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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสื่อประชาสัมพันธรูปแบบใดที่เปนที่ตองการและสามารถเขาถึงกลุมนักทองเที่ยวเมือง
นางรองไดเพื่อศึกษาถึงอิทธิพลของสื่อประชาสัมพันธภายในเมืองนางรองเพื่อศึกษาคุณภาพของสื่อประชาสัมพันธภายในเมือง
นางรองวาสามารถเขาถึงกลุมนักทองเที่ยวไดมากนอยเพียงใด โดยสํารวจจากกลุมนักทองเที่ยวชาวไทย 300 คน และ นักทองเที่ยว
ชาวตางชาติ จํานวน 100 คนโดยแบงออกเปนสองชวงดังนี้ชวงนอกฤดูการทองเที่ยว และ ชวงที่สองคือชวงฤดูการทองเที่ยวประจําป
ขึ้นเขาพนมรุง เพื่อนําผลที่ไดมาวิเคราะหเชิงสถิติและไดคาเปนตัวเลขของชวงที่หนึ่ง คือ นอกฤดูการทองเที่ยวไดผลการวิจัยสํารวจ
ชาวตางชาติจํานวน 50 คนดังนี้ (1) ดานคุณภาพของสื่อประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวเมืองนางรองคามากที่สุดคือการทองเที่ยว
จัดทําสื่อประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว 3.62 และคานอยสุด 3.30 เปนคาทานมีสวนรวมในการเสนอแนะตางๆ กลับไปยังองคกร
(2) ดานประโยชนจากสื่อประชาสัมพันธเมืองนางรองคามากที่สุดคือการประชาสัมพันธจุดแผนที่ 3.56 และคาที่นอยที่สุด 3.42 ดาน
ความพึงพอใจในการประชาสัมพันธตัวเมืองนางรองเอง (3) ดานสถานที่ทองเที่ยวเมืองนางรอง คามากที่สุดคือผลิตภัณฑดานของที่
ระลึกที่วางจําหนาย 3.78 และคาที่นอยที่สุด 3.16 การประชาสัมพันธสถานที่ทองเที่ยวอื่นๆ ในเมืองนางรอง (4) ดานปจจัยดาน
สถานที่ทองเที่ยว คามากที่สุดคือสถานที่ทองเที่ยวมีเอกลักษณเฉพาะตัว 4.22 และ คานอยที่สุด 3.48 การประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารอยูเรื่อยๆ
ผลสํารวจชาวไทยจํานวน 150 คนไดผลดังนี้ (1) ดานคุณภาพของสื่อประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวเมืองนางรอง คามาก
สุดคือการจัดทําสื่อประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว 3.37 และคานอยสุด 3.03 ความทันสมัยของการออกแบบปายประกาศหรือแผน
พับประชาสัมพันธ (2) ดานประโยชนจากสื่อประชาสัมพันธเมืองนางรอง คามากสุดคือความพึงพอใจในการประชาสัมพันธจุดแผน
ที่ 3.37 และคานอยสุด3.04 นักทองเที่ยวอยากมาทองเที่ยวเมืองนางรองทุกครั้งที่ไดรับขอมูล (3) ดานสถานที่ทองเที่ยวเมืองนางรอง
คามากสุดคือ มีผลิตภัณฑของฝากและของที่ระลึก 3.79 และคานอยสุด 3.05 แหลงทองเที่ยวแนวสปา (4) ดานปจจัยสถานที่ทองเทีย่ ว
คามากสุดคือ สถานที่มีความเปนเอกลักษณเฉพาะตัว 3.92 และคานอยสุด 3.29 การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารอยูเรื่อยๆ
สวนของการวิจัยในฤดูเทศกาลงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุง ชาวตางชาติจํานวน 50 คนไดผลดังนี้ (1) ดานคุณภาพของสื่อ
ประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวเมืองนางรอง คามากที่สุดคือจํานวนปายประกาศหรือแผนที่การประชาสัมพันธแหลงที่องเที่ยว 4.04
และ คาที่นอยที่สุด 3.60 คือรูปภาพประกอบการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว (2) ประโยชนจากสื่อประชาสัมพันธเมืองนางรอง
คามากที่สุดคือการประชาสัมพันธเมืองนางรองตามจุดตางๆ 4.14 และคาที่นอยที่สุด 3.94 คือความพึงพอใจในขอมูลขาวสารทีไดรับ
(3) สถานที่ทองเที่ยวเมืองนางรอง คามากที่สุดคือ 3.86 กิจกรรมที่ทางจังหวัดนั้นๆจัดเพื่อประชาสัมพันธ และ คาที่นอยที่สุด 3.40
การประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวอื่นๆ (4) ปจจัยดานสถานที่ทองเที่ยว คามากที่สุดคือเอกลักษณเฉพาะตัวดานสถานที่ทองเที่ยว
4.46 และคานอยที่สุด 3.32 มีจํานวนเจาหนาที่คอยใหคําปรึกษาและแนะนํา
สวนผลสํารวจชาวไทยจํานวน 150 ดังนี้ (1) คุณภาพของสื่อประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวเมืองนางรอง คามากสุดคือการ
ทองเที่ยวจัดทําสื่อประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว 4.00 และคานอยสุด 3.41 ความทันสมัยในการออกแบบปายประกาศหรือแผนพับ
ในการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว (2) ประโยชนจากสื่อประชาสัมพันธเมืองนางรอง คามากสุด พึงพอใจการประชาสัมพันธเมือง
นางรอง 4.23 และคานอยสุด3.44 ทานอยากมาเที่ยวเมืองนางรองทุกครั้งที่ไดรับขอมูล (3) สถานที่ทองเที่ยวเมืองนางรอง คามากสุด
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คือมีของฝากและของที่ระลึกจําหนาย 4.23 และคานอยสุด 3.81 เปนแหลงทองเที่ยวแนวสปา (4) ดานปจจัยสถานที่ทองเที่ยว คามาก
ที่สุดคือมีอาหารและรานคาบริการแกนักทองเที่ยว 4.14 และคานอยสุด 3.73 มีเจาหนาที่ใหคําปรึกษาและแนะนํา
คําสําคัญ : การผลิตสื่อประชาสัมพันธ การทองเที่ยว เมืองนางรอง

Abstract
This research aims to study about the media that prefer in the many forms which suitable for tourist group at
Nangrong city. It was studied to the influence and quality of media in the city that how much it adequate to people by the
survey 300 Thai and 100 foreign tourists. It was divided into two periods first is off season and second is high season at
Phanom Rung ceremony to get results in analyzed statistically and number of value: And in the first period got 50 the survey
result from foreigner. (1) The Quality of media in tourist attraction in Nangrong city the most value are preparing to media
3.62 and 3.30 less value are other suggestions back to the organization. (2) The advantage of media most value is 3.56 and
3.42 less value are satisfaction of promoting in the city. (3) Tourist attraction in city the most value is souvenir product 3.78
and 3.16 the less value is making media in other place in Nangrong city. (4) The factor of tourist attraction the most value is
the own unique attractions 4.22 and 3.48 less value are any other information.
The survey result of 150 Thai tourist show that (1) The quality of the media in Nanrong city the most value is
3.37 for media at tourist places and 3.03 less value are the modern and of brochure design styles. (2) The advantage of media
in city the most value are the satisfaction 3.37 and 3.04 less value are prefers of tourist who want to visit. (3) Part of tourism
area in Nangrong city. The most value is have products like souvenir and gift 3.79 and the less value is 3.05 in tourism area of
Spa. (4) The Part of factor in tourism area the most value is area that have a exclusive representative 3.92 and the less value
is 3.29 the public relation in data of information is continued.
The part of research in festival season of traditional work for Phanom Rung, there are 50 foreigners that there are
results like these (1) The quality of media in Nangrong city the most value are the number of signboard and information’s
area in tourist attraction 4.04 and 3.60 are less value for style of information in tourist attraction. (2) The advantage of media
in Nanrong city the most value are the information at each points 4.14 and 3.94 are less value of satisfaction in information
providing. (3) Tourist attraction in Nanrong city the most value 3.86 are main activities for information in this province and
3.40 less value are media in other tourist attractions. (4) The factor of tourist attraction the most value are the own symbol in
the place 4.46 and 3.32 less value are staff with consultation.
The results of 150 Thai’s people survey are (1) The quality of media in Nangrong city 4.00 the most value are
preparing to media at tourist attraction and 3.41 less value is the modern of design of signboard brochure in tourist attraction
area. (2) The advantage of media in Nangrong city 4.23 the most value are satisfaction of media in Nangong city and 3.44 less
value are tourists who want to visit after get information and 3.44 less value are tourists want to visit when knew information
of Nangrong city. (3) 4.23 the most value are souvenir at tourist attraction in Nanrong city and 3.81 less value are spa services
at tourist attraction. (4) Factor of tourist attraction 4.14 the most value are food and shop to serving the tourist and 3.73 less
value are staff and consultation.
Keywords: Production of publicity materials, Information, Nangrong city.
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1. บทนํา
จังหวัดบุรีรัมยเปนจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีทําเลที่ตั้งอยูบริเวณกึ่งกลางของถนนที่เชื่อมโยงระหวาง
จังหวัดที่เปน GATE WAY สูอินโดจีน (จังหวัดมุกดาหาร) กับเขตประกอบการนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกและทาเรือ
แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี มีทรัพยากรการทองเที่ยวที่สําคัญโดยเฉพาะอยางยิ่งแหลงโบราณสถานที่เปนศิลปะแบบขอมโบราณ
ซึ่งกระจายอยูในพื้นที่ครอบคลุมทั้ง นอกจากนี้ดวยสภาพพื้นที่ตั้งที่มีอาณาเขตติดตอกับประเทศเพื่อนบานจึงทําใหมีความ
หลากหลายของประเพณีและวัฒนธรรม ดังคําขวัญของจังหวัดที่วา เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผาไหมสวย รวยวัฒนธรรม
เมื่อพิจารณาจุดแข็งของศักยภาพจังหวัดที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว พบวา จังหวัดบุรีรัมยมีจุดแข็งที่สามารถนําไปสูการพัฒนา
และยกระดับการทองเที่ยว ไดแก แหลงทองเที่ยวที่เปนศูนยกลางอารยะธรรมขอม แหลงโบราณสถานกอนประวัติศาสตร เชน
อุทยานประวัติศาสตรเขาพนมรุ ง ซึ่งมีปรากฏการณมหั ศจรรยทางสถาปตยกรรม (ดวงอาทิตยขึ้น-ตกตรง 15 ชองประตู)
ปราสาทเมืองต่ํา ภูเขาไฟที่ดับแลวหลายลูกที่มองเห็นปากปลองไดอยางชัดเจน รวมทั้งประเพณีขึ้นเขาพนมรุงที่งดงามอีกทั้งยัง
แฝงไปดวยความหมายของคติความเชื่อของงานประเพณีดังกลาวที่ปจจุบันจังหวัดบุรีรัมยไดมีการจัดงานประเพณีดังกลาวเปน
ประจําทุกปเพื่อเปนการสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมยและเปนการอนุรักษงานประเพณีที่ดีงามนั้นไว
ปจจุบันสื่อสารคดีมีอิทธิพลอยางมากตอตลาดนักทองเที่ยวเห็นไดจากการผลิตสื่อสารคดีใหกับสถานที่ทองเที่ยวและ
บริการตางๆ อยางแพรหลาย นั้นแสดงใหเห็นวารูปแบบการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวในปจจุบันนิยมการศึกษาหาขอมูลของ
แหลงทองเที่ยวกอนการตัดสินใจเดินทางมาทองเที่ยวในสถานที่ทองเที่ยวแหลงตางๆ อีกทั้งการสื่อสารมวลชนก็สามารถ
ตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวและสามรถเขาถึงกลุมนักทองเที่ยวที่หลากหลายาอยางกวางขวางและมีประสิทธิภาพ
อยางยิ่ง จากเหตุผลดังกลาวผูวิจัยเล็งเห็นความสําคัญของการใชสื่อโฆษณาและการประชาสัมพันธมาใชในการผลิตสื่อทองเที่ยว
ใหมีประสิทธิภาพและเปนการตอบสนองดานความตองการดานการทองเที่ยวปราสาทหินพนมรุงใหเปนที่รูจักอยางกวางขวาง
ไปยังกลุมนักทองเที่ยวหลากหลายมากยิ่งขึ้นนั้นผูวิจัยจึงตองการนําหลักทางนิเทศศาสตรดานการผลิตสื่อประชาสัมพันธ
ประเภทสารคดีมาเปนอีกหนึ่งชองทางที่สําคัญในการใหและกระจายขอมูลขาวสารเกี่ยวกับตัวปราสาทหินพนมรุง ประเพณีออก
สูสายตานักทองเที่ยวเพื่อชักชวนใหนักทองเที่ยวมาทองเที่ยวใหมากขึ้นทั้งยังเปนการชวยเอื้อประโยชนตอนักทองเที่ยวให
รับทราบขอมูลเพื่อกระตุนการตัดสินใจทองเที่ยวใหเร็วขึ้นในเวลาอันสั้นอีกดวย ทั้งยังเปนการฝกฝนใหนักศึกษาสาขานิเทศ
ศาสตรไดนําความรูดานสื่อสารมวลชนมาใชในการทําวิจัยครั้งนี้อยางแทจริง ทั้งยังเปนการเพิ่มองคความรูดานงานวิจัยใหแก
นักศึกษาสาขานิเทศศาสตร ซึ่งเปนประโยชนสามารถนําไปใชในการประกอบวิชาชีพสาขานิเทศศาสตรในอนาคตตอไป
วัตถุประสงคของโครงการวิจัย
1. เพื่อศึกษาวาสื่อประชาสัมพันธใดที่เปนที่ตองการและสามารถเขาถึงกลุมนักทองเที่ยวเมืองนางรองได
2. เพื่อศึกษาถึงแรงจูงใจของสื่อประชาสัมพันธภายในเมืองนางรอง
3. เพื่อศึกษาความสามารถของสื่อประชาสัมพันธภายในเมืองนางรองในการเขาถึงกลุมนักทองเที่ยวไดมากนอยเพียงใด

2. วิธีการศึกษา
1.ใชการวิจัยเชิงคุณภาพโดยอาศัยขอมูลทุติยภูมิ โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากตํารา และเอกสารจากสํานักงาน
ประชาสัมพันธการทองเที่ยวและองคกรธุรกิจที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวเมืองนางรองจังหวัดบุรีรัมยเพื่อสํารวจความตองการ
รูปแบบสื่อประชาสัมพันธที่เหมาะสมและตรงตามความตองการของทั้งองคกรธุรกิจและนักทองเที่ยว
2.ใชการวิจัยเชิงปริมาณโดยอาศัยแบบปฐมภูมิหรือเชิงสํารวจ (Surver research) โดยการเก็บรวบรวมขอมูลในบริเวณ
พื้นที่ที่เชื่อมโยงเสนทางการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อสํารวจความตองการรูปแบบสื่อประชาสัมพันธที่เหมาะสมและตรงตาม
ความตองการของทั้งองคกรธุรกิจและนักทองเที่ยวเมืองนางรอง จังหวัดบุรีรัมยเพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูลจะอาศัยการ
สัมภาษณเพื่อโดยการสรางแบบสัมภาษณและใชการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม SPSS จะประกอบดวย 3 สวนที่สําคัญ คือ
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สวนแรก : จะเปนขอมูลสวนบุคคล (Demographic data) เชนขอมูลที่เกี่ยวกับอายุและสถานภาพดานรายได ฯลฯ
สวนที่สอง : เปนคําถามเกี่ยวกับกระบวนการการไหลเวียนของขาวสาร โดยเริ่มตนจากผูสงสาร ผานไปยังชองทางการ
สื่อสารและการยอนกลับของขาวสารจากผูรับสารกลับมายังผูสงสาร
ส ว นที่ ส าม : เปน การสัม ภาษณ ป ระเด็ นอื่ นๆ โดยเปน การสัม ภาษณ แ บบไร โ ครงสรา งโดยเฉพาะการสัม ภาษณ
นักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติที่มาทองเที่ยวปราสาทหินพนมรุงและเที่ยวงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุง จังหวัดบุรีรัมย
ประชากรและการกลุมตัวอยาง
ใชวิธีสุมตัวอยางแบบคํานึงถึงความนาจะเปน (Probability sampling) ประชากรนักทองเที่ยว 400 คน ที่เดินทางมา
ทองเที่ยวปราสาทหินพนมรุง กลุมที่ 1 : นักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางชาติที่มาทองเที่ยวปราสาทหินพนมรุง 200 คนเปน
นั ก ท อ งเที่ ย วชาวไทย 150 คน และเป น นั ก ท อ งเที่ ย วชาวต า งชาติ 50 คน ส ว นในกลุม ที่ 2 เป นนั ก ท อ งเที่ ย วชาวไทยและ
ชาวต า งชาติ ที่ ม าท อ งเที่ ย วงานประเพณี ขึ้ น เขาพนมรุ ง 200 คน แบ ง เป น นั ก ท อ งเที่ ย วชาวไทย 150 คนและนั ก ท อ งเที่ ย ว
ชาวตางชาติ 50 คน
เครื่องมือในการวิจัย
ผูวิจัยไดเลือกใชการเก็บขอมูลเปน 3 ลักษณะดังนี้ (1) แบบสอบถาม (Questionnaire)ในขั้นตอนของการสรางเครื่องมือใน
การศึกษา อันไดแก แบบสอบถามนั้นมีรายละเอียดในการทําแบบสอบถามดังนี้ (1.1) ศึกษาเกี่ยวกับสิ่งที่เกี่ยวของ เชน คนควาจาก
ตํารา เอกสารงานวิจั ยและผลงานวิ จั ยก อนหน านี้ที่ เกี่ ยวของเพื่อนํามาเปนพื้นฐานและแนวทางในการนสรางแบบสอบถาม
(1.2) กํ า หนดขอบเขตของเนื้ อ หาของคํ า ถาม เพื่ อ ให เ กิ ด ความครอบคลุ ม ตั ว แปรที่ มี อ ยู ทั้ ง หมดที่ จ ะใช ใ นการไปใช จ ริ ง
(1.3) สรางแบบสอบถาม ปรึกษาในระหวางผูรวมกลุมวิจัยดวยกัน และ ขอคําปรึกษาอาจารย ดานงานวิจัยโดยตรงเพื่อใหเกิดความ
สมบูรณในแบบสอบถามมากที่สุดในการที่จะนําไปใชจริง (1.4) ตรวจสอบภาษาที่ใชในการทําแบบสอบถามเพื่อใหเกิดความชัดเจน
คลอบคลุมประเด็นตางๆ ที่ตองการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางและไปขอคําปรึกษาอาจารย ดานงานวิจัยโดยตรงเพื่อใหเกิดความ
สมบูรณในแบบสอบถามมากที่สุดในการที่จะนําไปใชจริง (1.5) เมื่อแบบสอบถามที่สมบูรณไมมีปญหาใดๆ นําไปใชจริง (2) ประเภท
คําถาม ใชแบบคําถามปลายปด (Close end questionnaire) คือ เปนคําถามที่มีคําตอบเปนตัวเลือกและคําถามทุกขอจะแยกออกจากกัน
เด็จขาด เปน Multiple choices คือการเลือกตอบคําถามจากหลายคําตอบ การวิจัยจะใชหลักความนาเชื่อถือได (Reliability) โดยใชวิธีจัด
ตัวเลือกแบบ Cronbach alpha formula คือเปนมากไปหานอย การเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยเชิงสํารวจ (3)ใชวิธีการกรอกแบบสอบถาม
ดวยตนเอง (Self administstration) เปนการนําแบบสอบถามปลายปด (Close end questionnaire) ที่ผานการตรวจสอบและทบทวนในดาน
ตางๆไมวาจะเปน ภาษา รูปแบบ นําไปใชในการสํารวจจริงกับกลุมตัวอยางจริงเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลที่ตองการใชวิธีการถามตอหนา
(Face to face or personal interview) เปนการสัมภาษณแบบไมเปนทางการ(Informal interview) แตมีจุดมุงหมาย โดยโครงสรางในการ
สัมภาษณแบบไมจํากัดคําตอบและเจาะจงในเฉพาะบางเรื่องจากกลุมเปาหมายในการใชการสัมภาษณแบบไมเปนทางการเปนอีกทาง
หนึ่งที่จะชวยใหไดขอมูลจากกลุมตัวอยางโดยตรง

3. สรุปผลการศึกษาและอภิปรายผล
จากการศึกษาวิจัยนักวิจัยพบวาในปจจุบันตองยอมรับกันอยางกวางวาการทองเที่ยวมีความสําคัญอยางมากตอการพัฒนา
เศรษฐกิจหลายๆ ดานของจังหวัด เชน ไพบูลย พงศะบุตร และวิลาสวงศ พงศะบุตร (2536) ไดใหความหมายของการทองเที่ยว
(Toursim) หมายถึง การเดินทางไปเยี่ยมสถานที่ตางถิ่นซึ่งมิใชเปนที่พํานักอาศัยประจําของบุคคล และเปนการไปเยือนชั่วคราวโดย
ไมใชเพื่อเปนการประกอบอาชีพรายได และ นิคม จารุมณี (2536) ไดสรุปวา การทองเที่ยวประกอบดวยองคประกอบอยางนอย 3
ประการ คือ การเดินทางจาก ที่อยูอาศัยปกติไปยังที่อื่นเปนการชั่วคราว เปนการเดินทางดวยความสมัครใจ และ การเดินทางดวย
วั ต ถุ ป ระสงค ใ ดๆ ก็ ต าม ที่ ไ ม ใ ช เ พื่ อ การประกอบอาชี พ นอกจากนี้ ยั ง มี ผู ใ ห ค วามหมายไว สํ า หรั บ นั ก ท อ งเที่ ย ว เช น
พระราชบัญญัติการทองเที่ยวแหงประเทศไทย พ.ศ. 2522 ไดกลาวถึงความหมายของนักทองเที่ยว ไววา หมายถึงบุคคลที่เดินทาง
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จากทองถิ่นอันเปนถิ่นที่อยูโดยปกติของตนไปยังทองถิ่นอื่นเปนการชั่วคราวดวยความสมัครใจ และดวยวัตถุประสงคที่มิใชเพื่อ
ประกอบอาชีพหรือหารายได สงวน สิทธิเสิศอรุณ (2545:20) และเพื่อใหเห็นภาพนักทองเที่ยวที่ชัดเจนมีการแบงประเภทไว
หลากหลาย บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2542) ไดกลาวสรุปไววา นักทองเที่ยวนั้นไมวาจะเปนนักทองเที่ยวชาวตางประเทศหรือ
นักทองเที่ยวภายในประเทศก็ตาม สามารถแบงออกเปนประเภทใหญๆ ได 3 ประเภทดังตอไปนี้ (1) นักทองเที่ยวประเภทหรูหรา
เปนนักทองเที่ยวประเภทที่มีรายไดสูงมักเรียกรองบริการทางการทองเที่ยวชนิดหรูหราและพรอมที่จะจายคาบริการในอัตราสูง
ทําใหผูประกอบกิจกรรมทางการทองเที่ยวมีกําไรสูงจากการขายบริการใหนักทองเที่ยวประเภทนี้ โดยปกตินักทองเที่ยวจํานวน
นี้มีไมมากนัก (2) นักทองเที่ยวระดับกลาง เปนนักทองเที่ยวประเภทที่มีรายไดปานกลาง ไมจูจี้หรือเรียกรองบริการทางการ
ทองเที่ยวมากเหมือนนักทองเที่ยวกลุมแรก นักทองเที่ยวระดับกลางนี้มักเปนนักทองเที่ยวอารมณดี มุงความสนุกสนานเปน
สําคัญ โดยมีบริการทางการทองเที่ยวไมตองหรูหรามากนัก แตตองไมแยจนเกินไป โดยปกตินักทองเที่ยวประเภทนี้จะมีจํานวน
มากกวานักทองเที่ยวประเภทหรูหรา จึงทําใหผูประกอบกิจการทางการทองเที่ยวมีรายไดมากตามจํานวนนักทองเที่ยวแตไม
สามารถทํากําไรไดมากนัก (3)นักทองเที่ยวประเภทระดับมวลชน เปนนักทองเที่ยวประเภทที่มีจํานวนมากที่สุด สวนมากมี
รายไดนอยหรือไมมีรายไดประจํา ตองการบริการการทองเที่ยวแบบพื้นๆ ในราคาถูก เอาใจงาย นักทองเที่ยวประเภทนี้เพิ่งจะ
เกิดเมื่อไมนานมานี้ โดยไดรับแรงจูงใจจากการโฆษณา และบริการที่ธุรกิจนําเที่ยวจัดขึ้นเพื่อเปนการชักชวน นักทองเที่ยว
ประเภทนี้มีจํานวนมากมาย ทําใหผูประกอบกิจการทางการทองเที่ยวมีรายไดมากตามไปดวย แตทํากําไรไดนอยและมีอัตราการ
แขงขันสูง
นอกจากสถานที่และนักทองเที่ยวเปนปจจัยหลักในการผสมผสานในการตอบโจทยของกันและกันแลวสื่อก็เปนปจจัย
หลักที่เปนตัวกลางในการผลักดันนักทองเที่ยวและและสถานที่ทองเที่ยวใหมาเจอกันและสามารถสรางรายไดใหแกชุมชนและ
คนในชุมชน สื่อมีความสําคัญกับแหลงทองเที่ยวมากโดยเฉพาะอยางยิ่งการเขาถึงกลุมนักทองเที่ยวเปาหมายและยังสามารถ
ถายทอดเรื่องราวของแหลงทองเที่ยวออกสูสายตานักทองเที่ยวเปาหมายไดอีกดวย ดังเชนที่ วิไลลักษณ สุวจิตตานนท (2532)
ไดศึกษาเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายและแผนการสื่อสารเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว “ศึกษาเฉพาะกรณีพฤติกรรมการรับขาวสาร
ของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ ที่มาเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” พบวา สื่อที่นักทองเที่ยวเปดรับทุกวันเปนสวนมากคือ
หนังสือพิมพ รองลงมาไดแก วิทยุ โทรทัศน และนิตยสาร ตามลําดับแหลงขอมูลหรือสื่อนอกประเทศไทยที่เปนสื่อระหวาง
บุคคลที่เปนทางการสวนมากแลวเปนบริษัทนําเที่ยว รองลงมาคือ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) สื่อสิ่งพิมพสวนมาก
นักทองเที่ยวไดรับจากหนังสือนําเที่ยว รองลงมาคือ จุลสาร (Brochure) และสื่อมวลชนที่สําคัญ คือ หนังสือพิมพ/นิตยสาร รองลงมา
คือ โทรทัศนสวนแหลงขอมูลหรือสื่อในประเทศไทยนั้นพบวา สื่อระหวางบุคคลที่เปนทางการสวนมากคือ บริษัทนําเที่ยว รองลงมา
คือ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) เชนเดียวกันสื่อสิ่งพิมพสวนมากคือ จุลสาร (Brochure) และสื่อมวลชนก็เชนเดียวกัน คือ
สวนมากเปนหนังสือพิมพ นิตยสาร รองลงมาเปนโทรทัศนสําหรับการคนควาดานนโยบายและแผนการสงเสริมการทองเที่ยว
ปรากฏวาหนวยงานระดับจังหวัดยังไมมีนโยบายและแผนงานหลักดานการประชาสัมพันธเพื่อการสงเสริมการทองเที่ยว ซึ่งถามี
ก็จะสงผลตออุตสาหกรรมการทองเที่ยวในจังหวัดมากหรือ ทัศไนย สุนทรวิภาค (2532) ไดศึกษาพฤติกรรมการเปดรับขาวสาร
เกี่ยวกับการทองเที่ยวเมืองไทยกับการมาทองเที่ยวเมืองไทยของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ ณ เมืองพัทยา ผลการศึกษาพบวา
ป จ จั ย ด า นประชากรในเรื่ อ งเพศของนั ก ท อ งเที่ ย วมี ค วามสั ม พั น ธ กั บ การเป ด รั บ ข า วสารเกี่ ย วกั บ การท อ งเที่ ย วไทยจาก
หนังสือพิมพ อายุมีความสัมพันธกับการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการทองเที่ยวเมืองไทยจากหนังสือนิตยสาร ระดับการศึกษามี
ความสัมพันธกับการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการทองเที่ยวเมืองไทยจากหนังสือพิมพ นิตยสาร วิดีโอ สไลด โปสเตอร แผนพับ
การจัดนิทรรศการฯ เจาหนาที่สงเสริมการทองเที่ยวและหนวยงานภาคเอกชน สัญชาติมีความสัมพันธกับการเปดรับขาวสาร
เกี่ยวกับการทองเที่ยวไทยจากโทรทัศน วิทยุ เจาหนาที่สงเสริมการทองเที่ยวและหนวยงานภาคเอกชนและทายสุดประเทศถิ่นที่
อยูอาศัยของนักทองเที่ยวมีความสัมพันธกับการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการทองเที่ยวเมืองไทยจากโทรทัศน วิทยุ เจาหนาที่
สงเสริมการทองเที่ยวและหนวยงานภาคเอกชน ดานอิทธิพลของปริมาณการเปดรับขาวสารตอการเดินทางทองเที่ยว พบวา
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ปริมาณการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการทองเที่ยวเมืองไทยจากสื่อมวลชนอันประกอบไปดวยโทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ และ
นิตยสาร ไมมีความสัมพันธกับจํานวนครั้งของการมาทองเที่ยวเมืองไทย สวนปริมาณการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการทองเที่ยว
เมืองไทยจากสื่อเฉพาะกิจ คือ สไลด และจัดนิทรรศการตางๆ เกี่ยวกับเมืองไทย หรืองานแสดงสินคาไทย หรืองานขายสินคา
ไทย มีความสัมพันธกับจํานวนครั้งของการมาทองเที่ยวเมืองไทยสําหรับปริมาณการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการทองเที่ยว
เมืองไทยจากสื่อบุคคล คือ ญาติพี่นอง หรือเพื่อนรวมงานมีความสัมพันธกับจํานวนครั้งของการมาทองเที่ยวเมืองไทยและนี่เปน
ตัวอยางในการชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของสื่อที่มีตอการทองเที่ยวอยางชัดเจนและผูวิจัยจะไดนําเสนอแนวทางการพัฒนา
รูปแบบการประชาสัมพันธการทองเที่ยวเมืองนางรองและทราบรูปแบบในการประชาสัมพันธการทองเที่ยวเมืองนางรองที่
สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางทั่วถึงและตรงเปาหมายมากที่สุดและสมารถใชเปนรูปแบบการประชาสัมพันธเชิงรุกเพื่อ
เขาถึงวางแผนการทองเที่ยวแบบถาวรนอกจากนี้ยังสามารนําการประชาสัมพันธไปเชื่อมโยงกับเทศกาลการทองเที่ยวประจําป
เมืองนางรองและอําเภออื่นๆ ในกลุมจังหวัดบุรีรัมยและแถบอีสานใตหรือจังหวัดอื่นๆโดยสามารถใชแนวทางจากงานวิจัยฉบับ
นี้ไปเปนตนแบบในการทําวิจัยในการศึกษาแนวทางการประชาสัมพันธเมืองทองเที่ยวอื่นๆไดโดยการประยุกตใชไดตามความ
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่หรือสภาพความเปนอยู ประชากร สถานที่ทองเที่ยวและรวมไปถึงการเลือกใชสื่อประชาสัมพันธที่
เหมาะสมไดอีกดวย และนักวิจัยไดสรุปผลและอภิปรายผลของของวิจยั ไลตามวัตถุประสงคเบื้องตนไดดังนี้
1. จากการศึกษาวิจัยพบวา นักวิจัยไดทราบวาสื่อประชาสัมพันธที่นักทองเที่ยวตองการมากที่สุดคือ ปายประกาศตาม
จุดตางๆในเขตอําเภอเมืองนางรอง และตามเสนทางเพื่อไปยังแหลงทองเที่ยว เนื่องจากสื่อประชาสัมพันธในปจจุบันนั้นเปนการ
ตูบรรจุแผนที่ตามจุดตางๆนอกจากมีจํานวนนอยแลวก็ไมไดบอกขอมูลแหลงทองเที่ยวมากแบบเฉพาะเจาะจงมากเทาที่ควรและ
เพียงพอนั้นเองอีกสื่อหนึ่งที่นักทองเที่ยวอยากใหมีมากที่สุดอีกสื่อหนึ่งคือแผนพับที่มีการจัดวางตามจุดตางๆตามรานขายของที่
ระลึก โรงแรม รานอาหาร เปนตนเพื่อที่นักทองเที่ยวจะไดศึกษาขอมูลเบื้องตนของแหลงทองเที่ยวกอนเดินทางไปทองเที่ยวใน
สถานที่จริงนั้นเอง และสื่อวิทยุโทรทัศน ซึ่งเปนสื่อที่เขาถึงนักทองเที่ยวไดมากแตยังมีรายการที่นําเสนอเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยว
เมืองนางรองนอยทําใหไมสามารถรับรูขอมูลไดเทาที่ควรนอกจากมีเทศกาลใหญๆ สําคัญๆ ถึงจะทราบ
2. จากการศึกษาวิจัยพบวานักทองเที่ยวสวนใหญสื่อประชาสัมพันธประเภทปายประกาศและแผนพับมีอิทธิพลตอการ
เดินทางมาทองเที่ยวตามพนมรุ งและสถานที่ทองเที่ยวอื่นของเมืองนางรองมากจากการเก็บขอมูล วิจัยพบวานักทองเที่ย ว
สวนมากแลวเดินทางมาทองเที่ยวโดยมองจากปายประกาศ แผนพับ และ สื่อวิทยุโทรทัศน ตามลําดับ เนื่องจากเปนสื่อที่สามารถ
เขาถึงนักทองเที่ยว ไดงายและสะดวกกวาสื่ออื่นๆ
3. จากการศึกษาวิจัยพบวาสื่อที่สามารถเขาถึงกลุมเปาหมาย หรือนักทองเที่ยวไดมากที่สุดนั้นคือ ปายประกาศ แผนพับ และ
สื่ อ วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น และสื่ อ ที่ เ ข า ถึ ง กลุ ม เป า หมายหรื อ นั ก ท อ งเที่ ย วได น อ ย คื อ สื่ อ วิ ท ยุ นิ ต ยสาร อิ น เตอร เ น็ ต เพราะว า
นักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยวสวนมากเปนคนแกและเด็ก ซึ่งนักทองเที่ยวกลุมนี้ไมนิยมหรือยังใชอินเตอรเน็ตไมเปนจึงไม
สามารถรับขอมูลจากสื่อออนไลน ได สวนนักทองเที่ยวชาวตางชาตินั้นโดยมากเปนชาวตางชาติที่มีภรรยาเปนคนไทยการมา
ทองเที่ยว ก็มาตามคําบอกเลาหรือเชิญชวนของทางญาติฝายหญิงซึ่งก็รับขอมูลมาจากปายประกาศ และสื่อแผนพับ หรือสื่อ
บุคคลมากนั้นเอง

แนวทางการนําผลการวิจัยไปใชในระดับผูบ ริหาร
ผูบริหารสามารถนําผลการวิจัยไปจัดทําเปนแนวทางการวางแผนประชาสัมพันธทางการทองเที่ยวของอําเภอนางรอง
เพิ่มเติมหรืออําเภออื่นๆ ในเขตอําเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมยไดอีกทั้งยังสามารถเชื่อมโยงกับเทศกาลการทองเที่ยวประจําปของ
อําเภอนางรองและอําเภออื่นๆ ของจังหวัดบุรีรัมยไดมากขึ้นตามลําดับอีกดวย ทั้งยังสามารถนําผลการวิจัยไปตอยอดในดานการ
ทําวิจัยในสาขานิเทศศาสตรเกี่ยวกับการประชาสัมพันธรูปแบบตางๆ เพื่อใชในการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวผานสื่อตางๆ
ไดในอนาคตตอไป และสามารถนําผลของการศึกษาวิจัยไปสอนนักศึกษาในชั้นเรียนได ทั้งเปนการเผยแพรขอมูลตางๆดานการ
ทองเที่ยวของเมืองนางรองใหผูที่สนใจไดรับรูขอมูลตางๆมากยิ่งขึ้น
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