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บทสรุปสําหรับผูบริหาร

 งานวิจัยเรื่องพฤติกรรมและความตองการทองเที่ยวชุมชนผานโซเชียลมีเดียเปนการศึกษา
พฤติกรรมการใชโซเชียลมีเดียเพ่ือการทองเท่ียวชุมชน โดยมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือ 1) ศึกษาพฤติกรรม
และความตองการทองเที่ยวชุมชนผานโซเชียลมีเดีย 2) ศึกษาเนื้อหาการทองเที่ยวชุมชนที่สรางโดยผูใช 
(UGC) และ 3) เสนอแนะเชิงนโยบายดานการพัฒนาการทองเที่ยวชุมชนผานโซเชียลมีเดียอยางยั่งยืน 
ขอบเขตของงานวิจัยเปนการศึกษาที่เนนการทองเที่ยวชุมชน (Tourism Related Community) ซ่ึง 
กระจายอยูตามภูมิภาคตางๆ ของประเทศไทย เปนการศึกษาพฤติกรรม และความตองการของ
นักทองเท่ียวที่ใชโซเชียลมีเดีย เปนเคร่ืองมือดานการติดตอส่ือสาร การทําธุรกรรม กิจกรรมการทองเที่ยว 
ทั้งชาวไทยและตางประเทศ รวมถึงการศึกษาความพรอมในการรองรับนักทองเที่ยวกลุมดังกลาวของ
ชุมชนที่เปนเจาของแหลงทองเท่ียว 

การศึกษาใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและวิธีวิจัยเชิงปริมาณ  
วิธีวิจัยเชิงคุณภาพประกอบดวย  

1) การศึกษาขอมูลพ้ืนฐานของแหลงทองเที่ยวโดยชุมชนจากโซเชียลมีเดียตางๆ ที่ปรากฎ
ชื่อแหลงทองเท่ียว ซ่ึงจากการสํารวจเบื้องตนพบวามีจํานวนรวม 106 แหลงทองเที่ยว  

2) การสัมภาษณผูที่เก่ียวของกับแหลงทองเที่ยวชุมชน จํานวน 11 แหง โดยเลือกจาก
กรณีศึกษาของโครงการยอยที่ 1 ซ่ึงมีจํานวนทั้งสิ้น 21 แหง เก่ียวกับการใชโซเชียลมีเดียในการประกอบ
ธุรกิจทองเท่ียวชุมชน และความพรอมในการตอบสนองความตองการของนักทองเท่ียว  

3) การวิเคราะหขอมูลที่สรางโดยผูใช (UGC) ที่ปรากฏในโซเชียลมีเดียโดยใชเทคนิคการทํา
เหมืองขอความ (Text Mining) และการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) เพ่ือใหไดสารสนเทศท่ี
สามารถอธิบายพฤติกรรมและความตองการของนักทองเท่ียวที่ใชโซเชียลมีเดีย ขอมูลที่ใชมากจาก 2 
แหลง 

 แหลงทองเที่ยว โฮมสเตย ผลิตภัณฑ และกิจกรรมของการทองเท่ียวชุมชน (CBT) 
ของโครงการยอยที่ 1 ทั้งหมดรวม 21 แหง โดยวิเคราะหจากขอมูลที่ปรากฎในเว็บไซต โซเชียลมีเดียที่
นักทองเท่ียวใชจํานวน 6 ประเภท ไดแก สมุดเยี่ยมที่แปลงเปนสื่อดิจิทัล Twitter เว็บไซตของกลุมผู
ใหบริการสํารองที่พัก กลุมเว็บไซตแนะนําการทองเท่ียว TripAdvisor และ Google Map 

 ภาพถายและความคิดเห็น รีวิว ของนักทองเท่ียวจากการเขารวมกิจกรรมการประกวด
ภาพถายโปสการด หลังจากการเยี่ยมชมแหลงทองเท่ียวชุมชน  จํานวน 11 แหง  
 วิจัยเชิงปริมาณประกอบดวยคาสถิติเบื้องตนตางๆ เชน จํานวนผูใชงานโซเชียลมีเดีย จํานวน
การแชร คารอยละ และสัดสวน เปนตน 
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 การวิเคราะหขอมูลในสวนของการวิเคราะหขอความ (Text Mining) ไดใชซอฟตแวร RapidMiner  
ควบคูกับ แอปพลิเคชันชื่อ S-Sense (Social Sensing) ที่ไดรับความอนุเคราะหจาก ศูนยเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC)  
 ผลการศึกษาที่เก่ียวของกับทองเที่ยวชุมชน 
 ผลการศึกษาแบงเปน 2 หัวขอหลัก ประกอบดวย ผลการศึกษาที่เก่ียวของกับทองเที่ยวชุมชน 
และ ผลการศึกษาพฤติกรรมและความตองการทองเท่ียวชุมชนผานโซเชียลมีเดีย  

1) ผลการศึกษาที่เก่ียวของกับทองเที่ยวชุมชน สรุปไดดังน้ี 
 ที่ตั้งแหลงทองเที่ยวชุมชน แหลงทองเที่ยวชุมชนและบริการที่เก่ียวของจํานวน 106 

แหง สวนใหญจะตั้งอยูในภาคเหนือ (53 แหง) รองลงมาตั้งอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (18 แหง) 
ภาคใต (16 แหง) จังหวัดที่มีแหลงทองเที่ยวชุมชนและบริการที่เก่ียวของมากที่สุดคือจังหวัดเชียงใหม 
(18 แหง) รองลงมาคือตราด (8 แหง) นาน (7 แหง) เลย (7 แหง) และแมฮองสอน (6 แหง) 

 การใชส่ือสังคมออนไลนหรือโซเชียลมีเดีย แหลงทองเที่ยวชุมชนและบริการท่ี
เก่ียวของมีสื่อสังคมออนไลนหรือโซเชียลมีเดียที่เปนทางการจํานวน 88 แหง (83.02%) และยังไมมี 18 
แหง (16.98%) แหลงทองเที่ยวชุมชนที่ปรากฏในโซเชียลมีเดียของประเทศไทยมากที่สุดคือ เที่ยวไทย - 
Pantip รองลงมา ไดแก Sanook! Travel และ ไปไหนดี และปรากฏในโซเชียลมีเดียของตางประเทศมาก
ที่สุดคือ Youtube รองลงมา ไดแก Facebook และ Bloggang  

 ความตองการพัฒนาการใชโซเชียลมีเดียเพื่อรองรับการทองทองเที่ยวชุมชน จาก
การสัมภาษณแหลงทองเท่ียวชุมชนจํานวน 11 แหง สวนใหญมีประสบการณในการดูแล รับรอง
นักทองเท่ียว/ ผูมาเยือน แตการใชโซเชียลมีเดียเพ่ือตอบสนองความตองของนักทองเที่ยวจะแตกตางกัน
ในแตละแหลงทองเท่ียว เชน เกาะยาวนอย โฮมสเตยประแส ตลาดยอนยุคบานระจัน บานแมกลางหลวง 
และเกาะเกิด ตองการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชเว็บไซตและโซเชียลมีเดีย แตบานรองกลาตองการให
แหลงทองเท่ียวคงอยูในสภาพเดิมโดยเกรงวาจะมีปญหาเหมือนกับภูทับเบิก 

2) ผลการศึกษาพฤติกรรมและความตองการทองเที่ยวชุมชนผานโซเชียลมีเดีย สรุป
ไดดังน้ี 

 ประเภทโซเชียลมีเดียที่ใชเพื่อการทองเที่ยวชุมชน 
- สมุดเยี่ยมถูกนํามาใชเปนเวลานาน และหลายแหงยังนิยม เม่ือนําสมุดเยี่ยมมาผาน

กระบวนการทําใหเปนสื่ออิเล็กทรอนิกส เน้ือหาที่ไดยังใชประโยชนไมไดมากนัก 
- Twitter มักนิยมใชในหมูวัยรุน เน้ือหาไมคอยมีสาระ ขอความสวนใหญเปนการสง

ขาว ประชาสัมพันธ การใชประโยชนเพ่ือการทองเท่ียวชุมชนคอนขางนอย 
- กลุมผูใหบริการสํารองที่พัก กลุมผูใหบริการสํารองที่พักเปนเว็บไซต แตมีชื่อเสียง

เรื่องการรีวิว ไดแก Airbnb.com, Agoda.com และ Booking.com นักทองเที่ยวนิยม
ใชบริการจากเว็บไซตประเภทน้ี แตเจาของหองพักตองมีความรูในการบริหาร จัดการ
และการใหขอมูล  



รายงานฉบับสมบูรณ 
 
 

 iii 

- กลุมเว็บไซตแนะนําการทองเที่ยว –กลุมเว็บไซตแนะนําการทองเท่ียว เชน เว็บชลิ
ไปไหน ไปไหนดี มีชื่อเสียงเร่ืองการรีวิวแหลงทองเที่ยวและบริการท่ีเก่ียวของ 
นักทองเที่ยวใชเพ่ือหาขอมูลและวางแผนการเดินทาง การเขาชมจึงมีจํานวนสูงมาก
แตไมมีการสรางเน้ือหาโดยผูใชงาน (UGC) มีเพียงเฉพาะการแชรเทาน้ัน 

- Tripadvisor.com เปนเว็บไซตที่ใหบริการดานรีวิวกับนักทองเที่ยวในระดับโลก 
นักทองเที่ยวโดยเฉพาะชาวตางชาติใหความไววางใจสูง นักทองเที่ยวเที่ยวใชในชวง
กอนการเดินทาง เพ่ือเลือกแหลงทองเท่ียวและบริการที่เก่ียวของ และหลังจากการ
เดินทางเพ่ือบอกเลาประสบการณใหกับผูอ่ืน 

- Google Maps เปนการใหบริการรีวิวจุดหมายปลายทางของการทองเที่ยว ไดรับ
ความนิยมสูงขึ้นอยางรวดเร็ว นิยมใชเพ่ือรีวิวสถานที่ ณ เวลาจริงที่อยูในสถานที่น้ัน 
หรือหลังจากที่เดินทางกลับ 

 ผลการวิเคราะหคําสําคัญ (Keywords)  
 ผลการวิเคราะหคําสําคัญ (Keywords) แสดงใหเห็นถึงคุณลักษณะสําคัญ  สะทอนถึงภาพลักษณ
หรืออัตลักษณ ของสถานที่ แหลงทองเที่ยว ตามความรูสึกของผูมาเยี่ยมชม หรือพักอาศัย เชน บานแม
กลางหลวง คุณลักษณะสําคัญในมุมมองของนักทองเที่ยวไทย คือ เปนหมูบานใกลดอยอินทนนท มีที่พัก 
สามารถชมทุงนาแบบนาขั้นบันได เงียบสงบ บรรยากาศดี และเจาของบานมีมิตรไมตรี สําหรับ
นักทองเท่ียวตางชาติจะชอบ กาแฟ ประสบการณที่ไดรับ (Experience) และความสวยงาม เปนตน  

 ผลการวิเคราะหความคิดเห็น  
 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นจะเนนความคิดเห็นเชิงลบที่ผูเขียนรีวิวมีตอกรณีศึกษา ความ
คิดเห็นเชิงลบจะถูกนํามาใชเพ่ือการปรับปรุงแกไขขอบกพรองตางๆ รวมถึงการชี้แจงใหนักทองเที่ยว
เขาใจ ความคิดเห็นเชิงลบในภาพรวม ไดแก สภาพกายภาพของที่พัก และแหลงทองเที่ยว ปญหาการจอง
ใชบริการ การเขาถึงแหลงทองเที่ยว การเดินทางโดยรถสาธารณะ การขาดขอมูลและคําอธิบายเก่ียวกับ
แหลงทองเท่ียว ราคาแพงและการแบงแยกราคา รวมถึงการใหขอมูลไมตรงกับสิ่งที่เปนจริง 

 ผลการพัฒนาเน้ือหาที่สรางโดยผูใช (UGC) ผานโปสการดทองเที่ยว 
 การพัฒนาเนื้อหาที่สรางโดยผูใช (UGC) หมายถึงเนื้อหาที่สรางโดยผูใชโซเชียลมีเดียหรือ 
ผูติดตาม บนพ้ืนที่ของเว็บไซตที่เจาของพัฒนาขึ้น เน้ือหาที่ผูใชสรางขึ้นในรูปตางๆ เชน ขอความ ความ
คิดเห็น ภาพถาย หรือคลิปวิดีโอ จะมีสวนเกี่ยวของกับเว็บไซต แบรนด ผลิตภัณฑ หรือบริการ และมักจะ
เปนประโยชน หรือเปนขอมูลปอนกลับ (Feedback) ใหกับเจาของเว็บไซต 
 การพัฒนาเนื้อหาที่สรางโดยผูใช (UGC) ในงานวิจัยน้ีไดดําเนินการโดยการจัดกิจกรรมการสราง
เน้ือหาจากโปสการดทองเที่ยวออนไลน เพ่ือศึกษาเนื้อหาการทองเที่ยวชุมชนที่สรางโดยผูใช (UGC) จาก
ภาพถายและความคิดเห็นของผูเขาประกวด ผลการศึกษาพฤติกรรมและความตองการทองเที่ยวชุมชน
ผานโซเชียลมีเดียจากโปสการดทองเท่ียวออนไลน พบวาพฤติกรรมของนักทองเที่ยวสอดคลองกับผลการ
วิเคราะหเน้ือหาท่ีไดรับจากโซเชียลมีเดียสาธารณะ เชน กรณีบานแมกําปองพบวา นักทองเที่ยวให
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ความสําคัญและรูสึกประทับใจกับธรรมชาติมากท่ีสุด ตามมาดวยน้ําตก บรรยากาศ หุบเขา ภูเขา ปาไม 
ตนไม อากาศเย็น อาหาร ผลิตภัณฑชุมชน และรานกาแฟ นักทองเที่ยวมาเพื่อพักผอน เช็คอิน มาแลว
รูสึกอบอุน สวยงาม หลงรัก แมจะเปนสถานที่ธรรมดาแตมีความพิเศษ 

 ผลการศึกษาพฤติกรรมและความตองการทองเที่ยวชุมชนผานโซเชียลมีเดีย 
 ผลการศึกษาพฤติกรรมและความตองการทองเที่ยวชุมชนผานโซเชียลมีเดียจากการวิเคราะห
เน้ือหาที่สรางโดยผูใชสรุปไดดังน้ี 

- การศึกษาพฤติกรรมของนักทองเท่ียวจากรีวิว สามารถจัดเก็บเฉพาะความชอบ 
ความพึงพอใจ ไมพอใจ ในเรื่องใดเร่ืองหน่ึงของแหลงทองเที่ยวหรือประเด็นที่รีวิวเทาน้ัน ยังไมสามารถ
เชื่อมโยงมายังขอมูลสวนบุคคล เชน เพศ อายุ การศึกษา รสนิยมสวนบุคคล เน่ืองจากผูรีวิวในระบบ
ออนไลนจะไมเปดเผยตัวตน  

- การศึกษาพฤติกรรมของนักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางชาติสามารถแยกไดจาก
ภาษาที่ใชรีวิว แตยังไมสามารถระบุประเทศของนักทองเท่ียวไดชัดเจน  

- ผลการศึกษาสามารถสรุปพฤติกรรมของนักทองเท่ียวไทยและตางชาติ ไดดังน้ี 
 นักทองเที่ยวไทยจะสนใจเรื่อง อาหาร การถายรูป การซื้อของ ตัวที่พัก และ

ความเปนกันเองของผูใหบริการ นักทองเที่ยวตางชาติ สนใจในเรื่องของส่ิง
อํานวยความสะดวก และสภาพแวดลอมมากกวา เชน การเดินทางในแหลง
ทองเท่ียว ขยะ 

 นักทองเที่ยวไทยสนใจแหลงทองเที่ยวที่เปนธรรมชาติ รวมทั้งแหลงทองเที่ยวที่
มนุษยสรางขึ้น แตนักทองเที่ยวตางชาติไมชอบแหลงทองเที่ยวที่ทําเลียนแบบ
ของจริง  

 นักทองเท่ียวไทยไมนิยมการแสดงความคิดเห็นโดยเฉพาะความคิดเห็นเชิงลบ 
ชอบที่จะใหคะแนนหรือ ใหดาวมากกวา นักทองเที่ยวตางชาติจะแสดงความ
คิดเห็นอยางตรงไปตรงมา ทั้งดานบวกและลบ 

 กอนเดินทางนักทองเท่ียวไทยนิยมหาขอมูล หรือวางแผนการเดินทางโดยอาน
จาก กลุมเว็บไซตแนะนําการทองเที่ยว เม่ืออานแลวจะไมมีการรีวิวหรือสอบถาม 
แตใชการแชรขอมูลในกลุมเพ่ือน ครอบครัว นักทองเท่ียวชาวตางชาติจะอานจาก 
Trip Advisor ถามีขอสงสัยจะสอบถามไปยังผูรีวิว และมักมีผูอ่ืนมาชวยตอบ 

 นักทองเที่ยวไทยแสดงความคิดเห็นผาน Google Maps ในระหวางการเดินทาง 
แตความคิดเห็นยังเปนเพียงขอความสั้นๆ และการใหคะแนนแหลงทองเที่ยว 
นักทองเที่ยวชาวตางประเทศยังไมนิยม เพราะมีปญหาเร่ืองการเขาถึงแหลง
ทองเท่ียว การหลงทาง 

 นักทองเที่ยวตางชาติสนใจ กิจกรรมบางอยาง เชน การเดินปา ปนเขา การ
พูดคุยกับชาวบาน การชิมกาแฟสด การดูนก ดูแมลง การกินมะพราวออน 
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ขณะที่ยังมีเสียงบนในเรื่อง แมลง ยุง ขยะ และความไมเปนธรรมในการเก็บ
คาบริการ 
 

 การถายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสูกลุมเปาหมาย 
 การถายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสูกลุมเปาหมายเม่ือส้ินสุดการวิจัยไดดําเนินการในพื้นที่ 7 
แหง ในระหวางเดือน ธันวาคม 2561 – 1 เมษายน พ.ศ. 2562 โดยมีจํานวนผูเขารับการอบรมเชิง
ปฏิบัติการท้ังสิ้น 150 คน วัตถุประสงคหลักเพ่ือใหสมาชิกของชุมชนทองเที่ยวเปาหมายสามารถใช
เทคโนโลยีที่เก่ียวของกับโซเชียลมีเดียในการติดตอสื่อสาร และเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการกับ
นักทองเท่ียว 

เน้ือหาการอบรมเชิงปฏิบัติการไดจัดตามความตองการของสมาชิกชุมชนทองเท่ียว แบงเปน
หัวขอหลักดังน้ี 

1) การคืนขอมูลจากการวิเคราะหเน้ือหาผานโซเชีลมีเดีย 
2) การแปลภาษาโดยใชแอปพลิเคชันแปลภาษา 
3) การส่ังงานโดยใชเสียงแทนการพิมพ 
4) การใชแอปพลิเคชันแผนที่และคนหาเสนทางของ Google Maps เพ่ือการปกหมุด 

และการเขียน-แกไขรีวิว 
5) การเพ่ิมประสิทธิภาพของเว็บเพจ และ โซเชียลมีเดียสําหรับผูดูแลระบบ 

 ขอเสนอแนะเชิงนโยบายดานการพัฒนาการทองเที่ยวชุมชนผานโซเชียลมีเดียอยางยั่งยืน 
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายจะแบงเปน 2 ระดับ คือระดับผูรับผิดชอบแหลงทองเที่ยว ผูบริหารหรือ

เจาของ/ ผูมาสวนไดสวนเสียกับการทองเที่ยวชุมชน หรือบริการท่ีเก่ียวกับ และระดับผูวางนโยบายการ
ทองเท่ียวชุมชนในระดับประเทศ 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบายระดับผูรับผิดชอบแหลงทองเท่ียว ผูบริหารหรือเจาของ สรุปไดดังน้ี 
 การแบงกลุมนักทองเที่ยวตามวัตถุประสงคของการทองเที่ยว นักทองเท่ียวชุมชนจะ

แยกเปน 2 กลุม ที่ชัดเจนคือนักทองเที่ยวกลุมดูงานและนักทองเท่ียวเพื่อการพักผอนหยอนใจ การ
แบงกลุมจะชวยใหการบริหารจัดการทองเที่ยวชุมชนไปเปนตามความตองการและสอดคลองกับพฤติกรรม
ของนักทองเท่ียวมากขึ้น  

 การแบงกลุมนักทองเที่ยวไทยและตางประเทศ พฤติกรรมของนักทองเที่ยวตางชาติมี
ความแตกตางจากนักทองเที่ยวไทยมาก ดังนั้นการแบงกลุมจะชวยในบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวได
เหมาะสมกับความตองการมากขึ้น กรณีที่เห็นไดชัดคือ บานสันติชล ที่นักทองเท่ียวตางชาติไมชอบมาก 
แตเปนที่ถูกใจนักทองเท่ียวชาวไทยมาก เพราะนิยมไปถายรูป แตงชุดจีน กินอาหาร และซื้อของ  

 การแบงกลุมระหวางการเดินทางไปเที่ยว 1 วัน และการพักคางคืน สวนใหญการ
ทองเท่ียวชุมชนนิยมใหนักทองเที่ยวไปพักคางในรูปแบบโฮมสเตยมากกวาการหยุดแวะเที่ยวระหวางทาง 
จากการศึกษาพบวานักทองเที่ยวยอมรับที่จะพักคางในแหลงทองเที่ยวมีเพียง 6 แหง จาก 21 แหง 
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เทาน้ัน ไดแก บานแมกําปอง  บานแมกลางหลวง บานนาตนจั่น เชียงคาน ประแส และเกาะยาว
นอย  

 การอบรมใหความรูกับผูประกอบการและเจาของแหลงทองเที่ยวถึงแมวาโซเชียล
มีเดียจะไมมีบทบาทในการสรางความนิยมในแหลงทองเท่ียวโดยตรง แตอิทธิพลของการบอกตอ การบอก
เลาประสบการณทั้งในดานบวกและลบ การอํานวยความสะดวกในการติดตอส่ือสารก็เปนสิ่งสําคัญที่
ผูประกอบการตองรู ดังนั้นทีมวิจัยจึงจัดใหมีการอบรมใหความรูใหกับผูประกอบการในดานตางๆ ตามที่
ชุมชนทองเท่ียวตองการและทางทีมวิจัยพิจารณาวาจําเปน  
 ขอเสนอแนะเชิงนโยบายระดับผูวางนโยบายการทองเท่ียวชุมชนในระดับประเทศ สรุปไดดังน้ี 

 การเปลี่ยนแปลงจากการทําตลาดกลุมรวม (Mass Market) เปนตลาดแบบเฉพาะ
กลุม (Niche market) การตลาดกลุมรวมจะพบมากในตลาดทองเที่ยวชุมชน โดยเฉพาะโครงการที่ไดรับ
การสงเสริมจากภาครัฐ การสรางความแตกตางของแหลงทองเท่ียว ความพรอมของทรัพยากร และทุน
ทางวัฒนธรรมเปนสิ่งสําคัญที่ทําใหการทองเท่ียวชุมชนประสบความสําเร็จ  
 ตลาดแบบเฉพาะกลุม (Niche market) เปนการทําตลาดที่เนนไปยังกลุมลูกคาเปาหมายที่มีความ
ชื่นชอบในเรื่องใดเรื่องหน่ึงโดยเฉพาะ จากการศึกษาพบวาชุมชนทองเที่ยวหลายแหงมีศักยภาพใน
การตลาดแบบเฉพาะกลุม เชน กลุมผูชอบด่ืมกาแฟ ชา กลุมเดินปา ดูนก กลุมคนรักพิพิธภัณฑ กลุมชม
ดอกไม กลุมสะสมผาพ้ืนเมือง กลุมผูดูแลสุขภาพ เปนตน 

 การเพิ่มทางเลือกใหกับการทองเที่ยวชมุชน การทองเที่ยวชุมชน โดยเฉพาะโฮมสเตย
ตามคําจํากัดความของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาคอนขางมีขอจํากัด เชน ตองอยูอาศัยภายใต
ชายคาเดียวกับเจาของบาน การกินอาหาร การสนทนารวมกัน  ขอกําหนดตางๆ ไมสอดคลองกับความ
ตองการของนักทองเที่ยว ที่บางครั้งอาจตองการประสบการณจากการทองเที่ยวชุมชน แตไมตองการอยู
รวมกับชุมชน  

 การจับคูระหวางเจาของบานและนักทองเที่ยว การจับคูที่ถูกตองจะทําใหเจาของบาน
และนักทองเท่ียวที่มาเยือนอยูรวมกันอยางมีความสุข ไมอึดอัด เชน นักทองเท่ียวเพ่ือการดูงาน พอใจที่จะ
จายคาที่พักในราคาถูก สามารถนอนเรียงกัน และไมมีปญหาในการใชหองน้ํารวม ขณะที่นักทองเที่ยวเพื่อ
การพักผอนจะใหความสําคัญกับความเปนสวนตัว ความสะอาด และ ความสะดวกสบาย 
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บทคัดยอ

 งานวิ จัยน้ีเปนการศึกษาพฤติกรรมการใชโซเชียลมีเดียเพ่ือการทองเที่ยวชุมชน โดยมี
วัตถุประสงคหลักเพ่ือ 1) ศึกษาพฤติกรรมและความตองการทองเที่ยวชุมชนผานโซเชียลมีเดีย 2) เพ่ือ
ศึกษาเน้ือหาการทองเที่ยวชุมชนที่สรางโดยผูใช (UGC) และ 3) เพ่ือเสนอแนะเชิงนโยบายดานการ
พัฒนาการทองเที่ยวชุมชนผานโซเชียลมีเดียอยางยั่งยืน การศึกษาใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณ ประกอบดวย การวิเคราะหขอมูลที่สรางโดยผูใช (UGC) ที่ปรากฏในโซเชียลมีเดียโดยใชเทคนิค
การทําเหมืองขอความ (Text Mining) และการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) ขอมูลที่ใชศึกษามา
จาก 2 แหลงหลัก 1) ขอมูลจากแหลงทองเท่ียวชุมชน จํานวน 21 แหง ที่ปรากฎในเว็บไซต/ โซเชียลมีเดีย 
6 ประเภท ไดแก สมุดเยี่ยมที่แปลงเปนสื่อดิจิทัล Twitter เว็บไซตของกลุมผูใหบริการสํารองที่พัก 
เว็บไซตแนะนําการทองเท่ียว TripAdvisor และ Google Maps 2) ภาพถายและความคิดเห็น ของ
นักทองเท่ียวจากการเขารวมกิจกรรมการประกวดภาพถายโปสการดออนไลน  

 ผลการวิเคราะหคําสําคัญ (Keywords) สามารถแสดงคุณลักษณะสําคัญของแหลงทองเท่ียวตาม
ความรูสึกของนักทองเท่ียวทั้งไทยและตางประเทศ ผลการวิเคราะหความคิดเห็นจะเนนความคิดเห็นเชิง
ลบที่ผูเขียนรีวิวมีตอแหลงทองเท่ียวเพ่ือนําสูการปรับปรุง แกไขขอบกพรองตางๆ ความคิดเห็นเชิงลบของ
แหลงทองเที่ยวชุมชนในภาพรวม ไดแก สภาพกายภาพของท่ีพัก และแหลงทองเที่ยว ปญหาการจองใช
บริการ การเขาถึงแหลงทองเท่ียว การเดินทางโดยรถสาธารณะ การขาดขอมูลและคําอธิบายเก่ียวกับ
แหลงทองเท่ียว ราคาแพงและการแบงแยกราคา รวมถึงการใหขอมูลไมตรงกับสิ่งที่เปนจริง 

 ผลการศึกษาพฤติกรรมและความตองการทองเที่ยวชุมชนผานโซเชียลมีเดียพบความแตกตาง
ระหวางพฤติกรรมของนักทองเท่ียวไทยและตางชาติ โดยนักทองเที่ยวไทยจะสนใจเรื่อง อาหาร การ
ถายรูป การซ้ือของ ตัวที่พัก และความเปนกันเองของผูคนมากกวาสภาพแวดลอมภายนอกที่พัก เชน 
ชายหาด ขยะ การใชพาหนะเพ่ือการเดินทาง นักทองเที่ยวไทยสนใจแหลงทองเที่ยวที่เปนธรรมชาติ 
รวมทั้งแหลงทองเที่ยวที่มนุษยสรางขึ้น เชน ตลาดยอนยุค เมืองจําลอง แตนักทองเที่ยวตางชาติไมชอบ
แหลงทองเที่ยวที่ทําเลียนแบบของจริง นักทองเที่ยวไทยนิยมการใหคะแนนมากกวาการเขียนแสดงความ
คิดเห็นอยางตรงไปตรงมาทั้งดานบวกและลบ นักทองเที่ยวไทยนิยมหาขอมูล หรือวางแผนการเดินทาง
โดยอานจาก กลุมเว็บไซตแนะนําการทองเที่ยว เชน ชิลไปไหน ไปไหนดี เม่ืออานแลวจะไมมีการรีวิวหรือ
สอบถาม แตใชการแชรขอมูลในกลุมเพ่ือน ครอบครัว สําหรับนักทองเที่ยวชาวตางชาติจะอานจาก Trip 
Advisor และขอคําปรึกษาจากผูที่เคยมีประสบการณ นอกจากนี้นักทองเที่ยวตางชาติสนใจกิจกรรม
บางอยางเปนพิเศษ เชน การเดินปา ปนเขา การพูดคุยกับชาวบาน การชิมกาแฟสด การดูนก ดูแมลง 
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การกินมะพราวออน การการวายนํ้า ขณะที่ยังมีเสียงบนในเรื่อง แมลง ยุง ขยะ และความไมเปนธรรมใน
การเก็บคาบริการ สิ่งที่เหมือนกันคือนักทองเที่ยวทั้งไทยและตางชาติใชโซเชียลมีเดียในการเดินทาง ทั้ง
กอน ระหวาง และหลังการเดินทาง แตเคร่ืองมืออาจแตกตางกัน 

 สําหรับขอเสนอแนะเชิงนโยบายดานการพัฒนาการทองเที่ยวชุมชนผานโซเชียลมีเดียอยางยั่งยืน
ไดนําเสนอเปน 2 ระดับ คือระดับผูรับผิดชอบแหลงทองเท่ียว และระดับผูวางนโยบายการทองเที่ยวชุมชน
ในระดับประเทศ  
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Abstract

 This study investigates behaviors and needs of tourism-related communities through 
social media. The main purposes of the study are 1) studying behaviors and needs of tourism - 
related communities through social media 2) studying the user-generated content (UGC) and  3) 
providing policy advices on sustainable tourism development through social media. The study 
employs qualitative and quantitative research methods including user-generated content analysis 
(UGC) using text mining techniques and content analysis. The data obtained from two main 
sources 1) data from 21 community attractions appearing in 6 websites / social medias (i.e. 
digitized guest books, Twitter, hotel reservation website, travel guide website, TripAdvisor และ 
Google Maps 2) photos and comments from visitors participating in the online postcards contest. 

 Keyword analysis reveals the key features of the tourist attraction based on Thai and 
foreign tourists’ reviews. The results of the analytical review focusing on the negative reviews are 
detected in order to improve the community attractions and resolve complaints. Common 
negative reviews of community attractions include physical condition of accommodation, tourism 
booking issues, access to attractions, public transport, insufficient information and descriptions 
about attractions, high price / price discrimination, and exaggerated information. 

 The study of behaviors and needs of tourism-related communities through social media 
reveals the differences between Thai and foreign tourists' behaviors. Thai tourists are more 
interested in food, photography, shopping, accommodation and friendliness of people than 
external environment such as beaches, garbage and travel vehicles. They are impressed in 
natural attractions as well as the man-made attractions. However, foreign tourists do not like the 
replica tourist attractions. Thai tourists prefer to rate the attractions to write comments, especially 
negative ones. They find information from travel guide website such as “Chillpainai” or “PaiNaiDii” 
by reading and sharing, without reviews or inquiries. For foreign tourists, they will read Trip 
Advisor and seek advice from experienced people. In addition, foreign tourists are interested in 
some special activities such as hiking, climbing, chatting with locals, tasting fresh coffee, 
watching birds/ insects, eating coconuts and swimming. There are also complaints about 
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mosquitos, bugs and the unfairness of collecting fees. Both Thai and foreign tourists use social 
media before, during and after travel. But the tools may be different. 

 The policy recommendations for sustainable tourism development through social media 
are presented in two levels, community tourism management level and community tourism policy 
planner at the national level. 
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รายงานฉบับสมบูรณ 
 
 

 1 

บทที่ 1

บทนํา

1.1 ความสําคัญ และที่มาของปญหา  

 ความกาวหนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะการเติบโตของเทคโนโลยีโทรศัพทมือถือ และ
สื่อสังคมออนไลน (Social Media) หรือโซเชียลมีเดีย ซ่ึงเปนเคร่ืองมือที่ใชในการสรางเครือขายทางสังคม 
(Social Networks) หรือโซเชียลเน็ตเวิรคไดอยางสะดวกและรวดเร็ว สงผลกระทบตออุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยว ในสวนของผูประกอบการทองเท่ียว เทคโนโลยีไดเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินธุรกิจ การนําเสนอ
สินคาและบริการ การประชาสัมพันธ การโฆษณา การใหบริการ และการจัดการทองเท่ียว ในสวนของ
นักทองเที่ยวเทคโนโลยีมีผลตอการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะ พฤติกรรม รูปแบบการตัดสินใจและความ
ตองการของนักทองเท่ียว 
 โซเชียลมีเดียกลายเปนวิธีการใหมที่ผูคนเชื่อมตอสังคมดวยการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร มีการปฏิสัมพันธ ทั้งในระดับบุคคล ชุมชน สังคมและภาคธุรกิจ ผานขอความ ภาพ วิดีโอ
และ เสียงในระบบออนไลน โดยปกติผูเยี่ยมชมเว็บไซตจะตองการมีสวนรวมและไดรับเน้ือหาท่ีดีเพ่ือใช
ประโยชนในชีวิตประจําวัน และดวยคุณลักษณะของเน้ือหาผานโซเชียลมีเดียที่เปดโอกาสใหทุกคน เชน 
ผูเชี่ยวชาญ ผูบริโภค ผูสนใจในสินคา มาอยูในที่เดียวกัน จึงเปนโอกาสที่เจาของธุรกิจและนักการตลาดได
เขาถึงผูเยี่ยมชมจากเน้ือหาที่สรางและแลกเปลี่ยนโดยตรงกับผูใชงานมากกวาการใชจายเพื่อดึงดูดลูกคา
โดยผานสื่อโฆษณาแบบเกา  
 โซเชียลมีเดียมีการเติบโตอยางมากในชวงหลายปที่ผานมา จํานวนผูใชโซเชียลมีเดียทั่วโลกในป 
2560 มีจํานวน 2.46 พันลานคน และคาดวาจะเพ่ิมเปน 3.02 พันลานคน ในป 2564 โซเชียลมีเดียชั้นนํา
เชน Facebook มีผูใชทั่วโลกประมาณ 2,061 ลานคน ประเทศที่มีการใชงานมากที่สุดคือจีน จํานวน 596 
ลานคน โดยประเทศไทยมีผูใชงานประมาณ 34.64 ลานคน (Statista, 2017) 
 อุตสาหกรรมทองเท่ียวไดใชประโยชนจากโซเชียลมีเดีย สวนใหญจะเปนเรื่องเก่ียวกับชื่อเสียงของ
แหลงทองเท่ียว ความคิดเห็นของนักทองเที่ยว การแพรกระจายของขอมูลและการโฆษณาประเภทบอก
ตอ (Word of Mouth) การเพ่ิมขึ้นของโซเชียลมีเดียอยางตอเน่ือง ทําใหหลายประเทศเริ่มมีการใช
ประโยชนจากโซเชียลมีเดียเพ่ือการตลาดจนกลายเปนเคร่ืองมือสําคัญในการสงเสริมอุตสาหกรรม
ทองเท่ียว ตัวอยางเชน การทองเที่ยวออสเตรเลียสนับสนุนการใชโซเชียลมีเดียในธุรกิจการทองเที่ยวหรือ
ภูมิภาคผาน "e-kit การทองเที่ยว" เพ่ือสอนเรื่องราวเกี่ยวกับ "Social Media for Tourism" เน้ือหา
ประกอบดวยความรูพ้ืนฐานทางสังคม สื่อ การมีสวนรวมและวิธีการ ขั้นตอนการใช Facebook, YouTube, 
Pinterest, Twitter, Foursquare การเขาถึงลูกคาบนอุปกรณเคลื่อนที่ ขณะที่คณะกรรมการการทองเที่ยว
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สโลวีเนีย ไดออกแคมเปญทาง Facebook ชื่อ Discover Slovenia เพ่ือทําการตลาดดานการทองเที่ยว 
สงผลใหรายไดจากการทองเท่ียวเพิ่มสูงขึ้น และเปนที่พอใจของผูใชบริการทั้งนักทองเท่ียวและเจาของ
กิจการ (Zeng, 2013) 
 ปจจุบันประเทศไทยไดมีการสงเสริมการทองเที่ยวโดยชุมชน (Community-Based Tourism หรือ 
CBT) เพราะถือวามีผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ แตชุมชนสวนใหญยังไมทราบถึง
ขอบกพรองและความตองการที่แทจริงของนักทองเที่ยว การพัฒนาดานสิ่งอํานวยความสะดวกและการ
รองรับนักทองเที่ยวจึงอาจจะไมสอดคลองกับความตองการของนักทองเที่ยว นอกจากน้ีอิทธิพลของ
โซเชียลมีเดียที่นักทองเท่ียวใชเพ่ือการเดินทางตั้งแตเร่ิมตนจนสิ้นสุดการเดินทางจะมีผลกระทบตอแหลง
ทองเท่ียวทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ 
 ดังน้ันการศึกษาพฤติกรรม และความตองการทองเที่ยวชุมชนผานโซเชียลมีเดีย จึงมีความสําคัญ
เพ่ือนําองคความรูที่ไดมาใชพัฒนาการทองเที่ยวชุมชนของประเทศใหสามารถตอบสนองความตองการที่
แทจริงของนักทองเที่ยวยุคใหมที่โซเชียลมีเดียกลายเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิต อันจะนําไปสูการพัฒนา
ทองเท่ียวโดยชุมชนอยางยั่งยืน 

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย  

1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความตองการทองเที่ยวชุมชนผานโซเชียลมีเดีย 

 เปนการศึกษาพฤติกรรมและความตองการของนักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยวชุมชน 
โดยการสกัดขอมูลที่สรางโดยผูใช (UGC) ที่ปรากฎในโซเชียลมีเดียตาง ๆ เพ่ือใหไดขอมูลพฤติกรรมและ
ความตองการของนักทองเท่ียวในภาพรวม 

2) เพื่อศึกษาเน้ือหาการทองเที่ยวชุมชนที่สรางโดยผูใช (UGC) 

 เปนการศึกษาพฤติกรรมและความตองการของนักทองเท่ียวที่เดินทางมาทองเท่ียวชุมชน โดยการ
สกัดขอมูลที่สรางโดยผูใช (UGC) ภายในขอบเขตของกิจกรรมที่กําหนดขึ้น พฤติกรรมและความตองการ
ของนักทองเท่ียวที่เดินทางมายังแหลงทองเท่ียวที่ใชเปนกรณีศึกษา 

3) เพื่อเสนอแนะเชิงนโยบายดานการพัฒนาการทองเที่ยวชุมชนผานโซเชียลมีเดีย
อยางยั่งยืน 

1.3 นิยามศัพทที่ใชในการวิจัย 

 ส่ือสังคมออนไลน (Social Media) หรือโซเชียลมีเดีย หมายถึง รูปแบบของการสื่อสารทาง
อิเล็กทรอนิกส เชน เว็บไซตสําหรับเครือขายสังคม การแบงปนภาพถาย วิ ดิโอ ขอความส้ัน 
(microblogging) และอ่ืนๆ ผูใชงานจะสรางชุมชนออนไลนเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ ขอมูล ความคิด 
ขอความสวนตัว รูปถาย และเนื้อหาในรูปแบบตาง ซ่ึงกันและกัน โดยใชสื่อตางๆ เปนตัวแทนในการ
สนทนา 
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 เครือขายทางสังคม (Social Networks) หรือโซเชียลเน็ตเวิรค หมายถึง การสราง
และการรักษาความสัมพันธสวนตัวและธุรกิจโดยเฉพาะในระบบออนไลน เครือขายสังคมจัดเปนสวนหนึ่ง
ของโซเชียลมีเดีย 

 การทองเที่ยวชุมชน (Tourism Related Community) หมายถึง การทองเที่ยวที่ชุมชน
เปนเจาของควบคุมการดําเนินการโดยเนนการมีสวนรวมและการเสริมพลังชุมชน เปนการพัฒนาจากลาง
ขึ้นบนเพื่อใหชุมชนอยูเย็นเปนสุข ขณะเดียวกันก็สรางประสบการณใหผูมาเยือนเกิดการเรียนรูและ
ตระหนักถึงวิถีชีวิตชุมชนและทองถิ่นดวยเชนกัน 

 เน้ือหาที่สรางโดยผูใช (User-Generated Content หรือ UGC) หมายถึงเน้ือหาที่สราง
โดยผูใช / ผูติดตาม บนพ้ืนที่ของเว็บไซตหรือแบรนด (ตราสินคา) ที่เจาของพัฒนาขึ้น เน้ือหาที่ผูใชสราง
ขึ้นจะมีสวนเกี่ยวของกับเว็บไซต แบรนด ผลิตภัณฑ หรือบริการ และมักจะเปนประโยชน หรือเปนขอมูล
ปอนกลับ (Feedback) ใหกับเจาของเว็บไซต เน้ือหาที่สรางโดยผูใช (UGC) จะอยูในรูปแบบตางๆ เชน 
ขอความ ความคิดเห็น ภาพถาย คลิปวิดีโอ 

 การทําเหมืองขอความ (Text Mining) หมายถึงกระบวนการในการสกัดขอมูล (Extract 
Data) จากฐานขอมูลขนาดใหญ (Large Textual Information) เพ่ือใหไดสารสนเทศที่มีประโยชน โดย
ขอความที่ถูกนํามาทําเหมือง (Mining) เปนขอมูลที่เก็บอยูในฐานขอมูลเอกสาร (Document Database) 
ซ่ึงจะเปนขอมูลที่มีลักษณะกึ่งโครงสราง หรือโครงสรางไมชัดเจน (Semi-Structured Data) 

1.4 ขอบเขตของการวิจัย  

1) เปนการศึกษาท่ีเนนการทองเที่ยวชุมชน (Tourism Related Community) ซ่ึงมีจํานวน 
106 แหลงทองเท่ียว กระจายอยูตามภูมิภาคตางๆ ของประเทศไทย  

2) การศึกษาพฤติกรรม และความตองการของนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและตางประเทศจะ
เนนเฉพาะนักทองเที่ยวที่ใชโซเชียลมีเดีย (Social Media) เปนเคร่ืองมือดานการติดตอสื่อสาร การทํา
ธุรกรรม กิจกรรมการทองเที่ยวตั้งแตกอนการเดินทาง ระหวางการเดินทาง และภายหลังการเดินทาง 
รวมถึงการศึกษาความพรอมในการรองรับนักทองเท่ียวกลุมดังกลาว ของชุมชนที่เปนเจาของแหลง
ทองเท่ียว 

 การจัดเก็บขอมูลจะเนนการจัดเก็บผานระบบออนไลนเปนหลัก โดยแบงขอมูลเปน 2 ลักษณะ 

1) แหลงทองเท่ียวชุมชนที่เปนที่นิยม และเว็บไซตที่เ ก่ียวของกับการทองเที่ยว เชน 
TripAdvisor, google Maps ซ่ึงมีขอมูลตางๆ จํานวนมากพอจะใชเทคนิคการทําเหมืองขอความ (Text 
Mining) ในการสกัดขอมูล หรือจัดกลุมขอมูล เพ่ือใหไดสารสนเทศที่เปนประโยชนสําหรับการวางแผน
พัฒนาการทองเท่ียวโดยชุมชนจากกลุมนักทองเที่ยวดังกลาว 

2) แหลงทองเที่ยวที่มีศักยภาพและตองการพัฒนาใหเปนที่รูจักของนักทองเที่ยวออนไลนจะ
ใชเทคนิคการจัดทําเน้ือหาโดยผูใช (UGC) ผานโซเชียลมีเดียที่เหมาะสมเพื่อเพ่ิมจํานวนผูเยี่ยมชม หรือมี
สวนรวม โดยดําเนินการในรูปแบบกรณีศึกษาจํานวน 11 แหลงทองเท่ียว หลังจากนั้นจึงนําขอมูลมา
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วิเคราะหเทคนิคการทําเหมืองขอความ (Text Mining) หรือสถิติที่เหมาะสม โดยสารสนเทศที่ไดจะอยูใน
ขอบเขตที่จํากัดกวาแตจะสอดคลองกับวัตถุประสงคที่กําหนดไวมากกวากรณีที่จัดเก็บจากเว็บไซตทั่วไป 

1.5 กรอบแนวความคิดของการวิจัย 

 งานวิจัยน้ีจะทําการศึกษาโดยทําการบูรณาการองคประกอบหลักทั้ง 4 ดาน เพ่ือใหงานวิจัยมี
ความสมบูรณ 

1) การทองเท่ียวชุมชน (Tourism Related Community) การศึกษาใหความสําคัญกับ
การทองเท่ียวชุมชน เน่ืองจากเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาชุมชน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลที่
เก่ียวของกับการทองเท่ียวและเปนอัตลักษณ เสนห ของการทองเท่ียววิถีไทย 

2) โซเชียลมีเดีย (Social Media) และ โซเชียลเน็คเวิรค (Social Networks) เปน
การศึกษาลักษณะ พฤติกรรม และความตองของนักทองเท่ียวผานโซเชียลมีเดีย ตลอดจนความพรอมของ
แหลงทองเท่ียวในการรองรับนักทองเท่ียวยุคใหม รวมถึงการสรางเครือขายสังคมหรือโซเชียลเน็คเวิรคกับ
ผูที่เก่ียวของอันนําไปสูการเพ่ิมขึ้นของการตระหนักรับรู และความตองการในการเยี่ยมชม 

3) เน้ือหาที่สรางโดยผูใช (User Generated Content : UGC) ศึกษาเนื้อหาที่สรางโดย
ผูใช (UGC) ที่สามารถแลกเปลี่ยนประสบการณการเดินทาง ขอเสนอแนะ การรีวิว การปฏิสัมพันธ
ระหวางผูสรางและผูอานเนื้อหา อันจะนําไปสูการยกระดับ การตระหนัก รับรู การเขาถึง และการเพ่ิม
จํานวนนักทองเท่ียวใหกับแหลงทองเท่ียวเพ่ือชุมชน 

4) การทําเหมืองขอความ (Text Mining) การทําเหมืองขอความ (Text Mining) บางครั้ง
จะเรียกวาการคนหาความรูในฐานขอมูลเอกสาร (Knowledge Discovery in Document Databases) หรือ 
การวิเคราะหขอความ (Text Analysis) การทําเหมืองขอความเปนคํากวางๆ ซ่ึงอธิบายถึงเทคโนโลยี
สําหรับการวิเคราะหและการประมวลผลขอมูลที่เปนขอความแบบกึ่งโครงสรางและแบบไมมีโครงสราง 
เปนเทคนิคเพ่ือคนหารูปแบบ (Pattern) แนวทาง และความสัมพันธที่ซอนอยูในชุดขอความจํานวนมาก 
โดยใชขั้นตอนวิธีจากวิชาสถิติ การรูจํา การเรียนรูของเคร่ือง หลักคณิตศาสตร หลักการประมวลเอกสาร 
หลักการประมวลผลขอความ และหลักการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing) 

การทําเหมืองขอความสามารถแบงไดเปน 7 ประเภท ไดแก การคนหาและดึงขอมูล การจัดกลุม
เอกสาร การทําเหมืองบนเว็บ การจําแนกเอกสาร การสกัดขอมูล การประมวลผลภาษาธรรมชาติ และการ
สกัดแนวคิด สําหรับการศึกษาครั้งน้ีจะเลือกใชบางเทคนิค เชน การคนหาและดึงขอมูล การจัดกลุม
เอกสาร และการทําเหมืองบนเว็บ 

 การคนหาและการคนคืนขอมูล (Search and Information Retrieval) ครอบคลุมการ
จัดทําดัชนี การคนหา และการคนคืนขอมูลจากฐานขอความขนาดใหญ โดยการสืบคนผานคําสําคัญ 
(Keywords) การคนหาและการคนคืนขอมูล เปนวิธีการที่นิยมใช และผูใชคุนเคย เชน การคนหาผาน 
Google, TripAdvisor เปนตน 
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 การจัดกลุมเอกสาร (Document Clustering) ใชขั้นตอนวิธีการเหมือนกับการทําเหมือง
ขอมูล ทั้งน้ีเพ่ือจัดกลุมขอความที่คลายคลึงกันเปนกลุม เชน กลุมของปญหาที่เกิดจากการไปเยี่ยมเยือน 
การเขาพัก กลุมขอความที่เก่ียวกับความพึงพอใจ อัลกอริทึมการจัดกลุมสามารถใชไดอยางกวางขวางกับ
ขอมูล ขอความเชิงพาณิชย รวมถึงมีซอฟตแวรสําเร็จรูปที่ใชในการทําเหมืองขอความ  

 การทําเหมืองบนเว็บ (Web Mining) เปนการปฏิบัติงานท่ีมีลักษณะเฉพาะเนื่องจาก
เว็บไซตจะมีโครงสรางที่เปนเอกลักษณและขอมูลบนเว็บมีจํานวนมาก ขอความที่ปรากฏบนเว็บมักจะ
นําเสนอในรูปแบบขอความที่มีโครงสรางพรอมดวยการเชื่อมโยงหลายมิติระหวางหนาเว็บ (Hyperlinks) 
ซ่ึงจะแตกตางจากขอความมาตรฐานท่ัวไป ดังน้ันจึงมีโอกาสที่จะพบรูปแบบ องคความรูที่นาสนใจ จาก
ขอความจํานวนมากเนื่องจากอินเทอรเน็ตและโซเชียลมีเดียกลายเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมการ
ทองเที่ยว เชน Facebook, Twitter, TripAdvisor และอ่ืน ๆ การทําเหมืองบนเว็บจะชวยเพิ่มขึ้นมูลคาของ
ขอมูลรวมถึงเขาใจความตองการ และพฤติกรรมของนักทองเท่ียวมากขึ้น 

โดยสรุป การใชเทคนิคการทําเหมืองขอความเพ่ือวิเคราะห และสังเคราะหพฤติกรรม ความ
ตองการ ปญหา และอุปสรรค ที่แทจริงของนักทองเท่ียวหรือผูเก่ียวของ 

ความสัมพันธขององคประกอบทั้ง 4 นํามาพัฒนาเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย (รูปที่ 1.1) 
 จากภาพแสดงใหเห็นถึงการบูรณาการเพื่อใหไดมาซ่ึงขอมูลสําหรับงานวิจัย ไดแก 1) แหลง
ทองเที่ยวชุมชน 2) โซเชียลมีเดียหลัก และ 3) เน้ือหาการทองเที่ยวชุมชนที่สรางโดยผูใช สําหรับการทํา
เหมืองขอความจะถูกใชเปนเครื่องมือในการวิเคราะหขอมูลที่ไดรับจากแหลงดังกลาว ขอมูลที่ผานการ
วิเคราะหจะนําไปสูการบรรลุวัตถุประสงคของการศึกษาคือ 4) องคความรูเก่ียวกับ พฤติกรรมและความ
ตองการทองเที่ยวชุมชนผานโซเชียลมีเดีย และ 5) ขอเสนอแนะเชิงนโยบายดานการพัฒนาการทองเที่ยว
ชุมชนผานโซเชียลมีเดียอยางยั่งยืน 
 



โครงการยอยท่ี 2 พฤติกรรมและความตองการทองเท่ียวชุมชนผานโซเชียลมีเดีย 
 
 

6 

 
 

รูปที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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ผลการศึกษาเรื่องพฤติกรรม และความตองการทองเที่ยวชุมชนผานโซเชียลมีเดีย เร่ิมจาก ปจจัย
นําเขา กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบ ดังแสดงในรูปที่ 1.2 

ปจจัยนําเขา ประกอบดวย ทุนวิจัย หัวของานวิจัย วัสดุ อุปกรณ หรืออ่ืนๆ รวมถึงความรวมมือ
ของชุมชนในการเขาเก็บขอมูลและการทํากิจกรรม  

กิจกรรมของงานวิจัยจะแบง 3 สวนหลัก ไดแก 
1) การทําเหมืองขอความจากโซเชียลมีเดียและเนื้อหาท่ีสรางโดยผูใช (UGC) เพ่ือศึกษา

พฤติกรรมและความตองการของนักทองเที่ยว 
2) การวิเคราะหเน้ือหาที่สรางโดยผูใช (UGC) จากการประกวดโปสการดออนไลน 
3) การถายทอดความรูใหกับผูประกอบการ CBT เพ่ือรองรับการทองเที่ยวที่ใชโซเชียลมีเดีย

เปนเคร่ืองมือ 

ผลผลิตของงานวิจัยจะแบง 3 สวนหลัก ไดแก 

 ผลผลิตจากการทําเหมืองขอความ ไดแก 1) ความคิดเห็นของผูเยี่ยมชม/ นักทองเที่ยว
ที่ผานการวิเคราะห สังเคราะห 2) สารสนเทศดานพฤติกรรมและความตองการของนักทองเที่ยว 3) องค
ความรูเพ่ือการพัฒนา ปรับปรุงแหลงทองเท่ียวโดยชุมชน 

 ผลผลิตจากการวิเคราะหเน้ือหาที่สรางโดยผูใชจากโปสการดออนไลน ไดแก ภาพถาย 
และความคิดเห็นจากโปสการด  

 จํานวนบุคลากรที่มีความรูและใชสื่อโซเชียลมีเดียเพ่ือปฏิสัมพันธกับนักทองเท่ียว 
ผลลัพธที่ไดจากผลการศึกษาไดแก 1) การมีนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้นและชุมชนมีรายไดเพ่ิมขึ้น 2) 

ผลทางสังคมหมายถึงชุมชนมีความเขาใจความตองการของนักทองเที่ยวมากขึ้นและสามารถรับรอง
นักทองเที่ยวดีขึ้น 3) ผลทางสิ่งแวดลอมหมายถึงชุมชนยังคงความมีเอกลักษณแตสามารถปรับตัวใหเขา
กับความกาวหนาดานเทคโนโลยี 

ผลกระทบที่เกิดจากพฤติกรรม และความตองการทองเที่ยวชุมชนผานโซเชียลมีเดียอาจนํามาซ่ึง
ผลกระทบทั้งในเชิงบวกลบ เชน คุณภาพชีวิตของชุมชน ความสงบสุข การใชทรัพยากรธรรมชาติ และ
การจัดการขยะ 
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รูปที่ 1.2 แผนที่ผลลัพธของการศึกษาพฤติกรรม และความตองการทองเท่ียวชุมชนผาน

โซเชียลมีเดีย 

1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1) เขาใจพฤติกรรมและความตองการทองเท่ียวชุมชนผานโซเชียลมีเดีย 
2) ไดเน้ือหาที่สรางโดยผูใช (UGC) เพ่ือสนับสนุนการทองเท่ียวชุมชนตนแบบ 11 แหง 
3) ไดขอเสนอแนะเชิงนโยบายดานการพัฒนาการทองเที่ยวชุมชนผานโซเชียลมีเดียอยาง

ยั่งยืน 

1.7 ขอจํากัดของงานวิจัย 

 ขอจํากัดของงานวิจัยน้ีคือ 
 แหลงทองเที่ยวชุมชนที่นํามาวิเคราะหมีเพียง 21 แหงซึ่งไดรับการคัดเลือกมา

จากโครงการยอยที่ 1 ในตอนเริ่มทําวิจัย โครงการยอยที่ 2 ไดพิจารณาคัดเลือกใหเหลือเพียง 10 แหง 
แตหลังจากทําการวิเคราะหขอมูลไปซักระยะหนึ่งพบวาการวิเคราะหความคิดเห็นจากสื่อโซเชียลมีเดีย
ควรทําทั้ง 21 แหลงทองเที่ยวชุมชน เพ่ือใหสามารถนํามาเปรียบเทียบกันได อยางไรก็ตามเม่ือ
เปรียบเทียบกับจํานวนแหลงทองเที่ยวชุมชนจํานวน 106 แหงที่ปรากฏในเว็บไซตจากการทบทวน
วรรณกรรม จะเห็นไดวายังมีแหลงทองเที่ยวชุมชนอีกจํานวนมากที่ไมไดทําการศึกษา 
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 การวิเคราะหขอมูลดําเนินการผานเว็บไซตและส่ือโซเชียลหลักเฉพาะที่เก่ียวของ
กับการทองเที่ยวชุมชนเพียงสวนหนึ่งเทาน้ัน แตโซเชียลมีเดียที่ประชาชนนิยมใชงานมีจํานวนมาก
แตกตางกันตามวัตถุประสงค และโซเชียลมีเดียแตละประเภทมีความเปนพลวัตสูงมากทั้งการเกิดขึ้น 
ความนิยมใชในชวงเวลาหนึ่งและการเลิกใชงาน  

 ผลกระทบที่จะเกิดข้ึนตามรูป 1.2 ยังไมสามารถวัดไดเม่ือสิ้นสุดงานวิจัยน้ี ไดแก 
1) คุณภาพชีวิตของประชากร 2) ความสงบสุขของชุมชน 3) การใชทรัพยากรธรรมชาติและ 4) การ
จัดการขยะ ทั้งน้ีเพราะผลกระทบอาจจะยังไมสงผลทันที ในบางเร่ืองเสียงสะทอนจากรีวิวที่ไดรับผาน
โซเชียลมีเดีย อาจนําไปสูการแกไขไดโดยเร็ว เชน ความสะอาดในชุมชน การจัดการจราจร แตการจัดการ
ขยะทั้งระบบยังตองใชเวลาในการแกไข นอกจากน้ีผลกระทบบางอยางอาจเปนวิวัฒนาการของการ
รวมกลุมกันทํากิจกรรม เชน ความขัดแยงของกลุม หรือความเจริญที่ทําใหแหลงทองเที่ยวชุมชน
เปลี่ยนแปลงไป 

1.8 แผนการถายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสูกลุมเปาหมายเม่ือสิ้นสุดการวิจัย 

1) มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือแนะนําการใชโซเชียลมีเดียใหกับผูที่มีศักยภาพในการ
ดูแลเว็บไซตหรือโซเชียลมีเดียของแหลงทองเท่ียวชุมชนที่ใชเปนกรณีศึกษา 

2) ไดเว็บไซต/ โซเชียลมีเดียเพ่ือใชเปนเวทีในการเก็บสารสนเทศเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู
สําหรับแหลงทองเท่ียวชุมชน 
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บทที่ 2

การทบทวนวรรณกรรม

 โซเชียลมีเดียมีผลกระทบอยางมากตออุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการเดินทางเพราะเปน
เคร่ืองมือในการคนหาขอมูล การแบงปนประสบการณของนักทองเที่ยว จากการวิจัยการเดินทางของ
นักทองเท่ียวพบวา นักทองเที่ยวมีกิจกรรมในการใชโซเชียลมีเดียตั้งแตการคนหาขอมูล (สายการบิน 
โรงแรม รถเชา ภัตตาคาร) การมีสวนรวมตลอดระยะเวลาการเดินทาง การแสดงความเห็นและการให
ขอเสนอแนะหลังการเดินทาง นักทองเท่ียวที่ใชเครือขายโซเชียลมีเดียมากที่สุดจะเปนผูที่มีอายุระหวาง 
25-34 ป โดยจะใชเครือขายโซเชียลมีเดียเพ่ือรับแนวคิดและสรางแรงบันดาลใจสําหรับการวางแผนการ
เดินทาง และการมีสวนรวมในการเดินทาง  
 จากการสํารวจดัชนีดิจิทัลของ TEXT100 (2012) เก่ียวกับการทองเท่ียวเพื่อหาแนวโนม วงจรการ
ตัดสินใจของผูบริโภคและเปนเกณฑมาตรฐานของแนวโนมสําคัญทั่วโลก ทั้งในสหรัฐอเมริกา ยุโรปและ
เอเชียแปซิฟก (APAC) โดยเฉพาะในที่ที่มีการใชอินเทอรเน็ต และโซเชียลมีเดีย ไดใหสารสนเทศดังน้ี  

1) นักทองเท่ียวชาวเอเชียแปซิฟกมีการใชโซเชียลมีเดียในการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยว
มากกวาภูมิภาคอ่ืน โดยเฉพาะในประเทศจีนและอินเดีย อินเทอรเน็ตและความคิดเห็นเก่ียวกับการ
เดินทางมีผลตอการตัดสินใจครั้งแรกของสถานที่ทองเท่ียวในวันหยุด 

2) การใชโซเชียลมีเดียในการคนหาขอมูลและแรงบันดาลใจประกอบดวย ขอมูลเก่ียวกับ
ราคา/ อัตราคาหองพัก/สถานที่ทองเท่ียวโดยรอบ การคนหาขอมูลการเดินทางออนไลน นักเดินทางชาว
อเมริกันไดคนหาขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับคุณภาพของสิ่งอํานวยความสะดวกและความสะอาด ในขณะที่
นักทองเที่ยวชาวเอเชียแปซิฟกคนหาขอมูลพิเศษเกี่ยวกับแพ็กเกจ สภาพอากาศและการเขาถึง รวมทั้ง
ขาวเกี่ยวกับเสถียรภาพทางการเมืองของจุดหมายปลายทาง สวนนักทองเท่ียวในกลุมยุโรปคนหาขอมูล
เก่ียวกับคุณภาพการบริการ สิ่งอํานวยความสะดวก สภาพอากาศและ ความสะอาด สรุปการคนหาหลัก 
ประกอบดวย 

 รอยละ 
- ราคาหองพัก 47 
- พื้นที่โดยรอบของแหลงทองเที่ยว 43 
- โปรแกรมทองเที่ยวพิเศษ 30 
- สภาพดินฟาอากาศ 28 
- คุณภาพของการใหบริการ 27 
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3) ในการใหคําแนะนําและรีวิวการทองเที่ยว 5 อันดับสูงสุดประกอบดวย การซ้ือสินคา 
อาหารทองถิ่น อาหารอรอย สถานที่ทองเท่ียวทางประวัติศาสตร และกิจกรรมกลางแจง 

4) กิจกรรมที่ทําผานโซเชียลมีเดียสามารถทําไดในระหวางการเดินทางและภายหลังสิ้นสุด
การเดินทาง กิจกรรมหลักประกอบดวย  

 ระหวางการเดินทาง 
(รอยละ) 

หลังกลับจากการ
เดินทาง 
(รอยละ) 

- การแบงปนภาพถาย วิดีโอ  47 52 
- การแบงปน Blog และขาว 24 25 
- การเชื่อมโยงสถานที่ 22 25 
- การเขียนรีวิว 20 21 
- การ Check-in สถานที ่ 18 18 
- การแนะนําสถานท่ีผานโซเชยีลมีเดีย 16 14 
- การ Tweet เกี่ยวกับประสบการณ 15 13 
- การรีวิวเกี่ยวกับเรื่องราว ขาวที่นําเสนอ 12 12 
5) ขอเสนอแนะการแบงปนประสบการณมีทั้งดานบวกและดานลบ แตนักทองเที่ยวใน

ประเทศเอเชียมักจะแบงปนประสบการณทางดานบวก 
การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศจะประกอบดวย 7 ประเด็นหลักที่เก่ียวของกับงานวิจัยไดแก 

1) การทองเท่ียวชุมชน (Tourism Related Community)  
2) โซเชียลมีเดีย (Social Media) และ โซเชียลเน็คเวิรค (Social Networks)  
3) เน้ือหาที่สรางโดยผูใช (User Generated Content : UGC) 
4) การทําเหมืองขอความ (Text Mining) 
5) การตลาดเนื้อหา (Content Marketing) 
6) พฤติกรรมการทองเท่ียวของนักทองเท่ียวที่ใชโซเชียลมีเดียในการเดินทาง หรือ กลุม 

SoLoMo 
7) ความตองการของนักทองเท่ียว 

2.1 การทองเที่ยวชุมชน (Tourism Related Community) 

2.1.1 คําจํากัดความการทองเทีย่วชุมชน 

 การทองเที่ยวชุมชน (Tourism Related Community หรือ Community - Based Tourism) เปน
รูปแบบหนึ่งของการทองเที่ยวทางเลือก (Alternative Tourism) ที่สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาอยาง
ยั่งยืนโดยมีการใหนิยามการทองเท่ียวชุมชนไวดังน้ี 
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 การทองเที่ยวชุมชน (Tourism Related Community หรือ Community - Based Tourism) คือ
การทองเท่ียวที่คํานึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดลอม สังคม และวัฒนธรรม กําหนดทิศทางโดยชุมชน 
จัดการโดยชุมชน เพ่ือชุมชนและชุมชนมีบทบาทเปนเจาของ มีสิทธิในการจัดการดูแล เพ่ือใหเกิดการ
เรียนรูแกผูมาเยือน การทองเที่ยวชุมชน (Community Based Tourism หรือ CBT) เปนเคร่ืองมือสราง
ความเขมแข็งขององคกรชาวบานในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม โดยกระบวนการมีสวน
รวมของคนในชุมชน ชุมชนไดมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางการพัฒนาและไดรับประโยชนจากการ
ทองเท่ียว (องคการบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืน, 2523) 
 การทองเที่ยวชุมชน (CBT) คือกิจกรรมการทองเที่ยวที่ชุมชนเปนเจาของ ดําเนินการ บริหาร
จัดการหรือเปนความรวมมือในระดับชุมชนที่สามารถสรางคุณูปการตอความอยูเย็นเปนสุขของชุมชน 
(Well-being of Communities) ผานการสนับสนุนใหเกิดวิถีชีวิตที่ยั่งยืน การปกปองคุมครองวัฒนธรรม
ทางสังคม ประเพณี และทรัพยากรที่เปนมรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม (ASEAN Secretariat,  2016) 
โดยการทองเที่ยวชุมชนตั้งอยูบนหลักของการมีสวนรวมและการเสริมพลังชุมชนเพ่ือใหเกิดการเปน
เจาของและบริหารจัดการอยางโปรงใส สรางความรวมมือระหวางผูมีสวนไดสวนเสีย การพัฒนาความอยู
เย็นเปนสุขและคงไวซ่ึงศักด์ิศรีความเปนมนุษย มีกลไกการแบงปนผลประโยชนที่ยุติธรรมและโปรงใส 
สรางผลเชื่อมโยงไปยังเศรษฐกิจทองถิ่นและภูมิภาค เคารพวัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ พัฒนาคุณภาพประสบการณผูมาเยือนโดยสรางปฏิสัมพันธที่เขมแข็งระหวางเจาบาน
และแขกที่มาเยือน และเปนการดําเนินการที่มีความพอเพียงทางการเงิน 
 การทองเท่ียวชุมชน (CBT) คือการทองเท่ียวที่คํานึงถึงสิ่งแวดลอม สังคม วัฒนธรรมและความ
ยั่งยืน เปนการทองเที่ยวที่บริหารจัดการและเปนเจาของโดยชุมชน เพ่ือชุมชน มีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูมา
เยือนเพ่ิมการตระหนักรูและเรียนรูเก่ียวกับชุมชนและวิถีชีวิตทองถิ่น (Responsible Ecological Social 
Tour (REST) 
 เม่ือพิจารณาโดยภาพรวมพบวาการทองเที่ยวชุมชนเปนการทองเที่ยวที่ชุมชนเปนเจาของ
ควบคุมการดําเนินการโดยเนนการมีสวนรวมและการเสริมพลังชุมชน เปนการพัฒนาจากลางข้ึน
บนเพ่ือใหชุมชนอยูเย็นเปนสุข ขณะเดียวกันก็สรางประสบการณใหผูมาเยือนเกิดการเรียนรูและ
ตระหนักถึงวิถีชีวิตชุมชนและทองถิ่นดวยเชนกัน 
 การจัดการทองเท่ียวโดยชุมชนมีองคประกอบหลัก 4 ดาน ดังน้ี  

1) ดานทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม ชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ 
การผลิตและการใชทรัพยากรธรรมชาติคํานึงถึงความยั่งยืนของชุมชน มีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีทองถิ่นที่เปนอัตลักษณ  

2) ดานองคกรชุมชน ชุมชนมีระบบสังคมที่คนในชุมชนรับรูรวมกัน มีปราชญหรือผูมี
ความรู และมีทักษะในเรื่องตางๆ สมาชิกของชุมชนมีความรูสึกเปนเจาของและเขามามีสวนรวมใน
กระบวนการพัฒนา  
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3) ดานการจัดการ ชุมชนมีการกําหนดหลักเกณฑ กติกาในการจัดการสิ่งแวดลอม 
วัฒนธรรม และการทองเที่ยว มีองคกรหรือกลไกในการบริหารจัดการการทองเท่ียว สามารถบูรณาการ
การทองเที่ยวกับการพัฒนาชุมชน มีการกระจายผลประโยชนที่เปนธรรม มีกองทุนที่เอ้ือประโยชนตอการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน 

4) ดานการเรียนรู ลักษณะของกิจกรรมการทองเที่ยวเปนการสรางการรับรู เขาใจในวิถี
ชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกตาง มีระบบจัดการใหเกิดกระบวนการเรียนรูระหวางชาวบานกับผูมาเยือน สราง
จิตสํานึกเร่ืองการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม 
 การท่ีจะใหชุมชนดําเนินการทองเที่ยวไดจําเปนตองเตรียมความพรอมและสรางความเขมแข็ง
ใหกับชุมชนในดานการจัดการทองเท่ียว เนนอัตลักษณของการทองเที่ยวโดยชุมชน ใหความสําคัญในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ระหวางเจาของบานกับผูมาเยือน วัฒนธรรม วิถีชีวิตของผูคน และชุมชนทองถิ่น มีการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติควบคูไปกับวัฒนธรรม 
 การทองเท่ียวโดยชุมชนที่ใชเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาชุมชนมีหลักการดังน้ี 

1) ชุมชนเปนเจาของ มีสวนรวมในการกําหนดทิศทางและตัดสินใจ 
2) สงเสริมความภาคภูมิใจในตนเอง 
3) คงเอกลักษณและวัฒนธรรมทองถิ่น 
4) ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนใหดีขึ้น ทั้งดาน รายได การศึกษา การบริหาร

จัดการ 
5) เคารพในวัฒนธรรมที่แตกตางและศกัด์ิศรีความเปนมนุษย และสนับสนุนใหเกิดการเรียนรู

ระหวางคนตางวัฒนธรรม 
6) เกิดผลตอบแทนที่เปนธรรมแกคนทองถิ่น และมีการกระจายรายไดสูสาธารณประโยชน

ของชุมชน 
7) ตองเปนการจัดทองเท่ียวโดยชุมชนไมใชทําเปนรายปจเจก 
8) มีความยั่งยืนทางดานสิ่งแวดลอม ไมทําลายทรัพยากรธรรมชาติ วิถีชีวิตของชุมชน แต

เปนการเผยแพรเรียนรูและสงเสริมขนบธรรมเนียมวิถีชีวิตและสิ่งดีงามของชุมชนใหเปนที่รูจัก 
9) ไมกอใหเกิดความแตกแยกของคนในชุมชนในทายที่สุด 
 การทองเที่ยวชุมชนจําเปนตองอาศัยการมีสวนรวม (Participation) และความรวมมือ 

(Collaboration) จากผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวนเพื่อนําไปสูการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน (Vernon, 
Essex, Pinder, and Curry, 2005) การมีสวนรวมและความรวมมือที่เก่ียวของกับการทองเที่ยวชุมชนคือ
กระบวนการที่เชื่อมโยงการตัดสินใจระหวางผูมีสวนไดสวนเสียหลักเขาดวยกันเพ่ือแกปญหาและหรือ
บริหารจัดการประเด็นตางๆ ที่เก่ียวของเชื่อมโยงการทองเที่ยวชุมชน (Jamal and Getz,1995, p.188). 
เปนการรวมชุมชนเขาดวยกัน (Community Integration) (Mitchell and Reid, 2001, p. 114) ในรูปของ
โครงสรางอํานาจการตัดสินใจ และกระบวนการตัดสินใจ โดยมีลักษณะการควบคุมและเปนเจาของโดย 
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ทองถิ่น เชน ในดานการจางงานคนในทองถิ่น หรือหมายถึงการที่ทองถิ่นหรือชุมชนมีบทบาทเชิงรุกหรือมี
บทบาทอยางมีนัยสําคัญในการตัดสินใจ 
 การมีสวนรวมของประชาชน (Public Participation) (อรทัย กกผล, 2552, น.17-19) หมายถึงการ
เปดใหประชาชนเขาไปรวมในการกําหนดกฎเกณฑนโยบาย กระบวนการบริหารและตัดสินใจเพื่อ
ผลประโยชนของประชาชนโดยสวนรวมอยางแทจริง โดยตองอยูบนพ้ืนฐานของการที่ประชาชนมีอิสระ
ทางความคิด มีความรู ความสามารถในการกระทํา และมีความเต็มใจที่จะเขารวมกิจกรรมนั้นๆ ตองมีการ
เขารวมอยางครบวงจรตั้งแตตนจนถึงสิ้นสุดไมใชเปนแคเพียงการจัดเวทีการมีสวนรวมครั้งเดียว แตควร
เปดใหประชาชนเขารวมตั้งแตตนจนถึงสิ้นสุดดังน้ี 

1) การเกิดจิตสํานึกในตนเองและถือเปนภาระหนาที่ของตนในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของ
สังคมหรือชุมชนที่ตนเองอยู 

2) รวมกันคิดวาอะไรคือปญหา มีสาเหตุอยางไร และจะจัดลําดับความสําคัญของปญหา
เปาหมายอยางไร และควรที่จะจัดการกับปญหาใดกอนหลัง 

3) รวมกันวางแผนการดําเนินงานวาจะจัดกิจกรรมหรือโครงการอะไร จะแบงงานกัน
อยางไร ใชงบประมาณมากนอยเพียงใด จะจัดหางบประมาณมาจากที่ใดและใครจะเปนผูดูแลรักษา 

4) รวมดําเนินงานประชาชนจะตองเขารวมกิจกรรมดวยความเต็มใจ เต็มกําลังความรู
ความสามารถของตนเอง 

5) รวมกันติดตามประเมินผลตลอดเวลาที่ทํางานรวมกัน ประชาชนจะตองมีสวนรวมใน
การตรวจสอบถึงปญหาอุปสรรค และรวมกันในการหาทางแกไขปญหา เพ่ือใหงานหรือภารกิจดังกลาว
สามารถสําเร็จลุลวงตามเปาหมาย 

6) รวมรับผลประโยชนประชาชนที่เขามามีสวนรวมกิจกรรมของชุมชนแลวจะไดรับ
ผลประโยชนรวมกันซ่ึงไมจําเปนตองอยูในรูปของเงิน วัตถุสิ่งของแตอาจเปน ความสุขสบายความพอใจใน
สภาพของความเปนอยูที่ดีขึ้นก็ได 

เพ่ือใหเกิดการมีสวนรวมของประชาชนอยางมีคุณภาพตองคํานึงถึงเง่ือนไขหรือหลักการท่ีสําคัญ 
3 ประการเพ่ือใหประชาชนเขามามีสวนรวมคือ 

1) การมีสวนรวมของประชาชนตองเกิดจากความเต็มใจและความตั้งใจที่จะเขารวมเพราะจะ
ทําใหประชาชนเกิดความรูสึกเปนสวนหนึ่งของชุมชนในการแกไขปญหา/ตัดสินใจในเรื่องนั้นๆ 

2) กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนตองตั้งอยูบนพ้ืนฐานของความเสมอภาคและขีด
ความสามารถของประชาชนแตละบุคคลที่จะเขามามีสวนรวม 

3) การมีสวนรวมของประชาชนตองตั้งอยูบนพ้ืนฐานของเสรีภาพ/อิสรภาพที่จะตัดสินใจวา
จะเลือกหรือจัดใหมีการมีสวนรวมหรือไม ขอสําคัญคือการมีสวนรวมของประชาชนตองไมไดเกิดจากการ
ถูกบังคับหรือขูเข็ญจากผูที่เหนือกวา 

การจัดแบงระดับการมีสวนรวมของประชาชนตามตัวแบบขั้นบันไดการมีสวนรวมของพลเมือง 
(Ladder of Citizen Participation) ของ Arnstein (Arnstein, 1969) เปนอีกแนวคิดหน่ึงที่นํามาใชในการ
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อธิบายถึงระดับการมีสวนรวมของประชาชนอยางแพรหลาย โดย Arnstein แบงบันไดการมีสวนรวมของ
ประชาชนออกเปน 8 ขั้น ซ่ึงประกอบดวย 

1) ขั้นการควบคุม (Manipulation) 
2) ขั้นการรักษา (Therapy) 
3) ขั้นการใหขอมูล (Informing) 
4) ขั้นการรับฟงความคิดเห็น (Consultation) 
5) ขั้นการปรึกษาหารือ (Placation)  
6) ขั้นการเปนหุนสวน (Partnership) 
7) ขั้นมอบหมายอํานาจ (Delegated Power) 
8) ขั้นอํานาจพลเมือง (Citizen Control) 

จากขั้นบันไดการมีสวนรวมของพลเมือง Arnstein ไดแบงขั้นบันไดดังกลาวออกเปน 3 ระดับ โดย
อธิบายวาบันไดขั้นที่ 1 และ 2 น้ันถือวายังไมเกิดการมีสวนรวมของประชาชน จึงเรียกระดับน้ีวา 
“Nonparticipation” สวนบันไดขั้นที่ 3-5 แมประชาชนจะมีโอกาสใหขอมูลความคิดเห็นแตก็ยังไมมีอํานาจ
ในการตัดสินใจ จึงเรียกระดับน้ีวา “Tokenism” ขณะที่บันไดขั้นที่ 6-8 ถือวาประชาชนมีอํานาจในการ
ตัดสินใจจึงเรียกระดับน้ีวา “Citizen Power” แนวคิดน้ีสะทอนใหเห็นวาการมีสวนรวมของประชาชนตั้งแต
ในระดับ 6) ขั้นการเปนหุนสวน (Partnership) จึงจะถือเปนจุดเร่ิมตนของบทบาทและอํานาจของ
ประชาชนอยางแทจริง และยิ่งระดับขั้นบันไดสูงขึ้นยิ่งสะทอนใหเห็นอํานาจที่มากขึ้นของประชาชน 

ทุนทางสังคม (Social Capital) ซ่ึงโดยทั่วไปแลวหมายถึงปทัสฐาน (Norms) และเครือขาย 
(Networks) (Sato, 2001, p.12; Woolcock and Narayan, 2000, p.226) สามารถรวบรวมผูคนเขา
ดวยกันโดยทําใหเกิดความไววางใจกัน.(Trust) และนําไปสูความรวมมือของพลเมือง ทุนทางสังคมจึง
เปรียบเสมือนน้ํามันหลอลื่นที่เปนตัวเรงทําใหเกิดการมีสวนรวม การกระจายอํานาจ และความรวมมือ ซ่ึง
สอดคลองกับหลักการพ้ืนฐานของการทองเที่ยวชุมชน (Community Based Tourism (CBT) ที่เนนการมี
สวนรวมของชุมชน การกระจายอํานาจ และกระบวนการรวมมือโดยอาศัยทุนทางสังคมเปนน้ํามันหลอลื่น
หลักการพ้ืนฐานดังกลาวเขาดวยกัน นอกจากนี้การทองเท่ียวชุมชนยังตองอาศัยการเสริมพลังใหกับชุมชน 
(Community Empowerment) ดวยเชนกันโดยพื้นฐานสําคัญของการเสริมพลังใหกับชุมชน (World Bank, 
2002) ประกอบดวย  

 การเขาถึงขอมูล ชุมชนที่มีขอมูลที่เพียงพอชวยใหอยูในตําแหนงที่มีโอกาส งายในการ
เขาถึงบริการ การใชสทิธิ์ และการถามถึงความรับผิดชอบจากผูมีสวนไดสวนเสีย  

 การมีสวนรวมทั้งการวางแผน การดําเนินการ และรับผลเปนสิ่งสําคัญสําหรับชุมชน  
 ความรับผิดชอบของผูมีสวนไดสวนเสียเปนสิ่งจําเปน รวมทั้งบทบาทในการพัฒนา การ

ดําเนินการ และการใชทรัพยากรซึ่งรวมถึงเงินทุน ความรับผิดชอบเปนสิ่งสําคัญเพ่ือใหเกิดความไววางใจ
ในชุมชน ในอีกดานหนึ่งชุมชนก็สามารถใหความรูเพ่ือพัฒนาความรับผิดชอบระหวางสมาชิกในชุมชนและ
กลุมอ่ืนๆ ดวยเชนกัน  



รายงานฉบับสมบูรณ 
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 ความสามารถขององคกรทองถิ่นทั้งในดานการทํางานเปนทีม การพัฒนาและทําให
องคกรทองถิ่นเขมแข็ง การเคลื่อนยายทรัพยากรไปเพื่อจัดการกับปญหาท่ีเกิดขึ้น ชุมชนสามารถ
แสดงออกถึงความตองการและความมุงม่ันของกลุมไดดีกวาการดําเนินการโดยปจเจกบุคคล 

ผลการศึกษาโมเดลการทองเที่ยวชุมชนที่ Palawan ในประเทศฟลิปปนส (Okazaki, 2008) 
พบวาจําเปนตองสนับสนุนทุนทางสังคมเพ่ือเชื่อมโยงความสัมพันธในชุมชนไวดวยกันโดยทุนทางสังคมนี้
จะนําไปสูความรวมมือระหวางผูมีสวนไดสวนเสียรวมท้ังเชื่อมโยงไปยังหนวยงานภาครัฐ ไมเชนนั้นจะไม
สามารถมีตัวเรงใหเกิดการมีสวนรวม การกระจายอํานาจ และความรวมมือซ่ึงเปนหลักการพ้ืนฐานสําคัญที่
นําไปสูความสําเร็จของการทองเที่ยวชุมชน 

การศึกษาการทองเที่ยวชุมชนในอิตาลี (Chiappa, Atzeni, and Ghasemi, 2016) พบวาคนใน
ชุมชนเห็นวาแมผลกระทบทางบวกมากกวาผลกระทบทางลบจากการทองเท่ียวชุมชนเพียงเล็กนอยแตก็
จะยังคงสนับสนุนการทองเท่ียวชุมชนตอไป โดยจะไมใชเงินลงทุนในกิจกรรมการทองเท่ียวแตจะสนับสนุน
บุตรหลานใหเรียนรูและพัฒนาทักษะที่เก่ียวของกับการทองเท่ียวเพื่อประกอบอาชีพเก่ียวกับการทองเท่ียว 
คนในชุมชนรูสึกวายังมีสวนรวมไมมากในการวางแผนการทองเที่ยวและธุรกิจที่เก่ียวของกับการทองเที่ยว
หลายๆ อยางก็ดําเนินการโดยคนท่ีอาศัยอยูในเมืองไมใชคนในชุมชน ดังน้ันจึงควรสงเสริมใหเกิดการมี
สวนรวมและการเสริมพลังของคนในชุมชนใหมากขึ้นเพ่ือใหคนในชุมชนรูสึกเปนเจาของและสามารถ
นําไปสูการทองเที่ยวชุมชนอยางยั่งยืน เครือขายการทองเที่ยวชุมชน (CBT Network) ซ่ึงเปน
ความสัมพันธแบบทางการและไมทางการระหวางผูมีสวนไดสวนเสียของการทองเที่ยวชุมชนเปนกลยุทธ
สําคัญที่นําไปสูความสําเร็จในการพัฒนาการทองเที่ยวชุมชนซ่ึงหมายถึงการเสริมพลังใหกับสมาชิกใน
ชมุชนและนํามาซ่ึงประโยชนที่จะเกิดขึ้นกับชุมชนทองถิ่น (Tolkach and King, 2015) 
 แนวคิดดานการทองเที่ยวโดยชุมชนที่ตองการส่ือไปยังนักทองเท่ียวหรือผูมาเยือน ไดแก 

 เปนการทองเที่ยวเพื่อคนหา สํารวจความงามที่เรียบงายของหมูบานในชนบท และมีสวน
รวมในวิถีชีวิตทองถิ่น  

 นักทองเท่ียวจะไดเรียนรูเก่ียวกับวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายแตกตางกันในแตละ
ทองถิ่น มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมดวยความออนนอม อัธยาศัยไมตรีของคนทองถิ่นที่มีชีวิตผูกพันกับ
ธรรมชาติ 

 พักอาศัยในบานกับครอบครัวคนทองถิ่น รับประทานอาหารพื้นบาน และแลกเปลี่ยน
เรื่องราวกับสมาชิกในครอบครัว 

 ทํากิจกรรมตางๆ รวมกับชุมชนที่แตกตางกันไปในแตละทองถิ่น  
 เดินปากับคนทองถิ่นในเสนทางที่สวยงามและมีความหมาย สอดแทรกเร่ืองราวภูมิปญญา

ทองถิ่น ตํานานพื้นบานจากอดีตถึงปจจุบัน   
 เก็บเก่ียวผัก ผลไม และสมุนไพร เรียนรูการทําอาหาร แปรรูปอาหาร และมีสวนรวมใน

การทําอาหารกับคนทองถิ่น 
 ดํานํ้า ดูความงามใตทองทะเล หรือใชชีวิตลองเรือไปหาปลากับชาวประมงพื้นบาน  
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2.1.2 ประเภทนักทองเที่ยวชุมชน 

 การทองเที่ยวชุมชนยังคงเปนเปาหมายท่ีตองการของนักทองเที่ยวชาวยุโรปที่ตองการไดรับ
ประสบการณจริงในรูปแบบเฉพาะ (Unique and Authentic Experiences) โดยเฉพาะอยางยิ่งหากรูวา
การทองเท่ียวดังกลาวสามารถสรางประโยชนใหแกชุมชน มีความปลอดภัย มีความยั่งยืน และมีโอกาสมี
ปฏิสัมพันธกับคนในทองถิ่น นักทองเที่ยวที่ชื่นชอบการทองเที่ยวชุมชนโดยทั่วไปแลวเปนผูที่มีการศึกษา 
มีรายไดคอนขางสูง และมีประสบการณการทองเที่ยว Centre for the Promotion of Imports from 
Developing Countries (CBI) แหงสหภาพยุโรปไดแบงประเภทนักทองเที่ยวที่สนใจการทองเที่ยวชุมชน
ไวดังน้ี 

 นักทองเที่ยวชุมชนสายแข็ง (Hard CBT Travelers) นักทองเที่ยวกลุมน้ีมีจํานวนไม
มากโดยเปนกลุมนักทองเที่ยวที่ตองการประสบการณดานวัฒนธรรมชุมชนอยางแทจริงจึงตองการใชชีวิต
เหมือนคนทองถิ่นใหมากท่ีสุดโดยไมคํานึงถึงความสะดวกสบาย หากไดรับความสะดวกสบายเกินไปจาก
การทองเที่ยวชุมชนอาจรูสึกวาการทองเที่ยวดังกลาวไมใชประสบการณที่แทจริง การทองเที่ยวอยาง
ยั่งยืนและจริยธรรมในการทองเท่ียวถือเปนสิ่งสําคัญ นักทองเท่ียวกลุมน้ีโดยสวนใหญเปนนักทองเที่ยว
ชาวดัทช ดังนั้นชุมชนจึงควรเสนอการทองเที่ยวชุมชนที่ทําใหนักทองเท่ียวกลุมน้ีไดรับประสบการณดาน
วัฒนธรรมชุมชนอยางแทจริง นักทองเท่ียวกลุมน้ีจึงเหมาะกับการพักโฮมสเตยตามนิยามของกระทรวง
การทองเที่ยวและกีฬา ซ่ึงนักทองเที่ยวจะตองพักรวมกับเจาของบานชายคาเดียวกัน โดยมีหองพักหรือ
พ้ืนที่ใชสอยภายในบานเหลือสามารถนํามาดัดแปลงใหนักทองเที่ยวไดพักชั่วคราว และจัดบริการส่ิง
อํานวยความสะดวกตามสมควร 

 นักทองเที่ยวชุมชนสายออน (Soft CBT Travelers) นักทองเท่ียวชุมชนสวนใหญจัดอยู
ในกลุมน้ี โดยเปนนักทองเท่ียวที่สนใจในวัฒนธรรม การผจญภัย การมีปฏิสัมพันธกับคนในทองถิ่น 
นักทองเท่ียวกลุมน้ีตองการไดรับความสะดวกสบายจากการทองเที่ยวชุมชน ดังน้ันชุมชนจึงควรเสนอการ
ทองเที่ยวชุมชนที่ทําใหนักทองเที่ยวกลุมน้ีไดรับความสะดวกสบาย เชน ที่นอน หองน้ํา อาหาร และสิ่ง
อํานวยความสะดวกตางๆ ชุมชนตองเขาใจวานักทองเที่ยวกลุมน้ีอาจไมไดมองหาการทองเที่ยวชุมชนแต
หากการทองเท่ียวชุมชนสามารถตอบสนองความตองการไดนักทองเที่ยวกลุมน้ีก็จะเลือกการทองเที่ยว
ชุมชน นักทองเท่ียวกลุมน้ีแบงยอยออกเปน 3 กลุมคือ 

 นักทองเที่ยวกลุมผูสูงอายุ (Older Generation) นักทองเท่ียวกลุมผูสูงอายุเปน
นักทองเท่ียวชุมชนกลุมใหญโดยมีอายุระหวาง 50-70 ป เปนผูมีทั้งเงินและเวลามากกวานักทองเที่ยวกลุม
อ่ืนเพราะสวนใหญลูกโตแลวและเกษียณแลวจึงไมตองทํางาน มีเวลาทองเท่ียวเต็มที่ นักทองเท่ียวกลุมน้ี
ยังมีสุขภาพแข็งแรงและตองการไดรับประสบการณใหมๆ จึงสนใจกิจกรรมผจญภัยเบาๆ ที่ผสมผสานกับ
ความหรูหรา ขณะเดียวกันก็มองหาประสบการณที่แทจริงดวยเชนกัน เพ่ือตอบสนองความตองการของ
นักทองเที่ยวกลุมน้ีชุมชนควรนําเสนอประสบการณแทจริงที่มีลักษณะเฉพาะท้ังดานวัฒนธรรมและ
กิจกรรมผจญภัยเบาๆ นําเสนอบริการที่เปนมาตรฐานและสะดวกสบาย 
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 นักทองเท่ียวกลุมที่อายุไมมาก (Younger Generations) โดยสวนใหญนักทองเที่ยว
กลุมน้ีเปนพวกมีการศึกษาดี เคยเดินทางทองเท่ียวตางประเทศมากอน จึงตองการคนหาแหลงทองเท่ียว
ใหมๆ เพ่ือตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวกลุมน้ีชุมชนควรนําเสนอประสบการณเฉพาะ เชน 
โครงการอาสาสมัคร โครงการพักอาศัยระยะยาวเพื่อใหนักทองเท่ียวไดทํากิจกรรมรวมกับคนในชุมชน 
โดยใชการโฆษณาประชาสัมพันธโครงการในทองถิ่น เชน ที่พักสําหรับนักทองเที่ยวหรือรานอาหารใน
ทองถิ่น นักทองเท่ียวกลุมน้ีแบงยอยออกเปน 2 กลุมคือ  

- นักทองเที่ยวที่มีอายุระหวาง 18-30 ป เปนพวกที่มีงบประมาณนอยแตมีเวลามาก 
ชอบการทองเที่ยวแบบอิสระ (Backpackers) ใชเวลาทองเที่ยวนานในแตละครั้งอาจนานเปนเดือนหรือ
เปนป เปนผูสนใจการทองเท่ียวชุมชนเพราะเปนหนทางประหยัดคาใชจายในการทองเที่ยวเพราะถูกกวา
การพักโรงแรม  

- นักทองเที่ยวที่มีอายุระหวาง 31-50 ป เปนพวกคนทํางานที่มีรายไดแตมีเวลา
จํากัด สวนใหญมักเดินทางทองเท่ียวเปนคู มองหาประสบการณแปลกใหมในชีวิต และตองการไดรับความ
สะดวกสบายจากการทองเท่ียวชุมชน 

 นักทองเที่ยวกลุมที่เปนครอบครัวซึ่งมักเดินทางมาทองเที่ยวกับลูก (Families with 
Children) นักทองเท่ียวกลุมน้ีไมใชกลุมใหญสําหรับการทองเที่ยวชุมชนแตก็มีแนวโนมเพ่ิมขึ้น ชาวยุโรป
ชอบการทองเที่ยวที่มีโอกาสไดสอนลูกหลานไปในตัว โดยตองการสอนใหเด็กๆ รูวาผูคนในโลกนี้ใชชีวิต
ความเปนอยูอยางไร กินอะไร โรงเรียนเปนแบบไหน จึงตองการใหคนทองถิ่นมีปฏิสัมพันธดวย เชน สอน
ลูกใหเลนแบบคนทองถิ่น ดังนั้นนักทองเที่ยวกลุมน้ีจึงนิยมเดินทางไปทองเที่ยวชุมชนในประเทศกําลัง
พัฒนา 
 ประเภทนักทองเที่ยวชุมชน คุณลักษณะหลักของนักทองเท่ียวชุมชน และการจัดการทองเที่ยวที่
เหมาะสม สามารถสรุปไดดังตารางที่ 2.1 
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ตารางที่ 2.1 ประเภทนักทองเที่ยวชุมชน 

ประเภทนักทองเท่ียวชุมชน คุณลักษณะหลัก การจัดการทองเท่ียวท่ีเหมาะสม 
1. นักทองเท่ียวชุมชนสายแข็ง  ตองการประสบการณดานวัฒนธรรม

ชุมชนอยางแทจริง 
 สามารถจัดบานพักโฮมสเตยตามนิยาม
ของกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 

2. นักทองเท่ียวชุมชนสายออน  สนใจในวัฒนธรรม การผจญภัย การมี
ปฏิสัมพันธกับคนทองถ่ิน  

 ยังตองการไดรับความสะดวกสบาย
จากการทองเท่ียวชุมชน 

 ควรเสนอการทองเท่ียวชุมชนที่ใหความ
สะดวกสบาย  
 จัดหาส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ 

2.1. นักทองเท่ียวกลุมผูสูงอายุ  อายุระหวาง 50-70 ป  
 เปนผูมีเงิน เวลาและยังมีสุขภาพ

แข็งแรง 
 ตองการไดรับประสบการณใหมๆ  
 สนใจกิจกรรมผจญภัยเบาๆ ท่ี

ผสมผสานกับความหรูหรา  

 นําเสนอประสบการณ เชน วัฒนธรรม
และกิจกรรมผจญภัยเบาๆ  
 ใหบริการท่ีเปนมาตรฐานและ
สะดวกสบาย 

2.2. นักทองเท่ียวกลุมท่ีอายุไม
มาก 

 มีการศึกษาดี  
 เคยเดินทางทองเท่ียวตางประเทศมา

กอน  
 ตองการคนหาแหลงทองเท่ียวใหมๆ 

 นําเสนอประสบการณเฉพาะ เชน 
โครงการอาสาสมัคร โครงการพักอาศัย
ระยะยาว 
 จัดกิจกรรมใหนักทองเท่ียวทํารวมกับ
คนในชุมชน 
 จัดหาส่ิงอํานวยความสะดวกอยูใน
ระดับท่ีพออาศัยอยูได 
 ยังตองคํานึงถึงความเปนสวนตัวของ
นักทองเท่ียว 

ก. นักทองเท่ียวอายุ 18-30 
ป 

 มีงบประมาณนอยแตมีเวลามาก  
 ชอบการทองเที่ยวแบบ backpackers 
 ตองการเห็นชุมชนทองถ่ิน แตตองมี

ความเปนสวนตัว 
 สนใจการทองเท่ียวชุมชนเพราะราคา

ถูก 
ข. นักทองเท่ียวอายุ 31-50 
ป 

 มีรายไดแตมีเวลาจํากัด  
 มักเดินทางทองเท่ียวเปนคู  
 ตองการหาประสบการณแปลกใหม  
 ตองการความสะดวกสบายจากการ

ทองเท่ียวชุมชน 
2.3 นั ก ท อ ง เ ท่ี ย ว ก ลุ ม

ครอบครัว (มักเดินทางมา
กับลูก) 

 มีแนวโนมเพ่ิมขึ้น สวนใหญเปนชาว
ยุโรป 

 ชอบการทองเที่ยวท่ีมีโอกาสไดสอน
ลูกหลานจากสภาพแวดลอมท่ีเปนจริง 

 ตองการมีปฏิสัมพันธกับคนทองถ่ิน 

 จัดกิจกรรมใหนักทองเท่ียวทํารวมกับ
คนในชุมชน 
 ใหบริการท่ีเปนมาตรฐานและ
สะดวกสบาย 

ท่ีมา:  ปรับจาก Centre for the Promotion of Imports from Developing Countries (CBI) 
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2.1.3 รูปแบบการทองเที่ยวชุมชน 

 การทองเที่ยวชุมชนสามารถแบงออกไดเปน 3 ประเภทหลัก ไดแก การแลกเปลี่ยนเรียนรู 
การศึกษาดูงาน และจิตอาสา 

1) การแลกเปลี่ยนเรียนรู เปนการเรียนรูและแบงปนประสบการณกับวิถีชีวิตคน 
นักทองเท่ียวสามารถเย่ียมชมชุมชน เขารวมกิจกรรมในทองถิ่น เชน การทําประมงพ้ืนบาน การทําสวน 
ศิลปะทองถิ่น งานฝมือ หรือการเดินปา เจาบานและแขกผูมาเยือนมีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม หรือ
รวมเปนสวนหนึ่งของโครงการพัฒนาและอนุรักษในทองถิ่น 

2) การศึกษาดูงาน ศูนยการเรียนรูชุมชน เปนการศึกษาดูงานในชุมชนที่ประสบ
ความสําเร็จ เชน การทําไรนาสวนผสม พลังงานน้ําขนาดเล็ก การอนุรักษปาไม และยาสมุนไพรแผน
โบราณ ชุมชนเหลาน้ีจะเปดโอกาสใหนักเรียน นักวิชาการ หรือเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเขา
เยี่ยมชม เพ่ือนําความรูจากการเรียนรูภาคสนามไปปรับใชกับวิถีชีวิตสวนตัวหรือพัฒนาทองถิ่น 

3) จิตอาสา หรืองานอาสาสมัคร เปนการทองเที่ยวเพื่อสัมผัสประสบการณที่คลายกับการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู โดยผูมาเยือนมีโอกาสท่ีจะทํางานกับครอบครัวและมีสวนรวมใชเวลาในกิจกรรม
อาสาสมัคร เปนงานที่มีประโยชน สามารถทํากิจกรรมใหแลวเสร็จดวยงบประมาณที่จํากัดและการใช
ทักษะทางเทคนิค เชน การออกแบบเสนทางศึกษาธรรมชาติ ภาพวาด การทําความสะอาด และการสราง
สื่อภาษาอังกฤษ 

2.1.4 ผลกระทบจากการทองเทีย่วชุมชน 

 แมวาเปาหมายท่ีแทจริงของการพัฒนาการทองเที่ยวชุมชนจะตองการใหเกิดผลดีตอชุมชนโดย
กอใหเกิดการพัฒนาชุมชนทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมและนําไปสูการพัฒนา
อยางยั่งยืนก็ตาม แตในทางปฏิบัติการทองเที่ยวชุมชนก็สามารถกอใหเกิดผลดานเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมทั้งในเชิงบวกและลบ (Kim, Uysal and Sirgy, 2013, Zaei and Zaei, 2013) 
ดังน้ี 

1) ผลดานเศรษฐกิจ ผลดีดานเศรษฐกิจที่เกิดจากการทองเท่ียวชุมชน ไดแก ดานการจาง
งาน ทําใหเกิดงานใหมๆ รวมทั้งมีการจางงานเพิ่มขึ้น เม่ือมีการจางงานเพิ่มขึ้นคนในชุมชนจึงมีรายได
เพ่ิมขึ้น เกิดการกระจายรายไดและกระจายความมั่งคั่งสูผูเก่ียวของ จึงชวยลดปญหาความยากจนใน
ชุมชนลง (World Tourism Organization, 1997, Sebele, 2010, Sutawa, 2012, Tolkach and King, 
2015, Thongpanya, 2017, Zaei and Zaei, 2013) นอกจากน้ียังกอใหเกิดการลงทุน การเติบโตของ
ธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก และสามารถสรางผลเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจไปยังธุรกิจที่
เก่ียวของกับการทองเที่ยวชุมชนดวยเชนกัน (Zaei and Zaei, 2013, Thongpanya, 2017) การทองเที่ยว
ชุมชนยังชวยใหเกิดการพัฒนามาตรฐานชีวิตและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ชวยพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานตางๆ พัฒนาการคมนาคมขนสงใหดีขึ้นทําใหคนในชุมชนไดรับความสะดวกสบาย (World 
Tourism Organization, 1997, Zaei and Zaei, 2013, Thongpanya, 2017, Roseland, 2005, Sutawa, 
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2012) ขณะเดียวกันการทองเท่ียวชุมชนก็ชวยใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจทองถิ่น นําไปสูการพัฒนาชุมชน 
และการพัฒนาอยางยั่งยืนในระยะยาว (Zaei and Zaei, 2013, Sebele, 2010, Tolkach and King, 2015, 
Prince and Ioannides, 2017) สวนผลเสียดานเศรษฐกิจที่เกิดจากการทองเที่ยวชุมชน ไดแก ราคาสินคา
และบริการสูงขึ้นทําใหตนทุนคาครองชีพของคนในชุมชนสูงขึ้น (Weaver and Lawton, 2001) ราคาที่ดิน
สูงขึ้น (Lundberg, 1990) เกิดปญหาการขายที่ดิน ทําใหโครงสรางเศรษฐกิจในชุมชนเปลี่ยนจากภาค
เกษตรมาสูภาคบริการ (Sutawa, 2012) เกิดการพ่ึงพาเงินทุนจากภายนอก รวมทั้งสงผลใหชุมชนเปลี่ยน
เปาหมายจากการพัฒนาการทองเที่ยวชุมชนเพื่อยกระดับความเปนอยูของคนในชุมชนมาเปนเนนกําไร
แทน    

2) ผลดานสังคม ผลดีดานสังคมที่เกิดจากการทองเที่ยวชุมชน ไดแก เกิดการพัฒนาสิ่ง
อํานวยความสะดวกในชุมชนและนําไปสูการพัฒนาชุมชน เชน สถานที่พักผอน ที่จอดรถ ถนนหนทาง 
การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางนักทองเที่ยวและคนในชุมชนนําไปสูการยกระดับวิถีชีวิตของคนในชุมชน 
เกิดการพัฒนาการศึกษา การพัฒนาดานสุขภาพอนามัย (Tolkach and King, 2015, Zaei and Zaei, 
2013) นอกจากนี้การทองเที่ยวชุมชนยังชวยพัฒนาภาพลักษณของประเทศ และสรางความสัมพันธที่
เขมแข็งกับประเทศอ่ืนดวยเชนกัน (Sutawa, 2012) สวนผลเสียดานสังคมที่เกิดจากการทองเที่ยวชุมชน 
ไดแก ขาดการมีสวนรวมจากคนในชุมชนจึงนําไปสูปญหาความขัดแยงทางสังคม (Yang, Ryan and 
Zhang, 2013) นอกจากนี้ยังอาจทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตบางอยางไปในทางที่แยลง เชน การ
แขงขันกันทําธุรกิจที่เก่ียวของกับการทองเที่ยวระหวางคนในชุมชนอาจทําใหไมชวยเหลือเก้ือกูลกัน
เหมือนเดิม (Thongpanya, 2017) การทองเท่ียวชุมชนที่มีนักทองเที่ยวเขามามากเกินไปอาจทําใหเกิด
ปญหาการจราจรติดขัด ปญหาความแออัดในพ้ืนที่สาธารณะรวมทั้งปญหาสังคมตางๆ ตามมา เชน 
ขอทาน การพนัน ยาเสพติด โสเภณี และอาชญากรรม  

3) ผลดานวัฒนธรรม ผลดีดานวัฒนธรรมที่เกิดจากการทองเที่ยวชุมชน ไดแก ชวย
สงเสริม อัตลักษณชุมชนใหเปนที่รูจัก ทําใหคนในชุมชนเห็นคุณคาของวัฒนธรรมชุมชนมากขึ้นและ
พยายามรักษาไว นอกจากน้ียังทําใหชวยพัฒนาวัฒนธรรมทองถิ่นที่ซบเซาแลวใหกลับมามีชีวิต
เหมือนเดิม เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูวัฒนธรรมและนําไปสูการพัฒนาชุมชนตามมา (Tolkach and King, 
2015) ขณะที่ผลเสียดานวัฒนธรรมที่เกิดจากการทองเที่ยวชุมชน ไดแก อาจทําใหวัฒนธรรม ประเพณี
บางอยางเสื่อมลง เกิดการบิดเบือนวัฒนธรรมเม่ือมีการผลิตมากเกินไป อัตลักษณของชุมชนอาจเลือน
หายไปในระยะยาวเนื่องจากการเขามาอาศัยหรือดําเนินธุรกิจของคนนอกชุมชน (Thongpanya, 2017, 
Sutawa, 2012, Kousis, 1989) 

4) ผลดานสิ่งแวดลอม ผลดีดานสิ่งแวดลอมที่เกิดจากการทองเที่ยวชุมชน ไดแก ชวยให
เกิดการตระหนักรูถึงความจําเปนในการอนุรักษสิ่งแวดลอม และนําไปสูการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
(Sebele, 2010, Sutawa, 2012, Zaei and Zaei, 2013) ผลเสียดานสิ่งแวดลอมที่เกิดจากการทองเที่ยว
ชุมชน ไดแก เกิดการแยงใชทรัพยากรระหวางคนในชุมชนและนักทองเท่ียว เชน นํ้า ที่ดิน เกิดการสูญเสีย
ทรัพยากรท่ีมีคา เชน ที่ดินสาธารณะ การลดลงของสัตวปา เกิดปญหามลภาวะและความเสื่อมโทรมของ
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ระบบนิเวศ (Sebele, 2010, Thongpanya, 2017, Sutawa, 2012) ผลกระทบดานตางๆ ในภาพรวมสรุป
ไดดังตารางที่ 2.2 

ตารางที่ 2.2 ผลกระทบดานตางๆ จากการทองเทีย่วชุมชน 

ดาน ผลกระทบเชิงบวก ผลกระทบเชิงลบ 

เศรษฐกิจ 1) การจางงาน เกิดงานใหมๆ การจางงานเพ่ิมขึ้น 
2) รายไดเพ่ิมขึ้น 
3) เกิดการลงทุน การเติบโตของธุรกิจโดยเฉพาะ

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก และสรางผล
เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ 

4) ชวยพัฒนามาตรฐานชีวิตและคุณภาพชีวิตของ
คนในชุมชน 

5) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การคมนาคมขนสง 
6) เกิดการกระจายรายได กระจายความมั่งคั่งสู

ผูเกี่ยวของ ชวยลดปญหาความยากจน 
7) เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจทองถ่ิน นําไปสูการ

พัฒนาชุมชน และการพัฒนาอยางยั่งยืน 

1) ราคาสินคาและบริการสูงขึ้น ตนทุนคาครอง
ชีพสูงขึ้น 

2) ราคาท่ีดินสูงขึ้น 
3) มีการขายท่ีดิน โครงสรางเศรษฐกิจเปล่ียน

จากภาคเกษตรมาสูภาคบริการ 
4) พ่ึงพาเงินทุนจากภายนอก 
5) เปล่ียนเปาหมายจากการพัฒนาเพ่ือยกระดับ

ความเปนอยูของคนในชุมชนมาเปนเนนกําไร
แทน 

สังคม 1) เกิดการพัฒนาชุมชน 
2) พัฒนาส่ิงอํานวยความสะดวกในชุมชน เชน 

สถานท่ีพักผอน ท่ีจอดรถ ถนน 
3) พัฒนาภาพลักษณของประเทศ  และสราง

ความสัมพันธท่ีเขมแข็งกับประเทศอื่น 
4) การแลกเปล่ียนเรียนรูนําไปสูการยกระดับวิถี

ชีวิตของคนในชุมชน การพัฒนาการศึกษา การ
พัฒนาสุขภาพอนามัย 

1) ขาดการมีสวนรวมจากคนในชุมชนจึงนําไปสู
ปญหาความขัดแยงทางสังคม 

2) การเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตบางอยางไปในทางท่ี
แยลง เชน การแขงขันทําใหไมชวยเหลือ
เกื้อกูลกัน 

3) ปญหาการจราจรติดขัด 
4) ปญหาความแออัดในพ้ืนท่ีสาธารณะ 
5) ปญหาสังคม เชน ขอทาน การพนัน ยาเสพ

ติด โสเภณี อาชญากรรม 
วัฒนธรรม 1) สงเสริมอัตลักษณชุมชนใหเปนท่ีรูจัก 

2) ทําใหคนในชุมชนเห็นคุณคาของวัฒนธรรม
ชุมชน 

3) ชวยพัฒนาวัฒนธรรมทองถ่ินใหกลับมามีชีวิต 
4) เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูวัฒนธรรมและนําไปสู

การพัฒนาชุมชน 

1) ทําใหวัฒนธรรม ประเพณีเส่ือมลง 
2) เกิดการบิดเบือนวัฒนธรรมเมื่อมีการผลิต

มากเกินไป 
3) อัตลักษณของชุมชนอาจเลือนหายไปในระยะ

ยาวเนื่องจากการเขามาอาศัยหรือดําเนิน
ธุรกิจของคนนอกชุมชน 

ส่ิงแวดลอม 1) การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
2) การตระหนักรูถึงความจําเปนในการอนุรักษ

ส่ิงแวดลอม 

1) การแยงใชทรัพยากรระหวางคนในชุมชนและ
นักทองเท่ียว 

2) การสูญเสียทรัพยากรที่มีค า  เชน  ท่ี ดิน
สาธารณะ การลดลงของสัตวปา 

3) มลภาวะและความเส่ือมโทรมของระบบนิเวศ 
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2.1.5 ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของการทองเที่ยวชุมชน 

 เน่ืองจากการพัฒนาการทองเท่ียวชุมชนสามารถกอใหเกิดคุณูปการทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมและนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืนจึงทําใหหลายภาคสวนหันมาใหความสําคัญ
และสงเสริมใหเกิดการทองเที่ยวชุมชนเพื่อเปนเคร่ืองมือนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืนตามเปาหมายที่
ตองการ อยางไรก็ตามการท่ีจะประสบความสําเร็จในการใชการทองเท่ียวชุมชนเพ่ือเปนเคร่ืองมือนําไปสู
การพัฒนาอยางยั่งยืนไดน้ันจําเปนตองอาศัยเง่ือนไขและปจจัยหลายๆ อยางซ่ึงสามารถอธิบายไดดังน้ี 

1) ลักษณะเฉพาะของชุมชนที่เปนแหลงทองเที่ยว (CBI, WinnyAstuti, Qomarun, Putri 
and DyahWidiAstuti, 2016) เปนเง่ือนไขสําคัญที่ดึงดูดใหนักทองเที่ยวมาเยือนชุมชนเพ่ือใหนักทองเที่ยว
ไดมีโอกาสรับประสบการณจริงในรูปแบบเฉพาะ (Unique and Authentic Experiences) ไมวาจะเปน 
แหลงทองเที่ยวธรรมชาติในชุมชน สังคมวัฒนธรรมที่เปนอัตลักษณของชุมชน ผลิตภัณฑชุมชน 
สถาปตยกรรม การจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อรองรับนักทองเที่ยวโดยเปนกิจกรรมที่นําไปสูความยั่งยืน
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม คํานึงถึงคนในชุมชน เชน กิจกรรมผจญภัยเบาๆ ทัวรแหลงทองเที่ยวธรรมชาติ 
ทัวรแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม การทําผลิตภัณฑชุมชน การประกอบอาหารทองถิ่น เปนตน โดย
ลักษณะที่พักตองสะทอนถึงวิถีชีวิตจริงของชุมชนแตขณะเดียวกันก็ตองสะอาดเปนมาตรฐาน ไมคับแคบ
เกินไป (Kunjuraman and Hussin, 2017) นอกจากน้ียังตองอาศัยความมีมิตรไมตรีของคนในชุมชนซึ่งจะ
ชวยเพ่ิมประสบการณที่ดีใหแกนักทองเท่ียว สรางภาพลักษณที่ดีแกชุมชนทําใหนักทองเที่ยวเกิดความ
ประทับใจและบอกตอไปยังคนรูจักผานทั้งทางตรงและสื่อออนไลนเพ่ือเชิญชวนใหนักทองเที่ยวคนอ่ืนมา
เที่ยวชุมชนและชวยพัฒนาแบรนดใหแกชุมชน (Fredline and Faulkner, 2000, Gursoy, Jurowski and 
Uysal, 2002, Fridgen, 1991, Chen, Ddwyer and Firth, 2014, Simpson and Signaw, 2008) 

2) การมีสวนรวมและความรวมมือระหวางผูมีสวนไดสวนเสียที่เก่ียวของกับการ
ทองเที่ยวชุมชน ไมวาจะเปนคนในชุมชน หนวยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ องคกรที่ไมใชภาครัฐ (NGO) 
(Sebele, 2010, Kunjuraman and Hussin, 2017, Mustapha, Azman and Ibrahim, 2013) ขอจํากัดที่
ทําใหชุมชนขาดการมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาการทองเที่ยวของประเทศกําลังพัฒนา (Tosun, 
2000) ไดแก ขอจํากัดในการดําเนินการ เชน การรวมศูนยอํานาจไวสวนกลาง การขาดขอมูล ขอจํากัดใน
ดานโครงสราง เชน ขาดผูเชี่ยวชาญ ขาดกฎหมายที่เหมาะสม ขาดทรัพยากรมนุษยที่มีความรู ตนทุนสูง
ในการมีสวนรวม ขาดเงินทุน ขอจํากัดในดานวัฒนธรรม เชน ขาดการตระหนักเห็นคุณคาชุมชนของคนใน
ชุมชน  

3) ทรัพยากรมนุษยที่ เ ก่ียวของกับการทองเท่ียวชุมชนโดยเฉพาะคนในชุมชน 
จําเปนตองมีความรูความเขาใจที่ถูกตองเก่ียวกับการทองเที่ยว การบริหารจัดการการทองเที่ยวชุมชน 
รวมทั้งความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพ่ือสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวชุมชน (Smith, 1997, Bhan 
and Singh’s, 2014, Kunjuraman and Hussin, 2017, ไพศาล กาญจนวงศ และคณะ, 2557) นอกจากน้ี
ผูนําที่มีบทบาทในการดูแลการทองเที่ยวของชุมชนก็เปนปจจัยสําคัญสูความสําเร็จเชนกัน ตัวอยางเชน 
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การทองเที่ยวชุมชนในในรูปแบบโฮมสเตยที่ Sabah มาเลเซีย ไมประสบความสําเร็จเพราะผูนําชุมชน
อาศัยอยูในเมืองจะมาที่ชุมชนเพียงเดือนละครั้งจึงไมไดมีบทบาทในการดูแลแกปญหาดานการใหบริการ 
(Kunjuraman and Hussin, 2017) การขาดทักษะในการบริหารจัดการการทองเที่ยวชุมชนโดยเฉพาะการ
นําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชในการเก็บขอมูลนักทองเท่ียว รายไดจากการทองเที่ยว ผูใหบริการ
โฮมสเตยในชุมชน การใหขอมูลนักทองเที่ยวผานทางสื่อออนไลน เชน facebook twitter ทําใหสงผลเสีย
ตอการประชาสัมพันธและสงเสริมการทองเที่ยวชุมชนไปยังภายนอกชุมชน (Kunjuraman and Hussin, 
2017) 

4) เงินทุนที่ใชเพื่อการพัฒนาการทองเที่ยวชุมชน สามารถเปนอุปสรรคขัดขวางการ
พัฒนาบริการการทองเที่ยวใหเปนมาตรฐาน เชน มีหองนอนที่เพียงพอ มีหองนํ้าที่สะอาด (Kunjuraman 
and Hussin, 2017) หรืออาจทําใหชุมชนตองพ่ึงพาเงินบริจาคจากภายนอกจึงขาดความรูสึกเปนเจาของ
และมีสวนรวมในการพัฒนาการทองเท่ียวชุมชน (Sebele, 2010) 

5) ส่ิงอํานวยความสะดวกและโครงสรางพืน้ฐานตางๆ ในชุมชนที่เปนแหลงทองเที่ยว 
(CBI, Sutawa, 2012, Bhan and Singh’s, 2014, Kunjuraman and Hussin, 2017) เปนอีกปจจัยสําคัญ
ที่ทําใหนักทองเที่ยวตัดสินใจวาจะเดินทางมาใชบริการทองเที่ยวชุมชนหรือไมเน่ืองจากนักทองเที่ยวสวน
ใหญยังคงเปนนักทองเที่ยวชุมชนสายออน (Soft CBT travelers) ตามนิยามของ CBI นักทองเที่ยวกลุมน้ี
แมจะสนใจในวัฒนธรรม การผจญภัย การมีปฏิสัมพันธกับคนในทองถิ่น แตก็ยังคงตองการไดรับความ
สะดวกสบายจากการทองเท่ียวชุมชน ดังน้ันขอเสนอเพ่ือใหนักทองเที่ยวกลุมน้ีไดรับความสะดวกสบายจึง
ยังเปนเง่ือนไขสําคัญ ไมวาจะเปน ระบบไฟฟาที่ไมขัดของ นํ้าที่สะอาดสําหรับอุปโภคบริโภค ถนนหนทาง 
ระบบการติดตอสื่อสารโดยเฉพาะการเขาถึงอินเทอรเน็ตซ่ึงกลายเปนสวนหนึ่งของชีวิตนักทองเที่ยวไป
แลว 

6) ความปลอดภัยของชุมชนที่เปนแหลงทองเที่ยวเปนอีกปจจัยที่ทําใหนักทองเที่ยว
ตัดสินใจวาจะเดินทางมาใชบริการทองเที่ยวชุมชนหรือไม (CBI, Bhan and Singh’s, 2014, Kunjuraman 
and Hussin, 2017) นอกจากน้ีความปลอดภัยของชุมชนที่เปนแหลงทองเที่ยวยังรวมถึงความมี
เสถียรภาพทางการเมืองดวยเชนกัน  

7) สภาพภูมิอากาศของชุมชนที่เปนแหลงทองเที่ยว เชน มรสุมทําใหไมสามารถเขาถึง
แหลงทองเท่ียวชุมชนไดในบางชวงเวลา (Mustapha, Azman and Ibrahim, 2013) 

อน่ึงการทองเที่ยวชุมชน (Tourism Related Community) ในงานวิจัยน้ีจะมีความยืดหยุน
กวา การทองเที่ยวโดยชุมชน (CBT) เพราะนักทองเที่ยวอาจพักคาง หรืออาจแวะเยี่ยมเยือนใน
ระยะส้ัน หรือเปนชุมชนที่นักทองเที่ยวแวะซื้อของที่ระลึก หรือทานอาหารพื้นถ่ินก็ได 
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2.2 ส่ือสังคมออนไลนกับการทองเที่ยวชมุชน 

 การวิจัยเก่ียวกับสื่อทางสังคมออนไลนดานการทองเที่ยวในประเทศไทยยังมีอยูไมมากนัก สวน
ใหญเปนการศึกษามุงเนนที่การอภิปรายเชิงคุณภาพเกี่ยวกับผลกระทบของโซเชียลมีเดียในการทองเที่ยว 
ขณะที่โซเชียลมีเดียเปนเครื่องมือสําคัญในการเดินทางทองเท่ียวของนักทองเท่ียวยุคใหม และเปนสวน
หน่ึงของวิถีชีวิตของคนทั่วไป โดยส่ิงที่นักทองเที่ยวใชโซเชียลมีเดียเพ่ือการทองเที่ยว 5 ลําดับแรก ไดแก 
การซ้ือของ อาหารทองถิ่น อาหารรสเลิศ โบราณสถาน และ กิจกรรมกลางแจง (�ivković, Gajic and 
Brdar, 2014) ดังน้ันการศึกษาพฤติกรรม และความตองของนักทองเที่ยวกลุมที่สนใจการทองเที่ยวชุมชน
ผานโซเชียลมีเดีย จึงมีความจําเปน เพ่ือใหเขาใจพฤติกรรมและความตองการของนักทองเที่ยวยุคใหมที่
เปลี่ยนไป และเปนการเตรียมความพรอมในการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมที่จําเปนตองเปลี่ยนรูปแบบ
ดานการทําตลาด การใหบริการ และการบริหารจัดการ การศึกษาเนนที่การทองเที่ยวชุมชน เพราะเปน
การทองเที่ยวที่ผูกพันกับวิถีชุมชนทองถิ่น และเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนของ
ประเทศ 
 กระแสโลกาภิวัตนและความกาวหนาทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศที่เชื่อมโลก
ทั้งโลกเขาดวยกันทําใหการส่ือสารเพ่ือสงผานขอมูลดานการทองเที่ยวเปลี่ยนไปจากเดิมที่เคยสื่อสาร
ขอมูลแหลงทองเท่ียวผานทางโทรทัศน วิทยุ นิตยสารตางๆ เพ่ือประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียวตางๆ ให
ผูคนรูจักกลายมาเปนการสื่อสารผานโซเชียลมีเดียที่มีตนทุนต่ําและมีประสิทธิภาพมากกวา โดยไมเพียง
ทําใหนักทองเที่ยวไดมีโอกาสส่ือสารกับแหลงทองเที่ยวโดยตรงเทาน้ันแตยังทําใหนักทองเที่ยวมีโอกาส
สื่อสารกับนักทองเท่ียวรายอ่ืนๆ ที่เคยมีประสบการณการเดินทางไปทองเท่ียวยงัแหลงทองเท่ียวเปาหมาย
ดวยเชนกัน 
 เน่ืองจากการซ้ือบริการการทองเที่ยวไมเหมือนการซ้ือสินคาทั่วไปที่มีศูนยกลางการจําหนายซ่ึง
รวบรวมสินคาหลากหลายชนิดไวที่เดียวกันทําใหลูกคาสามารถไปเลือกดูสินคาตางๆ ที่มีแสดงอยูแลวจึง
ตัดสินใจวาจะซ้ือสินคาหรือไม แตการทองเที่ยวเปนลักษณะการหาขอมูลตางๆ ที่เก่ียวของของแหลง
ทองเท่ียวเปาหมายใหมากที่สุดแลวตัดสินใจซื้อบริการลวงหนา เชน จองตั๋วพาหนะตางๆ จองที่พัก โดยมี
กําหนดชวงเวลาในการเดินทางที่แนนอนไวแลวและยากที่จะเปลี่ยนแปลง การไดรับขอมูลขาวสารที่
ถูกตองเก่ียวกับแหลงทองเที่ยวเปาหมายจึงเปนสิ่งสําคัญ ขอมูลจากโซเชียลมีเดีย เชน การรีวิว การ
แนะนําแหลงทองเท่ียวเปาหมายซ่ึงเกิดจากประสบการณของนักทองเท่ียวรายอ่ืน และการบอกเลา 
(Word-of-Mouth) จากคนรูจักที่ไมไดมีสวนไดสวนเสียกับแหลงทองเที่ยวเปาหมายยอมนาเชื่อถือกวาการ
โฆษณาผานสื่อแบบเดิมที่มักมีการใหขอมูลเกินความเปนจริงเพ่ือดึงดูดนักทองเท่ียว จากการศึกษาของ 
(Mostert, 2015) พบวานักทองเที่ยวใชโซเชียลมีเดียเพ่ือการรวบรวมขอมูล การโตตอบและการส่ือสาร 
รวมทั้งการแชรเน้ือหา โดยการใชงานจะคํานึงถึงความนาเชื่อถือและความเต็มใจที่จะเขาไปมีสวนกับ
เครือขายสังคมออนไลน 
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 ความกาวหนาของเทคโนโลยีโทรศัพทเคลื่อนที่ที่สามารถเชื่อมโลกทั้งใบเขาไวดวยกันแบบเวลา
จริง (Real Time) จึงเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหแหลงทองเที่ยวตางๆ จําเปนตองใชโซเชียลมีเดียมาเปน
เคร่ืองมือทางการตลาดในการใหขอมูลและประชาสัมพันธเพ่ือสรางชื่อเสียงและความเชื่อม่ันแก
นักทองเท่ียวเพ่ือใหสามารถอยูรอดและประสบความสําเร็จในระยะยาว และเติบโตอยางยั่งยืน 
 แหลงทองเท่ียวเปาหมายสามารถใชโซเชียลมีเดียเพ่ือสรางความแตกตางได เน่ืองจากโซเชียล
มีเดียชวยสรางและเพิ่มการตระหนักรูถึงแหลงทองเที่ยว ชวยใหแหลงทองเท่ียวเขาถึงสาธารณชนทั่วโลก 
จูงใจใหนักทองเท่ียววางแผนการเดินทาง ทําใหภาพลักษณแหลงทองเท่ียวเปาหมายแข็งแกรงและเปนที่
ชื่นชอบ มีนักทองเที่ยวเพ่ิมขึ้น ชวยสรางกระแสใหแหลงทองเที่ยว เพ่ิมแฟนคลับผานชองทางตางๆ 
เปลี่ยนตําแหนงแหลงทองเท่ียวในสายตาของนักทองเท่ียวใหดูดีขึ้น กลายมาเปนที่ชื่นชอบของ
นักทองเที่ยว โดยโซเชียลมีเดียที่ใชกันอยางแพรหลายมากที่สุด ไดแก Facebook; Youtube; Google; 
Google Map; Instagram; Twitter; Flickr; Tencent Weibo เปนตน (Kiral’ova and Pavliceka, 2015) 
 ปจจัยสูความสําเร็จในการนําโซเชียลมีเดียมาใชในการสงเสริมแหลงทองเท่ียวเปาหมาย ไดแก  

 ตองรูและเขาใจโซเชียลมีเดียอยางลึกซ้ึง  
 รูจักจัดสรรทรัพยากรในการวางแผน การผลิต และการสงเสริมการขาย  
 มีเปาหมายที่ชัดเจน  
 เลือกเวลาที่เหมาะสม  
 ใชการสงเสริมการขายทั้งออนไลนและไมใชออนไลนควบคูกันไป  
 หาชองทางโซเชียลมีเดียใหมๆ ที่เปนทางเลือก  
 ใสความคิดสรางสรรคเขาไปผานโซเชียลมีเดีย เชน เกมส  
 ใหความสําคัญกับความรูสึก  
 ใสลูกเลนผานโซเชียลมีเดีย เชน นํ้าเสียง 
 มีการใหรางวัลผูเขาชม  
 ใหขอมูลแหลงทองเที่ยวเปาหมายแกนักทองเที่ยวทั้งชวงกอนเดินทาง ระหวางเดินทาง 

และหลังการเดินทาง  
 เนนการมีสวนรวมของนักทองเท่ียว  
 หาผูที่จะทําหนาที่เปนตัวแทนสําหรับแหลงทองเท่ียว (Destination´s Ambassadors)  
 เฝาดูการประชาสัมพันธอยางตอเน่ือง และ  
 วิเคราะหคนหาความสัมพันธบางอยางที่เกิดขึ้นผานการใชโซเชียลมีเดีย 
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2.2.1 โซเชียลมีเดยี (Social Media) และ โซเชียลเน็คเวิรค (Social Networks) 

 โซเชียลมีเดีย (Social Media) หรือสื่อสังคมออนไลน หมายถึง รูปแบบของการสื่อสารทาง
อิเล็กทรอนิกส เชน เว็บไซตสําหรับเครือขายสังคม การแบงปนภาพถาย วิ ดีโอ ขอความส้ัน 
(Microblogging) และอ่ืนๆ ผูใชงานจะสรางชุมชนออนไลนเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ ขอมูล ความคิด 
ขอความสวนตัว รูปถาย และเนื้อหาในรูปแบบตาง ซ่ึงกันและกัน โดยใชสื่อตางๆ เปนตัวแทนในการ
สนทนา โซเชียลมีเดียสามารถจัดแบงไดหลายประเภท เชน  

 สื่อสิ่งพิมพ (Publish) ไดแก Wikipedia, Blogger เปนตน 
 สื่อแลกเปลี่ยน (Share) ไดแก YouTube, Flickr, SlideShare เปนตน 
 สื่อสนทนา (Discuss) ไดแก MSN, Skype, Google Talk เปนตน  
 เครือขายสังคมออนไลน (Social Network) ไดแก Facebook, LinkedIn, Google+ เปนตน 

ผูคนจะใชโซเชียลมีเดียในรูปแบบตางๆ เชน ขอความ ภาพ วิดีโอ และ เสียง ในการทํากิจกรรม 
การทําธุรกรรม การติดตอสื่อสาร การปฏิสัมพันธ ทั้งในระดับบุคคล กลุม สังคม ทั้งภาครัฐและเอกชน และ
ภาคธุรกิจ จนเปนสวนหน่ึงของการใชชีวิตในปจจุบัน แนวโนมของโซเชียลมีเดียใน พ.ศ. 2560 
ประกอบดวย (Copperman, 2017) 

 โซเชียลมีเดียเนนการเขารวมตามธรรมชาติมากกวาการจัดการตามกําหนดการ ผูบริโภค
ทั่วไปจะมีเครือขายและสนใจสังคมรอบตัว การตัดสินใจเลือกซ้ือจะเปนตามความชอบ และขอวิจารณของ
สมาชิกในเครือขายที่เก่ียวของ และกระแสสังคม  

 คนทั่วไปจะอานเน้ือหาผานโทรศัพทมือถือมากกวาเคร่ืองคอมพิวเตอร ดังน้ันการ
ออกแบบเนื้อหาจะตองสั้น กระชับ ชัดเจน และใชกราฟกมาชวย 

 การเติบโตของโซเชียลมีเดียในรูปแบบวิดีโอมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นตลอดเวลา 
 การเติบโตของเนื้อหาท่ีสรางโดยผูใช (UGC) และผูบริโภคมีความเช่ือถือในเนื้อหาที่ถูก

สรางโดยผูใชซ่ึงมีประสบการณ ในรูปแบบตางๆ เชน การวิจารณ หรือ รีวิว ขอเสนอแนะ การตําหนิตอวา 
มากกวาการโฆษณาในรูปแบบเดิม 

เครือขายสังคม (Social Network) หมายถึง การสรางและการรักษาความสัมพันธสวนตัวและ
ธุรกิจโดยเฉพาะในระบบออนไลน เครือขายสังคมจัดเปนสวนหนึ่งของโซเชียลมีเดีย 

โซเชียลมีเดีย (Social Media) และ เครือขายสังคม (Social Networking) มีความหมายที่ใกลเคียง
กัน แตก็ยังพบความแตกตางของคําทั้งสองใน 4 ประเด็นหลัก ไดแก รูปแบบการสื่อสาร เปาหมาย เน้ือหา 
และเวลาและความพยายาม รายละเอียดของความแตกตางแสดงไวในตารางที่ 2.3 
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ตารางที่ 2.3 ความแตกตางระหวางโซเชียลมีเดีย (Social Media) และ เครือขายสังคม (Social 
Networking) 

ประเด็นความ
แตกตาง 

โซเชียลมีเดีย (Social Media) เครือขายสังคม (Social Networking) 

รูปแบบการส่ือสาร   ผูใชเปนผูพูดคุย เผยแพรเนื้อหา ใน
รูปแบบตางๆ เชน ขอความ รูปภาพ 
วิดีโอ และอื่น ๆ  

 ผู ใชพยายามสรางความผูกพันกับ
เพื่อน/ ผูติดตาม เพื่อหวังการมีสวน
ร วม ใน ตั ว สินค าหรื อกิ จก ร รม  ที่
นําเสนอ  

 ผู ใชจะใช เวลาในการรับฟงและมีสวน
รวมกับผูเยี่ยมชม/ เพื่อน/ ผูติดตาม 

 

เปาหมาย   เปาหมายหลักสวนใหญคือการสราง
โอกาสในการขาย และการดําเนินการ
เกี่ยวกับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส 

 การพูดคุย การสรางความสัมพันธ การ
โตตอบเปนการดําเนินการเพื่อใหบรรลุ
เปาหมายหลัก  

 เปาหมายสูงสุดคือการสรางเครือขาย
สงเสริมความสัมพันธระหวางผู ใชกับ 
เพื่อน/ ผูติดตาม  

 ความสัมพันธที่ดีสามารถนําไปสูโอกาส
ทางธุรกิจ แตก็ไมใชเปาหมายหลัก 

เนื้อหา  ผูใชจะตองโพสตและแชรเนื้อหาภาพ 
วิดีโอ และอื่นๆ เพื่อใหผู เยี่ยมชมมี
ส วน ร วมและสน ใจแบรนด  หรื อ
กิจกรรมที่นําเสนอ  

 เนื้อหามีความหลากหลาย ละเอียด และ
ลึกมากกวา เพราะเกิดจากการสนทนา 
การถามตอบ และการใหขอมูลกับผูสนใจ 
โดยหวังวาจะชวยในการเชื่อมตอ การ
สรางความสัมพันธและการได เพื่อน /
ผูติดตาม 

เ ว ล า แ ล ะ ค ว า ม
พยายาม 

 ผูใชสามารถ สราง โพสตและตั้งเวลา
ให กั บ ส่ิ งที่ ต อ งการ ส่ื อออกไปไว
ลวงหนา หลายวัน และจากนั้นก็จะรอ
ดูผลตอบรับที่เกิดขึ้น 

 เครือขายสังคมไมมีวิธีอัตโนมัติในการ
สรางความสัมพันธที่ดี การโตตอบแตละ
ครั้ง ผูใชตองใหความสําคัญและเอาใสใจ
กับผูที่ตองการจะสรางเครือขายดวยเปน
พิเศษ 

ท่ีมา: ปรับจาก Benea (2014).  
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 โซเชียลมีเดีย (Social Media) ที่ไดรับความนิยมในปจจุบันมีจํานวนมากที่ใหนักทองเท่ียว ผู
เดินทางเลือกใชไดตามความเหมาะสม (ตารางที่ 2.4) 

ตารางที่ 2.4 โซเชียลมีเดยี (Social Media) ที่ไดรับความนิยมในปจจุบัน 

ชื่อ เว็บไซต คําอธิบายโดยยอ 
Facebook  https://th-

th.facebook.com 
มีการสรางแฟนเพจเพื่อเพ่ิมชองทางในการส่ือสารกับกลุมลูกคา เชน การกด
ติดตามขาวสารเกี่ยวกับแบรนดของตัวเองโดยการกด Like 

Line  https://line.me/th แอปพลิเคชันสนทนา (Chat) มีจุดเดนคือการสงสติ๊กเกอรแทนคําพูด บุคคล 
ธุรกิจ สามารถสรางสติ๊กเกอรในแบรนดของตัวเอง เปนชองทางในการสงขอมูล
ขาวสารใหกับผูติดตาม 

Twitter  https://twitter.com/?lang
=th 

โซเชียลมีเดียท่ีขึ้นชื่อวาใชงานงายท่ีสุด โดยการพิมพขอความไมเกิน 140 
ตัวอักษร ขอมูลท่ีไดรับการกล่ันกรองเฉพาะใจความที่สําคัญ ทําใหขอมูลท่ี
จัดสงมีความกระชับ แตผูรับสามารถเขาใจไดโดยงาย 

Youtube  https://www.youtube.co
m/?gl=TH 

เว็บไซตบริการท่ีใหผูใชสามารถแบงปนวีดีโอใหกับผูอ่ืนเหมาะสําหรับนักการ
ตลาด เพราะสามารถเลือกโฆษณาที่ตรงกับความตองการกับกลุมเปาหมายได 

Instagram https://www.instagram.c
om/?hl=th 

โซเชียลมีเดียท่ีสามารถอัพโหลดรูปภาพตางๆ และแบงปนใหกับผูติดตาม 
ปจจุบันสินคาตางๆ นิยมใช Instagram เปนส่ือกลางในการสงเสริมการขาย  

Snapchat https://www.snapchat.co
m 

แอปพลิเคชันท่ีสามารถแบงปนรูปภาพ วีดีโอ ใหกับผูอ่ืนไดโดยการ
กําหนดเวลาชม เมื่อครบเวลาที่กําหนดไว รูปหรือวิดีโอจะถูกลบออกไป 

Whatsapp https://www.whatsapp.co
m/?l=th 

แอปพลิเคชันแชทยอดนิยมสําหรับผูใชมือถือของบริษัท apple 

LinkedIn https://th.linkedin.com/ เนนเรื่องของการทําธุรกิจโดยตรง เปนท้ังธุรกิจและชุมชน การจัดการขอมูลทาง
วิชาชีพ สรางและติดตอกับเครือขายมืออาชีพของผูใช รวมถึงการเขาถึงความรู 
ขอมูลเชิงลึก และคนหาโอกาสตาง ๆ  

Pinterest https://www.pinterest.co
m/ 

เปนแคตตาล็อกท่ีรวบรวมความคิดของคนทั่วโลก โดยการเก็บแยกประเภท
ขอมูลเปนหมวดหมู เชน ทําอาหาร วางแผนทองเท่ียว ปรับปรุงบานและอื่นๆ 
มีเครื่องมือบุคมารคท่ีชวยในการสํารวจและบันทึกความคิดท่ีสรางสรรค เพ่ือ
เปนแรงบันดาลใจใหกับคนท่ัวไปโดยเฉพาะผูหญิง สามารถใชงานเพ่ือแบงปน
รูปภาพ และความคิดสรางสรรค  

Google+ https://plus.google.com/?
hl=th 

แพลดฟอรมท่ีรวมบริการตางๆ ของ Google เขาไวดวยกัน ชวยใหสะดวกใน
การใชงาน รวมถึงการสรางเนื้อหาตางๆ และแบงปนขอมูลแลกเปลี่ยนกับเพ่ือน 
ปจจุบันแอปพลิเคชันท่ีมีฟงชั่นการรีวิว ท่ีไดรับความนิยมจากนักทองเท่ียวคือ 
Google Maps 

Vine  https://vine.co เปนเว็บไซตในการแบงปนเนื้อหาวีดีโอส้ันๆ ไมเกิน 6 วินาที ทําใหขอมูลตางๆ 
ไดรับการกล่ันกรองมาอยางดีเพ่ือท่ีจะใชเวลาใหคุมคาท่ีสุด 

Xing  https://www.xing.com เปนเว็บไซตหางานทํา ชวยใหผูใชพัฒนาความสัมพันธกับผูวาจาง และ ผูนํา
ความคิดในธุรกิจนั้นๆ 
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ชื่อ เว็บไซต คําอธิบายโดยยอ 
Renren  www.renren.com ส่ือสังคมออนไลนท่ีใหญท่ีสุดในจีน มีการใชงานจะคลายกับ Facebook คือผูใช

สามารถแบงปนความเห็นของตัวเอง อัพเดทสถานะ (Status) และติดตอกับ
ผูอ่ืนได 

Meetup https://www.meetup.com แพลทฟอรมท่ีชวยใหผูใชสามารถพบปะกลุมคนใหมๆ ท่ีมีความสนใจและ
ความชอบเหมือนกันในเรื่องใดเร่ืองหน่ึงชวยใหเพ่ือนเพ่ิมไดมากขึ้น 

Airbnb https://www.airbnb.com ผูใชสามารถคนหาท่ีพักในรูปแบบตางๆท่ัวโลก ในทุกระดับราคา และสามารถ
นําท่ีพักของตนเองนําเสนอใหนักเดินทางจากท่ัวโลกเขาพักได 

TripAdvisor https://th.tripadvisor.com เว็บไซตทองเท่ียวท่ีใหญท่ีสุดในโลก จุดเดนคือมีบทวิจารณ หรือรีวิวท่ีเปน
กลางจากนักทองเท่ียวมากกวา 600 ลานรายการ สามารถคนหาราคาโรงแรมท่ี
ดีท่ีสุดจากเว็บไซต 

2.2.2 โซเชียลมีเดยีเพ่ือการทองเที่ยว 

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนําไปสูเศรษฐกิจยุคใหมของการทองเที่ยว โซเชียล
มีเดียกลายเปนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ถูกนํามาเปนเคร่ืองมือในการบูรณาการใหเขากับชีวิต
ทางสังคมและเศรษฐกิจ วิกิพีเดียไดกําหนดวาส่ือทางสังคมเปนตัวกลางที่ใชในการปฏิสัมพันธระหวาง
ผูคน โดยแตละคนสามารถ สราง แบงปน แลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็นในแตละดับตั้งแต ระหวางบุคคล 
จนถึงกลุมคน ชุมชน และ เครือขาย 

จากขอมูลสถิติดานเนื้อหาทั้งดิจิทัลและมือถือของไทย ในป 2559 แสดงใหเห็นวาจํานวนผูใชงาน
มีจํานวนมาก และมีการเพ่ิมมากขึ้นตลอดเวลา สถิติที่นาสนใจสรุปไดดังน้ี (Chaffey, 2017) 

 จํานวนผูใชอินเทอรเน็ต 3.42 พันลานราย คิดเปน รอยละ 46 ของประชากรโลก 
 จํานวนผูใชโซเชียลมีเดีย (Social Media) 2.31 พันลานราย คิดเปน รอยละ 31 ของ

ประชากรโลก 
 จํานวนผูใชโทรศัพทมือถือ 3.79 พันลานราย คิดเปน รอยละ 51 ของประชากรโลก 
 จํานวนผูใชสื่อสังคม ผานโทรศัพทมือถือ 1.97 พันลานราย คิดเปน รอยละ 27 ของ

ประชากรโลก 
สถิติตางๆ ของประเทศไทยป 2559 ซ่ึงมีประชากรของประเทศ เทากับ 68 ลานคน สรุปไดดังนี้ 

(ดิจิทลั ไทยแลนด 2016, 2559) 
จํานวนผูใช 
 ผูใชอินเทอรเน็ตมีจํานวน 38 ลานราย คิดเปน รอยละ 68 ของประชากร 
 ผูใชโซเชียลมีเดีย (social media) มีจํานวน 38 ลานราย คิดเปน รอยละ 68 ของ

ประชากร 
 ผูใชโทรศัพทมือถือจํานวน 82.78 ลานราย คิดเปน รอยละ 122 ของประชากร 
 ผูใชสื่อสังคม ผานโทรศัพทมือถือ จํานวน 34 ลานราย คิดเปน รอยละ 50 ของประชากร 
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 อัตราการเติบโต 
 อัตราการเติบโตของผูใชอินเทอรเน็ตเพ่ิมขึ้นจากป 2558 รอยละ 21   
 อัตราการเติบโตของผูใชโซเชียลมีเดีย (Social Media) เพ่ิมขึ้นจากป 2558 รอยละ 19   
 อัตราการเติบโตของผูใชโทรศัพทมือถือ ลดลงจากป 2558 รอยละ 15  
 อัตราการเติบโตของผูใชโซเชียลมีเดียผานโทรศัพทมือถือ เพ่ิมขึ้นจากป 2558 รอยละ 21  

 ระยะเวลาการใชงาน 
 ระยะเวลาการใชอินเทอรเน็ตผานเครื่องคอมพิวเตอร (PC) หรือแท็บเล็ต 4 ชั่วโมง 45 

นาที ตอวัน 
 ระยะเวลาการใชอินเทอรเน็ตผานโทรศัพทมือถือ 3 ชั่วโมง 53 นาทีตอวัน 
 ระยะเวลาการใชโซเชียลมีเดียผานเครื่องมือทุกประเภท 2 ชั่วโมง 52 นาทีตอวัน 
 ระยะเวลาการดูโทรทัศน 2 ชั่วโมง 27 นาทีตอวัน 

 โซเชียลมีเดียที่คนไทยนิยมใชมากที่สุด ไดแก Youtube, Facebook และ LINE มีอัตราการใชงาน
มากกวารอยละ 90 อันดับ 4 และ 5 มีอัตราการใชงานนอยกวามากไดแก Instagram และTwitter และ
อันดับที่รองลงมาไดแก Whatsapp และ Linkedin (ดิจิทัล ไทยแลนด 2016, 2559)  

โซเชียลมีเดีย อัตราผูใชงานโซเชียลมีเดีย (รอยละ) 
1) Youtube   97.3 
2) Facebook 94.8 
3) LINE 94.6 
4) Instagram 57.6 
5) Twitter 35.5 
6) Whatsapp 13.7 
7) Linkedin 11.4 

จากสถิติการใชงานดังกลาวทําใหตระหนักวาการศึกษาเรื่องที่เก่ียวของกับบทบาทของโซเชียล
มีเดีย (Social Media) เปนสิ่งที่จําเปน โดยเฉพาะการใชงานในอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 

2.2.3 กลยุทธโซเชยีลมีเดีย  

 สื่อสังคมออนไลนชวยใหแหลงทองเท่ียวสามารถติดตอผู เยี่ยมชมไดในราคาที่ต่ําและมี
ประสิทธิภาพสูงกวาการใชเคร่ืองมือสื่อสารแบบด้ังเดิม (Kaplan and Haenlein, 2010) ถาแหลงทองเที่ยว
ตองการแขงขันในตลาดโลกจะตองสรางความแตกตางจากการแขงขัน ดวยกลยุทธการส่ือสารที่มีการ
พัฒนาอยางดีดวยเนนสื่อสังคมออนไลน 
 Kiráľová และ Pavlíčeka (2015) ไดศึกษากลยุทธสื่อสังคมออนไลน หรือโซเชียลมีเดีย และสรุป
ประเด็นสําคัญดังน้ี 
 



รายงานฉบับสมบูรณ 
 
 

33 
 

 วัตถุประสงคที่กลาวอางบอยที่สุดของการพัฒนาโซเชียลมีเดียไดแก 
- สราง / เพ่ิมความตระหนักถึงแหลงทองเท่ียว 
- การประชาสัมพันธสามารถเผยแพรไดทั่วโลก 
- สงเสริมใหผูเยี่ยมชมวางแผนการเดินทาง 
- เสริมสรางภาพลักษณของแหลงทองเท่ียวใหเปนแหลงทองเท่ียวที่คนนิยม 
- กําหนดเปาหมายตลาดใหม / ตลาดเฉพาะ  
- เพ่ิมจํานวนผูเยี่ยมชม  
- สรางความนาสนใจใหกับแหลงทองเท่ียว 
- เพ่ิมจํานวนสมาชิก 
- เพ่ิมจํานวนแฟนเพจของ Facebook 
- เปลี่ยนแหลงทองเท่ียวที่อยูในใจของผูเขาเยี่ยมชมมายังแหลงทองเท่ียวที่นําเสนอ 
- นําแหลงทองเที่ยวที่ความนิยมลดลงกลับมาเปนที่ชื่นชอบอีกคร้ัง 

 รูปแบบที่ใชบอยที่สุดของกิจกรรมบนโซเชียลมีเดียประกอบดวย 
- การแขงขัน 
- แคมเปญแบบการสรางปฏิสัมพันธ การทํากิจกรรมรวมกัน เชน การเชิญดารา 

ชางภาพที่มีชื่อเสียง หรือ ผูมีอิทธิพลออนไลนในหัวขอที่เก่ียวขอ 
- เกมคอมพิวเตอร 
- การวางแผนการเดินทาง 

 ประเภทโซเชียลมีเดีย โซเชียลมีเดียที่นิยมใชมากที่สุด ไดแก Facebook, Youtube, 
Google, Google Street View, Instagram, ทวิตเตอร, Flickr, Tencent Weibo, Sina Weibo, Bolgs, 
foursquare. และ Yelp  

 แคมเปญที่นิยมใชในโซเชียลมีเดีย แคมเปญสวนใหญจะใชการมีปฏิสัมพันธกับผูมีสวน
รวม ซ่ึงเกี่ยวของกับความคิดสรางสรรค เชน การเลนเกมอินเทอรเน็ต การสรางแบบทดสอบ การเขียน
หนังสือแนะนํา การเขียนบล็อก บทความ และเร่ืองราว การสรางโปสการด รูปถาย วิดีโอ การสราง
แผนการทองเท่ียวและช็อปปง 

 อารมณของผูมีสวนรวม อารมณมีบทบาทสําคัญในการทําใหแคมเปญหรือกิจกรรมบน
โซเชียลมีเดียประสบความสําเร็จ โดยปกติแคมเปญจะถูกนําไปใชเพ่ือเสริมสรางปจจัยที่เก่ียวกับความ   
โรแมนติกของแหลงทองเที่ยวที่เปนจุดหมายปลายทาง ทําใหผูเขาชมหลงใหลในแหลงทองเท่ียวและ
ตองการเดินทางไปสัมผัสดวยตัวเอง และเพิ่มการจองในชวงวันหยุด อารมณสามารถเชื่อมตอกับแหลง
ทองเท่ียวโดยผาน 
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- เรื่องราว 
- การนัดพบ พูดคุย 
- ความโรแมนติค 
- การปรับแตงภาพ การนําเสนอดวยตัวอักษรนารัก 
- การแนะนําผลิตภัณฑในเชิงบวกและเชิงลบ  
- การมอบชองทางการทองเท่ียวแบบเปนทางการไปยังสาธารณะชน 
- การใหผูเยี่ยมชมไดพบกับผูอยูอาศัยจริง 

 รางวัลสําหรับการมีสวนรวม เน่ืองจากแคมเปญของโซเชียลมีเดียสวนใหญจะรวมถึง
การแขงขัน ดังน้ันจึงมักมีการใหรางวัลใหกับผูชนะ เชน 

- แพ็คเกจวันหยุดในฝน / วันหยุด 
- งานในฝน 
- การเผยแพร การประชาสัมพันธ 
- สินคา สิ่งของ เชน กลองถายรูป 

 ประโยชนที่ไดรับ ประโยชนที่แหลงทองเท่ียวไดรับจากการพัฒนาโซเชียลมีเดียสรุปได
ดังตอไปน้ี 

- อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI)  
- การเพ่ิมจํานวนผูเยี่ยมชม 
- เพ่ิมการรับรูในเชิงบวก เพ่ิมความนาสนใจ 
- เพ่ิมความพึงพอใจ ความชอบของแหลงทองเท่ียว 
- การประชาสัมพันธ 
- การเพ่ิมขึ้นของผูเยี่ยมชมเว็บไซต 
- เพ่ิมจํานวนการอางอิงเว็บไซตและ Facebook 
- เพ่ิมจํานวนแฟนเพจบน Facebook 
- เพ่ิมจํานวนเนื้อหาที่ผูใชสรางขึ้น (UGC) 
- การไดตัวแทนสําหรับแหลงทองเท่ียว (Destination´s Ambassadors) หมายถึงผูที่มา

พักหรือใชบริการแลวมีความรูสึกที่ดี จะกลับไปเลาเรื่องและชวยประชาสัมพันธ 
 ปจจัยความสําเร็จของโซเชียลมีเดีย แมวาการพัฒนาโซเชียลมีเดียเพ่ือการทองเที่ยวดู

เหมือนงายแตในความเปนจริงเปนงานที่ซับซอน เชน จํานวน Like มากบน Facebook ไมจําเปนตอง
หมายความวาผูเขาชมจํานวนมาก แหลงทองเท่ียวควรจะเปรียบเทียบและมองหาความสัมพันธการเติบโต
ของโซเชียลมีเดียกับการเพ่ิมจํานวนนักทองเที่ยวหรือการเขาพักคางคืน (Etlinger, Owyang and Jones, 
2012) ปจจัยความสําเร็จของโซเชียลมีเดียของแหลงทองเท่ียวสามารถสรุปไดดังน้ี  



รายงานฉบับสมบูรณ 
 
 

35 
 

- ความเขาใจเชิงลึกเก่ียวกับโซเชียลมีเดีย 
- การจัดสรรทรัพยากรเพ่ือการวางแผนการผลิตและการสงเสริมการขาย  
- ระบุเปาหมายไดชัดเจน  
- ใหเวลากับกิจกรรมที่ตองดําเนินการบนโซเชียลมีเดีย เชน การตอบขอซักถาม การ

หาเน้ือหาที่นาสนใจ 
- โฆษณาและการประชาสัมพันธทั้งในระบบออนไลนและออฟไลน 
- เลือกชองทางของโซเชียลมีเดียที่เหมาะสม 
- ความคิดสรางสรรค หาแนวโนมหรือกิจกรรมใหมๆ เชน ภาพ วิดีโอ หรือขอมูลที่จะ

เผยแพรอยางรวดเร็วและแพรหลายจากผูใชอินเทอรเน็ตรายหนึ่งไปยังอีกรายหนึ่ง (Virality) เชน การ
แขงขัน แอปพลิเคชันบนมือถือ 

- ใหความสําคัญกับอารมณของผูเยี่ยมชม 
- หาวิธีการใหมๆ ในการสงเสริมการเขาเยี่ยมชมที่แตกตางจากเดิม 
- ใหความสําคัญกับประโยชนที่ผู เขารวมกิจกรรมจะได รับ (เชน รางวัล การ

ประชาสัมพันธ) 
- ใหขอมูลที่เก่ียวของเกี่ยวกับแหลงทองเท่ียว ในทุกขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจ

ของผูเยี่ยมชม (กอน ระหวางและ หลังการเย่ียมชม) 
- สรางความสัมพันธระหวางผูเยี่ยมชมและบริการสนับสนุน; 
- ติดตามและประเมินผลอยางตอเน่ืองในทุกองคประกอบของโซเชียลมีเดีย 
- ดําเนินการแกไขหากจําเปน 

2.3 เน้ือหาที่สรางโดยผูใช (User-Generated Content หรือ UGC)  

 เน้ือหาท่ีสรางโดยผูใช (User-Generated Content หรือ UGC) คือ เน้ือหาที่สรางโดยผูใช / 
ผูติดตาม บนพ้ืนที่ของเว็บไซตหรือแบรนด (ตราสินคา) ที่เจาของพัฒนาขึ้น เน้ือหาท่ีผูใชสรางขึ้นมักจะมี
สวนเก่ียวของกับเว็บไซต แบรนด ผลิตภัณฑ หรือบริการ และมักจะเปนประโยชน หรือเปนขอมูล
ปอนกลับ (Feedback) ใหกับเจาของเว็บไซต เน้ือหาท่ีสรางโดยผูใช (UGC) จะอยูในรูปแบบตางๆ เชน 
ขอความ ความคิดเห็น ภาพถาย คลิปวิดีโอ (Manap and Adzharudin, 2013) 

ปจจุบัน UGC สามารถสรางไดงายขึ้นจากการเติบโตของโซเชียลมีเดีย (Social Media) อุปกรณ
และเทคโนโลยีที่ใชงาน เชน กลองถายรูป กลองถายวิดีโอ การเขียนบล็อกบนคอมพิวเตอร การสราง 
UGC เดิมเกิดขึ้นจากการเชิญชวนของเจาของเว็บไซตเพ่ือใหผูเยี่ยมชม ผูติดตาม หรือลูกคา โดยการ
เสนอสิ่งจูงใจใหเขามามีสวนรวม เชน ของรางวัล สินคาทดลองใช คะแนนสะสม แตในกรณีที่เว็บไซตมี
ผูใชงานเปนจํานวนมากหรือมีความสัมพันธกับผูใชในระดับหน่ึงแลว อาจใชการสรางแคมเปญทาง
การตลาดที่นาสนใจในบางชวงเวลา หรือเม่ือผูใชเกิดความรูสึกถึงการเปนเจาของ หรือมีสวนรวม ผูใชงาน
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ก็จะยังคงสรางเน้ือหาในรูปแบบตางๆ เพ่ือแลกเปลี่ยนกับสมาชิกเว็บไซตอยางตอเน่ืองโดยไมคํานึงถึง
รางวัลหรือผลตอบแทน 

ประโยชนที่เจาของเว็บไซตจะไดรับจาก UGC คือ การเพ่ิมเน้ือหาในเว็บไซต ประหยัดเวลาในการ
คิดเน้ือหาที่เก่ียวของกับสิ่งที่นําเสนอ เชน แบรนด สินคา หรือบริการ จากมุมมองของผูใช การไดรับขอมูล
ยอนกลับ (Feedback) ขอเสนอแนะ สามารถสรางความไววางใจจากผูใช เพ่ิมจํานวนผูเยี่ยมชม และการมี
สวนรวม การที่ผูใชมีสวนรวมในการสรางเนื้อหา มีขอไดเปรียบที่นาสนใจ เน่ืองจากผูบริโภคสนใจที่จะรับ
ฟงมุมมองของเพื่อน ผูเคยใชงาน ผูมีประสบการณตรงมากกวาการอานขอความที่เขียนโดยผูเชี่ยวชาญ 
หรือการโฆษณา ดังน้ันการใช UGC อาจนําไปสูการลดตนทุนดานโฆษณาและประชาสัมพันธในรูป
แบบเดิม ประโยชนที่ผูใชงานไดรับจาก UGC คือผูสรางเน้ือหาสามารถแสดงความคิดเห็นไดโดยตรง และ
แบงปนประสบการณกับผูอ่ืน สวนผูที่อานเน้ือหาจะมีความรูสึกม่ันใจ และนําไปใชในการตัดสินใจ ใน
ภาพรวมประโยชนของ UGC คือการสรางความสัมพันธโดยตรงระหวางผูมีสวนรวม และสรางความรูสึก
การมีสวนรวม การเปนสวนหนึ่งของเว็บไซต สินคาหรือ แบรนด  

ตัวอยางการนํา UGC มาใชและสรางความสําเร็จใหกับเจาของเว็บไซต แบรนด ไดแก (Sui, 
2015) 

 บริษัท Burberry ไดเปดตัวเว็บไซต The Art of the Trench ในป 2009 ซ่ึงผูใชสามารถ
อัปโหลดและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับภาพของผูที่สวมใสผลิตภัณฑ Burberry 

 บริษัท Belkin และ Lego พัฒนาเคสมือถือ (Case) ของ iPhone ที่สามารถปรับแตงได 
ในป 2013 บริษัทเปดใหลูกคาแบงปนภาพเคสมือถือที่นาสนใจและแสดงใหผูอ่ืนเห็นประโยชนของการ
สรางงานดวยตัวเอง 

 บริษัท Starbucks ไดจัดแคมเปญการประกวด White Cup ในเดือนเมษายน 2014 โดย
ใหลูกคาวาดภาพบนแกว Starbucks ของตนและสงรูปภาพ ผูชนะจะใชเปนแกว Starbucks รุนใหมที่มี
จํานวน จํากัด ลูกคาเกือบ 4,000 ราย เขารวมรายการในชวงสามสัปดาห การประกวดเปนวิธีที่ดีในการ
ประชาสัมพันธและตรวจสอบการตอบรับจากลูกคา 

 Coca-Cola ไดสรางแคมเปญ "แชรแอกโกโก" ซ่ึง บริษัท ผลิตขวดโคกกับชื่อลูกคาบน
ฉลากและแจกจายผาน Twitter จากน้ันลูกคาไดขอใหแชรภาพของขวดโคกเฉพาะบุคคลบน Twitter และ
แพลตฟอรมโซเชียลมีเดียอ่ืนๆ บริษัทระบุวาแคมเปญนี้ทําใหยอดขายในสหรัฐฯเพ่ิมขึ้น รอยละ 2 
หลังจากรายไดที่ลดลงเปนเวลานาน 

 บริษัท Chobani ผูผลิตโยเกิรตในประเทศกรีก ใชฐานลูกคาเพ่ือปรับปรุงภาพลักษณ
และเพิ่มยอดขาย บริษัทสอบถามลูกคาที่ภักดีใหสงวิดีโอและภาพเกี่ยวกับโยเกิรต เน้ือหาถูกแชรบน
เว็บไซตของบริษัท ปายโฆษณาและสื่ออ่ืน ๆ บริษัทระบุวาแคมเปญนี้สรางรายไดเพ่ิมขึ้น รอยละ 225.9 
ระหวางป 2009 และ 2010 

 Pepsi MAX ใช UGC เพ่ือสรางภาพลักษณใหม บริษัทสรางแคมเปญกระตุนลูกคาให
แบงปนเหตุผลที่พวกเขาชอบ Pepsi MAX ผานการแชรรูปภาพใน Instagram และเครือขายทางสังคมอ่ืน 
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ๆ โดยใหรางวัล Pepsi MAX ฟรี 1 ป แคมเปญนี้ไดรับความนิยมอยางมาก ทั้งจากการเพ่ิมจํานวน
ผูเขารวมรายการ ผูเขาเยี่ยมชมเว็บไซต และเวลาที่เขาชมเฉลี่ยที่นานมากขึ้น ซ่ึงสะทอนถึงการมีสวนรวม
ของผูใช 

 บริษัท Heineken ไดเปดตัวแคมเปญ " Heineken the Beer Experience " ในป พ.ศ. 
2555 ทําใหลูกคามีโอกาสแบงปนวิดีโอภาพและความคิดเห็นตางๆ เพ่ือชวยเปลี่ยนประสบการณ และ
นํามาขอคิดเห็นมาใชในการปรับปรุงผลิตภัณฑและสรางแบรนด 

 บริษัทกาแฟ Coffee for Less นําเสนอคุณลักษณะใหม ๆ ในเว็บไซตของ ที่ผูใชสามารถ
อานและแบงปนความคิดเห็นไดงายขึ้น บริษัทไดรับความคิดเห็นประมาณ 6,000 รายการในชวงป 2551 
ถึง พ.ศ. 2554 ความสําเร็จที่ไดรับคือ การเพ่ิมอัตราการเยี่ยมชมและการเปลี่ยนผูเยี่ยมชมใหเปนลูกคา  

 Tourism Queensland ไดเปดตัวโปรโมชั่น "Best Job in the World" ในป 2009 ซ่ึงถือ
ไดวาเปนแคมเปญที่มีประสิทธิผลเพราะมีผูสนใจกวา 34,000 คนจาก 200 ประเทศไดสงวิดีโอเพ่ือหางาน
ทําหนาที่ผูดูแลเปนเวลา 6 เดือนโดยจายเงิน 150,000 เหรียญ ขณะที่คนอ่ืนไดรับทราบขอมูลเก่ียวกับรัฐ 
ควีนสแลนดวาเปนจุดหมายปลายทางของการทองเท่ียวในวันหยุด 

2.3.1 ความแตกตางระหวางเน้ือหาโซเชียลมีเดีย และเน้ือหาที่สรางโดยผูใช 

เน้ือหาโซเชียลมีเดีย (Social Media Content) และเนื้อหาท่ีสรางโดยผูใช (User Generated 
Content) มีความแตกตางกัน ซ่ึงจําเปนตองมีการเปรียบเทียบเพ่ือที่จะไดนําไปพัฒนา หรือวิเคราะหได
ถูกตอง  

เน้ือหาโซเชียลมีเดียคือเน้ือหาที่เจาของเว็บไซตไมสามารถดูแลและควบคุมได เปนเพียงการ
แบงปนพ้ืนที่บนเว็บไซตเพ่ือประโยชนของเจาของเว็บ แตเน้ือหาที่สรางโดยผูใช (UGC) เปนเน้ือหาท่ี
เจาของเว็บไซตเปนผูรวบรวมโดยเฉพาะจากลูกคาของตนเอง ไมวาจะเปนชองทางการจัดจําหนายเพื่อ
สงเสริมตราสินคา หรือเพ่ือวัตถุประสงคในการวิจัย / การพัฒนาภายในองคกร เน้ือหาโซเชียลมีเดียมักถูก
รวบรวมโดยบริษัทที่สามารถดึงขอมูลจากเว็บเพจอ่ืนมาใชงาน (Content Scrapers) โดยใชซอฟตแวรเพ่ือ
ขุดคนขอมูลหรือขอความจาก Twitter, Instagram, Facebook หรือที่ใดก็ตาม ปญหาที่เกิดจากการ
วิเคราะหโดยใชเน้ือหาโซเชียลมีเดียคือสารสนเทศอาจไมตรงประเด็นที่ตองการ หรือสารสนเทศอาจถูก
บิดเบือนได เคร่ืองมือหลักที่ใชในการวิเคราะหเนื้อหาทั้งสองแบบ คือการทําเหมืองขอความ (Text 
Mining) แตการวิเคราะหเน้ือหาจาก UGC จะมีขอบเขตเฉพาะกวา 

สถานการณทั่วไปที่ใชพิจารณาวาเจาของเว็บไซตควรจะใช เน้ือหาโซเชียลมีเดีย (Social Media 
Content) และเนื้อหาที่สรางโดยผูใช (User Generated Content : UGC) สรุปไดดังน้ี 

สถานการณที่เหมาะสมกับการใชเน้ือหาโซเชียลมีเดีย (Social Media Content) โดยการสกัด
ขอมูลจากโซเชียลมีเดียทั่วไป ไดแก 

 การถายทอดสด (Live Events) สถานการณที่ตองการการเฉลิมฉลอง การรวบรวม 
รายการสดและสตรีมม่ิง 
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 แคมเปญตามฤดูกาล เชน การเฉลิมฉลองวันแม งานสงกรานต งานบุญประเพณี 
 การสนทนาในเวลาจริงและการบริการลูกคา ตองการเชื่อมตอกับลูกคาตามแคมเปญที่ตั้ง

ไว 
สถานการณทีเ่หมาะสมกับการใชเน้ือหาที่สรางโดยผูใช (User Generated Content : UGC) 
 บอกเลาเรื่องราวแบรนด ตองการสรางความตระหนักเก่ียวกับแบรนด 
 เนนรายละเอียด สถานการณ: ตองการแสดงคุณลักษณะผลิตภัณฑใหม  
 ใชงานสวนบุคคล เชน ตองการใช UGC ที่เก่ียวของสําหรับผูเยี่ยมชมที่ตางกัน  
 ตองการแนะนําผลิตภัณฑ หรือบริการเขาสูตลาด หรือเปดใชงาน 
 การทําธุรกิจตามปกติ ตองการเก็บรวบรวมขอมูลอยางตอเน่ืองและเปนระบบ 

เว็บไซตเครือขายสังคมออนไลนเปนเว็บไซตยอดนิยมบนอินเทอรเน็ตเพราะเปนบริการโดยเว็บ
แบบที่สอง (WEB 2.0) ที่เน้ือหามีลักษณะเปนเนื้อหาที่สรางขึ้นโดยผูใช (User Generated Content หรือ 
UGC) หรือเน้ือหาที่สรางขึ้นโดยผูบริโภค (Consumer Generated Content  หรือ CGC) ซ่ึงทําใหผูคน
สามารถเขียนและแบงปน/แชรขอมูลไดดวยตัวเอง  

2.3.2 เน้ือหาที่สรางข้ึนโดยผูบริโภคของ TripAdvisor 

 Miguéns, Baggio and Costa (2008) ไดศึกษาเนื้อหาท่ีสรางขึ้นโดยผูบริโภค (Consumer 
Generated Content หรือ CGC) ใน TripAdvisor โดยใชกรณีศึกษาเก่ียวกับเมืองลิสบอน พรอมกับการ
อภิปรายการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมทองเที่ยว ในการทํางานรวมกันและรูปแบบธุรกิจ การศึกษาใช
การสํารวจวิธีที่ผูใชทํางานรวมกันเพ่ือกําหนดจุดหมายปลายทางหรือแหลงทองเท่ียว มีการวิเคราะห
ตัวอยางโรงแรมของเมืองลิสบอนทั้งหมดที่อยูใน TripAdvisor.Com รวมทั้งผูเขียนฟอรัมและที่ปรึกษา 
ขอมูลที่มีอยูบนฟอรัมและบทวิจารณจะถูกสรางขึ้นโดยผูใช / ผูบริโภคและใหขอมูลที่เก่ียวของกับการวาง
แผนการเดินทาง จากการศึกษาพบวาเครือขายการเดินทางโดยสังคมออนไลนไดเปลี่ยนวิธีที่นักทองเที่ยว
วางแผนการเดินทางเปนเว็บไซตที่อนุญาตใหผูใชโตตอบและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับโรงแรมหรือ
สถานที่ทองเที่ยวในทองถิ่น เว็บไซตที่นิยมมากขึ้นเชน TravBuddy.com, Travellerspoint, WAYN, 
Woophy และ Passportstamp เว็บไซต TripAdvisor.com ถือวาเปนชุมชนการทองเที่ยวที่ใหญที่สุดบน
อินเทอรเน็ต 

ขอมูลจากเว็บไซต TripAdvisor .com (ณ วันที่ 15 กันยายน 2561) ระบุวา TripAdvisor กอตั้งขึ้น
ในป พ.ศ. 2543 ปจจุบันครอบคลุมโรงแรม 212,000 แหง แหลงทองเที่ยวที่จุดหมายปลายทางกวา 
30,000 แหง และสถานที่ทองเที่ยวทั่วโลก 74,000 แหง มีรีวิวและความคิดเห็นมากกวา 570 ลานรายการ
ที่ครอบคลุมตัวเลือกของขอมูลการทองเที่ยวทั่วโลกที่มากที่สุด ทั้งที่พักกวา 7.3 ลานแหง สายการบิน 
สถานที่ทองเท่ียว และรานอาหาร เปนหนาหลักของชุมชนทองเที่ยวที่ใหญที่สุดในโลกโดยมีผูเขาชมไมซํ้า
กันตอเดือนประมาณ 455 ลานคน ซ่ึงผูเขาเยี่ยมชมเว็บไซตทุกคนถือเปนลูกคาเปาหมายที่ชัดเจนคือ
ตองการเดินทางทองเท่ียวอยางคุมคาที่สุด   



รายงานฉบับสมบูรณ 
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TripAdvisor เปนเว็บไซตที่ยึดแนวคิดวานักเดินทางตองพ่ึงพาการเดินทางจากนักเดินทางคนอ่ืน 
เพ่ือวางแผนการเดินทางของตนหรืออยางนอยก็สามารถชวยในการตัดสินใจเก่ียวกับการเดินทาง
ทองเท่ียวไดอยางนาพอใจ ปจจุบัน TripAdvisor มีขอมูลประเภทรีวิว และความเห็นเก่ียวกับการเดินทางที่
เขียนโดยสมาชิกที่ลงทะเบียน 5 ลานคน TripAdvisor จึงเปนเว็บไซตที่มีการโพสตขอมูลที่ผูใชเปนผูสราง
ขึ้นเอง (UGC) มากที่สุด 
 ผูเยี่ยมชมเว็บไซต TripAdvisor ที่เคยเดินทางไปทองเที่ยวยังจุดหมายปลายทาง โรงแรม สถานที่
ทองเท่ียวหรือใชบริการสามารถเขามามีสวนรวมกับ TripAdvisor ไดดังน้ี 

 การโพสต การรีวิว การใหความคิดเห็น การวิจารณ และ ใหคะแนนตามประสบการณที่
ไดรับ 

 สามารถเพ่ิมองคประกอบมัลติมีเดียประเภท รูปภาพ วิดีโอ หรือแผนที่เดินทาง  
 มีสวนรวมในฟอรัมการสนทนาโดยการโพสตเน้ือหาและอภิปรายเกี่ยวกับหัวขอเฉพาะที่

ตั้งขึ้น 
 สามารถใชระบบเปรียบเทียบราคาจากเว็บไซตการจองโรงแรม เพ่ือชวยคนหาโรงแรมใน

ราคาที่ดีที่สุด  
 ดวยเครื่องมือของ TripAdvisor ทําใหผูที่ตองการเดินทางสามารถวางแผนการเดินทางไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ชวยเพ่ิมประสิทธิผลการตัดสินใจในการซื้อหรือจองบริการ สามารถสรางเครือขาย
นักเดินทาง ที่ใหความชวยเหลือโดยการเสนอคําแนะนํา คําวิจารณ การเชื่อมโยงดังกลาวเปนการสราง
เครือขายสังคมที่แทจริงและออกแบบมาเพื่อชวยประหยัดเวลาในการหาผูที่มีสวนรวมในการเดินทางดวย
รสนิยมเดียวกัน 
 TripAdvisor เปนเว็บไซตการทองเที่ยวแรกๆ ที่ใหความสําคัญกับรีวิวเพ่ือนํามาสนับสนุนการทํา
ธุรกิจ ขณะที่โรงแรมและธุรกิจบริการหลายแหงไมไดรวบรวมรีวิวจากผูใชบริการ เน่ืองจากอาจไมเห็น
ความสําคัญหรือกังวลเกี่ยวกับความคิดเห็นและขอเสนอแนะเชิงลบที่อาจไดรับ แตขอมูลวิจัยแสดงใหเห็น
วารีวิวใหคุณคาแกธุรกิจโรงแรมและการบริการ และเปนสวนหนึ่งที่ทําใหธุรกิจประสบความสําเร็จ ทั้งนี้
เพราะรีวิวสงผลตอยอดการจอง เปนแนวทางใหธุรกิจปรับปรุงการใหบริการใหตรงกับความตองการของ
ลูกคา และชวยใหธุรกิจเติบโตตอไป 

1) รีวิวสงผลตอยอดการจอง 
งานวิจัยลาสุดจาก PhoCusWright1 (TripAdvisor, 2018) เปดเผยถึงอิทธิพลของรีวิวที่มีตอ

การตัดสินใจของนักทองเท่ียว ผูตอบแบบสอบถามระบุวา  
 รอยละ 83 ระบุวารีวิวชวยใหตนเลือกโรงแรมที่ใชได 
 รอยละ 80 อานรีวิวอยางนอย 6-12 รายการกอนทําการจองอีก  
 รอยละ 53 บอกวาจะไมทําการจองจนกวาจะไดอานรีวิว 

 การรีวิว สถานที่ทองเที่ยวและรานอาหาร ก็มีมีแนวโนมลักษณะเดียวกับโรงแรม โดยผูตอบ
แบบสอบถามระบุวา 
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 รอยละ 68 ระบุวารีวิวชวยใหขอมูลเก่ียวกับสถานที่ทองเท่ียวนั้น 
 รอยละ 64 อานรีวิวเพ่ือคนหารานอาหารที่ดีกวา 

ผลที่ไดทําใหทราบวารีวิวสงผลตอยอดขายสําหรับธุรกิจโรงแรมและการบริการทุกรูปแบบ ดังนั้น
ถาธุรกิจยังไมไดรวบรวมและแบงปนความคิดเห็นและขอเสนอแนะใหมๆ กับนักทองเท่ียว อาจทําใหพลาด
โอกาสในการเขาถึงลูกคาและเสียเปรียบคูแขงที่ไดดําเนินการแลว 

2) รีวิวที่มากข้ึนจะสงผลใหไดคะแนนสงูข้ึน 
 งานวิจัยเชิงวิชาการไดแสดงใหเห็นวาคะแนนในรีวิวจะเพ่ิมสูงขึ้นเรื่อยๆ เม่ือเวลาผานไป ในชวง
แรกผูใชบริการมักพบประสบการณเชิงลบที่ไมคาดคิดและสะทอนลงไปในรีวิว แตหลังจากสถานที่
ใหบริการไดรับรีวิวมากขึ้น คะแนนเฉลี่ยก็จะคอยๆ เพ่ิมสูงขึ้น ทั้งนี้เพราะรีวิวจะเปนตัวกําหนดความ
คาดหวังของลูกคา/ นักทองเที่ยว คะแนนที่สูงขึ้นสวนหนึ่งมาจากการปรับปรุงตามขอเสนอแนะในรีวิว ใน
ที่สุดคะแนนที่ไดรับก็จะเร่ิมเกาะกลุม ทําใหคะแนนเฉลี่ยมีความแมนยํามากขึ้น  
 การไดรับรีวิวอยางตอเน่ืองเปนการประเมินสถานที่ และการใหบริการของผูเปนเจาของ ซ่ึงมี
ความสําคัญทั้งกับเจาของและลูกคาที่คาดหวัง (Prospective Customers) ยิ่งมีรีวิวมากขึ้น ความคิดเห็น
และขอเสนอแนะที่สุดโตง (Outliner) ยิ่งมีผลกระทบนอยลง นอกจากนี้ การนํารีวิวเชิงลบมาใชในการ
ปรับปรุงสถานที่ใหบริการยังจะชวยใหคะแนนเพิ่มสูงขึ้นไดตอเน่ืองในอนาคต 

3) รีวิวชวยใหธุรกิจเติบโตและพัฒนาตอไป 
ปเตอร โอ ซัลลิแวน (Peter O’Sullivan) เจาของโรงแรม Harington ในเมืองบาธ (Bath) ประเทศ

อังกฤษไดกลาวไววา ผูประกอบการอาจคิดวาธุรกิจของตนใหบริการท่ีดีแลว แตลูกคาอาจไมเห็นดวย 
ดังนั้นโรงแรมจึงใหความสําคัญกับความคิดเห็นและขอเสนอแนะอยางมาก เพราะชวยใหสามารถนํามา
ปรับปรุงการบริการและคุณภาพของสินคา เม่ือดําเนินการจัดการกับรีวิวไดประมาณ 3-4 ป ไดพบวายอด
การจอง รวมทั้งยอดการจองซ้ําเพ่ิมสูงขึ้น ดังนั้นรีวิวจึงเปนสิ่งที่ชวยประเมินการดําเนินงานของธุรกิจโดย
ที่ธุรกิจไมตองเสียคาใชจายเพราะเปนการชี้ใหเห็นถึงสิ่งที่ธุรกิจทําไดดี และส่ิงที่ควรปรับปรุง รีวิวยังให
ขอมูลเชิงลึกเก่ียวกับความคาดหวังของผูที่มาพักและเจาของธุรกิจตองหาทางดําเนินการเพ่ือใหตรงกับ
ความคาดหวังน้ัน (TripAdvisor, 2014) 

2.3.3 เน้ือหาที่สรางข้ึนโดยผูบริโภคของ Google Maps 

 แผนที่กูเกิล (Google Maps) เปนเว็บไซตคนหาสวนหนึ่งของกูเกิล วัตถุประสงคหลักของการ
พัฒนาคือการคนหาบริการและรานคาตาง ๆ โดยการใสรายชื่อสิ่งตองการคนหา เชน รานกวยเตี๋ยว หรือ 
ธนาคาร และใสสถานที่ที่ตองการ เชน จังหวัดเชียงใหม ชื่อถนน ชื่อหมูบาน เปนตน แผนที่กูเกิลจะ
แสดงผลวามีรานที่ตองการอยูจํานวนเทาใด และแสดงตําแหนงพรอมหมายเลขโทรศัพท Google Maps 
ไดเพ่ิมฟงชั่นการเขียนรีวิวเก่ียวกับสถานที่ที่เคยไป และใหขอมูลเก่ียวกับสถานที่ เชน บรรยากาศเงียบ
สงบ มีชีวิตชีวา หรือโรแมนติค รีวิวและความคิดเห็นเหลาน้ีเขียนโดยนักทองเที่ยวที่เคยมีประสบการณ
โดยสมัครใจ และผูเขียนจะไมไดรับคาตอบแทนจากการเขียนรีวิว 
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นักทองเที่ยวใช Google Maps เพ่ือคนหาสถานที่ เสนทางไปยังสถานที่ตางๆ ปจจุบัน Google 
Maps ไดจัดทําโครงการ Local Guides ชักชวนผูใชงาน Google Maps มารีวิวสถานที่ โดยผูรีวิวจะมีการ
เก็บแตมสะสมรับของรางวัล รางวัลใหญจะไดรับสิทธิลุนเขารวมงานประชุมพิเศษของ Google และเยี่ยม
ชมสํานักงานใหญ ประเทศอเมริกา การเก็บสะสมแตมและยกระดับ Local Guides สามารถทําไดโดยการ 
เขียนรีวิว สถานที่ อัพโหลดภาพ เพ่ิมขอมูลสถานท่ีใหมๆ แกไขขอมูลที่ผิด และตอบคําถามงายๆ ซ่ึงการ
มีสวนรวมแตละครั้งจะไดรับ 1 แตม และแตละสถานที่จะเก็บแตมไดมากที่สุดไมเกิน 5 แตม รางวัลใน
กิจกรรม Local Guides จะแบงตามระดับ ซ่ึงแบงออกเปน 10 ระดับ Local Guide สามารถสราง
ผลกระทบตอวิธีการที่คนหลายลานสํารวจโลกไดดวยการแชรรีวิว รูปภาพ และความรูใน Google Maps  

 คะแนนและรีวิว เปนการเลาเรื่องราวเกี่ยวกับสถานที่แตละแหงที่ไปเยี่ยมชมพรอมใส
รายละเอียดลงลึก บรรยายบรรยากาศและประสบการณที่ไดรับ รวมถึงใหเคล็ดลับเก่ียวกับสิ่งที่แนะนําและ
สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง การเขียนความเห็นที่ดีจะชวยใหผูใชรายอ่ืนพบสถานที่ที่เหมาะกับตนเอง Google ได
แนะนําเคล็ดลับในการเขียนดังน้ี 

 ใหขอมูลที่ชัดเจนและเจาะลึก: ความเห็นควรเจาะจงและเกี่ยวของกับสถานที่ที่เขียน
ความเห็น และอธิบายวาผูอ่ืนนาจะไดพบกับอะไรบาง เนนถึงความพิเศษของสถานที่น้ัน และพยายาม
บอกเลาถึงสิ่งใหมๆ ที่ไมจําเจ เชน รายการอาหาร อัตลักษณของสถานที่ ความคิดเห็นควรแสดงถึง
ประสบการณที่ไมเหมือนที่ไหนของสถานที่น้ัน 

 พูดตามความจริงจากประสบการณของตัวเอง อธิบายเหตุผลในการชอบหรือไมชอบ
สถานที่ดังกลาว ทั้งดานบวกและดานลบ 

 ใหเกียรติผูอ่ืน: ประสบการณของสถานที่หน่ึงๆ อาจไมสมบูรณแบบทุกคร้ัง ในบางครั้ง 
การแสดงความคิดเห็นในแงลบเพราะรูสึกผิดหวัง แตควรวิจารณอยางสรางสรรค เพ่ือนําไปสูการพัฒนา 
ปรับปรุง 

 แสดงความเห็นไมใชบทวิจารณทั่วไป: ผูเขียนควรเขียนเกี่ยวกับประสบการณตรงที่
พบในสถานที่น้ันเทาน้ัน  

 เขียนใหมีสไตล: การเขียนใหผูอานสนใจ ใชความสรางสรรคและสนุกกับการเขียน ดวย
ภาษาที่เขาใจงาย ใชไวยากรณ และตัวสะกดที่ถูกตอง หลีกเลี่ยงคาํหยาบ ความยาวท่ีเหมาะสมเพียง 1 
ยอหนา  

2.3.4 เน้ือหาที่สรางข้ึนผูบริโภคของกลุมผูใหบริการสํารองที่พัก 

คําแนะนําเก่ียวกับจุดหมายที่เคยไป หรือรีวิว (Review) เปนสิ่งที่ผลตอการตัดสินใจการเลือกที่พัก 
พาหนะ แหลงทองเท่ียว เสนทางการทองเที่ยว และบริการทองเที่ยว เว็บไซตของกลุมผูใหบริการสํารองที่
พัก เชน Booking.com หรือ Agoda.com ใหความสําคัญกับรีวิวมาก กระบวนการรีวิวจะทําอยางเปน
ระบบ โดยมีฟงชั่นใหผูเดินทางที่ใชบริการสามารถใหคะแนนที่พัก และบอกตอส่ิงที่ชอบเก่ียวกับที่พัก 
เรื่องราวท่ีแบงปนหลังจากเขาพักแตละครั้ง 
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กระบวนการรับความคิดเห็นจากผูเขาพักเร่ิมตนดวยการจองที่พักเพ่ือใหความคิดเห็นมาจากผูเขา
พักจริง ตอมาผูจองไดเดินทางไปพัก เม่ือเขาพักผูเขาพักสามารถรับรูถึงสภาพหองพัก การไดรับการ
บริการ พนักงาน ที่ตั้งและดานอ่ืน ๆ การรีวิวจะทําหลังจากไดเขาพักแลว ผูเขาพักจะใหคะแนนที่พัก บอก
เลาเก่ียวกับการเขาพักที่เปนปจจุบันสอดคลองกับความจริง โดย booking.com จะตรวจดูวาความคิดเห็น 
มีคําที่ไมเหมาะสมหรือไม เท็จจริงอยางไร กอนเลือกใหแสดงบนเว็บไซต 

Booking.com ตองการใหผูเขาพักแบงปนเรื่องราวเดินทางทั้งดีและราย โดยระบบใหขอแนะนํา
เพื่อใชเปนแนวทาง ในการรวีิว ดังน้ี 

1) Booking.com เชื่อม่ันวาความคิดเห็นของผูเขาพักและการตอบกลับจากที่พักจะสะทอน
ถึงทัศนคติและประสบการณอันหลากหลาย สิ่งเหลาน้ีเปนปจจัยสําคัญซ่ึงชวยใหผูเยี่ยมชมรายอ่ืนรับทราบ
ขอมูลอยางครอบคลุมวาควรตัดสินใจเลือกจองที่พักใด 

2) Booking.com ใหความสําคัญสูงสุดกับความคิดเห็นจากผูเขาพักและการตอบกลับจากที่
พัก เพราะสิ่งน้ีแสดงถึงความตองการมีสวนรวมแบงปนขอมูล  

 แสดงรีวิวทุกรายการโดยไมตัดทอนไมวาเน้ือหาเปนเชิงบวกหรือเชิงลบ  
 แสดงรีวิวโดยเร็วหลังตรวจสอบแลววารีวิวดังกลาวเปนไปตามแนวทางของ 

Booking.com 
 ผูเขียนรีวิวสามารถปรับเปลี่ยนเน้ือหาหลังจากที่สงรีวิวแลว โดยติดตอฝายบริการ

ลูกคาสัมพันธ 
 ใชแนวทางและมาตรฐานเดียวกันสําหรับเนื้อหาท้ังหมดที่สรางโดยผูใชงาน รวมถึง

การตอบกลับจากที่พักถึงเนื้อหาน้ัน ๆ  
3) Booking.com เปดโอกาสใหผูมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น โดยจะไมกาวกายวาความ

คิดเห็นน้ัน โดยทําหนาที่เปนเพียงผูจัดแสดงความคิดเห็นของผูเขาพักและที่พัก จึงไมรับผิดชอบหรือ
ชดเชยคาเสียใด ๆ อันเนื่องมาจากความคิดเห็นหรือการตอบกลับ 

4) Booking.com ไดกําหนดเน้ือหาในการรีวิวไวดังน้ี 
 เน้ือหาตองเก่ียวของกับการเดินทาง 
 ลักษณะเนื้อหาเปนประโยชนคือละเอียดและชวยใหผูเยีย่มชมรายอ่ืนใชเปนขอมูลใน

การตัดสินใจไดดีขึ้น  
 ไมมีขอมูลสวนบุคคล ประเด็นการเมือง ศาสนา หรือเน้ือหาเชิงประชาสัมพันธ 
 หลีกเลี่ยงการใชคําหยาบ ดูหม่ิน เน้ือหาที่แสดงความเกลียดชัง (Hate Speech) การ

เลือกปฏิบัติ ขมขู สอถึงเรื่องทางเพศ ความรุนแรง และกิจกรรมผิดกฎหมาย 
 เน้ือหาทั้งหมดตองเปนจริงและมีเอกลักษณตามผูเขียน ความคิดเห็นจากผูเขาพักมี

คามากที่สุดหากเปนเนื้อหาแปลกใหมและไมเอนเอียง  



รายงานฉบับสมบูรณ 
 
 

43 
 

 เจาของที่พักบน Booking.com ไมควรเขียนความคิดเห็นแทนผูเขาพัก หรือเสนอ
คาตอบแทนแลกความคิดเห็น หรือปลอมแปลงความคิดเห็นเพ่ือลดคะแนนของที่พักคูแขง 

5) Booking.com เคารพความเปนสวนตัวของผูอ่ืน โดยรักษาขอมูลอีเมล หมายเลขโทรศัพท 
ที่อยูเว็บไซต บัญชีสื่อสังคม รวมถึงขอมูลอ่ืนที่คลายคลึงกัน 
 การรีวิว 
 การรีวิวจะแบงเปน 2 ประเภทคือ รีวิวเชงิปริมาณและคุณภาพ  
 การรีวิวเชิงปริมาณ การรีวิวเชิงปริมาณจะเปนการใหคะแนน เน้ือหาการริวิวประกอบดวย 

 วันที่เดินทาง (เขาพัก) 
 จุดประสงคในการเดินทาง (การติดตอธุรกิจ ทองเท่ียว และ อ่ืน ๆ) 
 ผูรวมเดินทาง (คนเดียว เพ่ือน คูรัก ครอบครัว (มีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป) เพ่ือนรวมงาน 

สัตวเลี้ยง) 
 ที่พักเปนไปตามที่คาดหวังหรือไม (เปนตามที่ความหวัง ดีหรือแยกวาที่คาดไว)  
 การใหคะแนนที่พักจะแบงเปนองคประกอบยอย ไดแก พนักงาน สิ่งอํานวยความสะดวก 

ความสะอาด ความสะดวกสบาย คุมราคา และที่ตั้ง 
 การใหคะแนนแบงเปน 4 ระดับ ไดแก แยมาก พอใช ดี ยอดเยี่ยม  

 หลังจากใหคะแนนในแตละองคประกอบ ระบบจะนําคะแนนมาคํานวณกับคะแนนความคิดเห็น
โดยผลรวมเปนคาเฉลี่ยของผูรีวิว 
 การรีวิวเชิงคุณภาพ 
 การรีวิวเชิงคณุภาพจะเปนการแสดงความคิดเห็นเชิงพรรณนา โดยใชอักษรจํานวน 200 อักขระ 
ประเด็นการรีวิวประกอบดวย 

 สิ่งที่ชอบ 
 สิ่งที่ไมชอบ 
 การเขียนประโยคสั้น ๆ เก่ียวกับการเขาพักคร้ังน้ี  
 เพ่ิมภาพถายประกอบความคิดเห็น (ถามี) 
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นอกจาก booking.com แลว ยังมีธุรกิจที่ใหบริการจองที่พักขนาดใหญที่ไดรับความนิยมคือ 
agoda.com และ airbnb.com โดยที่ booking.com และ agoda.com จะมีลักษณะการดําเนินธุรกิจและ
แนวคิดในเรื่องการรีวิวที่คลายกัน เพราะปจจุบันทั้งสองธุรกิจไดถูกควบรวมเปนสวนหนึ่งของบริษัท 
priceline.com สวนบริษัท airbnb.com จะมีรูปแบบการดําเนินธุรกิจที่แตกตางออกไปโดยที่บริษัทไดเปด
โอกาสใหเจาของรายยอยนําเสนอหองหองพัก หรือบานพักใหผูสนใจจองใชบริการ โดยตัว airbnb.com 
จะคิดคาธรรมเนียมการใชบริการ สมาชิกของ airbnb.com สามารถเปนทั้งผูเสนอขายและเปนผูใชบริการ 

หัวขอหรือปจจัยที่ใชในการรีวิวแสดงใน ตารางที่ 2.5 ปจจัยที่ใชในการรีวิวของ Airbnb.com จะ
แตกตางจาก booking และ agoda .ใน 3 ปจจัยหลักไดแก ความถูกตอง (Accuracy) การสื่อสาร 
(Communication) และ การเช็คอิน (Check In) ดวยเหตุผลของรูปแบบการใหบริการ 

 ความถูกตอง (Accuracy) การสอบถามดานความถูกตองของขอมูล เน่ืองจากผูเสนอขาย
เปนรายยอยที่นําขอมูลเขาสูระบบดวยตวัเอง บางครั้งอาจมีปญหาในการใหขอมูล การแกไขขอมูลให
ถูกตองตามขอเสนอแนะ (Feedback) ของผูใชบริการ จึงเปนสิ่งจําเปน 

 การส่ือสาร (Communication) เน่ืองจากการใหบริการทําโดยบุคคล และเปนคนทองถิ่น 
การส่ือสารที่ถูกตองจึงเปนสิ่งที่สําคัญ 

 การเช็คอิน (Check In) Airbnb ดําเนินการโดยเจาของที่ใหบริการที่พักจํานวนนอยมาก 
ไมสามารถมีเจาหนาที่ประจํา บอยคร้ังที่การเช็คอินเปนเรื่องยุงยากถาไมมีการนัดหมายลวงหนา 
 การเปรียบเทียบหัวขอการรีวิวที่พักแยกประเด็นการประเมินของกลุมผูใหบริการสํารองที่พักแสดง
ในตารางที่: 2.5 
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ตารางที ่2.5 หัวขอการรีวิวที่พักแยกตามประเด็นการประเมิน 

หัวขอการประเมินรีวิว Booking.com Agoda.com airbnb.com 

หัวขอหลัก  หัวขอยอย (ไมคิด
คะแนน) 

ระดับดาวท่ีพัก  5 ดาว 5 ดาว 5 ดาว 

คะแนน  10 10 ไมระบุ 

ความสะอาด (Cleanliness)      

ความสะดวกสบาย (Comfort)       

ส่ิงอํานวยความสะดวก 
(Facilities) 

      

พนักงาน/ การใหบริการ 
(Staff /Service)  

      

คุมคาเงิน (Value for money)       

WiFi ฟรี (Free WiFi)      

สถานท่ีต้ัง (Location)      

ความถูกตอง (Accuracy)     

การส่ือสาร (Communication)     

เช็คอิน (Check In)     

 ราคา (Price)     

 เตียงและชุดเคร่ืองนอน 
(Bed and Bedding Sets) 

    

 ความเงียบสงบ (Tranquility 
or Quiet) 

    

 บรรยากาศ (Atmosphere)     

 อาหารเชา (Breakfast)     

 หองน้ํา (Toilet/ Bathroom)     

 อาหารและเครื่องด่ืม (Food 
and drink) 

    

 เจาของ (Host)     
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 การแบงประเภทผูเขาพักเม่ือทําการรีวิวจะชวยในการจัดกลุมลูกคาที่เหมาะสมผูใชบริการสามารถ
เลือกวาตนควรอยูในกลุมใด และผูใหบริการสามารถจัดหาส่ิงอํานวยความสะดวกตามความคาดหวังของ
ลูกคา อยางไรก็ตาม Airbnb ยังไมมีการจัดกลุมเพราะจํานวนหองพัก หรือสถานที่ใหบริการมีจํานวนนอย
เกินไป การรีวิวแยกตามประเภทลูกคา แสดงในตารางที่ 2.6 

ตารางที ่2.6 การแบงประเภทผูเขาพักของกลุมผูใหบริการสํารองที่พัก 

ประเภทผูเขาพัก Booking.com Agoda.com airbnb.com 

ผูเขาพักทุกประเภท   ไมระบุ 

ครอบครัว   

ครอบครัวท่ีมีเด็กเล็ก   

ครอบครัวท่ีมีเด็กโต   

คูรัก   

กลุมเพ่ือน   

ผูเดินทางคนเดียว   

ผูเดินทางเพ่ือธุรกิจ   

 การรีวิวเชิงปริมาณ จะแบงเปน 2 รูปแบบ 

 การใหดาว โดยจํานวนดาวสูงสุดคือ 5 ดาว ซ่ึงแสดงถึงคุณภาพในการใหบริการในปจจัย
น้ัน  

 การใหคะแนนโดยคะแนนสูงสุดเทากับ 10 คะแนน  
ความหมายของคะแนนแสดงในตารางที ่2.7 

ตารางที ่2.7 คะแนนการประเมินรีวิวของกลุมผูใหบริการสํารองที่พัก 

Booking.com Agoda.com airbnb.com 

ดีเลิศ (Wonderful) : 9 + 9+ยอดเยี่ยม ไมระบุ 

ดี (Good) : 7 – 9  8+ดีเย่ียม 

โอเคนะ (Okey) : 5 – 7 7+ดีมาก 

แย (Poor): 3 – 5 6+ดี 

แยมาก (Very Poor) : 1 – 3  
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2.4 การทําเหมืองขอความ (Text Mining)  

 การทําเหมืองขอความ (Text Mining) เปนเทคนิคการคนหาความรูใหมจากขอมูลประเภท
ขอความที่มีปริมาณมากโดยอัตโนมัติ โดยการสกัดคํา คนหารูปแบบ และความสัมพันธที่ซอนอยูในชุด
ขอความเอกสาร เพ่ือใหเกิดความหมายและสามารถนํามาใชประโยชนได การทําเหมืองขอความ จึงเปน
กระบวนการในการสกัดขอมูล (Extract Data) จากฐานขอมูลขนาดใหญ (Large Textual Information) 
เพ่ือใหไดสารสนเทศที่มีประโยชน โดยขอความที่ถูกนํามาทําเหมือง (Mining) เปนขอมูลที่เก็บอยูใน
ฐานขอมูลเอกสาร (Document Database) ซ่ึงจะเปนขอมูลที่มีลักษณะกึ่งโครงสราง หรือโครงสรางไม
ชัดเจน (Semi-Structured Data) (Witten, 2015) 

ลักษณะโครงสรางขอมูลแบบกึ่งโครงสราง (Semi-Structured Data) คือขอมูลที่ประกอบดวย
โครงสราง 2 สวนรวมอยูดวยกัน ไดแก 

1) ขอมูลที่มีโครงสราง (Structured data) เชน ชื่อเรื่อง/ แคมเปญ (Title) ชื่อผูแตง (Author) 
วันที่จัดพิมพ (Publication date) เปนตน 

2) ขอมูลที่ไมมีโครงสราง (Unstructured data) ไดแก บทคัดยอ (Abstract) และตัวเน้ือหา 
(Body) ในสวนที่เก่ียวของกับการทองเที่ยวคือ การรีวิว (การวิจารณ) การแสดงความคิดเห็น การตําหนิ 
การชมเชย เปนตน  

ปจจุบันขอมูลที่เปน Textual Information หรือ ฐานขอมูลเอกสาร (Document Database) มี
ปริมาณมหาศาลและเพิ่มขึ้นตลอดเวลา จึงไดมีการพัฒนากระบวนการที่จะสามารถวิเคราะหขอมูลเหลานี้
โดยใชเคร่ืองมือ หรือซอฟตแวรตางๆ  

การทําเหมืองขอความ (Text Mining หรือ TM) มีหลายแบบ เชน การจัดกลุมเอกสาร (Document 
Clustering) การจําแนกเอกสาร (Document Classification) การสรุปขอความ (Summarizing Text) เปน
ตน การทําเหมืองขอความแตละประเภทจะใชเทคนิคและอัลกอริทึมแตกตางกัน เชน การจัดกลุมเอกสาร 
(Document Clustering) อาจใชอัลกอริทึมการจัดกลุมตามลําดับชั้น (Hierarchical Clustering 
Algorithms) หรือ ระบบเครือขายเสนประสาทแบบไมมีผูสอน (Unsupervised Learning Neural 
Networks) และการสรุปขอความ (Summarizing Text) การทําเหมืองขอความเปนการลดความซับซอน
และขนาดของขอมูลเอกสารโดยไมทําใหความหมายหรือสาระสําคัญของขอมูลเอกสารสูญเสียไป 

เหมืองขอความ (TM) เปนเทคนิคการคนหาความรูใหมจากขอมูลประเภทขอความที่มีปริมาณ
มากโดยอัตโนมัติ โดยการสกัดคํา คนหารูปแบบ และความสัมพันธที่ซอนอยูในชุดขอความเอกสาร 
เพ่ือใหเกิดความหมายและสามารถนํามาใชประโยชนได โดยสถาปตยกรรมระบบเหมืองขอความมีความ
คลายคลึงกับสถาปตยกรรมระบบในการคนหาความรูในฐานขอมูลประเภทขอความ ซ่ึงประกอบดวย
ขั้นตอนหลักไดแก 1) การเตรียมขอมูล 2)  การคนหากฎความสัมพันธ และ 3) การนําเสนอผลลัพธที่
ชัดเจน 
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เคร่ืองมือทําเหมืองขอความจะแปลงขอมูลที่ไมมีโครงสรางเปนขอมูลที่มีโครงสราง ชวยลดมิติของ
ขอมูลแตยังเก็บความสัมพันธของขอมูลที่เก่ียวของและสามารถวิเคราะหขอมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ ดวยความพรอมใชงานของขอความที่มีจํานวนมาก และเขาถึงไดอยางเสรีบนอินเทอรเน็ต การ
ทําเหมืองขอความจึงสามารถใชเพ่ือพัฒนาความสามารถในการแขงขันและเชิงกลยุทธ แมวาซอฟตแวรที่
จําเปนในการวิเคราะหเหมืองขอความจะมีราคาแพง แตก็มีแนวโนมลดลง 

ประโยชนของเหมืองขอความ คือการทําใหไดสารสนเทศในรูปแบบขอความ สามารถเขาถึง 
วิเคราะห และประมวลผลภายในเวลาอันรวดเร็ว ผูใชสามารถเขาใจและใชประโยชนจากเอกสารที่จัดเก็บ
ไวเปนจํานวนมากไดอยางมีประสิทธิภาพ เหมืองขอความสามารถนํามาประยุกตใชงานทางธุรกิจที่มี
ขอความจํานวนมาก โดยเฉพาะขอความจากโซเชียลมีเดีย เจาของกิจการสามารถวิเคราะหขอความ 
ขอมูลจากอีเมล การสํารวจลูกคา การสํารวจเอกสารของบริษัท และสิทธิบัตร การวิจารณ หรือรีวิว 
นอกจากนี้ยังสามารถนํามาประยุกตใชกับประเภทของอุตสาหกรรม การทองเท่ียว บริการทางการเงิน 
การประกันภัย และและการคาปลีก 

ตัวอยางการทําเหมืองขอความในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวไดแก การทําเหมืองขอความจาก
ขอมูลของหนังสือนําเที่ยวเพ่ือใชในจัดทําแคมเปญดานการตลาด ของ คณะกรรมการการทองเท่ียว
ภูมิภาค Piedmont (ตั้งอยูทางทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอิตาลี) โดยมีเปาหมายหลักที่จะสราง
ฐานขอมูลของรานอาหารของเมือง Piedmont เพ่ือเปรียบเทียบกับภูมิภาคอ่ืน ๆ ในอิตาลี ในดานจํานวน
รานอาหารที่มีคุณภาพสูง ความตองการของลูกคา และประมาณการดานความภักดีที่ลูกคามีตอ
รานอาหารในชวงเวลาที่แตกตางกันของป (Chakraborty, Pagolu and Garla, 2013) 

การทองเที่ยวฮองกงไดทําการสาธิตการทําเหมืองขอความโดยรวบรวมขอมูลเก่ียวกับโรงแรมใน
ฮองกงและนักทองเท่ียวที่กําลังเดินทาง ขอมูลที่ไมเปลี่ยนแปลง เชน สิ่งอํานวยความสะดวกของคูแขง
คอนขางงายในการวิเคราะห แตขอมูลที่แปรปรวน เชน อัตราคาหองพัก ขอมูลประชากรและทัศนคติของ
ลูกคา สามารถใชเทคนิคการการทําเหมืองขอความขุดคนไดอยางถูกตองจากจดหมายขาว และโซเชียล
มีเดียตางๆ (Lau and Lee, 2005) 

2.5 การตลาดเนือ้หา (Content Marketing)  

 การตลาดเน้ือหา (Content Marketing) เปนเทคนิคทางการตลาดในการสรางและเผยแพรเน้ือหา
ที่มีคุณคา เก่ียวของและสอดคลองกันเพ่ือดึงดูดผูที่ไดรับหรือตองการขอมูลซ่ึงสวนใหญคือลูกคาเปาหมาย 
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือกระตุนลูกคาหรือสรางความตระหนักในตัวสินคาหรือบริการอันจะนํามาซ่ึงกําไรของ
ธุรกิจ 

ปจจุบันการตลาดเน้ือหาดิจิทัลกําลังเติบโตและองคกรจําเปนตองตรวจสอบใหแนใจวาแคมเปญ
เน้ือหาและกลยุทธขององคกรสามารถทํางานไดดีอยูเสมอ โดยปกติเน้ือหาที่ดีจะสําคัญมากไมวาจะใช
เทคโนโลยีแบบใด ถาเน้ือหาของแบรนดสินคาหรือบริการไมสอดคลองกับความตองการของผูเยี่ยมชม
เว็บไซตตามที่องคกรกําหนดเปาหมายไว แสดงวาการพัฒนาเนื้อหาขององคกรน้ันลมเหลว 
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การตลาดเนื้อหาดิจิทัลมีลักษณะเชนเดียวกับการเผยแพรเน้ือหาแบบด้ังเดิม ความแตกตางเพียง
อยางเดียวคือเปนการทําตลาดภายใตการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ดังนั้นเนื้อหาที่นําเสนอตองนาสนใจและ
เก่ียวของกับการกระตุนใหเกิดปฏิกิริยาจากผูเยี่ยมชม หรือผูใชปลายทาง การสรางและเผยแพรเน้ือหาท่ี
นาสนใจผานโซเชียลมีเดียมีความสําคัญ แตกลวิธีในการทําตลาดเน้ือหาส่ือสังคมออนไลนในอนาคตคือ
การใชแนวทางที่ทันสมัยโดยใหความสําคัญกับบุคคล แนวโนมการตลาดเน้ือหาสําหรับโซเชียลมีเดียในป 
2561มีดังน้ี (James, 2018) 

 การลงทุนในบุคลากร ธุรกิจที่ทราบถึงความสําคัญของโซเชียลมีเดียในมุมมองดานการ
รับรูตราสินคาและการมีสวนรวมของผูบริโภค จะใหความสําคัญกับการคนหาและจางบุคคลที่สามารถสราง
เน้ือหาที่สอดคลองกันสําหรับทุกแพลตฟอรมทางสังคม เชน Facebook, Twitter หรือเว็บไซต ธุรกิจ
จําเปนตองจางคนที่มีความรูในการสรางผูเยี่ยมชมแบรนดสินคาหรือบริการบนแพลตฟอรมโซเชียลในแต
ละแพลตฟอรม และตองสรางเน้ือหาเพ่ือใหผูเยี่ยมชมมีสวนรวมผานทุกชองทาง ดังน้ันบุคลากรจําเปนตอง
มีความชํานาญดานเทคนิค เน้ือหาของสินคา บริการ และวิธีสื่อสารกับผูเยี่ยมชม 

 พัฒนาเน้ือหาที่สมบูรณ เน้ือหาในการนําเสนอจะเปลี่ยนแปลงไปในแตละปโดยเริ่มจาก 
ขอความรูปภาพ และวิดีโอ ปจจุบันไลฟวิดีโอเปนสิ่งที่นักการตลาด ผูบริโภค / นักทองเที่ยวนิยม การไลฟ
วิดีโอสามารถสรางกระแสการบอกตอไดงาย ทําใหผูคนรูสึกอยากจะเขามามีสวนรวม และกลัวตกกระแส
เพราะพลาดการดูวิดีโอสดในแตละคร้ัง นอกจากนี้การถายคลิปวิดีโอหรือการถายทอดสดสามารถทําได
งายและขั้นตอนไมซับซอน  

 การใชประโยชนจากเนื้อหาที่ผูใชสรางข้ึน (UGC) ปจจุบันผูเยี่ยมชมเว็บไซต ผูบริโภค 
นักทองเท่ียวจะมีความไววางใจในขอมูล การรีวิว ที่นําเสนอโดยผูที่มีประสบการณในการใชสินคาบริการ 
หรือการเดินทางมากกวาการนําเสนอเนื้อหาผานการโฆษณาประชาสัมพันธ 

 เน้ือหามีอายุส้ัน ชั่วคราว (Ephemeral Content) เชน เนื้อหาจากการพูดคุย (chat) ใน 
Snapchat หรือ Instagram Stories แตก็เปนเนื้อหาท่ีมีผูติดตามในสังคมออนไลน ดังน้ันการทําตลาด
เน้ือหาจึงตองใหความสําคัญกับการสรางเน้ือหาตลอดเวลา 

 การใชบุคคลที่มีอิทธิพลหรือชี้นําลูกคากลุมเปาหมาย (Influencer) สินคาหรือ
บริการบางครั้งจะใช บุคคลที่มีอิทธิพลหรือชี้นําเปนตัวกลางเชื่อมโยงกับกลุมลูกคาเพ่ือนําไปสูการขาย 
การสรางความตระหนัก และสรางกระแสการพูดถึง เพราะสามารถดึงดูดความสนใจของผูคนและเขาถึง
ผูใชโซเชียลมีเดียและสงผลตอสินคาหรือบริการ เชน การถายภาพปฏิทินของ อุรัสยา เสปอรบันด 
(ญาญา) ที่ทะเลบัวแดง จังหวัดอุดรธานี ชวยเพิ่มจํานวนนักทองเท่ียวใหมาเที่ยวทะเลบัวแดง 

 เนนการทําตลาดในระดับทองถิ่น ในป พ.ศ. 2561 หลายธุรกิจจะทํากลยุทธการตลาด
โดยพุงเปาไปในระดับทองถิ่นเพ่ือใหผูบริโภคในพื้นที่น้ัน ๆ ไดรับประสบการณที่ถูกปรับแตงมาโดยเฉพาะ
ใหเหมาะสมกับผูบริโภคในทองถิ่น ผูที่มีอิทธิพลตอผูติดตาม (Influencer) หรือผูเยี่ยมชมสามารถแบงปน 
เรื่องราวไดในแบบอยางที่เจาะจงมากขึ้น 
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 ลักษณะของแคมเปญการตลาดเนื้อหาดิจิทัลที่ประสบความสําเร็จประกอบดวย  
 เว็บไซตที่มีคุณภาพ เว็บไซตที่มีคุณภาพเปนชองทางในการเขาถึงธุรกิจ และชองทางใน

การติดตอสื่อสารระหวางผูขายและผูบริโภค เปรียบเสมือนหนารานในยุคการตลาดแบบด้ังเดิม ดังน้ันการ
จัดทําเว็บไซตที่มีคุณภาพจึงเปนสิ่งที่จําในการทําตลาดเนื้อหา 

 บูรณาการเว็บไซตกับโซเชียลมีเดีย การพัฒนาเว็บไซตควรจะมีการดําเนินการรวมกับ
โซเชียลมีเดียที่เปนที่นิยม เชน Facebook, Twitter, YouTube, Instagram เพราะชวยใหธุรกิจสามารถ
ติดตอและส่ือสารกับผูใชของตนไดโดยตรง ชวยสรางความนาเชื่อถือใหกับตัวสินคาหรือบริการ ปรับปรุง
บริการลูกคา รวมทั้งยังใหขอมูลเชิงลึกเก่ียวกับตัวลูกคา เชน พฤติกรรม กิจกรรมของลูกคา 

 การเพิ่มประสิทธิภาพกลไกคนหา (Search Engine Optimizations หรือ SEO) 
ประสิทธิภาพกลไกคนหาหรือ SEO เปนสวนสําคัญของการตลาดดิจิทัลในปจจุบัน เพราะ SEO จะชวย
การจัดอันดับธุรกิจออนไลนบนเครื่องมือคนหาตางๆ จะเปนตัวกําหนดความนิยมออนไลนและชวยเพ่ิม
การเขาชมเว็บไซต 

 การตลาดทางอีเมล (Email Marketing) เปนการสงอีเมลสวนบุคคลไปยังผูใชเพ่ือ
แสดงใหเห็นวาธุรกิจหวงใย นําเสนอสินคาหรือบริการ ใหขอเสนอพิเศษ หรือการแกไขปญหาใหกับลูกคา 
รวมทั้งการปรับแตงขอเสนอและการสื่อสารสําหรับกลุมผูใชตางๆ  

 เน้ือหาเปนสาระสําคัญของการตลาดดิจิทัล เน้ือหาท่ีมีคุณภาพดีตองมีสวนรวมและ
เพ่ิมมูลคาใหกับชีวิตประจําวันของผูชม เน้ือหาที่ดีควรมีสวนรวมกับผูเยี่ยมชมบนโซเชียลมีเดีย ใน
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว การใช ภาพถาย วิดีโอและ infographics เปนเนื้อหาที่สามารถดึงดูดผูเยี่ยม
ชม 

 เน้ือหาที่เหมาะสมกับโทรศัพทมือถือ (Mobile-Friendly) ผูใชออนไลนในปจจุบัน
สวนใหญเขาถึงอินเทอรเน็ตดวยโทรศัพทมือถือ ดังน้ันการออกแบบเนื้อหาดิจิทัลจะตองคํานึงถึงแงมุม
ตางๆ ใหเหมาะกับโทรศัพทมือถือและอุปกรณพกพา 

การสรางและการโพสตเน้ือหาสําหรับการเดินทางทองเที่ยวในหนาโซเชียลมีเดียไมไดหมายความ
วานักทองเที่ยว/นักเดินทางจะเขามาดูหรือมีสวนรวม เน่ืองจากเน้ือหาดานการทองเที่ยวมีจํานวนมาก 
ดังนั้นการทําตลาดเนื้อหาจะตองเขาใจวาจะแบงปนกันเนื้อหาอยางไรและผานชองทางใด จึงจะประสบ
ความสําเร็จ ถาเว็บไซตเปรียบเหมือนหนาราน บล็อกและชองทางโซเชียลมีเดียจะเหมือนหองน่ังเลนที่จะ
ใชในการเลาเร่ืองราว ตอบคําถาม แสดงความคิดเห็นรวมกัน และสรางความไววางใจ ดังน้ันการทําตลาด
เน้ือหาสําหรับการทองเท่ียวจะตองมีการวางแผน แนวทางปฏิบัติที่ดีประกอบดวย (NewsCred, 2015) 

1) รูจักลูกคา/ นักเดินทางเปาหมาย วัตถุประสงคของการตลาดเนื้อหาคือการสรางคุณคา
ใหกับลูกคาดวยการแบงปนขอมูลที่เก่ียวของ ถาเจาของธุรกิจ ไมมีความเขาใจเกี่ยวกับลูกคาก็จะทําใหไม
สามารถชวยเหลือ หรือแนะนําไดถูกตอง ดังน้ันสิ่งแรกที่ตองทําคือการทําความเขาใจวาลูกคาเปาหมาย
ชอบอะไร ทราบความตองการหรือปญหาที่พบบอย 
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2) รวบรวมความคิดเพื่อใชในการนําเสนอ การรวบรวมความคิดสามารถทําโดยการ
ระดมสมองในหัวขอตางๆ ที่เก่ียวกับธุรกิจทองเท่ียวหลักที่ดําเนินการ โดยอาจเริ่มตนจากสภาพแวดลอม
ที่เก่ียวของ เชน สถานที่ทองเที่ยว ที่พัก กิจกรรม ผลิตภัณฑ และชุมชนโดยรอบ เพ่ือนําเสนอไอเดียใหม 
ๆ ใหกับลูกคา ผูเยี่ยมชม 

3) สรางการสนทนา นําเอาความคิดที่ไดมาทําการสนทนา โดยเนนที่ตัวลูกคาและความ
ตองการของลูกคา นําเสนอสิ่งที่เปนประโยชนเพ่ือใหนักเดินทางไดรับขอมูลและแรงบันดาลใจเพ่ือสราง
ความตองการสําหรับการวางแผนการเดินทาง 

4) เพิ่มประสิทธิภาพสําหรับ SEO เม่ือโพสตเน้ือหาลงบนเว็บไซตหรือโซเชียลมีเดียตองมี
การจัดทําคําหลักที่เก่ียวของซ่ึงลูกคาใชคนหาทางออนไลน เชน "บานแมกําปอง" "โฮมสเตยเชียงใหม" 
เปนตน รวมทั้งการเพ่ิมประสิทธิภาพเนื้อหาในการคนหาดวยการรวมชื่อ จุดหมายปลายทาง ชื่อธุรกิจ ชื่อ
สถานที่ทองเท่ียว กิจกรรมที่เก่ียวของ แท็ก และ แฮชแท็ก  

5) แชรเน้ือหาที่สรางโดยผูใช (UGC) เชิญลูกคา ผูเยี่ยมชม เขารวมแชรรูปภาพและ
เร่ืองราวในชองโซเชียลมีเดีย เพ่ือใหลูกคากลายเปนทูตหรือตัวแทนที่ดีและมีสวนรวมในการบอกเลา
เรื่องราวของสินคาและบริการ 

6) เลือกโซเชียลมีเดียที่เหมาะสมกับเน้ือหา แพลตฟอรมของโซเชียลมีเดียจะมีกฎหรือ
คุณลักษณะเฉพาะ เชน Facebook และ Instagram เหมาะสําหรับการโพสตและแชรรูปภาพของผูเขารวม 
ขณะที่ Twitter เหมาะสําหรับการโพสตขอความสั้นในระหวางการเดินทาง ดังน้ันจึงจําเปนตองเลือก
โซเชียลมีเดียที่เหมาะสมกับเน้ือหา 

7) กําหนดตารางเวลาและความถี่ในการโพสตเน้ือหา อุปสรรคสําคัญในการสรางและ
โพสตเน้ือหา และทําการพัฒนาเนื้อหาอยางตอเน่ืองคือเวลา ดังนั้นธุรกิจจําเปนตองกําหนดตารางและ
ความถี่ในการโพสตเน้ือหาในลักษณะเปนงานประจํา เพ่ือใหลูกคา ผูเยี่ยมชมเว็บไซตมีความม่ันใจวาเปน
เว็บที่ยังมีการใชงานและขอมูลเปนปจจุบัน 

8) วัดผลการตอบรับ การทําตลาดเนื้อหาวาไดผลตามเปาหมายหรือไมจําเปนตองวัดผล
การทํางาน เชน การเขาถึง การโพสตการเขาชม การเขาชมเว็บไซตหรือการชอบและการแชร 

9) สํารวจกลยุทธตางๆ ในการพัฒนาเนื้อหา การตลาด และชองทางโซเชียลมีเดีย ทดลอง
ผสมผสานสิ่งตางๆ เขาดวยกันเพ่ือใหไดทางเลือกที่เหมาะสมสําหรับ ชองทางการธุรกิจและลูกคา 
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2.6 พฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวที่ใชโซเชียลมีเดียในการเดินทาง หรือ กลุม 
SoLoMo 

 SoLoMo เปนศัพทที่ยอมาจาก Social, Location, และ Mobile สังคม (Social) เปนพฤติกรรมการ
กระทํารวมกับคนอ่ืน สถานที่ (Location) เปนพฤติกรรมการคนหาและใชขอมูลจากสถานที่หน่ึงไปยัง
สถานที่ตางๆ ที่สนใจ โทรศัพทมือถือ (Mobile) เปนอุปกรณคอมพิวเตอรและโทรศัพทที่สามารถพกพาได
ตลอดเวลาที่ใชในชีวิตประจําวัน ศัพท SoLoMo ถูกกําหนดมาเพ่ือใชพูดถึงแนวคิดใหมที่เกิดขึ้นจาก
ความกาวหนาของเทคโนโลยี SoLoMo เปนกลยุทธหน่ึงของการตลาดที่วิเคราะหพฤติกรรมของผูบริโภค
รูปแบบใหมที่ใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) และเครือขายสังคมออนไลน (Social Network) เชน 
การบอกตอ การแชร การเลาเร่ือง มีการเปดประเด็น มีเพ่ือน และมีการระบุสถานที่ (Location) หรือ
ตําแหนงผานระบบ GPS เปนตน รวมถึงการทํากิจกรรมทุกอยางจะใชโทรศัพทมือถือ หรือสมารทโฟน  
 การที่ผูบริโภคสามารถระบุตําแหนง (Location) ทําใหสามารถเพ่ิมจํานวนฐานขอมูลผูบริโภค
โทรศัพทมือถือ สามารถคัดกรอง พ้ืนที่ ประเภทของผูบริโภคตามจุดตางๆ ออกเปนกลุม เชน ภูมิภาค 
จังหวัด เขตพ้ืนที่ ชวงเวลา ขอมูลที่ปรากฏขึ้นจากสถานที่ (Location) ที่คัดกรองมาแลวน้ันสามารถ
สะทอนถึงพฤติกรรมของผูบริโภคได 
 องคประกอบของพฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเท่ียวที่ใชโซเชียลมีเดียในการเดินทาง
ประกอบดวย 

 สังคม (Social) เปนพฤติกรรมการทําอะไรรวมกันผูอ่ืน ไมวาจะเปนการแชรขอมูล การ
เชื่อมตอกันเพ่ือสงรูป ขอมูลขาวสาร กับเพ่ือนและครอบครัว นักทองเที่ยวประเภท SoLoMo จะชอบการ
แสดงความคิดเห็นทั้งการรับฟงความเห็นของคนอ่ืน เชน การรีวิว การใหคะแนน การอานกระทู หรือ
บล็อก เปนตน และขณะเดียวกันก็นําเสนอความคิดเห็นของตนเอง เปนผูที่มีความสุขกับการใหขอมูลกับ
ผูอ่ืนและพอใจที่ผูอ่ืนไดตอบสนองขอความที่ไดนําเสนอผานโซเชียลมีเดีย จากจํานวนยอดไลค (Like) 
จํานวนการแชร การเพ่ิมจํานวนผูเขาชม หรือติดตามเปนตน เทคโนโลยีชวยใหการติดตอทางสังคมทําได
งายขึ้น มีความสุขจากการที่คนอ่ืนไดรับประโยชนจากความคิดเห็นหรือการเขาไปมีสวนรวมในการเสนอ
ความคิดเห็น อภิปราย รวมถึงสามารถใชขอมูลในการตัดสินใจซื้อสินคาหรือบริการ จากการอานรีวิวหรือ
คะแนนจากเว็บไซตตางๆ  
 เทคโนโลยีปจจุบันทําใหผูใชงานสามารถแสดงความเห็นไดงายขึ้นและหลากหลายขึ้น เชน การให
ดาว ใหคะแนน การเขียนรีวิว หรือการกดไลค และมีความสนุกเพราะสามารถเห็นวาคนอ่ืนน้ันได
ประโยชนจากความเห็นที่นําเสนอ สงผลใหคนในยุคน้ี ตัดสินใจที่จะซื้อสินคาหรือบริการ จากการอานรีวิว
หรือคะแนนจากเว็บไซตตางๆ ไมวาจะเปน Line, Facebook หรือ Youtube หรือเว็บไซตที่ใหบริการ หรือ 
ขายสินคา เชน TripAdvisor, Booking.com หรือ Agoda เปนตน 

 ทองถิ่น หรือ สถานที่ (Location) เปนพฤติกรรมเก่ียวกับการคนหาและใชขอมูลโดย
คํานึงถึงสถานที่ที่อยู ตั้งแตระดับกวาง เชน ประเทศ ภูมิภาค จนถึงตําแหนงที่เปนที่ตั้งของสถานที่ เชน ที่
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พัก รานอาหาร แหลงทองเท่ียว เปนตน พฤติกรรมที่เก่ียวของกับสถานที่เกิดจากโทรศัพทมือถือมีอุปกรณ 
GPS เพ่ือบงบอกสถานที่ ทําใหหลายแอปพลิเคชันในอุปกรณเหลาน้ันสรางความสามารถใหมที่เก่ียวของ
กับสถานที่มากข้ึน ซ่ึงนอกเหนือจากการคนหาแผนที่ การบอกทาง ยังมีพฤติกรรมใหมๆ เชน การ 
Check-in ตามสถานที่ตางๆ เพ่ือแสดงถึงการมาถึง การแบงปนภาพถาย การถายทอดสดจากสถานที่ที่
ตองการ การหารานคา รานอาหารในพื้นที่ใกลเคียงกับที่ตนเองอยู การวัดการออกกําลังกายจากการกาว
เดิน การวิ่ง การนําเสนอสวนลดตางๆ เม่ือลูกคาปรากฏกายในพื้นที่ 

 โทรศัพทมือถือ (Mobile) โทรศัพทมือถือ สมารทโฟน และแท็บเล็ตเปนที่นิยมมากกวา
คอมพิวเตอรเพราะสะดวกในการใชงานตามชีวิตประจําวันและสามารถพกพาไดตลอดเวลาการเดินทาง 
มือถือเปนเคร่ืองมือ เพ่ือการสื่อสารกับกลุมเปาหมาย หรือส่ือสารระหวางคนในสังคมของผูใชงาน การ
พูดคุย การสงและการแบงปน ขาวสาร ภาพถาย ขอมูล เปนเรื่องที่พบเห็นในชีวิตประจําวัน 
 ผูบริโภค SoLoMo สวนใหญเปนผูใชออนไลนรุนใหมที่ใชเทคโนโลยี เชน คอมพิวเตอร วิดีโอเกม 
เคร่ืองเลนเพลงดิจิทัล กลองดิจิทัล โทรศัพทมือถือ ของเลนและเครื่องมืออ่ืน ๆ เพ่ืออํานวยความสะดวกใน
การดําเนินชีวิตประจําวัน บางครั้งจะถูกเรียกวาชาวดิจิทัล (Digital Natives) (Prensky, 2001)  
 ผูบริโภค SoLoMo เปนผูบุกเบิกและผูเร่ิมตนใชแนวคิดทางเทคโนโลยี (Papakonstantinidis, 
2017) โดยเริ่มจากการใชสมารทโฟน เปนผูที่เริ่มตนดาวนโหลดเพลงที่มีรูปแบบ MP3 และพัฒนาเปน สต
รีมม่ิงแอปพลิเคชันหาความบันเทิง เชน การฟงเพลงจาก Spotify for music และการชมวิดีโอจาก 
YouTube ชอบเลนเกมออนไลน ชอบการพบปะแบบออนไลนกับเพ่ือน ๆ และตองการมีผูติดตามผานทาง 
Facebook หรือ ภาพถายจาก Instragam เทคโนโลยีชวยเพ่ิมโอกาสและแสดงออกเม่ือใชสื่อสังคม
ออนไลนมากกวาการโตตอบแบบเห็นหนากันของพวกเขา 
 ผูบริโภค SoLoMo ใชโทรศัพทมือถือในการเขาถึงอินเทอรเน็ต เดสกท็อปและสื่ออ่ืน ๆ (Kemp, 
2012) การเพ่ิมจํานวนโทรศัพทมือถือระบบสมารทโฟนไดเพ่ิมขึ้นดวยเหตุผลหลักคือ  

 เครือขายไรสายทํางานไดเร็วขึ้นและแพรหลายมากขึ้น  
 อุปกรณเคลื่อนที่ในปจจุบันมีราคาไมแพงมาก  
 การตลาดบนมือถือสามารถใหขอมูลสวนบุคคลแกผูบริโภคตามสถานที่ตั้งและเวลาที่

ไดรับ  
 ผูบริโภคมีความผูกพันกับโทรศัพทมากกวาเคร่ืองคอมพิวเตอรสวนบุคคล  
 นักการตลาดมีเคร่ืองมือใหม ๆ และโอกาสในการกําหนดเปาหมายผูชมดวยความแมนยํา  

 การเติบโตของผูบริโภค SoLoMo มีผลกระทบตอการตลาดผลิตภัณฑ (Doyle, 2012) เพราะวิธีที่
ลูกคาตัดสินใจซื้อและหาขอมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑหรือบริการจะแตกตางไปจากเดิม การเปลี่ยนแปลงหลัก
ที่เกิดขึ้นไดแก 

 การไหลของขอมูลระหวางตัวสินคาและลูกคา ลูกคาจะไดรับขอมูลกอนจะทําการซ้ือขาย
สินคา  
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 ผูบริโภคมีความไววางใจรีวิวจากผูคนในสังคมออนไลนมากกวาการโฆษณา และ
ประชาสัมพันธจากผูขาย 

 SoLoMo เปนเพียงผูเขารวมการแลกเปลี่ยนขอมูล ผูคนใชการมีสวนรวมทางสังคมในการ
แสวงหาคําแนะนําและขอเสนอแนะเกี่ยวกับสินคา บริการจากบุคคลท่ีไววางใจ เชน เพ่ือนหรือคนใน
เครือขายของตนที่มีความคิดเห็นนาเชื่อถือหรือเชื่อวาเปนผูตัดสินที่เปนกลาง 

 คนทั่วไปจะถามเพื่อนใน Facebook สําหรับคําแนะนําเก่ียวกับการซื้อ การเดินทาง หรือ
อานจากรีวิวที่เก่ียวของ 

 ในฐานะที่เปนสวนสําคัญของการมีสวนรวมในโซเชียลมีเดีย เชน ระบบ TripAdvisor 
กลายเปนสวนสําคัญของการผสมผสานดานการตลาด ระบบเหลาน้ีสรางขึ้นจากการแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับผลิตภัณฑและบริการที่ผูใชสรางขึ้น (User Generated Reviews) และผูบริโภคมักจะเชื่อขอมูลที่
ไดรับจากระบบ 

 จากองคประกอบทั้งสามของ SoLoMo เหมาะสมกับพฤติกรรมของนักทองเท่ียวเพราะ 
 สังคม (Social) นักทองเที่ยวมักจะตองสรางความสัมพันธกับบุคคลทั่วไปในฐานะมนุษย 

ตองการรับฟงความคิดเห็นของผูมีประสบการณเดียวกันเพ่ือหาขอมูลกอนการเดินทาง ในระหวางการ
เดินทางตองการมีปฏิสัมพันธทั้งคนท่ีพบเจอในระหวางการเดินทาง และการรักษาความสัมพันธกับบุคคล
ที่ไมไดรวมเดินทางเชน เพ่ือน หรือครอบครัว รวมถึงตองการแบงปนประสบการณการเดินทางใหกับ
บุคคลอ่ืนๆ หลังจากการเดินทางก็ 

 ทองถิ่น หรือ สถานที่ (Location) การคนหาขอมูลจากสภาพแวดลอมที่เดินทาง ณ 
เวลาจริง (Real Time) เปนสิ่งสําคัญมากในการเดินทาง ขณะที่การ Check in การแชรภาพถายสถานที่ 
อาหาร ประสบการณที่ไดพบ เปนสวนที่สรางความพึงพอใจใหกับผูเดินทาง และสรางคุณคาใหกับการ
เดินทาง 

 โทรศัพทมือถือ (Mobile) เปนสิ่งจําเปนสําหรับนักเดินทาง นักทองเที่ยวที่ตองมีการ
ติดตอสื่อสาร และมีการเคลื่อนยายตลอดเวลาการเดินทาง 

SoLoMo สงผลตอยอดขาย สงผลตอพฤติกรรมของนักทองเท่ียว เปนการสรางการบอกตอ “Word 
of Mouth” ซ่ึงเปนที่รูกันดีวาเปนปจจัยที่สําคัญที่สุดในการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการตางๆ ดังน้ัน
การศึกษาพฤติกรรมของนักทองเที่ยวประเภท SoLoMo .ในรายละเอียดที่เพ่ิมเติมจากองคประกอบทั้ง 3 
จึงเปนสิ่งจําเปนสําหรับการทําตลาดทองเที่ยวยุคใหม เจาของกิจการหรือนักการตลาด ในปจจุบันไม
สามารถละเลยการมีสวนรวมทางสังคมและขอเสนอแนะที่สะทอนกลับในแผนการซื้อหรือการเดินทาง 
เพราะนักเดินทางจะรูจักแหลงทองเที่ยว สินคา บริการ มากกวา สามารถเปรียบเทียบผูใหบริการหลาย
รายไดอยางงายดายโดยไมตองอาศัยขอมูลจากเจาของแหลงทองเท่ียว สินคาหรือบริการ 
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2.7 ความตองการของนักทองเที่ยว 

 ความตองการของนักเดินทางในปจจุบันจากการสํารวจของ TripAdvisor (Egan, 2015) สรุปได
ดังน้ี  

 นักทองเที่ยวตองการแบงปนประสบการณในเชิงบวกในโซเชียลมีเดียมีมากกวา
ประสบการณในแงลบ จากการสํารวจพบวารอยละการเขียนประสบการณเชิงบวกดานการทองเที่ยวอยูใน
ระดับสูงมาก เชน รานอาหาร (รอยละ 93) สถานที่ทองเที่ยวในทองถิ่นและกิจกรรมปลายทาง (รอยละ 91) 
โรงแรม (รอยละ 84) สายการบิน (รอยละ 84) และรถเชา (รอยละ 72)  

 เว็บไซตรีวิวและโซเชียลมีเดียเปนชองทางที่มีอิทธิพลมากที่สุดในการตัดสินใจเดินทาง 
ไดแก 

- ความคิดเห็นเก่ียวกับการทองเที่ยวออนไลนบนเว็บไซต เชน TripAdvisor (รอยละ 
59)  

- รูปภาพการเดินทางและวิดีโอของเพื่อน ที่โพสตบนโซเชียลมีเดีย (รอยละ 54)  
- วิดีโอบน YouTube (รอยละ 31)  
- โฆษณาหรือโพสตโดย บริษัททองเท่ียวออนไลน (รอยละ 16)  
- บล็อกการทองเท่ียว (รอยละ 54) 

 อยางไรก็ตามความตองการของนักทองเที่ยวออนไลนจะแตกตางกันตามประเภทของ
นักทองเท่ียว ซ่ึง TripAdvisor ไดแบงนักทองเท่ียวเปน 6 ประเภท โดยมีรายละเอียดตามตารางที่ 2.8 
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ตารางที่ 2.8 ความตองการของนักทองเที่ยวออนไลนแยกตามประเภทนักทองเที่ยว 

ประเภท
นักทองเที่ยว 

รอยละ อายุ รายไดของ
ครัวเรือน 

ผูรวม
เดินทาง 

ความตองการของ
นักทองเที่ยว 

1) ผูแสวงหาคุณคา 17 25-34 ปานกลาง เด็ก ตองการไดรับประโยชนสูงสุด
จากวันหยุด 

2) ประเภทหรูหรา 19 25-49 สูง คูรัก/ คูสมรส ความเพลิดเพลินท่ีนําเสนอและ
การใชเงิน 

3) เพ่ือสังคม 16 25-49 ปานกลาง - สูง เด็ก แบงปนและมีสวนรวมกับคนอื่น 

4) นักทองเท่ียว
อิสระ 

31 25-49 ตํ่า - สูง ตามลําพัง ชวยคนหาเสนทาง แหลง
ทองเท่ียว 

5) นักคนควาหา
ขอมูล 

35 25-49 สูง คูรัก/ คูสมรส ชวยวางแผนการเดินทางท่ี
สมบูรณแบบ 

6) นักทองเท่ียวขา
ประจํา (นิสัยชอบ
เดินทาง) 

7 35-64 ตํ่า ตามลําพัง ชวยลดเวลาในการคนควาดวย
ความอุนใจ 

ท่ีมา:  ปรับจาก Egan (2015) 

 นักทองเที่ยวกลุมหลักไดแก นักทองเที่ยวอิสระและนักคนควาหาขอมูล ความตองการของ
นักทองเท่ียวทั้งสองกลุมสรุปไดดังน้ี 
 นักเดินทางอิสระ มีความคิดเชิงบวกกับ TripAdvisor โดยถือวาเปนเคร่ืองมือที่สําคัญในการวาง
แผนการเดินทาง สรางแรงบันดาลใจและใชจองที่พัก ความตองการของนักทองเท่ียวกลุมน้ี ไดแก 

 การคนหาขอมูลจะใชคูมือการเดินทางบนแล็ปท็อป (รอยละ 76)  
 การจองที่พักโดยตรงบน Google บนสมารทโฟน  (รอยละ 24) 
 สนใจประวัติศาสตรและวัฒนธรรมมากกวาอากาศ (รอยละ 58) 
 ใชโซเชียลมีเดียเชนเดียวกับคนอ่ืน ๆ โดยการแบงปนรีวิวกับ TripAdvisor และ ภาพถาย

กับ Facebook  
 นักคนควาหาขอมูลเปนผูใชงาน TripAdvisor มากทีสุ่ดสําหรับการวางแผนและการแบงปน 
สรางแรงบันดาลใจและใชจองท่ีพัก ความตองการของนักทองเท่ียวกลุมน้ี ไดแก 

 การคนหาขอมูลจะใชเน้ือหาที่ไดจากเพ่ือนและครอบครัวบนแล็ปท็อป (รอยละ 60)  
 การจองที่พักโดยตรงจาก Google บนแล็ปท็อป (รอยละ 80) 
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 มีความกังวลเกี่ยวกับการกอการรายที่จะสงผลตอการเลือกจุดหมายปลายทาง (รอยละ 
71)  

 ยินดีที่จะจายเงินเพ่ิมเพ่ือความหรูหรา (รอยละ 59)  
 การใชเวลาในวันหยุด ไดแก ชายหาด (รอยละ 63) เพ่ือน / ครอบครัว (รอยละ 62) และ

การสํารวจวัฒนธรรมเมือง (รอยละ 54)  
 การแชรโซเชียลมีเดีย รีวิว ผาน TripAdvisor (รอยละ 52) การแชรภาพถาย ผาน 

Facebook (รอยละ 49) การเช็คอิน ผาน Facebook (รอยละ 34) 
 เหตุผลอันดับตน ๆ สําหรับการเลือกจุดหมายปลายทางคือการสัมผัสประสบการณและ

วัฒนธรรม (รอยละ 36)  
 ปจจัยที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจจองที่พัก ไดแก ราคา (รอยละ 95) การใหคะแนน

รีวิวบนเว็บไซต (รอยละ 91) และระยะทางที่ใกลกับสถานที่ทองเที่ยว (รอยละ 86) 
 Hotels.com ซ่ึงเปนผูใหบริการจองที่พักออนไลน ไดเปดเผยผลสํารวจ Mobile Travel Tracker ที่
เก่ียวกับพฤติกรรมการใชสมารทโฟนและโซเชียลมีเดียของนักทองเที่ยวกลุมมิลเลนเนียล พบวา 
นักทองเท่ียวไทยกลุมมิลเลนเนียล (อายุ 18-29 ป) มีพฤติกรรมดังน้ี (Marketingoops, 2018) 

 ชอบแชรภาพและเรื่องราวการทองเท่ียวบนสื่อโซเชียลมีเดียเพ่ือแบงปนประสบการณกับ
กลุมเพ่ือนและกลุมคนที่ติดตามอานบนสื่อออนไลน  

 พฤติกรรมการใชเวลาในระหวางการทองเท่ียว ไดแก 
- การติดตอสื่อสารหรือแชทกับเพ่ือน (มากกวา 80%)  
- การอัพโหลดรูปภาพการทองเที่ยว (มากกวา 67%) 
- การเช็คอินตามสถานที่ทองเที่ยวเพื่อแชรและโชวประสบการณการทองเที่ยว

(มากกวา 64%) 
 กลุมนักทองเที่ยวยคุมิลเลนเนียลทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ ใหความสําคัญกับสมารทโฟนและ
แอพพลิเคชั่นตางๆ เพ่ิมมากขึ้น ตั้งแตกอนออกเดินทางรวมถึงขณะกําลังทองเท่ียว 

 วัตถุประสงคเพ่ือคนหาขอมูลเพ่ือจองโรงแรม (รอยละ 94) จองเที่ยวบิน (รอยละ 72) และ
การคนหารานอาหารทองถิ่น (รอยละ 61.8)  

 กลุมแอปพลิเคชันบนสมารทโฟนที่นิยมใชในระหวางการทองเท่ียวคือ แอปพลิเคชันกลุม
โซเชียลมีเดีย (รอยละ 87.6) แอปพลิเคชันกลุมการทองเท่ียว (รอยละ 70) และแอปพลิเคชันกลุมแผนที่
การเดินทาง (รอยละ 60.8)  

 ชองทางโซเชียลมีเดียที่นิยมใชมากท่ีสุด คือ Facebook (รอยละ 95.8) LINE (รอยละ 
87.6) และ Instagram (รอยละ 76.2)  

 สื่อสังคมออนไลนมีความสําคัญตอการตัดสินใจทองเที่ยว โดยจะเลือกสถานที่ทองเที่ยวที่
ไดรับความสนใจและมีกระแสตอบรับที่ดีบนโซเชียลมีเดีย  
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 อุปกรณที่นิยมใชคือสมารทโฟนเพราะรูสึกวาทําใหการเดินทางคลองตัวมากขึ้น ชวยใหมี
โอกาสในการจองเที่ยวบินและที่พักไดมากขึ้น รวมไปถึงการคนหาขอมูลดานการทองเท่ียว  

 นักทองเท่ียวสวนใหญจะปฏิเสธโรงแรมที่ไมมีบริการ Wi-Fi ฟรี  
 ปจจุบันนักทองเท่ียวชาวจีนเปนกลุมนักทองเท่ียวที่มีจํานวนมาก SME Thailand (2018) ได
อัพเดทความตองการของนักทองเที่ยวจีนยุคใหมซ่ึงพบประเด็นหลักที่นาสนใจไดแก นักทองเที่ยวชาวจีน
เปลี่ยนมาเที่ยวเพ่ือหาประสบการณมากขึ้นแทนการมาชอปปง นักทองเท่ียวยังพ่ึงพิงสื่อออนไลน 
พฤติกรรมที่พบคือการนิยมใชสมารทโฟน โดยการเปดโรมม่ิงหรือซ้ือซิมการดใหมในประเทศน้ันๆ จาก
การสํารวจพบวานักทองเท่ียวชาวจีน  

 นิยมใชออนไลน สําหรับหาขอมูลกอนวางแผนเดินทาง (รอยละ 72) 
 นิยมใชสมารทโฟนในตางประเทศ (รอยละ 98) 
 การใชสมารทโฟนในตางประเทศเพื่อติดตอกับเพ่ือน ญาติที่ไมไดมาดวย (รอยละ 82) 

และเพื่อคนหาขอมูลระหวางการเดินทาง (รอยละ 73) 
 สําหรับความตองการของนักทองเที่ยวไทย บริษัท แบรนด เมทริกซ รีเสิรช ไดสํารวจพฤติกรรม
การเดินทางทองเท่ียวของชาวไทย ป 2561 พบวานักทองเท่ียวไทยตองการขอมูลจากโซเชียลมีเดีย และ
เว็บไซต เพ่ือคนหา ที่พัก แหลงทองเท่ียว อาหาร และเครื่องด่ืม โดยนักทองเท่ียวจะใหความสําคัญกับการ
ประชาสัมพันธขอมูลทองเที่ยวจากการทองเที่ยวแหงประเทศไทยมากที่สุด รองลงมา คือ ขอมูลจาก
อินเทอรเน็ต การรีวิว การบอกเลาประสบการณ และการเดินทางไปยังแหลงทองเท่ียวที่ดารา.นักแสดง 
และ คนมีชื่อเสียง นิยมเดินทางไป (ภูวดล โกมลรัตนเสถียร, 2561) 
2.8 สรุปผลการทบทวนวรรณกรรม 
 การทบทวนวรรณกรรมเปนการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานที่เก่ียวของกับงานวิจัยใน 7 หัวขอหลัก ซ่ึง
แบงเปน 3 กลุม ไดแก  

1) การทองเท่ียวชุมชน  
2) กลุมเทคโนโลยี ไดแก โซเชียลมีเดีย (Social Media) เน้ือหาที่สรางโดยผูใช (UGC) และ

การทําเหมืองขอความ (Text Mining) 
3) กลุมพฤติกรรมนักทองเท่ียว ไดแก การตลาดเนื้อหา (Content Marketing) พฤติกรรม

และความตองการของนักทองเท่ียวยุคใหม หรือ กลุม SoLoMo 
ขอมูลที่ไดจากงานวิจัยทั้งหมดจะนํามาใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการศึกษาพฤติกรรม และความ

ตองการทองเท่ียวชุมชนผานโซเชียลมีเดียในประเทศไทยตอไป 
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บทที่ 3

การดําเนินการวิจัย

3.1 วิธีการดําเนินการวิจัย  

งานวิจัยน้ีใชระเบียบวิธีวิจัยแบบสหวิทยาการคือเปนการบูรณาการระเบียบวิธีเชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณเขาดวยกัน โดยจําแนกตามวัตถุประสงค ดังน้ี 

วัตถุประสงคที่ 1 เพ่ือศึกษา พฤติกรรมและความตองการทองเที่ยวชุมชนผานโซเชียล
มีเดีย  

เปนการศึกษาพฤติกรรมและความตองการของนักทองเท่ียวที่เดินทางมาทองเท่ียวชุมชน โดยการ
สกัดขอมูลที่สรางโดยผูใช (UGC) ที่ปรากฎในโซเชียลมีเดียตาง ๆ เพ่ือใหไดขอมูลพฤติกรรมและความ
ตองการของนักทองเท่ียวในภาพรวม 

ศึกษาโดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและวิธีวิจัยเชิงปริมาณ  
วิธีวิจัยเชิงคุณภาพประกอบดวย 
 การศึกษาขอมูลพ้ืนฐานของแหลงทองเที่ยวโดยชุมชนจากโซเชียลมีเดียตางๆ ที่ปรากฎ

ชื่อแหลงทองเท่ียว ซ่ึงจากการสํารวจเบื้องตนพบวามีจํานวนรวม 106 แหลงทองเท่ียว รายชื่อตามที่
ปรากฏในภาคผนวก 1  

 การสัมภาษณผูที่เก่ียวของกับแหลงทองเที่ยวชุมชน จํานวน 11 แหง โดยเลือกจาก
กรณีศึกษาของโครงการยอยที่ 1 ซ่ึงมีจํานวนท้ังสิ้น 21 แหง (ตารางที่ 3.1) เชน 1) ขอมูลพ้ืนฐานของ
แหลงทองเที่ยว 2) ประสบการณในการดูแล รับรองนักทองเที่ยว/ ผูมาเยือน 3) ความพรอมในการ
ตอบสนองความตองการ 4) แนวทางการพัฒนาแหลงทองเท่ียวชุมชน 

 การวิเคราะหขอมูลที่สรางโดยผูใช (UGC) ที่ปรากฏในโซเชียลมีเดียโดยใชเทคนิคการทํา
เหมืองขอความ (Text Mining) และการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) เพ่ือใหไดสารสนเทศท่ี
สามารถอธิบายพฤติกรรมและความตองการของนักทองเท่ียวที่ใชโซเชียลมีเดีย 

- ขอมูลที่วิเคราะหไดรับจาก ความคิดเห็น รีวิว ของนักทองเท่ียวที่ปรากฏบนเว็บไซต 
หรือโซเชียลมีเดียจากการไดเดินทางไปยังแหลงทองเที่ยว โฮมสเตย ซ้ือผลิตภัณฑ หรือทํากิจกรรมการ
ทองเท่ียวชุมชน  

- จํานวนแหลงทองเที่ยว โฮมสเตย ผลิตภัณฑ และกิจกรรมของการทองเที่ยว
ชุมชน (CBT) รวมทั้งหมด 21 แหง จากเดิมที่กําหนดไวเพียง 10 แหง เน่ืองจากทําใหเขาใจพฤติกรรม
และความตองการทองเท่ียวชุมชนผานโซเชียลมีเดีย ของนักทองเท่ียวชัดเจนขึ้น 
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- จํานวนเว็บไซต โซเชียลมีเดียที่นักทองเที่ยวใชจํานวน 6 ประเภท จาก
เดิมที่กําหนดไวเพียง 3 ประเภท เน่ืองจากเม่ือลงพื้นที่และวิเคราะหขอมูลเบื้องตนพบวาเว็บไซต และ
โซเชียลมีเดียเพ่ือการทองเที่ยวมีจํานวนมากและมีลักษณะแตกตางกัน ดังน้ันการวิเคราะหพฤติกรรมและ
ความตองการทองเที่ยวชุมชนผานโซเชียลมีเดีย จึงเลือกเคร่ืองมือที่เปนที่นิยมใชทั้งของผูประกอบการ
และนักทองเท่ียว ประกอบดวย 

- สมุดเยี่ยม 
- Twitter 
- เว็บไซตของกลุมผูใหบริการสํารองที่พัก 
- กลุมเว็บไซตแนะนําการทองเท่ียว 
- Tripadvisor.com 
- Google Maps 

วิจัยเชิงปริมาณประกอบดวยคาสถิติเบื้องตนตางๆ เชน จํานวนผูใชงานโซเชียลมีเดีย 
จํานวนการแชร คารอยละ และสัดสวน เปนตน   
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ตารางที่ 3.1 รายชื่อโฮมสเตย ผลติภัณฑ และกิจกรรมของการทองเที่ยวชุมชน (CBT) ที่ใชเปน
กรณีศึกษาของโครงการยอย 1  

ลําดับ รายชื่อ พื้นท่ีศึกษา จังหวัด โฮมสเตย  กิจกรรม ผลิตภัณฑ 
1 บานทาขันทอง ต.บานแซว อ.เชียงแสน จ.

เชียงราย 
เชียงราย   

2 บานแมกําปอง ต.หวยแกว อ.แมออน จ.เชียงใหม เชียงใหม      

3 บานแมกลางหลวง ต.บานหลวง อ.จอมทอง จ.
เชียงใหม 

เชียงใหม    

4 บานสันติชล ต. เวียงใต อําเภอ ปาย 
แมฮองสอน 

แมฮองสอน    

5 บานดอกบัว ต.บานตุน อ.เมือง จ.พะเยา พะเยา    
6 อุโมงค ต.อุโมงค อ.เมือง จ.ลําพูน ลําพูน   
7 บานนาตนจ่ัน ต.บานตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.

สุโขทัย 
สุโขทัย   

8 บานรองกลา อ.นครไทย จ.พิษณุโลก พิษณุโลก   
9 กิจกรรมลองแกงลํา

นํ้าเข็ก  
อ.วังทอง จ.พิษณุโลก พิษณุโลก  

10 ชุมชนลับแล (ขาวแคบ 
ทุเรียนกวน/ ทอด) 

อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ อุตรดิตถ   

11 เชียงคาน (ถนนคน
เดิน ภูทอก แกงคุดคู) 
/ (มะพราวแกว) 

ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย เลย    

12 บานนาออ  ต.นาออ อ.เมืองเลย จ.เลย เลย   
13 ศิลาโฮมสเตย ต.ศิลา อ.เมืองขอนแกน จ.

ขอนแกน 
ขอนแกน   

14 บานเชียง  ต.บานเชียง อ.หนองหาน จ.
อุดรธานี 

อุดรธานี   

15 บานเดียม (กิจกรรม
ชมทะเลบัวแดง) 

ต.เชียงแหว อ.กุมภวาป จ.
อุดรธานี 

อุดรธานี  

16 ผลิตภัณฑผามัดหม่ี
ยอมคราม  

อ.พิบูลลักษณ จ.อุดรธานี อุดรธานี   

17 เกาะเกิด  ต.เกาะเกิด อ.บางปะอิน จ.
พระนครศรีอยุธยา 

พระนครศรีอยุธ
ยา 

  

18 บานคลองหัวชาง  ต.คลองเรือ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี สระบุรี   
19 ตลาดไทยยอนยุค

บานระจัน  
ต.บางระจัน อ.คายบางระจัน จ.
สิงหบุรี 

สิงหบุรี  

20 ประแส ต.ปากนํ้าประแส อ.แกลง จ.
ระยอง 

ระยอง   

21 เกาะยาวนอย  ต.เกาะยาวนอย อ.เกาะยาว จ.
พังงา 

พังงา      
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วัตถุประสงคขอที่ 2 เพ่ือศึกษาเน้ือหาการทองเที่ยวชุมชนที่สรางโดยผูใช (User generate 
content  หรือ UGC) เปนการศึกษาพฤติกรรมและความตองการของนักทองเที่ยวชุมชนจากการเขารวม
กิจกรรมการประกวดโปสการดทองเท่ียวออนไลน  

ศึกษาโดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและวิธีวิจัยเชิงปริมาณ  
วิธีวิจัยเชิงคุณภาพประกอบดวยการวิเคราะหขอมูลที่สรางโดยผูใช (UGC) ที่ปรากฏในโซเชียล

มีเดียโดยใชเทคนิคการทําเหมืองขอความ (Text Mining) และการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) 
เพ่ือใหไดสารสนเทศที่สามารถอธิบายพฤติกรรมและความตองการของนักทองเท่ียวที่ใชโซเชียลมีเดีย 

 ขอมูลที่วิเคราะหไดรับจาก ภาพถาย ความคิดเห็น รีวิว ของนักทองเที่ยวจากการเขารวม
กิจกรรมการประกวดภาพถายโปสการด หลังจากการเยี่ยมชมแหลงทองเท่ียวชุมชน  

 จํานวนแหลงทองเท่ียว โฮมสเตย ผลิตภัณฑ และกิจกรรมของการทองเท่ียวชุมชน (CBT) 
รวมทั้งหมด 11 แหง โดยเลือกจากแหลงทองเท่ียวที่สนใจเขารวมกิจกรรม 

วัตถุประสงคขอที่ 3 เพ่ือเสนอแนะเชิงนโยบายดานการพัฒนาการทองเท่ียวชุมชนผานโซเชียล
มีเดียอยางยั่งยืน เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ซ่ึงมีขั้นตอนดังน้ี 

1) ทําการวิจัยเชิงเนื้อหา (Content Analysis) จากผลลัพธที่ไดตามวัตถุประสงค ที่ 1-2 แลว
นํามาสังเคราะหเพ่ือหานโยบายการพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชนใหรองรับนักทองเที่ยวที่ใชโซเชียล
มีเดียที่เหมาะสม โดยแบงนโยบายเปน 2 ระดับ คือระดับทองถิ่นและภาครัฐบาล 

2) จัดประชุมแบบสนทนากลุมยอย (Focus Group) กับตัวแทนแหลงทองเที่ยวที่เปน
กรณีศึกษา เพ่ือรับฟงความคิดเห็น และปรับปรุงขอเสนอเพิ่มเติม จํานวน 6 แหง ประกอบดวย 

 บานแมกลางหลวง 
 บานรองกลา 
 บานเชียง  
 ตลาดไทยยอนยุคบานระจัน  
 ประแส 
 เกาะยาวนอย 

เน้ือหาการจัดประชุมประกอบดวย 
 สรุปผลการดําเนินงาน พรอมสงมอบขอมูลที่ไดจากการศึกษาในสวนที่เก่ียวของ

แหลงทองเท่ียวชุมชน เชน ขอมูลพ้ืนฐาน ภาพถาย ขอมูลที่พัฒนาผานโซเชียลมีเดีย 
 อบรม ใหความรูกับผูเก่ียวของในการปรับปรุงและดูแลขอมูลที่พัฒนาผานสื่อโซเชียล

มีเดีย ใหสามารถนําไปใชประโยชนตอไปหลังจากโครงการวิจัยสิ้นสุด 
 นําผลท่ีไดจากการวิเคราะหพฤติกรรม ความคิดเห็นและขอเสนอแนะมาแลกเปลี่ยน

เรียนรูกับผูมีสวนเกี่ยวของในชุมชน 
 รับฟงขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแกไข 

3) นําผลที่ไดจากการระดมสมองทั้งหมดมาปรับปรุงนโยบายที่ไดจากการวิเคราะห 



รายงานฉบับสมบูรณ  
 
 

 63 

3.2 การเก็บรวบรวมขอมูล 
การจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานประกอบดวย 4 แหลงขอมูลหลักดังน้ี 
 เว็บไซตแหลงทองเที่ยวชุมชนของไทยจํานวนรวมไมนอยกวา 106 แหง รายชื่อแสดง

ในภาคผนวก  
 เว็บไซตตางประเทศไมนอยกวา 10 เว็บ เชน  

(1) Tripadvisor (https://www.tripadvisor.com) 
(2) Booking.com (www.booking.com) 
(3) Agoda.com (https://www.agoda.com ) 
(4) Airbnb.com (https://th.airbnb.com ) 
(5) YouTube (https://youtube.com/ ) 
(6) Instagram (https://www.instagram.com ) 
(7) Expedia.com (https://www.expedia.com )  
(8) Travelocity (https://www.travelocity.com )  
(9) Google Maps (www.googlemap.com)  
(10) Foursquare (https://foursquare.com ) 

 เว็บไซตโครงการยอย 1 ที่ใชเปนกรณีศึกษา จํานวน 21 แหง ประกอบดวยชุมชนที่มี
โฮมสเตยทั้งสิ้น 16 แหง ชุมชนที่ผลิตผลิตภัณฑ 3 แหง และชุมชนที่จัดกิจกรรมเพ่ือการทองเที่ยว 3 แหง 
(ตารางที่ 3.1)  

 เว็บไซตอ่ืนๆที่เก่ียวของไมนอยกวา 10 เว็บ เชน 
(1) Community Based Tourism (http://cbtnetwork.org) 
(2) Pantip.com (https://pantip.com) 
(3) ชิลไปไหน (www.chillpainai.com) 
(4) ไปดวยกันทองเท่ียว (www.paiduaykan.com/) 
(5) ไปไหนดี (www.painaidii.com) 
(6) EDTguide.com (www.edtguide.com)  
(7) Sanook! Travel (https://travel.sanook.com/) 
(8) theTripPacker (https://www.thetrippacker.com/th/feed/review) 
(9) Trivago (www.trivago.co.th) 
(10) Bloggang (www.bloggang.com) 
(11) พาเที่ยวชุมชนทองเท่ียวไทย (www.facebook.com/cbttat/) 
(12) โฮมสเตยไทย (www.homestaythai.net) 
(13) Local Alike (www.facebook.com/LocalAlike)  

 



โครงการยอยท่ี 2 พฤติกรรมและความตองการทองเท่ียวชุมชนผานโซเชียลมีเดีย 
 
 

64 

3.2.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากร (Population) หมายถึงจํานวนแหลงทองเที่ยวชุมชนทั้งหมดในประเทศไทย จากการ
สํารวจรายชื่อแหลงทองเที่ยวชุมชนโดยเฉพาะที่เนนการดําเนินงานดานโฮมสเตยพบวามีจํานวนมากแต
เม่ือทําความสะอาดขอมูลที่ไดรับ เชน ชื่อ สถานที่ตั้ง รูปแบบการดําเนินการ และสถานะที่ยังคงดําเนิน
กิจการ พบวา แหลงทองเที่ยวหลายแหงมีชื่อที่ซํ้าซอนกัน บางแหงมีชื่อเรียกที่แตกตางกัน และบางแหง
เลิกดําเนินการแลว ทําใหไดรายชื่อแหลงทองเท่ียวชุมชนรวมทั้งสิ้น 106 แหง (ภาคผนวก 1) 
  กลุมตัวอยาง (Sample) หมายถึง สวนหน่ึงของประชากรที่นํามาศึกษาซ่ึงเปนตัวแทนของ
ประชากร จากขอกําหนดเบื้องตนไดใชเทคนิคการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) โดย
ใหแหลงทองเที่ยวชุมชนที่เลือกกระจายอยูในแตละภาคเพ่ือใชเปนกรณีศึกษาจํานวน 10 แหง (รอยละ 
9.43 ของประชากร) และเพ่ือถายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสูกลุมเปาหมายเม่ือสิ้นสุดการวิจัยจํานวน 
5 แหง (รอยละ 50.00 ของกรณีศึกษา) 
  แตเม่ือดําเนินการวิจัยพบวาการวิเคราะหขอมูลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพควรดําเนินการให
สอดคลองกับโครงการยอยที่ 1 ซ่ึงไดเลือกกรณีศึกษารวม 21 แหง เน่ืองจากสามารถนําผลจากการวิจัยไป
สนับสนุนโครงการยอยที่ 1 และแผนงานวิจัยการศึกษาเศรษฐกิจทองเที่ยวชุมชนอยางครบวงจร : 
จากโซเชียลมีเดียถึงชุมชนทองเท่ียว ดังน้ันการเลือกกลุมตัวอยางจึงไดปรับเปลี่ยนจากขอกําหนดเดิม
ดังน้ี 

 แหลงทองเท่ียวชุมชนที่ใชเปนกรณีศึกษาสําหรับการสัมภาษณเพ่ือใหไดขอมูลเบื้องตน
และการพัฒนาเนื้อหาที่สรางโดยผูใช (UGC) ผานโปสการดทองเท่ียวจํานวน 10 แหง (เม่ือดําเนินการวิจัย
ไดเพ่ิมเปน 11 แหง) 

 แหลงทองเที่ยวชุมชนที่ใชเปนกรณีศึกษาสําหรับการวิเคราะหความคิดเห็นของ
นักทองเที่ยวผานโซเชียลมีเดียทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพปรับจาก 10 แหงเปน 21 แหง ตามโครงการ
ยอยที่ 1 (รอยละ 19.81 ของประชากร)  

 การถายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสูกลุมเปาหมายเม่ือส้ินสุดการวิจัยจํานวน 6 แหง 
(รอยละ 28.57 ของกรณีศึกษา) 

 สําหรับการวิเคราะหความคิดเห็นทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพที่ไดรับจากนักทองเที่ยว
ผานโซเชียลมีเดียประเภทตางๆ จะใชขอมูลทั้งหมดโดยไมมีการสุมตัวอยาง 

3.2.2 จํานวนผูแสดงความคิดเห็น 
 จํานวนผูเขารวมแสดงความคิดเห็น (กลุมตัวอยาง) ไดกําหนดไวประมาณ 1,000 ราย เน่ืองจาก
กลุมตัวอยางของการใหความคิดเห็นออนไลนมีลักษณะที่คลายกับการสอบถามออนไลนโดยไมทราบ
จํานวนประชากรที่แนนอน ดังนั้นการคํานวณขนาดตัวอยางจึงใชวิธีที่ใชทั่วไปคือตัวแบบของ Taro 
Yamane (1967) ซ่ึงไดนําเสนอสูตรการคํานวณขนาดตัวอยาง โดยสมมติคาสัดสวนเทากับ 0.5 และที่
ระดับความเชื่อม่ัน 95% 



รายงานฉบับสมบูรณ  
 
 

 65 

  
 โดย  n = ขนาดตัวอยางที่คํานวณได 
   N = จํานวนประชากรที่ทราบคา 
   e = คาความคลาดเคลื่อนที่จะยอมรับได  
 ถาจํานวนประชากรที่เขามารวมใหความคิดเห็น เทากับ 10,000 ราย  กําหนดระดับความ
คลาดเคลื่อนเทากับ 5% จะใชคา 0.05  
 เม่ือแทนคาในสูตรจะไดจํานวนตัวอยางสําหรับความคลาดเคลื่อนในแตละระดับเปนดังน้ี 

1) ที่ระดับความคลาดเคลื่อน 3 % จะเทากับ 1000 ราย  
2) ที่ระดับความคลาดเคลื่อน 4 % จะเทากับ 588 ราย  
3) ที่ระดับความคลาดเคลื่อน 5 % จะเทากับ 385 ราย 

  กรณีที่ประชากรมากกวา 10,000 ราย จํานวนกลุมตัวอยางสูงสุดที่ระดับความคลาดเคลื่อน 5 % 
จะเทากับ 400 ราย เทาน้ัน ดังน้ันในงานวิจัยน้ีจึงกําหนดใหมีผูเขารวมแสดงความคิดเห็นผาน UGC 
ประมาณ 1,000 ราย  
 เม่ือดําเนินการวิจัยสามารถเก็บความคิดเห็นผานโซเชียลมีเดียจาก Google Maps ได 
4,200 ราย และ TripAdvisor จํานวน 1,115 ราย รวมผูแสดงความคิดเห็น 5,315 ราย 
 เน่ืองจากการศึกษามีหลายขั้นตอนดังน้ันจึงตองมีการจัดเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ เพ่ือประโยชนใน
การวิเคราะห โดยการจัดเก็บขอมูลจะแบงเปนขอมูลพ้ืนฐานที่สามารถใชรวมกันได และขอมูลเฉพาะ
สําหรับนําไปวิเคราะหในรายจุดประสงครายละเอียดของขอมูลและวิธีการจัดเก็บแสดงในตารางที่ 3.2 
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ตารางที่ 3.2 การเก็บรวมรวมขอมูล 

ประเภท เน้ือหาท่ีตองการจัดเก็บ ลักษณะการจัดเก็บ จํานวนท่ีจัดเก็บ วิธีการวิเคราะห 

ขอมูลพ้ืนฐาน คุณลักษณะทางดาน
อุปทาน เชน ท่ีต้ัง เว็บไซต 
โซเชียลมีเดียท่ีใช รูปแบบ
การเขาถึงนักทองเท่ียว 
ความรวมมือ การ
สนับสนุนจากหนวยงาน
ตางๆ ท้ังในระบบออนไลน
และออฟไลน 

การคนหาจากเว็บไซต 
และเอกสาร 

ทุกเว็บไซตท่ีเกี่ยวของกับ
ประเด็นท่ีศึกษา 

 การวิเคราะห
เชิงเนื้อหา 
(Content 
Analysis) 

 สถิติเบ้ืองตน 

 

สัมภาษณผู เกี่ยวของกับ
แหลงทองเท่ียวชุมชน 

เลือกแหลงทองเท่ียวชุมชน
จํานวน 10 แหลง (เพ่ิมเปน 
11 แหลง) 

คุณลักษณะทางดานอุป
สงค เชน พฤติกรรม และ
ค ว า ม ต อ ง ก า ร ข อ ง
นักทองเท่ียว 

การคนหาจากเว็บไซต 
และโซเชียลมี เ ดียห ลัก 
และแหลงทองเท่ียวโดย
ชุมชนที่สะทอนพฤติกรรม
และความตองการของนัก
ทองเท่ีย 

 โซเชียลมีเดียหลักไมนอย
กวา 3 แหลง ไดแก เว็บไซต
หลักดานการทองเท่ียว, 
Twitter, Google Map, 
Twitter 

 แหลงทองเท่ียวชุมชนของ
ไทยจํานวนรวม 106 แหง 

วัตถุประสงคท่ี 1 
เพ่ือศึกษา 
พฤติกรรมและ
ความตองการ
ทองเท่ียวชุมชน 

 พ ฤ ติ ก ร ร ม  ข อ ง
นั ก ท อ ง เ ท่ี ย ว ท่ี ใ ช
โซเชียลมีเดีย 

 ความตองการของ
นักทองเท่ียวเพ่ือการ
ทองเท่ียวชุมชน 

- กอนการเดินทาง 

- ระหวางการเดินทาง 

- หลังการเดินทาง 

สัมภาษณผู เกี่ยวของกับ
แหลงทองเท่ียวชุมชน 

ไดจากขอมูลพ้ืนฐาน  การวิ เคราะห
เชิงเนื้อหา 

 สถิติเบ้ืองตน 

 เทคนิคการทํา
เหมืองขอความ 

การคนหาจากเว็บไซต 
และโซเชียลมีเดีย 

ไดจากขอมูลพ้ืนฐาน 

 จัดทํากรณีศึกษาดาน
การพัฒนาเนื้อหาที่สราง
โดยผูใช (UGC)  

 พัฒนาเนื้อหาท่ีสรางโดย
ผูใช (UGC) โดยมี
วัตถุประสงคหลักเพ่ือ 
1) เก็บรีวิว 
ประสบการณจากผูเคย
เดินทาง 2) เพ่ือดึงดูด
นักทองเท่ียวใหเขามา
ทองเท่ียวผานโซเชียล
มีเดียท่ีเหมาะสมจาก

 แหลงทองเท่ียวชุมชน ท่ี
ไดรับการคัดเลือกจํานวน 
21 แหง (เดิม 10 แหง) 

 จํานวนเว็บไซต/โซเชียล
มีเดีย 6 ประเภท (เดิม 3 
ประเภท) 

 จํานวนความคิดเห็นผาน
โซเชียบมีเดีย 5,315 ราย 
(เดิมไมตํ่ากวา 1,000 
ราย) 
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ประเภท เน้ือหาท่ีตองการจัดเก็บ ลักษณะการจัดเก็บ จํานวนท่ีจัดเก็บ วิธีการวิเคราะห 

แหลงทองเท่ียวโดย
ชุมชนท่ีใชเปน
กรณีศึกษา 

วัตถุประสงคท่ี 2 
เพ่ือศึกษาเนื้อหา
การทองเท่ียว
ชุมชนท่ีสรางโดย
ผูใช (UGC) 

เนื้อหา รีวิว ขอเสนอแนะ 
รูปภาพ  

พัฒนาเว็บไซต/ โซเชียล
มีเดียเพ่ือเปนเวทีในการ
แลกเป ล่ียนขอมูล  และ
จัดเก็บเนื้อหาท่ีสรางโดย
ผูใช (UGC) 

 เว็บไซต/ โซเชียลมีเดีย 1 
เว็บ 

 แหลงทองเที่ยวชุมชน 11 
แหง 

 การวิ เคราะห
เชิงเนื้อหา 

 สถิติเบ้ืองตน 

 เทคนิคการทํา
เหมืองขอความ

วัตถุประสงคท่ี 3 
เ พ่ื อ เ สนอแนะ
เชิงนโยบายดาน
การพัฒนาการ
ทองเท่ียวชุมชน
ผ า น โ ซ เ ชี ย ล
มีเดียอยางยั่งยืน  

นโยบายการพัฒนาการ
ทองเที่ ยวโดยชุมชนให
รองรับนักทองเท่ียวท่ีใช
โซเชียลมีเดียเปนเคร่ืองมือ 

การ บูรณาข อมู ลรวม ท่ี
ไดรับจากทุกแหลง 

สารสนเทศ ท่ี ได จ ากการ
วิเคราะห สังเคราะหตาม
วัตถุประสงคท่ี 1.และ 2 

การวิจัยเชิงเนื้อหา 
(Content 
Analysis) 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ จํานวน 5 ครั้ง (เพ่ิมเปน 6 
ครั้ง) 
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3.3 การพัฒนาเว็บไซต 
 การพัฒนาเว็บไซตสําหรับงานวิจัยเรื่องพฤติกรรม และความตองการทองเที่ยวชุมชนผานโซเชียล
มีเดีย มีวัตถุประสงคดังน้ี 

 เพ่ือนําเสนอขอมูล สารสนเทศ ของกรณีศึกษาที่ไดรับจากโครงการยอย 1  
 เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูล และผลการวิเคราะหขอมูลของการศึกษาเรื่องพฤติกรรม และ

ความตองการทองเท่ียวชุมชนผานโซเชียลมีเดีย 
 เพ่ือเปนพ้ืนที่สําหรับการพัฒนาเนื้อหาที่สรางโดยผูใช (UGC) 
 เพ่ือใหนักทองเที่ยว ผูเดินทาง ผูสนใจ เขามามาสวนรวมในการสรางเน้ือหาสรางโดย

ผูใช (UGC) ผานแคมเปญเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวชุมชน 
 เว็บไซตที่พัฒนาขึ้นมีชื่อวาการทองเที่ยวชุมชนผานโซเชียลมีเดีย  SMCBT : Socail Media 
Community-Based Tourism (www.smcbt.net) 

 
รูปที่ 3.1 เว็บไซตการทองเที่ยวชุมชนผานโซเชยีลมีเดีย  SMCBT : Social Media Community-

Based Tourism (www.smcbt.net) 
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3.4 การวิเคราะหขอความดวยเทคนิคการทําเหมืองขอความ 
 การวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานนอกจากสถิติพ้ืนฐานแลวจะใชเทคนิคการทําเหมืองขอความ เคร่ืองมือ
ที่ใชในการทําเหมืองขอความมีจํานวนมาก ทั้งโปรแกรมเชิงพาณิชยและโอเพนซอรซ การเลือกโปรแกรม
หรือซอฟตแวรเปนสิ่งสําคัญที่สุดในการพัฒนาโครงการวิจัยดาน ICT เน่ืองจากทุนวิจัยจะถูกจัดสรรมาเพื่อ
ใชในระหวางการพัฒนางานวิจัย เม่ือสิ้นสุดงานวิจัยจะไมมีเงินจัดหาโปรแกรม รวมทั้งซอฟตแวรจะตอง
สามารถใชงานงาย เม่ือสงมอบงานวิจัยผูใชงานระบบจะสามารถใชงานไดงายดวยตัวเอง Daniel Harris 
(2018) ไดแนะนําซอฟตแวรวิเคราะหขอความที่สามารถนํามาใชไดฟรี หรือซอฟตแวรโอเพนซอรซที่งาย
ที่สุดในการใชงาน โดยการทดลองใชและรีวิวไว ไดแก RapidMiner + AYLIEN, KNIME Analytics 
Platform และ Open Calais (ตาราง 3.3) 

ตารางที่ 3.3 ซอฟตแวรการทําเหมืองขอความ  

ชื่อซอฟตแวร ประเภทโซลูชัน การปรับใช ใชไดสําหรับ ราคา 

RapidMiner + 
AYLIEN 

การประมวลผลขอความ 
เปนสวนเพ่ิมสําหรับ
แพลตฟอรมการทําเหมือง
ขอมูลโอเพนซอรซ 

Windows, Mac, 
Linux 

การวิเคราะหความ
คิดเห็น (Sentiment 
Analysis) การ
วิเคราะหขอความขั้น
สูง (Advanced text 
analytics) 

ไมตองเสียคาใช
สําหรับการใชงาน
เบ้ืองตน แตมี
ขอจํากัดในการใช
งานระดับสูง 

KNIME Analytics 
Platform 

การประมวลผลขอความ 
เปนสวนเพ่ิมสําหรับ
แพลตฟอรมการทําเหมือง
ขอมูลโอเพนซอรซ 

Windows, Mac, 
Linux (รองรับการใช
งาน Cloud) 

การวิเคราะห
ขอความขั้นสูง 

ไมตองเสียคาใช
สําหรับการใชงาน
เบ้ืองตน แตมี
ขอจํากัดในการใช
งานระดับสูง 

Open Calais ใชสกัดเอนทิตีและการติด
แท็กเอกสาร (Entity 
extraction and document 
tagging) 

Cloud การรับรูเอนทิตี ไมตองเสียคาใช
สําหรับการใชงาน
เบ้ืองตน แตมี
ขอจํากัดในการใช
งานระดับสูง 

ท่ีมา: Harris (2018) 
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3.5 S-Sense (Social Sensing)  
 นอกจากซอฟตแวรทั้งสาม ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) 
(2556) ไดพัฒนา แอปพลิเคชันชื่อ S-Sense (Social Sensing) เพ่ือเปนเคร่ืองมือสําหรับรวมรวม ติดตาม 
วิเคราะห ประมวลผลขอความบนเว็บไซตเครือขายเชิงสังคมและเว็บบอรด เชน Facebook, Twitter, 
YouTube, Pantip.com เปนตน โดยใชเทคนิคการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language 
Processing) และการทําเหมืองขอความ (Text Mining)  
 ระบบ S-Sense ประกอบดวยการทํางาน 3 สวน ไดแก 

1) สวนการรวบรวมขอมูล ระบบจะทําการติดตามและรวบรวมขอความที่เก่ียวของกับ
ผลิตภัณฑ/บริการ หรือเน้ือหาท่ีผูใชสนใจจากแหลงขอมูลตางๆ เชน เครือขายสังคมออนไลน เว็บบอรด 
หรือสํานักขาวออนไลน 

2) สวนการวิเคราะหขอมูล แบงออกเปน 3 ประเภทคือ 
 การวิเคราะหคําสําคัญ (Keywords) เพ่ือบงบอกคุณลกัษณะสําคัญของสินคาหรือ

บริการ หรือคําที่มีการกลาวถึงบอยคร้ัง (Frequent Words) 
 การวิเคราะหจุดประสงคของขอความ เพ่ือระบุประเภทของขอความที่รวบรวมมา เชน 

ขอรองเรียน ขอสงสัย ปญหา คําถาม การขอรอง ขอเสนอแนะ หรือความคิดเห็น  
 วิเคราะหความคิดเห็นของขอความ (Sentiment Analysis) ในเชิงบวกและลบ 

3) สวนการแสดงผลการวิเคราะห การแสดงผลในรูปตางๆ เชน กราฟ Timeline แนวโนม 
หรือ Tag Cloud เพ่ือใหงายและสะดวกแกการใชงาน 
 การวิเคราะหขอมูลดวยเทคนิคการทําเหมืองขอมูลในการศึกษาครั้งน้ีจะเลือกใชซอฟตแวร S-
Sense ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) เน่ืองจากเปนเครื่องมือที่
เหมาะสมกับงานวิจัยน้ีตั้งแตขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการแสดผลในรูปแบบ
ตางๆ อยางไรก็ตามในการวิเคราะหขอมูลจะเลือกใชซอฟตแวร RapidMiner ประกอบดวยในกรณีที่ระบบ 
S-Sense ไมสามารถวิเคราะหได เน่ืองจาก RapidMiner เปนซอฟตแวรที่นิยมใชในการวิเคราะหขอความ 
สามารถใชงานงาย แตอาจมีการใชจายในกรณีที่มีขอมูลจํานวนมากกวา 10,000 ระเบียน (Records) 
รวมทั้งการรองรับการใชงานภาษาไทย  
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บทที่ 4

ผลการวิเคราะหขอมูลและผลการวิจัย

 ผลการศึกษาเรื่องพฤติกรรม และความตองการทองเท่ียวชุมชนผานโซเชียลมีเดีย แบงออกเปน 5 
สวนดังน้ี 

สวนที่ 1 ขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับการทองเที่ยวชุมชนในประเทศไทยที่มีการเผยแพรขอมูลผาน
โซเชียลมีเดีย 

สวนที่ 2 ขอมูลพ้ืนฐานดานความพรอมของผูประกอบการทองเท่ียวชุมชนในประเทศไทยจาก
กรณีศึกษา 

สวนที่ 3 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมและความตองการทองเท่ียวชุมชนผานโซเชียลมีเดีย 
สวนที่ 4 การพัฒนาเนื้อหาที่สรางโดยผูใช (UGC) ผานโปสการดทองเท่ียว 
สวนที่ 5 การถายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสูกลุมเปาหมาย 

4.1 ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการทองเที่ยวชุมชนในประเทศไทยที่มีการเผยแพรขอมูลผานโซเชียล
มีเดีย 

 จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับการทองเที่ยวชุมชนในประเทศไทยที่มีการเผยแพรขอมูล
ผานโซเชียลมีเดียมีจํานวนท้ังสิ้น 106 แหง สวนใหญแหลงทองเที่ยวชุมชนจะอยูในภาคเหนือ (53 แหง) 
รองลงมาตั้งอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (18 แหง) ภาคใต (16 แหง) ภาคตะวันออก (14 แหง) และ
ภาคกลาง (5 แหง) จังหวัดที่มีแหลงทองเที่ยวชุมชนและบริการที่เก่ียวของมากท่ีสุดคือจังหวัดเชียงใหม 
(18 แหง) รองลงมาคือตราด (8 แหง) นาน (7 แหง) เลย (7 แหง) และแมฮองสอน (6 แหง) (ตารางที่ 4.1)   
 แหลงทองเที่ยวชุมชนและบริการที่เก่ียวของมีสื่อสังคมออนไลนหรือโซเชียลมีเดียที่เปนทางการ
จํานวน 88 แหง (83.02%) และยังไมมี 18 แหง (16.98%) รายชื่อแหลงทองเที่ยวชุมชน แสดงใน
ภาคผนวกที่ 1 
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ตารางที่ 4.1 จํานวนแหลงทองเที่ยวชุมชนและบริการที่เก่ียวของ แยกตามที่ตั้ง 

ภาค จังหวัด จํานวน จังหวัด จํานวน 
เหนือ 
 

เชียงใหม 18 พิษณุโลก 2 
นาน 7 เพชรบูรณ 2 
แมฮองสอน 6 ลําพูน 2 
เชียงราย 4 กําแพงเพชร 1 
พะเยา 3 ลําปาง  1 
แมฮองสอน  3 อุตรดิตถ 1 
สุโขทัย 3   

ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย 7 มุกดาหาร 1 
อุดรธานี 3 รอยเอ็ด 1 
ขอนแกน 2 หนองคาย 1 
อุบลราชธานี 2 อํานาจเจริญ 1 

ภาคใต สุราษฎรธานี 4 กระบ่ี 1 
ชุมพร 3 ตรัง 1 
นครศรีธรรมราช 3 พัทลุง 1 
พังงา 2 สตูล 1 

ตะวันออก 
 

ตราด 8 จันทบุรี 2 
ชลบุรี 3 ระยอง 1 

ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา 1 สระบุรี 1 
สมุทรปราการ 1 สิงหบุรี 1 
สมุทรสงคราม 1   

รวม 106 
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 แหลงทองเที่ยวชุมชนทั้ง 106 แหง ที่ปรากฏในโซเชียลมีเดียของประเทศไทยมากที่สุดคือ เที่ยว
ไทย - Pantip รองลงมา ไดแก Sanook! Travel และ ไปไหนดี (รูปที่ 4.1) 
  จํานวน รอยละ 

 เที่ยวไทย - Pantip 50 47.2% 
 Sanook! Travel  38 35.8% 
 ไปไหนดี 31 29.2% 
 ไปดวยกันทองเท่ียว 18 17.0% 
 EDTguide 18 17.0% 
 ชิลไปไหน 17 16.0% 

 
รูปที่ 4.1 รายชื่อโซเชียลมีเดียของประเทศไทยที่แหลงทองเที่ยวชุมชนนิยมใช 
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 แหลงทองเที่ยวชุมชนทั้ง 106 แหง ที่ปรากฏในโซเชียลมีเดียของตางประเทศมากที่สุดคือ 
Youtube รองลงมา ไดแก Facebook และ Bloggang (รูปที่ 4.2) 
   จํานวน รอยละ 

 Youtube 78 73.58% 
 Facebook 63 59.43% 
 Bloggang 50 47.17% 
 Instagram 31 29.25% 
 Twitter 21 19.81% 
 TripAdvisor 14 13.21% 
 Booking 11 10.38% 
 Agoda 6 5.66% 
 airbnb 3 2.83% 

 

 
 

รูปที่ 4.2 รายชื่อโซเชียลมีเดียของตางประเทศที่แหลงทองเที่ยวชุมชนนิยมใช 
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4.2 ขอมูลพื้นฐานดานความพรอมของผูประกอบการทองเท่ียวชุมชนในประเทศไทยจาก
กรณีศึกษา 

 การสัมภาษณดานความพรอมของผูประกอบการไดกําหนดในเบ้ืองตนจํานวน 10 แหงโดยเลือก
มาจากโครงการยอย 1 เน่ืองจากเปนการศึกษาขอมูลเชิงลึกของผูประกอบการทองเที่ยวชุมชน แตการ
สัมภาษณผูประกอบการในงานวิจัยโครงการยอย 2 จะเนนเรื่องความพรอมของผูประกอบการในการ
รองรับนักทองเท่ียวยุคใหมที่ใชโซเชียลมีเดียเปนเคร่ืองมือในการทองเท่ียว 
 การสัมภาษณจะใชการพูดคุยแบบไมเปนทางการ เม่ือไดขอมูลแลวจะนําไปตรวจสอบกับขอมูลที่
ปรากฏในเว็บไซตอีกคร้ัง 
 รายชื่อผูประกอบการทองเที่ยวที่สัมภาษณมีดังน้ี 

1) บานทาขันทอง ต.บานแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 
2) บานแมกําปอง ต.หวยแกว อ.แมออน จ.เชียงใหม 
3) บานแมกลางหลวง ต.บานหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม 
4) บานรองกลา อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 
5) บานนาตนจ่ัน ต.บานตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 
6) บานเชียง ต.บานเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 
7) เกาะเกิด ต.เกาะเกิด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
8) บานคลองหัวชาง ต.คลองเรือ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 
9) ตลาดไทยยอนยุคบานระจัน ต.บางระจัน อ.คายบางระจัน จ.สิงหบุรี 
10) ประแส ต.ปากนํ้าประแส อ.แกลง จ.ระยอง 
11) เกาะยาวนอย ต.เกาะยาวนอย อ.เกาะยาว จ.พังงา 

ขอมูลพ้ืนฐานที่ไดจากการสัมภาษณประกอบดวยชื่อชุมชนโฮมสเตยและแหลงทองเที่ยว 
คําอธิบายเก่ียวกับสถานที่ ชื่อหัวหนา ผูนํา รูปแบบการทองเท่ียว ผลิตภัณฑขึ้นชื่อ และโซเชียลมีเดีย 
รายละเอียดแสดงในตารางที่ 4.2  

ขอมูลในตารางที่ 4.2 แสดงใหเห็นวาการทองเที่ยวชุมชนแตละแหงมีลักษณะที่แตกตางกันและมี
จุดเดนเฉพาะที่ดึงดูดนักทองเท่ียว เชน ธรรมชาติ ภูมิอากาศ และ มรดกทางวัฒนธรรม แหลงทองเที่ยว
สวนใหญมีโฮมสเตยเพ่ือใหนักทองเที่ยวพักคาง ยกเวน ตลาดไทยยอนยุคบานระจัน แตเน่ืองจากการ
เดินทางมีความสะดวกมากขึ้นนักทองเที่ยวสามารถทองเท่ียวแบบวันเดยทริป แตละแหลงทองเท่ียว
พยายามสรางผลิตภัณฑเพ่ือใหนักทองเที่ยวไดซ้ือเปนของฝากของที่ระลึกแตก็ยังมีผลิตภัณฑไมมากชนิด
นัก แหลงทองเท่ียวทุกแหงจะมีโซเชียลมีเดีย ประเภท Facebook และ Line สําหรับติดตอกับลูกคา 
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ตารางที่ 4.2 ขอมูลพื้นฐานของแหลงทองเที่ยวที่ไดจากการสัมภาษณ 

ชื่อชุมชน/ แหลง
แหลงทองเท่ียว 

คําอธิบายเกี่ยวกับสถานที่ ชื่อหัวหนา ผูนํา รูปแบบการทองเท่ียว 

1. บานทาขันทอง ชุมชนโฮมสเตยริมฝงแมน้ําโขง ท่ีสะดวก สะอาด 
สงบ และปลอดภัย นักทองเท่ียวสามารถรวม
กิจกรรมตาง ๆ ของชุมชนได เชน การแปรรูปสินคา
เกษตร การเล้ียงจิ้งหรีด 

นายเศรษฐศักด์ิ 
พรหมมา 

โฮมสเตย 

2. บานแมกําปอง หมูบานเล็กๆ กลางหุบเขา น้ําตก อากาศเย็นสบาย
ตลอดป เหมาะกับการพักผอนทามกลางธรรมชาติ 
สัมผัสวิถีชีวิตท่ีเรียบงายของชาวบาน 

นายพรมมินทร พวง
มาลา 

โฮมสเตย / วันเดยทริป 

3. บานแมกลาง
หลวง 

หุบเขานาขั้นบันได เปนท่ีอยูอาศัยของชาวไทยภูเขา
ชนเผาปกาเกอะญอ ซึ่งยังคงมีวิถีชีวิตท่ีเรียบงาย 

นายพงษศักด์ิ วนาลัย
นิเวศน 

โฮมสเตย/ วันเดยทริป 

4. บานรองกลา ชุมชนทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงใกลอุทยานแหงชาติภูหิน
รองกลา อากาศหนาวเย็น มีชื่อเสียงในเรื่องการชม
ดอกนางพญาเสือโครง (ซากุระเมืองไทย) 

นาย ปอ วชิรวงศวร
กุล 

โฮมสเตย/ วันเดยทริป 

5. บานนาตนจั่น เปนแหลงทองเท่ียวท่ีนักทองเท่ียวจะไดเรียนรูวิถี
ชีวิตในเชิงอนุรักษของคนในชุมชน สัมผัสกับ
ธรรมชาติแบบครบวงจร มีท่ีพักแบบโฮมสเตยท่ี
สามารถพักรวมกับเจาของบานและทํากิจกรรม
รวมกัน 

นางเสง่ียม แสวงลาภ โฮมสเตย/ วันเดยทริป 

6. บานเชียง โฮมสเตยใกลพิพิธภัณฑสถานแหงชาติบานเชียง ซึ่ง
ถือวาเปนแองอารยธรรมมรดกโลก 5,000 ป 

นายชุมพร สุทธิบุญ. โฮมสเตย/ วันเดยทริป 

7. เกาะเกิด  ชุมชนเล็กๆ ริมแมน้ําเจาพระยา ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มีชื่อเสียงเรื่องยาสมุนไพร 

นางลําพูน พรรณไวย โฮมสเตย/ วันเดยทริป 

8. บานคลองหัว
ชาง  

ชุมชนตนแบบหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงอยูเย็นเปน
สุข นักทองเที่ยวสามารถรวมกิจกรรมทองเท่ียวเชิง
อนุรักษ มีชื่อเสียงเรื่องพรมเช็ดเทา 

นายสังวาลย คช
ประเสริฐ 

โฮมสเตย/ วันเดยทริป 

9. ตลาดไทยยอน
ยุคบานระจัน 

ตลาดไทยยอนยุคบานระจัน จัดต้ัง ณ สถานท่ีจริงใน
ประวัติศาสตรไทย ไดรับการสงเสริมใหเปนแหลง
ทองเท่ียวในรูปแบบตลาดไทยโบราณสมัยศึก
บางระจัน การแตงกาย การพูดจา สินคาท่ีนํามาขาย
จะเปนรูปแบบยอนยุคท้ังหมด 

คุณนุกูล โปรยเงิน วันเดยทริป 
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ชื่อชุมชน/ แหลง
แหลงทองเท่ียว 

คําอธิบายเกี่ยวกับสถานที่ ชื่อหัวหนา ผูนํา รูปแบบการทองเท่ียว 

10. ประแส ชุมชนปากน้ําประแสเปนชุมชนริมแมน้ําประแส เปน
หมูบานชาวประมง ซึ่งนักทองเท่ียวสามารถสัมผัส
บรรยากาศริมแมน้ํา ใกลทะเล ปาชายเลน (ทุงโปรง
ทอง) เรือรบหลวง และวิถีชาวบาน สามารถ
ทองเท่ียวไดตลอดท้ังป 

คุณนรา ชาญ
วัตถาภรณ  

โฮมสเตย/ วันเดยทริป 
 

11. เกาะยาวนอย โฮมสเตยท่ีต้ังอยูบนเกาะ ผูมาพักสามารถสัมผัสกับ
วิถีชีวิตแบบพ้ืนบาน ทองเที่ยวรอบเกาะท่ีมีท้ังทะเล 
ปายางพารา ทุงนา กระชังเล้ียงปลาและกุงมังกร 
รวมถึงการเดินทางไปพักผอนตามเกาะตางๆ  

นายสําเริง ราเขต  โฮมสเตย/ วันเดยทริป 
 

 สําหรับความสามารถ และความพรอมในการรองรับนักทองเท่ียวยุคใหมไดเนนถึงความพรอมดาน
การใชโซเชียลมีเดียและสวนผสมการตลาดในงานบริการทั้ง 7 ดาน ไดแก 

1) ผลิตภัณฑ 
2) ราคา 
3) ชองทางการจัดจําหนาย 
4) สงเสริมการตลาด 
5) บุคลากร/ พนักงาน 
6) การสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ 
7) กระบวนการ 

 ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณสรุปไดดังน้ี (ตาราง 4.3) 
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ตารางที่ 4.3 ความสามารถในการรองรับนักทองเที่ยว 
ชื่อชุมชน/ 
แหลงแหลง
ทองเท่ียว 

ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการ
จัดจําหนาย 

สงเสริมการตลาด 

1. บานทาขันทอง  โฮมสเตย 
 ดูงาน 
 จ้ิงหรีด สินคาเกษตร  ถ่ัว
ดาวอินคาอบกรอบ และชา
ดาวอินคา 

ข้ึนอยูกับกิจกรรมท่ี
นักทองเที่ยวเลือกและ การ
พักคางทําใหสามารถ
ตอบสนองความตองการของ
ลูกคาเปาหมายได
หลากหลายกลุมในราคาท่ี
แตกตางกัน 

Facebook ประชาสัมพันธผานชองทางสงเสริม
การทองเที่ยวตางๆ ทั้งที่เปน
หนวยงานรัฐและเอกชน เชน 
https://bit.ly/2ZGoSkv 
https://bit.ly/2E5Z3RY 
https://bit.ly/2V7gnAt 

2. บานแมกําปอง  โฮมสเตย / วันเดยทริป 
 พักผอน/ ดูงาน 
 ใบเม่ียง หมอนใบชา กาแฟ 
 รานกาแฟ 

ข้ึนอยูกับการพักคางและ
อาหาร ทําใหสามารถ
ตอบสนองความตองการของ
ลูกคาเปาหมายได
หลากหลายกลุมในราคาท่ี
แตกตางกัน 

Facebook
Agoda.com 
Booking.com 
Traveloka.com 

ประชาสัมพันธผานชองทางสงเสริม
การทองเที่ยวตางๆ ทั้งที่เปน
หนวยงานรัฐและเอกชน เชน 
https://bit.ly/2GRDjL5 
https://bit.ly/2V5eKDh 

3. บานแมกลาง
หลวง 

 โฮมสเตย/ วันเดยทริป 
 พักผอน 
 กาแฟ 

ข้ึนอยูกับประเภทบานพักทํา
ใหสามารถตอบสนองความ
ตองการของลูกคาเปาหมาย
ไดหลากหลายกลุมในราคาท่ี
แตกตางกัน 

Facebook ประชาสัมพันธผานชองทางสงเสริม
การทองเที่ยวตางๆ ทั้งที่เปน
หนวยงานรัฐและเอกชน เชน 
www.chillpainai.com 
https://travel.kapook.com 
https://bit.ly/2vqFmiD 

4. บานรองกลา  โฮมสเตย/ วันเดยทริป 
 พักผอนสินคาเกษตรเมือง
หนาว 

ราคาถูกแตอาจจะสูงข้ึน
ในชวงดอกพญาเสือโครงบาน 

Facebook ประชาสัมพันธผานชองทางสงเสริม
การทองเที่ยวตางๆ ทั้งที่เปน
หนวยงานรัฐและเอกชน เชน 
www.chillpainai.com 
www.paiduaykan.com 

5. บานนาตนจ่ัน  โฮมสเตย/ วันเดยทริป 
 พักผอน/ ดูงาน 
 ผาหมักโคลน 

ข้ึนอยูกับกิจกรรมท่ี
นักทองเที่ยวเลือกและ การ
พักคางทําใหสามารถ
ตอบสนองความตองการของ
ลูกคาเปาหมายได
หลากหลายกลุมในราคาท่ี
แตกตางกัน 

Facebook ประชาสัมพันธผานชองทางสงเสริม
การทองเที่ยวตางๆ ทั้งที่เปน
หนวยงานรัฐและเอกชน เชน 
www.chillpainai.com 
www.paiduaykan.com 
https://bit.ly/2JmwLX0 

6. บานเชียง  โฮมสเตย/ วันเดยทริป 
 พักผอน/ ดูงาน 
 ผาทอพื้นเมือง 
 เคร่ืองปนดินเผา 

ราคาถูก Facebook ประชาสัมพันธผานชองทางสงเสริม
การทองเที่ยว เชน 
https://www.sanook.com/travel/1
409417/ 

7. เกาะเกิด   โฮมสเตย/ วันเดยทริป 
 ดูงาน 
 ยาลูกกลอนสมุนไพร มายืน 
มานอน มาน่ังเพื่อสุขภาพ 

ราคาถูก Facebook ประชาสัมพันธผานชองทางสงเสริม
การทองเที่ยว เชน 
www.homestaythai.net 
https://bit.ly/2LaYf41 
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ชื่อชุมชน/ 
แหลงแหลง
ทองเท่ียว 

ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการ
จัดจําหนาย 

สงเสริมการตลาด 

8. บานคลองหัว
ชาง  

 โฮมสเตย/ วันเดยทริป 
 ดูงาน 
 พรมเช็ดเทา 

ราคาถูก Facebook 
Airbnb 

ประชาสัมพันธผานชองทางสงเสริม
การทองเที่ยว เชน 
www.homestaythai.net 
https://bit.ly/2J1RvCU 

9. ตลาดไทยยอน
ยุคบานระจัน 

 วันเดยทริป 
 พักผอนอาหารพื้นบาน 
อาหารไทยโบราณ 

ราคาถูก Facebook ประชาสัมพันธผานชองทางสงเสริม
การทองเที่ยวตางๆ ทั้งที่เปน
หนวยงานรัฐและเอกชน เชน 
https://travel.kapook.com 
https://bit.ly/2Lcspnxhhttps://bit.ly
/2GOAOZU 

10. ประแส  โฮมสเตย/ วันเดยทริป 
 พักผอนอาหารทะเล 
 ขนมพื้นบาน หอหมก 

ราคาปานกลางมีบาน
หลากหลายรูปแบบใหเลือก
ทําใหสามารถตอบสนอง
ความตองการของลูกคา
เปาหมายไดหลากหลายกลุม
ในราคาที่แตกตางกัน 

Facebook ประชาสัมพันธผานชองทางสงเสริม
การทองเที่ยวตางๆ ทั้งที่เปน
หนวยงานรัฐและเอกชน เชน 
www.homestaythai.net 
https://bit.ly/2GOkyb 
https://bit.ly/2Vx93gD 

11. เกาะยาวนอย  โฮมสเตย/ วันเดยทริป 
 พักผอน/ ดูงาน 
 อาหารทะเล ผาบาติก 

ข้ึนอยูกับการเลือกแพกเกจ
ทําใหสามารถตอบสนอง
ความตองการของลูกคา
เปาหมายไดหลากหลายกลุม
ในราคาที่แตกตางกัน 

Facebook 
Booking.com 

ประชาสัมพันธผานชองทางสงเสริม
การทองเที่ยวตางๆ ทั้งที่เปน
หนวยงานรัฐและเอกชน เชน 
https://bit.ly/2UPdUoV 
https://bit.ly/2GP5mLg 
https://bit.ly/2PDjZUO 
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ตารางที่ 4.3 ความสามารถในการรองรับนักทองเที่ยว (ตอ) 
ชื่อชุมชน/ 
แหลงแหลง
ทองเท่ียว 

บุคลากร/ พนักงาน การสรางและนําเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ 

กระบวนการ การใชโซเชียล
มีเดีย 

1. บานทาขันทอง ผูนําชุมชนมีความเขมแข็งและ
มีการพัฒนาตอยอดการ
ทองเที่ยวชุมชนอยางตอเน่ือง 
สมาชิกในชุมชนมีพื้นเพมาจาก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงยึด
ม่ันในวิถีชีวิตและประเพณี
รวมกันและนํามาพัฒนาเปน
กิจกรรมเพ่ือตอนรับ
นักทองเที่ยว 

โฮมสเตยวิถีชีวิตชุมชนที่สะอาด
ไดมาตรฐานและมีบานบางหลัง
ติดริมนํ้า  
ฐานเรียนรูวิถีชีวิตชุมชนใน
รูปแบบที่หลากหลายและเปน
วัฒนธรรมทองถ่ิน เชน การทํา
การเกษตร การทอผา การ
เพาะเลี้ยงจ้ิงหรีด การทําอาหาร
พื้นบานโดยใหนักทองเที่ยวมี
สวนรวมในการลงมือปฏิบัติจริง 

สมาชิกในชุมชนรวมมือกัน
บริหารจัดการการทองเที่ยว
ทั้งในดานการวางแผน
ตอนรับนักทองเที่ยวและ
ดําเนินกิจกรรมตางๆ 
รวมกันเพื่อตอนรับ
นักทองเที่ยว 

www.facebook.com/
BanSaeoVillage/ 

2. บานแมกําปอง ผูนําชุมชนมีความเขมแข็งและ
มีประสบการณดานการพัฒนา
ชุมชนมายาวนาน และยังเปนที่
เกรงใจของสมาชิกในชุมชนจึง
ยังคงไดรับความรวมมือจาก
สมาชิกในการบริหารจัดการ
การทองเที่ยวและสามารถดึง
เยาวชนเขามามีสวนรวมใน
การทองเที่ยวชุมชนชุมชน แต
ปจจุบันเร่ิมมีคนนอกพื้นที่เขา
มาเปดกิจการที่เกี่ยวกับการ
ทองเที่ยวชุมชนแขงขันกับ
สมาชิกในชุมชน 

โฮมสเตยบรรยากาศธรรมชาติ
เย็นสบายตามแบบภาคเหนือซ่ึง
เปนที่นิยมของคนกรุง 
กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว
ชุมชนที่หลากหลาย เชน การ
เดินปา การรับประทานอาหาร
พื้นถ่ิน การแสดงพ้ืนถ่ินการทํา
ผลิตภัณฑชุมชน เชน หมอนใบ
ชา  

ผูนําชุมชนบริหารจัดการ
การทองเที่ยวทั้งในดานการ
วางแผนตอนรับ
นักทองเที่ยวโดยไดรับความ
รวมมือจากสมาชิกในชุมชน
ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ 
รวมกันเพื่อตอนรับ
นักทองเที่ยว 

Facebook

3. บานแมกลาง
หลวง 

สมาชิกในชุมชนเปนคนพื้นที่
ซ่ึงตองการมีอาชีพในพื้นถ่ิน
รองรับมากกวาการเลือกไป
ทํางานในเมืองจึงรวมมือกันนํา
การทองเที่ยวชุมชนมาเปน
แนวทางในการสรางรายได 
เชน ลงหุนกันทําโฮมสเตย 
รานกาแฟ 

โฮมสเตยบรรยากาศธรรมชาติ
เย็นสบายตามแบบภาคเหนือซ่ึง
เปนที่นิยมของคนกรุง 
กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว
ชุมชนที่หลากหลาย เชน การ
เดินปา จิบกาแฟ ชมนา
ข้ันบันได 

สมาชิกในชุมชนรวมกัน
พัฒนาการทองเที่ยวโดยลง
หุนกันทําโฮมสเตย และ
บริหารจัดการการทองเที่ยว
ชุมชน 

Facebook

4. บานรองกลา สมาชิกในชุมชนเปนคนพื้นที่
ซ่ึงตองการมีอาชีพเสริม
โดยเฉพาะในชวงพญาเสือ
โครงบานจึงรวมมือกันบริหาร
จัดการการทองเที่ยวชุมชน
โดยเฉพาะบริการรถรับสงเพื่อ
ไปดูดอกไมบาน 

โฮมสเตย
กิจกรรมชมดอกพญาเสือโครง 

สมาชิกในชุมชนบางสวนทํา
โฮมสเตยเพื่อรองรับ
นักทองเที่ยว 
สมาชิกในชุมชนรวมกัน
ใหบริการรถรับสง
นักทองเที่ยวเพื่อไปดูดอก
พญาเสือโครง 

www.facebook.com/b
annrongkra/ 
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ชื่อชุมชน/ 
แหลงแหลง
ทองเท่ียว 

บุคลากร/ พนักงาน การสรางและนําเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ 

กระบวนการ การใชโซเชียล
มีเดีย 

5. บานนาตนจ่ัน ผูนําชุมชนแมจะเปนสตรีแตก็มี
ความเขมแข็งและมีการพัฒนา
ตอยอดการทองเทีย่วชุมชน
อยางตอเน่ือง โดยไดรับความ
รวมมือจากสมาชิกในชุมชนซ่ึง
สวนใหญเปนผูหญิงในการ
วางแผนตอนรับนักทองเที่ยว
และดําเนินกิจกรรมตางๆ 
รวมกันเพื่อตอนรับ
นักทองเที่ยว 

โฮมสเตยบรรยากาศธรรมชาติ
กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว
ชุมชนที่หลากหลาย เชน การไป
ชมวิวทุงนา พระอาทิตยการ
รับประทานอาหารพื้นถ่ิน การ
แสดงพื้นถ่ิน และเลือกซ้ือ
ผลิตภัณฑชุมชนที่ข้ึนชื่อ
โดยเฉพาะผาหมักโคลน 

สมาชิกในชุมชนทําโฮมส
เตยและรวมมือกันบริหาร
จัดการการทองเที่ยวชุมชน
ดําเนินกิจกรรมตางๆ 
รวมกันเพื่อตอนรับ
นักทองเที่ยว  

www.facebook.com/
HomeStayBannaTon
Chan/ 

6. บานเชียง ผูนําชุมชนมีความเขมแข็งเปน
ที่เกรงใจของสมาชิกในชุมชน
จึงไดรับความรวมมือจาก
สมาชิกในการบริหารจัดการ
การทองเที่ยวและสามารถดึง
เยาวชนเขามามีสวนรวมใน
การทองเที่ยวชุมชนชุมชน 

โฮมสเตยวิถีชีวิตชุมชนไทยพวน
ที่สะอาดไดมาตรฐาน 
กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว
ชุมชนที่หลากหลาย เชน การ
เขียนสีลงบนภาชนะดินเผา การ
ทอผา กิจกรรมจักสาน และ
เลือกซ้ือผลิตภัณฑชุมชนที่
หลากหลาย  

ผูนําชุมชนและสมาชิกใน
ชุมชนรวมกันบริหารจัดการ
การทองเที่ยวทั้งในดานการ
วางแผนตอนรับ
นักทองเที่ยวโดยไดรับความ
รวมมือจากสมาชิกในชุมชน
ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ 
รวมกันเพื่อตอนรับ
นักทองเที่ยว 

www.facebook.com/
HomestayBanchiang/ 

7. เกาะเกิด  ผูนําชุมชนแมจะเปนสตรีแตก็มี
ความเขมแข็งและมีการพัฒนา
ตอยอดการทองเทีย่วชุมชน
อยางตอเน่ือง โดยไดรับความ
รวมมือจากสมาชิกในชุมชนซ่ึง
สวนใหญเปนผูหญิงในการ
วางแผนตอนรับนักทองเที่ยว
และดําเนินกิจกรรมตางๆ 
รวมกันเพื่อตอนรับ
นักทองเที่ยว 

โฮมสเตยวิถีชีวิตชุมชนชาว
อยุธยาริมแมนํ้าเจาพระยาที่แม
จะหลังไมใหญโตแตก็สะอาดได
มาตรฐาน 
กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว
ชุมชนที่หลากหลาย เชน ตกกุง 
การทําขนมไทย วิถีชีวิตเกษตร
ผสมผสาน และเลือกซ้ือ
ผลิตภัณฑชุมชนที่หลากหลาย
โดยเฉพาะผลิตภณัฑเพื่อ
สงเสริมสุขภาพ 

ผูนําชุมชนและสมาชิกใน
ชุมชนรวมกันบริหารจัดการ
การทองเที่ยวทั้งในดานการ
วางแผนตอนรับ
นักทองเที่ยวโดยไดรับความ
รวมมือจากสมาชิกในชุมชน
ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ 
รวมกันเพื่อตอนรับ
นักทองเที่ยว 

www.facebook.com/
เกาะเกิดโฮมสเตย-
1182766611750708/ 

8. บานคลองหัว
ชาง  

ผูนําชุมชนมีความเขมแข็งและ
มีการพัฒนาตอยอดการ
ทองเที่ยวชุมชนอยางตอเน่ือง
โดยไดรับความรวมมือจาก
สมาชิกในชุมชนในการ
วางแผนตอนรับนักทองเที่ยว
และดําเนินกิจกรรมตางๆ 
รวมกันเพื่อตอนรับ
นักทองเที่ยว 

แหลงทองเท่ียวชุมชนซ่ึงเปน
ตัวอยางของการนอมนําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาเปน
แนวทางในการพลิกฟนวิกฤติ
เศรษฐกิจของชุมชนโดยอาศัย
ความรวมมือของสมาชิกใน
ชุมชนภายใตการนําของผูนํา
ชุมชนทําใหกลายเปนชุมชน
ตนแบบที่เปนแหลงเรียนรู 

ผูนําชุมชนและสมาชิกใน
ชุมชนรวมกันบริหารจัดการ
การทองเที่ยวทั้งในดานการ
วางแผนตอนรับ
นักทองเที่ยวโดยไดรับความ
รวมมือจากสมาชิกในชุมชน
ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ 
รวมกันเพื่อตอนรับ
นักทองเที่ยว 

ผานทาง facebook
http://nawatwithi.com
/โฮมสเตย-บานคลอง
หัวชา/ 
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ชื่อชุมชน/ 
แหลงแหลง
ทองเท่ียว 

บุคลากร/ พนักงาน การสรางและนําเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ 

กระบวนการ การใชโซเชียล
มีเดีย 

9. ตลาดไทยยอน
ยุคบานระจัน 

ผูนําชุมชนแมจะเปนพระแตก็มี
วิสัยทัศนการพัฒนาตอยอด
การทองเที่ยวชุมชนอยาง
ตอเน่ืองโดยไดรับความรวมมือ
จากสมาชิกในชุมชนที่ตางเชื่อ
วาตนเปนลูกหลานชาว
บางระจันในการวางแผน
ตอนรับนักทองเที่ยวและ
ดําเนินกิจกรรมตางๆ รวมกัน
เพื่อตอนรับนักทองเที่ยว 

ตลาดไทยยอนยุคแบบวิถีชีวิต
ชาวบางระจันที่มี   แบรนดด้ิง
ชัดเจน เชน การแตงกายของ
ผูคาในตลาด การสนทนาดวย
ภาษาโบราณ อาหารการกิน
แบบโบราณที่ราคาไมแพง 
รวมทั้งมีการพัฒนากิจกรรม
ตางๆ อยางตอเน่ืองเพื่อเตรียม
ตอนรับนักทองเที่ยว 

ผูนําชุมชนและสมาชิกใน
ชุมชนรวมกันบริหารจัดการ
การทองเที่ยวทั้งในดานการ
วางแผนตอนรับ
นักทองเที่ยวโดยไดรับความ
รวมมือจากสมาชิกในชุมชน
ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ 
รวมกันเพื่อตอนรับ
นักทองเที่ยว 

www.facebook.com/
Taladthai.yonyuk.ban
rachan/ 
 

10. ประแส องคกรปกครองสวนทองถ่ินคือ
เทศบาลตําบลปากนํ้าประแส
เปนผูนําสําคัญในการ
พัฒนาการทองเที่ยวชุมชนโดย
ไดรับความรวมมือจากสมาชิก
ในชุมชนในการทําท่ีพักเปน
โฮมสเตยและรวมกันพัฒนา
กิจกรรมการทองเที่ยวตางๆ 
เชน สามลอนําเที่ยว การทํา
ผลิตภัณฑชุมชน  

โฮมสเตยวิถีชีวิตชุมชนที่สะอาด
ไดมาตรฐานไมตางไปจากบูธีค
โฮเต็ลและมีบานบางหลงัติด
ริมนํ้า  
ฐานเรียนรูวิถีชีวิตชุมชนใน
รูปแบบที่หลากหลายและเปน
วัฒนธรรมทองถ่ิน เชน การทํา
ประมงพ้ืนบาน การทํา
ผลิตภัณฑชุมชน และเลือกซ้ือ
ผลิตภัณฑชุมชนที่หลากหลาย 

ผูนําชุมชนและสมาชิกใน
ชุมชนรวมกันบริหารจัดการ
การทองเที่ยวทั้งในดานการ
วางแผนตอนรับ
นักทองเที่ยวโดยไดรับความ
รวมมือจากสมาชิกในชุมชน
ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ 
รวมกันเพื่อตอนรับ
นักทองเที่ยว 

Facebook

11. เกาะยาวนอย สมาชิกในชุมชนเปนคนพื้นที่
ซ่ึงตองการมีอาชีพเสริมจึง
รวมมือกันบริหารจัดการการ
ทองเที่ยวชุมชนในรูปของโฮมส
เตย บริการรถรับสง และ
กิจกรรมทองเที่ยว 

โฮมสเตยวิถีชีวิตชุมชนชาวเกาะ
ที่สะอาดไดมาตรฐาน 
กิจกรรมเรียนรูวิถีชีวิตชุมชนใน
รูปแบบที่หลากหลายและเปน
วัฒนธรรมทองถ่ิน เชน การทํา
ประมงพ้ืนบาน การทํา
ผลิตภัณฑชุมชน เชน ผาบาติก 

ผูนําชุมชนและสมาชิกใน
ชุมชนรวมกันบริหารจัดการ
การทองเที่ยวทั้งในดานการ
วางแผนตอนรับ
นักทองเที่ยวโดยไดรับความ
รวมมือจากสมาชิกในชุมชน
ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ 
รวมกันเพื่อตอนรับ
นักทองเที่ยว 

Facebook
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 จากการสัมภาษณแหลงทองเท่ียวชุมชนจํานวน 11 แหงเก่ียวกับความตองการพัฒนาการใช
โซเชียลมีเดียเพ่ือรองรับการทองทองเที่ยวชุมชน สวนใหญมีประสบการณในการดูแล รับรอง
นักทองเที่ยว/ ผูมาเยือน แตการใชโซเชียลมีเดียเพ่ือตอบสนองความตองของนักทองเท่ียวจะแตกตางกัน
ในแตละแหลงทองเท่ียว เชน  

- เกาะยาวนอย โฮมสเตย ประแส ตลาดยอนยุคบานระจัน บานแมกลางหลวง และเกาะ
เกิด ตองการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชเว็บไซตและโซเชียลมีเดีย 

- บานเชียงตองการจัดเก็บขอมูลโดยการพัฒนาเว็บไซตมากกวาการใชสื่อโซเชียลมีเดีย  
- บานรองกลาไมตองการเพ่ิมจํานวนนักทองเท่ียว ตองการใหแหลงทองเที่ยวคงอยูใน

สภาพเดิมโดยเกรงวาจะมีปญหาถูกร้ือถอนเหมือนกับภูทับเบิก แตหลังจากเขาไปอบรมในชวงดอกพญา
เสือโครงบาน ผูนําชุมชนตองการใชโซเชียลมีเดียเพ่ือการสื่อสารกับนักทองเท่ียวชาวตางประเทศ 

- บานแมกําปอง และ บานนาตนจ่ัน มีนักทองเท่ียวจํานวนมากแลวจึงไมจําเปนตอง
พัฒนาสื่อโซเชียลมีเดียเพ่ือเพ่ิมจํานวนนักทองเท่ียว เน่ืองจากการบริหารจัดการพ้ืนที่สําคัญกวา  

- บานทาขันทองสามารถใชโซเชียลมีเดียไดในระดับหน่ึง แตขอแกไขปญหาความไม
เขาใจของสมาชิกของกลุมกอน 

- บานคลองหัวชางสามารถใชโซเชียลมีเดียแตมีปญหาเร่ืองระบบไฟฟา ทําใหไมสามารถ
รองรับนักทองเท่ียวไดดี 
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4.3 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมและความตองการทองเที่ยวชุมชนผานโซเชียลมีเดีย 

 ขอมูลการใชโซเชียลมีเดียของผูประกอบการ และขอมูลเบื้องตนจากการสัมภาษณ ดานความ
พรอมของแหลงทองเที่ยว ไดถูกนํามาประกอบการศึกษาพฤติกรรมและความตองการทองเที่ยวชุมชน
ผานโซเชียลมีเดียประเภทตางๆ ไดแก 

1) สมุดเยี่ยม 
2) Twitter 
3) กลุมผูใหบริการสํารองที่พัก 
4) กลุมเวบ็ไซตแนะนําการทองเท่ียว 
5) Tripadvisor.com 
6) Google Maps 
1) สมุดเยี่ยม 

สมุดเยี่ยมไมไดจัดเปนโซเชียลมีเดีย แตสมุดเยี่ยมเปนจุดเร่ิมตนของการบันทึกความคิดเห็นของ
ผูใชบริการ ผูเปนเจาของที่พักหรือใหบริการการทองเที่ยวชุมชนนิยมใหผูเขาพักแสดงความคิดเห็น ความ
ประทับใจลงในสมุดเยี่ยม ถึงแมจะไมเคยนําขอคิดเห็นมาใชประโยชน สวนผูใชบริการก็ไมกลาที่จะแสดง
ความคิดเห็นอยางตรงไปตรงมาโดยเฉพาะความคิดเห็นเชิงลบ 

เม่ือเร่ิมตนทําวิจัย แหลงทองเที่ยวที่ถูกเลือกเปนกรณีศึกษาสนใจที่จะใหวิเคราะหสมุดเยี่ยม 
เพราะตองการประมวลความคิดเห็นที่เคยเก็บรวบรวมไว ทีมวิจัยไดพิจารณาวาส่ือส่ิงพิมพถามีประโยชน
สามารถแปลงมาเปนสื่อดิจิทัลได ประกอบกับในตางประเทศในยุคเร่ิมตนของการใชอินเทอรเน็ต เจาของ
บานพักประเภท เบดแอนดเบรกฟาสต (Bed and Breakfast หรือ B&B) สามารถทําธุรกิจโดยมีลูกคาเขา
พักอยางตอเน่ืองจากการนําขอความที่ลูกคาเขียนในสมุดเยี่ยม โพสตขึ้นเว็บไซตเพ่ือสรางความนาเชื่อถือ
ใหกับลูกคารายใหม 

2) Twitter 
ปจจุบันมีผูใช Twitter เพ่ิมมากขึ้น สวนใหญเปนวัยรุนที่นิยมใชขอความสั้นในการติดตอสื่อสาร 

ซ่ึงคุณลักษณะของขอความส้ันเหมาะสมที่จะทําการวิเคราะหดวยเทคนิคการทําเหมืองขอความ (Text 
Mining) นอกจากน้ีวัยรุนจํานวนมากก็นิยมทองเที่ยวชุมชนเพราะตองการสัมผัสธรรมชาติและคาใชจายก็
ไมสูงมากนัก ดังน้ันขอมูลที่ไดจาก Twitter ในสวนที่เก่ียวของกับโฮมสเตย และการทองเที่ยวชุมชนจึงถูก
นํามาวิเคราะหเพ่ือศึกษาพฤติกรรมของนักทองเที่ยว 

3) กลุมผูใหบริการสํารองที่พัก 
ที่พักเปนปจจัยหลักของการทองเที่ยว ถึงแมการทองเที่ยวชุมชนจะเนนการเขาพักแบบโฮมสเตย 

แตเว็บไซตที่ใหบริการสํารองที่พักเชน Airbnb.com, Agoda.com และ Booking.com จะมีรีวิวในสวนของ
ที่พักแบบโฮมสเตย รีวิวที่ผานเว็บไซตสํารองที่พักดังกลาว จะเปนรีวิวที่มีประโยชนและสะทอนถึง
ความรูสึกที่แทจริงของผูใชบริการ ผูที่เปนเจาของที่พักจะนําความคิดเห็นมาปรับปรุงและพัฒนาเพ่ือใหได
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คะแนนสูงขึ้น ขณะที่นักทองเที่ยวจะอานความคิดเห็นเพ่ือจองที่พักกอนการเดินทางเพ่ือตัดสินใจในการ
เลือกที่พัก และหลังจากการเดินทางจะนําประสบการณที่ไดรับมาบอกเลาใหกับผูอ่ืนตอไป 

4) กลุมเว็บไซตแนะนําการทองเที่ยว 
กลุมเว็บไซตแนะนําการทองเที่ยวทําหนาที่เขียนบทความ บล็อก หรือรีวิว แนะนําแหลงทองเที่ยว 

ที่พัก อาหาร กิจกรรมที่นาสนใจ ในประเทศไทยกลุมเว็บไซตประเภทนี้ไดรับความนิยมจากนักทองเท่ียว
สูงมาก ตัวอยาง เชน เว็บชิลไปไหน ไปไหนดี และไปดวยกัน โดยนักทองเที่ยวไทยจะใชขอมูลเพ่ือคนหา
สิ่งที่ตองการกอนการเดินทาง และจะแชรขอมูลใหกับครอบครัวและเพื่อน 

5) Tripadvisor.com 
Tripadvisor.com เปนเว็บไซตที่ใหบริการดานรีวิวกับนักทองเที่ยวในระดับโลก เว็บไซตไดรับ

ความนิยม และนักทองเที่ยวโดยเฉพาะชาวตางชาติใหความไววางใจสูง พฤติกรรมของนักทองเท่ียวที่ใช 
TripAdvisor จะเหมือนกับกลุมผูใหบริการสํารองที่พักที่มีชองทางโซเชียลมีเดียสําหรับการรีวิว โดยใช
ในชวงกอนการเดินทาง เพ่ือตัดสินใจเลือกแหลงทองเท่ียวและบริการที่เก่ียวของ และหลังจากการเดินทาง
เพ่ือบอกเลาประสบการณใหกับผูอ่ืน 

6) Google Maps 
การใหบริการในสวนรีวิวของ Google Maps เร่ิมตนประมาณ 2 ป แตไดรับความนิยมสูงขึ้นอยาง

ตอเน่ือง เน่ืองจากนักเดินทางจะใช Google Maps เพ่ือนําทางไปยังจุดหมายปลายทาง ดังน้ันการรีวิวจึง
เปนการแสดงความคิดเห็น ณ จุดที่ใชบริการ เชน แหลงทองเที่ยว ที่พัก รานกาแฟ เปนตน โดยปกติ
นักทองเท่ียวจะรีวิวสถานที่ ณ เวลาที่อยูในสถานที่น้ัน หรือหลังจากที่เดินทางกลับ 

ความแตกตางของการใชเคร่ืองมือทั้ง 6 ประเภท ในการวิเคราะหพฤติกรรมของนักทองเที่ยวสรุป
ไดตามตารางที่ 4.4 
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ตารางที่ 4.4 ความแตกตางของการใชเครื่องมือในการวิเคราะหพฤติกรรมของนักทองเที่ยว 

ประเภท คุณลักษณะของ
เคร่ืองมือ 

พฤติกรรมการใช
งาน 

ประโยชนท่ีเจาของ
กิจการไดรับ 

ประโยชนท่ี
นักทองเที่ยวไดรับ 

แนวทางการแกไข 

สมุดเย่ียม ส่ือส่ิงพิมพ ใ ก ล ส้ิ น สุ ด ก า ร
เดินทาง 

ไมคอยไดประโยชน ไมไดรับประโยชน ปรับมาใช โซ เชี ยล
มีเดียแทน 

Twitter โ ซ เ ชี ย ล มี เ ดี ย
ประเภทขอความส้ัน 

ใ ช ไ ด ท้ั ง ก อ น 
ระหว าง  และหลัง
การเดินทาง 

การกระจายขาวสาร ใชในการส่ือสาร ใชประโยชนดานการ
ประชาสัมพันธ 

กลุมผู
ใหบริการ
สํารองท่ีพัก 

เว็บไซตแตมีรีวิว
สําหรับแสดงความ
คิดเห็น 

กอนและห ลังการ
เดินทาง 

นํามาปรับปรุงการ
ใหบริการ 

 เปนขอมูลกอนการ
เดินทาง 
 แบงปน
ประสบการณ
ใหกับผูอ่ืน 

ปรับปรุงคุณภาพการ
ใหบริ การ เ พ่ือ เ พ่ิม
ช อ ง ท า ง ก า ร จั ด
จําหนาย 

กลุม
เว็บไซต
แนะนําการ
ทองเท่ียว 

เว็บไซตท่ีเจาของ
เว็บเปนผูรีวิวการ
ทองเท่ียว 

กอนการเดินทาง กระแสความนิยม
จากการรีวิว 

เปนขอมูลเพ่ือการ
วางแผนการเดินทาง 

ป รั บ ป รุ ง แ ห ล ง
ทองเท่ียว/ บริการ
เพ่ือใหเว็บไซตกลุมนี้
มาแนะนํา 

TripAdvisor ผู ใ ช บ ริ ก า ร เ ป น
ผูสรางเนื้อหา 

กอนและห ลังการ
เดินทาง 

 กระแสความนิยม
หรือไมนิยม 
 ป รั บ ป รุ ง ก า ร
ใหบริการ 

 เปนขอมูล
ประกอบการ
ตัดสินใจกอนการ
เดินทาง 
 แบงปน
ประสบการณ
ใหกับผูอ่ืน 

 ป รั บ ป รุ ง แ ล ะ
พั ฒ น า แ ห ล ง
ทองเท่ียว/ บริการ
ใหมีคุณภาพ 
 เ จ า ข อ ง แ ห ล ง

ทองเที่ยวควรเขา
ไปชี้แจงหรือตอบ
ก ลั บ ก ร ณี ท่ี มี
ขอมูลเชิงลบ 

Google 
Maps 

 เปนเว็บสําหรับ
นําทาง  
 ผูใชบริการเปน
ผูสรางเนื้อหา 

ระหวางและหลังการ
เดินทาง 

 ทํ า ใ ห แ ห ล ง
ทองเท่ียวเปนท่ี
รูจัก 
 ผ ล ก ร ะ ท บ

ทางดานบวกและ
ลบจากการรี วิว
ยังไมมากนัก 

 เพ่ิมขอมูลใหกับ
แหลงทองเท่ียว 
 แบงปน
ประสบการณ
ใหกับผูอ่ืน 

เพ่ิมการรีวิวสถานท่ี
เพ่ือใหเปนท่ีรูจักมาก
ขึ้น 
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4.3.1 สมุดเยี่ยม 

สมุดเยี่ยมไมไดจัดเปนโซเชียลมีเดียเพราะเปนการบันทึกผานกระดาษ การเลือกวิเคราะหสมุด
เยี่ยมเพราะการทองเที่ยวชุมชนสวนใหญเร่ิมจากการใหผูมาเยี่ยมเยือนบันทึกในสมุดเยี่ยม จากการลง
พ้ืนที่พบวาแหลงทองเที่ยวหลายแหงไมมีการรีวิวผานสื่อดิจิทัลมีเฉพาะการเก็บความคิดเห็นของผูเยี่ยม
ชมผานสมุดเยี่ยมซ่ึงไมสามารถใชประโยชนไดมากนัก แตแหลงทองเที่ยวตองการขอสรุปจากบันทึก เพ่ือ
นําไปใชปรับปรุง แกไขการดําเนินการ นอกจากนี้ปจจุบันการแปลงความคิดเห็นผานกระดาษใหเปนดิจิทัล 
สามารถทําไดไมยากนัก 

กรณีศึกษาที่ใชเปนกลุมตัวอยางในการวิเคราะหสมุดเยี่ยมประกอบดวย เกาะยาวนอย บานนาตน
จ่ัน ชุมชนลับแล และบานเชียง เหตุผลที่เลือกกลุมตัวอยางทั้ง 3 เพ่ิมเติมจากเกาะยาวนอยซ่ึงเริ่มตน
วิเคราะหสมุดเยี่ยมเพราะขอมูลการรีวิวในสื่อดิจิทัลมีนอยมาก เม่ือเทียบกับกรณีศึกษาทั้ง 21 แหง จํานวน
ความคิดเห็นที่จดบันทึกในสมุดเยี่ยม แสดงในตารางที่ 4.5  

ตารางที่ 4.5 กลุมตัวอยางที่ใชวิเคราะหสมุดเยี่ยม 

รายการ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ จํานวนขอความ

เกาะยาวนอย 77 0 77

บานนาตนจั่น 104 17 121

ชุมชนลับแล  176 0 176

บานเชียง 164 1 165

รวม 521 18 539

การวิเคราะหเน้ือหาที่สรางโดยผูใช (UGC) จากสมุดเยี่ยม 
 เกาะยาวนอยเปนกรณีศึกษาแรกที่เร่ิมนําสมุดเยี่ยมมาวิเคราะห เพราะถึงแมเกาะยาวนอยเปน
ชุมชนที่มีการจัดการดานโฮมสเตยเปนเวลานาน มีชื่อเสียงดานการจัดการและไดรับรางวัลจํานวนมากแต
จากการลงพื้นที่พบวาชุมชนเกาะยาวนอยยังไมมีชองทางใหผูเขาพัก รีวิวที่พัก บริการ และการทองเที่ยว
ผานระบบออนไลน การเก็บขอมูลเก่ียวกับความพึงพอใจและความรูสึกของผูเขาพักจะใชสมุดเยี่ยมเปน
หลัก โดยเจาของบานจะใหผูเขาพักและนักทองเท่ียวเซ็นสมุดเยี่ยม ในชวงคืนกอนเดินทางกลับ หรือ
หลังจากรับประทานอาหารเชา  
 ทีมวิจัยไดหารือกันพบวาสมุดเยี่ยมนาจะเปนประโยชนตอการวิจัยเพราะเปน สิ่งที่ชุมชนมี และทํา
ไดงายที่สุด จึงทําการวิเคราะหเน้ือหาที่สรางโดยผูใช (UGC) จากสมุดเยี่ยม 
 กระบวนการวิเคราะห 
 การวิเคราะหเน้ือหาที่สรางโดยผูใช (UGC) จากสมุดเยี่ยมดําเนินการดังน้ี 
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 นําสมุดเยี่ยมมาถายเอกสาร 
 ดําเนินการสแกนเอกสารและเปลี่ยนจากภาพ (Image) เปนขอความ (Text)   
 ปรับแกไขขอมูลใหถูกตองตรงตามเนื้อหาเดิม 
 ทําความสะอาดขอมูลโดยตัดขอมูลที่เปนภาษาฝรั่งเศส และเยอรมันออก  
 แปลงความคดิเห็น รีวิวที่เปนภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย 
 นําขอมูลทั้งหมดมาวิเคราะหโดยใชเทคนิคการทําเหมืองขอความ (Text Mining) โดยใช      

แอปพลิเคชันชื่อ S-Sense (Social Sensing) 
คุณลักษณะของขอมูล 

 สมุดเยี่ยมที่จดบันทึกความคิดเห็นของผูมาเยือนจํานวน 1 เลม ประกอบดวย 
 จํานวนความคิดเห็น 77 รายการจากผูเยี่ยมชม 51 กลุม 
 จํานวนความคิดเห็นหลังจากทําความสะอาดขอมูล 75 รายการ 
 วันที่มีการจดบันทึกตั้งแตเดือน เมษายน 2559 ถึงเดือนมีนาคม 2561 

การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลใช แอปพลิเคชัน S-Sense (Social Sensing) ของ ศูนยเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC)  

การวิเคราะหขอมูล แบงออกเปน 3 ประเภทคือ 
1) การวิเคราะหจุดประสงคของขอความ เปนการวิเคราะหเพ่ือระบุประเภทของขอความที่

รวบรวมมา โดยแบงเปน 4 ประเภท ไดแก  
 ขอรองเรียน ขอสงสัย ปญหา การขอรอง (request) 
 คําถาม (question)  
 การประกาศ การบอกเลา (announcement) 
 ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ (sentiment)  

2) วิเคราะหความรูสึก/ อารมณ(Sentiment Analysis) ในเชิงบวกและลบ ซ่ึงแอปพลิเคชันจะ
ประมวลผลภาพรวมของรีววิวามีความหมายสื่อไปทางบวก หรือทางลบ 

3) การวิเคราะหคําสําคัญ (Keywords) เพ่ือบงบอกคุณลกัษณะสําคัญของสินคาหรือบริการ 
หรือคําที่มีการกลาวถึงบอยคร้ัง (Frequent Words)  
 ผลการวิเคราะหขอมูล  

1) ผลการวิเคราะหจุดประสงคของขอความพบวาเน้ือหาที่สรางโดยผูใช (UGC) จาก
สมุดเยี่ยม ที่ระดับความเชื่อม่ัน (confidence) รอยละ 80 พบวาขอความสวนใหญเปนการแสดงความ
คิดเห็น (รูปที่ 4.3) 
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ประเภทขอความ จํานวนขอความ รอยละ 
ขอความแสดงความรูสึก/ อารมณ  (sentiment)  69 92.00 
ขอความในเชงิคําถาม (question) 9 12.00 
ขอความในเชงิรองขอ (request) 2 2.67 
ขอความประกาศหรือโฆษณา (announcement) 1 1.33 
 

92.00%

12.00%

2.67% 1.33%
0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

ขอความแสดงความคิดเหน็ 
(sentiment) 

ขอความในเชิงคาํถาม 
(question) 

ขอความในเชิงรองขอ 
(request)

ขอความประกาศหรือโฆษณา 
(announcement)  

รูปที่ 4.3 ประเภทขอความจากสมุดเยี่ยม 

 ขอความในเชงิคําถาม (question) มี 9 รายการ เม่ือศึกษารายละเอียดพบวาเปนขอความบรรยาย
ทั่วไปแตลักษณะการเขียนจะเปนประโยคคําถาม คําถามหลักมี 3 รายการคือ 

 “การรักษาความยั่งยืนและรวมมือของคนในเกาะเพื่ออนุรักษ/รักษา ในรุนตอๆ ไปมี
แนวทางดําเนินการตอหรือไม” 

 “การเขามาของบุคคลภายนอก/วัฒนธรรมที่จะเขามาเปลี่ยนแนวทาง/วิถีจะปองกัน
อยางไร” 

 “คนรุนใหมของเกาะละทิ้งถิน่ฐานไหมจะแกไขอยางไร” 
จากคําถามทั้งสามสามารถอนุมานไดวานักทองเท่ียวเกาะยาวนอยบางกลุมเปนนักทองเท่ียวที่ให

ความสําคัญกับการรักษาแหลงทองเที่ยวชุมชนใหมีความยั่งยืน 
 ขอความในเชงิรองขอ (request) มี 2 รายการคอนขางคลายกันคือขอกลับมารบกวนอีกคร้ัง ซ่ึง
แสดงถึงความตองการซ้ือซํ้าตามหลักการตลาด  
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 ขอความประกาศ (announcement) มี 1 รายการ เปนการบรรยายถงึการมาพักผอนที่เกาะยาว
นอยคร้ังแรก 

2) ผลวิเคราะหความรูสึก/ อารมณ (Sentiment Analysis)  
 ผลวิเคราะหความรูสึก/ อารมณ (Sentiment Analysis) ในเชิงบวกและลบที่ระดับความเชื่อม่ัน 
(confidence) รอยละ 80 มีจํานวน 67 รายการ คิดเปนรอยละ 89.33 ของขอความทั้งหมด โดยความ
คิดเห็นทั้งหมดเปนความคิดเห็นเชิงบวก คิดเปนรอยละ 100% แตมีความคิดเห็นของผูเยี่ยมชมที่เปนเชิง
ลบแทรกอยูจํานวน 17 รายการคิดเปนรอยละ 25.37 เม่ือศึกษาในรายละเอียดพบวาขอมูลเชิงลบสวนใหญ
เกิดขึ้นจากรูปแบบการเขียน หรือการใชภาษา ไมใชความรูสึกในดานลบตอแหลงทองเที่ยวหรือโฮมสเตย 
มีเพียง 2 ขอความที่ถือวามีความหมายสื่อไปในทางลบ ไดแก ราคาคารถ และผูรีวิวยังไมคอยชอบเกาะ
ยาวนอย 

“มาเกาะยาวนอยคร้ังแรก สนุกดี แตคารถโดยสารแพงมาก” 
“เปนครั้งแรกที่ไดมาพังงา มาเลนทะเลสวยงาม อาจจะไมคอยชอบเทาไหร แตตั้งใจมา” 

3) ผลการวิเคราะหคําสําคัญ (Keywords) 
ผลการวิเคราะหคําสําคัญ (Keywords) ใชเพ่ือบอกคุณลักษณะสําคญัของเกาะยาวนอยที่ผูมา

เยือนกลาวถึง เปนการหาคําที่มีการกลาวถึงบอยคร้ัง (Frequent Words) จากตารางที่ 4.6 แสดงใหเห็นวา
คุณลักษณะทีเ่ปนจุดเดนของโฮมสเตยเกาะยาวนอยคือ อาหาร เจาของบาน (บังหมี) ชุมชน ตัวที่พัก การ
ตอนรับ ความเปนกันเอง เปนตน  
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ตารางที่ 4.6 จํานวนคําสําคัญของการรีวิวเกาะยาวนอยผานสมุดเยี่ยม 
ลําดับ คําสําคัญ จํานวนคํา รอยละ 

1 อาหาร 33 12.3% 
2 บังหมี 29 10.8% 
3 ชุมชน 19 7.1% 
4 ท่ีพัก 18 6.7% 
5 ตอนรับ 17 6.3% 
6 เปนกันเอง 17 6.3% 
7 โฮมสเตย 16 5.9% 
8 บรรยากาศ 13 4.8% 
9 กลับมา 12 4.5% 
10 ความสุข 11 4.1% 
11 ทะเล 10 3.7% 
12 การดูแล 8 3.0% 
13 ความรู 8 3.0% 
14 ทีมงาน 8 3.0% 
15 ธรรมชาติ 7 2.6% 
16 กิจกรรม 6 2.2% 
17 ญาติ 6 2.2% 
18 บริการ 6 2.2% 
19 พาเท่ียว 5 1.9% 
20 ความรวมมือ 3 1.1% 
21 น้ําใจ 3 1.1% 
22 ทองถ่ิน 2 0.7% 
23 นอนสบาย 2 0.7% 
24 ปลอดภัย 2 0.7% 
25 อาหารทะเล 2 0.7% 
26 ความสะดวก 1 0.4% 
27 เจาของบาน 1 0.4% 
28 ซื่อสัตย 1 0.4% 
29 ทีวี 1 0.4% 
30 ไมแพง/แพง 1 0.4% 
31 ราคา 1 0.4% 

จํานวนรวม 269 100.0% 
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เม่ือนําคําสําคัญทั้งหมดมาแสดงในแอปพลิเคชันนับคําเชน https://worditout.com/ จะแสดงภาพ
คุณลักษณะเดนในมุมมองของผูมาเยือนเกาะยาวนอยที่ชัดเจนขึ้น และเม่ือใหแอปพลิเคชันแสดงคําซํ้าที่
เกินกวา 5 คํา จะพบวาผูมาเยือนเกาะยาวนอยมีความรูสึกตอเกาะยาวนอยในเรื่องของอาหาร เจาของ
บาน (บังหมี) ที่พัก ชุมชน บรรยากาศ การตอนรับ และความเปนกันเอง (รูปที่ 4.4) 

 

 
 

 
รูปที่ 4.4 คุณลักษณะหลักของโฮมสเตยเกาะยาวนอยจากสมุดเยี่ยม 
ท่ีมา: วิเคราะหจากhttps://worditout.com/word-cloud/create 
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สําหรับการวิเคราะหกรณีศึกษาอีก 3 แหง ไดแก บานนาตนจ่ัน ชุมชนลับแล และบานเชียง จะ
เปนการทองเท่ียวในลักษณะที่แตกตางจากเพราะยาวนอยเพราะเปนการศึกษาดูงานมากกวาการไป
ทองเที่ยวเพื่อการพักผอน ดังน้ันขอมูลที่ไดจากสมุดเยี่ยมจะไมคอยมีประโยชนมากนัก เพราะการเยี่ยม
เยือนโดยคณะผูดูงานจากหนวยงานภาครัฐ จะเปนการแสดงการขอบคุณ การชื่นชม ไมคอยมีการใหความ
คิดเห็นเชิงลบ หรือคําแนะนําเพ่ือการพัฒนา (ตารางที่ 4.7) 

ตารางที่ 4.7 จํานวนความคิดเห็นเชิงบวก และเชิงลบ ผานสมุดเยี่ยมของแหลงทองเที่ยว 

รายการ จํานวนความ
คิดเห็น 

ความคิดเห็นเชิงบวก ความคิดเห็นเชิงลบ
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

เกาะยาวนอย 75 67 89.33% 17 23%
บานนาตนจ่ัน 121 103 85.12% 0 0%
ชุมชนลับแล  176 135 76.70% 0 0%
บานเชียง 165 107 64.85% 0 0%
รวม 537 412 76.72% 17 3%
  
 สรุปผลการวเิคราะหเน้ือหาที่สรางโดยผูใช (UGC) จากสมุดเยี่ยม  

การวิเคราะหเน้ือหาท่ีสรางโดยผูใช (UGC) จากสมุดเยี่ยมเปนการบันทึกการเยี่ยมชมที่เปน
ทางการ เปนรูปแบบการบันทึกที่นิยมทํากันมาแตไมไดนําไปใชประโยชน 

ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของผูเยี่ยมชมจากแหลงทองเที่ยวเพ่ือการพักผอนหยอนใจ เชน 
เกาะยาวนอย สามารถไดประโยชนจากขอเสนอแนะและไดรับความคิดเห็นตามความเปนจริงจาก
นักทองเที่ยว รวมถึงเขาใจความตองการของผูเขาพักผานการวิเคราะหคําสําคัญ อยางไรก็ตามถาเปนผู
เยี่ยมเยือนเพื่อการดูงาน จะไมคอยพบประเด็นสําคัญมากนัก การบันทึกลงสมุดเยี่ยมไมไดสะทอน
คุณลักษณะของโฮมสเตยที่แทจริง เน่ืองจากพฤติกรรมของนักทองเท่ียวชาวไทยสวนใหญจะมีความ
เกรงใจ ดังน้ันความคิดเห็นในสมุดเยี่ยมจึงเปนการแสดงความชื่นชมเหมือนกับการงานเลี้ยงขึ้นบานใหม
หรืองานแตงงานทั่วไป 

ปจจุบันการใชโซเชียลมีเดีย ประเภท Google Maps หรือ Facebook สามารถใชแทนที่สมุดเยี่ยม
ได ดังน้ันในการลงพื้นที่เพ่ือคืนขอมูลใหกับแหลงทองเที่ยวที่เปนกรณีศึกษา ทีมวิจัยไดอบรมการจัดการ
ขอมูลรีวิวของนักทองเท่ียวในระบบออนไลนผาน Google Maps ตั้งแตการปกหมุดในสถานที่ทองเท่ียว
หลัก การทดลองรีวิวสถานที่ และการตอบกลับกรณีที่มีการสอบถามจากนักทองเท่ียว โดยทั้งหมดจะนํามา
ทดแทนการใชสมุดเยี่ยมในรูปแบบเดิมที่ทํากันมา 
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4.3.2 ทวิตเตอร (Twitter)  

 ทวิตเตอร (Twitter) เปนโซเชียลมีเดียประเภทขอความสั้น (Micro Blog) ที่ผูใชสามารถสง
ขอความยาวไมเกิน 280 ตัวอักษร ซ่ึงเรียกวาการทวีต (Tweet) ผานระบบออนไลน ในระยะแรก 
Twitter.com จะถูกใชงานเพ่ือใหการสื่อสารถึงเพ่ือน ผูเก่ียวของวากําลังทําอะไร ที่ไหน อยางไร หรือ
เพ่ือใหคนติดตามสามารถรับรูความเคลื่อนไหวของผูที่ทวีต ปจจุบันทวิตเตอร ไดถูกนํามาใชงานในดาน
ตางๆ เชน 

 คนทั่วไป ใชเพ่ือการติดตอสื่อสาร สนทนา สรางความสัมพันธในกลุมกับผูอ่ืน  
 เจาของสินคา บริการ ใชในประชาสัมพันธสินคา และบริการ ใชเปนเคร่ืองมือติดตอและ

สรางสัมพันธกับลูกคา (CRM)   
 ดารา นักแสดง นักรอง นิยมใช Twitter ให fan club ไดติดตามแบบสวนตัว  
 นักขาว คนที่มีชื่อเสียง ผูเชี่ยวชาญ ใชเพ่ือการสงขอความการสื่อสารในวงกวาง 
 เว็บไซตใชเพ่ือการอัพเดทเร่ืองราวบนเว็บไซต  

 การวิเคราะหเน้ือหาที่สรางโดยผูใช (UGC) จาก Twitter.com 
 การวิเคราะหเน้ือหาที่สรางโดยผูใช (UGC) จาก Twitter.com เปนการทดลองวิเคราะหเน้ือหาจาก
โซเชียลมีเดียเบื้องตนกอนที่จะนําไปสูการวิเคราะหขอมูลจาก TripAdvisor หรือ Google Maps เน่ืองจาก 
เน้ือหาของ ทวิตเตอร เปนขอความสั้น ซ่ึงเหมาะสมที่จะนํามาวิเคราะหดวยเทคนิคการทําเหมืองขอความ 
(Text Mining) และเปนเคร่ืองมือที่กลุมวัยรุนนิยมใช 
 กระบวนการวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหเน้ือหาที่สรางโดยผูใช (UGC) จากเว็บไซต Twitter.com ดําเนินการดังน้ี 

 เขาเวบ็ไซต Twitter.com และเขาสูหนาสมาชิก  
 คนหาขอความจากคําคนหลัก 4 คํา คือ โฮมสเตย, homestay, การทองเท่ียวชุมชน และ 

community based tourism (รูปที่ 4.5) 
 ดึงขอมูลทวีตทั้งหมดที่ปรากฏจากคําคนดังกลาว 
 รวมรวมขอมูลจากคําคนทัง้หมด 
 ทําความสะอาดขอมูลโดยตัดขอมูลที่ซํ้ากันออก 
 นําขอมูลทั้งหมดมาวิเคราะหโดยใชเทคนิคการทําเหมืองขอความ (Text Mining) โดยใช      

แอปพลิเคชัน S-Sense (Social Sensing) และ Rapid Miner 
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รูปที่ 4.5 การคนหาเน้ือหาที่สรางโดยผูใช (UGC) เก่ียวกับโฮมสเตย ผาน Twitter 
ท่ีมา: https://bit.ly/2LfjEF4 

คุณลักษณะของขอมูล 
 ขอมูลที่ไดจากทวตีเตอรทีค่นหาจากคําสําคัญทั้งสี่สรุปไดดังน้ี 

 จํานวนทวตี 1,166 รายการ 
 จํานวนทวตีหลังจากทําความสะอาดขอมูล 142 รายการ (12.18% ของจํานวนทวตี

ทั้งหมด 
 จํานวนขอความที่ซํ้ากัน 1,024 รายการ 
 วันที่ทีท่ําการทวตี ตั้งแตเดือน 5-15 พฤษภาคม 2561 

การวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหขอมูล แบงออกเปน 3 ประเภทคือ การวิเคราะหจุดประสงคของขอความ การ

วิเคราะหความรูสึก/ อารมณ (Sentiment Analysis) ในเชิงบวกและลบ และการวิเคราะหคําสําคัญ 
(Keywords)  
 ผลการวิเคราะหขอมูล  

1) ผลการวิเคราะหจุดประสงคของขอความ เน้ือหาท่ีสรางโดยผูใช (UGC) เก่ียวกับ
โฮมสเตยและการทองเท่ียวชุมชนในภาพรวม ผาน Twitter.com ที่ระดับความเชื่อม่ัน (confidence) รอย
ละ 80 พบวามีขอความที่แสดงความคิดเห็นเพียง 142 รายการ ขอความในเชิงคําถาม (question) 10 
รายการไมพบขอความในเชิงรองขอ และ ขอความประกาศหรือโฆษณา 

 
 
 



โครงการยอยท่ี 2 พฤติกรรมและความตองการทองเท่ียวชุมชนผานโซเชียลมีเดีย 
 
 

96 

ประเภทขอความ จํานวนขอความ รอยละ 
ขอความแสดงความรูสึก/ อารมณ (sentiment)  142 39.44 
ขอความในเชงิคําถาม (question) 10 7.04 
ขอความในเชงิรองขอ (request) 0 0.00 
ขอความประกาศหรือโฆษณา (announcement) 0 0.00 
เม่ือศึกษาในรายละเอียดของขอความในเชิงคําถามทั้ง 10 รายการ พบวาสวนใหญมาจากรูปแบบ

การเขียน ไมใชคําถามทีต่องการคําตอบ เชน “ไปเที่ยวกันไหม” หรือ “ดีจนไมรูจะบอกยังไง” ขอความใน
เชิงคําถามเหลือเพียง 2 รายการคือ 

 การถามถึงการขายผลไมในสวนที่ไปเท่ียวชม “ขายในสวนเลยไหม เคยไปเที่ยวจันทบุรี”  
 คําถามเก่ียวกบัการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม “โรงเรียนชาวนาตําบลศลิาเพชร ความตั้งใจ

ที่จะใหลูกหลานไดเรียนรู เรื่องราวของ ปู ยา ตา ยาย วาอยูกันอยางไรในวันวาน” 
2) ผลการวิเคราะหความรูสึก/ อารมณ (Sentiment Analysis)  

ผลวิเคราะหความรูสึก/ อารมณ (Sentiment Analysis) ในเชิงบวกและลบที่ระดับความเชื่อม่ัน 
(confidence) รอยละ 80.00 พบวาจากจํานวนทวีต 49 รายการ (รอยละ 32.24) มีความคิดเห็นของทวีตที่
เปนเชิงบวก 45 รายการ (รอยละ 91.84) ความคิดเห็นที่เปนเชิงลบ 4 รายการ (รอยละ 8.16) แตเม่ือ
ศึกษารายละเอียดของขอความที่เปนลบจะเปนลักษณะหรือรูปแบบการเขียนแบบวัยรุนมากกวา  

3) ผลการวิเคราะหคําสําคัญ (Keywords) 
ผลการวิเคราะหคําสําคัญ (Keywords) ใชเพ่ือบอกคุณลักษณะสําคัญของขอความทวีตเก่ียวกับ

โฮมสเตย และการทองเที่ยวชุมชน จากการวิเคราะหพบวามีจํานวน 174 คําสําคัญ (ตารางที่ 4.8) คําที่มี
การกลาวถึงมากที่สุด คือ โฮมสเตย การไปทองเที่ยว ชุมชน วิถีชุมชน กิจกรรมตางๆ การทองเที่ยว
ชุมชน การนําเสนอที่พัก-โรงแรม การพูดคุยเรื่องอาหารการกิน การพาเที่ยว และการเผยแพรกิจกรรม
ของหนวยงานภาครัฐ การไปเปดงานของคณะรัฐมนตรี เปนตน  
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ตารางที่ 4.8 จํานวนคําสําคัญของโฮมสเตย และการทองเที่ยวชุมชนผาน Twitter.com 
ลําดับ คําสําคัญ จํานวน

คํา 
รอยละ ลําดับ คําสําคัญ จํานวน

คํา
รอยละ ลําดับ คําสําคัญ จํานวน

คํา
รอยละ 

1 โฮมสเตย 81 13.99% 26 เที่ยวไทย 5 0.86% 51 เย่ียมชุมชน  3 0.52% 

2 ทองเที่ยว 27 4.66% 27 นอน 5 0.86% 52 ราคา 3 0.52% 

3 ชุมชน 23 3.97% 28 นักทองเที่ยว 5 0.86% 53 สตูล 3 0.52% 

4 วิถีชุมชน 15 2.59% 29 บริการ 5 0.86% 54 สปา 3 0.52% 

5 กิจกรรม 12 2.07% 30 ภูเก็ต 5 0.86% 55 เสนทาง 3 0.52% 

6 ทองเที่ยว
ชุมชน 

12 2.07% 31 รายได 5 0.86% 56 หมึก 3 0.52% 

7 ที่พัก-โรงแรม 12 2.07% 32 วัฒนธรรม 5 0.86% 57 อรอย 3 0.52% 

8 อาหาร-ฟูด 12 2.07% 33 วิว 5 0.86% 58 7 GREEN 2 0.35% 

9 พาเท่ียว 11 1.90% 34 ชาวบาน 4 0.69% 59 ReviewThai
land 

2 0.35% 

10 รัฐบาล-
รัฐมนตรี 

11 1.90% 35 ชุมชน
ทองเที่ยว 

4 0.69% 60 TAT 2 0.35% 

11 ทะเล 9 1.55% 36 เชียงใหม 4 0.69% 61 กระบี่ 2 0.35% 

12 บุรีรัมย 9 1.55% 37 ตรัง 4 0.69% 62 การเรียนรู 2 0.35% 

13 ชุมพร 8 1.38% 38 ประเทศไทย 4 0.69% 63 คณะรัฐมนต
รี 

2 0.35% 

14 แหลง
ทองเที่ยว 

8 1.38% 39 ไปเที่ยว 4 0.69% 64 ชมรม 2 0.35% 

15 กิน-ชิม 7 1.21% 40 วัด 4 0.69% 65 ชาวประมง 2 0.35% 

16 ตลาด 7 1.21% 41 การ
ทองเที่ยว 

3 0.52% 66 เชียงราย 2 0.35% 

17 รีวิว 7 1.21% 42 เกาะ 3 0.52% 67 ทองเที่ยว
เชิงนิเวศ 

2 0.35% 

18 YouTube 6 1.04% 43 คลอง 3 0.52% 68 ทองเที่ยว
เมืองรอง 

2 0.35% 

19 ธรรมชาติ 6 1.04% 44 คาราวาน 3 0.52% 69 ทะเลสาบ 2 0.35% 

20 ปฏิทิน
ทองเที่ยว
ชุมชน 

6 1.04% 45 เครือขาย 3 0.52% 70 เที่ยววิถี
ชุมชน 

2 0.35% 

21 ไลฟ 6 1.04% 46 ช็อปปง 3 0.52% 71 นครศรีธรรม
ราช 

2 0.35% 

22 วิ่ง 6 1.04% 47 เที่ยว 3 0.52% 72 บานสวน 2 0.35% 

23 การทองเท่ียว
ชุมชน 

5 0.86% 48 บรรยากาศ 3 0.52% 73 ประตูเมือง 2 0.35% 

24 จันทบุรี 5 0.86% 49 บานพัก 3 0.52% 74 แพคเกจ 2 0.35% 

25 ทองถ่ิน 5 0.86% 50 ภูมิปญญา 3 0.52% 75 เมืองไทย 2 0.35% 

รวม 174 100% 

หมายเหตุ: แสดงเฉพาะคําสําคัญ 75 อันดับแรก 
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เม่ือนําคําสําคัญทั้งหมดมาแสดงในแอปพลิเคชันนับคํา https://worditout.com/ จะแสดงภาพคําที่
เก่ียวของกับโฮมสเตยและการทองเท่ียวชุมชนที่พบใน Twitter.com (รูปที่ 4.6) 

 
รูปที่ 4.6 คุณลักษณะหลักเก่ียวกับโฮมสเตยและทองเที่ยวชุมชน ผาน Twitter 

สรุปผลการวิเคราะห์เนื้อหาท่ีสร้างโดยผู้ใช้ (UGC) จาก Twitter.com 
ขอคนพบจากการวิเคราะหเน้ือที่สรางโดยผูใช (UGC) .ที่เก่ียวของกับโฮมสเตยและการทองเที่ยว

ชุมชนผาน Twitter.com สรุปไดดังน้ี 
 การวิเคราะหขอมูลจาก Twitter เปนการวิเคราะหในภาพรวมจึงไดขอมูลเบื้องตนเทาน้ัน 
 ขอความมีการซํ้ากันมาก  
 ขอความสวนใหญไมคอยไดสาระมากนัก 
 การใชคําเปนภาษาวัยรุน คํายอ มีตัวสะกดผิดมาก  
 ขอความสวนใหญเปนการสงขาว เชน การจัดกิจกรรม การเปดงาน จากหนวยงานภาครัฐ 
 ขอความจาก Twitter มักอางอิงใหผูไดรับขอความไปคนหา หรือติดตามเพ่ิมเติมจาก 

youtube หรือ google  
 โดยสรุปการใชประโยชนจาก Twitter เพ่ือการทองเที่ยวชุมชนยังมีไมมากนัก นอกจากการใชเพ่ือ
การสงขาวประชาสัมพันธงานอีเวนตตางๆ เทาน้ัน 
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4.3.3 กลุมผูใหบริการสํารองที่พัก 

 กลุมผูใหบริการสํารองที่พักรายใหญในปจจุบันมี 3 รายหลัก ไดแก Airbnb.com, Agoda.com 
และ Booking.com Airbnb.com คือ เว็บไซตที่เปดใหผูที่มีบานพัก หองพัก ไมวาจะอยูที่ไหนของโลก
สามารถนํามาใหนักเดินทางทั่วโลกเชาพักได ขณะเดียวกันผูใหเชาก็สามารถเชาหองพักกับผูอ่ืนเม่ือ
เดินทางไปที่ตางๆ ขนาดและจํานวนของที่พักที่นําเสนอขายบริการใน Airbnb.com มีความใกลเคียงกับ
โฮมสเตยของไทย นอกจากน้ีถาเจาของโฮมสเตยที่มีความรูก็สามารถเอาหองพักไปขายบน Airbab เพ่ือ
เพ่ิมชองทางขายอีกทางหนึ่ง ขณะที่เวบ็ไซต Agoda.com และ Booking.com จะขายหองพักใหกับโรงแรม 
ที่พัก หรือ โฮมสเตยขนาดใหญ  

โฮมสเตยที่ใชเปนกรณีศึกษา ยังไมสามารถนําไปขายใน Agoda.com และ Booking.com ดังน้ัน
การศึกษาจึงใหความสําคัญกับ Airbnb.com 

4.3.3.1 การวิเคราะหเน้ือหาที่สรางโดยผูใช (UGC) จากโฮมสเตยเกาะยาวนอยที่ขาย
ผาน airbnb.com 

 ผูใหบริการโฮมสเตยเกาะยาวนอยรายหนึ่งไดนําบานของตนเองไปนําเสนอขายที่เว็บไซต 
Airbnb.com โดยสมัครเปนสมาชิกตั้งแต พ.ศ. 2558 Airbnb.com ไดพิจารณาใหเจาของบาน เปนเจาของ
ที่พักดีเดน ซ่ึงหมายถึงเจาของที่พักที่มีประสบการณและไดรับคะแนนสูง และเปนผูที่ทุมเทเร่ืองการใหเชา
ที่พักเพ่ือใหผูเขาพักไดรับประสบการณอันยอดเย่ียม 
 กระบวนการวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหเน้ือหาที่สรางโดยผูใช (UGC) จากเว็บไซต airbnb.com ดําเนินการดังน้ี 

 เขาเวบ็ไซต airbnb.com  
 คนหาบานพักเกาะยาวนอยที่ดําเนินการโดยผูประกอบการรายหนึ่ง (รูปที่ 4.7) 
 ดึงขอมูลรีวิวจากผูเขาพักทกุรายที่เคยเขาพักที่ โฮมสเตยเกาะยาวนอย 
 ทําความสะอาดขอมูลโดยตัดขอมูลจากการศึกษารวีิวทัง้ 31 รายการพบวามาจากผูเขา

พักเพียง 28 ราย และเปนผูเขาพักที่ยกเลิกการเดินทาง 1 ราย เหลอืผูเขาพักที่ทาํการรีวิว จํานวน 27 ราย 
 แปลขอมูลในภาษาฝรั่งเศส และเยอรมัน ใหเปนภาษาอังกฤษ 
 นําขอมูลทั้งหมดมาวิเคราะหโดยใชเทคนิคการทําเหมืองขอความ (Text Mining) โดยใช      

แอปพลิเคชัน S-Sense (Social Sensing) และ Rapid miner 
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รูปที่ 4.7 รีวิวโฮมสเตยเกาะยาวนอยผาน Airbnb.com 
ท่ีมา: https://bit.ly/2IetAfY 

คุณลักษณะของขอมูล 
จากการคนหาขอมูลพบวาเจาของโฮมสเตยแหงน้ีมีบานพักที่นําเสนอ 4 หลังในเว็บ Airbnb.com 

ไดแก  
1) Orenge House  
2) Calme house with 3rooms  
3) Room in private house, calme & confor   
4) Rice field's house 

รายละเอียดของบานพักแสดงในรูปภาพที่ 4.8 การใหคะแนนรีววิเชงิปริมาณ ราคาและจํานวนผู
เขาพักสูงสุดแสดงในตารางที่ 4.9 
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รูปที่ 4.8 โฮมสเตยเกาะยาวนอยทีข่ายผาน Airbnb.com 
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ตารางที่ 4.9 รายละเอียดของโฮมสเตยเกาะยาวนอยและคะแนนรีวิวจากผูเขาพักที่ขายผาน 
Airbnb.com 

ชื่อบานพัก Orenge House Calme house 
with 3 rooms 

Room in private 
house, calme & 

confor 

Rice field's
house 

ราคา (บาท) 994 2,790 994  1,892 

จํานวนสูงสุดของผูเขาพัก 
(คน) 

3 6 3 2

จํานวนผูรีววิ (คน) 11 6 14 0

คะแนนการรีววิ (5 ดาว)  

1) ความถูกตอง 5 5 5.5 NA

2) การส่ือสาร 4.5 5 5 NA

3) ความสะอาด 5 5 5 NA

4) ตําแหนงที่ตั้ง 5 4.5 4.5 NA

5) เช็คอิน 5 5 5 NA

6) คุณคา 5 4.5 4.5 NA

คะแนนรวม 4.5 4.5 4.5 NA
ท่ีมา: Airbnb.com 

รายละเอียดเกี่ยวกับผูรีววิสรุปไดดังน้ี 
 จํานวนความคิดเห็น  31 รายการ 
 จํานวนความคิดเห็นหลังจากทําความสะอาดขอมูล  27 รายการ 
 วันที่มีการจดบันทึกตั้งแตเดือนธันวาคม 2559 ถึงมีนาคม 2561  
 ผูรีวิวสวนใหญมาจากประเทศสหรฐัอเมริกา (15 ราย) รองลงมามาจากประเทศฝรัง่เศส 

(2 ราย) เยอรมนี (2 ราย) สโลวาเกีย (2 ราย) ที่เหลือประเทศละ 1 ราย ไดแก เดนมารก บัลแกเรีย เบล
เยี่ยม โปแลนด สหราชอาณาจักร และออสเตรเลยี 

 ภาษาที่ใชในการรีวิวสวนใหญเปนภาษาอังกฤษ (25 ราย) ที่เหลือเปนภาษาฝรั่งเศสและ
ภาษาเยอรมัน  
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ผลการวิเคราะหขอมูล  
1) ผลการวิเคราะหจุดประสงคของขอความพบวาเน้ือหาท่ีสรางโดยผูใช (UGC) จากการ

เขาพักโฮมสเตยผาน airbnb.com ที่ระดับความเชื่อม่ัน (confidence) รอยละ 66.67 ซ่ึงเปนคาสูงสุดที่
ไดรับจากการวิเคราะห มีขอความที่แสดงความคิดเห็นมีเพียง 5 รายการ ไมพบขอความในเชิงคําถาม 
(question) ขอความในเชิงรองขอ และ ขอความประกาศหรือโฆษณา 

ประเภทขอความ จํานวนขอความ รอยละ 
ขอความแสดงความคิดเห็น (sentiment)  5 18.52 
ขอความในเชงิคําถาม (question) 0 0.00 
ขอความในเชงิรองขอ (request) 0 0.00 
ขอความประกาศหรือโฆษณา (announcement) 0 0.00 

2) ผลวิเคราะหความรูสึก/ อารมณ (Sentiment Analysis)  
ผลวิเคราะหความความรูสึก/ อารมณ (Sentiment Analysis) ในเชิงบวกและลบระดับความเชื่อม่ัน 

(confidence) รอยละ 66.67 จากจํานวน 5 รายการ พบวามีความคิดเห็นของผูเยี่ยมชมที่เปนเชิงบวก 4 
รายการ (รอยละ 80) ความคิดเห็นที่เปนเชิงลบ 1 รายการ (รอยละ 20.00) ความคิดเห็นในเชิงลบคือ
ปญหาเก่ียวกับระบบน้ําในหองน้ํา 

“Only big downside with the bathroom because the evacuation is very bad is we had to wait 
15min between each person before going to shower for fear that the water overflows.” 

การที่คาความเชื่อม่ันสูงสุดเทากับรอยละ 66.67 เพราะแอปพลิเคชันทั้ง S-sense และ Rapid 
Miner ไมสามารถจําแนกขอความที่เปนบวกหรือลบไดอยางชัดเจน เพราะรูปแบบการแสดงความคิดเห็น
ของชาวตะวันตกจะคอนขางยาว มีทั้งการกลาวชมและบอกเลาขอบกพรองไปพรอมกัน นอกจากน้ี
คําเชื่อมบางคําอาจตีความเปนเชิงลบได เชนคําวา but ตัวอยางความคิดเห็นที่เปนเชิงบวกและลบ เชน 

.”This is a very clean house, but the amenities are lacking for the price and for an 
airbnb listing. I expected a bit more. Besides a small couch, there are no other places to 
relax or sit comfortably in the house. No small fridge, fan, or anything - just a large empty 
room. The house is not within walking distance of the beaches, so you will need to rent a 
scooter or hire a taxi. Finally, I'm all for respecting local customs and people's space, but 
when we arrived there was sign saying no alcohol. I wish this was made clear and upfront 
in the listing. If all you're looking for is a clean bed, this place is ok, but if you want to be 
closer to the beaches or climbing areas, stay on the east side of the island.” 

 ขอความขางตนสามารถสรุปไดดังน้ี 
 บานพักสะอาดมาก แตยังขาดสิ่งอํานวยความสะดวกบางอยาง  
 เปนหองเปลาขนาดใหญ ทีน่อนมีขนาดเล็ก ไมมีที่จะผอนคลายหรือน่ังสบาย ๆ ในบาน 

ไมมีตูเย็น  
 บานอยูไมไกลจากชายหาดจึงจําเปนตองเชารถสกูตเตอรหรือแท็กซ่ี  
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 ฉันเคารพวัฒนธรรมทองถิ่น แตควรมีการแจงเตือนลวงหนาวาไมสามารถด่ืมเหลาได 
 ถาตองการเตยีงที่สะอาดสถานที่แหงน้ีก็โอเค แตถาตองการใกลชายหาดหรือพ้ืนที่ปนเขา

ใหไปพักดานฝงตะวันออกของเกาะ 
 ลักษณะการเขียนดังกลาวทําใหการวิเคราะหโดยใชซอฟตแวรไมสามารถตีความหมายไดชัดเจน 
แตเม่ือนําขอความทั้งหมดมาดูในรายละเอียดสามารถสรุปไดวาการใหขอมูลที่ถูกตองแกนักทองเท่ียวกอน
การเดินทางจะชวยลดขอบกพรองตางๆ เพราะสิ่งที่นักทองเท่ียวคาดหวังจะตรงกับสิ่งที่ไดพบจริง เชน 

 สภาพของตัวบาน หองนอน หองน้ํา 
 รายการสิ่งอํานวยความสะดวก 
 วัฒนธรรมและขอหามของทองถิ่น 
 สถานที่ตั้งและการเดินทางไปยังจุดทองเท่ียวสําคญั  
3) ผลการวิเคราะหคําสําคัญ (Keywords) 

ผลการวิเคราะหคําสําคัญ (Keywords) ใชเพ่ือบอกคุณลักษณะสําคัญของเกาะยาวนอยที่ผูมา
เยือนกลาวถึง เปนการหาคําที่มีการกลาวถึงบอยคร้ัง (Frequent Words) จากการวิเคราะหพบวาคําที่
กลาวถึงมากที่สุดแสดงในตารางที่ 4.9 

จากตารางที่ 4.10 แสดงใหเห็นวาคุณลักษณะที่เปนจุดเดนของโฮมสเตยเกาะยาวนอยในมุมมอง
ของชาวตางประเทศที่เขาพักผาน airban.com คือ สถานที่ (place) การเขาพัก (stay) ตัวเกาะยาวนอย 
(island) เจาของบาน (host) การเดินทางบนเกาะดวยรถจักรยานยนต (motorbike-scooter) การแนะนําให
ผูพักรายอ่ืนมาพักคาง (recommend) ชายหาด (beach) หองพัก (room) ตัวบาน (house) และครอบครัว
ของเจาของบาน (family) เปนตน  
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ตาราง 4.10 จํานวนคําสําคัญของการรีวิวเกาะยาวนอยโฮมสเตยผาน Airbnb.com 
ลําดับ คําสําคัญ จํานวนคํา รอยละ ลําดับ คําสําคัญ จํานวนคํา รอยละ 

1 place 31 9.34% 24 delicious 5 1.51% 
2 stay 28 8.43% 25 comfort 5 1.51% 
3 island 24 7.23% 26 bike 5 1.51% 
4 host 23 6.93% 27 peace-quiet 5 1.51% 
5 motorbike-

scooter 14 4.22% 
28 restaurant 

4 1.20% 
6 recommend  13 3.92% 29 experience 3 0.90% 
7 beach 13 3.92% 30 excellent 3 0.90% 
8 room 12 3.61% 31 coconut 3 0.90% 
9 house 12 3.61% 32 care 3 0.90% 

10 family 12 3.61% 33 shower 2 0.60% 
11 nice 10 3.01% 34 hot water 2 0.60% 
12 helps 10 3.01% 35 folks 2 0.60% 
13 clean 9 2.71% 36 check-in 2 0.60% 
14 food 9 2.71% 37 bathroom 2 0.60% 
15 people 7 2.11% 38 amenities 2 0.60% 
16 location 7 2.11% 39 affordable 2 0.60% 
17 bed 7 2.11% 40 safety 1 0.30% 
18 welcome 6 1.81% 41 local market 1 0.30% 
19 small 6 1.81% 42 customs 1 0.30% 
20 enjoy 6 1.81% 43 community 1 0.30% 
21 beautiful 6 1.81% 44 communicator 1 0.30% 
22 shop 5 1.51% 45 authentic 1 0.30% 
23 explore 5 1.51% 46 ants 1 0.30% 

จํานวนรวม 332 100.0%  
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เม่ือนําคําสําคัญทั้งหมดมาแสดงในแอปพลิเคชันนับคํา https://worditout.com/ จะแสดงภาพ
คุณลักษณะหลักของเกาะยาวนอยในมุมมองผูเขาพักที่ซ้ือบริการผาน Airbnb.com ไดชัดเจนยิ่งขึ้น (รูปที่ 
4.9) 

 
 

 
รูปที่ 4.9 คุณลักษณะหลักของโฮมสเตยเกาะยาวนอยจากรีววิผานAirbnb.com 
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4.3.3.2 การวิเคราะหเน้ือหาที่สรางโดยผูใช (UGC) จากที่พักบนเกาะยาวนอยที่ขาย
ผาน airbnb.com 

 เกาะยาวนอยเปนแหลงทองเท่ียวที่นักทองเที่ยวนิยมเดินทางมาทองเท่ียว ที่พักบนเกาะนอกจาก
เกาะยาวนอยโฮมสเตย (โฮมสเตยด้ังเดิม) แลวยังมีบานพักและโฮมสเตยรายอ่ืน ดังนั้นเพ่ือตองการทราบ
ความคิดเห็นของนักทองเที่ยวเกาะยาวนอยในภาพรวมจึงไดทําการวิเคราะหเน้ือหาท่ีสรางโดยผูใช 
(UGC) จากที่พักของเกาะยาวนอยที่ขายผาน airbnb.com โดยเลือกบานที่มีลักษณะเทียบเคียงกับเกาะ
ยาวนอยโฮมสเตย โดยใชเกณฑการเลือกบานพักดังน้ี 

 ราคาประมาณ 1000-4000 บาทตอคืน 
 เจาของบานเปนผูนําเสนอขายบานพัก 
 ลักษณะของบานพัก และมีสิ่งอํานวยความสะดวกที่ใกลเคียงกัน  

 กระบวนการวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหเน้ือหาที่สรางโดยผูใช (UGC) จากเว็บไซต airbnb.com ดําเนินการดังน้ี 

 เขาเวบ็ไซต airbnb.com  
 คนหาบานพักที่ใหบริการบนเกาะยาวนอยผาน Airbnb.com (รูปที่ 4.10) 
 เลือกบานที่มีคุณลักษณะใกลเคียงกับเง่ือนไขที่กําหนด 
 ดึงขอมูลรีวิวจากผูเขาพักทกุรายที่เคยเขาพัก 
 ทําความสะอาดขอมูลคงเหลือขอมูลการรีวิวจํานวน 152 รายการ  
 แปลขอมูลในภาษาตางๆ ใหเปนภาษาอังกฤษ 
 นําขอมูลทั้งหมดมาวิเคราะหโดยใชเทคนิคการทําเหมืองขอความ (Text Mining) โดยใช      

แอปพลิเคชัน S-Sense (Social Sensing) และ Rapid miner 

 
รูปที่: 4.10 ที่พักที่ใหบริการบนเกาะยาวนอยผาน Airbnb.com 
ท่ีมา: Airbnb.com 
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จากการคนหาขอมูลพบวามีบานพักที่เสนอใหบริการในเว็บ Airbnb.com จํานวน 16 หลัง ไดแก  
1) Orenge House 
2) Koh Yao Noi Bungalow 
3) Laid back retreat 
4) Calm at Yao Noi 
5) Is, Am, Are,Yao Noi Island 
6) Lair Lay House 
7) Calme house with 3rooms 
8) Lom'Lae Jambee 
9) Lom'Lae Malee 
10) Lom'Lae Tandawan 
11) Lom'Lae Leelawadee 
12) Baan An Pao Sunset 
13) Marine House 
14) Deluxe Jacuzzi Bungalow RUMBA 
15) Fisherman House 
16) Rice field's house 

รายละเอียดบานพักการใหคะแนนรีววิเชงิปริมาณ ราคาและจํานวนสงูสุดในการเขาพักแสดงใน
ตารางที่ 4.11 
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ตารางที่ 4.11 รายละเอียดของบานพักบนเกาะยาวนอยและคะแนนรวีิวจากผูเขาพักที่ขายผาน 
Airbnb.com 

ลําดับ ช่ือท่ีพัก ความ
ถูกตอง 

การ
ส่ือสาร 

ความ
สะอาด

ตําแหนง
ท่ีต้ัง 

เช็คอิน คุณคา รวม ราคา จํานวน
ผูเขา
พัก 

1 Orenge House 5 4.5 5 5 5 5 4.5 990 3 

2 Koh Yao Noi 
Bungalow 

4.5 5 4.5 4.5 5 4.5 4.5 1085 2 

3 Laid back retreat 5 5 4.5 5 5 5 4.5 1724 4 

4 Calm at Yao Noi 5 4.5 4 5 5 4.5 4 1500 3 

5 Lair Lay House 5 5 5 5 5 4.5 5 3503 4 

6 Calme house with 
3rooms 

5 5 5 4.5 5 4.5 4.5 2803 6 

7 Lom'Lae Jambee 5 5 5 5 5 4.5 5 2994 2 

8 Lom'Lae Malee 5 5 4.5 5 5 4.5 5 2994 2 

9 Lom'Lae 
Tandawan 

5 5 4.5 5 5 4.5 5 4013 4 

10 Lom'Lae 
Leelawadee 

5 5 4.5 5 5 5 5 4013 4 

11 Baan An Pao 
Sunset 

5 5 5 4.5 5 5 5 987 2 

12 Marine House 5 5 5 4.5 5 4.5 5 3981 4 

13 Deluxe Jacuzzi 
Bungalow RUMBA 

4.5 4.5 5 4.5 5 4.5 5 3249 2 

14 Fisherman House NA NA NA NA NA NA NA 3503 6 

15 Rice field's house NA NA NA NA NA NA NA 1991 2 

16 Is, Am, Are,Yao 
Noi Island 

NA NA NA NA NA NA NA 1213 2 
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 ผูเขาพักไดแสดงความคิดเห็นผานระบบ Airbnb.com จํานวนความคิดเห็น 156 รายการ เม่ือทํา
ความสะอาดขอมูลเหลือ 152 รายการ เน่ืองจากการรีวิวมาจากผูเขาพักรายเดียวกนั และบางรายการเปน
ประเด็นความขัดแยงระหวางผูเขาพักกับเจาของที่พัก โดยเจาของไดชี้แจงแลวโดยการตอบกลบัขอความ
ที่รีววิ  

วันที่มีการจดบันทึกตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2558 ถึงพฤษภาคม 2561 ภาษาที่ใชในการรีวิวสวน
ใหญเปนภาษาอังกฤษ (123 ราย) รองลงมาเปนภาษาฝรั่งเศส 17 ราย เยอรมัน 9 ราย ที่เหลือเปนภาษา
เช็ค เดนิส และไทย อยางไรก็ตามในเบื้องตนยังไมสามารระบุประเทศของผูรีวิวได 

ภาษา จํานวน รอยละ 
อังกฤษ 123 80.92% 
ฝรั่งเศส 17 11.18% 
เยอรมัน 9 5.92% 
เช็ค 1 0.66% 
เดนิส 1 0.66%  
ไทย 1 0.66% 
รวม 152 100.00% 

การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลใช แอปพลิเคชัน S-Sense (Social Sensing) ของ ศูนยเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) และ Rapid Miner การวิเคราะหขอมูล แบงออกเปน 
3 ประเภท เชนเดียวกับการวิเคราะหกอนหนา คือ 1) การวิเคราะหจุดประสงคของขอความ 2) การ
วิเคราะหความรูสึก/ อารมณ (Sentiment Analysis) ในเชิงบวกและลบ และ 3) การวิเคราะหคําสําคัญ 
(Keywords) เพ่ือบงบอกคุณลักษณะสําคัญของที่พักบนเกาะยาวนอย  
 ผลการวิเคราะหขอมูล  

1) ผลการวิเคราะหจุดประสงคของขอความ 
 ผลการวิเคราะหเน้ือหาที่สรางโดยผูใช (UGC) จากการเขาพักโฮมสเตยผาน airbnb.com ที่ระดับ
ความเชื่อม่ัน (confidence) รอยละ 66.67 พบวาขอความที่แสดงความคิดเห็นมีเพียง 32 รายการ ไมพบ
ขอความในเชิงคําถาม (question) ขอความในเชิงรองขอ และ ขอความประกาศหรือโฆษณา 

ประเภทขอความ จํานวนขอความ รอยละ 
ขอความแสดงความรูสึก/ อารมณ (sentiment)  32 21.05 
ขอความในเชงิคําถาม (question) 0 0.00 
ขอความในเชงิรองขอ (request) 0 0.00 
ขอความประกาศหรือโฆษณา (announcement) 0 0.00 
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2) ผลการวิเคราะหอารมณ/ ความรูสึก (Sentiment Analysis)  
ผลวิเคราะหอารมณ/ ความรูสึก (Sentiment Analysis) ในเชิงบวกและลบที่ระดับความเชื่อม่ัน 

(confidence) รอยละ 80 มีจํานวน 135 รายการ คิดเปนรอยละ 88.82 ของขอความทั้งหมด  
 ความคิดเห็นของผูเยี่ยมชมเกือบทั้งหมด (133 ราย) เปนความคิดเห็นเชิงบวก (รอยละ 

98.52)  
 ความคิดเห็นของผูเยี่ยมชมที่เปนกลาง 1 ราย (รอยละ 0.74) หมายถึงใน 1 รีววิมีทั้ง

ความเห็นที่เปนทั้งเชิงบวกและลบ 
 ความคิดเห็นของผูเยี่ยมชมที่เปนลบ 1 ราย (รอยละ 0.74) ผูเยี่ยมชมนําเสนอขอคิดเห็น

ในลักษณะขอดีและขอเสีย (pro and con) ขอบกพรองหลักไดแก มียุงจํานวนมาก สิ่งสกปรกซ่ึงอาจจะมา
จากตุกแก หรือแมลงที่ตกมาจากเพดาน รวมถึงการสื่อสารที่ผิดพลาดทําใหพลาดเที่ยวเรือ 

3) ผลการวิเคราะหคําสําคัญ (Keywords) 
ผลการวิเคราะหคําสําคัญ (Keywords) ใชเพ่ือบอกคุณลักษณะสําคญัของเกาะยาวนอยที่ผูมา

เยือนกลาวถึง เปนการหาคําที่มีการกลาวถึงบอยคร้ัง (Frequent Words) จากการวิเคราะหพบวาคําที่
กลาวถึงมากที่สุดแสดงในตารางที่ 4.12 
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ตารางที่ 4.12 จํานวนคําสําคัญของการรีวิวที่พักบนเกาะยาวนอยผาน Airbnb.com 
ลําดับ คําสําคัญ จํานวนคํา ลําดับ คําสําคัญ จํานวนคํา ลําดับ คําสําคัญ จํานวนคํา 
1 host 63 35 lovely 8 68 meet 4
2 place 39 36 shower 8 69 net 4
3 stay 36 37 aircon 7 70 price 4
4 island 34 38 cook 7 71 shops 4
5 helpful 25 39 easy 7 72 sleep 4
6 beach 24 40 privacy 7 73 taxi 4
7 nice 20 41 terrace 7 74 tourist 4
8 family 19 42 center 6 75 accommodation 3
9 location 19 43 open air 6 76 advice 3
10 motorbike-scooter  17 44 relax-restful 6 77 again 3
11 recommend 16 45 ride 6 78 amenities 3
12 room 15 46 space-spacious 6 79 appreciate 3
13 clean 14 47 visit 6 80 areas 3
14 house 14 48 welcome 6 81 bananas 3
15 rent 14 49 wonderful 6 82 best 3
16 well 14 50 amazing 5 83 busy 3
17 food 13 51 available 5 84 check 3
18 quiet-peace 13 52 bathroom 5 85 coconut 3
19 bungalow 12 53 delicious 5 86 communication 3
20 friendly 12 54 drive 5 87 cool 3
21 local 12 55 mosquitos 5 88 difficult 3
22 bed 11 56 pier 5 89 door 3
23 close 11 57 towels 5 90 excellent 3
24 like 11 58 town 5 91 expectations 3
25 people 11 59 back 4 92 experience 3
26 restaurants 11 60 boat 4 93 fan 3
27 enjoy 10 61 care 4 94 garden 3
28 good 10 62 eat 4 95 hire 3
29 trip 10 63 fresh 4 96 homestay 3
30 beautiful 9 64 hot water 4 97 honestly 3
31 bike 9 65 incredible 4 98 hospitality 3
32 comfortable 9 66 kitchen 4 99 insects-bugs 3
33 walk 9 67 little 4 100 jungle 3
34 explore 8   
จํานวนรวม 278   

หมายเหตุ: แสดงเฉพาะคําสําคัญ 100 อันดับแรก 
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จากตารางที่ 4.12 แสดงใหเห็นวาคุณลักษณะที่เปนจุดเดนของที่พักบนเกาะยาวนอยในมุมมอง
ของชาวตางประเทศที่เขาพักผาน airban.com ไดแก 

 เจาของบานพัก (host) 
 สถานที่ (place) 
 การเขาพัก(Stay) 
 ตัวเกาะยาวนอย (island) 
 การชวยเหลือ (helps, helpful) 
 ชายหาด (beach) 
 ครอบครัวของเจาของ หรือการมาเปนครอบครัว (family) 
 ที่ตั้ง (location) 
 การเดินทางบนเกาะดวยรถจักรยานยนต (motorbike-scooter)  
 การแนะนําใหผูพักรายอ่ืนมาพักคาง (recommend)  

เม่ือนําคําสําคัญทั้งหมดมาแสดงในแอปพลิเคชันนับคําเชน https://worditout.com/ จะแสดงภาพท่ี
คุณลักษณะหลักของบานพักบนเกาะยาวนอยที่ชัดขึ้น และถากําหนดใหแอปพลิเคชันแสดงคําซํ้าเฉพาะ
เม่ือมีคําซํ้าตั้งแต 10 คํา จะพบวาผูมาเยือนเกาะยาวนอยมีความรูสึกตอเกาะยาวนอยในเรื่องของเจาของ
บานพักสถานที่ ตัวเกาะ ความชวยเหลือของผูคน ชายหาด การใชพาหนะภายในเกาะ ปจจัยดานอาหาร
จะมีความสําคัญนอยกวานักทองเท่ียวชาวไทย (รูปที่ 4.11) 
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รูปที่ 4.11 คุณลักษณะหลักของที่พักบนเกาะยาวนอยจากรีววิผาน Airbnb.com 



รายงานฉบับสมบูรณ 
 
 

 115 

อน่ึงถึงแมการวิเคราะหจะพบวาความคิดเห็นเชิงลบเพียงรายเดียวแตเม่ือพิจารณารวมกับผลการ
วิเคราะหผานคําสําคัญ พบวามีคําสําคัญหลายคําที่อนุมานวาเปนคําที่แสดงนัยทางลบ ดังน้ันจําเปนตอง
กลับไปดูรายละเอียดเพ่ือหาเนื้อความที่เก่ียวของ เพราะความคิดเห็นเชิงลบถึงแมจะมาจากผูเยี่ยมชม
เพียงรายเดียว ก็จะมีผลกระทบตอภาพรวมของที่พักบนเกาะยาวนอยได  

 “the layout is very rudimentary: no hot water in the shower” 
 “there are many ants on the ground.” 
 “the bed was very hard and the blanket was too small for 2.” 
 “Probably in the bungalow respectively in the roof are rats or mouses. And in the 

night something big was running in our roof.” 
 “We were unable to sleep through the night due to mosquitos” 
 “This house is wonderful, located in a peaceful place. It's wide open on the 

exterior, which is really nice during the day but can be a bit scary at night.” 
 “I'm all for respecting local customs and people's space, but when we arrived 

there was sign saying no alcohol. I wish this was made clear and upfront in the listing.” 
ซ่ึงจากขอความขางตนสามารถสรุปไดวา  
 นักทองเท่ียวจะระมัดระวังเรื่อง แมลง ยุง หนู ซ่ึงเจาของบานและชมุชนจะตองเอาใจใส

เก่ียวสขุอนามัยของนักทองเท่ียวดวย 
 การดูแลสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ที่นอน ผาหม 
 การแจงลวงหนาเก่ียวกับขอหามทางศาสนา ประเพณี เชน การด่ืมสุรา เปนตน 

จากการวิเคราะหขอความในสามกรณีเม่ือนําผลการวิเคราะหคําสําคัญพบวา นักทองเท่ียวชาว
ไทยใหความสําคัญกับ อาหาร เจาของบาน ชุมชน การตอนรับ และความเปนกันเอง ขณะที่นักทองเที่ยว
ตางชาติ ใหความสําคัญกับสถานที่ เจาของบาน การเดินทางภายในเกาะ ชายหาด มากกวาอาหาร และ 
ชุมชน (ตารางที่ 4.13) 
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ตารางที่ 4.13 เปรียบเทียบคําสําคัญของการรีวิวที่พักบนเกาะยาวนอย 
ลําดับ คุณลักษณะของผูรีวิว

คนไทย 
โฮมสเตยเกาะยาวนอย 
ขอมูลจากสมุดเยี่ยม 

ชาวตางชาติ
โฮมสเตยเกาะยาวนอย 
ขอมูลจาก Airbnb 

ชาวตางชาต ิ
บานพักบนเกาะยาวนอย 

ขอมูลจาก Airbnb 
1 อาหาร สถานที่ (place) เจาของบาน (host)  

2 เจาของบาน (บังหมี) การเขาพัก (stay) สถานที่ (place)  

3 ชุมชน ตัวเกาะยาวนอย (island) การเขาพัก (stay)  

4 ที่พัก เจาของบาน ตัวเกาะยาวนอย (island) 

5 ตอนรับ การเดินทางบนเกาะดวย
รถจักรยานยนต (motorbike-
scooter) 

การชวยเหลือ (helpful) 

6 เปนกันเอง การแนะนําใหกับผูอ่ืน
(recommend) 

ชายหาด (beach) 

7 โฮมสเตย ชายหาด (beach) ครอบครัวของเจาของบาน
(family) 

8 บรรยากาศ หองพัก (room) ที่ตั้ง (location) 

9 กลับมา ตัวบาน (house) การเดินทางบนเกาะดวย
รถจักรยานยนต (motorbike-
scooter) 

10 ความสุข ครอบครัวของเจาของบาน
(family) 

การแนะนําใหกับผูอ่ืน 
(recommend)  

11 ทะเล การชวยเหลือ (Helps) หองพัก (room) 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ 
 
 

 117 

สรุปผลการวเิคราะหเน้ือหาที่สรางโดยผูใช (UGC) จากกลุมผูใหบริการสํารองที่พัก 
 การวิเคราะหเน้ือหาท่ีสรางโดยผูใช (UGC) จากรีวิวของกลุมผูใหบริการสํารองที่พักสําหรับการ
ทองเที่ยวชุมชน สามารถวิเคราะหไดจากรีวิวของ Airbnb.coท เพราะขนาดและจํานวนของหองพัก
ใกลเคียงกับโฮมสเตยของไทย แตจากการศึกษาพบวาโฮมสเตยสวนใหญยังไมมีการขายผานเว็บไซตของ
ผูใหบริการสํารองที่พักหลักเน่ืองจากตัวโฮมสเตยของการทองเท่ียวชุมชนยังไมไดมาตรฐาน และเจาของ
ตองมีความรูเพียงพอในการบริหารจัดการ และสามารถดําเนินการไดภายใตเง่ือนไขการเปนการเปน
สมาชิก  
 อยางไรก็ตามถาโฮมสเตยของการทองเท่ียวชุมชนสามารถเขาเปนสมาชิกกลุมผูใหบรกิารสํารองที่
พักขนาดใหญก็จะชวยเพิ่มโอกาสขาย และทําใหโฮมสเตยเปนที่รูจักในวงกวางผานการรีวิวจากผูเขาพัก 
ความคิดเห็นที่ไดจากผูเขาพักจะเปนแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาใหตรงกับความตองการของ
ผูใชบริการมากขึ้น 

4.3.4 กลุมเว็บไซตแนะนําการทองเที่ยว 

 กลุมเว็บไซตแนะนําการทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมในประเทศไทยไดแก ชิลไปไหน ไปไหนดี 
และไปดวยกัน  

1) ชิลไปไหน หรือ chillpainai (www.chillpainai.com) เปนเว็บไซตแนะนําที่พัก รานอาหาร 
ที่เที่ยวทั่วประเทศไทยพรอม รีวิวที่พัก รูปภาพ แผนที่ และคลิปบรรยากาศที่พัก การเก็บขอมูลเปนการลง
พ้ื นที่ จ ริ ง เ พ่ื อ ให ไ ด ข อ มู ลที่ ถู ก ต อ ง เ พ่ื อ นํ าม า รี วิ ว ใ ห กั บผู เ ยี่ ย มชม  ป จ จุ บั น  ชิ ล ไป ไหน 
(www.chillpainai.com) เปนเว็บอันดับ 1 ของ หมวดทองเท่ียว จํานวนการเขาเว็บไชตที่นับจากจํานวน 
UIP (unique IP address) ซ่ึงหมายถึงการนับจํานวนไอพีที่ไมซํ้ากันที่เขามาในเว็บในชวงเวลาหนึ่งมี
ทั้งสิ้น 90,458 ราย (ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561) 

2) ไปไหนดี หรือ paiinaidii (www.painaidii.com) เปนเว็บไซตสรางแรงบันดาลใจในการ
ทองเที่ยวเมืองไทย ถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือตอบคําถามของคนทั่วไปที่มีเวลาวางวาจะ “ไปไหนดี” ลักษณะเปน
การเลาประสบการณจากการไปมาจริงๆ ของทีมผูพัฒนาเว็บไซต เพ่ือประโยชนกับผูติดตามเว็บไซต 
ปจจุบันไปไหนดี  (www.painaidii.com) อยูอันดับ 3 ของ หมวดทองเที่ยว จํานวน UIP (unique IP 
address) เทากับ 52,049 ราย (ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561) 

3) ไปดวยกันทองเที่ยว หรือ paiduaykan (www.paiduaykan.com) เปนเว็บไซตที่
พัฒนาขึ้นเพ่ือแหลงชุมนุมของคนชอบเที่ยว คุณลักษณะและการใหบริการเหมือนกับเว็บชิลไปไหน และ
ไปไหนดี ปจจุบันเว็บไปดวยกัน  (www. paiduaykan.com) อยูอันดับ 4 ของ หมวดทองเที่ยว จํานวน 
UIP (unique IP address) เทากับ 41,889 ราย (ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561) 
 สําหรับอันดับ 2 ในเว็บประเภทเดียวกันคือ EDTguide.com (www.edtguide.com) เปนแหลงรวม
กิน ด่ืม เที่ยว รานอาหารแนะนํา สถานที่ทองเที่ยว แหลงทองเที่ยว และขอมูลอีกมาก แตเน่ืองจาก เว็บ 
EDTguide.com ไมมีจํานวนผูเยี่ยมชม จึงทําใหไมสามารถนํามาเปรียบเทียบกับเว็บไซตในกลุมเดียวกัน
ได ดังน้ันการศึกษาครั้งน้ีจึงเลือกเพียง 3 เว็บไซตเทาน้ัน 
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 เว็บทั้ง 3 ไมจัดวาเปนโซเชียลมีเดีย เปนเพียงเว็บไซตเพ่ือการทองเที่ยวเทาน้ัน นอกจากน้ีเน้ือหา
จากรีวิวยังไมถือวาเปนเนื้อหาที่สรางโดยผูใช (UGC) แตเปนเนื้อหาที่สรางโดยทีมงานจากเจาของ
เว็บไซต หรือ บล็อกเกอร แตเน่ืองจากเน้ือหาที่ไดมีคนเขาชมจํานวนมาก ผลที่ตามมาคือการนําเน้ือหาไป
แชรตอ และตัวเนื้อหาเปนขอมูลที่มีสวนสําคัญในการจูงใจใหผูอานเดินทางไปเท่ียว การวิเคราะหขอมูล
จากกลุมเว็บไซตแนะนําการทองเท่ียวจึงมีประโยชนในการศึกษาพฤติกรรมของนักทองเที่ยวไทย
โดยเฉพาะในชวงกอนการเดินทาง 

การวิเคราะหเน้ือหาที่สรางโดยผูใช (UGC) จากลุมเว็บไซตแนะนําการทองเที่ยว 
 จํานวนการเยี่ยมชมจากเว็บไซตที่ใหขอมูลการทองเที่ยวทั้งสามเว็บมีจํานวนรวมทั้งสิ้น 32.98 
ลานราย แตการรีวิวโดยผูใชงาน (ผูเยี่ยมชม) มีเพียง 42 รายเทาน้ัน โดยมีจํานวนการแชรเทากับ 
196,185 ราย (0.95%) ซ่ึงแสดงใหเห็นวาพฤติกรรมของนักทองเที่ยวไทยจะเขาเว็บเพ่ือตองการหาขอมูล
เทาน้ัน โดยเฉพาะในชวงที่ตองการคนหาแหลงทองเท่ียวทีน่าสนใจ เม่ืออานขอมูลแลวก็ไมคอยดําเนินการ
ตอ อาจมีการแชรไปยัง Facebook ของตนเองบาง  
 แหลงทองเท่ียวที่มีผูเขาชมสูงสวนใหญเปนแหลงทองเท่ียวเพื่อการพักผอนหยอนใจ ไดแก เชียง
คาน บานแมกําปอง ประแส บานแมกลางหลวง กิจกรรมลองแกงลํานํ้าเข็ก บานรองกลา ทะเลบัวแดง 
บานสันติชล เกาะยาวนอย ตลาดไทยยอนยุคบานระจัน และบานเชียง มีเพียงบานนาตนจ่ันเทาน้ันที่เปน
ทั้งแหลงทองเที่ยวเพื่อการดูงานและการดูงาน โดยปกติแหลงทองเพ่ือการดูงานเกือบทั้งหมดไมมีผลการ
รีวิวจากเว็บไซตทั้งสาม 
 แหลงทองเท่ียวที่ผูอานมีการแชรขอมูลสูงสุดคือ บานแมกําปอง (59,449 ราย) เชียงคาน (57,366 
ราย) และประแส (23,974 ราย) ขณะที่บานสันติชลมีผูอานจํานวนมาก แตมีการนําขอมูลไปแชรตอเพียง 
122 ราย (ตารางที่ 4.14) 
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ตารางที่ 4.14 จํานวนการเขาชม รีวิว และการแชร แยกตามแหลงทองเที่ยว 

ชื่อแหลงทองเท่ียว จํานวนการเขาชม จํานวนรีวิวจาก
ผูอาน 

จํานวนการแชร 

เชียงคาน 11,748,323 13 57,366 
บานแมกําปอง 9,415,283 5 59,449 
ประแส 4,451,745 3 23,974 
บานแมกลางหลวง 3,167,730 2 7,037 
บานนาตนจั่น 1,463,349 1 12,199 
กิจกรรมลองแกงลําน้ําเข็ก 714,991 1 5,322 
บานรองกลา 563,257 - 16,555 
ทะเลบัวแดง 440,173 2 3,366 
บานสันติชล 438,100 5 122 
เกาะยาวนอย 342,390 3 8,508 
ตลาดไทยยอนยุคบานระจัน 205,702 1 2,153 
บานเชียง 31,847 6 134 
เกาะเกิด - - - 
ชุมชนลับแล - - - 
บานคลองหัวชาง - - - 
บานดอกบัว - - - 
บานทาขันทอง - - - 
ผลิตภัณฑผามัดหมี่ยอมคราม - - - 
ศิลาโฮมสเตย - - - 
อุโมงค - - - 
โฮมสเตยบานนาออ - - - 
จํานวนรวม 32,982,890 42 196,185 
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 เม่ือพิจารณาขอมูลจากแตละเว็บพบวา เว็บไซตที่มีผูเขาชมสูงสุดคือ ชิลไปไหน (31.40 ลานราย) 
รองลงมาคือไปดวยกัน (1.14 ลานราย) และไปไหนดี (0.44 ลานราย) เว็บที่ผูอานสามารถนําขอมูลไปแชร
ตอมีเพียง 2 เว็บคือ คือ ชิลไปไหน และ ไปไหนดี (ตารางที่ 4.15) 

ตารางที่ 4.15 จํานวนการเขาชม รีวิว และการแชร แยกตามเว็บไซตแนะนําการทองเที่ยว 
แหลงทองเที่ยว/ 

โฮมสเตย 
ชิลไปไหน ไปไหนดี ไปดวยกัน 

จํานวนผู
เขาชม 

จํานวน
รีวิว 

จํานวน
การแชร 

จํานวนผู
เขาชม 

จํานวน
รีวิว 

จํานวน
การแชร 

จํานวนผู
เขาชม 

จํานวน
รีวิว 

จํานวน
การแชร 

เชียงคาน 11,423,306 - 56,508 183,413 13 - 141,604 - 858

บานแมกําปอง 8,894,570 1 38,881 85,605 4 - 435,108 - 20,568

ประแส 4,432,918 - 23,974 18,827 3 - - - -

บานแมกลางหลวง 3,037,374 - 3,623 16,075 2 - 114,281 - 3,414

บานนาตนจ่ัน 1,424,218 - 3,679 8,300 1 - 30,831 - 8,520

กิจกรรมลองแกงลํา
นํ้าเข็ก 

706,921 - 5,322 8,070 1 - - - -

บานรองกลา 360,767 - 7 2,706 - - 199,784 - 16,548

ทะเลบัวแดง 269,104 - 1,058 26,155 2 - 144,914 - 2,308

บานสันติชล 398,899 - 122 39,201 5 - - - -

เกาะยาวนอย 275,329 1 6,488 12,905 2 - 54,156 - 2,020

ตลาดไทยยอนยุค
บานระจัน 

184,422 - 1,937 5,343 1 - 15,937 - 216

บานเชียง - - - 29,800 6 - 2,047 - 134

เกาะเกิด - - - - - - - - -

ชุมชนลับแล - - - - - - - - -

บานคลองหัวชาง - - - - - - - - -

บานดอกบัว - - - - - - - - -

บานทาขันทอง - - - - - - - - -

ผลิตภัณฑผามัดหม่ี
ยอมคราม 

- - - - - - - - -

ศิลาโฮมสเตย - - - - - - - - -

อุโมงค - - - - - - - - -

โฮมสเตยบานนาออ - - - - - - - - -

ยอดรวมท้ังหมด 31,407,828 2 141,599 436,400 40 - 1,138,662 - 54,586 
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 การจัดหมวดหมู 
 เว็บไซต ชิลไปไหน และ ไปไหนดี ทําการเขียนรีวิว โดยจําแนกเปนหมวดหมู หมวดหมูที่มีการ
รีวิวสูงสุดสถานที่ยอดนิยม (106 รายการ) รองลงมาคือ ที่เที่ยว และ ทริปตัวอยาง (หมวดละ14 รายการ) 
สําหรับเว็บไซตไปดวยกันไมมีการแยกหมวดหมู รวมเรื่องที่รีวิวทั้งสิ้น 214 รายการ (ตารางที่ 4.16) 

ตาราง 4.16 รีวิวเว็บไซตแนะนําการทองเที่ยวจําแนกตามหมวดหมู 

หมวดหมู ชิลไปไหน ไปไหนดี ไปดวยกัน จํานวนรวม
กีฬา สันทนาการ 1 1
ชอปปง, สถานที่ทองเท่ียว 1 1
ทริปตวัอยาง 14 14
ที่กิน/ อาหาร 3 6 9
ที่เที่ยว 14 14
ที่พัก 4 4
ที่พัก การเดินทาง 12 12
ที่พัก การเดินทาง สถานทีท่องเท่ียว 2 2
สถานที่ยอดนิยม 92 14 106
อาหาร ที่พัก การเดินทาง 1 1
ไมระบุหมวดหมู 10 9 31 50
รวมทั้งหมด 137 46 31 214

นอกจากการแบงประเภทหมวดหมู เว็บไซตแนะนําการทองเที่ยวนิยมตั้งชื่องานรีวิวใหดึงดูด
ผูอาน การตั้งชื่อนอกจากการใชภาษาที่ชวนใหอยากไปเที่ยวแลวยังนิยมการจัดอันดับในหัวขอตางๆ ให
ตรงกับความสนใจของผูจะเดินทางมากที่สุด รายช่ือรีวิวที่มีลักษณะของการจัดลําดับแสดงในตารางที่ 
4.17 
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ตารางที่ 4.17 รายชื่อแหลงทองเที่ยวที่ไดรับการจัดอันดับโดยเว็บไซตแนะนําการทองเที่ยว 

ชื่อแหลง
ทองเท่ียว 

ชื่อรีวิว ชื่อรีวิว 

บานแมกําปอง 5 ที่เที่ยวเชียงใหมชุมฉ่ํารับหนารอน 5 ที่พักนารัก นาฮัก ที่บานแมกําปอง 
5 เสนทางแบ็คแพคเกอร 9 ที่พักราคาหลักรอยวิวหลักลาน 
9 ส่ิงที่ตองทําเม่ือไปหมูบานแมกําปอง 10 จุดแลนดมารคแหงแมกําปอง 
10 ที่เที่ยวใกลตัวเมืองเชียงใหม 10 โฮมสเตยนาพัก
14 ที่พักแมกําปองสุดนารัก นาไปพักในชวงหนาหนาวนี้ 15 ที่เที่ยวเชียงใหม
25 ที่เที่ยวเชียงใหม ทั้งในและนอกเมือง

บานแมกลางหลวง 5 ที่เที่ยวเชียงใหมปลายฝนตนหนาว 5 ที่พักใกลดอยอินทนนท นอนทามกลางธรรมชาติ
5 ที่พักเชียงใหมสไตลกระทอมนอยปลายนา เหมาะไปหยุด
เวลา ใชชีวิตชาๆใหไกล 4G 

5 ที่พักบรรยากาศดี มีนาข้ันได 

5 ที่พักสวย บรรยากาศดีเวอร 5 หมูบานที่ตองลองไปสัมผัสสักคร้ัง ถาอยากไดความนารัก
5 โฮมสเตยเชียงใหม วิวสวยสะใจ 9 โฮมสเตยบนเขาวิวทองนา ตนขาวเขียวสบายตา
15 ที่เที่ยวเชียงใหม 

บานสันติชล 5 ที่เที่ยวเมืองไทยสุดอันซีน ที่ไมมีในไกดบุค อัพเดตป 
2016 

5 ที่พักเด็ด ใน 5 ที่เที่ยวสวยแมฮองสอน 

5 ที่พักนอนเย็นสบาย เคลิ้มหลับงาย เพราะมันชิลจน  ข้ี
เกียจตื่น 

5 ที่พักนอนโฮมสเตย ราคาเบาเบา บรรยากาศแบบบานๆ 
ทานอาหารอรอย 

5 อําเภอนาเที่ยวแมฮองสอน 5 โฮมสเตยนาเที่ยว ราคากรุบกริบ ไปนอนตากหมอก ชม
เขา ชวงหนาหนาวน้ี 

10 ส่ิงที่ตองทําในเมืองนารัก นาพักท่ีปาย
บานนาตนจ่ัน 5 ที่พักนอนเย็นสบาย เคลิ้มหลับงาย 5 ที่พักนอนโฮมสเตย ราคาเบาเบา บรรยากาศแบบบานๆ

5 ที่พักบรรยากาศสุดชิล ในหมูบานเล็กๆ กลางหุบเขา 5 โฮมสเตยนาเที่ยว ราคากรุบกริบ 
9 ที่พักมาแรงแซงโคง ป 2017  10 ที่พักวิวทุงนาเขียวขจี หนาฝนนี้ไมควรพลาด
10 ที่พักสุดชิลวิวทุงนา มาแลวไมอยากกลับ อยากนอนพัก
นานๆ 

บานรองกลา 5 ที่เที่ยวเมืองไทยสุดอันซีน ที่ไมมีในไกดบุค 5 ที่พักบรรยากาศสุดชิล ในหมูบานเล็กๆ กลางหุบเขา
กิจกรรมลองแกง
ลํานํ้าเข็ก  

5 ที่เที่ยวหนาฝนพรํา ที่เห็นแลวอยากแท็กชวนเพ่ือนไป
เที่ยว 

9 ที่ประทับใจ อยากชวนไปเที่ยวพิษณุโลก 

10 จุดเช็คอินพิษณุโลก 
เชียงคาน 5 คาเฟเชียงคาน นามาน่ังนานๆ 5 จุดเช็คอินนาเที่ยวรอบเชียงคาน 

5 จุดเช็คอินนาเที่ยวรอบเชียงคาน เมืองนารักท่ีอยูนานๆยิ่ง
ดีตอใจ 

5 ทริปนาเที่ยว ตามรอยชิลๆ เที่ยวงาย งบไมเกิน 3,000 
บาท 

5 ทริปนาเที่ยว เม่ือวันหยุดมันนอย  5 ที่เที่ยวสวย เห็นแลวอยากออนแฟน 
5 ที่เที่ยวสวยนาไปจ.เลย  5 ที่พักเชียงคานบรรยากาศดี 
5 ที่พักเชียงคานบรรยากาศดี กางเต็นทได 5 ที่พักเชียงคานบรรยากาศดี ดีไซนนารัก 
5 ที่พักเปดใหม ไฟแรงเฟรอออ..ที่ตองรีบไปเช็คอินฟนๆ
กอนใคร 

5 ที่พักริมนํ้า ราคาพันตนๆ อากาศดี บรรยากาศโดน

5 ที่พักสวยอีสาน หนาหนาวนี้ลองดู 5 ที่พักสุดชิคสไตลรถบาน นอนชิลๆ เหมือนไป Road Trip
5 เมืองนาเที่ยวพรอมถนนคนเดินสุดชิค... ช็อป ชิม ชิล 5 เมืองเล็กๆนาปนจักรยานสโลวไลฟ ไปกับเพื่อนก็ได ไป

กับแฟนก็ดี 
5 เมืองอบอุนที่จะทําใหคุณอยากไปพักผอน 5 รานเด็ดเชียงคาน ความอรอยระดับตํานาน 
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ชื่อแหลง
ทองเท่ียว 

ชื่อรีวิว ชื่อรีวิว 

เชียงคาน 7 ที่พักมีหองใตหลงัคาใหนอนนับดาว 10 จังหวัดสุดฮอตพรอมที่เที่ยวหามพลาดในชวงหนาว
10 ทริปตัวอยางจาก 10 เมืองเที่ยวสุดฮอต 10 ที่เที่ยวสวย จ.เลย 
10 ที่พักเชียงคาน เมืองนารัก ที่พักนานอน 10 ที่พักเชียงคานริมแมนํ้าโขง 
10 ที่พักนารักริมแมนํ้าโขง ชมดาว และวิถีชีวิตชาวบาน 10 ที่พักเมืองฮิต กางเต็นทได วิวดี มีที่จอดรถ ไมตองกลัว

หองเต็ม!! 
10 ที่พักริมนํ้า หลบรอน 10 ที่พักสําหรับแบ็คแพ็คเกอร 
10 ที่พักสีสันสดใส นารักกุกก๊ิก 10 ที่พักสุดฮิปสําหรับนักแบคแพ็คเกอร
10 เมืองอากาศดี 10 สถานที่บอกรักและขอแตงงาน 
10 ส่ิงตองทําเม่ือไปเที่ยวเลย 10 สุดยอด ที่พักวิวทะเลหมอกในเมืองไทย
10 สุดยอดท่ีพักริมนํ้าสวยสุดๆ 11 รานอาหารเชียงคาน 
15 ที่เที่ยวอีสานที่คุณไมควรพลาด 15 ที่พักเชียงคาน เที่ยวเมืองสโลวไลฟ
15 ที่พักเลย 20 ที่พักเชียงคาน จ.เลย เมืองนารักริมแมนํ้าโขง
20 ที่พักประกอบอาหารเองได 20 ที่พักสุดชิล ในราคาสุดวาว! 
30 ที่พักเชียงคาน 30 ที่พักริมนํ้าชุมฉ่ําทั่วไทย 

ทะเลบัวแดง 5 ทะเลสาบเมืองไทย พักผอนใสๆ 5 ที่เที่ยวตามหาดอกไมชวงหนาว 
5 ที่เที่ยวหลงัปใหม ไฮไลทเดือนมกราคมที่ตองไปโดน!! 15 ที่เที่ยวอีสานที่คุณไมควรพลาด 

ตลาดไทยยอนยุค
บานระจัน  

5 ตลาดบก-ตลาดนํ้าท่ีกําลังมาแรงใกลกรุง

ประแส 5 โฮมสเตยติดทะเล คนไมพลุกพลาน 5 โฮมสเตยระยอง นอนมองปลา ขาจุมนํ้า
5 โฮมสเตยริมนํ้า บรรยากาศสุดชิลที่ ปากนํ้าประแสร จ . 
ระยอง 

6 ที่พักปากนํ้าประแส นอนชิลรับลมริมนํ้า

10 ที่เที่ยวแบบโฮมสเตย ดูวิถีชิวิตชาวเล 10 ที่เที่ยวระยอง 
15 ที่เที่ยวระยอง 

เกาะยาวนอย   5 ทะเลอันดามันหาดสวย นํ้าใส 10 คาเฟริมทะเลท่ัวไทย 
10 ที่เที่ยวแบบโฮมสเตย ดูวิถีชิวิตชาวเล
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นอกจากนี้เว็บไซตแนะนําการทองเท่ียวยังมีการจัดทริปตัวอยางเพ่ือใหนักทองเท่ียวสามารถวาง
แผนการเดินทางไดโดยงาย ทําใหเว็บไซตประเภทนี้เปนที่นิยมสําหรับนักทองเท่ียวชาวไทยที่ตองการ
คนหาขอมูลกอนการเดินทาง ทริปตัวอยางของแหลงทองเท่ียวที่ใชเปนกรณีศึกษาแสดงในตารางที่ 4.18 

ตารางที่ 4.18 ทริปตัวอยางของแหลงทองเที่ยวชุมชนที่ใชเปนกรณีศึกษา 

แหลงทองเทีย่ว หัวขอการรีวิว ระยะเวลา

บานแมกําปอง บอยแคไหนก็ไมเบื่อเที่ยวเชียงใหม ใชชวีิตชาๆ ไปกับ
ธรรมชาต ิ

3 วัน 2 คืน 

บานแมกําปอง ทริปเที่ยวเชยีงใหม-แมกําปองแบบไมงอรถสวนตัว  งบ 
5,000 บาท 

3 วัน 2 คืน 

บานสันติชล [Pa]i miss u แลวคุณจะตกหลุมรักปายในหนาฝน 3 วัน 2 คืน 

กิจกรรมลองแกงลํานํ้าเข็ก  ตะลอนเที่ยวดวยรถบานสมัผัสประสบการณมันส ๆจาก
พิจิตร 

4 วัน 3 คืน 

เชียงคาน รวม 5 ทริปนาเที่ยว ตามรอยชิลๆ เที่ยวงาย งบไมเกิน 
3,000 บาท 

3 วัน 2 คืน 

เชียงคาน ใชชวีิตชาๆ ทีเ่ชียงคาน นอนชมวิว ดูนํ้า ริมฝงโขง 2 วัน 1 คืน 

เชียงคาน ทริปเชียงคาน ชื่นม่ืนชีวิตชาๆ 2 วัน 1 คืน 
เชียงคาน ทริปเชียงคานเที่ยวงาย หลบัสบาย สไตลชาๆ แลวคณุ

จะหลงรักเมืองริมโขง 
2 วัน 1 คืน 

เชียงคาน เที่ยวปายในสายหมอก 4 วัน 3 คืน 
ทะเลบัวแดง เบิ่งอีสาน เทีย่วทะเลบัวแดง 3 วัน 2 คืน 
ประแส เที่ยวระยองลองมาประแสฮิ 2 วัน 1 คืน 
ประแส ทริปหารเฉลีย่ ขับรถเที่ยวชลบุรี-ระยอง เที่ยวถ้ํา ลุย

นํ้าตก นอนโฮมสเตย ถายรปูเกๆ ฟนเลยฮิ 
2 วัน 1 คืน 

ประแส ลองเที่ยวระยอง นอนเกาะสวนตวั 2 วัน 1 คืน 
ประแส จันทบุรี ระยอง สองเมืองนี้เที่ยวคูกัน 2 วัน 1 คืน
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 สรุปผลการวิเคราะหเน้ือหาที่สรางโดยผูใช (UGC) จากกลุมเว็บไซตแนะนําการทองเที่ยว 
 พฤติกรรมของนักทองเท่ียวไทยสวนใหญจะอานรีวิวจากเว็บไซตแนะนําการทองเที่ยว เพ่ือใชเปน
ขอมูลสําหรับวางแผนการเดินทางมีการแชรขอมูลผานทาง Facebook ของตนเอง แตไมนิยมเขียนรีวิว 
หรือคําแนะนําไปยังเว็บไซต เน่ืองจากเว็บไซตประเภทนี้มีผูเยี่ยมชมจํานวนมาก การพัฒนาแหลง
ทองเที่ยว หรือบริการตางๆ เพ่ือใหไดรับการรีวิวเปนสวนหนึ่งที่จะชวยใหแหลงทองเที่ยวเปนที่นิยม และ
เกิดกระแสการบอกตอผานโซเชียลมีเดีย  
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4.3.5 TripAdvisor และ Google Maps 

4.3.5.1 ขอมูลพื้นฐาน TripAdvisor และ Google Maps 

TripAdvisor, Inc. เปน บรษิัทดานการเดินทางและรานอาหารของอเมริกาที่ใหบรกิารรีวิวโรงแรม
และรานอาหาร การจองที่พักและบริการเน้ือหาเก่ียวกับการเดินทางอ่ืน ๆ นอกจากนี้ยังมีฟอรัมการ
เดินทางแบบโตตอบ TripAdvisor เปนผูเริ่มตนใชเน้ือหาที่ผูใชสรางขึ้น (UGC) TripAdvisor บริการ
เว็บไซตฟรีกับผูใชซ่ึงเปนผูใหเน้ือหา และเวบ็ไซตไดรับการสนับสนุนจากธุรกิจรับจองโรงแรมและธุรกิจ
โฆษณา ขอมูลบรษิัทสรุปไดดังน้ี 
 ชื่อบริษัท :  TripAdvisor Inc. 
 ประเภทของธรุกิจ บริษัทมหาชน (Public Company) 
 ปที่กอตั้ง กุมภาพันธ 2000 
 สํานักงานใหญ 315A Chestnut St NEEDHAM MA 02492-2447 ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 พ้ืนที่ใหบริการ ทั่วโลก 
 ผูกอตั้ง Stephen Kaufer 
 อุตสาหกรรม บริการทองเท่ียว 
 ผลิตภัณฑ จองหองพัก โรงแรมและเทีย่วบิน การคนหารานอาหาร คูมือทองเท่ียว 
 รายได $1.492 Billion (ป 2015) 
 พนักงาน 3,008 คน (ป 2015) 
 ที่อยูเว็บไซต www.TripAdvisor.com 
 สโลแกน: Know better. Book better. Go better 

TripAdvisor.com เปนเว็บไซตทองเท่ียวที่ใหญที่สุดแหงหน่ึงของโลก (รูปที่ 4.12) ชวยให
นักทองเที่ยวสามารถเลาเรื่องราว สอบถาม แบงปนขอมูลการเดินทาง เน้ือหาของเว็บไซตประกอบดวย
รีวิว/ ความคิดเห็นมากกวา 600 ลานรายการ ครอบคลุมเน้ือหาที่เก่ียวของกับการเดินทางทองเที่ยว และ
เก่ียวของกับ  ที่พักธุรกิจ สายการบิน สถานที่ทองเที่ยวและภัตตาคาร ประมาณ 7.5 ลานแหง ดังน้ัน 
TripAdvisor ชวยใหนักเดินทางตัดสินใจในการเลือกที่พัก สายการบิน กิจกรรมที่ควรทํา และสถานที่กิน 
นอกจากน้ี TripAdvisor ยังเปรียบเทียบราคาโรงแรมจากเว็บไซตมากกวา 200 แหงเพ่ือใหนักทองเที่ยว
สามารถหาราคาโรงแรมที่เหมาะสม 

เว็บไซตที่มีตราสินคาของ TripAdvisor มีอยูใน 49 ประเทศและเว็บไซตเปนที่ตั้งของชุมชนการ
ทองเที่ยวที่ใหญที่สุดในโลกซึ่งมีผูเขาชมที่ไมซํ้ารายเดือนเฉลี่ย 455 ลานคน เพ่ือใหไดรับประโยชนสูงสุด
จากการเดินทางทุกคร้ัง  
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รูปที่ 4.12 เว็บไซต TripAdvisor 
ท่ีมา:  https://www.TripAdvisor.com/ 
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Google Maps 
กูเกิล (Google Inc.) เปนบริษัทมหาชนของเประทศสหรัฐอเมริกัน มีรายไดหลักจากการโฆษณา

ออนไลนที่ปรากฏในเสิรชเอนจินของกูเกิล อีเมล แผนที่ออนไลน ซอฟตแวรจัดการดานสํานักงาน 
เครือขายออนไลน และวิดีโอออนไลน รวมถึงการขายอุปกรณชวยในการคนหา สํานักงานใหญของกูเกิลมี
ชื่อวากูเกิลเพล็กซตั้งอยูที่เมืองเมานเทนวิว รัฐแคลิฟอรเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีพนักงาน 85,050 
คน (ไตรมาส 1 พ.ศ. 2561) ขอมูลบริษัทสรุปไดดังน้ี 
 ชื่อบริษัท :  Google Inc. 
 ประเภทของธรุกิจ บริษัทมหาชน (Public Company) 
 ปที่กอตั้ง 4 กันยายน พ.ศ. 2541 
 สํานักงานใหญ 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California,  ประเทศ

สหรัฐอเมริกา 
 พ้ืนที่ใหบริการ ทั่วโลก 
 ผูกอตั้ง Larry Page และ Sergey Brin 
 อุตสาหกรรม คอมพิวเตอรและซอฟตแวร 
 ผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑมีจํานวนมาก แตที่รูจักโดยทั่วไปเคร่ืองมือที่ชวยในการคนหา 

บริการดานการประชาสัมพันธ และเคร่ืองมือสื่อสารและการเผยแพร 
 รายได ไมระบ ุ
 พนักงาน 85,050 คน (ป 2018) 
 ที่อยูเว็บไซต www.google.com 
 สโลแกน: Don't be evil 

Google Maps หรือแผนที่กูเกิลเปนบริการแผนที่ที่พัฒนาโดย Google เปดตัวใหใชเม่ือวันที่ 8 
กุมภาพันธ 2548 เปนเว็บไซตคนหา โดยเนนที่การคนหาบริการและรานคาตาง ๆ โดยการใสขอมูลที่
ตองการคนหา เชน รานกวยเตี๋ยว หรือ ธนาคาร และใสสถานที่ที่ตองการคนหา เชน บานนาตนจ่ัน ทะเล
บัวแดง แผนที่กูเกิลจะแสดงผลวามีรานที่ตองการอยูจํานวนกี่ราน และแสดงตําแหนงพรอมหมายเลข
โทรศัพท การนําเสนอภาพจากดาวเทียม แผนที่ถนน 360 องศา มุมมองแบบพาโนรามาของถนน (Street 
View) สภาพการจราจรในรูปแบบเรียลไทม (Google Traffic) และการวางแผนเสนทางสําหรับการเดินทาง
โดยการเดินเทา รถยนต จักรยาน หรือระบบขนสงสาธารณะ 

ปจจุบัน Google Maps ไดเพ่ิมฟงชั่นรีวิวเพ่ือใหนักทองเที่ยวไดแสดงความคิดเห็น และใหคะแนน
สถานที่ที่ไดไปเที่ยว พักคาง หรือชิมอาหาร เพ่ือแลกเปลี่ยนกับนักทองเที่ยวรายอื่น หรือเปนขอมูลใหกับ
ผูสนใจจะเดินทางยังจุดหมายน้ัน (รูปที่ 13) 
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รูปที่ 13 เว็บไซต Google Maps (แสดงการคนหาโฮมสเตยบานนาตนจ่ัน) 

ท่ีมา:  https://www.google.co.th/maps 

4.3.5.2 แหลงทองเที่ยวที่ใชเปนกรณีศึกษา 

 การวิเคราะหรีวิวผาน TripAdvisor และ Google Maps จะใชโฮมสเตย/แหลงทองเที่ยวทั้งหมดที่
ศึกษาจากโครงการยอย 1 จํานวน 21 แหง โดยไมใชการสุมตัวตัวอยางเน่ืองจากตองการศึกษาพฤติกรรม
ของนักทองเที่ยวในภาพรวมของทุกกรณีศึกษา แตเม่ือนํารายชื่อกลุมตัวอยางมาตรวจสอบกับผลการรีวิว
ผาน TripAdvisor พบวา มีจํานวนเพียง 10 แหงเทาน้ัน ขณะท่ี Google Maps มีจํานวนรวม 18 แหง 
รายชื่อแหลงทองเท่ียว และจํานวนผูรีวิวสรุปไดดังตารางที่ 4.19 และรูปที่ 4.14  
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ตารางที่ 4.19 จํานวนผูรีวิวกรณีศึกษาผาน TripAdvisor และ Google Maps 

ชื่อแหลงทองเท่ียว/โฮมสเตย ผูรีวิวผาน TripAdvisor ผูรีวิวผาน Google Maps รวมผูรีวิว 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1.ทาขันทอง 0 0.00% 22 0.52% 22 0.41% 

2.แมกําปอง 191 17.13% 509 12.12% 700 13.17% 

3.บานแมกลางหลวง 23 2.06% 102 2.43% 125 2.35% 

4.บานสันติชล 158 14.17% 516 12.29% 674 12.68% 

5.โฮมสเตยบานดอกบัว 0 0.00% 18 0.43% 18 0.34% 

6.โฮมสเตยอุโมงค 0 0.00% 2 0.05% 2 0.04% 

7.บานนาตนจั่น 4 0.36% 172 4.10% 176 3.31% 

8.บานรองกลา 90 8.07% 126 3.00% 216 4.06% 

9.ลองแกงน้ําเข็ก 0 0.00% 29 0.69% 29 0.55% 

10ชุมชนลับแล 0 0.00% 0 0.00% - 0.00% 

11.โฮมสเตยเชียงคาน 61 5.47% 858 20.43% 919 17.29% 

12โฮมสเตยบานนาออ 0 0.00% 0 0.00% - 0.00% 

13.ศิลาโฮมสเตย 0 0.00% 11 0.26% 11 0.21% 

14.โฮมสเตยบานเชียง 214 19.19% 8 0.19% 222 4.18% 

15.ทะเลบัวแดง 211 18.92% 862 20.52% 1,073 20.19% 

16ผลิตภัณฑผามัดหมี่ยอมคราม 0 0.00% 0 0.00% - 0.00% 

17.เกาะเกิด 0 0.00% 19 0.45% 19 0.36% 

18.บานคลองหัวชาง 0 0.00% 5 0.12% 5 0.09% 

19.บานระจัน 0 0.00% 549 13.07% 549 10.33% 

20.ประแส 78 7.00% 322 7.67% 400 7.53% 

21.เกาะยาวนอย 85 7.62% 70 1.67% 155 2.92% 

รวมท้ังสิ้น 1,115 100.00% 4,200 100.00% 5,315 100.00% 
หมายเหตุ:  ขอมูลส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2561 
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รูปที่ 14 จํานวนผูรีวิวกรณีศึกษาผาน TripAdvisor และ Google Maps 

 จํานวนผูรีวิวผานTripAdvisor และ Google Mapsในภาพรวมสรุปไดดังน้ี 
 TripAdvisor 
 TripAdvisor รีวิวโดยเนนสถานที่ทองเท่ียวเปนหลัก ดังน้ันโฮมสเตย/แหลงทองเที่ยวที่ศึกษาถาไม
มีสถานที่ทองเท่ียวที่คนทั่วไปรูจักจะไมถูกรีวิว สงผลใหกรณีศึกษาหลายแหงไมมีผลการรีวิวเชน บานทา
ขันทอง ชุมชนลับแล ตลาดไทยยอนยุคบานระจัน 
 สถานที่ที่นักทองเท่ียวแสดงความคิดเห็นโดยตรงมี 4 แหง ไดแก 

 ทะเลบัวแดง 
 บานแมกําปอง 
 บานสันติชล 
 บานนาตนจ่ัน 
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นักทองเท่ียวใหความคิดเห็นผานสถานที่ทองเท่ียวใกลเคียงมี 6 แหง ไดแก 
 บานเชียง รีวิวผานพิพิธภัณฑบานเชียง 
 บานรองกลา รีวิวผานอุทยานภูหินรองกลา 
 เกาะยาวนอย รีวิวผานหาดปาทราย 
 ประแส รีวิวผานทุงโปรงทอง 
 เชียงคาน รีวิวผานถนนคนเดินเชียงคาน 
 บานแมกลางหลวง รีวิวผานอุทยานแหงชาติอินทนนท 

Google Maps 
Google Maps รีวิวโดยเนนตําแหนง ที่ตั้ง ที่นักทองเท่ียวตองการคนหาเปนหลักเชน ตัวโฮมสเตย 

แหลงทองเที่ยว รานอาหาร ถาไมมีสถานที่ที่ตองการก็สามารถเพ่ิมตําแหนงในแผนที่ไดทําใหผูรีวิว
สามารถใหความคิดเห็น ณ สถานที่ตองการโดยตรง ดังนั้นจํานวนแหลงทองเท่ียวมีมากกวาการรีวิวผาน
TripAdvisor มีสถานที่ที่นักทองเท่ียวไมแสดงความคิดเห็นเพียง 3 แหง ไดแก 

 ชุมชนลับแล 
 โฮมสเตยบานนาออและ 
 ผลิตภัณฑผามัดหม่ียอมคราม 

4.3.5.3 รูปแบบการรีวิวผาน Trip Advisor และ Google Maps 

การรีวิวผาน TripAdvisor และ Google Maps จะแบงเปน 2 ประเภท 
1) TripAdvisor กําหนดใหผูรีวิวสามารถใหคะแนนตามระดับความพึงพอใจในแหลง

ทองเท่ียวการทํากิจกรรม คะแนนจะแบงเปน 5 ระดับตั้งแต 1-5 โดยคะแนนที่สูงจะแสดงถึงระดับความพึง
พอใจที่สูงขณะที่ Google Maps จะใชรูปดาวเปนสัญลักษณแทนคะแนนจํานวนดาวมีตั้งแต 1-5 ดวง 
จํานวนดาวจะสื่อความหมายเชนเดียวกับการใหคะแนนดวยตัวเลข 

2) การเขียนรีวิวดวยขอความผูเขียนรีวิวจะแสดงความคิดเห็นโดยไมจํากัดรูปแบบดวย
ภาษาของตัวเอง 
 คะแนนรีวิวของแหลงทองเที่ยว/โฮมสเตยที่ใชเปนกรณีศึกษาแสดงในตารางที่ 4.20 โดยทะเลบัว
แดงมีคาคะแนนรีวิวสูงสุดจากการรีวิวผาน TripAdvisor (4.56) รองลงมาไดแกประแส (4.53) และแมกํา
ปอง (4.48) ขณะที่แหลงทองเที่ยว/ โฮมสเตยที่ไดคะแนนรีวิวสูงสุดผาน Google Maps ไดแก ตลาดไทย
ยอนยุคบานระจัน (4.47) รองลงมาไดแก บานแมกลางหลวง (4.45) และเกาะยาวนอย (4.41) สําหรับบาน
นาตนจ่ันและ ศิลาโฮมสเตยยังไมสามารถนําผลคะแนนรีวิวมาใชไดเน่ืองจากจํานวนผูเขียนรีวิวมีนอยมาก  
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ตารางที่ 4.20 คะแนนรีวิวเฉลี่ยของแหลงทองเที่ยว/โฮมสเตย 

ลําดับ แหล่งท่องเท่ียว/โฮมสเตย์ ผู้รีวิวผา่นTripAdvisor ผู้รีวิวผา่นGoogle Maps 
จํานวนผูเ้ขียน

รีวิว 
คะแนนรีวิว

เฉลี่ย 
จํานวนผูเ้ขียน

รีวิว 
คะแนนรีวิว

เฉลี่ย 
1 ***บ้านนาต้นจั่น 4 5.00 172 4.23
2 ทะเลบัวแดง 211 4.56 862 4.28
3 ประแส 78 4.53 322 4.34
4 บ้านแม่กําปอง 191 4.48 509 4.35
5 เขียงคาน 61 4.36 858 4.17
6 บ้านแม่กลางหลวง 23 4.35 102 4.45
7 บ้านร่องกล้า 90 4.29 126 4.13
8 บ้านเชียง 214 4.29 8 2.88
9 ตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจัน  0 0 549 4.47

10 เกาะยาวน้อย 85 3.92 70 4.41
11 บ้านสันติชล 158 3.51 516 4.10
12 ***ศิลาโฮมสเตย์ 0 0 11 4.64
13 กิจกรรมล่องแก่งลํานํ้าเข็ก  0 0 29 4.31
14 บ้านดอกบัว 0 0 18 4.28
15 บ้านคลองหัวช้าง  0 0 5 4.20
16 เกาะเกิด  0 0 19 4.16
17 บ้านท่าขันทอง 0 0 22 4.05
18 อุโมงค์ 0 0 2 3.50
19 ชุมชนลับแล 0 0 0 0.00
20 บ้านนาอ้อ  0 0 0 0.00
21 ผลิตภัณฑ์ผ้ามดัหมี่ย้อมคราม 0 0 0 0.00

จํานวนรวม 1,115 4.26 4,200 4.27 

หมายเหตุ: 

 บ้านนาต้นจั่น และศิลาโฮมสเตย์ ไมไดนํามาพิจารณา เน่ืองจากจํานวนผูเขียนรีวิวมีนอยเกินไป 
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 จากตารางที่ 4.20 สรุป ไดดังน้ี 
 แหลงทองเท่ียว/ โฮมสเตยที่ไดรับคะแนนรีวิวสูงจาก TripAdvisor และ Google Maps จะ

เปนแหลงทองเที่ยวเพ่ือการพักผอนหยอนใจทั้งหมด ไดแก ทะเลบัวแดง ประแส บานแมกําปอง เชียง
คาน บานแมกลางหลวง และบานรองกลา 

 ทะเลบัวแดงไดคะแนนรีวิวสูงสุดจาก TripAdvisor (4.56) เพราะเปนแหลงทองเที่ยวที่เปน
ที่รูจักของคนไทยและชาวตางประเทศ 

 บานเชียงไดคะแนนจาก TripAdvisor สูง เพราะเปนการรีวิวที่ตัวพิพิธภัณฑซ่ึงเปนมรดก
โลก และเปนที่รูจักของนักทองเท่ียวในระดับสากล  

 เกาะยาวนอยไดคะแนนจาก TripAdvisor นอย เพราะนักทองเท่ียวสวนใหญเปนชาว
ตางประเทศไดทําการรีวิวสถานที่จากหาดปาทราย ซ่ึงเปนชายหาดสาธารณะของเกาะที่ใหนักทองเที่ยวใส
ชุดวายนํ้าแตสภาพชายหาดไมเหมาะสมกับความตองการของนักทองเที่ยวที่ตองการวายนํ้า บานสันติชล
ไดคะแนนจาก TripAdvisor นอยเชนกัน เพราะชาวตางประเทศไมคอยชอบแหลงทองเที่ยวที่สราง
เลียนแบบของจริง 

 ตลาดไทยยอนยุคบานระจัน ไดคะแนนรีวิวสงสุดจาก Google Maps (4.47) แตไมมี
คะแนนรีวิวจาก TripAdvisor  

คุณลักษณะ (Profile) ของผูเขียนรีววิ 
คุณลักษณะ (Profile) ของผูเขียนรีวิวของ TripAdvisor และ Google Maps สรุปไดดังน้ี 

 ระดับของผูเขียนรีวิว 
ผูเขียนรีวิวของ TripAdvisor มีจํานวนรวมทั้งสิ้น 1,115 คนแบงเปน 6 ระดับตามการจัดลําดับ

ผูเขียนรีวิวของ TripAdvisor โดยระดับ 6 เปนระดับสูงสุดจัดเปนนักรีวิวขาประจํามีผลงานการให
ความเห็นและรีวิวใหประโยชนกับผูมาอาน สําหรับผูเขียนรีวิวที่ยังไมไดถูกจัดระดับจะเปนผูที่เริ่มตนรีวิว
ระดับ (0) มีผลงานนอยมาก จึงยังไมสามารถจัดลําดับไดผูเขียนรีวิวในแตละระดับแสดงในตารางที่ 4.21 
และรูปที่ 4.15 

ผูที่เขามารีวิวแหลงเที่ยว/โฮมสเตยที่ใชเปนกรณีศึกษาสูงสุดจะเปนผูเขียนรีวิวระดับ 6 (36.32%) 
รองลงมาจะเปนผูเขียนรีวิวระดับ 5 (18.39%) และระดับ 4 (17.04%) 
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ตารางที่ 4.21 ผูเขียนรีวิวผาน TripAdvisor แยกตามระดับ 

ระดับของผูเขียนรีวิว จํานวน รอยละ 
ระดับ 6 405 36.32%
ระดับ 5 205 18.39%
ระดับ 4 190 17.04%
ระดับ 3 152 13.63%
ระดับ 2 81 7.26%
ระดับ 1 38 3.41%
ยังไมถูกจัดระดับ (0) 37 3.32%
ไมระบ ุ 7 0.63%
จํานวนรวม 1,115 100.00%

 

 
รูปที่ 4.15 ผูเขียนรีวิวผาน TripAdvisor แยกตามระดับ 

ผูเขียนรีวิวของ Google Maps มีจํานวนรวมทั้งสิ้น 4,200 คนแบงเปน 10 ระดับ ระดับ 10 เปน
ระดับสูงสุดโดยมีคุณสมบัติคลายกับ TripAdvisor คือมีการรีวิวเปนประจํา ความคิดเห็นเปนประโยชนกับผู
มาอาน สําหรับผูเขียนรีวิวที่ยังไมไดถูกจัดระดับจะเปนผูที่เร่ิมตนรีวิวระดับ (0) มีผลงานนอยมากจึงยังไม
สามารถจัดลําดับได 
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เน่ืองจากรีวิวของ Google Maps เพ่ิงเริ่มดําเนินการ การจัดลําดับยังอยูในระยะเริ่มตน ดังน้ันใน
การศึกษาจะแบงผูรีวิวเพียง 2 ประเภทคือ ผูที่เริ่มตนรีวิวระดับ (0) มีผลงานนอยมากจึงยังไมสามารถ
จัดลําดับได กับผูรีวิวที่ถูกจัดลําดับเปน Local Guide ซ่ึงมีผลงานรีวิวในระดับหน่ึง จากการศึกษาพบวา ที่
เริ่มตนรีวิวระดับ (0) หรือผูเยี่ยมชมทั่วไปมี 2,040 คน (48.63%) และผูเยี่ยมชมที่ถูกจัดระดับเปน Local 
Guide จํานวน 2,160 คน (51.49%)  
 ประสบการณของผูเขียนรีวิว 

ประสบการณของผูเขียนรีวิวจาก TripAdvisor สามารถพิจารณาไดจากจํานวนการเขียนรีวิวของ
ผูเขียนแตละคนและจํานวนเมืองที่ไปทองเที่ยว สําหรับประสบการณของผูเขียนรีวิวจาก Google Maps 
สามารถพิจารณาไดจากจํานวนการเขียนรีวิวและจํานวนการโพสรูป  
 ผูเขียนรีวิวของ TripAdvisor สวนใหญจะเปนผูเขียนขาประจําโดยกลุมใหญเปนผูที่มีผลงานเขียน
มากกวา 20 รีวิวขึ้นไป ผูที่เขียนรีวิวที่ประมาณ 1-20 รีวิว มีจํานวน 326 คน (29.24%) ผูเขียนรีวิวผาน 
Google Maps สวนใหญยังไมเคยเขียนรีวิว นิยมการกดใหคะแนนโดยไมแสดงความคิดเห็น จํานวน 966 
คน (22.99 %) ผูรีวิวที่แสดงความคิดเห็นกลุมใหญเปนผูที่มีผลงานเขียน 1-20 รีวิว จํานวน 1,948 คน 
(46.36 %) รายละเอียดตามตารางที่ 4.22 และรูปที่ 4.16 
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ตารางที่ 4.22 ผูเขียนรีวิวแยกตามจํานวนการเขียนรีวิว 

จํานวนครั้งของการรีวิว ผูเขียนรีวิวผาน TripAdvisor ผูเขียนรีวิวผาน Google Maps

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

ไมเคยรีววิ 0 0 966 22.99%

1-20 326 29.24% 1,948 46.36%

21-100 467 41.88% 863 20.55%

101-500 256 22.96% 388 9.24%

มากกวา 500 58 5.20% 35 8.83%

ไมระบ ุ 8 0.72% 0 0

จํานวนรวม 1,115 100.00% 4,200 100.00%

 
รูปที่ 4-16 ผูเขียนรีวิวแยกตามจํานวนการเขียนรีวิว 
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ผูเขียนรีวิวผาน TripAdvisor สวนใหญจะเปนผูที่เดินทางไปตามเมืองตางๆ เพ่ือบอกเลาเรื่องราว
ใหกับผูอานผูติดตาม ประสบการณการทองเที่ยวจะทําใหผลการรีวิวมีคุณภาพและมีความนาเชื่อถือ 
ผูเขียนรีวิวกลุมใหญยังมีประสบการณการเดินทางไมมากนัก ผูที่ไปทองเท่ียวยังเมืองตางๆ ประมาณ 20 
เมืองมีจํานวน 469 คน (42.06%) ที่เหลือจะมีประสบการณการเดินทางที่สูงกวา รายละเอียดประสบการณ
การเดินทางของผูเขียนรีวิวแสดงในตารางที่ 4.23 และรูปที่ 4.17 

ตารางที่ 4.23 ผูเขียนรีวิวผาน TripAdvisor แยกตามจํานวนเมืองที่ไปทองเที่ยว 

จํานวนเมืองที่เคยไปของผูเขียนรีวิว จํานวนผูเขียนรีวิว รอยละ 
1-20 469 42.06%
21-100 381 34.17%
101-500 233 20.90%
มากกวา500 24 2.15%
ไมระบ ุ 8 0.72%
จํานวนรวม 1,115 100.00%

 

 
รูปที่ 4.17  ผูเขียนรีวิวผาน TripAdvisor แยกตามจํานวนเมืองที่ไปทองเที่ยว 
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ผูเขียนรีวิวผาน Google Maps สวนใหญจะนิยมโพสตรูปถายของสถานที่ที่ไปพัก หรือเยี่ยมชม 
ประสบการณการทองเท่ียวสามารถวัดจากจํานวนภาพถาย เพราะผูเดินทางบางคนไมนิยมการเขียน 
จํานวนผูเขียนรีวิวที่โพสตภาพผาน Google Maps โดยกลุมใหญยังไมเคยโพสตภาพ (27.36%) และมี
ประสบการณการโพสตสภาพไมมากนัก (28.02%) (ตารางที่ 4.24 และรูปที่ 4.18) 

ตารางที่ 4.24 ผูเขียนรีวิวผาน Google Maps แยกตามจํานวนการโพสตภาพ 

จํานวนการโพสตรูปภาพ จํานวนผูโพสตภาพ รอยละ 
ไมเคยโพสตภาพ 1,149 27.36%
1-20 1,177 28.02%
21-100 811 19.31%
101-500 657 15.64%
มากกวา 500 406 9.67%
จํานวนรวม 4,200 100.00%

 

 
รูปที่ 4.18  ผูเขียนรีวิวผาน Google Maps แยกตามจํานวนการโพสตภาพ 
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 ประเทศของผูเขียนรีวิว 
 ประเทศของผูเขียนรีวิวผาน TripAdvisor แบงเปน 2 ประเภทหลัก คือ เขียนในประเทศไทยหรือ
อนุมานวาเปนคนไทยประมาณ 576 คน (51.66%) และ ผูเขียนในตางประเทศจํานวน 398 คน (35.70%) 
ไมระบุประเทศจํานวน 141 คน (12.65%)  (ตารางที่ 4.25) รายชื่อของประเทศผูเขียนรีวิวแสดงในตาราง
ที่ 4.26 
 ประเทศของผูเขียนรีวิวผาน Google Maps ไมมีการระบุประเทศผูเขียนรีววิ สวนใหญผูเขียนจะใช 
อวตาร แตอาจจะเทียบเคียงจากภาษาที่ใชในการรีวิว 

ตารางที่ 4.25 ประเทศที่อยูของผูเขียนรีวิว 

ประเทศผูเขียนรีวิว ผูเขียนรีวิวผาน
TripAdvisor 

ผูเขียนรีวิวผาน  
Google Maps 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

ประเทศไทย 576 51.66% 1,804 42.95%

ตางประเทศ 398 35.70% 348 8.29%

ไมระบ ุ 141 12.65% 2,048 48.76%

จํานวนรวม 1,115 100.00% 4,200 100.00%
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ตารางที่ 4.26 ที่อยูของผูเขียนรีวิวผาน TripAdvisor แยกตามประเทศ 

ประเทศผูเขียนรีวิว จํานวน รอยละ 

ไทย 576 51.66%
สหรัฐอเมริกา 35 3.14%
สหราชอาณาจักร 34 3.05%
ฝรั่งเศส 33 2.96%
ออสเตรเลีย 32 2.87%
เนเธอรแลนด 25 2.24%
ญี่ปุน 21 1.88%
เยอรมนี 20 1.79%
สเปน 20 1.79%
สิงคโปร 20 1.79%
มาเลเซีย 16 1.43%
แคนาดา 13 1.17%
เบลเยียม 13 1.17%
สวิสเซอรแลนด 12 1.08%
อิตาลี 9 0.81%
นิวซีแลนด 7 0.63%
รัสเซีย 7 0.63%
อินโดนีเซีย 7 0.63%
ฮองกง 7 0.63%
จีน 6 0.54%
อังกฤษ 6 0.54%
อิสราเอล 6 0.54%
เกาหลีใต 5 0.45%
ฟนแลนด 5 0.45%
ออสเตรีย 5 0.45%
ลาว 4 0.36%
ไตหวัน 3 0.27%
ตุรกี 2 0.18%
นอรเวย 2 0.18%
โปแลนด 2 0.18%
ฟลิปปนส 2 0.18%
สวีเดน 2 0.18%
อาฟริกาใต 2 0.18%
อินเดีย 2 0.18%
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ประเทศผูเขียนรีวิว จํานวน รอยละ 

กาตาร z 0.09% 
เดนมารค 1 0.09% 
โตโก 1 0.09% 
ไทเป 1 0.09% 
บัลแกเรีย 1 0.09% 
บาหเรน 1 0.09% 
โพรวิเดนซิเอลส 1 0.09% 
มอริเชียส 1 0.09% 
ยูเครน 1 0.09% 
เวียดนาม 1 0.09% 
ศรีลังกา 1 0.09% 
สหรัฐอาหรับเอมิเรสต 1 0.09% 
ไอรแลนด 1 0.09% 
ไมระบุ 141 12.65% 
จํานวนรวม 1,115 100.0% 

 ภาษาที่ใชรีววิ 
 ภาษาของผูเขียนรีวิวผาน TripAdvisor แบงเปน 2 ภาษาหลัก คือ ภาษาไทยกับ
ภาษาตางประเทศ ผูเขียนรีวิวภาษาไทยมีจํานวน 431 คน (38.65%) และภาษาตางประเทศจํานวน 684 
คน (61.35%) ภาษาของผูเขียนรีวิวผาน Google Maps  ผูเขียนรีวิวภาษาไทยมีจํานวน 1,804 คน 
(42.95%) ภาษาตางประเทศจํานวน 348 คน (8.29%) และ ไมไดเขียนรีวิว จํานวน 2,048 (48.76%) 
รายชื่อของภาษาที่ผูเขียนรีวิวใชแสดงในตารางที่ 4.27 
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ตารางที่ 4.27 ภาษาที่ใชในการรีวิว 
ลําดับ ภาษาท่ีใชในการรีวิว ผูเขียนรีวิวผาน  

TripAdvisor 
ผูเขียนรีวิวผาน 
Google Maps 

รวมภาษาท่ีใชรีวิว 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
1 ไทย 431 38.65% 1804 42.95% 2,235 68.41% 
2 อังกฤษ 401 35.96% 236 5.62% 637 19.50% 
3 ฝรั่งเศส 53 4.75% 8 0.19% 61 1.87% 
4 เยอรมัน 41 3.68% 19 0.45% 60 1.84% 
5 ญี่ปุน 36 3.23% 17 0.40% 53 1.62% 
6 อังกฤษ/จีนแบบยอ/จีน

แบบเดิม 
42 3.77% 0 0 42 1.29% 

7 ดัชต 22 1.97% 6 0.14% 28 0.86% 
8 จีนแบบยอ 3 0.27% 20 0.48% 23 0.70% 
9 อังกฤษ/จีนแบบยอ 21 1.88% 0 0 21 0.64% 

10 สเปน 16 1.43% 5 0.12% 21 0.64% 
11 รัสเซีย 9 0.81% 9 0.21% 18 0.55% 
12 จีนแบบยอ/จีนแบบเดิม 16 1.43% 0 0 16 0.49% 
13 เกาหลี 3 0.27% 12 0.29% 15 0.46% 
14 อิตาลี 12 1.08% 2 0.05% 14 0.43% 
15 ฮีบรู 0 0.09% 4 0.10% 4 0.12% 
16 ฟนแลนด 3 0.27% 0 0 3 0.09% 
17 อารบิค 0 0.09% 3 0.07% 3 0.09% 
18 ไทย/จีนแบบยอ/จีนแบบเดิม 2 0.18% 0 0 2 0.06% 
19 นอรเวย 1 0.09% 1 0.02% 2 0.06% 
20 กัมพูชา 0 0.09% 2 0.05% 2 0.06% 
21 ลาว 0 0.09% 2 0.05% 2 0.06% 
22 เดนมารก 1 0.09% 0 0 1 0.03% 
23 สวีเดน 1 0.09% 0 0 1 0.03% 
24 อินโดนีเซีย 1 0.09% 0 0 1 0.03% 
25 โปรตุเกส 0 0.09% 1 0.02% 1 0.03% 
26 เวียดนาม 0 0.09% 1 0.02% 1 0.03% 

 จํานวนรวม 1,115 100.00% 2,152 100.00% 3,267 100.00% 
หมายเหตุ: จํานวนผูไมเขียนรีวิว 2,048 คน 
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 การระบุวาผูเขียนเปนคนของประเทศใดจะทําไดยากเนื่องจากพฤติกรรมของผูเขียนรีวิวที่ไดจาก
การศึกษาคุณลักษณะมีดังน้ี 

 ผูเขียนสวนใหญใชนามแฝงไมบอกอายุ ไมระบุเพศ 
 ผูเขียนชาวไทยบางรายจะเขียนรีวิวดวยภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศ 
 ผูเขียนชาวไทยระบุที่อยูในตางประเทศแตเขียนภาษาไทย 
 ผูเขียนชาวตางประเทศเขียนรีวิวภาษาไทย 
 ผูเขียนชาวตางประเทศเขียนรีวิวในประเทศไทย 

แนวทางแกไขเพ่ือนําไปวิเคราะหขอมูลไดดําเนินการขั้นตอนดังน้ี 
1) แบงภาษาออกเปนสองประเภทคือภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 
2) แปลภาษาตางประเทศที่ไมใชภาษาอังกฤษเปนภาษาอังกฤษทั้งหมดเนื่องจากการ

วิเคราะหขอความจากภาษาอังกฤษจะอานเขาใจงายกวาภาษาไทย 
3) จําแนกผูเขียนรีวิวใหถูกตองวาเปนคนไทยหรือชาวตางประเทศ 
4) วิเคราะหเน้ือหาเปนสองภาษาหลักคือผูเขียนรีวิวที่เปนคนไทยใชภาษาไทยผูเขียนรีวิวที่

เปนชาวตางชาติใชภาษาอังกฤษ 
5) นําผลการวิเคราะหเน้ือหาภาษาอังกฤษมาอธิบายเปนภาษาไทย 
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4.3.5.4 ผลการวิเคราะหรีวิวผาน TripAdvisor และ Google Maps 

 ผลการวิเคราะหรีวิวผาน TripAdvisor และ Google Maps จะแบงเปน 18 กรณีศึกษาในแตละ
กรณีศึกษาจะประกอบดวยการวิเคราะหคําสําคัญและการวิเคราะหขอความ กรณีศึกษาทั้ง 18 
ประกอบดวย 

1) บานทาขันทอง 
2) บานแมกําปอง 
3) บานแมกลางหลวง 
4) บานสันติชล 
5) บานดอกบัว 
6) อุโมงค 
7) บานนาตนจ่ัน 
8) บานรองกลา 
9) กิจกรรมลองแกงลํานํ้าเข็ก  
10) เชียงคาน 
11) ศิลาโฮมสเตย 
12) บานเชียง  
13) บานเดียม (กิจกรรมชมทะเลบัวแดง) 
14) เกาะเกิด  
15) บานคลองหัวชาง  
16) ตลาดไทยยอนยุคบานระจัน  
17) ประแส 
18) เกาะยาวนอย   
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กรณีศึกษาที ่1 บานทาขันทอง 

 ขอมูลพื้นฐาน 
คะแนนรีววิเฉลี่ย: TripAdvisor  = NA Google Maps  = 4.00 
จํานวนผูเขียนรีวิว: TripAdvisor  = NA Google Maps  = 22 ราย 

 รวม   = 22 คน 
 ไมแสดงความคิดเห็น  = 11 คน 
 จํานวนรีววิรวม = 11 รายการ 

 ภาษาที่ใชรีวิว: ภาษาไทยและภาษาตางประเทศรวม 2 ภาษา 
ภาษาที่ใชรีวิว จํานวนผูเขียนรีวิว รอยละ 

1) ไทย 10 90.91% 
2) อังกฤษ 1 9.09% 

 จํานวนรวม 11 100.00% 
ผลการวิเคราะหคําสําคัญของบานทาขันทอง 

 การวิเคราะหคําสําคัญจะใชการวิเคราะหขอความดวยแอปพลิเคชัน S-Sense (Social Sensing) 
และ Rapid Miner ผลการวิเคราะหคําสําคัญของบานทาขันทองทั้งของผูเขียนรีวิวคนไทยและชาว
ตางประเทศคอนขางสอดคลองกัน 
 คุณลักษณะหลักของบานทาขันทองจากการรีวิวของนักทองเที่ยวไทย ไดแก การเปนหมูบานที่
ตั้งอยูริมแมนํ้าโขง ตําบลบานแซว อําเภอ เชียงแสน จังหวัดเชียงราย เปนหมูบานโฮมสเตยตนแบบ 
ใหบริการที่พักสะอาด อาหารอรอย ดวยบรรยากาศที่ดี เปนกันเองเหมือนการมาพักบานญาติ ศึกษาวิถี
ชาวบาน ผูมาเยือนจะไดรับความประทับใจ สนุกสนาน ปจจุบันหมูบานไดเพ่ิมกิจกรรมการลองเรือ 
และสไลเดอรโคลน สําหรับชาวตางประเทศมีการใหความเห็นเพียง 1 ราย คือ don’t bother หมายถึงไม
ตองสนใจ รายละเอียดแสดงในตารางที่ 4.28 และรูปที่ 4.19 
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ตารางที่ 4.28 คําสําคัญที่แสดงคุณลักษณะของบานทาขันทอง 

ลําดับ Keyword ไทย จํานวน รอยละ Keyword อังกฤษ จํานวน รอยละ 

1 บรรยากาศ 3 12.00% don't-bother 1 100.00% 

2 บริการ 2 8.00%    

3 แมน้ําโขง 2 8.00%    

4 การดูแลดวยใจ 1 4.00%    

5 ความสุข 1 4.00%    

6 เจาของบานท่ีดี 1 4.00%    

7 ชาวบาน 1 4.00%    

8 เชียงแสน 1 4.00%    

9 ดนตรีพ้ืนบาน 1 4.00%    

10 ท่ีพักสะอาด  1 4.00%    

11 นาประทับใจ 1 4.00%    

12 บานแซว  1 4.00%    

13 เปนกันเอง 1 4.00%    

14 รักบานเกิด 1 4.00%    

15 ลองเรือ 1 4.00%    

16 วิถีชีวิตพ้ืนบาน 1 4.00%    

17 สนุกสนาน 1 4.00%    

18 สไลเดอรโคลน 1 4.00%    

19 เหมือนบานญาติ 1 4.00%    

20 อาหารอรอย 1 4.00%    

21 โฮมสเตยตนแบบ 1 4.00%    

จํานวนคําสําคัญรวม 25 100.00%  1 100.00% 
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รูปที่ 4.19 คําสําคัญที่แสดงคุณลักษณะของบานทาขันทอง 



รายงานฉบับสมบูรณ 
 
 

 149 

ผลการวิเคราะหความคิดเห็นเก่ียวกับบานทาขันทอง 

 การวิเคราะหความคิดเห็นเก่ียวกับบานทาขันทองจะเนนความคิดเห็นเชิงลบที่ผูเขียนรีวิวมีตอ
กรณีศึกษาทั้งน้ีเพราะความคิดเห็นสวนใหญโดยเฉพาะจากการรีวิวของนักทองเที่ยวชาวไทยจะเปนเชิง
บวกซึ่งสามารถดูไดจากคําสําคัญที่สะทอนคุณลักษณะและความพึงพอใจ 
 ความคิดเห็นเชิงลบจะถูกนํามาใชเพ่ือการปรับปรุงแกไขแตเน่ืองจากจํานวนความคิดเห็นเชิงลบมี
จํานวนนอยกวาทําใหไมสามารถมองไดชัดเจนจากการวิเคราะหคําสําคัญจึงไดทําการวิเคราะหความ
คิดเห็นเปนขั้นตอนดังน้ี 

1) ใชการวิเคราะหขอความเพื่อหาขอความที่เปนบวกและลบของรีวิวจากโปรแกรม S-
Sense (Social Sensing) และ Rapid Miner 

2) วิเคราะหผลการรีวิวที่ผูเขียนรีวิวมีคาต่ําสุดคือคะแนน 1 - 3 
3) นําผลการรีวิวตามขอ 1 และ 2 มารวมกัน 
4) นําผลการรีวิวตามขอ 3 มาพิจารณาอีกคร้ังวาเปนความคิดเห็นเชิงลบจริงที่เกิดจากความ

ไมพึงพอใจหรือเกิดจากรูปแบบการเขียน 
5) นําผลการรีวิวเชิงลบที่ตัดขอผิดพลาดจากรูปแบบการเขียนมาสรุปประเด็นปญหาหรือ

จุดบกพรองหลักที่ผูเขียนรีวิวมีตอกรณีศึกษา 
 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นรวม 11 รายการสําหรับ บานทาขันทอง เปนความคิดเห็นเชิงบวก
เกือบทั้งหมด ยกเวนรีวิวจากนักทองเท่ียวตางประเทศที่เขียนสั้นๆวา don’t bother 
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 กรณีศึกษาที่ 2 บานแมกําปอง 
 ขอมูลพื้นฐาน 

คะแนนรีววิเฉลี่ย: TripAdvisor  = 4.43 Google Maps  = 4.35 
จํานวนผูเขียนรีวิว: TripAdvisor  = 191ราย Google Maps  = 509 ราย 

 รวม  = 700 ราย 
 ไมแสดงความคิดเห็น  = 267 ราย 
 จํานวนรีววิรวม = 433 รายการ 

 ภาษาที่ใชรีวิว: ภาษาไทยและภาษาตางประเทศรวม 13 ภาษา 
ภาษาที่ใชรีวิว จํานวนผูเขียนรีวิว รอยละ 

1) ไทย 355 81.99% 
2) อังกฤษ 38 8.78% 
3) อังกฤษ/จีนแบบยอ/จีนแบบเดิม 14 3.23% 
4) ฝรั่งเศส 7 1.62% 
5) เยอรมัน 5 1.15% 
6) จีนแบบยอ/จีนแบบเดิม 3 0.69% 
7) ญ่ีปุน 2 0.46% 
8) ไทย/จีนแบบยอ/จีนแบบเดิม 2 0.46% 
9) สเปน 2 0.46% 
10) อังกฤษ/จีนแบบยอ 2 0.46% 
11) ดัชต 1 0.23% 
12) อิตาลี 1 0.23% 
13) อินโดนีเซีย 1 0.23% 

 จํานวนรวม 433 100.00% 
 ผลการวิเคราะหคําสําคัญของบานแมกําปอง 
 ผลการวิเคราะห คําสําคัญของหมูบานแมคําปองทั้งของไทยและตางประเทศคอนขางสอดคลอง
กัน คุณลักษณะหลักของหมูบานแมกําปองจากการรีวิวของนักทองเที่ยวไดแก การเปนหมูบานทองถิ่นที่
ตั้งอยูบนภูเขาทําใหมีอากาศดี บรรยากาศดี มีความเปนธรรมชาติ วิวสวย ประกอบดวยน้ําตก หุบเขา ลํา
ธาร เหมาะแกการทองเที่ยว ที่พักสวนใหญเปนโฮมสเตย มีรานคา รานอาหาร รานกาแฟ ขายอาหารและ
กาแฟ ทางเขาหมูบานเปนทางชันและรถเปนปญหาหลักของหมูบานทั้งที่จอดและการขับรถ สําหรับ
นักทองเที่ยวชาวตางประเทศจะมีการพูดถึงการเดินทางโดยรถจักรยานยนต และความสวยงามตาม
ธรรมชาติ ภูเขา นํ้าตก ความเปนทองถิ่น รายละเอียดแสดงในตารางที่ 4.29 และรูปที่ 4-20 
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ตารางที่ 4.29 คําสําคัญที่แสดงคุณลักษณะของบานแมกําปอง 

ลําดับ Keyword ไทย จํานวน รอยละ Keyword อังกฤษ จํานวน รอยละ 
1 หมูบาน 147 6.79% village 92 4.48% 
2 ธรรมชาติ 76 3.51% coffee 37 1.80% 
3 แมกําปอง 73 3.37% place 34 1.66% 
4 อากาศ 73 3.37% Chiang-Mai 33 1.61% 
5 บรรยากาศ 52 2.40% mountain 33 1.61% 
6 โฮมสเตย 37 1.71% nice 32 1.56% 
7 บรรยากาศดี 36 1.66% local 31 1.51% 
8 เชียงใหม 34 1.57% beautiful 27 1.32% 
9 ดีมาก 30 1.39% good 25 1.22% 

10 น้ําตก 30 1.39% road 25 1.22% 
11 รานกาแฟ 29 1.34% view 22 1.07% 
12 ลําธาร 29 1.34% waterfall 22 1.07% 
13 อาหาร 29 1.34% nature 21 1.02% 
14 ทองเท่ียว 28 1.29% shop 21 1.02% 
15 เดินทาง 27 1.25% trip-travel-tour 21 1.02% 
16 ท่ีพัก 27 1.25% Mae-Kampong 20 0.97% 
17 นอน 27 1.25% visit 19 0.93% 
18 รถ 27 1.25% enjoy 18 0.88% 
19 อากาศดี 27 1.25% people 17 0.83% 
20 วิว 26 1.20% tourist-traveler 17 0.83% 
21 สวย 24 1.11% small 16 0.78% 
22 หุบเขา 23 1.06% little 15 0.73% 
23 รานคา 20 0.92% stay 15 0.73% 
24 เงียบสงบ 19 0.88% cafe 14 0.68% 
25 ชาวบาน 18 0.83% motorcycle 14 0.68% 

จํานวนคําสําคัญรวม 2,165 100.00%  2,052 100.00% 
หมายเหตุ: แสดงเฉพาะคําสําคัญ 25 อันดับแรก 
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รูปที่ 4.20 คําสําคัญที่แสดงคุณลักษณะของบานแมกําปอง 
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ผลการวิเคราะหความคิดเห็นเก่ียวกับบานแมกําปอง 

 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นรวม 433 รายการ มีความคิดเห็นเชิงลบ 24 รายการ (5.54%) เปน
ความคิดเห็นของคนไทย 22 รายการและตางชาติ 2 รายการ รายละเอียดความคิดเห็นเชิงลบแสดงใน
ตารางที่ 4.30 

ตารางที่ 4.30 รายละเอียดความคิดเห็นเชิงลบเก่ียวกับบานแมกําปอง 

ลําดับ คะแนน
รีวิว 

ความคิดเห็น สรุปประเด็นปญหาขอบกพรอง 

1 2 “.....ทางขึ้นหมูบานแมกําปองนั้นคอนขางยาก.....ขับสวน
กันและแคบมากชันมาก……แตคงไปแคครั้งเดียวไมไป
ซ้ําเพราะไมมีอะไรมากเปนแคหมูบานวินเทจ 
.....ชวงเทศกาลหากใครอารมณรอนไมแนะนําขึ้นยากมาก
หากรถเยอะทั้งชันและแคบท่ีจอดรถมีนอยมากๆ.....ชวง
เทศกาลอยาด้ือขับขึ้น….. 

 ทางขึ้นหมูบานแมกําปองนั้นคอนขาง
ยาก แคบมาก ชันมาก 
 คงไปแคครั้งเดียวไมไปซ้ํา 
 ท่ีจอดรถมีนอยมากๆ 
 ชวงเทศกาลไมควรขับขึ้น 

2 3 “…คนเยอะพลุกพลาน ฝุนเยอะ รถติดหาท่ีจอดรถยาก 
ไปชวงวันหยุดยาวคนเยอะมาก ไมประทับใจ ขาดเสนห
ของธรรมชาติไปแลว กลายเปนแคจุดเช็คอินเทานั้น.... 
...ถาตองนั่งรถสองแถวขึ้นไป...คนขับจะรีบขับทําเวลารึ
เปลาขับไปเองปลอดภัยกวาแตก็ตองวนหาท่ีจอดรถนาน
....โดยรวมๆไมประทับใจเลย” 

 คนเยอะพลุกพลาน 
 ฝุนเยอะ 
 รถติดหาท่ีจอดรถยาก 
 ไมประทับใจขาดเสนหของธรรมชาติ
กลายเปนแคจุดเช็คอิน 
 คนขับรถสองแถวขับรถเร็ว 
 โดยรวมไมประทับใจ 

3 3 “ใหรถท่ีขึ้นมาไปกอน....แตเคาขับกินเลนมาเรากลัวเลย
พยายามขับชิดซายชนกอนหินขางทาง…ยางแตกเลย” 

 เกิดอุบัติเหตุจากการขับรถ 

4 4 “อาจจะวุนวายบางในชวงเที่ยงๆ บายๆ เพราะรถจะเขา-
ออกเยอะถนนแคบเดินระวังนิดนึง.....” 

 ถนนแคบตองเดินระวัง 

5 4 “.....ถนนในหมูบานคอนขางชันและแคบเดินลําบาก
พอสมควร...” 

 ถนนในหมูบานคอนขางชันและแคบ 

6 4 “…..,แวะน้ําตกแมกําปอง....ชวงท่ีไปเปนชวงท่ีน้ํานอย
เลยไมไดเห็นสายนํ้าตกท่ีสวยเทาไหร.....ทางชันๆมีแค
บางชวงซึ่งไมไดหินมาก..... แนะนําวาควรใหรานเลือกรถ
แรงๆ....." 

 น้ํานอยเลยไมไดเห็นน้ําตก 
 ถาขี่มอเตอรไซตควรเลือกรถท่ีมีกําลัง
แรง 

7 4 “…หมูบานอนุรักษแตการจัดการยังตองพัฒนาหมูบาน
เล็กๆท่ีเงียบสงบแตถูกกระแสทองเท่ียวจากคล่ืนมหาชน
ถาโถมมาในบางวันจนหมดเสนห...ตองการการบริหารท่ี
ดีกวานี้เพราะวันหยุดยาวรถติดบนดอยสูงถึงขั้นบางคน
ไมชํานาญเกิดอุบัติเหตุ…” 

 ยังตองพัฒนาดานการจัดการ 
 วันหยุดยาวรถติด 
 มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุ 

8 1 “…..มีความเปนระเบียบดี จัดสรรปนสวน บริหารพื้นท่ีได  มีความเปนระเบียบดี แตรูสึกเหมือน
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ลําดับ คะแนน
รีวิว 

ความคิดเห็น สรุปประเด็นปญหาขอบกพรอง 

ดี แตรูสึกเหมือนอะไรบางอยางหายไป......” อะไรบางอยางหายไป 
9 1 “…..GPS ปกผิดท่ี ตอนนี้ ปกอยูท่ีเชียงดาว .....”  ปกหมุดใน Google Map ผิด 
10 1 “……หวยแตกมากโทรไปจองรับปากอยางดี ขึ้นไปเงียบ 

ไมรับสาย…..” 
 ไมสามารถจองท่ีพักทางโทรศัพทได 

11 1 “……ขอแผนที่ดวยครับ”  ไมมีแผนที ่
12 1 “……รถติดไปวันหยุดคนเยอะ รถเยอะนาเบ่ือ ถนนแคบ”  รถติด ถนนแคบ 
13 3 “……วันท่ีมีนักทองเท่ียวมามากๆ ปวดหัวกับการหาท่ี

จอดรถมากคะ” 
 ไมมีท่ีจอดรถ 

14 3 “……หมูบานเล็กๆ สวยนาอยูดี มีวัดสวย น้ําตกสวย แต
ไมมีท่ีจอดรถ ไมเหมาะกับ สว คนเที่ยวมากเกินกวา
สถานท่ีจะรับได โฆษณามากเกินควร……” 

 ไมมีท่ีจอดรถ 
 ไมเหมาะกับผูสูงอายุ 
 คนเที่ยวมากเกินกวาสถานท่ีจะรับได  
 โฆษณามากเกินควร 

15 3 “……นักทองเที่ยวเปล่ียนวิถีชีวิตของชาวบาน ชวง
เทศกาลรถติดมาก“…… 

 นักทองเท่ียวเปล่ียนวิถีชีวิตของชาวบาน 
 ชวงเทศกาลรถติดมาก 

16 3 "…..ทางขึ้นล่ืนมาก....พอดีไปตอนมีฝนรถบางคันเหมือน
ขึ้นไมคอยไหว ใครขับรถไปตองตรวจสภาพของรถดวย
นะคะ" 

 ทางขึ้นล่ืนมาก 
 ควรตรวจสภาพรถกอนไป 

17 3 "….รถติดมาก ของทุกอยางแพง"  รถติดมาก 
 ของทุกอยางแพง 

18 3 "…..วุนวายมาก เปนสถานท่ีๆ โดนนักทองเที่ยวทําราย
จริงๆ" 

 วุนวายมาก 
 สถานท่ีๆ โดนนักทองเท่ียวทําราย 

19 3 "…..ทางแคบท่ีจอดรถก็ไมสะดวก….."  ทางแคบ 
 ท่ีจอดรถไมสะดวก 

20 3 "…..ไมคอยสวยเหมือนแรกๆ….."  ไมคอยสวยเหมือนใ 
21 3 "…..ก็ง้ันๆ......กระแสนิยม….."  ไมสวยมากนัก 
22 2 .”       หองน้ําสาธารณะสกปรก ขาดการดูแล ท่ีพักไม

คอยสะอาด ไมสะดวก” 
 หองน้ําสาธารณะสกปรก  
 ท่ีพักคอยสะอาด ไมสะดวก 

23 3 “…..We chose a homestay in Mae Kampong. ….. we 
moved into the very rudimentary accommodation. 
We were cooked by the housewife, unfortunately the 
food turned out to be incompatible in hindsight…. 
worth seeing, but a day trip without accommodation 
is sufficient” 

 ท่ีพักขาดส่ิงอํานวยความสะดวก 
 ยังไมสามารถทานอาหารท่ีชาวบาน

จัดหา 
 คุมคาถามาเท่ียวโดยไมพักคาง 

24 4 “The place was full of tourists.….I 'd just been up to 
the "Big Tree", which isn't that big compared to othe 
r"big tees" I've seen, …” 

 สถานท่ีเต็มไปดวยนักทองเท่ียว 
 สถานท่ีบางแหงไมไดย่ิงใหญสมชื่อ 
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 จากตารางที่ 10 ความคิดเห็นในเชิงลบมาจากนักทองเท่ียวทั้งหมดสรุปไดดังน้ี 
 ทางขึ้นหมูบานแมกําปองคอนขางยากเปนทางลาดชันและแคบ 
 ที่จอดรถนอย 
 เกิดอุบัติเหตุไดงาย 
 ชวงเทศกาลจะมีนักทองเท่ียวจํานวนมากที่จอดรถไมเพียงพอใชเวลาขับรถนาน 
 มีปญหาเรื่องความสะอาด ฝุนมาก 
 บริการรถโดยสารสาธารณะยังไมมีคุณภาพ 
 ขาดการอนุรักษและพัฒนา 
 ความไมเหมาะสมของที่พักและอาหาร 
 ไมมีอะไรมากเปนพิเศษไปครั้งเดียว 
 หองน้ําสกปรก 
 บานพักยังไมไดมาตรฐานเรื่องความสะอาด และความสะดวกสบาย 
 แผนที่การเดินทางไมชัดเจน 
 ปญหาเรื่องการใหขอมูล การจองใชบริการ 
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 กรณีศึกษาที่ 3 บานแมกลางหลวง 
 ขอมูลพื้นฐาน 

คะแนนรีววิเฉลี่ย: TripAdvisor  = 4.35 Google Maps  = 4.45 
จํานวนผูเขียนรีวิว: TripAdvisor  = 23 ราย Google Maps  = 102 ราย 

 รวม  = 125 ราย 
 ไมแสดงความคิดเห็น  = 54 ราย 
 จํานวนรีววิรวม = 71 รายการ 

 ภาษาที่ใชรีวิว: ภาษาไทยและภาษาตางประเทศรวม 3 ภาษา 
 ภาษาที่ใชรีวิว จํานวนผูเขียนรีวิว รอยละ 

1) ไทย 55 77.46% 
2) อังกฤษ 15 21.13% 
3) สเปน 1 1.41% 
จํานวนรวม 71 100.00% 

การวิเคราะหคําสําคัญบานแมกลางหลวง 
 คุณลักษณะหลักของบานแมกลางหลวงจากการรีวิวของนักทองเที่ยวไดแก การเปนหมูบานที่มีที่
พักไวใหบริการนักทองเที่ยวที่ตั้งอยูใกลดอยอินทนนท จังหวัดเชียงใหม บรรยากาศดี อากาศเย็นในฤดู
หนาวและฤดูฝน มีความเปนธรรมชาติ วิวสวย จุดเดนคือ นาขั้นบันได ทุงนาเขียวขจี เจาของบาน ราน
กาแฟ และความสงบ สําหรับนักทองเที่ยวตางประเทศจะพูดถึงกาแฟ ประสบการณจากการทองเที่ยว
ทองถิ่น รายละเอียดแสดงในตารางที่ 4.31 และรูปที่ 4.21 
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ตารางที่ 4.31 คําสําคัญที่แสดงคุณลักษณะของบานแมกลางหลวง 

ลําดับ Keyword ไทย จํานวน รอยละ Keyword อังกฤษ จํานวน รอยละ 
1 ท่ีพัก 13 3.24% village 11 3.36% 
2 ทุงนา 12 2.99% coffee 7 2.14% 
3 นาขั้นบันได 12 2.99% experience 6 1.83% 
4 เงียบสงบ   10 2.49% visit 6 1.83% 
5 บรรยากาศ 10 2.49% beautiful 5 1.53% 
6 หมูบาน 10 2.49% fresh 5 1.53% 
7 ดอยอินทนนท 9 2.24% brewed-coffee 4 1.22% 
8 เจาของบาน 7 1.75% Chiang-Mai 4 1.22% 
9 นาขาว 7 1.75% drink 4 1.22% 

10 รานกาแฟ 7 1.75% Inthanon 4 1.22% 
11 วิว 7 1.75% local 4 1.22% 
12 สวย 7 1.75% nice 4 1.22% 
13 สวยงาม 7 1.75% enjoy 3 0.92% 
14 อากาศ 7 1.75% great 3 0.92% 
15 ธรรมชาติ 6 1.50% growing 3 0.92% 
16 เย็นสบาย 6 1.50% Jomthong 3 0.92% 
17 อากาศดี  6 1.50% Mae-Klang-Luang 3 0.92% 
18 เขียวขจี 5 1.25% national-park 3 0.92% 
19 ชอบ 5 1.25% rice-field 3 0.92% 
20 ชาวบาน 5 1.25% room 3 0.92% 
21 บานแมกลางหลวง 5 1.25% stay 3 0.92% 
22 ลําธาร 5 1.25% Thailand 3 0.92% 
23 พักผอน 4 1.00% view 3 0.92% 
24 รานอาหาร 4 1.00% villagers 3 0.92% 
25 สดชื่น 4 1.00% area 2 0.61% 

จํานวนคําสําคัญรวม 401 100.00%  327 100.00% 
หมายเหตุ: แสดงเฉพาะคําสําคัญ 25 อันดับแรก 
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รูปที่ 4.21 คําสําคัญที่แสดงคุณลักษณะของบานแมกลางหลวง 
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ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของบานแมกลางหลวง 

 การวิเคราะหความคิดเห็นเก่ียวกับบานแมกลางหลวงจะเนนความคิดเห็นเชิงลบที่ผูเขียนรีวิวมีตอ
กรณีศึกษาทั้งน้ีเพ่ือนําขอคิดเห็นมาปรับปรุงแกไข ผลการวิเคราะหความคิดเห็นรวม 77 รายการ เปน
ความคิดเห็นลบ 1 รายการ (5.24%) รายละเอียดความคิดเห็นในเชิงลบแสดงในตารางที่ 4.32 

ตารางที่ 4.32 รายละเอียดความคิดเห็นเชิงลบเก่ียวกับบานแมกลางหลวง 

ลําดับ คะแนน
รีวิว 

ความคิดเห็น สรุปประเด็นปญหา
ขอบกพรอง 

1 1 “แมกลางหลวงเปลี่ยนไป.....เคยไปเมื่อ7 ปท่ีแลวยังคงเปนความ
ธรรมชาติอยูมากกลับไปอีกคร้ังตอน 2 เดือนท่ีแลวมีคลายๆ
บานพักตากอากาศขึ้นมาบังวิวสวยๆและมีเสาปูนกันเปนแนวดูแลว
ไมสบายตาเลย” 

ความเปนธรรมชาติลดลง 

 ความคิดเห็นในเชิงลบที่ไดจากนักทองเที่ยวสรุปไดวาความเปนธรรมชาติของแมกลางหลวงลดลง
เน่ืองจากมีสิ่งปลูกสรางมากขึ้นทําใหบังวิวที่สวยงาม 
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 กรณีศึกษาที ่4 บานสันติชล 

ขอมูลพื้นฐาน 
คะแนนรีววิเฉลี่ย: TripAdvisor  = 3.51 Google Maps  = 4.10 
จํานวนผูเขียนรีวิว: TripAdvisor  = 158 ราย Google Maps  = 516 ราย 

 รวม  = 674 ราย 
 ไมแสดงความคิดเห็น  = 263 ราย 
 จํานวนรีววิรวม = 411 รายการ 

 ภาษาที่ใชรีวิว: ภาษาไทยและภาษาตางประเทศรวม 16 ภาษา 
ภาษาที่ใชรีวิว จํานวนผูเขียนรีวิว รอยละ 

1) ไทย 248 60.34% 
2) อังกฤษ 89 21.65% 
3) อังกฤษ/จีนแบบยอ/จีนแบบเดิม 11 2.68% 
4) ดัชต 9 2.19% 
5) สเปน 7 1.70% 
6) เกาหลี 6 1.46% 
7) จีนแบบยอ/จีนแบบเดิม 6 1.46% 
8) เยอรมัน 6 1.46% 
9) ญ่ีปุน 5 1.22% 
10) ฝรั่งเศส 5 1.22% 
11) รัสเซีย 5 1.22% 
12) ฮีบรู 4 0.97% 
13) จีนแบบยอ 3 0.73% 
14) อังกฤษ/จีนแบบยอ 3 0.73% 
15) อิตาลี 3 0.73% 
16) โปรตุเกส 1 0.24% 

 จํานวนรวม 411 100.00% 
 ผลการวิเคราะหคําสําคัญของบานสนัติชล 
 คุณลักษณะหลักของบานสันติชลจากการรีวิวของนักทองเที่ยวไดแกการเปนหมูบานของชาวจีน
ยูนนาน อยูใกลอําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน เปนสถานที่ที่มีจุดขายคือวัฒนธรรมจีน รานอาหาร สิ่งปลูก
สรางของคนจีน บรรยากาศดี อาหารท่ีมีชื่อคือขาหมูหม่ันโถ กิจกรรมภายในหมูบาน คือ การเชาชุดจีน
เพ่ือถายรูปการขี่มา ยิงธนู นักทองเที่ยวชาวไทยสวนใหญพึงพอใจกับการทองเที่ยวบานสันติชลมาก
โดยเฉพาะการเชาชุดจีนเพ่ือถายรูป การชิมชา ซ้ือของ และใหความรูสึกเหมือนไดไปเมืองจีน แต
นักทองเที่ยวตางประเทศจะบนเรื่องไมมีอะไรใหเที่ยวชมมากนักนอกจากรานขายของและไมพอใจ
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เก่ียวกับสถานที่จําลองไมใชของจริง เชน กําแพงเมืองจีนจําลอง รายละเอียดแสดงในตารางที่ 4.33 และ
รูปที่ 4.22 

ตารางที่ 4.33 คําสําคัญที่แสดงคุณลักษณะของบานสันติชล 

ลําดับ Keyword ไทย จํานวน รอยละ Keyword อังกฤษ จํานวน รอยละ 
1 ถายรูป 68 4.37% Chinese 145 5.43% 
2 ยูนนาน 60 3.86% Village 118 4.42% 
3 สวย-งาม 56 3.60% View 59 2.21% 
4 หมูบาน 48 3.09% Place 58 2.17% 
5 บรรยากาศ 42 2.70% Nice 52 1.95% 
6 ปาย 40 2.57% tourist-traveler 45 1.69% 
7 จีนยูนนาน 39 2.51% Tea 43 1.61% 
8 ขาหมู 24 1.54% People 36 1.35% 
9 ชิงชา 24 1.54% Beautiful 30 1.12% 

10 วัฒนธรรม 24 1.54% Shop 28 1.05% 
11 วิว 24 1.54% Restaurant 26 0.97% 
12 อาหารอรอย 24 1.54% Quiet 22 0.82% 
13 กิน 23 1.48% Food 21 0.79% 
14 รานอาหาร 20 1.29% Great 21 0.79% 
15 อาหาร 20 1.29% Interest 21 0.79% 
16 เมืองจีน 19 1.22% Enjoy 19 0.71% 
17 จิบ-ซื้อชา  18 1.16% Small 19 0.71% 
18 นักทองเท่ียว 18 1.16% Town 18 0.67% 
19 รสชาติ 18 1.16% Motorcycle 17 0.64% 
20 หมั่นโถ 18 1.16% Point 17 0.64% 
21 มีชุดจีนใหเชา 17 1.09% Thai 17 0.64% 
22 บริการ 16 1.03% Thailand 17 0.64% 
23 เหมือนไปเที่ยวเมืองจีน 16 1.03% China 16 0.60% 
24 บานสันติชล 15 0.96% Mountain 16 0.60% 
25 วิถีชีวิต 14 0.90% Built 15 0.56% 

จํานวนคําสําคัญรวม 1,555 100.00%  2,669 100.00% 

หมายเหตุ: แสดงเฉพาะคําสําคัญ 25 อันดับแรก 
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ผลการวิเคราะหความคิดเห็นเก่ียวกับบานสันติชล 

 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นรวมเก่ียวกับบานสันติชล 411 รายการเปนความคิดเห็นเชิงลบ 46 
รายการ (11.19%) เปนความคิดเห็นของคนไทยเพียง 8 รายการเทาน้ัน รายละเอียดความคิดเห็นเชิงลบ
แสดงในตารางที่ 4.34 

ตารางที่ 4.34 รายละเอียดความคิดเห็นเชิงลบเก่ียวกับบานสันติชล 

ลําดับ คะแนน
รีวิว 

ความคิดเห็น สรุปประเด็นปญหา ขอบกพรอง 

1 1 “…..ท่ีถายรูปเยอะ ทางขึ้นไปคอนขางอันตราย ไมเหมาะ
กับคนท่ีขับรถไมแข็ง……” 

 ทางขึ้นไปคอนขางอันตราย 
 ไมเหมาะกับคนท่ีขับรถไมแข็ง 

2 2 “…..เก็บเงินคาเขาแทบทุกจุด การคาไปนิด”  เปนธุรกิจ เก็บเงินคาเขาแทบทุกจุด 
3 2 “…..ไมมีอะไรประทับใจมาก อาหารแพงไมอรอย”  ไมมีอะไรประทบัใจมาก 

 อาหารแพง ไมอรอย 
4 3 “…..ของแพงไปนิด”  ของแพง 
5 3 “…..หนารอน วิวไมสวย หมอกควันเยอะ”  หนารอน วิวไมสวย มีหมอกควัน 
6 3 “…..รอนมาก”  รอนมาก 
7 3 “…..ไมไดถายซักรูปเพาะวาถาถายรูปเก็บเงินเปนจุดๆ 

อยูไมถึง 5นาที ไปท่ีอ่ืน ดีกวาเสียความรูสึก” 
 ไมไดถายรูปเพราะวาถาถายรูปเก็บเงิน

เปนจุดๆ 
 อยูไมถึง 5 นาที ไปท่ีอ่ืน ดีกวาเสีย

ความรูสึก 
8 3 "…..ไมคอยมีอะไรนาสนใจนัก…..รานอาหารราคาแพง

มาก และรสชาติไมคอยถูกปาก….." 
 ไมคอยมีอะไรนาสนใจนัก 
 รานอาหารราคาแพงมาก 
 รสชาติไมอรอย 

9 2 “…..Give it a Pass. …..not worth an intended trip. It 
had been spruced up commercially for tourist. The 
main commercial activity is tea leaves. …..This 
village is only worth a trip on the way into or out of 
Pai.)” 

 ไมจําเปนตองแวะเที่ยว ไมคุมคาการ
เดินทาง 

 ถาจะแวะพักก็เฉพาะเปนทางผานจะไป
ปาย  

 เปนสถานท่ีท่ีสรางขึ้นมาเพ่ือการ
พาณิชย 

10 2 “…..It is rather disappointing as there is little to see. 
The structures are unique to the area but that is 
about all.” 

 รูสึกผิดหวัง ไมมีอะไรใหชมมากนัก 
 มีเฉพาะโครงสรางของสถานที่เทานั้นท่ี

เปนเอกลักษณ (แบบจีน) 
11 2 “……Disappointed with our experience…..”  รูสึกผิดหวังกับสถานท่ี 
12 1 “……Move along, nothing to see here…..”  ไมจําเปนตองแวะเที่ยว  

 ไมมีอะไรใหดู 
13 1 “…..Waste of time. Touristic little place. Nothing 

original and mostly souvenir shops. You can sit on a 
 เสียเวลา ไมแนะนําใหไปเที่ยวท่ีนี่เลย 
 สถานท่ีทองเที่ยวเล็ก ๆ มีแตรานขาย
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ลําดับ คะแนน
รีวิว 

ความคิดเห็น สรุปประเด็นปญหา ขอบกพรอง 

tiny and sad looking horse, ….. Wouldn't advice to 
go here at all." 

ของที่ระลึกและไมใชของจริง  
 นักทองเท่ียวสามารถนั่งบนหลังมา

ขนาดเล็กท่ีหนาตาดูเศรา 
14 2 “A village with bling. This village was built by the 

Yunnan people from China with its clay houses - but 
it isn't in the houses that you see that the people 
live. It is all very false and rather plastic like in 
appearance. The tea is nice, but everything is very 
commercial from the fake sedan chairs to the wall of 
China.)” 

 หมูบานนี้สรางโดยชาวยูนนานจาก
ประเทศจีน แตไมไดเปนท่ีอยูอาศัยจริง  

 ทุกอยางเปนเชิงพาณิชยมาก  
 ทุกอยางทําเลียนแบบตั้งแต เกาอ้ีสีแดง

ปลอมไปถึงกําแพงเมืองจีน 

15 2 “…..Nice place near Pai. Not so authentic, but still 
great place to visit when you are in Pai.” 

 สถานท่ีท่ีดีใกลปาย แตไมใชของจริง  

16 2 “…..Move on not much to see here unless you're 
interested in buying some souvenirs or tea from one 
of the many similar shops.” 

 ยายไปเที่ยวท่ีอ่ืนหากไมตองการซื้อของ
ท่ีระลึกหรือชาจากรานคาท่ีคลายกัน
หลายแหง 

17 1 “Tourist Trap. …..Originally the villagers were 
Yunnanese refugees from China and when they 
reached Pai they built their village in Yunnanese 
style, with red mud walls built around a wooden 
framework…..When I first visited many years ago the 
village had a bit of remaining authenticity, with 
people actually living in the village……now they live 
further up the hill in Thai style houses and all the old 
residences in the village have been turned into 
shops all selling the same mixture of tacky 
souvenirs, “ 

 กับดักนักทองเท่ียว 
 ในตอนแรกชาวบานเปนผูล้ีภัยชาวยูน

นานจากประเทศจีน ยังเปนหมูบานท่ีมี
คนอาศัยจริง แตปจจุบันท่ีอยูอาศัยเกา
ท้ังหมดในหมูบานไดกลายเปนรานขาย
ของ 

 หมูบานกลายเปนรานขายของที่ระลึกท่ี
ไมมีรสนิยม 

18 1 “…..Very confusing place. Tourist trap. Not sure 
what I expected to see here….. I felt bad being in 
this exploited town.  

 สถานท่ีสับสนมาก เปนกับดัก
นักทองเท่ียว  

 รูสึกแยมากท่ีอยูในเมืองแหงนี้ 
19 2 “lovely views. beautiful location, with great views and 

good photo opportunity. but when we went it was 
completely empty, …… we were finished in about 
ten minutes.” 

 ใชเวลาเท่ียวชมประมาณสิบนาที 

20 2 “A lot of activities but not natural. The village is fun 
to visit. I felt like being an amusement park. There a 
number of shops selling very similar merchandise. It 

 กิจกรรมมากมาย แตไมเปนธรรมชาติ  
 รูสึกเหมือนไปเท่ียวสวนสนุก  
 มีรานคาจํานวนมากขายสินคาท่ี
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ลําดับ คะแนน
รีวิว 

ความคิดเห็น สรุปประเด็นปญหา ขอบกพรอง 

is up to you to bargain.” คลายกันมาก  
 ขึ้นอยูกับการตอรองราคา  

21 2 “Nice, but nothing to much..... It’s nice place to visit, 
maybe drink a nice Chinese tea, but that’s it.” 

 ดี แตไมมีอะไรมาก 
 สถานท่ีเหมาะสําหรับด่ืมชาจีนเทานั้น 

22 2 “ We found this location to be just for tourists. ….. 
Food was overpriced and not that good. Pony rides 
and architecture did not remind me of Yunnan cities 
I have visited in the past…..” 

 สถานท่ีสําหรับนักทองเท่ียวเทานั้น 
 อาหารราคาแพงแตไมดีเทาไร  
 การขี่มาและสถาปตยกรรมไมไดทําให

รูสึกวาเปนเมืองของยูนนาน 
23 2 “Skip unless you're with kids or want photos of 

cutesy ornamental things.  Agree with other 
reviewers that this is a poorly built theme park…..” 

 ไมจําเปนตองแวะเวนแตไปเที่ยวกับเด็ก 
ๆ หรือตองการถายภาพกับของตกแตง
ตางๆ 

 คลายสวนสนุกท่ีสรางไดไมดีดี  
24 2 “…..typical attraction for Thai tourist. it was like 

visiting theme park (small and no ride….. nothing 
special to discover. Not recommend it if you are 
looking for a traditional, original villagers lives.” 

 สถานท่ีทองเที่ยวท่ัวไปสําหรับ
นักทองเท่ียวชาวไทย เหมือนกับการ
เย่ียมชมสวนสนุก  

 ไมแนะนําถาตองการไปเที่ยวหมูบาน
แบบดั้งเดิมท่ีมีชาวบานท่ีอาศัยอยู 

25 1 “To me, it is just a theme park that is badly built. The 
designs of the little shops and a city-wall are very 
cartoonish and tacky. …” 

 เปนเพียงสวนสนุกท่ีสรางขึ้นไดแยมาก 
 การออกแบบรานคา และกําแพงเมือง

จีน มีความเปนการตูนและไมมีรสนิยมท่ี
ดี 

26 1 “….. On the way down the Chinese village visited 
and there was nothing about it. A kind of country of 
once with Chinese shops and many grumpy people 
behind the stalls.” 

 เย่ียมชมหมูบานจีนแตไมมีอะไร
เกี่ยวกับจีน มีเฉพาะรานคาจีนและ
คนขายหลังแผงลอยเทานั้น 

27 2 “Faded glory. It may well have been interesting once 
but now extinct and hardly worth visiting.” 

 ความรุงเรืองท่ีจางหายไป  
 ในอดีตอาจนาสนใจ แตปจจุบันได

หายไปและไมคอยมีคุณคาตอการไป
แวะเที่ยว 

28 1 “Just awful! And drive straight on. It's fake! There 
are only restaurants and shops. Everything is laid 
out, no one lives there, it is only about selling. ….. 
You do not pay access, so you can watch yourself, 
but I would say: skipping! Really a waste of your 
time.” 

 แยมาก! เปนของปลอม! มีเพียง
รานอาหารและรานคาเทานั้น 

 ทุกอยางถูกจัดวางเพื่อการทองเท่ียว ไม
มีใครอาศัยอยูจริง 

 ถึงแมไมตองจายเงินเพ่ือเขาชม แต
แนะนําใหขามไปเพราะเสียเวลา 

29 1 “A fake village with only restaurants.”  หมูบานปลอมกับรานอาหารเทานั้น 
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ลําดับ คะแนน
รีวิว 

ความคิดเห็น สรุปประเด็นปญหา ขอบกพรอง 

30 2 “The town is made facing the tourist, did not tell me 
much, really…..” 

 เมืองถูกสรางเพื่อการทองเท่ียวแตไมได
บอกอะไรมาก  

31 1 “Avoid it! It's just a tourist ... a theme park 
reconstruction of something that before could have 
been interesting and beautiful. There is even a 
horrific reconstruction of the Chinese wall …” 

 หลีกเล่ียง เปนเพียงสถานที่เพ่ือการ
ทองเท่ียว 

 เปนสวนสนุกท่ีอาจจะเคยสวยและ
นาสนใจแตปจจุบันนากลัวมากกวา เชน 
กําแพงเมืองจีน 

32 1 “Nothing more than Chinese stores, many stalls to 
finish on a very tourist-oriented point of view. The 
village and the point of view are not really 
interesting. To avoid them.” 

 ไมมีอะไรมากไปกวารานคาจีน แผง
ลอยจํานวนมากเพ่ือดึงดูด
นักทองเท่ียว 

 หมูบานและวิวไมนาสนใจ 
 ควรหลีกเล่ียง 

33 2 “More fake than a 3 euro coin. Village that is sold as 
a Chinese that preserves traditions etc. It is a small 
village rebuilt with some games, a faux castle 
restaurants and stalls …... To avoid.” 

 เปนหมูบานชาวจีนท่ีสรางเลียนแบบ
เพ่ือการทองเท่ียว 

 ควรหลีกเล่ียง 

34 2 “It was quite touristic, and there was absolutely no 
atmosphere of Pai.” 

 คอนขางเปนสถานที่จัดไวสําหรับ
นักทองเท่ียว  

 ไมมีบรรยากาศของปาย  
35 1 "Made for tourists. Bad food at one of the Chinese 

Yunnan restaurants….." 
 ทําสําหรับนักทองเท่ียว  
 อาหารรานอาหารจีนยูนนานแยมาก 

36 1 “Not worth to visit”  ไมคุมคากับการเขาชม 
37 1 “Tourist Scam/ doesn’t worth it”  หลอกลวงนักทองเท่ียว / ไมคุมคา 
38 2 “Place made for money”  สถานท่ีท่ีทําเพ่ือเงิน 
39 2 “Not special”  ไมมีอะไรพิเศษ 
40 2 “Not really interest !!!”  ไมนาสนใจ 
41 2 “Not much to see here”  ไมคอยเห็นอะไรที่นี่ 
42 2 “Everything it's a business there.”  ทุกอยางเปนธุรกิจ 
43 3 “.....When I went there was no tourist at all and it 

was quiet....” 
 ไมมีนักทองเท่ียวเลยและเงียบ  

44 3 “A place for tourists. Life of the Chinese is not 
shown. Everything that sells is expensive. Tea can 
be bought in Pai 140 baht per kilogram.” 

 สถานท่ีสําหรับนักทองเท่ียว ไมมีวิถี
ชีวิตของชาวจีน  

 ทุกอยางท่ีขายมีราคาแพง เชน ชา 
45 3 “Very Hot and hazy in month of April.”  เดือนเมษายนรอนมากและมีหมอก

ควัน 
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ลําดับ คะแนน
รีวิว 

ความคิดเห็น สรุปประเด็นปญหา ขอบกพรอง 

46 3 “During the day it was so quiet and not much to do. 
You could see a small part of the "great Wall" but it's 
not worth visiting.” 

 เงียบมากและไมคอยมีอะไรจะทํา  
สามารถมองเห็น "กําแพงเมืองใหญ" 
จําลอง 

 ไมควรไปเยือน 

 ความคิดเห็นในเชิงลบมาจากนักทองเท่ียวทั้งหมดสรุปไดดังน้ี 
 เปนหมูบานชาวจีนที่สรางเลียนแบบเพื่อการทองเท่ียว ไมใชหมูบานที่อยูอาศัยจริง  
 มีเฉพาะโครงสรางของสถานที่เทาน้ันที่เปนเอกลักษณเฉพาะ (แบบจีน) 
 เปนสถานที่ที่สรางขึ้นมาเพ่ือการพาณิชยมีแตรานคารานขายของที่ระลึก 
 ไมคุมคาการเดินทาง ไมจําเปนตองแวะเที่ยวถาจะแวะพักก็เฉพาะเปนทางผานจะไปปาย 
 รูสึกผิดหวังไมมีอะไรใหชมมากนัก ใชเวลาเที่ยวชมสั้นมาก 
 ไมแนะนําใหไปเที่ยวที่น่ี  ควรหลีกเลี่ยง 
 กับดักนักทองเท่ียว 
 กิจกรรมมากมายแตไมเปนธรรมชาติ 
 รูสึกเหมือนไปเที่ยวสวนสนุก 
 อาหารราคาแพง แตไมอรอย ไมดี 
 สถานที่ทองเท่ียวทั่วไปสําหรับนักทองเท่ียวชาวไทยเหมือนกับการเยี่ยมชมสวนสนุก 
 การออกแบบรานคาและสิ่งกอสรางไมมีรสนิยม 
 หนารอนมีหมอกควัน 
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กรณีศึกษาที ่5 โฮมสเตยบานดอกบัว 
ขอมูลพื้นฐาน 
คะแนนรีววิเฉลี่ย: TripAdvisor  = NA Google Maps  = 4.33 
จํานวนผูเขียนรีวิว: TripAdvisor  = NA Google Maps  = 18 ราย 

 รวม  = 18 ราย 
 ไมแสดงความคิดเห็น  = 8 ราย 
 จํานวนรีววิรวม = 10 รายการ 

 ภาษาที่ใชรีวิว: ภาษาไทยทั้งหมด 
 ผลการวิเคราะหคําสําคัญของโฮมสเตยบานดอกบัว 

คุณลักษณะหลักของโฮมสเตยบานดอกบัวจากการรีวิวของนักทองเที่ยวไดแกการเปนหมูบาน
สําหรับการดูงานดานการเกษตรอินทรีย ที่ยังมีความเปนธรรมชาติ เปนสถานที่สําหรับการศึกษาวิถีชีวิต
ชาวบาน เหมาะกับทุกเพศทุกวัย บานสวย อาหารอรอย เจาของบานใจดี นาประทับใจ รายละเอียดแสดง
ในตารางที่ 4.35 และรูปที่ 4.23 

ตารางที่ 4.35 คําสําคัญที่แสดงคุณลักษณะของโฮมสเตยบานดอกบัว 

ลําดับ Keyword ไทย จํานวน รอยละ 
1 เกษตรอินทรีย 2 12.50% 
2 ธรรมชาติ 2 12.50% 
3 กาแฟและเคก 1 6.25% 
4 การมีสวนรวม 1 6.25% 
5 ความสามัคคี 1 6.25% 
6 เจาของบานใจดี  1 6.25% 
7 นั่งพักผอน  1 6.25% 
8 บานสวย  1 6.25% 
9 ประทับใจ 1 6.25% 

10 แย 1 6.25% 
11 ราคาไมแพง  1 6.25% 
12 เรียนรูวิถีชีวิต 1 6.25% 
13 เหมาะกับทุกเพศทุกวัย 1 6.25% 
14 อาหารอรอย  1 6.25% 

จํานวนคําสําคัญรวม 16 100.00% 
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รูปที่ 4.23 คําสําคัญที่แสดงคุณลักษณะของโฮมสเตยบานดอกบัว 

 ผลการวิเคราะหความคดิเห็นเก่ียวกับโฮมสเตยบานดอกบัว 
 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกับโฮมสเตยบานดอกบัวรวม 10 รายการเปนความคิดเห็นเชิง
ลบเพียง 1 รายการ (10.00%) เปนความคิดเห็นของคนไทยโดยเขียนสั้นๆ วา “แย” เทาน้ัน  
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กรณีศึกษาที ่6 โฮมสเตยอุโมงค 

ขอมูลพื้นฐาน 
คะแนนรีววิเฉลี่ย: TripAdvisor  = NA Google Maps  = 3.50 
จํานวนผูเขียนรีวิว: TripAdvisor  = NA Google Maps  = 2 ราย 

 รวม  = 2 ราย 
 ไมแสดงความคิดเห็น  =  1 ราย 
 จํานวนรีววิรวม = 1 รายการ 

 ภาษาที่ใชรีวิว: ภาษาไทยทั้งหมด 
 ผลการวิเคราะหคําสําคัญของโฮมสเตยอุโมงค 
 คุณลักษณะหลักของโฮมสเตยอุโมงคยังไมสามารถวิเคราะหไดจากรีวิวของนักทองเท่ียวเพราะมี
เพียง 1 ราย โดยใหความคิดเห็นในทางบวกวา “ดี” 
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 กรณีศึกษาที ่7 บานนาตนจั่น 

 ขอมูลพื้นฐาน 
คะแนนรีววิเฉลี่ย: TripAdvisor  = 5 Google Maps  = 4.23 
จํานวนผูเขียนรีวิว: TripAdvisor  = 4 Google Maps  = 172 ราย 

 รวม  = 176 ราย 
 ไมแสดงความคิดเห็น  = 87 ราย 
 จํานวนรีววิรวม = 89 รายการ 

  ภาษาที่ใชรีวิว: ภาษาไทยและภาษาตางประเทศรวม 3 ภาษา 
ภาษาที่ใชรีวิว จํานวนผูเขียนรีวิว รอยละ 

1) ไทย 83 93.26% 
2) อังกฤษ 5 5.62% 
3) อิตาลี 1 1.12% 

 จํานวนรวม 89 100.00% 
 ผลการวิเคราะหคําสําคัญของบานนาตนจั่น 
 คุณลักษณะหลักของบานนาตนจ่ันจากการรีวิวของนักทองเที่ยวไดแกการเปนหมูบานโฮมเสตย 
เจาของบานมีความสําคัญ มีกิจกรรมหลายอยาง เชน การบายศรีสูขวัญ การทอผา การเก็บผลไม การขี่
จักรยาน การน่ังรถอีแตนเที่ยวชมหมูบาน มีความเปนธรรมชาติ เห็นทุงนาขาวและทะเลหมอก
นักทองเที่ยวชาวตางประเทศใหความสําคัญกับวัฒนธรรมและประสบการณที่ไดรับจากวิถีชีวิต การทํามา
หากินของชาวบาน สนใจเรื่องการเดินปา แตยังบนเรื่องแมลงและยุง รายละเอียดแสดงในตารางที่ 4.36 
และรูปที่ 4.24 
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ตารางที่ 4.36 คําสําคัญที่แสดงคุณลักษณะของบานนาตนจั่น 

ลําดับ Keyword ไทย จํานวน รอยละ Keyword อังกฤษ จํานวน รอยละ 
1 อรอย 17 3.39% Thai 4 4.49% 
2 อาหาร 17 3.39% delicious 3 3.37% 
3 วิถีชุมชน-ไทย 16 3.19% experience 3 3.37% 
4 บรรยากาศ 14 2.79% homestay 3 3.37% 
5 โฮมสเตย 13 2.59% authentic 2 2.25% 
6 เจาของบาน 12 2.39% ceremony 2 2.25% 
7 ธรรมชาติ 12 2.39% come-again 2 2.25% 
8 บานพัก 11 2.19% host 2 2.25% 
9 หมูบาน 11 2.19% local-food 2 2.25% 
10 ขาวเปบ 10 1.99% love 2 2.25% 
11 เปนกันเอง 10 1.99% nice 2 2.25% 
12 ผาหมักโคลน 8 1.59% provide 2 2.25% 
13 กิน 7 1.39% stay 2 2.25% 
14 ชาวบาน 7 1.39% village 2 2.25% 
15 สะอาด 7 1.39% visit 2 2.25% 
16 ชุมชน 6 1.20% warm 2 2.25% 
17 วิว 6 1.20% welcome 2 2.25% 
18 สวย 6 1.20% amazing 1 1.12% 
19 นอน 5 1.00% appropriate 1 1.12% 
20 สวยงาม 5 1.00% arrival 1 1.12% 
21 ทริป/ ทองเทียว/ ทัวร 4 0.80% Ban-Na-Ton-Chan 1 1.12% 
22 สวยมาก 4 0.80% bicycle 1 1.12% 
23 สุโขทัย 4 0.80% connect 1 1.12% 
24 อากาศดี 4 0.80% cooking 1 1.12% 
25 กิจกรรมทองเท่ียว 3 0.60% culture 1 1.12% 
จํานวนคําสําคัญรวม 502 100.00%  89 100.00% 

หมายเหตุ: แสดงเฉพาะคําสําคัญ 25 อันดับแรก 
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รูปที่ 4.24 คําสําคัญที่แสดงคุณลักษณะของบานนาตนจั่น 

 ผลการวิเคราะหความคดิเห็นเก่ียวกับบานนาตนจั่น 
 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นรวม 89 รายการเปนความคิดเห็นเชิงลบของคนไทย 2 รายการ 
(2.25%) คือ ที่ตั้งสถานที่ที่คอนขางไกล ชวงเทศกาลตองรอคิวรถอีแตนพาเที่ยวชม และสถานที่ทองเที่ยว
โดยรอบมีนอยเกินไป 
 
 
 



โครงการยอยท่ี 2 พฤติกรรมและความตองการทองเท่ียวชุมชนผานโซเชียลมีเดีย 
 
 

174 

 กรณีศึกษาที ่8 บานรองกลา 

ขอมูลพื้นฐาน 
คะแนนรีววิเฉลี่ย: TripAdvisor  = 4.29 Google Maps  = 4.13 
จํานวนผูเขียนรีวิว: TripAdvisor  = 90 Google Maps  = 126 ราย 

 รวม  = 216 ราย 
 ไมแสดงความคิดเห็น  = 65 ราย 
 จํานวนรีววิรวม = 151 รายการ 

  ภาษาที่ใชรีวิว: ภาษาไทยและภาษาตางประเทศรวม 9 ภาษา 
ภาษาที่ใชรีวิว จํานวนผูเขียนรีวิว รอยละ 

1) ไทย 111 73.51% 
2) อังกฤษ 24 15.89% 
3) อังกฤษ/จีนแบบยอ 8 5.30% 
4) ดัชต 2 1.32% 
5) จีนแบบยอ 2 1.32% 
6) ญ่ีปุน 1 0.66% 
7) ฝรั่งเศส 1 0.66% 
8) เยอรมัน 1 0.66% 
9) สเปน 1 0.66% 

 จํานวนรวม 151 100.00% 
ผลการวิเคราะหคําสําคัญของบานรองกลา 

 คุณลักษณะหลักของบานรองกลาจากการรีวิวของนักทองเท่ียวไดแก การเปนหมูบานใกลกับ
อุทยานแหงชาติภูหินรองกลา ภูลมโล ภูทับเบิก รวมทั้งมีประวัติศาสตรในการตอสูกับคอมมิวนิสต เปน
สถานที่ที่มีอากาศเย็นในหนาหนาว บรรยากาศดี วิวสวย มีความเปนธรรมชาติ เชน ลานหินปุม เหมาะจะ
มาทองเที่ยวกางเต็นท สําหรับนักทองเที่ยวตางชาติจะมีการเพ่ิมกิจกรรมการการเดินขึ้นเขา เดินปาและ
ตองการขอมูลเก่ียวกับสถานที่เพ่ิมเติม รายละเอียดแสดงในตารางที่ 4.37 และรูปที่ 4.25 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ 
 
 

 175 

ตารางที่ 4.37 คําสําคัญที่แสดงคุณลักษณะของบานรองกลา 

ลําดับ Keyword ไทย จํานวน รอยละ Keyword อังกฤษ จํานวน รอยละ 
1 ธรรมชาติ 39 3.06% national-park 29 2.45% 
2 อุทยานแหงชาติ 36 2.83% beautiful 20 1.69% 
3 ลานหินปุม 34 2.67% Thai 19 1.61% 
4 ภูหินรองกลา 28 2.20% Thailand 18 1.52% 
5 อากาศ 28 2.20% rock 17 1.44% 
6 ทองเท่ียว 23 1.81% visit 17 1.44% 
7 ลานหิน 23 1.81% view 16 1.35% 
8 หนาว 23 1.81% Phu-Hin-Rong-Kla 15 1.27% 
9 ภูทับเบิก 18 1.41% place 15 1.27% 
10 ผาชูธง 17 1.34% mountain 14 1.18% 
11 เดิน 16 1.26% information 12 1.01% 
12 อากาศเย็น 14 1.10% foreigner 11 0.93% 
13 พิษณุโลก 13 1.02% great 11 0.93% 
14 ท่ีพัก 12 0.94% nice 11 0.93% 
15 วิว 12 0.94% history 10 0.85% 
16 สถานท่ี 12 0.94% drive 9 0.76% 
17 เดินทาง 11 0.86% nature 9 0.76% 
18 เสนทาง 11 0.86% entrance 8 0.68% 
19 หิน 11 0.86% hiking 8 0.68% 
20 ประวัติศาสตร 10 0.79% landscape 8 0.68% 
21 ภูลมโล 10 0.79% Phitsanulok 8 0.68% 
22 กางเต็นท 9 0.71% worth 8 0.68% 
23 บรรยากาศ 9 0.71% Communist 7 0.59% 
24 ไปเที่ยว 9 0.71% fee 7 0.59% 
25 เย็น 9 0.71% point 7 0.59% 
จํานวนคําสําคัญรวม 1,273 100.00%  1,183 100.00% 

หมายเหตุ: แสดงเฉพาะคําสําคัญ 25 อันดับแรก 
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รูปที่ 4.25 คําสําคัญที่แสดงคุณลักษณะของบานรองกลา 
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 ผลการวิเคราะหความคดิเห็นเก่ียวกับบานรองกลา 
 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นรวม 151 รายการ เปนความคิดเห็นเชิงลบ 7 รายการ (4.64%) เปน
รีวิว 3 รายการ และตางประเทศ 4 รายการ รายละเอียดความคิดเห็นเชิงลบแสดงในตารางที่ 4.38 

ตารางที่ 4.38 รายละเอียดความคิดเห็นเชิงลบเก่ียวกับบานรองกลา 

ลําดับ คะแนน
รีวิว 

ความคิดเห็น สรุปประเด็นปญหาขอบกพรอง 

1 1 “……ขอเบอรติดตอจองหองดวยครับ”  ปญหาเรื่องการจอง ติดตอ  
2 3 สวยเฉพาะฤดูทองเท่ียว  สวยเฉพาะฤดูทองเท่ียว 
3 3 “.....เด๋ียวนี้มีโฮมสเตยบานพักไวรับรองนักทองเที่ยวคนจะ

เยอะมากๆ ชวงดอกไมบานคอนขางจะหาท่ีจอดรถยาก 
เพราะคนท่ีนํารถเกงมาสวนใหญจอดรถไวท่ีนี่......” 

 คอนขางหาท่ีจอดรถยาก 

4 1 “I tried to enter this national park and they refused to 
accept my work permit (ID) which by the law allows 
and entitles entry of a foreigner who works here for 
the “Thai” price (40 baht) and not the “extortion” rate 
of 500 baht for “foreigners”. Recommend any expat 
who pays tax to support these attractions to avoid 
and also any foreign tourists to spend your money 
elsewhere like Phu Tab Perk or Khao Kho where you 
will receive a much warmer welcome.” 

 ไมสามารถเสียคาเขาชมในราคาคน
ไ ท ย  ท้ั ง ท่ี เ ป น ค น ต า ง ช า ติ ท่ี มี
ใบอนุญาตทํางานในประเทศไทยและ
เสียภาษี 

 ควรไปเที่ยวท่ีอ่ืน เชนภูทับเบิก และ
เขาคอแทนเพราะจะไดรับการตอนรับ
ท่ีอบอุนมากกวา 

5 1 “Scam alert. The parks ok, …., but this one for some 
strange reason charges. 200 bht for Thais 500 bht for 
foreigners. Why? And why only this park? What 
happens to the 300bht??? No one can tell me!  Is it 
corruption? Racism?” 

 ราคาเขาชมตางกันระหวางคนไทย
และคนตางชาติ ทําใหเกิดความสงสัย
วาเปนเพราะการคอรัปชั่น หรือการ
แบงแยกเชื้อชาติ 

6 2 “Some interesting rocky landscape, but nothing 
spectacular. ….Interesting for a couple of hours, but 
not worth going out of your way for. You definitely 
need a private vehicle to get here.” 

 ภูมิ ทัศนนาสนใจ แตไมมีอะไรนา
ต่ืนเตน 

  นาสนใจสําหรับเท่ียวสองสามชั่วโมง 
แตไมคุมคาท่ีจะแวะมาเที่ยว 

 ตองมีรถสวนตัวจึงจะมาเท่ียวได 
7 1 “There are no attractions in the scenic spot…..There 

are no pictures and explanations for all kinds of rocks. 
The facilities in this area are very lacking. It is not 
recommended to go!” 

 ไมมีสถานท่ีทองเท่ียวในจุดชมวิว  
 ไมมีภาพและคําอธิบายสําหรับหินทุก
ชนิด  
 ขาดแคลนส่ิงอํานวยความสะดวก 
 ไมแนะนําใหไป 
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 ความคิดเห็นในเชิงลบมาจากนักทองเท่ียวทั้งหมดสรุปไดดังน้ี 
 ปญหาเรื่องการจอง ติดตอ  
 สวยเฉพาะฤดูทองเที่ยว 
 คอนขางหาที่จอดรถยาก 
 การแบงแยกราคาเขาชมระหวางนักทองเท่ียวชาวไทยและชาวตางชาติ 
 ภูมิทัศนนาสนใจแตไมมีอะไรนาตื่นเตน 
 เหมาะสําหรับเที่ยวสองสามชั่วโมงแตไมคุมคาที่จะแวะมาเที่ยว 
 ตองเดินทางโดยรถสวนตัว 
 ขาดขอมูลและคําอธิบายเกี่ยวกับแหลงทองเท่ียว 
 ขาดแคลนสิ่งอํานวยความสะดวก 
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 กรณีศึกษาที ่9 กิจกรรมลองแกงลํานํ้าเข็ก 

 ขอมูลพื้นฐาน 
คะแนนรีววิเฉลี่ย: TripAdvisor  = NA Google Maps  = 4.81 
จํานวนผูเขียนรีวิว: TripAdvisor  = NA Google Maps  =  29 ราย 

 รวม  =  29 ราย 
 ไมแสดงความคิดเห็น  =  13 ราย 
 จํานวนรีววิรวม = 16 รายการ 

 ภาษาที่ใชรีวิว: ภาษาไทยทั้งหมด 
ผลการวิเคราะหคําสําคัญของกิจกรรมลองแกงลาํนํ้าเข็ก 

 คุณลักษณะหลักของกิจกรรมลองแกงลํานํ้าเข็ก จากการรีวิวของนักทองเที่ยว ไดแก การทํา
กิจกรรมลองแกงลํานํ้าเข็กในชวง กันยายน-ตุลาคม เพราะมีแกงหินสวย เปนกิจกรรมเพ่ือการพักผอน 
ถายรูป ที่มีความตื่นเตน การบริการและบรรยากาศดี แตอาจเกิดอันตรายได รายละเอียดแสดงในตารางที่ 
4.39 และรูปที่ 4.26 
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ตารางที่ 4.39 คําสําคัญที่แสดงคุณลักษณะของกิจกรรมลองแกงลํานํ้าเข็ก 

ลําดับ Keyword ไทย จํานวน รอยละ 
1 ลองแกง 5 15.15% 
2 มัน-สนุกมาก 4 12.12% 
3 ลําน้ําเข็ก 3 9.09% 
4 น้ําใส-เย็น 2 6.06% 
5 กันยายน-ตุลาคม 1 3.03% 
6 แกงระดับ-4-5  1 3.03% 
7 ชั้นหินสวย   1 3.03% 
8 ดี 1 3.03% 
9 ต่ืนเตน  1 3.03% 
10 ถายรูป 1 3.03% 
11 เท่ียวพักผอน 1 3.03% 
12 น้ําเกือบลนตล่ิง 1 3.03% 
13 น้ําตก 1 3.03% 
14 แนะนํา 1 3.03% 
15 บรรยากาศดี  1 3.03% 
16 บริการดี  1 3.03% 
17 พอใช  1 3.03% 
18 พัดผานแกงอยางรุนแรง  1 3.03% 
19 ไมลึกมาก  1 3.03% 
20 เรือยาง 1 3.03% 
21 แวะเลนน้ํา 1 3.03% 
22 เหมือนน้ําปา  1 3.03% 
23 อันตราย 1 3.03% 
จํานวนคําสําคัญรวม 33 100.00% 
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รูปที่ 4.26 คําสําคัญที่แสดงคุณลักษณะของกิจกรรมลองแกงลํานํ้าเข็ก 

ผลการวิเคราะหความคดิเห็นเก่ียวกับกิจกรรมลองแกงลํานํ้าเข็ก 
 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นเก่ียวกับกิจกรรมลองแกงลํานํ้าเข็กรวม 16 รายการเปนความคิดเห็น
เชิงลบเพียง 1 รายการ (6.25%) เปนความคิดเห็นของคนไทยโดยเขียนสั้นๆ วา “อันตราย” เทาน้ัน 
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กรณีศึกษาที ่10 เชียงคาน 

ขอมูลพื้นฐาน 
คะแนนรีววิเฉลี่ย: TripAdvisor  = 4.36 Google Maps  = 4.17 
จํานวนผูเขียนรีวิว: TripAdvisor  = 61 ราย Google Maps  = 858 ราย 

 รวม  = 919 ราย 
 ไมแสดงความคิดเห็น  = 408 ราย 
 จํานวนรีววิรวม = 511 รายการ 

 ภาษาที่ใชรีวิว: ภาษาไทยและภาษาตางประเทศรวม 10 ภาษา 
ภาษาที่ใชรีวิว จํานวนผูเขียนรีวิว รอยละ 

1) ไทย 421 82.39% 
2) อังกฤษ 74 14.48% 
3) จีน 3 0.59% 
4) ญ่ีปุน 3 0.59% 
5) เกาหลี 2 0.39% 
6) ดัชต 2 0.39% 
7) ฝรั่งเศส 2 0.39% 
8) เยอรมัน 2 0.39% 
9) นอรเวย 1 0.20% 
10) ลาว 1 0.20% 

 จํานวนรวม 511 100.00% 
 ผลการวิเคราะหคําสําคัญของเชียงคาน 
 คุณลักษณะหลักของเชียงคานจากการรีวิวของนักทองเที่ยวชาวไทยและตางชาติคลายกันไดแก
การเปนตลาดทองถิ่นในรูปแบบถนนคนเดินริมแมนํ้าโขง เปนการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม มีรานขาย
อาหาร ของกิน ของฝาก จํานวนมาก ราคาไมแพง เชน ไขกระทะ เหมาะกับการเดินเลน ชมบานเรือนเกา
ยอน และการตักบาตรตอนเชา รายละเอียดแสดงในตารางที่ 4.40 และรูปที่ 4.27 
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ตารางที่ 4.40 คําสําคัญที่แสดงคุณลักษณะของเชียงคาน 

ลําดับ Keyword ไทย จํานวน รอยละ Keyword อังกฤษ จํานวน รอยละ 
1 ท่ีพัก  93 4.57% Chiang-Khan 44 3.68% 
2 ริมโขง  79 3.88% nice 38 3.18% 
3 ถนนคนเดิน 68 3.34% walking-street 37 3.09% 
4 สะอาด 62 3.04% place 21 1.76% 
5 เจาของบาน 56 2.75% Mekong-river 18 1.51% 
6 เปนกันเอง 54 2.65% view 18 1.51% 
7 เชียงคาน 51 2.50% local 17 1.42% 
8 บรรยากาศ 44 2.16% night 14 1.17% 
9 หองพัก 37 1.82% shop 14 1.17% 

10 อาหาร 32 1.57% food 13 1.09% 
11 อาหารเชา 32 1.57% Mekong-River  13 1.09% 
12 ดีมาก 30 1.47% OK 13 1.09% 
13 บริการดี 29 1.42% market 12 1.00% 
14 กาแฟ 27 1.33% beautiful 11 0.92% 
15 เงียบสงบ  27 1.33% restaurant 11 0.92% 
16 บริการ 27 1.33% visit 11 0.92% 
17 วิวดี-สวย 26 1.28% good 10 0.84% 
18 ท่ีจอดรถ 25 1.23% great 10 0.84% 
19 นารัก 24 1.18% hotel 10 0.84% 
20 สบาย 23 1.13% owner-host 10 0.84% 
21 สะดวกสบาย 23 1.13% relax 10 0.84% 
22 ราคาถูก 22 1.08% Thailand 10 0.84% 
23 หองพักสะอาด 22 1.08% coffee 9 0.75% 
24 อรอย 22 1.08% town 9 0.75% 
25 ใจดี 20 0.98% clean 8 0.67% 

จํานวนคําสําคัญรวม 2037 100.00%  1196 100.00% 

หมายเหตุ: แสดงเฉพาะคําสําคัญ 25 อันดับแรก 
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รูปที่4.27 คําสําคัญที่แสดงคุณลักษณะของเชียงคาน 
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ผลการวิเคราะหความคดิเห็นของเชยีงคาน 
 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นรวม 511 รายการ เปนความคิดเห็นเชิงลบ 26 รายการ (5.09%) 
เปนรีวิวของนักทองเที่ยวไทย 19 รายการ และตางประเทศ 7 รายการ รายละเอียดความคิดเห็นเชิงลบ
แสดงในตารางที่ 4.41 

ตารางที่ 4.41 รายละเอียดความคิดเห็นเชิงลบเก่ียวกับเชียงคาน 

ลําดับ คะแนน
รีวิว 

ความคิดเห็น สรุปประเด็นปญหาขอบกพรอง 

1 1 “จองแลว จายมัดจําลวงหนาเปนเดือน แตมาแลวหองหาย”  จายเงินแลว แตไมไดหองพัก 
2 1 .การบริการและสภาพหองไมเหมาะสมกับราคา…..พัก 1 คืน

ยายออกเพราะไมชอบ” 
 การบริการและสภาพหองไม

เหมาะสมกับราคา 
3 1 “…..ราคาไมเหมาะสม หองแคบ”  ราคาไมเหมาะสม 

 หองเล็กมาก 
4 2 “การจัดการไมดี จองหองพักกอน ไป (ผาน booking) แตกลับ

ไมไดบุคให แกปญหาไมดี เลยตองหาท่ีพักเอง” 
 จองที่พักแลว แตไมไดหองพัก 

5 2 “หองเล็กมาก และอับนิดๆ (อาจเพราะหองน้ําในตัวและอากาศ
ชื้นๆ)” 

 หองเล็กมาก และอับ 

6 2 “เจาของพูดจาไมงอลูกคาถึงจะราคาถูกกวาบางท่ี”  เจาของพูดจาไมสุภาพ 
7 2 “…..ถามาดวยรถยนตสวนตัวอาจไมมีท่ีจอดรถและพนักงาน

คอนขางไมเปนมิตร “ 
 ไมมีท่ีจอดรถ 

พนักงานคอนขางไมเปนมิตร  
8 3 “ไดนอนพัก 1 คืน กลางดึกมีเด็กเมารองเพลงเสียงดังอยูชั้น

ลาง แทบไมไดนอน” 
 กลางดึกมีเด็กเมารองเพลงเสียง

ดังอยูชั้นลาง แทบไมไดนอน 
9 3 “เฉยๆ สะอาด หอง มาตรฐาน อาหารไมดีและนอย สวยดี”  อาหารไมดีและนอย 
10 3 “หองวิวโขงสวย หองแคบ ท่ีจอดรถไมสะดวก ราคาแพงไปไม

มีอาหารเชามีแตกาแฟขนมปง” 
 ท่ีจอดรถไมสะดวก ราคาแพงไป 

11 3 “หองน้ํา ควรปรับปรุง”  ควรปรับปรุงหองน้ํา 
12 3 “ไดหองดานหนาฝงแดด แอรไมเย็นเลย”  แอรไมเย็น 
13 3 “หองสวยดี แตหองน้ําไมคอยผานเทาไร”  หองน้ําไมดี 
14 3 “แพงไปนิด”  ราคาแพงไป 
15 3 “…...หองน้ําแคบเพราะตนไมท่ีตกแตงในหองน้ํา และโดน 

Bedbug กัด โดยรวมถือวา ok” 
 หองน้ําแคบ 
 โดนตัวเรือดกัด 

16 3 “ท่ีพักโอเค แตมดเยอะไปหนอย”  มดเยอะ 
17 3 “ราคาสูงไปนิด”  ราคาแพงไป 
18 3 “ราคาสูงเนาะ”  ราคาแพงไป 
19 3 “ชั้นลางหองเล็กทึบไมมีหนาตาง บริเวณโดยรอบไมมีโลเกชั่น

ใหดู...... TV ยังเปนรุนเกาภาพไมคมชัด..... ยุงเยอะ” 
 หองเล็ก 
 TV ยังเปนรุนเกาภาพไมคมชัด 
 ยุงเยอะ 
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ลําดับ คะแนน
รีวิว 

ความคิดเห็น สรุปประเด็นปญหาขอบกพรอง 

20 1 “The coffee is not as good as the view.”  กาแฟไมอรอย 
21 2 “The coffee is not good  กาแฟไมอรอย 
22 3 “…..Air-condition not cleaned in a long time.”  แอรไมสะอาด 
23 3 “spaghetti was oily. bathroom is dirty….”  สปาเก็ตตี้มันมาก  

 หองน้ําสกปรก 
24 3 “…..It was clean, although overpriced. The owner did not 

seem happy with having foreigners staying there. The 
indoor shower and sink didn't work….” 

 ราคาสูงเกินไปถึงแมจะสะอาด  
 เจาของดูเหมือนจะไมคอยมี

ความสุขกับการอาศัยอยูของ
นักทองเท่ียว  

 หองอาบน้ําในรมและอางลางหนา
ไมทํางาน ... 

25 3 “…..I hate to take off my shoes before get to my 
room…..” 

 เกลียดการถอดรองเทากอนเขา
หอง 

26 3 “…..the hotel is quite old & have to take off your shoes 
for walking into the hotel. Not so convenient….” 

 โรงแรมคอนขางเกา 
 ตองถอดรองเทาของคุณเพ่ือเดิน

เขาไปในโรงแรม ไมสะดวก ... 

 ความคิดเห็นในเชิงลบมาจากนักทองเท่ียวทั้งหมดสรุปไดดังน้ี 
 ปญหาเรื่องการจอง ติดตอ  
 การบริการไมเหมาะสมกับราคา ราคาแพงไป 
 สภาพหองพัก เชน หองเล็ก มีกลิ่นอับ แอรเกา-ไมเย็น ไมสะอาด 
 เจาของพูดจาไมสุภาพ ไมเปนมิตร 
 ไมมีที่จอดรถ ไมสะดวก 
 เสียงดัง รบกวน  
 อาหารไมดีและนอย กาแฟไมอรอย 
 ปญหาหองน้ํา 
 ปญหาแมลง เชน ตัวเรือด มดเยอะ ยุง 
 ตองถอดรองเทากอนเขาหอง.. .. 
 โรงแรมคอนขางเกา 



รายงานฉบับสมบูรณ 
 
 

 187 

กรณีศึกษาที ่11 ศิลาโฮมสเตย 

ขอมูลพื้นฐาน 
คะแนนรีววิเฉลี่ย: TripAdvisor  = NA Google Maps  = 4.60 
จํานวนผูเขียนรีวิว: TripAdvisor  = NA Google Maps  =  11 ราย 

 รวม  =  11 ราย 
 ไมแสดงความคิดเห็น  =  5 ราย 
 จํานวนรีววิรวม = 6 รายการ 

 ภาษาที่ใชรีวิว: ภาษาไทย และภาษาตางประเทศรวม 2 ภาษา 
ภาษาที่ใชรีวิว จํานวนผูเขียนรีวิว รอยละ 

1) ไทย 5 83.33% 
2) อังกฤษ 1 16.67% 

จํานวนรวม 6 100.00% 
ผลการวิเคราะหคําสําคัญของศิลาโฮมสเตย 

 คุณลักษณะหลักศิลาโฮมสเตยจากการรีวิวของนักทองเที่ยว ไดแก การเปนโฮมสเตยที่ มี 
บรรยากาศริมแมนํ้าพอง ผูเขาพักจะไดสัมผัสวัฒนธรรมอีสาน ชมวิถีชีวิตไทย เจาของบานนารัก อบอุน 
อาหารอรอย เปนกันเอง มีกิจกรรมตักบาตรตอนเชา สวนนักทองเที่ยวตางประเทศใหความคิดเห็นวาดี 
รายละเอียดแสดงในตารางที่ 4.42 และรูปที่ 4.28 
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ตารางที่ 4.42 คําสําคัญที่แสดงคุณลักษณะของศิลาโฮมสเตย 

ลําดับ Keyword ไทย จํานวน รอยละ Keyword อังกฤษ จํานวน รอยละ 
1 บรรยากาศ 3 14.29% great  1 100.00% 
2 ริมแมน้ํา 2 9.52%    
3 วัฒนธรรมอีสาน 2 9.52%    
4 อาหารอรอย  2 9.52%    
5 เจาของบานนารัก 1 4.76%    
6 ชมวิถีชีวิต 1 4.76%    
7 ชิวๆ 1 4.76%    
8 ทองถ่ิน 1 4.76%    
9 แบบไทยๆ 1 4.76%    
10 ประทับใจ 1 4.76%    
11 เปนกันเอง 1 4.76%    
12 ลําน้ําพอง  1 4.76%    
13 วิถีชุมชน-ไทย 1 4.76%    
14 ใสบาตร 1 4.76%    
15 อบอุน 1 4.76%    
16 โฮมสเตย  1 4.76%    
จํานวนคําสําคัญรวม 21 100.00%  1 100.00% 
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รูปที่ 4.28 คําสําคัญที่แสดงคุณลักษณะของศิลาโฮมสเตย 

ผลการวิเคราะหความคดิเห็นเก่ียวกับศิลาโฮมสเตย 
 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นเก่ียวกับศิลาโฮมสเตยกรวม 6 รายการเปนความคิดเห็นเชิงบวก
ทั้งหมด ยังไมมีความคิดเห็นเชิงลบเพราะเพิ่งเปดดําเนินการ 
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 กรณีศึกษาที ่12 บานเชียง 

ขอมูลพื้นฐาน 
คะแนนรีววิเฉลี่ย: TripAdvisor  = 4.29 Google Maps  = 2.88 
จํานวนผูเขียนรีวิว: TripAdvisor  = 214 ราย Google Maps  =  8 ราย 

 รวม  =  222 ราย 
 ไมแสดงความคิดเห็น  =  6 ราย 
 จํานวนรีววิรวม = 216 รายการ 

 ภาษาที่ใชรีวิว: ภาษาไทย และภาษาตางประเทศรวม 8 ภาษา 
ภาษาที่ใชรีวิว จํานวนผูเขียนรีวิว รอยละ 

1) ไทย 41 18.98% 
2) อังกฤษ 129 59.72% 
3) ญ่ีปุน 9 4.17% 
4) ดัชต 7 3.24% 
5) ฝรั่งเศส 15 6.94% 
6) เยอรมัน 13 6.02% 
7) สเปน 1 0.46% 
8) อิตาลี 1 0.46% 

จํานวนรวม 216 100.00% 
 ผลการวิเคราะหคําสําคัญของบานเชียง 
 คุณลักษณะหลักของบานเชียงจากการรีวิวของนักทองเท่ียวทั้งไทยและตางประเทศจะเปนการ
รีวิวตัวพิพิธภัณฑเปนหลักเพราะคนมาเที่ยวที่น่ีจะมาเท่ียวพิพิธภัณฑซ่ึงเปนมรดกโลก ตัวพิพิธภัณฑมี
การจัดแสดงเคร่ืองปนดินเผาเครื่องมือเคร่ืองใช แสดงถึงอารยธรรมกอนประวัติศาสตร มีการขุดคนเชิง
โบราณคดีและพบวัตถุโบราณ โครงกระดูกในพื้นที่จํานวนมาก มีรานขายของ สวนใหญสินคาเลียนแบบ
ของโบราณรายละเอียดแสดงในตารางที่ 4.43 และรูปที่ 4.29 
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ตารางที่ 4.43 คําสําคัญที่แสดงคุณลักษณะของบานเชียง 

ลําดับ Keyword ไทย จํานวน รอยละ Keyword อังกฤษ จํานวน รอยละ 
1 บานเชียง 20 3.31% museum 198 4.61% 
2 พิพิธภัณฑ 20 3.31% site 111 2.59% 
3 จัดแสดง 19 3.15% well 87 2.03% 
4 ประวัติศาสตร 17 2.81% history 85 1.98% 
5 ขุดคน-ขุดพบ 16 2.65% visit 82 1.91% 
6 เครื่องปนดินเผา 16 2.65% interest 79 1.84% 
7 อุดรธานี 14 2.32% Ban-Chiang 64 1.49% 
8 โครงกระดูก 10 1.66% place 59 1.37% 
9 มรดกโลก 10 1.66% archeology 55 1.28% 

10 เดิน 9 1.49% Udon-Thani 54 1.26% 
11 หมอ-ไห 9 1.49% great 47 1.10% 
12 คนสมัยกอน 8 1.32% pottery 47 1.10% 
13 ความรู 8 1.32% see 44 1.03% 
14 จํานวนมาก 8 1.32% World-Heritage 43 1.00% 
15 ภายใน 8 1.32% Thai 42 0.98% 
16 วัตถุโบราณ 8 1.32% good 41 0.96% 
17 ตัวเมือง 7 1.16% excavation 40 0.93% 
18 โบราณ 7 1.16% nice 40 0.93% 
19 การศึกษา 6 0.99% Thailand 39 0.91% 
20 เครื่องมือเคร่ืองใช 6 0.99% display 33 0.77% 
21 รานขายของ 6 0.99% exhibit 30 0.70% 
22 ศึกษา 6 0.99% age 27 0.63% 
23 อารยธรรม 6 0.99% trip-travel-tour 27 0.63% 
24 ขอมูล 5 0.83% local 25 0.58% 
25 ขายของ 5 0.83% shop 24 0.56% 

จํานวนคําสําคัญรวม 604 100.00%  4,291 100.00% 

หมายเหตุ: แสดงเฉพาะคําสําคัญ 25 อันดับแรก 
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รูปที่ 4.29 คําสําคัญที่แสดงคุณลักษณะของบานเชียง 
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 ผลการวิเคราะหความคดิเห็นเก่ียวกับบานเชียง 
 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นรวม 216 รายการเปนความคิดเห็นเชิงลบ 4 รายการ (1.85%) เปน
ความคิดเห็นของนักทองเที่ยวตางชาติทั้งหมด รายละเอียดความคิดเห็นในเชิงลบแสดงในตารางที่ 4.44 

ตารางที่ 4.44 รายละเอียดความคิดเห็นเชิงลบเก่ียวกับบานเชียง 

ลําดับ คะแนน
รีวิว 

ความคิดเห็น สรุปประเด็นปญหา
ขอบกพรอง 

1 1 “…..Unfriendly place to visit. As foreign people in Thailand 
we are used to being discriminated against. Normally 
when showing a work permit or Thai driving license they 
will let you in at Thai price. If you are Asian no issue they 
turn a blind eye but if you are white expect discrimination.” 

 สถานท่ีไมเปนมิตรสําหรับ
การเขาชม 
 คนตางชาติถึงแมจะทํางาน
ใน เมื อ งไทยจะ ถูก เ ลือก
ปฏิบัติในการเสียคาเขาชมท่ี
สูงกวาคนไทย 

 1 “…..The most disappointed world heritage in my life….The 
entrance fee depends on whether you were Thai or 
foreigner (foolish South-East Asia standard). First I paid 
THB 30 because an information lady thought I was a Thai. 
However after few talking, she noticed I was a foreigner 
and then I paid THB250. Unfortunately when I came back 
to a hotel and checked the entrance fee of here, it was 
THB150. That means I lost THB100... 
In the museum, it was quite small and I wasn't interesting 
in display …...I love museums so I tried to see them and 
spend as long as possible, however I needed only for 
about 20min ….” 

 เปนมรดกโลกท่ีนาผิดหวัง
ท่ีสุดในชีวิต 
 ร า ค า ค า เ ข า ช ม มี ก า ร
แบงแยกระหวางคนไทยและ
คนตางชาติ 
 ร า ค า ค า เ ข า ช ม สํ า ห รั บ
ชาวตางชาติ ท่ีโรงแรมถูก
กวาท่ีพิพิธภัณฑ 
 พิพิธภัณฑมีขนาดเล็กและ
การจัดแสดงไมนาสนใจ 
 ใช เ วลา เ พียงชม ส้ันมาก

(20นาที) ท้ังๆท่ีเปนคนรัก
พิพิธภัณฑ 

 2 “Not very Interesting. A very boring place, unless you like 
broken pottery…..” 

 ไมมีอะไรนาสนใจ 
 นาเบ่ือยกเวนถาเปนคน
ชอบเคร่ืองปนดินเผาท่ี
แตกหัก 

 1 “…..historical heritage. A small collection of broken pots 
and pans, some old bones / skeletons ... Nothing 
interesting to see. Nice village that ... but not worth a 
detour!” 

 มรดกทางประวัติศาสตรแต
ไมนาสนใจท่ีจะเยี่ยมชม 
 หมูบานนารักแตไมคุมคาท่ี
จะมาแวะมาชม 
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 ความคิดเห็นในเชิงลบมาจากนักทองเท่ียวทั้งหมดสรุปไดดังน้ี 
 การแบงแยกราคาคาเขาชมระหวางนักทองเท่ียวชาวไทยและชาวตางประเทศ 
 คาเขาชมแตกตางกันระหวางการซ้ือที่โรงแรมและที่หนาพิพิธภัณฑ 
 พิพิธภัณฑมีขนาดเล็ก 
 การจัดแสดงไมนาสนใจ 
 ไมมีอะไรมากนักทําใหใชเวลาเพียงชมสั้นมาก 
 ยังไมคุมคากับการแวะเขามาชม 
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 กรณีศึกษาที ่13 ทะเลบัวแดง 

ขอมูลพื้นฐาน 
คะแนนรีววิเฉลี่ย: TripAdvisor  = 4.56 Google Maps  = 4.28 
จํานวนผูเขียนรีวิว: TripAdvisor  = 216 ราย Google Maps  = 862 ราย 

 รวม  = 1,078 ราย  
 ไมแสดงความคิดเห็น  =  392 ราย 
 จํานวนรีววิรวม = 686 รายการ 

 ภาษาที่ใชรีวิว: ภาษาไทย และภาษาตางประเทศรวม 14 ภาษา 
ภาษาที่ใชรีวิว จํานวนผูเขียนรีวิว รอยละ 

1) ไทย 358 52.19% 
2) อังกฤษ 226 32.94% 
3) เยอรมัน 25 3.64% 
4) ญี่ปุน 20 2.92% 
5) ฝรั่งเศส 19 2.77% 
6) จีน 13 1.90% 
7) ดัชต 9 1.31% 
8) เกาหลี 4 0.58% 
9) อารบิค 3 0.44% 
10) รัสเซีย 3 0.44% 
11) อิตาลี 2 0.29% 
12) สเปน 2 0.29% 
13) เวียดนาม 1 0.15% 
14) ลาว  1 0.15% 

จํานวนรวม 686 100.00% 
ผลการวิเคราะหคําสําคัญของทะเลบัวแดง 

 คุณลักษณะหลักของทะเลบัวแดงจากการรีวิวของนักทองเที่ยวไดแก ความสวยงามจากการ
ทองเท่ียวเชิงธรรมชาติโดยการลองเรือชมทะเลบัวแดง และนก ทะเลสาบมีดอกบัวจํานวนมากโดยเฉพาะ
ชวงเชาแสงแดดไมแรง เหมาะกับการถายรูป เพราะดอกบัวจะบานเต็มที่ เปนแหลงทองเที่ยวที่
นักทองเท่ียวทั้งไทยและตางประเทศสวนใหญชอบ ถามาไดถูกวันและเวลา รายละเอียดแสดงในตารางที่ 
4.45 และรูปที่ 4.30 
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ตารางที่ 4.45 คําสําคัญที่แสดงคุณลักษณะของทะเลบัวแดง (แสดงเฉพาะคําสําคัญ 25 อันดับแรก๗ 

ลําดับ Keyword ไทย จํานวน รอยละ Keyword อังกฤษ จํานวน รอยละ 
1 สวยงาม 168 8.58% lotus 245 4.20% 
2 ดอกบัวแดง 60 3.06% boat 243 4.16% 
3 ควรมาชวงเชา  54 2.76% lake 228 3.91% 
4 ทะเลบัวแดง 54 2.76% beautiful 158 2.71% 
5 ดอกบัว 49 2.50% flower 129 2.21% 
6 เรือ 49 2.50% trip-travel-tour 128 2.19% 
7 ธรรมชาติ 39 1.99% Udon-Thani 113 1.94% 
8 นั่งเรือ 36 1.84% morning 95 1.63% 
9 อุดรธานี 33 1.68% see 73 1.25% 

10 แนะนํา 28 1.43% red 71 1.22% 
11 บัวบาน 27 1.38% visit 69 1.18% 
12 บึง-ทะเลสาบ 27 1.38% early 57 0.98% 
13 ถายรูป 25 1.28% time 56 0.96% 
14 มากมาย 22 1.12% worth 56 0.96% 
15 บัวเยอะมาก 21 1.07% place 50 0.86% 
16 ทริป/ ทองเทียว/ ทัวร 20 1.02% bloom 46 0.79% 
17 รอน 16 0.82% arrive 43 0.74% 
18 หนาว 15 0.77% best 41 0.70% 
19 ดอกบัวบาน 13 0.66% recommend 37 0.63% 
20 เดินทาง 13 0.66% pink 34 0.58% 
21 บรรยากาศ 13 0.66% experience 33 0.57% 
22 ธันวาคม 12 0.61% hotel 33 0.57% 
23 ทาเรือ 12 0.61% sunrise 33 0.57% 
24 ประทับใจ 12 0.61% small 32 0.55% 
25 ลงเรือ 12 0.61% nice 31 0.53% 

จํานวนคําสําคัญรวม 1,959 100.00%  5,836 100.00% 
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รูปที่ 4.30 คําสําคัญที่แสดงคุณลักษณะของทะเลบัวแดง 
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ผลการวิเคราะหความคดิเห็นเก่ียวกับทะเลบัวแดง 
 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นรวม 686 รายการเปนความคิดเห็นเชิงลบ 25 รายการ (3.64%) 
รายละเอียดความคิดเห็นเชิงลบแสดงในตารางที่ 4.46 

ตารางที่ 4.46 รายละเอียดความคิดเห็นเชิงลบเก่ียวกับทะเลบัวแดง 

ลําดับ คะแนน
รีวิว 

ความคิดเห็น สรุปประเด็นปญหาขอบกพรอง 

1 3 “......ถามาวันหยุดหรือเทศกาลคนจะเยอะรอคิวลงเรือนานมาก”  รอคิวลงเรือนานมาก 
2 3 “.....ปายทางเขาแตละเสนทางควรปรับปรุงไมตอเนื่องหลงได

งายๆ.....” 
 ปายทางเขาแตละเสนทางไม

ชัดเจน 
3 2 “…..เช็คระยะเวลาบัวบานใหดี...ปนี้บัวนอยคนขับเรือบอกใหมา

อีกทีชวงเมษาบัวจะเยอะขึ้น…..” 
 ตองตรวจสอบขอมูลการบาน

ของดอกบัว 
4 1 ไมมีบัวเพราะเนนเอาเรือว่ิง รอน หาท่ีรมไมมีแตทําเปนรานคา

เพียบ 
 ไมมีบัว 
 รอนหาท่ีรมไมได 

5 1 อยาพ่ึงมาเลยมีแตรถขุดดิน น้ําแหงๆ รอหนาน้ําเยอะกอน  น้ําแหง ตองรอหนาน้ําเยอะกอน 
6 1 คาเรือ 500 บาท แพงมาก และซื้อน้ําท่ีนั่น ท่ีเปนน้ํารากบัว 

หวานมากและไมอรอยเลย ท่ีสําคัญ ทองเสียอยางหนัก 
 แพงมาก  
 กินอาหารแลวทองเสียหนัก 

7 2 มาชวงนี้ไมคอยมีบัวนะ ไมเยอะนะ คนแถวนี้บอกใหมาเดือน
ธันวาคม ปใหมจะสวย 

 ชวงท่ีมาไมคอยมีบัว 

8 2 พ้ืนท่ีไปชมไมมตีนไมไวใหความรมเย็นกับนักทองเท่ียวท่ีมา
เยือนรอนมาก 

 มาชวงนี้ไมคอยมีบัว 

9 2 เว้ิงวางเกินไป  ไมมีตนไมไวใหความรมเย็นกับ
นักทองเท่ียวท่ีมาเยือน 

 รอนมาก 
10 2 รอนมาก พกรมมาดวยนะ  เว้ิงวางเกินไป 
11  บัวนอยไมเหมือนในภาพ   รอนมาก 
12 2 การตอนรับไมประทับใจของผูบริการหองสุขาพูดจาไมสมเปนท่ี

ทองเท่ียว 
 บัวนอยไมเหมือนในภาพ  

13 2 ตองปรับปรุงวิว และราคานั่งเรือ  การตอนรับไมประทับใจ 
14 2 คาบริการแพงไป เวอรวัง  ตองปรับปรุงวิว  

 ปรับปรุงราคานั่งเรือ 
 3 …..ราคาเรือแพงไปหนอย…..สถานท่ีดูแลไมคอยดี รกไมคอย

สะอาด ไมคอยเปนระเบียบ 
 ราคาเรือแพงไป 
 สถานท่ีดูแลไมคอยดี รกไมคอย

สะอาด ไมคอยเปนระเบียบ 
15 3 บัวแดงก็สวยดี แตคนขับเรือโคตรรีบ  คนขับเรือรีบรอนเพื่อใหไดรอบ

เรือ 
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16 3 การเขาถึงลําบากปายบอกทางทําใหสับสน  การเขาถึงลําบาก 
 ปายบอกทางทําใหสับสน 

17 4 “     Come in when the bloom is coming! The month that I 
went was May, so I could not see full bloom. It is 
information that sights are early in the morning of 
November….. 
…..The toilet in the lakeside is difficult for women to do. 
Let's finish the toilet and board the ship in advance.” 

 ม า เ ดื อ น พ ฤ ษภ า ค ม จึ ง ไ ม
สามารถเห็นดอกบัวบานเต็มท่ี 

 หองน้ํ า ยั ง ไม สะดวก สําหรับ
ผูหญิง 

18 1 “…..Wrong name wrong map.! The proper name for the 
lotus lake is Talay Buadaeng. Why did people put reviews 
of the lotus lake under Udon Saeng Tawan that’s more 
than 20km away??? Our taxi driver searched round and 
round Udon Saeng Tawan marked on TripAdvisor map to 
find only jungle land. Wasted 500 bht to see nothing…..” 

 ชื่อผิดเพราะใชชื่อ Udon Saeng 
Tawan แทนทะเลบัวบัวแดงท่ีอยู
หางออกไป 20 กิโลเมตรทําเสีย
คารถแตไมเห็นอะไร 

 แผนที่ไมถูกตอง 

19 1 “Not as good as it was once. Was there in December 2011 
and it was impressive. Back again in December 2014 I was 
really disappointed.” 

 ผิดหวังไมประทับใจเหมือนท่ีเคย
มาใน พ.ศ. 2554 

20 1 “Waste of time. Well I have to say we were underwhelmed 
by this 'attraction'. Arrived there and beyond the dirt track 
banking was the lake. No Lotus plants (let alone flowers) to 
be seen. In the far distance there appeared a tinge of 
colour so maybe one had to take a boat trip to see them. 
Not practical with a young baby, not to mention the long 
queues for a boat.” 

 เสียเวลา.อาจเพราะไดขอมูลท่ี
เกินจริง 

 ทะเลสาบสกปรก 
 ตองออกไปชมบัวท่ีหางออกไป

โดยเรือไมเหมาะกับเด็กเล็ก 
 คิวเรือยาวมาก 

21 1 Absolute fool! There are even like no water lilies here. 
Everything is extinct! The boat rental company has lied and 
still very hard face. 

 ไมมีดอกบัว 
 คนใหเชาเรือโกหก 

22 1 18 feb i ask if the flowers are good , thay speek very good 
,until we got out , the flowers are now dead, just wont to 
take your money  

 หลอกลวง ไปเดือนกุมภาพันธ 
สอบถามวาดอกบัวสวย แตเมื่อ
ไปแลวไมสวย 

 1 Not as beautiful as I saw in the picture  ไมสวยเทาท่ีเห็นในภาพ 
23 2 Was just a pool with a lot of waste. And nowhere to see a 

lotus flower 
 คาบริการแพงไป  

24 2 The lilies are now on the opposite side of the lake. Go 
there and shorten your boat ride by 30 minutes.  

 ดอก บั ว อ ยู ฝ ง ต ร ง ข า ม ข อ ง
ทะเลสาบ ไปท่ีนั่นจะลดเวลาลง
ไดประมาณ 30 นาที 

25 2 "…..Lake to big with no real features other than endless 
red lillies " 

 ทะเลสาบใหญแตไมมีอะไรมาก
นอกเหนือจากดอกบัวสีแดง 
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 ความคิดเห็นในเชิงลบมาจากนักทองเท่ียวทั้งหมดสรุปไดดังน้ี 
 รอคิวลงเรือนานมาก 
 ปายทางเขาแตละเสนทางไมชัดเจน 
 การใหขอมูลเก่ียวกับระยะเวลาที่เหมาะสมในการมาชมบัว 
 หองน้ํายังไมสะดวกสําหรับผูหญิง 
 ตองตรวจสอบชื่อและแผนที่ใหถูกตอง 
 ผิดหวังไมประทับใจเหมือนที่เคยมา 
 ควรใหขอมูลตามความเปนจริง 
 ทะเลสาบสกปรก 
 ยังขาดสิ่งอํานวยความสะดวก 
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 กรณีศึกษาที ่14 โฮมสเตยเกาะเกิด 

ขอมูลพื้นฐาน 
คะแนนรีววิเฉลี่ย: TripAdvisor  = NA Google Maps  = 4.16 
จํานวนผูเขียนรีวิว: TripAdvisor  = NA Google Maps  = 19 ราย 

 รวม  =  19 ราย 
 ไมแสดงความคิดเห็น  =  13 ราย 
 จํานวนรีววิรวม = 6 รายการ 

 ภาษาที่ใชรีวิว: ภาษาไทยทั้งหมด 
ผลการวิเคราะหคําสําคัญของโฮมสเตยเกาะเกิด 

 คุณลักษณะหลักของโฮมสเตยเกาะเกิดจากการรีวิวของนักทองเท่ียว ไดแก การเปนโฮมสเตยเพ่ือ
การศึกษาดูงาน เปนแหลงเรียนรูทํากิจกรรม ที่มีบรรยากาศริมแมนํ้าเจาพระยา ไมไกลจากรุงเทพ ผูเขา
พักสามารถใชชีวิตเรียบงาย แบบสโลไลฟ กับผูคนที่เปนมิตร สัมผัสธรรมชาติ ที่ไมปรุงแตง รายละเอียด
แสดงในตารางที่ 4.47 และรูปที่ 4.31 
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ตารางที่ 4.47 คําสําคัญที่แสดงคุณลักษณะของเกาะเกิด 

ลําดับ Keyword ไทย จํานวน รอยละ 
1 กิจกรรม-แหลงเรียนรู 2 8.00% 
2 บรรยากาศ 2 8.00% 
3 มีความเหมาะสม 2 8.00% 
4 ริมน้ํา-ทาน้ํา 2 8.00% 
5 การจัดการ-นําเสนอดี 1 4.00% 
6 ใกลกรุงเทพ 1 4.00% 
7 ชอบ 1 4.00% 
8 ดี 1 4.00% 
9 ดีมาก 1 4.00% 
10 ทองถ่ิน 1 4.00% 
11 ท่ีพัก 1 4.00% 
12 ธรรมชาติ 1 4.00% 
13 ผูคนเปนมิตร  1 4.00% 
14 ไมปรุงแตง 1 4.00% 
15 รมเย็น-รมรื่น 1 4.00% 
16 ริมเเมน้ําเจาพระยา  1 4.00% 
17 เรียบงาย 1 4.00% 
18 เรือว่ิงท้ังคืน  1 4.00% 
19 สโลไลฟ 1 4.00% 
20 อาหาร 1 4.00% 
21 โฮมสเตย 1 4.00% 
จํานวนคําสําคัญรวม 21 100.00% 
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รูปที่ 4.31 คําสําคัญที่แสดงคุณลักษณะของเกาะเกิด 

ผลการวิเคราะหความคดิเห็นเก่ียวกับเกาะเกิด 
 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นเก่ียวกับเกาะเกิดรวม 6 รายการเปนความคิดเห็นเชิงบวกทั้งหมด  
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 กรณีศึกษาที ่15 บานคลองหัวชาง 

ขอมูลพื้นฐาน 
คะแนนรีววิเฉลี่ย: TripAdvisor  = NA Google Maps  = 4.20 
จํานวนผูเขียนรีวิว: TripAdvisor  = NA Google Maps  =  5 ราย 

 รวม  =  5 ราย 
 ไมแสดงความคิดเห็น  =  1 ราย 
 จํานวนรีววิรวม = 4 รายการ 

 ภาษาที่ใชรีวิว: ภาษาไทยทั้งหมด 
ผลการวิเคราะหคําสําคัญของบานคลองหัวชาง 

 คุณลักษณะหลักบานคลองหัวชางจากการรีวิวของนักทองเที่ยว ไดแก การเปนศูนยเรียนรู แหลง
ดูงาน สินคาที่ขึ้นชื่อคือพรมเช็ดเทา สวยงาม นาใชแตราคาถูก รวมถึงเปนแหลงทองเที่ยวการเกษตร 
พืชผักสวนครัว และเห็ดฟาง รายละเอียดแสดงในตารางที่ 4.48 และรูปที่ 4.32 

ตารางที่ 4.48 คําสําคัญที่แสดงคุณลักษณะของบานคลองหัวชาง 

ลําดับ Keyword ไทย จํานวน รอยละ 
1 ทอพรมเช็ดเทา 2 14.29% 
2 ศูนยเรียนรู 2 14.29% 
3 นาใช 1 7.14% 
4 บานคลองหัวชาง  1 7.14% 
5 เพาะเห็ดฟาง  1 7.14% 
6 ราคาถูก 1 7.14% 
7 วิหารแดง  1 7.14% 
8 สงบ 1 7.14% 
9 สวนผักสวนครัว  1 7.14% 
10 สวยงาม 1 7.14% 
11 แหลงทองเท่ียวการเกษตร 1 7.14% 
12 อาชีพเกษตร 1 7.14% 
จํานวนคําสําคัญรวม 14 100.00% 
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รูปที่ 4.32 คําสําคัญที่แสดงคุณลักษณะของบานคลองหัวชาง 

ผลการวิเคราะหความคดิเห็นเก่ียวกับบานคลองหัวชาง 
ผลการวิเคราะหความคิดเห็นเก่ียวกับเกาะเกิดรวม 4 รายการเปนความคิดเห็นเชิงบวกทั้งหมด 
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กรณีศึกษาที ่16 ตลาดไทยยอนยุคบานระจัน 

ขอมูลพื้นฐาน 
คะแนนรีววิเฉลี่ย: TripAdvisor  = NA Google Maps  = 4.47 
จํานวนผูเขียนรีวิว: TripAdvisor  = NA Google Maps  =  549 ราย 

 รวม  =  549 ราย 
 ไมแสดงความคิดเห็น  =  279 ราย 
 จํานวนรีววิรวม = 270 รายการ 

 ภาษาที่ใชรีวิว: ภาษาไทย 
ภาษาที่ใชรีวิว จํานวนผูเขียนรีวิว รอยละ 

1) ไทย 264 97.78% 
2) อังกฤษ 5 1.85% 
3) ญ่ีปุน 1 0.37% 

รวม 270 100.00% 
ผลการวิเคราะหคําสําคัญของตลาดไทยยอนยุคบานระจัน 

 คุณลักษณะหลักของตลาดไทยยอนยุคบานระจันจากการรีวิวของนักทองเที่ยวไดแก การเปน
ตลาดที่ออกแบบเปนตลาดยอนยุคตามรอยประวัติศาสตรบานบางระจัน นักทองเท่ียวชอบการแตงกาย
ดวยชุดยอนยุค-ไทยโบราณ และการพูดจาไพเราะใชภาษาโบราณของพอคาแมคา สินคา อาหารมีราคา
ถูกและอรอย มีกิจกรรมการแสดง และบรรยากาศดี นาเดิน รายละเอียดแสดงในตารางที่ 4.49 และรูปที่ 
4.33 
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ตารางที่ 4.49 คําสําคัญที่แสดงคุณลักษณะของตลาดไทยยอนยุคบานระจัน 

ลําดับ Keywordไทย จํานวน รอยละ Keywordอังกฤษ จํานวน รอยละ 
1 พอคาแมคา 58 5.73% good  3 12.50% 

2 
ราคาถูก 49 4.84% idea-traditional-

market  
3 12.50% 

3 
พูดจาไพเราะ-ภาษา
โบราณ 

48 4.74% old-style-Thai-food 3 12.50% 

4 
แตงชุดยอนยุค-ไทย
โบราณ 

30 2.96% atmosphere 1 4.17% 

5 อาหาร 28 2.77% Ayutthaya-period 1 4.17% 
6 กิจกรรม-การแสดง 26 2.57% Bang-Rachan-Theme 1 4.17% 
7 ของขายมาก 25 2.47% best 1 4.17% 
8 ตลาดยอนยุคบานระจัน 25 2.47% come-again 1 4.17% 
9 บรรยากาศดี 25 2.47% community  1 4.17% 

10 อาหารอรอย 21 2.08% good 1 4.17% 
11 อรอย 20 1.98% harder-for-foreigners 1 4.17% 
12 แนะนํา 19 1.88% highly-recommend 1 4.17% 
13 รมเย็น-รมรื่น 18 1.78% nice 1 4.17% 
14 รานคา 18 1.78% nice-costumes  1 4.17% 

15 
อาหารมากมาย 18 1.78% old-aged-design-

packages 
1 4.17% 

16 ดีมาก 17 1.68% people 1 4.17% 
17 บางระจัน 17 1.68% tasty  1 4.17% 
18 บรรยากาศ 16 1.58% war-zone-in-the-past 1 4.17% 
19 ยอนยุค  15 1.48%    
20 อาหารอรอย   15 1.48%    
21 ขนมไทย-ขนมโบราณ 14 1.38%    
22 ชอบ 13 1.28%    
23 นาเดิน 13 1.28%    
24 นารัก 13 1.28%    
25 เสาร-อาทิตย 13 1.28%    

จํานวนคําสําคัญรวม 1,012 100.00%  24 100.00% 

หมายเหตุ: แสดงเฉพาะคําสําคัญ 25 อันดับแรก 
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รูปที่ 4.33 คําสําคัญที่แสดงคุณลักษณะของตลาดไทยยอนยุคบานระจัน 
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ผลการวิเคราะหความคดิเห็นเก่ียวกับตลาดไทยยอนยุคบานระจัน 
 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นรวม 270 รายการเปนความคิดเห็นเชิงลบ 5 รายการ (1.85%) เปน
ความคิดเห็นของนักทองเที่ยวตางชาติ 1 รายการ รายละเอียดความคิดเห็นเชิงลบแสดงในตารางที่ 4.50 

ตารางที่ 4.50 รายละเอียดความคิดเห็นเชิงลบเก่ียวกับตลาดไทยยอนยุคบานระจัน 

ลําดับ คะแนน
รีวิว 

ความคิดเห็น สรุปประเด็นปญหาขอบกพรอง

1 3 “…..ท่ีจอดรถมีเยอะแตไมคอยมีท่ีรม ฝุนคอนขางมาก อาจ
แออัดบางในชวงเทศกาล” 

ฝุนคอนขางมาก 

2 3 “…..ท่ีจอดรถหายาก ฝุนเยอะ รอน….ของฝากมีใหเลือก
นอย” 

ท่ีจอดรถหายาก ฝุนเยอะ รอน….
ของฝากมีใหเลือกนอย 

3 3 “…..คนเยอะ….อาหารที่ขายไมหลากหลาย ไมคอยมีอะไร” อาหารท่ีขายไมหลากหลาย ไม
คอยมีอะไร  

4 3 “รอน” รอน 
5 2 “For foreigners, it is slightly harder “ สําหรับชาวตางชาติคอนขางยาก

ท่ีจะเขาใจเรื่องราว 

 ความคิดเห็นในเชิงลบมาจากนักทองเท่ียวทั้งหมดสรุปไดดังน้ี 
 ฝุนคอนขางมาก 
 ที่จอดรถหายาก  
 รอน 
 ของฝากมีใหเลือกนอย 
 อาหารที่ขายไมหลากหลาย ไมคอยมีอะไร  
 ชาวตางชาติไมคอยเขาใจเรื่องราวเกี่ยวกับตลาด 
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กรณีศึกษาที ่17 ประแส 

ขอมูลพื้นฐาน 
คะแนนรีววิเฉลี่ย: TripAdvisor  = 4.53 Google Maps  = 4.34 
จํานวนผูเขียนรีวิว: TripAdvisor  = 78 ราย Google Maps  = 322 ราย 

 รวม  = 400 ราย  
 ไมแสดงความคิดเห็น  =  143 ราย 
 จํานวนรีววิรวม = 257 รายการ 

 ภาษาที่ใชรีวิว: ภาษาไทย และภาษาตางประเทศรวม 14 ภาษา 
ภาษาที่ใชรีวิว จํานวนผูเขียนรีวิว รอยละ 

1) ไทย 212 82.49% 
2) อังกฤษ 30 11.67% 
3) อังกฤษ/จีนแบบยอ 5 1.95% 
4) เกาหลี 2 0.78% 
5) กัมพูชา 2 0.78% 
6) สวีเดน 1 0.39% 
7) เยอรมัน 1 0.39% 
8) ฟนแลนด 1 0.39% 
9) ดัชต 1 0.39% 
10) ญ่ีปุน 1 0.39% 
11) จีนแบบยอ 1 0.39% 

จํานวนรวม 257 100.00% 
ผลการวิเคราะหคําสําคัญของประแส 

 คุณลักษณะหลักของประแสจากการรีวิวของนักทองเท่ียวชาวไทยคืออาหารอรอย บรรยากาศดี 
หองพักสะอาด ความเปนกันเองของเจาของบาน ที่ทองเที่ยวใกลเคียงคือการไปเที่ยวชมทุงโปรงทองที่อยู
ใกลโฮมสเตย เปนการทองเท่ียวชมธรรมชาติโดยเดินชมปาชายเลน ปาโกงกาง ที่เขียวขจี มีปูจํานวนมาก 
ควรเดินตอนเชาหรือตอนเย็นเพราะจะไมรอน รายละเอียดแสดงในตารางที่ 4.51 และรูปที่ 4.34 
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ตารางที่ 4.51 คําสําคัญที่แสดงคุณลักษณะของประแส 

ลําดับ Keyword ไทย จํานวน รอยละ Keyword อังกฤษ จํานวน รอยละ 
1 อาหาร 65 3.74% mangrove 31 5.12% 
2 บรรยากาศดี 49 2.82% walk 31 5.12% 
3 อรอย 49 2.82% forest 14 2.31% 
4 เดิน 48 2.76% beautiful 13 2.15% 
5 บริการ 43 2.48% nice 12 1.98% 
6 ทุงโปรงทอง 42 2.42% boat 10 1.65% 
7 สะอาด 40 2.30% visit 9 1.49% 
8 ท่ีพัก 36 2.07% good 8 1.32% 
9 ดีมาก 34 1.96% great 7 1.16% 

10 ธรรมชาติ 34 1.96% host-owner 6 0.99% 
11 ดี 30 1.73% morning 6 0.99% 
12 สวยงาม 30 1.73% people 6 0.99% 
13 ท่ีจอดรถ 26 1.50% sea 6 0.99% 
14 ถายรูป 24 1.38% well 6 0.99% 
15 เปนกันเอง 24 1.38% afternoon 5 0.83% 
16 สบาย 23 1.32% cheap 5 0.83% 
17 เจาของบาน 22 1.27% green 5 0.83% 
18 ปาชายเลน 21 1.21% view 5 0.83% 
19 หองพัก 21 1.21% visit-again 5 0.83% 
20 ทะเล 20 1.15% food 4 0.66% 
21 โกงกาง 19 1.09% homestay  4 0.66% 
22 ริมน้ํา 19 1.09% Prasae 4 0.66% 
23 เขียวขจี 17 0.98% Rayong 4 0.66% 
24 ไม 17 0.98% service 4 0.66% 
25 สะพาน 17 0.98% stroller 4 0.66% 

จํานวนคําสําคัญรวม 1,736 100.00%  605 100.00% 

หมายเหตุ: แสดงเฉพาะคําสําคัญ 25 อันดับแรก 
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รูปที่ 4.34 คําสําคัญที่แสดงคุณลักษณะของประแส 
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ผลการวิเคราะหความคดิเห็นเก่ียวกับประแส 
 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นรวม 257 รายการเปน ความคิดเห็นเชิงลบ 15 รายการ (5.84%) 
เปนความเห็นของนักทองเที่ยวตางชาติ 1 รายการ  รายละเอียดความคิดเห็นเชิงลบแสดงในตารางที่ 4.52 

ตารางที่ 4.52 รายละเอียดความคิดเห็นเชิงลบเก่ียวกับประแส 

ลําดับ คะแนน
รีวิว 

ความคิดเห็น สรุปประเด็นปญหาขอบกพรอง 

1 4 “ตอนไปถึงเขามีท่ีจอดรถใหเสียตัง 20 บาท…เดินตามสะพานไม…
ถาเดินตอไปคุณคิดวามันจะวนกลับทางเดิมแลวหละก็คุณคิดผิดมัน
จะไมวนกลับมาท่ีเดิมมันจะไปโพลอีกท่ีทําใหตองนั่งรถสามลอ
รับจางกลับมาท่ีรถ” 

เสนทางเดินไมยอนกลับมาท่ีเดิม
ทําใหเสียคาใชจายในการกลับมา
เอารถ 

2 4 “.....ทางเดินเขาปาโกงกางเปนสะพานไมกวางประมาณ1เมตรบาง
ชวงไมมีสภาพผุพังตองเดินระหวางนิดนึง....” 

ทางเดินยังไมคอยปลอดภัย 

3 5 “.....ความกวางของทางเดินก็ประมาณคนเดินสวนกันไดแตตอง
ระวังเพราะไมมีไมกั้นแตอยางใดเด็กๆ หรือคนชราก็ระวังหนอย...
ยังไมไดซอมหลายจุด.....” 

บางชวงไมปูทางเดินเสีย ไมได
ซอมหลายจุด ทําใหมีชองวางซึ่ง
อาจจะกอใหเกิดอันตราย 

4 1 “…..ไมสามารถส่ังอาหารกินท่ีหองไดเพราะแฟนไมคอยสบายเลยไม
อยากไปนั่งกินคนเด่ียว เสียความรูสึกมากคะ” 

ไมสามารถส่ังอาหารกินท่ีหองได 

5 1 “หองพักไมเก็บเสียง” หองพักไมเก็บเสียง  
6 1 "ไมประทับใจเลยคะ  การตกลงกันกับส่ิงท่ีไดไปเจอตางกันมาก  ไมประทับใจ  บริการท่ีไดรับ

แตกตางจากท่ีตกลงกันไว 
7 1 “แยมาก หองน้ํารวม แพงเกินไมสบาย โฆษณาเกินจริง ไมดีมาก 

อยาหลงไป” 
 หองน้ํารวม  

 ราคาแพงเกิน ไมสบาย  
 โฆษณาเกินจริง  

8 2 “สภาพโดยรวมพอนอนได อาหารเชาขาวตมอรอยดี”  พอนอนได  
9 2 “พายุเขา นาจะทราบวาออกเรือไป…..ก็ถามแลววาไปไดหรือไม เสีย

เงินฟรี” 
 การไมใหขอมูลท่ีถูกตอง ทําให
ตองเสียเงินฟรี 

10 2 “หองน้ํามีกล่ินนิดหนอยแถมทีวีดูไมได ท่ีสําคัญจอดรถไวในออก
ไมได” 

 หองน้ํามีกล่ิน ทีวีดูไมได  
 ท่ีจอดรถไมสะดวก  

11 2 “ท่ีนอนมันเหมือนสปริงมันจะพัง”  ท่ีนอนนอนไมสบาย 
12 3 “อาหารราคาคอนขางสูง รสชาดิไมสมราคา”  อาหารราคาคอนขางสูง  

 รสชาติไมสมราคา 
13 3 อาหารเชานอยเกินไป  อาหารเชานอยเกินไป 
14 3 .หองพักราคาแพงไป เพราะเตียงแข็ง หองเล็ก ไมมีตูเย็นในหอง 

ควรลดราคาลง 20%” 
 หองพักราคาแพงไป  

15 5 “……You can see both the good sites like reforestation and 
the bad ones like garbage being thrown into the sea. …..” 

 ยังมีการท้ิงขยะลงไปในทะเล 
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 ความคิดเห็นในเชิงลบมาจากนักทองเท่ียวทั้งหมดสรุปไดดังน้ี 
 ขอมูลเสนทางเดินในปาโปรงทองยังไมชัดเจนทําใหนักทองเที่ยวเขาใจวาไมสามารถ

ยอนกลับทางเดิมได 
 ทางเดินยังไมคอยปลอดภัยและบางชวงยังไมไดซอมแซม 
 ความสะอาดยังพบขยะเนื่องจากมีการทิ้งขยะลงไปในทะเล 
 อาหารแพง 
 ที่พักยังไมสะดวก 
 ยังมีปญหาเรื่องการสื่อสาร ขอตกลง 
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 กรณีศึกษาที่ 18 เกาะยาวนอย 

ขอมูลพื้นฐาน 
คะแนนรีววิเฉลี่ย: TripAdvisor  = 3.92 Google Maps  = 4.41 
จํานวนผูเขียนรีวิว: TripAdvisor  = 85 ราย Google Maps  = 70 ราย 

 รวม  = 155 ราย  
 ไมแสดงความคิดเห็น  =  38 ราย 
 จํานวนรีววิรวม = 117 รายการ 

 ภาษาที่ใชรีวิว: ภาษาไทย และภาษาตางประเทศรวม 8 ภาษา 
ภาษาที่ใชรีวิว จํานวนผูเขียนรีวิว รอยละ 

1) ไทย 19 19.39% 
2) อังกฤษ 54 55.10% 
3) ฝรั่งเศส 16 16.33% 
4) เยอรมัน 12 12.24% 
5) รัสเซีย 6 6.12% 
6) อิตาลี 4 4.08% 
7) สเปน 4 4.08% 
8) ฟนแลนด 2 2.04% 

จํานวนรวม 117 100.00% 
ผลการวิเคราะหคําสําคัญของเกาะยาวนอย 

 คุณลักษณะหลักของเกาะยาวนอยจากการรีวิวของนักทองเท่ียวหาดปาทราย เปนหาดบนเกาะ
ยาวนอยที่ตั้งอยูใกลกระบ่ี เปนชายหาดที่เงียบสงบ สามารถเดินเลน วายนํ้า แตชายหาดหาดเปนกรวด
และโคลน มีรีสอรท รานอาหาร การเที่ยวรอบเกาะจะใชการเชารถมอเตอรไซต ความเห็นของ
นักทองเที่ยวตางชาติจะใหความสําคัญกับนํ้าขึ้นน้ําลงเพราะมีผลตอการวายนํ้าและคอนขางบนเรื่องความ
สะอาดของชายหาด รายละเอียดแสดงในตารางที่ 4.53 และรูปที่ 4-35 
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ตารางที่ 4.53 คําสําคัญที่แสดงคุณลักษณะของเกาะยาวนอย 

ลําดับ Keyword ไทย จํานวน รอยละ Keyword อังกฤษ จํานวน รอยละ 

1 เกาะ 15 9.09% beach 129 8.45% 
2 ชายหาด 9 5.45% island 57 3.73% 
3 เกาะยาวนอย 4 2.42% nice 48 3.14% 
4 ธรรมชาติ 4 2.42% restaurant 37 2.42% 
5 บรรยากาศ 4 2.42% swim 33 2.16% 
6 อาหาร 4 2.42% view 31 2.03% 
7 ใกล 3 1.82% good 29 1.90% 

8 
เชารถจักรยาน/จักยาน
ยนต 

3 1.82% beautiful 27 1.77% 

9 ทริป-ทองเทียว-ทัวร 3 1.82% great 24 1.57% 
10 ผูคนใจดี  3 1.82% low-tide 16 1.05% 
11 สบาย 3 1.82% place 16 1.05% 
12 หาดทราย 3 1.82% bars 14 0.92% 
13 กระบ่ี 2 1.21% clean 13 0.85% 
14 ความเงียบสงบ 2 1.21% relax 13 0.85% 
15 จักรยานยนต 2 1.21% sand 13 0.85% 
16 ชีวิตกลางคืน 2 1.21% sea 13 0.85% 
17 เดินเลน 2 1.21% small 13 0.85% 
18 บังกะโล 2 1.21% Koh-Yao-Noi 12 0.79% 
19 รอบเกาะ 2 1.21% motorcycle 11 0.72% 
20 รานอาหาร 2 1.21% quiet 11 0.72% 
21 รีสอรท 2 1.21% road 11 0.72% 
22 วายน้ํา 2 1.21% food 10 0.65% 
23 วิถีชุมชน-ไทย 2 1.21% massage 10 0.65% 
24 สวนยางพารา 2 1.21% dirty 9 0.59% 
25 สวย 2 1.21% enjoy 9 0.59% 

จํานวนคําสําคัญรวม 165 100.00%  1,527 100.00% 

หมายเหตุ: แสดงเฉพาะคําสําคัญ 25 อันดับแรก 
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รูปที่ 4.35 คําสําคัญที่แสดงคุณลักษณะของเกาะยาวนอย 
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ผลการวิเคราะหความคดิเห็นเก่ียวกับเกาะยาวนอย 
 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นรวม 117 รายการเปนความคิดเห็นเชิงลบ 4 รายการ (3.42%) เปน
ความคิดเห็นของชาวตางชาติ 3 ราย รายละเอียดความคิดเห็นในเชิงลบแสดงในตารางที่ 4.54 

ตารางที่ 4.54 รายละเอียดความคิดเห็นเชิงลบเก่ียวกับเกาะยาวนอย 

ลําดับ คะแนน
รีวิว 

ความคิดเห็น สรุปประเด็นปญหาขอบกพรอง 

1 2 “…..สวนบนของหาดทรายเหมาะสําหรับการวายน้ํา

ในชวงท่ีน้ําขึ้นเทานั้นขณะที่ชายหาดอ่ืนๆบนเกาะก็

เปล่ียนเปนหินหรือโคลนท่ีน้ําลงและนี่คือเหตุผลวาทําไม

เกาะนี้จึงยังไมเปนท่ีนิยมของนักทองเท่ียวถึงแมจะใกล

คุณไมสามารถวายน้ําไดตลอดท้ังวัน.....ท้ังเกาะเปน

สถานท่ีท่ีเหมาะสําหรับการอยูเงียบสงบใกลกับธรรมชาติ

ซึ่งเปนส่ิงท่ีชาวตางชาติหลายคนทําสําหรับวันหยุด

พักผอนริมชายหาดมากกวาสถานที่สําหรับชีวิตกลางคืน” 

 เหมาะสําหรับการวายน้ําในชวงท่ี
น้ําขึ้นเทานั้น 

 เวลาน้ําลงชายหาดบนเกาะจะ
เปล่ียนเปนหินหรือโคลน 

 เหมาะสําหรับการอยูเงียบสงบใกล
กับธรรมชาติ 

2 2 “…..It look like a drained swamp. This is not a 

swimming beach. Most of the day the tide is low and 

all you see is mud and rocks. The west side of the 

island though is mostly mangroves … Which makes 

the island okay for a short visit but not a place to 

stay longer. It is pretty expensive place, which 

makes it even less desirable.” 

 ไมใชชายหาดสําหรับวายน้ําแต
คลายบอระบายน้ําเสีย 

 ชายหาดสวนใหญเปนโคลนและ
หินตอนน้ําลด 

 ฝงตะวันตกของเกาะสวนใหญเปน
ปาชายเลน 

 เหมาะสําหรับการเยี่ยมชมระยะ
ส้ันแตไมใชสถานท่ีท่ีจะอยูไดนาน 

 เปนสถานท่ีท่ีมีราคาแพง 
3 2 “…..too dirty for a swim!…..I guess all the local 

businesses dump their waste into the canal at the 

side of the beach.” 

 สกปรกไมเหมาะกับการวายน้ํา 
 ธุรกิจในทองถ่ินท้ิงขยะลงคลองที่

ดานขางของชายหาด 

4 2 “Beach to clean from time to time...! Beach full of 

garbage cans of all kinds (cancer of Thailand)…” 

ชายหาดเต็มไปดวยขยะทุกชนิด 
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 ความคิดเห็นในเชิงลบมาจากนักทองเท่ียวทั้งหมดสรุปไดดังน้ี 
 ชายหาดสกปรกจากการระบายของเสียและทิ้งขยะ 
 ชายหาดไมเหมาะสมกับการวายน้ําโดยเฉพาะชวงน้ําลง 
 สภาพชายหาดสวนใหญเปนโคลนและหินตอนน้ําลด 
 เหมาะสําหรับการอยูเงียบสงบใกลกับธรรมชาติ ไมเหมาะกับคนที่ชอบกลางคืน 
 เหมาะสําหรับการมาเที่ยวระยะสั้นแตไมใชสถานที่ที่จะอยูไดนาน 
 เปนสถานที่ที่มีราคาแพง 
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สรุปผลการวิเคราะหเน้ือหาที่สรางโดยผูใช(UGC) ผานTripAdvisor และ Google Maps 
 การวิเคราะหเน้ือหาท่ีสรางโดยผูใช (UGC) ผาน TripAdvisor และ Google Maps เปนการ
วิเคราะหขอมูลที่ไมมีโครงสรางขนาดใหญ มีผูแสดงความคิดเห็นทั้งในรูปแบบการลงคะแนน และการ
แสดงความคิดเห็น ผลการวิเคราะหสรุปประเด็นที่นาสนใจไดดังน้ี 

 การวิเคราะหอารมณ/ ความรูสึกในเชิงบวกและลบ การวิเคราะหคําสําคัญ ดวยซอฟตแวร
บางครั้งผลลัพธที่ไดไมตรงกับความจริงเน่ืองจากรูปแบบการเขียนการใชภาษา ดังน้ันจึงตองทําการ
ตรวจสอบเนื้อหาดวยการตีความจากมนุษยโดยเฉพาะเน้ือหาภาษาไทย 

 พฤติกรรมของผูเขียนรีวิวทั้ง TripAdvisor และ Google Maps ไมนิยมเปดเผยตัวตน ทํา
ใหไมสามารถแยกประเด็นความคิดเห็นที่สัมพันธ กับ อายุ และ เพศ ของนักทองเท่ียว ผลลัพธที่ไดตอ
แหลงทองเท่ียว กิจกรรม และบริการ เทาน้ัน 

 ผูเขียนรีวิวจาก TripAdvisor สวนใหญมีประสบการณสูงกวา ผูเขียนของ กลุม Google 
Maps นิยมเขียนรีวิวพรอมการใหคะแนน ขอเขียนมีทั้งการเขียนในเชิงบวกและขอเสนอแนะ ทําให
ขอเขียนมีความนาเชื่อถือในระดับสากล 

 กลุมผูเขียนรีวิวจาก Google Maps มีการเติบโตอยางตอเน่ือง และเปนที่นิยมของ
นักทองเที่ยวไทย ที่ตองอาศัย Google Maps เปนเคร่ืองมือในการนําทางไปยังจุดหมายปลายทาง การ
รีวิวทําไดงาย สอดคลองกับพฤติกรรมของนักทองเที่ยวกลุม SoLoMo เพราะเปนการใชโซเชียลมีเดีย 
(Social Media) ในการคนหาสถานที่ตั้ง (Location) ดวยโทรศัพทมือถือ (Mobile Phone)  

 การเผยแพรการรีวิวผาน TripAdvisor และ Google Maps ทําไดในวงกวาง ทําใหรีวิวที่
เปนเชิงลบมีผลกระทบตอการตัดสินใจเดินทางมาเที่ยวชม 

 ปจจุบันเริ่มมีการแปลผลการรีวิวเปนภาษาจีนโดยทีมงานของTripAdvisor 
 ผลของการรีวิว โดยเฉพาะขอคิดเห็นในเชิงลบ ไมมีการตอบกลับจากเจาหนาที่ของแหลง

ทองเท่ียวไทยเพื่อชี้แจงทําความเขาใจใหกับผูสนใจเดินทางรายใหม 
 ผูเขียนรีวิวคนไทยสวนใหญนิยมการใหคะแนนมากกวาการแสดงความคิดเห็น 
 ผูเขียนรีวิวชาวตางประเทศจะกลาแสดงความคิดเห็นในเชิงลบมากกวาผูเขียนรีวิวคนไทย  
 การใหคะแนนรีวิวบางครั้งไมสอดคลองกับเน้ือหาการรีวิว เชน มีการพูดถึงปญหาหลาย

ดานแตใหคาคะแนนสูง 
 แหลงทองเที่ยวชุมชนเพื่อการพักผอนหยอนใจจะไดรับความสนใจจากนักทองเที่ยวมาก

แหลงทองเท่ียวเพื่อการดูงาน 
 นักทองเที่ยวชาวตางประเทศตองการสภาพแวดลอมแหลงทองเที่ยวที่เปนธรรมชาติ

มากกวาการสรางเลียนแบบ 
 การใหขอมูลที่ถูกตองตามความเปนจริงมีความสําคัญมากเพราะนักทองเที่ยวกลุมน้ีจะใช

ขอมูลและการบอกเลาของเพ่ือนนักเดินทางเปนตัวตัดสินใจ 
 แหลงทองเท่ียวที่เปนธรรมชาติจะไดรับคํารีวิวในเชิงลบนอยกวา 
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 แหลงทองเที่ยวตองคํานึงถึงความสะอาด การเขาถึงและ ความคุมคาของเวลาที่ใชไปใน
การเขาชม 

 การแบงแยกราคาเขาชมยังเปนสิ่งที่สรางความไมพอใจใหกับนักทองเท่ียวตางชาติ 
 ความคิดเห็นในเชิงลบบางเรื่อง เชน ชายหาดที่เกาะยาวนอย เม่ือทีมวิจัยเดินทางไปดู

สถานที่จริงก็ไมไดมีความสกปรก แตเน่ืองจากไมมีการเขาไปแกไข หรือชี้แจง ทําใหขอความที่เปนเชิงลบ
ยังคงอยู และอาจสงผลกรทบตอการทองเที่ยว 
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4.4 การพัฒนาเน้ือหาที่สรางโดยผูใช (UGC) ผานโปสการดทองเที่ยว 
 การวิเคราะหเน้ือหาที่สรางโดยผูใช (UGC) จาก TripAdvisor และ Google Maps เปนการ
วิเคราะหขอมูลจากที่มีอยูแลวในสื่อโซเชียลมีเดีย การพัฒนาเนื้อหาท่ีสรางโดยผูใช (UGC) อาจจะทําได
โดยการจัดทํากิจกรรมเพ่ือใหผูมาเยือนมีสวนรวมในการสรางเน้ือหาในบริบท หรือประเด็นที่ผูวิจัยกําหนด 
ดังนั้นนอกเหนือจากการวิเคราะหขอมูลจากเน้ือหาที่มีอยูในสื่อโซเชียลมีเดียทั่วไป ทีมวิจัยไดทําการ
วิเคราะหเน้ือหาจากกิจกรรมที่จัดขึ้น 
 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาเนื้อหาท่ีสรางโดยผูใช (UGC) จะเปนการสรางเน้ือหาจากโปสการดทองเท่ียว
ออนไลน การจัดกิจกรรมมีจุดประสงคหลักดังนี้ 

 เพ่ือใหไดขอมูลทั้งภาพและเนื้อหาของแหลงทองเท่ียวเปาหมายในมุมมองของผูใชบริการ
การทองเท่ียว 

 เพ่ือศึกษาเน้ือหาการทองเท่ียวชุมชนที่สรางโดยผูใช (UGC) จากภาพถายและเนื้อหาท่ี
ไดรับจากกิจกรรม 

การทํากิจกรรมพัฒนาเนื้อหาที่สรางโดยผูใช (UGC) ดําเนินการเปน 2 ขั้นตอนไดแกการพัฒนา
เว็บไซตและการประกวดโปสการดออนไลน รายละเอียดแสดงในภาคผนวก 2 และ 3 
 ผลการวิเคราะหขอมูลจากการประกวดโปสการดออนไลน 

การวิเคราะหขอมูลจากการประกวดโปสการดออนไลนดําเนินการโดยนําขอมูลทั้งภาพถายและ
เน้ือหามาวิเคราะหเพ่ือศึกษาพฤติกรรมและความตองการทองเท่ียวชุมชนผานโซเชียลมีเดีย 
 ผลการศึกษาพฤติกรรมและความตองการทองเท่ียวชุมชนผานโซเชียลมีเดียที่ไดจากการวิเคราะห
เน้ือหาและภาพถายจากโครงการประกวดโปสการดทองเที่ยวออนไลน ภายใตแนวคิด “ความงามและ
ความสุขจากการเที่ยวไปในชุมชน : Aesthetic and Happiness from Community Based Tourism” 
พบวามีผูสงโปสการดทองเที่ยวออนไลนทั้งหมด 149 แผน แตเน่ืองจากผูเขารวมโครงการยังไมคุนชินกับ
การใชระบบผานทางเว็บไซตหลัก www.smcbt.net และมีบางสวนที่ไมเปนไปตามเง่ือนไขในการประกวด 
เชน ไมไดเปนผลงานภาพถายที่สรางสรรคขึ้นมาใหม คณะกรรมการจึงตัดโปสการดทองเท่ียวออนไลน
ออก ทําใหมีจํานวนโปสการดทองเที่ยวออนไลนที่เขารวมประกวดทั้งหมด 135 แผน จากแหลงทองเที่ยว
ชุมชนกรณีศึกษา 11 แหงดังรายละเอียดแสดงในตารางที่ 4.44  



รายงานฉบับสมบูรณ 
 
 

 223 

ตารางที่ 4.55 จํานวนโปสการดทองเที่ยวออนไลนที่เขารวมประกวดและไดรับรางวัล 

แหลงทองเทีย่ว 
จํานวนโปสการด

ทองเที่ยวออนไลนที่
เขารวมประกวด 

จํานวนโปสการด
ทองเที่ยวออนไลนที่

ไดรางวัล 
1) บานทาขันทอง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 4 - 
2) บานแมกําปอง อ.แมออน จ.เชียงใหม 12 3 
3) บานรองกลา อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 5 - 
4) บานนาตนจ่ัน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 14 3 
5) บานเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 1 - 
6) ทะเลบัวแดง อ.กุมภวาป จ.อุดรธานี 4 1 
7) เกาะเกิด อ.บางปะอิน จ.

พระนครศรีอยุธยา 
8 1 

8) บานคลองหัวชาง อ.วิหารแดง จ. สระบุรี 3 - 
9) ตลาดไทยยอนยุคบ านระจัน  อ .คาย

บางระจัน จ.สิงหบุรี 
21 3 

10) ประแส อ.แกลง จ.ระยอง 59 19 
11) เกาะยาวนอย  อ.เกาะยาว จ.พังงา 4 2 

จํานวนรวม 135 32 
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4.4.1 บานทาขันทอง 

 
ภาพโปสการดบานทาขันทอง จังหวัดเชียงราย 

กรณีของบานทาขันทอง จังหวัดเชียงราย มีผูสงโปสการดทองเที่ยวออนไลนเขารวมประกวด
ทั้งหมด 4 แผน แตไมผานการคัดเลือกใหไดรับรางวัล เม่ือวิเคราะหภาพถายพบวานักทองเที่ยวให
ความสําคัญกับบรรยากาศริมโขง ตนเสาวรส และทุงนา 

สวนผลการวิเคราะหคําสําคัญพบวานักทองเที่ยวใหความสําคัญและรูสึกประทับใจกับบรรยากาศ
ริมโขงมากที่สุด รองลงมาเปนโฮมสเตย และวัฒนธรรม ความอรอยของอาหาร นักทองเท่ียวมาแลวรูสึกรัก
ทาขันทอง 
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4.4.2 บานแมกําปอง 

 
ภาพโปสการดบานแมกําปอง จังหวัดเชียงใหม 

 กรณีของบานแมกําปอง จังหวัดเชียงใหม มีผูสงโปสการดทองเที่ยวออนไลนเขารวมประกวด
ทั้งหมด 12 แผน ผานการคัดเลือกใหไดรับรางวัลจํานวน 3 แผน เม่ือวิเคราะหภาพถายพบวานักทองเท่ียว
ใหความสําคัญกับวิถีชีวิต รานคาริมถนนมากที่สุด ตามมาดวยโฮมสเตย และน้ําตก 

สวนผลการวิเคราะหคําสําคัญพบวานักทองเที่ยวใหความสําคัญและรูสึกประทับใจกับธรรมชาติ
มากที่สุด ตามมาดวยน้ําตก บรรยากาศ หุบเขา ภูเขา ปาไม ตนไม อากาศเย็น อาหาร ผลิตภัณฑชุมชน 
และรานกาแฟ นักทองเท่ียวมาเพ่ือพักผอน เติมพลังชีวิต เช็คอิน มาแลวรูสึกอบอุน สวยงาม หลงรัก แม
จะเปนที่ธรรมดาแตมีความพิเศษ 
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4.4.3 บานรองกลา 

 
ภาพโปสการดบานรองกลา จังหวัดพษิณุโลก 

 กรณีของบานรองกลา จังหวัดพิษณุโลก มีผูสงโปสการดทองเท่ียวออนไลนเขารวมประกวด
ทั้งหมด 5 แผน แตไมผานการคัดเลือกใหไดรับรางวัล เม่ือวิเคราะหภาพถายพบวานักทองเที่ยวให
ความสําคัญกับทางเดินปา เที่ยวภูเขามากที่สุด รองลงมาเปนดอกพญาเสือโครงซ่ึงจะออกตามฤดูกาล 
ตามมาดวยน้ําตก และภูเขา 

สวนผลการวิเคราะหคําสําคัญพบวานักทองเที่ยวใหความสําคัญและรูสึกประทับใจกับหนาหนาว 
อากาศเย็น โอโซน ดอกไม โฮมสเตย และการกางเต็นท ตามดวยธรรมชาติ บรรยากาศ ทิวเขา และ
ประวัติศาสตร นักทองเที่ยวมาแลวรูสึกสวยงาม ประทับใจ มีจุดทองเท่ียวหลายจุด 
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4.4.4 บานนาตนจั่น 

 
 ภาพโปสการดบานนาตนจั่น จังหวัดสโุขทัย 

 กรณีของบานนาตนจั่น จังหวัดสุโขทัย มีผูสงโปสการดทองเท่ียวออนไลนเขารวมประกวด
ทั้งหมด 14 แผน ผานการคัดเลือกใหไดรับรางวัลจํานวน 3 แผน เม่ือวิเคราะหภาพถายพบวานักทองเท่ียว
ใหความสําคัญกับการทอผาซ่ึงเปนผลิตภัณฑเดนของชุมชนมากที่สุด ตามมาดวยบานพัก ทุงนา เตา
โบราณ พระอาทิตย ดวงดาว และอาหาร  

สวนผลการวิเคราะหคําสําคัญพบวานักทองเที่ยวใหความสําคัญและรูสึกประทับใจกับผลิตภัณฑ
ชุมชนมากที่สุด ตามมาดวยเตาโบราณ บานพัก อาหาร ราคาสินคา ภูมิปญญา โดยนักทองเที่ยวรูสึกวา
บานนาตนจ่ัน อากาศดี ธรรมชาติสวยงาม มาเพ่ือหนีรอน มาแลวมีความสุข  
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4.4.5 บานเชียง 

 
ภาพโปสการดบานเชียง จังหวัดอุดรธานี 

 กรณีของบานเชียง จังหวัดอุดรธานี มีผูสงโปสการดทองเที่ยวออนไลนเขารวมประกวดทั้งหมด 1 
แผน แตไมผานการคัดเลือกใหไดรับรางวัล เม่ือวิเคราะหภาพถายพบวานักทองเที่ยวใหความสําคัญกับ
พิพิธภัณฑ วิถีชีวิต เคร่ืองปนดินเผา 

สวนผลการวิเคราะหคําสําคัญพบวานักทองเท่ียวใหความสําคัญกับการเปนแหลงโบราณคดี แหลง
เรียนรูวิถีชีวิตในอดีต และความสวยงาม 
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4.4.6 ทะเลบัวแดง 

 
ภาพโปสการดทะเลบัวแดง จังหวัดอุดรธานี 

กรณีของทะเลบัวแดง จังหวัดอุดรธานี มีผูสงโปสการดทองเที่ยวออนไลนเขารวมประกวด
ทั้งหมด 4 แผน ผานการคัดเลือกใหไดรับรางวัลจํานวน 1 แผน เม่ือวิเคราะหภาพถายพบวานักทองเที่ยว
ทั้งหมดใหความสําคัญกับบัวแดงซึ่งเปนจุดเดนของสถานที่ 

สวนผลการวิเคราะหคําสําคัญพบวานักทองเที่ยวใหความสําคัญและรูสึกประทับใจกับบัวแดง 
ความสวยงามมากที่สุด ตามมาดวยผืนน้ํา บัวหลวง เม็ดบัว การดูนก นักทองเท่ียวมาแลวรูสึกประทับใจ 
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4.4.7 เกาะเกิด 

 
ภาพโปสการดเกาะเกิด จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 กรณีของเกาะเกิด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีผูสงโปสการดทองเที่ยวออนไลนเขารวมประกวด
ทั้งหมด 8 แผน ผานการคัดเลือกใหไดรับรางวัลจํานวน 1 แผน เม่ือวิเคราะหภาพถายพบวานักทองเที่ยว
ใหความสําคัญกับริมนํ้าเจาพระยามากท่ีสุด รองลงมาเปนวัดนิเวศธรรมประวัติซ่ึงเปนสถานที่ทองเที่ยว
ใกลเคียง และการเพาะเห็ด  

สวนผลการวิเคราะหคําสําคัญพบวานักทองเที่ยวใหความสําคัญและรูสึกประทับใจกับวัดนิเวศ
ธรรมประวัติมากที่สุด รองลงมาเปนวิวริมนํ้า บรรยากาศสวยงาม พระอาทิตย ความสงบ และธรรมชาติ 
โดยนักทองเท่ียวมาเพ่ือพักผอน และเยี่ยมชมศูนยเรียนรู 
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4.4.8 บานคลองหัวชาง 

 
ภาพโปสการดบานคลองหัวชาง จังหวัดสระบุรี 

 กรณีของบานคลองหัวชาง จังหวัดสระบุรี มีผูสงโปสการดทองเท่ียวออนไลนเขารวมประกวด
ทั้งหมด 3 แผน แตไมผานการคัดเลือกใหไดรับรางวัล เม่ือวิเคราะหภาพถายพบวานักทองเที่ยวให
ความสําคัญกับพรมเช็ดเทามากที่สุด ตามมาดวยศูนยเรียนรูชุมชน และทุงเลี้ยงสัตว 

สวนผลการวิเคราะหคําสําคัญพบวานักทองเท่ียวใหความสําคัญกับที่ตั้งที่ใกลกรุงเทพ และรูสึก
ประทับใจกับการเปนชุมชนตนแบบ เศรษฐกิจพอเพียง ธรรมชาติทองทุง ศูนยเรียนรู และผลิตภัณฑ
ชุมชน 
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4.4.9 ตลาดไทยยอนยุคบานระจัน 

 
ภาพโปสการดตลาดไทยยอนยุคบานระจัน จังหวดัสิงหบุรี 

 กรณีของตลาดไทยยอนยุคบานระจัน จังหวัดสิงหบุรี มีผูสงโปสการดทองเที่ยวออนไลนเขารวม
ประกวดทั้งหมด 21 แผน ผานการคัดเลือกใหไดรับรางวัลจํานวน 3 แผน เม่ือวิเคราะหภาพถายพบวา
นักทองเที่ยวใหความสําคัญกับรานคามากที่สุด รองลงมาเปนปอมคายไมไผแบบบานระจัน อาหาร นักรบ
บานระจัน ภาชนะใสอาหารหรือเคร่ืองด่ืม การแสดง การแตงชุดไทยของแมคา หลวงปูธรรมโชติ ทางเขา
ตลาด และบรรยากาศริมนํ้าตามลําดับ  

สวนผลการวิเคราะหคําสําคัญพบวานักทองเที่ยวใหความสําคัญและรูสึกประทับใจกับอาหารที่
อรอยและสะอาดมากที่สุด ตามมาดวยความสวยและนารักของแมคา บรรยากาศ สินคาราคาถูก คําพูดจา
สนทนาดวยภาษาโบราณของผูคา การแตงกายของผูคา ภาชนะใสอาหารหรือเคร่ืองด่ืม รานคา และความ
สะอาดของหองนํ้า นอกจากนี้ยังรูสึกประทับใจกับประวัติศาสตร และบรรยากาศยอนยุค ความเปนไทย 
และสนุกที่ไดมาเย่ียมเยือน 
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4.4.10 ประแส 

 
ภาพโปสการดประแส จงัหวัดระยอง 

 กรณีของประแส จังหวัดระยอง มีผูสงโปสการดทองเท่ียวออนไลนเขารวมประกวดทั้งหมด 59 
แผน ผานการคัดเลือกใหไดรับรางวัลจํานวน 19 แผน เม่ือวิเคราะหภาพถายพบวาสามารถจําแนก
ภาพถายออกเปน 2 กลุมหลักคือ สถานที่ทองเท่ียวในชุมชน และบรรยากาศและวิถีชีวิตชุมชน  

ในดานสถานที่ทองเที่ยวในชุมชนมีภาพทุงโปรงทองมากที่สุด รองลงมาเปนปากนํ้าประแส ซ่ึงทั้ง
สองแหงเปนสิ่งดึงดูดใจธรรมชาติของชุมชน ขณะที่เรือรบหลวงประแสซึ่งเปนสิ่งดึงดูดใจที่มนุษยสรางขึ้น
ไดรับความนิยมเปนลําดับที่สาม นอกจากน้ีก็มีสะพานประแสสิน เรือนําเที่ยวทุงโปรงทอง แหลมสน วัด 
พิพิธภัณฑชุมชน และคานเรือ ในดานบรรยากาศและวิถีชีวิตชุมชนพบวานักทองเท่ียวใหความสําคัญกับ
วิถีชีวิตและบานริมนํ้ามากที่สุด รองลงมาเปนผลิตภัณฑชุมชนและอาหาร และบรรยากาศยามพระอาทิตย
ตก  

สวนผลการวิเคราะหคําสําคัญพบวานักทองเท่ียวใหความสําคัญและรูสึกประทับใจกับ สถานที่
ทองเท่ียวในชุมชน บรรยากาศ และวิถีชีวิตชุมชน 
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1) สถานที่ทองเที่ยวในชุมชน ไดแก ปากนํ้าประแส รองลงมาเปนทุงโปรงทอง เรือรบ
หลวงประแส แหลมสน สะพานประแสสิน วัด และคานเรือตามลําดับ  

2) บรรยากาศ ไดแก ธรรมชาติ รองลงมาเปนความสวยงาม บรรยากาศ พระอาทิตย ปา
ชายเลน ปาโกงกาง และความสงบ  

3) วิถีชีวิตชุมชน ไดแก ผลิตภัณฑ รองลงมาเปนอาหาร วิถีชีวิต ประวัติศาสตร ความเปน
กันเอง และคนแกในชุมชน  

นักทองเที่ยวสวนใหญมาประแสเพื่อชมวิว รองลงมาเปนพักผอน เช็คอิน ถายรูป และลองเรือ
ตามลําดับ นักทองเที่ยวรูสึกวามาประแสแลวประทับใจมากที่สุด รองลงมาเปนคุมคา ไมแพตางประเทศ 
ถามีโอกาสจะกลับไปอีก 
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4.4.11 เกาะยาวนอย 

 
ภาพโปสการดเกาะยาวนอย จังหวัดพงังา 

 กรณีของเกาะยาวนอย จังหวัดพังงา มีผูสงโปสการดทองเที่ยวออนไลนเขารวมประกวดทั้งหมด 
4 แผน ผานการคัดเลือกใหไดรับรางวัลจํานวน 2 แผน เม่ือวิเคราะหภาพถายพบวานักทองเท่ียวให
ความสําคัญกับทะเล ชายหาดมากที่สุด รองลงมาเปนพระอาทิตย วิถีชีวิต กระชังปู 

สวนผลการวิเคราะหคําสําคัญพบวานักทองเที่ยวใหความสําคัญและรูสึกประทับใจกับการได
ใกลชิดธรรมชาติ ความสงบ ความสวยงามของทะเล เกาะ พระอาทิตย ชุมชน ความมีมิตรไมตรี กิจกรรม 
นักทองเท่ียวมาเพ่ือเติมพลัง 
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4.5 การถายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสูกลุมเปาหมาย 
 การถายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสูกลุมเปาหมายเม่ือส้ินสุดการวิจัยไดดําเนินการในพื้นที่ 7 
แหง ในระหวางเดือน ธันวาคม 2561 – 1 เมษายน พ.ศ. 2562 โดยมีจํานวนผูเขารับการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ รวม 150 คน สรุปในตารางที่ 4.56  

ตารางที่ 4.56 สรุปการถายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสูกลุมเปาหมาย 

ลําดับ รายชื่อ จังหวัด วันที่ จํานวนผูเขา
รับการอบรม 

(คน) 
1 เกาะยาวนอย พังงา 9 ธันวาคม 2561 10
2 บานแมกลางหลวง เชียงใหม 25 ธันวาคม 2561 16
3 ปากนํ้าประแส ระยอง 10 มกราคม 2562 38
4 ตลาดไทยยอนยุคบานระจัน  สิงหบุรี 18 มกราคม 2562 10
5 บานรองกลา พิษณุโลก 25 มกราคม 2562 11
6 บานเชียง  อุดรธานี 1 เมษายน 2562 

(เดิมกําหนดจัดวันที่ 8 
กุมภาพันธ 2562) 

33

7 ปากนํ้าประแส (เทศบาลตาํบล
ปากนํ้าประแสเชิญเปน
วิทยากร) 

ระยอง 28 มีนาคม 2562 32

 รวมทั้งสิ้น  150
เน้ือหาการอบรมเชงิปฏิบตัิการ 

 เน้ือหาการอบรมเชิงปฏิบัติการไดจัดตามความตองการของสมาชิกของแหลงทองเท่ียวชุมชน
เปาหมาย ซ่ึงจะแบงเปนหัวขอหลักดังน้ี 

1) การคืนขอมูลจากการวิเคราะหเน้ือหาผานโซเชีลมีเดีย วัตถุประสงคเพ่ือใหผูเขารับ
การอบรมทราบถึงผลลัพธเก่ียวกับโฮมสเตยและแหลงทองเที่ยวของผูเขารับการอบรมจากมุมมองของ
นักทองเที่ยวที่มาเย่ียมชม เน้ือหาหลักประกอบดวยคุณลักษณะที่เปนจุดเดนของโฮมเสตย และ
ขอบกพรองที่นักทองเท่ียวรีวิวเพ่ือนําไปสูการแกไขปรับปรุง 

2) การแปลภาษาโดยใชแอปพลิเคชันแปลภาษา วัตถุประสงคเพ่ือใหผูเขารับการอบรม
ใชโปรแกรมแปลภาษาผานมือถือในการติดตอสื่อสารระหวางผูใหบริการกับนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่มา
เยี่ยมชมแหลงทองเท่ียวหรือพักคางแรม 

3) การส่ังงานโดยใชเสียงแทนการพิมพ วัตถุประสงคเพ่ือใหผูเขารับการอบรมสามารถใช
เสียงสั่งงานแทนการพิมพ เชน การใชงาน Line และการคนหาเสนทาง เปนตน เน่ืองจากสมาชิกของ
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แหลงทองเที่ยวชุมชนสวนใหญเปนผูสูงอายุและการศึกษาไมสูงนักทําใหมีปญหาในการพิมพงานและการ
สะกดคํา 

4) การใชแผนที่เปนเว็บไซตคนหาของ Google หรือที่เรียกโดยทั่วไปวา Google Maps 
วัตถุประสงคเพ่ือใหผูเขารับการอบรมสามารถปกหมุดโฮมสเตย และสถานที่ที่สําคัญเพ่ือใหสะดวกในการ
เขาถึงโฮมสเตย หรือสถานที่ทองเท่ียวใกลโฮมสเตย รวมถึงการใหคะแนนรีวิว และการแกไขรีวิวเชิงลบ 

5) การแกไขเว็บเพจ และ โซเชียลมีเดียสําหรับผูดูแลระบบ วัตถุประสงคเพ่ือใหผูเขารับ
การอบรมสามารถแกไขเว็บเพจโซเชียลมีเดียใหใชงานไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนแกไขปญหา
ผูดูแลเว็บเพจ หัวขอการอบรมสามารถทําไดเฉพาะแหลงทองเที่ยวที่มีผูดูแลระบบ ไดแก บานแมกลาง
หลวง และตลาดไทยยอนยุคบานระจัน 

การอบรมเชิงปฏิบัติการในแตละพ้ืนที่สรุปไดดังน้ี 
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1) การอบรมเชงิปฏิบัติการ ณ เกาะยาวนอย 
วันที:่ 9 ธันวาคม 2561 
สถานที่: ศาลาประชาคมโฮมสเตย เกาะยาวนอย จังหวัดพังงา 
ผูเขารับการอบรม: สมาชิกโฮมสเตย 10 คน 
เน้ือหาการอบรม: 
 การคืนขอมูลจากการวิเคราะหเน้ือหาผานโซเชีลมีเดีย  
 การแปลภาษาโดยใชแอปพลิเคชันแปลภาษา 
 การใชแผนที่เปนเว็บไซตคนหาของ Google 

 
ภาพการอบรมเชิงปฏบิัตกิาร ณ เกาะยาวนอย วันที่ 9 ธันวาคม 2561 

ผลการอบรม: 
ผูเขารับการอบรมบางคนสามารถเขาใจการใชแอปพลิเคชันแปลภาษาได แตบางคนจะนําไปให

ลูกหรือญาติสอนเพ่ิมเติม สําหรับการปกหมุดโดย Google Maps ผูรับการอบรมขอใหทีมวิจัยไปชวยปก
หมุด ณ โฮมสเตยของตน สวนการใหคะแนนรีวิวบน Google สามารถเขาใจและจะบอกใหผูมาพักชวยให
คะแนนและเขยีนแนะนําบน Google Maps  

เม่ือคณะวิจัยกลับมายังโฮมสเตยที่พัก มีชาวตางชาตมิาขอเชาบานพักระยะยาว เจาของบานจึง
มาขอใหชวยสอนแอปพลิเคชันแปลภาษาสําหรับการเจรจาเรื่องเง่ือนไขการเชาบาน ทําใหเห็นประโยชน
การใชงานจริงและจะนําไปสอนสมาชิกคนอ่ืน 

ปญหาอุปสรรค 
สถานที่อบรมไมคอยเหมาะสมมากนักแตเน่ืองจากผูเขารวมมีจํานวนไมมากจึงใชการสอนแบบตัว

ตอตัว ผูเขารับการอบรมสวนใหญเปนแมบาน การใชเทคโนโลยีจึงทําไดเฉพาะพื้นฐานที่เห็นวาเปน
ประโยชนเทาน้ัน 
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2) การอบรมเชงิปฏิบัติการ ณ บานแมกลางหลวง 
วันที:่ 25 ธันวาคม 2561 
สถานที่: ที่ทาํการโฮมสเตย บานแมกลางหลวง จังหวัดเชียงใหม 
ผูเขารับการอบรม: สมาชิกโฮมสเตยจํานวน 16 คน 
เน้ือหาการอบรม: 
 การคืนขอมูลจากการวิเคราะหเน้ือหาผานโซเชีลมีเดีย 
 การแปลภาษาโดยใชแอปพลิเคชันแปลภาษา 
 การใชแผนที่เปนเว็บไซตคนหาของ Google 
 การแกไขเวบ็เพจ และ โซเชียลมีเดียสําหรับผูดูแลระบบ 

 
ภาพการอบรมเชิงปฏบิัตกิาร ณ บานแมกลางหลวง วันที ่25 ธันวาคม 2561 

ผลการอบรม: 
ผูเขารับการอบรมสามารถเขาใจการใชแอปพลิเคชันแปลภาษาได และเห็นประโยชนที่จะนํามาใช

งาน เพราะเปนแหลงทองเที่ยวที่มีนักทองเที่ยวตางชาติจํานวนมาก หลังการอบรมผูเขารับการอบรมได
นําไปทดลองใชในการใหบริการกับนักทองเที่ยวชาวสิงคโปร และญี่ปุน พบวาสามารถส่ือสารไดดีขึ้น 

สําหรับการปกหมุด แตละโฮมสเตย และแหลงทองเที่ยวหลักไดมีเจาหนาที่โครงการหลวง
ดําเนินการใหแลว ในสวนนี้จึงทําการอบรมเฉพาะการแกไขขอมูลเชิงลบ โดยการเขาไปช้ีแจงและตอบ
คําถามผูรีวิวแทน 

บานแมกลางหลวงมีผูดูแลระบบและตัวแทนที่ทําหนาดูแลงานระบบสารสนเทศ ดังน้ันจึงไดทําการ
อบรมการแกไขเวบ็เพจ และ โซเชียลมีเดียสําหรับผูดูแลระบบจํานวน 6 คน ในวนัที่ 26 ธันวาคม 2561 

ปญหาอุปสรรค 
ไมพบปญหาเน่ืองจากสถานที่อบรมมีความพรอม และผูเขารับการอบรมมีความสนใจมากที่จะ

ไดรับการถายทอดความรู  
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3) การอบรมเชงิปฏิบัติการ ณ ปากนํ้าประแส 
วันที:่ 10 มกราคม 2562 
สถานที่: เทศบาลตําบลปากน้ําประแส จังหวัดระยอง 
ผูเขารับการอบรม: สมาชิกโฮมสเตยจํานวน 38 คน 
เน้ือหาการอบรม: 
 การคืนขอมูลจากการวิเคราะหเน้ือหาผานโซเชีลมีเดีย  
 การแปลภาษาโดยใชแอปพลิเคชันแปลภาษา 
 การใชแผนที่เปนเว็บไซตคนหาของ Google 

 
ภาพการอบรมเชิงปฏบิัตกิาร ณ ประแส วันที ่10 มกราคม 2562  

ผลการอบรม: 
ผูเขารับการอบรมสามารถเขาใจการใชแอปพลิเคชันแปลภาษาได และเห็นประโยชนที่จํานํามาใช

งาน เพราะเปนแหลงทองเท่ียวที่เริ่มมีนักทองเที่ยวตางชาติเขามา และเห็นความสําคัญเร่ืองการปกหมุด 
และการรีวิวผานระบบออนไลน 

ปญหาอุปสรรค 
ไมพบปญหาเน่ืองจากสถานที่อบรมมีความพรอม นายกเทศมนตรีตําบลปากน้ําประแส และคณะ

ใหความสนับสนุนและเขารับการอบรมดวย นอกจากนี้ผูเขารับการอบรมซึ่งสวนใหญเปนเจาของโฮมสเตย
ไดใหความสนใจที่จะเรียนรูและสามารถนําไปใชงานได  

หลังการอบรมนายกเทศมนตรีฯ ขอใหคณะวิจัยเขามาอบรมในหัวขอที่เทศบาลจะจัด ในเดือน
มีนาคม 2562 พรอมกับสอนการใชแอปพลิเคชันใหกับกับกลุมสามลอเคร่ือง กลุมเรือรับจางและ
รานอาหาร  
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4) การอบรมเชงิปฏิบัติการ ณ ตลาดไทยยอนยุคบานระจัน 
วันที:่ 18 มกราคม 2562 
สถานที่: ที่ทาํการตลาดไทยยอนยุคบานระจัน จังหวัดสิงหบุรี 
ผูเขารับการอบรม: ผูดูแลตลาดจํานวน 10 คน 
เน้ือหาการอบรม: 
 การคืนขอมูลจากการวิเคราะหเน้ือหาผานโซเชีลมีเดีย  
 การแปลภาษาโดยใชแอปพลิเคชันแปลภาษา 
 การแกไขเวบ็เพจ และ โซเชียลมีเดียสําหรับผูดูแลระบบ 

 
ภาพการอบรมเชิงปฏบิัตกิาร ณ ตลาดไทยยอนยุคบานระจัน วันที ่18 มกราคม 2562 

ผลการอบรม: 
ผูเขารับการอบรมสามารถเขาใจการใชแอปพลิเคชันแปลภาษาได และเห็นประโยชนที่จํานํามาใช

งาน เพราะตลาดเริ่มมีนักทองเท่ียวตางชาติมาเย่ียมชมมากขึ้น รวมถึงจะนําขอคิดเห็นของนักทองเท่ียวมา
ปรับปรุงโดยเฉพาะเรื่องของฝาก ของที่ระลึก และสินคาที่เปนอัตตลักษณของตลาด 

ตลาดไทยยอนยุคบานระจันมีผูชวยดูแลระบบและเปนผูจัดทําเว็บไซตดานทองเท่ียวของจังหวดั
สิงหบุรีจํานวน 2 คน หลังการอบรมไดพูดคุยถึงปญหาและแนะนําการดูแลเว็บเพจของตลาด 

ปญหาอุปสรรค 
สถานที่อบรมไมคอยเหมาะสมมากนักแตเน่ืองจากผูเขารวมมีจํานวนไมมากจึงใชการสอนแบบตัว

ตอตัวเพ่ือใหสามารถใชงานไดจริง 
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5) การอบรมเชงิปฏิบัติการ ณ บานรองกลา 
วันที:่ 25 มกราคม 2562 
สถานที่: รานคาของหมูบานรองกลา จังหวัดพิษณุโลก 
ผูเขารับการอบรม: สมาชิกโฮมสเตยและรถนําเที่ยวจํานวน 11 คน 
เน้ือหาการอบรม: 
 การคืนขอมูลจากการวิเคราะหเน้ือหาผานโซเชียลมีเดีย  
 การแปลภาษาโดยใชแอปพลิเคชันแปลภาษา 

 

 
ภาพการอบรมเชิงปฏบิัตกิาร ณ บานรองกลา วันที่ 25 มกราคม 2562 

 ผลการอบรม: 
บานรองกลาเดิมไมสนใจเรื่องการใชเทคโนโลยีมากนักตองการคงสภาพโฮมสเตยใหเหมือนเดิม 

แตปจจุบันกลุมที่สนใจกลับเปนคนขบัรถนําเที่ยวโดยเฉพาะในชวงที่ดอกพญาเสือโครงบาน ผูเขารับการ
อบรมโดยเฉพาะคนขับรถนําเที่ยวสามารถเขาใจการใชแอปพลิเคชนัแปลภาษาได และเห็นประโยชนที่จะ
นํามาใชงาน เพราะเปนแหลงทองเท่ียวทีมี่นักทองเท่ียวตางชาติจํานวนมาก  

ปญหาอุปสรรค 
ปญหาสถานที่อบรมไมเอ้ืออํานวยตองคุยกันในรานอาหารของหมูบาน การสอนตองใชแบบตัวตอ

ตัว เน่ืองจากเปนชวงเทศกาลทองเที่ยว จึงทําการอบรมไดเพียง 2 หัวขอเทาน้ัน โดยทางกลุมตองการให
มาจัดอบรมอีกคร้ังหลังปดเทศกาลดอกพญาเสือโครงบาน ประมาณเดือนเมษายน  

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ 
 
 

 243 

6) การอบรมเชงิปฏิบัติการ ณ บานเชียง 
วันที:่ 1 เมษายน 2562 
สถานที่: ที่ทาํการโฮมสเตย บานเชียง จังหวัดอุดรธานี 
ผูเขารับการอบรม: สมาชิกโฮมสเตยจํานวน 33 คน 
เน้ือหาการอบรม: 
 การคืนขอมูลจากการวิเคราะหเน้ือหาผานโซเชีลมีเดีย  
 การแปลภาษาโดยใชแอปพลิเคชันแปลภาษา 
 การใชแผนที่เปนเว็บไซตคนหาของ Google 
 การส่ังงานโดยใชเสียงแทนการพิมพ 
 การแกไขเวบ็เพจ และ โซเชียลมีเดียสําหรับผูดูแลระบบ 

 
ภาพการอบรมเชิงปฏบิัตกิาร ณ บานเชียง วันที ่1 เมษายน 2562 

ผลการอบรม: 
การอบรมเชิงปฏิบัติงานเดิมกําหนดจัดวันที่ 8 กุมภาพันธ 2562 แตประธานโฮมสเตยไมวาง จึง

เลื่อนมาเปนวันที่ 1 เมษายน 2562  
ผูเขารับการอบรมสามารถเขาใจการใชแอปพลิเคชันแปลภาษาได และการสั่งงานโดยใชเสียงแทน

การพิมพ เพราะเห็นประโยชนที่จะนํามาใชงานกับนักทองเท่ียวตางชาติที่เพ่ิมจํานวนมากขึ้น สําหรับการ
ปกหมุดทางโฮมสเตยมีสมาชิกที่เขาใจการใชประโยชนไดดีมาก คณะวิจัยจึงขอใหไปชวยปกหมุด      
โฮมสเตยและแหลงทองเท่ียวเพ่ิมเติม ในสวนนี้จึงทําการอบรมเฉพาะการแกไขขอมูลเชิงลบ โดยการเขา
ไปชี้แจงและตอบคําถามผูรีวิวแทน การอบรมครั้งน้ีดําเนินการรวมกับธนาคารออมสินเรื่องการใชแอป
พลิเคชันการจายเงินซ้ือสินคาผาน QR Code 

ปญหาอุปสรรค 
ไมพบปญหาเน่ืองจากมีประธานโฮมสเตยเปนผูนําที่เขมแข็งมากสามารถเชิญสมาชิกโฮมสเตย

ทั้งหมดมาเขารวม คณะวิจัยไดอบรมการใชแอปพลิเคชนัการแปลภาษาและการสั่งงานดวยเสียงใหกับ
ประธานโฮมสเตยและภรรยาลวงหนา ดังน้ันในระหวางการอบรมประธานฯ จึงไดเขารวมเปนวทิยากรทํา
ใหผูเขารับการอบรมมีความสนใจมาก  
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7) การอบรมเชงิปฏิบัติการ ณ ปากนํ้าประแสครัง้ที่ 2 
วันที:่ 28 มีนาคม 2562 
สถานที่: เทศบาลตําบลปากน้ําประแส จังหวัดระยอง 
ผูเขารับการอบรม: สมาชิกโฮมสเตยจํานวน 32 คน 
เน้ือหาการอบรม: 
เทศบาลตําบลปากน้ําประแส ไดจัดโครงการจัดการทองเที่ยวและฟนฟูแหลงทองเท่ียวโดยชุมชน 

ใหกับผูประกอบการโฮมสเตย กลุมรถนําเที่ยว และเรือนําเที่ยว ในวันที่ 28 มีนาคม 2562 โดยไดเชิญ
คณะวิจัยใหเปนวิทยากรใหความรูใน 2 หัวขอ ดังน้ี 

 ปจจัยทางสังคมที่เก่ียวของกับการทองเท่ียวชุมชน ตนทุนการทองเท่ียวชุมชนและการ
ฟนฟูแหลงทองเท่ียว (วิทยากร: ผศ.ดร. ระพีพัฒน ภาสบุตร) 

 บทบาทของชมุชนทองถิ่นในการพัฒนาทรัพยากรการทองเท่ียวทางธรรมชาติ 
วัฒนธรรม และวิถชีีวติ (วิทยากร: รศ.ดร. อรุณี อินทรไพโรจน) 

โดยมีการอบรมเพ่ิมเติมในหัวขอ 
 การแปลภาษาโดยใชแอปพลิเคชั่นแปลภาษา 
 การส่ังงานโดยใชเสียงแทนการพิมพ 

 
ภาพการอบรมเชิงปฏบิัตกิาร ณ ปากนํ้าประแส ครั้งที่ 2 วันที ่28 มีนาคม 2562 

ผลการอบรม: 
ผูเขารับการอบรมสวนใหญเปนเจาของโฮมสเตย กลุมเรือ และรถนําเที่ยว สามารถเขาใจปจจัย

ทางสังคมที่เก่ียวของกับการทองเที่ยวชุมชน และจะหาทางพัฒนาการทองเที่ยวปากนํ้าประแสจังหวัด
ระยอง นอกจากนี้ยังสามารถใชแอปพลิเคชั่นแปลภาษาได และสนใจการสั่งงานดวยเสียงแทนการพิมพ 
มากเพราะเห็นประโยชนที่จะนําไปใชงาน  
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สรุปผลการอบรมเชงิปฏิบตัิการ 
หัวขอการอบรมในรายการที่ 1-2  ไดแก 1) การคืนขอมูลจากการวิเคราะหเน้ือหาผานโซเชีลมีเดีย 

2) การแปลภาษาโดยใชแอปพลิเคชั่นแปลภาษา ไดดําเนินการอบรมใหกับกลุมเปาหมายทั้งหมด 
โปรแกรมการแปลภาษา ไดรับความนิยมมากเพราะสามารถใชงานไดดีกวาการเรียนภาษาในรูปแบบเดิม 
และสามารถใชงานไดหลายภาษา ตอมาไดเพ่ิมการอบรมการส่ังงานดวยเสียงแทนการพิมพซ่ึงผูเขารับ
การอบรมก็สามารถนําไปใชงานไดทันทีเพราะสะดวกกวาการพิมพ  

การใช Google Maps ผูเขารับการอบรมยังไมสามารถทําได ทีมนักวิจัยจึงแกไขปญหาโดยที่เกาะ
ยาวนอยไดดําเนินการปกหมุดใหกับโฮมสเตสยที่ยังไมไดดําเนินการ และที่บานเชียงไดฝากใหผูเขาอบรม
ที่มีความรูใหชวยดําเนินการแทน ในการอบรมไดเนนในเรื่องการเขียนรีวิว และการใหเจาของโฮมสเตย
เชิญชวนผูมาพักหรือเยี่ยมชมใหคะแนนและแสดงความคิดเห็นแทนการใชสมุดเยี่ยม 

สําหรับเว็บไซตที่พัฒนาขึ้นแหลงทองเที่ยวชุมชนแตละแหงสามารถสงขอมูลมาใหทีมนักวิจัย
นําเสนอขอมูลเพ่ิมเติมไดเน่ืองจากทีมวิจัยมีเจาหนาที่ดานเว็บไซตที่จะอํานวยความสะดวกในเรื่องการ
แกไขและเพิ่มเติมขอมูล หนวยงานที่นําขอมูลจากเว็บไซตไปใชกับเว็บของหนวยงานคือเทศบาลตําบล
ปากนํ้าประแส 

4.6 สรุปผลการศึกษาพฤติกรรมและความตองการทองเที่ยวชุมชนผานโซเชียลมีเดีย 

 ผลการศึกษาพฤติกรรมและความตองการทองเที่ยวชุมชนผานโซเชียลมีเดียจากการวิเคราะห
เน้ือหาที่สรางโดยผูใชสรุปไดดังน้ี 

1) การนําเขาขอมูลแบงเปน 2 ประเภท ประกอบดวยขอมูลการรีวิว การแสดงความคิดเห็น
ผานเว็บไซตสาธารณะ เชน TripAdvisor Twitter หรือ Google Maps และการจัดทํากิจกรรมประกวด
ภาพถายเพ่ือใหนักทองเที่ยวแสดงความคิดเห็นทั้งตัวรูปภาพและเนื้อหา ผลการศึกษาพบวาการจัดเก็บ
เน้ือหาจากเว็บไซตสาธารณะทําไดงายและประหยัดกวา แตมีขอจํากัดวาแหลงทองเที่ยวที่เลือกเปน
กรณีศึกษาถาไมเปนที่รูจักของคนทั่วไปจะไมพบการรีวิว และรูปแบบการจัดเก็บของสื่อโซเชียลมีเดียแต
ละประเภทจะแตกตางกัน 

2) การศึกษาพฤติกรรมของนักทองเท่ียวจากขอความที่แสดงความคิดเห็นจะสามารถจัดเก็บ
เฉพาะความชอบ ความพึงพอใจ ไมพอใจ ในเรื่องใดเร่ืองหน่ึงของแหลงทองเท่ียวหรือประเด็นที่รีวิว
เทาน้ัน แตยังไมสามารถเช่ือมโยงมายังขอมูลสวนบุคคลของผูแสดงความคิดเห็น เชน เพศ อายุ 
การศึกษา รสนิยมสวนบุคคล เน่ืองจากผูรีวิวในระบบออนไลนจะไมเปดเผยตัวตน  

3) การศึกษาพฤติกรรมของนักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางชาติสามารถแยกไดจากภาษา
ที่ใชรีวิว แตยังไมสามารถระบุประเทศของนักทองเที่ยวไดชัดเจน เพราะสวนใหญจะไมระบุประเทศ เมือง
ที่อยูอาศัย แตจากผลการศึกษาสามารถสรุปพฤติกรรมของนักทองเท่ียวไทยและตางชาติ ไดดังน้ี 

 นักทองเท่ียวไทยจะสนใจเรื่อง อาหาร การถายรูป การซื้อของ ตัวที่พัก และความ
เปนกันเองชองผูคนที่ใหบริการทองเที่ยวชุมชน สําหรับนักทองเท่ียวตางชาติ จะสนใจในเรื่องของส่ิง
อํานวยความสะดวก เชน รานอาหาร การเดินทาง ความสะอาดของที่พัก  
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 นักทองเท่ียวไทยสนใจแหลงทองเท่ียวที่เปนธรรมชาติ รวมทั้งแหลงทองเท่ียวที่
มนุษยสรางขึ้น เชน ตลาดยอนยุค เมืองจําลอง แตนักทองเท่ียวตางชาติสนใจธรรมชาติแตไมสนใจแหลง
ทองเท่ียวที่ทําเลียนแบบของจริง และใหความสําคัญกับบริเวณโดยรอบที่พักดวย เชน ชายหาด ขยะ 

 นักทองเที่ยวไทยไมนิยมการรีวิว การแสดงความคิดเห็น ชอบที่จะใหคะแนนหรือ ให
ดาวมากกวา การแสดงความคิดเห็นในเชิงลบจะมีนอย เน่ืองจากความรูสึกเกรงใจ นักทองเที่ยวตางชาติ
จะแสดงความคิดเห็นอยางตรงไปตรงมา ทั้งดานบวกและลบ 

 กอนเดินทางนักทองเที่ยวนิยมหาขอมูล หรือวางแผนการเดินทางโดยอานจาก  กลุม
เว็บไซตแนะนําการทองเที่ยว เชน ชิลไปไหน ไปไหนดี เม่ืออานแลวจะไมมีการรีวิวหรือสอบถาม แตใช
การแชรขอมูลในกลุมเพ่ือน ครอบครัว สําหรับนักทองเที่ยวชาวตางชาติจะอานจาก TripAdvisor ถามีขอ
สงสัยจะสอบถามไปยังผูรีวิวที่เคยมีประสบการณ หรือเคยเดินทางมากอน และมักมีผูอ่ืนมาชวยตอบ 

 ปจจุบันในระหวางการเดินทาง นักทองเที่ยวชาวไทยเริ่มแสดงความคิดเห็นผาน 
Google Maps แตความคิดเห็นยังเปนเพียงขอความสั้นๆ และการใหคะแนนแหลงทองเที่ยว นักทองเที่ยว
ชาวตางประเทศยังไมนิยมใหความคิดเห็นผาน Google Maps อยางไรก็ตามแตการปกหมุดใน Google 
Maps ก็เปนสิ่งสําคัญ เพราะนักทองเท่ียวตางชาติจะมีปญหาเรื่องการเขาถึงแหลงทองเท่ียว การหลงทาง 

 ภายหลังการเดินทาง นักทองเที่ยวตางชาตินิยมเขียนรีวิวเพ่ือบอกเลาประสบการณ
การเดินทาง โซเชียลมีเดียที่นิยมใชคือ TripAdvisor หรือเว็บไซตที่ใชบริการบานพัก เชน Airbnb.com 

 จากการวิเคราะหคําสําคัญพบวามีกิจกรรมบางอยางที่นักทองเท่ียวตางชาติสนใจ 
เชน การเดินปา ปนเขา การพูดคุยกับชาวบาน การชิมกาแฟสด การดูนก การกินมะพราวออน การวาย
นํ้า ขณะที่ยังมีเสียงบนในเรื่อง แมลง ยุง ขยะ และความไมเปนธรรมในการเก็บคาบริการ 

4) การทองเท่ียวชุมชนควรแบงเปน 2 ประเภท คือ กลุมที่มาทองเท่ียวชุมชนเพื่อการ
พักผอน และกลุมดูงาน เพราะพฤติกรรมของนักทองเท่ียวตางกัน จากการศึกษาพบวาการทองเท่ียว
ชุมชน เพ่ือการพักผอนจะไดรับความนิยมในกลุมผูใชโซเชียลมีเดียมากกวา มีการนําขอมูลไปแชร เพ่ือให
คนมาเที่ยวมากขึ้น ขณะที่การทองเท่ียวชุมชนที่เนนการดูงานกลับไมคอยเปนที่รูจัก มีเพียงบานนาตนจ่ัน 
เทาน้ัน  
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บทที่ 5

สรุปผล และ ขอเสนอแนะ

 บทที่ 5 เปนการสรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะของงานวิจัยเรื่อง พฤติกรรมและความตองการ
ทองเท่ียวชุมชนผานโซเชียลมีเดีย ภายใตชุดโครงการการศึกษาเศรษฐกิจทองเที่ยวชุมชนอยางครบวงจร: 
จากโซเชียลมีเดียถึงชุมชนทองเที่ยว  

5.1 สรุปผลการวิจัย 

 งานวิจัยเรื่องพฤติกรรมและความตองการทองเที่ยวชุมชนผานโซเชียลมีเดียเปนการศึกษา
พฤติกรรมการใชโซเชียลมีเดียเพื่อการทองเท่ียวชุมชน โดยมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือ 1) ศึกษาพฤติกรรม
และความตองการทองเที่ยวชุมชนผานโซเชียลมีเดีย 2) ศึกษาเนื้อหาการทองเที่ยวชุมชนที่สรางโดยผูใช 
(UGC) และ 3) เสนอแนะเชิงนโยบายดานการพัฒนาการทองเท่ียวชุมชนผานโซเชียลมีเดียอยางยั่งยืน 
 ขอบเขตของงานวิจัยเปนการศึกษาที่เนนการทองเที่ยวชุมชน (Tourism Related Community) 
ซ่ึงกระจายอยูตามภูมิภาคตางๆ ของประเทศไทย เปนการศึกษาพฤติกรรม และความตองการของ
นักทองเที่ยวที่ใชโซเชียลมีเดีย (Social Media) เปนเคร่ืองมือดานการติดตอส่ือสาร การทําธุรกรรม 
กิจกรรมการทองเที่ยวทั้งชาวไทยและตางประเทศ รวมถึงการศึกษาความพรอมในการรองรับนักทองเที่ยว
กลุมดังกลาวของชุมชนที่เปนเจาของแหลงทองเท่ียว 

การศึกษาใชระเบียบวิธวีิจัยเชิงคุณภาพและวิธีวิจัยเชิงปริมาณ  
วิธีวิจัยเชิงคุณภาพประกอบดวย  

1) การศึกษาขอมูลพ้ืนฐานของแหลงทองเที่ยวโดยชุมชนจากโซเชียลมีเดียตางๆ ที่ปรากฎ
ชื่อแหลงทองเท่ียว ซ่ึงจากการสํารวจเบื้องตนพบวามีจํานวนรวม 106 แหลงทองเที่ยว  

2) การสัมภาษณผูที่เก่ียวของกับแหลงทองเที่ยวชุมชน จํานวน 11 แหง โดยใชเทคนิคการ
สุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) จากกรณีศึกษาของโครงการยอยที่ 1 ซ่ึงมีจํานวน
ทั้งสิ้น 21 แหง เก่ียวกับการใชโซเชียลมีเดียในการประกอบธุรกิจทองเที่ยวชุมชน และความพรอมในการ
ตอบสนองความตองการของนักทองเท่ียว  

3) การวิเคราะหขอมูลที่สรางโดยผูใช (UGC) ที่ปรากฏในโซเชียลมีเดียโดยใชเทคนิคการทํา
เหมืองขอความ (Text Mining) และการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) เพ่ือใหไดสารสนเทศท่ี
สามารถอธิบายพฤติกรรมและความตองการของนักทองเท่ียวที่ใชโซเชียลมีเดีย ขอมูลที่ใชมาจาก 2 แหลง 
ไดแก 
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 แหลงทองเที่ยว โฮมสเตย ผลิตภัณฑ และกิจกรรมของการทองเที่ยวชุมชน (CBT) ของ
โครงการยอยที่ 1 ทั้งหมดรวม 21 แหง โดยวิเคราะหจากขอมูลที่ปรากฎในเว็บไซต โซเชียลมีเดียที่
นักทองเท่ียวใชจํานวน 6 ประเภท ไดแก สมุดเยี่ยมที่แปลงเปนสื่อดิจิทัล Twitter เว็บไซตของกลุมผู
ใหบริการสํารองที่พัก กลุมเว็บไซตแนะนําการทองเท่ียว TripAdvisor และ Google Maps 

 ภาพถายและความคิดเห็น รีวิว ของนักทองเท่ียวจากการเขารวมกิจกรรมการประกวด
ภาพถายโปสการด หลังจากการเยี่ยมชมชุมชนทองเท่ียว  จํานวน 11 แหง  
 วิจัยเชิงปริมาณประกอบดวยคาสถิติเบื้องตนตางๆ เชน จํานวนผูใชงานโซเชียลมีเดีย จํานวน
การแชร คารอยละ และสัดสวน เปนตน 
 การวิเคราะหขอมูลในสวนของการวิเคราะหขอความ (Text Mining) ไดใชซอฟตแวร RapidMiner  
ควบคูกับ แอปพลิเคชันชื่อ S-Sense (Social Sensing) ที่ไดรับความอนุเคราะหจาก ศูนยเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC)  

5.1.1 ผลการศึกษาที่เก่ียวของกับทองเที่ยวชุมชน 

 ผลการศึกษาที่เก่ียวของกับทองเที่ยวชุมชนสรุปไดดังน้ี 
 ที่ตั้งแหลงทองเที่ยวชุมชน แหลงทองเที่ยวชุมชนและบริการที่เก่ียวของจํานวน 106 

แหง สวนใหญจะตั้งอยูในภาคเหนือ (53 แหง) รองลงมาตั้งอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (18 แหง) 
ภาคใต (16 แหง) จังหวัดที่มีแหลงทองเท่ียวชุมชนและบริการที่เก่ียวของมากที่สุดคือจังหวัดเชียงใหม (18 
แหง) รองลงมาคือตราด (8 แหง) นาน (7 แหง) เลย (7 แหง) และแมฮองสอน (6 แหง) 

 การใชส่ือสังคมออนไลนหรือโซเชียลมีเดีย แหลงทองเที่ยวชุมชนและบริการท่ี
เก่ียวของมีสื่อสังคมออนไลนหรือโซเชียลมีเดียที่เปนทางการจํานวน 88 แหง (83.02%) และยังไมมี 18 
แหง (16.98%) 

แหลงทองเที่ยวชุมชนที่ปรากฏในโซเชียลมีเดียของประเทศไทยมากท่ีสุดคือ เที่ยวไทย - 
Pantip รองลงมา ไดแก Sanook! Travel และ ไปไหนดี และปรากฏในโซเชียลมีเดียของตางประเทศมาก
ที่สุดคือ Youtube รองลงมา ไดแก Facebook และ Bloggang 

 ความตองการพัฒนาการใชโซเชียลมีเดียเพื่อรองรับการทองทองเที่ยวชุมชน จาก
การสัมภาษณแหลงทองเท่ียวชุมชนจํานวน 11 แหง สวนใหญมีประสบการณในการดูแล รับรอง
นักทองเที่ยว/ ผูมาเยือน แตการใชโซเชียลมีเดียเพ่ือตอบสนองความตองของนักทองเท่ียวจะแตกตางกัน
ในแตละชุมชนทองเท่ียว เชน  

- เกาะยาวนอย โฮมสเตย ประแส ตลาดยอนยุคบานระจัน บานแมกลางหลวง และ
เกาะเกิด ตองการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชเว็บไซตและโซเชียลมีเดีย  

- บานเชียงตองการจัดเก็บขอมูลโดยการพัฒนาเว็บไซตมากกวาการใชสื่อโซเชียล
มีเดีย  
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- บานรองกลาไมตองการเพิ่มจํานวนนักทองเที่ยว ตองการใหชุมชนทองเที่ยวคงอยูใน
สภาพเดิมโดยเกรงวาจะมีปญหาถูกร้ือถอนเหมือนกับภูทับเบิก แตเม่ือกลับไปจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ในชวงฤดูกาลทองเท่ียว ผูนําชุมชนตองการใชโซเชียลมีเดียเพ่ือการสื่อสารกับนักทองเท่ียว 

- บานแมกําปอง และ บานนาตนจ่ัน มีนักทองเที่ยวจํานวนมากแลวจึงไมจําเปนตอง
พัฒนาสื่อโซเชียลมีเดียเพ่ือเพ่ิมจํานวนนักทองเท่ียว เน่ืองจากการบริหารจัดการพ้ืนที่สําคัญกวา  

- บานทาขันทองขอแกไขปญหาความไมเขาใจของสมาชิกของกลุมกอน 
ผลการศึกษาพฤติกรรมและความตองการทองเท่ียวชุมชนผานโซเชียลมีเดีย สรุปไดดังน้ี 
 ประเภทโซเชียลมีเดียที่ใชเพ่ือการทองเที่ยวชุมชน 

- สมุดเยี่ยม ไมใชสื่อดิจิทัลแตถูกนํามาใชเปนเวลานาน ชุมชนทองเที่ยวหลายแหง
ยังคงนิยมใชแตไมไดนํามาใชประโยชนในการบริหารจัดการ ถึงแมเม่ือนํามาผานกระบวนการทําใหเปนสื่อ
อิเล็กทรอนิกส เน้ือหาที่ไดก็ยังใชประโยชนไมไดมากนัก ดังน้ันจึงตองหาเครื่องมืออ่ืนมาทดแทนสมุดเยี่ยม 
เชน กรณีของเกาะยาวนอยไดอบรมการเขียน/ ตอบ รีวิวผาน Google Maps แทน 

- Twitter การใช Twitter มักนิยมใชในหมูวัยรุน ผลไดจากการวิเคราะหพบวาขอความ
มีการซํ้ากันมาก เน้ือหาไมคอยมีสาระ ขอความสวนใหญเปนการสงขาว เชน การจัดกิจกรรม การเปดงาน 
จากหนวยงานภาครัฐมากกวาการใชประโยชนเพ่ือการทองเท่ียวชุมชน 

- กลุมผูใหบริการสํารองที่พัก กลุมผูใหบริการสํารองที่พักเปนเว็บไซต แตมีชื่อเสียง
เรื่องการรีวิว ไดแก Airbnb.com, Agoda.com และ Booking.com นักทองเที่ยวที่ตองการจองหองพัก
จะตองอานรีวิวกอนการตัดสินใจเลือกหองพักเสมอ โฮมสเตยของการทองเท่ียวชุมชน  สวนหนึ่งจะถูก
นําไปขายผาน Airbnb.com เพราะมีคุณลักษณะของหองพักที่คลายกันในเรื่องขนาด และจํานวนหองพัก 
โดยปกตินักทองเท่ียวนิยมใชบริการจากเว็บไซตประเภทน้ี แตเจาของหองพักตองมีความรูในการบริหาร 
จัดการและการใหขอมูล สําหรับการขายผาน Agoda.com และ Booking.com ยังมีไมมากนักเน่ืองจาก
โฮมสเตยสวนใหญยังไมไดมาตรฐานตามขอกําหนด 

- กลุมเว็บไซตแนะนําการทองเที่ยว –กลุมเว็บไซตแนะนําการทองเท่ียว เชน เว็บชลิ
ไปไหน ไปไหนดี และไปดวยกัน เปนเว็บไซตแตมีชื่อเสียงเร่ืองการรีวิวแหลงทองเที่ยว ตลอดจน อาหาร 
และกิจกรรม นักทองเที่ยวนิยมอานรีวิวกอนการเดินทางเพ่ือการหาขอมูลและวางแผนการเดินทาง การ
เขาชมมีจํานวนสูงมากแตไมมีการสรางเน้ือหาโดยผูใชงาน (UGC) มีเพียงยอดแชรเพ่ือบอกตอไปยังเพ่ือน
หรือครอบครัว 

- TripAdvisor.com เปนเว็บไซตที่ใหบริการดานรีวิวกับนักทองเที่ยวในระดับโลก 
นักทองเที่ยวโดยเฉพาะชาวตางชาติใหความไววางใจสูง พฤติกรรมของนักทองเที่ยวที่ใช TripAdvisor จะ
เหมือนกับกลุมผูใหบริการสํารองที่พักที่มีชองทางโซเชียลมีเดียสําหรับการรีวิว โดยใชในชวงกอนการ
เดินทาง เพ่ือตัดสินใจเลือกชุมชนทองเที่ยวและบริการท่ีเก่ียวของ และหลังจากการเดินทางเพื่อบอกเลา
ประสบการณใหกับผูอ่ืน 
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- Google Maps เปนการใหบริการรีวิวจุดหมายปลายทางของการทองเที่ยว ไดรับ
ความนิยมสูงขึ้นอยางรวดเร็วเพราะนักเดินทางจะใช Google Maps เพ่ือเคร่ืองนําทางไปยังจุดหมาย
ปลายทาง นิยมใชเพ่ือรีวิวสถานที่ ณ เวลาจริงที่อยูในสถานที่น้ัน หรือหลังจากที่เดินทางกลับ 

5.1.2 ผลการวิเคราะหคําสําคัญ (Keywords)  

 ผลการวิเคราะหคําสําคัญ (Keywords) ใชเพ่ือบอกคุณลักษณะสําคัญของสถานที่ตามความรูสึก
ของผูมาเย่ียมชม หรือพักอาศัย สวนใหญจะสะทอนถึงภาพลักษณหรืออัตลักษณของชุมชนทองเท่ียว ใน
มุมมองของนักทองเท่ียว จากเว็บไซต TripAdvisor และ Google Maps สรุปไดดังน้ี 

1) ทาขันทอง มีผูเยี่ยมชม 22 คน จํานวนรีวิว 11 รายการ เปนภาษาไทย 10 รายการ 
ภาษาอังกฤษ 1 รายการ คุณลักษณะสําคัญในมุมมองของนักทองเท่ียวไทย คือ บรรยากาศ การบริการ 
แมนํ้าโขง การดูแลดวยใจ ความสุข ความเปนเจาบานที่ดี ดนตรีพ้ืนบาน และชาวบาน 

2) แมกําปอง มีผูเยี่ยมชม 700 คน จํานวนรีวิว 433 รายการ เปนภาษาไทย 355 รายการ 
ภาษาตางประเทศ จํานวน 13 ภาษา รวม 78 รายการ คุณลักษณะสําคัญในมุมมองของนักทองเที่ยวไทย 
คือ เปนหมูบาน มีความเปนธรรมชาติ อากาศ บรรยากาศดี มีที่พักแบบโฮมสเตย นํ้าตกและภูเขา สําหรับ
นักทองเท่ียวตางชาติจะชอบ กาแฟ และความเปนทองถิ่น (Local) 

3) บานแมกลางหลวง มีผูเยี่ยมชม 125 คน จํานวนรีวิว 71 รายการ เปนภาษาไทย 55 
รายการ ภาษาตางประเทศ จํานวน 2 ภาษา รวม 16 รายการ คุณลักษณะสําคัญในมุมมองของ
นักทองเท่ียวไทย คือ เปนหมูบาน มีที่พัก ใกลดอยอินทนนท สามารถชมทุงนาแบบนาขั้นบันได เงียบสงบ 
บรรยากาศดี และมิตรไมตรีของเจาของบาน สําหรับนักทองเที่ยวตางชาติจะชอบ กาแฟ ประสบการณที่
ไดรับ (Experience) และความสวยงาม 

4) บานสันติชล ผูเยี่ยมชม 674 คน จํานวนรีวิว 411 รายการ เปนภาษาไทย 248 รายการ 
ภาษาตางประเทศ จํานวน 15 ภาษา รวม 163 รายการ คุณลักษณะสําคัญในมุมมองของนักทองเที่ยวไทย 
คือ หมูบานของชาวจีนยูนนาน การถายรูปในชุดจีน ความสวยงาม มีบรรยากาศที่ดี อาหารที่มีชื่อเสียงคือ
ขาหมู และใบชา สามารถเลนชิงชาโบราณ และใกลอําเภอปาย สําหรับนักทองเที่ยวตางชาติจะชอบ ชา 
ภัตตาคารอาหารจีน รถจักรยานยนต และความสวยงาม 

5) โฮมสเตยบานดอกบัว ผูเยี่ยมชม 18 คน จํานวนรีวิว 10 รายการ เปนภาษาไทย
ทั้งหมด คุณลักษณะสําคัญในมุมมองของนักทองเที่ยวไทย คือ เปนหมูบานเกษตรอินทรีย มีความเปน
ธรรมชาติ กาแฟและเคก การมีสวนรวมและความสามัคคี และเจาของบานใจดี 

6) โฮมสเตยอุโมงค ผูเยี่ยมชม 2 คน จํานวนรีวิว 1 รายการ คุณลักษณะหลักของโฮมสเตย
อุโมงคยังไมสามารถวิเคราะหไดจากรีวิวของนักทองเท่ียวเพราะมีเพียง 1 ราย โดยใหความคิดเห็นใน
ทางบวกวา “ดี” 

7) บานนาตนจั่น ผูเยี่ยมชม 176 คน จํานวนรีวิว 89 รายการ เปนภาษาไทย 83 รายการ 
ภาษาตางประเทศ จํานวน 3 ภาษา รวม 6 รายการ คุณลักษณะสําคัญในมุมมองของนักทองเที่ยวไทย คือ 
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อาหาร อรอย วิถีชุมชน-ไทย บรรยากาศ โฮมสเตย เจาของบาน และธรรมชาติ สําหรับนักทองเท่ียว
ตางชาติจะชอบ วิถีชีวิตที่แทจริง (Authentic) ประสบการณที่ไดรับ (Experience) และ งานพิธีของชุมชน 
(Ceremony)  

8) บานรองกลา ผูเยี่ยมชม 216 คน จํานวนรีวิว 151 รายการ เปนภาษาไทย 111 รายการ 
ภาษาตางประเทศ จํานวน 9 ภาษา รวม 40 รายการ คุณลักษณะสําคัญในมุมมองของนักทองเที่ยวไทย 
คือ ธรรมชาติ ใกลอุทยานแหงชาติภูหินรองกลา ลานหินปุม อากาศหนาว ใกลภูทับเบิก สําหรับ
นักทองเที่ยวตางชาติจะบนเรื่องคาเขาอุทยานแหงชาติ และการใหขอมูล (Information)  

9) ลองแกงนํ้าเข็ก ผูเยี่ยมชม 29 คน จํานวนรีวิว 16 รายการ เปนภาษาไทยทั้งหมด 
คุณลักษณะสําคัญในมุมมองของนักทองเที่ยวไทย คือ ลองแกงลํานํ้าเข็ก แกงระดับ 4-5 ในเดือนกันยายน-
ตุลาคม สนุกมาก นํ้าใส-เย็นและชั้นหินสวย แตคอนขางอันตราย 

10) ชุมชนลับแล ไมพบขอมูลรีวิว 
11) โฮมสเตยเชียงคาน ผูเยี่ยมชม 919 คน จํานวนรีวิว 511 รายการ เปนภาษาไทย 421 

รายการ ภาษาตางประเทศ จํานวน 10 ภาษา รวม 90 รายการ คุณลักษณะสําคัญในมุมมองของ
นักทองเที่ยวไทย คือ ที่พัก ริมแมนํ้าโขง  ถนนคนเดิน สะอาด เจาของบาน เปนกันเอง สําหรับ
นักทองเท่ียวตางชาติจะชอบความเปนทองถิ่น (Local) 

12) โฮมสเตยบานนาออ ไมพบขอมูลรีวิว 
13) ศิลาโฮมสเตย ผูเยี่ยมชม 11 คน จํานวนรีวิว 6 รายการ เปนภาษาไทย 5 รายการ 

ภาษาตางประเทศ จํานวน 1 ภาษา รวม 1 รายการ คุณลักษณะสําคัญในมุมมองของนักทองเที่ยวไทย คือ 
บรรยากาศ ริมแมนํ้า วัฒนธรรมอีสาน อาหารอรอย เจาของบานนารัก และ ชมวิถีชีวิต สําหรับ
นักทองเท่ียวตางชาติจะชมวาเยี่ยม (Great) เทาน้ัน  

14) โฮมสเตยบานเชียง ผูเยี่ยมชม 222 คน จํานวนรีวิว 216 รายการ เปนภาษาไทย 41 
รายการ ภาษาตางประเทศ จํานวน 8 ภาษา รวม 175 รายการ คุณลักษณะสําคัญในมุมมองของ
นักทองเที่ยวไทย คือ พิพิธภัณฑ การจัดแสดง ประวัติศาสตร ขุดคน-ขุดพบ เคร่ืองปนดินเผาโครงกระดูก 
ใกล อุดรธานี และมรดกโลก สําหรับนักทองเท่ียวตางชาติจะสนใจเรื่องมรดกโลก (World-Heritage) 

15) ทะเลบัวแดง ผูเยี่ยมชม 1,078 คน จํานวนรีวิว 686 รายการ เปนภาษาไทย 358 
รายการ ภาษาตางประเทศ จํานวน 13 ภาษา รวม 328 รายการ คุณลักษณะสําคัญในมุมมองของ
นักทองเที่ยวไทย คือ ความสวยงาม ดอกบัวแดง แตควรมาชวงเชา น่ังเรือ ชมธรรมชาติ สําหรับ
นักทองเที่ยวตางชาติแสดงความคิดเห็นวาไดรับประสบการณ (Experience) คุมคา (Worth) และ แนะนํา
ใหมา (Recommend) 
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16) ผลิตภัณฑผามัดหม่ียอมคราม ไมพบขอมูลรีวิว 
17) เกาะเกิด ผูเยี่ยมชม 19 คน จํานวนรีวิว 6 รายการ เปนภาษาไทยทั้งหมด คุณลักษณะ

สําคัญในมุมมองของนักทองเที่ยวไทย คือ เปนแหลงเรียนรู ทํากิจกรรม บรรยากาศริมนํ้า ใกลกรุงเทพ 
การจัดการ-นําเสนอดี มีความเหมาะสม 

18) บานคลองหัวชาง ผูเยี่ยมชม 5 คน จํานวนรีวิว 4 รายการ เปนภาษาไทยทั้งหมด 
คุณลักษณะสําคัญในมุมมองของนักทองเท่ียวไทย คือ การเปนศูนยเรียนรู แหลงดูงาน การผลิตพรมเช็ด
เทา สวยงาม นาใชแตราคาถูก และการเพาะเห็ด 

19) ตลาดยอนยุคบานระจัน เยี่ยมชม 549 คน จํานวนรีวิว 270 รายการ เปนภาษาไทย 
264 รายการ ภาษาตางประเทศ จํานวน 2 ภาษา รวม 6 รายการ คุณลักษณะสําคัญในมุมมองของ
นักทองเที่ยวไทย คือ พอคาแมคาแตงกายดวยชุดยอนยุค-ไทยโบราณ และการพูดจาพูดจาไพเราะใช
ภาษาโบราณ สินคา อาหารมีราคาถูกและอรอย มีกิจกรรมการแสดง และบรรยากาศดี นาเดิน สําหรับ
นักทองเที่ยวตางชาติจะแนะนําอาหารไทยโบราณ ชอบบรรยากาศ (Atmosphere) แตไมเขาใจ
ประวัติศาสตร เรื่องราวความเปนมาของตลาด (Harder-for-foreigners) 

20) ประแส ผูเยี่ยมชม 400 คน จํานวนรีวิว 257 รายการ เปนภาษาไทย 212 รายการ 
ภาษาตางประเทศ จํานวน 13 ภาษา รวม 45 รายการ คุณลักษณะสําคัญในมุมมองของนักทองเที่ยวไทย 
คือ อาหารอรอย บรรยากาศดี หองพักสะอาด ความเปนกันเองของเจาของบาน การไปเที่ยวชมทุงโปรง
ทอง การเดินชมปาชายเลน ปาโกงกาง สําหรับนักทองเท่ียวตางชาติมีความเห็นเหมือนนักทองเท่ียวไทย
และจะกลับมาเยี่ยมอีก 

21) เกาะยาวนอย เยี่ยมชม 155 คน จํานวนรีวิว 117 รายการ เปนภาษาไทย 19 รายการ 
ภาษาตางประเทศ จํานวน 8 ภาษา รวม 98 รายการ คุณลักษณะสําคัญในมุมมองของนักทองเที่ยวไทย 
คือ เปนเกาะ ที่มีชายหาดสวย บรรยากาศดี มีความเปนธรรมชาติ อาหาร และผูคนใจดี สําหรับ
นักทองเท่ียวตางชาติจะแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับหาดปาทราย ความคิดเห็นสวนใหญคลายนักทองเที่ยว
ไทย แตจะบนเรื่องความสกปรก (Dirty) และกระแสน้ําที่ไมเหมาะกับการวายน้ํา (Tide) 

5.1.3 ผลการวิเคราะหความคิดเห็น  

 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นจะเนนความคิดเห็นเชิงลบที่ผูเขียนรีวิวมีตอกรณีศึกษา ความ
คิดเห็นเชิงลบจะถูกนํามาใชเพ่ือการปรับปรุงแกไขขอบกพรองตางๆ รวมถึงการชี้แจงใหนักทองเที่ยว
เขาใจ ความคิดเห็นเชิงลบสรุปไดดังน้ี 

1) ชุมชนทองเที่ยวที่ไมพบขอมูลรีวิว  ไดแก ชุมชนลับแล โฮมสเตยบานนาออ และ 
ผลิตภัณฑผามัดหม่ียอมคราม 

2) ชุมชนทองเที่ยวที่ไมพบความคิดเห็นเชิงลบ ไดแก บานทาขันทอง โฮมสเตยอุโมงค 
ศิลาโฮมสเตย เกาะเกิด และ บานคลองหัวชาง 
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3) ชุมชนทองเที่ยวทีเ่หลือจะมีขอบกพรองที่ควรนําไปปรับปรุงซ่ึงสามารถสรุปใน
ภาพรวมไดดังน้ี 

 ความไมสะดวกในการถึงแหลงทองเที่ยว เชน สถานที่คอนขางไกล คุณภาพการ
บริการของรถสาธารณะยังไมดีพอ ทางเขาแคบและชัน อาจเกิดอุบัติเหตุไดงาย ที่จอดรถมีนอย ปาย
ทางเขา และแผนที่การเดินทางไมชัดเจน 

 ขาดขอมูลและคําอธิบายเก่ียวกับแหลงทองเท่ียว รวมถึงการจองใชบริการ ฤดูกาล 
ชวงเวลาที่เหมาะสมกับการทองเที่ยว และควรใหขอมูลตามความเปนจริง 

 ยังมีปญหาเร่ืองการส่ือสารระหวางผูใหบริการและนักทองเท่ียว เชน ขอตกลงในการ
รับบริการ 

 ที่พักยังไมไดมาตรฐานเรื่องความสะอาด และความสะดวกสบาย เชน หองน้ํา สิ่ง
อํานวยความสะดวก สภาพหองพัก ปญหายุงและแมลง 

 ความเปนธรรมชาติลดลงเนื่องจากมีสิ่งปลูกสรางมากขึ้น หรือมีการสรางเลียนแบบ
ของจริงเพ่ือการทองเท่ียว 

 สถานที่ทองเที่ยวโดยรอบมีนอยเกินไป ไมมีอะไรเปนพิเศษ เหมาะสําหรับเที่ยวสอง
สามชั่วโมง สถานที่บางแหงยังไมคุมคาที่จะแวะมาเที่ยว 

 ราคา เชน อาหารราคาแพง แตไมอรอย ราคาไมคุมกับบริการ และการแบงแยกราคา
เขาชมระหวางนักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางชาติ 

 เจาของพูดจาไมสุภาพ ไมเปนมิตร 
 ของฝาก ของที่ระลึก มีใหเลือกนอย 

5.1.4 ผลจากการทํากิจกรรมพัฒนาเน้ือหาที่สรางโดยผูใช (UGC) ผานโปสการดทองเที่ยว 

 การพัฒนาเนื้อหาที่สรางโดยผูใช (UGC) ไดดําเนินการโดยการจัดกิจกรรมการสรางเน้ือหาจาก
โปสการดทองเท่ียวออนไลน การจัดกิจกรรมมีจุดประสงคหลักดังน้ี 

 เพ่ือใหไดขอมูลทั้งภาพและเนื้อหาของแหลงทองเท่ียวเปาหมายในมุมมองของผูใชบริการ
การทองเท่ียว 

 เพ่ือศึกษาเน้ือหาการทองเท่ียวชุมชนที่สรางโดยผูใช (UGC) จากภาพถายและเนื้อหาท่ี
ไดรับจากกิจกรรม 

การทํากิจกรรมพัฒนาเนื้อหาที่สรางโดยผูใช (UGC) ดําเนินการเปน 2 ขั้นตอนไดแกการพัฒนา
เว็บไซตและการประกวดโปสการดออนไลน  

1) เว็บไซตที่พัฒนาขึ้นมีชื่อวาการทองเที่ยวชุมชนผานโซเชียลมีเดีย  SMCBT : Socail 
Media Community-Based Tourism (www.smcbt.net) 

2) การจัดกิจกรรมเก่ียวกับการพัฒนาเนื้อหาที่สรางโดยผูใช (UGC) เปนการจัดทํา
โครงการประกวดโปสการดทองเที่ยวออนไลน ภายใตแนวคิด “ความงามและความสุขจากการเที่ยวไปใน
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ชุมชน : Aesthetic and Happiness from Community Based Tourism” เพ่ือใหนักทองเที่ยวที่ไปเยี่ยม
เยือนชุมชนที่เปนกรณีศึกษาไดมีสวนรวมอยางแทจริงในการสรางเน้ือหาที่เก่ียวกับชุมชนทีเ่ปนกรณีศึกษา 
11 แหงผานทางเว็บไซตหลัก www.smcbt.net 
 การตัดสินการประกวดโปสการดทองเที่ยวออนไลน ดําเนินการในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 
จํานวนโปสการดทั้งสิ้น 135 แผน มีผูผานการคัดเลือกใหไดรับรางวัลจํานวน 32 แผน โดยไดรับเงินรางวัล
ละ 1,000 บาท การวิเคราะหขอมูลจากการประกวดโปสการดออนไลนดําเนินการโดยนําขอมูลทั้งภาพถาย
และเนื้อหามาวิเคราะหเพ่ือศึกษาพฤติกรรมและความตองการทองเท่ียวชุมชนผานโซเชียลมีเดีย  
 ผลการศึกษาพฤติกรรมและความตองการทองเท่ียวชุมชนผานโซเชียลมีเดียที่ไดจากการวิเคราะห
เน้ือหาและภาพถายจากโครงการประกวดโปสการดทองเที่ยวออนไลน พบวาพฤติกรรมของนักทองเที่ยว
สอดคลองกับผลการวิเคราะหเน้ือหาจากผูใช (UGC)ผานเว็บไซตสาธารณะ เชน TripAdvisor และ 
Google Maps เชน 
 กรณีบานแมกําปองพบวา นักทองเท่ียวใหความสําคัญและรูสึกประทับใจกับธรรมชาติมากที่สุด 
ตามมาดวยนํ้าตก บรรยากาศ หุบเขา ภูเขา ปาไม ตนไม อากาศเย็น อาหาร ผลิตภัณฑชุมชน และราน
กาแฟ นักทองเที่ยวมาเพื่อพักผอน เช็คอิน มาแลวรูสึกอบอุน สวยงาม หลงรัก แมจะเปนสถานที่ธรรมดา
แตก็มีความพิเศษ 

5.1.5 การถายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสูกลุมเปาหมาย 

 การถายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสูกลุมเปาหมายเม่ือส้ินสุดการวิจัยไดดําเนินการในพื้นที่ 7 
แหง ในระหวางเดือน ธันวาคม 2561 – 1 เมษายน พ.ศ. 2562 โดยมีจํานวนผูเขารับการอบรมเชิง
ปฏิบัติการทั้งสิ้น 150 คน สถานที่อบรมประกอบดวย 

1) เกาะยาวนอย 
2) บานแมกลางหลวง 
3) ปากนํ้าประแส 
4) ตลาดไทยยอนยุคบานระจัน  
5) บานรองกลา 
6) บานเชียง  
7) ปากนํ้าประแส คร้ังที่ 2 (เทศบาลตําบลปากน้ําประแสเชิญเปนวทิยากร) 
เน้ือหาการอบรมเชิงปฏิบัติการไดจัดตามความตองการของสมาชิกของชุมชนทองเที่ยวเปาหมาย 

ซ่ึงจะแบงเปนหัวขอหลักดังน้ี 
1) การคืนขอมูลจากการวิเคราะหเน้ือหาผานโซเชีลมีเดีย 
2) การแปลภาษาโดยใชแอปพลิเคชันแปลภาษา 
3) การส่ังงานโดยใชเสียงแทนการพิมพ 
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4) การใชแอปพลิเคชันแผนที่และคนหาเสนทางของ Google Maps เพ่ือการปกหมุด และการ
เขียน-แกไขรีวิว 

5) การเพ่ิมประสิทธิภาพของเว็บเพจ และ โซเชียลมีเดียสําหรับผูดูแลระบบ 
หัวขอการอบรมในรายการที่ 1-2  ไดแก 1) การคืนขอมูลจากการวิเคราะหเน้ือหาผานโซเชียล

มีเดีย 2) การแปลภาษาโดยใชแอปพลิเคชั่นแปลภาษา ไดดําเนินการอบรมใหกับกลุมเปาหมายท้ังหมด 
โปรแกรมการแปลภาษา ไดรับความนิยมมากเพราะสามารถใชงานไดดีกวาการเรียนภาษาในรูปแบบเดิม 
และสามารถใชสื่อสารไดหลายภาษา ตอมาไดเพ่ิมการอบรมการสั่งงานดวยเสียงแทนการพิมพซ่ึงผูเขารับ
การอบรมก็สามารถนําไปใชงานไดทันทีเพราะสะดวกกวาการพิมพ  

การใช Google Maps เนนในเรื่องการเขียนรีวิว และการใหเจาของโฮมสเตยเชิญชวนผูมาพักหรือ
เยี่ยมชมใหคะแนนและแสดงความคิดเห็นแทนการใชสมุดเยี่ยม รวมถึงการชี้แจงความคิดเห็นเชิงลบ 

5.1.6 ผลการศึกษาพฤติกรรมและความตองการทองเที่ยวชุมชนผานโซเชียลมีเดีย 

 ผลการศึกษาพฤติกรรมและความตองการทองเที่ยวชุมชนผานโซเชียลมีเดียจากการวิเคราะห
เน้ือหาที่สรางโดยผูใชสรุปไดดังน้ี 

1) การศึกษาพฤติกรรมของนักทองเท่ียวจากขอความที่แสดงความคิดเห็นจะสามารถจัดเก็บ
เฉพาะความชอบ ความพึงพอใจ ไมพอใจ ในเรื่องใดเร่ืองหนึ่งของชุมชนทองเที่ยวหรือประเด็นที่รีวิว
เทาน้ัน แตยังไมสามารถเช่ือมโยงมายังขอมูลสวนบุคคลของผูแสดงความคิดเห็น เชน เพศ อายุ 
การศึกษา รสนิยมสวนบุคคล เน่ืองจากผูรีวิวในระบบออนไลนจะไมเปดเผยตัวตน  

2) การศึกษาพฤติกรรมของนักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางชาติสามารถแยกไดจากภาษา
ที่ใชรีวิว แตยังไมสามารถระบุประเทศของนักทองเที่ยวไดชัดเจน เพราะสวนใหญจะไมระบุประเทศ เมือง
ที่อยูอาศัย แตจากผลการศึกษาสามารถสรุปพฤติกรรมของนักทองเท่ียวไทยและตางชาติ ไดดังน้ี 

 นักทองเท่ียวไทยจะสนใจเรื่อง อาหาร การถายรูป การซื้อของ ตัวที่พัก และความ
เปนกันเองของผูคนที่ใหบริการทองเที่ยวชุมชน สําหรับนักทองเท่ียวตางชาติ จะสนใจในเร่ืองของส่ิง
อํานวยความสะดวก เชน รานอาหาร การเดินทาง ความสะอาดของที่พัก  

 นักทองเที่ยวไทยสนใจชุมชนทองเที่ยวที่เปนธรรมชาติ รวมทั้งชุมชนทองเที่ยวที่
มนุษยสรางขึ้น เชน ตลาดยอนยุค เมืองจําลอง นักทองเท่ียวตางชาติสนใจธรรมชาติแตไมสนใจชุมชน
ทองเท่ียวที่ทําเลียนแบบของจริง และใหความสําคัญกับบริเวณโดยรอบที่พักดวย เชน ชายหาด ขยะ 

 นักทองเที่ยวไทยไมนิยมการรีวิว การแสดงความคิดเห็น ชอบที่จะใหคะแนนหรือ ให
ดาวมากกวา การแสดงความคิดเห็นในเชิงลบจะมีนอย เน่ืองจากความรูสึกเกรงใจ นักทองเที่ยวตางชาติ
จะแสดงความคิดเห็นอยางตรงไปตรงมา ทั้งดานบวกและลบ และใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชน 

 กอนเดินทางนักทองเที่ยวนิยมหาขอมูล หรือวางแผนการเดินทางโดยอานจาก  กลุม
เว็บไซตแนะนําการทองเที่ยว เชน ชิลไปไหน ไปไหนดี เม่ืออานแลวจะไมมีการรีวิวหรือสอบถาม แตใช
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การแชรขอมูลในกลุมเพ่ือน ครอบครัว สําหรับนักทองเที่ยวชาวตางชาติจะอานจาก Trip Advisor ถามีขอ
สงสัยจะสอบถามไปยังผูรีวิวที่เคยมีประสบการณ หรือเคยเดินทางมากอน และมักมีผูอ่ืนมาชวยตอบ 

 นักทองเที่ยวชาวไทยแสดงความคิดเห็นผาน Google Maps ในระหวางการเดินทาง 
แตความคิดเห็นยังเปนเพียงขอความสั้นๆ และการใหคะแนนแหลงทองเที่ยว นักทองเท่ียวชาว
ตางประเทศยังไมนิยมใหความคิดเห็นผาน Google Maps อยางไรก็ตามแตการปกหมุดใน Google Maps 
ก็เปนสิ่งสําคัญ เพราะนักทองเที่ยวตางชาติจะมีปญหาเรื่องการเขาถึงแหลงทองเท่ียว การหลงทาง 

 ภายหลังการเดินทาง นักทองเที่ยวตางชาตินิยมเขียนรีวิวเพ่ือบอกเลาประสบการณ
การเดินทาง โซเชียลมีเดียที่นิยมใชคือ TripAdvisor หรือเว็บไซตที่ใชบริการบานพัก เชน Airbnb.com 

 จากการวิเคราะหคําสําคัญพบวามีกิจกรรมบางอยางที่นักทองเท่ียวตางชาติสนใจ 
เชน การเดินปา ปนเขา การพูดคุยกับชาวบาน การชิมกาแฟสด การดูนก ดูแมลง การกินมะพราวออน 
การวายน้ํา ขณะที่ยังมีเสียงบนในเรื่อง แมลง ยุง ขยะ และความไมเปนธรรมในการเก็บคาบริการ 

3) การทองเที่ยวชุมชนควรแบงเปน 2 ประเภท ใหญ คือ กลุมที่มาทองเที่ยวชุมชน เพ่ือการ
พักผอน และกลุมดูงาน เพราะพฤติกรรมของนักทองเท่ียวตางกัน จากการศึกษาพบวาการทองเท่ียว
ชุมชน เพ่ือการพักผอนจะไดรับความนิยมในกลุมผูใชโซเชียลมีเดียมากกวา มีการนําขอมูลไปแชร เพ่ือให
คนมาเที่ยวมากขึ้น ขณะที่การทองเท่ียวชุมชนที่เนนการดูงานกลับไมคอยเปนที่รูจัก มีเพียงบานนาตนจ่ัน 
เทาน้ัน  

5.2  ขอเสนอแนะเชิงนโยบายดานการพัฒนาการทองเที่ยวชุมชนผานโซเชียลมีเดียอยางยั่งยืน 

 ขอเสนอแนะเชิงนโยบายจะแบงเปน 2 ระดับ คือระดับผูรับผิดชอบชุมชนทองเที่ยว ผูบริหารหรือ
เจาของ/ ผูมาสวนไดสวนเสียกับการทองเที่ยวชุมชน หรือบริการท่ีเก่ียวกับ และระดับผูวางนโยบายการ
ทองเท่ียวชุมชนในระดับประเทศ 

5.2.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบายระดับผูรับผิดชอบ ผูบริหารชุมชนทองเที่ยว  

ขอเสนอแนะเชิงนโยบายระดับผูรับผิดชอบชุมชนทองเที่ยว ผูบริหารหรือเจาของ/ ผูมาสวนได
สวนเสียกับการทองเท่ียวชมุชน สรุปไดดังน้ี 

5.2.1.1 การแบงกลุมนักทองเที่ยวตามวัตถุประสงคของการทองเที่ยว 
จากผลการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากโซเชียลมีเดียพบวากลุมลูกคาทองเท่ียวชุมชนจะแยกเปน 2 

กลุม ที่ชัดเจนคือนักทองเท่ียวกลุมดูงานและนักทองเท่ียวเพื่อการพักผอนหยอนใจ 
ชุมชนทองเท่ียวเพ่ือการดูงานในการวิจัยน้ีประกอบดวย 
 บานแมกําปอง 
 บานนาตนจ่ัน 
 บานทาขันทอง 
 บานดอกบัว 
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 โฮมสเตยอุโมงค 
 ชุมชนลับแล (ขาวแคบ ทุเรียนกวน/ ทอด) 
 บานนาออ  
 ศิลาโฮมสเตย 
 ผลิตภัณฑผามัดหม่ียอมคราม  
 เกาะเกิด  
 บานคลองหัวชาง  

 ชุมชนทองเที่ยว/โฮมเสตย และกิจกรรมที่เก่ียวของจะไดรับความสนใจจากนักทองเที่ยวที่ใช
โซเชียลมีเดียนอยมาก ยกเวน บานแมกําปองและบานนาตนจ่ัน ที่เริ่มกลายเปนแหลงทองเที่ยวเพื่อการ
พักผอนหยอนใจ เน่ืองจากทั้งสองแหงมีจุดเดนที่นักทองเท่ียวรีวิวถึง คือ บานแมกําปองมีขอไดเปรียบ
เรื่อง ธรรมชาติของปาเขา นํ้าตก บรรยากาศ ความหนาวเย็น สวนบานนาตนจ่ัน มีความไดเปรียบในเรื่อง
การจัดระบบการดูงาน อาหารอรอย ผลิตภัณฑผาหมักโคลน และธรรมชาติ ของทุงนา นาขั้นบันได 

ชุมชนทองเท่ียวเพ่ือการพักผอนในการวิจัยน้ีประกอบดวย 
 บานเชียง  
 บานแมกลางหลวง 
 บานสันติชล 
 บานรองกลา 
 กิจกรรมลองแกงลํานํ้าเข็ก 
 เชียงคาน 
 บานเดียม (กิจกรรมชมทะเลบัวแดง) 
 ตลาดไทยยอนยุคบานระจัน  
 ประแส 
 เกาะยาวนอย 

ชุมชนทองเที่ยว/โฮมสเตย และกิจกรรมที่เก่ียวของจะไดรับความสนใจจากนักทองเท่ียวกลุมผูใช
โซเชียลมีเดีย เปนสถานที่ที่เปนแหลงทองเที่ยวในตัวเอง เหมาะแกการพักผอน หรือมีแหลงทองเท่ียว
ใกลเคียง เชน บานเชียง นักทองเท่ียวโดยเฉพาะตางชาติจะไปดูพิพิธภัณฑ บานแมกลางหลวงอยูใกล
ดอยอินทนนท บานรองกลาอยูใกลอุทยานภูหินรองกลา 

เม่ือทําการแบงกลุมนักทองเที่ยวตามวัตถุประสงคของการทองเที่ยวแลวจะชวยใหการบริหาร
จัดการทองเท่ียวชุมชนไปเปนตามความตองการและสอดคลองกับพฤติกรรมของนักทองเท่ียวมากขึ้น เชน 

 พฤติกรรมของนักทองเที่ยวเพื่อการพักผอนหยอนใจจะชอบ ความสะดวก สบาย ในการ
เขาถึง ความสะอาดของที่พัก อากาศ บรรยากาศดี ความสงบ ความเปนสวนตัว แตมีสิ่งอํานวยความ
สะดวกในบริเวณใกลเคียง เชน รานอาหาร รานกาแฟ ชายหาด ถนนคนเดิน มีอาหารเชาที่อรอย 



โครงการยอยท่ี 2 พฤติกรรมและความตองการทองเท่ียวชุมชนผานโซเชียลมีเดีย 
 
 

258 
 

 แตพฤติกรรมของนักทองเที่ยวเพื่อการดูงานจะไมคอยเนนเรื่องความสะดวก สบายมาก
นักแตควรมีอาหารอรอย ตองการเรียนรูและเขารวมกิจกรรม สถานที่ไมจําเปนตองสงบเงียบมากนัก 
เน่ืองจากสวนใหญไมไดจายเงินคาทองเท่ียวดวยตัวเอง 

สําหรับชุมชนทองเท่ียวที่มีลักษณะกลางๆ หรืออยูระหวางการเปลี่ยนแปลงจากการเนนการทํา
การตลาดดูงานเปนตลาดเพ่ือการพักผอนหยอนใจ เชน บานแมกําปอง บานนาตนจ่ันจะตองเติมเต็มใน
สวนที่เปนจุดเดนของตลาดที่กําลังจะปรับเปลี่ยนไป  

5.2.1.2 การแบงกลุมนักทองเที่ยวไทยและตางประเทศ 
 ผูบริหารชุมชนทองเที่ยวมักจะเขาใจวาชุมชนทองเท่ียวสามารถรองรับนักทองเท่ียวทั้งคนไทยและ
ตางประเทศไดเหมือนกัน แตผลการศึกษาพบวาชุมชนทองเท่ียวบางแหงเทาน้ันที่สามารถดึงดูด
นักทองเท่ียวตางชาติได ชุมชนทองเท่ียวที่ไดรับความนิยมจากตางชาติสูงมีเพียง 8 แหงเทาน้ัน ไดแก 

 ทะเลบัวแดง  มีผูรีวิวเปนภาษาตางประเทศ 13 ภาษา จํานวน 328 คน 
 บานเชียง  มีผูรีวิวเปนภาษาตางประเทศ 8 ภาษา จํานวน 175 คน 
 บานสันติชล  มีผูรีวิวเปนภาษาตางประเทศ 15 ภาษา จํานวน 163 คน 
 เชียงคาน  มีผูรีวิวเปนภาษาตางประเทศ 10 ภาษา จํานวน 90 คน 
 บานแมกําปอง  มีผูรีวิวเปนภาษาตางประเทศ 13 ภาษา จํานวน 78 คน  
 เกาะยาวนอย  มีผูรีวิวเปนภาษาตางประเทศ 8 ภาษา จํานวน 79 คน 
 ประแส  มีผูรีวิวเปนภาษาตางประเทศ 13 ภาษา จํานวน 45 คน 
 บานรองกลา  มีผูรีวิวเปนภาษาตางประเทศ 9 ภาษา จํานวน 40 คน 

ผลการวิเคราะหพบวาชุมชนทองเท่ียวที่มีนักทองเท่ียวเขาชมจํานวนมากมักจะไดคะแนนความพึง
พอใจนอย และขอคิดเห็นในเชิงลบ หรือขอแนะนําจํานวนมาก เพราะนักทองเท่ียวตางชาตินิยมการรีวิว
ตามสิ่งที่พบเห็นจริงมากกวานักทองเที่ยวไทย ประเด็นสําคัญสําหรับพฤติกรรมของนักทองเที่ยวตางชาติ
สามารถสรุปไดดังน้ี 

 นักทองเท่ียวชอบแหลงทองเท่ียวที่มีชื่อเสียงและปรากฏในโซเชียลมีเดียที่เปนที่ยอมรับ
ในระดับสากล เชน TripAdvisor หรือ TV เชน มีการเผยแพร ทะเลบัวแดง โดย CNN 

 นักทองเท่ียวชอบแหลงทองเท่ียวที่เปนธรรมชาติ เชน ทะเลบัวแดง ประแส เกาะยาวนอย 
เชียงคาน หรือที่มีชื่อเสียงในเชิงประวัติศาสตร เชน บานเชียง 

 นักทองเที่ยวไมชอบแหลงทองเที่ยวที่มนุษยสรางเลียนแบบของจริง แตทําไดไมดีหรือไม
มีรสนิยม ดังน้ัน บานสันติชลจึงไดรับคําวิจารณจากนักทองเท่ียวจํานวนมาก 

 นักทองเท่ียวคาดหวังการทํากิจกรรมตามวิถีชีวิตของตน เชน การไปเกาะยาวนอยเพ่ือ
วายนํ้า ดํานํ้า การไปดูบัวแดงที่มีดอกแดงเต็มพ้ืนน้ํา การไปสันติชลเพ่ือไปดูหมูบานจีนโบราณที่มีผูอยู
อาศัยจริง การไปเชียงคานเพื่อไปน่ังเลน พักผอนริมแมนํ้าโขง ดังน้ันการใหขอมูลที่ถูกตองเปนสิ่งสําคัญ  
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อยางไรก็ตามถึงแมขอคิดเห็นของนักทองเท่ียวตางชาติจะเปนเชิงลบ แตชุมชนทองเท่ียวนั้นอาจ
สอดคลองกับพฤติกรรมของนักทองเที่ยวไทยอยางยิ่ง กรณีที่เห็นไดชัดคือ บานสันติชล ที่นักทองเที่ยว
ตางชาติไมชอบมาก แตเปนที่ถูกใจนักทองเที่ยวชาวไทยมาก เพราะนิยมไปถายรูป แตงชุดจีน กินอาหาร 
และซื้อของ ตลาดยอนยุคบานระจัน ที่นักทองเท่ียวไทยนิยมไปถายรูปและซื้อของ เชนเดียวกับเกาะยาว
นอยที่มีชายหาดสวยงามและสะอาดเหมาะกับการน่ังพักผอนหรือเดินเลนริมหาด โดยไมสนใจกับการวาย
นํ้า 

จากการศึกษาพบวาชุมชนทองเที่ยวที่เปนที่นิยมทั้งนักทองเที่ยวไทยละตางประเทศคือทะเล    
บัวแดง แตยังขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงจํานวนมาก เชน การใหขอมูลที่ถูกตองเก่ียวกับการชมบัว ทั้ง
ฤดูกาลและเวลาที่เหมาะสม การปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวก และบริการของเรือ ตลอดจนการหา
กิจกรรมอ่ืนๆ เพ่ิมเติม 

5.2.1.3 การแบงกลุมระหวางการเดินทางไปเที่ยว 1 วัน และการพักคางคืน 
 โดยสวนใหญการทองเท่ียวชุมชนนิยมใหนักทองเที่ยวไปพักคางในรูปแบบโฮมสเตยมากกวาการ
หยุดแวะเที่ยวระหวางทาง จากการศึกษาพบวานักทองเที่ยวยอมรับที่จะพักคางในแหลงทองเที่ยวเพียง 
10 แหง จาก 21 แหง เทาน้ัน ดวยเหตุผลที่ตางกัน เชน 

1) บานแมกําปอง เพราะตองการบรรยากาศโฮมสเตย สัมผัสธรรมชาติตอนเชา และเดินทาง
ไปกลับลําบาก  

2) บานแมกลางหลวง เพราะตองการบรรยากาศโฮมสเตย สัมผัสธรรมชาติตอนเชา อากาศ
หนาว 

3) บานนาตนจ่ัน เพราะตองการบรรยากาศโฮมสเตย  
4) เชียงคาน เพราะตองการบรรยากาศถนนคนเดินและบรรยากาศริมแมนํ้าโขง 
5) ประแส เพราะตองการบรรยากาศโฮมสเตย ริมแมนํ้า และอาหารอรอย 
6) เกาะยาวนอย  เพราะตองการบรรยากาศโฮมสเตย ไปเท่ียวเกาะ ชายหาด และคาใชจาย

ในการเดินทางสูง 
7) บานทาขันทอง เพราะตองการบรรยากาศโฮมสเตย ริมแมนํ้าโขง 
8) บานรองกลา เพราะตองการบรรยากาศโฮมสเตย สัมผัสธรรมชาติตอนเชา และตอรถไปดู

ซากุระที่ภูลมโล 
9) บานเชียง เพราะตองการเดินทางไปชมพิพิธภัณฑ และชมดอกบัวที่ทะเลบัวแดงตอนเชา 
10) ทะเลบัวแดง เพราะตองการชมดอกบัวตอนเชาตรู 

แตเม่ือพิจารณาจากขอคิดเห็นของนักทองเที่ยว พบวาเหลือชุมชนทองเท่ียวที่จะพักคางคืนเพียง 
6 แหง เทาน้ัน ไดแก บานแมกําปอง  บานแมกลางหลวง บานนาตนจั่น เชียงคาน ประแส และเกาะ
ยาวนอย ทั้งน้ีเปนเพราะ 
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 นักทองเท่ียวบางสวนเดินทางดวยรถจางเหมา การพักคางคืนไมสะดวก 
 นักทองเที่ยวตองการเดินทางตอ เชน จากบานเชียง สามารถเดินทางตอไปชมบวแดง 

และเลยไปคําชะโนดที่อําเภอบานดุงจังหวัดอุดรธานี 
 สถานที่พักไมมีกิจกรรมใหทํา โดยเฉพาะในตอนกลางคืน 
 การเดินทางสะดวกขึ้น และตองการเพียงแตไปถายรูปเช็คอินเทาน้ัน เชน บานแมกําปอง 
 แหลงทองเท่ียวใชเวลาสั้นมาก เชน บานสันติชล พิพิธภัณฑบานเชียง 
 มีแหลงทองเที่ยวใหมที่ไดรับความนิยมมากขึ้น เชน การไปกินปูที่จันทบุรี แทนการคาง

คืนที่ประแส 
 ที่พักประเภทโรงแรมในตางจังหวัดถูกมาก เชน หองคูพรอมอาหารเชาสามารถพักไดใน

ราคา 400 บาท 
 นักทองเท่ียวไมแนใจเร่ืองสิ่งอํานวยความสะดวก ความสะอาด ของหองพัก หองน้ํา 

การแบงกลุมระหวางการเดินทางไปเที่ยว 1 วัน หรือวันเดยทริปและการพักคางคืน จะทําใหการ
ตอบสนองตองการของนักทองเที่ยวใหดีขึ้น เจาของแหลงทองเท่ียวจะตองหาทางเพ่ิมกิจกรรม หรือส่ิง
ดึงดูดใจใหนักทองเที่ยวคางคืนในชุมชนทองเที่ยว เชน เกาะยาวนอยคิดราคาเปน Package 3 วัน 2 คืน 
ที่รวมเรือรับสง อาหาร ที่พัก และการพาเที่ยวเกาะ หรือหากิจกรรมเพ่ือตอบสนองความตองการของ
นักทองเท่ียวที่ไมพักคางมากขึ้น เชน แวะกินอาหารกลางวัน ชิมขนม ด่ืมกาแฟ ซ้ือของที่ระลึก เปนตน 

สําหรับกลุมทองเที่ยวที่จะเนนการรองรับนักทองเท่ียวประเภทไมพักคาง ควรดําเนินการดังน้ี 
 จัดกิจกรรมหรือจัดเตรียมสถานที่ทองเที่ยวใหนักทองเท่ียวสามารถมาแวะเที่ยวอยางนอย 

2-3 ชั่วโมง หรือครึ่งวัน 
 ควรเปนจุดแวะรับประทานอาหาร จิบชา/ กาแฟ เขาหองน้ํา 
 เชื่อมโยงกับแหลงทองเท่ียวอ่ืนที่อยูในเสนทางเดียวกัน 
 ควรจัดหาสินคา เพ่ือใหผูมาเที่ยวไดแวะซื้อกอนกลับบานหรือนําไปเปนของฝาก 
 จัดหาส่ิงอํานวยความสะดวก เชนที่ จอดรถ หองน้ํา แผนที่ เสนทางเดิน ยานการคา 
 หาอัตลักษณของชุมชนทองเที่ยวใหคุมคากับการมาแวะเที่ยว  
 ตัวอยางชุมชนทองเที่ยวที่เหมาะสมกับวันเดยทริป ไดแก หมูบานสันติชล นักทองเท่ียว

จะแวะกอนหรือกลับจากปาย บานเชียง และทะเลบัวแดง อยูในเสนทางเดียวกัน ตลาดบานระจันอยูบน
เสนทางไหวพระจังหวัดสิงหบุรี อางทอง เปนตน 

สําหรับกลุมที่ขายผลิตภัณฑเปนหลักไดแก ชุมชนลับแล (ขาวแคบ ทุเรียนกวน/ ทอด) จังหวัด
อุตรดิตถและ ผลิตภัณฑผามัดหม่ียอมคราม จังหวัดอุดรธานี ไมพบขอมูลการรีวิวจากโซเชียลมีเดียที่
ศึกษา ดังนั้นสิ่งที่จะตองทําในเบื้องตนคือการใหขอมูลพ้ืนฐานกับนักทองเท่ียว การปกหมุดสถานที่ตั้งให
ถูกตอง และการเชื่อมโยงกับแหลงทองเท่ียวใกลเคียง 
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5.2.1.4 การอบรมใหความรูกับผูประกอบการและเจาของชุมชนทองเที่ยว 
ถึงแมวาโซเชียลมีเดียจะไมมีบทบาทในการสรางความนิยมในแหลงทองเที่ยวโดยตรง แตอิทธิพล

ของการบอกตอ การบอกเลาประสบการณทั้งในดานบวกและลบ การอํานวยความสะดวกในการ
ติดตอสื่อสารก็เปนสิ่งสําคัญที่ผูประกอบการตองรู ดังนั้นทีมวิจัยจึงจัดใหมีการอบรมใหความรูใหกับ
ผูประกอบการในดานตางๆ ตามที่ชุมชนทองเที่ยวตองการและทางทีมวิจัยพิจารณาวาจําเปนในการ
จัดการทองเท่ียวที่ใชเทคโนโลยีเปนเคร่ืองมือ 

หลักสูตรอบรมที่จัดเตรียมไวประกอบดวย 
 การใชโปรแกรมแปลภาษาเพื่อการสื่อสารกับนักทองเท่ียวตางชาติ 
 การส่ังงานโดยใชเสียงแทนการพิมพ 
 การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช Facebook เพ่ือการจัดการการทองเท่ียว 
 การปรับปรุงขอมูลแผนที่ สถานที่ทองเท่ียว ใหถูกตอง เพ่ือสะดวกในการเขาถึง ดวย 

Google Map 
 การจัดทํารีวิวออนไลนแทนการบันทึกในสมุดเยี่ยม 
 การเขาไปชี้แจงขอคิดเห็นในเชิงลบในโซเชียลมีเดีย 
 การสรางโปสการด เพ่ือสรางภาพถายสวยงามใหกับแหลงทองเท่ียว 

หลักสูตรตางๆ ใชเวลาเรียนรูไมนาน และเปนสิ่งที่สามารถดําเนินการไดในเวลาส้ันๆ โดยชุมชน
ทองเท่ียวจะเลือกหัวขอที่สนใจเพ่ือการเรียนรูและนําไปใชประโยชนไดจริง 

ผลลัพธที่ไดจากการอบรมพบวาผูเขารับการอบรมชอบการใชโปรแกรมแปลภาษาเพื่อการส่ือสาร
กับนักทองเที่ยวตางชาติ การส่ังงานโดยใชเสียงแทนการพิมพ และการรีวิวผาน Google Maps มาก 
เพราะสามารถใชงานไดทันทีหลังการอบรม ดังนั้นหนวยงานที่เก่ียวของควรจัดอบรมการใชเทคโนโลยี
แบบงายๆ ที่เชื่อมโยงกับโซเชียลมีเดียเพ่ือชวยใหผูประกอบการทองเท่ียวชุมชนสามารถปรับปรุงการ
ใหบริการและเพ่ิมประสิทธิภาพการสื่อสารกับนักทองเท่ียว 

5.2.1.5 การพัฒนาการทองเที่ยวชุมชนผานโซเชียลมีเดียอยางยั่งยืน 
การพัฒนาการทองเที่ยวชุมชนผานโซเชียลมีเดียอยางยั่งยืนในระดับผูประกอบการ ชุมชน ได

ดําเนินการดังน้ี 
 อบรมใหความรูเก่ียวกับเทคโนโลยีดานโซเชียลมีเดียที่สามารถใชงานงาย ผูประกอบการ

สามารถนําความรูไปปรับใชในการบริการนักทองเที่ยวไดดวยตนเอง และถายทอดไปยังสมาชิกรายอ่ืน
เชน การส่ือสาร การส่ังงาน  

 เว็บไซตที่พัฒนาขึ้นผูประกอบการในแตละชุมชนสามารถสงขอมูลมาใหทีมวิจัยเพ่ือ
นําเสนอหรือแกไขขอมูลได เพราะทีมวิจัยมีเจาหนาที่ดานเว็บไซตที่จะอํานวยความสะดวกในเรื่องดังกลาว 

 การปกหมุดใน Google Maps ชวยใหนักทองเที่ยวเขาถึงแหลงทองเท่ียวไดโดยงาย 
สามารถใหคะแนน ความคิดเห็น และบอกตอไปยังนักทองเท่ียวรายอ่ืน 
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 โปสการดที่ทีมวิจัยสราง Template ไวสําหรับการประกวด ผูประกอบการสามารถ
เพ่ิมเติมรูปภาพและขอความเพื่อใชประชาสัมพันธชุมชนทองเท่ียวไดตลอดเวลาโดยไมมีคาใชจาย 

อน่ึงการพัฒนาการทองเท่ียวชุมชนผานโซเชียลมีเดียอยางยั่งยืนจะคํานึงถึงศักยภาพของ
ผูประกอบการเปนหลัก การผลักดันใหใชเทคโนโลยีที่ชาวชุมชนไมคุนชินจะไมประสบความสําเร็จ ดังน้ัน
การพัฒนาการทองเท่ียวชุมชนที่ใชในกรณีศึกษาจะมีลักษณะดังน้ี 

 ถาผูประกอบการไมมีความพรอมที่จะเขาสูการทําธุรกิจออนไลนก็จะนําเสนอขอมูลให
ผูประกอบการตระหนักถึงความสําคัญของโซเชียลมีเดีย การบอกตอ การเขาถึงแหลงทองเที่ยวผานระบบ
ออนไลน โดยนักวิจัยจะเขาไปชวยดานเทคโนโลยีตางๆ เชน การปกหมุดใน Google Maps ใหกับชาว
ชุมชน เชน ที่โฮมสเตยเกาะยาวนอย  

 ถาชุมชนใชสมารทโฟน และตองการสื่อสารกับนักทองเที่ยวตางชาติก็จะสอนโปรแกรม
แปลภาษา เชน โฮมสเตยแมกลางหลวง และบานเชียง  

 ถาชุมชนใดใชเฟซบุคและไลนเปนหลักก็จะสอนการเพิ่มประสิทธิภาพการใชงาน 
โปรแกรมการแปลภาษา การตอบรีวิว การส่ังงานดวยเสียง เปนตน เชน โฮมสเตยประแส โฮมสยบาน
เชียง 

 ถาชุมชน ใดมีผูดูแลระบบเว็บไซตจะสอนการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชงานเว็บไซต เชน 
ตลาดยอนยุคบานระจัน โฮมสเตยแมกลางหลวง  เปนตน  

5.2.2 ขอเสนอแนะเชิงนโยบายระดับผูวางนโยบายการทองเที่ยวชุมชนในระดับประเทศ 
จากการศึกษาพบวาโซเชียลมีเดียเปนเครื่องมือสําคัญในการสงเสริมการทองเที่ยว แตไมสามารถ

ใชโซเชียลมีเดียเพ่ือเพ่ิมจํานวนนักทองเที่ยวอยางยั่งยืน เปนเคร่ืองมือที่ชวยอํานวยความสะดวกในการ
สื่อสาร การแลกเปลี่ยนขอมูล ลดเวลาการทําธุรกรรม ชวยในการเขาถึงจุดหมายปลายทาง แตการพัฒนา
แหลงทองเที่ยวใหเปนที่นิยมก็ยังคงใชหลักการตลาดทั่วไป ที่ประกอบดวยตัวผลิตภัณฑคือแหลง
ทองเท่ียวและบริการที่เก่ียวของ สถานที่ตั้ง เสนทางในการเขาถึง รถโดยสารสาธารณะ ราคาเม่ือเทียบกับ
ผลิตภัณฑประเภทเดียวกัน และการสงเสริมการจําหนาย การพัฒนาการทองเที่ยวจึงตองเริ่มตนจากตัว
แหลงทองเท่ียวกอน 

เน่ืองจากปจจุบันภาครัฐมักจะใชการจัดการในลักษณะรูปแบบแนวคิดเดิม การทําตลาดจํานวน
มาก ขาดการแบงแยกหรือการจับคูทางการตลาด จึงทําใหการทองเท่ียวชุมชนไมประสบความสําเร็จ
เทาที่ควร ดังน้ันขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดการทองเท่ียวชุมชน สรุปไดดังน้ี 

 การเปลี่ยนแปลงจากการทําตลาดกลุมรวม (Mass Market) เปนตลาดแบบเฉพาะ
กลุม (Niche market) 

การตลาดกลุมรวมจะพบมากในตลาดทองเที่ยวชุมชน โดยเฉพาะการสงเสริมการสรางหมูบาน
ทองเท่ียวตามโครงการ OTOP นวัตวิถีในทุกจังหวัด ซ่ึงเม่ือส้ินสุดโครงการนาจะมีการเพ่ิมจํานวนหมูบาน
เพ่ือการทองเที่ยวชุมชนในทุกจังหวัดไมนอยกวา 3,000 หมูบาน แตละหมูบานมีองคประกอบที่คลายกัน
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คือ มีจุดถายรูปที่เปนสัญลักษณของหมูบาน (Landmark) มีอาหารทองถิ่นประจําหมูบาน 5 อยาง มี
ผลิตภัณฑพ้ืนเมืองจําหนาย 10 อยาง มีที่เที่ยวในชุมชน มีการฟอนรํา-การละเลนพ้ืนเมือง 1 ชุด มี
กิจกรรมหรือประเพณี มีผูเลาเรื่องหมูบานอยางนอย 1 คน และควรจัดใหมีโฮมสเตยทุกหมูบาน 

นโยบายดังกลาวอาจจะดําเนินการเพ่ือกระจายงบประมาณไปยังทองถิ่น แตจะสรางปญหาใหกับ
หมูบานที่ไดรับเลือกเปนชุมชนทองเที่ยว เพราะเม่ือสิ้นสุดโครงการอาจไมมีนักทองเท่ียวมาเยือน 
เน่ืองจากนักทองเที่ยวจะมีขอจํากัด เรื่องงบประมาณ และวันลาพักผอน ทําใหตองเลือกชุมชนทองเที่ยวที่
คิดวาดีที่สุด 

การสรางความแตกตางของแหลงทองเท่ียว ความพรอมของทรัพยากร และทุนทางวัฒนธรรมเปน
สิ่งสําคัญที่ทําใหการทองเที่ยวชุมชนประสบความสําเร็จ ไมใชสิ่งที่ทําตามกันมาจากการดูงาน เชน ฐาน
การเรียนรูที่เหมือนกันเกือบทุกหมูบาน การผลิตสินคาเหมือนๆ กัน เชน กลวยฉาบ กลวยตาก กระเปา
สานพลาสติก ผาขาวมา เปนตน ดังน้ันการหาอัตลักษณที่โดดเดนเทาน้ันที่จะชักชวนใหคนมาทองเที่ยว 
เชน 

 บานแมกําปองมีธรรมชาติที่สวยงาม และอากาศเย็นสบาย 
 บานรองกลาถึงแมจะหยุดการตลาดเพ่ือการทองเที่ยวแตคนยังเดินทางไปพักเพ่ือที่จะตอ

รถไปดูดอกพญาเสือโครง (ซากุระ) บานที่ภูลมโล 
 เชียงคานถึงแมความนิยมจะลดลงไปจากเดิม แตชื่อยังมีเสนหที่จะดึงดูดนักทองเท่ียว

หนาใหมใหไดไปซักคร้ัง 
 ทะเลบัวแดงมีเสนหเรื่องดอกบัว และทะเลสาบซึ่งมนุษยไมสามารถสรางได 

 ตลาดแบบเฉพาะกลุม (Niche market) เปนการทําตลาดที่เนนไปยังกลุมลูกคาเปาหมายท่ีมี
ความชื่นชอบในเร่ืองใดเรื่องหน่ึงโดยเฉพาะ ถึงแมจะเปนกลุมนักทองเที่ยวที่มีขนาดเล็กแตจะตอบสนอง
ความตองการของนักทองเที่ยวชุมชนไดและจะเปนผูชักนํานักทองเที่ยวที่มีความชื่นชอบในลักษณะ
เดียวกันมาเยือนชุมชนทองเท่ียวเปาหมาย 
 จากการวิเคราะหขอความที่ปรากฎในรีวิวและการพูดคุยกับผูประกอบการในการลงพื้นที่พบวา
ชุมชนทองเท่ียวหลายแหงมีศักยภาพในการตลาดแบบเฉพาะกลุม ได เชน 

1) บานแมกําปองเปนชุมชนทองเท่ียวสําหรับกลุมคนชอบจิบกาแฟในรานกาแฟที่มี
บรรยากาศธรรมชาติ 

2) บานแมกลางหลวง นักทองเท่ียวชาวตางชาติชื่นชมกับการตมกาแฟแบบโบราณ และการ
เดินปา 

3) บานสันติชล และ ตลาดไทยยอนยุคบานระจัน เปนชุมชนทองเท่ียวสําหรับผูที่ชอบการ
ถายรูปในเครื่องแตงกายยอนยุค นักจิบชา และ ผูรักการชอปปง  

4) บานนาตนจ่ัน เหมาะสําหรับนักทองเที่ยวกลุมสะสมผาพ้ืนเมือง ตองการไปซื้อผาหมัก
โคลน 

5) กิจกรรมลองแกงลํานํ้าเข็ก เหมาะกับนักทองเที่ยวกลุมรักการผจญภัย 
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6) บานเชียง รองรับนักทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร ผูชื่นชอบมรดกโลก และกลุมคนรัก
พิพิธภัณฑ 

7) บานรองกลา และ ทะเลบัวแดง เหมาะสําหรับกลุมชมธรรมชาติ ชมดอกไม 
8) เกาะเกิด นักทองเท่ียวกลุมสุขภาพเดินทางมาเพ่ือซ้ือหายาสมุนไพร และอุปกรณเพ่ือการ

ดูแลสุขภาพ 
9) เกาะยาวนอย นักทองเท่ียวกลุมหน่ึงไปเพราะตองการดูนกเงือก และนกในธรรมชาติ 

 ดังน้ันผูวางนโยบายทองเท่ียวชุมชน จะตองหาอัตลักษณเพ่ือสรางตลาดเฉพาะทางใหได เชน การ
ไปดูนก การไปชิมชา การไปเดินปา เปนตน 
 นอกจากการมีแหลงทองเท่ียวที่โดดเดนแลวปจจัยอ่ืน เชน การเดินทาง การเขาถึง การดูแล
สภาพแวดลอม ในเรื่องความสะอาด ขยะ บริการโดยรอบก็เปนสิ่งสําคัญ เพราะถานักทองเที่ยวไมพอใจ 
อิทธิพลของโซเชียลมีเดียก็สามารถทําใหจํานวนนักทองเท่ียวลดลงได จากการศึกษาพบวาสถานที่หลาย
แหงที่นักทองเท่ียวเขียนไววา ไมควรไป ไมคุมคา 

 การเพิ่มทางเลือกใหกับการทองเที่ยวชุมชน 
การทองเที่ยวชุมชน โดยเฉพาะโฮมสเตยตามคําจํากัดความของกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา

คอนขางมีขอจํากัด เชน ตองอยูอาศัยภายใตชายคาเดียวกับเจาของบาน การกินอาหาร การสนทนา
รวมกัน  ขอกําหนดตางๆ ไมสอดคลองกับความตองการของนักทองเที่ยว ที่บางครั้งอาจตองการ
ประสบการณจากการทองเที่ยวชุมชน แตไมตองการอยูรวมกับชุมชน แนวทางการแกไข เชน การเพ่ิม
ทางเลือกในการใหบริการที่พักมากขึ้นจะทําใหมีนักทองเที่ยวชุมชนมากขึ้น เชน การสรางหองนํ้าบนเรือน 
การใชสุขภัณฑชักโครก การแยกหองพักออกไปเพ่ือความเปนสวนตัว 

 การจับคูระหวางเจาของบานและนักทองเที่ยว 
 การจับคูที่ถูกตองจะทําใหเจาของบานและนักทองเท่ียวที่มาเยือนอยูรวมกันอยางมีความสุข ไมอึด
อัด เชน นักทองเท่ียวเพ่ือการดูงาน พอใจที่จะจายคาที่พักในราคาถูก โดยการนอนเรียงกัน และไมมี
ปญหาในการใชหองน้ํารวม นักทองเท่ียวเพ่ือการพักผอนควรเนนความเปนสวนตวั นักทองเท่ียวในวัย
หนุมสาวอาจตองหาจักรยานเพ่ือการเท่ียวชม หรือจัดพ้ืนที่ที่เหมาะแกการถายรูป นักทองเท่ียวสูงอายุควร
ใหความสําคญักับหองน้ําสิ่งอํานวยความสะดวก และความสะอาด เปนตน  
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ภาคผนวก

ภาคผนวกที่ 1: รายช่ือแหลงทองเที่ยวโดยชุมชน 
ลําดับ ช่ือชุมชน อําเภอ จังหวัด ภาค ส่ือสังคม

ออนไลน  
1 ชุมชนตําบลบางนํ้าผ้ึง พระประแดง สมุทรปราการ ภาคกลาง มี 

2 ปลายโพงพาง  อัมพวา สมุทรสงคราม ภาคกลาง มี 

3 วิสาหกิจชุมชนทองเที่ยวเชิงเกษตรชุมชน
รักษเขาบายศรี  

ทาใหม จันทบุรี ภาคตะวันออก มี 

4 ชุมชนเขาสอยดาวใต  โปงนํ้ารอน จันทบุรี ภาคตะวันออก ไมมี 

5 ชุมชนเทศบาลตําบลบางละมุง บางละมุง ชลบุรี ภาคตะวันออก ไมมี 

6 ชุมชนเทศบาลตําบลตะเคียนเตี้ย บางละมุง ชลบุรี ภาคตะวันออก ไมมี 

7 ชุมชนเทศบาลตําบลหวยใหญ บางละมุง ชลบุรี ภาคตะวันออก ไมมี 

8 กลุมการทองเที่ยวเชิงนิเวศตําบลหวยแรง  เมืองตราด ตราด ภาคตะวันออก มี 

9 บานสลักคอก  เกาะชาง ตราด ภาคตะวันออก มี 

10 ชุมชนตําบลนํ้าเชี่ยว  แหลมงอบ ตราด ภาคตะวันออก มี 

11 ชุมชนเทศบาลตําบลหาดเล็ก คลองใหญ ตราด ภาคตะวันออก ไมมี 

12 ชุมชนเทศบาลตําบลหวงนํ้าขาว เมืองตราด ตราด ภาคตะวันออก ไมมี 

13 เกาะหมาก  เกาะกูด ตราด ภาคตะวันออก ไมมี 

14 ชุมชนเนินทราย  เมือง ตราด ภาคตะวันออก มี 

15 ชุมชนรักษคลองบางพระ เมือง ตราด ภาคตะวันออก มี 

16 บานภู  หนองสูง มุกดาหาร ตะวันออกเฉียงเหนือ มี 

17 บานกูกาสิงห   เกษตรวิสัย รอยเอ็ด ตะวันออกเฉียงเหนือ มี 

18 ชุมชนตําบลกกสะทอน ดานซาย เลย ตะวันออกเฉียงเหนือ มี 

19 ชุมชนตําบลบานนาลานขาว ดานซาย เลย ตะวันออกเฉียงเหนือ มี 

20 ชุมชนบานปลาบา ภูเรือ เลย ตะวันออกเฉียงเหนือ ไมมี 

21 ชุมชนตําบลนาซาว เชียงคาน เลย ตะวันออกเฉียงเหนือ ไมมี 

22 บานปากโสม-ลําภพูาน  สังคม หนองคาย ตะวันออกเฉียงเหนือ มี 

23 ชุมชนบานปลาคาว  เมือง อํานาจเจริญ ตะวันออกเฉียงเหนือ มี 

24 ชุมชนบานซะซอม   โขงเจียม อุบลราชธานี ตะวันออกเฉียงเหนือ มี 
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ลําดับ ช่ือชุมชน อําเภอ จังหวัด ภาค ส่ือสังคม
ออนไลน  

25 ชุมชนบานปะอาว เมือง อุบลราชธานี ตะวันออกเฉียงเหนือ มี

26 เครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชนจังหวัด
กระบ่ี 

NA กระบ่ี ภาคใต มี

27 บานคลองเรือ พะโตะ ชุมพร ภาคใต มี

28 เครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชนจังหวัด
ชุมพร 

NA ชุมพร ภาคใต มี

29 บานเกาะพิทักษ หลังสวน ชุมพร ภาคใต มี

30 บานลําขนุน ยานตาขาว ตรัง ภาคใต มี

31 ชมรมการทองเที่ยวโดยชุมชนพรหมโลก พรหมคีรี นครศรีธรรมราช ภาคใต มี

32 เครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชนจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

NA นครศรีธรรมราช ภาคใต มี

33 บานคีรีวง ลานสกา นครศรีธรรมราช ภาคใต มี

34 ชุมชนเกาะยาวนอย เกาะยาว พังงา ภาคใต มี

35 เครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชนจังหวัด
พังงา 

NA พังงา ภาคใต มี

36 ชุมชนตะโหมด ตะโหมด พัทลุง ภาคใต มี

37 เครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชนจังหวัด
สตูล 

พนม สตูล ภาคใต มี

38 บานถํ้าผ้ึง พนม สุราษฎรธานี ภาคใต มี

39 ชุมชนคลองนอย เมือง สุราษฎรธานี ภาคใต มี

40 กลุมชุมชนลีเล็ดนําเที่ยวเพื่อการอนุรักษ พุนพิน สุราษฎรธานี ภาคใต มี

41 เครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชนจังหวัด
สุราษฏรธานี 

NA สุราษฎรธานี ภาคใต มี

42 ชุมชนตําบลนครชุม เมือง กําแพงเพชร ภาคเหนือ มี

43 ชุมชนบานจะบูสี แมฟาหลวง เชียงราย ภาคเหนือ มี

44 ชุมชนบานโปงนํ้ารอน  เมือง เชียงราย ภาคเหนือ ไมมี

45 ชุมชนบานหวยข้ีเหล็ก  แมสรวย เชียงราย ภาคเหนือ ไมมี

46 ชุมชนบานเกาเด่ือ หางดง เชียงใหม ภาคเหนือ มี

47 ชุมชนบานถํ้า  เชียงดาว เชียงใหม ภาคเหนือ มี

48 ชุมชนบานหัวทุง เชียงดาว เชียงใหม ภาคเหนือ มี

49 ชุมชนบานผาหมอน  จอมทอง เชียงใหม ภาคเหนือ มี

50 บานดอยปุย  เมือง เชียงใหม ภาคเหนือ ไมมี

51 ชุมชนบานผาแตก แมแตง เชียงใหม ภาคเหนือ มี
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ลําดับ ช่ือชุมชน อําเภอ จังหวัด ภาค ส่ือสังคม
ออนไลน  

52 ชุมชนบานเวียงแหง  เวียงแหง เชียงใหม ภาคเหนือ มี 

53 บานสันลมจอย ตําบลสุเทพ สุเทพ เชียงใหม ภาคเหนือ มี 

54 บานไรกองขิง ตําบลหนองควาย หางดง เชียงใหม ภาคเหนือ มี 

55 บานดอยปูหม่ืน  แมอาย เชียงใหม ภาคเหนือ มี 

56 บานสันตนเปา  สันปาเปา เชียงใหม ภาคเหนือ มี 

57 แมโจบานดิน  แมแตง เชียงใหม ภาคเหนือ มี 

58 ชุมชนถํ้าเชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม ภาคเหนือ มี 

59 ชุมชนตําบลหางดง บานปง หางดง เชียงใหม ภาคเหนือ มี 

60 ชุมชนตําบลหางดง บานเกาเด่ือ หางดง เชียงใหม ภาคเหนือ มี 

61 ชุมชนตําบลบอสวก เมืองนาน นาน ภาคเหนือ มี 

62 ชุมชนตําบลนาซาว เมืองนาน นาน ภาคเหนือ มี 

63 ชุมชนตําบลดูใต เมืองนาน นาน ภาคเหนือ มี 

64 ชุมชนตําบลมวงตี้ด ภูเพียง นาน ภาคเหนือ ไมมี 

65 ชุมชนเทศบาลเมืองนาน เขตใต กลุมหัว
แหวนเมืองเกานาน 

เมืองนาน นาน ภาคเหนือ ไมมี 

66 ชุมชนเทศบาลเมืองนาน เขตกลาง กลุมศรี
สงาบารมีพระเจาทองทิพย 

เมืองนาน นาน ภาคเหนือ ไมมี 

67 ชุมชนเทศบาลเมืองนาน เขตเหนือ  เมืองนาน นาน ภาคเหนือ ไมมี 

68 ชุมชนบานเวียงบัว เมือง พะเยา ภาคเหนือ มี 

69 ชุมชนบานรองไฮ เมือง พะเยา ภาคเหนือ มี 

70 บานสันหนองเหนียว เมือง พะเยา ภาคเหนือ มี 

71 ชุมชนบานมาตุลี  เขาคอ เพชรบูรณ ภาคเหนือ มี 

72 ชุมชนบานหนองแมนา เขาคอ เพชรบูรณ ภาคเหนือ มี 

73 ชุมชนบานจาโบ  ปางมะผา แมฮองสอน ภาคเหนือ มี 

74 ชุมชนบานแมละนา ปางมะผา แมฮองสอน ภาคเหนือ มี 

75 ชุมชนบานรุงอรุณ เมือง แมฮองสอน ภาคเหนือ มี 

76 ชุมชนบานหวยตองกอ เมือง แมฮองสอน ภาคเหนือ มี 

77 ชุมชนบานหวยฮ้ี เมือง แมฮองสอน ภาคเหนือ มี 

78 บานเมืองแพม ปางมะผา แมฮองสอน ภาคเหนือ มี 

79 บานเมืองปอน ขุนยวม แมฮองสอน ภาคเหนือ มี 

80 บานผาเจริญ ปางมะผา แมฮองสอน ภาคเหนือ มี 
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ลําดับ ช่ือชุมชน อําเภอ จังหวัด ภาค ส่ือสังคม
ออนไลน  

81 ชุมชนปงสนุก เมือง ลําปาง ภาคเหนือ มี

82 ชุมชนตําบลเมืองเกา เมือง สุโขทัย ภาคเหนือ มี

83 ตําบลสารจิตร ศรีสัชนาลัย สุโขทัย ภาคเหนือ ไมมี

84 กลุมทองเที่ยวไทลือ้เมืองลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม ภาคเหนือ มี

85 บานทาขันทอง เชียงแสน เชียงราย ภาคเหนือ มี

86 บานแมกําปอง แมออน เชียงใหม ภาคเหนือ มี

87 บานแมกลางหลวง จอมทอง เชียงใหม ภาคเหนือ มี

88 บานสันติชล  ปาย แมฮองสอน ภาคเหนือ มี

89 ตําบลอุโมงค เมือง ลําพูน ภาคเหนือ มี

90 บานนาตนจ่ัน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย ภาคเหนือ มี

91 บานรองกลา นครไทย พิษณุโลก ภาคเหนือ มี

92 ชุมชนเทศบาลตําบลเชียงคาน เชียงคาน เลย ตะวันออกเฉียงเหนือ มี

93 บานนาออ เมือง เลย ตะวันออกเฉียงเหนือ มี

94 พัทยา 2 ภูเวียง ขอนแกน ตะวันออกเฉียงเหนือ มี

95 บานเชียง หนองหาน อุดรธานี ตะวันออกเฉียงเหนือ มี

96 เกาะเกิด  บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ภาคกลาง มี

97 บานคลองหัวชาง วิหารแดง สระบุรี ภาคกลาง มี

98 ประแส แกลง ระยอง ภาคตะวันออก มี

99 ตลาดไทยยอนยุคบานระจัน วัดโพธิ์เกาตน คายบางระจัน สิงหบุรี ภาคกลาง มี

100 ผลิตภัณฑลําไยสีทอง เมือง ลําพูน ภาคเหนือ มี

101 ผลิตภัณฑขาวแคบ/ ทุเรียนกวน-ทอด ลับแล อุตรดิตถ ภาคเหนือ ไมมี

102 ผลิตภัณฑมะพราวแกว เชียงคาน เลย ตะวันออกเฉียงเหนือ มี

103 ผลิตภัณฑผามัดหม่ียอมคราม  หนองหาน อุดรธานี ตะวันออกเฉียงเหนือ มี

104 กิจกรรมลองแกงลํานํ้าเข็ก  วังทอง พิษณุโลก ภาคเหนือ ไมมี

105 กิจกรรมชมทะเลบัวแดง (ทาเรือบานเดียม) กุมภวาป อุดรธานี ตะวันออกเฉียงเหนือ มี

106 วิสาหกิจชุมชนศิลาโฮมสเตย เมือง ขอนแกน ตะวันออกเฉียงเหนือ มี

ที่มา:  สถาบันทองเที่ยวโดยชุมชน (www.cbt-i.or.th) 
ศูนยประสานงานเครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชน(https://thaicommunitybasedtourismnetwork.wordpress.com) 
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ภาคผนวกที่ 2: การพัฒนาเว็บไซต 

การพัฒนาเว็บไซตสําหรับงานวิจัยเรื่องพฤติกรรม และความตองการทองเที่ยวชุมชนผานโซเชียล
มีเดีย มีวัตถุประสงคดังน้ี 

 เพ่ือนําเสนอขอมูล สารสนเทศ ของกรณีศึกษา  
 เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูล และผลการวิเคราะหขอมูลของการศึกษาเรื่องพฤติกรรม และ

ความตองการทองเท่ียวชุมชนผานโซเชียลมีเดีย 
 เพ่ือเปนพ้ืนที่สําหรับการพัฒนาเนื้อหาที่สรางโดยผูใช (UGC) 
 เพ่ือใหนักทองเท่ียว ผูเดินทาง ผูสนใจ เขามามาสวนรวมในการสรางเน้ือหาสรางโดยผูใช 

(UGC) ผานการประกวดโปสการดออนไลน 

เว็บไซตที่พัฒนาขึ้นมีชื่อวาการทองเท่ียวชุมชนผานโซเชียลมีเดีย  SMCBT : Socail Media 
Community-Based Tourism (www.smcbt.net) 

ภายในเว็บไซตมีการแสดงขอมูลชุมชนทองเที่ยวที่เปนกรณีศึกษาจําแนกตามภูมิภาคคือภาค
กลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต เม่ือเขาไปในแตละภูมิภาคจะพบ
รายละเอียดขอมูลชุมชนทองเที่ยวที่เปนกรณีศึกษา ไดแก วิวัฒนาการ สถานที่ทองเที่ยวและกิจกรรม 
รานอาหาร ของฝาก และขอมูลโฮมสเตยของชุมชนทองเท่ียวที่เปนกรณีศึกษา (รูปที่ 1-7) 

 

รูปที่ 1 หนาเว็บไซตหลักการทองเที่ยวชุมชนผานโซเชียลมีเดยี (www.smcbt.net) 
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รูปที่ 2 เมนูหลักของเว็บไซตการทองเที่ยวชุมชนผานโซเชียลมีเดีย   

 

 

รูปที่ 3 หนาเว็บเพจวิวัฒนาการการทองเที่ยวชุมชนที่สรางโดยผูใช  
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รูปที่ 4 หนาเว็บเพจสถานที่ทองเที่ยวและกิจกรรม  
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รูปที่ 5 หนาเว็บเพจของรานอาหารและของฝาก  
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รูปที่ 6 หนาเว็บเพจรายชื่อโฮมสเตย  

 

 

 

 



โครงการยอยท่ี 2 พฤติกรรมและความตองการทองเท่ียวชุมชนผานโซเชียลมีเดีย 
 
 

280 

 
รูปที่ 7 หนาเว็บเพจแสดงรายละเอียดของแตละโฮมสเตย 
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ภาคผนวกที่ 3: โครงการประกวดโปสการดทองเที่ยวออนไลน 

 การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาเนื้อหาที่สรางโดยผูใช (UGC) เปนการจัดทําโครงการ
ประกวดโปสการดทองเท่ียวออนไลน ภายใตแนวคิด “ความงามและความสุขจากการเที่ยวไปใน
ชุมชน : Aesthetic and Happiness from Community Based Tourism” เพ่ือใหนักทองเที่ยวที่ไป
เยี่ยมเยือนชุมชนที่เปนกรณีศึกษาไดมีสวนรวมอยางแทจริงในการสรางเน้ือหาท่ีเก่ียวกับชุมชนที่เปน
กรณีศึกษา 11 แหงผานทางเว็บไซตหลัก www.smcbt.net  

1. จุดประสงคการประกวดโปสการดทองเที่ยวออนไลน 

จุดประสงคหลักของการประกวดโปสการดทองเท่ียวออนไลนดังน้ี 
 เพ่ือใหไดขอมูลทั้งภาพและเนื้อหาของแหลงทองเที่ยวเปาหมายในมุมมองของผูใชบริการ

การทองเท่ียว 
 เพ่ือศึกษาเนื้อหาการทองเที่ยวชุมชนที่สรางโดยผูใช (UGC) จากภาพถายและเนื้อหาท่ี

ไดรับจากกิจกรรม 
 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมและความตองการทองเท่ียวชุมชนผานโซเชียลมีเดีย 

โดยองคประกอบของกิจกรรมการจัดทําโปสการดทองเท่ียวออนไลน ประกอบดวย 

 ภาพประทับใจ 
 ขอความแสดงความประทับใจที่ไดรับ 
 ขอเสนอแนะ 
 การเชิญชวนใหมาทองเท่ียว 

2. เงื่อนไขการประกวดโปสการดทองเทีย่วออนไลน 

เง่ือนไขในการประกวดภาพถายสรุปไดดังน้ี 
ผูมีสิทธ์ิสงภาพเขาประกวด ประชาชนท่ัวไป นักทองเที่ยว ไมจํากัด สัญชาติ เพศ และอายุ 

สามารถสงโปสการดเขาประกวดไดโดยไมจํากัดจํานวน 

ประเภทของภาพถาย ภาพที่สงจะตองสะทอนถึงความนารัก ความงาม และความสุขจากการ
เที่ยวชม การเลือกซ้ือสินคา การชิมอาหาร การนั่งพักผอน การพบปะพูดคุยกับคนทองถิ่น การพักอาศัย
กับคนในทองถิ่น หรืออ่ืนๆ ตามที่ผูมาเยือนสนใจ ภาพถายฟลมหรือภาพถายดิจิทัล 

เงื่อนไขขอกําหนดในการสงโปสการดเขาประกวด 

 เปนภาพสีหรือขาวดํา ที่ถายดวยกลองดิจิทัล หรือแสกนจากฟลม สามารถ ตกแตงแกไข
ในทางเทคนิค เพ่ือเพ่ิมคุณภาพของภาพถาย แตจะตองดูเปนธรรมชาติเหมือนภาพถายปกติ 
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 การสงภาพถาย ใหสงในรูปแบบไฟลดิจิทัลเทาน้ัน (ผูที่ใชกลองฟลมจะตองสแกน
ภาพถายจากกลองฟลม)  

 โปสการดที่สงเขาประกวด จะประกอบดวยภาพและขอความตามที่กําหนดใน Template 
 Template โปสการด สามารถ download ไดที่เว็บไซต www.smcbt.net หรือ scan QR 

code ณ.แหลงทองเท่ียว  
 โปสการดที่สงเขาประกวด ตองเปนผลงานภาพถายที่สรางสรรคขึ้นมาใหม ไมเคยแสดง

ตอสาธารณชนหรือปรากฏในสื่อทุกประเภท รวมถึงไมเคยไดรับรางวัลใด ๆ มากอน และจะตองไมมีขอ
ผูกมัดในเรื่องลิขสิทธิ์ภาพจากหนวยงานตาง ๆ  

 สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะจะไมรับผิดชอบเร่ืองการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เจาของผลงานมี
สัญญาผูกพันตอบุคคล หรือหนวยงานใด ๆ ซ่ึงเจาของผลงานตองเปนผูรับผิดชอบในกรณีน้ีเอง 

 โปสการดที่ไดรับรางวัล ภาพถายและตนฉบับ จะตกเปนลิขสิทธิ์ของสถาบันศึกษา
นโยบายสาธารณะ ตลอดจนสงวนสิทธิ์ไมสงภาพถายที่เขารวมประกวดรวมทั้งไฟลตนฉบับคืนใหแกผูสง
เขาประกวด 

 การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสดุ 
 คณะกรรมการที่มีสวนเกี่ยวของกับการประกวด ไมมีสิทธิ์สงภาพเขารวมประกวด 

กําหนดการสงผลงาน 

 เปดรับผลงาน : วันที่ 15 มิถุนายน 2561 
 ปดรับผลงานภาพถาย: วันที่ 15 กันยายน 2561 
 วันตัดสินผลงาน : วันที่ 31 ตุลาคม 2561  

ประกาศรายชื่อ 

ประกาศรายชื่อผูไดรับรางวัลวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ที่ www.smcbt.net  

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 

แผนกเว็บไซต สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี 

รายชื่อคณะกรรมการตัดสิน 

อาจารยคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

รางวัล 

โปสการดที่ไดรับการคัดเลือกจะไดรับรางวัลเปนเงินสด จํานวนเงิน 1,000 บาท (หน่ึงพันบาท) 
จํานวน 30 รางวัล 



รายงานฉบับสมบูรณ    
 
 

 283 

3. ข้ันตอนการจัดประกวดโปสการดทองเที่ยวออนไลน 

 การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาเนื้อหาที่สรางโดยผูใช (UGC) เปนการสรางเนื้อหาจากโปสการด
ทองเท่ียวออนไลน มีขั้นตอนดําเนินงานดังน้ี 

1) จัดทํา Template โปสการดทองเที่ยวออนไลน โดยแบงตาม Theme ของแหลง
ทองเท่ียวชุมชนที่เปนกรณีศึกษาแตละแหง ทั้งหมด 11 แหง ไดแก  

 บานเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี   
 เกาะเกิด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
 ตลาดไทยยอนยุคบานระจัน อ.คายบางระจัน จ.สิงหบุรี 
 ประแส อ.แกลง จ.ระยอง 
 เกาะยาวนอย อ.เกาะยาว จ.พังงา 
 บานทาขันทอง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 
 บานแมกําปอง อ.แมออน จ.เชียงใหม 
 บานนาตนจ่ัน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 
 บานรองกลา อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 
 ทะเลบัวแดง อ.กุมภวาป จ.อุดรธานี 
 บานคลองหัวชาง อ.วิหารแดง จ. สระบุรี 

2) นําขอมูลทั้งภาพถายและเนื้อหามาวิเคราะหเพ่ือศึกษาพฤติกรรมและความตองการ
ทองเท่ียวชุมชนผานโซเชียลมีเดีย 

3) สงมอบภาพถายและเนื้อหาที่วิเคราะหแลวใหกับแหลงทองเท่ียวชุมชน 
4) อบรมเพ่ิมเติมเก่ียวกับการพัฒนาและการใชประโยชนจากส่ือโซเชียลมีเดียใหมี

ประสิทธิภาพใหแตละแหลงทองเท่ียว 

4. ข้ันตอนการสรางโปสการดออนไลน 

 ขั้นตอนการสรางโปสการดออนไลนดําเนินการดังน้ี (รูปที่ 1-3) 
1) เขาเว็บไซตเพ่ือเริ่มสรางโปสการดออนไลนที่ www.smcbt.net/postcard/ 
2) เลือกแหลงทองเที่ยวที่ตองการสงภาพประกวด 
3) เลือก Template แหลงทองเท่ียวที่ตองการสงภาพประกวด 
4) โพสภาพและเขียนรีวิวตามขอกําหนดเพ่ือใชสงภาพประกวด 
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รูปที่ 1 เลือกแหลงทองเที่ยวที่ตองการสงภาพประกวด 
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รูปที่ 2 เลือก Template แหลงทองเที่ยวเพ่ือใชสงภาพประกวด 
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รูปที่ 3 โพสภาพและเขียนรีวิวตามขอกําหนดเพ่ือใชสงภาพประกวด 

5. การประชาสมัพันธการประกวดโปสการดออนไลน 

 การประชาสัมพันธเพ่ือใหนักทองเท่ียวที่ไปเยือนแตละแหลงทองเท่ียวสงโปสการดเขาประกวด
ทั้งน้ีเพ่ือใหแหลงทองเที่ยวและโฮมสเตยที่เปนกรณีศึกษาเปนที่รูจักของประชาชนและนักทองเที่ยวทั่วไป
เห็นความสําคัญของการทองเที่ยวชุมชน มีสวนรวมในการส่ือถึงความงาม และความสุขที่ไดรับจากการ
ทองเท่ียวชุมชน การเลือกซ้ือสินคา การชิมอาหาร การนั่งพักผอน การพบปะพูดคุยกับผูคนในทองถิ่น 
การพักผอน การอยูอาศัยรวมกับชุมชน ผานความคิดสรางสรรคของนักทองเที่ยวและผูมาเยือน เพ่ือชิง
รางวัลรวมมูลคา  30,000 บาท  โดยให นักทองเ ท่ียวสามารถเขาไปใชงานผานเว็บไซตหลัก 
www.smcbt.net  (รูปที่ 4) 
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รูปที่ 4 การประชาสัมพันธเชิญชวนประกวดโปสการดออนไลน 
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6. การตัดสินการประกวดโปสการดออนไลน 

 โปสการดที่สงประกวดจะจัดเก็บรวบรวมไวบนเวบ็ไซตเพ่ือใหผูเขาประกวดและผูเยี่ยมชมสามารถ
เขาดูไดที่ www.smcbt.net/postcard/ (รูปที่ 5) 

 

รูปที่ 5 การรวบรวมโปสการดที่สงประกวด 

 เม่ือครบวันตัดสิน วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 คณะวิจัยไดเชิญคณะกรรมการจากคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมาเปนกรรมการตัดสิน ภาพบรรยากาศการตัดสิน
แสดงในรูปที่ 6 
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รูปที่ 6 บรรยากาศการตัดสินใจการประกวดโปสการดออนไลน 



โครงการยอยท่ี 2 พฤติกรรมและความตองการทองเท่ียวชุมชนผานโซเชียลมีเดีย 
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7. ผลการตัดสนิ 

 การตัดสินการประกวดโปสการดทองเที่ยวออนไลน ดําเนินการในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 
จํานวนโปสการดทั้งสิ้น 149 แผน เม่ือคัดรูปที่ซํ้าหรือรูปที่ไมสมบูรณออกเหลือ 135 แผน การพิจารณา
โปสการดทองเที่ยวออนไลนดําเนินการภายใตแนวคิด “ความงามและความสุขจากการเที่ยวไปในชุมชน : 
Aesthetic and Happiness from Community Based Tourism” โดยคณะกรรมการที่มีประสบการณการ
ตัดสินภาพถายจํานวน 3 ทาน พบวามีผูผานการคัดเลือกใหไดรับรางวัลจํานวน 32 แผน โดยไดรับเงิน
รางวัลละ 1,000 บาท มีดังตอไปน้ี (รูปที่ 7) 
 

 
รูปที่ 7 โปสการดที่ชนะการประกวด (1) 
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รูปที่ 7 โปสการดที่ชนะการประกวด (2) 
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รูปที่ 7 โปสการดที่ชนะการประกวด (3) 
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รูปที่ 7  โปสการดที่ชนะการประกวด (4) 







สนับสนุนโดย

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการว�จัย (สกว.)
ชั้น 14 SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท 0 2298 0455-75  โทรสาร 0 2298 0455-9

จัดทำโดย

มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ (PPSI)
145/5 หมู 1 ตำบลชางเผ�อก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50300

โทรศัพท 0 5332 7590–1 โทรสาร 0 5332 7590–1 # 16

งานวจิยัเรื่องพฤติกรรมและความต้องการท่องเท่ียวชุมชนผา่นโซเชยีลมเีดียเปน็การศึกษาพฤติกรรม
การใชโ้ซเชยีลมเีดียเพื่อการท่องเท่ียวชุมชน โดยมวีตัถปุระสงค์หลักเพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมและความต้องการ

ท่องเท่ียวชุมชนผา่นโซเชยีลมเีดีย 2) ศึกษาเนื้อหาการท่องเท่ียวชุมชนท่ีสรา้งโดยผูใ้ช ้(UGC)
และ 3) เสนอแนะเชงินโยบายด้านการพฒันาการท่องเท่ียวชุมชนผา่นโซเชยีลมเีดียอยา่งยัง่ยนื

ขอบเขตของงานวจิยัเปน็การศึกษาท่ีเน้นการท่องเท่ียวชุมชน (Tourism Related Community)
ซึง่กระจายอยูต่ามภมูภิาคต่างๆ ของประเทศไทย เปน็การศึกษาพฤติกรรม และความต้องการของ

นกัท่องเท่ียวท่ีใชโ้ซเชยีลมเีดีย เปน็เครื่องมอืด้านการติดต่อสื่อสาร การทําธุรกรรม กิจกรรมการท่องเท่ียว
ทัง้ชาวไทยและต่างประเทศ รวมถึงการศึกษาความพรอ้มในการรองรบันกัท่องเท่ียวกลุ่มดังกล่าว

ของชุมชนท่ีเปน็เจา้ของแหล่งท่องเท่ียว
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