดแหล่ งท่ อ งเที่ ยวเชิ งอนุ รั ก ษ์จ ะ
ประกอบด้วยข้อกาหนดต่างๆตามเกณฑ์ที่กองอนุ รักษ์การท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทยและสมาคม
ไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัยกาหนดขึ้น ดังนี้
1. เป็ นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีระบบนิเวศสมบูรณ์
2. หากแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วมี ที่ พ ัก แรมจะต้อ งเป็ นที่ พ ัก แรมระดั บ การรั ก ษา
สิ่งแวดล้อม
3. มีมคั คุเทศก์ทอ้ งถิ่นที่มีความรอบรู ้
4. มีความพร้อมในด้านการบริ หารจัดการ มี ศูนย์ศึกษาธรรมชาติภายในศูนย์มี
การอานวยความสะดวกเบื้องต้น เคาน์เตอร์ให้บริ การข่าวสารมุมจัดนิ ทรรศการมุมจาหน่ ายอาหาร
และเครื่ องดื่ม ห้องสุขา การจัดการในลักษณะเจ้าของบ้านที่ดีมีความปลอดภัย
5. มี การบริ หารจัดการพื้นที่ ร่ วมกับประชาชนในท้อ งถิ่ น องค์กรภาครัฐบาล
องค์กรเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน องค์การบริ หารท้องถิ่น (เทศบาล และอบต.)
6. มีป้ายสื่ อความหมายบนเส้นทางศึกษาธรรมชาติเป็ นระยะๆเพื่อให้ความรู ้แก่
นักท่องเที่ยว
7. มีการจัดทาเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ทั้งเส้น ทางไปและกลับทางเดิมเส้นทาง
เป็ นแบบทางรอบหรื อวงกลมระยะทางตั้งแต่1กิโลเมตรเป็ นต้นไป
8. มี แ ผนที่ แ ละคู่ มื อ น าเที่ ย วประกอบป้ ายสื่ อ ความหมายเพื่ อ ให้ ค วามรู ้ ต่ อ
นักท่องเที่ยว
9. มีการกาหนดขีดความสามารถในการรองรับของพื้นที่จานวนนักท่องเที่ยวต่อ
ครั้งต่อวัน
10. มีแผนพัฒนาบุคลากร และการบริ การขึ้นสู่ระดับมาตรฐานสากล
11. มี แ ผนพัฒ นาพื้น ที่ มี น โยบายต่ อ การรั ก ษาสภาพแวดล้อ มและภู มิ ปั ญ ญา
ท้องถิ่นชัดเจนเช่นการจัดการขยะ การจัดการน้ าเสีย การจัดการป้ องกันมลพิษ
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องค์ประกอบของการท่ องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
โดยทัว่ ไปการวางแผนการเดินทางท่องเที่ยวที่รวมถึงการท่องเที่ยวเชิงอนุ รักษ์ จะเกี่ยวข้อง
กับองค์ประกอบสาคัญ 4 ประการ(ดรรชนี เอมพันธ์ และสุรเชษฎ์ เชษฐมาล, 2540) ดังนี้
1.ทรัพยากรการท่องเที่ยว (Natural Resource Tourism)การท่องเที่ยวเชิงอนุ รักษ์
เกี่ ยวข้อ งกับธรรมชาติที่ยงั ดารงไว้ซ่ ึ งสภาพเดิ มของระบบนิ เวศ (First Hand Ecosystem) และ
วัฒนธรรมท้องถิ่น ที่มีความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุ รักษ์ส่วนใหญ่ ปรากฏ
อยูใ่ นพื้นที่พ้นื ที่อนุ รักษ์ เช่น อุ ทยานแห่ งชาติ เขตรักษาพันธุ์ สัตว์ป่า และอุ ทยานประวัติศาสตร์
เป็ นต้น สถาบันวิจ ัย วิทยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยีแ ห่ งประเทศไทย (2539) ได้ก ล่ า วถึ ง แหล่ ง
ท่องเที่ยวธรรมชาติ ว่าเป็ นแหล่งที่มีจุดเด่นเป็ นสิ่ งที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยว (Nature Attractions) และ
ตัดขาดจากโลกภายนอก (Solitude) ซึ่ งนักท่อ งเที่ยวจะไม่ ได้ สัมผัสที่บา้ น นอกจากนี้ ยงั ได้ให้
ความหมายของทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวว่า หมายถึงแหล่งท่องเที่ยวที่เป็ นจุดหมาย (Destination)
ของการท่องเที่ยว ซึ่งหมายถึงพืน้ ที่ที่รองรับนักท่องเที่ยว พื้นที่แหล่งท่องเที่ยวจะมีทรัพยากรที่เป็ น
สิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยว ความดึงดูดใจ เหล่านั้นอาจเป็ นความดึงดูดใจของนักท่องเที่ยวประเภทใด
ประเภทหนึ่ ง แต่อาจไม่เป็ นสิ่ งดึงดู ดใจของนักท่องเที่ยวประเภทอื่น ดังนั้นสภาพ ทรัพยากรจึงมี
ความสัมพันธ์โดยตรงกับตลาดการท่องเที่ยว นอกจากความดึงดูดใจในทรัพยากรแล้ว ในบางพื้นที่
ยังมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ดังนั้น ทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวจึงหมายรวมถึงศักยภาพ
ในการประกอบกิ จกรรมของนักท่อ งเที่ยวด้วย โดยได้แบ่งแหล่ ง ท่อ งเที่ยวออกเป็ น 3 ประเภท
ใหญ่ๆ คือ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (Nature Destination) และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
(Cultural Destination) ซึ่งรวมเอาแหล่งท่องเที่ยวศาสนา ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี (Historical,
archaeological and regions destination) และแหล่งท่องเที่ยวศิลป วัฒนธรรม และประเพณี (Art,
culture and traditional destinations) เข้าไว้ดว้ ยกัน
ดัง นั้ น หากมองการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อนุ รั ก ษ์เ ป็ นอุ ต สาหกรรมบริ ก ารอย่า งหนึ่ ง แหล่ ง
ท่องเที่ยวดังกล่าวข้างต้นจัดได้วา่ เป็ นวัตถุดิบเพื่อรองรับ การท่องเที่ยว และเป็ นวัตถุดิบประเภทใช้
แล้วไม่หมดไป หรื อสูญหายหากมีการควบคุมป้ องกันด้วยการวางแผนอย่างเป็ นระบบ และนาไปสู่
การ ปฏิบตั ิอย่างจริ งจังและต่อเนื่ อง ซึ่ งจะเป็ นการสนับสนุ นให้แหล่งท่องเที่ยว ยังประโยชน์เพื่อ
การท่องเที่ยวได้อย่างยัง่ ยืนโดยไม่เสื่อมโทรมลงไป ทั้งยังไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิ เวศจนเกินขีด
ความสามารถของระบบที่จะรองรับได้ (Carrying Capacity)
2. นักท่อ งเที่ยวเชิงอนุ รักษ์ สถาบันวิจยั เพื่อ พัฒนาประเทศไทย (2540) ระบุว่า
นักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สามารถจาแนกได้เป็ น 4 ประเภท คือ
ประเภทที่ 1 นักท่องเที่ยวแบบหัวกระทิ (Hard-core Nature Tourists) เป็ น
นักท่องเที่ยวที่เน้นความสาคัญในการศึกษาค้นคว้าขณะ ที่เที่ยวชมธรรมชาติ
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ประเภทที่ 2 นักท่ อ งเที่ย วธรรมชาติแ บบอุ ทิ ศตน (Dedicated Nature
Tourists) เป็ นนักท่องเที่ยวที่เน้นเจาะจงไปเที่ยวสถานที่ ธรรมชาติโดยเฉพาะ เพื่อจะได้รู้ได้เข้าใจ
ในธรรมชาติหรื อประเพณี ทอ้ งถิ่น
ประเภทที่ 3 นัก ท่ อ งเที่ ย วธรรมชาติเ ป็ นหลัก (Mainstream Nature
Tourists) เป็ นนักท่องเที่ยวที่ชอบไปสถานที่แปลกๆ ที่ไม่เคยไปมาก่อน เช่น ไปเยือนลุ่มน้ าอเมซอน
(Amazon) อุทยานกอริ ลาในรวันดา (Rawanda Gorilla Park) หรื อจุดหมายปลายทางอื่นๆ ที่เป็ นการ
ริ เริ่ มสาหรับโปรแกรมท่องเที่ยวพิเศษ
ประเภทที่ 4 นักท่องเที่ยวธรรมชาติตามโอกาส (Casual Nature Tourists)
เป็ นนักท่องเที่ยวที่บงั เอิญต้องไปชมธรรมชาติ เพราะเป็ นส่วนหนึ่ งของโปรแกรมท่องเที่ยวที่ตนได้
เลือกไป
นอกจากนี้ สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ งประเทศไทย(2539)ได้กล่ าวถึ ง
ลักษณะของนักท่ อ งเที่ ยวเชิ งอนุ รัก ษ์ว่า จะต้อ งเป็ นนัก ท่อ งเที่ ยวที่มี พฤติก รรมที่ เหมาะสมกับ
วัตถุ ประสงค์ในการศึกษาหาความรู ้ และประสบการณ์ เพื่อ เสริ มสร้างจิตสานึ กใน การอนุ รักษ์
ธรรมชาติ
3. การตลาดนับเป็ นส่ วนสาคัญในการชักจูงนักท่อ งเที่ยวให้ไปท่องเที่ยว โดย
เป็ นสื่อกลางระหว่างนักท่องเที่ยว ผูป้ ระกอบการ และแหล่งท่องเที่ยว ซึ่ งในเชิงการตลาดจะต้องทา
ความเข้าใจให้ชัดเจนว่า การท่อ งเที่ยวเชิ งอนุ รักษ์ มีล ักษณะอย่างไร โดยการให้ขอ้ มู ล และสิ่ งที่
คาดหวัง จากการท่ อ งเที่ ย ว (Expectation) อย่า งถู ก ต้อ งแก่ นัก ท่ อ งเที่ ย ว เพื่ อ เป็ นการช่ ว ยให้
นักท่องเที่ยวตัดสินใจว่า รู ปแบบของการท่องเที่ยวในลักษณะเช่นนี้ เหมาะสม กับความสนใจ และ
ตรงตามความต้องการของตนเองหรื อไม่ และสามารถยอมรับกฎ หรื อกติกาของการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ได้หรื อไม่
ดังนั้น จึงเห็นได้ว่าการตลาดเป็ นเครื่ องมือที่สาคัญในการเลือ กสรรประเภทและคุ ณภาพ
ของนัก ท่ อ งเที่ ย ว เพื่อ ส่ ง เสริ ม สนับ สนุ น การท่ อ งเที่ ยวในเชิ ง คุ ณภาพ (Qualitative Tourism)
มากกว่าการท่ อ งเที่ย วในเชิ ง ปริ มาณ (Quantitative Tourism) อันจะเป็ นหนทาง น าไปสู่ ก าร
ท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน ซึ่ งส่ วนใหญ่งานด้านการส่ งเสริ มการตลาดเป็ นหน้าที่ของการท่องเที่ยวแห่ ง
ประเทศไทย(ดรรชนี เอมพันธ์ และสุรเชษฎ์ เชษฐมาล, 2540)
4. การบริ ก าร การบริ ก ารการท่ อ งเที่ ยวซึ่ งรวมถึ งการท่ อ งเที่ ยวเชิ ง อนุ รั ก ษ์
ต้องการสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ ที่จาเป็ นต่อการสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว ในขณะ
ที่มีกิจกรรมการท่องเที่ยว แต่การท่องเที่ยวเชิงอนุ รักษ์น้ นั ต้องการบริ การที่เน้นการให้ขอ้ มูลข่าวสาร
และการบริ การเพื่อ ให้นักท่อ งเที่ยว ได้รับประสบการณ์ ความรู ้ความเข้าใจอย่างลึ กซึ้ งเกี่ ยวกับ
ธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่นท้องถิ่น เช่น บริ การด้านสื่ อความหมายธรรมชาติ การมีส่วนร่ วม
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ของประชาชนท้องถิ่นในภาคบริ การ ซึ่ งได้แก่ การจัดที่พกั ที่สอดคล้องกลมกลืนกับธรรมชาติและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น (Ecolodge) เป็ นมัคคุเทศก์นาทางในการเดินป่ า เป็ นต้น
กิจกรรมที่สอดคล้ องกับการท่ องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
กิจกรรมท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติและแหล่งวัฒนธรรมนับได้วา่ มีความหลากหลาย ซึ่ง
กิจกรรมบางประเภทอาจมีลกั ษณะที่บ่งชี้วา่ เป็ นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในขณะที่บางกิจกรรมอาจ
มีความก้ ากึ่ง หรื อคาบเกี่ยวซึ่งต้องพิจารณาถึงองค์ประกอบ วัตถุประสงค์ในการปฏิบตั ิ กิจกรรม
และการให้บริ การว่ามุ่งเน้นอะไร และอย่างไร เช่น เพือ่ พักผ่อนหย่อนใจศึกษาหาความรู ้ ผจญภัย
กีฬาสนุกสนาน เพือ่ ความบันเทิงสัมผัสองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว แลกเปลี่ยนและถ่ายทอด
ประสบการณ์ เป็ นต้น
ดรรชนี เอมพันธ์ และสุรเชษฎ์ เชษฐมาล (2540 )กล่าวว่ากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
จะต้องมีเรื่ องของการเรี ยนรู ้ และได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับธรรมชาติเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งศูนย์วจิ ยั
ป่ าไม้ (2538) ได้แบ่งกลุ่มกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ออกเป็ น 3 กลุ่มซึ่งมีท้งั
กิจกรรมหลัก และกิจกรรมเสริ ม คือ
- กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (Ecotourism Activities) เป็ นกิจกรรมหลัก
- กิจกรรมท่องเที่ยวที่เน้นการได้ใกล้ชิดชื่นชมธรรมชาติ
- กิจกรรมท่องเที่ยวที่เน้นการผจญภัยตื่นเต้นท้าทายกับธรรมชาติ (Adventurous
Recreational Activities) เป็ นกิจกรรมเสริ มซึ่งจะต้องเป็ นกิจกรรมที่สอดคล้องและไปด้วยกันได้ดี
กับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์กล่าวคือ เป็ นกิจกรรมที่กระทาในพืน้ ที่ธรรมชาติมีการจากัด
จานวนนักท่องเที่ยวต่อกลุ่มต่อกิจกรรม ทั้งนี้เพือ่ ไม่สร้างผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมธรรมชาติ
1. กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุ รักษ์ได้แก่การเดินป่ า (hiking/ trekking) กิจกรรมศึกษา
ธรรมชาติ (Nature Education) กิ จกรรมถ่ ายรู ปธรรมชาติ บันทึกเทปวีดีโอ เทปเสี ยงธรรมชาติ
(Nature Photography video taping and sound of nature audio taping) กิจกรรมส่ องสัตว์/ดูนก
(animal/bird watching) กิจกรรมศึกษา/เที่ยวถ้ า (cave exploring/ visiting) กิจกรรมศึกษา ท้องฟ้ า
และดาราศาสตร์ (sky interpretation) กิจกรรมล่องเรื อศึกษาธรรมชาติ (boat sightseeing) กิจกรรม
พายเรื อแคนู (canoeing)/ เรื อคายัค (kayak) / เรื อบด (row boating)/ เรื อใบ (sail boating) กิจกรมดา
น้ าชมปะการังน้ าตื้น (snorkel or skin diving) และกิจกรรม ดาน้ าลึก (scuba diving)
2. กิจกรรมท่องเที่ยวประเภทชื่นชมธรรมชาติและกิจกรรมท่องเที่ยวประเภทตื่นเต้นผจญ
ภัย ท้า ทายกับ ธรรมชาติ ไ ด้แ ก่ กิ จ กรรมชม ทิ ว ทัศ น์ ธ รรมชาติ ใ นบรรยากาศที่ ส งบ (Relaxing)
กิจกรรมขี่จกั รยานตามเส้นทางธรรมชาติ (terrain/ mountain biking) กิจกรรมปี น/ไต่เขา (rock/
mountain climbing) กิจกรรมพักแรมด้วยเต้นท์ (tent camping) กิจกรรมเครื่ องร่ อนขนาดเล็ก (hang
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glider) กิจกรรม ล่ องแพยาง/ไม้ไ ผ่ (white water rafting) กิ จกรรมพักผ่อนรับประทานอาหาร
(picnicking) กิ จกรรมเที่ยวน้ าตก (waterfall visits/ exploring) และ กิ จกรรมวินด์เซิ ร์ฟ (wind
surfing)
แนวคิด 7 Greens Concepts
การท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย (ททท.) ในฐานะหน่ วยงานหลักของชาติดา้ นการส่ งเสริ ม
ตลาดการท่องเที่ยวได้ตระหนักและให้ความสาคัญในเรื่ องการส่ งเสริ มการท่องเที่ยวแบบยัง่ ยืนมา
โดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิง่ การปกป้ องรักษาสิ่งแวดล้อม และเฝ้ าติดตามความเคลื่อนไหวในเรื่ อง
การเปลี่ยน แปลงสภาพภูมิอากาศมาอย่างใกล้ชิด และดาเนินโครงการปฏิญญารักษาสิ่งแวดล้อม ขึ้น
เพือ่ เป็ นการแสดงจุดยืนและภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยให้นานาประเทศได้รับทราบ
และเป็ นช่องทางทางการตลาดหรื อเป็ นจุดหมายปลายทางที่เป็ นทางเลือกของกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มี
คุณภาพและอยูใ่ นระดับบนมากขึ้น ทั้งนี้ การดาเนิ นโครงการดังกล่ าว ททท.ได้กาหนดแนวคิด
สาหรับใช้เป็ นกรอบในการปฏิบตั ิอ ยู่ 7 ประการ หรื อ เรี ยกว่าแนวคิ ด 7Greens (Seven Greens
Concept) แนวคิด 7Greens ได้ถูกกาหนดขึ้นตามองค์ประกอบต่าง ๆ ที่เป็ นปั จจัยทางการท่องเที่ยว
โดยมีนยั เชิงพฤติกรรม กรอบแนวคิดและแนวปฏิบตั ิ 7 Greens ในการปกป้ องรักษาสิ่งแวดล้อมและ
การลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกของผูเ้ กี่ยวข้องภาคส่ วนต่างๆ (การท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย,
2550) ดังนี้
Green Heart: หัวใจสี เขียว
ผูเ้ กี่ ยวข้อ งทุกภาคส่ วนในอุ ตสาหกรรมท่อ งเที่ยว มี การรับรู ้และตระหนักถึ งคุ ณค่าของ
สิ่ งแวดล้อมและการปรับตัวเพื่อรับมือ กับภาวะโลกร้อ นพร้อมมีการปฏิบตั ิเพื่อ รักษาสิ่ งแวดล้อ ม
และลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกด้วยวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสม
แนวปฏิบัติ:
- สร้างการรับรู ้ และความตระหนักถึงผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อทรัพยากรท่องเที่ยวทั้ง
ทรัพยากรธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม ให้แก่ ผูเ้ กี่ ยวข้อ งทุกภาคส่ วนในอุ ตสาหกรรม
ท่องเที่ยว
- สร้างการรับรู ้ และความตระหนักเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนที่มีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและ
ผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อภาวะโลกร้อน รวมทั้งการปรับตัวเพื่อรับมือกับภาวะโลก
ร้อนและแนวทางปฏิบตั ิที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก
- ผูเ้ กี่ยวข้องทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีการปฏิบตั ิที่ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
ลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก
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Green Logistics: รู ปแบบการเดินทางสี เขียว
วิธีการเดิ นทางและรู ปแบบการให้บริ การในระบบการคมนาคมหรื อ การขนส่ งทางการ
ท่องเที่ยวจากแหล่งพานัก/อาศัย ไปยังแหล่งท่องเที่ยว ที่เน้นการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงาน
ทดแทน การลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม
แนวปฏิบัติ:
- รณรงค์ใ ห้นัก ท่ อ งเที่ ย วเลื อ กซื้ อ หรื อ เลื อ กใช้ย านพาหนะที่ ป ระหยัด พลัง งานหรื อ ใช้
พลังงานทดแทนที่เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวจากที่พกั อาศัยไปยังแหล่งท่องเที่ยว
- ผูป้ ระกอบการขนส่งทางการท่องเที่ยวทั้งทางอากาศ ทางบก และทางน้ า รวมทั้ง เครื อข่าย
ธุรกิจปรับเปลี่ยนวิธีดาเนินธุรกิจที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสามารถ ลดการใช้ พลังงาน
หรื อใช้พลังงานทดแทน
- รัฐให้การส่งเสริ มแก่ผปู ้ ระกอบการขนส่งทางการท่องเที่ยวทั้งทางอากาศ ทางบก และทาง
น้ า รวมทั้งเครื อ ข่ายธุ รกิ จที่ มีการดาเนิ นธุ รกิ จที่เป็ นมิ ตรกับสิ่ งแวดล้อ ม และลดการใช้
พลังงานหรื อใช้พลังงานทดแทนในรู ปของภาษีและแรงจูงใจอื่นๆ
Green Attraction: แหล่ งท่ องเที่ยวสี เขียว
แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ มี ก ารพัฒ นาและบริ ก ารจัด การตามกรอบนโยบายที่ ส ะท้อ นถึ ง การ
ท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน และมีปณิ ธานในการปกป้ องและอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม และลดการปล่อยก๊าซ
เรื อนกระจก
แนวปฏิบัติ:
- มีการพัฒนาหรื อปรับปรุ งระบบการบริ หารจัดการแหล่งและมีการปฏิบตั ิที่มุ่งเน้นการรักษา
สิ่งแวดล้อมและลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก
- มีการปฏิบตั ิที่มุ่งเน้นการรักษา มรดกทางวัฒนธรรม และสร้างผลกระทบน้อยที่สุด
- มีการปฏิบตั ิที่มุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดด้านสังคม และเศรษฐกิจแก่ ชุมชนโดยรอบ
และเกิดผลกระทบน้อยที่สุด
Green Community: ชุมชนสี เขียว
แหล่งท่องเที่ยวชุมชนทั้งในเมือง และชนบท ที่มีการบริ หารจัดการการท่องเที่ยวในทิศทาง
ที่ยงั่ ยืน พร้อมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และดารงไว้ซ่ ึ งวัฒนธรรมและวิถีชีวิตอันเป็ นอัตลักษณ์ของ
ชุมชน
แนวปฏิบัติ:
- มีการปรับปรุ งหรื อพัฒนาให้มีระบบการบริ หารจัดการชุมชนและมีการปฏิบตั ิที่เป็ นมิตร
กับ สิ่ ง แวดล้อ มและช่ ว ยลดการปล่ อ ยก๊า ซเรื อ นกระจกภายใต้ก รอบแนวคิ ด เศรษฐกิ จ
พอเพียง
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- มีการปฏิบตั ิที่มุ่งเน้นการถ่ายทอด สืบสานและดารงไว้ซ่ ึ งวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต
ของท้องถิ่น
- มี การปฏิบ ัติที่มุ่ งเน้น ให้เกิ ด ประโยชน์ สูง สุ ด ต่อ สภาพสังคม และเศรษฐกิ จ ของชุ มชน
โดยรวม และก่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด
- มีการต้อนรับและบริ การต่างๆ แก่นกั ท่องเที่ยวได้มาตรฐานและสะท้อนถึงความเป็ นไทยที่
ดี
Green Activity: กิจกรรมสี เขียว
กิจกรรมท่องเที่ยวที่มีความสอดคล้อ งกลมกลื นกับคุณค่าของทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อ ม
ของแหล่งท่องเที่ยว เป็ นกิจกรรมที่ให้ความเพลิดเพลิน หรื อสนุกสนาน ให้โอกาสในการเรี ยนรู ้และ
เพิม่ พูนประสบการณ์แก่นกั ท่องเที่ยว โดยส่งผลกระทบต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
แนวปฏิบัติ:
- เจ้าของแหล่ งท่อ งเที่ยวทุ กประเภทจัดให้มีกิจกรรมท่อ งเที่ ยวที่สอดคล้อ งกลมกลื นกับ
คุณค่าและความโดดเด่นของทรัพยากรหรื อสิ่งแวดล้อมมากที่สุด และสร้างผลกระทบน้อย
ที่สุด
- กิจกรรมท่องเที่ยวที่จดั ให้มีข้ ึนในแหล่งท่องเที่ยวทุกประเภท ให้ประสบการณ์การเรี ยนรู ้
เกี่ ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ และ/หรื อ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถี ชีวิตของท้องถิ่ นแก่
นักท่องเที่ยวได้มากที่สุด
- ผูป้ ระกอบการนาเที่ยวจัดรายการนาเที่ยวที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมและลดการใช้พลังงาน
หรื อใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ หรื อใช้พลังงานสะอาด
- มัคคุเทศก์อาชีพและมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ดาเนิ นกิจกรรมนาเที่ยวที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อ ม
และถ่ายทอดเรื่ องราวเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่ งแวดล้อม ตาม
กรอบจรรยาบรรณได้อย่างสูงสุด
Green Service: การบริการสี เขียว
รู ป แบบการให้ บ ริ ก ารของธุ ร กิ จ ท่ อ งเที่ ย วแขนงต่ า ง ๆ ที่ ส ร้ า งความประทับ ใจแก่
นัก ท่ อ งเที่ ย วด้ว ยมาตรฐานคุ ณ ภาพที่ ดี ควบคู่ ไ ปกับ การมี ป ณิ ธ านและการด าเนิ น การรั ก ษา
สิ่งแวดล้อม พร้อมช่วยลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกจากการให้บริ การต่างๆ
แนวปฏิบัติ:
- ผูป้ ระกอบการที่ให้บริ การทางการท่องเที่ยวทุกแขนงมีการพัฒนาหรื อปรับปรุ งระบบการ
บริ หารจัดการธุ รกิจและการปฏิบตั ิที่มุ่งเน้นการรักษาสิ่ งแวดล้อ มและลดการปล่อ ยก๊าซ
เรื อนกระจก
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- ผูป้ ระกอบการที่ให้บริ การทางการท่องเที่ยวทุกแขนงมีการปฏิบตั ิที่ก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ต่อมรดกทางวัฒนธรรมและสร้างผลกระทบน้อยที่สุด
- ผูป้ ระกอบการที่ให้บริ การทางการท่องเที่ยวทุกแขนงมีการปฏิบตั ิที่ก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดด้านสังคม และเศรษฐกิจแก่ชุมชนโดยรอบและสร้างผลกระทบน้อยที่สุด
Green Plus: ความรับผิดชอบต่ อสั งคมและสิ่ งแวดล้ อม
บุคคล กลุ่ มบุคคล และองค์กรให้การสนับสนุ นแรงกาย หรื อ สติปัญญา หรื อ บริ จาคทุน
ทรัพย์ เพื่อ ร่ ว มมื อ ดาเนิ นการในการปกป้ องรั กษาและฟื้ นฟูแ หล่ ง ท่อ งเที่ยวทางประวัติศ าสตร์
วัฒนธรรมและทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ/หรื อลดภัยคุกคามจากภาวะโลกร้อนรวมถึงการ
จัดกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน
แนวปฏิบัติ:
- บุคคล กลุ่มบุคคล และองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีส่วนร่ วมหรื อสนับสนุนการรักษา
หรื อฟื้ นฟูแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและทางธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
และกิจกรรมที่ช่วยลดการปล่อย ก๊าซเรื อนกระจก
- จัดตั้งสานักงาน “ภาคีสิ่งแวดล้อ มด้านการท่องเที่ยว” เพื่อเป็ นศูนย์กลางประสานความ
ร่ วมมือ ระดมทุนทรัพย์ และรับรองมาตรฐานทางการท่องเที่ยว
- ส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้มีการศึกษาวิจยั และค้นคว้าออกแบบสิ่ งประดิษฐ์ ที่สามารถใช้
สนับสนุนการปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้องกับการฟื้ นฟูหรื อรักษาสิ่ งแวดล้อม และลดการปล่อยก๊าซ
เรื อนกระจกจากการท่องเที่ยว
- จัด กิ จ กรรมที่ เ ป็ นประโยชน์ ต่ อ สัง คม ชุ ม ชนในด้า นการอนุ รั ก ษ์แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทาง
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นโยบายด้ านการท่ องเที่ยว
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็ นองค์กรสาคัญที่ดาเนินงานด้านส่งเสริ มการท่องเที่ยวของ
ประเทศไทย ได้ก าหนดนโยบายเกี่ ย วกับ การดาเนิ น งานด้า นการท่ อ งเที่ย วไว้ 8 ประการ (การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2538) ดังนี้
1. ส่ งเสริ ม ชักจูงให้นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเดินทางมาสู่ ประเทศไทย
เพือ่ ให้ได้มาซึ่งรายได้เป็ น เงินตราต่างประเทศ เข้าเพิม่ พูนเศรษฐกิจส่วนรวมโดยรี บด่วน
2. ขยายแหล่งท่องเที่ยวให้กระจายไปในท้องถิ่น เพื่อเป็ นการกระจายรายได้
จากการท่องเที่ยว ให้ถึงประชากรในทุกภูมิภาค
3. อนุรักษ์และฟื้ นฟูสมบัติวฒั นธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม
เพือ่ ให้คงความเป็ นเอกลักษณ์ ของไทยได้ดว้ ยดีที่สุด
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4. พัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกและบริ การด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน
ที่ดี เพือ่ สร้างความประทับใจ ให้แก่นกั ท่องเที่ยวที่มาเยือนให้มากขึ้น
5. เพิ่มความปลอดภัยแก่ นักท่อ งเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศให้
สามารถเดินทางไปสู่ จุดหมาย ปลายทางต่าง ๆ ในประเทศไทยด้วยความมัน่ ใจในความปลอดภัย
ของร่ างกายและทรัพย์สินของ ตนและหมู่คณะ
6. ส่งเสริ มการเดินทางท่องเที่ยวของคนไทยภายในประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มผู ้
มีรายได้นอ้ ยและเยาวชน เพือ่ เป็ นการเพิม่ สวัสดิการด้านการท่องเที่ยวแก่คนไทย
7. เสริ มกาลังคนที่เป็ นคนไทยเข้าทางานในอุ ตสาหกรรมท่องเที่ยวให้มาก
ที่สุด
8. ส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนเข้า มามี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมอัน เกี่ ย วกับ การ
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างกว้าง ขวางยิง่ ขึ้น
จากนโยบายทั้ง หมด จะเห็ น ได้ว่ า การท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทยเป็ นองค์ก รที่ ใ ห้
ความสาคัญกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เป็ นอย่างยิง่ จากนโยบายทั้งหมด มีถึง 3 ประการที่เกี่ยวข้อง
กับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ คือ
นโยบายข้อที่ 2 ขยายแหล่งท่องเที่ยวให้กระจายไปในท้องถิ่น เพื่อเป็ นการกระจาย
รายได้จาก การท่องเที่ยวให้ถึงประชากรในทุกภูมิภาค
นโยบายข้อ ที่ 3 อนุ รัก ษ์แ ละฟื้ นฟูส มบัติว ฒ
ั นธรรม ทรัพ ยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมเพือ่ ให้ คงความเป็ นเอกลักษณ์ของไทยไว้ดว้ ยดีที่สุด
นโยบายข้อที่ 8 ส่งเสริ มให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมในกิจกรรมอันเกี่ยวกับการ
พัฒนา การท่องเที่ยวอย่างกว้างขวางยิง่ ขึ้น
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ศิรสา สอนศรี (2541) ทาการศึกษาเรื่ อ ง “การศึกษากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ปีท่อ งเที่ยว
ไทยของจังหวัดเชียงใหม่ การเปิ ดรับข่าวสาร การรับรู ้ การมีส่วนร่ วมสนับสนุ นการท่องเที่ยวไทย
ของประชาชนในเขตอาเภอเมื อง จังหวัดเชียงใหม่ ” ผลการศึกษาพบว่า สื่ อหลักและสื่ อรองที่ใช้
สาหรับการประชาสัมพันธ์ปีท่องเที่ยวไทยของจังหวัดเชียงใหม่ คือ สื่อเฉพาะกิจและสื่ อมวลชน แต่
ยังมีปัญหาในเรื่ องของความสม่ าเสมอ และความต่อเนื่ องด้านเนื้ อหา กลุ่ม ตัวอย่างมี การเปิ ดรับ
ข่าวสารจากสื่ อมวลชนในระดับสู ง ลักษณะประชากรที่แตกต่างกันจะมีความแตกต่างกันในเรื่ อง
ของการรับรู ้ การเปิ ดรับข่าวสาร และการมีส่วนร่ วมในการท่องเที่ยว และการเปิ ดรับข่าวสารจาก
สื่อบุคคล สื่อเฉพาะกิจและการรับรู ้เรื่ องของปี ท่องเที่ยวไทยมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วน
ร่ วมในการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
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ใจพร เศรษฐาภิวตั กุล (2544)ทาการศึกษาเรื่ อง “การเปิ ดรับข่าวสาร พฤติกรรม และความพึง
พอใจต่อการเดินทางท่องเที่ยวบนหมู่เกาะในเขตภาคตะวันออก” ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยว
ชาวไทยมีการเปิ ดรับข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในเขตหมู่เกาะภาคตะวันออกในระดับต่า ซึ่ งสื่ อ
ที่มีการเปิ ดรับมากท่าสุด คือ เพือ่ น นิตยสาร และวารสารทางการท่องเที่ยว ตามลาดับ นักท่องเที่ยว
ชาวไทยส่ วนใหญ่จะเดินทางท่องเที่ยวกับกลุ่มเพื่อน มีการตัดสิ นใจเดิ นทางด้วยตนเอง และส่ วน
ใหญ่แล้วจะเป็ นการเดินทางมามากกว่า 1 ครั้งและมีความตั้งใจมาเที่ยวซ้ าอีกในอนาคต การเปิ ดรับ
ข่าวสารมีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจที่ได้รับจากการท่องเที่ยวอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ แต่ไม่
มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม แต่ในขณะเดียวกัน พฤติกรรมการท่องเที่ยวมีความสันพันธ์กบั ความ
พึงพอใจในเรื่ องของสถานที่พกั แรม
รักจิต มั่นพลศรี (2545) ท าการศึกษาเรื่ อ ง “การใช้สัญญะในภาพยนตร์ โฆษณาของการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สาหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย” ผลการศึกษาพบว่า การศึกษาวิจยั ใยครั้ง
นี้มีจุดมุ่งหมายที่สาคัญ 2 ประการคือ การท่องเที่ยวเพือ่ ตนเอง และการท่องเที่ยวเพือ่ ชาติ ผูผ้ ลิตสาร
สามารถควบคุมทิศทางการอ่านความหมายของผูอ้ ่านสารส่วนใหญ่ได้ เนื่องจากผูอ้ ่านสารส่วนใหญ่
สามารถอ่านความหมายของสัญญะได้ตรงกับที่ผผู ้ ลิตสารต้องการ และยังพบว่าความสามารถใน
การผลิ ต สาร มี ผ ลมาจากปั จจัย หลายประการ เช่ น มี ก ารใช้ร หัส หลากหลาย ผูผ้ ลิ ตสารมี ก าร
จัดระบบรหัสที่ควบคุม สัญญะมากกว่าหนึ่ งระบบ และผูผ้ ลิตสารมี ลีลาในการนาเสนอเนื้ อสารที่
สอดคล้องกับภูมิหลังของผูร้ ับสาร
บุปผา ลาภะวัฒนาพันธ์ (2546) ทาการศึ กษาเรื่ อ ง “กลยุท ธ์ก ารสื่ อ สารเพื่อ ส่ ง เสริ ม การ
ท่องเที่ยว ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ภายหลังเกิดเหตุวินาศกรรมในสหรัฐอเมริ กา
11 กันยายน 2544” โดยใช้โครงการ “Be My Guest” และ “เที่ยวทัว่ ไทย ไปได้ทุกเดือน” ผล
การศึกษาพบว่า กลยุทธ์การใช้สื่อมวลชนของโครงการรณรงค์ “Be My Guest” มีการใช้สื่อใน
เครื อ เอโอแอล ไทม์ วอร์เนอร์ (AOL Time Warner) ผ่านสองช่องทางหลัก คือ สื่ อโทรทัศน์และ
สื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ สถานีโทรทัศน์ CNN นิ ตยสาร Time และ นิ ตยสาร Fortune โดยมีวตั ถุประสงค์
เพือ่ เสริ มสร้างภาพลักษณ์ (Brand Image) ที่ดีให้กบั ประเทศไทย สาหรับกลยุทธ์การใช้สื่อมวลชน
ของโครงการรณรงค์ “เที่ยวทัว่ ไทย ไปได้ทุกเดือน” จะใช้สื่อมวลชนทุกประเภทโดยผสมผสาน
กันอย่างลงตัว เพื่อ เสริ มข้อ เด่ นและลดข้อ ด้อ ยของสื่ อ แต่ละประเภท โดยให้ความสาคัญกับ สื่ อ
สิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ และสื่อโทรทัศน์ ตามลาดับ ในเรื่ องของเนื้ อหาสารและรู ปแบบการนาเสนอผ่าน
สื่อมวลชน จะแตกต่างกันไปตามประเภทของสื่อมวลชน โดยโครงการ“Be My Guest” จะเน้นการ
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กบั ประเทศ ส่ วนโครงการ “เที่ยวทัว่ ไทยไปได้ทุกเดือน” จะเน้นในเรื่ อ ง
ของการกระตุน้ ให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ และใช้จ่ายเงินภายในประเทศเพิ่มมาก
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ขึ้น โดยมีจุดเด่นของการประชาสัมพันธ์ที่การนา ดารา นักแสดงวัยรุ่ นที่มีชื่อเสี ยงของประเทศเป็ น
ผูแ้ สดงนาหลัก (Presenter) เพือ่ ถ่ายทอดเรื่ องราวในภาพยนตร์โฆษณา
วรกันยา ณ ระนอง (2546) ทาการศึกษาเรื่ อง “กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์และการเกิ ดรับ
ข่าวสารของโครงการอันซี น อิ น ไทยแลนด์” ผลการศึกษาพบว่า มี การใช้กลยุทธ์การสื่ อสาร
การตลาดเชิงบูรณาการโดยสื่ อมวลชน คือ สื่ อโทรทัศน์ในการสร้างการรับรู ้และใช้สื่อสิ่ งพิมพ์ใน
การให้ขอ้ มูลเชิงลึก เพือ่ ให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวจริ ง รวมทั้งการใช้สื่อเฉพาะกิจ หรื อ “สื่ อสร้าง
กระแส” เพือ่ กระตุน้ กระแสการรับรู ้ของการรณรงค์โครงการ และนอกจากนี้ มีกลยุทธ์ในเรื่ องของ
การร่ วมมื อ กับภาคเอกชนเพื่อ สนับสนุ นโครงการให้มีความยิ่ง ใหญ่มากขึ้ น และระดับในการ
เปิ ดรับข่าวสารของกลุ่มตัวอย่างพบว่า ข่าวเปิ ดรับข่าวสารจากสื่ อมวลชนและอินเตอร์เนตอยูใ่ น
ระดับปานกลาง
ภาวิณี เตรี ย มชัย ศรี (2547) ท าการศึ ก ษาเรื่ อ ง “กลยุท ธ์แ ละผลการประชาสัม พัน ธ์ก าร
ท่องเที่ยวของจังหวัดนครนายก” ผลการศึกษาพบว่า จังหวัดนครนายกเป็ นจังหวัดท่องเที่ยวที่อยู่
ใกล้กรุ งเทพมหานคร การเดินทางสะดวก ไม่มีนโยบายในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว เป็ น
เพียงการรับนโยบายจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่ งเป็ นศูนย์กลาง นักท่องเที่ยวส่ วนใหญ่ที่
เดินทางมาท่องเที่ยว มีรายได้นอ้ ย สื่อมวลชนและสื่อบุคคลเป็ นสื่อที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสนใจใน
ระดับปานกลาง และให้ความสนใจในระดับต่าต่อสื่ ออินเตอร์เนตและสื่ อเฉพาะกิ จ นอกจากนี้ ยงั
พบว่า การเปิ ดรับข่าวสารจากสื่ อ มวลชน สื่ อบุคคลและสื่ อเฉพาะกิ จมีความสัมพันธ์กับการรับรู ้
ข้อมูลการท่องเที่ยว การรับรู ้ขอ้ มูลจากสื่ อหนังสื อพิมพ์ วิทยุ แผ่นพับ สติ๊กเกอร์ และครอบครัว
มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการท่องเที่ยว และการเปิ ดรับข่าวสารจากสื่ อโทรทัศน์ จดหมายข่าว
ข้อความผ่านมือถือสื่อโฆษณาในตูเ้ อทีเอ็ม เพือ่ น ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย และอินเตอร์เนต ไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมทางการท่องเที่ยว
วิสลา สินสิริ (2548) ทาการศึกษาเรื่ อง “การวิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหาของการโฆษณาการ
ท่อ งเที่ยวเชิ งอนุ รักษ์ของการท่อ งเที่ยวแห่ งประเทศไทย” ผลการศึกษา พบว่า กิ จการด้านการ
ท่องเที่ยวเจริ ญเติบโตขึ้นอย่างมาก เมื่อมีการจัดตั้งองค์การส่ งเสริ มการท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย
(อ.ส.ท.) เมื่อปี พ.ศ. 2503 และภายหลังจากที่ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็ น การท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย
(ททท.) กิจการด้านการท่องเที่ยวก็ยงิ่ มีความเจริ ญเติบโตมากขึ้นเรื่ อยๆ และยังนารายได้เข้าประเทศ
สูงสุดเป็ นอันดับหนึ่งอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 และได้มีการเน้นในเรื่ องของการท่องเที่ยว
เชิ ง อนุ รัก ษ์ มี ก ารผลิ ต สื่ อ เพื่อเผยแพร่ จนกระทั่ง ในปี พ.ศ. 2540 ได้มี ก ารนาแผนพัฒ นาการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุ รักษ์บรรจุไว้ในพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 - 2544)
และยังพบว่า องค์ประกอบของรู ปแบบ เนื้ อ หา และจิตวิทยาที่ใช้สร้า งสื่ อ โฆษณา กับ ปั จจัย
สนับสนุนและอุปสรรคในการวางแผนผลิตสื่อโฆษณาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สอดคล้องกัน และ
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องค์ป ระกอบด้านต่า งๆของรู ปแบบ เนื้ อ หา จิ ต วิท ยาที่ใ ช้ส ร้า งสื่ อ ปั จจัยสนับ สนุ น อุ ป สรรค
เงินทุนดาเนิ นการ บุคลากร การจัดการ วัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยี รวมไปถึ งนโยบาย การจัด
ดาเนิ นการผลิตสื่ อ และการประเมิ นผลเกี่ ยวกับการโฆษณาการท่องเที่ยวเชิ งอนุ รักษ์ มีล ักษณะ
สอดคล้องกับนโยบายของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
รัตน์สุดา ทองเจิม (2549) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง “การมีส่วนร่ วมของชุ มชนในการบริ หาร
จัดการงานประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์เวียงกุมกาม” ผลการศึกษาพบว่า
แหล่ งท่อ งเที่ยวประวัติ ศาสตร์ เวีย งกุ มกาม ใช้วิธีการประชาสัม พัน ธ์แหล่ ง ท่อ งเที่ย วทั้งหมด 4
ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการวิจยั และรับฟัง, ขั้นตอนการวางแผน, ขั้นตอนการสื่ อสาร และขั้นตอนการ
ประเมินผล กลยุทธ์ที่นามาใช้ปรับปรุ งการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ กลยุทธ์การใช้
การเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสาร และในเรื่ องของการมีส่วนร่ วมในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของ
ชุมชนยังอยูใ่ ยระดับต่า เนื่องจากชุมชนยังไม่มีอานาจในการบริ หารจัดการงานประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยวเวียงกุมกาม เพราะอานาจในการบริ หารทั้งหมดอยูท่ ี่หน่วยงานราชการ
ดารามาส มณฑลวิทย์ (2549) ได้ทาการศึกษาเรื่ อ ง “การใช้เทศกาลดนตรี พทั ยาในฐานะ
กิจกรรมเชิงกลยุทธ์ เพื่อการสร้างภาพลักษณ์เมืองพัทยา ของการท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย” ผล
การศึกษา พบว่า การใช้เทศกาลดนตรี พทั ยาเป็ นสื่ อ ถื อว่าเป็ นกิ จกรรมเชิ งกลยุทธ์ที่ทาให้เมื อ ง
พัทยามีภาพลักษณ์ ในด้านที่ต่างๆ ได้แก่ ภาพลักษณ์ เมืองแห่ งเสี ยงเพลงไร้พรมแดน ภาพลักษณ์
เมื องท่อ งเที่ยวแบบครอบครัวที่เหมาะกับกลุ่มเป้ าหมายทุกเพศ ทุกวัยและทุกอาชี พ ภาพลักษณ์
เมืองที่มีศกั ยภาพด้านการท่องเที่ยวในทุกด้าน และภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยวที่ปลอดภัย นอกจากนี้
ยังพบว่ากลยุทธ์ที่ใช้เพื่อสร้างภาพลักษณ์เมืองพัทยา ได้แก่ กลยุทธ์การใช้สื่อแบบผสมผสาน กล
ยุทธ์การกาหนดสื่ อ หลักและสื่ อ รอง กลยุทธ์การใช้บุ คคลที่ มี ชื่อ เสี ยง กลยุทธ์การใช้สื่ อ สร้า ง
กระแส กลยุทธ์การใช้สื่อของหน่ วยงานพันธมิ ตร กลยุทธ์การนาสื่ อสมัยใหม่ เข้ามาใช้ และกล
ยุทธ์การสร้างการจดจาโครงการเทศกาลดนตรี พทั ยา ผลจากการใช้กลยุทธ์ต่างๆ เพื่อส่ งเสริ มการ
ท่องเที่ยวพบว่า ประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานครมีการรับรู ้ข่าวสารเกี่ยวกับโครงการในระดับสู ง
แต่รับรู ้ข่าวสารจากสื่อมวลชนในระดับปานกลาง และรับรู ้จากสื่ อบุคคลและสื่ อเฉพาะกิจในระดับ
ต่า ส่วนทัศนคติของประชาชนที่มีต่อโครงการ อยูใ่ นระดับปานกลาง
ชัยพฤกษ์ บุญเลิศ (2553) ทาการศึกษาเรื่ อง “พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการ
ใช้บริ การจองห้องพักออนไลน์ ” ผลการศึกษาพบว่า เพศของผูใ้ ช้บริ การมีผลต่อพฤติกรรมในการ
ใช้บริ การจองห้องพักออนไลน์ดา้ นระดับของโรงแรมอายุของผูใ้ ช้บริ การมีผลต่อพฤติกรรมในการ
ใช้บริ การจองห้องพักออนไลน์ดา้ นความถี่ในการจองห้องพักออนไลน์ประเภทของที่พกั ระดับของ
โรงแรมราคาของโรงแรมระยะเวลาในการพักและจานวนเว็บไซต์ที่ใช้จองห้องพักเป็ นประจาและ
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สม่าเสมอในการจองห้องพัก ออนไลน์ ระดับการศึกษาของผูจ้ องห้องพักออนไลน์มีผลต่อการใช้
บริ การจองห้องพักออนไลน์ในด้านความถี่ และราคาในการจองห้องพัก
ประสบการณ์การใช้ชีวติ ในต่างประเทศมากกว่า1 ปี มีผลต่อพฤติกรรมในการจองห้องพักออนไลน์
อาชีพของผูใ้ ช้บริ การมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริ การจองห้อ งพักออนไลน์ ด้านภาษาในการจอง
ระดับของโรงแรม ราคาของโรงแรม ระยะเวลาในการพักและระยะเวลาในการจองห้องพัก รายได้
ของผูใ้ ช้บริ การไม่ มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริ การจองห้อ งพักออนไลน์ ด้านความถี่ ในการจอง
ห้อ งพัก ภาษาที่ใช้ในการจอง ระดับของโรงแรม ราคาของโรงแรม เวลาในการจองล่ วงหน้า
สถานภาพสมรสของผูใ้ ช้บริ การ มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริ การจองห้องพักออนไลน์ ด้านความถี่
ในการจองห้อ งพัก ความถี่ ใ นการจองห้อ งพัก ระดับ ของโรงแรม ราคาของโรงแรม และ
ระยะเวลาในการจองล่วงหน้า ความถี่ในการท่องเที่ยวของผูท้ ี่ใช้บริ การมีผลต่อพฤติกรรมในการใช้
บริ การจองห้องพักออนไลน์ ด้านความถี่ในการจองห้องพัก ประเภทของที่พกั ราคาของโรงแรม
ระยะเวลาในการพัก ระยะเวลาในการจองล่วงหน้า และจานวนเว็บไซต์ที่ใช้จองห้องพักล่วงหน้า
เป็ นประจา
นันทิพา บุษปวรรธนะ(2553) ทาการศึกษาเรื่ อง “ศึกษารู ปแบบการประชาสัมพันธ์และแนว
ทางการพัฒนาการประชาสัมพันธ์ธุรกิ จบริ การสปา อ าเภอเกาะสมุ ย จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี ” ผล
การศึกษาพบว่า กลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ 20 – 30 ปี อาชีพพนักงานเอกชน มี
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี รายได้ระหว่าง 40,001 – 50,000 บาท สมรส และเลื อกท่อ งเที่ยวกับ
ครอบครัว โดยมาเยีย่ มเยือนเกาะสมุยมากกว่า 4 ครั้ง พักอาศัยที่โรงแรม มีระยะเวลาในการพักอาศัย
ประมาณ 2 – 3 วัน เหตุผลในการเยือนเกาะสมุยเพราะต้องการท่องเที่ยว การบริ การเป็ นปั จจัยที่ทา
ให้กลุ่มตัวอย่างเลือกใช้สปา เหตุผลในการเลือกใช้บริ การสปาคือ คือต้องการพักผ่อนคลายเครี ยด
นักท่อ งเที่ยวรับข้อ มู ล ข่าวสารเกี่ ยวกับ ธุ รกิ จบริ การสปาจากสื่ อ อิ นเตอร์ เน็ ต มี ความเห็ นว่าการ
ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลเกี่ยวกับสปามีผลต่อการเลือกใช้บริ การสปา สื่อที่มีความน่ าเชื่อถือมากในการ
ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับสปาคือสื่ อบุคคล สื่ อที่มีความจาเป็ นในการประชาสัมพันธ์ธุรกิจบริ การ สปาคือ
สื่ออินเตอร์เน็ต นักท่องเที่ยวมีความคาดหวังต่อการประชาสัมพันธ์ธุรกิจบริ การสู งกว่าการรับรู ้จาก
สภาพจริ ง ในปั จ จุ บ ัน โดยมี ค วามคาดหวัง ในเรื่ อ งรู ป แบบการประชาสั ม พัน ธ์ บุ ค ลากรด้า น
ประชาสัมพันธ์ เนื้ อหาในการประชาสัมพันธ์และสื่ อประชาสัมพันธ์ รู ปแบบการประชาสัมพันธ์
ธุรกิจบริ การสปา อาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในด้านกระบวนการมีการสารวจข้อมูลก่อน
วางแผน โดยแผนไม่ มีระบบชัดเจนและเป็ นแผนระยะสั้น การสื่ อสารเป็ นแบบเป็ นทางการ และ
ไม่ได้ประเมินผลการประชาสัมพันธ์ในรู ปแบบการวิจยั สถานประกอบการใช้อินเตอร์เน็ตและแผ่น
พับโบร์ชัวร์ ในการประชาสัมพันธ์ ซึ่ งเป็ นการประชาสัมพันธ์ร่วมกับโรงแรม โดยปั จจัยในการ
เลือกใช้สื่อคือ การส่งผลต่อการรู ้จกั ธุรกิจบริ การ เน้นการนาเสนอด้วยภาพและรายละเอียดเกี่ยวกับ
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ประเภทของบริ การ นอกจากนี้ ยังมีสื่อ หนังสื อ นิ ตยสาร ป้ ายโฆษณา สื่ อ มวลชน โปสการ์ ด สื่ อ
บุคคล และการจัดเหตุการณ์ พิเศษ การประชาสัมพันธ์ธุรกิจบริ การสปาในอาเภอเกาะสมุย ต้อ ง
พัฒนา 4 ด้านคือ ด้านนโยบายการประชาสัมพันธ์ ด้านกระบวนการดาเนิ นงานและวัตถุประสงค์
การประชาสัม พัน ธ์ ด้า นสื่ อ และเทคนิ ค ที่ ใ ช้ใ นการประชาสั ม พัน ธ์ ด้า นบุ ค ลากรที่ ท าหน้ า ที่
ประชาสัมพันธ์โดย (1)กาหนดนโยบายในการเสริ มสร้างภาพลักษณ์และชื่อเสี ยง นโยบายในด้าน
การแก้ไขและป้ องกันการเข้าใจผิด และนโยบายในด้านการสร้างให้บุคลากรสานึ กว่าเป็ นตัวแทน
ของหน่ ว ยงาน (2)พัฒ นาด้ า นกระบวนการด าเนิ น งานและก าหนดวัต ถุ ป ระสงค์ ใ นการ
ประชาสัมพันธ์ให้ชดั เจน (3)จัดทาเว็บไซต์หรื อสื่ อของสปาแยกจากโรงแรม ควรพัฒนาสื่ อบุคคล
และการจัดเหตุการณ์ พิเศษ (4) ควรพัฒนานักประชาสัมพันธ์ในสถานประกอบการและพัฒนา
บุคลากรทัว่ ไป ทักษะที่จาเป็ นคือการสื่อสารและภาษาอังกฤษ
หนึ่งหทัย ขอผลกลาง (2554) ทาการศึกษาเรื่ อง “การศึกษาสถานการณ์และกระบวนการใช้
สื่ อเพื่อส่ งเสริ ม อุตสาหกรรมการท่อ งเที่ยวในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนล่าง” ผลการศึกษา
พบว่า สื่อมวลชนที่ใช้ในการส่งเสริ มการท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนื อตอนล่าง ได้แก่วิทยุ
และโทรทัศ น์ สื่ อ เฉพาะกิ จ ได้แ ก่ แผ่ น พับ โปสเตอร์ และคู่ มื อ น าเที่ ย ว สื่ อ บุ ค คล ได้แ ก่
ประชาชนในพื้นที่และมัคคุ เทศก์ สื่ อ กิ จกรรม ได้แก่ งานประเพณี ประจาท้อ งถิ่ น และการจัด
นิทรรศการเสนอขายแหล่งท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสาคัญ และสื่ ออินเตอร์เนต ได้แก่ เว็บไซต์การ
ท่อ งเที่ยวแห่ งประเทศไทย ซึ่ ง หน่ วยงานที่มีบทบาทสาคัญในการผลิ ตสื่ อ ต่า งๆเหล่ านี้ คือ การ
ท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย บริ ษทั นาเที่ยวและหน่ วยงานในภูมิภาค ปั ญหาที่พบจากการใช้สื่อเพื่อ
ส่ งเสริ มการท่อ งเที่ยว ได้แก่ เนื้ อ หาสาระในสื่ อ ที่ไ ด้รับไม่เพียงต่อความต้องการ ภาพในสื่ อ ไม่
สอดคล้องกับความเป็ นจริ ง ขาดเนื้อหาสาคัญ และจานวนไม่เพียงพอต่อความต้องการ ข้อเสนอแนะ
สาหรับการใช้สื่อเพื่อส่ งเสริ มการท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนล่าง คือ เลือกใช้สื่อ
โทรทัศน์ในการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ๆให้กบั แหล่งท่องเที่ยว ให้มีการใช้สื่อเฉพาะและอินเตอร์เนต
ในการให้ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับเส้นทางการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวสาคัญ และใช้สื่อบุคลใน
การสร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยว หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวควรให้ความสาคัญ
กับการพัฒนาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว เส้นทางการท่องเที่ยว และนาเสนอแหล่งท่องเที่ยวใหม่
ให้เป็ นที่รู้จกั มากยิง่ ขึ้น
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
ในการศึกษาวิจยั เรื่ อง “กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อฟื้ นฟูการท่องเที่ยวเชิงอนุ รักษ์ อาเภอ
ปาย จังหวัดแม่ ฮ่อ งสอน” ได้แบ่งการวิจยั ออกเป็ น 2 ส่ วน โดยในส่ วนแรกจะเป็ นการวิจยั เชิ ง
ปริ มาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถามปลายปิ ด (Closed-Ended Questionnaire) เป็ น
เครื่ องมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ส่ วนที่สองเป็ นการวิจยั เชิงสารวจ (Survey Research)
ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In –Depth Interview) และการศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง เป็ นเครื่ องมือ
ในการรวบรวมข้อมูล
การวิจยั เชิงสารวจ (Survey Research) มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์
เพือ่ ฟื้ นฟูการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อาเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็ นแหล่งข้อมูลประเภทบุคคล โดยทาการเก็บ
ข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In –Depth Interview) จากบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลตาบลปาย
จ.แม่ฮ่องสอน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม และการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ได้แก่
กรมส่งเสริ มคุณภาพสิ่งแวดล้อม สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์(TEATA) และการท่องเที่ยวแห่ ง
ประเทศไทย
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In –Depth Interview) ในครั้งนี้ ทาการสัมภาษณ์บุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ โดยใช้เครื่ องมือในการวิจยั ดังนี้
1. แบบสัมภาษณ์ เป็ นแนวข้อคาถาม เพื่อใช้ในการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก
2. การจดบันทึก เพื่อให้สามารถบันทึกประเด็นที่น่าสนใจเพิม่ เติม
นอกจากแนวคาถามที่เตรี ยมไว้ และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลและบันทึกเพิ่มเติม ช่วยเตือนความจา
ระหว่างการสัมภาษณ์
3. เทปบันทึกเสี ยง สาหรับรวบรวมข้อ มูลจากการสัมภาษณ์ให้ไ ด้
ใจความที่ละเอียดครบถ้วน สะดวกแก่การนามาถอดความเพื่อใช้ในการศึกษาควบคู่ไปกับการจด
บันทึก
2. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็ นแหล่งข้อมูลที่เป็ นเอกสารต่างๆ ได้แก่
ข้อ มู ล เอกสาร หนัง สื อ บทความวิช าการ งานวิจยั และแนวคิ ดทฤษฎี ต่ างๆ ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การ
ประชาสัมพันธ์ และข้อมูลพื้นฐานทัว่ ไปเกี่ยวกับ อาเภอปาย จ.แม่ฮ่องสอน รวมไปถึงสถานการณ์
ปั จจุบนั ในพื้นที่ดงั กล่าว

52
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ในการวิจยั ครั้งนี้แบ่งประชากรออกเป็ น 2 กลุ่ม ดังนี้
1. นักท่อ งเที่ยวชาวไทยที่เดิ นทางมาท่อ งเที่ยวอาเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่อ งสอน
จานวน 75,136 คน (สานักงานสถิติแห่งชาติ,2553 : ออนไลน์)
2. หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่ งประเทศ
ไทย กรมส่ งเสริ มคุ ณภาพสิ่ งแวดล้อ ม ชมรมการท่อ งเที่ยวอาเภอปาย สมาคมไทยท่อ งเที่ยวเชิ ง
อนุรักษ์และผจญภัย
กลุ่มตัวอย่ าง
1. นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวอาเภอปาย กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้วิธีการของยามาเน่ (Taro Yamane, 1973) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95 % และความผิดพลาดไม่
เกิน5 % โดยมีสูตรดังนี้ คือ
n
โดย
n
N
e

=

N
(1 + Ne2)

คือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
คือ จานวนหน่วยประชากร
คือ ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 0.05
n=

75,136
1+ 75,136 (0.05)2

=
397.882 คน
จากการคานวณที่ได้ เพือ่ ป้ องกันความผิดพลาดของข้อมูล ผูว้ ิจยั จึงเพิ่มจานวนกลุ่มตัวอย่าง
เป็ น 400 คน
2. ทาการเลือกกลุ่มตัวอย่างจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว โดย
วิธีการสุ่ มแบบเจาะจง ได้แก่ การท่อ งเที่ยวแห่ งประเทศไทย, กรมส่ งเสริ มคุณภาพสิ่ งแวดล้อ ม,
ชมรมการท่องเที่ยวอาเภอปายโดยทาการคัดเลือกจากผูท้ ี่ปฏิบตั ิงานในระดับผูบ้ ริ หารและปฏิบตั ิการ
ที่มีความชานาญด้านการท่องเที่ยว และมีประสบการณ์ในการทางานมากพอสมควร
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การสร้ างเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เป็ นเครื่ องมือ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
การทดสอบเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ทาได้โดย
1. ศึกษาข้อมูลจากตารา เอกสาร บทความ และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเพือ่ เป็ นแนวทางในการ
สร้างเครื่ องมือเพือ่ การวิจยั
2. กาหนดกรอบแนวคิดจากข้อ มู ล ที่ไ ด้ทาการศึกษา โดยวิเคราะห์และแยกประเด็นที่
ต้องการจะศึกษา กาหนดวิธีวเิ คราะห์ แล้วนาเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษา
3. ออกแบบและสร้างเครื่ องมือ โดยการออกแบบสอบถามจากกรอบแนวความคิด และ
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
4. นาแบบสอบถามที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นไปเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษา เพื่อขอคาแนะนา แล้ว
นามาปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
รู ปแบบเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จ ั ย ใช้ แ บบสอบถ ามปลายปิ ด ( Closed-Ended
Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูล แบบสอบถามที่สร้างขึ้นนี้ ได้คน้ คว้าและดัดแปลง
จากแนวคิดทฤษฎี ที่เกี่ ยวข้องกับการท่อ งเที่ยว การท่องเที่ยวเชิ งอนุ รักษ์ การประชาสัมพันธ์ การ
ฟื้ นฟูแหล่งท่องเที่ยว โดยแบ่งออกเป็ น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อ มู ล ทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แ ก่ เพศ อายุ ระดับ การศึก ษา อาชี พ
รายได้ต่อเดือน โดยใช้วธิ ีแบบตรวจสอบรายการ (Check - list)
ตอนที่ 2 เป็ นค าถามแสดงความคิ ด เห็ น ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ มี ต่ อ การท่ อ งเที่ ย ว การ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว โดยใช้วธิ ีแบบตรวจสอบรายการ (Check - list)
ตอนที่ 3 เป็ นคาถามเกี่ ยวกับความคิดเห็นของนักท่อ งเที่ยวที่มีต่อการประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวเชิ งอนุ รักษ์ โดยใช้วิธีแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยใช้มาตรวัดแบบ
Likert 5 ระดับ กาหนดเกณฑ์ดงั นี้
5
4
3
2
1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ตรงกับความคิดเห็นของท่านมาก
ตรงกับความคิดเห็นของท่านปานกลาง
ตรงกับความคิดเห็นของท่านน้อย
ตรงกับความคิดเห็นของท่านน้อยที่สุด
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ผูว้ จิ ยั กาหนดการแปลความหมาย ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย
4.50-5.00 หมายถึง มีระดับความคาดหวังและความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
ที่สุด
คะแนนเฉลี่ย
3.50-4.49 หมายถึง มีระดับความคาดหวังและความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย
2.50-3.49 หมายถึง มีระดับความคาดหวังและความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปาน
กลาง
คะแนนเฉลี่ย
1.50-2.49 หมายถึง มีระดับความคาดหวังและความพึงพอใจอยูใ่ นระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ย
1.00-1.49 หมายถึง มีระดับความคาดหวังและความพึงพอใจอยูใ่ นระดับน้อย
ที่สุด
แบบสัมภาษณ์ เชิงลึ ก (In – Dept Interview) เป็ นลักษณะคาถามปลายเปิ ดที่ได้กาหนดหัวข้อ
การศึกษาไว้อย่างกว้างๆ เพือ่ ตอบวัตถุประสงค์ของการวิจยั เป็ นการถามนอกจากจะให้อธิบายแล้วต้อง
ถามถึงเหตุผลด้วย ทั้งในลักษณะทาไมและอย่างไร เพื่อให้ได้ขอ้ มูลครบถ้วนตามต้องการโดยกาหนด
ประเด็นปั ญหา ดังนี้
1. หน่วยงานของท่านมีบทบาทหน้าที่อย่างไรบ้างในเรื่ องของการท่องเที่ยว
ในอาเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
2. หน่ วยงานของท่ านรั บทราบถึ ง ปั ญ หาและผลกระทบที่เ กิ ด ขึ้ นต่ อ การ
ท่องเที่ยวในอาเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน หรื อไม่
3. ท่านคิดว่าปั ญหาใดที่เป็ นปั ญหาที่สาคัญ ควรเร่ งดาเนินการแก้ไข
4. หน่วยงานของท่านรับรู ้เกี่ยวกับโครงการปฏิญญารักษาสิ่งแวดล้อมหรื อ 7
Greens หรื อไม่และได้มีการประชาสัมพันธ์แนวคิดดังกล่าวอย่างไร และผลที่ตามมาเป็ นอย่างไร
5. หน่วยงานของท่านมีการกาหนดนโยบายหรื อกลยุทธ์ใดบ้างที่สาหรับใช้
ในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
6. หน่ วยงานของท่านมี การวางแผนที่จะดาเนิ นการฟื้ นฟูการท่องเที่ยวเชิ ง
อนุรักษ์ในอาเภอปายหรื อไม่อย่างไร
7. ปั ญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างการดาเนินการ
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลและดาเนินการจัดกระทาข้อมูลดังนี้
1. ผูว้ ิจยั นาแบบสอบถามไปเก็บ ข้อ มู ล กับกลุ่ มตัวอย่า งด้ว ยตนเองในเทศบาล
ตาบลปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีการสุ่ มแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ระหว่างเดือ น
พฤศจิกายน – ธันวาคม 2554 โดยทาการเก็บข้อมูลในช่วงวัน เสาร์ – อาทิตย์ ซึ่ งเลือกทาการเก็บ
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ข้อ มู ล ในบริ เ วณเทศบาลต าบลปาย เป็ นแหล่ ง ท่อ งเที่ยวที่ป ระสบปั ญหามากที่สุ ด เป็ นพื้นที่ ใ น
การศึกษา
2. นาแบบสอบถามที่เก็บข้อ มู ล แล้วมาตรวจสอบความสมบูรณ์ ของข้อ คาถาม
แล้วนาไปวิเคราะห์ดว้ ยวิธีการทางสถิติโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรู ป
การตรวจสอบเครื่องมือ
1. หาความตรง (Validity) โดยการนาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นที่ผ่านการตรวจสอบ
จากอาจารย์ที่ปรึ กษา ไปเสนอต่อผูท้ รงคุณวุฒิ จานวน 5 ท่าน เพื่อทาการตรวจสอบความถูกต้อง
เชิงเนื้ อ หา (Content Validity) ของคาถามในแต่ละข้อ ว่ามี ความสัมพันธ์กบั วัตถุ ประสงค์หรื อไม่
โดยหาดัชนี ความสอดคล้อง (IOC : Index of Item Objective Congruence) ของแบบสอบถาม ตาม
สูตรดังนี้
R
IOC =
N
เมื่อ IOC แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับเนื้อหา
R แทน ผลรวมของคะแนนความคิดของผูเ้ ชี่ยวชาญเนื้อหาทั้งหมด
N แทน จานวนผูเ้ ชี่ยวชาญทั้งหมด
โดยใช้เกณฑ์การประเมินดังนี้
+1 หมายความว่า มัน่ ใจว่าแบบสอบถามมีความสอดคล้อง
0 หมายความว่า ไม่มนั่ ใจว่าแบบสอบถามมีความสอดคล้อง
- 1 หมายความว่า มัน่ ใจว่าแบบสอบถามไม่มีความสอดคล้อง
จากการคานวณจะได้ค่าความสอดคล้อ งของเครื่ องมือ ที่ใช้ในการวิจยั (IOC :
Index of Item Objective Congruence) เท่ากับ 0.9 ถือว่าเครื่ องมือ ที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ มีความ
สอดคล้อง สามารถนาไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่างได้
2. การหาความเชื่ อ มั่น ผู ้วิจ ัย น าแบบสอบถามที่ ป รั บ ปรุ ง แล้ว ไปทดสอบกับ
ประชากรที่มี ลักษณะใกล้เคียงหรื อ เหมื อ นกับกลุ่มตัวอย่าง (Try Out) จานวน 30 คน เพื่อ ที่จะ
ตรวจสอบหาความเที่ยง (Reliability) ของแบบสอบถาม แล้ววิเคราะห์หาค่าสัมประสิ ทธิ์แอลฟา ซึ่ ง
ค่าสัมประสิ ทธิ์ที่ได้จะแสดงถึงระดับความคงที่ของแบบสอบถาม โดยจะมีค่าระหว่าง 0 ≤α≤ 1
ค่าใกล้เคียงกับ 1 แสดงว่า มีความเชื่อมัน่ สู ง จากการคานวณได้ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม
หรื อ ค่ า สัม ประสิ ทธิ์ แอลฟาที่ 0.86 ซึ่ งถื อ ว่า แบบสอบถามฉบับ นี้ มี ความเชื่ อ มั่น ในระดับ สู ง
เนื่องจากอยูใ่ นช่วงระหว่าง 0 ≤α≤ 1 (ยุทธ ไกยวรรณ์ และ กุสุมา ผลาพรม, 2553)

56
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. ตรวจสอบความสมบู ร ณ์ ข องแบบสอบถามที่ ไ ด้รั บ คื น มา คัด เลื อ กเฉพาะ
แบบสอบถามชุดที่มีความสมบูรณ์มาวิเคราะห์เท่านั้น
2. นาแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถามเรี ยบร้อย
แล้วมาลงรหัสตัวเลข (Code) เพือ่ นาไปประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้ มูลในขั้นต่อไป
3. เครื่ องมือในการวิจยั ตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ผูว้ ิจยั
เลือกใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive analysis) ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และนาเสนอข้อมูลด้วยตารางแจกแจงความถี่
4. เครื่ องมือในการวิจยั ตอนที่ 2 ทาการศึกษาความคิดเห็นของผูต้ อบแบบสอบถาม
ต่อการประชาสัมพันธ์ทางการท่องเที่ยวเทศบาลตาบลปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผูว้ ิจยั เลือกใช้สถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptive analysis)ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และนาเสนอ
ข้อมูลด้วยตารางแจกแจงความถี่
5. เมื่อทาการวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรมทางสถิติเรี ยบร้อยแล้ว ผูว้ ิจยั จะนาเอาผลที่ได้
ทั้งจากการวิจยั เชิงคุณภาพและการวิจยั เชิงปริ มาณ มาทาการวิเคราะห์ เพื่อนาไปปรับใช้เป็ นกลยุทธ์
ในการประชาสัมพันธ์
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั เรื่ อง “กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อการฟื้ นฟูการท่องเที่ยวเชิ งอนุ รักษ์ อาเภอปาย
จังหวัดแม่ฮ่องสอน” ผูว้ ิจยั ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือ ในการเก็บรวบรวมข้อ มูล ประกอบด้วย
กลุ่ ม ตัว อย่า งจ านวน 400 ตัว อย่า ง จากนักท่ องเที่ ยวที่ เ ดิ น ทางมาท่ อ งเที่ ย วอ าเภอปาย จัง หวัด
แม่ฮ่องสอน แล้วทาการประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมประมวลผลทางสถิติ จากนั้นจึงทาการแปล
ผลและวิเคราะห์ขอ้ มูล ซึ่งสามารถจาแนกได้ตามลาดับ ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ข้อมูลความคิดเห็ นของนักท่อ งเที่ยวที่มีต่อ การท่องเที่ยวในอาเภอปาย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงอนุ รักษ์
อาเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ส่วนที่ 4 การทดสอบสมมติฐานการวิจยั
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม จานวน 400 คน ผูว้ ิจยั ได้นาข้อมู ล
ทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามมาแจกแจงความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) ได้
ดังนี้
ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละ ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ
เพศ

จานวน

รวม

209
191
400

ชาย
หญิง

ร้ อยละ
52.25
47.75
100.00

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นเพศชาย จานวน 209 คน
คิดเป็ นร้อยละ 52.25 และเป็ นเพศหญิง จานวน 191 คน คิดเป็ นร้อยละ 47.75
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ตารางที่ 2 จานวนและร้อยละข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามอายุ
อายุ
20 - 40 ปี
41 - 60 ปี
60 ปี ขึ้นไป
ไม่ระบุ
รวม

จานวน
364
27
0
9
400

ร้ อยละ
91.00
6.75
0.00
2.25
100.00

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มีอายุ 20 - 40 ปี จานวน 364
คน คิดเป็ นร้อยละ 93.09 รองลงมา คือ 41 - 60 ปี จานวน 27 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.91
ตารางที่ 3 จานวนและร้อยละข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามภูมิลาเนา
ภูมิลาเนา
ภาคเหนือ
ภาคกลาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันตก
ภาคใต้
ไม่ระบุ
รวม

จานวน

ร้ อยละ

85
218
36
3
19
34
5
400

21.25
54.50
9.00
0.75
4.75
8.50
1.25
100.0

จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็ นว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มีภูมิล าเนาอยูภ่ าคกลาง
จานวน 218 คน คิดเป็ นร้อยละ 55.19 รองลงมา คือ ภาคเหนือ จานวน 85 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.52

59
ตารางที่ 4 จานวนและร้อยละข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามสถานภาพ
สถานภาพ

จานวน

ร้ อยละ

รวม

316
83
1
400

79.00
20.75
0.25
100.0

โสด
สมรส
หย่าร้าง

จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีสถานภาพโสด จานวน 316
คน คิดเป็ นร้อยละ 79.00 รองลงมา คือ สมรส จานวน 83 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.75
ตารางที่ 5 จานวนและร้อยละข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามอาชีพ
อาชีพ
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริ ษทั เอกชน
รับจ้าง
ธุรกิจส่วนตัว
นิสิต/นักศึกษา
อื่น ๆ
รวม

จานวน
21
130
6
89
129
25
400

ร้ อยละ
5.25
32.50
1.50
22.25
32.25
6.25
100.00

จากตารางที่ 5 แสดงให้เ ห็ นว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ มี อ าชี พ เป็ นพนัก งาน
บริ ษทั เอกชน จานวน 130 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.50 รองลงมา คือ นิ สิต/นักศึกษา จานวน 129 คน
คิดเป็ นร้อยละ 32.25
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ตารางที่ 6 จานวนและร้อยละข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
รายได้ ต่อเดือน
น้อยกว่า 10,000 บาท
10,001- 30,000 บาท
30,001- 50,000 บาท
50,001 บาท ขึ้นไป
ไม่ระบุ
รวม

จานวน
128
133
66
55
18
400

ร้ อยละ
32.00
33.25
16.50
13.75
4.50
100.00

จากตารางที่ 6 แสดงให้เ ห็ นว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มี ร ายได้เ ฉลี่ ย ต่อ เดื อ น
10,001- 30,000 บาท จานวน 133 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.82 รองลงมา คือ น้อยกว่า 10,000 บาท
จานวน 128 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.51
ตารางที่ 7 จานวนและร้อยละข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามการศึกษา
การศึกษา
ต่ากว่ามัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา/ปวช./ปวส.
ปริ ญญาตรี
สูงกว่าปริ ญญาตรี
ไม่ระบุ
รวม

จานวน
8
79
258
50
5
400

ร้ อยละ
2.00
19.75
64.50
12.50
1.25
100.00

จากตารางที่ 7 แสดงให้เห็นว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มีการศึกษาในระดับปริ ญญา
ตรี จานวน 258 คน คิดเป็ นร้อยละ 65.32 รองลงมา คือ มัธยมศึกษา/ปวช./ปวส. จานวน 79 คน คิด
เป็ นร้อยละ 20.00
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ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลความคิดเห็นของนักท่ องเที่ยวที่มีต่อการท่ องเที่ยวในอาเภอปาย จังหวัดแม่ ฮ่องสอน
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มู ล ความคิด เห็ นของนักท่อ งเที่ยวที่มี ต่อ การท่อ งเที่ย วในอาเภอปาย
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ของผูต้ อบแบบสอบถาม จานวน 400 คน ผูว้ ิจยั ได้นาข้อมูลความคิดเห็นของ
นัก ท่ อ งเที่ ย วที่ มี ต่ อ การท่ อ งเที่ ย วในอ าเภอปาย ของผูต้ อบแบบสอบถามมาแจกแจงความถี่
(Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) ได้ดงั นี้
ตารางที่ 8 จานวนและร้อยละข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามสื่ อประชาสัมพันธ์ที่
ทาให้รู้จกั อาเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สื่ อที่ทาให้ รู้ จักอาเภอปาย
หนังสือพิมพ์
นิตยสาร
โทรทัศน์
วิทยุ
อินเตอร์เน็ต
อื่นๆ
รวม

จานวน
12
41
111
10
133
93
400

ร้ อยละ
3.00
10.25
27.75
2.50
33.25
23.25
100.00

จากตารางที่ 8 แสดงให้เห็นว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ ใช้สื่ออินเตอร์เน็ต จานวน
133 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.25 รองลงมา คือ โทรทัศน์ จานวน 111 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.75
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ตารางที่ 9 จานวนและร้อยละข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามจุดเด่นของอาเภอ
ปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จุดเด่ น
วัฒนธรรมและวิถีชีวติ
การเดินทาง
บรรยากาศ และทัศนียภาพ
ภูมิอากาศ
ธรรมชาติ
แหล่งท่องเที่ยว
อื่นๆ
ไม่ระบุ
รวม

จานวน
37
22
59
74
57
126
17
8
400

ร้ อยละ
9.25
5.50
14.75
18.50
14.25
31.50
4.25
2.00
100.00

จากตารางที่ 9 แสดงให้เห็นว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มีความคิดเห็นว่าจุดเด่นของ
อาเภอปายคือแหล่งท่องเที่ยว เช่น หมู่บา้ นจีน ยูนนาน, ถนนคนเดิน ฯลฯ จานวน 126 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 32.14 รองลงมา มีความคิดเห็นว่าจุดเด่นของปายเป็ นสภาพภูมิอากาศ จานวน 74 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 18.88
ตารางที่ 10 จานวนและร้อยละข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามการรับรู ้เกี่ยวกับ
อาเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอนในด้านที่เป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
การรับรู้

จานวน

รวม

246
154
400

ทราบ
ไม่ทราบ

ร้ อยละ
61.50
38.50
100.00

จากตารางที่ 10 แสดงให้เห็นว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ ทราบ จานวน 246 คน คิด
เป็ นร้อยละ 61.50 รองลงมา คือ ไม่ทราบ จานวน 154 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.50
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ตารางที่ 11 จานวนและร้อยละข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามสื่ อประชาสัมพันธ์
ที่ใช้ในการรับข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
สื่ อที่ใช้ ในการรับข่ าวสาร
หนังสือพิมพ์
นิตยสาร
โทรทัศน์
วิทยุ
อินเตอร์เน็ต
อื่นๆ
ไม่ระบุ
รวม

จานวน
17
53
118
8
137
51
16
400

ร้ อยละ
4.25
13.25
29.50
2.00
34.25
12.75
4.00
100.00

จากตารางที่ 11 แสดงให้เห็นว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ ใช้สื่ออินเตอร์เน็ต จานวน
137 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.68 รองลงมา คือ โทรทัศน์ จานวน 118 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.73
ตารางที่ 12 จานวนและร้อยละข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามสื่ อประชาสัมพันธ์
ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการเดินทางท่องเที่ยว
สื่ อที่มอี ิทธิพลต่ อการตัดสิ นใจ

จานวน

หนังสือพิมพ์
นิตยสาร
โทรทัศน์
วิทยุ
อินเตอร์เน็ต
อื่นๆ

9
29
116
8
180
58
400

รวม

ร้ อยละ
2.25
7.25
29.00
2.00
45.00
14.50
100.00

จากตารางที่ 12 แสดงให้เห็นว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ ใช้สื่ออินเตอร์เน็ต จานวน
180 คน คิดเป็ นร้อยละ 45.00 รองลงมา คือ โทรทัศน์ จานวน 116 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.00
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ตารางที่ 13 จานวนและร้อยละข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามการมีส่วนร่ วมใน
งานประเพณี พน้ื บ้าน ดั้งเดิม
การมีส่วนร่ วมในงานประเพณี

จานวน

ไม่เคย
เคย

386
14
400

รวม

ร้ อยละ
96.50
3.50
100.00

จากตารางที่ 13 แสดงให้เห็ นว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ ไม่เคยมี ส่วนร่ วมในงาน
ประเพณี พ้นื บ้าน ดั้งเดิม จานวน 386 คน คิดเป็ นร้อยละ 96.50 รองลงมา คือ เคยมีส่วนร่ วมในงาน
ประเพณี พ้นื บ้าน ดั้งเดิม จานวน 14 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.50
ตารางที่ 14 จ านวนและร้อ ยละพฤติ กรรมการท่อ งเที่ ยวของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตาม
วัตถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเที่ยว
วัตถุประสงค์
พักผ่อน
สัมมนา/ทางาน
อื่นๆ
ไมระบุ
รวม

จานวน
378
2
15
5
400

ร้ อยละ
94.50
0.50
3.75
1.25
100.0

จากตารางที่ 14 แสดงให้เห็นว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ วัตถุประสงค์เพื่อ พักผ่อน
จานวน 378 คน คิดเป็ นร้อยละ 95.70 รองลงมา คือ อื่นๆ จานวน 15 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.80
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ตารางที่ 15 จานวนและร้อยละข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามการมีส่วนร่ วมใน
โครงการส่งเสริ มการท่องเที่ยวอาเภอปาย ที่จดั ขื้นโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
การมีส่วนร่ วมในโครงการ
ไม่เคยเข้าร่ วม
เคยเข้าร่ วม
ไม่ระบุ
รวม

จานวน
381
13
6
400

ร้ อยละ
95.25
3.25
1.50
100.00

จากตารางที่ 15 แสดงให้เห็นว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ ไม่เคยเข้าร่ วมโครงการ
ส่ งเสริ มการท่องเที่ยวอ าเภอปาย จานวน 381 คน คิดเป็ นร้อยละ 96.70 รองลงมา คือ เคยเข้าร่ วม
โครงการส่งเสริ มการท่องเที่ยวอาเภอปาย จานวน 13 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.30
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ส่ วนที่ 3 ความคิดเห็นของนักท่ องเที่ยวที่มีต่อการประชาสั มพันธ์ การท่ องเที่ยวเชิ งอนุรักษ์ อาเภอ
ปาย จังหวัดแม่ ฮ่องสอน
ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ อาเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ของผูต้ อบแบบสอบถาม จานวน 400 คน ผูว้ ิจยั ได้นาข้อมูล
ความคิ ด เห็ น ของนัก ท่ อ งเที่ ยวที่ มี ต่อ การประชาสัม พัน ธ์ก ารท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อนุ รั ก ษ์ ของผูต้ อบ
แบบสอบถามมาหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็น ได้ดงั นี้
ตารางที่ 16 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับควาามคิดเห็นที่มีต่อการประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอาเภอปาย
การประชาสั มพันธ์ การท่ องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
1 นักท่อ งเที่ยวได้รับการประชาสัม พันธ์ในเรื่ อ ง
สิ่ ง แวดล้ อ ม ท าให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจถึ ง การ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
2 นั ก ท่ อ งเที่ ย วได้ รั บ รู ้ ก ารประชาสั ม พัน ธ์ ถึ ง
กิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย ว ท าให้ เ กิ ด การเรี ย นรู ้
ร่ วมกันและเข้าใจในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
3 นักท่องเที่ยวรับข้อมูลข่าวสารในเรื่ องการบาบัด
น้ า เสี ย การก าจัด ขยะมู ล ฝอย ท าให้เ กิ ด ความ
เข้าใจในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
4 นักท่อ งเที่ยวได้รับการประชาสัม พันธ์รูปแบบ
และวิ ธี ก ารประหยัด พลั ง งานและพลั ง งาน
ทดแทน เช่ น การปั่ น จัก รยาน ก๊ า ซธรรมชาติ
หรื อพลั ง งานทดแทน ท าให้ เ ข้ า ใจถึ ง การ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
5 นัก ท่อ งเที่ ย วได้รั บ การประชาสัม พันธ์ถึ งการ
บริ การที่ไ ด้มาตรฐานและคานึ งถึ งสิ่ งแวดล้อ ม
ทาให้เข้าใจถึงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เช่น การ
เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม
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ตารางที่ 16 (ต่ อ ) ค่ าเฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และระดับ ควาามคิ ดเห็ น ที่ มีต่ อ การ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอาเภอปาย
การประชาสั มพันธ์ การท่ องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
6 นั ก ท่ อ ง เ ที่ ยว แ ล ะ ผู ้ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ไ ด้ รั บ ก า ร
ประชาสัม พัน ธ์ใ ห้ช่ ว ยกัน ดู แ ลบริ ห ารจัด การ
แหล่ งท่อ งเที่ยวไม่ ให้เสื่ อ มโทรม ทาให้เข้าถึ ง
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
7 นั ก ท่ อ งเที่ ย วได้ รั บ การประชาสั ม พัน ธ์ ถึ ง
กิ จกรรมรัก ษาสิ่ ง แวดล้อ ม ท าให้เ ข้าใจถึ งการ
ท่อ งเที่ย วเชิ งอนุ รัก ษ์ เช่ น โครงการปลู ก หญ้า
แฝก
8 นักท่อ งเที่ยวมี ความเห็ นว่า การนาเสนอข้อ มู ล
ท่ อ งเที่ ย วทางสื่ อ ต่ า งๆ เช่ น โทรทัศ น์ วิ ท ยุ
นิตยสาร มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว
9 นักท่องเที่ยวได้รับการประชาสัมพันธ์กิจกรรม
การท่อ งเที่ยวในอาเภอปาย ทาให้เข้าใจถึงการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
10 นั ก ท่ อ งเที่ ย วได้ รั บ การประชาสั ม พัน ธ์ ก าร
ท่อ งเที่ยวจากการจัดนิ ทรรศการการท่อ งเที่ย ว
ทาให้เข้าถึงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
11 นั ก ท่ อ งเที่ ย วได้ รั บ การประชาสั ม พัน ธ์ ก าร
ท่องเที่ยวจากแผ่นพับ โบรชัวร์ โปสเตอร์ ทาให้
เข้าใจถึงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
12 นักท่องเที่ยวได้รับความรู ้จากกิ จกรรมส่ งเสริ ม
การท่อ งเที่ยว ท าให้เข้าใจถึ งการท่อ งเที่ยวเชิ ง
อนุรักษ์
13 นั ก ท่ อ งเที่ ย วได้ รั บ การประชาสั ม พัน ธ์ ใ ห้
ช่ วยกั น ดู แ ล รั ก ษา สิ่ งแวด ล้ อ ม จา ก ป้ า ย
หรื อสัญลัษณ์ต่างๆ ทาให้เข้าใจถึงการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์
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ตารางที่ 16 (ต่ อ ) ค่ าเฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และระดับ ควาามคิ ดเห็ น ที่ มีต่ อ การ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอาเภอปาย
การประชาสั มพันธ์ การท่ องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
14 นักท่องเที่ยวคิดว่าการมีป้ายบอกกาหนดจานวน
นักท่องเที่ยว จะช่วยฟื้ นฟูสภาพแหล่งท่องเที่ยว
ได้
15 นักท่อ งเที่ยวคิ ดว่าการรณรงค์ให้คนในชุ มชน
แต่ ง กายแบบดั้ง เดิ ม และมี กิ จ กรรมที่ สื่ อ ถึ ง
ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ชนเผ่ า จะช่ วยฟื้ น ฟู ก า ร
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้
16 นักท่องเที่ยวคิดว่าการประชาสัมพันธ์ถึงวิธีการ
ปฏิบตั ิตนในการท่องเที่ยวโดยมัคคุเทศก์ จะช่วย
ฟื้ นฟูการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้
17 นักท่อ งเที่ยวคิดว่าข้อ มูล การท่อ งเที่ยวที่ไ ด้รับ
จากอิ นเตอร์เน็ ต จะช่ วยฟื้ นฟูการท่อ งเที่ยวเชิ ง
อนุรักษ์ได้ เช่น ชุมชนออนไลน์ กระทูท้ ่องเที่ยว
ต่างๆ
18 นักท่อ งเที่ยวคิดว่าการจัดโครงการส่ งเสริ มการ
ท่ อ งเที่ ย วในอ าเภอปาย จะช่ ว ยฟื้ นฟู ก าร
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้ เช่น โครงการปายรักกัน
สุดขอบฟ้ า, Love Pai Days
19 นัก ท่ อ งเที่ ยวคิ ด ว่า การประชาสัมพัน ธ์วิธี ก าร
ปฏิบตั ิตนในการท่องเที่ยวทางโทรทัศน์ จะช่วย
ฟื้ นฟูการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้
20 นัก ท่ อ งเที่ ยวคิ ด ว่า การประชาสัมพัน ธ์วิธี ก าร
ปฏิบตั ิตนในการท่องเที่ยวทางวิทยุ จะช่วยฟื้ นฟู
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้
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ตารางที่ 16 (ต่ อ ) ค่ าเฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และระดับ ควาามคิ ดเห็ น ที่ มีต่ อ การ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอาเภอปาย
การประชาสั มพันธ์ การท่ องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
21 นัก ท่ อ งเที่ ยวคิ ด ว่า การประชาสัมพัน ธ์วิธี ก าร
ปฏิ บ ัติ ต นในการท่ อ งเที่ ย วทางนิ ต ยสารการ
ท่องเที่ยว จะช่วยฟื้ นฟูการท่องเที่ยวเชิงอนุ รักษ์
ได้
22 นัก ท่ อ งเที่ ยวคิ ด ว่า การประชาสัมพัน ธ์วิธี ก าร
ปฏิบตั ิ ตนในการท่อ งเที่ ยวทางเว็บไซต์ ททท.
จะช่ ว ยฟื้ นฟู ก ารท่ อ งเที่ย วเชิ งอนุ รั ก ษ์ไ ด้ เช่ น
http://7greens.tourismthailand.org
23 นั ก ท่ อ งเที่ ย วคิ ด ว่ า การร่ วมกิ จ กรรมรั ก ษา
สิ่ ง แวดล้ อ มในอ าเภอปาย จะช่ ว ยฟื้ นฟู ก าร
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้
24 นั ก ท่ อ งเที่ ย วคิ ด ว่ า การประชาสั ม พัน ธ์ แ นว
ทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยการทากิจกรรม
ช่วยเหลื อ สังคม จะช่ วยฟื้ นฟูการท่องเที่ยวเชิ ง
อนุ รักษ์ในอ าเภอปายได้ เช่น โครงการปลู กป่ า
กิจกรรมทาความสะอาดแม่น้ าปาย
รวม
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จากตารางที่ 16 แสดงให้เห็นว่า ระดับความคิดเห็น อยูใ่ นระดับ มาก (  =3.42 ) เมื่ อ
วิเคราะห์อ อกเป็ นรายข้อ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มี ระดับความคิดเห็ น ในหัวข้อ
นักท่องเที่ยวมีความเห็นว่า การนาเสนอข้อมูลท่องเที่ยวทางสื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ นิ ตยสาร มี
ผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว อยูใ่ นระดับ มาก (  = 3.90)
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บทที่ 5
สรุป อภิปรายผลการวิจัย และข้ อเสนอแนะ
การศึกษาเรื่ อง “กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อฟื้ นฟูการท่องเที่ยวเชิงอนุ รักษ์ อาเภอปาย
จังหวัดแม่ฮ่องสอน” มีวตั ถุประสงค์เพื่อต้องการศึกษาถึง กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อการฟื้ นฟู
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในอาเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อนาผลที่ได้จากการศึกษามาใช้เป็ น
แนวทางในการกาหนดกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ เพื่อฟื้ นฟูการท่องเที่ยวเชิงอนุ รักษ์ ในเทศบาล
ตาบลปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยเป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) และการวิจยั
เชิงสารวจ (Survey Research)
กลุ่ มตัว อย่างที่ ใช้ในการศึก ษาส าหรั บการวิจยั เชิ ง ปริ ม าณ คือ นัก ท่อ งเที่ ยวชาวไทยที่
เดินทางมาท่องเที่ยว เทศบาลตาบลปาย จังหวัดแม่ฮ่อ งสอน จานวน 400 คน โดยทาการสุ่ มแบบ
บังเอิญ เก็บข้อมูลระหว่างเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2554 โดยใช้แบบสอบถามแบบมีโครงสร้ าง
เป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูลประกอบด้วย ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ความคิดเห็ น
ของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว และข้อมูลความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่
มีต่อการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงอนุ รักษ์ สาหรับการวิจยั เชิงคุณภาพ จะทาการเก็บข้อมู ล
ด้วยการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในพื้นที่เทศบาลตาบลปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
และองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้อ ง ได้แก่ วัฒนธรรมท้องถิ่ นอ าเภอปาย การท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานแม่ฮ่องสอน และกรมส่งเสริ มคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยใช้
การสัมภาษณ์เชิงลึ ก (In – Dept Interview) เป็ นเครื่ องมื อในการเก็บข้อมู ล และทาการรวบรวม
ข้อมูลจากเอกสาร ตาราวิชาการ และงานวิจยั ต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อความถูกต้อง และครบถ้วนของ
ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป SPSS ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล สถิติที่ใช้ คือ การ
แจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สรุปผลการวิจัย
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย อายุระหว่าง 20 – 40 ปี มีภูมิลาเนาอยูใ่ นภาค
กลาง มีสถานภาพโสด เป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน รายได้เฉลี่ย 10,001 – 30,000 บาท ต่อเดือ น
ศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี
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ส่ วนที่ 2 ความคิดเห็นของนักท่ องเที่ยวที่มีต่อการท่ องเที่ยวในอาเภอปาย จังหวัดแม่ ฮ่องสอน
สื่ อ ประเภทอิ นเตอร์ เน็ต เป็ นสื่ อที่ทาให้ผูต้ อบแบบสอบถามรู ้จกั อ าเภอปาย จุดเด่นของ
อาเภอปาย คือ แหล่งท่องเที่ยว เช่น หมู่บา้ นจีนยูนนาน ถนนคนเดิน ฯลฯ และทราบว่า อาเภอปาย
จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุ รักษ์ ส่ วนใหญ่ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
เชิงอนุ รักษ์ จากสื่ ออิ นเตอร์ เน็ต และเป็ นสื่ อที่มีอิ ทธิพลในการตัดสิ นใจเดินทางท่อ งเที่ยว ผูต้ อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่เคยเข้าร่ วมกิจกรรม ประเพณี ด้ งั เดิมของอาเภอปาย วัตถุประสงค์เดินทาง
มาเพือ่ การพักผ่อน และไม่เคยเข้าร่ วมโครงการส่งเสริ มการท่องเที่ยว ที่จดั ขึ้นโดยการท่องเที่ยวแห่ ง
ประเทศไทย
ส่ วนที่ 3 ความคิดเห็นของนักท่ องเที่ยวที่มีต่อการประชาสั มพันธ์ การท่ องเที่ยวเชิ งอนุรักษ์
อาเภอปาย
นักท่องเที่ยวมีความเห็นว่า การนาเสนอข้อมูลท่อ งเที่ยวทางสื่ อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ
นิ ต ยสาร และคิ ด ว่า การประชาสัม พันธ์แ นวทางการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อนุ รั ก ษ์โดยการท ากิ จ กรรม
ช่ วยเหลื อ สัง คม จะช่ วยฟื้ นฟู การท่อ งเที่ย วเชิ งอนุ รัก ษ์ในอ าเภอปายได้ เช่ น โครงการปลู กป่ า
กิจกรรมทาความสะอาดแม่น้ าปาย จะส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวในอาเภอปาย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน
อภิปรายผลการวิจัย
ผูว้ จิ ยั ทาการอภิปรายผลการวิจยั ในเรื่ อง กลยุทธ์ในการใช้สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อฟื้ นฟูการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อาเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามวัตถุประสงค์ดงั นี้
1. อภิปรายตามวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษากลยุทธ์ ในการใช้ สื่อประชาสั มพันธ์ เพื่อฟื้ นฟูการ
ท่ องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อาเภอปาย จังหวัดแม่ ฮ่องสอน
กลยุทธ์ประชาสัมพันธ์ เป็ นการกาหนดกลยุทธ์เพื่อนาไปปฏิบตั ิในการฟื้ นฟูการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ อาเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์อนั ดับแรกที่จาเป็ นต้องมี
การนามาใช้คือกลยุทธ์ในการสร้างภาพลักษณ์ ซึ่ งสอดคล้อ งกับแนวคิดของพรทิพย์ พิมลสิ นธุ์
(2540) ที่ไ ด้กล่ าวไว้ว่า ภาพลักษณ์ที่พึงปรารถนาขององค์กร ซึ่ งในที่น้ ี ให้ถือ ว่า อ าเภอปายเป็ น
องค์ก รหนึ่ ง ที่ ทุ ก คนที่ มี ส่ ว นร่ ว มในอ าเภอปายนั้น จะต้อ งรวมตัว กัน เป็ นหนึ่ งเดี ย วเพื่อ สร้ า ง
ภาพลัก ษณ์ ข องอ าเภอปายให้ส ามารถฟื้ นฟู ก ารท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อนุ รั ก ษ์ นอกจากในการสร้ า ง
ภาพลักษณ์ แล้วยังต้อ งมี การใช้สื่อ ประชาสัมพันธ์ ซึ่ งต้อ งเลื อ กสื่ อ ให้เข้ากับกลุ่ มเป้ าหมายหลัก
สอดคล้องกับ ปาริ ชาต สถาปิ ตานนท์ (2546) กล่าวว่า กลยุทธ์การใช้สื่อ คือ เป็ นการกาหนดเทคนิ ค
วิธี และรายละเอียดในการเลือกใช้สื่อประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายให้เหมาะสมเข้าถึงทุกกลุ่มเป้ า
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มาย และเกิดประสิทธิภาพตามต้องการ ดังนั้นในการกาหนดกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อฟื้ นฟู
การท่ อ งเที่ ยวเชิ ง อนุ รั ก ษ์ อ าเภอปาย จังหวัดแม่ ฮ่ อ งสอนนั้น ควรต้อ งมี ก ารก าหนดกลยุทธ์ใ ห้
เหมาะสมกับกลุ่มนักท่องเที่ยวหลักของปาย
หากนาความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวมาเปรี ยบเทียบกับกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์น้ นั อาจ
เป็ นหลัก เกณฑ์ที่ช่ ว ยท าให้ผูป้ ระกอบการ หรื อ ผูใ้ ห้บ ริ การเข้า ถึ ง นักท่องเที่ ยวได้ม ากขึ้ น อาจ
ก่อให้เกิดการสนับสนุนและความร่ วมมือกันเป็ นอย่างดีในการฟื้ นฟูการท่องเที่ยวเชิงอนุ รักษ์อาเภอ
ปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จากผลการวิจยั พบว่า นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวอาเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มี
ความคิ ดเห็ นในด้านรวมของการประชาสัมพันธ์การท่อ งเที่ยวเชิงอนุ รักษ์อ ยู่ในระดับ มาก เมื่ อ
พิจารณารายละเอียดแล้วพบว่านักท่องเที่ยวส่ วนใหญ่ มีระดับความคิดเห็น ในการนาเสนอข้อมู ล
ท่ อ งเที่ ย วทางสื่ อ ต่ า งๆ เช่ น โทรทัศ น์ วิท ยุ นิ ต ยสาร มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย ว
รองลงมาคือ นักท่อ งเที่ยวคิดว่าการประชาสัมพันธ์แนวทางการท่องเที่ยวเชิ งอนุ รักษ์โดยการทา
กิจกรรมช่วยเหลือสังคม จะช่วยฟื้ นฟูการท่องเที่ยวเชิงอนุ รักษ์ในอาเภอปายได้ เช่น โครงการปลูก
ป่ า กิ จกรรมท าความสะอาดแม่ น้ าปาย อาจเป็ นเพราะผูป้ ระกอบการ หรื อ ผูใ้ ห้บ ริ ก ารมี ก าร
ประชาสัมพันธ์และให้การบริ การที่ดีอยูแ่ ล้ว และ ในความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวส่ วนใหญ่ในการ
นาเสนอข้อมูลท่องเที่ยวทางสื่อต่างๆนั้น บ่งบอกได้วา่ สื่อประชาสัมพันธ์มีความสาคัญในการสร้าง
ความเข้า ใจกับ สาธารณชนที่ เ กี่ ย วข้อ งเพื่อ ก่ อ ให้เ กิ ด ทัศ นคติ ที่ ดี ภาพพจน์ ที่ ดี อัน จะน าไปสู่
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างหน่วยงานและสาธารณชนที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับ เสรี วงษ์มณฑา, 2553
กล่าวได้วา่ เป็ นการก่อให้การสนับสนุ นและความร่ วมมือกันเป็ นอย่างดีในการฟื้ นฟูการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์อาเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่ งในการวิจยั ครั้งนี้ ยงั พบว่า นักท่องเที่ยวมีความคิดเห็น
ในระดับ ปานกลาง ซึ่ ง ทางผู ้ป ระกอบการ หรื อ ผู ้ใ ห้บ ริ ก ารยัง สามารถปรั บ ปรุ ง กลยุท ธ์ ก าร
ประชาสัมพันธ์ และการให้บริ การได้ เพื่อ กระตุน้ ให้ นักท่องเที่ยวเกิ ดการเดิ นทาง เนื่ อ งจากการ
ประชาสัม พันธ์เป็ นองค์ประกอบที่สาคัญที่ทาให้สินค้าทางการท่อ งเที่ยวหรื อ ผลิ ตภัณฑ์ทางการ
ท่อ งเที่ยวเป็ นที่รู้จกั นอกจากนี้ ยังสอดคล้อ งกับ ศิวพร สวัสดิ์ มงคล (2552) ที่กล่าวถึ งการใช้สื่อ
ประชาสัม พันธ์ผ่านรายการโทรทัศน์ ละคร และสื่ อ ภาพยนตร์ ในการประชาสัมพันธ์อ าเภอปาย
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทาให้ปายเป็ นที่รู้จกั ของนักท่องเที่ยวและส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามา
ท่อ งเที่ ยวมากขึ้น สอดคล้อ งกับ ทศพล เดชะ (2553) ที่กล่ าวว่าในปั จจุบ ันการท่อ งเที่ ยวแห่ ง
ประเทศไทย และผูป้ ระกอบการภาคเอกชน ต่า งก็กระตุน้ ให้เกิ ดการเดิ นทางท่อ งเที่ยวโดยการ
ประชาสัมพันธ์และนาเสนอสิ นค้าทางการท่องเที่ยวผ่านสื่ อต่างๆ หากมองธุรกิจการท่องเที่ยวใน
ด้านการแข่ งขัน ปั จจุ บนั มี การแข่งขันกันสู งมาก จนผูป้ ระกอบการ หรื อ ผูใ้ ห้บริ การต้อ งนากล
ยุทธการประชาสัมพันธ์มาใช้ในการกระตุน้ ให้นกั ท่องเที่ยวมาใช้บริ การ หรื อมาแหล่งท่องเที่ยวของ
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ตน โดยเฉพาะในด้า นการเลื อกสื่ อ โฆษณาที่ ทาให้ นักท่ องเที่ ยวเกิ ดการเดิ นทางท่อ งเที่ย ว โดย
นพรัตน์ ภูมิวฒ
ุ ิสาร (2543) กล่าวว่า ปั จจัยที่ควรพิจารณาในการเลือกสื่ อโฆษณาได้แก่ ลักษณะของ
ตลาด, ลักษณะของผลิตภัณฑ์, วัตถุประสงค์ของการโฆษณา, คุณสมบัติของสื่ อโฆษณา, ต้นทุนใน
การใช้สื่อโฆษณาต่างๆ, กลวิธีในการสร้างโฆษณา, การใช้สื่อโฆษณาของคู่แข่งขัน, แผนโฆษณาที่
ใช้ในการรณรงค์การโฆษณา
ดังนั้น สื่อประชาสัมพันธ์จึงเป็ นแนวทางในการกาหนดกลยุทธ์ เพือ่ กระตุน้ ให้นกั ท่องเที่ยว
เกิ ด การเดิ น ทางท่ อ งเที่ ยว และเป็ นการเผยแพร่ ข ้อมู ล ข่ าวสารเกี่ ยวกับแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเพื่อ ให้
นักท่องเที่ยวได้รับข้อมูลที่ถูกต้องที่สุด ยังเป็ นการสื่ อที่ช่วยในการแนะนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็ นที่
รู ้จกั อย่างกว้างขวาง โดยควรคานึงถึงปั จจัยต่างๆในการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้มีประสิ ทธิผลสู งสุ ด
นอกจากนี้ การประชาสัมพันธ์ยงั เป็ นการกาหนดกลยุทธ์ที่มีความสาคัญอย่างมากในการฟื้ นฟูการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในอาเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
2. อภิปรายผลจากประเด็นสั มภาษณ์
จากประเด็นสัมภาษณ์ สามารถสรุ ปได้ว่า ควรมี การกาหนดนโยบายในการส่ งเสริ มการ
ท่องเที่ยวเพื่อการอนุ รักษ์ในพื้นที่อาเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่ งนอกจากการกาหนดนโยบาย
ต่าง ๆ แล้ว กิ จกรรมเพื่อ ส่ งเสริ มการอนุ รัก ษ์สิ่ง แวดล้อ มจาเป็ นต้อ งนามาใช้ค วบคู่ กับ การวาง
นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมให้อาเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่ งควรมีการนาแนวคิดการท่องเที่ยวเพื่อ
ต้านภัยโลกร้อน (7 Greens Concept) ซึ่ งประกอบไปด้วย Green Heart (หัวใจสี เขียว), Green
Logistic (รู ปแบบการเดินทางสี เขียว), Green Attraction (แหล่งท่องเที่ยวสี เขียว), Green Activity
(กิจกรรมสีเขียว), Green Community (ชุมชนสี เขียว), Green Service(การบริ การสี เขียว) และGreen
Plus(ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อ ม) (การท่อ งเที่ยวแห่ งประเทศไทย, 2552) ในการ
นามากาหนดนโยบาย และส่งผ่านเป็ นกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์ สอดคล้องกับ วรวิทย์ อุ่นจิตร
ที่ ไ ด้ท าการศึ ก ษาพฤติ ก รรมการท่ อ งเที่ ย วตามแนวคิ ด ต้า นภัย โลกร้ อ นของนิ สิ ต นัก ศึ ก ษาใน
กรุ งเทพมหานคร ที่ได้มีการกาหนดข้อเสนอแนะเชิงนโยบายไว้วา่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)องค์การบริ หารส่วนตาบล(อบต.) และศูนย์การท่องเที่ยวกีฬาและ
นัน ทนาการจัง หวัด ควรร่ ว มมื อ จัด แผนการพัฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศ หรื อ เชิ ง อนุ รั ก ษ์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการให้ความรู ้แก่ นักท่อ งเที่ยวและประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการอนุ รักษ์
แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว และการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศ ตลอดจนก าหนดนโยบายหรื อวางแผนการ
ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้นกั ท่องเที่ยวได้มีส่วนร่ วมในกิจกรรมการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ
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แนวทางในการกาหนดกลยุทธ์ การประชาสั มพันธ์
จากการศึกษา จะพบว่านักท่องเที่ยวมีความรู ้ ความเข้าใจในการท่องเที่ยวเชิงอนุ รักษ์จาก
สื่อประเภทต่างๆในระดับปานกลาง อาจเป็ นเพราะว่า ได้รับการประชาสัมพันธ์ไม่เพียงพอ ข้อมูลที่
ได้รับไม่สามารถอธิบายให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงการท่องเที่ยวเชิงอนุ รักษ์ จึงทาให้เกิดความเข้าใจ
ในระดับ ปานกลาง แต่ ในทางกลับกัน นัก ท่อ งเที่ ยวมี ค วามคิด เห็ น ว่า การประชาสัม พัน ธ์ก าร
ท่องเที่ยวเชิงอนุ รักษ์ทางสื่ อต่างๆ รวมไปถึงการจัดให้มีกิจกรรมหรื อโครงการต่างๆ จะช่วยฟื้ นฟู
การท่อ งเที่ยวเชิ งอนุ รักษ์ไ ด้ ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงได้กาหนดแนวทางเพื่อ ที่จะนาไปสู่ การทาให้พ้ืนที่
อาเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ดังนี้
1. กาหนดกลุ่มผูร้ ับสาร ว่าต้องการที่จะให้กลุ่มใดเป็ นกลุ่มรับสาร ในการศึกษาวิจยั
ครั้งนี้กลุ่มผูร้ ับสาร คือนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวอาเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในที่น้ ี จะ
เป็ นทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทย และนักท่องเที่ยวต่างชาติ เนื่องจากอาเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็ น
ที่นิยมของนักท่องเที่ยวจานวนมาก
2. เลื อ กประเภทของสื่ อ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประสิ ทธิ ผ ลในการ
ประชาสัมพันธ์ จากการศึกษาพบว่า สื่ อ ที่มีอิ ทธิ พลต่อ นักท่องเที่ยว ในการเดินทางมาท่อ งเที่ยว
อาเภอปาย คือ สื่ อออนไลน์ อินเตอร์เน็ต และ สังคมออนไลน์ (Social Network) และสื่ อโทรทัศน์
เป็ นสื่ ออีกประเภทที่มีอิทธิพลด้วยเช่นกัน หรื ออาจจะเลือกใช้สื่อวิทยุ ที่เป็ นวิทยุชุมชน เนื่ องจาก
เป็ นสื่ อที่ตน้ ทุนต่า และเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้เป็ นอย่างดี เนื่ องจากจะเป็ นการพูดประชาสัมพันธ์
ภายในพื้นที่
3. กาหนดเนื้อหาที่ตอ้ งการ ในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้ าหมายได้รับ
รู ้ และเกิดความเข้าใจ ใส่ รายละเอียดของการท่อ งเที่ยวเชิงอนุ รักษ์ ผลกระทบที่เกิ ดขึ้นและผลที่
ตามมาจากการทาลายสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวโดยไม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้
ทราบและเกิดความตระหนัก
4. กาหนดระยะเวลาในการประชาสัมพันธ์ เนื่ องจากการประชาสัมพันธ์ในเรื่ องของ
การท่องเที่ยวเชิงอนอนุรักษ์ เป็ นเรื่ องที่ตอ้ งใช้ระยะเวลาในการดาเนิ นการ ในกรณี ของสื่ อประเภท
อินเตอร์เน็ต อาจมีการทาเว็บไซต์หรื อ กระทูเ้ กี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอนุ รักษ์ในอาเภอปาย รวมไป
ถึงพื้นที่อื่นๆ เนื่องจากเป็ นสื่อที่สามารถประชาสัมพันธ์ได้ง่ายและเข้าถึงใด้ในระยะเวลาที่ไม่จากัด
สื่ อ โทรทัศน์ อาจมี การกาหนดช่ วงระยะเวลาของการประชาสัมพันธ์ เนื่ อ งจากเป็ นสื่ อ ที่มี ราคา
ค่ อ นข้า งสู ง หรื อ อาจก าหนดให้ มี ก ารประชาสั ม พัน ธ์ ใ นระยะยาว แต่ เ ป็ นเพี ย งการพู ด
ประชาสัมพันธ์ระยะเวลาสั้นๆ สื่ อวิทยุ หรื อสื่ อวิทยุชุมชน เนื่ องจากเป็ นสื่ อทีมีตน้ ทุนค่อนข้างต่า
ดาเนิ นการได้โ ดยจัดให้มี วิทยุชุมชนในท้อ งถิ่ นเทศบาลตาบลปาย โดยอาจจัด ให้มี ก ารด าเนิ น
รายการในช่วงระยะเวลาตอนเย็นจนถึ งค่ า โดยให้มีการกระจายเสี ยงโดยรอบเทศบาลตาบลปาย
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โดยเฉพาะบริ เวณถนนคนเดิน เนื่ องจากเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็ นที่รวมของนักท่องเที่ยว ดาเนิ น
รายการโดยกลุ่มผูป้ ระกอบการ หรื อเจ้าหน้าที่ทอ้ งถิ่น
5. ทบทวนเนื้อหาและวัตถุประสงค์ในการดาเนิ นการให้มีความสมบูรณ์ จากนั้นเริ่ ม
ด าเนิ น การประชาสั ม พัน ธ์ และที่ ส าคัญ จะต้อ งมี ก ารติ ด ตามผลการด าเนิ น งาน เพื่ อ ที่ จ ะน า
ข้อผิดพลาดมาใช้ในการดาเนินงานครั้งต่อไปอีกด้วย
กลยุทธ์ การประชาสั มพันธ์
จากผลการศึกษาเรื่ อง “กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพือ่ การฟื้ นฟูการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
อาเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน” ในครั้งนี้พบว่าสามารถจาแนกข้อคาถามตามหลักการการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ 7 Greens หรื อแนวปฏิบตั ิรักษาสิ่งแวดล้อม ได้ดงั นี้
1. หัวใจสีเขียว (Green Heart) ผูเ้ กี่ยวข้องทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว มีการรับรู ้และ
ตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อมและการปรับตัวเพือ่ รับมือกับภาวะโลกร้อน พร้อมมีการปฏิบตั ิ
เพือ่ รักษาสิ่งแวดล้อม จากแบบสอบถามสามารถกล่าวได้วา่
1.1 นักท่องเที่ยวได้รับการประชาสัมพันธ์ในเรื่ องสิ่ งแวดล้อมทาให้เข้าใจถึงการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
1.2 นักท่องเที่ยวคิดว่าการประชาสัมพันธ์ ถึงวิธีการปฏิบตั ิตนในการท่องเที่ยวโดย
มัคคุเทศก์ จะช่วยฟื้ นฟูการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้
1.3 นักท่องเที่ยวคิดว่าการประชาสัมพันธ์ถึงวิธีการปฏิบตั ิตนในการท่องเที่ยวทาง
โทรทัศน์ จะช่วยฟื้ นฟูการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้
1.4 นักท่องเที่ยวคิดว่าการประชาสัมพันธ์ถึงวิธีการปฏิบตั ิตนในการท่องเที่ยวทาง
นิตยสาร จะช่วยฟื้ นฟูการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้
1.5 นักท่องเที่ยวคิดว่าการประชาสัมพันธ์ถึงวิธีการปฏิบตั ิตนในการท่องเที่ยวทางวิทยุ
จะช่วยฟื้ นฟูการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้
1.6 นักท่องเที่ยวคิดว่าการประชาสัมพันธ์ถึงวิธีการปฏิบตั ิตนในการท่องเที่ยวทาง
เว็บไซต์ททท. www.thailandtourism.org จะช่วยฟื้ นฟูการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได
1.7 นักท่องเที่ยวคิดว่าข้อมูลการท่องเที่ยวที่ได้รับจากอินเตอร์เน็ต จะช่วยฟื้ นฟูการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้ เช่น ชุมชนออนไลน์ กระทูท้ ่องเที่ยวต่างๆ
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จากผลการศึกษาพบว่า การรับรู ้ เข้าใจและตระหนักถึงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ของ
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวอาเภอปาย โดยภาพรวมแล้วอยูใ่ นระดับมาก กล่าวคือ
นักท่องเที่ยวได้รับการประชาสัมพันธ์และมีความคิดเห็นว่าการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวด้วย
วิธีการต่างๆ จะช่วยฟื้ นฟูการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้ โดยใช้กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์โดยใช้สื่อ
ประเภทต่างๆ (Publications ) ได้แก่ (Philip Kotler, 1993)
การประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่อมวลชน ได้แก่ สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ
การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่ งพิมพ์ ได้แก่ นิ ตยสารทางการท่องเที่ยว
การประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่อบุคคล ได้แก่ มัคคุเทศก์ ในการพูดเพือ่ โน้มน้าวจิตในักท่องเที่ยว
หรื อกลุ่มเป้ าหมาย
การประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่อเว็บไซต์ ได้แก่ www.thailandtourism.org
2. รู ปแบบการเดินทางสีเขียว( Green Logistics) วิธีการเดินทางและรู ปแบบการให้บริ การใน
ระบบการคมนาคมหรื อการขนส่งทางการท่องเทีย่ วจากแหล่งพานัก/อาศัย ไปยังแหล่งท่องเที่ยว ที่
เน้นการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน การลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกและช่วยรักษา
สิ่งแวดล้อม จากแบบสอบถามสามารถกล่าวได้วา่
2.1 นักท่องเที่ยวได้รับการประชาสัมพันธ์ถึงรู ปแบบและวิธีการประหยัดพลังงาน
และพลังงานทดแทน เช่น การปั่ นจักรยาน ทาให้เข้าใจถึงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
จากการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ได้รับการประชาสัมพันธ์ถึงการเลือกใช้
พลังงานทดแทน หรื อการเลือกใช้พาหนะที่ใช้พลังงานทดแทน ซึ่งทาให้เกิดความเข้าใจในการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และจะช่วยฟื้ นฟูการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้ โดยใช้กลยุทธ์การ
ประชาสัมพันธ์โดยใช้สื่อประเภทต่างๆ (Publications ) ได้แก่ (Philip Kotler, 1993) การ
ประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่อบุคคล ได้แก่ มัคคุเทศก์
3. แหล่งท่องเที่ยวสี เขียว (Green Attractions) แหล่งท่องเที่ยวที่มีการพัฒนาและบริ การจัดการตาม
กรอบนโยบายที่สะท้อนถึงการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน และมีปณิ ธานในการปกป้ องและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม และลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก จากแบบสอบถามสามารถกล่าวได้ว่า
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3.1 นักท่องเที่ยวและผูท้ ี่เกี่ยวข้องได้รับการประชาสัมพันธ์ให้ช่วยกันดูแล และบริ หาร
จัดการแหล่งท่องเที่ยวไม่ให้เสื่อมโทรม ทาให้เข้าใจถึงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
3.2 นักท่องเที่ยวคิดว่าการมีป้ายบอกกาหนดจานวนนักท่องเที่ยว จะช่วยฟื้ นฟูการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้
จากการประชาสัมพันธ์ในเรื่ องของการบริ หารจัดการแหล่งท่องเที่ยว เพือ่ ฟื้ นฟูการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ นักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นว่า การใช้สื่อมวลชน (News) และสื่อประเภทต่าง
ได้แก่ ป้ าย หรื อบิลบอร์ด ทาให้นกั ท่องเที่ยวรับรู ้และเข้าใจในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และคิดว่า
สามารถฟื้ นฟูการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้ สามารถนากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์โดยการใช้สื่อ
ประเภทต่างๆได้ โดยการสาเสนอข่าวสารผ่านสื่อมวลชน (News) แขนงต่างๆ และการ
ประชาสัมพันธ์โดยการใช้สื่อเฉพาะ (Identity Media) ในที่น้ ีคือ สื่อกลางแจ้ง ป้ าย หรื อสัญลักษณ์
4. ชุมชนสีเขียว (Green Community) แหล่งท่องเที่ยวชุมชนทั้งในเมือง และชนบท ที่มีการบริ หาร
จัดการการท่องเที่ยวในทิศทางที่ยงั่ ยืน พร้อมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และดารงไว้ซ่ ึงวัฒนธรรมและ
วิถีชีวติ อันเป็ น อัตลักษณ์ของชุมชน จากแบบสอบถามสามารถกล่าวได้วา่
4.1 นักท่องเที่ยวคิดว่าการรณรงค์ให้คนในชุมชนแต่งกายแบบดั้งเดิม และมีกิจกรรมที่สื่อ
ถึงศิลปวัฒนธรรมชนเผ่า จะช่วยฟื้ นฟูการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้
เพือ่ ทาให้เกิดความเข้าใจและอนุรักษ์วฒั นธรรมประเพณี และการแต่งกายแบบชนเผ่า
ดั้งเดิมของอาเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน สามารถนากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์โดยการจัด
นิทรรศการ (Event) หรื อจัดกิจกรรมในการรณรงค์ให้คนในชุมชนร่ วมกันแต่งกายด้วยชุดพื้นบ้าน
ดั้งเดิม
5. รู ปแบบกิจกรรมสีเขียว (Green Activity) กิจกรรมท่องเที่ยวที่มีความสอดคล้องกลมกลืนกับ
คุณค่าของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว เป็ นกิจกรรมที่ให้ความเพลิดเพลิน หรื อ
สนุกสนาน ให้โอกาสในการเรี ยนรู ้และเพิม่ พูนประสบการณ์แก่นกั ท่องเที่ยว โดยส่งผลกระทบต่อ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด จากแบบสอบถามสามารถกล่าวได้วา่
5.1 นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ได้รับการประชาสัมพันธ์ถึงกิจกรรมการท่องเที่ยว ทาให้เกิด
การเรี ยนรู ้ร่วมกันและเข้าใจในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
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5.2 นักท่องเที่ยวได้รับการประชาสัมพันธ์ถึงกิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อม ทาให้เข้าใจถึง
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เช่น โครงการปลูกหญ้าแฝก
5.3 นักท่องเที่ยวได้รับการประชาสัมพันธ์ถึงกิจกรรมการท่องเที่ยวในอาเภอปาย ทาให้
เข้าใจถึงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
5.4 นักท่องเที่ยวได้รับความรู ้จากกิจกรรมส่งเสริ มการท่องเที่ยว ทาให้เข้าใจถึงการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
5.5 นักท่องเที่ยวคิดว่าการจัดโครงการส่ งเสริ มการท่องเที่ยวในอาเภอปาย จะช่วยฟื้ นฟู
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้ เช่น โครงการ Love Pai Days โครงการ ปาย...รักกันสุด
ขอบฟ้ า
เพือ่ ฟื้ นฟูการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอาเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน สามารถนาเอากลยุทธ์
การประชาสัมพันธ์โดยการใช้สื่อประเภทต่างๆ (Publication) ดังนี้ประชาสัมพันธ์โดยการจัด
กิจกรรมพิเศษ (Event) หรื อจัดกิจกรรม โครงการที่ส่งเสริ มการท่องเที่ยวต่างๆ เพือ่ ให้คนในชุมชน
และนักท่องเที่ยวได้เกิดการเรี ยนรู ้เรื่ องของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ประชาสัมพันธ์โดยสื่อมวลชน
ประเภทต่างๆ ได้แก สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ ซึ่งเป็ นสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้ครอบคลุม
6. การบริ การสีเขียว (Green Service) รู ปแบบการให้บริ การของธุรกิจท่องเที่ยวแขนงต่าง ๆ ที่
สร้างความประทับใจแก่นกั ท่องเที่ยวด้วยมาตรฐานคุณภาพที่ดี ควบคู่ไปกับการมีปณิ ธานและการ
ดาเนินการรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมช่วยลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกจากการให้บริ การต่างๆ จาก
แบบสอบถามสามารถกล่าวได้วา่
6.1 นักท่องเที่ยวรับข้อมูลข่าวสารในเรื่ อง การบาบัดน้ าเสีย การกาจัดขยะมูลฝอย ทาให้
เกิดความเข้าใจในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
6.2 นักท่องเที่ยวได้รับการประชาสัมพันธ์ถึงการบริ การที่ได้มาตรฐาน และคานึงถึง
สิ่งแวดล้อม ทาให้เข้าใจถึงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เช่น การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่
ทาลายสิ่งแวดล้อม
เพือ่ ทาให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สามารถนากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์โดยการใช้สื่อ
ประเภทต่างๆ (Publication) ในการประชาสัมพันธ์ให้นกั ท่องเที่ยวได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการบริ หาร
จัดการที่ดีของสถานประกอบการ เพือ่ ทาให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยการประชาสัมพันธ์
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ผ่านสื่อออนไลน์ เว็บไซต์ต่างๆ เช่น เว็บไซต์สถานประกอบการที่พกั ในอาเภอปาย เว็บไซต์ ททท.
(www.touriamthailand.org) เว็บไซต์โรงแรมสี เขียว (www.thaigreenhotel.com) การประชาสัมพันธ์
โดยวิธีการมอบรางวัลให้แก่สถานประกอบการที่ดาเนินการภายใต้กฏ ระเบียบข้อบังคับที่ตกลงร่ วมกันใน
การที่จะก่อให้เกิดการอนุรักษ์ เช่น โครงการโรงแรมสีเขียว ที่ดาเนินการโดยกรมส่งเสริ มคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
7. ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Green Plus) บุคคล กลุ่มบุคคล และองค์กรให้การ
สนับสนุนแรงกาย หรื อสติปัญญา หรื อ บริ จาคทุนทรัพย์ เพือ่ ร่ วมมือดาเนินการในการปกป้ องรักษา
และฟื้ นฟูแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ/
หรื อลดภัยคุกคามจากภาวะโลกร้อนรวมถึงการจัดกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน จาก
แบบสอบถามสามารถกล่าวได้วา่
7.1 นักท่องเที่ยวคิดว่าการร่ วมกิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อมในอาเภอปาย จะช่วยฟื้ นฟูการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้
7.2 นักท่องเที่ยวคิดว่าการประชาสัมพันธ์แนวทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยการทา
กิจกรรมเพือ่ สังคม จะช่วยฟื้ นฟูการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้ เช่น โครงการปลูกป่ า
โครงการปลูกต้นกล้วย
เพือ่ ให้การส่งเสริ มให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยการทากิจกรรมเพือ่ สังคมสามารถ
ทาให้เกิดการอนุรักษ์ได้ โดยการประชาสัมพันธ์โครงการหรื อกิจกรรมทางสื่อประเภทต่างๆ
(Publication) ได้แก่ประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่อโทรทัศน์ โดยการนาเสนอกิจกรรมเพือ่ สังคมต่างๆที่จะ
จัดขึ้นในอาเภอปาย ในรายการโทรทัศน์ ประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่อวิทยุ ในที่น้ ีอาจดาเนินการโดยการ
ประชาสัมพันธ์ผา่ นทางสื่อวิทยุชุมชน ซึ่งสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้รวดเร็วและทัว่ ถึงและการ
ประชาสัมพันธ์โดยการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องชุมชน (Community Involvement Activities) เพือ่ ให้
ผูท้ ี่เกี่ยวข้องร่ วมกิจกรรมดังกล่าว
ข้ อเสนอแนะจากการวิจัย
1. ควรมีการประชาสัมพันธ์โดยใช้สื่อหลากหลายเพือ่ กระตุน้ การท่องเที่ยวของอาเภอปาย ให้
นักท่องเที่ยวรู ้จกั ปายในฐานะที่เป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุ รักษ์ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวยุค
ใหม่ ควรใช้สื่อ ที่มีการเข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวในกลุ่ มนี้ ดว้ ย เช่น สื่ ออิ นเตอร์ เน็ ต สังคม
ออนไลน์ เป็ นต้น
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2. ควรมี ก ารก าหนดกลยุท ธ์ ก ารประชาสั ม พัน ธ์ ใ ห้ เ ป็ นรู ป แบบ เพื่ อ จะได้ ท าให้ ก าร
ประชาสัมพันธ์มีประสิทธิผลมากขึ้น
3. จากการสัมภาษณ์พบว่าสถานประกอบการไม่ค่อยให้ความร่ วมมือ ในช่วง High Season
หรื อเทศกาล ที่มีวนั หยุดติดต่อกันเป็ นเวลานาน
4. สถานประกอบการบางแห่งมีจานวนพนักงานไม่เพียงพอต่อการดาเนิ นงาน จึงไม่สามารถ
เข้าร่ วมกิจกรรมได้
5. สถานประกอบการที่พกั แรมส่วนใหญ่ดาเนินการโดยคนนอกพื้นที่ ทาให้เจ้าของกิจการไม่
สามารถเดินทางมาเข้าร่ วมได้ จึงไม่สามารถรับทราบปั ญหาและสถานการณ์ในปั จจุบนั ได้
6. ควรมีการจัดมาตรฐานของสถานประกอบการให้เป็ นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อเป็ นแนวทาง
ในการฟื้ นฟูการท่องเที่ยว
7. ควรนาเสนอข้อ มูลในการประชาสัมพันธ์ที่ตรงกับความเป็ นจริ ง และให้ความรู ้ในเรื่ อ ง
ของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
8. ควรมีการติดตามและประเมินผลภายหลังจากการดาเนิ นโครงการ หรื อกิจกรรมต่างๆ เพื่อ
นาผลที่ได้ไปปรับปรุ งในการดาเนินการครั้งต่อไป
9. ควรจะมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่ งเสริ มการท่อ งเที่ยวเชิงอนุ รักษ์ในพื้นที่ให้ม ากขึ้น เพื่อเปิ ด
โอกาสให้นกั ท่องเที่ยว
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรให้มีการทาวิจยั เรื่ องรู ปแบบในการประชาสัมพันธ์ อาเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
2. ควรให้มีการทาวิจยั นี้ในพื้นที่อื่น ๆ
3. ควรให้มีการนาวิจยั ชิ้นนี้ ไปต่อยอดโดยการทาเป็ นการวิจยั ในรู ปแบบการวิจยั และพัฒนา
พร้อมทั้งพัฒนารู ปแบบ และทดลองใช้การประชาสัมพันธ์เพื่อศึกษาผลที่จะเกิดขึ้นอย่าง
จริ งจัง
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ผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั
รายนามผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจเครื่องมือวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.เทพประสิทธิ์ กุลธวัชวิชยั

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.ดร.สมบัติ กาญจนกิจ

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายประเสริ ฐ วรพิทกั ษ์

ผูอ้ านวยการเผยแพร่ โฆษณาใน
ประเทศ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

นายจารุ เชฎฐ์ เรื องสุวรรณ

หัวหน้างานแหล่งท่องเที่ยวภาคเหนือ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

นายอนันต์ สีแดง

ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย
สานักงานแม่ฮ่องสอน
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ภาคผนวก ข
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
แบบสอบถาม
เรื่อง “กลยุทธ์ การประชาสัมพันธ์ เพือ่ การฟื้ นฟูการท่ องเทีย่ วเชิงอนุรักษ์
อาเภอปาย จังหวัดแม่ ฮ่องสอน”
คาชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม
แบบสอบถามชุดนี้ มีจุดประสงค์เพื่อ ศึกษา กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อ การฟื้ นฟูการ
ท่อ งเที่ยวเชิ งอนุ รักษ์ อ าเภอปาย จังหวัด แม่ ฮ่อ งสอน ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของการทาวิทยานิ พนธ์
หลัก สู ต ร วิ ท ยาศาสตรมหาบัณ ฑิ ต แขนงวิ ช าการจัด การนั น ทนาการการท่ อ งเที่ ย ว คณะ
วิทยาศาสตร์ การกี ฬา จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาวิจยั และสาเร็ จทาง
การศึกษาไปได้ดว้ ยดี ผูว้ จิ ยั ใคร่ ขอความร่ วมมือจากท่าน กรุ ณาตอบแบบสอบถามให้ตรงกับความ
เป็ นจริ งมากที่สุดและครบถ้วนทุกข้อ โดยข้อมูลที่ท่านตอบจะถือเป็ นความลับ
แบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วน ดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1
ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2
ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวในอาเภอปายจังหวัด
แม่ฮ่องสอน
ตอนที่ 3
ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์

ขอขอบพระคุณทุกท่าน
นางสาวไพลิน ปิ ยวนิ ชพงษ์
ผูว้ จิ ยั
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ส่ วนที่ 1 : ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง : โปรดทาเครื่ องหมาย  ลงใน  ที่ตรงกับความเป็ นจริ งของท่านมากที่สุด
สาหรับเจ้าหน้าที่
1. เพศ
 ชาย

 หญิง

2. อายุ
 1. 20 – 40 ปี

 2. 41 – 60 ปี

 3. 60 ปี ขึ้นไป

3. ภูมิลาเนา (โปรดระบุ) .......................................................
4. สถานภาพ
 1. โสด

 2. สมรส

5. อาชีพ
 1. ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ
 2. พนักงานบริ ษทั เอกชน
 3. รับจ้าง

 3. หย่าร้าง

 4. ธุรกิจส่ วนตัว
 5. นิสิต / นักศึกษา
 6. อื่นๆ (โปรดระบุ).....................

6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
 1. ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 10,000 บาท  3. 30,001 – 50,000 บาท
 2. 10,001 – 30,000 บาท
 4. 50,001 บาทขึ้นไป
7. ระดับการศึกษาสูงสุด
 1. ต่ากว่ามัธยมศึกษา
 2. มัธยมศึกษา / ปวช. / ปวส.

 3. ปริ ญญาตรี
 4. สูงกว่าปริ ญญาตรี
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ส่ วนที่ 2 : ความคิดเห็นของนักท่ องเที่ยวที่มีต่อการท่ องเทีย่ วในอาเภอปาย จังหวัดแม่ ฮ่องสอน
คาชี้แจง : โปรดทาเครื่ องหมาย  ลงใน  ที่ตรงกับความเป็ นจริ งของท่านมากที่สุด
สาหรับเจ้าหน้าที่
8. ท่านรู ้จกั อาเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จากที่ใด
 1. หนังสือพิมพ์
 4. วิทยุ
 2. นิตยสาร
 5. อินเตอร์เน็ต
 3. โทรทัศน์
 6. อื่นๆ (โปรดระบุ).....................
9. ท่านคิดว่าอะไรเป็ นจุดเด่นของ อาเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โปรดระบุ ................................................... ............................
10. ท่านทราบหรื อไม่วา่ อาเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
 1. ทราบ
 2.ไม่ทราบ
11. ท่านได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จากที่ใด
 1. หนังสือพิมพ์
 4. วิทยุ
 2. นิตยสาร
 5. อินเตอร์เน็ต
 3. โทรทัศน์
 6. อื่นๆ (โปรดระบุ).....................
12. สื่อประเภทใดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวอาเภอปาย จังหวัด
แม่ฮ่องสอนมากที่สุด
 1. หนังสือพิมพ์
 4. วิทยุ
 2. นิตยสาร
 5. อินเตอร์เน็ต
 3. โทรทัศน์
 6. อื่นๆ (โปรดระบุ).....................
13. ท่านเคยเข้าร่ วมงานประเพณี พ้นื บ้าน ดั้งเดิมในอาเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
หรื อไม่แม่ฮ่องสอนมากที่สุด
 1. เคย (โปรดระบุ).....................  2. ไม่เคย
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14. เหตุผลในการเดินทางท่องเที่ยว อาเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 1. หนังสือพิมพ์
 2. นิตยสาร
 3. อื่นๆ (โปรดระบุ).....................
15. ท่านเคยเข้าร่ วมโครงการส่ งเสริ มการท่องเที่ยวอาเภอปายเช่น โครงการ
มหัศจรรย์สีเขียวเที่ยวแม่ฮ่องสอน ปาย เมืองแห่ งความรัก และโรแมนติค
โครงการปายรักกันสุดขอบฟ้ า ที่จดั ขึ้นโดยการท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย
หรื อไม่
 1. เคย (โปรดระบุ).....................  2. ไม่เคย
ส่ วนที่ 3 : ความคิดเห็นของนักท่ องเทีย่ วทีม่ ีต่อการประชาสั มพันธ์ การท่ องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
คาชี้แจง : โปรดทาเครื่ องหมาย  ลงใน  ที่ตรงกับความเป็ นจริ งของท่านมากที่สุด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

ใส่เครื่ องหมาย  ลงในช่องหมายเลข 5
ใส่เครื่ องหมาย  ลงในช่องหมายเลข 4
ใส่เครื่ องหมาย  ลงในช่องหมายเลข 3
ใส่เครื่ องหมาย  ลงในช่องหมายเลข 2
ใส่เครื่ องหมาย  ลงในช่องหมายเลข 1
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ลาดับที่

ระดับความคิดเห็น

เนื้อหา
5

1

2

3

4

5

6

7

8

นั ก ท่ อ งที่ ย วได้ รั บ การประชาสั ม พัน ธ์ ใ นเรื่ อง
สิ่ งแวดล้อม ทาให้เกิดความเข้าใจถึงการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์
นักท่อ งเที่ยวได้รับรู ้การประชาสัมพันธ์ถึ งกิจกรรม
การท่องเที่ยว ทาให้เกิดการเรี ยนรู ้ร่วมกันและเข้าใจ
ในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
นักท่อ งเที่ยวรับข้อ มูล ข่าวสารในเรื่ อ งการบาบัดน้ า
เสี ย การกาจัดขยะมู ลฝอย ทาให้เกิ ดความเข้าใจใน
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
นักท่อ งเที่ยวได้รับการประชาสัมพันธ์รูปแบบและ
วิธีการประหยัดพลังงาน และพลังงานทดแทน เช่ น
การปั่ นจักรยาน ก๊าซธรรมชาติหรื อพลังงานทดแทน
ทาให้เข้าใจถึงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
นักท่องเที่ยวได้รับการประชาสัมพันธ์ถึงการบริ การที่
ได้มาตรฐานและคานึ งถึงสิ่ งแวดล้อม ทาให้เข้าใจถึง
การท่องเที่ยวเชิงอนุ รักษ์ เช่น การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์
ที่ไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม
นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ล ะ ผู ้ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ไ ด้ รั บ ก า ร
ประชาสัมพันธ์ ให้ช่วยกันดูแลบริ หารจัดการแหล่ ง
ท่ อ งเที่ ย วไม่ ใ ห้ เ สื่ อ มโทรม ท าให้เ ข้า ใจถึ ง การ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
นัก ท่ อ งเที่ย วได้รั บการประชาสัม พันธ์ถึ งกิ จ กรรม
รักษาสิ่ งแวดล้อ ม ทาให้เข้าใจถึ งการท่อ งเที่ยวเชิ ง
อนุรักษ์ เช่น โครงการปลูกหญ้าแฝก
นัก ท่ อ งเที่ ย วมี ค วามเห็ น ว่ า การน าเสนอข้อ มู ล
ท่องเที่ยวทางสื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ นิ ตยสาร มี
ผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว

4

3

2

1
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ลาดับที่

ระดับความคิดเห็น

เนื้อหา
5

9

10

11

12
13

14
15

16

17

นักท่อ งเที่ยวได้รับการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการ
ท่องเที่ยว ในอาเภอปาย ทาให้เข้าใจถึงการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์
นักท่อ งเที่ยวได้รับการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
จากการจัดนิ ทรรศการการท่องเที่ยว ทาให้เข้าใจถึ ง
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
นักท่อ งเที่ยวได้รับการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
จากแผ่นพับ โบรชัวร์ โปสเตอร์ทาให้เข้าใจถึ งการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
นักท่อ งเที่ยวได้รับความรู ้จากกิ จกรรมส่ งเสริ ม การ
ท่องเที่ยว ทาให้เข้าใจถึงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
นักท่องเที่ยวได้รับการประชาสัมพันธ์ให้ช่วยกันดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อม จากป้ าย หรื อสัญลัษณ์ต่างๆ ทาให้
เข้าใจถึงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
นัก ท่ อ งเที่ ย วคิ ด ว่ า การมี ป้ ายบอกก าหนดจ านวน
นักท่องเที่ยว จะช่วยฟื้ นฟูสภาพแหล่งท่องเที่ยวได้
นักท่องเที่ยวคิดว่าการรณรงค์ให้คนในชุมชนแต่งกาย
แบบดั้งดิมและมีกิจกรรมที่สื่อถึงศิลปวัฒนธรรมชน
เผ่า จะช่วยฟื้ นฟูการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้
นั ก ท่ อ งเที่ ย วคิ ด ว่ า การประชาสั ม พัน ธ์ ถึ ง วิ ธี ก าร
ปฏิบตั ิตนในการท่องเที่ยว โดยมัคคุเทศก์ จะช่วย
ฟื้ นฟูการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้
นักท่ อ งเที่ ยวคิด ว่า ข้อ มู ล การท่อ งเที่ย วที่ ไ ด้รับ จาก
อินเตอร์เน็ต จะช่วยฟื้ นฟูการท่องเที่ยวเชิงอนุ รักษ์ได้
เช่น ชุมชนออนไลน์ กระทูท้ ่องเที่ยวต่างๆ
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ลาดับที่

ระดับความคิดเห็น

เนื้อหา
5

18

19

20

21

22

23

24

4

3

นั ก ท่ อ งเที่ ย วคิ ด ว่ า การจัด โครงการส่ ง เสริ ม การ
ท่อ งเที่ย วในอ.ปาย จะช่ วยฟื้ นฟูก ารท่ อ งเที่ยวเชิ ง
อนุรักษ์ได้ เช่น โครงการปายรักกันสุดขอบฟ้ า , Love
Pai Days
นักท่อ งเที่ยวคิดว่าการประชาสัมพันธ์วิธีการปฏิบตั ิ
ตนในการท่อ งเที่ยวทางโทรทัศน์ จะช่วยฟื้ นฟูการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้
นักท่อ งเที่ยวคิดว่าการประชาสัมพันธ์วิธีการปฏิบตั ิ
ตนในการท่ อ งเที่ ย วทางวิ ท ยุ จ ะช่ ว ยฟื้ นฟู ก าร
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้
นักท่อ งเที่ยวคิดว่าการประชาสัมพันธ์วิธีการปฏิบตั ิ
ตนในการท่องเที่ยวทางนิตยสารการท่องเที่ยวจะช่วย
ฟื้ นฟูการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้
นักท่อ งเที่ยวคิดว่าการประชาสัมพันธ์วิธีการปฏิบตั ิ
ตนในการท่อ งเที่ยวทางเว็บไซต์ ททท. จะช่วยฟื้ นฟู
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้ เช่น
http://7greens.tourismthailand.org
นัก ท่อ งเที่ย วคิ ดว่าการร่ ว มกิ จกรรมรั กษาสิ่ งแลวด
ล้อมในอ.ปาย จะช่วยฟื้ นฟูการท่องเที่ยวเชิงอนุ รักษ์
ได้ เช่น ชุมชนออนไลน์ กระทูท้ ่องเที่ยวต่างๆ
ท่านคิดว่าการประชาสัมพันธ์แนวทางการท่องเที่ยว
เชิ งอนุ รักษ์โดยการทากิ จกรรมช่ วยเหลื อสังคม จะ
ช่วยฟื้ นฟูการท่อ งเที่ยวเชิงอนุ รักษ์ในอาเภอปายได้
เช่น โครงการปลูกป่ า กิจกรรมทาความสะอาดแม่น้ า
ปาย

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถาม
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ภาคผนวก ค
สรุปการสั มภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้ องด้ านการท่ องเที่ยว
1. นายจักรชัย ชุ่มจิตต์
ตาแหน่ง
ผูอ้ านวยการกองสารสนเทศ กรมส่งเสริ มคุณภาพสิ่งแวดล้อม
สรุ ปการสัมภาษณ์
บทบาทหน้าที่หลักของกรมส่ งเสริ มคุณภาพสิ่ งแวดล้อม คือ การกากับ ดูแล ส่ งเสริ มและ
รักษาสิ่ งแวดล้อ มในพื้นที่ต่างๆ รวมไปถึ งการประชาสัมพันธ์ถึ งการรักษาสิ่ งแวดล้อม ในช่วงปี
พ.ศ.2553 ได้เกิดโครงการความร่ วมมือระหว่าง กรมส่งเสริ มคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย โดยทาการศึกษาถึงลักษณะทางภูมิศาสตร์ สภาพแวดล้อมของพื้นที่ในอาเภอปาย
และเทศบาลตาบลปาย จังหวัดแม่ ฮ่อ งสอน รวมถึ งปั ญหาที่เกิ ดขึ้นกับสภาพแวดล้อ ม โดย กรม
ส่งเสริ มสิ่งแวดล้อมมุ่งเป้ าหมายไปที่การดาเนินการเรื่ องสิ่งแวดล้อมกับสถานประกอบการด้านการ
ท่องเที่ยว และชุมชนในพื้นที่เทศบาลตาบลปาย
การดาเนิ นงานเรื่ องสิ่ งแวดล้อ มกับสถานประกอบการที่พกั แรม จะเป็ นการทาให้สถาน
ประกอบการนั้นๆ ดาเนินการโดยคานึงถึงสิ่งแวดล้อม เช่น การส่ งเสริ มการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็ นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม มีการกาจัดขยะมูลฝอย บ่อบาบัดน้ าเสียก่อนปล่อยสู่ แหล่งชุมชน โดยกระบวนการ
ดาเนินงาน จะทาโดยการกาหนดมาตรฐานโรงแรมที่จะเข้าร่ วมโครงการดังกล่าว
โรงแรมที่ เ ข้า ร่ ว มโครงการโรงแรมใด ที่ ผ่ า นการประเมิ น จากกรมส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อม ก็จะได้รับรางวัล โดยรางวัลที่วา่ จะเป็ นโล่ห์ เพือ่ เป็ นประกาศและรับรองว่าเป็ นโรงแรม
สีเขียว
การดาเนินงานเรื่ องสิ่งแวดล้อมกับชุมชนในเทศบาลตาบลปาย นั้น จะเป็ นในลักษณะของ
การจัดกิจกรรมรักษาสิ่ งแวดล้อม ประชุม หรื ออบรมให้ความรู ้เกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อม การดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ได้แก่
1. กิจกรรมล่องแพเก็บขยะ
2. ประกวดภาพวาดระบายสี
3. ปลูกต้นกล้วย
4. ถนนคนเดิน
เมื่อมีการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมดังกล่าว พบว่าได้รับการตอบรับจากคนใน
ชุมชนเป็ นอย่างดี มีการเดินทางเข้าร่ วมงานกันเป็ นจานวนมาก แต่ในระหว่างการดาเนิ นงาน
กับกลุ่มสถานประกอบการด้านที่พกั พบว่ามีปัญหาและอุปสรรคเกิดขึ้นระหว่างการดาเนิ นการ
คือ ในช่ วง High Season หรื อ ช่ วงเทศกาล ที่มีวนั หยุดติดต่อ กันเป็ นเวลานาน ทางสถาน
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ประกอบการจะไม่ค่อยให้ความร่ วมมือเนื่องจากเป็ นช่วงเวลาที่สามารถสร้างกาไรให้กบั สถาน
ประกอบการ อีกทั้ง สถานประกอบการบางแห่ ง เช่น รี สอร์ทขนาดเล็ก ไม่มีจานวนพนักงาน
เพีย งพอต่ อ การด าเนิ น งาน จึ ง ไม่ ส ามารถเข้า ร่ ว มกิ จ กรรมได้ ปั ญ หาที่ ส าคัญ คื อ สถาน
ประกอบการที่พกั แรมโดยส่ วนใหญ่แล้วจะเป็ นการดาเนิ นการโดยคนนอกพื้นที่ บางครั้งการ
ร่ วมกิจกรรมต่างๆ เจ้าของกิจการไม่สามารถเดินทางมาร่ วมเองได้ จึงส่ งตัวแทนเข้าร่ วม ทาให้
ไม่สามารถถ่ายทอดสภาพปั ญหาและสถานการณ์ในปั จจุบนั ได้
จากการดาเนินโครงการดังกล่าวที่กล่าวมาข้างต้น กรมส่ งเสริ มคุณภาพสิ่ งแวดล้อม
ถือว่าเป็ นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในเทศบาลตาบลปาย จ.แม่ ฮ่องสอน ไปด้วยใน
คราวเดี ยวกัน กล่ า วคื อ เมื่ อ มี การมอบรางวัล โรงแรมสี เ ขีย ว ก็จ ะท าให้โ รงแรมเหล่ านั้น มี
ชื่อเสียง ส่งผลไปยังแหล่งท่องเที่ยวในบริ เวณใกล้เคียง
ภายหลัง จากการด าเนิ น โครงการดัง กล่ า ว กรมส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้อ มได้
ดาเนินการประชาสัมพันธ์ ชุมชนและโรงแรมสีเขียวที่ได้รับการรับรอง ใน 3 ช่องทาง ดังนี้
1. การจัดทาแผนที่ท่องเที่ยว ซึ่ งเป็ นแผนที่ท่องเที่ยวที่รวบรวมรายชื่ อ สถาน
ประกอบการด้านที่พกั ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านสิ่ งแวดล้อมว่าเป็ นโรงแรมสี เขียว จาก
กรมส่ งเสริ มคุณภาพสิ่ งแวดล้อม ประชาสัมพันธ์ผ่านเวบไซต์ โรงแรมสี เขียว โดยจะเป็ นการ
ประชาสัมพันธ์รายละเอี ยดของโรงแรมที่ได้รับการรับรอง ว่าเป็ นโรงแรมสี เขียว เพื่อเป็ นอี ก
ช่ อ งทางหนึ่ งในการประชาสัมพันธ์และเป็ นทางเลื อ กให้กับนักท่อ งเที่ยว ที่ตอ้ งการที่พกั ที่
คานึงถึงสิ่งแวดล้อม
2. การให้ร างวัล กับ สถานประกอบการที่ พ กั (Award)ที่ ไ ด้รั บ การรั บ รองว่า เป็ น
โรงแรมสี เขียว เพื่อเป็ นการสร้า งความเชื่อมัน่ และความเชื่อใจให้กบั นักท่องเที่ยวในการที่จะ
เลือกสถานประกอบการที่พกั
3. การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ ไทยกรี นโฮเต็ล หรื อ www.thaigreenhotel.com
ทางกรมส่งเสริ มคุณภาพสิ่ งแวดล้อมจะนาเอาสถานประกอบการที่พกั ที่เข้าร่ วมโครงการและ
ผ่า นเกณฑ์ก ารประเมิ น มาประชาสั ม พัน ธ์ ใ นเว็บ ไซต์ เพื่ อ ให้ ผู ้ที่ ส นใจสามารถติ ด ตาม
รายละเอียดสถานประกอบการที่พกั ในอาเภอปายที่ดาเนิ นการโดยคานึ งถึงสิ่ งแวดล้อม เช่ น
เดอะควอเตอร์ รี สอร์ท บ้านกระทิงปาย รี สอร์ท ปายบ้านไทย รี สอร์ท แอนด์สปา ภูปาย อาร์ ต
รี สอร์ท เป็ นต้น
ผลที่ได้รับภายหลังจากการดาเนินงาน
ภายหลังจากการดาเนิ นการของกรมส่ งเสริ มคุ ณภาพสิ่ งแวดล้อ ม พบว่า แผนที่สี
เขียว ได้ถูกแจกจนหมด จานวนสถิติผเู ้ ข้าชมเว็บไซต์โรงแรมสีเขียวมีจานวนมากและพบว่า ทุก
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สถานประกอบการที่ไ ด้รับรางวัล ยังคงแสดงโล่ประกาศเกี ยรติคุณไว้ในบริ เวณที่มองเห็นได้
ชัดเจน
ในส่วนของชุมชน ภายหลังจากที่กรมส่ งเสริ มคุณภาพสิ่ งแวดล้อม ได้ดาเนิ นการ
จัดประชุม อบรม ให้ความรู ้และจัดกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งสอดแทรกในเรื่ องของ ปฏิญญารักษา
สิ่ งแวดล้อ ม หรื อ 7 Greens Concept นั้น พบว่า ชาวบ้านในชุ ม ชน รวมไปถึ งผูท้ ี่เข้าร่ ว ม
กิจกรรมดังกล่าวข้างต้นรับทราบถึงการรักษาสิ่ งแวดล้อม และปฏิญญารักษาสิ่ งแวดล้อมมาก
ขึ้น มีการชักชวนกันเข้าร่ วมกิจกรรมต่างๆ มีจานวนผูเ้ ข้าร่ วมประชุม และร่ วมกิ จกรรมเป็ น
จานวนมาก
ปั ญหาที่พบระหว่างการดาเนินงาน
จากการเข้าไปดาเนิ นการเรื่ อ งส่ งเสริ มคุ ณ ภาพสิ่ งแวดล้อ มในส่ วนของ สถาน
ประกอบการที่พกั ปั ญหาที่พบจะเป็ นเรื่ องของช่วงเวลาในการจัดกิจกรรม กล่าวคือ กรณี มีการ
จัดกิ จกรรมในช่ วงเทศกาล หรื อ วัน หยุดยาว สถานประกอบการจะไม่ ค่ อ ยให้ความร่ วมมื อ
เนื่องจากเป็ นช่วงเวลาที่มีนกั ท่องเที่ยวเข้าพักเป็ นจานวนมาก
2. นายชาลี พงศ์สมบูรณ์
ตาแหน่ง ผูป้ ระกอบการสถานที่พกั ปายลากูน่า
อดีตประธานชมรมการท่องเที่ยวอาเภอปาย
สรุ ปการสัมภาษณ์
บทบาทหน้า ที่ ของชมรมการท่อ งเที่ ย วอ าเภอปาย จัง หวัด แม่ ฮ่ อ งสอน จะเน้น และให้
ความส าคัญ ในเรื่ อ งของการส่ ง เสริ มการท่ อ งเที่ ย วอย่า งยัง่ ยืน ส่ ง เสริ ม และอนุ รั ก ษ์จ ารี ต
ประเพณี ข องท้อ งถิ่ น รั กษาสภาพแวดล้อ มของอ าเภอปาย ส่ ง เสริ ม สนับสนุ น และพัฒ นา
ศักยภาพของคนในชุมชนหรื อท้องถิ่นนั้น รักษาสิ ทธิ และประโยชน์สาหรับสมาชิ กในชมรม
การท่องเที่ยวอาเภอปาย นาเสนอแนวความคิดและให้ความร่ วมมือกับหน่ วยงานภาครัฐ และ
เอกชนในการประชาสั ม พัน ธ์ และการจัด กิ จ กรรมเพื่อ ส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วและรั ก ษา
ภาพลักษณ์ที่ดีของ อาเภอปาย
ชมรมการท่องเที่ยวอาเภอปาย ได้รับทราบถึงปั ญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับ
แหล่งท่องเที่ยวในอาเภอปาย ได้แก่ ปั ญหาด้านสิ่ งแวดล้อม ขยะมูลฝอย การปล่อยทิ้งน้ าเสี ย
และสิ่ งปฏิกูลลงในแม่น้ าปาย ปั ญหาความต้อ งการสิ่ งอานวยความสะดวกของนักท่องเที่ยว
ปั ญหาด้านความต้อ งการแรงงาน ปั ญหาเรื่ อ งของผลกระทบที่มี ต่ อ ชุ มชนเดิ ม เอกลักษณ์
ท้องถิ่นดั้งเดิมถูกกลืนหายไป เกิดปั ญหาการแข่งขันดาเนินธุรกิจระหว่างผูป้ ระกอบการเอกชน
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กับคนในชุมชน ปั ญหาการรักษาคุณภาพของระดับการให้บริ การ ปั ญหาด้านภาพลักษณ์การ
นาเสนอรู ปแบบการท่องเที่ยว
ทางชมรมการท่อ งเที่ยวอาเภอปาย ได้รับรู ้และรับทราบถึงหลักการและแนวคิด
เรื่ อ งปฏิญญารักษาสิ่ งแวดล้อ ม หรื อ 7 Greens ซึ่ งทางททท. เป็ นผูเ้ ผยแพร่ ในช่ วงเดื อ น
สิงหาคม 2554 ซึ่งหลังจากนั้นก็ได้เกิดโครงการความร่ วมมือระหว่างชมรมการท่องเที่ยวอาเภอ
ปาย และกองตลาดภาคเหนื อ โดยการท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย ในโครงการ “เที่ยวเหนื อใส่
ใจ เมื องไทยยัง่ ยืน” โดยรณรงค์ให้เกิ ดการท่องเที่ยวเชิงอนุ รักษ์ในพื้นที่อ าเภอปาย โดยให้
อ าเภอปาย เป็ นพื้นที่นาร่ อ ง เนื่ อ งจากเป็ นแหล่ งท่อ งเที่ยวที่มี ศกั ยภาพด้านธรรมชาติ และ
วัฒนธรรมชุมชน อีกทั้งยังเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิ ยมจากนักท่องเที่ยวเป็ นจานวน
มาก แต่ในปั จจุบนั เกิ ดปั ญหาการเสื่ อ มโทรมของทรัพยากรแหล่ งท่อ งเที่ยว ที่เกิ ดจากการ
บริ หารจัดการที่ไ ม่ เหมาะสม และเกิ นขีดจ ากัดความสามารถในการรองรับ โดยจะแบ่ ง
กิจกรรมเป็ นสองส่วน คือ
1. กิ จ กรรม “รั ก ษ์ป าย ลดขยะ เพิ่ม หญ้า แฝก” ทางททท. จะเป็ นผู ้
คัดเลือกและเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่ได้รับคัดเลือกจากการร่ วมแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อาเภอปาย ผ่านทางเว็บไซต์ www.gonorththailand.com พร้อมสื่ อมวลชน
แขนงต่างๆ และกลุ่ ม ผูป้ ระกอบการนาเที่ยว ให้มาร่ วมทากิ จกรรมการท่องเที่ยวเชิ งอนุ รักษ์
ต่างๆ เช่น เยีย่ มชมวิถี ชีวิต และแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนตามเส้นทางปั่ นจักรยานไหว้พระ
และทากิจกรรม CSR ด้วยการปลูกหญ้าแฝก
2. การเสวนาเชิ งปฏิบตั ิการ โครงการเที่ยวเหนื อ ใส่ ใจ เที่ยวไทยยัง่ ยืน
โดยเชิ ญผูท้ ี่เกี่ยวข้อ งในอุ ตสาหกรรมท่องเที่ยวในอ าเภอปาย โดยเน้นให้ผูป้ ระกอบการการ
ท่องเที่ยวและเจ้าของชุมชนสามารถเริ่ มกิจกรรมอนุ รักษ์ในชุมชนของตนเองได้ และส่ งเสริ ม
ให้นกั ท่องเที่ยวมีส่วนร่ วม ในการพัฒนาไปในทิศทางที่ยงั่ ยืน
จากกิจกรรมดังกล่าว สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาได้ในหลายๆด้าน
เช่น การนาเสนอเพื่อส่ งเสริ มรู ปแบบการท่องเที่ยว ให้เป็ นไปในทางการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน
มากขึ้น เช่น การเพิม่ เส้นทางการท่องเที่ยวนอกฤดูกาล (พ.ค. – ต.ค.) การใช้จกั รยานเพือ่ ลดการ
ใช้พลังงานในการท่องเที่ยว การชักชวนให้นักท่องเที่ยวมีกิจกรรมร่ วมกับชุมชน โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ การรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี การส่ งเสริ มให้มีกิจกรรมลดขยะและลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงลดปั ญหาการจัดสรรการใช้ทรัพยากรร่ วมกัน
ทางชมรมฯ ได้มีการกาหนดแผนกิจกรรมการท่องเที่ยวขึ้น โดยการจัดทาปฏิทิน
การท่องเที่ยวประจาปี ซึ่งเป็ นปฏิทินที่มีการบอก หรื อกาหนดช่วงการจัดเทศกาลหรื อประเพณี
ต่างๆของอ าเภอปายไว้ตลอดทั้งปี และเน้นการนาเสนอโดยการประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่ อ
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ออนไลน์ (Social Network) www.slowstylepai.com และ Facebook ซึ่งเนื้ อหาที่ประชาสัมพันธ์
จะเป็ นเนื้อหาในเรื่ องของกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุ รักษ์ หรื อกิจกรรมสี เขียว เช่น กิจกรรม
การประกวดภาพถ่ายปายในช่วงฤดูฝน และช่วงปฏิทินงานบุญต่างๆ เช่น งานกาดหลู่ แห่ จอง
พารา งานดับไฟเทียน และงานปอยต่างๆ เป็ นต้น
การดาเนิ นการในเรื่ อ งของการส่ ง เสริ มการท่อ งเที่ย วเชิ งอนุ รักษ์ในอ าเภอปาย
รวมทั้งการประชาสัมพันธ์โครงการหรื อกิจกรรมต่างๆ ทางชมการบริ หารส่ วนตาบลต่างๆ ซึ่ ง
โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็ นการประชาสัมพันธ์ภายในท้องถิ่นสู่ คนท้องถิ่นและผูป้ ระกอบการใน
อาเภอปายเท่านั้น
ปั ญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการดาเนิ นการและภายหลังจากการดาเนิ นการงาน จะ
เป็ นปั ญหาในเรื่ องของ การขาดงบประมาณสนับสนุ น ส่ งผลทาให้สื่อต่างๆไม่สามารถเข้าถึ ง
กลุ่ มเป้ าหมายได้อ ย่า งเต็ม ที่ และบางกิ จกรรมจ าเป็ นที่ตอ้ งมี การติดตามผลการดาเนิ นงาน
เนื่ องจากเป็ นโครงการระยะยาว ทาให้ขาดความต่อเนื่ อ งในการดาเนิ นงาน ภายหลังจากการ
ด าเนิ น โครงการ หรื อ กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วเสร็ จ สิ้ น ท าให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วและ
ผูป้ ระกอบการ รวมถึงคนในชุมชนเกิดความตระหนักรู ้ถึงแนวคิดของการท่องเที่ยวเชิงอนุ รักษ์
มากขึ้น
3. คุณดวงกมล จันสุริยวงค์
ตาแหน่ง ผูป้ ระกอบการบริ ษทั นาเที่ยว ไวด์ ไทยแลนด์ Wild Thailand
อดีตนายกสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (TEATA)
สรุ ปประเด็นสัมภาษณ์
Wild Thailand เป็ นบริ ษ ัท ทัว ร์ ที่ น าเสนอ และขายสิ น ค้า การท่ อ งเที่ ย วที่ เ ป็ นการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยรวมเอาพื้นที่อาเภอปาย ไว้ดว้ ยและร่ วมมือกับผูป้ ระกอบการในอาเภอ
ปาย ที่ เ ชี่ ย วชาญในเรื่ อ งของกิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อนุ รั ก ษ์แ ละผจญภัย โดยจะให้
ผูป้ ระกอบการในพื้นที่เป็ นผูด้ าเนิ นการ นอกจากนี้ ยงั มี หน้าที่คอยให้ขอ้ เสนอแนะแก่ ททท.
องค์กรส่ วนท้องถิ่นและชุมชนต่างๆ รวมทั้งให้ความร่ วมมือในการจัด Fam Trip ของสมาคม
ไทยท่อ งเที่ยวเชิ งอนุ รักษ์และผจญภัยที่อาเภอปาย ในปี พ.ศ. 2554 ซึ่ งผลที่ได้รับจากการจัด
กิจกรรมดังกล่าวทาให้สมาคมและ ททท. ได้ทราบถึงแนวทางในการส่ งเสริ มการท่องเที่ยวใน
อาเภอปาย ว่าควรที่จะมีการเน้นในเรื่ องของการประชาสัมพันธ์และการขายทัวร์ทางด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และการผจญภัยเป็ นหลัก
Wild Thailand รับทราบถึงปั ญหาที่เกิดขึ้นในอาเภอปาย ซึ่ งเป็ นปั ญหาสาคัญที่ตอ้ งเร่ ง
แก้ไข คือ จานวนนักท่องเที่ยวที่มากเกินไป จนเกินขีดความสามารถในการรองรับได้ในบาง
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ช่วงของฤดู กาล โดยเฉพาะเทศกาลปี ใหม่ ชุ มชนไม่ พร้อ มสาหรับการรองรับนักท่อ งเที่ยว
จ านวนมาก ไม่ ว่ า จะเป็ นผูป้ ระกอบการน าเที่ ย ว หรื อ ชุ ม ชนเอง ยัง ไม่ มี ค วามพร้ อ มและ
มาตรฐานในการรองรับปริ มาณนักท่องเที่ยวจานวนมาก เรี ยกได้วา่ เป็ นการทางานแบบมวยวัด
หย่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในเรื่ องการส่งเสริ มการท่องเที่ยวในอาเภอปาย เน้นปริ มาณในการ
ประชาสัมพันธ์ ไม่ได้เน้นที่ความยัง่ ยืนของแหล่งท่องเที่ยว กล่าวคือดาเนิ นการประชาสัมพันธ์
ต่างๆ โดยที่เจ้าของพื้นที่ยงั ไม่ มีความพร้อ มในการรองรับนักท่อ งเที่ ยว ขาดความสามัค คี
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบในการส่งเสริ มการท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยว ชุมชนเกิดความสับสนกับการดาเนินงานวิจยั ของสถาบันการศึกษา
Wild Thiland ด าเนิ น งานโดยเน้ น ท าการท่ อ งเที่ ย วอย่า งยัง่ ยืน โดยใช้ GLOBAL
SUSTAINABLE TOURISM CRITERIA (GSTC) คือ
การจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ให้ ผ ลประโยชน์ สู ง สุ ด ทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมแก่ ชุ ม ชนท้อ งถิ่ น แต่ ก่ อ ให้เ กิ ด
ผลกระทบทางลบที่นอ้ ยที่สุด
ให้ผลประโยชน์สูงสุ ดแก่ม รดกทางวัฒนธรรม แต่ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบน้อ ย
ที่สุด
ให้ผลประโยชน์สูงสุดแก่สิ่งแวดล้อม แต่ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบน้อยที่สุด
สาหรับ ในเรื่ อ งของนโยบาย หรื อ กลยุท ธ์ในการประชาสั มพันธ์การท่อ งเที่ ยวเชิ ง
อนุ รักษ์ นั้น ทาง Wild Thailad ไม่ได้มีหน้าที่หลักในการประชาสัมพันธ์ แต่จะเป็ นการขาย
ทัวร์ขนาดเล็ก จึงทาการเน้นไปที่การสร้างกิจกรรมที่ให้คุณค่าแก้ผมู ้ าเยือนและเจ้าของพื้นที่บูธ
โดยจะหลี ก เลี่ ย งการขายทัว ร์ ไ ปยัง แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ เ กิ น ขี ด ความสามารถในการรองรั บ
นักท่อ งเที่ยวปริ ม าณมาก ซึ่ งการดาเนิ น การนี้ เป็ นเสมื อ นการช่ วยอนุ รัก ษ์แหล่ งท่ อ งเที่ย ว
อนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมไปในตัว และเพื่อลดผลกระทบด้านลบที่จะเกิ ดกับแหล่ งท่องเที่ยวนั้นๆ
Wild Thailand ยังได้ร่วมมือกับองค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการส่ งเสริ มการท่องเที่ยว และการ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว โดยร่ วมมือกับการท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย และสมาคมไทย
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัยเป็ นหลัก โดยจะประชาสัมพันธ์ในเรื่ องของเส้นทางท่องเที่ยว
สี เขียว ซึ่ งเป็ นผลที่ได้จากโครงการ CSR – MAP ที่ได้รับเงินทุนอุดหนุ นจากสหภาพยุโรป ที่
เน้นความยัง่ ยืนเป็ นหลัก ปั ญหาที่เกิดขึ้นจากการดาเนิ นการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว คือ การขาย
สิ นค้าทางการท่องเที่ยวสี เขียว เป็ นสิ นค้าที่ขายยากเนื่ องจาก เป็ นสิ นค้าทางการท่อ งเที่ยวที่มี
ราคาแพงกว่าปกติถึง 20% จึงจะต้อ งมี ก ารท าการตลาดที่เจาะกลุ่ มเฉพาะ และต้อ งใช้การ
ประชาสัมพันธ์ที่หนักแน่ น ต่อเนื่ องและยาวนาน จึงจะสามารถขายสิ นค้านั้นๆได้ อาจทาได้
โดยหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การประชาสั ม พัน ธ์ และการท าการตลาด ต้อ งร่ ว มมื อ กับ
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ผูป้ ระกอบการอย่างต่อ เนื่ องในเรื่ องของการขายสิ นค้าการท่องเที่ยวสี เขียว โดยการจัด FAM
TRIP และให้สื่ อ มวลชนจากแขนงต่ า งๆ และผูป้ ระกอบการนาเที่ ย วเข้า มาดู สิน ค้า อย่า ง
สม่าเสมอ แต่ตอ้ งเน้นนักท่องเที่ยวแบบ FIT ไม่ใช่การขายแบบเน้นปริ มาณนักท่องเที่ยวจานวน
มาก
4. นายยงยุทธ คหัฐรัตนะ
ตาแหน่ง ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการกองเผยแพร่ โฆษณาในประเทศ ททท.
สรุ ปการสัมภษณ์
บทบาทหน้าที่ ของ ททท. จะเน้นในเรื่ อ งการท าการตลาด และการประชาสัมพัน ธ์
แหล่งท่องเที่ยวต่างๆในประเทศไทย การนาสื่ อมวลชนแขนงต่างๆ เช่น สื่ อวิทยุ สื่ อโทรทัศน์
สื่ อ สิ่ งพิมพ์ นิ ตยสาร เป็ นต้น เข้าไปทาข่าวเพื่อเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการ
ท่องเที่ยว และแหล่งท่องเที่ยว ให้ได้รับทราบกันในวงกว้างและอย่างทัว่ ถึง
การท่อ งเที่ย วแห่ งประเทศไทย ได้รับทราบถึ ง ปั ญหาที่เกิ ด ขึ้นในอ าเภอปายว่าเป็ น
ปั ญหาที่ตอ้ งได้รับการแก้ไข ได้แก่ จานวนนักท่องเที่ยวมากเกินไป จนเกินขีดความสามารถใน
การรองรับ ปั ญหาหมอกควันที่เกิดจากการเผาและทาลายป่ า ปั ญหาการจราจรติดขัดบริ เวณ
แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ ไ ด้รั บความนิ ย ม ปั ญ หาการให้บ ริ ก ารของผูป้ ระกอบการท่ อ งเที่ ย ว ทั้ง
ผูป้ ระกอบการที่พกั และร้านอาหาร โดยปั ญหาที่พบจะเป็ นเรื่ องของการให้บริ การที่เน้นในเรื่ อง
ของปริ มาณ และราคา ปั ญหาการขาดแคลนน้ ามันเชื้อเพลิง ปั ญหาการถูกกลืนของวัฒนธรรม
ดั้งเดิม และประเพณี ด้ งั เดิมของอาเภอปาย
นโยบายในการประชาสัมพันธ์เพื่อ การฟื้ นฟูการท่องเที่ยวเชิ งอนุ รักษ์ ทาง ททท.ไม่
สามารถกาหนดนโยบาย หรื อวางแนวทางในการฟื้ นฟูได้โดยตรง แต่บทบาทหลักของททท.จะ
เป็ นการประชาสัมพันธ์ถึงกิจกรรมหรื อโครงการที่ทางองค์กรท้องถิ่น เทศบาล หรื อชุมชนนั้นๆ
เป็ นผูร้ ิ เ ริ่ ม หรื อ เป็ นผูด้ าเนิ น การ โดยการด าเนิ น การนั้น จะต้อ งอาศัย คนในชุ ม ชน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อมในชุมชนของตนเอง และทางททท.จะเป็ น
ผูด้ าเนิ นการเผยแพร่ กิจกรรมดังกล่าวให้กลุ่มเป้ าหมาย หรื อนักท่องเที่ยวได้รับทราบกันอย่าง
กว้างขวาง โดยจะดาเนิ นการผ่านทาง การท่อ งเที่ยวแห่ งประเทศไทยสานักงานแม่ ฮ่อ งสอน
และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยการท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย จะเป็ นหน่ วยงานที่เชิญ
สื่อมวลชนแขนงต่างๆ ได้แก่ สื่อโทรทัศน์ สื่ อวิทยุ สื่ อสิ่ งพิมพ์ เป็ นต้น เดินทางไปยังสถานที่
นั้นๆ เพื่อ ทาข่าวและประชาสัมพันธ์ เช่ นการนาสื่ อ มวลชนเดิ นทางทาข่าวงานเทศกาลทุ่ ง
ดอกบัวตอง เทศกาลดนตรี เร็ กเก้ กิจกรรมปาย รักกันสุ ดขอบฟ้ า กิจกรรมล่องแพเก็บขยะใน
แม่ น้ าปาย ซึ่ งเป็ นกิ จกรรมการท่อ งเที่ยวเชิ งอนุ รักษ์ที่ ททท. ได้เข้าไปมี ส่วนรวมในการจัด
กิจกรรม ให้ความรู ้ อีกทั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมอีกด้วย
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กิจกรรมด้านการท่อ งเที่ยวต่างๆที่ ททท.ดาเนิ นการประชาสัมพันธ์ ล้วนแล้วแต่เป็ น
กิจกรรม หรื อโครงการที่ดาเนิ นโครงการโดยองค์กรส่ วนท้องถิ่น เทศบาล ชุ มชน ส่ วนใหญ่
แล้วจะไม่มีการติดตามผลภายหลังจากจบโครงการ ทาให้ขาดความต่อเนื่ องในการดาเนิ นงาน
ส่งผลให้กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ไม่สามารถดาเนินต่อไปได้ เช่น กิจกรรมล่องแพเก็บ
ขยะ กิ จกรรมปลู กหญ้าแฝก เป็ นกิ จกรรมที่จะช่ วยกระตุน้ ให้ชุมชนและนักท่อ งเที่ยวได้รับ
ทราบถึ ง ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น และกระตุ ้น ให้เ กิ ด การช่ ว ยกัน ดู แ ลรั ก ษา อี ก ทั้ง ยัง เป็ นการปลู ก
จิตสานึกให้แก่ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องในเรื่ องของการมีส่วนร่ วมและช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อลด
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรการท่องเที่ยว นอกจากนี้ถา้ ไม่สามารถอนุ รักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ดั้งเดิ ม ของ อ าเภอปาย ไว้ไ ด้ ก็จ ะท าให้สู ญเสี ยความเป็ นเอกลัก ษณ์ ของอ าเภอปาย จนไม่
สามารถที่จะผลักดันให้อาเภอปายกลับมาเป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้อีกเช่นเคย แต่สิ่งที่
สามารถทาได้ในตอนนี้ คือ การนาเสนอและประชาสัมพันธ์แหล่ งท่อ งเที่ยวที่ยงั คงมี ความ
สวยงามและเป็ นเอกลักษณ์ โดยสอดแทรกแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ไว้ดว้ ยกัน เช่น พระ
ธาตุดอยกองมู ปางอุ๋ง และอุทยานแห่งชาติหว้ ยน้ าดัง
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นางสาวไพลิน ปิ ยวนิชพงษ์
22 มกราคม 2528
- บริ หารธุรกิจบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ เอกการจัดการโรงแรมและ
ท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรี ราชา ปี 2550

