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13530346: สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
เรื่อง:                                                                         
 

  จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตวีดิทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยชุมชน 
จังหวัดเชียงราย ความยาวไม่เกิน 5 นาที โดยได้ศึกษาวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลในการผลิตวีดิทัศน์ด้วย 
การสัมภาษณ์ผู้ที่มีความเช่ียวชาญทางด้านการท่องเที่ยวและผู้ที่มีความเช่ียวชาญด้านการผลิตสื่อวีดิ-
ทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์ ตลอดจนเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากสื่อวีดิทัศน์จากแหล่งต่างๆ เพื่อ
สร้างแนวความคิดในการผลิตวีดิทัศน์ให้มีความน่าสนใจ  นอกจากนี้ได้มีการจัดท าแบบสอบถาม  เพื่อ
ส ารวจความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมาย โดยผู้ศึกษาได้ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย คือ  นักท่องเที่ยวต่างชาติ 
ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย  อายุ 20-35 ปี  จ านวนทั้งสิ้น  70  คน   เพื่อน าข้อมูลที่ได้จาก
การศึกษาทั้งหมดมารวบรวมเปน็แนวความคิดในการผลิตวีดิทัศน์เพือ่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดย
ชุมชน ของจังหวัดเชียงราย โดยในแนวความคิดน้ีได้รวมถึงการน าเสนอทั้งด้านเนื้อหาและรูปแบบการ
น าเสนอ   เมื่อได้แนวความคิดที่สมบูรณ์แล้ว   จากนั้นจึงเข้าสู่กระบวนการผลิตสื่อวีดิทัศนใ์ห้ตรงตาม
แนวความคิดที่ต้ังไว้  หลังจากผ่านข้ันตอนการผลิตวีดิทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยชุมชน 
จังหวัดเชียงรายแล้ว ผู้ศึกษาได้ท าการประเมินผลวีดิทัศน์กับกลุ่มเป้าหมาย  เพื่อ                   
              ข                                                                            
                                           ข    

  ผลการศึกษาวิจัยพบว่าการผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพนั้น
ต้องหาจุดเด่นของสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องการประชาสัมพันธ์  น ามาสร้างแนวความคิดกับวีดิทัศน์และ
ในการผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์นั้น  จ าเป็นต้องมีรูปแบบและเนื้อหาที่มีความกระชับ  เข้าใจ
ง่าย  มีความน่าสนใจและแปลกใหม่จงึจะสามารถดึงดูดผู้ชมได้  รวมถึงต้องน าเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
และเป็นประโยชน์ต่อกลุม่เป้าหมาย  ตลอดจนการล าดับภาพและการใช้เสยีงประกอบมีความจ าเปน็ที่
ต้องร้อยเรียงอารมณ์ของภาพและเสยีงให้มคีวามสอดคลอ้งกันเพื่อดึงอารมณ์ผูช้มให้อยู่กับช้ินงานน้ีซึ่ง
ผู้ศึกษา         ข                                                           โดยชุมชน     จังหวัด
เชียงราย  ข้ึนมา           และเนื้อหาที่ให้ทั้งสารประโยชน์และความบันเทิงจากการประเมินผลของ
สื่อวีดิทัศน์ช้ินน้ี                                                                        การน า 
เสนอและเนื้อหาสามารถตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ทั้งยังสามารถสร้างแรงบันดาลใจ
ในการท่องเที่ยวได้อีกด้วย 
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กิตตกิรรมประกาศ  
 

จุลนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลลุ่วงด้วยดี เพราะได้รับความกรุณาจาก อาจารย์สมศักดิ ์  ชาติน้ า
เพ็ชร   ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรกึษาจลุนิพนธ์ที่ใหค้วามช่วยเหลือและใหค้ าแนะน าที่เปน็ประโยชน์อย่างยิง่
ต่อข้าพเจ้า   รวมทั้ง  อาจารย์                 ,  อาจารย์                    ,   อาจารย์            
             และอาจารย์                     ที่กรุณาให้ค าปรึกษา   ค าแนะน าและข้อเสนอแนะที่เป็น 
ประโยชน์แก่ข้าพเจ้า  ส่งผลให้จุลนิพนธ์ฉบับนี้ถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น   จึงขอกราบขอบพระคุณใน
ความกรุณาของทุกท่านเป็นอย่างสูง 

ขอกราบขอบพระคุณคณาอาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกท่านที่ให้ความรู้ ค าแนะน า และประสบการณ์อันมีค่ายิ่ง จนท าให้ศิษย์ 
คนน้ีประสบความส าเร็จได้ด้วยดี 

        ข     ข                                                               
              ข  ข                            เอาใจใส่ ซึ่ง                                     
                                           ขอขอบคุณนายฐานเศรษฐ์    ทรัพย์ปรีชา     ที่คอยรับฟัง
และเป็นที่ปรึกษาในทุกๆเรือ่งใหก้ับข้าพเจา้                                       ข     ข         
                      ข  ข                                                        และแรงผลกั 
ดันในตัวข้าพเจ้า             ผล          ข    า ข                 ข       ให้เป็นคน                 
มีความขยัน                             ข     

คุณค่าหรือประโยชน์อันเกิดจากจุลนิพนธ์ฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอน้อมบูชาแด่พระคุณบิดา 
มารดา ครู อาจารย์ที่อบรมสั่งสอน แนะน า ให้การสนับสนุนและให้ก าลังใจอย่างดีย่ิงเสมอมา 
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สารบัญ 
หน้า 

บทคัดย่อ      ง 
กิตติกรรมประกาศ     จ 
บทที่ 1 บทน า     1 
 ที่มาและความส าคัญของปัญหา             1 
 วัตถุประสงค์             3 
 ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ์     3 
 ข้ันตอนการศึกษา     3 
 แผนการด าเนินงาน     4 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ     4 
บทที่ 2 ทฤษฎี ผลงาน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง     5 
     2.1                                  5 
     2.2                                     8 
     2.3                                        14 
     2.4 แนวคิดการท่องเที่ยวโดยชุมชน   19 
     2.5 บทความและผลงานที่เกี่ยวข้อง   22 
บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย   26 
บทที่ 4 ประมวลผลวิจัย   33 
บทที่ 5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล   77 
บทที่ 6 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ   80 
บรรณานุกรม   88 
ภาคผนวก 

 ภาคผนวก ก    ตัวอย่างค าถามการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกใช้ส าหรับสัมภาษณ์  
                     ผู้มีความรู้ด้านข้อมูลการท่องเที่ยวโดยชุมชน   91 

 ภาคผนวก ข    ตัวอย่างค าถามการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกใช้ส าหรับสัมภาษณ์ 
                    ผู้มีความรู้ด้านพฤติกรรมการท่องเที่ยวของชาวต่างชาติ (ยุโรป)   93 
  ภาคผนวก ค    ตัวอย่างค าถามการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกใช้ส าหรับสัมภาษณ์ 
                    ผู้มีความรู้ด้านการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว   95 
                                                                                   97 
           จ                                                                            99 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

สารบัญตาราง 
ตาราง                               หน้า 
1-1 แสดงแผนการด าเนินงาน    4 
2-1 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่างผูเ้ยี่ยมเยือนชาวไทยและชาวต่างประเทศ  
        ในจังหวัดเชียงราย ป ี2554 จ าแนกตามภูมิล าเนาและถ่ินที่อยู ่   23 
2-2 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่างผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยและชาวต่างประเทศ  
 ในจังหวัดเชียงราย ป ี2554 จ าแนกตามสื่อที่ทราบข้อมลูการท่องเที่ยวในการเดินทางครั้งนี้ 24 
4-1 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามเพศ   38 
4-2 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอายุ   40 
4-3 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามสถานภาพ   42 
4-4 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามระดับการศึกษา   43 
4-5 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอาชีพ   44 
4-6 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามรายได้   45 
4-7 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามประเทศ   46 
4-8 แสดงค่าร้อยละของกลุม่ตัวอย่างจ าแนกตามความถ่ีในการเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย 48 
4-9 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตาม สิ่งที่น าให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวประเทศไทย   49 
4-10 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามจ านวนผู้ร่วมเดินทางของกลุ่มตัวอย่าง   50 
4-11 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามงบประมาณในการท่องเที่ยว   51 
4-12 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามการด าเนินการในการท่องเที่ยว   52 
4-13 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามการเคยเดินทางมาจังหวัดเชียงราย   53 
4-14 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่เคยมาจังหวัดเชียงรายจ าแนกตามวัตถุประสงค์ 
        ของการเดินทางท่องเที่ยว   54 
4-15 แสดงค่าร้อยละของกลุม่ตัวอย่างทีเ่คยไปเชียงรายจ าแนกตามสิ่งที่ได้ไปสมัผสัใน 
        จังหวัดเชียงราย   55 
4-16  แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่เคยไปเชียงรายจ าแนกตามความคิดเห็นของกลุ่ม 
        เป้าหมายเมื่อนึกถึงเชียงราย   56 
4-17 แสดงค่าร้อยละของกลุม่ตัวอย่างทีเ่คยไปเชียงรายจ าแนกตามการใช้เวลาในการท่องเที่ยว         

จังหวัดเชียงรายต่อครั้ง   58 
4-18 แสดงค่าร้อยละของกลุม่ตัวอย่างจ าแนกตามสิง่ที่นึกถงึเมือ่ได้ยินค าว่าการท่องเที่ยว 
 โดยชุมชน   59 
4-19 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามจุดประสงค์ของการท่องเที่ยวโดยชุมชน   60 
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สารบัญภาพ (ต่อ) 
 

ภาพ                               หน้า 
4-20 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยวที่มีในวีดิทัศน์ 
  เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง   61 
4-21 แสงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวางแผนการท่องเที่ยว 
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บทที่ 1 
บทน า 

  
ท่ีมาและความส าคัญของปัญหา  
    การท่องเที่ยวถือเป็นแหล่งรายได้หลักที่ส าคัญของประเทศไทยอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจึงถือ  
เป็น 1 ใน 12  ภาคบริการที่มีความส าคัญอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจเพราะประเทศไทยเป็นประเทศ  
ที่มีช่ือเสียงด้านการท่องเที่ยวมากด้วยสภาพแวดล้อมสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม    และหลากหลายมี 
ทั้งแบบเชิงธรรมชาติ   และเชิงศิลปวัฒนธรรมรวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยวที่ตอบสนองวิถีชีวิตคนเมืองท า
ให้ปัจจุบันประเทศไทยมีรายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกว่า  1  ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นร้อย
ละ 8 ของ GDP ของประเทศ (ประชาชาติธุรกิจ 2555)  
    ในขณะเดียวกันเมื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเจริญเติบโตมากยิ่งขึ้น   ไม่เพียงจะก่อให้เกิด
ผลดีทางเศรษฐกิจแล้วยังก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมด้วย    จากจ านวนนักท่องเที่ยวก็เพิ่ม
มากขึ้นจึงส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลง รวมทั้งวิถีชีวิตของชุมชนในแหล่ง
ท่อง เที่ยวให้เสื่อมโทรมลง เนื่องจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจ าเป็นต้องใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติ
และทรัพยากรทางศิลปวัฒนธรรมที่มีอยู่ภายในประเทศเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ขณะที่ทรัพยากรเหล่าน้ีมีอยู่อย่างจ ากัดไม่เพียงพอที่จะรองรับความเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมท่อง 
เที่ยวได้ท าให้การจัดการแหล่งท่องเที่ยวมักประสบปัญหาที่สวนทางกัน ระหว่างการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสังคมกับการพัฒนาอยู่เสมอ (รัตนวดี จุลพันธ์ุ 2547)  
    การท่องเที่ยวโดยชุมชน        เป็นรูปแบบหนึ่งที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีชีวิต 
วัฒนธรรมของท้องถ่ินต่างๆ ในขณะเดียวกันชุมชนเองก็สามารถใช้รูปแบบการท่องเที่ยวนี้เป็เครื่องมือ
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของตนให้เกิดความยั่งยืน  ชุมชนท้องถ่ินถูกคาด 
หวังให้เข้ามามีบทบาททั้งในด้านการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา   และจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติ 
การให้ความรู้และการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว  ในขณะที่หลายชุมชนยังขาดความพร้อม และโอกาส
ในการเรียนรู้ถึงผลกระทบทั้งแง่บวกและลบจึงส่งผลให้ทรัพยากรที่ เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวยังไม่ถูก
จัดการอย่างถูกต้องอีกทั้งทิศทางของ  ความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ  กับชุมชน  ยังไม่เกิดข้ึนอย่าง
แท้จริง ยังเกิดการคิดแบบแยกส่วนแยกกันคิด แยกกันวางแผนแยกกันจัดการ  เป็นเหตุให้มีทรัพยากร
การท่องเที่ยวมากมายถูกท าลายลงไปอย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์    จึงมีแนวคิดในการพัฒนาเครือข่ายการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อเป็นโอกาสที่ชุมชนต่างๆจะได้หันกลับมาทบทวนสิ่งที่เกิดข้ึนทุกแง่มุม ทั้งบวก
และลบ     พร้อมกับการพิจารณาโอกาสในอนาคตของเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนน้ัน   ส่งผลดี
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ต่อชุมชนในระยะยาวจริงหรือไม ่    ชุมชนจะจัดการอย่างไรต่อไป    การศึกษาในครั้งนี้มีแนวคิดที่จะ
ด าเนินการโดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากเครือข่ายของชุมชนต่างๆที่เริ่มเกิดข้ึนแล้วในบางพื้นที่และ 
ชุมชนที่มีความสนใจด้านการท่องเที่ยว       อีกทั้งยังอาศัยฐานข้อมูลและการร่วมมือในการสร้างเสริม
เครือข่ายจากภาคีร่วมจากองค์กรที่เกี่ยวข้องอีกด้วยเพื่อให้เกิดเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน อย่าง
แท้จริงและยั่งยืน (จิตศักดิ์ พุฒจร 2550) 
    การท่องเที่ยวโดยชุมชน เริ่มจากการก่อตั้งเครือข่ายการท่องเที่ยวโดย  ชุมชนภาคเหนือ ซึ่ง 
ก่อตั้งข้ึนในปี พ.ศ. 2551 โดยชุมชน 35 ชุมชนใน 7 จังหวัดภาคเหนือ   เป็นตัวแทนของชุมชนสมาชิก 
ในด้านการประสานงานจากภาครัฐ    และประชาสัมพันธ์การพัฒนาการท่องเที่ยวซึ่งมาจากความต้อง 
การของชุมชนสมาชิกอย่างแท้จริง  
    จังหวัดเชียงราย    เป็นจังหวัดที่ได้รับการส่งเสริมการท่องเที่ยวจากทางภาครัฐหลากหลาย
รูปแบบ รวมไปถึงการท่องเที่ยวโดยชุมชน  ซึ่งภายในจังหวัดเชียงรายนั้นก็มีแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน
ที่หลากหลาย   เช่น  บ้านโป่งน้ าร้อน   บ้านห้วยข้ีเหล็ก  บ้านยะฟู  ชุมชนบ้านจะบูสี  ฯลฯ  ซึ่งแหล่ง
ท่องเที่ยวเหล่าน้ี เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน เรียนรู้วิถี
ชีวิตวัฒนธรรมท้องถ่ินต่างๆ    ซึ่งการท่องเที่ยวในรูปแบบนี ้   ยังไม่เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวมากนัก 
ดังนั้นผู้ศึกษาจึงคิดว่า หากจะท าให้การท่องเที่ยวโดยชุมชนน้ี เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น การประชาสัมพันธ์
ถือเป็นส่วนส าคัญในการผลักดันให้เกิดกระแสการท่องเที่ยวโดยชุมชนมากข้ึน     เนื่องจากการประชา 
สัมพันธ์สามารถช่วยสร้างความน่าเช่ือถือ สร้างช่ือเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีได้  
    การท าการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยชุมชนของจังหวัดเชียงรายนั้น ควรท าออกมาใน
รูปแบบวีดิทัศน์เผยแพร่ตาม Social Media เพราะในปัจจุบันการด าเนินงานประชาสัมพันธ์มีการปรับ 
ตัวไปอย่างมาก     เนื่องจากการเติบโตของจ านวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตทั่วโลกและในประเทศไทย   ท าให้
ผู้บริโภคในปัจจุบันเกิดพฤติกรรมการสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคม   (Social Network)   ซึ่งก าลังมีการ
ขยายตัวและส่งผลกลไกต่อการรับรู้ข่าวสาร  (ณัฐา  ฉางชูโต 2554)  ดังนั้นการรับสารจากการประชา 
สัมพันธ์ทาง Social Media จึงเป็นช่องทางที่ท าให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างทั่วถึง  
    ดังนั้นทางผู้ศึกษาจึงเห็นว่าการผลิตสื่อวิดีทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยชุมชน 
จังหวัดเชียงรายให้เป็นที่รู้จักแบบสากล   โดยเลือกใช้สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านทาง   Social Media   ที่
สามารถกระจายข้อมูลข่าวสารได้เร็วทั่วโลก      ซึ่งวีดิทัศน์ช้ินน้ีสามารถใช้เป็นคู่มือการท่องเที่ยวและ 
ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนของจังหวัดเชียงรายได้ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศ     จึง
หวังว่าผลงานช้ินน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อนักท่องเที่ยว   และหวังว่าจะสามารถผลักดันการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนของจังหวัดเชียงรายให้มีรายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น  
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วัตถุประสงค์  
    1.  เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวผ่าน
สื่อ Social Media 
    2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายหรือจากการรับชมวีดิทัศน์เพื่อ
การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงราย  
 
ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ์  
    การผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงราย       ภายใน
ผลงานจะประกอบไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชน      สภาพทางสังคม      ศิลปะและวัฒนธรรม 
ประเพณี   อาหารพื้นเมือง    โดยจะมีค าบรรยายเป็นภาษาอังกฤษเพื่อเป็นประโยชน์แก่นักท่องเที่ยว
ต่างประเทศ       ซึ่งวีดิทัศน์น้ีจะถ่ายทอดจุดเด่นของการท่องเที่ยวโดยชุมชนของจังหวัดเชียงรายด้วย
ความยาวไม่เกิน 10 นาที ผลิตข้ึนส าหรับใช้ออกอากาศบนเครือข่ายสังคม (Social Network)  
 
ขั้นตอนการศึกษา  
    1. ข้ัน Pre Production  
        1.1 ศึกษาค้นคว้าจากต ารา หนังสือ เอกสารและผลงานวิจัยจากองค์กรต่างๆที่เกี่ยวกับ 
แนวคิดและทฤษฎี  
       1.2 วิเคราะห์ข้อมูล คิดรูปแบบ แนวคิด และเนื้อหา  
       1.3 วางแผนการถ่ายท า  
       1.4 เตรียมอุปกรณ์ส าหรับการถ่ายท า 
    2. ข้ัน Production  
        2.1 ถ่ายท า  
    3. ข้ัน Post Production  
        3.1 ตัดต่อ  
        3.2 .ใส่กราฟฟิคและเสียงประกอบ  
    4. ทดลองน าเสนอเพื่อประเมิณผลกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อน าผลที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนา
วีดิทัศน์ต่อไป  
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แผนการด าเนินงาน  
    ต่อไปนี้เป็นการช้ีแจงข้ันตอนการศึกษาออกมาเป็นตาราง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้
 
ตารางที่ 1-1 ตารางแสดงแผนการด าเนินงาน  

กิจกรรม 
2556 2557 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 

ศึกษาและเสนอหัวข้อจุลนิพนธ์         
ศึกษาและค้นคว้ารวบรวมข้อมูล         
กระบวนการก่อนการผลิต         
กระบวนการผลิต         
กระบวนการหลังการผลิต         
การวิจัยการสนทนากลุ่ม         
สรุปผลการท างาน และจัดรูปเล่ม
ให้สมบูรณ์ 

        

 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
    1. การผลิตวีดิทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดเชียงราย เพื่อให้
นักท่องเที่ยวได้รู้จักการท่องเที่ยวโดยชุมชนมากยิ่งข้ึน 
    2. ผลงานช้ินน้ีจะสามารถเป็นคู่มือการท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวได้ 
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บทที่ 2 

ทฤษฎีผลงานและการวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

    การศึกษาเรื่องการสร้างสรรค์วิดีทัศนเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ผู้
ศึกษาได้นําทฤษฎีผลงานและการวิจัยที่เกี่ยวข้องมาเป็น กรอบแนวทางและหลักเกณฑ์พื้นฐานใน
การศึกษาและการผลิตผลงานเพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพและความน่าสนดังต่อไปนี ้ 
    2.1 แนวคิดเกี่ยวกับสื่อวิดีทัศน ์ 

  2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์  
  2.3 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยว 
  2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน  
  2.5 บทความและผลงานที่เกี่ยวข้อง  

 
2.1 แนวคิดเก่ียวกับสื่อวีดิทัศน์ 
    2.1.1 ความหมายของสื่อวีดิทัศน ์ 
   สื่อวีดิทัศน์เป็นสื่อประเภทหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการนําเสนอสูงชนิดหนึ่งเป็นสื่อที่
สามารถให้ได้ทั้งภาพและเสียงไปพร้อมกันตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ได้
บัญญัติศัพท์เรียกวิดีโอว่า “วีดิทัศน์” ซึ่งคําว่า “วิด”ี ซึ่งหมายถึง “แสง” และออกเสียงใช้ศัพท์เดิมคือ
วิดีโอในภาษาอังกฤษ บางแห่งจึงใช้คําว่าแถบวีดทัศน์บางแห่งใช้ว่าแถบบันทึกภาพเทปโทรทัศน์เรียก
ทับศัพท์ว่าวิดีโอเทป และตามศัพท์วิทยาศาสตร์ของราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2528 ได้บัญญัติคําว่า
วีดีโอว่า “วีดิทัศน์” (Video Tape) ให้ใช้แถบวีดิทัศน์  
    2.1.2 ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสื่อวีดิทัศน ์ 
   ในการผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อจุดมุ่งหมายใดๆก็ตามคณะทํางานควรมีความรู้ความเข้าใจ
ในพื้นฐานของงานโทรทัศน์หรืองานวีดิทัศน์ไว้เพื่อการสร้างงาน การคิดสร้างสรรค์ จะได้หลากหลาย 
น่าสนใจและทําให้งานดําเนินไปอย่างราบรื่น บรรลุเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น สิ่งที่ควรรู้และเข้าใจมีมากมาย 
อาทิ อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต เทคนิคกล้อง ชนิดของภาพ การลําดับและตัดต่อภาพ การนําเสียงมาใช้
ในงานวีดิทัศน์ตลอดจนการใช้กราฟฟิคคอมพิวเตอร ์ 
   - อุปกรณ์ท่ีใช้ในการผลิต     คณะทํางานจะมีการเตรียมอุปกรณ์เพื่อใช้ในการผลิต 
ต้องรู้และเข้าใจระบบการทํางานอุปกรณ์แต่ละชนิด ตั้งแต่ ชนิดของกล้องวีดิทัศน ์ ลักษณะของม้วน
เทปหรือการ์ดที่ใช้กับกล้องระบบดิจิตอล ความละเอียด  ความยาวของเทปที่ใช้บันทึก  ไฟ   ฟิลเตอร์  
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ฉาก เครื่องตัดต่อ รีเฟลค ขาต้ังกล้อง มอนิเตอร ์ตลอดจนรางสําหรับใช้ในการเคลื่อนที่กล้อง การได้
รู้จักอุปกรณ์ในการผลิตจะช่วยให้การจัดเตรียมอุปกรณ์ได้เหมาะสม สะดวกที่จะปฎิบัติงาน  
  - เทคนิคกล้อง    เทคนิคกล้องเป็นลีลาในการถ่ายทํา     ให้ได้ภาพที่สื่อถึงอารมณ ์
ความรู้สึก ความสมจริงสมจังของเหตุการณ์ ช่างกล้องสามารถใช้เทคนิคดังกล่าว ทั้งที่กล้องตั้งอยู่บน
ขากล้อง (Tripod) และใช้มือจับกล้องหรือแบกกล้อง จะได้ด้วยการเคลื่อนที่หรือให้กล้องอยู่กับที่ก็ได ้
เทคนิคต่างๆนิยมใช้โดยทั่วไปคือ  
   Pan : การส่วนหรือกวาดกล้องในขณะที่กล้องอยู่กับที ่กระทําได ้2 ลักษณะ คือ  
   Pan to Right (P/L) หมายถึง การกวาดหรือส่ายกล้องไปทางซ้ายมือของช่างกล้อง  
   Pan to Right (P/R) หมายถึง การกวาดหรือส่ายกล้องไปทางขวามือของช่างกล้อง  
   Tilt : การก้มหรือเงยกล้อง ในคณะที่กล้องอยู่กับที ่กระทําได ้2 ลักษณะ คือ  
   Tilt Up (T/U) หมายถึง การเงยกล้องข้ึนขณะถ่ายทํา  
   Tilt Down (T/D) หมายถึง การก้มกล้องลงขณะถ่ายทํา  
   Zoom : การเปลี่ยนขนาดของภาพใกล-้ไกล ให้มีขนาดเล็ก-ใหญ่ตามที่ต้องการ 
ขณะที่กล้องอยู ่กับที(่เป็นการปรับเปลี่ยนทางยาวโฟกัสของเลนส)์  
   Depress : การเลื่อนข้ึนลงของกล้อง หมายถึง ลักษณธของภาพถ่ายที่ยกกล้องข้ึน
สูงหรือเลื่อนลงต่ํา เพื่อจัดภาพที่เคลื่อนไหวในแนวดิ่ง เช่น คนปีนต้นไม้  
   Dolly : การเคลื่อนที่กล้องเป็นแนวโค้งหรือเป็นวงกลม ขณะที่ถ่ายทําวัตถุ ณ จุด
เดิม เพื่อให้เห็น วัตถุหรือสิ่งที่ถ่ายในแง่มุมต่าง  ๆ 
   Track : เป็นการเคลื่อนกล้องเข้า-ออกจากสิ่งที่ถ่าย  
   Track-In : การเคลื่อนเข้าหาวัตถุหรือสิ่งที่ถ่าย  

Track-Out : การเคลื่อนที่กล้องออกจากวัตกุหรือสิ่งที่ถ่าย ให้ความรู้สึกกว้างไกว  
Track-Left : การเคลื่อนที่ไปด้านซ้ายมือขนานไปกับวัตถุหรือสิ่งที่ถ่าย ทําให้รู้สึก
เหมือนว่าติดตามเหตุการณ์หรืออยู่ในเหตุการณ์นั้น  

    Track-Right : การเคลื่อนที่ไปด้านขวามือขนานกับไปวัตถุหรือสิ่งที่ถ่าย ให้
ความรู้สึกคล้ายคลึงกับ Track-Left เทคนิคกล้อง หรือมุมกล้อง มีความสําคัญต่อการถ่ายทํามากมาย
ยิ่งนัก ภาพที่ปรากฏสู่สายตาผู้ชมหรือผู้ดูจะสวยงามน่าสนใจ ให้ความรู้สึกประทับในที่ดีน้ัน ต้องผ่าน
การกลั่นกรองพินิจพิเคราะห์ของช่างกล้องมาแล้ว ด้วยเหตุน้ีช่างกล้องที่มีความชํานาญ มีศิลปะในการ
ถ่ายทํา มีหลักการที่จะประกอบภาพใหน้่าสนใจย่อมจะนําเสนอภาพได้ดีกว่าการถ่ายทําโทรทัศน์ เมื่อ
กล้องเดินได้ราบรื่นสวยงาม มีมุมภาพที่สวยงาม หากตัดต่อภาพและลําดับภาพได้ดีด้วยแล้วผลงานที่
นําเสนอย่อมมีคุณค่ามากข้ึน 
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  - การล าดับภาพและการตัดต่อภาพ  ในการผลิตสื่อวีดิทัศน ์   แม้ว่าการถ่ายทําจะ
ดําเนินไปตามขั้นตอนของบทวีดิทัศน ์ (Script) แต่ในความเป็นจริงนั้นการถ่ายทําในแต่ละฉาก (Shot) 
อาจถ่ายทําหลายครั้ง ผู้ตัดต่อ (Editor) ต้องเลือกหาภาพที่ดีที่สุดมานําเสนอ ในการตัดต่อภาพน้ัน คือ 
การนําภาพมาลําดับใหม่ให้ดูดี น่าสนใจ บางครั้งเราเรียกเป็นการลําดับภาพ ซึ่งในการตัดต่อภาพน้ี 
นับว่าเป็นสีสันของบทวีดิทัศน ์ ลีลา ลูกเล่น มุมกล้อง จะดูต่ืนตา ตื่นใจ เร้าอารมณ์มากน้อยเพียงใด 
ย่อมอยู่ที่การสร้างงานหรือความสามารถของคนตัดต่อ  
   - เสียงส าหรับวีดิทัศน ์ การผลิตสื่อวีดิทัศน์ให้ได้คุณภาพ มีความน่าสนใจ สามารถ
นําเสนอเรื่องราวได้ถูกต้อง ชัดเจนน้ัน นอกจากจะปฏิบัติตามข้ันตอนต่างๆได้แม่นยําทุกข้ันตอนแล้ว 
ยังต้องมีความละเอียดอ่อนทางด้านความรู้สึกที่จะทําให้ผู้ชมเกิดอารมณ์คล้อยตามอีกด้วย เสียงไม่ว่า
จะเป็นเสียงบรรยาย เสียงสนทนา เพลงประกอบ หรือเสียงเหตุการณ์จริงที่เกิดข้ึน การจะทําให้มี
ความตื่นเต้นเร้าใจ เกิดอารมณ์หลากหลายตามที่ผู้สร้างต้องการบางครั้งต้องมีการเสริมแต่งจาก 
Sound Effect เข้ามาช่วย  
   - กราฟฟิคคอมพิวเตอร์ส าหรับวีดิทัศน ์ ในการนําเสนอเนื้อหาเรื่องราว ข้อมูลข่าว 
สารในวีดิทัศน ์ ปัจจุบันน้ีนิยมใช้งานกราฟฟิกเข้ามาช่วย ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีโดยเฉพาะ
ด้านคอมพิวเตอร ์กราฟฟิกคอมพิวเตอร์จะช่วยให้งานมีสีสัน ข้อมูลแสดงให้เห็นได้ละเอียดและชัดเจน
ยิ่งขึ้น งานกราฟฟิกคอมพิวเตอร ์ ใช่จะแสดงแค่ข้อมูล ตัวเลขยังแสดงถึงภาพสองมิต ิ สามมิต ิ และ
ภาพเคลื่อนไหว เป็นแอนิเมช่ันด้วยการออกแบบ และการใช้สีที่น่าสนใจทําให้งานวีดิทัศน ์ มีความ
สวยงาม มีลีลา มีศิลปะ และมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น (ถาวร สายสืบ 2546)  
    2.1.3 การผลิตสื่อวีดิทัศน์เพ่ือการประชาสัมพันธ ์ 
    การประชาสัมพันธ์ (Public Relation) เป็นกระบวนการที่มุ่งสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ที่
ดีกับชาวประชา ซึ่งก็คือ ประชาชนหรือมวลชนน่ันเอง ด้วยรูปแบบวิธีการตามหลักการหรือสอดคล้อง
กับทฤษฎีใดๆเป็นเป้าหมายอยู่ที่ความต้องการสร้างความเข้าใจอันดีให้กับองค์กร หน่วยงานหรือ
สถาบันนั้นๆ การผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อนํามาใช้ในการประชาสัมพันธ์ จึงจําเป็นที่จะต้องพิจารณาถึง
จุดมุ่งหมายและความต้องการของหน่วยงานเป็นหลักสําคัญ (ถาวร สายสืบ 2546)  
    แนวคิดในการประชาสัมพันธ์ด้วยสื่อวีดิทัศน ์ สื่อวีดิทัศน ์ เป็นสื่อที่มีความพร้อมใน
ลักษณะของมัลติมีเดีย (Multimedia) ซึ่งได้รวบรวมเอาความโดดเด่นของรูปแบบ และแนวทางการ
นําเสนอที่สมบูรณ์ครบถ้วนไว้ทั้งภาพเคลื่อนไหว เสียงประอบ คอมพิวเตอร์กราฟฟิก และเทคนิค
พิเศษอีกมากมาย หน่วยงานหรือองค์กรใด จะผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ นอกจาก
จะเข้าถึงคุณสมบัติที่น่าสนใจดังกล่าวแล้ว ควรพิจารณาถึงประเด็นเรื่องราวต่าง  ๆเช่น  
   -จะผลิตสื่อวีดิทัศน ์สําหรับกลุ่มเป้าหมายใด การผลิตวีดิทัศน ์ควรเลือกให้เหมาะสม
กับกลุ่มผู้ชม เพราะเนื้อหาเรื่องราว จะมีความเข้มข้นหรือละเอียดลึกซึ้งแตกต่างกัน  
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   -การผลิตสื่อวีดิทัศน์ต้องการแสดงถึงเนื้อหาสาระมากน้อยแค่ไหน ประเด็นของ
เรื่องราวหรือแก่นแท ้(Theme) จะแสดงถึงอะไรบ้าง 
   -การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์นี้คาดหวังผลอะไรบ้างถ้าหากรู้ถึงวัตถุประสงค์หรือความ
คาดหวังถึงผลที่ได้จากสื่อที่ผลิต จะช่วยให้เนื้อหาเรื่องราวในวีดิทัศน์ตรงประเด็นได้มากข้ึน  
   -ในกระบวนการผลิตวีดิทัศน์ได้มีการประสานงานกับบุคลากรระดับสูง   ผู้บังคับ 
บัญชา หรือผู้เกี่ยวข้องมากน้อยเพียงใด เพื่อความเข้าใจในเรื่องราว เพื่อความถูกต้องและการประสาน
สัมพันธ์ที่ดีในการทํางาน 
   -ผู้ผลิตควรเข้าใจถึงประเด็นในการทําวีดิทัศน ์ ถึงความเหมาะสมของเรื่องราวความ
โดนเด่น หรือความน่าจะเป็นของการเลือกสิ่งที่นําเสนอ ทั้งบุคลากร สถานที ่ กิจกรรมหรือเหตุการณ์
ตลอดจนข้อมูลต่าง  ๆพยายามหามุมมองที่มีคุณค่า เลือกสิ่งที่น่าสนใจออกมานําเสนอ ซึ่งบางครั้งอาจ
มีการเสริมแต่งบ้างก็ควรต้องเลือก เพื่อให้ได้สื่อวีดิทัศน์ที่น่าสนใจ 
   -คณะทํางานควรเปิดใจกว้าง ในการวิพากษ์และตรวจทานผลงาน     เพื่อจะได้ปรับ 
ปรุงและสรรค์สร้างงานให้มีประสิทธิภาพ 
   จากแนวคิดเกี่ยวกับสื่อวีดิทัศน์ข้างต้นที่ได้กล่าวมานั้น ผู้ศึกษาเห็นว่าสามารถนํา
แนวคิดในข้างต้นมาเป็นแนวทางในการผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวตามโครงการ
จุลนิพนธ์ของผู้ศึกษาสามารถใช้ข้อมูลข้างต้นมาใช้ ทั้งข้อมูลทางด้านอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตสื่อวีดิ
ทัศน์ เทคนิคกล้อง การลําดับภาพ เสียง และกราฟฟิคคอมพิวเตอร์สําหรับวีดิทัศน ์ รวมไปถึงแนวคิด
ในการประชาสัมพันธ์อีกด้วย 
2.2 แนวคิดเก่ียวกับการประชาสัมพันธ ์ 
    2.2.1 ความหมายการประชาสัมพันธ ์ คําว่า การประชาสัมพันธ์มีนักวิชาการหลายท่านได้
ให้ความหมายไว้หลากหลายดังนี ้ 
            ไอวี แอล ลี (Ivy Ledbetter Lee) นักวิชาชีพทางด้านการประชาสัมพันธ์ ซึ่งถือเป็น
บิดาของการประชาสัมพันธ์สมัยใหม ่ ได้ให้ความหมายของการประชาสัมพันธ์ว่าการดําเนินงานอะไรก็
ตามได้มีการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนเผยแพร่ออกไป ให้ประชาชนได้เข้าใจถึงการดําเนิน 
งานให้ประชาชนมีส่วนร่วมด้วยประชาชนจะให้การสนับสนุนผลงานนั้น (จุรีย์พร จิตรโสภา 2553:45) 
            วิรัช ลภิรัตนกุล (2546: 5) ได้กล่าวถึงการประชาสัมพันธ์ว่า "การประชาสัมพันธ์" 
นั้น แปล มาจากศัพท์ภาษาอังกฤษคือ "Public Relation" ซึ่งหากแยกเป็นคําแล้วจะประกอบด้วยคํา
ว่า "Public หรือแปลเป็นภาษาไทยคือ ประชา หรือ หมู่คน" และ "Relation หรือแปลเป็นภาษาไทย
คือ สัมพันธ์ หรือ การผูกพัน" ดังนั้นการประชาสัมพันธ์ถ้าแปลตามตัวอักษรก็จะได้ความหมายว่าการ
เกี่ยวข้องผูกพันกับหมู่คน 
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             ลักษณา สตะเวทิน (2547: 160) การประชาสัมพันธ์เป็นการสื่อสารแบบหนึ่งที่ต้อง
อาศัยผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์มาจัดการดําเนินการใน
การดําเนินงาน เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์มีแนวคิดอยู่ 2 ประการ คือ  
             ประการแรก การประชาสัมพันธ์เป็นส่วนหนึ่งของงานบริหารองค์กรผู้บริหารฝ่าย
งานประชาสัมพันธ์ควรมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบาย ทิศทางการดําเนิน งานนํา
นโยบายหลักขององค์กรมากําหนดเป็นนโยบายแผนงานและกิจกรรมสําหรับการประชาสัมพันธ์  
             ประการสองการประชาสัมพันธ์มีภาระหน้าที่ซึ่งต้องรับผิดชอบ คือหน้าที่บอกกล่าว
ช้ีแจง ข่าวสารขององคก์รไปสู่ประชาชน ในขณะเดียวกันต้องรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนกลับมา
สู่องค์กร ด้วย เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์กรสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน การแนะนํา
ผู้บริหารให ้ ทราบถึงวิธีการและแนวทางเพื่อให้ได้มาซึ่งการยอมรับของประชาชน การเป็นสื่อกลางใน
การติดต่อสื่อสาร และเช่ือความเข้าใจกับกลุ่มประชาชน ภายในองค์กรและนอกองคก์รและการ
ติดตามผลการดําเนินงาน เพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดข้ึน 
    2.2.2 วัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ ์ 
   วิจิตร อาวะกุล (2539:103) กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์
ประกอบด้วยสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี ้ 
   1. เพื่ออธิบายช้ีแจง (Explanation) ให้ประชาชนทราบเรื่องราวความเป็นจริง  
   2. เพื่อเป็นการบอกกล่าว  (To Inform)  แถลงข่าว  เล่าเรื่องราวความเป็นไปให้กับ
ประชาชนทราบ  
   3. เพื่อเผยแพร่แจ้งความ (Publicity) ประกาศ (Declaration)  
   4. เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู ้(Knowledge) ความเข้าใจที่ถูกต้อง  
   5. เพื่อให้เกิดความเข้าใจ (Understanding)     ในเรื่องที่ประชาชนยังเคลือบแคลง
สงสัย  ขาดความรู้ ความเข้าใจ  
   6. เพื่อเป็นการให้การศึกษา (To Educate)  ให้ประชาชนเกิดความเฉลียวฉลาดเพื่อ
เป็นการยกระดับความรู ้ความเข้าใจให้สูงข้ึน  
   7. เพื่อการชักจูงใจ (To Persuade) ให้สนับสนุนการดําเนินงาน 
   8. เพื่อให้หน่วยงานบริการตระหนักในภาระหน้าที่และความถูกต้อง บริการแก่สังคม
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามความมุ่งหมาย  
   9. เพื่อให้เกิดความเช่ือถือไว้วางใจ   (To Belief)    เพื่อให้เกิดความราบรื่นในการ
ดําเนินงานของหน่วยงาน 
   10. เพื่อให้ประชาชนเกิดความเลื่อมใสศรัทธา (Trust) ในสถาบัน  
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   วิรัช ลภิรัตนกุล (2546: 145-146) ได้สรุปวัตถุประสงค์ประชาสัมพันธ์ในปัจจุบันว่า
มีหลักใหญ่  ๆที่สําคัญอยู ่3 ประการคือ  
    1. การบอกกล่าวหรือช้ีแจงเผยแพร่ให้ทราบ  คือ   การบอกกล่าวช้ีแจงให้ประชาชน
ทราบถึงนโยบาย วัตถุประสงค์ การดําเนินงาน และผลงานหรือกิจกรรมต่าง  ๆ ตลอดจนข่าวคราว
ความเคลื่อนไหวของ องค์กร สถาบันให้ประชาชนและกลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้องได้ทราบ และรู้เห็นถึง
สิ่งดังกล่าว ทําให้สถาบัน เป็นที่รู้จักเข้าใจ และเลื่อมใส ตลอดจนให้ประชาชนเกิดความรู้สึกที่ดีเป็นไป
ในทางที่ดีต่อองค์การ สถาบันทําให้ได้รับความสนับสนุนร่วมมือจากประชาชน  
   2. การป้องกันและแก้ไขความเข้าใจผิด     เป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันความ
เข้าใจผิด (Preventive Public Relations)   ซึ่งมีความสําคัญมาก เพราะการป้องกันไว้ก่อนย่อม
ดีกว่าที่ต้องมาแก้ไขในภายหลังโดยฝ่ายที่มีหน้าที่รับผิดชอบต้องค้นหาสาเหตุที่อาจทําให้ประชาชน
เกิดความเข้าใจผิดในสถาบันแล้วหาแนวทางในการให้เกิดความเข้าใจที่ดีต่อสถาบันก่อนที่จะมีความ
เข้าใจผิดน้ันๆเกิดข้ึน  
   3. การสํารวจประชามติเป็นการสํารวจวิจัยประชามติเพราะการดําเนินการ     การ
ประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพต้องรู้ถึงความรู้สึกนึกคิดของประชาชน หรือประชามต ิ (Public 
Opinion) โดยจะต้องทราบว่าประชาชนต้องการอะไร ไม่ต้องการอะไรเพื่อตอบสนองสิ่งต่างๆให้
สอดคล้องกับความ ต้องการและไม่ต้องการของประชาชนที่เกี่ยวข้องการทําการสํารวจวิจัยจึงเป็นสิ่งที่
สําคัญในการดําการ ประชาสัมพันธ์  
    2.2.3 องค์ประกอบพื้นฐานของการประชาสัมพันธ ์ 
            องค์ประกอบพื้นฐานของการประชาสัมพันธ์ ถือเป็นจุดกําเนิดที่ก่อให้เกิดการประชา 
สัมพันธ์ข้ึน ลักษณา สตะเวทิน (2546: 24) ได้อธิบายถึง องค์ประกอบพื้นฐานของการประชาสัมพันธ์ 
ประกอบไปด้วยหลักที่สําคัญดังนี ้ 
            1. การประชาสัมพันธ์เป็นการสื่อสารสองทาง   ( two-way communication ) คือ
เป็นการเผยแพร่ข่าวสารและความคิดเห็นจากองค์กรไปสู่ประชาชนและรับฟังความคิดเห็นและประชา 
มติจากประชาชนที่สะท้อนกลับมา เพื่อนํามาใช้ในการดําเนินงานให้เกิดความพึงพอใจทั้งสองฝ่าย คือ
ทั้งองค์กรและประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ 
            2. การประชาสัมพันธ์เป็นการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจโดยต้องอยู่บนหลักของความ 
เป็นจริงเพื่อมุ่ง ให้เกิดความเช่ือถือและปฏิบัติตามโดยสมัครใจ  
            3. การประชาสัมพันธ์เป็นการดําเนินงานอย่างสม่ําเสมอ   และต่อเนื่องหวังผลระยะ 
ยาวเพื่อให้ประชาชนเกิดความศรัทธาและให้ความไว้วางใจแก่องคก์รตลอดไป ซึ่งจะทําให้องค์กร
ดําเนินการอยู่ได ้ 
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            4. การประชาสัมพันธ์เป็นกิจกรรมที่มีการดําเนินการอย่างเป็นระบบ  มีการวางแผน
ก่อนการดําเนินการ และมีการประเมินผลหลังจากการดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เพื่อให้กิจกรรมต่างๆ
เหล่าน้ัน บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ ดังนั้นถ้าการประชาสัมพันธ์มีประสิทธิภาพก็จะ
ขจัดความเข้าใจ ผิดระหว่างประชาชนและองค์การนั้น  ๆ ได้หรือความต้องการของประชาชนก็จะเป็น
ประโยชน์ต่อการปรับ เปลี่ยนการดําเนินงานขององค์กรเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
ถูกต้อง  
    2.2.4 ประเภทของสื่อประชาสัมพันธ ์ 
   สื่อประชาสัมพันธ์คือหนทางหรือวิถีทางในการนําข่าวสารที่ต้องการประชาสัมพันธ์
จากผู้ส่งไปสู่ผู้รับ ในปัจจุบันสื่อในการประชาสัมพันธ์มีมากมายและหลากหลายอันเป็นผลเนื่องมาจาก
การพัฒนาด้านเทคโนโลยีของโลก อย่างไรก็ตามสามารถแบ่งสื่อประชาสัมพันธ์โดยพิจารณาตาม
ลักษณะของสื่อได้เป็น 5 ประเภท คือ  
   1) สื่อบุคคล   หมายถึง ตัวบุคคลที่ทําหน้าที่ถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆสู่บุคคลอื่น สื่อ
บุคคลจัดได้ว่าเป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพสูงในการประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการโน้มน้าวจิตใจ 
เนื่องจากติดต่อกับผู้รับสารโดยตรง ส่วนใหญ่อาศัยการพูดในลักษณะต่างๆ เช่น การสนทนาพบปะ
พูดคุย การประชุม การสอน การให้สัมภาษณ์ การโต้วาท ีการอภิปราย การปาฐกถา และการพูดใน
โอกาสพิเศษต่างๆ แต่สื่อบุคคลก็มีข้อจํากัด คือ ในกรณีที่เนื้อหาเป็นเรื่องซับซ้อน การใช้คําพูดอย่าง
เดียวอาจไม่สามารถสร้างความเข้าใจได้ทันท ี และเป็นสื่อที่ไม่ถาวรยากแก่การตรวจสอบและอ้างอิง 
นอกจากจะมีผู้บันทึกคําพูดน้ันๆไว้เป็นลายลักษณ์อักษรหรือบันทึกเสียงเอาไว้  
   2) สื่อมวลชน จากข้อจํากัดของสื่อบุคคลที่ไม่สามารถใช้เป็นสื่อกลางถ่ายทอดข่าว 
สารเพื่อการประชาสัมพันธ์สู่คนจํานวนมากพร้อมกันในเวลาเดียวกันอย่างรวดเร็ว มนุษย์จึงได้พัฒนา
เทคโนโลยี่การสื่อสาร และเกิดเป็นสื่อมวลชนเพื่อมารับใช้ภารกิจดังกล่าว สื่อมวลชนอาจแบ่งประเภท
ตามคุณลักษณะของสื่อได้เป็น 5 ประเภท คือ หนังสือพิมพ ์นิตยสาร วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ 
และภาพยนตร์ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2532)   ทั้งนี้สื่อหนังสือพิมพ์และนิตยสารมีความคง 
ทนถาวร สามารถนําข่าวสารมาอ่านใหม่ได้ซ้ําแล้วซ้ําอีก แต่มีข้อจํากัดสําหรับบุคคลที่ตาบอดหรืออ่าน
หนังสือไม่ออกส่วนสื่อวิทยุกระจายเสียงเป็นสื่อที่ส่งไปได้ไกลเพราะใช้คลื่นวิทย ุ ไม่มีข้อจํากัดด้านการ
ขนส่งเหมือนหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร และสามารถรับฟังในขณะที่ทํางานอย่างอื่นไปด้วยได ้ แต่มี
ข้อจํากัดคือ   ผู้ฟังไม่สามารถย้อนกลับมาฟังได้ใหม่อีกดังนั้นหากมิได้ตั้งใจฟังในบางครั้งก็ทําให้ได้ข่าว 
สารที่ไม่สมบูรณ์สื่อวิทยุโทรทัศน์ และภาพยนตร ์ จัดเป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพในการสื่อสารมากที่สุด 
เนื่องจากสามารถเห็นภาพเคลื่อนไหวและได้ยินเสียงทําให้การรับรู้เป็นไปอย่างชัดเจนและมีประสิทธิ- 
ภาพย่ิง แต่มีข้อจํากัดคือต้องใช้ไฟฟ้าหรือแบตเตอรี่ทําให้ไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ห่างไกลที่ยังไม่มีไฟฟ้า
ใช้  
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   3) สื่อสิ่งพิมพ์เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์ที่หน่วยงานเป็นผู้ผลิต   และเผยแพร่ไปสู่
กลุ่มเป้าหมายด้วยวัตถุประสงค์ในการผลิตและรูปแบบของสิ่งพิมพ์ที่แตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็น
สิ่งพิมพ์ที่ไม่ได้เย็บเล่ม เช่น แผ่นปลิว แผ่นพับ โปสเตอร ์จดหมายข่าว เป็นต้น หรือที่เย็บเป็นเล่ม เช่น 
วารสาร เอกสารเผยแพร ่หนังสือในโอกาสพิเศษ รายงานประจําป ี เป็นต้น ปัจจุบันความนิยมในการ
ใช้สื่อประเภทสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์นี้มีอยู่มากและมีรูปแบบที่หลากหลายออกไปอีกมากมาย 
เช่นในรูปปฏิทิน รูปลอก สมุดบันทึก ซึ่งล้วนแต่เป็นสื่อที่เข้าถึงประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มี
อายุการใช้งานนาน แต่มข้อจํากัดในเรื่องการนําเสนอเนื้อหาซึ่งต้องให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เช่น
แผ่นพับที่เขียนด้วยภาษาวิชาการ ถ้าส่งไปให้ประชาชนในชนบท อาจจะไม่สามารถเข้าใจเนื้อหาที่
ต้องการประชาสัมพันธ์ได้เลย  
   4) สื่อโสตทัศน์เป็นสื่อที่ผู้รับสามารถรับได้ทั้งภาพ   และหรือเสียง  โดยปกติสื่อโสต
ทัศน์แบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นสื่อวัสด ุและส่วนที่เป็นสื่ออุปกรณ์ โดยสื่อวัสดุอาจจะสามารถ
ใช้ได้ด้วยตัวเองโดยตรง เช่น ภาพวาด แบบจําลอง หรือของตัวอย่าง หรืออาจต้องนําไปใช้ร่วมกับสื่อ
อุปกรณ์ เช่น เทปบันทึกเสียง เทปวีดีทัศน ์ฟิล์มภาพยนต์ แผ่นดิสเก็ต แผ่นซีดีรอม เป็นต้น ส่วนที่เป็น
สื่ออุปกรณ์ ได้แก ่ เครื่องเล่นเทปบันทึกเสียง เครื่องเล่นวีดีทัศน ์ เครื่องฉายภาพยนต์ และเครื่อง
คอมพิวเตอร ์ เป็นต้น โดยภาพรวมแล้วสื่อโสตทัศน์มีข้อดีคือมีความน่าสนใจ เป็นสื่อที่คงทนถาวร 
นํามาใช้ได้บ่อยครั้ง และสามารถคัดลอกเพื่อนําไปใช้ที่อื่นได้ง่าย แต่มีข้อจํากัดคือต้องใช้อุปกรณ์ซึ่ง
บางประเภทมีราคาแพง และต้องมีความรู้ในการใช้และจําเป็นต้องใช้ไฟฟ้าหรือแบตเตอรี่เป็นแหล่ง
พลังงาน   ในปัจจุบันน้ีคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีอิทธิพลอย่างมากในการติดต่อสื่อสารและในงานประชา 
สัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์โดยใช้สื่อผสม (Multimedia) ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง เพราะเป็น
สื่อที่สามารถดึงดูดความสนใจได้เป็นอย่างดีเนื่องจากให้ทั้งภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง ที่
สมจริงเป็นธรรมชาติและผู้รับยังสามารถมีส่วนร่วมและตอบสนองต่อสื่อดังกล่าวได ้ ส่วนข้อจํากัด คือ
มีความยุ่งยากในการจัดเตรียมอุปกรณ์ ผู้รับต้องมีความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์พอสมควร และต้องใช้
ไฟฟ้าหรือแบตเตอรี่เป็นแหล่งพลังงานนอกจากนี ้   ในยุคที่โลกไร้พรมแดนการสื่อสารและประชาสัม- 
พันธ์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ( Internet) ยิ่งทวีความสําคัญข้ึนเรื่อยๆ และจะกลายเป็นส่วนหนึ่งใน
ชีวิตประจําวันของพลโลกในอนาคตอันใกล้นี ้โดยอินเตอร์เน็ตมีข้อดีคือสามารถเข้าถึงประชาชนทั่วทุก
มุมโลกได้อย่างรวดเร็ว และเป็นการสื่อสารสองทางที่ผู้รับสามารถโต้ตอบเพื่อซักถามข้อมูลเพิ่มเติม 
หรือข้อมูลที่ไม่เข้าใจได้โดยตรงผ่านทางระบบจดหมายอิเลคโทรนิค (E-mail) 
   5) สื่อกิจกรรมปัจจุบันสื่อนี้มีความหมายขยายขอบเขตกว้างขวางไปถึงกิจกรรมที ่
สามารถสื่อความรู้สึกนึกคิด ความรู ้ อารมณ ์ และเรื่องราวข่าวสารไปสู่กลุ่มเป้าหมายได ้ สื่อประเภท
กิจกรรมมีไดม้ากมายหลายรูปแบบ เช่น การจัดประชุม สัมมนา ฝึกอบรม การแถลงข่าว การสาธิต 
การจัดริ้วขบวน การจัดนิทรรศการ การจัดแข่งขันกีฬา การจัดแสดง การจัดกิจกรรมทางการศึกษา 
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การจัดกิจกรรมเสริมอาชีพ การจัดกิจกรรมการกุศล เป็นต้น สื่อกิจกรรมนี้สามารถปรับปรุงดัดแปลง
แก้ไขให้ยืดหยุ่น เหมาะสมกับโอกาสและสถานการณ์ได้ง่าย แต่มีข้อจํากัดคือ ผู้รับมีจํานวนจํากัด
เฉพาะกลุ่มที่ร่วมกิจกรรมนั้นๆเท่านั้น 
   6) สื่อสมัยใหม่ (Modern Media)   สื่อสมัยใหม ่   เป็นสื่อที่นิยมใช้กันในยุคสังคม
ข่าวสาร หรือยุคสารสนเทศ (Information Age) ที่กระแสโลกาภิวัตน์ (Globalizalion) ประเภทของ
สื่อสมัยใหม่ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ 
       6.1 ดาวเทียม (Sattelite) หรือ สถานีทวนสัญญาณไมโครเวฟที่ลอยอยู่เหนือพื้น
โลก ใช้ในการสื่อสารระหว่างประเทศ  
       6.2 อินเตอร์เน็ต    (Internet)       ปัจจุบันอินเตอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทต่อชีวิต 
ประจําวันของคนเราเป็นอย่างมาก ตลอดจนในสังคมและในหน้าที่การทํางาน อาชีพต่างๆ แม้แต่การ
ประชาสัมพันธ์ก็นําอินเตอร์เน็ตมาใช้เพื่อการติดต่อสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ที่จัดทําข้ึนบนอินเตอร ์
เน็ต ซึ่งถือว่าเป็นสื่อสมัยใหม่ที่นํามาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเช่นเดียวกับสื่ออื่น  ๆ อินเตอร์เน็ตที่
ใช้ทําการประชาสัมพันธ์ ส่วนใหญ่ผ่านทาง E-mail หรือระบบจดหมายอีเลคทรอนิคส ์ และระบบ
ข้อมูลจาก World Wide (ปักกีรนํา 2550) 
   จากแนวคิดเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ทั้งหมดที่ได้กล่าวมาในข้างต้น จะเห็นได้ว่า
การประชาสัมพันธ์นั้นมีความสําคัญต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก       เพราะการประชา 
สัมพันธ์นั้นเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ด ี ให้ความรู้ความเข้าใจ ชักจูงนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวตาม
สถานที่ต่างๆโดยสื่อใช้หลากหลายชนิด อาท ิสื่อสิ่งพิมพ ์สื่อมวลชน สื่อสมัยใหม ่ฯลฯ เพื่อเป็นสื่อใน
การเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาชนทั่วไป ทางผู้ศึกษาทําจึงเห็นว่าจะนําข้อมูลจาก
แนวคิดดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับวีดิทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว เพื่อหารูปแบบและวิธีการ
นําเสนอที่ตรงกับวีดิทัศน์ที่ต้องการนําเสนอออกมา  และเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายให้ความสนใจสร้างภาพ 
ลักษณ์ที่ด ี ให้ความรู้ความเข้าใจ ชักจูงนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวตามสถานที่ต่างๆโดยสื่อใช้หลากหลาย
ชนิด อาท ิสื่อสิ่งพิมพ ์สื่อมวลชน สื่อสมัยใหม ่ฯลฯ เพื่อเป็นสื่อในการเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่
รู้จักแก่ประชาชนทั่วไป      ทางผู้ศึกษาทําจึงเห็นว่าจะนําข้อมูลจากแนวคิดดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับ 
วีดิทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว เพื่อหารูปแบบและวิธีการนําเสนอที่ตรงกับวีดิทัศน์ที่ต้องการ
นําเสนอออกมา และเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายให้ความสนใจ  
2.3 แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมนักท่องเท่ียว  
    2.3.2 พฤติกรรมนักท่องเท่ียว  
   1. แรงจูงใจในการเดินทางท่องเท่ียว  
      การจูงใจหรือแรงจูงใจ (Motivation) หมายถึง ความต้องการที่เกิดข้ึนจากการถูก
กระตุ้นหรือยั่วยุให้บุคคลเคลื่อนไหวหรือแสดงพฤติกรรม ไปยังจุดหมายปลายทางหรือเป้าหมายที่
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กําหนดไว้ โดยมีแรงจูงใจเป็นแรงผลักดันให้พฤติกรรมแสดงออกมา เช่น แรงจูงใจในการแสวงหา
อาหาร แรงจูงใจในการไปเดินทางพักผ่อน 
      1.1 ลักษณะของแรงจูงใจ  
           1) แรงจูงใจเกิดเนื่องจากความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนอง  
           2) แรงจูงใจเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการกระทําหรือแสดงพฤติกรรม  
           3) แรงจูงใจเป็นตัวกําหนดพฤติกรรมต่าง  ๆที่แสดงออกมา  
           4) แรงจูงใจจะเป็นตัวลดความเครียดหรือความไม่สมดุล  
           5) แรงจูงใจจะแตกต่างกันในแต่ละบุคคลและในเวลาที่เปลี่ยนแปลง  
   2. กระบวนการเกิดแรงจูงใจ  

 
 
ภาพที่ 2-1 แสดงกระบวนการเกิดแรงจูงใจในการท่องเที่ยว 
ที่มา: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. พฤติกรรมนักท่องเที่ยว ( Tourist Behavior) เข้าถึงได้จาก  
http://www.elearning.msu.ac.th/opencourse/312/content/unit2/1_1.htm 
   3. ทฤษฎีแรงจูงใจทางการท่องเท่ียว  

      แรงจูงใจทางการท่องเที่ยวมีทั้ง แรงผลัก (Push Factors) ความต้องการที่
เกิดข้ึนจากสภาวะภายในที่ต้องการอยากเดินทางท่องเที่ยวและในขณะเดียวกัน สิ่งที่ดึงดูดให้เลือก
เดินทางไปยังจุดหมายปลายทางใดน้ันข้ึนกับแรงดึง (Pull Factors) ซึ่งทั้ง 2 ปัจจัยน้ีถือว่าเป็นปัจจัย
หลักที่ทําให้คนเดินทางท่องเที่ยว  
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      3.1 แรงผลัก (Push Factors) 
           1) ความต้องการทางกายภาย  (Physical)   เช่น   หากเราต้องทํางานหนัก 

ร่างกายก็ย่อมต้องการพักผ่อนการเดินทางท่องเที่ยวจึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการพักผ่อน  
            2) หลีกหนีความจําเจ  ความเครียด  (Escape)  เช่น  การเดินทางไปทํางาน
และกลับบ้าน ทํางานเหมือนเดิมทุก  ๆวัน การเจอสภาพรถติด ก็อยากหลีกหนีสิ่งเดิม  ๆไปในที่แปลกๆ 
ใหม่ๆ  
            3) ต้องการพบสิ่งใหม่ๆสถานที่ใหม่  ๆ(Novelty)  
            4) ความภูมิใจที่ได้ไปในสถานที่ใหม่ๆ  (Esteem/Presting) 
            5) การเดินทางซึ่งเกิดจากความต้องการ ที่จะศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม   
ชนชาติ การดํารง ชีวิตที่แตกต่างไปจากที่อยู่เดิม  (To know and to understand / Educational 
Vacation)  
            6) ความต้องการเดินทางเพื่อให้โอกาสในการเข้าสังคม   และหาโอกาสที่จะ
ติดต่อสัมพันธ์กับเพื่อน ใหม่ๆ (Social Interaction) 
       แรงผลักข้างต้นเป็นเพียงสาเหตุที่จุดชนวนความต้องการในการเดินทางท่องเที่ยว 
ต่อจากนี้การตัดสินใจในการเลือกเดินทางไปยังที่ใดน้ัน ข้ึนอยู่กับลักษณะเฉพาะของแหล่งท่องเที่ยว 
ซึ่งจะดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางไป ณ จุดหมายปลายทางเหล่าน้ันเพื่อตอบสนองความต้องการที่
เกิดข้ึน ปัจจัยเหล่าน้ี คือ  
       3.2 แรงดึง (Pull Factors)  
            แรงดึง คือ ปัจจัยที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปในแหล่งท่องเที่ยวนั้น  ๆ ด้วย
วิธีการใดวิธีการหนึ่ง เพื่อช่วยให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจได้ง่ายข้ึนในการเลือกจุดหมายปลายทาง เช่น
การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว การลดราคาโรงแรมช่วงหน้าฝน เทศกาล งานสําคัญต่างๆ ล้วนแต่
เป็นเป็นแรงดึงสําคัญที่ทําให้นักท่องเที่ยวเดินทาง  
       3.3 มูลเหตุจูงใจให้คนท่องเท่ียว ซึ่งประกอบทั้งแรงผลักดันและแรงดึงดูดได้แก ่
             1. ต้องการหลีกหนีชีวิตประจําวันอันสับสนวุ่นวายช่ัวระยะเวลาหนึ่ง  
             2. การเอาอย่างกันคนอื่นนํามาเล่าให้เกิดความต้องการอยากท่องเที่ยว  
             3. ต้องการแสงอาทิตย์โดยเฉพาะประเทศที่อยู่ทางซีกโลกเหนือ  
             4. แสวงหาความสุขทางเพศรส  
             5. ฐานะทางเศรษฐกิจดีคนมีรายได้สูงทําให้คนอยากท่องเที่ยวมากขึ้น  
             6. ต้องการความตื่นเต้นผจญภัย  
             7. ต้องการพักผ่อนหาความสนุกสนานเพลิดเพลิน  
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             8. เยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ เช่น อนุสาวรีย ์สถานที่ทางประวัติศาสตร ์ความ
แปลกประหลาดและความงามของธรรมชาติ  
             9. ความสะดวกเกี่ยวกับการจองตั๋วและการจัดบริการของบริษัทนําเที่ยว ซึ่ง
สามารถจัดได้ทั้งส่วนบุคคลเป็นหมู่คณะและการจัดทัวร์แบบเบ็ดเสร็จ (Package)  
             10. การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว 
             11. ร่วมกิจกรรมกีฬา  
             12. ศึกษาค้นคว้าทางด้านวัฒนธรรมและโบราณคด ี 
             13. การศึกษา  
             14. เยี่ยมญาติหรือเพื่อน  
             15. ธุรกิจ ประชุม สัมมนา 
       นอกเหนือจากแรงผลักและแรงดึงในการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวอยากเดินทาง 
นักท่องเที่ยวยังจะมีการประเมินผลประสบการณ์ที่ตนได้รับในการเดินทาง ถ้าในช่วงที่นักท่องเที่ยว
พํานักอยู่สถานที่นั้นได้รับความพอใจและประทับใจในสิ่งต่าง  ๆ ก็จะรู้สึกพอใจต่อการเดินทางและเป็น
ประสบการณ์ที่ด ี แต่ถ้าไม่พอใจในสภาพแวดล้อม ผู้คนหรือการบริการจากสถานที่นั้น ก็จะมีส่วนทํา
ให้การเดินทางครั้งนั้นไม่เป็นที่ถูกใจ และอาจทําให้ผู้เดินทางนั้นนําประสบการณ์ที่ว่าน้ีมาพิจารณา
ประกอบในการเดินทางครั้งต่อไปหรืออาจนําประสบการณ์ดังกล่าวบอกต่อ ซึ่งมีผลต่อแรงจูงใจในการ
เดินทางของนักท่องเที่ยวรายอื่น (พฤติกรรมนักท่องเที่ยว,มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2556) 
    2.3.3 วัตถุประสงค์ของการท่องเท่ียว  
   รูปแบบการท่องเที่ยวที่จัดแบ่งตามวัตถุประสงค์ของการเดินทาง เป็นการจัดแบ่งอีก
รูปแบบหนึ่งที่พิจารณาจากจุดประสงค์ในการเดินทางของนักท่องเที่ยวเป็นสําคัญ โดยสามารถแบ่ง
ออกเป็น 3 รูปแบบใหญ่  ๆ คือ การท่องเที่ยวเพื่อความเพลิดเพลินและการพักผ่อน การท่องเที่ยวเพื่อ
วัตถุประสงค์ทางธุรกิจ และการท่องเที่ยวเพื่อความสนใจพิเศษ 
   1. การท่องเท่ียวเพ่ือความเพลิดเพลินและการพักผ่อน   
      การท่องเที่ยวเพื่อความเพลิดเพลินและการพักผ่อน    เป็นการท่องเที่ยวเพื่อตอบ 
สนองความต้องการที่จะหลีกหนีสภาพชีวิตประจําวันที่จําเจ หรือต้องการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมเดิม
เพื่อให้ร่างกายและจิตใจได้รับการพักผ่อน เช่น หลีกหนีอากาศหนาวในประเทศของตน ความอยากรู้
อยากเห็นในสิ่งที่แปลกใหม่ไปจากเดิม หรือบางครั้งต้องการเพียงแค่เปลี่ยนบรรยากาศ หรือเพื่อชม
ทิวทัศน์ที่ สวยงามแตกต่าง การท่องเที่ยวในลักษณะนี้เป็นจุดประสงค์พื้นฐานหลักของนักท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่ทั่วโลก  
   2. การท่องเท่ียวเพ่ือวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ  
       ในประเทศที่พัฒนาแล้วส่วนใหญ่โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา แคนาดา และ 
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สหราชอาณาจักร ประชากรมักจะเดินทางเพื่อธุรกิจเป็นวัตถุประสงค์หลัก จึงเปรียบเสมือนว่าธุรกิจ
กับการเดินทางต้องอยู่คู่กันเสมอแม้ว่าการเดินทางเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวข้องกับการ
ทํางาน แต่ก็จัดเป็นการท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่ง เนื่องจากการเดินทางในลักษณะนี้จะสร้างรายได้
ให้กับจุดหมายปลายทางที่นักธุรกิจไปเยือน และนักธุรกิจนั้นก็ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะไปอยู ่ ณ 
สถานที่นั้นเพื่อที่จะทํางานหารายไดอ้ย่างเดียว หากต้องบริโภคสินค้าและบริการต่าง  ๆ ซึ่งหมายถึง 
การเข้าพักในโรงแรม การใช้บริการห้องประชุม ซื้อของฝากของที่ระลึกต่าง  ๆ 
   3. การท่องเท่ียวเพ่ือความสนใจพิเศษ (Special Interest Tourism) 
      เป็นรูปแบบของการท่องเที่ยวที่เกิดจากการที่นักท่องเที่ยวบางกลุ่ม รู้สึกว่าการ
เดินทางเพียงเพื่อไปชมบ้านเมือง หรือชมธรรมชาติเป็นรูปแบบที่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวซับซ้อนข้ึนได้อีกต่อไป ทั้งนี้จากการสํารวจพบว่ากิจกรรมการท่องเที่ยวในตะวันตกมี
ความหลากหลายมากมายไปกว่าชมบ้านเมืองหรือการชมธรรมชาติ เช่น กิจกรรมด้านโบราณคด ี การ
เล่นบอลลูน การท่องอวกาศ การดําน้ํา เป็นต้น ความต้องการในการท่องเที่ยวที่หลากหลายและ
ซับซ้อนข้ึน เป็นเหตุผลหนึ่งทําให้เกิดการท่องเที่ยวเพื่อความสนใจพิเศษข้ึน 
      ความต้องการในการเดินทางท่องเที่ยวที่หลากหลายและซับซ้อนข้ึน เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงสําคัญ  ๆดังต่อไปนี้  
      1. การเปลี่ยนแปลงทางทางโครงสร้างประชากรและภูมิหลังของนักท่องเที่ยว  ดัง
จะเห็นได้ว่าในประเทศตะวันตกให้เกิดนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่  ๆ ข้ึนมากมาย อาท ิ นักท่องเที่ยวสูงอายุ 
นักท่องเที่ยวกลุ่มคนโสด เป็นต้น  
      2. การเปลี่ยนแปลงค่านิยมของประชากรโลก      อันเป็นผลจากการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและสังคม กล่าวคือ  โลกในปัจจุบันได้เริ่มก้าวเข้าสู่โลกแห่งสังคมสารสนเทศ (Information  
Society) หรือสังคมในคลื่นลูกที่สาม (the Third Wave) มากขึ้น ซึ่งส่งผลให้ประชาชนในแต่ละสังคม 
มีลักษณะความแตกต่างในการบริโภคสิ่งที่แตกต่างกันไปตามความชอบของแต่ละคน 
      การเปลี่ยนแปลงความต้องการของนักท่องเที่ยวดังกล่าว ทําให้ประเทศที่เป็น
จุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวพยายามอย่างเต็มที่ในการเข้าถึงตลาดการท่องเที่ยวโลก เพื่อให้
สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ท่ามกลางการแข่งขันอย่างหน่วงหนัก ผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั่วโลก 
จึงได้พัฒนาสินค้าการท่องเที่ยวของตนให้มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากสินค้าการท่องเที่ยวในประเทศอื่น 
ซึ่งมาสู่การผลิตสินค้าในรูปแบบ “สินค้าทําพิเศษ” (Order Made) ที่นักท่องเที่ยวหรือกิจกรรม
ท่องเที่ยวสอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของแต่ละคน รูปแบบของการท่องเที่ยวเพื่อ
ความสนใจพิเศษ ในปัจจุบันการจัดการท่องเที่ยวเพื่อความสนใจพิเศษมีรูปแบบที่แตกต่างกันมากมาย 
แต่ได้รับการศึกษาอย่างเป็นกิจลักษณะนั้น มีอยู่อย่างน้อย 6 รูปแบบใหญ่ด้วยกัน โดยแต่ละรูปแบบ
ตอบสนองต่อความสนใจพิเศษของนักท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน คือ  
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   1. การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
      การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) เป็นรูปแบบหนึ่งของการท่องเที่ยวใน 
ปัจจุบันที่นานาประเทศ ให้การสําคัญ เพื่อการมุ่งไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศและนานาชาติ 
ตามหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (Environmentally Sustainable 
Development) โดยให้ความสําคัญแก่การให้การศึกษาหรือการเรียนรู ้หรือมุ่งเน้นให้เกิดการอนุรักษ์
มากกว่าการจัดการลดหรือปราศจากผลกระทบและนักท่องเที่ยวพึงพอใจเท่านั้น แต่การท่องเที่ยวเชิง
นิเวศจะต้องเป็นการท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ มีการจัดการรักษา
สิ่งแวดล้อม และให้การศึกษาแก่นักท่องเที่ยว 
   2. การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพและกีฬา  
       โดยทั่วไปแล้วการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและกีฬา เป็นการท่องเที่ยวที่มีจุดหมาย
เพื่อบําบัดโรค บํารุงรักษากายหรือสุขภาพจิต (Health Tourism) ซึ่งรวมถึงการออกกําลังกายหรือ
การเล่นกีฬาเพื่อรักษาสุขภาพด้วย (Sport Tourism) นอกจากนี้ยังรวมหมายถึงการท่องเที่ยวเชิง
ผจญภัย (Adventure Tourism) ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมย่อยของการเล่นกีฬาเอาไว้ด้วย 
   3. การท่องเท่ียวเชิงผจญภัย (Adventure Tourism)  
       เป็นอีกรูปแบบย่อยอีกอย่างหนึ่งของการท่องเที่ยวเชิงกีฬา แต่นอกจากจะเน้น
ผลต่อสุขภาพกายแล้วยังมุ่งเน้นไปที่ความตื่นเต้นขณะทํากิจกรรมนั้น  ๆ เช่น การปีนเขา ไต่หน้าผา 
การล่องแก่ง เป็นต้น  
   4. การท่องเท่ียวเชิงศิลปะวัฒนธรรม (Arts and Culture Tourism) 
       เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อความสนใจพิเศษที่เติบโตอย่างรวดเร็ว      และมี
บทบาทในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยรวมค่อนข้างมาก    เนื่องจากนักท่องเที่ยวมักสนใจและต้อง 
การเข้าใจวัฒนธรรมของประเทศอื่นที่แตกต่างไปจากตน   โดยผ่านการชมหรือสัมผัสศิลปะวัฒนธรรม 
แขนงต่างๆ  ซึ่งหมายรวมถึง ศิลปะทุกแขนงทั้งสถาปัตยกรรม  ประติมากรรม  จิตรกรรม  หัตถกรรม 
นาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป ์ ตลอกจนมรดกทางประวัติศาสตร์ซึ่งหมายถึง โบราณสถาน  และโบราณวัตถุ 
ซึ่งความสนใจต่อสิ่งเล่าน้ีเป็นพื้นฐานความสนใจดั้งเดิมของนักท่องเที่ยวอยู่แล้ว 
   5. การท่องเท่ียวเพ่ือสัมผัสชาติพันธุ์และวัฒนธรรมพ้ืนถ่ิน (Ethnic Tourism)  
       เป็นรูปแบบหนึ่งของการท่องเที่ยวเพื่อความสนใจพิเศษความสนใจเบื้องต้นที่ทํา
ให้นักท่องเที่ยว เข้าร่วมการเดินทางดังกล่าวนี ้ คือ การใฝ่หาโอกาสที่จะได้สัมผัสกับกลุ่มคนทีมีชาติ
พันธ์ และภูมิหลังทางวัฒนธรรมที่แตกต่างไปจากตัวของนักท่องเที่ยวโดยตรง ด้วยความคิดที่ว่าถึงแม้
พิพิธภัณฑ์และงานทางศิลปะวัฒนธรรมอาจจะสามารถสะท้อนชีวิตความเป็นอยู่ของคนต่างชาติพันธ์ุ
นั้นได้ในระดับหนึ่งก็ตาม การสัมผัสสิ่งเหล่าน้ีย่อมไม่อาจเทียบได้กับการสัมผัสโดยตรงกับคนต่างชาติ
พันธ์ุนั้น จากการได้ใช้ชีวิตร่วมกันหรือพบปะพูดคุยกันในระยะเวลาหนึ่งได้ 
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   6. การท่องเท่ียวเพ่ือการศึกษา(Education Tourism)  
      หมายถึง การเดินทางที่มีการเรียนรู้เกิดข้ึน ซึ่งมีความหมายเฉพาะเจาะจงว่าเป็น 
การเรียนรู ้โดยมีการจัดการ (Organized Learning) เช่น มีการวางแผนล่วงหน้ามีขั้นตอนที่ชัดเจนมี
ครูผู้สอนที่ชํานาญและมีวิธีการฝึกหัดตามแบบแผน เป็นต้น นอกจากนี ้ การเรียนรู้มักได้จาก
ประสบการณ์จริงไม่ใช่การเรียนรู้จากตําราการท่องเที่ยวในรูปแบบนี้จะประกอบไปด้วยข้ันตอนต่าง  ๆ
ที่คลอบคลุมถึงการวางแผนการเดินทาง การวางแผนการศึกษาในรูปแบบของหลักสูตร การเรียนรู้ใน
สถานที่ท่องเที่ยว และการประเมินผล ลักษณะดังกล่าวทําให้การท่องเที่ยวเพื่อการศึกษามี
ลักษณะเฉพาะแตกต่างจากการท่องเที่ยวเพื่อความสนใจพิเศษอื่น  ๆซึ่งมีลักษณะของการได้เรียนรู้จาก
กิจกรรมการท่องเที่ยวเช่นเดียวกัน ลักษณะแตกต่างอีกอย่างหนึ่งก็คือ การท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา
ต้องมีการเรียนรู้ที่เป็นกิจลักษณะจากครูผู้สอนโดยส่วนใหญ่ครูผู้สอนในการท่องเที่ยวเพื่อการศึกษาน้ี 
มักเป็นครูหรืออาจารย์อยู่แล้ว 
      จากแนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่ได้กล่าวมาข้างต้น เห็นได้ว่าการท่องเที่ยวนั้น
มีส่วนสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทย ถือได้ว่าเป็นแรงขับเคลื่อนที่สําคัญในการสร้างรายได้ให้กับ
ประเทศ หากการจะทําให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในประเทศเราจํานวนมากนั้น จําเป็นต้องศึกษา
จากพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวตามทฤษฏีแรงจูงใจ ดังนั้นทางผู้ศึกษาจึงเห็นว่าจะนําแนวคิดการ
ท่องเที่ยวข้างต้นนี้มาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์สื่อวิดีทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์การท่อง- 
เที่ยวจังหวัดเชียงราย เพื่อให้นักท่องเที่ยวเกิดความสนใจเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย 
2.4 แนวคิดการท่องเท่ียวโดยชุมชน (Community - Based Tourism)  
     การท่องเท่ียวโดยชุมชน (Community - Based Tourism) คือ การท่องเที่ยวที่
คํานึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคมและวัฒนธรรม กําหนดทิศทางโดยชุมชน จัดการโดยชุมชน
เพื่อชุมชนและชุมชนมีบทบาทเป็นเจ้าของมีสิทธิในการจัดการดูแลเพื่อให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้มาเยือน 
(สถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT-I) )  
     จิตศักดิ์ พุฒจร ได้กล่าวไว้ว่า การท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นรูปแบบหนึ่งที่เปิดโอกาสให้
นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีชีวิตวัฒนธรรมของท้องถ่ินต่าง  ๆ ในขณะเดียวกันชุมชนเองก็สามารถใช้
รูปแบบการท่องเที่ยวนี้เป็นเครื่องมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของตนให้
เกิดความยั่งยืน ชุมชนท้องถ่ินถูกคาดหวังให้เข้ามามีบทบาททั้งในด้านการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา
และจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติ การให้ความรู้และการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวในขณะที่หลาย
ชุมชนยังขาดความพร้อม และโอกาสในการเรียนรู้ถึงผลกระทบทั้งแง่บวกและลบจึงส่งผลให้ทรัพยากร
ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวยังไม่ถูกจัดการอย่างถูกต้อง อีกทั้งทิศทางของความร่วมมือของหน่วยงาน
ต่างๆกับชุมชนยังไม่เกิดข้ึนอย่างแท้จริง ยังเกิดการคิดแบบแยกส่วนแยกกันคิด แยกกันวางแผน 
แยกกันจัดการ เป็นเหตุให้มีทรัพยากรการท่องเที่ยวมากมายถูกทําลายลงไปอย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์  
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      จึงมีแนวคิดในการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อเป็นโอกาสที่
ชุมชนต่างๆจะได้หันกลับมาทบทวนสิ่งที่เกิดข้ึนทุกแง่มุม ทั้งบวกและลบพร้อมกับการพิจารณาโอกาส
ในอนาคตของเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนน้ัน ส่งผลดีต่อชุมชนในระยะยาวจริงหรือไม ่ ชุมชนจะ
จัดการอย่างไรต่อไป การศึกษาในครั้งนี้มีแนวคิดที่จะดําเนินการโดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากเครือข่าย 
ของชุมชนต่างๆที่เริ่มเกิดข้ึนแล้วในบางพื้นที ่ และชุมชนที่มีความสนใจด้านการท่องเที่ยว อีกทั้งยัง
อาศัยฐานข้อมูลและการร่วมมือในการสร้างเสริมเครือข่ายจากภาคีร่วมจากองค์กรที่เกี่ยวข้องอีกด้วย
เพื่อให้เกิดเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างแท้จริงและยั่งยืน 
    2.4.1 องค์ประกอบของการจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชน  
   1) ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม  
       • ชุมชนมีฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และมีวิถีการผลิตที่พึ่งพาและใช้
ทรัพยากร ธรรมชาติอย่างยั่งยืน  
       • ชุมชนมีวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถ่ิน  
   2) องค์กรชุมชน  
       • ชุมชนมีระบบสังคมที่เข้าใจกัน  
       • มีปราชญ ์หรือผู้มีความรู ้และทักษะในเรื่องต่าง ๆ หลากหลาย  
       • ชุมชนรู้สึกเป็นเจ้าของและเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา  
   3) การจัดการ  
       • มีกฎ-กติกาในการจัดการสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว  
       • มีองค์กรหรือกลไกในการทํางานเพื่อจัดการการท่องเที่ยว และสามารถเช่ีอม
โยงการท่องเที่ยวกับการพัฒนาชุมชนโดยรวมได้  
       • มีการกระจายผลประโยชน์ที่เป็นธรรม  
       • มีกองทุนที่เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน 
   4) การเรียนรู ้ 
       • ลักษณะของกิจกรรมการท่องเที่ยวสามารถสร้างการรับรู ้และความเข้าใจในวิถี
ชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่าง  
       • มีระบบจัดการให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ระหว่างชาวบ้านกับผู้มาเยือน  
       • สร้างจิตสํานึกเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม ทั้งในส่วน
ของชาวบ้านและผู้มาเยือน (สถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT-I) 
    2.4.2 ก าเนิดการท่องเท่ียวโดยชุมชน 
   ช่วงที่โลกตื่นตัวเรื่องการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนและหาทางเลือกใหม่ของการท่องเที่ยว 
ช่วงปี 2535 หลังจากนั้น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) เข้ามาเป็นกระแสใหม่และกระแส
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ใหญ่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย โดยการผลักดันของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ในขณะ
ที่การท่องเที่ยวโดยชุมชน  (Community Based Tourism - CBT)  เริ่มก่อตัวข้ึนเติบโตคู่ขนานไป
กับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยการทํางานในระดับพื้นที่ของโครงการท่องเที่ยวเพื่อชีวิตและธรรมชาติ 
(REST) ต่อมาRESTได้ร่วมมือกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จัดต้ังสถาบันการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนซึ่งในช่วงดังกล่าวช่ือที่เรียกขานการท่องเที่ยวรูปแบบใหม ่ มีหลากหลายช่ืออาทิการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวสีเขียว  
   หลังวิกฤตเศรษฐกิจป ี 2540ป ี รัฐบาลไทยใช้การท่องเที่ยวเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจ
โดย ประกาศให้ป ี2541-2542 เป็นปีส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย (Amazing Thailand) ในปี 2544 มี 
โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ์ (One Tambon One Product-OTOP) หลังป ี 2545 การ
ท่องเที่ยว ลงไปในชนบทหลากหลายรูปแบบในป ี 2547 มีการให้มาตรฐานโฮมสเตย์ ปัจจุบันการ
ท่องเที่ยวโดย ชุมชนเริ่มเป็นที่ยอมรับว่าเป็นการท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งซึ่งชุมชนเข้ามาบริหารจัดการ
การท่องเที่ยวด้วยตนเอง 
    2.4.3 รูปแบบการท่องเท่ียวของการท่องเท่ียวโดยชุมชน (CBT)  
   รายการนําเที่ยวมีการออกแบบเพื่อให้ผู้มาเยือนได้รับประสบการณ์ในวิถีชีวิตของคน
ท้องถ่ิน แขกผู้ มาเยือนและสมาชิกในชุมชนมีโอกาสที่จะพบและเรียนรู้ซึ่งกันและกันการนําเที่ยวและ
บริการต่างๆ   ดําเนินการโดยกลุ่มองค์กรชุมชน   มีการแบ่งบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ  อาทิ  
ผู้ประสานงาน, ผู้นําเที่ยวท้องถ่ินครอบครัวโฮมสเตย์ฝ่ายอาหารยานพาหนะ เป็นต้น  
   รูปแบบการท่องเท่ียว CBT มี 3 รูปแบบ : 
   1) แลกเปลี่ยนเรียนรู ้เป็นโปรแกรมการท่องเที่ยวปกติของชุมชน  
   2) ศึกษาดูงาน เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ซึ่งมีทั้งการบรรยายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น เพื่อให้ผู้มาศึกษาดูงานได้เข้าใจและนําไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบท  
    2.4.4 กระบวนการพัฒนาการท่องเท่ียวโดยชุมชน (CBT) 
            การท่องเที่ยวโดยชุมชน  (CBT)        เป็นผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่มีแนวคิดชัดเจน 
กล่าวคือ   เป็นการท่องเที่ยวที่จัดการโดยชุมชนเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน    การจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน  จุดเด่นของ CBT คือ แต่ละชุมชนจะมี
เอกลักษณ์เฉพาะถ่ินนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับความเป็นท้องถ่ินด้ังเดิม  เป็นการท่องเที่ยวที่เห็นการ
มีส่วนร่วมของคนในชุมชน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักท่องเที่ยวกับชาวบ้าน  นักท่องเที่ยว
สามารถเห็นความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติ 
           การท่องเที่ยวทีไ่ปเยี่ยมชุมชนมีการนําเสนอจุดขายที่เหมือน ๆ กัน กล่าวคือ ที่พัก
และอาหารท้องถ่ิน   กิจกรรมนําเที่ยวก็คล้ายๆกัน คล้ายๆกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน  แต่สิ่งที่การ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนแตกต่างจากการท่องเที่ยวรูปแบบอื่น คือ ระดับการมีส่วนร่วมของคนใน
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ชุมชน  ความรู้สึกเป็นเจ้าของ  และรูปธรรมที่จับต้องได้ว่าการท่องเที่ยวส่งผลประโยชน์ต่อชุมชนโดย
ภาพรวมอย่างไร  ทั้งเรื่องการพัฒนาชุมชนและดูแลทรัพยากรธรรมชาติแลสิ่งแวดล้อม  นักท่องเที่ยว
จะได้สัมผัสถึงการต้อนรับที่อบอุ่น  มีอัธยาศัยไมตรี  มีโอกาสพบปะกับคนที่หลากหลายในชุมชน  โดย
ที่ทุกคนรู้สึกว่าตนเองเป็นเจ้าบ้านพร้อมต้อนรับแขกผู้มาเยือนได้สัมผัสความเป็นชุมชนในการดําเนิน
วิถีชีวิตที่เป็นปกติ    
           ความรู้สึกเป็นเจ้าของการท่องเที่ยวโดยชุมชน       สร้างแรงจูงใจให้สมาชิกกลุ่มท่อง 
เที่ยว  เข้ามาควบคุมผลกระทบจากการท่องเที่ยว  ผู้มาเยือนสามารถรับรู้ถึงความตั้งใจจริงนั้นได้จาก 
“กองทุนชุมชน” ที่ตั้งข้ึนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชน  แม้ว่าสมาชิกในชุมชนอาจไม่ได้รับรายได้
โดยตรงจากการท่องเที่ยว  แต่ผลการดําเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวได้ตัดรายได้ส่วนหนึ่งเข้ากองทุน
เพื่อให้ส่วนรวมได้ร่วมรับประโยชน์  รวมทั้งการมีกฎกติกาเพื่อให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติตนที่เคารพคน
ท้องถ่ิน  และไม่ทําการใด ๆ ที่ผิดจารีตประเพณีของชุมชน ขณะที่พักในหมู่บ้าน   
2.5 บทความและผลงานท่ีเกี่ยวข้อง 
    1. รองศาสตราจารย์ถาวร สายสืบ     ที่ปรึกษาด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ศูนย์ฝึกอบรม
และควบคุมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เขียนไว้ในบทความเชิงวิชาการเรื่อง 
“การผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์” รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับสื่อวีดิทัศน ์ ทั้งความหมายของ
สื่อวีดิทัศน ์ กระบวนการผลิตสื่อวีดิทัศน ์ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวีดิทัศน ์ รวมไปถึงการผลิตสื่อวีดิ
ทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์  
    จากบทความเชิงวิชาการเรื่อง “การผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์” ของรอง
ศาสตราจารย์ถาวร สายสืบ สามารถนําทฤษฎีในการผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์มาใช้เป็น
แนวทางในการผลิตวีดิทัศน์ของผู้ศึกษาได ้
    2. รายงานสถิติการท่องเที่ยวภายในประเทศ ประจําป ีพ.ศ. 2554 (ภาคเหนือ) สํานักงาน
ปลัด กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จากสํานักวิจัยเศรษฐกิจและ
ประเมินผล บริษัท เอ็กเซลเลนท ์บิสเนส แมเนจเม้นท ์จํากัด ได้นําเสนอข้อมูล ในบทที ่3 เรื่อง “ผล
การสํารวจสัดส่วนพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ปี 2554” หัวข้อ โครงสร้างทั่วไป
ของผู้เยี่ยมเยือนภายในจังหวัดเชียงราย ดังตาราง ต่อไปนี ้
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ตารางที่ 2-1 ตารางแสดงจํานวนและร้อยละของตัวอย่างผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยและชาวต่างประเทศ ใน
จังหวัดเชียงราย ป ี2554 จําแนกตามภูมิลําเนาและถ่ินที่อยู ่
 

 
   
   จากตารางแสดงจํานวนและร้อยละของตัวอย่างผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยและชาวต่างประเทศ ใน
จังหวัดเชียงราย ป ี 2554 จําแนกตามภูมิลําเนาและถ่ินที่อยู่แสดงให้เห็นว่า ผู้เยี่ยมเยือนชาว
ต่างประเทศส่วนมาก (ร้อยละ 42.0) เป็นผู้เยี่ยมเยือนที่มาจาก ยุโรป รองลงมา ได้แก่ เอเชีย อเมริกา 
โอเชียเนีย ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ในสัดส่วน (ร้อยละ 22.0, 21.0, 12.6, 1.3 และ 1.1) 
ตามลําดับ ดังนั้นทางผู้ศึกษาสามารถสรุปได้ว่าผู้เยี่ยมเยือนชาวยุโรปเป็นกลุ่มที่เดินทางท่องเที่ยวใน
จังหวัดเชียงรายมากที่สุด จึงสามารถนําข้อมูลที่ได้มาต่อยอดการทําจุลนิพนธ์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปได ้ 
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ตารางที่ 2-2 ตารางแสดงจํานวนและร้อยละของตัวอย่างผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยและชาวต่างประเทศ ใน
จังหวัดเชียงราย ป ี2554 จําแนกตามสื่อที่ทราบข้อมูลการท่องเที่ยวในการเดินทางครั้งนี ้
 

 
 
   จากตารางแสดงจํานวนและร้อยละของตัวอย่างผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
ในจังหวัดเชียงราย ป ี2554 จําแนกตามสื่อที่ทราบข้อมูลการท่องเที่ยวในการเดินทางครั้งนี ้ทําให้ผู้
ศึกษาสามารถสรุปได้ว่าผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศส่วนมาก (ร้อยละ 32.6 ) ทราบข้อมูลการ
ท่องเที่ยวจาก อินเตอร์เน็ต รองลงมา (ร้อยละ 26.8) ทราบจากเพื่อน/คนรู้จัก โดยมีเพียง (ร้อยละ 
2.8) เท่านั้น ที่ทราบ 
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ภาพที่ 2-2 วีดีโอกระตุ้นการท่องเที่ยว ชุด Wish-You-Were-Here 
    การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดทําวีดีโอประชาสัมพันธ์ประเทศไทย "Wish You 
Were Here" Episode 1 (Bangkok) และ Episode 2 (Ayutthaya) ในรูปแบบของคลิปวีดีโอ โดย
เป็นการพูดเชิญชวนท่องเที่ยวประเทศไทยจากนักท่องเที่ยวต่างชาติตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง  ๆ ใน
กรุงเทพฯและอยุธยา ผ่านระบบออนไลน์ใน " You Tube" และ Social Network ต่างๆ เพื่อกระตุ้น
และสร้างความเช่ือมั่นให้กับนักท่องเที่ยวทั่วโลก จากข้อมูลดังกล่าว ทําให้ผู้ศึกษาเห็นว่าในปัจจุบัน
กระแส Social Network เป็นสิ่งที่คนใช้กันทั่วโลก ดังนั้นหากผู้ศึกษาจึงสามารถนําข้อมูลไป
ประยุกต์ใช้เพื่อประกอบโครงการจุลนิพนธ์ของผู้ศึกษาได ้ 
(ที่มา : http://travel.sanook.com/947042/wish-you-were-here/ เข้าถึงเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 
2556 ) 
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บทที่ 3  

ระเบียบวิธีวิจยั 
 

  ระเบียบการวิจัยเปนการวิจัยเพือ่ทําการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกบักระบวนการการผลิตส่ือ 
วดิีทัศนเพือ่ประชาสัมพันธการทองเทีย่วจังหวัดเชียงรายทําใหผูจัดทําสามารถนําขอมูลทีไ่ดจากการ 
วิจัยมาประยกุตใชกับงานวดิีทัศน 
    โดยผูศึกษาใชวิธีการศึกษาในเชิงลักษณะวิเคราะหและวิจารณ   ซ่ึงเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research)   และนําผลทีไ่ดมาวิเคราะหเพือ่ทําการคนหาแนวความคิดรวมไปถึงเทคนิค 
ตางๆเพือ่ทีจ่ะนําไปใชในการผลิตวีดิทัศนเพือ่ประชาสัมพันธการทองเทีย่วโดยชุมชน  จังหวัดเชียงราย  

รูปแบบในการศึกษาวิจัย   
    การศึกษาการผลิตวีดิทัศนเพือ่ประชาสัมพันธการทองเทีย่วโดยชุมชน จังหวัดเชียงราย   ใน 
คร้ังนี้ผูศึกษาไดนําวิธีวิจยัแบบประยุกต (Applied Research)   ซ่ึงเปนการวิจัยทีมุ่งนําผลไปใช้ ใหเปน 
ประโยชนในทางปฏิบัติเพือ่ผลิตวีดิทัศนเพือ่ประชาสัมพันธการทองเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงรายตอ
ไปโดยผูจัดทํา ไดทําการศึกษาทฤษฎแีนวคิดทีเ่กี่ยวของ   ศึกษาวีดิทัศนและภาพนิ่งและการสัมภาษณ 
แบบเจาะลึก  (In-Depth Interview)   มาใชเปนเคร่ืองมือหลักในการศึกษาหลังจากนั้นจึงนําขอมูลที่ 
รวบรวมไดมาวิเคราะห     เพือ่เปนแนวทางในการผลิตวีดิทัศนประชาสัมพันธการทองเทีย่วโดยชุมชน 
จังหวัดเชียงราย  ใหสอดคลองกับความ   ตองการและตรงกับวัตถุประสงคของโครงการรวมทัง้ทําการ 
ประเมินผลดวยวิธีการสนทนากลุม  (Focus Group)    เพือ่นําคําวิจารณ  และความเห็นของกลุมเปา 
หมายมาประเมินชิ้นงาน 

ประชากรและกลุมตวัอยาง  
    1. ประชากร (Population) ในการผลิตวีดิทัศนเพือ่ประชาสัมพันธการทองเทีย่วโดยชุมชน 
จังหวัดเชียงราย สามารถแบงเปน 3 กลุม ดังตอไปนี้ 
       1.1 ประชากรทีเ่ปนผูมีความรู ความเชี่ยวชาญดานขอมูลการทองเทีย่วโดยชุมชน และ  
พฤติกรรมการทองเทีย่วของนักทองเทีย่วตางชาติ  
       1.2 ประชากรทีเ่ปนผูมีความรู ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการผลิตส่ือวีดิทัศนเพือ่ประชา- 
สัมพันธ  
      1.3 ประชากรทีเ่ปนกลุมเปาหมายชาวตางชาติทีม่ีความชื่นชอบในการทองเทีย่ว 
    2. กลุมตัวอยาง (Sampling) เลือกเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง แบ งออกไดเปน 3 กลุม คือ 
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กลุมตัวอยางทีใ่หสัมภาษณ กลุมตัวอยางทีต่อบแบบสอบถาม และ กลุ มตัวอยางการสนทนาแบบกลุม 
ดัง ตอไปนี้ 
       2.1 กลุมตัวอยางทีใ่หสัมภาษณ หมายถึง กลุ มผูมคีวามรู ความเชี่ยวชาญดานขอมูลการ 
ทองเทีย่วโดยชุมชนดานพฤติกรรมการทองเทีย่วของนักทองเทีย่วตางชาติและดานการผลิตส่ือวีดิทัศน
เพือ่ประชาสัมพันธการทองเทีย่ว ดังตอไปนี้ 
        -คุณพรหมโชติ ไตรเวช    ผูอํานวยการผูอํานวยการสํานักการทองเทีย่วและกีฬาจังหวัด 
เชียงราย อดีตผูอํานวยการสํานักงานทองเทีย่วและกีฬาจังหวัดสุราษฎรธานี และจังหวัดภูเก็ต 
        -คุณนฤดม เพียรพัฒน หัวหนางานวีดิทัศน การทองเทีย่วแหงประเทศไทย (ททท.) 
        -คุณชลอ เลิศพิภพพร มัคคุเทศกนําเทีย่วประเทศไทย  
        -คุณสุรพล เครือสุวรรณ เจาของทีดิ่นสวนหนึ่งของเวียงหนองหลม อําเภอเชียงแสน 
จังหวัดเชียงราย และเปนนักอนุรักษนกทองถิ่นของภาคเหนือ 
       2.2 กลุมตัวอยางทีต่อบแบบสอบถาม  หมายถึง  กลุมนักทองเทีย่วตางชาติ  (ยุโรป) อายุ 
ระหวาง  20-35 ป จํานวนทัง้ส้ิน 70 ตัวอยาง  
       2.3 กลุมตัวอยางทีท่ําการสนทนาแบบกลุม (Focus group)  หมายถึง กลุมนักทองเทีย่ว 
ตางชาติ  (ยุโรป)  ระหวาง  20-35 ป  จาํนวน 10 คน  โดยเลือกจากบุคคลทีม่ีความสนใจในการทอง- 
เทีย่วมากทีสุ่ดตอปจากการทําแบบสอบถามมาทําการสนทนาในหัวขอ “ความพึงพอใจและประโยชน 
ทีไ่ดรับจากการรับชมวีดิทัศนเพือ่ประชาสัมพันธการทองเทีย่วโดยชุมชนจังหวัดเชียงราย”เพือ่เปนการ 
ประเมินผล 

เครื่องมอืที่ใชในการศึกษาวิจัย 
    ในการศึกษาเร่ือง   “การผลิตวีดิทัศนเพือ่ประชาสัมพันธการทองเทีย่วโดยชุมชน   จังหวัด 
เชียงราย” ในคร้ังนี้ แบ่งออกเป็น้2 ส่วน  คือ เคร่ืองมือทีใ่ช ในการเก็บรวบรวมขอมูลกอน การผลิต 
โดยการสัมภาษณ แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) และการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) 
และเคร่ืองมือทีใ่ช ในการประเมินผลหลังจาก การผลิต โดยการสนทนาแบบกลุ่ม้ (Focus Group) 
ดังตอไปนี้ 
    1. เครื่องมอืทีใ่ชในการเก็บรวบรวมขอมลูกอนการผลิต มีดังนี้  
      1.1 การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Depth Interview)  ใชสําหรับการสัมภาษณผูทีม่ี 
ความรู ความเชี่ยวชาญดานขอมูลการทองเทีย่วโดยชุมชน  ,  ดานพฤติกรรมการทองเทีย่วของนักทอง 
เทีย่วตางชาติ  (ยุโรป)     และดานการผลิตส่ือวดิีทัศนเพือ่การประชาสัมพันธการทองเทีย่วโดยมีแนว 
คําถามดังนี ้
   1.1.1 ใชสัมภาษณผูทีม่ีความรู ความเชี่ยวชาญดานขอมูลการทองเทีย่วโดยชุมชน 
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          สวนที ่1 ขอมูลสวนบุคคลของผูใหสัมภาษณชื่อ เพศ อายุ อาชีพ 
          สวนที ่2 การนําเสนอขอมูลการทองเทีย่ว 

-ขอมูลเกี่ยวกับขอมูลการทองเทีย่วโดยชุมชนของจังหวัดเชียงราย้้้้้
และกลุมนักทองเทีย่วทีม่าเทีย่วตามแหลงทองเทีย่วโดยชุมชน 
-ขอมูลสถานทีท่องเทีย่วโดยชุมชนทีน่าสนใจรวมถึงแผนพัฒนาการ 
ทองเทีย่วโดยชุมชนของจังหวัด เชียงราย 
-วิธีการนําเสนอเพือ่การประชาสัมพันธขอมูลการทองเทีย่วโดย 
ชุมชนทีน่าสนใจ 
-การผลิตวีดิทัศนประชาสัมพันธการทองเทีย่วโดยสามารถทําให 
จํานวนนักทองเทีย่วเพิม่ขึ้นไดจริงหรือไมอยางไร 
-การผลิตวีดิทัศนประชาสัมพันธการทองเทีย่วโดยชุมชนสามารถทํา 
ใหนักทองเทีย่วเห็นความสําคัญของการทองเทีย่วและอนุรักษ 
ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมไดหรือไมอยางไร  

   1.1.2 ใชสัมภาษณผูมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการทองเทีย่วของนัก 
                            ทองเทีย่วตางชาติ(ยุโรป) 
          สวนที ่1 ขอมูลสวนบุคคลของผูใหสัมภาษณ 
             ชื่อ เพศ อายุ อาชีพ 
          สวนที ่2 พฤติกรรมการทองเทีย่ว 
            -สถานทีใ่ดทีน่ักทองเทีย่วตางชาติ(ยุโรป)ใหความสนใจเปนอยางมาก 
            -นักทองเทีย่วตางชาติ(ยุโรป)มีความชื่นชอบการทองเทีย่วในลักษณะ 
                                        ใด 
             การทองเทีย่วประเทศไทยในแตละคร้ังของนักทองเทีย่วใชระยะ  
             เวลากี่วัน 
            -นักทองเทีย่วกลุมอายุเทาใดทีน่ิยมเดินทางมาทองเทีย่วในประเทศ  
             ไทย 
   1.1.3 ใชสัมภาษณผูทีม่ีความรู ความเชี่ยวชาญดานการผลิตส่ือวีดิทัศนเพือ่ประชา- 
          สัมพันธการทองเทีย่ว 
          สวนที ่1 ขอมูลสวนบคุคลของผูใหสัมภาษณ 
          - ชื่อ เพศ อายุ อาชีพ 
          สวนที ่2 การใชส่ือวีดิทัศนเพือ่ประชาสัมพันธการทองเทีย่ว 
          - วัตถุประสงคของการประชาสัมพันธการทองเทีย่วคืออะไร  
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          - วิธีการนําเสนอเร่ืองราวและเนื้อหาทีน่าสนใจควรเปนอยางไร  
          - ลักษณะของภาพทีค่วรใชในวีดิทัศนเพือ่การประชาสัมพันธการ 
            ทองเทีย่วควรเปนอยางไร 
          - ดนตรีประกอบส่ือวีดิทัศนเพือ่ประชาสัมพันธการทองเทีย่วควรมี 
            ลักษณะอยางไร 
          - ความยาวทีเ่หมาะสมสําหรับส่ือวีดิทัศนเพือ่ประชาสัมพันธการ 
            ทองเทีย่วควรมีความยาวเทาใด 
       1.2 แบบสอบถาม (Questionnaire) เพือ่ศึกษาความตองการของกลุ มเปาหมายใน 
ดานเนื้อหาและรูปแบบการนําเสนอ โดยมีคําถามดังนี้ 
   สวนที ่1 ขอมูลทัว่ไปของกลุมตัวอยาง 
   สวนที ่2 พฤติกรรมการทองเทีย่วของกลุมตัวอยาง 
   สวนที ่3 พฤติกรรมการทองเทีย่วโดยชุมชน จังหวัดเชียงราย 
   สวนที ่4 ความตองการดานเนื้อหาการทองเทีย่วโดยชุมชน จังหวัดเชียงราย 
   สวนที ่5 ความตองการดานรูปแบบการนําเสนอ 
    2. เครื่องมอืทีใ่ชในการประเมนิผลหลังจากการผลิต มีดังนี้ 
       2.1 การสนทนาแบบกลุม    ( Focus group )    เปนการสัมภาษณในอีกรูปแบบหนึ่ง 
โดยมีผูดําเนินการสนทนากลุม (Moderator) เปนผูคอยจุดประเด็นในการสนทนาเพือ่ใหกลุมเปา 
หมายแสดงความคิดเห็นตอประเด็นหรือแนวทางการสนทนาอยางกวางขวางละเอียดลึกซ้ึง โดยมีผูเขา 
รวมสนทนา 10 คน ซึ่งกลุ่มเป้าหมายคือ้ คือ กลุ่มชาวต่างชาติ อายุระหวาง 20-35 ป   
ทีม่ีความชื่นชอบการทองเทีย่วโดยสังเกตพฤติกรรมการทองเที่ยวจากการตอบแบบสอบถามประกอบ
ดวยแนวคําถามดังนี ้
   สวนที ่1 ขอมูลทัว่ไปของกลุมตัวอยาง 
   สวนที ่2 พฤติกรรมการทองเทีย่วของกลุมตัวอยาง 
   สวนที ่3 ความพึงพอใจดานเนื้อหา 
     - เนื้อหาทีป่รากฎในวิดีโอชิ้นนี้มีความเหมาะสมเพียงใด 
     - เนื้อหาขอมูลทีป่รากฎสามารถนําไปใชประโยชนไดจริง 
    สวนที ่4 ความพึงพอใจดานรูปแบบการนําเสนอ 
     - ความนาสนใจของการประชาสัมพันธการทองเทีย่วโดยชุมชนผานส่ือ 
       วีดิทัศน 
     - สามารถนําวีดิทัศนประชาสัมพันธการทองเทีย่วโดยชุมชนไปเปนคูมือ 
       การทองเทีย่วเพือ่เปนแรงจูงใจใหนักทองเทีย่วมีความตองการออกเดิน 
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       ทางหลังจากรับชมวีดิทัศนชิ้นนี ้
   สวนที ่5 ความพึงพอใจภาพรวม 
     - ความเหมาะสมของดนตรีประกอบกับสถานทีท่องเทีย่ว 
     - การตัดตอทีม่ีความตอเนื่องและการถายทอดอารมณของภาพ 
     - วดิีทัศนเพือ่ประชาการสัมพันธการทองเทีย่วสามารถให้ ไดทัง้ความรูและ 
       ความบันเทิง 
     - หลังจากการรับชมวิดีทัศนเพือ่ประชาสัมพันธการทองเทีย่วจะทําใหรู้ จัก 
       การทองเทีย่วโดยชุมชนจังหวัดเชียงราย มากขึ้น มากนอยเพียงใด 
   สวนที ่6 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิม่เติม  

การทดสอบเครื่องมอื   
    การศึกษาในคร้ังนี้ไดใชการวิจัยแบบประยุกต โดยใชเคร่ืองมือเปนแบบสัมภาษณเชิงลึกการ 
แจกแบบสอบถาม และการสนทนาแบบกลุม เปนเคร่ืองมือในการเก็บขอมูลและประเมินผลชิ้นงาน 
     สําหรับแนวคําถามทีใ่ชในการสัมภาษณนั้น ไดทดสอบความแมนยําของคําถามและภาษาที ่
ใช ผู ศึกษาไดทําการทดสอบ (Pilot test) กับกลุมทีอ่ยูในชวงอายุ 20-35 ป เพือ่นําคําตอบทีไ่ดมา 
ปรับคําถาม และภาษาในแบบสอบถาม 
 
ขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมขอมลู 
    การเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาชิ้นงาน“การผลิตวีดิทัศนเพือ่ประชาสัมพันธการทอง 
เทีย่วโดยชุมชนจังหวัดเชียงราย” ผูศึกษาใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลโดยแบงออกเปน 2 ขัน้ตอน คือ 
การเก็บ รวบรวมขอมูลกอนการผลิต และการเก็บรวบรวมขอมูลหลังการผลิตเพือ่ใชในการประเมินผล 
ดังตอไปนี้  
    1. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมลูกอนการผลิต 
       ขั้นตอนที ่1 ผูศึกษาไดทําการศึกษาคนควาเก็บรวบรวมขอมูลเบือ้งตนโดยศึกษาจาก 
หนังสือ  เอกสาร  บทความ   อินเทอรเน็ต   และตําราวิชาการตางๆทีเ่กี่ยวของ นอกจากนี้ผู ศึกษายัง 
ศึกษาไปถึง เทคนิค และภาพนิ่งทีเ่กี่ยวของ ซ่ึงการศึกษาชิ้นงานหรือขอมูลดังกลาว เปนการศึกษาเพือ่ 
ทีจ่ะนํามาวิเคราะห พัฒนา และประยุกตใชในการผลิตผลงาน 
       ขั้นตอนที ่2 ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณแบบเจาะลึก   (In-Depth Interview)   เพือ่ขอ 
ขอมูลและความคิดเห็นจากผูทีม่ีความรู   ความเชี่ยวชาญดานการทองเทีย่วโดยชุมชน ,ดานพฤติกรรม 
การทองเทีย่วของนักทองเทีย่วตางชาติ (ยุโรป)   และดานการผลิตส่ือวีดิทัศนประชาสัมพันธการทอง- 
เทีย่ว  คําถามทีใ่ชจะเปนคําถามปลายเปด  ( Open-end Question )  เพือ่ใหกลุมเปาหมายสามารถ 
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ตอบคําถามไดอยางละเอียด ผูศึกษาจะทําการบันทึกเสียงของการสนทนาลงในเคร่ืองบันทึกเสียงเพือ่  
นํามาวิเคราะห และจับประเด็นไปใชในการพัฒนาชิ้นงานตอไป 

     ขัน้ตอนที ่3 ผูศึกษาไดทําการแจกแบบสอบถาม  (Questionnaire)      ใหกลุมตัวอยาง 
กรอกแบบสอบถามเอง  (self-administered)   เพือ่รวบรวมความคิดเห็นจากกลุมเปาหมายตางชาติ 
ทีม่ีอายุ  20-35  ป จํานวน 70 คน    เพือ่ใชเปนแนวทางในการพัฒนาและประยุกตใชกับการทำงาน 
ตางๆ 

     ขั้นตอนที ่4 ผูศึกษาไดเตรียมการกอนการผลิต (Pre-production) โดยนำขอมูลทัง้หมด 
ทีร่วบรวมได มาเปนแนวทางในการปรับปรุงกับชิ้นงาน  ตลอดจนจัดทําตารางการดําเนินงานผลิตราย 
การ ทัง้หมด เพือ่ความสะดวกและไม เกิดขอผิดพลาดในขั้นตอนการผลิต 

    2. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมลูหลังการผลิต 
        ผูศึกษาจะนําเสนอชิ้นงานการผลิตวีดิทัศนเพือ่ประชาสัมพันธการทองเทีย่วโดยชุมชน 
จังหวัด เชียงราย    ตอกลุมเปาหมายชาวตางชาติ 10 คน    ทีม่ีความชื่นชอบการทองเทีย่วโดยสังเกต 
พฤติกรรมการทองเทีย่ว  จากการตอบแบบสอบถาม   ดวยการสนทนาแบบกลุม  ในหัวขอ “ความพึง 
พอใจ และประโยชนทีไ่ดรับจากการรับชมวีดิทัศนเพือ่ประชาสัมพันธการทองเทีย่วโดยชุมชน  จังหวัด 
เชียงรายจากนั้นจึงนําขอมูล  ทีไ่ดมาวิเคราะหและประเมินชิ้นงาน  ทัง้ในดานรูปแบบเนื้อหา   เทคนิค 
ตลอดจนภาพรวมของชิ้นงานซ่ึงจะนําไปสูการปรับปรุงแกไขชิ้นงานชิ้นตอไป 
      ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมลูผูศึกษาไดใชระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมลูใน 
แตละสัดสวน ดงัตอไปน้ี 

  1. ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณ    เพือ่ขอขอมูลและความคิดเห็นจากผูทีม่ีความรูและมีความ 
เชี่ยวชาญดานการทองเทีย่วโดยชุมชน ,ดานพฤติกรรมการทองเทีย่วของนักทองเทีย่วตางชาติ  (ยุโรป) 
และดานการผลิตส่ือวีดิทัศนประชาสัมพันธการทองเทีย่ว  ตั้งแต่ วันที ่ 10-17 กันยายน พ .ศ. 2556 
เปนระยะเวลา 1 สัปดาห 

  2. ผูศึกษาไดทําการประเมินผลชิ้นงาน ด วยการแจกแบบสอบถามเพือ่สํารวจความพึงพอใจ 
ทีม่ีชิ้นงาน ซ่ึงจะวัดผลกับกลุ มเปาหมายจํานวน 70 คน ตั้งแต่ 10-23 กันยายน พ .ศ. 2556 
เปนระยะเวลา 2 สัปดาห 

  3. ผูศึกษาไดทําการเตรียมการกอนการผลิต    เร่ิมต้ังแตการวิเคราะหขอมูล  เนื้อหา  โครง 
เร่ือง รูปแบบ การนําเสนอ เทคนิคและดนตรีตางๆ ต้ังแตวันที ่23 กันยายน ถึง 6 ตุลาคม พ.ศ. 2556 

  4. ผูศึกษาไดทําการสนทนาแบบกลุม   กับกลุมเปาหมายจํานวน   10  คน  ภายในเดือน 
ธันวาคม พ.ศ.2556 

  การวิเคราะหขอมูลผูศึกษาไดทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติบรรยาย (Descriptive 
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statistics) ในการรวบรวมขอมูล แจกแจงข อมูล และการบรรยายคุณลักษณะของขอมูลซ่ึงจะแบงการ 
วเิคราะหขอมูลออกเปน   2 สวน  คือ   วิเคราะหขอมูลกอนการผลิตและการวิเคราะหขอมูลหลังจาก 
การผลิต 
    1. การวิเคราะหขอมลูกอนการผลิต 

     ขั้นตอนที ่1 ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณแบบเจาะลึกจะอาศัยแนว 
คิด ดานกระบวนการส่ือสาร การประชาสัมพันธมาประกอบใชในการวิเคราะหคําตอบของผูทีม่ีความรู 
ความเชี่ยวชาญดานการทองเทีย่ว และผูทีม่ีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ  แลวนํามา 
สรุปตามประเด็นทีต้ั่งไวเพือ่ใชเปนแนวทางในการผลิตตอไป 
       ขั้นตอนที่ 2 ผูศึกษาใชวิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติขั้นพืน้ฐานโดยนําคําตอบทีก่ลุมตัว 
อยางตอบในแบบสอบถาม    มาทําการคํานวณผลทางสถิติ   เพือ่หาคาเฉล่ียและแจกแจงความถี่ดาน 
ความตองการ   ในดานรูปแบบและเนื้อหารวมถึงการนําความคิดเห็น    และขอเสนอแนะใชพิจารณา 
เพิม่เติมในการผลิตชิ้นงาน 
    2. การวิเคราะหขอมลูหลังการผลิต 
       ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหขอมูลจากการสนทนาแบบกลุมโดยต้ังคําถามเพือ่ขอความคิด 
เห็นกับกลุมเปาหมายชาวตางชาติ (ยุโรป) ทีม่ีอายุระหวาง  20-35  ป  ทีม่ีความชื่นชอบการทองเทีย่ว 
โดยสังเกตพฤติกรรมการทองเทีย่วจากการ ตอบแบบสอบถาม และนําความเห็นของกลุ มเปาหมายมา 
สรุปในแตละหัวขอเพือ่ใหไดขอสรุปทีช่ัดเจนใน  แตละคําถามสําหรับนําไปประยุกตใชเปนแนวทางใน 
การผลิตตอไป 
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บทที่ 4  

ประมวลผลวิจัย 
 

   การศึกษาและการผลิต         “การผลิตวีดิทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยชุมชน 
จังหวัดเชียงราย”     ใช้วิธีการศึกษาและการรวบรวมข้อมูลในรูปแบบการวิจัยเชิงประยุกต์ (Applied 
Research) โดยผู้ศึกษาเลือกใช้เครื่องมือการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) กับบุคคล
ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน  ของจังหวัดเชียงรายด้านพฤติกรรมการท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวต่างชาติ   (ยุโรป)       และด้านการผลิตส่ือวีดิทัศนเพือ่การประชาสัมพันธการท่องเทีย่ว 
ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)   และได้น าผลวิจัยนั้นมาวิเคราะห์ข้อมูล   นอก 
จากนี้ผู้ศึกษายังเลือกใช้เครื่องมือการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire)    เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลและ
สรุปผลความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายเพ่ือใช้น าไปเป็นแนวทางในการผลิตวีดิทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์ 
การท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงรายโดยแบ่งการน าเสนอผลการเก็บรวบรวมก่อนการผลิตรายการ 
ออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
 
ผลการวิจัย  
   การสรุปและวิเคราะห์การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) ผู้ศึกษาได้ท าการ
สัมภาษณ์แบบเจาะจงจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน ของจังหวัดเชียงราย,ด้าน 
พฤติกรรมการท่องเทีย่วของนักท่องเทีย่วต่างชาติ (ยุโรป) และด้านการผลิตส่ือวีดิทัศนเพือ่การประชา 
สัมพันธการท่องเทีย่วซึ่งได้ท าการสัมภาษณ์ท้ังหมด 4 ท่านดังนี้  
   คุณพรหมโชติ ไตรเวช    ผู้อ านวยการส านักการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย  อดีต
ผู้อ านวยการส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดภูเก็ต 
    1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน  
       คุณพรหมโชติ  ไตรเวช ได้กล่าวว่า  การท่องเที่ยวโดยชุมชนนั้น   มีด้วยตัวของมันเองอยู่
แล้วเกิดจากแนวคิดท่ีว่า การที่ลูกหลานต่างจังหวัดมาเรียนในเมือง แล้วกลับมาพักบ้านญาติตัวเอง จึง
เรียกว่า การพักแบบ Home stay ต่อมามีกลุ่มนักศึกษา   กลุ่มครูฝึกหัดที่ต้องฝึกงานภาคสนามก่อจะ 
ไปฝึกงานต้องเลือกโรงเรียนที่อยู่ห่างไกล หรือบางครั้งอาจถูกก าหนดให้ไปสัมผัสกับชีวิตผู้คน  ใช้เวลา 
ประมาณ 6 เดือน-1 ปี จึงต้องหาบ้านที่ตนเองสามารถไปใช้ชีวิตอยู่ได้ จึงเกิดการพักแบบ Long stay 
ในภาษาวิชาการ     ดังนั้นการที่เราเข้าไปอยู่ในครอบครัวที่เขามีความรู้สึกที่ดีให้กับเรา   เขาคิดว่าเรา
คือคนใกล้ตัว  เขาถึงอนุญาตให้เราไปใช้ชีวิตอยู่ด้วยโดยไม่มีข้อแม้อะไรเลย   จากแนวความคิดนี้ท าให้
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เกิดกลุ่มนักท่องเที่ยวแบบ Backpack     และหน่วยงานต่างๆจึงมีแนวคิดที่จะน าบ้านมาเป็นที่พัก ซึ่ง
แนวความคิดนี้เกิดขึ้นมาประมาณ 20 ปีแล้ว  
    2. นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายที่เดินทางมาท่องเที่ยวโดยชุมชน  
        นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวโดยชุมชนนั้น   คุณพรหมโชติ    กล่าวไว้ว่ามีนักท่อง 
เที่ยวที่ให้ความสนใจทั้งหมด 4 กลุ่ม 
        1) กลุ่มศึกษาดูงาน  นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะให้ความสนใจเกี่ยวกับ  ความโดดเด่นของชุม 
ชนด้านวัฒนธรรม,อาชีพ,ประวัติศาสตร์,สิ่งแวดล้อมและตัวบุคคล 
        2) กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทย     นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะมีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างจากนักท่อง 
เที่ยวทั่วไป   คือ    ชอบไปในแหล่งท่องเที่ยวที่แปลกใหม่ยังไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้าง     พฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้คือ ต้องการความเป็นส่วนตัวชอบเรียนรู้วิถีชีวิตชาวบ้าน นอกจากนี้ คุณพรหมโชติ 
ยังกล่าวไว้อีกว่า    จากการสังเกตของเขา   พบว่านักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เป็นนักท่องเที่ยวที่มีฐานะ  แต่มี
ความรู้สึกว้าเหว่  ซึ่งเมื่อมาท่องเที่ยวโดยชุมชนแล้ว  ท าให้นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้รู้สึกเหมือนได้เพ่ือน  ได้
ญาติ ซึ่งโดยส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะเริ่มจากการมาท่องเที่ยวโดยชุมชนเพียงคนเดียวและต่อมา 
ก็จะชวนเพื่อน พ่ีน้อง  ครอบครัวเข้ามาท่องเที่ยวด้ว ย นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะมีความรู้สึกประทับใจใน
การต้อนรับของคนในชุมชน  ความเป็นกันเองความเป็นมิตร  ความมีน้ าใจของชาวบ้าน  นักท่องเที่ยว
กลุ่มนี้จะเดินทางมาท่องเที่ยวในที่เดิมๆ  อีกหลายครั้งมีการติดต่อกันระหว่างชาวบ้านกับนักท่องเที่ยว
อยู่ตลอดเปรียบเสมือนญาติ 
        3) กลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ  กับ
คนไทย แต่จะประทับใจในการให้บริการและจากไปด้วยความรู้สึกท่ีดี นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้รู้สึกว่าเขาได้
มาถึงจุดที่เขาประทับใจที่สุดแล้ว  การท่องเที่ยวโดยชุมชนนี้ไม่ได้เน้นการพูดเพ่ือสื่อสารกัชาวต่างชาติ
เพราะชาวบ้านไม่สามารถสื่อสารกับต่างชาติได้     จึงใช้อาการ    กิริยา   แสดงออกมาเพ่ือสื่อสารกัน
เพราะว่ามัคคุเทศก์ท่ีพานักท่องเที่ยวมานั้น   เพียงแค่บอกว่าให้อยู่กับครอบครัวนี้และให้นักท่องเที่ยว
กับชาวบ้านสื่อสารกันเอง 
        4) กลุ่มศึกษาวิจัยและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม  กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่เจาะลึก  เช่น  มาเพ่ือ
ศึกษาวิจัยนก  คือเข้ามาใช้ชีวิตกับคนในหมู่บ้านเพื่อให้คนในหมู่บ้านพาไปดูนกที่มีอยู่ในชุมชน     เป็น
การพาตัวเองให้ไปอยู่กับคนในชุมชนเพื่อศึกษาในสิ่งที่ต้องการ  

  3. การใช้สื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยชุมชน 
       คุณพรหมโชติ ไตรเวช ได้กล่าวว่า   การใช้สื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือการดึงดูดนักท่องเที่ยว
ต่างชาติให้สนใจนั้นมีอยู่ 4 อย่างคือ  
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        1) ป้ายประชาสัมพันธ์  ป้ายประชาสัมพันธ์ที่ดีนั้นต้องมี  ภาษาต่างประเทศ  แผนที่และ
เบอร์โทรศัพท์ สามารถติดต่อได้ จุดอ่อนคือ ชาวบ้านพูดภาษาต่างประเทศไม่ได้  ดังนั้นหน่วยงานของ
รัฐแก้ไขปัญหาโดยการจัดหาบุคลากรที่พูดภาษาต่างประเทศได้มาให้บริการและการประสานงาน  
        2) อินเตอร์เน็ต คล้ายกับป้ายประชาสัมพันธ์       แต่ได้ข้อมูลเนื้อหาที่มากกว่าเพราะ
สามารถเห็นได้ทั้งภาพเส้นทางการเดินทาง     ข้อมูลค่าใช้จ่ายในการเดินทาง   รวมถึงกิจกรรมในการ
ท่องเที่ยว จุดอ่อนคือ ชาวบ้านไม่รู้เรื่องการติดต่อ การโอนเงิน จากนักท่องเที่ยว ท าให้หน่วยงานของ
รัฐตั้ง เครือข่ายท่องเที่ยวชุมชน  
        3) โรดโชว ์    การท าโรดโชว์ของท่องเที่ยวโดยชุมชนเน้นในเรื่องการเผยแพร่วัฒนธรรม
และคุณค่าขององค์กร    เพ่ือให้ต่างชาติสนใจมาท่องเที่ยวการท่องเที่ยวในชุมชนของประเทศไทยและ
เป็นการแลกเปลี่ยนวัฒธรรมซ่ึงกันและกันอีกด้วย 
        4) การสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม    เพราะการท่องเที่ยวโดยชุมชนนี้ 
หากมีโฆษณาโดยตรงจะเหมือนการท าการตลาด  ดังนั้นการส่งเสริมจึงเน้นไปที่การหาทางออกร่วมกัน
โดยการให้นักท่องเที่ยวไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม    ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์ที่ส่งเสริมภาพลักษณ์ท่ีดี 
ท าให้นักท่องเที่ยวนั้นอยากมา เพราะมีข้อจ ากัดและกติกามากกว่าโรงแรมที่เน้นการขายอย่างเดียวสิ่ง
นี้จึงเป็นจุดขายใหม่  
       จากข้อมูลที่ได้สัมภาษณ์กับคุณพรหมโชติ ไตรเวช     ท าให้ผู้ศึกษาได้ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเพิ่มมากข้ึน     ผู้ศึกษาสามารถน าข้อมูลการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ได้มาเป็นแนวทางในการก าหนดกรอบการด าเนินเรื่องของวีดิทัศน์ประชาสัม - 
พันธ์การท่องเที่ยวโดยชุมชน ในจังหวัดเชียงราย 
    คุณนฤดม เพียรพัฒน์ หัวหน้างานวีดิทัศน์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท .) 
    1. การน าเสนอข้อมูลการท่องเที่ยว 
        คุณนฤดม เพียรพัฒน์ ได้กล่าวว่า การผลิตวีดิทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวนั้นมี
วัตถุประสงค์อยู่ 2  อย่างคือ    การประชาสัมพันธ์แบบส่งเสริมการขายและการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ 
ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว  
        ในการผลิตวิดีทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยชุมชน  จึงจ าเป็นต้องคิดก่อนว่า
ชุมชนที่จะท าการประชาสัมพันธ์นั้นเป็นที่รู้จักในวงกว้างแล้วหรือยัง   หากยังไม่เป็นที่รู้จักสิ่งที่ต้องนึก
ถึง คือ  สร้างการรับรู้ให้กับนักท่องเที่ยว  โดยการท่องเที่ยวโดยชุมชนนั้นจะต้องดึงจุดเด่นของชุมชนที่
จะประชาสัมพันธ์ออกมา   แล้วเลือกจุดเด่นในชุมชนเป็นหัวข้อเอาไว้  เพื่อเปรียบเทียบกับชุมชนอื่นๆ 
ว่าจุดเด่นของเรานั้นเหมือนชุมชนอ่ืนหรือไม่และแยกจุดเด่นของตัวเองให้แตกต่างจากคนอื่น 
        ด้านการถ่ายท าในการผลิตวีดิทัศน์ คุณนฤดม กล่าวไว้ว่า ให้ถ่ายทอดเรื่องราวในมุมมอง
ที่เราอยากให้เขารับรู้   และมุมมองที่คิดว่านักท่องเที่ยวอยากจะรับรู้   โดยให้นึกถึงในมุมที่เราเป็นนัก 
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ท่องเที่ยวที่ไม่รู้จักแหล่งท่องเที่ยวเหล่านั้นเลยและคาดหวังว่าอยากจะเห็นอะไรจากวีดิทัศน์ประชาสัม 
พันธ์นี้   ส่วนในเรื่องของการเล่าเรื่องให้ล าดับความส าคัญตามความเหมาะสมที่เราอยากจะเล่าอาจจะ
แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรม   ความเป็นอยู่  วิถีชีวิตของคนในชุมชนจะต้องเล่าเรื่องให้ตรงตามวัตถุประ- 
สงค์ที่ตั้งไว้ 
       คุณนฤดมใหข้้อมูลเพิ่มเติมอีก      คือ     การท าวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวใน
รูปแบบสารคดี ไม่จ าเป็นต้องมีบทบรรยายหรือบทพูดก็ได้ ให้ใช้ภาพในการสื่อสาร แต่อาจจะให้ข้อมูล
เพ่ิมเติมเล็กน้อย   เพิ่มความน่าสนใจให้กับภาพที่ถ่าย  เช่น  ถ่ายภาพวิธีชีวิตของคนในชุมชนก าลังท า 
กับข้าว  ผัดผักชนิดหนึ่งอยู่  อาจจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ผักชนิดนี้คือผักอะไร มีประโยชน์อย่างไร เป็น
เกรด็เล็กน้อยเพ่ิมเติมเพ่ือให้ผู้ชมได้รับข้อมูลเพิ่มขึ้น เพราะบางครั้งภาพอาจจะบอกได้ไม่ชัดเจนนักแต่
ไม่ต้องใส่ข้อมูลที่เยอะมากเกินไปจะท าให้วีดิทัศน์ของเรานั้น ไม่น่าสนใจ 
        ด้านการลงบทบรรยายหรือเสียงเพลง คุณนฤดม กล่าวว่า ต้องใส่ให้เหมาะสม มีจังหวะ
จะโคน หากใส่บทมากไปวิดีทัศน์ก็จะน่าเบื่อ หากใส่บทน้อยไปคนดูก็จะไม่รู้เรื่อง  และไม่สามารถรับรู้
ข้อมูลที่เราต้องการจะสื่อออกไป      ต่อมาในเรื่องของเสียงเพลง   การใช้เสียงเพลงในวีดิทัศน์ประชา 
สัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยชุมชนนั้น  ไม่จ าเป็นต้องเป็นเพลงพ้ืนบ้านล้วนๆหรือเพลงต่างประเทศล้วนๆ 
อาจจะเป็นใช้โครงสร้างเพลงเป็นเพลงพ้ืนบ้านแต่ดนตรีอาจจะไม่จ าเป็นต้องเป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้าน
ยังคงให้กลิ่นอายความเป็นพื้นบ้านแต่ยังคงมีความทันสมัยอยู่ในงานเพื่อให้ผู้ชมเกิดควาสนใจมายิ่งขึ้น  
        ด้านความยาวของสื่อวิดีทัศน์เพ่ือประชาสัมพันธ์ คุณนฤดม กล่าวว่า วิดีทัศน์ต้องมีความ
ยาวไม่เกิน 7 นาที ถ้าหากนานไปจะท าให้วิดีทัศน์ไม่น่าสนใจ ผู้ชมเกิดความเบื่อ โดยทั่วไปหากเป็นวีดิ
ทัศน์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการขายนั้น   จะมีความยาวประมาณ 3-5 นาที ส่วนวีดิ-
ทัศน์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเพื่อให้ข้อมูลจะมีความยาวไม่เกิน 7 นาท ี เพราะการรับรู้ของคนท่ัว 
ไปนั้นจะให้ความสนใจไม่เกิน   30 วินาที-1 นาที นอกจากผู้ชมจะให้ความสนใจกับสื่อวีดิทัศน์นั้นเป็น
พิเศษ   
        จากข้อมูลที่ได้สัมภาษณ์กับ คุณนฤดม เพียรพัฒน์   ท าให้ผู้ศึกษาสามารถถ่ายทอดเรื่อง 
ราวได้เหมาะสมและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น   ทั้งยังตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อีกด้วย    นอกจากนี้ทางผู้
ศึกษาได้ข้อคิดเพ่ิมเติมจากคุณนฤดมอีกว่า  การท าวีดิทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวนั้นจะต้อง
ดึงจุดเด่นของชิ้นงานเราออกมาเพ่ือให้เห็นความแตกต่างที่โดดเด่น  ใช้ความแตกต่างของที่ท่ีเราจะท า
การประชาสัมพันธ์เพื่อผู้ชมจะได้เกิดความสนใจและเกิดการอยากไปในสถานที่นั้นๆมากยิ่งข้ึน  
    คุณชลอ เลิศพิภพพร ไกด์น าเท่ียวในประเทศไทย ให้กับนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศส 
    1. ข้อมูลด้านพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ(ยุโรป) 
        คุณชะลอ เลิศพิภพพร กล่าวว่า พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวยุโรปนั้น   สนใจในเรื่องการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ธรรมชาติ ชีวิตความเป็นอยู่ โดยนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะสนใจว่าผู้คนด ารงชีวิต
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ด้วยอะไร มีวัฒนธรรมใดบ้างที่น่าสนใจเพราะวัฒนธรรมแตกต่างจากบ้านเขาอย่างมาก   เรื่องค่าครอง
ชีพก็มีส่วนส าคัญท่ีนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพราะค่าครองชีพของบ้าน
เรานั้นถูก   คุ้มค่าแก่การเดินทางมาท่องเที่ยวส่วนมากนักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่มาท่องเที่ยวในประเทศ
ไทยจะให้ความสนใจกับความเป็นธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์เป็นพิเศษและคุณชะลอยังกล่าวอีกว่า
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยจะใช้เวลาประมาณ7-10 วันในการท่องเที่ยว  
        จากข้อมูลที่ได้สัมภาษณ์กับคุณชลอ เลิศพิภพพร ท าให้ผู้ศึกษาได้ทราบถึงพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายที่ผู้ศึกษาตั้งไว้  
    คุณสุรพล เครือสุวรรณ เจ้าของที่ดิน ส่วนหนึ่งของเวียงหนองหล่ม อ าเภอเชียงแสน 
จังหวัดเชียงรายและเป็นนักอนุรักษ์นกท้องถิ่นของภาคเหนือ 
    1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับพื้นที่เวียงหนองหล่ม อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย  
        คุณสุรพล    เครือสุวรรณ   กล่าวไว้ว่าการท่องเที่ยวโดยชุมชนของพ้ืนที่เวียงหนองหล่ม
ก าลังเริ่มต้นขึ้นที่หมู่  9   ต าบลห้วยน้ าราก   ซึ่งจะเป็นเป็นการท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการในวันที่ 15 
ตุลาคม 2556 นี้    โดยพื้นที่เวียงหนองหล่มนั้นเป็นสาขาใหญ่ที่มีล าห้วยสาขาแยกย่อยออกไปหลายที่ 
โดยพื้นที่ๆคุณสุรพลเป็นเจ้าของนั้นเป็นหนึ่งล าน้ าที่มันไหลลง คุณสุรพล จึงกล่าวอีกว่า หากจะท าการ
อนุรักษ์พ้ืนที่ของเวียงหนองหล่มทั้งหมดนั้นก็ไม่ได้   เพราะเป็นพ้ืนที่ๆก าลังแย่งชิงกันอยู่จากกลุ่มนาย 
ทุนจากเดิมพ้ืนที่ตรงนี้มีประมาณ 34,000 ไร่ แต่ปัจจุบันเหลืออยู่ประมาณ 12,000 ไร่  คุณสุรพลจึงมี
แนวคิดท่ีว่า  พ้ืนที่ๆมีอยู่ในส่วนที่คุณสุรพลเป็นเจ้าของนั้นสาขาหนึ่งที่ล าห้วยไหลลงจะท าการอนุรักษ์
ระบบนิเวศ เพราะในพื้นที่ตรงนี้หากมีนกที่อพยพมาและไม่สามารถไปพักในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ได้   จะมีจุด 
รองรับนกที่กันเอาไว้ประมาณ 90 ไร่    ซึ่งพ้ืนที่ในส่วนนี้เป็นหนองน้ า    และมีการท านาของชาวบ้าน 
แต่ปัจจุบันได้มีการหยุดการท านาในส่วนของพ้ืนที่ตรงนี้เพื่อปรับสภาพระบบนิเวศ   นอกจากนี้ยังแบ่ง
พ้ืนที่ๆเหลือไว้ให้ชาวบ้านเลี้ยงปลาตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งบ่อปลาแห่งนี้สามารถเป็นแหล่ง
หาอาหารให้กับนกที่อพยพมาได้อีกด้วย และในส่วนที่เหลือจากพ้ืนที่เลี้ยงปลา   ยังให้ชาวบ้านปลูกพืช 
ผัก ทุกชนิดที่สามารถรับประทานได้ เพ่ือสร้างรายได้ให้กับชาวบ้าน 
    2. ข้อมูลและแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจในพื้นที่เวียงหนองหล่ม อ าเภอเชียงแสน จังหวัด
เชียงราย 
        คุณสุรพล เครื่อสุวรรณ กล่าวว่า ในพื้นที่เวียงหนองหล่มมีจุดที่ท่องเที่ยว ได้แก่   วัดปาง
หมากหน่อ ปางควาย พิพิธภัณฑ์เวียงหนองหล่ม นาบัว นกอพยพโดยนกท่ีอพยพจะมีมากในช่วงเดือน
พฤศจิกายน-มกราคมมีนกเป็ดน้ ากว่า 10,000 ตัวอยู่ในพื้นท่ี 
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ผลการส ารวจพฤติกรรมการท่องเที่ยวและความต้องการในด้านเนื้อหาและรูปแบบการน าเสนอที่มี
ต่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดเชียงราย 
    ผู้ศึกษาได้ใช้วิธีการแจกแบบสอบถามชนิดให้กลุ่มตัวอย่างกรอกแบบสอบถามด้วยตนเอง  
จากกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย  จ านวนทั้งสิ้น 70 คน โดยผู้ศึกษา
ได้น าค าตอบที่ได้มาประมวลผลทางสถิติเพ่ือวัดผลพฤติกรรมการท่องเที่ยวและความต้องการด้าน
รูปแบบและเนื้อหาของวีดิทัศน์ชิ้นนี้        เพ่ือเป็นแนวทางในการผลิตวิดีทัศน์เพ่ือประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดเชียงราย ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
    การแจกแจงแบบสอบถามนั้นผู้ศึกษาได้เริ่มต้นจากการสุ่มตัวอย่างกลุ่มเป้าหมายที่มี    อายุ   
ระหว่าง  20-35 ปี จ านวน 70 คน    โดยที่ผู้ศึกษาได้ท าการแจกแบบสอบถาม      เพ่ือท าการส ารวจ
พฤติกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 70 คน ตั้งแต่วันที่  10-22 กันยายน  พ.ศ.  2556 
เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์  
    ผลการส ารวจลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามจะแสดงผล
ออกมาดังตารางต่างๆ ต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 4-1 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน(คน) ร้อยละ 

1.ชาย 42 60 
2.หญิง 28 40 

รวม 70 100 
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ภาพที่ 4-1 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามเพศ 
     
    จากตารางที่ 4-1 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามเพศ      แสดงให้เห็นว่ากลุ่ม
ตัวอย่างนักท่องเที่ยวต่างชาติ มากที่สุดเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 60     รองลงมาเป็นเพศหญิง คิด
เป็นร้อยละ 40 
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ตารางที่ 4-2 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน(คน) ร้อยละ 
1. 20 ปี 2 2.86 

2. 21 ปี 6 8.57 
3. 22 ปี 5 7.14 

4. 23 ปี  6 8.57 

5. 24 ปี 10 14.28 
6. 25 ปี 5 7.14 

7. 26 ปี 8 11.43 

8. 27 ปี 3 4.29 
9. 28 ปี 5 7.14 

10. 29 ปี 3 4.29 

11. 30 ปี 4 5.71 
12. 31 ปี 2 2.86 

13. 32 ปี 2 2.86 
14. 33 ปี 4 5.71 

15. 34 ปี 0 0 

16. 35 ปี 2 2.86 
17. 36 ปีขึ้นไป 3 4.29 

รวม 70 100 
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ภาพที่ 4-2 แสดงจ านวน(ตน)กลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอายุ 
     

  จากตารางที่ 4-2   แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอายุ    แสดงให้เห็นว่ากลุ่ม
ตัวอย่าง ที่มีมากที่สุด คือ อายุ 24 ปี ร้อยละ 14.28 รองลงมา อายุ 26 ปี ร้อยละ 11.43  รองลงมามี
จ านวนเท่ากัน  คือ อายุ 21 ปี และ 23 ปี ร้อยละ 8.57 รองลงมามีจ านวนเท่ากัน คือ อายุ 22 ปี, 25 
ปี และ 28 ปี ร้อยละ 7.14 รองลงมามีจ านวนเท่ากัน คือ อายุ 30 ปี และ 33 ปี ร้อยละ 5.7   รองลง  
มา มีจ านวนเท่ากัน คือ อายุ 27 ปี, 29 ปี และ 36 ปีขึ้นไป ร้อยละ 4.29 รองลงมา   มีจ านวนเท่ากัน 
คือ อายุ 20 ปี, 31 ปี, 32 ป ีและ 35 ปี ร้อยละ 2.86 และสุดท้าย อายุ 34 ปี ร้อยละ 0 
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ตารางที่ 4-3 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ จ านวน(คน) ร้อยละ 
1.โสด 46 65.71 

2.สมรส 21 30 
3.หย่าร้าง 3 4.29 

รวม 70 100 

 
 

 
   

ภาพที่ 4-3 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามสถานภาพ 
   
  จากตารางที่ 4-3  แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามสถานภาพ   แสดงให้เห็นว่า

กลุ่มตัวอย่าง  มีสถานภาพโสด ร้อยละ 65.71 รองลงมา สถานภาพสมรส ร้อยละ 30     และหย่าร้าง 
ร้อยละ 4.29 
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ตารางที่ 4-4 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามระดับการศึกษา  

ระดับการศึกษา จ านวน(คน) ร้อยละ 
1.ต่ ากว่ามัธยมศึกษา 2 2.86 

2.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) 

3 4.29 

3.ระดับอนุปริญญา 8 11.43 

4.ระดับปริญญาตรี 33 47.14 

5.สูงกว่าระดับปริญญาตรี 24 34.29 
รวม 70 100 

   
 

ภาพที่ 4-4 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

  จากตารางที่ 4-4 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามระดับการศึกษา แสดงให้เห็น
ค่าระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างมากที่สุด  คือ ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 47.14 รองลงมา   ระดับ
การศึกษา  สูงกว่าระดับปริญญาตรี   ร้อยละ 34.29 รองลงมา    ระดับอนุปริญญา     ร้อยละ 11.43 
รองลงมา ระดับมัธยมศึกษา  ร้อยละ 4.29 และน้อยที่สุด คือ ระดับต่ ากว่ามัธยมศึกษา ร้อยละ  2.86  
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ตารางที่ 4-5 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน(คน) ร้อยละ 
1.ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 9 12.86 

2.บุคลากรองค์กรเอกชน 11 15.71 
3.ธุรกิจส่วนตัว 18 25.71 

4.นักเรียน/นักศึกษา 21 30 

5.อ่ืนๆ 11 15.71 
รวม 70 100 

 
 

ภาพที่ 4-5 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอาชีพ 
 

  จากตารางที่ 4-5 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอาชีพ แสดงให้เห็นว่า   กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีมากท่ีสุด คือ นักเรียน/นักศึกษา  ร้อยละ 24.29 รองลงมา    ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 25.71 
รองลงมามีจ านวนเท่ากันคือ บุคลากรเอกชนและอ่ืนๆ ร้อยละ 15.71  และน้อยที่สุด คือ ข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 12.86 
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ตารางที่ 4-6 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามรายได้ 

รายได้ จ านวน(คน) ร้อยละ 
1.ต่ ากว่า 10,000 บาท 2 2.86 

2.10,001-30,000 บาท 22 31.43 
3.30,001-50,000 บาท 14 20 

4.50,001-70,000 บาท 8 11.43 

5.70,000-90,000 บาท 7 10 
6.90,001 บาทข้ึนไป 17 24.29 

รวม 70 100 

 
 

 
ภาพที่ 4-6 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามรายได้ 
 
    จากตารางที่ 4-6 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามรายได้   แสดงให้เห็นว่ากลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวนรายได้มากที่สุด คือ 10,001-30,000 บาท ร้อยละ 31.43 รองลงมา  รายได้  90,001 
บาทข้ึนไป  ร้อยละ  24.29  รองลงมา  รายได้  30,001-50,000 บาท  ร้อยละ 20  รองลงมา  รายได้ 
50,001-70,000 บาท ร้อยละ 11.43 รองลงมา รายได้  70,001-90,000 บาท  และน้อยที่สุด  รายได้ 
ต่ ากว่า 10,000 บาท ร้อยละ 2.86 
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ตารางที่ 4-7 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามประเทศ 

 ประเทศ  จ านวน(คน) ร้อยละ 
1.นิวซีแลนด์ 4 5.71 

2.อิตาลี 8 11.43 
3.สหราชอาณาจักร 5 7.14 

4.สวิตเซอร์แลนด์ 3 4.29 

5.เยอรมนี 11 15.71 
6.ฝรั่งเศส 7 10 

7.เบลเยียม 5 7.14 

8.สวีเดน 6 8.57 
9.อังกฤษ 6 8.57 

10.สเปน 4 5.71 

11.รัสเซีย 2 2.86 
12.สหรัฐอเมริกา 6 8.57 

13.แคนาดา 2 2.86 
14.บราซิล 1 1.43 

รวม 70 100 
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ภาพที่ 4-7 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามประเทศ 
 
   จากตารางที่ 4-7 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามประเทศ แสดงในเห็นว่ากลุ่ม
ตัวอย่างประเทศท่ีมีมากท่ีสุด คือ เยอรมนี ร้อยละ 15.71 รองลงมา อิตาลี ร้อยละ  11.43  รองลงมา 
ฝรั่งเศส  ร้อยละ  10  รองลงมา  มีจ านวนเท่ากัน  คือ  สวีเดน  อังกฤษ  และอเมริกา   ร้อยละ 8.57 
รองลงมามีจ านวนเท่ากัน คือ สหราชอาณาจักรและเบลเยียม ร้อยละ 7.14 รองลงมามีจ านวนเท่ากัน 
คือ นิวซีแลนด์และสเปน ร้อยละ 5.71 รองลงมา สวิตเซอร์แลนด์ ร้อยละ  4.29  รองลงมา  มีจ านวน
เท่ากัน คือ รัสเซียและแคนาดา ร้อยละ 2.86 และล าดับสุดท้ายประเทศท่ีมีน้อยที่สุด คือ บราซิล ร้อย
ละ 1.43 
    ข้อสรุปข้างต้น  แสดงให้เห็นจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่จ าแนกโดยประเทศ    ส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างที่มาจากทวีปยุโรป   และมีส่วนน้อยที่มาจากทวีปอเมริกา   ได้แก่   ประเทศ   สหรัฐอเมริกา 
แคนาดา และบราซิล 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 4-8 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามความถี่ในการเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศ
ไทย 

ความถี่ในการเดินทางมา
ท่องเที่ยวในประเทศไทย 

จ านวน(คน) ร้อยละ 

1. ครั้งแรก 42 60 

2. 2 ครั้ง 10 14.29 
3. 3 ครั้ง 5 7.14 

4. มากกว่า 4 ครั้งข้ึนไป 4 5.71 

5 .ทุกๆ 1 ปี 9 12.86 
รวม 70 100 

   
 

ภาพที่ 4-8 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามความถี่ในการเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศ
ไทย 
 
    จากตารางที่ 4-8      แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามความถี่ในการเดินทางมา
ท่องเที่ยวประเทศไทย แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่าง เดินทางมาท่องเที่ยวครั้งแรกมากท่ีสุด ร้อยละ 60 
รองลงมา 2 ครั้ง ร้อยละ 14.29 รองลงมา ทุกๆปี ร้อยละ 12.86 รองลงมา 3 ครั้ง ร้อยละ 7.14  และ
มากกว่า 4 ครั้งข้ึนไป ร้อยละ 5.71 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 4-9 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตาม  สิ่งที่น าให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวประเทศไทย 

(กลุ่มตัวอย่าง 1 คน สามารถเลือกในมากกว่า 1 ค าตอบ) 

สิ่งท่ีน าให้นักท่องเที่ยว 
มาเที่ยวประเทศไทย 

จ านวน ร้อยละ 

1.ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ 29 25 

2.ความเป็นมิตรของคนไทย 16 14 

3.วัฒนธรรมไทย 45 39 
4.ค่าครองชีพต่ า 15 13 

5.อ่ืนๆ 10 9 

รวม 115 100 

 

ภาพที่ 4-9 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตาม  สิ่งที่น าให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวประเทศไทย  

   
    จากตารางที่ 4-9  แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตาม   สิ่งที่น าให้นักท่องเที่ยวมา
เที่ยวประเทศไทย แสดงให้เห็นว่า วัฒนธรรมไทยมีค่ามากท่ีสุด ร้อยละ 39 รองลงมา ธรรมชาติที่อุดม
สมบูรณ์  ร้อยละ 25 ตามมาด้วย ความเป็นมิตรของคนไทย  ร้อยละ  14  ค่าครองชีพต่ า  ร้อยละ 13 
และอ่ืนๆ ร้อยละ 9 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 4-10 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามจ านวนผู้ร่วมเดินทางของกลุ่มตัวอย่าง 

จ านวนผู้ร่วมเดินทาง จ านวน(คน) ร้อยละ 
1. 1-2 คน 27 38.57 

2. 3-4 คน 19 27.14 
3. 5 ขึ้นไป 8 11.43 

4. ไม่มี 16 22.86 

รวม 70 100 
  

 

ภาพที่ 4-10 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามจ านวนผู้ร่วมเดินทางของกลุ่มตัวอย่าง 

     

    จากตารางที่ 4-10  แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามจ านวนผู้ร่วมเดินทางแสดง 
ให้เห็นว่าจ านวนผู้ร่วมเดินทางท่ีมากที่สุดคือ 1-2 คน ร้อยละ 38.57รองลงมา 2-4 คน ร้อยละ 27.14 
ตามด้วย ไม่มีผู้ร่วมเดินทาง ร้อยละ 22.86 และ จ านวนผู้ร่วมเดินทาง 5 คนข้ึนไป ร้อยละ 11.43 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 4-11 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามงบประมาณในการท่องเที่ยว  

งบประมาณในการท่องเที่ยว จ านวน(คน) ร้อยละ 
1. ต่ ากว่า 10,000 บาท 2 2.86 

2. ระหว่าง 10,000-30,000 บาท 31 44.29 
3. ระหว่าง 30,001-50,000 บาท 22 31.43 

4. มากกว่า 50,001 บาท ขึ้นไป 15 21.43 

รวม 70 100 
 
 

 
ภาพที่ 4-11 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามงบประมาณในการท่องเที่ยว  
 
    จากตารางที่ 11    แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามงบประมาณในการท่องเที่ยว 
แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างใช้งบประมาณในการท่องเที่ยวมากท่ีสุด    คือ  ระหว่าง   10,001-30,000 
บาท ร้อยละ 44.29  รองลงมา  ระหว่าง  30,001-50,000 บาท  ร้อยละ  31.43  ตามด้วย  มากกว่า 
50,001 บาทข้ึนไป ร้อยละ 21.43 และ ต่ ากว่า 10,000 บาท ร้อยละ 2.86 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 4-12 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามการด าเนินการในการท่องเที่ยว  

การด าเนินการในการท่องเที่ยว จ านวน(คน) ร้อยละ 
1. ด้วยตัวเอง 61 87.14 

2. ซื้อแพ็คเกจทัวร์ 7 10 
3. อื่นๆ 2 2.86 

รวม 70 100 
 

 

 
ภาพที่ 4-12 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามการด าเนินการในการท่องเที่ยว  
 

    จากตารางที่ 4-12   แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามการด าเนินการในการท่อง 
เที่ยว  แสดงให้เห็นว่า   นักท่องเที่ยวเดินทางด้วยตัวเองมากที่สุด  ร้อยละ 87.14  รองลงมา คือ   ซ้ือ
แพ็คเกจทัวร์ ร้อยละ 10 และ อื่นๆ ร้อยละ 2.86 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 4-13 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามการเคยเดินทางมาจังหวัดเชียงราย  

งบประมาณในการท่องเที่ยว จ านวน(คน) ร้อยละ 
1. เคย 14 20 

2. ไม่เคย 56 80 
รวม 70 100 
  

 

 
ภาพที่ 4-13 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามการเคยเดินทางมาจังหวัดเชียงราย  
  

    จากตารางที่ 4-13   แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามการเคยเดินทางมาจังหวัด
เชียงราย  แสดงให้เห็นว่า  กลุ่มตัวอย่างท่ีเคยเดินทางมาจังหวัดเชียงรายมี  ร้อยละ  20  และท่ีไม่เคย
เดินทางมาจังหวัดเชียงราย ร้อยละ 80 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 14 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่เคยมาจังหวัดเชียงรายจ าแนกตามวัตถุประสงค์ของ
การเดินทางท่องเที่ยว (เป็นค าถามรูปแบบที่สามารถตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ) 

วัตถุประสงค์ชองการท่องเที่ยว จ านวน ร้อยละ 

1. พักผ่อนหย่อนใจ 16 38 
2. ชมทิวทัศน์ 14 23 

3. ฮันนี่มูน 3 7 

4. เยี่ยมญาติ/เพ่ือน 2 5 
5. ช้อปปิ้ง 4 9 

6. ธุรกิจ 1 2 
7. สัมมนา 0 0 

8. เที่ยวเทศกาล 2 5 

9. อ่ืนๆ 1 2 
รวม 43 100 

 

 
ตารางที่ 4-14 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่เคยมาจังหวัดเชียงรายจ าแนกตามวัตถุประสงค์ของ
การเดินทางท่องเที่ยว 

 

    จากตารางที่ 4-14     แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่เคยมาจังหวัดเชียงรายจ าแนกตาม
วัตถุประสงค์ของการเดินทางท่องเที่ยว แสดงให้เห็นว่า  การพักผ่อนหย่อนใจมีมากที่สุด   ร้อยละ 38 
รองลงมา ชมทิวทัศน์ ร้อยละ 23 รองลงมา ช้อปปิ้ง ร้อยละ 9 รองลงมา ฮันนี่มูน ร้อยละ 7 รองลงมา

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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มีจ านวนเท่ากัน คือ เยี่ยมญาติ/เพ่ือนและ เที่ยวเทศกาล ร้อยละ 5 และน้อยที่สุดมีจ านวนเท่ากัน คือ 
ธุรกิจและอ่ืนๆ ร้อยละ 2 
 
ตารางที่ 4-15 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่เคยไปเชียงรายจ าแนกตามสิ่งที่ได้ไปสัมผัสในจังหวัด
เชียงราย(กลุ่มตัวอย่าง 1 คน สามารถเลือกในมากกว่า 1 ค าตอบ) 

สิ่งท่ีได้สัมผัสในจังหวัดเชียงราย จ านวน ร้อยละ 

1. แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 15 41 

2. แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และ
ศาสนา 

10 27 

3. แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 4 11 
4. สถานที่บันเทิงและพักผ่อนหย่อนใจ 2 5 

5. แหล่งท่องเที่ยวเกี่ยวกับสุขภาพ 4 11 

6. อ่ืนๆ 2 5 
รวม 37 100 
 

 

  
ภาพที่ 4-15 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่เคยไปเชียงรายจ าแนกตามสิ่งที่ได้ไปสัมผัสในจังหวัด
เชียงราย 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



56 
 

    จากตารางที่ 4-15   แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่เคยไปเชียงรายจ าแนกตามสิ่งที่
ได้ไปสัมผัสในจังหวัดเชียงราย แสดงให้เห็นว่า แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมีจ านวนมากที่สุด ร้อยละ 
41 รองลงมา แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และศาสนา รองลงมา   มีจ านวนเท่ากัน   คือ   แหล่ง
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวเกี่ยวกับสุขภาพ  ร้อยละ  11  และจ านวนน้อยที่สุดมีเท่า 
กัน คือ สถานที่บันเทิง พักผ่อนหย่อนใจ และอ่ืนๆ ร้อยละ 5 
 

ตารางที่ 4-16     แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่เคยไปเชียงรายจ าแนกตามความคิดเห็นของกลุ่ม  
เป้าหมายเมื่อนึกถึงเชียงราย (กลุ่มตัวอย่าง 1 คน สามารถเลือกในมากกว่า 1 ค าตอบ) 
ความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมาย

เมื่อนึกถึงเชียงราย 
จ านวน ร้อยละ 

1. ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ 12 30 
2. อากาศที่หนาวเย็น  4 10 

3. หลากหลายเผ่าพันธุ์ 2 5 
4. วัฒนธรรมล้านนา 5 12.5 

5. ดอยตุง,ดอยแม่สลอง,ภูชี้ฟ้า 7 17.5 

6. วัดร่องขุ่น 6 15 
7. เขตการค้าชายแดนแม่สาย 2 5 

8. อ่ืนๆ 2 5 

รวม 40 100 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 4-16 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่เคยไปเชียงรายจ าแนกตามความคิดเห็นของ
กลุ่มเป้าหมายเมื่อนึกถึงเชียงราย 

 

    จากตารางที่ 4-16     แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่เคยไปจังหวัดเชียงรายจ าแนก
ตามความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายเมื่อนึกถึงเชียงราย แสดงให้เห็นว่า  ป่าไม้ท่ีอุดมสมบูรณ์ มีจ านวน
มากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  30  รองลงมา  คือ  ดอยตุง, ดอยแม่สลอง, ภูชี้ฟ้า  คิดเป็น  ร้อยละ  17.5 
รองลงมา  คือ  วัดร่องขุ่น  คิดเป็นร้อยละ  15 รองลงมา คือ วัฒนธรรมล้านนา คิดเป็น ร้อยละ 12.5 
รองลงมา   คือ  อากาศท่ีหนาวเย็น  คิดเป็นร้อยละ  10  รองลงมามีจ านวนเท่ากัน  คือ  หลากหลาย
เผ่าพันธุ์,เขตการค้าชายแดนแม่สายและอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 4-17 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่เคยไปเชียงรายจ าแนกตามการใช้เวลาในการ
ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายต่อครั้ง 

จ านวนวัน จ านวน(คน) ร้อยละ 

1. 1 วัน 0 0 
2. 2 วัน 5 35.71 

3. 3 วัน 4 23.53 

4. 4 วัน 2 21.43 
5. 5 วัน 2 21.43 

6. มากกว่า 5 วัน 1 7.14 
รวม 14 100 
 

 

 
ตารางที่ 4-17 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่เคยไปเชียงรายจ าแนกตามการใช้เวลาในการ
ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายต่อครั้ง 
 

     จากตารางที่ 4-17 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่เคยไปเชียงรายจ าแนกตามการ
ใช้เวลาในการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายต่อครั้ง แสดงให้เห็นว่า การใช้เวลาในการท่องเที่ยว 2 วัน   มี
จ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 35.71 รองลงมา คือ 3 วัน คิดเป็น ร้อยละ23.53  รองลงมามีจ านวน
เท่ากัน คือ 4 วัน และ 5 วัน คิดเป็น ร้อยละ 21.43 รองลงมา  คือ  มากกว่า  5 วัน  คิดเป็น  ร้อยละ 
7.14 และจ านวนน้อยที่สุด คือ 1 วัน คิดเป็น ร้อยละ0 

   ส
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ตารางที่ 4-18 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามสิ่งที่นึกถึงเมื่อได้ยินค าว่าการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน (กลุ่มตัวอย่าง 1 คน สามารถเลือกในมากกว่า 1 ค าตอบ) 

สิ่งท่ีนึกถึงเม่ือได้ยินค าว่า 
การท่องเที่ยวโดยชุมชน 

จ านวน ร้อยละ 

1. วัฒนธรรมท้องถิ่น 38 21.54 

2. วิถีชีวิตของคนในชุมชน 40 28.99 
3. ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ 31 22.46 

4. ความเป็นชนบท 24 17.39 

5. ความเป็นกันเองของคนในชุมชน 5 3.62 
6. อ่ืนๆ 0 0 

รวม 138 100 
 
 

ภาพที่ 4-18 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามสิ่งที่นึกถึงเมื่อได้ยินค าว่าการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน 

 

   จากตารางที่ 4-18 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามสิ่งที่นึกถึงเมื่อได้ยินค า
ว่าการท่องเที่ยวโดยชุมชนแสดงให้เห็นว่า วิถีชีวิตของคนในชุมชน คือสิ่งที่กลุ่มตัวอย่างนึกถึงมากท่ีสุด 
คิดเป็น ร้อยละ 28.99 รองลงมา คือ ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ คิดเป็น ร้อยละ  22.46 รองลงมา   คือ 
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วัฒนธรรมท้องถิ่น คิดเป็น ร้อยละ  21.54  รองลงมา  คือ  ความเป็นชนบท  คิดเป็น  ร้อยละ  17.39 
รองลงมา  คือ  ความเป็นกันเองของคนในชุมชน  คิดเป็น  ร้อยละ  3.62  และสุดท้าย  อื่นๆ  คิดเป็น   
ร้อยละ 0 

 

ตารางที่ 4-19 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามจุดประสงค์ของการท่องเที่ยวโดยชุมชน  

จุดประสงค์ของการท่องเที่ยว 
โดยชุมชน 

จ านวน ร้อยละ 

1. เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับคนในชุมชนท้องถิ่น 27 27.55 

2. เรียนรู้วัฒนธรรมของคนในชุมชน
ท้องถิ่น 

53 54.08 

3. สัมผัสบรรยากาศและธรรมชาติของชนบท 17 17.35 

4. อ่ืนๆ 1 1.02 
รวม 98 100 
 

 

 
ภาพที่ 4-19 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามจุดประสงค์ของการท่องเที่ยวโดยชุมชน  
 

    จากตารางที่ 4-19     แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามจุดประสงค์ของการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน แสดงให้เห็นว่าการเรียนรู้วัฒนธรรมของคนในชุมชนท้องถิ่นนั้นมีมากที่สุดคิดเป็น 
ร้อยละ 54.08 รองลงมา คือ เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับคนในชุมชนท้องถิ่น คิดเป็น ร้อยละ 27.55  รองลง 
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มา คือ สัมผัสบรรยากาศและธรรมชาติของชนบท คิดเป็น ร้อยละ 17.35  และสุดท้าย  อื่นๆ  คิดเป็น 
ร้อยละ 1.02 
 

ตารางที่ 4-20 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยวที่มีในวีดิทัศน์
เพ่ือประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง  

ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวที่มีในวิดีทัศน์เพื่อ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 

จ านวน ร้อยละ 

1. มีอย่างละเอียด 14 20 

2. มีอย่างคร่าวๆ 55 78.57 
3. ไม่ต้องมีเลย 1 1.43 

รวม 70 100 
 

 

 
ภาพที่ 4-20 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยวที่มีในวีดิทัศน์
เพ่ือประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง  
 

     จากตารางที่ 4-20      แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามข้อมูลของสถานที่
ท่องเที่ยวที่มีในวีดิทัศน์เพ่ือประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง    แสดงให้
เห็นว่าการมีข้อมูลอย่างคร่าวๆนั้น   มีจ านวนมากที่สุด   คิดเป็น   ร้อยละ  78.57  รองลงมา  คือ  มี
ข้อมูลอย่างละเอียด คิดเป็น ร้อยละ 20 และสุดท้าย ไม่ต้องมีข้อมูลเลย คิดเป็น ร้อยละ 1.43 

   ส
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ตารางที่ 4-21  แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวางแผนการ
ท่องเที่ยวของกลุ่มตัวอย่าง (กลุ่มตัวอย่าง 1 คน สามารถเลือกในมากกว่า 1 ค าตอบ) 

แหล่งข้อมูลที่ใช่ในการวาง
แผนการท่องเที่ยว 

จ านวน ร้อยละ 

1. เพ่ือน 49 33.79 

2. ทัวร์  4 2.76 
3. แผ่นพับ/โบชัวร ์ 8 5.52 

4. อินเตอร์เน็ต/เว็บไซต์ 57 39.31 

5. หนังสื่อท่องเที่ยว 24 16.55 
6. ภาพยนตร์ 2 1.38 

7. อ่ืนๆ 1 0.69 

รวม 145 100 
 

 

 
ภาพที่ 4-21  แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวางแผนการ
ท่องเที่ยวของกลุ่มตัวอย่าง 

 

     จากตารางที่ 4-21     แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามแหล่งข้อมูลที่ใช้ใน
การวางแผนการท่องเที่ยวของกลุ่มตัวอย่าง   แสดงให้เห็นว่า   แหล่งข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต/เว็บไซต์มี
จ านวนมากที่สุด คิดเป็น ร้อยละ 39.31 รองลงมา คือ เพื่อน คิดเป็น  ร้อยละ  33.79  รองลงมา  คือ 
หนังสือท่องเที่ยว   คิดเป็น   ร้อยละ  16.55  รองลงมา  คือ  แผ่นพับ/โบชัวร์ คิดเป็น  ร้อยละ  5.52 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



63 
 

รองลงมา  คือ ทัวร์ คิดเป็น ร้อยละ 2.76 รองลงมา คือ ภาพยนตร์ คิดเป็น ร้อยละ 1.38 และสุดท้าย 
อ่ืนๆ คิดเป็น ร้อยละ 0.69 
 
ตารางที่ 4-22  แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามสื่อประชาสัมพันธ์ที่พบเห็นทาง Social 
Network (กลุ่มตัวอย่าง 1 คน สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ค าตอบ) 
สื่อประชาสัมพันธ์ที่พบเห็นทาง 

Social Network 
จ านวน ร้อยละ 

1.Youtube 42 40.78 
2 .Facebook 50 48.54 

3. Vimeo 4 3.88 
4. Twitter 3 2.91 

5. Instagram 2 1.94 

6. อื่นๆ 2 1.94 
รวม 103 100 
 
 

 
ภาพที่ 4-22  แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามสื่อประชาสัมพันธ์ที่พบเห็นทาง Social 
Network 

 

  จากตารางที่ 4-22   แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามสื่อประชาสัมพันธ์ที่พบ
เห็นทาง Social Network แสดงให้เห็นว่า  กลุ่มตัวอย่างพบเห็นจาก  Facebook  มากที่สุด  คิดเป็น
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ร้อยละ 48.54 รองลงมา คือ Youtube คิดเป็นร้อยละ 40.78 รองลงมา คือ  Vimeo  คิดเป็นร้อยละ 
3.88 รองลงมา คือ Twitter คิดเป็นร้อยละ 2.91  และน้อยที่สุดมีเท่ากัน  คือ  Instagram  และอ่ืนๆ 
คิดเป็นร้อยละ 1.94 
 

ตารางที่ 4-23  แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามความยาวของวีดิทัศน์เพ่ือประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวโดยชุมชนตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง 

ความยาวของวิดีทัศน์เพื่อ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. 1-3 นาท ี 15 21.43 
2 .4-6 นาท ี 41 58.57 

3. 7-9 นาท ี 7 10 

4. มากกว่า 10 นาที 7 10 
รวม 70 100 
 
 

 
ภาพที่ 4-23  แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามความยาวของวีดิทัศน์เพ่ือประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวโดยชุมชนตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง 
 
   จากตารางที่ 23     แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามความยาวของวีดิทัศน์
เพ่ือประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง   แสดงให้เห็นว่า  ความยาว   4-6 
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นาที มีจ านวนมากที่สุดคิดเป็น ร้อยละ 58.57  รองลงมา  คือ  ความยาว  1-3 นาท ี คิดเป็น  ร้อยละ 
21.43 และสุดท้ายมีจ านวน น้อยที่สุดเท่ากัน คือ ความยาว 7-9 นาที และ ความยาว  10  นาทีขึ้นไป 
คิดเป็น ร้อยละ 10 
 
ตารางที ่4-24     แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามเสียงดนตรีประกอบที่ใช้ในวีดิทัศน์เพื่อ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยชุมชนตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง        (กลุ่มตัวอย่าง  1  คน 
สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ค าตอบ) 
เสียงดนตรีประกอบท่ีใช้ในวิดีทัศน์เพื่อ

ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. เพลงเร็ว/ดนตรีสนุก 9 8.65 

2 .เพลงช้า/ฟังสบาย 27 25.96 

3. เพลงบรรเลง 31 29.81 
4. เสียงบรรยาย 7 6.73 

5. เสียงธรรมชาติ 29 27.88 

6. อื่นๆ 1 0.96 
รวม 104 100 

 

 
ภาพที ่4-24 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามเสียงดนตรีประกอบที่ใช้ในวีดิทัศน์เพื่อ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยชุมชนตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง   
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    จากตารางที ่4-24  แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามเสียงดนตรีประกอบที่
ใช้ในวีดิทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง แสดงให้เห็นว่า เพลง
บรรเลงมีจ านวนมากที่สุด คือ  คิดเป็นร้อยละ  29.81  รองลงมา  คือ  เสียงธรรมชาติ  คิดเป็นร้อยละ 
27.88 รองลงมา คือ เพลงช้า/ฟังสบาย คิดเป็น ร้อยละ 25.96  รองลงมา คือ  เสียงบรรยาย  คิดเป็น 
ร้อยละ 6.73 และสุดท้ายอ่ืนๆมีจ านวนน้อยที่สุด คือ คิดเป็น ร้อยละ 0.96 
 
ตารางที่ 4-25  แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามสิ่งที่คาดหวังจากการได้รับชมวีดิทัศน์เพ่ือ  
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดเชียงรายชิ้นนี้ จากความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง (กลุ่ม
ตัวอย่าง 1 คน สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ค าตอบ) 
สิ่งที่กลุ่มตัวอย่างคาดหวังจากการได้รับชมวิดีทัศน์เพ่ือ

ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยชุมชนชิ้นนี้ 
จ านวน  ร้อยละ 

1. ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัด
เชียงราย 

24 17.14 

2 .ความบันเทิง 13 9.29 

3. การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ท้ังด้านความคิดและ 
การใช้ชีวิต 

24 17.14 

4. สร้างแรงบันดาลใจในการท่องเที่ยว 44 31.43 

5. เปิดวิสัยทัศน์การท่องเที่ยวให้กว้างข้ึน 35 25 
รวม 140 100 
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ภาพที่ 4-25  แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามสิ่งที่คาดหวังจากการได้รับชมวีดิทัศน์เพ่ือ  
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดเชียงรายชิ้นนี้ จากความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง 

 

    จากตารางที่ 4-25   แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามสิ่งที่คาดหวังจากการ
ได้รับชมวีดิทัศน์เพ่ือประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยชุมชน   จังหวัดเชียงรายชิ้นนี้  จากความคิดเห็น
ของกลุ่มตัวอย่าง แสดงให้เห็นว่าการสร้างแรงบันดาลใจในการท่องเที่ยวมีจ านวนมากที่สุดคือ คิดเป็น 
ร้อยละ 31.43 รองลงมา คือ การเปิดวิสัยทัศน์การท่องเที่ยวให้กว้างข้ึน คิดเป็น ร้อยละ 25 รองลงมา
มีจ านวนเท่ากัน คือ ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ท้ังด้าน 
ความคิดและการใช้ชีวิต  คิดเป็น ร้อยละ 17.14 และสุดท้าย  จ านวนน้อยที่สุด คือ  ความบันเทิง คิด
เป็น ร้อยละ 9.29 
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สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการผลิตเพื่อใช้เป็นแนวทางในการผลิตวีดิทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงราย 
    การวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ผู้มีความเชี่ยวชาญ   และประสบการณ์ในด้านการท่องเที่ยว
โดยชุมชน จังหวัดเชียงราย จ านวน 2 ท่าน  สามารถสรุปผลได้ว่า   การท่องเที่ยวโดยชุมชนในจังหวัด
เชียงรายนั้น  ยังไม่เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติมากนัก  โดยเฉพาะนักท่องเที่ยว
ต่างชาตินั้น แทบยังไม่เป็นที่รู้จักเลย  จึงต้องมีการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวขึ้นมาเพ่ือให้เป็นที่รู้จัก
มากยิ่งขึ้นโดยการใช้สื่อประชาสัมพันธ์นั้นมีหลากหลายรูปแบบที่นิยมใช้ส าหรับการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน เช่น สื่อสิ่งพิมพ์  (ป้ายประชาสัมพันธ์),  สื่ออินเตอร์เน็ต,  โรดโชว ์ และการสร้างเครือข่ายทาง
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม      โดยทางผู้ศึกษาเลือกใช้วิดีทัศน์เผยแพร่บนสื่ออินเตอร์เน็ตซึ่งเป็นสื่อที่
สามารถเข้าถึงได้ง่าย สามารถรับรู้ข้อมูลการท่องเที่ยวได้โดยตรง 
    การท่องเที่ยวโดยชุมชนของจังหวัดเชียงรายนั้น มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ คือ  พื้นที่ 
เวียงหนองหล่ม อ าเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย  เป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ก าลังจะเปิดอย่าง
เป็นทางการประมาณกลางเดือนตุลาคมนี้  (2556 )      ภายในพ้ืนที่มีแหล่งที่น่าสนใจที่สามารถดึงดูด
นักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่หลายแห่ง เช่น ปางควาย ที่มีควายกว่า  500  ตัวอาศัยอยู่กันเป็นฝูง, แหล่งดู
นกซึ่งเป็นนกท่ีอพยพมาจากหลากหลายแห่งกว่า 200 ชนิด  เพราะเวียงหนองหล่มนั้นเป็นพื้นที่ชุ่มน้ า
ส าคัญของโลกเป็นจุดพักที่นกท่ีบินอพยพมาพักเพ่ือหาอาหารในการด ารงชีวิต     ซึ่งจะมีนกอพยพมา
มากในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม     เวียงหนองหล่มแห่งนี้จึงเหมาะแก่การเป็นแหล่งท่อง 
เที่ยวที่ส าคัญท่ีนักท่องเที่ยวควรได้มาเห็น    และมีนาบัว   หลายไร่สามารถให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชม 
ถ่ายรูป เก็บดอกบัว ได้อีกด้วย นอกจากนี้นักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้านบริเวณพ้ืนที่
เวียงหนองหล่ม ซึ่งมีวิถีชีวิตในการ เลี้ยงควาย จับปลา  ท าสวน  ท าไร่  เป็นวิถีชีวิตชุมชนที่อบอุ่นและ
น่าอยู่อย่างมาก 
    -การวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ผู้มีความเชี่ยวชาญ     และประสบการณ์ในด้านการผลิตสื่อ 
วีดิทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของประเทศไทย   จ านวน 1 ท่าน สามารถสรุปผลได้ว่า  การ
ผลิตวีดิทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวนั้น   ก าลังได้รับความนิยมอย่างมาก    ไม่ใช่เพียงใช้เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียวแต่สื่อวีดิทัศน์มักจะถูกน าไปใช้งานทุกๆด้านอยู่เสมอ  
    ด้านเนื้อหาการผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวนั้น ต้องน าเสนอเนื้อหา
ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย      หรือเลือกเสนอมุมมองที่เรา
ต้องการน าเสนอแต่ต้องนึกอยู่เสมอว่าหากเราเป็นผู้ชมที่ไม่รู้สิ่งใดเลยจากสถานที่ท่องเที่ยวเลยแล้วเรา
ต้องการอยากทราบอะไรหลังจากได้ชมวีดิทัศน์นี้     และการเลือกเนื้อหามาน าเสนอการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนนั้น ต้องคัดสรรสิ่งที่แปลกใหม่          ต่างจากชุมชนอื่นเพ่ือสร้างจุดเด่นให้กับชุมชนที่ต้องการจะ
น าเสนอ เพ่ือเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวในชุมชนเราต้องการประชาสัมพันธ์  
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    ด้านรูปแบบการน าเสนอวีดิทัศน์เพ่ือประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวนั้น   การด าเนินเรื่อง
ต้องล าดับความส าคัญของเนื้อหาให้ดีมีการเล่าเรื่องท่ีเข้าใจง่าย       ส าหรับความยาวของวีดิทัศน์เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวนั้น   ความยาวที่นิยมใช้คือ  3-5 นาที   โดยความยาวจะไม่เกิน  7  นาที 
เพราะหากวีดิทัศน์มีความยาวมากจะท าให้ความสนใจลดน้อยลง  การใช้เสียงบรรยายในปัจจุบันมักไม่
นิยมใช้มากนัก เพราะการใช้เสียงบรรยายมากๆนั้นจะท าให้วีดิทัศน์ค่อนข้างน่าเบื่อ เพราะฉะนั้นเพียง
ภาพที่สวยงามก็สามารถดึงดูดความสนใจจากผู้ชมได้แล้ว       หากอยากให้ผู้ชมทราบข้อมูลที่เพ่ิมข้ึน
สามารถใส่เสียงบรรยายได้เล็กน้อยเพื่อเพ่ิมเติมข้อมูล  ส่วนเสียงประกอบ   ควรใช้ดนตรีที่มีโครงสร้าง
เป็นพื้นบ้าน    แต่ใช้ดนตรีสากล    เพ่ือให้วีดิทัศน์ยังคงมีกลิ่นอายของความเป็นพื้นบ้านผสมกับความ
ทันสมัยซึ่งจะช่วยให้ตัววิดีทัศน์มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น 
    จากข้อสรุปข้างต้น ผู้ศึกษาได้น ามาใช้ในการออกแบบแนวความคิด (Concept)   ได้มี
การปรับเปลี่ยนเนื้อหาและรูปแบบการน าเสนอให้มีความเหมาะสมกับพฤติกรรมและความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งข้ึน     โดยเน้นรูปแบบการน าเสนอท่ีน่าสนใจ      ล าดับเรื่องราวให้มีเนื้อหา
เหมาะสม   นอกจากนั้นยังต้องค านึงถึงความยาวในการน าเสนอ    ซึ่งผู้ศึกษาคาดว่าวีดิทัศน์ชิ้นนี้จะมี
ความยาวไม่เกิน  7 นาท ีมีดนตรีประกอบที่เหมาะสม  เพื่อท าให้สื่อวิดีทัศน์มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  

   -การวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ผู้ที่มีความรู้       และความเชี่ยวชาญ.ในด้านพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวของชาวยุโรป  แสดงเห็นว่า  นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ใช้เวลาในการท่องเที่ยวประเทศไทยต่อครั้ง
ประมาณ 7 วัน (ถ้ามากับทัวร์) โดยพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวยุโรป ชอบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
เรียนรู้วิถีชีวิตผู้คน การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ สาเหตุที่เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย  เพราะว่ามี
วัฒนธรรมที่โดดเด่น ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ และที่ส าคัญ คือ มีค่าครองชีพต่ า คุ้มค่า
แก่การเดินทางมาท่องเที่ยว 

    จากข้อสรุปข้างต้น   ผู้ศึกษาได้น ามาใช้ในการออกแบบแนวความคิด (Concept) เพ่ือ 
ให้เนื้อหา  และรูปแบบการน าเสนอสอดคล้องกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่มตัวอย่างเพ่ือให้เกิด
ความสนใจและมีความรู้สึกอยากมาท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวที่ประชาสัมพันธ์ในวีดิทัศน์ชิ้นนี้  
   การวิเคราะห์พฤติกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่มตัวอย่าง   ตามความต้องการด้านเนื้อหา
และรูปแบบการน าเสนอท่ีมีต่อการผลิตวิดีทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยชุมชน     จังหวัด
เชียงราย  จากแบบสอบถามจ านวน  70 ชุด  โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างเป็นชาวต่างชาติ  สามารถสรุป
ผลได้ว่า    กลุ่มตัวอย่างอยู่ในช่วงอายุ   20-35  ปี  มีสถานภาพโสด   การศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
ปริญญาตรี และมีรายได้ต่อเดือนประมาณ 10,001-30,000 บาท แสดงให้เห็นถึงสถานภาพครอบครัว
ในปัจจุบัน ส่วนใหญ่มีรายได้ค่อนข้างสูงซึ่งมีก าลังในการเดินทางท่องเที่ยวระดับหนึ่ง  
    ในด้านพฤติกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่มตัวอย่าง สามารถระบุได้ว่า    กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่ที่เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยเป็นชาวยุโรป ซึ่งเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยเป็นครั้งแรก  
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โดยสิ่งที่น าให้กลุ่มตัวอย่างเหล่านี้เดินทางมาเท่ียวประเทศไทยนั้น    คือ   วัฒนธรรมของไทยและการ
เดินทางมาท่องเที่ยวของกลุ่มตัวอย่างนี้มีเพ่ือนร่วมเดินทางประมาฯ   1-2  คน  โดยใช้งบประมาณใน
การท่องเที่ยวต่อครั้งประมาณ  10,001-30,000   บาท   ซึ่งกลุ่มตัวอย่างมักเดินทางมาท่องเที่ยวด้วย
ตัวเอง    นอกจากนี้ทางผู้ศึกษาได้แบ่งพฤติกรรมการท่องเที่ยวเพิ่มเติมขึ้นมา    เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
จังหวัดเชียงรายของกลุ่มตัวอย่าง โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ผู้ที่เคยเดินทางมาจังหวัด
เชียงราย และ ผู้ที่ไม่เคยเดินทางมาจังหวัดเชียงราย โดยผู้ที่เคยเดินทางมาจังหวัดเชียงรายนั้น คิดเป็น
ร้อยละ 20 กลุ่มตัวอย่างท่ีเคยมาเชียงราย  มีจุดประสงค์ในการเดินทาง  คือ  มาเพ่ือพักผ่อนหย่อนใจ 
และสถานที่ๆกลุ่มตัวอย่างได้สัมผัสมานั้น  คือ  แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  โดยเมื่อกล่าวถึงจังหวัด
เชียงราย  กลุ่มตัวอย่างเหล่านี้จะนึกถึงธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์   ส่วนระยะเวลาที่กลุ่มตัวอย่างใช้เมื่อ
เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายนั้นคือ 2 วัน 
   ในด้านความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยชุมชนของจังหวัดเชียงราย ของกลุ่มตัวอย่างที่
ทั้งเคยเดินทางมาจังหวัดเชียงรายและไม่เคยเดินทางมาจังหวัดเชียงราย    มีความคิดเห็นที่เหมือนกัน 
คือ  เมื่อได้ยินค าว่า การท่องเที่ยวโดยชุมชน แล้วจะนึกถึงวิถีชีวิตของคนในชุมชน โดยจุดประสงค์ของ
การท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมของคนในชุมชน  นอกจากนี้ในด้านรูปแบบการน าเสนอ 
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าควรมีข้อมูลเนื้อหาเกี่ยวกับสถานที่ปรากฏในวิดีทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยว   อย่างคร่าวๆและในส่วนของแหล่งข้อมูลที่กลุ่มตัวอย่างใช้ในการวางแผนการท่องเที่ยว
นั้นคือ ทางอินเตอร์เน็ต หรือ  เว็บไซต์  และกลุ่มตัวอย่างเหล่านี้ได้รับสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
ทางโซเชียลมีเดียจาก  Facebook  มากที่สุด  นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าความยาวของสื่อวีดิทัศน์
เพ่ือประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวควรมีความยาวประมาณ    4-6   นาที    ต่อมาในส่วนของเพลงที่ใช้
ประกอบ     ควรเป็นดนตรีในแนวเพลงบรรเลงและสุดท้ายสิ่งที่กลุ่มตัวอย่างคาดหวังจากการได้รับชม 
วีดิทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยชุมชน   จังหวัดเชียงราย   คือวีดิทัศน์นี้สามารถสร้างแรง
บันดาลใจให้อยากท่องเที่ยวมากยิ่งข้ึน 
    จากผลสรุปข้างต้น   ของกลุ่มตัวอย่าง   ผู้ศึกษาจึงน าความคิดเห็นทั้งหมดมาออกแบบ
แนวคิด (Concept)  ของวีดิทัศน์ชิ้นนี้   ให้สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มเป้า  
หมายทั้งด้านเนื้อหาและรูปแบบการน าเสนอเพ่ือผลิตออกมาเป็นสื่อวิดีทัศน์เพื่ อประชาสัมพันธ์การ 
ท่องเที่ยว จังหวัดเชียงราย ได้อย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
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การวางแผนผลิตชิ้นงาน  
    จากการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด ทั้งงานวิจัย บทความ วิทยานิพนธ์ ต าราวิชาการต่างๆ 
อินเตอร์เน็ต  วีดิทัศน์ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ   รวมไปถึงการสัมภาษณ์เชิงลึกและการท าแบบสอบถามความ
คิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่าง  ท าให้ผู้ศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้มาประมวลผลและวางแผนขั้นตอนก่อน
การผลิตชิ้นงาน (Pre-Production) 
ขั้นตอนก่อนการผลิต (Pre-Production) 
ประเภท       วีดิทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
แก่นเรื่อง (Theme)     Slow Life 
แนวความคิด (Concept)  ความสุขที่หาได้จากชุมชนชนบท 
โครงเรื่อง(Plot) 
    เรื่องราวที่จะน าเสนอในวีดิทัศน์นี้จะสื่อออกมาให้เห็นถึงวิถีชีวิตที่มีเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วย
ความสุขของชาวบ้านในชุมชน ที่มีแต่รอยยิ้มและความมีน้ าใจ         
โครงเรื่องขยาย(Treatment)  
    เป็นเรื่องราวและวิถีชีวิตของคนในชุมชนเวียงหนองหล่ม อ าเภอเชียงแสน-แม่จัน    จังหวัด
เชียงราย      ซึ่งสถานที่แห่งนี้ยังถือได้ว่าเป็นแหล่งที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางระบบนิเวศเป็นอย่างมาก 
เวียงหนองหล่มนั้นเป็นชุมชนที่เต็มไปด้วยความเรียบง่าย   สงบสุข  แต่แฝงไปด้วยวิถีการด าเนินชีวิตที่
น่าสนใจโดยเริ่มเล่าเรื่องของการด าเนินชีวิตของคนในชุมชนตั้งแต่ตอนเช้าจนถึงเย็น     หมดหนึ่งวันที่
พวกเขาด าเนินชีวิตด้วยความเรียบง่าย   ภาพที่จะเล่าออกมานั้นจะเป็นภาพการด าเนินชีวิตประจ าวัน
ของคนในชุมชนที่มี    การท ากับข้าวกินกันในครอบครัว   ให้อาหารไก่ที่พวกเขาเลี้ยงไว้   จับปลาเพ่ือ
ประกอบอาหาร      ดูแลฝูงควายที่ออกไปหาอาหารในตอนเช้าจนถึงรอควายกลับมาจากหาอาหารใน
ตอนเย็น ระหว่างวันมีกิจกรรมส่องนกซึ่งนกเหล่านี้เป็นนกอพยพท่ีมาจากแหล่งต่างๆ    จะได้เห็นภาพ
นกหลากหลายชนิดที่มีความสวยงาม      การด าเนินชีวิตในรูปแบบนี้แสดงให้เห็นถึงการมีวิถีชีวิตแบบ
พอเพียงของชาวบ้านที่อยู่กันอย่างพอมีพอกิน ชีวิตไม่ได้เร่งรีบกับสิ่งใดแต่การมีวิถีชีวิตแบบนี้กลับเต็ม
ไปด้วยความสุข  
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Mood Board 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

เปิดด้วยภาพวิวทิวทัศน ประกอบ 
กับภาพกราฟฟิคแสดงจุดหมาย 

ปลายทางในการเดินทาง 

ไก่ขับรับบรรยากาศใน 
ตอนเช้า 

ภาพบรรยากาศท้องฟ้า ภูเขา  
ไร่นารับแสงแดดในยามเช้า 

ต้นข้าวก าลังออกรวง มีหยด 
น้ าค้าง เกาะอยู่บนต้นข้าว 

ถ่ายไปทีค่วายก าลังมองมา เจ้าของฝูงเป็ดก าลังออกมาให้ 
อาหารในตอนเช้า 

ต่ืนมาสูดอากาศบริสุทธฺในตอน 
เช้าพร้อมท าท่าทางสูดอากาศเข้า 

ปอดด้วยความชื่นใจ 

ภาพบ้านเรือนของชาว 
บ้านในชุมชน 

อุปกรณส าหรับเตรียมอาหาร 
ในมื้อเช้า มีทัง้หม้อ  

เตาถ่าน ฯลฯ 
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ภาพหม้อทีก่ าลังใช้ประกอบ 
อาหารอยู่บนกองฟืน 

ชาวบ้านและนักท่องเทีย่วกิน 
ข้าวเช้าด้วยกัน พร้อมพูดคุยและ 

แลกเปล่ียนความคิดเห็นกัน 
 

อาหารพืน้เมืองหลากหลายชนิด ทิวทัศนด้วยรวมในบริเวณนั้น 
และควายทีอ่ยู่กันเป็นฝูง 

ฝูงควายก าลังเดินออกจาก 
ปางควายเพือ่ไปหากินหญ้า 

ชาวบ้านออกไปดูแลฝูงควาย 
ของตนเอง 

ฝูงควายยืนเป็นเจ้าถิ่นคุมถนน นักท่องเทีย่วถ่ายเป็นภาพควาย 

ชาวบ้านล้อมวงสนทนากัน 
ในตอนเช้า 

ควายลงไปว่ายน้ า เด็กน้อยเล่นน้ าอยู่กับควาย ฝูงนกบินอยู่บนท้องฟ้า 
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ชาวบ้านพาเท่ียวในชุมชน นักท่องเที่ยวเพลิดเพลินกับ 
ความสวยงามของธรรมชาติ 

นักท่องเที่ยวเริ่มกิจกรรม 
ส่องนก 

นกตัวน้อยก าลังเกาะ 
อยู่บนกิ่งไม้ 

 นักท่องเที่ยวเก็บภาพนก 
ด้วยความเพลิดเพลิน 

นกตัวน้อยเดินตามกันอย่าง 
มีความสุข 

นกยางผู้โดดเดี่ยวก าลัง 
ชะเง้อคอมอหากลุ่มเพ่ือน 

 

ภาพบรรยากาศหนองน้ าที่ 
กว้างใหญ่ มีเรือล าน้อยของ 

ชาวบ้านลอยอยู่กลางหนองน้ า 
 

กลุ่มนักท่องเที่ยวเดินเที่ยวชม 
ความเป็นอยู่ของคนในชุมชน 

 

ชาวบ้านก าลังตกปลาเพื่อ 
เอาไปท ากับข้าวมื้อเย็น 

 

ชาวบ้านก าลังทอดแหตกปลา 
 

บึงขนาดใหญ่ที่เต็มไป 
ด้วยกอบัว 
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ดอกบัวเริ่มบาน บันทึกภาพความประทับใจ 
ไว้ในกล้องถ่ายรูปมือถือ 

เวลาเริ่มเย็นลง ชาวบ้านพาย
เรือกลับบ้าน หลังจากได้ปลามา
เป็นอาหารมื้อเย็นเรียบร้อยแล้ว 

ตอนเย็นชาวบ้านเริ่มเดินทาง
กลับบ้านของตนเอง หลังจาก

ออกไปท าไร่ ท าสวน 

ฝูงควายที่ออกไปหาอาหาร 
เริ่มกลับเข้าสู่ที่พัก 

มองผ่านกอไม้เห็นแสงพระ
อาทิตย์ยามเย็นก าลังตกดิน

อย่างช้าๆ และภาพก็เฟดออก 
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บทที่ 5 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

    การศึกษา “การผลิตวีดิทัศน์เพือ่ประชาสัมพันธ์การท่องเทีย่วโดยชุมชน  จังหวัดเชียงราย” 
ใช้วิธีการประเมินผล (Evaluation Research)  โดยมีวัตถุประสงค์เพือ่ประเมินผลชิ้นงานทีผู้่ศึกษาได้ 
ผลิตขึ้นด้วยวิธีการสนทนาแบบกลุ่ม (Focus Group) ในหัวข้อ  “ความพึงพอใจและประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
ชมวีดีทัศน์เพือ่การประชาสัมพันธ์การท่องเทีย่วโดยชุมชน   จังหวัดเชียงราย”   เพือ่ให้ทราบถึงความ 
คิดเห็น ความพึงพอใจ  และประโยชน์ทีไ่ด้รับของกลุ่มเป้าหมายหลังการรับช ม  ซ่ึงเป็นการบรรลุวัตถุ 
ประสงค์ของชิ้นงานและจะน าไปสู่การสรุปและอภิปรายงานวิจัย       ตลอดจนการผลิตชิ้นงานทีเ่สร็จ 
สมบูรณ์ 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลูเพ่ือประเมนิผลวีดีทัศน์เพ่ือประชาสัมพันธ์การท่องเทีย่วโดยชุมชน 
จังหวัดเชียงราย 

  เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสนทนากลุ่ม  (Focus   Group)   ในหัวข้อ “ความพึงพอใจและ 
ประโยชน์จากการรับชมวีดิทัศน์เพือ่ประชาสัมพันธ์การท่องเทีย่วโดยชุมชน จังหวัดเชียงราย”ของกลุ่ม 
ตัวอย่างทีม่ีอายุ 20-35 ปี จ านวนทัง้ส้ิน 10 คน 
 
เครื่องมอืในการประเมนิประสิทธิผลช้ินงาน 
    เคร่ืองมือทีใ่ช้เป็นข้อค าถามในการสนทนากลุ่ม  (Focus  Group)   จะแบ่งค าถามออกเป็น 
4 สว่น ดังนี ้
     ส่วนที ่1 ความเข้าใจและความพึงพอใจต่อเนื้อหาของวีดิทัศน์ 

  ส่วนที ่2 ความพึงพอใจในด้านรูปแบบการน าเสนอ 
    ส่วนที ่3 ความพึงพอใจต่อภาพรวมของวีดิทัศน์ 

  ส่วนที ่4 ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 
 

ผลการวิเคราะห์การสนทนาแบบกลุ่ม (Focus Group)  ในหัวข้อ“ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ 
ได้รับชมวีดิทัศน์เพ่ือการประชาสัมพันธ์การท่องเทีย่วโดยชุมชน  จังหวัดเชียงราย”  กลุ่มตัวอย่าง 
ในช่วงอายุ20-35ป 
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    ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ผลการสนทนากลุ่ม (Focus  Group) ในหัวข้อ  “ความพึงพอใจ 
และประโยชน์ทีไ่ด้รับชมวีดีทัศน์เพือ่การประชาสัมพันธ์การท่องเทีย่วโดยชุมชน จังหวัดเชียงราย”เพือ่ 
เป็นการประเมินผลวิดีโอทีผ่ลิตขึ้น ท าให้ได้ข้อมูลทางด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชน์ 
ของกลุ่มเป้าหมายในช่วงอายุ 20-35 ปี จ านวน 10 ท่าน ดังนี ้

1.Stephen Caps  
อายุ 23 ป ีอาชีพ นักศึกษา 
2.Carlos Torres  
อายุ 22 ปี อาชีพ นักศึกษา 
3.Patty Hogenhout-Brouuers  
อายุ 27 ปี อาชีพ พนักงานบริษัท 

  4.Bin Bin L. 
  5อายุ 28 ปี อาชีพ ช่างภาพ 
  6.Jouan Jacksan 
  อายุ 24 ปี อาชีพ ครู 
  7.Conrad Hughes 
  อายุ 23 ปี อาชีพ นักศึกษา 
  8.Ann Marie Telpleton 
  อายุ 30 ปี อาชีพ พนักงานบริษัท 
  10.Seya Buttin 
  อายุ 21 ปี นักศึกษา 
 
   ส่วนที ่1 ผลวิจัยความเข้าใจและความพึงพอใจต่อเน้ือหาของวีดิทัศน์ 

  ในด้านความเข้าใจในเนื้อหาจากความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายต่อวีดิทัศน์ชิ้นนี้มีความ 
เข้าใจและพึงพอใจในด้านเนื้อหาวีดิทัศน์ไปในทิศทางเดียวกันคือเห็นว่าผู้ศึกษาต้องการจะส่ือถึงการใช้
ชีวิตทีเ่รียบง่าย    ความสงบสุขของชีวิตชนบท    ความเป็นธรรมชาติ   ฯลฯ   และเป็นส่ือวีดิทัศน์ทีม่ี 
ประโยชน์  ให้สาระแก่ผู้ชม  ในเร่ืองของการท่องเทีย่วที่เกี่ยวกับแหล่งทอ่งเทีย่วใหม่ๆทียั่งไม่ได้รับการ 
ประชาสัมพันธ์ จากส่ืออื่นๆ และเป็นสถานที่ๆ ยังไม่เป็นทีรู้่จัก ยังไม่มีตามหนังสือท่องเทีย่ว ส่ือให้เห็น 
ในมุมกว้างมากขึ้นของแหล่งท่องเทีย่ว แต่กลุ่มเป้าหมายมีความคิดเห็นเพิม่เติมว่าเนื้อหาและเร่ืองราว 
ของส่ือวีดิทัศน์ชิ้นนี้ยังไม่ค่อยมีจุดทีดึ่งดูดความสนใจให้กับคนดูและยังส่ือสารไม่พอหากจะใช้เพือ่การ
ประชาสัมพันธ์การท่องเทีย่วเท่าทีค่วรในสว่นของเนื้อหาทีถ่ ่ายทอดออกมากลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า
มีความเหมาะสม และน่าสนใจเพราะถ่ายทอดเร่ืองราวทีเ่ข้าใจง่าย ส่ือออกมาตรงๆ 
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ส่วนที ่2 ผลวิจัยความพึงพอใจในด้านรูปแบบการน าเสนอ 
    ในด้านความพึงพอใจด้านรูปแบบการน าเสนอ       กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่า      การ 
ประชาสัมพันธ์การท่องเทีย่วผ่านส่ือวีดีทัศนม์ีความน่าสนใจ      เพราะมีทัง้ภาพของสถานทีท่ ่องเทีย่ว 
ดนตรีประกอบ และข้อมูลของสถานที่  นอกจากนี้กลุ่มเป้าหมายยังมีความคิดเห็นเพิม่เติมว่า  น่าจะมี 
ตัวละครทีด่ าเนินเร่ืองอยู่ด้วยเพือ่ให้เร่ืองราวในวีดีทัศน์มีความน่าสนใจย่ิงขึ้น  
    ด้านการล าดับภาพ    กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่ามกีารล าดับภาพและเนื้อหาเร่ืองราวต่างๆ 
ทีดี่ มีความเชื่อมโยงสามารถท าใหเ้ข้าใจได้ง่ายมีจังหวะการตัดต่อทีดี่ 
   ด้านภาพ แสง สี  ของวีดิทัศน์  กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า  ภาพในวีดิทัศน์มีความสวยงาม 
น่าสนใจ  ด้วยสีของภาพทีม่ีสีสันสวยงาม  ท าให้งานน่าดู  และมุมภาพทีม่ีหลากหลายมุมมองซ่ึงแต่ละ 
มุมสามารถดึงความสนใจจากผู้ชมอีกด้วย 
   ด้านเพลงและดนตรีประกอบ  กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า  ดนตรีประกอบในวีดิทัศน์แต่ละ 
ช่วงมีความสอดคล้องกับภาพ    และเร่ืองราว     จังหวะของดนตรีทีข่ึ้นในแต่ละช่วงมีความเหมาะสม 
สามารถดึงอารมณ์คนดูให้มีอารมณ์ร่วมไปด้วย   ซ่ึงดนตรีประกอบถือเป็นส่วนสำคัญทีท่ าให้วีดิทัศน์มี 
ความน่าสนใจและสมบูรณ์ได้ 

  ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจต่อภาพรวมของวีดิทัศน์ 
    ในด้านความพึงพอใจต่อภาพรวมของส่ือวีดิทัศน์   กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่า  ภาพรวม 
ของชิ้นงานอยู่ในเกณฑ์ดี    มีเนื้อหาทีเ่ล่าเร่ืองราวได้เข้าใจง่าย    การตัดต่อท าให้ภาพสอดคล้องและ 
ต่อเนื่องกัน   ทางด้านภาพมีความสวยงาม    สีสันของงานดึงดูดผู้ชมได้ดี    ดูแล้วเพลินไปกับวีดิทัศน์ 
เพราะสีของภาพเป็นตัวช่วยในการเพิม่ความน่าสนใจให้กับงาน  ทางด้านของเสียงและดนตรีประกอบ 
ภาพรวมถือว่าดี  มีความต่อเนื่องกันในแต่ละช่วงทีเ่ปล่ียนอารมณ์ของภาพ  นอกจากนี้ดนตรีประกอบ 
ทีใ่ช้ยังสามารถดึงอารมณ์คนดูให้มีอารมณ์ร่วมไปด้วย 

    ส่วนที ่4 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
   ความคิดเห็นเพิม่เติมของกลุ่มตัวอย่าง  อยากให้เพิ่มเติมในด้านเนื้อหา  ควรจะมีตัวหนังสือ 
บอกจุดส าคัญของสถานทีท่่องเทีย่วให้มากกว่านี้         เพราะจากในวีดิทัศน์ดูแล้วยังเห็นไม่ชัดเจนว่า 
ผู้ศึกษาต้องการจะเน้นส่วนไหนของสถานทีท่่องเทีย่วนั้นๆ 
    จากผลสรุปข้างต้น จากผลสรุปข้างต้น  ผู้ศึกษาได้น ามาใช้ในการประเมินผลรายการ   เพือ่ 
ให้ทราบถึงความคิดเห็นความพึงพอใจและประโยชน์ทีก่ลุ่มเป้าหมายได้รับจากการรับชมวีดิทัศน์เพือ่ 
ประชาสัมพันธ์การท่องเทีย่วโดยชุมชน   จังหวัดเชียงราย   ซ่ึงจะน าไปสู่บทสรุปและการอภิปรายผล 
ชิ้นงานทีเ่สร็จสมบูรณ์ต่อไป 
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บทที่ 6 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

  การศึกษาวิจัยและการผลิตชิน้งานในหัวขอ้   “การผลิตวีดิทัศน์เพื่อประชาสัมพนัธ์การท่อง 
เที่ยวโดยชมุชน จังหวัดเชยีงราย”  มีวัตถปุระสงค์เพื่อประชาสัมพนัธ์การท่องเที่ยวโดยชมุชน  จังหวัด 
เชยีงราย  ให้เป็นที่รู้จักแกน่ักท่องเที่ยวต่างชาติ   รวมถงึส ารวจพฤติกรรมการท่องเที่ยวและความต้อง 
การด้านเนือ้หา   รูปแบบการน าเสนอของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อส่ือวีดิทัศน ์   โดยการท าแบบสอบถาม 
เพื่อให้ได้แนวทางในการผลิตวีดิทัศน์เพื่อประชาสัมพนัธ์ที่มีความสอดคล้องกบักลุ่มเป้าหมายมากที่สุด 
และได้ศึกษาแนวคิดและวิธีการในการผลิตส่ือวีดิทัศน์เพื่อประชาสัมพนัธ์การท่องเทีย่วจากผู้เชีย่วชาญ 
ตลอดจนประเมินผลชิน้งานที่ผู้ศึกษาได้ผลิตขึน้     ด้วยวิธีการสนทนาแบบกลุ่ม   ซ่ึงการเกบ็รวบรวม 
ขอ้มูลและศึกษาถงึผลการวิจัยดังกล่าวนัน้ ท าให้สามารถสรุป อภิปรายขอ้เสนอแนะได้ดังนี ้
 
สรปุผลการศึกษาวจิยั 

  1. การวเิคราะหบทสัมภาษณ (In-Depth Interview)  ผู้ทีม่ีความเช่ียวชาญด้านข้อมูล 
การทอ่งเทีย่วโดยชุมชน,ด้านพฤติกรรมการทอ่งเทีย่วของนักทอ่งเทีย่วต่างชาติ  (ยโุรป) และด้าน 
การผลิตสือ่วดิีทศันเพ่ือประชาสัมพันธการทอ่งเทีย่ว ซ่ึงได้ทาํการสัมภาษณทัง้หมด 4 ท่าน ดังน้ี        

     ส่วนที ่1 ความคิดเห็นเก่ียวกับพฤติกรรมการทอ่งเทีย่วของนักทอ่งเทีย่วต่างชาติ 
(ยโุรป) 

      พฤติกรรมของนักท่องเทีย่วยุโรปนัน้   สนใจในเร่ืองการท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรม 
ธรรมชาติ ชวิีตความเป็นอยู่  โดยนักท่องเที่ยวกลุ่มนีจ้ะสนใจว่าผู้คนด ารงชวิีตด้วยอะไรมีวัฒนธรรมใด 
บ้างที่น่าสนใจ     เพราะวัฒนธรรมแตกต่างกนัอย่างมากเร่ืองค่าครองชพีกม็ส่ีวนส าคัญที่นักท่องเที่ยว 
นิยมเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย     เพราะค่าครองชพีของบ้านเรานัน้ถกูคุ้มค่าแกก่ารเดินทาง 
มาท่องเที่ยว    ส่วนมากนักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่มาท่องเที่ยวในประเทศไทยจะให้ความสนใจกบัความ 
เป็นธรรมชาติที่อดุมสมบูรณ์เป็นพเิศษ   

     ส่วนที ่2 ความคิดเหน็เก่ียวกับข้อมูลการทอ่งเทีย่วโดยชุมชน 
         การท่องเที่ยวโดยชมุชน  เกดิจากแนวคิด  ที่เรียกว่าการพกัแบบ   Homestay 
ซ่ึงแนวคิดนีเ้ร่ิมจากการที่ลูกหลานต่างจังหวัดมาเรียนในเมือง  และจ าเป็นต้องหาทีพ่กัอาศัยส่วนใหญ ่
จึงต้องมาอาศัยบ้านญาติตัวเอง   ซ่ึงเป็นการอยู่ในระยะยาว  ด้วยเหตุนีจ้ึงมีแนวคิดแบบ  Homestay 
เกดิขึน้     ต่อมามีกลุ่มนักศึกษา      กลุ่มครูฝึกหัดที่ต้องฝึกงานภาคสนามกอ่นจะไปฝึกงานต้องเลือก 
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โรงเรียนที่อยู่ห่างไกลหรือบางคร้ังอาจถกูก าหนดให้ไปสัมผัสกบัชวิีตผู้คนซ่ึงใชเ้วลาประมาณ  6 เดือน-
1 ป ีจึงจ าเป็นต้องหาที่พกัอาศัยทีต่นเองสามารถไปใชช้วิีตอยู่ได้จึงเกดิการพกัแบบ Longstay ขึน้และ 
เมือ่เราเขา้ไปอยู่ในครอบครัวที่เจ้าบา้นมีความรู้สึกที่ดี มีน้ าใจและมิตรไมตรีให้แกเ่รา จากแนวคิดนีจ้ึง 
ท าให้เกดิกลุ่มนักท่องเที่ยวแบบ Backpack    ขึน้และหน่วยงานต่างๆจึงมี แนวคิดที่จะน าบ้านมาเป็น 
ที่พกัให้กบันักท่องเที่ยว ต่อมาจึงเกดิเป็นแนวคิดการท่องเที่ยวโดยชมุชนขึน้  ซ่ึงแนวความคิดนีเ้กดิขึน้ 
มาประมาณ20ปีแล้ว 
         นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายที่เดินทางมาท่องเที่ยวโดยชมุชน    มีนักท่องเที่ยวที ่
ให้ความสนใจทั้งหมด  4  กลุ่ม  ได้แก่  กลุ่มศึกษาดูงาน, กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทย, กลุ่มนักท่องเที่ยว 
ต่างชาติและกลุ่มศึกษาวิจัยและแลกเปล่ียนวัฒนธรรม 

    ส่วนที ่3 ความคิดเหน็เก่ียวกับการผลิตสือ่วดิีทศันเพ่ือประชาสัมพันธการทอ่งเทีย่ว 
         การผลิตวีดิทัศน์เพื่อประชาสัมพนัธ์การท่องเที่ยวนัน้มีวัตถปุระสงค์  2 ประการ  
คือ     การประชาสัมพนัธ์แบบส่งเสริมการขายและการประชาสัมพนัธ์เพื่อให้ขอ้มูลแกน่ักท่องเที่ยวใน 
การผลิตวีดิทัศน์เพื่อประชาสัมพนัธ์การท่องเที่ยว    ต้องสร้างการรับรู้ให้กบักลุ่มเปา้หมาย โดยจะต้อง 
ดึงจุดเด่นของสถานที่นัน้ๆออกมาเพื่อประชาสัมพนัธ์   ส่วนเนือ้หาในวีดิทัศน์นัน้   เลือกจากมุมมองที ่
ต้องการส่ือให้กบักลุ่มเป้าหมายได้รับรู้ โดยต้องค านึงเสมอว่าสถานที่เหล่านัน้ที่ต้องการประชาสัมพนัธ์ 
ยังไม่เป็นที่รู้จักแกน่ักท่องเที่ยว   และส่ิงที่นักท่องเที่ยวคาดหวังจะได้เห็นอะไรจากวีดิทัศน์นี ้  ส่วนใน 
เร่ืองของการเล่าเร่ืองสามารถล าดับความส าคัญ ตามความเหมาะสมทีผู้่ผลิตต้องการจะเล่า โดยให้ตรง 
ตามวัตถปุระสงค์ที่ก าหนดไว้  อกีส่ิงหนึง่ที่ท าให้ส่ือวีดิทัศน์มชีวิีตมากขึน้  คือ  ดนตรีประกอบ  ดังนัน้ 
ด้านการลงบทบรรยายหรือเสียงเพลงต้องใส่ให้เหมาะสม  มีจงัหวะจะโคน    เพราะดนตรีประกอบถอื 
เป็นส่วนส าคัญ เป็นการดึงอารมณ์คนดูให้มีรู้สึกร่วมไปกบัวีดิทัศน ์  ส่วนด้านความยาวของส่ือวีดิทัศน ์
เพื่อประชาสัมพนัธ์ไมค่วรเกนิ 7 นาท ี ถา้หากนานไปจะท าให้วิดีทัศน์ไม่น่าสนใจ   โดยทั่วไปหากเป็น 
วีดิทัศน์ประชาสัมพนัธ์การท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการขายนัน้   จะมีความยาวประมาณ 3-5 นาที  ส่วน 
วีดิทัศน์ประชาสัมพนัธ์การท่องเทีย่วเพื่อให้ขอ้มูลจะมีความยาวไม่เกนิ 7 นาที  
         การใชส่ื้อประชาสัมพนัธ์การท่องเที่ยวโดยชมุชนเพื่อการดึงดูดนักท่องเที่ยวต่าง 
ชาติให้สนใจ นัน้ มีอยู่ 4 อย่าง คือ  

      1) ป้ายประชาสัมพนัธ์ป้ายประชาสัมพนัธ์ 
      2) อนิเตอร์เน็ต 
      3) โรดโชว์  
      4) การสร้างเครือขา่ยทางวัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม 
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  2. การสำรวจพฤติกรรมการทอ่งเทีย่วและความต้องการในด้านเน้ือหาและรปูแบบการ 
นำเสนอทีม่ีต่อวดิีทศันประชาสัมพันธการทอ่งเทีย่วโดยชุมชน จงัหวดัเชียงราย 
      ผู้ศึกษาได้ใชวิ้ธีการแจกแบบสอบถามชนิดให้กลมุตั่วอย่างกรอกแบบสอบถามด้วยตนเอง 
จากกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย จำนวนทั้งส้ิน 70 คน โดยผู้ศึกษา 
ได้น าค าตอบที่ได้มาประมวลผลทางสถติิเพื่อวัดผลพฤติกรรมการท  ่องเที่ยว     และความต้องการด้าน 
รูปแบบและเนือ้หาของวีดิทัศน์ชิน้นี ้       เพือ่เป็นแนวทางในการผลิตวีดิทัศน์เพื่อประชาสัมพนัธ์การ 
ท่องเที่ยวโดยชมุชน จังหวัดเชยีงราย ใหส้อดคล้องกบัความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  การแจกแบบ 
สอบถามนัน้ผู้ศึกษาได้เร่ิมต้นจากการสุ่มตัวอย่างกลุ่มที่มีอายุ 20-35 ปี จ านวน 70 คน  โดยที่ผู้ศึกษา 
ได้ท าการแจกแบบสอบถาม   เพื่อท าการส ารวจพฤติกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่มเป้าหมายต้ังแต่วันที่  
10-22 กนัยายน พ.ศ. 2556  เป็นระยะเวลา  2 สัปดาห ์ ผลการส ารวจลักษณะประชากรศาสตร์ของ 
กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามจะแสดงผลออกมาดัง ต่อไปนี ้
       ส่วนที ่1 ลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุ่มตัวอย่าง 
         การวิเคราะห์พฤติกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่มตัวอย่างตามความต้องการด้าน 
เนือ้หา  และรูปแบบ   การน าเสนอที่มีต่อการผลิตวีดิทัศน์เพื่อประชาสัมพนัธ์การท่องเที่ยวโดยชมุชน 
จังหวัดเชยีงราย จากแบบสอบถามจ านวน 70 ชดุ โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างเป็นชาวต่างชาติ  สามารถ 
สรุปผลได้ว่ากลุ่มตัวอย่างอยู่ในชว่งอายุ  20-35 ปี  มีสถานภาพโสด    การศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับ 
ปริญญาตรีและมรีายได้ต่อเดือนประมาณ 10,001-30,000 บาท  แสดงให้เห็นถงึสถานภาพครอบครัว 
ในปัจจุบัน ส่วนใหญ่มีรายได้ค่อนขา้งสูง  ซ่ึงมีก าลังในการเดินทางท่องเที่ยวระดับหนึง่ผู้ศึกษาจึงน าผล 
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างที่ได้ทั้งหมดมาใช้ในการออกแบบแนวความคิด 
(Concept) ของวีดิทัศน์ชิน้นี ้ให้สอดคล้อง  กบัความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มเป้าหมายทั้ง 
ด้านเนือ้หาและรูปแบบ 
       ส่วนที ่2 พฤติกรรมการท่องเทีย่วของกลุ่มตัวอย่าง 
          ในด้านพฤติกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่มตัวอย่างสามารถระบุได้ว่ากลุ่มตัวอย่าง 
ส่วนใหญ่ทีเ่ดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยเป็นชาวยุโรป     ซ่ึงเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยเป็น 
คร้ังแรกโดยส่ิงที่น าใหก้ลุ่มตัวอย่างเหล่านีเ้ดินทางมาเที่ยวประเทศไทยนัน้คือวัฒนธรรมของไทย  และ 
การเดินทางมาท่องเที่ยวของ กลุ่มตัวอย่างนีม้ีเพื่อนร่วมเดินทางประมาณ  1-2 คน โดยใชง้บประมาณ 
ในการท่องเที่ยวต่อคร้ังประมาณ  10,001-30,000 บาท  ซ่ึงกลุ่มตัวอย่างมักเดินทางมาท่องเที่ยวด้วย 
ตัวเอง       นอกจากนีท้างผู้ศึกษาได้แบ่งพฤติกรรมการท่องเที่ยวเพิ่มเติมขึน้มาเกีย่วกบัการท่องเที่ยว 
จังหวัดเชยีงรายของกลุ่มตัวอย่างโดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม คือ  ผู้ที่เคยเดินทางมาจังหวัด 
เชยีงราย    และผู้ที่ไม่เคยเดินทางมาจังหวัดเชยีงรายโดยผู้ที่เคยเดินทางมาจังหวัดเชยีงรายนัน้คิดเป็น 
ร้อยละ  20 กลุ่มตัวอย่างที่เคยมาเชยีงรายมีจุดประสงค์ในการเดินทาง  คือ   มาเพื่อพกัผ่อนหย่อนใจ 
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และสถานที่ๆกลุ่มตัวอย่างได้สัมผัสมานัน้ คือ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ โดยเมือ่กล่าวถงึจัง หวัด 
เชยีงรายกลุ่มตัวอย่างเหล่านีจ้ะนีกถงึธรรมชาติที่อดุมสมบูรณ์ส่วนระยะเวลาที่กลุ่มตัวอย่างใชเ้มือ่เดิน 
ทางมาท่องเที่ยวจังหวัดเชยีงรายนัน้คือ 2 วัน 
       ส่วนที ่3 ความต้องการทีม่ีต่อรปูแบบการนําเสนอ 
         กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าควรมีขอ้มูลเนือ้หาเกีย่วกบัสถานทีป่รากฏใน 
วีดิทัศน์เพื่อประชาสัมพนัธ์การท่องเที่ยวอย่างคร่าวๆ  และในส่วนของแหล่งขอ้มูลที่กลุ่มตัวอย่างใชใ้น 
การวางแผนการท่องเที่ยวนัน้   คือ   ทางอนิเตอร์เน็ตหรือเว็บไซต์กลุ่มตัวอย่างเหล่านีไ้ด้รับส่ือประชา 
สัมพนัธ์การท่องเที่ยวทางโซเชยีลมีเดียจาก   เว็บไซต์ Facebook  มากที่สุด ความยาวของส่ือวีดิทัศน์ 
เพื่อประชาสัมพนัธ์ควรมีความยาวประมาณ 4-6 นาที่่่่ในส่วนของเพลงที่ใชป้ระกอบควรเป็นดนตรี 
แนวเพลงบรรเลง    และสุดท้ายส่ิงที่กลุ่มตัวอย่างคาดหวังจากการได้รับชมวีดิทัศน์เพื่อประชาสัมพนัธ์ 
การท่องเทีย่วโดยชมุชนจังหวัดเชยีงราย  คือ  วีดิทัศน์นีส้ามารถสร้างแรงบันดาลใจให้อยากท่องเที่ยว 
มากย่ิงขึน้ 

  3. การวเิคราะหข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพ่ือประเมินประสิทธิผล 
ในหวัข้อ“การผลิตวดีีทศันเพ่ือประชาสัมพันธการทอ่งเทีย่วโดยชุมชน จงัหวดัเชียงราย” 
      ส่วนที ่1 ผลวจิยัความเข้าใจและความพึงพอใจต่อเน้ือหาของวดิีทศัน 
        ในด้านความเขา้ใจในเนือ้หาจากความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายต่อวีดิทัศน์ชิน้ 
นีม้ีความเขา้ใจและพงึพอใจในด้านเนื้อหาวีดีทัศน์ไปในทิศทางเดียวกนัคือเห็นว่าผู้ศึกษาต้องการจะส่ือ 
ถงึการใชช้วิีตที่เรียบง่าย ความสงบสุขของชวิีตชนบท ความเป็นธรรมชาติ ฯลฯและเป็นส่ือวีดิทัศนท์ี่ม ี
ประโยชน์ให้สาระแก่ผู้ชม ในเร่ืองของการท่องเที่ยวที่เกีย่วกบัแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ   ที่ยังไม่ได้รับการ 
ประชาสัมพันธ์จากส่ืออืน่ๆ และเป็นสถานที่ๆยังไม่เป็นที่รู้จัก ยังไม่มีตามหนังสือท่องเที่ยว  ส่ือให้เห็น 
ในมุม กว้างมากขึน้ของแหล่งท่องเที่ยว แต่กลุ่มเป้าหมายมีความคิดเห็นเพิ่มเติมว่าเนือ้หาและเร่ืองราว 
ของส่ือวีดิทัศน์ชิน้นียั้งไม่ค่อยมีจุดที่ดึงดูดความสนใจให้กบัคนดู และยังส่ือสารไม่พอหากจะใชเ้พื่อการ 
ประชาสัมพนัธ์การท่องเที่ยวเท่าที่ควร ในส่วนของเนือ้หาที่ถ่ายทอดออกมากลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า 
มีความเหมาะสม และน่าสนใจเพราะถา่ยทอดเร่ืองราวที่เขา้ใจง่าย ส่ือออกมาตรง  ๆ

     ส่วนที ่2 ผลวจิยัความพึงพอใจในด้านรปูแบบการนําเสนอ 
         ในด้านความพงึพอใจด้านรูปแบบการน าเสนอกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่า 
การประชาสัมพนัธ์การท่องเที่ยวผ่านส่ือวีดีทัศน์มีความน่าสนใจ       เพราะมีทั้งภาพของสถานที่ท่อง 
เที่ยว  ดนตรีประกอบ และขอ้มูลของสถานที่ นอกจากนีก้ลุ่มเป้าหมายยังมีความคิดเห็นเพิม่เติมว่าน่า 
จะมีตัวละครที่ด าเนินเร่ืองอยู่ด้วย เพื่อให้เร่ืองราวในวีดิทัศน์มีความน่าสนใจย่ิงขึน้ 
         ด้านการล าดับภาพ   กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า มีการล าดับภาพ  และเนือ้หา 
เร่ืองราวต่างๆที่ดี มีความเชือ่มโยง สามารถท าให้เขา้ใจได้ง่าย มีจังหวะการตัดต่อทีดี่ 
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        ด้านภาพ แสง  สี  ของวีดิทัศน์  กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า   ภาพในวีดิทัศน์มี 
ความสวยงาม  น่าสนใจ  ด้วยสีของภาพที่มีสีสันสวยงาม    ท าให้งานน่าดูและมุมภาพที่มีหลากหลาย 
มุมมองซ่ึงแต่ละมุมสามารถดึงความสนใจจากผู้ชมอกีด้วย 
        ด้านเพลงและดนตรีประกอบ  กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า    ดนตรีประกอบใน 
วีดิทัศนแ์ต่ละชว่งมีความสอดคล้องกบัภา   และเร่ืองราว    จังหวะของดนตรีที่ขึน้ในแต่ละชว่งมคีวาม 
เหมาะสมสามารถดึงอารมณ์คนดูให้มีอารมณ์ร่วมไปด้วย   ซ่ึงดนตรีประกอบถอืเป็นส่วนส าคัญที่ท าให ้
วีดิทัศน์มีความน่าสนใจและสมบูรณ์ได้ 
       ส่วนที ่3 ความพึงพอใจต่อภาพรวมของวดิีทศัน 
        ในด้านความพงึพอใจต่อภาพรวมของส่ือวีดีทัศน์ กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่า 
ภาพรวมของชิน้งานอยู่ในเกณฑ์ดี มีเนือ้หาที่เล่าเร่ืองราวได้เขา้ใจง่าย  การตัดต่อท าให้ภาพสอดคล้อง 
และต่อเนือ่งกนั ทางด้านภาพมีความสวยงาม  สีสันของงานดึงดูดผู้ชมได้ดี  ดูแล้วเพลินไปกบัวีดิทัศน์ 
เพราะสีของภาพเป็นตัวชว่ยในการเพิ่มความน่าสนใจให้กบังาน  ทางด้านของเสียงและดนตรีประกอบ 
ภาพรวมถอืว่าดี มีความต่อเนือ่งกนัในแต่ละชว่งที่เปล่ียนอารมณ์ของภาพ   นอกจากนีด้นตรีประกอบ 
ที่ใชยั้งสามารถดึงอารมณ์คนดูให้มีอารมณ์ร่วมไปด้วย 
       ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
        ความคิดเห็นเพิ่มเติมของกลุ่มตัวอย่าง  อยากให้เพิ่มเติมในด้านเนือ้หาควรจะม ี
ตัวหนังสือบอกจุดส าคัญของสถานที่ท่องเที่ยวใหม้ากกว่านี้เพราะจากในวีดิทัศน์ดูแล้วยังเหน็ไม่ชดัเจน 
ว่าผู้ศึกษาต้องการจะเน้นส่วนไหนของสถานที่ท่องเที่ยวนัน้ๆ 
 
อภิปรายผลการศึกษาวจิยั 
   จากการศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบ    เนือ้หา   และวีธีการน าเสนอที่ปรากฏในสื่อวีดีทัศน ์
เพราะประชาสัมพนัธ์การท่องเที่ยวโดยชมุชน   จังหวัดเชยีงราย  การวิเคราะห์บทสัมภาษณ์แบบเจาะ 
ลึก (In-depth Interview) จากผู้มีความรู้ความเชีย่วชาญ  และผู้มีประสบการณ์ในด้านพฤติกรรมการ 
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ขอ้มูลการท่องเที่ยวโดยชมุชน  การผลิตส่ือวีดิทัศน์เพื่อประชาสัม- 
พนัธ์การท่องเที่ยว รวมถงึการวิเคราะห์ผลส ารวจพฤติกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจน 
วิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิผลการประชาสัมพนัธ์ด้วยส่ือวีดิทัศน์ที่ผู้ศึกษาได้ผลิตขึน้สามารถท า 
การอภิปรายผลการศึกษาวิจัยได้ดังนี ้
   ส่ือวีดิทัศน์ เป็นส่ือที่มีความพร้อมในลักษณะของมัลติมีเดีย  (Multimedia)  ซ่ึงได้รวบรวม 
เอาความโดดเด่นของรูปแบบ และแนวทางการน าเสนอที่สมบูรณ์ครบถว้นไว้ทั้งภาพเคล่ือนไหว  เสียง 
ประกอบ คอมพวิเตอร์กราฟฟกิ และเทคนิคพเิศษอกีมากมายที่หน่วยงานหรือองค์กรใดจะผลิตส่ือ 
วีดิทัศน์เพื่อใช ้ในการประชาสัมพนัธ์ (ถาวร สายสืบ 2546) 
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    ผู้ศึกษามีความต้ังใจที่จะเลือกส่ือวีดิทัศน์มาใชใ้นการประชาสัมพนัธ์การท่องเที่ยวโดยชมุชน 
จังหวัดเชยีงราย ตามหัวขอ้โครงการจุลนิพนธ์เพราะส่ือวีดิทัศน์เป็นส่ือที่มีความโดดเด่นกว่าส่ือรูปแบบ 
อืน่เพราะเป็นส่ือที่มีทั้งภาพ  เสียงและเทคนิคอืน่อกีมากมาย  แต่ต้องเลือกส่ือที่สอดคล้องกบัลักษณะ 
งานที่ท า โดยมุง่เน้นที่กลุ่มเป้าหมาย  เร่ืองราวที่ต้องการน าเสนอ  วัตถปุระสงค์ของงาน  เมือ่เลือกส่ือ 
ที่ถกูต้องแล้วจะท าให้ผลงานออกมาตรงตามวัตถปุระสงค์ที่ต้องการ  และผู้รับสารที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 
เพราะฉะนัน้การเลือกส่ือเป็นส่ิงที่ส าคัญประการหนึง่ในการประชาสัมพนัธ์  นอกจากจะเข้าถงึคุณสม- 
บัติที่น่าสนใจของส่ือวิดีทัศน์แล้ว ควรพจิารณาถงึประเด็นเร่ืองราวต่างๆ ดังนี้ 
      -จะผลิตส่ือวีดิทัศน์  ส าหรับกลุ่มเป้าหมายใด    การผลิตวีดิทัศน์ควรเลือกให้เหมาะสมกบั 
กลุ่มผู้ชมเพราะเนือ้หาเร่ืองราวจะมีความเขม้ขน้หรือละเอยีดลึกซ้ึงแตกต่างกนั 

     -การผลิตส่ือวีดิทัศน์ต้องการแสดงถงึเนือ้หาสาระมากน้อยแค่ไหน    ประเด็นของเร่ืองราว 
หรือแกน่แท ้(Theme) จะแสดงถงึอะไรบ้าง 
     -การผลิตส่ือประชาสัมพนัธ์นี ้ คาดหวังผลอะไรบ้างถา้หากรู้ถงึวัตถปุระสงค์หรือความคาด 
หวังถงึผลที่ได้จากส่ือที่ผลิตจะชว่ยให้เนือ้หาเร่ืองราวในวีดิทัศน์ตรงประเด็นได้มากขึน้ 
     -ในกระบวนการผลิตวีดิทัศน์ได้มีการประสานงานกบับุคลากรระดับสูง ผู้บังคับบัญชา หรือ 
ผู้เกีย่วขอ้งมากน้อยเพยีงใด เพื่อความเขา้ใจในเร่ืองราว เพื่อความถกูต้องและการประสานสัมพนัธ์ที่ดี 
ในการท างาน 
     -ผู้ผลิตควรเขา้ใจถงึประเด็นในการท าวีดิทัศน์         ถงึความเหมาะสมของเร่ืองราวความ 
โดดเด่น หรือความน่าจะเป็นของการเลือกส่ิงที่น าเสนอ   ทั้งบุคลากร  สถานที่กจิกรรมหรือเหตุการณ์ 
ตลอดจนขอ้มูลต่างๆ     พยายามหามุมมองที่มีคุณค่า    เลือกส่ิงที่น่าสนใจออกมาน าเสนอซ่ึงบางคร้ัง 
อาจมีการเสริมแต่งบ้างกค็วรต้องเลือกเพื่อให้ได้ส่ือวีดิทัศน์ที่น่าสนใจ 
     -คณะท างานควรเปิดใจกว้าง ในการวิพากษแ์ละตรวจทานผลงาน  เพื่อจะได้ปรับปรุงและ 
สรรค์สร้างงานให้มีประสิทธิภาพ 
   กลุ่มตัวอย่างมีความพงึพอใจต่อการประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือวีดิทัศน์โดยเข้าใจถงึวัตถปุระสงค์ 
ที่ผู้ศึกษาต้องการจะส่ือ        และมีความเข้าใจด้านเนือ้หาในแต่ละสถานที่เมือ่ถ่ายทอดพร้อมกบัภาพ 
เคล่ือนไหวท าให้การประชาสัมพนัธ์มีความนา่สนใจมากย่ิงขึน้เข้าใจได้ง่าย   และสามารถน าไปใช้ได้ใน 
ชวิีตจริง 
    เมือ่ผู้ศึกษาเลือกจะท าส่ือวีดิทัศน์ประชาสัมพนัธ์การท่องเที่ยวแล้ว       กจ็ าเป็นต้องศึกษา 
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย   เพื่อจะส่ือสารส่ิงที่ตรงตามความต้องการเพื่อเป็นขอ้มูลใน 
การผลิตส่ือวีดิทัศน์ เนือ่งจากวัตถปุระสงค์ของการท่องเที่ยวของแต่ละคนแตกต่างกนัไป 
    รูปแบบการท่องเที่ยวที่จัดแบ่งตามวัตถปุระสงค์ของการเดินทาง เป็นการจัดแบ่งอกีรูปแบบ 
หนึง่ที่พจิารณาจากจุดประสงค์ในการเดินทางของนักท่องเที่ยวเป็นส าคัญ โดยสามารถแบ่งออกเป็น 3 
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รูปแบบ ใหญ่ๆคือ การท่องเที่ยวเพื่อความเพลิดเพลินและการพกัผ่อน การท่องเที่ยวเพื่อวัตถปุระสงค์ 
ทางธุรกจิ และการท่องเที่ยวเพื่อความสนใจพเิศษ (พฤติกรรมนักท่องเที่ยว,มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) 
   ผู้ศึกษาได้ก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่มีวัตถปุระสงค์เพื่อความเพลิดเพลินและการพกัผ่อน โดย 
ก าหนดกลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวเป็นชาวต่างชาติ(ยุโรป) ซ่ึงนักท่องเที่ยวกลุ่มนีม้ีพฤติกรรมการท่อง 
เที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ   ดังนัน้ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจการท่องเที่ยวโดยชมุชนซ่ึงการ 
ท่องเที่ยวโดยชมุชน   เป็นรูปแบบหนึง่ที่เปิดโอกาสให้     นกัท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถชีวิีตวัฒนธรรมของ 
ท้องถิน่ต่างๆ    ในขณะเดียวกนัชมุชนเองกส็ามารถใช้รูปแบบ    การท่องเที่ยวนีเ้ป็นเคร่ืองมือในการ 
อนุรักษท์รัพยากรทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของตนให้เกดิความย่ังยืน (จิตศักด์ิ พฒุจร) 
    จากการวิเคราะห์ ทฤษฎี ผลงานและการวิจัยที่เกีย่วข้อง ล้วนแต่มีความสัมพนัธก์บัขัน้ตอน 
ก่อนการผลิต ขัน้ตอนการผลิตและขัน้ตอนหลังการผลิตทั้งส้ินท าให้ผลงานมีความน่าเชือ่ถอือ้างองิกบั 
หลักความเป็นจริงได้ นอกจากนัน้ยังท าให้ได้เป้าหมายตรงตามที่ผู้ศึกษาได้ก าหนดไว้ เนือ่งจากการที่ม ี
ทฤษฎี ผลงาน  และการวิจัยที่เกีย่วข้องมาสนันสนุนท าให้ผู้รับชมมีความคิดเห็นไปในทางเดียวกนัการ 
ผลิตวีดิทัศน์เพื่อประชาสัมพนัธ์การท่องเที่ยวโดยชมุชน จังหวัดเชยีงรายถอืได้ว่าเป็นส่ือที่ท าให้ผู้รับชม 
สามารถสัมผัสถงึสถานที่ท่องเที่ยวได้จริง    และสามารถน าข้อมูลต่างๆไปใช้เป็นประโยชน์ในการออก 
เดินทางท่องเที่ยวผู้ศึกษาหวังว่าผลงานชิน้นีจ้ะสร้างแรงบันดาลใจให้กบัผู้รับชมในการท่องเที่ยวได้ 

อภิปรายผลการดําเนินงาน 
    การผลิตวีดิทัศน์เพื่อประชาสัมพนัธ์การท่องเที่ยวโดยชมุชน  จังหวัดเชยีงราย มีขัน้ตอนการ 
ผลิต 3 ขัน้ตอน คือกอ่นการผลิตชิน้งาน การผลิตชิน้งาน และหลังการผลิตชิน้งาน  โดยในขัน้กอ่นการ 
ผลิตชิน้งานนัน้  ได้ท าแบบสอบถามเพือ่เกบ็รวบรวมขอ้มลูพฤติกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่มเป้าหมาย 
เพื่อก าหนดขอบเขตของชิน้งานให้เป็นไปตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และหลังจากที่ได้ศึกษา 
และผลิตชิน้งานตามกระบวนการและขัน้ตอนที่วางแผนไว้ทุกประการ  จนสามารถผลิตชิน้งานออกมา 
เป็น    “วีดิทัศน์เพื่อประชาสัมพนัธ์การท่องเที่ยวโดยชมุชน   จังหวัดเชยีงราย”   และได้น าชิน้งานไป 
ทดสอบกบักลุ่มเป้าหมายจ านวน 10 คน โดยให้กลุ่มเป้าหมายได้รับชมและท าการสนทนากลุ่ม   มีผล 
ดังนี้      กลุ่มเป้าหมายตัวอย่างมีความพงึพอใจในชิน้งาน    โดยมีความเห็นว่าผลงานมีความสวยงาม 
น่าสนใจและสามารถดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายต้องการไปท่องเที่ยวในสถานที่นีไ้ด้       ซ่ึงท าให้ชิน้งานนี้ 
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้  แต่เนือ่งจากชิน้งานมีขอ้บกพร่องอยู่บางประการ ซ่ึงบางส่วนมาจากปัญหา 
ในการผลิตและหลังการผลิต   ท าให้ผู้ศึกษาสามารถน าขอ้บกพร่องมาปรับปรุงแกไ้ขให้ชิน้งานมคีวาม 
สมบูรณ์มากขึน้  
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
    แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี ้ 
   1. ปัญหาและอุปสรรคในข้ันตอนก่อนการผลิต 
       กอ่นการผลิตนัน้  ผู้ศึกษาได้ท าแบบสอบถามเพื่อรวบรวมขอ้มูลพฤติกรรมการท่องเที่ยว 
ของกลุ่มเป้าหมาย   ซ่ึงกลุ่มเป้าหมายที่ผู้ศึกษาต้ังไว้นัน้เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ    ท าให้ผู้ศึกษา 
ต้องท าแบบสอบถามเป็นภาษาองักฤษ     ซ่ึงถอืว่าค่อนขา้งมีปัญหาในการส่ือสารกบักลุ่มเป้าหมายใน 
ด้านความเขา้ใจที่ไม่ตรงกนั        และนักท่องเที่ยวบางคนกไ็ม่ให้ความร่วมมือในการท าแบบสอบถาม 
นอกจากนัน้แล้วแหล่งที่ผู้ศึกษาเลือกไปท าแบบสอบถามนัน้ไม่เหมาะในการท าแบบสอบถาม   เพราะ 
เลือกไปในเวลาที่ไม่เหมาะสม ซ่ึงสถานที่แรกที่ได้เลือกไปนัน้ คือ ถนนขา้วสารในเวลากลางคืน  ซ่ึงนัก 
ท่องเที่ยวกลุ่มนีเ้ป็นนักท่องเที่ยวยามราตรี     บางคนที่ให้ท าแบบสอบถามจึงไม่มีสมาธิในการท าแบบ 
สอบถาม ท าให้ขอ้มูลที่ได้มานัน้ ไม่ต้องตามความต้องการของผู้ศึกษา 
       ในด้านการเตรียมอปุกรณ์และบุคลากรในการทำงาน    ด้านอปุกรณ์นัน้เนือ่งจากมรีะยะ 
เวลาที่เตรียมการน้อยมาก ท าให้เตรียมอปุกรณ์การถา่ยท าได้มีมากเท่าที่ควร ส่วนเร่ืองบุคลากรในการ 
ท างาน เนือ่งจากโครงการจุลนิพนธ์ของผู้ศึกษานัน้ ต้องถา่ยท าในจังหวัดเชยีงราย ซ่ึงระยะทางนัน้ไกล 
ท าให้บุคลากรที่ไปชว่ยงานไม่สามารถไปด้วยได้จึงท าให้บุคลากรที่ชว่ยในงานนัน้มีไม่เพยีงพอ  
   2. ปัญหาและอุปสรรคในข้ันตอนการผลิต 
      ในขัน้ตอนการผลิตนัน้ ปัญหาที่ส าคัญที่สุด คือ เร่ืองภูมิอากาศ  เพราะในวันที่ถา่ยทำนัน้ 
ฝนตกต้ังแต่เชา้จนถงึประมาณเที่ยง จึงท าให้เร่ิมถา่ยท าได้จริงๆ คือหลังเที่ยงเป็นต้นไป ซ่ึงมีเวลาน้อย 
มากในการถา่ยท ำ ท าให้ต้องเพิ่มวันถา่ยท าขึน้อกีแต่ภูมิอากาศช่วงนัน้ตลอดหนึง่อาทิตย์ที่ไปถา่ยท าม ี
ฝนตกเกอืบทุกวัน   ในแต่ละวันจึงเกบ็ภาพได้อย่างละนิดหน่อยซ่ึงถอืว่าเป็นปัญหาและอปุสรรคอย่าง 
มาก  
    3. ปัญหาและอุปสรรคในข้ันตอนหลังการผลิต 
        ในขัน้ตอนหลังการผลิตนัน้   ต้องใชเ้วลาในการเลือกฟตุเทจเป็นเวลานาน   เนือ่งจากม ี
ฟตุเทจที่ถา่ยลักษณะคล้ายๆกนัมาอยู่จ านวนมาก จึงต้องเลือกคัดภาพที่ดีที่สุด และยังมีปัญหาในเร่ือง 
ของสีภาพ เนือ่งการในขัน้ตอนการผลิตนัน้มีการถา่ยท าหลายวัน  ท าให้แสงและสีในแต่ละฟตุเทจต่าง 
กนัอยู่มาก บางฟตุเทจสีสดจัดจ้าน แต่บางฟตุเทจกสี็จืดชดื  ขัน้ตอนการปรับสีจึงเป็นปัญหาอย่างมาก 
ที่จะท าให้แต่ละฟตุเทจสีใกล้เคียงกนั 

ข้อเสนอแนะ  
    ข้อเสนอแนะส าหรับส่ือวิดีโอเพื่อการประชาสัมพนัธ์การท่องเที่ยวแบ่งออกเป็นหัวข้อดังนี้ 
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    1. ข้อเสนอแนะด้านเน้ือหาทีอ่ยูภ่ายในวดิีทศัน 
                เนือ้หาที่ปรากฎขึน้ในส่ือวีดิทัศน์ควรมีลักษณะที่สอดคล้องกบัสถานที่ท่องเที่ยวทีเ่ลือก 
น าเสนอเนือ้หาจะต้องดึงดูดความสนใจจะต้องมีการวางเร่ืองราวที่น่าสนใจและแปลกใหมด่ าเนินเร่ือง
ราวให้ผู้ชมอยากติดตามไปกบัการ      รวมไปถงึสถานที่ท่องเที่ยวที่เลือกน าเสนอด้วยเช่นกนัจะต้องม ี
ความแปลกใหม่ แตกต่างจากที่ส่ืออืน่ๆเคยน าเสนอ เพื่อให้ผู้รับชมให้ความสนใจมากย่ิงขึน้ ในปัจจุบัน 
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวนัน้อาจไม่มีความจ าเป็นมากนัก ควรมีข้อมูลสถานที่เพยีงเล็กน้อย  เท่านัน้เพื่อ 
เป็นแนวทางให้แก่นักท่องเที่ยว 
    2. ข้อเสนอแนะด้านรปูแบบการนําเสนอของสือ่วดิีทศัน 
       วิธีการน าเสนอในปัจจุบันถอืเป็นส่ิงที่มีความส าคัญเป็นอนัดับแรกๆของการผลิตผลงาน 
วิธีการน าเสนอนัน้จะสามารถชว่ยดึงดูดความสนใจจากผู้ชมได้มาก   ทั้งทางด้านภาพ  เสียง   เทคนิค 
ประกอบต่างๆ  เป็นตัวชว่ยเสริมให้วีดิทัศน์มีความน่าสนใจ   เพราะถ้ามีเฉพาะเนือ้หาทีดี่แต่วิธีการน า 
เสนอไม่ดึงดูดผู้ชมก็ไม่สามารถประสบความส าเร็จได้    เพราะฉะนัน้   ควรเลือกรูปแบบการน าเสนอ 
ที่สอดคล้องกบัเนือ้หาและภาพรวมของชิน้งาน เพื่อเพิ่มความเป็นเอกลักษณ์และเป็นที่น่าจดจ าได้ 
    3. ข้อเสนอแนะด้านภาพรวมของช้ินงาน 

       ภาพรวมของชิน้งานนัน้ประกอบไปด้วยหลายส่วนด้วยกนัที่ส่งเสริมให้งานดูดี    ภาพถอื 
เป็นส่วนส าคัญในการเรียกความสนใจให้กบัผู้ชมได้     ซ่ึงดนตรีประกอบเป็นส่ิงที่ช่วยสร้างบรรยากาศ 
อารมณ์จากผู้ผลิตไปยังผู้รับชม  

   4. ข้อเสนอแนะสําหรบัการพัฒนาช้ินงานในอนาคต 
        การพฒันาชิน้งานในอนาคตควรมีการศึกษาขัน้ตอนวิธีการน าเสนอเร่ืองราวที่น่าสนใจ 
มากขึน้ร้อยเรียงเร่ืองราวให้เขา้ใจง่าย  ในส่วนของเนือ้หาควรศึกษาสถานที่ท่องเที่ยวในเชงิลึกเลือกส่ิง 
ที่ต้องการประชาสัมพนัธ์ที่เป็นจุดเด่นของสถานที่นัน้  ๆส่ือออกมาให้ชดัเจนมากย่ิงขึน้ ทางด้านวีธีการ 
ถา่ยท าควรมีลูกเล่น  มุมภาพ และเทคนิคที่แปลกใหม่ที่แตกต่างจากคนอืน่ นอกจากนีค้วรเพิ่มการเร้า 
อารมณ์คนดูด้วยดนตรีประกอบให้มากขึน้  
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ภาคผนวก ก 

ตัวอยางคําถามที่ใชในการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) เพ่ือสัมภาษณผูที่มีความรู
ความเชี่ยวชาญดานขอมูลการทองเที่ยวโดยชุมชน 
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แนวค าถามที่ใข้สัมภาษณผูที่มีความรู ความเชี่ยวชาญดานขอมูลการทองเที่ยวโดยชุมชน 
  สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูใหสัมภาษณ 
   - ชื่อ เพศ อายุ อาชีพ 
  สวนที่ 2 การนําเสนอขอมูลการทองเที่ยว 
   -ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลการท่องเที่ยวโดยชุมชนของจังหวัดเชียงราย 
และกลุ่มนักท่องเที่ยว 
    ที่มาเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน 
   -ขอมูลสถานที่ทองเที่ยวโดยชุมชนที่นาสนใจ 
รวมถึงแผนพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชน 
    ของจังหวัด เชียงราย 
   -วิธีการนําเสนอเพ่ือการประชาสัมพันธขอมูลการทองเที่ยวโดยชุมชนที่น  
    -การผลิตวีดิทัศน์ประชาสัมพันธการทองเที่ยวโดยสามารถทําใหจํานวนนักทองเที่ยว 
    เพ่ิมข้ึนไดจริงหรือไม  
            -การผลิตวีดิทัศนประชาสัมพันธการทองเที่ยวโดยชุมชนสามารถทําใหนักทองเที่ยว 
เห็นความสําคัญของการทองเที่ยวและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมไดหรือไม อย่างไร      
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ภาคผนวก ข 

ตัวอยางคําถามที่ใชในการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) เพ่ือสัมภาษณผูที่มีความรู
ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติ (ยุโรป) 
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แนวค าถามที่ใชสัมภาษณผูมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของ 
นักท่องเที่ยวต่างชาติ (ยุโรป) 
  สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูใหสัมภาษณ 
   - ชื่อ เพศ อายุ อาชีพ 
  สวนที่ 2 พฤติกรรมการท่องเที่ยว 
   -สถานที่ใดท่ีนักท่องเที่ยวต่างชาติ(ยุโรป)ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก 
   -นักท่องเที่ยวต่างชาติ(ยุโรป)มีความชื่นชอบการท่องเที่ยวในลักษณะใด 
   -การท่องเที่ยวประเทศไทยในแต่ละครั้งของนักท่องเที่ยวใช้ระยะเวลากี่วัน 
   -นักท่องเที่ยวกลุ่มอายุเท่าใดที่นิยมเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย 
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ภาคผนวก ค 

ตัวอยางคําถามที่ใชในการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) เพ่ือสัมภาษณผูที่มีความรู
ความเชี่ยวชาญด้านการผลิตสื่อวีดิทัศน์เพ่ือประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
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แนวค าถาที่ใชสัมภาษณผูที่มีความรู ความเชี่ยวชาญด การผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์ 
การท่องเที่ยว 
  สวนที่ 1 ขอมูลส นบุคคลของผูใหสัมภาษณ 
   - ชื่อ เพศ อายุ อาชีพ 
  ส่วนที่ 2 การใช้สื่อวีดิทัศน์เพ่ือประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
   - วัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวคืออะไร 
   - วิธีการนําเสนอเรื่องราวและเนื้อหาที่น่าสนใจควรเป็นอย่างไร 
   - ลักษณะของภาพที่ควรใชในวีดิทัศนเพ่ือการประชาสัมพันธการทองเที่ยวควรเปน 

 
   - ดนตรีประกอบสื่อวีดิทัศนเพ่ือประชาสัมพันธ ารทองเที่ยวควรมีลักษณะอย  
   - ความยาวที่เหมาะสมสําหรับสื่อวีดิทัศน์เพ่ือประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
ควรมีความยาวเท่าใด 
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ภาคผนวก ง 

ตัวอยางคําถามที่ใชสําหรับการสนทนาแบบกลุ่ม (Focus Group) 
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แนวค าถามที่ใช้ส าหรับการสนทนาแบบกลุ    
  สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอย  
  สวนที่ 2 พฤติกรรมการทองเที่ยวของกลุมตัวอย  
  สวนที่ 3 ความพึงพอใจดานเนื้อหา 
   - เนื้อหาที่ปรากฎในวิดีโอชิ้นนี้มีความเหมาะสมเพียงใด 
   - เนื้อหาขอมูลที่ปรากฎสามารถนําไปใชประโยชนไดจรงิ 
  สวนที่ 4 ความพึงพอใจดานรูปแบบการนําเสนอ 
   - ความนาสนใจของการประชาสัมพันธการทองเที่ยวโดยชุมชนผานสื่อวีดิทัศน 
   - สามารถนําวีดิทัศน ะชาสัมพันธการทองเที่ยวโดยชุมชนไปเปนคมูือการ 
ทองเที่ยว เพ่ือเป แรงจูงใจให้นักทองเที่ยวมีความตองการออกเดินทาง หลังจากรับชมวีดิทัศนชิ้นนี้  
  สวนที่ 5 ความพึงพอใจภาพรวม 
   - ความเหมาะสมของดนตรีประกอบกับสถานที่ทองเที่ยว 
   - การตัดตอที่มีความตอเนื่  
   - วีดิทัศนเพ่ือประชาการสัมพันธการทองเที่ยวสามารถใหไดทั้งความรูและความ 
บันเทิง 
   - หลังจากการรับชมวิดีทัศนเพ่ือประชาสัมพันธการทองเที่ยว จะทําใหรจูักการ 
ทองเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชยีงราย มากขึ้น มากนอยเพียงใด  
  สวนที่ 6 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม  
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ภาคผนวก จ 

ตัวอยางแบบสอบถามสํารวจพฤติกรรมการท่องเที่ยวและความต้องการในด้านเนื้อหาและรูปแบบการ
นําเสนอท่ีมีต่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดเชียงราย 
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The questionnaire for research in the senior project of “The Production of 
Video Presentation to present Community-Based Tourism in Chiangrai” 

 
Instruction : The questionnaire consists of 4 section of Questions. Faculty of 
Information and Communication Technology, Silpakorn University would like to ask 
you a favor to answer the following Questions. All the answers will be kept secret. 
The result will be presented as a holistic matter only. Thank you for your kindness. 
Please choose a radio button which suits your opinion or answer in the blank 
provided. 
1.General information of the tourists 

1.1 Sex 

  [   ] Male  [   ] Female 

1.2 Age …………........years 

1.3 Status 

[   ] Single     [   ] Married  

[   ] Relationships    [   ] Divorced/Widowed 

1.4 Education 

[   ] Lower than Secondary Education 

[   ]Secondary Education/Vocational Certificate 

[   ] Diploma          [   ] Bachelor Degree 

[   ] Higher than Bachelor Degree  

1.5 Occupation 

[   ] Civil servants/State enterprises personal 

[   ] Private organizations personal 

[   ] Owning business     

[   ] Student 

[   ] Other………………………………………………………. 
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1.6 Monthly income 

[   ] Lower than 10,000 baht       [   ]10,001-30,000 baht   

[   ] 30,001-50,000 baht         [   ] 50,001-70,000 baht   

[   ] 70,001-90,000 baht         [   ] Higher than 90,001 baht   

2. Traveling Information 

2.1 Which country are you from?................................................ 

2.2 How often do you come to Thailand? Or This is the first time?............................. 

2.3 Which one is bring you to Thailand? 

  [   ] Plentiful nature   [   ]Thai goodwill relationship 

[   ]Thai Culture   [   ] Low-cost of living 

[   ]Other………………………………………………………. 

2.4 How many friends do you expect to be joined your journey? 

[   ] 1-2 persons      [   ]3-4 persons   

[   ] More than 5 persons    [   ] None 

2.5 How many budgets do you have for travel? 

[   ] Lower than 10,000 baht  [   ]Between 10,001-30,000 baht   

[   ] Between 30,001-50,000 baht [   ] More than 50,000 baht   

2.6 How did you conduct your travel? 

[   ] By myself          [   ] Buying package-tours    [   ] Other………………. 

3. Behavior of travel in Chiangrai. 

3.1 Have you ever been to Chiangrai before? 
          [   ] Ever (cross to question no.2)       [   ] Never (cross to question 3.2) 

3.2 Objective of travel to Chiangrai? 

 [   ] Relaxation    [   ] Honeymoon 

 [   ] Sightseeing   [   ] Visiting Friend/Relation 

 [   ] Holistic    [   ] Business 
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 [   ] Shopping    [   ] Conferences or Seminars 

 [   ] Experiencing Festivals  [   ] Other…………………………….   

3.3 Where have you been and taken a visit on Chiangrai trip? (The answer can be 
more than one answers.) 
 [   ] Natural sites : Mountain, Waterfall, Forest  

 [   ] Historical and religious sites : Temple, Museums, Historical Park,     

Archeological    sites 

  [   ]Cultural sites : Songkran Festival  

 [   ]Recreation and Entertaining sites 

 [   ] Health concerning sites : Hospital, Spa, Traditional massage  

 [   ]Other (Please specify, where)............................................... 

3.4 What is the best description about Chiangrai in your opinion? (The answer can 
be   more than one answer.) 
  [   ] Rich Forest  [   ] Doi-Tung, Doi Mae-sa-long, Poo Chi-fah 
 [   ] Cola weather  [   ] RongKhoon Temple, Baam Dum 
 [   ] Many Local trides  [   ] Mae-sai frontier shopping area 
 [   ]Laan-na ancient culture [   ]Other……………………………………… 
3.5 How long did you spend in Chiangrai each time you travel to?.................day(s) 

4. The question about “The Production of Video Presentation to present 

Community-Based Tourism in Chiangrai” that used to my senior project, 

which will produce later. 

4.1 Desire of content about Community-Based Tourism in Chiangrai. 

4.1.1 When you hear the word “Community-Based Tourism”. What do you think? 
 [   ] Local culture   [   ]Lifestyle of local community 

[   ] Rich forest    [   ]Country-side 

 [   ] Intimacy of people in local community [   ]Other……………………………….. 
4.1.2 What is the purpose of Community-Based Tourism? 

[   ] Learn to live with people in local community.     
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[   ]Learning about culture of people in local community. 

[   ] Feel the air-mood and natural of country-side. 

[   ]Other…………………………………………………………….. 

4.2 Desire of presentation format 

4.2.1 Do you think the video presentation to present Community-Based Tourism in 
Chiangrai should have the information about place or not? 

[   ] Intensively                [   ]Approximately           [   ] Should be nothing 

4.2.2 What was the source of information used in planning for travel? 

[   ] Friend(s)       [   ] Tour agency   [   ] Leaflets or brochure 
[   ] Internet/Websites      [   ] Books           [   ] Movie    [   ] Other…………….. 

4.2.3 What was the source of information used in planning for travel? 

[   ]Youtube  [   ] Facebook           [   ] Vimeo 

[   ]Twitter  [   ] Instagram           [   ] Other……………………………. 

4.2.4 How long of video presentation of tourism should be, in your opinion? 

[   ]1-3 minutes  [   ] 4-6 minutes 

[   ]7-9 minutes  [   ] More than 10 minutes 

4.2.5 How the music score shall be in the Video Presentation to present 

Community-Based Tourism? 

[   ]Fast and fun [   ] Slow and smooth  [   ] Natural sound 

[   ]Instruments [   ] Narration 

4.2.6 What do you expect from Video Presentation to present Community-Based 
Tourism? ( The answer can be more than one answer.) 

[   ] Known the Community-Based Tourism in Chiangrai.    

[   ]Be entertained. 

[   ]Exchange ideas and experiences of life. 

[   ]Inspired to travel. 

[   ] Open up your vision. 
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