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เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการทบทวนวรรณกรรมท่ี
เก่ียวขอ้ง การสังเกตแบบมีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั มีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษา
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and Acquisition 3) Knowledge Organization 4) Knowledge codification and Refinement 5) 
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เม่ือชุมชนสามารถจดัการความรู้จากภายในชุมชนให้มีความถูกตอ้ง แม่นย  า เป็นปัจจุสมยั 
สามารถแบ่งปันผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ก็จะเกิดการเรียนรู้ แลกเปล่ียนขอ้มูลความคิดเห็นซ่ึงกนัและ
กนัระหวา่งคนภายในชุมชน (Host) และนกัท่องเท่ียวหรือผูส้นใจ (Guest) เกิดเป็นขอ้มูลยอ้นกลบั 
(Feedback) ใหชุ้มชนไดพ้ฒันาต่อไปอยา่งถูกตอ้งและย ัง่ยนื 
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This research is about The Guideline to Use Electronic Media to Support the Tourism 
of Kiriwong Community. That it uses the qualitative research to collect the data by literature 
review, participant observation and interview. For the objectives of this research, it is 1) to study 
the present situation and the characters of electronic media use to support the travelling groups at 
Kiriwong community 2) to present the guidance of electronic media use to support the travelling 
groups at Kiriwong community. 

The study result can be summarized following the objective as below: It is found that in 
Kiriwong Village, people of new generation have more education and moved for occupations in 
big cities, so linkage between communities becomes fainted in accordance with social change. 
Thus, Kiriwong Village grows weaker. People in the community didn’t understand each other 
well, with the lack of communication as a factor which led to communication mistakes, redundant 
and wrong information.   

The way to make such situation better is to use electronic media as a management tool 
for tourism knowledge for Kiriwong Village. There are 7 steps of knowledge management: 1) 
Knowledge Identification 2) Knowledge Creation and Acquisition 3) Knowledge Organization 4) 
Knowledge codification and Refinement 5) Knowledge Access 6) Knowledge Sharing 7) Learning.  

When the community can manage knowledge within itself to be coorect, accurate, 
updated and ready to share via electronic media, learning, opinion exchange between people in 
the community (host) and tourists or ones who seek for information (guest) will occur, and there 
will be the feedback to the community to make the community sustainably develop in the right 
way.   
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บทที ่1 

 
บทน ำ 

 
 วิจยัเร่ือง “แนวทางการใชส่ื้ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนบัสนุนการท่องเท่ียวของชุมชนคีรีวง” 
ท าการศึกษา โดยมีรายละเอียดท่ีมาและความส าคญั ค าถามการวิจยั วตัถุประสงค์การวิจยั กรอบ
แนวคิดการวิจยั ขอบเขตการวิจยั การน าไปใชป้ระโยชน์ และนิยามศพัทเ์ฉพาะ โดยมีสาระส าคญั
ดงัน้ี 
 

1.1 ทีม่ำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

 
การท่องเท่ียวเป็นกิจกรรมหน่ึงท่ีมีบทบาทส าคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจของหลายประเทศ

ทัว่โลก เป็นกิจกรรมหน่ึงของมนุษย์ท่ีสามารถสร้างงานและกระจายรายได้ลงสู่ชุมชนอย่าง
กวา้งขวาง มีความเก่ียวพนัธ์กบัธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งทางตรงและทางออ้ม เช่น ธุรกิจโรงแรม 
ธุรกิจอาหาร สถาบนัการเงิน และหน่วยงานราชการต่างๆ นอกจากน้ียงัเป็นกิจกรรมบริการท่ีลูกคา้
ไม่สามารถทดสอบ หรือจับต้องสินค้าก่อนการใช้บริการได้ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการ
ปฏิสัมพนัธ์เพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูล โดยมีการส่ือสารเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการสร้างสมดุลระหวา่ง
เจา้บา้น นกัท่องเท่ียว หน่วยงานของภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง และพนัธมิตรทางธุรกิจ  

ชุมชนท่ีจะเปิดการท่องเท่ียว จ าเป็นจะต้องมีศาสตร์และศิลป์ในการส่ือสารเป็นอย่างดี 
เน่ืองจากการส่ือสาร เป็นเคร่ืองมือการจดัการชุมชน และผสานความเขา้ใจระหวา่งกลุ่มคนในชุมชน 
ใหน้ าพานโยบายในรูปแบบนามธรรมสู่การปฏิบติัเชิงรูปธรรม สอดคลอ้งกบัแนวคิดการท่องเท่ียว
โดยชุมชน (พจนา สวนศรี, 2546) ซ่ึงกล่าววา่ การท่องเท่ียวเป็นเร่ืองของการเรียนรู้ร่วมกนัของคน
ในชุมชนท้องถ่ินและผูม้าเยือน เพื่อท่ีจะดูแลรักษาทรัพยากรด้านต่างๆ ของชุมชนท่ีมีอยู่แล้ว 
ตลอดจนเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาชุมชนให้เกิดความย ัง่ยืน อนัเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนในชุมชน เพื่อประโยชน์แก่ชุมชน ผ่านการการส่ือสารพูดคุย การส่ือความคิดเห็น การถก
ปัญหา รวมถึงการหาทางแกไ้ขปัญหาต่างๆ  

และนอกจากการส่ือสารจะเป็นเคร่ืองมือในการจดัการชุมชนดงัท่ีกล่าวไปแลว้ขา้งตน้ ยงั
เป็นเคร่ืองมือในการประชาสัมพนัธ์ใหข้อ้มูลข่าวสาร อ านวยความสะดวกให้นกัท่องเท่ียวเกิดความ
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เขา้ใจเก่ียวกบัแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมและการตดัสินใจเดินทางของ
นกัท่องเท่ียวอีกดว้ย  

จากการศึกษาพบว่า ปัจจุบนันกัท่องเท่ียวมีพฤติกรรมท่ีนิยมสืบคน้ขอ้มูล และซ้ือบริการ
ด้านท่องเท่ียวผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์จ านวนเพิ่มมากข้ึน และแนวโน้มของผู ้ใช้ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์จากทัว่โลกก็มีจ  านวนเพิ่มสูงข้ึนอีกดว้ย โดยสามารถพิจารณาไดจ้ากการส ารวจของ 
http://www.internetworldstats.com พบว่า เม่ือปี พ.ศ. 2543 มีผูใ้ช้งานอินเทอร์เน็ตเพียง 360,985,492 
คน ต่อมาในปี พ.ศ. 2558 มียอดผูใ้ชง้านอินเทอร์เน็ตจากทัว่โลกเพิ่มมากข้ึนถึง 7,260,621,118 หรือ
คิดเป็น ร้อยละ 806.0 ช้ีให้เห็นวา่ในปัจจุบนัอินเทอร์เน็ตไดเ้ขา้มามีบทบาทต่อชีวิตประจ าวนัอยา่ง
ต่อเน่ือง นอกจากน้ีผลการส ารวจของศูนยเ์ทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
พบว่าในประเทศไทยมีการขยายตวัอตัราการใชบ้ริการทางอินเทอร์เน็ตสูงข้ึน จากปี พ.ศ. 2543 มี
ผูใ้ชเ้พียง 2,300,000 คน เพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วในปี พ.ศ. 2552 เป็น 18,300,000 คน หากชุมชนการ
ท่องเท่ียวใชโ้อกาสและช่องทางน้ีในการจดัการการท่องเท่ียว ไม่วา่จะส่ือสารระหวา่งคนในชุมชน 
หรือระหวา่งชุมชนท่องเท่ียวและนกัท่องเท่ียวเอง ก็จะเป็นอีกช่องทางท่ีจะท าให้สามารถส่ือสารได้
ในวงกวา้ง และมีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน 

ชุมชนคีรีวง ตั้งอยูใ่นต าบลก าโลน อ าเภอลานสกา จงัหวดันครศรีธรรมราช เป็นชุมชนท่ีมี
ทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีอุดมสมบูรณ์ มีความโดดเด่น ชาวบา้นใชชี้วิตแบบพอมีพอกิน จวบจนถึง
ปี พ.ศ. 2531 ชุมชนคีรีวงไดป้ระสบปัญหาอุทกภยัคร้ังยิ่งใหญ่ สูญเสียชีวิต ทรัพยสิ์น เรือกสวนไร่นา
จ านวนมาก ชาวบา้นไม่มีท่ีอยูท่ี่กิน ไม่มีอาชีพ จนหน่วยงานภาครัฐตอ้งเขา้มาช่วยเหลือในเบ้ืองตน้  

แมว้่าจะเกิดปัญหาอุทกภยัคร้ังแล้วคร้ังเล่า แต่ชาวคีรีวงก็มิได้ย่อทอ้ต่อปัญหา อุปสรรค 
หรือตดัสินใจอพยพหนีออกจากชุมชนแต่อยา่งใด ยงัคงด ารงชีวิต และลองผิดลองถูกเพื่อใชชี้วิตอยู่
ร่วมกบัส่ิงแวดลอ้มต่อไป ประสบการณ์ภยัพิบติัในปี พ.ศ. 2531 ไดท้  าให้ชาวชุมชนคีรีวงเกิดความ
สามคัคี เกิดการรวมกลุ่มช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั เกิดเป็นชุมชนเขม้แข็ง และมีช่ือเสียงมากข้ึน จนมี
นกัท่องเท่ียวและผูส้นใจเขา้มาศึกษาดูงานจ านวนมาก ถูกยกยอ่งให้เป็นชุมชนตน้แบบ ไดรั้บรางวลั
ต่างๆ มากมาย อาทิ รางวลักินรีทองค า รางวลัชนะเลิศอนัดบั 1 ระดบัภูมิภาค และรางวลัชมเชย
พิเศษในระดบัประเทศใหเ้ป็นหมู่บา้นอาสาพฒันาและป้องกนัตนเอง  

แต่อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาวิจยัเร่ือง การส่ือสารในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
ของชุมชนคีรีวง อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช (นพรัตน์ มณีรัตน์, 2541) พบว่า ปัญหาในการ
จดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของชุมชนคีรีวงเกิดข้ึนจากความสับสนด้านข้อมูล ความขดัแยง้
ระหว่างผูน้ า การประสานงานไม่ราบร่ืน ชาวบา้นให้ความส าคญักบัอาชีพการท าสวน การปฏิบติั
บางอย่างขดัแยง้กับแนวคิดการอนุรักษ์ ประธานชมรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์บา้นคีรีวงขาด
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อ านาจ และ องคก์ารบริหารส่วนต าบลไม่ด าเนินการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการพฒันาทอ้งถ่ินในช่วงปี
พ.ศ. 2555-พ.ศ. 2557 (องคก์ารบริหารส่วนต าบลก าโลน, 2553) พบวา่ สภาพปัจจุบนัคนในชุมชน
ขาดการรวมกลุ่มอาชีพท่ีเข้มแข็ง ไม่มีความรู้ด้านตลาดและการประชาสัมพนัธ์ ขอ้มูลเก่ียวกับ
ชุมชนคีรีวงมีความซบัซอ้นไม่เป็นปัจจุบนั แสดงใหเ้ห็นถึงการขาดการจดัความรู้ภายในชุมชน  

ซ่ึงการลองผิดลองถูกของชุมชนคีรีวงเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ท่ีสร้างสรรค์อาชีพ เพิ่ม
รายไดใ้ห้กบัชุมชน สร้างคุณภาพชีวิตท่ีดี เช่น ภูมิปัญหาการท าผา้มดัยอ้มสีธรรมชาติท่ีมีลกัษณะ
พิเศษแตกต่างจากพื้นท่ีอ่ืน การท าสวนสมรมท่ีท าให้ชุมชนสามารถมีรายไดต้ลอดทั้งปี การท าสบู่
เปลือกมงัคุดท่ีประยุกตใ์ชม้าจากวตัถุดิบเหลือใช ้เป็นตน้ ซ่ึงองคค์วามรู้เหล่าน้ีเป็นจุดขายของการ
ท่องเท่ียวภายในชุมชนคีรีวง จึงเป็นท่ีน่าเสียดายยิ่งหากไม่มีการสานต่อ หรือถ่ายทอดภูมิปัญญา
เหล่าน้ีใหค้นรุ่นหลงั และปล่อยใหเ้ลือนหายไปตามกาลเวลา 

ดังนั้น จากท่ีมาและความส าคัญดังกล่าว จึงน าไปสู่การวิจยัเร่ือง “แนวทางการใช้ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการท่องเท่ียวของชุมชนคีรีวง” โดยมีวตัถุประสงค์การวิจยั 1) เพื่อ
ศึกษาสถานการปัจจุบนัและลกัษณะการใชส่ื้ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนบัสนุนการท่องเท่ียวของชุมชน
คีรีวง 2) เพื่อเสนอแนวทางการใชส่ื้ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนบัสนุนการท่องเท่ียวของชุมชนคีรีวง 
 

1.2 ค ำถำมกำรวจิัย 
 
1.2.1  สถานการณ์ปัจจุบันและลักษณะการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการ

ท่องเท่ียวของชุมชนคีรีวงเป็นอยา่งไร 
1.2.2  แนวทางการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการท่องเท่ียวของชุมชนคีรีวงควร

เป็นอยา่งไร 
 

1.3 วตัถุประสงค์กำรวจิัย 
 
1.3.1  เพื่อศึกษาสถานการณ์ปัจจุบนัและลกัษณะการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุน

การท่องเท่ียวของชุมชนคีรีวง 
1.3.2  เพื่อเสนอแนวทางการใชส่ื้ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนบัสนุนการท่องเท่ียวของชุมชนคีรีวง 
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1.4 กรอบแนวคดิกำรวจิัย 
 
การวิจยัเร่ือง “แนวทางการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนบัสนุนการท่องเท่ียวของชุมชนคีรีวง” 

มีกรอบแนวคิดการวจิยั ดงัน้ี 
 

 
 
ภำพที ่1.1  กรอบแนวคิดการวจิยัเร่ือง “แนวทางการใชส่ื้ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนบัสนุนการ 
                  ท่องเท่ียวของชุมชนคีรีวง” 
 
 
 
 
 

สัมภาษณ์เชิงลึก 
ทบทวนวรรณกรรม 

ทบทวนวรรณกรรม 

บริบททัว่ไปของชุมชนคีรีวง 
- ประวติัความเป็นมาของ

ชุมชนคีรีวง 
- ลกัษณะการท่องเท่ียวใน

ชุมชนคีรีวง 

 

บริบททัว่ไปเก่ียวกบัผู ้
ใหบ้ริการเครือข่ายส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ของชุมชนคีรี
วง 

 
 
 

สถานการณ์ปัจจุบนัและลกัษณะการ
ใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุน
การท่องเท่ียวของชุมชนคีรีวง 

พฤติกรรมการใชส่ื้ออิเลก็ทรอนิกส์
เพ่ือการท่องเท่ียว 

แนวทางการใช้ส่ืออิ เล็กทรอนิกส์ เพื่ อ
สนบัสนุนการท่องเท่ียวของชุมชนคีรีวง 

วเิคราะห์เชิงวพิากษ ์

สัมภาษณ์เชิงลึก 
ทบทวนวรรณกรรม 
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1.5 ขอบเขตกำรวจิัย 
 
การวิจยัเร่ือง “แนวทางการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนบัสนุนการท่องเท่ียวของชุมชนคีรีวง” 

มีขอบเขตการวจิยั ดงัน้ี 
 
1.5.1  ขอบเขตด้ำนพืน้ที่ 
การวิจยัเร่ืองน้ีวิจยัเฉพาะชุมชนคีรีวง ต าบลก าโลน อ าเภอลานสกา จงัหวดันครศรีธรรมราช 

ซ่ึงประกอบไปดว้ย 4 หมู่บา้น ไดแ้ก่ บา้นคีรีธรรม บา้นคีรีทอง บา้นขนุคีรี และบา้นคีรีวงเท่านั้น 
 
1.5.2  ขอบเขตด้ำนประชำกร 
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ กลุ่มการท่องเท่ียวของชุมชนคีรีวง จ านวน 12 กลุ่ม ดงัน้ี 

1)  กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิตบา้นคีรีวง  
2)  กลุ่มลายเทียน ผา้บาติก สีธรรมชาติ  
3)  กลุ่มมดัยอ้ม  
4)  กลุ่มใบไม ้ 
5)  กลุ่มแม่บา้นทุเรียนกวน  
6)  กลุ่มท าขนม  
7)  กลุ่มบา้นสมุนไพร  
8)  กลุ่มหมาตอ้  
9)  กลุ่มหตัถกรรมพื้นบา้นคีรีวง  
10)  กลุ่มลูกไม ้ 
11)  ชมรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ 
12)  กองทุนเติมสีเขียวใส่เขา 

 
1.5.3  ขอบเขตด้ำนเนือ้หำ 
การวิจยัเร่ือง “แนวทางการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนบัสนุนการท่องเท่ียวของชุมชนคีรีวง” 

มีการก าหนดขอบเขตดา้นเน้ือหา โดยครอบคลุมประเด็นต่างๆ ตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั ดงัน้ี 
1) ศึกษาส่ืออิเล็กทรอนิกส์เฉพาะเวบ็เพจ และเฟสบุค 
2) ศึกษาตามองค์ประกอบด้านการส่ือสาร ซ่ึงประกอบไปด้วย ผูส่้งสาร และสาร 

ผูรั้บสาร 



 6 

1.5.4  ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
การวิจยัเร่ือง “แนวทางการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนบัสนุนการท่องเท่ียวของชุมชนคีรีวง” 

มีการก าหนดขอบเขตระยะเวลาในการศึกษา โดยลงพื้นท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลระหวา่ง เดือนเมษายน 
พ.ศ. 2556-เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2556 และประมวลผลจนถึงเดือนกนัยายน พ.ศ. 2558 
 

1.6 ประโยชน์ของกำรวจิัย 
 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถน าผลของการวิจัย เ ร่ืองแนวทางการใช้ส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนบัสนุนการท่องเท่ียวของชุมชนคีรีวง ไปใชป้ระโยชน์ได ้ดงัน้ี 
1.6.1  ชุมชนคีรีวงสามารถน าผลการวจิยัไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาส่ืออิเล็กทรอนิกส์

เพื่อเป็นเคร่ืองมือผสานประโยชน์ในการสร้างเครือข่ายการท่องเท่ียวทั้งภายในและภาพนอกชุมชน 
1.6.2  ชุมชนคีรีวงสามารถน าแนวทางไปใช้ในการพฒันาส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็น

เคร่ืองมือส่ือความหมายทางการท่องเท่ียวแก่ชาวคีรีวง นกัท่องเท่ียว และผูส้นใจ 
1.6.3  ชุมชนคีรีวงสามารถน าผลการศึกษาท่ีได้ ไปพฒันาส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้เป็น

เคร่ืองมือจดัการองคค์วามรู้ของชุมชนใหค้งอยูสื่บไป 
1.6.4  องค์การบริหารส่วนต าบลคีรีวง หน่วยงานภาครัฐอ่ืน หรือองค์กรต่างๆ ในระดบั

ต าบล อ าเภอ จงัหวดั ภูมิภาค และประเทศ เช่น องค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วน
จงัหวดั ท่ีมีลกัษณะบริบทใกลเ้คียงกบัชุมชนคีรีวง สามารถน าผลการศึกษา หรือกระบวนการวิจยั
ไปประยกุตใ์ชเ้พื่อพฒันาส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนบัสนุนการท่องเท่ียวใหเ้หมาะสมกบัพื้นท่ีนั้นๆ 

1.6.5  กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา สามารถน าแนวทางท่ีไดไ้ปเป็นขอ้มูลในการศึกษา 
วเิคราะห์ เพื่อสร้างนโยบายเพื่อพฒันาชุมชนการท่องเท่ียวอ่ืนๆ ในประเทศไทย 

1.6.6  นกัวชิาการ นกัเทคนิค นกัวางแผนและพฒันาการท่องเท่ียว สามารถน าแนวทางท่ีได้
เป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ เพื่อต่อยอดให้เกิดองค์ความรู้ หรือนวตักรรมการส่ือสารใหม่ท่ีเหมาะสมกบั
ชุมชนการท่องเท่ียวท่ีมีบริบทในรูปแบบต่างๆ 
 

1.7 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 
การวจิยัเร่ือง “แนวทางการใชส่ื้ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนบัสนุนการท่องเท่ียวของชุมชนคีรีวง” 

มีนิยามศพัทเ์ฉพาะท่ีส าคญัดงัน้ี 
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1.7.1  ชุมชนคีรีวง หมายถึง กลุ่มคนคีรีวงท่ีมีการรวมตวักนัเพื่อจดัตั้งกลุ่มอาชีพ เพื่อ
ประกอบเป็นอาชีพเสริม โดยมีการบริหารจดัการกลุ่มและมีการเปิดใหข้อ้มูลต่างๆ เพื่อเป็นกิจกรรม
การเรียนรู้ใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวและผูส้นใจเขา้มาเยีย่มชม ซ่ึงในท่ีมีมีทั้งหมด 12 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มออม
ทรัพยเ์พื่อการผลิตบา้นคีรีวง 2) กลุ่มลายเทียน ผา้บาติก สีธรรมชาติ 3) กลุ่มมดัยอ้ม 4) กลุ่มใบไม ้5) 
กลุ่มแม่บา้นทุเรียนกวน 6) กลุ่มท าขนม 7) กลุ่มบา้นสมุนไพร 8) กลุ่มหมาตอ้ 9) กลุ่มหัตถกรรม
พื้นบา้นคีรีวง 10) กลุ่มลูกไม ้11) ชมรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์12) กองทุนเติมสีเขียวใส่เขา 

 
1.7.2  ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง เวบ็เพจและเฟสบุคท่ีใชใ้นการติดต่อส่ือสารระหวา่งคน

ในชุมชนเพื่อการท่องเท่ียว 
 



 
บทที ่2 

 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 

วจิยัเร่ือง “แนวทางการใชส่ื้ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนบัสนุนการท่องเท่ียวของชุมชนคีรีวง” มี
การทบทวนวรรณกรรม คน้ควา้เอกสาร แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็นประโยชน์
ต่อการศึกษาโดยมีประเด็นต่างๆ ดงัน้ี 
 2.1  แนวคิดเก่ียวกบัการท่องเท่ียว 

2.2  แนวคิดเก่ียวกบัการท่องเท่ียวและการส่ือสาร 
 2.3  ทฤษฎีการส่ือสาร (เดวดิ เค. เบอร์โล) 
 2.4  แนวคิดส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
 2.5  แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการความรู้ 

2.6  ขอ้มูลเชิงพื้นท่ี 
2.7  เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2.1  แนวคดิเกีย่วกบัการท่องเทีย่ว 
 

ในปัจจุบนัการเดินทางท่องเท่ียวได้กลายเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตมนุษย ์เน่ืองจากมนุษย์มี
ความต้องการท่ีจะเดินทางไปสู่สถานท่ีแปลกใหม่โดยมีวตัถุประสงค์ต่างๆ เช่น เพื่อความ
สนุกสนานและเพลิดเพลิน เพื่อการพกัผ่อนหย่อนใจ เพื่อการศึกษาวฒันธรรม เพื่อการกีฬา เพื่อ
ธุรกิจ การประชุมและสัมมนา หรือเหตุผลใดๆ ก็ตาม ซ่ึงการเดินทางท่ีเพิ่มมากข้ึนของนกัท่องเท่ียว 
เป็นสาเหตุหน่ึงท่ีก่อใหเ้กิดพฒันาการของวทิยาการและเทคโนโลยใีหม่ๆ ในชุมชนต่างๆ  

การเขา้ใจถึงนิยาม และลกัษณะของการท่องเท่ียวอยา่งแทจ้ริง จะก่อให้เกิดการพฒันาการ
ท่องเท่ียวไปในทิศทางท่ีถูกต้องดังนั้น จึงได้ทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับความหมายของการ
ท่องเท่ียว ลักษณะของธุรกิจการท่องเท่ียว องค์ประกอบของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว และ
บทบาทของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในประเทศไทย ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 
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2.1.1  ความหมายของการท่องเทีย่ว 
การท่องเท่ียว (Tourism) คือ กิจกรรมอยา่งหน่ึงของมนุษย ์ท่ีก่อให้เกิดการเดินทางจาก จุด

หน่ึงไปยงัจุดหน่ึง เพื่อการพกัผอ่นหยอ่นใจ ความสนุกสนาน ต่ืนเตน้ และหาความรู้  
องค์การท่องเท่ียวโลกแห่งองค์การสหประชาชาติ (ศรัญยา วรากุลวิทย์, 2552) ได้จดัการ

ประชุมข้ึนในปี พ.ศ. 2506 เพื่อก าหนดนิยามใหช้ดัเจน ใหป้ระเทศสมาชิกไดเ้กิดความเขา้ใจร่วมกนั 
เพื่อน าไปใชร้วบรวมขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการท่องเท่ียว สามารถน าไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ในการ
บริหาร และการจดัการอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวให้มีประสิทธิภาพ จากการประชุมดงักล่าว ได้
ก าหนดความหมายของการท่องเท่ียว หมายถึง การเดินทางใดๆ ก็ตามท่ีเป็นการเดินทางตามเง่ือนไข
สากล 3 ประการ ดงัน้ี  

1)   การเดินทางจากสถานท่ีอยูอ่าศยัเป็นประจ า ไปยงัสถานท่ีอ่ืนๆ เป็นการชัว่คราว  
2)   ผูเ้ดินทางเดินทางดว้ยความสมคัรใจ เพื่อความบนัเทิง ร่ืนเริงใจ ไม่ใช่เป็นการถูก

บงัคบั 
3)   จะตอ้งเป็นการเดินทางเพื่อวตัถุประสงคใ์ดๆ ก็ตามท่ีไม่ใช่เดินทางเพื่อประกอบ

อาชีพหรือหารายได ้
การท่องเท่ียวเป็นค าท่ีมีความหมายค่อนขา้งกวา้ง หากพิจารณาจากกระบวนการต่างๆ ของ

การท่องเท่ียว จะพบว่ามีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกันระหว่างนักท่องเท่ียว ผูจ้ดับริการด้านการ
ท่องเท่ียว หน่วยงานของรัฐในท้องถ่ิน และประชาชนในแหล่งท่องเท่ียว ดังนั้ น หากอธิบาย
ความหมายของค าวา่การท่องเท่ียวใหค้รอบคลุม จะตอ้งพิจาณา 4 ประเด็น (ธนกฤต สังขเ์ฉย, 2550) 
ดงัน้ี 

1)   นกัท่องเท่ียว หมายถึง ผูเ้ดินทางไปเยือนแหล่งท่องเท่ียว โดยวตัถุประสงค์การ
เดินทางของนกัท่องเท่ียว จะเป็นปัจจยัก าหนดกิจกรรมและแหล่งท่องเท่ียวท่ีเดินทางไปเยอืน 

2)   ผูป้ระกอบการท่องเท่ียว หมายถึง ผูป้ระกอบการท่ีผลิตสินคา้และบริการเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการหรือวตัถุประสงคใ์นการเดินทางของนกัท่องเท่ียว 

3)   หน่วยงานภาครัฐบาล หมายถึง องค์กรของรัฐบาลท่ีมีหน้าท่ีก ากับดูแลการ
ท่องเท่ียว ใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีรัฐบาลวางไว ้

4)   ประชาชนในทอ้งถ่ิน หมายถึง ประชาชนทอ้งถ่ินท่ีอยูใ่นพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียวซ่ึง
มีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับนักท่องเท่ียวในการต้อนรับ เป็นเจ้าบ้านท่ีดี และเป็นบุคลากรใน
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 

ดงันั้นจึงอาจสรุปไดว้า่ การท่องเท่ียว หมายถึง การเดินทางจากท่ีใดท่ีหน่ึง ไปยงัท่ีอ่ืนเป็น
การชัว่คราว โดยมีความสมคัรใจ และเป็นการเดินทางเพื่อวตัถุประสงค์ใดประสงคห์น่ึง โดยมิใช่
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เพื่อการประกอบอาชีพ และในการเดินทางนั้นตอ้งมีการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกนั ทั้งทางตรงและ
ทางออ้ม ระหวา่งนกัท่องเท่ียว ผูป้ระกอบการท่องเท่ียวต่างๆ หน่วยงานภาครัฐบาล และประชาชน
ในทอ้งถ่ิน 

ส่วนอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว (Tourism Industry) (นิศา ชชักุล, 2550) ถูกให้ความหมาย
วา่ หมายถึง ธุรกิจท่องเท่ียวขนาดใหญ่ท่ีรวมธุรกิจหลายประเภทเขา้ดว้ยกนั ตอ้งอาศยัแรงงานและ
การลงทุนสูงใช้เทคนิควิชาการเฉพาะ มีการวางแผน การจดัองค์การ การควบคุม และการตลาด 
ครอบคลุมธุรกิจหลายประเภท ทั้งทางตรงและทางออ้ม เช่น ธุรกิจน าเท่ียว ธุรกิจโรงแรมส าหรับ
นกัท่องเท่ียว ธุรกิจภตัตาคาร ร้านอาหาร สถานบริการ และสถานท่ีตากอากาศส าหรับนกัท่องเท่ียว 
ธุรกิจขายของท่ีระลึกหรือสินคา้ส าหรับนกัท่องเท่ียว ธุรกิจการกีฬาส าหรับนกัท่องเท่ียว ธุรกิจการ
ด าเนินงานนิทรรศการ งานแสดง งานออกร้าน โฆษณาเผยแพร่ หรือการด าเนินงานอ่ืนใด โดยมี
ความมุ่งหมายเพื่อชกัน าหรือส่งเสริมใหมี้การเดินทางท่องเท่ียว เป็นตน้  

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Gee, Choy and Makes (1984: 14 อา้งถึงใน นิศา ชชักุล, 
2550: 5) ท่ีไดมี้ความเห็นวา่ อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวนั้น จะตอ้งประกอบไปดว้ยธุรกิจหลายภาค
ส่วน โดยได้อธิบายให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวกับธุรกิจต่างๆ 
ดงัต่อไปน้ี 

1)   ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว เช่น สายการบิน โรงแรมและท่ีพกั การขนส่ง
ภาคพื้นดิน บริษทัน าเท่ียว ภตัตาคาร และร้านอาหารปลีกต่างๆ  

2)   ธุรกิจสนับสนุนการท่องเท่ียวหรือมีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาการต่างๆ เช่น 
บริษทัจดัน าเท่ียว หรือผลิตภณัฑ์เก่ียวกบัการน าเท่ียว บุคลากร ฝ่ายบริหารในธุรกิจโรงแรม และ
บริษทัท่ีท าการวิจยัหรือวางแผนพฒันาการท่องเท่ียว สถาบนัการเงิน บริษทัก่อสร้าง สถาบนัการศึกษา
และฝึกอบรมท่ีเก่ียวกบัวชิาการท่องเท่ียวอ่ืนๆ  

3)   หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือเอกชนซ่ึงมีหน้าท่ีในการ
วางแผนอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเท่ียว สถาบนัการเงิน บริษทัก่อสร้าง สถาบนัการศึกษาและ
ฝึกอบรมท่ีเก่ียวกบัวชิาการท่องเท่ียวอ่ืนๆ  

นอกจากน้ี จากการศึกษาพบวา่ การท่ีจะขบัเคล่ือนธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวให้มี
การเคล่ือนตวัไปข้างหน้านั้น จะตอ้งพึ่ งพาองค์ประกอบอ่ืนๆ 6 ประการ (ฉันทชั วรรณถนอม, 
2552) ดงัน้ี 

1)   นกัท่องเท่ียว ผูม้าเยือนท่ีเดินทางเขา้มาพกัคา้งคืน และนกัทศันาจรท่ีเดินทางเขา้
มาแต่ไม่ไดค้า้งคืน 

2)   ส่ิงดึงดูดใจหรือแหล่งท่องเท่ียวหรือทรัพยากรการท่องเท่ียว ทั้งท่ีเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวธรรมชาติ สถานท่ีส าคญัทางโบราณคดี ประวติัศาสตร์ และศาสนา ลกัษณะสถาปัตยกรรม 
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ศิลปวฒันธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของชุมชน ตลอดจนกิจกรรมงานประเพณีต่างๆ ท่ีสร้างสรรคข้ึ์น
ทั้งจากน ้ามือมนุษยห์รือจากท่ีธรรมชาติใหม้า 

3)   โครงสร้างพื้นฐาน ส่ิงอ านวยความสะดวกและบริการดา้นการเดินทางท่องเท่ียว 
ไดแ้ก่ การคมนาคม ความปลอดภยั ขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมือง ถนน ไฟฟ้า ประปา การส่ือสาร
อิเล็กทรอนิกส์ฯลฯเพื่อใหน้กัท่องเท่ียวสามารถเดินทางและติดต่อส่ือสารระหวา่งกนัไดโ้ดยสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภยั ประหยดัเวลา ตลอดจนไดรั้บความสะดวกในเร่ืองอาหารการกิจ พาหนะในการ
เดินทางท่องเท่ียว การรักษาพยาบาล ความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น เป็นตน้ 

4)   องค์กรภาครัฐ ซ่ึงมีนโยบาย สนบัสนุน และส่งเสริมกิจกรรมการท่องเท่ียวใน
ทุกๆ รูปแบบไม่วา่จะทางตรงหรือทางออ้ม ในขณะเดียวกนัก็ดูแลระมดัระวงัไม่ให้การท่องเท่ียว
ส่งผลกระทบหรือท าความเสียหายให้แก่ส่ิงแวดลอ้ม สังคม วฒันธรรม ประเพณีและคุณภาพชีวิต
ของชุมชน 

5)   องค์กรภาคเอกชน ท่ีด าเนินธุรกิจภาคบริการอนัหลากหลาย เพื่อให้บริการและ
อ านวยความสะดวกแก่นกัท่องเท่ียว เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ ประทบัใจ และติดใจเดินทางกลบัมา
เท่ียวอีก 

6)   เจา้บา้นหรือประชาชนในทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็นเจา้ของทรัพยากรการท่องเท่ียว มีส่วน
สร้างความประทบัใจใหก้บันกัท่องเท่ียวโดยตรง 

และนอกจากน้ียงัมีองค์ประกอบภายนอกอ่ืนๆ อีกมากท่ีมีส่วนช่วยกระตุ้น สนับสนุน 
ส่งเสริม ให้มีการเดินทางท่องเท่ียวมาสู่ประเทศไทย เช่น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจของไทยใน
ต่างประเทศ สมาคม/ชมรม คนไทยในต่างประเทศ ร้านอาหารไทย บริษทัขา้มชาติ หรือองค์กร
ธุรกิจร่วมทุน หน่วยงานภาคธุรกิจเอกชนในต่างประเทศและนกัธุรกิจ สถาบนักีฬา การบนัเทิงและ
นนัทนาการ องคก์รอิสระอ่ืนๆท่ีมีโครงข่ายเช่ือมโยงกบัประเทศไทย เป็นตน้  

ดังนั้ นจึงอาจสรุปได้ว่า การท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมหน่ึง ท่ีประกอบไปด้วยธุรกิจ 2 
ประเภท ดงัน้ี 1) ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว เช่น สายการบิน โรงแรมและท่ีพกั การขนส่ง
ภาคพื้นดิน บริษทัน าเท่ียว ภตัตาคาร และร้านอาหารปลีกต่างๆ 2) หน่วยงานหรือองคก์รต่างๆ ของ
รัฐรัฐวสิาหกิจหรือเอกชนซ่ึงมีหนา้ท่ีในการวางแผนอนุรักษท์รัพยากรการท่องเท่ียว สถาบนัการเงิน 
บริษทัก่อสร้าง สถาบนัการศึกษาและฝึกอบรมท่ีเก่ียวกบัวชิาการท่องเท่ียวอ่ืนๆ เป็นตน้  

 
2.1.2  บทบาทของการท่องเทีย่วต่อประเทศไทย 
การท่องเท่ียวน ามาซ่ึงประโยชน์ต่อประเทศหลายประการ เช่น เป็นการเพิ่มรายได้

ประชาชาติ มีผลต่อการเพิ่มภาษี ช่วยแกไ้ขปัญหาดุลการช าระเงิน บงัเกิดผลต่อการสร้างงานและ
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การกระจายรายไดอ้ยา่งกวา้งขวางสู่ชุมชน ซ่ึงจะเป็นผลทวคูีณตามหลกัเศรษฐศาสตร์ จึงกล่าวไดว้า่ 
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวมีความส าคญัต่อมวลมนุษยแ์ละสังคมโลก (ศรัญยา วรากุลวิทย์, 2552) 
ดงัต่อไปน้ี 

1)   อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวมีความส าคญัในเชิงเศรษฐกิจ 
2)   อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ 
3)   อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวกระตุน้ใหเ้กิดการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
4) อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวสร้างความเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม

ภายในประเทศ 
5)   อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวยกระดบัคุณภาพชีวติของประชากรใหสู้งข้ึน 
6)   อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวมีบทบาทในการสร้างเสริมสันติภาพ สัมพนัธไมตรี 

และความเขา้ใจอนัดี 
7)   อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวมีบทบาทในการสนบัสนุนฟ้ืนฟูและอนุรักษ์

ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวฒันธรรม 
8)   อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวกระตุน้ใหเ้กิดการคิดคน้น าทรัพยากรส่วนเกินมาผลิต

เป็นตวัสินคา้ท่ีระลึก 
9)   อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวกระตุน้ใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินหรือประเทศเกิดความ

รัก ความภาคภูมิใจในทอ้งถ่ินและประเทศ 
10)  อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวท าใหเ้กิดการศึกษาคน้ควา้แหล่งท่องเท่ียวต่างๆ 
11)  ความส าคญัของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในเชิงการพฒันาระบบเทคโนโลยี 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของราณี อิสิชยักุล และคณะ (2555) กล่าวว่า การท่องเท่ียวเป็น
กิจกรรมท่ีมีความส าคญัและกลายเป็นส่วนหน่ึงของความตอ้งการขั้นพื้นฐานของมนุษย ์ความ
ตอ้งการเดินทางของนักท่องเท่ียวท าให้เกิดธุรกิจท่ีตอบสนองความต้องการมากมาย ส่งผลให้
อุตสาหกรรมท่องเท่ียวมีความส าคญัต่อดา้นเศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้ม ดงัน้ี 

1)   อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวมีผลต่อเศรษฐกิจโดยรวม ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง 
เช่น การสร้างรายไดใ้นรูปของเงินตราต่างประเทศ การกระจายรายได ้การสร้างงานและอาชีพ การ
กระตุน้การผลิตของประเทศ เป็นตน้ 

2)   การท่องเท่ียวมีความส าคญัของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวต่อสังคมและวฒันธรรม 
เน่ืองจากการเดินทางท่องเท่ียวเป็นการเปิดโอกาสไดเ้ขา้ไปสัมผสั เรียนรู้ และแลกเปล่ียนวฒันธรรม 
ซ่ึงอาจจะแตกต่างจากชีวิตความเป็นอยูใ่นปัจจุบนั ก่อให้เกิดความเขา้ใจอนัดีระหวา่งเจา้บา้นและผู ้
มาเยือน และมีผลดีต่อประเทศ เช่น ยกระดบัมาตรฐานการครองชีพของประชาชนในทอ้งถ่ิน การ
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สร้างสรรค์ความเจริญทางสังคมให้แก่ทอ้งถ่ิน การเข้าใจอนัดีระหว่างนักท่องเท่ียวและเจ้าของ
ทอ้งถ่ิน การฟ้ืนฟู และอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมทอ้งถ่ิน การสร้างความสัมพนัธ์ดา้นการเมืองระหวา่ง
ประเทศ และการสร้างสันติภาพใหแ้ก่โลก 

3)   อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวมีผลต่อธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเป็นอย่างมาก 
เน่ืองจากเป็นอุตสาหกรรมท่ีไม่ใช้วตัถุดิบในการผลิต แต่ต้องพึ่ งพาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม การท่องเท่ียวท าให้เกิดความเส่ือมโทรมของแหล่งท่องเท่ียว จึงมีการสร้างกระแสการ
รักษาส่ิงแวดลอ้มให้ผูอ้ยู่ในทอ้งถ่ิน และนกัท่องเท่ียวตระหนกัถึงความส าคญัของธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

จึงอาจสรุปได้ว่า การท่องเท่ียวมีความส าคญัต่อประเทศ ทั้งในมิติของเศรษฐกิจ สังคม 
วฒันธรรมประเพณี และส่ิงแวดลอ้ม การท่ีอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของแต่ละพื้นท่ี จะสามารถ
ขบัเคล่ือนและเติบโตอย่างรวดเร็วนั้น จะตอ้งอาศยัองคป์ระกอบต่างๆ อย่างสมบูรณ์แบบ เช่น ตวั
นกัท่องเท่ียว ส่ิงดึงดูดใจ แหล่งท่องเท่ียว หรือทรัพยากรการท่องเท่ียว โครงสร้างพื้นฐาน ส่ิงอ านวย
ความสะดวก และบริการดา้นการเดินทางท่องเท่ียว องค์กรภาครัฐ ซ่ึงมีนโยบาย สนบัสนุน และ
ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเท่ียวในทุกๆ รูปแบบ องค์กรภาคเอกชน ท่ีด าเนินธุรกิจภาคบริการอนั
หลากหลาย เพื่อให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่นกัท่องเท่ียว และเจา้บา้นหรือประชาชนใน
ท้องถ่ิน ซ่ึงเป็นเจ้าของทรัพยากรการท่องเท่ียว ร่วมมือกัน จึงจะสามารถน าอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวไปสู่ความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงหากขาดความร่วมมือ จากฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง การ
ประกอบกิจกรรมการท่องเท่ียวก็จะไม่สมบูรณ์  

ซ่ึงสอดคล้องกับการวิจัยเร่ือง “แนวทางการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการ
ท่องเท่ียวของชุมชนคีรีวง” เน่ืองจากส่ืออิเล็กทรอนิกส์เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการส่ือสารทางการ
ท่องเท่ียวทั้งภายในชุมชน และภายนอกชุมชนนั้น ซ่ึงเป็นองค์ประกอบหน่ึงท่ีจะเป็นตวัขบัเคล่ือน
ให้เกิดการปฏิสัมพนัธ์กันระหว่างคนภายในชุมชน และนักท่องเท่ียวเดินทางเข้ามาในแหล่ง
ท่องเท่ียวนัน่ ใหมี้ความเขา้ใจต่อวถีิการใชชี้วติของชุมชนท่องเท่ียว 
 

2.2  แนวคดิเกีย่วกบัการท่องเทีย่วและการส่ือสาร 
 
ในอุตสาหกรรมธุรกิจท่องเท่ียวนั้น การส่ือสารถือเป็นเคร่ืองมือในการสร้างความพึงพอใจ

และช่วยเพิ่มศกัยภาพใหก้บัการบริการในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเป็นอยา่งมาก นกัวิชาการหลาย
ท่านไดก้ล่าวถึงเร่ืองการส่ือสารไว ้ดงัน้ี 

จากการศึกษารายงานสรุปฉบบัผูบ้ริหารโครงการส ารวจทศันคติและพฤติกรรมดา้นการ
ท่องเท่ียวของชาวไทยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2553) พบวา่
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นกัท่องเท่ียวรับข่าวสารดา้นการท่องเท่ียวจากช่องทางการส่ือสารท่ีหลากหลาย โดยผลการสนทนา
กลุ่มจากโครงการดงักล่าว พบว่า รายการทางโทรทศัน์ท่ีมีเน้ือหาสาระเก่ียวกบัการท่องเท่ียว คน
รู้จกั ญาติ เพื่อน หนงัส่ือนิตยสาร หรือข่าวสารจากช่องทางอินเตอร์เน็ต มีผลอยา่งส าคญัต่อการรับรุ้
ขอ้มูลข่าวสารดา้นการท่องเท่ียว  

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาเชิงปริมาณ ท่ีพบว่ารายการโทรทศัน์ เพื่อนและคนรู้จกั เป็น
ช่องทางการส่ือสารท่ีคนกรุงเทพฯ และปริมณฑล ใชรั้บข่าวสารดา้นการเดินทางท่องเท่ียวมากท่ีสุด 
คิดเป็นร้อยละ 54.2 และ 51.9 ตามล าดบั รองลงมาเป็นข่าวสารท่ีเป็นนิตยสารการเดินทางท่องเท่ียว 
ร้อยละ 34.5 โฆษณาทางโทรทศัน์ร้อยละ 28.7 และเวบ็ไซตท์ั้งเวบ็ไซตท์ัว่ๆ ไป ร้อยละ 26.4 และ
เวบ็ไซตข์อง การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย. คิดเป็นร้อยละ 24.7 ตามล าดบั  

ซ่ึงเป็นท่ีน่าสังเกตวา่ช่องทางการส่ือสารรูปแบบใหม่ ท่ีเรียกวา่สังคมเนตเวิร์ค ไดรั้บความ
นิยมในการใชเ้ป็นช่องทางการรับรู้ข่าวสารดา้นการท่องเท่ียวในสัดส่วนท่ีสูงพอสมควรเช่นเดียวกนั 
คิดเป็นร้อยละ 12.0 ดงัภาพท่ี 2.1 

 

 
 
ภาพที ่2.1  แสดงสัดส่วนช่องทางการส่ือสารดา้นข่าวสารการท่องเท่ียว 
แหล่งทีม่า:  การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2553. 
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จากผลการศึกษาดังกล่าวพบว่า แม้ว่าปัจจุบันมีช่องทางการส่ือสารท่ีหลากหลาย แต่
ช่องทางท่ีน่าเช่ือถือและมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเดินทางของนกัท่องเท่ียว กลบัมีแนวโน้มเป็น
รูปแบบการส่ือสารแบบใหม่ (Active Media) ซ่ึงมีอิทธิพลต่อการรับรู้และการตดัสินใจสูงกวา่การ
ส่ือสารรูปแบบเก่า (Passive Media) โดยเฉพาะในประเด็นท่ีวา่ การส่ือสารท่ีเปิดโอกาสให้เกิดการ
แลกเปล่ียนขอ้มูลกนัได ้(Two-Way Communication) สร้างความเช่ือถือและส่งผลต่อการรับรู้และ
ตดัสินใจมากกวา่ การส่ือสารทางเดียว (One-Way Communication) ซ่ึงจากการศึกษาพบวา่ช่องทาง
การส่ือสารทางเว็บไซต์ โดยเฉพาะเว็บไซต์ของ การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย รวมถึงเวบ็ไซต์
ต่างๆ ท่ีมีขอ้มูลดา้นการเดินทางท่องเท่ียว เช่น Pantip Blueplanet Sanookไดรั้บความน่าเช่ือถือใน
สัดส่วนท่ีสูงเป็นรองเพียงรายการท่องเท่ียวทางโทรทศัน์เท่านั้น 

อยา่งไรก็ตาม ถึงแมว้า่ปัจจุบนัช่องทางการส่ือสารมีหลากหลายช่องทาง แต่การส่ือสารท่ีมี
ประสิทธิภาพนั้น ตอ้งประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบ 7 ประการ (วจิิตร อาวะกุล, 2525) คือ 

1)   ความน่าเช่ือถือ (Credibility) การส่ือสารจะไดผ้ลนั้น ตอ้งมีความเช่ือถือของใน
เร่ืองของผูใ้หข้่าวสาร แหล่งข่าว เพื่อใหเ้กิดความมัน่ใจ หรือเตม็ใจรับฟังข่าวสารนั้น 

2)   ความเหมาะสม (Context) การส่ือสารท่ีดีตอ้งมีความเหมาะสมกลมกลืนกับ
วฒันธรรมของสังคม เคร่ืองมือส่ือสารนั้นเป็นเพียงส่ิงประกอบ แต่ความส าคญัอยู่ท่ีท่าที ท่าทาง
ภาษา ค าพดูท่ีเหมาะสมกบัวฒันธรรมสังคม หมู่ชน หรือสภาพแวดลอ้มนั้นๆ การยกมือไหวส้ าหรับ
สังคมไทยยอ่มเหมาะสมกวา่การจบัมือ หรือการจบัมือของฝร่ังยอ่มเหมาะสมกวา่การไหวเ้ป็นตน้ 

3)   เน้ือหาสาระ (Content) ข่าวสารท่ีดีจะตอ้งมีความหมายส าหรับผูรั้บ มีสาระ 
ประโยชน์แก่กลุ่มชน หรือมีส่ิงท่ีเขาจะไดผ้ลประโยชน์ จึงน่าสนใจ บางคร้ังส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
กลุ่มชนกลุ่มหน่ึง แต่อาจจะไม่มีสาระส าหรับคนบางกลุ่ม ในเร่ืองน้ีจึงตอ้งใชก้ารพิจารณากลุ่มชน
เป้าหมายดว้ย 

4)   บ่อยและสม ่าเสมอต่อเน่ืองกนั (Continuity and Consistency) การส่ือข่าวสารจะ
ไดผ้ลตอ้งส่งบ่อยๆ ติดต่อกนั หรือมีการย  ้าหรือซ ้ า เพื่อเตือนความทรงจ า หรือเปล่ียนทศันคติ และมี
ความสม ่าเสมอ เสมอตน้เสมอปลาย มิใช่ส่งข่าวสารชนิดขาดๆ หายๆ ไม่เท่ียงตรงแน่นอน 

5)   ช่องทางข่าวสาร (Channels) ข่าวสารจะเผยแพร่ไดดี้นั้นจะตอ้งส่งให้ถูกช่องทาง
ของการส่ือสารนั้นๆ โดยมองหาช่องทางท่ีเปิดรับข่าวสารท่ีเราจะส่ง และส่งถูกสายงาน กรม กอง
หน่วย หรือโดยวิทยุ โทรทศัน์ หนงัสือพิมพ ์ฯลฯ ส่งถึงตวับุคคลโดยตรง จะรวดเร็วกวา่ หรือส่งท่ี
บา้นไดรั้บเร็วกวา่การส่งไปใหท่ี้ท างาน เราควรเลือกช่องทางท่ีไดผ้ลเร็วท่ีสุด 

6)   ความสามารถของผูรั้บข่าวสาร (Capability of Audience) การส่ือสารท่ีถือวา่ไดผ้ล
นั้นตอ้งใชค้วามพยายาม หรือแรงงานนอ้ยท่ีสุด การส่ือสารจะง่ายสะดวกก็ข้ึนอยู่กบัความสามารถ
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ในการรับของผูรั้บ ซ่ึงข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายอยา่ง เช่น สถานท่ี โอกาสอ านวย นิสัย ความรู้พื้นฐานท่ี
จะช่วยใหเ้ขา้ใจ เป็นตน้ 

7)   ความแจ่มแจง้ของข่าวสาร (Clarity) ข่าวสารตอ้งง่าย ใชภ้าษาท่ีผูรั้บเขา้ใจ คือใช้
ภาษาของเขา ศพัทท่ี์ยากและสูงไม่มีประโยชน์ควรตดัออกให้หมดให้ชดัเจน เขา้ใจง่าย มีความมุ่ง
หมายเดียว อยา่ใหค้ลุมเครือ หรือมีความหมายหลายแง่ หรือตกหล่นขอ้ความบางตอนท่ีส าคญัไป 
  

2.2.1  วตัถุประสงค์ในการส่ือสาร 
การส่ือสารจะเข้ามาช่วยในเร่ืองการตลาดเพื่อเป็นการส่งเสริมให้กบัอุตสาหกรรมการ

ท่องเท่ียว โดยใช้หลักต่างๆ ของการส่ือสารมาช่วยในการกระจายข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ไปยงั
นกัท่องเท่ียวหรือผูรั้บสารอ่ืน เพื่อใหน้กัท่องเท่ียวเหล่านั้นเกิดความสนใจเม่ือไดรั้บขอ้มูลแลว้อยาก
มาเท่ียว รวมถึงเป็นการช่วยประชาสัมพนัธ์ต่างๆ ใหก้บัอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวอีกดว้ย  

การท่ีมนุษย์ท าการส่ือสารกันนั้น จ  าเป็นต้องมีวตัถุประสงค์อย่างหน่ึงอย่างใดในการ
ส่ือสารระหวา่งกนั ซ่ึงอาจจะเหมือนหรือแตกต่างกนัก็เป็นได ้โดยสามารถสรุปวตัถุประสงคข์องผู ้
ส่งสารและผูรั้บสารในการส่ือสารไดด้งัน้ี 

1)   วตัถุประสงค์ของผูส่้งสาร ซ่ึงเป็นถือเป็นวตัถุประสงค์หลกัๆ ของผูส่้งสารใน
การท่ีจะท าการส่ือสาร ไดแ้ก่ 

(1)   เพื่อแจง้ให้ทราบ (To Inform) โดยผูส่้งสารมีความตอ้งการท่ีจะบอกแจง้
หรือช้ีแจงข่าวสารเร่ืองราว เหตุการณ์ ขอ้มูล หรือส่ิงอ่ืนใดให้ผูรั้บสารไดรั้บทราบหรือเกิดความ
เขา้ใจ 

(2)   เพื่อสอนหรือให้การศึกษา (To Teach or Educate) ผูส่้งสารมีความตอ้งการ
ท่ีจะสอนวชิาความรู้หรือเร่ืองราวท่ีมีลกัษณะเป็นวิชาการเพื่อให้ผูรั้บสารไดรั้บทราบหรือเกิดความ
เขา้ใจ 

(3)   เพื่อสร้างความพอใจหรือให้ความบนัเทิง (To Please or Entertain) ผูส่้งสาร
มีความตอ้งการท่ีจะท าให้ผูรั้บสารเกิดความร่ืนเริงบนัเทิงใจจากสารท่ีตนส่งออกไป ไม่วา่จะในรูป
ของการพดู การเขียนหรือการแสดงกิริยาท่าทาง 

(4)   เพื่อเสนอหรือชกัจูงใจ (To Propose Persuade) ผูส่้งสารไดเ้สนอแนะส่ิงใด
ส่ิงหน่ึงต่อผูรั้บสารและมีความตอ้งการชกัจูงให้ผูรั้บสารมีความคิดคลอ้ยตาม หรือยอมรับปฏิบติั
ตามการเสนอแนะของตน 

2)  วตัถุประสงค์ของผูรั้บ ในส่วนของผูรั้บสาร เม่ือผูรั้บสารไดเ้ขา้ร่วมในกิจกรรม
ทางการส่ือสารกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงผูรั้บสารก็มีวตัถุประสงค์หรือความตอ้งการอย่างใดอย่าง
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หน่ึงหรือหลายอยา่งจากการส่ือสารนั้นๆ กล่าวโดยสรุปวตัถุประสงคห์ลกัๆ ของผูรั้บสารในการท า
การส่ือสารไดแ้ก่ 

(1)   เพื่อทราบ (To Know or Understand) ในการเขา้ร่วมกิจกรรมทางการส่ือสาร
นั้น ผูรั้บสารมีความตอ้งการท่ีจะทราบเร่ืองราวข่าวสาร เหตุการณ์ ขอ้มูล หรือส่ิงอ่ืนใดท่ีมีผูแ้จง้
หรือรายงานหรือช้ีแจง หากข่าวสารท่ีได้รับทราบนั้นเป็นของใหม่ ก็ท  าให้ผูรั้บสารได้ข่าวสาร
เพิ่มเติม หากข่าวสารท่ีไดรั้บทราบนั้นเป็นส่ิงท่ีตนไดเ้คยทราบมาก่อน ก็เป็นการยืนยนัความถูกตอ้ง
ของข่าวสารท่ีตนมีอยูใ่ห้เกิดความมัน่ใจยิ่งข้ึน ในทางตรงกนัขา้ม หากข่าวสารท่ีไดม้าใหม่ขดัแยง้
กบัข่าวสารท่ีตนมีอยูเ่ดิม 

(2)   เพื่อนเรียนรู้ (To Learn) การแสวงหาความรู้ของผูรั้บสารจากการส่ือสาร
ลกัษณะของสารในกรณีน้ีมกัจะเป็นสารท่ีมีเน้ือหาสาระเก่ียวกบัวิชาความรู้และวิชาการเป็นการหา
ความรู้เพิ่มเติม และเป็นการท าความเขา้ใจกบัเน้ือหาสาระในการสอนของผูส่้งสาร 

(3)   เพื่อหาความพอใจ (To Enjoy) โดยปกติคนเรานั้นนอกจากตอ้งการจะทราบ
ข่าวคราว เหตุการณ์ และศึกษาหาความรู้แลว้นั้น ยงัตอ้งการความบนัเทิงตอ้งการการพกัผอ่นดว้ย 

(4) เพื่อการท าหรือตดัสินใจ (To Dispose or Decide) ในการด าเนินชีวิตประจ าวนั
นั้น ส่ิงหน่ึงท่ีเราตอ้งกระท าอยู่เสมอก็คือ การตดัสินใจท าการอย่างใดอย่างหน่ึงของเรานั้น มกัจะ
ไดรั้บการเสนอแนะหรือชกัจูงใจให้กระท าอย่างนั้นอย่างน้ีจากบุคคลอ่ืนอยู่เสมอ ทางเลือกในการ
ตดัสินใจของเราข้ึนอยูท่ี่วา่ขอ้เสนอแนะนั้นๆ มีความน่าเช่ือถือและเป็นไปไดเ้พียงใด รวมทั้งอาศยั
จากข่าว ขอ้มูลความรู้ และความเช่ือท่ีเราสั่งสมมาเป็นเคร่ืองมือในการตดัสินใจของเรา  
 

2.2.2  รูปแบบของการส่ือสาร 
นอกจากวตัถุประสงคใ์นการส่ือสารจะมีความส าคญัแลว้นั้น รูปแบบในการส่ือสารก็ถือวา่

เป็นส่ิงท่ีส าคญัเช่นกนั โดยทั้งน้ีรูปแบบของการส่ือสารลกัษณะต่างๆ จ าแนกไดเ้ป็น 3 ลกัษณะ 
(นพรัตน์ มณีรัตน์, 2541) คือ  

2.2.2.1  จ าแนกตามทิศทางการส่ือสาร ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ 
1)  การส่ือสารแบบทางเดียว (One-Way Communication) 
คือ การส่ือสารท่ีผูส่้งสารถ่ายทอดไปยงัผูรั้บสารแต่เพียงฝ่ายเดียวโดยไม่เปิด

โอกาสให้ผูรั้บสารไดซ้ักถามขอ้สงสัยหรือแสดงความคิดเห็น จึงไม่มีปฏิกิริยายอ้นกลบัจากผูรั้บ
สาร การส่ือสารแบบน้ีมีลกัษณะเป็นเส้นตรงปราศจากการค านึงถึงปฏิกิริยาโตก้ลบัจากผูรั้บสาร ท า
ใหป้ริมาณของขอ้มูลสะทอ้นกลบั (Feedback) จากผูรั้บสารมีนอ้ยหรือไม่มีเลย 

2)  การส่ือสารแบบสองทาง (Two-Way Communication) 
คือ การท่ีผูส่้งสารส่งขอ้มูลข่าวสารไปยงัผูรั้บสารทางหน่ึง ในขณะเดียวกนั

เม่ือผูรั้บสารไดรั้บขอ้มูลแลว้ส่งขอ้มูลข่าวสารตอบกลบัมายงัผูส่้งสารดว้ยอีกทางหน่ึง จึงเป็นการ
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ส่ือสารท่ีทั้งผูส่้งสารและผูรั้บสารต่างก็สามารถรับและส่งข่าวสารซ่ึงกนัและกนั มีการเปิดโอกาสให้
ผูรั้บสารไดซ้ักถามขอ้ขอ้งใจหรือขอ้สงสัยต่างๆ มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างกนั มีการ
โตต้อบกนั ท าให้ผูส่้งสารและผูรั้บสารสามารถท่ีจะตอบสนองต่อกนัเพื่อสร้างความเขา้ใจไดอ้ยา่ง
ชดัเจน การส่ือสารแบบน้ีผูส่้งสารจะใหค้วามส าคญักบัปฏิกิริยาโตก้ลบั (Feedback) ของผูรั้บสาร 

2.2.2.2  จ าแนกตามลกัษณะการใช ้สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 รูปแบบ คือ 
1)  การส่ือสารแบบเป็นทางการ (Formal Communication)  
คือ การติดต่อส่ือสารท่ีค านึงถึงบทบาทหนา้ท่ีและต าแหน่งระหวา่งผูรั้บสาร

และผูส่้งสารเป็นส าคญัตามระเบียบแบบแผนท่ีก าหนดไว ้โดยส่วนใหญ่จะเป็นการส่ือสารท่ีเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร เช่น ประกาศแจง้นโยบาย ค าสั่งปฏิบติังาน เป็นตน้ 

2)  การส่ือสารแบบไม่เป็นทางการ (Informal Communication) 
คือ การติดต่อส่ือสารกบับุคคลอ่ืน โดยไม่พิจารณาถึงต าแหน่งหน้าท่ีและ

มิไดด้ าเนินไปตามระเบียบแบบแผนท่ีก าหนดไว ้แต่เป็นการส่ือสารท่ีเกิดข้ึนจากความสนิทสนม
คุน้เคย และจากความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลในทางส่วนตวัมากกวา่ การติดต่อส่ือสารในลกัษณะน้ี
ส่วนใหญ่จะเป็นการส่ือสารโดยใชค้  าพดู ไดแ้ก่ การพบปะพดูคุยสนทนากนั 

2.2.2.3  จ าแนกตามทิศทางกลไกของข่าวสาร ซ่ึงการส่ือสารแบบน้ี แบ่งออกเป็น 2 
รูปแบบ คือ 

1)   การส่ือสารตามแนวด่ิง (Vertical Communication) แบ่งออกเป็น 3 แบบ 
ดงัน้ี 

(1) การส่ือสารจากบนลงล่าง (Top-down or Downward Communication) 
คือการส่งข่าวสารจากบุคคลท่ีมีต าแหน่งสูงกว่าลงมายงัต าแหน่งท่ีต ่ากว่า โดยออกมาในรูปของ
นโยบาย แผนงาน ประกาศ เป็นตน้ ซ่ึงการส่ือสารรูปแบบน้ีจะท าให้ผูรั้บสารท่ีอยู่ในต าแหน่งต ่า
กว่าไม่เกิดการพฒันาศกัยภาพของตนเอง ขาดความริเร่ิม คอยรับฟังค าสั่งอยู่เสมอ หลีกเล่ียงการ
ตดัสินใจ และไม่ก่อใหเ้กิดการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

(2) การส่ือสารจากล่างข้ึนบน (Bottom-up or Upward Communication)
คือ การส่งข่าวสารจากผูส่้งสารซ่ึงอยูใ่นระดบัหรือต าแหน่งท่ีต ่ากวา่ ข้ึนไปสู่ผูรั้บสารซ่ึงอยูใ่นระดบั
หรือต าแหน่งท่ีสูงกว่า ซ่ึงเป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกในสังคมไดติ้ดต่อส่ือสารกนั โดยมีทั้งส่ง
สารและรับสารอย่างเท่าเทียมกัน การส่ือสารรูปแบบน้ีจะออกมาในลักษณะของการประชุม 
ปรึกษาหารือ การสัมมนา เป็นตน้ ทั้งน้ีจะก่อใหเ้กิดการพฒันาศกัยภาพของบุคลากร 

2) การส่ือสารตามแนวนอนหรือแนวราบ (Horizontal Communication) 
คือ การติดต่อส่ือสารระหว่างผู ้ท่ี มีระดับหรือต าแหน่งท่ี เสมอกัน ใกล้เคียงกัน โดยอาศัย
ความสัมพนัธ์ส่วนตัว เช่น เพื่อนฝูง ญาติพี่น้อง การส่ือสารรูปแบบน้ีจะช่วยเสริมสร้างความ
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รับผิดชอบร่วมกนัของหมู่คณะ ก่อให้เกิดความสัมพนัธ์ท่ีใกลชิ้ด และเป็นการส่ือสารอีกรูปแบบ
หน่ึงท่ีช่วยส่งเสริมใหเ้กิดการมีส่วนร่วมของสมาชิกในสังคม 
 

2.2.3  พฤติกรรมนักท่องเทีย่วกบัการตัดสินใจซ้ือบริการทางการท่องเทีย่ว 
การใชส่ื้ออิเล็กทรอนิกส์ในธุรกิจการท่องเท่ียวช่วยลด ค่าใชจ่้ายและตน้ทุนการด าเนินงาน

ของผูป้ระกอบการ เช่น การให้ขอ้มูล การบริการนกัท่องเท่ียว ทั้งยงัสามารถควบคุมระบบการจอง 
และโอกาสในการโฆษณาสินคา้และน าเสนอบริการใหม่ๆ ไดอี้กดว้ย สอดคลอ้งกบั Masoomeh 
(2006: 62) และบุญเลิศ จิตตั้งวฒันา (2555) ท่ีไดศึ้กษาความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวในการใชง้าน
ระบบออนไลน์พบวา่ผูใ้ชส่้วนใหญ่ ร้อยละ 76.5 มีความพึงพอใจจากการซ้ือสินคา้และบริการแบบ
ออนไลน์ผา่นทางเวบ็ไซต ์

 

 
 
ภาพที ่2.2  แบบจ าลองส่ิงกระตุน้ การตอบสนองพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวของ Middleton 

 
จากการศึกษา ศุภลกัษณ์ อคัรางกูร (2549) ไดก้ล่าวถึงกระบวนการตดัสินใจซ้ือบริการ

ทางการท่องเท่ียวไวด้ังน้ี กระบวนการในการตดัสินใจซ้ือบริการทางการท่องเท่ียวมีด้วยกัน 5 
กระบวนการดงัภาพท่ี 2.3 

ความรู้สึกหลงัซ้ือหรือหลงัใช ้

การเรียนรู้ ลกัษณะทาง
ประชากรศาสตร์ 
เศรษฐกิจ และ
สถานะทางสงัคม 

การรับรู้ ความตอ้งการ 
ลกัษณะทาง
จิตวทิยา 

ทศันคติ  
 

บริการ 
ตรายีห่อ้ ราคา 
แหล่งขาย 

ประเภทของ
บริการท่ีมีการ
แข่งขนัใน
อุตสาหกรรม
การท่องเท่ียว 
 

การโฆษณา 
การประชา-
สมัพนัธ์ 
การส่งเสริมการ
ขาย 
การใชพ้นกังาน
ขาย 
เพื่อน 

ครอบครัว 
กลุ่มอา้งอิง 

ส่ิงกระตุน้ ช่องทางการ
ส่ือสาร 

ลกัษณะของนกัท่องเท่ียว
และกระบวนการตดัสินใจ 

ความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียวจาก
การใชบ้ริการ 
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ภาพที ่2.3  กระบวนการในการตดัสินใจซ้ือบริการทางการท่องเท่ียว 
 

จากกระบวนการตดัสินใจซ้ือบริการทางการท่องเท่ียว ทั้ง 5 กระบวนการ สามารถอธิบาย
ไดด้งัน้ี 

จุดเร่ิมตน้ของการตดัสินใจซ้ือบริการทางการท่องเท่ียว เร่ิมจากนกัท่องเท่ียวตระหนกัถึง
ความตอ้งการของตนเอง เช่น เห็นวิดีโอน าเสนอกิจกรรม “คีรีวง มหศัจรรยแ์ห่งความรัก” แลว้เกิด
ความปรารถนาอยากไปสัมผสับรรยากาศ อยากชม เป็นตน้ ดงันั้นเม่ือนักท่องเท่ียวตระหนักถึง
ความต้องการของตนแล้ว เกิดความต้องการท่ีจะซ้ือบริการทางการท่องเท่ียว ก็จะน าไปสู่
กระบวนการค้นหาข้อมูลต่างๆ เช่น จากเพื่อน ส่ือโฆษณา เว็บไซต์ ตัวแทนจ าหน่ายทางการ
ท่องเท่ียว เม่ือนักท่องเท่ียวได้ท าการคน้หาขอ้มูลจากหลายๆ แหล่ง ก็จะน ามาพิจารณาประเมิน
ทางเลือก ในการซ้ือบริการทางการท่องเท่ียว ซ่ึงจะข้ึนอยู่กบัความตอ้งการและความสนใจเฉพาะ
ของนกัท่องเท่ียวกลุ่มนั้นๆ และเกิดการตดัสินใจซ้ือบริการทางการท่องเท่ียวต่างๆ เช่น ท่ีพกัแรม 
การเดินทาง รูปแบบกิจกรรม หรือตวัแทนจ าหน่าย เป็นตน้ หลงัจากนั้นจะเกิดพฤติกรรมหลงัการ
ซ้ือ วา่นกัท่องเท่ียวพึงพอใจหรือไม่ หากพึงพอใจก็อาจกลบัมาใชบ้ริการซ ้ าอีก  

เป็นท่ีทราบกนัดีว่า กิจกรรมการท่องเท่ียวนั้น เป็นสินคา้ท่ีไม่มีตวัตน ไม่สามารถจบัตอ้ง 
หรือทดลองใช้บริการก่อนได ้ดงันั้นเม่ือดูจากกระบวนการตดัสินใจซ้ือบริการทางการท่องเท่ียว
ดงักล่าวแลว้ จึงอาจสรุปไดว้า่ ความยากง่ายในการเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้และบริการ มีผล
ต่อการตดัสินใจซ้ือบริการทางการท่องเท่ียว เน่ืองจากการสินคา้ทางการท่องเท่ียว เป็นงานบริการท่ี
ไม่สามารถจบัตอ้ง หรือเห็นสินคา้ก่อนได ้นกัท่องเท่ียวมีความจ าเป็นจะตอ้งใช้เป็นขอ้มูลในการ
ประเมินทางเลือก ผูใ้หบ้ริการทางการท่องเท่ียว จึงจ าเป็นจะตอ้งสร้างช่องทางในการติดต่อส่ือสารท่ี
ง่าย และสะดวกในการเขา้ถึงของนกัท่องเท่ียวเพื่อน าไปประกอบเป็นตวัเลือกในการตดัสินใจ  

ตระหนกัถึงความ
ตอ้งการ 

Need Recognition 

หาขอ้มูล 
Information Search 

ประเมินทางเลือก 
Evaluation of 
Alternatives 

ตดัสินใจซ้ือ 
Purchase Decision 

พฤติกรรมหลงัซ้ือ 
Post purchase 

Behavior 
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โดยผูท่ี้สร้างส่ือ จึงจ าเป็นตอ้งค านึงว่า อะไรเป็นสาเหตุท าให้นกัท่องเท่ียวตอ้งการสินคา้ 
นกัท่องเท่ียวตอ้งการขอ้มูลอะไรบา้ง และนกัท่องเท่ียวนิยมหาขอ้มูลจากแหล่งใด มีหลกัเกณฑ์ใน
การประเมิน วิเคราะห์ขอ้มูลก่อนตดัสินใจซ้ืออย่างไร จากนั้นจึงสร้างแหล่งขอ้มูลส าหรับสินคา้
อยา่งเหมาะสม 

แต่ในการท าการตลาดท่องเท่ียวให้เกิดความส าเร็จนัน่จะตอ้งค านึงถึงปัจจยัต่างๆท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมนกัท่องเท่ียวดว้ย เพื่อน ามาประยุกตส์ร้างส่ือในการประชาสัมพนัธ์ท่ีสามารถดึงดูดใจใน
การเข้าชม และสามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเท่ียวได้เป็นอย่างดีด้วย ซ่ึงจาก
การศึกษา (จิระวฒัน์ อนุวิชชานนท์, 2554: 77-86) พบว่า ปัจจยัท่ีมิอิทธิพลต่อพฤติกรรมของ
นกัท่องเท่ียวมีดว้ยกนั 3 รูปแบบ คือ ปัจจยัภายนอก ปัจจยัส่วนบุคคล และปัจจยัภายใน ดงัน้ี 

1)   ปัจจยัภายนอก หมายถึง ปัจจยัทางดา้นสังคมและวฒันธรรม (Social and cultural 
factors) ซ่ึงเป็นหนา้ท่ีของนกัการตลาดท่ีจะตอ้งท าความเขา้ใจวา่ นกัท่องเท่ียวแต่ละกลุ่มมีลกัษณะ
เป็นอย่างไร ชอบอะไร และไดรั้บอิทธิพลมาจากใคร ซ่ึงการศึกษาลกัษณะส่ิงเหล่าน้ี จะท าให้เรา
ออกแบบส่ือเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อกระตุ้น จูงใจ และตอบสนองความต้องการของ
นกัท่องเท่ียวไดอ้ยา่งเหมาะสม ปัจจยัภายนอกไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นวฒันธรรม ปัจจยัดา้นสังคม  

2)   ปัจจยัส่วนบุคคล หมายถึง คุณลกัษณะส่วนบุคคลของนกัท่องเท่ียว ท่ีมีความคิด 
ความชอบในการตดัสินใจเลือกซ้ือบริการทางการท่องเท่ียว หรือเลือกแหล่งในการคน้หาขอ้มูล เช่น 
นักท่องเท่ียววยัรุ่น ก็จะหาขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต เน่ืองจากใช้มือถือหรือหรืออุปกรณ์เช่ือมต่อ 
สะดวกในการหา วยัผูใ้หญ่ อาจจะทราบข้อมูลจากค าบอกเล่าของเพื่อนฝูง หรือการติดต่อผ่าน
บริษัทน าเท่ียวเป็นต้น ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ ได้แก่ อายุ วงจรชีวิต อาชีพ 
สถานภาพทางเศรษฐกิจ การศึกษา และค่านิยม รูปแบบในการด าเนินชีวติ  

3)   ปัจจยัภายใน หมายถึง ปัจจยัดา้นจิตวิทยาของนกัท่องเท่ียว เช่น การจูงใจ การ
รับรู้ การเรียนรู้ ความเช่ือถือ ทศันคติ บุคลิกภาพ และแนวคิดของตนเอง 

ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ (Schramm, 1973) ซ่ึงกล่าวว่า การเลือกรับข่าวสารจาก
ส่ือมวลชนนั้นจะข้ึนอยูก่บัส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีเป็นปัจจยัพื้นฐาน 

1)   ประสบการณ์ เน่ืองจากผูรั้บสารย่อมมีประสบการณ์เก่ียวกับข่าวสาร วตัถุ 
ส่ิงของ ฯลฯแตกต่างกนัไปประสบการณ์จึงเป็นตวัแปรท่ีท าให้ผูรั้บสารแสวงหาข่าวสารท่ีเคยเห็น
แตกต่างกนั 

2)   การประเมินประโยชน์ของข่าวสาร เน่ืองจากผูรั้บสารอาจจะแสวงหาข่าวสารท่ี
ตอ้งการเพื่อสนองจุดประสงคอ์ย่างใดอยา่งหน่ึง การประเมินสารประโยชน์ของข่าวสารจึงจะช่วย
ให้ผูรั้บสารได้เรียนรู้ว่า ข่าวสารอย่างหน่ึงมีประโยชน์แตกต่างกับข่าวสารอีกอนั จึงก่อให้เกิด
พฒันาการและปรับปรุงอุปนิสัยและรูปแบบการแสวงหาข่าวสาร 
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3)   ภูมิหลงัแตกต่างกนั เน่ืองจากเป็นธรรมชาติของมนุษยท่ี์มกัจะสนใจส่ิงท่ีตนไม่
เคยพบมาก่อน รวมทั้งสนใจในความแตกต่าง หรือการเปล่ียนแปลงจากสภาพท่ีเป็นอยูข่ณะนั้น ไม่
วา่จะเป็นการเปล่ียนแปลงทางวตัถุ ส่ิงของ หรือเร่ืองราวต่างๆ 

4) การศึกษาและสภาพทางสังคม นับเป็นองค์ประกอบพื้นฐานท่ีก่อให้เกิด
ประสบการณ์ข้ึนในตวับุคคล และเป็นตวัช้ีพฤติกรรมการส่ือสารของผูน้ั้น ทั้งพฤติกรรมในการ
เลือกรับส่ือ การเลือกเน้ือหาของข่าวสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาจะมีส่วนช่วยให้บุคคลมี
ความสามารถในการอ่าน และกระหายท่ีจะสะสมเพิ่มพนูดว้ยการ แสวงหาความรู้ใหก้วา้งขวางข้ึน 

5)   ความสามารถในการรับสาร ทั้งสภาพร่างกายและจิตใจของคน จะมีส่วนสัมพนัธ์
กบัความสามารถในการรับข่าวสารของบุคคล โดยสภาพร่างกายในท่ีน้ีหมายถึงสภาพร่างกายท่ี
สมบูรณ์ ผูรั้บข่าวสารท่ีมีอวยัวะของร่างกายท่ีครบถว้น ประสาทสัมผสัทุกอยา่งท างานไดอ้ยา่งเป็น
ปกติ ย่อมอยู่ในสภาพท่ีจะรับข่าวสารได้ดีกว่าผู ้ท่ีบกพร่องทางร่างกายและประสาทสัมผสั
นอกจากนั้น สภาพทางร่างกายยงัมีส่วนสัมพนัธ์กบัสติปัญญาของคนทัว่ไปดว้ย การเปล่ียนแปลง
ทางอายุท่ี สูงข้ึน ระยะเวลาท่ีได้รับ การศึกษารวมทั้ งการเจริญเติบโตทางความคิด ย่อมมี
ความสัมพนัธ์ทั้งทางบวกและทางลบต่อการโนม้นา้วจิตใจ 

6)   บุคลิกภาพ บุคลิกภาพของผูรั้บสารแต่ละคนมีตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์ กบัการ
เปิดรับข่าวสาร ซ่ึงมีผลต่อการเปล่ียนแปลงทศันคติ การโนม้นา้วจิตใจ และพฤติกรรมของผูรั้บสาร
อีกต่อหน่ึง ท านองเดียวกบัองคป์ระกอบในเร่ืองความสามารถของบุคคล มีหลกัฐานทางการวิจยัท่ี
แสดงวา่ ความนบัถือตนเอง (Self-esteem) และความวิตกกงัวล (Anxiety) ของบุคคลลว้นเป็นตวั
แปรท่ีมีความสัมพนัธ์กบัอิทธิพลทางสังคม กล่าวคือ ผูท่ี้มีความวิตกกงัวลหรือต่ืนเตน้ มกัจะไดรั้บ
อิทธิพลจากสังคมไดง่้าย และมีความโนม้เอียงท่ีจะไม่เขา้ไปเก่ียวขอ้งคน้หา เพื่อท่ีจะไดห้ลีกเล่ียง
อิทธิพลจากสังคมนัน่เอง 

7)   อารมณ์ สภาพทางอารมณ์ของผูรั้บสารแต่ละคน เป็นตวัแปรส าคญัท่ีท าให้ ผูรั้บ
สารเขา้ใจความหมายของข่าวสาร หรืออาจเป็นอุปสรรคต่อความเขา้ใจ ความหมายในข่าวสารของ
ผูรั้บถา้ผูรั้บข่าวสารมีอารมณ์ปกติ มีความพร้อม มุ่งมัน่ และมีสมาธิต่อข่าวสารนั้น สัมฤทธ์ิผลของ
การส่ือสารจะมีมากกว่าผูรั้บท่ีไม่มีอารมณ์กับข่าวสารนั้น นอกจากน้ีเราควรสังเกตด้วยอีกว่า 
อารมณ์ 

8)   ทศันคติ ถือเป็นตวัแปรท่ีมีอยูร่ะหวา่งการรับและการตอบสนองต่อข่าวสาร หรือ
ส่ิงเร้าต่างๆ ดว้ยการแสดงออกมาทางพฤติกรรมของผูรั้บ ท่ีมีต่อข่าวสาร แต่ละประเภทท่ีพบ กล่าว
อีกนยัหน่ึงคือ เป็นคุณสมบติัหรือท่าที ท่ีผูรั้บสารแต่ละคนมีอยู่ก่อนท่ีจะรับข่าวสารอย่างใดอย่าง
หน่ึง โดยปกติทศันคติของผูรั้บข่าวสารเป็นส่ิงเปล่ียนแปลงได ้เท่ือทศันคติเปล่ียนแปลงไป การรับ
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ข่าวสารหรือการโน้มน้าวจิตใจของผู ้รับข่าวสารจะแตกต่างกันไป ในท านองเดียวกัน การ
ตอบสนองของผูรั้บจะเปล่ียนไปตามส่ิงเร้า หรือข่าวสารท่ีเปล่ียนแปลงไปดว้ย 

นอกจากน้ี วราภรณ์ เอ้ือการณ์ (2553) ได้อธิบายถึงโครงสร้างและกระบวนการของ
พฤติกรรมผูบ้ริโภค ซ่ึงเป็นแบบจ าลองท่ีช้ีให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปแบบการด าเนินชีวิต
และพฤติกรรมผูบ้ริโภค ในการศึกษาแบบจ าลองน้ีจะเห็นไดว้า่พฤติกรรมของผูบ้ริโภคเกิดจากการ
พฒันาความคิดเก่ียวกบัตนเอง และส่งผลออกมาในลกัษณะของรูปแบบการด าเนินชีวติ ตามอิทธิพล
จากแรงจูงใจภายใน ซ่ึงไดแ้ก่ลกัษณะต่างๆ ทางจิตวิทยาและลกัษณะทางร่างกาย และอิทธิพลจาก
แรงจูงใจภายนอก คือลกัษณะทางสังคมและลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ซ่ึงความคิดเก่ียวกับ
ตนเองและรูปแบบการด าเนินชีวิตจะเป็นส่ิงท่ีก าหนดความต้องการต่างๆ การตัดสินใจเพื่อ
ตอบสนองความต้องการนั้ น เม่ือผู ้บริโภคเผชิญกับสถานการณ์ท่ีเ ก่ียวข้องกับการบริโภค 
กระบวนการตดัสินใจก็จะถูกกระตุน้ โดยเร่ิมจากการตระหนกัถึงปัญหาหรือความตอ้งการ แลว้ก็จะ
ท าการเสาะแสวงหาข่าวสารจากภายในความทรงจ า โดยพิจารณาว่าข้อมูลข่าวสารท่ีมีอยู่ เช่น 
คุณสมบติัต่างๆ ของสินคา้ท่ีเคยใชม้าก่อน เพียงพอส าหรับการตดัสินใจซ้ือหรือไม่ ถา้ข่าวสารจาก
ความทรงจ าไม่เพียงพอท่ีจะท าการประเมินทางเลือกก็จะตอ้งท าการแสวงหาข่าวสารจากภายนอก
อีก หลงัจากนั้นการซ้ือก็จะเกิดข้ึน และน าไปสู่การประเมินผลหลงัจากการซ้ือว่ามีความพึงพอใจ
จากการซ้ือนั้นหรือไม่ คือ สินค้าท่ีซ้ือมานั้นสามารถตอบสนองความคาดหวงัของผูบ้ริโภคได้
หรือไม่นัน่เอง หลงัจากกระบวนการซ้ือจบลงก็จะท าให้ผูบ้ริโภคเกิดประสบการณ์จากการซ้ือหรือ
ใชสิ้นคา้ ซ่ึงจะยอ้นกลบัไปก าหนดแนวคิดเก่ียวกบัตนเองและรูปแบบการด าเนินชีวิต โดยจะเขา้ไป
มีผลทั้งลกัษณะภายในและภายนอกของผูบ้ริโภค โดยมีรายละเอียดดงัภาพท่ี 2.4 แบบจ าลอง
พฤติกรรมผูบ้ริโภค 
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ภาพที ่2.4  แบบจ าลองพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
แหล่งทีม่า:  วราภรณ์ เอ้ือการณ์, 2553.  
 

ดงันั้น นอกจากศึกษาพฤติกรรมการสืบคน้ขอ้มูลของนกัท่องเท่ียวแลว้ ส่ิงท่ีนกัการตลาด 
จ าเป็นจะตอ้งศึกษาเพื่อท าความเขา้ใจถึงพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียว คือปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจและพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียว เพื่อท่ีจะสามารถจดัเตรียมส่ือประชาสัมพนัธ์ ท่ีกระตุน้
นกัท่องเท่ียว และการบริการท่ีตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 
 

2.2.4  การส่ือสารข้อมูลด้านการเดินทางท่องเทีย่วผ่านอนิเตอร์เน็ต 
จากการศึกษารายงานสรุปฉบบัผูบ้ริหารโครงการส ารวจทศันคติและพฤติกรรมดา้นการ

ท่องเท่ียวของชาวไทยในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2553) พบวา่
คนกรุงเทพฯ และปริมณฑล กลุ่มเป้าหมายสัดส่วนร้อยละ 70.8 เคยมีประสบการณ์การใช้
อินเตอร์เน็ต ขณะท่ีเพียงร้อยละ 29.2 ยงัไม่เคยลองใชไ้ม่วา่จะเป็นการใช้อินเตอร์เน็ตในรูปแบบใด ๆ 
หรือสถานท่ีใดๆ ดงัภาพท่ี 2.5 
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ภาพที ่2.5  แสดงสัดส่วนการใชช่้องทางการส่ือสารดา้นข่าวสารการท่องเท่ียวผา่นส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ 
แหล่งทีม่า:  การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2553. 

 
โดยจากการศึกษายงัพบอีกว่าในกลุ่มคนท่ีเคยใช้อินเตอร์เน็ตนั่น ส่วนใหญ่เป็นการใช้

อินเตอร์เน็ตจากบ้าน คิดเป็นร้อยละ 58.2 จากท่ีท างานคิดเป็นร้อยละ 40.0 ใช้งานจากร้าน
อินเตอร์เน็ต อินเตอร์เน็ตบนมือถือ สถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 13.5 10.0 และ 0.9 ตามล าดบั ดงัภาพ
ท่ี 2.6 
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ภาพที ่2.6  แสดงสัดส่วนช่องทางการส่ือสารดา้นข่าวสารการท่องเท่ียว 
แหล่งทีม่า:  การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2553. 
 

นอกจากน้ีไดท้  าการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง พบวา่ ลกัษณะรูปแบบการตดัสินใจใช้
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ของแต่ละองค์กรนั้ น ข้ึนอยู่กับปัจจัยต่างๆ ท่ีเอ้ืออ านวยในแต่ละองค์กร 
ดงัต่อไปน้ี  

กุลธิดา เอ้ือมลฉตัร (2545) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองทศันคติท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
การท่องเท่ียวในประเทศไทยจากโฆษณาทางอินเตอร์เน็ต ผลการศึกษาพบวา่ ขอ้มูลท่ีเปิดรับชมมาก
ท่ีสุด คือสถานท่ีท่องเท่ียว และหลงัเปิดรับชมโฆษณาแลว้ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ และมีแนวโนม้
ตัดสินใจใช้บริการ ผู ้ใช้อินเตอร์เน็ตมีทัศนคติต่อโฆษณาการท่องเท่ียวในประเทศไทยทาง
อินเตอร์เน็ตในระดบัมากทั้ง 3 ดา้น คือ ดา้นความรู้ความเขา้ใจ ดา้นความชอบ และดา้นแนวโน้ม
เกิดพฤติกรรม ส าหรับปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการการท่องเท่ียวในประเทศไทยจาก
อินเตอร์เน็ตคือ ความสะดวกสบายในการเลือกใชบ้ริการและชมโฆษณา และเหตุผลท่ีไม่ตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการ คือขาดความมัน่ใจต่อระบบความปลอดภยั 

ทรงผล โพธ์ิศรี (2544) ท าการศึกษาเร่ืองการพฒันารูปแบบการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์
ส าหรับวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม พบวา่ การใชพ้าณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ส าหรับวิสาหกิจ ท า
ให้สามารถจดัการกบัขอ้มูลท่ีมีอยูแ่ละเพิ่มข้ึนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ การขยายตวัของธุรกรรมบน
อินเตอร์เน็ต เป็นช่องทางส่ือสารท่ีมีการน ามาใช้งานอย่างกวา้งขวางและทวีความส าคญัข้ึนอย่าง
รวดเร็วต่อธุรกิจทุกระดบัชั้น โดยระบบจะช่วยให้การติดต่อ ประสานงาน ระหวา่งหน่วยงานท าได้
ง่ายมีความสะดวกสบายในการใชง้าน ทั้งผูจ้ดัการขอ้มูลและผูใ้ช ้ลดระยะเวลา ค่าใชจ่้าย และภาระ
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ในการด าเนินธุรกิจได้เป็นอย่างมาก เช่น การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ ค่าแรง การปรับปรุง และ
สามารถด าเนินธุรกิจไดทุ้กท่ีทุกเวลา ในงานวจิยัน้ีเป็นการพฒันารูปแบบการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์
ส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) โดยไดแ้บ่งงานหลกัออกเป็นสองส่วนคือ การ
จดัการขอ้มูลหนา้ร้าน (Front Shop Systems) ส าหรับการใหบ้ริการขอ้มูลต่างๆ กบับุคคลทัว่ไป และ
การจดัการขอ้มูลหลงัร้าน (Back Office Systems) ส าหรับการบริหารจดัการขอ้มูลของผูบ้ริหาร
เวบ็ไซต ์เน่ืองจากลกัษณะงานในแต่ละส่วนจะตอ้งมีความแตกต่างกนัตามบริบทของผูใ้ช ้

ภูชิตต์ ภูริปาณิก (2544) ได้ท าการศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการท าเว็บไซต์พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ของผูป้ระกอบธุรกิจการท่องเท่ียวในเขตในเขตกรุงเทพมหานคร โดยท าการ
สัมภาษณ์จากกลุ่มธุรกิจการท่องเท่ียวในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเวบ็ไซตเ์ป็นของตวัเองจ านวน 80 
บริษทั จากจ านวนทั้งหมดท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั 100 บริษทั โดยวิธีการศึกษาเชิงส ารวจ ผลการศึกษา
พบว่า ปัจจยัและการใช้งานบนเว็บไซต์พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์มาจากการท่ีผูป้ระกอบธุรกิจการ
ท่องเท่ียวไดน้ าอินเตอร์เน็ตมาใชใ้นกิจการเป็นเวลา 2-3 ปี มีวตัถุประสงคเ์พื่อการติดต่อส่ือสารของ
บริษทั และปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีมีผลต่อการท าเวบ็ไซต์ก็คือเพื่อการคา้ซ่ึงประโยชน์มากท่ีสุดใน
ปัจจุบนัของผูป้ระกอบธุรกิจการท่องเท่ียวท่ีมีเวบ็ไซต์ของตนเองก็เพื่อการคน้หาขอ้มูล การจดัท า
เวบ็ไซต์ของผูป้ระกอบธุรกิจการท่องเท่ียวโดยจะจดัท าเวบ็ไซต์บริษทัเอง ซ่ึง Server ท่ีใช้เป็น
ประเภทภายในประเทศแบบเสียค่าบริการ วิธีการประชาสัมพนัธ์เวบ็ไซตผ์า่นส่ือท่ีออกจากบริษทั
มากท่ีสุด  

ยิ่งทิพย ์พฒัน์ภิญญ ์(2544) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมและทศันคติของผูป้ระกอบการ
ต่อการท าพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ท่ีประกอบธุรกิจ
พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ไดแ้ก่ กลุ่มธุรกิจการขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟแวร์ วตัถุประสงใน
การท าพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่คือ เพิ่มช่องทางการจดัจ าหน่าย และจาก
การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ทัศนคติต่อการท าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไม่มีความสัมพนัธ์กับ
รูปแบบธุรกิจ แต่มีความสัมพันธ์กับลักษณะส่วนบุคคล คือ อายุและระดับการศึกษาของ
ผูป้ระกอบการ 

ดงันั้น การเลือกใช้การส่ือสารในแต่ละรูปแบบข้ึนอยู่กบัปัจจยัต่างๆ เช่น อายุ เพศ การ
ด ารงชีวิตประจ าวนั ความส่วนตวั เป็นตน้ การประยุกต์ใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในหน่วยงาน องค์กร
ต่างๆ จึงจ าเป็นจะตอ้งศึกษาบริบทของชุมชนหรือองค์กรนั้นๆ การประยุกต์ใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์
ของชุมชนคีรีวง จะตอ้งศึกษาบริบทของชุมชนคีรีวงถึงรูปแบบการการด าเนินชีวิต เพื่อประยุกตใ์ช้
ไดอ้ยา่งเหมาะสม ไม่เกิดผลเสีย และไดป้ระโยชน์สูงสุด 
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2.3  ทฤษฎกีารส่ือสาร (Berlo) 
 

Berlo (1960) ได้น าเสนอแบบจ าลององค์ประกอบทางการส่ือสาร ซ่ึงประกอบด้วย
องคป์ระกอบส าคญั 4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 

1)  ผูส่้งสาร (Sender) และผูเ้ขา้รหสั (Encoder) รวมอยูใ่นองคป์ระกอบเดียวกนั 
2)  สาร (Message) 
3)  ช่องทาง (Chanel) 
4)  ผูรั้บสาร (Receiver) และผูถ้อดรหสั (Decoder) รวมอยูใ่นองคป์ระกอบเดียวกนั 

แบบจ าลองน้ีประกอบด้วยองค์ประกอบขา้งตน้ไดแ้ก่ Source Message Channel และ 
Receiver มีช่ือเรียกวา่ SMCR Model ดงัท่ีเบอร์โลไดน้ าเสนอไวภ้าพดงัต่อไปน้ี 
 

 
 
ภาพที ่2.7  แบบจ าลององคป์ระกอบทางการส่ือสาร SMCR Model 
แหล่งทีม่า:  Berlo, 1960. 
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ซ่ึงแบบจ าลอง SMCR ของ Berlo (1960) ไดพ้ฒันาทฤษฎีท่ีผูส่้งจะส่งสารอยา่งไร และผูรั้บ
จะรับ แปลความหมาย และมีการโตต้อบกบัสารนั้นอยา่งไร ทฤษฎี SMCR ประกอบดว้ย 

 
2.3.1  ผู้ส่งสาร (Source)  
จากการศึกษานั้ นผู ้สารจะต้องเป็นผู ้ท่ี มีทักษะความช านาญในการส่ือสาร โดยมี

ความสามารถเขา้รหัส (Encode) เน้ือหาข่าวสาร มีทศันคติท่ีดีต่อผูรั้บ เพื่อผลของการส่ือสารมี
ความรู้เก่ียวกบัขอ้มูลข่าวสารท่ีจะส่งเป็นอย่างดี และควรมีความสามารถปรับระดบัขอ้มูลนั้นให้
เหมาะสมและง่ายต่อระดบัความรู้ของผูรั้บ ตลอดจนพื้นฐานทางสังคมและวฒันธรรมท่ีสอดคลอ้ง
กบัผูรั้บดว้ย ทางดา้นของ (สมิต สัชฌุกร, 2547) ไดก้ล่าวถึงกรณีของผูส่้งสารไวว้า่ ผูส่้งสาร คือ ผูต้ ั้ง
ตน้ท าการส่ือสารกบับุคคลอ่ืนๆ โดยผูส่้งสารอาจจะมีเพียงคนเดียว หรืออาจจะมีมากกวา่หน่ึงคนก็
ได ้ซ่ึงองคก์ารหรือหน่วยงานท่ีเป็นผูเ้ร่ิมกระท าการใหเ้กิดการส่ือสารก็ถือไดว้า่เป็นผูส่้งสาร 

ส่วน (ระวงั เนตรโพธ์ิแก้ว, 2542) ได้ให้ความหมายของผู ้ส่งสารไว้ คือ ผู ้ท่ี เ ร่ิมต้น
กระบวนการส่ือสาร อาจจะเป็นบุคคล กลุ่มบุคคลหรือองคก์ารหรือสถาบนัก็ไดเ้ป็นผูถ่้ายทอดสาร
ต่างๆ ไปยงัผูรั้บสาร โดยผูส่้งสารตอ้งค านึงถึงความถูกตอ้งเหมาะสม และวิธการถ่ายทอดสารนั้น 
ซ่ึงตอ้งค านึงถึงความรู้ท่ีตนเองมีอยูค่  านึงถึงคุณลกัษณะของผูรั้บและค านึงสถานการณ์เป็นตน้ ซ่ึง
ปัจจยัส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งในการส่ือสารไดแ้ก่ ทกัษะในการส่ือสารทศันคติ ความรู้ ขนบธรรมเนียม
ประเพณี วฒันธรรม ระยะเวลา รูปแบบและวิธีการส่ือสาร นอกจากนั้นทาง (รัตนาวดี เกียรตินิยม
ศกัด์ิ, 2542) ไดใ้ห้ความหมายของผูส่้งสารไวว้า่ ผูใ้ชง้านท่ีสามารถเป็นทั้งผูส่้งสารและผูรั้บสารได ้
เพราะดว้ยลกัษณะเฉพาะของส่ือท่ีสามารถมีปฏิกิริยาในการส่ือสารไดท้นัที (Interactive) ผูส่้งสารท่ี
มีลกัษณะไม่เป็นทางการ และไม่ตอ้งมีพิธีรีตองในการส่ือสารเน่ืองจากเป็นการส่ือสารจากท่ีส่วนตวั 
(Private Space) ไปยงัท่ีสาธารณะ (Public Space) ผูส่้งสารอาจจะเป็นผูท่ี้มีอาชีพในการส่ือสารมวลชน
หรือไม่ไดเ้ป็นก็ได ้ผูส่้งสารจะเป็นผูเ้ช่ียวชาญในเร่ืองท่ีน าเสนอหรือไม่ไดเ้ป็นผูเ้ช่ียวชาญในเร่ือง
นั้นก็ไดเ้พราะการส่ือสารผ่านส่ือกลางมีลกัษณะไม่ปรากฏอย่างเฉพาะเจาะจงว่าใครเป็นผูส่้งสาร 
ถือเป็นการส่ือสารแบบ 2 ทาง (Two Way Communication) ผูส่้งสารยึดติดกบัส่ิงท่ีน าเสนอ มีอคติ 
(Bias) ต่อเร่ืองท่ีน าเสนอผูส่้งสารและผูรั้บสารจะมีอ านาจเท่าเทียมกนัอนัเป็นลกัษณะของการ
ส่ือสารแบบแนวนอน (Horizontal Communication) ท่ีเปิดโอกาสให้ผูใ้ช้งานมีส่วนร่วมในการ
ส่ือสารไดอ้ยา่งเสรี  

นอกจากนั้นยงัมี พชันี เชยจรรยา, เมตตา กฤตวิทย ์และถิวนนัท ์อนวชัศิริวงศ์. (2534) ได้
กล่าวถึงผูส่้งสารไวว้่า ผูส่้งสาร (Sender) คือ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีเป็นผูริ้เร่ิมหรือเร่ิมตน้ส่งสาร
ไปให้อีกบุคคลหน่ึงจะโดยตั้งใจหรือไม่ก็ตาม หรือเป็นผูท้าหน้าท่ีส่งสารผ่านช่องทางหน่ึงไปยงั
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ผูรั้บสาร ฉะนั้น ผูส่้งสารจึงมีบทบาทในการช้ีนาวา่พฤติกรรมการส่ือสารภายในสถานการณ์หน่ึงๆ 
นั้น จะเป็นไปในรูปใดและมีผลอยา่งไรหรืออีกนยัหน่ึงก็คือ ผูส่้งสารคือ ผูก้ระตุน้ (Stimulus) ท่ีทา
ให้เกิดการตอบสนอง (Response) จากผูรั้บสาร หรือผูส่้งสารอาจเรียก ผูเ้ขา้รหสั (Encoder) คือ ผูท่ี้
รับผิดชอบในการนาความคิดของผูริ้เร่ิม ความคิดหรือแหล่งสาร (Source) ส่งไปยงัผูท่ี้ตอ้งการจะ
ส่ือสารด้วย โดยการใช้สัญญาณ (Signal) และสัญลกัษณ์ (Symbol) หรือเรียกว่า การเขา้รหัส 
(Encoding) ซ่ึงแสดงถึงเป้าหมายหรือส่ิงท่ีแหล่งสารตอ้งการส่ือ 

เน่ืองจากผูส่้งสารถือเป็นบุคคลท่ีเร่ิมตน้ในการส่ือสาร ซ่ึงจะเกิดข้ึนเม่ือมีความตอ้งการ มี
ความจ าเป็นหรือมีเหตุผล (ตามจุดประสงค์ของการส่ือสาร) ท่ีจะส่ือออกไป โดยผูส่้งสารเป็นคน
ก าหนดลกัษณะของข่าวสารนั้นๆ ซ่ึงในการก าหนดรูปแบบของข่าวสารนั้น จะท าให้ผูรั้บข่าวสาร
สามารถท่ีจะเขา้ใจไดถึ้งส่ิงท่ีผูส่้งสารนั้นตอ้งการจะส่ือถึง ดว้ยเหตุน้ีผูส่้งสารจึงตอ้งรู้ชดัเจนว่าจะ
ท าการส่ือสารถึงใคร และส่ือสารอะไร โดยคาดว่าผูรั้บเข้าใจในข่าวสารรูปแบบใดได้ดีท่ีสุด 
อย่างเช่น การใช้ภาษาให้เหมาะสมกบัระดบัของผูรั้บ เป็นตน้ ในหลกัของทฤษฎีการส่ือสารของ
เดวดิ เค. เบอร์โล ในส่วนของผูส่้งสารนั้น หมายถึงการกล่าวหรือส่งสารต่างๆ ไม่วา่จะเป็นในเร่ือง
ของทกัษะท่ีใชใ้นการส่ือสาร ทศันคติ ความรู้ ระบบสังคม รวมไปถึงวฒันธรรมท่ีส่ือออกไปโดยวิธี
ต่างๆ โดยทาง (Berlo, 1960) ไดใ้หค้วามหมายของรายละเอียดไวด้งัน้ี 

1)  ทกัษะในการส่ือสาร (Communication Skills) หมายถึง ความสามารถในการ
ส่ือสาร ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ประการ ไดแ้ก่ 

(1) ทกัษะในการส่ือสารด้วยวจันภาษา (Verbal Communication Skills) 
ประกอบดว้ยทกัษะ 3 ประการดงัน้ี 1) ทกัษะในการเขา้รหสั ไดแ้ก่ ความสามารถในการเขียน และ
พูด 2) ทกัษะในการถอดรหสั ไดแ้ก่ ความสามารถในการอ่าน และฟัง 3) ทกัษะในการคิดและการ
ใชเ้หตุผล มีส่วนส าคญัต่อความสามารถในการเขา้รหสัและถอดรหสั 

(2) ทกัษะในการส่ือสารดว้ยอวจันภาษา (Nonverbal Communication Skills) 
หมายถึง ความสามารถในการใช้อวจันภาษา เช่น ภาษาท่าทางหรือภาษากาย การสัมผสั ปริภาษา 
ฯลฯ ใชเ้พื่อเสริมความหมาย หรือแทนความหมายของอวจันภาษา 

ทกัษะหรือความสามารถในการส่ือสารมีอิทธิพลต่อผูส่้งสาร 2 ประการคือ ช่วยให้
ผูส่้งสารสามารถก าหนดวตัถุประสงค์ท่ีชดัเจนในการส่ือสาร และช่วยให้ผูส่้งสารสามารถเขา้รหัส
สารท่ีตอ้งการส่ือสารไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัเร่ืองท่ีตอ้งการส่ือสาร ผูรั้บสาร และสถานการณ์แวดลอ้ม
ในขณะส่ือสาร 

2)   ทศันคติ (Attitudes) หมายถึง ความรู้สึกท่ีมีต่อบุคคล วตัถุ หรือส่ิงแวดลอ้ม 
ส่งผลต่อพฤติกรรมการส่ือสารของมนุษย ์ทศันคติของผูส่้งสารแบ่งเป็น 3 ประเภทไดแ้ก่ ทศันคติ
ต่อตนเอง ทศันคติต่อเร่ืองหรือประเด็นในการส่ือสาร และทศันคติต่อผูรั้บสาร 
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3)   ความรู้ (Knowledge) ของผูส่้งสารในเร่ืองเก่ียวกบักระบวนการส่ือสาร เร่ืองท่ี
จะส่ือสาร ลกัษณะของผูรั้บสาร ลกัษณะของส่ือและวธีิการเลือกใชส่ื้อ และทศันคติของตนเอง โดย
เนน้วา่ความรู้เก่ียวกบัการส่ือสารจะส่งผลต่อพฤติกรรมการส่ือสาร 

4)   ระบบสังคม (Position within a Social-cultural System) หมายถึง สถานภาพ
ทางสังคมของผูส่้งสาร การเป็นสมาชิกกลุ่มต่างๆ ประเพณีวฒันธรรม ความเช่ือ ค่านิยม ฯลฯ 
ทั้งหมดน้ีเรียกวา่ ภูมิหลงัทางสังคมและวฒันธรรม (Social-cultural Background) ของผูส่้งสารจะ
ส่งผลต่อความรู้ ทศันคติพฤติกรรมของผูส่้งสาร ความรู้สึกของผูรั้บสาร และความเขา้ใจท่ีเกิดข้ึน
ระหวา่งกนั หากภูมิหลงัทางสังคมและวฒันธรรมของทั้งผูส่้งสารและผูรั้บสารมีความใกลเ้คียงกนั 
ประสิทธิผลของการส่ือสารก็มากข้ึนดว้ย 

5)   ประสบการณ์ (Field of Experience) หมายถึง ประสบการณ์หรือการเรียนรู้
ของผูส่้งสาร เป็นปัจจยัก าหนดระดบัความสอดคลอ้งตอ้งกนัระหวา่งความหมายท่ีผูส่้งสารตอ้งการ
ส่ือสารไปยงัผูรั้บสาร กบัความหมายของสารท่ีผูรั้บสารมีหลงัจากท่ีไดรั้บสารจากผูส่้งสาร หากคู่
ส่ือสารมีประสบการณ์ในเร่ืองต่างๆ ร่วมกนัก็จะช่วยให้เขา้ใจความหมายของสารไดต้รงกนัหรือ
สอดคล้องกนั ดงันั้นผูส่้งสารจึงตอ้งค านึงถึงขอบเขตประสบการณ์ของผูรั้บสาร เพื่อสร้างสารท่ี
สามารถส่ือความหมายไดส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการส่ือสารของตน 
 

2.3.2  สาร (Message) 
สารหรือขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหา สัญลกัษณ์ และวธีิการส่งข่าวสาร ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีผูส่้งสาร

ตอ้งการส่งไปให้ผูรั้บสาร ซ่ึงหลายๆ ท่ีอาจจะใช้รหัสในการส่ือก็เป็นได้ แต่ในความหมายของ 
(Berlo, 1960) คือ ผลผลิตท่ีเกิดจากการเขา้รหสัของผูส่้งสารเพื่อส่งไปยงัผูรั้บสาร และกระตุน้ให้
ผูรั้บสารเกิดการตอบสนอง ซ่ึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสารซ่ึงคู่ส่ือสารควรค านึง ไดแ้ก่ 

1)   รหสัของสาร (Message Code) หมายถึง กลุ่มของสัญลกัษณ์ท่ีใชแ้ทน หรือให้
หมายถึงส่ิงต่างๆ ได ้เช่น วจันภาษา หมายถึง ภาษาเขียน และภาษาพูด รหัสของสารประกอบดว้ย
ส่วนประกอบ 2 ส่วนไดแ้ก่  

(1)   ส่วนประกอบยอ่ย (Elements) เช่น ส่วนประกอบยอ่ยของภาษาพูด ไดแ้ก่ 
เสียง พยางค ์และค า เป็นตน้ ส่วนประกอบยอ่ยของภาษาเขียน ไดแ้ก่ พยญัชนะ สระ และวรรณยุกต ์
เป็นตน้  

(2)   โครงสร้าง (Structure) หมายถึง การน าส่วนประกอบย่อยของรหัสมา
รวมกนัเป็นค าท่ีใชแ้ทน หรือให้หมายถึงส่ิงต่างๆ เช่น น าพยญัชนะ “ก” มารวมกบั สระ “า” เป็นค าวา่ 
“กา” หมายถึงสัตวปี์กประเภทหน่ึง เป็นตน้ 
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2) เน้ือหาของสาร (Message Content) หมายถึง ขอ้ความท่ีตอ้งการจะใช้ส่ือ
ความหมายแก่ผูรั้บสาร ประกอบดว้ย 2 ส่วนดงัน้ี 1) ส่วนประกอบยอ่ย (Elements) ไดแ้ก่ กลุ่มค าท่ี
ไม่ไดเ้รียบเรียงตามโครงสร้างและหนา้ท่ีทางไวยากรณ์ 2) โครงสร้าง (Structure) หมายถึง การเรียบ
เรียงล าดบัของคาตามหลกัไวยากรณ์ 

3)  การเลือกและจดัล าดบัของข่าวสาร หรือการจดัสาร (Message Treatment) 
หมายถึง การตดัสินใจเลือกและจดัล าดบัของรหัสสารและเน้ือหา ไดแ้ก่ ข่าวสารท่ีจะน าเสนอให้
เหมาะสมและสนองวตัถุประสงคใ์นการส่ือสารได ้การเลือกและจดัล าดบัของข่าวสาร หรือการจดั
สารประกอบดว้ยส่วนประกอบ 2 ส่วน ไดแ้ก่ 1) ส่วนประกอบยอ่ย (Elements) ไดแ้ก่ รูปแบบ 
วิธีการ หรือเทคนิคในการน าเสนอสาร 2) โครงสร้าง (Structure) หมายถึง การจดัหรือการ
เรียงล าดบัของรหสัสารและเน้ือหา คือสารท่ีตอ้งการส่งให้สอดคลอ้งกบัเทคนิคการน าเสนอท่ีผูส่้ง
สารใช้ หรือเพื่อให้เกิดความน่าสนใจ หรือให้สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมและความตอ้งการของผูรั้บ
สาร เป็นตน้ 

 
2.3.3  ช่องทาง (Channel) 
ตามทฤษฎีของ Berlo (1960) ช่องทางในการรับข่าวสารหลกัๆ ไดแ้ก่ ตา หู จมูก ล้ิน และ

การสัมผสั หรือท่ีเขา้ใจในความหมายท่ีวา่ “ประสาทสัมผสัทั้ง 5 ของมนุษย”์ โดยทาง Berlo (1960) 
ไดท้  าการแบ่งช่องทางออกเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 

1)   ช่องสารท่ีเป็นตวักลางในการน าสารจากผูส่้งสารมายงัผูรั้บสาร ได้แก่ คล่ืน
แสง คล่ืนเสียง วทิยกุระจายเสียง วทิยโุทรทศัน์ หนงัส่ือพิมพ ์เป็นตน้ 

2)   ช่องสารท่ีเป็นพาหะของส่ิงท่ีน าสารไปสู่ประสาทรับรู้ทั้ง 5 ของมนุษย ์ไดแ้ก่ 
การเห็น การไดย้นิ การสัมผสั การไดก้ล่ิน และการล้ิมรส ตวัอยา่งเช่น อากาศซ่ึงเป็นตวัน าคล่ืนเสียง
ไปสู่ประสาทรับการไดย้นิ เป็นตน้ 

3)   วธีิเขา้รหสัและถอดรหสัสาร เช่น การใชว้ธีิพดู หรือวธีิเขียน เป็นตน้ 
 
2.3.4  ผู้รับสาร (Receiver) 
ผูรั้บสารในท่ีน้ีอาจจะหมายถึงบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีสามารถรับรู้และเขา้ใจขอ้มูลท่ีผูส่้ง

สารส่งไปให้ได ้เพราะเหตุน้ีผูรั้บสารจึงเป็นจุดหมายปลายทางของข่าวสารท่ีมีความส าคญัอยา่งยิ่ง
ในการท่ีจะรับขอ้มูลแลว้น าขอ้มูลนั้นแปลออกมา ซ่ึงหมายความวา่การส่งขอ้มูลออกไปนั้นประสบ
ความส าเร็จ ซ่ึงในทฤษฎีของ Berlo (1960) นั้น ไดแ้บ่งจุดหมายปลายทางของสารดว้ยคุณสมบติัทั้ง 
5 ประการเช่นเดียวกบัผูส่้งสาร ไดแ้ก่ ทกัษะในการส่ือสาร (Communication Skills) ทศันคติ (Attitudes) 
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ความรู้ (Knowledge) ระบบสังคม (Position within a Social-cultural System) และขอบเขตประสบการณ์ 
(Field of Experience) 
 
2.4  แนวคดิส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ 
 

“ส่ืออิเล็กทรอนิกส์” โดยค านิยาม หมายถึง ส่ือท่ีมีอิเล็กทรอนิกส์ หรือ การท างานของ
ตัวน าไฟฟ้าเข้ามาเก่ียวข้อง ในท่ีน้ี ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ จึงหมายรวมตั้ งแต่ โทรเลข โทรศัพท ์
ภาพยนตร์ วทิยกุระจายเสียง วทิย ุโทรทศัน์เคร่ืองบนัทึกภาพ/เสียง โทรสาร และคอมพิวเตอร์ 

เทคโนโลยีการส่ือสารในยุควฒันธรรมอิเล็กทรอนิกส์ เป็นเทคโนโลยีท่ีไดรั้บการพฒันา 
และมีการแพร่ขยายไปอย่างรวดเร็ว เร่ิมจากการถือก าเนิดของโทรเลขในปี ค.ศ. 1877 การฉาย
ภาพยนตร์เร่ืองแรกในปี ค.ศ. 1903 การสาธิตระบบวิทยุกระจายเสียงในปี ค.ศ. 1906 การแพร่ภาพ
วทิยโุทรทศัน์ในปี ค.ศ. 1939 และการถือก าเนิดของคอมพิวเตอร์ในปี ค.ศ. 1946 

จากการศึกษา ไดมี้ผูใ้หค้วามหมายของค าวา่ “ส่ืออิเล็กทรอนิกส์” ไวด้งัน้ี 
 มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (2541: 169, อา้งถึงใน ส านกัเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการ
สอน, 2554: 28) ซ่ึงไดก้ล่าวถึง ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง เทคโนโลยีเก่ียวขอ้งกบัการส่ือสารของ
สังคมโลกปัจจุบนั ซ่ึงจดัไวใ้นระบบทางการศึกษาไว ้10 ชนิด ไดแ้ก่ โทรศพัทต์ามสายเส้นใยแสง 
ดาวเทียมส่ือสาร แผน่เลเซอร์ คอมพิวเตอร์ และระบบบริการรวมเครือข่ายดิจิตอล ซ่ึงอาจจ าแนกส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นขอ้มูล ได ้5 ประเภท 

1)   ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ระบบส่ือสารทางเสียง เป็นเคร่ืองมือในการรับ -ส่งขอ้มูลท่ี
เป็นเสียงดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศพัท ์วทิยโุทรศพัทแ์บบเซลลูลาร์ วทิยกุระจายเสียง 

2)   ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ระบบส่ือสารทางภาพ ในยุคก่อนหนา้น้ีการมีโทรเลข โทร
พิมพ ์และเทเลกซ์ นบัวา่เป็นการส่งขอ้มูลข่าวสารถึงกนัไดอ้ยา่งรวดเร็ว ปัจจุบนัเทคโนโลยีกา้วหนา้
สามารถส่งได้ทั้ งตัวอักษร ข้อความและภาพ เหมือนกับต้นฉบับท่ีส่งมาจากทางไกล นั้ นคือ 
เคร่ืองโทรสาร และเคร่ืองโทรภาพ ทั้งน้ีตอ้งอาศยัการแปลงสัญญาณผา่นคู่สายโทรศพัท์เพื่อมายงั
เคร่ืองรับปลายทาง 

3)   ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ แบบส่ือสารทางภาพและเสียง ไดแ้ก่ โทรทศัน์ โทรศพัทภ์าพ 
4)   ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ระบบแสง โดยน าเอาแสงเลเซอร์มาใช้ประโยชน์ในการ

บนัทึกขอ้มูลลงบนแผน่ดิสก ์ปัจจุบนัท่ีแพร่หลายคือ เลเซอร์ วดีิโอดิสก ์และซีดี-รอม 
5)   ส่ืออิเล็กทรอนิกส์มลัติมีเดีย หมายถึง เป็นการผสมผสานเทคโนโลยีต่างๆ 

เช่ือมโยงใช้ประโยชน์เข้าด้วยกันมีสมรรถนะสมบูรณ์แบบในการส่ือสารข้อมูล โดยผ่านทาง
คอมพิวเตอร์ 
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สุรสิทธ์ิ วิทยารัฐ (2552) ไดก้ล่าววา่ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Media) หมายถึง ส่ือท่ี
อาศยัไฟฟ้าเป็นตวัน า ไดแ้ก่ วิทยุกระจายเสียง, วิทยุโทรทศัน์, ภาพยนตร์, เคเบิลทีวี, ทีวีดาวเทียม 
ต าราบางเล่มเรียกส่ือชนิดวา่“ส่ือร้อน” (Hot Media) 

นิคม ทาแดง, กอบกุล ปราบประชา และอ านวย เดชชัยศรี (2545: 17) ได้กล่าวว่า ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ ไดแ้ก่ โทรศพัท์ โทรสาร วิทยุส่ือสาร โทรทศัน์ปติสัมพนัธ์ ระบบประชุมทางไกล 
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต เป็นตน้ 

กาญจนา แกว้เทพ (2552: 82) ไดก้ล่าวถึงส่ืออิเล็กทรอนิกส์ วา่ เป็นส่ือตวัล่าสุดท่ีเกิดจาก
การผสมผสาน “ระบบโทรคมนาคม” เขา้กบั “ระบบสารสนเทศ” ซ่ึงจุดเร่ิมตน้ของส่ือใหม่เกิดข้ึน
ราวๆ ทศวรรษ 1970 มีลกัษณะท่ีส าคญั คือ การรวมหน่วยแสดงผลท่ีเป็นภาพ เช่น จอโทรทศัน์ เขา้
กบัระบบเครือข่ายของคอมพิวเตอร์ 

กิดานนัท ์มลิทอง (2548: 278) ไดก้ล่าววา่ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง ส่ือประเภทเสียงและ
ภาพ ซ่ึงไดแ้ก่ วทิย ุเทปบนัทึกเสียง โทรทศัน์ วดีีทศัน์ ซีดีรอม และการส่งสัญญานผา่นดาวเทียม 

สุพฒัน์ ส่องแสงจนัทร์ (2543: 16-60) กล่าวว่า ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ คือ ส่ือไม่ตีพิมพ์มี
ความหมายโดยรวมส่ือ 3 ประเภทไว้ด้วยกัน ได้แก่  โสดทัศนวัสดุ ส่ือโสตทัศน์ และส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ เพราะค าเหล่าน้ีมีความหมายคลา้ยคลึงกนัคือ หมายถึงเป็นส่ือหรือวสัดุท่ีตอ้งใชโ้ดย
ผา่นปราสาทสัมผสัทางหูและตา 

บุปผชาติ ทฬัหิกรณ์ (2545: 7-15) ไดใ้ห้ความหมายและความส าคญัของส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
หรือเรียกได้อีกอย่างหน่ึงว่า ส่ือดิจิตอล ดัง น้ี ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละยุคสมัยได้มีการ
เปล่ียนแปลงตามเทคโนโลยี ท าให้มีผลต่อการเขา้สู่ยุคอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวิวฒันาการของส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์เป็นล าดบั ซ่ึงแบ่งได ้4 ยคุ 

1)   ยุคคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและฝึกอบรม เป็นยุคท่ีอยูใ่นการเร่ิมใชค้อมพิวเตอร์
ในวงการการศึกษา จนถึงปี ค.ศ. 1983 

2)   ยุคมัลติมีเดีย เป็นยุคท่ีอยู่ในช่วงปี ค.ศ.1984-1993 ซ่ึงเป็นยุคท่ีก่อก าเนิด
โปรแกรมวนิโดว ์3.1 การใชซี้ดีรอมในการบนัทึกขอ้มูล การมีความมิยมใชโ้ปรแกรม Power Point 
เพื่อการน าเสนอการสร้างบทเรียน เพื่อใชใ้นการฝึกอบรมท่ีบนัทึกเก็บไวใ้นแผน่ซีดี สามารถน าไป
เรียนตามเวลาและสถานท่ีท่ีมีความสะดวก แต่มีขอ้เสียท่ีท าให้นกัเรียนเกิดการขาดปฏิสัมพนัธ์กบั
ผูส้อน 

3)   ยุคเวบ็เร่ิมแรก เป็นยุคท่ีอยู่ในช่วงปี ค.ศ. 1994-1999 ซ่ึงเป็นยุคท่ีเทคโนโลยี
เวบ็เร่ิมเขา้มาเป็นบริการหน่ึงในอินเตอร์เน็ต จึงท าใหไ้ดมี้การศึกษาถึงการน ามาใชเ้พื่อปรับปรุงการ
ฝึกอบรมจากวธีิการใชอ้ยูเ่ดิม เร่ิมมีเทคโนโลยมีลัติมีเดียบนเวบ็ท่ียงัมีความสามารถในการส่งขอ้มูล
ไดช้า้ 
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4)   ยุคเว็บคนรุ่นใหม่เป็นยุคของปี ค.ศ. 2000-2005 เป็นยุคท่ีเทคโนโลยีมี
ความกา้วหน้าในการรับส่งขอ้มูลมลัติมีเดีย ใชป้ระโยชน์ในการฝึกอบรมและการเรียนรู้ไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ ท าให้ประหยดัค่าใช้จ่ายในการศึกษาอบรมและการเรียนรู้เป็นการกา้วสู่ยุคของส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

จากการทบทวนวรรณกรรมและการให้ความหมายของนักวิชาการ จึงอาจสรุปไดว้่า ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การผสมผสานเทคโนโลยีต่างๆเขา้ดว้ยกนั เพื่อช่วยในการอ านวยความ
สะดวกแก่นกัท่องเท่ียว ให้สามารถติดต่อส่ือสาร หรือสืบคน้ขอ้มูลไดแ้บบทนัที ทนัโลก และทนั
เหตุการณ์ ในทุกๆท่ีโดยอาศยัอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศพัท ์คอมพิวเตอร์ เพื่อการเช่ือมต่อ 
เป็นตน้จะเห็นได้ว่าการพฒันาของเทคโนโลยีการส่ือสารประเภทส่ืออิเล็กทรอนิกส์เป็นไปอย่าง
ต่อเน่ืองในช่วงต่อของศตวรรษท่ี 18 และ 19 ทั้งน้ี เน่ืองจากในช่วงเวลาดงักล่าว องค์ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์มีการพฒันาอย่างรวดเร็ว และเทคโนโลยีการส่ือสารท่ีกล่าวมาทั้งหมดก็ถูกพฒันาข้ึน
ในระยะเวลาอนัไล่เล่ียกัน ด้วยวตัถุประสงค์ร่วมในการพฒันาศกัยภาพในการรับรู้ และขยาย
ความสามารถในการส่ือสารของมนุษยใ์หก้วา้งไกลออกไปอยา่งไม่มีขีดจ ากดั 
 

2.4.1  พฤติกรรมการส่ือสารในยุควฒันธรรมอเิลก็ทรอนิกส์ 
เน่ืองจากวฒันธรรมอิเล็กทรอนิกส์เป็นวฒันธรรมการส่ือสารท่ีครอบคลุมช่วงระยะเวลา

ยาวนาน ตั้ งแต่การน าโทรเลขมาใช้เป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร จนถึงการเช่ือมโยงโลกด้วย
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ดงัท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนั ท าให้เกิดผลกระทบต่อพฤติกรรมการส่ือสารใน
ลกัษณะต่างๆ มากมาย แต่ในท่ีน้ีจะขอจ ากดัค าอธิบายเร่ืองพฤติกรรมการส่ือสารในยุควฒันธรรม
อิเล็กทรอนิกส์ ให้อยู่ในขอบเขตของพฤติกรรมการส่ือสารท่ีเป็นผลมาจากส่ือมวลชน และ
พฤติกรรมการส่ือสารท่ีเป็นผลมาจากเครือข่ายคอมพิวเตอร์เท่านั้น เน่ืองจากเป็นเร่ืองท่ีเราทุกคน
ก าลงัเผชิญอยูใ่นโลกปัจจุบนั 

ตัวอย่างพฤติกรรมการส่ือสารท่ีเป็นผลมาจากส่ือมวลชน เช่น ความก้าวหน้าของ
ส่ือมวลชนมีการแพร่ขยายไปในวงกวา้งอย่างรวดเร็วในช่วงคร่ึงแรกของศตวรรษท่ี 19 นบัตั้งแต่
การก่อก าเนิดของส่ือภาพยนตร์เป็นตน้มา ความกา้วหน้าอยา่งรวดเร็วของส่ือมวลชนท าให้เกิดการ 
“ตระหนกั” และ “ตระหนก” ถึงผลของส่ือท่ีมีต่อบุคคลอยา่งจริงจงัเป็นคร้ังแรก และไดมี้การสร้าง
ทฤษฎีส่ือมวลชนข้ึนมามากมายเพื่อสนบัสนุนแนวคิดดงักล่าวในช่วงเวลาต่อมา 

การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการส่ือสารในยุควฒันธรรมอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีสามารถจ าแนก
ออกไดเ้ป็น 4 ลกัษณะใหญ่ๆ ดงัน้ี 
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1)   การส่ือสารในยุควฒันธรรมอิเล็กทรอนิกส์ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการแสวงหา
ข่าวสารของบุคคล กล่าวคือ ในยุควฒันธรรมการส่ือสารแบบการพูดและการอ่าน บุคคลตอ้งเป็น
ฝ่ายแสวงหาข่าวสาร ตวัอยา่งเช่น การเดินทางไปถามข่าวคราวจากแหล่งสาร หรือหาขอ้มูลท่ีเขียน
ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรมาอ่านและตีความ เป็นตน้ ในขณะท่ีส่ือมวลชนน าข่าวสารมาถึงตวับุคคล
ไดทุ้กเวลาและทุกสถานท่ี 

2)   การส่ือสารในยุควฒันธรรมอิเล็กทรอนิกส์สร้างพฤติกรรมการเลือก และ
ควบคุมขอ้มูลข่าวสารของผูรั้บสารไดอ้ย่างชดัเจนกว่าในยุคก่อนๆ กล่าวคือ ในยุควฒันธรรมการ
ส่ือสารแบบการพูด ผูรั้บสารอาจไม่สามารถปฏิเสธการรับสารได้ เน่ืองจากเป็นการส่ือสารแบบ
เผชิญหน้า แต่ในการส่ือสารยุควฒันธรรมอิเล็กทรอนิกส์ ผูรั้บสารมีเคร่ืองมือต่างๆ ในการเลือก 
และควบคุมขอ้มูลข่าวสารไดอ้ย่างฉับพลนัทนัที เช่น การใช้รีโมท คอนโทรล (Remote Control) 
เปล่ียนช่องเม่ือวทิยโุทรทศัน์เสนอรายการท่ีเราไม่อยากดู การเช่าวีดิทศัน์ (Video) ภาพยนตร์มาดูใน
เวลาท่ีเราตอ้งการ หรือการอดัรายการข่าวไวแ้ลว้น ามาฉายซ ้ า เพื่อการวิเคราะห์ในเชิงลึก เป็นตน้ 
ตวัอยา่งต่างๆ เหล่าน้ี ลว้นแสดงใหเ้ห็นวา่มนุษยเ์ร่ิมควบคุมขอ้มูลข่าวสารได ้ในระดบัหน่ึง 

3)   การส่ือสารในยุควฒันธรรมอิเล็กทรอนิกส์เป็นการส่ือสารท่ี “ประกอบสร้าง” 
(Construct) ข้ึน และสารท่ีถูก “ประกอบสร้าง” ข้ึนมานั้นจะไดรั้บการตีความท่ีแตกต่างกนัออกไป 
เน่ืองจากการส่ือสารผ่านส่ือมวลชนไม่ใช่การส่ือสารท่ีถูก “สร้าง” ข้ึนเพื่อน าเสนอมวลชนด้วย
เทคนิคเฉพาะด้าน และด้วยวตัถุประสงค์ท่ีแตกต่างกันออกไป ดังนั้นการตีความจึงข้ึนอยู่กับ
ประสบการณ์ของผูรั้บสารเป็นหลกั ตวัอยา่งเช่น ภาพยนตร์โฆษณา 1 เร่ือง อาจถูกตีความหมายไป 
10 แนวทาง ตามความหลากหลายของผูช้มภาพยนตร์โฆษณาช้ินนั้น เป็นตน้ 

4)   สืบเน่ืองจาก “การประกอบสร้าง” ของส่ือมวลชน ท าให้ส่ือมวลชนสามารถ 
แทรก อารมณ์ดว้ยเทคนิคต่างๆ เพื่อท าให้ผูรั้บสารมี อารมณ์ร่วม ไปกบัการน าเสนอ ท าให้ผูรั้บสาร
มีความผกูพนักบัเร่ืองราวท่ีส่ือมวลชนน าเสนอสูง (เช่น การมีอารมณ์ร่วม หรือ “อิน” กบัละคร) จน
บางคร้ังเกิดพฤติกรรมการส่ือสารท่ีใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผล (เช่น เกลียดตัวอิจฉาในละคร
แหล่งท่ีมา: แยง่พระเอกไป เป็นตน้) 

ในส่วนของความสัมพนัธ์ระหว่างส่ือมวลชนและพฤติกรรมการส่ือสาร ได้มีผูศึ้กษาไว้
มากมาย ในท่ีน้ีจะขอยกตวัอยา่งมาใหเ้ห็นพอเป็นสังเขป ดงัน้ี 

1)   ส่ือมวลชนกระตุน้ให้เกิดพฤติกรรมการส่ือสารแบบมีส่วนร่วม เช่น การท า
หนา้ท่ีเป็นเวทีในการแสดงความคิดเห็นของประชาชน 

2)   ส่ือมวลชนกระตุน้ให้เกิดพฤติกรรมการส่ือสารแบบบริโภคนิยม เน่ืองจาก
ส่ือมวลชนยคุปัจจุบนัถูกใชไ้ปเป็นเคร่ืองมือการขายสินคา้ในระบบทุนนิยมเสียเป็นส่วนมาก 
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3)   ส่ือมวลชนเป็นสถาบนัหลกัทางสังคมสถาบนัหน่ึงท่ีมีสาวนในการหล่อหลอม
พฤติกรรมการส่ือสารของบุคคล โดยเฉพาะพฤติกรรมการเลียนแบบส่ือมวลชน 

4)   ตวัอยา่งพฤติกรรมการส่ือสารท่ีเป็นผลมาจากเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ไม่มีใครปฏิเสธไดว้่า เครือข่ายคอมพิวเตอร์เขา้มามีบทบาทในชีวิตประจ าวนัของเราเป็น

อยา่งสูง ทั้งในการส่ือสารระดบับุคคล ระดบักลุ่ม และระดบัโลก 
นอกจากการแสวงหาข่าวสารแลว้ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ยงัช่วยให้การสร้างสัมพนัธภาพ 

หรือการเช่ือมโยงกบัผูอ่ื้นเป็นไปไดง่้ายข้ึน ยกตวัอย่างเช่น ในโลกแห่งความเป็นจริง นาย ก. เป็น
คนข้ีอาย ไม่มีความมัน่ใจในการส่ือสารกบัผูอ่ื้น เน่ืองจากมีความบกพร่องทางสรีระ แต่เม่ือเขา้ไป
สนทนาในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Chat) นาย ก. ไม่ตอ้งกงัวลกบับุคลิกภาพของตนเอง เน่ืองจาก
เป็นการส่ือสารแบบไม่เห็นหน้ากนั ท าให้สามารถส่ือสารไดอ้ย่างมัน่ใจ และสร้างสัมพนัธภาพได้
อยา่งมากมาย 

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ในปัจจุบนั ได้พยายามสร้างส่ิงแวดล้อมของการส่ือสารระหว่าง
บุคคลให้มีความ “เสมือนจริง” ให้มากท่ีสุด ไม่ว่าจะเป็นการมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีสามารถท าได้อย่าง
ทนัทีทนัใด หรือการสร้างสัญลกัษณ์ทางอวจันภาษาข้ึนมาทดแทนการแสดงออกทางท่าทางระหวา่ง
การส่ือสารท่ีขาดหายไปทางหนา้จอคอมพิวเตอร์ 

บทบาทของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในระดับกลุ่ม เครือข่ายคอมพิวเตอร์ไม่ได้มีความ 
สามารถในการเช่ือมโยงบุคคลต่อบุคคลเท่านั้น แต่ยงัมีความสามารถในการเช่ือมโยง “กลุ่มบุคคล” 
ต่างๆ เขา้ดว้ยกนัดว้ย เช่น ในปัจจุบนัไดมี้การสร้างเวบ็ไซต ์(Website) เพื่อเป็นเสมือนตวัแทนของ
กลุ่มทางสังคมต่างๆ ข้ึนมา เพื่อเป็นเวทีให้มีการแลกเปล่ียน แสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ 
หรือ แมแ้ต่มีกิจกรรมร่วมกนั เช่น เวบ็ไซตข์องกลุ่มคนรักสุขภาพท่ีให้บุคคลท่ีสนใจมาพูดคุย และ
ถกเถียงปัญหาสุขภาพกัน หรือเว็บไซต์ชมรมดูนก ท่ีให้ความรู้ในเร่ืองการดูนก และก าหนด
กิจกรรมต่างๆ ข้ึนตามความตอ้งการของสมาชิก เป็นตน้ 
 

2.4.2 ปัจจัยก าหนดพฒันาการด้านการส่ือสาร  
2.4.2.1  ปัจจยัดา้นวฒันธรรม 
การปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยใ์นสังคมก่อใหเ้กิดวฒันธรรม ซ่ึงหมายรวมถึงรูปแบบ

การด าเนินชีวิตของบุคคล เป็นผลรวมของความเขา้ใจ ความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมของ
สมาชิกในสังคม วฒันธรรมของสังคมหน่ึงๆ สะทอ้นให้เห็นผา่นส่ิงของเคร่ืองใชต่้างๆ เช่น เส้ือผา้ 
บา้นเรือนท่ีอยูอ่าศยั เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้และอ่ืนๆ  

นอกจากนั้น วฒันธรรมยงัหมายรวมถึงทศันคติและค่านิยม ภาษาและระบบการ
เขียน ประเพณีทางสังคมและศาสนา วรรณกรรม ศิลปะ ระบบและการรวมกลุ่มทางสังคม ระบบ
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การปกครอง ปทสัถาน กฎหมาย ฯลฯ วฒันธรรมจึงเป็นส่ิงซ่ึงคนในสังคมยอมรับและมีอิทธิพลต่อ
ความประพฤติของสมาชิก ในสังคมนั้นๆ และยงัเป็นส่ิงก าหนดการแปลความหมายและการ
ตอบสนองต่อวถีิชีวติทางสังคมอีกดว้ย 

2.4.2.2  ปัจจยัดา้นสังคม 
ลกัษณะทางสังคมประการหน่ึงท่ีก าหนดพฒันาการทางการส่ือสาร ไดแ้ก่ โครงสร้าง

ด้านการส่ือสารซ่ึงหมายถึงทรัพยากรด้านการส่ือสารภายในสังคมนั้นๆ ตลอดจน การจดัสรร
ทรัพยากรให้แก่บุคคลและกลุ่มบุคคลต่างๆ โครงสร้างทางสังคมเป็นปัจจยัก าหนดการส่ือสารของ
มนุษย ์ในสังคมก่อนประวติัศาสตร์ท่ีมนุษยย์งัไม่รู้จกัการอ่าน-เขียน และยงัด ารงชีวิตอยูด่ว้ยการล่า
สัตวแ์ละเก็บของป่า รูปแบบการส่ือสารก็จะต่างจากมนุษยใ์นสังคมเกษตรกรรม ยุคอุตสาหกรรม 
หรือยคุเทคโนโลยกีารส่ือสารเช่นในปัจจุบนั  

2.4.2.3  ปัจจยัดา้นการเมือง  
ปัจจัยทางการเมืองเป็นปัจจัยก าหนดพฒันาการการส่ือสารของมนุษย์ โดยการ

ส่ือสารจะพฒันาข้ึนสอดคลอ้งกบัพฒันาการทางการเมือง ทั้งน้ีเพื่อตอบสนองความจ าเป็นในการ
ปกครองและความตอ้งการของผูป้กครอง (Rodee, Anderson, Christol and Greene, 1983)  

2.4.2.4  ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ 
ระบบเศรษฐกิจของสังคมมนุษยมี์ววิฒันาการพร้อมกบัการส่ือสาร เพราะการส่ือสาร

มีอิทธิพลต่อสภาพเศรษฐกิจของสังคม ซ่ึงหมายถึงการผลิตและการกระจายผลผลิตท่ีไดรั้บ โดย
ข้ึนอยูก่บัอุปทานและ อุปสงคใ์นสังคมนั้นๆ เม่ือผลผลิตมีมากเกินกวา่ท่ีสังคมหน่ึงๆ จะบริโภคได้
หมด ก็จะเกิดการแลกเปล่ียนผลผลิตกบัสังคมอ่ืนๆ  

เศรษฐกิจเป็นกิจกรรมของมนุษยท่ี์มุ่งหวงัในการบรรลุถึงวิถีทางในการด ารงชีวิต 
(Human Activity Aimed at Reaching Means of Subsistence) เช่นเดียวกบัสัตวป์ระเภทอ่ืนๆ มนุษย์
ก็แสวงหาวิธีการในการสนองความต้องการของตนเองโดยการแสวงหาสินคา้หรือบริการท่ีจะ
สามารถให้ความพึงพอใจแก่ตนไดสู้งสุด ความตอ้งการน้ีแปรเปล่ียนไปตลอดเวลา และเม่ือสังคม
พฒันาข้ึน มนุษยก์็พฒันาความตอ้งการของตนให้ซับซ้อนมากข้ึน จากความตอ้งการดา้นกายภาพ
พฒันาข้ึนเป็นความตอ้งการดา้นสังคมและความตอ้งการดา้นวฒันธรรมตามล าดบั ดงันั้น การผลิต
และการกระจายสินคา้และบริการก็ซบัซอ้นข้ึนเป็นล าดบัข้ึนอยูก่บัสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจใน
ชุมชนนั้นๆ นอกจากนั้นการส่ือสารของมนุษยย์งัมีความแตกต่างกนัตามรูปแบบเศรษฐกิจต่างๆ  

2.4.2.5  ปัจจยัดา้นเทคโนโลย ี
เทคโนโลยีท าให้การส่ือสารพฒันาข้ึนทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน การประดิษฐ์

ไมโครโฟนข้ึนไดเ้พิ่มศกัยภาพในการพูดของมนุษยใ์ห้สามารถส่ือสารไดน้านข้ึน ดงัข้ึน ไกลข้ึน 
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และชกัจูงใจมากข้ึน การประดิษฐ์วิทยุข้ึนท าให้มนุษยส์ามารถพูดกบัผูฟั้งคนได้เป็นจ านวนมาก 
และในสถานท่ีไกลๆ มากข้ึนตราบเท่าท่ีมีเคร่ืองรับวิทยุและสัญญาณสามารถส่งกระจายเสียงไปถึง 
ส่วนโทรทศัน์ก็ช่วยเพิ่มภาพให้พร้อมกบัเสียงพูด ซ่ึงท าให้ผูส่ื้อสารเพิ่มความสามารถในการชกัจูงใจ
มากข้ึน 

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีก่อให้เกิดพฒันาการด้านการส่ือสารเป็นล าดับขั้น 
นบัตั้งแต่การใชโ้ทรศพัท์ โทรสาร ฯลฯ จนถึงการน าคอมพิวเตอร์เขา้มาช่วยในการเก็บขอ้มูล การ
ประมวลขอ้มูล และการส่งผา่นขอ้มูล ซ่ึงเหล่าน้ีท าใหป้ระสิทธิภาพของการส่ือสารดีข้ึน  

ในด้านภาษาเขียนก็ได้รับการพฒันาข้ึนจากเทคโนโลยีเช่นกัน จากการคดัลอก
ข่าวสารด้วยมือพฒันาข้ึนเป็นการพิมพ ์ซ่ึงเทคโนโลยีการพิมพ์ท าให้มนุษยส์ามารถผลิตส่ิงพิมพ์
ข้ึนมาได้เป็นจ านวนมากข้ึน ท าให้เกิดการเผยแพร่ความรู้และศิลปวิทยาการอย่างกวา้งขวาง ซ่ึง
น าไปสู่การปฏิวติัสังคมและสถาบนัทางสังคมต่างๆ ในหลายๆ ประเทศ เพราะเทคโนโลยีการพิมพ์
ท าให้การผลิตและการเผยแพร่ข่าวสารต่างๆ ท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร เป็นภาพ หรือตวัเลข รวดเร็ว
ข้ึนและมีราคาถูกลง จ านวนผูท่ี้อ่านออกเขียนไดก้็เพิ่มข้ึนเช่นเดียวกนั และขยายจากกลุ่มชนชั้นสูง
ของสังคม เช่น เจา้นาย ขนุนาง และพระ ลงไปสู่ประชาชนพลเมืองทัว่ๆ ไป 
 

2.4.3  แนวคิดการใช้ส่ืออเิลก็ทรอนิกส์เพือ่การท่องเทีย่ว 
เทคโนโลยีการส่ือสารในยุควฒันธรรมอิเล็กทรอนิกส์ท าให้ประสบการณ์ของมนุษยแ์ผ่

ขยายออกไปอยา่งกวา้งไกลอยา่งท่ีไม่เคยปรากฏมาก่อน นบัตั้งแต่การส่งขอ้มูลข่าวสารทางโทรเลข 
ท่ีถือว่า เป็นประสบการณ์คร้ังแรกของมนุษยชาติในการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารผ่านทาง 
“ระบบส่ือสาร” ท่ีแตกต่าง และมีประสิทธิภาพด้านความเร็วเหนือกว่า “ระบบขนส่ง” ท่ีเป็น
ช่องทางในการถ่ายทอดข่าวสารในยคุวฒันธรรมการส่ือสารท่ีผา่นๆ มา 

ปัจจุบนั เทคโนโลยีการส่ือสารได้พฒันาไปอย่างก้าวไกล บุคคลในทุกมุมโลกท่ีเข้าถึง
เครือข่ายคอมพิวเตอร์สามารถเช่ือมโยงและติดต่อส่ือสารถึงกนัและกนัไดโ้ดยไม่มีขอ้จ ากดัเร่ือง
เวลา และสถานท่ี เช่น ผูท่ี้อยูใ่นสหรัฐอเมริกาในเวลาเท่ียงคืน สามารถส่ือสารกบัผูท่ี้อยูท่างประเทศ
ไทยในเวลาเท่ียงวนัไดโ้ดยไม่มีปัญหา เน่ืองจากเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไดส้ร้างส่ิงแวดลอ้ม “เสมือน
จริง” (Virtual Environment) ท่ีท  าให้ผูส่ื้อสารรู้สึกเหมือนก าลงัส่ือสารกนัอยู่ในสถานท่ีและเวลา
เดียวกนั 

จากการศึกษาขอ้มูลดา้น e-Marketing พบว่าประเทศไทยยงัมีโอกาสในการพฒันาระบบ
ขอ้มูลต่างๆ บนเครือข่ายออนไลน์ให้มีความครบถว้นและสะดวกมากยิ่งข้ึน โดยด าเนินงานใน
ลกัษณะ e-Portal ท่ี นกัท่องเท่ียวสามารถเช่ือมต่อโดยตรงกบัผูป้ระกอบการธุรกิจท่องเท่ียวในการ
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สืบคน้และใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางการท่องเท่ียวต่างๆ ท่ีครบครันในจุดเดียว นอกจากน้ียงั
สามารถพฒันาให้ครอบคลุมในทุกขั้นตอนการเดินทาง โดยพฒันาส่ิงอ านวยความสะดวกใน
ระหวา่งการเดินทางใหม้ากข้ึน อาทิ สร้างโปรแกรมประยุกตท่ี์สามารถใชไ้ดบ้นโทรศพัทมื์อถือ ซ่ึง
นกัท่องเท่ียวสามารถใชบ้ริการคน้หาขอ้มูลต่างๆ ขณะท่องเท่ียวในลกัษณะ Interactive ซ่ึงจะเป็น
การเพิ่มความมัน่ใจในการเดินทางท่องเท่ียว 

เม่ือพิจารณาถึงศกัยภาพของการตลาดออนไลน์ในการสร้างรายได ้โดยพิจารณาจากจ านวน
รายได้แหล่งท่ีมา: จากออนไลน์และอัตราส่วนของรายได้ออนไลน์มาเป็นตัวช้ีว ัดพบว่า
อุตสาหกรรมโรงแรมและท่ีพกัของประเทศไทยมีรายได้สูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านอันได้แก่ 
มาเลเซีย และสิงคโปร์ โดยมีจ านวนรายไดท้างออนไลน์คิดเป็นอตัราส่วนร้อยละ 5 หรือเป็นมูลค่า
ทั้งส้ิน 12,517 ลา้นบาท ขณะท่ีประเทศมาเลเซียมีรายไดจ้ากออนไลน์ทั้งส้ิน 4,801 ลา้นบาท คิดเป็น
อตัราส่วนร้อยละ 3 และประเทศสิงคโปร์มีรายได้จากออนไลน์ทั้งส้ิน 4,207 ล้านบาท คิดเป็น
อตัราส่วนร้อยละ 4 ทั้งน้ี ขณะท่ีการเติบโตของรายไดจ้ากออนไลน์ของประเทศไทยพบว่า มีอตัรา
การเติบโตท่ีไม่มากนัก เม่ือเทียบกบัประเทศเพื่อนบา้น โดยมีอตัราการเติบโตเฉล่ียสะสมร้อยละ 
3.35 เปรียบเทียบกบัประเทศมาเลเซียท่ีร้อยละ 6.14 และประเทศสิงคโปร์ท่ีร้อยละ 18.99 อยา่งไรก็
ตามยงัคงมีปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีท าให้ประเทศไทยมีอตัราการเติบโตของรายไดจ้ากตลาดออนไลน์ท่ีไม่สูง
มากนกั อาทิ อตัราค่าหอ้งพกัเฉล่ีย และระบบการจองห้องพกัรวมทั้งระบบสารสนเทศของประเทศ
ไทยเอง ท่ียงัคงตอ้งไดรั้บการพฒันาเพื่อเพิ่มศกัยภาพต่อไป 

เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบรายได้จากการตลาดออนไลน์ต่อจ านวนห้องพกัพบว่า อตัรา
รายได้เฉล่ียจากธุรกิจออนไลน์ต่อห้องต่อปีของประเทศไทยอยู่ท่ี  23,515 บาทต่อห้องต่อปี
เปรียบเทียบกบั 23,363 บาทต่อห้องต่อปีของประเทศมาเลเซีย และ 78,489 บาทต่อห้องต่อปีของ
ประเทศสิงคโปร์ ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ประเทศสิงคโปร์มีประสิทธิภาพในระบบซ้ือขายผา่นออนไลน์
อยา่งมาก 

จากการวิเคราะห์ดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวท่ียงัมีการเติบโตของตลาดอยา่งต่อเน่ือง และเป็นโอกาส
ในการพฒันาศกัยภาพของผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมท่องเท่ียวในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อเจาะกลุ่มลูกคา้ท่ีนิยมใช้บริการซ้ือขายผ่านทางระบบออนไลน์ และเพื่อปรับตวัให้ทนัต่อการ
แข่งขนัในอนาคตท่ีประเทศไทยจะตอ้งเขา้ร่วมเป็นส่วนหน่ึงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 
พ.ศ. 2558 
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2.4.4  ประเภทของส่ือ 
เม่ือกล่าวถึง “เทคโนโลย”ี คนส่วนมากมกันึกถึง เคร่ืองมืออนัทนัสมยัท่ีถูกประดิษฐ์ข้ึนเพื่อ

เป็นเคร่ืองมือในการอ านวยความสะดวกสบายในแง่มุมต่างๆ ให้แก่มนุษยชาติในยุคปัจจุบนั แต่
แท้จริงแล้ว เทคโนโลยีมีความหมายท่ีครอบคลุมมากกว่านั้น เทคโนโลยี หมายรวมถึง ความรู้ 
วธีิการ และเคร่ืองมือ ท่ีมนุษยใ์ชเ้พื่อขยายผสัสะ และ/หรือ ความสามารถของมนุษย ์เพื่อสนองตอบ
ต่อความตอ้งการในด้านต่างๆ ดงันั้น ส่ิงใดๆ ก็ตามท่ีช่วยเพิ่มความสามารถในการสนองตอบต่อ
ความตอ้งการของมนุษย ์ต่างก็นบัวา่เป็นเทคโนโลยดีว้ยกนัทั้งส้ิน 

“เทคโนโลยี” ประกอบด้วย เทคโนโลยีทางวตัถุ (Material Technology) ได้แก่ วสัดุ
อุปกรณ์ท่ีมีการสร้างและพฒันามาเพื่อขยายความสามารถของมนุษยใ์นดา้นต่างๆ ตั้งแต่อุปกรณ์
ง่ายๆ เช่น เคร่ืองมือหินในยุคหินเก่า จนถึงคอมพิวเตอร์ความเร็วสูงในปัจจุบนั และเทคโนโลยีท่ี
ไม่ใช่วตัถุ (Non-material Technology) ไดแ้ก่ กระบวนการท างาน ระบบการท างาน และเทคนิค
วธีิการ ท่ีช่วยใหค้วามสามารถของมนุษยท่ี์มีอยูแ่ต่เดิมขยายออกไป  

เทคโนโลยกีารส่ือสาร เป็นเทคโนโลยปีระเภทหน่ึงท่ีมนุษยไ์ดพ้ฒันาข้ึน ดว้ยวตัถุประสงค์
หลักในการขยายความสามารถของเคร่ืองมือการส่ือสารท่ีด ารงอยู่ในแต่ละยุคสมยั การพฒันา
เทคโนโลยีทางการส่ือสาร อาจแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท ตามการแบ่งยุควฒันธรรมการส่ือสาร ไดแ้ก่ 
เทคโนโลยีการส่ือสารในยุควฒันธรรมการส่ือสารแบบการพูด (Oral Culture) เทคโนโลยีการ
ส่ือสารในยุควฒันธรรมการส่ือสารแบบการเขียน (Literate Culture) และเทคโนโลยีการส่ือสารใน
ยุควฒันธรรมการส่ือสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Culture) ทั้งน้ี เทคโนโลยีการส่ือสารใน
แต่ละยุคจะก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางสังคม ซ่ึงจะส่งผลต่อพฤติกรรมการส่ือสารทั้งในระดบั
ปัจเจกบุคคล และสังคมในลกัษณะท่ีแตกต่างกนัออกไป 

 
2.4.5  แนวโน้มการเปลีย่นแปลงระบบการส่ือสาร 
มีแนวโน้มของการเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคส่ืออย่างส าคญัในช่วงทศวรรษน้ีและใน

ทศวรรษหน้า ซ่ึงประเมินได้จากหลายมิติ เช่นงานวิจยัเชิงเอกสาร Internet Advertising Bureau 
(IAB) ขององักฤษ ซ่ึงพบวา่ในไตรมาสท่ี 2 ของปี พ.ศ. 2552 สัดส่วนอนัดบั 2 ของการใช้ส่ือเพื่อ
การโฆษณาของสหราชอาณาจกัร ไดแ้ก่ อินเตอร์เน็ต มูลค่ากวา่ 1.75 พนัลา้นปอนด์ ซ่ึงมีมูลค่ากวา่
ใช้ส่ือโทรทศัน์ (Reuters, 2009) และหากกล่าวถึงมิติของพฤติกรรมการใช้ส่ือของผูรั้บข่าวสาร 
งานวิจยัของ Magid Associates เม่ือปี พ.ศ.  2551 พบวา่ พฤติกรรมการใชอิ้นเตอร์เน็ตมีแนวโน้ม
สูงข้ึน 
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จากการศึกษาพบวา่ การพฒันาการส่ือสารในทศวรรษท่ีผา่นมารวมถึงแนวโนม้ท่ีคาดวา่จะ
เกิดข้ึนในทศวรรษหนา้นั้นสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดงัน้ี 

1)   การพฒันาการส่ือสารท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงทางสังคมเป็นหลกัโดยการ
ผนวกใช้เทคโนโลยีท่ีมีอยู่แลว้ เขา้มาเป็นองค์ประกอบ อาทิ Social Network Blogger Micro 
Blogging 

2)   การพฒันารูปแบบการส่ือสารท่ีเกิดจากการพฒันาการทางเทคโนโลยีทั้งดา้น
ขอ้มูลข่าวสารคอมพิวเตอร์ดา้น Infrastructure ของการส่งขอ้ความ เช่น ระบบดาวเทียม 

3)   การพฒันาการส่ือสารโดยการน าแนวคิดใหม่ๆ เขา้มาใช้กบัการส่ือสารแบบ
ดั้ งเดิม (Innovative Idea) นอกจากการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อใช้ในการโฆษณาและ
ประชาสัมพนัธ์แลว้ การประยุกต์ใช้ส่ิงต่างๆ ท่ีอยู่รอบตวัให้เขา้กบัสาร หรือเน้ือหาท่ีตอ้งการจะ
ส่ือสารไปยงัผูบ้ริโภค การสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ๆ ท าให้เป็นท่ีสนใจของผูบ้ริโภคได้ง่าย และ
นอกจากน้ียงัมีตน้ทุนต ่ากวา่การโฆษณาผา่นส่ือมวลชนต่างๆ 
 

2.4.6  แนวโน้มการส่ือสารด้านการท่องเทีย่วในอนาคต 
2.4.6.1  การสร้างช่องทางการส่ือสารเฉพาะตน 
ปัจจุบนัการพฒันาเวบ็ไซต์เป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นส าหรับหลายองค์กรเพื่อการจดัหาขอ้มูล

ข่าวสารท่ีจ าเป็นส าหรับธุรกิจและประชาสัมพนัธ์องค์กรให้กวา้งขวางข้ึนจากแนวโน้มสถิติการ
เพิ่มข้ึนของยอดจ านวนการเพิ่มข้ึนของจ านวนผูใ้ชง้านอินเตอร์เน็ตในแหล่งท่ีมา: และความส าคญั
ของบทท่ี 1 ท าให้เห็นได้ว่า ในอนาคตอนัใกล้ องค์กรภาครัฐและองค์กรภาคเอกชนท่ีมีความ
จ าเป็นตอ้งมีการส่ือสารกบัผูใ้ชอ้ยา่งสม ่าเสมอ จ าเป็นจะตอ้งมีการพฒันาเวบ็ไซตท่ี์ใชไ้ดเ้ฉพาะบน
มือถือ เพื่อใช้เป็นส่ือในการติดต่อกลุ่มลูกคา้ท่ีมีแนวโน้มการขยายตวัอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการ
ขยายตวัของตลาดสมาร์ทโฟน ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีท่ีสร้างข้ึนมาเพื่อรองรับความตอ้งการในการใช้
งานอินเตอร์เน็ตไดทุ้กเวลา และทุกสถานการณ์ ท าให้เล็งเห็นถึงความส าคญัของ Mobile Internet 
ไดเ้ป็นอยา่งดี 

ส าหรับบุคคลแลว้ แนวโน้มการสร้างช่องทางการส่ือสารเฉพาะตนก็ก าลงัเกิดข้ึน
อยา่งรวดเร็ว เห็นไดจ้ากจ านวนการใชง้านท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองของ Facebook หรือ Blog ต่างๆ 
ดงันั้นการพฒันาระบบและช่องทางการส่ือสารด้านการท่องเท่ียวท่ีมุ่งเจาะจงโดยเฉพาะถึงกลุ่ม
ต่างๆ น่าจะเป็นแนวโนม้ท่ีเกิดข้ึนอยา่งเป็นรูปธรรมในอนาคตอนัใกล ้

2.4.6.2  การส่ือสารแบบ C2C (Customer to Customer) ท่ีเขา้มามีบทบาทมากข้ึน 
ระบบอินเตอร์เน็ตซ่ึงเข้ามามีบทบาทท าให้การเปิดรับข้อมูลข่าวสารด้านการ

ท่องเท่ียวมีมากข้ึน ผูใ้ชส้ามารถหาขอ้มูลดา้นการท่องเท่ียวไดง่้ายข้ึน การไดรั้บขอ้มูลต่างๆนั้น ไม่
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วา่จะเป็นขอ้มูลดา้นแหล่งท่องเท่ียว ท่ีพกั การเดินทาง ส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ท าให้เกิดการ
สะสมขอ้มูล เพื่อน าไปเปรียบเทียบชัง่น ้าหนกั และเกิดการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวไดม้ากข้ึน 

นอกจากน้ีระบบอินเตอร์เน็ตยงัสามารถใช้เป็นช่องทางในการแลกเปล่ียนขอ้มูล
(Information Exchange) ระหวา่งผูบ้ริโภค หรือนกัท่องเท่ียวดว้ยกนัเอง ในปี พ.ศ. 2548 ชาวอเมริกา 
กว่า 79 ลา้นคน หรือร้อยละ 78 คน ใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อหาขอ้มูลดา้นการท่องเท่ียว (Rhonda W. 
Mack, 2008) เม่ือเปรียบเทียบอินเตอร์เน็ตกบัการส่ือสารช่องทางอ่ืนแลว้ อินเตอร์เน็ตซ่ึงบรรจุ
ขอ้มูลดา้นการท่องเท่ียวจ านวนมหาศาลและสามารถโตต้อบแลกเปล่ียนข่าวสารระหวา่งผูรั้บและผู ้
ส่งสาร ซ่ึงการโตต้อบระหว่างกนัน้ีท าให้การส่ือสารครบถ้วนสมบูรณ์ เป็นรูปแบบการส่ือสาร
ระหวา่งผูบ้ริโภค หรือนกัท่องเท่ียวดว้ยกนัเอง (Customer to Customer) 

แต่ทั้งน้ีทั้งนั้น ในการพฒันาส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละชุมชนจะตอ้งค านึงถึงปัจจยั 
ต่างๆ เช่น วตัถุประสงค์ของชุมชน การมีส่วนร่วมในการออกแบบของชุมชน หน่วยงานท่ี
รับผดิชอบ และพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวเป็นส าคญั 

สุภาภรณ์ ศรีเสรี (2543) ได้ท าการศึกษาเร่ืองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับนโยบาย
การคา้เสรีของรัฐ ผลการศึกษาในคร้ังน้ีพบวา่ 1) ข่าวสารขอ้มูลเป็นส่ิงท่ีส าคญั ทุกคนสามารถรับรู้
ได้พร้อมกันทัว่โลก โดยเทคโนโลยีมีส่วนส าคญัมากในการผลกัดนัให้เกิดการเปล่ียนแปลง 2) 
ประเทศไทยเป็นสมาชิกของ WTO ท่ีตอ้งการให้ประเทศทั้งหลายเปิดการคา้เสรี ส าหรับประเทศ
ไทยการเขา้มาของพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์เป็นไปตามกระแสโลก แต่ยงัพบขอ้บกพร่อง เช่น ความ
ไม่เช่ือมัน่ในวงจรการซ้ือขายของระบบการคา้พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ และการท างานของบุคคลท่ีมี
ส่วนเก่ียวขอ้งในนโยบายต่างๆ เป็นตน้ 3) การพฒันาพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ตอ้งไดรั้บความร่วมมือ
ทั้งสองฝ่าย จากภาครัฐและเอกชนเพื่อให้การพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยมีมาตรฐาน
เทียบเท่าเพื่อนบ้าน และไม่ให้เสียเปรียบในการต่อรองทางการคา้ ดงันั้นภาครัฐตอ้งเป็นเพียงผู ้
ควบคุมใหเ้กิดความยติุธรรมและเสรี ซ่ึงในปัจจุบนัพบวา่ประเทศไทยเองยงัเป็นการคา้ก่ึงเสรี มีการ
ผกูขาดในการเช่าสายสัญญาณและเป็นอินเตอร์เน็ต ท าให้การคา้บนอินเตอร์เน็ตในประเทศไทยไม่
แพร่หลายเท่าท่ีควร 

กฤษฎ์ิ กาณจนกิตติ (2541) ไดท้  าการศึกษา ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้โงแรม
ในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่านักท่องเท่ียวชาวต่างชาติได้รับอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
เลือกใช้โรงแรมจากส่ือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น อินเตอร์เน็ต มาเป็นอันดับหน่ึง และ
รองลงมาไดแ้ก่ ส่ือส่ิงพิมพป์ระเภทแผน่ปลิว/แผน่พบั 

สุปราณี จริยะพร (2541) ได้ท าการศึกษาความคิดเห็นและการยอมรับพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ : ศึกษาเฉพาะกรณีผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ตในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษา
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พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีเคยซ้ือสินคา้และบริการผา่นอินเตอร์เน็ต โดยเคยซ้ือสินคา้ประเภทเทคโนโลย ี
สินเคา้เพื่อความรู้และการศึกษา ข่าวสารขอ้มูลและบริการทางดา้นการท่องเท่ียว สินคา้เพื่อความ
บนัเทิง บริการส่งอาหารถึงบา้น และเคร่ืองใชส้ านกังาน ปัญหาและอุปสรรคท่ีมีต่อการตดัสินใจจะ
ซ้ือสินคา้และบริการผ่านอินเตอร์เน็ตของกลุ่มตวัอย่าง อนัดบัแรก คือ ไม่แน่ในว่าสินคา้ท่ีไดรั้บมี
คุณสมบติัตรงกบัท่ีโฆษณาหรือไม่ ถดัมาคือไม่มัน่ใจเร่ืองความปลอดภยัในการช าระเงิน กลวัถูก
แอบอา้งน าหมายเลขท่ีบตัรเครดิตไปใช้ และตอ้งการเห็นสินคา้จริงก่อนสั่งซ้ือ และประเภทและ
บริการท่ีกลุ่มตวัอย่างคิดว่าสนใจจะซ้ือผ่านอินเตอร์เน็ต 3 อนัดบัแรกคือ บริการด้านการเดินทาง
ท่องเท่ียว สินคา้เพื่อความรู้และการศึกษา และสินคา้เพื่อความบนัเทิง กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่คิดว่า
จะสั่งซ้ือบริการสินคา้และบริการผา่นอินเตอร์เน็ตในอนาคต และจะแนะน าให้ผูอ่ื้นซ้ือสินคา้และ
บริการผา่นอินเตอร์เน็ตดว้ย 
 

2.5  แนวคดิเกีย่วกบัการจัดการความรู้ 
 

2.5.1  นิยามความหมายเกีย่วกบัความรู้ (Knowledge) 
ค าว่า ความรู้ (Knowledge) นั้น ในทศันะของ Hospers (1981 อา้งถึงใน มาโนช เวชพนัธ์ 

2532: 15-16) นั้น เป็นขั้นแรกของพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสามารถในการจดัจ า ซ่ึงอาจจะโดย
การนึกได ้มองเห็น ไดย้ิน หรือไดฟั้ง ความรู้น้ี เป็นหน่ึงในขั้นตอนของการเรียนรู้ โดยประกอบไป
ด้วยค าจ ากัดความหรือความหมาย ข้อเท็จจริง ทฤษฏี กฎ โครงสร้าง วิธีการแก้ไขปัญหา และ
มาตรฐาน เป็นตน้ 

ซ่ึงอาจกล่าวได้ว่า ความรู้เป็นเร่ืองของการจ าอะไรก็ได้ ระลึกได้โดยไม่จ  าเป็นต้องใช้
ความคิดท่ีซับซ้อนหรือใช้ความสามารถของสมองมากนัก ด้วยเหตุน้ี การจ าได้จึงถือว่าเป็น 
กระบวนการท่ีส าคญัในทางจิตวทิยา เป็นขั้นตอนท่ีน าไปสู่พฤติกรรมท่ีก่อใหเ้กิดความเขา้ใจ การน า
ความรู้ไปใช้ในการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินผล ซ่ึงเป็นขั้นตอนท่ีไดใ้ช้ความคิดและ
ความสามารถทางสมองมากข้ึนเป็นล าดบั  

ส่วนความเขา้ใจ (Comprehension) นั้น ฮอสเปอร์ช้ีให้เห็นวา่ เป็นขั้นตอนต่อมาจากความรู้ 
โดยเป็นขั้นตอนท่ีจะตอ้งใชค้วามสามารถของสมองและทกัษะในชั้นท่ีสูงข้ึน จนถึงระดบัของการ
ส่ือความหมาย ซ่ึงเป็นไปได้โดยการใช้ปากเปล่า ข้อเขียน ภาษา หรือการใช้สัญลกัษณ์ โดยมกั
เกิดข้ึนหลงัจากท่ีบุคคลไดรั้บข่าวสารต่างๆ แลว้ อาจจะโดยการฟัง การเห็น การไดย้ิน หรือเขียน 
แลว้แสดงออกมาในรูปของการใชท้กัษะหรือการแปลความหมายต่างๆ เช่น การบรรยายข่าวสารท่ี
ไดย้ินมาโดยค าพูดของตนเอง หรือการแปลความหมายจากภาษหน่ึงไปเป็นอีกภาษาหน่ึง โดยคง
ความหมายเดิมเอาไว ้หรืออาจเป็นการแสดงความคิดเห็นหรือใหข้อ้สรุปหรือการคาดคะเนก็ได ้
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ทางดา้น ประภาเพญ็ สุวรรณ (2538 อา้งถึงใน อกัษร สวสัดี, 2542: 26) ไดใ้ห้ค  าอธิบายวา่ 
ความรู้เป็นพฤติกรรมขั้นตน้ท่ีผูเ้รียนรู้เพียงแต่เกิดความจ าได้ โดยอาจจะเป็นการนึกได้โดยการ
มองเห็น ไดย้ิน จ าได ้ความรู้ในชั้นน้ี ไดแ้ก่ ความรู้เก่ียวกบัค าจ ากดัความ ความหมาย ขอ้เท็จจริง 
กฎเกณฑ์ โครงสร้างและวิธีแก้ไขปัญหา ส่วนความเขา้ใจอาจแสดงออกมาในรูปของทกัษะดา้น 
“การแปล” ซ่ึงหมายถึง ความสามารถในการเขียนบรรยายเก่ียวกบักบัข่าวสารนั้นๆ โดยใช้ค  าพูด
ของตนเอง และ “การให้ความหมาย” ท่ีแสดงออกมาในรูปของความคิดเห็นและขอ้สรุป รวมถึง
ความสามารถในการ “คาดคะเน” หรือการคาดความหมายวา่จะเกิดอะไรข้ึน 

พจนานุกรมทางการศึกษา (Good, 1973) ได้ให้ความหมายของ ความรู้ว่า ความรู้เป็น
ขอ้เทจ็จริง (Facts) ความจริง (Truth) กฎเกณฑแ์ละขอ้มูลต่างๆ ท่ีมนุษยไ์ดรั้บและรวบรวมสะสมไว้
จากมวลประสบการณ์ต่างๆ  

พจนานุกรม The Lexiticon Webster (Dictionary Encyclopedia,1977) ไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความ 
“ ความรู้” เป็นส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้เท็จจริง กฎเกณฑ์และโครงสร้างท่ีเกิดข้ึนจากการศึกษาหรือเป็น
ความรู้ท่ีเก่ียวกบัสถานท่ี ส่ิงของ หรือบุคคล ซ่ึงไดจ้ากการสังเกตุ ประสบการณ์ หรือรายงาน การ
รับรู้ขอ้เทจ็จริงเหล่าน้ีตอ้งชดัเจนและตอ้งอาศยัเวลา 

วิชยั วงศ์ใหญ่ (2530) ไดใ้ห้ความหมายความของ “ความรู้” ไวว้่า ความรู้เป็นพฤติกรรม
เบ้ืองตน้ท่ีผูเ้รียนสามารถจ าได ้หรือระลึกไดโ้ดยการมองเห็น ไดย้ิน ความรู้ในขั้นน้ี คือ ขอ้เท็จจริง 
กฎเกณฑ ์ค าจ ากดั 

ความรู้ (Knowledge) ตามความหมายพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ 
ส่ิงท่ีสั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน การคน้ควา้ หรือประสบการณ์ รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบติั 
และทกัษะความเขา้ใจ หรือสารสนเทศท่ีไดรั้บมาจากประสบการณ์ ส่ิงท่ีไดรั้บมาจากการไดย้ิน ได้
ฟัง การคิด หรือการปฏิบติัองคว์ชิาในแต่ละสาขา 

จากความหมายดงักล่าว ความรู้ หมายถึง การรับรู้ขอ้เท็จจริง (Facts) ความจริง (Truth) 
กฎเกณฑ์ และขอ้มูลต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการศึกษา ซ่ึงพฤติกรรมเบ้ืองตน้ท่ีผูเ้รียนสามารถจ าได ้
ระลึกไดโ้ดยไดย้ิน การมองเห็น การสังเกต หรือจากประสบการณ์ทางธรรมชาติ (Natural Setting) 
คือ เรียนรู้จากสภาพธรรมชาติท่ีอยูใ่กล้ๆ ตวั การเรียนรู้จากสังคม (Society Setting) เช่น จากการอ่าน
หนงัสือพิมพ ์โทรทศัน์ อินเทอร์เน็ต หรือจากการเรียนการสอน (Formal Instructional Setting) คือ 
มีผูแ้ทนจากสถาบนัจดัล าดบัการเรียนรู้อยา่งมีจุดหมายและต่อเน่ือง เป็นตน้ รวมถึงส่ิงท่ีไดรั้บการ
สั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน คน้ควา้และถ่ายทอด ท่ีน าไปสู่การก าหนดกรอบความคิดส าหรับ
การประเมิน ความเขา้ใจ และการน าสารสนเทศและประสบการณ์ใหม่มาผสมรวมกนั 

Bloom (1971, อา้งถึงใน อกัษร สวสัดี, 2542: 26-28) ไดใ้ห้ความหมายของความรู้ ว่า
หมายถึง เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการระลึกถึงส่ิงเฉพาะ วิธีการและกระบวนการต่างๆ รวมถึงแบบกระสวน
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ของโครงการวตัถุประสงคใ์นดา้นความรู้ โดยเนน้ในเร่ืองของกระบวนการทางจิตวิทยาของความจ า 
อนัเป็นกระบวนการท่ีเช่ือมโยงเก่ียวกบัการจดัระเบียบ โดยก่อนหน้านั้นในปี ค.ศ. 1965 Bloom 
(1971) ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัการรับรู้หรือพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) ของคน วา่ประกอบดว้ย
ความรู้ตามระดับต่างๆ รวม 6 ระดบั ซ่ึงอาจพิจารณาจากระดบัความรู้ในขั้นต ่าไปสู่ระดบัของ
ความรู้ในระดบัท่ีสูงข้ึนไปไดแ้จกแจงรายละเอียดของแต่ละระดบัไวด้งัน้ี 

ความรู้ (Knowledge) หมายถึง การเรียนรู้ท่ีเนน้ถึงการจ าและการระลึกไดถึ้งความคิด วตัถุ 
และปรากฏการณ์ต่างๆ ซ่ึงเป้นความจ าท่ีเร่ิมจากส่ิงง่ายๆ ท่ีเป็นอิสระแก่กนั ไปจนถึงความจ าในส่ิง
ท่ียุง่ยากซบัซอ้นและมีความสัมพนัธ์ระหวา่งกนั 

ความเขา้ใจหรือความคิดรวบยอด (Comprehension) เป็นความสามารถทางสติปัญญาใน
การขยายความรู้ ความจ า ให้กวา้งออกไปจากเดิมอยา่งสมเหตุสมผล การแสดงพฤติกรรมเม่ือเผชิญ
กบัส่ือความหมาย และความสามารถในการแปลความหมาย การสรุปหรือการขยายความส่ิงใดส่ิง
หน่ึง 

การน าไปปรับใช้ (Application) เป็นความสามารถในการน าความรู้ (Knowledge) ความ
เขา้ใจหรือความคิดรวบยอด (Comprehension) ในเร่ืองใดๆ ท่ีมีอยูเ่ดิม ไปแกไ้ขปัญหาท่ีแปลกใหม่
ของเร่ืองนั้น โดยการใชค้วามรู้ต่างๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่วธีิการกบัความคิดรวบยอดมาผสมผสานกบั
ความสามารถในการแปลความหมาย การสรุปหรือการขยายความส่ิงนั้น 

การวิเคราะห์ (Analysis) เป็นความสามารถและทกัษะท่ีสูงกว่าความเขา้ใจ และการน าไป
ปรับใช้ โดยมีลักษณะเป็นการแยกแยะส่ิงท่ีจะพิจารณาออกเป็นส่วนย่อย ท่ีมีความสัมพนัธ์กัน 
รวมทั้งการสืบคน้ความสัมพนัธ์ของส่วนต่างๆ เพื่อดูวา่ส่วนประกอบปลีกยอ่ยนั้นสามารถเขา้กนัได้
หรือไม่ อนัจะช่วยใหเ้กิดความเขา้ใจต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใดอยา่งแทจ้ริง 

การสังเคราะห์ (Synthesis) เป็นความสามารถในการรวบรวมส่วนประกอบยอ่ยๆ หรือส่วน
ใหญ่ๆ เขา้ดว้ยกนัเพื่อให้เป็นเร่ืองราวอนัหน่ึงอนัเดียวกนั การสังเคราะห์จะมีลกัษณะของการเป็น
กระบวนการรวบรวมเน้ือหาสาระของเร่ืองต่างๆ เขา้ไวด้ว้ยกนัเพื่อสร้างรูปแบบหรือโครงสร้างท่ียงั
ไม่ชดัเจนข้ึนมาก่อน อนัเป็นกระบวนการท่ีตอ้งอาศยัความคิดสร้างสรรคภ์ายในขอบเขตของส่ิงท่ี
ก าหนดไห ้

การประเมินผล (Evaluation) เป็นความสามารถในการตัดสินเก่ียวกบัความคิด ค่านิยม 
ผลงาน ค าตอบ วิธีการและเน้ือหาสาระเพื่อวตัถุประสงค์บางอย่าง โดยมีการก าหนดเกณฑ ์
(Criteria) เป็นฐานในการพิจารณาตดัสิน การประเมินผล จดัไดว้่าเป็นขั้นตอนท่ีสูงสุดของพุทธิ
ลกัษณะ (Characteristics of Cognitive Domain) ท่ีตอ้งใชค้วามรู้ ความเขา้ใจ การน าไปปรับใช ้การ
วเิคราะห์และการสังเคราะห์เขา้มาพิจารณาประกอบกนัเพื่อท าการประเมินผลส่ิงหน่ึงส่ิงใด 
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2.5.2  ชนิดของความรู้ 
ความรู้อาจแบ่งเป็น 3 ชนิด ตามลกัษณะท่ีประกฎ ดงัน้ี 
ความรู้ท่ีเปิดเผย (Explicit Knowledge) รุ้กนัทัว่ไป พบเห็นโดยทัว่ไปในหนงัสือ ต ารา ส่ือ

ต่างๆ เขา้ถึงและแลกเปล่ียนไดไ้ม่ยาก 
ความรู้ท่ีแฝงอยูใ่นองคก์ร (Embedded Knowledge) แฝงอยูใ่นรูปแบบกระบวนการท างาน 

คู่มือ กฎเกณฑ ์กติกา ขอ้ตกลง ตารางการท างาน บนัทึกจากการท างาน 
ความรู้ท่ีฝังลึกในคน (Tacit Knowledge) ฝังอยู่ในความคิด ความเช่ือ ค่านิยม ท่ีคนไดม้า

จากประสบการณ์ ข้อสังเกต ท่ีสั่งคมมานาน จากการเรียนรู้ท่ีหลากหลายและเช่ือมโยงจนเป็น
ความรู้ท่ีมีคุณค่าสูง แต่แลกเปล่ียนยาก ความรู้ท่ีฝังลึกไม่สามารถแปรเปล่ียนมาเป็นความรู้ท่ีเปิดเผย
ได้ทั้งหมด แต่จะตอ้งเกิดจากการเรียนรู้ ผ่านความเป็นชุมชน เช่น การสังเกต แลกเปล่ียนเรียนรู้
ระหวา่งการท างาน 
 

2.5.3  ระดับของความรู้ 
ความรู้แบ่งเป็น 4 ระดบั ดงัน้ี คือ 
ความรู้เชิงทฤษฏี (Know-What) เป็นความรู้เชิงขอ้เท็จจริง รู้อะไร เป็นอะไร จะพบในผูท่ี้

ส าเร็จการศึกษามาใหม่ๆ ท่ีมีความรู้โดยเฉพาะความรู้ท่ีจ  ามาไดจ้ากความรู้ชดัแจง้ซ่ึงไดจ้ากการได้
เรียนมาก แต่เวลาท างาน ก็จะไม่มัน่ใจ มกัจะปรึกษารุ่นพี่ก่อน 

ความรู้เชิงทฤษฏีและเชิงบริบท (Know-How) เป็นความรู้เช่ือมโยงกบัโลกของความเป็น
จริง ภายใตส้ภาพความเป็นจริงท่ีซบัซอ้นสามารถน าเอาความรู้ชดัแจง้ท่ีไดม้าประยุกตใ์ชต้ามบริบท
ของตนเองได ้มกัพบในคนท่ีท างานไปหลายๆ ปี จนเกิดความรู้ฝังลึกท่ีเป็นทกัษะหรือประสบการณ์
มากข้ึน 

ความรู้ในระดบัท่ีอธิบายเหตุผล (Know-Why) เป็นความรู้เชิงเหตุผลระหวา่งเร่ืองราวหรือ
เหตุการณ์ต่างๆ ผลของประสบการณ์แกปั้ญหาท่ีซบัซอ้น และน าประสบการณ์มาแลกเปล่ียนเรียนรู้
กบัผูอ่ื้น เป็นผูท้  างานมาระยะหน่ึงแลว้เกิดความรู้ฝังลึก สามารถถอดความรู้ฝังลึกของตนเองมา
แลกเปล่ียนกบัผูอ่ื้นหรือถ่ายทอดใหผู้อ่ื้นไดพ้ร้อมทั้งรับเอาความรู้จากผูอ่ื้นไปปรับใชใ้นบริบทของ
ตนเองได ้

ความรู้ในระดบัคุณค่า ความเช่ือ (Care-Why) เป็นความรู้ในลักษณะของความคิดริเร่ิม 
สร้างสรรคท่ี์ขบัดนัมาจากภายในตนเอง จะเป็นผูท่ี้สามารถสกดั ประมวล วิเคราะห์ความรู้ท่ีตนเอง
มีอยู ่กบัความรู้ท่ีตนเองไดรั้บมาสร้างเป็นองคค์วามรู้ใหม่ข้ึนมา เช่น สร้างตวัแบบหรือทฤษฏีใหม่
หรือนวตักรรม ข้ึนมาใชใ้นการท างานได ้
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2.5.4  ความหมายของการจัดการความรู้ (Knowledge Management) 
มีผูใ้หค้วามหมายของการจดัการความรู้ไวห้ลากหลาย ในท่ีน้ีจะขอยกมาเพียงบางท่าน ดงัน้ี 

การจดัการความรู้ คือ การไดม้าซ่ึงขอ้มูลข่าวสารท่ีเหมาะสม ส าหรับบุคลากรท่ีเหมาะสม ในเวลาท่ี 
เหมาะสม และช่วยให้บุคลากรสร้าง แบ่งปัน และกระท าส่ิงต่างๆ บนขอ้มูล ในหนทางท่ีจะท าให้
เกิดการพฒันาสมรรถนะของนาซ่าและหุ้นส่วน อยา่งสามารถพิสูจน์ได ้ (Knowledge Management 
is Getting the Right Information to the Right People at the Right Time, and Helping People 
Create Knowledge and Share and Act upon Information in Ways That Will Measurably Improve 
the Performance of NASA and Its Partners.) 

การจดัการความรู้ในองค์กร หมายถึง การรวบรวมองคค์วามรู้ท่ีมีอยู่ในองค์กร ซ่ึงกระจดั
กระจายอยูใ่นตวับุคคลหรือเอกสาร มาพฒันาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเขา้ถึง
ความรู้ และพฒันาตนเองใหเ้ป็นผูรู้้ รวมทั้งปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ อนัจะส่งผลให้องคก์ร
มีความสามารถในเชิงแข่งขนัสูงสุด (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ, 2548) 

การจดัการความรู้เป็นความทา้ทายสองประการ ประการแรก คือ การจดัการขอ้มูลข่าวสาร
และกระบวนการ และประการท่ีสอง คือ การจดัการบุคลากรและสภาพแวดลอ้มเพื่อให้ความรู้ถูก
สร้าง แบ่งปัน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ (WHO 
Considers KM to be the Dual Challenge of, First, Managing Information and Processes and, 
Second, Managing People and their Environment so that Knowledge is Created, Shared and 
Applied more Systematically and Effectively.) 

บูรชยั ศิริมหาสาคร (2550) ไดใ้หนิ้ยามความหมายของการจดัการความรู้ไวว้า่ “การจดัการ
ความรู้ คือ การบริหารจดัการท่ีส่งเสริมให้คนในองค์กร ไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั เพื่อต่อยอด
ความรู้ท่ีแต่ละคนมีอยูใ่หส้มบูรณ์ แลว้น าไปใชส้ร้างนวตักรรมในการแกปั้ญหาหรือพฒันางาน  

การจดัการความรู้ คือ กระบวนการในการสร้าง ประมวล เผยแพร่ และใช้ความรู้ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิผลในการด าเนินงาน (ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์, 2553)  

การจดัการความรู้ เป็นกระบวนการในการจดัการสภาพแวดลอ้ม บรรยากาศ หรืออุปกรณ์ 
เช่น เทคโนโลยี ท่ีมีส่วนสนับสนุนหรือเอ้ือให้คนในองค์การมีการสร้าง แลกเปล่ียน แบ่งปัน กู้
กลบัคืน และใชค้วามรู้และประสบการณ์ท่ีมีคุณค่าต่อการสร้างสรรค ์และพฒันาทั้งทางดา้นของตวั
บุคคลและองค์การให้มีความสามารถท่ีเป็นประโยชน์ และพร้อมท่ีจะปรับตวัให้เท่าทนักบัการ
เปล่ียนแปลงท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานขององค์การไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ (สุจิตรา ธนานนัท์, 
2552)  

กล่าวโดยสรุป การจดัการความรู้ คือ กระบวนการในการบริหารจดัการความรู้อย่างเป็น
ระบบเป็นขั้นตอน ตั้งแต่กระบวนการในการระบุความรู้ท่ีมีอยู่ในองค์การ การจดัเก็บรวบรวม
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ความรู้จากบุคลากร การจดัหมวดหมู่ความรู้ การเผยแพร่องคค์วามรู้ การแลกเปล่ียนเรียนรู้ ตลอดจน
การสร้างบรรยากาศท่ีเหมาะสมในการเรียนรู้ จนสามารถน าความรู้ท่ีไดไ้ปใช้และต่อยอดให้เกิด
ประโยชน์ในการท างาน เพื่อใหบ้รรลุตามเป้าประสงคข์ององคก์าร 
 

2.5.5  ข้ันตอนการจัดการความรู้  
จากการรวบรวมและศึกษาขั้นตอนของการจดัการความรู้ท่ีผูเ้ช่ียวชาญหลายคนไดก้ าหนดไว ้

สามารถสรุปออกไดเ้ป็น 5 ขั้นตอน (มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั, 
2552) ดงัน้ี 

การก าหนดส่ิงท่ีตอ้งเรียนรู้ (Knowledge Identification) คือ การก าหนดนิยามของส่ิงท่ี
องค์กรต้องการให้บุคลากรเรียนรู้ เพื่อให้บรรลุผลตามวิสัยทศัน์ นโยบาย ภารกิจ ค่านิยมและ
เป้าหมายต่างๆ ขององค์กร เช่น การระบุขอบข่ายงาน การนิยามขีดความสามารถและคุณลกัษณะ
ของแต่ละต าแหน่งงาน เป็นตน้ 

การแสวงหาความรู้ (Knowledge Acquisition) คือ การน าเอาขอ้มูล สารสนเทศและความรู้
ท่ีมีอยู่ภายในและภายนอกองค์กร มากลั่นกรองและน ามาสร้างคุณค่า เช่น การสอนงาน การ
ฝึกอบรม การสัมมนา การประชุม การแสดงผลงาน ระบบพี่เล้ียง การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง
และการลงมือปฏิบติั การด าเนินการเปล่ียนแปลงในกระบวนการปฏิบติังานต่างๆ ขององคก์ร 

การสร้างความรู้ (Knowledge Creation) คือ การสร้างสรรคค์วามรู้ใหเ้กิดข้ึนในแต่ละบุคคล 
โดยผา่นการผลกัดนั การหย ัง่รู้และเขา้ใจเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงอยา่งลึกซ้ึง ซ่ึงทุกคนสามารถเป็นผูส้ร้าง
ความรู้ใหม่ๆ เช่น การคิดคน้ผลิตภณัฑ์ชนิดใหม่หรือนวตักรรมใหม่ๆ ให้กบัองค์กรได ้โดยแบ่ง
ความรู้เป็น 3 ประการ ดงัน้ี 

ความรู้โดยนยั (Tacit Knowledge) คือ ความรู้ท่ีเกิดจากประสบการณ์การท างานและอยูใ่น
ตวัคน เป็นความรู้ท่ีจบัตอ้งไม่ได้หรือทุนทางปัญญา (Intellectual Capital) เช่น ภาวะผูน้ าขอ
ผูบ้ริหารองค์กร ความรู้ท่ีเป็นนวตักรรมใหม่ๆ ขององค์กร ความสัมพนัธ์ของลูกคา้ เป็นตน้ ซ่ึง
ความรู้โดยนยัน้ีเป็นความรู้ท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีควรด าเนินการใหเ้กิดการแพร่กระจายในองคก์ร เพื่อสร้าง
ความรู้ใหม่อนัจะเพิ่มมูลค่าและคุณค่าแก่ประเทศได ้

ความรู้ชดัแจง้ (Explicit Knowledge) คือ ความรู้ท่ีเปล่ียนแปลงจากความรู้โดยนยัและ
ความรู้ท่ีอยูโ่ดยรอบมาเป็น ส่ือ ต ารา หรือเอกสารอ่ืนๆ ท่ีสามารถจบัตอ้งได ้

ความรู้ท่ีฝังตวัอยูใ่นองคก์ร (Embedded Knowledge) คือ ความรู้ท่ีอยูใ่นองคก์ร เป็นความรู้ 
ความเขา้ใจท่ีชดัเจนในกระบวนการผลิตและ/หรือการบริการ ซ่ึงรวมถึงวฒันธรรมองคก์รดว้ย 

การจดัเก็บและสืบคน้ความรู้ (Knowledge Storage & Retrieval) คือ การจดัเก็บความรู้ไว้
เพื่อใหบุ้คลากรในองคก์รเขา้มาสืบคน้ไดต้ามความตอ้งการ โดยตอ้งค านึงถึงวิธีการเก็บรักษา ซ่ึงแต่
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ละองค์กรจะตอ้งเก็บรักษาขอ้มูลสารสนเทศและความรู้ไวอ้ย่างดีท่ีสุด ในการจดัเก็บนั้นสามารถ
บนัทึกเป็นฐานขอ้มูลหรือบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษรท่ีชดัเจนได ้

การถ่ายโอนความรู้และใชป้ระโยชน์ (Knowledge Transfer & Utilization) คือ การกระจาย
ความรู้และถ่ายทอดไปอย่างรวดเร็วและเหมาะสมทัว่ทั้งองค์กร เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้และน า
ความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 
 

2.5.6  ประโยชน์ของการจัดการความรู้  
ศรีไพร ศกัด์ิรุ่งพงศากุล และเจษฏาพร ยุทธนวิบูลยช์ยั (2549) กล่าวถึงประโยชน์ของการ

จดัการความรู้ดงัน้ีคือ  
1)  การจดัการความรู้ท่ีดี ช่วยใหอ้งคก์ารไดรั้บประโยชน์ เช่น 
2)  ช่วยเก็บความรู้ใหค้วบคู่กบัองคก์ารตลอดไป 
3)  ช่วยลดระยะเวลาในการพฒันาผลิตภณัฑ์ การใหบ้ริการ หรือการเรียนรู้งานใหม่ 
4)  ปรับปรุงประสิทธิภาพ และช่วยเพิ่มผลผลิตใหก้บัทุกส่วนขององคก์าร 
5)  เสริมสร้างนวตักรรมใหม่ทั้งทางดา้นผลิตภณัฑแ์ละการบริการ 
6)  ส่งเสริมใหมี้การเรียนรู้ แสดงความคิดเห็น และแลกเปล่ียนความรู้ ซ่ึงจะส่งผลให้

บุคลากรมีคุณภาพเพิ่มข้ึน และสามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้ในการปฏิบติังานอนัก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อองคก์าร 

7)  ช่วยใหอ้งคก์ารมีความพร้อมในการปรับตวัให้เหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงของ
ส่ิงแวดลอ้ม การด าเนินธุรกิจเพื่อความอยูร่อดและไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั 
 

2.5.7  รูปแบบการจัดการความรู้  
ธีระพล มโนวรกุล (2551) กล่าววา่ ความรู้ในองคก์รนบัเป็นทุนท่ีส าคญัจึงตอ้งมีการจดัการ

ความรู้ท่ีเหมาะสม ดังนั้นองค์กรตอ้งเลือกรูปแบบการจดัการความรู้ท่ีเหมาะสมกับองค์กรของ
ตวัเอง เพื่อท่ีจะไดน้ ารูปแบบนั้นมาประยุกต์ใช้จดัการกบัความรู้นั้นไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
การท่ีองค์กรจะเลือกรูปแบบของการจดัการความรู้มาใช้นั้นองค์กรจะตอ้งศึกษารูปแบบของการ
จดัการความรู้ต่างๆ มาเปรียบเทียบกนัและ น ามาประยกุตใ์ชใ้ห้เหมาะสม รูปแบบการจดัการความรู้
ขององคก์รก็มีหลากหลายรูปแบบดว้ยกนั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

การเรียนรู้แบบ วงลูปเดียว (Single Loop Learning) การเรียนรู้ในแบบน้ีจะเกิดข้ึนก็ต่อเม่ือ
องคก์รเผชิญหนา้กบัปัญหาและความผิดพลาดทางการจดัการให้มุ่งแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ โดยมีการ
เรียนรู้ดว้ยตนเองเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมและการสะสมการเรียนรู้ 
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การเรียนรู้แบบลูปซ้อน (Double Loop Learning) เป็นการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาและ
สนบัสนุนการตดัสินใจอยา่งมีประสิทธิผลซ่ึงเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ซ่ึงก่อให้เกิดการสร้างการ
เรียนรู้และเป็นแหล่งท่ีมา: ของแบบจ าลองธุรกิจใหม่ท่ีสอดคล้องกับความซับซ้อนของการ
เปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มการแข่งขนั 

การเรียนรู้แบบลูปสามชั้น (Triple Loop Learning) เป็นการเรียนรู้เพื่อการพฒันาหลกัการ
ใหม่ท่ีองคก์ารสามารถน าไปด าเนินการในขั้นต่อไป 
 

2.5.8  รูปแบบการจัดการความรู้ในประเทศไทย 
รูปแบบการจดัการความรู้ในประเทศไทย มีหลากหลายรูปแบบดว้ยกนัแต่การน ามาใชน้ั้น

องค์กรต่างๆ ก็มีการประยุกตใ์ชเ้พื่อให้เหมาะสมกบัองค์กรของตวัเองในคร้ังน้ีจะกล่าวถึงรูปแบบ
การจดักากรความรู้ท่ีไดรั้บความนิยมในประเทศไทย 2 รูปแบบ คือ Tuna Model และ Xerox Model 
และอีก 1 รูปแบบทีจะกล่าวถึงเป็น Model ท่ีน่าสนใจท่ีคิดคน้และพฒันาโดย คุณณัฐพล ร าไพ คือ i-
Cando Model โดยมีรายละเอียดของแต่ละรูปแบบดงัน้ี 

2.5.8.1  Tuna Model  
สถาบนัส่งเสริมการจดัการความรู้เพื่อสังคม (2548) แนวคิดรูปแบบการจดัการ

ความรู้ ของสถาบนัส่งเสริมการจดัการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) ในรูปแบบปลาทูนั้น มีแนวคิดท่ีวา่ 
ปลาทู 1 ตวัมีการแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ซ่ึงจะอธิบายวา่แต่ละส่วนคืออะไรมีความส าคญัอยา่งไร 

1)   เป้าหมาย (ส่วนหัวปลา) Knowledge Vision: KV ส่วนหัวท่ีท าหน้าท่ี
มองหาเส้นทางท่ีเดินทางไป แลว้คิดวิเคราะห์ว่า จุดหมายอยู่ท่ีไหนตอ้งว่ายแบบใดไปในเส้นทาง
ไหน และไปอยา่งไร ในท่ีน้ีเราจะเปรียบเป็น การบ่งช้ีความรู้ (Knowledge Identification) ก่อนท่ีเรา
จะท างานอะไรซกัอยา่งเราตอ้งรู้ก่อนวา่เราตอ้งการอะไร จุดหมายคืออะไร และตอ้งท าอยา่งบา้ง 

2)   ส่วนกิจกรรม (ตวัปลา) Knowledge Sharing: KS ส่วนล าตวัท่ีมีหวัใจ
ของปลาอยูท่  าหนา้ท่ีสูบฉีดเลือดไปเล้ียงส่วนต่างๆของร่างกาย ในท่ีน้ีเราจะเปรียบเป็น การแบ่งปัน
แลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Sharing) คือเราจ าเป็นตอ้งสร้างบรรยากาศท่ีเกิดการเรียนรู้เพื่อให้
คนเขา้มาแลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกนัและกนั 

3)   ส่วนการจดบนัทึก (หางปลา) Knowledge Access: KA หางปลา ท า
หนา้ท่ีเป็นแรงผลกัดนัให้เกิดการเคล่ือนท่ีไป เปรียบเสมือนการเขา้ถึงความรู้ (Knowledge Access) 
หรือ คลงัความรู้ ท่ีไดจ้ากการเก็บสะสมความรู้แหล่งท่ีมา: จากการแลกเปล่ียนความรู้ ซ่ึงความรู้
เหล่าน้ีอาจอยูใ่นรูปแบบเอกสารหรือ คู่มือต่างๆ 

โดยทุกส่วนนั้นมีความส าคญั และ เช่ือมโยงถึงกนัเพื่อให้การจดัการความรู้
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพหากส่วนใดท่ีท าแลว้บกพร่องหรือไม่ชดัเจนก็จะส่งผลกระทบต่อส่วน
อ่ืนๆ ตามมาดว้ย 
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2.5.8.2  Xerox Model  
ศรีไพร ศกัด์ิรุ่งพงศากุล และเจษฏาพร ยุทธนวิบูลยช์ยั (2549) รูปแบบของการ

จดัการความรู้ เป็นรูปแบบท่ีบริษทั Xerox Corporation ในประเทศสหรัฐอเมริกามีการน ามาใชอ้ยา่ง
ประสบความส าเร็จ (ตามแนวคิดของ Osterhoff) และมีหลายองค์การในประเทศไทยท่ีมีการน า
รูปแบบน้ีมาเป็นกรอบแนวคิดในการจดัการความรู้ ประกอบดว้ยกระบวนการดงัน้ี  

1)   การจดัการการเปล่ียนแปลงและพฤติกรรม (Transition and Behavior 
Management) สร้างวฒันธรรมท่ีเอ้ือต่อการแลกเปล่ียนและแบ่งปันความรู้ ซ่ึงการเปล่ียนแปลง
วฒันธรรมจะตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนจากผูบ้ริหาร และความร่วมมือของบุคลากรทุกระดบั 

2)   การส่ือสาร (Communication) องคก์ารตอ้งมีการวางแผนการส่ือสาร
อย่างเป็นระบบ ต่อเน่ือง และสม ่าเสมอ โดยค านึงถึงเน้ือหา กลุ่มเป้าหมาย รวมถึงช่องทางในการ
ส่ือสาร 

3)   กระบวนการและเคร่ืองมือ (Process and Tools) มีกระบวนการและ
เคร่ืองมือท่ีเหมาะสม และเอ้ือใหเ้กิดการแลกเปล่ียนความรู้ในองคก์าร 

4)   เรียนรู้ (Learning) เป็นการเตรียมความพร้อม สร้างความเขา้ใจเพื่อให้
บุคลากรตระหนักถึงความส าคญัในการจดัการความรู้ รวมถึงจดัการฝึกอบรมท่ีเหมาะสมให้กบั
บุคลากร 

5)   การวดัผล (Measurements) เลือกการวดัผลเพื่อให้ทราบถึงสถานะ 
ความคืบหน้า และผลท่ีได้เป็นไปตามท่ีคาดหวงัหรือไม่ อย่างไร ซ่ึงจะช่วยให้องค์การสามารถ
ทบทวน และปรับปรุงกระบวนการต่าง ๆ เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายจองการจดัการความรู้ 

6)   การยกยอ่งชมเชยและให้รางวลั (Recognition and Rewards) มีการยก
ย่องชมเชย และระบบการให้รางวลัเพื่อจูงใจให้บุคลากรเขา้ร่วมกิจกรรม โดยเป้าหมายของการ
จดัการความรู้จะถูกก าหนดใหส้อดคลอ้งกบัทิศทางในการด าเนินธุรกิจ และเช่ือมโยงกบักลยุทธ์ทาง
ธุรกิจขององคก์ร 

2.5.8.3  i-Cando Model  
ณฐัพล ร าไพ (2544) รูปแบบการจดัการความรู้ผา่นเวบ็ท่ีเสริมสร้างสมรรถนะของ

นกัศึกษาครู เป็นการน าเอาแนวคิดและหลกัการของการจดัการความรู้(Knowledge Management) 
และการเรียนรู้ผ่านเวบ็ (Web-based Learning) มาผสมผสานกบัแนวคิดพื้นฐานการเรียนรู้ท่ีเน้น
กิจกรรมผ่านเว็บ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของผูเ้รียน (Competency) โดยตน้แบบดังกล่าวได้
พฒันาข้ึนอย่างเป็นระบบ (Systematic Approach) อนัประกอบดว้ย 3 องค์ประกอบ หลกั ไดแ้ก่ 
ปัจจยัน าเขา้ (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Output) 
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1)  ปัจจัยน าเข้า  เป็นองค์ประกอบพื้นฐานของการเรียนรู้ผ่านเว็บ 
(Elements of Web-based Learning) ซ่ึงประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 3 ด้าน ไดแ้ก่ ผูเ้รียน 
(Student) ผูส้อน (Teacher) และปฏิสัมพนัธ์ (Interaction) ทั้งน้ีลกัษณะการเรียนรู้ดงักล่าวจะอาศยั
ความสามารถของเทคโนโลยีการเรียนรู้ผ่านเว็บ 3 ส่วน ได้แก่ เทคโนโลยีการเรียนรู้ร่วมกัน 
(Collaboration Technology) เทคโนโลยีการส่ือสาร (Communication Technology) และเทคโนโลยี
ฐานขอ้มูล (Storage Technology) 

2)   กระบวนการ  
(1)   การคน้คิดและสรรคส์ร้าง (Creating) คือ กระบวนการสร้าง การ

ก าหนด การแสวงหา การด าเนินการ การจดัหา และการก าหนดเป้าหมายหรือการนิยามความรู้ให้
ชดัเจนเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงความรู้ ขบัเคล่ือนโดยกิจกรรมคิดคน้คน้หาตวัตน 

(2) การพิจารณาและคัดสรร (Analyzing) คือ กระบวนการคิด
วเิคราะห์ พิจารณาเลือกสรร กลัน่กรองความรู้ และการจดัประเภทหรือหมวดหมู่ความรู้ ขบัเคล่ือน
โดยกิจกรรมชุมชนคนสนใจ 

(3) การลองท าและน าไปใช้ (Nurturing) คือ กระบวนการน าเอา
ความรู้ท่ีหาไดม้าจากการพิจารณา และเลือกสรรความรู้ มาฝึกกระท า หรือลองท า และประยุกตใ์ช้
ความรู้ในทางปฏิบติั ซ่ึงท าใหค้วามรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) สามารถถ่ายโอนและปรับเปล่ียนให้
กลายเป็นความรู้ชดัแจง้ (Explicit Knowledge) 

(4)  การกระจายและแบ่งปัน (Disseminating) คือ กระบวนการท่ีได้
จากการน าความรู้ไปลองท า และประยุกต์ใช้ความรู้แลว้มาแบ่งปัน แลกเปล่ียน กระจาย และถ่าย
โอนความรู้ร่วมกนั ขบัเคล่ือนโดยกิจกรรมชุมชนคนปฏิบติั 

(5)  การประเมินและปรับปรุง (Optimizing) คือ กระบวนการน าเอา
ความรู้ท่ีไดจ้ากการเผยแพร่แลว้มาประเมินและปรับปรุงดว้ยตนเองเพื่อน าไปใชใ้นการท างานการ
แกไ้ขปัญหา หรือการตดัสินใจต่างๆ ขบัเคล่ือนโดยกิจกรรมแบบอยา่งปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ 

 
2.5.9  เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารกบัการจัดการความรู้  
เม่ือกล่าวถึงโลกปัจจุบนั คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยีเขา้มามีบทบาทส าคญัต่อการ

ด ารงชีวิตขั้นพื้นฐาน ซ่ึงจากการศึกษามีผูใ้ห้นิยามความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารกบัการจดัการความรู้ไว ้ดงัน้ี  

สมชาย น าประเสริฐชยั (2549) กล่าววา่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร หรือไอซีที 
(Information and Communication Technology) หมายถึง เทคโนโลยีท่ีเก่ียวกบัการน าระบบ
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คอมพิวเตอร์ ระบบส่ือสารโทรคมนาคม และความรู้อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง มาผนวกเขา้ดว้ยกนั เพื่อใชใ้น
กระบวนการจัดหา จัดเก็บ สร้างและเผยแพร่สารสนเทศในรูปแบบต่างๆ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศนั้นอาจกล่าวไดว้า่ประกอบข้ึนจากเทคโนโลยสีองสาขาหลกัคือ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
และเทคโนโลยส่ืีอสารโทรคมนาคม 

สถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (2547) ไดก้ล่าววา่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เป็น
ปัจจัยส าคัญตัวหน่ึงท่ีเ อ้ือให้การจัดการความรู้ประสบความส าเร็จ ความก้าวหน้าทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ตเป็นแรงผลักดัน
ส าคญัท่ีช่วยใหก้ารแลกเปล่ียนความรู้สามารถท าไดง่้ายข้ึนนอกจากน้ีระบบฐานขอ้มูลท่ีทนัสมยัก็มี
ส่วนช่วยใหก้ารจดัการความรู้มีประสิทธิภาพมากข้ึน  

สมชาย น าประเสริฐชัย (2549) ได้จ  าแนกเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ี
เก่ียวขอ้งและมีบทบาทในการจดัการความรู้ออกเป็น 3 รูปแบบ คือ 

1)   เทคโนโลยีการส่ือสาร (Communication Technology) ช่วยให้บุคลากรสามารถ
เขา้ถึงความรู้ต่างๆ ไดง่้ายข้ึน สะดวกข้ึน รวมทั้งสามารถติดต่อส่ือสารกบัผูเ้ช่ียวชาญในสาขาต่างๆ 
คน้หาขอ้มูล สารสนเทศและความรู้ท่ีตอ้งการได้ผ่านทางเครือข่ายอินทราเน็ต เอ็กซ์ตราเน็ตหรือ
อินเทอร์เน็ต 

2)   เทคโนโลยีสนบัสนุนการท างานร่วมกนั (Collaboration Technology) ช่วยให้
สามารถประสานการท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ลดอุปสรรคในเร่ืองของระยะทาง ตวัอยา่งเช่น 
โปรแกรมกลุ่ม Groupware ต่างๆ หรือระบบ Screen Sharing เป็นตน้ 

3)   เทคโนโลยีในการจดัเก็บ (Storage Technology) ช่วยในการจดัเก็บและจดัการ
ความรู้ต่างๆ 
 

2.5.10  บทบาทของเทคโนโลยสีารสนเทศต่อการจัดการความรู้ในองค์การ 
เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทส าคญัต่อการจดัการความรู้โดยเป็นเคร่ืองมือท่ีสนบัสนุน

การจดัการความรู้ในองคก์ารใหมี้ประสิทธิภาพ ตวัอยา่งของเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีถูกน ามาใชก้บั
การจดัการความรู้ เช่น  

1)  ระบบจดัการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Document and Content Management 
Systems) 

2)  ระบบสืบคน้ขอ้มูลข่าวสาร (Search Engines) 
3)  ระบบการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) 
4)  ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Meeting Systems and VDO 

Conference) 
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5)  การเผยแพร่ส่ือผา่นระบบเครือข่าย (Web Board หรือ e-Discussion) 
6)  ซอฟตแ์วร์สนบัสนุนการท างานร่วมกนัเป็นทีม (Groupware) 
7)  บล็อก (Blog หรือ Weblog) ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือในการแลกเปล่ียนความรู้ หรือ

ประสบการณ์ ผา่นพื้นท่ีเสมือน (Cyber Space) 
 

2.6  ข้อมูลเชิงพืน้ที ่
 

ชุมชนคีรีวงได้ตั้งถ่ินฐานอยู่ในบริเวณปัจจุบนัมามากกว่า 200 ปีในอดีตชุมชนน้ีเรียกว่า
บ้านขุนน ้ า เน่ืองจากชุมชนตั้งอยู่ในบริเวณต้นน ้ าของเขาหลวงอนัเป็นส่วนหน่ึงของเทือกเขา
นครศรีธรรมราช ต่อมาไดเ้ปล่ียนช่ือเป็นคีรีวง ตามช่ือวดัท่ีสร้างข้ึนมา ซ่ึงมีความหมายวา่บา้นท่ีอยู่
ภายในวงลอ้มของภูเขา 

จากการศึกษาเพื่อคน้หาประวติัความเป็นมาของการตั้งถ่ินฐาน (องคก์ารบริหารส่วนต าบล
ก าโลน, 2553) พบวา่ มีเร่ืองเล่าเก่ียวกบับรรพบุรุษผูก่้อตั้งชุมชนอยูห่ลายรูปแบบดว้ยกนั คือ 

แนวคิดท่ี 1 เช่ือวา่ บรรพบุรุษของคีรีวงมาจาก การหนี “สัก” จากเมืองนครศรีธรรมราช ใน
สมยัอดีตนั้นคนไทยชั้นล่างหรือผูถู้กปกครองทุกคนตอ้งข้ึนอยู่กบัเจา้นายผูป้กครองและจะตอ้ง 
“สัก” วา่ข้ึนอยูก่บัเจา้นายคนไหนท าให้กลุ่มคนบางกลุ่มท่ีไม่ตอ้งการเป็นไพร่ไดห้นีเขา้ไปอาศยัอยู่
ในเขตป่าท่ีทุรกนัดารและยากต่อการคน้หา และบรรพบุรุษของชาวคีรีวงก็เป็นกลุ่มคนดงักล่าว
ขา้งตน้โดยบางกลุ่มถึงกบัหนีไปอาศยัอยูบ่ริเวณตน้น ้าของคลองปง 

แนวคิดท่ี 2 เช่ือว่า บรรพบุรุษของคีรีวงมาจาก การเขา้มาสร้างวดัของคน “ย่านยาว” 
ชาวบา้นจากบา้นย่านยาวไดเ้ขา้มาหาเชือกเพื่อน าไปท านบชกัปลา และไดม้าเจอเจดียเ์ก่าชาวบา้น
ยา่นยาวจึงไดต้ั้งถ่ินฐานและสร้างวดัข้ึนบริเวณนั้น 

แนวคิดท่ี 3 เช่ือว่า บรรพบุรุษของคีรีวงมาจาก การเป็นทหารผ่านศึกแลว้ได้รับการปูน
บ าเหน็จเป็นกลุ่มทหารท่ีไปรบท่ีเมืองไทรบุรี เม่ือรบชนะขา้ศึกทางบา้นเมืองจึงไดปู้นบ าเหน็จโดย
การมอบผูห้ญิงมุสลิมใหเ้ป็นภรรยา และมอบท่ีดินบริเวณชุมชนคีรีวงใหม้ากกวา่ 400 ไร่ 

แนวคิดท่ี 4 เช่ือวา่ บรรพบุรุษของคีรีวงมาจาก การหนี “สัก” จากพม่าในสมยัท่ีพม่าไดเ้ขา้
มายดึครองเมืองไทย และไดจ้บัคนไปเป็นเชลยโดยการท าการ “สัก” หนา้เชลยเป็นเคร่ืองหมายไวจึ้ง
ไดมี้กลุ่มคนจ านวนหน่ึงหนีการ “สัก” ข้ึนมาอยู่บริเวณชุมชนคีรีวงปัจจุบนั (นยันา ทองศรีเกตุ, 
2545 อา้งถึงใน องคก์ารบริหารส่วนต าบลก าโลน, 2553)  
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2.6.1  อาณาเขตทีต่ั้ง 
ชุมชนคีรีวงเป็นชุมชนใหญ่ตั้งอยูใ่นต าบลก าโลน อ าเภอลานสกา จงัหวดันครศรีธรรมราช  

มีเน้ือท่ีราว 8,173 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อดงัน้ี 
ทิศเหนือ จด ยอดเขาเพล 
ทิศใต ้ จด เทือกเขาหอยสังข ์
ทิศตะวนัออก จด หมู่ท่ี 4 บา้นสมอ 
ทิศตะวนัตก จด เขาหลวง 
ชุมชนคีรีวงประกอบไปดว้ยทั้งหมด 4 หมู่บา้นในปัจจุบนัไดแ้ก่ 

1)   บา้นคีรีวงหมู่ท่ี 5 ต  าบลก าโลน อ าเภอลานสกา จงัหวดันครศรีธรรมราชมีพื้นท่ี
ประมาณ 2,569 ไร่ระยะทางจากท่ีวา่การอ าเภอลานสกาไปทางทิศเหนือ 12 กิโลเมตรเป็นท่ีตั้งของ
องค์การบริหารส่วนต าบลก าโลนประกอบไปด้วยกลุ่มบา้น 4 กลุ่มคือ บา้นหัวนอน บา้นควนบน 
บา้นวดัใหม่ และบา้นวดักลาง 

2)   บา้นคีรีทองหมู่ท่ี 8 ต  าบลก าโลน อ าเภอลานสกา จงัหวดันครศรีธรรมราชมีพื้นท่ี
ประมาณ 890 ไร่มีระยะทางจากท่ีวา่การอ าเภอลานสกาไปทางทิศเหนือ 13.8 กิโลเมตรประกอบดว้ย
กลุ่มบา้น 3 กลุ่ม บา้นท่าชาย บา้นแพรกตงั และบา้นหนองไอน้ก 

3)   บา้นขุนคีรีหมู่ท่ี 9 ต  าบลก าโลน อ าเภอลานสกา จงัหวดันครศรีธรรมราชมีพื้นท่ี
ประมาณ 2,195 ไร่มีระยะทางจากท่ีว่าการอ า เภอลานสกาไปทางทิศเหนือ 14.5 กิโลเมตร
ประกอบดว้ยกลุ่มบา้น 6 กลุ่ม บา้นท่าหา บา้นในเกาะ บา้นวงัยาว บา้นมะปราง บา้นคลองยาว และ
บา้นเชิงแตระ 

4)   บา้นคีรีธรรมหมู่ท่ี 10 ต  าบลก าโลน อ าเภอลานสกา จงัหวดันครศรีธรรมราชมี
พื้นท่ีประมาณ 2,519 ไร่มีระยะทางจากท่ีว่าการอ าเภอลานสกาไปทางทิศเหนือ 14 กิโลเมตร
ประกอบดว้ยกลุ่มบา้น 5 กลุ่ม บา้นในนา บา้นใหญ่ บา้นหวัเหว บา้นหวัหมง และบา้นหนา้วดั (ฉตัรชยั 
ศุกระกาญจน์, 2552: 23-32, อา้งถึงใน องคก์ารบริหารส่วนต าบลก าโลน, 2553)  
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ภาพที ่2.8  แสดงอาณาเขตของชุมชนคีรีวงหลงัแบ่งเขตการปกครองใหม่ พ.ศ. 2536  
 

2.6.2  ลกัษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ 
ปัจจุบนัชุมชนคีรีวงแยกเขตการปกครองเป็นหมู่บา้นต่างๆ แต่ยงัคงมีค าว่า คีรี อยู่ในช่ือ

หมู่บา้นเพื่อเป็นสัญลกัษณ์ แต่เดิมชุมชนน้ีมีช่ือว่า บา้นขุนน ้ า เพราะตั้งอยู่ใกลต้น้น ้ าจากยอดเขา
หลวง ต่อมาไดเ้ปล่ียนเป็นช่ือ บา้นคีรีวง หมายถึง หมู่บา้นท่ีห้อมลอ้มไปดว้ยหุบเขา ชาวคีรีวง อยู่
ร่วมกนัแบบสังคมเครือญาติ มีการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั มีวิถีชีวิตท่ีผูกพนักบัธรรมชาติ อาชีพ
เกษตรกรรม ท าสวนยาง และสวนผลไม ้ไดแ้ก่ เงาะ มงัคุด ทุเรียน ลองกอง เป็นตน้ 

ชุมชนคีรีวงตั้งอยูบ่นพื้นท่ีราบแอ่งกระทะระหวา่งภูเขา มีทรัยพากร ส่ิงแวดลอ้ม และแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ ป่าเขาท่ีเขียวขจี น ้ าตกท่ีใสสะอาด มีทศันียภาพท่ีเป็นธรรมชาติ
สวยงาม มีภูเขาท่ีส าคญัๆ ในพื้นท่ีหลายลูก เช่น เขาใหญ่ เขาหนา้ลอน เขาในไฮ และเขาสันสวรรค ์
และมีแม่น ้าสายหลกัไดแ้ก่ คลองล างา และคลองท่าชาย ซ่ึงไหลผา่นบา้นคีรีทอง และไปบรรจบกนั
เป็นคลองขุนน ้ า และคลองขุนน ้ าไหลผ่านไปบรรจบกบัคลองปงบริเวณหน้าคีรีธรรม กลายเป็น
คลองท่าดี คีรีวงตั้งอยูท่่ามกลางเทือกเขา ป่าไม ้และสายน ้ า ไดรั้บวา่เป็นแหล่งโอโซนท่ีดีท่ีสุดของ
เมืองไทย ท าให้นักท่องเท่ียวหลัง่ไหลเข้ามาเยี่ยมชมอย่างไม่ขาด และนอกจากคีรีวงจะมีแหล่ง
ท่องเท่ียวหรือทรัพยากรหลากหลาย เช่น หนานหินท่าหา น ้ าตกวงัไมปั้ก น ้ าตกสอยดาว น ้ าตกกินรี 
ก็ยงัมีแหล่งท่องเท่ียวใกล้เคียงท่ีสวยงาม สามารถเดินทางไปชมได้ เช่น เส้นทางเดินป่ายอดเขา
หลวง น ้าตกพรหมคีรี น ้าตกกรุงชิง เป็นตน้ 
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ชุมชนคีรีวงตั้งอยูใ่นเขตภูมิอากาศแบบคาบสมุทร และไดรั้บอิทธิพลจากลมมรสุม ทั้งจาก
ทางฝ่ังทะเลอนัดามนัและฝ่ังอ่าวไทย ท าให้มีเพียง 2 ฤดู คือ ฤดูร้อน และฤดูฝน จากสภาพภูมิ
ประเทศดงักล่าว ท าใหห้มู่บา้นคีรีวงโดนอุทกภยัถึง 3 คร้ัง ใหญ่ๆ ดว้ยกนั คือ  

คร้ังแรก พ.ศ. 2505 เกิดวาตภยัท่ีแหลมตะลุมพุกและชุมชนคีรีวง ท าให้บา้นเรือนและสวน
ผลไมข้องคีรีวงไดรั้บความเสียหายเป็นจ านวนมาก นอกจากนั้นล าคลองก็ต้ืนเขิน เน่ืองจากมีการ
พงัทลายของหนา้ดิน ท าใหก้ารด าเนินชีวิตทางน ้ ายุติไป ท าให้ชาวบา้นตอ้งช่วยกนัก่อสร้างถนนไป
ทางวดัโคกเพื่อติดต่อกบัโลกภายนอก 

คร้ังท่ีสอง พ.ศ. 2518 เกิดอุทกภยัคร้ังใหญ่ น ้าป่าไหลทะลกัเขา้สู่ชุมชน ดินและหินบนภูเขา
ถล่มลงมา ท าให้เกิดความเสียหายอย่างหนกั ทั้งบา้นเรือน ทรัพยสิ์น และชีวิตของชาวคีรีวง จาก
อุทกภัยดังกล่าว ท าให้ชาวบ้านหลายคนมีหน้ีสินและบางคนถึงกับต้องขายท่ีดิน ก็ เลยมา
ปรึกษาหารือกนั ในท่ีสุดก็มีการรวมกลุ่มกนัจดัตั้งกลุ่มออมทรัพยเ์พื่อช่วยเหลือคนในชุมชน มีให้
ตอ้งรับภาระหน้ีสินท่ีเกิดจากดอกเบ้ียเงินกูท่ี้สูงในปี พ.ศ. 2523 

และไดเ้กิดอุทกภยัคร้ังยิ่งใหญ่ท่ีสุดในปี พ.ศ. 2531 หมู่บา้นถูกน ้ าพดัหายไปนบั 100 หลงั 
บา้นเรือน ตลอดจนโรงเรียน ตลาด ศาลาและโบสถ์เสียหายเป็นอย่างหนกั ซ่ึงปัจจุบนัเหลือเพียง
พระอุโบสถ ท่ีวดัคีรีวง และบา้นท่ีประสบภยั ไวเ้ป็นเพียงอนุสรณ์สถาน หลงัจากเกิดอุทกภยัคร้ัง
นั้น ชาวบา้นหนัมาปรึกษาหารือกนัว่า ถา้ตอ้งการอาศยัอยู่ท่ีเดิม ตอ้งแสวงหาแนวทางการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ทรัพยากรป่าไม ้ 

ชุมชนได้มีการพฒันาอย่างต่อเน่ืองเกิดเป็นหมู่บา้นอาสาพฒันาป้องกนัตนเอง มีการส่ง
หมู่บ้านเข้าประกวดซ่ึงชนะตั้ งแต่ระดับอ าเภอจนถึงระดับประเทศ ในปี พ.ศ. 2529 ก็ชนะ
ระดบัประเทศ ท าให้มีผูค้นมากมายเขา้มาศึกษาดูงาน เพื่อแกไ้ขปัญหาและกระบวนการท าให้เกิด
การพฒันาอยา่งย ัง่ยืน โดยการเร่ิมจากการพฒันาคนเป็นตวัขบัเคล่ือนท่ีส าคญัอนัดบัแรก ชุมชนคีรี
วงไดเ้สนอโครงการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ผา่นองค์กรพฒันาเอกชน และสถานทูตออสเตรเลีย 
จนได้รับการสนับสนุน ในปี พ.ศ. 2536 ได้เปิดโรงเรียนผูน้ าเพื่อพฒันาผูน้ าทางสังคมทั้งผูน้  าท่ี
ไดรั้บการแต่งตั้ง ผูน้  าตามธรรมชาติ และเยาวชน มาฝึกอบรม 3 เดือน ฝึกทั้งการพูด การน าเสนอ 
การจบัประเด็น การส่ือสาร การเขียนโครงการ การท าแผนชุมชน จริยธรรม ศีลธรรม คุณธรรม 
ตลอดจนการศึกษาดูงาน จากนั้น ใหทุ้กคนกลบัมาท ากิจกรรมต่อเน่ืองในชุมชน 

จนปัจจุบนัผูท่ี้ผา่นการฝึกอบรมไดก้า้วข้ึนมาเป็นผูน้ าในชุมชนคีรีวง ในหลายๆ กิจกรรม 
เพราะทุกคนท างานต่อเน่ืองกวา่ 3 ปี จนมีความเช่ียวชาญ ช านาญจากกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนเพื่ออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม กลุ่มกิจกรรมท่ีท าแลว้ประสบผลส าเร็จดีก็มีการขยายกิจกรรม 
มาสู่การเพิ่มรายได้ โดยการใช้วตัถุดิบท่ีมีในชุมชนมาท าให้สินค้าเกษตรเกิดมูลค่าเพิ่ม น ามา
จ าหน่ายใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวและผูม้าเยอืนจนถึงปัจจุบนั  
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หลงัจากประสบภยัธรรมชาติคร้ังแลว้คร้ังเล่า ชาวคีรีวงไดถ้อดรหสัจากบทเรียนธรรมชาติ 
มีการรวมกลุ่มเพื่อบริหารจดัการชุมชนเพื่อความอยู่รอดอย่างเขม้แข็งด้วยตนเอง จนได้รับการ
คดัเลือกให้เป็นชุมชนตน้แบบในการจดัการธุรกิจท่องเท่ียวเชิงนิเวศ มีช่ือเสียงทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ไดรั้บรางวลัยอดเยีย่มอุตสาหกรรมท่องเท่ียว (Thailand Tourism Awards) ประจ าปี  
พ.ศ. 2541 ประเภทเมืองและชุมชน เน่ืองจากมีการด ารงชีพท่ีมีความผูกพนัอยูก่บัธรรมชาติ และมี
การเปิดการท่องเท่ียวเป็นอาชีพเสริมของชุมชนอยา่งเป็นทางการ 

หลงัจากมีการเปิดการท่องเท่ียวไม่นาน ก็ไดมี้การจดัตั้งชมรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษเ์พื่อ
บริหารจดัการโดยชุมชนมีส่วนร่วม มีการแบ่งหน้าท่ี ไปยงักลุ่มต่างๆ ให้เกิดการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนอยา่งทัว่ถึง ชุมชนคีรีวงไดว้างระบบการด าเนินงานโดยมีศูนยก์ารท่องเท่ียวชุมชนเขม้แข็งคีรี
วงเป็นจุดหลกั คอยดูแลการท างานของทุกกิจกรรมทั้ง การบริหารงาน การปกครอง การเงิน การ
ท่องเท่ียว การศึกษา วฒันธรรม สาธารณสุข การเกษตร สารสนเทศ มีคณะอนุกรรมการทั้ง 9 ฝ่าย 
ร่วมคิด ร่วมวางแผน มาสู่แผนแม่บทชุมชน ทุกปีในช่วงเดือนกนัยายน จะมีการประชุมเพื่อสรุป
ถอดบทเรียนจากการท างานทั้งหมด น าปัญหาเพื่อปรับปรุงการท างาน เตรียมแผนงานไวร้องรับทุก
หน่วยงาน และท่ีส าคญัคือ การด าเนินงานท่ีมีศูนยก์ลาง จะช่วยแกปั้ญหาการฉกฉวยผลประโยชน์
จากภายในและภายนอกชุมชนได ้ส่ิงท่ีตามมาหลงัจากการเปิดชุมชนให้นกัท่องเท่ียวเขา้มาเยือน คือ 
ผูค้นใน คีรีวง รักส่ิงแวดลอ้ม คงไวซ่ึ้งวถีิชีวิต และวฒันธรรม ชุมชนรู้จกัการจดัการอยา่งเป็นระบบ
เพื่อรักษาสมดุลของชุมชน 
 

2.6.3  ทรัพยากรการท่องเทีย่วคีรีวง 
2.6.3.1  แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติของคีรีวง 
แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ตามสภาพแวดล้อมในคีรีวง ส่วนใหญ่เป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวท่ีมีศกัยภาพในการจดัพื้นท่ีบริการสูง ไดแ้ก่ 
1) หนานหินท่าหา เป็นลานหินแกรนิต บริเวณริมคลองท่าหา เหมาะ

ส าหรับลงเล่นน ้ า และเป็นสถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจ และใช้เป็นท่าน ้ า ขา้มไปสวนสมรมรายรอบ
ชุมชน รวมทั้งเป็นตลาดกลางซ้ือขายผลไมข้องชุมชน 

2) น ้ าตกวงัไมปั้ก ตน้น ้ าอยู่บนยอดเขาหลวง มี 4 วงั คือ วงัปราง วงัไมปั้ก 
วงัฝาแฝด และวงัหัวเหว มีแอ่งน ้ าตกลกัษณะคลา้ยจากูชช่ี มีร่องน ้ าและแอ่งน ้ าเล็กๆ เล่นสไลเดอร์
ได ้รอบน ้าตกวงัไมปั้ก เป็นสวนสมรม 

3) น ้ าตกสอยดาว เป็นน ้ าตกขนาดใหญ่ บริเวณสายคลองท่าแร่ มีความสูง
ประมาณ 100 เมตร ไหลมาจากยอดเขาหลวง กระทบกอ้นหินใหญ่ แลว้ไหลลดหลัน่มาตามชั้นหิน 
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รวมตวักนัเป็นแอ่งน ้ าเล็กๆ ก่อนจะไหลลงสู่น ้ าตกท่าแร่ เหมาะส าหรับเล่นน ้ าและปีนป่ายกอ้นหิน
ใหญ่ไปตามสายน ้ า สามารถเดินเทา้เลียบคลองท่าหา และผ่านสวนสมรมไปจนถึงน ้ าตกได้ไม่
ล าบาก 

4) น ้ าตกกินรี เดิมช่ือน ้ าตกคลองท่าชาย เม่ือคร้ังมีการประกวดหมู่บ้าน
อาสาพฒันาป้องกนัตนเอง เม่ือปี พ.ศ. 2528 และหมู่บา้นไดรั้บรางวลักินรี คุณประวติั เจริญยิ่ง จึงได้
เปล่ียนช่ือมาเป็นน ้ าตกกินรี ซ่ึงไหลมาจากคลองท่าชาย มี 5 วงั คือ น ้ าตกวงักุง้ วงัอา้ยโยง วงัตง วงั
หนา้สวนหญา้แพรก และวงัทพัสมพาน 

5) น ้ าตกคลองล างา เป็นน ้ าตกยาวต่อเน่ืองมาจากคลองล างา ไหลผา่นร่อง
หินแกรนิตท่ีสูงและยาวจากภูเขาสูง มีแอ่งเล่นน ้ าเป็นระยะๆ รวมทั้งบริเวณน ้ าตกหมอ้ธาตุท่ีอยูต่น้
น ้า เส้นทางเดินไปยงัน ้ าตกจะผา่นสวนสมรม ซ่ึงมาไมใ้หญ่มากมาย โดยเฉพาะตน้ทุเรียนใหญ่กวา่ 
3 เมตร ซ่ึงมีอยูเ่ป็นจ านวนมาก 

6) เส้นทางเดินป่ายอดเขาหลวง ชาวบา้นในชุมชนคีรีวง ไดจ้ดับริการเดิน
ป่า ศึกษาธรรมชาติเขาหลวงตามระยะเวลาในการเดินทางไว ้3 เส้นทาง ไดแ้ก่ 

เส้นทางท่ีใชเ้วลาเดินทางไปและกลบัภายใน 1 วนั ตลอดเส้นทางจะเดินผา่น
สวนสมรม ป่าและน ้าตกจ านวนมาก โดยเร่ิมเดินเทา้จากสวนหวัน ้ า - สวนใน - พรุก า - น ้ าตกวงัอา้ย
ยางล่าง - ป่าใสใน - น ้าตกวงัอา้ยยางบน - น ้าตกพรุก า - น ้าตกสอยดาว - น ้าตกท่าแร่ จนถึงน ้าตกท่าหา 

เส้นทางท่ีใชเ้วลาเดินทางไปและกลบั 2 วนั 1 คืน ช่วงแรกจะใชเ้ส้นทางเดิน
เทา้เดียวกบัเส้นทางท่ีใชเ้วลา 1 วนั แต่เดินจากวงัอา้ยยางบน ผา่นดงดาวดินไปจนถึงลานไทร ในป่า
ดิบทึบของอุทยานแห่งชาติเขาหลวง แลว้พกัแรม 1 คืน จึงเดินเทา้กลบัในเส้นทางเดิม 

เส้นทางท่ีใชเ้วลาเดินทางไปและกลบัยอดเขาหลวง 3 วนั 2 คืน เป็นเส้นทาง
เดียวกบัเส้นทางท่ี 2 แต่เดินต่อจากลานไทร ผา่นสันไมแ้ดง - ดงกุหลาบขาวพนัปี - เขาหลวง - ลาน ฮ. - 
หุบผามหาสะด า - ดงหวานเห้ิง- ลาน ดร.เชาวลิต - หนา้ดอกศร - ผาบวัแฉก - จอมน้อง - ปลกัแรด
ไปถึงจอมพี่ ซ่ึงตลอดเส้นทางช่วงน้ีมีลกัษณะสูงชนั 

2.6.3.2  แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ของคีรีวง 
1)   ประวติัศาสตร์การตั้งถ่ินฐานและพฒันาการของชาวเหนือ พื้นท่ีชุมชน

คีรีวงมีประวติัศาสตร์การก่อตั้งถ่ินฐานและการพฒันาชุมชนมายาวนานกว่า 200 ปี เป็นพื้นท่ีซ่ึง
ลอ้มรอบดว้ยภูเขา เป็นแหล่งก าเนิดของตน้น ้ าหลายสาย ในอดีตชาวบา้นนิยมล่องเรือเหนือไปตาม
คลองท่าดี เพื่อน าผลผลิตจากชุมชนคีรีวงไปแลกเปล่ียนกบัชุมชนภายนอก 

2)   อนุสรณ์สถานวดัคีรีวงและมหาอุทกธรณีภยั ชุมชนคีรีวงเปิดอุทกภยั
ใหญ่ๆ ถึง 3 คร้ัง ซ่ึงคร้ังหลงั เป็นอุทกภยัท่ีร้ายแรงท่ีสุด บา้นเรือนถูกน ้ าท่วม ดินโคลนจากภูเขา
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ไหลมาทบัถมเสียหายเป็นจ านวนมาก อุโบสถวดัคีรีวงพงั เหลือเพียงคร่ึงหลงั ร่องรอยเหล่าน้ียงัคง
หลงเหลือมาจนถึงปัจจุบนั และเป็นร่องรอยทางประวติัศาสตร์ท่ีน่าศึกษาเรียนรู้เก่ียวกบัการอนุรักษ์
และการพฒันา 

2.6.3.3  กิจกรรมการท่องเท่ียวทางประเพณี วฒันธรรม และวถีิชีวติของคีรีวง 
ภายในชุมชนคีรีวงมีกิจกรรมการท่องเท่ียวทางประเพณี วฒันธรรม และวิถีชีวิตท่ี

หลายหลาย โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
1)  การท่องเท่ียวทางวฒันธรรม ประเพณีของคีรีวง 

(1)  ท าบุญเจา้อาวาสเป็นประเพณีท าบุญให้กบัอดีตเขา้อาวาสวดัคีรีวง 
พ่อท่านเถ่ือน สุชาโต ซ่ึงเคยมีบทบาทส าคัญในการเป็นผู ้น าการพัฒนาชุมชน จนกระทั่ง
เจริญกา้วหน้าเป็นหมู่บา้นพฒันาในปัจจุบนั จดัข้ึนในวนัแรม 8 ค  ่า เดือน 3 ของทุกปี มีพิธีท่ีเป็น
เอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ิน คือ การกวนขา้วมธุปายาสตลอดวนั และการใหท้านไฟในเวลารุ่งเชา้ 

(2)  ประเพณีสงกรานต์ชาวคีรีวงจะจดังานสงกรานต์ข้ึนทุกปี ในวนัท่ี 
13 เมษายน มีทั้งพิธีส าคญัทางศาสนา การท าบุญตกับาตรตอนเช้า เพื่ออุทิศส่วนบุญ ส่วนกุศล ให้
บุพการีท่ีล่วงลบัไปแลว้ และมีพิธีกรรมตามขนบธรรมเนียมไทย คือ การสรงน ้ าพระ การรดน ้ าขอ
พรจากผูสู้งอาย ุเป็นการแสดงความกตญัญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษและบุพการี สอนให้รู้จกัการให้อภยั
กนั ในอดีตชาวบา้นจะแช่ครกและสาก ในวนัวา่งมีการออกทอดเพลงบอก เพื่ออวยพรเจา้ของบา้น
ตอนหวัค ่า 3 คืน ในเวลากลางวนัชาวบา้นจะเล่นอีควดั เล่นสะบา้ เล่นหมากขมุ และการพนนัอ่ืนๆ  

(3) ประเพณีเดือนสิบเป็นประเพณีท าบุญอุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษ 
มีการยกหมรับถวายวดั ท าบุญประจ าปีในวนัแรม 15 ค  ่า เดือนสิบของทุกปี มีจุดเด่นคือ หมรับขนาด
ใหญ่เตม็ไปดว้ยผลไมท่ี้คดัจากสวน เพื่อถวายวดั แลว้จดัจ าหน่ายเป็นรายไดถ้วายวดั เป็นจ านวนมาก 

(4)  ประเพณีชกัพระจดัข้ึนในวนัแรม 1 ค  ่า เดือน 11 ของทุกปี กลางคืน
มีการสมโภชพระลาก มีมหรสพการละเล่นต่างๆ เช่น เล่นจูจ้ี้ การเล่นดอกไมไ้ฟ เล่นตรวด เล่นโคม
ลอย เล่นแมงข้ี เล่นลูกประทัด ตีกลอง ตีโพน รุ่งเช้าชาวบ้านจะแต่งกายด้วยชุดสวยงาม ใส่
เคร่ืองประดบัมาร่วมตกับาตรหนา้ลอ้ หรือตกับาตรเทโว และประกอบพิธีกรรมทางศาสนา จากนั้น
จึงร่วมกนัชกัพระนมของวดัคีรีวง โดยใชต้านไมข้นาดใหญ่รูปพญานาค 2 ท่อน ซ่ึงเป็นแบบดั้งเดิม 
ไปใส่ลอ้ วางบนพื้น มีซุ้มมณฑปเรือนใหญ่ยอดสวยงาม ประดิษฐานพระลากเก่าแก่ของชุมชน มี
น ้าหนกัมาก ตอ้งอาศยัคนชกัลากจ านวนมาก และมีความพร้อมเพรียงกนั มีคนแห่พระให้จงัหวะจึง
ชกัดึงไปได ้เม่ือถึงเวลาบ่ายจึงชกัพระกลบัวดั ท าพิธีสรงน ้าพระลาก เป็นท่ีครึกคร้ืนสนุกสนาน 

(5)  งานร าลึกอุทกภยัปี พ.ศ. 2531 จดัข้ึนทุกวนัท่ี 22 พฤศจิกายน ของ
ทุกปี ชาวคีรีวงจะร่วมกนัท าบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผูเ้สียชีวิตในเหตุการณ์น ้ าท่วมคีรีวง ปี พ.ศ.
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2531 เพื่อเป็นอุทาหรณ์เตือนใจชาวคีรีวง ไม่ให้กระท าในส่ิงท่ีเป็นสาเหตุของภยัพิบติัมาสู่ชุมชนอีก 
ในบางปีอาจมีกิจกรรมการเรียนรู้ หรือบ าเพญ็ประโยชน์เป็นกรณีพิเศษเพื่อกระตุน้และเสริมสร้าง
จิตส านึกในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

2)  กิจกรรมการเรียนรู้วถีิชีวติ 
(1)  การพกัแรมแบบ Home Stay เป็นการเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบา้น

ชุมชนคีรีวง โดยใหน้กัท่องเท่ียวใชชี้วิตร่วมกบัชาวบา้นท่ีเขา้ร่วมโครงการ ชาวบา้นท าหนา้ท่ีจดัหา
ท่ีพกั หรือน าเท่ียวในบางโปรแกรม เพื่อให้นกัท่องเท่ียวไดเ้รียนรู้วิถีชีวิตของชุมชน และเกิดความ
ส านึกในการเป็นส่วนหน่ึงของชุมชน 

(2)  การท าเกษตรผสมผสาน / สวนสมรมเป็นวิถีชีวิตของชาวสวนซ่ึง
ปลูกไมผ้ลไวห้ลายชนิด ในพื้นท่ีเดียวกนั เช่น มงัคุด ทุเรียน สะตอ ลูกเนียง ลางสาด เป็นตน้ ใช้
หลักการพึ่ งพาธรรมชาติและใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดบัต ่า มีประวติัความเป็นมายาวนาน 
สามารถดูไดท้ัว่ไปในหมู่บา้นและเหมาะแก่การศึกษาระบบนิเวศ 

(3)  ส ารับอาหารชาวคีรีวงเน่ืองจากคีรีวงเป็นพื้นท่ีอุดมสมบูรณ์ ซ่ึงมี
วตัถุดิบจากธรรมชาติท่ีใช้ประกอบอาหารอยู่มาก ประกอบกับภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและความคิด
สร้างสรรค์ของชาวบา้น ท าให้เกิดการถนอมอาหารรูปแบบต่างๆ ท่ีมีรสชาติดี และเป็นเอกลกัษณ์
ทอ้งถ่ินมากมาย เช่น ย  าผกักดู แดงหยวกกลว้ยเถ่ือน น ้าพริกลูกประ เป็นตน้ 

(4)  ผลไมต้ามฤดูกาลชาวบา้นคีรีวงส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท าสวน 
เช่น เงาะ ทุเรียน มงัคุด ลองกอง ลางสาด เป็นตน้ ผลไมเ้หล่าน้ีมีรสชาติอร่อย มีช่ือเสียง ในช่วงฤดู
ผลไม ้ผลผลิตจะออกมาก สามารถเก็บกินไดจ้ากตน้ โดยไปศึกษาวธีิการกระบวนการเก็บ เป็นตน้ 

3)  กิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มองคก์รชุมชน 
(1)  กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิตบา้นคีรีวงก่อตั้งข้ึนเม่ือ ปี พ.ศ. 2523 

โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสริมการออมทรัพยข์องชาวบา้นในชุมชนคีรีวง มีรูปแบบการด าเนินงาน
ภายใตก้ลุ่มคณะกรรมการ ในลกัษณะกองทุนธนาคารชุมชน ปัจจุบนัมีเงินทุนหมุนเวียน ประมาณ 
40 ลา้น โดยมีการปล่อยเงินกูใ้ห้แก่สมาชิกกลุ่มในอตัราดอกเบ้ียต ่า และมีการปันผลรายปีให้กบั
สมาชิก ปัจจุบนัการด าเนินงานของกลุ่มออมทรัพย ์มีช่ือเสียงแพร่หลาย เป็นท่ีรู้จกัของคนทัว่ไป จึง
ท าใหผู้ท่ี้สนใจมาศึกษาดูงานเป็นจ านวนมาก 

(2) กลุ่มมัดย ้อม เป็นกลุ่มอาชีพเสริมของชาวคีรีวง มีกิจกรรม 
เก่ียวกบัการน าผา้มามดั แล้วยอ้มสีธรรมชาติ มีลวดลายสวยงามแปลกตาจากเทคนิคการมดัยอ้ม
ง่ายๆ ของภูมิปัญญาชาวบา้น ท าให้ผา้มดัยอ้มมีลกัษณะเฉพาะท่ีสวยงาม สามารถน ามาตดัเยบ็เป็น
เส้ือผา้ เคร่ืองแต่งกาย เคร่ืองใชส้อย เหมาะส าหรับการซ้ือไปใชส้อยหรือเป็นของฝาก 
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กลุ่มใบไมเ้ป็นกลุ่มอาชีพเสริมท าผา้มดัยอ้ม ท่ีแยกตวัมาจากกลุ่มมดั
ยอ้มและมาตั้งกลุ่มใหม่ เนน้การจดัการในเชิงธุรกิจ น าผา้ท่ีผา่นการมดัยอ้มแลว้มาตดัออกแบบเป็น
เคร่ืองใชส้อยหลากหลายชนิดและรูปแบบ เพื่อสามารถน าผา้เหล่านั้น ไปใชป้ระโยชน์และท าของท่ี
ระลึกไดม้ากช้ิน เป็นท่ีนิยมแพร่หลายเช่นเดียวกบักลุ่มมดัยอ้มเช่นน ามาตดัเย็บเป็นเส้ือผา้ หมวก 
ผา้ม่าน เป็นตน้ 

(3)  กลุ่มลายเทียน ผา้บาติก สีธรรมชาติเป็นกลุ่มอาชีพเสริมท่ีท าผา้
บาติกด้วยสีธรรมชาติ มีการพฒันาลวดลายให้มีเอกลกัษณ์และเป็นจุดเด่น เช่น ลวดลายทิวทศัน์ 
แหล่งธรรมชาติ สถานท่ีส าคญั และบุคคลส าคญัเป็นต้น ผลิตภณัฑ์ท่ีได้ ได้แก่ ผา้ช้ิน ผา้พนัคอ 
หมวก เส้ือผา้ ผา้เช็ดหนา้ กระเป๋า เป็นตน้ 

(4)  กลุ่มแม่บา้นทุเรียนกวนเป็นกลุ่มหน่ึงท่ีท าอาชีพแปรรูปทุเรียนกวน 
โดยน าผลผลิตของคนในชุมชนมากวนจนแห้งดีได้ท่ี แล้วปรับปรุงบรรจุภณัฑ์ห่อด้วยตอ้หมาก 
น าไปยา่งไฟจนหอม 

(5)  กลุ่มท าขนมท าขนมต่างๆ จ าหน่ายตามร้านค้าในชุมชน เพื่อ
ชุมชนจะไดไ้ม่ตอ้งออกไปซ้ือขนมจากภายนอกมาจ าหน่าย ท าใหไ้ดรั้บประทานขนมท่ีใหม่สด และ
ไม่เจือสารกนับูด 

(6)  กลุ่มบา้นสมุนไพรเป็นการน าสมุนไพรท่ีมีอยูใ่นชุมชน มาท าเป็น
ผลิตภณัฑ์ต่างๆ เช่น สบู่มงัคุดสบู่ส้มแขกเทียนตะไคร้หอม กลุ่มน้ีมีการท าตลาดนอกและท า
การตลาดเอง 

(7)  กลุ่มหมาตอ้เป็นการท าอุตสาหกรรมในครัวเรือน โดยน าวสัดุ
ธรรมชาติในทอ้งถ่ินมาผลิตเป็นสินคา้ออกจ าหน่าย ส่วนใหญ่จะน ากาบหมาก (ตอ้) มาท าเป็นหมา 
เพื่อส่งใหก้ลุ่มแม่บา้นทุเรียนกวน ส าหรับน าไปห่อทุเรียนกวน 

(8)  กลุ่มหตัถกรรมพื้นบา้นคีรีวงท ากิจกรรมเก่ียวกบัการจกัสาน โดย
การน าตน้คลุม้ซ่ึงเป็นพืชลม้ลุก พบมากในเทือกเขาหลวง มาจกัสานเป็นเคร่ืองใช้สอยต่างๆเป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน 

(9)  ชมรมท่องเท่ียว เชิงอนุรักษเ์ป็นองคก์รท่ีท าหนา้ท่ีรับผิดชอบใน
การจดักิจกรรมท่องเท่ียวเดินป่าศึกษาธรรมชาติเขาหลวง มีการขยายรูปแบบการท่องเท่ียว โดย
การศึกษาวถีิชีวติชุมชน เป็นตน้ 

(10)  กลุ่มแปรรูปน ้ าผลไม้เป็นกลุ่มอาชีพเสริมท่ีน าสมุนไพรและ
ผลไมซ่ึ้งเป็นผลผลิตจ านวนมากในคีรีวง มาท าการแปรรูปเป็นน ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืม เช่น น ้ าขิง น ้ า
กระเจ๊ียบ เป็นตน้ 
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(11)  กลุ่มงดสูบบุหร่ี ก่อตั้งโดยมีวตัถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
ของคนในชุมชน เกิดจากการรวมตวักนัของกลุ่มชาวบา้นท่ีตอ้งการปรับปรุงตนเอง สมาชิกทุกคน
ตอ้งงดสูบบุหร่ีตลอดระยะการเป็นสมาชิกภาพ นอกจากน้ียงัมีการท ากิจกรรมอ่ืนๆ ร่วมกนั เช่น 
การพฒันาสวนสาธารณะของชุมชน การเขา้วดัฟังธรรม การท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์อ่ืนๆ 
ใหก้บัชุมชน 

(12)  กองทุนเติมสีเขียวใส่เขาหลวง สังกดัมูลนิธิเพื่อการศึกษาไทยรัฐ
วิทยา 74 ก่อตั้งข้ึนหลงัจากเกิดอุทกภยัคร้ังใหญ่ในปี พ.ศ. 2531 โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อเพิ่มความ
ตระหนกัถึงผลกระทบจากการท าลายธรรมชาติ และสร้างจิตส านึกด้านส่ิงแวดล้อม ในเร่ืองการ
อนุรักษธ์รรมชาติและฟ้ืนฟูสภาพป่าเส่ือมโทรม โดยมีกิจกรรมเก่ียวกบัการรณรงคใ์ห้ชาวบา้นรักษา
ส่ิงแวดลอ้ม ปลูกตน้ไมใ้นชุมชน ตลอดจนพื้นท่ีป่าบนภูเขาท่ีดินถล่มไดง่้าย 

4)  กิจกรรมการท่องเท่ียว 
กิจกรรมการท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมเชิงนิเวศน์ประกอบด้วย

กิจกรรมเดินป่าข้ึนเขาหลวงศึกษาธรรมชาติดูนกเล่นน ้ าถ่ายรูปข่ีจกัรยานพกัผ่อนตั้งค่ายพกัแรม
ศึกษาวถีิชีวติชุมชนชมสวนสมรมศึกษากิจกรรมองคก์รชุมชนกิจกรรมชุมชนและเท่ียวงานประเพณี
ต่างๆ มีรายละเอียดการบริการดงัน้ี 

(1)  การบริการสถานท่ีพกั 1) ท่ีพกัแบบ Home Stay มี 4 หมู่บา้น
จ านวน 9 ชุดๆ ละ 6 หลงัติดต่อท่ีพกัไดโ้ดยผา่นชมรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษข์องคีรีวง 2) รีสอร์ท 
ปัจจุบนัมีรีสอร์ทส าหรับให้บริการท่ีพกัแก่นักท่องเท่ียวในคีรีวง 3 แห่งคือท่าหารีสอร์ทธารคีรีรี
สอร์ทและเรินท่าหารีสอร์ท 3) วดัคีรีวง ผูใ้ชบ้ริการพกัท่ีวดัคีรีวงส่วนใหญ่เป็นคณะผูศึ้กษาดูงานพกั
ไดค้ร้ังละ ประมาณ 200 คน 4) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่เป็นผูศึ้กษาดูงานพกั
ไดค้ร้ังละ ประมาณ 100 คน 5) สถานท่ีพกัอ่ืนๆ ท่ีอยูร่ะหวา่งการจดัเตรียมและมีแนวคิดจดัท าเช่น
บา้นสมุนไพรเป็นตน้ 

(2)  การบริการน าเท่ียว 
การบริการน าเท่ียวโดยชมรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ 1) โปรแกรม

เท่ียวชมวิถีชีวิตชุมชนโดยน านักท่องเท่ียวเดินชมเพื่อสัมผสัวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของคนใน
ชุมชนใหเ้ห็นถึงวฒันธรรมการกินการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตของผูค้นในทอ้งถ่ินโดยเขา้
พกัแรมแบบ Home Stay ท่ีบา้นของสมาชิกชมรมท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์2) โปรแกรมศึกษาธรรมชาติ
ยอดเขาหลวงนกัท่องเท่ียวจะไดส้ัมผสักบัธรรมชาติบนยอดเขาหลวงซ่ึงประกอบดว้ยการเดินทาง
ข้ึนเขาการพกัแรมการเรียนรู้พนัธ์ุพืชต่างๆ และศึกษาชีวิตความเป็นอยูข่องสัตวป่์า 3) โปรแกรม
เท่ียวชมวิถีชีวิตชุมชนและศึกษาธรรมชาติยอดเขาหลวงส าหรับนกัท่องเท่ียวท่ีมีเวลาเพียงพอเยี่ยม
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ชมชุมชนเพื่อการเรียนรู้ชีวิตชาวบา้นและการเดินป่าเพื่อข้ึนเขาหลวง (4) การบริการให้ความรู้แก่ผู ้
มาศึกษาดูงานของกลุ่มองคก์รต่างๆ ในชุมชนคีรีวงปัจจุบนัองคก์รในคีรีวงเร่ิมให้บริการดา้นการน า
เท่ียวชมศึกษาดูงานการประกอบอาชีพเสริมแก่บุคคลภายนอกด้วยตนเองมากข้ึนทั้ งท่ีติดต่อ
ประสานงานผ่านชมรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์อบต. และองค์กรชุมชนเอง (5) การให้บริการ
ท่องเท่ียวโดยอุทยานแห่งชาติเขาหลวงเป็นการน าทางข้ึนเขาหลวงทุกสัปดาห์ของเจา้หนา้ท่ีอุทยาน
แห่งชาติอาจจดัโปรแกรมใหน้กัท่องเท่ียวไดห้ยดุพกัแรมรับประทานอาหารและซ้ือของในชุมชนคีรี
วง และ (6) การใหบ้ริการท่องเท่ียวโดยธุรกิจน าเท่ียวจากภายนอกท่ีน านกัท่องเท่ียวเขา้มาในชุมชน
และท่องเท่ียวศึกษาเรียนรู้ตามอธัยาศยั 

ดงันั้น จากการศึกษาเก่ียวกบัพื้นท่ีคีรีวงนอกจากมีความอุดมสมบูรณ์
ของทรัพยากรเป็นท่ีดึงดูดนกัท่องเท่ียว มีขอ้ไดเ้ปรียบ คือเป็นพื้นท่ีท่ีตั้งอยูใ่นจงัหวดันครศรีธรรมราช 
เน่ืองจากนครศรีธรรมราชเป็นจงัหวดัท่ีมีประวติัศาสตร์ยาวนานเป็นเมืองท่ีมีความรุ่งเรืองมาตั้งแต่
อดีต เป็นศูนยก์ลางพุทธศาสนา จึงมีประเพณีวฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ มีวดัมสัยิดโบราณสถาน
โบราณวตัถุมากมาย มีพระบรมธาตุเจดียเ์ป็นท่ีสักการะของพุทธศาสนิกชนและเป็นแหล่งผลิต
เคร่ืองถมคุณภาพเยี่ยมถือเป็นจุดแข็งท่ีเอ้ือต่อการพฒันาด้านการท่องเท่ียวรวมถึงมีโอกาสจาก
นโยบายของรัฐบาลท่ีส่งเสริมการท่องเท่ียวในประเทศและการมีเส้นทางคมนาคมท่ีสะดวกตั้งอยู่
ใกลแ้หล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงมากมายเป็นโอกาสท่ีเอ้ือต่อการเดินทางท่องเท่ียว 
 

2.7  เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 

ในการท าวจิยัคร้ังน้ี นอกจากผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิดทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งในประเด็นต่างๆ ดงัท่ี
กล่าวไปแลว้ในตอนตน้ ยงัไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งโดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวกบัชุมชนท่องเท่ียวท่ีมีการท าวิจยัเร่ืองการส่ือสาร เอกสารและงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวกบัการส่ือสาร เอกสารและงานวิจยัท่ีใช้ทฤษฎีการส่ือสารของเดวิด เค. 
เบอร์โล และเอกสารและงานวิจยัพื้นท่ีวิจยัอ่ืนๆ ท่ีท าวิจยัเก่ียวกบั Facebook และ Website โดยมี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

2.7.1  เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วกบัชุมชนท่องเทีย่วทีม่ีการท าวจัิยเร่ืองการส่ือสาร 
กรวรรณ เวชชานุเคราะห์ และ นิธิดา แสงสิงแกว้ (2558) ไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบัเร่ืองการ

ส่ือสารเพื่อการพฒันาการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษาการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษพ์ื้นท่ี
ชุมชนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม โดยงานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษารูปแบบและวิธีการ



 66 

ด าเนินงานการมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ิน กระบวนการส่ือสารท่ีจะสร้างการมีส่วนร่วมในการ
จดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์และศึกษาถึงปัญหาอุปสรรค ปัจจยัท่ีสนบัสนุนการส่ือสารเพื่อการ
พฒันาท่ีท าให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ของพื้นท่ีชุมชนคลองโคน 
จงัหวดัสมุทรสาคร เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ ซ่ึงเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้การเก็บขอ้มูลจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ในกลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษา ใช้วิธีการน าเสนอแบบพรรณนา
วเิคราะห์ (Analytical Description) ผลการศึกษาพบวา่ 

1)   องค์ประกอบการส่ือสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเท่ียว
เชิงอนุรักษ์ของพื้นท่ีชุมชนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม คือ SMCR ซ่ึง(S) ก็คือ ผูน้ าทาง
ความคิด Opinion Leader ท าการแพร่กระจายนวตักรรม (Diffusion of Innovation) ซ่ึงก็คือ(M) ผา่น
ส่ือต่างๆ ท่ีใชใ้นท่ีน้ีก็คือ (C) ไดแ้ก่ ส่ือบุคคล (Personal Media) ส่ือการประชุม เสียงตามสาย และ
ส่ือกิจกรรม ไปยงัผูรั้บสาร (R) ในท่ีน้ีคือชาวบา้นในชุมชนคลองโคน ผลท่ีเกิดจากองคป์ระกอบการ
ส่ือสารในชุมชนจะท าให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือและการมีส่วนร่วม (Participation) เม่ือชาวบา้น
ส่วนใหญ่ยอมรับนวตักรรมแลว้น าไปปฏิบติัจนเกิดผลส าเร็จ จึงมีการชกัชวนผูอ่ื้นหรือการบอกกนั
ปากต่อปาก ท าให้ชาวบา้นท่ียงัไม่ยอมรับนวตักรรมหรือลงัเลเกิดความมัน่ใจในนวตักรรมมากข้ึน 
มีความคลอ้ยตามผูช้กัชวนและเปิดรับนวตักรรมในท่ีสุด 

2)  รูปแบบการส่ือสารในการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถ่ิน การ
สนับสนุนกิจกรรมท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ภายใต้บริบทของการร่วมรับรู้ปัญหา ร่วมคิด และร่วม
ปฏิบติัของชุมชนในทอ้งถ่ิน และการกระจายรายได ้

การส่ือสารระหวา่งคนในชุมชนนั้น แกนน าชุมชนมกัเป็นผูส่้งสารหลกั การส่ือสารระหวา่ง
แกนน าชุมชนกบัชาวบา้นส่วนใหญ่จะเป็นการส่ือสารแบบไม่เป็นทางการ (Informal Communication) 
โดยเนน้เป็นการพดูคุย แลกเปล่ียนแนวคิด และปรึกษาปัญหากนัระหวา่งกลุ่มสมาชิก นอกจากน้ียงั
พบว่า ผูน้  าชุมชนยงัได้ใช้รูปแบบการส่ือสารผ่านกิจกรรมต่างๆ ด้วย ทั้งน้ีอาจแบ่งรูปแบบการ
ส่ือสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนคลองโคนดงัน้ี 1) การปลูกจิตส านึกและให้ความรู้ให้กบั
ชาวบา้นในชุมชนผา่นส่ือประเภทต่างๆ 2) การจดักิจกรรมอาสาสมคัร 3) การสอนสาธิตการเป็น
ไกด ์

งานวิจยัช้ินน้ีแสดงให้เห็นว่า ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะมีการพฒันาการส่ือสารหลากหลาย
ช่องทาง แต่ส่ือบุคคลยงัคงมีอิทธิพลและบทบาทในการส่ือสาร กล่าวคือ ส่ือบุคคลสามารถโนม้นา้ว
ใจให้เกิดจิตส านึกท่ีดี จากงานวิจัยดังกล่าว แสดงให้เห็นเป็นตัวอย่างถึงผลท่ีเกิดจากการจัด
องคป์ระกอบการส่ือสารในชุมชน ซ่ึงจะสามารถท าใหเ้กิดเครือข่ายความร่วมมือและการมีส่วนร่วม 
(Participation) ได ้
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นพรัตน์ มุณีรัตน์ (2541) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองการส่ือสารในการจดัการการท่องเท่ียวเชิง
นิเวศของชุมชนคีรีวง อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษา
ความเขา้ใจเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของประชาชนในชุมชนคีรีวง 2) รูปแบบการส่ือสารใน
การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของประชาชนในชุมชนคีรีวง 3) บทบาทของผูน้ าชุมชน ปัญหา 
อุปสรรค และแนวทางแกไ้ขปัญหาในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของประชาชนในชุมชนคีรีวง 
โดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการ
สังเกตแบบมีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์เจาะลึกประชาชนในชุมชนคีรีวงจ านวน 31 คน ผลการวิจยั
พบวา่  

1)   ประชาชนในชุมชนคีรีวง มองว่า การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ (Ecotourism) ก็คือ 
การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ โดยมีความเขา้ใจเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ในมิติท่ีหลากหลาย ซ่ึง
สามารถสรุปได้เป็น ประเด็น ได้แก่ 1) การท่องเท่ียวท่ีไม่ท าลาย 2) การท่องเท่ียวท่ีใช้ชีวิตกับ
ชาวบา้น 3) การท่องเท่ียวท่ีชาวบา้นมีส่วนร่วมในการจดัการ  

2)   มีรูปแบบการส่ือสารปรากฏข้ึนในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของชุมชน
คีรีวง ประกอบดว้ย 4 รูปแบบ คือ 1) การส่ือสารสองทางท่ีไม่เป็นทางการ 2) การส่ือสารสองทางท่ี
เป็นทางการและมีปฏิกิริยาโตต้อบมาก 3) การส่ือสารสองทางท่ีเป็นทางการแต่มีปฏิกิริยาโตต้อบ
นอ้ย 5) การส่ือสารทางเดียวท่ีไม่เป็นทางการ  

3)   ผูน้ าในชุมชนคีรีวงซ่ึงมีบทบาทส าคญัในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของ
ชุมชน  คีรีวงนั้นประกอบดว้ย ผูน้ าท่ีเป็นทางการ ไดแ้ก่ ก านนั ผูใ้หญ่บา้น สมาชิกอบต. และผูน้ าท่ี
ไม่เป็นทางการ ไดแ้ก่ ผูอ้าวุโส ประธาน และ กรรมการ กลุ่มองคก์รในชุมชน โดยกลุ่มผูน้ าเหล่าน้ี
ต่างมีบทบาทร่วมกนัในฐานะคณะกรรมการชมรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษบ์า้นคีรีวง นบัตั้งแต่การ
ก่อตั้ง ชมรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์บา้นคีรีวง รวมไปถึง การก าหนดแผนการจดัการ และ กฎ 
ระเบียบ การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร การดูแลและบริการนกัท่องเท่ียว รวมทั้งการแกไ้ขปัญหา  

4)   ปัญหาในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของชุมชนคีรีวงเกิดข้ึนจาก 1) 
ปัจจยัภายในชุมชน ไดแ้ก่ ความสับสนดา้นขอ้มูล ความขดัแยง้ระหว่างผูน้ า การประสานงานไม่
ราบร่ืน ชาวบา้นให้ความส าคญักบัอาชีพการท าสวน การปฏิบติับางอย่างขดัแยง้กบัแนวคิดการ
อนุรักษ์ ประธานชมรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์บา้นคีรีวงขาดอ านาจ และ องค์การบริหารส่วน
ต าบล ไม่ด าเนินการ 2) ปัญหาท่ีเกิดจากปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ การรุกจาก การท่องเท่ียวแห่งประเทศ
ไทย จนชุมชนตั้ งรับไม่ทัน ส่วนแนวทางการแก้ไขปัญหาในทรรศนะของชาวคีรีวง คือ ใช้
ความสัมพนัธ์ในระบบเครือญาติ การเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ เปล่ียนแปลงแผนการจดัการ
ท่องเท่ียวของชุมชนใหม่ และให้องค์การบริหารส่วนต าบลเขา้มามีบทบาทในการออกขอ้บงัคบั 
รวมทั้งแผนการจดัการในเชิงนโยบาย  
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งานวจิยัช้ินน้ีแสดงให้เห็นวา่ ภายในชุมชนคีรีวงมีการส่ือสาร มีรูปแบบการส่ือสารปรากฏ
ข้ึนในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของชุมชนคีรีวง ประกอบดว้ย 4 รูปแบบ คือ 1) การส่ือสาร
สองทางท่ีไม่เป็นทางการ 2) การส่ือสารสองทางท่ีเป็นทางการและมีปฏิกิริยาโตต้อบมาก 3) การ
ส่ือสารสองทางท่ีเป็นทางการแต่มีปฏิกิริยาโต้ตอบน้อย และ 4) การส่ือสารทางเดียวท่ีไม่เป็น
ทางการ มีผูน้ าท่ีมีบทบาทร่วมกนัในฐานะคณะกรรมการชมรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษบ์า้นคีรีวง 
นบัตั้งแต่การก่อตั้ง ชมรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษบ์า้นคีรีวง รวมไปถึง การก าหนดแผนการจดัการ 
และ กฎ ระเบียบ การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร การดูแลและบริการนักท่องเท่ียว รวมทั้งการแก้ไข
ปัญหา และสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนภายในชุมชน ไดแ้ก่ ความสับสนดา้นขอ้มูล ความขดัแยง้ระหวา่ง
ผูน้ า การประสานงานไม่ราบร่ืน ชาวบา้นให้ความส าคญักบัอาชีพการท าสวน การปฏิบติับางอยา่ง
ขดัแยง้กบัแนวคิดการอนุรักษ์ ประธานชมรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์บา้นคีรีวงขาดอ านาจ และ 
องคก์ารบริหารส่วนต าบล ไม่ด าเนินการ ซ่ึงส่วนหน่ึงมีผลมาจากการส่ือสารท่ีไม่มีประสิทธิภาพ 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของผูว้ิจยัในการศึกษาเร่ือง แนวทางการใชส่ื้ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
สนับสนุนการท่องเท่ียวของชุมชนคีรีวง โดยมีว ัตถุประสงค์เพื่อเสนอแนวทางการใช้ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการท่องเท่ียวของชุมชนคีรีวง ตลอดจนให้ข้อมูลข่าวสารแก่
นกัท่องเท่ียวและผูส้นใจใหมี้ความเขา้ใจในวฒันธรรมประเพณี วถีิชีวติ ของคนในชุมชนอีกดว้ย 

ปฐมภรณ์  จันทร์แก้ว  (2554)  ได้ศึกษาวิจัย เ ก่ี ยวกับการส่ือสารเพื่ อการอนุ รักษ์
ศิลปวฒันธรรมและฟ้ืนฟูการท่องเท่ียวของตลาดสามชุก จงัหวดัสุพรรณบุรี ซ่ึงในการศึกษาวิจยัคร้ัง
น้ีเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงกระบวนการส่ือสารเพื่อการอนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรม และฟ้ืนฟูการท่องเท่ียวของตลาดสามชุก จงัหวดัสุพรรณบุรี การมีส่วนร่วมและการ
ส่ือสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรม และฟ้ืนฟู
การท่องเท่ียวของตลาดสามชุก จงัหวดัสุพรรณบุรี โดยใช้วิธีการส ารวจเอกสาร (Documentary 
Research) การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม โดยมี
ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัในการวิจยัคร้ังน้ี จ  านวน 25 คน ประกอบไปดว้ย คณะกรรมการพฒันาตลาด
สามชุก สมาชิกชุมชนตลาดสามชุก และกลุ่มพนัธมิตรของชุมชน ผลการวจิยั พบวา่ 

1)   กระบวนการส่ือสารเพื่อการอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรม และฟ้ืนฟูการท่องเท่ียว
ของตลาดสามชุก จงัหวดัสุพรรณบุรี มีหลายรูปแบบแตกต่างกนัไปตามในสถานการณ์ดา้นต่างๆ 
ดงัน้ี 1) ดา้นการวางแผนการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม และฟ้ืนฟูการท่องเท่ียวของชุมชนตลาดสามชุก 
พบว่า รูปแบบการส่ือสารในการวางแผนการอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมและฟ้ืนฟูการท่องเท่ียวของ
ชุมชนตลาดสามชุกเน้นการส่ือสารสองทางทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 2) ดา้นการ
ประสานความร่วมมือ พบวา่ รูปแบบการส่ือสารในการประสานความร่วมมือมีการส่ือสารทางเดียว
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แบบไม่เป็นทางการ แต่มีการใช้การส่ือสารทั้งสองทางทั้งแบบท่ีเป็นทางการและแบบท่ีไม่เป็น
ทางการ    3) ดา้นการเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ สถานท่ีท่องเท่ียว พบวา่ รูปแบบการส่ือสารใน
การเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ในสถานท่ีท่องเท่ียวเนน้การส่ือสารทางเดียวแบบเป็นทางการ และ
แบบไม่เป็นทางการ ร่วมกบัการส่ือสารสองทางแบบไม่เป็นทางการ 4) ดา้นการแกปั้ญหาและ
อุปสรรคในการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมและฟ้ืนฟูการท่องเท่ียวของชุมชน พบวา่ รูปแบบการส่ือสาร
เนน้การส่ือสารสองทางเป็นทางการ และแบบไม่เป็นทางการ 

2)   การมีส่วนร่วมและการส่ือสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน
เพื่อการอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรม และฟ้ืนฟูการท่องเท่ียวของตลาดสามชุก จงัหวดัสุพรรณบุรี 
ประกอบดว้ย กระบวนการของการวางแผน การติดตามประเมินผล กิจกรรมต่างๆ ท่ีไดจ้ดัข้ึน การ
เขา้ร่วมการจดัไปศึกษาดูงานการเขา้ร่วมการจดัเวทีสาธารณะ และการเขา้ร่วมในการจดัสรรรายได้
ของชุมชน 

งานวิจยัช้ินน้ีแสดงให้เห็นว่า แมว้่าการส่ือสารจะมีองค์ประกอบเดียวกนั แต่ทั้งน้ีในการ
ออกแบบการส่ือสาร มีหลายรูปแบบแตกต่างกนัไปตามในสถานการณ์ดา้นต่างๆ ข้ึนอยู่กบับริบท
ของชุมชนและวตัถุประสงคใ์นการส่ือสาร 

ป่ินปินทัธ์ สัทธรรมนุวงศ์ (2556) ไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบัเร่ืองการส่ือสารเพื่อการจดัการ
แหล่งท่องเท่ียวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษา: โครงการตลาดเก่าอ่างศิลา 133 ปี โดยใน
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาบริบทชุมชนตลาดอ่างศิลา กระบวนการส่ือสารเพื่อการ
จดัการท่องเท่ียว และรูปแบบการส่ือสารเพื่อการจดัการการท่องเท่ียวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน โดยการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการวิจยัทางเอกสาร ส่วนการวิจยัเชิงปริมาณ 
โดยการส ารวจนกัท่องเท่ียวจ านวน 400 คน 

ผลการศึกษาพบวา่ กระบวนการส่ือสารเพื่อการจดัการแหล่งท่องเท่ียวโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชนนั้น มีองค์ประกอบท่ีส าคญัทั้ง 4 ส่วน คือ ผูส่้งสาร สาร ส่ือ และผูรั้บสาร โดยอาศยั
รูปแบบการส่ือสาร 2 รูปแบบ ทั้งรูปแบบการส่ือสารภายในเครือข่าย และรูปแบบการส่ือสาร
ระหว่างเครือข่าย ส่วนประสิทธิภาพการรับรู้ข้อมูลของนักท่องเท่ียวซ่ึงเป็นผลของการบริหาร
จดัการพบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้เร่ืองโครงการตลาดเก่าอ่างศิลา 133 ปี ผา่นส่ือต่างๆ โดยรวมมี
ค่าเฉล่ียของระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย ส่วนของประเด็นข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการ
ท่องเท่ียวมีค่าเฉล่ียของระดบัการรับรู้ในระดบัมาก ในส่วนของประเด็นพฤติกรรมการท่องเท่ียวท่ี
ย ัง่ยืนโดยรวมมีค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากซ่ึงแสดงให้เห็นถึงพื้นฐานความรู้
และทศันคติของนกัท่องเท่ียวท่ีทราบขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียวอยูใ่นระดบัดี 
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งานวิจยัช้ินน้ีแสดงให้เห็นว่า การส่ือสารจะมีประสิทธิภาพและได้ผลนั้นจะตอ้งอาศยั
องค์ประกอบท่ีส าคญัทั้ง 4 ส่วน คือ ผูส่้งสาร สาร ส่ือ และผูรั้บสาร ในงานวิจยัดังกล่าวศึกษา
ประสิทธิภาพการรับรู้ขอ้มูลของนกัท่องเท่ียว หรือผูรั้บสาร (Receiver) ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบส าคญั
ของการส่ือสาร 

 
2.6.2  เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัการท่องเทีย่วกบัการส่ือสาร 
ศรัณพร ชวนเกริกกุล (2554) ไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบัเร่ืองการส่ือสารและภาพลกัษณ์การ

ท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร โดยการศึกษาวจิยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษากลยุทธ์การส่ือสารเพื่อ
ก าหนดภาพลักษณ์การท่องเท่ียวของกรุงเทพมหานครและศึกษาภาพลักษณ์การท่องเท่ียว
กรุงเทพมหานครท่ีพึงปรารถนาของนักท่องเท่ียวชาวไทย เป็นการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะ
ทัว่ไปทางประชากรศาสตร์ พฤติกรรมเก่ียวกบัการเดินทางท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานคร การรับรู้
ข่าวสารเก่ียวกับการท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานคร กลยุทธ์การส่ือสารของการท่องเท่ียวใน
กรุงเทพมหานคร ภาพลกัษณ์ดา้นการท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานคร และขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการ
ท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างคือนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวใน
กรุงเทพมหานคร จ านวน 406 คน เป็นการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ ใช้แบบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล วเิคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์คือค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการศึกษาวิจยั พบวา่ กลุ่มตวัอย่างท่ีเขา้มาท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง มีอายุระหว่าง 20-30 ปี จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนักงาน
บริษทัเอกชน มีรายได้อยู่ระหว่าง 10,001-20,000 บาท และมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตภาคกลาง กลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนใหญ่เดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานครอยูใ่นระหวา่ง 1-10 คร้ัง โดยเดินทาง
มากับก ลุ่ม เพื่ อน และไม่พักค้างแรม แหล่งท่อง เ ท่ียว ท่ีก ลุ่มตัวอย่างชอบมากท่ี สุดใน
กรุงเทพมหานครคือแหล่งชอปปิง กลุ่มตวัอย่างมีการรับรู้ข่าวสารการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร
จากส่ือบุคคลและส่ือมวลชนในระดบัมาก มีการรับรู้ข่าวสารการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานครจากส่ือ
เฉพาะกิจในระดบัปานกลาง การส่ือสารผ่านการโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ การขายโดยบุคคล 
การส่งเสริมการขายและการตลาดทางตรงมีผลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานครใน
ระดับมาก ส่วนการศึกษาเก่ียวกับภาพลักษณ์ด้านการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานครพบว่าด้าน
ผลิตภณัฑ์เพื่อการท่องเท่ียว ด้านการบริการเพื่อการท่องเท่ียว ด้านราคาเพื่อการท่องเท่ียว ด้าน
ช่องทางเพื่อการท่องเท่ียว และดา้นการส่งเสริมการตลาดเพื่อการท่องเท่ียว มีภาพลกัษณ์อยูใ่นระดบั
ดีมาก 
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ชนกพล ชยัรัตนศกัดา (2556) ไดศึ้กษางานวิจยัเก่ียวกบัประสิทธิภาพของส่ือประชาสัมพนัธ์
ดา้นการท่องเท่ียวในประเทศไทย โดยในการศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษารูปแบบและ
เน้ือหาของส่ือประชาสัมพนัธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวของประเทศไทย 2) ศึกษาประสิทธิภาพของ
ส่ือประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเท่ียวในประเทศไทย  3) เป็นแนวทางในการพัฒนาส่ือ
ประชาสัมพนัธ์ท่ีสามารถใหข้อ้มูลดา้นการท่องเท่ียวและดึงดูดความสนใจในการท่องเท่ียวไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ  

การศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีอาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร และกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นกลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีอาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร และมา
เท่ียวชมการจดันิทรรศการงานไทยเท่ียวไทย ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ และเมืองทองธานี 
ในช่วงเวลาการจดังานไทยเท่ียวไทยของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย โดยใชข้นาดตวัอยา่งทั้งส้ิน
จ านวน 400 คน 

ผลการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชายมีสถานภาพ
โสดมีอายุระหวา่ง 20-30 ปีส่วนใหญ่มีวตัถุประสงคใ์นการท่องเท่ียวเพื่อพกัผอ่นส่วนใหญ่พบการ
ประชาสัมพนัธ์ดา้นการท่องเท่ียวผา่นส่ือโทรทศัน์มากท่ีสุด รองลงมาพบผา่นส่ืออินเตอร์เน็ต และ
ผลการศึกษาพบว่า  เพศ อายุ  อาชีพ รายได้ มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพของส่ือการ
ประชาสัมพนัธ์ดา้นการท่องเท่ียว จะมีก็แต่ระดบัการศึกษาท่ีไม่มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพ
ของส่ือการประชาสัมพนัธ์ดา้นการท่องเท่ียวทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากสังคมในปัจจุบนัคนทุกคนมีสิทธิ
เท่าเทียมกนัในการรับรู้ โดยไม่จ  ากดัอภิสิทธ์ิกบัผูท่ี้มีการศึกษาสูงหรือต ่า จึงท าให้ระดบัการศึกษา
ไม่มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพของส่ือการประชาสัมพนัธ์ในดา้นการท่องเท่ียว 

กฤชณัท แสนทวี (2555) ไดศึ้กษาถึงเร่ืองของปัจจยัด้านการส่ือสารภาวะวิกฤตและการ
ส่ือสารการตลาดแบบผสมผสานในธุรกิจการท่องเท่ียวของประเทศไทย โดยในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี
มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจยัดา้นการส่ือสารในภาวะวกิฤตทางการท่องเท่ียวและการ 
ส่ือสารการตลาดแบบผสมผสานของผูป้ระกอบการและนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ การวิจยัคร้ังน้ีเป็น
การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ดว้ยการส ารวจ (Survey) และเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม
ปลายปิด (End-closed Questionnaires) จากกลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ จ  านวน 400 ตวัอยา่ง และ
ผูป้ระกอบการธุรกิจท่องเท่ียวประเภทบริษทัน าเท่ียว จ านวน 400 ตวัอยา่ง วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการ
วิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) โดยวิธีการแจกแจงความถ่ี และใช้สถิติร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ประกอบกบั
การวิเคราะห์ขอ้มูลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุหรือโมเดลความสัมพนัธ์โครงสร้างเชิงเส้น (Linear 
Structure Relationship Model) 
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ผลการวิจยัพบว่า นกัท่องเท่ียวคาดหวงัว่าในระหวา่งเกิดภาวะวิกฤตควรสร้างความมัน่ใจ
ต่อความปลอดภยัมากท่ีสุด และเห็นวา่เคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดแบบผสมผสานท่ีใช้ภายหลงั
เกิดภาวะวิกฤตท่ีเหมาะสมท่ีสุด คือ การใช้เอกลักษณ์ของประเทศ ด้านผูป้ระกอบการธุรกิจ
ท่องเท่ียว คาดหวงัว่าระหว่างเกิดภาวะวิกฤตควรมีการส่ือสารโดยตรงกบัผูป้ระกอบการดา้นการ
ท่องเท่ียวเก่ียวกับการส่งเสริมการขาย และการเปล่ียนแปลงโปรแกรมการท่องเท่ียวเพื่อความ
ปลอดภยั ส าหรับการส่ือสารการตลาดแบบผสมผสานท่ีใชภ้ายหลงัเกิดภาวะวิกฤตท่ีเหมาะสมท่ีสุด 
คือ ใชอิ้นเตอร์เน็ต ในระดบัมากท่ีสุด ทั้งน้ี แบบจ าลองของทั้งสองกลุ่มมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูล
เชิงประจกัษ์ โดยการท่ีประเทศไทยมีการโตต้อบต่อภาวะวิกฤตท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็วและใช้การ
ส่ือสารสองทางในการให้ขอ้มูลแก่นักท่องเท่ียว อธิบายการส่ือสารในภาวะวิกฤตได้ ร้อยละ 87 
ส่วนการส่งเสริมการตลาดอธิบายการส่ือสารการตลาดแบบผสมผสานได ้ร้อยละ 74 

เอกชยั แสงโสดา (2556) ไดท้  าการศึกษาวจิยัเก่ียวกบัการพฒันากลยทุธ์การประชาสัมพนัธ์ 
เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียววิถีพุทธในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ โดยงานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ
ศึกษา และพฒันากลยทุธ์การประชาสัมพนัธ์ ในการส่งเสริมการท่องเท่ียววถีิพุทธ ของเทศบาลเมือง
เพชรบูรณ์ โดยการวเิคราะห์เน้ือหา ส ารวจความเห็นและสัมภาษณ์ 

ผลการศึกษาพบวา่ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์มีแผนยทุธศาสตร์ในการพฒันาทุกดา้นท่ีตอ้งทา
ทุกปีและครอบคลุมสามปีอยา่งต่อเน่ือง โดยปรากฏยุทธศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียววิถีพุทธ
และวฒันธรรม ในยุทธศาสตร์ยอ่ยท่ี 1.3 การพฒันาดา้นวฒันธรรมประเพณี โบราณสถาน โบราณวตัถุ 
กีฬา และนันทนาการ และยุทธศาสตร์ย่อยท่ี 1.5 การพฒันาด้านการท่องเท่ียว มีการก าหนด
โครงการ 36 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 8.57 และงบประมาณ 47,915,000 คิดเป็นร้อยละ 17.36 แต่ไม่
ปรากฏแผนการปฏิบติังานดา้นการท่องเท่ียวท่ีสามารถวดัผลความส าเร็จได้ ในขณะท่ี ขอ้มูลเชิง
ประวติัศาสตร์ ความเช่ือ และความส าคญัของพุทธสถาน ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ นั้นมีความ
น่าสนใจ แต่กลบัสวนทางกบัปัจจยัความพร้อมท่ีพบวา่ กว่า 6 สถานท่ี จาก 10 สถานท่ี ไม่มีความ
พร้อมด้านปัจจัยการท่องเท่ียว อันประกอบด้วย ปัจจัยด้านสถานท่ี ท่ีพัก การเข้าถึง ร้านค้า 
สาธารณูปโภค และ กิจกรรมท่ีน่าสนใจ ขณะท่ีส่ือประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวของเทศบาลเมือง
เพชรบูรณ์มีน้อย และไม่น่าสนใจเท่าท่ีควร แต่กลับสวนทางกับผลการส ารวจทัศนคติจาก
นักท่องเท่ียวกลุ่มตวัอย่างแหล่งท่ีมา: เยือนจงัหวดัเพชรบูรณ์ในช่วงเดือนมกราคม ถึง กนัยายน 
2556 จ านวน 400 คน ท่ีมีความคิดเห็นต่อส่ือประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวของเทศบาลเมือง
เพชรบูรณ์ ท่ีโดยภาพรวมความพึงพอใจ อยู่ในระดบัมาก แยกเป็นดา้นความสามารถในการเขา้ถึง 
และ ด้านองค์ประกอบ ในขณะท่ีกลุ่มตัวอย่างเสนอแนะว่า ควรเน้นใช้ส่ือท่ีเข้าถึงพฤติกรรม
กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นวยัท างาน โดยเฉพาะโซเชียลมีเดีย และจากผลการศึกษาความตอ้งการท่องเท่ียว
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วิถีพุทธ พบว่า นักท่องเท่ียวมีความต้องการเท่ียวในสถานท่ีท่ีสวยงาม มีสินค้า อาหาร ท่ีพัก
สะดวกสบาย และ ตอ้งการมากบักลุ่มเพื่อน ในช่วงเวลาวา่ง หรือ สะดวก 

จากผลการวจิยัท่ีกล่าวมา น ามาสู่การวางแผนพฒันากลยทุธ์การประชาสัมพนัธ์เพื่อส่งเสริม
การท่องเท่ียววิถีพุทธ โดยก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ได้ ดงัน้ี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพฒันาความ
พร้อมของสถานท่ีท่องเท่ียววิถีพุทธและวฒันธรรม โบราณสถาน โบราณวตัถุ ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
ส่งเสริมการประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียววถีิพุทธและวฒันธรรม 

วชัรา บุรีศรี (2551) มีการศึกษาถึงเร่ืองของกระบวนการและเครือข่ายการส่ือสารเพื่อการ
จดัการสู่การท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยนือุทยานแห่งชาติตะรุเตา และพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียว 
การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษากระบวนการส่ือสารและลกัษณะภาคีเครือข่ายการส่ือสารเพื่อ
การจดัการสู่การท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยนือุทยานแห่งชาติตะรุเตา และเพื่อศึกษาการรับรู้และพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวอุทยานแห่งชาติตะรุเตาของนกัท่องเท่ียว โดยใชว้ิธีการแบบสหวิธีการ คือ ทั้งการวิจยัเชิง
คุณภาพและการวิจยัเชิงปริมาณ โดยวิธีการสัมภาษณ์เจาะลึก จ านวน 17 คน การสังเกตแบบมีส่วน
ร่วมและโดยการส ารวจเอกสาร อีกทั้งใชแ้บบวจิยัเชิงส ารวจ ดว้ยแบบสอบถาม จ านวน 400 ชุด เพื่อ
ส ารวจพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวอุทยานแห่งชาติตะรุเตา 

ผลการวิจยัเชิงคุณภาพพบว่า กระบวนการส่ือสารเพื่อการจดัการสู่การท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยืน
อุทยานแห่งชาติตะรุเตา ประกอบด้วย 1) ผูส่้งสาร ได้แก่ ภาครัฐ คือ อุทยานแห่งชาติตะรุเตา 
ส านกังานท่องเท่ียวและกีฬา จ.สตูล การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยส านกังานภาคใต ้เขต1 (สงขลา-
สตูล) ภาคเอกชน คือ สมาคมธุรกิจการท่องเท่ียวจ.สตูลและมคัคุเทศก ์ภาคประชาชน คือ ชาวเลบน
เกาะหลีเป๊ะ และพนัธมิตร คือ เครือข่ายการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยืน อนัดามนัตอนล่าง (สตูล-ตรัง) 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ มูลนิธิสืบนาคเสถียรและมูลนิธิชยัพฒันา เป็นตน้ โดยบทบาทของผู ้
ส่งสารมีดงัน้ี (1) ด้านการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติโดยตรง (2) ด้านการให้ความรู้และ
ค าแนะน าให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งช่วยกนัดูแลรักษาธรรมชาติ (3) ดา้นการควบคุมมาตรการในการจดัการ 
(4) ดา้นการให้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัแหล่งท่องเท่ียว (5) ดา้นการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อดึงดูด
นกัท่องเท่ียว (6) ดา้นการใหบ้ริการกบันกัท่องเท่ียว (7) ดา้นการเป็นช่องทางในการน าเสนอแนวคิด
และปัญหาในการจดัการ และ (8) ดา้นการคน้ควา้วจิยั เพื่อจดัการดา้นทรัพยากรและแหล่งท่องเท่ียว 
2) สารหรือประเด็น ไดแ้ก่ ดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ ดา้นการประชาสัมพนัธ์กิจกรรม
และแหล่งท่องเท่ียว ดา้นการบริการนกัท่องเท่ียวและดา้นกฎระเบียบ 3) ส่ือหรือช่องทาง ไดแ้ก่ 
ส่ือมวลชน, ส่ือบุคคล ส่ืออินเตอร์เน็ต ส่ือเฉพาะกิจและส่ืออ่ืนๆ และ 4) ผูรั้บสาร ไดแ้ก่ สมาชิก
ภายในเครือข่าย นักท่องเท่ียวและบุคคลทัว่ไป และพบว่ารูปแบบของการส่ือสารแบ่งเป็น (1) 
รูปแบบการส่ือสารภายในเครือข่าย ได้แก่ การส่ือสารทางเดียว, การส่ือสารสองทางอย่างเป็น
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ทางการ, การส่ือสารสองทางอยา่งไม่เป็นทางการและการส่ือสารแบบมีส่วนร่วม และ (2) รูปแบบ
การส่ือสารระหวา่งเครือข่ายกบันกัท่องเท่ียว ไดแ้ก่ การส่ือสารทางเดียว การส่ือสารสองทางและ
การส่ือสารแบบมีส่วนร่วม ทั้งน้ีลกัษณะการส่ือสารของภาคีเครือข่ายการส่ือสาร แบ่งออกเป็น 5 
เครือข่ายยอ่ยๆ ไดแ้ก่ การสัมมนาเพื่อการประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเท่ียวและบริการ, การสัมมนา
แลกเปล่ียนแนวคิดการจดัการปัญหาทรัพยากรแหล่งท่องเท่ียว กิจกรรม “รักษ์เล รักษ์ป่า รักษา
ส่ิงแวดลอ้ม” กิจกรรมยุวมคัคุเทศก์และการจดัพิธีกรรมลอยเรือของชาวเลเกาะหลีเป๊ะ และปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อการขยายและด ารงอยูข่องภาคีเครือข่ายการส่ือสาร ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นการส่ือสาร ไดแ้ก่ 1) 
ปัจจยัดา้นผูส่้งสาร ผูน้ าหรือแกนน า 2) การบอกปากต่อปากของเครือข่าย 3) ความหลากหลายของ
ส่ือในการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร และ 4) ความน่าสนใจของกิจกรรม และปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ไดแ้ก่ (1) 
ปัจจยัดา้นการสนบัสนุนและบทบาทหน้าท่ีของภาครัฐ (2) ผูป้ระกอบการธุรกิจการท่องเท่ียวรุ่น
ใหม่ (3) ความหลากหลายของภาคีเครือข่าย และ (4) ความภาคภูมิใจในพิธีกรรม วฒันธรรม ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินและแหล่งท่องเท่ียวของตน  

ผลการวจิยัเชิงปริมาณพบวา่นกัท่องเท่ียวมีการรับรู้ข่าวสารดา้นการท่องเท่ียวผา่นช่องทาง/
ส่ือต่างๆ ไดแ้ก่ ส่ือมวลชนอยูใ่นระดบัการรับรู้นอ้ย ส่ือบุคคลอยูใ่นระดบัการรับรู้ปานกลาง และส่ือ
ส่ือเฉพาะกิจอยูใ่นระดบัการรับรู้นอ้ย อยา่งไรก็ตามนกัท่องเท่ียวรับรู้ข่าวสารจากส่ือบุคคลมากท่ีสุด
และการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารระดบัปานกลางเช่นเดียวกนัทุกประเด็น และมีพฤติกรรมการท่องเท่ียว
ดา้นการเคารพส ารวมและรักษาสภาพเดิมของสถานท่ีทางประวิติศาสตร์อุทยานแห่งชาติตะรุเตาอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด 

ติกาหลงั สุขกุล (2556) ไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบัเร่ืองกลยุทธ์การส่ือสารการตลาดเพื่อการ
ท่องเท่ียวและพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวแหล่งท่ีมา: เยี่ยมชมพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ บา้นเก่า จ.
กาญจนบุรี ซ่ึงในการศึกษากลยุทธ์การส่ือสารการตลาด เพื่อการท่องเท่ียวและพฤติกรรม
นกัท่องเท่ียวต่อพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ บา้นเก่า จ.กาญจนบุรี มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษากลยุทธ์
การส่ือสารการตลาดเพื่อการท่องเท่ียวของพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ บา้นเก่า จ.กาญจนบุรี 2) ศึกษา
พฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวแหล่งท่ีมา: เยีย่มชมพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ บา้นเก่า จ.กาญจนบุรี โดย
สัมภาษณ์เชิงลึกกับผูบ้ริหารและเจ้าหน้าท่ี และนักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์และด้านส่ือสาร
การตลาด ตลอดจนใช้แบบสอบถามกับนักท่องเท่ียวแหล่งท่ีมา: ชมจ านวน 400 คน สถิติท่ีใช้
วเิคราะห์ขอ้มูล ประกอบดว้ย ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ t–test 

ผลการวจิยั พบวา่ กลุ่มเป้าหมายหลกัเป็นนกัเรียนและนกัศึกษา มีการใชก้ลยุทธ์การส่ือสาร
การตลาดหลายรูปแบบ ปัญหาและอุปสรรคในการส่ือสารการตลาด คือ งบประมาณท าให้ไม่
สามารถเลือกใช้การส่ือสาร การตลาดได้อย่างต่อเน่ือง ส่ิงท่ีนักท่องเท่ียวแหล่งท่ีมา: ชม
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พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ บา้นเก่า จงัหวดักาญจนบุรี เป็นคร้ังแรก มีความคิดเห็นในระดบัชอบมาก 
ได้แก่ 1) การจดัแสดงของห้องแสดงโบราณคดีบา้นเก่าเก่ียวกบัการคน้พบแหล่งโบราณคดีและ
โบราณวตัถุบา้นเก่า 2) ความชดัเจนของป้ายต่างๆ ท่ีติดตั้งในบริเวณพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ บา้น
เก่า 3) การจดัแสดงของห้องโบราณคดีกาญจนบุรี เก่ียวกบัวิถีชีวิตของมนุษยต์ั้ งแต่สมยัก่อน
ประวติัศาสตร์ถึงอยุธยา และการจดัแสดงของห้องโลงศพโบราณ เก่ียวกบัวฒันธรรมของบรรพ
บุรุษ ส าหรับผูท่ี้เขา้ชม 2 คร้ังข้ึนไปมีความคิดเห็นในระดบัชอบมาก ไดแ้ก่ (1) การจดัแสดงของ
หอ้งแสดงโบราณคดีบา้นเก่าเก่ียวกบัการคน้พบแหล่งโบราณคดีและโบราณวตัถุบา้นเก่า (2) ความ
ชดัเจนของป้ายต่างๆ ท่ีติดตั้งในบริเวณพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ บา้นเก่า (3) การจดัแสดงของห้อง
พฒันาการสังคมก่อนประวติัศาสตร์เก่ียวกบัววิฒันาการของสังคมของคนกาญจนบุรี ทั้งน้ีผูท่ี้เขา้ชม 
1 คร้ัง และเขา้ชม 2 คร้ังข้ึนไปมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการส่ือสารการตลาดของพิพิธภณัฑสถาน 
บา้นเก่า โดยเฉล่ียในระดบัชอบ 

ชลยัรัตน์ จิรชยัเชาวนนท์ (2554) ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ืองการจดัการเครือข่ายการท่องเท่ียว
โดยชุมชนพื้นท่ีสูงจงัหวดัเพชรบูรณ์การจดัการการตลาดเพื่อการประชาสัมพนัธ์เครือข่ายการ
ท่องเท่ียว โดยในการศึกษาเร่ือง การจดัการเครือข่ายการท่องเท่ียวโดยชุมชนพื้นท่ีสูงจงัหวดั
เพชรบูรณ์การจดัการการตลาดเพื่อการประชาสัมพนัธ์เครือข่ายการท่องเท่ียว โดยมีวตัถุประสงค ์
เพื่อศึกษาการการตลาดเพื่อการประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวของชุมชนพื้นท่ีสูงจงัหวดัเพชรบูรณ์
และเพื่อสร้างการจดัการการตลาดเพื่อการประชาสัมพนัธ์เครือข่ายการท่องเท่ียวของชุมชนพื้นท่ีสูง
จงัหวดัเพชรบูรณ์ท่ีเหมาะสมโดยใช้วิธีการศึกษา ใช้การวิจยัแบบ ในเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) โดยผูว้ิจยัไดแ้บบสอบถาม (Questionnaire) โดยการแจกแบบสอบถามกบักลุ่มตวัอยา่ง
จานวน 800 คน ท าการสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนละ 400 ตวัอยา่ง ผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวและนกัท่องเท่ียว 

ผลการศึกษาพบว่า การตอบแบบสอบถามและการทบทวนวรรณกรรมท่ีได้น าเสนอใน
ประเด็นต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง สรุปการอภิปรายผล โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีท าการศึกษาไดเ้ปิดรับข่าวต่างๆ 
เก่ียวกบัแหล่งท่องเท่ียวโดย ผ่านส่ือมวลชน โทรทศัน์ วิทยุ และกิจกรรมท่ีนกัท่องเท่ียวสนใจมา
ท่องเท่ียวในจงัหวดัเพชรบูรณ์นิยมมาท่องเท่ียวเพื่อพกัผอ่นตามแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติเป็นหลกั 
การใช้การประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือต่างๆ ท่ีได้รับชมการน าเสนอตวัแบบวดัระดบัความส าคญัใน
ปัจจยัทางการตลาด พบว่า ดา้นผลิตภณัฑ์ให้ความส าคญักบั 3 ส่วน ในชุดงานวิจยัไดแ้ก่ โฮมสเตย ์
เส้นทางจกัรยานภูเขาและผลิตภณัฑ์และกระบวนทศัน์ส าหรับการจดัการการตลาดโดยใช้การ
ประชาสัมพนัธ์โดยใช้รูปแบบตวัอย่างลักษณะของส่ือในการประชาสัมพนัธ์ของเครือข่ายการ
ท่องเท่ียวโดยชุมชนพื้นท่ีสูงจงัหวดัเพชรบูรณ์ ผา่นส่ือต่างๆ ไดแ้ก่ ส่ือโทรทศัน์ ส่ืออินเตอร์เน็ต ส่ือ
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วิทยุกระจายเสียง ตามล าดบัท่ีจะสามารถท าให้นกัท่องเท่ียวมีความสนใจท่ีจะเขา้มาท่องเท่ียวใน
ชุมชนพื้นท่ีสูงจงัหวดัเพชรบูรณ์ 

อญัชลี อติแพทย ์(2553) ไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบัรูปแบบการเรียนรู้ดว้ยตนเองในการใช้
ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารทางการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ในพื้นท่ีต าบลท่าคา อ าเภออมัพวา จงัหวดั
สมุทรสงคราม ซ่ึงการวจิยัเร่ือง “รูปแบบการเรียนรู้ดว้ยตนเองในการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร
ทาง การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ในพื้นท่ีต าบลท่าคา อ าเภออมัพวา จังหวดัสมุทรสงคราม” มี
วตัถุประสงค์เพื่อ 1) ส ารวจสภาพปัญหาการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร ทางการท่องเท่ียว เชิง
อนุรักษ์ ในพื้นท่ีต าบลท่าคา อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม 2) เพื่อส ารวจความตอ้งการใน
การใชภ้าษาองักฤษ เพื่อการส่ือสารทางการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษใ์นพื้นท่ีต าบลท่าคา อ าเภออมัพวา 
จงัหวดัสมุทรสงคราม 3) เพื่อศึกษายุทธศาสตร์และนโยบายการส่งเสริม การใช้ภาษาองักฤษเพื่อ
การส่ือสารทางการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ต าบลท่าคา อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม 4) เพื่อ
น าไปสร้างรูปแบบการเรียนรู้ดว้ยตนเองในการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสารทาง การท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ์ในพื้นท่ีต าบลท่าคา อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัแบบ
ผสม (Mixed Methods Research) ทั้งการวิจยัเชิงปริมาณและการวิจยัเชิงคุณภาพ โดย (1) การ
สัมภาษณ์เชิงลึกแบบก่ึงโครงสร้าง (In-depth Interview Se-mi Structure) (2) ใชแ้บบสอบถาม
(Questionnaire) และ (3) ศึกษาวจิยัเอกสาร (Documentary Research) 

กลุ่มตวัอย่างท่ีเลือกส าหรับการวิจยัเชิงคุณภาพไดจ้ากการใช้เทคนิคการสุ่มแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) จากนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเป็นเจา้ของภาษา และท่ีใชภ้าษาองักฤษเป็น
ภาษาท่ีสอง และผูใ้หบ้ริการ จ านวน 60 คน โดยใชก้ารสัมภาษณ์เชิงลึกแบบก่ึงโครงสร้าง (In-depth 
Interview Semi-Structure) และวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงเน้ือหา (Content Analysis) ส าหรับการวิจยัเชิง
ปริมาณ ใช้เทคนิคการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จาก ผูใ้ห้บริการในชุมชน 8 กลุ่ม 
จ านวน 252 คน โดยการส ารวจดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaires) 

ผลการวิจยัพบว่าผลการวิจยัพบว่า 1) สภาพ ปัญหาหลกัเกิดจากตวับุคคล คือ ผูใ้ห้บริการ
และนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติทั้งผูท่ี้เป็นเจา้ของภาษาและผูท่ี้ใชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาท่ีสองต่างไม่
สามารถเข้าใจซ่ึงกันและกันได้ถูกต้องตามสาระท่ีต้องการส่ือสาร ปัญหาท่ีเกิดมากท่ีสุดคือ ผู ้
ให้บริการไม่สามารถส่ือสารดว้ยภาษาองักฤษได ้ถึงแมว้่าจะมีการให้ความช่วยเหลือในด้านการ
ฝึกอบรม แต่ผูใ้หบ้ริการไม่ไดน้าความรู้ดงักล่าวมาใช ้สาเหตุของปัญหาของการใชภ้าษาองักฤษเพื่อ
การส่ือสารเกิดจากผูใ้หบ้ริการส่วนมากมีอายสูุง ไม่มีความรู้พื้นฐานดา้นภาษาองักฤษ ไม่สามารถจ า
ได ้ขาดความต่อเน่ืองในการใช้ ไม่ไดน้ าไปใช้ในทนัที หรือเกิดจากความเหน่ือยจากการท างานจึง
ไม่สนใจท่ีจะฝึกฝนหรือเกิดจากความอายความไม่มัน่ใจในตนเองท่ีจะส่ือสารใช้ภาษาไทยในการ
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โตต้อบบา้งซ่ึงเป็นปัญหาต่อนักท่องเท่ียวท่ีไม่เขา้ใจภาษาไทย ผลกระทบของปัญหาท่ีมีต่อการ
ท่องเท่ียว คือ ไม่สามารถให้ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียว บริการ ผลิตภณัฑ์ กบันกัท่องเท่ียวได ้
นกัท่องเท่ียวเองก็ไม่ไดข้อ้มูลท่ีตอ้งการ ผูใ้ห้บริการจึงขาดโอกาสในการประชาสัมพนัธ์สินคา้หรือ
บริการของตนเองไดอ้ยา่งละเอียด 2) ความตอ้งการในการใช้ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารทางการ
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ของผูใ้ห้บริการ คือ ตอ้งการการสนบัสนุนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งดา้น
งบประมาณและการจดัการ ในการให้ความรู้ท่ีเนน้ทกัษะการพูดและการฟัง โดยใชส่ื้อท่ีเหมาะสม
กบัแต่ละกลุ่มอาชีพ นอกจากน้ีการจดัท าป้ายท่ีเป็นภาษาองักฤษบอกสถานท่ีส าคญัๆ ก็เป็นส่วน
หน่ึงของการให้ความรู้ โดยมีข้อเสนอแนะในการน าแนวทางดังกล่าวไปใช้กับภาษาอ่ืน เช่น 
ภาษาจีน ภาษาญ่ีปุ่น ภาษาเกาหลี เป็นตน้ 3) ชุมชนท่าคามียุทธศาสตร์และนโยบายการส่งเสริมการ
ใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสารทางการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์4) รูปแบบการเรียนรู้ดว้ยตนเองในการ
ใช้ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารทางการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ในพื้นท่ีต าบลท่าคา อ าเภออมัพวา 
จงัหวดัสมุทรสงคราม คือการใชส่ื้อสมุดภาพประกอบดว้ยค าศพัทห์รือค าอธิบายท่ีมีทั้งภาษาองักฤษ
และภาษาไทย แต่ละเล่มจดัท าเป็นชุดแยกตามกลุ่มอาชีพรวม 8 กลุ่ม นอกจากค าศพัท์แล้ว ควร
จดัท าเอกสารภาษาองักฤษฉบบัยอ่เพื่ออธิบายสรรพคุณของผลิตภณัฑ์ของชุมชน หรือประวติัยอ่ๆ 
ของสถานท่ีส าคญัๆ ในชุมชน โดยมีหนา้บนัทึกกรณีท่ีผูใ้ชพ้บค าศพัทใ์หม่ๆ เม่ือจดัท าแลว้ องคก์ร
ภาครัฐหรือภาคเอกชนควรสนับสนุนงบประมาณและผู ้เช่ียวชาญให้การอบรมการใช้เพื่อผู ้
ใหบ้ริการในพื้นท่ีสามารถน าไปใชไ้ดเ้อง 

 
2.6.3  เอกสารและงานวจัิยทีใ่ช้ทฤษฎกีารส่ือสารของเดวดิ เค. เบอร์โล 
จุฑาพล เมตตาสัตย ์(2556) ไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบัเร่ืองของการส่ือสารทางการเมืองผ่าน

การตลาดทางการเมืองของ นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ : ศึกษากรณี การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร เม่ือวนัท่ี 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 โดยดุษฎีนิพนธ์น้ีมีวตัถุประสงคข์องการ
วจิยั 2 ประการ คือ  

1)   เพื่อศึกษาถึงบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ท่ีส่งผลต่อการรณรงคห์า
เสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรของนายชูวทิย ์กลมวศิิษฎ ์วนัท่ี 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 

2)   เพื่อศึกษาถึงการน าแนวทางการตลาดทางการเมือง (Political Marketing) และ
แนวคิดการก าหนดวาระของส่ือ (Agenda-Setting) มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการรณรงค์หาเสียง
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรของนายชูวิทย ์กมลวิศิษฏ์ วนัท่ี 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 โดย
ครอบคลุมทั้งรูปแบบ เน้ือหา และวธีิการ 

การศึกษาน้ีเป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Method) ประเภท กรณีศึกษา 
(Case Study) โดยใชแ้นวคิดทฤษฎีการส่ือสาร (Communication Theory) ของ Berlo (1960) ทฤษฎี
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การส่ือสารทางการเมือง (Political Communication) ของ McNair (2003) ทฤษฎีการก าหนดวาระ
ของส่ือ (Agenda-Setting) และแนวคิดการตลาดทางการเมือง (Political Marketing) ของ Newman 
(1999) มาสร้างเป็นกรอบหลกัในการศึกษา และใช้เทคนิคการเก็บขอ้มูลดว้ยการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึกการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม และการคน้ควา้วิจยัเอกสารจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง 

ผลการวิจยัพบวา่ บริบทดา้นการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ก่อนการเลือกตั้ง 3 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2554 มีผลต่อความรู้สึกทางการเมืองของประชาชน ไม่วา่จะเป็นปัญหาการเมืองท่ีส่งผลต่อการ
ด าเนินชีวิตของประชาชน จนเกิดความเบ่ือหน่ายต่อการเมือง การแก้ปัญหาเศรษฐกิจท่ีไม่ได้ผล 
ตลอดจนปัญหาทุจริตคอรัปชัน่ ปัญหายาเสพติด ลว้นแต่เก่ียวขอ้งกบันโยบายรัฐบาลและเม่ือมีการ
เปิดโอกาสให้มีการเลือกตั้ งทัว่ไปเพื่อหาตวัแทนเข้าไปท าหน้าท่ีแทน ประชาชนจึงต้องมีการ
วิเคราะห์นกัการเมืองเพื่อท่ีจะให้ไดน้กัการเมืองท่ีจะเขา้ไปช่วยแกไ้ขปัญหาประเทศได ้นายชูวิทย ์
กมลวศิิษฎ ์หวัหนา้พรรครักประเทศไทยท่ีประกาศตวัไม่เขา้ร่วมกบัขั้วการเมืองทั้ง 2 ฝ่าย คือ พรรค
เพื่อไทยกบัพรรคประชาธิปัตย ์อยา่งชดัเจน รวมถึงประกาศจุดยืนในทางการเมืองวา่จะเป็นฝ่ายคา้น
เพื่อท าหน้าท่ีตรวจสอบรัฐบาลให้เกิดความโปร่งใสในทางการเมืองนายชูวิทย ์กมลวิศิษฎ์ หัวหน้า
พรรครักประเทศไทยไดส้ร้างทางเลือกใหม่ท่ีแตกต่างจากพรรคการเมืองอ่ืนๆ และน าไปสู่ความ
คาดหวงัใหม่ในทางการเมืองส าหรับประชาชน ส่งผลให้ประชาชนมีทางเลือกในการตดัสินใจการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรในปี พ.ศ. 2554 นอกจากน้ี ยงัมีปัจจยัท่ีมีผลต่อการรณรงคห์าเสียง
เลือกตั้งตามกรอบแนวคิดเร่ืองการตลาดทางการเมือง (Political Marketing) ของ Newman (1991) ท่ี
ประกอบดว้ย 3 ประการ คือ 

1)   ความกา้วหน้าดา้นเทคโนโลยี ท าให้สามารถน ามาประยุกต์ในการรณรงค์หา
เสียงเลือกตั้ ง เช่น เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก การโพสต์ข้อความผ่านอินเตอร์เน็ต ทีวีออนไลน์ การใช้
คอมพิวเตอร์มาเก็บรวบรวมและประเมินผลขอ้มูลดา้นการเลือกตั้ง 

2)   การเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางการเมือง การแกไ้ขพระราชบญัญติัการเลือกตั้ง
ไม่วา่จะเป็นจ านวนสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร ระบบการเลือกตั้ง และจ านวนเขตการเลือกตั้ง ท าให้
พรรคการเมืองท่ีเป็นพรรคขนาดเล็กตอ้งท าความเขา้ใจและเลือกแนวทางท่ีเหมาะสมกบัตวัเอง 

3)   การเปล่ียนแปลงของกลุ่มตวัแทนแห่งอ านาจ 7 กลุ่ม ไดแ้ก่ ส่ือมวลชน โพล 
กลุ่มผลประโยชน์และกลุ่มกดดนั พรรคการเมือง ผูส้มคัรรับเลือกตั้ง ท่ีปรึกษามืออาชีพ และกลุ่มผู ้
เลือกตั้ง 

การรณรงคห์าเสียงของนายชูวิทย ์กมลวิศิษฎ์ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรเม่ือ
วนัท่ี 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ไดน้ าการตลาดทางการเมืองมาใชใ้นการพฒันายุทธศาสตร์การรณรงค์
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หาเสียง และใชว้ธีิการส่ือสารทางการเมืองท่ีมีความโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ไม่เหมือนใคร ซ่ึงทุกคร้ัง
นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ สามารถเรียกการตอบรับของสังคมและประชาชนพร้อมๆ กบัการเรียก
คะแนนนิยมเขา้ตวัได้อย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากมีกลยุทธ์ในการหาเสียงไม่ซ ้ าใครดว้ยการน าเสนอ 
“ตวัตน” ท่ีเป็น “คนจริง” ผสมกบัการยกปัญหาท่ีโดดเด่นและเป็นกระแสสังคมข้ึนมาช้ีวิธีแกด้ว้ย
ขอ้ความท่ีมีการเสียดสีและกระตุน้ เพื่อเป็นแรงจูงใจของผูพ้บเห็นไดเ้ป็นอย่างมากขอ้คน้พบจาก
งานวจิยั อนัเป็นองคค์วามรู้ใหม่ในกระบวนการรณรงคห์าเสียงเลือกตั้งสู่ความส าเร็จ มี 5 ประการ คือ 

1)  การเลือกช่องวา่งทางการเมืองท่ีคนมองขา้มมาเป็นจุดขายและวางต าแหน่ง
ทางการเมืองของตนเอง 

2)  การจบัประเด็นสังคมยดึพื้นท่ีส่ือในการสร้างภาพลกัษณ์ทางการเมือง 
3)  การส่ือสารทางการเมืองในลกัษณะพิเศษ 
4)  การใชเ้ครือข่ายทางสังคม (Social Network) เขา้ถึงผูเ้ลือกตั้งท่ีเป็นคนรุ่นใหม่ 
5)  การส่งเฉพาะผูส้มคัรรับเลือกตั้งแบบบญัชีรายช่ือ (Party List) สร้างความ

ไดเ้ปรียบในการแข่งขนั 
งานวจิยัช้ินน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่ การเลือกช่องทางในการส่ือสารซ่ึงเป็นองคป์ระกอบหน่ึงของ

การส่ือสาร มีความส าคญั สามารถสร้างข้อได้เปรียบในการติดต่อกับผูรั้บสาร และนอกจากน้ี 
งานวิจยัดงักล่าวยงัช้ีให้เห็นว่าปัจจุบนัเทคโนโลยีมีการพฒันา การใช้เครือข่ายทางสังคม (Social 
Network) สามารถเขา้ถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ไดอ้ยา่งกวา้งขวาง 

วิไลวรรณ ใจทศัน์กุล (2557) ไดท้  าการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัการส่ือสารในองค์การของศูนย์
ปฏิบติัการโรงแรมศาลายา พาวิลเลียน โดยในการวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาสภาพการ
ส่ือสารในองค์การ 2) เปรียบเทียบความแตกต่างของการส่ือสารในองค์การจ าแนกตามความ
แตกต่างของลกัษณะทางประชากร 3) ศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการส่ือสาร รวมถึงแนวทาง
พฒันาการส่ือสารในองคก์ารของศูนยป์ฏิบติัการโรงแรมศาลายา พาวิลเลียน เป็นการวิจยัแบบผสม 
(Mixed Method Research) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) 
จากพนกังานและนักศึกษาฝึกงานของศูนยป์ฏิบติัการโรงแรมศาลายา พาวิลเลียน จ านวน 80 คน 
และเลือกตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling or Judgment Sampling) จากผูบ้ริหาร หวัหนา้
แผนก และพนกังานระดบัปฏิบติัการ จ านวน 13 คน เคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงปริมาณ เป็น
แบบสอบถามประมาณค่า เคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพ คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-
depth Interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์สถิติ
เชิงพรรณนา เปรียบเทียบความแตกต่างโดยใชส้ถิติ T-test และ F-test ส าหรับขอ้มูลเชิงคุณภาพใช้
การวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) ผลการวิจยัพบว่า ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพการ
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ส่ือสารในองคก์ารมากท่ีสุดคือ ดา้นผูส่้งสารและผูรั้บสาร พนกังานมีหลกัการยึดมัน่ในส่ิงท่ีถูกตอ้ง 
มีความเป็นมืออาชีพรองลงมาคือ ดา้นช่องทางการส่ือสาร ส่วนใหญ่ใชก้ารส่ือสารแบบเป็นทางการ 
พนกังานไดรั้บมอบหมายงานตามล าดบัสายบงัคบับญัชา และล าดบัสุดทา้ยคือ ดา้นสาร พนกังานใช้
ภาษาพูดท่ีชดัเจนเขา้ใจง่าย เม่ือเปรียบเทียบสภาพการส่ือสารในองคก์าร จ าแนกตามความแตกต่าง
ของลกัษณะทางประชากร พบว่า สภาพการส่ือสารในองค์การไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรค รวมถึงแนวทางพฒันาการ
ส่ือสารในองคก์าร พบวา่ ปัญหาเกิดจากประสิทธิภาพและความเหมาะสมของการเลือกใชช่้องทาง 
การส่ือสาร ขอ้เสนอแนะแนวทางพฒันาการส่ือสารในองค์การ คือ เพิ่มช่องทางการส่ือสารให้
พนักงาน ปรับปรุงอุปกรณ์ส่ือสารและใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพิ่มสัญญาณอินเตอร์เน็ตให้
ครอบคลุมพื้นท่ีการท างาน และมีการประชุมแบ่งปันความรู้เก่ียวกบัระบบการท างานของต่างแผนก 

งานวจิยัช้ินน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่ ในระบบการส่ือสารนั้น จะขาดองคป์ระกอบใดองคป์ระกอบ
หน่ึงไม่ได้ แมแ้ต่กรณีตวัอย่างโรงแรมศาลายา พาวิลเลียนท่ีมีผูรั้บสาร ผูส่้งสาร และตวัสาร ท่ีมี
คุณภาพ มีระบบขั้นตอนท่ีชัดเจน แต่ก็ยงัพบปัญหาท่ีเกิดจากความเหมาะสมของการเลือกใช้
ช่องทางท าใหป้ระสิทธิภาพในการส่ือสารลดลง 

รัตนาวดี กล่องเกล้ียง (2557) ไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบัเร่ืองการส่ือสารเพื่อเสริมสร้างความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัประชาคมอาเซียนของนกัศึกษามหาวทิยาลยัในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยในงานวิจยั
เร่ืองการส่ือสารเพื่อเสริมสร้างความ รู้ความเข้าใจเก่ียวกับประชาคมอาเซียนของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยในจงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อส ารวจการจดัการการส่ือสารเก่ียวกับ
ประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลยัในจงัหวดัเชียงใหม่ 2) เพื่อศึกษาเก่ียวกบัการเปิดรับข่าวสาร 
ความรู้ความเข้าใจและทศันคติเก่ียวกับประชาคมอาเซียนในนักศึกษาระดบัอุดมศึกษาจงัหวดั
เชียงใหม่ และ 3) เพื่อศึกษาแนวทางการส่ือสารเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัประชาคม
อาเซียนของมหาวิทยาลัยในจงัหวดัเชียงใหม่ เป็นการวิจยัแบบผสม โดยใช้วิธีการเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) และเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซ่ึงเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งซ่ึง
เป็นบุคลากรวเิทศสัมพนัธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัประชาคมอาเซียนโดยการสัมภาษณ์ในการเก็บขอ้มูล และ
นักศึกษามหาวิทยาลัย 4 สถาบัน คือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่ โดยใช้เคร่ืองมือ
แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บข้อมูล และสถิตท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ 
วเิคราะห์เน้ือหาจากแบบสัมภาษณ์ และวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามใชส้ถิติค่าแจกแจงความถ่ี 
ค่าร้อยละ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าเฉล่ียโดยผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี 
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1)   มหาวิทยาลัยในจงัหวดัเชียงใหม่ มีนโยบายและจุดประสงค์ไปในทิศทาง
เดียวกนัในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนใหก้บับุคลากร อาจารย ์และนกัศึกษา แต่มีการ
วางแผนการส่ือสารแตกต่างกันคือ รูปแบบการส่ือสารจะมีความสอดคล้องกับบริบทขอแต่ละ
มหาวทิยาลยั 

2)   นักศึกษามหาวิทยาลัยในจงัหวดัเชียงใหม่ ส่วนใหญ่มีการเปิดรับข่าวสาร
เก่ียวกบัประชาคมอาเซียนและการไดรั้บความรู้ความเขา้ใจจากส่ือเก่ียวกบัประชาคมอาเซียนเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน มากท่ีสุดคือ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ รองลงมาคือ ส่ือส่ิงพิมพ์ น้อยท่ีสุดคือ ส่ือ
กิจกรรม 

3)   ผลการทดสอบความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับประชาคมอาเซียนนักศึกษา
มหาวทิยาลยัในจงัหวดัเชียงใหม่ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 55.50 รองลงมามี
ความรู้ความเขา้ใจระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 34.13 และระดบันอ้ย คิดเป็นร้อยละ 10.98 

4)   ทัศนคติเก่ียวกับประชาคมอาเซียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยในจังหวดั
เชียงใหม่ โดยภาพรวมเห็นดว้ยในระดบัมาก พบวา่ นกัศึกษามีทศันคติเห็นดว้ยมากท่ีกบัการต่อตา้น
การการร้ายอาชญากรรมขา้มชาติร่วมกนัของอาเซียน รองลงมาคือ นกัศึกษามีทศันคติเห็นดว้ยท่ี
แรงงานไทยจะเสียเปรียบเน่ืองจากขอ้จ ากดัในการใชภ้าษาองักฤษในการท างาน และนกัศึกษาเห็น
ดว้ยน้อยท่ีสุดกบัการใชเ้งินสกุลเดียวของอาเซียน โดยยกเลิกสกุลเงินของตนเอง (รวมทั้งเงินบาท
ไทย) 

งานวจิยัช้ินน้ีแสดงให้เห็นวา่ แมว้า่องคป์ระกอบในการส่ือสารมีเหมือนกนั แต่การปรับใช้
แนวคิดการส่ือสารกบัองคก์รใดๆ นั้นจะตอ้งมีการวางแผนการส่ือสารท่ีแตกต่างกนัคือ รูปแบบการ
ส่ือสารจะมีความสอดคลอ้งกบับริบทขอแต่ละพื้นท่ี เช่น การส่ือสารภายในชุมชนคีรีวงเหมาะกบั
การส่ือสารไม่เป็นทางการ แต่การส่ือสารของบริษทัทรัพยด์าราทวัร์ จะตอ้งเป็นทางการเน่ืองจาก
บริหารธุรกิจ เป็นตน้ และนอกจากน้ีผลการศึกษาของงานวิจยัช้ินดงักล่าวยงัช้ีให้เห็นถึงพฤติกรรม
ความนิยมท่ีจะเปิดรับข่าวสารผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์อีกดว้ย 

การดา ร่วมพุ่ม และอุไร คงคาหลวง (2553) ได้ศึกษาเก่ียวกบัการส่ือสารเพื่อสร้างจิตใจ
ส านึกในการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการ
ส ารวจความคิดเห็นของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครเก่ียวกบัรูปแบบและเน้ือหาท่ีใช้ในการ
ส่ือสารท่ีจะมีส่วนสร้างจิตส านึกในการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ โดยมีวตัถุประสงค ์คือ 1) เพื่อวิเคราะห์
ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับส่ือกบัการมีจิตส านึกในการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของ
เยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางด้านลกัษณะ
ประชากรศาสตร์กบัจิตส านึกในการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร 3) เพื่อ
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เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างบทบาทของส่ือมวลชนแต่ละประเภทและส่ือบุคคลท่ีมีต่อการ
สร้างจิตส านึกในการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการส ารวจคือ เยาวชนอายุ 11-25 ปี ซ่ึงมีภูมิล าเนาอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร ศึกษาอยูใ่นระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ มธัยมศึกษาตอนปลาย และอุดมศึกษา โดย
แบ่งวธีิการวจิยัออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ 

1)   การวิจยัเชิงปริมาณ จ านวนกลุ่มตวัอย่าง 400 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บ
ขอ้มูลคือ แบบสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมส าเร็จรูป สถิติท่ีใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่าสถิติแบบที (T-Test) การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน 
(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 

2)   การสนทนากลุ่ม โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งจากเยาวชนจ านวน 40 คน แบ่งเป็นระดบั
มธัยมตน้ 12 คน มธัยมปลาย 12 คน และอุดมศึกษา 16 คน 

ผลการวจิยั พบวา่  
1)   พฤติกรรมการเปิดรับส่ือมวลชนโดยรวมของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความรู้เก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เฉพาะการเปิดรับส่ือวิทยุเท่านั้นท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัความรู้เก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 

2)   พฤติกรรมการเปิดรับส่ือบุคคลโดยรวมของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความรู้เก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

3)   พฤติกรรมการเปิดรับส่ือมวลชนของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัความตระหนกัถึงการมีจิตส านึกในการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

4)   พฤติกรรมการเปิดรับส่ือบุคคลโดยรวมของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความตระหนกัถึงการมีจิตส านึกในการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ แต่พฤติกรรมการ
เปิดรับข่าวสารจากพระและครูอาจารยมี์ความสัมพนัธ์กบัความตระหนกัถึงการมีจิตส านึกในการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศของกลุ่มตวัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

5)   พฤติกรรมการเปิดรับส่ือมวลชนของเยาวชนท่ีศึกษา มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการเป็นนกัท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีดี อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
โดยพฤติกรรมการเปิดรับส่ือภาพยนตร์และอินเตอร์เน็ตของเยาวชนท่ีศึกษา มีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการเป็นนกัท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีดี อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
นอกจากน้ีพฤติกรรมการเปิดรับส่ือหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสารของเยาวชนท่ีศึกษา ก็มีความสัมพนัธ์
กบัพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการเป็นนกัท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีดี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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6)   พฤติกรรมการเปิดรับส่ือบุคคลโดยรวมของเยาวชนท่ีศึกษา ไม่มีความสัมพนัธ์
กบัพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการเป็นนกัท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีดี พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารจาก
เพื่อนของเยาวชนท่ีศึกษา มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการเป็นนกัท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
ท่ีดี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 นอกจากน้ีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารจากญาติพี่นอ้ง
ของเยาวชนท่ีศึกษา ก็มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการเป็นนกัท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีดี 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

7)   เยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีปัจจยัดา้นอายแุละระดบัการศึกษาต่างกนั มี
จิตส านึกในการท่องเท่ียวเชิงนิเวศต่างกัน ส่วนเยาวชนท่ีมีเพศและรายได้เฉล่ียต่อเดือนของ
ครอบครัวต่างกนัมีจิตส านึกในการท่องเท่ียวเชิงนิเวศไม่ต่างกนั 

8)   จากการสนทนากลุ่มย่อย พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาเช่ือว่าส่ือบุคคลกับ
ส่ือมวลชนมีบทบาทท่ีต่างกนัในการสร้างจิตส านึกให้กบัเยาวชนในการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ กล่าวคือ 
ส่ือบุคคลสามารถโน้มน้าวใจให้เกิดจิตส านึกท่ีดีไดม้ากกว่าส่ือมวลชน โดยรูปแบบการส่ือสารท่ี
เหมาะสมควรมีบรรยากาศท่ีผอ่นคลาย เป็นกนัเอง เพื่อให้สามารถแลกเปล่ียนทศันคติได ้เช่น การ
ท ากิจกรรมร่วมกนัในลกัษณะชมรม การสนทนาเฉพาะกลุ่ม เป็นตน้ 

ส่วนการน าส่ือบุคคลไปใช้ผสมผสานกบัส่ือมวลชนนั้น ควรใช้รูปแบบของพรีเซนเตอร์
โดยควรเป็นผู ้ท่ี มีบุคลิกน่าเช่ือถือ มีความรู้และประสบการณ์ในการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ มี
ความสามารถในการถ่ายทอดและโนม้นา้วใจ และมีอายุท่ีใกลเ้คียงกบัเยาวชนหรือมากกวา่เยาวชน
ไม่มากนกั 

งานวจิยัช้ินน้ีแสดงให้เห็นวา่ พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารจากส่ือใดๆ ของเยาวชนในเขต
กรุงเทพมหานคร ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความตระหนกัถึงการมีจิตส านึกในการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
แต่พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารจากพระและครูอาจารย์ซ่ึงถูกจดัประเภทว่าเป็นส่ือบุคคล มี
ความสัมพนัธ์กับความตระหนักถึงการมีจิตส านึกในการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของกลุ่มตวัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ช้ีให้เห็นวา่ ถึงแมว้า่ปัจจุบนัจะมีการพฒันาการส่ือสารหลากหลาย
ช่องทาง แต่ส่ือบุคคลยงัคงมีอิทธิพลและบทบาทในการส่ือสาร กล่าวคือ ส่ือบุคคลสามารถโนม้นา้ว
ใจใหเ้กิดจิตส านึกท่ีดีไดม้ากกวา่ส่ือมวลชน  
 

2.6.4  เอกสารและงานวจัิยพืน้ทีว่จัิยอืน่ๆ ทีท่ าวจัิยเกีย่วกบั Facebook และ Website 
นนัทน์ภสั สุจิมา, ชวลิต เตริยาภิรมย ์และประดิษฐ์ พรเทพ (2556) ไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบั

เร่ืองของการพฒันาและประชาสัมพนัธ์ฐานขอ้มูลและเวบ็ไซด์การท่องเท่ียวเชิงบ าเพญ็ประโยชน์
ของภาคเหนือตอนบน โดยในโครงการวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค์ในการศึกษาวิจยัแบ่งออกเป็น 3 
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ประเด็นหลกั ประเด็นท่ีหน่ึง คือ ส ารวจขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียวเชิงบ าเพ็ญประโยชน์ของภาคเหนือ
ตอนบน ประเด็นท่ีสอง คือ คดัสรรแหล่งท่องเท่ียวเชิงบ าเพญ็ประโยชน์ท่ีผ่านเกณฑ์องค์ประกอบ
ของแหล่งท่องเท่ียวและผลิตภณัฑ์การท่องเท่ียว (5A’s) และพร้อมต่อการเผยแพร่เพื่อพฒันา
ฐานขอ้มูลและเวบ็ไซด์ให้เป็นระบบโดยท่ีชุมชนและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งสามารถเขา้ไปใชป้ระโยชน์
จากฐานข้อมูลนั้นได้ ประเด็นท่ีสาม คือ ประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือส่ิงพิมพ์ และส่ือออนไลน์ เพื่อ
ส่งเสริมชุมชน และการท่องเท่ียวเชิงบ าเพ็ญประโยชน์ให้เป็นท่ีรู้จกัแก่นกัท่องเท่ียวชาวไทยและ
ชาวต่างชาติมากข้ึน 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีใช้กระบวนการวิจยัเชิงคุณภาพ ด้วยวิธีการส ารวจข้อมูลจากแบบ
สัมภาษณ์โดยการ สอบถามโดยตรงกบัแหล่งท่องเท่ียวเชิงบ าเพญ็ประโยชน์เป้าหมายดา้นพื้นท่ี คือ 
แหล่งท่องเท่ียวเชิงบ าเพ็ญประโยชน์ ใน 8 จงัหวดัภาคเหนือตอนบน จากนั้นจึงท าการวิเคราะห์
ขอ้มูลโดยการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงเน้ือหา (Content Analysis) โดยวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพท่ีผา่น
เกณฑ์องคป์ระกอบของแหล่งท่องเท่ียวและผลิตภณัฑ์การท่องเท่ียว (5A’s) จาก ขอ้มูลท่ีไดน้ ามา
ออกแบบความสัมพันธ์ของข้อมูล โดยใช้แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล (Entity 
Relationship Diagram: E-R Diagram) เพื่อพฒันาฐานขอ้มูลและจดัท าเวบ็ไซต ์โดยเวบ็ไซตแ์หล่ง
ท่องเท่ียวเชิงบ าเพ็ญประโยชน์ ของภาคเหนือตอนบน พฒันาข้ึนโดยใช้ภาษาพีเอชพีและสร้าง
ฐานข้อมูลเชิงสัมพนัธ์ด้วยระบบจดัการฐานข้อมูลมาย เอสควิแอล (MySQL) อีกทั้งโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือประชาสัมพนัธ์ท่ีเหมาะสมทั้งส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ือออนไลน์ 

ผลการวิจยัสรุปได้ ดังน้ี จากการส ารวจและการวิเคราะห์ คดัสรร แหล่งท่องเท่ียวเชิง
บ าเพ็ญประโยชน์ของภาคเหนือตอนบนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดพบแหล่งท่องเท่ียว ท่ีผ่านเกณฑ์
องคป์ระกอบแหล่งท่องเท่ียวและผลิตภณัฑ์การท่องเท่ียว (5A’s) และมีความพร้อมต่อการน าขอ้มูล
ไปเผยแพร่ พบจ านวน 37 แห่ง โดยน าไปพัฒนาฐานข้อมูลและเว็บไซต์ ช่ือโดเมนเนม 
www.volunteertourthai.com และ www.volunteerworkthai.com กลุ่มเป้าหมาย คือ นกัท่องเท่ียว
ต่างประเทศ เวบ็ไซตใ์ชภ้าษาหลกั คือ ภาษาองักฤษ เวบ็ไซตน้ี์มีระบบสารสนเทศเพื่อให้ผูเ้ก่ียวขอ้ง 
เช่น แหล่งท่องเท่ียวแต่ละแห่งสามารถเขา้ไปปรับปรุงขอ้มูลไดเ้อง โดยแบ่งระดบัการใช้งานของ
ผูใ้ชแ้ต่ละคนตามช่ือผูใ้ชง้าน และรหสัผา่น ท่ีระบบสารสนเทศของเวบ็ไซต ์www.volunteerworkthai.com/ 
sadmin หลังจากได้ฐานข้อมูลแหล่งท่องเท่ียวทั้ งหมดแล้ว จึงมีการน าข้อมูลทั้ งหมดไป
ประชาสัมพนัธ์ให้เป็นท่ีรู้จกัส าหรับนกัท่องเท่ียวผ่านส่ือประชาสัมพนัธ์ต่างๆ อาทิ เวบ็ไซด์ อีเมล ์
โบร์ชวัร์ ซีดี โฆษณาออนไลน์ผา่นเสิร์ชเอนจิน ไดแ้ก่ กลูเกิล และส่ือสังคมออนไลน์ เช่น ทวิตเตอร์ 
และเฟสบุค๊ ผลการส่งเสริมสนบัสนุนชุมชน และส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงบ าเพญ็ประโยชน์ให้เป็น
ท่ีรู้จกัมากข้ึนพบว่า ขณะน้ีเว็บไซต์การท่องเท่ียวเชิงบ าเพ็ญประโยชน์ท่ีทีมวิจยัได้พฒันาข้ึนได้

http://www.volunteerworkthai.com/


 85 

เผยแพร่ท าใหน้กัท่องเท่ียวรู้จกัการท่องเท่ียวแบบน้ีมากข้ึน ผลจากการประชาสัมพนัธ์เวบ็ไซตอ์ยูใ่น
เกณฑ์ท่ีดี มีผู ้เยี่ยมชมแต่เดือนเกือบสามพันคน เว็บไซต์ได้ติดอันดับการค้นหาในกลูเกิล 
ตวัอยา่งเช่น เม่ือคน้หาจากค าหลกั (Keyword) ต่อไปน้ี Volunteer Tour Work Thailand หรือ Thai 
Work Volunteer พบเวบ็ไซตน์ในหนา้แรกๆ ของกลูเกิล 

กัญจน์ ผลภาษี (2554) ได้ท าการศึกษาเก่ียวกับแนวทางการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ 
(Facebook) ในการเรียนการสอน โดยในงานวิจยัน้ีไดศึ้กษาแนวทางในการน าเทคโนโลยีสังคม
ออนไลน์มาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการเรียน การสอน ลกัษณะของการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ และ
ส ารวจศกัยภาพในการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ส าหรับการ เรียนการสอน ณ วิทยาลยัดุสิตธานี โดย
มุ่งหวงัให้ผลการวิจยัฉบบัน้ีต่อยอดไปสู่การวิจยัและพฒันาในการ น าส่ือสังคมออนไลน์มาใช้
ประกอบการเรียนการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพ  

งานวจิยัน้ีไดเ้ลือกใชส่ื้อสังคมออนไลน์ Facebook ส าหรับการเรียนการสอน โดยมีการเก็บ
ขอ้มูล จากนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ซ่ึงเป็นหลักสูตรนานาชาติ ท่ีลงทะเบียนเรียนในวิชา 
Computer Programs for Business, Business Software Application, Computer and Information 
Technology และวชิา Introduction to Computer รวมทั้งส้ินจ านวน 98 คน 

การวิจยัน้ีใชว้ิธีการผสมของการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Method) การเก็บ
ข้อมูลผ่าน ส่ือสังคมออนไลน์ ผู ้วิจ ัยมีบทบาทเป็นผู ้สอนและผู ้สังเกตการณ์ในกลุ่ม (Inside 
Observer) มีการวิเคราะห์ ขอ้มูลแบบ Inductive Analysis ซ่ึงเปิดโอกาสให้ขอ้มูลท าหน้าท่ี
สร้างสรรค์ผลการวิจยั โดยไดช้ี้ให้เห็น ความส าคญัของการน าเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีปรากฏใน
การใช้งานอย่างแพร่หลายในสังคมมาใช้ส่งเสริม การเรียนการสอนในดา้นการสร้างแรงจูงใจใน
การเรียน การติดต่อส่ือสาร และการส่งเสริมความสัมพนัธ์ ระหว่างผูเ้รียนและผูส้อน ผลการวิจยั
ช้ีให้เห็นว่ากลุ่มตวัอย่างในฐานะนักศึกษาและเยาวชนมีความสนใจ และใส่ใจในเน้ือหาและ
กิจกรรมของชั้นเรียนผ่านการเขา้ถึงผูร่้วมชั้นเรียนและผูส้อนผ่านพื้นท่ีสังคม ออนไลน์ดว้ยการมี
ปฏิสัมพนัธ์ผา่นกิจกรรมต่างๆ ในส่ือสังคมออนไลน์ท่ีใชใ้นงานวิจยัน้ี ยิ่งไปกวา่นั้น การ ใชส่ื้อการ
เรียนการสอนดว้ยเทคโนโลยสีังคมออนไลน์ช่วยสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งผูเ้รียนและ ระหวา่ง
ผูเ้รียนและผูส้อนผ่านพื้นท่ีการส่ือสารดว้ยสังคมออนไลน์นอกเหนือจากการส่ือสารในห้องเรียน 
ตามธรรมดาอีกด้วย และพร้อมกนัน้ีผูว้ิจยัน าเสนอและอภิปรายผลการวิจยัเพื่อเป็นแนวทางและ
ประเด็น ส าคญัในการส่งเสริมการออกแบบแผนการสอน เน้ือหา และกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
จะสามารถน าส่ือ สังคมออนไลน์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่ือสารมาใช้ประกอบกนัใน
สภาพแวดลอ้มทางการศึกษาของไทยในปัจจุบนั 

หัสนัย ริยาพันธ์ (2554) ได้ท าการศึกษาเร่ืองการพัฒนาเว็บไซด์ศาลาพุ่มข้าวบิณฑ ์
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช โดยในการวจิยัคร้ังมีวตัถุประสงค ์คือ เพื่อพฒันาเวบ็ไซตศ์าลาพุ่ม
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ขา้วบิณฑ์ มหาวิทยาลยัสุโขทยั ธรรมาธิราช และศึกษาความพึงพอใจของผู ้เขา้ชมท่ีมีต่อเวบ็ไซต์
ศาลาพุม่ขา้วบิณฑท่ี์ผูว้จิยัพฒันาข้ึน ประชากรในการวิจยัไดแ้ก่ นกัเรียน นกัศึกษา และประชาชนท่ี
ไดเ้ขา้เยี่ยมชมเวบ็ไซต์ศาลาพุ่มขา้วบิณฑ์ และตอบแบบสอบถามวดัความพึงพอใจท่ีมีต่อเวบ็ไซต ์
ผา่นระบบอินเตอร์เน็ต ดว้ยวิธีการเลือกกลุ่ม ตวัอยา่งแบบบงัเอิญ จ านวน 60 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การวิจยั ไดแ้ก่ แบบสอบถามวดัความพึงพอใจ เป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดบั วดัความพึง
พอใจ 7 ดา้นไดแ้ก่ 1) ดา้นการออกแบบหนา้เวบ็เพจ 2) ดา้น ระบบน าทาง 3) ดา้นกราฟิกและ
ภาพเคล่ือนไหว 4) ดา้นตวัอกัษรและการจดัรูปแบบขอ้ความ 5) ดา้นการ ใชสี้ในเวบ็เพจ 6) ดา้นการ
เขา้ถึงขอ้มูลในเวบ็เพจ และ 7) ดา้นขอ้มูลท่ีน าเสนอบนเวบ็ไซต์ วิเคราะห์ขอ้มูล ดว้ยค่าความถ่ี ค่า
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวจิยัสรุปไดว้า่ เวบ็ไซตศ์าลาพุ่มขา้วบิณฑ์ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ท่ีผูว้ิจยั 
พฒันาข้ึนโดยโปรแกรมส าเร็จรูปในการพฒันาเวบ็ไซต ์ไดแ้ก่ โปรแกรมแมโครมีเดีย ดรีมวีพเวอร์ 
และ โปรแกรมแมโครมีเดีย แฟลช โดยมีขั้นตอนการพฒันาเวบ็ไซต ์4 ขั้นตอนดงัน้ี 1) ขั้นก่อนการ
ผลิต เป็น การศึกษาเน้ือหาเบ้ืองตน้ การออกแบบโครงสร้างเวบ็ไซต ์2) ขั้นการผลิต เป็นการสร้าง
โฮมเพจ เวบ็เพจ หนา้ต่างๆ และการเช่ือมโยง 3) ขั้นหลงัการผลิต เป็นการน าเวบ็ไซตท่ี์พฒันาเสร็จ
แล้วข้ึนเผยแพร่บน อินเตอร์เน็ต และ 4) การประเมินผล เป็นการตรวจสอบและทดสอบระบบ 
อาจจะมีการปรับปรุงแกไ้ขใหถู้กตอ้งสมบูรณ์ 

การศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ขา้ชมท่ีมีต่อเว็บไซต์ศาลาพุ่มขา้วบิณฑ์ ท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึน 
พบวา่ นกัเรียน นกัศึกษา และประชาชนมีความพึงพอใจต่อเวบ็ไซตศ์าลาพุ่มขา้วบิณฑ์ โดยรวมอยู่
ในระดบั มาก (X = 4.08) และเม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจต่อเวบ็ไซต์
ศาลาพุ่มข้าวบิณฑ์ อยู่ในระดับมากทุกด้านเช่นเดียวกัน โดยกลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจด้าน
ตวัอกัษรและการจดัรูปแบบ ขอ้ความ มีค่าเฉล่ียสูงสุด (X = 4.14) รองลงมาคือ ดา้นขอ้มูลท่ีน าเสนอ
บนเวบ็ไซต์ ด้านการใช้สีในเว็บเพจ ดา้นกราฟิกและภาพเคล่ือนไหว ด้านระบบน าทาง ด้านการ
ออกแบบหนา้เวบ็เพจ และดา้นการเขา้ถึงขอ้มูล ในเวบ็เพจ (X = 4.13, 4.12, 4.11, 4.08, 4.07 และ 
3.93 ตามล าดบั) 

ศศิวมิล ชูแกว้ (2555) ไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบัการศึกษารูปแบบและเน้ือหาการส่ือสารผา่น
เฟสบุค๊ของมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย โดยวตัถุประสงคข์องการศึกษาเพื่อศึกษารูปแบบและเน้ือหา
ในการส่ือสารบนเฟซบุ๊กของมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย การศึกษาเร่ือง “การศึกษารูปแบบและ
เน้ือหาการส่ือสารผ่านเฟซบุ๊กของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยโดยใช้วิธีการวิเคราะห์เน้ือหา 
(Content Analysis) 

ผลการศึกษาพบวา่ http://www.facebook.com/utccsmart ท าหนา้ท่ีเสมือนเป็นช่องทางการ
ส่ือสารสองทางระหวา่งมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทยและสาธารณชน ท่ีสนใจรับรู้ขอ้มูลข่าวสารและ

http://www/
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มีส่วนร่วมผ่านการคลิก Like เพื่อตอ้งการส่ือสารผ่านทางเวบ็เพจโดยการส่ือสารส่วนใหญ่ถูก
ควบคุมและก าหนดประเด็นโดยผูดู้แลเวบ็เพจผา่น Fan page เน้ือหาส่วนใหญ่อยูใ่นรูปแบบการ
สนทนาท่ีใชภ้าษาไม่เป็นทางการผา่นการน าเสนอประเด็นของรายละเอียด ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ 
และการพูดคุยทกัทาย http://www.facebook.com/utccsmart ใชรู้ปแบบการส่ือสารแบบก่ึงทางการ
ในการสร้าง ความสัมพนัธ์อนัดีกบัสมาชิกท่ีติดตาม การพูดคุยใช้ลกัษณะการสร้างความสัมพนัธ์
แบบพี่น้อง แสดงความเป็นมิตรซ่ึงกนัและกนั มีการใช้ภาษาแบบเป็นกนัเอง ผูดู้แลเว็บพยายาม
น าเสนอ เร่ืองราวท่ีเป็นประโยชน์ต่อสมาชิก โดยพยายามให้ผูท่ี้ช่ืนชอบติดตามเว็บเพจและ
แลกเปล่ียน พูดคุย แต่อย่างไรก็ตาม ผูดู้แลเวบ็เพจให้ความส าคญัต่อขอ้มูลข่าวสารในการเผยแพร่
สร้าง ความสัมพนัธ์และดึงดูดสมาชิกดว้ยการใชอุ้ปกรณ์การเรียนการสอนมาเพิ่มความน่าสนใจให ้
สมาชิกเขา้มาศึกษาในมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  

ภาณุวฒัน์ กองราช (2554) ไดท้  าการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ของวยัรุ่นในประเทศไทย : กรณีศึกษา Facebook โดยในงานวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค์ก็
เพื่อศึกษาถึงลักษณะพฤติกรรมของวัยรุ่น รูปแบบการใช้บริการ และศึกษาเปรียบเทียบ
ความสัมพนัธ์ของลกัษณะทางประชากรศาสตร์กบัพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของ
วยัรุ่น ซ่ึงงานวิจยัน้ีนั้นเป็นงานวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยมุ่งท าการส ารวจเฉพาะกลุ่ม
วยัรุ่นในประเทศไทยท่ีใช้บริการ Facebook (www.facebook.com) โดยใช้เคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม โดยในการเก็บแบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ การ
ใช้แบบสอบถามกระดาษ (Paper-based Survey) และการเก็บแบบสอบถามผ่านทางอินเตอร์เน็ต 
(Online Survey) ในเร่ืองของการสุ่มตวัอยา่งจะท าการสุ่มตวัอยา่งเฉพาะกลุ่มวยัรุ่นท่ีมีอายุระหวา่ง 
13-24 ปี โดยใชแ้บบสอบถามท่ีตอบรับกลบัมาทั้งส้ิน 400 แบบสอบถาม 

ผูว้ิจยัไดน้ าแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งมาศึกษาเป็นกรอบในการวิเคราะห์ 
ซ่ึงประกอบด้วย แนวคิดเก่ียวกับสังคมออนไลน์ แนวคิดพฤติกรรมความหลงใหลจนผิดปกติ 
แนวคิดพฤติกรรมติดการใชง้าน แนวคิดพฤติกรรมวยัรุ่น แนวคิดการรับรู้ถึงความเส่ียง แนวคิดการ
รับรู้ถึงความเพลิดเพลิน แนวคิดอิทธิพลทางสังคม แนวคิดการแสดงออกของตวัตน และแนวคิด
การรับรู้ถึงความกงัวล 

ผลการวจิยั พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ีส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย มี
อายุระหวา่ง 19-21 ปี มีการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรีหรือสูงกวา่ มีอตัราการใชบ้ริการ 1-5 คร้ัง
ต่อสัปดาห์ ในการใชแ้ต่ละคร้ังใช้เวลา 1-3 ชัว่โมงต่อคร้ัง และมีประสบการณ์ใชบ้ริการนอ้ยกว่า 1 ปี 
โดยท่ีส่วนใหญ่เคยใชบ้ริการหรือกิจกรรมต่างๆ ท่ีมีใน Facebook ซ่ึงประกอบไปดว้ย การโตต้อบ
บนกระดานสนทนา การเขา้กลุ่มต่างๆ การเล่นเกม การตอบต าถาม การแบ่งปันรูปภาพ การแบ่งปัน
วดีีโอ การคน้หาเพื่อนเก่า การส่งขอ้ความ การร่วมแสดงความคิดเห็น การชอบ (Like) 
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และจากการพิสูจน์สมมติฐานงานวิจยั พบวา่ พฤติกรรมความหลงใหลจนผิดปกติ (System 
Addiction) และการติดการใชง้าน (System Stickiness) เป็นผลมาจากการรับรู้ความเพลิดเพลิน และ
อิทธิพลทางสังคม ซ่ึงสามารถอธิบายไดว้่า การท่ีกลุ่มวยัรุ่นมีความเพลิดเพลินในการใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์จนท าใหเ้กิดความรู้สึกช่ืนชอบ และสนุกสนาน รวมถึงเป็นการท ากระแสนิยม จึงท า
ให้อตัราการใช้เพิ่มมากข้ึนจนเกิดเป็นการติดการใช้งาน และอาจท าให้เกิดความรู้สึกกงัวลหรือ
หมกมุ่นวา่จะตอ้งเขา้ไปใชง้านอีกจนกลายเป็นความหลงใหลจนผดิปกติ 

อยา่งไรก็ตาม การรับรู้ถึงความเส่ียงจากการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ ไม่มีความสัมพนัธ์
หรือท าให้พฤติกรรมความหลงใหลและการติดการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ในกลุ่มวยัรุ่น
ลดลงแต่อย่างใด เน่ืองจากกลุ่มวยัรุ่นดังกล่าวจะระมดัระวงัมากในการใช้งานเครือข่ายสังคม
ออนไลน์และจะไม่ใชง้านถา้รู้สึกวา่ตนเองไดรั้บความเส่ียง ดงันั้น จึงมีโอกาสนอ้ยมากท่ีผูใ้ชง้านท่ี
รับรู้ถึงความเส่ียงจะมีพฤติกรรมการติดการใชง้านและความหลงใหลจนผดิปกติ 

บณัฑิต รอดทศันา (2554) ไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบั พฤติกรรมการใชเ้ฟสบุ๊คและความพึง
พอใจต่อการบริหาร ความสัมพันธ์ลูกค้าผ่านเฟสบุ๊คคิง เพาเวอร์ โดยในการศึกษาคร้ังน้ีมี
วตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้ เฟสบุ๊คของสมาชิกคิง เพาเวอร์แฟนเพจ 2) เพื่อศึกษา
การรับรู้ของสมาชิกคิง เพาเวอร์แฟนเพจ ในการน าเสนอรายการส่งเสริมการขาย กิจกรรมพิเศษ 
และสิทธิประโยชน์ ผา่นเฟสบุค๊คิง เพาเวอร์ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการบริหารความสัมพนัธ์
ลูกคา้ผ่านเฟสบุ๊คคิง เพาเวอร์ ของสมาชิกแฟนเพจ เฟสบุ๊คคิง เพาเวอร์ โดยใช้การวิจยัเชิงส ารวจ 
เก็บขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 223 คน มีผลการวจิยัดงัน้ี 

1)   ประเด็นพฤติกรรมการใช้เฟสบุ๊ค พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้บริการ
เฟสบุ๊คทุกวนั และเขา้ใชง้านมากกวา่ 10 คร้ังต่อวนั โดยเขา้ใชเ้ฟสบุ๊คเวลา 18.01-22.00 น. ใชผ้า่น
อุปกรณ์ โทรศพัท์มือถือมากท่ีสุด ลกัษณะการใชง้านเฟสบุ๊คท่ีใช้เป็นประจ าคือรับขอ้มูลข่าวสาร
จากแฟน เพจ ประเภทของเฟสบุ๊ค ท่ีก ลุ่มตัวอย่าง เป็นแฟนเพจมากท่ีสุดคือร้านค้าหรือ 
หา้งสรรพสินคา้ เพื่อติดตามขอ้มูลข่าวสารจากแฟนเพจ และมีความเห็นวา่แฟนเพจท่ีดีควรน าเสนอ
เน้ือหาใหม่ๆ อย่างสม ่าเสมอ ในส่วนของพฤติกรรมการใชเ้ฟสบุ๊คคิง เพาเวอร์ กลุ่มตวัอยา่งเขา้ใช้
เฟสบุ๊ค นานๆ คร้ังมากท่ีสุด โดยส่วนใหญ่ไดรั้บขอ้มูลจากเฟสบุ๊คคิง เพาเวอร์จ านวน 2–3 คร้ังต่อ
วนั มีวตัถุประสงค์ในการเขา้ใช้งานเฟสบุ๊คคิง เพาเวอร์เพื่อตอ้งการขอ้มูลเก่ียวกบัรายการส่งเสริม
การขายมากท่ีสุด 

2)   ประเด็นการรับรู้สิทธิประโยชน์สมาชิกและรายการส่งเสริมการขายมีค่าเฉล่ียท่ี
เท่ากนั ซ่ึงมีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือการรับรู้กิจกรรมพิเศษสมาชิกตามล าดบัโดยผลการวิจยัมี 3 
ประเด็นคือ 1) การรับรู้รายการส่งเสริมการขายส าหรับสมาชิก ผลการวิจยัพบว่าการรับรู้รายการ 
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ส่งเสริมการขายสมาชิกกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่รับรู้ผ่านหน้าเพจเฟสบุ๊คของตนเอง ส่วนการรับรู้ 
ผา่นแท็บเมนู Monthly Promotion มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด 2) การรับรู้กิจกรรมพิเศษ ผ่านเฟสบุ๊คคิง 
เพาเวอร์ ผลการวจิยัพบวา่การรับรู้กิจกรรมพิเศษผา่นหนา้เพจเฟสบุ๊คของตนเอง มากท่ีสุด ส่วนการ
รับรู้ถึงกิจกรรมพิเศษผา่นแทบ็เมนู กิจกรรม มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด 3) การรับรู้ สิทธิประโยชน์สมาชิก
ผา่นเฟสบุ๊คคิง เพาเวอร์ ผลการวิจยัพบวา่การรับรู้สิทธิประโยชน์สมาชิก ผ่านหนา้เพจเฟสบุ๊คของ
ตนเองมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาคือรับรู้สิทธิประโยชน์สมาชิกผา่น หนา้เพจเฟสบุค๊คิง เพาเวอร์   

3)   ประเด็นความพึงพอใจต่อการบริหารความสัมพนัธ์ลูกค้าผ่านเฟสบุ๊คคิง 
เพาเวอร์ โดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก โดยมีความพึงพอใจโดยรวมต่อช่องทางการ
ติดต่อส่ือสาร ตอบค าถามแกไ้ขปัญหาใหก้บัสมาชิกแฟนเพจ เฟสบุค๊คิง เพาเวอร์มากท่ีสุด รองลงมา
คือความ พึงพอใจต่อขอ้มูลดา้นการท่องเท่ียวและเคล็ดลบัในการเดินทางต่างประเทศ และความพึง
พอใจ กิจกรรมตอบค าถามชิงรางวลั และการแชร์ภาพสมาชิก มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด   

สกุลศรี ศรีสารคาม (2554) ไดท้  าการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัส่ือสังคม (Social Media) กบัการ
เปล่ียนแปลงกระบวนการส่ือข่าว โดยจากบทความของส่ือสังคม (Social Media) ท่ีเขา้มามีบทบาท
มากข้ึนในกระบวนการส่ือข่าวอย่างต่อเน่ืองโดยเฉพาะในการรายงานข่าวท่ีรวดเร็วท่ีท าให้สังคม
สนใจรับข่าวสารผา่นส่ือสังคมเพิ่มมากข้ึน ผูส่ื้อข่าวและกองบรรณาธิการเร่ิมหนัมาใชส่ื้อสังคมเป็น
ส่วนหน่ึงของกระบวนการส่ือข่าวเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง และด้วยลกัษณะของส่ือสังคมท่ีมีความ
รวดเร็วมีการปฏิสัมพนัธ์ และเช่ือมโยงเครือข่าย ท าให้รูปแบบ วิธีการรายงานข่าวและการรับ
ข่าวสารในสังคมปรับเปล่ียนไปด้วย ดงันั้น รายงานวิจยัเร่ืองส่ือสังคม (Social Media) กบัการ
เปล่ียนแปลงกระบวนการส่ือข่าว มุ่งศึกษาถึงรูปแบบของการใช้ส่ือสังคม 3 ประเภท ไดแ้ก่ ทวีต
เตอร์ เฟสบุค๊ และบล็อกของผูส่ื้อข่าวและบรรณาธิการข่าวในประเทศไทยเพื่อวิเคราะห์บทบาทของ
ส่ือสังคมท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงกระบวนการส่ือข่าว โดยด าเนินการวิจยัเชิงคุณภาพซ่ึงใชว้ิธีการ
เคราะห์เน้ือหาและสัมภาษณ์เชิงลึกผูส่ื้อข่าวและบรรณาธิการท่ีใชส่ื้อสังคมในกระบวนการส่ือข่าว
พร้อมกบัสังเกตและวิเคราะห์เพื่อศึกษาประเด็นหลกั 3 ประการ คือรูปแบบการใช้ส่ือสังคมใน
กระบวนการส่ือข่าว การเปล่ียนแปลงบทบาทของผูส่ื้อข่าวและบรรณาธิการ และความสัมพนัธ์กบั
ผูบ้ริโภคข่าว จากการศึกษาในงานวิจยัน้ี พบวา่ รูปแบบของการใชส่ื้อสังคมในกระบวนการส่ือข่าว
มีความโดดเด่นในเร่ืองการใชเ้พื่อความรวดเร็วโดยน ามาใชเ้พื่อการายงานข่าวให้ทนัต่อเหตุการณ์
และจากสถานท่ีเกิดเหตุการณ์ ซ่ึงส่ือสังคมถูกน าไปใชท้ั้งในกระบวนการหาข่าว และเผยแพร่ข่าว ท่ี
มีเครือข่ายของขอ้มลูเพิ่มมากข้ึนมีแหล่งข่าวใหม่เพิ่มข้ึน นอกจากนั้นผูส่ื้อข่าวและบรรณาธิการข่าว
เร่ิมมีการใชส่ื้อสังคมนอกเหนือจากแค่ความเร็วบา้ง อาทิ การแสดงความเห็น สร้างปฏิสัมพนัธ์กบั
ผูรั้บสาร สร้างเครือข่ายชุมชนออนไลน์ของตวัเอง รวมถึงน าเสนอผลงานให้เป็นท่ีรู้จกั แต่ยงัมี
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ความถ่ีน้อยกวา่การใช้เพื่อรายงานดว้ยความเร็ว ยงัคงตอ้งมีการพฒันารูปแบบของการใช้ในมิติลึก
และการใชง้านในลกัษณะอ่ืนๆ เพิ่มเติม 

ทั้งน้ีจากการน าส่ือสังคมมาใช้ในกระบวนการส่ือข่าวท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงของ
กระบวนการส่ือข่าวใน 3 เร่ืองหลกัท่ีส าคญัคือ ประการแรกรูปแบบการส่ือข่าวท่ีมีช่องทางเพิ่มข้ึน 
ประเด็นข่าวแหล่งท่ีมา: จากหลายทาง มีมิติหลากหลายมากข้ึนกวา่เดิม ประการท่ีสองบทบาทของ
ผูส่ื้อข่าวท่ีตอ้งท าหน้าท่ีเป็นนายทวารข่าวสารในการคดักรองขอ้มูลและตดัสินใจเลือกข่าวท่ีจะ
เผยแพร่ผา่นส่ือสังคมดว้ยตวัเองน าไปสู่ค าถามเร่ืองความรอบคอบและจริยธรรม จรรยาบรรณท่ีตอ้ง
เน้นหนักมาข้ึนในการท างานในขณะท่ีกองบรรณาธิการเท่าอีกต่อไป และประการสุดท้ายคือ
ความสัมพนัธ์กบัผูรั้บสารท่ีเปล่ียนไปสู่การส่ือสารสองทางแบบเรียลไทม์ น าไปสู่การแลกเปล่ียน
ขอ้มูล การร่วมกนัท างนในกระบวนการข่าว ซ่ึงเป็นการเปิดมุมมองใหม่ของการท าข่าวสู่ความ
หลากหลาท่ีต่างจากกระบวนการส่ือข่าวแบบดั้งเดิม 
 



 
บทที ่3 

 
ระเบียบวธีิวจิยั 

 
  วิจยัเร่ือง “แนวทางการใชส่ื้ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนบัสนุนการท่องเท่ียวของชุมชนคีรีวง”
เป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง การสังเกตแบบมี
ส่วนร่วม และการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั โดยมีวตัถุประสงค์การวิจยั 1) เพื่อศึกษาสถานการณ์
ปัจจุบนัและลกัษณะการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนบัสนุนการท่องเท่ียวของชุมชนคีรีวง 2) เพื่อ
เสนอแนวทางการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนบัสนุนการท่องเท่ียวของชุมชนคีรีวง มีขั้นตอนใน
การศึกษา ดงัน้ี 

1) ศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้จากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ และแหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ 
2) น าขอ้มูลท่ีไดม้าสร้างเป็นกรอบแนวคิด 
3) สร้างเคร่ืองมือวจิยั 
4) ตรวจสอบ และปรับปรุงเคร่ืองมือวจิยัตามค าแนะน า 
5) ลงพื้นท่ีเพื่อเก็บขอ้มูลภาคสนาม 
6) ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีได ้
7) น าขอ้มูลท่ีไดม้าจดัระเบียบ เพื่อง่ายต่อการวเิคราะห์ 
8) วเิคราะห์ขอ้มูล สรุปผลการศึกษา และน าเสนอผลการศึกษา 

 

3.1  ระเบียบวธีิวจิัยส ำหรับวตัถุประสงค์ข้อ 1 
   
  วจิยัเร่ือง “แนวทางการใชส่ื้ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนบัสนุนการท่องเท่ียวของชุมชนคีรีวง”มี
วตัถุประสงคใ์นการวิจยัขอ้ท่ี 1 คือ ศึกษาสถานการณ์ปัจจุบนัและลกัษณะการใชส่ื้ออิเล็กทรอนิกส์
เพื่อสนบัสนุนการท่องเท่ียวของชุมชนคีรีวง โดยมีระเบียบวธีิวจิยั ดงัต่อไปน้ี 
 
   3.1.1  แหล่งข้อมูล 
  ในส่วนของวตัถุประสงค์ขอ้ท่ี 1 เพื่อศึกษาสถานการณ์ปัจจุบนัและลกัษณะการใช้ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนบัสนุนการท่องเท่ียวของชุมชนคีรีวง มีท่ีมาของแหล่งขอ้มูล 2 ส่วน ดงัน้ี 
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  ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดจ้ากการทบทวนวรรณกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
เช่น รายงานการศึกษา บทความวิชาการ งานวิจยั และเอกสารประกอบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุมชน
คีรีวง 
  ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้จากการลงพื้นท่ีชุมชนคีรีวง ต าบลก าโลน 
อ าเภอลานสกา จงัหวดันครศรีธรรมราช เพื่อสัมภาษณ์และสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมจากผูใ้ห้ขอ้มูล
หลกัภายในชุมชน 

โดยผูใ้หข้อ้มูลหลกั คือ กลุ่มการท่องเท่ียวของชุมชนคีรีวง จ านวน 12 กลุ่ม ดงัน้ี 
1)  กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิตบา้นคีรีวง  
2)  กลุ่มลายเทียน ผา้บาติก สีธรรมชาติ  
3)  กลุ่มมดัยอ้ม  
4)  กลุ่มใบไม ้ 
5)  กลุ่มแม่บา้นทุเรียนกวน  
6)  กลุ่มท าขนม  
7)  กลุ่มบา้นสมุนไพร  
8)  กลุ่มหมาตอ้  
9)  กลุ่มหตัถกรรมพื้นบา้นคีรีวง  
10)  กลุ่มลูกไม ้ 
11)  ชมรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ 
12)  กองทุนเติมสีเขียวใส่เขา 

  
3.1.2  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรเก็บรวบรวม 

  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสัมภาษณ์ก่ึงมีโครงสร้างเพื่อทราบถึง
สถานการณ์ปัจจุบนัและลกัษณะการใชส่ื้ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวของชุมชนคีรีวง 
โดยการสัมภาษณ์ประเภทน้ีผูว้จิยัสามารถสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมเพื่อใหต้อบวตัถุประสงคข์องวจิยัได ้ 
 
  3.1.3  กำรทดสอบเคร่ืองมือ 
  ทดสอบเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา โดยผูว้จิยัน าแบบสัมภาษณ์ท่ีสร้างข้ึนไปเสนออาจารยท่ี์
ปรึกษาเพื่อพิจารณาตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา การใช้ภาษา ความยากง่ายในการเขา้ใจ 
ความก ากวมของภาษา และการตั้งประเด็นท่ีสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของการวิจยั สามารถให้
ค  าตอบการวจิยัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง หลงัจากนั้นปรับปรุงตามค าแนะน า 
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3.1.4  กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่แบบสัมภาษณ์ก่ึงมีโครงสร้าง และแบบ
สังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม โดยสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัจนเกิดความซ ้ าของขอ้มูล ใช้วิธีการ
ตรวจสอบสามเส้าดา้นผูว้จิยั เพื่อใหแ้น่ใจถึงคุณภาพของผูร้วบรวมขอ้มูลภาคสนาม 
 

3.1.5  กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 วิจยัเร่ืองแนวทางการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการท่องเท่ียวของชุมชนคีรีวง
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปแบบอุปนัย หลังจากนั้นจึงน าข้อมูลท่ีได้มา
วเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) เพื่อจดักลุ่ม  
 ในส่วนของขอ้มูลเชิงบรรยายจากผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัท่ีมีลกัษณะความหมายซับซ้อน ผูศึ้กษา
ท าการอา้งค าพูดโดยตรง โดยน าเสนอค าพูดตามจริง ซ่ึงสามารถสะทอ้นความรู้สึกนึกคิดของผูใ้ห้
ขอ้มูลโดยไม่ตกหล่น (Maxwell, 1992 อา้งถึงใน ผอ่งพนัธ์ ตรัยมงคลกลู, 2549) 
 จากนั้ นจึงน าข้อมูลท่ีได้สรุปผลกลับไปให้ผู ้ให้ข้อมูลตรวจสอบอีกคร้ัง (Member 
Recorrect) เพื่อป้องกนัความเอนเอียงในการตีความ โดยน าเสนอผลการศึกษาในรูปแบบเชิงบรรยาย 
สรุปเชิงวเิคราะห์ และมีภาพประกอบในบางส่วนของเน้ือหา 
 

3.2  ระเบียบวธีิวจิัยส ำหรับวตัถุประสงค์ข้อ 2 
 
   วจิยัเร่ือง “แนวทางการใชส่ื้ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนบัสนุนการท่องเท่ียวของชุมชนคีรีวง”มี
วตัถุประสงค์ในการวิจยัขอ้ท่ี 2 คือ ศึกษาแนวทางการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการ
ท่องเท่ียวของชุมชนคีรีวงโดยมีระเบียบวธีิวจิยั ดงัต่อไปน้ี 
  ผูว้จิยัน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งในส่วนของวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1 
เพื่อศึกษาสถานการณ์ปัจจุบนัและลกัษณะการใชส่ื้ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนบัสนุนการท่องเท่ียวของ
ชุมชนคีรีวงมาวิเคราะห์ควบคู่กบัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการส ารวจขอ้มูลภาคสนามโดยการสัมภาษณ์และ
สังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม มาท าการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงวิพากษ์ตามหลกัการและเหตุผล แนวคิด 
ทฤษฎี และขอ้เท็จจริงท่ีท าการศึกษา เสนอเป็นแนวทางในการใชส่ื้ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนบัสนุน
การท่องเท่ียวของชุมชนคีรีวง โดยน าเสนอผลการศึกษาในรูปแบบบรรยายสรุปเชิงวเิคราะห์ 



 
บทที ่4 

 
ผลการวจิยั 

 
การวิจยัเร่ือง “แนวทางการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนบัสนุนการท่องเท่ียวของชุมชนคีรี

วง” เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง การสังเกต
แบบมีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั โดยมีวตัถุประสงค์การวิจยัดงัน้ี 1) เพื่อศึกษา
สถานการณ์ปัจจุบนัและลกัษณะการใชส่ื้ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนบัสนุนการท่องเท่ียวของชุมชนคีรี
วง และ 2) เพื่อเสนอแนวทางการใชส่ื้ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนบัสนุนการท่องเท่ียวของชุมชนคีรีวง 
โดยน าเสนอผลการวจิยัเรียงตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัได ้ดงัต่อไปน้ี 
  

4.1  ผลการวเิคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและลกัษณะการใช้ส่ืออเิลก็ทรอนิกส์เพือ่ 
       สนับสนุนการท่องเทีย่วของชุมชนครีีวง 
  

จากการศึกษาพบวา่ ในการส่ือสารระหวา่งกลุ่มการท่องเท่ียวของชุมชนคีรีวง มีรูปแบบการ
ส่ือสารจ าแนกได ้ 4 รูปแบบ ดงัน้ี 

รูปแบบการส่ือสารสองทางท่ีไม่เป็นทางการในชุมชนคีรีวง แบ่งเป็น 2 กรณี คือการส่ือสาร
ระหวา่งประชาชนในชุมชนดว้ยกนัเอง ก็จะพูดคุยในวงกินด่ืม การบอกปาก การพูดคุยกนัในกลุ่ม
อาชีพ และการส่ือสารระหวา่งกลุ่มผูน้ าชุมชนกบัหน่วยงานภายนอก ก็จะแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ
คือ การคุยนอกรอบ และการจบัเข่าคุยกนั 

รูปแบบการส่ือสารสองทางท่ีเป็นทางการและมีปฏิกิริยาโตต้อบกนัมาก จะพบมากในการ
ประชุมของกลุ่มผูน้ าชุมชนท่ีเป็นคณะกรรมการชมรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษบ์า้นคีรีวง 

รูปแบบการส่ือสารสองทางท่ีเป็นทางการแต่มีปฏิกิริยาโตต้อบกนัน้อย จะปรากฏในการ
พดูคุย สนทนา ระหวา่งชุมชนคีรีวงกบัหน่วยงานภาคยอก เช่น การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย  

รูปแบบการส่ือสารทางเดียวท่ีไม่เป็นทางการ จะพบได ้2 กรณี คือการส่ือสารตามเสียงตาม
สาย และการติดบอร์ดประชาสัมพนัธ์ข่าวสาร ในการส่ือสารตามเสียงตามสารนั้น จะมีวตัถุประสงค์
เพื่อแจง้ขอ้มูลข่าวสาร และการต าหนิชาวบา้นท่ีกระท าผิด ส่วนลักษณะการส่ือสารท่ีติดบอร์ด
ประชาสัมพนัธ์ ก็จะมีวตัถุประสงคเ์พื่อแจง้ขอ้มูลข่าวสาร ใหร้ายละเอียดต่างๆ  
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ทั้ ง น้ี  สามารถสรุปผลการวิ เคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและลักษณะการใช้ ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการท่องเท่ียวของชุมชนคีรีวง โดยมีการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
สนบัสนุนการท่องเท่ียวของชุมชนคีรีวง 2 ลกัษณะ ดงัน้ี 

4.1.1  การใชส่ื้ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการส่ือสารภายในชุมชน 
4.1.2  การใชส่ื้ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการส่ือสารกบันกัท่องเท่ียวและผูส้นใจภายนอกชุมชน 
 
4.1.1  การใช้ส่ืออเิลก็ทรอนิกส์เพือ่การส่ือสารภายในชุมชน 
รูปแบบการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการส่ือสารภายในชุมชน  สร้างข้ึนมาเพื่อกลุ่มท่ีมี

วตัถุประสงคเ์ดียวกนั มีความสนใจเหมือนกนั เช่น กลุ่มลายเทียน ผา้บาติก สีธรรมชาติ สมาชิกใน
กลุ่มก็จะเป็นกลุ่มคนท่ีมีความสนใจในการท าผา้บาติกท่ีเขา้ร่วมกลุ่มอาชีพเดียวกนั สร้างข้ึนเพื่อแจง้
ขอ้มูลข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ของกลุ่ม ส่งเสริมและผลกัดนัให้สมาชิกภายในกลุ่มและชุมชนได้
ตระหนกัและหวงแหน ใหค้วามส าคญัของวฒันธรรมและอาชีพ ท่ีเกิดจากการลองผิดลองถูก สั่งสม
องคค์วามรู้จากบรรพบุรุษ 

โดยมีผู ้น ากลุ่มคอยแจ้งข่าว สถานการณ์ ความเคล่ือนไหวต่างๆ ของกลุ่ม เพื่อเป็น
แรงผลกัดนัและเป็นการเสริมแรงทางบวกให้กบัสมาชิก เน้ือหาข่าวสารท่ีส่ง ส่วนใหญ่จะเป็น
กิจกรรมของกลุ่ม แบ่งปันผลงาน 

ช่องทางในการส่ือสารท่ีพบ จะมีเฟสบุคเป็นส่ือกลางในการติดต่อส่ือสารอย่างไม่เป็น
ทางการ ผูรั้บสาร ยงัจดัอยู่ในเฉพาะกลุ่ม เพราะจะมีสมาชิกกลุ่มแค่บางส่วนเท่านั้นท่ีเป็นสมาชิก 
ดว้ยความแตกต่างทางกายภาพของสมาชิกบางส่วน ท าให้ไม่สามารถใชส่ื้ออิเล็กทรอนิกส์ในการ
ติดต่อส่ือสารได ้เช่น คนสูงอาย ุคนกลางคน เป็นตน้  

นอกจากน้ีผูใ้หข้อ้มูลกล่าววา่ ดว้ยลกัษณะบริบทของชุมชนคีรีวงอาศยัอยูร่่วมกนัแบบเครือ
ญาติ เป็นชุมชนท่ีไม่ใหญ่มากนัก การติดต่อส่ือสารแบบโดยตรงจะเป็นการสะดวก และรวดเร็ว
มากกวา่ สามารถใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งชดัเจน โดยไม่ตอ้งกงัวลเร่ืองการตีความจากขอ้ความ  

ทั้งน้ีจากการศึกษา พบวา่ในชุมชนคีรีวงมีทั้งหมด 12 กลุ่ม แต่ละกลุ่มมีลกัษณะการใชส่ื้อ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว ดงัตารางท่ี 4.1 แสดงขอ้มูลการใชส่ื้ออิเล็กทรอนิกส์ของ
กลุ่มการท่องเท่ียว คีรีวง 

 
4.1.2  การใช้ส่ืออเิลก็ทรอนิกส์เพือ่การส่ือสารกบันักท่องเทีย่วและผู้สนใจภายนอกชุมชน 
จากการศึกษา พบวา่ ภายในชุมชนคีรีวงมีการปรับใชส่ื้ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการส่ือสารกบั

นกัท่องเท่ียวและผูส้นใจภายนอกชุมชน สืบเน่ืองจากชุมชนคีรีวงเป็นหมู่บา้นตวัอยา่งในการจดัการ
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ตนเอง ไดรั้บรางวลัการันตี ท าให้มีนกัท่องเท่ียวหลัง่ไหลเขา้มาจ านวนมาก กอปรกบัชุมชนคีรีวง
เองไม่ไดมี้อาชีพการท่องเท่ียวเป็นอาชีพหลกั จึงไม่มีเวลาในการให้ขอ้มูลมากนกั บางคร้ังให้ขอ้มูล
ซ ้ าๆ ท าใหสู้ญเสียเวลาในการท าไร่ท าสวน จึงมีการประยกุตส่ื์ออิเล็กทรอนิกส์มาช่วยในการส่ือสาร
กบันกัท่องเท่ียวและผูส้นใจมากยิง่ข้ึน 

การส่ือสารในรูปแบบน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อการให้ขอ้มูลความรู้แก่นกัท่องเท่ียวไดท้  าความ
เขา้ใจเก่ียวกบัองคก์ร กลุ่ม และชุมชนก่อนการเดินทางเขา้มาท่องเท่ียว จากการศึกษาพบวา่ ในอดีต
กาลชุมชนมีการท าแผน่พบั ใบปลิวแจกเป็นองคค์วามรู้ แต่ก็พบว่าไม่ตอบโจทยส์ักเท่าไหร่ ท าให้
ตน้ทุนสินคา้ยิง่สูงข้ึน เม่ือนกัท่องเท่ียวหรือผูส้นใจไดไ้ปก็ทิ้ง 
  ต่อมาดว้ยความเจริญกา้วหน้าของเทคโนโลยีท่ีพฒันากา้วกระโดดอย่างรวดเร็ว การเขา้ถึง
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตมีความง่าย มีความสะดวก สามารถติดต่อผูค้นไดจ้  านวนมาก ในระยะเวลาอนั
สั้น จึงไดมี้การน าส่ืออิเล็กทรอนิกส์มาปรับใชเ้พื่อใหข้อ้มูลเก่ียวกบักิจกรรมการท่องเท่ียวมากยิง่ข้ึน  
  จากการศึกษา พบว่าในชุมชนคีรีวงมีทั้งหมด 12 กลุ่ม แต่ละกลุ่มมีลกัษณะการใช้ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว โดยจากการวจิยั พบวา่แต่ละกลุ่ม มีลกัษณะการปรับใชส่ื้อ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว ดงัน้ี 

4.1.2.1  กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิตบา้นคีรีวง 
กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิตบา้นคีรีวง มีลกัษณะการปรับใชส่ื้ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อ

ส่งเสริมการท่องเท่ียว ดงัน้ี 
1) มีการจดัตั้งเฟสบุคเพจข้ึนเม่ือวนัท่ี 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 โดยใชช่ื้อวา่ 

“กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิตบา้นคีรีวง” มีการลงรูปกิจกรรมท่ีทางกลุ่มมีส่วนร่วม เช่น รูปภาพการ
ประชุมกลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิตบา้นคีรีวง และมีการให้ขอ้มูลการติดต่อกบักลุ่ม คือ จะมีการ
ประชุมทุกวนัท่ี 6 ของเดือน มีการให้ขอ้มูลสถานท่ีตั้งของกลุ่ม คือ 14/2 ม.10 ต าบลก าโลน อ าเภอ
ลานสกา จงัหวดันครศรีธรรมราช 80230 เบอร์โทรศพัท ์075-533110 มีจ านวนสมาชิกเขา้กดถูกใจ
เพจดงักล่าว จ านวน 14 คน หลงัจากนั้นไม่พบการอปัเดตขอ้มูลใดๆ 

2) มีการจดัตั้งเฟสบุคส่วนตวัข้ึนเม่ือวนัท่ี 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 โดย
ใชช่ื้อวา่ “กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิต บา้นคีรีวง” มีการลงรูปกิจกรรมต่างๆ ท่ีสมาชิกในกลุ่มเขา้ร่วม 
เช่น รูปภาพกิจกรรมการจ่ายสวสัดิการ เม่ือวนัท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ. 2557 รูปภาพกิจกรรมคีรีวงเกมส์ 
2016 เม่ือวนัท่ี 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 รูปภาพการเขา้มาศึกษาดูงานของนกัท่องเท่ียวญ่ีปุ่น เม่ือวนัท่ี 
5 กนัยายน พ.ศ. 2557 รูปภาพกิจกรรมการประชุมกรรมการรอบ 3 เดือน เป็นตน้ โดยในเฟสบุค
ดงักล่าวมีสมาชิกท่ีเป็นเพื่อนทั้งส้ิน 368 คน มีการอปัเดตขอ้มูลล่าสุดเม่ือวนัท่ี 20 มิถุนายน พ.ศ. 
2559 เร่ืองการประมูลสวน (เก็บเก่ียวผลผลิต) ราคาเร่ิมตน้ 90,000 บาท โดยมีก าหนดการให้ยื่นซอง
จนถึงวนัท่ี 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ซ่ึงจะมีการเปิดซองเวลา 10.00 น.ในวนัท่ี 27 มิถุนายน พ.ศ. 
2559 
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3) กลุ่มไม่มีเว็บเพจในการให้ขอ้มูลแก่ผูส้นใจเป็นของตนเอง แต่เม่ือ
สืบคน้โดยใช้ค  าวา่ “กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิตบา้นคีรีวง” ผ่านเวบ็ไซต์อ่ืนๆ พบว่ามีขอ้มูลของ
กลุ่มโดยอย่างละเอียดผ่านเว็บไซต์ของกลุ่มคีรีวงบาติก มีเน้ือหาสาระต่างๆ เก่ียวกับกลุ่ม เช่น 
ประวติัความเป็นมา วตัถุประสงค์ โครงสร้างองค์กร แนวทางปฏิบติัในการเปล่ียนแปลงแก้ไข
คณะกรรมการ ระเบียบการสมคัรสมาชิก การส้ินสุดการเป็นสมาชิก เป็นตน้  

4) นอกจากน้ีก็ยงัมีเป็นบทความ วารสารวิชาการออนไลน์ กระทู ้ท่ีเกิด
จากผูส้นใจเขา้มาศึกษาและน าไปเผยแพร่ต่อ โดยท่ีทางกลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิตบา้นคีรีวงไม่
สามารถแกไ้ขขอ้มูล เพิ่มเติม หรืออปัเดตใหท้นัสมยัได ้

4.1.2.2  กลุ่มลายเทียน ผา้บาติก สีธรรมชาติ 
กลุ่มลายเทียน ผา้บาติก สีธรรมชาติมีลกัษณะการปรับใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อ

ส่งเสริมการท่องเท่ียว ดงัน้ี 
1) มีการจดัตั้ งเฟสบุคเพจข้ึนเม่ือ 3 มีนาคม พ.ศ. 2556 โดยใช้ช่ือว่า 

“หมู่บา้นคีรีวง ผา้บาติก สีจากธรรมชาติ Kiriwong Batik” โดยผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีถ่ายทอดขอ้มูลกิจกรรม
ต่างๆ ของกลุ่ม คือคุณฑิมาทร ไชยบุญ ซ่ึงเป็นประธานกลุ่ม มีการจดัท าดว้ยตนเอง และมีการอปั
เดตขอ้มูลอยา่งสม ่าเสมอ โดยเม่ือศึกษาภายในเฟสบุคเพจของกลุ่มพบวา่ ภายในเพจดงักล่าวมีการ
ใส่ขอ้มูลการจดัตั้งกลุ่ม ท่ีมา ความส าคญั โครงสร้างองค์กร การบริหารจดัการ ปัญหา อุปสรรค 
วิธีการแกไ้ข แนวทางพฒันาผลิตภณัฑ์ ขอ้มูลการติดต่อ การแจง้ท่ีอยู่ เบอร์โทรศพัท์ และเวบ็ไซต์
ของกลุ่มเพื่อไปศึกษาขอ้มูลเชิงลึก นอกจากน้ียงัมีรูปภาพแสดงกิจกรรมของกลุ่มอย่างมากมาย 
สามารถสร้างความน่าเช่ือถือใหก้บัเพจไดอี้กดว้ย อาทิ ภาพแสดงการตอ้นรับอธิบดี ICT ซ่ึงเดินทาง
มาตรวจเยีย่มกลุ่มลายเทียนและกลุ่มโอทอป ภาพแสดงการแวะมาซ้ือของของกลุ่มจากบรรดาดารา 
นกัแสดง ภาพแสดงกิจกรรมยอ้มผา้บาติก ภาพกิจกรรมจากหน่วยงานภายนอกท่ีให้ความสนใจและ
เขา้มาบนัทึกถ่ายท ารายการโทรทศัน์ นอกจากเฟสบุคเพจดงักล่าวให้ขอ้มูลท่ีเป็นกิจกรรมกลุ่มของ
ตนแลว้ ยงัมีการแนะน าข่าวสาร สถานท่ีท่องเท่ียวของจงัหวดันครศรีธรรมราช มีการพฒันาการ
สร้างโฮมเสตยเ์พื่อรองรับการท่องเท่ียว มีจ  านวนสมาชิกเขา้กดถูกใจเพจดงักล่าว จ านวน 799 คน มี
ความเคล่ือนไหวภายในเพจล่าสุดเม่ือวนัท่ี 25 มิถุนายน พ.ศ. 2559 

2) ก ลุ่มล าย เ ที ยน  ผ้าบา ติก  สี ธ รรมชา ติ มี เ ว็บ เพจ  http://www. 
kiriwongbatik.com/ ถูกดูแลและให้ขอ้มูลโดยประธานกลุ่ม ภายในเว็บเพจดงักล่าวมีขอ้มูลท่ีมา
ความหลากหลาย อาทิ ประวติัศาสตร์บา้นคีรีวง ภยัพิบติัทางธรรมชาติ ประวติัต าบลก าโลน สวน
สมรม ประวติัวดัคีรีวง วฒันธรรมประเพณี อาหารพื้นบา้น สภาพทัว่ไปของบา้นคีรีวง กลุ่มอาชีพ
ทั้ งหมดของบ้านคีรีวง เป็นต้น นอกจากน้ีภายในเว็บเพจดังกล่าว ยงัมีการอธิบายให้ข้อมูล
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รายละเอียดการบริหารจดัการกลุ่ม ขอ้มูลของสินคา้และบริการ ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ขอ้มูล
การติดต่อท่ีส าคญั อยา่งครบถว้น 

3) นอกจากน้ีก็ยงัมีเป็นบทความ วารสารวิชาการออนไลน์ กระทู ้ท่ีเกิด
จากผูส้นใจเขา้มาศึกษาและน าไปเผยแพร่ต่อ โดยท่ีทางกลุ่มลายเทียน ผา้บาติก สีธรรมชาติไม่
สามารถแกไ้ขขอ้มูล เพิ่มเติม หรืออปัเดตใหท้นัสมยัได ้

4.1.2.3  กลุ่มมดัยอ้ม 
กลุ่มมดัยอ้ม มีลกัษณะการปรับใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว 

ดงัน้ี 
1) มีการจดัตั้งเฟสบุคเพจข้ึนเม่ือวนัท่ี 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 โดยใช้

ช่ือ “กลุ่มมดัยอ้มสีธรรมชาติ บา้นคีรีวง” โดยมีผูท่ี้ท  าหน้าท่ีถ่ายทอดขอ้มูลต่างๆ ของกลุ่มมดัยอ้ม 
คือคุณอารี ขุนทน ประธานกลุ่มมดัยอ้ม มีการจดัท าเฟสบุคเพจดว้ยตวัเองและมีการอปัเดตขอ้มูล
สม ่าเสมอ โดยเม่ือศึกษาภายในเพจดงักล่าว พบวา่ มีขอ้มูลการติดต่อ ดงัน้ี มีกลุ่ม มีเบอร์โทร มีไอดี
ลาย จากการส ารวจพบวา่ปัจจุบนั มีจ  านวนสมาชิกเขา้กดถูกใจเพจดงักล่าว จ านวน 730 คน มีความ
เคล่ือนไหวภายในเพจล่าสุดเม่ือวนัท่ี 21 มิถุนายน พ.ศ. 2559 นอกจากน้ีภายในเพจมีรูปภาพท่ีถูกอบั
โหลดผ่านโทรศพัท์มือถือมากท่ีสุด แสดงให้เห็นว่ามีการใช้สมาร์ทโฟนในการติดต่อส่ือสารมาก
ท่ีสุด ภายในเฟสบุคกลุ่มดงักล่าวมีการอบัโหลดขอ้มูลกิจกรรมท่ีทางกลุ่มไดเ้ขา้ร่วมและท า ดงัน้ี 
กิจกรรมยอ้มสีผา้ กิจกรรมแพคของเพื่อไปงานเท่ียวไทย วีดีโอประชาสัมพนัธ์ รูปภาพท่ีลูกคา้ท่ีมี
ช่ือเสียงเขา้มาซ้ือผา้มดัยอ้มของกลุ่ม รูปภาพการออกรายการโทรทศัน์รายการแจ๋วพารวย นอกจาก
กิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มแลว้ ยงัมีการอปัโหลดวถีชีวติของคนในชุมชนคีรีวงอีกดว้ย 

2) นอกจากน้ีก็ยงัมีเป็นบทความ วารสารวิชาการออนไลน์ กระทู ้ท่ีเกิด
จากผูส้นใจเขา้มาศึกษาและน าไปเผยแพร่ต่อ โดยท่ีทางกลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิตบา้นคีรีวงไม่
สามารถแกไ้ขขอ้มูล เพิ่มเติม หรืออปัเดตใหท้นัสมยัได ้

4.1.2.4  กลุ่มใบไม ้
กลุ่มใบไม ้มีลกัษณะการปรับใชส่ื้ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว ดงัน้ี 

1) มีการจดัตั้งเฟสบุคเพจข้ึนเม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2558 โดยใชช่ื้อ 
“ผา้มดัยอ้มสีธรรมชาติกลุ่มใบไมบ้า้นคีรีวง” เฟสบุคเพจดงักล่าวถูกจดัท าและดูแลโดย คุณอุไร ดว้งเงิน 
ซ่ึงท าหนา้ท่ีเป็นประธานกลุ่ม มีความเคล่ือนไหวล่าสุดเม่ือ 5 มกราคม พ.ศ. 2559 

2) จากการศึกษาพบว่า ไม่มีการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวช่องทางอ่ืน แต่จะมีเน้ือหาเบ้ืองตน้ผา่นทางเวบ็ไซตข์องผูท่ี้เดินทางมาท่องเท่ียวแลว้น าไป
เขียนบอกต่อ หรือนกัวชิาการท่ีเขา้มาศึกษาภายในชุมชน และตีพิมพเ์ป็นบทความวิชาการออนไลน์



 99 

ผา่นเวบ็ไซต ์ซ่ึงในเบ้ืองตน้ขอ้มูลท่ีถูกถ่ายทอดออกไปจะเป็นขอ้มูลเก่าท่ีกลุ่มใบไมไ้ม่สามารถท่ีจะ
แกไ้ข หรือเพิ่มเติมไดด้ว้ยตนเอง 

4.1.2.5  กลุ่มแม่บา้นทุเรียนกวน 
กลุ่มแม่บ้านทุเรียนกวน ไม่มีการปรับใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการ

ท่องเท่ียว แต่สามารถขายสินคา้ได ้เน่ืองจากตวัผลิตภณัฑ์ท่ีมีความโดดเด่น และเกิดจากการบอกต่อ
ปากต่อปาก มีนกัท่องเท่ียวใหค้วามสนใจ เขา้มาเรียนรู้ และสอบถามขอ้มูลอยูเ่สมอ จากการลงพื้นท่ี
วิจยั พบวา่ สมาชิกกลุ่มแม่บา้นทุเรียนกวน มีองคค์วามรู้ในการท าทุเรียนกวน มีเทคนิควิธีการท าท่ี
เป็นเอกลกัษณ์ สามารถใหข้อ้มูลไดอ้ยา่งละเอียดชดัเจน จากการสัมภาษณ์พบวา่ ปัจจยัหลกัท่ีท าให้
กลุ่มแม่บา้นทุเรียนกวนไม่สามารถปรับใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ไดเ้น่ืองจากสมาชิกมีอายุท่ีสูง ไม่มี
ความรู้ในการปรับใช้ส่ือและอุปกรณ์ แต่มีความสนใจและรับรู้ถึงความส าคัญในการใช้ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

แต่อยา่งไรก็ตาม จากการศึกษายงัพบเร่ืองราวของกลุ่มแม่บา้นทุเรีนยกวน ไดต้าม
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ทั้งในลกัษณ์ท่ีเป็นบทความ วารสารวิชาการออนไลน์ กระทู ้หรืองานวิจยัท่ี
เกิดจากผูส้นใจเขา้มาศึกษาและน าไปเผยแพร่ต่อ ซ่ึงทางกลุ่มแม่บา้นทุเรียนกวนไม่สามารถแกไ้ข
ขอ้มูล เพิ่มเติม หรืออปัเดตใหท้นัสมยัได ้

4.1.2.6  กลุ่มท าขนม 
กลุ่มแม่บา้นท าขนมเร่ิมก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 เร่ิมแรกผูน้ ากลุ่มคนปัจจุบนัคือ 

คุณ สุคิด นิลสุวรรณ และสมาชิกในครอบครัว ท าขนมไข่ ขนมปุยฝ้าย ขายอยูใ่นหมู่บา้นเป็นอาชีพ
เสริมอยู่แล้ว พอดีช่วงนั้นมูลนิธิโกมลคีมทองได้เขา้มาส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ ภายในหมู่บา้น 
ประกอบกบัลูกสาวของพี่สุคิดเพิ่งเรียนวิธีท าเคก้จากวิชาคหกรรมท่ีวิทยาลยั ผูน้  าและสมาชิกใน
เวลานั้นไดช่้วยกนัชกัชวนเพื่อนบา้นอีกหลายคนเขา้ร่วมโครงการกลุ่มอาชีพเสริมดงักล่าว จนได้
ก่อตั้งเป็นกลุ่มแม่บา้นท าขนมข้ึนในปีนั้น โดยรับสมาชิกเพิ่มรวมเป็น 14 คน กิจกรรมหลกัๆของ
กลุ่มในปัจจุบนัไดแ้ก่ การผลิต ขนมเคก้ ขนมโมจิ ขนมเป๊ียะ ขนมไข่ ขนมคุกก้ี โดนทั ส่งขายตาม
ร้านคา้ในชุมชน นอกจากน้ีทางกลุ่มยงัรับท าเคก้วนัเกิดใหก้บัคนในชุมชนดว้ย  

ลูกค้าส่วนใหญ่ของกลุ่มอยู่ในหมู่บ้าน โดยกลุ่มจะน าขนมท่ีผลิตข้ึนในแต่ละ
สัปดาห์ไปฝากขายตามร้านคา้ภายในชุมชนประมาณ 20 แห่ง และอีกส่วนคือกลุ่มลูกคา้ท่ีสั่งเคก้วนั
เกิดหรือในโอกาสท่ีมีการจดัการประชุมในหมู่บา้น ตอนน้ีทางกลุ่มยงัไม่สามารถขยายตลาดออกสู่
ภายนอกได ้เพราะขนมส่วนใหญ่ท่ีทางกลุ่มผลิตจะไม่ใส่สารกนับูด ท าใหเ้ก็บไวไ้ดไ้ม่นาน บวกกบั
ทางกลุ่มยงัไม่สามารถจดัหาคนและรถส่งขนมไปขายยงัตลาดภายนอกได้ นอกจากน้ีผูเ้ขียนยงัมี
ความเห็นเพิ่มเติมว่าโอกาสในการขยายตลาดของกลุ่มท าได้ค่อนขา้งล าบาก เพราะคู่แข่งท่ีผลิต
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สินคา้ชนิดเดียวกนัหรือทดแทนกนัไดมี้อยูม่ากรายเหลือเกิน ทั้งผูผ้ลิตอิสระในแต่ละหมู่บา้น แต่ละ
อ าเภอ และร้านเบเกอร่ีในเมืองก็มีอยูห่ลายร้าน  
    กลุ่มท าขนม ยงัไม่มีการปรับการปรับใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว แต่ผูส้นใจสามารถศึกษาหรือพบเห็นขอ้มูลของกลุ่มท าขนมไดส่ื้ออิเล็กทรอนิกส์ดงักล่าว
กลุ่มท าขนมไม่สามารถแกไ้ขขอ้มูล เพิ่มเติม หรืออปัเดตใหท้นัสมยัได ้

4.1.2.7  กลุ่มบา้นสมุนไพร 
กลุ่มบ้านสมุนไพร มีลักษณะการปรับใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการ

ท่องเท่ียว ดงัน้ี 
1) มีการจดัตั้งเฟสบุคเพจข้ึนเม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 โดยใช้

ช่ือว่า “กลุ่มบา้นสมุนไพรคีรีวง” มีประธานกลุ่มเป็นผูดู้แลเฟสบุคเพจโดยตรง ภายในเฟสบุคเพจ
ดงักล่าว มีผูท่ี้สนใจและเขา้มากดถูกใจจ านวน 1,126 คน และมีผูม้ากดเชคอินจ านวน 780 คน 
ภายในเฟสกรุฟดงักล่าว มีการอปัเดตขอ้มูล ข่าวสารของทางกลุ่มดงัน้ี มีรายละเอียดในการติดต่อ
กลุ่มบา้นสมุนไพร มีรายละเอียดเบอร์โทรศพัท ์ท่ีตั้งของกลุ่ม  

2) นอกจากน้ีกลุ่มสมุนไพร ยงัมีการแจง้รายละเอียดเวบ็เพจเพื่อศึกษา
ขอ้มูลเชิงลึกของกลุ่มบา้นสมุนไพร โดยจากการศึกษาพบว่า มีการใช้ฐานขอ้มูลเวบ็ไซต์เดียวกบั
กลุ่มลูกไม ้โดยเขา้ทางล้ิงค์ http://www.kiriwonggroup.com ซ่ึงมีการบูรณาการเน้ือหากลุ่มต่างๆ 
ตามท่ีอธิบายไปแลว้ในเบ้ืองตน้ 

3) นอกจากน้ีก็ย ังพบข้อมูลของกลุ่มสมุนไพรจากบทความต่างๆ 
วารสารวิชาการออนไลน์ กระทู ้ท่ีเกิดจากผูส้นใจเขา้มาศึกษาและน าไปเผยแพร่ต่อ โดยท่ีทางกลุ่ม
บา้นสมุนไพรไม่สามารถแกไ้ขขอ้มูล เพิ่มเติม หรืออปัเดตใหท้นัสมยัได ้
  4.1.2.8  กลุ่มหมาตอ้ 
  กลุ่มหมาต้อ มีลกัษณะการปรับใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว 
ดงัน้ี 

1) จากการศึกษาพบว่า ไม่มีการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวช่องทางอ่ืน แต่จะมีเน้ือหาเบ้ืองตน้ผา่นทางเวบ็ไซตข์องผูท่ี้เดินทางมาท่องเท่ียวแลว้น าไป
เขียนบอกต่อ หรือนกัวชิาการท่ีเขา้มาศึกษาภายในชุมชน และตีพิมพเ์ป็นบทความวิชาการออนไลน์
ผา่นเวบ็ไซต์ ซ่ึงในเบ้ืองตน้ขอ้มูลท่ีถูกถ่ายทอดออกไปจะเป็นขอ้มูลเก่าท่ีกองทุนเติมสีเขียวใส่เขา
ไม่สามารถท่ีจะแกไ้ข หรือเพิ่มเติมไดด้ว้ยตนเอง 
  4.1.2.9  กลุ่มหตัถกรรมพื้นบา้นคีรีวง 
  กลุ่มหตัถกรรมพื้นบา้นคีรีวง มีลกัษณะการปรับใชส่ื้ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริม
การท่องเท่ียว ดงัน้ี 
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1) จากการศึกษาพบว่า ไม่มีการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว
ช่องทางอ่ืน แต่จะมีเน้ือหาเบ้ืองตน้ผา่นทางเวบ็ไซตข์องผูท่ี้เดินทางมาท่องเท่ียวแลว้น าไปเขียนบอก
ต่อ หรือนักวิชาการท่ีเขา้มาศึกษาภายในชุมชน และตีพิมพ์เป็นบทความวิชาการออนไลน์ผ่าน
เวบ็ไซต์ ซ่ึงในเบ้ืองตน้ขอ้มูลท่ีถูกถ่ายทอดออกไปจะเป็นขอ้มูลเก่าท่ีกองทุนเติมสีเขียวใส่เขาไม่
สามารถท่ีจะแกไ้ข หรือเพิ่มเติมไดด้ว้ยตนเอง 
  4.1.2.10  กลุ่มลูกไม ้
  กลุ่มลูกไม ้มีลกัษณะการปรับใชส่ื้ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว ดงัน้ี 

1) มีการจดัตั้งเฟสบุคเพจข้ึนเม่ือวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2556 โดยใช้
ช่ือวา่ “เชือกถกั กลุ่มลูกไมบ้า้นคีรีวง” มีผูดู้แลเฟสบุคเพจคือ คุณไพโรจน์ เนาวสุ์วรรณ ภายในเฟส
บุคเพจมีการใหข้อ้มูลดงัน้ี ขอ้มูลการติดต่อกลุ่ม อีเมลล์ เบอร์โทรศพัท ์ท่ีอยู ่ขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบั
กลุ่ม และรูปภาพการท ากิจกรรมต่างๆ ของกลุ่ม เช่น ภาพการเขา้มาถ่ายท าของรายการเปร้ียวปาก 
ภาพการท างานตามกลุ่มลูกคา้ catcher 500 ช้ิน การเขา้มาถ่ายท ารายการยอดมนุษยป้์า รายการสมุทร
โคจร รายการสุดขั้วทัว่ไทย รายการเทยเท่ียวไทย เป็นตน้  

  ปัจจุบนัในเพจดงักล่าวมีผูก้ดถูกใจเพจ ทั้งส้ิน 1,379 คน มีการอปั
เดตขอ้มูลคร้ังล่าสุดเม่ือวนัท่ี 22 มิถุนายน พ.ศ. 2559 

2) นอกจากน้ีเวบ็เพจส่วนตวั คือ www.kiriwonggroup.com 
3) จากการศึกษาพบว่า ไม่มีการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวช่องทางอ่ืน แต่จะมีเน้ือหาเบ้ืองตน้ผา่นทางเวบ็ไซตข์องผูท่ี้เดินทางมาท่องเท่ียวแลว้น าไป
เขียนบอกต่อ หรือนกัวชิาการท่ีเขา้มาศึกษาภายในชุมชน และตีพิมพเ์ป็นบทความวิชาการออนไลน์
ผา่นเวบ็ไซต์ ซ่ึงในเบ้ืองตน้ขอ้มูลท่ีถูกถ่ายทอดออกไปจะเป็นขอ้มูลเก่าท่ีกองทุนเติมสีเขียวใส่เขา
ไม่สามารถท่ีจะแกไ้ข หรือเพิ่มเติมไดด้ว้ยตนเอง 
  4.1.2.11  ชมรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์
  ชมรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ มีลักษณะการปรับใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
ส่งเสริมการท่องเท่ียว ดงัน้ี 

1) มีการจดัตั้งเฟสบุคเพจข้ึนเม่ือวนัท่ี 27 มกราคม พ.ศ. 2559 โดยใชช่ื้อ
เฟสบุคเพจวา่ “ชมรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษบ์า้นคีรีวง 087-823-8474” ภายในเฟสบุคเพจดงักล่าว
ไม่มีรายละเอียดใดๆ นอกจากเบอร์ท่ีสามารถติดต่อได้ มีการอปัเดตข้อมูลกิจกรรมต่างๆ เช่น 
รูปภาพกิจกรรมของคณะศึกษาดูงานแบบไปกลบัจาก ร.ร.อุตรกิจ.จ.กระบ่ี และจาก เทศบาลนาทวี
นอก จ.สงขลา มาพกัโฮมสเตย ์เรียนรู้วิถีชีวิตกลุ่มอาชีพกินอาหารพื้นบา้นเม่ือวนัท่ี 4 มีนาคม พ.ศ. 
2559 ภาพกิจกรรมแสดงเทศบาลเขาขวาง จ.จนัทบุรีท่ีให้เกียรติมาเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน กลุ่มอาชีพ
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ในชุมชนคีรีวง และภาพแสดง กองสวสัดิการเทศบาลเมืองควนลงักลุ่มสตรีอาสามาศึกษาดูงาน
เรียนรู้วถีิชีวติเท่ียวสวนสมรมชมปลาแงะแวะวงัคา้งคาว เม่ือวนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 เป็นตน้ 
ปัจจุบนัมีคนกดถูกใจ และติดตามในเฟสบุคเพจจ านวน 90 คน 

2) จากการศึกษาพบว่า ไม่มีการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวช่องทางอ่ืน แต่จะมีเน้ือหาเบ้ืองตน้ผา่นทางเวบ็ไซตข์องผูท่ี้เดินทางมาท่องเท่ียวแลว้น าไป
เขียนบอกต่อ หรือนกัวชิาการท่ีเขา้มาศึกษาภายในชุมชน และตีพิมพเ์ป็นบทความวิชาการออนไลน์
ผา่นเวบ็ไซต์ ซ่ึงในเบ้ืองตน้ขอ้มูลท่ีถูกถ่ายทอดออกไปจะเป็นขอ้มูลเก่าท่ีกองทุนเติมสีเขียวใส่เขา
ไม่สามารถท่ีจะแกไ้ข หรือเพิ่มเติมไดด้ว้ยตนเอง 

4.1.2.12 กองทุนเติมสีเขียวใส่เขา 
กองทุนเติมสีเขียวใส่เขา ปัจจุบนัยุบรวมกบัชมรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ไม่มี

การใชส่ื้ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยตรง แต่จะมีเน้ือหาเบ้ืองตน้ผา่นทางเวบ็ไซต์
ของผูท่ี้เดินทางมาท่องเท่ียวแลว้น าไปเขียนบอกต่อ หรือนกัวชิาการท่ีเขา้มาศึกษาภายในชุมชน และ
ตีพิมพเ์ป็นบทความวชิาการออนไลน์ผา่นเวบ็ไซต ์ซ่ึงในเบ้ืองตน้ขอ้มูลท่ีถูกถ่ายทอดออกไปจะเป็น
ขอ้มูลเก่าท่ีกองทุนเติมสีเขียวใส่เขาไม่สามารถท่ีจะแกไ้ข หรือเพิ่มเติมไดด้ว้ยตนเอง  
 

4.2  ผลการวเิคราะห์แนวทางการใช้ส่ืออเิลก็ทรอนิกส์เพือ่สนับสนุนการท่องเทีย่วของ 
       ชุมชนครีีวง 
  

4.2.1  แนวทางการใช้ส่ืออเิลก็ทรอนิกส์เพือ่สนับสนุนการท่องเทีย่วของชุมชนคีรีวง 
จากการลงพื้นท่ีวิจัย พบว่าภายในชุมชนคีรีวง ต าบลก าโลน อ าเภอลานสกา จังหวดั

นครศรีธรรมราช และวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบนัและลักษณะการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
สนับสนุนการท่องเท่ียวของชุมชนคีรีวงแล้ว พบว่า มีแนวทางการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
สนบัสนุนการท่องเท่ียวของชุมชนคีรีวง ดงัน้ี 

จากการวิจัย  พบว่า ชุมชนคีรีวงมีความตระหนักและให้ความส าคัญถึงการน าส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์มาประยุกต์ใช้เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวของชุมชน ซ่ึงการน าส่ืออิเล็กทรอนิกส์มา
ประยกุตใ์ชจ้ะสามารถช่วยส่งเสริมการท่องเท่ียวของชุมชนคีรีวง ดงัน้ี 

1) สามารถช่วยใหก้ารติดต่อส่ือสารมีความรวดเร็วและเป็นปัจจุสมยัมากยิง่ข้ึน 
2) สามารถช่วยใหส้ามารถเปล่ียนแปลงขอ้มูลต่างๆ ใหเ้ป็นปัจจุสมยัไดดี้ 
3) สามารถช่วยประหยดัค่าใชจ่้ายในการติดต่อส่ือสาร 
4) สามารถช่วยลดเง่ือนไขในการติดต่อส่ือสาร 
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5) สามารถช่วยส่งเสริม และสร้างความตระหนกั ส านึกรักบา้นเกิด ก่อให้คนใน
ชุมชนยคุปัจจุสมยัมีความตระหนกัส านึกรักบา้นเกิดยิง่ข้ึน 

6) สามารถช่วยสร้างความเขา้ใจอนัดีระหวา่งชุมชน นกัท่องเท่ียว และผูเ้ก่ียวขอ้ง 
ทั้งน้ี จากการลงพื้นท่ีวิจยั และการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง พบว่าชุมชนคีรีวงเกิด

เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงได ้เกิดจากความร่วมมือ ร่วมใจ ของคนในชุมชน เพื่อเรียนรู้ ลองผิด
ลองถูกหาแนวทางการแกไ้ขปัญหาและด ารงชีวิตรอด เกิดเป็นแหล่งท่องเท่ียวโดยชุมชนท่ีเกิดจาก
ความร่วมมือของคนในชุมชนจากการผา่นประสบการอนัเลวร้ายท่ีเกิดจากอุทกภยัธรรมชาติ สภาพ
ปัจจุบนัคือ ไม่มีคนสานต่อ เน่ืองจากรายได ้มิได้เป็นรายได้หลกั คนรุ่นหลงัเร่ิมไม่ได้เรียนรู้กบั
ประสบการในอดีต จึงท าใหเ้กิดความไม่เขา้ใจระหวา่งกนั 

ซ่ึงจากการคน้ควา้วิจยัในเบ้ืองตน้ พบว่า ภายในชุมชนคีรีวงมีความหลากหลายของขอ้มูล 
การประสานงานไม่ราบร่ืน ชาวบา้นใหค้วามส าคญักบัอาชีพการท าสวน การปฏิบติับางอยา่งขดัแยง้
กบัแนวคิดการอนุรักษ ์ประธานชมรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษบ์า้นคีรีวงขาดอ านาจ ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัผลการศึกษาของ (นพรัตน์ มุณีรัตน์, 2541) พบวา่ปัญหาในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของ
ชุมชนคีรีวงเกิดข้ึนจากความสับสนดา้นขอ้มูล ความขดัแยง้ระหวา่งผูน้ า การประสานงานไม่ราบร่ืน 
ชาวบา้นให้ความส าคญักบัอาชีพการท าสวน การปฏิบติับางอย่างขดัแยง้กบัแนวคิดการอนุรักษ ์
ประธานชมรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษบ์า้นคีรีวงขาดอ านาจ  

ดงันั้นในการวิพากษข์อ้มูลชุมชนต่างๆ เช่น ประวติัศาสตร์ การก่อตั้งกลุ่ม การมีส่วนร่วม
ในชุมชนเพื่อสร้างส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนบัสนุนกลุ่มการท่องเท่ียวของชุมชนคีรีวง ควรอาศยั
ความมีส่วนร่วมระหวา่งคนในชุมชนร่วมกนั เพื่อก าหนดและเขา้ใจไปในทิศทางเดียวกนั 

แม้ว่าผลการวิจัย  พบว่า  ชุมชนคีรีวงตระหนักและให้ความส าคัญของการใช้ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว ชุมชนคีรีวงรู้และรับทราบถึงประโยชน์ของการใช้ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ และมีการปรับใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการท่องเท่ียวของชุมชนคีรีวง 
ส่วนหน่ึงพบปัญหาคือ สมาชิกกลุ่มไม่มีความรู้ในการใชส่ื้ออิเล็กทรอนิกส์  

แต่จากการศึกษาเชิงลึก พบวา่ จากจ านวนกลุ่มทั้งหมดมีความเห็นวา่ ส่ิงท่ีขายไดคื้อความ
เป็นชุมชน ในเวบ็ส่วนใหญ่จะมีการบูรณาการขอ้มูลพื้นฐานของชุมชนคีรีวงท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนั 
ซ่ึงชุมชนคีรีวงเองก็มีความเห็นว่าสับสนทางข้อมูล นอกจากข้อมูลของภายในท่ีมีความไม่
สอดคลอ้งกนัแลว้ ยงัพบว่ามีการเขียนกระทูผ้า่นเวบ็ไซต์ต่างๆ ซ่ึงเม่ือคน้ควา้ขอ้มูล ณ ปัจจุบนั มี
ความไม่ถูกตอ้ง เน่ืองจากเปล่ียนยคุสมยั และชุมชนเองไม่สามารถแกไ้ขขอ้มูลตรงนั้นได ้

ส่ิงหน่ึงท่ีจะเสนอเป็นแนวทางในการใชส่ื้ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนบัสนุนการท่องเท่ียวของ
ชุมชนคีรีวง คือการท าส่ือกลางท่ีจะสามารถให้ขอ้มูลได้อย่างถูกตอ้ง ตรงไปตรงมา โดยคนใน



 104 

ชุมชนสามารถเขา้ไปแกไ้ขได ้สร้างองค์ความรู้ และจดัระเบียบขอ้มูลให้ถูกตอ้ง ผ่านการตกผลึก
จากปราชญ์ชุมชน หรือผูรู้้ตามระเบียบวิธีการสกดัความรู้ บูรณาการกบัการจดัการความรู้โดยใช้
โมเดลเอสอีซีไอ (SECI Model) คือ กระบวนการทางสังคม (Socialization) กระบวนการสัมพนัธ์
ภายนอก (Externalization) กระบวนการผสานองคค์วามรู้ (Combination) และ กระบวนการส่งต่อ
เป็นความรู้ฝังลึก (Internalization) เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง 

จากบริบทชุมชนคีรีวง และการศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันและลักษณะการใช้ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการท่องเท่ียวของชุมชนคีรีวง เพื่อเสนอแนวทางการใช้ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนบัสนุนการท่องเท่ียวของชุมชนคีรีวง พบวา่ แนวทางท่ีเหมาะสมกบัชุมชนคีรี
วงมากท่ีสุด คือ การใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์เป็นเคร่ืองมือในการจดัการความรู้ทางการท่องเท่ียวของ
ชุมชนคีรีวง โดยมีขั้นตอนในการจดัการความรู้ 7 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1)  Knowledge Identification 
2)  Knowledge Creation and Acquisition 
3)  Knowledge Organization 
4)  Knowledge Codification and Refinement 
5)  Knowledge Access 
6)  Knowledge Sharing 
7)  Learning 

เม่ือชุมชนสามารถจดัการความรู้จากภายในชุมชนให้มีความถูกตอ้ง แม่นย  า เป็นปัจจุสมยั 
สามารถแบ่งปันผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ก็จะเกิดการเรียนรู้ แลกเปล่ียนขอ้มูลความคิดเห็นซ่ึงกนัและ
กนัระหวา่งคนภายในชุมชน (Host) และนกัท่องเท่ียวหรือผูส้นใจ (Guest) เกิดเป็นขอ้มูลยอ้นกลบั 
(Feedback) ใหชุ้มชนไดพ้ฒันาต่อไปอยา่งถูกตอ้งและย ัง่ยนื 

หากชุมชนคีรีวงปฏิบติัตามขั้นตอนการจดัการการเรียนรู้ดงักล่าว จะสามารถเช่ือมโยงสู่
กระบวนการใชส่ื้ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวของชุมชนคีรีวงไดต่้อไปดงัน้ี 
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  จากภาพท่ี 4.1 แสดงแผนผงัการจดัการความรู้ของชุมชนคีรีวงโดยใชส่ื้ออิเล็กทรอนิกส์ใน
การสนบัสนุนการท่องเท่ียวของชุมชนคีรีวง สามารถอธิบายรายละเอียดไดด้งัน้ี 
 ในกระบวนการแรกเร่ิมตน้จากชุมชนคีรีวงมีความเห็นพอ้งตอ้งกนัท่ีจะจดัการการเรียนรู้
ขอ้มูลชุมชนคีรีวงดว้ยความสมคัรใจ ทุกภาคส่วน เช่น ชาวบา้น กลุ่มอาชีพ คณะกรรมการหมู่บา้น
เป็นตน้ หลงัจากนั้นผลกัดนัแนวทางการพฒันาส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวของ
ชุมชนคีรีวงผา่นกระบวนการจดัการเรียนรู้ทั้ง 7 ขั้นตอน โดยแต่ละขั้นตอนมีกิจกรรมดงัน้ี 

4.2.1.1 การบ่งช้ีความรู้ (Knowledge Identification) 
การบ่งช้ีความรู้ (Knowledge Identification) คือ การส ารวจความรู้เดิมท่ีชุมชนคีรี

วงมีอยูแ่ลว้ หลงัจากนั้นจึงบนัทึกความรู้นั้นไว ้โดยจากการลงพื้นท่ีวิจยั พบวา่ภายในชุมชนคีรีวงมี
ชุดองคค์วามรู้ 14 ชุด และมีผูใ้หข้อ้มูล ดงัน้ี  

1) ชุดองคค์วามรู้เก่ียวกบัประวติัชุมชน 
 

 
 
ภาพที ่4.2  แสดงขอ้มูลชุดองคค์วามรู้เก่ียวกบัประวติัชุมชน 

 
ในดา้นประวติัชุมชนคีรีวง เป็นประเด็นท่ีนกัท่องเท่ียวให้ความส าคญัใน

การเรียนรู้ท าความรู้จกัถึงท่ีมาและความส าคญั ชุมชนสามารถจดัการความรู้ โดยเสาะแสวงหา
ขอ้มูลจากผูน้ าชุมชน ปราชญช์าวบา้น บุคคลเก่าแก่ และมีความรู้เก่ียวกบัชุมชนเป็นอยา่งดี โดยจาก
การสัมภาษณ์พบวา่ประเด็นการอพยพ ถ่ินก าเนิด อาชีพ และช่ือเสียงเก่ียวกบัการจดัการชุมชนดา้น
การท่องเท่ียว จนไดรั้บรางวลักินรี เป็นท่ีสนใจและมีคนสอบถามเป็นค าถามอนัดบัตน้ๆ  
 
 
 

ชุดความรู้ 

ประวติัชุมชน 

 การอพยพ ถ่ินก าเนิด 

 อาชีพ 

 ช่ือเสียงเก่ียวกับการบริการจดัการชุมชนด้าน
การท่องเท่ียว 

 ปัญหาท่ีพบและแนวทางการแกไ้ข 

ปราชญช์าวบา้น 

ผูน้ าชุมชน 
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2) ชุดองคค์วามรู้เก่ียวกบัเรือเหนือ 
 

 
 
ภาพที ่4.3  แสดงขอ้มูลชุดองคค์วามรู้เก่ียวกบัเรือเหนือ 
 

ในด้านชุดองค์ความรู้เก่ียวกับเรือเหนือ เป็นประเด็นท่ีนักท่องเท่ียวให้
ความส าคญัในการเรียนรู้ โดยเสาะแสวงหาขอ้มูลจากผูน้ าชุมชน ปราชญช์าวบา้น บุคคลเก่าแก่ และ
มีความรู้เก่ียวกบัชุมชนเป็นอยา่งดี โดยจากการสัมภาษณ์พบวา่ประเด็นท่ีมาและความส าคญัของเรือ
เหนือ ความเช่ือและการน าไปใชป้ระโยชน์ และกรรมวธีิในการประดิษฐเ์รือเหนือ ซ่ึงยงัหาขอ้มูลได้
ยากตามส่ือต่างๆ และเป็นขอ้มูลท่ีนกัท่องเท่ียวและผูส้นใจใหค้วามสนใจเป็นอนัดบัตน้ๆ 

3) ชุดองคค์วามรู้เก่ียวกบัการท าสวนสมรม 
 

 
 

ภาพที ่4.4  แสดงขอ้มูลชุดองคค์วามรู้เก่ียวกบัสวนสมรม 
 

ในดา้นชุดองค์ความรู้เก่ียวกบัการท าสวนสมรม มีความส าคญัต่อชุมชน
คีรีวงและผูส้นใจเป้นอยา่งมาก เน่ืองจากเป็นอาชีพหลกัของชุมชน มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั กล่าวคือ 
การมีการปลูกพืชและพนัธ์ไมต่้างฤดู ต่างชนิด ลงในสวนเดียวกนั และให้ผลผลิตทั้งปี มีการดูแลท่ี
แตกต่างกนัของชนิดผลไม ้

ชุดความรู้ 

เรือเหนือ 

 ท่ีมาและความส าคญั 

 ความเช่ือและการน าไปใชป้ระโยชน์ 

 กรรมวธีิในการประดิษฐเ์รือเหนือ 

ปราชญช์าวบา้น 

ผูน้ าชุมชน 

ชุดความรู้ 

สวนสมรม 

 การเลือกพื้นท่ี และจดัรูปแบบสวนสมรม 

 การเลือกตน้ไมเ้กษตรท่ีลงในสวน 

 การดูแลสวนสมรม 

ปราชญช์าวบา้น 

ผูน้ าชุมชน 
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ทั้งน้ี มีประเด็นท่ีผูเ้ข้ามาศึกษาให้ความสนใจมากท่ีสุด ดงัน้ี การเลือก
พื้นท่ี และจดัรูปแบบสวนสมรม การเลือกตน้ไมเ้กษตรท่ีลงในสวน และการดูแลสวนสมรม  

4) ชุดองคค์วามรู้เก่ียวแหล่งท่องเท่ียว 
 

 
 

ภาพที ่4.5  แสดงขอ้มูลชุดองคค์วามรู้เก่ียวกบัแหล่งท่องเท่ียว 
 

ในดา้นชุดองค์ความรู้เก่ียวกบัแหล่งท่องเท่ียว นกัท่องเท่ียวหรือผูส้นใจ
ส่วนใหญ่มกัจะได้ข้อมูลบางส่วนจากเว็บไซต์ หรือเฟสบุคของกลุ่มอาชีพต่างๆ แต่ไม่ได้มีการ
รวบรวมไวอ้ยา่งเป็นทางการและละเอียดมากนกั 

จากการสัมภาษณ์ถึงขอ้มูลชุดองคค์วามรู้เก่ียวกบัแหล่งท่องเท่ียว สามารถ
แยกประเภทถึงแหล่งท่องเท่ียวท่ีถูกถามมากท่ีสุด ไดแ้ก่ แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ แหล่ง
ท่องเท่ียวทางธรรมชาติ และเส้นทางเดินป่า เป็นตน้ 

5) ชุดองคค์วามรู้เก่ียวกบักลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิตบา้นคีรีวง 
 

 
 

ภาพที ่4.6  แสดงขอ้มูลชุดองคค์วามรู้เก่ียวกบักลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิตบา้นคีรีวง 

ชุดความรู้ 

แหล่งท่องเท่ียว 

 แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ 

 แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 

 เส้นทางเดินป่า 

ปราชญช์าวบา้น 

ผูน้ าชุมชน 

ชุดความรู้ : กลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิตบา้นคีรีวง  

ท่ีมาของกลุ่ม 

โครงสร้างของกลุ่ม 

การบริหารจดัการกลุ่ม 

การไดรั้บความช่วยเหลือจาก
หน่วยงานอ่ืนๆ  

ปัญหาและแนวทางการแกไ้ข
ปัญหาของกลุ่ม 

ประธานกลุ่ม 

สมาชิก 
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กลุ่มน้ีเป็นกลุ่มท่ีมีผูค้นเขา้มาศึกษามากท่ีสุด ขอ้มูลท่ีไดรั้บความสนใจ
ได้แก่ ท่ีมาของกลุ่ม โครงสร้างของกลุ่ม การบริหารจดัการกลุ่ม การได้รับความช่วยเหลือจาก
หน่วยงานต่างๆ และลกัษณะปัญหาและแนวทางการแกไ้ขของกลุ่ม เป็นตน้ 

6) ชุดองคค์วามรู้เก่ียวกบักลุ่มลายเทียน ผา้บาติก สีธรรมชาติ 
 

 
ภาพที ่4.7  แสดงขอ้มูลชุดองคค์วามรู้เก่ียวกบักลุ่มลายเทียน ผา้บาติก สีธรรมชาติ 

 

ขอ้มูลท่ีได้รับความสนใจได้แก่ ท่ีมาของกลุ่ม โครงสร้างของกลุ่ม การ
บริหารจดัการกลุ่ม กรรมวิธีผลิตผา้บาติก การผลิตสีธรรมชาติ ลักษณะปัญหาและแนวทางการ
แกไ้ขปัญหาของกลุ่ม เป็นตน้ 

7) ชุดองคค์วามรู้เก่ียวกบักลุ่มมดัยอ้ม 

 
 

ภาพที ่4.8  แสดงขอ้มูลชุดองคค์วามรู้เก่ียวกบักลุ่มมดัยอ้ม 

ชุดความรู้ : กลุ่มลาย
เทียน ผา้บาติก สี

ธรรมชาติ  

ท่ีมาของกลุ่ม 

โครงสร้างของกลุ่ม 

การบริหารจดัการกลุ่ม 

กรรมวธีิผลิตผา้บาติก 

การผลิตสีธรรมชาติ 

ปัญหาและแนวทางการแกไ้ขปัญหาของกลุ่ม 

ประธานกลุ่ม 

สมาชิก 

ชุดความรู้ : กลุ่มมดั
ยอ้ม 

ท่ีมาของกลุ่ม 

โครงสร้างของกลุ่ม 

การบริหารจดัการกลุ่ม 

กรรมวธีิผลิตผา้บาติก 

การผลิตสีธรรมชาติ 

การผลิตสีธรรมชาติ 

ปัญหาและแนวทางการแกไ้ขปัญหาของกลุ่ม 

ประธานกลุ่ม 

สมาชิก 
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ขอ้มูลท่ีถูกให้ความส าคญัของกลุ่มน้ีไดแ้ก ้ท่ีมาของกลุ่ม โครงสร้างของ
กลุ่ม การบริหารจดัการกลุ่ม กรรมวิธีในการผลิตผา้บาติก การผลิตสีธรรมชาติ และปัญหาและแนว
ทางการแกไ้ขของกลุ่ม 

8) ชุดองคค์วามรู้เก่ียวกบักลุ่มใบไม ้
 

 

 
ภาพที ่4.9  แสดงขอ้มูลชุดองคค์วามรู้เก่ียวกบักลุ่มใบไม ้
 

ในดา้นชุดองค์ความรู้เก่ียวกบักลุ่มใบไม ้เป็นประเด็นท่ีนักท่องเท่ียวให้
ความส าคญัในการเรียนรู้ โดยเสาะแสวงหาขอ้มูลจากผูน้ าชุมชน ปราชญช์าวบา้น บุคคลเก่าแก่ และ
มีความรู้เก่ียวกับชุมชนเป็นอย่างดี โดยจากการสัมภาษณ์พบว่าประเด็นท่ีมาของกลุ่มใบไม ้
โครงสร้างของกลุ่ม การบริการจดัการกลุ่ม กรรมวิธีผลิตผา้บาติก การผลิตสีธรรมชาติ ปัญหาและ
แนวทางการแกไ้ขปัญหาของกล่า ซ่ึงยงัหาขอ้มูลไดย้ากตามส่ือต่างๆ 

 
 
 
 
 
 

 

ชุดความรู้ : กลุ่ม
ใบไม ้

ท่ีมาของกลุ่ม 

โครงสร้างของกลุ่ม 

การบริหารจดัการกลุ่ม 

กรรมวธีิผลิตผา้บาติก 

การผลิตสีธรรมชาติ 

การผลิตสีธรรมชาติ 

ปัญหาและแนวทางการแกไ้ขปัญหาของกลุ่ม 

ประธานกลุ่ม 

สมาชิก 
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9) ชุดองคค์วามรู้เก่ียวกบักลุ่มแม่บา้นทุเรียนกวน 

 
 

ภาพที ่4.10  แสดงขอ้มูลชุดองคค์วามรู้เก่ียวกบักลุ่มแม่บา้นทุเรียนกวน 
 

ในดา้นชุดองค์ความรู้เก่ียวกบัทุเรียนกวนเป็นประเด็นท่ีนกัท่องเท่ียวให้
ความส าคญัในการเรียนรู้ โดยเสาะแสวงหาขอ้มูลจากผูน้ าชุมชน ปราชญช์าวบา้น บุคคลเก่าแก่ และ
มีความรู้เก่ียวกบัชุมชนเป็นอย่างดี โดยจากการสัมภาษณ์พบว่าประเด็นท่ีมาของกลุ่ม โครงสร้าง
กลุ่ม การบริการจดัการกลุ่ม การเลือกทุเรียน การผลิตทุเรียนกวน ปัญหาและแนวทางการแกไข
ปัญหาของกลุ่ม เป็นค าถามท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุด 

10) ชุดองคค์วามรู้เก่ียวกบักลุ่มท าขนม 
 

 
ภาพที ่4.11  แสดงขอ้มูลชุดองคค์วามรู้เก่ียวกบักลุ่มท าขนม 

ชุดความรู้ : แม่บา้น
ทุเรียนกวน 

ท่ีมาของกลุ่ม 

โครงสร้างของกลุ่ม 

การบริหารจดัการกลุ่ม 

การเลือกทุเรียน 

การผลิตทุเรียนกวน 

ปัญหาและแนวทางการแกไ้ขปัญหาของกลุ่ม 

ประธานกลุ่ม 

สมาชิก 

ชุดความรู้ : กลุ่มท าขนม 

ท่ีมาของกลุ่ม 

โครงสร้างของกลุ่ม 

การบริหารจดัการกลุ่ม 

การเลือกทุเรียน 

การผลิตทุเรียนกวน 

ปัญหาและแนวทางการแกไ้ขปัญหาของ
กลุ่ม 

ประธานกลุ่ม 

สมาชิก 
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ในดา้นชุดองค์ความรู้เก่ียวกบักลุ่มท าขนมเป็นประเด็นท่ีนกัท่องเท่ียวให้
ความส าคญัในการเรียนรู้ โดยเสาะแสวงหาขอ้มูลจากผูน้ าชุมชน ปราชญช์าวบา้น บุคคลเก่าแก่ และ
มีความรู้เก่ียวกบัชุมชนเป็นอยา่งดี โดยจากการสัมภาษณ์พบวา่ประเด็นท่ีมาของกลุ่มท าขนม ความ
เช่ือและการน าไปใชป้ระโยชน์ ซ่ึงยงัหาขอ้มูลไดย้ากตามส่ือต่างๆ 

11) ชุดองคค์วามรู้เก่ียวกบักลุ่มบา้นสมุนไพร 

 
  

ภาพที ่4.12  แสดงขอ้มูลชุดองคค์วามรู้เก่ียวกบักลุ่มกลุ่มบา้นสมุนไพร 
 

 ในด้านชุดองค์ความรู้เ ก่ียวกับกลุ่มบ้านสมุนไพรเป็นประเด็นท่ี
นกัท่องเท่ียวให้ความส าคญัในการเรียนรู้ โดยเสาะแสวงหาขอ้มูลจากผูน้ าชุมชน ปราชญช์าวบา้น 
บุคคลเก่าแก่ และมีความรู้เก่ียวกบั ท่ีมาของกลุ่ม โครงสร้างของกลุ่ม การบริหารจดัการกลุ่ม การ
ผลิตผลิตภณัฑข์องกลุ่ม ปัญหาและแนวทางการแกไ้ขปัญหา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชุดความรู้ : กลุ่มบา้น
สมุนไพร 

ท่ีมาของกลุ่ม 

โครงสร้างของกลุ่ม 

การบริหารจดัการกลุ่ม 

การผลิตผลิตภณัณ์ของกลุ่ม 

ปัญหาและแนวทางการแกไ้ขปัญหา 

ประธานกลุ่ม 

สมาชิก 
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12) ชุดองคค์วามรู้เก่ียวกบักลุ่มหมาตอ้ 
 

 
 

ภาพที ่4.13  แสดงขอ้มูลชุดองคค์วามรู้เก่ียวกบักลุ่มหมาตอ้ 
 

ในดา้นชุดองคค์วามรู้เก่ียวกบักลุ่มหมาตอ้เป็นประเด็นท่ีนกัท่องเท่ียวให้
ความส าคญัในการเรียนรู้ โดยเสาะแสวงหาขอ้มูลจากผูน้ าชุมชน ปราชญช์าวบา้น บุคคลเก่าแก่ และ
มีความรู้เก่ียวกบัชุมชนเป็นอย่างดี โดยจากการสัมภาษณ์พบวา่ประเด็นท่ีมาของกลุ่มหมาตอ้ ท่ีมา
ของกลุ่ม โครงสร้างของกล่า การบริหารจดัการกลุ่ม การเลือกวตัถุดิบ การผลิต ปัญหาและแนว
ทางแกไ้ขปัญหาของกลุ่ม ซ่ึงยงัหาขอ้มูลไดย้ากตามส่ือต่างๆ 

13) ชุดองคค์วามรู้เก่ียวกบักลุ่มหตัถกรรมพื้นบา้นคีรีวง 

 
ภาพที ่4.14  แสดงขอ้มูลชุดองคค์วามรู้เก่ียวกบัหตัถกรรมพื้นบา้นคีรีวง  

ชุดความรู้ : กลุ่มหมาตอ้ 

ท่ีมาของกลุ่ม 

โครงสร้างของกลุ่ม 

การบริหารจดัการกลุ่ม 

การเลือกวตัถุดิบ 

การผลิต 

ปัญหาและแนวทางการแกไ้ขปัญหาของ
กลุ่ม 

ประธานกลุ่ม 

สมาชิก 

ชุดความรู้ : กลุ่ม
หตัถกรรมพื้นบา้นคีรีวง  

ท่ีมาของกลุ่ม 

โครงสร้างของกลุ่ม 

การบริหารจดัการกลุ่ม 

ปัญหาและแนวทางการแกไ้ขปัญหาของ
กลุ่ม 

ประธานกลุ่ม 

สมาชิก 
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ในด้านชุดองค์ความรู้เก่ียวกับหัตถกรรมพื้นบ้านคีรีวง เป็นประเด็นท่ี
นกัท่องเท่ียวให้ความส าคญัในการเรียนรู้ โดยเสาะแสวงหาขอ้มูลจากผูน้ าชุมชน ปราชญช์าวบา้น 
บุคคลเก่าแก่ และมีความรู้เก่ียวกบัชุมชนเป็นอย่างดี โดยจากการสัมภาษณ์พบวา่ประเด็นท่ีมาของ
หตัถกรรมพื้นบา้นคีรีวง ท่ีมาของกลุ่ม โครงสร้างของกลุ่ม การบริหารจดัการกลุ่ม และปัญหาและ
แนวทางการแกไ้ขปัญหาของกลุ่ม ซ่ึงยงัหาขอ้มูลไดย้ากตามส่ือต่างๆ 

14)  ชุดองคค์วามรู้เก่ียวกบักลุ่มลูกไม ้

 
 
ภาพที ่4.15  แสดงขอ้มูลชุดองคค์วามรู้เก่ียวกบักลุ่มลูกไม ้
 

ในดา้นชุดองค์ความรู้เก่ียวกบักลุ่มลูกไม ้เป็นประเด็นท่ีนักท่องเท่ียวให้
ความส าคญัในการเรียนรู้ โดยเสาะแสวงหาขอ้มูลจากผูน้ าชุมชน ปราชญช์าวบา้น บุคคลเก่าแก่ และ
มีความรู้เก่ียวกับชุมชนเป็นอย่างดี โดยจากการสัมภาษณ์พบว่าประเด็นท่ีมาของกลุ่มลูกไม ้
โครงสร้างของกลุ่ม การบริหารจดัการกลุ่ม ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาของกลุ่ม ยงัหา
ขอ้มูลไดย้ากตามส่ือต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 

ชุดความรู้ : กลุ่มลูกไม ้

ท่ีมาของกลุ่ม 

โครงสร้างของกลุ่ม 

การบริหารจดัการกลุ่ม 

ปัญหาและแนวทางการแกไ้ขปัญหาของ
กลุ่ม 

ประธานกลุ่ม 

สมาชิก 
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15)  ชุดองคค์วามรู้เก่ียวกบัชมรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์
 

 
 
ภาพที ่4.16  แสดงขอ้มูลชุดองคค์วามรู้เก่ียวกบัชมรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์

 
ในดา้นชุดองคค์วามรู้เก่ียวกบัชมรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์เป็นประเด็น

ท่ีนกัท่องเท่ียวใหค้วามส าคญัในการเรียนรู้ โดยเสาะแสวงหาขอ้มูลจากผูน้ าชุมชน ปราชญช์าวบา้น 
บุคคลเก่าแก่ และมีความรู้เก่ียวกบัชุมชนเป็นอย่างดี โดยจากการสัมภาษณ์พบวา่ประเด็นท่ีมาของ
กลุ่ม โครงสร้างของกลุ่ม การบริหารจดัการกลุ่ม ท่ีพกั โฮมเสตย ์โปรแกรมการเดินทาง ปัญหาและ
แนวทางการแกไ้ขปัญหาของกลุ่ม ซ่ึงยงัหาขอ้มูลไดย้ากตามส่ือต่างๆ 

16)  ชุดองคค์วามรู้เก่ียวกบักองทุนเติมสีเขียวใส่เขา 
 

 
 
ภาพที ่4.17  แสดงขอ้มูลชุดองคค์วามรู้เก่ียวกบักองทุนเติมสีเขียวใส่เขา 

ชุดความรู้ : ชมรมการ
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ 

ท่ีมาของกลุ่ม 

โครงสร้างของกลุ่ม 

การบริหารจดัการกลุ่ม 

ท่ีพกั / โฮมเสตย ์ 

โปรแกรมการเดินทาง 

ปัญหาและแนวทางการแกไ้ขปัญหา 

ประธานกลุ่ม 

สมาชิก 

ชุดความรู้ : กองทุนเติมสี
เขียวใส่เขา 

ท่ีมาของกลุ่ม 

โครงสร้างของกลุ่ม 

การบริหารจดัการกลุ่ม 

ปัญหาและแนวทางการแกไ้ข 

ประธานกลุ่ม 

สมาชิก 
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ชุดองค์ความรู้เก่ียวกบักองทุนเติมสีเขียวใส่เขา ปัจจุบนักลุ่มดงักล่าวได้
ยุบรวมกบัชมรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ แต่ยงัคงเป็นชุดขอ้มูลท่ีถูกให้ความสนใจเป็นอยา่งมาก 
ถึงท่ีมา ความส าคญั และสาเหตุของการยบุรวม 

4.2.1.2 การสร้างและแสวงหาองคค์วามรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) 
ชุมชนคีรีวงจะต้องส ารวจ สร้าง วิเคราะห์ และแสวงหาองค์ความรู้ท่ีเก่ียวกับ

ชุมชน โดยชุมชนคีรีวงจะตอ้งท าการส ารวจและวิเคราะห์ชุดขอ้มูลท่ีส าคญั ว่าภายในชุมชนมีชุด
ขอ้มูลอะไรท่ีส าคญั และข้อมูลเหล่านั้นอยู่ท่ีใคร ในรูปแบบไหน สามารถน ามาเก็บรวบรวมได้
อย่างไร เช่น ข้อมูลเก่ียวกับเรือเหนือ ชุมชนอาจจะแบ่งแยกกันค้นควา้ จากต ารา อินเตอร์เน็ต 
บทความวชิาการ และสัมภาษณ์ผูรู้้ท่ีมีความเช่ียวชาญในเร่ืองนั้น เพื่อน ามาจดัท าเน้ือหาท่ีถูกตอ้ง  

 ซ่ึงจากการศึกษาพบวา่ ชุดองคค์วามรู้ท่ีส าคญัของชุมชนคีรีวงจะฝังอยูท่ี่ตวับุคคล 
เช่น ประธานกลุ่ม ปราชญ์ชุมชน โดยองค์ความรู้ท่ีได้เกิดจากการลองผิด ลองถูก จนสั่งสมเป็น
ประสบการณ์ และมีการถ่ายทอดผา่นการสอนใหแ้ก่สมาชิกของกลุ่มจากรุ่นสู่รุ่น 

 

 
 
ภาพที ่4.18  แสดงผูใ้หข้อ้มูลองคค์วามรู้ภายในชุมชนคีรีวง  
 

4.2.1.3 การจดัความรู้ใหเ้ป็นระบบ (Knowledge Organization) 
ชุมชนคีรีวงจะตอ้งท าความรู้ท่ีมีในชุมชน มารวบรวมมาจดัหมวดหมู่ แบ่งประเภท

ของความรู้เพื่อจัดท าให้ง่าย เป็นระบบ สะดวกต่อการค้นหาและใช้งาน เช่น ความรู้เก่ียวกับ
ประวติัศาสตร์ชุมชน ความรู้เก่ียวกลุ่มอาชีพ และความรู้เก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียว เป็นตน้  

ผู้ให้ข้อมูลองค์ความรู้ 

ปราชญชุ์มชน 
ประธานกลุ่มต่างๆ / 
คณะกรรมการ

หมู่บา้น 
ชาวบา้น / ผูรู้้ 

ต ารา อินเตอร์เน็ต 
บทความวชิาการ 
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ภาพที ่4.19  แสดงแผนผงัการจุดชุดองคค์วามรู้ของชุมชนคีรีวง 

 
4.2.1.4 การประมวลและกลัน่กรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement) 
นอกจากชุมชนคีรีวง จะตอ้งจดัระเบียบของขอ้มูลแลว้ ยงัตอ้งท าการประมวลและ

กลัน่กรองความรู้ ให้อยู่ในรูปแบบท่ีสามารถเขา้ใจง่าย ไม่มีความหมายซับซ้อน หรือท าให้เขา้ใจ
ก ากวม เช่น การจัดท าข้อมูล และเอกสาร ท่ีสามารถใช้ได้ทุกกลุ่ม ทุกองค์กร ใช้ค  าศัพท์ท่ีมี
ความหมายเดียวกนั เขา้ใจง่าย หรือมีอภิธานศพัทเ์ฉพาะ เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจร่วมกนั เป็นตน้ 

ภายในชุมชนเองสามารถใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นเคร่ืองมือประมวลและ
กลัน่กรองความรู้ สร้างมาตรฐานในการเขา้ใจได ้ผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ได ้ผา่นรูปแบบภาษา ทั้งน้ี 

4.2.1.5 การเขา้ถึงความรู้ (Knowledge Access) 
จากการศึกษาบริบทของชุมชนคีรีวง ชุมชนคีรีวงจะเป็นผูก้  าหนด ว่าข้อมูลใด

สามารถเผยแพร่ได ้และไม่สามารถเผยแพร่ได ้มีขอ้จ ากดัขององคค์วามรู้อยูส่องประเภท คือ ความรู้
ประเภทเบ้ืองหน้า (Front Knowledge) หรือความรู้ประเภทท่ีสามารถถ่ายทอดให้แก่สาธารณะชน
ได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบัการก่อตั้ง ประวติัศาสตร์ชุมชน ความรู้เก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียว ประเพณี วิถี
ชีวิต และความรู้ประเภทเบ้ืองหลงั (Back Knowledge) หรือความรู้ประเภทท่ีไม่สามารถถ่ายทอด
ให้แก่สาธารณชนได ้มีผลต่อการด าเนินธุรกิจ เช่น เทคนิควิธีการมดัยอ้มเฉพาะตน้ เทคนิคการท า
ทุเรียนกวน ตวัเลขทางบญัชีของธุรกิจ หรือประเพณีบางอยา่ง เป็นตน้ 

ดงันั้นในการจดัการการเข้าถึงความรู้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ชุมชนคีรีวง
จะตอ้งก าหนดชนชั้นของผูใ้ชข้อ้มูล และการเขา้ถึงขอ้มูลต่างๆ เช่น ผูดู้แล (Admin) สามารถเขา้ไป
ดูขอ้มูลไดทุ้กส่วน สามารถแกไ้ขขอ้มูลได ้และผูใ้ชป้กติ (User) สามารถเขา้ไปอ่านขอ้มูลไดเ้ฉพาะ
ส่วนท่ีเจา้บา้น หรือชุมชนคีรีวงอนุญาตเท่านั้น เป็นตน้ 

 
 

องค์ความรู้ของชุมชนคีรีวง 

ความรู้เก่ียวกบั
ประวติัศาสตร์ชุมชน 

ความรู้เก่ียวกลุ่มอาชีพ 
ความรู้เก่ียวกบัสถานท่ี

ท่องเท่ียว 
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4.2.1.6 การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) 
เม่ือไดอ้งค์ความรู้ท่ีถูกตอ้ง สมบูรณ์ ชุมชนคีรีวงจะตอ้งมีการแบ่งปันองค์ความรู้

ใหก้นั ทั้งในชุมชนคีรีวง และนกัท่องเท่ียว ผูส้นใจ ผา่นช่องทางต่างๆ โดยสามารถปรับประยุกตใ์ช้
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์เป็นช่องทางแบ่งปันความรู้ ทั้งในรูปแบบภาพ เสียง วีดีโอ และขอ้ความ เพื่อให้
เกิดการเรียนรู้ แลกเปล่ียนขอ้มูลท่ีถูกตอ้งระหวา่งกนั 

โดย Rodrigue (2010) ไดแ้บ่งองค์ประกอบของการเรียนรู้ไว ้3 อย่าง คือ คน 
สถานท่ี และส่ิงอ านวยความสะดวก เม่ือพิจารณาตามบริบทของชุมชนคีรีวงแลว้ พบองคป์ระกอบ
ดงัน้ี 

1) ด้านของคน ถือว่าเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัท่ีสุด เพราะเป็นแหล่ง
ศูนย์รวมของความรู้ท่ีสมควรน าออกมาแบ่งปันเป็นอย่างยิ่ง ดงันั้น เพื่อการจดัการความรู้อย่าง
สมบูรณ์ของคีรีวง คือชาวบา้นคีรีวง ทุกภาคส่วน เพื่อท าความเขา้ใจในแต่ละประเด็นร่วมกนั  

2) การจัดสถานท่ี ท่ี เ รียน รู้ให้ มีความเหมาะสม เช่น เวทีประชุม
คณะกรรมการหมู่บา้น หรือประชุมรวม เป็นตน้ 

ซ่ึงผ่านช่องทางตรง คือการจดัการประชุมภายในหมู่บา้น มีกลุ่มผูรู้้หรือปราญช์
ชุมชน หรือตวัแทนหมู่บา้นท่ีไดรั้บการยอมรับในการถ่ายทอดขอ้มูล  

ทั้งน้ีชุมชนคีรีวงยงัสามารถใชโ้อกาสของกระแสพฒันานาเทคโนโลยีท่ีคนเขา้ถึง
และมีความพร้อมน้ี โดยการประชาสัมพนัธ์แบ่งปันขอ้มูลผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น เป็นขอ้ความ
ผ่านเว็บไซต์ของชุมชน ผ่านเฟสบุคต่างๆ เพื่อให้เกิดการแบ่งปัน และสามารถรับรู้ขอ้มูลจ าเป็น
ต่างๆ ไดอ้ยา่งกวา้งขวาง เป็นตน้ 

ชุมชนคีรีวง มีองคค์วามรู้ 2 ประเภท คือ Tactic Knowledge และ Explicit Knowledge 
ดงันั้น การแบ่งปันความรู้ก็จะมีวธีิการแตกต่าง เช่น  

การแบ่งปันความรู้ประเภท Explicit วิธีท่ีนิยม เช่น การจดัท าเอกสาร จดัท า
ฐานความรู้ หรือการจดัท าสมุดหน้าเหลืองโดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ท าสามารถเขา้ถึง
ความรู้ไดง่้ายและรวดเร็วยิ่งข้ึน ชุมชนคีรีวงสามารถน าส่ืออิเล็กทรอนิกส์มาเป็นช่องทางในการ
แบ่งปันความรู้ประเภทน้ี เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจ 

การแบ่งปันความรู้ประเภท Tacit สามารถท าได้หลายรูปแบบข้ึนอยู่กบัความ
ตอ้งการและวฒันธรรมองค์กร ส่วนใหญ่มกัจะใช้วิธีผสมผสานเพื่อผูใ้ช้ขอ้มูลสามรถเลือกใช้ได้
ตามสะดวก วิธีการหลกัๆ มี ดงัน้ี เวทีส าหรับการแลกเปล่ียนความรู้ออนไลน์ (Knowledge Forum 
Online) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ออนไลน์ Community of Practice Online เป็นตน้ 
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4.2.1.7 การเรียนรู้ (Learning) 
เม่ือเสร็จส้ินกระบวนการจดัการความรู้ของชุมชนคีรีวง มีการเผยแพร่ขอ้มูลไปยงั

สาธารณชน พื้นท่ีการใชส่ื้ออิเล็กทรอนิกส์ยงัเป็นเคร่ืองมือในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ให้แก่ชุมชนคีรี
วงผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ค าแนะน าผา่นเฟสบุค เป็นตน้ 

คนในชุมชนสามารถเรียนรู้จากค าแนะน าของนกัท่องเท่ียวและผูส้นใจผา่นทางส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ สามารถตอบกลบั และใหข้อ้มูลเพิ่มเติมไดท้นัท่วงที สามารถแกไ้ขขอ้มูลท่ีผิดพลาด
ใหถู้กตอ้งได ้

ในส่วนของลูกหลานของชุมชนคีรีวงรุ่นหลังท่ีไม่ได้อยู่ในพื้นท่ี ไม่ได้ผ่าน
ประสบการณ์อนัทรงเกียรติท่ีเป็นบทเรียนให้เกิดการปรับตวัของชาวคีรีวงมานั้น สามารถท่ีจะ
เรียนรู้ถึงประวติัศาสตร์ของชุมชน และติดตามสถานการณ์ของชุมชนคีรีวงไดอ้ย่างเป็นปัจจุสมยั 
ง่าย รวดเร็ว และประหยดัค่าใช้จ่าย ทั้งน้ียงัสามารถซึมซับรูปแบบการด าเนินชีวิตของชุมชนผ่าน
การถ่ายทอดกิจกรรมผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ อีกดว้ย 

ในส่วนของของนักท่องเท่ียว หรือผูส้นใจ สามารถศึกษาประวติัความเป็นมา 
กฎระเบียบหรือขอ้มูลต่างๆ ของคีรีวง ก่อนเดินทางมาเท่ียวจริง เพื่อเขา้ใจบริบทของชุมชน รู้ขอ้มูล
อนัเป็นประโยชน์ และสามารถเตรียมค าถามมาถามไดอ้ยา่งตรงประเด็น ตอบโจทยเ์ป้าหมายในการ
เรียนรู้ 

พื้นท่ีส่ืออิเล็กทรอนิกส์จะสามารถช่วยและส่งเสริมให้ชุมชนคีรีวงทั้งท่ีอยูใ่นพื้นท่ี 
และอยู่นอกพื้นท่ี ผูส้นใจ นักท่องเท่ียว นักวิชาการ และบุคคลต่างๆ สามารถเรียนรู้แลกเปล่ียน
ขอ้มูลไดอ้ย่างง่าย สะดวก และรวดเร็ว สามารถน าขอ้มูลจากคีรีวงไปใชป้ระโยชน์ต่อยอดไดอ้ยา่ง
กวา้งขวาง เช่น เม่ือนักวิชาการอ่านถึงบริบทของชุมชนคีรีวง ทราบถึงแนวทางการจดัการชุมชน 
ทราบถึงขอ้ดี ขอ้เสียของชุมชนคีรีวง เกิดการตีความจากขอ้มูลเบ้ืองตน้ เขา้ไปศึกษาเชิงลึก พบ
ปัญหาเร่ืองการใหข้อ้มูลของแหล่งท่องเท่ียว และจดัอบรมยวุมคัคุเทศกข้ึ์น เพื่อพฒันาชาวคีรีวง เป็นตน้ 

 
4.2.2  แนวทางเพิม่ความสามารถในการใช้ส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ของชุมชนคีรีวง 

  จากการลงพื้นท่ีวิจยัขา้งตน้ ยงัคน้พบอีกวา่ ยงัมีประเด็นท่ีควรเพิ่มเติม เพื่อสนบัสนุนการ
ใชส่ื้ออิเล็กทรอนิกส์ของชุมชนคีรีวง ดงัน้ี 

4.2.2.1 ดา้นผูส่้งสาร (Sender) 
1) กลุ่มการท่องเท่ียวของชุมชนคีรีวง ควรมีการพฒันาและส่งเสริม

ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัชุมชนคีรีวง 
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กลุ่มการท่องเท่ียวของชุมชนคีรีวง ควรมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
ประวติัความเป็นมาของชุมชนคีรีวง กลุ่มการท่องเท่ียว กลุ่มอาชีพของคีรีวง อย่างรอบดา้นและ
ถูกตอ้ง โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ท่ีไม่ไดผ้่านประสบการณ์ร่วม เน่ืองจากความรู้ (Knowledge) 
ของผูส่้งสารนั้น จะเก่ียวข้องกับกระบวนการส่ือสาร เร่ืองท่ีจะส่ือสาร ลักษณะของผูรั้บสาร 
ลกัษณะของส่ือและวิธีการเลือกใช้ส่ือ และทศันคติของตนเอง โดยความรู้เก่ียวกบัการส่ือสารจะ
ส่งผลต่อพฤติกรรมการส่ือสาร โดยสามารถแลกเปล่ียนเรียนรู้ผา่นกระบวนการระดมความคิดเห็น
ของชุมชนจากปราชญชุ์มชนเพื่อวิพากษป์ระวติัศาสตร์ท่ีถูกตอ้ง การเรียนรู้ผ่านการอบรมสัมมนา 
เป็นตน้ 

2) กลุ่มการท่องเท่ียวของชุมชนคีรีวง ควรมีการพฒันาทกัษะในการใช้
ภาษา และเคร่ืองมือในการส่ือสารท่ีเหมาะสม  

กลุ่มการท่องเท่ียวของชุมชนคีรีวง ควรมีทกัษะในการใช้ภาษาในการ
ส่ือสารและเคร่ืองมือในการส่ือสารท่ีเหมาะสม  ซ่ึงตาม (Berlo, 1960) ไดก้ล่าววา่ ทกัษะในการ
ส่ือสาร (Communication Skills) แบ่งออกเป็น 2 ประการ ไดแ้ก่ 1) ทกัษะในการส่ือสารดว้ยวจันภาษา 
(Verbal Communication Skills) เช่น การ ฟัง พูด อ่าน เขียน และ 2) ทกัษะในการส่ือสารดว้ยอวจัน
ภาษา (Nonverbal Communication Skills) หมายถึง ความสามารถในการใชอ้วจันภาษา เช่น ภาษา
ท่าทางหรือภาษากาย การสัมผสั ปริภาษา ฯลฯ ใช้เพื่อเสริมความหมาย หรือแทนความหมาย
ของอวจันภาษา โดยทกัษะหรือความสามารถในการส่ือสารดงักล่าว จะมีอิทธิพลต่อผูส่้งสาร 2 
ประการคือ ช่วยให้ผูส่้งสารสามารถก าหนดวตัถุประสงค์ท่ีชดัเจนในการส่ือสาร และช่วยให้ผูส่้ง
สารสามารถเขา้รหสัสารท่ีตอ้งการส่ือสารไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัเร่ืองท่ีตอ้งการส่ือสาร ผูรั้บสาร และ
สถานการณ์แวดลอ้มในขณะส่ือสาร 

3) ผูส่้งสารควรมีความบ่อย และสม ่าเสมอต่อเน่ืองกนัในการส่งสาร 
จากการศึกษา แมว้่าชุมชนคีรีวงจะมีการน าส่ืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้เพื่อ

สนบัสนุนการท่องเท่ียวก็จริง แต่จากการศึกษาพบว่าไม่มีความสม ่าเสมอต่อเน่ืองในการส่งสาร บางส่ือ
ก็จริงระยะห่างนานท าให้ไม่มีความสม ่าเสมอ ซ่ึงหากพิจารณาเร่ืองการส่ือสารแลว้ วิจิตร อาวะกุล 
(2525) กล่าวว่า การส่ือข่าวสารจะได้ผลตอ้งส่งบ่อยๆ ติดต่อกนั หรือมีการย  ้าหรือซ ้ า บ่อยและ
สม ่าเสมอต่อเน่ืองกนั (Continuity and Consistency) เพื่อเตือนความทรงจ า หรือเปล่ียนทศันคติ และ
มีความสม ่าเสมอ เสมอตน้เสมอปลาย มิใช่ส่งข่าวสารชนิดขาดๆ หายๆ ไม่เท่ียงตรงแน่นอน 

4) ผู ้ส่งสารควรมีลักษณะท่ีเป็นตัวแทนกลุ่ม หรือบุคคลท่ีมีความ
น่าเช่ือถือ และเป็นสัญลกัษณ์ของกลุ่มองคก์ร 

 ผูส่้งสารควรมีลกัษณะท่ีเป็นตวัแทนกลุ่ม หรือบุคคลท่ีมีความน่าเช่ือถือ 
และเป็นสัญลกัษณ์ของกลุ่มองค์กร เน่ืองจากในหลกัของทฤษฎีการส่ือสารของเดวิด เค. เบอร์โล 
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กล่าววา่ในส่วนของผูส่้งสารนั้น หมายถึงการกล่าวหรือส่งสารต่างๆ ไม่วา่จะเป็นในเร่ืองของทกัษะ
ท่ีใช้ในการส่ือสาร ทศันคติ ความรู้ ระบบสังคม รวมไปถึงวฒันธรรมท่ีส่ือออกไปโดยวิธีต่างๆ 
ดงันั้นชุมชนคีรีวงควรจะ ความน่าเช่ือถือ (Credibility) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ วิจิตร อาวะกุล 
(2525) กล่าววา่ การส่ือสารจะไดผ้ลนั้น ตอ้งมีความเช่ือถือของในเร่ืองของผูใ้ห้ข่าวสาร แหล่งข่าว 
เพื่อใหเ้กิดความมัน่ใจ หรือเตม็ใจรับฟังข่าวสารนั้น  

5) ผูส่้งสารควรเป็นตวัแทนของชุมชนคีรีวง หรือผูน้ าชุมชน  
การส่ือสารระหว่างคนในชุมชนนั้น แกนน าชุมชนมกัเป็นผูส่้งสารหลกั 

การส่ือสารระหว่างแกนน าชุมชนกับชาวบา้นส่วนใหญ่จะเป็นการส่ือสารแบบไม่เป็นทางการ 
(Informal Communication) โดยเน้นเป็นการพูดคุย แลกเปล่ียนแนวคิด และปรึกษาปัญหากนั
ระหว่างกลุ่มสมาชิก ภายใตบ้ริบทของการร่วมรับรู้ปัญหา ร่วมคิด และร่วมปฏิบติัของชุมชนใน
ทอ้งถ่ิน และการกระจายรายไดโ้ดยมาจากการมีส่วนร่วมระหวา่งกลุ่มต่างๆ  

สอดคลอ้งกบังานวิจยัชุมชน ในส่วนของงานวิจยัท่ีชุมชนใชก้ารส่ือสาร
มาเป็นส่วนช่วยเพิ่มศกัยภาพในการท่องเท่ียวนั้น มีนักวิชาการหลายๆ ท่าน ได้ท าการศึกษาไว้
มากมาย ดงัเช่น (กรวรรณ เวชชานุเคราะห์ และ นิธิดา แสงสิงแกว้, 2558) ไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบั
เร่ืองการส่ือสารเพื่อการพฒันาการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษาการจดัการการท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ์พื้นท่ีชุมชนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม โดยงานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษา
รูปแบบและวธีิการด าเนินงานการมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ิน กระบวนการส่ือสารท่ีจะสร้างการมี
ส่วนร่วมในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์และศึกษาถึงปัญหาอุปสรรค ปัจจยัท่ีสนบัสนุนการ
ส่ือสารเพื่อการพฒันาท่ีท าให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ของพื้นท่ี
ชุมชนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสาคร เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ ซ่ึงเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชก้ารเก็บ
ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ในกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษา ใชว้ิธีการน าเสนอแบบ
พรรณนาวเิคราะห์ (Analytical Description) ผลการศึกษาพบวา่ 

(1)  องค์ประกอบการส่ือสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการจดัการ
การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษข์องพื้นท่ีชุมชนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม คือ SMCR ซ่ึง(S) ก็คือ 
ผูน้ าทางความคิด Opinion Leader ท าการแพร่กระจายนวตักรรม (Diffusion of Innovation) ซ่ึงก็คือ
(M) ผา่นส่ือต่างๆ ท่ีใชใ้นท่ีน้ีก็คือ (C) ไดแ้ก่ ส่ือบุคคล (Personal Media) ส่ือการประชุม เสียงตาม
สาย และส่ือกิจกรรม ไปยงัผูรั้บสาร (R) ในท่ีน้ีคือชาวบ้านในชุมชนคลองโคน ผลท่ีเกิดจาก
องค์ประกอบการส่ือสารในชุมชนจะท าให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือและการมีส่วนร่วม 
(Participation) เม่ือชาวบา้นส่วนใหญ่ยอมรับนวตักรรมแลว้น าไปปฏิบติัจนเกิดผลส าเร็จ จึงมีการ
ชักชวนผูอ่ื้นหรือการบอกกนัปากต่อปาก ท าให้ชาวบา้นท่ียงัไม่ยอมรับนวตักรรมหรือลงัเลเกิด
ความมัน่ใจในนวตักรรมมากข้ึน มีความคลอ้ยตามผูช้กัชวนและเปิดรับนวตักรรมในท่ีสุด 
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(2)  รูปแบบการส่ือสารในการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ิน 
การสนบัสนุนกิจกรรมท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ภายใตบ้ริบทของการร่วมรับรู้ปัญหา ร่วมคิด และร่วม
ปฏิบติัของชุมชนในทอ้งถ่ิน และการกระจายรายได ้

การส่ือสารระหว่างคนในชุมชนนั้น แกนน าชุมชนมักเป็นผูส่้งสารหลัก การ
ส่ือสารระหวา่งแกนน าชุมชนกบัชาวบา้นส่วนใหญ่จะเป็นการส่ือสารแบบไม่เป็นทางการ (Informal 
Communication) โดยเน้นเป็นการพูดคุย แลกเปล่ียนแนวคิด และปรึกษาปัญหากนัระหว่างกลุ่ม
สมาชิก นอกจากน้ียงัพบวา่ ผูน้  าชุมชนยงัไดใ้ชรู้ปแบบการส่ือสารผา่นกิจกรรมต่างๆ ดว้ย ทั้งน้ีอาจ
แบ่งรูปแบบการส่ือสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนคลองโคนดงัน้ี  1) การปลูกจิตส านึกและ
ใหค้วามรู้ใหก้บัชาวบา้นในชุมชนผา่นส่ือประเภทต่างๆ 2) การจดักิจกรรมอาสาสมคัร 3) การสอน
สาธิตการเป็นไกด ์

นพรัตน์ มุณีรัตน์ (2541) ได้ท าการศึกษาเร่ืองการส่ือสารในการจัดการการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศของชุมชนคีรีวง อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
ศึกษา ความเขา้ใจเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของประชาชนในชุมชนคีรีวง รูปแบบการส่ือสาร
ในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของประชาชนในชุมชนคีรีวง บทบาทของผูน้ าชุมชน ปัญหา 
อุปสรรค และแนวทางแกไ้ขปัญหา ในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของประชาชนในชุมชนคีรี
วง โดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการ
สังเกตแบบมีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์เจาะลึกประชาชนในชุมชนคีรีวงจ านวน 31 คน ผลการวิจยั
พบวา่  

1)  ประชาชนในชุมชนคีรีวง มองวา่ การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ (Ecotourism) 
ก็คือ การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์โดยมีความเขา้ใจเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ในมิติท่ีหลากหลาย 
ซ่ึงสามารถสรุปไดเ้ป็น 3 ประเด็น ไดแ้ก่  

(1)  การท่องเท่ียวท่ีไม่ท าลาย  
(2)  การท่องเท่ียวท่ีใชชี้วติกบัชาวบา้น  
(3)  การท่องเท่ียวท่ีชาวบา้นมีส่วนร่วมในการจดัการ  

2)  มีรูปแบบการส่ือสารปรากฏข้ึนในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
ของชุมชนคีรีวง ประกอบดว้ย 4 รูปแบบ คือ  

(1)  การส่ือสารสองทางท่ีไม่เป็นทางการ  
(2)  การส่ือสารสองทางท่ีเป็นทางการและมีปฏิกิริยาโตต้อบมาก  
(3)  การส่ือสารสองทางท่ีเป็นทางการแต่มีปฏิกิริยาโตต้อบนอ้ย  
(4)  การส่ือสารทางเดียวท่ีไม่เป็นทางการ  
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3)  ผูน้ าในชุมชนคีรีวงซ่ึงมีบทบาทส าคญัในการจดัการการท่องเท่ียวเชิง
นิเวศของชุมชน    คีรีวงนั้นประกอบดว้ย ผูน้ าท่ีเป็นทางการ ไดแ้ก่ ก านนั ผูใ้หญ่บา้น สมาชิกอบต. 
และผูน้ าท่ีไม่เป็นทางการ ไดแ้ก่ ผูอ้าวุโส ประธาน และ กรรมการ กลุ่มองค์กรในชุมชน โดยกลุ่ม
ผูน้ าเหล่าน้ีต่างมีบทบาทร่วมกนัในฐานะคณะกรรมการชมรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์บา้นคีรีวง 
นบัตั้งแต่การก่อตั้ง ชมรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษบ์า้นคีรีวง รวมไปถึง การก าหนดแผนการจดัการ 
และ กฎ ระเบียบ การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร การดูแลและบริการนักท่องเท่ียว รวมทั้งการแก้ไข
ปัญหา  

 4)  ปัญหาในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของชุมชนคีรีวงเกิดข้ึน
จาก 1) ปัจจัยภายในชุมชน ได้แก่ ความสับสนด้านข้อมูล ความขัดแย้งระหว่างผู ้น า การ
ประสานงานไม่ราบร่ืน ชาวบา้นใหค้วามส าคญักบัอาชีพการท าสวน การปฏิบติับางอยา่งขดัแยง้กบั
แนวคิดการอนุรักษ์ ประธานชมรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์บา้นคีรีวงขาดอ านาจ และ อบต. ไม่
ด าเนินการ 2) ปัญหาท่ีเกิดจากปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ การรุกจาก การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย. จน
ชุมชนตั้งรับไม่ทนั ส่วนแนวทางการแกไ้ขปัญหาในทรรศนะของชาวคีรีวง คือ ใชค้วามสัมพนัธ์ใน
ระบบเครือญาติ การเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ เปล่ียนแปลงแผนการจดัการท่องเท่ียวของ
ชุมชนใหม่ และใหอ้บต.เขา้มามีบทบาทในการออกขอ้บงัคบั รวมทั้งแผนการจดัการในเชิงนโยบาย  

ปฐมภรณ์ จนัทร์แก้ว (2554) ได้ศึกษาวิจัยเก่ียวกับการส่ือสารเพื่อการอนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรมและฟ้ืนฟูการท่องเท่ียวของตลาดสามชุก จงัหวดัสุพรรณบุรี ซ่ึงในการศึกษาวิจยัคร้ัง
น้ีเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงกระบวนการส่ือสารเพื่อการอนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรม และฟ้ืนฟูการท่องเท่ียวของตลาดสามชุก จงัหวดัสุพรรณบุรี การมีส่วนร่วมและการ
ส่ือสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรม และฟ้ืนฟู
การท่องเท่ียวของตลาดสามชุก จงัหวดัสุพรรณบุรี โดยใช้วิธีการส ารวจเอกสาร (Documentary 
Research) การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม โดยมี
ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัในการวิจยัคร้ังน้ี จ  านวน 25 คน ประกอบไปดว้ย คณะกรรมการพฒันาตลาด
สามชุก สมาชิกชุมชนตลาดสามชุก และกลุ่มพนัธมิตรของชุมชน ผลการวจิยั พบวา่ 

1)  กระบวนการส่ือสารเพื่อการอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรม และฟ้ืนฟูการ
ท่องเท่ียวของตลาดสามชุก จงัหวดัสุพรรณบุรี มีหลายรูปแบบแตกต่างกนัไปตามในสถานการณ์
ดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

(1)  ด้านการวางแผนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และฟ้ืนฟูการ
ท่องเท่ียวของชุมชนตลาดสามชุก พบว่า รูปแบบการส่ือสารในการวางแผนการอนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรมและฟ้ืนฟูการท่องเท่ียวของชุมชนตลาดสามชุกเนน้การส่ือสารสองทางทั้งแบบเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ 
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(2)  ดา้นการประสานความร่วมมือ พบวา่ รูปแบบการส่ือสารในการ
ประสานความร่วมมือมีการส่ือสารทางเดียวแบบไม่เป็นทางการ แต่มีการใชก้ารส่ือสารทั้งสองทาง
ทั้งแบบท่ีเป็นทางการและแบบท่ีไม่เป็นทางการ 

(3)  ด้านการเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ สถานท่ีท่องเท่ียว พบว่า 
รูปแบบการส่ือสารในการเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ในสถานท่ีท่องเท่ียวเนน้การส่ือสารทางเดียว
แบบเป็นทางการ และแบบไม่เป็นทางการ ร่วมกบัการส่ือสารสองทางแบบไม่เป็นทางการ 

(4)  ด้านการแก้ปัญหาและอุปสรรคในการอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรม
และฟ้ืนฟูการท่องเท่ียวของชุมชน พบว่า รูปแบบการส่ือสารเน้นการส่ือสารสองทางเป็นทางการ 
และแบบไม่เป็นทางการ 

2)  การมีส่วนร่วมและการส่ือสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรม และฟ้ืนฟูการท่องเท่ียวของตลาดสามชุก จังหวดั
สุพรรณบุรี ประกอบดว้ย กระบวนการของการวางแผน การติดตามประเมินผล กิจกรรมต่างๆ ท่ีได้
จดัข้ึน การเขา้ร่วมการจดัไปศึกษาดูงานการเขา้ร่วมการจดัเวทีสาธารณะ และการเขา้ร่วมในการ
จดัสรรรายไดข้องชุมชน 

ป่ินปินทัธ์ สัทธรรมนุวงศ ์(2556) ไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบัเร่ืองการส่ือสารเพื่อการ
จดัการแหล่งท่องเท่ียวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษา: โครงการตลาดเก่าอ่างศิลา 133 ปี 
โดยในการวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาบริบทชุมชนตลาดอ่างศิลา กระบวนการส่ือสารเพื่อ
การจดัการท่องเท่ียว และรูปแบบการส่ือสารเพื่อการจดัการการท่องเท่ียวโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ใชร้ะเบียบวิธีวิจยัแบบผสมผสาน โดยการวิจยัเชิงคุณภาพ ใชว้ิธีการรวบรวมขอ้มูลจากการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการวิจยัทางเอกสาร ส่วนการวิจยัเชิงปริมาณ 
โดยการส ารวจนกัท่องเท่ียวจานวน 400 คน 

ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการส่ือสารเพื่อการจดัการแหล่งท่องเท่ียวโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชนนั้น มีองค์ประกอบท่ีส าคญัทั้ง 4 ส่วน คือ ผูส่้งสาร สาร ส่ือ และผูรั้บสาร โดย
อาศยัรูปแบบการส่ือสาร 2 รูปแบบ ทั้งรูปแบบการส่ือสารภายในเครือข่าย และรูปแบบการส่ือสาร
ระหว่างเครือข่าย ส่วนประสิทธิภาพการรับรู้ข้อมูลของนักท่องเท่ียวซ่ึงเป็นผลของการบริหาร
จดัการพบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้เร่ืองโครงการตลาดเก่าอ่างศิลา 133 ปี ผา่นส่ือต่างๆโดยรวมมี
ค่าเฉล่ียของระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย ส่วนของประเด็นข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการ
ท่องเท่ียวมีค่าเฉล่ียของระดบัการรับรู้ในระดบัมาก ในส่วนของประเด็นพฤติกรรมการท่องเท่ียวท่ี
ย ัง่ยืนโดยรวมมีค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากซ่ึงแสดงให้เห็นถึงพื้นฐานความรู้
และทศันคติของนกัท่องเท่ียวท่ีทราบขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียวอยูใ่นระดบัดี 
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4.2.2.2 ดา้นสาร (Message) 
1) กลุ่มการท่องเท่ียวของชุมชนคีรีวงควรมีการทบทวนเน้ือหาประวติั

ชุมชน ประวติัและท่ีมาของกลุ่ม รูปแบบบริหารจดัการ ขอ้มูลต่างๆ เพื่อให้มีความเขา้ใจตรงกนั 
และถูกตอ้งป้องกนัความสับสนของขอ้มูล และรวบรวมเก็บไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อถ่ายทอด
รุ่นต่อรุ่น  

2) สารท่ีน ามาเผยแพร่ ควรมีความเหมาะสม ถูกตอ้ง และกลมกลืนกบั
สภาพสังคมของชุมชนคีรีวง ขอ้มูลข่าวสารท่ีมีความถูกต้อง น่าเช่ือถือ เป็นความแจ่มแจ้งของ
ข่าวสาร (Clarity) ข่าวสารตอ้งง่าย ใชภ้าษาท่ีผูรั้บเขา้ใจ คือใชภ้าษาของเขา ศพัทท่ี์ยากและสูงไม่มี
ประโยชน์ควรตดัออกให้หมดให้ชัดเจน เขา้ใจง่าย มีความมุ่งหมายเดียว อย่าให้คลุมเครือ หรือมี
ความหมายหลายแง่ หรือตกหล่นขอ้ความบางตอนท่ีส าคญัไป ฉะนั้นชุมชนเองจ าเป็นจะตอ้งเขา้ใจ
เอกลกัษณ์ของตนเองวา่เป็นอยา่งไร เพื่อท่ีจะไดถ่้ายทอดไปไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 

3) เน้ือหาสาระ ข่าวสารท่ีดีจะต้องมีความหมายส าหรับผูรั้บ มีสาระ 
ประโยชน์แก่กลุ่มชนท่ีถูกตอ้งกบักลุ่มเป้าหมายตามวตัถุประสงคข์องการส่ือสาร 

4.2.2.3 ดา้นช่องทาง (Channel) 
จากการศึกษาในชุมชนคีรีวง พบวา่ กลุ่มการท่องเท่ียวส่วนใหญ่ตอ้งการน าเสนอ

ขอ้มูลของธุรกิจของตนใหม้ากท่ีสุด อยากบอกจุดเด่น และขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้ของตนให้มากท่ีสุด
ตามรูปแบบท่ีตวัเองตอ้งการ และตระหนกัและเขา้ใจถึงความส าคญัของการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์
เพื่อเป็ยเคร่ืองมือในการส่ือสารทางการท่องเท่ียว 

1) ควรมีการจดัระเบียบและเพิ่มช่องทางการส่ือสารท่ีมีความหลากหลาย 
 ควรมีการจดัระเบียบและเพิ่มช่องทางการส่ือสารท่ีมีความหลากหลาย 

สามารถเขา้ถึงไดง่้าย หลากหลาย ซ่ึงจากการศึกษาสภาพปัจจุบนัพบว่า มีการน าส่ือมาใช้แต่ไม่มี
ความหลากหลายในการอบัเดทขอ้มูล อาจจะมีการจดัระบบขอ้มูลหลกัอยูใ่นเวบ็ไซต ์ส่วนขอ้มูลท่ี
เป็นลกัษณะกิจกรรม กิจวตัรประจ าวนั ความเคล่ือนไหวของกลุ่ม อยูใ่นเวบ็เพจ 

 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัรายงานสรุปฉบบัผูบ้ริหารโครงการส ารวจทศันคติและ
พฤติกรรมดา้นการท่องเท่ียวของชาวไทยในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล (การท่องเท่ียวแห่งประเทศ
ไทย, 2553) จากผลการศึกษาดงักล่าวพบว่า แมว้่าปัจจุบนัมีช่องทางการส่ือสารท่ีหลากหลาย แต่
ช่องทางท่ีน่าเช่ือถือและมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเดินทางของนกัท่องเท่ียว กลบัมีแนวโน้มเป็น
รูปแบบการส่ือสารแบบใหม่ (Active Media) ซ่ึงมีอิทธิพลต่อการรับรู้และการตดัสินใจสูงกวา่การ
ส่ือสารรูปแบบเก่า (Passive Media) โดยเฉพาะในประเด็นท่ีวา่ การส่ือสารท่ีเปิดโอกาสให้เกิดการ
แลกเปล่ียนขอ้มูลกนัได ้(Two-Way Communication) สร้างความเช่ือถือและส่งผลต่อการรับรู้และ



 126 

ตดัสินใจมากกวา่ การส่ือสารทางเดียว (One-Way Communication) ซ่ึงจากการศึกษาพบวา่ช่องทาง
การส่ือสารทางเว็บไซต์ โดยเฉพาะเว็บไซต์ของ การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย รวมถึงเวบ็ไซต์
ต่างๆ ท่ีมีขอ้มูลดา้นการเดินทางท่องเท่ียว เช่น Pantip Blueplanet Sanookไดรั้บความน่าเช่ือถือใน
สัดส่วนท่ีสูงเป็นรองเพียงรายการท่องเท่ียวทางโทรทศัน์เท่านั้น 

2) ควรมีลกัษณะของส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนบัสนุนกลุ่มการท่องเท่ียว
ของชุมชนคีรีวงท่ีมีความเช่ือถือ (Credibility) ของของผูใ้ห้ข่าวสาร แหล่งข่าว เพื่อให้เกิดความ
มัน่ใจ 

ควรมีลกัษณะของส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนบัสนุนกลุ่มการท่องเท่ียวของ
ชุมชนคีรีวงท่ีมีความเช่ือถือ (Credibility) ของของผูใ้ห้ข่าวสาร แหล่งข่าว เพื่อให้เกิดความมัน่ใจ 
หรือเตม็ใจรับฟังข่าวสารนั้น เช่น มีหน่วยงานภาครัฐเขา้มาดูแล หรือเป็นตวัแทนช่องทางของคีรีวง 
ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ สุปราณี จริยะพร (2541) ซ่ึงได้ท าการศึกษาความคิดเห็นและการ
ยอมรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : ศึกษาเฉพาะกรณีผู ้ใช้อินเตอร์เน็ตในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอย่างท่ีเคยซ้ือสินคา้และบริการผ่านอินเตอร์เน็ต โดยเคยซ้ือ
สินคา้ประเภทเทคโนโลยี สินเคา้เพื่อความรู้และการศึกษา ข่าวสารขอ้มูล และบริการทางดา้นการ
ท่องเท่ียว สินคา้เพื่อความบนัเทิง บริการส่งอาหารถึงบ้าน และเคร่ืองใช้ส านักงาน ปัญหาและ
อุปสรรคท่ีมีต่อการตดัสินใจจะซ้ือสินคา้และบริการผ่านอินเตอร์เน็ตของกลุ่มตวัอยา่ง อนัดบัแรก 
คือ ไม่แน่ในว่าสินคา้ท่ีได้รับมีคุณสมบติัตรงกบัท่ีโฆษณาหรือไม่ ถดัมาคือไม่มัน่ใจเร่ืองความ
ปลอดภยัในการช าระเงิน กลวัถูกแอบอา้งน าหมายเลขท่ีบตัรเครดิตไปใช้ และตอ้งการเห็นสินคา้
จริงก่อนสั่งซ้ือ และประเภทและบริการท่ีกลุ่มตวัอยา่งคิดว่าสนใจจะซ้ือผ่านอินเตอร์เน็ต 3 อนัดบั
แรกคือ บริการด้านการเดินทางท่องเท่ียว สินค้าเพื่อความรู้และการศึกษา และสินคา้เพื่อความ
บนัเทิง กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่คิดว่าจะสั่งซ้ือบริการสินคา้และบริการผ่านอินเตอร์เน็ตในอนาคต 
และจะแนะน าใหผู้อ่ื้นซ้ือสินคา้และบริการผา่นอินเตอร์เน็ตดว้ย 

4.2.2.4 ดา้นผูรั้บสาร (Receiver) 
กลุ่มการท่องเท่ียวของชุมชนคีรีวงควรมีการศึกษาเก่ียวกบัขอ้มูลของผูรั้บสาร  
กลุ่มการท่องเท่ียวของชุมชนคีรีวงควรมีการศึกษากลุ่มของผูรั้บสาร และวิเคราะห์

ความตอ้งการ เพื่อจดัท า เผยแพร่ขอ้มูลไดถู้กตอ้ง ตรงตามความตอ้งการ และความสามารถของผูรั้บ
ข่าวสาร (Capability of Audience) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ วิจิตร อาวะกุล (2525) ซ่ึงกล่าวไว้
ว่า การส่ือสารท่ีถือว่าได้ผลนั้นต้องใช้ความพยายาม หรือแรงงานน้อยท่ีสุด การส่ือสารจะง่าย
สะดวกก็ข้ึนอยู่กบัความสามารถในการรับของผูรั้บ ซ่ึงข้ึนอยู่กบัปัจจยัหลายอย่าง เช่น สถานท่ี 
โอกาสอ านวย นิสัย ความรู้พื้นฐานท่ีจะช่วยใหเ้ขา้ใจ  
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เป็นท่ีทราบกนัดีวา่ กิจกรรมการท่องเท่ียวนั้น เป็นสินคา้ท่ีไม่มีตวัตน ไม่สามารถ
จบัตอ้ง หรือทดลองใช้บริการก่อนได้ ดงันั้นเม่ือดูจากกระบวนการตดัสินใจซ้ือบริการทางการ
ท่องเท่ียว (ภาพท่ี 2.2) จึงอาจสรุปไดว้า่ ความยากง่ายในการเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้และ
บริการ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบริการทางการท่องเท่ียว เน่ืองจากการสินคา้ทางการท่องเท่ียว เป็น
งานบริการท่ีไม่สามารถจบัตอ้ง หรือเห็นสินคา้ก่อนได ้นกัท่องเท่ียวมีความจ าเป็นจะตอ้งใช้เป็น
ขอ้มูลในการประเมินทางเลือก ผูใ้ห้บริการทางการท่องเท่ียว จึงจ าเป็นจะตอ้งสร้างช่องทางในการ
ติดต่อส่ือสารท่ีง่าย และสะดวกในการเขา้ถึงของนกัท่องเท่ียวเพื่อน าไปประกอบเป็นตวัเลือกในการ
ตดัสินใจ  

โดยผูท่ี้สร้างส่ือ จึงจ าเป็นตอ้งค านึงวา่ อะไรเป็นสาเหตุท าให้นกัท่องเท่ียวตอ้งการ
สินค้า นักท่องเท่ียวต้องการข้อมูลอะไรบ้าง และนักท่องเท่ียวนิยมหาข้อมูลจากแหล่งใด มี
หลกัเกณฑ์ในการประเมิน วิเคราะห์ขอ้มูลก่อนตดัสินใจซ้ืออย่างไร จากนั้นจึงสร้างแหล่งขอ้มูล
ส าหรับสินคา้อยา่งเหมาะสม 

แต่ในการท าการตลาดท่องเท่ียวใหเ้กิดความส าเร็จนัน่จะตอ้งค านึงถึงปัจจยัต่างๆท่ี
มีผลต่อพฤติกรรมนักท่องเท่ียวด้วย เพื่อน ามาประยุกต์สร้างส่ือในการประชาสัมพนัธ์ท่ีสามารถ
ดึงดูดใจในการเขา้ชม และสามารถตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวไดเ้ป็นอยา่งดีดว้ย ซ่ึง
จากการศึกษา (จิระวฒัน์ อนุวิชชานนท์, 2554: 77-86) พบว่า ปัจจยัท่ีมิอิทธิพลต่อพฤติกรรมของ
นกัท่องเท่ียวมีดว้ยกนั 3 รูปแบบ คือ ปัจจยัภายนอก ปัจจยัส่วนบุคคล และปัจจยัภายใน ดงัน้ี 

1) ปัจจยัภายนอก หมายถึง ปัจจยัทางดา้นสังคมและวฒันธรรม (Social 
and Cultural Factors) ซ่ึงเป็นหนา้ท่ีของนกัการตลาดท่ีจะตอ้งท าความเขา้ใจวา่ นกัท่องเท่ียวแต่ละ
กลุ่มมีลกัษณะเป็นอยา่งไร ชอบอะไร และไดรั้บอิทธิพลมาจากใคร ซ่ึงการศึกษาลกัษณะส่ิงเหล่าน้ี 
จะท าให้เราออกแบบส่ือเพื่อประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลเพื่อกระตุน้ จูงใจ และตอบสนองความตอ้งการ
ของนกัท่องเท่ียวไดอ้ยา่งเหมาะสม ปัจจยัภายนอกไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นวฒันธรรม ปัจจยัดา้นสังคม  

2) ปัจจยัส่วนบุคคล หมายถึง คุณลกัษณะส่วนบุคคลของนกัท่องเท่ียว ท่ี
มีความคิด ความชอบในการตดัสินใจเลือกซ้ือบริการทางการท่องเท่ียว หรือเลือกแหล่งในการคน้หา
ขอ้มูล เช่น นกัท่องเท่ียววยัรุ่น ก็จะหาขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต เน่ืองจากใช้มือถือหรือหรืออุปกรณ์
เช่ือมต่อ สะดวกในการหา วยัผูใ้หญ่ อาจจะทราบขอ้มูลจากค าบอกเล่าของเพื่อนฝงู หรือการติดต่อ
ผ่านบริษทัน าเท่ียวเป็นตน้ ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ ได้แก่ อายุ วงจรชีวิต อาชีพ 
สถานภาพทางเศรษฐกิจ การศึกษา และค่านิยม รูปแบบในการด าเนินชีวติ  

3) ปัจจยัภายใน หมายถึง ปัจจยัดา้นจิตวิทยาของนกัท่องเท่ียว เช่น การ
จูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ ความเช่ือถือ ทศันคติ บุคลิกภาพ และแนวคิดของตนเอง 
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ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ (Schramm, 1973) ซ่ึงกล่าวว่า การเลือกรับข่าวสาร
จากส่ือมวลชนนั้นจะข้ึนอยูก่บัส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีเป็นปัจจยัพื้นฐาน 

1)  ประสบการณ์ เน่ืองจากผูรั้บสารยอ่มมีประสบการณ์เก่ียวกบัข่าวสาร 
วตัถุ ส่ิงของ ฯลฯแตกต่างกนัไปประสบการณ์จึงเป็นตวัแปรท่ีท าให้ผูรั้บสารแสวงหาข่าวสารท่ีเคย
เห็นแตกต่างกนั 

2)  การประเมินประโยชน์ของข่าวสาร เน่ืองจากผูรั้บสารอาจจะแสวงหา
ข่าวสารท่ีตอ้งการเพื่อสนองจุดประสงคอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึง การประเมินสาระประโยชน์ของข่าวสาร
จึงจะช่วยให้ผูรั้บสารได้เรียนรู้ว่า ข่าวสารอย่างหน่ึงมีประโยชน์แตกต่างกบัข่าวสารอีกอนั จึง
ก่อใหเ้กิดพฒันาการและปรับปรุงอุปนิสัยและรูปแบบการแสวงหาข่าวสาร 

3)  ภูมิหลงัแตกต่างกนั เน่ืองจากเป็นธรรมชาติของมนุษยท่ี์มกัจะสนใจ
ส่ิงท่ีตนไม่เคยพบมาก่อน รวมทั้งสนใจในความแตกต่าง หรือการเปล่ียนแปลงจากสภาพท่ีเป็นอยู่
ขณะนั้น ไม่วา่จะเป็นการเปล่ียนแปลงทางวตัถุ ส่ิงของ หรือเร่ืองราวต่างๆ 

4)  การศึกษาและสภาพทางสังคม นับเป็นองค์ประกอบพื้นฐานท่ี
ก่อให้เกิดประสบการณ์ข้ึนในตวับุคคล และเป็นตวัช้ีพฤติกรรมการส่ือสารของผูน้ั้น ทั้งพฤติกรรม
ในการเลือกรับส่ือ การเลือกเน้ือหาของข่าวสาร โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการศึกษาจะมีส่วนช่วยให้บุคคล
มีความสามารถในการอ่าน และกระหายท่ีจะสะสมเพิ่มพนูดว้ยการ แสวงหาความรู้ใหก้วา้งขวางข้ึน 

5)  ความสามารถในการรับสาร ทั้งสภาพร่างกายและจิตใจของคน จะมี
ส่วนสัมพนัธ์กบัความสามารถในการรับข่าวสารของบุคคล โดยสภาพร่างกายในท่ีน้ีหมายถึงสภาพ
ร่างกายท่ีสมบูรณ์ ผูรั้บข่าวสารท่ีมีอวยัวะของร่างกายท่ีครบถว้น ประสาทสัมผสัทุกอยา่งท างานได้
อยา่งเป็นปกติ ยอ่มอยูใ่นสภาพท่ีจะรับข่าวสารไดดี้กวา่ผูท่ี้บกพร่องทางร่างกายและประสาทสัมผสั
นอกจากนั้น สภาพทางร่างกายยงัมีส่วนสัมพนัธ์กบัสติปัญญาของคนทัว่ไปดว้ย การเปล่ียนแปลง
ทางอายุท่ีสูงข้ึน ระยะเวลาท่ีได้รับ การศึกษารวมทั้ งการเจริญเติบโตทางความคิด ย่อมมี
ความสัมพนัธ์ทั้งทางบวกและทางลบต่อการโนม้นา้วจิตใจ 

6)  บุคลิกภาพ บุคลิกภาพของผูรั้บสารแต่ละคนมีตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์ 
กบัการเปิดรับข่าวสาร ซ่ึงมีผลต่อการเปล่ียนแปลงทศันคติ การโน้มน้าวจิตใจ และพฤติกรรมของ
ผูรั้บสารอีกต่อหน่ึง ท านองเดียวกับองค์ประกอบในเร่ืองความสามารถของบุคคล มีหลักฐาน
ทางการวิจยัท่ีแสดงวา่ ความนบัถือตนเอง (Self-esteem) และความวิตกกงัวล (Anxiety) ของบุคคล
ลว้นเป็นตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กบัอิทธิพลทางสังคม กล่าวคือ ผูท่ี้มีความวิตกกงัวลหรือต่ืนเตน้ 
มกัจะไดรั้บอิทธิพลจากสังคมไดง่้าย และมีความโนม้เอียงท่ีจะไม่เขา้ไปเก่ียวขอ้งคน้หา เพื่อท่ีจะได้
หลีกเล่ียงอิทธิพลจากสังคมนัน่เอง 
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7)  อารมณ์ สภาพทางอารมณ์ของผูรั้บสารแต่ละคน เป็นตวัแปรส าคญัท่ี
ท าให้ ผูรั้บสารเขา้ใจความหมายของข่าวสาร หรืออาจเป็นอุปสรรคต่อความเขา้ใจ ความหมายใน
ข่าวสารของผูรั้บถ้าผูรั้บข่าวสารมีอารมณ์ปกติ มีความพร้อม มุ่งมัน่ และมีสมาธิต่อข่าวสารนั้น 
สัมฤทธ์ิผลของการส่ือสารจะมีมากกวา่ผูรั้บท่ีไม่มีอารมณ์กบัข่าวสารนั้น นอกจากน้ีเราควรสังเกต
ดว้ยอีกวา่ อารมณ์ 

8)  ทศันคติ ถือเป็นตวัแปรท่ีมีอยู่ระหว่างการรับและการตอบสนองต่อ
ข่าวสาร หรือส่ิงเร้าต่างๆ ด้วยการแสดงออกมาทางพฤติกรรมของผูรั้บ ท่ีมีต่อข่าวสาร แต่ละ
ประเภทท่ีพบ กล่าวอีกนัยหน่ึงคือ เป็นคุณสมบติัหรือท่าที ท่ีผูรั้บสารแต่ละคนมีอยู่ก่อนท่ีจะรับ
ข่าวสารอย่างใดอย่างหน่ึง โดยปกติทศันคติของผูรั้บข่าวสารเป็นส่ิงเปล่ียนแปลงได ้เท่ือทศันคติ
เปล่ียนแปลงไป การรับข่าวสารหรือการโน้มน้าวจิตใจของผูรั้บข่าวสารจะแตกต่างกันไป ใน
ท านองเดียวกนั การตอบสนองของผูรั้บจะเปล่ียนไปตามส่ิงเร้า หรือข่าวสารท่ีเปล่ียนแปลงไปดว้ย 

 นอกจากน้ี วราภรณ์ เอ้ือการณ์ และคณะ (2553) ได้อธิบายถึงโครงสร้างและ
กระบวนการของพฤติกรรมผูบ้ริโภค ซ่ึงเป็นแบบจ าลองท่ีช้ีใหเ้ห็นถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปแบบ
การด าเนินชีวิตและพฤติกรรมผูบ้ริโภค ในการศึกษาแบบจ าลองน้ีจะเห็นได้ว่าพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคเกิดจากการพฒันาความคิดเก่ียวกบัตนเอง และส่งผลออกมาในลกัษณะของรูปแบบการ
ด าเนินชีวิต ตามอิทธิพลจากแรงจูงใจภายใน ซ่ึงไดแ้ก่ลกัษณะต่างๆ ทางจิตวิทยาและลกัษณะทาง
ร่างกาย และอิทธิพลจากแรงจูงใจภายนอก คือลกัษณะทางสังคมและลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
ซ่ึงความคิดเก่ียวกบัตนเองและรูปแบบการด าเนินชีวิตจะเป็นส่ิงท่ีก าหนดความตอ้งการต่างๆ การ
ตดัสินใจเพื่อตอบสนองความตอ้งการนั้น เม่ือผูบ้ริโภคเผชิญกับสถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
บริโภค กระบวนการตดัสินใจก็จะถูกกระตุน้ โดยเร่ิมจากการตระหนกัถึงปัญหาหรือความตอ้งการ 
แลว้ก็จะท าการเสาะแสวงหาข่าวสารจากภายในความทรงจ า โดยพิจารณาวา่ขอ้มูลข่าวสารท่ีมีอยู ่
เช่น คุณสมบติัต่างๆ ของสินคา้ท่ีเคยใชม้าก่อน เพียงพอส าหรับการตดัสินใจซ้ือหรือไม่ ถา้ข่าวสาร
จากความทรงจ าไม่เพียงพอท่ีจะท าการประเมินทางเลือกก็จะต้องท าการแสวงหาข่าวสารจาก
ภายนอกอีก หลงัจากนั้นการซ้ือก็จะเกิดข้ึน  และน าไปสู่การประเมินผลหลงัจากการซ้ือว่ามีความ
พึงพอใจจากการซ้ือนั้นหรือไม่ คือ สินคา้ท่ีซ้ือมานั้นสามารถตอบสนองความคาดหวงัของผูบ้ริโภค
ไดห้รือไม่นัน่เอง หลงัจากกระบวนการซ้ือจบลงก็จะท าให้ผูบ้ริโภคเกิดประสบการณ์จากการซ้ือ
หรือใชสิ้นคา้ ซ่ึงจะยอ้นกลบัไปก าหนดแนวคิดเก่ียวกบัตนเองและรูปแบบการด าเนินชีวิต โดยจะ
เขา้ไปมีผลทั้งลกัษณะภายในและภายนอกของผูบ้ริโภค   

ดังนั้ น นอกจากศึกษาพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลของนักท่องเท่ียวแล้ว ส่ิงท่ี
นกัการตลาด จ าเป็นจะตอ้งศึกษาเพื่อท าความเขา้ใจถึงพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียว คือปัจจยัต่างๆ ท่ี
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มีผลต่อการตดัสินใจและพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียว เพื่อท่ีจะสามารถจดัเตรียมส่ือประชาสัมพนัธ์ 
ท่ีกระตุน้นกัท่องเท่ียว และการบริการท่ีตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 

ซ่ึงหากชุมชนสามารถพฒันาส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนบัสนุนกลุ่มการท่องเท่ียว
ของชุมชนคีรีวงไดทุ้กดา้นตามองคป์ระกอบดงักล่าว ก็จะสามารถเอ้ือประโยชน์ ลดเวลาในการให้
ขอ้มูล ลดช่องว่างความเขา้ใจระหว่างนักท่องเท่ียวและคนในชุมชน รวมทั้งยงัเป็นแหล่งขอ้มูลท่ี
เป็นประโยชน์กบัชุมชนการท่องเท่ียวอ่ืนๆ ในการเรียนรู้อีกดว้ย 
 
 

 



 
บทที ่5 

 
สรุปผลการวจิยั อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
5.1  สรุปผลการวจิัย 
 

จากการวิจัยในเบ้ืองต้น พบว่า ภายในชุมชนคีรีวงมีความหลากหลายของข้อมูล การ
ประสานงานไม่ราบร่ืน ชาวบา้นใหค้วามส าคญักบัอาชีพการท าสวน การปฏิบติับางอยา่งขดัแยง้กบั
แนวคิดการอนุรักษ ์ประธานชมรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษบ์า้นคีรีวงขาดอ านาจ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
ผลการศึกษาของ (นพรัตน์ มุณีรัตน์, 2541) พบว่าปัญหาในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของ
ชุมชนคีรีวงเกิดข้ึนจากความสับสนดา้นขอ้มูล ความขดัแยง้ระหวา่งผูน้ า การประสานงานไม่ราบร่ืน 
ชาวบา้นให้ความส าคญักบัอาชีพการท าสวน การปฏิบติับางอย่างขดัแยง้กบัแนวคิดการอนุรักษ ์
ประธานชมรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษบ์า้นคีรีวงขาดอ านาจ  

ดงันั้นในการวิพากษข์อ้มูลชุมชนต่างๆ เช่น ประวติัศาสตร์ การก่อตั้งกลุ่ม การมีส่วนร่วม
ในชุมชนเพื่อสร้างส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนบัสนุนกลุ่มการท่องเท่ียวของชุมชนคีรีวง ควรอาศยั
ความมีส่วนร่วมระหวา่งคนในชุมชนร่วมกนั เพื่อก าหนดและเขา้ใจไปในทิศทางเดียวกนั 

แม้ว่าผลการวิจัย  พบว่า  ชุมชนคีรีวงตระหนักและให้ความส าคัญของการใช้ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนบัสนุนดา้นการท่องเท่ียว ชุมชนคีรีวงรู้และรับทราบถึงประโยชน์ของการใช้
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และมีการปรับใชส่ื้ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนบัสนุนการท่องเท่ียวของชุมชนคีรีวง 
แต่ผลการวจิยัพบวา่บางคนในกลุ่มไม่ไดมี้ทกัษะในการใชส่ื้ออิเล็กทรอนิกส์ 

อยา่งไรก็ตามคนในชุมชนมีความเห็นวา่ ผลิตภณัฑท่ี์ผลิตในชุมชน และเอกลกัษณ์เชิงพื้นท่ี
ของชุมชน เป็นส่ิงดึงดูดใจท่ีส าคญั 

การศึกษาเชิงลึก พบวา่ จากจ านวนกลุ่มทั้งหมดมีความเห็นวา่ ส่ิงท่ีขายไดคื้อผลิตภณัฑ์ใน
ทอ้งถ่ินท่ีผลิตโดยชุมชนคีรีวง ความเป็นจุดเด่นเชิงพื้นท่ี และเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของชุมชนคีรีวง
ซ่ึงเป็นส่ิงดึงดูดใจ นอกจากนั้นขอ้มูลในแต่ละส่ืออิเล็กทรอนิกส์มีขอ้มูลท่ีไม่ตรงกนั การให้ขอ้มูล
และการตอบขอ้ซักถามไม่ไดก้ระท าโดยคนในชุมชน ท าให้คนในชุมชนไม่สามารถเขา้ไปแกไ้ข
หรือตอบขอ้ซกัถามในส่ืออิเล็กทรอนิกส์ได ้
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ในเวบ็ส่วนใหญ่จะมีการบูรณาการขอ้มูลพื้นฐานของชุมชนคีรีวงท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนั 
บางคร้ังชุมชนคีรีวงเองก็มีความเห็นว่าสับสนทางขอ้มูล นอกจากขอ้มูลของภายในท่ีมีความไม่
สอดคลอ้งกนัแลว้ ยงัพบว่ามีการเขียนกระทูผ้า่นเวบ็ไซต์ต่างๆ ซ่ึงเม่ือคน้ควา้ขอ้มูล ณ ปัจจุบนั มี
ความไม่ถูกตอ้ง เน่ืองจากเปล่ียนยคุสมยั และชุมชนเองไม่สามารถแกไ้ขขอ้มูลตรงนั้นได ้

งานวิจยัน้ีมีขอ้เสนอแนวทางในการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนบัสนุนการท่องเท่ียวของ
ชุมชนคีรีวง คือ 

1) ชุมชนควรมีการพฒันาทกัษะการใชส่ื้ออิเล็กทรอนิกส์ 
2) ชุมชนควรมีส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีดูแลดว้ยคนภายในชุมชนเอง 
3) ชนิดของส่ือท่ีใชเ้พื่อสนบัสนุนการท่องเท่ียว ตอ้งไม่ใชท้กัษะทาง

อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง ควรเป็นส่ือท่ีง่าย เพื่อให้เขา้ถึงไดง่้าย 
4) ชุมชนสามารถใชส่ื้ออิเล็กทรอนิกส์น้ีในการจดัการองคค์วามรู้ 

การท าส่ือกลางท่ีจะสามารถให้ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา โดยคนในชุมชน
สามารถเขา้ไปแก้ไขได้ สร้างองค์ความรู้ และจดัระเบียบขอ้มูลให้ถูกตอ้ง รวมทั้งข้อมูลท่ีเป็น
ความเห็นร่วมกนัของชุมชน หรือผูรู้้ตามระเบียบวิธีการสกดัความรู้ บูรณาการกบัการจดัการความรู้ 
นอกจากส่ืออิเล็กทรอนิกส์จะสามารถใช้เพื่อการท่องเท่ียว ส่ือยงัสามารถเป็นเคร่ืองมือในการ
จดัการองคค์วามรู้ 

จากการศึกษาเร่ืองแนวทางการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนชุมชนคีรีวงในการ
จดัการการท่องเท่ียว การท่องเท่ียวของชุมชนคีรีวง พบวา่ แนวทางท่ีเหมาะสมกบัชุมชนคีรีวงมาก
ท่ีสุด คือ การใชส่ื้ออิเล็กทรอนิกส์เป็นเคร่ืองมือในการจดัการความรู้ทางการท่องเท่ียวของชุมชนคีรี
วง มีขั้นตอนในการจดัการความรู้ 7 ขั้นตอน ดงัน้ี 

ชุมชนคีรีวงมีความตระหนกัและให้ความส าคญัถึงการน าส่ืออิเล็กทรอนิกส์มาประยุกตใ์ช้
เพื่อสนนัสนุนชุมชนในการจดัการการท่องเท่ียว 

เน่ืองจากการน าส่ืออิเล็กทรอนิกส์มาประยุกต์ใช้ จะสามารถช่วยชุมชนส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวของชุมชนคีรีวง ดงัน้ี 

1) ช่วยชุมชุนคีรีวงให้การติดต่อส่ือสารมีความรวดเร็วและเป็นปัจจุสมยัมาก
ยิง่ข้ึน 

2) ช่วยชุมชุนคีรีวงใหส้ามารถเปล่ียนแปลงขอ้มูลต่างๆ ใหเ้ป็นปัจจุสมยัไดดี้ 
3) ช่วยชุมชุนคีรีวงประหยดัค่าใชจ่้ายในการติดต่อส่ือสาร 
4) ช่วยชุมชุนคีรีวงลดเง่ือนไขในการติดต่อส่ือสารระหวา่งนกัท่องเท่ียว 
5) ช่วยชุมชุนคีรีวงส่งเสริม และสร้างความตระหนกั ส านึกรักบา้นเกิด ก่อให้คน

ในชุมชนยคุปัจจุบนัสมยัมีความตระหนกัส านึกรักบา้นเกิดยิง่ข้ึน 
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6) ช่วยชุมชุนคีรีวงสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างชุมชน นักท่องเท่ียว และ
ผูเ้ก่ียวขอ้ง 

7) ชุมชุนคีรีวงสร้างความเป็นตวัตนของชุมชนไดเ้ป็นอยา่งดี 
ประสบการณ์จากการท าวิจยัเร่ือง“แนวทางการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการ

ท่องเท่ียวของชุมชนคีรีวง” มีปัจจยัท่ีท าให้ชุมชนคีรีวงเกิดเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงได้ ซ่ึง
บทเรียนน้ีเกิดจากการมีจุดร่วมกนัของชุมชนท่ีมีประสบการเลวร้ายจากอุทกภยั เกิดจากอุทกภยั เกิด
จากความร่วมมือ ร่วมใจ ของคนในชุมชน ในการเรียนรู้ ลองผิด ลองถูกของชุมชน เกิดเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวโดยชุมชนท่ีเกิดจากความร่วมมือของคนในชุมชนจากการผา่นประสบการอนัเลวร้ายท่ีเกิด
จากอุทกภยัธรรมชาติ สภาพปัจจุบนัคือ ไม่มีคนสานต่อ เน่ืองจากรายได ้มิไดเ้ป็นรายไดห้ลงั คนรุ่น
หลังเร่ิมไม่อินกับประสบการณ์ในอดีต จึงท าให้การใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการ
ท่องเท่ียวของชุมชนคีรีวง สามารถท าไดโ้ดยการจดัการองคค์วามรู้เพื่อพฒันาเศรษฐกิจชุมชนโดย
ผา่นโครงข่ายดา้นการท่องเท่ียว  

ก่อนการประยุกต์ใช้กับส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว ตามกระบวนการ
ต่อไปน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1  ชุมชนคีรีวงจะตอ้งท าการคน้หาองคค์วามรู้ของชุมชนท่ีถูกตอ้ง 
ขั้นตอนท่ี 2  ชุมชนคีรีวงจะตอ้งส ารวจ สร้าง วเิคราะห์ และแสวงหาองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวกบั

ชุมชน 
ขั้นตอนท่ี 3  ชุมชนจะตอ้งจดัความรู้ใหเ้ป็นระบบ แบ่งแยกหมวดหมู่ของชุดองคค์วามรู้ 
ขั้นตอนท่ี 4  ชุมชนคีรีวงจะตอ้งประมวล และกลัน่กรองความรู้ เพื่อจดัท ารูปแบบการ

น าเสนอท่ีง่ายต่อการเขา้ใจ และเหมาะสมกบักลุ่มผูรั้บข่าวสาร 
ขั้นตอนท่ี 5  ชุมชนคีรีวงจะตอ้งมีการตรวจสอบองคค์วามรู้ 
ขั้นตอนท่ี 6  ชุมชนคีรีวงควรจะมีการแลกเปล่ียนความรู้ 
ขั้นตอนท่ี 7  ชุมชนคีรีวง ควรเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
เม่ือชุมชนสามารถจดัการความรู้จากภายในชุมชนให้มีความถูกตอ้ง แม่นย  า เป็นปัจจุสมยั 

สามารถแบ่งปันผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ก็จะเกิดการเรียนรู้ แลกเปล่ียนขอ้มูลความคิดเห็นซ่ึงกนัและ
กนัระหวา่งคนภายในชุมชน (Host) และนกัท่องเท่ียวหรือผูส้นใจ (Guest) เกิดเป็นขอ้มูลยอ้นกลบั 
(Feedback) ใหชุ้มชนไดพ้ฒันาต่อไปอยา่งถูกตอ้งและย ัง่ยนื 

หากชุมชนคีรีวงปฏิบติัตามขั้นตอนการจดัการการเรียนรู้ดงักล่าว จะสามารถเช่ือมโยงสู่
กระบวนการใชส่ื้ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวของชุมชนคีรีวงไดต่้อไปดงัน้ี 

ในกระบวนการแรกเร่ิมตน้จากชุมชนคีรีวงมีความเห็นพอ้งตอ้งกนัท่ีจะจดัการการเรียนรู้
ขอ้มูลชุมชนคีรีวงดว้ยความสมคัรใจ ทุกภาคส่วน เช่น ชาวบา้น กลุ่มอาชีพ คณะกรรมการหมู่บา้น
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เป็นตน้ หลงัจากนั้นผลกัดนัแนวทางการพฒันาส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวของ
ชุมชนคีรีวงผา่นกระบวนการจดัการเรียนรู้ทั้ง 7 ขั้นตอน โดยแต่ละขั้นตอนมีกิจกรรมดงัน้ี 

 
5.1.1  Knowledge Identification 
การบ่งช้ีความรู้ (Knowledge Identification) คือ การส ารวจความรู้เดิมท่ีชุมชนคีรีวงมีอยู่

แลว้ หลงัจากนั้นจึงบนัทึกความรู้นั้นไว ้โดยจากการลงพื้นท่ีวิจยั พบวา่ภายในชุมชนคีรีวงมีชุดองค์
ความรู้ 16 ชุด และมีผูใ้หข้อ้มูล ดงัน้ี  

1)  ชุดองคค์วามรู้เก่ียวกบัประวติัชุมชน 
ในดา้นประวติัชุมชนคีรีวง เป็นประเด็นท่ีนกัท่องเท่ียวใหค้วามส าคญัในการเรียนรู้

ท าความรู้จกัถึงท่ีมาและความส าคญั ชุมชนสามารถจดัการความรู้ โดยเสาะแสวงหาขอ้มูลจากผูน้ า
ชุมชน ปราชญช์าวบา้น บุคคลเก่าแก่ และมีความรู้เก่ียวกบัชุมชนเป็นอยา่งดี โดยจากการสัมภาษณ์
พบวา่ประเด็นการอพยพ ถ่ินก าเนิด อาชีพ และช่ือเสียงเก่ียวกบัการจดัการชุมชนดา้นการท่องเท่ียว 
จนไดรั้บรางวลักินรี เป็นท่ีสนใจและมีคนสอบถามเป็นค าถามอนัดบัตน้ๆ  

2)  ชุดองคค์วามรู้เก่ียวกบัเรือเหนือ 
ในดา้นชุดองคค์วามรู้เก่ียวกบัเรือเหนือ เป็นประเด็นท่ีนกัท่องเท่ียวให้ความส าคญั

ในการเรียนรู้ โดยเสาะแสวงหาขอ้มูลจากผูน้ าชุมชน ปราชญ์ชาวบา้น บุคคลเก่าแก่ และมีความรู้
เก่ียวกบัชุมชนเป็นอย่างดี โดยจากการสัมภาษณ์พบว่าประเด็นท่ีมาและความส าคญัของเรือเหนือ 
ความเช่ือและการน าไปใชป้ระโยชน์ และกรรมวิธีในการประดิษฐ์เรือเหนือ ซ่ึงยงัหาขอ้มูลไดย้าก
ตามส่ือต่างๆ และเป็นขอ้มูลท่ีนกัท่องเท่ียวและผูส้นใจใหค้วามสนใจเป็นอนัดบัตน้ๆ 

3)  ชุดองคค์วามรู้เก่ียวกบัการท าสวนสมรม 
ในดา้นชุดองคค์วามรู้เก่ียวกบัการท าสวนสมรม มีความส าคญัต่อชุมชนคีรีวงและ

ผูส้นใจเป้นอยา่งมาก เน่ืองจากเป็นอาชีพหลกัของชุมชน มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั กล่าวคือ การมีการ
ปลูกพืชและพนัธ์ไมต่้างฤดู ต่างชนิด ลงในสวนเดียวกนั และให้ผลผลิตทั้งปี มีการดูแลท่ีแตกต่าง
กนัของชนิดผลไม ้ทั้งน้ี มีประเด็นท่ีผูเ้ขา้มาศึกษาให้ความสนใจมากท่ีสุด ดงัน้ี การเลือกพื้นท่ี และ
จดัรูปแบบสวนสมรม การเลือกตน้ไมเ้กษตรท่ีลงในสวน และการดูแลสวนสมรม  

4)  ชุดองคค์วามรู้เก่ียวแหล่งท่องเท่ียว 
ในดา้นชุดองคค์วามรู้เก่ียวกบัแหล่งท่องเท่ียว นกัท่องเท่ียวหรือผูส้นใจส่วนใหญ่

มกัจะไดข้อ้มูลบางส่วนจากเวบ็ไซต์ หรือเฟสบุคของกลุ่มอาชีพต่างๆ แต่ไม่ไดมี้การรวบรวมไว้
อย่างเป็นทางการและละเอียดมากนัก จากการสัมภาษณ์ถึงขอ้มูลชุดองค์ความรู้เก่ียวกบัแหล่ง
ท่องเท่ียว สามารถแยกประเภทถึงแหล่งท่องเท่ียวท่ีถูกถามมากท่ีสุด ไดแ้ก่ แหล่งท่องเท่ียวทาง
ประวติัศาสตร์ แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ และเส้นทางเดินป่า เป็นตน้ 



 135 

5)  ชุดองคค์วามรู้เก่ียวกบักลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิตบา้นคีรีวง 
กลุ่มน้ีเป็นกลุ่มท่ีมีผูค้นเขา้มาศึกษามากท่ีสุด ขอ้มูลท่ีไดรั้บความสนใจไดแ้ก่ ท่ีมา

ของกลุ่ม โครงสร้างของกลุ่ม การบริหารจดัการกลุ่ม การไดรั้บความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ 
และลกัษณะปัญหาและแนวทางการแกไ้ขของกลุ่ม เป็นตน้ 

6)  ชุดองคค์วามรู้เก่ียวกบักลุ่มลายเทียน ผา้บาติก สีธรรมชาติ 
ขอ้มูลท่ีได้รับความสนใจได้แก่ ท่ีมาของกลุ่ม โครงสร้างของกลุ่ม การบริหาร

จดัการกลุ่ม กรรมวธีิผลิตผา้บาติก การผลิตสีธรรมชาติ ลกัษณะปัญหาและแนวทางการแกไ้ขปัญหา
ของกลุ่ม เป็นตน้ 

7)  ชุดองคค์วามรู้เก่ียวกบักลุ่มมดัยอ้ม 
ขอ้มูลท่ีถูกให้ความส าคญัของกลุ่มน้ีไดแ้ก ้ท่ีมาของกลุ่ม โครงสร้างของกลุ่ม การ

บริหารจดัการกลุ่ม กรรมวิธีในการผลิตผา้บาติก การผลิตสีธรรมชาติ และปัญหาและแนวทางการ
แกไ้ขของกลุ่ม 

8)  ชุดองคค์วามรู้เก่ียวกบักลุ่มใบไม ้
ในด้านชุดองค์ความรู้เ ก่ียวกับกลุ่มใบไม้ เป็นประเด็นท่ีนักท่องเท่ียวให้

ความส าคญัในการเรียนรู้ โดยเสาะแสวงหาขอ้มูลจากผูน้ าชุมชน ปราชญช์าวบา้น บุคคลเก่าแก่ และ
มีความรู้เก่ียวกับชุมชนเป็นอย่างดี โดยจากการสัมภาษณ์พบว่าประเด็นท่ีมาของกลุ่มใบไม ้
โครงสร้างของกลุ่ม การบริการจดัการกลุ่ม กรรมวิธีผลิตผา้บาติก การผลิตสีธรรมชาติ ปัญหาและ
แนวทางการแกไ้ขปัญหาของกล่า ซ่ึงยงัหาขอ้มูลไดย้ากตามส่ือต่างๆ 

9)  ชุดองคค์วามรู้เก่ียวกบักลุ่มแม่บา้นทุเรียนกวน 
ในด้านชุดองค์ความรู้เ ก่ียวกับทุเรียนกวนเป็นประเด็นท่ีนักท่องเท่ียวให้

ความส าคญัในการเรียนรู้ โดยเสาะแสวงหาขอ้มูลจากผูน้ าชุมชน ปราชญช์าวบา้น บุคคลเก่าแก่ และ
มีความรู้เก่ียวกบัชุมชนเป็นอย่างดี โดยจากการสัมภาษณ์พบว่าประเด็นท่ีมาของกลุ่ม โครงสร้าง
กลุ่ม การบริการจดัการกลุ่ม การเลือกทุเรียน การผลิตทุเรียนกวน ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
ปัญหาของกลุ่ม เป็นค าถามท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุด 

10)  ชุดองคค์วามรู้เก่ียวกบักลุ่มท าขนม 
ในด้านชุดองค์ความรู้เ ก่ียวกับกลุ่มท าขนมเป็นประเด็นท่ีนักท่องเท่ียวให้

ความส าคญัในการเรียนรู้ โดยเสาะแสวงหาขอ้มูลจากผูน้ าชุมชน ปราชญช์าวบา้น บุคคลเก่าแก่ และ
มีความรู้เก่ียวกบัชุมชนเป็นอยา่งดี โดยจากการสัมภาษณ์พบวา่ประเด็นท่ีมาของกลุ่มท าขนม ความ
เช่ือและการน าไปใชป้ระโยชน์ ซ่ึงยงัหาขอ้มูลไดย้ากตามส่ือต่างๆ 
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11)  ชุดองคค์วามรู้เก่ียวกบักลุ่มบา้นสมุนไพร 
ในด้านชุดองค์ความรู้เก่ียวกบักลุ่มบา้นสมุนไพรเป็นประเด็นท่ีนักท่องเท่ียวให้

ความส าคญัในการเรียนรู้ โดยเสาะแสวงหาขอ้มูลจากผูน้ าชุมชน ปราชญช์าวบา้น บุคคลเก่าแก่ และ
มีความรู้เก่ียวกบั ท่ีมาของกลุ่ม โครงสร้างของกลุ่ม การบริหารจดัการกลุ่ม การผลิตผลิตภณัฑ์ของ
กลุ่ม ปัญหาและแนวทางการแกไ้ขปัญหา 

12)  ชุดองคค์วามรู้เก่ียวกบักลุ่มหมาตอ้ 
ในด้านชุดองค์ความรู้เ ก่ียวกับกลุ่มหมาต้อเป็นประเด็นท่ีนักท่องเท่ียวให้

ความส าคญัในการเรียนรู้ โดยเสาะแสวงหาขอ้มูลจากผูน้ าชุมชน ปราชญช์าวบา้น บุคคลเก่าแก่ และ
มีความรู้เก่ียวกบัชุมชนเป็นอย่างดี โดยจากการสัมภาษณ์พบวา่ประเด็นท่ีมาของกลุ่มหมาตอ้ ท่ีมา
ของกลุ่ม โครงสร้างของกล่า การบริหารจดัการกลุ่ม การเลือกวตัถุดิบ การผลิต ปัญหาและแนว
ทางแกไ้ขปัญหาของกลุ่ม ซ่ึงยงัหาขอ้มูลไดย้ากตามส่ือต่างๆ 

13)  ชุดองคค์วามรู้เก่ียวกบักลุ่มหตัถกรรมพื้นบา้นคีรีวง 
ในดา้นชุดองคค์วามรู้เก่ียวกบัหตัถกรรมพื้นบา้นคีรีวง เป็นประเด็นท่ีนกัท่องเท่ียว

ให้ความส าคญัในการเรียนรู้ โดยเสาะแสวงหาขอ้มูลจากผูน้ าชุมชน ปราชญช์าวบา้น บุคคลเก่าแก่ 
และมีความรู้เก่ียวกบัชุมชนเป็นอย่างดี โดยจากการสัมภาษณ์พบว่าประเด็นท่ีมาของหัตถกรรม
พื้นบา้นคีรีวง ท่ีมาของกลุ่ม โครงสร้างของกลุ่ม การบริหารจดัการกลุ่ม และปัญหาและแนวทางการ
แกไ้ขปัญหาของกลุ่ม ซ่ึงยงัหาขอ้มูลไดย้ากตามส่ือต่างๆ 

14)  ชุดองคค์วามรู้เก่ียวกบักลุ่มลูกไม ้
ในด้านชุดองค์ความรู้เ ก่ียวกับกลุ่มลูกไม้ เป็นประเด็นท่ีนักท่องเ ท่ียวให้

ความส าคญัในการเรียนรู้ โดยเสาะแสวงหาขอ้มูลจากผูน้ าชุมชน ปราชญช์าวบา้น บุคคลเก่าแก่ และ
มีความรู้เก่ียวกับชุมชนเป็นอย่างดี โดยจากการสัมภาษณ์พบว่าประเด็นท่ีมาของกลุ่มลูกไม ้
โครงสร้างของกลุ่ม การบริหารจดัการกลุ่ม ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาของกลุ่ม ยงัหา
ขอ้มูลไดย้ากตามส่ือต่างๆ 

15)  ชุดองคค์วามรู้เก่ียวกบัชมรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์
ในด้านชุดองค์ความรู้เก่ียวกับชมรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ เป็นประเด็นท่ี

นกัท่องเท่ียวให้ความส าคญัในการเรียนรู้ โดยเสาะแสวงหาขอ้มูลจากผูน้ าชุมชน ปราชญช์าวบา้น 
บุคคลเก่าแก่ และมีความรู้เก่ียวกบัชุมชนเป็นอย่างดี โดยจากการสัมภาษณ์พบวา่ประเด็นท่ีมาของ
กลุ่ม โครงสร้างของกลุ่ม การบริหารจดัการกลุ่ม ท่ีพกั โฮมเสตย ์โปรแกรมการเดินทาง ปัญหาและ
แนวทางการแกไ้ขปัญหาของกลุ่ม ซ่ึงยงัหาขอ้มูลไดย้ากตามส่ือต่างๆ 
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16)  ชุดองคค์วามรู้เก่ียวกบักองทุนเติมสีเขียวใส่เขา 
ชุดองคค์วามรู้เก่ียวกบักองทุนเติมสีเขียวใส่เขา ปัจจุบนักลุ่มดงักล่าวไดยุ้บรวมกบั

ชมรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ แต่ยงัคงเป็นชุดข้อมูลท่ีถูกให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ถึงท่ีมา 
ความส าคญั และสาเหตุของการยบุรวม 
 

5.1.2  Knowledge Creation and Acquisition 
ชุมชนคีรีวงจะตอ้งส ารวจ สร้าง วิเคราะห์ และแสวงหาองค์ความรู้ท่ีเก่ียวกบัชุมชน โดย

ชุมชนคีรีวงจะตอ้งท าการส ารวจและวิเคราะห์ชุดขอ้มูลท่ีส าคญั วา่ภายในชุมชนมีชุดขอ้มูลอะไรท่ี
ส าคญั และขอ้มูลเหล่านั้นอยู่ท่ีใคร ในรูปแบบไหน สามารถน ามาเก็บรวบรวมได้อย่างไร เช่น 
ขอ้มูลเก่ียวกบัเรือเหนือ ชุมชนอาจจะแบ่งแยกกนัคน้ควา้ จากต ารา อินเตอร์เน็ต บทความวิชาการ 
และสัมภาษณ์ผูรู้้ท่ีมีความเช่ียวชาญในเร่ืองนั้น เพื่อน ามาจดัท าเน้ือหาท่ีถูกตอ้ง  

ซ่ึงจากการศึกษาพบว่า ชุดองค์ความรู้ท่ีส าคญัของชุมชนคีรีวงจะฝังอยู่ท่ีตวับุคคล เช่น 
ประธานกลุ่ม ปราชญ์ชุมชน โดยองค์ความรู้ท่ีได้เกิดจากการลองผิด ลองถูก จนสั่งสมเป็น
ประสบการณ์ และมีการถ่ายทอดผา่นการสอนใหแ้ก่สมาชิกของกลุ่มจากรุ่นสู่รุ่น 

 
5.1.3  Knowledge Organization 
ชุมชนคีรีวงจะตอ้งท าความรู้ท่ีมีในชุมชน มารวบรวมมาจดัหมวดหมู่ แบ่งประเภทของ

ความรู้เพื่อจัดท าให้ง่าย เป็นระบบ สะดวกต่อการค้นหาและใช้งาน เช่น ความรู้เ ก่ียวกับ
ประวติัศาสตร์ชุมชน ความรู้เก่ียวกลุ่มอาชีพ และความรู้เก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียว เป็นตน้  

 
5.1.4  Knowledge codification and Refinement 
นอกจากชุมชนคีรีวง จะต้องจัดระเบียบของข้อมูลแล้ว ยงัต้องท าการประมวลและ

กลัน่กรองความรู้ ให้อยู่ในรูปแบบท่ีสามารถเขา้ใจง่าย ไม่มีความหมายซับซ้อน หรือท าให้เขา้ใจ
ก ากวม เช่น การจัดท าข้อมูล และเอกสาร ท่ีสามารถใช้ได้ทุกกลุ่ม ทุกองค์กร ใช้ค  าศัพท์ท่ีมี
ความหมายเดียวกนั เขา้ใจง่าย หรือมีอภิธานศพัท์เฉพาะ เพื่อให้เกิดความเขา้ใจร่วมกนั เป็นต้น 
ภายในชุมชนเองสามารถใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นเคร่ืองมือประมวลและกลัน่กรองความรู้ สร้าง
มาตรฐานในการเขา้ใจได ้ผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ได ้ผา่นรูปแบบภาษา ทั้งน้ี 

 
5.1.5  Knowledge Access 
จากการศึกษาบริบทของชุมชนคีรีวง ชุมชนคีรีวงจะเป็นผูก้  าหนด ว่าข้อมูลใดสามารถ

เผยแพร่ได ้และไม่สามารถเผยแพร่ได ้มีขอ้จ ากดัขององคค์วามรู้อยูส่องประเภท คือ ความรู้ประเภท
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เบ้ืองหน้า (Front Knowledge) หรือความรู้ประเภทท่ีสามารถถ่ายทอดให้แก่สาธารณะชนได ้เช่น 
ขอ้มูลเก่ียวกบัการก่อตั้ง ประวติัศาสตร์ชุมชน ความรู้เก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียว ประเพณี วิถีชีวิต 
และความรู้ประเภทเบ้ืองหลงั (Back Knowledge) หรือความรู้ประเภทท่ีไม่สามารถถ่ายทอดให้แก่
สาธารณชนได ้มีผลต่อการด าเนินธุรกิจ เช่น เทคนิควิธีการมดัยอ้มเฉพาะตน้ เทคนิคการท าทุเรียน
กวน ตวัเลขทางบญัชีของธุรกิจ หรือประเพณีบางอยา่ง เป็นตน้ 

ดังนั้นในการจัดการการเข้าถึงความรู้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ชุมชนคีรีวงจะต้อง
ก าหนดชนชั้นของผูใ้ชข้อ้มูล และการเขา้ถึงขอ้มูลต่างๆ เช่น ผูดู้แล (Admin) สามารถเขา้ไปดูขอ้มูล
ไดทุ้กส่วน สามารถแกไ้ขขอ้มูลได ้และผูใ้ชป้กติ (User) สามารถเขา้ไปอ่านขอ้มูลไดเ้ฉพาะส่วนท่ี
เจา้บา้น หรือชุมชนคีรีวงอนุญาตเท่านั้น เป็นตน้ 

 
5.1.6  Knowledge Sharing 
เม่ือไดอ้งคค์วามรู้ท่ีถูกตอ้ง สมบูรณ์ ชุมชนคีรีวงจะตอ้งมีการแบ่งปันองคค์วามรู้ให้กนั ทั้ง

ในชุมชนคีรีวง และนักท่องเท่ียว ผูส้นใจ ผ่านช่องทางต่างๆ โดยสามารถปรับประยุกต์ใช้ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์เป็นช่องทางแบ่งปันความรู้ ทั้งในรูปแบบภาพ เสียง วีดีโอ และขอ้ความ เพื่อให้เกิด
การเรียนรู้ แลกเปล่ียนขอ้มูลท่ีถูกตอ้งระหวา่งกนั 

Rodriguez and Edwards (2010) ไดแ้บ่งองคป์ระกอบของการเรียนรู้ไว ้3 อยา่ง คือ คน 
สถานท่ี และส่ิงอ านวยความสะดวก เม่ือพิจารณาตามบริบทของชุมชนคีรีวงแลว้ พบองคป์ระกอบ
ดงัน้ี  

ดา้นของคน ถือว่าเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัท่ีสุด เพราะเป็นแหล่งศูนยร์วมของความรู้ท่ี
สมควรน าออกมาแบ่งปันเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น เพื่อการจดัการความรู้อย่างสมบูรณ์ของคีรีวง คือ
ชาวบา้นคีรีวง ทุกภาคส่วน เพื่อท าความเขา้ใจในแต่ละประเด็นร่วมกนั  

การจดัสถานท่ีท่ีเรียนรู้ให้มีความเหมาะสม เช่น เวทีประชุมคณะกรรมการหมู่บา้น หรือ
ประชุมรวม เป็นตน้ 

ซ่ึงผา่นช่องทางตรง คือการจดัการประชุมภายในหมู่บา้น มีกลุ่มผูรู้้หรือปราญช์ชุมชน หรือ
ตวัแทนหมู่บา้นท่ีไดรั้บการยอมรับในการถ่ายทอดขอ้มูล  

ทั้งน้ีชุมชนคีรีวงยงัสามารถใช้โอกาสของกระแสพฒันานาเทคโนโลยีท่ีคนเขา้ถึงและมี
ความพร้อมน้ี โดยการประชาสัมพนัธ์แบ่งปันขอ้มูลผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น เป็นขอ้ความผ่าน
เวบ็ไซตข์องชุมชน ผา่นเฟสบุคต่างๆ เพื่อใหเ้กิดการแบ่งปัน และสามารถรับรู้ขอ้มูลจ าเป็นต่างๆ ได้
อยา่งกวา้งขวาง เป็นตน้ 

ชุมชนคีรีวง มีองคค์วามรู้ 2 ประเภท คือ 1) Tactic Knowledge และ 2) Explicit Knowledge 
ดงันั้น การแบ่งปันความรู้ก็จะมีวธีิการแตกต่าง เช่น  



 139 

การแบ่งปันความรู้ประเภท Explicit วิธีท่ีนิยม เช่น การจดัท าเอกสาร จดัท าฐานความรู้ 
หรือการจดัท าสมุดหน้าเหลืองโดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ท าสามารถเขา้ถึงความรู้ไดง่้าย
และรวดเร็วยิ่งข้ึน ชุมชนคีรีวงสามารถน าส่ืออิเล็กทรอนิกส์มาเป็นช่องทางในการแบ่งปันความรู้
ประเภทน้ี เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจ 

การแบ่งปันความรู้ประเภท Tacit สามารถท าไดห้ลายรูปแบบข้ึนอยูก่บัความตอ้งการและ
วฒันธรรมองค์กร ส่วนใหญ่มกัจะใช้วิธีผสมผสานเพื่อผูใ้ช้ขอ้มูลสามรถเลือกใช้ได้ตามสะดวก 
วิธีการหลกัๆ มี ดงัน้ี เวทีส าหรับการแลกเปล่ียนความรู้ออนไลน์ (Knowledge Forum Online) 
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ออนไลน์ Community of Practice Online เป็นตน้ 

 
5.1.7  Learning 
เม่ือเสร็จส้ินกระบวนการจัดการความรู้ของชุมชนคีรีวง มีการเผยแพร่ข้อมูลไปย ัง

สาธารณชน พื้นท่ีการใชส่ื้ออิเล็กทรอนิกส์ยงัเป็นเคร่ืองมือในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ให้แก่ชุมชนคีรี
วงผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ค าแนะน าผา่นเฟสบุค เป็นตน้ 

คนในชุมชนสามารถเรียนรู้จากค าแนะน าของนักท่องเท่ียวและผูส้นใจผ่านทางส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ สามารถตอบกลบั และใหข้อ้มูลเพิ่มเติมไดท้นัท่วงที สามารถแกไ้ขขอ้มูลท่ีผิดพลาด
ใหถู้กตอ้งได ้

ในส่วนของลูกหลานของชุมชนคีรีวงรุ่นหลงัท่ีไม่ไดอ้ยู่ในพื้นท่ี ไม่ไดผ้่านประสบการณ์
อันทรงเกียรติท่ีเป็นบทเรียนให้เกิดการปรับตัวของชาวคีรีวงมานั้ น สามารถท่ีจะเรียนรู้ถึง
ประวติัศาสตร์ของชุมชน และติดตามสถานการณ์ของชุมชนคีรีวงไดอ้ยา่งเป็นปัจจุสมยั ง่าย รวดเร็ว 
และประหยดัค่าใช้จ่าย ทั้งน้ียงัสามารถซึมซับรูปแบบการด าเนินชีวิตของชุมชนผ่านการถ่ายทอด
กิจกรรมผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ อีกดว้ย 

ในส่วนของของนกัท่องเท่ียว หรือผูส้นใจ สามารถศึกษาประวติัความเป็นมา กฎระเบียบ
หรือขอ้มูลต่างๆ ของคีรีวง ก่อนเดินทางมาเท่ียวจริง เพื่อเขา้ใจบริบทของชุมชน รู้ขอ้มูลอนัเป็น
ประโยชน์ และสามารถเตรียมค าถามมาถามไดอ้ยา่งตรงประเด็น ตอบโจทยเ์ป้าหมายในการเรียนรู้ 

พื้นท่ีส่ืออิเล็กทรอนิกส์จะสามารถช่วยและส่งเสริมให้ชุมชนคีรีวงทั้งท่ีอยูใ่นพื้นท่ี และอยู่
นอกพื้นท่ี ผูส้นใจ นกัท่องเท่ียว นกัวิชาการ และบุคคลต่างๆ สามารถเรียนรู้แลกเปล่ียนขอ้มูลได้
อยา่งง่าย สะดวก และรวดเร็ว สามารถน าขอ้มูลจากคีรีวงไปใชป้ระโยชน์ต่อยอดไดอ้ยา่งกวา้งขวาง 
เช่น เม่ือนกัวชิาการอ่านถึงบริบทของชุมชนคีรีวง ทราบถึงแนวทางการจดัการชุมชน ทราบถึงขอ้ดี 
ขอ้เสียของชุมชนคีรีวง เกิดการตีความจากขอ้มูลเบ้ืองตน้ เขา้ไปศึกษาเชิงลึก พบปัญหาเร่ืองการให้
ขอ้มูลของแหล่งท่องเท่ียว และจดัอบรมยวุมคัคุเทศกข้ึ์น เพื่อพฒันาชาวคีรีวง เป็นตน้ 
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5.2  ข้อเสนอแนะ 
 

5.2.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
1)   ชุมชนคีรีวงควรมีการจดัการองคค์วามรู้ของชุมชนก่อนน าเผยแพร่ผา่นช่อง

ต่างๆ เพื่อความเขา้ใจขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ระหวา่งชุมชน และผูส้นใจ 
2)   ชุมชนคีรีวงควรใชส่ื้ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนบัสนุนการท่องเท่ียวของชุมชนคีรีวง 

โดยใชเ้ป็นชุดเคร่ืองมือในการเผยแพร่องคค์วามรู้ของชุมชน ใหแ้ก่ภาคส่วนต่างๆ เช่น คนในชุมชน 
คนนอกชุมชน นกัท่องเท่ียว นกัวชิาการ หรือบุคคลผูส้นใจ โดยเร่ิมจากการจดัการระบบความรู้ของ
คนในชุมชนใหมี้ความเขา้ใจท่ีตรงกนัก่อน 

 
5.2.2  ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์ปัจจุบนั

ของชุมชนคีรีวงในการใชส่ื้ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสงเสริมการท่องเท่ียว และศึกษาแนวทางการใชส่ื้อ
อิเล็กทรอนิกส์ของชุมชนคีรีวงเพื่อสนบัสนุนการท่องเท่ียว โดยในการวิจยัดงักล่าว เน้นการศึกษา
ฝ่ังของอุปทานของชุมชน (Sender) ในการเสนอชุดความรู้ ซ่ึงไม่ครอบคลุมฝ่ังอุปสงค์ทางการ
ท่องเท่ียว (Receiver) ซ่ึงนบัเป็นองคป์ระกอบส าคญัในระบบของการส่ือสาร 

ดงันั้นในการวิจยัคร้ังต่อไป ผูว้ิจยัจกัจ าเป็นจะตอ้งศึกษาในประเด็นของความตอ้งการและ
ลกัษณะการรับขอ้มูลของนกัท่องเท่ียว เพื่อให้ตอบสนองต่อความตอ้งการท่ีถูกตอ้งของนักท่องเท่ียว 
อีกดว้ย 
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บทคัดย่อ 

บทความน้ีเป็นการทบทวนวรรณกรรมเชิงวพิากษ ์เสนอทิศทางการใชส่ื้ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว
โดยชุมชน ใหชุ้มชนสามารถส่ือความหมายแก่นกัท่องเท่ียวไดด้ว้ยตนเอง และทั้งน้ีเพ่ือให้นกัท่องเท่ียวสามารถคน้หาขอ้มูล
และติดต่อกบัชุมชนไดโ้ดยตรงโดยไม่ตอ้งผา่นพอ่คา้คนกลาง หรือนายหนา้  ซ่ึงในบทความดงักล่าวไดน้าํเสนอ แนวคิดเร่ือง
พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ แนวคิดเร่ืองการจดัการท่องเท่ียวโดยชุมชน โดยใชส่ื้ออิเล็กทรอนิกส์เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาการ
ท่องเท่ียวผา่นชุมชน ใหมี้การการบริหารจดัการโดยเจา้บา้น เกิดเป็นชุมชนเขม้แขง็และยัง่ยนื 

การกาํหนดทิศทางการใชส่ื้ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยชุมชน (1)ในดา้นการออกแบบเวบ็ไซต ์ 
เสนอใหมี้การออกแบบโดยชุมชนมีส่วนร่วม ใหค้นในทอ้งถ่ินเขา้มามีบทบาทออกแบบเวบ็ไซต ์และเสนอแนวคิดเก่ียวกบัส่ิง
ท่ีชุมชนตอ้งการส่ือออกมาสู่สาธารณะ เพ่ือลดการละเมิดสิทธ์ิความเป็นส่วนตวัของชุมชน และสามารถเสนอเอกลกัษณ์ของ
ทอ้งถ่ินแก่สายตาประชาคมโลก (2)ในดา้นความหลากหลายของขอ้มูล เสนอใหมี้การรวบรวมขอ้มูลจากหลายแหล่ง  และนาํ
ผูเ้ช่ียวชาญหรือปราชญช์าวบา้น มาปรับปรุงขอ้มูลท่ีถูกตอ้งใหต้รงกนั  ก่อนท่ีจะเผยแพร่ เพ่ือสร้างความน่าเช่ือถือให้แก่ผูรั้บ
ข่าวสาร (3)ในดา้นส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยชุมชน เสนอเป็นรูปแบบโมเดลเพ่ือช้ีใหเ้ห็นทิศทางการใชส่ื้ออิเลก็ทรอนิกส์เพ่ือ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยชุมชน โดยเร่ิมจากการนาํส่ืออิเล็กทรอนิกส์มาเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาคนให้เกิดองค์ความรู้ 
นาํไปสู่การใชส่ื้ออิเลก็ทรอนิกส์เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยชุมชนใหย้ ัง่ยนื 

แต่ทา้ยท่ีสุดแลว้ ผูศึ้กษาไดส้รุปวา่ การพฒันาคนในชุมชนใหเ้กิดองคค์วามรู้สู่การปฏิบติัจริงนั้น ยงัคงเป็นหนทางท่ี
จะพฒันาชุมชนอย่างย ัง่ยืนสืบไป เน่ืองจากการพฒันาคน เป็นแรงขบัเคล่ือนสําคญัในการพฒันาองคป์ระกอบอ่ืนๆ ดงันั้น 
ตัวแทนชุมชน ควรจะเรียนรู้วิธีออกแบบเว็บไซต์ด้วยตนเอง เพ่ือสะดวกต่อการเปล่ียนแปลงข้อมูลท่ีจะเสนอให้แก่
นกัท่องเท่ียวใหมี้ความใหม่อยูเ่สมอ และมีความคล่องตวัในการติดต่อกบันกัท่องเท่ียวผา่นเวบ็ไซตใ์นยคุโลกาภิวตัน์ 

 
ค ำส ำค ญ  การท่องเท่ียวโดยชุมชน,  ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์,  ขอ้มูล, การตดัสินใจซ้ือ 
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Abstract 
This article involves critical review and proposes the directions for using electronic media to promote 

community-based tourism in which each community will be able to directly communicate to the tourist by itself and to 
enable the tourist to search for information and contact the community directly without any middlemen or agency. This 
article has also presented the concept of e-commerce, tourism management by community, using electronic media to 
promote tourism development through community and management by the real host to strengthen community and 
sustainability.  

 Orientation of the use of electronic media to promote community-based tourism includes (1) in respect of 
webpage design, it is proposed that community should participate in the design process and their concept of what to be 
communicated should be publicized in order to avoid violation of privacy of that community and to be able to present the 
identity of that community to the world (2) in respect of variety of information, it is recommended that information should 
be gathered from several sources while local expert or scholar should be invited to review and harmonized those 
information before publicizing them in order to make it credible for receiver (3) in respect of community-based tourism, it 
is suggested to use pattern or model suggesting the directions for using electronic media to promote community-based 
tourism starting from utilizing electronic media to develop human resources in order to further use such electronic media 
for promoting sustainable community-based tourism.  

 Finally, the author concludes that human resource development in any community to establish body of 
knowledge for the real practice is still the most significant mean for sustainable community development as human 
development will be the key driving force for developing other components. Therefore, the community representatives 
should learn how to design their own websites in order to facilitate the update of their websites for the tourist and provide  
convenient contact channel with the tourist via their own website in this globalization age.  
 

Keyword: community-based tourism, electronic media, information, decision to buy                 
 

บทน า 

 ปัจจุบนัการใชง้านอินเทอร์เน็ตมีความนิยมแพร่หลาย
มาก เน่ืองจากเป็นช่องทางท่ีใช้ติดต่อส่ือสารท่ีสะดวก 
รวดเร็ว และสามารถโตต้อบไดท้นัที มีอตัราแนวโน้มการ
เพ่ิมข้ึนของจาํนวนผูใ้ชง้านอินเทอร์เน็ตมากข้ึนทุกปี ซ่ึงจาก

การสาํรวจของ  www.internetworldstats.com1  พบวา่ เม่ือปี
พ.ศ.2543 มีผูใ้ช้งานอินเทอร์เน็ตเพียง 360,985,492 คน 
ต่อมาในปีพ.ศ.2554 มียอดผูใ้ชง้านอินเทอร์เน็ตจากทัว่โลก
เพ่ิมมากข้ึนถึง 2,267,233,742 คน หรือคิดเป็น ร้อยละ 
789.6 ซ่ึงช้ีให้เห็นว่า ในปัจจุบันอินเทอร์เน็ตได้เข้ามามี
บทบาทต่อชีวติประจาํวนัเป็นอยา่งมาก  

 น อ ก จ า ก น้ี มี ก า ร สํ า ร ว จ จ า ก ศู น ย์ เ ท ค โ น โ ล ยี

อิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ2  พบวา่ในประเทศ
ไทยมีการขยายตวัอตัราการใชบ้ริการทางอินเทอร์เน็ตสูงข้ึน 
จากปีพ.ศ.2543 ซ่ึงมีผูใ้ชเ้พียง 2,300,000 คน กลบัเพ่ิมข้ึน
อยา่งรวดเร็วในปีพ.ศ.2552 เป็น 18,300,000 คน  

 ผลการสาํรวจของสาํนกังานสถิติแห่งชาติ3 ในปีพ.ศ.
2553 พบว่าในประเทศไทยมีจาํนวนประชากรอายุ 6 ปีข้ึน
ไปทั้ ง ส้ินประมาณ 61.9  ล้านคน ในจํานวนน้ีมีผู ้ใช้
คอมพิวเตอร์  19 .1  ล้านคน หรือร้อยละ 30.9   ผู ้ใช้
อินเทอร์เน็ต 13.8 ล้านคน หรือร้อยละ 22.4 และผู ้ใช้
โทรศพัท์มือถือ 38.2 ลา้นคน หรือร้อยละ 61.8 และมีการ
นาํไปประยกุต์ใชก้บัชีวิตประจาํวนัท่ีหลากหลาย เช่น การ
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คน้หาขอ้มูล การทาํธุรกิจการขายสินคา้ การติดต่อ ทาํให้
อินเทอร์เน็ตกลายเป็นอีกช่องทางท่ีสามารถติดต่อไดอ้ย่าง
รวดเร็วและกวา้งขวาง และมีแนวโน้มการเพ่ิมข้ึนอย่างไร้
ขีดจาํกดั 
  เ ม่ื อ พิ จ า ร ณ า แ น ว โ น้ ม ก า ร ใ ช้ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ 
อินเทอร์เน็ต และโทรศพัทมื์อถือของประชาชน อาย ุ6 ปีข้ึน
ไป ในระหว่างปีพ.ศ.2548 - พ.ศ.2554 (สํานักงานสถิติ
แห่งชาติ) พบวา่ผูใ้ชค้อมพิวเตอร์มีสัดส่วนเพ่ิมข้ึนจากร้อย
ละ 24.5 เป็นร้อยละ 32 ผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 
12 เป็นร้อยละ 23.7 และผูใ้ชโ้ทรศพัทมื์อถือเพ่ิมข้ึนจากร้อย
ละ36.7 เป็นร้อยละ 66.4 ซ่ึงจากสถิติดงักล่าวคาดการณ์วา่มี
แนวโนม้เพ่ิมสูงข้ึนทุกๆ ปี  
 ดัง นั้ น จากสถิติ แ ล ะแ น วโน้ม ท่ี มีย อ ด ผู ้ใ ช้ง าน
อินเตอร์เน็ตสูงข้ึน จึงเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีทาํให้ผูว้ิจัยสนใจ
ศึกษา เพ่ือหาช่องทางการบูรณาการการใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และโทรศพัทมื์อถือ มาใชเ้ป็นอีก
ช่องทางในการส่งเสริมการท่องเ ท่ียวโดยชุมชนของ
ประเทศไทย 
 เน่ืองจากการท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมหลักของ
ประเทศ เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีช่วยพัฒนาชาติและสร้าง
รายได้ให้กับประเทศไทย อีกทั้ งมีแนวโน้มว่าตลาดการ
ท่องเท่ียวในประเทศไทยจะมีอตัราการเติบโตข้ึนเร่ือยๆ ซ่ึง
สามารถคาดการณ์ไดจ้ากสถิติ ในปีพ.ศ.2554 ท่ีมีจาํนวน
นกัท่องเท่ียวรวมจากทุกภูมิภาคทัว่โลกเพียง 9,755,108 คน 
และมีอัตราเพ่ิมข้ึนในปีพ.ศ.2555 เป็น 10,496,789 คน 
เพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 7.6  (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 

2555)4 ดงันั้นหากประเทศไทยจะหยิบยกส่ืออิเล็กทรอนิกส์
มาเป็นเคร่ืองมือหลกัในการขบัเคล่ือนการท่องเท่ียว ควรท่ี
จะมีการบริหารจัดการท่ีดีเพ่ือให้ส่งผลกระทบน้อยท่ีสุด 
โดยอาศยัหลกัการท่องเท่ียวโดยชุมชน กล่าวคือ การสร้าง
สมดุลระหว่างเจา้บา้นและนักท่องเท่ียว ให้มีความสุขและ
พฒันาควบคู่กนัตามแนวคิดเร่ืองการจดัการท่องเท่ียวโดย
ชุมชน ท่ีคาํนึงถึงความยัง่ยืนของส่ิงแวดลอ้ม สังคม และ
วฒันธรรม กาํหนดทิศทางโดยชุมชน จดัการโดยชุมชนเพ่ือ
ชุมชน และชุมชนมีบทบาทเป็นเจา้ของมีสิทธิในการจดัการ
ดูแลเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้แก่ผูม้าเยือน (โครงการท่องเท่ียว

เพื่อชีวิตและธรรมชาติ, 2540) โดยใชก้ารท่องเท่ียวเป็น
เคร่ืองมือในการพฒันาชุมชน ให้มีการกระจายรายไดอ้ยา่ง
ทั่วถึง มีการบริหารจัดการโดยเจ้าบ้าน เกิดเป็นชุมชน
เข้มแข็ง ดังเฉกเช่นท่ีผู ้วิจัยต้องการนําเสนอส่ือให้เป็น
เคร่ืองมือในการพฒันาการท่องเท่ียวผา่นชุมชน 
 ในปัจจุบนัทิศทางของธุรกิจท่องเท่ียว การซ้ือสินคา้
และบริการด้านท่องเท่ียวผ่านระบบออนไลน์ เป็นเร่ืองท่ี
น่าสนใจและมีแนวโน้มท่ีกาํลงัไดรั้บความนิยมเป็นอย่าง
มาก ซ่ึงสงัเกตไดจ้ากสถิติผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตในประเทศต่างๆ 
ท่ีมีจาํนวนเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงมีจาํนวนไม่น้อยท่ีนิยมการซ้ือ
สินคา้ท่องเท่ียวผ่านระบบออนไลน์ พรศิริ มโนหาญ อดีต
ผูว้า่การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยคนท่ี 7 กล่าววา่ “สาํหรับ
ทิศทางการขยายตวัดา้นธุรกิจท่องเท่ียวบนโลกออนไลน์ใน
ปี พ.ศ.2551 ของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้
มีการดาํเนินการตามแผนแม่บทการตลาดออนไลน์ ททท. ปี 
พ.ศ.2551-พ.ศ.2554 โดยเน้นการเตรียมความพร้อมให้
องคก์รพร้อมรับกบัการแข่งขนัทางดา้นการตลาดออนไลน์ 
โดยพฒันาระบบเวบ็ไซตแ์ละฐานขอ้มูล รวมถึงทรัพยากร
บุคคลขององคก์รให้มีประสิทธิภาพ สามารถแข่งขนัไดใ้น
ตลาดการท่องเท่ียวระดบัโลก” 
 และนอกจากน้ี ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป์ และพิมพล์ภสั 

พงศกรรังศิลป์(2548: 11)5 กล่าวถึงช่องทางการตลาดใหม่
ของธุรกิจการท่องเท่ียวว่า พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ในธุรกิจ
การท่องเท่ียวไดอ้าํนวยความสะดวกในการติดต่อ ส่ือสาร
สองทางให้กับนักท่องเ ท่ียวท่ีอยู่ทุกมุมโลก สามารถ
นําเสนอข้อมูลการท่องเท่ียวท่ีสอดคล้องกับพฤติกรรม
นกัท่องเท่ียว ซ่ึงตอ้งการวางแผนการเดินทางล่วงหนา้ โดย
การคน้หาขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียว และประเมินงบประมาณ
หรือค่าใชจ่้ายทั้งหมดก่อนตดัสินใจ ซ่ึงในขณะท่ีอยูร่ะหวา่ง
การเตรียมตวัน้ี นกัท่องเท่ียวก็มกัจะทาํการจองตัว๋เคร่ืองบิน 
จองท่ีพกั หรือตดัสินใจใชบ้ริการบริษทันาํเท่ียวก่อนท่ีนัง่จะ
เต็มซ่ึงช่องทางการส่ือ สารผ่านอินเทอร์เน็ตจะช่วยให้ทุก
อยา่งสะดวก รวดเร็วมากข้ึน  
  และในส่วนของผูป้ระกอบการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์
ในธุรกิจการท่องเท่ียวยงัช่วยลด ค่าใชจ่้ายและตน้ทุนการ
ดาํเนินงานของผูป้ระกอบการ ทั้งยงัสามารถควบคุมระบบ
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การจอง และโอกาสในการโฆษณาสินค้าและนําเสนอ
บริการใหม่ๆ ได้อีกด้วย สอดคล้องกับ Masoomeh M. 
(2006: 62) ท่ีได้ศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวใน
การใชง้านระบบออนไลน์พบวา่ผูใ้ชส่้วนใหญ่ ร้อยละ 76.5 
มีความพึงพอใจจากการซ้ือสินคา้และบริการแบบออนไลน์
ผา่นทางเวบ็ไซต ์
 ดังนั้ นการหาทิศทางการส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยชุมชน จึงเป็นประเด็นท่ีผูว้ิจัย
สนใจศึกษาเพ่ือนําไปส่งเสริมการท่องเท่ียวของประเทศ
ไทยให้มีศกัยภาพมากยิ่งข้ึน อีกทั้งยงัมีความสอดคลอ้งกบั
แผนพฒันาต่างๆ ของประเทศดงัน้ี 

1) แผนพฒันาการท่องเท่ียวแห่งชาติ6 พ.ศ.2555-พ.ศ.
2559 ในยุทธศาสตร์การส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและส่ิงอาํนวยความสะดวกเพ่ือการท่องเท่ียว การ
พฒันาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเท่ียวให้เกิดความยัง่ยืน การ
พฒันาสินคา้บริการและปัจจยัสนบัสนุนการท่องเท่ียว การ
สร้างความเช่ือมั่นและส่งเสริมการท่องเท่ียว และการ
ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคประชาชน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรการท่องเท่ียว 

2) นโยบายยทุธศาสตร์การวจิยัของชาติ ฉบบัท่ี 8 พ.ศ.

2555-พ.ศ.25597 จาํนวน 2 ยุทธศาสตร์ คือ ยทุธศาสตร์ท่ี 1 
การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพฒันาทาง
สงัคม ยทุธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างศกัยภาพและความสามารถ
เพ่ือการพฒันาทางเศรษฐกิจ 

3) กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร ระยะ พ.ศ.2554-25638 ของประเทศไทย ท่ีได้
กาํหนดเป้าหมายยุทธศาสตร์เพ่ือการพฒันา 7 ยุทธศาสตร์ 
และยุทธศาสตร์ท่ีสอดคลอ้ง ไดแ้ก่ ยุทธศาสตร์การพฒันา
ทุนมนุษย์ท่ี มีความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้
สารสนเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ มีวิจารณญาณและรู้เท่าทนั 
รวมถึงพฒันาบุคลากร ICT ท่ีมีความรู้ความสามารถและ
ความเ ช่ียวชาญระดับมาตรฐานสากล โดยการจัดทํา
สาระสาํคญัของกรอบนโยบายฉบบัน้ี ไดต้ั้งอยูบ่นหลกัการ
สําคญัของการใชแ้นวคิดกระแสหลกัของการพฒันาอย่าง
ย ัง่ยนื ท่ีตอ้งคาํนึงถึงการพฒันาอยา่งสมดุลใน 3 มิติ คือ มิติ

สังคม มิติเศรษฐกิจ และมิติส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงสอดคลอ้งกับ
แนวคิดการจดัการการท่องเท่ียวโดยชุมชน 
 นอกจากน้ียงัให้ความสําคญักับการพฒันาทั้ งในเชิง
คุณภาพ เชิงปริมาณ และความเป็นธรรมในสังคมควบคู่กนั
ไป เ พ่ือให้ เ กิดการพัฒนาประเทศอย่างย ั่งยืนและมี
เสถียรภาพ มีการให้ความสําคญักับการใชป้ระโยชน์จาก 
ICT ในการลดความเหล่ือมลํ้ าและสร้างโอกาสให้กับ
ประชาชนในการรับประโยชน์จากการพฒันาอยา่งเท่าเทียม
กัน โดยใช้แนวคิดในการพัฒนาท่ียึดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง คือมุ่งเนน้การพฒันาเศรษฐกิจเพ่ือให้ประเทศกา้ว
ทนัต่อโลกยุคปัจจุบนั แต่ในขณะเดียวกนัก็คาํนึงถึงความ
พอประมาณกับศักยภาพของประเทศ และความจาํเป็นท่ี
ตอ้งมีระบบภูมิคุม้กนัท่ีดีเพ่ือรองรับผลกระทบอนัเกิดจาก
การเปล่ียนแปลงทั้ งภายในและภายนอก (กระทรวง
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร: 2) 
 และถึงแมว้่าในปัจจุบนัไดมี้นักวิชาการ นักวิจัย 
และหน่วยงานภาครัฐ เข้ามาจัดทํา เว็บไซต์เ พ่ือการ
ประชาสัมพันธ์ให้กับหลายๆชุมชน แต่จากการศึกษา         

สุรชาติ ตนัติปาลี(2551) 9 พบว่า ระบบการจัดการขอ้มูล
พ้ืนฐานแยกกนัตามบทบาทหน้าท่ีขององคก์รท่ีรับผิดชอบ
ในแต่ละด้าน ทาํให้ขอ้มูลไม่ถูกตอ้ง ขอ้มูลขดัแยง้กนัเอง 
ไม่ได้รับความเช่ือถือ คนในชุมชนไม่รับทราบระบบการ
จัดเก็บข้อมูล ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลต่างๆได้ และไม่
สามารถสนองความตอ้งการใชส้ารสนเทศของนักท่องเท่ียว
ได้ นอกจากน้ียงัมีความคิดเห็นเก่ียวกับประโยชน์ระบบ
สารสนเทศ เห็นวา่มีประโยชน์มาก 

แต่ด้วยการจัดการของคนในชุมชนเอง ท่ีไม่มี
ความรู้ดา้นการตลาดเพื่อประชาสัมพนัธ์จุดแข็งของชุมชน
ให้เป็นท่ีประจักษ์แก่สายตานักท่องเท่ียว จึงตอ้งอาศัยคน
กลางในการประชาสัมพนัธ์และดึงนกัท่องเท่ียวเขา้มา เช่น 
หน่วยงานของรัฐ องคก์รเอกชน หรือนายหนา้ เป็นตน้ หาก
ไม่มีคนกลาง ชุมชนก็ไม่สามารถอยูไ่ดด้ว้ยตนเอง 

วธีิการวจิยั 
ผู ้วิจัยทําการศึกษา โดยการศึกษาข้อมูลจาก

เอกสาร (Documentary Research) เป็นการศึกษารวบรวม
ขอ้มูลจากเอกสารวิชาการ บทความวารสาร วิทยานิพนธ์ 
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รายงานการวิจัย ขอ้มูลจากอินเทอร์เนต ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมี
กระบวนการคือ ศึกษาขอ้มูลจากเอกสารต่างๆ นาํขอ้มูลท่ี
ไดม้าแยกประเภท และจดัหมวดหมู่ของขอ้มูล หลงัจากนั้น
จึงนาํขอ้มูลมาทาํการตรวจสอบความถูกตอ้งและสมบูรณ์
ของขอ้มูล นําขอ้มูลท่ีได้จากการศึกษามาจัดกลุ่มเน้ือหา 
นาํมาวเิคราะห์ และนาํเสนอในรูปแบบการเขียนบรรยายเชิง
พรรณนา 

ในส่วนของขอ้มูลจากเอกสารต่างๆ ท่ีมีลกัษณะ
ของความหมายซับซ้อน เพ่ือให้เกิดความเท่ียงตรงเชิงการ
ตีความสามารถให้ความหมายของข้อมูล ท่ีตรงตาม
ความรู้สึกนึกคิดของผูใ้หข้อ้มูลไดอ้ยา่งถูกตอ้งนั้น ผูว้ิจยัจะ
ทาํการอา้งคาํพูดโดยตรง โดยนําเสนอคาํพูดตามจริง ซ่ึง
สามารถสะทอ้นความรู้สึกนึกคิดของผูใ้ห้ขอ้มูลโดยไม่ตก
หล่น (Maxwell, 1992 อ้างใน ผ่องพันธ์ ตรัยมงคลกูล 

(2549; 24310)) หลงัจากนั้น ผูว้ิจยันาํเสนอผลการศึกษาโดย
การ นาํเสนอขอ้มูลในรูปแบบเชิงบรรยาย  

ความหมายของการท่องเทีย่ว 
 การท่องเท่ียว (Tourism) คือ กิจกรรมอย่างหน่ึง
ของมนุษย ์ท่ีก่อใหเ้กิดการเดินทางจากจุดหน่ึงไปยงัจุดหน่ึง 
เพ่ือการพกัผ่อนหยอ่นใจ ความสนุกสนาน ต่ืนเตน้ และหา
ความรู้ แต่อยา่งไรก็ตาม ในยคุท่ีไม่มีการบญัญติัความหมาย
ไวอ้ย่างชัดเจนก็ยงัคงเกิดขอ้ถกเถียงกัน ว่าแท้ท่ีจริงแล้ว 
การท่องเท่ียวหมายถึงอะไร จึงทาํให้เกิดความไม่สะดวก
หลายประการ เช่น เกิดความไม่สะดวกในการรวบรวมสถิติ
นกัท่องเท่ียวของชุมชนคีรีวง ว่าแทท่ี้จริงแลว้กลุ่มไหนคือ
นักท่องเ ท่ียว เ กิดความไม่สะดวกในการปฏิบัติงาน 
เน่ืองจากแต่ละองคก์รจะให้ความหมายท่ีแตกต่างกนั เช่น 
การลงพ้ืนท่ีวจิยัในชุมชนคีรีวง อาจก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิด 
ในการเลือกกลุ่มประชากรเพ่ือตอบขอ้คาํถาม เป็นตน้ 

 จากตัวอย่าง ปัญหาดังกล่าว  ทําให้องค์การ
ท่องเท่ียวโลก (World Tourism Organization) แห่งองคก์าร

สหประชาชาติ (ศรัญยา วรากุลวิทย์, 2551: 2)11 ไดจ้ดัการ
ประชุมข้ึนในปี พ.ศ.2506 เพ่ือกาํหนดคาํนิยามให้ชดัเจน 
ให้ประเทศสมาชิกได้นําไปพิจารณาเป็นแนวทางให้เกิด
ความเข้าใจร่วมกัน มีมาตรฐานเดียวกัน เพ่ือนําไปใช้
รวบรวมข้อมูลต่างๆ ท่ีเก่ียวกับการท่องเท่ียว ท่ีสามารถ

นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการบริหาร และการจัดการ
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวให้มีประสิทธิภาพ ซ่ึงจากการ
ประชุมดงักล่าว จึงไดก้าํหนดความหมายของการท่องเท่ียว 
หมายถึง การเดินทางใดๆ ก็ตามท่ีเป็นการเดินทางตาม
เง่ือนไขสากล 3 ประการ ดงัต่อไปน้ี  

1) การเดินทางจากสถานท่ีอยูอ่าศยัเป็นประจาํ ไปยงั
สถานท่ีอ่ืนๆ เป็นการชัว่คราว  

2) ผูเ้ดินทางเดินทางด้วยความสมัครใจ เพื่อความ
บนัเทิง ร่ืนเริงใจ ไม่ใช่เป็นการถูกบงัคบั 

3) จะตอ้งเป็นการเดินทางเพ่ือวตัถุประสงค์ใดๆ ก็
ตามท่ีไม่ใช่เดินทางเพ่ือประกอบอาชีพหรือหารายได ้
  การท่องเท่ียวเป็นคาํท่ีมีความหมายค่อนขา้งกวา้ง 
ซ่ึงหากพิจารณาจากกระบวนการต่างๆ ของการท่องเท่ียว 
จ ะ พ บ ว่า เ ป็ น ค วา ม สั ม พัน ธ์ ซ่ึ ง กัน แ ล ะ กัน ร ะ ห ว่ า ง
นกัท่องเท่ียว ผูจ้ดับริการดา้นการท่องเท่ียว หน่วยงานของ
รัฐในทอ้งถ่ิน และประชาชนในแหล่งท่องเท่ียว ดงันั้น หาก
จะอธิบายความหมายของคาํวา่การท่องเท่ียวให้ครอบคลุม 

จะตอ้งพิจาณา 4 ประเด็น (ธนกฤต สงัขเ์ฉย, 2550)12 ดงัน้ี 
1) นักท่องเท่ียว หมายถึง ผูเ้ดินทางไปเยือนแหล่ง

ท่องเท่ียว โดยวตัถุประสงค์การเดินทางของนักท่องเท่ียว 
จะเป็นปัจจยักาํหนดกิจกรรมและแหล่งท่องเท่ียวท่ีเดินทาง
ไปเยอืน 

2) ผูป้ระกอบการท่องเท่ียว หมายถึง ผูป้ระกอบการ
ท่ีผลิตสินคา้และบริการเพื่อตอบสนองความตอ้งการ หรือ
วตัถุประสงคใ์นการเดินทางของนกัท่องเท่ียว 

3) หน่วยงานภาครัฐบาล หมายถึง องคก์รของรัฐบาล
ท่ีมีหนา้ท่ีกาํกบัดูแลการท่องเท่ียวให้เป็นไปตามนโยบายท่ี
รัฐบาลวางไว ้

4) ประชาชนในทอ้งถ่ิน หมายถึง ประชาชนทอ้งถ่ิน
ท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีแหล่งท่องเท่ียว ซ่ึงมีปฏิสัมพนัธ์โดยตรงกับ
นักท่องเท่ียวในการต้อนรับ เป็นเจ้าบ้านท่ีดี และเป็น
บุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
 ดังนั้ นจึงอาจสรุปได้ว่า การท่องเท่ียว หมายถึง 
การเดินทางจากท่ีใดท่ีหน่ึง ไปยงัท่ีอ่ืนเป็นการชัว่คราว โดย
มีความสมคัรใจ และเป็นการเดินทางเพื่อวตัถุประสงค์ใด
ประสงค์หน่ึง โดยมีใช่เพ่ือการประกอบอาชีพ ในการ
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เดินทางนั้น จะตอ้งมีการปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งกนั ทั้งทางตรง
และทางออ้ม ระหวา่งนกัท่องเท่ียว ผูป้ระกอบการท่องเท่ียว
ต่างๆ หน่วยงานภาครัฐบาล และประชาชนในทอ้งถ่ิน  

การท่องเทีย่วโดยชุมชน 

โครงการพฒันาหลายโครงการเป็นโครงการท่ีดี
แต่ไม่สามารถทําได้เน่ืองจากมองท่ีโครงการเป็นตัวตั้ ง
ไ ม่ ไ ด้ม อ ง ท่ี ป ร ะ ชา ชน  ดัง นั้ น  ก า ร ใ ห้บท บ า ท แ ล ะ
ความสําคญัของประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมและรู้สึกเป็น
เจา้ของ เป็นจุดเร่ิมตน้ของการพฒันาท่ีย ัง่ยืน ในส่วนของ
องคก์รประชาชน และองคก์รพฒันาเอกชน เห็นวา่หากจะ
ให้การท่องเ ท่ียวเชิงนิเวศยั่งยืนต้องมองท่ีชุมชนเป็น
ศูนยก์ลาง จึงเกิดแนวคิดเร่ืองการท่องเท่ียวโดยชุมชนข้ึน 
 การท่องเท่ียวโดยชุมชน คือ การท่องเท่ียวท่ี
คาํนึงถึงความยัง่ยืนของส่ิงแวดลอ้ม สังคม และวฒันธรรม 
กาํหนดทิศทางโดยชุมชน จดัการโดยชุมชนเพ่ือชุมชน และ
ชุมชนมีบทบาทเป็นเจา้ของมีสิทธิในการจดัการดูแลเพื่อให้
เกิดการเรียนรู้แก่ผูม้าเยอืน (โครงการท่องเท่ียวเพ่ือชีวิตและ
ธรรมชาติ, 2540) ดงันั้น การท่องเท่ียวโดยชุมชนจึงเป็นตวั
ขบัเคล่ือนการท่องเท่ียวใหมี้ความหมายมากกวา่การพกัผอ่น
เป็นการพฒันาคนในชุมชนให้มีบทบาทท่ีสําคัญในการ
อนุรักษค์วามเป็นชุมชน เปรียบเสมือนชุมชนเป็นเจา้บา้นท่ี
ค อ ย ต้อ น รั บ แ ข ก ผู ้ม า เ ยื อ น ด้ว ย ค ว า ม ยิ น ดี  ซ่ึ ง ใ น
ขณะเดียวกนัการท่องเท่ียวไดส้ร้างรายได ้อาชีพและการมี
ส่วนร่วมของคนกลุ่มต่างๆและเป็นการขยายภาคเศรษฐกิจ
ของไทยให้ขยายตวัมากข้ึน  และในขณะเดียวกนัก็เป็นการ
อนุรักษ์ไปในตัว เพราะเป็นพ้ืนท่ีในการแสดงอัตลักษณ์ 
ตวัตนประเพณีวฒันธรรมของท้องถ่ินนั้นๆให้รับรู้ในวง
กวา้งมากข้ึน  

สินธ์ุ สโรบล และคณะ  (2546)13 ได้ประมวล
นิยามและให้ความหมายเชิงปฏิบัติการของการท่องเท่ียว
โดยชุมชน (Community-based Tourism) ว่าหมายถึง 
"ทางเลือกในการจัดการท่องเท่ียวท่ีชุมชนเข้ามากาํหนด
ทิศทางของการท่องเท่ียวบนฐานคิดท่ีวา่ชาวบา้นทุกคนเป็น
เจา้ของทรัพยากรและเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียจากการท่องเท่ียว 
โดยการนาํเอาทรัพยากรท่ีมีอยู่ในทอ้งถ่ินด้านต่างๆ ไม่ว่า 
ธรรมชาติ ประวติัศาสตร์ วฒันธรรมประเพณี วิถีชีวิต และ

วิถีการผลิตของชุมชน มาใช้เป็นตน้ทุนหรือปัจจยัในการ
จัดการท่องเ ท่ียวอย่างเหมาะสม รวมทั้ ง มีการพัฒนา
ศักยภาพของคนในชุมชนให้มีความรู้ความสามารถและ
บทบาทท่ีสําคญัในการดาํเนินงานตั้งแต่การตดัสินใจ การ
วางแผน การดาํเนินงาน การสรุปบทเรียน และมุ่งเน้นให้
เกิดความยั่งยืนสู่คนรุ่นลูกหลานและเกิดประโยชน์ต่อ
ท้องถ่ิน โดยคํานึงถึงความสามารถในการรองรับของ
ธรรมชาติเป็นสําคัญ" ทั้ ง น้ีความหมายเชิงปฏิบัติการ
ดงักล่าวไดถู้กเขียนข้ึนภายใตข้อ้สรุปท่ีเกิดจากการดาํเนิน
งานวจิยัการท่องเท่ียวโดยชุมชน ของชุมชน และเพ่ือชุมชน 
อนัเป็นความพยายามของชุมชนเองท่ีจะสร้างอตัลกัษณ์ดา้น
การท่องเท่ียว (Tourism identity) ให้กบัพ้ืนท่ีทางสังคมของ
ชุมชนท่ีถูกท่องเท่ียว 
 ดงันั้น จึงสรุปไดว้่า การท่องเท่ียวโดยชุมชนเป็น
เคร่ืองมือในการพฒันา โดยใช้การท่องเท่ียวเป็นเง่ือนไข
และสร้างโอกาสให้องคก์รชุมชนเขา้มามีบทบาทสําคญัใน
การวางแผนทิศทางการพัฒนาชุมชนของตนในชุมชน 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในชุมชนท่ีมีแนวโนม้วา่การท่องเท่ียวจะ
รุกคืบเขา้ไปถึง หรือตอ้งการเปิดเผยชุมชนของตนให้เป็นท่ี
รู้จักในวงกวา้ง ให้มีการสร้างให้เกิดกระบวนการเรียนรู้
เก่ียวกับการวางแผน การบริหารจัดการทรัพยากรและ
กระจายอาํนาจการตดัสินใจโดยเน้นความสําคญัของการ
จดัการธรรมชาติแวดลอ้มและใชก้ารท่องเท่ียวเป็นเคร่ืองมือ
ในการพฒันาชุมชนไปพร้อมกนัโดยมองว่าการท่องเท่ียว
ต้องทํางานครอบคลุม 5 ด้าน พร้อมกัน ทั้ งการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้ม โดยมีชุมชน
เป็นเจา้ของและมีส่วนในการจดัการ 

หลกัการของการท่องเทีย่วโดยชุมชน 
 จากแนวคิดการท่องเท่ียวโดยชุมชน ท่ีมองชุมชน
เป็นศูนย์กลางหรือฐานเพ่ือกําหนดทิศทาง แผนงาน 
แผนปฏิบติัการของตนเองโดยดาํเนินการพร้อมกนัทั้งดา้น
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้มนั้น 
จึ ง ทํา ใ ห้ กิ จ ก ร ร ม ก า ร ท่ อ ง เ ท่ี ย ว เ ป็ น ส่วน ห น่ึ ง ข อ ง
กระบวนการพฒันาแบบองคร์วมและเก่ียวกบักลุ่มคนต่างๆ 
มากมาย เม่ือมองในบริบทของการพฒันาการท่องเท่ียวท่ี
ต้องการให้ชุมชนมีส่วนร่วมและได้ประโยชน์จากการ
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ท่องเท่ียวจึงควรตอ้งมีหลกัการร่วมกนั (องคก์ารบริหารการ
พฒันาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน (องค์การ

มหาชน).  ม.ป.ป.)14 ดงัน้ี 
1) การท่องเท่ียวโดยชุมชนตอ้งมาจากความตอ้งการ

ของชุมชนอยา่งแทจ้ริง ชุมชนไดมี้การพินิจพิเคราะห์สภาพ
ปัญหา ผลกระทบการท่องเท่ียวอย่างรอบดา้นแลว้ ชุมชน
ร่วมตดัสินใจลงมติท่ีจะดาํเนินการตามแนวทางท่ีชุมชน
เห็นสมควร 

2) สมาชิกในชุมชนต้องมีส่วนร่วมทั้ งการคิดร่วม 
วางแผนร่วม ทาํกิจกรรมร่วม ติดตามประเมินผลร่วมกัน 
เรียนรู้ร่วมกนัและรับประโยชน์ร่วมกนั 

3) ชุมชนตอ้งการรวมตวักนัเป็นกลุ่ม เป็นชมรม เป็น
องค์กร หรือจะเป็นองค์กรชุมชนเดิมท่ีมีอยู่แล้วเช่นกัน 
องค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) ก็ได้ เพ่ือกลไกท่ีทํา
หน้าท่ีแทนสมาชิกทั้ งหมดในระดับหน่ึง และดาํเนินการ
ดา้นการกาํหนดทิศทาง นโยบายการบริหาร การจดัการ การ
ประสานงาน เพ่ือให้การท่องเท่ียวโดยชุมชนเป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของสมาชิกในชุมชนท่ีเห็นร่วมกนั 

4) รูปแบบ เน้ือหา กิจกรรม ของการท่องเท่ียวโดย
ชุมชน ตอ้งคาํนึงการอยู่ร่วมกนัอย่างมีศักด์ิศรี มีความเท่า
เทียมกัน มีความเป็นธรรม และให้ส่งผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม เศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวฒันธรรมใน
เชิงสร้างสรรคแ์ละลดผลกระทบในเชิงลบ 

5) มีกฎ กติกาท่ีเห็นร่วมจากชุมชน สําหรับการ
จดัการท่องเท่ียวท่ีชดัเจน และสามารถกาํกบัดูแลให้เป็นไป
ตามกติกาท่ีวางไว ้

6) ชุมชนท่ีจัดการท่องเ ท่ียว  สมาชิกในชุมชน 
ชาวบา้นทัว่ไปและนักท่องเท่ียว ควรมีกระบวนการเรียนรู้
ระหว่างกนัและกนัอย่างต่อเน่ือง เพ่ือก่อให้เกิดการพฒันา
กระบวนการทํางานการท่องเท่ียวโดยชุมชนให้ถูกต้อง
เหมาะสม และมีความชดัเจน 

7) การท่องเท่ียวโดยชุมชน จะตอ้งมีมาตรฐานท่ีมา
จากขอ้ตกลงร่วมภายในชุมชนดว้ย เช่น ความสะอาด ความ
ปลอดภยั การกระจายรายไดท่ี้เป็นธรรมของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
และพิจารณาร่วมกนัถึงขีดความสามารถในการรองรับ 

8) รายได้ท่ี ได้รับจากการท่อง เ ท่ียว  มี ส่วนไป
สนบัสนุนการพฒันาชุมชนและรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

9) การท่องเท่ียวจะไม่ใช่อาชีพหลกัของชุมชน และ
ชุมชนตอ้งดาํรงอาชีพหลกัของตนเองไวไ้ด ้ทั้งน้ีหากอาชีพ
ของชุมชนเปล่ียนเป็นการจัดการท่องเท่ียว จะเป็นการ
ทาํลายชีวติและจิตวญิญาณดั้งเดิมของชุมชนอยา่งชดัเจน 

10) องค์กรชุมชนมีความเข้มแข็งพอท่ีจะจัดการกับ
ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนได้ และพร้อมจะหยุดเม่ือเกิน
ความสามารถในการจัดการ  ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีหากมองในแง่
ความพร้อมของชุมชนและประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการท่องเท่ียวในมิติของชุมชนแลว้ การท่องเท่ียวโดย
ชุมชนจะเป็นไปได้ด้วยดีนั้นยงัตอ้งพิจารณาจากมิตินอก
ชุมชนท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้งดว้ยไดแ้ก่ การตลาด นโยบายรัฐท่ี
เขา้มาสนบัสนุน และพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียว เป็นตน้ 
 ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของโทซันและทิโมที 
(Tosun & Timothy,2003 อา้งถึงใน พิมพร์ะวี โรจน์รุ่งสัตย,์ 

2553: 34-35)15 พบวา่ โทซนัไดน้าํเสนอเหตุผลสาํคญัของ
การให้ชุมชนเขา้มามีบทบาทต่อการจัดการการท่องเท่ียว
โดยมีชุมชนเป็นฐาน  

 และชลลดา พุ่มพฤกษ์ (2548)16 ศึกษาเร่ือง การ
ส่ือสารในการดาํเนินการของโฮมสเตยม์าตรฐานไทยในเขต
พ้ืนท่ีภาคกลาง ผลการศึกษาพบวา่ 1) ลกัษณะการส่ือสารท่ี
จาํเป็นต่อการดาํเนินโฮมสเตย ์ไดแ้ก่ การส่ือสารเพ่ือสร้าง
ความหมายให้กับชุมชน การส่ือสารเพ่ือสร้างการมีส่วน
ร่วม การส่ือสารในการจดัการ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการ
เปิดชุมชนเพ่ือรองรับการท่องเท่ียว การส่ือสารในการ
ปฏิบติังานจริง เม่ือเปิดบริการรับนกัท่องเท่ียว การส่ือสาร
เพ่ือสร้างความเขา้ใจกบัชุมชนในชนบท การส่ือสารในการ
บริการกับนักท่องเท่ียว การส่ือสารเพ่ือสร้างมูลค่าให้กับ
โฮมเสตย ์และการส่ือสารเพื่อการประชาสัมพนัธ์โฮมเสตย์
ให้เป็นท่ีรู้จัก 2)ปัญหาการส่ือสารท่ีเป็นอุปสรรคต่อการ
ดาํเนินงานของโฮมสเตย ์ไดแ้ก่ ปัญหาการส่ือสารท่ีขาดการ
อธิบายเหตุผลและรายละเอียดท่ีชัดเจน ปัญหาไม่มีการ
ส่ือสารแบ่งหน้าท่ีกันอย่างชัดเจน ปัญหาการส่ือสารกับ
หน่วยงานรัฐ ปัญหาการส่ือสารเก่ียวกบัระบบการจองท่ีพกั 
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ดงันั้น การมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นองคป์ระกอบ
ท่ีสําคัญในการดําเนินการวางแผน และตั้ งยุทธศาสตร์
ทางการท่องเท่ียว นาํสู่การพฒันาการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน
ในหลายๆทาง ช่วยให้นักวางแผนทางการท่องเ ท่ียว
ตดัสินใจหรือวางแผนทางการท่องเท่ียวไดง่้ายข้ึน ทาํให้เกิด
การกระจายผลประโยชน์ท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวแก่ชุมชน
อย่างทั่วถึง ให้ความต้องการของชุมชนสําเร็จได้ และ
ก่อให้เกิดกระบวนการทางประชาธิปไตยอย่างแท้จริงใน
แหล่งท่องเท่ียวนั้นๆ 

แนวคดิการตดัสินใจซ้ือบริการการท่องเทีย่ว 

ในส่วนของการตัดสินใจและกระบวนซ้ือจาก
นกัท่องเท่ียวมีผลให้การพฒันาช่องทางการส่ือสารเขา้มามี

บทบาทสาํคญัในธุรกิจ ซ่ึง ศุภลกัษณ์ อคัรางกูร(2549)17 ได้
กล่าวถึงกระบวน การในการตดัสินใจซ้ือบริการทางการ
ท่องเท่ียวมีดว้ยกนั 5 กระบวนการ ดงัรูปท่ี 1 

 
รูปที่ 1 กระบวนการในการตัดสินใจซ้ือบริการทางการ
ท่องเท่ียว (Source:  ศุภลกัษณ์ อคัรางกูร (2549) ดดัแปลง
จาก Kolter, et al (1999)) 
 

จากกระบวนการตดัสินใจซ้ือบริการท่องเท่ียว ทั้ง 
5 กระบวนการ จึงอาจสรุปไดว้า่ ความยากง่ายในการเขา้ถึง
แหล่งขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้และบริการ มีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือ ดังนั้ นผู ้ท่ีสร้างส่ือ จึงจําเป็นต้องคํานึงว่าอะไรเป็น
สาเหตุทําให้ลูกค้าต้องการสินค้า ลูกค้าต้องการข้อมูล
อะไรบ้างและหาขอ้มูลจากแหล่งใด มีหลกัเกณฑ์ในการ
ประเมินวเิคราะห์ขอ้มูลก่อนตดัสินใจซ้ืออยา่งไร จากนั้นจึง
สร้างแหล่งขอ้มูลสาํหรับสินคา้อยา่งเหมาะสม 

ภควดี สุวรรณะโสภณ (2543)18 ไดท้าํการศึกษา
เร่ืองทศันคติและพฤติกรรมการแสวงหาขอ้มูล ข่าวสารใน
เว็บไซต์พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ของนิสิต นักศึกษาในเขต

กรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบวา่ นิสิตนกัศึกษาส่วนใหญ่
มีพฤติกรรมการแสวงหาขอ้มูลข่าวสารในเวบ็ไซต์พาณิชย์
อิเลก็ทรอนิกส์จากท่ีบา้นและมีวตัถุประสงคใ์นการแสวงหา
ข่าวสารคือ เพ่ือความบันเทิง พกัผ่อนหย่อนใจมากท่ีสุด 
ความแตกต่างในเ ร่ืองเพศ สายวิชา และรายได้ของ
ครอบครัวมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการแสวงหาขอ้มูล 
ข่าวสารในเวบ็ไซต์ โดยเพศชายมีพฤติกรรมการแสวงหา
ขอ้มูลในดา้นระยะเวลาและความถ่ีในการแสวงหาขอ้มูลต่อ
สัปดาห์มากกวา่เพศหญิง นิสิต นกัศึกษาท่ีมีความแตกต่าง
กนัในเร่ืองเพศ และรายได ้ ครอบครัวมีความสัมพนัธ์กบั
แนวโนม้การตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านเวบ็ไซต ์โดยเพศชายมี
แนวโน้มการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านเว็บไซต์มากกว่าเพศ
หญิง และนิสิต นักศึกษาท่ีมีรายได้ครอบครัวตํ่ าจะมี
แนวโน้มการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านเวบ็ไซต์มากกว่านิสิต 
นักศึกษาท่ีมีรายได้ของครอบครัวสูง นิสิต นักศึกษามี
แนวโน้มการตัดสินใจซ้ือสินค้าผ่านเว็บไซต์มากข้ึนใน
อนาคต 

กฤษฎ์ิ กาณจนกิตติ (2541)19 ได้ทําการศึกษา 
ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้โรงแรมในอาํเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติได้รับ
อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้โรงแรมจากส่ือทาง
เทคโนโลยสีารสนเทศ เช่น อินเตอร์เน็ต มาเป็นอนัดบัหน่ึง 
และรองลงมาไดแ้ก่ ส่ือส่ิงพิมพป์ระเภทแผน่ปลิว /แผน่พบั 
 กลุธิดา เอ้ือมลฉัตร (2545)20 ไดท้าํการศึกษาเร่ือง
ทศันคติท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการการท่องเท่ียวใน
ประเทศไทยจากโฆษณาทางอินเตอร์เน็ต ผลการวิจยัพบวา่ 
ขอ้มูลท่ีเปิดรับชมมากท่ีสุด คือสถานท่ีท่องเท่ียว และหลงั
เปิดรับชมโฆษณาแล้วส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ และมี
แนวโนม้ตดัสินใจใชบ้ริการ ผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ตมีทศันคติต่อ
โฆษณาการท่องเท่ียวในประเทศไทยทางอินเตอร์เน็ตใน
ระดับมากทั้ ง 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ความเข้าใจ ด้าน
ความชอบ และดา้นแนวโนม้เกิดพฤติกรรม สาํหรับปัจจยัท่ี
มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการการท่องเท่ียวใน
ประเทศไทยจากอินเตอร์เน็ตคือ ความสะดวกสบายในการ
เลือกใช้บริการและชมโฆษณา และเหตุผลท่ีไม่ตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการ คือขาดความมัน่ใจต่อระบบความปลอดภยั 
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จึงอาจสรุปไดว้า่ แหล่งขอ้มูลเป็นปัจจยัท่ีสาํคญั ท่ี
มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือบริการทางการท่องเท่ียว 
เน่ืองจากการบริการการท่องเท่ียวเป็นงานบริการท่ีไม่
สามารถจับตอ้งหรือเห็นสินคา้ก่อนได้ ดังนั้น ผูป้ระกอบ
การณ์จะตอ้งคาํนึงถึงช่องทางในการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร
ให้แก่ลูกค้าในวงกวา้ง สะดวก รวดเร็ว และง่ายต่อการ
เขา้ถึง 

ก าเนิดตวักลางทางการท่องเทีย่ว 

สยมล วิทยาธนรัตนา  (ม .ป .ป . ) 21 ก ล่าวถึ ง
ความสําคญัของขอ้มูลท่ีเพ่ิมมากข้ึน  นําไปสู่การเพ่ิมข้ึน
ของตวักลางทางการท่องเท่ียวในภาคการท่องเท่ียว  โดยจะ
อยู่ในรูปแบบของนายหน้าการบริการขอ้มูล ซ่ึงอาํนวย
ความสะดวกในการติดต่อส่ือสารระหวา่งผูจ้ดัหาบริการการ
ท่องเท่ียว และลูกคา้  สาํนกังานการท่องเท่ียวซ่ึงให้บริการ 
“การค้นหาข้อมูลและคู่มือ” รวมทั้ งผูใ้ห้คาํแนะนําแก่
ลูกคา้  โดยเป็นการช่วยให้นักท่องเท่ียวคน้หาสินคา้และ
บริการท่ีเหมาะสมและใชค้วามรู้ รวมทั้งประสบการณ์ของ
สํานักงานท่องเท่ียวในการวางแผนการท่องเท่ียวให้เกิด 
ประสบการณ์ท่ีพอใจตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ ผูป้ระกอบการ
การท่องเท่ียวท่ีทาํหน้าท่ีเป็นกาํลงัเสริม โดยจัดแพ็คเกจ
ท่องเท่ียวท่ีหลากหลายเขา้ดว้ยกนั และทาํการตลาดแพค็เกจ
เหล่านั้นให้เป็นสินคา้และบริการท่ีสมบูรณ์ไร้ท่ีติ ซ่ึงช่วย
ลดความซับซ้อนในการตดัสินใจซ้ือ นอกจากน้ีสํานักงาน
การท่องเท่ียวของรัฐบาลบางแห่ง รวมทั้งองคก์รต่างๆ ยงั
เป็นตวักลางทางการท่องเท่ียว ในการจดัหาขอ้มูลและจดัทาํ
เป็นแผน่พบัต่างๆ ไวส้าํหรับผูจ้ดัหาบริการการท่องเท่ียวใน
ท้องถ่ินและสถานท่ีท่องเท่ียว เราจะเห็นได้ว่า บทบาท
สาํคญัของตวักลางการท่องเท่ียวคือ ช่วยทาํให้กระบวนการ
ซ้ือสินค้าและบริการต่างๆ ง่ายข้ึน โดยจัดหาข้อมูลท่ี
เก่ียวขอ้งและทนัสมยัให้แก่ผูบ้ริโภค เพื่อเป็นขอ้มูลในการ
วางแผนการท่องเท่ียว 
      อย่างไรก็ตาม  การให้บริการข้อมูลผ่านทาง
ตวักลางการท่องเท่ียวเป็นเร่ืองท่ีทา้ทายข้ึนเร่ือยๆ เน่ืองจาก
การเปล่ียนแปลงลักษณะของลูกค้า  โดยเฉพาะลูกค้าท่ี
หลีกเล่ียงการท่องเท่ียวขนาดใหญ่ตอ้งการรู้ขอ้มูลท่ีแคบลง 
และพิเศษข้ึน แต่ในขณะเดียวกนัพวกเขากลบัมีความรู้มาก

ข้ึนเร่ือยๆ เน่ืองจากพ้ืนท่ีในการโฆษณาการท่องเท่ียวใน
รูปแบบส่ือส่ิงพิมพต์่างๆ มีมากข้ึน และความสามารถใน
การหาข้อมูลการท่องเท่ียวทางอินเตอร์เน็ตก็มีมากข้ึน
ดว้ย นอกจากนั้นผูบ้ริโภคสามารถเขา้ไปติดต่อกบับริษทั
ท่องเท่ียวท่ีพร้อมไปดว้ย ส่ิงพิมพจ์าํนวนมากไดโ้ดยตรง 

พฤตกิรรมนักท่องเทีย่วในการใช้ส่ือแต่ละประเภท 

 จากการศึกษารายงานสรุปฉบบัผูบ้ริหารโครงการ
สํารวจทัศนคติและพฤติกรรมด้านการท่องเท่ียวของชาว
ไทยในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล (ททท, 2553) พบว่า
นกัท่องเท่ียวรับข่าวสารดา้นการท่องเท่ียวจากช่องทางการ
ส่ือสารท่ีหลากหลายผลการสนทนากลุ่มจากโครงการ
ดังกล่าว พบว่า รายการทางโทรทัศน์ ท่ีมีเ น้ือหาสาระ
เก่ียวกบัการท่องเท่ียว คนรู้จกั/ญาติ/เพ่ือน หนงัส่ือนิตยสาร 
หรือข่าวสารจากช่องทางอินเตอร์เน็ตมีผลอย่างสําคญัต่อ
การรับรุ้ขอ้มูลข่าวสารดา้นการท่องเท่ียว ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
ผลการศึกษาเชิงปริมาณ ท่ีพบว่ารายการโทรทัศน์ เพ่ือน
และคนรู้จัก เป็นช่องทางการส่ือสารท่ีคกรุงเทพฯและ
ปริมณฑล ใชรั้บข่าวสารดา้นการเดินทางท่องเท่ียวมากท่ีสุด 
คิดเป็นร้อยละ 54.2 และ 51.9 ตามลาํดับ รองลงมาเ ป็น
ข่าวสารท่ีเป็นนิตยสารการเดินทางท่องเท่ียว ร้อยละ 34.5 
โฆษณาทางโทรทศัน์ร้อยละ 28.7 และเวบ็ไซต์ทั้งเวบ็ไซต์
ทัว่ ๆ ไป ร้อยละ 26.4 และเวบ็ไซต์ของ ททท. คิดเป็นร้อย
ละ 24.7 ตามลาํดบั  
 ซ่ึงเป็นท่ีน่าสังเกตว่าช่องทางการส่ือสารรูปแบบ
ใหม่ ท่ีเรียกวา่สงัคมเนตเวร์ิค ไดรั้บความนิยมในการใชเ้ป็น
ช่องทางการรับรู้ข่าวสารดา้นการท่องเท่ียวในสัดส่วนท่ีสูง
พอสมควรเช่นเดียวกนั คิดเป็นร้อยละ 12.0 ดงัแผนภูมิภาพ
ท่ี 2 
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แผนภูมิภาพท่ี 2 แสดงร้อยละช่องทางการส่ือสารด้าน
ข่าวสารการท่องเท่ียว 
ท่ีมา รายงานสรุปฉบับผูบ้ริหารโครงการสํารวจทัศนคติ
และพฤติกรรมด้านการท่องเ ท่ียวของชาวไทยในเขต
กรุงเทพฯและปริมณฑล (ททท, 2553) 
 

จากผลการศึกษาดังกล่าวพบว่า แมว้่าปัจจุบันมี
ช่องทางการส่ือสารท่ีหลากหลาย แต่ช่องทางท่ีน่าเช่ือถือ
และมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางของนักท่องเท่ียว 
กลบัมีแนวโน้มเป็นรูปแบบการส่ือสารแบบใหม่ (Active 
Media) ซ่ึงมีอิทธิพลต่อการรับรู้และการตัดสินใจสูงกว่า
การส่ือสารรูปแบบเก่า (Passive Media) โดยเฉพาะใน
ประเด็นท่ีวา่ การส่ือสารท่ีเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปล่ียน
ขอ้มูลกนัได ้(two-way communication) สร้างความเช่ือถือ
และส่งผลต่อการรับรู้และตดัสินใจมากกวา่ การส่ือสารทาง
เดียว (one-way communication) ซ่ึงจากการศึกษาพบว่า
ช่องทางการส่ือสารทางเว็บไซต์ โดยเฉพาะเว็บไซต์ของ 
ททท. รวมถึงเว็บไซต์ต่างๆท่ีมีข้อมูลด้านการเดินทาง
ท่องเท่ียว เช่น pantip, Blueplanet, Sanook.com ไดรั้บความ
น่าเช่ือถือในสดัส่วนท่ีสูงเป็นรองเพียงรายการท่องเท่ียวทาง
โทรทศัน์เท่านั้น 

โดยจากการศึกษายงัพบอีกว่าในกลุ่มคนท่ีเคยใช้
อินเตอร์เน็ตนั่น ส่วนใหญ่เป็นการใชอิ้นเตอร์เน็ตจากบา้น 
คิดเป็นร้อยละ 58.2 จากท่ีทาํงานคิดเป็นร้อยละ 40.0 ใชง้าน
จากร้านอินเตอร์เน็ต อินเตอร์เน็ตบนมือถือ สถานศึกษา คิด
เป็นร้อยละ 13.5 10.0 และ 0.9 ตามลาํดบั ดงัแผนภูมิภาพท่ี 3 

 
แผนภูมิภาพท่ี 3 แสดงร้อยละช่องทางการส่ือสารดา้น
ข่าวสารการท่องเท่ียว 
ท่ีมา รายงานสรุปฉบบัผูบ้ริหารโครงการสาํรวจทศันคติ
และพฤติกรรมดา้นการท่องเท่ียวของชาวไทยในเขต
กรุงเทพฯและปริมณฑล (ททท, 2553) 
 

ส่ือทีเ่หมาะสมกบันักท่องเทีย่วแต่ละประเภท 

ยิง่ทิพย ์พฒัน์ภิญญ ์(2544)22 ไดท้าํการศึกษาเร่ือง
พฤติกรรมและทศันคติของผูป้ระกอบการต่อการทาํพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่ท่ีประกอบธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ ไดแ้ก่ กลุ่ม
ธุรกิจการขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟแวร์ วตัถุประ
สงในการทาํพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ของกลุ่มตวัอย่างส่วน
ใหญ่คือ เพ่ิมช่องทางการจดัจาํหน่าย และจากการทดสอบ
สมมติฐาน พบวา่ ทศันคติต่อการทาํพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์
ไม่มีความสัมพนัธ์กบัรูปแบบธุรกิจ แต่มีความสัมพนัธ์กบั
ลักษณะส่วนบุคคล คือ อายุและระดับการศึกษาของ
ผูป้ระกอบการ 

จากรายงานสรุปฉบับผูบ้ริหารโครงการสํารวจ
ทศันคติและพฤติกรรมด้านการท่องเท่ียวของชาวไทยใน
เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล (ททท, 2553) สรุปช่องทางใน
การส่ือสารท่ีเป็นท่ีนิยมสาํหรับนกัท่องเท่ียวแต่ละกลุ่มดงัน้ี 

- กลุ่มท่ี 1 In-Trend “เรียนรู้คู่กระแส” ช่องทาง
ท่ีเป็นท่ีนิยมสําหรับนักท่องเท่ียวกลุ่มน้ี คือ ส่ือสมยัใหม่ 
(New age media) เวบ็ไซตต์่าง ๆ โดยเฉพาะเวบ็ไซตข์อง 
ททท. นิตยสารการท่องเท่ียว เ ช่น อสท. นิตยสารหัว
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ต่างประเทศ เช่น คอสโมโพลิแทน ลิฟวิ่งเอทเซทเทอร่า 
เป็นตน้ 

- กลุ่มท่ี 2 Explorer“บุกเบิกคน้หา” ช่องทางท่ี
เป็นท่ีนิยมของนักท่องเท่ียวกลุ่มน้ีคือ เว็บไซต์ต่าง ๆ 
โดยเฉพาะเว็บไซต์ของ ททท. นิตยสารการท่องเท่ียวของ 
อสท.เป็นตน้ 

- กลุ่มท่ี 3 Festive“ร่ืนเริงเทศกาล” ช่องทางท่ี
เป็นท่ีนิยมของนักท่องเท่ียวกลุ่มน้ี คือ หนังสือนิตยสาร
เก่ียวกบัเร่ืองสงัคม ดาราและแฟชัน่ เช่น คู่สร้างคู่สม ทีวีพูล 
รายการท่ีมาสาระดา้นการท่องเท่ียวทางโทรทศัน์ เช่น ยก
สยาม หนงัส่ือพิมพห์วัสี เช่น ไทยรัฐ เดลินิวส์ เป็นตน้ 

- กลุ่มท่ี 4 Friends & Lovers “เพื่อเพื่อนและ
แฟน” ช่องทางท่ีเป็นท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียวกลุ่มน้ี คือ ส่ือ
เฉพาะทาง (Niche media channel) โฆษณาในเวบ็ไซตข์อง
มหาวทิยาลยั บอร์ดนกัศึกษา ส่ือสมยัใหม่ (New age media) 
เวบ็ไซตต์่าง ๆ โดยเฉพาะเวบ็ไซตข์อง ททท. 

- กลุ่มท่ี 5 Family Value“ครอบครัวสําคญั” 
ช่องทางท่ีเป็นท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียวกลุ่มน้ี คือ รายการท่ีมี
สาระด้านการท่องเท่ียวทางโทรทศัน์ เช่น เนวิเกเตอร์ ยก
สยาม หนงัสือพิมพห์วัสี เช่น ไทยรัฐ เดลินิวส์ นิตยสารการ
ท่องเท่ียว เช่น อสท. นิตยสารแม่บ้าน เช่น ขวญัเรือน กุล
สตรี เป็นตน้ 

- กลุ่มท่ี 6 Safety Techie“สะอาด ปลอดภัย 
และทนัสมยั”ช่องทางท่ีเป็นท่ีนิยมของนักท่องเท่ียวกลุ่มน้ี 
คือส่ือสมยัใหม่ (New age media) เวบ็ไซตต์่างๆ โดยฉพาะ
เว็บไซต์ของ ททท. นิตยสารการท่องเท่ียว เช่น อสท. 
นิตยสารหัวต่างประเทศ เช่น คอสโมโพลิแทน ลิฟวิ่งเอ
ทเซทเทอร่า เป็นตน้ 

- ก ลุ่ ม ท่ี  7  Conservative“อ นุ รั ก ษ์ นิ ย ม ” 
ช่องทางท่ีเป็นท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียวกลุ่มน้ี คือรายการท่ีมี
สาระด้านการท่องเท่ียวทางโทรทศัน์ เช่น เนวิเกเตอร์ ยก
สยาม หนงัสือพิมพห์วัสี เช่น ไทยรัฐ เดลินิวส์ นิตยสารการ
ท่องเท่ียว เช่น อสท. เป็นตน้ 
 
 
 

พาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ในธุรกจิการท่องเทีย่ว 

 ปัจจุบันอตัราการใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อการคน้หา
ขอ้มูลมีแนวโนม้ท่ีสูงข้ึนเร่ือยๆ ศกัยภาพในการใชง้านก็มี
มากข้ึน นักธุรกิจหลายรายหันมาให้ความสนใจในการใช้
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในธุรกิจของตน เน่ืองจาก
สามารถกระจายข้อมูลและติดต่อลูกค้าได้ในวงกว้าง 
ประหยดัค่าใชจ่้าย และเวลา ไดดี้กวา่การใชแ้รงงานคนใน
การประชาสัมพันธ์หรือหาลูกค้า  รูปแบบของธุรกิจ
เปล่ียนแปลงไป จากเดิมธุรกิจตอ้งเดินหาลูกคา้ เป็นลูกคา้
เดินเขา้มาหาธุรกิจมากข้ึน   

ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป์  และ พิมพล์ภสั พงศกรรัง
ศิลป์ (ม.ป.ป). ใหค้วามเห็นวา่ ธุรกิจท่องเท่ียวเป็นธุรกิจท่ีมี
ลัก ษ ณ ะ เ ฉ พ า ะ เ ป็ น สิ น ค้า ท่ี ไ ม่ ส า ม า ร ถ จับ ต้อ ง ไ ด ้
(intangibility) ลูกคา้หรือนกัท่องเท่ียวจึงไม่จาํเป็นตอ้งเลือก
ซ้ือสินคา้ดว้ยการทดลองใชบ้ริการก่อนตดัสินใจซ้ือได ้แต่
นักท่องเ ท่ียวสามารถตัด สินใจ ซ้ือจากการ รับ รู้และ
ความรู้สึกจากส่ือ หรือโฆษณาท่ีธุรกิจส่ือสารกบัลูกคา้   
  พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์จึงนบัวา่เป็นเคร่ืองมือหรือ
ช่องทางท่ีมีประสิทธิภาพสาํหรับธุรกิจการท่องเท่ียว โดยใน
อนาคตคาดว่าธุรกิจท่องเท่ียวจะสามารถพฒันาช่องทาง
ตลาดโดยอาศัยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในการพฒันาการ
บริการท่ีมีคุณภาพและหลากหลายมากข้ึน ไม่วา่จะเป็นการ
ให้ขอ้มูล การจัดกลุ่มขอ้มูลดา้นการท่องเท่ียว หรือแมแ้ต่
การบริการสาํรองท่ีนัง่หรือท่ีพกั ทั้งแยกส่วนหรือบริการจุด
เดียว (one-stop service) ไปจนถึงการชาํระค่าบริการจุด
เดียว นอกจากน้ียงัรวมไปถึงการบริการข้อมูลอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง เช่น การเตรียมตวัก่อนการเดินทางไปยงัแหล่ง
ท่องเท่ียวต่างๆ ขอ้มูลอุตุนิยมวทิยา ขอ้มูลเสน้ทาง แหล่งซ้ือ
ของ อตัราแลกเปล่ียนเงินตรา ฯลฯ ทั้งน้ีในอนาคตก็คาดวา่
นักธุรกิจหรือผู ้ประกอบการด้านการท่องเ ท่ียวจะให้
ความสาํคญักบัเทคโนโลยีการส่ือสารทางอินเตอร์เน็ตเพ่ือ
เ พ่ิ ม โ อ ก า ส ท า ง ก า ร ต ล า ด แ ล ะ เ ป็ น ช่ อ ง ท า ง เ ข้า ถึ ง
นกัท่องเท่ียวไดโ้ดยตรง 
  ดงันั้น ธุรกิจการท่องเท่ียวท่ีตอ้งการดาํเนินการใน
ระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ตอ้งอาศยัเทคนิคและวิธีการ
พฒันาเวบ็ไซตใ์ห้มีความน่าสนใจให้ขอ้มูลดา้นสินคา้และ
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บริการครบถว้น นาํเสนอดว้ยภาพท่ีสวยงามเพื่อดึงดูด และ
กระตุน้ให้ลูกคา้ช่ืนชอบและมีความตอ้งการใชบ้ริการ แต่
ด้วยความแตกต่างทางด้านทรัพยากรภายในธุรกิจ กลุ่ม
ลูกคา้ ลกัษณะของธุรกิจ นโยบายของผูบ้ริหาร จึงทาํให้
ธุรกิจการท่องเท่ียวมีการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ใน
รูปแบบแตกต่างกนั ซ่ึง สมชาย นาํประเสริฐชยั ,2542 อา้ง
ใน ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป์  และ พิมพล์ภสั พงศกรรังศิลป์ 
(ม.ป.ป).สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

1. ดาํเนินการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ นัน่
คือการพฒันาเวบ็ไซตเ์พ่ือใชใ้นการติดต่อส่ือสาร โฆษณา 
ประชาสัมพันธ์ และมีระบบการสํารองท่ีพัก/ท่ีนั่ง เพ่ือ
กระตุน้จูงใจนกัท่องเท่ียวท่ีตอ้งการตดัสินใจซ้ือให้สามารถ
สํารองท่ีพัก/ท่ีนั่งได้ทันที ธุรกิจท่ีเหมาะสมต่อการใช้
รูปแบบน้ีคือ ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจนําเท่ียวเน่ืองจาก
นักท่องเท่ียวสามารถตัดสินใจเข้าพกัหรือใช้บริการจาก
ภาพลกัษณ์ของธุรกิจการท่องเท่ียวและแหล่งท่องเท่ียวโดย
ไม่ตอ้งเดินทางไปในสถานท่ีจริง นอกจากน้ียงัรวมไปถึง
ธุรกิจขนส่งดา้นการท่องเท่ียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจการ
บินและธุรกิจรถเช่าท่ีนกัท่องเท่ียวสามารถสาํรองท่ีนัง่หรือ
จองรถเช่าล่วงหนา้ไดท้างอินเตอร์เน็ต 

2. ดาํเนินการพาณิชยเ์ล็กทรอนิกส์เพื่อการโฆษณา
และประชาสัมพนัธ์ ดว้ยการพฒันาเวบ็ไซต์ของธุรกิจเพ่ือ
เป็นช่องทางในการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ธุรกิจเท่านั้น ไม่
มีช่องทางใหน้กัท่องเท่ียวสามารถตดัสินใจซ้ือหรือสาํรองท่ี
พกั/ท่ีนั่งไดท้นัที ธุรกิจท่ีเหมาะสมกบัรูปแบบน้ีคือ ธุรกิจ
ร้านจําหน่ายสินค้าท่ีระลึก เน่ืองจากธุรกิจร้านจําหน่าย
สินค้า ท่ี ระ ลึก เ ป็นธุร กิจ ท่ี มี สินค้า ท่ีจับ ต้องไ ด้ แล ะ
นกัท่องเท่ียวตอ้งการบริการเสริม ประกอบกบัสินคา้ท่ีจบั
ตอ้งไดน้ั้นนกัท่องเท่ียวตอ้งการเลือกซ้ือดว้ยตวัเองมากกวา่ 
เน่ืองจากความรู้สึกภูมิใจในการเลือกซ้ือสินคา้ท่ีระลึกจาก
การไปท่องเท่ียวมากกวา่การสัง่ซ้ือผา่นทางอินเตอร์เน็ต 

3. ด้ า น ก า ร พ า ณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ เ พื่ อ ก า ร
ติดต่อส่ือสาร โดยมีเพียงจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (email) 
เพ่ือใชใ้นการติดต่อส่ือสารกบันกัท่องเท่ียว หรือ ธุรกิจราย
อ่ืนๆ เน่ืองจากในปัจจุบันมีผู ้ให้บริการพ้ืนท่ีตู ้จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย นักท่องเท่ียวและ

ธุรกิจการท่องเท่ียวสามารถมีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได ้
ดังนั้ น ธุรกิจ ท่ีย ังไม่พร้อมต่อการดํา เ นินการพาณิชย์
อิเลก็ทรอนิกส์อยา่งเตม็รูปแบบจะมีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
เพ่ือมิให้ธุรกิจล้าหลังกับคู่แข่งขัน รวมทั้ งนักท่องเท่ียว
ส่วนมากมีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ในการติดต่อส่ือสารกบั
บุคคลอ่ืน ซ่ึงเป็นช่องทางสาํคญัท่ีธุรกิจการท่องเท่ียวใชใ้น
การติดต่อและใหข้อ้มูลต่าง ๆ กบันกัท่องเท่ียว 

4. ไม่มีการดาํเนินการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ โดย
ส่วนมากเป็นธุรกิจการท่องเท่ียวท่ีไม่เขา้ใจถึงประโยชน์
ของการใชพ้าณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ในการดาํเนินงาน รวมทั้ง
ขาดแ ค ลน บุ คล ากร ท่ี มี ค วาม รู้ด้าน เ ทค โ นโ ล ยีแ ล ะ
คอมพิวเตอร์  ทําให้ ธุรกิจ เหล่า น้ีไม่มีการใช้พาณิชย์
อิเลก็ทรอนิกส์ในการดาํเนินงาน นอกจากน้ีอาจเน่ืองมาจาก
นกัท่องเท่ียวกลุ่มเป้าหมายเป็นนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีการ
สาํรองท่ีพกั/ท่ีนัง่ดว้ยการติดต่อทางโทรศพัท์หรือโทรสาร
มากกว่า จึงทาํให้ธุรกิจการท่องเท่ียวไม่เห็นความสําคัญ
หรือความจาํเป็นท่ีตอ้งดาํเนินการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 
เ ห ตุ ผ ล อี ก ป ร ะ ก า ร ห น่ึ ง ท่ี ทํา ใ ห้ มี ก า ร ใ ช้พ า ณิ ช ย์
อิเลก็ทรอนิกส์ในการดาํเนินธุรกิจนอ้ยมาก  เน่ืองจากธุรกิจ
ส่วนใหญ่ไม่ได้รับรู้ถึงความสําเร็จของธุรกิจท่ีนาํพาณิชย์
อิเลก็ทรอนิกส์ไปใชใ้นการดาํเนินธุรกิจ 

การใช้บริการธุรกจิการท่องเทีย่วผ่านระบบ Online 

     พิจาริณี โล่ชยัยะกลู(ม.ป.ป.) 23กล่าววา่ ComScore 
ซ่ึงเป็นบริษัทผูน้ําในการประเมินผลการใช้งานในโลก
ดิจิตอลร่วมกับ PATA ได้จัดทําการศึกษาเ ก่ียวกับ
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวออนไลน์ ในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิก ผลการศึกษาสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

- ก า ร ศึ ก ษ า พ บ ว่า ใ น ปี ท่ี ผ่ า น ม า  ภา พ ร วม ข อ ง
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว มีการใช้บริการคน้หาขอ้มูล
สําหรับการเดินทางท่องเท่ียวในด้านต่างๆ เพ่ิมข้ึนโดย 
Website ของสายการบินตน้ทุนตํ่ามีผูเ้ขา้เยี่ยมชมในอตัราท่ี
เพ่ิมข้ึนอย่างมาก โดยผู ้บริโภคมักจะเข้าไปค้นหาการ
เดินทางท่ีให้ขอ้เสนอท่ีดีท่ีสุด ตั้งแต่การคน้หาขอ้มูลแหล่ง 
ช้อปป้ิงในแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ การค้นหาตั๋วเคร่ืองบิน
ราคาถูก และการจองห้องพกัท่ีให้ราคาดีท่ีสุดในการ
เดินทางแต่ละคร้ัง  
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- จ า ก ก า ร ป รั บ เ ป ล่ี ย น พ ฤ ติ ก ร ร ม ข อ ง บ ร ร ด า
นักท่องเท่ียว นักการตลาดการท่องเท่ียวจึงควรต้อง
ตระหนกัถึงกระบวนการดาํเนินงาน โดยเฉพาะในเร่ืองของ
การสร้างตราสินคา้ (Branding) ผ่านช่องทางการส่ือสาร
ระบบ Online เป็นสาํคญั รวมทั้งการจดัทาํกลยทุธ์ส่งเสริม
การท่องเท่ียวท่ีมุ่งเน้นการบูรณาการเขา้กับ โลกดิจิตอล 
นับว่าเป็นส่ิงท่ีจาํเป็นสําหรับผูป้ระกอบการท่องเท่ียวใน
ภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก ทั้งน้ีโดยเฉพาะหากมุ่งเนน้ในกลุ่ม
นักท่องเท่ียวกลุ่มเยาวชน จะพบว่ามีอตัราการใช้บริการ
คน้หาขอ้มูลจากส่ือ Online ในอตัราท่ีสูงมากกวา่กลุ่มอ่ืนๆ 
ในปัจจุบนั 

- นอกจากน้ี จากการศึกษาธุรกิจในดา้นการบิน พบวา่
มีสายการบินท่ีมีผูใ้ชบ้ริการหาขอ้มูลผา่นระบบ Online มาก
ท่ีสุด คือ สายการบินแอร์เอเชีย มีอตัราการเขา้เยี่ยมชมสูง
ท่ีสุดในเดือนกุมภาพนัธ์ ปี 2011 จาํนวน 3.3 ลา้นคน 
รองลงมาคือ สายการบิน Tiger Air 1.8 ลา้นคน และเม่ือ
พิจารณาอตัราการเติบโตของการใชบ้ริการเปรียบเทียบกบัปี 
2010 สายการบิน Tiger Air ยงัมีอตัราการเติบโตสูงท่ีสุด
กวา่สายการบินอ่ืนๆ โดยเพ่ิมข้ึนมากกวา่ 3 เท่าของปีท่ีผ่าน
มาอีกดว้ย   

ประโยชน์ของพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ 
  จ า ก ค ว า ม ห ม า ย แ ล ะ ลัก ษ ณ ะ ข อ ง พ า ณิ ช ย์
อิเลก็ทรอนิกส์ทั้ง 5 ลกัษณะ มีประโยชน์ต่อภาคธุรกิจและผู ้
ท่ีเก่ียวขอ้งต่าง ๆ ดงัน้ี 

1. เช่ือมโยงทัว่โลกเป็นหน่ึงเดียว สามารถเช่ือมโยง
ผูค้นจากหลายประเทศเขา้ดว้ยกันโดยไม่มีพรมแดนของ
ประเทศมาเป็นอุปสรรค ระบบอินเตอร์เน็ตสามารถ
เช่ือมโยงเครือข่ายของธุรกิจและผูบ้ริโภคทัว่โลกเขา้ดว้ยกนั 
ผูบ้ริโภคทุกคนสามารถเขา้ถึงขอ้มูลในอินเตอร์เน็ตไดอ้ยา่ง
เท่าเทียม 

2.  ช่วยสร้างโอกาสใหม่ทางการตลาด เน่ืองจาก
ธุรกิจท่ีเขา้สู่พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ มีการพฒันาเว็บไซต์
ของธุรกิจท่ีเช่ือมโยงเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ทาํให้มีโอกาส
สูงท่ีลูกคา้ใหม่สามารถเขา้ถึงเวบ็ไซตข์องธุรกิจไดต้ลอด 24 
ชัว่โมง และสามารถเลือกชมขอ้มูลสินคา้ท่ีตอ้งการ หรือ 
สอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมไดท้นัที 

3. อาํนวยความสะดวกในการติดต่อส่ือสารแบบสอง
ทาง ลูกคา้สามารถสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้ หรือแจง้
ขอ้มูลต่าง ๆ แก่ธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว ทําให้ธุรกิจได้รับ
ขอ้มูลทางการตลาดท่ีจาํเป็น เช่น ความตอ้งการของลูกคา้ 
จุดบกพร่องของสินค้า กลยุทธ์ของคู่แข่งขัน นอกจากน้ี
ธุรกิจยงัสามารถใหข้อ้มูลแก่ลูกคา้ไดจ้าํนวนมากไดท้นัที 

4. ช่วยลดค่าใชจ่้ายและตน้ทุนการดาํเนินงานในดา้น
การติดต่อส่ือสารโดยใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) 
หรือ ห้องสนทนา (chat room ) ซ่ึงสามารถพูดคุยหรือส่ง
ข้อมูลในระยะทางไกลโดยใช้ระบบอิน เตอร์เน็ต ลด
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัค่าไปรษณีย ์ค่าโทรศพัท ์ 

ประโยชน์ของการส่ือสารการตลาดออนไลน์ 

แม้ว่าในปัจ จุบัน คนหันมาใช้บ ริการตลาด
ออนไลน์ แต่เม่ือคาํนึงถึงความสะดวกหรือความประทบัใจ 
หรือ service mind ในการให้บริการแลว้ ก็ยงัเปรียบเทียบ
กบัการบริการผ่านคนไม่ได ้ แต่จากการศึกษา Keeler อา้ง

ใน ภูชิตต์ ภูริปาณิก (2544)24 ได้กล่าวถึงประโยชน์ของ
ระบบการส่ือสารตลาดออนไลน์วา่ 

1. เป็นส่ือท่ีนําเสนอได้อย่างรวดเร็ว การนําเสนอ
ข่าวสารด้านการตลาดลงในส่ือจําพวกนิตยสาร หรือ
วารสารนั้ น จําเป็นต้องใช้เวลายาวนาน แต่สําหรับการ
ส่ือสารผ่านระบบเวิลด์ไวด์เว็บ เจ้าของสินค้าสามารถ
เผยแพร่ข่าวสารผ่านทางกระดานฝากข่าว หรือร้านค้า
ออนไลน์ไดภ้ายในวนัเดียวกนักบัท่ีสร้างช้ินงาน ดงันั้นส่ือ
ออนไลน์จึงเป็นส่ือท่ีเร็วท่ีสุดในการส่งผา่นขอ้มูล 

2. เป็นส่ือท่ีปรับเปล่ียนได้ง่าย การเปล่ียนแปลง
เน้ือหาบางอยา่งในส่ิงท่ีพิมพแ์บบส่ีสี หรือไดเร็กเมลล ์เป็น
การกระทาํท่ีส้ินเปลืองค่าใช้จ่ายมากและใช้เวลานาน แต่
สําหรับการเปล่ียนแปลงส่ิงต่างๆบนเวิลด์ไวด์เว็บนั้ น 
สามารถทาํไดง่้ายๆ โดยการพิมพข์อ้ความใหม่ หรือเพ่ิมรูป
กราฟิกข้ึนใหม่ลงในเวบ็เพจ และส่งขอ้มูลนั้นไปในเคร่ือง
เซิร์ฟเวอร์ซ่ึงใชเ้วลาไม่นานราคาถูก การวดัประสิทธิภาพ
เร่ืองราคาของส่ือดั้งเดิมจะใช ้CPM ในการวดั 

3. ผูซ้ื้อสามารถมีส่วนร่วมได ้การส่ือสารการตลาด
ทางเวิล์ดไวด์เว็บทาํให้ผุบ้ริโภคมีส่วนร่วมไดม้ากกว่าส่ือ
อ่ืนๆ เพราะในเว็บไซต์จะมีการนําเสนอข้อมุลในหลาย
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ระดบั และบางคร้ังจะนาํเสนอในรูปเมนู ซ่ึงผูรั้บข่าวสาร
สามารถใชเ้มนูในการเลือกขอ้มูลท่ีตนสนใจได้ และพวก
เขาสามารถได้รับขอ้มูลตอบกลบัได้ในทันที นอกจากน้ี
เจ้าของสินคา้และบริการยงัสามารถสํารวจหรือสอบถาม
ผูรั้บผา่นทางแบบฟอร์มออนไลน์ไดอี้กดว้ย 

4. ไม่มีขอ้จาํกัดในเร่ืองพ้ืนท่ีและเวลา การส่ือสาร
ออนไลน์ปราศจากขอ้จาํกัดเร่ืองเวลาและสถานท่ี ซ่ึงพบ
และมีปัญหามากในส่ือโทรทศัน์ วทิย ุและส่ิงพิมพ ์กล่าวคือ 
เจา้ของสินคา้จะเสียค่าใชจ่้ายน้อยมากในการเพ่ิมพ้ืนท่ีใน
ก า ร เ ก็ บ ข้อ มู ล เ ก่ี ย ว กับ ก า ร ส่ื อ ส า ร ก า ร ต ล า ด ท า ง
เวลิดไ์วดเ์วบ็ และเจา้ของสินคา้ก็จะไม่คิดค่าใชจ่้ายเพ่ิมตาม
ความยาวของสปอร์ตโฆษณา นอกจากน้ีลูกคา้ยงัสามารถ
เขา้ชมเวบ็ไซตไ์ดต้ลอดเวลาอีกดว้ย  

ปัญหาในการใช้ส่ืออเิลก็ทรอนิกส์เพือ่การท่องเทีย่ว 

 และถึงแมว้่าในปัจจุบนัไดมี้นักวิชาการ นักวิจัย 
และหน่วยงานภาครัฐ เข้ามาจัดทํา เว็บไซต์เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ให้กับหลายๆชุมชน แต่จากการศึกษา         

สุรชาติ ตนัติปาลี(2551)25 พบว่า ระบบการจัดการขอ้มูล
พ้ืนฐานแยกกนัตามบทบาทหน้าท่ีขององคก์รท่ีรับผิดชอบ
ในแต่ละด้าน ทาํให้ขอ้มูลไม่ถูกตอ้ง ขอ้มูลขดัแยง้กนัเอง 
ไม่ได้รับความเช่ือถือ คนในชุมชนไม่รับทราบระบบการ
จัดเก็บข้อมูล ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลต่างๆได้ และไม่
สามารถสนองความตอ้งการใชส้ารสนเทศของนกัท่องเท่ียว
ได ้ 

แต่ด้วยการจัดการของคนในชุมชนเอง ท่ีไม่มี
ความรู้ดา้นการตลาดเพื่อประชาสัมพนัธ์จุดแข็งของชุมชน
ให้เป็นท่ีประจักษ์แก่สายตานักท่องเท่ียว จึงตอ้งอาศัยคน
กลางในการประชาสัมพนัธ์และดึงนกัท่องเท่ียวเขา้มา เช่น 
หน่วยงานของรัฐ องคก์รเอกชน หรือนายหนา้ เป็นตน้ หาก
ไม่มีคนกลาง ชุมชนก็ไม่สามารถอยูไ่ดด้ว้ยตนเอง 

ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ สุภาภรณ์ ศรีเสรี 

(2543)26 ได้ทําการศึกษาเร่ืองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับ
นโยบายการค้าเสรีของรัฐ ผลการวิจัยในคร้ังน้ีพบว่า 1) 
ข่าวสารขอ้มูลเป็นส่ิงท่ีสําคญั ทุกคนสามารถรับรู้ไดพ้ร้อม
กนัทัว่โลก โดยเทคโนโลยีมีส่วนสําคญัมากในการผลกัดนั
ให้เกิดการเปล่ียนแปลง 2) ประเทศไทยเป็นสมาชิกของ 

WTO ท่ีตอ้งการให้ประเทศทั้งหลายเปิดการคา้เสรี สาํหรับ
ประเทศไทย แต่ยงัพบขอ้บกพร่อง เช่น ความไม่เช่ือมัน่ใน
วงจรการซ้ือขายของระบบการคา้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
และการทํางานของบุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในนโยบาย
ต่างๆ เป็นต้น 3) การพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ต้อง
ได้รับความร่วมมือทั้ งสองฝ่าย จากภาครัฐและเอกชน
เพ่ือใหก้ารพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์มีมาตรฐานเทียบเท่าเพ่ือน
บา้น และไม่ใหเ้สียเปรียบในการต่อรองทางการคา้  

ดงันั้นภาครัฐตอ้งเป็นเพียงผูค้วบคุมให้เกิดความ
ยติุธรรมและเสรี ซ่ึงในปัจจุบนัพบวา่ประเทศไทยเองยงัเป็น
การคา้ก่ึงเสรี มีการผูกขาดในการเช่าสายสัญญาณและเป็น
อินเตอร์เน็ต ทาํใหก้ารคา้บนอินเตอร์เน็ตในประเทศไทยไม่
แพร่หลายเท่าท่ีควร 

กลยุทธ์การตลาดพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ 

ในธุรกจิการท่องเทีย่ว 

 ธุรกิจการท่องเท่ียว ไดแ้ก่ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจนาํ
เท่ียว ธุรกิจขนส่งเพ่ือการท่องเท่ียว และธุรกิจร้านจาํหน่าย
สินคา้ท่ีระลึก แต่ละธุรกิจนาํพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ไปใชใ้น
รู ป แ บ บ ท่ี แ ต ก ต่ า ง กั น  ไ ม่ ว่ า จ ะ เ ป็ น ก า ร โ ฆ ษ ณ า 
ประชาสมัพนัธ์ การติดต่อส่ือสาร การสาํรองท่ีพกั/ท่ีนัง่ แต่
ส่ิงท่ีเหมือนกนัคือ ตอ้งมีการวางกลยุทธ์การตลาดพาณิชย์
อิเลก็ทรอนิกส์ของธุรกิจการท่องเท่ียว 
  ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป์  และ พิมพล์ภสั พงศกรรัง
ศิ ล ป์  ( ม . ป . ป )  ก ล่ า ว ว่ า  ก ล ยุท ธ์ ก า ร ต ล า ด พ า ณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ หมายถึงกลยุทธ์หรือวิธีการท่ีทาํให้ลูกค้า
กลุ่มเป้าหมายรับรู้และรู้จกัเวบ็ไซตข์องธุรกิจ เปรียบเสมือน
เว็บไซต์เป็นผลิตภณัฑ์หน่ึงของธุรกิจท่ีตอ้งกระตุน้จูงใจ 
ดังนั้นธุรกิจการท่องเท่ียวจึงตอ้งพฒันากลยุทธ์การตลาด
เพ่ือให้นกัท่องเท่ียวกลุ่มเป้าหมายเขา้ชมเวบ็ไซตข์องธุรกิจ 
โดยมีแนวทางดงัน้ี 

1. การกาํหนดนักท่องเท่ียวกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงเป็นส่ิง
สําคัญอย่างยิ่งในการพัฒนากลยุทธ์การตลาดพาณิชย์
อิเลก็ทรอนิกส์ เพราะเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีธุรกิจการท่องเท่ียวจะ
นาํไปเป็นแนวทางในการพฒันาเว็บไซต์ให้ตรงกับความ
ตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายทั้งรูปแบบ รูปภาพ การนาํเสนอ 
ภาษา ขอ้มูลและรายละเอียดต่าง ๆ เน่ืองจากนักท่องเท่ียว
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กลุ่มเป้าหมายเป็นผูท่ี้จะใช้บริการมีความต้องการท่ีพัก 
อาหาร บริษทันําเท่ียว การเดินทาง หรือพาหนะในแหล่ง
ท่องเท่ียว เพ่ือนาํไปพฒันาเวบ็ไซตใ์หส้อดคลอ้งกบัลกัษณะ
และพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวกลุ่มเป้าหมาย 

2. การพฒันาเวบ็ไซต ์เม่ือธุรกิจการท่องเท่ียวสามารถ
กาํหนดนักท่องเท่ียวกลุ่มเป้าหมาย ตอ้งนาํพฤติกรรมและ
ความสนใจของนกัท่องเท่ียวมาเป็นแนวทางในการพฒันา
เวบ็ไซต ์ซ่ึงอาจใชบุ้คลากรและทรัพยากรภายในธุรกิจเพ่ือ
เป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย และความคล่องตัวในการ
ปรับปรุง หรือเปล่ียนแปลงขอ้มูลแต่การใชบุ้คลากรภายใน 
  ตลอดจนรายละเอียดท่ีสามารถกระตุ ้นจูงในให้
นกัท่องเท่ียวหรือผูเ้ขา้ชมเวบ็ไซตส์ามารถสาํรองท่ีพกั/ท่ีนัง่
ไดท้นัที โดยเนน้ใหน้กัท่องเท่ียวเกิดความสะดวกสบายมาก
ท่ีสุดดว้ย โดยมีแนวทางดงัน้ี 

2.1 เขา้ถึงได้ง่าย (accessibility) นักท่องเท่ียวหรือผู ้
เข้าชมเว็บไซต์ต้องการเข้าถึงเว็บไซต์ง่าย สะดวกและ
รวดเร็วท่ีสุด  

2.2 ความดึงดูดใจ (attraction) เวบ็ไซตเ์ปรียบเสมือน
ผลิตภณัฑข์องธุรกิจท่ีตอ้งมีความโดดเด่น สะดุดตาในการ
ดึงดูดให้นักท่องเท่ียวกลุ่มเป้าหมายตอ้งการเขา้ชม ซ่ึงไม่
จาํเป็นว่าตอ้งใช้รูปภาพท่ีสวยงาม แต่ส่ิงท่ีสําคญัคือ การ
ออกแบบให้โดดเด่น สะดุดตา และมีขอ้มูลครบถว้นตามท่ี
นกัท่องเท่ียวตอ้งการ 

2.3 การส่ือสารสองทาง (interaction) วตัถุประสงค ์
หรือลักษณะพ้ืนฐานประการหน่ึงของเว็บไซต์ คือ การ
แลกเปล่ียนขอ้มูลระหว่างบุคคลหน่ึง กบั บุคคลหน่ึง หรือ 
ระหว่างธุรกิจการท่องเท่ียวกบันักท่องเท่ียวกลุ่มเป้าหมาย 
ดงันั้น เวบ็ไซตท่ี์ดีจึงตอ้งมีช่องทางใหน้กัท่องเท่ียวสามารถ
สอบถามขอ้มูล และธุรกิจการท่องเท่ียวตอ้งจดัหาพนกังาน
ท่ีมีความรู้ความสามารถ ไหวพริบในการตอบคาํถาม 

2.4 รายละเอียดครบถ้วน (one-stop informing) 
เว็บไซต์ท่ีมีประโยชน์ต่อนักท่องเท่ียว คือ เว็บไซต์ท่ีมี
รายละเอียดของขอ้มูลท่ีนักท่องเท่ียวตอ้งการ จะสามารถ
กระตุน้และจูงใจให้นกัท่องเท่ียวสนใจและตอ้งการเขา้ชม
เวบ็ไซตข์องธุรกิจ 

2.5 การสาํรองท่ีพกั/ท่ีนัง่โดยตรง (online reservation) 
เน่ืองจากนักท่องเท่ียวตอ้งการทราบขอ้มูลเก่ียวกบัห้องพกั 
อตัราค่าหอ้งพกัและค่าบริการต่าง ๆ ส่ิงอาํนวยความสะดวก
ต่าง ๆ เม่ือนักท่องเท่ียวเขา้ชมเวบ็ไซต์ เกิดความมัน่ใจใน
คุณภาพการบริการ และต้องการเข้าพกัในโรงแรม หรือ
ตอ้งการท่องเท่ียวตามโปรแกรมนาํเท่ียว ธุรกิจการท่องเท่ียว
ควรมีระบบใหน้กัท่องเท่ียวสามารถตดัสินใจเขา้พกัไดท้นัที 

3. ระบบสํารองท่ีพัก/ท่ีนั่งโดยตรง เพ่ือเป็นการ
กระตุ ้นให้นักท่องเท่ียวสามารถตดัสินใจเขา้พกัได้ทันที 
ดังนั้ นธุรกิจการท่องเท่ียวต้องพัฒนาระบบให้มีความ
ร ว ด เ ร็ ว  แ ล ะ ค ว า ม ป ล อ ด ภัย ใ น ก า ร ต อ บ ส น อ ง ต่ อ
นกัท่องเท่ียวจะรวดเร็วท่ีสุด 

4. ระบบการประกันการยกเลิกด้วยบัตรเครดิต 
(credit card cancel guarantee) เน่ืองดว้ยลกัษณะของธุรกิจ
การท่องเท่ียว ซ่ึงเป็นธุรกิจบริการท่ีมีลักษณะเฉพาะ คือ 
หากผูใ้ชบ้ริการสัง่จอง หรือสาํรองท่ีนัง่ไวธุ้รกิจไม่สามารถ
เก็บหรือรักษาการสิทธ์ิในการใชบ้ริการไวไ้ด ้(Kotler,2003) 
ถา้ผูส้าํรองท่ีนัง่ไม่มาใชบ้ริการจะทาํให้ธุรกิจสูญเสียรายได้
หรือโอกาสทางธุรกิจไป  

5. ระบบการป้องกันการโจรกรรมข้อมูล (hacker 
protection) ปัญหาการโจรกรรมขอ้มูล เป็นปัญหาท่ีสาํคญั
อย่างหน่ึงของพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ท่ีทาํให้นักท่องเท่ียว
ไม่กลา้สาํรองท่ีพกั/ท่ีนัง่ผ่านเวบ็ไซตน์กัท่องเท่ียวกงัวลต่อ
ความปลอดภยัของหมายเลขบัตรเครดิตและขอ้มูลต่างๆท่ี
อาจถูกนกัโจรกรรม 

6. การตลาดเวบ็ไซต ์(website marketing) เน่ืองจาก
เว็บไซต์เปรียบเสมือนผลิตภัณฑ์หน่ึงของธุรกิจ หาก
นกัท่องเท่ียวไม่รู้จกัเวบ็ไซตก็์ไม่สามารถเขา้ชมขอ้มูลธุรกิจ
ได ้ดังนั้น ธุรกิจการท่องเท่ียวจึงตอ้งมีการดาํเนินการทาง
การตลาดเวบ็ไซต ์ดงัน้ี 

6.1 การแลกเปล่ียนการเช่ือมต่อเว็บไซต์ (link 
exchange) เน่ืองจากในระบบอินเตอร์เน็ตมีเวบ็ไซตจ์าํนวน
มากท่ีเปิดให้บริการ นักท่องเท่ียวอาจไม่รู้จกัเว็บไซต์ของ
ธุรกิจ ดงันั้นเพ่ือใหธุ้รกิจสามารถเขา้ถึงลูกคา้ไดจ้าํนวนมาก 
ธุรกิจการท่องเท่ียวจึงต้องมีการแลกเปล่ียนการเช่ือมต่อ
เวบ็ไซตก์บัเวบ็ไซตอ่ื์นๆ  
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6.2 ผูใ้ห้บริการค้นหาข้อมูล (search engine) 
เน่ืองจากมีเว็บไซต์จาํนวนมากกลุ่มเป้าหมายไม่สามารถ
จดจําช่ือของเว็บไซต์ได้ นักท่องเท่ียวท่ีต้องการเข้าชม
เวบ็ไซตท่ี์ตอ้งการจะอาศยัเวบ็ไซตท่ี์ให้บริการคน้หาขอ้มูล
(search engine) เช่น www.google.com www.yahoo.com 
เป็นตน้  

6.3 ชุมชนเวบ็ไซต ์(web community) เน่ืองจาก
ทุกคนสามารถเขา้ถึงอินเตอร์เน็ตไดเ้ท่าเทียมกนัทาํให้ผูท่ี้มี
ความสนใจในเร่ืองเดียวกนัเขา้มาตั้งชุมชนบนอินเตอร์เน็ต 
เพ่ือแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ โดยส่วนมากเป็น
กลุ่มท่ีไม่เป็นทางการแต่มีจํานวนสมาชิกมาก ธุรกิจการ
ท่องเท่ียวสามารถนําเว็บไซต์ไปเช่ือมต่อด้วยการนําป้าย
โฆษณา (banner) ไปติดตั้งไวท่ี้ชุมชนเวบ็ไซต์ต่าง ๆ เพ่ือ
ดึงดูดใหมี้ผูเ้ขา้ชมเวบ็ไซตจ์าํนวนมาก 

6.4 เวบ็ท่า (portal web) เป็นเวบ็ไซตท่ี์ให้บริการ
ในเร่ืองเฉพาะ เช่น เวบ็ท่าดา้นการท่องเท่ียวในจงัหวดัภูเก็ต 
www.phuket.com หรือเวบ็ท่าดา้นการท่องเท่ียวในเกาะสมุย 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี www.sawasdee.com หรือ เวบ็ไซต์
เก่ียวกบัโรงแรมท่ีพกั www.hotelthailand.com นกัท่องเท่ียว
ส่วนใหญ่ท่ีตอ้งการไปท่องเท่ียวในสถานท่ีต่าง ๆ จะคน้หา
ขอ้มูลการท่องเท่ียว หรือสาํรองท่ีพกั/ท่ีนัง่จากเวบ็ท่าเหล่าน้ี 
เวบ็ท่าจะทาํหนา้ท่ีดงัเช่นตวัแทนขายการท่องเท่ียว (travel 
agency) ใหก้บัธุรกิจ  

6.5 การส่งเสริมการตลาดเว็บไซต์ (website 
promotion) โดยมีจุดมุ่งหมายเ พ่ือให้นักท่องเ ท่ียว
กลุ่มเป้าหมายรับรู้และรู้จกัเวบ็ไซตข์องธุรกิจ โดยธุรกิจการ
ท่องเท่ียวสามารถโฆษณาประชาสัมพนัธ์เวบ็ไซตผ์่านทาง
ส่ือต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นโทรทศัน์ วทิย ุหนงัสือพิมพไ์ด ้ 

6.6 ช่ือเวบ็ไซต ์ (website name) ช่ือเวบ็ไซตเ์ป็น
ส่ิงสาํคญัท่ีจะทาํใหน้กัท่องเท่ียวเขา้ถึงเวบ็ไซตไ์ดง่้าย  

7. ภาษาท่ีใช้ในเว็บไซต์ (languages) เน่ืองจาก
นักท่องเท่ียวกลุ่มเป้าหมายประกอบไปด้วยนักท่องเท่ียว
นานาประเทศ ธุรกิจการท่องเท่ียวควรพฒันาเวบ็ไซตโ์ดยใช้
ภาษาท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะของนกัท่องเท่ียว  

8. กลยุท ธ์การตลาดภาคปฏิบัติของ ธุรกิจการ
ท่องเท่ียว (tactical marketing strategy) หมายถึง กลยุทธ์

การตลาดของธุรกิจการท่องเท่ียวท่ีมีการวางแผนเพ่ือ
ตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวเพ่ือสร้างความพึง
พอใจใหก้บันกัท่องเท่ียว เช่น การพฒันาคุณภาพการบริการ 
สถานท่ี การกําหนดราคา การจัดจําหน่าย การส่งเสริม
การตลาด โดยตอ้งพฒันาใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธ์การตลาด
เวบ็ไซต์ เน่ืองจากเม่ือนักท่องเท่ียวเขา้ชมเวบ็ไซต์แลว้ ได้
รับรู้ขอ้มูลต่าง ๆ จะเกิดความคาดหวงัการบริการจากธุรกิจ
ในระดบัสูง ถา้นักท่องเท่ียวตดัสินใจใชบ้ริการ และธุรกิจ
การท่องเท่ียวไม่สามารถพฒันากลยทุธ์ภาคปฏิบติัไดต้ามท่ี
นาํเสนอไวใ้นเวบ็ไซต์จะทาํให้เกิดความไม่พึงพอใจ และ
ส่งผลใหภ้าพลกัษณ์ของธุรกิจสูญเสียไปในระยะยาว 

สรุปผลการศึกษา 
  จากบทความดังกล่าวได้เสนอให้เห็นว่า การ
เดินทางจะเกิดข้ึนไดน้ั้น นอกจากเป็นการตอบสนองความ
ตอ้งการส่วนบุคคลตามทฤษฏีลาํดบัขั้นความตอ้งการของ
มาสโลวแ์ลว้ ยงัมีความจาํเป็นจะตอ้งมีการกระตุน้จากการ
ใหบ้ริการขอ้มูลต่างๆ อาทิ การเดินทาง ท่ีพกั แหล่งดึงดูดใจ 
แก่นกัท่องเท่ียวเพ่ือประกอบการตดัสินใจอีกดว้ย เน่ืองจาก
แหล่งขอ้มูลเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีสาํคญั ซ่ึงมีผลต่อกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือบริการทางการท่องเท่ียว เน่ืองจากการบริการ
การท่องเท่ียวเป็นงานบริการท่ีไม่สามารถจบัตอ้งหรือเห็น
สินค้าก่อนได้ ดังนั้ น ผู ้ประกอบการณ์จะต้องคํานึงถึง
ช่องทางในการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารใหแ้ก่ลูกคา้ในวงกวา้ง 
สะดวก รวดเร็ว และง่ายต่อการเขา้ถึงใหม้ากท่ีสุด 
 ดังนั้ นการพัฒนาเว็บไซต์ท่องเท่ียวจึงเป็นอีก
ทางเลือกหน่ึงท่ีจะสามารถช่วยพฒันาการท่องเท่ียวโดย
ชุมชนให้เขม้แข็งและพึ่งพาตวัเองได้ โดยชุมชนสามารถ
ประชาสมัพนัธ์ จดัการฐานขอ้มูลไดเ้อง และนกัท่องเท่ียวก็
สามารถคน้หาขอ้มูลต่างๆ แลว้ติดต่อกบัเจา้ของชุมชนได้
โดยตรง ซ่ึงถา้หากชุมชนไม่เร่ิมท่ีจะเรียนรู้หรือพ่ึงพาระบบ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกด้วยตัวเองแล้ว เม่ือวนัหน่ึงท่ีไม่มี
พ่อคา้คนกลางนาํลูกคา้มาให้ ชุมชนเองก็จะอยูไ่ม่ได ้แต่ถา้
ห า ก ชุ ม ช น ส า ม า ร ถ ป ร ะ ช า สั ม พัน ธ์ แ ล ะ ติ ด ต่ อ กับ
นักท่องเท่ียวได้โดยตรงไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางแล้ว 
ชุมชนก็จะสามารถเป็นท่ีรู้จกัและพ่ึงพาตนเองไดต้ลอดไป 
โดยไม่ข้ึนกบัองคก์รหรือหน่วยงานใด  
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  แต่ทั้ งน้ีทั้ งนั้ น การท่ีชุมชนจะมีเว็บไซต์ได้นั้ น
จะตอ้งมีองค์ความรู้ในการพฒันาออกแบบเวบ็ไซต์ ทางผู ้
ศึกษาจึงเสนอแนวทางในการพฒันาเวบ็ไซต์เพื่อส่งเสริม
การท่องเท่ียวโดยชุมชน ดงัน้ี  

1. ในด้านการออกแบบเว็บไซต์ เสนอให้มีการ
ออกแบบโดยชุมชนมีส่วนร่วม ให้คนในท้องถ่ินเขา้มามี
บทบาทออกแบบเวบ็ไซต์ และเสนอแนวคิดเก่ียวกบัส่ิงท่ี
ชุมชนต้องการส่ือออกมาสู่สาธารณะ เพ่ือลดการละเมิด
สิทธ์ิความเป็นส่วนตัวของชุมชน  และสามารถเสนอ
เอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ินแก่สายตาประชาคมโลก   

2. ในดา้นความหลากหลายของขอ้มูล เสนอใหมี้การ
รวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่ง  และนําผูเ้ช่ียวชาญหรือ
ปราชญ์ชาวบ้าน มาปรับปรุงข้อมูลท่ีถูกต้องให้ตรงกัน  
ก่อนท่ีจะเผยแพร่  

3. ในด้านเทคนิคการพฒันาเวบ็ไซต์ จะแบ่งเป็น 3 
ลาํดบั 

- ขั้นตอนแรก ให้พฒันาบุคคลากรในทอ้งถ่ินให้
มีองค์ความรู้เ พ่ือพัฒนาเว็บไซต์ให้แก่ชุมชน โดยการ 
สนับสนุนในดา้นการอบรมพฒันาองค์ความรู้ ให้สามารถ
นาํมาใชจ้ริง และเผยแพร่แก่คนในชุมชนได ้ 

- ขั้นตอนท่ีสอง ใชว้ิธีการค่อยเป็นค่อยไป โดย
การจา้ง และเรียนรู้ไปดว้ยกนักบัผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทางเช่น 
โปรแกรมเมอร์ เวบ็ดีไซต์ เว็บคอนเทน จนสามารถสร้าง
และออกแบบไดเ้อง และสามารถเผยแพร่องคค์วามรู้ให้แก่
ผูอ่ื้นไดใ้นท่ีสุด  

- ขั้นตอนท่ีสาม คือการจา้งผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทาง
ให้ออกแบบเว็บไซต์ให้โดยตรง โดยทางชุมชนสามารถ
ออกแบบ ดีไซตร่์วมกนั สามารถอบัเดทขอ้มูลได ้โดยผ่าน
องคก์รนั้นๆ  
  แต่ไม่วา่อยา่งไรก็ตาม ผูศึ้กษายงัคงมีความเห็น
ว่า การพฒันาคนในชุมชนให้เกิดองค์ความรู้สู่การปฏิบัติ
จริงนั้น ยงัคงเป็นหนทางท่ีจะพฒันาชุมชนอยา่งย ัง่ยนืสืบไป  
ดังนั้น ตวัแทนชุมชน ควรจะเรียนรู้วิธีออกแบบเว็บไซต์
ดว้ยตนเอง เพ่ือสะดวกตอ่การเปล่ียนแปลงขอ้มูลท่ีจะเสนอ
ให้แก่นักท่องเท่ียวให้มีความใหม่อยู่เสมอ และมีความ
คล่องตวัในการติดต่อกบันกัท่องเท่ียวผ่านเวบ็ไซตบ์นโลก 

social network ในยคุโลกาภิวตัน์  ท่ีไม่วา่จะหนัไปทางไหน 
ผูค้นก็มีอุปกรณ์เช่ือมต่อออนไลน์ 
 

กติตกิรรมประกาศ 

 บทความวชิาการน้ีเป็นส่วนหน่ึงของวทิยานิพนธ์เร่ือง 
"การพัฒนาส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือจัดการการท่องเท่ียว 
กรณีศึกษาชุมชนคีรีวง ตาํบลกาํโลน อาํเภอลานสกา จงัหวดั
นครศรีธรรมราช" ขอขอบพระคุณ ดร.สุดสันต ์สุทธิพิศาล
คณะการจดัการการท่องเท่ียว สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์ ท่ีไดใ้หอ้งคค์วามรู้ และคาํแนะนาํเป็นอยา่งดียิง่ 
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