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การประยุกต์ใช้แนวคิดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นฐานเพือ่พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ 
การท่องเที่ยวท้องถ่ินอย่างยั่งยืน 

Applying the Concept of Community-Base Tourism for a Sustainable  
Local Tourism Public Relation Media Development 

 

เอกลักษณ์ แสงเดือนฉาย 
 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาแนวคิดในวางแผนการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวท้องถ่ินอย่าง
ย่ังยืนภายใต้กรอบแนวคิดชุมชนเป็นฐาน 2) เพ่ือพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวท้องถ่ินอย่างย่ังยืนภายใต้กรอบแนวคิด
ชุมชนเป็นฐาน และ 3) เพ่ือประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความพึงพอใจของสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวท้องถ่ิน
อย่างย่ังยืนภายใต้กรอบแนวคิดชุมชนเป็นฐาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย กลุ่มที่  1 คือ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ
ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย 1) เจ้าหน้าที่ภาครัฐ 3 คน 2) ผู้เชี่ยวชาญ 4 คน 3) ตัวแทนชุมชน 22 คน กลุ่มที่ 2 
คือกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 100 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1) การสังเกตการณ์ภาคสนาม 2) การสัมภาษณ์เชิงลึก 3) การ
สนทนากลุ่ม 4) การสัมภาษณ์ความต้องการ 5) แบบประเมินตามหลัก Usability Test 3 ด้านคือ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และความพึงพอใจ พบว่า 1) กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ มีความเห็นว่า เน้ือหาในสื่อ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวที่มีความเหมาะสมควรมีความสอดคล้องกับหลักของการท่องเท่ียวโดยชุมชนเป็นฐาน (CBT) มี
องค์ประกอบตามหลัก 5S OTOP นวัตวิถี 2) องค์ประกอบส าคัญในการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวท้องถ่ิน ท่ีได้จาก
การประยุกต์ใช้กรอบแนวคิดชุมชนเป็นฐาน (CBT) ประกอบด้วย 1) ประเภทสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวท้องถ่ินที่มีความ
เหมาะสมสอดคล้องกับการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 2) แนวทางของการท าสื่อประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวท้องถ่ินโดยการ
ประยุกต์ใช้แนวคิดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นฐาน 3) การประเมินประเมินตามหลัก Usability Test ของสื่อประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวท้องถ่ิน พบว่า 1) ผลการประเมินด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความพึงพอใจโดยรวมของกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก (𝑥̅  = 4.54; S.D. = 0.229) 2) ผลการประเมินด้าน
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความพึงพอใจโดยรวมของกลุ่มตัวอย่าง อยู่ในระดับคุณภาพดีมากเช่นเดียวกัน (𝑥̅  = 4.55; 
S.D. = 0.022) 
 
ค าส าคัญ: สื่อประชาสัมพันธ์, ท่องเท่ียวท้องถ่ิน, การท่องเท่ียวโดยชุมชนเป็นฐาน, OTOP นวัตวิถี 
 
Abstract 
 This research aimed to 1) Study the concept of sustainable local tourism Public Relation Media 
development based on the Community-Base Tourism, 2) Develop a sustainable local public relations 
media based on the Community-Base Tourism, and 3) Evaluate the efficiency Effectiveness and 
satisfaction of local public relations media based on the Community-Base Tourism. The sample group 
comprised: 1) Group of stakeholders consisting of 1) 3 local government officials 2) 4 experts 3) 22 
community representatives 2) Sample group of 100 tourists Several instruments were used in this study 
including 1) Field observation 2) In-depth interview 3) Group discussion 4) Unstructured interviews 5) 
Usability Test 3 assessment The efficiency, effectiveness and satisfaction were: 1) a group of stakeholders 
has a comment that the content in the local public relations media that is appropriate should be 
consistent with the principles of community-based tourism (CBT), with components in accordance with 
the 5S OTOP Nawatwithi’s principles. 2) Important elements in the development of the local public  
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relations media. Derived from the application of community-based tourism (CBT) consisting of 1) the type 
of public relations media that are suitable for tourism following OTOP Nawatwithi. 2) The guidelines of the 
local public relations media by applying the concept 3) Evaluation based on Usability Test of the local 
public relations media found that 1) Overall the efficiency, effectiveness, and satisfaction of stakeholder 
groups in a very good quality level (𝑥̅  = 4.54; S.D. = 0.229) 2) Evaluation results of overall the efficiency, 
effectiveness and satisfaction of the sample groups in a very good quality level (𝑥̅  = 4.55; S.D. = 0.022) 
 
Keywords: Public relations media, Local tourism, Community-based tourism, OTOP Nawatwithi 
 
บทน า 

ประเทศไทยน้ันมีอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่
สร้ างรายได้ ติด  1  ใน 5 ของโลก เมื่ อปี  พ .ศ . 2561
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวสามารถสร้างรายได้ให้ประเทศ
ไทยถึง 3.08 ล้านล้านบาท ซึ่งสูงเป็นอันดับ 4 ของโลก 
(bltbangkok, 2562) จากการศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์รวมใน
ประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ของประเทศ
ไทย ปี พ.ศ . 2560 แสดงรายได้จากอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวน้ันมีอัตราการขยายตัว ร้อยละ 9.47 และมีรายได้
เฉลี่ยประมาณ 2.7 ล้านล้านบาท (ณัฐพง เลิศวุฒิรัก, 2561) 
รายได้ที่เกิดจากนักท่องเท่ียวภายประเทศถึง 9.3 แสนล้าน
บาท และจากนักท่องเที่ ยวต่างชาติ 1.8 ล้านล้านบาท 
(Mr.362degree, 2561) จากการที่ประเทศไทยน้ันมีความ
หลากหลายทางชี วภ าพ  มี วัฒนธรรมที่ โดดเด่นเป็ น
เอกลักษณ์  ส่ งผลให้ประเทศไทยน้ันเป็นที่ นิ ยมจาก
นักท่องเท่ียวทั้งไทยและต่างประเทศอย่างมาก ตัวอย่างของ
จังหวัดที่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของไทยในแต่ละ
ภูมิภาค เช่น จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระยอง 
จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนครราชสีมา (โคราช) และจังหวัด
กรุงเทพมหานคร เป็นต้น ท้ังน้ีจากการรายงานสถิติรายได้
การท่องเที่ยว ปี พ.ศ. 2558 ในกลุ่มจังหวัดดังกล่าว มี
รายได้รวมอยู่ที่ 4,000 ล้านบาทจากรายได้การท่องเท่ียวทั้ง
ประเทศ (ส านักงานสถิติแห่งชาติ , 2558)สาเหตุที่ท าให้
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของจังหวัดที่กล่าวมาน้ันมีอัตรา
การเติบโตอย่างต่อเน่ือง มาจากปัจจัยของการแข่งขันด้าน
การลงทุนของภาคเอกชน และได้รับงบประมาณสนับสนุน
จากทางรัฐบาล ท าให้จังหวัดเหล่าน้ีมีแนวโน้มที่จะเติบโต
ทางอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างเข้มแข็งและต่อเน่ือง
และจากข้อมูลการวิเคราะห์ของธุรกิจการท่องเที่ยวของ
ธนาคารทหารไทย พบว่ารายได้จากการท่องเท่ียวน้ันไม่ได้
กระจายตัวไปทั่วทุกจังหวัดของประเทศไทย รายได้การ
ท่องเที่ยวของไทย ในปี พ.ศ. 2559 น้ันกระจุกตัวอยู่เฉพาะ
ในเขตพ้ืนที่ 4 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ ชลบุรี สุราษฎร์ธานี 
และภูเก็ต รวมรายได้เป็นจ านวนเงินกว่า 1.31 ล้านล้าน
บาท แสดงให้เห็นถึงการไม่กระจายตัวของการลงทุนจาก

การพัฒนาด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศอย่าง
เห็นได้ชัด (Brandbuffet by WP, 2561) ทั้งน้ีจากปัญหาที่
กล่าวมาข้างต้น ส่งผลท าให้การเติบโตในด้านอุตสาหกรรม
การท่องเท่ียวของกลุ่มจังหวัดที่ไม่ได้เป็นกลุ่มยุทธศาสตร์ มี
อัตราการเติบ โตที่ ช้ ากว่ากลุ่มจั งห วัดที่ เป็ นเป็นกลุ่ ม
ยุทธศาสตร์ ยกตัวอย่างเช่นจังหวัดที่เป็นเมืองรอง อย่าง
จังหวัดมหาสารคาม 

จั งห วัดมห าส ารค าม  ถือ เป็ น จั งห วัดที่ มี
ทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นในด้าน
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และประเพณี อันได้แก่ ศูนย์
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน, กู่มหาธาตุ หรือปรางค์กู่บ้านเขวา ,  
พระธาตุนาดูน, เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลาพัน , วนอุทยาน
โกสัมพี และลานข่อย เป็นต้น อีกทั้งยังมีสภาพแวดล้อมของ
เมืองยังไม่ได้มีความวุ่นวายหรือการขยายตัวของสิ่งปลูก
สร้างดังเช่นหัวเมืองใหญ่ในภูมิภาค ท าให้นักท่องเท่ียวผู้มา
เยือนสามารถสัมผัสได้ถึงวิถีชีวิตแบบอีสานที่เรียบง่าย ซึ่ง
นับว่าเป็นเสน่ห์ที่หาได้ยากในสังคมเมืองปัจจุบัน (Creative 
Thailand, 2 5 6 2 ) ห า ก แ ต่ ส ถ าน ที่ ต้ั ง ข อ ง จั ง ห วั ด
มหาสารคามน้ันไม่ได้อยู่ติดกับเส้นทางรถไฟหรือมีสนามบิน
ไว้เพ่ือรองรับการเดินทางมาของนักท่องเท่ียวจึงท าให้จังหวัด
มหาสารคามเป็นจังหวัดที่ไม่เอื้ออ านวยต่อการเดินทางมา
ของนักท่องเที่ยวและนักลงทุน เป็นสาเหตุให้ไม่ได้รับความ
นิยมในการลงทุนจากภาคเอกชน รวมถึงกับการขาด
งบประมาณสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวจากหน่วยรัฐที่
เพียงพอ ส่งผลท าให้รายได้ที่เกิดจากการท่องเที่ยวท้องถ่ิน 
เป็นสิ่งที่ประชาชนในพ้ืนที่ไม่ได้ให้ความส าคัญและไม่ได้มี
มุมมองด้านร่วมมือในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในระดับ
ท้องถ่ินและในระดับจังหวัดกับภาครัฐมากนัก อันจะสังเกต
ได้จากพ้ืนที่กรณีศึกษา บ้านห้วยทราย ต าบล โนนราษี 
อ าเภอ บรบือ จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งมีความโดดเด่น
ทางด้านวัฒนธรรมและประเพณี วิถีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม 
การท าการเกษร วิถีชีวิตชุมชนแบบด้ังเดิม การอยู่แบบเครือ
ญาติ มีการเก้ือกูลซึ่งกันและกัน การแบ่งปันอาหารให้บ้าน
ใกล้เรือนเคียง รวมถึงการมีแหล่งท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติที่
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สวยงาม มีปราชญ์ชาวบ้านผู้คอยให้ความรู้เรื่องของการปลูก
หม่อนเลี้ ยงไหมและการท่อผ้ าไหม ลวดทรายที่ เป็ น
เอกลักษณ์เป็นภูมิปัญญาพ้ืนถ่ินเฉพาะบ้านห้วยทราย และ
ทักษะในเรื่องต่างอาทิเช่น การถนอมอาหารด้วยการท าส้ม
ผักเสี้ยน การแปรรูปสมุนไพรหาง่ายเช่นใบหม่อนให้เป็น
ผลิตภัณฑ์อื่นเช่น ชาใบหม่อน ชาตะไคร้ใบหม่อน เป็นต้น 
แต่ถึงบ้านห้วยทรายจะสถานที่ท่องเท่ียวซึ่งมีความโดดเด่น
ทางด้านวัฒนธรรมและประเพณีอย่างไรก็ตาม ในด้านการ
ประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวของบ้านห้วยทราย ในปัจจุบัน 
ก็ ยังขาดสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพซึ่งสามาร
ถ่ายทอดความงดงามของธรรมชาติ วัฒนธรรมและประเพณี
อย่างมีประสิทธิภาพได้ จึงท าให้บ้านห้วยทรายน้ันยังเป็น
สถานที่ท่องเท่ียวไม่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 

จากสภาพปัญหาดังกล่าวผู้ วิจัยได้เล็งเห็นว่า 
หากมีการพัฒนาการสร้างแนวทางของความร่วมมือโดยน า
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวท้องถ่ิน เพ่ือให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม จะสามารถ
ท าให้เกิดการร่วมกันระหว่างภาครัฐ ชุมชนและ ภาคเอกชน
ให้โอกาสได้ท าการพัฒนาอย่างย่ังยืน ทั้งน้ีหากการพัฒนา
น้ันมีแนวทางที่ชัดเจน จะก่อให้เกิดประชาสัมพันธ์ข้อมูลไป
ยังกลุ่มนักท่องเที่ยวมีประสิทธิภาพและตรงตามความ
ต้องการของการน าเสนอของชุมชนอย่างแท้จริง (พิมพร์ะวี 
โรจน์รุ่งสตัย, 2553) โดยผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้แนวคิด “การ
ท่ อ ง เที่ ย ว โดยชุ มชน เป็ นฐ าน ” (Community based 
tourism : CBT) ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวที่ค านึงถึงความย่ังยืน
ของสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม ชุมชนเป็นศูนย์การ
ในการท างาน ก าหนดทิศทางโดยชุมชน จัดการโดยชุมชน
เพ่ือชุมชน และชุมชนมีบทบาทเป็นเจ้าของ มีสิทธ์ิในการ
จัดการดูแล เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้มาเยือน (พจนา สวน
ศร,ี 2546) ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะน าแนวคิด CBT เข้ามา
ประยุกต์ใช้ร่วมกับทฤษฎีมนุษย์เป็นศูนย์กลางของการ
อ อ ก แ บ บ  (Human-Centred Design: HCD) ที่ ใ ห้
ความส าคัญกับความคิดและความรู้สึกของผู้ที่เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายในงานออกแบบ (รัตนโชติ เทียนมงคล, 2556) เพ่ือให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลค าคัญ ท้ังปัญหาและความ
ต้อ งก าร ร่ วม กั น  แ ล้ วจึ งน า ไป พั ฒ นายอด เป็ น สื่ อ
ประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพต่อไป อีกทั้งยังน าหลัก 5S 
OTOP น วัต วิ ถี  ได้ แก่  Smile, Story, Secret, Surprise 
และ Spirit  (Meetthinks, 2561) ซึ่งเป็นตัวบงชี้เสน่ห์  5 
อย่างที่การท่องเที่ยวชุมชน นวัติวิถีควรสร้างหรือมีให้กับ
นักท่องเท่ียวผู้มาเยือนเข้ามาใช้ร่วมในกระบวนการพัฒนา
สื่อประชาสัมพันธ์ในครั้งน้ีอีกด้วย 

 
 

วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือศึกษาแนวคิดในวางแผนการผลิตสื่อ

ประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวท้องถ่ินอย่างย่ังยืนภายใต้กรอบ
แนวคิดชุมชนเป็นฐาน 

2.2 เพ่ือพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
ท้องถ่ินอย่างย่ังยืนภายใต้กรอบแนวคิดชุมชนเป็นฐาน 

2.3 เพ่ือประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและ
ความพึงพอใจของสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวท้องถ่ิน
อย่างย่ังยืนภายใต้กรอบแนวคิดชุมชนเป็นฐาน 
 
ขอบเขตงานวิจัย 

ผู้วิจัยได้จ าแนกกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 4 กลุ่ม 
ดังต่อไปน้ี 

กลุ่มที่ 1 กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ผู้วิจัยใช้วิธีการเลือก
แบ บ เจ า ะ จ ง  (Purposive sampling) จ าน วน  4 ค น 
ประกอบด้วย 1) ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวนวัตวิถี 2) 
ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรมอีสาน 3) ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การพัฒนาชุมชน 4) ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบสื่อวิดีโอ
ประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว 

กลุ่มที่ 2 เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ผู้วิจัยใช้วิธีการเลือก
แบ บ เจ า ะ จ ง  (Purposive sampling) จ าน วน  3 ค น 
ประกอบด้วย 1) หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน 
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม 2) นักวิชาการ
พัฒ นาชุ มชนช าน าญ การ  ส า นั ก งาน พัฒ นาชุ มช น
อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม จ านวน 2 คน 

กลุ่มที่ 3 ตัวแทนชุมชน ผู้ วิจัยใช้วิธีการเลือก
แบบ เจ าะจ ง  (Purposive sampling) จ าน วน  22 คน 
ประกอบด้วย 1) ผู้ใหญ่บ้าน บ้านห้วยทราย ต าบล โนนราษี 
อ าเภอ บรบือ จังหวัดมหาสารคาม 2) ปราชญ์ชาวบ้าน 1 
คน 3) ตัวแทนชุมชนที่เข้าอบรมในโครงการชุมชนท่องเที่ยว 
OTOP นวัตวิถี บ้านห้วยทราย หมู่ที่  3 ต าบล โนนราษี 
อ าเภอ บรบือ จังหวัดมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2561 
จ านวน 20 คน  

กลุ่มที่ 4 กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกแบบ
บังเอิญ (Accidental sampling) จากบุคคลทั่วไปที่เดินทาง
มาเที่ยวในจังหวัดมหาสารคาม จ านวน 100 คน 
โดยเลือกกลุ่มอายุระหว่าง 20-35 ปี 
 
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  

การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นฐาน (Community 
– Based Tourism: CBT) คือการท่องเที่ยวที่ค านึงถึงความ
ย่ังยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม มีการก าหนด 
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ทิศทางโดยชุมชน จัดการโดยชุมชนเพ่ือชุมชนและชุมชนมี
บทบาทเป็นเจ้าของมีสิทธิในการจัดการดูแล เพ่ือให้เกิดการ
เรียนรู้แก่ผู้มาเยือน (พจนา สวนศรี, 2546) 

ทฤษฎีมนุษย์เป็นศูนย์กลางของการออกแบบ 
(Human-Centred Design: HCD) คื อ  ก รอบ ค วามคิ ด 
(Mindset) ที่มุ่ งหวังจะเพ่ิมความเป็นมนุษย์เข้าไปในทุก
กระบวนการออกแบบและการแก้ปัญหา  เป็นการให้
ความส าคัญกับความคิดและความรู้สึกของผู้ที่เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายในงานออกแบบ (รัตนโชติ เทียนมงคล, 2556) 
 
วิธีการด าเนินการ 

ในการวิจัยน้ี ผู้วิจัยได้ใช้กรอบแนวคิดของ CBT 
โดยที่ให้ชุมชนเข้ามามีบทบาทในการจัดการ ดูแลในทุก

ข้ันตอนของการออกแบบและพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ตาม
หลักของ CBT และน าเอา HCD เข้ามาเพ่ือใช้เป็นศูนย์กลาง
ของกระบวนการออกแบบและพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ โดย
ที่กระบวนของ HCD น้ันจะช่วยให้ได้มุมมองภาพรวมของผู้มี
ส่ วนได้ส่ วน เสี ย ในการออกแบบสื่ อป ระช าสัม พั น ธ์ 
(Stakeholder) แล้วน ามุมมองที่ ได้ น้ันมาพัฒนาร่วมกัน 
ประกอบด้วย 1) เจ้าหน้าที่ภาครัฐ 3 คน 2) ผู้เชี่ยวชาญ 4 
คน 3) ตัวแทนชุมชน 22 คน โดยที่กลุ่มคนทั้ง 3 กลุ่มน้ีได้
เข้ามามีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็น
ตามกระบวนการของ HCD โดยผู้วิจัยได้จ าแนกข้ันตอนการ
ท างานตามหลักของ HCD ที่น าเอากรอบแนวคิด CBT เข้า
มามีส่วนร่วมในทุกข้ันตอนออกเป็น 6 ระยะดังต่อไปน้ี (ดู
รายละเอียดเพ่ิมเติมในภาพประกอบที่ 1)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ภาพประกอบที่ 1  กระบวนการผลิตสื่อประสัมพันธ์บนพ้ืนฐานการประยุกต์ใช้กรอบของทฤษฎี  
                      Human-Centred Design (HCD) ผสมแนวคิด Community – Based Tourism (CBT) 
 

ขั้ น ต อ น ที่  1 ศึ ก ษ า ข้ อ มู ล แ ล ะ ง า น วิ จั ย 
(Literature Reviews) ท าการทบทวนเอกสาร ทฤษฎีและ
งานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง โดยท าการเก็บข้อมูล ข้ันทุ ติยภูมิ 
(Secondary Data) ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากการน าเอากลุ่ม
ข้อมูลที่ถูกรวบรวมไว้แล้วมาท าการศึกษาและวิเคราะห์เพ่ือ
น ามาประยุกต์ใช้ในงานวิจัย โดยผู้ วิจัยได้ศึกษา กรอบ
แนวคิดเชิงนโยบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่  12 (พ .ศ . 2560 - 2564) ด้านการท่องเที่ ยว 
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 – 
2564) และคู่มือบริหารโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP 
นวัตวิถี ซึ่งกล่าวถึงหลักการท่องเท่ียงชุมชน โดยดึงเอาเสน่ห์
ของหลัก การ 5S OTOP นวัตวิถีซึ่งประกอบด้วย Smile 
(ผู้คนย้ิมแย้มแจ่มใส), Story (หมู่บ้านมีเรื่องเล่าที่น่าสนใจ), 
Secret (มีสูตรอาหารเด็ดพ้ืนถ่ิน), Surprise (กิจกรรมน่าทึ่ง
น่าชื่นชม),  และ Spirit (ผู้คนมีจิตใจโอบอ้อมอารี) ข้อมูล

ต่าง ๆ ตามหลัก 5S OTOP นวัตวิถี ของ บ้านห้วยทราย 
ต าบล โนนราษี อ าเภอ บรบือ จังหวัดมหาสารคาม แนวคิด
พฤติกรรมของการเปิดรับสื่อ ทฤษฎีการออกแบบข้อมูล
สารสนเทศ (Information Design) หลักการออกแบบสื่อ
ประชาสัมพันธ์แบบวิดีทัศน์ด้วยการ 3P ซึ่งประกอบด้วย 1) 
Pre-production (ข้ันเตรียมการผลิต) 2) Production (ข้ัน
การผลิต ) 3) Post-Production (ข้ันการหลังการผลิต ) 
ศึกษา ทฤษฎีมนุษย์เป็นศูนย์กลางของการออกแบบ (HCD) 
และแนวคิดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นฐาน (CBT) ซึ่งมี
องค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
วัฒนธรรม 2) ด้านองค์กรชุมชน 3) ด้านการจัดการ 4) ด้าน
การเรียนรู้ เป็นต้น 
 ขั้นตอนที่ 2 เก็บข้อมูล (Collecting Data) ผู้วิจัย
ได้ท าการเก็บข้อมูลจากการศึกษาปัญหาและวิเคราะห์ 
Stakeholders โดยใช้ เครื่องมือ 4 ชนิดในการเก็บข้อ ดังน้ี 
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1) การสังเกตการณ์ภาคสนาม (Field observations) ใน
เขตพ้ืนที่ บ้านห้วยทราย ต าบล โนนราษี อ าเภอ บรบือ 
จังหวัดมหาสารคาม เพ่ือสังเกตสภาพแวดล้อมและวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ของผู้คนในชุมชน 2) การสัมภาษณ์เชิงลึกกับ
กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลส าคัญ (In-depth interviews) จ านวน 2 
กลุ่ม คือ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 4 คน และกลุ่มเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ 
3 คน 3) การสนทนากลุ่ม  (Focus Group) กับตัวแทน

ชุมชน บ้านห้วยทราย ต าบล โนนราษี อ าเภอ บรบือ จังหวัด
มหาส ารค าม   4) ก ารสั มภ าษณ์ ค วาม ต้อ งการสื่ อ 
(Unstructured interviews) ตัวแทนชุมชนที่เข้าอบรมใน
โครงการชุมชนท่องเท่ียว OTOP นวัตวิถี บ้านห้วยทราย หมู่
ที่ 3 ต าบล โนนราษี อ าเภอ บรบือ จังหวัดมหาสารคาม 
ปีงบประมาณ 2561 จ านวน 20 คน ภายใต้กรอบแนวคิด 
CBT 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที่ 2  โครงการชุมชนท่องเท่ียว OTOP นวัตวิถี 
บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 3 ต าบล โนนราษี อ าเภอ บรบือ จังหวัดมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2561 

 
ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) 

เป็นข้ันตอนในการน าข้อมูลที่ผู้ วิจัยได้จากการเก็บข้อมูล
ภาคสนาม ที่ประกอบด้วย 1) การสังเกตการณ์ภาคสนาม 2) 
การสัมภาษณ์ เชิงลึก 3) การสนทนากลุ่ม และ 4) การ
สัมภาษณ์ความต้องการสื่อ ผนวกกับเอกสารที่เกี่ยวข้องใน
ระยะที่ 1 มาท าการวิเคราะห์ร่วมกัน โดยใช้เทคนิคการ
วิเคราะห์กลุ่มค าส าคัญ (Typological Analysis) เป็นการ
วิเคราะห์ เชิงคุณภาพ แล้วน าชุดข้อมูลที่ ได้มาท าการ

ต ร ว จ ส อ บ แ บ บ ส า ม เส้ า  (Triangulation) เ พ่ื อ ดู
ความสัมพันธ์กันของชุดข้อมูลระหว่างแหล่งข้อมูลที่ต่างกัน 
แล้วน ามาสรุปผล จัดกลุ่มก้อนความคิด เพ่ือสร้างเป็นชุด
แนวคิดส าหรับการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว
ท้องถ่ินอย่างย่ังยืน ภายใต้กรอบแนวคิดชุมชนเป็นฐาน และ
เทคนิคการผลิต ซึ่งจะปรากฎในระยะต่อไป (ดูรายละเอียด
เพ่ิมเติมในภาพประกอบที่ 3 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที่ 3  แนวคิดการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ต้นแบบ ภายใต้กรอบแนวคิดชุมชนเป็นฐาน (CBT) 
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ขั้นตอนที่  4 การออกแบบ (Design) ผู้ วิจัย
น าเอาข้อมูลที่ ได้จากการวิเคราะห์ในระยะที่  3 มาเป็น
แนวทางในการพัฒนาการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์การ
ท่องเท่ียวท้องถ่ินอย่างย่ังยืนภายใต้กรอบแนวคิดชุมชนเป็น
ฐาน โดยเน้ือหาของสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวท้องถ่ิน 
ที่ชุมชนต้องการน้ันได้ยึดตามกระบวนการ 5 เสน่ห์ของการ
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (5S) ได้แก่ 1) เจ้าบ้านย้ิมแย้ม
แจ่มใส มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ต้ังแต่แรกเจอผู้มาเยือนส่งรอยย้ิม
กับสู่ชุมชน (Smile) 2) ชุมชนมีเรื่องราวที่น่าสนใจ ถ่ายทอด
ออกมาเป็นสินค้าท่ีระลึกหรือกิจกรรมท่องเที่ยวจากนักเล่า
เรื่องชุมชน (Story) 3) ชุมชนมีการสร้างสูตรลับอาหาร
พ้ืนบ้าน ภูมิปัญญาท้องถ่ิน มีวิธีปรุงอาหารที่น่าประทับใจ 
(Secret) 4) ชุมชนมีแหล่งท่องเที่ยวที่ น่าต่ืนเต้นหรือน่า
ประทับใจ พ้ืนที่ ในชุมชนมีการรักษาความสะอาดและ
ปลอดภัยส าหรับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน (Surprise) 5) เจ้า
บ้านมีน้ าใจไมตรีมีความโอบอ้อมอารีเป็นที่ประทับใจแก่
นักท่องเที่ยว (Spirit) โดยในข้ันตอนของการถ่ายท าน้ัน
ผู้วิจัยได้ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการแสดงร่วมด้วยในทุกหัวข้อ
ของหลัก 5S ที่กล่าวไปข้างต้นและในลักษณะของผู้เล่า
เรื่องราวของชุมชน (Community Storytellers) ร่วมไปกับ
นักแสดงหลักอีกด้วยและ ผู้วิจัยได้น ากรอบเวลาท่ีเหมาะสม
ส าหรับการท าสื่อโดยภาครัฐได้ก าหนดกรอบเวลาไว้ที่  3-5 
น าที  ห ลั ง จ าก ที่ ไ ด้ ก ร อบ แ น วคิ ด ก าร ถ่ า ยท า สื่ อ
ประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวท้องถ่ินอย่างย่ังยืนภายใต้กรอบ
แนวคิดชุมชนเป็นฐาน  

ขั้นตอนที่ 5 การประเมินผล (Measure) โดย
ผู้วิจัยท าการประเมินคุณภาพสื่อในรูปแบบของการสอบถาม
กลุ่มของ Stakeholders ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน 4 คน นัก วิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 
ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 
จ านวน 2 คน และกลุ่มตัวแทนชุมชน ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน 
ปราชญ์ชาวบ้าน และตัวแทนชุมชนที่เข้าอบรมในโครงการ
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จ านวน 20 คน บนพ้ืนฐาน
ของหลักการ Usability Test (ISO/IEC,1998) มี 3 ด้าน 
คือ 1) ด้านประสิทธิภาพ 2) ด้านประสิทธิผล และ 3) ด้าน
ความพึงพอใจ 

ขั้นตอนที่ 6 สร้างสื่อสมบูรณ์ (Final Design) 
ในข้ันตอนน้ีผู้วิจัยน าผลที่ได้มาทาการปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้
สอดคล้องกับข้อเสนอแนะ และพัฒนาเป็นสื่อต้นแบบที่
สมบูรณ์ต่อไป (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในภาพประกอบที่ 4) 
 
 
 
 

ผลการศึกษา 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลภาคสนามที่ผู้วิจัยได้ท า

การวิเคราะห์ โดยรายละเอียดของผลการวิเคราะห์น้ันจะ
น าไป สู่ อ งค์ ค วามรู้ที่ เป็ น แนวทางในการ พัฒ นาสื่ อ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวท้องถ่ินอย่างย่ังยืน ภายใต้
ก รอบ แน วคิ ด ชุ ม ช น เป็ น ฐ าน  จ น ถึ งก ารป ร ะ เมิ น
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความพึงพอใจของสื่อ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยกลุ่ม Stakeholders และ
กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งผู้วิจัยจะน าเสนอผลการวิจัยตามล าดับดังน้ี 

1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลภาคสนาม 
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลภาคสนามจากการ

สัมภาษณ์กลุ่มผู้ที่มีส่วนส าคัญในการให้ข้อมูลจ านวน 29 คน 
ประกอบด้วย 1) ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวนวัตวิถี 2) 
ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรมอีสาน 3) ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การพัฒนาชุมชน 4) ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบสื่อวิดีโอ
ประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว 5) เจ้าหน้าท่ีภาครัฐ จ านวน 3 
คน และตัวแทนชุมชน จ านวน 22 คน ประกอบด้วย 1) 
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านห้วยทราย 2) ปราชญ์ชาวบ้าน 1 คน 3) 
ตัวแทนชุมชนที่เข้าอบรมในโครงการชุมชนท่องเท่ียว OTOP 
นวัตวิถี บ้านห้วยทราย จ านวน 20 คน  โดยผู้ วิจัยน าเอา
ข้อมูลที่ได้จากแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามมาท าการ
วิเคราะห์ เป็นกรอบในการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์การ
ท่องเท่ียวท้องถ่ินอย่างย่ังยืน ภายใต้กรอบแนวคิดชุมชนเป็น
ฐานดังน้ี 

1) ด้านเน้ือหาในสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว
ท้องถ่ินอย่างย่ังยืน ภายใต้กรอบแนวคิดชุมชนเป็นฐาน
(CBT) 4 ด้านดังน้ี 

ด้ านทรัพ ยากรธรรมชา ติและ วัฒ นธรรม 
ชาวบ้านบ้านห้วยทรายมีการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ ตาม
ปรัชญาเศรษกิจพอเพียงของในหลวง ร.9 คือ ปลูกข้าว ปลูก
ข้าวโพด ปลูกอ้อย ปลูกพืชผักสวนครัว และเลี้ยงสัตว์
จ าพวก ไก่ไข่ ปลา กบ เป็ด สุกร และโคขุน เป็นต้น ทั้งมี
สถานที่ให้ความรู้ด้านการเกษตร 2 จุด คือ ศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงซึ่ ง เป็นที่ท าการของผู้ ใหญ่บ้านและ
ครอบครัวต้นแบบที่ท าการเกษตรแบบผสมไร้สารพิษ ใน
ด้านวิถีชุมชนและวัฒนธรรม ชาวบ้านส่วนใหญ่ท าอาชีพทอ
ผ้าและการแปรรูปผ้าไหม การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมจึงเป็นวิถี
ชีวิตที่ชาวบ้านในชุมชนต้องการให้นักท่องเท่ียวได้มาสัมผัส
เรียนรู้วิถีชีวิต และจุดเด่นของบ้านห้วยทราย คือ มีบ้านพัก
แบบโฮมสเตย์ เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีชีวิตชุมชน  
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สามารถเข้าชมแปลงเกษตร มีการสาธิตการปลูกผัก การท า
นาโดยไม่ใช้สารเคมี การเก็บเก่ียวผลผลิตพืชพรรณ (ในแต่
ละฤดู) และสามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ซึ่งวัฒนธรรมของ
ชุมชน คือ การกราบไหว้พระ ณ วัดโพธิศรีห้วยทราย การ
ท าบุญเวียนเทียนถวายผ้าอาบน้ าผ้าจ าน าพรรษาพระสงฆ์ 
การท าบุญตามประเพณีฮีต 12 ของชาวอีสาน การจัดงาน
บุญผะเหวด บุญกฐิน การฟ้อนร าบวรศรีห้วยทราย เป็นต้น 

ด้านองค์กรชุมชน บ้านห้วยทรายเป็นชุมชนที่มี
ระบบสังคมที่เข้าใจยังมีวิถีชีวิตแบบด้ังเดิม อยู่แบบเครือ
ญาติ มีการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน มีการแบ่งปันอาหารให้
บ้านใกล้เรือนเคียง กันมีปราชญ์ชุมชนที่สามารถให้ความรู้ใน
เรื่องของการท าการเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวง ร.9 และ
ปราชญ์ผู้ให้ความรู้เรื่องของการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการ
ท่อผ้าไหมลวดทรายที่เป็นเอกลักษณ์เป็นภูมิปัญญาพ้ืนถ่ิน
เฉพาะบ้านห้วยทราย และทักษะในเรื่องต่างอาทิเช่น การ
ถนอมอาหารด้วยการท าส้มผักเสี้ยน การแปรรูปสมุนไพรหา
ง่ายเช่นใบหม่อนให้เป็นผลิตภัณฑ์อื่นเช่น ชาใบหม่อน ชา
ตะไคร้ใบหม่อน เป็นต้น 

ด้านการจัดการ บ้านห้วยทรายเป็นชุมชนที่มีกฎ 
กติกาในการจัดการสิ่ งแวดล้อม วัฒนธรรม และการ
ท่องเที่ยว มีกลุ่มในการท างานเพ่ือจัดการการท่องเที่ยวที่
สามารถเชี่อมโยงการท่องเท่ียวและการพัฒนาชุมชนโดยรวม
ได้ ในกลุ่มสหกรณ์หมู่บ้านมีการกระจายผลประโยชน์ที่เป็น
ธรรม มีการจัดต้ังกองทุนส าหรับคนในหมู่บ้าน 

ด้านการเรียนรู้ บ้านห้วยทรายมีกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวในการเรียนรู้วิถีชีวิตการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมซึ่ง
สามารถสร้างการเรียนรู้และความเข้าใจในวิถีชีวิตของช้าว
บ้านบ้านห้วยถึงวิถีชี วิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมที่
แตกต่างของคนบ้านห้วยทรายและบ้านห้วยทรายยังมีการ
จัดศูนย์การเรียนรู้ครบวงจรเรื่องการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมจน
ไปถึงข้ันตอนการทอผ้าไหมก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้
ระหว่างชาวบ้านกับผู้มาเยือนซึ่งจะสร้างจิตส านึกเรื่องการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมทั้งในส่วนของ
ชาวบ้านและผู้มาเยือน 

2) ด้านประเภทของสื่อที่มีความเหมาะสมหรือ
สอดคล้องในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 
บ้านห้วยทราย คือ สื่อวิดีโอประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นสื่อที่มี
ลักษณะเข้าใจง่ายและเป็นสื่อที่ใช้ประสาทสัมผัสทางตา ซึ่ง
ท าให้เกิดความประทับใจและท าให้ผู้คนจดจ าเรื่องราว
เน้ือหาที่ต้องการน าเสนอได้นานแม้จะรับชมในระยะเวลาอัน
สั้น เพราะผู้ชมจะได้ดูและได้ฟังค าบรรยายหรือดนตรี
ประกอบไปพร้อม ๆกัน  สื่อวิ ดีโอประชาสัมพัน ธ์การ
ท่องเท่ียวท้องถ่ินอย่างย่ังยืนภายใต้กรอบแนวคิดชุมชนเป็น
ฐาน สามารถช่วยน าเสนอเรื่องราวของชุมชน ในมิติของ 

CBT 4 ด้านตามกระบวนการ 5 เสน่ห์ของการท่องเที่ยว 
OTOP นวัตวิถี (5S)  ได้ในเวลาท่ีสั้นและสามารถสร้างความ
จดจ า กระตุ้นความน่าสนใจให้กับผู้ชมให้เข้าใจถึงเสน่ห์และ
คุณค่าของการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ บ้านห้วยทราย 
ต าบล โนนราษี อ าเภอ บรบือ จังหวัดมหาสารคาม ได้อีก
ด้วย  

3) ด้านองค์ประกอบทางการออกแบบที่มีความ
เหมาะสมกับการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
ท้องถ่ินอย่างย่ังยืนพบว่า มุมกล้อง, Cut and Transition 
และ Sound ที่มีความสอดคล้องและมีการเปลี่ยนจังหวะให้
มีความสอดคล้องกับภาพหรือมุมมองมีส่วนช่วยเพ่ิมความ
น่าสนใจให้กับวิดีโอประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของกลุ่ม
ตัวอย่างและวิดีโอประชาสัมพันธ์ที่มีระยะเวลาการน าเสนอ
สั้นสามารถดึงความสนใจของผู้ชม ได้มากก ว่าวิ ดี โอ
ประชาสัมพันธ์ที่มีที่มีระยะเวลาการน าเสนอเป็นเวลานาน 

4) ด้านความเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม
ส าหรับการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวท้องถ่ิน
อย่างย่ังยืนพบว่า กลุ่มของ Stakeholders มีความต้องการ
มีการจัดท าช่องทางการน าเสนอที่หลากหลายบนช่องทางสื่อ 
social เช่นการโพสต์ วิดีโอลงบนเพจ Facebook ของ บ้าน
ห้วยทราย การอัพโหลดลงบน YouTube Chanel การใช้ 
QR code เข้ามาช่วยให้สื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
สามารถเข้าถึงได้หลากหลายช่องทาง  

2 ผลการออกแบบชุดการเรียนรู้ 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสัมภาษณ์

กลุ่มกลุ่มของ  Stakeholders จึ งน าไปสู่การพัฒนาสื่อ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวท้องถ่ินอย่างย่ังยืน  ภายใต้
กรอบแนวคิดชุมชนเป็นฐาน โดยยึดการให้คนในชุมชนเข้า
มามีส่วนร่วมตามหลักของ CBT ในการแสดงความคิดเห็นใน
การออกแบบพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ตรง
กับความต้องการของชุมชนและกลุ่มของ Stakeholders ให้
ได้มากที่สุด หลังจากน้ันนาชุดการเรียนรู้ที่พัฒนาข้ึน ไป
ทดสอบกับกลุ่มกลุ่มของ Stakeholders เพ่ือหาข้อบกพร่อง
ของสื่ อป ระช าสั ม พั น ธ์  จ าก น้ั นป รับ ป รุ ง แก้ ไขสื่ อ
ประชาสัมพันธ์จากน้ันและน าไปประเมินคุณภาพ ให้ได้มาซึ่ง
ผลงานที่สมบู รณ์และมีประสิทธิภาพก่อนที่จะน าสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ จากน้ันไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป  

3 ผลการออกแบบสมบูรณ์ 
หลังจากทดสอบกับกลุ่มของ Stakeholders 

เพ่ือหาข้อบกพร่องของชุดการเรียนรู้  และประเมินหา
คุณภาพของชุดการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญเสร็จแล้ว ผู้วิจัยก็
ท าการแก้ไขตามคาแนะน าของผู้เชี่ยวชาญจนได้เป็นชิ้นงาน
ที่สมบูรณ์  
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ภาพประกอบที่ 4  สื่อประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวท้องถ่ินอย่างย่ังยืนภายใต้กรอบแนวคิดชุมชนเป็นฐาน (CBT) 

 
สรุปผล 

1 ผู้ มี ส่ วน ได้ส่ วน เสี ย ในการออกแบบสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ (Stakeholders) มีความเห็นว่าเน้ือหาของ
สื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวท้องถ่ินอย่างย่ังยืน ภายใต้
กรอบแนวคิดชุมชนเป็นฐาน ที่มีความเหมาะสมกับการ
จัดท าพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว โดยเน้ือหาน้ัน
ได้จากการเก็บของมูลตามหลักของการท่องเท่ียวโดยชุมชน
เป็นฐาน (CBT) มีองค์ประกอบตามหลัก 5S OTOP นวัตวิถี
ประกอบด้วย 1) Smile (ผู้คนย้ิมแย้มแจ่มใส) 2) Story 
(หมู่บ้านมีเรื่องเล่าท่ีน่าสนใจ) 3) Secret (มีสูตรอาหารเด็ด
พ้ืนถ่ิน) 4) Surprise (กิจกรรมน่าทึ่งน่าชื่นชม) 5) Spirit 
(ผู้คนมีจิตใจโอบอ้อมอารี)  

2 ผลสังเคราะห์องค์ประกอบส าคัญในการ
พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวท้องถ่ิน ที่ได้จากการ
ป ร ะ ยุ ก ต์ ใช้ ก ร อ บ แ น วคิ ด ชุ ม ช น เป็ น ฐ า น  (CBT) 

ประกอบด้วย 1) ประเภทสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
ท้องถ่ินที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับการท่องเที่ยว 
OTOP นวัตวิถี 2) แนวทางของการท าสื่อประชาสัมพันธ์
ท่องเท่ียวท้องถ่ินโดยการประยุกต์ใช้แนวคิดการท่องเที่ยว
โดยชุมชนเป็นฐาน 

3 ผลสรุปหลังการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์การ
ท่องเท่ียวท้องถ่ินอย่างย่ังยืนภายใต้กรอบแนวคิดชุมชนเป็น
ฐานการประเมินสื่อประชาสัมพันธ์ต้นแบบกับผู้ เชี่ยวชาญ  
สรุปผลการวิเคราะห์ ข้อมูลสถิติตามหลักการประเมิน
คุณภาพแบบ Usability Test กับกลุ่ม Stakeholders ซึ่ง
ประกอบด้วย 1) กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 4 คน นักวิชาการ
พัฒนาชุมชนช านาญการ ส านักงานพัฒนาชุมชน จ านวน 2 
คน และกลุ่มตัวแทนชุมชน ได้แก่ ผู้ ใหญ่บ้าน ปราชญ์
ชาวบ้าน และตัวแทนชุมชน จ านวน 20 คน เป็นจ านวน คน 

 
ตารางที่ 1 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูล Usability Test จากกลุ่ม Stakeholders 

รายการ N 𝑥̅  SD ประดับการประเมิน 

ด้านประสิทธิภาพ 29 4.69 0.806 คุณภาพดีมาก 
ด้านประสิทธิผล 29 4.34 1.261 มีคุณภาพดี 

ด้านความพึงพอใจ 29 4.59 0.983 มีคุณภาพดีมาก 

รวม 29 4.54 0.229 คุณภาพดีมาก 
 

ผลสรุปหลังการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์การ
ท่องเท่ียวท้องถ่ินอย่างย่ังยืนภายใต้กรอบแนวคิดชุมชนเป็น
ฐานการประเมินสื่อประชาสัมพันธ์ต้นแบบกับผู้เชี่ยวชาญ  

สรุปผลการวิเคราะห์ ข้อมูลสถิติตามหลักการประเมิน
คุณภาพแบบ Usability Test กับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน  
100 คน  
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ตารางที่ 2 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูล Usability Test จากกลุ่มตัวอย่าง 

รายการ N 𝑥̅  SD ประดับการประเมิน 

ด้านประสิทธิภาพ 100 4.55 0.796 คุณภาพดีมาก 
ด้านประสิทธิผล 100 4.50 0.823 มีคุณภาพดีมาก 

ด้านความพึงพอใจ 100 4.59 0.780 มีคุณภาพดีมาก 

รวม 100 4.55 0.022 คุณภาพดีมาก 
 
อภิปรายผล 

1 การสังเคราะห์ ข้อมูลภาคสนามเพ่ือให้ได้
ข้อมูลส าคัญ เพ่ือที่จะน ามาพัฒนาพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์
การท่องเท่ียวท้องถ่ินอย่างย่ังยืน ภายใต้กรอบแนวคิดชุมชน
เป็นฐาน จากการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการ การ
สั ง เก ตก ารณ์ ภ าค สน าม  (Field observations) ก าร
สัมภาษณ์ เชิ งลึกกับกลุ่มผู้ ให้ ข้อมูลส าคัญ  ( In-depth 
interviews) การสนทนากลุ่ม  (Focus Group) และการ
สัมภาษณ์ความต้องการสื่อ (Unstructured interviews) 
ท าให้ผู้ วิจัยพบว่า เน้ือหาของสื่อประชาสัมพันธ์ที่ชุมชน
ต้องการน้ันมุ่งเน้นการน า เสน่ห์ทั้ง 5 อย่างของชุมชนบ้าน
ห้วยทรายซึ่งทางกรมการพัฒนาชุมชนได้จัดท าข้ึนเพ่ือ
ส่งเสริมการท่องเท่ียว OTOP  

 
นวัตวิถี  แต่จากผลการส ารวจพบว่าในชุมชนบ้านห้วยทราย
น้ัน ยังขาดสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวของชุมชน ซึ่งจะ
เป็นตัวกระตุ้นความน่าสนใจของนักท่องเท่ียวที่จะเดินทาง
มาเที่ยวที่บ้านห้วยทรายและการที่ใช้ผู้คนในชุมชนบ้านห้วย
ทรายเข้ามามีส่วนร่วมตามหลักของแนวคิดการท่องเที่ยว
โดยชุมชนเป็นฐาน (CBT) น้ันท าให้ได้มีการแลกเปลี่ยน
แนวคิดระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานทั้งในด้านภาครัฐและใน
ส่วนของชุมชนอีกด้วย ท าให้ได้สื่อประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวของชุมชนที่ถ่ายทอดความต้องการของชุมชนได้
อย่างเที่ยงตรงและสามารถถ่ายทอดวิถีชุมชนของบ้านห้วย
ทรายได้อย่างชัดเจนและออกมาอย่างเป็นธรรมชาติไม่ได้
ปรุงแต่งจนเกินความพอดี ผลที่ได้ 

ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวท้องถ่ินอย่างย่ังยืน 
ภายใต้กรอบแนวคิดชุมชนเป็นฐานความยาว 3 นาที 30 
วินาทีถ่ายทอด เสน่ห์ทั้ง 5 อย่างของชุมชนบ้านห้วยทรายได้
ตรงกับความต้องการของกลุ่ม Stakeholders และกลุ่ม
ตัวอย่าง 

2 ผลการประเมินคุณภาพสื่อประชาสัมพันธ์การ
ท่องเท่ียวท้องถ่ินอย่างย่ังยืน ภายใต้กรอบแนวคิดชุมชนเป็น
ฐานโดย Stakeholders ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการรับรับรู้
และความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์ 
จากการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยสถิติค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานโดยใช้เกณฑ์แบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) ผู้ วิจัยพบว่ากลุ่ม Stakeholders มีความ
คิดเห็นว่า สื่อประชาสัมพันธ์ มีคุณภาพอยู่ในระดับดี ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่าสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวท้องถ่ินอย่าง
ย่ังยืน ภายใต้กรอบแนวคิดชุมชนที่ผู้ วิจัยพัฒนาข้ึนน้ันมี
ประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวท้องถ่ิน
ตามโครงการส่งเสริมการท่องเท่ียว OTOP นวัตวิถี    และ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการรับรู้และความพึงพอใจของกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีต่อการรับชมสื่อประชาสัมพันธ์ อยู่ในระดับมาก 
ซึ่ งแสดงให้ เห็ น ว่ากลุ่ ม ตัวอ ย่างมี ความสนใจ ต่อสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ ที่ผู้ วิจัยได้พัฒนาข้ึน ช่วยส่งเสริมการ

ประชาสัม พัน ธ์การท่ องเที่ ยวแก่บ้ านห้ วยทรายให้ มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึนอีกด้วย 
 
ข้อเสนอแนะ 

หลังจากการประเมินคุณภาพแบบ Usability 
Test กลุ่ ม ขอ ง Stakeholders มี ก าร ให้ ข้อ เสนอแนะ
ดังต่อไปน้ี 

1 ในสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวท้องถ่ิน
อย่างย่ังยืนภายใต้กรอบแนวคิดชุมชนเป็นฐานบ้านห้วย
ทรายน้ันควรมีการเพ่ิมบทพูดหรือค าบรรยายเป็นภาษา
อีสานเพ่ือให้เห็นถึงคุณค่าของการอนุรักษ์ภาษาพ้ืนถ่ิน 

2 ในหน่ึงส่วนของสื่อประชาสัมพันธ์ ในช่วงของ
การสาธิตการท าเส้นขนมจีนผู้แสดงควรจะใส่ถุงมือและถอด
เครื่องประดับข้อมือก่อนการถ่ายท าเพ่ือแสดง ให้ เห็น
สุขอนามัยที่ดีของการประกอบอาหารในชุมชน 
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