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Abstract: The objectives of this research were 1) to study the role of the media in broadcasting information 

Discover Thainess Tourism, 2) to study the level of information perception about Discover Thainess 

Tourism of students from Discover Thainess Tourism, and 3) to study the relationship between the role of 

the media in broadcasting information Discover Thainess Tourism. The sampling groups for this research 

were 188 undergraduate students Faculty of Social Sciences at Kasetsart University, Bangkhen Campus. 

The questionnaires were designed and distributed to the group. The primary data were collected and 

analyzed by methods of Frequency, Percentage, Mean, Standard Deviation, Analysis of Variance and 

Multiple Classification Analysis. Is statistically significant at .05 level. The research result indicated that the 

role of online media and online videos (YouTube) was heights in broadcasting information Discover 

Thainess Tourism. The hypothesis testing showed that the types of media and format/ method in 

broadcasting information had related with information perception of andergraduate students about Discover 

Thainess Tourism are statistically significantly at .05 level. 
 

บทคัดย่อ: การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาบทบาทของส่ือในการเผยแพร่ข่าวสารเก่ียวกบัการ
ท่องเท่ียววิถีไทย 2) เพื่อศึกษาระดบัการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัการท่องเท่ียววิถีไทยของนิสิตจากส่ือเก่ียวกบัการ

ท่องเท่ียววีถีไทย และ 3) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างบทบาทของส่ือในการเผยแพร่ข่าวสารการท่องเท่ียว 

______________________    
  บทความน้ีอา้งอิงจาก พิมพาพร โพธ์ิใหญ่. 2560. บทบาทของส่ือในการเผยแพร่ข่าวสารการท่องเท่ียววิถีไทย : ศึกษาการรับรู้ข่าวสารของนิสิตปริญญาตรี 

คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน. การศึกษาคน้ควา้อิสระศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขารัฐศาสตร์, 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 

   นิสิตหลกัสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (รัฐศาสตร์) สาขาวิชารัฐศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

   อาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระหลกั ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

2 

1 

1

  

2

  

3 

3

  



2 
 

 วิถีไทย กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ นิสิตปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 วทิยาเขตบางเขน จ านวน 188 คน ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ คือ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

การวิเคราะห์ความผนัแปร และการวิเคราะห์จ าแนกพหุ โดยมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ผลการศึกษาพบว่า 

ส่ือออนไลน์ และวิดีโอออนไลน์ (ยูทูป)  มีบทบาทในการเผยแพร่ข่าวสาร เก่ียวกบั การท่องเท่ียววิถีไทยมากท่ีสุด 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ประเภทของส่ือ กบัรูปแบบ/วิธีการ การเผยแพร่ข่าวสาร มีความสัมพนัธ์กบัการ

รับรู้ข่าวสารของนิสิต เก่ียวกบัการท่องเท่ียววถีิไทย อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

ค าส าคัญ: บทบาทของส่ือ การท่องเท่ียววถีิไทย 

 

บทน า 

 อุตสาหกรรมท่องเท่ียวมีประโยชน์โดยตรงต่อดา้นเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทย โดยจดัเป็น
อุตสาหกรรมท่ีท ารายไดอ้นัดบัตน้ๆ ใหก้บัประเทศ เป็นแหล่งรายไดท่ี้ส าคญั โดยรายไดม้าจากการผลิตสินคา้
และการบริการส าหรับนกัท่องเท่ียว กระตุน้ให้เกิดการผลิต น ามาซ่ึงเงินตราต่างประเทศและเกิดการสร้างงาน
สร้างอาชีพ เกิดการกระจายรายไดใ้นชุมชน และเพื่อเป็นการตอบสนองความตอ้งการของนักท่องเท่ียวทั้ง
นกัท่องเท่ียวชาวไทยและนกัท่องเท่ียวต่างชาติ ประเทศไทยจึงต่ืนตวัในการพฒันาทรัพยากรดา้นการท่องเท่ียว
ให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีศกัยภาพในการดึงดูดนกัท่องเท่ียวมากยิ่งข้ึน ซ่ึงจะท าให้โครงสร้างเศรษฐกิจของ
ประเทศเติบโตอยา่งรวดเร็วและต่อเน่ือง 
 จากนโยบายของรัฐบาลท่ีจะใหปี้ 2558 เป็นปีท่องเท่ียววถีิไทย ททท. จึงไดก้ าหนดแคมเปญใหปี้ 2558 

เป็น "ปีท่องเท่ียววิถีไทย” (2015 DISCOVER THAINESS) เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ถึงภาพลกัษณ์ดา้นบวก

จากความสงบเรียบร้อยของบา้นเมือง และมิตรไมตรีของคนไทย โดยเฉพาะความสุขความร่ืนเริง ความเป็นอยู่

แบบไทยท่ีพบเห็นไดทุ้กถ่ินทัว่ไทยท่ีเช่ือมโยงความรู้สึกของนกัท่องเท่ียวให้เขา้ถึงวิถีไทย (Thainess) อนัจะ

เป็นการด ารงไวซ่ึ้งวฒันธรรมอย่างย ัง่ยืนควบคู่กับการกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศการเดินทางท่องเท่ียวท่ี

สนุกสนานและเบิกบานใจ การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) จึงไดป้ระกาศใหปี้ 2558 เป็นปีท่องเท่ียววิถี

ไทย หรือในภาษาองักฤษ DiscoverThainess  โดยเนน้ความเป็นเอกลกัษณ์ไทย (Thainess) เพื่อสร้างความ

แตกต่างของประเทศในฐานะท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวแหล่งส าคญัของเอเชีย เป็นการส่งเสริมให้นกัท่องเท่ียว

ไดม้าสัมผสัประเทศไทยมากข้ึน เพื่อให้ไดช่ื้นชมความงดงามของประเทศไทยในแง่มุมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น

สถานท่ีท่องเท่ียว หรือวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบไทยๆ รวมทั้งไดม้าสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ท่ีน่าจดจ า น่า

ระลึกถึงและน่าบอกต่อ โดยแผนการตลาดของการการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) ปี 2560 จดัท าข้ึน
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ภายใตก้รอบแนวคิดของแผนพฒันาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ และแผนวิสาหกิจกรรมการการท่องเท่ียว

แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 ผนวกกบัการวิเคราะห์ปัจจยัภายในและภายนอกเพื่อให้ได้แผนท่ีเกิด

ประโยชน์ต่อประเทศชาติและมีประสิทธิภาพสูงสุด มุ่งสู่การเป็นแหล่งท่องเท่ียวยอดนิยม (Preferred 

Destination) อยา่งย ัง่ยืน ดว้ยการเพิ่มรายไดท้างการท่องเท่ียวควบคู่กบัการสร้างความย ัง่ยืนทางการท่องเท่ียว 

โดยเน้นสร้างความเข้มแข็งภายในประเทศ แล้วจึงเช่ือมต่อเศรษฐกิจไทยเข้ากับเศรษฐกิจโลกอย่างมี

ประสิทธิภาพดว้ยวิถีไทย ผา่นการส่งมอบประสบการณ์เอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน (Local Experience) ท่ีสามารถ

เพิ่มคุณค่าและสร้างมูลค่าให้กบัการท่องเท่ียวไทย อนัจะเป็นแรงขบัเคล่ือนส าคญัในการสร้างความเขม้แข็ง

ของเศรษฐกิจฐานรากและกระจายรายไดสู่้ทอ้งถ่ิน เพื่อให้คนในทอ้งถ่ินเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของการ

ท่องเท่ียว ซ่ึงเป็นหวัใจของการพฒันาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื 

 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยไดป้ระชาสัมพนัธ์เพื่อกระตุน้กิจกรรมของโครงการท่องเท่ียววิถีไทย 

ผ่านส่ือต่างๆ โดยผ่านส่ือโทรทศัน์ ส่ือส่ิงพิมพ ์และส่ือออนไลน์ ซ่ึงเป็นช่องทางส าคญัในการเผยแพร่ข่าว

ประชาสัมพนัธ์ไปถึงนักท่องเท่ียว และยงัเป็นแหล่งข้อมูลส าคัญท่ีส่ือมวลชนน าไปเผยแพร่ต่อไป การ

ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยจึงจ าเป็นตอ้งอาศยักลยทุธ์ต่าง ๆ จากส่ือในการน าเสนอขอ้มูลข่าวสารการท่องเท่ียว

วิถีไทย จากความส าคญัดังกล่าวผูศึ้กษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา วิเคราะห์กลยุทธ์การน าเสนอข่าวสาร

ประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียววถีิไทย ทั้งน้ีเพื่อท าใหท้ราบถึงบทบาทของส่ือในการเผยแพร่ข่าวสารการท่องเท่ียว

วถีิไทย โดยการศึกษาการรับรู้ข่าวสารของนิสิตปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยา

เขตบางเขน ซ่ึงเป็นกลุ่มวยัรุ่นยคุใหม่ หรือ กลุ่มนกัท่องเท่ียวรุ่นใหม่ (Generation Y) ถือไดว้า่เป็นนกัท่องเท่ียว

พลงัใหม่ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถน าผลการศึกษา ไปเป็นแนวทางในการพฒันา และขบัเคล่ือนการ

ท่องเท่ียวไปสู่เป้าหมายในภาพรวมของประเทศต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

 1. เพื่อศึกษาบทบาทของส่ือในการเผยแพร่ข่าวสารการท่องเท่ียววิถีไทยจากการรับรู้ข่าวสาร ของนิสิต

ปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตบางเขน 

 2. เพื่อศึกษาระดบัการรับรู้ข่าวสาร เก่ียวกบัการท่องเท่ียววิถีไทย ของนิสิตจากส่ือเก่ียวกบัการท่องเท่ียว

วถีีไทย  

 3.  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างบทบาทของส่ือในการเผยแพร่ข่าวสารการท่องเท่ียววิถีไทย :ศึกษา

การรับรู้ข่าวสาร ของนิสิตปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตบางเขน 
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แนวคิดเกีย่วกบัการท่องเที่ยววถิีไทย 

 

 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (2558: 1-28) ไดจ้ดัท าเอกสารประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัการท่องเท่ียววิถี
ไทย ซ่ึงมีท่ีมาจากนโยบายรัฐบาลมีความตอ้งการท่ีจะให้ปี 2558 เป็น ”ปีท่องเท่ียววิถีไทย” (2015 Discover 
Thainess) เพื่อเป็นการสร้างความรับรู้ถึงภาพลกัษณ์ดา้นบวกจากความสงบเรียบร้อยของบา้นเมือง ความรัก 
ความสามคัคี ความปลอดภยัและมิตรไมตรีของคนไทย โดยเฉพาะความสุข ความร่ืนเริง ความเป็นอยูแ่บบไทย
ท่ีพบเห็นไดทุ้กถ่ินทัว่ไทย ท่ีเช่ือมโยงความรู้สึกของนกัท่องเท่ียวใหเ้ขา้ถึงวิถีไทย เป็นการกระตุน้ให้เกิดความ
สนุกสนานและเปิดประสบการณ์ใหม่ของชาวต่างชาติ ให้ได้เข้ามาเรียนรู้และสัมผสัเอกลกัษณ์ วิถีความ
เป็นอยูแ่บบไทย ๆ ซ่ึงประกอบดว้ย 8 ดา้น ไดแ้ก่  
 ข้อความประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยววิถีไทย เป็นขอ้ความท่ีน ามาใช้ในการประชาสัมพนัธ์แคมเปญ

ของโครงการท่องเท่ียววิถีไทย เช่น ท่องเท่ียววิถีไทย เก๋ไก๋ไม่เหมือนใคร ท่องเท่ียววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซ้ึง 

วนัธรรมดาน่าเท่ียว เก๋ายกก๊วนชวนเท่ียวไทย และเมืองตอ้งหา้มพลาด / เม่ืองตอ้งหา้มพลาด Plus เป็นตน้ 

 โครงการเมืองต้องห้ามพลาด  เป็นโครงการท่ีจดัข้ึนตามแนวคิดปีท่องเท่ียววิถีไทย โดยการท่องเท่ียว

แห่งประเทศไทย ไดค้ดัเลือก 12 จงัหวดัทางเลือก จาก 5 ภูมิภาคทัว่ประเทศ เพื่อขยายฐานการท่องเท่ียวจาก

จงัหวดัหลกัท่ีมีจ  านวนนกัท่องเท่ียวเดินทางไปเยือนเป็นจ านวนมากอยูแ่ลว้ เช่ือมโยงท่องเท่ียวไปยงัจงัหวดั

ทางเลือกทั้ง 12 จงัหวดั ท่ีมีศกัยภาพ  มีจุดเด่น ทั้งแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ วิถีชีวิต และศิลปวฒันธรรม 

และมีความพร้อมในการรองรับนกัท่องเท่ียว เช่น จงัหวดัล าปาง (เมืองท่ีไม่หมุนตามกาลเวลา) จงัหวดับุรีรัมย ์

(เมืองปราสาทสองยคุ) จงัหวดัราชบุรี (ชุมชนคนอาร์ต) และจงัหวดัตราด (เมืองเกาะในฝัน) จงัหวดัตรัง (ยุทธ

จกัรความอร่อย) เป็นตน้ 

  โครงการเมืองต้องห้ามพลาด Plus เป็นโครงการท่ีขยายผลจากโครงการเมืองตอ้งห้ามพลาด ปี 2558 

มาต่อยอดให้นกัท่องเท่ียวมีทางเลือกเพิ่มมากข้ึน โดยเพิ่มเติมพื้นท่ีใกลเ้คียงแนะน าเมืองรอง 12 จงัหวดั และ

เส้นทางเช่ือมโยงไปยงัเมืองใกลเ้คียง เช่น เพชรบูรณ์-พิษณุโลก ภูดอกไมส้ายหมอก เลย-ชยัภูมิ เยน็สุด...สุขท่ี

เลย สมุทรสงคราม-นครปฐม เมืองสายน ้ าสามเวลา จนัทบุรี-สระแกว้ สวนสวรรคร้์อยพนัธ์ุผลไม ้และชุมพร-

ระนอง หาดทรายสวยส่ีร้อยล้ี เป็นตน้ 

 โครงการเขาเล่าว่า เป็นโครงการท่ีน าเร่ืองราวพื้นบา้นหรือเร่ืองเล่าในชุมชนมาสร้างเป็นจุดขาย เพื่อ

ก่อให้เกิดเป็นคุณค่าตลอดจนมูลค่าเพิ่มให้กบัแหล่งท่องเท่ียวในชุมชนหรือพื้นท่ีต่างๆ ซ่ึงแหล่งท่องเท่ียว 24 

แห่ง ซ่ึงลว้นมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีสวยงาม มีเร่ืองราวเร่ืองเล่า หรือต านานความศกัด์ิสิทธ์ิ ถือเป็นการสร้างการ

รับรู้เร่ืองราววิถีไทยท่ีน่าสนใจ เช่น “ลบัแล” เมืองท่ีห้ามพูดโกหก จ.อุตรดิตถ์ หินชมนภา จ.อุบลราชธานี 

สะดือมงักร จ.ชลบุรี และไอไ้ข่ขอได ้จ.นครศรีธรรมราช เป็นตน้ 
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 โครงการ Outdoor Fest เป็นการท่องเท่ียวแนวใหม่ท่ีมุ่งเนน้น าเสนอกิจกรรมการท่องเท่ียวกลางแจง้ 
เช่น ป่ันจกัรยาน ปีนเขา ด าน ้ า นอกจากน้ียงัมีการจดัแข่งขนัไตรกีฬาสอดคล้องกับนโยบายกระตุ้นการ

ท่องเท่ียวเชิงคุณภาพ เฉพาะกลุ่ม GenY ท่ีชอบรวมกลุ่มท ากิจกรรม ชอบแลกเปล่ียนความรู้ ชอบแสวงหา

ความรู้ท่ีทา้ทายใหม ่ๆ รวมถึงความต่ืนเตน้ในการท่องเท่ียว  

 โครงการวันธรรมดาน่าเที่ยว เป็นการจดัมหกรรมงานส่งเสริมการขาย เชิญชวนผูป้ระกอบการทัว่

ประเทศน า สินคา้ท่องเท่ียวมาจ าหน่ายในงานวนัธรรมดาน่าเท่ียว ซ่ึงจดัต่อเน่ือง มาแลว้ 2 ปี ท าให้การ

ท่องเท่ียววนัธรรมดาเพิ่มข้ึนชดัเจนทุกปีดว้ยการเนน้การใชแ้คมเปญส่งเสริมการขายดว้ย เอกลกัษณ์แตกต่าง

กนัในทั้ง 5 ภูมิภาค คือ ภูมิภาคภาคเหนือ : ฝันลา้นแรงบนัดาลใจ ภูมิภาคภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ : อีสาน

แซบนัว ภูมิภาคภาคกลาง : สุขกลางใจใกล้แค่เอ้ือม ภูมิภาคภาคใต ้: ปักษ์ใตปั้กหมุด หยุดกาลเวลา และ

ภูมิภาคตะวนัออก : สีสันตะวนัออก 

 โครงการประกาศศักดา ท้าเที่ยว ข้ามภาค เป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวภายในประเทศ น าเสนอ

รูปแบบการท่องเท่ียวท่ีทา้ทายแปลกใหม่และเช่ือมโยงประสบการณ์ทอ้งถ่ิน กลยุทธ์หลกัจะมุ่งเน้นในการ

สร้างเครือข่ายผ่าน Social Network ซ่ึงภารกิจค าทา้ต่างๆ จะกระจายสู่โลกออนไลน์ ให้นกัท่องเท่ียวแข่ง

สะสมคะแนนท่องเท่ียวขา้มภาค ใครท่ีออกไปพิชิตค าทา้สามารถลุน้รับของท่ีระลึกจากโครงการ ค าทา้เท่ียว
ขา้มภาค แบ่งออกเป็น 8 หมวดหลกั เช่น หมวดสุขภาพ: ทา้ให้หญิงไทยขา้มภาคมาสวยสไตล์ลึกซ้ึงดว้ยสปา

จากผลไมถ่ิ้นสูตรเด็ดแบบไทย หมวดธรรมชาติ : จ่ายแค่หลกัพนัไปสัมผสักบัววิสวยหลกัลา้น เป็นตน้ 

 โครงการเก๋ายกก๊วนชวนเทีย่วไทย การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยไดจ้ดัแคมเปญปลุกกระแสท่องเท่ียว 

ชวนผูสู้งวยัเท่ียวไทย เพื่อส่งเสริมและเชิญชวนผูสู้งวยัท่ีมีใจรักในการท่องเท่ียว ใหห้นัมาท่องเท่ียวในประเทศ 

เพราะสะดวกสบายทั้งการเดินทางและราคาประหยดั อีกทั้งประเทศไทยยงัมีสถานท่ีท่องเท่ียวหลากหลาย

มากมาย ผูสู้งวยัสามารถเดินทางไดง่้ายและปลอดภยัโดยมีทั้งหมด  3 กิจกรรม ไดแ้ก่  

เก๋ายกก๊วนชวนเท่ียวไทยไปเซลฟ่ีกนั เก๋ายกก๊วนชวนเท่ียวไทย พกัสบาย สไตลว์ยัเก๋า และเก๋ายกก๊วนชวนเท่ียว

ไทย ทวัร์ไทยวยัเก๋า 

โครงการสตรีอย่าหยุดเที่ยว เป็นแคมเปญพิเศษส าหรับผูห้ญิง จะเท่ียวยกแก๊ง ทวัร์เป็นก๊วน เดินสาย

สวมหวัโขน แต่งสวยทุกสไตลด์ว้ยผา้ไทยชุดประจ าถ่ินทั้ง 5 ภาค ผูห้ญิงสามารถไปไดทุ้กสถานท่ีทุกเวลา เป็น

การย  ้าท่ีวา่ ผูห้ญิง คือ “Womenomic - พลงัสตรีสร้างเศรษฐกิจโลก” และเป็นการน าเสนอสินคา้การท่องเท่ียว

ใหเ้ป็นเสมือนรางวลัแห่งชีวติ รวมถึงแพค็เกจเฉพาะส าหรับกลุ่มผูห้ญิง อาทิ Lady Bike , Lady Run เป็นตน้ 
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แนวคิดเกีย่วกบัส่ือ 
 

 ความหมายของส่ือ/ส่ือมวลชน 

  

 ปรมะ สตะเวทิน (2526: 127) กล่าววา่การส่ือสารมวลชน (Mass Communication) “ เป็นกระบวนการ

หรือวิธีของการส่ือสาร ท่ีรวมองค์ประกอบของการส่ือสารทั้งหมด ส่ือมวลชน (Mass Media) หมายถึง ส่ือ

หรือช่องทางท่ีใช้ในการส่ือสารมวลชน อนัไดแ้ก่ วิทยุ โทรทศัน์ หนงัสือพิมพ ์วารสาร นิตยสาร เป็นตน้ ซ่ึง

เป็นเพียงองคป์ระกอบหน่ึงของการส่ือสาร 

 

 ส่ือโทรทศัน์ 

 

 อุบลรัตน์ ศิริยุวศกัด์ิ (2547: 488) กล่าวว่าส่ือโทรทศัน์ไดก้ลายเป็นปัจจยัพื้นฐานท่ีขาดกนัไม่ได้

ปัจจุบนัได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายไปได้กวา้งไกลครอบคลุมทุกพื้นท่ีการกระจายข่าวสารของส่ือ

โทรทศัน์นั้นจะส่งต่อความเช่ือ ค่านิยม เจตคติของผูช้มเป็นอยา่งยิ่ง เพราะเป็นส่ือท่ีสามารถเห็นภาพเล่าเร่ือง

เหตุการณ์ต่างๆ ได้อย่างชัดเจนโดยผูบ้ริโภคไม่ตอ้งจินตนาการ เพราะภาพนั้นสามารถส่ือได้หลายอย่าง มี

มุมมองว่าโทรทศัน์ เป็นเคร่ืองมือท่ีจะน าผูท่ี้รับชมผา่นส่ือโทรทศัน์ไปสู่โลกแห่งการผจญภยัดว้ยเสียงและ

ภาพซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะให้ทั้งความบรรเทิง สารประโยชน์ต่าง ๆ มากมาย ในยุคปัจจุบนัส่ือโทรทศัน์มีการ

ถ่ายทอดรายการต่าง ๆ หลายช่องและหลากหลายประเภท เช่นรายการข่าว รายการท่องเท่ียว ละคร เป็นตน้ 

 

 ส่ือส่ิงพมิพ์ 

  

 นลินี เสาวภาคย ์(2542: 141) ส่ือส่ิงพิมพ ์คือ ส่ิงท่ีไดใ้ช้ติดต่อส่ือสาร ท าความเขา้กนัดว้ยการเขียน 

โดยการเขียนหรือการพิมพอ์อกมาเป็นจ านวนมาก เพื่อแจกจ่ายให้ผูอ่้านโดยทัว่ถึงกนั ซ่ึงอาจจดัท าออกมาใน

รูปแบบต่าง ๆ เช่น นิตยสาร วารสาร จุลสาร ใบปลิว แผน่พบั โปสเตอร์ หนงัสือ คู่มือ หนงัสือพิมพ ์เป็นตน้ 
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 ส่ือออนไลน์ 

 

 ขวญัฤทยั สายประดิษฐ์ (2551: 43) กล่าวถึงคุณลักษณะของส่ือออนไลน์ ว่าส่ือใหม่เป็นส่ือท่ี

ตอบสนองความตอ้งการสารสนเทศได้ตามความตอ้งการท่ีจะเปิดรับสารของผูรั้บสารมากท่ีสุด เพราะส่ือ

ออนไลน์สามารถสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการบรรจุเน้ือหาของขอ้มูลข่าวสารไดอ้ยา่งเป็นระบบ มีการ

คน้หาขอ้มูลท่ีตอ้งการความง่ายและความรวดเร็ว อนัจะส่งผลให้เกิดความส าเร็จในงานเผยแพร่ และรวบรวม

ขอ้มูลข่าวสารไดม้ากกวา่ อีกทั้งยงัใชคุ้ณสมบติัของระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ผสมผสานส่ือต่างๆ ท่ีเรียกวา่

ส่ือผสมผสาน และส่ือออนไลน์ประกอบดว้ยอิสระ 5 ประการ ไดแ้ก่ อิสระจากขอ้จ ากดัดา้นเวลา อิสระจาก

ขอ้จ ากดัดา้นพรมแดน อิสระจากขอ้จ ากดัดา้นขนาด อิสระจากขอ้จ ากดัดา้นรูปแบบ และอิสระจากยุคนกัการ

ตลาดสร้างเน้ือหามาสู่ยคุนกับริโภคริเร่ิมสร้างและควบคุมเน้ือหาเอง 
 

 สารคดี 
  

 ชลอ รอดลอย (2551: 3) กล่าวถึงความหมายของสารคดีไวว้่า สารคดี คือ งานประพนัธ์ร้อยแกว้ท่ี
ผูเ้ขียนมุ่งท่ีจะเสนอความรู้และความจริงเก่ียวกบัเร่ืองราวต่างๆเป็นหลกั เพื่อให้ผูอ่้านได้รับทั้งความรู้และ
ความเพลิดเพลินไปพร้อมกนัดว้ย  
 
 โฆษณาประชาสัมพนัธ์ 
 
 เสรี วงษม์ณฑา (2540: 6) ให้ค  าจ  ากดัความไวว้า่การโฆษณาเป็นการจูงใจผูบ้ริโภคให้เกิดความพอใจ 

เกิดทศันคติท่ีดี เกิดพฤติกรรมท่ีเอ้ือต่อความเจริญกา้วหนา้ของผลิตภณัฑบ์ริการต่าง ๆ โดยการจูงใจนั้นจะตอ้ง

อาศยัเหตุผลจริงหรือเหตุผลสมมติมาเผยแพร่กนั มีการระบุแจง้วา่ใครเป็นผูโ้ฆษณา และความหมายของการ

ประชาสัมพนัธ์ คือ การปฏิบติักิจกรรมต่างๆ ตามแผนการของการส่ือสารท่ีไดก้ าหนดไว ้เพื่อส่งเสริมความ

เขา้ใจอนัถูกตอ้งตรงกนัในอนัท่ีจะสร้างความเช่ือถือ ศรัทธา และความร่วมมือระหว่างสถาบนักบัประชาชน

กลุ่มเป้าหมาย โดยเป็นการปฏิบติักิจกรรมท่ีต่อเน่ืองและหวงัผลระยะยาว 

 

 วดิีโอออนไลน์ (ยูทูป) 

 

 กฤษณ์ บุญญะรัง (2558) กล่าววา่ทุกวนัน้ีเวบ็ไซต ์Youtube กลายมาเป็นท่ีรู้จกัของคนไทยกนัอยา่ง 
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แพร่หลาย และนิยมใชก้นัอยา่งแพร่หลาย จดัไดว้า่เป็นส่วนหน่ึงในในชีวิตประจ าวนั ไม่วา่จะใชฟั้งเพลง ดู

หนงั ดูคลิปตลกข าขนั ดูข่าว การเรียน การศึกษา และอ่ืน ๆ อีกมากมาย และเป็นอีกหน่ึงช่องทางการตลาดท่ี

สามารถสร้างความไดเ้ปรียบใหก้บัธุรกิจไดอ้ยา่งท่ีไม่ควรมองขา้ม เพราะในปัจจุบนัสามารถเขา้ถึงกลุ่มคนได้

จ  านวนมากนัน่เอง  

 
กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี และผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้จิยัไดก้  าหนดตวัแปรเพื่อใชใ้นการศึกษาใน
คร้ังน้ี โดยแบ่งออกเป็นตวัแปรอิสระ และตวัแปรตาม ดงัน้ี 

 
 ตัวแปรอสิระ ตัวแปรตาม 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

สมมติฐานในการศึกษา 

 

 สมมติฐานที ่1 ปัจจยัดา้นส่ือมีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ข่าวสารของนิสิต เก่ียวกบัการท่องเท่ียววถีิไทย 

 

 สมมติฐานที่ 1.1 ประเภทของส่ือมีความสัมพนัธ์กับการรับรู้ข่าวสารของนิสิต เก่ียวกบัการ

ท่องเท่ียววถีิไทย 

การรับรู้ข่าวสารของนิสิต เกี่ยวกบัการท่องเทีย่ว 

วถิีไทย 

1.  ขอ้ความประชาสมัพนัธ์การท่องเท่ียววถีิไทย 

2.  โครงการเมืองตอ้งหา้มพลาด และเมือง ตอ้งหา้ม

พลาด Plus 

3.  โครงการเขาเล่าวา่ 

4.  โครงการ Outdoor Fest 

5.  โครงการวนัธรรมดาน่าเท่ียว 

6.  โครงการประกาศศกัดา ทา้เท่ียว ขา้มภาค 

7.  โครงการเก๋ายกก๊วนชวนเท่ียวไทย 

8.  โครงการสตรีอยา่หยดุเท่ียว 

 

ปัจจยัด้านส่ือในการเผยแพร่ข่าวสารการ

ท่องเทีย่ววถิีไทย 

 1.  ประเภทของส่ือ 

      1.1  ส่ือโทรทศัน ์

      1.2  ส่ือส่ิงพิมพ ์

      1.3  ส่ือออนไลน์ 

2.  รูปแบบ/วธีิการ  

    การเผยแพร่ข่าวสาร 

     2.1  สารคดี 

     2.2  โฆษณาประชาสมัพนัธ์ 

     2.3  วดีิโอออนไลน์ (ยทููป) 
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 สมมติฐานที ่1.2  รูปแบบ/วธีิการ การเผยแพร่ข่าวสาร มีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ข่าวสารของนิสิต 

เก่ียวกบัการท่องเท่ียววถีิไทย 

 

วธีิการศึกษา 

 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 

 ประชากรท่ีใชศึ้กษาคร้ังน้ี คือ นิสิตปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยั เกษตรศาสตร์ 

วทิยาเขตบางเขน ประจ าภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 จ  านวน  354  คน  (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 16 มิถุนายน 2560 จาก

ระบบสารสนเทศ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์) โดยท าการเก็บขอ้มูลการศึกษาระหวา่งเดือนมิถุนายน ถึงเดือน

กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

 กลุ่มตวัอยา่ง ผูว้จิยัไดท้  าการหาจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง (Sample Size) ท่ีเหมาะสมท่ีจะใชเ้ป็น

ตวัแทนของประชากรส าหรับการศึกษา โดยใชสู้ตรของ Yamane ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 188 คน และท าการเลือก

กลุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้นภูมิตามสัดส่วน (Proportional Stratified Random Sampling) ดงัน้ี 

 

ตารางที ่1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามภาควชิา 

 

ภาควชิา จ านวนประชากร จ านวนตวัอย่าง 

ภาควชิาสงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา        55       29 
ภาควชิาจิตวทิยา        75       40 

ภาควชิารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์        59       31 

ภาควชิาภูมิศาสตร์        77       41 

ภาควชิานิติศาสตร์        65       35 

ภาควชิาประวติัศาสตร์        23       12 

รวม       354      188 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล โดยสร้างข้ึนจากการศึกษา

แนวคิด ทฤษฎี  เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

การทดสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

 

 ผลการวเิคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม การรับรู้ข่าวสารของนิสิต เก่ียวกบัการ

ท่องเท่ียววถีิไทย สัมประสิทธ์ิอลัฟ่าไดค้่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .9462 

 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 สถิติท่ีใช้ในการน าเสนอและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อท าการทดสอบสมมติฐานคร้ังน้ี ประกอบด้วย 

ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การวิเคราะห์การ

แปรผนั (Analysis of Variance : ANOVA) ใชท้ดสอบสมมติฐานการวิจยั การวิเคราะห์จ าแนกพหุ (Multiple 

Classification Analysis : MCA) ใชอ้ธิบายความ สัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตาม ค่าสัมประสิทธ์ิ

ความแปรปรวน (Coeffcient of Veriance : CV) และค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์คร้ังน้ี ก าหนด

ไวท่ี้ระดบั .05 

 

ผลการศึกษา 

 

 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย ร้อยละ 56.4 และ 43.6 ตามล าดบั กลุ่มอายุ 20 ปี 

มากท่ีสุด ร้อยละ 22.5 ก าลงัศึกษาชั้นปีท่ี 4 มากท่ีสุดคือ ร้อยละ 35.6 ศึกษาในสาขาวิชาภูมิศาสตร์มากท่ีสุด 

ร้อยละ 21.8 และกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดม้ากกวา่ 5,000 บาท/เดือน ร้อยละ 68.1   
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 ปัจจัยด้านส่ือในเผยแพร่ข่าวสารการท่องเทีย่ววถิีไทย 

 

 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีการรับรู้ข่าวสาร เก่ียวกบัการท่องเท่ียววิถีไทย ดา้นประเภทของส่ือ ไดแ้ก่ ส่ือ

ออนไลน์ มากท่ีสุดร้อยละ 67 ดา้นรูปแบบ/วธีิการ การเผยแพร่ข่าวสาร ไดแ้ก่ วิดีโอออนไลน์ (ยูทูป) มากท่ีสุด 

ร้อยละ 56.9  

 

 การรับรู้ข่าวสารของนิสิต เกีย่วกบัการท่องเทีย่ววถิีไทย  

 

 ในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาได้ท าการศึกษาการรับรู้ข่าวสารของนิสิต เก่ียวกับการท่องเท่ียววิถีไทย 

ประกอบดว้ย 1) ขอ้ความประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียววิถีไทย 2) โครงการเมืองตอ้งห้ามพลาด และเมือง

ตอ้งห้ามพลาด Plus 3) โครงการเขาเล่าว่า 4) โครงการ Outdoor Fest 5) โครงการวนัธรรมดาน่าเท่ียว  

6) โครงการประกาศศกัดาทา้เท่ียวขา้มภาค 7) โครงการเก๋ายกก๊วนชวนเท่ียวไทย 8) โครงการสตรีอยา่หยุด

เท่ียว 

 

 ข้อความประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยววิถีไทย  นิสิตรับรู้ข่าวสาร เก่ียวกับข้อความในการ

ประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียววิถีไทยโดยรวมในระดบัปานกลาง เก๋ไก๋ไม่เหมือนใคร เป็นขอ้ความท่ีนิสิตรับรู้

มากท่ีสุด และนอ้ยท่ีสุด คือ Dream Destination : กาลคร้ังนั้นความฝันผลิบาน กบัสตรีอยา่หยดุเท่ียว  

 

 โครงการเมืองต้องห้ามพลาด และเมืองต้องห้ามพลาด Plus นิสิตรับรู้ข่าวสาร เก่ียวกบัโครงการเมือง

ตอ้งห้ามพลาด และเมืองตอ้งห้ามพลาด Plus โดยรวมในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ นิสิตรับรู้

ข่าวสารเก่ียวกบัท่องเท่ียววิถีไทย ล าปาง : เมืองท่ีไม่หมุนตามกาลเวลา มากท่ีสุด และนอ้ยท่ีสุด คือ ราชบุรี : 

ชุมชนคนอาร์ต  

 

 โครงการเขาเล่าว่า นิสิตรับรู้ข่าวสาร เก่ียวกับโครงการเขาเล่าว่า โดยรวมในระดับปานกลาง เม่ือ

พิจารณาเป็นรายข้อ มีการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับท่องเท่ียววิถีไทย “ลับแล” เมืองท่ีห้ามพูดโกหก  

จ.อุตรดิตถ ์มากท่ีสุด และนอ้ยท่ีสุด คือ สะดือมงักร จ.ชลบุรี 
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 โครงการ Outdoor Fest นิสิตรับรู้ข่าวสาร เก่ียวกบัโครงการ Outdoor Fest โดยรวมในระดบัปานกลาง 

เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ มีการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัท่องเท่ียววิถีไทยการจดัแข่งขนัไตรกีฬา มากท่ีสุด และนอ้ย

ท่ีสุด คือ ทดลองเล่นเรือใบจ าลองเสมือนจริง  

 

 โครงการวนัธรรมดาน่าเทีย่ว นิสิตรับรู้ข่าวสาร เก่ียวกบัโครงการวนัธรรมดาน่าเท่ียว โดยรวมในระดบั

ปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ มีการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัอีสานแซบนวั มากท่ีสุด และนอ้ยท่ีสุด คือ ปักษ์

ใตปั้กหมุด หยดุกาลเวลา  

 

 โครงการประกาศศักดาท้าเทีย่วข้ามภาค นิสิตรับรู้ข่าวสาร เก่ียวกบัโครงการประกาศศกัดาทา้เท่ียวขา้ม

ภาค โดยรวมในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ มีการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัท่องเท่ียววิถีไทย ทา้ขา้ม

ภาคใส่ผา้ไทยไปเก๋ไก๋ ไปงานลอยกระทงทัว่ไทย มากท่ีสุด และนอ้ยท่ีสุด คือทา้ให้หญิงไทยขา้มภาคมาสวย

สไตลลึ์กซ้ึงดว้ยสปาจากผลไม ้ทอ้งถ่ินสูตรเด็ดแบบไทย  

 

 โครงการเก๋ายกก๊วนชวนเที่ยวไทย นิสิตรับรู้ข่าวสาร เก่ียวกับโครงการเก๋ายกก๊วนชวนเท่ียวไทย 

โดยรวมในระดบัน้อย เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ มีการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัท่องเท่ียววิถีไทย เก๋ายกก๊วนชวน

เท่ียวไทย ทวัร์ไทยวยัเก๋ามากท่ีสุด และนอ้ยท่ีสุด คือเก๋ายกก๊วนชวนเท่ียวไทย ไปเซลฟ่ีกนั  

 

 โครงการการสตรีอย่าหยุดเที่ยว นิสิตรับรู้ข่าวสาร เก่ียวกบัโครงการสตรีอยา่หยุดเท่ียว อยูใ่นระดบั

นอ้ย เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ กลุ่มตวัอยา่งมีการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัท่องเท่ียววิถีไทย Lady Run : กิจกรรมวิ่ง

มาราธอน มากท่ีสุด และนอ้ยท่ีสุด คือเดินสายสวมหวัโขน  

 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 

 การศึกษาเร่ืองบทบาทของส่ือในการเผยแพร่ข่าวสารการท่องเท่ียววิถีไทย : ศึกษาการรับรู้ข่าวสารของ

นิสิตปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ไดผ้ลทดสอบสมมติฐาน 

สามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 
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 สมมติฐานที ่1 ปัจจัยด้านส่ือมีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ข่าวสารของนิสิต เกีย่วกบัการท่องเที่ยววถิีไทย 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจยัดา้นส่ือมีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ข่าวสารของนิสิต เก่ียวกบัการ

ท่องเท่ียววถีิไทย อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ี 1 

 สมมติฐานที่ 1.1  ประเภทของส่ือ มีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ข่าวสารของนิสิต เก่ียวกบัการท่องเท่ียววิถี

ไทย อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ี 1.1 

 สมมติฐานที่ 1.2 ปัจจยัดา้นรูปแบบ/วิธีการ การเผยแพร่ข่าวสาร มีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ข่าวสารของ
นิสิต เก่ียวกบัการท่องเท่ียววถีิไทย อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ี 1.2 
 
ตารางที ่2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการรับรู้ข่าวสารของนิสิต เก่ียวกบัการท่องเท่ียววถีิไทย 
 

ตวัแปรอิสระ 
ระดบันยัส าคญั 

ทางสถิติ 
เป็นไปตาม
สมมติฐาน 

ไม่เป็นเป็นไป
ตามสมมติฐาน 

ปัจจยัดา้นส่ือในการเผยแพร่ข่าวสาร .015*   
  ประเภทของส่ือ .046*   
  รูปแบบ/วธีิการ การเผยแพร่ข่าวสาร      .044*   

      * ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

ข้อเสนอแนะ 

 

 ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 

 1. ปัจจัยด้านส่ือในเผยแพร่ข่าวสารการท่องเทีย่ววถิีไทย 

 

 1.1 ประเภทของส่ือ กลุ่มตวัอย่างรับรู้ข่าวสาร เก่ียวกบัการท่องเท่ียววิถีไทย ดา้นประเภทของส่ือ

มากท่ีสุด คือ ส่ือออนไลน์ มากท่ีสุด และส่ือส่ิงพิมพ ์นอ้ยท่ีสุด  ผูศึ้กษาขอ้เสนอแนะว่า การท่องเท่ียวแห่ง

ประเทศไทยร่วมมือกบัภาคธุรกิจ ภาคเอกชน และชุมชน ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกับการท าธุรกิจการท่องเท่ียว

ภายในประเทศไทยร่วมกนัจดัตั้งกิจกรรมและโฆษณาประชาสัมพนัธ์โครงการท่องเท่ียววิถีไทยต่าง ๆ ผา่นส่ือ

โซเชียลมีเดีย เช่น มีการจดัโปรโมชัน่ดึงดูดกลุ่มนกัท่องเท่ียวโดยถา้ซ้ือแพคเกจการท่องเท่ียวภายใน 3 วนัน้ี 

ได้รับส่วนลดทนัที 50% และฟรีของท่ีระลึกจากทางโครงการ มีการร่วมสนุกตอบค าถามผ่านเฟสบุ๊ค 

(Facebook) ถา้ตอบถูกจะไดพ้กัฟรี 1 คืน พร้อมอาหารเชา้จากทางท่ีพกั เป็นตน้ เป็นการดึงดูดให้นกัท่องเท่ียว
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มีความสนใจในโครงการท่องเท่ียววิถีไทยต่าง ๆ ของการท่องเท่ียวภายในประเทศไทย และเป็นการกระตุน้

เศรษฐกิจใหท้ั้งภาคเอกชน ภาคธุรกิจ และเป็นการกระจายรายไดสู่้ชุมชน 

 

 1.2 รูปแบบ/วิธีการ การเผยแพร่ข่าวสาร กลุ่มตวัอยา่งรับรู้ข่าวสาร เก่ียวกบัการท่องเท่ียววิถีไทย ดา้น

รูปแบบ/วิธีการ การเผยแพร่ข่าวสาร คือ วิดีโอออนไลน์ (ยูทูป) มากท่ีสุด และนอ้ยท่ีสุด คือสารดคี ผูศึ้กษา

ขอ้เสนอแนะวา่การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยควรมีการจดัท าการโฆษณาประชาสัมพนัธ์โครงการท่องเท่ียว

วถีิไทย ผา่นทางช่องทางวิดีโอออนไลน์ (ยูทูป) โดยมีการจดัท าคิวอาร์โคด้ใส่ไปในโฆษณาของการท่องเท่ียว

แห่งประเทศไทยขั้นรายการในการรับชมรายการต่าง ๆ ของวิดีโอออนไลน์ (ยูทูป) เพราะเป็นช่องทางท่ีผูช้ม

รับชมมากท่ีสุด ไดรั้บความนิยมสูงสุดในปัจจุบนั  และเป็นช่องทางในการจดัท าท่ีประหยดัค่าใช้จ่ายน้อย 

เพื่อใหผู้รั้บชมสามารถเขา้ไปเป็นสมาชิกในแอพพลิเคชัน่ไลน์ (LINE) ของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย เพื่อ

เป็นอีกช่องทางหน่ึงในการประชาสัมพนัธ์โครงการท่องเท่ียววิถีไทยให้กบัสมาชิกไดรั้บรู้ข่าวสารและสิทธิ

พิเศษต่าง ๆ ท่ีโครงการจัดข้ึน และยิ่งหากโฆษณานั้ นมีความน่าสนใจ หรือตรงความต้องการของ

กลุ่มเป้าหมาย ยงัสามารถน าไปสู่การแบ่งปัน หรือ แชร์ (Share) ในโลกออนไลน์ ช่วยสร้าง Brand Awareness 

ท าใหโ้ครงการท่องเท่ียววถีิไทยท่ีการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยจดัท าข้ึนเป็นท่ีรู้จกัในวงกวา้งไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

 

 2. การรับรู้ข่าวสารของนิสิต เกีย่วกบัการท่องเทีย่ววถิีไทย  

 

 กลุ่มตวัอย่างรับรู้ข่าวสาร เก่ียวกบัการท่องเท่ียววิถีไทยในระดบัปานกลาง เกือบทุกดา้น ยกเวน้การ

รับรู้ข่าวสาร โครงการเก๋ายกก๊วน ชวนเท่ียวไทย และโครงการสตรีอยา่หยุดเท่ียว อยูใ่นระดบันอ้ย นอกจากน้ี

ยงัพบวา่ กลุ่มตวัอย่างรับรู้โครงการวนัธรรมดาน่าเท่ียว มากกวา่โครงการอ่ืนๆ ขอ้เสนอแนะว่าการท่องเท่ียว

แห่งประเทศไทย ควรตอ้งทุ่มเทมาตรการเร่งด่วนในการส่ือสารประชาสัมพนัธ์โครงการท่ีเกิดข้ึนใหม่ๆ เช่น 

โครงการเก๋ายกก๊วน ชวนเท่ียวไทย โครงการสตรีอย่าหยุดเท่ียว ให้นักท่องเท่ียวเกิดความอยากรู้ อยากเห็น 

อยากมีประสบการณ์ ท่องเท่ียววิถีไทย มีความสุขท่ีจะแบ่งปันและบอกต่อให้กบัเพื่อนหรือครอบครัวไดม้า

เท่ียวในคร้ังต่อ ๆ ไป 
 

 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

 

 1. ควรมีการศึกษาการรับรู้ข่าวสารการท่องเท่ียววถีิไทยไดแ้ก่ วยัท างาน วยัสูงอาย ุเป็นตน้ 
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 2.  ควรมีการศึกษาเก่ียวกบัความพึงพอใจ ของประชาชนกลุ่มต่างๆ เช่นวยัท างาน วยัสูงอายุกบัการ

ท่องเท่ียววถีิไทย 

 3.  ควรศึกษาบทบาทของสารดคี ท่ีมีต่อความสนใจในการท่องเท่ียววถีิไทยของประชาชนกลุ่มต่างๆ  
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