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บัทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการณ์ปัจจุบันและพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารแบบมี
ส่วนร่วมของชุมชน รวมทัง้ เพือ่ ยกระดับการท่องเทีย่ วงจังหวัดระนองให้เป็นการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์อย่างยัง่ ยืน
บนฐานนวัตกรรมการสือ่ สารแบบมีสว่ นร่วมของชุมชน โดยเป็นการวิจยั เชิงคุณภาพ ใช้วธิ กี ารสัมภาษณ์เชิงเจาะลึกกับ
กลุ่มตัวอย่างประชาชนระนอง แกนน�าหรือตัวแทนชุมชน นักท่องเทีย่ ว และนักวิชาการด้านการสื่อสารและ
การท่องเทีย่ ว รวมจ�านวน 37 คน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การตีความเพือ่ น�าเสนอในลักษณะของการบรรยาย
เชิงพรรณนาหรือพรรณนาวิเคราะห์
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มองว่าสภาพการณ์ปัจจุบันด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
แหล่งท่องเทีย่ วจังหวัดระนองมีการสือ่ สารระหว่างคนในชุมชนอยูใ่ นทิศทางทีค่ อ่ นข้างดี มีความกระตือรือร้น
ในการบริการนักท่องเทีย่ ว โดยมีการสือ่ สารเพื่อแนะน�าแหล่งท่องเทีย่ วและกิจกรรมการท่องเทีย่ วที่น่าสนใจ
ชาวชุมชนมีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ของจังหวัดระนองอย่างยั่งยืนได้ เพราะมีความรักในชุมชนท้องถิ่นตนเอง และต้องการสร้าง
นวัตกรรมเชิงผลิตภัณฑ์ของการท่องเทีย่ วจังหวัดระนอง ควรเน้นการสือ่ สารเกีย่ วกับแหล่งท่องเทีย่ วและกิจกรรม
การท่องเทีย่ วทีต่ อบสนองความต้องการของนักท่องเทีย่ วเฉพาะกลุม่ ซีึง่ ต้องเป็นกลุม่ ใหญ่พอสมควรจึงจะส่งเสริมให้
เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้, นวัตกรรมเชิงกระบวนการฯ ควรเน้นการสื่อสารเกี่ยวกับปรับปรุง
พัฒนาการผลิตและการด�าเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพ สามารถน�าเทคนิคและวิธีการปฎิบัติงานใหม่ๆ มา
ปรับใช้ต่อการผลิตให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ
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นวััตกริริมเชุิงตำาแห็น�งฯ คิวัริเน้นสื่่�อสื่าริเกี�ยวักับการิสื่ริ้างม่ลุ่คิ�าเพิ�มให็้การิท�องเที�ยวั เปลุ่ี�ยนตำาแห็น�ง
จาก“จังห็วััด้เลุ่็กคินน้อย เป็นจังห็วััด้คิุณภาพคินเที�ยวัมาก”, นวััตกริริมเชุิงกริะบวันทัศน์ฯ คิวัริเน้นการิ
สื่่อ� สื่าริเกีย� วักับการินำาผลุ่ิตภัณฑ์ให็ม�ๆ ทางการิท�องเทีย� วัมานำาเสื่นอให็้เห็มาะกับตลุ่าด้คิวัามต้องการิข้องนักท�อง
เที�ยวั
นวััตกริริมเชุิงสื่ังคิมฯ คิวัริเน้นการิสื่่�อสื่าริวั�า การิท�องเที�ยวัริะนองมีการิสื่�งเสื่ริิมการิพัฒนาเศริษ์ฐกิจ
แลุ่ะคิุณภาพชุีวัิตที�ด้ีข้องคินในชุุมชุนอย่�เสื่มอ แลุ่ะให็้คิวัามสื่ำาคิัญกับคิวัามเป็นอย่�ข้องคินในชุุมชุน
ริ่ปแบบการิสื่่�อสื่าริให็ม�ฯ คิวัริเน้นการิสื่่�อสื่าริด้้วัยสื่่�อสื่ังคิมออนไลุ่น์ในลุ่ักษ์ณะ“เที�ยวั ณ ริะนอง” “Ranong
Next” แลุ่ะเน่�อห็าลุ่ักษ์ณะการิสื่่�อสื่าริให็ม�ฯ คิวัริเน้นการิสื่่�อสื่าริที�สื่ะท้อนให็้เห็็นถืึงการิสื่ริ้างคิวัามริ�วัมม่อกับ
แห็ลุ่�งท�องเที�ยวัใกลุ่้เคิียงอ่�นๆ เชุ�น เน้นเน่�อห็าให็ม�วัา� “เที�ยวัคิุ้มคิ�า มาริะนองแลุ่ะชุุมพริ”
ชุาวัชุุมชุนมีคิวัามสื่ามาริถืในการิยกริะด้ับการิท�องเที�ยวัข้องจังห็วััด้ริะนองให็้เป็นการิท�องเที�ยวัเชุิง
สื่ริ้างสื่ริริคิ์อย�างยั�งย่นได้้ โด้ยการิสื่�งเสื่ริิมให็้นักท�องเที�ยวัได้้ใชุ้คิวัามคิิด้สื่ริ้างสื่ริริคิ์ในกิจกริริมต�างๆ
ริ�วัมกับชุุมชุนริะนอง
ชุาวัชุุมชุนสื่ามาริถืใชุ้นวััตกริริมการิสื่่�อสื่าริแบบมีสื่�วันริ�วัมเพ่�อยกริะด้ับการิท�องเที�ยวัข้องจังห็วััด้ริะ
นองให็้เป็นการิท�องเที�ยวัเชุิงสื่ริ้างสื่ริริคิ์อย�างยั�งย่นได้้ โด้ยคิวัริพัฒนาทักษ์ะด้้านเทคิโนโลุ่ยีแลุ่ะคิวัามคิิด้
สื่ริ้างสื่ริริคิ์สื่่�คิวัามเป็นเลุ่ิศ เพ่�อให็้ชุาวัชุุมชุนปริับตัวัให็้ทันต�อการิเปลุ่ี�ยนแปลุ่งที�เกิด้ข้ึ�นแทบตลุ่อด้เวัลุ่าได้้
คำาสำาคัญ : นวััตกริริมการิสื่่�อสื่าริ, ท�องเที�ยวัเชุิงสื่ริ้างสื่ริริคิ์, การิสื่่�อสื่าริแบบมีสื่�วันริ�วัม,
Abstract
This research aims to know the current situation and develop innovative communication. Community involvement as well as to upgrade tourism in Ranong Province to be sustainable creative
tourism based on community participation communication innovation. This study was qualitative
research. An in-depth interview with a sample of Ranong people was used. Community leader or
representative tourist and academics in communication and tourism, a total of 37 people. Data
analysis uses interpretations to present them in a descriptive or descriptive manner.
The results showed that most of the sample group viewed that the current situation in terms
of community participation in tourist attractions in Ranong province have good communication
between people in the community who are enthusiastic about serving tourists. There is communication to recommend tourist attractions and interesting tourist activities.
Ranong people have the ability to develop innovative participatory communication to promote
sustainable creative tourism in Ranong province. Because there is love in the local community
itself and want to generate income from tourism. Because it is considered the main income of
many Ranong people.
Product innovation of tourism in Ranong province emphasis should be placed on communicating
about tourist attractions and tourism activities that meet the needs of specific groups of tourists
which must be a large group enough to promote sustainable tourism, process innovation emphasis
should be placed on communication about improving productivity and operating efficiency. Able
to apply new techniques and methods of work to adapt to the production to be always up-to-date.
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Positional innovation should focus on communication about creating added value for tourism,
changed the position from “Little province it is a province with a lot of tourist quality”. Paradigm
innovation should focus on communication about the introduction of new products and tourism is
presented to suit the needs of tourists.
Social communication innovation should be emphasized that Ranong tourism has always
promoted economic development and good quality of life for people in the community and giving
importance to the well-being of people in the community.
New communication style should focus on social media communication in the style of “Tour
Na Ranong”, “Ranong Next” and new communication content should focus on communication
that reflects the building of cooperation with other nearby attractions, for example, emphasizing
the new content that “worth traveling come to Ranong and Chumphon.”
The community has the ability to upgrade the tourism of Ranong province to be sustainable
creative tourism by encouraging tourists to use their creativity in various activities together with
the Ranong community.
Ranong residents can use participatory communication innovations to upgrade Ranong’s
tourism to be sustainable creative tourism, technology and creative skills should be developed
towards excellence so that the community can adapt to the changes that occur almost all the
time.
Key Words: Communication Innovation, Creative Tourism, Participatory Communication
บที่นำา
คิณะกริริมการินโยบายการิท�องเที�ยวัแห็�งชุาติ (2560) ริะบุแนวัทางการิพัฒนาแห็ลุ่�งท�องเที�ยวัอย�าง
ยัง� ย่นไวั้ในแผนพัฒนาการิท�องเทีย� วัแห็�งชุาติ ฉบับที� 2 พ.ศ.2560-2564 ไวั้วัา� ต้องสื่�งเสื่ริิมให็้ทกุ ภาคิสื่�วันเข้้ามา
มีสื่วั� นริ�วัมในการิบริิห็าริจัด้การิการิท�องเทีย� วัอย�างยัง� ย่นแลุ่ะพัฒนาการิท�องเทีย� วัเชุิงสื่ริ้างสื่ริริคิ์เพ่อ� เพิม� ม่ลุ่คิ�า
ทางเศริษ์ฐกิจ โด้ยในแผนพัฒนาการิท�องเทีย� วัฯด้ังกลุ่�าวั ยุทธศาสื่ตริ์ท�ี 3 ได้้เน้นเกีย� วักับการิพัฒนาบุคิลุ่ากริด้้าน
การิท�องเทีย� วัแลุ่ะสื่นับสื่นุนการิมีสื่วั� นริ�วัมข้องปริะชุาชุนในการิพัฒนาการิท�องเทีย� วั โด้ยเฉพาะอย�างยิง� ต้อง
สื่�งเสื่ริิมให็้ปริะชุาชุนมีสื่วั� นริ�วัมในการิบริิห็าริจัด้การิด้้านการิท�องเทีย� วัแลุ่ะได้้ริบั ปริะโยชุน์จากการิท�องเทีย� วั ริวัม
ทัง� เปิด้โอกาสื่ให็้ปริะชุาชุนแลุ่ะชุุมชุนมีสื่วั� นริ�วัมในการิพัฒนาสื่ินคิ้าแลุ่ะบริิการิบนพ่น� ฐานข้องมริด้กแลุ่ะวััฒนธริริมท้องถืิน�
จึงกลุ่�าวัได้้วั�าการิท�องเที�ยวัในปริะเทศไทยยังข้าด้การิเชุ่�อมโยงริะห็วั�างท้องถืิ�น จังห็วััด้
แลุ่ะริะด้ับปริะเทศ ริวัมถืึงข้าด้การิมีสื่�วันริ�วัมข้องปริะชุาชุน ตลุ่อด้จนห็น�วันงานในริะด้ับต�างๆ
การิบริิห็าริจัด้การิด้้านการิท�องเที�ยวัจึงเป็นเสื่้นทางสื่่�การิทำางานริ�วัมกัน โด้ยการิสื่�งเสื่ริิมการิมีสื่�วันริ�วัม
ข้องชุุมชุนท้องถืิ�นในการิบริิห็าริจัด้การิแห็ลุ่�งท�องเที�ยวั ซึ่ึ�งมีภาคิริัฐ เอกชุน ชุุมชุน แลุ่ะปริะชุาสื่ังคิมใน
ท้องถืิน� ให็้เข้้ามามีสื่วั� นริ�วัมในการิด้ำาเนินการิต�างๆ เพ่อ� สื่�งเสื่ริิมแห็ลุ่�งท�องเทีย� วัในพ่น� ทีชุ� มุ ชุนท้องถืิน� ข้องตนเอง
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การมีสว่ นร่วมของคนในชุมชนจึงเป็นสิง่ ส�าคัญในการพัฒนาการท่องเทีย่ ว เนือ่ งเพราะเป็นเจ้าของท้องถิน่
เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการท่องเที่ยว ดังนั้นประชาชนในชุมชนท้อง
ถิ่นจะต้องพัฒนาตัวเองให้เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงาน
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการและดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยวใน
ทุกมิติ โดยเฉพาะทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมของแหล่งท่องเทีย่ วต้องให้มคี วามสมบูรณ์ควบคูก่ นั ไป
กับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพือ่ คงสภาพความสมบูรณ์ของแหล่งท่องเทีย่ วไว้ให้พร้อมต้อนรับนักท่องเทีย่ วเสมอ
ระนองนับเป็นจังหวัดค่อนข้างใหม่ด้านการท่องเที่ยวและเป็นจังหวัดที่มีขนาดเล็ก จึงยังไม่
ค่อยเป็นที่รู้จักและยังไม่ได้รับความสนใจจากกลุ่มนักท่องเที่ยวมากนักเมื่อเปรียบเทียบรายได้ทาง
การท่องเที่ยวจากกลุ่มจังหวัดแถบทะเลอันดามันด้วยกัน หากแต่เป็นจังหวัดที่สามารถได้รับการพัฒนา
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้ โดยจ�าเป็นต้องค�านึงถึงความสามารถในการด�ารงอยู่ของชุมชนอย่างยั่งยืน
กล่าวคืออนุชนรุ่นต่อไปยังสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรการท่องเที่ยวได้ ทั้งนี้การพัฒนาต้องค�านึง
ถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นหลักได้แก่ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการจัดการ ด้านการผลิต
และด้านการให้บริการ โดยจะท�าให้ชุมชนมีความเข้มแข็งเพราะรายได้ ที่ได้จากการท่องเที่ยวจะ
ถูกน�ากลับมาใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มคี วามเข้มแข็งและสามารถพัฒนาการท่องเทีย่ วได้โดยชุมชนเอง
จากความส�าคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ดังกล่าว รวมทั้งศักยภาพของจังหวัดระนองที่มีความพร้อมด้านทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยว โดยเฉพาะ
ทรัพยากรธรรมชาติทอี่ ดุ มสมบูรณ์ตดิ ระดับโลกทัง้ ในเรือ่ งของน�า้ แร่รอ้ นธรรมชาติ และทรัพยากรป่าชายเลน
จึงเหมาะสมที่จะพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
บนฐานความโดดเด่นและหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม และความเป็นเมืองแห่งสุขภาพ
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาโดยเน้นไปที่แนวคิดการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
อย่างยั่งยืนโดยประชาชนในชุมชนต้องมีส่วนร่วมให้มากที่สุด ประเด็นส�าคัญที่ต้องการวิจัยจึงเกี่ยวข้อง
กับการพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของ
จังหวัดระนองให้มีความยั่งยืน ซีึ่งน่าจะเป็นการพัฒนาที่ถูกทิศทาง เนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืนควร
เกิดและสร้างจากคนในชุมชนนั้น และผลการศึกษาในเรื่องนี้จะสามารถน�าไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยว
ของจังหวัดระนองบนฐานนวัตกรรมการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม
วัตถุุประสงค์ของกัารวิจััย
1.เพื่อศึกษาสภาพการณ์ปัจจุบันด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดระนอง
2.เพื่อพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ของจังหวัดระนองอย่างยั่งยืน
3.เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวจังหวัดระนองให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนบนฐาน
นวัตกรรมการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของชุมชน
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แนิวคิดและทฤษฎี่ท่�เกั่�ยวข้อง
แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้องซีึง่ ผูว้ จิ ยั ใช้เป็นแนวทางในการศึกษาครัง้ นี้ ได้แก่ แนวคิดนวัตกรรมการสือ่ สาร
เสนอโดยศุ ภ กิ จ แดงขาว (2557) น� า มาใช้ เ ป็ น กรอบความคิ ด ในภาพรวมของงานวิ จั ย ,
แนวคิดการสือ่ สารแบบมีส่วนร่วม โดยชลลดา กิจรืน่ ภิรมย์สุข (2548) น�ามาใช้เป็นพืน้ ฐานการศึกษาด้าน
การมีส่วนร่วม, แนวคิดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน โดยทรงวุฒิ เรืองวาทศิลป์ (2550) ใช้ก�าหนดกรอบ
การศึกษาและวิเคราะห์ผลการศึกษา, แนวคิดชุมชนกับการท่องเที่ยว โดยศุภวรรณ เจริญชัยสมบัติ (2554)
ใช้มองภาพกว้างของการศึกษาวิจัย, แนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ โดยปิรันธ์ ชิณโชติ
และธีระวัฒน์ จันทึก (2559) ใช้ศึกษาตัวแปรในด้านนี้ และแนวคิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
เสนอโดยบุญเลิศ จิตตัง้ วัฒนา (2548) น�ามาใช้พจิ ารณาด้านความยัง่ ยืนของการท่องเทีย่ วในการศึกษาครัง้ นี้
ระเบั่ยบัวิธั่วิจััย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative Method) ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงเจาะลึก (Indepth Interview) ที่มีแนวทางแบบกึ่งมีโครงสร้าง(Semi Structured) กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษามีจ�านวน 4
กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุม่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดระนอง จ�านวน 15 คน 2.กลุม่ แกนน�าหรือตัวแทนชุมชนใน
จังหวัดระนอง จ�านวน 5 คน 3.กลุ่มนักท่องเที่ยวในจังหวัดระนอง จ�านวน 15 คน และ 4.กลุ่มนักวิชาการ
ด้านการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมและนักวิชาการด้านการท่องเที่ยว จ�านวน 2 คน รวม 37 คน ทั้งนี้ใช้วิธี
การสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวจังหวัด
ระนองมาอย่างน้อย 5 ปี และเป็นผูท้ มี่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ดา้ นการท่องเทีย่ ว รวมทัง้ เป็นผูท้ มี่ คี วามสะดวก
และเต็มใจในการให้ข้อมูลวิจัยเพื่อจะได้ผลการวิจัยที่ถูกต้องน่าเชื่อถือมากที่สุด
ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลนั้นใช้การตีความเพื่อน�าเสนองานวิจัยในลักษณะของการบรรยายเชิงพรรณนา
หรือพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) จากนัน้ ผูว้ จิ ยั จะตรวจสอบข้อมูลซี�า้ อีกครัง้ (Second Thought)
ด้วยการตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation) โดยการน�าผลสรุปการวิจัยตรวจสอบความถูกต้องกับ
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล งานวิจยั ของคนอืน่ ทีท่ า� เรือ่ งคล้ายคลึงกัน รวมทัง้ ตรวจสอบแนวคิดกับผูเ้ ชีย่ วชาญหลาย ๆ คน อีกด้วย
สรุปผลกัารวิจััย
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการณ์ปัจจุบันด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนในแหล่ง
ท่องเที่ยวจังหวัดระนอง
1.1 สภาพการณ์ปัจจุบันด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดระนอง
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ ม องว่ า ชาวชุ ม ชนในแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วจั ง หวั ด ระนองมี ก ารสื่ อ สาร
ระหว่างคนในชุมชนอยู่ในทิศทางที่ค่อนข้างดี มีความกระตือรือร้นในการบริการนักท่องเที่ยว โดยมี
การสื่อสารเพื่อแนะน�าแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมที่น่าสนใจของชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัด
ระนอง รองลงมามองว่าชาวชุมชนฯมีการสื่อสารเพื่อการกระจายรายได้กันอย่างทั่วถึง มีการ
จัดล�าดับคิวในการรับลูกค้าจึงท�าให้ไม่มีการแย่งลูกค้ากัน รวมถึงชาวบ้านมีการใช้ภาษาของพื้นถิ่น
เป็นหลักในการติดต่อสือ่ สาร และคนในชุมชนก็เป็นคนในระดับเดียวกันจึงท�าให้การสือ่ สารเกิดความเข้าใจง่าย
1.2 สิ่ ง ที่ ค วรปรั บ ปรุ ง เกี่ ย วกั บ สภาพการณ์ ป ั จ จุ บั น ด้ า นการมี ส ่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนฯ
กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มองว่าสิง่ ทีค่ วรปรับปรุงคือ ชาวชุมชนระนองจ�านวนไม่นอ้ ยยังขาดความเข้าใจในการ
สือ่ สารเพือ่ ชูสงิ่ โดดเด่นอีกสิง่ หนึง่ ของจังหวัดระนองคือการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม โดยควรน�าความต่างทาง
วัฒนธรรมทีห่ ลากหลาย ทัง้ ไทยพุทธ ไทยมุสลิม และพม่า เข้ามารวมกันเพือ่ “ชูจดุ ต่าง เป็นจุดเด่น” ทางวัฒนธรรมของจังหวัด
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ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการเพื่อพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของชุมชน
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของจังหวัดระนองอย่างยั่งยืน
2.1 ความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมฯ
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มองว่า ชาวชุมชนระนองมีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมการสื่อสาร
แบบมีส่วนร่วมของชุมชนเพือ่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของจังหวัดระนองอย่างยัง่ ยืนได้ เนื่องจาก
ชาวชุมชนระนองมีความรักในชุมชนท้องถิน่ ตนเอง และต้องการสร้างรายได้จากการท่องเทีย่ วเพราะนับเป็นรายได้
หลักของประชาชนระนองจ�านวนไม่นอ้ ย ดังนัน้ จึงมีความสามารถในการพัฒนาการสือ่ สารเพือ่ การท่องเทีย่ วอย่างชัดเจน
2.2 นวัตกรรมเชิงผลิตภัณฑ์ของการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มองว่า นวัตกรรมเชิงผลิตภัณฑ์ของการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง ควรเน้น
การสื่อสารเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ตอบสนองความต้องการของ
นักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม ซีึ่งต้องเป็นกลุ่มใหญ่พอสมควรจึงจะส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้
รองลงมามองว่าควรเน้นการสื่อสารเกี่ยวกับกิจกรรมที่ต้องท�าเมื่อมาเที่ยวระนองหรือ The Must in Ranong คือ “การแช่น�้าแร่ระนอง” ในบ่อน�้าแร่ร้อนที่บริสุทธิ์ที่สุดในประเทศไทยเพราะไม่มีสารก�ามะถัน
เจือปน เช่น การแช่น�้าแร่ร้อนที่ “บ่อน�้าร้อนพรรั้ง” อันมีชอื่ เสียงอย่างมากไปทั่วประเทศ โดยควรปรับเปลีย่ น
สถานทีแ่ ช่น�้าแร่ร้อนให้มีมาตรฐานเป็นสากลเฉกเช่นการแช่น�้าร้อนออนเซี็นของประเทศญี่ปนุ่ กล่าวคือควร
เน้นความเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ มีคณ
ุ ภาพสูง และสร้างความได้เปรียบเหนือกว่าบ่อน�า้ แร่แห่งอืน่ ๆทีเ่ ป็นคูแ่ ข่งขัน
2.3 นวัตกรรมเชิงกระบวนการของการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มองว่า นวัตกรรมเชิงกระบวนการของการท่องเที่ยวจังหวัดระนองควรเน้น
การสื่อสารเกี่ยวกับปรับปรุง พัฒนาการผลิตและการด�าเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพ สามารถน�าเทคนิค
และวิธีการปฎิบัติงานใหม่ๆ มาปรับใช้ต่อการผลิตให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ สร้างกระบวนการท�างานที่
มีความกระชับและลดขัน้ ตอนเพือ่ ความสะดวกรวดเร็วในการท�างาน รวมทัง้ น�าเทคโนโลยีทที่ นั สมัยเข้ามาใช้
ในการด�าเนินงานด้านการท่องเทีย่ วระนองท�าให้สามารถลดต้นทุนและค่าใช้จา่ ยได้ รองลงมามองว่าควรเน้น
การสือ่ สารเกีย่ วกับการพัฒนาทักษะ แนวคิด และกระบวนการแปรสภาพในการผลิตสินค้าซีึง่ ก็คอื พัฒนาแหล่ง
ท่องเทีย่ ว ส่งเสริมให้เกิดแหล่งท่องเทีย่ วใหม่ๆ สร้างกิจกรรมการท่องเทีย่ วใหม่ๆ ให้ทนั ต่อความต้องการของนักท่องเทีย่ ว
2.4 นวัตกรรมเชิงต�าแหน่งของการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มองว่านวัตกรรมเชิงต�าแหน่งของการท่องเที่ยวจังหวัดระนองชาวชุมชนระนอง
ควรเน้นการสือ่ สารเกี่ยวกับการสร้างมูลค่าเพิม่ ให้การท่องเที่ยวจังหวัดระนอง โดยการส่งเสริมกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว ทุกเดือนตลอดปี เน้นการเพิ่มยอดขายผลิจภัณฑ์การท่องเที่ยว เน้นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการ
ท่องเทีย่ ว เปลีย่ นต�าแหน่งจาก“จังหวัดเล็กคนน้อย เป็นจังหวัดคุณภาพคนเทีย่ วมาก” รองลงมามองว่าควรเน้นการ
สือ่ สารเกีย่ วกับการตอบสนองความต้องการของนักท่องเทีย่ วให้เข้าถึงการบริการใหม่ๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
โดยการตัง้ กลุม่ ในสื่อสังคมออนไลน์ยอดนิยมในปัจจุบันอย่างเฟื้ซีบุ�กและไลน์ อาจใช้ชื่อกลุม่ ว่า “รักระนอง”
หรือ Love Ranong เนือ่ งจากนักท่องเทีย่ วส่วนใหญ่ใช้บริการสือ่ สังคมออนไลน์อย่างเฟื้ซีบุก� และไลน์กนั อยูแ่ ล้ว
ชาวชุมชนระนองเพียงสร้างการเปลีย่ นต�าแหน่งจากการสือ่ สารมวลชนกลุม่ ใหญ่ทว่ั ไป มาเป็นการสือ่ สารเฉพาะกลุม่ ยิง่ ขึน้
2.5 นวัตกรรมเชิงกระบวนทัศน์ของการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มองว่านวัตกรรมเชิงกระบวนทัศน์ของการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง
ควรเน้นการสื่อสารเกี่ยวกับการท�าวิจัยและเก็บสถิติทางการตลาด ซีึ่งจะท�าให้สามารถน�าผลิตภัณฑ์
ใหม่ๆ ทางการท่องเที่ยว ทั้งแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ กิจกรรมการท่องเที่ยวใหม่ๆ มาน�าเสนอให้
เหมาะสมกั บ ตลาดความต้ อ งการของนั ก ท่ อ งเที่ ย วรองลงมามองว่ า ควรเน้ น การสื่ อ สาร
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เกี่ยวกับการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ทางการท่องเที่ยว ทัง้ แหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ กิจกรรมการท่องเทีย่ วใหม่ๆ
เพื่อตอบสนองตลาดนักท่องเที่ยวใหม่ และสามารถเสนอผลิตภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็วก่อนคู่แข่งขัน
2.6 นวัตกรรมเชิงสังคมของการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มองว่า นวัตกรรมเชิงสังคมของการท่องเที่ยวจังหวัดระนองควรเน้นการสื่อสาร
ในลักษณะสะท้อนว่า การท่องเทีย่ วจังหวัดระนองมีการจัดการท่องเทีย่ วทีไ่ ม่สง่ ผลกระทบต่อความเป็นอยูข่ อง
คนในชุมชน การท่องเทีย่ วจังหวัดระนองมีการสร้างกิจกรรมทีส่ ง่ เสริมรูปแบบความเป็นอยูด่ งั้ เดิมของคนในชุมชน
อย่างต่อเนือ่ ง การท่องเทีย่ วจังหวัดระนองมีการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี องคนในชุมชน
อยูเ่ สมอ และการท่องเทีย่ วจังหวัดระนองให้ความส�าคัญกับความเป็นอยูข่ องคนในชุมชนพร้อมทัง้ ช่วยส่งเสริมให้
ชุมชนระนองเกิดความเข้มแข็งด้วย รองลงมามองว่าควรเน้นการสือ่ สารในลักษณะทีส่ ะท้อนว่า การท่องเทีย่ ว
จังหวัดระนองมีส่วนช่วยสร้างอาชีพให้แก่คนในชุมชน และยังมีส่วนช่วยลดปัญหาการย้ายถิ่นฐานและการ
กระจายรายได้อยู่เสมอ
2.7 รูปแบบการสื่อสารใหม่ของการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง
กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มองว่ารูปแบบการสือ่ สารใหม่ของการท่องเทีย่ วจังหวัดระนองควรเน้นการสือ่ สารใน
ลักษณะทีส่ ะท้อนให้เห็นว่าสือ่ สารในลักษณะ“เทีย่ ว ณ ระนอง” “Ranong Next” เพือ่ ตอบสนองความต้องการของ
นักท่องเทีย่ วทีเ่ ปลีย่ นแปลงอย่างต่อเนือ่ ง รองลงมามองว่าควรเน้นการสือ่ สารในลักษณะทีส่ ะท้อนให้เห็นว่า ชาวชุมชน
ส่งเสริมให้นกั ท่องเทีย่ วแนะน�าหรือรีววิ การท่องเทีย่ วระนองด้วยตนเองผ่านสือ่ สังคมออนไลน์ ภายใต้ชอื่ “We Love Ranong”
2.8 เนื้อหาลักษณะการสื่อสารใหม่ของการท่องเทีย่ วจังหวัดระนอง
กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มองว่าเนือ้ หาลักษณะการสือ่ สารใหม่ของการท่องเทีย่ วจังหวัดระนองควรเน้นการ
สือ่ สารในลักษณะทีส่ ะท้อนให้เห็นถึงการสร้างความร่วมมือกับแหล่งท่องเทีย่ วใกล้เคียงอืน่ ๆ เช่น ความร่วมมือ
กับจังหวัดชุมพรซีึง่ เป็นเมืองรองด้านการท่องเทีย่ วเหมือนกัน เน้นเนือ้ หาใหม่วา่ “เทีย่ วคุม้ ค่า มาระนองและชุมพร”
โดยอาจจัดเป็นกรุ�ปทัวร์หรือแพคเกจทัวร์ให้บริการร่วมมือกันของชาวชุมชนระนองและชุมพรรองลงมามอง
ว่าควรสือ่ สารในลักษณะเน้นสือ่ สารข้อความใหม่ทนี่ กั ท่องเทีย่ วยังไม่คอ่ ยทราบกันคือ เอกลักษณ์การแต่งกาย
ของชาวระนองทีผ่ สมผสานวัฒนธรรมสามเชือ้ ชาติ ได้แก่ ไทยพุทธ ไทยมุสลิม และพม่า ไว้ดว้ ยกันอย่างลงตัว
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการยกระดับการท่องเทีย่ วจังหวัดระนองให้เป็นการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนบนฐานนวัตกรรมการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของชุมชน
3.1 ความสามารถในการยกระดับการท่องเทีย่ วของจังหวัดระนองฯ
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มองว่าชาวชุมชนสามารถยกระดับฯได้ โดยการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวได้ใช้
ความคิดสร้างสรรค์ในกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับชุมชนระนอง พร้อมทั้งกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวมี
ความรู้สึกผูกพันและเข้าใจสถานที่ท่องเที่ยวและชุมชนระนองอย่างลึกซีึ้ง โดยชุมชนมีหน้าที่ด�าเนิน
งานการจัดกิจกรรมต่างๆ ซีึ่งจะเป็นการสร้างรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นให้กับชุมชนระนองอย่างต่อเนื่อง
3.2 นวัตกรรมการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของชุมชนกับการยกระดับการท่องเทีย่ วฯ
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มองว่า ชาวชุมชนในจังหวัดระนองสามารถใช้นวัตกรรมการสื่อสารแบบมี
ส่วนร่วมของชุมชนเพือ่ ยกระดับการท่องเทีย่ วของจังหวัดระนองให้เป็นการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์อย่างยัง่ ยืนได้
โดยควรพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์สู่ความเป็นเลิศ เพื่อให้ชาวชุมชน
ระนองสามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแทบตลอดเวลาทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต รองลงมามองว่ายกระดับฯได้โดยการคิดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ด้วยการ
ค�านึงถึงผลประโยชน์ของชุมชนเป็นหลัก กล่าวคือนักท่องเที่ยวจะได้ความสนุกสนานและได้ความรู้ด้วย
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ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิม่ เติม
4.1 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมการสือ่ สารฯ
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีข้อเสนอแนะว่าควรใช้“นวัตกรรมที่สัมผัสได้”อันเป็นการบูรณาการระหว่าง
Innovation + Touching นับเป็น IT ในการพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของชุมชนระนองได้
รองลงมามีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า ควรสร้างกิจกรรมที่ส่งเสริมรูปแบบความเป็นอยู่ดงั้ เดิมของคนในชุมชน
อย่างต่อเนือ่ ง ควบคู่ไปกับการพัฒนานวัตกรรมการสือ่ สารเพือ่ การท่องเทีย่ วระนอง
4.2 ความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารฯ
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นฯว่าควรเน้นการสื่อสารเกี่ยวกับการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
ทางการท่องเที่ยว ทั้งแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ กิจกรรมการท่องเที่ยวใหม่ๆ เพื่อตอบสนองตลาดนักท่องเที่ยว
ใหม่ และสามารถเสนอผลิตภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็วก่อนคู่แข่งขัน
อภิปรายผล
ชาวระนองสามารถส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนได้
โดยการพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป
จะเห็นผลการเปลี่ยนแปลงสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่ยั่งยืนได้ในระยะยาว
หากพิจารณาผลการวิจัยที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มองว่าชาวชุมขนระนองมีความสามารถใ
นการพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของ
จังหวัดระนองอย่างยั่งยืนได้ เนื่องจากชาวชุมชนระนองมีความรักในชุมชนท้องถิ่นตนเอง และต้อง
การสร้างรายได้จากการท่องเทีย่ วเพราะนับเป็นรายได้หลักของประชาชนระนองจ�านวนไม่นอ้ ย ดังนัน้ จึงมีความ
สามารถในการพัฒนาการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวอย่างชัดเจน
ด้านนวัตกรรมการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดระนอง
ล้วนเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปทุกนวัตกรรม กล่าวคือ นวัตกรรมเชิงผลิตภัณฑ์ฯ ควรเน้นการสื่อสาร
เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวเฉพาะ
กลุ่ม, นวัตกรรมเชิงกระบวนการฯ ควรเน้นการสื่อสารเกี่ยวกับปรับปรุง พัฒนาการผลิตและการ
ด�าเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพ สามารถน�าเทคนิคและวิธีการปฎิบัติงานใหม่ๆ มาปรับใช้ต่อการผลิตให้มี
ความทันสมัยอยู่เสมอ, นวัตกรรมเชิงต�าแหน่งฯ ควรเน้นการสื่อสารเกี่ยวกับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้
การท่องเทีย่ วจังหวัดระนองโดยการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเทีย่ วทุกเดือนตลอดปี, นวัตกรรมเชิงกระบวนทัศน์ฯ
ควรเน้นการสื่อสารเกี่ยวกับการท�าวิจัยและเก็บสถิติทางการตลาด ซีึ่งจะท�าให้สามารถน�าผลิตภัณฑ์
ใหม่ๆ ทางการท่องเที่ยว ทั้งแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ กิจกรรมการท่องเที่ยวใหม่ๆ มาน�าเสนอให้
เหมาะสมกับตลาดความต้องการของนักท่องเทีย่ ว และนวัตกรรมเชิงสังคมฯ ควรเน้นการสือ่ สารในลักษณะ
สะท้อนว่าการท่องเทีย่ วจังหวัดระนองมีการจัดการท่องเทีย่ วทีไ่ ม่สง่ ผลกระทบต่อความเป็นอยูข่ องคนในชุมชน

164
วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์ ปีที่ 25 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2564)

ทัง้ นีเ้ ห็นได้วา่ ทุกนวัตกรรมทัง้ นวัตกรรมเชิงผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมเชิงกระบวนการ นวัตกรรมเชิงต�าแหน่ง
นวัตกรรมเชิงกระบวนทัศน์ และนวัตกรรมเชิงสังคมของการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อ
ส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สร้ า งสรรค์ อ ย่ า งยั่ ง ยื น ในจั ง หวั ด ระนอง ล้ ว นเป็ น นวั ต กรรมแบบ
ค่อยเป็นค่อยไป โดยเป็นไปตามแนวคิดนวัตกรรมการสือ่ สาร (ศุภกิจ แดงขาว,2557) ในเรือ่ งระดับความใหม่
(Novelty)ของนวัตกรรมที่ระบุว่า นวัตกรรมแบบค่อยเป็นค่อยไป(Incremental Innovation) เป็น
นวัตกรรมที่มีการพัฒนาอย่างช้าๆ แบบค่อยเป็นค่อยไป ความใหม่ในที่นี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลง
ทีละเล็กละน้อ ย ทัง้ นีใ้ นอุตสาหกรรมสือ่ นัน้ นวัตกรรมส่วนใหญ่เป็นนวัตกรรมแบบค่อยเป็นค่อยไป ความใหม่
ทัง้ ในแง่ผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการ เป็นความใหม่ทเี่ กิดจากการเปลีย่ นแปลงเล็กน้อย ซีึง่ อาจไม่สง่ ผลกระทบโดยตรง
หรือท�าให้เกิดการเปลีย่ นแปลงด้านสือ่ ในทันที แต่นวัตกรรมลักษณะนีจ้ ะเห็นผลการเปลีย่ นแปลงได้ในระยะยาวแทน
อย่างไรก็ตาม นวัตกรรมการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
อย่างยัง่ ยืนในจังหวัดระนอง แบบค่อยเป็นค่อยไปทีเ่ กิดขึน้ จึงเป็นสิง่ ทีช่ าวชุมชนจังหวัดระนองควรมีสว่ นร่วม
ในการสือ่ สารเพือ่ ส่งเสริมการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ของจังหวัดระนองต่อไปอย่างจริงจังและต่อเนือ่ ง “ระนอง
มีการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่ยั่งยืน” จึงจะเห็นผลการเปลี่ยนแปลงนั้นได้ในระยะยาว อีกทั้งจะเป็นการ
เปลี่ยนแปลงที่ใช้เวลาไม่มากนักหากชาวชุมชนระนองร่วมมือกันในการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัด
และบ้านเกิดเมืองนอนของพวกเขาเอง
เท่�ยว ณ ระนิอง “Ranong Next” เป็นิรูปแบับักัารส่�อสารใหม่
สะท้อนินิวัตกัรรมกัารส่�อสารแบับัม่ส่วนิร่วมของชิุมชินิอย่างแท้จัริง
จากผลการวิจัยที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มองว่ารูปแบบการสื่อสารใหม่ของการท่องเที่ยว
จังหวัดระนองควรเน้นการสื่อสารด้วยสื่อสังคมออนไลน์ในลักษณะที่สะท้อนให้เห็นว่าสื่อสารในลักษณะ“
เที่ยว ณ ระนอง” “Ranong Next” เพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
ต่อเนื่อง สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง“พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของนักท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อ
การเลือกแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษา แหล่งท่องเที่ยวชุมชนในจังหวัดสงขลา” (วัชระ ชัยเขต,พล เหลืองรังสี
และธิญาดา แก้วชนะ,2560) ที่พบว่า นักท่องเที่ยวมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์
ทีส่ ง่ ผลต่อการตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเทีย่ วของนักท่องเทีย่ วอยูใ่ นระดับมาก โดยสิง่ ทีส่ ง่ ผลต่อการตัดสินใจ
เลือกแหล่งท่องเทีย่ วของนักท่องเทีย่ วได้แก่ ข้อมูลแหล่งท่องเทีย่ วในสือ่ สังคมออนไลน์ การเปรียบเทียบราคา
และความคุม้ ค่าของกิจกรรมการท่องเทีย่ ว และการใช้ขอ้ มูลเพือ่ ตัดสินใจเดินทางไปท่องเทีย่ วเป็นประจ�า ตามล�าดับ
ด้ังนัน� จึงกลุ่�าวัได้้วัา� สื่่อ� สื่ังคิมออนไลุ่น์สื่ง� ผลุ่ต�อการิท�องเทีย� วัอย�างชุัด้เจนแลุ่ะเพิม� มากข้ึน� เริ่อ� ยๆ เน่อ� งจาก
เป็นสื่่�อที�นักท�องเที�ยวัสื่�วันให็ญ�ใชุ้เป็นแห็ลุ่�งข้้อม่ลุ่ในการิตัด้สื่ินใจเลุ่่อกแห็ลุ่�งท�องเที�ยวัข้องนักท�องเที�ยวั
ด้ังนัน� ชุาวัชุุมชุนจังห็วััด้ริะนองจึงคิวัริใสื่�ใจแลุ่ะสื่ริ้างสื่ริริคิ์เน่อ� ห็าการิท�องเทีย� วัจังห็วััด้ริะนอง คิวัริเป็นผ่ต้ อบสื่นอง
คิวัามต้องการิข้องนักท�องเทีย� วัทีเ� ปลุ่ีย� นแปลุ่งอย�างต�อเน่อ� ง ด้้วัยสื่่อ� สื่ังคิมออนไลุ่น์ในลุ่ักษ์ณะทีสื่� อ�่ สื่าริในลุ่ักษ์ณะ“
เทีย� วั ณ ริะนอง Ranong Next” ให็้เป็นทีสื่� นใจจนเกิด้พฤติกริริมเด้ินทางมาเทีย� วัริะนองซึ่ำา� แลุ่้วัซึ่ำา� อีก อันจะสื่�งผลุ่ให็้ชุาวั
ชุุมชุนริะนองได้้ใชุ้นวััตกริริมการิสื่่อ� สื่าริแบบมีสื่วั� นริ�วัมข้องชุุมชุนเพ่อ� สื่�งเสื่ริิมการิท�องเทีย� วัจังห็วััด้ริะนองได้้อย�างแท้จริิง
ยกระดับระนองให้เปั็นแหล่่งที่่องเที่่�ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั�งย่นได้
เน้นพัฒนาที่ักษะเที่คโนโล่ย่แล่ะสร้างการมี่ส่วนร่วมีกับนักที่่องเที่่�ยว
พร้อมีที่ั�งสร้างแบรนด์“ที่่องเที่่�ยวเชิงสุขภาพ”เปั็นจุดขายหล่ัก
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เม่�อพิจาริณาผลุ่การิวัิจัยที�พบวั�า กลุุ่�มตัวัอย�างสื่�วันให็ญ�มองวั�าชุาวัชุุมชุนในจังห็วััด้ริะนอง
มีคิวัามสื่ามาริถืในการิยกริะด้ับการิท�องเที�ยวัข้องจังห็วััด้ริะนองให็้เป็นการิท�องเที�ยวัเชุิงสื่ริ้างสื่ริริคิ์อย�าง
ยั�งย่นได้้ โด้ยการิสื่�งเสื่ริิมให็้นักท�องเที�ยวัได้้ใชุ้คิวัามคิิด้สื่ริ้างสื่ริริคิ์ในกิจกริริมต�างๆ ริ�วัมกับชุุมชุนริะนอง
พริ้อมทั�งกริะตุ้นให็้นักท�องเที�ยวัมีคิวัามริ่้สื่ึกผ่กพันแลุ่ะเข้้าใจสื่ถืานที�ท�องเที�ยวัแลุ่ะชุุมชุนริะนองอย�าง
ลุ่ึกซึ่ึ�ง โด้ยชุุมชุนมีห็น้าที�ด้ำาเนินงานการิจัด้กิจกริริมต�างๆ ซึ่ึ�งจะเป็นการิสื่ริ้างริายได้้ที�เพิ�มมากข้ึ�นให็้กับ
ชุุมชุนริะนองอย�างต�อเน่�อง อีกทั�งผลุ่วัิจัยที�พบวั�า ชุาวัชุุมชุนในจังห็วััด้ริะนองสื่ามาริถืใชุ้นวััตกริริมการิ
สื่่�อสื่าริแบบมีสื่�วันริ�วัมข้องชุุมชุนเพ่�อยกริะด้ับการิท�องเที�ยวัข้องจังห็วััด้ริะนองให็้เป็นการิท�องเที�ยวัเชุิง
สื่ริ้างสื่ริริคิ์อย�างยัง� ย่นได้้ โด้ยคิวัริพัฒนาทักษ์ะด้้านเทคิโนโลุ่ยีแลุ่ะคิวัามคิิด้สื่ริ้างสื่ริริคิ์สื่คิ�่ วัามเป็นเลุ่ิศ เพ่อ� ให็้
ชุาวัชุุมชุนริะนองสื่ามาริถืปริับตัวัให็้ทนั ต�อการิเปลุ่ีย� นแปลุ่งทีเ� กิด้ข้ึน� แทบตลุ่อด้เวัลุ่าทัง� ในปัจจุบนั แลุ่ะอนาคิต
สื่อด้คิลุ่้องกับงานวัิจัยเริ่�อง“การิพัฒนาการิสื่่�อสื่าริภาพลุ่ักษ์ณ์แลุ่ะตริาสื่ินคิ้าแห็ลุ่�งท�องเที�ยวั
อำาเภอ บางคินที จังห็วััด้สื่มุทริสื่งคิริาม บนฐานเศริษ์ฐกิจสื่ริ้างสื่ริริคิ์แลุ่ะการิมีสื่วั� นริ�วัมข้องชุุมชุนอย�างยัง� ย่น
(สื่มเด้ชุ ริุ�งศริีสื่วััสื่ด้ิ�, 2558) ที�พบวั�า การิยกริะด้ับอำาเภอบางคินทีให็้เป็นแห็ลุ่�งท�องเที�ยวัริะด้ับชุาติแลุ่ะ
มีนักท�องเที�ยวัมาท�องเที�ยวัอย�างยั�งย่นนั�นผลุ่การิวัิจัยพบวั�า เป็นไปได้้ เน่�องจากมีแห็ลุ่�งท�องเที�ยวัห็ลุ่ายแห็�ง
ที�เป็นจุด้ข้ายแลุ่ะมีชุ่�อเสื่ียง โด้ยคิวัริเน้นจุด้ข้ายข้องตริาสื่ินคิ้าเป็น 3 กลุุ่�ม ได้้แก� 1.แห็ลุ่�งท�องเที�ยวัเชุิง
ปริะวััตศิ าสื่ตริ์/โบริาณสื่ถืาน/โบริาณวััตถืุ 2.แห็ลุ่�งท�องเทีย� วัตลุ่าด้นำา� แลุ่ะ 3.แห็ลุ่�งท�องเทีย� วัเชุิงเกษ์ตริ ทัง� นี� กลุ่ไก
ข้ับเคิลุ่่อ� นทุกกลุ่ไกต้องไปพริ้อมกัน โด้ยเฉพาะริะด้ับผ่ใ้ ห็ญ�จากภาคิริัฐต้องชุ�วัยผลุ่ักด้ัน คินในชุุมชุนแลุ่ะพ�อคิ้าแม�คิา้ ต้อง
ชุ�วัยกันสื่ริ้างข้ึน� มา เพ่อ� ให็้ปริะชุาชุนในชุุมชุนมีริายได้้ห็ลุ่ักจากธุริกิจบริิการิข้องแห็ลุ่�งท�องเทีย� วัทีเ� พียงพอต�อการิด้ำาริงชุีวัติ
จึงเห็็นได้้วัา� การิยกริะด้ับการิท�องเที�ยวัข้องจังห็วััด้ริะนองให็้เป็นการิท�องเที�ยวัริะด้ับชุาติที�ย�งั ย่นได้้นั�นมี
คิวัามเป็นไปได้้อย�างยิ�ง ด้้วัยจุด้เด้�นที�เป็นจุด้แข้็งต�างๆ มากมาย เฉกเชุ�นเด้ียวักับงานวัิจัยข้องสื่มเด้ชุ
ริุง� ศริีสื่วััสื่ด้ิ� ทีพ� บวั�าอำาเภอบางคินที จังห็วััด้สื่มุทริสื่งคิริาม ก็สื่ามาริถืยกริะด้ับเป็นแห็ลุ่�งท�องเทีย� วัริะด้ับชุาติแลุ่ะ
มีนักท�องเที�ยวัมาท�องเที�ยวัอย�างยั�งย่นได้้ด้้วัยการิเน้นจุด้ข้ายข้องตริาสื่ินคิ้าห็ริ่อแบรินด้์(brand) ที�
เป็นแห็ลุ่�งท�องเที�ยวัเชุิงปริะวััติศาสื่ตริ์ แห็ลุ่�งท�องเที�ยวัตลุ่าด้นำ�า แลุ่ะแห็ลุ่�งท�องเที�ยวัเชุิงเกษ์ตริ
สื่�วันการิท�องเที�ยวัข้องจังห็วััด้ริะนองนั�นคิวัริเน้นจุด้ข้ายข้องตริาสื่ินคิ้าห็ริ่อแบรินด้์ที�เป็นแห็ลุ่�งท�องเที�ยวั
เชุิงสืุ่ข้ภาพโด้ยเฉพาะบ�อนำ�าแริ�ริ้อนธริริมชุาติอันบริิสืุ่ทธิ�ที�สืุ่ด้ในปริะเทศไทยต้องมาเที�ยวัที�ริะนองเท�านั�น
ข้อเสนอแนะที่ั�วไปั
1.คิวัริพัฒนานวััตกริริมการิสื่่�อสื่าริโด้ยใชุ้การิท�องเที�ยวัเชุิงสื่ริ้างสื่ริริคิ์เป็นฐาน โด้ยชุาวัชุุมชุนริะนอง
คิวัริสื่ริ้างการิมีสื่�วันริ�วัมในการิสื่่�อสื่าริอย�างอด้ทนแลุ่ะต�อเน่�อง เพริาะนวััตกริริมฯที�คิ้นพบเป็นแบบคิ�อยเป็น
คิ�อยไป
2.ชุาวัชุุมชุนริะนองต้องพัฒนาทักษ์ะด้้านเทคิโนโลุ่ยีแลุ่ะสื่ริ้างการิมีสื่�วันริ�วัมกับนักท�องเที�ยวั
เพ่�อยกริะด้ับริะนองให็้เป็นแห็ลุ่�งท�องเที�ยวัเชุิงสื่ริ้างสื่ริริคิ์อย�างยั�งย่น
3.ผ่้บริิห็าริแลุ่ะผ่้นำาด้้านการิท�องเที�ยวัข้องจังห็วััด้ริะนองต้องริ�วัมกับชุาวัชุุมชุนริะนองในการิตีโจทย์
การิท�องเที�ยวัเชุิงสืุ่ข้ภาพข้องริะนองให็้เป็นแบรินด้์ที�โด้ด้เด้�นแลุ่ะแตกต�างจนนักท�องเที�ยวัต้องมาริะนอง
ไม�ไปที�อ่�น
4.ชุาวัชุุมชุนริะนองต้องเปิด้ใจ ปริับตัวั แลุ่ะพัฒนาตนเอง ให็้เข้้ากับการิเปลุ่ี�ยนแปลุ่งข้องนวััตกริริมการิ
สื่่�อสื่าริริ่ปแบบแลุ่ะลุ่ักษ์ณะให็ม�ๆ ที�เกิด้ข้ึ�นอย�างริวัด้เริ็วัแลุ่ะแทบตลุ่อด้เวัลุ่า
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5.ทุกภาคิสื่�วันต้องริ�วัมกันห็าวัิธีการิห็ริ่อกริะบวันการิในการิตอบคิำาถืามวั�า“ทำาอย�างไริคินในชุุมชุน
ริะนองจึงจะมีสื่�วันได้้เสื่ียกับการิท�องเที�ยวัโด้ยชุุมชุนให็้มากที�สืุ่ด้” เพ่�อการิมีสื่�วันริ�วัมอย�างแท้จริิงข้อง
ชุาวัชุุมชุนในการิสื่�งเสื่ริิมการิท�องเที�ยวัริะนอง
6.ภาคิริัฐแลุ่ะภาคิเอกชุนที�เกี�ยวัข้้อง คิวัริเข้้ามามีบทบาทในการิสื่�งเสื่ริิมการิสื่่�อสื่าริแบบมีสื่�วันริ�วัมแลุ่ะ
การิท�องเที�ยวัเชุิงสื่ริ้างสื่ริริคิ์ เพ่�อพัฒนาแลุ่ะสื่�งเสื่ริิมการิท�องเที�ยวัจังห็วััด้ริะนอง
7.คิวัริจัด้อบริมในห็ัวัข้้อเกี�ยวักับการิพัฒนานวััตกริริมการิสื่่�อสื่าริแบบมีสื่�วันริ�วัมข้องชุุมชุนแลุ่ะ
ห็ัวัข้้อการิท�องเที�ยวัเชุิงสื่ริ้างสื่ริริคิ์เพ่�อสื่�งเสื่ริิมการิท�องเที�ยวั โด้ยสื่ถืาบันการิศึกษ์าคิวัริเข้้ามามีบทบาท
ใ นการิให็้คิวัามริ่้ในสื่�วันนี�
ข้อเสนอแนะสำาหรับการที่ำาวิจัยครั�งต่อไปั
1. คิวัริศึกษ์าการิสื่่�อสื่าริเพ่�อการิท�องเที�ยวัข้องจังห็วััด้ริะนองในแง�มุมอ่�นๆ ที�น�าสื่นใจ เชุ�น การิใชุ้สื่่�อ
สื่ังคิมออนไลุ่น์เพ่�อการิท�องเที�ยวัริะนอง เพ่�อข้ยายข้อบเข้ตการิสื่ริ้างองคิ์คิวัามริ่้ด้้านนิเทศศาสื่ตริ์แลุ่ะ
องคิ์คิวัามริ่้ด้้านการิท�องเที�ยวั
2.ศึกษ์าเกี�ยวักับการิพัฒนานวััตกริริมการิสื่่�อสื่าริเพ่�อสื่�งเสื่ริิมการิท�องเที�ยวัด้้วัยการิวัิจัยในริ่ปแบบอ่�นๆ
เชุ�นวัิธีการิสื่นทนากลุุ่�ม การิวัิจัยเชุิงสื่ำาริวัจ น�าจะทำาให็้ได้้ผลุ่การิวัิจัยที�มีมุมมองที�ห็ลุ่ากห็ลุ่ายมากข้ึ�น
3.คิ้นห็าตัวัแปริห็ริ่อแง�มุมทางการิสื่่�อสื่าริที�น�าสื่นใจแลุ่ะทันสื่มัยเกี�ยวักับการิพัฒนานวััตกริริมการิ
สื่่�อสื่าริแบบมีสื่�วันริ�วัมข้องชุุมชุนเพ่�อสื่�งเสื่ริิมการิท�องเที�ยวัเชุิงสื่ริ้างสื่ริริคิ์อย�างยั�งย่น
4. ศึกษ์ากลุุ่�มตัวัอย�างอ่�นๆ ในปริะเด้็นเด้ียวักันนี� เชุ�นศึกษ์าจากผ่้บริิห็าริริะด้ับสื่่งด้้านการิท�องเที�ยวัข้อง
จังห็วััด้ริะนอง ผ่้บริิห็าริจากการิท�องเที�ยวัแห็�งปริะเทศไทย อาจได้้มุมมองคิวัามริ่้คิวัามเข้้าใจที�น�าสื่นใจมาก
ยิ�งข้ึ�น
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