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บทคัดย่อ

  โครงการวิจยัเรือ่ง “การพัฒนาและประชาสมัพันธ์ฐานข้อมลูและเว็บไซต์การท่องเท่ียวเชงิบ�าเพ็ญประโยชน์

ของภาคเหนือตอนบน” มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัยโดยแบ่งออกเป็น 3 ประเด็นหลัก ประเด็นท่ี 1 คือ ส�ารวจ

ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์ของภาคเหนือตอนบน ประเด็นที่ 2 คือ คัดสรรแหล่งท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญ

ประโยชน์ท่ีผ่านเกณฑ์องค์ประกอบของแหล่งท่องเท่ียวและผลติภณัฑ์การท่องเทีย่ว (5A’s) และพร้อมต่อการเผยแพร่

เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลและเว็บไซต์ให้เป็นระบบโดยที่ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์จากฐาน

ข้อมูลนั้นได้ ประเด็นที่ 3 คือ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ เพื่อส่งเสริมชุมชน และการท่องเที่ยว

เชิงบ�าเพ็ญประโยชน์ให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติมากขึ้น

  การศึกษาวิจัยครั้งน้ีใช้กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยวิธีการส�ารวจข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์โดยการ

สอบถามโดยตรงกับแหล่งท่องเทีย่วเชงิบ�าเพ็ญประโยชน์ เป้าหมายด้านพ้ืนที ่คอื แหล่งท่องเทีย่วเชงิบ�าเพ็ญประโยชน์

ใน 8 จงัหวดัภาคเหนอืตอนบน จากนัน้จงึท�าการวเิคราะห์ข้อมลูโดยการวเิคราะห์ข้อมลูเชงิเนือ้หา (Content Analysis) 

โดยวิเคราะห์ข้อมลูเชงิคุณภาพทีผ่่านเกณฑ์องค์ประกอบของแหล่งท่องเทีย่วและผลติภัณฑ์การท่องเท่ียว (5A’s) จาก

ข้อมูลท่ีได้น�ามาออกแบบความสมัพันธ์ของข้อมลู โดยใช้แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมลู (Entity Relationship 

Diagram: E-R Diagram) เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลและจัดท�าเว็บไซต์ โดยเว็บไซต์แหล่งท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์

ของภาคเหนือตอนบน พัฒนาขึน้โดยใช้ภาษาพีเอชพี และสร้างฐานข้อมลูเชงิสมัพันธ์ด้วยระบบจดัการฐานข้อมลูมาย

เอสควิแอล (MySQL) อีกทัง้โฆษณาประชาสมัพนัธ์ผา่นสือ่ประชาสัมพนัธ์ทีเ่หมาะสมทัง้สือ่สิง่พมิพ์ และสื่อออนไลน์

  ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้ จากการส�ารวจและการวิเคราะห์ คัดสรร แหล่งท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์ของ

ภาคเหนอืตอนบน ตามเกณฑ์ทีก่�าหนดพบแหล่งท่องเท่ียว ทีผ่่านเกณฑ์องค์ประกอบของแหล่งท่องเท่ียวและผลิตภัณฑ์

การท่องเที่ยว (5A’s) และมีความพร้อมต่อการน�าข้อมูลไปเผยแพร่ พบจ�านวน 37 แห่ง โดยน�าไปพัฒนาฐานข้อมูล



ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 1 มิถุนายน 2556 - พฤศจกิายน 2556 60

และเว็บไซต์ ชื่อโดเมนเนม www.volunteertourthai.com  และ  www.volunteerworkthai.com กลุ่มเป้าหมาย คือ 

นกัท่องเทีย่วต่างประเทศ เวบ็ไซต์ใช้ภาษาหลกั คอื ภาษาองักฤษ เว็บไซต์นีม้รีะบบสารสนเทศเพ่ือให้ผูท้ีเ่ก่ียวข้อง เช่น 

แหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่งสามารถเข้าไปปรับปรุงข้อมูลได้เองโดยแบ่งระดับการใช้งานของผู้ใช้แต่ละคน ตามชื่อผู้ใช้

งานและรหัสผ่าน ทีร่ะบบสารสนเทศของเวบ็ไซต์ www.volunteerworkthai.com/sadmin หลงัจากได้ฐานข้อมลูแหล่ง

ท่องเท่ียวทัง้หมดแล้ว จงึมกีารน�าข้อมลูท้ังหมดไปประชาสัมพันธ์ให้เป็นทีรู้่จกัส�าหรับนกัท่องเท่ียวผ่านส่ือประชาสมัพันธ์

ต่างๆ อาท ิเว็บไซต์ อเีมล์ โบร์ชวัร์ ซดีี ป้ายโฆษณา โฆษณาออนไลน์ผ่านเสร์ิชเอนจนิ ได้แก่กูเกิล และส่ือสังคมออนไลน์ 

เช่น ทวิตเตอร์และเฟสบุค๊ ผลการส่งเสรมิสนบัสนนุชมุชน และส่งเสรมิการท่องเทีย่วเชงิบ�าเพ็ญประโยชน์ให้เป็นทีรู่จ้กั

มากข้ึนพบว่า ขณะน้ีเว็บไซต์การท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์ที่ทีมวิจัยได้พัฒนาข้ึนได้เผยแพร่ท�าให้นักท่องเที่ยว

รูจ้กัการท่องเทีย่วแบบนีม้ากขึน้ ผลจากการประชาสมัพันธ์เว็บไซต์อยู่ในเกณฑ์ทีดี่ มผู้ีเย่ียมชมแต่ละเดือนเกือบสามพันคน 

เว็บไซต์ได้ตดิอนัดบัการค้นหาในกูเกิล ตวัอย่างเช่น เมือ่ค้นหาจากค�าหลกั (Keyword) ต่อไปนี ้Volunteer Tour Work 

Thailand หรือ Thai Work Volunteer พบเว็บไซต์ข้างต้นในหน้าแรกๆ ของกูเกิล

ค�าส�าคัญ

  การท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์  เทคนิคการท�าเว็บไซต์ให้ติดอันดับในเสิร์ชเอนจิน  ฐานข้อมูล  เว็บไซต์  

สังคมออนไลน์

Abstract

  The research entitled “Developing and Promoting Volunteer Tourism Database and Website of 

the Upper Northern Region of Thailand” has three main objectives: 1) to survey data of volunteer tourism 

attractions in the Upper Northern region of Thailand 2) to select qualified organizations that passed the 

criteria of 5A’s in tourism and were ready to be publicized on the basis of communities’ and stakeholders’ 

benefits 3) to promote volunteer tourism in print and online media among Thai and international tourists.

  The research was conducted by using qualitative research method. Data were collected directly 

from volunteer tourism organizations in 8 provinces in Upper Northern Thailand via interview. Those 

collected data were then analyzed by content analysis using specific tourism criteria and 5A’s in tourism. 

After that the data were designed the relation by using Entity Relationship Diagram: ER Diagram in order 

to develop database and website. The website was developed by using PHP program and relational 

database by MySQL Database Management System. The information was publicized in print and online 

media. 

  The study results can be summarized, as follows: There were 37 organizations that passed the 

set criteria- 5A’s in tourism and the readiness of the organizations. The database system and websites 

developed by the research team were www.volunteertourthai.com and www.volunteerworkthai.com. The 

content of the website was presented in English language. There was management information system 
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for organizations and stakeholders to update their data by using their username and password at www.

volunteerworkthai.com/sadmin. After the database was completed, the information was publicized in different 

media, including website, email, brochure, CD, billboard, search engine such as Google and social networks 

i.e. Twitter and Facebook. In terms of community support and volunteer tourism promotion, it was found 

that the websites developed by the research team, could help promoting volunteer tourism. The result of 

website promotion showed that there were approximately 3,000 visitors to the websites. The websites also 

appeared in the high rank in Google search when using the keywords such as ‘volunteer tour work Thai’ 

or ‘Thai Work Volunteer’.

Keywords

  Voluntourism,  Search Engine Optimization,  Database,  Website, Social Network 

บทน�า

  การท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์ในประเทศไทยเกดิขึ้นมาเป็นเวลานานแล้ว แต่ไม่ได้เป็นที่รู้จักมากนักใน

กลุ่มนักท่องเท่ียวทั่วไป หน่วยงานหลายแห่งรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาท�ากิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์ให้กับ

ชมุชนท้องถ่ิน เมือ่เสรจ็ภารกิจบ�าเพ็ญประโยชน์ก็จะเดนิทางท่องเทีย่วเอง จงึเป็นลกัษณะการท�ากิจกรรมเชงิบ�าเพ็ญ

ประโยชน์มากกว่ากิจกรรมที่เน้นการท่องเท่ียวเป็นหลัก ค�าว่า “ท่องเท่ียวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์ (Voluntourism)” 

ปัจจุบันได้รับความสนใจและแพร่หลายมากขึ้นในประเทศไทย ตัวอย่าง เช่น กรณีหลังเกิดเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัย

สึนามิ เมื่อปี พ.ศ. 2548 มีอาสาสมัครชาวต่างชาติ เข้ามาท�ากิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์ให้แก่ชุมชนในประเทศไทย

จ�านวนมาก ได้แก่ การพัฒนาชุมชน การสร้างบ้าน การสอนภาษาอังกฤษ เป็นต้น

  หน่วยงานหลายแห่งมีการจัดการท่องเที่ยวในเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์แก่นักท่องเที่ยว ในหลายรูปแบบ ส่งผล

ท�าให้เกิดรายได้แก่ชุมชน แต่การท่องเที่ยวแบบนี้ ยังมีปัญหาด้านการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม 

ปัญหาด้านการจัดการการท่องเท่ียว ปัญหาด้านผลกระทบจากการจัดกิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์ในชุมชน รวมท้ัง

ปัญหาเรือ่งกฏหมายการออกวีซ่าแก่นักท่องเท่ียว ประกอบกับการท่องเท่ียวรปูแบบนีเ้ป็นท่ีสนใจของนกัท่องเทีย่วชาว

ต่างประเทศมากข้ึนเรื่อยๆ  แต่ยังไม่มีหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนใดเข้ามาจัดระบบข้อมูลการท่องเที่ยวอย่างเป็น

รูปธรรมมากนัก เช่น การแนะน�าแหล่งท่องเที่ยว และรูปแบบการท่องเที่ยวเป็นต้น

  ทางทมีวิจยัจงึเลง็เห็นความส�าคญัของการท่องเทีย่วเชงิบ�าเพ็ญประโยชน์ โดยท�าการเก็บรวบรวมข้อมลูของ

แหล่งท่องเที่ยวอย่างครบถ้วน เป็นระบบระเบียบ และเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้เข้าถึงอย่าง

สะดวกโดยแหล่งท่องเท่ียวที่ผ่านเกณฑ์การคัดสรรแล้วจะน�าไปเผยแพร่บนสื่อประชาสัมพันธ์แก่นักท่องเที่ยวผ่าน

สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ 
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วัตถุประสงค์

  1. เพื่อคัดสรรข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์ที่ผ่านเกณฑ์องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวและ

ผลติภัณฑ์การท่องเท่ียว (5A’s) และพร้อมต่อการน�าไปประชาสมัพันธ์ผ่านสือ่สิง่พิมพ์ และสือ่ออนไลน์ ได้แก่ หนงัสอื 

และเว็บไซต์ เป็นต้น

  2. เพ่ือพัฒนาฐานข้อมลูและเว็บไซต์ให้เป็นระบบโดยท่ีชมุชน และผู้มีส่วนเก่ียวข้องสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์

จากฐานข้อมูลนั้นได้

  3. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนชุมชน และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

วิธีการวิจัย

  โครงการวิจยัเพ่ือพัฒนาฐานข้อมลูและเว็บไซต์ของแหล่งท่องเท่ียวเชงิบ�าเพ็ญประโยชน์ของภาคเหนอืตอนบน

ในครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพด้วยวิธีการส�ารวจข้อมูล โดยแบบแผนการวิจัย (Research Design) มีขั้นตอนและ

วิธีการศึกษาดังนี้

  ขัน้ตอนท่ี	1 รวบรวมข้อมลูรายชือ่ มลูนธิิ องค์กรพัฒนาเอกชน บริษทัน�าเท่ียว บริษทัตัวแทนผู้จดัน�าอาสาสมคัร

จากต่างประเทศ และหน่วยงานรัฐบาลที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท�ากิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์พร้อมกิจกรรมที่ท�า

ในแต่ละหน่วยงาน โดยเป็นข้อมูลทั่วไป รูปภาพ และ ภาพเคลื่อนไหว เพื่อเป็นแนวทางในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลใน

รายละเอียด และการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการแหล่งท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์

  ขัน้ตอนท่ี	2	 การวิจยัเพ่ือพัฒนาฐานข้อมลูและเว็บไซต์ของแหล่งท่องเทีย่วเชงิบ�าเพ็ญประโยชน์ของภาคเหนอื

ตอนบน  เก็บข้อมลูใน 8 จงัหวัดภาคเหนอืตอนบน ประกอบไปด้วย เชยีงใหม่ ล�าพูน ล�าปาง แพร่ น่าน เชยีงราย พะเยา 

และแม่ฮ่องสอน เพ่ือลงพ้ืนที่แหล่งท่องเท่ียวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์ของภาคเหนือตอนบน โดยใช้แบบสอบถาม และ

การสัมภาษณ์ผู้ประกอบการแหล่งท่องเท่ียวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์เก่ียวกับศักยภาพในการรองรับอาสาสมัครและ

กิจกรรมเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และแบ่งกลุ่มประเภทของกิจกรรม

  ขัน้ตอนท่ี	3  วเิคราะห์แหล่งท่องเทีย่วเชงิบ�าเพ็ญประโยชน์ท่ีผ่านเกณฑ์ในการคดัสรรโดยพิจารณาจาก เป็น

แหล่งท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์ในเขตภาคเหนือตอนบนซึ่งมีกิจกรรมในรูปแบบการบ�าเพ็ญประโยชน์แก่ ชุมชน 

สงัคม และสิง่แวดล้อมอกีทัง้มีศกัยภาพในการรองรบันกัท่องเทีย่วเชิงบ�าเพญ็ประโยชน์โดยใชเ้กณฑ์ในการพจิารณา

ที่สอดคล้องกับองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว (5As) ซึ่งประกอบไปด้วย ด้านสถานที่

ท่องเที่ยว (Attractions)  การเข้าถึง (Access) ที่พักแรม (Accommodation) กิจกรรม (Activities) และสิ่งอ�านวย

ความสะดวก (Amenities) ท้ังนีต้้องได้รบัความยินยอมจากแหล่งท่องเทีย่วเชงิบ�าเพ็ญประโยชน์ในการประชาสมัพันธ์

	 	 ขั้นตอนที่	4 จัดท�าฐานข้อมูล และพัฒนาเว็บไซต์

	 	 การจัดท�าฐานข้อมูล จากข้อมูลที่ได้น�ามาจัดเก็บในระบบฐานข้อมูล โดยใช้แผนภาพแสดงความสัมพันธ์

ของข้อมูล (Entity Relationship Diagram: E-R Diagram) ดังมีรายละเอียด ดังนี้
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  การพัฒนาเว็บไซต์แหล่งท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์ของภาคเหนือตอนบน พัฒนาข้ึนโดยใช้โปรแกรม

ภาษาพีเอชพี (PHP) และได้สร้างฐานข้อมลูเชงิสมัพันธ์ด้วยโปรแกรมมายเอสควิแอล (MySQL) โดยมข้ัีนตอนการด�าเนิน

การตั้งแต่การจดโดเมนเนม และเช่าโฮสติ้ง ออกแบบรูปแบบของเว็บไซต์ ตกแต่งรูปภาพ จัดท�าแผนที่ พัฒนาเว็บไซต์ 

เขียนบทความเพื่อขึ้นสู่เว็บไซต์ และพัฒนาระบบหลังร้านเพื่อให้ผู้ประกอบการแหล่งท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์

สามารถท�าการจัดการข้อมูลได้ด้วยตนเอง ตามเอกสารคู่มือการใช้งานระบบเว็บไซต์ที่ทางทีมพัฒนาได้จัดท�าข้ึน

  ขัน้ตอนท่ี	5  ประชาสมัพันธ์แหล่งท่องเท่ียวเชงิบ�าเพ็ญประโยชน์ของภาคเหนือตอนบน ผ่านสือ่ประชาสมัพันธ์

ทัง้ในด้าน การพัฒนาสือ่สิง่พิมพ์ ได้แก่ โบรชวัร์ แผ่นพับ รายงานฐานข้อมลูการท่องเทีย่ว และการพัฒนาสือ่ออนไลน์

ได้แก่ แบบเสียค่าใช้จ่ายผ่านกูเกิล โดยการลงโฆษณากับกูเกิล (Google Adwords) และการลงโฆษณากับเฟสบุ๊ค 

(Facebook Advert) หรอืแบบไม่เสยีค่าใช้จ่าย แต่ใช้หลกัการ ผ่าน Search Engine Optimization (SEO) หากเป็นการ

ท�าอันดับโดยหลักการ SEO จะไม่ใช้เงินเป็นตัวดันอันดับ แต่ต้องมาจากการวางโครงสร้างเว็บไซต์ การเขียนค�าสั่ง 

การเขยีนเน้ือหาให้เหมาะกับค�าหลกั การสร้างลงิค์เข้า หรอืการแลกลงิค์กับเว็บไซต์อืน่ล้วนเป็นปัจจยัความส�าเรจ็ของ

การท�าอันดับของเว็บไซต์นอกจากน้ียังมีการประชาสัมพันธ์แบบสังคมออนไลน์ (Social Network) ผ่านเฟสบุ๊ค 

(Facebook) แฟนเพจ (Fanpage) และทวิตเตอร์ (Twitter) 

  ขั้นตอนที่	6 จัดอบรมการใช้งานเว็บไซต์ให้กับแหล่งท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์ เพื่อให้แหล่งท่องเที่ยว

สามารถเข้าไปจัดการข้อมูลของแต่ละแห่งให้ทันสมัยได้ด้วยตนเอง

ผลการวิจัย

  1. ได้ฐานข้อมลู และเว็บไซต์แหล่งท่องเทีย่วเชงิบ�าเพ็ญประโยชน์ของภาคเหนอืตอนบนทีช่มุชนและผูม้ส่ีวน

เกี่ยวข้องสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลได้

  2. ฐานข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยวผ่านการคัดสรรจ�านวน 37 แห่ง คือ เชียงใหม่ จ�านวน 24 แห่ง แม่ฮ่องสอน 

ภาพที่	2	แผนภาพแสดงโครงสร้างของเว็บไซต์
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จ�านวน 7 แห่ง เชียงราย จ�านวน 5 แห่ง และ น่าน จ�านวน 1 แห่ง ส่วนพะเยา แพร่ ล�าปาง ล�าพูน ไม่พบแหล่งท่องเท่ียวท่ี

ผ่านเกณฑ์ เมือ่จ�าแนกแหล่งท่องเทีย่วตามกิจกรรม พบว่า แหล่งท่องเท่ียวส่วนใหญ่ อยู่ในกลุม่ประชาสงเคราะห์ กลุม่การสอน 

กลุม่การอนุรกัษ์สภาพแวดล้อม และกลุม่การพัฒนาธุรกิจ ซึง่นกัท่องเท่ียวนยิมมาร่วมกิจกรรมตามล�าดบั กิจกรรมอาสาสมคัร

ที่ท�า ได้แก่ การดูแลสัตว์ การดูแลเด็ก การดูแลผู้อพยพ การสอนภาษาหรือทักษะอื่นๆ  การอนุรักษ์ป่าและสัตว์ป่า 

การก�าจดัขยะ การพัฒนาผลติภณัฑ์ชมุชน และ การพัฒนาเว็บไซต์ให้แก่ชมุชน เป็นต้น ผลลพัธ์จากการวจิยั คือ ฐานข้อมลู

แหล่งท่องเท่ียว ท�าเนยีบแหล่งท่องเทีย่วเป็นรปูเล่ม  เว็บไซต์แหล่งท่องเทีย่วภายใต้โดเมน ชือ่ www.volunteertourthai.com  

และ www.volunteerworkthai.com ซึง่เว็บไซต์น้ีมรีะบบสารสนเทศทีแ่หล่งท่องเทีย่วทีม่ข้ีอมลูในเวบ็ไซต์ สามารถเข้าไป

ปรับปรุงข้อมูลของตนเองได้อย่างสะดวกที่ www.volunteerworkthai.com/sadmin

  3. มีการน�าข้อมูลทั้งหมดไปประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ อาทิ เว็บไซต์ อีเมล์ โบร์ชัวร์ ซีดีรอม ป้ายโฆษณา  

โฆษณาผ่านกูเกิล  ทวิตเตอร์ และ  เฟสบุ๊ค  ปัจจุบัน เว็บไซต์ที่ทางทีมวิจัยพัฒนาขึ้นได้ ติดอันดับในหน้าแรกของ

กูเกิล หลายค�า ได้แก่ Volunteer Tour Work Thailand หรือ Thai Work Volunteer 

      ผลลัพธ์หน้าเว็บติดอันดับที่ Search Engine ของกูเกิล ค�าว่า Volunteer Tour and Work Thailand ติด

อันดับในกูเกิลอันดับที่ 6  จาก10,700,000 รายการ (อ้างอิงเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556 )

      ได้มีการเก็บข้อมูลสถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์ ในแต่ละวัน ข้อมูลสถิติการเยี่ยมชมรายเดือน รายปี โดยเริ่ม

เก็บข้อมูลตั้งแต่ วันที่ 16 มีนาคม 2556 ผลจากการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ มีผู้เย่ียมชมแต่ละเดือนเกือบสามพันคน

บทสรุป

  จากทฤษฎีการประชาสัมพันธ์แบบออนไลน์  เว็บไซต์ในรูปแบบต่างๆ  ถือว่าเป็นช่องทางหนึ่งในการสื่อสาร

ไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งมีลักษณะการติดต่อสื่อสารแบบ 2 ทางและเข้าถึงกลุ่มลูกค้า

เป้าหมายได้อย่างสะดวกและรวดเรว็ เนือ่งจากนกัท่องเทีย่วนยิมใช้สือ่ออนไลน์ในการเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียว ทีพั่ก และ 

สถานที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยว

  จากการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ ทีมวิจัยอธิบายถึงเป้าหมายของกิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์เหล่านี้แก่ทีม

นักออกแบบสื่อแล้วจึงให้ทีมออกแบบน�าโจทย์ท่ีได้รับไปผลิตสื่อสิ่งพิมพ์จากพ้ืนฐานทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับงานผลิต

สื่อสิ่งพิมพ์ ความแตกต่างของระดับความคิดสร้างสรรค์ระหว่างทีมวิจัยกับทีมออกแบบ ซ่ึงหลายคร้ังยังพบว่า การ

ออกแบบอาจต้องย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้นของการออกแบบอีกครั้งหนึ่งเพ่ือท�าให้ตรงกับเป้าประสงค์ของโครงการ

วิจัยด้านอาสาบ�าเพ็ญประโยชน์ โดยมีวิธีการก�าหนดเร่ืองราวของส่ือ การสร้างสรรค์การออกแบบส่ือส่ิงพิมพ์ ทุก

ผลงานท่ีได้มาจากทีมนักออกแบบต้องค้นคว้าหาข้อมูล  ค้นหารูปภาพเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจการออกแบบส่ิงพิมพ์

ไม่ว่าจะเป็นการเลือกลักษณะและขนาดของตัวอักษร ความคมชัดของรูปภาพ เช่น ภาพของเด็กด้อยโอกาสต้องท�า

ภาพที่ไม่ต้องมีความชัดเจนมากนักเนื่องจากอาจสร้างปมด้อยให้แก่เด็กเหล่านั้น

  การตลาดด้วยวิธีการท�าอันดับของกูเกิล เพ่ือท�าให้เข้าถึงได้ง่ายจากการค้นหา การท�าการตลาดออนไลน์

ท�าให้ผลการค้นหาจากค�าหลกัท่ีแสดงหน้าเว็บเพจของหน่วยงานด้านการท่องเท่ียวอยู่ในอนัดบัสงูโดยมวีตัถุประสงค์

ในการเพิ่มจ�านวนการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ วิธีนี้อาจจ�าเป็นต้องใช้ระยะเวลานาน หรือ ไม่นั้น ขึ้นอยู่กับจ�านวนคู่แข่ง

เป็นส�าคัญ
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  ส�าหรับข้อเสนอแนะในการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงบ�าพ็ญประโยชน์ มีดังนี้

  1. หน่วยงานทางด้านการท่องเที่ยว เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ การท่องเที่ยวส่วนภูมิภาค ควร

ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวประสานงานกับแหล่งท่องเที่ยวก่อนเข้าถึงเพื่อสอบถาม ระยะเวลา โปรแกรม เส้นทาง 

ซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนไปในแต่ละช่วงเวลา 

  2. หน่วยงานภาคเอกชน เช่น บริษัททัวร์ ควรประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวประเภทนี้ให้เป็นท่ีรู้จักมากข้ึน

และต่อเนื่องเพ่ือให้นักท่องเที่ยวทราบถึงรูปแบบการท่องเที่ยว ระยะเวลา และอัตราค่าบริการแหล่งท่องเท่ียว

เชิงบ�าเพ็ญประโยชน์ ควรปรับข้อมูลในเว็บไซต์ให้ถูกต้องอย่างสม�่าเสมอ เพื่อนักท่องเที่ยวจะไม่ได้ข้อมูลที่ผิดพลาด

เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ ก่อนเดินทางเข้าไป

  3. หน่วยงานราชการ ควรให้มงีานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับการบ�าเพ็ญประโยชน์แบบน้ีในภาคอืน่ของประเทศไทย 

เพราะจะท�าให้ชุมชนที่ด้อยโอกาสสามารถมีนักท่องเที่ยวจากต่างถิ่นเข้าไปช่วยพัฒนาชุมชน

  4. หน่วยงานที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์ควรระมัดระวังในการโฆษณา เพราะอาจส่ง

ผลกระทบต่อภาพลักษณ์อันเป็นด้านลบของพื้นที่ชุมชนได้ 
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