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บทที่  2 
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

 
      
                 การศึกษาวจิัยเร่ือง      การมีสวนรวมในการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว  :  กรณีศึกษา   
วัดหงษทอง    ตําบลสองคลอง    อําเภอบางปะกง    จังหวัดฉะเชิงเทรา       โดยการนาํผลการวิจัยมา
จัดทํารูปแบบการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว   ซ่ึงผูวิจัยไดศกึษาเอกสารที่เกี่ยวของและรวบรวม
แนวคดิทฤษฎทีี่เกี่ยวของเพือ่ประกอบการศึกษาวจิัย   ดังนี้ 

2.1   ขอมูลวัดหงษทอง 
2.2   ความรูเบื้องตนเกีย่วกับการทองเที่ยว 

     2.3    แนวคดิเกี่ยวกบัการพัฒนาการทองเที่ยว 
     2.4    แนวคดิทฤษฎีเกีย่วกบัการประชาสัมพันธ 
     2.5    แนวคดิทฤษฎีเกีย่วกบัการมีสวนรวม 
        2.6   งานวิจยัที่เกีย่วของ 
 

2.1  ขอมูลวัดหงษทอง 

                  
  2.1.1  ประวัตคิวามเปนมา   
                 วัดหงษทองตั้งอยูหมูที่ 9   ตําบลสองคลอง   อําเภอบางปะกง    จังหวัดฉะเชิงเทรา  ทาง
ทิศตะวนัออกเฉียงใตของจังหวัดฉะเชิงเทรา    ที่มีเขตติดตอกับตําบลคลองดาน    อําเภอบางบอ 
จังหวดัสมุทรปราการ วัดนีก้อสรางขึ้นป พ.ศ. 2529 โดยราษฎรในหมูบานหงษทองรวมกันสรางขึน้   
มีพระสงฆจํานวน   8  รูป  มีชีจํานวน 10  คน  ที่ดนิไดรับบริจาคจากนายปราชญ     ศรนิล    ซ่ึงดํารง
ตําแหนงเปนผูใหญบานคลองหงษทองในขณะนัน้   ปจจุบันดํารงตําแหนงเจาอาวาสวัดหงษทอง   
วัดหงษทองมีเนื้อที่จํานวน 21ไร 80  ตารางวา ที่ดินหนากวางประมาณ  14  เมตร ลงไปจรดชายทะเล
ประมาณ 600 เมตร   คณะกรรมการวัดหงษทองและผูนาํทองถ่ินมีแนวคิดที่จะเปลี่ยนแปลงการใช
ประโยชนจากที่ดินไปเปนการกอสรางศาสนสถานขนาดใหญ  เพื่อเปนสถานที่พักผอนสําหรับ
ประชาชนไดเขามาเที่ยวทีว่ดัโดยมีเปาหมายสําคัญ 3 ประการ   คือ  1)  สรางสถานที่สําหรับพักผอน
ใหประชาชนเที่ยวชม   2)  เปนสถานที่สําหรับพระภิกษปุฏิบัติกิจของสงฆ   และประกอบพิธีกรรม 
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ทางศาสนาและ 3) เปนสถานที่ฝกอบรมปฏิบัติธรรมสําหรับพระภิกษสุามเณร ชีพรามณ  อุบาสก
อุบาสิกา  
 โดยการกอสรางอาคารขึ้นจํานวน 2 หลังหางจากริมฝงลงไปในทะเลประมาณ 200 เมตร  
               หลังที่ 1 เปนอาคารสูง 3  ชั้น  หลังคาทรงปนหยากวาง  14   เมตร  ยาว 14   เมตร  ภายใน
อาคารชั้นลางเปนสถานที่ปฏิบัติธรรมและพิธีกรรมทางศาสนารวมทั้งเปนหอฉัน ดานขางริมทะเล
ในชั้นเดียวกนัแบงเปนหองปฏิบัติธรรมและหองบําเพ็ญวิปสสนากรรมฐาน     รอบอาคารมรีะเบียง
ใหประชาชนและนักทองเทีย่วเดินชมบริเวณโดยรอบ     ชั้นที่สอง เปนสถานที่พักสําหรับผูปฏิบัติธรรม
นอนพักคาง     ช้ันที่สามเปนสถานที่สําหรับประดิษฐานพระพุทธรูปใหประชาชนและนักทองเทีย่ว 
ไดนมัสการ 
                 หลังที่  2  เปนอาคารเจดียกลางน้ําสูง  18  เมตร    สรางในทะเลตอจากอาคารหลังแรกหางกนั
ประมาณ  100  เมตร   มีช่ือวา   “ พระธาตุคงคามหาเจดยี  ปรีชาประภากร  ปราชญศรนิลอนุสรณ” 
ความสูง 3   ชั้น   ชั้นลางสุดเปนที่ประดิษฐานพระพุทธรปูขนาดใหญ   ชั้นที่สองเปนหองโถงใหญ
สําหรับปฏิบัติธรรม        ชั้นที่สามเปนเจดยีรูประฆังคว่ํา ภายในเปนที่บรรจุพระธาตุตั้งอยูในทะเล 
เปนแหงแรกในโลก  (วัดหงษทอง  2547,  หนา  1) 
 

2.2   ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการทองเที่ยว 
                 
                คําวา   “การทองเที่ยว”   หมายถึง     ความสัมพันธที่เกิดขึน้จากความสัมพันธกันระหวาง 
นักทองเที่ยว   ผูจัดบริการดานการทองเที่ยว   หนวยงานรัฐบาลในทองถ่ิน และประชาชนในแหลง
ทองเที่ยว   ไดมีผูใหความหมายในการทองเที่ยวไวหลายทาน   ดังตอไปนี้ 
 
    2.2.1   ความหมายการทองเท่ียว 
                 การทองเที่ยวแหงประเทศไทย  (2540, หนา 3)  ไดใหความหมายการทองเที่ยววา   
หมายถึง   การเดินทางทองเที่ยวที่เปนการเดินทางจากทีอ่ยูอาศัยปกตไิปยังที่อ่ืนเปนการชั่วคราว  
โดยที่เปนการเดินทางดวยความสมัครใจ  และเปนการเดนิทางดวยวตัถุประสงคใด ๆ ก็ตามที่มิใช
เพื่อประกอบอาชีพหรือหารายได 
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                จริญญา  เจริญสุกใส (2544, หนา 72) ไดใหความหมายการทองเที่ยว   หมายถึง กิจกรรม
ใด  ๆ ที่เกีย่วของกับการเคลื่อนไหวของการเดินทางของบุคคล          จากที่อยูอาศัยปกติไปยังที่อ่ืน
เปนการชั่วคราว   เพื่อวัตถุประสงคใด ๆ  ที่ไมใชเพื่อการหารายได    ซ่ึงกิจกรรมดังกลาวกอใหเกดิ     
ปรากฎการณทางความสัมพันธที่เกิดจากการมีปฏิสัมพันธกัน       ระหวางบุคคลที่เดนิทางธุรกิจใน
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวที่ผลิตสินคาและบริการ    เพื่อตอบสนองความตองการของนักทองเทีย่ว   
ภาครัฐบาลที่ดแูลการทองเทีย่ว    และชุมชนในพืน้ที่ทองเที่ยว 
                รสสุคนธ  จุยคําวงศ    (2545, หนา 29)    ไดใหความหมายไววา    การทองเที่ยว หมายถึง 
กิจกรรมที่เกีย่วของกับการบริการและการอํานวยความสะดวก       เพื่อใหเกดิความสขุสบายในการ
เดินทาง 
   วิสาขา  อุเทนะพันธุ (2546, หนา 13) ไดใหความหมายของการทองเที่ยวไว 2 ประการคือ 
          1)   การทองเที่ยว  หมายถึง   ความสัมพันธของกิจกรรมทั้งหลายในการอยูอาศยัของ
บุคคลในประเทศใดประเทศหนึ่ง      ซ่ึงมีเงื่อนไขวาเขาเหลานั้นจะตองไมอยูอาศัย  ณ  ประเทศนัน้   
เปนการถาวรเพื่อทํากิจกรรมใด  ๆ      ไมวาจะเปนการชั่วคราวหรือถาวรในการที่จะไดมาซึ่งรายได 
          2)   การทองเที่ยวมีความหมายทั้งเปนศาสตรและศลิป       และเปนธุรกิจในการสราง
ความพอใจใหกับนักทองเทีย่ว   เชน    การจัดการดานที่พกั    และดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
    จากที่กลาวมาทั้งหมดขางตนอาจสรุปไดวาการทองเที่ยว   หมายถึง    การเดินทางไปในที่
ตาง ๆ ที่ไมไดเปนการถูกบังคับ    เปนการเดินทางที่มิใชเพื่อประกอบอาชีพเปนการเดินทางเพื่อพักผอน 
มีความสนุกสนานเพลิดเพลินอีกทั้งไดความรูดวย       โดยมีจุดมุงหมายที่จะไปอยูเปนการชั่วคราว  
และตองเดนิทางกลับภูมิลําเนา    
     

  2.2.2  องคประกอบของการทองเที่ยว 
   องคประกอบของการทองเที่ยวประกอบไปดวย 5  องคประกอบที่มีความสัมพันธกนัเปน
วงจร   ดังภาพ 2 
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ภาพ  2  องคประกอบของการทองเที่ยว 
(ที่มา : การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 2545ค, หนา 29) 
 

1) นักทองเที่ยว (Tourist) เปนองคประกอบทีสํ่าคัญที่สุดของการทองเที่ยว ถาไมมี 
นักทองเที่ยวการทองเที่ยวก็เกิดขึ้นไมได    การทองเที่ยวแหงประเทศไทยไดแบงนักทองเที่ยว
ออกเปน 6 ประเภทคือ 

      (1)  นักทองเที่ยวระหวางประเทศ (International Visitor) หมายถึง  บุคคลที่มิได 
พักถาวรในราชอาณาจักรไทย       

(2) นักทองเที่ยวระหวางประเทศที่คางคืน  (International Tourist)   หมายถึง  
นักทองเที่ยวระหวางประเทศที่เขามาในราชอาณาจักรไทยแตละครั้งอยางนอย 1 คืน   แตไมเกนิ  
60 วัน 
 

นักทองเที่ยว  
(Tourist) 

การตลาดทองเที่ยว 
(Tourism Marketing) 

การขนสง 
(Transportation) 

ทรัพยากรการทองเที่ยว 
(Tourism Resources) 

ส่ิงอํานวยความสะดวกทางการทองเที่ยว 
(Tourism Facilities) 
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(3) นักทองเที่ยวระหวางประเทศที่ไมคางคืน   (International Excursionist)  
หมายถึง    นักทองเที่ยวระหวางประเทศที่เขามาอยูในราชอาณาจักรไทยแตละครั้งโดยมิไดคางคืน 
                             (4)   นักทองเที่ยวภายในประเทศ (Domestic Visitor) หมายถึงบุคคลทุกสัญชาติที่
มีที่พํานักถาวรอยูในราชอาณาจักรไทย       และเดนิทางไปยังสถานทีห่นึ่งในอีกจังหวัดหนึ่งซึ่งมใิช
เปนถ่ินที่อยูประจําของเขา 
                             (5)   นักทองเที่ยวภายในประเทศที่คางคืน  (Domestic   Tourist)     หมายถึง            
นักทองเที่ยวภายในประเทศที่ไปคางคืนนอกที่พํานักอาศัยปจจบุนั   แตละครั้งอยางนอย 1 คืน 
                            (6)  นักทองเที่ยวภายในประเทศที่ไมคางคืน   (Domestic Excursionist)   หมายถึง 
นักทองเที่ยวภายในประเทศที่มิไดพักคางคืนนอกที่พํานกัอาศัยปจจุบนั 
           2)  การตลาดทองเที่ยว    (Tourism Marketing)     การที่จะมีนกัทองเที่ยวเดินทางเขา
มาทองเที่ยวนัน้  จะตองมีตลาดการทองเที่ยวในการชักนําใหเขามาทองเที่ยว  ซ่ึงตลาดการทองเที่ยว
หมายถึง     ความพรอมที่จะทําใหนกัทองเที่ยวกลุมเปาหมาย         เดินทางเขามาทองเที่ยวในแหลง
ทองเที่ยวของตน       แลวใชส่ิงอํานวยความสะดวกทางการทองเที่ยวและบริการทองเที่ยวในแหลง
ทองเที่ยวนั้น     โดยการตลาดทองเที่ยวอาจทําได  2  วิธี    คือ 

    (1)   การใหบริการขอมูลขาวสารการทองเที่ยว   หมายถึง   การใหความรูเกี่ยวกับ 
เร่ืองของการทองเที่ยว    เชน    ทรัพยากรการทองเที่ยว      ส่ิงอํานวยความสะดวกทางการทองเที่ยว
และบริการทองเที่ยว  

(2)  การโฆษณาและประชาสัมพันธการทองเที่ยว   หมายถงึ        การสื่อสารขอมูล 
ขาวสารไปยังนักทองเที่ยวกลุมเปาหมาย     โดยผานสื่อตาง ๆ    เชน    โทรทัศน    วิทยุ      นิตยสาร 
หนังสือพิมพ   จดหมาย   เพือ่เชิญชวน    กระตุน   และเรงเราใหนกัทองเที่ยวกลุมเปาหมายเดินทาง     
เขามาทองเที่ยวยังแหลงทองเที่ยว 
                       3)   การขนสง  (Transportation)   เมื่อนักทองเที่ยวตดัสินใจจะไปยังแหลงทองเที่ยวใด
แลว ก็ตองมีบริการขนสงนํานักทองเที่ยวไปยังแหลงทองเที่ยวนั้น  ซ่ึงการขนสงหมายถึง  การจัดให
มีการเคลื่อนยาย นักทองเที่ยวดวยยานพาหนะประเภทตาง   ๆ     จากภมูิลําเนาไปยังแหลงทองเที่ยว
ที่ตองการ        เปนการเดินทางที่มิใชเพื่อประกอบอาชีพเปนการเดินทางเพื่อพักผอนมีความสนุกสนาน
เพลิดเพลินอีกทั้งไดความรู     และตองกลับสูภูมิลําเนา    การขนสงแบงออกไดเปน 4  ประเภท   คือ 

(1) การขนสงทางรถยนต 
                             (2)   การขนสงทางรถไฟ 

         (3)   การขนสงทางเรือ 
                             (4)   การขนสงทางเครื่องบิน 
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                       4)  ทรัพยากรการทองเที่ยว     (Tourism Resources)      เปนสินคาทางการทองเที่ยว        
และเปนจุดหมายปลายทางที่นักทองเที่ยวจะเดนิทางเขามาทองเที่ยว      ซ่ึงทรัพยากรการทองเที่ยว   
หมายถึง      ส่ิงดึงดูดความสนใจของนกัทองเที่ยวใหเกิดการเดินทางไปเยือน      หรือไปทองเที่ยว  
โดยการทองเที่ยวแหงประเทศไทยไดแบงการทองเที่ยวออกเปน  3  ประเภท  คือ 
                             (1)  ทรัพยากรการทองเทีย่วประเภทธรรมชาติเปนแหลงทองเที่ยวทีม่ีความงดงาม 
ตามธรรมชาติ สามารถดึงดูดใหคนไปเยือนหรือไปทองเที่ยวยังพื้นทีน่ัน้ เชน  ภูเขา  ปาไม น้ําพุรอน 
ถํ้า  น้ําตก  บอน้ํารอน  ชายทะเล  หาดทราย  ทะเลสาบ  เกาะแกง  

      (2)  ทรัพยากรการทองเทีย่วประเภทประวัติศาสตรโบราณสถาน และโบราณวัตถุ 
เปนแหลงทองเที่ยวที่มนุษยสรางขึ้นตามความประสงคหรือประโยชนของมนุษยเอง ทั้งที่เปนมรดก
ในอดีตและไดสรางเสริมในปจจุบัน แตมีผลดึงดูดใหคนไปเยือนหรือไปทองเที่ยวยังพื้นที่นั้น   เชน 
พระราชวัง  ศาสนสถาน  ชุมชนโบราณ  พิพิธภัณฑ  กําแพงเมือง  อุทยานประวัติศาสตร  อนุสาวรีย 
อนุสรณสถาน  
                             (3)   ทรัพยากรการทองเที่ยวประเภทศลิปวัฒนธรรมประเพณเีปนแหลงทองเที่ยว     
ที่มนุษยสรางขึ้นในรูปแบบของการดําเนนิชีวิตของผูคนในสังคม   ซ่ึงปฏิบัติยึดถือสืบทอดตอกันมา 
ตลอดจนกิจกรรมตาง ๆ ที่มีผลตอการดึงดูดใหคนไปเยือนหรือทองเที่ยวยังพืน้ที่นั้น เชน สภาพชวีิต
ในชนบท    หมูบานชาวเขา  ตลาดน้ํา    ศูนยวฒันธรรม   การแสดงสินคาพื้นบาน    การแขงขันกฬีา 
สวนสนุก    และงานเทศกาลประเพณีตาง ๆ  
                      5)   ส่ิงอํานวยความสะดวกทางการทองเที่ยว  (Tourism Facilities)  เปนสรรพสิ่งที่ใช
รองรับในการเดินทางทองเทีย่วของนกัทองเที่ยว         เพื่อใหการเดินทางทองเที่ยวเปนไปดวยความ
สะดวกสบายและปลอดภยั  โดยส่ิงอํานวยความสะดวกทางการทองเที่ยวแบงออกไดเปน 2 ประเภท 
                 (1)  ส่ิงอํานวยความสะดวกทางการทองเที่ยวโดยตรงเปนสิ่งอํานวยความสะดวก
ที่เกิดขึ้นเพื่อรองรับการเดินทางเขามาทองเที่ยวของนักทองเที่ยว      โดยเฉพาะประกอบดวย     การ
อํานวยความสะดวกในการเขาออกประเทศ       และการใหบริการการทองเที่ยว   
                             (2)  ส่ิงอํานวยความสะดวกทางการทองเที่ยวโดยออมเปนสิ่งอํานวยความสะดวก      
ทางการทองเที่ยวที่มีอยูในประเทศแลว    แมจะไมมีการทองเที่ยวก็ตาม    รัฐบาลจะตองมีส่ิงอํานวย         
ความสะดวกเหลานี้แกประชาชนของตน        สวนการใหบริการแกนกัทองเที่ยวถือเปนผลพลอยได
ประกอบดวยส่ิงอํานวยความสะดวกดานสาธารณูปโภค     สาธารณูปการ     ส่ิงอํานวยความสะดวก  
ดานความปลอดภัยและสิ่งอาํนวยความสะดวกดานอื่น (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 2545ค, หนา 
30-31)  
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                  2.2.3  ความสําคญัของการทองเท่ียว 
                  ความสําคัญของการทองเที่ยว  มีนักวิชาการหลายทาน    ไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวและ 
ความสําคัญของการทองเที่ยวไวหลายลักษณะ ดังนี ้
                  การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (2540, หนา 3-4) ไดกลาวถึง  ความสําคัญของการทองเที่ยว
ไวดังนี ้
                       1)   ความสําคัญทางดานเศรษฐกิจ 
                             (1)  กอใหเกิดรายไดเขาประเทศมีสวนชวยแกปญหาการขาดดุลชําระเงินของ
ประเทศ 
                             (2)  รายไดจากการทองเทีย่วมีผลกระทบทวีคูณในการสรางรายไดหมุนเวียนใน
ระบบเศรษฐกิจ 
                             (3)   กอใหเกิดการหมุนเวียนและการกระจายรายไดไปสูภูมิภาค 
                             (4)   การทองเที่ยวมีบทบาทในการนําเอาทรัพยากรของประเทศหรือของทองถ่ิน   
มาใชใหเกิดประโยชนในรูปของการผลิตสินคาพื้นเมืองของที่ระลึก   ตลอดจนการบรกิารในทองถ่ิน 
                                         (5)   การทองเที่ยวเปนอตุสาหกรรมที่ไมส้ินเปลืองวตัถุดิบ   ผลผลิต  รายได   
และเวลา 
                             (6)   ชวยกระตุนใหเกดิการผลิตเปนวงจรหมุนเวียนภายในประเทศ   ทําใหเกิด
การสรางงานสรางอาชีพทั้งทางตรงและทางออม 
                       2)   ความสําคัญทางดานสังคม 
                             (1)  สงเสริมความสัมพันธของมนุษยชาติ    สรางความเขาใจอันดีระหวางเจาบาน
และผูมาเยือน 
                             (2)  พัฒนาสรางสรรคความเจริญทางสังคมใหแกทองถ่ิน     มีการกอสรางสิ่งใหม 
                             (3)  กอใหเกิดการอนุรักษฟนฟูมรดกทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม      เกิดความ
ภาคภูมใิจ     ความสํานึกตระหนักในคุณคาของศิลปวัฒนธรรมรักษาเอกลักษณของชาติตลอดจนรัก 
และหวงแหนผืนแผนดินของตน 
                             (4)  ขจัดความแตกตางระหวางเมืองกบัชนบท 
                             (5)  ชวยใหชนบทรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน         นําทรัพยากรมาประดิษฐ 
ส่ิงของในรูปสินคาพื้นเมืองและของที่ระลึก     สรางรายไดมาจุนเจือครอบครัว 
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                       3)   ความสําคัญทางดานการเมือง 
                             (1)  การเดนิทางทองเที่ยวกอใหเกดิความมั่นคงปลอดภัย 
                             (2)  เสริมสรางความเขาใจอันดี ทีจ่ะนาํไปสูความเปนเพื่อนรวมโลก      ที่จะชวย 
สรางสรรคสัมพันธไมตรี     และความสงบสุข 
                  สุภาพร มากแจง  (2534, หนา 3-4)  ไดกลาวถึงความสําคัญของการทองเที่ยววาสามารถ
จําแนกได 3  ดานซึ่งสรุปได  ดังนี ้
                       1) ความสําคัญตอบุคคล    การทองเที่ยวเปนสิ่งสราญใจ         ชวยใหมนุษยไดรับการ
พักผอนอันเปนสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษยชาติ   ซ่ึงเปนการเปดโลกทศันชวยใหมนษุยมวีิสัยทัศนที่
กวางไกลและการทองเที่ยวเปนการสรางความเขาใจระหวางมนุษยชาตทิี่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมทั้งระหวางชนในชาติและนานาชาติ 
                       2)  ความสําคัญตอสังคม การทองเที่ยวกอใหเกดิการสืบทอดทางวัฒนธรรม    ทําให
เกิดการฟนฟแูละอนุรักษศิลปวัฒนธรรม       โดยเปนสิ่งที่นําความเจรญิไปสูทองถ่ินทั้งทางดานการ
คมนาคม     ดานสาธารณูปโภค    และมาตรฐานการครองชีพ        และทําใหเกดิการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนทั้งเจาของทองถ่ินและนกัทองเที่ยว 
                       3)  ความสําคัญตอเศรษฐกิจ  การทองเที่ยวเปนแหลงรายไดในรูปเงนิตราตางประเทศ
ทําใหเกดิการลงทุนทางธุรกิจทั้งที่เกีย่วของโดยตรงที่เกีย่วเนื่องกบันักทองเที่ยว       ทําใหเกดิการจาง
งานในธุรกิจทีเ่กี่ยวของกับการทองเที่ยว     และโดยออมทําใหเกดิการหมุนเวียนเงินตรา     และการ
กระจายรายไดใหแกทองถ่ินนั้น 
                วรรณา  วงษวานิช  (2539, หนา 51)     ไดกลาวถึงความสําคัญของการทองเที่ยวสรุปได
ดังนี ้
                       1)  ดานเศรษฐกิจ     ทําใหเกดิการจางแรงงานเพิ่มขึ้น       ประชากรมีรายไดเพิ่มขึ้น  
ธุรกิจคมนาคมขนสงดีขึ้น  ทันสมัยขึ้น  ดลุการชําระเงินดีขึ้น เงินตราตางประเทศไหลเขาสูประเทศ
เพิ่มมากขึ้น 

          2)  ดานสังคม 
                              (1)  ดานโครงสรางพื้นฐาน กอใหเกดิการปรบัปรุงโครงสรางพื้นฐานตาง ๆ  เชน 
ถนนไฟฟา  ประปา  สาธารณูปโภคตาง ๆ  ตลอดจนการบริการดานการโรงแรม ศูนยการคา        และ
ภัตตาคารตาง  ๆ  เปนตน 
                             (2)  ดานศลิปวัฒนธรรม ชวยใหเกิดความรู      ความเขาใจในเรื่องศิลปวัฒนธรรม  
ขนบธรรมเนียมประเพณี   สังคม     และปญหาเศรษฐกจิของประเทศอื่น ๆ ไดดี    นอกจากนีย้ังเปน
การเผยแพรศลิปวัฒนธรรม       และเกยีรตภิูมิของประเทศใหเปนที่รูจักแกชาวโลก 
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                             (3)  ดานการเมืองการปกครอง       กอใหเกิดความเขาใจและความสมัพันธอันดี
ตอกันในหมูเพื่อนมนุษยดวยกันไมวาจะตางถ่ิน ตางภาษา      กอใหเกิดความรูสึกเปนไมตรีตอกัน
กลาวไดวา       การทองเที่ยวกอใหเกิดความสัมพันธอันดขีองมนุษยชาติในโลก 
                 นิคม   จารุมณี      (2544, หนา 5-7)      ไดกลาวถึงความสําคัญของการทองเที่ยวไววามี   
11 ประการ    ซ่ึงสรุปได ดังนี้ 

     1)   การทองเที่ยวกอใหเกดิรายไดเปนเงนิตราตางประเทศ 
     2)   การทองเที่ยวชวยสรางเสถียรภาพใหกับดุลยภาพชําระเงิน 
     3)  รายไดจากการทองเที่ยวเปนรายไดทีก่ระจายไปสูประชากรอยางกวางขวาง  

โครงการสรางงานสรางอาชีพมากมาย            และเปนการเสริมอาชีพดวยอาชีพทีเ่กิดตอเนื่องจาก          
การทองเที่ยว    เชน    การผลิตหัตถกรรมพืน้บาน  เปนตน 

     4)   การทองเที่ยวมีบทบาทในการสรางงานสรางอาชีพในธุรกิจที่ทาํหนาที่บริการ   
เชน  โรงแรม    ภตัตาคาร    บริษัทนําเที่ยว   เปนตน 

      5)   การทองเที่ยวมีบทบาทในการกระตุนใหเกิดการผลิตนําเอาทรัพยากรของ 
ประเทศมาใชประโยชนอยางสูงสุด 

      6)   การทองเที่ยวเปนอตุสาหกรรมที่ไมมีขีดจํากดัในการจําหนาย 
      7)   การทองเที่ยวไมมีขีดจํากัดในเรื่องการผลิตเพราะไมพึ่งดินฟาอากาศ 
      8)   การทองเที่ยวชวยสนับสนุนฟนฟอูนุรักษศิลปวฒันธรรม   ประเพณี   เอกลักษณ   

ของแตละทองถ่ินใหเปนมรดกตกทอดที่ควรคาแกการนาํอออกเผยแพรฟนฟูและอนรัุกษไว 
      9)   การทองเที่ยวมีบทบาทในการสรางสรรคความเจริญไปสูภูมิภาคตาง ๆ  
    10)   การทองเที่ยวทําใหเกิดมาตรการทีช่วยสงเสริมความปลอดภยั   และความมัน่คง        

ใหแกพื้นที่ทีไ่ดรับการพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยว 
    11)   การทองเที่ยวชวยสรางเสริมสันติภาพ สัมพันธไมตรี         และความเขาใจอนัดี      

สรางความสามัคคีใหเกดิแกคนในชาติ      และนําไปสูการชวยจรรโลงสันติภาพแกโลก 
                สรุปไดวา     การทองเที่ยวมีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจ      สังคม         และการเมือง        
การปกครอง     โดยผลประโยชนที่เกดิขึ้นมีทั้งในรูปของเงินตราตางประเทศ       เกดิการสรางงาน         
สรางรายได     และความเจรญิสูทองถ่ิน  
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     2.2.4  ปจจัยท่ีสงเสริมการทองเที่ยว 
                        1)  ปจจยัทางดานภูมิศาสตร  ไดแก  
                             (1)  ลักษณะภูมิประเทศ     การที่แตละภูมิภาคมีความแตกตางกนัทางภูมิประเทศ
หรือภูมิทัศนทีส่วยงามนัน้       เปนสิ่งที่มีอิทธิพลตอการทองเที่ยวเปนอยางมาก      ฉะนั้นจึงจําเปน   
ตองมีความรูเกี่ยวกับลักษณะภูมิประเทศของเขตการทองเที่ยวแตละเขต         เพื่อเปนขอมูลในการ
จัดบริการการทองเที่ยวไดอยางเหมาะสม    ทั้งในดานการเดินทาง ระยะเวลาและการบริการตาง   ๆ 
ใหเปนไปตามความตองการของนักทองเทีย่ว    นอกจากนี้ยังรวมถึงบรเิวณตาง   ๆ    ที่มนุษยเขาไป
ปรับปรุงตกแตงเพิ่มเติมบางสวนใหลักษณะภูมิประเทศเหลานั้นเดนชดัขึ้น   เชน   เขื่อน  อางเก็บน้ํา  
สถานที่พักผอนตาง     ๆ    สภาพธรรมชาติเหลานี้จะแตกตางกันไป    และจะเปนสิ่งดึงดดูนักทองเทีย่ว
ใหเขาไปเยือน 
                (2)   ลักษณะภูมิอากาศ การเลือกเวลาในการทองเที่ยวใหเหมาะสมกับสภาพ
ภูมิอากาศ    และสถานที่ทองเที่ยวจะทําใหการทองเที่ยวเปนไปอยางราบรื่น แตถาสถานที่ทองเที่ยว
แหงเดยีวกัน        มีสภาพภูมอิากาศตางกัน      จะทําใหความสวยงามตามธรรมชาติที่ปรากฏตางกัน
ออกไป     นอกจากนีก้ารเตรยีมการเรื่องเครื่องแตงกาย      ตลอดจนยานพาหนะที่ใชในการเดินทาง   
จะมีความสัมพันธกับสภาพภูมิอากาศเชนกัน  
                        2)  ปจจยัทางดานวัฒนธรรม   หมายถึง   ส่ิงตาง  ๆ    ที่มนุษยสรางขึน้เปนมรดกตก
ทอดจนถึงปจจุบัน   รวมถึงความเชื่อ  ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวฒันธรรม   ตลอดจนรูปแบบ
การดํารงชีวิตในสังคม      ซ่ึงแตละทองถ่ินจะมีลักษณะทางวัฒนธรรมแตกตางกันไป     และความ
แตกตางเหลานี้    จะเปนปจจัยที่ดึงดูดนกัทองเที่ยว    และสงเสริมใหเกิดกิจกรรมการทองเที่ยวเพิม่
มากขึ้น ปจจยัทางวัฒนธรรมแบงออกเปน  
                             (1)  ปจจยัดานประวัติศาสตรบริเวณที่เปนแหลงอารยธรรมมาตั้งแตสมัยโบราณ
และมีหลักฐานทางดานประวัติศาสตรและโบราณคดีปรากฏใหเห็นอยู     เชน   โบราณสถาน 
โบราณวัตถุ    พระราชวัง 
                             (2)  ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวฒันธรรม   เปนการแสดงถึงรูปแบบของ
การดํารงชีวิตของประชาชนในแตละสังคมซึ่งจะมีความแตกตาง  และมีเอกลักษณทีต่างกันเปนสิ่งที่
ยึดถือสืบทอดกันมาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ตางกนั  จะเปนสิ่งดึงดดูความสนใจของนักทองเที่ยว  
                 (3)  การประกอบอาชีพของประชาชนในทองถ่ิน    ลักษณะการประกอบอาชีพ
ของประชาชนมีสวนสนับสนุน    และสงเสริมธุรกิจการทองเที่ยวเปนอยางมาก    โดยเฉพาะการ
ประกอบอาชพีที่นักทองเทีย่วไมเคยเห็นมากอน หรือการผลิตสินคาที่แตกตางจากบริเวณอืน่   หรือ
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เปนการประกอบอาชีพที่มีขึ้นเฉพาะทองถ่ินเทานั้น การประกอบอาชพีดังกลาวถาไดรับการสงเสริม
ใหดํารงรักษารูปไว     จะเปนสิ่งหนึ่งที่ชวยใหธุรกจิการทองเที่ยวเจรญินํารายไดมาสูทองถ่ินมากขึ้น 
                 (4)  การคมนาคมขนสง     สถานที่ทองเที่ยวจะเปนที่รูจักแพรหลายเพยีงใดขึ้นอยู
กับความสะดวกรวดเร็วของการคมนาคมขนสงที่จะนํานกัทองเที่ยวไปยังสถานที่แหงนั้น ดวยเหตนุี้ 
จึงทําใหสถานที่ทองเที่ยวที่อยูหางไกลจําเปนตองมีการพฒันาเสนทางคมนาคม      เพือ่อํานวยความ
สะดวกใหแกนักทองเที่ยวมากยิ่งขึ้น   
                

2.3   แนวคิดดานการพัฒนาการทองเที่ยว 

 

                การพัฒนาการทองเที่ยว   หมายถึง   การดําเนนิงานที่จะใหการทองเที่ยวเปนไปในทิศทาง  
ที่จะกอใหเกิดความพึงพอใจของนักทองเทีย่วรักษาทรัพยากรใหคงความดึงดูดใจ       และพัฒนาให
เกิดการขยายตวัของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว    ซ่ึงอาจแบงไดเปนการพัฒนาแหลงทองเที่ยว   การ
พัฒนาบริการการทองเที่ยว และการสงเสริมการทองเที่ยว  (สถาบันวจิัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
แหงประเทศไทย 2542, หนา 2-12) 
 
                2.3.1  การพัฒนาแหลงทองเที่ยว 

                   จากการศึกษาแนวทางการพัฒนาแหลงทองเที่ยวมีผูกลาวถึง         แนวทางการพัฒนา
แหลงทองเที่ยว    ดังตอไปนี ้
                 สมชาย  สนั่นเมือง (2540, หนา 19)  กลาวถึงแนวทางการพฒันาการทองเที่ยว ซ่ึงมีปจจยั
หลักสําหรับการทองเที่ยวใหมีความยั่งยืนนั้น    จะตองมกีระบวนการและองคประกอบหลักที่สําคัญ
ประกอบดวย 
                          1)   แหลงทองเที่ยวตองมกีารพิจารณาทัง้ในเรื่องของโครงสรางพื้นฐาน   ความพรอม
ของชุมชนทองถ่ิน   ความพรอมในเรื่องการบริหารจัดการซึ่งหากในปจจุบันแหลงทองเที่ยวไมพรอม
ก็ยังไมควรเปดใหผูคนเขามาเที่ยว     ซ่ึงทาํใหศักยภาพของแหลงทองเที่ยวยังคงอยูตลอดไป 
                           2)  การบริการทางการทองเที่ยว     ในสวนของการบรกิารทางการทองเที่ยวสามารถ
พิจารณาได 2  สวน คือ  สวนของการกํากับดูแลไดแก     ภาครัฐ     และสวนของการดาํเนินงานไดแก   
ภาคเอกชน    ซ่ึงการดําเนินงานของภาคเอกชนในอตุสาหกรรมทองเทีย่วจะประกอบดวย    บริษัทนํา
เที่ยว   มัคคุเทศก  ธุรกิจที่พัก   ภัตตาคารรานอาหาร  รานขายของที่ระลึก  การขนสง   สําหรับในสวน
ของการกํากับดูแลภาครัฐจะมีหนาที่กํากับดูแลตามกฎหมายระเบยีบทีร่ะบุอยูในพระราชบัญญัติตาง ๆ   
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และการกํากับดูแลในสวนนีย้ังหมายถึง  การประสานงานทําความเขาใจ  และการกํากับใหเติบโตของ
ภาคบริการทางการทองเที่ยวในทิศทางที่เหมาะสม 
                          3)   การตลาดในสวนของการตลาด   จําเปนจะตองใหความสําคัญในเรื่องการจัดวาง
สินคาเพราะการตลาดเปนสวนสําคัญในการชักจูงใหผูซ้ือ (นักทองเทีย่ว) มาชื้อสินคา    ดังนั้นในเชงิ
ของการตลาดจะตองมีการทาํความเขาใจใหชัดเจนวามีสินคาทางการทองเที่ยวคืออะไร  และควรเลอืก 
กลุมผูซ้ืออยางไร 
                  สมพทุธ  ธุระเจน  (2540, หนา 19)  กลาววาการทองเที่ยวแหงประเทศไทยเปนหนวยงาน 
ที่รับผิดชอบโดยตรงกับการพัฒนาแหลงทองเที่ยวภายในประเทศปจจุบนัไดกําหนดขั้นตอนขอบเขต
และรายละเอยีดในการวางแนวทางการพฒันาการทองเที่ยวไว ดังตอไปนี ้
                           1)  สํารวจเบื้องตน      (Preliminary  Survey)       เปนการเขาไปศึกษาแหลงทองเที่ยว
เฉพาะประเดน็ที่สําคัญหรือปญหาที่เดนชดั   เปนการรวบรวมขอมูลพื้นฐานอยางกวาง  ๆ  มุงในการที่
จะแกปญหาเฉพาะหนา      หรือการพัฒนาขนาดเล็กในระยะสั้น     และนํามาประมวลวเิคราะหเพื่อใช
สําหรับศึกษาในขั้นตอไป 
                           2)  การศึกษาเบื้องตน    (Preliminary Study)     เปนการศึกษาแบบผสมผสานในทุก
สาขา   ทั้งทรัพยากรการทองเที่ยว   สภาพเศรษฐกิจ   สังคม  ปจจัยพืน้ฐานและสิ่งแวดลอม แตเปนไป
ในลักษณะกวางโดยสังเขป      เพื่อพิจารณาความเปนไปได    โอกาส    และทิศทางของการพัฒนาใน
ขณะเดียวกัน        ผลของการศึกษาก็จะชี้แนะแนวทางการดําเนินการและการแกปญหาในระยะสั้นไว 
กอนที่จะจัดทาํแผนหลักในรายละเอียดตอไป 
                           3)  การจัดทาํแผนหลัก    (Master Plan)    เปนการศึกษาสาขาตาง   ๆ   เชนเดยีวกับ
การศึกษาเบื้องตน   แตมีรายละเอียดมากกวาที่สําคัญ คือ การกําหนดโครงการที่ควรจะพิจารณาตาม
ระยะเวลากอนหลัง     รวมทั้งเสนอกลยุทธและแนวทางที่จะดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงค 
                           4)   การศึกษาความเหมาะสม       (Feasibility Study)      เปนการศึกษาสืบเนื่องจาก  
แผนหลัก     โดยศึกษาความเหมาะสมของโครงการที่กําหนดไวในแผนหลักโดยเฉพาะอยางยิ่ง    คือ 
ความเหมาะสมในทางเศรษฐกิจ การเงนิ การลงทุน เพื่อพิจารณาความเปนไปได และเสนอแนะลูทาง
ที่เหมาะสม 
                สรุปไดวา    การพัฒนาการทองเที่ยว    หมายถงึ    การดําเนนิกิจกรรมที่ทาํใหการทองเที่ยว
เปนไปในทิศทางที่ดีขึ้น     รักษาทรัพยากรการทองเที่ยวใหดึงดดูใจนกัทองเที่ยว      และมีการพัฒนา
แหลงทองเที่ยวในดานโครงสรางพื้นฐาน   ความพรอมของชุมชน    ตลอดจนการบริการการทองเที่ยว          
ไดแก   การจัดบริการมัคคุเทศกนําชมแหลงทองเที่ยว  บริการรานอาหาร  รานของที่ระลึกที่เหมาะสม 
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  2.3.2   นโยบายของรัฐบาลดานการทองเที่ยว  
                นโยบายดานการทองเที่ยวถือไดวาเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหการพัฒนาการทองเที่ยวของ
ประเทศสามารถขับเคลื่อนเปนรูปธรรมได  ซ่ึงการพัฒนาการทองเทีย่วข้ึนอยูกับนโยบายของแตละ
รัฐบาลซึ่งตอไปนี้จะขอกลาวถึงนโยบายของรัฐบาลดานการทองเที่ยว    ดังนี้    (สํานกังานพัฒนา  
การทองเที่ยว, 2547, หนา 14-15)   
                       1)  ดานการพฒันาภาคบริการ 

   ปรับปรุงและพัฒนาดานปจจัยพืน้ฐานอนัจําเปนตอการเพิ่มประสิทธิภาพ    และสงเสริม 
ความสามารถในการแขงขนัของภาคบริการไทยทั้งดานการผลิตและการพัฒนาบุคลากรภาคบริการ 
พัฒนารูปแบบการใหบริการ  และการพัฒนาเทคโนโลยี และโครงการพื้นฐานจดัใหหนวยงานและ
องคกรที่เกี่ยวของรวมกันพฒันายุทธศาสตร    เพื่อใหมกีารใชศักยภาพภาคบริการอยางเต็มที่  ทั้งนี้
เพื่อใหเปนแหลงสรางรายไดเงินตราตางประเทศและรายไดทองถ่ิน  อาทิ  การทองเที่ยว  การรักษา  
พยาบาล  การสงเสริมสุขภาพ  การกฬีาและนันทนาการเรงรัดการพัฒนาผูประกอบการดานบริการ 
ใหมีความรูและทักษะ ทั้งดานภาษามาตรฐานการบริการและการจดัการเพื่อสรางความเขมแข็งและ
ทันตอการเปลี่ยนแปลงของความตกลงระหวางประเทศดานการบริการ 
                       2)  ดานการสงเสริมดานการทองเที่ยว 

         (1)   เรงฟนฟูระดับความสัมพันธ     และรวมมือกบัประเทศเพื่อนบานเพื่อใหไทย 
เปนประตูผานหลักของการทองเที่ยวในภูมภิาค   ทั้งดานการตลาด  การขนสง  การลงทุนและการ
บริหารจัดการ รวมถึงการขจดัอุปสรรคในการทองเที่ยว 
                             (2)   บริหารการทองเที่ยวโดยใชกลยุทธการตลาดเชิงรุก      โดยสรางกิจกรรม
ทองเที่ยวระดบัภายในประเทศ   และตางประเทศเชื่อมโยงกับวิสาหกจิขนาดกลางขนาดเล็ก  และ
ธุรกิจชุมชนพฒันาคุณภาพการบริการทองเที่ยว     และยกระดับประเทศไทยใหเปนศนูยกลางการ
ประชุมสัมมนา    และการแสดงสินคาของภูมิภาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต 
                              (3)  เรงรัด   พัฒนา   บูรณะ   ฟนฟูมรดก  และสินทรัพยทางวัฒนธรรมทั้งในเขต
เมืองและนอกเมือง   เพื่อใหเกิดการทองเทีย่วใหม  สรางแหลงจับจายซือ้สินคาของนักทองเที่ยวโดย
จะสงเสริมบทบาทของเอกชนรวมกับชุมชน    ในการรักษาแหลงทองเที่ยวและวิถีชวีติใหอยูในสภาพ
เดิมอยางตอเนือ่งเพิ่มความหลากหลายของการทองเที่ยวรูปแบบตาง  ๆ  ทั้งการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ  
การทองเที่ยวเพื่อสุขภาพ     รวมทั้งการทองเที่ยวเชิงเกษตรกรรม         โดยสงเสริมการพัฒนาแหลง
ทองเที่ยวแหงใหม        และใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการทองเที่ยวมากขึน้ทั้งรูปแบบการ   
จัดสหกรณการทองเที่ยว            และการพฒันาพื้นที่ชุมชนเปนแหลงทองเที่ยวเพิ่มมาตรการอํานวย
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ความสะดวก สรางความปลอดภัย        และปองกันการเอาเปรียบนักทองเที่ยว       รวมทั้งเรงรัดการ
แกปญหาความเดือดรอนของนักทองเที่ยวอยางจริงจัง 
 
                2.3.3   นโยบายสงเสริมการทองเที่ยวของประเทศไทย   
                นโยบายการสงเสริมการทองเที่ยว (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, อินเทอรเน็ต, 2549)  
มีดังนี ้
                         1)   สงเสริมใหการทองเที่ยว   เปนเครื่องมือสําคัญในการแกไขปญหาเศรษฐกิจสราง
งานใหกับประชาชนและเพิ่มรายไดใหกับประเทศ  รวมทัง้สงเสริมใหการทองเที่ยวมบีทบาทสําคัญ  
ในการชวยพฒันาคุณภาพชวีิตของประชาชนทั่วทุกภูมภิาคตามนโยบายรัฐบาล 

          2)   สงเสริมและพัฒนาการดําเนินงานดานการตลาดเชิงรุก      การเพิ่มตลาดใหมและ
ตลาดเฉพาะกลุม      เพื่อเรงดึงดูดใหนกัทองเที่ยวตางประเทศที่มีคุณภาพเดินทางเขามาทองเที่ยวใน
ประเทศ และกระตุนใหนกัทองเที่ยวชาวไทยทองเทีย่วภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งกําหนดจุด
ขายของประเทศ   (Positioning Thailand)   ใหมีความชดัเจน 
          3)  สงเสริมใหเกดิความรวมมือกับทกุฝายทั้งระดับในประเทศ    และตางประเทศ ใน
การสงเสริมและพัฒนาตลาดทองเที่ยว    ทั้งนี้เพื่อรวมกนัขจัดอุปสรรคทางการทองเที่ยว     และเปน
หนทางกาวสูการเปนศูนยกลางการทองเที่ยวในภมูิภาคเอเซีย 
                      4)  มุงพัฒนาองคกร  ระบบบริหารจัดการ   และเสริมสรางบุคลากรใหมทีักษะและขีด
ความสามารถทางการตลาดทองเที่ยว     เพื่อใหเปนองคกรแหงการขับเคลื่อน   (Driving Force)  ทีม่ี
ประสิทธิภาพในการดําเนนิงาน และมีศักยภาพทางการแขงขันระดับนานาชาติภายใตหลักธรรมาภิบาล 
รวมทั้งพัฒนาความเขมแข็งขององคกรในบทบาทเชิงวิชาการ  และองคความรูที่เกี่ยวของกับการตลาด 
                       5)  เรงรัดพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการทองเที่ยว   (E-Tourism)      เพื่อ
รองรับการทําธุรกรรมบนระบบเครือขายอินเทอรเน็ต         และการดําเนินการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส   
รวมทั้งการดําเนินงานดานการตลาดดวยระบบสารสนเทศ      โดยมีกลไกในการควบคุม    และปอง
ปรามเปนหลักประกันในการปองกันปญหาที่อาจเกิดขึ้น 
  

2.3.4 การดําเนินงานเผยแพรประชาสัมพันธของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
           อุตสาหกรรมการทองเที่ยว      จะประสบผลสําเร็จไดตองอาศัยการเผยแพรประชาสัมพันธ            
และสงเสริมการตลาด     ซ่ึงการทองเที่ยวแหงประเทศไทยทําหนาที่โฆษณา     และประชาสัมพันธ    
การทองเที่ยวของประเทศ     การทองเที่ยวแหงประเทศไทยไดดาํเนินการผลิตสื่อโฆษณา    และส่ือ
ประชาสัมพันธในรูปแบบตาง  ๆ  เชน    เอกสารแผนพบัจังหวดัแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของจังหวดั  
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แผนภาพโฆษณา  ภาพนิ่ง  ภาพยนตร   และเทปโทรทัศน เพื่อเผยแพรผานสื่อมวลชน  หนังสือพิมพ   
นิตยสาร   ตลอดจนจดัทําขอมูลดานสารสนเทศเพื่อขยายผลสูกลุม ผูประกอบธุรกจิทองเที่ยว    และ
เขาถึงตัวนักทองเที่ยวโดยตรง   ซ่ึงการทองเที่ยวแหงประเทศไทยมีรูปแบบการเผยแพรประชาสัมพันธ  
4 รูปแบบ  คือ (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, อินเทอรเน็ต, 2549) 
                       1)  การเผยแพรประชาสัมพันธ          การทองเที่ยวแหงประเทศไทยทาํหนาที่เผยแพร
ขอมูลขาวสารการทองเที่ยวที่เกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยวทีน่าสนใจ      ศลิปวัฒนธรรม         ประเพณี 
กิจกรรมการทองเที่ยว        รวมถึงภาพลักษณที่ดีของประเทศในการเปนแหลงทองเทีย่วที่มีคณุภาพ
ใหกลุม เปาหมายไดรับทราบหลายวิธีดวยกัน   ไดแก   การออกขาวเผยแพร   (Press Release)    การ
จัดทําจดหมายขาว (New Letter)  การใหสัมภาษณส่ือมวลชน  (Press Interview)  การเผยแพรขอมลู
ทางอินเทอรเน็ต          นอกจากวิธีดังกลาวแลว        การทองเที่ยวแหงประเทศไทยยงัใชกลยุทธการ
ประชาสัมพันธที่ไดผลสัมฤทธิ์สูง   และใชมาอยางตอเนื่อง   คือ   การจัดทัศนศึกษาพิเศษใหกับคณะ
ตัวแทนบริษัทนําเที่ยว     หรือคณะสื่อมวลชนประเภทตาง   ๆ   นักเขียนสารคดี    หรือบทความทาง 
การทองเที่ยว    คณะถายทําภาพยนตร   และบุคคลสําคัญ เพื่อนําขอมูลและประสบการณที่ไดรับไป
เผยแพรขยายผลดานการประชาสัมพันธ   และการจดัตั้งศูนยบริการขอมูลขาวสารดานการทองเที่ยว
ตามจุดทองเทีย่ว ที่สําคัญ ๆ  ไดแก   ศูนยบริการนักทองเที่ยวตลาดนัดจตุจักร  เคานเตอรใหบริการ
ในทาอากาศยานกรุงเทพมหานคร       และใหบริการสอบถามขอมูลทางโทรศัพท ที่หมายเลข 1672  
ไดทุกวันระหวางเวลา   08:00 – 20:00 น.   หรือสามารถรับขอมูลทางโทรสาร   ไดทุกวันตลอด  24  
ชั่วโมง  โดยใชหมายเลขเดยีวกัน 
                         2)   การโฆษณา    การทองเที่ยวแหงประเทศไทยไดทําการโฆษณาเพือ่เสริมสราง
ความรูที่ดีตอประเทศไทย   และเปนการชวยสนับสนนุใหเกิดการเดนิทางมาเที่ยวเพิม่ขึ้นให
สอดคลองกับกระแสหลักการทําโฆษณา    ซ่ึงทางสํานักงานการทองเที่ยวแหงประเทศไทย   ได
กําหนดเนื้อหา    ใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย   เพื่อใหไดผลอยางมีประสิทธิภาพโดยการโฆษณา
ทางสื่อโทรทัศน    ทั้งในรูปของรายการโทรทัศน    และสปอตโทรทัศนผานทางสถานีโทรทัศน
หลักของไทย    รายการโทรทัศนภายในประเทศ  และสถานีโทรทัศนชองอื่น ๆ ในตางประเทศ เชน 
CNN,  StarTV,  CNBC,  Discovery   Channel,   Euro  Spot       โดยพจิารณาถึงศักยภาพ ความนยิม    
และการเขาถึงประชาชนจํานวนมาก    การโฆษณาทางสื่อส่ิงพิมพในลักษณะการลงชิ้นงานโฆษณา 
(Advertising)     หรือการซื้อหนาเพื่อลงบทความ    (Advertorial)   ที่สนับสนุนการทองเที่ยว    โดย
พิจารณาทั้งนติยสาร            และหนงัสือพิมพในประเทศที่มีจํานวนยอดพิมพสูงสามารถเขาถึงกลุม
ผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยว   ผูบริหาร   และประชาชนผูอานทั่วไป  (Consumer)  การโฆษณาใน
ส่ือประเภทอืน่ ๆ  การโฆษณา    บนสะพานลอย   ตูโทรศัพท   และส่ืออิเล็กทรอนิกส  
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                        3)   การสงเสริมการขาย     การทองเที่ยวแหงประเทศไทย ไดดาํเนินการรวมกับภาค
ธุรกิจเอกชนดานการทองเทีย่วที่เปนบริษทันําเที่ยว     โรงแรม      ศูนยการคา        หางสรรพสินคา    
สายการบิน    สวนสนุก   และสถานพักผอนหยอนใจตาง ๆ  สถานเสริมความงาม สปา โรงพยาบาล 
รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวของตาง ๆ จัดกิจกรรมสงเสริมการขายดวยการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร ซ้ือขาย
สินคาบริการดวยโปรโมชั่นพิเศษในงานตาง   ๆ  ที่จัดขึ้นในประเทศ     เชน     เทศกาลเที่ยวเมืองไทย    
มหกรรมทองเที่ยวไทย   งานคอนซูเมอรแฟร    และงานสงเสริมการขายใหญ   ๆ   ระดับนานาชาติ
ที่จัดขึ้นในตางประเทศ   เชน  งาน   Internationale Tourismus Borse   (ITB)    ประเทศเยอรมนีงาน 
World Travel Mart   (WTM)   ประเทศอังกฤษ     เพื่อใหเกิดขายรวมกันอยางตอเนื่อง ตลอดจนการ
จัดโรดโชวโดยการนําผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยวในแตละประเภท ไดแก โรงแรม บริษัทนําเที่ยว 
สายการบิน  หางสรรพสินคา  โรงพยาบาล  สถานเสริมความงามสปา  สวนสนุกและสถานพักผอน
หยอนใจ     เดนิทางไปประชาสัมพันธกิจกรรมใหม  ๆ    ทางการทองเที่ยว     เพื่อตอบสนองความ
ตองการของนักทองเที่ยวในตลาดกลุมเปาหมาย  
                       4)   การจัด/และเขารวมกจิกรรมพิเศษ   การทองเที่ยวแหงประเทศไทยดาํเนินการจดั
และเขารวมงานสําคัญ  ๆ  ไดแก    เปนเจาภาพจดัการประชุมเชิงปฏิบัตกิาร       เพื่อหาแนวทางการ
พัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวแหงชาติ      เปนเจาภาพจัดตอนรับและอํานวยความสะดวก    และ
รายการนําเทีย่วใหกับแขกรับเชิญของรัฐบาลตามโครงการ   Thailand by Invitations    เปนเจาภาพ
จัดการประชุมคณะลูกเสือโลก        เปนคณะอนุกรรมการดานการประชาสัมพันธการประชุมเอเปค
เปนเจาภาพจดัการประชุมคณะรัฐมนตรีเอเปคดานการทองเที่ยว        การจัดพิธีลงนามบันทึกความ
เขาใจ  (Memory of Understanding – MOU)  วาดวยความรวมมือดานการทองเที่ยวระหวางประเทศ
การจัดนิทรรศการในตางแดน ตามงานเทศกาลตาง   ๆ    เชน   การแสดงทางวัฒนธรรม   การสาธิต
งานหัตถกรรม และการสงเสริมขบวนรถบุปผชาติเขารวมงาน Rose parade ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา 
งานประกวดรถบุปผชาติในงานมิโชจิประเทศญี่ปุน      และการแกะสลักหิมะในงานเทศกาลหิมะที่     
เมืองซัปโปโรประเทศญี่ปุน      การเขารวมการประชุมสัมมนาในระดบันานาชาติทีม่ีหัวขอเกี่ยวกบั
อุตสาหกรรมทองเที่ยว      ที่จัดขึ้นโดยองคกรระหวางประเทศ     อาทิ     องคการการทองเที่ยวโลก   
(World Travel Organization – WTO)    สมาคมสงเสริมการทองเที่ยว    แหงเอเชยีแปซิฟค   องคกร
สายการบินระหวางประเทศ      ซ่ึงเปนชองทางหนึ่งในการบรรยาย เผยแพรขอมูลเชิงวิชาการ  และ
เอกสารดานการทองเที่ยว       เพื่อสงเสริมและกระตุนใหเกดิการเดินทาง สูประเทศเพิ่มขึ้นอีกทางหนึง่  
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                 2.3.5   การวางแผนพัฒนาการทองเที่ยว      
 การพัฒนาการทองเที่ยวเปนกระบวนการตอเนื่องที่จะตองอาศัยทรัพยากรหลายอยาง    
ทั้งกําลังคน กาํลังเงิน และระยะเวลา เชนเดียวกับกจิกรรมหรือสาขาทางเศรษฐกิจอืน่ ๆ และการ
ทองเที่ยวจะพฒันาไปในทิศทางและขนาดที่ถูกตองและเหมาะสมหรือไมเพียงไร จะขัดแยงหรือ
สอดคลองกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่  โดยสวนรวมหรือไมก็ขึ้นอยูกับการวางแผน  
เปนสําคัญ  (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, อินเทอรเนต็, 2549) 
                กระบวนการวางแผนการพัฒนาการทองเที่ยวมี  5  ขั้นตอนใหญ  ๆ  ดวยกนั  คือ 
                        1)  การรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ    และสํารวจภาคสนาม 
                        2)  การวิเคราะหและการศึกษาขอมูลที่ได 
                        3)  การกําหนดปญหา ขอไดเปรียบ      และขอเสียเปรียบดานการทองเที่ยวในพืน้ที ่
                        4)  การกําหนดนโยบาย วัตถุประสงค   เปาหมาย    และวิธีการพัฒนาการทองเที่ยว 
                        5)  การกําหนดแผนงานของโครงการ 
                ขั้นตอนทั้ง 5 นี้ ในความเปนจรงิไมสามารถแยกจากกันโดยเด็ดขาด    แตจะสัมพันธเกีย่ว
เนื่องกันตั้งแตตนจนจบกระบวนการ แตเหตุที่แยกเปน  5  ขั้นตอนก็เพื่อใหเขาใจงายแตอยางไร      
ก็ตามความเขมขนหรือ    รายละเอียดของแตละขั้นตอนจะไมเทากัน   ทั้งนี้ขึ้นอยูกับระดับของการ
วางแผนหรือเปาหมายของการวางแผน ซ่ึงแบงออกไดเปน   4   ระดับดวยกันคือ 
                        1)  การสํารวจเบื้องตน    (Preliminary Survey)     เปนระดับพื้นฐานของการวางแผน 
จะมีเปาหมายในการเขาไปศกึษาแหลงทองเที่ยวเฉพาะในประเด็นที่สําคญั   หรือปญหาที่เดนชัดมุง
ในการที่จะแกปญหาเฉพาะหนาหรือการพัฒนาขนาดเลก็ในระยะสั้น     ซ่ึงเปนไปไดภายใตเงื่อนไข
กฎหมายการบริการ     และงบประมาณที่มอียู    และนํามาประมวลวิเคราะห    เพื่อศกึษาและพัฒนา 
ในขั้นตอไป        การพิจารณาและศึกษาจะมุงประเด็นทีแ่หลงทองเที่ยว       และตลาดการทองเที่ยว 
ฉะนั้น  เนื้องานการวางแผนในระดับนี้จึงเนนหนกัในขัน้ตอนที่ 1 คือ การรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ
และสํารวจภาคสนาม      เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลพื้นฐานทีจ่ําเปนขั้นตอนที่   2-4    จะมคีวามเขมหรือ
รายละเอียดลดนอยลงตามลําดับ 
                        2)  การศึกษาเบื้องตน   (Preliminary  Study)    เปนการศกึษาในระดับถัดจากการ
สํารวจเบื้องตนเปนการศกึษาแบบผสมผสานในทกุ ๆ    สาขาทั้งทางดานทรัพยากรการทองเที่ยว 
ดานตลาดการทองเที่ยว    เศรษฐกิจและสังคม    ดานโครงสรางพื้นฐาน     และทางดานสิ่งแวดลอม 
แตเปนไปในลกัษณะกวาง  ๆ  โดยสังเขป   เพื่อจะพิจารณาถึงความเปนไปไดโอกาส   และทิศทาง
ของการพัฒนาการทองเที่ยวนั้น ๆ   ตอไป       ในขณะเดยีวกันผลของการศึกษากจ็ะชี้แนวทางการ
ดําเนินการและการแกไขปญหาในระยะสั้นไวกอน  ทีจ่ะมีการจดัทําแผนหลักในรายละเอียดตอไป     
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เนื้องานของการวางแผนในระดับนี้จึงเนนหนักที่ขั้นตอน  1  และ  2  คือ  การรวบรวมขอมูลในดาน
ตาง ๆ และวิเคราะหศึกษาขอมูลเหลานั้น ขัน้ตอนที่ 3,4  และ  5 จะมีความละเอยีดนอยลงตามลําดับ   
แตก็ยังมีความละเอียดและเหน็ภาพชดัเจนมากกวาในระดบัการสํารวจเบื้องตน 
                             3)  การจัดทําแผนหลัก   (Master  Plan)    เปนการศึกษาและจดัทําแผนอยาง
ผสมผสานในทุก   ๆ   สาขาเชนเดียวกับการศึกษาเบื้องตน      โดยมีการศึกษาและวิเคราะหกันอยาง
ละเอียด      และมีการกําหนดแผนหลักและโครงการที่จะตองมีการจัดทาํตลอดจนเสนอแนะกลยุทธ
และแนวทางในการดําเนนิการใหบรรลุวัตถุประสงค            ตามแผนทีไ่ดวางไว เนื้องานในระดับนี ้     
จะอาศัยขอมูล     และการวิเคราะหจากสองระดับแรกเปนพื้นฐาน       และจะเนนหนักที่การกําหนด
ปญหาขอไดเปรียบเสียเปรยีบดานการทองเที่ยวของพืน้ที่    และการกาํหนดนโยบาย   วัตถุประสงค  
แนวทางการพฒันา      กลยทุธในการดําเนินการ      และโครงการที่ควรจัดทําจะเหน็ไดวาระดับการ
จัดทําแผนหลักนี้ครอบคลุมกระบวนการแผนทั้ง   5   ขั้นตอนคอนขางจะครบถวน     แตจะเนนราย   
ละเอียดในขั้นตอนที่ 3,4   และ   5   เปนสําคัญ 
                             4)  การศึกษาความเหมาะสม   (Feasibility Study)   เปนการศึกษาสืบเนื่อง 
ในรายละเอียดของโครงการตาง ๆ   ที่ไดมีการกําหนดไวในการจดัทําแผนหลัก    เชน   การพัฒนา
กายภาพของแหลงทองเที่ยว      การปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการตาง   ๆ    เนื้องาน       
ในระดับนี้จึงเนนหนกัในขัน้ตอนที่ 5  เร่ืองของแผนงานและโครงการที่จะจัดทํา    เนื่องจากจะตอง
วิเคราะหโครงการตาง ๆ    ทางดานเศรษฐกิจ การเงนิ เทคนิคการบริหารการตลาด   เพื่อพิจารณา 
ความเปนไปได      และเสนอแนะลูทางที่เหมาะสมในการดําเนินโครงการนั้น  ๆ  ตอไป 
                การรวบรวมขอมลูที่เกี่ยวของเปนขั้นตอนแรกของการวางแผนการทองเที่ยว ถือไดวาเปน
สาขาทางเศรษฐกิจสาขาหนึ่งในโครงสรางใหญทั้งหมด   ฉะนั้น     ขอมูลที่จําเปนในการวางแผนจงึ
ตองอาศัยขอมูลในดานตาง ๆ ประกอบ     นอกเหนือจากขอมูลทางดานการทองเที่ยวเทานั้น เพื่อให
ไดภาพระดับกวาง    และการทองเที่ยวจะไดพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคลองและสงเสริมการพัฒนา
ในดานอืน่ ๆ  ขอมูลที่ตองการในการวางแผนนั้นสามารถแบงออกไดเปน 4 หมวดใหญ    คือ 
                        1)  สภาพพืน้ฐานทั่วไปของพื้นที่  ไดแก  สภาพกายภาพของพื้นที่ ประกอบดวย 
                             (1)  ที่ตั้งและขอบเขตการปกครอง 
                             (2)  สภาพภูมิประเทศ เชน ความสูงของพื้นที่ แหลงน้ํา 
                             (3)  สภาพภูมิอากาศ  เชน  อุณหภูมิ  ปริมาณฝนตก  ทิศทางลม  ฤดูกาล 
                             (4)  ทรัพยากรธรรมชาติ  เชน  ปาไม  แหลงแร 
                             (5)  ภยัธรรมชาติ  เชน  อุทกภัย  วาตภยั  ลมมรสุม 
                             (6)  การใชที่ดิน 
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                             (7)  ประวตัิความเปนมาของพื้นที่  
                             (8)  การนบัถือศาสนา 
                             (9)  สภาพการศึกษา 
                             (10)   ประเพณี วัฒนธรรม  ความเชื่อ  การละเลน  กฬีาทองถ่ิน 
                        2)  ทรัพยากรการทองเที่ยว  ประกอบดวย 
                              (1)  ทรัพยากรการทองเที่ยวทางดานธรรมชาติ  เชน  ถํ้า  ปา  เขา  น้ําตก  ชายหาด 
                              (2)  ทรัพยากรการทองเที่ยวดานประวตัิศาสตร ศาสนา การเกษตรที่ประสบ
ความสําเร็จ 
                              (3)  ทรัพยากรการทองเที่ยวดานวฒันธรรม / กิจกรรม 
                              (4)  งานประเพณี กฬีา การละเลนสําคัญ เอกลักษณของทองถ่ิน 
                              (5)  หัตถกรรม  สินคาที่ระลึก 
                         3)  ตลาดการทองเที่ยว  ประกอบดวย 
                              (1)  จํานวนและที่มาของนักทองเที่ยว 
                              (2)  แหลงทองเที่ยวและกิจกรรมที่นกัทองเที่ยวสนใจ 
                              (3)  การกระจายตวัของนักทองเที่ยวในแตละเดือนและแตละสถานที่ ชวงเวลา
และจํานวนทีม่ีนักทองเที่ยว  เชน  นักทองเที่ยวสูงสุดและต่ําสุด 
                              (4)  โครงสรางนักทองเที่ยว เชน นักทองเที่ยวสวนใหญเปนชาวไทยหรือ
ตางประเทศ อยูในชวงอายเุทาไร มาเที่ยวสวนตวัหรือเปนกลุม 
                              (5)  การใชจายของนักทองเที่ยว 
                         4)  ความพรอมดานการทองเที่ยว  ประกอบดวย 
                              (1)  เสนทางและโครงขายการคมนาคม  ทั้งภายในพืน้ที่เองและกับพืน้ที่ใกลเคียง 
เชน สภาพเสนทางถนน ทางรถไฟ ทาเรือ สนามบิน    หรือจํานวนรถโดยสารสาธารณะ  
                              (2)  โครงสรางพื้นฐาน   เชน  ระบบไฟฟา  น้ําประปา  โทรศัพท 
                              (3)   ความพรอมของเมือง    เชน     จาํนวนรานคา     สถานบริการ    รานอาหาร  
ค็อฟฟช็อพ   รมณียสถาน 
                              (4)  ที่พักสําหรับนักทองเที่ยว   เชน   จํานวนและสภาพโรงแรม    และหองพกั  
ราคาที่พัก การกระจายตัวของที่พัก  
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                สรุปไดวา      การพัฒนาแหลงทองเที่ยวข้ึนอยูกับสภาพพื้นที่        ทรัพยากรการทองเทีย่ว  
ตลาดการทองเที่ยว     และความพรอมดานการทองเที่ยว การวางแผน      ซ่ึงทรัพยากรการทองเที่ยว 
ของแตละที่ไมเหมือนกนัทีใ่ดที่มีทรัพยากรการทองเทีย่วที่ดกีวา          แตส่ิงที่สําคัญจะตองวางแผน 
สํารวจภาคสนาม   เพื่อจะไดรูจักพื้นที่ สัมผัสความรูสึกและปญหาของแหลงทองเทีย่วในแตละแหง
ดวยตัวเอง     อันจะเปนขอมูลประกอบอีกประการหนึ่งในการประเมนิศักยภาพของแหลงทองเทีย่ว
แตละแหงวามมีากนอยตางกนัอยางไร 
 

   2.3.6   ยุทธศาสตรการทองเที่ยวของจังหวัดฉะเชิงเทรา  
   ยุทธศาสตรการทองเที่ยวของจังหวดัฉะเชิงเทรา (สํานกังานจังหวดัฉะเชิงเทรา 2549, 

หนา 5)  มดีังนี้ 
         1)  พัฒนาใหจังหวดัฉะเชิงเทรา   เปนศูนยกลางการทองเที่ยวทางประวัติศาสตร  และ

วัฒนธรรมที่สําคัญในภูมภิาคตะวันออกและระดับประเทศ 
         2)  จัดหามาตรการคุมครองดูแลรักษาความปลอดภยัในชวีิตและทรัพยสิน ไดแก 

นักทองเที่ยวทัง้ชาวไทยและชาวตางชาติที่เดินทางมาเที่ยวในจังหวัด 
         3)  สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   และภาคเอกชนมีบทบาทในการพฒันา    

พัฒนาการทองเที่ยว  ทั้งในดานการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับนักทองเที่ยว  รวมทั้งการ      
หาตลาดทั้งภายในและตางประเทศ 

         4) พัฒนาศักยภาพทรัพยากรทางการทองเที่ยว เพื่อนําไปสูอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
อยางมีคุณภาพเปนที่นยิมของนักทองเที่ยว 

         5) รณรงคปลูกฝงและสรางจิตสํานึกใหเยาวชนในสถานศึกษารักและหวงแหนสิ่งที่ดี
งามทางดานศลิปวัฒนธรรม    และทรัพยากรธรรมชาติ   ซ่ึงเปนทรัพยากรการทองเทีย่วของจังหวดั
เพื่อชวยกันดูแลรักษาไวใหคงสภาพดีเหมือนเดิม 

         6) ประชาสัมพันธขอความรวมมือจากนักทองเทีย่ว    มิใหกระทําอันเปนการทําความ
เสียหาย  ทําลาย   หรือทําความสกปรกแกสถานที่ทองเที่ยว   เพื่อใหสถานที่ทองเที่ยวเหลานั้นคงอยู
ในสภาพที่สวยงาม และคงทนถาวรเหมือนเดิม 

         7)  สงเสริมเอกลักษณทางวัฒนธรรม     เชน     หตัถกรรมชางฝมือ      ศิลปกรรม           
ขนบธรรมเนียมประเพณ ี

          8)  สงเสริมสนับสนุนการพัฒนารปูแบบผลิตภณัฑ   สินคาทีร่ะลึก   ของฝาก    ใหมี
มาตรฐานสวยงามเปนที่นิยมของนักทองเทีย่ว 
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          9) พัฒนาปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกดานโครงสรางพื้นฐาน  เชน  ถนน ประปา  
ไฟฟา  โทรศัพท   หองสุขา  ใหไดมาตรฐานเพื่ออํานวยความสะดวก        และสรางความประทับใจ
ใหแกนักทองเที่ยวบริเวณแหลงทองเที่ยวที่สําคัญตาง ๆ  

          10)  สงเสริมการอํานวยความสะดวกแกนกัทองเที่ยว          ในดานการจราจรการจัด
ระเบียบการจอดรถ   และการใหการคุมครองการรักษาความปลอดภยั    การจัดทําปายบอกเสนทาง
หรืออ่ืน  ๆ  เพือ่ใหการจราจรมีความสะดวก   คลองตัว   และปลอดภยั 

          11)  ขอความรวมมือสนับสนุนใหผูประกอบธุรกจิเกี่ยวกบัการทองเที่ยวใหบริการ
นักทองเที่ยวในราคายุติธรรม    ไมเอาเปรียบหรือหลอกลวงลูกคา      เพื่อสรางความประทับในแก 
นักทองเที่ยวรวมทั้งเพื่อสรางชื่อเสียงของจังหวดั 
                       12) สงเสริมประชาสัมพันธขอมูลสถานที่ทองเที่ยวเทศกาล          และงานประเพณี
เพื่อสงเสริมการตลาดทองเที่ยวของจังหวดัใหแกนักทองเที่ยวทั้งภายในประเทศ   และตางประเทศ
อยางกวางขวาง 
 

2.4  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ 
 

                ในปจจุบันการประชาสัมพันธเขาไปมีบทบาทในการดําเนนิการตาง  ๆ  ไมวาจะเปนการ
ดําเนินงานของภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งนี้เพราะสังคมขยายตวัอยางรวดเรว็ และทวคีวามซับซอน
มากยิ่งขึ้น  แตทุก  ๆ  สวนของสังคมยังคงตองเกี่ยวของ พึ่งพาอาศัยและชวยเหลือกนั หนทางที่จะ
สรางความเขาใจเพื่อใหไดรับความรวมมือสนับสนุนจากผูที่เกี่ยวของ จงึนําเอาการประชาสัมพันธ
มาใช ซ่ึงนับวนัยิ่งทวบีทบาทและมีความสําคัญมากขึ้น 
 
                2.4.1  ความหมายของการประชาสัมพันธ 
                การประชาสัมพันธ  คือ  การเสริมสรางความสัมพันธและความเขาใจอันดีระหวางองคกร
หรือสถาบันกับกลุมประชาชนที่เกี่ยวของ  เพื่อหวังผลในความรวมมอืและสนับสนนุจากประชาชน  
ซ่ึงความเขาใจอันดีและความสัมพันธจะเกิดขึ้นไดก็ตองอาศัยการติดตอส่ือสารเปนเครื่องมือเพื่อนํา
ขอมูลหรือเนื้อหาสาระจากบคุคลหนึ่งไปยงัอีกบุคคลหนึง่ 
 เสรี  วงษมณฑา  (2542ก, หนา11)  ไดใหความหมายของการประชาสัมพันธ   ดังนี ้              
                       1)  เปนการใชความพยายามที่ไดวางแผนไวเพื่อใหสามารถสรางและรักษาคานยิม 
(Goodwill)  เพื่อใหเกิดความเขาใจรวมกนัระหวางองคกรกับชุมชน 
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        2)  เปนการจัดการขององคการเพื่อสรางสัมพันธภาพอันดีกับผูรับขาวสารกลุมตาง  ๆ 
เพื่อทําใหเกิดความเขาใจเกีย่วกับความคิดเห็น  (Opinion)  ทัศนคติ  (Attitude)  และคานิยม  (Value) 
หรือเปนการตดิตอส่ือสารกับชุมชนทั้งภายในและภายนอก        เพื่อสรางภาพพจนขององคการกับ
สาธารณชน 
                       3)  ความพยายามที่ไดวางแผนอยางตอเนื่องที่จะสรางและรักษาไวซ่ึงความปรารถนา
ดีและความเขาใจกันระหวางองคการและสาธารณชนที่เกีย่วของ 
                       4)  การประชาสัมพันธ        เปนหนาทีใ่นการบริหารที่ชวยใหบรรลุวัตถุประสงคของ
องคกรการกําหนดปรัชญา และทําใหเกดิการเปลี่ยนแปลงภายในองคกรเนื่องจากนกัประชาสัมพนัธ         
ที่ดีจะตองสื่อสารไดทั้งในกลุมภายในองคกร   และกลุมภายนอกองคกร     เพื่อพัฒนาความสัมพันธ
ที่ดีที่จะกอใหเกิดความสอดคลองกันระหวางเปาหมายขององคกร     และความคาดหวังของสังคม  
 วิรัช  ลภิรัตนกุล (2548, หนา 6) ไดใหความหมายการประชาสัมพันธวา  หมายถึง  หนาที่
ของฝายบริหารซึ่งตองอาศัย การวางแผนทีด่ีมีการกระทําอยางตอเนื่องสม่ําเสมอเพื่อที่จะสรางสรรค    
และธํารงรักษาความเขาใจอนัดี   มีความเห็นอกเห็นใจและใหไดรับการสนับสนุนรวมมือจากกลุม
ประชาชนที่องคการนั้นเกีย่วของอยู       โดยองคการจะตองใชวิธีประเมินประชามตแิลวนํามาใช
ประกอบเปนแนวทางในการพิจารณากําหนดเปนแผนงานองคการ        เพื่อใหสอดคลองกับความ
คิดเห็นและความตองการของประชาชน      พรอมทั้งใชวธีิการเผยแพรกระจายขาวสารสูประชาชน 
เพื่อใหเกิดความรวมมือ    และบรรลุถึงผลประโยชนรวมกนัของทั้งสองฝาย   คือ   องคกรและกลุม
ประชาชนที่เกีย่วของ 
 สรุปไดวา    การประชาสัมพันธ     หมายถงึ       การเผยแพรขอมูลขาวสารเพื่อเสริมสราง
ความสัมพันธ      และความเขาใจอันดีระหวางองคกร      หรือสถาบันกับกลุมประชาชนที่เกี่ยวของ  
เพื่อหวงัผลในความรวมมือและสนับสนุนจากประชาชน    โดยอาศัยการติดตอส่ือสารเปนเครื่องมือ 

นําขอมูลหรือเนื้อหาสาระจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง            เปนการดําเนนิงานเพื่อเผยแพร
ประชาสัมพันธขาวสารสงผลใหเกิดพฤติกรรมการทองเที่ยวตามมาในที่สุด        ถึงแมวาจะเปนชวง 
ที่ประเทศจะตองประสบกับภาวะเศรษฐกิจ            และประชาชนก็ไดรับผลกระทบดวยกต็ามแตอยางไร 
ก็ตามการประชาสัมพันธการทองเที่ยวจะตองกระทําอยางตอเนื่อง    
 
                 2.4.2  องคประกอบของการประชาสัมพันธ 
  องคประกอบของการประชาสัมพันธ มีดังนี้   (วจิิตร  อาวะกุล, 2534, หนา 35) 
                        1)  การใหคําแนะนํา  (Counselling)  เปนการใหคําแนะนําตอฝายจัดการขององคการ
เกี่ยวกับนโยบายการสรางความสัมพันธอันดี การสื่อสารวาจะทาํอะไร และทําอยางไร 
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                        2)  การวจิัย    (Research)    เปนการพิจารณาทัศนคติและพฤติกรรมของชุมชน    และ
เหตุผล ตาง ๆ  เพื่อใชในการวางแผนการปฏิบัติตามแผน และการวัดผลกิจกรรม เพื่อใหเกิดอิทธิพล
หรือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอทัศนคติและพฤติกรรม 
                        3)  ส่ือมวลชนสัมพันธ (Media Relation) เปนการสรางความสัมพันธกับสื่อมวลชน 
โดยการเผยแพรขาวสาร     และการตอบสนองตอความสนใจในองคกร 
                        4)  การเผยแพรขาวสาร   (Publicity)     เปนการกระจายขาวสาร       ซ่ึงจะตองมีการ
วางแผนในการใชวิธีตาง ๆ  อยางเหมาะสม  ทั้งสื่อที่ตองซื้อพื้นที่และเวลา ส่ือที่ใหความรวมมือใน
การเผยแพรแบบใหเปลา 
                        5)  การสรางความสัมพันธกับพนักงาน/ สมาชิก     (Employee/ Member Relation)  
เปนการตอบสนองและการจงูใจพนกังานขององคกร 
                        6)  ชุมชนสัมพันธ  (Community Relation)   เปนการใหองคการมีสวนรวมกับชุมชน
อยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง     โดยมีการวางแผนเอาไว        เพื่อรักษาความสัมพันธอันดีระหวางกัน
ตลอดจนคํานงึถึงผลประโยชนทั้งขององคการและชุมชน 
                        7)  การทํากิจกรรมสาธารณะ  (สาธารณกจิ)   (Public Affairs)   เปนการพัฒนา
นโยบายชุมชนอยางมีประสิทธิผล ชวยใหองคการปรับตัวใหเหมาะสมกับความคาดหวังของชุมชน
ตลอดจน การใหบริการและการจัดกจิกรรมกับชุมชนตาง ๆ  
                        8)  การทํากิจกรรมรวมกับรัฐบาล (Government Affairs)  เปนการกําหนดประเด็น
ตาง ๆ ที่เกี่ยวกับชุมชนวาองคการควรจะมีความเกีย่วของกับชุมชนใดบาง     และจะมีการบริหาร
ประเด็นใด ๆ บาง และบริหารอยางไร 
                        9)  การบริหารขาวเชิงยุทธ  (Issue Management)   เปนการกําหนดประเด็นตางๆ ที่
เกี่ยวของกับชุมชนวาองคการควรจะมีความเกี่ยวของกับชมุชนใดบาง   และจะมีการบริหารประเด็น
ใดบางและบรหิารอยางไร 
                      10)  การสรางความสัมพันธในอุตสาหกรรมเดียวกัน   (Industry Relations)   เปนการ
สรางความสัมพันธกับธุรกิจอ่ืนในอุตสาหกรรมเดียวกันกับสมาคมการคา ตลอดจนผูขายปจจยัการ
ผลิตที่เกี่ยวของ 
                      11)  การจัดกิจกรรมพิเศษ/การมีสวนรวมกบัชุมชน     (Special events and public 
participation)   เปนการกระตุนความสนใจในบุคคลสําคัญ ผลิตภัณฑ  หรือองคการ โดยมุงกิจกรรม 
ที่แปลกใหม   ซ่ึงจะตองคอยรับฟง และมีการสรางความสัมพันธกับชุมชน 
                      12)  การสื่อสารทางการตลาด    (Marketing communications)     เปนการสื่อสารทาง
การตลาด   โดยการใชกิจกรรมหลายอยางเพื่อขายผลิตภณัฑ   บริการ     หรือความคดิประกอบดวย  
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การโฆษณา การจัดวัสดุสงเสริมการเผยแพรขาวสาร  การสงเสริมการขาย การจัดแสดงสินคา        
ณ  จุดขายและการจัดกจิกรรมพิเศษตาง  ๆ  
                การทองเที่ยวแหงประเทศไทย  (2545ก, หนา 27)    ใหความสําคัญในการประชาสัมพันธ
ขอมูลการทองเที่ยว  โดยไดดําเนินงานดานนี้อยางจริงจงัหลายลักษณะ ทั้งที่เปนการประชาสัมพันธ
ดวยส่ือส่ิงพิมพ   การประชาสัมพันธดวยส่ืออิเล็กทรอนิกส    การประชาสัมพันธดวยการบอกกลาว  
ตลอดจนการประชาสัมพันธในลักษณะอืน่  ๆ   ตามที่เห็นวาเหมาะสม   ทั้งนี้   โดยมุงหวังใหขอมูล
ขาวสารการทองเที่ยวไดเผยแพรไปสูนักทองเที่ยว    และผูที่เกี่ยวของใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได  
ผลการศึกษาบทบาทดานการประชาสัมพันธขอมูลการทองเที่ยวของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
จําแนกไดเปนการประชาสัมพันธสถานที่ทองเที่ยว    การประชาสัมพันธงานประเพณตีาง ๆ    และ 
การประชาสัมพันธสถิติเกี่ยวกับการทองเทีย่วผลการศึกษาปรากฏรายละเอียดดังตอไปนี้ 
                        1)  การประชาสัมพันธสถานที่ทองเที่ยว 
                สถานที่ทองเที่ยว    เปนทรัพยากรที่สําคัญอยางหนึ่งของการทองเที่ยว        ทรัพยากรการ
ทองเที่ยวจําแนกออกได   3   ประเภท   คือ  ทรัพยากรการทองเที่ยวประเภทธรรมชาติ   เชน    ทะเล    
น้ําตก  ถํ้า  ภูเขา ฯลฯ   ทรัพยากรการทองเที่ยวประเภทโบราณสถานและวัด   เชน  แหลงโบราณคดี 
บานเชียง   พระบรมธาตุไชยา   วัดชางให  ฯลฯ    และทรพัยากรการทองเที่ยวประเภทประเพณแีละ
วัฒนธรรม   เชน   ประเพณสีงกรานต   ประเพณีทําบุญเดือนสิบ  การเลนเพลงเรือ   การแสดง  หรือ 
การเลนพื้นบาน    การแสดงสินคาของที่ระลึกจากจังหวดัตาง ๆ   ฯลฯ 
                จากประเภทของทรัพยากรการทองเที่ยวดังกลาวจะเหน็วา      ทรัพยากรการทองเที่ยวนั้น
สามารถจําแนกเปนประเภทใหญ ๆ ไดเพยีง   2    ประเภท คือ  “สถานที่ทองเที่ยว”  และ “ประเพณี
และวัฒนธรรม”    ในสวนของสถานที่ทองเที่ยวนั้นจําแนกออกไดเปน  2  ลักษณะ    คือ     สถานที่
ทองเที่ยวทางธรรมชาติ และสถานที่ทองเที่ยวทางวัฒนธรรมหรือสถานที่ทองเที่ยวทีม่นุษยสรางขึน้  
“สถานที่ทองเที่ยว”  จึงเปนทรัพยากรที่สําคัญยิ่งประเภทหนึ่งในการทองเที่ยว เปนสิ่งที่มีผลอยางมาก
ตอการดึงดูดใหนักทองเทีย่วเดินทางไปทองเที่ยวยังสถานที่นั้น  ๆ     มากนอยแคไหน การประชาสัมพันธ
สถานที่ทองเที่ยว   จงึเปนสิ่งจําเปนมากในการสงเสริม   และพัฒนาการทองเที่ยว ซ่ึงการประชาสัมพันธ
สถานที่ทองเที่ยวนัน้    หมายถึง    การใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยวตาง   ๆ   ทั้งที่เปน        
สถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติ  และสถานที่ทองเที่ยวทางวัฒนธรรมหรือสถานที่ทองเที่ยวที่มนุษย
สรางขึ้น  เพื่อใหนกัทองเที่ยวและผูสนใจการทองเที่ยวไดทราบขอมูลขาวสารเหลานั้น    อันจะเปน
ประโยชนตอการตัดสินใจเลือกเดินทางทองเที่ยวของเขาเอง    บทบาทดานการประชาสัมพันธสถานที่
ทองเที่ยว  จึงเปนบทบาทหนึ่งที่การทองเที่ยวแหงประเทศไทยใหความสําคัญมากและไดดําเนินการ
ดานนี้   ผลจากการศึกษาปรากฏวา  การทองเที่ยวแหงประเทศไทยไดดําเนินการประชาสัมพันธดวย
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ส่ือส่ิงพิมพ  การประชาสัมพันธดวยแผนปายประชาสัมพนัธ  และการประชาสัมพันธดวยการบอกกลาว  
ผลจากการศึกษาการประชาสัมพันธแตละดานปรากฏรายละเอียดดังตอไปนี ้
                             (1)  การประชาสัมพันธสถานที่ทองเที่ยวดวยส่ือส่ิงพิมพ   ส่ือส่ิงพิมพเปนรูปแบบ
หนึ่งของการประชาสัมพันธที่นิยมใช  เพราะสื่อส่ิงพิมพมีตนทุนไมมากนักสามารถประชาสัมพันธ
ไดในวงกวาง    และสามารถใชประชาสัมพันธอยูไดนาน         โดยเฉพาะในปจจุบนัซึ่งมีความเจริญ 
กาวหนาในดานเทคนิคการพมิพสูง          การประชาสัมพันธโดยการใชส่ือส่ิงพิมพจึงเปนที่นิยมมาก
ยิ่งขึ้น      โดยสื่อส่ิงพิมพที่ใชประชาสัมพันธนั้นจะปรากฏออกมาในหลายลักษณะ     เชน   หนังสือ  
แผนพับ โปสเตอร  ดวยเหตนุี้การทองเที่ยวแหงประเทศไทย จึงใหความสําคัญกับการประชาสัมพันธ       
สถานที่ทองเที่ยวดวยส่ือส่ิงพิมพเปนอยางมาก เพื่อตองการใหนักทองเที่ยวหรือผูสนใจที่จะเดนิทาง
ทองเที่ยวไดทราบถึงขอมูลรายละเอียดเกีย่วกับสถานที่ทองเที่ยว             ซ่ึงจะเปนประโยชนในการ
ตัดสินใจเลือกทองเที่ยวตามสถานที่ตาง   ๆ   การทองเที่ยวแหงประเทศไทยไดจัดทําหนังสือ    และ 
แผนพับในปหนึ่ง  ๆ  ใชงบประมาณเปนจํานวนมากในการจัดทําสื่อส่ิงพิมพสถานที่ทองเที่ยว    ซ่ึง 
ส่ือส่ิงพิมพเหลานี้จัดทําขึ้น           เพื่อแจกจายแกนกัทองเที่ยว         หรือผูที่สนใจการใชส่ือส่ิงพิมพ
ประชาสัมพันธสถานที่ทองเที่ยวนับวาไดผลดีมาก      ปรากฎวามีนกัทองเที่ยวตลอดจนผูสนใจเปน
จํานวนมากทีต่องการใชขอมูลจากสื่อส่ิงพิมพเหลานี้         ทําใหการทองเที่ยวแหงประเทศไทยตอง
จัดพิมพเปนจํานวนมาก    
                จากการศึกษาการประชาสัมพันธสถานที่ทองเที่ยวดวยส่ือส่ิงพิมพของการทองเที่ยว 
แหงประเทศไทยใชส่ือส่ิงพมิพ   2   ลักษณะ    คือ   หนงัสือ  และแผนพับ  ซ่ึงปรากฏรายละเอียด
ดังตอไปนี ้
                                  ก.  การประชาสัมพันธดวยหนังสือ         โดยรวบรวมขอมูลขาวสารแลวพิมพ           
เปนหนังสือมทีั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ    เพื่อประชาสัมพันธสถานที่ทองเที่ยว 
                                  ข.  การประชาสัมพันธดวยแผนพับ   แผนพับเปนสื่อส่ิงพิมพอีกรูปแบบหนึ่ง         
ที่มีลักษณะการพิมพโดยใชกระดาษแผนเดียว     แตจดัรปูแบบของขอมูลและภาพประกอบ           
เพื่อแสดงขอมลูใหกับนกัทองเที่ยวและผูทีส่นใจ  แผนพบัมีหลายขนาดขึ้นอยูกับความตองการ        
ความสะดวกในการพกพาสําหรับนักทองเที่ยว  แผนพับเปนเอกสารแนะนําสถานที่ทองเที่ยว         
ที่มีรายละเอียดเกี่ยวกบัเสนทางและบอกระยะทางไปยังสถานที่ทองเที่ยว 
                              (2)  การประชาสัมพันธสถานที่ทองเที่ยวดวยแผนปายประชาสัมพนัธ   เปนการ
ประชาสัมพันธสถานที่ทองเที่ยวอีกลักษณะหนึ่ง   การประชาสัมพันธในลักษณะนี้     จะจดัทําเปน
แผนปายแสดงไวในสถานที่ทองเที่ยวนั้น ๆ หรือบริเวณปากทางเขาสถานที่ทองเที่ยว        หรือตาม   
ริมเสนทางที่จะไปสถานที่ทองเที่ยว      โดยแผนปายประชาสัมพันธ     จะมีขอมูลที่แนะนําสถานที่
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ทองเที่ยวตาง ๆ อยางสั้น ๆ    เนื่องจากแผนปายประชาสมัพันธ  จะมีเนือ้ที่คอนขางจํากัด    และมุง   
ที่จะใหนกัทองเที่ยวไดรับรูขอมูลเกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยวนัน้  ๆ   อยางสั้น ๆ   เนื้อหาในแผนปาย
ประชาสัมพันธจะเปนการนาํใหรูจักวาสถานที่ทองเที่ยวมีความสําคัญอยางไร   บอกระยะทางตั้งแต
จุดวางปายถึงสถานที่ทองเที่ยว      พรอมทัง้มีลูกศรชี้เสนทางดวย         หรืออาจมีแผนที่ของสถานที่
ทองเที่ยวอยางสังเขปดวยก็ได 
                             (3)  การประชาสัมพันธสถานที่ทองเที่ยวดวยการบอกกลาว     เปนการใหขอมูล
ขาวสารแบบไมเปนทางการมากนัก     เปนการกลาวถึงรายละเอียดของเรื่องหนึ่งอยางสังเขป  ซ่ึงผู
บอกขอมูลมีความเปนกันเอง  สามารถซักถามขอสงสัยตาง ๆ ได      โดยจะบอกกลาวในเรื่องที่ไม
ยุงยากซับซอนมากนกั    การทองเที่ยวแหงประเทศไทยไดประชาสัมพันธสถานที่ทองเที่ยวดวยการ
บอกกลาวในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือผูที่สนใจตองการที่จะสอบถามรายละเอียดเกีย่วกับสถานที่
ทองเที่ยวนั้น  ๆ    ใชบอกกลาวแนะนําสถานที่ทองเที่ยว        ทั้งนี้เพราะมีนักทองเที่ยวจํานวนหนึ่ง 
ที่เดินทางเขามาทองเที่ยว    โดยไมรูจกัสถานที่ทองเที่ยว      และไมไดรับทราบขาวประชาสัมพันธ
สถานที่ทองเที่ยวจากแหลงอื่นมากอน  โดยเฉพาะการรับทราบขอมูลสถานที่ทองเที่ยวจากหนังสือ
รูปเลม      และแผนพับประชาสัมพันธ      จึงทําใหนักทองเที่ยวหลายคนมาสอบถามขอมูลสถานที่
ทองเที่ยวจากพนักงานของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย      ซ่ึงขอมูลที่นักทองเที่ยวตองการทราบ
มักจะเปนเรื่องของสถานที่ที่สําคัญ    ๆ   ที่ควรแกการทองเที่ยว    เสนทางที่จะเดนิทางไปทองเที่ยว 
และระยะทางที่จะไปสูสถานที่ทองเที่ยวนั้น ๆ            ซ่ึงการทองเที่ยวแหงประเทศไทยสํานักงานที่
รับผิดชอบจะตองใหขอมูลที่เปนการประชาสัมพันธสถานที่ทองเที่ยวเหลานั้น    ดวยการบอกกลาว     
หรือไมก็แนะนําใหดูเอกสารแนะนาํสถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ  ซ่ึงอาจจะเปนหนังสือเลมหรือแผนพบั 
                   2)  การประชาสัมพันธงานประเพณีและงานสําคัญอื่น  ๆ   
                 การประชาสัมพันธงานประเพณแีละงานสําคัญอื่น  ๆ     เชน      งานประเพณีสงกรานต  
งานประเพณีลอยกระทง   งานประเพณีไหลเรือไฟ   เปนตน งานประเพณีเหลานี้ตางก็มีผลอยางมาก
ตอการสงเสริมการทองเที่ยว     เนื่องจากเปนงานที่มีความแปลก สนุกสนาน และสะทอนใหเห็นถึง
วัฒนธรรมบางอยางของผูคนทองถ่ิน        จึงมีนักทองเทีย่วใหความสนใจมาเทีย่วงานตาง ๆ  เหลานี้
จํานวนมาก        ซ่ึงถือวางานประเพณีเหลานี้เปนทรัพยากรการทองเทีย่ว และใหความสําคัญตอการ
ประชาสัมพันธงานตาง ๆ เหลานี้ 
 
                2.4.3  กระบวนการติดตอสื่อสาร   
                การติดตอส่ือสาร    คือ    กระบวนการในการสงผานหรือส่ือความหมายระหวางบุคคล
หรือคือศิลปะแหงการถายทอดขาวสาร  ความรูสึกนึกคดิ   และทัศนคติจากบุคคลหนึ่งไปสูอีก
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บุคคลหนึ่ง           สังคมมนุษยเปนสังคมที่สมาชิกมีพฤติกรรมความตองการเกี่ยวกบัการแลกเปลีย่น
ขาวสารซึ่งกันและกัน    ทั้งนี้       โดยที่มนุษยมีความสามารถในการสื่อความหมายใหผูอ่ืนเขาใจได  
โดยแสดงออกในรูปของความตองการ  ความปรารถนา  ความรูสึกนึกคิด  ความรูและประสบการณ 
ตาง  ๆ   จากบคุคลหนึ่งไปสูบุคคลหนึ่ง         การติดตอส่ือสารจึงมีความสําคัญยิ่งในการดําเนินชวีติ    
อยูในสังคมมนุษย  การติดตอส่ือสารมีองคประกอบสําคัญ    4   ประการคือ        (ศิริวรรณ  เสรีรัตน
และคนอื่น ๆ 2545  หนา  331) 
                        1)  ผูสงสาร    (Sender)    คือผูที่เร่ิมตนกระบวนการสื่อสารอาจจะเปนบุคคล             
กลุมบุคคล    องคกร     หรือสถาบันก็ได 
                        2)  ขาวสาร   (Message)    คอื    เนื้อหาสาระที่ผูสงสารตองการสง     ซ่ึงเนื้อหาสาระ
ดังกลาวนี้สามารถสื่อความหมายหรือตีความหมายใหเกิดความเขาใจได 
                        3)  ส่ือ  หรือ  ชองทาง     (Media or Channel)    คือ    หนทางหรือวิถีทางที่จะนําเอา
ขาวสารจากผูสงสารไปยังผูรับ      หากปราศจากสื่อหรือชองทางแลวขาวสารก็ไมอาจไปถึงผูรับได 
ชองทางในการสื่อสารมีมากมาย     เชน     การพูด    การเขียน     ไปจนถึงชองทางสื่อสารที่ทันสมัย        
ในปจจุบนั    ไดแก     การพมิพ    วิทยุ    โทรทัศน    ภาพยนตร    และระบบอินเตอรเน็ต 
                        4)  ผูรับสาร   (Receiver)    คือ  บุคคลหรือกลุมบุคคลที่เปนเปาหมายของการสื่อสาร   
และเปนจุดหมายปลายทางของการสื่อสาร       โดยเปนผูรับขาวสารที่ผูสงสารสงมาใหโดยผานทาง   
ส่ือหรือชองทาง    ผูรับสารจึงเปนผูที่ผูสงสารพยายามทีจ่ะสรางความสัมพันธและความเขาใจตามที่ 
ผูสงสารประสงคหรือปรารถนา      ในการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ   ผูรับสาร  คือ  ประชาชน 
หนวยงานเอกชน   หรือหนวยงานภาครัฐอื่น ๆ  ที่ผูสงสารตองการใหขาวสาร  เพื่อสรางความเขาใจ
อันดีในเรื่องใด  ๆ 
 
                 2.4.4   สื่อประชาสัมพันธ  
                 ส่ือประชาสัมพันธ     คือ      หนทางหรือวิถีในการนําขาวสารที่ตองการประชาสัมพันธ
จากผูสงไปสูผูรับ  ในปจจุบนัสื่อในการประชาสัมพันธมีมากมาย  อันเปนผลเนื่องมาจากการพัฒนา 
ดานเทคโนโลยีของโลกอยางไรก็ตามสามารถแบงสื่อประชาสัมพันธ        โดยพิจารณาตามลักษณะ  
ของสื่อไดเปน  5  ประเภท  คือ (วิรัช  ลภิรัตนกุล,  2548 หนา 157) 
                       1)  ส่ือบุคคล  หมายถึง  ตัวบคุคลที่ทําหนาที่ถายทอดเรื่องราวตาง ๆ สูบุคคล จัดไดวา
เปนสื่อที่มีประสิทธิภาพสูงในการประชาสัมพันธ   โดยเฉพาะอยางยิ่งการโนมนาว  จิตใจเนื่องจาก
ติดตอกับผูรับสารโดยตรง   สวนใหญอาศยัการพูดในลักษณะตาง ๆ  เชน  การสนทนาพบปะพูดคยุ  
การประชุม  การสอน   การใหสัมภาษณ   การโตวาที   การอภิปราย   การปาฐกถา    และการพดูใน



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 33 

โอกาสพิเศษตาง ๆ  แตส่ือบุคคลก็มีขอจํากัดคือ      ในกรณีที่เนื้อหาเปนเรื่องซับซอน  การใชคําพูด
อยางเดยีวอาจไมสามารถสรางความเขาใจไดทันที  และเปนสื่อที่ไมถาวรยากแกการตรวจสอบและ
อางอิง  นอกจากจะมีผูบันทกึคําพูดนัน้ ๆ ไวเปนลายลักษณอักษรหรือบันทึกเสียงเอาไว 
                       2)  ส่ือมวลชน          จากขอจาํกัดของสื่อบุคคลที่ไมสามารถใชเปนสื่อกลางถายทอด
ขาวสารเพื่อการประชาสัมพันธสูคนจํานวนมากพรอมกนัในเวลาเดยีวกันอยางรวดเรว็  มนุษยจึงได
พัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสาร     และเกิดเปนสื่อมวลชนเพื่อมารับใชภารกิจดังกลาว  ส่ือมวลชนอาจ
แบงประเภทตามคุณลักษณะของสื่อไดเปน 5 ประเภท คือ หนังสือพิมพ  นิตยสาร วิทยกุระจายเสียง    
วิทยุโทรทัศน    และภาพยนตร    ทั้งนี้     ส่ือหนังสือพิมพและนิตยสารมีความคงทนถาวร  สามารถ    
นําขาวสารมาอานใหมไดซํ้าแลวซํ้าอีก     แตมีขอจํากดัสําหรับบุคคลที่ตาบอด       หรืออานหนังสือ       
ไมออก     สวนสื่อวิทยกุระจายเสียงเปนสือ่ที่สงไปไดไกลเพราะใชคล่ืนวิทยุ  ไมมขีอจํากัดดานการ
ขนสงเหมือนหนังสือพิมพหรือนิตยสาร        และสามารถรับฟงในขณะที่ทํางานอยางอื่นไปดวยได   
แตมีขอจํากัดคอื  ผูฟงไมสามารถยอนกลับมาฟงไดใหมอีก    ดังนั้น   หากมิไดตั้งใจฟงในบางครั้งก็
ทําใหไดขาวสารที่ไมสมบูรณ     ส่ือวิทยุโทรทัศน    และภาพยนตร       จัดเปนสื่อทีม่ีประสิทธิภาพ      
ในการสื่อสารมากที่สุด  เนื่องจากสามารถเห็นภาพเคลื่อนไหว และไดยินเสียงทําใหการรับรูเปนไป
อยางชัดเจนและมีประสิทธิภาพยิ่ง     แตมีขอจํากัดคือตองใชไฟฟาหรือแบตเตอรี ่ทําใหไมสามารถ
เขาถึงพื้นที่หางไกลที่ยังไมมไีฟฟาใช 
                       3)  ส่ือส่ิงพิมพ   เปนสื่อในการประชาสัมพันธที่หนวยงานเปนผูผลิตเผยแพรไปสู
กลุมเปาหมาย  ดวยวัตถุประสงคในการผลิตและรูปแบบของสิ่งพิมพที่แตกตางกนัออกไป  ไมวา 
จะเปนสิ่งพิมพที่ไมไดเย็บเลม  เชน  แผนปลิว  แผนพับ  โปสเตอร  จดหมายขาว หรือที่เย็บเปนเลม  
เชน  วารสาร  เอกสารเผยแพร  หนังสือในโอกาสพิเศษ  รายงานประจําป  เปนตน  ปจจุบันความ
นิยมในการใชส่ือประเภทสิ่งพิมพเพื่อการประชาสัมพันธนี้มีอยูมากและมรูีปแบบทีห่ลากหลาย
ออกไปอีกมากมาย  เชน ในรูปปฏิทิน  รูปลอก  สมุดบันทึก  ซ่ึงลวนแตเปนสื่อที่เขาถึงประชาชน 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ  มีอายุการใชงานนาน     แตมีขอจํากัดในเรื่องการนําเสนอเนื้อหาซึ่งตอง 
ใหเหมาะสมกบักลุมเปาหมาย  เชน  แผนพบัที่เขียนดวยภาษาวิชาการ  ถาสงไปใหประชาชนใน
ชนบทอาจจะไมสามารถเขาใจเนื้อหาที่ตองการประชาสัมพันธไดเลย 
                        4)  ส่ือโสตทัศน      เปนสื่อที่ผูรับสามารถรับไดทั้งภาพ    และหรือเสียง    โดยปกติ      
ส่ือโสตทัศนแบงไดเปน  2  สวน   คือ   สวนที่เปนสื่อวัสดุและสวนที่เปนสื่ออุปกรณ    โดยส่ือวสัดุ
อาจจะสามารถใชไดดวยตวัเองโดยตรง  เชน  ภาพวาด  แบบจําลอง หรือของตัวอยาง  หรืออาจตอง
นําไปใชรวมกบัสื่ออุปกรณ    เชน    เทปบนัทึกเสียง    เทปวีดีทัศน    ฟลมภาพยนตร    แผนดิสเกต็   
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แผนซีดีรอม      สวนที่เปนสือ่อุปกรณ    ไดแก      เครื่องเลนเทปบันทกึเสียง      เครือ่งเลนวีดีทัศน      
เครื่องฉายภาพยนตร  และเครื่องคอมพิวเตอร  โดยภาพรวมแลว    ส่ือโสตทัศนมีขอดี   คือ   มีความ
นาสนใจที่เปนสื่อที่คงทนถาวร  นํามาใชไดบอยครั้ง    และสามารถคัดลอกเพื่อนําไปใชที่อ่ืนไดงาย  
แตมีขอจํากัดคอืตองใชอุปกรณซ่ึงบางประเภทมีราคาแพง  และตองมีความรูในการใช    และจําเปน  
ตองใชไฟฟาหรือแบตเตอรีเ่ปนแหลงพลังงานในปจจุบนันี้คอมพิวเตอรไดเขามามีอิทธิพลอยางมาก    
ในการติดตอส่ือสาร   และในงานประชาสมัพันธ  การประชาสัมพันธโดยใชส่ือผสม (Multi-Media)  
ไดรับความนยิมอยางกวางขวาง    เพราะเปนสื่อที่สามารถดึงดูดความสนใจไดเปนอยางดี  เนื่องจาก
ใหทั้งภาพนิ่ง   ภาพเคลื่อนไหว   และเสียงที่สมจริงเปนธรรมชาติ     และผูรับยังสามารถมีสวนรวม   
และตอบสนองตอส่ือดังกลาวไดสวนขอจํากัดคือ มีความยุงยากในการจดัเตรียมอุปกรณ  ผูรับตองมี
ความรูในการใชคอมพิวเตอรพอสมควร           และตองใชไฟฟาหรือแบตเตอรี่เปนแหลงพลังงาน   
นอกจากนี้ในยุคที่โลกไรพรมแดน การสื่อสารและประชาสัมพันธผานระบบอินเทอรเน็ต (Internet)  
ยิ่งทวีความสําคัญขึ้นเรื่อย ๆ     และจะกลายเปนสวนหนึง่ในชีวิตประจาํวันของพลโลกในอนาคต
อันใกลนี้   โดยอินเทอรเน็ตมีขอดีคือ  สามารถเขาถึงประชาชนทัว่ทุกมุมโลกไดอยางรวดเร็ว  และ
เปนการสื่อสารสองทางที่ผูรับสามารถโตตอบเพื่อซักถามขอมูลเพิ่มเติม    หรือขอมูลที่ไมเขาใจได
โดยตรงผานทางระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail)   
                        5)  ส่ือกิจกรรม     ปจจุบันสือ่นี้มีความหมายขยายขอบเขตกวางขวางไปถึงกิจกรรม 
ที่สามารถสื่อความรูสึกนึกคิด    ความรู   อารมณ     และเรื่องราวขาวสารไปสูกลุมเปาหมายได  ส่ือ
ประเภทกิจกรรมมีไดมากมายหลายรูปแบบ  เชน  การจดัประชุม  สัมมนา  ฝกอบรม  การแถลงขาว  
การสาธิต  การจัดริ้วขบวน  การจัดนิทรรศการ  การจัดแขงขันกีฬา   การจัดแสดง    การจัดกจิกรรม
ทางการศึกษา     การจัดกจิกรรมเสริมอาชีพ      การจัดกจิกรรมการกุศล         ส่ือกิจกรรมนี้สามารถ
ปรับปรุงดัดแปลงแกไขใหยดืหยุนเหมาะสมกับโอกาสและสถานการณไดงาย    แตมีขอจํากัด    คอื  
ผูรับมีจํานวนจํากัดเฉพาะกลุมที่รวมกิจกรรมนั้น  ๆ  เทานั้น 
                ซ่ึงสอดคลองกับวจิิตร  อาวะกุล (2534, หนา 120)   ที่ไดแบงประเภทของสือ่โดยพิจารณา
จากรูปแบบของสื่อเปนหลัก    ดงัตอไปนี ้
                       1)  ส่ือคําพูดหรือส่ือบุคคล   ไดแก  การพูดจาตอนรับประชาชนที่มาติดตอ  การพูด
โทรศัพท    เจาหนาที่ติดตอสอบถาม   การอบรม   การบรรยาย     การปาฐกถายอมเปนสิ่งกระตุน
กอใหเกิดความเชื่อถือ  และมุงหวังที่จะใหมีการทําลายสื่อประเภทคําพดู  ไดแก  การพูดโทรศัพท  
การประชุม  การอภิปราย  การพบปะพูดคยุ  การเยี่ยมเยียน  ขาวลือ 
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                       2)  ส่ือส่ิงพิมพไดแบงตามลักษณะหรือประเภทตาง ๆ โดยท่ัวไปแบงไดดังนี ้
                             (1)  แผนปลิวหรือใบปลวิ   เปนเอกสารแผนเดียวอาจมีขนาดแตกตางกันตั้งแต
แผนยาวครึ่งแผน  หรือแผนเล็กไมพับ บางครั้งก็เรียกวาแผนประกาศ 
                             (2)  แผนพบัหรือแผนปลิวพับ มีลักษณะคลายแผนปลิวเปนเอกสารแผนเดียว  
แตพับใหเปนรูปตาง  ๆ  อาจพับสอง  พับสี่   ออกแบบจดัหนาใหดึงดดูความสนใจ     มักไมเย็บ         
กลางเลมบางทีก็เรียกวา    แผนปลิวพับ 
                             (3)  หนังสือเวียนเปนจดหมายเหตุจากตนตอขาว     เพื่อแจงไปยังผูที่เกี่ยวของ   
โดยใชพิมพแผนเดียวเปนการประหยดัเวลาเวียนกันอานหรือรับทราบ 
                             (4)  จดหมายติดตอเปนหนังสือหรือจดหมายโตตอบติดตอสอบถาม 
                             (5)  แผนปายขนาดใหญเขียนขาวที่มีรายละเอียดคอนขางมากเขียนตัวหนงัสือ 
ที่มีขนาด 2 นิว้ฟุตขึ้นไป  มขีาวประกาศอะไรก็นํามาเขียนใหคนอืน่อาน    มีพาดหวัขาวคลายกับ
หนังสือพิมพขนาดใหญ 
                              (6)  เอกสารเผยแพร    หมายถึง    หนงัสือของหนวยงานที่พิมพออกเผยแพร
เกี่ยวกับเรื่องราวกิจการทั่วไปของหนวยงาน 
                              (7)  แผนโฆษณา   เปนแผนแจงขาวยอ ๆ  เปนการกระตุนใหคนสนใจเตือน
ความทรงจําไมนิยมเขยีนรายละเอียดมาก 
                              (8)  หนังสือพิมพขนาดพิเศษ  เปนวิธีการขอหนาพิเศษของหนังสอืพิมพอาจเปน 
1-2   หนาหรือทั้งเลมหรือเปนใบแทรกหรอืหนังสือพิมพแทรก 
                              (9)  นิตยสารเปนหนังสอืที่ออกประจําหนวยงาน 
                              (10)  หนังสือรายงานประจําป  เปนหนงัสือรายงานหรือสรุปผลงานในรอบปที่
ไดปฏิบัติมา   วามีความกาวหนาหรือมีขอแนะนํา ขอสังเกตอยางไรบาง 
                        3)   ส่ือภาพและเสียง  ไดแก 
                              (1)  วิทยุกระจายเสยีง 
                              (2)  โทรทัศน 
                              (3)  ภาพถาย  รูปภาพกิจกรรม 
                              (4)  สไลด 
                              (5)  ภาพยนตร 
                              (6)  เครื่องขยายเสียง 
                              (7)  เครื่องบันทึกเสียง 
                              (8)  แผนเสียง 
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                              (9)  อุปกรณโสตทัศนอ่ืน ๆ  
                สรุปไดวา  ประเภทของสื่อประชาสัมพันธ  คือ  ส่ือบุคคล  คําพูด  ส่ือสารมวลชน  คือ  
วิทยกุระจายเสยีง  หนังสือพมิพ  โทรทัศน  ภาพยนตร  รวมถึงสื่อส่ิงพิมพตาง  ๆ  ดวย 
                การเลือกสื่อเพื่อการประชาสัมพันธจะตองคํานงึถึงสิ่งตอไปนี้ 
                        1)  วัตถุประสงคหรือเปาหมาย  วัตถุประสงคหลักคือเพื่อสรางความสัมพันธอันดี  
เพื่อสรางชื่อเสียง  สรางศรัทธา  สงเสริมและสนับสนุนใหความรวมมอื  เพื่อแกไขความเขาใจผดิ 
วัตถุประสงคเหลานี้  อาจจะทําใหเลือกสื่อคอนขางยากเพราะฉะนัน้  เราจะจํากดัวัตถุประสงคหลัก
ใหแคบลงเพื่อใหไดเปาหมายเฉพาะทีเ่ดนชัดแตถาเปนวตัถุประสงคเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค  คือ  
นอกจากจะใชส่ือมวลชนแลวตองใชส่ืออ่ืน  ๆ  เพิ่มเตมิประกอบกันเขาไปดวย 
                        2)  กลุมเปาหมาย  ประชาชนกลุมเปาหมาย  เปนประธานกลุมที่ตองการครอบคลุม
ถึงเปนกลุมที่จดัขึ้นโดยเฉพาะเจาะจงสําหรบัการดําเนินการตาง  ๆ  โดยพิจารณาถึงคณุลักษณะ   
ตาง ๆ ที่คลายคลึงกัน  ซ่ึงจะใชเปนประโยชนในการเลือกที่มีประสิทธิภาพ   และตรงเปาหมาย 
                        3)  สภาพเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมือง  ส่ือตาง  ๆ    เหลานี้เปนสิ่งแวดลอม
สถานการณที่เกี่ยวของกับบคุคลในขณะนัน้  และมีผลกระทบตอการสื่อสารในสังคม  ม ีอิทธิพล   

ตอคุณภาพ  และตอส่ือที่ใชในการประชาสัมพันธ เพราะฉะนัน้  การเลือกส่ือจะตองใหสอดคลอง
กับสภาพเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมือง 
                        4)  ศักยภาพของหนวยงาน  หมายถึง  ความพรอมในเรื่องบุคลากร  งบประมาณและ
การบริหารจัดการซึ่งมีผลในการที่จะเลือกสื่อใหเหมาะสมตามกําลังความสามารถ 

                ดังนัน้   การเลือกประชาสัมพันธควรพิจารณาถงึวัตถุประสงคหรือกลุม  เปาหมาย  สภาพ
เศรษฐกิจ  สังคม  และการเมือง  รวมทั้งศักยภาพของหนวยงานเปนสาํคัญ 
 
                2.4.5  ทฤษฎีการประชาสัมพนัธ  
                การประชาสัมพันธคือ      ภาระหนาที่ซ่ึงตองอาศัยการวางแผนที่ดี      มีการกระทําอยาง
ตอเนื่องสม่ําเสมอ เพื่อสรางสรรคและธํารงรักษาความเขาใจอันดี มีความเห็นอกเห็นใจ และไดรับ
การสนับสนุนรวมมือจากกลุมประชาชนที่เกี่ยวของ ซ่ึงมีทฤษฎีที่เกี่ยวของ ดังนี้ (เสรี  วงษมณฑา, 
2542ข, หนา 58-60) 
                       1) ทฤษฎีโครงสรางในสมองหรือขอมูลสะสมในสมอง     และพฤติกรรมของมนุษย
(Congnitive Theory)  เปนทฤษฎีที่เกี่ยวกับการแสดงออกภายนอกของมนุษย ซ่ึงผูรับขาวสารจะตอง
เกิดความรู ความเขาใจในขาวสารกอนแลวจึงมีพฤติกรรมตามมา 
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 ทฤษฎีโครงสรางในสมองหรือขอมูลสะสมในสมอง   และพฤติกรรมของมนุษยนี้มคีวาม
เชื่อวา ส่ิงเรา (Stimulus) หมายถึง ส่ิงที่มากระตุนใหคนเกดิการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือปฏิกิริยา
ตอบสนอง (Response)  แตอยางไรก็ตามแมทฤษฎีนี้จะพดูถึงสิ่งที่เรากับการตอบสนอง แตก็มีความ
แตกตางจากทฤษฎีทางจิตวทิยาที่เรียกวาสิ่งเรา    การตอบสนอง            ซ่ึงเปนทฤษฎีที่วาดวยส่ิงเรา  
กอใหเกิดหรือนําไปสูปฏิกิริยาตอบสนอง  พาฟลอฟ (Pavlov)    นักจติวิทยา ชาวออสเตรียไดทําการ
ทดลองดวยการนําอาหารมาใหสุนัขกนิพรอมกับการสั่นกระดิ่ง      เมื่อสุนัข เห็นอาหารก็เกิดน้ําลาย
ไหลและเนื่องจากทุกครั้งมันจะไดยินเสียงกระดิ่งสุนัขกจ็ะน้ําลายไหลเหมือนเดมิ   เพราะมันเคยชนิ
วาเสียงกระดิ่งจะมาพรอมกบัอาหารนั่นเอง    กลาวไดวา    เสียงกระดิ่งคือส่ิงเรา       น้ําลายไหลเปน
ปฏิกิริยาตอบสนองทฤษฎี Congnitive  กม็ีความเชื่อวาสิ่งเรานําไปสูปฏิกิริยาตอบสนองเชนเดยีวกัน 
แตแตกตางกันตรงที่ทฤษฎีนี้ไมเชื่อวาสิ่งเราจะนําไปสูปฏิกิริยาตอบสนองทันที   แตจะมีกระบวนการ
ตอบสนองเกิดขึ้นตรงกลาง      ซ่ึงการที่มีกระบวนการทางสมองเกิดขึ้น          ซ่ึงปจจัยที่มีผลทําให
กระบวนการทางสมองของแตละคนตางกนัคือ  คานิยม  ความเชื่อ ทัศนคติ ความรูและความคิดเหน็  
ทฤษฎีนี้เชื่อวาสิ่งเราจะนําไปสูกระบวนการตอบสนอง เฉพาะอยาง    แตกอนที่ส่ิงเราจะนําไปสูการ
ตอบสนองนั้นจะมีกระบวนการทางความคิดในสมองของมนุษย     ซ่ึงเปรียบเสมือนการตอบสนอง 
หมายถึง ปฏิกริิยาของบุคคลที่มีตอส่ิงเรา  หรือส่ิงบอกเหตุ หรือที่เรียกวา     กระบวนการความคิดที่
เกิดขึ้นในสมอง  เชน  การที่เราเห็นเงนิของใครวางไวเปนสิ่งเราใจ แตการที่เราจะสงคืนเจาของหรือ
จะเก็บเอาไวเองนั้นขึ้นอยูกับระบบคิดทางสมองของเรา เพราะฉะนัน้ ทฤษฎีนี้เปนทฤษฎีการสื่อสาร
ที่ใสใจเรียนรูส่ิงที่เกิดขึ้นในสมองโดยมีความเชื่อวาพฤตกิรรมการแสดงขางนอกนั้น  จะสะทอนให
เห็นสิ่งที่อยูในสมอง      จากการที่พยายามจะเขาใจกระบวนการความคดินี้เอง          ส่ิงเรา ไปสูการ
ตอบสนองจะมีกลองดําเปนทางผานไมวาจะเปนสายตาที่เห็นจากหูทีไ่ดยินหรือ   จากมือที่ไดสัมผัส 
ทุกอยางจะเขาในสมองมนุษยเราสามารถสัมผัสส่ิงเราไดดวยประสาทสัมผัส   แตเมื่อเราไดยินอะไร
แลวเราจะแสดงออกจากสิ่งนั้นอยางไรขึ้นอยูกับวาเราจะนําสวนนัน้เขาสูสมองหรือไม  ดังนั้นการที่
เราไดยนิเสียงเพลงแลวเราปดหรือเปดใหดงัขึ้นนั้น     เปนพฤติกรรมที่เกิดจากการที่เรานําเสียงเพลง     
ที่ไดยินผานกระบวนการทางสมองนั่นเอง         ทฤษฎีนี้มองการทํางานของคนเหมอืนการมอง
คอมพิวเตอร     คือ    ส่ิงที่ไดยินที่ไดเหน็ทีไ่ดสัมผัส     หรือล้ิมรสนั้นเปรียบเสมือนการไดรับขอมูล 
(Input)     แตในตัวเครื่องจะมีโปรแกรมที่จะนําขอมูลไปจัดการอยูในตัว      ซ่ึงในทฤษฎีก็คือสมอง
ของมนุษยนัน่เอง ในที่สุดจะเกิดเปนพฤติกรรม (Output) ที่มนุษยแสดงออกมา   นอกจากนี้ทฤษฎนีี้
ยังมีความเชื่อวาความคิดเปนผูกําหนดภาษาและการแสดงออกของมนุษย    ดังนั้นทฤษฎีนี้จึงอธิบาย
คํากลาวที่วา สําเนียงสอภาษากิริยาสอสกุลเปนอยางดี  นอกจากนีย้ังเปนทฤษฎีอธิบายเรื่องการจูงใจ
วาการที่บางคนจูงใจงายบางคนจูงใจยากนัน้      มีสาเหตมุาจาการที่คนเรามีส่ิงที่สะสมไวในสมองที่
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แตกตางกนัการไดยิน ไดฟงสิ่งที่สอดคลองกับความรูความคิด ทัศนคตแิละความเชื่อเดิมที่มีอยูยอม
ทําใหมนษุยคลอยตามไดงายไดยินไดฟงสิ่งที่ขัดแยงกบัสิ่งที่สะสมไวในสมองแตดั้งเดิมเขามักจะ
หลีกหนีทีจ่ะรบัฟงเพราะมันสรางความสั่นสะเทือนของระบบความคิดในสมอง 
                        2)  ทฤษฎีวาดวยการชักจูงการโนมนาวใจ ทฤษฎีที่วาดวยการชักจูง การโนมนาวใจ       
(Theory of Persuasion)    เปนทฤษฎีหนึ่งที่อยูในกลุมทฤษฎีโครงสรางในสมอง    ทฤษฎีนี้มีความ
เชื่อวาการที่จะชักจูงใจบุคคลหนึ่งนัน้เหมือนกับการกระตุนบุคคลนั้น     เพื่อใหเกิดการตอบสนอง
ในสิ่งที่เราตองการใหเปน  และในกระบวนการสื่อสารจะมีชองวางหรือตัวกลางระหวางการกระตุน      
และการตอบสนองซึ่งเรียกวา    พื้นเพเดิมของบุคคล ซ่ึงถือวาเปนตวักลางที่สําคัญมากในการจูงใจ
บุคคลนั้นกอน   นั่นคือศึกษาถึงองคประกอบตาง   ๆ   ของบุคคล  ๆ นั้น  เชน   ทัศนคติ   คานิยม   
ความเชื่อ   ระดับการศึกษา   ความแนนแฟนของครอบครัวแลว    จึงพยายามออกแบบสาระให
เหมาะสม  และเลือกเวลาในการทําการประชาสัมพันธไดถูกตองทฤษฎีนีแ้บงออกเปน 4  ลักษณะ   
ดังนี ้  
                             (1)  กลุมเชื่อ (Believer) เปนกลุมที่งายที่สุดในการจะทําการประชาสัมพันธหรือ
ชักจูงใหปฏิบัติตามที่ผูทําการประชาสัมพันธตองการ เพราะเปนกลุมทีไ่ดรับทัศนคติ ความรู
ประสบการณขอมูลตาง ๆ เปนแนวทางเดยีวกันกับผูทําการประชาสัมพันธ จึงเชื่อและเห็นดวย 
ในสิ่งประชาสัมพันธที่ไดประชาสัมพันธออกไป 
                             (2)  กลุมสงสัย (Skeptic) เปนกลุมที่ไดรับขอมูล  ความรู  ประสบการณ     ขอมูล
ตาง ๆ เกี่ยวกบัสิ่งที่จะสื่อสารหรือประชาสัมพันธทั้งในดานบวกและดานลบ คนกลุมนี้จึงเกดิความ
สงสัยในเรื่องนั้น ๆ  
                             (3)  กลุมเฉื่อย (Apthetic) เปนกลุมที่ไมสนใจ   ไมโตตอบหรือแสดงความคิดเหน็
เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ      เนื่องจากเปนเรื่องที่ไมเกีย่วของกับตนเอง  
                             (4)  กลุมปรปกษ (Hotile) กลุมนี้เปนกลุมที่ยากที่สุดในการทําการประชาสัมพันธ 
เพราะเปนกลุมที่ไมเห็นดวยกับสิ่งที่เราจะสื่อสารและพยายามตอตาน 
                                   

2.5  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการมีสวนรวม 
 
  แนวคดิทฤษฎีเกี่ยวของกับการมีสวนรวม  มีผูศึกษาและนําเสนอไวมากกมาย  เพราะการมี
สวนรวมของผูเกี่ยวของเปนกลยุทธที่สําคัญในการพัฒนางานทุกสาขารวมถึงการพัฒนาชุมชน และ
สังคมของประเทศหรือของโลก  คําวา “การมีสวนรวมของประชาชน”  มีการใหความหมายไวมาก 
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ซ่ึงมักจะมีความแตกตางกนัตามจุดมุงหมายของแตละหนวยงานหรือบุคคล การมีสวนรวม หมายถึง 
การรวมมือ การมีสวนรวมในบางสิ่งบางอยางซึ่งรวมถึงความรับผิดชอบ  หรือเปนการมีสวนรวมใน
การพบปะสังสรรคทางสังคม รวมถึงการมีสวนรวมของปจเจกบุคคล    และการมีสวนรวมของกลุม 
การมีสวนรวมของประชาชนเปนรากฐานสาํคัญในการพฒันาสังคมตาง  ๆ    เนื่องจากสามารถสราง
ความยั่งยืนตามมา      ผูวิจัยไดรวบรวมแนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่วของกับการมีสวนรวม    ดังตอไปนี้  
 
   2.5.1  ความหมายการมีสวนรวม 
   มีผูใหความหมายของคําวา  “การมีสวนรวม” ไวมากมาย ขึ้นกับลักษณะงานที่เกี่ยวของ 
และเปาประสงค (Goal) ของงานนั้น ดังนี ้
 สบสุข  ลีละบุตร (2543, หนา 13)   กลาววา   การมีสวนรวมคือ    การกระทําอยางใดอยาง
หนึ่งโดยที่ประชาชนไดเขาไปเกี่ยวในการดําเนินกจิกรรมนั้น   ไมวาจะเปนบุคคลหรือกลุม เพื่อรวม
เสนอความคิดเห็น  การรวมปฏิบัติกิจกรรม  การรวมลงทุน  การติดตามประเมินผล      ซ่ึงกอใหเกดิ
การพัฒนา  และเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ตองการเกิดความรวมมือระหวางหนวยงานของ
รัฐและประชาชนสงผลทําใหเกิดการดําเนนิกิจกรรมตาง  ๆ   บรรลุวัตถุประสงค     หรือเปนไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว 
  เดวิดและนิวสตรอม   (David & Newstrom,  1989,  p. 232   อางถึงใน   เสาวนีย  เลวลัย, 
2545,  หนา 58)    ไดใหความหมายของการมีสวนรวมไววา     การมีสวนรวมเปนเรื่องของความ
เกี่ยวของทางดานจิตใจและความรูสึกนึกคดิของแตละคนที่มีตอกิจกรรมหนึ่งของกลุม หรือเปนแรง
กระตุนที่ชวยทําใหมีความสาํเร็จ       ซ่ึงเปนเปาหมายของกลุมหรือเปนความรับผิดชอบตอกิจกรรม
รวมกันดวยการเขาไปเกี่ยวของ  (Involvement)  ชวยเหลือ (Contribution) และรวมรับผิดชอบ 
(Responsibility) 
 ทวี  นาคบุตร  (2545,  หนา  88 - 91)   ใหความหมายของการมีสวนรวมไววา  หมายถึงการ
เขามาปฏิบัติกิจกรรมในฐานะที่มีสวนไดสวนเสียรวมกนัในสถานะที่เทาเทียมกนั      และดวยความ
สมัครใจของแตละคน   การมีสวนรวมสําคัญเพราะเปนจุดเริ่มตนของการพัฒนาทั้งปวงที่มีผลยั่งยนื
สงเสริมความเปนมนุษย      และความเสมอภาค      การมีสวนรวมนัน้เปนกระบวนการที่เปน
ประชาธิปไตย   ความเทาเทียมกัน    การถายทอด    และการรับรูปญหาใหกลายเปนเปาหมายในการ
ดําเนินการเลือกแกปญหารวมกัน          ระดับของการมีสวนรวมนัน้ขึน้อยูกับความเต็มใจจะเขารวม
กิจกรรมนั้นโดย    ไมมีการบังคับขูเข็ญหรือกดดันใด  ๆ     และหากผูเขารวมกิจกรรมไมมีสิทธิที่จะ
ควบคุมการดําเนินงาน  ของเขาเอง (อยากหยุดหรือลงมือทําเมื่อไรก็ได) แลวการกระทําของเขาก็ไม
อาจถือไดวามสีวนรวมในกจิกรรมนั้น     และการมีสวนรวมนั้นควรที่บุคคลทุกคนจําไดปฏิบัติหรือ
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ทํากิจกรรมอยางแข็งขันและกระตือรือรน  การมีสวนรวมที่มีประสิทธิภาพมากคือการรวมกระทํา
การตั้งแตการรวมคิด  วางแผน  กําหนดวธีิการทํางาน  ลงมือทํางาน  และการประเมินผลการทํางาน  
แตการเขารวม    สวนใดสวนหนึ่งก็ถือวายังมีประโยชน 
    สรุปไดวาการมีสวนรวม    หมายถึง   ความรวมมือของประชาชน   หรือผูมีสวนเกี่ยวของ 
ในกิจกรรมนัน้  ไมวาจะเปนภาครัฐ  เอกชน  หรือชุมชน    เขามารวมคิดรวมวางแผน  รวมตัดสินใจ  
รวมดําเนนิการและรวมประเมินผล  อยางใดอยางหนึ่งหรอืทั้งหมดในฐานะที่มีสวนไดสวนเสียดวย
ความสมัครใจเพื่อใหกิจกรรมนั้นบรรลุผลสําเร็จ  
                              

2.5.2  ขั้นตอนการมีสวนรวม 
  ปยพร  ทาวีกุล   (2544,  หนา  11)  ไดสรุปขั้นตอนของการมีสวนรวมของประชาชนใน

โครงการพัฒนาไว   5  รูปแบบคือ 
      1)  การเปนสมาชิก  (Membership) 
      2)  การเปนผูรวมประชมุ (Attendance of meeting) 
      3)  การเปนผูออกเงิน  (Financial contribution) 
      4)  การเปนกรรมการ  (Membership of committee) 
      5)  การมีสวนรวมโดยการเปนประธานหรือผูนํา  (Position of Leadership) 
 

 โคเฮนและอัพฮอฟ  (Cohen and Uphoff,  1980,  p.  223  อางถึงใน  เสาวนีย เลวัลย, 2545, 
หนา  61)    ไดจําแนกขั้นตอนการมีสวนรวมออกเปนเรื่องของการตัดสินใจ    (Decision  Making)   
การดําเนินการ   (Implementation)    ผลประโยชน   (Benefits)    และการประเมินผล (Evaluation)        
ดังมีรายละเอยีดดังตอไปนี ้
   ขั้นท่ี 1  การมีสวนรวมในการตัดสินใจ ในกระบวนการของการตัดสินใจนัน้ประการแรก
ที่สุดที่จะตองกระทําก็คือ  การกําหนดความตองการและการจดัลําดับความสําคัญตอจากนั้นก็เลือก
นโยบายและประชากรที่เกีย่วของ  การตัดสินใจในชวงเริ่มตน  การตัดสินใจชวงการดําเนินการ
วางแผน  และการตัดสินใจในชวงการปฏบิัติตามแผนทีว่างไว 
   ขั้นท่ี 2  การมีสวนรวมในการดําเนินงาน   ในสวนที่เปนองคประกอบของการดําเนินงาน
โครงการนั้น  จะไดมาจากคาํถามที่วาใครจะทําประโยชนใหแกโครงการไดบาง  และจะทํา
ประโยชนไดโดยวิธีใด  เชน  การชวยเหลือดานทรัพยากร  การบริหารงาน  และประสานงาน     
และการขอความชวยเหลือ 
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   ขั้นท่ี 3  การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน       ในสวนที่เกีย่วของกับผลประโยชนนั้น
นอกจากความสําคัญของผลประโยชนในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพแลว   ยังจะตองพิจารณาถึงการ
กระจายผลประโยชนภายในกลุมดวย  ผลประโยชนของโครงการนี้  รวมทั้งผลที่เปนประโยชนใน
ทางบวก  และผลที่เกิดขึ้นในทางลบที่เปนผลเสียของโครงการ  ซ่ึงจะเปนประโยชนและเปนโทษ
ตอบุคคลและสังคมดวย 
   ขั้นท่ี 4  การมีสวนรวมในการประเมินผล   การมีสวนรวมการประเมินผลนั้น  ส่ิงสําคัญที่
จะตองสังเกต  คอื ความเห็น  (View)   ความชอบ  (Preferences)   และความคาดหวัง (Expectations)  
จะมีอิทธิพลสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลในกลุมตาง ๆ ได 
               สรุปไดวา  ขั้นตอนการมีสวนรวมของประชาชน      โดยอาศัยการแบงตามลักษณะการเขา
รวมกิจกรรมโครงการพัฒนาคือ    การมีสวนรวมในการตดัสินใจ รวมปฏิบัติการ รวมรับผลประโยชน 
และรวมประเมินผล 
 
 2.5.3  ระดับการมีสวนรวม   
   เบญจมาศ  อยูประเสริฐ  (2544,  หนา  26) แบงระดับการมีสวนรวมของประชาชนเปน        
7 ระดับ คือ 
                        1)  ระดับ 1  ไมมีสวนรวมเลย  เปนลักษณะที่ทางหนวยงานของรัฐเขาไปดําเนินการ
ใหประชาชนทั้งหมด  หรือบางครั้งบังคับประชาชนใหเขามามีสวนรวมโดยไมมีทางหลีกเลี่ยงได   
เพราะประชาชนเกรงความผิดที่อาจเกิดขึน้  รวมทั้งเกรงวาจะตองสูญเสียผลประโยชนบางประการ  
เชน  การถูกปรับการถูกเพงเล็งจากทางราชการและถาหลีกเลี่ยงไดประชาชนจะไมเขามามีสวนรวม 
                        2)  ระดับ 2  มีสวนรวมนอยมาก  ประชาชนเขามีสวนรวมเพราะมีส่ิงลอใจ  หรือ
ผลประโยชนบางประการทีจ่ะไดรับ  เชน  ไดรับเงินตอบแทนจากการใชแรงงาน  ไดมีโอกาส      
ไปทัศนศึกษานอกสถานที่  การไดมีช่ือเสยีง  ฯลฯ  แตตวัประชาชนเองมิไดมีความเลื่อมใสตอ     
กิจกรรม  ดังนัน้  เมื่อไรก็ตามที่ประชาชนเห็นวาตนเองไมไดรับประโยชนเพียงพอที่จะเขามา         
มีสวนรวม  กจ็ะไมเขามามสีวนรวม 
                        3)  ระดับ 3  มีสวนรวมนอย      ประชาชนเขามามีสวนรวมเพราะถูกชักจูงใจ      โดย
โฆษณาประชาสัมพันธในรปูแบบตาง ๆ ที่มุงเนนเห็นถึงผลดี  และผลประโยชนที่จะไดรับซึ่งไมได 
คํานึงถึงความตองการของประชาชนทองถ่ิน  และประชาชนมิไดมีสวนเสนอความเหน็ใด  ๆ ทั้งสิ้น  
ถาประชาชนเขามามีสวนรวมแลวจะไดรับผลประโยชนอาจใหความรวมมือตอไป 
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                        4)  ระดับ 4  มีสวนรวมปานกลาง  ทางราชการจะทําการสอบถามประชาชน   
ถึงความตองการของทองถ่ิน         และสภาพขอเท็จจริงทีเ่ปนอยู  แลวทางราชการจะนาํขอมูลที่ได 
เหลานี้ ไปทําการกําหนดแผนงานเพื่อใหประชาชนปฏิบัติตาม  ซ่ึงแผนงานที่กําหนดขึ้นนี้บางครั้ง                 
อาจไมตรงตามความประสงคของประชาชนได 
                         5)  ระดับ 5  มีสวนรวมคอนขางสูง  ทางราชการจะมีการยอมรับใหประชาชนเขามา  
มีสวนรวมคอนขางสูงโดยเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นตาง   ๆ       รวมทั้งแนวทางแกไขปญหา  
ความประสงคของประชาชน      แตการตัดสินใจในการกาํหนดแผนงานจริง  ๆ   ยังขึน้อยูกับอํานาจ 
และหนาที่ของทางราชการ 
                        6)  ระดับ 6  มีสวนรวมสูง     ทางราชการจะเปดโอกาสอยางมากใหประชาชนแสดง
ขอคิดเห็น  ขอแนะนําเกีย่วกบักิจกรรมที่มสีวนรวมจากประชาชนโดยใกลชิด  การดาํเนินการขึ้นอยู
กับการตัดสินใจของประชาชนเองวาจะแกไขปญหาชุมชนอยางไร 
                       7)  มีสวนรวมในอุดมคติ  ประชาชนในทองถ่ินจะรวมมอืดําเนินการดวยตนเอง   โดย
ตลอดนับตั้งแตเร่ิมตน  จนกระทั่งสิ้นสุดการดําเนินการ  เปนการอาศัยพื้นฐานความตองการของ
ประชาชนในทองถ่ินเอง      จึงไดรับการรวมมือจากประชาชนเปนอยางดี       ทางราชการอาจเขามา 
มีสวนรวมในแงของการชวยเหลือ         หรือสนับสนุนสิ่งที่เกินความสามารถของประชาชนนั้นการ
มีสวนรวมในอุดมคติ 
 
   2.5.4  วิธีการวัดการมีสวนรวม  
   อนงค  พัฒนจักร (2535,  หนา 12) ไดแบงวิธีการวัดการมีสวนรวมไดเปน  4  แบบ   คือ 
                       1)  วัดตามประเภทของขั้นตอนการมีสวนรวม    ในขั้นตอนเริ่มการพัฒนา  การคนหา
ปญหาและสาเหตุ    การกําหนดความตองการ    และการจดัลําดับความสาํคัญของความตองการ  
ขั้นตอนการวางแผน  ขั้นตอนการดําเนนิการ  ขั้นตอนรับผลประโยชน        และขั้นตอนประเมินผล 
                       2)  วัดตามลําดบัความเขมของการมีสวนรวม  โดยแบงเปนระดับการตดัสินใจ  ระดับ
ความรวมมือ  และระดับการใชประโยชน 
                       3)  จําแนกตามประเภทของผูมีสวนรวมซ่ึงแบงได  3  ประเภท  คือ  บคุคลในทองถ่ิน          
เจาหนาที่รัฐ   และเจาหนาทีต่างประเทศ 
                       4)  จําแนกตามรูปแบบการมีสวนรวม  แบงออกเปนการมีสวนรวมทางตรง   และการ 
มีสวนรวมทางออม 
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 2.5.5  เคร่ืองชีว้ัดการมีสวนรวม 
   แชปปน  (Chapin 1977,  pp. 215-217) ไดเสนอเครื่องชี้วัดระดับการมีสวนรวมของ
ประชาชนทางสังคม โดยไดกําหนดระดับความสําคัญของการมีสวนรวมกิจกรรมของสมาชิก 
ในองคกร ดังนี้ 

1) การมีความสนใจในกิจกรรมและการเขารวมประชุม 
2) การใหการสนับสนุนชวยเหลือ 
3) การเปนสมาชิกและกรรมการ 
4) การเปนเจาหนาที่ 

ทั้งนี้จะดูลักษณะตาง ๆ ที่แสดงออก  คือ  การเปนสมาชิกกลุม  การเขารวมกิจกรรมตาง ๆ   
การบริจาคเงินทองวัสดุส่ิงของ  การเสียสละเวลา  แรงงานการเปนสมาชิกของคณะกรรมการ  และ
เปนผูดําเนนิการในกิจกรรมนั้นโดยตรง 
 
   2.5.6  ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการมีสวนรวม 
       จีระชัย ไกรกังวาร  (2544, หนา  13-14)     ไดอธิบายการพัฒนาแบบมีสวนรวมวาการพัฒนา
แบบนี้จะชวยปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานใหดียิ่งขึ้น และยังไดกลาวถึงทฤษฎี
การมีสวนรวม 5 ทฤษฎี สรุปไดดังนี้ 
                       1)  ทฤษฎีการเกลี้ยกลอมมวลชน    (Mass Persuasion)    เปนวิธีการหนึง่ที่ใชแกไข
ปญหาความขดัแยงในการปฏิบัติงาน    โดยผูเกลี้ยกลอมจะตองมีศิลปะในการสรางความสนใจใน
เร่ืองที่จะเกลีย้กลอม   รวมถึง    ความตองการของผูเกลี้ยกลอมโดยเฉพาะความตองการขั้นพื้นฐาน
เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว   ดังนัน้   การเกลี้ยกลอมจงึเปนปจจยัหนึง่ที่จะนําไปสู
การมีสวนรวมของประชาชน   และถาการเกลี้ยกลอมนั้นเปนเรื่องที่ตรงกับความตองการขั้นพื้นฐาน
ของมนุษยแลวยอมสงผลถึงการมีสวนรวมไดในที่สุด 
                       2)  ทฤษฎีการระดมสรางขวญัของคนในชาติ  (National Morale)   การมีสวนรวมใน
การปฏิบัติกิจกรรมใด ๆ จําเปนตองใหประชาชนในชุมชนและผูปฏิบัติมีขวัญที่ดี การสรางขวัญที่ดี
ตองพยายามสรางทัศนคติที่ดีตอผูรวมงาน   เชน   การเหน็แกประโยชนสวนรวม ไมเอารัดเอาเปรียบ 
ใหขอเท็จจริงเกี่ยวกับงาน เปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็น   ดังนั้น      การระดมสรางขวัญที่ดียอม
ทําใหเกดิความรวมมือรวมใจในการปฏิบตัิงาน 
                       3)  ทฤษฎีการสรางความรูสึกชาตินิยม  (Nationalism)  เปนปจจยัหนึ่งที่มีความสําคัญ
นําไปสูการมสีวนรวม เปนความรูสึกที่จะอุทิศหรือเนนคานิยมเรื่องผลประโยชนของชาติ     มีความ
พอใจในชาติตวัเอง   พอใจเกยีรติภูมิ   จงรกัภักดีผูกพันตอทองถ่ิน 
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          4)  ทฤษฎีการสรางผูนํา (Leadership) การสรางผูนําจะชวยจูงใจใหประชาชนทาํงาน
ดวยความเต็มใจ เพื่อบรรลุวตัถุประสงคหรือเปาหมายรวมกัน   เพราะผูนําเปนปจจยัสําคัญ  ในการ
รวมกลุมคน   จูงใจคนไปยังเปาประสงค    ผลของการสรางผูนําทําใหเกดิการระดมความรวมมือ
ปฏิบัติงานอยางมีขวัญ   งานมีคุณภาพ    มคีวามคิดริเร่ิมสรางสรรค และรวมรับผิดชอบ    ดังนั้น   
การสรางผูนําที่ดียอมนําไปสูการมีสวนรวมในกิจกรรมตาง   ๆ   ดวยด ี
                      5)  ทฤษฎีการใชวิธีและระบบทางการบริหาร (Administrative and Method) การใช
ระบบบริหารในการระดมความรวมมือเปนวิธีหนึ่งที่งาย       เพราะใชกฎหมาย ระเบียบแบบแผน      
เปนเครื่องมือในการดําเนนิงาน          แตอยางไรก็ตาม ผลของความรวมมือยังไมมีระบบใดดีที่สุด        
ในเรื่องการใชการบริหาร   เพราะธรรมชาติของคนจะทํางานดวยความรัก แตถาหากไมควบคุมก็จะ
ไมเปนไปตามนโยบายและความจําเปน    เพราะการใชระบบบริหารเปนการใหปฏ ิบัติตามนโยบาย
เพื่อใหบรรลุถึงเปาหมายนั้น 

 นอกจากนั้น   จีระชัย ไกรกังวาร (2544, หนา 20-21)       ไดสรุปวาการที่มนุษยจะแสดง
พฤติกรรมออกมาหรือกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกมานั้น     เกิดจากความตองการของมนุษย (Human 
Needs) วัฒนธรรม ประเพณี ระบบของสังคม และแรงจูงใจตาง ๆ นั้นเอง   สวนในการที่ประชาชน
จะเขามามีสวนรวมในการพฒันานั้น     ยอมขึ้นอยูกับเงื่อนไขหรือปจจยัหลายประการที่แตละคนมี
แตกตางกนั เชน เงื่อนไขหรอืปจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม    และทางดานสวนบุคคล ซ่ึงมีสวนในการ
กําหนดความสําเร็จและความเปนไปไดของการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา และจากการ             
ศึกษาเอกสารวิชาการที่เกีย่วของสามารถแยกเปนปจจยัตาง ๆ ไดดังนี ้
           1)  ปจจยัทางดานสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงทางสังคม 
ระดับของครอบครัว ความสัมพันธหรือระยะเวลาที่อยูอาศัยในชุมชน  
                       2)  ปจจยัทางดานสังคมเศรษฐกิจ ไดแก ลักษณะอาชีพ รายได ฐานะของครอบครัว   
ความคาดหวังรายไดที่เพิ่มขึน้      ระยะเวลาที่ประกอบอาชีพในชุมชน      ทรัพยากรในชุมชน 
ความสามารถพิเศษหรืออาชพีเสริมในชุมชน  
          3)  ปจจยัทางดานสังคมวิทยาและจิตวิทยา       ไดแก     แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ความเชื่อ  
ความศรัทธา     ความเกรงใจตอบุคคล   ความคาดหวังตอประโยชนที่จะไดรับ   การใชอํานาจบังคับ 
ระเบียบ ขอบังคับ กฎหมาย วิธีการติดตอส่ือสาร การเปนสมาชิกกลุม ความตองการทางดานรางกาย
และจิตใจของบุคคลในระดบัตาง   ๆ   และลักษณะทางสังคมของชุมชน 
 มาโนช  เกรียงสุวรรณ  (2544, หนา 20-21) ไดสรุปปญหาเกี่ยวกับตวัประชาชนในชนบท
เจาหนาที่ และระบบราชการที่เปนอุปสรรคตอการมีสวนรวมวา 
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           1) ในอดีตสังคมไทยเปนสังคมที่มีความมั่นคง จึงไมมีความจําเปนในการเสริมสราง
การทํางานรวมกัน ตางคนตางทําก็เพียงพอตอการยังชีพ  จึงขาดนิสัยการทํางานรวมกันอยางจริง
และถาวร จะมกี็แตการทํางานรวมเปนครั้งคราวเทานั้น 
                       2) ประชาชนในชนบทมีทัศนคติในแนวทางลัทธิปฏิบัตินิยม ซ่ึงจะยอมรับความคิด
ริเร่ิมหรือของแปลงใหมกต็อเมื่อเห็นวาไดประโยชนโดยตรงในระยะสั้น 
           3)  ประชาชนในชนบทไมชอบแสดงตัวเปนศัตรกูนัซ่ึงหนา รวมทั้งไมชอบโตเถียง
กับบุคคลภายนอก เขาจึงรับทุกอยางโดยไมคัดคาน แตในใจจะไมเห็นดวย เมื่อถึงเวลาดําเนินการ
เขาจะไมเขาไปมีสวนรวม หรือเขาไปตอนแรกแลวขาดหายไป 
           4)  นโยบายในระบบราชการมักมาจากเบื้องบน จึงเปนการยากลําบากที่ผูปฏิบัติงาน
ในชนบทจะใหประชาชนมสีวนรวมอยางแทจริง และใหประชาชนเปนผูตัดสินใจดาํเนินการเอง 
เมื่อระบบบริหารถูกสั่งมาจากเบื้องบน    การบริหารงานของเจาหนาที่แตละฝายความเขาใจจึง
แตกตางกนั   และการดําเนนิงานกแ็ตกตางกันไปดวย 
           5)   เจาหนาที่ราชการมีแนวโนมชอบทํางานในสํานักงาน โดยเฉพาะงานดานเอกสาร     
ที่จะเสนอผูบังคับบัญชามากกวางานสนามอันเนื่องมาจากการที่ราชการตองปฏิบัติหนาที่ตอบสนอง
เบื้องบน   ซ่ึงจะมีผลตอระบบราชการใหความดีความชอบการละเลยงานในสนามดงักลาวสงผลให
ขาดความเขาใจขอมูลชุมชนอยางแทจริง   และไมสามารถกระตุนชุมชนใหมามีสวนรวมไดในที่สุด 
           6)  เจาหนาที่บางคนบางหนวยงานยังมีความคิดที่ไมตองการใหชาวชนบทรวมมือกัน            
และรวมตวักนัอยางจริงจัง เพราะมีความเชื่อวาจะทําใหปกครองประชาชนไดยากขึน้      ซ่ึงเปนการ
แสดงถึงทัศนคติที่ควรไดรับการแกไขอยางเรงดวน 
                มาโนช   เกรียงสุวรรณ  (2544, หนา 21-25)  ไดสรุปวาสาเหตุที่ทําใหชุมชนไมมีสวนรวม
เทาที่ควร  คือ 
           1)  ประชาชนยังไมเกดิแนวคิด (Concept)ในการพัฒนาและมีสวนรวมยังไมตระหนกั        
ในปญหาสุขภาพและการดูแลตนเอง 
           2)  รัฐใหแนวคิดแกชุมชนในการพึง่พารัฐมาตั้งแตอดีต        ถึงแมปจจุบนัจะพยายาม
เปล่ียนแนวคิดโดยใหประชาชนพึ่งตนเองใหมากที่สุด     แตบางหนวยงานของรัฐก็ยังใหแนวคดิใน
การพึ่งพารัฐอยู เนื่องจากเงื่อนไขของงบประมาณ 
                       3)   สภาพสิ่งแวดลอมตาง ๆ ทั้งในดานเศรษฐกิจและสังคม 
                       4)   เจาหนาทีข่องรัฐใหความสําคัญในการติดตอประสานงานกับผูใตบังคับบัญชา
มากกวาประชาชน    ดังนั้น   จึงมีโอกาสกระตุนประชาชนใหมามีสวนรวมนอย 
                       5)   เทคโนโลยีที่ใชในปจจบุันนี้ ยังไมเหมาะสมกับชุมชนเพียงพอ 
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                เทคนิคในการดึงประชาชนใหเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานพัฒนาจากการศึกษา
ทฤษฎีการมีสวนรวมของชมุชน ทฤษฎีการกระทําทางสังคม ทฤษฎีจิตวิทยาทางสังคม และผลการ 
ศึกษาที่เกีย่วของ สรุปเทคนิคการดึงประชาชนใหเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานมีดังนี ้
          1)  กระตุนในชุมชนใหเกิดการมีสวนรวมและดําเนนิการแกไขปญหาชุมชนเอง   โดยใช
แนวความคิดใหชุมชนไดรับขอมูลขาวสารที่ถูกตองตามแนวทางการพฒันาแนวใหมซ่ึงจะชวยให
ชุมชนตระหนกัในแนวความคิดใหมนัน้ เมือ่ชุมชนไดรับขอมูลตาง ๆ มากพอสมควรแลว ก็จะ
ทดลองทําดู หากชุมชนทดลองแลวพอใจกจ็ะนําไปสูขั้นตอนตอไป คือ ยอมรับและมสีวนรวมใน
กิจกรรมตาง ๆ ของชุมชน 
           2 )  สนับสนุนใหประชาชนเกิดการมีสวนรวมอยางตอเนื่อง        เมื่อประชาชนเห็น
ประโยชนของการมีสวนรวม และตัดสินใจรวมพลังแกไขปญหาของชุมชนแลว ก็ยังมคีวามจําเปน
ที่เจาหนาทีจ่ะตองพรอมใหคําปรึกษา    เมื่อประชาชนเผชิญปญหาที่ยากเกินกวาทีจ่ะสามารถแกไข
ปญหานั้นเองได   เปนหนาที่ของเจาหนาที่ในการใหคําปรึกษา      แนะนําความรูและ เทคโนโลยทีี่
เหมาะสมในการแกไข  ซ่ึงจะชวยใหประชาชนเกิดการมสีวนรวมอยางตอเนื่อง เพราะสามารถแกไข
ปญหาอุปสรรคไดอยางมีประสิทธิภาพ ประชาชนจะเกดิความภูมใิจในความสําเร็จของตน และ
พอใจผลลัพธที่ได  
           3)  การพัฒนาทักษะของประชาชนดานการจัดการ ประชาชนสวนใหญยังมี
การศึกษาในระดับประถมศกึษา    ดังนั้น    จึงควรตองไดรับความรูและพัฒนาทกัษะในการบริหาร
จัดการการพัฒนาทักษะของประชาชนในดานนี้ตองอาศยัความพยายามเปนอยางมากและตองใจเยน็
พอควร   อยางไรก็ดีหากกลุมยอยตาง ๆ     ในชุมชนไดมีสวนรวมในกิจกรรมพัฒนาอยางเสมอภาคกัน 
ไมใชเปนการกระทําของเฉพาะกลุมใดกลุมหนึ่ง       หากเราตระหนักถึงความสําคัญดานการจดัการ
ตั้งแตตนและพยายามเสริมสรางทักษะดานนี้ใหประชาชน ก็มั่นใจไดวาประชาชนจะยึดมัน่ในกตกิา
ที่วางไว   และพรอมที่จะปกปองผลประโยชนของตนเองได 
                       4)   การสรางขาวสารภายในชุมชนนับวาสําคัญมาก      และควรจะตองกระตุนใหเกดิ
ขาวสารประจาํขึ้นตั้งแตตน  ขาวสารการพัฒนาควรจะไดกระจายอยางทั่วถึงและถูกตองไมบิดเบือน 
ไปจากตนตอของขาว      ลักษณะการแพรขาวก็ควรเปนลักษณะการสื่อความหมายสองทางมากกวา
การใหขาว  
 จากแนวคิดเกีย่วกับการมีสวนรวมดังกลาวขางตน       จะเห็นไดวาลักษณะการมีสวนรวม
สวนใหญไมแตกตางกันนัก       ซ่ึงผูวิจัยไดนําแนวคิดการมีสวนรวมมาประยกุตใชในการศึกษาวิจยั
คร้ังนี้ โดยจัดใหชุมชนไดรวมเสนอปญหา  จัดลําดับความสําคัญของปญหา      และหาแนวทางการ
แกไขปญหาดานประชาสัมพันธวัดหงษทอง ตลอดจนรวมทดลองใชส่ือประชาสัมพันธที่สรางขึ้นดวย 
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2.6  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
                งานวิจัยที่ศกึษาเกีย่วของกับการมีสวนรวมของชุมชน            ซ่ึงเปนขอมูลในลักษณะที่ม ี     
ความหลากหลายของการมีสวนรวม       เนื่องจากการศกึษาการมีสวนรวมจําเปนตองมีแนวคดิและ 
แนววิเคราะหอีกมาก    เพื่อใหเกดิความชดัเจนและครอบคลุมเนื้อหา     ผูวิจัยจึงนําผลงานวิจยัที่มีผู 
เสนอไวเปนแนวทางในการวิเคราะหงานวจิัยการมีสวนรวมในการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว
ในครั้งนี้ดังตอไปนี ้
                เนาวรัตน  พลายนอย และคนอื่น ๆ    (2538, หนา 16-25)  ศึกษาเรื่อง   พฤติกรรมการทองเที่ยว 
ภายในประเทศของนักทองเที่ยวชาวไทย พบวา      นกัทองเที่ยวชาวไทยเดนิทางไปทองเที่ยวภายใน 
ดวยวัตถุประสงคที่สําคัญคือ การพักผอน เยีย่มญาติ   และปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา แหลงทองเที่ยว 
ที่ไปมากเรียงตามลําดับคือ   ศูนยการคา  ตลาดในเมือง วดั  ภูเขา น้ําตก  ทะเล   และเกาะโดยสิ่งจงูใจ 
ที่สําคัญในการทองเที่ยวพบวา       เปนผลพลอยไดจากการทํากิจกรรมอื่น  ๆ   และอาศัยชวงเวลาทีม่ี 
ทองเที่ยวไปดวย รองลงมาคือ คําชวนของเพื่อนและญาติ เมื่อพิจารณาภมูิหลังทางเศรษฐกิจและสังคม 
กับพฤติกรรมการทองเที่ยวพบวา      นกัทองเที่ยวชายไปทองเที่ยวเพื่อการพักผอน   ไปสัมมนาเจรจา 
ธุรกิจสูงกวานกัทองเที่ยวหญิง     ขณะทีน่ักทองเที่ยวหญิงไปเยี่ยมญาติ        และไปประกอบกิจกรรม 
ทางศาสนาสูงกวา    นกัทองเที่ยวที่มีอายุแตกตางกันมวีัตถุประสงคการไปทองเที่ยวหลักที่เหมือนกนั 
คือ การไปพักผอนและเยีย่มญาติแตวัตถุประสงคดานอืน่จะแตกตางกนัไป        โดยกลุมนักทองเที่ยว 
ที่อายุนอยจะไปทัศนศึกษามากกวากลุมวยักลางคนจะไปประชุมสัมมนามากกวา     และกลุมผูสูงอาย ุ
จะไปปฏิบัติกจิกรรมทางศาสนามากกวา        นอกจากนีน้ักทองเที่ยวกลุมที่อยูในเมืองมีรายไดประจํา  
ฐานะดี มกีารศึกษาสูงกวาคนไทยโดยเฉลีย่ทั่ว  ๆ  ไปมกัจะมพีฤติกรรมการทองเที่ยวที่ทันสมยัมกัไป 
เที่ยวเพื่อพักผอนใชขอมูลขาวสารประกอบการตัดสินใจทองเที่ยว          มักพักตามโรงแรมหรือที่พกั
ประเภทธุรกิจการคา  (Commercial  Accommodation)   มีแนวโนมใชบริการนําเที่ยวมากกวากลุมอื่น             
มีความคาดหวงัในคุณภาพบริการ      และมาตรฐานจากแหลงทองเที่ยวคอนขางมากกวากลุมที่มีฐานะ   
ต่ํากวา         
                  เพญ็ศรี  บิสนุม  (2542, หนา 123) ศึกษาสภาพแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวทางทะเล 
ของจังหวดัสตูล          โดยมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาการพัฒนาการทองเที่ยวทางทะเลของจังหวัดสตูล        
เพื่อใหการดําเนินงานเกี่ยวกบัการพัฒนาการทองเที่ยวดําเนินไปตามเปาหมายที่กําหนดไว จึงจําเปน
อยางยิ่งที่จะตองศึกษาแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวในดานตาง ๆ ทัง้การบํารุงรักษาพัฒนาแหลง    
ทองเที่ยว       การเผยแพรประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว  ใหสามารถนํามาพัฒนาและแกปญหาการ
ทองเที่ยวใหมปีระสิทธิภาพ  สรุปไดวา  การพัฒนาการทองเที่ยวตองคํานึงถึง 1) การบริหารควบคุม
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และการจดัการทรัพยากรการทองเที่ยว  2) บทบาทของเอกชนในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว  3) 
บทบาทของผูจัดนําเทีย่ว  4) การเผยแพรประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว  และ  5)  การมีสวนรวม
ของชุมชนในทองถ่ินและจากการศึกษาพบวา           แนวทางการพัฒนาการทองเทีย่วทางทะเลของ
จังหวดัสตูล  มีสวนที่นาสนใจศึกษาอยู  3 ดาน ไดแก  1) ดานทั่ว ๆ ไป  เชน  ควรมีการวางแผนและ
ดําเนินการอยางรอบคอบ   ควรมีการรวมมอืกันระหวางรฐั เอกชน และประชาชนในทองถ่ินในการ
แกไขปญหา    สงเสริมใหมีการทองเที่ยวใชจายในแหลงทองเที่ยวภายในประเทศ      2)  ดานสินคา
และแหลงทองเที่ยวโดยการพัฒนาและปรบัปรุงแหลงทองเที่ยว      การบริหารจัดการทรัพยากรการ
ทองเที่ยว     การเผยแพรประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว   3)  ดานบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก 
โดยมีการปรับปรุงตรวจสอบสภาพเสนทาง       มีสาธารณูปโภคที่จําเปนใหเพียงพอกับจํานวนของ
นักทองเที่ยว     รานอาหารเครื่องดื่มควรตองมีมาตรฐานเรื่องราคา   ความสะอาด  อีกทั้งตองจัดใหมี
การประชาสัมพันธ โดยการประชาสัมพนัธทั้งเอกสารแผนพับ  อินเทอรเน็ต  ระบบการประชาสัมพันธ  
มีขอมูลของแหลงทองเที่ยวที่ถูกตอง ชัดเจน   และประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวใหม ๆ ใหมากขึ้น 
                  ธมลวรรณ  เพ็ชรพรหมศร (2543, หนา 123)  ศึกษาบทบาทในการสงเสริมการทองเที่ยว 
ของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย    สํานกังานภาคใต เขต 1   โดยมีวตัถุประสงคเพื่อศึกษาบทบาท
ดานการประชาสัมพันธขอมูลการทองเที่ยวดวยส่ือส่ิงพมิพ        บทบาทดานการสงเสริมและพฒันา
บุคลากรที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว    บทบาทดานการสงเสริมและพัฒนาสถานที่ และกิจกรรมการ
ทองเที่ยวและบทบาทการอํานวยความสะดวก ความปลอดภัยแกนักทองเที่ยวพบวา     มีนักทองเที่ยว
จํานวนหนึ่งทีเ่ดินทางเขามาทองเที่ยวโดยไมรูจักสถานที่ทองเที่ยว    และไมเห็นขาวประชาสัมพนัธ  
แตมีนักทองเทีย่วจํานวนมากไดรับทราบขอมูลสถานที่ทองเที่ยวจากหนังสือรูปเลม      และแผนพบั
ประชาสัมพันธ     จึงทําใหเกิดความสนใจเดินทางไปทองเที่ยวสถานทีท่ี่ไดรับรูขอมูล   และไดสรุป
การอํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยวไดวา     ตองมีการสนับสนุนการสรางเสนทางและปายบอก
เสนทางการคมนาคมสูสถานที่ทองเที่ยว  การใหบริการขอมูลขาวสารแกนกัทองเที่ยว  การประสาน  
งานดานสิ่งอํานวยความสะดวก         และอํานวยความปลอดภัยแกนักทองเที่ยว      เพือ่ใหเกดิความ
ประทับใจที่ไดมาทองเที่ยวในสถานที่ทองเที่ยวทีไ่ดไป 
               สิทธิกร  มากนวน     (2543, หนา 130)     ศึกษาปจจัยและกจิกรรมการพัฒนาการทองเที่ยว
ทะเลนอยจังหวัดพัทลุง    มคีวามมุงหมายเพื่อศึกษาปจจยัและกิจกรรมการพัฒนาการทองเที่ยวทะเล
นอย   โดยรวบรวมและจดัระบบขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนาการทองเที่ยวทะเลนอย  เพือ่การปรับปรุง
ทําใหเกดิการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นกจิกรรมการเดนิทางไปทองเที่ยวทะเลนอย      ผลการศึกษา
พบวา       การพัฒนาการทองเที่ยวทะเลนอย  ไดแก   ปจจัยดานนกัทองเที่ยวทั้งจํานวนนักทองเที่ยว 
กิจกรรมของนกัทองเที่ยว      ปจจัยดานสภาพพื้นที่      มอีากาศดี   ทิวทัศนสวยงาม    วิถีชีวิตชุมชน  
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สินคาพื้นเมือง     และปจจยัดานการบริการสิ่งอํานวยความสะดวก สวนกิจกรรมการพัฒนาจะมีการ
พัฒนาสถานที่ทองเที่ยวใหสวยงาม   สะอาด    และการประชาสัมพันธใหไดรูจกัทะเลนอยใหมากขึ้นในทกุ
รูปแบบ 
               ชลันทิพย  ประดับพงษา    (2543, หนา 162)    ศึกษาเรื่อง       กระบวนการประชาสัมพันธ
โครงการทาอากาศยานสวุรรณภูมิ       มวีัตถุประสงคเพื่อศึกษากระบวนการประชาสมัพันธ กลยุทธ
การประชาสัมพันธ         และปจจยัที่สงผลตอการประชาสัมพนัธโครงการทาอากาศยานสุวรรณภมูิ    
โดยใชระเบียบวิธีวิจยัเชิงคณุภาพ  โดยการศึกษาโครงการฯ ของทั้งการทาอากาศยานแหงประเทศไทย           
และบริษัททาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงใหม  จํากัด     รวมทั้งวิธีการสนทนากลุมเพื่อศึกษากลุม
ผูรับสาร จํานวน 2 กลุม ไดแก  กลุมประชาชนทั่วไป    และกลุมผูประกอบกจิการขนสงทางอากาศ
ผลการวิจัยพบวา       กระบวนการประชาสมัพันธโครงการทาอากาศยานสุวรรณภูมใินชวงที่อยู
ภายใตการบรหิารงานของการทาอากาศแหงประเทศไทย     และบริษัททาอากาศยานสากลกรุงเทพ
แหงใหม จํากดั มีขั้นตอนในการดําเนนิการ  คือ  ขั้นการวิจัยรับฟง  ซ่ึงเปนการเก็บรวบรวมขอมูล
จากการประสานกับหนวยที่เกี่ยวของอื่น ๆ  ขั้นการวางแผน  ขั้นตอนปฏบิัติงานสวนใหญทําตาม
แผนจริงทุกครัง้ สวนขั้นการประเมินผลนัน้ยังขาดการประเมินผลที่เปนทางการ    สวนกลยุทธการ
ใชส่ือประชาสัมพันธโครงการทาอากาศยานสุวรรณภูมภิายใตการบรหิารงานของการทาอากาศยาน
แหงประเทศไทย  ประกอบดวย 1)  การกาํหนดส่ือหลักและสื่อรอง   โดยส่ือมวลชนเปนสื่อหลัก   
2) การใชส่ือหลายประเภทรวมกัน   3) การใชส่ือสําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะเจาะจง   4) การใช
บุคคลที่มีชื่อเสียงและ   5) การใชส่ือของหนวยงานพันธมิตร  สวนกลยุทธการใชส่ือประชาสัมพันธ
โครงการฯ     ของบริษัททาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงใหม จํากัดประกอบดวย   1) การกําหนด
ส่ือหลักและสือ่รอง    โดยส่ือส่ิงพิมพเปนสื่อหลัก       2) การใชกลยุทธการใชส่ือหลายประเภท
รวมกันและ 3) กลยุทธการประชาสัมพันธโดยตรงกับกลุมเปาหมาย  สําหรับกลยุทธการนําเสนอ
สารประชาสัมพันธโครงการทาอากาศยานสุวรรณภูมภิายใตการบรหิาร   งานของการทาอากาศยาน
แหงประเทศไทย ประกอบดวย 1) กลยุทธการสรางความรูจัก 2) การสรางสารสําหรับกลุมเปาหมาย
เฉพาะเจาะจง และ 3) การสรางความจดจําชื่อ   “SBIA”    สวนกลยุทธการนําเสนอสาร
ประชาสัมพันธของบริษัททาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงใหม   จํากดั     ประกอบดวย   1)  การ
สรางความรูจัก  2) การนําเสนอชื่อทาอากาศยาน และ   3) การนําเสนอแนวคิดหลักปจจัยที่มีผลตอ
การประชาสัมพันธโครงการทาอากาศยานสุวรรณภูมิ     ประกอบดวยปจจัยภายนอก     ไดแก  1)  
ปจจัยทางการเมือง     คือ    เสถียรภาพของรัฐบาล     และภาพลักษณในการดําเนินโครงการของ
ผูบริหาร   2) ปจจัยทางเศรษฐกิจคือ ความผกผันของเศรษฐกิจไทย และ  3) ปจจยัทางสังคม คือ การ
ตื่นตัวในเรื่องขอมูลขาวสารของประชาชน การมีสวนรวมในการบริหารประเทศของภาคประชาชน  
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และอิทธิพลของสื่อมวลชนสวนปจจยัภายใน  ไดแก  1) ทรัพยากรในการดําเนินงานประชาสัมพันธ
ของสวนงานประชาสัมพันธ และ  2)   การประสานภายในหนวยงาน   โดยปจจยัภายนอกเปนปจจัย
ที่สงผลในเชิงลบตอการประชาสัมพันธโครงการ       สวนปจจยัภายในเปนปจจยัที่สงผลในเชิงบวก
ตอการทาอากาศยานแหงประเทศไทย    แตกลับเปนปจจัยที่สงผลเชิงลบตอ   บริษัท   ทาอากาศยาน
สากลกรุงเทพแหงใหม จํากดั 
               ตรัยสุดา  เล้ียงไพศาล (2543, หนา 91) ศึกษาเรื่อง  การศึกษาพฤติกรรมการเปดรับขาวสาร
การทองเที่ยวจังหวดัภเูก็ต         มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปดรับขาวสารการทองเที่ยว
จังหวดัภเูก็ตของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ ป 2000โดยการสุมตัวอยางแบบหลายขัน้ตอนจํานวน 
410 คน     เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ    แบบสอบถามผลการวิจัยพบวา    ปจจยัดาน
ลักษณะทางประชากรศาสตรในเรื่องภูมิลําเนาที่แตกตางกันของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ   มีผล
ตอพฤติกรรมในการเปดรับขาวสารการทองเที่ยวจังหวดัภูเก็ตแตกตางกันจากสื่อแผนพับและบรษิทั
นําเที่ยว    เพศหญิงมีพฤติกรรมในการเปดรับขาวสารการทองเที่ยวจังหวัดภูเก็ตจากหนังสือนําเทีย่ว 
และบริษัทนําเที่ยวมากกวาเพศชาย      กลุมตัวอยางที่มีอายุมากกวา 50 ป      มีพฤติกรรมการเปดรับ
ขาวสารการทองเที่ยวจังหวดัภูเก็ตจากวิทยุ    และภาพยนตรมากกวากลุมตัวอยางที่มอีายุนอยกวาใน
ขณะเดียวกันกลุมตัวอยางที่มอีายุ 41-50 ป   มีพฤติกรรมการเปดรับขาวสาร     การทองเที่ยวจังหวัด
ภูเก็ต    จากสือ่อินเทอรเน็ตมากวากลุมอื่น    สวนกลุมตวัอยางที่มกีารศึกษาระดับปริญญาตรีและสูง
กวาปริญญาตรีมีพฤติกรรมการเปดรับขาวสารการทองเที่ยวจากอินเทอรเน็ต     และหนังสือนําเทีย่ว
มากกวากลุมตวัอยางที่มกีารศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี   สวนกลุมตัวอยางที่มีอาชีพและสถานภาพการ
สมรสที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการเปดรับขาวสารการทองเที่ยว   จากหนังสือนําเทีย่วทีแ่ตกตางกนั 
และพบวา        นักทองเที่ยวชาวตางประเทศที่เดินทางมาเที่ยวเปนหมูคณะ   มีพฤตกิรรมการเปดรับ
ขาวสารการทองเที่ยวจังหวดัภูเก็ตจากบรษิัทนําเทีย่วมากกวา กลุมตัวอยางที่เดินทางมาเที่ยวสวนตัว    
และยังพบอีกวานักทองเที่ยวชาวตางประเทศที่มีภูมิลําเนาจากอเมริกา        มีความคิดเห็นวาโรงแรม     
และรานอาหารภัตตาคารเปนแหลงที่มีความเหมาะสม   ในการเผยแพรขาวสารการทองเที่ยวจังหวัด
ภูเก็ต 
                ชลลดา  สิทธิฑูรย    (2543, หนา 83)   ศึกษาเรื่อง    แนวทางการพัฒนาการสื่อความหมาย
ธรรมชาติในเขตอุทยานแหงชาติแกงกระจาน    มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแนวทางการสื่อความหมาย
ธรรมชาติในพื้นที่อุทยานแหงชาติแกงกระจาน    โดยการศึกษาสถานภาพของสื่อ    วิธีการสื่อความ
หมายความตองการของนักทองเที่ยว   และความคิดเหน็จากผูที่มีสวนเกีย่วของในการศึกษาวจิัยคร้ัง
นี้  ใชวิธีการรวบรวมขอมูลจากเอกสารจากการสังเกต  โดยใชแบบสํารวจ การสัมภาษณ และการใช
แบบสอบถาม      โดยทําการสัมภาษณเจาหนาที่ปาไมเฉพาะผูมีสวนเกี่ยวของกับการสือ่ความหมาย
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ธรรมชาติจํานวน 7 ราย  กลุมผูมีสวนเกีย่วของจํานวน 3 ราย   และกลุมตัวอยางนักทองเที่ยวจํานวน  
184 ราย สถิติที่ใชไดแก  คาเฉลี่ย รอยละ  และวิเคราะหไคสแควร ผลการวิจยัพบวา         สถานภาพ
ของสื่อความหมายธรรมชาติในอุทยานแหงชาติแกงกระจานประกอบดวย  ส่ือบุคคล  คือ  เจาหนาที่   
เครื่องหมาย    แผนปาย    สัญลักษณ    ส่ิงพิมพ   โสตทัศนูปกรณ    หองแสดงนิทรรศการ   เสนทาง
เดินศึกษาธรรมชาติ      และผูทําหนาที่ส่ือความหมายแกนักทองเที่ยว     ไดแก    พนกังานพิทักษปา  
ทําหนาที่อํานวยความสะดวก  ใหความรูความเขาใจแกนกัทองเที่ยว     ส่ือที่ไดพบและใชสวนใหญ  
ไดแก  เครื่องหมาย  แผนปาย และสัญลักษณ         นักทองเที่ยวสวนใหญ มีความพึงพอใจตอส่ือใน
ระดับปานกลาง      และเหน็วาควรมีการเพิม่ปริมาณ     และเนื้อหาในเรือ่งความรูเกี่ยวกับธรรมชาติ    
และพบวาแนวทางการสื่อความหมายธรรมชาติควรเปนการดําเนินงานรวมกนัของเจาหนาที่ที่ส่ือ
ความหมายในพื้นที่และหนวยงานที่เกี่ยวของ    ทั้งภาครัฐและเอกชน      โดยควรปรบัปรุงคุณภาพ
ของสื่อที่มีอยูเดิม    และเพิ่มในสวนของปริมาณ รูปแบบ และเนื้อหาโดยเฉพาะในเรื่องของความรู
เกี่ยวกับธรรมชาติสภาพแวดลอม   โดยมีเนือ้หาที่เหมาะสมกับสื่อแตละชนิด     และส่ือความหมาย
ควรมีความสากล 
                ปยพร  ทาวีกุล   (2544, หนา 70-77)   ศึกษาเรือ่ง   การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการ
ทองเที่ยวอยางยั่งยืน :  กรณีศึกษา บานไหลหิน ต.ไหลหิน อ.เกาะคา   จ.ลําปาง   โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษาความตองการการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการแหลงทองเที่ยวอยางยัง่ยืน และศึกษา
รูปแบบการมสีวนรวมของชุมชนในการจดัการการทองเที่ยวอยางยั่งยนืโดยศึกษา 5 ดาน คือ      
ดานการพัฒนาเสนทาง    ดานรานคาและของที่ระลึก   ดานการประชาสมัพันธ  ดานความปลอดภยั 
และดานการอนุรักษทรัพยากรการทองเทีย่ว   ประชากรที่ใชในการวิจยัคือ กลุมชาวบาน กลุมที่เปน
ทางการ กลุมผูใหขอมูลสําคัญ เครื่องมือท่ีใชในการวิเคราะหประกอบดวย     การสังเกตอยางมีสวน
รวม การสนทนากลุม และการสัมภาษณ พบวา การ มีสวนรวมของชุมชนมีทั้งโดยตรงและโดยออม
คือ เปนการมสีวนรวมที่ชุมชนโครงการที่เปนของชุมชน       และเปนโครงการที่มักจะเกีย่วของกบั
วฒันธรรมประเพณีและการผลิตของชุมชน     ซ่ึงเปนการเขารวมที่ประชาชนตระหนักในความเปน
สมาชิกและการเปนเจาของรวมกัน สวนโดยออมนั้นก็เปนการมีสวนรวมของชุมชนหลังจากที่มีการ
เขามาแทรกแซงตัวของการปกครองของรัฐ 
 รสสุคนธ  จุยคําวงศ  (2545, หนา 27)   ศกึษาเรื่อง  การพฒันาการประชาสัมพันธเพื่อการ
ทองเที่ยวของสวนสัตวเชยีงใหม       มวีัตถุประสงค      เพื่อจะพัฒนาการประชาสัมพันธของการมา
ทองเที่ยวที่สวนสัตวเชียงใหม    โดยไดจัดทําแผนดานการจัดกิจกรรม   และแนวทางการดําเนินการ
ประชาสัมพันธสวนสัตวเชียงใหม ซ่ึงดําเนนิการจัดงาน     และเทศกาลพิเศษเชนจัดพาเหรดสัตวปา  
งานวันเด็ก งานสงกรานต งานครบรอบ 25 ปสวนสัตวเชียงใหม  งานเขาพรรษา เมตตาสัตว จัดแผน 
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ประชาสัมพันธสัญจร   โดยจัดงานสื่อสัมพันธกับสื่อมวลชน   17   จังหวัด      ภาคเหนือส่ือสัมพันธ   
กับสถาบันการศึกษาจัดโครงการประกวดวาดภาพสัตว         และจัดระบบเอกสารขอมูลเพื่อการเผย   
แพรประชาสมัพันธ  ทั้งสื่อส่ิงพิมพและอินเทอรเน็ต    ซ่ึงจากการวจิยัพบวา  สวนสัตวเชียงใหมเปน
สวนหนึ่งของสถานที่ทองเที่ยวที่มีคณุคาแหงหนึ่งในจังหวัดเชียงใหมที่อุดมสมบูรณไปดวย
ทรัพยากรทางการทองเที่ยวมากมาย  และการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวในรูปแบบตาง ๆ ทําให
มีนักทองเที่ยวใหความสนใจมาทองเที่ยวสวนสัตวเชียงใหมเปนจํานวนมากขึ้น  เนื่องจากสวนสัตว
เชียงใหมมีความไดเปรียบทัง้ทําเลที่ตั้ง  และทัศนียภาพที่สวยงาม 
 วรกัญญา  สิทธิธรรม   (2546, หนา 66-72)      ศึกษาเรื่อง       การมีสวนรวมของประชาชน 
ในการอนุรักษแหลงทองเที่ยวในจังหวัดระยอง      มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมของ         
ประชาชนในการอนุรักษแหลงทองเที่ยวในจังหวดัระยอง    และเพื่อศึกษาเปรียบเทียบความแตกตาง 
ระหวางตัวแปรอิสระกับการมีสวนรวมในการอนุรักษแหลงทองเที่ยว    โดยศึกษาการมีสวนรวมของ 
ประชาชน     ในการอนุรักษแหลงทองเที่ยว 4  ดาน     คอื     ดานการสาํรวจตรวจตราแหลงทองเที่ยว  
ดานการปองกนัทําลายแหลงทองเที่ยว    ดานการปรับปรุงคุณภาพแหลงทองเที่ยว     และดานการใช
ประโยชนจากแหลงทองเที่ยว  ประชากรทีใ่ชศึกษาจํานวน 400 คน เครื่องมือที่ใช คือ  แบบสอบถาม  
ผลการศึกษาพบวา      ระดับการมีสวนรวมในการอนุรักษแหลงทองเที่ยวสวนใหญมีระดับปานกลาง    
                    สรุปไดวา     การนําแนวคิดทฤษฎีและงานวจิัยที่เกีย่วของมาใชในงานวจิัยนี้     เพื่อเปน       
กรอบแนวคิดของผูวิจัย  โดยนํามาเปนแนวทางในการหายุทธศาสตรการมีสวนรวมการประชาสัมพันธ 
แหลงทองเที่ยว     อีกทั้งยังไดนําแนวคิดตาง   ๆ  นี้       มาประยุกตใชเพื่อนําไปทําการประชาสมัพันธ           
แหลงทองเที่ยวไดจริง    เพราะการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวจําเปนตองมียุทธศาสตรที่เหมาะสม  
กับสภาพของแหลงทองเที่ยว    ประชาสัมพันธใหความรู    แนะนํา    แหลงทองเที่ยว     เพื่อกระตุนให 
นักทองเที่ยวสนใจตองการมาเที่ยวงานวจิัยที่นํามาอางอิงสามารถใชเปนแนวทางในการประชาสัมพันธ
แหลงทองเที่ยว  ทําใหเกิดแนวคิดทีด่ี  เนื่องจากแนวทางตาง  ๆ  นี้ไดมผูีนํามาใชแลวประสบผลสําเรจ็   
ในการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว 

 
 


