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บทคดัย่อ 
การวจิยัในครัง้นี้มวีตัถุประสงค์เพื่อพฒันารูปแบบการประชาสมัพนัธ์ และเพื่อ

ประเมินผลรูปแบบการประชาสัมพันธ์ของพิพิธภัณฑสถานแห่ งชาติ บ้านเก่ า                         
จ.กาญจนบุรี ที่สามารถเพิ่มจ านวนนักท่องเที่ยวมากขึ้น งานวิจยันี้ เป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพและการวจิยัเชิงปรมิาณ กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการศกึษาม ี3 กลุ่ม คอื กลุ่มที่ 1 
หวัหน้าและเจา้หน้าทีพ่พิธิภณัฑสถานแห่งชาต ิบา้นเก่า จ านวน 2 คน ใชก้ารสมัภาษณ์
เชงิลกึน ามาวเิคราะห์ขอ้มลูเชงิคุณภาพโดยวธิวีเิคราะห์เนื้อหา และกลุ่มที ่2 ไดแ้ก่ กลุ่ม
ผูท้ าการวเิคราะห์ขอ้มลูเกีย่วกบัรูปแบบการประชาสมัพนัธ์ของพพิธิภณัฑสถานแห่งชาต ิ
บ้านเก่า จ านวน 17 คน ใช้การสมัมนากลุ่มน ามาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยวิธี
วเิคราะห์เนื้อหา กลุ่มที่ 3 ได้แก่ นักท่องเที่ยว จ านวน 400 คน ใช้แบบสอบถามน ามา
วเิคราะห์ขอ้มลูเชงิปรมิาณ โดยใชโ้ปรแกรมประมวลผลวเิคราะห์ สถติทิีใ่ชค้อื การหาค่า
รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน   

ผลการวจิยัพบว่านักท่องเทีย่วส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ ส่วนใหญ่มอีายุระหว่าง 21 
- 40 ปี และมรีะดบัการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีอาชพีส่วนใหญ่เป็นนกัเรยีน/นกัศกึษา ส่วน
ใหญ่มรีายได้ 15,001-30,000 บาท โดยมภีูมลิ าเนาอยู่ในจงัหวดักาญจนบุร ีกิจกรรม                    
ยามว่างส่วนใหญ่ใชเ้วลาดว้ยการท่องเทีย่วตามสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ รองลงมา คอื เดนิ
หา้งสรรพสนิค้าและเล่นอินเทอร์เน็ต ส่วนพฤติกรรมการเปิดรบัขอ้มลูข่าวสารส่วนใหญ่
รับทราบข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์มากกว่า 3 เดือน /ครัง้ ส่วนใหญ่เปิดรับสื่อ
ประชาสมัพันธ์คือแผ่นพับและสื่อบุคคล ตามล าดบั โดยส่วนใหญ่เข้าชมเพียง 1 ครัง้ 
นักท่องเที่ยวมรีะดบัความพงึพอใจต่อพิพธิภณัฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า ในเรื่องความ   
ร่มรืน่และความสะดวกสบายของลานจอดรถ ตามล าดบั  
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การพฒันารูปแบบการประชาสมัพนัธ์พพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ บา้นเก่า ต้องมี
การพัฒนา 3 ด้านคือ ด้านการวางแผนการประชาสัมพันธ์ วิธีและกิจกรรมในการ
ประชาสมัพนัธ ์สื่อประชาสมัพนัธ์  ผลการประเมนิค่าดชันีความเหมาะสมของรูปแบบการ
ประชาสมัพนัธข์องพพิธิภณัฑสถานแห่งชาต ิบา้นเก่า เพื่อการท่องเทีย่ว จากผูเ้ชีย่วชาญ 
19 คน เป็นอาจารย์สาขาวชิานิเทศศาสตร์ และนักประชาสมัพันธ์ เท่ากบั 0.88 อยู่ใน
ระดบัมคีวามเหมาะสมมากทีสุ่ด  

 

ค าส าคญั : การประชาสมัพนัธ ์การท่องเทีย่ว พพิธิภณัฑสถานแห่งชาต ิบา้นเก่า    
 

Abstract 
This research used qualitative and quantitative methodology to investigate 

the development of a public relations model for Ban Kao National Museum, 
Kanchanaburi and evaluate the model’s ability to increase the number of tourists. 
Three groups of participants were involved in the study. Group 1 consisted of a 
leader and staff member of the museum using in-depth interviews and the 
qualitative data were analyzed using content analysis. Group 2 contained 17 
individuals who analyzed data of the public relations model of the museum in a 
focus group. Group 3 consisted of 400 tourists. A questionnaire was used to 
collect data. Analysis of quantitative data was by averages, percentages, and 
standard deviations. The study found that most of the participants were female, 
aged between 21 and 40 years,  had a bachelor degree, were students, earned 
between 15,001 and 30,000 baht per month, and lived in Kanchanaburi. Their 
major leisure activities were travelling, shopping, and surfing the internet. In terms 
of media exposure, it was found that the participants obtained news and 
information three times per month, mostly from brochures and personal media. 
They reported that they visited the museum once and most were pleased with the 
pleasant atmosphere and convenience of the car park. The study believed that the 
public relations model of the museum should be developed in three major ways, 
public relations planning, public relations methods, and public relations media. 
Evaluation of the model’s ability to increase the number of tourists was carried out 
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by 19 specialists who worked in universities and public relations. The result of the 
index of the model was 0.88 

 

Keywords: Public relations: Tourism: Ban Kao National Museum 
 

 

บทน า 
พิพิธภัณฑ์จ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงให้ทันกับสถานการณ์โลก ซึ่งเดิม

พิพิธภัณฑ์เป็นองค์กรทางวัฒนธรรมที่มีประวัติศาสตร์มายาวนาน และได้ผ่านการ
เปลี่ยนแปลงบทบาททางสงัคมมาในหลายยุคสมยั ในสังคมยุโรปซึ่งเป็นแม่แบบทาง
วฒันธรรมของโลกช่วงเวลาราวสองศตวรรษทีผ่่านมานัน้ พพิธิภณัฑ์มกี าเนิดมาจากคลงั
เกบ็สมบตัแิละวตัถุสิง่ของที่มคี่า หรอืแปลกประหลาด เพื่อสนองตอบความสุขและความ
กระหายใคร่ครอบครองของชนชัน้สูงผู้มคีวามมัง่คัง่ ในยุคที่ประเทศมหาอ านาจยุโรปมี
อาณานิคมในดนิแดนต่างๆ ของโลก พพิธิภณัฑ์เป็นทีร่วมของสมบตัลิ ้าค่าและวตัถุสิ่งของ
แปลกจากดนิแดนไกลโพน้ เพือ่เป็นเครือ่งมอืทางวฒันธรรมทีจ่ะแสดงอ านาจอนัเกรยีงไกร
ของประเทศผู้ปกครอง และเป็นแหล่งสะสมวตัถุเพื่อการค้นคว้าและความก้าวหน้าทาง
ความรู ้

ในเวลาต่อมา พพิธิภณัฑ์ไดเ้ปลีย่นแปลงบทบาททางสงัคมไปจากเดมิ เมือ่มกีาร
พฒันาวทิยาศาสตร์เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบสงัคม
การเมอืง และการขยายตัวของการศึกษาของประชากรจ านวนมาก พิพิธภณัฑ์เริม่ท า
หน้าที่สนับสนุนการศึกษาของสังคมโดยการเผยแพร่ความรู้ไปยังสาธารณชน 
กระบวนการเหล่านี้ท าใหเ้กดิการตื่นตวัในการสรา้งกระบวนการจดัระบบ วตัถุสิง่ของอย่าง
เป็นระเบยีบและเน้นการศกึษาคน้ควา้วจิยั รวมทัง้กระตุน้ใหเ้กดิการเรยีนรูแ้ละสรา้งสรรค์
ของประชาชนทีม่าชม  

พพิธิภณัฑสถานเป็นสถานทีท่่องเทีย่วเชงิประวตัศิาสตรท์ีใ่หค้วามรูใ้นพื้นที ่หรอื
บรเิวณทีม่คีุณลกัษณะทีส่ าคญัทางประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรม  มกีารบอกเล่าเรื่องราวใน
การพฒันาทางสงัคมและมนุษยผ์่านประวตัศิาสตร์อนัเป็นผลเกีย่วเนื่องกบัวฒันธรรม องค์
ความรูแ้ละการใหคุ้ณค่าของสงัคมสามารถสะทอ้นใหเ้ห็นถงึสภาพชวีติความเป็นอยู่ของ
คนในแต่ละยุคสมยัไดเ้ป็นอย่างด ีไม่ว่าจะเป็นสภาพทางเศรษฐกจิ สงัคม ศลิปวฒันธรรม 
และขนบธรรมเนียมประเพณไีมใ่หเ้ลอืนหายไป 

พพิธิภณัฑเ์ป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีใ่หค้วามรู ้มคีุณค่าในสงัคม โดยประเทศไทยมี
พิพิธภณัฑ์ทัง้หมดรวม 1,341 แห่ง (ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2557) แต่ดูเหมือนว่า
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พพิธิภณัฑก์ลบัไมไ่ดร้บัความนิยมจากประชาชน ภาพความทรงจ าอาจจะเป็นกองของเก่า
มฝีุ่นเกาะ ห้องจดัแสดงที่มดืและดูไม่น่าเขา้ชม โดยมป้ีาหรอืลุงสูงอายุท าหน้าที่ขายตัว๋             
นัง่หลบัตามมุมหอ้ง หรอืบ้างกอ็าจจะว่าพพิธิภณัฑสถานแห่งชาติเป็นเหมอืนที่เก็บซาก
ของเก่ า ไม่มีชีวิตชีวา ขาดการประชาสัมพันธ์  ฯลฯ ท าให้มีนักท่ องเที่ ยวมา
พพิธิภณัฑสถานแห่งชาติจ านวนน้อยมาก เมื่อดูสถิตผิู้เขา้ชมพพิธิภณัฑสถานแห่งชาต ิ
บ้านเก่า ย้อนหลัง 7 ปีงบประมาณ (พ.ศ.2550-2556) มีจ านวนเฉลี่ย 19,054 คน 
(พพิธิภณัฑสถานแห่งชาต ิบา้นเก่า, 2556) ท าใหเ้กดิประเดน็ปญัหาของการศกึษาวจิยัว่า
เพราะเหตุใดนักท่องเที่ยวจงึไม่เขา้ชมพพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า มากนัก หรอื
เพราะการประชาสมัพนัธท์ีไ่ม่ทัว่ถงึ เนื่องจากการประชาสมัพนัธ์เป็นศาสตร์ทีช่่วยในการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ทราบ เสริมสร้างความสมัพนัธ์และความเข้าใจอันดีระหว่าง
องค์กรหรอืสถาบนักบักลุ่มประชาชนที่เกี่ยวขอ้งต่างๆ เพื่อหวงัผล ในความร่วมมอืและ
สนบัสนุน (วริชั ลภริตันกุล, 2553) การขาดการวางแผนและรูปแบบการประชาสมัพนัธท์ีด่ ี
จงึอาจท าใหน้ักท่องเทีย่วไม่ทราบว่ามพีพิธิภณัฑสถานแห่งชาต ิบา้นเก่าตัง้อยู่ในบรเิวณ
นัน้ อนัส่งผลใหพ้พิธิภณัฑสถานแห่งชาต ิบา้นเก่าเป็นแหล่งท่องเทีย่วเชงิประวตัศิาสตร์ที่
ไมไ่ดร้บัความนิยมมากเท่าทีค่วร  

อกีทัง้การสื่อสารไม่เพียงแต่เป็นส่วนส าคญัต่อการเปลีย่นแปลงขององค์การใน
ปจัจุบนัเท่านัน้ แต่ยงัพบว่าการสือ่สารทีม่ปีระสทิธภิาพเป็นพื้นฐานขององค์การทีท่นัสมยั 
หากองคก์ารใดองคก์ารหนึ่งมองขา้มหรอืละเลยความรูส้กึนึกคดิของประชาชน ประชาชน
ย่อมมีแนวโน้มที่จะไม่ชอบ ไม่ยอมรบั ไม่สนับสนุน  ตลอดจนไม่ให้ความร่วมมอืใน
กจิกรรมต่าง ๆ ซึ่งย่อมหมายความว่าองค์การนัน้จะไม่สามารถตัง้อยู่ในสงัคมได้อย่าง
มัน่คงอกีต่อไป  (Von & Ikujiro, 2000)   

การศกึษาวจิยัในครัง้นี้จงึมวีตัถุประสงคเ์พือ่พฒันารปูแบบการประชาสมัพนัธข์อง
พพิิธภณัฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า จงัหวดักาญจนบุร ีและเพื่อประเมนิผลรูปแบบการ
ประชาสมัพนัธ์ของพพิธิภณัฑสถานแห่งชาต ิบา้นเก่า จงัหวดักาญจนบุร ีที่สามารถเพิม่
จ านวนนกัท่องเทีย่วมากขึน้ 
 

วิธีการวิจยั 
การวิจัยในครัง้นี้ แบ่งการวิจัยออกเป็น 2 ส่วน คือ การวิจัยเชิงคุณภาพ 

(qualitative research) และการวจิยัเชงิปรมิาณ (quantitative research)  โดยมพีื้นที่ ใน
การเกบ็ขอ้มลูดว้ยวธิกีารเฉพาะเจาะจง (purposive selective sampling) โดยท าการเลอืก
เก็บขอ้มูลที่พพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า เนื่องจากเป็นสถานที่ทางประวตัิศาสตร์
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ระดบัชาตใิห้นักท่องเทีย่วเขา้ไปท่องเทีย่ว ซึ่งมรีายละเอยีดของระเบยีบวธิกีารวจิยัทัง้ 2 
ส่วน ดงันี้    

ส่วนท่ี 1 การวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative   Research)  
กลุ่มผูใ้หข้อ้มลูจ านวน 19 คน แบ่งเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ กลุ่มผูใ้หข้อ้มลูเกีย่วกบัการ

ประชาสมัพนัธ์ของพพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ บา้นเก่า ที่ใชใ้นการศกึษาครัง้นี้ ได้มาด้วย
วิธีการเจาะจง (purposive selective sampling) ได้แก่  หัวห น้าและเจ้าห น้าที่ของ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า รวมจ านวน 2 คน กลุ่มผู้ท าการวิเคราะห์ข้อมูล
เกี่ยวกับรูปแบบการประชาสัมพันธ์ของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า ที่ใช้ใน
การศกึษาครัง้นี้ ไดม้าดว้ยวธิกีารเจาะจง (purposive selective sampling) ประกอบดว้ย 
ผู้ว่าราชการ จ.กาญจนบุรี ผู้อ านวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงาน             
จ.กาญจนบุรี นักประชาสัมพันธ์ จ.กาญจนบุรี นักวิชาการด้านการท่องเที่ยวของ
สถาบัน อุดมศึกษ าใน  จ.กาญจนบุ รี นั กวิช าการด้านการประชาสัมพันธ์ของ
สถาบนัอุดมศึกษาใน จ.กาญจนบุร ีครู/อาจารย์ผู้เสนอโครงการหรอืเป็นผู้ตดัสินใจพา
นกัเรยีน/นกัศกึษาเขา้ชม ภณัฑารกัษ์ผูม้ปีระสบการณ์ท างานในพพิธิภณัฑสถานแห่งชาต ิ
บา้นเก่า มาก่อน บรษิทัทวัร/์มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ รวมจ านวน 17 คน       

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี้  คือ แบบสมัภาษณ์เจาะลึก เป็นค าถามข้อมูล
เกี่ยวกบัการประชาสมัพนัธ์ของพพิธิภณัฑสถานแห่งชาต ิบา้นเก่า และแบบการสมัมนา
กลุ่มในกลุ่ม ผู้บริหาร นักวิชาการ ผู้ที่เกี่ยวข้องทัง้ภาครัฐและเอกชนเกี่ยวกับการ
ประชาสมัพนัธ์เพื่อการท่องเทีย่ว เพื่อวเิคราะห์ขอ้มลูเกีย่วกบัรูปแบบการประชาสมัพนัธ์
ของพพิธิภณัฑสถานแห่งชาต ิบา้นเก่า จ.กาญจนบุร ีในปจัจุบนัและแนวทางในอนาคต 

 ส่วนท่ี 2 การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative  Research) 
กลุ่มผู้ให้ขอ้มูลคอืนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาชมพพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ บ้าน

เก่า จ านวน 400 คน และใชว้ธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอญิ (Accidental Random Sampling)   
เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ แบบสอบถามในลกัษณะ check list และ 5-point 

scale มคี าถามประกอบดว้ย 4 ส่วน คอื  
1. ขอ้มลูส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม  
2. พฤตกิรรมการท่องเทีย่วของนกัท่องเทีย่ว  
3. พฤตกิรรมการเปิดรบัสือ่ประชาสมัพนัธ์                    
4. ความคดิเห็นที่มต่ีอรูปแบบการประชาสมัพนัธ์ของพพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ

บา้นเก่า จ.กาญจนบุร ี  
5. ขอ้เสนอแนะ   
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ทัง้นี้เมือ่ไดผ้ลการวจิยัแลว้มกีารน าโมเดลการพฒันารูปแบบการประชาสมัพนัธ์
ของพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่าพร้อมข้อมูลสรุปไป ให้ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง
ทางดา้นสาขานิเทศศาสตร์ประเมนิหาดชันีความเหมาะสม โดยมกีารสรา้งและตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือการประเมินผลรูปแบบการประชาสัมพันธ์ด้วยการศึกษาเอกสาร
เกีย่วกบัรูปแบบการประชาสมัพนัธ์พพิธิภณัฑสถานแห่งชาต ิบา้นเก่า จ.กาญจนบุร ีเพื่อ
การท่องเที่ยว แล้วท าการแบ่งค าถามเกี่ยวกับรูปแบบการประชาสัมพันธ์เป็น 4 ส่วน 
ได้แก่ การประชาสมัพนัธ์ด้วยหน่วยงานภาครฐัที่เกี่ยวขอ้งโดยตรง การประชาสมัพนัธ์
ดว้ยพพิธิภณัฑสถานแห่งชาต ิบา้นเก่า การประชาสมัพนัธ์ดว้ยหน่วยงานภาครฐั เอกชน 
และชุมชนอื่นๆ รวมทัง้ขอ้เสนอแนะ โดยมผีูเ้ชีย่วชาญ 19 คน เป็นอาจารย์สาขาวชิานิเทศ
ศาสตร์ในสถาบนัอุดมศกึษา และนักประชาสมัพนัธ์ เพื่อหาค่าดชันีความเหมาะสมของ
แบบประเมนิการพฒันารปูแบบการประชาสมัพนัธ์ของพพิธิภณัฑสถานแห่งชาต ิบา้นเก่า 
เพือ่การท่องเทีย่ว  

 

ผลการวิจยั 

ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ  กลุ่มผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ของ
พพิธิภณัฑสถานแห่งชาต ิบา้นเก่า โดยผลจากการสมัภาษณ์เชงิลกึหวัหน้าและเจา้หน้าที่
พพิธิภณัฑสถานแห่งชาต ิบา้นเก่า สามารถสรุปผลไดต้ามประเดน็ดงัต่อไปนี้   

1. สภาพปัจจุบ ันและปัญหาการประชาสัมพันธ์ของพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ บา้นเก่า จ.กาญจนบรีุ  

พพิธิภณัฑสถานแห่งชาต ิบา้นเก่า มปีญัหาและอุปสรรคการด าเนินงานดา้นการ
ประชาสมัพนัธ์ของพพิธิภณัฑสถานแห่งชาตบิ้านเก่า ดา้นงบประมาณ ท าใหไ้ม่สามารถ
ด าเนินงานให้ประสบผลส าเร็จได้ เนื่ องจากไม่สามารถเลือกใช้กิจกรรมและสื่อได้
หลากหลาย มีการน าเสนอการประชาสัมพันธ์ด้วยรูปแบบเดิมๆ เช่น ใช้วิธีการจัด
นิทรรศการสญัจรไปยงัสถานศกึษาต่างๆ เผยแพร่ดว้ยสื่อแผ่นพบัและสื่อบุคคลเป็นหลกั 
อีกทัง้ไม่มกีารพฒันาเว็บไซด์ให้เป็นของตนเอง คงอาศยัเว็บไซต์ของพิพธิภณัฑสถาน
แห่งชาติส่วนกลางและเว็บไซต์การท่องเที่ยวต่างๆ  และขาดความต่อเนื่ องในการ
ประชาสัมพันธ์ โดยก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการประชาสัมพันธ์ไปที่กลุ่มนักเรียน 
นักศึกษาเป็นหลกัเท่านัน้ โดยบุคลากรของพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า ยงัขาด
ความรูค้วามเขา้ใจเรื่องการประชาสมัพนัธ์อนัท าให้เสน่ห์ในการดงึดูดนักท่องเที่ยวใหม้า
ท่องเที่ยวมไีม่มาก ตลอดจนการปรบัองค์กรให้มคีวามกระตือรอืรน้ที่จะแข่งขนันัน้ยงัมี
น้อย เนื่องจากเป็นวฒันธรรมขององคก์รไทยทีไ่ดร้บัการอุม้ชแูละสนบัสนุนจากภาครฐั   
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2. การวางแผนการการประชาสมัพนัธ์ของพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ บา้น
เก่า จ.กาญจนบุรี   

มีการวิเคราะห์และส ารวจสถานการณ์ขององค์กร ด้วยวิธีการท า SWOT 
Analysis คือท าการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจ ากัดขององค์กร และมี
ข ัน้ตอนการวางแผนการประชาสมัพนัธ ์4 ข ัน้ตอน  ดงันี้                      

1. ขัน้ตอนการส ารวจและวเิคราะหอ์งคก์ร                   
2. ขัน้ตอนการวางแผนการประชาสมัพนัธ ์                  
3. ข ัน้ตอนการจดักจิกรรมเผยแพร่ไปยงักลุ่มเป้าหมาย   
4. ขัน้ตอนการวเิคราะหแ์ละประเมนิผล  

ซึ่งเป็นแผนลกัษณะเชิงรุกคือท าการประชาสมัพนัธ์โดยตรงกับกลุ่มเป้าหมาย 
ได้แก่ นักเรยีน นักศกึษา โดยการท ากจิกรรมเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ไปยงัสถานศกึษา 
เพราะกลุ่ม เป้ าหมาย คือ นัก เรียน นักศึกษา และมีหลัก เกณฑ์ ในการก าหนด
กลุ่มเป้าหมายไปที่กลุ่มดงักล่าว เพราะเป็นผู้เขา้ชมพพิิธภณัฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า 
จังหวัดกาญจนบุรีมากที่สุด โดยมุ่งใช้สื่อแผ่นพับและจัดนิทรรศการสัญจรไปยัง
สถานศกึษา มกีารก าหนดงบประมาณในการประชาสมัพนัธ์ตามความเหมาะสมของแต่ละ
กจิกรรม และบุคลากรของพพิธิภณัฑสถานแห่งชาติบ้านเก่า จ.กาญจนบุร ีท าหน้าที่ใน
การประเมนิผลการประชาสมัพนัธ์ด้วยวธิกีารสงัเกตเพื่อเพิ่มจ านวนผู้ เขา้ชมให้มากขึ้น 
โดยปจัจยัทีน่ ามาพจิารณาการวางแผนการประชาสมัพนัธ์ของพพิธิภณัฑสถานแห่งชาต ิ 
บา้นเก่า จ.กาญจนบุร ีไดแ้ก่ งบประมาณ เครื่องมอืในการประชาสมัพนัธ์ บุคลากร และ
กลุ่มเป้าหมาย 

พพิธิภณัฑสถานแห่งชาติบ้านเก่า เดมิมกีารให้บรกิารในส่วนของการจดัแสดง 
การบรรยายใหค้วามรู ้และการจ าหน่ายหนงัสอืวชิาการดา้นประวตัศิาสตร ์โบราณคด ีและ
ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ จึงได้มีการ
วางแผนจดัท าสื่อเพิม่เตมิ ไดแ้ก่ การจดัท าหนังสอืน าชม ในรูปแบบของหนังสอืภาพ 4 ส ี
เพื่อจ าหน่ายให้กบันักท่องเที่ยวส าหรบัเป็นของที่ระลกึ และส าหรบัผู้ที่ต้องการค้นคว้า
ขอ้มูลเกี่ยวกบัโบราณวตัถุในความดูแลของพิพิธภณัฑ์ฯ การจดัท าข่าวประชาสมัพนัธ์
ป ระจ า เดือน โดยส่ งไปยังสื่ อ ใน จังห วัด  รวมถึ งสื่ อกลางอื่ น ๆ  ทั ้งสื่ อ สิ่งพิมพ์                   
สือ่อเิลก็ทรอนิกส ์และการจดันิทรรศการเฉพาะกจิในช่วงเทศกาลพเิศษเพิม่เตมิ เนื่องจาก
ทีผ่่านมาทางพพิธิภณัฑเ์องไดม้กีารจดันิทรรศการเฉพาะกจิขึน้บา้งแต่ไม่ไดท้ าในลกัษณะ
เป็นทางการ และไมไ่ดม้กีารประชาสมัพนัธใ์หบุ้คคลภายนอกทราบจงึไมเ่ป็นทีรู่จ้กั รวมถงึ
การท ากจิกรรมเพือ่เผยแพร่ขอ้มลูขา่วสารอย่างต่อเนื่อง  
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3. ปัจจัย ท่ี มีผลต่อการประชาสัมพันธ์ ท่ี ส่งเสริมการท่องเท่ียวของ
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ บา้นเก่า จ.กาญจนบรีุ 

จากการศกึษาพบว่า ทัง้หวัหน้าและเจา้หน้าทีพ่พิธิภณัฑสถานแห่งชาต ิบา้นเก่า 
ให้ความคดิเห็นว่าการประชาสมัพนัธ์มคีวามส าคญัต่อองค์กร เพราะการประชาสมัพนัธ์
เป็นหวัใจของการพฒันางาน เป็นวธิใีนการดงึดดูผูส้นใจใหเ้ขา้ชมส่งผลต่อความส าเรจ็ของ
องค์กร พพิธิภณัฑสถานแห่งชาต ิบา้นเก่า จงึควรด าเนินงานโดยค านึงถงึปจัจยัทีจ่ะท าให้
การด าเนินงานการประชาสมัพนัธ์ขององค์กรประสบความส าเรจ็ อนัได้แก่ ความร่วมมอื
จากกลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ เนื้อหาของกจิกรรม/นิทรรศการ ระยะเวลาในการเผยแพร่ 
ความหลากหลายของช่องทางประชาสมัพนัธ ์โครงสรา้งพื้นฐานทีเ่กีย่วขอ้งกบัพพิธิภณัฑ ์
สิ่งอ านวยความสะดวก และการเตรียมความพร้อมของบุคลากรแนวทางการสื่อสาร
การตลาดของพพิธิภณัฑสถานแห่งชาต ิบา้นเก่า ในอนาคต 

การ วิ เค ราะห์ ข้ อ มู ล เ ก่ี ย วกับ รูป แ บบก ารป ระช าสัม พัน ธ์ ข อ ง
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่าในปัจจุบนัและแนวทางในอนาคต ท่ีมาจาก 
ผู้บ ริหาร นักวิชาการ และผู้ ท่ี เก่ียวข้องทั ้งภาครัฐและเอกชนเก่ียวกับการ
ประชาสมัพนัธ์เพ่ือการท่องเท่ียว  

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเกี่ยวข้องกับทุกฝ่าย จากการศึกษาข้อมูล พบว่า
งานวจิยัครัง้นี้ มกีลุ่มผู้ที่เกี่ยวขอ้งแบ่งเป็นสามส่วนหลกั คอื พพิิธภณัฑสถานแห่งชาต ิ
บา้นเก่า จงัหวดักาญจนบุร ีหน่วยงานภาครฐัที่เกี่ยวขอ้งโดยตรง เช่น รฐับาล กระทรวง
วฒันธรรม กรมศลิปากร ส านกัพพิธิภณัฑสถานแห่งชาต ิส านกังานการท่องเทีย่วและกีฬา 
ส านกังานการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย และหน่วยงานภาครฐั เอกชน และชุมชนอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง เช่น สถาบันการศึกษา คนในชุมชน วัด สื่อมวลชน ผู้ประกอบธุรกิจการ
ท่องเทีย่ว นกัวชิาการสาขาต่าง ๆ นกัเรยีน นกัศกึษา และนกัท่องเทีย่ว     

การประชาสมัพนัธ์ของพพิธิภณัฑสถานแห่งชาต ิบา้นเก่าปจัจุบนัมุ่งเน้นท าการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้วยการจัดนิทรรศการสัญจรตามโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัด
กาญจนบุร ีเน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรยีน นักศกึษา เพราะเป็นกลุ่มทีเ่คยมาท่องเที่ยว
มากที่สุดและอาจจะเป็นเพราะคิดว่าเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกบัการศึกษาและการเรยีนรู ้
เนื่องจากพพิธิภณัฑเ์ป็นสถานทีแ่ห่งเรยีนรู ้การเขา้ไปท ากจิกรรมกบัสถานศกึษาเป็นสิง่ที่
ต้องท าต่อไปโดยให้เพิ่มความถี่ข ึ้น และต้องท าอย่างต่อเนื่อง และในอนาคตควรเพิ่ม
กลุ่มเป้าหมายใหก้วา้งขวางขึน้เป็นประชาชนทัว่ไป อนัหมายถงึกลุ่มขา้ราชการ พนกังาน
ของรฐัอย่างเช่นครู ผู้บรหิารของโรงเรยีน ฯลฯ เพราะ ค าว่าการเรยีนรู้นัน้อาจจะท าให้
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หมายถงึคนที่เรยีนในสถานศกึษา แต่ผูท้ี่ต้องการศกึษาเรยีนรูว้ฒันธรรมบ้านเก่าทีไ่ม่ใช่
นักเรยีน นักศกึษายงัมอียู่ด้วยท าให้ไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ดงันัน้ควรก าหนด
กลุ่มเป้าหมาย คอื นกัเรยีน นักศกึษา และประชาชนทีส่นใจศกึษาวฒันธรรมบา้นเก่าเพื่อ
จะไดบ้รรลุตามวตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไว ้

การสร้างองค์ความรู้ผ่านพิพิธภณัฑ์ด้วยการจดันิทรรศการภายในพิพิธภณัฑ์
พรอ้มป้ายนิเทศทีอ่ธบิายเรือ่งราวเป็นสิง่ทีด่ ีในอนาคตควรมกีารจดันิทรรศการหมนุเวยีน
ในอาคาร ซึง่พพิธิภณัฑต์้องเขา้ไปร่วมมอืกบัชุมชนดว้ยการท ากจิกรรมกบัคร ูกบันกัเรยีน 
นักศึกษา รวมถึงผู้บริหารเป็นสิ่งส าคัญที่ต้องมีวิส ัยทัศน์ในการท างานด้านการ
ประชาสมัพนัธอ์ย่างต่อเนื่อง พาองคก์รสรา้งความสมัพนัธก์บัชุมชนอย่างแน่นแฟ้น   
 การจดัท าแผนงานประจ าปีของพพิธิภณัฑสถานแห่งชาต ิบา้นเก่าเป็นสิง่ทีท่ าไวม้า
โดยตลอด เพื่อจะได้จดัท าตามเป้าหมายที่ตัง้ไว้และต้องกระท าต่อเนื่องอย่างสม ่าเสมอ 
ถึงแม้งบประมาณนัน้จะมจี ากดัแต่ในการประชาสมัพนัธ์ไม่จ าเป็นต้องใช้ทรพัยากรเงนิ
เสมอ ยงัสามารถใช้ทรพัยากรที่มอียู่สร้างภาพลกัษณ์ที่ดี เช่น การต้อนรบัด้วยรอยยิ้ม       
เอาใจใส่ การดูแลความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวด้วยลานจอดรถที่เพียงพอ มหี้องน ้าที่
สะอาดอยู่เสมอ การตกแต่งบรเิวณอาคารและภายนอกให้สะอาดร่มรื่น ส าหรบัวิธกีาร
จดัการความรูมุ้่งเน้นให้เกดิความรู ้สามารถใช้การจดันิทรรศการแบบถาวร นิทรรศการ
หมุน เวียนบางครัง้ โดยสอดแทรกกิจกรรมที่น าความรู้ให้แก่นักท่องเที่ยวและ
กลุ่มเป้าหมายได ้ควรหาวธิจีดัการความรูท้ีพ่อเหมาะเพราะการฝึกคนใหค้ดิเป็นเป็นเรื่อง
ที่ส าคญั เช่น ทดลองใช้ของจ าลอง การชมวีดทีศัน์น าเรื่องราวที่น่าสนใจของวตัถุที่จดั
แสดง โดยไมไ่ปผกูขาดในวธิคีดิใดเพยีงอย่างเดยีว 

เมือ่บุคลากรของพพิธิภณัฑสถานแห่งชาต ิบา้นเก่า มคีวามเขา้ใจ ความตระหนัก
ถึงความส าคญัของการประชาสัมพันธ์ บุคลากรจะท าหน้าที่ได้อย่างมทีิศทาง และจะ
แสดงออกถงึความเตรยีมพรอ้มของเจา้หน้าทีท่ีใ่หข้อ้มลูอย่างมอือาชพี ส าหรบักลวธิกีาร
ประชาสมัพนัธ์ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า สามารถน าไปใช้งานได้หลายสื่อ 
ได้แก่ สื่อมวลชน เช่น การโฆษณาประชาสมัพนัธ์ การจดัแถลงข่าว การส่งข่าวหรอืแจก
ข่าวประชาสมัพนัธ์  สื่อเฉพาะกจิ เช่น โปสเตอร์โฆษณา ป้ายผา้โฆษณา ป้ายสติ๊กเกอร ์
คู่มอืการท่องเทีย่ว สือ่ใหม่ เช่น เวบ็ไซต์องค์กร เฟซบุ๊ค ยูทูบ ไลน์ และ สือ่กจิกรรม เช่น 
การสมัมนา การสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร การจดังานตามเทศกาล  

ผลการวิจยัเชิงปริมาณ  จากขอ้มูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า 
ข้อมูลส่วนตัวของนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า                     
จ.กาญจนบุร ีส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ คดิเป็นรอ้ยละ 62.25  รองลงมา คอืเพศชาย คดิเป็น
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รอ้ยละ 37.75 ส่วนใหญ่มอีายุระหว่าง 21-40 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 37.75 รองลงมา คอือายุ
11-20 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 29.75 และอายุ 41-60 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 24.00 มรีะดบัการศกึษา
ส่วนใหญ่เป็นระดบัปริญญาตร ีคิดเป็นร้อยละ 35.00 รองลงมา คือระดบัมธัยมศึกษา              
ตอนปลายหรอืเทียบเท่า คดิเป็น รอ้ยละ 28.50 และระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น คิดเป็น 
รอ้ยละ 15.50 

อาชพีส่วนใหญ่เป็นนักเรยีน/นักศกึษา คดิเป็นรอ้ยละ 33.00 รองลงมา คอือาชพี
อิสระ/ธุรกจิส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ 21.50 และข้าราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกจิ คดิเป็น 
รอ้ยละ 20.50 สถานภาพการสมรสส่วนใหญ่เป็นโสด คดิเป็นรอ้ยละ 45.75 รองลงมา คอื 
สมรส คดิเป็นรอ้ยละ 31.75 และหย่ารา้ง คดิเป็นรอ้ยละ 14.50 ส่วนใหญ่มรีายได ้15,000-
30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.75 รองลงมา คือ รายได้น้อยกว่า 5,000 บาท คิดเป็น 
รอ้ยละ 26.00 และรายได ้5,000-10,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 20.50 โดยมภีมูลิ าเนาอยู่ใน
จงัหวดักาญจนบุร ีคิดเป็นร้อยละ 71.75 รองลงมา คอืจงัหวดัอื่น ๆ (กรุงเทพฯ 44 คน 
สุพรรณบุร ี17 คน นนทบุร ี11 คน ราชบุร ี8 คน สมุทรปราการ 7 คน เพชรบุรี 6 คน 
นครปฐม 5 คน ประจวบครีขีนัธ์ 4 คน นครนายก 3 คน สมุทรสงคราม 2 คน สุรนิทร์  2 
คน จนัทบุร ี2 คน ชุมพร 2 คน) คดิเป็นรอ้ยละ 28.25 

กิจกรรมยามว่างของนักท่ องเที่ยวพิพิธภัณฑสถานแห่ งชาติ บ้านเก่ า                          
จ.กาญจนบุร ีส่วนใหญ่ใชเ้วลายามว่างด้วยการท่องเทีย่วตามสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ ใน
ระดบัมาก ดว้ยค่าเฉลีย่ที ่3.76 รองลงมา คอื เดนิหา้งสรรพสนิคา้และเล่นอนิเทอร์เน็ต ใน
ระดบัมาก ดว้ยค่าเฉลีย่ที ่3.75 และถ่ายภาพ ในระดบัมาก ดว้ยค่าเฉลีย่ที ่3.72 ตามล าดบั 

พฤติกรรมการท่องเที่ยวพิพธิภณัฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า จ.กาญจนบุร ีของ
นักท่องเทีย่ว จ าแนกตามจ านวนเขา้ชม ส่วนใหญ่มาเที่ยว 1-2 คน คดิเป็นรอ้ยละ 49.50 
รองลงมา คอื 3-4 คน คิดเป็นร้อยละ 33.00 และมากกว่า 10 คน คิดเป็นร้อยละ 12.75 
ตามล าดบั 

พฤติกรรมการท่องเที่ยวพิพธิภณัฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า จ.กาญจนบุร ีของ
นักท่องเที่ยว จ าแนกตามจ านวนครัง้โดยเฉลี่ยในการรบัทราบขอ้มูลข่าวสาร ส่วนใหญ่
รบัทราบข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเก่า มากกว่า           
3 เดอืน/ครัง้ คดิเป็นรอ้ยละ 71.75 รองลงมา คอื 3 เดอืน/1 ครัง้ คดิเป็นรอ้ยละ 18.75 และ              
2 เดอืน/1 ครัง้  คดิเป็นรอ้ยละ 5.25 ตามล าดบั 

พฤติกรรมการท่องเที่ยวพิพธิภณัฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า จ.กาญจนบุร ีของ
นักท่องเทีย่ว จ าแนกตามจ านวนครัง้ทีเ่คยเขา้ชม ส่วนใหญ่เขา้ชม 1 ครัง้ คดิเป็นรอ้ยละ 
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74.00 รองลงมา คอื เขา้ชม 2 ครัง้ คดิเป็นรอ้ยละ 14.50 และเขา้ชม 3 ครัง้ คดิเป็นรอ้ยละ 
7.25 ตามล าดบั 

พฤติกรรมการท่องเที่ยวพิพธิภณัฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า จ.กาญจนบุร ีของ
นกัท่องเทีย่ว จ าแนกตามความตัง้ใจทีจ่ะมาพพิธิภณัฑสถานแห่งชาต ิบา้นเก่า ในอนาคต 
ส่วนใหญ่ไม่แน่ใจ คดิเป็นรอ้ยละ 66.75 รองลงมา คอื มา คดิเป็นร้อยละ 14.50 และมา
อย่างแน่นอน  คดิเป็นรอ้ยละ 9.50 ตามล าดบั 

พฤติกรรมการท่องเที่ยวพิพธิภณัฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า จ.กาญจนบุร ีของ
นักท่องเทีย่วจ าแนกตามการเปิดรบัสื่อประชาสมัพนัธ์ของพพิธิภณัฑสถานแห่งชาตบิ้าน
เก่า ส่วนใหญ่เปิดรบัสื่อประชาสมัพันธ์ คือแผ่นพบั ในระดบัมาก ด้วยค่ าเฉลี่ยที่ 3.89 
รองลงมาคอื สือ่บุคคล เช่น คนในครอบครวั เพือ่น ในระดบัมาก ดว้ยค่าเฉลีย่ที ่3.73 และ
ป้ายต่างๆ ในระดบัมาก ดว้ยค่าเฉลีย่ที ่3.48 ตามล าดบั 
 โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรีะดบัความพงึพอใจต่อการประชาสมัพนัธ์ของ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า จ.กาญจนบุรี ในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก ด้วย
ค่าเฉลีย่ที ่3.84 และหากพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรีะดบั
ความพึงพอใจในเรื่อง ความร่มรื่นของพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า และบรเิวณ
โดยรอบ ในระดบัมากทีสุ่ด ดว้ยค่าเฉลีย่ที ่4.23 รองลงมา คอื ความสะดวกสบายของลาน
จอดรถ ในระดบัมาก ดว้ยค่าเฉลีย่ที ่4.13 และการจดัแสดงของหอ้งพฒันาการสงัคมก่อน
ประวตัศิาสตรเ์กีย่วกบัววิฒันาการทางสงัคมของคนกาญจนบุร ีในระดบัมาก ดว้ยค่าเฉลีย่
ที ่4.10 ตามล าดบั   
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3.73

2.57
2.93

2.51

3.48

2.67
1.88 3.89

       

        

                                
        

                             
            

        /            

           

              

                

 
 

แผนภาพท่ี 1  พฤตกิรรมการท่องเทีย่วพพิธิภณัฑสถานแห่งชาต ิบา้นเก่า จ.กาญจนบุร ี 
ของนักท่ อ งเที่ ยวจ าแนกตามการเปิดรับสื่ อประชาสัมพันธ์ของ
พพิธิภณัฑสถานแห่งชาต ิบา้นเก่า 

 

         จากผลการวิจัยข้างต้นนั ้นสามารถสรุปเป็นตารางการพัฒนารูปแบบการ
ประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มจ านวนนักท่องเที่ยวของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  บ้านเก่า                
ดงัตารางที ่1   
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ตารางท่ี 1 การพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มจ านวนนักท่องเที่ยวของ
พพิธิภณัฑสถานแห่งชาต ิบา้นเก่า  

 

รปูแบบการ
ประชาสมัพนัธ์ 

หน่วยงาน 
หน่วยงานภาครฐัท่ี
เก่ียวข้องโดยตรง 

พิพิธภณัฑสถาน 
แห่งชาติบา้นเก่า 

หน่วยงานภาครฐั เอกชน 
และชุมชนอ่ืน ๆ  

การวางแผน                 
การประชาสมัพนัธ์ 

    วางนโยบายการส่งเสรมิ
การท่องเที่ย วให้ชัด เจน 
โดยก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 
ประเภท และรูปแบบการ
ท่องเที่ยว โดยเน้นให้การ
ท่ อ ง เที่ ย ว ส ถ าน ที่ เชิ ง
ประวัติศาสตร์ เป็นวาระ
ของ จ.กาญจนบุร ี

ก าหนดนโยบายด้าน
การประชาสมัพันธ์เพื่อ
เพิม่จ านวนนกัทอ่งเทีย่ว
ไว้ในแผนงานประจ าปี
ของหน่วยงาน 

   จัดตัง้องค์กรความร่วมมือ
ระหวา่งภาครฐัและเอกชนของ
ธุ รกิ จ ท่ อ ง เที่ ย ว แ ล ะก า ร
ประชาสมัพนัธ์ทีเ่ป็นระบบและ
เกดิรปูธรรมได ้  

วธิแีละกจิกรรมใน
การประชาสมัพนัธ์ 

1.ใชก้ลยุทธ์ประชาสมัพนัธ์              
การท่ อ งเที่ย วแบบ ใหม ่
ก าหนดจุดแข็งที่รองรับ
ตลาดนกัทอ่งเทีย่วกลุม่ใหม่
กลุ่มสนใจประวัติศาสตร ์
ซึ่ ง แ น วท า งนี้ จ ะท า ให้
นั ก ท่ อ ง เที่ ย ว มี ค ว า ม
ตอ้งการทีจ่ะเพิม่วนัพกัคา้ง
คนืในแหล่งท่องเที่ยวมาก
ขึ้ น  ราย ได้ เฉ ลี่ย ต่ อ หัว
เพิม่ขึน้       

1. ปรบัปรุงใหส้อดคลอ้ง
กบัค่านิยมท่องเที่ยวใน
ป ั จ จุ บั น ที่ เ น้ น ก า ร
ถ่ ายภ าพ   จัด มุ ม ให้
น่าสนใจ ชู เอกลักษณ์
ของพพิธิภณัฑ ์เชน่  จดั
มุมถ่ายภาพจ าลองหม้อ 
3 ข าขน าด ใหญ่ , มุ ม
ถ่ายภาพที่สร้างจ าลอง
เหตุการณ์ขึน้มาใหม ่
 

1. ส่งเสริมความรู้และทักษะ
ให้กับบุคลากร ในหน่วยงาน
การทอ่งเทีย่วไดร้บัความรูใ้หม่ 
เช่น อบรมการประชาสมัพนัธ์ 
อบรมผู้ประกอบการด้านการ
ท่องเที่ยว อบรมมัคคุเทศก์
ทอ้งถิน่ อบรมยุวมคัคเุทศก ์

 2.ส านักงานการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย ส่งเสริม
การขายในแต่ละเดอืน เช่น  
สมดุแสตมป์,  ขายตัว๋ 1 ใบ
เที่ ย ว ได้  5 ที่ , ซื้ อ  500 
บ าท  เที่ ย ว ใน จั ง ห วั ด
กาญจนบุรีได้ทุกที่ในสอง
วนั, จัดวอคแรลลี,่ ทัง้นี้คน
ในจงัหวดัควรสามารถเทีย่ว
แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด
ไม่เสยีค่าใชจ้่ายโดยใชบ้ตัร
ป ระช าชน  ท า ให้ คน ใน
จังหวัดรู้เรื่องของตัวเอง
ก่อนทีจ่ะประชาสมัพนัธ์แก่
นกัทอ่งเทีย่ว 

2. มีร้านค้าอาหาร มุม
เครื่องดื่ม และน าของ
ช าร่วยมาไว้ที่ทางออก
เพื่อเป็นที่ระลึกหรือจะ
ขายของที่ระลึกต่ างๆ 
เพื่อการประชาสัมพันธ์
ไดอ้กีทางหนึง่   

2 .ก า ห น ด ใ น ห ลั ก สู ต ร
การศกึษาและประชาสมัพนัธ์
ช่วยส่งเสริมให้อุตสาหกรรม
ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว มี ค ว า ม
แข็ งแกร่ง  ที่ เกี่ย วข้อ งกับ
บรกิารด้านการท่องเทีย่ว เช่น 
พฒันาหลกัสูตร ภาษาองักฤษ  
ภาษาพมา่ 
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รปูแบบการ
ประชาสมัพนัธ์ 

หน่วยงาน 
หน่วยงานภาครฐัท่ี
เก่ียวข้องโดยตรง 

พิพิธภณัฑสถาน 
แห่งชาติบา้นเก่า 

หน่วยงานภาครฐั เอกชน 
และชุมชนอ่ืน ๆ  

 3. จัดแพ็คเกจพาน าเที่ยว
ในเทศกาลเป็นกลุ่มเสริม
กบัส านักงานการท่องเทีย่ว
และกีฬาจัดกิจกรรมเปิด
เส้น ท า งท่ อ ง เที่ ย ว เชิ ง
วัฒนธรรมและวิถีชีวิต  4 
จงัหวดัภาคกลาง  

3. ก า ร น า เ ส น อ ที่
น่ า ส น ใจ  เช่ น  มี ชุ ด
เสือ้ผา้ยอ้นยุคทีแ่สดงวถิี
ชี วิ ต บ้ า น เ ก่ า ใ ห้
นักท่ องเที่ย วใส่  ฝ่ าย
ตอ้นรบัแต่งตวัใหเ้ขา้กบั
บรรยากาศ สถานที ่  

3. ด าเนนิการฝึกอบรมท าคูม่อื
ทอ่งเทีย่วในจงัหวดักาญจนบุร ี
และแผ่นพับประชาสัมพันธ์
แหลง่ทอ่งเทีย่ว 
 

 4. ควรตัง้จุดประชาสมัพนัธ์
บ ริก ารนั กท่ อ งเที่ย ว ใน
บรเิวณสถานีขนส่งตวัเมอืง
กาญ จนบุ รี พ ร้อ มสมุ ด
ลงทะเบียนเพื่อ เก็บสถิติ
และมเีอกสารอา้งองิจ านวน
ผู้ ม า ท่ อ ง เที่ ย ว ใ น  จ .
กาญจนบุร ี

4. เตรียมความพร้อม
ของสถานที่  เช่น  ไฟ 
ป้ายทางเดินให้มเีสน้น า
สายตา โดยมีการจัด
ทางเข้าออกเพียงทาง
เดียวเพื่อควบคุมให้ชม
นทิรรศการจนจบ 

4. ท าข้อตกลงความร่วมมือ
กับโรงเรียน (MOU) โดยครู
และผู้บ ริหารของโรงเรียน
นับ ว่ า เป็ นแรงสนับส นุนที่
ส าคญั   
 

 5. ใน เรื่อ งของรถประจ า
ทาง ควรมจีุดการใหบ้รกิาร
ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ข อ ง
นกัทอ่งเทีย่วเพิม่มากขึน้ 

5.เตรยีมลานจอดรถให้
เพยีงพอ ดูแลห้องน ้าให้
สะอาดและมีกลิ่นหอม 
ก า รต ก แ ต่ ง บ ริ เว ณ
อาคารภายใน ภายนอก
ใหส้ะอาดรม่รืน่ 

5.ชุมชนบ้านเก่าน าผลผลิต
ทางการเกษตรและหตัถกรรม
เ ป็ น สิ น ค้ า  OTOP เ พื่ อ
เสรมิสรา้งรายได้ และร่วมมอื
กับ สถ านที่ท่ อ ง เที่ ย ว เชิ ง
เกษตรและประวัติศาสตร์ให้
สามารถเลอืกซือ้ เลอืกชม 

  6. จัดแสดงภาพเสียง
เน้นให้เห็นถึงขัน้ตอน
การใช้วตัถุสมยันัน้เพื่อ
เ กิ ด ค ว า ม รู้ ค ว า ม
เพลดิเพลนิ 

 

   7. สร้างประสบการณ์
อันมีคุณค่าด้วยการมี
ส่วนร่วม เช่น การป ัน้
หม้อ  3 ขา ,ทดลองใช้
อุปกรณ์จ าลองนัน้ ร่วม
รอ้ยเครือ่งประดบัจ าลอง     

 

  8. ค ว ร ท า ใ ห้ เ ป็ น
พิพิธภัณฑ์มีชีวิตด้วย
เ ท ค โ น โ ล ยี  ซึ่ ง
งบประมาณได้มาจาก
ก า ร ส นั บ ส นุ น จ า ก
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รปูแบบการ
ประชาสมัพนัธ์ 

หน่วยงาน 
หน่วยงานภาครฐัท่ี
เก่ียวข้องโดยตรง 

พิพิธภณัฑสถาน 
แห่งชาติบา้นเก่า 

หน่วยงานภาครฐั เอกชน 
และชุมชนอ่ืน ๆ  

ภาครัฐ โดยตรง แล ะ
งบประมาณ แฝงจาก
ผู้สนับสนุนต่าง ๆ เช่น 
เมื่อมกีารชูประเด็นของ
ดี เ มื อ ง ก า ญ จ น บุ รี
รายการวิทยุโทรทัศน์ก็
จะตามมาเอง และการ
สนับสนุนจากสือ่ทีม่าท า
รายการ 

สื่อประชาสัมพันธ์           
ที่ ส าม า รถ เข้ า ถึ ง
กลุ่มเป้าหมาย และ
ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด ก า ร
เปลี่ย นแปลงด้ าน
พฤตกิรรม 

1. ด า เ นิ น ก า ร
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์  ก า ร
ท่องเที่ยว  จ.กาญจนบุ รี
ผ่านสือ่ต่างๆ เช่น หนังสอื 
คู่ มือ  แผ่นพับ  เว็บ ไซต์ 
ป้าย ข่าวแจก สารคดี การ
จดั Road Show   

1. สื่อออนไลน์เป็นสื่อที่
เข้าถึงได้ง่ายและมีการ
ใส่ข้อมูลทนัสมยัรวดเรว็  
สรา้งกระแสให้คนสนใจ
แชร์ภาพต่อ  ๆ กันได ้
เ ช่ น เ ฟ ซ บุ๊ ค ไ ล น์  
เวบ็ไซต์ 

1.สื่อบุคคลในชุมชนที่มีมิตร
ไมตรีด้วยรอยยิ้มและแสดง
ศิ ล ป วัฒ น ธ รรม บ้ า น เก่ า  
ตอ้นรบั 
 

 2.ประสานกับสื่อมวลชน
ผา่นรายการวทิยุ เคเบิ้ลทวี ี  
 

2. สื่อต่างๆ ทีเ่หมาะสม
คงต้องด าเนินการอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง   ค วรมีก า ร
ติ ด ตั ้ ง ป้ า ย คัท เอ า ท์
ตลอดเส้นทางจากตัว
เมือ งกาญ จนบุ รีแ ล ะ
จังหวัด ใกล้เคีย งเพื่ อ
เชิญ ชวนคนที่ ข ับ รถ
ท่องเที่ยวให้เกิดความ
ส น ใจ แ ล ะขั บ ม า ถู ก
เ ส้ น ท า ง  แ ผ่ น พั บ 
นิ ท ร ร ศ ก า ร สั ญ จ ร 
หนังสือประวัติศาสตร ์
โ บ ร า ณ ค ดี  ศิ ล ป - 
วฒันธรรมบ้านเก่ายงัคง
ต้ อ ง มี เ พื่ อ ใ ห้
นกัท่องเทีย่ว ตดิกลบัไป
อั น จ ะ เ ป็ น ก า ร
ประชาสมัพันธ์ต่อไปได้
ระหว่างคนในครอบครวั
และเพือ่น 
 

2. นิทรรศการหมุนเวยีน โดย
อ อ กบู ธ  งาน ต่ า ง  ๆ  เช่ น  
สปัดาหส์ะพานแมน่ ้าแคว   
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รปูแบบการ
ประชาสมัพนัธ์ 

หน่วยงาน 
หน่วยงานภาครฐัท่ี
เก่ียวข้องโดยตรง 

พิพิธภณัฑสถาน 
แห่งชาติบา้นเก่า 

หน่วยงานภาครฐั เอกชน 
และชุมชนอ่ืน ๆ  

 3.ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
บุ ค ค ล  เช่ น  ก า ร เชิ ญ
ผู้ ส ื่ อ ข่ า ว   นั ก เ ขี ย น 
นิตยสาร หนังสอืพิมพ์ สื่อ
ทอ้งถิน่ กลุ่มช่างภาพ โดย
จัดทริปท่องเที่ยวสัมผัส
แหล่งท่องเทีย่วของจงัหวดั
ก า ญ จ น บุ รี  ร ว ม ถึ ง
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาต ิ
บ้านเก่า ซึง่สื่อมวลชนและ
กลุ่มเหล่านี้จะมีการสื่อสาร
ผา่นสงัคมออนไลน์  

3. ของที่ระลึก ควรเป็น
ต ราสิน ค้ า  (brand) ที่
แสดงออกถงึเอกลกัษณ์ 
เช่น พวงกุญแจ หม้อ 3 
ขา   

3. แผ่นพับ หนังสอืโปสเตอร ์ 
เว็บ ไซต์  แฟน เพ จ  ป้ ายที่
ห น่ วยงานอุดมศึกษาและ
หน่วยงานอืน่ ๆ ชว่ยออกแบบ
ให ้

 

 4. นิ ท รรศการ เผ ย แพ ร่
ความรูต้ามจงัหวดัต่าง ๆ ที่
มกีารออกบูธเป็นประจ าทุก
เดือนของส านักงานการ
ท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย 
จงัหวดักาญจนบุร ี

  

  

ทัง้นี้จากความร่วมมอืของ 3 ฝา่ยขา้งตน้นัน้จะขาดความร่วมมอืฝา่ยใดฝา่ยหนึ่งมไิด ้ 
เนื่องจากจะท าใหป้ระสทิธภิาพของการประชาสมัพนัธ์ลดน้อยลงไป โดยภายในรปูแบบนี้
จะมกีารด าเนินงานเริม่จากการวางแผน วธิแีละกจิกรรมในการประชาสมัพนัธ์สอดคลอ้ง
และสนับสนุนวตัถุประสงค์ การพฒันารูปแบบการประชาสมัพนัธ์ของพพิิธภณัฑสถาน
แห่งชาตบิา้นเก่า สามารถสรุปเป็นโมเดลไดด้งัต่อไปนี้ 
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ภาพท่ี 1  โมเดลการพฒันารปูแบบการประชาสมัพนัธข์องพพิธิภณัฑสถานแห่งชาต ิ            
บา้นเก่า จ.กาญจนบุร ี

 

การประเมนิผลรูปแบบการประชาสมัพนัธ์ของพพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ บา้นเก่า   

จ.กาญจนบุร ีไดด้ าเนินการโดยมผีู้เชี่ยวชาญ 19 คน เป็นอาจารย์สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ในสถาบนัอุดมศึกษา และนักประชาสมัพนัธ์ โดยขัน้ตอนก่อนท าการประเมนิผลมกีาร

สร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการประเมินผลรูปแบบการประชาสมัพันธ์ด้วย

การศึกษาเอกสารเกี่ยวกับรูปแบบการประชาสัมพันธ์เพื่ อการท่ อ งเที่ยวของ

พพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า จงัหวดักาญจนบุร ีแล้วท า การแบ่งค าถามเกี่ยวกบั

รปูแบบการประชาสมัพนัธ์เป็น 4 ส่วน ได้แก่ การประชาสมัพนัธ์ดว้ยหน่วยงานภาครฐัที่

เกี่ยวข้องโดยตรง การประชาสัมพันธ์ด้วยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า การ

ประชาสมัพนัธ์ดว้ยหน่วยงานภาครฐั เอกชน และชุมชนอื่น ๆ รวมทัง้ขอ้เสนอแนะ ซึง่ผล

การประเมนิค่าดชันีความเหมาะสมของรูปแบบการประชาสมัพนัธ์เพื่อการท่องเที่ยวของ

พพิธิภณัฑสถานแห่งชาต ิบา้นเก่า เท่ากบั 0.88 อยู่ในระดบัมคีวามเหมาะสมมากทีสุ่ด 

สรปุผลการวิจยัและอภิปรายผล  
พพิิธภณัฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า จ.กาญจนบุร ีมปีญัหาและอุปสรรคในด้าน

งบประมาณ ท าใหไ้ม่สามารถด าเนินงานการประชาสมัพนัธ์ประสบผลส าเรจ็ได ้เนื่องจาก
ไมส่ามารถเลอืกใชก้จิกรรมและสือ่ไดห้ลากหลาย มกีารน าเสนอการประชาสมัพนัธด์ว้ยรูป
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แบบเดมิๆ เช่น การจดันิทรรศการสญัจรไปยงัสถานศกึษาต่างๆ การใชส้ื่อแผ่นพบั และ
สือ่บุคคลเป็นหลกั อกีทัง้ไม่มกีารพฒันาเวบ็ไซดใ์หเ้ป็นของตนเอง และขาดความต่อเนื่อง
ในการประชาสมัพนัธ ์  

ผู้บริหารให้ความส าคญัเรื่องของการประชาสมัพันธ์โดยมีการระบุไว้ในแผน
ประจ าปี ดว้ยการจดันิทรรศการสญัจรไปยงัโรงเรยีนต่างๆ ในจงัหวดักาญจนบุร ีเนื่องจาก
วางกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรยีน นักศกึษา ส่วนใหญ่นกัท่องเทีย่วเปิดรบัสื่อประชาสมัพนัธ ์
คอื แผ่นพบั สือ่บุคคล เช่น คนในครอบครวั เพือ่น และป้ายต่าง ๆ แต่รปูแบบการน าเสนอ
แบบเดมิไม่สามารถดงึดูดความสนใจของนักท่องเทีย่วได้ จงึจ าเป็นอย่างยิง่ที่พพิธิภณัฑ์
ต้องมกีารปรบัปรุงการจดัแสดงนิทรรศการให้เป็นนิทรรศการที่มชีวีติ และผลติหนังสือ 
คู่มอื แผ่นพบั เวบ็ไซต์ ป้าย สารคด ีRoad Show การส่งเสรมิสนิคา้ดา้นการท่องเทีย่วทีม่ ี
ประสทิธภิาพ ฯลฯ เพือ่กระตุน้ใหน้กัท่องเทีย่วเดนิทางมาท่องเทีย่วเพิม่มากขึน้  

พพิิธภณัฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า ในส่วนสถานที่นัน้มคีวามได้เปรยีบเพราะ
ตัง้อยู่รมิน ้าแคว สามารถสรา้งเอกลกัษณ์ทีโ่ดดเด่นเพือ่สรา้งการจดจ าไดด้ว้ยการเล่าเรือ่ง 
สร้างนิทาน มตี านานของพื้นที่สามารถดงึดูดคนให้เขา้มาเที่ยว ตลอดจนสามารถจดัท า
พื้นที่ขายของทีร่ะลกึหลงัจากไดร้บัชมดว้ยความประทบัใจ อกีทัง้ร่วมมอืกบัคนในชุมชน
แสดงศิลปวฒันธรรมบ้านเก่า อันเป็นการแสดงศกัยภาพของชุมชน อันสอดคล้องกับ
งานวจิยัของ เพชรา บุดสทีา (2553) ทีก่ล่าวถงึการจดัการท่องเทีย่วชุมชนทีน่่าสนใจอนัจะ
พฒันาชุมชนนครชุมเป็นสถานทีท่่องเทีย่วชุมชนดว้ยการเผยแพร่ความรูเ้กีย่วกบัประเพณี
วฒันธรรม วถิชีวีติชุมชน รวมถงึสรา้งจติสานึกในการอนุรกัษ์ประเพณี วฒันธรรม และวถิี
ชวีติแก่ผูม้าท่องเทีย่ว  

ซึ่งพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่าและคนในชุมชนสามารถจดันิทรรศการ
หมุนเวยีนเพื่อใหค้นเขา้ชมงานไดร้บัทราบขอ้มลูและมคีวามสุขจากการชม โดยสามารถ
เริม่ดว้ยการออกรา้นในงานต่างๆ เช่น สปัดาหส์ะพานแมน่ ้าแควเช่นเดยีวกบังานวจิยัของ 
สกุลพงษ์ พงษ์พจิติร (2553) ทีน่ ากลยุทธ์จดัเหตุการณ์พเิศษเพือ่การประชาสมัพนัธส์รา้ง
ชื่อเสยีง แต่เนื่องดว้ยบุคลากรยงัขาดความรูค้วามเขา้ใจเรื่องการประชาสมัพนัธ์อนัท าให้
เสน่ห์ในการดงึดูดนักท่องเที่ยวให้มาท่องเที่ยวมไีม่มาก จงึควรเพิม่การอบรมด้านการ
ประชาสมัพนัธใ์หแ้ก่บุคลากร 

พพิธิภณัฑสถานแห่งชาต ิบา้นเก่า เป็นสถานทีก่ารเรยีนรูท้ีน่ักท่องเทีย่วไม่นิยม
มาเทีย่ว เนื่องจากนกัท่องเทีย่วไทยมพีฤตกิรรมชอบ ชม ชมิ ชอ็ป ฉี่ แชะ การเพิม่จ านวน
นักท่องเทีย่วต้องอาศยัการประชาสมัพนัธ์จากปากต่อปาก หรอืในโลกออนไลน์ก็คอืการ
แชรส์่งต่อกนัเพือ่ใหเ้กดิสือ่ทีเ่ขา้ถงึไดง้า่ยและมกีารใส่ขอ้มลูทนัสมยัรวดเรว็สรา้งกระแสให้
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คนสนใจแชร์ภาพต่อๆ กันได้ ดังนัน้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่าควรมีมุมที่มี
เอกลักษณ์ โดดเด่นให้แก่นักท่องเที่ยวสามารถถ่ายภาพได้  อาจจะมีชุดเสื้อผ้า 
องค์ประกอบที่แสดงวิถีชีวิตของคนบ้านเก่า เมื่อใช้การประชาสมัพันธ์ผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ด้วยภาพถ่ายจะท าให้ผู้ชมคนอื่นรู้สกึอยากไป ทัง้นี้พิพธิภณัฑสถานแห่งชาต ิ
บ้านเก่าควรสร้างสถานที่เหตุการณ์จ าลองเพื่อการถ่ายรูปลงในสื่อสงัคมออนไลน์ อัน
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พรพรรณ หงสไกร (2552) ซึง่ไดเ้สนอแนะว่า พพิธิภณัฑ์ควรมี
การประชาสมัพนัธ์ผ่านสื่อใหม่ คอื อินเทอร์เน็ต เนื่องจากสื่ออินเทอร์เน็ตสามารถสรา้ง
ความสมัพนัธ์การโตต้อบระหว่างผูผ้ลติกบัผูบ้รโิภค ผูบ้รโิภคกบัผูบ้รโิภคและผูบ้รโิภคกบั
องคก์รซึง่มรีปูแบบหลากหลาย 

การประชาสมัพนัธ์ด้วยสื่อต่างๆ ที่เหมาะสมยงัคงต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง
ตามหลกัส าคญัที่ผู้ส่งสารจะต้องค านึงถึง เพื่อให้การสื่อสารที่ได้ท าการส่งข่าวสารแก่
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Cutlip, Center, & Broom, 
1994) เช่น ป้ายคทัเอ้าท์ แผ่นพบั ควรมกีารติดตัง้ตลอดเส้นทางจากตวัเมอืงกาญจนบุรี
และจงัหวดัใกล้เคียงเพื่อเชญิชวนคนที่ขบัรถท่องเที่ยวให้เกดิความสนใจและขบัมาถูก
เส้นทาง  แผ่นพบัคงต้องใช้ในการให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวที่มารวมทัง้ใช้นิทรรศการ
สญัจรด้วยเช่นกนั นอกจากนี้หนังสอืประวตัิศาสตร์ โบราณคด ีศลิปวฒันธรรมบ้านเก่า
ยงัคงตอ้งมเีพือ่ใหน้กัท่องเทีย่วซื้อตดิกลบัไปหากสนใจอนัจะเป็นการประชาสมัพนัธ์ต่อไป
ไดร้ะหว่างคนในครอบครวัและเพือ่นฝงู  

การดแูลสิง่อ านวยความสะดวกและความสะอาดภายในและภายนอกอาคารอย่าง
สม ่าเสมอเป็นการสรา้งความประทบัใจได ้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรยีมลานจอดรถให้
เพยีงพอ การดูแลความสะอาดหอ้งน ้าและควรมกีลิน่หอม การตกแต่งบรเิวณอาคารและ
ภายนอกให้สะอาดร่มรื่นเป็นสิง่ส าคญั ซึ่งมงีานวจิยัของศิรปิระภา แก้วอุดม (2553) ที่
กล่าวว่าปจัจยัดา้นจุดอ่อนการบรหิารจดัการการท่องเทีย่วชุมชนย่านตลาดบา้นใหม่ คอื 
การบรกิารการท่องเทีย่วและสิง่อ านวยความสะดวก ทัง้นี้จากผลของงานวจิยัเชงิปรมิาณ
ทางพพิธิภณัฑสถานแห่งชาต ิบา้นเก่า มกีารพฒันาสิง่อ านวยความสะดวกขัน้พื้นฐานอนั
ส่งผลต่อความพงึพอใจต่อการประชาสมัพนัธใ์นสายตานกัท่องเทีย่ว ทัง้ในส่วนความร่มรืน่  
ความสะดวกสบายของลานจอดรถ หอ้งน ้า สถานที ่อยู่ในเกณฑ์ทีด่ ีแสดงถงึความเอาใจ
ใส่ของผูบ้รหิารและเจา้หน้าที ่ซึง่ต้องรกัษาและด าเนินการต่อไป 

สื่อบุคคลเป็นสิ่งที่ควรให้ความสนใจ ในงานวิจัยของ นันทิพา บุษปวรรธนะ 
(2553) ระบุว่า สือ่ทีม่คีวามน่าเชื่อถอืมากในการใหข้อ้มลูคอืสือ่บุคคลและสื่ออนิเทอรเ์น็ต 
นักท่องเทีย่วมคีวามคาดหวงัในเรื่องรูปแบบ บุคลากร เนื้อหาและสื่อประชาสมัพนัธ์  ซึ่ง
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พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า ถือว่าเป็นหน่วยงานที่ให้บรกิารด้านการท่องเที่ยว
เช่นเดยีวกนั ดงันัน้การทีผ่ลวจิยัเชงิปรมิาณแสดงว่านกัท่องเทีย่วรบัขอ้มลูมาจากสือ่บุคคล
มากที่สุด จงึจ าเป็นที่ต้องมกีารประชาสมัพันธ์ผ่านสื่อบุคคลที่มาเยี่ยมชมให้ได้รบัการ
บรกิารจนเกดิความประทบัใจจนไปบอกต่อคนในครอบครวัและเพื่อน ตลอดจนใช้การ
สื่อสารผ่านตวับุคคล คอื น านักสื่อมวลชนทัง้หลายใหม้าร่วมการเดนิทางท่องเที่ยวด้วย
ประสบการณ์จรงิเพือ่น าไปเขยีนประชาสมัพนัธใ์นสือ่มวลชนต่อไป 

หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชนอื่นๆที่สามารถให้การสนับสนุ นการ
ประชาสมัพนัธใ์หพ้พิธิภณัฑสถานแห่งชาต ิบา้นเก่า เป็นสถานทีท่่องเทีย่วแห่งการเรยีนรู้
ผสมผสานความเพลิดเพลินได้ ควรต้องมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทาง
ประวตัศิาสตร์ พรอ้มมกีารส่งเสรมิการขายทีด่ ี อกีทัง้ยงัตอ้งไดร้บัความร่วมมอืจากชุมชน
ในการน าสนิคา้ทางการเกษตรกรรม หตัถกรรมร่วมสรา้งแรงดงึดูดใหน้ักท่องเทีย่วมาใน
พื้นที่ ซึ่งรูปแบบที่น าเสนอให้ชุมชนมสี่วนร่วมนัน้สอดคล้องกบังานวิจยัของวรวลญัช ์               
สจัจาภริตัน์ และ กฤช จรนิโท (2555) เรือ่ง การพฒันาการท่องเทีย่วเชงินิเวศ: กรณศีกึษา
ชุมชนทุ่งเพล ต าบลฉมัน อ าเภอมะขาม จงัหวดัจนัทบุรี ที่ส่งเสรมิด้านการตลาดการ
ท่องเทีย่วใหน้กัท่องเทีย่วเดนิทางมา ท่องเทีย่วในชุมชนเพิม่มากขึน้ดว้ยการสนบัสนุนใหม้ี
กจิกรรมการท่องเทีย่ว และการมสี่วนร่วมของชุมชนทอ้งถิน่ 

การพฒันารูปแบบการประชาสมัพนัธ์พิพธิภณัฑสถานแห่งชาติ  บ้านเก่า ต้อง
อาศยัความร่วมมอืจาก 3 ฝ่ายทีส่ าคญั ได้แก่ หน่วยงานภาครฐัทีเ่กี่ยวขอ้งโดยตรง เช่น 
รฐับาล กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมศิลปากร ส านัก
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ ส ถ าน แ ห่ ง ช า ติ  ส า นั ก ง าน ก า ร ท่ อ ง เที่ ย ว แ ห่ งป ร ะ เท ศ ไท ย                               
พพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า จงัหวดักาญจนบุร ีรวมทัง้หน่วยงานภาครฐั เอกชน 
และชุมชนอื่นๆ ทีส่ามารถใหค้วามร่วมมอืได ้เช่น คนในชุมชน วดั สือ่มวลชน ผูป้ระกอบ
ธุรกจิการท่องเทีย่ว สถาบนัการศกึษา นักวชิาการ นักเรยีน นักศกึษา และนักท่องเทีย่ว 
ซึ่ งเมื่อน าความร่วมมือของ 3 ฝ่ายข้างต้นมาสังเคราะห์ก่อให้ เกิดรูปแบบการ
ประชาสมัพนัธ์ของพพิธิภณัฑสถานแห่งชาต ิบา้นเก่า เพื่อเพิม่จ านวนนักท่องเทีย่วมาก
ขึน้ได ้สิง่ที่สามารถเริม่ต้นอย่างเป็นรูปธรรมได้แก่การที่หน่วยงานภาครฐัที่เกีย่วขอ้งคอื
กระทรวงวฒันธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาวางนโยบายให้ชัดเจนเรื่องการ
ส่งเสรมิการท่องเทีย่วเชงิประวตัศิาสตร ์มกีารรณรงคป์ระชาสมัพนัธใ์หค้นตื่นตวัท่องเทีย่ว
ในแหล่งประวตัศิาสตร ์  

ในส่วนของผู้บรหิารและเจา้หน้าทีพ่พิธิภณัฑสถานแห่งชาต ิบา้นเก่าด าเนินการ
จดัท าแผนประจ าปีเพือ่ด าเนินการประชาสมัพนัธ์ตามสถานทีต่่างๆ ดว้ยสื่อทีเ่หมาะสมกบั
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กลุ่มเป้าหมายได ้เช่น กลุ่มนักเรยีนสามารถใชส้ื่อนิทรรศการหมุนเวยีนทีม่ชีวีติ แผ่นพบั 
ป้ายหรอืกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักท่องเที่ยวควรใช้สื่อเจา้หน้าที่ที่ใหข้อ้มูลน่าประทบัใจ มี
ของทีร่ะลกึสวยงามทรงคุณค่าทางจติใจ รวมถึงการใชห้นังสอืประวตัิศาสตร์ โบราณคด ี
ศิลปวฒันธรรมบ้านเก่า ตลอดจนมีการจดัมุมที่น่าสนใจเพื่อการถ่ายภาพและเป็นที่
เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊ค ไลน์ เพื่อดงึดดูนักท่องเทีย่วอื่นเขา้มาเยีย่ม
ชม ทัง้นี้ต้องอาศยัความร่วมมอืจากภาครฐั เอกชนและชุมชนอื่นๆ ในการอบรมความรู้
ใหแ้ก่เจา้หน้าทีด่า้นการท างานทีร่วดเรว็ขึน้ ตลอดจนตอ้งอาศยัชาวบา้นใกลเ้คยีงและกลุ่ม
ผลติภณัฑ์ทางการเกษตรหรอืกลุ่มผลติภณัฑ์สนิค้าพื้นเมอืงของจงัหวดักาญจนบุรเีพื่อ
เรียกความสนใจในการท่องเที่ยว ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้สื่อต่างๆ ให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ไดโ้ดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่เพิม่จ านวนนกัท่องเทีย่ว 

ทัง้นี้การพฒันารูปแบบการประชาสมัพันธ์พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า 
ตอ้งมกีารพฒันา 3 ดา้นคอื ดา้นการวางแผนการประชาสมัพนัธ์ดา้นนโยบายการส่งเสรมิ
การท่องเทีย่ว นโยบายการประชาสมัพนัธ์ และจดัตัง้องค์กรความร่วมมอืระหว่างภาครฐั
และเอกชน วธิแีละกจิกรรมในการประชาสมัพนัธ์ ดว้ยการส่งเสรมิการขายแต่ละเดอืน จดั
แพ็คเกจน าเที่ยวในเทศกาล จดัตัง้ศูนย์ประชาสมัพนัธ์ในสถานีขนส่ง จดัมุมถ่ายภาพให้
น่าสนใจ มชีุดแต่งกาย ยอ้นยุคใหน้ักท่องเทีย่ว วทิยากรมกีารแต่งตวัเขา้กบับรรยากาศ มี
ความเตรยีมพรอ้มของสถานที ่เช่น จดัแสงไฟ ป้ายทางเดนิ เสน้น าสายตา  มสีิง่อ านวย
ความสะดวกครบครนั ไม่ว่าจะเป็นรา้นค้า เครื่องดื่ม ของช าร่วย ห้องน ้า ลานจอดรถ มี
การอบรมความรูแ้ละทกัษะแก่บุคลากรในหน่วยงานการท่องเทีย่ว การท าขอ้ตกลงความ
ร่วมมือกับ โรงเรีย น  ก าร ให้ชุ ม ชนน าผ ลผลิต ม าขาย เป็น สิน ค้ า  OTOP แล ะ                           
สื่อประชาสมัพนัธ์ ได้แก่ หนังสอื คู่มอื แผ่นพบั เว็บไซต์ ป้าย ข่าวแจก สารคด ีRoad 
Show วทิยุ เคเบิ้ลทวี ีป้ายคทัเอาท์ โปสเตอร์ สื่อบุคคล สื่อออนไลน์ การออกรา้น ของที่
ระลกึ และนิทรรศการหมนุเวยีน  

ผลการประเมนิค่าดชันีความเหมาะสมของรูปแบบการประชาสมัพนัธ์เพื่อการ
ท่องเที่ยวของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า เท่ากับ 0.88 อยู่ในระดับมีความ
เหมาะสมมากที่สุด ดังนัน้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอื่น และหน่วยงานที่มีล ักษณะ
ใกลเ้คยีงสามารถน ารปูแบบการประชาสมัพนัธน์ี้ไปใชเ้พือ่เพิม่จ านวนนกัท่องเทีย่วได้ 

 

ข้อเสนอแนะ  
1. ควรท าการศกึษาเรื่องรูปแบบทีเ่หมาะสมในการด าเนินงานสื่อประชาสมัพนัธ์

ภายในของพพิธิภณัฑสถานแห่งชาต ิบา้นเก่า 
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2. ควรท าการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงาน
ประชาสมัพนัธข์องพพิธิภณัฑสถานแห่งชาต ิบา้นเก่า 

3. ควรท าการศึกษาเรื่องรูปแบบของการจัดแสดงนิทรรศการถาวร และ
นิทรรศการหมุน เวียนของพิพิธภัณฑสถานแห่ งชาติ บ้านเก่ า เพื่ อตอบสนอง
กลุ่มเป้าหมาย 

4. ควรท าการท าแผนแม่บทของพิพิธภณัฑ์เพื่อเป็นร่างพิมพ์เขยีวด าเนินการ
ต่อเนื่องในระยะสัน้และยาวได ้
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