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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) วิเคราะห์เนื้อหาการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ผ่าน
เว็บไซต์เครือข่ายสังคมและ (2) ศึกษาการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว               
เชิงสร้างสรรค์ผ่านเว็บไซต์เครือข่ายสังคมของนักท่องเที่ยว การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ด�ำเนินการ
เก็บข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหาจากแฟนเพจ จ�ำนวน 3 เพจได้แก่ แฟนเพจ DASTA Thailand  แฟนเพจ
Tourism Council of Thailand และแฟนเพจการท่องเที่ยวโดยชุมชน CBT Thailand โดยใช้การสัมภาษณ์
เชิงลึก สัมภาษณ์ทีมออกแบบและพัฒนาเฟซบุ๊กของแฟนเพจทั้ง 3 เพจ จ�ำนวน 6 คน และนักท่องเที่ยว
จ�ำนวน 30 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการจ�ำแนก แยกแยะและจัดหมวดหมู่ข้อค้นพบตามแนวคิดและทฤษฎี
ที่เกี่ยวข้อง
ผลการวิจัยพบว่า (1) ทั้ง 3 แฟนเพจน�ำเสนอเนื้อหาที่มีความทันสมัยโดยมีรูปแบบการน�ำเสนอเนื้อหา
ที่ได้รับความนิยม ได้แก่ รูปภาพ กิจกรรมการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและการให้ความรู้เกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (2) นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
เป็นอย่างดี โดยเห็นว่าประโยชน์ของเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ช่วยผ่อนคลาย
ความเครียดได้ และมีความพึงพอใจต่อแฟนเพจที่เข้าไปใช้เพราะมีความน่าสนใจ น่าเชื่อถือและมีความ
ต่อเนื่องในการน�ำเสนอ
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Abstract
The objectives of this research were (1) to analyze the content of public relations
messages about creative tourism via social networking sites; and (2) to study tourists’
utilization of and satisfaction with public relations messages about creative tourism
publicized through social networking sites.
This was qualitative research undertaken using content analysis and in–depth
interview methods. Data were obtained from 3 fanpages; those are DASTA Thailand,
the Tourism Council of Thailand and CBT Thailand’s fanpage for community tourism.
Additional data were obtained from interviews with 6 people who were the designers
and developers of those 3 fanpages and with 30 tourists who had interacted with those
fanpages more than once. Data were analyzed by descriptive analysis.  
The results showed that (1) All 3 fanpages presented up–to–date content. The most
popular ways of presenting content were through photographs, activities to promote
tourist destinations, and giving information about creative tourism. (2) Most of the
tourists interviewed had a good level of knowledge about creative tourism. They thought
that public relations websites for creative tourism were beneficial for relieving stress.
They were satisfied with the fanpages they visited because they were interesting, credible
and had continuity of presentation.  
Keywords : public relations, creative tourism, social networking sites
บทน�ำ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) มุ่งเน้นหลักการด�ำเนินการ
4 ประการ ได้แก่ (1) การน้อมน�ำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) คนเป็นศูนย์กลาง
ของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม (3) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศและ (4) การพัฒนา
สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข (Office of the National Economic and
Social Development Board, 2015)
หลายอุตสาหกรรมของไทยเริ่มให้ความส�ำคัญและขานรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 เพื่อให้ประเทศชาติก่อเกิดการพัฒนาในทุกมิติ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอีกอุตสาหกรรมหนึ่ง
ที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทย และมีวิวัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง จากการส�ำรวจข้อมูลของ Ministry of
Tourism & Sports (2015) พบว่า การท่องเที่ยวไทยมีการขยายตัวทั้งจํานวนและรายได้จากการท่องเที่ยว
ในปี พ.ศ. 2556 มีจํานวนนักท่องเที่ยว 26.5 ล้านคน ซึ่งสูงที่สุดเป็นลําดับที่ 7 ของโลกต่อมาปี พ.ศ. 2557
จ�ำนวนนักท่องเที่ยวลดลง เนื่องจากประสบปัญหาวิกฤตทางการเมืองและวิกฤตเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศ
ยุ โรป ทั้ ง นี้ในปี พ.ศ. 2558 คาดการณ์ ว่ า จะมี จํ า นวนนั ก ท่ อ งเที่ ย วเพิ่ ม ขึ้ นเป็ น 28.5–29.0 ล้ า นคน
ส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามจํานวนนักท่องเที่ยว โดยในปี พ.ศ. 2556
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มีรายได้ทั้งสิ้น 1.20 ล้านล้านบาท สูงสุดเป็นอันดับ 10 ของโลก และลดลงเหลือ 1.17 ล้านล้านบาท
ในปี พ.ศ. 2557 โดยมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 26.35 ต่อปี และคาดว่าในปี พ.ศ. 2558 จะมีรายได้
1.40 ล้านล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้งของนักท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
เนื่องจากโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวและชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว ปัจจุบันรูปแบบการท่องเที่ยวที่ Tourism Council of
Thailand (2014) ก�ำลังให้ความส�ำคัญและผลักดันให้เกิดขึ้นในเมืองไทย คือ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
(Creative Tourism) ซึ่ ง เป็ น รู ป แบบการท่ อ งเที่ ย วที่ พั ฒ นาต่ อ ยอดจากการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรม
มุ่งเน้นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมกับกิจกรรมการท่องเที่ยว
จากชุมชน และส่งเสริมการผลิตสินค้าท้องถิ่นป้อนสู่ตลาด เพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว
ตัวอย่างกิจกรรมของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เช่น การเรียนภาษาท้องถิ่น การทอผ้าการเรียนรู้วิถีชีวิต
การแกะสลัก และการท�ำอาหารพื้นบ้าน เป็นต้น (Kantapon Kaewsanga, 2013) ลักษณะส�ำคัญของ
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ประกอบด้วย 6 ประการ ได้แก่ การเพิ่มทักษะให้กับนักท่องเที่ยว สินค้าหลัก
คื อ ทั ก ษะและประสบการณ์ เน้ น ทรั พ ยากรการท่ อ งเที่ ย วที่ จั บ ต้ อ งไม่ ไ ด้ เน้ น วั ฒ นธรรมประจ� ำ วั น
นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในการท�ำกิจกรรมการท่องเที่ยว และเน้นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของท้องถิ่น ประโยชน์
ที่ได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ คือ การเอื้อให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างชัดเจน
เป็นกระบวนการสร้างจิตส�ำนึกให้กับชุมชนท้องถิ่น นักท่องเที่ยว และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว
เพื่อร่วมกันรักษาสมดุลของระบบนิเวศ และผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมในทุกมิติ (Designated Areas
for Sustainable Tourism Administration, 2013)
ปั จ จุ บั น มี ห ลายหน่ ว ยงานได้ ต ระหนั ก ถึ ง ความส� ำคั ญ ของการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สร้ า งสรรค์ โดยให้
การสนับสนุน ส่งเสริม เผยแพร่และสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ผ่านช่องทาง        
การสื่อสารต่างๆ เช่น องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
หรืออพท. ซึ่งให้การสนับสนุนด้านข้อมูล ส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ผ่าน
เฟซบุ๊กแฟนเพจ จ�ำนวน 3 เพจ ได้แก่ แฟนเพจ DASTA Thailand แฟนเพจ Tourism Council of
Thailand และแฟนเพจการท่องเที่ยวโดยชุมชน CBT Thailand แม้จะมีหลายหน่วยงานที่สนับสนุน
และส่ ง เสริ มการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้ า งสรรค์ แต่ พ บว่ า การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สร้ า งสรรค์ ยั ง คงเป็ น
เรื่องใหม่ส�ำหรับประเทศไทย ผู้เกี่ยวข้องยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ ทั้งในกลุ่มชุมชนท้องถิ่น ผู้ประกอบการด้านธุรกิจการท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว (Kantapon
Kaewsanga, 2013) ซึ่งกลุ่มคนดังกล่าวล้วนมีความส�ำคัญต่อการจัดการการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ไม่มีรูปแบบที่ชัดเจน ขาดการด�ำเนินงานที่
มีประสิทธิภาพและทั่วถึง การจัดการรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่ยังไม่ชัดเจน รวมไปถึงขาดการ
จัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวที่เหมาะสม
จากปัญหาที่เกิดขึ้นของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในประเทศไทย การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับชุมชนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวจึงถือเป็นเรื่องส�ำคัญที่ควรเร่งด�ำเนินการ
(Designated Areas for Sustainable Tourism Administration, 2013) ทั้งนี้ จากการทบทวนผลงาน
วิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว (Kantapon Kaewsanga,
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2013) พบว่าแนวโน้มของการใช้สื่อเพื่อการหาข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวปัจจุบันนิยมใช้
สื่อออนไลน์มากขึ้น การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพ จึงควรเป็นการประชาสัมพันธ์ผ่าน
เว็บไซต์ ทั้งนี้เว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน คือ เว็บไซต์เครือข่ายสังคม (Social Networking Sites)
ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นจากเว็บ 2.0 เว็บไซต์เครือข่ายสังคมสามารถใช้ค้นหาเพื่อนในอดีต ติดตามเพื่อนในปัจจุบัน
สร้างมิตรภาพกับเพื่อนในชีวิตจริงผ่านกลุ่มคนที่มีความสนใจร่วมกัน สมาชิกในเครือข่ายสังคมยังสามารถ
แลกเปลี่ยนความคิด ทัศนคติ ความสนใจ สร้างกลุ่มและเวทีแสดงความคิดเห็น (Wattana Supachoke,
2011) ตัวอย่างเว็บไซต์เครือข่ายทางสังคม เช่น Facebook Twitter YouTube และ Wikipedia เป็นต้น
(Nuenghathai Khopolklang, 2013) เว็บไซต์เครือข่ายสังคมสามารถช่วยตอบสนองความพึงพอใจของ
การใช้ บ ริ ก ารได้ 3 รู ป แบบ ดั ง นี้ (1) การแบ่ ง ปั น แหล่ ง ทรั พ ยากรชุ ม ชนเสมื อ นจริ ง (2) การก่ อ รู ป
ความสัมพันธ์ชุมชนเสมือนจริงท�ำให้แต่ละบุคคลสามารถแสวงหาผู้ที่ประสบปัญหาเดียวกัน มีความสนใจ
บางอย่ า งเหมื อ นกั น (3) การสั ม ผั ส ประสบการณ์ เ หนื อ จิ น ตนาการ (Hagel & Armstrong, 1997)
ทั้งนี้ ได้ส�ำรวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของประชาชนชาวไทยเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 พบว่า
ปัจจุบันประชากรของไทยมีจ�ำนวน 68.1 ล้านคน มีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต จ�ำนวน 38 ล้านคน คิดเป็น 56%
ของจ�ำนวนประชากรทั้งหมด และมีผู้ใช้เครือข่ายสังคม จ�ำนวน 41 ล้านคน คิดเป็น 60% โดยเว็บไซต์
เครือข่ายสังคมที่มีผู้ใช้มากที่สุด คือ เฟซบุ๊ก คิดเป็น 92.1% กูเกิลคิดเป็น 67.0% และทวิตเตอร์คิดเป็น
21.0% ตามล�ำดับ (Digital Advertising Association, 2016)
จากสภาพปัญหาของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในสังคมไทยที่ไม่รู้จักการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ทั้งในกลุ่มของชุมชนท้องถิ่น ผู้ประกอบการด้านธุรกิจการท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวประกอบกับข้อมูล
ความนิยมใช้อินเทอร์เน็ตของประชาชนชาวไทยที่มีแนวโน้มสูงขึ้นดังกล่าวข้างต้น ท�ำให้เห็นได้ว่าการน�ำ
เอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ จะช่วยให้การประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ประกอบกับเว็บไซต์เครือข่ายสังคมที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน คือ
เฟซบุ๊ก ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษดังกล่าวมาแล้วในข้างต้น ท�ำให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาในประเด็น
“การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ผ่านเว็บไซต์เครือข่ายสังคม” เพื่อศึกษาสถานการณ์
การประชาสัมพันธ์ก ารท่องเที่ยวเชิงสร้ า งสรรค์ ผ ่ า นเว็ บไซต์ เ ครื อ ข่ า ยสั ง คม รวมทั้ ง การใช้ ประโยชน์
และความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ผ่านเว็บไซต์เครือข่ายสังคมของ
นักท่องเที่ยว ทั้งนี้ยังเป็นการด�ำเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 และสภาพ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย อันจะเป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในประเทศไทย
ในล�ำดับต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อวิเคราะห์เนื้อหาการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ผ่านเว็บไซต์เครือข่ายสังคม
2. เพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ผ่านเว็บไซต์เครือข่ายสังคมของนักท่องเที่ยว
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การทบทวนวรรณกรรม
1. แนวคิดเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวมีวัตถุประสงค์ทั่วไปโดยสามารถจ�ำแนกได้ 3 ประการ (Ruengkit
Luangsakultong, 1999) ดังนี้
(1) การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความนิยมของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นในกลุ่ม
นักท่องเที่ยว เพราะความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นสิ่งส�ำคัญที่จะช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้การท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ประสบความส�ำเร็จได้
(2) การประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันและรักษาชื่อเสียงของชุมชนท้องถิ่น เพราะหากมีความเสียหาย
เกิดขึ้นในชุมชนท้องถิ่น แหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จะถูกท�ำลายด้วยเช่นกัน
(3) การประชาสัมพันธ์เพื่อความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เนื่องจากการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เป็นเรื่องใหม่ส�ำหรับสังคมไทย นักท่องเที่ยวมักตีความการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ตามประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวของตนเอง ดังนั้นการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจไปในทิศทาง
เดียวกันจึงถือว่าเป็นสิ่งส�ำคัญยิ่งในปัจจุบัน  
นอกจากนี้ยังพบว่า การให้ข่าวสารทางการท่องเที่ยวด้วยการเผยแพร่อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
ช่วยกระตุ้นและเร่งเร้าให้นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว จึงเป็นหน้าที่ของ
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการช่วยกันให้ข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ในประเทศไทย พร้อมทั้งชักจูงให้กลุ่มนักท่องเที่ยวตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ
ของไทยที่กระจายตัวอยู่ทุกภูมิภาคของไทย (Boonlert Jittangwattana, 2005) โดยสามารถท�ำได้ดังนี้
(1) แหล่งท่องเที่ยวต้องเก็บรวบรวมข้อมูลและสถิติที่เกี่ยวข้อง อาทิ จ�ำนวนนักท่องเที่ยว กิจกรรม
ที่ได้รับความนิยม ช่วงอายุของนักท่องเที่ยว เป็นต้น เพื่อเก็บเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาการท่องเที่ยว
ให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวต่อไป
(2) ชุมชนท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเผยแพร่ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัฒนธรรม การกีฬา กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เพื่อดึงดูด
นักท่องเที่ยว
(3) การสร้างภาคีเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในทุกภาคส่วน อาทิ ชุมชนท้องถิ่น
ภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อด�ำเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ร่วมกัน

ได้แก่

2. แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
คุณลักษณะเฉพาะของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ประกอบด้วย 6 คุณลักษณะ (Richards, 2010a)

(1) การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สร้ า งสรรค์ เ ป็ น รู ป แบบการท่ อ งเที่ ย วที่ เ พิ่ ม ทั ก ษะให้ กั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
นักท่องเที่ยวเกิดทักษะจากการลงมือปฏิบัติ
(2) วิธีการท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงไป นักท่องเที่ยวไม่ได้ต้องการเพียงสินค้าจากแหล่งท่องเที่ยว
แต่ต้องการประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยว
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(3) เป็ น รู ป แบบการท่ อ งเที่ ย วที่ เ ปลี่ ย นจากการขายทรั พ ยากรการท่ อ งเที่ ย วที่ จั บ ต้ อ งได้ สู ่
ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่จับต้องไม่ได้
(4) เป็ น รู ป แบบการท่ อ งเที่ ย วที่ เ ปลี่ ย นจากสิ น ค้ า ที่ เ ป็ น วั ฒ นธรรมระดั บ สู ง ไปสู ่ สิ น ค้ า ที่ เ ป็ น
วัฒนธรรมประจ�ำวัน
(5) เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในการท�ำกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวร่วมกับชุมชนท้องถิ่น
(6) เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่ต้องมีความโดดเด่นแตกต่างกันด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว
เพื่อสร้างเอกลักษณ์ให้กับแหล่งท่องเที่ยว
ในด้านปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�ำเร็จของการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของประเทศไทย
ประกอบด้วย 11 ปัจจัยได้แก่ (Richards, 2010b)
(1) บริบทประเทศไทยมีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่หลากหลายกระจายตัวอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ
ของประเทศไทย
(2) การมี ส ่ ว นร่ ว มจากท้ อ งถิ่ น ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น มี ค วามยิ น ดี ที่ จ ะเข้ า มามี ส ่ ว นร่ ว มในการดู แ ล
ทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
(3) การมีพันธมิตรเป็นการสร้างเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว อาทิ เครือข่ายมัคคุเทศก์ กลุ่มธุรกิจ
การท่องเที่ยว เป็นต้น
(4) การวางแผนระยะยาวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 –
2564) มาช่วยในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
(5) การมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน คือ การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อมุ่งสู่การท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน
(6) การมีรูปแบบการท่องเที่ยวที่ดีการก�ำหนดรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
จึงมีความแตกต่างกัน
(7) การมีอิสรภาพในการบริหารจัดการ
(8) การสื่อสารและการตลาดที่ดี ปัจจุบันหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวของไทยได้ให้ความส�ำคัญ
กับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น
(9) การมีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอ
(10) การมีผู้น�ำที่เข้มแข็งและทีมงานที่มั่นคง
(11) การเมืองต้องมีเสถียรภาพ
3. แนวคิดเกี่ยวกับเว็บไซต์เครือข่ายสังคม
ลักษณะของชุมชนออนไลน์ สามารถช่วยตอบสนองความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวได้ 3 รูปแบบ
(Hagel & Armstrong, 1997) ได้แก่
(1) แบ่งปันแหล่งทรัพยากร ชุมชนเสมือนจริงสามารถแบ่งปันข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ให้นักท่องเที่ยวอื่นๆ ได้รับทราบร่วมกัน
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(2) ก่ อ รู ป ความสั ม พั น ธ์ ชุ ม ชนเสมื อ นจริ ง เป็ น การรวมกลุ ่ ม นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ มี ป ระสบการณ์
การท่องเที่ยว เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวร่วมกัน พร้อมทั้งใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นใน
การประกอบการตัดสินใจเพื่อเดินทางท่องเที่ยว
(3) สัมผัสประสบการณ์เหนือจินตนาการนักท่องเที่ยวสามารถมองเห็นภาพและบรรยากาศ
แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ผ่านเว็บไซต์เครือข่ายสังคม
เมื่อพิจารณาสมาชิกผู้เข้าใช้เว็บไซต์เครือข่ายสังคมสามารถจ�ำแนกได้ 3 กลุ่ม (Nuenghathai
Khopolklang, 2013) คือ
(1) ผู้น�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมักเป็นบุคคลที่มีบทบาทเด่น เป็นผู้น�ำความคิดของสมาชิกใน
เว็บไซต์เครือข่ายสังคมส่วนใหญ่เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง และเป็นที่รู้จักของสังคมในวงกว้าง บุคคลดังกล่าว
มักมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว
(2) ผู้ใช้สารสนเทศ กลุ่มนี้ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีจ�ำนวนมากที่สุด หากสามารถสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ให้กับผู้ใช้สารสนเทศหรือนักท่องเที่ยวได้ จะสามารถเพิ่มจ�ำนวน
นักท่องเที่ยวได้เป็นจ�ำนวนมาก
(3) ผู้ไม่มีการติดต่อ หากสามารถเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นของผู้ไม่ติดต่อหรือนักท่องเที่ยว
ที่ไม่ค่อยมีส่วนร่วมในกิจกรรมการท่องเที่ยว หันมาให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่าง
สม�่ำเสมอ นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะสามารถบอกต่อให้กับนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นๆ ได้
จากการทบทวนวรรณกรรมดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ท� ำ ให้ ผู ้ วิ จั ย สนใจศึ ก ษาสถานการณ์ ด ้ า นการ
ประชาสั ม พั น ธ์ ก ารท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สร้ า งสรรค์ ผ ่ า นเว็ บ ไซต์ เ ครื อ ข่ า ยสั ง คม ในองค์ ป ระกอบด้ า นเนื้ อ หา
การประชาสั มพันธ์ที่ได้รับการน�ำเสนอผ่านเว็ บไซต์ ความรู ้ เ กี่ ย วกั บการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สร้ า งสรรค์ ข อง
นักท่องเที่ยวและการใช้ประโยชน์รวมถึงความพึงพอใจที่ได้รับจากการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์เครือข่าย
สังคม โดยมีกรอบแนวคิดในการวิจัยดังนี้
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กรอบแนวคิดการวิจัย
เนื้อหาการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ผ่านเว็บไซต์เครือข่ายสังคม
(Pises Tantimala, 2015)
1. ด้านเนื้อหา
2. ด้านโครงสร้างองค์กร
ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ของนักท่องเที่ยว
(Richards, 2010a)
1. เพิ่มทักษะให้กับนักท่องเที่ยว
2. สินค้าหลัก คือ ทักษะและประสบการณ์
3. เน้นทรัพยากรการท่องเทีย่ วทีจ่ บั ต้องไม่ได้
4. เน้นวัฒนธรรมประจ�ำวัน
5. นักท่องเทีย่ วมีสว่ นร่วมในการท�ำกิจกรรม
การท่องเทีย่ ว
6. เน้นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของท้องถิน่ 

1. เนื้อหาการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ผ่านเว็บไซต์เครือข่ายสังคม
2. การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจต่อ
การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ผ่านเว็บไซต์เครือข่ายสังคมของ
นักท่องเที่ยว

การใช้ประโยชน์การประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ผ่าน
เว็บไซต์เครือข่ายสังคม
(McQuail et al., 1972)
1. การหันเหไปจากสิ่งที่สร้างความเครียด
2. การสร้างความสัมพันธ์เชิงสังคมผ่านสื่อ
3. การก�ำหนดอัตลักษณ์และจิตวิทยาของ
ปัจเจกบุคคลแต่ละคน
4. การแสวงหาข่าวสาร
ความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ผ่าน
เว็บไซต์เครือข่ายสังคม
(Hagel & Armstrong, 1997)
1. การแบ่งปันแหล่งทรัพยากร
2. การก่อรูปความสัมพันธ์ชุมชนเสมือน
3. การสัมผัสประสบการณ์เหนือจินตนาการ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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ระเบียบวิธีวิจัย
1. แหล่งข้อมูลและผู้ให้ข้อมูลหลัก
1.1 แหล่งข้อมูล ก�ำหนดแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ เฟซบุ๊กแฟนเพจที่เผยแพร่ข้อมูล
การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สร้ า งสรรค์ ที ม ออกแบบและพั ฒ นาเฟซบุ ๊ ก เกี่ ย วกั บ การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สร้ า งสรรค์
และนักท่องเที่ยวที่สนใจการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
1.2 ผู้ให้ข้อมูลหลัก ประกอบด้วย 3 กลุ่ม ได้แก่
			• กลุ่มที่ 1 ผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ เฟซบุ๊ก แฟนเพจที่เผยแพร่ข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่อดีตจนถึงปี พ.ศ. 2560 ผู้วิจัยเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
จากเฟซบุ๊กแฟนเพจที่เผยแพร่ข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยตรง จ�ำนวน 3 เพจ ได้แก่ แฟนเพจ
DASTA Thailand แฟนเพจ Tourism Council of Thailand และแฟนเพจการท่องเที่ยวโดยชุมชน CBT
Thailand เนื่องจากเป็นเฟซบุ๊ก แฟนเพจ ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง
มีจ�ำนวนสมาชิกเป็นจ�ำนวนมากและยินดีให้เข้าเก็บข้อมูลการวิจัย
			• กลุ่มที่ 2 ผู ้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล หลั ก คื อ ที ม ออกแบบและพั ฒ นาเฟซบุ ๊ ก เกี่ ย วกั บ การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
สร้างสรรค์ ผู้วิจัยเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักแบบเจาะจง จากผู้มีอ�ำนาจหน้าที่ในการตัดสินใจการประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ มีจ�ำนวน 6 คน
			 • กลุ่มที่ 3 ผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ นักท่องเที่ยวที่เป็นสมาชิกเฟซบุ๊กแฟนเพจจ�ำนวน 3 เพจ ดังกล่าว
ข้างต้นเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักแบบเจาะจง คือ ต้องเป็นสมาชิกเฟซบุ๊กแฟนเพจดังกล่าวข้างต้นอย่างน้อย
1 เพจ และมีการแสดงความคิดเห็น กดถูกใจหรือแบ่งปันข้อความหรือรูปภาพเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องจ�ำนวนกลุ่มตัวอย่าง 30 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผู้วิจัยพัฒนาเครื่องมือทั้ง 2 ประเภทได้แก่ แบบวิเคราะห์เนื้อหา แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง
ส�ำหรับทีมออกแบบและพัฒนาเฟซบุ๊ก แฟนเพจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และแบบสัมภาษณ์                
กึ่งโครงสร้างส�ำหรับนักท่องเที่ยวด�ำเนินการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยการทดสอบความเที่ยงตรง
(Validity) เมื่อสร้างแบบวิเคราะห์เนื้อหาและแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความเที่ยงตรง  
เชิงเนื้อหา โดยน�ำแบบวิเคราะห์เนื้อหาและแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างไปขอรับค�ำแนะน�ำจากผู้ทรงคุณวุฒิ
จากสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ�ำนวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย แล้วจึงน�ำมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อด�ำเนินการในขั้นต่อไป
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยด�ำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย โดยน�ำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์เนื้อหาและการสัมภาษณ์
เชิงลึก มาท�ำการจ�ำแนก แยกแยะ และจัดหมวดหมู่ข้อมูล ส่วนที่เหมือนกันจัดอยู่กลุ่มเดียวกัน ส่วนที่
แตกต่างกัน จัดให้อยู่คนละกลุ่ม (Taxonomy) โดยยึดตามแนวคิดการประชาสัมพันธ์ แนวคิดการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ จากนั้นผู้วิจัยจะน�ำข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึก
มาสังเคราะห์และบูรณาการเข้าด้วยกันและน�ำเสนอเชิงพรรณนาความ
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ผลการวิจัย
1. เนื้อหาการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ผ่านเว็บไซต์เครือข่ายสังคม
ผลการวิจัยจากการวิเคราะห์เนื้อหาเฟซบุ๊ก แฟนเพจที่เผยแพร่ข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์   
และการสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก ที ม ออกแบบและพั ฒ นาเฟซบุ ๊ ก เกี่ ย วกั บ การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สร้ า งสรรค์ พบว่ า          
เจ้าของเฟซบุ๊กแฟนเพจทั้ง 3 เพจ มีโครงสร้างการด�ำเนินงานตามล�ำดับขั้น มีนโยบาย วิสัยทัศน์การด�ำเนิน
งานที่ชัดเจน
• ด้านคุณภาพของเนื้อหาที่ใช้ในการน�ำเสนอมีความทันสมัย ถูกต้อง เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
และภาษาถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ รูปแบบการน�ำเสนอเนื้อหาที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ส่วนใหญ่เป็น
รูปภาพและวีดิทัศน์ โดยวีดิทัศน์จัดเป็นรูปแบบที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ทั้งนี้สื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์
สามารถจ�ำแนกได้ 2 ประเภทได้แก่ สื่อที่พัฒนาขึ้นจากทีมงานของแฟนเพจและสื่อที่แบ่งปันจากเพจอื่น
• ด้านภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร ทั้ง 3 เพจ ใช้ระดับภาษาในการสื่อสารเป็นแบบทางการ ดังความ
ตอนหนึ่งจากการสัมภาษณ์เชิงลึกทีมออกแบบและพัฒนาเฟซบุ๊กแฟนเพจ
• ด้านความเหมาะสมของเนื้อหาต่อกลุ่มเป้าหมาย การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ของทั้ง 3 เพจ เป็นการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของแหล่งท่องเที่ยว การชื่นชม
แหล่งท่องเที่ยว การเดินทางและกิจกรรมการท่องเที่ยว การแบ่งปันเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
พบว่าทั้ง 3 เพจมีการแบ่งปันรูปภาพ เรื่องราวหรือเหตุการณ์และข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
เช่นเดียวกัน และรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่ทั้ง 3 เพจ น�ำมาใช้ในการประชาสัมพันธ์
คือ การให้ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว การแนะน�ำแหล่งท่องเที่ยว อย่างไรก็ดียังพบว่า 2 ใน 3 เพจ ยังใช้
การเล่นเกม ตอบค�ำถาม ลุ้นรางวัล เป็นอีกหนึ่งรูปแบบการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
เพื่อดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยว
• ด้านความถูกต้องและการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ ทั้ง 3 เพจ มีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล 2 รูปแบบ
คือ การอ้างอิงโดยการแบ่งปันจากแฟนเพจอื่น การอ้างอิงด้วยการระบุแหล่งข้อมูลสากล (URL) และไม่พบ
การละเมิดลิขสิทธิ์เพราะมีการอ้างอิงเนื้อหา
• ด้านกระบวนการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทเว็บไซต์เครือข่ายสังคม ทั้ง 3 เพจ ส่วนใหญ่
ไม่มีการศึกษากลุ่มเป้าหมายก่อนการประชาสัมพันธ์ ไม่มีการจัดท�ำแผนประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์มีเพียงแฟนเพจ DASTA Thailand ที่ท�ำแผนร่วมกับสถาบันการศึกษา ส่วนใหญ่ไม่มี
การประเมิ น ผลหลั ง การประชาสั ม พั น ธ์ มี เ พี ย งแฟนเพจ DASTA Thailand ที่ ป ระเมิ น ผลด้ ว ย
แบบสอบถามออนไลน์แต่ทั้ง 3 เพจมีการปรับปรุงเนื้อหาก่อนการประชาสัมพันธ์แต่ละเพจมีแนวคิดที่ใช้ใน
การประชาสัมพันธ์แตกต่างกัน เช่น แฟนเพจ DASTA Thailand ที่เน้นความสวยงาม รวดเร็ว เข้าถึงง่าย
และแฟนเพจการท่องเที่ยวโดยชุมชน CBT Thailand ที่เน้นเนื้อหาที่มีความน่าสนใจ เป็นต้น
2. การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ผ่าน
เว็บไซต์เครือข่ายสังคมของนักท่องเที่ยว
ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวที่เป็นสมาชิกเฟซบุ๊กแฟนเพจมีความคิดเห็น ดังนี้
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•

ด้านความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ นักท่องเที่ยวมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เป็นอย่างดี สามารถอธิบายคุณลักษณะเฉพาะของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ได้อย่างถูกต้อง อาทิ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สามารถเพิ่มทักษะได้ สามารถสร้างรายได้และมุ่งเน้น
การน�ำเสนอวิถีชีวิตของคนในชุมชน
• ด้านการใช้ประโยชน์การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สามารถผ่อนคลาย
ความเครียดได้ เนื่องจากได้เปิดรับสิ่งที่สวยงาม การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ยังสามารถ
จูงใจหรือท�ำให้คล้อยตามได้ ส่งผลให้นักท่องเที่ยวอยากเดินทางไปท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ
การเป็นสมาชิกเฟซบุ๊กแฟนเพจร่วมกันมีส่วนช่วยส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ได้
การแสวงหาข่าวสารสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเด็นคือ กลุ่มที่มีการค้นหาข้อมูลการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ผ่านแฟนเพจการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เนื่องจากสะดวกสบายและใช้เฟซบุ๊กเป็นปกติ
อยู่แล้ว ส่วนกลุ่มที่ไม่ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ เนื่องจากข้อมูล
มีน้อยและไม่ตรงกับความต้องการ หากต้องการข้อมูลจ�ำนวนมากมักเปิดรับข้อมูลจาก Google เนื่องจาก
มีจ�ำนวนข้อมูลปริมาณมากในด้านลักษณะของสื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ค่อนข้างมีความหลากหลาย
มีความเหมาะสมและน่าสนใจ รูปแบบการสื่อสารมักเป็นการสื่อสารทางเดียว (One Way) เน้นการบอกเล่า
เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
• ด้านความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ พบว่าตรงกับความ
ต้องการของนักท่องเที่ยว เช่น แหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว เป็นต้น
ขณะเดียวกันเฟซบุ๊กแฟนเพจการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ยังสามารถรวบรวมกลุ่มคนที่ชื่นชอบ
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ได้ และเป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวจาก
ประสบการณ์โดยตรงของนักท่องเที่ยวที่เคยไปเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์เนื้อหาการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ผ่านเว็บไซต์เครือข่าย
สังคม
เมื่ อ พิ จ ารณาผลการวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การประชาสั ม พั น ธ์ ก ารท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สร้ า งสรรค์ ผ ่ า นเว็ บ ไซต์
เครือข่ายสังคมพบว่า ประเภทของเนื้อหาซึ่งทีมงานของทั้ง 3 เพจให้ความส�ำคัญในการพัฒนาขึ้นเพื่อ
น�ำมาเสนอในเพจของตนเอง คือ รูปภาพ เนื่องจากรูปภาพมีความสวยงาม สามารถสะท้อนบรรยากาศ
ของกิจกรรมการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Natapon Kittitanonchai (2015)
ที่ว่าควรเน้นการน�ำเสนอเนื้อหาประเภทรูปภาพให้มากยิ่งขึ้น อาทิ รูปภาพสถานที่ รูปภาพพร้อมข้อความ
โดยต้องน�ำประเภทรูปภาพที่ก�ำลังได้รับความนิยมมาปรับใช้น�ำเสนอด้วย ส�ำหรับเนื้อหาที่ใช้วิธีการแบ่งปัน
จากแหล่งข้อมูลอื่นๆ ซึ่งทั้ง 3 เพจใช้คือโปสเตอร์และวีดิทัศน์ เนื่องเป็นสื่อที่มีความสวยงาม เนื้อหา
ครบถ้วน และสามารถมองเห็นภาพและได้ยินเสียงจึงจะดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวได้
เมื่อพิจารณาผลการวิจัยในด้านกระบวนการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทเว็บไซต์เครือข่ายสังคม
พบว่าทั้ง 3 เพจ ส่วนใหญ่ไม่มีการศึกษากลุ่มเป้าหมายก่อนการประชาสัมพันธ์ ไม่มีการจัดท�ำรูปแบบ

24

วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย

ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2563)

และประเมินผลหลังการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ไม่สอดคล้องกับแนวคิดของ Bussaba
Suteetorn & Rungnapa Pitpreecha (1996) ที่กล่าวว่ากระบวนการประชาสัมพันธ์ ต้องประกอบด้วย
การศึ ก ษาข้ อ มู ล เพื่ อ ผลิ ต งานประชาสั ม พั น ธ์ เ ป็ น สิ่ ง ที่ นั ก ประชาสั ม พั น ธ์ ต ้ อ งศึ ก ษาอย่ า งรอบคอบ
นักประชาสัมพันธ์ต้องท�ำแผนการผลิตเพื่อก�ำหนดขั้นตอนล�ำดับความส�ำคัญก่อนหลังของการท�ำงาน
สาเหตุที่การท�ำงานของทีมงานไม่สอดคล้องกับหลักการท�ำงานในเชิงวิชาการนี้ ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตว่า
อาจเป็นเพราะผู้รับผิดชอบในการออกแบบและพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ส่วนใหญ่เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการผลิตสื่อ และได้รับ
มอบหมายจากองค์ก รให้ผลิตสื่อประชาสั ม พั นธ์ การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สร้ า งสรรค์ ดั ง นั้ นจึ ง ให้ ค วามส� ำ คั ญ
กั บ เนื้ อ หาที่ ใช้ ใ นการประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ มี ค วามถู ก ต้ อ ง ทั น สมั ย การด� ำ เนิ น งานการประชาสั ม พั น ธ์
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ผ่านสื่อเว็บไซต์เครือข่ายสังคม จึงไม่ได้ด�ำเนินการตามหลักการหรือกระบวนการ
ประชาสัมพันธ์อย่างเป็นขั้นตอนตามหลักวิชาการ
2. การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ผ่าน
เว็บไซต์เครือข่ายสังคมของนักท่องเที่ยว
เมื่อพิจารณาลักษณะของนักท่องเที่ยวที่เป็นสมาชิกเฟซบุ๊กแฟนเพจพบว่า นักท่องเที่ยวเป็นกลุ่ม
คนที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นทุนเดิม ต้องการความท้าทายในการท่องเที่ยว ต้องการ
ความแปลกใหม่ ต้องการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมการท่องเที่ยวร่วมกับชุมชน สอดคล้องกับแนวคิด
ของ Thitisak Wechkama (2014) ที่ว่าคนไทยต้องให้ความร่วมมือในการจัดการรักษา ดูแลจัดการการ
ท่องเที่ยวให้เป็นที่สนใจ โดยเน้นอัตลักษณ์ของวิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์               
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือให้ชุมชนมีโอกาสใช้สิทธิ์ความเป็นเจ้าของพื้นที่ และมักเป็นกลุ่ม
วั ย รุ ่ น สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของ Richards (2010a) ที่ ก ล่ า วว่ า พฤติ ก รรมและความต้ อ งการของ
นักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไปเป็นการเปลี่ยนแปลงจากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ในอดีตการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนั้น นักท่องเที่ยวจะเป็นเพียงผู้รับ (Passive) ท�ำได้เพียงมองดูวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่หรือวัฒนธรรมของท้องถิ่นผ่านทางสายตาหรือการเยี่ยมชม และการซื้อของที่ระลึกเท่านั้น
แต่ ส� ำ หรั บ การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สร้ า งสรรค์ นั ก ท่ อ งเที่ ย วจะเข้ า มามี ส ่ ว นร่ ว มในการสร้ า งประสบการณ์
การท่องเที่ยว (Active) ผ่านทางการก�ำหนดกิจกรรมการท่องเที่ยวตามความสนใจของแต่ละบุคคล
เมื่ อ พิ จ ารณาผลการวิ จั ย การใช้ ป ระโยชน์ ใ นประเด็ น การแสวงหาข่ า วสารพบว่ า นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ใช้เฟซบุ๊กเป็นช่องทางในการค้นหาข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ผ่านแฟนเพจการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ เนื่องจากสะดวกสบายและส่วนใหญ่ใช้เฟซบุ๊กเป็นปกติอยู่แล้วสอดคล้องกับผลการศึกษาของ
Chatpun Ratanachaithong (2016) ที่ว่าพฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊กของนักท่องเที่ยวมักใช้เฟซบุ๊กเพื่อศึกษา
แหล่งท่องเที่ยวภายในประเทศ กิจกรรมการท่องเที่ยวและยังสามารถเชื่อมโยงไปยังเพจการท่องเที่ยวอื่นๆ
ที่ มี ลั ก ษณะใกล้ เ คี ย งกั น กล่ า วคื อ นั ก ท่ อ งเที่ ย วใช้ ป ระโยชน์ จ ากการแสวงหาข้ อ มู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกั บ
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์การเดินทางหรือที่พัก เพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการเดินทางไปยัง
แหล่งท่องเที่ยว
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เมื่อพิจารณาผลการวิจัยด้านความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ใน
ประเด็นการแบ่งปันทรัพยากรพบว่า ตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยว เช่น แหล่งท่องเที่ยว กิจกรรม  
การท่องเที่ยว เป็นต้น สอดคล้องกับแนวคิดของ Hagel & Armstrong (1997) ที่กล่าวว่าชุมชนเสมือนจริง
สามารถแบ่งปันข้อมูลหรือประเด็นที่ผู้บริโภคแต่ละคนสนใจ ทั้งนี้ สื่อที่น�ำมาช่วยในการประชาสัมพันธ์
มีความทันสมัย เช่น แอนิเมชัน วีดิทัศน์ เป็นต้น การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวมีการตรวจสอบข้อมูล
ก่อนการเผยแพร่ เป็นข้อมูลที่ได้จากการลงมือปฏิบัติของหน่วยงาน สามารถสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ได้ และเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Chattamon Tangkijthavorn (2014) ที่กล่าวว่าผู้ใช้เฟซบุ๊ก
มีความพึงพอใจที่ได้รับข้อมูลรวดเร็วทันสมัยทันต่อเหตุการณ์มีภาพประกอบท�ำให้เข้าใจง่ายขึ้นและเฟซบุ๊ก
เป็นสื่อที่ใช้ในการสื่อสารมากที่สุดสื่อที่น�ำมาช่วยในการประชาสัมพันธ์มีความทันสมัย เช่น แอนิเมชัน
วีดิทัศน์ เป็นต้น และมีความถูกต้องเพราะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่จริง
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป
ผลการวิจัยพบว่า สื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ผ่านเครือข่ายสังคม
ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว คือ โปสเตอร์และวีดิทัศน์ เนื่องจากสื่อทั้ง 2 ประเภทสามารถให้
รายละเอียดเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวได้จ�ำนวนมาก โดยเฉพาะวีดิทัศน์เป็นสื่อที่สามารถเปิดรับได้ทั้งภาพ
และเสียงในคราวเดียวกัน ดังนั้นเพจการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จึงควรให้ความส�ำคัญในการน�ำสื่อโปสเตอร์
และวีดิทัศน์มาใช้ในการประชาสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้นโดยสื่อวีดิทัศน์ความยาวไม่ควรเกิน 2–3 นาที
2. ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
การวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูล และความต้องการด้านประเภทของข้อมูล
ที่นักท่องเที่ยวและผู้เกี่ยวข้องต้องการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ทางสื่อประเภทต่างๆ ด้วยการ
วิจัยเชิงปริมาณเพื่อให้เข้าใจและอ้างอิงไปสู่ประชากรนักท่องเที่ยวจ�ำนวนมากได้ สามารถวางแผนการใช้
สื่ อ แบบผสมผสานเพิ่ ม จ� ำ นวนนั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ มี ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจที่ ถู ก ต้ อ งเกี่ ย วกั บ การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
สร้างสรรค์ เหมาะสมในบริบทของสังคมไทยได้ต่อไป
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