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บทคัดย่อ 
บทความนี้เป็นการศึกษาถึงการสื่อสารทางการตลาดของการจัดการท่องเที่ ยวโดยชุมชนบ้านปงไคร้  

อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ซึ ่งเป็นกรณีตัวอย่างที ่น่าสนใจ โดยชุมชนบ้านปงไคร้ มีความพร้อมในด้านการรองรับ
นักท่องเที่ยว ทั้งที่พัก กิจกรรม สิ่งอำนวยความสะดวก แหล่งท่องเที่ยว และบริการต่างๆ ถึงแม้ว่าชุมชนจะมีความ
พร้อมในทุกด้าน แต่ยังไม่เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวมากนัก ทำให้การนำการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนบ้านปงไคร้มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนายังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร ซึ่งปัญหาดังกล่าวย่อมส่งผลต่อ
การพัฒนาชุมชนและการท่องเที่ยวในระยะยาว ดังนั้น บทความฉบับนี้ จึงขอเสนอแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพ
การสื่อสารทางการตลาดบนสื่อสังคมออนไลน์ โดยใช้ TOWS Matrix เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
การสื่อสารการตลาดที่ชุมชนใช้อยู่เดิม เพื่อนำมาเป็นฐานคิดในการกำหนดกิจกรรมที่สามารถพัฒนาประสิทธิภาพ
การสื่อสารทางการตลาดบนสื่อสังคมออนไลน์ให้แก่ชุมชนบ้านปงไคร้ได้มากยิ่งขึ้น ปัญหาสำคัญของการสื่อสารทาง
การตลาดของการท่องเที่ยวชุมชนบ้านปงไคร้ คือ ชุมชนยังขาดการสื่อสารทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ จึงควรใช้ 
“กลยุทธ์เชิงรุก” ที่ได้จากวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจุดแข็งกับโอกาส (SO Strategies) มาดำเนินการก่อนเป็น
อันดับแรก โดยมีกิจกรรมที่ควรทำโดยเร่งด่วน ได้แก่ การจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการสื่อสารทาง
การตลาดสำหรับการท่องเที่ยวชุมชน การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างทักษะการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ร่วมกัน 
การกำหนดบทบาทหน้าที่ในการดูแลการสื่อสารทางการตลาดบนสื่อสังคมออนไลน์ส่วนกลางของชุมชน และการ
สร้างระบบการให้บริการการท่องเที่ยวภายในชุมชน  
คำสำคัญ : การสื่อสารทางการตลาด, สื่อสังคมออนไลน์, การท่องเที่ยวโดยชุมชน, ชุมชนบ้านปงไคร้ 
 

Abstract 
This article is about marketing communication for community-based tourism of Baan Pong 

Krai Community, Mae- Rim district, Chiangmai which is an interesting case study.  Baan Pong Krai 
community is ready to accommodate tourists, including accommodation, activities, facilities, 
landmark and various services. Although the community is ready in all aspects but not well-known 
and has not gained popularity among tourists.  Thus bringing the CBT of Ban Krai community used 

 
1 2 อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเท่ียว คณะการท่องเท่ียวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
* Corresponding author, E-mail: travel.utcc@gmail.com 



 

 

OR
AL

  1
96

 

as a tool for development not as successful as it should. The problem will affect the development 
of the community and tourism in the long term. Therefore, this article proposed guidelines for the 
development of effective marketing communications on social media by using TOWS Matrix as an 
important tool in analyzing the marketing communication efficiency that the community uses. And 
this will also be the basis for determining activities that can improve marketing communication 
efficiency on social media for Baan Pong Krai community.  The main problem of marketing 
communication of tourism at Ban Pong Krai community is that the community still lacks effective 
marketing communication. Community ought to use "Proactive Strategies" derived from analyzing 
the relationship between the strengths and opportunities (SO Strategies) firstly. There are activities 
that should be done urgently, including training to develop the potential of the community in 
marketing communication, workshop training to build social media skills, determination of roles 
and duties in marketing communications on the officially social media of the community and 
creating a tourism service system within the community. 
Keyword: Marketing Communication, Social Media, Community-Based Tourism, Baan Pong Krai Community 
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1. ส่วนนำ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ถือได้ว่าเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้แหล่งท่องเที่ยวเป็นท่ีรู้จัก และได้รับความ

นิยมจากนักท่องเที่ยว (พรรัตน์  ทองเลิศ และปาริชาต  สถาปิตานนท์, 2556) ด้วยพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวมีการ
เปลี่ยนแปลงไป โดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะใช้อินเทอร์เน็ตทำการสืบค้นข้อมูลทางการท่องเที่ยว ซึ่งมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวมากขึ้น (อัศวิน  จิตต์จำนงค์, 2554) โดยมีผลมาจากการแพร่หลายของ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีกลายเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตประจำวันของคนในยุคปัจจุบัน นักท่องเที่ยวใช้อุปกรณ์สมาร์ทโฟน 
(Smart Phone) เป็นเครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลตั้งแต่ก่อนเดินทางจนสิ้นสุดการเดินทาง เช่น การซื้อขายออนไลน์ 
การแบ่งปันรูปภาพผ่านโซเชียลมีเดีย เป็นต้น (Buhalis et al., 2014) เพื่อสืบค้นข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวจากข้อมูล
ออนไลน์ในการตอบคำถาม ที่ไหน อะไร เมื่อใด ทำไม และอย่างไร ควบคู่ไปกับการใช้แอปพลิเคชั่นในโซเชียล
เน็ตเวิร์ค ทำให้ภาคธุรกิจที่ให้บริการต้องเตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องข้อมูลและการให้บริการเพื่อตอบสนองกับการ
เปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว (Rellihan, 2014; The economic times, 2015; Tourism currents, 
2014; Tourism-review, 2015) สิ่งนี้เองจึงทำให้การใช้เทคโนโลยีในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นที่ปัจจัยที่สำคัญ
และน่าสนใจท่ีจะใช้พัฒนา ปรับปรุงด้านการท่องเที่ยวให้แหล่งท่องเที่ยวเป็นท่ีรู้จักเพิ่มมากขึ้น  

สำหรับการส่งเสริมการท่องเที ่ยวในประเทศไทย ยังคงสร้างความชัดเจนในการเป็น Thai Local 
Experience โดยมุ่งเน้น Local Experience ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวมนยุคปัจจุบัน ดังนั้น
รูปแบบของการท่องเที่ยวที่สามารถสนับสนุนการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าวได้เป็นอย่างดี คือ การท่องเที่ยวโดย
ชุมชน เนื่องจากนักท่องเที่ยวจะได้รับประสบการณ์และได้สัมผัสกับความเป็นชุมชน ได้รับประโยชน์ท่ีเป็นข้อเท็จจริง 
และได้เรียนรู้ไปพร้อม ๆ กัน (พรหมภัสสร  ชุณหบุญญทิพย์, 2560)การท่องเที่ยวโดยชุมชนได้รับการยอมรับว่าเป็น
เครื่องมือในการพัฒนาชุมชน เนื่องจากช่วยสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
วัฒนธรรม อีกท้ังยังช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาและเพื่อรับผลประโยชน์
จากการท่องเที่ยว โดยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาการท่องเที่ยวโดยชุมชนถือว่าได้ขยายตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นหนึ่งใน
เครื่องมือการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างเศรษฐกิจของชุมชนให้เข้มแข็งผ่านระบบ
การจัดการของคนในชุมชนที่คำนึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือ
ของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และวิถีชีวิตของท้องถิ่น โดยการจัดการท่องเที่ยวอย่างสมดุลส่งผลให้ประโยชน์
ต่าง ๆ ที่ได้จากการท่องเที่ยวจะย้อนคืนมาสู่ชุมชน และท้องถิ่น (ดรรชนี  เอมพันธ์ุ, 2550) การท่องเที่ยวโดยชุมชน
เป็นทางเลือกที่เข้ามากำหนดทิศทางของการท่องเที่ยว บนฐานคิดที่ว่าชาวบ้านทุกคนเป็นเจ้าของทรัพยากรและเป็น
ผู้มีส่วนได้เสียจากการท่องเที่ยว โดยการนำเอาทรัพยากรที่มีอยู ่ในท้องถิ่นด้านต่าง  ๆ ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติ 
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิถีการผลิตของชุมชน มาใช้เป็นต้นทุนหรือปัจจัย
ในการจัดการท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนให้มีความรู้ความสามารถและ
บทบาทที่สำคัญในการดำเนินงานตั้งแต่การตัดสินใจ การวางแผน การดำเนินงาน และการสรุปบทเรียน มุ่งเน้นให้
เกิดความยั่งยืนสู่คนรุ่นลูกหลานและเกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น โดยคำนึงถึงความสามารถในการรองรับของธรรมชาติ
เป็นสำคัญ (พจนา  สวนศรี, 2546; สินธุ์  สโรบล และคณะ, 2547) ประโยชน์ที่ชุมชนได้รับจากการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนมีหลายประการ แต่สิ่งที่สำคัญคือประโยชน์ในด้านการพัฒนาของชุมชน ซึ่งอาจไม่ใช่ด้านเศรษฐกิจเพียง
ประการเดียว แต่หมายรวมถึงการสร้างความภาคภูมิใจให้กับชุมชนในการเผยแพร่ภูมิปัญญา การจัดการทรัพยากร 
การสร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเที่ยวให้ผู้มาเยือน การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ การสร้างความร่วมมือของหน่วยงาน
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ในการทํางานเป็นพันธมิตรร่วมกับชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความสำเร็จของการ
จัดการท่องเที่ยวนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของชุมชน พื้นที่ เศรษฐกิจชุมชน สังคม ประชาชนในชุมชนให้มีชีวิตอยู่ดี
กินดี และสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ รวมถึงการดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตอันดีงามของชุมชน สืบทอด
รุ่นต่อรุ่น บริหารทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความยั่งยืนในชุมชน (ณัฏฐพัชร  มณีโรจน์, 2560) 

พื้นที่ภาคเหนือตอนบนมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เนื่องจากมีความได้เปรียบของธรรมชาติ เช่น ภูเขาที่
สวยงามและสลับซับซ้อน วัฒนธรรมล้านนา ซึ่งดึงดูดให้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้าม าเยี่ยมเยือนภาคเหนืออย่าง
ต่อเนื่อง ประกอบกับความพร้อมทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านต่าง ๆ (การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย, 2555) โดยมีจังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางของภาคเหนือ เนื่องจากมีความพร้อมของแหล่ง
ท่องเที่ยว ทั้งทางด้านธรรมชาติอันงดงาม ด้านศิลปวัฒนธรรม และประเพณีของชาวเชียวใหม่ รวมความพร้อมใน
เรื่องของสถานที่พักและบริการด้านการท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่หลากหลาย เป็นที่ดึงดูดคนมาท่องเที่ยวนับล้านคนในแต่
ละปี (การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่, 2559) 

บ้านบ้านปงไคร้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ชุมชนแห่งนี้เป็นชนพื้นเมืองทางภาคเหนือที่มีศักยภาพ
ทางด้านการท่องเที่ยว เนื่องจากมีสภาพอากาศที่หนาวเย็นตลอดปี ชาวบ้านส่วนใหญ่ทำการเกษตร ซึ่งผลผลิต
ทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ลิ้นจี่ พริกหวาน ฟักแม้ว ดอกกุหลาบ ดอกเบญจมาศ สตรอเบอรี่ มะเขือเทศ สลัดแกว้ 
(CBT Chiangmai, 2018) และมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ตลอดจนกล้วยไม้ฟ้ามุ่ย ที่ถือว่าเป็นราชินีแห่งกล้วยไม้
สกุลแวนด้าที่มีให้พบเห็นที่น่ีเพียงแห่งเดียว (Orchid tropical, 2010) ทำให้การพัฒนาการท่องเที่ยวของบ้านปงไคร้
มีความน่าสนใจ หากแต่หมู่บ้านปงไคร้ยังขาดประสิทธิภาพในการสื่อสารการตลาด ซึ่งปัจจุบันชุมชนมีช่องทางในการ
ให้ข้อมูลกับนักท่องเที่ยวที่ดูแลโดยคนในชุมชนเองเพียงช่องทางเดียว คือเฟสบุ๊คของชุมชน โดยข้อมูลยังไม่เป็น
ปัจจุบันมากนัก และผู้ดูแลไม่ได้เข้ามาสื่อสารกับนักท่องเที่ยวอย่างสม่ำเสมอ รวมไปถึงเนื้อหาที่นำเสนอทั้งข้อความ
ตัวอักษร รูปภาพ หรือสื่อมัลติมีเดียอื่น ๆ ไม่ได้มีความทันสมัยและดึงดูดความสนใจต่อนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย
มากนัก 
 

2. ส่วนเนื้อหาย่อย 
2.1 การท่องเท่ียวในชุมชนบ้านปงไคร้  

การท่องเที่ยวในชุมชนบ้านปงไคร้ มีหลากหลายกิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้ 
1) การขยายพันธุ์กล้วยไม้ฟ้ามุ่ยและคืนกล้วยไม้สู่ป่า ชาวบ้านได้มีการเพาะเมล็ด

กล้วยไม้ในสภาพปลอดเชื้อ เพื่อขยายพันธุ์กล้วยไม้ฟ้ามุ่ยเพื่อปล่อยในป่าชุมชน และการนํากิจกรรมดังกล่าวมาให้
นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ ตลอดจนการนํากล้วยไม้ไปคืนสู่ป่า 

2) กิจกรรมเดินป่าศึกษาธรรมชาติ โดยมีต้นไม้สําคัญที่เป็นจุดเด่นของป่าบ้านปงไคร้ 
คือ ต้นพระเจ้าห้าพระองค์ซึ่งเป็นไม้ยืนต้น ขนาดใหญ่ มีรูปร่างเหมือนพระพุทธรูป 5 องค์เรียงกันอยู่ในผล ชาวบ้าน
มีความเช่ือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์ิและนิยมจะเก็บผลที่หล่นจากต้นไปบูชาหรือทําเป็นเครื่องรางของขลัง 

3) การประดิษฐ์ดอกไม้ดินไทย การประดิษฐ์ดอกกล้วยไม้ฟ้ามุ่ย นอกจากจะผลิต
เพื่อจำหน่ายแล้ว ยังเป็นกิจกรรมที่ให้นักท่องเที่ยวสามารถลงมือทําเป็นของที่ระลึกด้วยตนเองได้อีกด้วย 

4) ชมวัดปงไคร้และพระอุโบสถเจดีย์ศรีชลกร มีการปฏิบัติศาสนกิจต่าง  ๆ อาทิ  
การเวียนเทียน สรงน้ำพระธาตุ ประเพณีตานก๋วยสลาก ประเพณีแห่ต้นแคร ่และการประกวดบัง้ไฟในวันลอยกระทง เป็นต้น 



 

 

OR
AL

  1
99

 

5) ชมสวนเกษตร เรือนดอกไม้ และวิถีชีวิตของชุมชน ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม เพาะปลูกพืชผักเมืองหนาว และดอกไม้ต่าง ๆ เช่น สวนองุ่น สวนพลับ สวนพริกหวาน เรือนเพาะชํา
กล้วยไม้ ฯลฯ โดยชาวบ้านจะมีการพาการเดินเที่ยวชมรอบหมู่บ้าน และนักท่องเที่ยวยังสามารถซื้อผักผลไม้สด  ๆ  
ได้จากสวนอีกด้วย 

6) การนวดคลายกล้ามเนื้อ นักท่องเที่ยวสามารถติดต่อหมอนวดมาใช้บริการได้ถึงบ้านพัก 

2.2 ศักยภาพการท่องเท่ียวโดยชุมชนของบ้านปงไคร้ 
1) ด้านศักยภาพของพื้นที่ ชุมชนมีฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และมีวิถี

การผลิตที่พ่ึงพา และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน รวมถึงชุมชนมีวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น 
ทั้งนี้ ชุมชนบ้านปงไคร้มีฐานทรัพยากรการท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์และสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของพื้นที่ โดย
ชุมชนบ้านปงไคร้เป็นชุมชนดั้งเดิมซึ่งมีอายุกว่า 200 ปี มีทรัพยากรทางการท่องเที่ยวมากมาย ทั้งแหล่งท่องเที่ยว
ธรรมชาติ ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ วิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณี โดยสามารถจำแนกเป็นตารางได้ดังนี้ 
 

ตารางที ่1: ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านปงไคร้  

กิจกรรมและแหล่ง
ท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 

กิจกรรมและแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงเกษตร 

กิจกรรมและแหล่ง
ท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม 

ภูมิปัญญา/
ผลิตภัณฑ์ชมุชน 

ป่าดงใน สวนพริกหวาน วัดปงไคร นวดแผนไทย 

ป่าสมุนไพร สวนสตอเบอรี ่ วัดพระธาตุศรีชลกร งานหัตถกรรม เช่น 
กระเป๋า หมวก 

ชมต้นพระเจา้ 5 พระองค์ สวนดอกเบญจมาศ งานประเพณีแห่ต้นแคร ่ ดอกไม้ประดิษฐ ์
ส่องนกป่า สวนมะเขือราชินี ประเพณีตานข้าวใหม ่ บริการที่พัก 

แบบโฮมสเตย ์

จุดชมวิวและทะเลหมอก สวนซาโยเต้ (ฟักแม้ว) ทำบุญงานปอยหลวง อาหารพื้นบ้าน 
ชมดอกพญาเสือโคร่ง สวนแตงกวาญี่ปุ่น ปีใหม่เมือง  

ชมดอกกล้วยไม้ในป่า กลุ่มเพาะพันธ์ุกล้วยไม้
ฟ้ามุ่ย 

เลี้ยงผีปูยุ่า, สืบชะตา  

 

2) ด้านศักยภาพของคน เป็นการส่งเสริมให้คนในชุมชนรู้จักตนเอง มีความรู้ความ
เข้าใจในบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน และมีทัศนคติที ่ดีต่อการ
ท่องเที่ยว ซึ่งจะเป็นกลไกขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวต่อไป สำหรับการพิจารณาศักยภาพของคนใน
ชุมชนบ้านปงไคร้ เริ่มจากการทำความเข้าใจถึงทัศนคติของคนในชุมชนที่มีต่อการท่องเที่ยว เนื่องจากการท่องเที่ยว
โดยชุมชนจะสำเร็จได้ต้องเกิดจากความต้องการของคนในชุมชน ซึ่งหากชาวบ้านมีทัศนคติที่ดีต่อการท่องเที่ยวแล้ว
จะก่อให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ทัศนคติของคนในชุมชนบ้านปงไคร้ที่มีต่อการจั ดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนอยู่ในระดับท่ีดี ชาวบ้านมีความภาคภูมิใจละพร้อมท่ีจะต้อนรับนักท่องเที่ยว และมีความต้องการ
ที่จะใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการพัฒนาและอนุรักษ์อัตลักษณ์ของชุมชนไว้ โดยในปี พ.ศ. 2556 ชาวบ้าน
พยายามที่จะจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยมีการศึกษาดูงานที่บ้านแม่กำปอง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 
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เพื่อศึกษารูปแบบการบริหารการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนและนำมาปรับใช้กับหมู่บ้านปงไคร้ จนได้คณะกรรมการ
กลุ่มท่องเที่ยวหลากหลายกลุ่มงานประกอบกัน เพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวโดยชุมชนจนปัจจุบันนี้แต่ยังขาดการสื่อสาร
กับนักท่องเที่ยวให้รับรู้ถึงสิ่งเหล่านี้ เนื่องจากชาวบ้านส่วนใหญ่ยังคงประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำให้ไม่ได้คลกุคลี
กับการใช้เทคโนโลยีและสื่อสังคมออนไลน์มากนัก 

3) การจัดการ ชุมชนที่จะสามารถบริหารจัดการการท่องเที่ยวได้ ต้องได้รับความ
ร่วมมือจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และมีการกำหนดแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวร่วมกัน สำหรับชุมชนบ้านปง
ไคร้นั้น มีกลุ่มชาวบ้านท่ีรวมตัวกันทำกิจกรรมทางการท่องเที่ยวต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มโฮมสเตย์ กลุ่มนวดแผนไทย 
กลุ่มการเกษตร กลุ่มงานหัตถกรรม รวมไปถึงมีกลุ่มบริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชน และชุมชนบ้านปงไคร้ยังเข้า
ร่วมเป็นสมาชิกของ CBT-N-CC หรือ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งเป็นเครือข่ายที่มีความ
เข้มแข็ง มีการสนับสนุนให้เกิดการวิจัยและการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน ให้บริการการฝึกอบรมความรู้ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน สนับสนุนเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้
สามารถประสานความร่วมมือกับภาคธุรกิจและผลักดันนโยบายการท่องเที่ยวให้รับใช้ชุมชน สร้างความร่วมมือกับ
ภาคีที่เกี่ยวข้องเข้ามาสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชน และเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวโดยชุมชนใน
ประเทศไทยและภูมิภาค (ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน, 2555) การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้าน
ปงไคร้เริ ่มก่อตั ้งกลุ่มการท่องเที่ยวใน พ.ศ. 2550 โดยเป็นกลุ่มที่จัดตั ้งขึ ้นมาโดยมีเป้าหมายเพื่ออนุรักษ์ป่า 
วัฒนธรรม และพันธุ์กล้วยไม้ให้ยั่งยืน (CBT Chiangmai, 2560) แต่ยังไม่มีการบริหารจัดการที่ดีนัก ใน พ.ศ. 2556 
ชาวบ้านกลุ่มหนึ่งได้รวมตัวกันอีกครั้งเพื่อพยายามที่จะจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน จนได้คณะกรรมการกลุ่ม
ท่องเที่ยวที่มีกลุ่มงานต่าง ๆ ประกอบด้วย กลุ่มบ้านพัก การเกษตร กลุ่มอาหาร กลุ่มเดินป่า กลุ่มกล้วยไม้ (ฟ้ามุ่ย) 
กลุ่มนวดแผนโบราณ และกลุ่มของที่ระลึก ซึ่งกลุ่มต่าง ๆ เหล่านี้มีการจัดตั้งประธานกลุ่มขึ้นมาเพื่อการบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ และในปัจจุบันมีนายปันแก้ว ตะติยา หรือคุณเบิ้ม เป็นประธานกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชน
บ้านปงไคร้ โดยมีสิ่งที่โดดเด่นและสร้างช่ือเสียงให้กับบ้านปงไคร้จนเป็นที่รู้จัก คือ การเพาะเลี้ยงกล้วยไม้นานาพันธุ์ 
โดยกลุ่มที่เรียกตัวเองว่า“กลุ่มฟ้ามุ่ย” เป็นชาวบ้านที่รวมตัวกันเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้สำยพันธุ์ต่าง ๆ โดยการ
สนับสนุกจากองค์การสวนพฤกษศาสตร์ จึงทำให้บ้านปงไคร้เป็นพื้นที่ศึกษาด้านการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้และการ
ปล่อยกล้วยมีคืนสู่ป่า (ปั๋นแก้ว  ตะติยา สุรินทร์  เขื่อนขัน และคณะ, 2560) 

4) การมีส่วนร่วมของชุมชน จากการศึกษาเบื้องต้นพบว่า ชุมชนบ้านปงไคร้มีส่วน
ร่วมในกระบวนการสร้างชุมชนท่องเที่ยวอยู่ในระดับที่ 2 ตามทฤษฎีวงจรชีวิตของแหล่งท่องเที่ยวของ Butler 
(1980) คือ ขั้นที่ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา (Involvement) โดยในขั้นนี้จะเริ่มมีนักท่องเที่ยวที่รักการแสวงหา 
เมื่อแหล่งท่องเที่ยวเป็นที่ยอมรับจากนักท่องเที่ยวภายนอกมากขึ้น ชาวบ้านในบริเวณที่อยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวก็
พยายามตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน ด้วยการร่วมกันพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามความรู้และ
ความเข้าใจของตัวเอง เช่น มีการสร้างที่พักอาศัย การสร้างร้านจำหน่ายสินค้าทั่วไป ร้านอาหาร โดยการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวของชุมชนนั้นอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่แหล่งท่องเที่ยวเนื่องจากชุมชนยังไม่มีความรู้และความ
เข้าใจในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ถูกต้อง และยังขาดการวางแผนที่ดี ซึ่งรวมไปถึงด้านการสื่อสารและการทำ
การตลาดการท่องเที่ยวชุมชนบ้านปงไคร้ด้วย สมาชิกในหมู่บ้านมีส่วนร่วมในการจัดการ การวางแผน และการ
ปรับปรุงการท่องเที่ยวของชุมชน โดยที่ทุกคนสามารถจัดการท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ และวัฒนธรรมไทย
ล้านนาแต่ดั้งเดิมของชุมชนไว้ได้ และชุมชนยังเล็งเห็นความสำคัญของการดูแลป่าที่เป็นต้นกำเนิดของทุกสรรพสิ่งใน
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หมู่บ้านปงไคร้ จึงได้มีการกิจกรรมการอนุรักษ์ท่ีคนในชุมชนร่วมกันดูแลรักษาป่ามาอย่างสม่ำเสมอ เช่น การทำแนว
กันไฟ การจัดเวรยามตรวจตรำแนวกันไฟ การบวชป่า และปลูกป่า ส่งผลให้บ้านปงไคร้มีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ทั้ง
ป่าไม้และแหล่งน้ำรวมทั้งมีสภาพแวดล้อมท่ีดีอีกด้วย 

อย่างไรก็แล้วแต่ องค์ประกอบสำคัญที่จะเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้แก่หมู่บ้านปงไคร้ คือ 
การทำการสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นสิ่งท่ีควรทำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักและเข้าใจ
ชุมชนในมิติต่าง ๆ เพื่อสร้างความรู้สึกสนใจและเดินทางท่องเที่ยวชุมชนด้วยความเข้าใจ ทั้งยังช่วยสร้างรายได้
ทางการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นกับชุมชนอย่างยั่งยืน ชุมชนบ้านปงไคร้ ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงาทั้งภาครัฐและ
เอกชนในการทำเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลเกี ่ยวกับชุมชน ซึ่งเว็บไซต์เหล่านี ้เป็นการสื่อสารทางเดียว ( One-way 
Communication) ไม่สามารถโต้ตอบกับนักท่องเที่ยวที่มีข้อซักถามได้ ชุมชนบ้านปงไคร้จึงได้เริ่มมีการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์คือ “เฟสบุค” เพื่อใช้ในการประสัมพันธ์ทางการท่องเที่ยวช่ือว่า “การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านปงไคร้” แต่
จากการสำรวจพบว่ายังคงไม่มีความเคลื่อนไหวมากนักและการตอบข้อซักถามยังคงล่าช้า จึงทำให้ชุมชนบ้านปงไคร้
ยังไม่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวมากนัก ทั้งที่ศักยภาพด้านอื่นๆ สำหรับรองรับนักท่องเที่ยวมีความพร้อมเพียงพอ
อยู่แล้ว ทั้งการคมนาคม ที่พัก อาหาร แหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว ชาวบ้านและผู้นำชุมชนบ้านปงไคร้ 
ต้องมุ่งเน้นการสร้างการรับรู้ให้นักท่องเที่ยวได้ตระหนักว่า ชุมชนบ้านปงไคร้แตกต่างจากชุมชนอื่นอย่างไร มีสินค้า
และบริการทางการท่องเที่ยวอะไรบ้างท่ีมีความโดดเด่น เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวได้ตัดสินใจเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว
ในชุมชนบ้านปงไคร้เพื่อให้ชาวบ้านได้มีรายได้เสริมจากการจัดการท่องเที่ยวชุมชน 

2.3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจุดแข็งกับโอกาส จุดแข็งกับข้อจำกัด จุดอ่อนกับโอกาส และ
จุดอ่อนกับข้อจำกัด (TOWs Matrix) สู่การสร้างศักยภาพในการสื่อสารการตลาดโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็น
เคร่ืองมือ  

แม้ว่าโดยหลักการแล้วการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนจะมุ่งเน้นให้ใช้การท่องเที่ยวเป็นเพียงเครื่องมือหรือ
รายได้เสริม แต่การท่องเที่ยวก็มีความสำคัญไม่น้อยกับระบบเศรษฐกิจชุมชน โดยเฉพาะในช่วงฤดูที่ชาวบ้านว่างการ
จากการทำการเกษตรหรือหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต จึงจำเป็นต้องใช้เครื่องมือในการกำหนดกลยุทธ์มาช่วยประเมิน
สภาพแวดล้อมทางการตลาด จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจุดแข็งกับโอกาส จุด แข็งกับ
ข้อจำกัด จุดอ่อนกับโอกาส และจุดอ่อนกับข้อจำกัด (TOWS Matrix) ซึ่งผลของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ดังกล่าว 
จะนำมาสู่แนวทางในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการสื่อสารการตลาดทางสื่อสังคมออนไลน์กับนักท่องเที่ยว 
รายละเอียดดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2: การวิเคราะห์ความสมัพันธ์ระหว่างจุดแข็งกับโอกาส จุดแข็งกับข้อจำกัด จุดอ่อนกับโอกาส และจดุอ่อน
กับข้อจำกัด (TOWS Matrix) ในด้านการสื่อสารทางการตลาดของชุมชนบ้านปงไคร้ 

Strength (จุดแข็ง) 
S1. มีกลุ่มผู้นำชุมชนดูแลด้านการท่องเที่ยวของชุมชน 
S2. มีทรัพยากรการท่องเที่ยวท่ีหลากหลาย 
S3. มีพันธ์ุกล้วยไม้หายาก 
S4. มีการแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมทางการท่องเที่ยว 
S5. ภูมิประเทศและภมูิอากาศเหมาะแก่การทำ

การเกษตรพืชเมืองหนาว 
S6. มีบริการที่พักพร้อมอาหาร 

Weakness (จุดอ่อน) 
W1. กลุ่มชาวบ้านแตล่ะกลุ่มยังไม่มีการทำงานร่วมกัน

ที่ดีเพียงพอ 
W2. ชุมชนขาดการสื่อสารทางการตลาดกับนักท่องเที่ยว 
W3. ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับชุมชนมีอยู่จำกัด 
W4. เครื่องมือในการตดิต่อสื่อสารของคนในชุมชนยังมี

ประสิทธิภาพต่ำ 
W5. ไม่มรีะบบขนส่งสาธารณะเข้าถึงชุมชนโดยตรง 

Opportunities (โอกาส) 
O1. มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมยัมาใช้ในการเกษตร 
O2. นักท่องเที่ยวนิยมหาข้อมูลจากการใช้

โทรศัพท์มือถือและสื่อสังคมออนไลน์มากขึ้น 
O3. หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนให้ความ

ช่วยเหลือในการจดัการการท่องเที่ยวชุมชน 
O4. มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกสบาย 
O5. เทคโนโลยีอินเทอร์เนต็และสื่อสังคมออนไลนม์ี

ความเจรญิมากข้ึน 

Threats (อุปสรรค) 
T1. จังหวัดเชียงใหม่มีชุมชนที่เปิดรับการท่องเที่ยว

เพิ่มมากข้ึน 
T2. ระบบขนส่งสาธารณะยังไม่สามารถเข้าถึงตัวชุมชนได้ 
T3. การท่องเที่ยวต่างประเทศมีต้นทุนที่ถูกลงจากการ

เกิดขึ้นของสายการบินต้นทุนต่ำ 
T4. สภาพอากาศโลกแปรปรวน 

 

แนวทางการพัฒนาการสื่อสารทางการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ชุมชนบ้านปงไคร้ 
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจุดแข็งกับโอกาส จุดแข็งกับข้อจำกัด จุดอ่อนกับโอกาส และ

จุดอ่อนกับข้อจำกัด (TOWS Matrix) พบว่า ปัญหาสำคัญของการสื่อสารทางการตลาดของการท่องเที่ยวชุมชนบ้าน
ปงไคร้ คือ ชุมชนยังขาดการสื่อสารทางการตลาดกับนักท่องเที่ยว การสื่อสารทางการตลาดที่ชุมชนดำเนินการอยู่ใน
ปัจจุบันยังไม่มีประสิทธิภาพ ทำให้นักท่องเที่ยวไม่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน รวมถึงนักท่องเที่ยวไม่
สามารถสอบถามข้อมูลที่ต้องการจากชุมชนได้ จากข้อมูลดังกล่าวจึงสรุปได้ว่า “กลยุทธ์เชิงรุก” ที่ได้จากวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างจุดแข็งกับโอกาส (SO Strategies) มีความจำเป็นในการดำเนินการก่อนเป็นอันดับแรก ซึ่ง
สามารถกำหนดวัตถุประสงค์จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจุดแข็งกับโอกาสได้ดังตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจุดแข็งกับโอกาส (TOWS Matrix) เพื่อกำหนดกลยุทธ์เชิงรุกในด้าน
การสื่อสารทางการตลาดของชุมชนบ้านปงไคร้ 

ที ่ SO Strategies แนวทางการพัฒนา 

1.  S1S4S6O2O5 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการสื่อสารทางการตลาด 
2. S2S3S5S6O2O5 เพิ่มความถี่ในการนำเสนอภาพกิจกรรมและบรรยากาศต่างๆ ของชุมชน 
3. S1O2O5 กลุ่มผู้นำชุมชนใช้สือ่สังคมออนไลนเ์ป็นเครื่องมือในการบรหิารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
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แนวทางในการส่งเสริมการสื่อสารการตลาดด้วยสื่อสังคมออนไลน์ของชุมชนบ้านปงไคร้ จะเป็นกลไก
สำคัญในการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวชุมชนบ้านปงไคร้ให้แก่นักท่องเที่ยว โดยมีแนวทางการส่งเสริม
ประสิทธิภาพการสื่อสารทางการตลาดโดยการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ 1. การพัฒนาทักษะการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ให้แก่คนในชุมชน 2. การพัฒนาทักษะการผลิตมัลติมีเดียเบื้องต้นสำหรับการใช้งานบนสื่อสังคมออนไลน์  
3. การสร้างช่องทางการติดต่อทางสื่อสังคมออนไลน์ที่เป็นศูนย์ข้อมูลกลางของชุมชน 4. การกำหนดบทบาทหนา้ที่
ในการทำงานร่วมกันบนสื่อสังคมออนไลน์ 

ทั้งนี้ แนวทางดังกล่าวจะเป็นกลไกสำคัญในการสร้างการรับรู้ และการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
ชุมชนบ้านปงไคร้ให้แก่นักท่องเที่ยวเพื่อให้ชุมชนสามารถนำสิ่งที่ได้รับจากการจัดการท่องเที่ยวมาใช้เป็นเครื่องมือ
สำหรับการพัฒนาชุมชนบ้านปงไคร้ต่อไป 

2.4 แบบลำดับความสำคัญ (Prioritization Matrix) เพื่อจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมในการสร้าง
ประสิทธิภาพการสื่อสารการตลาดด้วยสื่อสังคมออนไลน์ของการท่องเท่ียวโดยชุมชนบ้านปงไคร้ 

จากการพิจารณากิจกรรมที่ต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสาร
การตลาดด้วยสื่อสังคมออนไลน์ พบว่า มีกิจกรรมจำนวนมาก แต่ชุมชนยังขาดประสิทธิภาพด้านการสื่อสารทาง
การตลาดบนสื่อสังคมออนไลน์ จึงจำเป็นต้องจัดลำดับกิจกรรมด้วยเครื่องมือสากลที่เรียกว่า Prioritization Matrix 
ซึ่งใช้เกณฑ์พิจารณาคือ ความสำคัญและความเร่งด่วนของกิจกรรมมาประกอบการพิจารณา ผลจากการวิเคราะห์
พบว่า มีกิจกรรมต่าง ๆ ทีค่วรดำเนินการเพื่อให้เกิดเป็นกลยุทธ์เชิงรุก หรือ SO Strategy ดังภาพท่ี 1 
 

 
รูปที่ 1 แบบลำดับความสำคัญ (Prioritization Matrix) เพื ่อจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมในการสร้าง

ประสิทธิภาพการสื่อสารการตลาดด้วยสื่อสังคมออนไลน์ของการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านปงไคร้ 
 

จากการวางแผนจัดลำดับการดำเนินกิจกรรมก่อนหลังด้วยเครื ่องมือ Prioritization Matrix พบว่า 
กิจกรรมที่ต้องดำเนินการเป็นอันดับแรกคือการเสริมสร้างความรู้ด้านการสื่อสารทางการตลาดบนสื่อสังคมออนไลน์ 
และในขณะเดียวกันก็สามารถดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ควบคู่ไปด้วยได้เช่นเดียวกัน 

น้อย 

สำคัญ 

เร่งด่วน น้อย มาก 

  

  

มาก 

การเสริมสร้างความรู้

ด้านการสื่อสารทาง

การตลาดบนสื่อสงัคม

ออนไลน ์

การสร้างการมีสว่นร่วมและสร้าง

ช่องทางการสื่อสารทางการ

ตลาดส่วนกลางของชุมชน 

ชุมชนควรมอีุปกรณ์ผลิตสือ่คุณภาพสูง 

จัดทำงบประมาณสำหรับการซ้ือพื้นที่โฆษณาจากเอกชน 

การสรรหาและว่าจ้างบุคลากรดูแล

สื่อสังคมออนไลน์ของชุมชน

โดยตรง 

การสร้างระบบการให้บรกิารตามหลักการ

จัดการทอ่งเที่ยวโดยชุมชมและกำหนด

บทบาทของคนในชุมชนในการสือ่สารทาง

การตลาดบนสื่อสงัคมออนไลน ์
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ดังนั้น การพัฒนาการสื่อสารทางการตลาดบนสื่อสังคมออนไลน์ของชุมชนบ้านปงไคร้ จึงประกอบไปดว้ย
แนวทางการพัฒนาและกิจกรรมหลัก ดังนี้ 

1) การเสริมสร้างความรู้ด้านการสื่อสารทางการตลาดบนสื่อสังคมออนไลน์ 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการสื่อสาร

ทางการตลาดสำหรับการท่องเที่ยวชุมชน โดยคณะกรรมการชุมชนจัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่
ตัวแทนชาวบ้านกลุ่มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการท่องเที่ยวของชุมชนทุกวันอาทิตย์เป็นระยะเวลา 12 ช่ัวโมง ซึ่ง
เนื้อหาการฝึกอบรมได้แก่หลักการสื่อสารทางการตลาดเบื้องต้น  

กิจกรรมที่ 2 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างทักษะการใช้งานสื่อสังคม
ออนไลน์ร่วมกัน โดยคณะกรรมการชุมชนทำการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ตัวแทนชาวบ้านกลุ่มต่าง ๆ 
และชาวบ้านที่สนใจให้สามารถใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ท่ีจำเป็นต่อการสื่อสารทางการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวชุมชน 
ได้แก่ Facebook Instagram และ Line@ ซึ่งรวมไปถึงการอบรมการถ่ายภาพนิ่ง การถ่ายภาพเคลื่อนไหว การ
ออกแบบเนื้อหาการนำเสนอทางสื่อสังคมออนไลน์เพื่อสร้างความดึงดูดใจให้แก่นักท่องเที่ยว และเทคนิคการตอบข้อ
ซักถามของนักท่องเที่ยว 

2) การกำหนดบทบาทหน้าที่ของคนในชุมชนในการสื่อสารการตลาดบนสื่อสังคม
ออนไลน์ และการสร้างระบบการให้บริการการท่องเที่ยวภายในชุมชน 

กิจกรรมที่ 1 การกำหนดบทบาทหน้าที่ในการดูแลการสื่อสารทางการตลาดบน
สื่อสังคมออนไลน์ส่วนกลางของชุมชน โดยคณะกรรมการชุมชนและตัวแทนชาวบ้านกลุ่มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการท่องเที่ยว มีการแบง่บทบาทหน้าท่ีซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่มหลัก ๆ คือ  

- กลุ่มนำเสนอเนื้อหาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยใช้ Facebook และ Instagram 
ของชุมชน โดยมีคณะกรรมการชุมชนเป็นผู้ดูแลหลัก และชาวบ้านในชุมชนสามารถร่วมส่งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว 
หรือข่าวสารต่าง ๆ มาให้คณะกรรมการชุมชนเป็นผู้นำเสนอผ่าน Facebook และ Instagram ในโอกาสและเวลาที่
เหมาะสม เช่น ใช้นำเสนอสภาพอากาศ ณ ปัจจุบันจากบ้านของชาวบ้านที่อยู่บนจุดชมทะเลหมอก การอัพเดทความ
พร้อมของแปลงปลูกสตรอเบอรี่และแจ้งกำหนดการที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาทำกิจกรรมการเก็บสตรอเบอรี่ได้ 
การแชร์โลเคชั่นบนแผนที่นำทางให้แก่นักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางมาท่องเที่ยวด้วยตัวเอง การนำเสนอบ้านพัก
แบบโฮมสเตย์ในทุก ๆ มุมเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวท่ีต้องการที่พักแรมที่มีพื้นฐานตามหลัก 4 ประการ 
ของสถานพักแรม ได้แก่ ความปลอดภัย (Safety) ความสะอาด (Cleanliness) ความสะดวก (Facility) และการ
บริการ (Service) เป็นต้น 

- กล ุ ่มตอบข้อซักถามทางกล่องข้อความของ Facebook Instagram และ
ช่องทาง Line@ โดยมีคณะกรรมการชุมชนดูแลเป็นหลัก และมีตัวแทนชาวบ้านจากกลุ่มต่าง ๆ เป็นผู้ดูแลร่วมเพื่อ
สังเกตการณ์และพร้อมสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมชุมชนตามความเหมาะสม 

กิจกรรมที ่  2 การสร ้างระบบการให้บร ิการการท่องเที ่ยวภายในชุมชน โดย
คณะกรรมการชุมชนจะเป็นผู้มอบหมายในการให้บริการ และจัดสรรนักท่องเที่ยวที่ติดต่อเข้ามาและตัดสินใจแสดง
ความจำนงในการเข้าพักและใช้บริการกิจกรรมทางการท่องเที่ยวต่าง ๆ ของชุมชนให้แก่สมาชิกกลุ่มต่าง ๆ ของ
ชุมชนตามลำดับและตามความเหมาะสมเพื่อให้เกิดการกระจายรายได้อย่างท่ัวถึงมากที่สุด 
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3. สรุปผล 
การท่องเที่ยวโดยชุมชนมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการเป็นกลไกในการขับเคลื่อนและพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 

โดยเฉพาะชุมชนบ้านปงไคร้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ได้มีการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อให้คนในชุมชนตระหนักถึง
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรมของตนไว้ หากแต่ชุมชนยังขาดเครื่องมือในการทำการ
สื่อสารทางการตลาดที่เหมาะสมกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในยุคปัจจุบันท่ีใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการดำเนินชีวิต
มากขึ้น ดังนั ้น การพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารทางการตลาดบนสื่อสังคมออนไลน์จึงมีความสำคัญกับการ
ดำเนินการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ภายใต้ความร่วมมือของทุกคนในชุมชน  และในอนาคตควรมีการใช้สื่อหลาย
รูปแบบ (Integrated Marketing Communication) กับกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง โดยการเลือกใช้สื่อท่ีเหมาะสม 
เพื่อให้ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายรู้จักชุมชน และสื่อที่ใช้ต้องสามารถโน้มน้าวใจนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายให้เกิดการ
ตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวและใช้บริการต่าง ๆ ของชุมชนในที่สุด 
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