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ส่วนสรปุส าหรบัผูบ้ริหาร 
 

 สบืเนื่องจากแผนปฏบิตักิารส่งเสรมิการท่องเทีย่วประจ าปีล่าสุด (พ.ศ. 2562) ของการท่องเทีย่วแห่ง
ประเทศไทยที่มุ่งเน้นให้ไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมอย่างยัง่ยนื และสรา้งรายได้ให้กบัประเทศอย่าง
ต่อเนื่อง ประกอบกบัเชยีงใหม่ไนทซ์าฟารเีป็นแหล่งท่องเที่ยวทีส่ าคญัอกีแห่งหนึ่งของจงัหวดัเชยีงใหม่ที่มี
รูปแบบการด าเนินงานในเชงิพาณิชย์เพื่อน ารายได้มาหมุนเวยีนกิจการ และที่ส าคญัเพื่อใช้ในการรกัษา
คุณภาพชวีติของสตัวป่์าทีอ่ยูภ่ายใตก้ารดแูลโดยมุง่หวงัใหเ้ป็นแหล่งศกึษาธรรมชาตขิองประเทศ  งานวจิยันี้
จงึเกดิขึน้พรอ้มกบัวตัถุประสงคก์ารวจิยั 2 ประการ คอื เพื่อส ารวจความคดิเหน็ของผูใ้ชบ้รกิารของเชยีงใหม่
ไนทซ์าฟารใีนดา้นสื่อประชาสมัพนัธท์ีไ่ดร้บั และเพื่อประเมนิผลการเผยแพรส่ื่อประชาสมัพนัธข์องเชยีงใหม่
ไนทซ์าฟารทีีใ่ชส้ าหรบัใหข้อ้มลูแก่นกัท่องเทีย่ว 
 แนวคิดที่ใช้ในการวิจัย คือ แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์และการใช้สื่อเพื่อการ
ประชาสมัพนัธ์ ระเบยีบวธิวีจิยัเชงิปริมาณได้น ามาใช้ในการเก็บข้อมูลโดยการส ารวจความเห็นของกลุ่ม
ตวัอย่างจ านวน 440 คนในจงัหวดัเชยีงใหม่และกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่าสื่อที่มศีกัยภาพในการ
ท าใหเ้ชยีงใหมไ่นทซ์าฟารเีป็นทีรู่จ้กั คอื สื่อออนไลน์และสื่อสงัคม (เฟซบุ๊ค) สื่อบุคคล (คนรูจ้กัใกลช้ดิ) และ
สื่อดัง้เดมิ (โทรทศัน์) ตามล าดบั ทัง้นี้ ภาพลกัษณ์ของเชยีงใหม่ไนทซ์าฟารผี่านสื่อประชาสมัพนัธเ์ป็นเรื่อง
เร่งด่วนที่ต้องด าเนินการ เนื่องจากผลวจิยัชี้ให้เหน็ว่าประชาชนไม่แน่ใจประเดน็การรบัรูท้ี่เป็นเรื่องส าคญั
ของเชยีงใหม่ไนท์ซาฟารใีนฐานะเป็นแหล่งศกึษา เพาะพนัธุ ์และอนุรกัษ์สตัว์ป่าหายาก ตลอดจนการเป็น
สถานที่ท่องเที่ยวที่มกีิจกรรมหลากหลายตลอดทัง้ปีส าหรบัการพกัผ่อนหย่อนใจ และสรา้งความรกัความ
อบอุ่นในครอบครวั ภาพลกัษณ์เหล่านี้ถอืเป็นมลูค่าเพิม่ทีส่ าคญัทีจ่ะช่วยดงึดูดนกัท่องเทีย่วทัง้กลุ่มผูช้ื่นชอบ
การท ากิจกรรมนอกบ้าน และกลุ่มผู้มคีวามอ่อนไหวในเรื่องการน าสตัว์มากกัขงั นอกจากนี้ ยงัต้องเร่ง
ก าหนดแนวทางการสรา้งความเขา้ใจอนัดใีนเรื่องขอ้มลูการเดนิทาง และท าเลทีต่ ัง้ของสถานที ่โดยเน้นให้
เหน็ว่าสถานที่อยู่ไม่ไกลจากตวัเมอืง อกีทัง้ยงัเดนิทางมาได้สะดวกผ่านการเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะ 
รวมไปถงึการน าเสนอขอ้มลูผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ เพื่อชีใ้หเ้หน็ว่า การมาท่องเทีย่วทีเ่ชยีงใหม่ไนทซ์าฟารี
นัน้คุม้ค่ากบัการเดนิทาง และคุม้ค่ากบัการจา่ยเงนิเขา้ชม   
 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจยันี้ จงึมุ่งเน้นไปที่การสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่าย
ประชาสมัพนัธ์ของเชยีงใหม่ไนท์ซาฟาร ีรวมถงึบุคลากรที่เกี่ยวขอ้งกบัการให้ขอ้มูลและการให้บรกิารแก่
นักท่องเที่ยวในเรื่องคุณลักษณะและบทบาทของสื่อเพื่อที่จะได้เลือกใช้สื่อในการด าเนินงานอย่างมี
ประสทิธผิล (ประหยดั และไมส่ิน้เปลอืง) และมปีระสทิธภิาพ (ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย และบรรลุวตัถุประสงค)์ 
กล่าวคอื  
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 สื่อดัง้เดมิ ได้แก่ วทิยุ โทรทศัน์ หนังสอืพมิพ์ เป็นสื่อที่เหมาะสมส าหรบัการน าเสนอเนื้อหาที่เป็น
ประเภทของข่าว หรอืเหตุการณ์ส าคญัที่เกิดขึ้น หรอืกิจกรรมที่จดัขึ้นและต้องการเรยีกความสนใจจาก
สาธารณชนในวงกว้าง สื่อประเภทนี้แม้มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงในบางกรณี เช่น การซื้อเวลาโฆษณา
ประชาสมัพนัธ ์ แต่ยงัคงจ าเป็นตอ้งม ี
 สื่อออนไลน์และสื่อสงัคม ไดแ้ก่ เวบ็ไซตเ์ชยีงใหมไ่นทซ์าฟาร ียทูปู ไลน์ เฟซบุ๊ค เป็นสื่อที่ใชเ้น้นเพื่อ
การสรา้งปฏสิมัพนัธก์บัประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มคนทีเ่ป็นสมาชกิในเครอืข่าย หรอืกลุ่มคนทีส่นใจเลอืก
ตดิตามอยา่งใกลช้ดิเพื่อรบัขอ้มลูข่าวสาร ดงันัน้ จงึถอืเป็นสื่อเฉพาะกลุ่มส าหรบัผูท้ีส่นใจจะมาท่องเทีย่ว การ
น าเสนอขอ้มลูตอ้งใหม้คีวามเคลื่อนไหว และมขีอ้มลูสดใหมน่ าเสนออยูต่ลอดเวลา รวมถงึการตอบกลบั
ขอ้ความทีร่วดเรว็  
 สื่อสิง่พมิพส์ าหรบัแจก ไดแ้ก่ แผ่นพบั โปสเตอร ์เป็นสื่อทีต่อ้งใชเ้พื่อใหข้อ้มลูแก่นกัท่องเทีย่วทีม่าถงึ
จงัหวดัเชยีงใหมแ่ลว้เท่านัน้ อยา่งไรกต็าม ตอ้งออกแบบใหน่้าสนใจ และไมแ่จกหว่านพร ่าเพรือ่เนื่องจาก
ผลการวจิยัน้ีชีใ้หเ้หน็ว่ากลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญักบัเรือ่งการใชท้รพัยากรกระดาษ และการอนุรกัษ์
สิง่แวดลอ้ม ดงันัน้ ควรน าไปวางไวเ้ฉพาะจดุทีม่นีกัท่องเทีย่วพลุกพล่าน เช่น รา้นอาหาร ทีพ่กั ศูนยใ์หข้อ้มลู
การท่องเทีย่ว ตลอดจนมกีารผลติใหเ้ป็นภาษาต่างประเทศเพื่อใหน้กัท่องเทีย่วชาวต่างชาตทิีอ่ยูใ่นจงัหวดั
เชยีงใหมไ่ดเ้หน็  
 สื่อบุคคล ไดแ้ก่ คนรูจ้กัใกลช้ดิ เจา้หน้าทีโ่รงแรม รา้นอาหาร เจา้หน้าที่ไนทซ์าฟาร ีเป็นสื่อทีง่านวจิยั
นี้ชีใ้หเ้หน็เชงิประจกัษ์ว่าเป็นสื่อทีม่ศีกัยภาพมาก ทัง้ในเรือ่งการใหข้อ้มลูการท่องเทีย่ว การเชญิชวน และ
การบอกต่อประสบการณ์แบบปากต่อปาก ดงันัน้ สื่อบุคคลจงึเป็นสื่ออกีประเภทหนึ่งทีเ่ชยีงใหมไ่นทซ์าฟารี
ตอ้งประชุมวางแนวทางการใชส้ื่อนี้ในเรือ่งการสื่อสารระหว่างบุคคล ทัง้ในพืน้ที ่Online เช่น การพดูคุยกนัใน 
Pantip.com หรอืการรวีวิสถานทีต่ามเวบ็ไซตต่์าง ๆ และพืน้ที ่Offline เช่น การสรา้งความประทบัใจใหเ้กดิ
ประสบการณ์ทีด่ใีนขณะเขา้มาท่องเทีย่วภายใน 
 สื่อกลางแจง้ ไดแ้ก่ ป้ายไฟตามถนน ป้ายขา้งรถสาธารณะ เป็นสื่ออกีประเภทหนึ่งทีอ่าจจะถูกละเลย 
หรอืมองขา้มไป แต่กลบัเป็นสื่อทีก่ลุ่มตวัอยา่งในงานวจิยันี้กล่าวถงึ สื่อกลางแจง้เป็นสื่อทีม่รีาคาถูก แต่กลบั
มปีระสทิธภิาพในลกัษณะการสรา้งการรบัรูเ้ป็นวงกวา้งส าหรบันกัท่องเทีย่วทีอ่ยูใ่นจงัหวดัเชยีงใหม ่ ขอ้มลูที่
น าเสนอตอ้งเน้นภาพทีด่งึดูด ใชข้อ้ความสัน้ กระชบัเรยีกความสนใจ ขณะเดยีวกนัตอ้งมทีัง้ภาษาไทย และ
ภาษาต่างประเทศเพื่อใหน้กัท่องเทีย่วทีม่าถงึแลว้แต่ยงัไมรู่จ้กั หรอืไมไ่ดว้างแผนเขา้เยีย่มชม ไดต้ดัสนิใจมา
เขา้ชมเพราะภาพหรอืขอ้ความทีไ่ดเ้หน็จากสื่อกลางแจง้ 
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ส่วนท่ี 1 
ความจ าเป็นของการวิจยั 

 

1. ภมิูหลงัท่ีเก่ียวข้อง 

 

แผนปฏบิตักิารส่งเสรมิการท่องเทีย่วประจ าปีล่าสุด (พ.ศ. 2562) ของการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย 
หวัใจส าคญัคอื การมุ่งเน้นใหไ้ทยเป็นแหล่งท่องเทีย่วยอดนิยมอย่างยัง่ยนืดว้ยการเพิม่รายไดท้างการ
ท่องเทีย่วอยา่งต่อเนื่อง สมดุล และทัว่ถงึผ่านการน าเสนอคุณค่าของการท่องเทีย่วทีจ่ะท าใหน้กัท่องเทีย่ว
ไดร้บัประสบการณ์ทีท่รงคุณค่า และเปิดมมุมองใหมใ่หก้บัชวีติจากการสมัผสัเสน่หว์ถิไีทยเฉพาะถิน่ 
(Unique Local Thai Experience) ภายใตก้ารด าเนินงานบนฐานขอ้มลูอย่างมนีวตักรรม รบัฟังความตอ้งการ
ของลกูคา้และผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี รบัผดิชอบต่อสงัคม สิง่แวดลอ้ม และสรา้งความเขม้แขง็จากภายในให้
ทอ้งถิน่ โดยคาดว่าประเทศไทยจะยงัคงรกัษาอนัดบั 1 ใน 4 ของประเทศทีส่รา้งรายไดท้างการท่องเทีย่ว 
สงูสุดของโลก โดยก าหนดเป้าหมายรายไดร้วมทางการท่องเทีย่วเพิม่ขึน้รอ้ยละ 11.5 โดยเป็นรายไดท้ีเ่กดิ
จากตลาดต่างประเทศเพิม่ขึน้รอ้ยละ 12 มุง่สานต่อใหป้ระเทศไทยเป็นแหล่งท่องเทีย่วทีเ่ป็นจดุหมาย
ปลายทางยอดนิยมส าหรบันักท่องเทีย่วทัว่โลก ปรบัโครงสรา้งตลาดนกัท่องเทีย่วสู่กลุ่มตลาดระดบักลาง-บน 
และเพิม่รายไดอ้ย่างยัง่ยนืจากการเตบิโตของค่าใชจ้า่ยมากกว่า      จ านวนนกัท่องเทีย่วดว้ยการเชญิชวนให้
นกัท่องเทีย่วเดนิทางมาสมัผสัประสบการณ์จรงิ ผ่านแคมเปญ “Amazing Thailand: Open to the New 
Shades” โดยนกัท่องเทีย่วจะไดด้ื่มด ่ากบัประสบการณ์ท่องเทีย่วทีไ่มเ่หมอืนทีไ่หนในโลก สมัผสัวฒันธรรมที่
เปลีย่นแปลงตามกาลเวลา แต่ยงัคงกลิน่อายความเป็นไทยอย่างสมบรูณ์ คนทอ้งถิน่พรอ้มแบ่งปัน และ
แลกเปลีย่นภูมปัิญญาทีส่ ัง่สมอยา่งต่อเนื่อง นบัเป็นประสบการณ์ทีจ่ะเปิดประสาทสมัผสัของนกัท่องเทีย่วทัง้
รา่งกาย จติใจ และจติวญิญาณ  

นอกจากนี้ แผนส่งเสรมิการท่องเทีย่วตลาดในประเทศ ไดก้ าหนดเป้าหมายรายไดจ้ากการท่องเทีย่ว
ของคนไทยทัง้ประเทศเพิม่ขึน้รอ้ยละ 10 โดยภมูภิาคภาคกลางซึง่เป็นศูนยก์ลางการท่องเทีย่วของประเทศ
จะสรา้งรายไดถ้งึรอ้ยละ 47 ของประเทศ รองลงมาคอื ภมูภิาคภาคใต ้ ภาคเหนือ ภาคตะวนัออก และภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตามล าดบั ทศิทางการส่งเสรมิตลาดในประเทศเน้นการสรา้งความเขม้แขง็จากภายใน
ใหก้ารท่องเทีย่วเป็นเครือ่งมอืทีจ่ะท าใหค้นไทยรกั และภาคภูมใิจในประเทศไทย สรา้งความตอ้งการมสี่วน
รว่มในการดแูลสิง่แวดลอ้ม และรกัษาเอกลกัษณ์ความเป็นไทย โดยการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทยจะเปลีย่น
มมุมองใหเ้หน็ว่าการเทีย่วเมอืงไทยนัน้เท่กว่าทีเ่คย ดว้ยการเทีย่วแบบลกึซึง้และเขา้ถงึผ่านการมสี่วน
รว่มกบัคนทอ้งถิน่หรอืผูอ้นุรกัษ์วถิชีวีติ วฒันธรรม สบืสานภมูปัิญญาทอ้งถิน่ ถ่ายทอดเรือ่งราวสรา้งแรง
บนัดาลใจ และท าใหค้นไทยไดร้บัมุมมองใหม่ จากการเดนิทางท่องเทีย่วผ่านการสื่อสารการตลาด “Amazing 
ไทยเท”่ ซึง่เรือ่งราวประสบการณ์การท่องเทีย่วในแต่ละภมูภิาคทีจ่ะน าเสนอเพื่อสรา้งมลูค่าเพิม่ใหก้บัสนิคา้
ทางการท่องเทีย่วนัน้ประกอบไปดว้ยเรือ่งราวศลิปวฒันธรรมทีบ่อกเล่าวถิชีาวเหนือ (More Authentic) 
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เรือ่งราวอาหารทีถ่่ายทอดวถิคีนอสีาน (More Gastronomy) เรือ่งราวมรดกแห่งสยามในภาคกลางทัง้
ศลิปกรรมชัน้สงู การหลอมรวม วฒันธรรมนานาชาตแิละวถิชีาวน ้า (More Legacy) เรือ่งราวกจิกรรมแสน
สนุกทีจ่ะเตมิสสีนัใหช้วีติในภาคตะวนัออก (More Fun) และเรือ่งราวนวตักรรมและความสรา้งสรรคท์ีม่ ี
รากฐานมาจากวฒันธรรม และภมูปัิญญาทอ้งถิน่ในภาคใต ้ (More Inspired) ผ่านการส่งเสรมิการท่องเทีย่ว
ใหแ้ก่เมอืงรองใน 3 ดา้น ไดแ้ก่ เสน้ทางเมอืงหลกัเชื่อมเมอืงรอง เมอืงรองศกัยภาพ และเสน้ทางเมอืงรอง
เชื่อมเมอืงรอง รวมถงึการผลกัดนัใหเ้กดิการท่องเทีย่วอยา่งใส่ใจสิง่แวดลอ้ม เพื่อรกัษาและฟ้ืนฟูทรพัยากร
ทางท่องเทีย่วดว้ยการรว่มมอืกบัภาครฐัและภาคเอกชนทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึธุรกจิเกีย่วเนื่อง เพื่อสนบัสนุน
การสรา้งมลูค่าเพิม่ใหส้นิคา้ และบรกิารทางการท่องเทีย่ว 
 ทัง้นี้ เมอืงเชยีงใหม ่ มชีื่อทีป่รากฏในต านานว่า "นพบุรศีรนีครพงิคเ์ชยีงใหม"่ เป็นราชธานีของ
อาณาจกัรลา้นนามาตัง้แต่สมยัพญามงัรายซึง่ทรงสรา้งเมอืงขึน้เมือ่ พ.ศ. 1839 และมวีวิฒันาการสบืเนื่อง
ตลอดมาโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในทางการเมอืงการปกครอง และทางเศรษฐกจิ โดยมฐีานะเป็นนครหลวงอสิระ
ในระยะแรก จนมาเป็นเมอืงประเทศราชของไทย และเป็นเมอืงในการปกครองแบบมณฑลเทศาภบิาลของ
ไทยตามล าดบั กระทัง่มฐีานะเป็นจงัหวดัหนึ่งทางภาคเหนือของไทยดงัทีเ่ป็นอยูใ่นปัจจบุนั ทัง้นี้ ในการ
ประชุมคณะรฐัมนตรคีรัง้ที ่ 18/2554 เมือ่วนัองัคารที ่ 3 พฤษภาคม 2554 คณะรฐัมนตรไีดม้มีตเิหน็ชอบให้
เชยีงใหมเ่ป็น “นครทีเ่ป็นทีสุ่ดแห่งความสง่างามทางวฒันธรรม” และในปีพ.ศ. 2559 ทีผ่่านมาถอืเป็นปี
ครบรอบการสถาปนาเมอืงเชยีงใหมอ่ายคุรบ 720 ปี 
 ขอ้มลูจากกลุ่มงานยุทธศาสตรแ์ละขอ้มลูเพื่อการพฒันาจงัหวดั ส านกังานจงัหวดัเชยีงใหม่ เมือ่เดอืน
มกราคม 2560 ระบุว่าจงัหวดัเชยีงใหม่มสีถานทีท่่องเทีย่วในรปูแบบกจิกรรมการท่องเทีย่วทีห่ลากหลาย 
เป็นจุดดงึดดูนกัท่องเทีย่วทัง้ชาวไทยและชาวต่างประเทศทัว่โลก โดยมจีุดแขง็ดา้นสนิคา้และบรกิารที่
สะทอ้นความเป็นเอกลกัษณ์เชงิวฒันธรรม และรองรบัความตอ้งการของนกัท่องเทีย่วครบทุกดา้นทัง้การ
ท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม การท่องเทีย่วแบบพ านกัระยะยาว การท่องเทีย่วเชงิสุขภาพ การท่องเทีย่วเชงิ
การศกึษา และการท่องเทีย่วเพื่อการประชุมสมัมนา อกีทัง้ยงัเป็นแหล่งรายไดท้ีส่ าคญัของประเทศ  โดยในปี 
พ.ศ. 2558 มนีกัท่องเทีย่วเดนิทางเขา้มาเชยีงใหม่จ านวน 9,286,307 คน แยกเป็นชาวไทย 6,451,283 คน 
(รอ้ยละ 69.47) ชาวต่างประเทศ 2,835,024 คน (รอ้ยละ 30.53) ประกอบดว้ย จนี ญีปุ่่ น  ฝรัง่เศส 
สหรฐัอเมรกิา องักฤษตามล าดบั และสรา้งรายไดโ้ดยใหแ้ก่จงัหวดัเป็นจ านวนเงนิสงูถงึ 82,570.24 ลา้นบาท 

หนึ่งในสถานทีท่่องเทีย่วทางการศกึษาธรรมชาตแิละสิง่มชีวีติของจงัหวดั คอื เชยีงใหมไ่นทซ์าฟาร ี
ซึง่เป็นหน่วยงานของรฐับาล และด าเนินงานโดยการก ากบัดแูลของส านกังานพฒันาพงิคนคร (องคก์าร
มหาชน) จดัเป็นสวนสตัวก์ลางคนืแห่งแรกในประเทศไทย มทีีต่ ัง้ในพืน้ทีต่ าบลแมเ่หยีะ ต าบลสุเทพ อ าเภอ
เมอืง และต าบลหนองควาย อ าเภอหางดง โดยเปิดตอ้นรบันกัท่องเทีย่วเมือ่วนัที ่ 6 กุมภาพนัธ ์ 2549 และ
มุง่เน้นการใหบ้รกิารในตอนเยน็จนถงึกลางคนืในระยะเริม่แรก 
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ปัจจบุนัเชยีงใหมไ่นทซ์าฟารไีดป้รบัเปลีย่นรปูแบบการใหบ้รกิาร โดยใหน้กัท่องเทีย่วสามารถเขา้
เยีย่มชมไดต้ลอดทัง้วนั และนบัเป็นสวนสตัวก์ลางคนืทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก ซึง่มขีนาดใหญ่เป็น 2 เท่าของไนท์
ซาฟารสีงิคโปร ์นอกจากนี้ยงัเน้นความเป็นสวนสตัวเ์พื่อการศกึษาธรรมชาต ิโดยเน้นในดา้นธรรมชาตวิทิยา 
ชวีติสตัวป่์าทีอ่ยูใ่นเอเชยี ซึง่นกัท่องเทีย่วจะสามารถศกึษาพฤติกรรมของสตัวป่์าไดอ้ยา่งใกลช้ดิดว้ยรถลาก 
เปิดโล่งขนาด 50 ทีน่ัง่ รวมทัง้ไดเ้พลดิเพลนิกบักจิกรรมอื่นอกีมากมายทีไ่ดจ้ดัเตรยีมไว ้เช่น การแสดงของ
สตัวป่์านกัล่า การป้อนและใหอ้าหารสตัว ์เป็นตน้  

อยา่งไรกต็าม แมจ้ะเป็นหน่วยงานของรฐั แต่เชยีงใหมไ่นทซ์าฟารมีกีารด าเนินงานในรปูแบบธุรกจิที่
ไมเ่พยีงแต่เน้นการพฒันาการท่องเทีย่วเชงินิเวศอยา่งยัง่ยนืเท่านัน้ ขณะเดยีวกนัยงัตอ้งมผีลประกอบการที่
เป็นบวกเพื่อน ารายไดม้าหมนุเวยีนกจิการ    และการรกัษาคุณภาพชวีติของสตัวป่์าในความดแูลอกีดว้ย 
ประเดน็ส าคญัอย่างยิง่ คอื การประชาสมัพนัธก์ารท่องเทีย่วผ่านการใชส้ื่อประชาสมัพนัธแ์ละช่องทางส่งเสรมิ
การตลาดทีห่ลากหลาย เพื่อดงึดดูใหน้กัท่องเทีย่วแวะเวยีนมาเยีย่มชมอยา่งต่อเนื่อง มทีศันคตทิีด่ต่ีอสถานที่
และการใหบ้รกิาร จนน ามาซึง่การถ่ายทอดบอกเล่าประสบการณ์แก่ผูอ้ื่น หรอืการกลบัมาท่องเทีย่วซ ้าอกี
ครัง้เมือ่มโีอกาส ดงันัน้ จงึเป็นทีม่าของงานวจิยัครัง้นี้เพื่อน าขอ้คน้พบทีไ่ด ้มาใชป้ระโยชน์ในการด าเนินงาน
ของฝ่ายทีเ่กี่ยวขอ้งต่อไป  
 
2. วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
  งานวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคใ์นการศกึษา 2 ประการ ไดแ้ก่ 
 1. เพื่อส ารวจความคดิเหน็ของผูใ้ชบ้รกิารของเชยีงใหมไ่นทซ์าฟารใีนดา้นสื่อประชาสมัพนัธท์ีไ่ดร้บั 
 2. เพื่อประเมนิผลการเผยแพร่สื่อประชาสมัพันธ์ของเชยีงใหม่ไนท์ซาฟารทีี่ใช้ส าหรบัให้ขอ้มูลแก่
นกัท่องเทีย่ว 
 
3. ขอบเขตการศึกษา 
 งานวจิยัน้ีมขีอบเขตการศกึษา 2 ดา้น ไดแ้ก่  
 ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
 ผู้วจิยัก าหนดขอบเขตด้านเนื้อหาในการศกึษาคอื ความคดิเหน็ของนักท่องเที่ยว หรอืผู้ใช้บรกิาร
ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์ภายในประเทศที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้ใช้อยู่  
ประกอบดว้ย  

-  สื่อดัง้เดมิ ไดแ้ก่ วทิย ุโทรทศัน์ หนงัสอืพมิพ ์  
 -  สื่อออนไลน์และสื่อสงัคม ไดแ้ก่ เวบ็ไซตส์วนสตัว ์ยทูปู ไลน์ เฟซบุ๊ก พนัทปิ 
 -  สื่อสิง่พมิพส์ าหรบัแจก ไดแ้ก่ แผ่นพบั โปสเตอร ์  
 -  สื่อบุคคล ไดแ้ก่ คนรูจ้กัใกลช้ดิของนกัท่องเทีย่ว เจา้หน้าทีโ่รงแรม รา้นอาหาร  เจา้หน้าที่ไนทซ์าฟาร ี
 -  สื่อกลางแจง้ ไดแ้ก่ ป้ายไฟตามถนน ป้ายขา้งรถสาธารณะ  
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 ขอบเขตดา้นประชากรทีศ่กึษา 
 ผูว้จิยัเกบ็ขอ้มลูกบันักท่องเที่ยวหรอืผูใ้ชบ้รกิารเฉพาะบุคคลที ่“รูจ้กั” เชยีงใหม่ไนทซ์าฟารเีท่านัน้
จ านวน 440 คนโดยไม่จ ากดัเพศ วยั อาชพี และรายได ้ทัง้นี้ พืน้ทีใ่นการเกบ็ขอ้มลูม ี2 แห่ง ไดแ้ก่  จงัหวดั
เชยีงใหม่ และจงัหวดักรุงเทพมหานคร รายละเอยีดในส่วนนี้จะน าเสนอไวใ้นส่วนที ่3 ของรายงานการวจิยั
ฉบบัน้ี  
 
4. ประโยชน์ท่ีจะได้รบั 
 งานวจิยัน้ีคาดหวงัถงึประโยชน์ทีจ่ะไดร้บั ไดแ้ก่ 
 1. น าผลการวจิยัและขอ้เสนอแนะจากการวจิยัมาใชใ้นการปรบัปรุงสื่อประชาสมัพนัธท์ี่พบจุดอ่อน
หรอืพบขอ้จ ากดั รวมถงึส่งเสรมิสื่อประชาสมัพนัธท์ีม่ศีกัยภาพในการสรา้งการรบัรู ้และสรา้งความสนใจแก่
นกัท่องเทีย่วหรอืผูใ้ชบ้รกิารเชยีงใหมไ่นทซ์าฟาร ี
 2. เจา้หน้าที่ฝ่ายประชาสมัพนัธ์ของเชยีงใหม่ไนท์ซาฟารไีด้รบัความรู ้ความเขา้ใจถงึคุณลกัษณะ
ของสื่อประชาสมัพนัธ์ประเภทต่าง ๆ และรู้จกัเลอืกใช้สื่อประชาสมัพนัธ์นัน้อย่างมปีระสทิธผิลเพื่อการ
ด าเนินงานดา้นการตลาดและการประชาสมัพนัธท์ีเ่ขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายต่อไป   
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ส่วนท่ี 2  
แนวคิดท่ีใช้ในการวิจยั 

 
1. แนวคิดเร่ืองการประชาสมัพนัธ ์ 
  

การประชาสัมพันธ์มีวิว ัฒนาการมาแต่ละยุคสมัยที่มีความแตกต่างกัน โดยเริ่มจากการ
ประชาสมัพนัธ์ยุคแรกซึ่งอยู่ในช่วงที่มนุษยเ์ร่รอนอยู่ตามที่อยู่อาศยัแถบลุ่มน ้าและมกีารตดิต่อสื่อสารผ่าน
ผู้น าชุมชน ดังนัน้ การประชาสัมพันธ์ในยุคแรกเป็นการประชาสัมพันธ์รูปแบบทางเดียว (One Way 
Communications) คอื มกีารสื่อสารจากผูน้ าส่งไปยงัสมาชกิในชุมชนเท่านัน้เพื่อโน้มน้าวใจใหส้มาชกิปฏบิตัิ
ตามแนวทางของผูน้ า ต่อมาเป็นยคุของการประชาสมัพนัธย์คุกลาง ซึง่มลีกัษณะส าคญั คอื มกีารสื่อสารผ่าน
เครื่องมอืที่ประดษิฐ์ขึ้น เช่น โทรศพัท์ โทรเลข แต่ในยุคนี้ก็มรีูปแบบการสื่อสารประชาสมัพนัธ์ทางเดยีว 
(One Way Communications) เช่นเดียวกับยุคแรกแต่มีข้อดีกว่ายุคแรก คือ การสื่อสารประชาสัมพันธ์
สามารถกระจายไปไดก้ว้างไกลและส่งไปยงัผูร้บัสารเป็นจ านวนมาก หลงัจากนัน้การประชาสมัพนัธ์พฒันา
ในยุคใหม่ซึ่งมขี้อแตกต่างกับยุคก่อนหน้านี้ คือ รูปแบบการสื่อสารประชาสมัพนัธ์สองทาง (Two Way 
Communications) โดยผ่านเครื่องมอืการสื่อสารทีม่กีารพฒันาเทคโนโลยมีาจากยุคกลางซึง่สามารถสื่อสาร
โตต้อบกนัไดท้นัทรีะหว่างผูส้่งสารและผูร้บัสาร (วริชั ลภริตันกุล, 2553) 
 ทัง้นี้ มนีกัวชิาการไทยในวงการนิเทศศาสตรห์ลายท่านไดใ้หค้วามหมายของการประชาสมัพนัธ ์        
สรปุไดว้่า การประชาสมัพนัธ ์หมายถงึ  การตดิต่อสื่อสาร ไดแ้ก่ ขอ้มลูข่าวสาร  ขอ้เทจ็จรงิต่าง ๆ ไปสู่ภาค
ประชาชน  เป็นการสรา้งความสมัพนัธแ์ละความเขา้ใจอนัดรีะหว่างหน่วยงาน  องคก์ร  กบัภาคประชาชน 
เพื่อหวงัผลใหเ้กดิการสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่แีก่องคก์ร เกดิการสนบัสนุน การยอมรบัวางใจ การไดร้บัความ
น่าเชื่อถอื และการใหค้วามรว่มมอือย่างดจีากประชาชน ท าใหป้ระชาชนเกดิความนิยม  เลื่อมใสและศรทัธา
จงรกัภกัดแีก่องคก์รและยงัช่วยใหเ้กดิองคก์รประสบความส าเรจ็ในการด าเนินงานต่าง ๆ (ดวงพร 
ค านูณวฒัน์ และวาสนา จนัทรส์ว่าง, 2541; ณฐันนัท ์ศริเิจรญิ, 2548; วริชั ลภริตันกุล, 2545; กมล ชยัวฒัน์, 
2551; ประทุม ฤกษ์กลาง, 2551; ศุภษร พริยิะการสกุล, 2553; นรรีตัน์ งามประดษิฐ,์ 2553) 

จากนิยามขา้งตน้ การประชาสมัพนัธจ์งึเป็นการด าเนินการอย่างมแีบบแผน เริม่จากการทราบถงึ
ปัญหาในบรบิทสงัคม จากนัน้การลงมอืปฏบิตัเิพื่อแกไ้ขปัญหาและประชาสมัพนัธข์อ้มลูขา่วสารโดยผ่าน
เครือ่งมอืสื่อสารทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธภิาพ โดยมกีารประเมนิผลกระทบทุกครัง้เพื่อใหเ้กดิภาพลกัษณ์ที่
ดต่ีอองคก์ร ตลอดจนเพื่อใหไ้ดร้บัความรว่มมอืและสนับสนุนจากประชาชน  

ความหมายของการประชาสัมพันธ์เป็นเหมือนกรอบที่ท าให้เราได้เข้าใจในภาพรวมของ                     
การประชาสมัพนัธ ์นอกจากนี้ ยงัต้องท าความเขา้ใจกบัโครงสรา้งการบรหิารงานประชาสมัพนัธ ์ เพราะมี
ความส าคญัในการก าหนดบทบาทและหน้าทีข่องการด าเนินงานดา้นการประชาสมัพนัธอ์กีดว้ย ซึง่มกีารแบ่ง
โครงสรา้งต่าง ๆไวด้งันี้  
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1. โครงสร้างแบ่งตามกระบวนการประชาสมัพนัธ์ ประกอบด้วย 1. ผู้บรหิาร 2.งานวจิยัและการ
ประเมนิผล 3. งานวางแผนประชาสมัพนัธ ์4. งานดา้นสื่อและกจิกรรม 

 
โครงสร้างแบ่งตามกระบวนการประชาสมัพนัธ์ 

 
 
 
 

 
(ทีม่า รุง่นภา พติรปรชีา, 2556, หน้า 46) 
 
2. โครงสรา้งแบ่งตามลกัษณะของกลุ่มเป้าหมาย ประกอบดว้ย 1. กลุ่มเป้าหมายภายนอก คอื กลุ่ม

ทีไ่มไ่ดม้สี่วนเกีย่วขอ้งในการท างาน ไดแ้ก่ สื่อมวลชน นกัวชิาการ ชุมชน ฯลฯ 2. กลุ่มเป้าหมายภายใน คอื 
บุคลากรทีท่ างานในการด าเนินการประชาสมัพนัธ ์ไดแ้ก่ พนกังาน ผูบ้รหิาร สหภาพแรงงาน ฯลฯ  

 
โครงสร้างแบ่งตามลกัษณะของกลุ่มเป้าหมาย 

 
 

 
 
 
 
  
 

(ทีม่า รุง่นภา พติรปรชีา, 2556, หน้า 47) 
 

3. โครงสรา้งแบ่งตามโครงสรา้งของหน่วยงาน ประกอบดว้ย 1. องคก์ารภาคเอกชน เน้นการสร้าง
ภาพลกัษณ์องคก์ร 2. องคก์รภาคราชการ มุ่งเน้นประชาชนทีเ่กี่ยวกบันโยบายสาธารณะ กฎระเบยีบต่าง ๆ
ในสงัคมที่เกดิการอยู่ร่วมกนัอย่างเป็นสุข 3. องค์การไม่แสวงก าไร หรอื NGO ซึ่งเน้นการให้ความร่วมมอื
และสนบัสนุนของประชาชน 4. บรษิทัทีป่รกึษาทางการประชาสมัพนัธ ์เน้นการใหค้ าปรกึษาแก่องคก์ร  

ผู้บริหารงานประชาสัมพนัธ์ 

งานวจิัยและประเมินผล งานวางแผนประชาสัมพนัธ์ งานด้านส่ือและกจิกรรม 

งานประชาสัมพนัธ์ภายนอกองค์กร 
-ลูกคา้สมัพนัธ์ 
-ชุมชนสมัพนัธ ์
-ส่ือมวลชนสมัพนัธ ์
-รัฐสมัพนัธ์ 
-ผูล้งทุนสมัพนัธ์ 
 

งานประชาสัมพนัธ์ภายในองค์กร 
-พนกังานสมัพนัธ์ 
-สหภาพแรงงานสมัพนัธ ์
-ผูถื้อหุน้สมัพนัธ์ 
-ฯลฯ 

ผู้บริหารงานประชาสัมพนัธ์ 
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4. โครงสรา้งแบ่งตามลกัษณะงานดา้นประชาสมัพนัธ์ ประกอบดว้ย 1.งานบรหิารงานประชาสมัพนัธ์ 
2. สื่อมวลชนสมัพนัธ์ 3. งานผลิตสื่อและจดักิจกรรมพิเศษ 4. งานวิจยั 5. งานเขยีนข่าว จดัท าต้นฉบบั        
6. งานฝึกอบรม  

ทัง้นี้ งานวจิยันี้จะไดอ้ธบิายต่อไปถงึความหมายและโครงสรา้งของการประชาสมัพนัธใ์นรปูแบบ       
ต่าง ๆ ซึง่ภายใตก้รอบของการประชาสมัพนัธน์ัน้ ยงัมกีระบวนการทีต่อ้งท าความเขา้ใจอยา่งลกึซึง้ โดยมี
นกัวชิาการไดอ้ธบิายแนวทางของการประชาสมัพนัธ ์ ทัง้ดา้นกระบวนการประชาสมัพนัธ ์ สื่อประชาสมัพนัธ ์
และกลยทุธก์ารประชาสมัพนัธ ์ดงัแนวคดิทีจ่ะไดอ้ธบิายต่อไปนี้  

 
2. แนวคิดเร่ืองกระบวนการประชาสมัพนัธ ์ 

กระบวนการประชาสมัพนัธ ์ หมายถงึ การด าเนินการประชาสมัพนัธโ์ดยม ี 4 ขัน้ตอน คอื                      
1. การศกึษาขอ้มลู (Research-Listening) เพื่อทราบว่าสิง่ใดคอืปัญหา รวมถงึการรวบรวมขอ้มลูทัง้ความคดิ 
ทศันคต ิค่านิยม  2. การวางแผน (Planning Decision Making) คอื การวางแผน การก าหนดนโยบาย และ
การวางกลยทุธท์ัง้ระยะสัน้ (Short-Term Planning) และระยะยาว(Long-Range Planning) เพื่อป้องกนัความ
เสยีหายทีจ่ะเกดิขึน้ 3. การปฏบิตัแิละการสื่อสาร (Communication-Action) คอื การสื่อสารกบัผูท้ีไ่ดร้บัความ
เกีย่วขอ้งดว้ยเครือ่งมอืและเทคนิคต่าง ๆ และ 4. การประเมนิผล (Evaluation) คอื ประเมนิผลถงึแผนว่ามี
ประสทิธภิาพมากน้อยอย่างไรเพื่อการพฒันาและปรบัปรงุต่อไป (กรรณกิาร ์อศัวดรเดชา, 2544; นรรีตัน์ งาม
ประดษิฐ,์ 2553)  

จากขอ้มลูขา้งต้น สรุปไดว้่า กระบวนการประชาสมัพนัธ ์ หมายถงึ การด าเนินงานตามแผนทีไ่ด้
ก าหนดไว ้ประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอน ดงันี้ 1. การตัง้ค าถามกบัปัญหา คอื ตัง้ค าถามกบัปัญหาทีก่ าลงัเผชญิอยู่
ในสถานการณ์นัน้ 2. การวางแผนและการตดัสนิใจ คอื การวางแผน ก าหนดนโยบาย กลยทุธต่์างๆ               
3. การสื่อสารและการลงมอื คอื การสื่อสารดว้ยเครือ่งมอืและเทคนิคต่าง ๆ ตามแผนทีไ่ดก้ าหนดไว ้         
โดยการเลอืกเครือ่งมอืทีเ่หมาะสม ถูกตอ้ง และมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้ใชเ้นื้อหาทีส่ามารถท าให้
กลุ่มเป้าหมายเขา้ใจตรงตามวตัถุประสงคท์ีก่ าหนดขึน้ 4. การประเมนิผล คอื การท าใหก้ารประชาสมัพนัธม์ี
ประสทิธภิาพและน าการประเมนิผลมาปรบัปรงุและพฒันาต่อไป 
 
3. แนวคิดเรื่องการใช้ส่ือเพ่ือการประชาสมัพนัธ์ 

จากการคน้ควา้ขอ้มลูพบว่า มนีกัวชิาการไดอ้ธบิายความหมายของค าว่า “สื่อ” หมายถงึ                
ช่องทางการสื่อสารทีเ่ป็นตวัน าสารจากผูส้่งสารไปยงัผูร้บัสารเพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจมากขึน้ ตลอดจนเป็น
การเลอืกใชส้ื่อเพื่อใหส้ามารถเขา้ถงึกลุ่มเป้าหมาย ซึง่ครอบคลุมการสื่อสารใหต้รงกบักลุ่มเป้าหมาย           
ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งโดยเกีย่วขอ้งกบัความถีแ่ละความต่อเนื่อง จากนิยามขา้งตน้ สรปุไดว้่าสื่อ
ประชาสมัพนัธ ์หมายถงึ การเลอืกใชส้ื่อประเภทต่างๆ ใหเ้หมาะสมกบั โอกาส เวลา และสถานทีเ่พื่อใหบ้รรลุ
ตรงตามวตัถุประสงคข์องการประชาสมัพนัธ ์(จติราภรณ์ สุทธวิรเศรษฐ,์ 2550; รุง่รตัน์ ชยัส าเรจ็, 2552) 
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นอกจากนี้ เมือ่ไดเ้ขา้ใจถงึความหมายของค าว่า สื่อประชาสมัพนัธแ์ลว้ กจ็ าเป็นตอ้งมหีลกัเกณฑใ์น
การพจิารณาการเลอืกใช้สื่อประชาสมัพนัธใ์หเ้หมาะสมกบัโอกาส เวลา และสถานที่ ซึ่งสิง่เหล่านี้ล้วนเป็น
ปัจจยัส าคญัในการตดัสนิใจเลอืกใช้สื่อในการประชาสมัพนัธ์ โดยมนีักวชิาการทางนิเทศศาสตรไ์ด้อธบิาย
แนวคดิในการตดัสนิใจเลอืกสื่อในการประชาสมัพนัธ ์ดงันี้ 

 
การตดัสินใจเลือกส่ือประชาสมัพนัธ ์
 

 
 
(ทีม่า เกษม จนัทรน้อย, 2541)  
 
ภาพขา้งตน้อธบิายถงึการตดัสนิใจเลอืกสื่อเพื่อการประชาสมัพนัธ ์ โดยแนวทางในการเลอืกสื่อ

ขึน้อยูก่บัวตัถุประสงคก์ารประชาสมัพนัธ ์กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ เวลา เนื้อหา บุคลากร คุณสมบตัขิอง
สื่อ รวมถงึความพรอ้มดา้นวสัดุอุปกรณ์และเครือ่งมอื ตวัแปรเหล่านี้ลว้นมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจใน        
การเลอืกสื่อ โดยนกัประชาสมัพนัธต์อ้งท าความเขา้ใจว่าท าไมตอ้งเลอืกสื่อชนิดนัน้ ๆ สื่อนัน้มคีุณสมบตัิ
อยา่งไร ไดร้บัความนิยมหรอืไม ่ อะไรที่เป็นตวัแปรของการเลอืกสื่อนัน้ รวมทัง้ตวัแปรใดมอีทิธพิลมากทีสุ่ด
และน้อยทีสุ่ดเพื่อน าไปสู่การตดัสนิใจเลอืกสื่อนัน้ในการด าเนินงานประชาสมัพนัธ ์  จ าเป็นอยา่งยิง่ทีอ่งคก์ร 
ตอ้งมคีวามรู ้และตอ้งท าความเขา้ใจเกี่ยวกบัสื่ออยา่งลกึซึง้ 

อย่างไรก็ตามอาจเรียกได้ว่า สื่อประชาสัมพันธ์ เป็นปัจจัยหรือตัวแปรส าคัญส าหรับการ
ประชาสมัพนัธ ์และยิง่ถ้ามกีารเลอืกสื่อประชาสมัพนัธไ์ดเ้หมาะสมกจ็ะสามารถถ่ายทอดขอ้มลูข่าวสารไปยงั
ผูร้บัสารไดอ้ย่างถูกต้อง ครบถ้วน และบรรลุวตัถุประสงคข์องการประชาสมัพนัธ ์ทัง้นี้ สามารถแบ่งประเภท
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ของสื่อประชาสมัพนัธ ์ออกเป็น 5 ประเภท ดงันี้  (นรรีตัน์ งามประดษิฐ,์ 2553; สโรชา เจรญิพฤกษาชาติ, 
2552) 

1. สื่อบุคคล คือ การติดต่อสื่อสารที่ให้ความหมายชดัเจนเหมาะกับเรื่องสัน้ๆ  ง่าย ๆ ข้อความ
ตรงไปตรงมา โดยสื่อค าพดูไมม่คี่าใชจ้า่ย เช่น การพบปะพดูคุย การอภปิราย การแสดงปาฐกถา 

2. สื่อสิง่พมิพ ์คอื สื่อทีม่ลีกัษณะมัน่คงถาวร โดยอาศยัการพมิพเ์ป็นส าคญั เช่น โปสเตอร ์ข่าวสาร
หรอืสารแจ้งข่าว จุลสาร วารสาร คู่มอืและหนังสอืพมิพ์ต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นด้านข่าว รูปภาพ บทความที่
น่าสนใจต่อชวีติประจ าวนั  

3. สื่อทางเสียง คือ สื่อมีการที่สื่อสารเป็นค าพูดแต่อาศัยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ เช่น วิทยุ        
เสยีงตามสาย โดยสามารถเขา้ถงึกลุ่มชุมชนไดอ้ย่างกวา้ง 

4. สื่อภาพ คอื สื่อทีแ่สดงความหมายโดยภาพและเสยีง เช่น ภาพยนตร ์โทรทศัน์ 
5. สื่อดจิทิลั หรอื สื่อใหม ่คอื สื่อทีอ่าศยัระบบอนิเทอรเ์น็ต และเป็นอกีทางเลอืกหนึ่งของการใชส้ื่อที่

เขา้มามบีทบาทในการประชาสมัพนัธย์คุดจิทิลักบัทุกองคก์ร  
จากขอ้มลูขา้งต้น ประเภทของสื่อประชาสมัพนัธม์กีารแบ่งประเภทตามคุณลกัษณะของสื่อแต่ละ

ชนิดทีม่คีุณลกัษณะพเิศษแตกต่างกนั โดยการประชาสมัพนัธต์อ้งอาศยัเครือ่งมอืสื่อเหล่านี้ในการด าเนินการ
เพื่อใหเ้กดิการประชาสมัพนัธท์ีม่ปีระสทิธภิาพ นอกจากนี้ ยงัมกีลยทุธ์การใชส้ื่อเพื่อการประชาสมัพนัธท์ีจ่ะ
เป็นอกีหนึ่งแนวทางในการประชาสมัพนัธใ์หเ้กดิผลส าเรจ็  
 
4. แนวคิดกลยทุธ์การใช้ส่ือเพ่ือการประชาสมัพนัธ์ 

กลยทุธก์ารใชส้ื่อเพื่อการประชาสมัพนัธ ์หมายถงึ การจดัท าแผนงานประชาสมัพนัธ ์โดยการก าหนด
วตัถุประสงคแ์ละกลุ่มเป้าหมายใหช้ดัเจนเพื่อน ามาซึง่การเลอืกใชส้ื่อทีถู่กตอ้งและเหมาะสม รวมทัง้การ
ก าหนดเนื้อหาและรปูแบบใหส้ามารถเขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายไดร้วดเรว็ ไดจ้ านวนมากทีสุ่ด และสามารถ
โตต้อบกนัไดท้นัทรีะหว่างผูส้่งสารและผูร้บัสาร (เกษม จนัทรน้อย, 2541) จากนิยามขา้งตน้สามารถอธบิาย
ไดว้่า กลยทุธก์ารใชส้ื่อเพื่อการประชาสมัพนัธ ์คอื ความคดิทีม่กีารก าหนดอยา่งมแีบบแผนเพื่อใชส้ื่อต่าง ๆ 
ทีม่อียู่มากมาย เช่น สื่อมวลชน สื่อบุคคล และสื่อออนไลน์ใหถู้กตอ้งและเหมาะสมเพื่อบรรลุวตัถุประสงคท์ีต่ ัง้
ไว ้
 
5. แนวคิดเร่ืองส่ือดิจิทลั 

สื่อดจิทิลั หมายถงึ การสื่อสารในรูปแบบที่เป็นอสิระ ได้แก่  อสิระด้านเวลา อสิระทางภูมศิาสตร์ 
อิสระด้านขนาด อิสระด้านรูปแบบ และอิสระในการผลิตและควบคุมเนื้อหา อิสระเหล่านี้ เกิดจากการ
ผสมผสานของระบบโทรคมนาคมเขา้กบัระบบสารสนเทศ มลีกัษณะการจดัเกบ็และส่งขอ้มลูระหว่างกนัแบบ
ดจิทิลัโดยการใชเ้ครือ่งคอมพวิเตอรแ์ละระบบอินเทอรเ์น็ตเป็นพืน้ฐานซึง่ผูส้่งสารกบัผูร้บัสารจะมปีฏสิมัพนัธ ์
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(Interactive) หรอืมปีฏกิริยิาตอบกลบั (Feedback) ไดท้นัท ี(ณงลกัษณ์ จารวุฒัน์ และ ประภสัสร วรรณสถติ
2551; กติมิา สุรสนธ,ิ 2555) 

นอกจากนี้ ยงัมนีักวชิาการให้นิยามถงึคุณลกัษณะพเิศษของสื่อดจิทิลั ซึ่งสรุปได้ว่า สื่อดจิทิลัจะมี
ลกัษณะงา่ยต่อการเขา้ถงึ งา่ยต่อการเคลื่อนยา้ย พกพาสะดวก สามารถหลอมรวมหรอืปฏบิตัทิ างานร่วมกบั
สื่ออื่นได้ และเป็นสื่อที่อนุญาตให้ผู้รบัสารเป็นผู้เปลี่ยนแปลงเนื้อหาสารได้เอง หรอืที่เรยีกว่า User-based 
transformation of digital media (กาญจนา แกว้เทพและนิคม ชยัขนุพล, 2555) 

จากความหมายของสื่อดจิทิลั สามารถสรุปไดว้่า สื่อดจิทิลั หมายถงึ สื่อทีม่รีปูแบบการสื่อสารแบบ   
สองทาง ทีเ่รยีกว่า Two way Communications โดยเกดิขึน้ระหว่างผูส้่งสารกบัผูร้บัสาร สามารถโต้ตอบกนั
ไดอ้ย่างทนัททีนัใด และสามารถท างานร่วมกบัสื่ออื่นได ้ซึง่ลกัษณะเช่นนี้เป็นลกัษณะพเิศษของสื่อดจิทิลัที่
สื่อดัง้เดมิไมส่ามารถท าได ้ 

อยา่งไรกต็าม ปรากฏการณ์ปัจจบุนัพบว่า สื่อดัง้เดมิมกีารท างานทีเ่ปลีย่นไป โดยมกีารหลอม
รวมเขา้กบัสื่อดจิทิลั เช่น สื่อวทิยุมกีารเผยแพร่ขอ้มลูขา่วสารผ่านบนสื่อวทิยแุละผ่านบนเครอืข่ายสงัคม
ออนไลน์อยา่งเฟซบุ๊กซึง่เป็นการท างานในรปูแบบของการหลอมรวมสื่อ และรปูแบบของการสื่อสารสองทาง 
โดยผูร้บัสารสามารถรบัฟังขอ้มลูขา่วสารเดยีวกนัแต่สามารถเลอืกฟังในสื่อวทิยุ หรอืในเครอืขา่ยสงัคม
ออนไลน์อยา่งเฟซบุ๊กกไ็ดใ้นเวลาเดยีวกนั  

มากไปกว่านัน้ สื่อดจิทิลัยงัสามารถเชื่อมโยงกบัระบบอนิเทอรเ์น็ตในรปูแบบการเขา้ตวัเลขรหสัฐาน
สองในรปูของ 0 และ 1 ซึง่เป็นระบบดจิทิลั สามารถเปลีย่นแปลงและเกบ็รกัษาขอ้มลูทีม่คีวามซบัซอ้นและ        
มขีนาดใหญ่ไดอ้ย่างรวดเรว็ทีส่ ื่อดัง้เดมิไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได้ จากขอ้มลูขา้งตน้ท าใหส้ามารถอธบิาย
รายละเอยีดของสื่อดจิทิลัมากขึน้ แต่มอีกีสื่อทีน่่าสนใจซึง่เป็นสื่อประเภทหนึ่งของสื่อดจิทิลั นัน่กค็อื       
เครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ ซึง่หมายถงึ สื่อสงัคมทีเ่ป็นโปรแกรมประยกุตเ์พื่อสื่อสารเชื่อมโยงเครอืข่ายกนัใน
สงัคมในเฉพาะกลุ่มคนทีรู่จ้กักนั โดยมลีกัษณะทีผู่ใ้ชส้ามารถเป็นไดท้ัง้ผูส้่งสารและผูร้บัสารในเวลาเดยีวกนั 
(พทิกัษ์ศกัดิ ์ทศิาภาคย,์ 2561) 

ทัง้นี้ ลกัษณะส าคญัของเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ มบีทบาทเชื่อมโยงเครอืข่ายของกลุ่มคนเขา้ดว้ยกนั 
ซึง่นัน่กเ็ป็นบทบาทส าคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท างานดา้นการประชาสมัพนัธ ์เพราะว่า การประชาสมัพนัธเ์ป็น
การด าเนินงานทีต่อ้งการขยายขอ้มลูขา่วสารไปสู่ประชาชนจ านวนมาก จ าเป็นตอ้งอาศยัสื่อเครอืขา่ยสงัคม
ออนไลน์เขา้มาช่วยในการประชาสมัพนัธ ์ โดยเฉพาะในยคุปัจจบุนัทีทุ่กองคก์รทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน        
มกีารปรบัรปูแบบการประชาสมัพนัธใ์นรปูแบบใหมใ่หส้อดคลอ้งกบัภมูทิศัน์สื่อยคุดจิทิลั ทีม่กีารใชส้ื่อดจิทิลั
และเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์เพื่อเป็นสื่อในการประชาสมัพนัธ์ใหเ้กดิประสทิธภิาพและประสทิธผิล ซึง่มี
นกัวชิาการไดใ้หน้ิยามของค าว่า การประชาสมัพนัธใ์นยคุดจิทิลัซึง่หมายถงึ การพฒันาการสื่อสารงานดา้น
การประชาสมัพนัธใ์นรปูแบบการใชส้ื่อดจิทิลั การใชเ้ทคโนโลย ีแอปพลเิคชัน่ (Application) และสื่อเครอืขา่ย
สงัคมออนไลน์ เพื่อใหเ้ขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายและสื่อสารทีม่ปีระสทิธภิาพ (อภชิจั พุกสวสัดิ,์ 2560; อญัฐริา ด า
เรอืง, 2560)  
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ทัง้นี้ เพื่อใหเ้กดิความชดัเจนมากขึน้ของการประชาสมัพนัธใ์นยคุดจิทิลั ทีม่กีารใชส้ื่อเครอืขา่ยสงัคม
ออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก ไลน์ ทวติเตอร์ อินสตราแกรม ยูทูป และอื่นๆ อีกมากมายที่เชื่อมโยงผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต ท าให้ผู้ส่งสารและผู้รบัสารมสี่วนร่วมในการผลิตและการรบัรู้ในด้านเนื้อหา รูปภาพ และ
ขอ้ความเสยีงไปพรอ้มกนัในเวลาเดยีวกนั ดงัแสดงในตารางต่อไปนี้ 

เครือข่ายสงัคมออนไลน์ 
 

เครอืข่ายสงัคม
ออนไลน์ 

 

ความหมาย ตวัอยา่ง 

เครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ บุคคลและองค์กรที่สร้างโปรไฟล์และมีการแบ่งปัน
ข้อมูล รูปภาพและวิดีโอ โดยผู้ร ับสามารถแสดง
ปฏิกิริยาต่อเนื้อหาและสามารถแบ่งปันเนื้อหาแสดง
ความคดิเหน็และมสีว่นร่วมในการสนทนา 
 

Facebook 
Google+ 
Linkedin 

ไมโครบลอ็ก การใชข้อ้ความสัน้ๆ ทีเ่น้นการใช ้hashtags  Twitter 
 

วดิโีอและภาพ สามารถผลติภาพและวดิโีอ Youtube 
 

เวบ็ไซต ์ อพัโหลดและแชร ์ Instagram 
 

บลอ็ก ประเภทของไดอารีอ่อนไลน์ทีม่รีูปแบบการเขยีนทีเ่ป็น
ทางการ และเป็นปัจจุบนั สามารถใชเ้ป็นรายบุคคลหรอื
การมสีว่นรวม 
 

Blogger 
Word press 

วกิพิเีดยี การสรา้งขอ้มลูของผูใ้ชง้าน Wikipedia 
 

พืน้ทีท่ างานร่วมกนั การพฒันาขอ้ความ 
 

 

กระดานสนทนา เวบ็ไซต์หรอืการสนทนาทางอีเมลทีเ่ป็นแบบสาธารณะ
และแบบสว่นตวั 
 

Yahoo 
Google 

การตดิป้ายพกิดัทาง
ภูมศิาสตร ์

โพสต์ต าแหน่งรวมถึงความคิดเห็นและภาพผ่านสื่อ
สงัคมออนไลน์ 
 

Facebook 

(ทีม่า อภชิจั พุกสวสัดิ,์ 2560) 
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ดงันัน้ จะเหน็ไดถ้งึความสามารถและคุณลกัษณะของเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ทีม่กีารสื่อสารแบบ
สองทศิทาง โดยผูใ้ชส้ามารถสรา้งเนื้อหาไดเ้องและสามารถแบ่งปันเนื้อหา แสดงความคดิเหน็ และมสี่วนรว่ม
ในการสนทนาในชุมชนเสมอืนจรงิทีผ่่านระบบอนิเทอรเ์น็ต ทัง้ในรปูแบบการใชข้อ้ความ ภาพนิ่ง และ
ภาพเคลื่อนไหว 
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ส่วนท่ี 3 
วิธีการวิจยั 

 
งานวจิยัน้ีอาศยัระเบยีบวธิวีจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative research method) ในการเกบ็รวบรวม

ขอ้มลู โดยมรีายละเอยีดและขัน้ตอนด าเนินงานดงัต่อไปนี้ 
 
1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 1.1 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั  

ประชากรในทีน่ี้ คอื นกัท่องเทีย่วหรอืผูใ้ชบ้รกิารที ่ “รูจ้กั” เชยีงใหมไ่นทซ์าฟารผี่านสื่อ
ประชาสมัพนัธช์่องทางใดช่องทางหนึ่งหรอืประเภทใดประเภทหน่ึง ทัง้นี้ อาจเป็นผูท้ีเ่คย หรอืไมเ่คยไปเยีย่ม
ชมเชยีงใหมไ่นทซ์าฟารมีาก่อนกไ็ด ้ 
 1.2 กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั  
 เนื่องจากประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัดงัทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 1.1 มขีนาดใหญ่ และไมท่ราบจ านวนทีแ่น่ชดั 
ดงันัน้ งานวจิยันี้จงึอาศยัวธิกีารก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งจากสตูรการค านวนของ W.G.Cochran โดย
ก าหนดระดบัค่าความเชื่อมัน่รอ้ยละ 95 และระดบัค่าความคลาดเคลื่อนรอ้ยละ 5 ซึง่มสีตูรในการค านวนคอื  
 

N  =  P(1-P)Z2 

                      E2 
 

N แทน  จ านวนกลุ่มตวัอยา่งทีต่อ้งการ 
P แทน  สดัส่วนของประชากรทีผู่ว้จิยัตอ้งการ (0.5)  
Z แทน  ระดบัความเชื่อมัน่ทีผู่ว้จิยัก าหนดไว ้โดยมคี่าเท่ากบั 1.96  

ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ 95  
  E แทน สดัส่วนของความคลาดเคลื่อนทีย่อมใหเ้กดิขึน้ได ้(0.05)  
 

แทนค่าในสตูร  
 
   N = 0.5(1-0.5)(1.96)2 

            (0.05)2 
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    N = 0.25(3.8416) 
          0.0025 
 
    N  = 0.9604 

0.0025 
    
     N = 384.16  
 
 จากสตูรการค านวนขา้งต้น ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยันี้จะตอ้งมไีมต่ ่ากว่า 384.16 หรอื
เทยีบเป็นจ านวนไมต่ ่ากว่า 385 คน อย่างไรกต็าม ในการเกบ็ขอ้มลูจรงิ ผูว้จิยัไดแ้จกแบบส ารวจความเหน็
มากกว่านี้ โดยเมือ่คดัแยกแบบส ารวจทีไ่มส่มบรูณ์ออกไป (ไดแ้ก่ ตอบค าถามไมค่รบทุกขอ้ ตอบค าถามแบบ
ใหค้ าตอบเดยีวตลอดทุกขอ้ค าถาม) จงึไดแ้บบส ารวจความคดิเหน็จากกลุ่มตวัอยา่งรวมทัง้สิน้ 440 คน 
 
2. วิธีการเกบ็ข้อมลู 
 ผูว้จิยัอาศยัการแจกแบบส ารวจความคดิเหน็ดว้ยวธิ ี Quota sampling กล่าวคอื แบ่งกลุ่มตวัอยา่ง
ออกเป็น 2 ส่วนอยา่งละเท่า ๆ กนั คอื จงัหวดัเชยีงใหม ่220 คน และจงัหวดักรงุเทพมหานคร 220 คน เกบ็
ขอ้มลูระหว่างวนัเสารท์ี ่18 มกราคม – วนัอาทติยท์ี ่26 มกราคม 2563 ตามพืน้ที ่ดงัต่อไปนี้ 
 จงัหวดัเชยีงใหม ่ เกบ็ขอ้มลูกบันกัท่องเทีย่วทีเ่ชยีงใหมไ่นทซ์าฟารเีป็นหลกั รวมถงึนกัเรยีน และ
ผูป้กครองทีพ่าบุตรหลานมาเขา้รว่มกจิกรรมทีจ่ดัขึน้ภายในเชยีงใหมไ่นทซ์าฟาร ี 
 จงัหวดักรงุเทพมหานคร  เกบ็ขอ้มลูกระจายไปในพืน้ทีต่่าง ๆ ไดแ้ก่ มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ เครอืขา่ยนกัวชิาการสาขานิเทศศาสตร ์ พนกังานส านักงานใหญ่บรษิทั ปตท. 
จ ากดั (มหาชน) และประชาชนผูม้าเขา้รว่มงานมหกรรมการท่องเทีย่ว “เทีย่วทัว่ไทย ไปทัว่โลก ครัง้ที ่26” ที่
ชาเลนเจอรฮ์อล ์2 อมิแพค เมอืงทองธานี  
 ในการลงพืน้ทีภ่าคสนาม ผูว้จิยัมกีารคดักรองผูต้อบแบบส ารวจความเหน็ โดยจะต้องเป็นผูท้ี ่ “รูจ้กั” 
เชยีงใหมไ่นทซ์าฟารเีท่านัน้ แต่อาจจะเคยหรอืไมเ่คยไปเยีย่มชมสถานทีจ่รงิมาก่อนกไ็ด ้ ทัง้นี้ เพื่อตอ้งการ
ไดข้อ้มลูทีถู่กตอ้ง และน่าเชื่อถอืจากกลุ่มตวัอย่างทีเ่คยเหน็หรอืเคยมปีระสบการณ์จากสื่อประชาสมัพนัธ์
ของเชยีงใหมไ่นทซ์าฟารโีดยเฉพาะ 
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3. เครื่องมือท่ีใช้ในการเกบ็ข้อมลู 
 ผูว้จิยัยดึถอืตามวตัถุประสงคแ์ละแนวคดิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวจิยัทีไ่ดอ้บิายไปแลว้ในส่วนที ่ 2 มาใช้
เป็นกรอบในการออกแบบเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มลูครัง้นี้ โดยเป็นแบบส ารวจความเหน็ผูใ้ชบ้รกิาร
เชยีงใหมไ่นทซ์าฟารทีีม่กีารเกบ็ขอ้มลู 3 ส่วน กล่าวคอื  
 - ส่วนที ่ 1 ขอ้มลูของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ ภมูลิ าเนา อาย ุ ระกบัการศกึษา อาชพี และ
รายไดต่้อเดอืน โดยใหก้ลุ่มตวัอยา่งท าเครือ่งหมายลงบนขอ้ค าตอบ 
 - ส่วนที่ 2 การประเมนิการรบัรู้ถึงภาพลกัษณ์ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารผี่านสื่อประชาสัมพันธ์
ประเภทต่าง ๆ ไดแ้ก่ สื่อดัง้เดมิ สื่อออนไลน์และสื่อสงัคม สื่อสิง่พมิพส์ าหรบัแจก สื่อบุคคล และสื่อกลางแจง้ 
โดยมปีระเดน็การรบัรู ้12 ขอ้ และใหก้ลุ่มตวัอยา่งท าเครือ่งหมายลงบนขอ้ค าตอบทีร่ะบุถงึสื่อประชาสมัพนัธ์
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัประเดน็การรบัรูน้ัน้ เพยีงค าตอบเดยีว 
 - ส่วนที ่ 3 การประเมนิสื่อประชาสมัพนัธข์องเชยีงใหม่ไนทซ์าฟารปีระเภทต่าง ๆ ไดแ้ก่ สื่อดัง้เดมิ 
สื่อออนไลน์และสื่อสงัคม สื่อสิง่พมิพส์ าหรบัแจก สื่อบุคคล และสื่อกลางแจง้ โดยผูว้จิยัออกแบบใหเ้ป็นมาตรา
ส่วนประเมนิค่า (Likert scale) 5 ระดบั และใหก้ลุ่มตวัอยา่งท าเครือ่งหมายเพื่อระบุระดบัความคดิเหน็ของ
ตนเองเพยีงขอ้เดยีว โดยมใีหเ้ลอืกตัง้แต่ระดบั 5 (เหน็ดว้ยอยา่งยิง่) ไปจนถงึระดบั 1 (ไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่)  
 นอกจากการระบุระดับความคิดเห็นตามมาตราส่วนประเมินค่าแล้ว ในตอนท้ายของสื่อ
ประชาสมัพนัธ์แต่ละประเภท ผู้วจิยัยงัออกแบบให้มพีื้นที่ส าหรบักลุ่มตวัอย่างได้เขยีนความคดิเห็น หรอื
ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิอกีดว้ย  
 แบบส ารวจความคดิเหน็ฉบบัเตม็ ผูว้จิยัไดน้ าเสนอไวใ้นภาคผนวก ก ทา้ยรายงานการวจิยัฉบบันี้  
  
4. วิธีการตรวจสอบความถกูต้อง และประเมินเครื่องมือท่ีใช้ในการเกบ็ข้อมูล 
 ผู้วิจ ัยได้ส่งแบบส ารวจความเห็นที่สร้างขึ้นให้แก่คณะกรรมการการจัดจ้างด าเนินการวิจัย           
และผูบ้รหิารของส่วนงานประชาสมัพนัธ ์ส านกับรหิารงานกลาง ส านกังานพฒันาพงิคนคร (องคก์ารมหาชน) 
2 ท่าน ไดแ้ก่ คุณปรดีา พรหมมายน และคุณประกายแก้ว รุ่งเรอืงศร ีเป็นผูพ้จิารณา และตรวจสอบความ
ถูกต้องเชงิเนื้อหา (Content validity) จากนัน้ ผูว้จิยัไดป้รบัเนื้อหาและภาษาตามทีผู่เ้ชีย่วชาญแนะน า แลว้
จึงน าไปทดลองใช้เก็บข้อมูล (Try out) กับกลุ่มตัวอย่างจ าลองจ านวน 30 คนซึ่งเป็นนักศึกษาระดับ
บณัฑติศกึษา รวมถงึเพื่อนร่วมงานของผูว้จิยั เพื่อดูปฏกิรยิาตอบกลบั และความคดิเหน็เบือ้งต้นที่มต่ีอขอ้
ค าถามทัง้หมด เมือ่เหน็ว่าแบบส ารวจดงักล่าวไมม่ขีอ้ผดิพลาดหรอืกงัขาใดแลว้  จงึน าไปใชเ้กบ็ขอ้มลูจรงิ  
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5. วิธีการวิเคราะหข้์อมลู และการน าเสนอข้อค้นพบ  
 แบบส ารวจความเหน็ในส่วนที ่ 1 และส่วนที ่ 2 ผูว้จิยัวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถติเิชงิพรรณนาเพื่อ
บรรยายลกัษณะทางประชากรของผูต้อบแบบส ารวจ และการรบัรูภ้าพลกัษณ์ของเชยีงใหมไ่นทซ์าฟารผี่าน
สื่อประชาสมัพนัธโ์ดยการแจกแจงความถี ่(Frequency) ค่ารอ้ยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean) และส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard deviation)  
 แบบส ารวจความเหน็ในส่วนที ่3 ซึง่เป็นมาตราส่วนประเมนิค่า ผูว้จิยัก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน
โดยอาศยัสตูรการค านวนช่วงชัน้ ดงันี้  
 ระดบั 5 (เหน็ดว้ยอยา่งยิง่)  หมายถงึ มากทีสุ่ด 
 ระดบั 4 (เหน็ดว้ย)  หมายถงึ มาก 
 ระดบั 3 (ไมแ่น่ใจ)  หมายถงึ ปานกลาง 
 ระดบั 2 (ไมเ่หน็ดว้ย)  หมายถงึ น้อย 
 ระดบั 1 (ไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่) หมายถงึ  น้อยทีสุ่ด 
 
 อนัตรภาคชัน้  = คะแนนสงูสุด-คะแนนต ่าสุด =  5-1 = 0.80 
      จ านวนชัน้    5 
 
 โดยมเีกณฑก์ารอธบิายผลการคน้พบ ดงันี้ 
 
 คะแนนเฉลีย่ 4.21-5.00 หมายถงึ สื่อประชาสมัพนัธใ์นประเดน็ทีส่ ารวจนัน้ มปีระสทิธภิาพในระดบั
มากทีสุ่ด 
 คะแนนเฉลีย่ 3.41-4.20 หมายถงึ สื่อประชาสมัพนัธใ์นประเดน็ทีส่ ารวจนัน้ มปีระสทิธภิาพในระดบั
มาก 
 คะแนนเฉลีย่ 2.61-3.40 หมายถงึ สื่อประชาสมัพนัธใ์นประเดน็ทีส่ ารวจนัน้ มปีระสทิธภิาพในระดบั
ปานกลาง 
 คะแนนเฉลีย่ 1.81-2.60 หมายถงึ สื่อประชาสมัพนัธใ์นประเดน็ทีส่ ารวจนัน้ มปีระสทิธภิาพในระดบั
น้อย 
 คะแนนเฉลีย่ 1.00-1.80 หมายถงึ สื่อประชาสมัพนัธใ์นประเดน็ทีส่ ารวจนัน้ มปีระสทิธภิาพในระดบั
น้อยทีสุ่ด 
 ทา้ยสุด ในส่วนของขอ้ความแสดงความคดิเหน็ หรอืขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิทีก่ลุ่มตวัอย่างบางคนได้
เขยีนไว้ ผู้วจิยัใช้วธิกีารวเิคราะห์เนื้อหา (Content analysis) ด้วยเทคนิค 4Cs ได้แก่ การคดัแยกเนื้อหา
พมิพล์งบนเอกสารชุดใหม่ การใหร้หสัเนื้อหา และจดักลุ่มเนื้อหา และการแปลงเนื้อหาใหเ้ป็นขอ้คน้พบทีไ่ด้
ตามล าดบั  
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ส่วนท่ี 4 
ผลการวิจยั 

 
 เนื้อหาในส่วนนี้คอืผลการวจิยั หรอืขอ้คน้พบทีไ่ดร้บัจากการเกบ็รวบรวมขอ้มลูกบักลุ่มตวัอยา่ง ทัง้นี้ 
ผูว้จิยัขอแบ่งการน าเสนอออกเป็น 4 ส่วนตามขอ้มลูในแบบส ารวจความเหน็ ดงันี้ 
 1. ขอ้มลูของผูต้อบแบบสอบถาม 
 2. การรบัรูภ้าพลกัษณ์ของเชยีงใหมไ่นทซ์าฟารผี่านสื่อประชาสมัพนัธ ์ 
 3. ทศันคตทิีม่ต่ีอสื่อประชาสมัพนัธข์องเชยีงใหมไ่นทซ์าฟาร ี
 4. ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิต่อสื่อประชาสมัพนัธข์องเชยีงใหมไ่นทซ์าฟาร ี
 
ส่วนท่ี 1 ข้อมลูของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ดงัทีไ่ดช้ีแ้จงใหท้ราบก่อนหน้านี้แลว้ว่า งานวจิยัน้ีเกบ็ขอ้มลูกบักลุ่มตวัอยา่งที ่ “รูจ้กั” เชยีงใหมไ่นท์
ซาฟารเีท่านัน้ ซึง่ถอืเป็นการคดักรองผูต้อบแบบส ารวจก่อนเกบ็ขอ้มลูจรงิ ทัง้นี้ ในบรรดากลุ่มตวัอยา่ง       
ทัง้หมด 440 คนนัน้ (รอ้ยละรอ้ย) เมือ่จ าแนกช่องทางการรูจ้กัเชยีงใหมไ่นทซ์าฟารผี่านสื่อประเภทต่าง ๆ 
ปรากฏผลดงันี้  
 

ส่ือท่ีท าให้รู้จกัเชียงใหม่ไนทซ์าฟารีมากท่ีสดุ จ านวน (คน)  ร้อยละ 

สื่อออนไลน์และสื่อสงัคม 212 48.2 

สื่อบุคคล 111 25.2 

สื่อดัง้เดมิ 81 18.4 

สื่อสิง่พมิพส์ าหรบัแจก 18 4.1 
สื่อกลางแจง้ 
ไมต่อบ 

14 
4 

3.2 
.9 

     รวม 440 100 
 

 ขอ้มลูจากตารางขา้งตน้แสดงใหเ้หน็ว่ามสีื่อทีท่ าใหก้ลุ่มตวัอยา่งรูจ้กัเชยีงใหมไ่นทซ์าฟารมีากทีสุ่ด 3 
อนัดบัแรก ไดแ้ก่ สื่อออนไลน์และสื่อสงัคม สื่อบุคคล และสื่อดัง้เดมิตามล าดบั ทัง้นี้ แมจ้ะมกีลุ่มตวัอยา่ง
จ านวนมากทีไ่มไ่ดเ้ขยีนระบุประเภทของสื่อ แต่หากพจิารณาเฉพาะประเภทสื่อ 3 อนัดบัแรกทีม่กีารระบุไว้
ในแบบส ารวจ ขอ้คน้พบมดีงัต่อไปนี้  
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ส่ือ 
 

ประเภทของส่ือ 
อนัดบั 1 

จ านวนผูต้อบ (ร้อยละ)  
อนัดบั 2 

จ านวนผูต้อบ (ร้อยละ) 
อนัดบั 3 

จ านวนผูต้อบ (ร้อยละ) 
ส่ือออนไลน์และส่ือสงัคม เฟซบุค๊  

169 (38.4) 
ยทูบู 

24 (5.5)  
พนัทปิ 
12 (2.7) 

ส่ือบคุคล คนรู้จกัใกล้ชิด 
102 (23.2) 

เจา้หน้าทีโ่รงแรม 
4 (0.9) 

เจา้หน้าทีไ่นทซ์าฟาร ี
1 (0.2)  

ส่ือดัง้เดิม โทรทศัน์ 
53 (12) 

หนงัสอืพมิพ ์
13 (3) 

วทิย ุ
5 (1.1)  

สื่อสิง่พมิพส์ าหรบัแจก แผ่นพบั 
16 (3.6) 

- - 

สื่อกลางแจง้ ป้ายตามถนน 
10 (2.3)  

ป้ายขา้งรถสาธารณะ 
4 (0.9) 

- 

 
 ผูว้จิยัใหน้ ้าหนกัไปยงัขอ้คน้พบทีม่รีอ้ยละค าตอบมากกว่ารอ้ยละ 10 ซึง่ขอ้มลูจากตาราง 2 ตาราง
ขา้งตน้ชีใ้หเ้หน็ว่าเฟซบุ๊คเป็นสื่อสงัคมทีท่ าใหก้ลุ่มตวัอย่างรูจ้กัไนทซ์าฟารมีากทีสุ่ด ตามมาดว้ยคนรูจ้กั
ใกลช้ดิ เช่น เพื่อน ญาต ิ คนรกั และคนในครอบครวั เป็นสื่อบุคคลทีส่ าคญัในการแนะน าใหรู้จ้กัไนทซ์าฟาร ี
รวมไปถงึข่าวและเนื้อหาทีม่กีารน าเสนอผ่านสื่อดัง้เดมิอยา่งโทรทศัน์ กม็สี่วนในเรือ่งนี้เช่นเดยีวกนั  
 การส ารวจนี้ ยงัมคี าถามอกีขอ้หนึ่งซึง่เป็นการส ารวจความคดิเหน็จากกลุ่มตวัอยา่งทีย่งั “ไมเ่คย”    
มาท่องเทีย่วเชยีงใหมไ่นทซ์าฟาร ีขอ้คน้พบปรากฏว่าในจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 440 คนนัน้ ม ี237 คน (รอ้ยละ 
53.9) เคยมาท่องเทีย่วแลว้ ขณะทีอ่กี 203 คน (รอ้ยละ 46) ยงัไมเ่คยมาเลย สาเหตุทีย่งัไมเ่คยมาท่องเทีย่ว
เป็นดงันี้ 
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การมาท่องเท่ียวเชียงใหม่ไนทซ์าฟารี จ านวน (คน)  ร้อยละ 

เคยมาแลว้ 237 53.9 

ไมเ่คยมา เพราะอยูไ่กล 133 30.2 

ไมเ่คยมา เพราะราคาค่าเขา้เยีย่มชมแพง 27 6.1 

ไมเ่คยมา เพราะไม่มกีจิกรรมทีน่่าสนใจ 20 4.5 

ไมเ่คยมา เพราะไม่รูว้่าไนทซ์าฟารคีอือะไร 12 2.7 

ไมเ่คยมา เพราะไม่ชอบเหน็สตัวถ์ูกกกัขงั 11 2.5 

     รวม 440 100 
 
 ล าดบัต่อไป ผูว้จิยัขอน าเสนอขอ้มลูทางประชากรของกลุ่มตวัอยา่ง โดยจะแสดงเป็นตารางเรยีง
ต่อเนื่องกนัไป และเขยีนอธบิายขอ้คน้พบแบบพรรณนาความตามล าดบั  
 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 

หญงิ 259 58.9 

ชาย 181 41.1 

    รวม 440 100 

 
 

ภมิูล าเนา จ านวน (คน) ร้อยละ 
ภาคกลาง รวมถงึกรงุเทพมหานคร 183 41.6 
ภาคเหนือ 162 36.8 
ภาคใต้ 46 10.5 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 39 8.9 
ไมต่อบ 9 2 
ชาวต่างชาต ิ 1 0.2 

     รวม 440 100 
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อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 
26-35ปี 158 35.9 

18-25ปี 158 35.9 

36-35ปี 88 20 

12-27ปี 22 5 

51ปีขึน้ไป 13 3 

ไมต่อบ 1 0.2 

     รวม 440 100 

 

 

ระดบัการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
ปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า 260 59.1 

สงูกว่าปรญิญาตร ี 81 18.4 

ต ่ากว่าปรญิญาตร ี 65 14.8 

ไมต่อบ 34 7.7 

     รวม 440 100 

 
 

อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
นกัเรยีน นกัศกึษา 159 36.1 

พนกังานในบรษิทัเอกชน 120 27.3 

ขา้ราชการ / พนกังานในก ากบัของรฐั / เจา้หน้าทีร่ฐัวสิาหกจิ 81 18.4 

ประกอบกจิการส่วนตวั / อาชพีอสิระ / คา้ขาย / เกษตรกร 59 13.4 

ลกูจา้ง / แรงงานรายเดอืน หรอืรายวนั 19 4.3 

ไมต่อบ 2 0.5 

รวม 440 100 
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รายได้ต่อเดือน จ านวน (คน) ร้อยละ 

10,001-20,000บาท 111 25.2 

ยงัไม่มรีายไดเ้ป็นของตนเอง 105 23.9 

20,001-30,000บาท 94 21.4 

30,001-40,000บาท 59 13.4 

ต ่ากว่า10,000บาท 30 6.8 

40,001บาทขึน้ไป 41 9.3 

     รวม 440 100 

 
 ขอ้มลูทางประชากรของกลุ่มตวัอย่างทัง้หมดในตารางขา้งตน้ทัง้ 6 ตารางนัน้ สรุปว่า ผูต้อบแบบ
ส ารวจเป็นเพศหญงิและเพศชายในสดัส่วนทีไ่มต่่างกนัมากนกั โดยมภีูมลิ าเนาอยู่ในภาคกลาง (รวมถงึ
กรงุเทพมหานคร) ภาคเหนือ และภาคใตต้ามล าดบั มอีายอุยูใ่นช่วงวยัรุ่นและวยัท างานตอนตน้ คอื ระหว่าง 
18-35 ปีมากทีสุ่ดถงึกว่ารอ้ยละ 70 และก าลงัศกึษาในสถาบนัการอุดมศกึษา หรอืมกีารศกึษาในระดบั
ปรญิญาตรขีึน้ไปในสงักดับรษิทัเอกชน หรอืเป็นพนกังานในก ากบัของรฐัหรอืรฐัวสิาหกจิ ทัง้นี้ หากเป็นผูท้ี่
ท างานแลว้ จะมรีายไดอ้ยูท่ีร่ะหว่าง 10,000-30,000บาทต่อเดอืน  ซึง่สะทอ้นใหเ้หน็ว่ากลุ่มตวัอยา่งนี้มทีัง้ที่
เป็นพนกังานในระดบัปฏบิตักิาร และหวัหน้าระดบัตน้ 
 
ส่วนท่ี 2 การรบัรู้ภาพลกัษณ์ของเชียงใหม่ไนทซ์าฟารีผา่นส่ือประชาสมัพนัธ ์
  
 ขอ้ค้นพบในส่วนที่ 2 เป็นการประเมนิการรบัรูภ้าพลกัษณ์ของเชยีงใหม่ไนท์ซาฟาร ี12 ประเดน็ที่
กลุ่มตวัอย่างเคยเห็น เคยได้ยนิ หรอืเคยมปีระสบการณ์ร่วมผ่านสื่อประชาสมัพนัธ์ประเภทต่าง ๆ ทัง้นี้ 
ผูว้จิยัจะขอน าเสนอไวใ้นทีน่ี้เฉพาะสื่อทีม่คี่าความถีแ่ละค่ารอ้ยละสงูสุด 3 อนัดบัแรกเท่านัน้เพื่อความกระชบั 
และชดัเจนของขอ้คน้พบ โดยน าขอ้มลูภาพลกัษณ์ทัง้ 12 ประเดน็บรรจุรวมอยูใ่นตารางเดยีวกนั เพื่อใหเ้หน็
ขอ้เปรยีบเทยีบระหว่างประเภทของสื่อและประเดน็ภาพลกัษณ์ทีเ่กดิขึน้ ดงันี้  
 
 
 
 
 
 



26 
 

 
ประเดน็การรบัรู้ 

 

ประเภทของส่ือ 
อนัดบั 1 

จ านวนผูต้อบ  
(ร้อยละ)  

อนัดบั 2 
จ านวนผูต้อบ  

(ร้อยละ) 

อนัดบั 3 
จ านวนผูต้อบ  

(ร้อยละ) 
รูว้่าประเทศไทยมไีนท์ซาฟารทีีเ่ชยีงใหม่ สื่อออนไลน์และสื่อสงัคม

244 (55.5) 
สื่อดัง้เดมิ 
83 (18.9) 

สื่อบุคคล 
77 (17.5) 

 
รูว้่าสวนสตัวเ์ชยีงใหมก่บัเชยีงใหมไ่นทซ์าฟารี
เป็นคนละทีก่นั 

สื่อออนไลน์และสื่อสงัคม 
209 (47.5) 

สื่อบุคคล 
85 (19.3) 

ไมแ่น่ใจ 
75 (17)  

 
รูว้่าเชยีงใหมไ่นทซ์าฟารมีสีตัวป่์าแปลก 
และหายากจากต่างประเทศ 

สื่อออนไลน์และสื่อสงัคม 
213 (48.4) 

ไมแ่น่ใจ 
112 (25.5)  

สื่อบุคคล 
54 (12.3) 

 
รูว้่าเชยีงใหมไ่นทซ์าฟารมีกีจิกรรมหลกั คอื
การนัง่รถชมสตัวท์ัง้ในรอบบ่ายและรอบค ่า 

สื่อออนไลน์และสื่อสงัคม 
234 (53.2) 

ไมแ่น่ใจ 
54 (12.3) 

สื่อดัง้เดมิ 
52 (11.8)  

 
รูว้่าเชยีงใหมไ่นทซ์าฟารมีกีจิกรรม และ 
การแสดงต่างๆ อกีมากนอกจากนัง่รถชมสตัว ์

สื่อออนไลน์และสื่อสงัคม 
211 (48)  

ไมแ่น่ใจ 
94 (21.4)  

สื่อบุคคล 
70 (15.9)  

 
รูว้่าเชยีงใหมไ่นทซ์าฟารใีหก้ารดแูลสตัว์    
เป็นอยา่งดโีดยเจา้หน้าทีผู่เ้ชีย่วชาญ 

สื่อออนไลน์และสื่อสงัคม 
178 (40.5)  

ไมแ่น่ใจ 
154 (35)  

สื่อบุคคล 
56 (12.7) 
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ประเดน็การรบัรู้ 

 

ประเภทของส่ือ 
อนัดบั 1 

จ านวนผูต้อบ  
(ร้อยละ)  

อนัดบั 2 
จ านวนผูต้อบ  

(ร้อยละ) 

อนัดบั 3 
จ านวนผูต้อบ  

(ร้อยละ) 
รูว้่าเชยีงใหมไ่นทซ์าฟารเีป็นส่วนหนึ่งของการ
เพาะพนัธุ ์และอนุรกัษ์สตัวป่์า 

สื่อออนไลน์และสื่อสงัคม 
179 (40.7)  

ไมแ่น่ใจ 
167 (38)  

สื่อบุคคล 
51 (11.6)  

 
รูว้่าเชยีงใหมไ่นทซ์าฟารมีกีจิกรรมตัง้ชื่อให้   
ลกูสตัวท์ีเ่กดิใหม่ 

สื่อออนไลน์และสื่อสงัคม 
224 (50.9)  

ไมแ่น่ใจ 
111 (25.2)  

สื่อดัง้เดมิ 
57 (13)  

 
รูว้่าเชยีงใหมไ่นทซ์าฟารจีดักจิกรรมพเิศษ 
ในวนัส าคญัต่างๆ ตลอดปี 

สื่อออนไลน์และสื่อสงัคม 
244 (55.5)  

ไมแ่น่ใจ 
82 (18.6)  

สื่อดัง้เดมิ 
54 (12.3)  

 
รูว้่าเชยีงใหมไ่นทซ์าฟารเีป็นไฮไลทข์องการ
มาท่องเทีย่วจงัหวดัเชยีงใหม่ 

สื่อออนไลน์และสื่อสงัคม 
222 (50.5)  

ไมแ่น่ใจ 
99 (22.5)  

สื่อบุคคล 
67 (15.2)  

 
รูว้่าการมาเทีย่วเชยีงใหมไ่นทซ์าฟาร ี
เป็นประสบการณ์ทีด่คีร ัง้หนึ่งของชวีติ 

สื่อออนไลน์และสื่อสงัคม 
211 (48)  

ไมแ่น่ใจ 
97 (22)  

สื่อบุคคล 
93 (21.1)  

 
รูว้่าการมาเทีย่วเชยีงใหมไ่นทซ์าฟารชี่วยสรา้ง
ความรกั ความอบอุ่นในครอบครวั 

สื่อออนไลน์และสื่อสงัคม 
211 (48)  

ไมแ่น่ใจ 
96 (21.8)  

สื่อบุคคล 
84 (19.1)  

 
 
 ความน่าสนใจของขอ้คน้พบในประเดน็การรบัรูภ้าพลกัษณ์ของเชยีงใหม่ไนทซ์าฟารดีงัทีแ่สดงไวใ้น
ตารางข้างบนนี้ คอื สื่อออนไลน์และสื่อสงัคม สื่อบุคคล และสื่อดัง้เดมิ ยงัคงเป็นสื่อ 3 ประเภทแรกที่มี
ประสทิธภิาพในการสรา้งการรบัรูถ้งึเชยีงใหม่ไนทซ์าฟารใีห้มแีก่กลุ่มตวัอย่าง อย่างไรกต็าม มเีพยีงเฉพาะ
การรบัรูว้่า “ประเทศไทยมไีนทซ์าฟารทีีเ่ชยีงใหม”่ เพยีงประเดน็เดยีวเท่านัน้ ทีม่กีารรบัรูผ้่านครบในสื่อทัง้ 3 
ประเภทดงัที่ได้กล่าวไว้ ประเด็นที่เหลอืนอกจากนัน้ ผลการวจิยัพบว่ามเีพียงสื่อออนไลน์และสื่อสงัคม
ประเภทเดยีวเท่านัน้ทีท่ าหน้าทีไ่ดค้รอบคลุมการรบัรูใ้นประเดน็อื่นทีเ่หลอื เช่นเดยีวกบัประเดน็การรบัรูว้่า 
“สวนสตัวเ์ชยีงใหม่กบัเชยีงใหม่ไนทซ์าฟารเีป็นคนละทีก่นั” เกดิจากการสื่อสารผ่านสื่อบุคคลเท่านัน้ที่สร้าง
การรบัรูร้องจากสื่อออนไลน์และสื่อสงัคม 
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 อย่างไรก็ตาม สิง่ที่น่าตกใจคอื ผลการวจิยัสะท้อนให้เห็นว่าประเด็นการรบัรู้ภาพลกัษณ์ในแบบ
ส ารวจเกือบทัง้หมด หากไม่มปีรากฏหรอืไม่ได้ถูกหยิบยกไปน าเสนอผ่านสื่อออนไลน์และสงัคม กลุ่ม
ตวัอยา่งกจ็ะไมไ่ดร้บัรูใ้นประเดน็เหล่านัน้เลย ซึง่แสดงผ่านใหเ้หน็โดยค าตอบทีก่ล่าวว่า “ไมแ่น่ใจ” ดงัเหน็ได้
จากรอ้ยละของจ านวนผูต้อบในช่องอนัดบั 2 โดยจะมสีื่อเสรมิรองลงมาในอนัดบั 3 คอื สื่อดัง้เดมิและ / หรอื
สื่อบุคคล  
 ทัง้นี้ ประเดน็การรบัรูท้ีค่่ารอ้ยละของกลุ่มตวัอย่างระบุว่า “ไม่แน่ใจ” (อนัดบั 2) กบัสื่อบุคคลหรอืสื่อ
ดัง้เดมิ (อนัดบั 3) มตีวัเลขห่างกนัมากอยา่งเหน็ไดช้ดั ไดแ้ก่  
  รูว้่าเชยีงใหมไ่นทซ์าฟารมีสีตัวป่์าแปลกและหายากจากต่างประเทศ  
  รูว้่าเชยีงใหมไ่นทซ์าฟารใีหก้ารดแูลสตัวเ์ป็นอย่างดโีดยเจา้หน้าทีผู่เ้ชีย่วชาญ 
  รูว้่าเชยีงใหมไ่นทซ์าฟารเีป็นส่วนหนึ่งของการเพาะพนัธุ์ และอนุรกัษ์สตัวป่์า 
  รูว้่าเชยีงใหมไ่นทซ์าฟารมีกีจิกรรมตัง้ชื่อใหล้กูสตัวท์ีเ่กดิใหม่ 
 
 ขณะทีป่ระเดน็การรบัรูท้ีค่่ารอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งระบุว่า “ไมแ่น่ใจ” (อนัดบั 2) กบัสื่อบุคคลหรอืสื่อ
ดัง้เดมิ (อนัดบั 3) มตีวัเลขไมห่่างกนัมากนกั หรอืใกลเ้คยีงกนัมาก ไดแ้ก่ 
  รูว้่าเชยีงใหมไ่นทซ์าฟารมีกีจิกรรมหลกั คอื การนัง่รถชมสตัวท์ัง้ในรอบบ่ายและรอบค ่า (ไมแ่น่ใจ-สื่อดัง้เดมิ)  
  รูว้่าเชยีงใหมไ่นทซ์าฟารมีกีจิกรรม และการแสดงต่างๆ อกีมากนอกจากนัง่รถชมสตัว ์(ไมแ่น่ใจ-สื่อบุคคล) 
  รูว้่าเชยีงใหมไ่นทซ์าฟารจีดักจิกรรมพเิศษในวนัส าคญัต่างๆ ตลอดปี (ไมแ่น่ใจ-สื่อดัง้เดมิ) 
  รูว้่าเชยีงใหมไ่นทซ์าฟารเีป็นไฮไลทข์องการมาท่องเทีย่วจงัหวดัเชยีงใหม่ (ไมแ่น่ใจ-สื่อบุคคล) 
  รูว้่าการมาเทีย่วเชยีงใหมไ่นทซ์าฟารเีป็นประสบการณ์ทีด่คีร ัง้หนึ่งของชวีติ (ไมแ่น่ใจ-สื่อบุคคล)  

 รูว้่าการมาเทีย่วเชยีงใหม่ไนทซ์าฟารชี่วยสรา้งความรกั ความอบอุ่นในครอบครวั (ไมแ่น่ใจ-สื่อบุคคล) 
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ส่วนท่ี 3 ทศันคติท่ีมีต่อส่ือประชาสมัพนัธข์องเชียงใหม่ไนทซ์าฟารี 
ขอ้คน้พบในส่วนที ่3 นี้เป็นการประเมนิสื่อประชาสมัพนัธป์ระเภทต่าง ๆ ทีเ่ชยีงใหม่ไนทซ์าฟารไีด้

ใช้อยู่หรอืเคยใช้   โดยให้กลุ่มตวัอย่างแสดงความเห็นต่อสื่อประเภทนัน้ ขณะเดยีวกนัก็เป็นการประเมนิ
ประสทิธภิาพของสื่อทีม่ต่ีอการใหข้อ้มลูแก่นกัท่องเทีย่วดว้ยเช่นกนั ผลการวจิยัปรากฏในตารางต่อไปนี้  

 
สื่อดัง้เดมิ (วทิย ุโทรทศัน์ หนงัสอืพมิพ)์ 

 
 

  ประเดน็ 
ประสิทธิภาพของส่ือ 

  
ค่าเฉล่ีย 

 
x̄ 

ค่าเบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 

S.D. 

ความหมาย 

สื่อเหล่านี้น าเสนอเนื้อหาได้น่าสนใจ มีภาพ เสียง หรือ
ขอ้ความทีท่ าใหฉ้นัไดรู้จ้กัเชยีงใหม ่“ไนทซ์าฟาร”ี 
 

3.86 0.79 
 

มาก 

สื่อเหล่านี้ท าใหฉ้นัอยากมาเทีย่วเชยีงใหม ่“ไนทซ์าฟาร”ี 
 

3.77 0.78 
 

มาก 

สื่อเหล่านี้ใหข้อ้มลูกบัฉันในด้านการเดนิทาง อตัราค่าเขา้ชม 
และรายละเอยีดสถานที ่ 
 

3.52 0.89 
 

มาก 

สื่อเหล่านี้ใหข้อ้มลูกบัฉนัในดา้นกจิกรรมของสวนสตัว ์ 
ทัง้การแสดงภายใน และกจิกรรมพเิศษในโอกาสต่าง ๆ  
 

3.69 0.84 
 

มาก 

สื่อเหล่านี้ให้ขอ้มูลกบัฉันในด้านประสบการณ์การท่องเที่ยว
ของนกัท่องเทีย่วคนอื่นๆ 
 

3.60 0.88 
 

มาก 

ฉนัอยากใหเ้ชยีงใหม ่“ไนทซ์าฟาร”ี ท าประชาสมัพนัธผ์่านสื่อ
เหล่านี้ใหม้ากขึน้  
 

4.15 0.77 
 

มาก 
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สื่อออนไลน์และสื่อสงัคม (เวบ็ไซตไ์นทซ์าฟาร ียทูปู ไลน์ เฟซบุ๊ค พนัทปิ) 
 

 
  ประเดน็ 

ประสิทธิภาพของส่ือ 
  
ค่าเฉล่ีย 

 
x̄ 

ค่าเบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 

S.D. 

ความหมาย 

สื่อเหล่านี้ท าใหฉ้นัอยากมาเทีย่วเชยีงใหม ่“ไนทซ์าฟาร”ี 4.12 0.90 มาก 
สื่อเหล่านี้ใหข้อ้มลูกบัฉันในด้านการเดนิทาง อตัราค่าเขา้ชม 
และรายละเอยีดสถานที ่ 

4.01 0.86 
 

มาก 

สื่อเหล่านี้ใหข้อ้มลูกบัฉนัในดา้นกจิกรรมของสวนสตัว ์ 
ทัง้การแสดงภายใน และกจิกรรมพเิศษในโอกาสต่าง ๆ  

4.05 0.81 
 

มาก 

สื่อเหล่านี้ให้ขอ้มูลกบัฉันในด้านประสบการณ์การท่องเที่ยว
ของนกัท่องเทีย่วคนอื่นๆ 

3.97 0.84 
 

มาก 

เวป็ไซต์เชยีงใหม่ “ไนท์ซาฟาร”ี น่าสนใจ มภีาพ เสยีง หรอื
ขอ้ความทีค่รบถว้น ละเอยีด ชดัเจน 

3.93 0.82 
 

มาก 

โฆษณาและประชาสมัพนัธท์ีจ่ดัท าโดยเชยีงใหม ่      
 “ไนท์ซาฟารี” ในยูทูป ดึงดูดความสนใจ และมคีวามยาว     
ทีพ่อด ีไมน่่าเบื่อ 

3.90 0.78 
 

มาก 

ฉันไดร้บัความสะดวก รวดเรว็ในการตดิต่อกบัเจา้หน้าที่ของ
เชยีงใหม ่“ไนทซ์าฟาร”ี ผ่านทาง ไลน์ออฟฟิเชียล  

3.74 0.87 
 

มาก 

เฟซบุค๊ของเชยีงใหม่ “ไนท์ซาฟารี” มขี้อมูลทนัสมยัและมี
ความเคลื่อนไหวอยูเ่สมอ 

3.80 0.84 
 

มาก 

ฉนัเคยอ่าน หรอืรวีวิเชยีงใหม ่“ไนทซ์าฟาร”ี ในพนัทปิ 3.71 1.03 
 

มาก 
ฉนัอยากใหเ้ชยีงใหม ่“ไนทซ์าฟาร”ี ท าประชาสมัพนัธผ์่านสื่อ
ออนไลน์และสื่อเหล่านี้ใหม้ากขึน้ 

4.33 0.75 
 

มากท่ีสดุ 
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สื่อสิง่พมิพส์ าหรบัแจก (แผ่นพบั โปสเตอร)์ 
 

 
  ประเดน็ 

ประสิทธิภาพของส่ือ 
  
ค่าเฉล่ีย 

 
x̄ 

ค่าเบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 

S.D. 

ความหมาย 

สื่อเหล่านี้น าเสนอเนื้อหาได้น่าสนใจ มภีาพ หรอืขอ้ความที่
ท าใหฉ้นัไดรู้จ้กัเชยีงใหม ่“ไนทซ์าฟาร”ี 
 

3.65 0.94 
 

มาก 

สื่อเหล่านี้ท าใหฉ้นัอยากมาเทีย่วเชยีงใหม ่“ไนทซ์าฟาร”ี 
 

3.63 0.92 
 

มาก 

สื่อเหล่านี้ใหข้อ้มลูกบัฉันในด้านการเดนิทาง อตัราค่าเขา้ชม 
และรายละเอยีดสถานที ่ 
 

3.63 0.90 
 

มาก 

สื่อเหล่านี้ใหข้อ้มลูกบัฉนัในดา้นกจิกรรมของสวนสตัว ์ 
ทัง้การแสดงภายใน และกจิกรรมพเิศษในโอกาสต่าง ๆ  
 

3.65 0.90 
 

มาก 

สื่อเหล่านี้ให้ขอ้มูลกบัฉันในด้านประสบการณ์การท่องเที่ยว
ของนกัท่องเทีย่วคนอื่นๆ 
 

3.46 1.01 
 

มาก 

ฉนัอยากใหเ้ชยีงใหม ่“ไนทซ์าฟาร”ี ท าประชาสมัพนัธผ์่านสื่อ
เหล่านี้ใหม้ากขึน้  
 

3.87 0.94 
 

มาก 
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สื่อบุคคล (คนรูจ้กัใกลช้ดิ เจา้หน้าทีโ่รงแรม รา้นอาหาร เจา้หน้าทีไ่นทซ์าฟาร)ี 
 

 
  ประเดน็ 

ประสิทธิภาพของส่ือ 
  
ค่าเฉล่ีย 

 
x̄ 

ค่าเบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 

S.D. 

ความหมาย 

การพดูเล่าประสบการณ์ หรอืใหค้ าแนะน าแบบ            
“ปากต่อปาก” ท าใหฉ้นัไดรู้จ้กัเชยีงใหม ่ “ไนทซ์าฟาร”ี 
 

4.09 0.75 
 

มาก 

การพดูเล่าประสบการณ์ หรอืใหค้ าแนะน าแบบ          
“ปากต่อปาก” ท าใหฉ้นัอยากมาเทีย่วเชยีงใหม ่“ไนทซ์าฟาร”ี 
 

4.09 0.75 

 
 

มาก 

สื่อเหล่านี้ใหข้อ้มลูกบัฉันในด้านการเดนิทาง อตัราค่าเขา้ชม 
และรายละเอยีดสถานที ่ 
 

3.76 0.84 
 

มาก 

สื่อเหล่านี้ใหข้อ้มลูกบัฉนัในดา้นกจิกรรมของสวนสตัว ์ทัง้การ
แสดงภายใน และกจิกรรมพเิศษในโอกาสต่าง ๆ  
 

3.82 0.83 
 

มาก 

สื่อเหล่านี้ใหข้อ้มลูกบัฉนัในดา้นประสบการณ์               
การท่องเทีย่วของนกัท่องเทีย่วคนอื่นๆ 
 

3.95 0.81 
 

มาก 

ฉนัอยากใหเ้ชยีงใหม ่“ไนทซ์าฟาร”ี ท าประชาสมัพนัธผ์่านสื่อ
เหล่านี้ใหม้ากขึน้  
 

4.11 0.80 
 

มาก 
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สื่อกลางแจง้ (ป้ายไฟตามถนน ป้ายขา้งรถสาธารณะ) 
 

 
  ประเดน็ 

ประสิทธิภาพของส่ือ 
  
ค่าเฉล่ีย 

 
x̄ 

ค่าเบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 

S.D. 

ความหมาย 

สื่อเหล่านี้ท าใหฉ้นัไดรู้จ้กัเชยีงใหม ่“ไนทซ์าฟาร”ี 
 

3.69 1.00 
 

มาก 

สื่อเหล่านี้ท าใหฉ้นัอยากมาเทีย่วเชยีงใหม ่“ไนทซ์าฟาร”ี 
 

3.56 0.99 
 

มาก 

สื่อเหล่านี้ใหข้อ้มลูกบัฉนัในดา้นการเดนิทาง                 
อตัราค่าเขา้ชม และรายละเอยีดสถานที ่ 
 

3.26 1.09 
 

ปานกลาง 

สื่อเหล่านี้ใหข้อ้มลูกบัฉนัในดา้นกจิกรรมของสวนสตัว ์ 
ทัง้การแสดงภายใน และกจิกรรมพเิศษในโอกาสต่าง ๆ  
 

3.30 1.10 
 

ปานกลาง 

สื่อเหล่านี้ใหข้อ้มลูกบัฉนัในดา้นประสบการณ์               
การท่องเทีย่วของนกัท่องเทีย่วคนอื่นๆ 
 

3.20 1.14 
 

ปานกลาง 

ฉนัอยากใหเ้ชยีงใหม ่“ไนทซ์าฟาร”ี ท าประชาสมัพนัธผ์่านสื่อ
เหล่านี้ใหม้ากขึน้  
 

3.83 1.09 
 

มาก 

 
 
จากการประเมนิประสทิธภิาพสื่อที่ใช้ในการประชาสมัพนัธ์ของเชยีงใหม่ไนท์ซาฟาร ีผลการวจิยั

พบว่า โดยภาพรวมกลุ่มตวัอย่างมทีศันคตทิีด่ต่ีอการใชส้ื่อและประสทิธภิาพของสื่อในการใหข้อ้มลูดา้นต่าง 

ๆ ดงัแสดงใหเ้หน็จากตวัเลขในตารางขา้งตน้ทีค่่าเฉลีย่ (x̄) มากกว่า 3.40 ซึง่มคีวามหมาย “มาก” และเมือ่
พิจารณาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ประกอบกัน ยิง่ท าให้เชื่อมัน่ได้ในการแสดงความเห็นของกลุ่ม
ตวัอยา่ง เนื่องจากเป็นตวัเลขไมส่งู (ระหว่าง 0.77-1.14) ซึง่แสดงว่าขอ้ค าตอบไมก่ระจดักระจายกนั 
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อยา่งไรกต็าม มปีระเดน็ทีน่่าสงัเกตจากสื่อออนไลน์และสื่อสงัคมทีร่ะบุว่า “ฉนัอยากใหเ้ชยีงใหมไ่นท์
ซาฟารที าประชาสมัพนัธผ์่านสื่อออนไลน์และสื่อเหล่านี้ใหม้ากขึน้” มคี่าเฉลีย่สงูถงึ 4.33 ซึง่มคีวามหมายว่า 
“มากทีสุ่ด” ขอ้คน้พบดงักล่าวสะทอ้นใหเ้หน็ว่า สื่อประเภทน้ีเขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายไดเ้ป็นอย่างด ี แมว้่ากลุ่ม
ตวัอยา่งในงานวจิยันี้จะเปิดรบัและมทีศันคตทิีด่ต่ีอสื่อประเภทน้ีอยูแ่ลว้ ดงัเหน็ไดจ้ากตวัเลขค่าเฉลีย่ซึง่มี
ความหมาย “มาก” ในประเดน็อื่น แต่สื่อออนไลน์และสื่อสงัคมกย็งัเป็นทีต่อ้งการจากประชาชนในการรบัรู้
ขอ้มลู ขา่วสาร ความเคลื่อนไหว และกจิกรรมต่าง ๆ ของเชยีงใหมไ่นทซ์าฟาร ี

ขอ้คน้พบทีน่่าสนใจจากการประเมนิสื่ออกีประเภทหน่ึง คอื สือ่กลางแจง้ อนัไดแ้ก่ ป้ายไฟตามถนน 
และป้ายขา้งรถสาธารณะ โดยตวัเลขจากตารางพบค่าเฉลีย่ซึง่มคีวามหมายปานกลางใน 3 ประเดน็ คอื      
(1) การใหข้อ้มลูในดา้นการเดนิทางอตัราค่าเขา้ชม และรายละเอยีดสถานที ่ (2) การใหข้อ้มลูในดา้นกจิกรรม
ของสวนสตัวท์ัง้การแสดงภายใน และกจิกรรมพเิศษในโอกาสต่างๆ (3) การใหข้อ้มลูในดา้นประสบการณ์
การท่องเทีย่วของนกัท่องเทีย่วคนอื่นๆ ขอ้คน้พบน้ี แสดงใหเ้หน็ว่ากลุ่มตวัอยา่งมคีวามรู ้ ความเขา้ใจเป็น
อยา่งดถีงึประสทิธภิาพและธรรมชาตขิองสื่อนี้ทีไ่มส่ามารถใหข้อ้มลู และรายละเอยีดเชงิลกึในประเดน็
เหล่านัน้ได ้ แต่ทว่ากย็งัเป็นสื่อทีม่ปีระสทิธภิาพ หากน าไปใชใ้นเรือ่งการแนะน าท าใหรู้จ้กั รวมถงึการเชญิ
ชวนใหม้าเทีย่ว  
 เนื้อหาในส่วนต่อไป จะน าเสนอขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะทีม่กีารเขยีนระบุลงในแบบส ารวจ        
ทัง้นี้ ขอ้คน้พบทีไ่ดถ้อืเป็นการรบัฟัง และรบัทราบความเหน็อย่างละเอยีดจากกลุ่มตวัอยา่งซึง่เป็นประโยชน์
อยา่งยิง่ต่อการขยายขอ้คน้พบเพิม่เตมินอกเหนือไปจากประเดน็ทีผู่ว้จิยัชีแ้จงไปแลว้ขา้งตน้  

 
ส่วนท่ี 4 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมต่อส่ือประชาสมัพนัธ์ของเชียงใหม่ไนทซ์าฟารี 
  
 จากจ านวนกลุ่มตวัอย่างทีใ่หค้วามรว่มมอืในการท าแบบส ารวจทัง้ 440 คนนัน้ ในจ านวนนี้ม ี56 คน
ทีเ่ขยีนขอ้ความแสดงความเหน็ หรอืใหเ้สนอแนะเพิม่เตมิในเรือ่งสื่อประชาสมัพนัธข์องเชียงใหม่ไนทซ์าฟาร ี
ผูว้จิยัขอน าเสนอขอ้มลูแยกตามประเภทสื่อ พรอ้มกบัจดักลุ่มเนื้อหาไวใ้หช้ดัเจน ดงัต่อไปนี้  
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ส่ือดัง้เดิม ได้แก่ วิทย ุโทรทศัน์ และหนังสือพิมพ ์
 

 ขอ้คดิเหน็ในเรือ่งการเป็นสื่อทีไ่มค่่อยไดพ้บเหน็ หรอืไมเ่คยเหน็เลย 
 
 (1) “ไม่พบสือ่ใดๆของสวนสัตว์เลยนอกจากนานๆครัง้ทีเ่ป็นข่าวหรือมีสัตว์เกิดใหม่แต่ถ้าอยู่
เชียงใหม่สือ่ตามสถานทีท่่องเทีย่ว โรงแรม หรือตาม เอเจนซีข่ายทัวร์  จะพบข้อมูลบ้าง แต่ไม่ได้มี
รายละเอยีดผ่านมาก  นอกจากจะตอ้งคน้หาเอาเองใน internet” 
 (2) “ไม่เคยเหน็สือ่ใดๆ ของซาฟารเีลยในสือ่พวกนี้ เคยรูจ้ากญาต ิพ่อแม่พีน้่อง สมยัเดก็ๆ เมือ่ 20 
กว่าปีแล้ว ควรแก้ไขการตลาดให้ออกสือ่โซเชยีล online ให้มากขึ้นด้วย เพราะค่าใช้จ่ายก็ไม่มากและได้
กระจายจ านวนผูร้บัสารจ านวนมาก” 
 
 (3) “ไมเ่คยเหน็สือ่หรอืขา่วสารเกีย่วกบัไนทซ์าฟารมีานานหลายปีแลว้ไมว่่าจากสือ่ไหน ทัง้ online และ offline” 
 
 (4) “เหน็น้อยมาก ๆ” 
 

(5) “ไมเ่คยเหน็สือ่เหล่านี้เลย” 
 
(6) “ขาดการประชาสมัพนัธอ์ยา่งเหมาะสมผ่านสือ่เหล่านี้” 
 
(7) “ไมค่่อยจะเหน็โฆษณาผ่านสือ่วทิย ุโทรทศัน์ และหนงัสอืพมิพ์” 

 
 ขอ้คดิเหน็ในเรือ่งการเป็นสื่อทีม่ขีอ้จ ากดั  

 
 (1) “วทิย ุถา้ในเชยีงใหมอ่าจจะเหมาะประชาสมัพนัธแ์ต่ กทม ไมเ่หมาะ” 
 

(2) “สือ่ดัง้เดมิ ขอ้มลู ภาพ รายละเอยีดไมค่่อยชดัเจน” 
 

 ขอ้เสนอแนะในการใชส้ื่อประเภทนี้เพื่อการประชาสมัพนัธ ์ 
 

(1) “ควรน าขา่วสารทัง้หมดกระจายใหท้ัว่ถงึในทวีเีพือ่จะไดใ้หค้นรูจ้กัและอยากมา” 
 
(2) “อยากใหป้ระชาสมัพนัธใ์หม้ากกว่านี้”  

https://www.google.fr/search?q=%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiYoK3mo6jnAhWoILcAHXnJBWMQkeECKAB6BAgPECw
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(3) “ควรมกีารประชาสมัพนัธใ์หม้ากขึ้น” 
 
(4) “ถ่ายรปูใหด้นู่าสนใจและดงึดดูมากกว่านี้” 
 
(5) “ควรมโีฆษณาในวทิยมุากกว่านี้” 
 
(6) “ควรประชาสมัพนัธใ์นวทิยเุพือ่ใหผู้ค้นรบัฟังมากขึ้น เช่นวยัท างาน” 
 
(7) “อยากใหม้กีารท าสือ่แบบน้ีเรือ่ยๆ” 
 
(8) “ควรใหม้กีารใชส้ือ่ออนไลน์ใหม้ากขึน้กว่าสือ่หลกัเพราะลดตน้ทุนและสามารถเขา้ถงึขอ้มลูไดค้รอบคลุม” 
 
(9) “อยากใหท้ าสือ่มากขึน้กว่าน้ี” 
 
(10) “อยากใหป้ระสมัพนัธม์ากกว่านี้” 

 
ส่ือออนไลน์และส่ือสงัคม (เวบ็ไซตไ์นทซ์าฟารี ยทููป ไลน์ เฟซบุค๊ พนัทิป)  
 

 ขอ้คดิเหน็ในเรือ่งการเป็นสื่อทีย่งัเขา้ไมถ่งึกลุ่มเป้าหมาย 
 

(1) “ไมเ่คยเหน็โฆษณาผ่านสือ่เหล่านี้ค่ะ อาจเป็นเพราะไมไ่ดก้ด like, subscribe, content ประมาณนี้” 
 
(2) “ไมเ่คยเหน็สือ่ online ใดๆ เลย” 
 
(3) “ไมรู่ว้่ามชี่อง youtube ของไนทซ์าฟารดีว้ย” 
 
(4) “ไม ่Update มคีวามล่าชา้” 
 
 
 
 



37 
 

 ขอ้คดิเหน็ในเรือ่งการเป็นสื่อทีม่ขีอ้ด ีมปีระสทิธภิาพ 
 

(1) “มขีอ้มูลทีท่นัสมยั มคีวามเคลือ่นไหวอยู่เสมอและได้รบัความสะดวก รวดเรว็ในการตดิต่อกบั
เจา้หน้าที”่ 
 

(2) “สือ่ออนไลน์ท าใหอ้ยากมาเทีย่ว เพิม่การโฆษณา influencer มากขึ้น เพราะคนส่วนใหญ่นิยมใช ้
facebook instagram และไปเทีย่วตามผูน้ าเทรน คนส่วนใหญ่ทีไ่ปเป็นคนชัน้กลาง” 

 
(3) “สนบัสนุนการประชาสมัพนัธผ์่านสือ่ออนไลน์ เนือ่งจากเขา้ถงึไดง้า่ย สะดวกไมส่รา้งมลภาวะดว้ย” 
 
 ขอ้เสนอแนะในการใชส้ื่อประเภทนี้เพื่อการประชาสมัพนัธ ์ 

 
(1) “เพิม่รวีวิ+โปรโมชัน่ตาม FB” 
 
(2) “ควรประชาสมัพนัธใ์นสือ่ออนไลน์ใหเ้ยอะกว่านี้” 
 
(3) “ควรประชาสมัพนัธเ์ป็นหมวดหมูแ่ละชดัเจนมากกว่าเดมิ” 
 
(4) “อยากใหม้กีจิกรรมเยอะกว่านี้ในสือ่ออนไลน์” 
 
(5) “Update websites เพือ่ใหผู้ส้นใจอ่านรายละเอยีด” 
 
(6) “ควรอพัเดทคลอดเวลา” 
 
(7) “อยากให้โปรโมทไนท์ซาฟารเีพิม่มากกว่านี้  เช่น การท าสือ่โฆษณาเป็นคลปิวดีโีอ หรอืว่า สือ่

ผ่านเฟซบุ๊ค ทีม่ขีา่วอพัเดทเพิม่มากขึน้มากกว่านี้ จะท าใหค้นสนใจเพิม่มากขึน้” 
 
(8) “รวีวิการเทีย่วเชยีงใหมต่ามจดุ check in ต่างๆ ท าใหต้ดัสนิใจ งา่ยและอยากไปมากขึ้น” 
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ส่ือส่ิงพิมพส์ าหรบัแจก (แผน่พบั โปสเตอร)์  
 

 ขอ้คดิเหน็ในเรือ่งการเป็นสื่อทีม่ขีอ้จ ากดั 
 
(1) “แผ่นผบั+โปสเตอร ์เหมาะกบัภายในสวนสตัวใ์นการใหข้อ้มลูจดุต่างๆ มากกว่า” 
 
(2) “สือ่สิง่พมิพส์ าหรบัแจกมเีนื้อหา ภาพ รายละเอยีดทีน่่าสนใจ แต่คนส่วนมากไมค่่อยสนใจแผ่นพบั

หรอืโปสเตอร”์ 
 
(3) “ไมค่วรแจกเพราะยงัไงคนทีไ่ดก้เ็อาทิ้งอยู่ด ีถา้ไมแ่จกกถ็อืเป็นการลดกระดาษใหม้ากขึน้ 

และท าใหโ้ลกไม่รอ้น” 
 

(4) “ไมค่วรแจกเยอะ ควรกระจายในสือ่มากกว่าแจก หรอืม ีApplication ใช”้ 
 

(5) “มองว่าเป็นสือ่สิ้นเปลอืง ใชไ้ดเ้ฉพาะจดุ ถา้มวีตัถุประสงค ์แค่ awareness มองว่าไมคุ่ม้  
ยกเวน้กรณีมสี่วนลดอนัน้ีดงึดดูมากกว่า” 

 
(6) “แจกเยอะ ท าใหค้นทิ้งไมเ่ป็นทีไ่ด”้ 
 
(7) “ไมเ่หน็ความส าคญัมากนกั และสิ้นเปลอืงงบประมาณ ควรใหม้ปีรมิาณเพยีงพอเท่านัน้” 
  
(8) “ไม่น่าสนใจแลว้” 

 
 ขอ้เสนอแนะในการใชส้ื่อประเภทนี้เพื่อการประชาสมัพนัธ ์ 
 
(1) “ควรท าแผ่นพบัใหน่้าสนใจและมสีสีนัสวยงามเพือ่ความน่าอ่าน” 
 
(2) “ควรมกีารโปรโมทราคา และแผนที ่และตารางโชวอ์ยา่งชดัเจน” 
 
(3) “พรเีซนตใ์หน่้าสนใจกว่านี้” 
 
(4) “เพิม่จดุแจกเอกสารใหท้ัว่ถงึ” 
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(5) “แจกแผ่นพบัหน้างานน่าจะเหมาะกว่า” 
 

(6) “ควรผลติแผ่นพบัใหม้ปีระวตัคิวามเป็นมาของไนทซ์าฟาร”ี 
 
ส่ือบคุคล (คนรู้จกัใกล้ชิด เจ้าหน้าท่ีโรงแรม ร้านอาหาร เจ้าหน้าท่ีเชียงใหม่ไนทซ์าฟารี)  
 

 ขอ้คดิเหน็ในเรือ่งการเป็นสื่อทีม่ขีอ้ด ีมปีระสทิธภิาพ 
 
(1) “สือ่บุคคลเป็นอกีช่องทางทีจ่ะท าใหข้อ้มลูไนทซ์าฟารเีผยแพรไ่ปได”้ 
 
(2) “การพดูเล่าประสบการณ์หรอืใหค้ าแนะน าเป็นสิง่ทีด่ที าใหค้นฟังมคีวามสนใจทีจ่ะไป” 
 
(3) “ปากต่อปากไดผ้ลมากกว่าการประชาสมัพนัธ”์ 
 
(4) “มปีระโยชน์ทางตรง” 
 
(5) “ดคี่ะ ถา้เป็นตวัเองไปเทีย่วกเ็ชค็จากคนทีแ่นะน า” 
 
(6) “ท าใหเ้กดิความน่าเชือ่ถอื” 
 
(7) “เป็นสือ่ทีด่มีาก ถา้ดบีอกต่อแน่นอน” 
 
(8) “ช่วยไดม้าก เพราะบางท่านอาจจะไม่ทราบขอ้มลูเท่าไร” 

 

 ขอ้เสนอแนะในการใชส้ื่อประเภทนี้เพื่อการประชาสมัพนัธ ์ 
 

(1) “เสนอว่าใหค้นขบัรถสาธารณะทีเ่ชยีงใหม ่เป็นคนบอกต่อ / แนะน านกัท่องเทีย่ว” 
 

(2) “อยากใหม้กีารประชาสมัพนัธโ์ดยสือ่บุคคลเพิม่มากขึ้น” 
 

(3) “บอกราคาใหช้ดัเจนในการเขา้ชมมากกว่านี้” 
 

(4) “ควรส่งเสรมิสือ่ประเภทนี้ใหม้กีารพดูปากต่อปากมากยิง่ขึ้น” 
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ส่ือกลางแจ้ง (ป้ายไฟตามถนน ป้ายข้างรถสาธารณะ)  
 

 ขอ้คดิเหน็ในเรือ่งการเป็นสื่อทีไ่มค่่อยไดพ้บเหน็ หรอืไมเ่คยเหน็เลย 
 
 (1) “มใีหเ้หน็น้อยมากในเชยีงใหม”่ 
 
 (2) “ไมเ่คยเหน็ป้ายพวกนี้เลย” 
 
 (3) “ค่อนขา้งน้อยเกนิไป” 
 

 ขอ้คดิเหน็ในเรือ่งการเป็นสื่อทีม่ขีอ้ด ีมปีระสทิธภิาพ 
 

(1) “สือ่ประเภทนี้เป็นสือ่เพือ่ awareness มองว่าดสี าหรบัคนทีไ่ปถงึเชยีงใหมแ่ลว้” 
  
 (2) “ท าใหรู้จ้กัสถานทีม่ากขึน้” 
  
 (3) “เหน็ด้วยว่าป้าย bill board ช่วยได้อย่างมปีระสทิธภิาพ  เพราะคนขบัรถผ่านไปจะเหน็เด่นชดั
มากขึน้ ในบรเิวณบางที ่เช่น ต่างจงัหวดั” 
 

 ขอ้เสนอแนะในการใชส้ื่อประเภทนี้เพื่อการประชาสมัพนัธ ์ 
 
 (1) “อยากใหใ้ชเ้พือ่แจง้ค่าบรกิารส่วนลดต่างๆใหเ้หมาะสมกบัสภาพเศรษฐกจิสมยัน้ี 2563” 
  

 (2) “ควรมป้ีายไฟกลางแจง้เพิม่ขึน้ในเชยีงใหม”่ 
 

 (3) “อยากใหจ้ดัท าโปรโมชัน่บ่อยๆ และประกาศบนสือ่นี้” 
 

 (4) “ท าสือ่กลางแจง้ใหม้ากขึน้” 
 

 (5) “ควรมป้ีายไฟตามถนนหรอืขา้งทางเพิม่มากขึ้น” 
 

 (6) “ควรน าเสนอป้ายมากกว่านี้” 
 



41 
 

 (7) “ควรมป้ีายไฟสรา้งจดุเด่นมากกว่านี้” 
 

 (8) “ควรจะท าป้ายใหเ้ป็นจดุเด่นขึน้มากกว่าเดมิ” 
 

 (9) “อยากใหม้กีารแจง้กจิกรรมในสือ่นี้ 
 

 (10) “ควรประชาสมัพนัธเ์ป็นภาษาอืน่ๆ ใหช้าวต่างชาตริบัรู”้ 
 

 (11) “อยากใหม้กีารท าป้ายตามถนนใหช้ดัเจน และเยอะมากกว่านี้ และมไีฟตดิใหม้องเหน็ไดช้ดัเจน” 
 

 (12) “ควรม ีแต่ใหต้ดิสถานทีท่ีไ่ปใหช้ดัเจน” 
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ส่วนท่ี 5  
การอภิปรายผลการวิจยั และข้อเสนอแนะ 

 

 งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อส ารวจความคดิเหน็ของผูใ้ชบ้รกิารของเชยีงใหม่ไนทซ์าฟารใีนดา้นสื่อ
ประชาสมัพนัธ์ที่ได้รบั และเพื่อประเมนิผลการเผยแพร่สื่อประชาสมัพนัธ์ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีที่ใช้
ส าหรบัใหข้อ้มลูแก่นักท่องเทีย่ว โดยมขีอบเขตการศกึษาดา้นเนื้อหา คอื สื่อประชาสมัพนัธภ์ายในประเทศที่
เชยีงใหม่ไนท์ซาฟารไีด้ใช้อยู่ ประกอบด้วย สื่อดัง้เดมิ สื่อออนไลน์และสื่อสงัคม สื่อสิง่พมิพ์ส าหรบัแจก      
สื่อบุคคล และสื่อกลางแจ้ง ส่วนขอบเขตด้านประชากรที่ศึกษานัน้ คอื กลุ่มตวัอย่างที่รู้จกัเชยีงใหม่ไนท์
ซาฟารจี านวน 440 คนในพืน้ทีจ่งัหวดัเชยีงใหม่ และจงัหวดักรุงเทพมหานคร เนื้อหาในส่วนที ่5 นี้แบ่งการ
น าเสนอออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ การอภปิรายผลการวิจยั และขอ้เสนอแนะเพื่อน าไปสู่การเพิม่ประสทิธภิาพ
การใชส้ื่อประชาสมัพนัธข์องเชยีงใหมไ่นทซ์าฟาร ี  
 

1. การอภิปรายผลการวิจยั 
  

 ความหมายของการสื่อสาร และธรรมชาตขิองสื่อเพื่อการสื่อสาร 
 

สื่อ คอื ช่องทางการน าเสนอขอ้มลูขา่วสารจากผูส้่งสารไปยงัผูร้บัสาร จากค าถามคดักรองผูต้อบแบบ
ส ารวจความเหน็ในงานวจิยันี้ท าใหไ้ดก้ลุ่มตวัอยา่งทัง้หมดทีเ่ป็นบุคคลผู ้ “รูจ้กั” เชยีงใหมไ่นทซ์าฟารแีลว้
ผ่านสื่อประเภทใดประเภทหนึ่ง แมว้่าในการส ารวจนี้ สื่อทุกประเภท ทุกช่องทาง ลว้นแลว้แต่มสี่วนท าให้
เชยีงใหมไ่นทซ์าฟารเีป็นทีรู่จ้กั แต่ผลการวจิยัชีช้ดัว่าสื่อออนไลน์และสื่อสงัคม สื่อบุคคล และสื่อดัง้เดมิ เป็น
สื่อ 3 ประเภทหลกัทีม่อีทิธพิลสงูสุดต่อการรบัขอ้มลูขา่วสารของเชยีงใหมไ่นทซ์าฟาร ีในขณะทีส่ื่อสื่อสิง่พมิพ์
ส าหรบัแจก และสื่อกลางแจง้กถ็อืเป็นสื่อเสรมิทีม่บีทบาทดว้ยเช่นกนั ผูว้จิยัขออภปิรายผลในประเดน็น้ี       
ดงัตารางต่อไปนี้ 
 

ส่ือ ประเภท คณุสมบติัของส่ือ กลุ่มเป้าหมาย 
 
 
 
 

ส่ือหลกั 

สื่อออนไลน์ 
และ 
สื่อสงัคม 

- สรา้งปฏสิมัพนัธร์ะหว่างผูส้ง่สารและผูร้บัสารไดด้ ี
- รวดเรว็ เขา้ถงึง่าย 
- น าเสนอความขอ้มลูความเคลือ่นไหวได ้   
  ตลอดเวลา 

- ประชาชนทีม่อีายุไม่เกนิ 50 ปี 
(Generation X, Y, Z) 
- ผูท้ีเ่ป็นสมาชกิ หรอืเป็นเครอืขา่ย 
- ผูท้ีส่นใจจะเปิดรบัขอ้มลูโดยตรง 
 

 
สื่อบุคคล 

- บอกเล่าบอกต่อประสบการณ์การมาท่องเทีย่ว 
- แนะน าใหค้นทีไ่ม่รู ้ไดรู้จ้กั 
- น่าเชื่อถอื โดยเฉพาะอย่างยิง่ขอ้มลูจากคนใกลช้ดิ 
 

- นกัท่องเทีย่วหน้าเดมิทีม่าเทีย่วซ ้า  
- นกัท่องเทีย่วหน้าใหมท่ีไ่ดฟั้งการแนะน า 
 

สื่อดัง้เดมิ - เขา้ถงึสาธารณชนไดจ้ านวนมาก 
- น่าเชื่อถอื เพราะน าเสนอผ่านองคก์รสือ่สารมวลชน 

- ประชาชนวงกวา้ง ครอบคลุมไปยงั
กลุ่มเป้าหมายทีม่ลีกัษณะประชากรโดยรวม 
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ส่ือ ประเภท คณุสมบติัของส่ือ กลุ่มเป้าหมาย 

 
 
 
 

ส่ือเสริม 

 
สื่อสิง่พมิพ์
ส าหรบัแจก 
 

- ใหข้อ้มลูจ าเพาะของสถานที ่อาท ิประวตัทิีม่า     
การใหบ้รกิาร สิง่อ านวยความสะดวก ราคาค่าเขา้ชม 
การเดนิทาง กจิกรรมทีน่่าสนใจ ฯลฯ   
- สือ่สารไดห้ลายภาษา  
 

 
 
 
นกัท่องเทีย่วทีม่าถงึ และท่องเทีย่วอยู่ใน
จงัหวดัเชยีงใหมแ่ลว้ ทัง้ชาวไทย และ
ชาวต่างชาติ  

 
 
สื่อกลางแจง้ 

- เรยีกรอ้งความสนใจ หรอืดงึดดูความสนใจผ่านภาพ 
ทีม่สีสีนั มชีวีติชวีา หรอืขอ้ความสัน้ สะดุดตา 
- ทัว่ถงึบนทอ้งถนน กล่าวคอื  
หากขบัรถผ่านเจอในกรณีเป็นป้าย Billboard  
ขนาดใหญ่ทีต่ดิตัง้ตามจุดส าคญั เช่น สีแ่ยก สนามบนิ 
สถานีขนสง่ หรอืไดเ้หน็จากขา้งรถแดง สามลอ้ แท๊กซี ่
รถสาธารณะ 
- สือ่สารไดห้ลายภาษา  
 

 
 
 การตระหนกัรูถ้งึคุณสมบตัสิ าคญัของสื่อแต่ละประเภทตามตารางขา้งต้นนี้ จะช่วยท าใหผู้บ้รหิาร
และเจา้หน้าทีฝ่่ายประชาสมัพนัธเ์กดิความเขา้ใจในการก าหนดกลยุทธ ์ และการวางแผนเพื่อเลอืกใชส้ื่อทุก
ประเภทอย่างบูรณาการ ไม่เลอืกเพยีงสื่อประเภทใดประเภทหนึ่ง หรอืใหค้วามส าคญักบัการลงทุนค่าใชจ้่าย
ไปทีส่ ื่อประเภทใดประเภทหนึ่ง แต่เป็นรปูแบบในการรูจ้กัเลอืกใชส้ื่ออยา่งมปีระสทิธผิล คอื ประหยดั และ
คุม้ค่ากบัเงนิทีจ่า่ย และมปีระสทิธภิาพ คอื สื่อสารไดต้รงตามวตัถุประสงค ์ และตรงตามกลุ่มเป้าหมายที่
ตอ้งการ 
 
 ความหมายและความส าคญัของการประชาสมัพนัธ์ 
 

 ในทางวชิาการ การประชาสมัพนัธไ์มเ่พยีงแต่เป็นการน าเสนอขอ้มลูข่าวสารเพยีงเพื่อบอกใหรู้ ้หรอื
แจง้ใหท้ราบ หรอืเป็นหนึ่งในเครือ่งมอืการส่งเสรมิการตลาดทีใ่ชเ้พื่อเพิม่ยอดรายไดเ้ท่านัน้ แต่ยงัเป็น
กจิกรรมส าคญัอกีประการหนึ่งซึง่องคก์ารแต่ละแห่งจ าเป็นตอ้งด าเนินการเพื่อน าเสนอ และถ่ายทอด
ภาพลกัษณ์ทีด่ขีององคก์ารไปยงัประชาชนทัง้ทีเ่ป็นกลุ่มเป้าหมายหลกั และสาธารณชนทัว่ไปใหไ้ดร้บัรู้ 
น ามาซึง่ความประทบัใจ ความศรทัธา เชื่อมัน่ และการตดัสนิใจทีจ่ะเลอืกใชบ้รกิารขององคก์รนัน้  
 อยา่งไรกต็าม ขอ้คน้พบจากงานวจิยันี้ สะทอ้นใหเ้หน็ความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน
ประชาสมัพนัธข์องเชยีงใหม่ไนทซ์าฟาร ีเมือ่กลุ่มตวัอยา่งทีไ่มไ่ดอ้ยูใ่นพืน้ทีจ่งัหวดัเชยีงใหม่มทีศันคติเชงิลบ
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ในเรือ่งสถานทีต่ ัง้ทีอ่ยูไ่กล เดนิทางล าบาก อตัราค่าเขา้ชมแพงในขณะทีไ่มรู่เ้ช่นเดยีวกนัว่ามกีจิกรรมอะไร
อกีบา้งใหไ้ดเ้ขา้รว่มเมือ่ซือ้บตัรผ่านประตูเขา้ไปแลว้ ประเดน็เหล่านี้ถอืเป็นประเดน็ทีผู่ว้จิยัเสนอใหพ้จิารณา
น าไปปรบัปรงุแกไ้ข 
 นอกจากนี้ จากการศกึษาขอ้มลูเบือ้งตน้ของผูว้จิยัท าใหท้ราบว่าเชยีงใหมไ่นทซ์าฟารมีคีวามโดด
เด่นในเรือ่งสตัวป่์าทีน่ ามาแสดง และการใหบ้รกิารภายในทีน่่าสนใจอกีหลายดา้น ประเดน็เหล่านี้ถอืเป็น
ภาพลกัษณ์ทีด่ทีีค่วรหยบิยกไปน าเสนอ และตอกย า้ใหส้าธารณชนทัว่ไปไดร้บัรูอ้ย่างสม ่าเสมอ โดยมีผูว้จิยั
ขอเสนอใหเ้ตรยีมประเดน็เหล่านี้ไว ้(ไดแ้ก่ ประเดน็ภาพลกัษณ์ 12 ประการทีร่ะบุอยูใ่นแบบสอบถามส ารวจ
ความเหน็ของงานวจิยันี้ รวมถงึประเดน็เพิม่เตมิอื่นอกีทีอ่าจจะม)ี  และเผยแพรผ่่านสื่อเป็นระยะ อนัจะน ามา
ซึง่ความประทบัใจและศรทัธา จนเกดิการมาเยีย่มชม บอกต่อ และกลบัมาซ ้าอกีหรอืพาคนอื่นมาเมือ่มโีอกาส  
 
 การใชส้ื่อเพื่อการประชาสมัพนัธ ์
  
 ผูว้จิยัขอย ้าอกีครัง้หนึ่งว่า สื่อทุกประเภทมคีุณสมบตัเิฉพาะของตวัเอง และมบีทบาทต่อการท า
หน้าทีใ่นการประชาสมัพนัธอ์ยา่งไม่ยิง่หยอ่นไปกว่ากนั สิง่ส าคญัคอื ผูน้ าสื่อไปใชจ้ะตอ้งรูจ้กัเลือกใชส้ื่อให้
เหมาะสม การด าเนินการจงึจะประสบความส าเรจ็ ผลการวจิยัในส่วนทีเ่ป็นการประเมนิสื่อ และขอ้เขยีนแสดง
ความคดิเหน็ของกลุ่มตวัอยา่งทีม่ต่ีอสื่อของเชยีงใหมไ่นทซ์าฟาร ีไดแ้สดงใหเ้ห็นอย่างชดัเจนว่า  

1. สื่อดัง้เดมิ เป็นสื่อที่ประชาชนไม่ค่อยได้พบเหน็ แต่ต้องการเปิดรบั ดงันัน้จงึเป็นสื่อที่ยงัคงต้อง 
“รกัษา” ไวใ้หม้อียูต่ามความเหมาะสมของโอกาส  สถานการณ์  และงบประมาณการใชส้ื่อ 

2. สื่อออนไลน์และสื่อสงัคม เป็นสื่อที่เขา้ถงึได้ง่าย รวดเรว็ ทนัสมยั และเป็นช่องทางการน าเสนอ
กจิกรรมความเคลื่อนไหวให้แก่สมาชกิเครอืข่ายได้เป็นอย่างด ีดงันัน้จงึเป็นสื่อที่ยงัต้อง “สบืสาน” เพื่อคง
คุณภาพ และใหม้ปีฏสิมัพนัธก์บักลุ่มเป้าหมายทีร่วดเรว็ น่าประทบัใจเช่นน้ีต่อไป 

3. สื่อบุคคล สื่อส าหรบัแจก และสื่อกลางแจง้ เป็นสื่อทีอ่าจถูกมองขา้มและไมค่่อยไดใ้หค้วามส าคญั
ในการจดัสรรงบประมาณไปเพื่อด าเนินการ แต่กลบัเป็นสื่อทีม่ศีกัยภาพมากในลกัษณะการสื่อสารระหว่าง
บุคคล และการสื่อสารแบบปากต่อปากเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์การมาท่องเทีย่ว โดยเฉพาะอย่างยิง่เป็น
สื่อทีเ่ขา้ถงึนกัท่องเทีย่วทีม่าถงึจงัหวดัเชยีงใหมแ่ลว้ไดด้ทีัง้ชาวไทยและชาวต่าวชาต ิ ดงันัน้ จงึเป็นสื่อที่
จะตอ้ง “ต่อยอด” ใหม้กีารน ามาใชม้ากขึน้ และมปีระสทิธภิาพมากขึน้กว่าทีเ่คยเป็นมา  
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2. ข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ส่ือประชาสมัพนัธ์ 
 
 จากผลการวจิยั และการอภปิรายผลการวจิยัดงัทีไ่ดอ้ธบิายมาทัง้หมดขา้งต้น ผูว้จิยัขอเสนอแนะ
แนวทางเพื่อน าไปสู่การเพิม่ประสทิธภิาพการใชส้ื่อประชาสมัพนัธ์ ดงัต่อไปนี้ 
 

1. ก าหนดบุคลากรในฝ่ายประชาสมัพนัธ์ให้มหีน้าที่รบัผดิชอบด้านสื่อประชาสมัพนัธ์อย่างชดัเจน 
โดยจะตอ้งเป็นผูท้ีม่คีวามรูแ้ละความช านาญในงานประเภทนัน้เป็นอย่างด ีกล่าวคอื 

1.1 เจา้หน้าที่ฝ่ายผลติสื่อภาพและสื่อเสยีง ท าหน้าที่วางแผน ดูแล จดัท า ตรวจสอบ ตดิตาม 
และประเมินผลการผลิตเนื้อหาเพื่อน าเสนอลงในสปอตวิทยุ โฆษณาโทรทัศน์ คลิปในยูทูป และการ
ถ่ายทอดสด (ไลฟ์) ลงในเฟซบุ๊ค โดยต้องเป็นผู้ที่มคีวามเขา้ใจธรรมชาตขิองสื่อ ขอ้ด ีและขอ้จ ากดัของสื่อ
อยา่งแทจ้รงิ 

1.2 เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลติ Artwork และ Copywriter ท าหน้าที่วางแผน ดูแล จดัท า ตรวจสอบ 
ตดิตาม และประเมนิผลการผลติเนื้อหาเพื่อน าเสนอลงในเวบ็ไซต์ สื่อสิง่พมิพ ์ป้ายกลางแจง้ ตลอดจนการ
คดิและเขยีนขอ้ความ ค าพูดลงในสื่อสงัคม เช่น เฟซบุ๊ค ทวติเตอร ์และกระทูส้นทนาใน Pantip.com 

1.3 เจา้หน้าที่ฝ่ายปฏสิมัพนัธ์ทางสื่อสงัคม ท าหน้าที่วางแผน ดูแล จดัท า ตรวจสอบ ตดิตาม 
และประเมนิผลการสื่อสารกบัลูกค้า และผู้ที่สอบถาม หรอืแสดงความเห็นต่อเชยีงใหม่ไนท์ซาฟารใีนทุก
ช่องทางออนไลน์ ไดแ้ก่ เฟซบุ๊ค ไลน์ออฟฟิเชยีล Pantip.com เวบ็ไซต์ต่าง ๆ ตลอดจนแอปพลเิคชัน่อื่น ๆ 
เช่น เตี่ยนผงิ Weechat ทัง้นี้ เจา้หน้าที่ผู้รบัผดิชอบงานด้านนี้ต้องมทีกัษะการสื่อสารได้หลายภาษา และ
อาจจะตอ้งมมีากกว่า 1 คน 

ในกรณีทีม่จี านวนบุคลากรไม่เพยีงพอต่อการรองรบัสื่อไดแ้บบหนี่งคนต่อหนึ่งหน้าที ่หรอืการ
ผลติงานเป็นไปในลกัษณะจ้างภายนอกผลติ ผู้บรหิารฝ่ายฯ อาจพจิารณาจดัสรร และมอบหมายงานให้
เหมาะสมกบัศกัยภาพของเจา้หน้าที ่
 
 2. เกบ็รวบรวมขอ้มลูทางประชากรของนักท่องเทีย่วทีเ่ขา้มาเยีย่มชม เพื่อน าขอ้มลูทีไ่ดม้าสรุปเพื่อ
ก าหนดกลยทุธ ์และวางแผนการใชส้ื่อประชาสมัพนัธท์ีเ่หมาะสม ตรงกลุ่มเป้าหมายมากทีสุ่ด  

2.1 ในกรณีที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะในงานวิจยันี้ สามารถ
น าไปใชไ้ดท้นัท ี 

2.2 ในกรณีที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาต ิผู้วจิยัเสนอให้ด าเนินงานด้านการประชาสมัพนัธ์
โดยเจาะจงไปยงันกัท่องเทีย่วทีอ่ยูใ่นเชยีงใหมแ่ลว้เท่านัน้เนื่องจากจะเป็นกลุ่มลกูคา้ทีม่คีวามเป็นไปได้มาก
ทีสุ่ดในการเดนิทางมายงัไนทซ์าฟาร ีสื่อทีม่ปีระสทิธภิาพ คอื  

- สื่อบุคคล เช่น พนักงานโรงแรม เกสต์เฮาส์ รา้นอาหาร ผู้ขบัขีร่ถรบัจา้ง ฯลฯ ที่อาจจะต้อง
พจิาณาจดัสรรค่าตอบแทนใหพ้วกเขาดว้ย  
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- สื่อสิง่พมิพ์ส าหรบัแจก ได้แก่ โปสเตอร ์หรอืโบรชวัรท์ี่วางไว้ตามโรงแรม ที่พกั รา้นอาหาร 
และศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว ซึ่งเอกสารจะต้องดูสะอาด ใหม่ ทนัสมยัเพื่อดงึดูดความสนใจ อีกทัง้ต้องมี
การศกึษาอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมของนักท่องเที่ยวแต่ละชาต ิเพื่อน ามาใชใ้นการออกแบบสื่อ ใหเ้หมาะสม 
เป็นทีป่ระทบัใจในแต่ละชาต ิแต่ละภาษา 

- สื่อกลางแจง้ ไดแ้ก่ ป้าย Billboard ตามถนนสายหลกั ภายในสนามบิน สถานีขนส่ง และขา้ง
รถสาธารณะ หากไม่สามารถติดตัง้ได้เป็นระยะเวลานาน หรอืแบบถาวร ผู้วจิยัเสนอให้มกีารด าเนินการ
ในช่วงวาระส าคญั และช่วงเทศกาลทีม่นีกัท่องเทีย่วต่างชาตเิดนิทางเขา้มาจ านวนมาก  
 
 3. แสวงหาช่องทางการสื่อสารแบบปากต่อปากในรปูแบบใหม่ๆ เช่น การท ารวีวิหรอืท าปักหมุดจุด
เชค็อนิในเวบ็ไซตท์่องเทีย่ว รวมถงึกระดานสนทนาทางอนิเทอรเ์น็ตทัง้ในภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ 
 
 4. สร้างความสมัพนัธ์กบันักข่าวในองค์กรสื่อสารมวลชนขนาดใหญ่ เช่น การน าชมศึกษาดูงาน     
การเลี้ยงสงัสรรค์ การมอบบตัรก านัลให้เข้ามาพกัผ่อน หรอืพกัค้างโดยไม่เสยีค่าใช้จ่ายที่ซาฟารรีสีอร์ท     
การสร้างความสมัพนัธ์ในลกัษณะนี้  จะช่วยให้การเผยแพร่ข่าวสารเพื่อการประชาสมัพนัธ์ในกรณีต่าง ๆ 
ผ่านทางหนงัสอืพมิพ ์โทรทศัน์ และวทิยุไดร้บัความรว่มมอื และเป็นไปอยา่งสะดวกมากขึน้  
 
 5. สรา้งความจดจ าใหแ้ก่สาธารณชนในวาระส าคญัที่จะเปิดโอกาสการเขา้มาท่องเทีย่ว พรอ้มกบัมี
โปรโมชัน่ ส่วนลด หรอืแมแ้ต่การเปิดใหเ้ขา้ฟร ีเช่น  

- การใหส้่วนลด 50 %   ส าหรบัผูเ้ขา้ชมชาวไทยตลอดทัง้เดอืนในเดอืนกุมภาพนัธ ์ซึง่นอกจาก
จะเป็นเดอืนแห่งความรกัแลว้ง ยงัเป็นเดอืนเกดิของเชยีงใหมไ่นทซ์าฟารอีกีดว้ย  

- การให้สทิธิเ์ขา้ชมฟรทีัง้ครอบครวั ส าหรบัผู้เขา้ชมที่มเีดอืนเกดิเดอืนเดยีวกนักบัเชยีงใหม่
ไนทซ์าฟาร ี(กุมภาพนัธ)์  

- เดก็ทีม่วีนัเกดิและเดอืนเกดิเดยีวกนักบัเชยีงใหม่ไนท์ซาฟาร ี(6 กุมภาพนัธ)์ สามารถเขา้ชม
ฟรตีลอดชพี เป็นตน้ 
 กจิกรรมนี้นอกจากจะเป็นการสรา้งความจดจ าทีช่ดัเจนประจ าเดอืนกุมภาพนัธแ์ลว้ ยงัส่งผลต่อการ
บอกต่อ และการพาสมาชกิครอบครวั คนใกลช้ดิมาท่องเทีย่วดว้ยซึง่ถอืเป็นการส่งเสรมิการตลาดทีน่่าสนใจ 
 
 6. น าเสนอขา่วทางโทรทศัน์ในลกัษณะทีไ่มเ่ป็นทางการ เช่น รายการสะเกด็ข่าว รายการข่าวนอกลู่ 
ฯลฯ เพื่อตอกย ้าภาพลกัษณ์ของเชยีงใหม่ไนทซ์าฟาร ีตลอดจนแยกแยะการจดจ าไม่ใหซ้ ้าซอ้นกบัสวนสตัว์
เชยีงใหม่ เนื่องจากในการวจิยันี้  ยงัพบว่ามกีลุ่มตวัอย่างจ านวนหนึ่งเขา้ใจผดิว่าเป็นสถานที่เดยีวกัน หรอื
เชยีงใหมไ่นทซ์าฟารเีป็นสถานทีเ่ลีย้งหมแีพนดา้ สาเหตุดงักล่าวเกดิขึน้เพราะหมแีพนดา้ช่วงชงิพืน้ทีข่่าวได้
ส าเรจ็ในช่วง 10 ปีทีผ่่านมา  
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ภาคผนวก ก 
แบบส ำรวจควจำเห็นผู้ใช ใ้บรวกาำรว “ห้ียงช็เ่ไผท์ซำฟำรีว”  

 
ค ำชีแ้จง:  

แบบส ำรวจนีเ้ป็นส่วนหนึ่งของกำรวิจยัโดยมีเปำ้หมำยเพ่ือประเมินผลกำรเผยแพร่ส่ือประชำสมัพันธ์
ประเภทตำ่ง ๆ ของ “เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี” ทัง้นี ้ผู้วิจยัขอควำมร่วมมือจำกท่ำนในกำรตอบค ำถำมตำมควำม
เป็นจริง โดยท ำเคร่ืองหมำย  ลงในช่องค ำตอบ ซึ่งข้อมลูทัง้หมดท่ีได้รับจะน ำไปใช้เพ่ือปรับปรุง และพฒันำ
ชอ่งทำงกำรประชำสมัพนัธ์ของสวนสตัว์ให้ดียิ่งขึน้ไป 
 

ว ำถำเวัดารวองู้ใตอบแบบส ำรวจค 
 

(1)  ทำ่นรู้จกั “เชียงใหมไ่นท์ซำฟำรี” หรือไม ่   รู้จกั   ไมรู้่จกั 
 รู้จกัผำ่นชอ่งทำงใดเำาที่สุด 
  ส่ือดัง้เดมิ ได้แก่ วิทย ุโทรทศัน์ หนงัสือพิมพ์  โปรดระบ ุ........................................................... 
  ส่ือออนไลน์และส่ือสงัคม ได้แก่ เว็บไซต์ไนท์ซำฟำรี ยทูปู ไลน์ เฟซบุ๊ก พนัทิป โปรดระบ ุ............... 
  ส่ือสิ่งพิมพ์ส ำหรับแจก ได้แก่ แผน่พบั โปสเตอร์  โปรดระบ ุ........................................................ 
  ส่ือบคุคล ได้แก่ คนรู้จกัใกล้ชิด เจ้ำหน้ำท่ีโรงแรม ร้ำนอำหำร  เจ้ำหน้ำท่ีไนท์ซำฟำรี  โปรดระบ ุ...... 
  ส่ือกลำงแจ้ง ได้แก่ ปำ้ยไฟตำมถนน ปำ้ยข้ำงรถสำธำรณะ โปรดระบ.ุ........................................ 
 
(2)  ทำ่นเคยไป “เชียงใหมไ่นท์ซำฟำรี” หรือไม ่   เคย   ไมเ่คย 
 เพรำะเหตใุดถึงไเ่หวยไป 
  อยูไ่กล เดนิทำงล ำบำก 
  รำคำคำ่เข้ำเย่ียมชมแพง 
  ไมช่อบสตัว์ หรือ ไมช่อบเห็นสตัว์ถกูกกัขงั 
  ไมมี่กิจกรรมท่ีนำ่สนใจ  
  ไมรู้่วำ่ไนท์ซำฟำรีคืออะไร แตกตำ่งจำกสวนสตัว์ธรรมดำทัว่ไปอยำ่งไร  
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ส่จผที่ 1: ขใอเ้ลของู้ใตอบแบบสอบถำเ  
 
(1) เพศ   ชำย   หญิง 
 
(2) ภมูิล ำเนำ  ภำคเหนือ   ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ  ภำคกลำง / กรุงเทพมหำนคร  ภำคใต้  
   ชำวตำ่งชำต ิ(โปรดระบปุระเทศ) ................................................... 
 
(3) อำย ุ  12-17 ปี   18–25ปี  26-35 ปี  36-50 ปี  51 ปีขึน้ไป  
 
(4) ระดบักำรศกึษำ  ต ่ำกวำ่ปริญญำตรี  ปริญญำตรี หรือเทียบเทำ่  สงูกวำ่ปริญญำตรี 
 
(5) อำชีพ   นกัเรียน นกัศกึษำ 

 ข้ำรำชกำร / พนกังำนในก ำกบัของรัฐ / เจ้ำหน้ำท่ีรัฐวิสำหกิจ  
 พนกังำนในบริษัทเอกชน 
 ประกอบกิจกำรสว่นตวั / อำชีพอิสระ / ค้ำขำย / เกษตรกร 
 ลกูจ้ำง / แรงงำน รำยเดือนหรือรำยวนั    

 
(6) รำยได้ตอ่เดือน   ยงัไมมี่รำยได้เป็นของตนเอง  ต ่ำกวำ่ 10,000 บำท   10,001-20,000 บำท 
    20,001 – 30,000 บำท  30,001-40,000 บำท  40,001 บำทขึน้ไป 
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ส่จผที่ 2 : าำรวปรวะหเกผาำรวรัวบร้วใภำพลัาษณ์ของห้ียงช็เ่ “ไผท์ซำฟำรีว” ู่ำผส่ือปรวะ้ำสัเพัผธ์ 
 

ปรวะหดนผาำรวรัวบร้วใ  ส่ือปรวะ้ำสัเพัผธ์ที่หา่ียจขใอง 
(โปรวดหลือาว ำตอบหพียงขใอหดียจ) 

 
(1) ฉันรู้ว่ำประเทศไทยมีไนท์ซำฟำรี   
ท่ีจงัหวดัเชียงใหม ่

 ส่ือดัง้เดมิ  (วิทย ุโทรทศัน์ หนงัสือพิมพ์) 
 ส่ือออนไลน์และส่ือสงัคม (เว็บไซตไ์นท์ซำฟำรี ยทูปู ไลน์ เฟซบุ๊ก พนัทิป) 
 ส่ือสิ่งพิมพ์ส ำหรับแจก (แผน่พบั โปสเตอร์)    
 ส่ือบคุคล (คนรู้จกัใกล้ชิด เจ้ำหน้ำท่ีโรงแรม ร้ำนอำหำร เจ้ำหน้ำท่ีไนท์ซำฟำรี) 
 ส่ือกลำงแจ้ง (ปำ้ยไฟตำมถนน ปำ้ยข้ำงรถสำธำรณะ) 
 ไมแ่นใ่จ 

(2) ฉนัรู้วำ่สวนสตัว์เชียงใหม ่ 
กบัเชียงใหม ่“ไนท์ซำฟำรี”  
เป็นคนละท่ีกนั 

 ส่ือดัง้เดมิ  (วิทย ุโทรทศัน์ หนงัสือพิมพ์) 
 ส่ือออนไลน์และส่ือสงัคม (เว็บไซตไ์นท์ซำฟำรี ยทูปู ไลน์ เฟซบุ๊ก พนัทิป) 
 ส่ือสิ่งพิมพ์ส ำหรับแจก (แผน่พบั โปสเตอร์)   
 ส่ือบคุคล (คนรู้จกัใกล้ชิด เจ้ำหน้ำท่ีโรงแรม ร้ำนอำหำร เจ้ำหน้ำท่ีไนท์ซำฟำรี) 
 ส่ือกลำงแจ้ง (ปำ้ยไฟตำมถนน ปำ้ยข้ำงรถสำธำรณะ) 
 ไมแ่นใ่จ 

(3) ฉันรู้ว่ำเชียงใหม่ “ไนท์ซำฟำรี”      
มี สั ต ว์ ป่ ำ แ ป ล ก  แ ล ะ ห ำ ย ำ ก              
จำกต่ำงประเทศ โดยเฉพำะจำก   
ทวีปแอฟริกำ  และลำตนิอเมริกำ 

 ส่ือดัง้เดมิ  (วิทย ุโทรทศัน์ หนงัสือพิมพ์) 
 ส่ือออนไลน์และส่ือสงัคม (เว็บไซตไ์นท์ซำฟำรี ยทูปู ไลน์ เฟซบุ๊ก พนัทิป) 
 ส่ือสิ่งพิมพ์ส ำหรับแจก (แผน่พบั โปสเตอร์)    
 ส่ือบคุคล (คนรู้จกัใกล้ชิด เจ้ำหน้ำท่ีโรงแรม ร้ำนอำหำร เจ้ำหน้ำท่ีไนท์ซำฟำรี) 
 ส่ือกลำงแจ้ง (ปำ้ยไฟตำมถนน ปำ้ยข้ำงรถสำธำรณะ) 
 ไมแ่นใ่จ 

(4) ฉันรู้ว่ำเชียงใหม่  “ไนท์ซำฟำรี”    
มีกิจกรรมหลกั คือ    กำรนัง่รถ        ชม
สตัว์ โดยให้บริกำรทัง้ในรอบบำ่ย และ
รอบค ่ำ 

 ส่ือดัง้เดมิ  (วิทย ุโทรทศัน์ หนงัสือพิมพ์) 
 ส่ือออนไลน์และส่ือสงัคม (เว็บไซตไ์นท์ซำฟำรี ยทูปู ไลน์ เฟซบุ๊ก พนัทิป) 
 ส่ือสิ่งพิมพ์ส ำหรับแจก (แผน่พบั โปสเตอร์)   
 ส่ือบคุคล (คนรู้จกัใกล้ชิด เจ้ำหน้ำท่ีโรงแรม ร้ำนอำหำร เจ้ำหน้ำท่ีไนท์ซำฟำรี) 
 ส่ือกลำงแจ้ง (ปำ้ยไฟตำมถนน ปำ้ยข้ำงรถสำธำรณะ) 
 ไมแ่นใ่จ 
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ปรวะหดนผาำรวรัวบร้วใ  ส่ือปรวะ้ำสัเพัผธ์ที่หา่ียจขใอง 

(โปรวดหลือาว ำตอบหพียงขใอหดียจ) 
 

(5) ฉันรู้ว่ำเชียงใหม่ “ไนท์ซำฟำรี”     
มีกิจกรรม และกำรแสดงต่ำง ๆ อ่ืน ๆ 
อีกมำกมำยนอกจำกกำรนัง่รถชมสตัว์ 

 ส่ือดัง้เดมิ  (วิทย ุโทรทศัน์ หนงัสือพิมพ์) 
 ส่ือออนไลน์และส่ือสงัคม (เว็บไซตไ์นท์ซำฟำรี ยทูปู ไลน์ เฟซบุ๊ก พนัทิป) 
 ส่ือสิ่งพิมพ์ส ำหรับแจก (แผน่พบั โปสเตอร์)   
 ส่ือบคุคล (คนรู้จกัใกล้ชิด เจ้ำหน้ำท่ีโรงแรม ร้ำนอำหำร เจ้ำหน้ำท่ีไนท์ซำฟำรี) 
 ส่ือกลำงแจ้ง (ปำ้ยไฟตำมถนน ปำ้ยข้ำงรถสำธำรณะ) 
 ไมแ่นใ่จ 

(6) ฉันรู้ว่ำเชียงใหม่  “ไนท์ซำฟำรี”    
ให้กำรดแูลสตัว์เป็นอยำ่งดี            โดย
เจ้ำหน้ำท่ีผู้ เช่ียวชำญ 

 ส่ือดัง้เดมิ  (วิทย ุโทรทศัน์ หนงัสือพิมพ์) 
 ส่ือออนไลน์และส่ือสงัคม (เว็บไซตไ์นท์ซำฟำรี ยทูปู ไลน์ เฟซบุ๊ก พนัทิป) 
 ส่ือสิ่งพิมพ์ส ำหรับแจก (แผน่พบั โปสเตอร์)   
 ส่ือบคุคล (คนรู้จกัใกล้ชิด เจ้ำหน้ำท่ีโรงแรม ร้ำนอำหำร เจ้ำหน้ำท่ีไนท์ซำฟำรี) 
 ส่ือกลำงแจ้ง (ปำ้ยไฟตำมถนน ปำ้ยข้ำงรถสำธำรณะ) 
 ไมแ่นใ่จ 

(7) ฉันรู้ว่ำเชียงใหม่  “ไนท์ซำฟำรี” 
เป็นส่วนหนึ่งของกำรเพำะพนัธุ์  และ
อนรัุกษ์สตัว์ป่ำ 

 ส่ือดัง้เดมิ  (วิทย ุโทรทศัน์ หนงัสือพิมพ์) 
 ส่ือออนไลน์และส่ือสงัคม (เว็บไซตไ์นท์ซำฟำรี ยทูปู ไลน์ เฟซบุ๊ก พนัทิป) 
 ส่ือสิ่งพิมพ์ส ำหรับแจก (แผน่พบั โปสเตอร์)    
 ส่ือบคุคล (คนรู้จกัใกล้ชิด เจ้ำหน้ำท่ีโรงแรม ร้ำนอำหำร เจ้ำหน้ำท่ีไนท์ซำฟำรี) 
 ส่ือกลำงแจ้ง (ปำ้ยไฟตำมถนน ปำ้ยข้ำงรถสำธำรณะ) 
 ไมแ่นใ่จ 

(8) ฉนัรู้วำ่เชียงใหม ่  “ไนท์ซำฟำรี”  
มีกิจกรรมตัง้ช่ือให้ลูกสัตว์ท่ีเกิดใหม่
ภำยในสวนสตัว์  

 ส่ือดัง้เดมิ  (วิทย ุโทรทศัน์ หนงัสือพิมพ์) 
 ส่ือออนไลน์และส่ือสงัคม (เว็บไซตไ์นท์ซำฟำรี ยทูปู ไลน์ เฟซบุ๊ก พนัทิป) 
 ส่ือสิ่งพิมพ์ส ำหรับแจก (แผน่พบั โปสเตอร์)   
 ส่ือบคุคล (คนรู้จกัใกล้ชิด เจ้ำหน้ำท่ีโรงแรม ร้ำนอำหำร เจ้ำหน้ำท่ีไนท์ซำฟำรี) 
 ส่ือกลำงแจ้ง (ปำ้ยไฟตำมถนน ปำ้ยข้ำงรถสำธำรณะ) 
 ไมแ่นใ่จ 
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ปรวะหดนผาำรวรัวบร้วใ  ส่ือปรวะ้ำสัเพัผธ์ที่หา่ียจขใอง 
(โปรวดหลือาว ำตอบหพียงขใอหดียจ) 

 
(9) ฉันรู้ว่ำเชียงใหม่ “ไนท์ซำฟำรี”    
จัดกิจกรรมพิเศษในวันส ำคญัต่ำง ๆ 
ตลอดปี เช่น วันเด็ก วันสงกรำนต์       
วนัลอยกระทง วนัพอ่ ฯลฯ 

 ส่ือดัง้เดมิ  (วิทย ุโทรทศัน์ หนงัสือพิมพ์) 
 ส่ือออนไลน์และส่ือสงัคม (เว็บไซตไ์นท์ซำฟำรี ยทูปู ไลน์ เฟซบุ๊ก พนัทิป) 
 ส่ือสิ่งพิมพ์ส ำหรับแจก (แผน่พบั โปสเตอร์)    
 ส่ือบคุคล (คนรู้จกัใกล้ชิด เจ้ำหน้ำท่ีโรงแรม ร้ำนอำหำร เจ้ำหน้ำท่ีไนท์ซำฟำรี) 
 ส่ือกลำงแจ้ง (ปำ้ยไฟตำมถนน ปำ้ยข้ำงรถสำธำรณะ) 
 ไมแ่นใ่จ 

(10) ฉันรู้ว่ำกำรมำเท่ียวเชียงใหม่ 
“ไนท์ซำฟำรี” เป็นไฮไลท์ของกำรมำ
ทอ่งเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ 

 ส่ือดัง้เดมิ  (วิทย ุโทรทศัน์ หนงัสือพิมพ์) 
 ส่ือออนไลน์และส่ือสงัคม (เว็บไซตไ์นท์ซำฟำรี ยทูปู ไลน์ เฟซบุ๊ก พนัทิป) 
 ส่ือสิ่งพิมพ์ส ำหรับแจก (แผน่พบั โปสเตอร์)    
 ส่ือบคุคล (คนรู้จกัใกล้ชิด เจ้ำหน้ำท่ีโรงแรม ร้ำนอำหำร เจ้ำหน้ำท่ีไนท์ซำฟำรี) 
 ส่ือกลำงแจ้ง (ปำ้ยไฟตำมถนน ปำ้ยข้ำงรถสำธำรณะ) 
 ไมแ่นใ่จ 

(11) ฉันรู้ว่ำกำรมำเท่ียวเชียงใหม่ 
“ไนท์ซำฟำรี” เป็นประสบกำรณ์ท่ีดี
ครัง้หนึ่งของชีวิต    ไม่ว่ำจะเป็นช่วง
วยัใด 

 ส่ือดัง้เดมิ  (วิทย ุโทรทศัน์ หนงัสือพิมพ์) 
 ส่ือออนไลน์และส่ือสงัคม (เว็บไซตไ์นท์ซำฟำรี ยทูปู ไลน์ เฟซบุ๊ก พนัทิป) 
 ส่ือสิ่งพิมพ์ส ำหรับแจก (แผน่พบั โปสเตอร์)   
 ส่ือบคุคล (คนรู้จกัใกล้ชิด เจ้ำหน้ำท่ีโรงแรม ร้ำนอำหำร เจ้ำหน้ำท่ีไนท์ซำฟำรี) 
 ส่ือกลำงแจ้ง (ปำ้ยไฟตำมถนน ปำ้ยข้ำงรถสำธำรณะ) 
 ไมแ่นใ่จ 

(12) ฉันรู้ว่ำกำรมำเท่ียวเชียงใหม่ 
“ไนท์ซำฟำรี”  ช่วยสร้ำงควำม รัก 
ควำมอบอุน่ในครอบครัว  

 ส่ือดัง้เดมิ  (วิทย ุโทรทศัน์ หนงัสือพิมพ์) 
 ส่ือออนไลน์และส่ือสงัคม (เว็บไซตไ์นท์ซำฟำรี ยทูปู ไลน์ เฟซบุ๊ก พนัทิป) 
 ส่ือสิ่งพิมพ์ส ำหรับแจก (แผน่พบั โปสเตอร์)   
 ส่ือบคุคล (คนรู้จกัใกล้ชิด เจ้ำหน้ำท่ีโรงแรม ร้ำนอำหำร เจ้ำหน้ำท่ีไนท์ซำฟำรี) 
 ส่ือกลำงแจ้ง (ปำ้ยไฟตำมถนน ปำ้ยข้ำงรถสำธำรณะ) 
 ไมแ่นใ่จ 
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ส่จผที่ 3 าำรวปรวะหเกผส่ือปรวะ้ำสัเพัผธ์ของห้ียงช็เ่ “ไผท์ซำฟำรีว”  
 
ค ำชีแ้จง: ขอให้ทำ่นท ำเคร่ืองหมำย  ในข้อท่ีตรงกบัควำมคดิเห็นของทำ่นมำกท่ีสดุ  
 

 
ปรวะหดนผ 

รวะดับวจำเวกดห็นผ 
ห็นผดใจย 
อย่ำงยก่ง 

(5) 

ห็นผดใจย 
 

(4) 

ไเ่แผ่ชค 
 

(3) 

ไเ่ห็นผดใจย 
 

(2) 

ไเ่ห็นผดใจย
อย่ำงยก่ง 

(1)  
ส่ือดัง้หดกเ  (จกทยุ โทรวทัศผ์ ็ผังสือพกเพ์) 
(1) ส่ือเหล่ำนีน้ ำเสนอเนือ้หำได้น่ำสนใจ มีภำพ เสียง หรือ
ข้อควำมท่ีท ำให้ฉนัได้รู้จกัเชียงใหม ่“ไนท์ซำฟำรี” 

     

(2) ส่ือเหลำ่นีท้ ำให้ฉนัอยำกมำเท่ียวเชียงใหม ่“ไนท์ซำฟำรี”      
(3) ส่ือเหล่ำนีใ้ห้ข้อมูลกับฉันในด้ำนกำรเดินทำง อัตรำค่ำ
เข้ำชม และรำยละเอียดสถำนท่ี  

     

(4) ส่ือเหล่ำนีใ้ห้ข้อมูลกับฉันในด้ำนกิจกรรมของสวนสตัว์ 
ทัง้กำรแสดงภำยใน และกิจกรรมพิเศษในโอกำสตำ่ง ๆ  

     

(5) ส่ือเหล่ำนีใ้ห้ข้อมูลกับฉันในด้ำนประสบกำรณ์กำร
ทอ่งเท่ียวของนกัทอ่งเท่ียวคนอ่ืนๆ 

     

(6) ฉันอยำกให้เชียงใหม่ “ไนท์ซำฟำรี” ท ำประชำสัมพันธ์
ผำ่นส่ือเหลำ่นีใ้ห้มำกขึน้  

     

 
ควำมคดิเห็น หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ:  
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ปรวะหดนผ 

รวะดับวจำเวกดห็นผ 
ห็นผดใจย 
อย่ำงยก่ง 

(5) 

ห็นผดใจย 
 

(4) 

ไเ่แผ่ชค 
 

(3) 

ไเ่ห็นผดใจย 
 

(2) 

ไเ่ห็นผดใจย
อย่ำงยก่ง 

(1)  
ส่ือออผไลผ์และส่ือสังวเ (หจนบไซต์ไผท์ซำฟำรีว ย้ท้ป  ไลผ์  หฟซบุ๊า  พัผทกป) 
(1) ส่ือเหลำ่นีท้ ำให้ฉนัอยำกมำเท่ียวเชียงใหม ่“ไนท์ซำฟำรี”      
(2) ส่ือเหล่ำนีใ้ห้ข้อมูลกับฉันในด้ำนกำรเดินทำง อัตรำค่ำ
เข้ำชม และรำยละเอียดสถำนท่ี  

     

(3) ส่ือเหล่ำนีใ้ห้ข้อมูลกับฉันในด้ำนกิจกรรมของสวนสตัว์ 
ทัง้กำรแสดงภำยใน และกิจกรรมพิเศษในโอกำสตำ่ง ๆ  

     

(4) ส่ือเหล่ำนีใ้ห้ข้อมูลกับฉันในด้ำนประสบกำรณ์กำร
ทอ่งเท่ียวของนกัทอ่งเท่ียวคนอ่ืนๆ 

     

(5) หจนปไซต์เชียงใหม่ “ไนท์ซำฟำรี” น่ำสนใจ มีภำพ เสียง 
หรือข้อควำมท่ีครบถ้วน ละเอียด ชดัเจน 

     

(6) โฆษณำและประชำสัมพันธ์ ท่ีจัดท ำโดยเชียงใหม่        
“ไนท์ซำฟำรี” ในย้ท้ป ดึงดูดควำมสนใจ และมีควำมยำว     
ท่ีพอดี ไมน่ำ่เบื่อ 

     

(7) ฉันได้รับควำมสะดวก รวดเร็วในกำรติดตอ่กบัเจ้ำหน้ำท่ี
ของเชียงใหม ่“ไนท์ซำฟำรี” ผำ่นทำง ไลผ์ออฟฟก ห้ียล  

     

(8) หฟซบุ๊วของเชียงใหม ่“ไนท์ซำฟำรี” มีข้อมลูทนัสมยัและ
มีควำมเคล่ือนไหวอยูเ่สมอ 

     

(9) ฉนัเคยอำ่น หรือรีวิวเชียงใหม ่“ไนท์ซำฟำรี” ในพนัทิป      
(10) ฉันอยำกให้เชียงใหม่ “ไนท์ซำฟำรี” ท ำประชำสมัพนัธ์
ผำ่นส่ือออนไลน์และส่ือเหลำ่นีใ้ห้มำกขึน้ 

     

 
ควำมคดิเห็น หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ:  
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ปรวะหดนผ 

รวะดับวจำเวกดห็นผ 
ห็นผดใจย 
อย่ำงยก่ง 

(5) 

ห็นผดใจย 
 

(4) 

ไเ่แผ่ชค 
 

(3) 

ไเ่ห็นผดใจย 
 

(2) 

ไเ่ห็นผดใจย
อย่ำงยก่ง 

(1)  
ส่ือสก่งพกเพ์ส ำ็รัวบแคา (แู่ผพับ โปสหตอร์ว) 
(1) ส่ือเหล่ำนีน้ ำเสนอเนือ้หำได้น่ำสนใจ มีภำพ หรือ
ข้อควำมท่ีท ำให้ฉนัได้รู้จกัเชียงใหม ่“ไนท์ซำฟำรี” 

     

(2) ส่ือเหลำ่นีท้ ำให้ฉนัอยำกมำเท่ียวเชียงใหม ่“ไนท์ซำฟำรี”      
( 3 )  ส่ื อ เหล่ ำ นี ใ้ ห้ ข้ อมูลกับฉัน ใน ด้ำนกำร เดินทำง                
อตัรำคำ่เข้ำชม และรำยละเอียดสถำนท่ี  

     

(4) ส่ือเหล่ำนีใ้ห้ข้อมูลกับฉันในด้ำนกิจกรรมของสวนสตัว์ 
ทัง้กำรแสดงภำยใน และกิจกรรมพิเศษในโอกำสตำ่ง ๆ  

     

(5) ส่ือเหล่ำนีใ้ห้ข้อมูลกับฉันในด้ำนประสบกำรณ์กำร
ทอ่งเท่ียวของนกัทอ่งเท่ียวคนอ่ืนๆ 

     

(6) ฉันอยำกให้เชียงใหม่ “ไนท์ซำฟำรี” ท ำประชำสัมพันธ์
ผำ่นส่ือเหลำ่นีใ้ห้มำกขึน้  

     

 
ควำมคดิเห็น หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ:  
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ปรวะหดนผ 

รวะดับวจำเวกดห็นผ 
ห็นผดใจย 
อย่ำงยก่ง 

(5) 

ห็นผดใจย 
 

(4) 

ไเ่แผ่ชค 
 

(3) 

ไเ่ห็นผดใจย 
 

(2) 

ไเ่ห็นผดใจย
อย่ำงยก่ง 

(1)  
ส่ือบุววล (วผร้วใ คัาชาลใ้กด หคใำ็ผใำท่ีโรวงแรวเ รวใำผอำ็ำรว หคใำ็ผใำที่ไผท์ซำฟำรีว) 
(1)  กำรพูดเล่ำประสบกำรณ์ หรือให้ค ำแนะน ำแบบ           
“ปำกตอ่ปำก” ท ำให้ฉนัได้รู้จกัเชียงใหม ่ “ไนท์ซำฟำรี” 

     

(2)  กำรพูดเล่ำประสบกำรณ์ หรือให้ค ำแนะน ำแบบ         
“ ป ำกต่ อปำก ”  ท ำ ใ ห้ ฉั น อยำกมำ เ ท่ี ย ว เ ชี ย ง ใ หม่                   
“ไนท์ซำฟำรี” 

     

(3) ส่ือเหล่ำนีใ้ห้ข้อมูลกับฉันในด้ำนกำรเดินทำง อัตรำค่ำ
เข้ำชม และรำยละเอียดสถำนท่ี  

     

(4) ส่ือเหล่ำนีใ้ห้ข้อมูลกับฉันในด้ำนกิจกรรมของสวนสตัว์ 
ทัง้กำรแสดงภำยใน และกิจกรรมพิเศษในโอกำสตำ่ง ๆ  

     

(5 )  ส่ือ เหล่ำ นี ใ้ ห้ ข้อมูลกับฉันในด้ำนประสบกำรณ์               
กำรทอ่งเท่ียวของนกัทอ่งเท่ียวคนอ่ืนๆ 

     

(6) ฉันอยำกให้เชียงใหม่ “ไนท์ซำฟำรี” ท ำประชำสัมพันธ์
ผำ่นส่ือเหลำ่นีใ้ห้มำกขึน้  

     

 
ควำมคดิเห็น หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ:  
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ปรวะหดนผ 

รวะดับวจำเวกดห็นผ 
ห็นผดใจย 
อย่ำงยก่ง 

(5) 

ห็นผดใจย 
 

(4) 

ไเ่แผ่ชค 
 

(3) 

ไเ่ห็นผดใจย 
 

(2) 

ไเ่ห็นผดใจย
อย่ำงยก่ง 

(1)  
ส่ือาลำงแคใง (ปใำยไฟตำเถผผ ปใำยขใำงรวถสำธำรวณะ) 
(1) ส่ือเหลำ่นีท้ ำให้ฉนัได้รู้จกัเชียงใหม ่“ไนท์ซำฟำรี”      
(2) ส่ือเหลำ่นีท้ ำให้ฉนัอยำกมำเท่ียวเชียงใหม ่“ไนท์ซำฟำรี”      
( 3 )  ส่ื อ เหล่ ำ นี ใ้ ห้ ข้ อมูลกับฉัน ใน ด้ำนกำร เดินทำ ง                
อตัรำคำ่เข้ำชม และรำยละเอียดสถำนท่ี  

     

(4) ส่ือเหล่ำนีใ้ห้ข้อมูลกับฉันในด้ำนกิจกรรมของสวนสตัว์ 
ทัง้กำรแสดงภำยใน และกิจกรรมพิเศษในโอกำสตำ่ง ๆ  

     

(5 )  ส่ือ เหล่ำ นี ใ้ ห้ ข้อมูลกับฉันในด้ำนประสบกำรณ์               
กำรทอ่งเท่ียวของนกัทอ่งเท่ียวคนอ่ืนๆ 

     

(6) ฉันอยำกให้เชียงใหม่ “ไนท์ซำฟำรี” ท ำประชำสัมพันธ์
ผำ่นส่ือเหลำ่นีใ้ห้มำกขึน้  

     

 
ควำมคดิเห็น หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ:  
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 

ขอขอบพรวะวุณหปน ผอย่ำงยก่งชผาำรวท ำแบบส ำรวจควจำเห็นผผีว้รัวบ 
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ภาคผนวก ข 
ตารางประมวลผลจากแบบส ารวจ 

 
ส่วนท่ี 1 ตารางการวิเคราะหข้์อมลูเชิงปริมาณจากการตอบแบบส ารวจความเหน็ 

 
Frequencies 

Notes 

Output Created 03-FEB-2020 16:57:59 

Comments  

Input 

Data C:\Users\User\Desktop\ไฟลs์pss.sav 

Active Dataset DataSet2 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 
440 

Missing Value Handling 

Definition of Missing 
User-defined missing values are treated as 

missing. 

Cases Used Statistics are based on all cases with valid data. 

Syntax 

FREQUENCIES VARIABLES=Know 

  /ORDER=ANALYSIS. 

Resources 

Processor Time 00:00:00.00 

Elapsed Time 00:00:00.01 

 

[DataSet2] C:\Users\User\Desktop\ไฟลs์pss.sav 
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Statistics 

รูจ้กัหรอืไม ่

N 
Valid 440 

Missing 0 

รู้จกัหรือไม่ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

     

รูจ้กั 440 100.0 100.0 100.0 

     

Total 440 100.0 100.0  

 

รูจ้กัสือ่ไหนมากทีสุ่ด 

N 
Valid 440 

Missing 0 

รู้จกัส่ือไหนมากท่ีสดุ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

.00 4 .9 .9 .9 

สือ่ดัง้เดมิ 81 18.4 18.4 19.3 

สือ่ออนไลน์ 212 48.2 48.2 67.5 

สือ่สิง่พมิพ ์ 18 4.1 4.1 71.6 

สือ่บุคคล 111 25.2 25.2 96.8 

สือ่เคลือ่นไหว 14 3.2 3.2 100.0 

Total 440 100.0 100.0  
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สือ่ออนไลน์ 

N 
Valid 440 

Missing 0 

ส่ือออนไลน์ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

ไมรู่จ้กั 219 49.8 49.8 49.8 

รูจ้กั 221 50.2 50.2 100.0 

Total 440 100.0 100.0  

 

Statistics 

ระบุสือ่ออนไลน์ 

N 
Valid 440 

Missing 0 

ระบส่ืุอออนไลน์ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

.00 218 49.5 49.5 49.5 

เวป็ไซต ์ 12 2.7 2.7 52.3 

ยทูปู 24 5.5 5.5 57.7 

ไลน์ 5 1.1 1.1 58.9 

เฟซบุ๊ก 169 38.4 38.4 97.3 

พนัทปิ 12 2.7 2.7 100.0 

Total 440 100.0 100.0  
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Statistics 

สือ่สิง่พมิพ ์

N 
Valid 440 

Missing 0 

ส่ือส่ิงพิมพ ์

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

ไมรู่จ้กั 423 96.1 96.1 96.1 

รูจ้กั 17 3.9 3.9 100.0 

Total 440 100.0 100.0  

 

Statistics 

ระบุสือ่สิง่พมิพ ์

N 
Valid 440 

Missing 0 

ระบส่ืุอส่ิงพิมพ ์

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

.00 423 96.1 96.1 96.1 

แผ่นพบั 16 3.6 3.6 99.8 

โปสเตอร ์ 1 .2 .2 100.0 

Total 440 100.0 100.0  
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สือ่บุคคล 

N 
Valid 440 

Missing 0 

 

ส่ือบคุคล 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

ไมรู่จ้กั 329 74.8 74.8 74.8 

รูจ้กั 110 25.0 25.0 99.8 

4.00 1 .2 .2 100.0 

Total 440 100.0 100.0  

 

ระบุสือ่บุคคล 

N 
Valid 440 

Missing 0 

 

ระบส่ืุอบคุคล 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

.00 333 75.7 75.7 75.7 

คนรูจ้กัใกลช้ดิ 102 23.2 23.2 98.9 

เจา้หน้าทีโ่รงแรม 4 .9 .9 99.8 

เจา้หน้าทีส่วนสตัว ์ 1 .2 .2 100.0 

Total 440 100.0 100.0  
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สือ่เคลือ่นไหว 

N 
Valid 440 

Missing 0 

 

ส่ือเคล่ือนไหว 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

ไมรู่จ้กั 426 96.8 96.8 96.8 

รูจ้กั 14 3.2 3.2 100.0 

Total 440 100.0 100.0  

 

ระบุสือ่เคลือ่นไหว 

N 
Valid 440 

Missing 0 

 

ระบส่ืุอเคล่ือนไหว 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

.00 426 96.8 96.8 96.8 

ป้ายไฟตามถนน 10 2.3 2.3 99.1 

ป้ายขา้งรถสาธารณะ 4 .9 .9 100.0 

Total 440 100.0 100.0  
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เคยไปหรอืไม ่

N 
Valid 440 

Missing 0 

เคยไปหรือไม่ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

.00 6 1.4 1.4 1.4 

เคยไป 260 59.1 59.1 60.5 

ไมเ่คยไป 174 39.5 39.5 100.0 

Total 440 100.0 100.0  

เพราะเหตุใดถงึไมเ่คยไป 

N 
Valid 203 

Missing 237 

เพราะเหตุใดถึงไม่เคยไป 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

อยู่ไกล 133 30.2 65.5 65.5 

ราคาแพง 27 6.1 13.3 78.8 

ไมช่อบสตัว ์ 11 2.5 5.4 84.2 

ไมม่กีจิกรรม 20 4.5 9.9 94.1 

ไมรู่ว้่าคอือะไร 12 2.7 5.9 100.0 

Total 203 46.1 100.0  

Missing System 237 53.9   

Total 440 100.0   
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เพศ 

N 
Valid 440 

Missing 0 

เพศ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

ชาย 181 41.1 41.1 41.1 

หญงิ 259 58.9 58.9 100.0 

Total 440 100.0 100.0  

 

ภมูลิ าเนา 

N 
Valid 440 

Missing 0 

ภมิูล าเนา 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

.00 9 2.0 2.0 2.0 

ภาคเหนือ 162 36.8 36.8 38.9 

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ 39 8.9 8.9 47.7 

ภาคกลาง 183 41.6 41.6 89.3 

ภาคใต ้ 46 10.5 10.5 99.8 

ชาวต่างชาต ิ 1 .2 .2 100.0 

Total 440 100.0 100.0  
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อายุ 

N 
Valid 440 

Missing 0 

อายุ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

.00 1 .2 .2 .2 

12-27ปี 22 5.0 5.0 5.2 

18-25ปี 158 35.9 35.9 41.1 

26-35ปี 158 35.9 35.9 77.0 

36-35ปี 88 20.0 20.0 97.0 

51ปีขึน้ไป 13 3.0 3.0 100.0 

Total 440 100.0 100.0  

ล าดบัการศกึษา 

N 
Valid 440 

Missing 0 

ล าดบัการศึกษา 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

.00 27 6.1 6.1 6.1 

ต ่ากว่าปรญิญาตร ี 65 14.8 14.8 20.9 

ปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า 260 59.1 59.1 80.0 

สงูกว่าปรญิญาตร ี 81 18.4 18.4 98.4 

4.00 7 1.6 1.6 100.0 

Total 440 100.0 100.0  
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อาชพี 

N 
Valid 440 

Missing 0 

อาชีพ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

.00 2 .5 .5 .5 

นกัเรยีน/นกัศกึษา 159 36.1 36.1 36.6 

ขา้ราชการ/พนกังานในก ากบัของ
รฐั/เจา้หน้าทีร่ฐัวสิาหกจิ 

81 18.4 18.4 55.0 

พนกังานในบรษิทัเอกชน 120 27.3 27.3 82.3 

ประกอบกจิการส่วนตวั/อาชพีอสิระ/
คา้ขาย/เกษตรกร 

59 13.4 13.4 95.7 

ลกูจา้ง/แรงงานรายเดอืนหรอื
รายวนั 

19 4.3 4.3 100.0 

Total 440 100.0 100.0  

 

รายได ้

N 
Valid 440 

Missing 0 

 

รายได้ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 
ยงัไมม่รีายไดเ้ป็นของตนเอง 105 23.9 23.9 23.9 

ต ่ากว่า10000บาท 30 6.8 6.8 30.7 
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10,001-20,000บาท 111 25.2 25.2 55.9 

20,001-30,000บาท 94 21.4 21.4 77.3 

30,001-40,000บาท 59 13.4 13.4 90.7 

40,001บาทขึน้ไป 41 9.3 9.3 100.0 

Total 440 100.0 100.0  

 

ฉนัรูว้่าประเทศไทยมไีนซ์ซาฟารทีี่
เชยีงใหม ่

N 
Valid 440 

Missing 0 

 

ฉันรู้ว่าประเทศไทยมีไนซ์ซาฟารีท่ีเชียงใหม่ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

.00 7 1.6 1.6 1.6 

สือ่ดัง้เดมิ 83 18.9 18.9 20.5 

สือ่ออนไลน์และสือ่สงัคม 244 55.5 55.5 75.9 

สือ่สิง่พมิพส์ าหรบัแจก 10 2.3 2.3 78.2 

สือ่บุคคล 77 17.5 17.5 95.7 

สือ่เคลือ่นไหว 10 2.3 2.3 98.0 

ไมแ่น่ใจ 9 2.0 2.0 100.0 

Total 440 100.0 100.0  
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ฉนัรูว้่าสวนสตัวเ์ชยีงใหมก่บัเชยีงใหม่
ไนทซ์าฟารเีป็นคนละทีก่นั 

N 
Valid 440 

Missing 0 

 

ฉันรู้ว่าสวนสตัวเ์ชียงใหม่กบัเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเป็นคนละท่ีกนั 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

.00 3 .7 .7 .7 

สือ่ดัง้เดมิ 50 11.4 11.4 12.0 

สือ่ออนไลน์และสือ่สงัคม 209 47.5 47.5 59.5 

สือ่สิง่พมิพส์ าหรบัแจก 11 2.5 2.5 62.0 

สือ่บุคคล 85 19.3 19.3 81.4 

สือ่เคลือ่นไหว 7 1.6 1.6 83.0 

ไมแ่น่ใจ 75 17.0 17.0 100.0 

Total 440 100.0 100.0  

 

 

ฉนัรูว้่าเชยีงใหมไ่นทซ์าฟารมีสีตัวป่์า
แปลกและหายาก 

N 
Valid 440 

Missing 0 

 

ฉันรู้ว่าเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีมีสตัวป่์าแปลกและหายาก 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
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Valid 

.00 1 .2 .2 .2 

สือ่ดัง้เดมิ 41 9.3 9.3 9.5 

สือ่ออนไลน์และสือ่สงัคม 213 48.4 48.4 58.0 

สือ่สิง่พมิพส์ าหรบัแจก 16 3.6 3.6 61.6 

สือ่บุคคล 54 12.3 12.3 73.9 

สือ่เคลือ่นไหว 3 .7 .7 74.5 

ไมแ่น่ใจ 112 25.5 25.5 100.0 

Total 440 100.0 100.0  

 

Statistics 

ฉนัรูว้่าเชยีงใหมไ่นทซ์าฟารมีกีจิกรรม
หลกัคอืนัง่รถชมสตัว ์

N 
Valid 440 

Missing 0 

ฉันรู้ว่าเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีมีกิจกรรมหลกัคือนัง่รถชมสตัว ์

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

.00 3 .7 .7 .7 

สือ่ดัง้เดมิ 52 11.8 11.8 12.5 

สือ่ออนไลน์และสือ่สงัคม 234 53.2 53.2 65.7 

สือ่สิง่พมิพส์ าหรบัแจก 16 3.6 3.6 69.3 

สือ่บุคคล 71 16.1 16.1 85.5 

สือ่เคลือ่นไหว 10 2.3 2.3 87.7 

ไมแ่น่ใจ 54 12.3 12.3 100.0 

Total 440 100.0 100.0  
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ฉนัรูว้่าเชยีงใหมไ่นทซ์าฟารมีกีจิกรรม
และการแสดงต่างๆนอกจากนัง่รถชม
สตัว ์

N 
Valid 440 

Missing 0 

 

ฉันรู้ว่าเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีมีกิจกรรมและการแสดงต่างๆนอกจากนัง่รถชมสตัว ์

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

.00 6 1.4 1.4 1.4 

สือ่ดัง้เดมิ 35 8.0 8.0 9.3 

สือ่ออนไลน์และสือ่สงัคม 211 48.0 48.0 57.3 

สือ่สิง่พมิพส์ าหรบัแจก 18 4.1 4.1 61.4 

สือ่บุคคล 70 15.9 15.9 77.3 

สือ่เคลือ่นไหว 6 1.4 1.4 78.6 

ไมแ่น่ใจ 94 21.4 21.4 100.0 

Total 440 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

ฉนัรูว้่าเชยีงใหมไ่นทซ์าฟารใีหก้ารดแูล
สตัวเ์ป็นอย่างด ี

N 
Valid 440 

Missing 0 
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ฉันรู้ว่าเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้การดแูลสตัวเ์ป็นอย่างดี 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

.00 2 .5 .5 .5 

สือ่ดัง้เดมิ 34 7.7 7.7 8.2 

สือ่ออนไลน์และสือ่สงัคม 178 40.5 40.5 48.6 

สือ่สิง่พมิพส์ าหรบัแจก 13 3.0 3.0 51.6 

สือ่บุคคล 56 12.7 12.7 64.3 

สือ่เคลือ่นไหว 3 .7 .7 65.0 

ไมแ่น่ใจ 154 35.0 35.0 100.0 

Total 440 100.0 100.0  

 

ฉนัรูว้่าเชยีงใหมไ่นทซ์าฟารเีป็นสว่น
หนึ่งของการเพาะพนัธุแ์ละอนุรกัษ์สตัว์
ป่า 

N 
Valid 440 

Missing 0 

 

ฉันรู้ว่าเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเป็นส่วนหน่ึงของการเพาะพนัธุ์และอนุรกัษ์สตัวป่์า 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

.00 1 .2 .2 .2 

สือ่ดัง้เดมิ 30 6.8 6.8 7.0 

สือ่ออนไลน์และสือ่สงัคม 179 40.7 40.7 47.7 

สือ่สิง่พมิพส์ าหรบัแจก 10 2.3 2.3 50.0 

สือ่บุคคล 51 11.6 11.6 61.6 
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สือ่เคลือ่นไหว 2 .5 .5 62.0 

ไมแ่น่ใจ 167 38.0 38.0 100.0 

Total 440 100.0 100.0  

 

ฉนัรูว้่าเชยีงใหมไ่นทซ์าฟารมีกีจิกรรม
ตัง้ชือ่ใหล้กูสตัวท์ีเ่กดิใหม่ 

N 
Valid 440 

Missing 0 

 

ฉันรู้ว่าเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีมีกิจกรรมตัง้ช่ือให้ลูกสตัวท่ี์เกิดใหม่ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

.00 1 .2 .2 .2 

สือ่ดัง้เดมิ 57 13.0 13.0 13.2 

สือ่ออนไลน์และสือ่สงัคม 224 50.9 50.9 64.1 

สือ่สิง่พมิพส์ าหรบัแจก 8 1.8 1.8 65.9 

สือ่บุคคล 35 8.0 8.0 73.9 

สือ่เคลือ่นไหว 4 .9 .9 74.8 

ไมแ่น่ใจ 111 25.2 25.2 100.0 

Total 440 100.0 100.0  

 

 

ฉนัรูว้่าเชยีงใหมไ่นทซ์าฟารจีดักจิกรรม
พเิศษในวนัส าคญัต่างๆตลอดปี 

N 
Valid 440 

Missing 0 
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ฉันรู้ว่าเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจดักิจกรรมพิเศษในวนัส าคญัต่างๆตลอดปี 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

.00 1 .2 .2 .2 

สือ่ดัง้เดมิ 54 12.3 12.3 12.5 

สือ่ออนไลน์และสือ่สงัคม 244 55.5 55.5 68.0 

สือ่สิง่พมิพส์ าหรบัแจก 6 1.4 1.4 69.3 

สือ่บุคคล 45 10.2 10.2 79.5 

สือ่เคลือ่นไหว 8 1.8 1.8 81.4 

ไมแ่น่ใจ 82 18.6 18.6 100.0 

Total 440 100.0 100.0  

ฉนัรูว้่าเชยีงใหมไ่นทซ์าฟารเีป็นไฮไลท์
ของการมาท่องเทีย่วจงัหวดัเชยีงใหม่ 

N 
Valid 440 

Missing 0 

ฉันรู้ว่าเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเป็นไฮไลท์ของการมาท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

.00 5 1.1 1.1 1.1 

สือ่ดัง้เดมิ 31 7.0 7.0 8.2 

สือ่ออนไลน์และสือ่สงัคม 222 50.5 50.5 58.6 

สือ่สิง่พมิพส์ าหรบัแจก 9 2.0 2.0 60.7 

สือ่บุคคล 67 15.2 15.2 75.9 

สือ่เคลือ่นไหว 7 1.6 1.6 77.5 

ไมแ่น่ใจ 99 22.5 22.5 100.0 

Total 440 100.0 100.0  
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ฉนัรูว้่าเชยีงใหมไ่นทซ์าฟารเีป็น
ประสบการณ์ทีด่คีร ัง้หนึ่งของชวีติ 

N 
Valid 440 

Missing 0 

ฉันรู้ว่าเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเป็นประสบการณ์ท่ีดีครัง้หน่ึงของชีวิต 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

.00 1 .2 .2 .2 

สือ่ดัง้เดมิ 28 6.4 6.4 6.6 

สือ่ออนไลน์และสือ่สงัคม 211 48.0 48.0 54.5 

สือ่สิง่พมิพส์ าหรบัแจก 6 1.4 1.4 55.9 

สือ่บุคคล 93 21.1 21.1 77.0 

สือ่เคลือ่นไหว 4 .9 .9 78.0 

ไมแ่น่ใจ 97 22.0 22.0 100.0 

Total 440 100.0 100.0  

ฉนัรูว้่าเชยีงใหมไ่นทซ์าฟารชี่วยสรา้ง
ความรกัความอบอุ่นในครอบครวั 

N 
Valid 440 

Missing 0 

ฉันรู้ว่าเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีช่วยสร้างความรกัความอบอุ่นในครอบครวั 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

.00 2 .5 .5 .5 

สือ่ดัง้เดมิ 32 7.3 7.3 7.7 

สือ่ออนไลน์และสือ่สงัคม 211 48.0 48.0 55.7 

สือ่สิง่พมิพส์ าหรบัแจก 9 2.0 2.0 57.7 
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สือ่บุคคล 84 19.1 19.1 76.8 

สือ่เคลือ่นไหว 6 1.4 1.4 78.2 

ไมแ่น่ใจ 96 21.8 21.8 100.0 

Total 440 100.0 100.0  

 

Frequencies 

Notes 

Output Created 03-FEB-2020 17:10:45 

Comments  

Input 

Data C:\Users\User\Desktop\ไฟลs์pss.sav 

Active Dataset DataSet2 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 
440 

Missing Value Handling 

Definition of Missing User-defined missing values are treated as missing. 

Cases Used Statistics are based on all cases with valid data. 

Syntax 

FREQUENCIES VARIABLES=original2 original3 

original4 original5 original6 original7 online1 online2 

online3 online4 online5 online6 online7 online8 

online9 online10 paper1 paper2 paper3 paper4 

paper5 paper6 person1 person2 person3 person4 

person5 person6 

move1 move2 move3 move4 move5 move6 

  /ORDER=ANALYSIS. 

Resources 

Processor Time 00:00:00.05 

Elapsed Time 00:00:00.04 
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[DataSet2] C:\Users\User\Desktop\ไฟลs์pss.sav 

 

Statistics 

 สือ่เหล่านี้น าเสนอ
ไดน่้าสนใจ 

สือ่เหล่านี้ท าใหฉ้นั
อยากมาเทีย่ว
เชยีงใหมไ่นท์

ซาฟาร ี

สือ่เหล่านี้ใหข้อ้มลู
ดา้นการเดนิทาง 

อตัราค่าเขา้ชม และ
รายละเอยีดสถานที ่

สือ่เหล่านี้ใหข้อ้มลู
ในดา้นกจิกรรมของ

สวนสตัว ์

สือ่เหล่านี้ใหข้อ้มลู
ในดา้นประสบการณ์
การท่องเทีย่วของ
นกัท่องเทีย่วคน

อื่นๆ 

N 
Valid 440 440 440 440 440 

Missing 0 0 0 0 0 

 

Statistics 

 อยากใหเ้ชยีงใหม่
ไนทซ์าฟารที า

ประชาสมัพนัธผ์่าน
สือ่เหล่านี้ใหม้ากขึน้ 

สือ่เหล่านี้ท าใหฉ้นั
อยากมาเทีย่ว

เชยีงใหมไ่นทซ์าฟาร ี

สือ่เหล่านี้ใหข้อ้มลู
ดา้นการเดนิทาง 

อตัราค่าเขา้ชม และ
รายละเอยีดสถานที ่

สือ่เหล่านี้ใหข้อ้มลูใน
ดา้นกจิกรรมของ

สวนสตัว ์

สือ่เหล่านี้ใหข้อ้มลูใน
ดา้นประสบการณ์
การท่องเทีย่วของ

นกัท่องเทีย่วคนอื่นๆ 

N 
Valid 440 440 440 440 440 

Missing 0 0 0 0 0 

 

Statistics 

 เวป็ไซต์ของ
เชยีงใหมไ่นทซ์าฟารี

น่าสนใจ 

โฆษณาและ
ประชาสมัพนัธท์ี่
จดัท าโดยเชยีงใหม่
ไนทซ์าฟารดีงึดดู

ความสนใจ 

ไดร้บัความสะดวก
รวดเรว็ในการตดิต่อ
กบัเจา้หน้าทีข่อง

ผ่านทางออฟฟิเชยีล
เชยีงใหมไ่นทซ์าฟาร ี

เฟซบุ๊คของเชยีงใหม่
ไนทซ์าฟารมีขีอ้มลู
ทนัสมยัและมคีวาม
เคลือ่นไหวอยู่เสมอ 

ฉนัเคยอ่านหรอืรวีวิ
เชยีงใหมไ่นทซ์าฟารี

ในพนัทปิ 

N 
Valid 440 440 440 440 440 

Missing 0 0 0 0 0 
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 อยากใหเ้ชยีงใหม่
ไนทซ์าฟารที า

ประชาสมัพนัธผ์่าน
สือ่เหล่านี้ใหม้ากขึน้ 

สือ่เหล่านี้น าเสนอได้
น่าสนใจ 

สือ่เหล่านี้ท าใหฉ้นั
อยากมาเทีย่ว

เชยีงใหมไ่นทซ์าฟาร ี

สือ่เหล่านี้ใหข้อ้มลู
ดา้นการเดนิทาง 

อตัราค่าเขา้ชม และ
รายละเอยีดสถานที ่

สือ่เหล่านี้ใหข้อ้มลูใน
ดา้นกจิกรรมของ

สวนสตัว ์

N 
Valid 440 440 440 440 440 

Missing 0 0 0 0 0 

 

 สือ่เหล่านี้ใหข้อ้มลูใน
ดา้นประสบการณ์
การท่องเทีย่วของ

นกัท่องเทีย่วคนอื่นๆ 

อยากใหเ้ชยีงใหม่
ไนทซ์าฟารที า

ประชาสมัพนัธผ์่าน
สือ่เหล่านี้ใหม้ากขึน้ 

การพดูเล่า
ประสบการณ์หรอืให้
ค าแนะน าแบบปาก
ต่อปากท าใหรู้จ้กั

เชยีงใหมไ่นทซ์าฟาร ี

การพดูเล่าประสบ
การณหืรอืให้

ค าแนะน าแบบปาก
ต่อปากท าใหอ้ยาก
มาเทีย่วเชยีงใหม่

ไนทซ์าฟาร ี

สือ่เหล่านี้ใหข้อ้มลู
ดา้นการเดนิทาง 

อตัราค่าเขา้ชม และ
รายละเอยีดสถานที ่

N 
Valid 440 440 440 440 440 

Missing 0 0 0 0 0 

 

 สือ่เหล่านี้ใหข้อ้มลูใน
ดา้นกจิกรรมของ

สวนสตัว ์

สือ่เหล่านี้ใหข้อ้มลูใน
ดา้นประสบการณ์
การท่องเทีย่วของ

นกัท่องเทีย่วคนอื่นๆ 

อยากใหเ้ชยีงใหม่
ไนทซ์าฟารที า

ประชาสมัพนัธผ์่าน
สือ่เหล่านี้ใหม้ากขึน้ 

สือ่เหล่านี้ท าใหไ้ด้
รูจ้กัเชยีงใหมไ่นท์

ซาฟาร ี

สือ่เหล่านี้ท าใหฉ้นั
อยากมาเทีย่ว

เชยีงใหมไ่นทซ์าฟาร ี

N 
Valid 440 440 440 440 440 

Missing 0 0 0 0 0 

 

 

 สือ่เหล่านี้ใหข้อ้มลูดา้น
การเดนิทาง อตัราค่าเขา้
ชม และรายละเอยีด

สถานที ่

สือ่เหล่านี้ใหข้อ้มลูในดา้น
กจิกรรมของสวนสตัว ์

สือ่เหล่านี้ใหข้อ้มลูในดา้น
ประสบการณ์การ
ท่องเทีย่วของ

นกัท่องเทีย่วคนอื่นๆ 

อยากใหเ้ชยีงใหมไ่นท์
ซาฟารที าประชาสมัพนัธ์
ผ่านสือ่เหล่านี้ใหม้ากขึน้ 

N 
Valid 440 440 440 440 

Missing 0 0 0 0 
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Frequency Table 

ส่ือเหล่าน้ีน าเสนอได้น่าสนใจ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

.00 1 .2 .2 .2 

ไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่ 2 .5 .5 .7 

ไมเ่หน็ดว้ย 12 2.7 2.7 3.4 

ไมแ่น่ใจ 116 26.4 26.4 29.8 

เหน็ดว้ย 220 50.0 50.0 79.8 

เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 89 20.2 20.2 100.0 

Total 440 100.0 100.0  

 

ส่ือเหล่าน้ีท าให้ฉันอยากมาเท่ียวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

.00 1 .2 .2 .2 

ไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่ 1 .2 .2 .5 

ไมเ่หน็ดว้ย 18 4.1 4.1 4.5 

ไมแ่น่ใจ 125 28.4 28.4 33.0 

เหน็ดว้ย 227 51.6 51.6 84.5 

เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 68 15.5 15.5 100.0 

Total 440 100.0 100.0  
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ส่ือเหล่าน้ีให้ข้อมลูด้านการเดินทาง อตัราค่าเข้าชม และรายละเอียดสถานท่ี 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

.00 1 .2 .2 .2 

ไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่ 6 1.4 1.4 1.6 

ไมเ่หน็ดว้ย 42 9.5 9.5 11.1 

ไมแ่น่ใจ 161 36.6 36.6 47.7 

เหน็ดว้ย 174 39.5 39.5 87.3 

เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 56 12.7 12.7 100.0 

Total 440 100.0 100.0  

 

ส่ือเหล่าน้ีให้ข้อมลูในด้านกิจกรรมของสวนสตัว ์

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

.0 1 .2 .2 .2 

ไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่ 4 .9 .9 1.1 

ไมเ่หน็ดว้ย 27 6.1 6.1 7.3 

ไมแ่น่ใจ 131 29.8 29.8 37.0 

เหน็ดว้ย 212 48.2 48.2 85.2 

เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 65 14.8 14.8 100.0 

Total 440 100.0 100.0  
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ส่ือเหล่าน้ีให้ข้อมลูในด้านประสบการณ์การท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวคนอ่ืนๆ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

.00 1 .2 .2 .2 

ไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่ 4 .9 .9 1.1 

ไมเ่หน็ดว้ย 37 8.4 8.4 9.5 

ไมแ่น่ใจ 148 33.6 33.6 43.2 

เหน็ดว้ย 184 41.8 41.8 85.0 

เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 66 15.0 15.0 100.0 

Total 440 100.0 100.0  

 

 

อยากให้เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีท าประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือเหล่าน้ีให้มากขึน้ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

.00 1 .2 .2 .2 

ไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่ 2 .5 .5 .7 

ไมเ่หน็ดว้ย 7 1.6 1.6 2.3 

ไมแ่น่ใจ 59 13.4 13.4 15.7 

เหน็ดว้ย 224 50.9 50.9 66.6 

เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 145 33.0 33.0 99.5 

6.00 2 .5 .5 100.0 

Total 440 100.0 100.0  
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ส่ือเหล่าน้ีท าให้ฉันอยากมาเท่ียวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

.00 9 2.0 2.0 2.0 

ไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่ 3 .7 .7 2.7 

ไมเ่หน็ดว้ย 1 .2 .2 3.0 

ไมแ่น่ใจ 43 9.8 9.8 12.7 

เหน็ดว้ย 240 54.5 54.5 67.3 

เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 144 32.7 32.7 100.0 

Total 440 100.0 100.0  

 

ส่ือเหล่าน้ีให้ข้อมลูด้านการเดินทาง อตัราค่าเข้าชม และรายละเอียดสถานท่ี 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

.00 2 .5 .5 .5 

ไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่ 8 1.8 1.8 2.3 

ไมเ่หน็ดว้ย 9 2.0 2.0 4.3 

ไมแ่น่ใจ 67 15.2 15.2 19.5 

เหน็ดว้ย 230 52.3 52.3 71.8 

เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 124 28.2 28.2 100.0 

Total 440 100.0 100.0  
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ส่ือเหล่าน้ีให้ข้อมลูในด้านกิจกรรมของสวนสตัว ์

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

.00 2 .5 .5 .5 

ไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่ 6 1.4 1.4 1.8 

ไมเ่หน็ดว้ย 2 .5 .5 2.3 

ไมแ่น่ใจ 72 16.4 16.4 18.6 

เหน็ดว้ย 234 53.2 53.2 71.8 

เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 124 28.2 28.2 100.0 

Total 440 100.0 100.0  

 

 

ส่ือเหล่าน้ีให้ข้อมลูในด้านประสบการณ์การท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวคนอ่ืนๆ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

.00 1 .2 .2 .2 

ไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่ 6 1.4 1.4 1.6 

ไมเ่หน็ดว้ย 12 2.7 2.7 4.3 

ไมแ่น่ใจ 79 18.0 18.0 22.3 

เหน็ดว้ย 228 51.8 51.8 74.1 

เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 114 25.9 25.9 100.0 

Total 440 100.0 100.0  
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เวป็ไซตข์องเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีน่าสนใจ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

.00 2 .5 .5 .5 

ไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่ 2 .5 .5 .9 

ไมเ่หน็ดว้ย 11 2.5 2.5 3.4 

ไมแ่น่ใจ 102 23.2 23.2 26.6 

เหน็ดว้ย 216 49.1 49.1 75.7 

เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 107 24.3 24.3 100.0 

Total 440 100.0 100.0  

 

 

โฆษณาและประชาสมัพนัธ์ท่ีจดัท าโดยเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีดึงดดูความสนใจ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

.00 1 .2 .2 .2 

ไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่ 2 .5 .5 .7 

ไมเ่หน็ดว้ย 8 1.8 1.8 2.5 

ไมแ่น่ใจ 112 25.5 25.5 28.0 

เหน็ดว้ย 219 49.8 49.8 77.7 

เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 98 22.3 22.3 100.0 

Total 440 100.0 100.0  
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ได้รบัความสะดวกรวดเรว็ในการติดต่อกบัเจ้าหน้าท่ีของผา่นทางออฟฟิเชียลเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

.00 2 .5 .5 .5 

.30 1 .2 .2 .7 

ไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่ 1 .2 .2 .9 

ไมเ่หน็ดว้ย 16 3.6 3.6 4.5 

ไมแ่น่ใจ 155 35.2 35.2 39.8 

เหน็ดว้ย 177 40.2 40.2 80.0 

เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 88 20.0 20.0 100.0 

Total 440 100.0 100.0  

 

 

เฟซบุค๊ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีมีข้อมลูทนัสมยัและมีความเคล่ือนไหวอยู่เสมอ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

.00 2 .5 .5 .5 

ไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่ 2 .5 .5 .9 

ไมเ่หน็ดว้ย 14 3.2 3.2 4.1 

ไมแ่น่ใจ 134 30.5 30.5 34.5 

เหน็ดว้ย 196 44.5 44.5 79.1 

เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 92 20.9 20.9 100.0 

Total 440 100.0 100.0  
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ฉันเคยอ่านหรือรีวิวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีในพนัทิป 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

.00 2 .5 .5 .5 

ไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่ 14 3.2 3.2 3.6 

ไมเ่หน็ดว้ย 36 8.2 8.2 11.8 

ไมแ่น่ใจ 102 23.2 23.2 35.0 

เหน็ดว้ย 186 42.3 42.3 77.3 

เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 100 22.7 22.7 100.0 

Total 440 100.0 100.0  

 

 

อยากให้เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีท าประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือเหล่าน้ีให้มากขึน้ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

.00 1 .2 .2 .2 

ไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่ 4 .9 .9 1.1 

ไมเ่หน็ดว้ย 3 .7 .7 1.8 

ไมแ่น่ใจ 33 7.5 7.5 9.3 

เหน็ดว้ย 196 44.5 44.5 53.9 

เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 203 46.1 46.1 100.0 

Total 440 100.0 100.0  
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ส่ือเหล่าน้ีน าเสนอได้น่าสนใจ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

.00 1 .2 .2 .2 

ไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่ 7 1.6 1.6 1.8 

ไมเ่หน็ดว้ย 41 9.3 9.3 11.1 

ไมแ่น่ใจ 123 28.0 28.0 39.1 

เหน็ดว้ย 188 42.7 42.7 81.8 

เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 80 18.2 18.2 100.0 

Total 440 100.0 100.0  

 

 

ส่ือเหล่าน้ีท าให้ฉันอยากมาเท่ียวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

.00 3 .7 .7 .7 

ไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่ 5 1.1 1.1 1.8 

ไมเ่หน็ดว้ย 33 7.5 7.5 9.3 

ไมแ่น่ใจ 137 31.1 31.1 40.5 

เหน็ดว้ย 191 43.4 43.4 83.9 

เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 71 16.1 16.1 100.0 

Total 440 100.0 100.0  
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ส่ือเหล่าน้ีให้ข้อมลูด้านการเดินทาง อตัราค่าเข้าชม และรายละเอียดสถานท่ี 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

.00 3 .7 .7 .7 

ไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่ 3 .7 .7 1.4 

ไมเ่หน็ดว้ย 36 8.2 8.2 9.5 

ไมแ่น่ใจ 133 30.2 30.2 39.8 

เหน็ดว้ย 198 45.0 45.0 84.8 

เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 67 15.2 15.2 100.0 

Total 440 100.0 100.0  

 

 

ส่ือเหล่าน้ีให้ข้อมลูในด้านกิจกรรมของสวนสตัว ์

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

.00 2 .5 .5 .5 

ไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่ 5 1.1 1.1 1.6 

ไมเ่หน็ดว้ย 34 7.7 7.7 9.3 

ไมแ่น่ใจ 129 29.3 29.3 38.6 

เหน็ดว้ย 202 45.9 45.9 84.5 

เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 68 15.5 15.5 100.0 

Total 440 100.0 100.0  
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ส่ือเหล่าน้ีให้ข้อมลูในด้านประสบการณ์การท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวคนอ่ืนๆ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

.00 2 .5 .5 .5 

ไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่ 14 3.2 3.2 3.6 

ไมเ่หน็ดว้ย 52 11.8 11.8 15.5 

ไมแ่น่ใจ 148 33.6 33.6 49.1 

เหน็ดว้ย 158 35.9 35.9 85.0 

เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 66 15.0 15.0 100.0 

Total 440 100.0 100.0  

 

 

อยากให้เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีท าประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือเหล่าน้ีให้มากขึน้ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

.00 1 .2 .2 .2 

ไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่ 9 2.0 2.0 2.3 

ไมเ่หน็ดว้ย 27 6.1 6.1 8.4 

ไมแ่น่ใจ 83 18.9 18.9 27.3 

เหน็ดว้ย 206 46.8 46.8 74.1 

เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 114 25.9 25.9 100.0 

Total 440 100.0 100.0  
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การพดูเล่าประสบการณ์หรือให้ค าแนะน าแบบปากต่อปากท าให้รู้จกัเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

.00 1 .2 .2 .2 

ไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่ 4 .9 .9 1.1 

ไมเ่หน็ดว้ย 6 1.4 1.4 2.5 

ไมแ่น่ใจ 53 12.0 12.0 14.5 

เหน็ดว้ย 254 57.7 57.7 72.3 

เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 122 27.7 27.7 100.0 

Total 440 100.0 100.0  

 

 

การพดูเล่าประสบการณืหรือให้ค าแนะน าแบบปากต่อปากท าให้อยากมาเท่ียวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

.00 1 .2 .2 .2 

ไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่ 3 .7 .7 .9 

ไมเ่หน็ดว้ย 5 1.1 1.1 2.0 

ไมแ่น่ใจ 64 14.5 14.5 16.6 

เหน็ดว้ย 240 54.5 54.5 71.1 

เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 127 28.9 28.9 100.0 

Total 440 100.0 100.0  
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ส่ือเหล่าน้ีให้ข้อมลูด้านการเดินทาง อตัราค่าเข้าชม และรายละเอียดสถานท่ี 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

.00 1 .2 .2 .2 

ไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่ 7 1.6 1.6 1.8 

ไมเ่หน็ดว้ย 11 2.5 2.5 4.3 

ไมแ่น่ใจ 136 30.9 30.9 35.2 

เหน็ดว้ย 204 46.4 46.4 81.6 

เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 81 18.4 18.4 100.0 

Total 440 100.0 100.0  

 

 

ส่ือเหล่าน้ีให้ข้อมลูในด้านกิจกรรมของสวนสตัว ์

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

.00 1 .2 .2 .2 

ไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่ 6 1.4 1.4 1.6 

ไมเ่หน็ดว้ย 10 2.3 2.3 3.9 

ไมแ่น่ใจ 122 27.7 27.7 31.6 

เหน็ดว้ย 214 48.6 48.6 80.2 

เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 87 19.8 19.8 100.0 

Total 440 100.0 100.0  
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ส่ือเหล่าน้ีให้ข้อมลูในด้านประสบการณ์การท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวคนอ่ืนๆ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

.00 1 .2 .2 .2 

ไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่ 3 .7 .7 .9 

ไมเ่หน็ดว้ย 10 2.3 2.3 3.2 

ไมแ่น่ใจ 99 22.5 22.5 25.7 

เหน็ดว้ย 215 48.9 48.9 74.5 

เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 112 25.5 25.5 100.0 

Total 440 100.0 100.0  

 

 

อยากให้เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีท าประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือเหล่าน้ีให้มากขึน้ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

.00 1 .2 .2 .2 

ไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่ 5 1.1 1.1 1.4 

ไมเ่หน็ดว้ย 4 .9 .9 2.3 

ไมแ่น่ใจ 67 15.2 15.2 17.5 

เหน็ดว้ย 219 49.8 49.8 67.3 

เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 143 32.5 32.5 99.8 

6.00 1 .2 .2 100.0 

Total 440 100.0 100.0  
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ส่ือเหล่าน้ีท าให้ได้รู้จกัเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

.00 3 .7 .7 .7 

ไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่ 8 1.8 1.8 2.5 

ไมเ่หน็ดว้ย 32 7.3 7.3 9.8 

ไมแ่น่ใจ 136 30.9 30.9 40.7 

เหน็ดว้ย 161 36.6 36.6 77.3 

เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 100 22.7 22.7 100.0 

Total 440 100.0 100.0  

 

 

ส่ือเหล่าน้ีท าให้ฉันอยากมาเท่ียวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

.00 5 1.1 1.1 1.1 

ไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่ 9 2.0 2.0 3.2 

ไมเ่หน็ดว้ย 38 8.6 8.6 11.8 

ไมแ่น่ใจ 136 30.9 30.9 42.7 

เหน็ดว้ย 183 41.6 41.6 84.3 

เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 69 15.7 15.7 100.0 

Total 440 100.0 100.0  
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ส่ือเหล่าน้ีให้ข้อมลูด้านการเดินทาง อตัราค่าเข้าชม และรายละเอียดสถานท่ี 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

.00 3 .7 .7 .7 

ไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่ 20 4.5 4.5 5.2 

ไมเ่หน็ดว้ย 81 18.4 18.4 23.6 

ไมแ่น่ใจ 149 33.9 33.9 57.5 

เหน็ดว้ย 126 28.6 28.6 86.1 

เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 61 13.9 13.9 100.0 

Total 440 100.0 100.0  

 

 

ส่ือเหล่าน้ีให้ข้อมลูในด้านกิจกรรมของสวนสตัว ์

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

.00 3 .7 .7 .7 

ไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่ 22 5.0 5.0 5.7 

ไมเ่หน็ดว้ย 78 17.7 17.7 23.4 

ไมแ่น่ใจ 130 29.5 29.5 53.0 

เหน็ดว้ย 148 33.6 33.6 86.6 

เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 59 13.4 13.4 100.0 

Total 440 100.0 100.0  
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ส่ือเหล่าน้ีให้ข้อมลูในด้านประสบการณ์การท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวคนอ่ืนๆ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

.00 3 .7 .7 .7 

ไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่ 28 6.4 6.4 7.0 

ไมเ่หน็ดว้ย 86 19.5 19.5 26.6 

ไมแ่น่ใจ 144 32.7 32.7 59.3 

เหน็ดว้ย 115 26.1 26.1 85.5 

เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 64 14.5 14.5 100.0 

Total 440 100.0 100.0  

 

 

อยากให้เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีท าประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือเหล่าน้ีให้มากขึน้ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

.00 3 .7 .7 .7 

ไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่ 14 3.2 3.2 3.9 

ไมเ่หน็ดว้ย 32 7.3 7.3 11.1 

ไมแ่น่ใจ 93 21.1 21.1 32.3 

เหน็ดว้ย 162 36.8 36.8 69.1 

เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 135 30.7 30.7 99.8 

6.00 1 .2 .2 100.0 

Total 440 100.0 100.0  
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Descriptives 

Notes 

Output Created 03-FEB-2020 21:46:41 

Comments  

Input 

Data C:\Users\User\Desktop\ไฟลs์pss.sav 

Active Dataset DataSet2 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 
440 

Missing Value Handling 

Definition of Missing User defined missing values are treated as missing. 

Cases Used All non-missing data are used. 

Syntax 
DESCRIPTIVES VARIABLES=  /STATISTICS=MEAN 

STDDEV. 

Resources 

Processor Time 00:00:00.02 

Elapsed Time 00:00:00.01 

 

 

[DataSet2] C:\Users\User\Desktop\ไฟลs์pss.sav 
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Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

ส่ือเหล่าน้ีน าเสนอไดน่้าสนใจ 440 3.8614 .79655 

ส่ือเหล่าน้ีท าให้ฉนัอยากมาเท่ียวเชียงใหม่ไนท์

ซาฟารี 
440 3.7727 .78027 

ส่ือเหล่าน้ีให้ขอ้มูลดา้นการเดินทาง อตัราค่าเขา้

ชม และรายละเอียดสถานท่ี 
440 3.5205 .89775 

ส่ือเหล่าน้ีให้ขอ้มูลในดา้นกิจกรรมของสวนสตัว ์ 440 3.691 .8457 

ส่ือเหล่าน้ีให้ขอ้มูลในดา้นประสบการณ์การ

ท่องเท่ียวของนกัทอ่งเท่ียวคนอ่ืนๆ 
440 3.6091 .88876 

อยากให้เชียงใหม่ไนทซ์าฟารีท าประชาสมัพนัธ์

ผา่นส่ือเหล่าน้ีให้มากข้ึน 
440 4.1500 .77563 

ส่ือเหล่าน้ีท าให้ฉนัอยากมาเท่ียวเชียงใหม่ไนท์

ซาฟารี 
440 4.1227 .89972 

ส่ือเหล่าน้ีให้ขอ้มูลดา้นการเดินทาง อตัราค่าเขา้

ชม และรายละเอียดสถานท่ี 
440 4.0159 .86818 

ส่ือเหล่าน้ีให้ขอ้มูลในดา้นกิจกรรมของสวนสตัว ์ 440 4.0500 .81123 

ส่ือเหล่าน้ีให้ขอ้มูลในดา้นประสบการณ์การ

ท่องเท่ียวของนกัทอ่งเท่ียวคนอ่ืนๆ 
440 3.9750 .84131 

เวป็ไซตข์องเชียงใหม่ไนทซ์าฟารีน่าสนใจ 440 3.9295 .82779 

โฆษณาและประชาสมัพนัธ์ท่ีจดัท าโดยเชียงใหม่

ไนทซ์าฟารีดึงดูดความสนใจ 
440 3.9091 .78767 

ไดรั้บความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อกบั

เจา้หนา้ท่ีของผา่นทางออฟฟิเชียลเชียงใหม่ไนท์

ซาฟารี 

440 3.7416 .87004 

เฟซบุ๊คของเชียงใหม่ไนทซ์าฟารีมีขอ้มูลทนัสมยั

และมีความเคล่ือนไหวอยูเ่สมอ 
440 3.8091 .84837 
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Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

ฉนัเคยอ่านหรือรีวิวเชียงใหม่ไนทซ์าฟารีในพนั

ทิป 
440 3.7182 1.03366 

อยากให้เชียงใหม่ไนทซ์าฟารีท าประชาสมัพนัธ์

ผา่นส่ือเหล่าน้ีให้มากข้ึน 
440 4.3364 .75497 

ส่ือเหล่าน้ีน าเสนอไดน่้าสนใจ 440 3.6591 .94840 

ส่ือเหล่าน้ีท าให้ฉนัอยากมาเท่ียวเชียงใหม่ไนท์

ซาฟารี 
440 3.6386 .92491 

ส่ือเหล่าน้ีให้ขอ้มูลดา้นการเดินทาง อตัราค่าเขา้

ชม และรายละเอียดสถานท่ี 
440 3.6386 .90750 

ส่ือเหล่าน้ีให้ขอ้มูลในดา้นกิจกรรมของสวนสตัว ์ 440 3.6545 .90240 

ส่ือเหล่าน้ีให้ขอ้มูลในดา้นประสบการณ์การ

ท่องเท่ียวของนกัทอ่งเท่ียวคนอ่ืนๆ 
440 3.4636 1.01629 

อยากให้เชียงใหม่ไนทซ์าฟารีท าประชาสมัพนัธ์

ผา่นส่ือเหล่าน้ีให้มากข้ึน 
440 3.8773 .94901 

การพูดเล่าประสบการณ์หรือให้ค าแนะน าแบบ

ปากต่อปากท าให้รู้จกัเชียงใหม่ไนทซ์าฟารี 
440 4.0932 .75037 

การพูดเล่าประสบการณืหรือให้ค าแนะน าแบบ

ปากต่อปากท าให้อยากมาเท่ียวเชียงใหม่ไนท์

ซาฟารี 

440 4.0909 .75519 

ส่ือเหล่าน้ีให้ขอ้มูลดา้นการเดินทาง อตัราค่าเขา้

ชม และรายละเอียดสถานท่ี 
440 3.7682 .84890 

ส่ือเหล่าน้ีให้ขอ้มูลในดา้นกิจกรรมของสวนสตัว ์ 440 3.8250 .83424 

ส่ือเหล่าน้ีให้ขอ้มูลในดา้นประสบการณ์การ

ท่องเท่ียวของนกัทอ่งเท่ียวคนอ่ืนๆ 
440 3.9545 .81709 
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Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

อยากให้เชียงใหม่ไนทซ์าฟารีท าประชาสมัพนัธ์

ผา่นส่ือเหล่าน้ีให้มากข้ึน 
440 4.1159 .80586 

ส่ือเหล่าน้ีท าให้ไดรู้้จกัเชียงใหม่ไนทซ์าฟารี 440 3.6909 1.00337 

ส่ือเหล่าน้ีท าให้ฉนัอยากมาเท่ียวเชียงใหม่ไนท์

ซาฟารี 
440 3.5682 .99653 

ส่ือเหล่าน้ีให้ขอ้มูลดา้นการเดินทาง อตัราค่าเขา้

ชม และรายละเอียดสถานท่ี 
440 3.2682 1.09498 

ส่ือเหล่าน้ีให้ขอ้มูลในดา้นกิจกรรมของสวนสตัว ์ 440 3.3068 1.10454 

ส่ือเหล่าน้ีให้ขอ้มูลในดา้นประสบการณ์การ

ท่องเท่ียวของนกัทอ่งเท่ียวคนอ่ืนๆ 
440 3.2091 1.14622 

อยากให้เชียงใหม่ไนทซ์าฟารีท าประชาสมัพนัธ์

ผา่นส่ือเหล่าน้ีให้มากข้ึน 
440 3.8318 1.08998 

Valid N (listwise) 440   
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ส่วนท่ี 2 ตารางการวิเคราะหข้์อมลูเชิงคณุภาพจากการเขียนค าตอบแสดงความเหน็ 

 
 

รายละเอยีดอยูใ่นหน้าถดัไป 


